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Το Δ∆ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων είναι µια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Εναλλακτικών 

Πολιτικών ΕΝΑ. Στόχος είναι η παροχή έγκυρης, συστηµατικής και σφαιρικής πληροφόρησης 

για τις τάσεις και εξελίξεις της ελληνικής οικονοµίας και κοινωνίας. 

Έχοντας ως σηµείο αναφοράς την ιδρυτική Δ∆ιακήρυξη του ΕΝΑ, το Δ∆ελτίο ιχνηλατεί το 

κοινωνικό αποτύπωµα των οικονοµικών πολιτικών στην κοινωνική ευηµερία και την 

ανάπτυξη, αξιοποιώντας επιλεκτικά δείκτες διαφορετικών επιστηµονικών πεδίων και ποικίλων 

θεωρητικών προσεγγίσεων. 

Όλα τα στοιχεία προέρχονται από επίσηµες πηγές. Η ανάλυση και ερµηνεία τους γίνεται από 

την Οµάδα Οικονοµικών και Κοινωνικών Αναλύσεων του ΕΝΑ.  

Το Δ∆ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων θα επικαιροποιείται σε µηνιαία βάση. 

Απευθύνεται τόσο σε ειδήµονες που θέλουν να έχουν γρήγορη πρόσβαση στη σχετική 

πληροφόρηση και ανάλυση σε συνοπτική και συγκεντρωτική µορφή, όσο και σε µη ειδικούς 

που ενδιαφέρονται για µια κατά το δυνατόν εύληπτη και κατατοπιστική παρουσίαση ενός 

µεγάλου όγκου µεγεθών που σχετίζονται µε την κοινωνική ευηµερία πέρα από τη στενή 

οικονοµική της διάσταση, όπως αυτή αποτυπώνεται στο δείκτη ΑΕΠ και τις συνιστώσες του. 

Το Δ∆ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων αποβλέπει πρωτίστως στην ενσωµάτωση δεικτών που 

αποτυπώνουν τις εξελίξεις και τις επιδόσεις σε βασικούς τοµείς της οικονοµίας και της 

κοινωνίας όπως η απασχόληση, η ασφάλιση, η υγεία, η εκπαίδευση, το περιβάλλον και η 

κοινωνική δικαιοσύνη και ευηµερία. Στην κατεύθυνση αυτή αξιοποιεί τους δείκτες των Στόχων 

Βιώσιµης Ανάπτυξης του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών, τους δείκτες της στρατηγικής για τη 

βιώσιµη ανάπτυξη Ευρώπη 2020 αλλά και δείκτες κοινωνικής ευηµερίας που προτείνονται σε 

έρευνες της Eurostat και της Παγκόσµιας Τράπεζας. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τον Αύγουστο του 2017 συνεχίζεται η θετική εξέλιξη βασικών µεγεθών της οικονοµίας. Η 
ανοδική πορεία των τελευταίων µηνών σφραγίστηκε από την ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ την 1η 
Σεπτεµβρίου σχετικά µε την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος το β’ τρίµηνο του 
2017, όπου καταγράφηκε διπλασιασµός του ρυθµού µεγέθυνσης του α’ τριµήνου σε 0,8%, σε 
σύγκριση µε το β’ τρίµηνο του 2016. Η αύξηση αυτή αφενός συντελεί στο να εµφανίζονται τα 
τρία από τα τέσσερα τελευταία τρίµηνα µε θετικό ρυθµό ανάπτυξης, αφετέρου συµπορεύεται µε 
τη βελτίωση της πλειονότητας των δεικτών (sost and hard data) που καλύπτουν το ευρύτερο 
φάσµα της οικονοµίας, παρέχοντας σαφείς ενδείξεις ότι δεν πρόκειται για µια εξέλιξη 
συγκυριακού χαρακτήρα αλλά για σταδιακή ανάκαµψη της οικονοµίας.   

Μακροοικονοµικές εξελίξεις  

Μία από τις ισχυρότερες ενδείξεις ότι η οικονοµία έχει εισέλθει σε αναπτυξιακή τροχιά είναι το 
διαρκώς µειούµενο ποσοστό ανεργίας, το οποίο τον Ιούλιο του 2017 διαµορφώθηκε στο 
21,0%, περισσότερο από δύο ποσοστιαίες µονάδες χαµηλότερα από το 23,4% του Ιουλίου του 
2016. Σε επίπεδο τριµήνου, το β’ τρίµηνο του 2017 το ποσοστό ανεργίας ήταν 21,1%, έναντι 
23,3% το α’ τρίµηνο.  

Παράλληλα, ο Γενικός Δ∆είκτης Τιµών Καταναλωτή, ο οποίος από τον Δ∆εκέµβριο του 2016 
έχει επιστρέψει σε θετικό πρόσηµο, τον Αύγουστο του 2017 παρουσιάζει αύξηση κατά 
0,9% σε σχέση µε τον Αύγουστο του 2016. 

Η µεγαλύτερη πρόκληση διαχρονικά εντοπίζεται στον ακαθάριστο σχηµατισµό παγίου 
κεφαλαίου, ο οποίος κατά το β’ τρίµηνο του 2017 κατέγραψε µείωση -4,6% σε σχέση µε το 
αντίστοιχο τρίµηνο του 2016. Η πτώση αυτή οφείλεται ωστόσο σχεδόν αποκλειστικά στη 
σηµαντική µείωση των εκταµιεύσεων του Προγράµµατος Δ∆ηµοσίων Επενδύσεων (άλλες 
κατασκευές) και έχει συγκυριακό χαρακτήρα, καθώς οι εκταµιεύσεις δεν κατανέµονται 
οµοιόµορφα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, αλλά συνήθως παρουσιάζουν µεγαλύτερη 
συγκέντρωση στο τέλος της χρονιάς. Η πτώση αυτή έρχεται σε αντίθεση µε την επίσης 
συγκυριακή αύξηση του ακαθάριστου σχηµατισµού παγίου κεφαλαίου κατά το προηγούµενο 
τρίµηνο κατά 10,8% έναντι του α’ τριµήνου του 2016, η οποία οφειλόταν στην αύξηση του 
µηχανολογικού και µεταφορικού εξοπλισµού (παραγγελίες πλοίων). Εποµένως, ο ακαθάριστος 
σχηµατισµός  παγίου κεφαλαίου παραµένει σε γενικές γραµµές αµετάβλητος και το β’ 
τρίµηνο του 2017. Αξίζει να σηµειωθεί ότι σε επίπεδο εξαµήνου ο ακαθάριστος 
σχηµατισµός  παγίου κεφαλαίου αυξήθηκε κατά 2,7% σε σχέση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του 
2016, αύξηση η οποία κατά κύριο λόγο οφείλεται, όπως προαναφέρθηκε, στις σηµαντικές 
παραγγελίες πλοίων που πραγµατοποιήθηκαν κατά το α’ τρίµηνο.  
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Από την άλλη, οι άµεσες ξένες επενδύσεις ενισχύονται το α’ εξάµηνο του 2017 και 
ανέρχονται σε 2.129,7 εκατ. ευρώ έναντι 748,3 εκατ. ευρώ το α’ εξάµηνο του 2016, µε το 
µεγαλύτερο µέρος τους ωστόσο να προέρχεται από τις αποκρατικοποιήσεις. 

Οι θετικές εξελίξεις στο ΑΕΠ και την απασχόληση αποτυπώνονται και στον Δ∆είκτη 
Οικονοµικού Κλίµατος, ο οποίος ενισχύεται για τέταρτο διαδοχικό µήνα. Συγκεκριµένα, ο 
Δ∆είκτης Οικονοµικού Κλίµατος για το σύνολο της οικονοµίας τον Σεπτέµβριο του 
2017 κατέγραψε το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δυόµιση ετών, ανερχόµενος 
στις 100,6 µονάδες. Παράλληλα, και ο Δ∆είκτης Καταναλωτικής Εµπιστοσύνης τον 
Σεπτέµβριο του 2017 βελτιώνεται για έκτο συνεχή µήνα και διαµορφώνεται στις 
-53,7 µονάδες, από -57 τον Αύγουστο. 

Σηµαντική ένδειξη για την ανάκαµψη της οικονοµίας αποτελεί και η αύξηση του Γενικού 
Δ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής το α’ επτάµηνο του 2017 σε σύγκριση µε το 
αντίστοιχο του 2016 κατά 5,3%, µε την ενίσχυση αυτή να προέρχεται κυρίως από την 
αύξηση του δείκτη ορυχείων-λατοµείων και του δείκτη µεταποίησης. Ειδικότερα, τον Ιούλιο 
του 2017 παρουσίασε αύξηση 1,7% σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο µήνα του 2016, οφειλόµενη 
στην ενίσχυση του δείκτη παραγωγής ορυχείων-λατοµείων, του δείκτη για τη µεταποίηση και 
του δείκτη παραγωγής ηλεκτρισµού. 

Ο Γενικός Δ∆είκτης του Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία παρουσίασε αύξηση 8,6% 
τον Ιούλιο του 2017, σε σύγκριση µε τον Ιούλιο του 2016. Κατά την περίοδο 
Αυγούστου 2016 – Ιουλίου 2017, ο µέσος Γενικός Δ∆είκτης ενισχύθηκε κατά 11,9% σε 
σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2015 και 2016.  

Ο εποχικά προσαρµοσµένος Δ∆είκτης Υπευθύνων Προµηθειών της IHS Markit για τον 
τοµέα της µεταποίησης τον Σεπτέµβριο του 2017 συνεχίζει την ανοδική του πορεία, 
κλείνοντας στις 52,8 µονάδες. Πρόκειται για την τέταρτη συνεχή βελτίωση των συνθηκών 
του ελληνικού µεταποιητικού τοµέα. 

Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε πλεόνασµα ύψους 1,6 δισεκ. ευρώ 
τον Ιούλιο του 2017 σε σύγκριση µε τον Ιούλιο του 2016. Η µεταβολή αυτή οφείλεται 
κυρίως στην αύξηση του πλεονάσµατος του ισοζυγίου υπηρεσιών, προερχόµενη κυρίως από τη 
βελτίωση του τουριστικού ισοζυγίου, και τη µείωση των ελλειµµάτων των ισοζυγίων 
πρωτογενών και δευτερογενών εισοδηµάτων. Από την άλλη, το έλλειµµα του ισοζυγίου 
αγαθών διευρύνθηκε κυρίως λόγω της αύξησης του ελλείµµατος του ισοζυγίου αγαθών χωρίς 
καύσιµα.  

Το α’ εξάµηνο του 2017 καταγράφηκε πολύ σηµαντική αύξηση των εξαγωγών κατά 
17,9%, µε την αύξηση των εισαγωγών ωστόσο να ανέρχεται σε 18,8%. Από τα εξαγόµενα 
αγαθά, µε εξαίρεση τα καύσιµα, σηµαντική αύξηση κατέγραψαν οι πρώτες ύλες (39,0%), τα 
βιοµηχανικά είδη (14,4%) και τα χηµικά προϊόντα (12,4%).  
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Στο πεδίο του τουρισµού, τον Ιούλιο του 2017 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν 
κατά 5,3% σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο µήνα του 2016. Σωρευτικά, το α’ επτάµηνο του 
2017 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις διαµορφώθηκαν στα 7.039 εκατ. ευρώ (αύξηση 6,4% σε 
σύγκριση µε το αντίστοιχο περσινό επτάµηνο).  

Δ∆ηµοσιονοµικά δεδοµένα 

Το α’ οκτάµηνο του 2017, το ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισµού εµφάνισε 
έλλειµµα 1.271 εκατ. ευρώ, αποκλίνοντας από τον στόχο του ΜΠΔ∆Σ 2018-2021 κατά 45 
εκατ. ευρώ (ή 3,7%). Από την άλλη, το πρωτογενές πλεόνασµα ανήλθε σε 3.544 εκατ. 
ευρώ, εµφανίζοντας απόκλιση έναντι του στόχου 29 εκατ. ευρώ (ή -0,8%).   

Τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισµού ανήλθαν σε 31.433 εκατ. ευρώ, 
παρουσιάζοντας υστέρηση έναντι του στόχου κατά 1.747 εκατ. ευρώ (ή -5,3%) µε το Γενικό 
Λογιστήριο του Κράτους να αποδίδει τη διαµορφωθείσα υστέρηση των εσόδων κυρίως στην 
έναρξη καταβολής της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ 2017 τον Σεπτέµβριο αντί για τον Αύγουστο, 
όπως αρχικά είχε προβλεφθεί. Στο πεδίο των δαπανών, οι δαπάνες του κρατικού 
προϋπολογισµού ανήλθαν στα 32.703 εκατ. ευρώ, επίπεδο χαµηλότερο του στόχου κατά 1.702 
εκατ. ευρώ (ή -4,9%).  

Τον Αύγουστο του 2017 οι ληξιπρόθεσµες οφειλές του Δ∆ηµοσίου παρέµειναν 
σταθερές στα 3.912 εκατ. ευρώ, έναντι 3.917 τον Ιούλιο του 2017, ενώ οι εκκρεµείς 
επιστροφές φόρων αυξήθηκαν σε 2.114 εκατ. ευρώ από 1.521 εκατ. τον Ιούλιο. Η 
αύξηση αυτή οφείλεται στην υποβολή φορολογικών δηλώσεων κατά τους καλοκαιρινούς 
µήνες και σταδιακά θα εξοµαλυνθεί.  

Χρηµατοπιστωτικός Τοµέας 

Στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα συνεχίζεται η θετική µηνιαία καθαρή ροή των 
καταθέσεων του ιδιωτικού τοµέα, η οποία τον Αύγουστο διαµορφώθηκε στα 1.407 εκατ. 
ευρώ, έναντι 927 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο. Η αύξηση αυτή υποδηλώνει βελτίωση της 
εµπιστοσύνης του ιδιωτικού τοµέα προς το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα, µε ταυτόχρονο 
περιορισµό της εκροής καταθέσεων προς το εξωτερικό και αύξηση της εισροής κεφαλαίων 
από το εξωτερικό ή επανατοποθέτησης κεφαλαίων που µέχρι πρότινος βρίσκονταν εκτός 
τραπεζικού συστήµατος. Σηµαντική, επίσης, εξέλιξη αποτελεί η κερδοφορία που 
κατέγραψαν συστηµικές τράπεζες κατά τα αποτελέσµατα του β’ τριµήνου του 2017, ενώ 
κατά το ίδιο τρίµηνο οι τράπεζες πέτυχαν τους στόχους για τη µείωση των µη 
εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων. 
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Εδραίωση συνθηκών σταθερής ανάπτυξης και παράγοντες από τους οποίους θα 
εξαρτηθεί ο δυναµισµός της ανάκαµψης 

Η µεγέθυνση της οικονοµίας κατά το β’ τρίµηνο έλαβε χώρα κατά το µεγαλύτερο µέρος της σε 
περίοδο σχετικής αβεβαιότητας πριν από την απόφαση του Eurogroup της 15ης Ιουνίου, η 
οποία σηµατοδότησε την επιτυχή ολοκλήρωση της 2ης αξιολόγησης του Προγράµµατος. Έκτοτε 
ακολούθησε µια σειρά διαδοχικών θετικών εξελίξεων όπως η αναβάθµιση της πιστοληπτικής 
ικανότητας της Ελλάδας από τον οίκο Moody’s (Ιούνιος 2017), η αναβάθµιση των προοπτικών 
της χώρας από σταθερές σε θετικές από την Standard and Poor’s (Ιούλιος 2017), η σύσταση 
της Επιτροπής για έξοδο της χώρας από τη Δ∆ιαδικασία Υπερβολικού Ελλείµµατος (Ιούλιος 
2017) και φυσικά η επιτυχής δοκιµαστική έξοδος στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου µε το 
χαµηλότερο επιτόκιο από την έναρξη της κρίσης, µε µεγάλο αριθµό επενδυτών, κυρίως από το 
εξωτερικό. Υπό αυτήν την έννοια και δεδοµένων των στοιχείων που προκύπτουν από τα 
µεγέθη της οικονοµίας, ίσως δεν είναι παρακινδυνευµένο να υποθέσουµε ότι το επόµενο 
τρίµηνο η οικονοµία θα µεγεθυνθεί µε ακόµα υψηλότερο ρυθµό.  

Με αφορµή τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, αναπτύσσονται στον δηµόσιο διάλογο απόψεις 
που επιχειρούν να συνδέσουν τις θετικές εξελίξεις στην οικονοµία κυρίως ή αποκλειστικά µε 
την ανάλωση αποταµιευτικών πόρων, η οποία µε τη σειρά της τροφοδότησε την ιδιωτική 
κατανάλωση. Ωστόσο, αυτός ο ισχυρισµός µπορεί να επαρκεί εν µέρει για να εξηγήσει την 
προσπάθεια των νοικοκυριών να διατηρήσουν σταθερό το επίπεδο διαβίωσής τους 
(καταναλωτικό πρότυπο), επιχειρώντας ταυτόχρονα να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους 
έναντι του Δ∆ηµοσίου και των Ασφαλιστικών Ταµείων, δεν δικαιολογεί όµως την αύξηση της 
καταναλωτικής δαπάνης, η οποία έχει υποστεί ισχυρή καθίζηση κατά τη διάρκεια της κρίσης.  

Ταυτόχρονα, οι καταθέσεις, ιδιαίτερα κατά τους τελευταίους µήνες, δείχνουν αυξηµένες θετικές 
ροές, οι οποίες, όπως έχει ήδη αναφερθεί, διαµορφώνονται τόσο από εισροές κεφαλαίων από 
το εξωτερικό όσο και από την ανακοπή της ροής προς το εξωτερικό. Πιο πιθανή εξήγηση για 
την αύξηση της κατανάλωσης φαίνεται να συνιστά το ότι η ανάκαµψη της οικονοµίας µέσω 
της αύξησης της απασχόλησης δηµιουργεί ενδογένειες που πλέον την ανατροφοδοτούν. Αυτό 
είναι ίσως ένα ακόµα στοιχείο που ενδυναµώνει τις ενδείξεις για την ανάκαµψη. Ταυτόχρονα, 
αναδεικνύει τη σηµασία του παράγοντα της ζήτησης εν γένει και της κατανάλωσης ειδικότερα, 
και της σύνδεση της τελευταίας µε τις επενδύσεις.      
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Σηµειώνεται ότι τα στοιχεία για την εξέλιξη του βαθµού χρησιµοποίησης του εργοστασιακού 
δυναµικού στη βιοµηχανία δείχνουν σταδιακή ενίσχυση του δείκτη για το σύνολο των κλάδων, 
µε εξαίρεση την υφαντουργία, τη χηµική βιοµηχανία και τα κεφαλαιουχικά αγαθά, 
σηµατοδοτώντας την προοπτική για την υλοποίηση επενδύσεων.  

Οι παραπάνω εξελίξεις καταδεικνύουν ότι οι παραγωγικές δυνάµεις έχουν τεθεί σε κίνηση στο 
εσωτερικό, ενώ αρχίζει να διαφαίνεται κινητικότητα και από το εξωτερικό. Απαραίτητη για 
αυτή τη φάση της ελληνικής οικονοµίας είναι η σταθερότητα, ώστε να ενεργοποιηθούν τα 
επενδυτικά σχέδια που βρίσκονται σε αναµονή ή αναζητούν προοπτικές σε άλλες χώρες. 
Ωστόσο, δεν µπορεί να µην προβληµατίζει το γεγονός ότι τους τελευταίους µήνες το Δ∆ιεθνές 
Νοµισµατικό Ταµείο προτάσσει το ενδεχόµενο ανάγκης νέας ανακεφαλαιοποίησης των 
τραπεζών, ζητώντας την πραγµατοποίηση ελέγχων ποιότητας των στοιχείων του ενεργητικού 
των πιστωτικών ιδρυµάτων νωρίτερα από τα προγραµµατισµένα πανευρωπαϊκά stress tests 
του 2018, µε την ΕΚΤ να επισηµαίνει από τη µεριά της ότι δεν προκύπτει τέτοιου είδους 
ανάγκη. Υπενθυµίζεται ότι το 2015 το  κεφαλαιακό κενό (που καλύφθηκε κυρίως από τον 
ιδιωτικό τοµέα και µε τη χρήση µόλις 5,4 δισεκ. ευρώ από τα κεφάλαια του ESM) 
υπολογίστηκε µε βάση τα πλέον δυσµενή σενάρια για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας. 

Τέλος, ένας ακόµα παράγοντας δυνητικού κινδύνου για την ανάκαµψη της οικονοµίας έγκειται 
σε δύο δυϊσµούς που χαρακτηρίζουν τις ελληνικές επιχειρήσεις. Ο ένας έχει να κάνει µε το ότι 
οι µεγάλες και ισχυρές επιχειρήσεις φαίνεται να είναι περισσότερο έτοιµες να αξιοποιήσουν το 
νέο επενδυτικό κλίµα σε σχέση µε τις µικρότερες, παρόλο που ανάµεσα στις δεύτερες 
εντοπίζονται δυνατότητες αξιοποίησής του. Ο δεύτερος έγκειται στο ότι επιχειρήσεις µε 
σηµαντική κερδοφορία και χαµηλό ή καθόλου δανεισµό, ανεξάρτητα µε το µέγεθος τους, είναι 
σε θέση να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που ανακύπτουν. Από την άλλη, για τις επιχειρήσεις 
που είναι εγκλωβισµένες λόγω υψηλού δανεισµού είναι κρίσιµη η αξιοποίηση του µηχανισµού 
του εξωδικαστικού συµβιβασµού. Στόχος θα πρέπει να είναι η διεύρυνση του κύκλου των 
επιχειρήσεων που είναι υγιείς και µπορούν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη, ώστε ο δυνητικός 
κίνδυνος να µετασχηµατιστεί σε θετική προοπτική.  
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2. ΕΡΓΑΣΙΑ 

2.1.  Απασχόληση 

Η απασχόληση εξακολουθεί να εξελίσσεται θετικά. Τον Ιούλιο του 2017 ο αριθµός των 
απασχολουµένων σηµείωσε περεταίρω αύξηση κατά 2,5%  (ή 93.392 άτοµα) σε σχέση µε τον 
Ιούλιο του 2016 και 0,4% (ή 13.283 άτοµα) σε σχέση µε τον Ιούνιο του 2017. Τον ίδιο µήνα ο 
αριθµός των ανέργων σε σχέση µε τον Ιούλιο του 2016 παρουσίασε µείωση 10,5% (ή 119.010 
άτοµα) και σε σχέση µε τον Ιούνιο του 2017 µείωση 1,2% (ή 12.661 άτοµα).  

Το εργατικό δυναµικό (απασχολούµενοι και άνεργοι) καταγράφει θετική µεταβολή για έκτο 
συνεχή µήνα. Συγκεκριµένα τον Ιούλιο του 2017 αυξήθηκε οριακά κατά 0,01% σε σχέση µε 
τον Ιούνιο του 2017. Σε σχέση ωστόσο µε τον Ιούλιο του 2016 καταγράφει πτώση -0,5%. Ο 
οικονοµικά µη ενεργός πληθυσµός µειώνεται και αυτός για έκτο συνεχή µήνα, καταγράφοντας 
µείωση κατά -0,1% σε σχέση µε τον Ιούνιο του 2017 και κατά -0,3% σε σχέση µε τον Ιούλιο 
του 2016.  
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Σύµφωνα µε το σύστηµα «Εργάνη», το ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων διαµορφώθηκε 
στις 17.128 θέσεις εργασίας, υψηλότερο κατά 9.340 θέσεις εργασίας σε σχέση µε τον 
Σεπτέµβριο του 2016. Οι αναγγελίες πρόσληψης ανέρχονται στις 261.807 και οι αποχωρήσεις 
σε 244.679, από τις οποίες οι 126.710 από καταγγελίες συµβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις 
συµβάσεων ορισµένου χρόνου και οι 117.969 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις 
(Πίνακας 1).  

Σωρευτικά, την περίοδο Ιανουάριος – Σεπτέµβριος 2017 οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν 
σε 1.849.872, ενώ οι αποχωρήσεις σε 1.584.001, εκ των οποίων οι 814.256 ήταν αποτέλεσµα 
καταγγελιών ή λήξεων συµβάσεων ορισµένου χρόνου και οι 769.745 οικειοθελών 
αποχωρήσεων. Κατά συνέπεια, το ισοζύγιο των ροών µισθωτής απασχόλησης του α’ 
εννεάµηνου του 2017 διαµορφώθηκε στις 265.871 θέσεις εργασίας, κατά 20.266 θ. ε. 
υψηλότερα από το αντίστοιχο εννεάµηνο του 2016. 
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Το µερίδιο των νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης στο σύνολο των προσλήψεων 
µειώνεται στο 39,7% τον Σεπτέµβριο από 45,5% τον Αύγουστο. Από την άλλη, η εκ περιτροπής 
απασχόληση υποχώρησε στο 12,7% από 14,4% τον Αύγουστο.  

Η µερική απασχόληση στην Ελλάδα στο σύνολο της οικονοµίας κατά το β’ τρίµηνο του 2017 
µειώθηκε στο 9,8% των απασχολούµενων από 10,4% το α’ τρίµηνο του 2017. Το ποσοστό αυτό 
είναι σχεδόν το µισό του ποσοστού µερικής απασχόλησης στις χώρες της ευρωζώνης και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (21,8% και 19,5%, αντίστοιχα).  

!  12



ΕΝΑ, Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών, 

Δ∆ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων _________________________________Αύγουστος -Σεπτέµβριος 2017

H στρατηγική για την ανάπτυξη της ΕΕ Ευρώπη 2020 θέτει ως στόχο για το ποσοστό 
απασχόλησης στον ηλικιακό πληθυσµό 20-64 το 75% για την ΕΕ-28 και το 70% για την 
Ελλάδα. Η Ελλάδα βρίσκεται µακριά τόσο από τον εθνικό της στόχο το 2016 (56,2%) όσο και 
από το µέσο όρο της ΕΕ-28 (71,1%). Στην κατάταξη ακολουθούν η Ιταλία (61,6%), η Ισπανία 
(63,9%) και το Βέλγιο (67,7%). 

2.2.  Μισθοί 
Ο εποχικά διορθωµένος δείκτης µισθολογικού κόστους  του β΄ τριµήνου του 2017 αυξήθηκε 1

κατά 0,5% σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του β΄ τριµήνου του 2016, έναντι αύξησης 
4,6% κατά το αντίστοιχο τρίµηνο του 2016 και του 2015. Ο δείκτης υπέστη σηµαντική 
καθίζηση µεταξύ 2009-2013, αλλά από τα µέσα του 2015 παρουσιάζει τάσεις σταθεροποίησης 
και σταδιακά θετικές µεταβολές.  
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Στο δεύτερο πρόγραµµα προσαρµογής (Νόµος 4046/2012) ο κατώτατος µηνιαίος µισθός 
µειώθηκε από τα 877 ευρώ (σε 12µηνη βάση) στα 684 ευρώ, παραµένοντας έκτοτε σταθερός. 
Η Ελλάδα µεταξύ των κρατών-µελών της ΕΕ είναι η µοναδική που κατέγραψε µείωση 
(-22,0%) στον κατώτατο µισθό,  ακόµα και µεταξύ εκείνων των χωρών που εντάχθηκαν σε 2

πρόγραµµα δηµοσιονοµικής προσαρµογής. Αντίθετα, τα νέα κράτη-µέλη της ΕΕ σε διάστηµα 
πέντε ετών σηµείωσαν αυξήσεις µέχρι και 70%. 
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   Συν 10% επιπλέον µείωση για τους νέους κάτω των 25 ετών 2

3  Εθνικός κατώτατος µισθός υπάρχει σε 22 από τα 28 κράτη-µέλη της ΕΕ. Στη Γερµανία θεσµοθετήθηκε το 
2015.  
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2.3.  Ανεργία 

Το ποσοστό ανεργίας τον Ιούλιο του 2017 εκτιµάται στο 21,0%, συνεχίζοντας σταθερά την 
πτωτική του πορεία και έχοντας µειωθεί σε σχέση µε τον Ιούνιο του 2017 (21,3%) και τον 
Ιούλιο 2016 (23,4%). Παρά τη σταδιακή αποκλιµάκωσή του ωστόσο, το ποσοστό ανεργίας 
εξακολουθεί να είναι ιδιαιτέρως υψηλό, ειδικά στις γυναίκες (25,3% έναντι 17,5% στους 
άνδρες) και στους νέους ηλικίας 15-24, όπου ανέρχεται σε 42,8% (µειωµένο σηµαντικά σε 
σχέση µε το υψηλότερο 58,7% του Ιουλίου του 2013). 
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3. Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

3.1.  Εξέλιξη ΑΕΠ 

H ελληνική οικονοµία αναπτύσσεται για δεύτερο συνεχές τρίµηνο, καταγράφοντας αύξηση 
κατά 0,5% σε σχέση µε το α’ τρίµηνο του 2017, ενώ σε σύγκριση µε το β’ τρίµηνο του 2016 
παρουσίασε αύξηση κατά 0,8%. Κινητήριος µοχλός της µεγέθυνσης του ΑΕΠ ήταν οι εξαγωγές 
αγαθών και υπηρεσιών (9,5% y-o-y), η τελική καταναλωτική δαπάνη της Γενικής Κυβέρνησης 
(3,3% y-o-y) και η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών4 και των ΜΚΙΕΝ (0,7% y-o-
y), η οποία αποτελεί και τη µεγαλύτερη συνιστώσα του ΑΕΠ. Από την άλλη, αρνητική 
επίπτωση είχε ο ακαθάριστος σχηµατισµός παγίου κεφαλαίου (-4,6% y-o-y).  

3.2.  Επενδύσεις  

Οι επενδύσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης έχουν υποστεί ισχυρή καθίζηση. Την αρνητική 
αυτή πορεία φαίνεται να συµπαρέσυρε η ραγδαία πτώση του κλάδου των κατοικιών, καθώς οι 
υπόλοιποι κλάδοι αφενός κατέγραψαν ηπιότερες µειώσεις, αφετέρου παρέµειναν σχετικά 
στάσιµοι. Έπειτα από την πρόσκαιρη ενίσχυση των επενδύσεων κατά το α’ τρίµηνο του 2017, η 
οποία αφορούσε στον µηχανολογικό και µεταφορικό εξοπλισµό (κυρίως παραγγελίες πλοίων), 
ο ακαθάριστος σχηµατισµός παγίου κεφαλαίου διαµορφώθηκε κατά το β’ τρίµηνο του 2017 σε 
χαµηλότερα επίπεδα (-4,6% y-o-y). Στη µείωση αυτή συνέβαλε η µείωση των εκταµιεύσεων 
του Προγράµµατος Δ∆ηµοσίων Επενδύσεων.  

________________ 

4 Σηµειώνεται ότι τη µεγαλύτερη αύξηση κατέγραψε η ιδιωτική κατανάλωση (6,1% y-o-y) το γ’ τρίµηνο του 
2016, µε αποτέλεσµα το ΑΕΠ της ίδιας περιόδου να αυξηθεί κατά 2,0%, µε ρυθµό δηλαδή που είχε να 
καταγραφεί από το α’ τρίµηνο του 2008. 
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3.2.1.Άµεσες Ξένες Επενδύσεις 

Δ∆ιαχρονικά οι Άµεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ) κυµαίνονται σε χαµηλά επίπεδα και στηρίζονται 
κατά βάση σε επενδύσεις στον κλάδο των υπηρεσιών (ξενοδοχεία και εστιατόρια, µεταφορές, 
χρηµατοπιστωτική διαµεσολάβηση και δραστηριότητες real estate). Το 2016 οι ΑΞΕ ήταν 
τριπλάσιες απ’ ό,τι το 2015, κυρίως λόγω των αποκρατικοποιήσεων, οι οποίες ολοκληρώθηκαν 
εντός του 2016 (ΟΛΠ, Κασσιόπη).  

Τον Ιούνιο του 2017 οι ΑΞΕ ανήλθαν σε 536,7 εκατ. ευρώ έναντι 251,0 εκατ. ευρώ τον Μάιο 
του 2017, σηµειώνοντας άνοδο της τάξης του 113%. Σηµειώνεται ότι περίπου το 60% των 
ΑΞΕ του Ιουνίου προέρχεται από την πώληση του 24% του Ανεξάρτητου Δ∆ιαχειριστή 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔ∆ΜΗΕ) και την εισροή που εισέπραξε η TAP AG (Ελλάδα) 
από την TAP AG (Ελβετία). Σωρευτικά, το πρώτο εξάµηνο του 2017 οι ΑΞΕ διαµορφώθηκαν 
στα 2,13 δισεκ. ευρώ, όταν για ολόκληρο το 2016 οι ΑΞΕ ανήλθαν στα 2,8 δισεκ. ευρώ. 
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3.3.  Εξωτερικός Τοµέας 

Το έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών άρχισε να περιορίζεται σηµαντικά από το 
2008 και µετά, για να φτάσει να είναι ελαφρώς πλεονασµατικό το 2015, µε τη διόρθωση να 
προέρχεται σε µεγάλο βαθµό από τη µείωση του ελλείµµατος του ισοζυγίου αγαθών. 
Δ∆ιαχρονικά, ο περιορισµός του ελλείµµατος του ισοζυγίου αγαθών οφείλεται κυρίως στη 
σηµαντική µείωση του επιπέδου των εισαγωγών, λόγω της κατάρρευσης της ζήτησης, και όχι 
στην ανάκαµψη των εξαγωγών (παρά τις σηµαντικές µειώσεις του µισθολογικού κόστους και 
τη συνεπαγόµενη ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας).  

Ο Δ∆είκτης Κάλυψης Εισαγωγών δείχνει το βαθµό στον οποίο οι εξαγωγές µπορούν να 
καλύψουν την αξία των εισαγωγών. Ωστόσο, ενώ σε θεωρητικό επίπεδο, µια υψηλή τιµή του 
δείκτη αποτελεί ένδειξη ότι η οικονοµία έχει εξαγωγικό προσανατολισµό, στην περίπτωση της 
Ελλάδας η σηµαντική βελτίωση του δείκτη οφείλεται στη µεγάλη µείωση των εισαγωγών από 
το 2008 και µετά. 
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Τον Ιούλιο του 2017 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε πλεόνασµα ύψους 1,6 
δισεκ. ευρώ, υψηλότερο κατά 213,3 εκατ. ευρώ σε σύγκριση µε τον Ιούλιο του 2016. Η 
µεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση του πλεονάσµατος του ισοζυγίου υπηρεσιών 
(κατά 249,1 εκατ. ευρώ) και τη µείωση των ελλειµµάτων των ισοζυγίων πρωτογενών (κατά 
149,6 εκατ. ευρώ) και δευτερογενών (κατά 46,3 εκατ. ευρώ) εισοδηµάτων. Από την άλλη, το 
έλλειµµα του ισοζυγίου αγαθών διευρύνθηκε (κατά 231,7 εκατ. ευρώ). 
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Το ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασε πλεόνασµα 1,7 δισεκ. ευρώ τον Ιούλιο του 
2017, διευρυµένο κατά 17,4 εκατ. ευρώ σε σύγκριση µε τον Ιούλιο του 2016. H διεύρυνση του 
ελλείµµατος στο ισοζύγιο αγαθών οφείλεται κυρίως στην αύξηση του ελλείµµατος του 
ισοζυγίου αγαθών χωρίς καύσιµα (κατά -180,0 εκατ. ευρώ).  

Η αύξηση του πλεονάσµατος του ισοζυγίου υπηρεσιών κατά 249,1 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο του 
2017 έναντι του Ιουλίου του 2016 οφείλεται κυρίως στη βελτίωση του τουριστικού ισοζυγίου 
(κατά 168,6 εκατ. ευρώ), ενώ και τα ισοζύγια µεταφορών και λοιπών υπηρεσιών εµφάνισαν 
αυξήσεις ωστόσο πιο περιορισµένες (κατά 69,2 εκατ. ευρώ και 11,3 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα). 

Παρά την πολύ σηµαντική αύξηση των εξαγωγών κατά 17,9%, το έλλειµµα του εµπορικού 
ισοζυγίου διευρύνθηκε κατά το α’ εξάµηνο του 2017 σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο 
του 2016, καθώς η αύξηση των εισαγωγών ανήλθε σε 18,8%. Η διεύρυνση αυτή είναι 
αποτέλεσµα κυρίως της αύξησης του ελλείµµατος του ισοζυγίου καυσίµων. Εκτός από τα 
καύσιµα, που καταγράφουν την υψηλότερη ποσοστιαία αύξηση στις εξαγωγές (51,8%), 
σηµαντική αύξηση κατέγραψαν οι πρώτες ύλες (39,0%), τα βιοµηχανικά είδη (14,4%) και τα 
χηµικά προϊόντα (12,4%). Αντίθετα, τις µεγαλύτερες µειώσεις στις εξαγωγές κατέγραψαν τα 
λάδια και λίπη (-15,7%) και τα ποτά και καπνικά προϊόντα (-2,2%). Αξίζει να σηµειωθεί ότι από 
την πλευρά των εισαγωγών µία από τις µεγαλύτερες αυξήσεις σηµείωσαν τα µηχανήµατα και 
το υλικό µεταφορών (20,7%), που όµως αφορά κυρίως στις εισαγωγές πλοίων.  

!  20



ΕΝΑ, Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών, 

Δ∆ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων _________________________________Αύγουστος -Σεπτέµβριος 2017

3.4.  Τουρισµός 

Τον Ιούλιο του 2017 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 5,3% σε σύγκριση µε τον 
αντίστοιχο µήνα του 2016. Συγκεκριµένα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 
διαµορφώθηκαν στα 1.910 εκατ. ευρώ (αύξηση 2,4%), ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των 
χωρών εκτός της ΕΕ-28 διαµορφώθηκαν στα 930,2 εκατ. ευρώ (αύξηση 11,8%).  

Σωρευτικά, το α’ επτάµηνο του 2017 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις διαµορφώθηκαν στα 7.039 
εκατ. ευρώ (αύξηση 6,4% σε σύγκριση µε το αντίστοιχο περσινό επτάµηνο). Η αύξηση αυτή 
οφείλεται στις εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28, οι οποίες διαµορφώθηκαν στα 
4.595 εκατ. ευρώ (αύξηση 5,6%), και στις εισπράξεις από κατοίκους των χωρών εκτός της 
ΕΕ-28, οι οποίες διαµορφώθηκαν στα 2.195 εκατ. ευρώ (αύξηση 8,5%). 

Η εισερχόµενη ταξιδιωτική κίνηση διαµορφώθηκε τον Ιούλιο του 2017 στις 5.142 χιλ. 
ταξιδιώτες (αύξηση 10,2% σε σύγκριση µε τον Ιούλιο του 2016). Η αύξηση αυτή οφείλεται 
στην αύξηση της ταξιδιωτικής κίνησης από τις χώρες της ΕΕ-28 (8,7%) και από τις χώρες 
εκτός της ΕΕ-28 (13,4%). Σωρευτικά, το α’ επτάµηνο του 2017 η εισερχόµενη ταξιδιωτική 
κίνηση διαµορφώθηκε στις 13.082 χιλ. ταξιδιώτες (αύξηση 8,0% έναντι του αντίστοιχου 
περσινού επταµήνου). 

Με βάση τις πιο πρόσφατες εκτιµήσεις του ΣΕΤΕ, οι αεροπορικές αφίξεις Ιανουαρίου – 
Αυγούστου 2017 παρουσιάζουν αύξηση 8,0% σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2016. 
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Αξίζει να αναφερθεί ότι το 2016 παρατηρήθηκε το παράδοξο της αύξησης των αφίξεων (4,4%) 
µε παράλληλη µείωση των εισπράξεων (-12,0%). Το φαινόµενο αυτό διερευνήθηκε από την 
Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία παρέχει τα σχετικά στοιχεία. Στο τεύχος Ιουνίου 2017 της 
Νοµισµατικής Πολιτικής σηµειώνεται ότι το γεγονός αυτό οφείλεται αφενός στο ότι ο αριθµός 
των διανυκτερεύσεων είναι προτιµότερος δείκτης συσχέτισης των ταξιδιωτικών εισπράξεων 
απ’ ό,τι εκείνος των αφίξεων, καθώς κατά την περίοδο αιχµής παρατηρείται αύξηση των 
αφίξεων µε ολιγοήµερη διαµονή στα αστικά κέντρα, και αφετέρου στο ότι οι περισσότερες 
διανυκτερεύσεις συνέπεσαν την περίοδο αιχµής, οπότε και καταγράφηκε σηµαντική µείωση 
των ξενοδοχειακών τιµών. 

3.5. Δ∆ηµόσια Οικονοµικά 

3.5.1. Εξέλιξη Δ∆ηµοσίου Χρέους 

Το ελληνικό δηµόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ είχε διαχρονικά αυξητική τάση, µε εξαίρεση 
µια περίοδο σχετικής σταθερότητας στις αρχές της δεκαετίας του 1990 ως τα τέλη της 
δεκαετίας 2000, οπότε και ξεκίνησε η ραγδαία αύξηση µε τις γνωστές δραµατικές συνέπειες 
για τη χώρα. Από το 2010 και µετά, µε την έναρξη των προγραµµάτων οικονοµικής 
προσαρµογής, παρά τη µικρή µείωση που σηµείωσε το 2012 (µε την εφαρµογή του PSI), 
παραµένει σε σχετικά σταθερά επίπεδα, µε οριακά φθίνουσες τάσεις. 

Σε ό,τι αφορά τα συνολικά έσοδα της Γενικής Κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ, διαχρονικά 
βρίσκονταν σε σηµαντικά χαµηλότερα επίπεδα από τον µέσο όρο της ευρωζώνης (ΕΖ) και 
µόνον µετά από δύο χρόνια ραγδαίας δηµοσιονοµικής προσαρµογής συνέκλιναν προς το µέσο 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Η απόκλιση αυτή ανέρχεται κατά µέσο όρο (δεκαπενταετίας 1995-2010) 
σε 5,5 ποσοστιαίες µονάδες. Τα χαµηλά επίπεδα των δηµόσιων εσόδων αποτελούν κατά κύριο 
λόγο προϊόν της χρόνιας και εκτεταµένης φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής.  
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Από την άλλη, παρά την ευρέως διαδεδοµένη αντίληψη ότι οι δηµόσιες δαπάνες στην Ελλάδα 
είναι πολύ υψηλές, οι δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ βρίσκονταν 
διαχρονικά στα ίδια ή και σε χαµηλότερα επίπεδα από τον µέσο όρο της ΕΖ. Μόνο την περίοδο 
2007-2010 ο λόγος δαπανών προς ΑΕΠ ξεπέρασε τον µέσο όρο της ΕΖ εξαιτίας της µεγάλης 
αύξησης των δαπανών, ενώ µετά την ένταξη στο πρόγραµµα οικονοµικής προσαρµογής ο 
λόγος δηµόσιων δαπανών προς ΑΕΠ εκτινάχθηκε, ξεπερνώντας κατά πολύ το µέσο όρο της ΕΖ, 
λόγω του σηµαντικά υψηλότερου ρυθµού µείωσης του ΑΕΠ έναντι του ρυθµού µείωσης των 
δηµόσιων δαπανών.5 

Συνέπεια της διαχρονικής ανισορροπίας δηµόσιων εσόδων και δαπανών αποτέλεσε η 
δηµιουργία δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων κατά πολύ υψηλότερων του µέσου όρου των χωρών 
της ευρωζώνης και κατ’ επέκταση η συσσώρευση χρέους. Είναι αξιοσηµείωτο ότι η χώρα 
πέτυχε για πρώτη φορά, µετά από τρεις και πλέον δεκαετίες, πλεόνασµα Γενικής Κυβέρνησης 
το 2016. Συνέπεια αυτού υπήρξε η οριστικοποίηση της εξόδου της χώρας από τη Δ∆ιαδικασία 
Υπερβολικού Ελλείµµατος στις 25 Σεπτεµβρίου 2017. 

__________________ 

5 Επιπλέον, στις δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης προσµετρούνται και τα ποσά που διατέθηκαν για την 
ανακεφαλαιοποίηση και την εξυγίανση των τραπεζών (το 2012-2013 και το 2015). Ενδεικτικά, το 2015 
διατέθηκαν στις τράπεζες περίπου 5,4 δισεκ. ευρώ.  
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3.5.2. Χρονοδιάγραµµα Λήξης Χρέους Κεντρικής Δ∆ιοίκησης 

Σε ό,τι αφορά στις αποπληρωµές των δανείων που έχει λάβει η χώρα στο πλαίσιο των 
προγραµµάτων προσαρµογής, προκύπτει ότι οι τελευταίες αυξάνονται σηµαντικά το διάστηµα 
2023-2025. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει πως τόσο οι βραχυπρόθεσµες όσο και οι 
µεσοπρόθεσµες παρεµβάσεις για την ελάφρυνση του δηµοσίου χρέους πρέπει να 
οριστικοποιηθούν το συντοµότερο δυνατόν, σε συνέχεια της απόφασης του Eurogroup του 
Μαΐου του 2016 και του Ιουνίου του 2017. 
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3.5.3.  Εκτέλεση Προϋπολογισµού και οφειλές δηµοσίου 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του α’ οκταµήνου του 2017, το ισοζύγιο του κρατικού 
προϋπολογισµού εµφάνισε έλλειµµα 1.271 εκατ. ευρώ, αποκλίνοντας από τον στόχο του ΜΠΔ∆Σ 
2018-2021 κατά 45 εκατ. ευρώ (ή 3,7%). Το πρωτογενές πλεόνασµα ανήλθε σε 3.544 εκατ. 
ευρώ, εµφανίζοντας απόκλιση έναντι του στόχου ύψους 29 εκατ. ευρώ (ή -0,8%).   

Αναλυτικότερα, σε ό,τι αφορά στα έσοδα, τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισµού 
ανήλθαν σε 31.433 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας υστέρηση έναντι του στόχου 1.747 εκατ. ευρώ 
(ή -5,3%). Αυτό οφείλεται στην υστέρηση των καθαρών εσόδων του τακτικού προϋπολογισµού 
(30.242 εκατ. ευρώ) κατά 1.765 εκατ. ευρώ (ή -5,5%) έναντι του στόχου, καθώς τα έσοδα του 
ΠΔ∆Ε υπερκάλυψαν το στόχο κατά 17 εκατ. ευρώ (ή 1,4%), ανερχόµενα σε 1.190 εκατ. ευρώ. Το 
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αποδίδει τη διαµορφωθείσα υστέρηση των εσόδων κυρίως 
στην έναρξη καταβολής της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ 2017 τον Σεπτέµβριο αντί για τον 
Αύγουστο, όπως αρχικά είχε προβλεφθεί. Σε κάθε περίπτωση, ο λόγος της υστέρησης στο φόρο 
εισοδήµατος φυσικών προσώπων αποτελεί ζήτηµα που θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω. 

Στο πεδίο των δαπανών, οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισµού ανήλθαν στα 32.703 εκατ. 
ευρώ, επίπεδο χαµηλότερο του στόχου κατά 1.702 εκατ. ευρώ (ή -4,9%). Η µείωση των 
δαπανών οφείλεται στις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισµού, ύψους 31.121 εκατ. ευρώ, 
που εµφανίζονται µειωµένες κατά 1.183 εκατ. ευρώ (ή -3,7%) έναντι του στόχου, και στις 
δαπάνες του ΠΔ∆Ε, ύψους 1.583 εκατ. ευρώ, οι οποίες εµφανίζουν σηµαντική υστέρηση κατά 
519 εκατ. ευρώ (ή -24,7%) έναντι του στόχου. Σηµειώνεται ότι οι δαπάνες του ΠΔ∆Ε δεν 
κατανέµονται οµοιόµορφα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, αλλά συνήθως παρουσιάζουν 
υψηλή συγκέντρωση προς το τέλος της χρονιάς.  

Τον Ιούνιο του 2016 ξεκίνησε η διαδικασία αποπληρωµής των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων 
του Δ∆ηµοσίου προς ιδιώτες. Μέχρι το Δ∆εκέµβριο του 2016 είχαν αποπληρωθεί οφειλές ύψους 
3,12 δισεκ. ευρώ τόσο για ληξιπρόθεσµες οφειλές του Δ∆ηµοσίου όσο και για εκκρεµείς 
επιστροφές φόρων, ενώ στο α’ τετράµηνο του 2017 αποπληρώθηκαν άλλα 500 εκατ. ευρώ.  

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της 2ης αξιολόγησης διασφαλίστηκε η αποδέσµευση της πρώτης 
δόσης ύψους 800 εκατ. ευρώ στα µέσα Ιουλίου του 2017, για να ακολουθήσει η σταδιακή 
αποπληρωµή των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων του Δ∆ηµοσίου προς ιδιώτες. Τον Αύγουστο 
του 2017 οι ληξιπρόθεσµες οφειλές του Δ∆ηµοσίου παρέµειναν σταθερές στα 3.912 εκατ. ευρώ, 
έναντι 3.917 τον Ιούλιο του 2017, ενώ οι εκκρεµείς επιστροφές φόρων αυξήθηκαν σε 2.114 
εκατ. ευρώ από 1.521 εκατ. τον Ιούλιο. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην υποβολή φορολογικών 
δηλώσεων κατά τους καλοκαιρινούς µήνες και αναµένεται σταδιακά να εξοµαλυνθεί. Με την 
εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών ύψους 1,2 δισεκ. ευρώ µέχρι τα τέλη Σεπτεµβρίου θα 
ξεκινήσουν οι διαδικασίες αποδέσµευσης της δεύτερης δόσης ύψους 800 εκατ. ευρώ στα µέσα 
του φθινοπώρου.  
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3.6.  Πληθωρισµός 

Μετά από 45 συνεχείς µήνες αποπληθωρισµού, από τον Δ∆εκέµβριο του 2016 µέχρι και 
σήµερα, ο Γενικός Δ∆είκτης Τιµών Καταναλωτή βρίσκεται σε θετικό πρόσηµο. Τον Αύγουστο του 
2017 ο Γενικός Δ∆ΤΚ αυξήθηκε κατά 0,9% σε σχέση µε τον Αύγουστο του 2016.  

Η µεταβολή αυτή προήλθε κυρίως από τις αυξήσεις στις τιµές των αλκοολούχων ποτών και 
του καπνού κατά 7,4%, των µεταφορών (καύσιµα, λιπαντικά, αεροπορικά εισιτήρια) κατά 6,6% 
και της στέγασης (πετρέλαιο θέρµανσης και φυσικό αέριο) κατά 2,3%. Αντισταθµιστικό ρόλο 
έπαιξαν οι µειώσεις στις τιµές των διαρκών αγαθών– ειδών νοικοκυριού και υπηρεσιών κατά 
-3,3%, των άλλων αγαθών και υπηρεσιών (είδη ατοµικής φροντίδας, προσωπικά είδη, 
ασφάλιστρα οχηµάτων) κατά -2,5%, και των δαπανών υγείας (φαρµακευτικά προϊόντα, 
παραϊατρικές υπηρεσίες, νοσοκοµειακή περίθαλψη) κατά -2,4%. 

!  26



ΕΝΑ, Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών, 

Δ∆ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων _________________________________Αύγουστος -Σεπτέµβριος 2017

3.7.  Δ∆είκτες Οικονοµικού Κλίµατος 

Οι θετικές εξελίξεις στο ΑΕΠ και την απασχόληση αποτυπώνονται και στο Δ∆είκτη Οικονοµικού 
Κλίµατος, ο οποίος ενισχύεται για τέταρτο διαδοχικό µήνα. Συγκεκριµένα, ο Δ∆είκτης 
Οικονοµικού Κλίµατος για το σύνολο της οικονοµίας τον Σεπτέµβριο του 2017 κατέγραψε το 
υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δυόµιση ετών, ανερχόµενος στις 100,6 µονάδες 

Ο Δ∆είκτης Καταναλωτικής Εµπιστοσύνης τον Σεπτέµβριο του 2017 βελτιώνεται για έκτο 
συνεχή µήνα και διαµορφώνεται στις -53,7 µονάδες, από -57 τον Αύγουστο. Η ενίσχυση του 
Δ∆είκτη Καταναλωτικής Εµπιστοσύνης αποτελεί συνδυαστικό αποτέλεσµα της βελτίωσης των 
επιµέρους δεικτών. Ειδικότερα βελτιώθηκαν τόσο ο δείκτης για τη γενικότερη οικονοµική 
κατάσταση τους επόµενους 12 µήνες (-48,5 µονάδες τον Σεπτέµβριο από -54,0 µονάδες τον 
Αύγουστο) όσο και ο δείκτης για την οικονοµική κατάσταση των νοικοκυριών τους επόµενους 
12 µήνες (-44,6 µονάδες τον Σεπτέµβριο από -48,5 µονάδες τον Αύγουστο). Ο δείκτης 
προσδοκιών για την ανεργία τους προσεχείς 12 µήνες παρουσίασε οριακή επιδείνωση (46,0 
µονάδες τον Σεπτέµβριο έναντι 45,2 µονάδες τον Αύγουστο) έπειτα από σηµαντική βελτίωση 
κατά 16,0% τον Ιούλιο σε σύγκριση µε τον Ιούνιο, ενώ ο δείκτης πρόθεσης για αποταµίευση 
τους προσεχείς 12 µήνες κατέγραψε σηµαντική βελτίωση (-75,8 τον Σεπτέµβριο έναντι -80,5 
τον Αύγουστο).  
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Οι επιµέρους δείκτες οικονοµικού κλίµατος που αφορούν σε τοµείς οικονοµικής 
δραστηριότητας (βιοµηχανία, υπηρεσίες, λιανικό εµπόριο και κατασκευές) παρουσίασαν 
βελτίωση τον Σεπτέµβριο µε µόνη εξαίρεση τον δείκτη των υπηρεσιών που κατέγραψε ελαφρά 
κάµψη έναντι του Αύγουστο του 2017 (15,3 έναντι 22,9 τον Αύγουστο). 

Ειδικότερα, ο δείκτης για τις υπηρεσίες βρίσκεται σε θετικό πρόσηµο για όγδοο συνεχή µήνα. Η 
µικρή υποχώρηση που παρουσιάζει τον Σεπτέµβριο οφείλεται κυρίως στην υποχώρηση του 
επιµέρους δείκτη προσδοκιών για την εξέλιξη της ζήτησης τους προσεχείς 3 µήνες (6,3 έναντι 
20,2 τον Αύγουστο), ενώ υποχώρησαν και οι δείκτες για την κατάσταση των επιχειρήσεων 
κατά τους 3 τελευταίους µήνες (22,8 έναντι 28,9 τον Αύγουστο), και της εξέλιξης της ζήτησης 
κατά τους τελευταίους 3 µήνες (16,8 έναντι 19,5 τον Αύγουστο).  

Ο δείκτης για τη βιοµηχανία τον Σεπτέµβριο του 2017 εµφάνισε σηµαντική βελτίωση και 
διαµορφώθηκε σε -0,7 µονάδες έναντι -3,7 τον Αύγουστο. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη 
βελτίωση των επιµέρους δεικτών που αφορούν στις προσδοκίες για τις παραγγελίες (-10,7 
έναντι -16,2 τον Αύγουστο) και για τα αποθέµατα τελικών προϊόντων (10,2 έναντι 13,5 τον 
Αύγουστο). Ο δείκτης προσδοκιών για την παραγωγή τους προσεχείς µήνες παρέµεινε 
αµετάβλητος σηµειώνοντας οριακή άνοδο (18,7 έναντι 18,6 τον Αύγουστο). 

Ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών για το λιανεµπόριο ανέκαµψε τον Σεπτέµβριο 
διαµορφούµενος σε µηδενικό ισοζύγιο από -3,6 τον Αύγουστο. Η ανάκαµψη αυτή οφείλεται 
κυρίως στη βελτίωση των πωλήσεων κατά τους 3 τελευταίους µήνες (-2,7 έναντι -14,7 τον 
Αύγουστο). Παράλληλα, ο δείκτης διατήρησης των αποθεµάτων µειώθηκε σε 0,8 µονάδες από 
9,4 τον Αύγουστο, ενώ µειωµένες εµφανίζονται οι προσδοκίες για την επιχειρηµατική 
δραστηριότητα κατά τους επόµενους 3 µήνες (3,5 από 13,3 τον Αύγουστο).  
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Ο δείκτης για τις κατασκευές ανέκαµψε τον Σεπτέµβριο στις -36,9 µονάδες από -49,2 τον 
Αύγουστο. Στην εξέλιξη αυτή συνέτεινε κυρίως η σηµαντική βελτίωση των προσδοκιών για τις 
εξελίξεις στην απασχόληση το επόµενο τρίµηνο (-30,2 από -47,9 τον Αύγουστο) καθώς και η 
βελτίωση  του τρέχοντος προγράµµατος εργασιών (-43,6 από -50,6 τον Αύγουστο). 

3.8.  Δ∆είκτες Κύκλου Εργασιών και Παραγωγής 

Με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ ο Γενικός Δ∆είκτης του Κύκλου Εργασιών στη 
Βιοµηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Ιούλιο του 2017, σε σύγκριση µε 
τον Ιούλιο του 2016, παρουσίασε αύξηση 8,6%, έναντι µείωσης 7% που σηµειώθηκε κατά την 
αντίστοιχη σύγκριση του 2016 µε το 2015. Στην αύξηση αυτή συνέβαλε η ενίσχυση κατά 
28,0% του Δ∆είκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατοµείων (άνθρακας, λιγνίτης κ.ά.) και του 
Δ∆είκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποιητικών Βιοµηχανιών (παραγωγή πετρελαίου και άνθρακα, 
βασικά µέταλλα, µηχανοκίνητα οχήµατα κ.ά.) κατά 8,3%.  

Ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 2,1% και σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου του 
2017, η οποία οφείλεται στην αύξηση κατά 17,4% του επιµέρους δείκτη για τα ορυχεία και 
λατοµεία και κατά 1,8% του δείκτη για τις µεταποιητικές βιοµηχανίες. 

Κατά την περίοδο Αυγούστου 2016 – Ιουλίου 2017, σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο 
του 2015 και 2016, ο µέσος Γενικός Δ∆είκτης ενισχύθηκε κατά 11,9%. 
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Ο Γενικός Δ∆είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής τον Ιούλιο του 2017, σε σύγκριση µε τον 
αντίστοιχο δείκτη του 2016, παρουσίασε αύξηση 1,7%, έναντι αύξησης 5,5% που σηµειώθηκε 
κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2016 µε το 2015. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην 
ενίσχυση κατά 2,5% του δείκτη παραγωγής ορυχείων-λατοµείων (άνθρακα και λιγνίτη), κατά 
1,3% του δείκτη για τη µεταποίηση (καπνός, φαρµακευτικά προϊόντα, βασικά µέταλλα, 
µηχανήµατα κ.ά.) και κατά 3,8% του δείκτη παραγωγής ηλεκτρισµού.  

Από την άλλη, ο εποχικά διορθωµένος Γενικός Δ∆είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής τον Ιούλιο 
του 2017, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου του 2017, παρουσίασε µείωση 
0,7%. Η µείωση προήλθε από τη µείωση 1,3% του Δ∆είκτη Παραγωγής Μεταποιητικών 
Βιοµηχανιών. 

Ο µέσος Γενικός Δ∆είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής για το διάστηµα Ιανουαρίου – Ιουλίου του 
2017, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη Ιανουαρίου – Ιουλίου του 2016, παρουσίασε 
αύξηση 5,3%. Η αύξηση αυτή προήλθε από την αύξηση κατά 8,5% του δείκτη ορυχείων-
λατοµείων, κατά 3,8% του δείκτη µεταποίησης και κατά 12,2% του δείκτη παραγωγής 
ηλεκτρισµού.  
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Ο εποχικά προσαρµοσµένος Δ∆είκτης Υπευθύνων Προµηθειών της IHS Markit για τον τοµέα 
της µεταποίησης τον Σεπτέµβριο του 2017 συνεχίζει την ανοδική του πορεία, κλείνοντας στις 
52,8 µονάδες (έναντι 52,2 µονάδες τον Αύγουστο). Πρόκειται για την τέταρτη συνεχή βελτίωση 
των συνθηκών του ελληνικού µεταποιητικού τοµέα, η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στην 
αύξηση των νέων παραγγελιών κυρίως για την εγχώρια αγορά. Ειδικότερα, στην ενίσχυση του 
δείκτη συνέβαλαν οι παραγωγοί καταναλωτικών και κεφαλαιουχικών αγαθών.  

Στο Λιανικό Εµπόριο ο εποχικά διορθωµένος Γενικός Δ∆είκτης Κύκλου Εργασιών κατέγραψε 
άνοδο τον Ιούλιο του 2017 σε σύγκριση µε τον Ιούνιο του 2017 κατά 1,6%. Παρόµοια και ο 
εποχικά διορθωµένος Γενικός Δ∆είκτης Όγκου, τον Ιούλιο του 2017 αυξήθηκε κατά 1,6% σε 
σχέση µε τον Ιούνιο του 2017. Και οι δύο δείκτες, χωρίς εποχική διόρθωση, είναι αυξηµένοι σε 
σχέση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου του 2016 κατά 1,6% και 2,3%, αντίστοιχα. Η 
αύξηση αυτή προήλθε κυρίως από τις κατηγορίες καταστηµάτων βιβλίων-χαρτικών και 
λοιπών ειδών και ένδυσης - υπόδησης. 

Ο Δ∆είκτης Παραγωγής στις Κατασκευές το β’ τρίµηνο του 2017 παρουσίασε µείωση 1,0% σε 
σύγκριση µε το β’ τρίµηνο του 2016, έναντι αύξησης 15,5% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 
έτους 2016 µε το 2015. Μείωση 1,2% σηµείωσε και ο εποχικά διορθωµένος Δ∆είκτης 
Παραγωγής το β’ τρίµηνο του 2017 σε σύγκριση µε το α’ τρίµηνο του 2017.   
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Τον Ιούνιο του 2017 η οικοδοµική δραστηριότητα (Ιδιωτική-Δ∆ηµόσια) παρουσίασε αύξηση 
κατά 9,0% στον αριθµό των οικοδοµικών αδειών, κατά 12,4% στην επιφάνεια και κατά 20,4% 
στον όγκο, σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του 2016. Ειδικότερα, η ιδιωτική Οικοδοµική 
Δ∆ραστηριότητα παρουσίασε τον Ιούνιο του 2017 αύξηση κατά 9,5% στον αριθµό των 
οικοδοµικών αδειών, κατά 16,1% στην επιφάνεια και κατά 25,1% στον όγκο σε σχέση µε τον 
αντίστοιχο µήνα του 2016. Η συµβολή της Δ∆ηµόσιας Οικοδοµικής Δ∆ραστηριότητας τον Ιούνιο 
του 2017 στον συνολικό οικοδοµικό όγκο ήταν πολύ µικρή και ανήλθε στο 1,4%. Τέλος, για το 
α’ εξάµηνο του 2017, η Συνολική Οικοδοµική Δ∆ραστηριότητα αυξήθηκε κατά 13,7% στον 
αριθµό των οικοδοµικών αδειών, κατά 23,7% στην επιφάνεια και κατά 21,4% στον όγκο σε 
σχέση µε το α’ εξάµηνο του 2016.  

3.9.  Χρηµατοπιστωτικός Τοµέας 

3.9.1.  Καταθέσεις Νοικοκυριών και Επιχειρήσεων 

Η εξέλιξη των καταθέσεων στο εγχώριο τραπεζικό σύστηµα είναι θετική για το διάστηµα 2016 
- αρχές 2017, µε εξαίρεση µια µικρή κάµψη κατά τους πρώτους µήνες του 2017. Αυτό κατά 
κύριο λόγο οφείλεται στο γεγονός ότι τον Δ∆εκέµβριο του 2016 πραγµατοποιήθηκε 
αναταξινόµηση των φορέων του Δ∆ηµοσίου, µε αποτέλεσµα πλέον οι καταθέσεις του Ταµείου 
Παρακαταθηκών και Δ∆ανείων και του Ταµείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων να µην 
περιλαµβάνονται στις καταθέσεις ιδιωτών. 

Ειδικά για τον Αύγουστο του 2017 οι συνολικές καταθέσεις από τον ιδιωτικό τοµέα ανήλθαν σε 
122,6 δισεκ. ευρώ έναντι 121,2 δισεκ. ευρώ τον Ιούλιο. Η µηνιαία καθαρή ροή των 
καταθέσεων του ιδιωτικού τοµέα διαµορφώθηκε στα 1.407 εκατ. ευρώ, έναντι 927 εκατ. ευρώ 
τον Ιούλιο. Η αύξηση αυτή υποδηλώνει βελτίωση της εµπιστοσύνης του ιδιωτικού τοµέα προς 
το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα, µε ταυτόχρονο περιορισµό της εκροής καταθέσεων προς το 
εξωτερικό και αύξηση της εισροής κεφαλαίων από το εξωτερικό ή επανατοποθέτηση 
κεφαλαίων που µέχρι πρότινος βρίσκονταν εκτός τραπεζικού συστήµατος. 

Αναλυτικότερα, τα υπόλοιπα των καταθέσεων των νοικοκυριών και των ιδιωτικών µη 
κερδοσκοπικών ιδρυµάτων (ΙΜΚΙ) τον Αύγουστο ανήλθαν σε 100,5 δισεκ. ευρώ έναντι 99,8 
δισεκ. ευρώ τον Ιούλιο, ενώ η µηνιαία καθαρή ροή καταθέσεων των νοικοκυριών τον 
Αύγουστο του 2017 διαµορφώθηκε στα 691 εκατ. ευρώ, έναντι 415 εκατ. ευρώ τον 
προηγούµενο µήνα.  

Τα υπόλοιπα των καταθέσεων των µη χρηµατοπιστωτικών επιχειρήσεων τον Αύγουστο 
ανήλθαν σε 18,9 δισεκ. ευρώ από 18,2 δισεκ. ευρώ τον Ιούλιο. Η µηνιαία καθαρή ροή 
καταθέσεων των µη χρηµατοπιστωτικών επιχειρήσεων ανήλθε σε 689 εκατ. ευρώ, έναντι 
αρνητικής ροής -93 εκατ. ευρώ τον προηγούµενο µήνα.  
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Η αποκατάσταση της εµπιστοσύνης αντανακλάται και στο διαρκώς µειούµενο (ανώτατο) όριο 
παροχής ρευστότητας προς την ελληνική οικονοµία µέσω του µηχανισµού ELA (Emergency 
Liquidity Assistance). Στις 4 Οκτωβρίου 2017 το όριο αυτό ορίστηκε στα 32,6 δισεκ. ευρώ, 
µειωµένο κατά 1 δισεκ. ευρώ σε σχέση µε την προηγούµενη έγκριση της ΕΚΤ. Συµβολή στην 
εξέλιξη αυτή έχει η αυξηµένη ροή καταθέσεων του ιδιωτικού τοµέα. 
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3.9.2.  Χρηµατοδότηση Νοικοκυριών και Επιχειρήσεων 

Η χρηµατοδότηση νοικοκυριών και επιχειρήσεων από το τραπεζικό σύστηµα συρρικνωνόταν 
όλο και περισσότερο καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης, στερώντας τις (βιώσιµες) επιχειρήσεις 
από την απαιτούµενη ρευστότητα για τη συνέχιση της λειτουργίας τους. Από τον Ιανουάριο 
του 2014, µε εξαίρεση µόλις τρεις µήνες το 2015 (Φεβρουάριο – Απρίλιο), η εξέλιξη των 
χορηγήσεων κινείται καθοδικά. 

3.9.3.  Μη Εξυπηρετούµενα Ανοίγµατα (ΜΕΑ) 

Σύµφωνα µε την Έκθεση για τους Επιχειρησιακούς Στόχους Μη Εξυπηρετούµενων 
Ανοιγµάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, το πρώτο εξάµηνο του 2017 οι τράπεζες κατάφεραν να 
επιτύχουν τους στόχους που είχαν θέσει για τη µείωση των ΜΕΑ.6 Συγκεκριµένα, τον Ιούνιο 
του 2017 τα ΜΕΑ ανήλθαν στα 101,8 δισεκ. ευρώ7 έναντι του στόχου 103,4 δισεκ. ευρώ, ενώ ο 
δείκτης για το σύνολο των ΜΕΑ διαµορφώθηκε στο 50,6% έναντι του 50,0%.8 

Στα επιµέρους χαρτοφυλάκια το β’ τρίµηνο του 2017 µεγαλύτερες αποκλίσεις στο δείκτη ΜΕΑ 
παρουσίασαν το στεγαστικό και το καταναλωτικό, ενώ καλή ήταν η εξέλιξη του 
επιχειρηµατικού. Ο δείκτης ΜΕΑ για το στεγαστικό χαρτοφυλάκιο διαµορφώθηκε σε 42,8% 
έναντι στόχου 41,2%, για το καταναλωτικό σε 62,4% έναντι στόχου 60,8% και για το 
επιχειρηµατικό σε 52,7% έναντι στόχου 52,8%.  

_________________ 

6 Στα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατα περιλαµβάνονται δάνεια µε καθυστέρηση µεγαλύτερη των 90 ηµερών 
και δάνεια αβέβαιης είσπραξης χωρίς τη ρευστοποίηση εξασφάλισης, ανεξαρτήτως ηµερών καθυστέρησης 
(ΤτΕ, ΕΒΑ, Annex V. Part 2. 145-162). 
7  Υπόλοιπο (πριν από προβλέψεις). 
8 Τα ΜΕΑ αναφέρονται µόνο σε εντός ισολογισµού στοιχεία. 
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4.  ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

4.1.  Υγεία 

Κατά την περίοδο της κρίσης οι συνολικές δαπάνες για την υγεία έχουν υποστεί σηµαντική 
µείωση. Συγκεκριµένα, µεταξύ 2010 και 2014 η συνολική χρηµατοδότηση για την υγεία 
µειώθηκε κατά 34,6% (από 21.608 εκατ. σε 14.731 εκατ.). Η µείωση αυτή οφείλεται σε µεγάλο 
βαθµό στον δραστικό περιορισµό των δαπανών των Οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης, που 
άγγιξε το 50%, ενώ µειώθηκαν και οι δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης αλλά σε µικρότερο 
ποσοστό. 

Η µείωση των συνολικών δαπανών για την υγεία οδήγησε στη µεταβολή των ποσοστών 
συµµετοχής του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα στις δαπάνες. Η συνολική συµµετοχή του 
Δ∆ηµοσίου στη χρηµατοδότηση της υγείας είναι σηµαντικά µειωµένη σε σχέση µε τα προ 
κρίσης επίπεδα. Το 2015 καταγράφηκε, έπειτα από πέντε χρόνια συνεχούς πτώσης, άνοδος 
κατά 1,1 ποσοστιαίες µονάδες. 
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Οι ιδιωτικές πληρωµές (συµµετοχή των νοικοκυριών) για την υγεία, µετά την υποχώρηση που 
καταγράφηκε το 2010, αυξάνονταν ως αντιστάθµισµα της απώλειας παροχής υπηρεσιών από 
το Δ∆ηµόσιο µέχρι και το 2014, για να µειωθούν κατά 1,3 ποσοστιαίες µονάδες το 2015.  

Το 2015 υπήρξε µια µικρή αύξηση των συνολικών δαπανών για την υγεία της τάξης του 4,3%, 
η οποία προήλθε κυρίως από την αύξηση της δηµόσιας χρηµατοδότησης κατά 500 εκατ. ευρώ. 
Η αυξηµένη χρηµατοδότηση κατευθύνθηκε κυρίως στους φορείς εξωνοσοκοµειακής 
(πρωτοβάθµιας) φροντίδας. 

4.2.  Δ∆ηµογραφικές Τάσεις 

Οι γεννήσεις ανά φύλο το 2016 σε σχέση µε το 2008 µειώθηκαν από 60.966 για τους άνδρες 
και 57.336 για τις γυναίκες σε 47.882 και 45.016, αντίστοιχα. Ειδικότερα, ο ρυθµός γεννήσεων 
ανά 1000 κατοίκους µειώθηκε από 10,7 το 2008 σε 8,5 το 2015 και ο δείκτης γονιµότητας 
(δηλαδή τα τέκνα ανά µητέρα) από 1,5 το 2008 σε 1,3 το 2015. Η ραγδαία επιδείνωση των 
δηµογραφικών δεικτών υπογραµµίζει την ανάγκη µιας πολιτικής που θα αντιστρέψει την 
πορεία αυτών των αρνητικών τάσεων. 
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4.3.  Παιδεία 

Οι συνολικές κυβερνητικές δαπάνες για την εκπαίδευση αφορούν τόσο στις δαπάνες για όλα 
τα επίπεδα εκπαίδευσης (πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια, µετα-δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια) 
όσο και στις δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη. Από το 2010 και µετά παρατηρήθηκε 
σηµαντική µείωση των σχετικών δαπανών, οι οποίες έχουν περιοριστεί στα 7.593 εκατ. ευρώ 
για το 2015 από 9.280 εκατ. ευρώ το 2010. 

Παρά το γεγονός ότι ως ποσοστό του ΑΕΠ οι δαπάνες για την εκπαίδευση φαίνεται πως 
συγκλίνουν προς τον µέσο όρο της ευρωζώνης, η εικόνα αυτή είναι πλασµατική, καθώς η 
αύξηση του ποσοστού οφείλεται στο γεγονός ότι η µείωση των δαπανών ήταν µικρότερη από 
την αντίστοιχη µείωση του ΑΕΠ.  

Σε κάθε περίπτωση, η στήριξη της εκπαίδευσης είναι καίριας σηµασίας για την επιστροφή της 
οικονοµίας σε βιώσιµους ρυθµούς µεγέθυνσης και για την αποκλιµάκωση της ανεργίας.  Σ τ η 
στήριξη της εκπαίδευσης και, συγκεκριµένα, της έρευνας και καινοτοµίας σε πανεπιστήµια και 
ερευνητικά κέντρα αναµένεται να συµβάλει καθοριστικά η δηµιουργία του Ελληνικού 
Ιδρύµατος Έρευνας και Καινοτοµίας (ΕΛΙΔ∆ΕΚ), µέσω του οποίου θα διατεθούν περίπου 240 
εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Πρόγραµµα Δ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων. 
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4.3.1.  Δ∆απάνες για Έρευνα και Καινοτοµία 

Οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη ανήλθαν σε 1.683 εκατ. ευρώ το 2015, αυξηµένες κατά 
195 εκατ. ευρώ ή κατά 13,1% σε σχέση µε το 2014. Ως ποσοστό του ΑΕΠ, οι σχετικές δαπάνες 
ανήλθαν στο 0,96% από 0,84% το 2014.  

Παρά την αύξηση του συνόλου των δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη (κυρίως λόγω των 
αυξηµένων δαπανών του ΕΣΠΑ), ο δείκτης έντασης υπολείπεται ακόµη του στόχου 1,2% που 
έχει τεθεί για τη χώρα στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020, ωστόσο η πορεία σύγκλισης 
φαίνεται πως θα συνεχιστεί. 

Το µεγαλύτερο κοµµάτι των δαπανών (644 εκατ. ευρώ ή 0,37% του ΑΕΠ) διοχετεύτηκε στην 
τριτοβάθµια εκπαίδευση και στις µετα-δευτεροβάθµιες σπουδές, παρουσιάζοντας αύξηση της 
τάξης του 16,0% σε σχέση µε το 2014, ενώ εξίσου σηµαντική ήταν και η δαπάνη που 
πραγµατοποίησαν οι επιχειρήσεις, η οποία αφορούσε είτε ίδια χρηµατοδότηση εσωτερικών 
διαδικασιών έρευνας και ανάπτυξης είτε χρηµατοδότηση άλλων φορέων όπως ερευνητικά 
κέντρα. 

Από τα 644 εκατ. ευρώ που διατέθηκαν στην έρευνα και ανάπτυξη στην τριτοβάθµια 
εκπαίδευση, τα 458 εκατ. ευρώ διατέθηκαν από κρατικές πηγές (τόσο από τον τακτικό 
προϋπολογισµό όσο και από πηγές του ΕΣΠΑ). 

Δ∆ιαχρονικά η συµµετοχή του κράτους στις δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη ξεπερνά το 50% 
του συνόλου των δαπανών, µε το µεγαλύτερο τµήµα να καλύπτεται από τον τακτικό 
προϋπολογισµό, ενώ από το 2014 και µετά αυξάνεται σηµαντικά και η συµβολή του ΕΣΠΑ. 
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Η αύξηση των δαπανών οδήγησε και σε σηµαντική αύξηση του αριθµού των ερευνητών που 
απασχολήθηκαν σε δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης το 2015. Συγκεκριµένα, ο αριθµός 
των Ισοδυνάµων Πλήρους Απασχόλησης9 αυξήθηκε κατά 16% και ανήλθε σε 50 χιλ., εκ των 
οποίων οι 35 χιλ. περίπου είναι ερευνητές (αυξηµένοι κατά 17%). 

5.  ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ 

5.1.  Δ∆είκτες φτώχειας  

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της Έρευνας Εισοδήµατος και Συνθηκών Δ∆ιαβίωσης των 
Νοικοκυριών του 2016 (µε έτος αναφοράς το 2015), το κατώφλι της φτώχειας10 ανέρχεται σε 
4.500 ευρώ ετησίως ανά άτοµο και σε 9.450 ευρώ για νοικοκυριά µε δύο ενήλικες και δύο 
εξαρτώµενα παιδιά κάτω των 14 ετών (Πίνακας 10). Η µείωση του κατωφλιού της φτώχειας το 
2016 είναι οριακή σε σχέση µε το 2015. 

Το 2016 το ποσοστό του πληθυσµού της χώρας που βρισκόταν σε κίνδυνο φτώχειας µετά τις 
κοινωνικές µεταβιβάσεις11 ανήλθε σε 21,2%, ελαφρώς µειωµένο σε σχέση µε το 2015 (21,4%). 
Ο κίνδυνος φτώχειας για παιδιά 0─17 ετών (παιδική φτώχεια) ωστόσο ανερχόταν στο 26,3%, 
οριακά µειωµένος σε σχέση µε το 2015. Για τα άτοµα ηλικίας 65+ το ποσοστό διαµορφώνεται 
στο 12,4% από 13,7% το 2015.  3
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9 Το Ισοδύναµο Πλήρους Απασχόλησης ορίζεται ως ο λόγος των ωρών εργασίας που αφιερώθηκαν στην 
έρευνα και ανάπτυξη στη διάρκεια ενός έτους προς τον συνολικό αριθµό ωρών εργασίας την ίδια περίοδο. 
Ένα Ισοδύναµο Πλήρους Απασχόλησης αντιστοιχεί σε έναν εργαζόµενο πλήρους απασχόλησης.  
10  Το όριο φτώχειας ορίζεται στο 60% του διάµεσου συνολικού ισοδύναµου εισοδήµατος του νοικοκυριού.  
11 Συµπεριλαµβάνονται δηλαδή τα κοινωνικά επιδόµατα και οι συντάξεις στο συνολικό διαθέσιµο εισόδηµα 
των νοικοκυριών.  
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Ο ρόλος των συντάξεων είναι καθοριστικός στη µείωση του κινδύνου φτώχειας, ενώ τα 
κοινωνικά επιδόµατα έχουν περιορισµένη επίδραση. O κίνδυνος φτώχειας ανά φύλο και 
ηλικιακή οµάδα πριν τις κοινωνικές µεταβιβάσεις για το σύνολο του πληθυσµού της χώρας 
ανέρχεται σε 52,9%, παραµένοντας αµετάβλητος σε σχέση µε το 2015. Χωρίς να 
συνυπολογίζονται τα κοινωνικά επιδόµατα, µε τις συντάξεις να συµπεριλαµβάνονται στο 
διαθέσιµο εισόδηµα, ο σχετικός κίνδυνος ανέρχεται σε 25,2% (έναντι 25,5% το 2015) και σε 
21,2% (έναντι 21,4% το 2015) όταν περιλαµβάνονται όλες οι κοινωνικές µεταβιβάσεις.  

Το ποσοστό του πληθυσµού της χώρας που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας είναι υπερδιπλάσιο 
στους εργαζόµενους µε µερική απασχόληση (30,3%) σε σχέση µε όσους εργάζονται µε πλήρη 
απασχόληση (12,2%). Και οι δύο κατηγορίες παρουσιάζουν αύξηση σε σχέση µε το 2015. 
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5.2.  Δ∆είκτες Ανισότητας 

Το 2016 ο συντελεστής Gini12 αυξήθηκε οριακά σε 34,3 από 34,2 το 2015. Η πορεία του δείκτη 
είναι σταθερή από το 2012, µε οριακές αυξοµειώσεις. 

Ο δείκτης κατανοµής εισοδήµατος σε πεντηµόρια S80/S20 αναφέρεται στο µερίδιο του 
ισοδύναµου διαθέσιµου εισοδήµατος του «πλουσιότερου» 20% του πληθυσµού προς το 
ανάλογο εισόδηµα του «φτωχότερου» 20% του πληθυσµού. Ο δείκτης αυτός διαµορφώθηκε το 
2016 για το σύνολο του πληθυσµού στο 6,6, ελαφρώς αυξηµένος σε σχέση µε το 2015. Αυτό 
σηµαίνει ότι το µερίδιο του εισοδήµατος του πλουσιότερου 20% του πληθυσµού είναι 6,6 
φορές µεγαλύτερο από το µερίδιο του εισοδήµατος του φτωχότερου 20% του πληθυσµού. Για 
τις ηλικίες 65+ ο δείκτης µειώθηκε, ενώ για τις ηλικίες 0-64 παρέµεινε σταθερός. 

6. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 τα κράτη-µέλη της ΕΕ έχουν δεσµευθεί για την 
επίτευξη συγκεκριµένων µετρήσιµων στόχων που αφορούν στην κλιµατική αλλαγή και την 
ενέργεια. Οι στόχοι αυτοί είναι: α) µείωση των εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου κατά 
τουλάχιστον 20% σε σύγκριση µε τα επίπεδα του 1990 (ή κατά 30%, εάν πληρούνται οι όροι), 
β) αύξηση του ποσοστού των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στην τελική κατανάλωση 
ενέργειας στο 20% και γ) αύξηση κατά 20% της ενεργειακής απόδοσης. Κάθε µετρήσιµος 
στόχος εξειδικεύεται ανάλογα τις συνθήκες και τους περιορισµούς κάθε κράτους–µέλους της 
ΕΕ-28. 

_______________ 

12 Ο συντελεστής Gini ορίζεται ως ο λόγος των αθροιστικών µεριδίων του πληθυσµού, κατανεµηµένου 
ανάλογα µε το ύψος του εισοδήµατος, προς το αθροιστικό µερίδιο του συνολικού εισοδήµατος όλου του 
πληθυσµού. Η τιµή του κυµαίνεται µεταξύ 0 (πλήρης εισοδηµατική ισότητα) και 1 (πλήρης εισοδηµατική 
ανισότητα). 
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Ο στόχος για µείωση των εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου σε επίπεδο ΕΕ-28 κατά 

τουλάχιστον 20% σε σύγκριση µε τα επίπεδα του 1990 (80 µονάδες σε όρους δείκτη 

1990=100) εξειδικεύεται για την Ελλάδα σε µείωση 4% (96 µονάδες σε όρους δείκτη 

1990=100). Η Ελλάδα, συνεχίζοντας την πτωτική τάση των εκποµπών της από το 2007 και 

µετά, κατέγραψε το 2015 µείωση µεγαλύτερη του προαναφερόµενου στόχου (-6,6%). Ωστόσο, η 

επίδοση αυτή οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στην παρατεταµένη οικονοµική ύφεση, παρότι έχει 

συµβάλει µερικώς και η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στο πεδίο των Ανανεώσιµων Πηγών 

Ενέργειας. 
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Ο στόχος για τις εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου στους κλάδους που δεν καλύπτονται από 

το Σύστηµα Εµπορίας Δ∆ικαιωµάτων Εκποµπών (ΣΕΔ∆Ε) που έχει τεθεί για την Ελλάδα 

ανέρχεται σε απόλυτα νούµερα στους 61,2 εκατ. τόνους ισοδύναµου CO2. Ο στόχος αυτός δεν 

θεωρείται ιδιαιτέρως φιλόδοξος, καθώς τόσο η Ελλάδα όσο και η ΕΕ-28 τον έχουν ήδη 

υπερκαλύψει. 

Το ποσοστό Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας 

ανέρχεται σε 15,4% το 2015 στην Ελλάδα, ενώ ο εθνικός στόχος έχει τεθεί στο 18%. Μετά από 

δύο χρόνια σχετικής στασιµότητας, το 2015 καταγράφηκε µια µικρή πρόοδος. Σηµειώνεται ότι 

το ποσοστό αυτό υπολείπεται του µέσου όρου των κρατών µελών της ΕΕ-28 (16,7%). Ωστόσο, 

µεσοπρόθεσµα η πορεία του δείκτη είναι θετική. Η Ελλάδα κατέχει τη 15η θέση στην κατάταξη 

µεταξύ των χωρών µελών της ΕΕ-28 µε βάση τον εν λόγω δείκτη. 

_______________ 

13 Σύµφωνα µε την απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 
23ης Απριλίου 2009 (απόφαση περί επιµερισµού των προσπαθειών (ESD)), τα κράτη-µέλη πρέπει να 
εκπληρώνουν δεσµευτικούς ετήσιους στόχους εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου σε τοµείς που δεν 
καλύπτονται από το Σύστηµα Εµπορίας Δ∆Δ∆ικαιωµάτων Εκποµπής (ΣΕΔ∆Δ∆Ε) της ΕΕ. Οι τοµείς αυτοί είναι των 
µεταφορών, των κτιρίων, της γεωργίας, των µικρών βιοµηχανιών και των αποβλήτων 
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Ο εθνικός στόχος για την πρωτογενή κατανάλωση ενέργειας σε απόλυτους όρους ανέρχεται σε 
24,7 εκατ. τόνους ισοδύναµου πετρελαίου. Η Ελλάδα έπειτα από µια πτωτική πορεία έχει 
σταθεροποιηθεί από το 2013 σε χαµηλότερα του στόχου επίπεδα (23,7). Η ΕΕ-28 βρίσκεται 
υψηλότερα του στόχου για το 2015, καταγράφοντας µια ελαφρά συγκυριακή αύξηση σε σχέση 
µε το 2014. Ο παράγοντας της παρατεταµένης ύφεσης στην Ελλάδα πρέπει να λαµβάνεται 
υπόψη στην ανάγνωση της πορείας και αυτού του δείκτη. 
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Ο εθνικός στόχος για την τελική κατανάλωση ενέργειας σε απόλυτους όρους ανέρχεται σε 18,4 
εκατ. τόνους ισοδύναµου πετρελαίου. Η Ελλάδα καταγράφει πτωτική πορεία από το 2007 µέχρι 
και το 2013, ενώ το 2015 σηµείωσε αύξηση, παραµένοντας ωστόσο σε χαµηλότερο επίπεδο 
από αυτό του στόχου (16,4). Η ΕΕ-28 καταγράφει και αυτή πτωτική τάση και το 2015 βρίσκεται 
πολύ κοντά στο στόχο.
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