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         Φόροι και εισφορές συνεχίζουν να διαβρώνουν το ήδη συρρικνούμενο 
εισόδημα των νοικοκυριών  

 

Είναι ώρα τα λόγια να γίνουν έργα! 

Η απόφαση της Eldorado Gold να αναστείλει επ’ αόριστο τις επενδύσεις της στην 
Ελλάδα λόγω των πολλών γραφειοκρατικών και αδειοδοτικών εμποδίων που έχει 
συναντήσει τα τελευταία χρόνια, δίνει τον τόνο ως προς το δέον γενέσθαι στη 
χώρα μας. Οι σωστές τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ 
περί της αναγκαίας στήριξης των παραγωγικών επενδύσεων στη χώρα μας 
επιβάλλεται να συνοδεύονται και από αντίστοιχες πράξεις. Είναι ώρα τα λόγια να 
γίνουν έργα, ώστε να μη χαθεί και αυτή τη φορά το θετικό momentum που 
σταδιακά ξαναχτίζεται γύρω από την Ελληνική οικονομία.  

Κατά τα λοιπά, ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας επιταχύνθηκε στο +0,8% το 
2ο τρίμηνο του 2017, από +0,4% το προηγούμενο τρίμηνο και -0,5% το 2ο τρίμηνο του 
2016, στηριζόμενος κυρίως στην ιδιωτική και δημόσια κατανάλωση (+0,7% και +3,3% 
αντίστοιχα) και τις εξαγωγές (+9,5%), την ώρα που οι επενδύσεις σε πάγια σημείωσαν 
πτώση (-4,6%).  

Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν μια ανάκαμψη κατώτερη των προσδοκιών, γεγονός 
το οποίο μπορεί εν μέρει να αποδοθεί στην καθυστέρηση ολοκλήρωσης της 2ης 
αξιολόγησης του προγράμματος προσαρμογής. Η εικόνα των επενδύσεων 
εξακολουθεί να προβληματίζει, καθώς η συμβολή τους στη μεταβολή του ΑΕΠ κατά το 
2ο τρίμηνο του 2017 ήταν αρνητική κατά -2,2 π.μ., ενώ συνολικά το 1ο εξάμηνο του 2017 οι 
επενδύσεις διαμορφώθηκαν σε €10,5 δισ. παρουσιάζοντας άνοδο μόλις +2,7% σε 
σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2016, μετά από στασιμότητα στο επίπεδο των 
€21,1 δισ. το 2016 και το 2015. Παράλληλα, ο ρυθμός αύξησης της ιδιωτικής 
κατανάλωσης αποδυναμώθηκε κατά το 2ο τρίμηνο του 2017, με τη συμβολή της να 
περιορίζεται στις +0,5 π.μ. από +0,9 π.μ. το προηγούμενο τρίμηνο. Την ίδια ώρα, το 
ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών διαμορφώνεται σε ιστορικά χαμηλό αρνητικό 
επίπεδο (-9,4% το 2016 και -13,4% το 1ο τρίμηνο του 2017). Ταυτόχρονα, οι φόροι και 
οι εισφορές εξακολουθούν να διαβρώνουν το εισόδημα των νοικοκυριών, που ήδη 
συρρικνώνεται θέτοντας σε αμφιβολία τη βιωσιμότητα της ανάκαμψης της 
ελληνικής οικονομίας.  

Θετική, ωστόσο ήταν η συμβολή των καθαρών εξαγωγών (+1,8 π.μ.), οι οποίες 
ευνοούνται από τη βελτίωση της οικονομικής συγκυρίας σε διεθνές επίπεδο. 

Συνολικά, κατά το 1ο εξάμηνο του έτους, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά +0,6%. Έτσι, προκειμένου 
να επιβεβαιωθεί η πρόβλεψη της κυβέρνησης για ανάπτυξη 1,8% το 2017, το ΑΕΠ θα 
πρέπει να σημειώσει άνοδο περίπου +3% κατά το 2ο εξάμηνο του έτους. Προς αυτή την 
κατεύθυνση, η δυναμική του τουρισμού αναμένεται να συμβάλει θετικά, ιδίως στο 3ο 
τρίμηνο, ενώ η ολοκλήρωση της 2ης αξιολόγησης ενισχύει τις αναπτυξιακές 
προοπτικές, έχοντας ήδη επιδράσει θετικά στο οικονομικό κλίμα και την 
καταναλωτική εμπιστοσύνη. Από την άλλη πλευρά, οι αυξημένες φορολογικές 
υποχρεώσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων ενδέχεται να αποδυναμώσουν περαιτέρω τη 
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Οι φόροι και οι εισφορές 
εξακολουθούν να 
διαβρώνουν το εισόδημα 
των νοικοκυριών, που ήδη 
συρρικνώνεται θέτοντας 
σε αμφιβολία τη 
βιωσιμότητα της 
ανάκαμψης της ελληνικής 
οικονομίας. 

 

 

 

 

 

 

 

Η οικονομία δεν έχει 
ακόμα εισέλθει σε μια 
σταθερά δυναμική τροχιά 
ανάκαμψης, βασιζόμενη 
στην προσέλκυση 
ιδιωτικών επενδύσεων 
που θα επιτρέψουν τη 
βιώσιμη ενίσχυση των 
εισοδημάτων και της 
απασχόλησης. Έτσι, οι 
αρχικές προβλέψεις για 
ανάπτυξη +2,5% το 2017 
υποβαθμίστηκαν στο 
+1,8%, το οποίο είναι 
πλέον και αυτό αμφίβολο, 
υπό το φως των στοιχείων 
του 2ου τριμήνου. 

 

 

δυναμική της ιδιωτικής κατανάλωσης, η οποία αποτελεί το 70% του ΑΕΠ, περιορίζοντας 
τον ρυθμό ανάπτυξης για το 2017 σε 1,5% ή λιγότερο. 

Πιο αναλυτικά: 

- Το οικονομικό κλίμα βελτιώθηκε σημαντικά κατά το δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου 
2017, φτάνοντας στις 99 μονάδες, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 
2015, ως αποτέλεσμα των θετικών προσδοκιών κυρίως στον τομέα των υπηρεσιών. 
Παράλληλα, η καταναλωτική εμπιστοσύνη διαμορφώθηκε στις -57 μονάδες, 
στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2015, με το ποσοστό των 
νοικοκυριών που αναμένουν επιδείνωση της οικονομικής τους κατάστασης να 
περιορίζεται τον Αύγουστο του 2017 στο 62%, από 65% τον προηγούμενο μήνα και 
77% τον Αύγουστο του 2016.  

- H παραγωγή στη μεταποίηση πλην πετρελαιοειδών σημείωσε αύξηση +2,1% 
τον Ιούλιο του 2017 (επιπλέον αύξησης +11,8% τον Ιούλιο του 2016) και +2,6% 
κατά το διάστημα Ιαν – Ιουλ 2017 (επιπλέον αύξησης +4,4% το αντίστοιχο διάστημα 
του 2016), με ιδιαίτερα θετική συμβολή της παραγωγής βασικών μετάλλων και 
φαρμακευτικών προϊόντων (+24,3% και +11,8% αντίστοιχα το διάστημα Ιαν – Ιουλ 
2017). Επιπρόσθετα, η παραγωγή στη μεταποίηση αναμένεται να ενισχυθεί 
περαιτέρω τους επόμενους μήνες, λαμβάνοντας υπόψη τη βελτίωση του 
δείκτη υπευθύνων προμηθειών τον Αύγουστο του 2017, που κατέγραψε υψηλό 
εννέα ετών φτάνοντας στις 52,2 μονάδες (από 50,5 τον προηγούμενο μήνα και 50,4 
τον Αύγουστο του 2016), ενισχυμένος από την αύξηση της εγχώριας ζήτησης και της 
ζήτησης από το εξωτερικό, καθώς επίσης και τη σημαντική ενίσχυση των 
προοπτικών απασχόλησης. 

- O όγκος λιανικών πωλήσεων πλην καυσίμων συνέχισε να κινείται ανοδικά για 
3ο συνεχόμενο μήνα τον Ιούνιο του 2017 (+4,3%, έναντι πτώσης -1,5% τον Ιούνιο του 
2016), εμφανίζοντας αύξηση +2,4% κατά το διάστημα Ιαν – Ιουν 2017, με όλες τις 
κατηγορίες καταστημάτων να καταγράφουν θετικές μεταβολές, εκτός από τα 
εξειδικευμένα μικρά καταστήματα τροφίμων (οπωροπωλεία, ιχθυοπωλεία, 
ζαχαροπλαστεία, αρτοπωλεία κλπ), όπου ο όγκος πωλήσεων μειώθηκε κατά -3,6%, 
ενώ στα καύσιμα σημειώθηκε πτώση -1,8%. Περιλαμβανομένων των μεγάλων 
καταστημάτων τροφίμων (+2,7%), οι πωλήσεις τροφίμων είναι αυξημένες κατά 
+1,5%. 

- Οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα και πλοία κινήθηκαν σε θετικό έδαφος και 
τον Ιούλιο του 2017, ωστόσο η άνοδος των τιμών των πρώτων υλών και η 
ενίσχυση του ευρώ έναντι του δολαρίου ΗΠΑ (ισοτιμία 1,18 τον Αύγουστο του 2017 
έναντι 1,05 τον Δεκέμβριο του 2016), φαίνεται ότι ασκούν πιέσεις στον δυναμισμό 
των εξαγωγών, καθώς ο ρυθμός αύξησής τους παρουσιάζει αποδυνάμωση (+1% 
τον Ιούλιο του 2017, επιπλέον αύξησης +1,9% τον Ιούλιο του 2016 και έναντι 
αύξησης +7,9% το 1ο εξάμηνο του 2017). Επισημαίνεται ότι, σε σταθερές τιμές, οι 
εξαγωγές αγαθών πλην καυσίμων και πλοίων εμφανίζουν μείωση -3,2% τον Ιούλιο 
του 2017 και αύξηση +2,8% συνολικά το διάστημα Ιαν – Ιουλ 2017. Παράλληλα, το 
πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών παρουσίασε άνοδο κατά €221 εκατ. σε σχέση 
με τον Ιούνιο του 2016, ενώ κατά το 1ο εξάμηνο του 2017 οι εισπράξεις από 
υπηρεσίες κινήθηκαν ανοδικά (+16%), κυρίως ως αποτέλεσμα της βελτίωσης των 
εισπράξεων από τουρισμό και μεταφορές (+7,1% και +17,9% αντίστοιχα). 

- Στον τομέα του τουρισμού, οι θετικές προσδοκίες επιβεβαιώνονται από τα 
μέχρι σήμερα διαθέσιμα στοιχεία που αφορούν στους πρώτους μήνες της φετινής 
τουριστικής περιόδου. Σύμφωνα με αυτά, τον Ιούνιο του 2017 οι ταξιδιωτικές 
εισπράξεις και οι αφίξεις ενισχύθηκαν κατά +14,2% και +13,0% αντίστοιχα, ενώ 
κατά το διάστημα Ιαν – Ιουν 2017 εμφανίζουν αύξηση κατά +7,1% και +6,6% 
αντίστοιχα.  

- Ο δυναμισμός του τουρισμού έχει επιδράσει ιδιαίτερα θετικά και στις καθαρές 
προσλήψεις, οι οποίες ανήλθαν στις 263 χιλ. το διάστημα Ιαν – Ιουλ 2017, με τις 
226 χιλ. από αυτές να εντοπίζονται στην εστίαση και στα καταλύματα. Έτσι, η 
επίδοση του πρώτου επταμήνου του 2017 αποτελεί την καλύτερη επίδοση από το 
2001 που υπάρχουν στοιχεία. 

- Η τάση αυτή, σε συνδυασμό με τα προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης που 
προωθεί ο ΟΑΕΔ (ιδίως τα προγράμματα κοινωφελούς απασχόλησης σε δήμους), 
αναμένεται να διατηρήσει την πτωτική πορεία του ποσοστού ανεργίας (21,2% 
τον Ιούνιο του 2017, από 21,5% τον προηγούμενο μήνα και 23,5% τον Ιούνιο του 
2016).  
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Η εικόνα των επενδύσεων 
εξακολουθεί να 
προβληματίζει, καθώς η 
συμβολή τους στη 
μεταβολή του ΑΕΠ κατά το 
2ο τρίμηνο του 2017 ήταν 
αρνητική κατά -2,2 π.μ., 
ενώ συνολικά το 1ο 
εξάμηνο του 2017 οι 
επενδύσεις 
διαμορφώθηκαν σε €10,5 
δισ. παρουσιάζοντας 
άνοδο μόλις +2,7% σε 
σύγκριση με το αντίστοιχο 
εξάμηνο του 2016, μετά 
από στασιμότητα στο 
επίπεδο των €21,1 δισ. το 
2016 και το 2015. 

 

 

Από την άλλη πλευρά όμως: 

- Το ιστορικά αρνητικό ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών (-13,4% το 1ο τρίμηνο 
του 2017), καταδεικνύει ότι τα νοικοκυριά όχι μόνο δεν αποταμιεύουν, αλλά και 
λόγω και της αυξημένης φορολογικής επιβάρυνσης, είτε φοροδιαφεύγουν 
περισσότερο, είτε χρησιμοποιούν συσσωρευμένες αποταμιεύσεις για την 
κατανάλωσή τους. Κατά το 1ο τρίμηνο του 2017, η ιδιωτική κατανάλωση ανήλθε σε 
€29,6 δισ., όταν το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών ήταν μόλις €26,2 δισ., 
δηλαδή τα νοικοκυριά ξόδεψαν €3,4 δισ. παραπάνω, πέρα από τα €10,6 δισ. που 
ξόδεψαν παραπάνω το 2016. Σημειώνεται ότι τα ποσά αυτά είναι αθροιστικά για το 
σύνολο των νοικοκυριών και η εικόνα αυτή διαφοροποιείται σημαντικά στα 
χαμηλότερα εισοδήματα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σύμφωνα με στοιχεία της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2014 (Έρευνα Χρηματοδότησης και 
Κατανάλωσης Νοικοκυριών), το 86,5% των νοικοκυριών δεν έχει τη δυνατότητα να 
αποταμιεύει σε τακτική βάση, ενώ το ποσοστό αυτό φτάνει στο 92,8% στο 
εισοδηματικά φτωχότερο 20% των νοικοκυριών. Έτσι, το υπόλοιπο των καταθέσεων 
των νοικοκυριών, παρά τη μικρή άνοδο τον Ιούλιο του 2017 (+€415 εκατ. μηνιαία 
ροή), έχει υποχωρήσει στα €99,8 δισ. από €104,2 δισ. τον Ιούνιο του 2015. 
Σημειώνεται ότι τον Μάρτιο του 2009, οι αποταμιεύσεις των νοικοκυριών 
διαμορφώνονταν σε €190,1 δισ., στο υψηλότερο επίπεδο από την ένταξη της 
Ελλάδας στην Ευρωζώνη. 

- Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το ύψος των μη 
εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων παραμένει υψηλό (44,9% των συνολικών 
ανοιγμάτων τον Ιούνιο του 2017), ενώ η μείωση που παρατηρείται οφείλεται κυρίως 
σε διαγραφές δανείων (€1,9 δισ. το 2ο τρίμηνο του 2017 και €3,3 δισ. το διάστημα Ιαν 
– Ιουν 2017).  

- Ταυτόχρονα, οι νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο αυξήθηκαν κατά 
€727 εκατ. τον Ιούνιο του 2017 και ανήλθαν σε €5,5 δισ. συνολικά το 2017, οι οποίες 
έρχονται να προστεθούν στα €90,2 δισ. των συσσωρευμένων οφειλών έως το τέλος 
του 2016. 

Η εικόνα που προκύπτει από τα παραπάνω στοιχεία είναι ότι η οικονομία δεν έχει 
ακόμα εισέλθει σε μια σταθερά δυναμική τροχιά ανάκαμψης, βασιζόμενη στην 
προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων που θα επιτρέψουν τη βιώσιμη ενίσχυση των 
εισοδημάτων και της απασχόλησης. Έτσι, οι αρχικές προβλέψεις για ανάπτυξη +2,5% το 
2017 υποβαθμίστηκαν στο +1,8%, το οποίο είναι πλέον και αυτό αμφίβολο, υπό το φως 
των στοιχείων του 2ου τριμήνου. Επιπρόσθετα, η ανακοπή της πτωτικής πορείας στην 
απόδοση 10ετούς ομολόγου από τα μέσα του Ιουλίου του 2017 και η παραμονή του στο 
επίπεδο του 5,5% (5,47% στις 6 Σεπτεμβρίου 2017, έναντι 5,25% στις 24 Ιουλίου 2017), 
καταδεικνύει ότι οι αγορές δεν έχουν ακόμα πεισθεί για τη βιωσιμότητα της ανάκαμψης. 
Στη βάση αυτή, και ενόψει της έναρξης των διαπραγματεύσεων για την 3η αξιολόγηση, η 
πολιτεία θα πρέπει να αποφύγει πάση θυσία έναν νέο κύκλο αβεβαιότητας και να 
υλοποιήσει τα συμφωνηθέντα χωρίς καθυστερήσεις και ανατροπές, ώστε να ενισχυθούν οι 
προσδοκίες και η χώρα να εισέλθει σε έναν ενάρετο κύκλο προσαρμογής και ανάπτυξης. 

 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

(ΕΛΣΤΑΤ, Εθνικοί Λογαριασμοί B’ 3μηνο 2017 και Εθνικοί Λογαριασμοί κατά θεσμικό τομέα, Α. 3μηνο 2017) 

  

 

https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-research/research-networks/html/researcher_hfcn.en.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-research/research-networks/html/researcher_hfcn.en.html
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Βασικοί οικονομικοί δείκτες  
 

Οικονομικό κλίμα 2015 2016 2017 

M.O. M.O. Ιουλ Αυγ 

 Οικονομικό κλίμα 89,7 91,8 98,2 99,0 

 Καταναλωτική εμπιστοσύνη -50,7 -68,0 -61,5 -57,0 

 % που προβλέπει επιδείνωση της οικονομικής τους κατάστασης 55% 72% 65% 62% 

 % που προβλέπει επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας 58% 79% 73% 66% 

 % που προβλέπει αύξηση της ανεργίας 63% 77% 60% 62% 

 

Απασχόληση, Ανεργία, Μισθοί, Τιμές 
2015 2016 2017 Περίοδος 

 Απασχολούμενοι (μεταβολή περιόδου, εποχ. προσαρμοσμένα στοιχεία)  70.000 40.400 126.200 Ιαν – Ιουν 

 Απασχολούμενοι (μεταβολή μήνα, εποχικά προσαρμοσμένα στοιχεία) 18.800 19.000 16.800 Ιουν 

 Εγγεγραμμένοι άνεργοι αναζητούντες εργασία (μεταβολή περιόδου) -40.338 -12.802 -80.003 Ιαν – Ιουλ 

 Εγγεγραμμένοι άνεργοι αναζητούντες εργασία (μεταβολή μήνα) 14.100 18.867 8.341 Ιουλ 

 Καθαρές προσλήψεις (μεταβολή περιόδου) 186.465 253.945 263.145 Ιαν – Ιουλ 

 Καθαρές προσλήψεις (μεταβολή μήνα) -16.658 19.281 7.242 Ιουλ 

 Ποσοστό ανεργίας (εποχικά προσαρμοσμένα στοιχεία) 25,0% 23,5% 21,2% Ιουν 

 Μέσο ποσοστό περιόδου (εποχικά προσαρμοσμένα στοιχεία) 25,5% 23,8% 22,0% Ιαν – Ιουν  

 Δείκτης μισθολογικού κόστους (σταθ. τιμές, με εποχ. διόρθωση, %Δ) 2,7% 1,6% -0,4% Α’ 3μηνο 

 Μέσο ποσοστό περιόδου (σταθερές τιμές, με εποχ. Διόρθωση, %Δ) 1,3% 2,5% - Ιαν – Δεκ 

 Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (%Δ) -1,5% -0,9% 0,9% Αυγ 

 Μέσο ποσοστό περιόδου (%Δ) -2,2% -0,9% 1,2% Ιαν – Αυγ 

 

ΑΕΠ 
(με εποχική διόρθωση, σταθερές τιμές, ετήσια μεταβολή) 

2016 2017 Περίοδος 
2017 

Α’ 3μηνο B’ 3μηνο 

 ΑΕΠ  0,0% 0,6% Ιαν – Ιουν 0,4% 0,8% 

 Εγχώρια ζήτηση 0,4% 0,9% Ιαν – Ιουν 2,7% -0,9% 

 Ιδιωτική κατανάλωση 1,4% 1,0% Ιαν – Ιουν 1,2% 0,7% 

 Δημόσια κατανάλωση -2,1% 0,7% Ιαν – Ιουν -1,9% 3,3% 

 Επενδύσεις (περιλ. της μεταβολής αποθεμάτων) -0,8% 0,6% Ιαν – Ιουν 19,6% -17,1% 

 Επενδύσεις σε πάγια 0,0% 2,7% Ιαν – Ιουν 10,8% -4,6% 

 Κατοικίες -12,8% -8,1% Ιαν – Ιουν -11,0% -5,1% 

 Λοιπές κατασκευές (πλην κατοικιών) 2,9% -9,3% Ιαν – Ιουν -9,4% -9,3% 

 Μηχανολογικός εξοπλισμός (περιλ. οπλικά συστήματα) -0,6% 0,3% Ιαν – Ιουν -0,4% 1,0% 

 Μεταφορές (περιλ. οπλικά συστήματα) -10,1% 57,0% Ιαν – Ιουν 155,7% -5,5% 

 Καθαρές εξαγωγές         

 Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών -2,0% 7,4% Ιαν – Ιουν 5,2% 9,5% 

 Εξαγωγές αγαθών 2,9% 6,8% Ιαν – Ιουν 4,9% 8,8% 

 Εξαγωγές υπηρεσιών -7,3% 9,6% Ιαν – Ιουν 7,8% 11,5% 

   Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών -0,4% 7,3% Ιαν – Ιουν 11,7% 3,1% 

 Εισαγωγές αγαθών 2,2% 6,3% Ιαν – Ιουν 12,4% 0,7% 

 Εισαγωγές υπηρεσιών -11,5% 13,5% Ιαν – Ιουν 11,4% 15,7% 

 

Βασικοί βραχυχρόνιοι δείκτες 
(ετήσια μεταβολή) 

2016 2017 Περίοδος 2017 Περίοδος 

 Βιομηχανική παραγωγή 2,5% 5,3% Ιαν – Ιουλ 1,7% Ιουλ 

 Μεταποίηση (χωρίς πετρελαιοειδή) 3,4% 2,6% Ιαν – Ιουλ 2,1% Ιουλ 

 Παραγωγή στις κατασκευές 22,9% 8,6% Α’ 3μηνο 8,6% Α’ 3μηνο 

 Κτίρια  18,1% -12,3% Α’ 3μηνο -12,3% Α’ 3μηνο 

 Υποδομές 26,8% 27,7% Α’ 3μηνο 27,7% Α’ 3μηνο 

 Ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα (όγκος σε μ3) -6.9% 23,8% Ιαν – Μάι 52,7% Μάι 

 Λιανικές πωλήσεις (όγκος) -0,6% 2,4% Ιαν – Ιουν 3,9% Ιουν 

 Χωρίς καύσιμα και λιπαντικά αυτοκινήτων 0,4% 2,4% Ιαν – Ιουν 4,3% Ιουν 

 Άδειες κυκλοφορίας αυτοκινήτων 11,0% 18,3% Ιαν – Ιουλ 28,3% Ιουλ 

 Έσοδα δημοσίου από τέλη κινητής τηλεφωνίας -10,7% -0,9% Ιαν – Μάι 0,7% Μάι 

 Εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα & πλοία (ΕΛΣΤΑΤ, τρεχ. τιμές) 2,0% 6,9% Ιαν – Ιουλ 1,0% Ιουλ 

 Εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα & πλοία σε σταθερές τιμές 4,9% 2,8% Ιαν – Ιουλ -3,2% Ιουλ 

 Εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα & πλοία (ΕΛΣΤΑΤ, τρεχ. τιμές) 6,2% 7,0% Ιαν – Ιουλ 7,0% Ιουλ 

 Εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα & πλοία σε σταθερές τιμές 8,4% 6,7% Ιαν – Ιουλ 5,5% Ιουλ 

 Τουρισμός – εισπράξεις -6,5% 7,1% Ιαν – Ιουν 14,2% Ιουν 

 Μεταφορές – εισπράξεις -21,6% 17,9% Ιαν – Ιουν 4,9% Ιουν 

 Λοιπές υπηρεσίες* – εισπράξεις 4,4% 32,3% Ιαν – Ιουν 10,4% Ιουν 

 Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση (ταξιδιώτες)  7,5% 6,6% Ιαν – Ιουν 13,0% Ιουν 

 

* περιλαμβάνονται δραστηριότητες κατασκευαστικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό, εξαγωγές λογισμικού, τεχνολογίας κλπ  

Πηγή: ΙΟΒΕ, ΕΛΣΤΑΤ, ΤτΕ, Υπ. Απασχόλησης, DG ECFIN, ΕΕ
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ΑΕΠ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ 

(ΕΛΣΤΑΤ, B’ 3μηνο 2017, ΙΟΒΕ-DG ECFIN, Αυγ. 2017) 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ, ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ 

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ (ΕΛΣΤΑΤ, Β’ 3μηνο 2017, ΙΟΒΕ-DG ECFIN, Αυγ. 2017) 

Ο ρυθμός ανάπτυξης επιταχύνθηκε στο +0,8% το 2ο τρίμηνο του 2017, 

στηριζόμενος κυρίως στην ιδιωτική και δημόσια κατανάλωση (+0,7% και 

+3,3% αντίστοιχα) και τις εξαγωγές (+9,5%), την ώρα που οι επενδύσεις σε 

πάγια σημείωσαν πτώση (-4,6%). 

O ρυθμός αύξησης της ιδιωτικής κατανάλωσης αποδυναμώθηκε κατά το 2ο 

τρίμηνο του 2017, με τη συμβολή της να περιορίζεται στις +0,5 π.μ. από 

+0,9 π.μ. το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ οι λιανικές πωλήσεις και η 

καταναλωτική εμπιστοσύνη συνεχίζουν να κινούνται ανοδικά. 

  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ 

(ΙΟΒΕ-DG ECFIN, Αυγ. 2017) 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ 

(ΙΟΒΕ-DG ECFIN, Αυγ. 2017) 

Το οικονομικό κλίμα βελτιώθηκε σημαντικά κατά το δίμηνο Ιουλ – Αυγ 2017, 

φτάνοντας στις 99 μονάδες, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 

2015, ως αποτέλεσμα των θετικών προσδοκιών κυρίως στον τομέα των 

υπηρεσιών.  

Η καταναλωτική εμπιστοσύνη διαμορφώθηκε στις -57 μονάδες, στο 

υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2015, καθώς οι προσδοκίες των 

νοικοκυριών για την οικονομική τους κατάσταση και τη γενικότερη κατάσταση 

της χώρας βελτιώνονται. 

  

ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (PMI) ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

(Markit, Αυγ. 2017) 

ΡΟΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ (Τράπεζα της Ελλάδος, Ιουλ. 2017) 

O Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών στη μεταποίηση (PMI), κατέγραψε 

υψηλό εννέα ετών φτάνοντας στις 52,2 μονάδες τον Αυγ. του 2017, 

ενισχυμένος από την αύξηση της εγχώριας ζήτησης, της ζήτησης από το 

εξωτερικό και τη σημαντική ενίσχυση των προοπτικών απασχόλησης. 

Το υπόλοιπο των καταθέσεων των νοικοκυριών, παρά τη μικρή άνοδο τον 

Ιούλιο του 2017 (+€415 εκατ. μηνιαία ροή), έχει υποχωρήσει στα €99,8 δισ. 

από €104,2 δισ. τον Ιούνιο του 2015, ενώ ο ρυθμός μεταβολής της 

χρηματοδότησης των επιχειρήσεων επέστρεψε σε αρνητικό έδαφος. 
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ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (ΕΠΟΧΙΚΑ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) 

(ΕΛΣΤΑΤ, Ιουν. 2017) 

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΡΟΩΝ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

(ΕΡΓΑΝΗ, Ιουλ. 2017) 

Το ποσοστό ανεργίας συνέχισε να υποχωρεί τον Ιούνιο του 2017 (21,2% 

από 21,5% τον προηγούμενο μήνα και 23,5% τον Ιούνιο του 2016). Στην 

τάση αυτή έχουν συμβάλει και τα προγράμματα που προωθεί ο ΟΑΕΔ, ιδίως 

τα προγράμματα κοινωφελούς απασχόλησης σε δήμους. 

Ο δυναμισμός του τουρισμού έχει επιδράσει ιδιαίτερα θετικά στις καθαρές 

προσλήψεις (+263 χιλ. το διάστημα Ιαν – Ιουλ 2017, με τις 226 χιλ. από 

αυτές να εντοπίζονται στην εστίαση και στα καταλύματα). H επίδοση του 

πρώτου επταμήνου του 2017 αποτελεί την καλύτερη από το 2001.  

  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΙΚΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ 

(% μεταβολή με αντίστοιχο μήνα προηγ. έτους, ΙΚΑ, Νοε. 2016) 

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΑΓΑΘΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΟΣ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ 

(ΕΛΣΤΑΤ, Αυγ. 2017) 

Ο αριθμός των ασφαλισμένων στο ΙΚΑ παρουσιάζει σταθερή άνοδο από τον 

Απρίλιο του 2013 (+4,6% τον Νοέμβριο του 2016). Μέρος της αύξησης 

αυτής ενδεχομένως οφείλεται στη μετατόπιση από αδήλωτη σε επίσημη 

απασχόληση, ενώ οι μέσες αποδοχές συνεχίζουν να υποχωρούν.  

Ο γενικός ΔΤΚ αυξήθηκε κατά +0,9% τον Αύγουστο του 2017, κυρίως λόγω 

της αύξησης των έμμεσων φόρων, καθώς ο πυρήνας πληθωρισμού 

παρουσίασε οριακή μεταβολή (+0,1%), ενώ με σταθερούς φόρους οι τιμές 

εμφανίζουν οριακή πτώση (-0,1%).  

  

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (ΕΛΣΤΑΤ, Ιουν. 2017, FT, Αυγ. 2017) 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΙΜΩΝ – ΚΟΣΤΟΥΣ: ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑ (Eurostat, Δ’ 3μηνο 2016) 

Μετά από σχεδόν 4 έτη αρνητικής μεταβολής, ο δείκτης τιμών εισαγωγών 

στη βιομηχανία αυξάνεται από τον Σεπτέμβριο του 2016 (+1,8% τον Ιούνιο  

του 2017), ενώ οι τιμές πετρελαίου παρουσιάζουν σταθεροποίηση κοντά στο 

επίπεδο των 50 δολ. ανά βαρέλι. 

Οι μεταρρυθμίσεις που προωθήθηκαν τα τελευταία χρόνια έχουν συμβάλει 

στην ανάκτηση σημαντικού μέρους της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας σε 

σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες με βάση τον δείκτη πραγματικής 

σταθμισμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας (real effective exchange rate).  
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

ΧΩΡΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ (ΕΛΣΤΑΤ, Ιουλ. 2017) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ 

(ΕΛΣΤΑΤ, Ιουλ. 2017) 
H παραγωγή στη μεταποίηση πλην πετρελαιοειδών σημείωσε αύξηση 

+2,1% τον Ιούλιο του 2017 (+2,6% κατά το διάστημα Ιαν – Ιουλ 2017), ενώ 

αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω τους επόμενους μήνες, δεδομένης της 

βελτίωσης του δείκτη υπευθύνων προμηθειών τον Αύγουστο του 2017. 

Κατά το διάστημα Ιαν-Ιουλ 2017 ο γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής 

σημείωσε αύξηση +5,3% (επιπλέον αύξησης +2,6% το αντίστοιχο διάστημα 

του 2016), με ιδιαίτερα θετική συμβολή της παραγωγής βασικών μετάλλων 

και φαρμακευτικών προϊόντων (+24,3% και +11,8% αντίστοιχα). 

  

ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΓΚΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

(% μεταβολή με αντίστοιχο μήνα προηγ. έτους, ΕΛΣΤΑΤ, A’ 3μηνο 2017) 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΓΚΟΥ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

(% μεταβολή ανά κατηγορία καταστημάτων, ΕΛΣΤΑΤ, Ιουν. 2017) 

Ο ρυθμός αύξησης της παραγωγής στις κατασκευές επιβραδύνθηκε το Α’ 

3μηνο του 2017 (+8,6%), ως αποτέλεσμα της μείωσης στα κτίρια (-12,3%), 

ενώ αντίθετα στις υποδομές η παραγωγή συνέχισε να αυξάνεται (+27,7%).  

O όγκος λιανικών πωλήσεων πλην καυσίμων συνέχισε να κινείται ανοδικά 

για 3ο συνεχόμενο μήνα τον Ιούνιο του 2017 (+4,3%), εμφανίζοντας αύξηση 

+2,4% κατά το διάστημα Ιαν – Ιουν 2017, με τις περισσότερες κατηγορίες 

καταστημάτων να καταγράφουν θετικές μεταβολές. 

  

ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΓΚΟΥ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

(ΕΛΣΤΑΤ, Eurostat, A’ 3μηνο 2017, ΕΛΣΤΑΤ, Ιουν. 2017) 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

(ΕΛΣΤΑΤ, Α’ 3μηνο 2017) 

O όγκος πωλήσεων στις υπηρεσίες παρουσιάζει βελτιωμένη εικόνα το Α’ 

3μηνο του 2017 (+0,5% περίπου). Η τάση αυτή αναμένεται να ενισχυθεί 

δεδομένων των βελτιωμένων προσδοκιών στις υπηρεσίες και την 

αναμενόμενη άνοδο του τουρισμού. 

Μικτή εικόνα παρουσιάζει ο κύκλος εργασιών στις υπηρεσίες το Α’ 3μηνο 

του 2017, με αξιόλογες αυξήσεις στην πληροφορική (+7,9%), τα 

ταχυδρομεία/ταχυμεταφορές (+3,1%) και τις νομικές  δραστηριότητες 

(+9,6%) και ταυτόχρονα σημαντικές απώλειες στις εκδόσεις (-22,6%). 
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Ομάδες προϊόντων Ιαν – Ιουλ %Δ 

(€ εκατ.) 2016 2017  

Αγροτικά προϊόντα 3.285,2 3.264,2 -0,6% 

   Τρόφιμα και ζώα ζωντανά 2.445,6 2.495,5 2,0% 

   Ποτά – καπνός 435,2 433,6 -0,4% 

   Λάδια και λίπη ζωικά ή φυτικά 404,5 335,1 -17,1% 

Πρώτες ύλες 499,3 679,5 36,1% 

Καύσιμα 3.504,3 5.162,1 47,3% 

Βιομηχανικά προϊόντα 6.673,2 7.210,3 8,0% 

   Χημικά 1.622,9 1.812,8 11,7% 

   Βιομηχανικά είδη κατά Α’ ύλη 2.348,2 2.686,3 14,4% 

   Μηχανήματα  1.585,7 1.523,7 -3,9% 

   Διάφορα βιομηχανικά είδη 1.116,4 1.187,5 6,4% 

Άλλα 303,9 311,5 2,5% 

Σύνολο 14.265,8 16.627,6 16,6% 

Σύνολο χωρίς καύσιμα 10.761,6 11.465,5 6,5% 

Πρόσθετη ανάλυση*:    

Μεταποιημένα προϊόντα 7.697,6 8.316,2 8,0% 

   εκ των οποίων: τρόφιμα/ποτά 1.538,7 1.617,6 5,1% 

Πρώτες ύλες & ακατέργαστα 1.461,1 1.530,6 4,8% 

   εκ των οποίων: αγροτικά 968,0 912,5 -5,7% 

* Στοιχεία Ιαν – Ιουν. 

ΟΓΚΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΠΛΟΙΑ 

(ΕΛΣΤΑΤ, Ιουλ. 2017) 

Οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα και πλοία κινήθηκαν σε θετικό έδαφος 

τον Ιούλιο του 2017 (+1%), ωστόσο η άνοδος των τιμών των πρώτων υλών 

και η ενίσχυση του ευρώ έναντι του δολαρίου ΗΠΑ, φαίνεται ότι ασκούν 

πιέσεις, καθώς σε σταθερές τιμές, εμφανίζουν μείωση -3,2%. 

 

ΑΦΙΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ  

(ΤτΕ, Ιουν. 2017) 

ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

(ΕΛΣΤΑΤ, Eurostat, Ιουλ. 2017) 

Οι θετικές προσδοκίες για τον τουρισμό επιβεβαιώνονται από τα στοιχεία για 

τους πρώτους μήνες της τουριστικής περιόδου. Tον Ιουν 2017 οι 

ταξιδιωτικές εισπράξεις και οι αφίξεις ενισχύθηκαν κατά +14,2% και +13,0% 

αντίστοιχα (+7,1% και +6,6% αντίστοιχα το διάστημα Ιαν–Ιουν 2017.  

Κατά το διάστημα Ιαν – Ιουλ 2017 οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα 

εμφανίζουν άνοδο +6,5%, με τις περισσότερες μεγάλες κατηγορίες 

προϊόντων να κινούνται ανοδικά, εκτός από τα ποτά και τον καπνό (-0,4%), 

το λάδι (-17,1%) και τα μηχανήματα (-3,9%). 

  

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  

(ΤτΕ, Ιουν. 2017, Διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων: COSCO, Ιουλ. 2017) 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ ΣΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ 

(ΣΕΤΕ, Ιουλ.  2017) 

Από τον Ιούλιο του 2016 οι εισπράξεις από μεταφορές παρουσιάζουν 

βελτίωση, μετά τη μεγάλη πτώση που σημείωσαν το διάστημα Ιουλ. 2015 – 

Ιουν. 2016. Κατά το διάστημα Ιαν - Ιουν 2017 εμφανίζουν άνοδο +17,9%, 

έναντι πτώσης -44,1% το αντίστοιχο διάστημα το 2016.  

Oι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις αυξήθηκαν κατά +8,8% το διάστημα Ιαν – 

Ιουλ 2017. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση σε κλασσικούς τουριστικούς 

προορισμούς, ενώ στην Κω και στη Μυτιλήνη, η πτωτική πορεία του 2016, 

κυρίως λόγω του προσφυγικού ζητήματος, δείχνει να αντιστρέφεται. 

 



 

 

 
Οικονομικά μεγέθη μελών ΣΕΒ 

 

 

                
 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 
*      20.500 δημοσιευμένοι ισολογισμοί χρήσης 2015 που περιλαμβάνονται στη βάση της ICAP 
**     σύνολο κερδών κερδοφόρων επιχειρήσεων 
***   % επί του συνόλου τακτικών αποδοχών (χωρίς bonus και υπερωρίες)/ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων στο IKA 
****  % επί του συνόλου εσόδων από φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων 

 

Όραμα  

Οραματιζόμαστε την Ελλάδα ως τη χώρα, που κάθε 
πολίτης του κόσμου θα θέλει και θα μπορεί να επισκεφθεί, 
να ζήσει και να επενδύσει.  Οραματιζόμαστε μια ανοιχτή, 
κοινωνικά υπεύθυνη και οικονομικά φιλελεύθερη χώρα-
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προτάσσει την 
ισχυρή ανάπτυξη ως παράγοντα κοινωνικής συνοχής. 
Θέλουμε μια Ελλάδα δυναμικό κέντρο της ευρωπαϊκής 
περιφέρειας, με στέρεους θεσμούς, ελκυστικό κοινωνικό 
και οικονομικό περιβάλλον, που προάγει τις εξαγωγές, την 
καινοτόμο επιχειρηματικότητα, την παραγωγή και τις 
ποιοτικές υπηρεσίες, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη γνώση, τη 
συνοχή, τις ίσες ευκαιρίες και το κράτος δικαίου.    

 

 

 

 

 

 

Αποστολή  

Ηγεσία & Γνώση  
Ο ΣΕΒ διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στον μετασχηματισμό 
της Ελλάδας σε μια παραγωγική, εξωστρεφή και 
ανταγωνιστική οικονομία, ως ανεξάρτητος και υπεύθυνος 
εκπρόσωπος της ιδιωτικής οικονομίας.  

Κοινωνικός Εταίρος  
Ο ΣΕΒ, ως κοινωνικός εταίρος που πιστεύει στη 
λειτουργία των θεσμών, προωθεί στα αρμόδια όργανα της 
Πολιτείας και της Ε.Ε. τις απόψεις και θέσεις της 
επιχειρηματικής κοινότητας.  

Ισχυρός Εκπρόσωπος  
Ο ΣΕΒ διαμορφώνει θέσεις, αναλύσεις και προτάσεις 
πολιτικής για την οικονομία, τη βιομηχανία, την 
καινοτομία, την απασχόληση, την παιδεία και τις 
εργασιακές δεξιότητες, τον κοινωνικό διάλογο, τη βιώσιμη 
ανάπτυξη, την εταιρική υπευθυνότητα.  

Φορέας Δικτύωσης  
Ο ΣΕΒ δικτυώνει τα μέλη του μεταξύ τους & με τα κέντρα 
αποφάσεων (εγχώρια και διεθνή), με στόχο τη δημιουργία 
προστιθέμενης αξίας.

 

 

 

 
 

https://www.linkedin.com/company/sev-hellenic-federation-of-enteprises/
https://twitter.com/SEV_Fed
https://www.youtube.com/channel/UCAYjK0gqOe_WVHYRBagCfMQ
https://www.facebook.com/SEVfacts/

