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Οη απφςεηο ζηελ παξνχζα έθζεζε είλαη
ησλ ζπγγξαθέσλ θαη φρη απαξαίηεηα ηνπ ΣΔΒ.
Ο ΣΔΒ δελ θέξεη θακία επζχλε γηα
ηελ αθξίβεηα ή ηελ πιεξφηεηα ησλ
πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηιακβάλεη ε έθζεζε.
ΜΔ ΣΖΝ ΔΤΓΔΝΗΚΖ ΥΟΡΖΓΗΑ:

COVID-19 θαη δεκνζηνλνκηθέο πξνβιέςεηο
Η ειιεληθή αιιά θαη ε παγθφζκηα νηθνλνκία βξίζθνληαη ελ κέζσ κηαο βαζηάο
χθεζεο ιφγσ ησλ πγεηνλνκηθψλ κέηξσλ αληηκεηψπηζεο ηεο παλδεκίαο ηνπ
θνξσλντνχ (lockdown). Γηα ηνλ κεηξηαζκφ ησλ πθεζηαθψλ επηδξάζεσλ,
ιακβάλνληαη κέηξα πξνζσξηλήο ζηήξημεο ησλ εηζνδεκάησλ θαη ηεο απαζρφιεζεο,
πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ κηα επεθηαηηθή δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή, θαζψο θαη
ζεκαληηθνχ χςνπο επξσπατθνχο πφξνπο. Ταπηφρξνλα, αίξνληαη ζηαδηαθά νη
πγεηνλνκηθνί πεξηνξηζκνί, αλαιφγσο ηεο πξνφδνπ ζηελ χθεζε ηεο παλδεκίαο,
ψζηε λα αξρίζεη ε νηθνλνκία λα επηζηξέθεη ζηελ θαλνληθφηεηα.
Η αληηκεηψπηζε ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηνλ
πξνζσξηλφ εθηξνρηαζκφ ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνξείαο ησλ πςειψλ πξσηνγελψλ
πιενλαζκάησλ, πνπ έρεη ζπκθσλεζεί κε ηνπο εηαίξνπο καο ζηελ Δπξσπατθή
Έλσζε, ιφγσ ηνπ πςεινχ δεκνζίνπ ρξένπο. Αλ θαη ε δηφγθσζε ησλ
δεκνζηνλνκηθψλ ειιεηκκάησλ ην 2020 θαη 2021 έρεη ελ πνιινίο έθηαθην
ραξαθηήξα, απμάλεη ελ ηνχηνηο ηηο αθαζάξηζηεο ρξεκαηνδνηηθέο αλάγθεο ηνπ
ειιεληθνχ δεκνζίνπ, πνπ θαιχπηνληαη, είηε απφ λέν δαλεηζκφ, είηε θαη απφ
ξεπζηνπνίεζε θξαηηθψλ απνζεκαηηθψλ (€37 δηζ. πεξίπνπ εθ ησλ νπνίσλ ηα €21
δηζ. πεξίπνπ είλαη δηαζέζηκα ζηελ ειιεληθή θπβέξλεζε). Υπελζπκίδεηαη φηη ν
νξηζκφο ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ ρξένπο επηηάζζεη νη αθαζάξηζηεο ρξεκαηνδνηηθέο
αλάγθεο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ λα παξακέλνπλ θάησ ηνπ 15% ηνπ ΑΔΠ
κεζνπξφζεζκα θαη θάησ ηνπ 20% καθξνπξφζεζκα. Σχκθσλα κε ηελ 5ε Έθζεζε

Σηε κεηά ηνλ θνξσλντφ
επνρή, δπζρεξαίλεηαη
αθφκα πεξηζζφηεξν ε
πξνζπάζεηα πξνζέιθπζεο
δηεζλψλ επελδπηηθψλ
θεθαιαίσλ, ιφγσ ηεο
αβεβαηφηεηαο πνπ
πξνθαιεί ε αιιαγή
θαηαλαισηηθψλ
πξνηχπσλ, εξγαζηαθψλ
ζπλζεθψλ, ε δηάζεζε γηα
αλάιεςε επελδπηηθνχ
θηλδχλνπ, θ.ν.θ. Καη είλαη
γλσζηή ε εμάξηεζε ηεο
ρψξαο καο απφ ηηο
απνηακηεχζεηο ηνπ
εμσηεξηθνχ, δεδνκέλεο ηεο
αξλεηηθήο απνηακίεπζεο
ησλ λνηθνθπξηψλ ζηελ
Διιάδα. Σπλεπψο,
δηακνξθψλεηαη έλα
δχζθνιν αλαπηπμηαθφ
ηνπίν, πνπ απαηηεί ηζρπξή
αλαπηπμηαθή ψζεζε.
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Δληζρπκέλεο Δπνπηείαο, ην θξηηήξην ηεο βησζηκφηεηαο ηθαλνπνηείηαη. Ο άγλσζηνο
Φ πιένλ, φκσο, είλαη ε επίδξαζε ηνπ θνξσλντνχ ζηελ άζθεζε βησζηκφηεηαο ηνπ
ρξένπο. Σην βαζκφ πνπ ηα ειιείκκαηα ρξεκαηνδνηνχληαη απφ θξαηηθά δηαζέζηκα,
δελ επεξεάδεηαη ην ρξένο. Απηφ, φκσο, δελ ζεκαίλεη φηη ηα θξαηηθά δηαζέζηκα είλαη
απεξηφξηζηα. Έηζη, φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θαιφ ζθνπφ φπσο ιφγσ ηνπ
COVID-19, ζα πξέπεη λα αλαπιεξψλνληαη κέζσ δαλεηζκνχ, αλ δελ ππάξρεη
άιινο ηξφπνο ζψξεπζεο πφξσλ.
Γηα ην 2020 θαη 2021, ζχκθσλα κε ηηο εαξηλέο πξνβιέςεηο ηεο Δπξσπατθήο
Δπηηξνπήο, ηα αλακελφκελα πςειά πξσηνγελή πιενλάζκαηα κεηαηξέπνληαη ιφγσ
ηνπ θνξσλντνχ αθελφο ζε πξσηνγελέο έιιεηκκα -3,4% ηνπ ΑΔΠ γηα ην 2020, θαη
αθεηέξνπ ζε πξσηνγελέο πιεφλαζκα 0,6% ηνπ ΑΔΠ γηα ην 2021, κε ηελ ζπλνιηθή
απφθιηζε απφ ηνπο ζηφρνπο ζε δεκνζηνλνκηθνχο φξνπο λα δηακνξθψλεηαη ζε 10
π.κ. πεξίπνπ (7 π.κ. γηα ην 2020 θαη 3 π.κ. γηα ην 2021). Πέξαλ, φκσο, ηεο
δεκνζηνλνκηθήο απφθιηζεο, είλαη δχζθνιν πιένλ λα αμηνινγεζεί ε πνξεία ησλ
καθξννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ (επηηφθηα, αλάπηπμε, θιπ.) ζηε κεηά ηνλ θνξσλντφ
επνρή. Ήδε ε ρψξα καο αλαδείρζεθε κέζα ζηελ θξίζε ηνπ θνξσλντνχ σο κηα απφ
ηηο πην επάισηεο ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο, ιφγσ ηεο ρακειήο παξαγσγηθφηεηαο ηεο
νηθνλνκίαο καο (κηθξέο επηρεηξήζεηο, πςειφ πνζνζηφ απηναπαζρνινχκελσλ,
ππεξβνιηθή εμάξηεζε απφ ηνλ ηνπξηζκφ θαη ην εκπφξην) θαη ησλ δπζκελψλ
καθξνπξφζεζκα δεκνγξαθηθψλ πξννπηηθψλ (γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ, κείσζε
ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ). Παξάιιεια, ζηε κεηά ηνλ θνξσλντφ επνρή,
δπζρεξαίλεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν ε πξνζπάζεηα πξνζέιθπζεο δηεζλψλ
επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ, ιφγσ ηεο αβεβαηφηεηαο πνπ πξνθαιεί ε αιιαγή
θαηαλαισηηθψλ πξνηχπσλ, εξγαζηαθψλ ζπλζεθψλ, ε δηάζεζε γηα αλάιεςε
επελδπηηθνχ θηλδχλνπ, θ.ν.θ. Καη είλαη γλσζηή ε εμάξηεζε ηεο ρψξαο καο απφ ηηο
απνηακηεχζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ, δεδνκέλεο ηεο αξλεηηθήο απνηακίεπζεο ησλ
λνηθνθπξηψλ ζηελ Διιάδα. Σπλεπψο, δηακνξθψλεηαη έλα δχζθνιν αλαπηπμηαθφ
ηνπίν, πνπ απαηηεί ηζρπξή αλαπηπμηαθή ψζεζε.
Σεκεηψλεηαη φηη γηα ην 2020, 2021 θαη ην 2022, ην πξσηνγελέο πιεφλαζκα, ζε
φξνπο εληζρπκέλεο επνπηείαο, είρε ζπκθσλεζεί ζε +3,5 π.κ. ηνπ ΑΔΠ,
απνθιηκαθνχκελν ζε +2,2 π.κ. ηνπ ΑΔΠ θαηά κέζν φξν ηελ πεξίνδν 2023-2060.
Σηελ 5ε Έθζεζε Δληζρπκέλεο Δπνπηείαο (Φεβ. 2020), αλαθέξεηαη ε πξφζεζε ησλ
ειιεληθψλ αξρψλ λα δεηήζνπλ, γηα αλαπηπμηαθνχο ζθνπνχο, κείσζε ησλ
πξσηνγελψλ πιενλαζκάησλ-ζηφρσλ κέρξη θαη ην 2022 (ηειεπηαία ρξνληά
πξσηνγελνχο πιενλάζκαηνο +3,5 π.κ. ηνπ ΑΔΠ), πνπ ζα πξέπεη λα εγθξηζεί απφ
ην Eurogroup. Η δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ δηακνξθψλεηαη ζηελ κεηά ηνλ
θνξσλντφ επνρή πξνθαλψο επεξεάδεη ελ δπλάκεη δπζκελψο ηε βησζηκφηεηα ηνπ
ρξένπο, θαζψο πξνθχπηνπλ πξσηνγελή ηζνδχγηα γηα ην 2020 θαη ην 2021
δπζκελέζηεξα ησλ ζπκθσλεζέλησλ. Η αμηφπηζηε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή, πνπ
έρεη αζθεζεί ζηε ρψξα ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο, ην ζρεηηθά ρακειφηεξν πεξηζψξην
θηλδχλνπ θαη ην γεγνλφο φηη ε παξνχζα θξίζε δελ νθείιεηαη ζε πιεκκειή
δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε αιιά αθνξά κηα δηεζλή θαη απξφβιεπηε εμέιημε
κεηψλνπλ ίζσο ηηο πηζαλφηεηεο νη δαλεηζηέο λα δεηήζνπλ αληηζηαζκηζηηθά κέηξα.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, φκσο, ζα είλαη πιένλ εμαηξεηηθά δχζθνιν λα δεηήζεη ε
ειιεληθή θπβέξλεζε κείσζε ησλ πξσηνγελψλ πιενλαζκάησλ-ζηφρσλ, ζε κηα
πξνζπάζεηα επηηάρπλζεο ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο.

Με ηελ επγεληθή ρνξεγία:

COVID-19 θαη πξνβιέςεηο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη
ειιεληθώλ αξρώλ

Σηηο Δαξηλέο Οηθνλνκηθέο
Πξνβιέςεηο 2020 ε
Δπξσπατθή Δπηηξνπή
πξνβιέπεη γηα ηελ Διιάδα
χθεζε -9,7% γηα ην 2020
θαη αλάθακςε +7,9% γηα
ην 2021. Η χθεζε απηή
είλαη ε κεγαιχηεξε κεηαμχ
φισλ ησλ θξαηψλ κειψλ,
θπξίσο ιφγσ ησλ
επηπηψζεσλ ζηνλ
ηνπξηζκφ θαη ηνπ
κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ
κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ζε
ζχγθξηζε κε άιιεο ρψξεο.

Σηηο 6 Μαΐνπ 2020 δφζεθαλ ζηε δεκνζηφηεηα νη Δαξηλέο Οηθνλνκηθέο Πξνβιέςεηο
2020 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Η έθζεζε πξνβιέπεη γηα ηελ Διιάδα χθεζε 9,7% γηα ην 2020 θαη αλάθακςε +7,9% γηα ην 2021. Η πηψζε ηνπ ΑΔΠ ην 2020 ζα
πξνέιζεη θπξίσο απφ ηελ ηδησηηθή θαηαλάισζε (-9%), ηηο επελδχζεηο (-30%) θαη
ηηο εμαγσγέο (-21,4%). Η αλεξγία αλακέλεηαη λα απμεζεί ζε 19,9% γηα ην 2020,
ελψ ην δεκνζηνλνκηθφ απνηέιεζκα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο λα δηακνξθσζεί ην
2020 ζε έιιεηκκα -6,4% ηνπ ΑΔΠ θαη ην δεκφζην ρξένο ζε 196% ηνπ ΑΔΠ, πξηλ
επαλέιζνπλ ην 2021 ζε -2,1% θαη 183% αληίζηνηρα. Η χθεζε πνπ πξνβιέπεη ε ΔΔ
γηα ηελ Διιάδα ην 2020 είλαη ε κεγαιχηεξε κεηαμχ φισλ ησλ θξαηψλ κειψλ,
θπξίσο ιφγσ ησλ επηπηψζεσλ ζηνλ ηνπξηζκφ θαη ηνπ κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ
κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ζε ζχγθξηζε κε άιιεο ρψξεο. Σεκαληηθέο απψιεηεο
πξνβιέπνληαη επίζεο γηα ηελ Ιηαιία (-9,5%) θαη ηελ Ιζπαλία (-9,4%), ελψ ε χθεζε
ζηελ Πνξηνγαιία (-6,8%) αλακέλεηαη λα είλαη κηθξφηεξε. Σην ζχλνιν ηεο
Δπξσδψλεο πξνβιέπεηαη χθεζε -7,7% ην 2020 θαη αλάθακςε κε ξπζκφ +6,3% ην
2021 (Γ01). Σεκεηψλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηηο πξνθαηαξηηθέο εθηηκήζεηο ηεο
Eurostat, ην 1ν ηξίκελν ηνπ 2020 ε χθεζε ζηελ Δπξσδψλε αλήιζε ζε -3,3%.
Γ01: Δαξηλέο Οηθνλνκηθέο Πξνβιέςεηο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο
(ΔΔ, Δαρηλές Οηθολοκηθές Προβιέυεης 2020)
Δπξσδώλ ε
Διιάδα
Ηηαιία
Ηζπαλ ία Πνξηνγαιία
(εηήζηα % κεηαβοιή) 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021
ΑΔΠ
Ιδησηηθή θαηαλάισζε

-7,7
-9,0

Γεκφζηα θαηαλάισζε
Δπελδχζεηο ζε πάγηα
Δμαγσγέο
Δηζαγσγέο
Απαζρφιεζε
Πνζνζηφ αλεξγίαο
Δλ. Γείθηεο Τηκψλ Καηαλαισηή
Ιζνδχγην Γεληθήο Κπβέξλεζεο*
Πξσηνγελέο απνηέιεζκα*
Φξένο Γεληθήο Κπβέξλεζεο*

-9,7
-9,0

7,9 -9,5
7,5 -10,9

6,5 -9,4
7,3 -10,7

7,0
8,9

-6,8
-5,8

5,8
5,3

3,2
-13,3

0,6
4,9
10,2 -30,0

-2,4
2,6
33,0 -14,2

0,6
5,8
13,0 -20,7

-0,4
10,3

2,4
-8,6

-1,5
8,9

-12,9
-12,9

9,5 -21,4
9,7 -18,0

17,9 -13,0
15,8 -13,6

10,5 -19,8
12,2 -21,1

11,9 -14,1
12,4 -10,3

13,2
10,3

3,9
8,6
1,1

3,8
16,8
0,5

5,5
10,7
0,7

6,1
17,0
1,0

-4,7
9,6
0,2

6,3
7,1

-3,7
19,9
-0,6

-7,5
11,8
-0,3

-8,7
18,9
0,0

-3,4
9,7
-0,2

2,7
7,4
1,2

-8,5 -3,5 -6,4 -2,1 -11,1 -5,6 -10,1 -6,7 -6,5
1,8
-6,8 -2,0 -3,4
0,6 -7,4 -2,1 -7,7 -4,4 -3,1
1,6
102,7 98,8 196,4 182,6 158,9 153,6 115,6 113,7 131,6 124,4

* Ωο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, κε βάζε ην ζχζηεκα ινγαξηαζκψλ ESA 2010.

Οη πξνβιέςεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ Διιάδα είλαη δπζκελέζηεξεο
απφ ηηο πξνβιέςεηο ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο, φπσο πεξηιακβάλνληαη ζην
Πξφγξακκα Σηαζεξφηεηαο 2020, ην νπνίν θαηαηέζεθε απφ ην Υπνπξγείν
Οηθνλνκηθψλ ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζηηο 30 Απξηιίνπ 2020 ζην πιαίζην ηνπ
Δπξσπατθνχ Δμακήλνπ. Η ειιεληθή θπβέξλεζε πξνβιέπεη ηελ χθεζε λα
θπκαίλεηαη κεηαμχ -4,7% (βαζηθφ ζελάξην) θαη -7,9% ην 2020, κε ηελ νηθνλνκία λα
αλαθάκπηεη θαη λα θαιχπηεη πιήξσο ην ρακέλν έδαθνο ην 2021, κε ηελ ππφζεζε
φηη ε παλδεκία ηνπ θνξσλντνχ ζα εμαζζελήζεη ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2020. Σηελ
χθεζε ηνπ 2020, πξνβιέπεηαη πξνζσξηλή κείσζε ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο
θαηά -4,1% θαη ησλ εμαγσγψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ θαηά -19,2% (θπξίσο ιφγσ
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Με ηελ επγεληθή ρνξεγία:

ησλ επηπηψζεσλ ζηνλ ηνπξηζκφ), θαη πξνζσξηλή αχμεζε ηεο αλεξγίαο ζην 19,9%
ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ (απφ 17,3% ην 2019), κε ηελ αλεξγία λα δηακνξθψλεηαη
ζην 16,4% ην 2021. Η κεηαβνιή ηνπ ΑΔΠ εθηηκάηαη φηη κπνξεί λα δηακνξθσζεί, ζε
έλα δπζκελέο ζελάξην, κέρξη θαη ζε -7,9% ην 2020 θαη ζε +8% ην 2021 (απφ -4,7%
θαη +5,1% ζην βαζηθφ ζελάξην), ρσξίο λα παξνπζηάδνληαη επηκέξνπο εθηηκήζεηο
ησλ ζπληζησζψλ παξακέηξσλ ηνπ ΑΔΠ (Γ02θαη Γ03).

Οη πξνβιέςεηο ηεο
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο
είλαη δπζκελέζηεξεο απφ
ηηο πξνβιέςεηο ηεο
ειιεληθήο θπβέξλεζεο,
φπσο πεξηιακβάλνληαη
ζην Πξφγξακκα
Σηαζεξφηεηαο 2020. Η
ειιεληθή θπβέξλεζε
πξνβιέπεη ηελ χθεζε λα
θπκαίλεηαη κεηαμχ -4,7%
(βαζηθφ ζελάξην) θαη -7,9%
ην 2020, κε ηελ νηθνλνκία
λα αλαθάκπηεη θαη λα
θαιχπηεη πιήξσο ην
ρακέλν έδαθνο ην 2021,
κε ηελ ππφζεζε φηη ε
παλδεκία ηνπ θνξσλντνχ
ζα εμαζζελήζεη ην δεχηεξν
εμάκελν ηνπ 2020.

Γ02: Πξνβιέςεηο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη Πξνγξάκκαηνο ηαζεξόηεηαο
2020: κεηαβνιή ΑΔΠ θαη ζπκβνιή θύξησλ ζπληζησζώλ (ΔΔ, Δαρηλές
Οηθολοκηθές Προβιέυεης 2020 θαη Τποσργείο Οηθολοκηθώλ, Πρόγρακκα
ηαζερόηεηας 2020)

Γ03: ύγθξηζε πξνβιέςεσλ Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη Πξνγξάκκαηνο
ηαζεξόηεηαο 2020 (ΔΔ, Δαρηλές Οηθολοκηθές Προβιέυεης 2020 θαη Τποσργείο
Οηθολοκηθώλ, Πρόγρακκα ηαζερόηεηας 2020)

2019
(εηήζηα % κεηαβοιή)

Δαξηλ έο
Πξνβιέςεηο ΔΔ

Πξόγξακκα
ηαζεξόηεηαο 2020
(βαζηθφ ζελάξην)
2020
2021
-4,7
5,1

1,9

2020
-9,7

2021
7,9

Ιδησηηθή θαηαλάισζε
Γεκφζηα θαηαλάισζε
Δπελδχζεηο ζε πάγηα

0,8
2,1
4,7

-9,0
4,9
-30,0

7,5
-2,4
33,0

-4,1
1,0
-4,6

4,2
-0,9
15,3

Δμαγσγέο
Δηζαγσγέο

4,8
2,5

-21,4
-18,0

17,9
15,8

-19,2
-14,2

19,2
15,6

Απαζρφιεζε
Πνζνζηφ αλεξγίαο
Δλ. Γείθηεο Τηκψλ Καηαλαισηή

2,0
17,3
0,5

-3,7
19,9
-0,6

3,8
16,8
0,5

-3,6
19,9
-0,3

3,8
16,4
0,6

Ιζνδχγην Γεληθήο Κπβέξλεζεο*
Έζνδα*
Πξσηνγελείο δαπάλεο*
Τφθνη*
Πξσηνγελέο απνηέιεζκα*
Φξένο Γεληθήο Κπβέξλεζεο*

1,5
47,8
43,4
2,9
4,4
176,6

-6,4
48,8
52,2
3,0
-3,4
196,4

-2,1
46,9
46,3
2,7
0,6
182,6

-4,7
46,7
48,6
2,8
-1,9
188,8

-0,2
47,3
44,8
2,7
2,5
176,8

ΑΔΠ

* Ωο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, κε βάζε ην ζχζηεκα ινγαξηαζκψλ ESA 2010.
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Με ηελ επγεληθή ρνξεγία:

Σην βαζκφ πνπ ε
δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή
αδπλαηεί λα ζεθψζεη ην
βάξνο ηεο αληηζηάζκηζεο
κηαο ηφζν βαζηάο χθεζεο,
ε νηθνλνκηθή πνιηηηθή
πξέπεη λα απνθηήζεη
κεγαιχηεξε επειημία ζηελ
επηδίσμή ηεο λα
πξνζηαηεχζεη ηελ
απαζρφιεζε, κε φζν ην
δπλαηφλ κηθξφηεξεο
απψιεηεο εηζνδήκαηνο.
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Σην δεκνζηνλνκηθφ ηνκέα, εθηηκάηαη φηη ην έιιεηκκα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο ζα
εθηηλαρζεί ζε -4,7 π.κ. ηνπ ΑΔΠ ην 2020, έλαληη πιενλάζκαηνο 1 π.κ. ηνπ ΑΔΠ
ζηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη έλαληη 1,5 π.κ. ηνπ ΑΔΠ πιενλάζκαηνο ην 2019,
επαλεξρφκελν ζε έιιεηκκα –0,2 π.κ. ηνπ ΑΔΠ ην 2021. Λφγσ ησλ κέηξσλ
ζηήξημεο ησλ εηζνδεκάησλ θαη ηεο απαζρφιεζεο, νη πξσηνγελείο δαπάλεο
(δαπάλεο ρσξίο πιεξσκέο ηφθσλ) εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζνπλ ζε -48,6% ηνπ ΑΔΠ
ην 2020 απφ -43,4% ηνπ ΑΔΠ ην 2019, δειαδή κηα αχμεζε θαηά +5,2 π.κ. ηνπ
ΑΔΠ, ε νπνία, φκσο δελ ζα θαηαζηεί δπλαηφ λα αληηζηαζκηζηεί εμ νινθιήξνπ ηνπ
2021. Έηζη, νη πξσηνγελείο δαπάλεο ην 2021 ζα δηακνξθσζνχλ ζε -44,8% ηνπ
ΑΔΠ ην 2021, φληαο πςειφηεξεο εθείλσλ ηνπ 2019. Ταπηφρξνλα, ηα έζνδα
αλακέλνληαη λα δηακνξθσζνχλ ζε 47,3% ηνπ ΑΔΠ ην 2021 απφ 47,8% ηνπ ΑΔΠ
ην 2019, κεηνχκελα θαηά -1,1 π.κ. ηνπ ΑΔΠ ην 2020. Ωο απνηέιεζκα, ην
πξσηνγελέο πιεφλαζκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ χςνπο 4,4 π.κ. ηνπ ΑΔΠ (ζχκθσλα
κε ην πξφγξακκα ζηαζεξφηεηαο) ην 2019 (πνπ αληηζηνηρεί ζε 3,5 π.κ. ηνπ ΑΔΠ κε
βάζε ηνλ νξηζκφ ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ηζνδπγίνπ ζην πιαίζην ηεο εληζρπκέλεο
επνπηείαο), ζα κεηαηξαπεί ζε πξσηνγελέο έιιεηκκα χςνπο -1,9 π.κ. ηνπ ΑΔΠ ην
2020, πξηλ αλαθάκςεη ζε πιεφλαζκα χςνπο +2,5 π.κ. ηνπ ΑΔΠ ην 2021.
Σεκεηψλεηαη φηη ην πξσηνγελέο πιεφλαζκα ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2020 ζα
κεησλφηαλ απφ +4,1 π.κ. ην 2019 ζε +3,8 π.κ. ηνπ ΑΔΠ ην 2020.
Η πξφβιεςε ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ μεθηλά απφ κηα αξρηθή εθηίκεζε
χθεζεο -10% ην 2020 ρσξίο ηα κέηξα θαη κεηά ηε ιήςε ησλ κέηξσλ θαηαιήγεη ζην
βαζηθφ ζελάξην κε χθεζε -4,7%. Η ζπλνιηθή αμία ησλ κέηξσλ αλέξρεηαη ζε €17,35
δηζ. ή 10% ηνπ ΑΔΠ θαη ην ηακεηαθφ θφζηνο (γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ) ζε €11,5
δηζ. ή 6,5% ηνπ ΑΔΠ ζε εηήζηα βάζε εάλ ιεθζεί ππφςε φηη νη επηζηξνθέο
θνξνινγηθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ αλαζηνιψλ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ηνλ
Αχγνπζην θαη έπεηηα. Γηα ηνπο κήλεο έσο ηνλ Ινχλην ην θφζηνο ησλ κέηξσλ
αλέξρεηαη ζε €12,35 δηζ., ελψ ην επφκελν δηάζηεκα ζα ιεθζνχλ πξφζζεηα κέηξα
φπσο ε επηδφηεζε βξαρπρξφληαο εξγαζίαο κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο SURE, ε
ρνξήγεζε δαλείσλ κέζσ ηεο Δπξσπατθήο Τξάπεδαο Δπελδχζεσλ, ην λέν πιαίζην
επηδφηεζεο δαλείσλ πξψηεο θαηνηθίαο, πνιηηηθέο πνπ ζα εθαξκνζηνχλ ζε
ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο (ηνπξηζκφ, κεηαθνξέο θ.ιπ.) θαη
παξεκβάζεηο ξεπζηφηεηαο ηνπ Γεκνζίνπ. Με ηελ πινπνίεζε ησλ πξφζζεησλ
απηψλ παξεκβάζεσλ, ε ζπλνιηθή αμία ησλ κέηξσλ μεπεξλά ηα €24 δηζ. Απφ ηελ
πιεπξά ηεο ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή εθηηκά φηη ε δεκνζηνλνκηθή επίπησζε ησλ
κέηξσλ ζα αλέιζεη ζε 6,9% ηνπ ΑΔΠ (φζν πεξίπνπ εθηηκάηαη θαη ζην Πξφγξακκα
Σηαζεξφηεηαο), ελψ ηα κέηξα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ
εθηηκψληαη ζε 1,9% ηνπ ΑΔΠ, θάλνληαο παξάιιεια αλαθνξά ζε πηζαλά δάλεηα
χςνπο 5% ηνπ ΑΔΠ κέζσ ηεο Διιεληθήο Αλαπηπμηαθήο Τξάπεδαο.

Με ηελ επγεληθή ρνξεγία:

Πξόζθαηεο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο

Σηε κεηά ηνλ θνξσλντφ
επνρή, ε Διιάδα, έρνληαο
πιένλ εθφδην ηελ πνιχ
ζεηηθή εηθφλα πνπ έρεη
δεκηνπξγεζεί γηα ηε ρψξα
ζην κέησπν ηεο
πγεηνλνκηθήο θξίζεο αιιά
θαη ηελ πξσηνθαλή
επειημία πνπ έδεημε θαηά
ηελ πξνζαξκνγή ζηα λέα
δεδνκέλα, κπνξεί λα θάλεη
κηα ζνβαξή πξνζπάζεηα
αλαδηάξζξσζεο ηνπ
παξαγσγηθνχ ηεο
πξνηχπνπ, ζηελ
θαηεχζπλζε ηεο
πνιπδηάζηαηεο θαη
βηψζηκεο αλάπηπμεο,
πξνζειθχνληαο ηηο
αληίζηνηρεο επελδχζεηο.
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-

Ο δείθηεο νηθνλνκηθνύ θιίκαηνο ππνρψξεζε θαηά -10,1 κνλάδεο ηνλ
Απξίιην ηνπ 2020 θαη δηακνξθψζεθε ζηηο 99,3 κνλάδεο απφ 109,4 ηνλ
πξνεγνχκελν κήλα. Η κεγαιχηεξε πηψζε ζεκεηψζεθε ζηηο θαηαζθεπέο (-45,8
κνλάδεο) θαη ηηο ππεξεζίεο (-25,5 κνλάδεο), ελψ ζην ιηαληθφ εκπφξην θαη ηε
βηνκεραλία ζεκεηψζεθε επηφηεξε κεηαβνιή (-18,1 θαη -8,7 κνλάδεο
αληίζηνηρα). Σεκεηψλεηαη φηη ζηελ Διιάδα, ε ππνρψξεζε ηνπ δείθηε, αλ θαη
ζεκαληηθή, ήηαλ ε κηθξφηεξε πνπ θαηαγξάθεθε κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ.

-

Ο δείθηεο θαηαλαισηηθήο εκπηζηνζύλεο ππνρψξεζε ζηηο -32,6 κνλάδεο
ηνλ Απξίιην ηνπ 2020 απφ -16,5 ηνλ πξνεγνχκελν κήλα, επηζηξέθνληαο ζην
επίπεδν πνπ βξηζθφηαλ ζηηο αξρέο ηνπ 2019.

- Ο δείθηεο ππεπζύλσλ πξνκεζεηώλ (PMI) ζηε κεηαπνίεζε ζεκείσζε
ζεκαληηθή επηδείλσζε ηνλ Απξίιην ηνπ 2020 ηφζν ζηελ Διιάδα, φζν θαη ζηελ
Δπξσδψλε, θαζψο ε έμαξζε ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ νδήγεζε ζηελ
εθηεηακέλε αθχξσζε ή αλαζηνιή παξαγγειηψλ απφ ην εζσηεξηθφ θαη ην
εμσηεξηθφ, κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο παξαγσγήο θαη ηεο απαζρφιεζεο.
- H παξαγσγή ζηε κεηαπνίεζε πιελ πεηξειαηνεηδώλ, πάλησο, ζπλέρηζε λα
θηλείηαη αλνδηθά κέρξη θαη ηνλ Μάξηην ηνπ 2020 (+1,7% έλαληη αχμεζεο +5,5%
ηνλ Μάξηην ηνπ 2019) θπξίσο ιφγσ ηεο αχμεζεο παξαγσγήο ηξνθίκσλ
(+4,6%), θαπλνχ (+31,2%), ραξηηνχ (+18,5%), θαξκάθσλ (+24,9%),
ειεθηξνληθψλ πξντφλησλ (+31,5%) θαη κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ (+78,6%).
Σπλνιηθά, θαηά ην 1ν ηξίκελν ηνπ 2020 θαηαγξάθεηαη αχμεζε ηεο
κεηαπνηεηηθήο παξαγσγήο πιελ πεηξειαηνεηδψλ θαηά +3,1%, επηπιένλ
αχμεζεο +3,5% ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2019.
-

Η απμεηηθή πνξεία ησλ εμαγσγώλ αγαζώλ ρσξίο θαύζηκα θαη πινία
αλαθφπεθε ηνλ Μάξηην ηνπ 2020, θαζψο θαηέγξαςαλ πηψζε ζε αμία -3,4%
έπεηηα απφ αχμεζε +11,7% θαηά ην πξψην 2κελν ηνπ έηνπο. Ωζηφζν, ζε
ζηαζεξέο ηηκέο παξνπζίαζαλ άλνδν +2,6%. Σπλνιηθά, θαηά ην 1ν ηξίκελν ηνπ
2020 νη εμαγσγέο ρσξίο θαχζηκα θαη πινία παξνπζηάδνπλ άλνδν ζε αμία
+6,3% (+8,2% ζε ζηαζεξέο ηηκέο), θπξίσο ιφγσ ηεο κεγάιεο αχμεζεο
εμαγσγψλ ηξνθίκσλ (+17,4%) θαη ρεκηθψλ (+17,3%). Αληίζεηα, κείσζε
εκθαλίδνπλ νη εμαγσγέο πξψησλ πιψλ (-17,6%), κεραλεκάησλ (-2%) θαη
δηαθφξσλ βηνκεραληθψλ εηδψλ (-7,3%). Τελ ίδηα ψξα, νη αληίζηνηρεο εηζαγσγέο
απμήζεθαλ θαηά +0,4% θαη ην εκπνξηθφ έιιεηκκα ρσξίο ηα θαχζηκα θαη ηα
πινία πεξηνξίζηεθε θαηά €312 εθαη. θαη δηακνξθψζεθε ζε €3,8 δηζ.

-

Ο όγθνο ιηαληθώλ πσιήζεσλ πιελ θαπζίκσλ θαηέγξαςε ζεκαληηθή άλνδν
θαηά ην δηάζηεκα Ιαλ – Φεβ 2020 (+6,1%), γεγνλφο ην νπνίν αλακέλεηαη λα
κεηξηάζεη ηελ ππνρψξεζε ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο ζπλνιηθά ην 1ν ηξίκελν.
Η άλνδνο πξνήιζε θπξίσο απφ ηα κεγάια θαηαζηήκαηα ηξνθίκσλ (+8,7%) θαη
ηα θαηαζηήκαηα θαξκάθσλ θαη θαιιπληηθψλ (+16,3%). Αληίζεηα, ζηα
εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα ηξνθίκσλ (νπσξνπσιεία, θξενπσιεία θιπ) ν
φγθνο ιηαληθψλ πσιήζεσλ κεηψζεθε (-4,1%), γεγνλφο ην νπνίν θαηαδεηθλχεη
κεηαθίλεζε ηεο δήηεζεο απφ ηα κηθξά θαηαζηήκαηα ζε κεγαιχηεξα.

Με ηελ επγεληθή ρνξεγία:

- Η ηδησηηθή νηθνδνκηθή δξαζηεξηόηεηα κε βάζε ηνλ φγθν ησλ λέσλ αδεηψλ
απμήζεθε θαηά +56,6% ην δηάζηεκα Ιαλ – Φεβ 2020, έλαληη πηψζεο –17,4% ην
αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2019. Ωζηφζν, ην επφκελν δηάζηεκα ε αλακελφκελε
πηψζε ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηεο βξαρπρξφληαο κίζζσζεο θαηνηθηψλ ιφγσ ηεο
παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ εθηηκάηαη φηη ζα επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ νηθνδνκηθή
δξαζηεξηφηεηα.

Η πξνζπάζεηα απαηηεί
κεηαμχ άιισλ, κεηψζεηο
ηνπ κε κηζζνινγηθνχ θαη
ηνπ ελεξγεηαθνχ θφζηνπο,
φκσο πάλσ απ’ φια
απαηηεί ζπζηεκαηηθέο
κεηαξξπζκίζεηο, ψζηε λα
απνθηήζνπκε κηα
εθζπγρξνληζκέλε θαη
επέιηθηε δεκφζηα δηνίθεζε,
αιιά θαη δεκφζηεο
επελδχζεηο πνπ ζα
εληζρχζνπλ ηηο ππνδνκέο
θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ
ρξεηαδφκαζηε ζηελ
ςεθηαθή επνρή.

- Ο αξηζκφο αδεηώλ θπθινθνξίαο απηνθηλήησλ κεηψζεθε θαηά -80,6% ηνλ
Απξίιην ηνπ 2020, έλαληη αχμεζεο +20,4% ηνλ Απξίιην ηνπ 2019. Σπλνιηθά,
θαηά ην δηάζηεκα Ιαλ – Απξ 2020 νη λέεο άδεηεο θπθινθνξίαο απηνθηλήησλ
κεηψζεθαλ θαηά -30,5%, έλαληη αχμεζεο +8,1% ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ
2019.
-

Τν πνζνζηό αλεξγίαο δηακνξθψζεθε ζε 16,1% ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2020
απφ 16,2% ηνλ πξνεγνχκελν κήλα θαη 18,4% ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2019.
Ωζηφζν, νη θαζαξέο πξνζιήςεηο ηνλ Απξίιην ηνπ 2020 αλήιζαλ ζε κφιηο 7,2
ρηι. έλαληη 110,9 ρηι. ηνλ Απξίιην ηνπ 2019, ελψ ζπλνιηθά θαηά ην δηάζηεκα Ιαλ
– Απξ 2020 ζεκεηψζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ην 2012 αξλεηηθφ ηζνδχγην (27,1 ρηι. έλαληη +159,8 ρηι. ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2019). Η εμέιημε απηή
είλαη απνηέιεζκα αθελφο ηεο αλαζηνιήο πξνζιήςεσλ (48,6 ρηι. ηνλ Απξίιην
ηνπ 2020 έλαληη 282,2 ρηι. ηνλ Απξίιην ηνπ 2019) θπξίσο ζε ζέζεηο επνρηθήο
απαζρφιεζεο ζηνλ ηνπξηζκφ θαη αθεηέξνπ ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ απνιχζεσλ
(41,3 ρηι. ηνλ Απξίιην ηνπ 2020 έλαληη 171,3 ρηι. ηνλ Απξίιην ηνπ 2019), ιφγσ
ηεο εθαξκνγήο ηεο ξήηξαο δηαηήξεζεο ζέζεσλ εξγαζίαο σο πξνυπφζεζε γηα
ηελ αλαζηνιή θαηαβνιήο αζθαιηζηηθψλ θαη θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη
ηεο αθχξσζεο ησλ απνιχζεσλ απφ ηηο 18 Μαξηίνπ 2020 ζε επηρεηξήζεηο πνπ
έρεη αλαζηαιεί ε ιεηηνπξγία κεηά απφ εληνιή δεκφζηαο αξρήο. Γηα ηνπο
επφκελνπο κήλεο πξνβιέπεηαη ζεκαληηθή πηψζε ησλ θαζαξψλ πξνζιήςεσλ,
θπξίσο ιφγσ ηεο αβέβαηεο αλάθακςεο ηνπ ηνπξηζκνχ.
Γ04: Πξνζιήςεηο, απνρσξήζεηο θαη ηζνδύγην ξνώλ κηζζσηήο
απαζρόιεζεο (ΔΡΓΑΝΗ, Απρ. 2020)
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Ο δείθηεο ηηκώλ θαηαλαισηή ππνρψξεζε θαηά -1,4% ηνλ Απξίιην ηνπ 2020
Με ηελ επγεληθή ρνξεγία:

(έλαληη αχμεζεο +1% ηνλ Απξίιην ηνπ 2019), θπξίσο ιφγσ ηεο πηψζεο ησλ
ηηκψλ πεηξειαίνπ, ε νπνία απνηππψλεηαη ζηε κείσζε ησλ δεηθηψλ ζηε
ζηέγαζε (-1,9%) θαη ηηο κεηαθνξέο (-2,6%). Αληίζεηα, νη ηηκέο ζηα ηξφθηκα θαη
ηα κε αιθννινχρα πνηά θηλήζεθαλ αλνδηθά (+0,9%). Σπλνιηθά, θαηά ην
δηάζηεκα Ιαλ – Απξ 2020 ν δείθηεο ηηκψλ θαηαλαισηή ππνρψξεζε θαηά 0,1%, έλαληη αχμεζεο +0,8% ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ην 2019. Σεκεηψλεηαη φηη
ν ελαξκνληζκέλνο δείθηεο ηηκψλ θαηαλαισηή κε ζηαζεξνχο θφξνπο θαηέγξαςε
αχμεζε +0,5% ηνλ Απξίιην ηνπ 2020 θαη +1,5% ην δηάζηεκα Ιαλ – Απξ 2020,
εμέιημε ε νπνία απνδίδεηαη ζηελ εηζαγσγή ρακειφηεξνπ ζπληειεζηή ΦΠΑ ζηελ
εζηίαζε θαη ηελ ελέξγεηα ηνλ Μάην ηνπ 2019.
-

Ο ξπζκόο ρξεκαηνδόηεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ δηακνξθψζεθε ζε +3,4%
ηνλ Μάξηην ηνπ 2020, έλαληη +1,1% ηνλ πξνεγνχκελν κήλα θαη +1,6% ηνλ
Μάξηην ηνπ 2019. Η πηζησηηθή επέθηαζε αθνξά θπξίσο ηηο ρνξεγήζεηο πξνο
κεγάιεο επηρεηξήζεηο, ελψ ζηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο θαη ηα λνηθνθπξηά ν ξπζκφο
ρξεκαηνδφηεζεο παξέκεηλε αξλεηηθφο (-2,4% γηα δάλεηα πξνο ειεχζεξνπο
επαγγεικαηίεο θαη αηνκηθέο επηρεηξήζεηο, -3,4% γηα ζηεγαζηηθά δάλεηα θαη 1,7% γηα θαηαλαισηηθά δάλεηα).

-

Oη θαηαζέζεηο ησλ λνηθνθπξηώλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ζεκείσζαλ
ζεκαληηθή άλνδν ηνλ Μάξηην ηνπ 2020 (€1,3 δηζ. θαη €1,7 δηζ. αληίζηνηρα),
εμέιημε ε νπνία ζα κπνξνχζε λα απνδνζεί αθελφο ζε ξεπζηνπνηήζεηο πνπ
έγηλαλ θαηά ηελ αλαηαξαρή ζηηο αγνξέο πνπ πξνθάιεζε ε ξαγδαία εμάπισζε
ηνπ θνξσλντνχ θαη αθεηέξνπ ζηελ αλαβνιή ή καηαίσζε θαηαλαισηηθψλ
δαπαλψλ ησλ λνηθνθπξηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ lockdown.

Δπίινγνο
Σπκπεξαζκαηηθά, εάλ ηα πξάγκαηα εμειηρζνχλ φπσο πξνβιέπεη ε Δπξσπατθή
Δπηηξνπή (ππεξδηπιάζηα κείσζε ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο), ηφηε πξέπεη ε
θπβέξλεζε λα ιάβεη κέηξα ζπκβαηά κε κηα πνιχ κεγαιχηεξε ηεο πξνβιεπφκελεο
χθεζεο. Καη ζην βαζκφ πνπ ε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή αδπλαηεί λα ζεθψζεη ην
βάξνο ηεο αληηζηάζκηζεο κηαο ηφζν βαζηάο χθεζεο, ε νηθνλνκηθή πνιηηηθή πξέπεη
λα απνθηήζεη κεγαιχηεξε επειημία ζηελ επηδίσμή ηεο λα πξνζηαηεχζεη ηελ
απαζρφιεζε, κε φζν ην δπλαηφλ κηθξφηεξεο απψιεηεο εηζνδήκαηνο.
Σηε κεηά ηνλ θνξσλντφ επνρή, ε Διιάδα, έρνληαο πιένλ εθφδην ηελ πνιχ ζεηηθή
εηθφλα πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί γηα ηε ρψξα ζην κέησπν ηεο πγεηνλνκηθήο θξίζεο
αιιά θαη ηελ πξσηνθαλή επειημία πνπ έδεημε θαηά ηελ πξνζαξκνγή ζηα λέα
δεδνκέλα, κπνξεί λα θάλεη κηα ζνβαξή πξνζπάζεηα αλαδηάξζξσζεο ηνπ
παξαγσγηθνχ ηεο πξνηχπνπ, ζηελ θαηεχζπλζε ηεο πνιπδηάζηαηεο θαη βηψζηκεο
αλάπηπμεο, πξνζειθχνληαο ηηο αληίζηνηρεο επελδχζεηο. Απηή ε πξνζπάζεηα
απαηηεί κεηαμχ άιισλ, κεηψζεηο ηνπ κε κηζζνινγηθνχ θαη ηνπ ελεξγεηαθνχ θφζηνπο,
φκσο πάλσ απ’ φια απαηηεί ζπζηεκαηηθέο κεηαξξπζκίζεηο, ψζηε λα απνθηήζνπκε
κηα εθζπγρξνληζκέλε θαη επέιηθηε δεκφζηα δηνίθεζε, αιιά θαη δεκφζηεο
επελδχζεηο πνπ ζα εληζρχζνπλ ηηο ππνδνκέο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ ρξεηαδφκαζηε
ζηελ ςεθηαθή επνρή.
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Με ηελ επγεληθή ρνξεγία:

Βαζηθνί νηθνλνκηθνί δείθηεο
Οηθνλνκηθό θιίκα
Οηθνλ νκηθό θιίκα
Καηαλ αισηηθή εκπηζηνζύλ ε
% πνπ πξνβιέπεη επηδείλσζε ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο θαηάζηαζεο
% πνπ πξνβιέπεη επηδείλσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο ρψξαο
% πνπ πξνβιέπεη αχμεζε ηεο αλεξγίαο
% πνπ ζεσξεί απίζαλν λα απνηακηεχζεη

2017
M.O.
98,9
-58,8
67%
74%
68%
91%

Απαζρόιεζε, Αλεξγία, Σηκέο, Παξαγσγηθόηεηα, Αληαγσληζηηθόηεηα
Απαζρνινύκελ νη (κεηαβνιή πεξηόδνπ, επνρ. πξνζαξκνζκέλ α ζηνηρεία)
Απαζρνινχκελνη (κεηαβνιή κήλα, επνρηθά πξνζαξκνζκέλα ζηνηρεία)
Δγγεγξακκέλ νη άλεξγνη (κεηαβνιή πεξηόδνπ)
Δγγεγξακκέλνη άλεξγνη (κεηαβνιή κήλα)
Καζαξέο πξνζιήςεηο (κεηαβνιή πεξηόδνπ)
Καζαξέο πξνζιήςεηο (κεηαβνιή κήλα)
Πνζνζηό αλ εξγίαο (επνρηθά πξνζαξκνζκέλ α ζηνηρεία)
Μέζν πνζνζηφ πεξηφδνπ (επνρηθά πξνζαξκνζκέλα ζηνηρεία)
Γείθηεο Σηκώλ Καηαλ αισηή (%Γ)
Μέζν πνζνζηφ πεξηφδνπ (%Γ)
Παξαγσγηθόηεηα (ΑΔΠ αλ ά ώξα εξγαζίαο, 2010 = 100)
Μέζνο δείθηεο πεξηφδνπ
Αλ ηαγσλ ηζηηθόηεηα (πξαγκαηηθή ζηαζκηζκέλε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία, 2010 = 100)*
Μέζνο δείθηεο πεξηφδνπ
ΑΔΠ
(κε εποτηθή δηόρζφζε, ζηαζερές ηηκές, εηήζηα κεηαβοιή)
ΑΔΠ
Δγρώξηα δήηεζε
Ιδησηηθή θαηαλάισζε
Γεκφζηα θαηαλάισζε
Δπελ δύζεηο (πεξηι. ηεο κεηαβνιήο απνζεκάησλ )
Δπελδχζεηο ζε πάγηα
Καηνηθίεο
Λνηπέο θαηαζθεπέο (πιελ θαηνηθηψλ)
Μεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο (πεξηι. νπιηθά ζπζηήκαηα)
Μεηαθνξέο (πεξηι. νπιηθά ζπζηήκαηα)
Δμαγσγέο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ
Δμαγσγέο αγαζψλ
Δμαγσγέο ππεξεζηψλ
Δηζαγσγέο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ
Δηζαγσγέο αγαζψλ
Δηζαγσγέο ππεξεζηψλ

Βαζηθνί βξαρπρξόληνη δείθηεο
(εηήζηα κεηαβοιή)

2018
1,9%
0,4%
1,1%
-2,5%
1,8%
-12,2%
17,2%
-22,9%
15,9%
-43,5%
8,7%
8,4%
9,0%
4,2%
2,0%
14,4%
2018

2018
M.O.
103,8
-44,0
55%
59%
50%
87%

2019
Μ.Ο.
105,4
-19,8
31%
32%
34%
81%

Φεβ
113,2
-4,8
21%
20%
29%
79%

2020
Μαξ
109,4
-16,5
45%
43%
42%
78%

Απξ
99,3
-32,6
63%
77%
84%
84%

2017

2018

2019

2020

Πεξίνδνο

-19.200
-28.500
+3.225
+1.167
-27.149
+7.205
16,1%
16,2%
-1,4%
-0,1%
…
…
79,8
…

Ιαλ – Φεβ
Φεβ
Ιαλ – Μαξ
Μαξ
Ιαλ – Απξ
Απξ
Φεβ
Ιαλ – Φεβ
Απξ
Ιαλ – Απξ
Γ’ 3κελν
Ιαλ – Γεθ
Α’ 3κελν
Ιαλ – Γεθ

+49.600
+2.600 +10.800
+54.200
-25.700 +12.800
-4.359
-15.578
-40.477
-27.573
-25.976
-33.046
+125.770 +155.826 +159.775
+92.132 +100.246 +110.895
22,4%
20,5%
18,5%
22,7%
20,5%
18,5%
1,6%
0,0%
1,0%
1,5%
-0,1%
0,8%
93,2
93,6
92,6
92,7
93,0
93,2
81,2
82,9
81,2
81,9
82,8
80,6
2019
1,9%
1,1%
0,8%
2,1%
0,7%
4,7%
12,1%
-4,6%
2,4%
37,1%
4,8%
2,2%
8,0%
2,5%
1,5%
6,9%
2019

(ζχλ νιν έηνπο) (ζχλ νιν έηνπο)

Q1
1,6%
2,1%
0,9%
0,5%
12,4%
8,4%
6,6%
1,9%
3,7%
20,2%
4,5%
-0,4%
9,9%
9,8%
10,1%
6,3%
2020

2019
Q2
Q3
2,8%
2,3%
2,2%
-0,3%
0,0%
0,6%
9,8%
0,1%
2,1%
-5,7%
-5,4%
2,7%
19,7%
4,4%
-35,3%
-0,3%
3,5%
1,4%
73,5%
-17,9%
5,2%
9,2%
4,0%
6,5%
6,8%
13,9%
3,9%
-2,8%
4,3%
-4,6%
2,3%
7,6%
Πεξίνδνο

1,6%
-0,8%
-1,2% Ιαλ – Μαξ
Βηνκεραλ ηθή παξαγσγή
Μεηαπνίεζε (ρσξίο πεηξειαηνεηδή)
2,6%
3,1%
3,1% Ιαλ – Μαξ
-12,7%
-4.7%
…
…
Παξαγσγή ζηηο θαηαζθεπέο
Κηίξηα
-5,6%
-5.8%
…
…
Υπνδνκέο
-16,3%
-4.1%
…
…
21,3%
7,1%
56,6% Ιαλ – Φεβ
Ηδησηηθή νηθνδνκηθή δξαζηεξηόηεηα (όγθνο ζε κ 3)
1,5%
0,8%
4,8% Ιαλ – Φεβ
Ληαλ ηθέο πσιήζεηο (όγθνο)
Φσξίο θαχζηκα θαη ιηπαληηθά απηνθηλήησλ
1,6%
0,6%
6,1% Ιαλ – Φεβ
22,6%
12,6%
-30,5% Ιαλ – Απξ
Άδεηεο θπθινθνξίαο απηνθηλ ήησλ
10,5%
5,5%
6,3% Ιαλ – Μαξ
Δμαγσγέο αγαζώλ ρσξίο θαύζηκα & πινία (ΔΛΣΑΣ, ηξερ. ηηκέο)
Δμαγσγέο αγαζψλ ρσξίο θαχζηκα & πινία ζε ζηαζεξέο ηηκέο***
9,1%
6,0%
8,2% Ιαλ – Μαξ
10,5%
5,7%
0,4% Ιαλ – Μαξ
Δηζαγσγέο αγαζώλ ρσξίο θαύζηκα & πινία (ΔΛΣΑΣ, ηξερ. ηηκέο)
Δηζαγσγέο αγαζψλ ρσξίο θαχζηκα & πινία ζε ζηαζεξέο ηηκέο***
10,2%
1,3%
0,4% Ιαλ – Μαξ
10,1%
12,8%
23,1% Ιαλ – Φεβ
Σνπξηζκόο – εηζπξάμεηο
14,9%
4,0%
2,0% Ιαλ – Φεβ
Μεηαθνξέο – εηζπξάμεηο
-2,5%
5,3%
-4,8% Ιαλ – Φεβ
Λνηπέο ππεξεζίεο** – εηζπξάμεηο
10,8%
4,1%
21,8% Ιαλ – Φεβ
Δηζεξρόκελ ε ηαμηδησηηθή θίλ εζε (ηαμηδηώηεο, εθηόο θξνπαδηέξαο)
* κε βάζε ην θφζηνο εξγαζίαο αλά κνλάδα πξντφληνο, κεηαμχ 37 εκπνξηθψλ εηαίξσλ, πηψζε = βειηίσζε αληαγσληζηηθφηεηαο
** πεξηιακβάλνληαη δξαζηεξηφηεηεο θαηαζθεπαζηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζην εμσηεξηθφ, εμαγσγέο ινγηζκηθνχ, ηερλνινγίαο θιπ
*** εθηίκεζε ΣΔΒ
Πεγή: ΙΟΒΔ, ΔΛΣΤΑΤ, ΤηΔ, Υπ. Απαζρφιεζεο, DG ECFIN, ΔΔ
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Με ηελ επγεληθή ρνξεγία:

2020
0,6%
1,7%
…
…
…
70,3%
3,5%
5,9%
-80,6%
-3,4%
2,6%
-7,6%
-2,3%
21,1%
4,1%
5,8%
24,6%

Q4
1,0%
0,1%
1,8%
-1,4%
-7,1%
14,4%
17,3%
22,9%
0,9%
113,9%
1,0%
-1,1%
2,3%
-0,3%
-2,8%
11,2%
Πεξίνδνο
Μαξ
Μαξ
…
…
…
Φεβ
Φεβ
Φεβ
Απξ
Μαξ
Μαξ
Μαξ
Μαξ
Φεβ
Φεβ
Φεβ
Φεβ

Οηθνλνκηθό θιίκα

ΑΔΠ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΚΛΗΜΑ
(ΔΛΣΑΣ, Γ’ 3κελο 2019, ΙΟΒΔ-DG ECFIN, Απρ. 2020)

ΗΓΗΩΣΗΚΖ ΚΑΣΑΝΑΛΩΖ, ΛΗΑΝΗΚΔ ΠΩΛΖΔΗ, ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗΚΖ
ΔΜΠΗΣΟΤΝΖ (ΔΛΣΑΣ, Γ’ 3κελο 2019, ΙΟΒΔ-DG ECFIN, Απρ. 2020)

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΚΛΗΜΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΠΡΟΓΟΚΗΔ
(ΙΟΒΔ-DG ECFIN, Απρ. 2020)

ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗΚΖ ΔΜΠΗΣΟΤΝΖ
(ΙΟΒΔ-DG ECFIN, Απρ. 2020)

ΓΔΗΚΣΖ ΤΠΔΤΘΤΝΩΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ (PMI) ΣΖ ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ
(Markit, Απρ. 2020)

ΡΟΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΚΑΣΑΘΔΔΗ
ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΩΝ (Σράπεδα ηες Διιάδος, Μαρ. 2020)
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Με ηελ επγεληθή ρνξεγία:

Απαζρόιεζε, ηηκέο, ακνηβέο

ΠΟΟΣΟ ΑΝΔΡΓΗΑ (ΔΠΟΥΗΚΑ ΓΗΟΡΘΩΜΔΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ)
(ΔΛΣΑΣ, Φεβ. 2020)

ΗΟΕΤΓΗΟ ΡΟΩΝ ΜΗΘΩΣΖ ΔΡΓΑΗΑ
(ΔΡΓΑΝΗ, Απρ. 2020)

ΑΡΗΘΜΟ ΑΦΑΛΗΜΔΝΩΝ ΣΟΝ ΔΦΚΑ ΚΑΗ ΒΑΗΚΟΗ ΜΗΘΟΗ
(% κεηαβοιή κε αληίζηοητο κήλα προεγ. έηοσς, ΔΦΚΑ, Οθη. 2019)

ΠΛΖΘΩΡΗΜΟ ΑΓΑΘΩΝ, ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΚΑΗ ΓΟΜΗΚΟ ΠΛΖΘΩΡΗΜΟ
(ΔΛΣΑΣ, Απρ. 2020)

ΓΔΗΚΣΖ ΣΗΜΩΝ ΔΗΑΓΩΓΩΝ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΚΑΗ ΣΗΜΔ
ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ (ΔΛΣΑΣ, Φεβ. 2020, Bloomberg, 13 Μαΐοσ 2020)

ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΗΜΩΝ – ΚΟΣΟΤ: ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΖ
ΣΑΘΜΗΜΔΝΖ ΤΝΑΛΛΑΓΜΑΣΗΚΖ ΗΟΣΗΜΗΑ (Eurostat, Α’ 3κελο 2020)
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Με ηελ επγεληθή ρνξεγία:

Βηνκεραλία, εκπόξην, ππεξεζίεο

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΗΩΝ ΣΖ ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ ΓΔΗΚΣΔ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΣΑ ΚΛΑΓΟ
ΥΩΡΗ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΔΗΓΖ (ΔΛΣΑΣ, Μαρ. 2020)
(ΔΛΣΑΣ, Μαρ. 2020)

ΓΔΗΚΣΖ ΟΓΚΟΤ ΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΔ
(% κεηαβοιή κε αληίζηοητο κήλα προεγ. έηοσς, ΔΛΣΑΣ, Γ’ 3κελο 2019)

ΓΔΗΚΣΖ ΟΓΚΟΤ ΣΟ ΛΗΑΝΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ
(% κεηαβοιή αλά θαηεγορία θαηαζηεκάηφλ, ΔΛΣΑΣ, Φεβ. 2020)

ΓΔΗΚΣΖ ΟΓΚΟΤ ΣΟ ΛΗΑΝΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ ΚΑΗ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ
(ΔΛΣΑΣ, Eurostat, Γ’ 3κελο 2019, ΔΛΣΑΣ, Γεθ. 2019)

ΓΔΗΚΣΖ ΚΤΚΛΟΤ ΔΡΓΑΗΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ
(ΔΛΣΑΣ, Γ’ 3κελο 2019)
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Με ηελ επγεληθή ρνξεγία:

Δμαγσγέο, ηνπξηζκόο
Οκάδεο πξντόλ ησλ

Ηαλ - Μαξ
(€ εθαη.)

2020

1.400,6

1.665,9

18,9%

1.100,2

1.291,9

17,4%

Πνηά – θαπλφο

180,8

186,1

2,9%

Λάδηα θαη ιίπε δσηθά ή θπηηθά

119,7

187,9

57,0%

Αγξνηηθά πξντόλ ηα
Τξφθηκα θαη δψα δσληαλά

Πξώηεο ύιεο

ΟΓΚΟ ΔΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΗ ΔΗΑΓΩΓΩΝ ΥΩΡΗ ΚΑΤΗΜΑ ΚΑΗ ΠΛΟΗΑ
(ΔΛΣΑΣ, Μαρ. 2020)

%Γ

2019

414,6

341,6

-17,6%

Καύζηκα

2.405,5

2.052,7

-14,7%

Βηνκεραλ ηθά πξντόλ ηα
Φεκηθά

3.672,8

3.800,4

3,5%

989,3

1.160,7

17,3%

Βηνκεραληθά είδε θαηά Α’ χιε

1.261,4

1.282,7

1,7%

Μεραλήκαηα

731,6

716,8

-2,0%

Γηάθνξα βηνκεραληθά είδε

690,4

640,2

-7,3%

113,5

121,4

7,0%

ύλ νιν

8.007,0

7.982,0

-0,3%

ύλ νιν ρσξίο θαύζηκα

5.601,5

5.929,3

5,9%

Άιια

Πξόζζεηε αλ άιπζε:

Ηαλ – Γεθ
2018

Μεηαπνηεκέλ α πξντόλ ηα
εθ ησλ νπνίσλ: ηξφθηκα/πνηά
Πξώηεο ύιεο & αθαηέξγαζηα
εθ ησλ νπνίσλ: αγξνηηθά

2019

%Γ

19.011,4

20.066,1

5,5%

3.557,6

3.375,0

-5,1%

3.328,0

3.505,3

5,3%

1.967,6

2.060,6

4,7%

ύλ νιν ρσξίο θαύζηκα

22.339,4

23.571,4

5,5%

Καύζηκα

11.132,2

10.263,5

-7,8%

ύλ νιν

33.471,6

33.834,9

1,1%

ΑΦΗΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΩΝ ΚΑΗ ΣΑΞΗΓΗΩΣΗΚΔ ΔΗΠΡΑΞΔΗ
(ΣηΔ, Φεβ. 2020)

ΑΞΗΑ ΔΞΑΓΩΓΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΓΑ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ
(ΔΛΣΑΣ, Eurostat, Μαρ. 2020)

ΔΗΠΡΑΞΔΗ ΑΠΟ ΜΔΣΑΦΟΡΔ
(ΣηΔ, Φεβ. 2020, Γηαθίλεζε εκπορεσκαηοθηβφηίφλ: COSCO, Μαρ. 2020)

ΓΗΔΘΝΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ ΑΦΗΞΔΗ ΣΑ ΚΤΡΗΟΣΔΡΑ ΑΔΡΟΓΡΟΜΗΑ
(ΔΣΔ, Φεβ. 2020)
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Με ηελ επγεληθή ρνξεγία:

Οηθνλνκηθά κεγέζε κειώλ ΔΒ

*
21.075 δεκνζηεπκέλνη ηζνινγηζκνί ρξήζεο 2017 πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε βάζε ηεο ICAP
** ζχλ νιν θεξδψλ θεξδνθφξσλ επηρεηξήζεσλ
*** % επί ηνπ ζπλφινπ ηαθηηθψλ απνδνρψλ (ρσξίο bonus θαη ππεξσξίεο)/αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ αζθαιηζκέλσλ ζηνλ ΔΦKA
**** % επί ηνπ ζπλφινπ εζφδσλ απφ θφξν εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ
Πεγή: ICAP, Hellastat, Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ΔΦΚΑ, ΔΛΣΤΑΤ

Όξακα

Απνζηνιή

Οξακαηηδφκαζηε ηελ Διιάδα σο ηε ρψξα, πνπ θάζε
πνιίηεο ηνπ θφζκνπ ζα ζέιεη θαη ζα κπνξεί λα επηζθεθζεί,
λα δήζεη θαη λα επελδχζεη. Οξακαηηδφκαζηε κηα αλνηρηή,
θνηλσληθά ππεχζπλε θαη νηθνλνκηθά θηιειεχζεξε ρψξακέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ πξνηάζζεη ηελ
ηζρπξή αλάπηπμε σο παξάγνληα θνηλσληθήο ζπλνρήο.
Θέινπκε κηα Διιάδα δπλακηθφ θέληξν ηεο επξσπατθήο
πεξηθέξεηαο, κε ζηέξενπο ζεζκνχο, ειθπζηηθφ θνηλσληθφ
θαη νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, πνπ πξνάγεη ηηο εμαγσγέο, ηελ
θαηλνηφκν επηρεηξεκαηηθφηεηα, ηελ παξαγσγή θαη ηηο
πνηνηηθέο ππεξεζίεο, ηε βηψζηκε αλάπηπμε, ηε γλψζε, ηε
ζπλνρή, ηηο ίζεο επθαηξίεο θαη ην θξάηνο δηθαίνπ.

Ζγεζία & Γλώζε
Ο ΣΔΒ δηαδξακαηίδεη εγεηηθφ ξφιν ζηνλ κεηαζρεκαηηζκφ
ηεο Διιάδαο ζε κηα παξαγσγηθή, εμσζηξεθή θαη
αληαγσληζηηθή νηθνλνκία, σο αλεμάξηεηνο θαη ππεχζπλνο
εθπξφζσπνο ηεο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο.
Κνηλσληθόο Δηαίξνο
Ο ΣΔΒ, σο θνηλσληθφο εηαίξνο πνπ πηζηεχεη ζηε
ιεηηνπξγία ησλ ζεζκψλ, πξνσζεί ζηα αξκφδηα φξγαλα ηεο
Πνιηηείαο θαη ηεο Δ.Δ. ηηο απφςεηο θαη ζέζεηο ηεο
επηρεηξεκαηηθήο θνηλφηεηαο.
Ηζρπξόο Δθπξόζσπνο
Ο ΣΔΒ δηακνξθψλεη ζέζεηο, αλαιχζεηο θαη πξνηάζεηο
πνιηηηθήο γηα ηελ νηθνλνκία, ηε βηνκεραλία, ηελ
θαηλνηνκία, ηελ απαζρφιεζε, ηελ παηδεία θαη ηηο
εξγαζηαθέο δεμηφηεηεο, ηνλ θνηλσληθφ δηάινγν, ηε βηψζηκε
αλάπηπμε, ηελ εηαηξηθή ππεπζπλφηεηα.
Φ νξέαο Γηθηύσζεο
Ο ΣΔΒ δηθηπψλεη ηα κέιε ηνπ κεηαμχ ηνπο & κε ηα θέληξα
απνθάζεσλ (εγρψξηα θαη δηεζλή), κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία
πξνζηηζέκελεο αμίαο.

