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Βελτίωση των στοιχείων στην εκτέλεση του κρατικού 
προϋπολογισμού, ωστόσο η υστέρηση στα έσοδα παραμένει. 

Ενθαρρυντικό στοιχείο η επίτευξη συμφωνίας με  
τον ΟΟΣΑ για την προώθηση μεταρρυθμίσεων. 

• Το πρωτογενές αποτέλεσμα του κρατικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκε στα 1,243 δις 
ευρώ (πλεόνασμα) για το διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2015. Το ισοζύγιο του 
κρατικού προϋπολογισμού ήταν της τάξης των -189 εκ ευρώ (έλλειμμα) για το ίδιο χρονικό 
διάστημα. 

• Οι αποκλίσεις που παρατηρήθηκαν στην εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού για το 
μήνα Ιανουάριο, εξαλείφθηκαν σε μεγάλο ποσοστό στο δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου. 

• Σε όρους πρωτογενούς πλεονάσματος υπήρξε βελτίωση, δηλαδή πιο κοντά στον στόχο, 
κατά 755 εκ ευρώ (από -923 εκ ευρώ στα -119 εκ ευρώ) και σε όρους ισοζυγίου η βελτίωση 
ήταν ίση με 800 εκ ευρώ (από -919 εκ ευρώ στα -119 εκ ευρώ). 

• Η βελτίωση που παρατηρούμε στα στοιχεία της εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού 
δεν προήλθε από τον τομέα των εσόδων. Τουναντίον, τα έσοδα για το δίμηνο Ιανουαρίου-
Φεβρουαρίου παρουσίασαν υστέρηση έναντι του στόχου ίση με -963 εκ ευρώ (7,794 δις 
ευρώ σε σχέση με τον στόχο των 8,757 δις ευρώ). 

• Η βελτίωση προήλθε από τον τομέα των δαπανών. Οι δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού 
εμφάνισαν υστέρηση έναντι του στόχου κατά -731 εκ ευρώ (7,745 δις ευρώ σε σχέση με τον 
στόχο των 8,477 δις ευρώ) και το αντίστοιχο μέγεθος για τις δαπάνες του προγράμματος 
των δημοσίων επενδύσεων ήταν ίσο με -112 εκ (238 εκ ευρώ έναντι του στόχου των 350 εκ 
ευρώ). Δηλαδή, για το διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου δεν καταφέραμε ως ελληνική 
οικονομία να ανακάμψουμε στον τομέα των εσόδων, απλά μειώσαμε περισσότερο τις 
δαπάνες μας. Η δεύτερη απόκλιση αντιστάθμισε σε έναν βαθμό την πρώτη και τα μεγέθη 
του πρωτογενούς πλεονάσματος και του ισοζυγίου βελτιώθηκαν σε σχέση με τον 
Ιανουάριο. 

• Η ελληνική κυβέρνηση με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) 
συμφώνησαν για το σχεδιασμό και την εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων (αγορά 
εργασίας, φορολογικό σύστημα, δημόσια οικονομικά, επιχειρηματικότητα). 

• Ανοδικά κινήθηκε ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής τον Ιανουάριο του 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ΡΗΤΡΑ ΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ  
Το έντυπο αυτό εκδόθηκε από την 
Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. 
(“Eurobank”) και δεν επιτρέπεται να 
αναπαραχθεί κατά οποιονδήποτε τρόπο 
από τα πρόσωπα στα οποία αποστέλλεται 
ή να δοθεί σε οποιοδήποτε άλλο 
πρόσωπο. Το έντυπο αυτό δεν αποτελεί 
προσφορά αγοράς ή πώλησης ούτε 
πρόσκληση για υποβολή προσφορών 
αγοράς ή πώλησης των κινητών αξιών που 
αναφέρονται σε αυτό. Η Eurobank και 
άλλοι που συνδέονται με αυτήν ενδέχεται 
να έχουν συμμετοχές και ενδέχεται να 
πραγματοποιούν συναλλαγές σε κινητές 
αξίες εταιρειών που αναφέρονται στο 
παρόν, καθώς επίσης ενδέχεται να 
παρέχουν ή να επιδιώκουν να παράσχουν 
υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής στις 
εταιρείες αυτές. Οι επενδύσεις που 
αναλύονται στο έντυπο αυτό μπορεί να 
είναι ακατάλληλες για επενδυτές, με 
κριτήρια τους συγκεκριμένους 
επενδυτικούς στόχους τους και την 
οικονομική κατάστασή τους. Οι 
πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν 
έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό σκοπό 
και προέρχονται από πηγές που 
θεωρούνται αξιόπιστες αλλά δεν έχουν 
επαληθευτεί από την Eurobank. Οι 
απόψεις που διατυπώνονται στο παρόν 
ενδέχεται να μη συμπίπτουν με αυτές 
οποιουδήποτε μέλους της Eurobank. 
Καμμία δήλωση ή διαβεβαίωση (ρητή ή 
σιωπηρή) δεν δίδεται όσον αφορά την 
ακρίβεια, πληρότητα, ορθότητα ή χρονική 
καταλληλότητα των πληροφοριών ή 
απόψεων που περιέχονται στο παρόν, οι 
οποίες μπορούν να αλλάξουν χωρίς 
προειδοποίηση.  Καμμία απολύτως 
ευθύνη, οπωσδήποτε και αν γεννάται, δεν 
αναλαμβάνεται από την Eurobank ή από 
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή 
τα στελέχη της ή τους υπαλλήλους της 
όσον αφορά το περιεχόμενο του 
παρόντος.   
Άρθρα, μελέτες, σχόλια κ.λπ. εκφράζουν 
αποκλειστικά τις απόψεις του συντάκτη 
τους. Ανυπόγραφα σημειώματα 
θεωρούνται της συντάξεως. Άρθρα, 
μελέτες, σχόλια κ.λπ. που υπογράφονται 
από μέλη της συντακτικής επιτροπής, 
εκφράζουν τις προσωπικές απόψεις του 
γράφοντα.  

Πηγή: Bloomberg

Προς τους αναγνώστες: στο στατιστικό παράρτημα υπάρχει ένας νέος πίνακας (Α5) με κύρια 
θεματολογία τις καταθέσεις των μη ΝΧΙ στα εγχώρια ΝΧΙ. 
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Το πρωτογενές αποτέλεσμα του κρατικού προϋπολογισμού 
διαμορφώθηκε στα 1,243 δις ευρώ (πλεόνασμα) για το 
διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2015. Το ισοζύγιο του 
κρατικού προϋπολογισμού ήταν της τάξης των -189 εκ ευρώ 
(έλλειμμα) για το ίδιο χρονικό διάστημα. 

Ποια είναι η εξέλιξη της εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού 
για τους δύο πρώτους μήνες του 2015; Η ελληνική οικονομία 
βρίσκεται εντός ή εκτός στόχων; Σύμφωνα με τα μηνιαία δελτία 
που δημοσιεύει το υπουργείο οικονομικών τα στοιχεία έχουν ως 
εξής:  

Τον Ιανουάριο παρουσιάστηκε σημαντική απόκλιση ανάμεσα στο 
πραγματοποιηθέν μέγεθος και στον στόχο τόσο του πρωτογενούς 
πλεονάσματος όσο και του ισοζυγίου.1 Το πρωτογενές 
αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στα 443 εκ ευρώ και η υστέρηση 
έναντι του στόχου ήταν στα -923 εκ ευρώ (443 εκ ευρώ σε σχέση 
με 1,366 δις ευρώ).2 Αντίστοιχα, το ισοζύγιο διαμορφώθηκε στα 
367 εκ ευρώ και η υστέρηση έναντι του στόχου ήταν στα -919 εκ 
ευρώ (367 εκ ευρώ σε σχέση με 1,286 δις ευρώ).3 Οι παραπάνω 
αποκλίσεις δημιουργήθηκαν κυρίως από την πορεία των εσόδων 
και όχι των δαπανών. Πιο συγκεκριμένα, η απόκλιση των καθαρών 
εσόδων ήταν ίση με -935 εκ ευρώ, δηλαδή 3,682 δις ευρώ σε 
σχέση με τον στόχο των 4,617 δις ευρώ. Αναλύοντας σε 
μεγαλύτερο βάθος τις επί μέρους κατηγορίες των εσόδων 
παρατηρούμε ότι η υστέρηση των -935 εκ ευρώ προήλθε κυρίως 
από την κατηγορία των φόρων εισοδήματος (απόκλιση ίση με -
479 εκ ευρώ) και των φόρων συναλλαγών, ΦΠΑ, (απόκλιση ίση με 
-332 εκ ευρώ). 

Οι αποκλίσεις που παρατηρήθηκαν στην εκτέλεση του κρατικού 
προϋπολογισμού για το μήνα Ιανουάριο, εξαλείφθηκαν σε μεγάλο 
ποσοστό στο δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου. Ωστόσο, η 
πρόταση αυτή θα ήταν απολύτως σωστή μόνο αν κοιτούσαμε τα 
τελικά αποτελέσματα του πρωτογενούς πλεονάσματος και του 
ισοζυγίου. Τι εννοούμε; Το πρωτογενές αποτέλεσμα 
διαμορφώθηκε στα 1,243 δις ευρώ (πλεόνασμα) και σημείωσε 
υστέρηση έναντι του στόχου της τάξης των -168 εκ ευρώ, ενώ για 

                                                            
1 Να υπενθυμίσουμε στους αναγνώστες ότι η διαφορά ανάμεσα στο 

πρωτογενές αποτέλεσμα του κρατικού προϋπολογισμού και στο ισοζύγιο 

του κρατικού προϋπολογισμού είναι ότι στο πρώτο μέγεθος δεν 

προσμετρούνται οι δαπάνες των τόκων. Συνεπώς, αν αφαιρέσουμε 

(προσθέσουμε) τις δαπάνες των τόκων από το ισοζύγιο (πρωτογενές 

αποτέλεσμα) καταλήγουμε στο πρωτογενές αποτέλεσμα (ισοζύγιο). 
2 Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, δηλαδή 

Ιανουάριος 2014, η απόκλιση στα πραγματοποιηθέντα μεγέθη του 

πρωτογενούς πλεονάσματος είναι της τάξης των -392 εκ ευρώ (443 εκ 

ευρώ έναντι 835 εκ ευρώ). 
3 Ο προσεκτικός αναγνώστης θα παρατηρήσει ότι η διαφορά ανάμεσα στα 

πραγματοποιηθέντα μεγέθη του πρωτογενούς πλεονάσματος και του 

ισοζυγίου είναι μόλις 76 εκ ευρώ. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο χαμηλό 

ύψος των δαπανών για τόκους (76 εκ. ευρώ, απόκλιση έναντι του στόχου 

κατά -4 εκ ευρώ). Στη συνέχεια της ανάλυσής μας, όταν προσθέσουμε και 

το μήνα Φεβρουάριο, η συγκεκριμένη διαφορά αυξάνεται. Ο λόγος είναι 

ότι μέσα στο Φεβρουάριο πραγματοποιήθηκαν δαπάνες για τόκους ύψους 

1,432 δις ευρώ.   

το ισοζύγιο η αντίστοιχη απόκλιση ήταν ίση με -119 εκ ευρώ 
(έλλειμμα -189 εκ ευρώ σε σχέση με τον στόχο των -70 εκ ευρώ). 
Συνεπώς, σημειώθηκε κλείσιμο της ψαλίδας ανάμεσα στα 
πραγματοποιηθέντα μεγέθη και στους αντίστοιχους στόχους του 
κρατικού προϋπολογισμού. Σε όρους πρωτογενούς 
πλεονάσματος υπήρξε βελτίωση, δηλαδή πιο κοντά στον στόχο, 
κατά 755 εκ ευρώ (από -923 εκ ευρώ στα -119 εκ ευρώ) και σε 
όρους ισοζυγίου η βελτίωση ήταν ίση με 800 εκ ευρώ (από -919 εκ 
ευρώ στα -119 εκ ευρώ). 

Η βελτίωση που παρατηρούμε στα στοιχεία της εκτέλεσης του 
κρατικού προϋπολογισμού δεν προήλθε από τον τομέα των 
εσόδων. Τουναντίον, τα έσοδα για το δίμηνο Ιανουαρίου-
Φεβρουαρίου παρουσίασαν υστέρηση έναντι του στόχου ίση με -
963 εκ ευρώ (7,794 δις ευρώ σε σχέση με τον στόχο των 8,757 δις 
ευρώ). Συνεπώς, από πού προήλθε η βελτίωση των μεγεθών του 
πρωτογενούς πλεονάσματος και του ισοζυγίου; Η βελτίωση 
προήλθε από τον τομέα των δαπανών. Οι δαπάνες τακτικού 
προϋπολογισμού εμφάνισαν υστέρηση έναντι του στόχου κατά -
731 εκ ευρώ (7,745 δις ευρώ σε σχέση με τον στόχο των 8,477 δις 
ευρώ) και το αντίστοιχο μέγεθος για τις δαπάνες του 
προγράμματος των δημοσίων επενδύσεων ήταν ίσο με -112 εκ 
(238 εκ ευρώ έναντι του στόχου των 350 εκ ευρώ).4 Δηλαδή, για το 
διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου δεν καταφέραμε ως ελληνική 
οικονομία να ανακάμψουμε στον τομέα των εσόδων, απλά 
μειώσαμε περισσότερο τις δαπάνες μας. Η δεύτερη απόκλιση 
αντιστάθμισε σε έναν βαθμό την πρώτη και τα μεγέθη του 
πρωτογενούς πλεονάσματος και του ισοζυγίου βελτιώθηκαν σε 
σχέση με τον Ιανουάριο. 

Ανοδικά κινήθηκε ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής τον 
Ιανουάριο του 2015. 

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής 
Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ) για το μήνα Ιανουάριο σημειώθηκε ετήσια 
αύξηση του δείκτη βιομηχανικής παραγωγής της τάξης του 0,1%.5 
Πιο συγκεκριμένα, οι παράγοντες που συνέβαλαν στην οριακή 
αύξηση του εν λόγω δείκτη ήταν η μείωση του δείκτη παραγωγής 
ορυχείων-λατομείων (5,4%), η αύξηση του δείκτη παραγωγής 
μεταποιητικών βιομηχανιών (3,6%), η μείωση του δείκτη 
παραγωγής ηλεκτρισμού (8,8%) και η αύξηση του δείκτη παροχής 
νερού (6%). Επισημαίνεται πως για τον Ιανουάριο του 2014, 2013, 
2012 και 2011 η ετήσια ποσοστιαία μεταβολή του δείκτη 
βιομηχανικής παραγωγής ήταν της τάξης του -3,3%, -3,1%, -3,9% 
και -3,0% αντίστοιχα (βλέπε Σχήμα 1). 

 

 

                                                            
4  Στο  κομμάτι  των  δαπανών  του  τακτικού  προϋπολογισμού,  η 

υποκατηγορία που εμφάνισε  τη μεγαλύτερη υστέρηση έναντι  του στόχου 
ήταν αυτή των πρωτογενών δαπανών (αποδοχές και συντάξεις, ασφάλιση, 
περίθαλψη,  κοινωνική  προστασία,  λειτουργικές  και  λοιπές  δαπάνες, 
αποδιδόμενοι  πόροι  και  αποθεματικό).  Η  υστέρηση ήταν  της  τάξης  των  ‐
591 εκ ευρώ. 
5
ΕΛ.ΣΤΑΤ.:http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A050

3/PressReleases/A0503_DKT21_DT_MM_01_2015_01_P_GR.pdf 
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Σχήμα 1: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής στην Ελλάδα 
(ετήσιος ρυθμός ποσοστιαίας μεταβολής) 
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Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής (2010=100), ΑΑ

Ετήσια Ποσοστιαία Μεταβολή (%), ΔΑ

Πηγή: (α) Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), (β) Eurobank 
Research. 

Αμετάβλητη η Βιομηχανική Παραγωγή στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΕΕ) τον Ιανουάριο του 2015. 

Σύμφωνα με τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία της Ευρωπαϊκής 
Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat), τον Ιανουάριο του 2015 σε 
σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2014, η βιομηχανική παραγωγή 
μειώθηκε κατά 0,1% στη ευρωζώνη και παρέμεινε σταθερή στην 
ΕΕ.6 Ωστόσο, σε όρους ετήσιας μεταβολής, η βιομηχανική 
παραγωγή αυξήθηκε 1,2% στη ζώνη του ευρώ και 1,5% στην EΕ. Η 
αύξηση στην ευρωζώνη προήλθε λόγω της ανοδικής πορείας της 
παραγωγής ενέργειας (2,9%), των μη διαρκών καταναλωτικών 
αγαθών (2,7%), των διαρκών καταναλωτικών αγαθών (2,5%), των 
κεφαλαιουχικών αγαθών (1,4%) και των ενδιάμεσων αγαθών 
(0,7%). Από την άλλη πλευρά, στην EΕ η ανοδική πορεία οφείλεται 
στην παραγωγή των διαρκών καταναλωτικών αγαθών (2,9%), των 
μη διαρκών καταναλωτικών αγαθών (2,3%), των κεφαλαιουχικών 
αγαθών (1,8%), της ενέργειας (1,3%) και των ενδιάμεσων αγαθών 
(1,2%). Μεταξύ των κρατών μελών οι μεγαλύτερες αυξήσεις 
καταγράφηκαν στην Ιρλανδία (8,8%), στη Μάλτα (8,1%) και στην 
Ουγγαρία (7,8%) και οι μεγαλύτερες μειώσεις στη Κροατία (-4,9%), 
στη Φινλανδία (-4,2%) και στη Λετονία (-3,5%). 

Οριακή η αύξηση της απασχόλησης στην Ελλάδα το 4ο 
τρίμηνο του 2014. 

Η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat) ανακοίνωσε στις 17 
Μαρτίου 2015 το επίπεδο της απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση για το 4ο τρίμηνο του 2014.7 Αναλυτικότερα, οι χώρες που 
εμφάνισαν την μεγαλύτερη αύξηση της απασχόλησης σε σχέση με 
το 3ο τρίμηνο του 2014 είναι η Ισπανία και η Λετονία (0,7%), ενώ η 
μεγαλύτερη μείωση παρατηρήθηκε στην Πορτογαλία (-1,4%), την 
Κύπρο (-0,6%), την Πολωνία (-0,3%), την Ιταλία (-0,2%) και τη 
Μάλτα (-0,1%). Σε ετήσια βάση, η απασχόληση το 4ο τρίμηνο του 
2014 αυξήθηκε κατά 2,4% στην Ελλάδα, ενώ ανοδικά κινήθηκε 
στην Ευρωζώνη (0,9%) και στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1,0%). 
                                                            
6  Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6741651/4-

12032015-AP-EN.pdf/505f9fd2-050d-45cb-9f47-be0f7e7ccc84 
7  Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6748023/2-

17032015-AP-EN.pdf/202ca081-b5b4-41d1-adcb-7d88fc5cd244 

Η ελληνική κυβέρνηση με τον Οργανισμό Οικονομικής 
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) συμφώνησαν για το 
σχεδιασμό και την εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων 
στην Ελλάδα. 

Πιο συγκεκριμένα, υπεγράφη συμφωνία που προαναγγέλλει τη 
συνεργασία των αρμόδιων φορέων του ΟΟΣΑ και των ελληνικών 
υπουργείων στους ακόλουθους τομείς: 8 

• Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας: Ο ΟΟΣΑ μπορεί να 
βοηθήσει την ελληνική πλευρά να ενισχύσει τις ενεργές 
πολιτικές για την αγορά εργασίας και να βοηθήσει τους 
νέους να βρουν εργασία και να βελτιώσουν τα προσόντα 
και τις ικανότητές τους.  

• Μείωση των διοικητικών εμποδίων στον τομέα των 
επιχειρήσεων. Οι διαδικασίες αδειοδότησης των 
επιχειρήσεων πρέπει να απλουστευτούν και να 
επεκταθεί η χρήση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 
Επίσης, πρέπει να υπάρξει ενθάρρυνση των νέων να 
δραστηριοποιηθούν σε πολλά υποσχόμενους τομείς 
όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο, οι «πράσινες» 
τεχνολογίες και η ανάπτυξη λογισμικού.  

• Βελτίωση της αποτελεσματικότητας στη διαχείριση των 
δημόσιων οικονομικών. 

• Βελτίωση του φορολογικού συστήματος. Η αυτόματη 
ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών, που ήδη 
εφαρμόζεται σε πολλές χώρες, θα βοηθούσε στην 
καταπολέμηση της φοροδιαφυγής (για παράδειγμα θα 
μπορούσαν να εντοπιστούν πόροι που βρίσκονται σε 
offshore για να αποφευχθεί η φορολόγησή τους). 
Επίσης, ο ΟΟΣΑ θα μπορούσε να βοηθήσει στον 
εξορθολογισμό του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) 
έτσι ώστε να είναι πιο δίκαιος και αποτελεσματικός.  

• Κατάργηση των ολιγοπωλίων και των καρτέλ μέσω της 
αύξησης του ανταγωνισμού και της μεταρρύθμισης στην 
αγορά προϊόντων.   

• Εγκαθίδρυση μιας κουλτούρας διαφάνειας και 
ακεραιότητας. Ο ΟΟΣΑ μπορεί να παράσχει τεχνική 
βοήθεια για να γίνουν πλήρως λειτουργικές Γενικές 
Αρχές, όπως το Εθνικό Σχέδιο «Διαφάνεια» κατά της 
Διαφθοράς. Η κατάλληλη εκπαίδευση κυβερνητικών 
αξιωματούχων για να εφαρμόσουν το νέο θεσμικό 
πλαίσιο είναι απαραίτητη. 

Οι μεταρρυθμίσεις είναι πολύ σημαντικές για τις προοπτικές 
ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Με τον κατάλληλο 
σχεδιασμό και με αποτελεσματική εφαρμογή, οι μεταρρυθμίσεις 
μπορούν να ελαχιστοποιήσουν ή να εξαλείψουν πιθανές 
αρνητικές βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις για ορισμένες συνιστώσες 
του ΑΕΠ και να μεγιστοποιήσουν μακροπρόθεσμα τις θετικές 

                                                            
8 Για τη σχετική ανακοίνωση του ΟΟΣΑ βλέπε: 
http://www.oecd.org/greece/oecd-and-greece-to-cooperate-on-reforms-
needed-to-ensure-inclusive-growth.htm      
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επιπτώσεις.9 Σύμφωνα με έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού 
Ταμείου (ΔΝΤ), οι μεταρρυθμίσεις που έγιναν στην Ελλάδα κατά τη 
διάρκεια της κρίσης έχουν γεφυρώσει κατά 50% το χάσμα που 
χώριζε την αγορά προϊόντων και εργασίας της Ελλάδας με την 
αντίστοιχη της ζώνης του ευρώ (αλλαγές στην αγορά προϊόντων ή 
την εργασιακή νομοθεσία) και δύνανται να αυξήσουν το 
πραγματικό ΑΕΠ κατά περίπου 4% σε βάθος πενταετίας και κατά 
10% μακροπρόθεσμα.10 Παρομοίως, μελέτη του Ιδρύματος 
Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) για την Ελλάδα 
βρίσκει πολύ σημαντική την επίδραση των διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων στο ΑΕΠ, την απασχόληση, την παραγωγικότητα 
και την ανταγωνιστικότητα σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.11 
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με στοιχεία της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής,  
οι μεταρρυθμίσεις για την βελτίωση του επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος που είχαν εφαρμοσθεί μέχρι τα μέσα του 2013 στις 
χώρες της ζώνης του ευρώ έχουν αυξήσει την παραγωγικότητα 
της εργασίας κατά 4,3% στην Πορτογαλία, 5,7% στην Ισπανία, 7% 
στην Ιταλία και κατά σχεδόν 9% στην Ελλάδα.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
9 Για τη σχετική μελέτη της ΕΚΤ βλέπε: 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/art01_eb201502.en.pdf?9f2df

1fed8e311f708949786293121f4.pdf   
10 Για τη σχετική μελέτη του ΔΝΤ βλέπε: 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2013/cr13155.pdf 
11 Για τη σχετική μελέτη του ΙΟΒΕ βλέπε: 

http://ec.europa.eu/about/taskforcegreece/pdf/tfgr/macro_narrative_rep

ort_en.pdf 
12 Για τη σχετική μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βλέπε: 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/

2014/pdf/ee5_en.pdf 
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Πίνακας Α1: Βασικά Μακροοικονομικά Μεγέθη της Ελληνικής Οικονομίας 

Μεταβλητή: Πραγματικό ΑΕΠ, μεταβολές (%), μη εποχ. προσαρμ. για yoy%, εποχ. προσαρμ. για qoq%  

Για το 4ο τρίμηνο (2014) ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης ήταν της τάξης του 1,15% (1,97%, 2014q3). 
Η αντίστοιχη τριμηνιαία % μεταβολή ήταν της τάξης του -0,38% (0,70%, 2014q3).    

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία 

Πραγμ. ΑΕΠ Δ (ετήσια, %) 
 

Περίοδος: 1996q4 – 2014q4 

Στοιχεία: Τριμηνιαία 

Μέσος Όρος: 0,92% 

Διάμεσος: 2,59% 

Μέγιστο: 7,24% (2003q4) 

Ελάχιστο: -10,37% (2011q1) 

 

Σημείωση: Δ = μεταβολή 

Δημοσίευση: 27/2/2015 

Επομ. δημ.: 15/5/2015 

Συνολική Περίοδος: 1996q4-2014q4 Υποπερίοδος: 2008q2–2014q4 

  
Μεταβλητή: Ποσοστό Ανεργίας (εποχικά προσαρμοσμένα στοιχεία)  

Για το μήνα Δεκέμβριο (2014) το ποσοστό της ανεργίας διαμορφώθηκε στο 26,03% (25,90%, 11/2014) 
και η αντίστοιχη ετήσια μεταβολή ήταν στις -1,27 ΠΜ (-1,82 ΠΜ, 11/2014). Ο αριθμός των 
απασχολούμενων ανέρχεται στα 3,506 εκ. άτομα (3,488 εκ., 12/2013) ενώ ο αριθμός των ανέργων 
ανέρχεται στα 1,233 εκ. άτομα (1,309εκ., 12/2013). 

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία 

Ποσοστό Ανεργίας 
 

Περίοδος: 6/2005 - 12/2014 

Στοιχεία: Μηνιαία 

Μέσος Όρος: 15,64% 

Διάμεσος: 11,67% 

Μέγιστο: 27,96% (9/2013) 

Ελάχιστο: 7,27% (5/2008) 

 

Σημείωση: Δ = μεταβολή, 

ΑΑ = αριστερός άξονας, 

ΔΑ = δεξιός άξονας, 

ΠΜ = ποσοστ. μοναδ. 

Δημοσίευση: 5/3/2015 

Επομ. δημ.: 9/4/2015 

Συνολική Περίοδος: 6/2005–12/2014 Υποπερίοδος: 4/2008–12/2014

  
Μεταβλητή: Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ), ετήσια μεταβολή (%)  

Για το μήνα Φεβρουάριο (2015) η ετήσια μεταβολή (%) του ΕνΔΤΚ ήταν στο -1,91% (-2,76%, 1/2015) 
και η αντίστοιχη μέση ετήσια μεταβολή ήταν στο -1,59% (-1,50%, 1/2015). 

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία 

ΕνΔΤΚ, Δ (ετήσια, %) 
 

Περίοδος: 9/1997 - 2/2015 

Στοιχεία: Μηνιαία 

Μέσος Όρος: 2,67% 

Διάμεσος: 3,13% 

Μέγιστο: 5,66% (9/2010) 

Ελάχιστο: -2,86% (11/2013) 

 

Σημείωση: Δ = μεταβολή 

Δημοσίευση: 10/3/2015 

Επομ. δημ.: 9/4/2015 

Συνολική Περίοδος: 9/1997–2/2015 Υποπερίοδος: 6/2008–2/2015

  
Πηγή: (α) Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), (β) Eurobank Research. 
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Πίνακας Α2: Οι Συνιστώσες του Πραγματικού ΑΕΠ (μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία)  

Συνολική Περίοδος: 1996q4-2014q4 Υποπερίοδος: 2008q2–2014q4 Δημοσίευση: 27/2/2015 

Ιδιωτική Κατανάλωση (δαπάνη)  Για το 2014q4 η ετήσια 
ποσοστιαία μεταβολή της 
ιδιωτικής κατανάλωσης 
ήταν στο 1,70% (2014q3: 
3,30%, 2013q4: 2,80%). 

 Το αντίστοιχο μερίδιο, % 
του ΑΕΠ (ονομ.), ήταν στο 
73,07% (2014q3: 71,83, 
2013q4: 72,87%). 

 
Δημόσια Κατανάλωση (δαπάνη)  Για το 2014q4 η ετήσια 

ποσοστιαία μεταβολή της 
δημόσιας κατανάλωσης 
ήταν στο -2,63% (2014q3: -
3,55%, 2013q4: -3,64%). 

 Το αντίστοιχο μερίδιο, % 
του ΑΕΠ (ονομ.), ήταν στο 
19,76% (2014q3: 19,57%, 
2013q4: 19,92%). 

 
Ακαθάριστος Σχηματισμός Πάγιου Κεφαλαίου (δαπάνη)  Για το 2014q4 η ετήσια 

ποσοστιαία μεταβολή των 
συνολικών επενδύσεων 
ήταν στο 17,95% (2014q3: 
2,69%, 2013q4: -8,67%). 

 Το αντίστοιχο μερίδιο, % 
του ΑΕΠ (ονομ.), ήταν στο 
14,07% (2014q3: 11,02%, 
2013q4: 11,49%). 

 
Εξαγωγές Αγαθών και Υπηρεσιών (δαπάνη)  Για το 2014q4 η ετήσια 

ποσοστιαία μεταβολή των 
εξαγωγών ήταν στο 10,84% 
(2014q3: 6,91%, 2013q4: -
5,04%). 

 Το αντίστοιχο μερίδιο, % 
του ΑΕΠ (ονομ.), ήταν στο 
32,82% (2014q3: 32,87%, 
2013q4: 30,22%). 

 
Εισαγωγές Αγαθών και Υπηρεσιών (δαπάνη, αρνητική συνεισφορά)  Για το 2014q4 η ετήσια 

ποσοστιαία μεταβολή των 
εισαγωγών ήταν στο 
17,26% (2014q3: 3,05%, 
2013q4: -7,53%). 

 Το αντίστοιχο μερίδιο, % 
του ΑΕΠ (ονομ.), ήταν στο 
36,91% (2014q3: 34,31%, 
2013q4: 32,77%). 

 
Πηγή: (α) Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), (β) Eurobank Research. Επόμενη δημοσίευση: 29/5/2015 
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Πίνακας Α3: Εξωτερικός Τομέας (ετησιοποιημένα στοιχεία) 

Συγκεντρωτικά Ισοζύγια (4/2004-12/2014) Επί μέρους Ισοζύγια (4/2004-12/2014) Δημοσίευση: 20/2/2015 

Ισοζύγιο: Εμπορικό (καυσίμων, πλοίων, χωρίς καύσιμα και πλοία)  Για το μήνα Δεκέμβριο το 
ισοζύγιο τρεχουσών 
συναλλαγών ήταν 
πλεονασματικό και 
διαμορφώθηκε στα 1,66 δις 
ευρώ (11/2014: 2,28 και τον 
12/2013: 1,09). 

 
 Για το μήνα Δεκέμβριο το 

εμπορικό ισοζύγιο  ήταν 
ελλειμματικό και 
διαμορφώθηκε στα -17,98 
δις ευρώ (11/2014: -18,95 και 
12/2013: -17,23). 

  
Ισοζύγιο: Υπηρεσιών (ταξιδιωτικό, μεταφορών και λοιπών υπηρεσιών)  Για το μήνα Δεκέμβριο το 

ισοζύγιο υπηρεσιών ήταν 
πλεονασματικό και 
διαμορφώθηκε στα 19,80 δις 
ευρώ (11/2014: 19,77 και 
12/2013: 16,98). 

 
 Για το μήνα Δεκέμβριο το 

ταξιδιωτικό ισοζύγιο ήταν 
πλεονασματικό και 
διαμορφώθηκε στα 11,37 δις 
ευρώ (11/2014: 11,42 και 
12/2013: 10,32). 

  
Ισοζύγιο: Εισοδημάτων (αμοιβών – μισθών και τόκων, μερισμάτων – κερδών)  Για το μήνα Δεκέμβριο το 

ισοζύγιο εισοδημάτων ήταν 
ελλειμματικό και 
διαμορφώθηκε στα -2,89 δις 
ευρώ (11/2014: -2,76 και 
12/2013: -3,13). 

 
 Για το μήνα Δεκέμβριο το 

ισοζύγιο τόκων, μερισμάτων 
και κερδών ήταν 
ελλειμματικό και 
διαμορφώθηκε στα -2,61 δις 
ευρώ (11/2014: -2,50 και 
12/2013: -2,88). 

  
Ισοζύγιο: Τρεχουσών Μεταβιβάσεων (γενικής κυβέρνησης και λοιπών τομέων)  Για το μήνα Δεκέμβριο το 

ισοζύγιο τρεχουσών 
μεταβιβάσεων ήταν 
πλεονασματικό και 
διαμορφώθηκε στα 2,73 δις 
ευρώ (11/2014: 3,42 και 
12/2013: 4,47). 

 
 Για το μήνα Δεκέμβριο το 

ισοζύγιο γενικής 
κυβέρνησης ήταν 
πλεονασματικό και 
διαμορφώθηκε στα 2,44 δις 
ευρώ (11/2014: 3,10 και 
12/2013: 3,98). 

   
Πηγή: (α) Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), (β) Eurobank Research. Επόμενη δημοσίευση: 23/3/2015 
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Πίνακας Α4: Χρηματοδότηση της Ελληνικής Οικονομίας από εγχώρια ΝΧΙ εκτός της ΤτΕ 

Συνολική Περίοδος: 4/2002-1/2015 Υποπερίοδος: 5/2008–1/2015 Δημοσίευση: 26/2/2015 

Γενικό Σύνολο Χρηματοδότησης (υπόλοιπα)  Για το μήνα Ιανουάριο (2015) 
το γενικό σύνολο της 
χρηματοδότησης ανήλθε στα 
236,87 δις ευρώ (12/2014: 
235,20 δις ευρώ και 1/2014: 
237,00 δις ευρώ). 

 
 Η ετήσια ποσοστιαία 

μεταβολή ήταν της τάξης του  
-0,62% (12/2014: -1,73% και 
1/2014: -4,94%). 

 
Χρηματοδότηση Γενικής Κυβέρνησης (υπόλοιπα)  Για το μήνα Ιανουάριο (2015) 

η χρηματοδότηση της γενικής 
κυβέρνησης ανήλθε στα 
23,14 δις ευρώ (12/2014: 
23,56 δις ευρώ και 1/2014: 
20,76 δις ευρώ). 

 
 Η ετήσια ποσοστιαία 

μεταβολή ήταν της τάξης του 
9,42% (12/2014: 8,01% και 
1/2014: -17,75%). 

 
Χρηματοδότηση Ιδιωτικών Επιχειρήσεων (υπόλοιπα)  Για το μήνα Ιανουάριο (2015) 

η χρηματοδότηση των 
ιδιωτικών επιχειρήσεων 
ανήλθε στα 102,88 δις ευρώ 
(12/2014: 101,35 δις ευρώ και 
1/2014: 102,25 δις ευρώ). 

 
 Η ετήσια ποσοστιαία 
μεταβολή ήταν της τάξης του  
-0,05% (12/2014: -1,79% και 
1/2014: -3,34%). 

 
Χρηματοδότηση Ιδιωτών και Ιδιωτικών μη Κερδοσκοπικών Ιδρυμάτων (υπόλοιπα)  Για το μήνα Ιανουάριο (2015) 

η χρηματοδότηση των 
ιδιωτών και των ιδιωτικών 
μη κερδοσκοπικών 
ιδρυμάτων ανήλθε στα 97,19 
δις ευρώ (12/2014: 96,70 δις 
ευρώ και 1/2014: 100,30 δις 
ευρώ). 

 
 Η ετήσια ποσοστιαία 
μεταβολή ήταν της τάξης του  
-2,86% (12/2014: -3,71% και 
1/2014: -4,69%). 

 
Πηγή: (α) Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), (β) Eurobank Research. Επόμενη Δημοσίευση: προσεγγιστικά +1 μήνα 
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Πίνακας Α5: Καταθέσεις και Ρέπος των μη ΝΧΙ στα ΝΧΙ της Ελληνικής Οικονομίας εκτός της ΤτΕ 

Συνολική Περίοδος: 4/2002-1/2015 Υποπερίοδος: 5/2008–1/2015 Δημοσίευση: 26/2/2015 

Γενικό Σύνολο Καταθέσεων και Ρέπος (υπόλοιπα)  Για το μήνα Ιανουάριο (2015) 
το γενικό σύνολο (κάτοικοι 
εσωτερικού, λοιπών χωρών 
ευρωζώνης και μη κάτοικοι 
ζώνης ευρώ) των καταθέσεων 
(και ρέπος) ανήλθε στα 194,66 
δις ευρώ (12/2014: 207,89 δις 
ευρώ και 1/2014: 209,67 δις 
ευρώ). 

 
 Η ετήσια ποσοστιαία 

μεταβολή ήταν της τάξης του  
-7,16% (12/2014: -2,33% και 
1/2014: -5,15%). 

 
Καταθέσεις και Ρέπος Γενικής Κυβέρνησης (υπόλοιπα)  Για το μήνα Ιανουάριο (2015) 

οι καταθέσεις (και ρέπος) της 
γενικής κυβέρνησης ανήλθαν 
στα 12,96 δις ευρώ (12/2014: 
12,93 δις ευρώ και 1/2014: 
13,61 δις ευρώ). 

 
 Η ετήσια ποσοστιαία 

μεταβολή ήταν της τάξης του -
9,91% (12/2014: -6,04% και 
1/2014: -13,00%). 

 
Καταθέσεις και Ρέπος Ιδιωτικών Επιχειρήσεων (υπόλοιπα)  Για το μήνα Ιανουάριο (2015) 

οι καταθέσεις (και ρέπος) των 
ιδιωτικών επιχειρήσεων 
(ασφαλιστικές, λοιπά 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
και μη χρηματοπιστωτικές) 
ανήλθαν στα 22,58 δις ευρώ 
(12/2014: 26,05 δις ευρώ και 
1/2014: 26,61 δις ευρώ). 

 
 Η ετήσια ποσοστιαία 
μεταβολή ήταν της τάξης του  
-15,16% (12/2014: -7,82% και 
1/2014: 5,72%). 

 
Καταθέσεις και Ρέπος Νοικοκυριών (υπόλοιπα)  Για το μήνα Ιανουάριο (2015) 

οι καταθέσεις (και ρέπος) των 
νοικοκυριών ανήλθαν στα 
125,46 δις ευρώ (12/2014: 
134,24 δις ευρώ και 1/2014: 
134,41 δις ευρώ). 

 
 Η ετήσια ποσοστιαία 
μεταβολή ήταν της τάξης του  
-6,66% (12/2014: -0,56% και 
1/2014: -1,02%). 

 
Πηγή: (α) Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), (β) Eurobank Research. Επόμενη Δημοσίευση: προσεγγιστικά +1 μήνα 
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Πίνακας Α6: Δείκτες Εμπιστοσύνης, Ελλάδα και Ευρωζώνη 

Συνολική Περίοδος: 8/1997-2/2015 Υποπερίοδος: 6/2008–2/2015 Δημοσίευση: 26/2/2015 

Οικονομικό Κλίμα – Συγκεντρωτικός Δείκτης Εμπιστοσύνης  Για το μήνα Φεβρουάριο 
(2015) ο δείκτης οικονομικού 
κλίματος (98,2 μονάδες) 
βελτιώθηκε κατά 2,9 μονάδες 
σε σχέση με τον Ιανουάριο 
και βελτιώθηκε κατά 3,1 
μονάδες σε σχέση με τον 
αντίστοιχο μήνα του 
προηγούμενου έτους. 

 
Βιομηχανία – Δείκτης Εμπιστοσύνης (Στάθμιση: 40%)  Για το μήνα Φεβρουάριο 

(2015) ο δείκτης εμπιστοσύνης 
στη βιομηχανία (-9,2 
μονάδες) επιδεινώθηκε κατά 
-1,3 μονάδες σε σχέση με τον 
Ιανουάριο και επιδεινώθηκε 
κατά -2,1 μονάδες σε σχέση με 
τον αντίστοιχο μήνα του 
προηγούμενου έτους. 

 
Υπηρεσίες – Δείκτης Εμπιστοσύνης (Στάθμιση: 30%)  Για το μήνα Φεβρουάριο 

(2015) ο δείκτης εμπιστοσύνης 
στις υπηρεσίες (4,4 μονάδες) 
επιδεινώθηκε κατά -4,6 
μονάδες σε σχέση με τον 
Ιανουάριο και επιδεινώθηκε 
κατά -0,1 μονάδες σε σχέση με 
τον αντίστοιχο μήνα του 
προηγούμενου έτους. 

 
Καταναλωτές – Δείκτης Εμπιστοσύνης (Στάθμιση: 20%)  Για το μήνα Φεβρουάριο 

(2015) ο δείκτης εμπιστοσύνης 
των καταναλωτών (-30,6 
μονάδες) βελτιώθηκε κατά 
18,7 μονάδες σε σχέση με τον 
Ιανουάριο και βελτιώθηκε 
κατά 32,5 μονάδες σε σχέση 
με τον αντίστοιχο μήνα του 
προηγούμενου έτους. 

 
Λιανικό Εμπόριο – Δείκτης Εμπιστοσύνης (Στάθμιση: 5%)  Για το μήνα Φεβρουάριο 

(2015) ο δείκτης εμπιστοσύνης 
στο λιανικό εμπόριο (-3,9 
μονάδες) επιδεινώθηκε κατά   
-2,9 μονάδες σε σχέση με τον 
Ιανουάριο και βελτιώθηκε 
κατά 4,5 μονάδες σε σχέση με 
τον αντίστοιχο μήνα του 
προηγούμενου έτους. 

 
Κατασκευές – Δείκτης Εμπιστοσύνης (Στάθμιση: 5%)  Για το μήνα Φεβρουάριο 

(2015) ο δείκτης εμπιστοσύνης 
στις κατασκευές (-31,9 
μονάδες) επιδεινώθηκε κατά 
-2,1 μονάδες σε σχέση με τον 
Ιανουάριο και επιδεινώθηκε 
κατά -8,7 μονάδες σε σχέση με 
τον αντίστοιχο μήνα του 
προηγούμενου έτους. 

 
 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission) Επόμενη δημοσίευση: 30/3/2015 
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Ενημέρωση: 20/3/2015
Εποχ.

Μεταβλητές Στοιx. Πηγή Παράθεση Διόρθ.

Βασική Επισκόπηση
Πραγμ. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν q 1.,6. Δ (yoy, %) ‐ 1.15% 2014q4 1.97% 2014q3 ‐3.11% 2013q4 ‐4.40% 2012q4 ‐10.02% 2011q4
Πραγμ. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν Δ (qoq, %) Ναι ‐0.38% 0.70% ‐0.18% ‐0.99% ‐3.00%
Πραγμ. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν y δις ευρώ ‐ 186.54 2014 185.11 2013 192.61 2012 206.16 2011 226.21 2010
Ποσοστό Ανεργίας m % Ναι 26.03% Δεκ‐14 25.90% Νοε‐14 27.30% Δεκ‐13 26.42% Δεκ‐12 21.65% Δεκ‐11
Εναρμ. Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Δ (yoy, %) ‐ ‐1.91% Φεβ‐15 ‐2.76% Ιαν‐15 ‐0.86% Φεβ‐14 0.14% Φεβ‐13 1.67% Φεβ‐12
Συνιστ. Πραγμ. Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος
Πραγμ. Ιδιωτική Κατανάλωση (Νοικοκυριά και ΜΚΙΕΝ) q 1.,6. Δ (yoy, %) ‐ 1.70% 2014q4 3.30% 2014q3 2.80% 2013q4 ‐6.88% 2012q4 ‐10.87% 2011q4
Πραγμ. Δημόσια Κατανάλωση ‐ ‐2.63% ‐3.55% ‐3.64% ‐0.38% ‐5.92%
Πραγμ. Επενδύσεις (Ιδιωτικές και Δημόσιες) ‐ 17.95% 2.69% ‐8.67% ‐12.99% ‐23.70%
Πραγμ. Εξαγωγές (Αγαθά και Υπηρεσίες) ‐ 10.84% 6.91% ‐5.04% 5.32% ‐5.33%
Πραγμ. Εισαγωγές (Αγαθά και Υπηρεσίες) ‐ 17.26% 3.05% ‐7.53% 3.68% ‐14.63%
Αποτελεσματικότητα
Πραγμ. Παραγωγικότητα της Εργασίας (ανά άτομο) y 4.,6. Δ (yoy, %) ‐ ‐0.10% 2013 1.40% 2012 ‐2.10% 2011 ‐2.80% 2010 ‐3.90% 2009
Ονομαστικό Μοναδίαιο Κόστος Εργασίας ‐ ‐7.00% ‐3.30% ‐0.20% 0.30% 7.40%
Αγορά Εργασίας
Απασχολούμενοι m 1.,6. Δ (yoy, χιλ) Ναι 17.97 Δεκ‐14 44.04 Νοε‐14 ‐81.97 Δεκ‐13 ‐265.62 Δεκ‐12 ‐402.10 Δεκ‐11
Άνεργοι ‐76.05 ‐103.09 27.96 221.68 326.07
Εργατικό Δυναμικό ‐58.08 ‐59.05 ‐54.00 ‐43.95 ‐76.03
Μη Ενεργός Πληθυσμός 0.25 1.55 13.04 ‐37.67 37.19
Αγορά Ακινήτων
Δείκτης Τιμών Διαμερισμάτων q 2.,6. Δ (yoy, %) ‐ ‐5.83% 2014q4 ‐7.12% 2014q3 ‐9.59% 2013q4 ‐12.84% 2012q4 ‐6.60% 2011q4
Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα (αριθμός αδειών) m 1.,6. ‐ ‐6.4% Δεκ‐14 ‐30.9% Νοε‐14 ‐29.6% Δεκ‐13 ‐40.0% Δεκ‐12 ‐41.7% Δεκ‐11
Βιομηχανία και Εμπόριο
Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής m 1.,6. Δ (yoy, %) ‐ 0.05% Ιαν‐15 ‐3.22% Δεκ‐14 ‐3.26% Ιαν‐14 ‐3.09% Ιαν‐13 ‐3.87% Ιαν‐12
Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο ‐ ‐3.62% Δεκ‐14 ‐1.40% Νοε‐14 ‐6.73% Δεκ‐13 ‐7.75% Δεκ‐12 ‐10.98% Δεκ‐11
Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Χονδρικό Εμπόριο q 1.,6. Δ (yoy, %) ‐0.69% 2014q4 1.18% 2014q3 ‐13.79% 2013q4 ‐5.92% 2012q4 ‐20.47% 2011q4
Δείκτης Κύκλου Εργασιών στον Τομέα των Αυτοκινήτων ‐ 22.12% 19.89% 8.40% ‐29.94% ‐12.00%
Εξωτερικός Τομέας
Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών (Α+Β+Γ+Δ) 12m 2.,6. δις ευρώ ‐ 1.66 Δεκ‐14 2.28 Νοε‐14 1.09 Δεκ‐13 ‐4.62 Δεκ‐12 ‐20.63 Δεκ‐11
A. Εμπορικό Ισοζύγιο ‐ ‐17.98 ‐18.15 ‐17.23 ‐19.62 ‐27.23
Καυσίμων ‐ ‐7.55 ‐7.88 ‐7.70 ‐10.22 ‐11.13
Πλοίων ‐ ‐2.17 ‐2.10 ‐1.48 ‐1.04 ‐3.26
Χωρίς Καύσιμα και Πλοία ‐ ‐8.26 ‐8.17 ‐8.05 ‐8.36 ‐12.84
Β. Ισοζύγιο Υπηρεσιών ‐ 19.80 19.77 16.98 15.14 14.63
Ταξιδιωτικό ‐ 11.37 11.42 10.32 8.60 8.24
Μεταφορών ‐ 7.93 7.83 6.54 6.96 6.86
Λοιπών Υπηρεσιών ‐ 0.50 0.52 0.12 ‐0.42 ‐0.47
Γ. Ισοζύγιο Εισοδημάτων ‐ ‐2.89 ‐2.76 ‐3.13 ‐1.57 ‐8.59
Αμοιβών και Μισθών ‐ ‐0.28 ‐0.26 ‐0.24 ‐0.27 ‐0.28
Τόκων, Μερισμάτων και Κερδών ‐ ‐2.61 ‐2.50 ‐2.88 ‐1.30 ‐8.31
Δ. Ισοζύγιο Τρεχουσών Μεταβιβάσεων ‐ 2.73 3.42 4.47 1.43 0.56
Γενικής Κυβέρνησης ‐ 2.44 3.10 3.98 1.41 0.77
Λοιπών Τομέων ‐ 0.29 0.32 0.49 0.02 ‐0.21
Δημοσιονομικά Στοιχεία (Γενική Κυβέρνηση)
Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης % του ΑΕΠ y 1.,6. % ‐ ‐12.2% 2013 ‐8.6% 2012 ‐10.1% 2011 ‐11.1% 2010 ‐15.20% 2009
Πρωτογενές Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης % του ΑΕΠ ‐ ‐8.2% ‐3.6% ‐2.9% ‐5.2% ‐
Χρέος Γενικής Κυβέρνησης % του ΑΕΠ ‐ ‐174.9% ‐156.9% ‐171.3% ‐146.0% ‐
Κυβέρνηση (Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού)
Καθαρά Έσοδα Κρατικού Προϋπολογισμού (Π) ‐ 5.,6. δις ευρώ ‐ 7.79 Φεβ‐15 3.68 Ιαν‐15 51.37 Δεκ‐14 45.93 Νοε‐14 41.32 Οκτ‐14
Καθαρά Έσοδα Κρατικού Προϋπολογισμού (Σ) ‐ ‐ 8.76 4.62 55.28 47.05 42.60
Δαπάνες Κρατικού Προϋπολογισμού (Π) ‐ ‐ 7.98 3.32 55.06 47.76 43.77
Δαπάνες Κρατικού Προϋπολογισμού (Σ) ‐ ‐ 8.83 3.33 56.04 49.58 44.17
Πρωτογενές Αποτέλεσμα Κρατικού Προϋπολογισμού (Π) ‐ ‐ 1.24 0.44 1.87 3.57 2.65
Πρωτογενές Αποτέλεσμα Κρατικού Προϋπολογισμού (Σ) ‐ ‐ 1.41 1.37 4.94 2.88 3.54
Ισοζύγιο Κρατικού Προϋπολογισμού (Π) ‐ ‐ ‐0.19 0.37 ‐3.70 ‐1.83 ‐2.45
Ισοζύγιο Κρατικού Προϋπολογισμού (Σ) ‐ ‐ ‐0.07 1.29 ‐0.76 ‐2.53 ‐1.57
Επιτόκια Αναφοράς Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
Διευκόλυνση Αποδοχής Καταθέσεων ‐ 2.,6. % ‐ ‐0.20% 10/9/14 ‐0.10% 11/6/14 0.00% 13/11/14 0.00% 8/5/13 0.00% 11/7/12
Δημοπρασίες Σταθερού Επιτοκίου ‐ ‐ 0.05% 0.15% 0.25% 0.50% 0.75%
Διευκόλυνση Οριακής Χρηματοδότησης ‐ ‐ 0.30% 0.40% 0.75% 1.00% 1.50%
Τραπεζικά Επιτόκια
Μέσο Επιτόκιο Καταθέσεων (νέων) m 2.,6. % ‐ 1.12% Ιαν‐15 1.15% Δεκ‐14 1.77% Ιαν‐14 2.81% Ιαν‐13 2.78% Ιαν‐12
Μέσο Επιτόκιο Δανείων (νέων) ‐ 5.06% 5.03% 5.66% 5.88% 6.63%
Μέσο Επιτόκιο Καταθέσεων (υφιστάμενων) ‐ 1.20% 1.30% 1.96% 2.94% 2.67%
Μέσο Επιτόκιο Δανείων (υφιστάμενων) ‐ 5.21% 5.23% 5.58% 5.78% 6.32%
Χρηματοδότηση
Γενικό Σύνολο Χρηματοδότησης m 2.,6. Δ (yoy, %) ‐ ‐0.62% Ιαν‐15 ‐1.73% Δεκ‐14 ‐4.94% Ιαν‐14 ‐16.61% Ιαν‐13 ‐5.57% Ιαν‐12
Χρηματοδότηση Γενικής Κυβέρνησης ‐ 9.42% 8.01% ‐17.51% ‐50.69% ‐16.08%
Χρηματοδότηση Ιδιωτικών Επιχειρήσεων ‐ ‐0.05% ‐1.79% ‐3.34% ‐12.10% ‐1.43%
Χρηματοδότηση Ιδιωτών και ΜΚΙ ‐ ‐2.86% ‐3.71% ‐4.69% ‐6.52% ‐4.11%
Καταθέσεις και Ρέπος
Σύνολο Καταθέσεων και Ρέπος m 2.,6. Δ (yoy, %) ‐ ‐7.16% Ιαν‐15 ‐2.33% Δεκ‐14 ‐5.15% Ιαν‐14 ‐3.48% Ιαν‐13 ‐17.32% Ιαν‐12
Γενική Κυβέρνηση ‐ ‐9.91% ‐6.04% ‐13.00% 69.96% ‐35.38%
Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις ‐ ‐39.36% ‐35.48% 25.70% 1.18% 4.35%
Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα ‐ ‐8.16% 3.92% 18.19% ‐3.49% 4.51%
Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις ‐ ‐12.90% ‐6.17% 0.41% ‐7.35% ‐29.39%
Νοικοκυριά ‐ ‐6.66% ‐0.56% ‐1.02% ‐4.49% ‐16.67%
Κάτοικοι Λοιπών Χωρών Ευρωζώνης ‐ 17.73% 3.71% 0.75% 11.90% ‐25.36%
Μη Κάτοικοι Ευρωζώνης ‐ ‐2.78% ‐3.50% ‐21.92% ‐13.28% ‐10.70%
Δείκτες Εμπιστοσύνης
Οικονομικό Κλίμα ‐ Συγκεντρωτικός Δείκτης Εμπιστ. m 3.,6. ΜΔ Ναι 98.2 Φεβ‐15 95.3 Ιαν‐15 95.1 Φεβ‐14 87.1 Φεβ‐13 78.3 Φεβ‐12
Βιομηχανία ‐9.2 ‐7.9 ‐7.1 ‐12.5 ‐23.6
Υπηρεσίες 4.4 9 4.5 ‐22.5 ‐30.6
Καταναλωτές ‐30.6 ‐49.3 ‐63.1 ‐71.4 ‐83.5
Λιανικό Εμπόριο ‐3.9 ‐1 ‐8.4 ‐33.1 ‐38.7
Κατασκευές ‐31.9 ‐29.8 ‐23.2 ‐46.7 ‐56.2

12 μηνών, ως ΜΔ ορίζουμε τις μονάδες δείκτη, (3) ως Π ορίζουμε το πραγματοποιηθέν και ως Σ τον Στόχο, (4) στο πεδίο δημοσιονομικά στοιχεία (γενική κυβέρνηση), η μεταβλητή του πρωτογενούς ισοζυγίου της
γενικής κυβέρνησης διαφέρει από το αντίστοιχο μέγεθος του ελληνικού προγράμματος οικονομικής προσαρμογής, (5) στα πεδία κυβέρνηση (εκτέλεση κρατικού προϋπολογισμού) και επιτόκια αναφοράς 

Τελευταία
Παρατήρηση

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τα στοιχεία παρελθόντων ετών, αναφέρονται στην μεν πρώτη περίπτωση στην εκτέλεση του προϋπολογισμού κατά τους προηγούμενους μήνες, στη δε δεύτερη στις
παρελθούσες ημερομηνίες κατά τις οποίες υπήρξε μεταβολή στα εν λόγω επιτόκια.

Πίνακας A6 : Βασικά Μακροοικονομικά ‐ Μικροοικονομικά Μεγέθη της Ελληνικής Οικονομίας

Σημείωση: (1) ως y, q και m ορίζουμε τα ετήσια, τριμηνιαία και μηνιαία στοιχεία, (2) ως Δ (yoy) ορίζουμε την ετήσια μεταβολή, ως Δ (qoq) ορίζουμε την τριμηνιαία μεταβολή, ως 12m ορίζουμε το άθροισμα
(5) Διαδικτυακή Πύλη Υπουργείου Οικονομικών, (6) Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών και Προβλέψεων ‐ Eurobank (Eurobank Research).
Πηγή: (1) Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), (2) Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), (3) Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission), (4) Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat),

Παρατήρηση
Προηγούμενης

Περιόδου
Παρατηρήσεις Παρελθόντων Ετών
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