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Το SETE Intelligence του Ινστιτούτου ΣΕΤΕ (ΙΝΣΕΤΕ), στα τρία χρόνια λειτουργίας του, έχει εστιάσει στην τε-
χνοκρατική παράθεση, ανάλυση και αξιολόγηση στοιχείων χωρίς πολιτική χροιά, ακολουθώντας τη ρήση
του Bill Clinton: “Follow the trendlines, not the headlines”. Το παρόν τρίτο τεύχος του «Ελληνικός Τουρισμός
– Εξελίξεις και Προοπτικές» ακολουθεί αυτήν την πρακτική σε τρία αλληλένδετα επίπεδα:

της πορείας της ελληνικής οικονομίας και οι προοπτικές της, μέσα στο διεθνές οικονομικό πλαίσιο που•
την περιβάλλει, όπου αποτυπώνονται με σαφήνεια οι διαρθρωτικές μεταβολές που έχουν επέλθει και
είναι σε εξέλιξη στην ελληνική οικονομία, καθώς και οι προοπτικές που αυτές μπορούν να δημιουργή-
σουν, εφόσον οι πολιτικές εξελίξεις δεν ανατρέψουν την εικόνα, 
της συνεισφοράς του ελληνικού τουρισμού ως βασικής οικονομικής δραστηριότητας με μεγάλη συμβολή•
στο ΑΕΠ, στην απασχόληση και στην κάλυψη του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών αλλά και ως βασικής
πλουτοπαραγωγικής πηγής στις νησιωτικές Περιφέρειες Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων. Επίσης ση-
μαντική είναι και η αποτύπωση της εξωστρέφειας του ελληνικού τουρισμού, εξωστρέφειας που αποτελεί
ζητούμενο για το σύνολο της ελληνικής οικονομίας,
της σημασίας που έχει ο χωροταξικός σχεδιασμός προκειμένου η συνεισφορά αυτή να τονωθεί και ενι-•
σχυθεί περαιτέρω, μέσω της θεσμοθέτησης ενός νέου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου, που θα απαντά
στη σύγχρονη πρόκληση για επενδύσεις που θα εξυπηρετούν την τουριστική ανάπτυξη ενώ ταυτόχρονα
θα προστατεύουν το περιβάλλον.

Ανεξαρτήτως του αν κανείς ενστερνίζεται όλες τις θέσεις και εκτιμήσεις που αναφέρονται στο παρόν τεύχος
ή όχι, τα στοιχεία που παρατίθενται και η ανάλυση που βασίζεται σε αυτά έχουν μια καθαρή οπτική που προ-
σφέρει στον δημόσιο διάλογο ακριβώς λόγω του ότι βασίζονται αποκλειστικά σε αντικειμενικά στοιχεία και
τεκμήρια. 

Γιάννης Ρέτσος
Πρόεδρος ΣΕΤΕ
Πρόεδρος ΙΝΣΕΤΕ
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Η μεγάλη εικόνα που αναδεικνύουν οι δομικές στατιστικές της ελληνικής οικονομίας είναι ότι, δειλά-δειλά
το 2014 και πιο φανερά το 2016, η επταετία των Μνημονίων έχει δυο πλευρές.  Από τη μια, την καταστροφή
εκατοντάδων χιλιάδων επιχειρήσεων και μαζί τους ενός εκατομμυρίου θέσεων εργασίας.  Από την άλλη,
ωστόσο, το πρωτοφανές πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που εφαρμόστηκε στην Ελλάδα το 2010-2016 επέ-
φερε μια σημαντικότατη βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας ως προς τις τιμές και το
κόστος.  Για παράδειγμα, όπως αναλύεται στο κεφ. 3.2, μεταξύ του 2010 και του 2015 η αύξηση των εξα-
γωγών αγαθών της Ελλάδας ήταν ανώτερη της Ισπανίας και της Ιταλίας και πολύ κοντά σε αυτές της Πορτο-
γαλίας, παρά το γεγονός ότι οι Έλληνες επιχειρηματίες άσκησαν και ασκούν τις επιχειρηματικές τους
δραστηριότητες σε ένα εξαιρετικά αντίξοο οικονομικό περιβάλλον.  

Η  διαφαινόμενη σταθεροποίηση και η σταδιακή ανάκαμψη του ΑΕΠ οφείλεται κατά κύριο λόγο στον εξαγω-
γικό αναπροσανατολισμό της ελληνικής οικονομίας με αιχμή τον εισερχόμενο τουρισμό, που μεταξύ 2010
και 2016 παρουσίασε αύξηση εσόδων κατά 38% και όπου, πλέον, περισσότερο από το 90% της συνολικής
τουριστικής δραστηριότητας της χώρας προέρχεται από το εξωτερικό και μάλιστα σε ένα παγκόσμια ιδιαίτερα
ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης συμπίπτει, επίσης, με την εμφάνιση ενδείξεων σημαντικής βελ-
τίωσης σε αρκετούς οικονομικούς δείκτες, όπως αναλύεται στο κεφ. 2.  Σε καμιά περίπτωση οι στατιστικές
αυτές δεν δείχνουν είτε ότι βγήκαμε είτε ότι βγαίνουμε από τη κρίση.  Δείχνουν, όμως, ότι η επανεκκίνηση
της οικονομίας και κυρίως η σταδιακή αλλά σταθερή αντιμετώπιση της ανεργίας είναι εφικτή. 

Η συμβολή του τουρισμού μπορεί να πολλαπλασιαστεί με τη δημιουργία ενός πλαισίου που διευκολύνει τις
απαραίτητες επενδύσεις σε υψηλής στάθμης κλίνες, σε αεροδρόμια και άλλες πύλες εισόδου, για τη δημι-
ουργία πολιτιστικού τουριστικού προϊόντος, την εντονότερη διασύνδεσή του με άλλους κλάδους της ελληνικής
οικονομίας όπως είναι ο αγρο-διατροφικός αλλά και σε soft ενέργειες όπως ημερολόγιο δραστηριοτήτων
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για περαιτέρω ανάπτυξη τους ως προορισμούς city break, προώθηση συνεδρια-
κών υποδομών κλπ.  Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η δημιουργία ενός Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου
για τον Τουρισμό. 

Τα δεδομένα αυτά αποτελούν τις αναγκαίες συνθήκες ώστε η οικονομία μας να επιτύχει έναν μέσο ονομα-
στικό ρυθμό ανάπτυξης 3,7% μέχρι το τέλος της επόμενης δεκαετίας.  Όπως αναλύεται στην Σύνοψη παρα-
κάτω, αυτή η επίδοση είναι όχι μόνο εφικτή αλλά και αναγκαία και μπορεί να οδηγήσει μέχρι το 2030 σε
περισσότερα δημοσιονομικά έσοδα που μπορούν να επιτρέψουν τόσο την μείωση των φορολογικών συν-
τελεστών όσο και την αύξηση των δημόσιων δαπανών επενδυτικής και κοινωνικής πολιτικής με ταυτόχρονη
επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων άνω του 3% κατά μέσο όρο  που μπορούν να εξασφαλίσουν την ανά-
κτηση της διεθνούς αξιοπιστίας της χώρας μας, προϋπόθεση για την δυνατότητα άσκησης ανεξάρτητης οι-
κονομικής, αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής από τις εκάστοτε κυβερνήσεις της.

Ηλίας Κικίλιας
Γενικός Διευθυντής

Ινστιτούτο ΣΕΤΕ (ΙΝΣΕΤΕ)
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Μετά από εννέα  χρόνια ύφεσης - ή οριακής ανάκαμψης κατά περιόδους - με
μείωση του ΑΕΠ κατά περισσότερο από 26%, μεγάλη πτώση των τραπεζικών
καταθέσεων, την ανεργία πάνω από 23%, τρείς ανακεφαλαιοποιήσεις τραπε-
ζών, τα capital controls σε ισχύ αλλά και τις συνεχείς μακρόσυρτες διαδικασίες
αξιολογήσεων που εντείνουν υπέρμετρα την οικονομική ανασφάλεια και εμπο-
δίζουν την ανάκαμψη, είναι φυσικό οι περισσότεροι πολίτες, επιχειρηματίες και
αναλυτές να είναι απαισιόδοξοι ως προς τις μεσο-μακροπρόθεσμες προοπτικές
της ελληνικής οικονομίας. 

Εντούτοις, υπάρχουν σημαντικά επιτεύγματα της οικονομίας κατά την περίοδο
2010 - 2017 που δημιουργούν αισιοδοξία για την ανάκαμψη και την σταδιακή
ανάκτηση του χαμένου εδάφους. Εφόσον δημιουργηθεί στη χώρα ένα περιβάλ-
λον σχετικής χρηματοοικονομικής ασφάλειας και εμπιστοσύνης, που σε μεγάλο
βαθμό προωθείται με την - έστω και καθυστερημένη - ολοκλήρωση της 2ης
αξιολόγησης χωρίς περαιτέρω αντιαναπτυξιακά δημοσιονομικά μέτρα, που να
δίνει τη δυνατότητα συνέχισης της οικονομικής πολιτικής χωρίς εκτροπές -
όπως του 1ου εξαμήνου του 2015 - και ανεξέλεγκτες καθυστερήσεις στις αξιο-
λογήσεις, υπάρχουν οι προοπτικές για ουσιαστική βελτίωση της οικονομικής
κατάστασης της χώρας που – σε αντίθεση με την ‘φούσκα’ της περιόδου 2002-
2009 – θα βασίζεται σε υγιή εξωστρεφή ανάπτυξη και όχι σε δανεισμό από το
εξωτερικό.

Ειδικότερα, η σταθεροποίηση και σταδιακή ανάκαμψη του ΑΕΠ οφείλεται κατά
κύριο λόγο στον εξαγωγικό αναπροσανατολισμό της ελληνικής οικονομίας (βλ.
Διαγράμματα 1.1 και 1.2):

- αιχμή της προσπάθειας αυτής αποτελεί ο εισερχόμενος τουρισμός, που
μεταξύ 2010 και 2016 παρουσίασε αύξηση εσόδων κατά 38% και 
όπου, πλέον, περισσότερο από το 90% της συνολικής τουριστικής δρα
στηριότητας της χώρας προέρχεται από το εξωτερικό και μάλιστα σε 
ένα παγκόσμια ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, 

- τα έσοδα από εξαγωγές αγαθών και λοιπών υπηρεσιών το 2016 ήταν
υψηλότερα κατά 30% σε σχέση με το 2010 παρά το εξαιρετικά δυσμε
νές χρηματοοικονομικό περιβάλλον για τις ελληνικές επιχειρήσεις, 

Αν και οι περισσότεροι πολίτες,
επιχειρηματίες και αναλυτές είναι
απαισιόδοξοι ως προς τις μεσο-
μακροπρόθεσμες προοπτικές της
ελληνικής οικονομίας...
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1.1 Οι αναπτυξιακές προοπτικές της Ελλάδας
και η βιωσιμότητα του Χρέους

1
Σύνοψη

...υπάρχουν σημαντικά επιτεύγ-
ματα της οικονομίας κατά την πε-
ρίοδο 2010 - 2017 που
δημιουργούν αισιοδοξία για την
ανάκαμψη και την σταδιακή ανά-
κτηση του χαμένου εδάφους.

Η σταθεροποίηση και σταδιακή
ανάκαμψη του ΑΕΠ οφείλεται
κατά κύριο λόγο στον εξαγωγικό
αναπροσανατολισμό της ελληνι-
κής οικονομίας.



- ενώ τα έσοδα από την ναυτιλία που έχει πληγεί διεθνώς, αλλά που ει
δικά για την Ελλάδα η επιβολή των capital controls το 2015 περιόρισε
περαιτέρω τα έσοδα από αυτήν, ήταν χαμηλότερα κατά 42,0%, δημι
ουργώντας την εικόνα που υπάρχει στο ευρύ κοινό για στασιμότητα των
ελληνικών εξαγωγών.

Επίσης, σημαντική είναι η μεταρρύθμιση του συστήματος διαχείρισης των Μη
Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ)1 των τραπεζών, που συντελέστηκε σε
μεγάλο βαθμό μετά τον Αύγουστο του 2015, με ουσιαστική συμβολή των Θε-
σμών. Η μεταρρύθμιση αυτή επιτρέπει στις τράπεζες να διαθέτουν σήμερα πολύ
μεγαλύτερες δυνατότητες ενεργού διαχείρισης των ΜΕΑ και συμβάλλουν ήδη
ουσιαστικά στη αναδιάρθρωση της χρηματοοικονομικής, διοικητικής και επιχει-
ρηματικής δομής των βιώσιμων υπερχρεωμένων επιχειρήσεων με στόχο την
αποκατάστασή τους σε πλήρη παραγωγική και επιχειρηματική λειτουργία με δια-
χειρίσιμες υποχρεώσεις. Ταυτόχρονα, η κεφαλαιακή επάρκεια των ελληνικών

71 ΣΥΝΟΨΗ 

Αιχμή του εξαγωγικού αναπρο-
σανατολισμού ο τουρισμός και οι
εξαγωγές αγαθών.

1   Περιλαμβάνονται τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια που είναι τα δάνεια των τραπεζών με καθυστέρηση 
μεγαλύτερη των 90 ημερών και τα δάνεια αβέβαιης είσπραξης χωρίς τη ρευστοποίηση των εξασφαλί

   σεων, ανεξαρτήτως ημερών που βρίσκονται καθυστέρηση.

Η θεσμική μεταρρύθμιση του συ-
στήματος διαχείρισης Μη Εξυπη-
ρετούμενων Ανοιγμάτων των
τραπεζών και ο υψηλός δείκτης
κεφαλαιακής επάρκειάς τους
υποστηρίζουν την δυνατότητα
αποτελεσματικής διαχείρισης του
προβλήματος των ‘κόκκινων δα-
νείων’.



τραπεζών διατηρείται στο υψηλό επίπεδο που επιτεύχθηκε μετά την ανακεφα-
λαιοποίηση του Νοεμβρίου 2015,  με τον δείκτη επάρκειας κεφαλαίων CET1
να υπερβαίνει το 16%, σημαντικά υψηλότερα από το όριο που θέτει η ΕΚΤ, αλλά
και σημαντικά υψηλότερα από τις εκτιμήσεις στις οποίες βασίστηκε η ανακεφα-
λαιοποίηση. Αυτό, σε συνδυασμό και με τις αναπτυξιακές δυνατότητες της ελ-
ληνικής οικονομίας, δημιουργεί σημαντικά περιθώρια ασφαλείας για την
κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, εφόσον δεν υπάρξει χρεωκοπία πολύ με-
γάλων επιχειρήσεων με συστημική επίδραση στην οικονομία. Επίσης, αν  και
το ύψος των ΜΕΑ παραμένει υψηλό στα € 105,1 δις (45,2% του συνόλου των
ανοιγμάτων) στο τέλος Μαρτίου 2017, τα δάνεια αυτά είναι καλυμμένα σε πο-
σοστό που προσεγγίζει το 100% με προβλέψεις και με εμπράγματες εξασφα-
λίσεις με χαμηλή αποτίμηση.

Επιπρόσθετα (βλ. Πίνακα 1.1), εφόσον υπάρξει μέση ετήσια αύξηση του ονο-
μαστικού ΑΕΠ κατά 3,7% (απολύτως εφικτό με μέση ετήσια αύξηση του πραγ-
ματικού ΑΕΠ κατά 1,8% και με μέσο πληθωρισμό 1,9%), πρωτογενή
πλεονάσματα άνω του 3,2% του ΑΕΠ μπορεί να προκύψουν ακόμη και με ση-
μαντική μείωση των εσόδων της Γενικής Κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ
(από 49,7% σε 40,8%) και ταυτόχρονη σημαντική αύξηση των πρωτογενών
δαπανών της Γενικής Κυβέρνησης σε απόλυτα μεγέθη (από € 80,5 δισ. σε €
109,8 δισ.). Προϋπόθεση βεβαίως είναι να μην ανατραπεί η εφαρμογή των
νέων παραμέτρων του συνταξιοδοτικού συστήματος που αποτρέπουν την πρό-
ωρη συνταξιοδότηση και οδηγούν σε μείωση της χρηματοδότησης του ελλεί-
ματος των συντάξεων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, και να συνεχισθεί και
ενταθεί η διαδικασία της εκλογίκευσης της λειτουργίας του δημόσιου τομέα στην
περίοδο 2021-2030, με αποτέλεσμα την περαιτέρω μείωση του κόστους λει-
τουργίας του κράτους και αύξησης της αποτελεσματικότητάς του.

Με το δημόσιο τομέα σημαντικά περιορισμένο και λειτουργικά αναβαθμισμένο
στα τέλη της δεκαετίας του 2020 και, κατά συνέπεια, τη φορολογική επιβά-
ρυνση των επιχειρήσεων και των ιδιωτών σημαντικά μειωμένη, οι προοπτικές
ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και στη δεκαετία του 2030 θα είναι πλέον
ουσιαστικά αυξημένες από τη μεγαλύτερη αύξηση της παραγωγικότητας των
συντελεστών της παραγωγής και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας σε όλους
τους τομείς της ελληνικής οικονομίας, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για να
υπερκεραστεί η αρνητική επίπτωση από τη γήρανση του πληθυσμού που θα
γίνει αισθητή στην αγορά εργασίας μετά το 2030.
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2016 87.5 49.7% 80.5 45.8% 6.9 3.9% 175.9
2017 86.9 48.0% 80.5 44.4% 6.4 3.5% 181.2 3.0%
2018 89.1 47.2% 80.4 42.6% 8.7 4.6% 188.6 4.1%
2019 91.3 46.5% 84.0 42.8% 7.3 3.7% 196.3 4.1%
2020 93.6 45.8% 86.0 42.1% 7.6 3.7% 204.2 4.0%
2021 95.9 45.3% 88.0 41.5% 7.9 3.7% 211.9 3.8%
2022 98.3 44.7% 91.0 41.4% 7.3 3.3% 219.8 3.7%
2023 100.8 44.2% 93.5 41.0% 7.3 3.2% 227.9 3.7%
2024 103.3 43.7% 95.7 40.5% 7.6 3.2% 236.3 3.7%
2025 105.9 43.2% 97.9 39.9% 8.0 3.3% 245.1 3.7%
2026 108.5 42.7% 100.1 39.4% 8.4 3.3% 254.2 3.7%
2027 111.2 42.2% 102.4 38.9% 8.8 3.4% 263.6 3.7%
2028 114.0 41.7% 104.8 38.3% 9.3 3.4% 273.3 3.7%
2029 116.9 41.2% 107.2 37.8% 9.7 3.4% 283.4 3.7%
2030 119.8 40.8% 109.8 37.4% 9.9 3.4% 293.9 3.7%

2.3% 2.2% 3.7%

Είναι εφικτή η επίτευξη υψηλών
πρωτογενών πλεονασμάτων με
ταυτόχρονη μείωση των εσόδων
της Γενικής Κυβέρνησης ως %
του ΑΕΠ και αύξηση των πρωτο-
γενών δαπανών της σε απόλυτα
μεγέθη.

Η διατήρηση υψηλών πρωτογε-
νών πλεονασμάτων είναι απαραί-
τητη για την βιωσιμότητα του
χρέους, την ανάκτηση της αξιοπι-
στίας και, εν τέλει της δυνατότη-
τας άσκησης ανεξάρτητης
οικονομικής πολιτικής.

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΤτΕ - Επεξεργασία: SETE Intelligence

Πίνακας 1.1: 

Σενάριο εξέλιξης των δημοσίων οικονομικών της Ελλάδος
στην περίοδο 2017-2030 



Από την άλλη πλευρά, η διατήρηση των πρωτογενών πλεονασμάτων του Πρω-
τογενούς Ισοζυγίου της Γενικής Κυβέρνησης (ΠΙΓΚ) σε μέσα επίπεδα υψηλό-
τερα του 3,0% του ΑΕΠ και στη δεκαετία 2021-2030 είναι όχι μόνο εφικτή
αλλά και αναγκαία διότι με αυτά διασφαλίζονται α) η βιωσιμότητα του ελληνικού
δημοσίου χρέους, όπως προκύπτει από την ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(Ιούλιος 2016) και β) η αποκατάσταση της αξιοπιστίας της χώρας που γ) συνε-
πάγεται και τη χαμηλού κόστους χρηματοδότηση από τις αγορές των σχετικά
χαμηλών χρηματοδοτικών της αναγκών, όπως αυτές διαμορφώνονται μετά τη
λήξη του 3ου Μνημονίου. Μετά την επίτευξη και διασφάλιση των στόχων αυτών,
θα είναι εφικτή η αποκλιμάκωσή των πλεονασμάτων. Όπως φαίνεται και στο
παράδειγμα του Πίνακα 1.2 με την μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων
στο 2%, το 2030:
- αφενός το χρέος θα είναι υψηλότερο κατά € 44 δισ. περίπου, έχοντας

επιβαρύνει περαιτέρω τις επερχόμενες γενεές, 
- και αφετέρου οι ετήσιες δαπάνες για τόκους αυξημένες κατά € 4 δισ. 

περίπου. 

Επιπροσθέτως, την περίοδο 2018 – 2030:
- αφενός οι συνολικές ανάγκες αναχρηματοδότησης του Χρέους (Έντοκα

Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ)+Δανεισμός) θα είναι αυξημένες
κατά € 55 δισ. 

- και αφετέρου οι συνολικές δαπάνες για τόκους θα είναι αυξημένες κατά
€ 25 δισ. περίπου, εκμηδενίζοντας σχεδόν πλήρως το όφελος από τον
‘δημοσιονομικό χώρο’ που θα δημιουργηθεί από την μείωση του πρω-
τογενούς πλεονάσματος στο 2%.

Εν κατακλείδι, οι οικονομικές προϋποθέσεις για την υγιή ανάπτυξη της χώρας
και την έξοδό της από την κρίση υπάρχουν και μπορούν να πραγματοποιηθούν,
εφόσον οι πολιτικές διαδικασίες και διεργασίες το επιτρέψουν – πόσο μάλλον
αν την υποστηρίξουν.

Το 2016 ο εισερχόμενος τουρισμός στην Ελλάδα παρουσίασε αύξηση των αφί-
ξεων (κατά +5,1% χωρίς τους επισκέπτες κρουαζιέρας ή κατά +7,5% συμπε-
ριλαμβανομένων των επισκεπτών κρουαζιέρας), ταυτόχρονα όμως κατέγραψε
μείωση των εσόδων (κατά -6,8% και -6,0% αντίστοιχα), λόγω της πανευρω-
παϊκής τάσης μείωσης της μέσης τουριστικής δαπάνης, το μειωμένο χρόνο πα-
ραμονής στη χώρα μας και την εκτενή χρήση προσφορών last minute από την
πλευρά των επιχειρήσεων για να καλύψουν την καθυστερημένη είσοδο στην

1.2 Ο ελληνικός τουρισμός το 2016 και οι προοπτικές του

2018 312.0 6.15 2018 312.0 6.15
2019 306.5 6.37 22.0 2019 306.5 6.70 22.0
2020 306.0 6.56 21.0 2020 306.0 7.20 21.0
2021 307.0 6.77 19.0 2021 306.9 7.65 19.0
2022 306.2 6.94 19.0 2022 305.4 8.01 19.0
2023 304.2 7.16 22.0 2023 307.2 8.57 26.0
2024 302.3 7.39 22.0 2024 311.2 9.19 28.0
2025 301.1 7.57 20.0 2025 315.7 9.75 26.0
2026 300.1 7.74 19.0 2026 319.7 10.25 25.0
2027 298.1 7.84 17.0 2027 324.7 10.75 24.0
2028 297.3 8.02 20.0 2028 329.9 11.27 27.0
2029 296.3 8.17 20.0 2029 335.4 11.80 29.0
2030 295.6 8.32 20.0 2030 339.6 12.27 30.0

95.0 241.0 119.5 296.0
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Ο τουρισμός εισφέρει άμεσα
σχεδόν 10% του ΑΕΠ ενώ, συ-
νυπολογιζομένων των έμμεσων
ωφελειών, εισφέρει 1 στα 4
ευρώ του  ελληνικού ΑΕΠ. Σε 3
νησιωτικές Περιφέρειες δημιουρ-
γεί 50%  ή και περισσότερο του
ΑΕΠ τους.

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΤτΕ - Επεξεργασία: SETE Intelligence

Πίνακας 1.2: 

Εκτίμηση της εξέλιξης του ετήσιου δανεισμού και του Χρέους
της Γενικής κυβέρνησης



αγορά λόγω των προβλημάτων με τις προσφυγικές / μεταναστευτικές ροές το
α’ 6μηνο του 2016 και την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της 1ης αξιολόγη-
σης την ίδια περίοδο. Έτσι το 2016 οι αφίξεις ανήλθαν σε 24,8 εκ. χωρίς τους
επιβάτες κρουαζιέρας ή 28,1 εκ. περιλαμβανομένων των επισκεπτών κρουα-
ζιέρας και τα έσοδα σε € 12,8 δισ. / € 13,2 δισ. αντίστοιχα. Παρ’ όλη την μεί-
ωση των εσόδων από τον εισερχόμενο τουρισμό, η συνολική συνεισφορά του
τουρισμού παραμένει υψηλή – σχεδόν 10% του ΑΕΠ άμεσα και 25% συνυπο-
λογιζομένων των έμμεσων ωφελειών. Επίσης, ο τουρισμός συμβάλλει στην κά-
λυψη του ελλείμματος του Ισοζυγίου Αγαθών κατά 80% ενώ στις τρεις κύριες
τουριστικές νησιωτικές περιφέρειες (Κρήτη, Ιόνιο, Ν. Αιγαίο) συνεισφέρει
άμεσα στην δημιουργία 50% και άνω του τοπικού ΑΕΠ.

Τα μέχρι στιγμής στοιχεία τουριστικής κίνησης, αλλά και τα οικονομικά στοιχεία
των αγορών μας στο εξωτερικό, δείχνουν μια ανοδική τάση για το 2017 που
μας επιτρέπουν να εκτιμήσουμε ότι οι διεθνείς αφίξεις  θα υπερβούν τα 26 εκατ.
από 24,8 εκατ. το 2016. Συμπεριλαμβανομένης και της κρουαζιέρας, η κίνηση
της οποίας αναμένεται, πλέον, πτωτική περίπου 20% σε σχέση με πέρυσι, λόγω
της γεωπολιτικής κατάστασης της ευρύτερης περιοχής της ΝΑ Μεσογείου, οι
συνολικές αφίξεις για το 2017 αναμένεται να υπερβούν τα 28,5 εκατ. Παράλ-
ληλα, εφόσον η μέση τουριστική δαπάνη ανακάμψει προς τα επίπεδα του 2015,
τα συνολικά έσοδα μπορούν να υπερβούν τα μεγέθη εκείνης της χρονιάς, δη-
λαδή να κινηθούν μεταξύ 14,2 - 14,5 δισ. Ευρώ.

Εάν επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, τότε ο τουρισμός μπορεί να συμβάλει ακόμα
πιο δυναμικά στην ελληνική οικονομία και να δώσει – τουλάχιστον φέτος – μια
επιπλέον μονάδα στο ΑΕΠ της χώρας. Μια μονάδα η οποία θα υποστηρίξει την
προσπάθεια της χώρας να πετύχει τους στόχους του Προγράμματος που έχει
συμφωνηθεί με τους Θεσμούς. 

Το παραπάνω πλαίσιο δημιουργεί μια μεγάλη, ίσως μοναδική, ευκαιρία που πρέ-
πει να υποστηριχθεί για να διευκολύνει τις απαραίτητες επενδύσεις α) σε υψη-
λής στάθμης κλίνες, β) σε αεροδρόμια και άλλες πύλες εισόδου, γ) για τη
δημιουργία πολιτιστικού τουριστικού προϊόντος, δ) την εντονότερη διασύνδεσή
του με άλλους κλάδους της ελληνικής οικονομίας όπως είναι ο αγρο-διατροφι-
κός αλλά και ε) σε soft ενέργειες όπως ημερολόγιο δραστηριοτήτων σε Αθήνα
και Θεσσαλονίκη για περαιτέρω ανάπτυξη τους ως προορισμούς city break,
προώθηση συνεδριακών υποδομών κλπ. (για μια σύντομη παρουσίαση βλ. Δι-
οικητική Σύνοψη έκθεσης εξειδίκευσης δράσεων Στρατηγικού Σχεδίου Τουρι-
σμού).

Χωρίς όμως την άμεση αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους και
επιχειρήσεων δεν θα δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες ώστε να υλο-
ποιηθούν οι απαραίτητες επενδύσεις στη χώρα μας. Βασικές προϋποθέσεις για
την δημιουργία φιλοεπενδυτικού περιβάλλοντος είναι, μεταξύ άλλων, η ύπαρξη
σταθερού φιλοεπενδυτικού φορολογικού πλαισίου – στο οποίο αναφερθήκαμε
εκτενώς στο 2ο τεύχος  του Ελληνικός Τουρισμός – Εξελίξεις και Προοπτικές,
καθώς και ο κατάλληλος χωροταξικός σχεδιασμός μέσω ενός αποτελεσματικού
Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. 

Το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο θα πρέπει να στοχεύει στην “δημιουργία και δια-
τήρηση ευημερούντων κοινωνικών, οικονομικών και οικολογικών συστημά-
των”, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την έννοια της αντοχής (“resilience”) ενός
συστήματος, δηλαδή “την δυνατότητα αυτό να απορροφά τις οχλήσεις, διατη-
ρώντας παράλληλα τον βασικό ρόλο και τις λειτουργίες του”. Η παραπάνω πρό-
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1.3 Η σημασία του χωροταξικού σχεδιασμού για τον τουρισμό

Ο τουρισμός μπορεί να συμβάλει
ακόμα πιο δυναμικά στην ελλη-
νική οικονομία και να δώσει μια
επιπλέον μονάδα στο ΑΕΠ της
χώρας.

Για την υλοποίηση των ανα-
γκαίων επενδύσεων είναι απα-
ραίτητη η θεσμοθέτηση ενός
νέου Ειδικού Χωροταξικού Πλαι-
σίου για τον Τουρισμό.



βλεψη αφορά στα φυσικά οικοσυστήματα και στο πολιτισμικό περιβάλλον, αλλά
και στην οικονομία, στο κοινωνικό κεφάλαιο και στην καινοτομία. Παράλληλα,
ένα Εθνικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό οφείλει να λειτουργεί ως κα-
ταλύτης για τον συμβιβασμό μεταξύ διαφορετικών αναπτυξιακών δυνάμεων και
κοινωνικών ομάδων με σπανίως απόλυτα κοινούς σκοπούς, στόχους και προ-
τεραιότητες – ένα όχι μόνο εθνικό αλλά διεθνές φαινόμενο (π.χ. αντιδράσεις
τοπικών κοινωνιών στην τουριστική δραστηριότητα σε πόλεις όπως η Βαρκε-
λώνη, η Βενετία και το Βερολίνο). Προς αυτή την κατεύθυνση, θα πρέπει να
λαμβάνει υπόψη τις διεθνείς τάσεις αλλά και την ελληνική ιδιαιτερότητα, τόσο
σε θέματα φυσικού περιβάλλοντος αλλά και κοινωνικών δομών, λειτουργίας
κράτους, ιδιοκτησίας γης και επιχειρηματικότητας. Σε κάθε περίπτωση, ένα τέ-
τοιο Σχέδιο δεν μπορεί παρά να είναι εφαρμόσιμο από το σύνολο των εμπλε-
κόμενων (μελετητές, δημόσια διοίκηση, οργανισμοί διαχείρισης τουριστικών
προορισμών, ιδιωτικός τομέας και κοινωνία των πολιτών). 

Συνεπώς, ο Στρατηγικός Χωροταξικός Σχεδιασμός για τον Τουρισμό είναι μέρος
της τέχνης του εφικτού. Είναι, λοιπόν, επιτακτική ανάγκη να καταρτισθεί ένα νέο
Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό που να απαντά εγκαίρως σε συγ-
κεκριμένες προκλήσεις, όπως στο να:
• θέτει στρατηγικές κατευθύνσεις αλλά και γενικούς όρους για το είδος

της τουριστικής ανάπτυξης – επιθυμητής αλλά και εφικτής - βάσει της 
τοποθέτησης της Ελλάδας ως έναν διεθνώς ανταγωνιστικό τουριστικό
προορισμό,

• συνδέει τους στόχους και τις κατευθύνσεις με τον αναπτυξιακό 
προγραμματισμό και με τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία,

• επιλύει σε χωρικό επίπεδο και με αρμονικό τρόπο αδιέξοδες, εκ πρώ
της όψεως, συγκρούσεις μεταξύ αναπτυξιακών πόλων και δυνάμεων,
χρήσεων και δραστηριοτήτων, υπερβαίνοντας τις μικροπολιτικές 
αντιλήψεις και αντιπαραθέσεις,

• αξιοποιεί την καινοτομία και τις πρόσφατες τάσεις σε διάφορους 
τομείς όπως η ψηφιακή διείσδυση, οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής
και προστασίας περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη τα σύγχρονα 
καταναλωτικά πρότυπα και τις ραγδαία αναπτυσσόμενες 
δημογραφικές ομάδες όπως αυτή των “Millennials”,

• προωθεί εν τέλει την δημιουργία ενός ανταγωνιστικού και βιώσιμου 
τουριστικού προϊόντος σε διεθνές επίπεδο και όχι αποκλεισμένο στα 
στενά εθνικά όρια, τα οποία προ πολλού έχουν ακυρωθεί.

Ένα νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό που θα αντιμετωπίσει με
επιτυχία τις παραπάνω προκλήσεις θα συμβάλλει αποφασιστικά στην περαιτέρω
ανάπτυξη του τουρισμού στην Ελλάδα και μέσω αυτού στην ανάκαμψη της οι-
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ο Στρατηγικός Χωροταξικός
Σχεδιασμός για τον Τουρισμό
είναι μέρος της τέχνης του εφι-
κτού και πρέπει να αντιμετωπί-
σει την πρόκληση για
επενδύσεις με περιβαλλοντική
προστασία.



Η ελληνική οικονομία στην περίοδο 2014-2017 βρίσκεται σε πορεία σταθε-
ροποίησης και σε μια διαδικασία αναστροφής της ύφεσης του 2008-2013, η
οποία, ωστόσο, έχει επιβαρυνθεί με αλλεπάλληλα  εμπόδια, όπως από την ανα-
τροπή του προγράμματος προσαρμογής στο 1ο 7μηνο 2015 και την επιβολή
των capital controls και ακόμη και από την υπέρμετρη και αδικαιολόγητη καθυ-
στέρηση της 1ης και της 2ης Αξιολόγησης του 3ου Μνημονίου, αλλά και από
τα αδικαιολόγητα αντιαναπτυξιακά δημοσιονομικά μέτρα του Ιουνίου 2016. Οι
εξελίξεις αυτές εκτιμάται ότι αφαίρεσαν από την αύξηση του ΑΕΠ 3,0 ποσοστι-
αίες μονάδες το 2015 και 3,7 π.μ. το 2016, ενώ εκτιμάται ότι θα αφαιρέσουν
επιπλέον 2,0 π.μ. από την αύξηση του ΑΕΠ στην περίοδο 2017-2018, ήτοι
σχεδόν 9,0 ποσοστιαίες μονάδας συνολικά (€ 15 – 17 δισ.).  

Στην περίοδο 2008-2013 σημειώθηκε συνολική πτώση του ΑΕΠ κατά -
26,4%. Η πτώση αυτή είχε σημειωθεί κατά ένα μέρος (κατά 4,6 π.μ.) στην πε-
ρίοδο της δημοσιονομικής κρίσης και της κρίσης δημοσίου χρέους 2008-2009
και κατά το υπόλοιπο στην περίοδο της δημοσιονομικής προσαρμογής και των
δραστικών μεταρρυθμίσεων στην οικονομία 2010-2013. Η οικονομία εισήλθε
σε πορεία σταθεροποίησης και ήπιας ανάκαμψης με αύξηση του ΑΕΠ κατά
0,4% το 2014 και κατά 0,4% στο 1ο 6μηνο 2015. Ωστόσο, η εκτροπή της οι-
κονομικής πολιτικής της χώρας στο 1ο 7μηνο 2015 οδήγησε σε νέα πτώση
του ΑΕΠ κατά -0,77% στο 2ο 6μηνο 2015, ενώ η υπέρμετρη και αδικαιολόγητη
καθυστέρηση της 1ης Αξιολόγησης του 3ου Μνημονίου συνέβαλε στη συνέχιση
της πτώσης κατά -0,43% και στο 1ο 6μηνο 2016. Η λήξη τελικά της 1ης αξιο-
λόγησης οδήγησε στην αξιοσημείωτη ανάκαμψη της οικονομίας κατά 2,1% σε
ετήσια βάση στο 3ο 3μηνο 2016 και δημιούργησε τις προοπτικές για ουσια-
στική θετική αύξηση του ΑΕΠ το 2016 ως σύνολο. Ωστόσο, η νέα - μη αναμε-
νόμενη - και πάλι αδικαιολόγητη καθυστέρηση και της 2ης Αξιολόγησης
ανέτρεψε και πάλι την θετική πορεία της οικονομίας και οδήγησε στην πτώση
του ΑΕΠ κατά -1,35% στο 4ο 3μηνο 2016. Συνολικά, και αυτή η οπισθοδρό-
μηση στο 4ο 3μηνο 2016 δεν απέτρεψε την αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,43% στο
2ο 6μηνο 2016 και κατά 0,01% το 2016 ως σύνολο. 
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2.1. Σταθεροποίηση το 2016, ανάκαμψη στο 1ο 3μηνο
2017 και προοπτικές ανάπτυξης για το 2017-2020

2
Οι Εξελίξεις στην Ελληνική Οικονομία

2.1.1. Ανάπτυξη με ανταγωνιστικότητα, υψηλά πρωτογενή πλεονά-
σματα και ισοσκελισμένο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών

Η ελληνική οικονομία στην πε-
ρίοδο 2014-2017 βρίσκεται σε
πορεία σταθεροποίησης και σε
μια διαδικασία αναστροφής της
ύφεσης του 2008-2013, η
οποία, ωστόσο, έχει επιβαρυνθεί
με αλλεπάλληλα  εμπόδια.



Επιπλέον, η πτώση του ΑΕΠ στο 4ο 3μηνο αποδείχθηκε τελικά ότι ήταν αποτέ-
λεσμα της μεγάλης πτώσης των επενδύσεων της Γενικής Κυβέρνησης (ΓΚ) κατά
€ 1,3 δις (-19,0%) με το μεγαλύτερο μέρος αυτής της πτώσης να καταγράφεται
στο 4ο 3μηνο 2016, όπου καταγράφηκε και πτώση των εσόδων από τα διαρ-
θρωτικά ταμεία της ΕΕ κατά € 1,16 δις, ή κατά -42,0%. Τόσο η ιδιωτική κατα-
νάλωση, όσο και οι επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα σημείωσαν σημαντική
άνοδο το 2016 κατά 1,4% και 9,2% αντίστοιχα, και ήταν σημαντικά αυξημένα
και στο 4ο 3μηνο 2016. 

Επομένως, το μόνο carry over από το 4ο 3μηνο του 2016 στο 1ο 3μηνο 2017
που θα έπρεπε να αναμένεται είναι μια σημαντικά θετική επίπτωση. Δηλαδή, α)
η συνέχιση και επιτάχυνση της αυξητικής πορείας της ιδιωτικής κατανάλωσης
και των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου του ιδιωτικού τομέα, και β) πραγματο-
ποίηση - καταγραφή στο 1ο 3μηνο του 2017 των επενδύσεων της γενικής κυ-
βέρνησης που δεν έγιναν στο 4ο 3μηνο του 2016 (λόγω, προφανώς, μη
είσπραξης των εσόδων από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης).
Το (α) πράγματι συνέβη, όπως θα αναλυθεί στη συνέχεια. Ωστόσο, ο καταπον-
τισμός σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα των επενδύσεων της γενικής κυβέρνησης
συνεχίστηκε, αφού οι εκταμιεύσεις από το ΠΔΕ στο 1ο 3μηνο του 2017 ήταν
μειωμένες κατά -36,9% έναντι του 1ου 3μήνου 2016 και κατά € 285 εκατ.
έναντι του στόχου που είχε τεθεί για το 3μηνο αυτό.  Ακόμη μεγαλύτερη πτώση
κατά -58,1% παρατηρείται και στις εισπράξεις από τα διαρθρωτικά ταμεία της
ΕΕ στο 1ο 3μηνο 2017. Η μεγάλη πτώση στις εισπράξεις από τα διαρθρωτικά
ταμεία της ΕΕ στο 4ο 3μηνο 2016 και στο 1ο 3μηνο του 2017 οφείλεται, προ-
φανώς, στη μεγάλη καθυστέρηση της 2ης Αξιολόγησης που, όπως αποδεικνύε-
ται, επηρεάζει και τις εκταμιεύσεις αυτών των κονδυλίων. Παρόλα αυτά, οι
δείκτες οικονομικής δραστηριότητας στην ελληνική οικονομία έδειξαν σημαντική
ανάπτυξη στο 1ο 3μηνο 2017 (4μηνο για τους τουριστικούς δείκτες), όπως
φαίνεται στον Πίνακα 2.1.

2015 2016 2017 2017
1.8% 4.2% 5.5% 4.4%
1.0% 2.5% 8.9% 7.2%

-10.3% -5.1% 24.0% 20.6%
3.1% 0.1% 1.0%
7.1% 5.1% -1.8% 3.2%
5.5% -6.4% -4.8% 2.4%
-4.4% -1.6% 7.4%
-2.9% -2.0% 4.2%
-1.5% -0.6% 2.8%
7.8% 7.2% 16.0%
-0.2% 1.4% 1.6%
-0.2% 0.1% 12.8%
-1.5% -0.6% 46.6%
-8.9% -6.1% 20.7% 19.2%

-14.3% -4.2% 19.8% 16.0%
3.4% -2.0% 6.9%
0.3% -0.4% 15.2%
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Οι δείκτες οικονομικής δραστη-
ριότητας στην ελληνική οικονομία
έδειξαν σημαντική ανάπτυξη στο
1ο 3μηνο 2017.

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ και Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ)

Πίνακας 2.1: 

Πορεία Ανάκαμψης Επιλεγμένων Κλάδων της Ελληνικής Οικονομίας



Όμως, η αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα που είναι εμφανής
από τα στοιχεία του Πίνακα 2.1., δεν αντικατοπτρίζεται πλήρως από τη σχετικά
περιορισμένη αύξηση του ΑΕΠ στο 1ο 3μηνο 2017 κατά 0,8% σε ετήσια βάση
(0,4% σε 3μηναία βάση). Αυτό οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην υπέρμε-
τρη αύξηση των εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών κατά 15,2% σε σταθερές
τιμές 2010, που οφείλεται στη μεγάλη αύξηση των πληρωμών για εισαγωγές
υπηρεσιών κατά +19,1% (4ο 3μηνο 2016: +8,5), μετά τη σημαντική ελά-
φρυνση των capital controls τον Ιούνιο 2016. Αν, για παράδειγμα, η αύξηση
των εισαγωγών ήταν στο 10% (που και πάλι θα ήταν πολύ υψηλή έναντι αύξη-
σης της εγχώριας τελικής δαπάνης στην οικονομία κατά 2,6% και των εξαγω-
γών αγαθών και υπηρεσιών κατά 6,9%), τότε η αύξηση του ΑΕΠ στο 1ο 3μηνο
2017 θα ήταν στο +2,6%.

Με βάση τα ανωτέρω, η ανάπτυξη στο 4ο 3μηνο 2016 και στο 1ο 3μηνο 2017
επιβαρύνθηκε ουσιαστικά από την αναβολή σε μεγάλη έκταση κρατικών επεν-
δυτικών προγραμμάτων, υπό την επίδραση της μεγάλης καθυστέρησης στην εί-
σπραξη των πόρων από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
επίσης από τη νέα αβεβαιότητα που προέκυψε με την αναίτια και πάλι καθυστέ-
ρηση και της 2ης Αξιολόγησης. Η καθυστέρηση αυτή σημειώνεται παρά το ότι
ο Π2016 υλοποιήθηκε με πλεόνασμα στο Πρωτογενές Ισοζύγιο της Γενικής
Κυβέρνησης (ΠIΓΚ) που ανήλθε τελικά στο 4,2% του ΑΕΠ (με βάση τα δεδο-
μένα του Προγράμματος Προσαρμογής), έναντι 0,5% που απαιτούσε το 3ο
Μνημόνιο και έναντι ελλείμματος -0,2% του ΑΕΠ που πρόβλεπαν οι Θεσμοί.
Επιπλέον, η ολοκλήρωση της Αξιολόγησης  καθυστέρησε για τουλάχιστον ένα
5μηνο, παρά το ότι οι βασικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που προέβλεπε
το Μνημόνιο τον Αύγουστο 2015 είχαν έγκαιρα υλοποιηθεί και επιπλέον έχουν
υλοποιηθεί και οι βασικές απαιτήσεις των Θεσμών που είχαν επιβληθεί τον Ιού-
νιο 2016 επί τη βάση λανθασμένων προβλέψεων για την οικονομία και τη δη-
μοσιονομική προσαρμογή. 

Σε κάθε περίπτωση, η πτώση του ΑΕΠ στο 4ο 3μηνο 2016 δεν απέτρεψε την
αύξησή του κατά 0,43% στο 2ο 6μηνο 2016 και κατά 0,01% το 2016, επι-
δόσεις που ήταν πολύ καλύτερες από τις προβλέψεις των Θεσμών για το 3ο
Μνημόνιο και για την ανακεφαλαιοποίηση των Τραπεζών, καθώς και από τις
προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της πλειοψηφίας των αναλυτών κατά
τη διάρκεια του 2016. Επιπλέον, η αρνητική εξέλιξη στο ΑΕΠ στο 4ο 3μηνο
2016 αποτελούσε σε μεγάλο βαθμό μεταφορά κρατικών επενδύσεων και πα-
ραγωγής (π.χ., για αύξηση των σημαντικά μειωμένων αποθεμάτων) στο 2017. 

Στη συνέχεια, η αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,8% στο 1ο 3μηνο 2017, παρά την
εκρηκτική αύξηση των εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών, όπως προαναφέρ-
θηκε, επιβεβαίωσε το γεγονός ότι η ελληνική οικονομία, παρά τα εμπόδια που
αντιμετωπίζει, βρίσκεται σε πορεία επιταχυνόμενης ανάκαμψης η οποία εκτι-
μούμε ότι θα καταγραφεί με πιο σαφή τρόπο και στα στοιχεία αύξησης του ΑΕΠ
στα επόμενα 3μηνα του 2017 και στα επόμενα έτη. Για το λόγο αυτό, με τη λήξη
τελικά και της 2ης Αξιολόγησης την 15η Ιουνίου 2017, ενισχύεται η πρόβλεψη
για αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,3% το 2017.

Οι ανωτέρω εξελίξεις, σε συνδυασμό με την ουσιαστική βελτίωση της διεθνούς
ανταγωνιστικότητας της χώρας,  ενισχύουν την εκτίμησή μας για επιτάχυνση
του μέσου ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας στο 2,8% στην περίοδο 2017-
2020 και στο 2,0% στην περίοδο 2021-2030. Με αυτή την επίδοση και με
την εφαρμογή των μέτρων προσαρμογής του Αυγούστου του 2015 και του Ιου-
νίου 2016, καθώς και με την απόδοση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων
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Η καθυστέρηση στην ολοκλή-
ρωση και της 2ης Αξιολόγησης,
παρά την υλοποίηση των βασι-
κών διαρθρωτικών μεταρρυθμί-
σεων και δημοσιονομικών
μέτρων που είχαν συμφωνηθεί,
επιβάρυνε σημαντικά την ανά-
καμψη του ΑΕΠ.



που πραγματοποιήθηκαν στην περίοδο 2010-2016 (στο ασφαλιστικό, το φο-
ρολογικό σύστημα, την αγορά εργασίας, το σύστημα υγείας, το τραπεζικό σύ-
στημα, στα προγράμματα αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης της δημόσιας
περιουσίας, στις ΔΕΚΟ και την Κεντρική Κυβέρνηση), τα πλεονάσματα του ΠΙΓΚ
εκτιμώνται 
- στο 3,5% του ΑΕΠ το 2017 (από 1,75% που απαιτείται από το 3ο 

Μνημόνιο), στο 4,5% το 2018 (από 3,5% αντίστοιχα), 
- σε επίπεδα που μπορούν να υπερβούν το 3,5% στην περίοδο 2019-

2022, όπως απαιτείται από τη συμφωνία με τους Θεσμούς στα 
πλαίσια της 2ης Αξιολόγησης και μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και με 
ουσιαστική φορολογική μεταρρύθμιση για περαιτέρω διεύρυνση της 
φορολογικής βάσης και για εξάλειψη των περιπτώσεων υπερφορολό
γησης και με λελογισμένη αύξηση των δαπανών για κοινωνική και 
αναπτυξιακή πολιτική 

- και άνω του 3,0% στην περίοδο 2023-2030, που είναι αναγκαίο για
την ομαλή χρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου από τις αγορές με
χαμηλό επιτόκιο και για την πλήρη αποκατάσταση της αξιοπιστίας και 
της πιστοληπτικής διαβάθμισης της Ελληνικής οικονομίας, και μπορεί 
να επιτευχθεί με βάση την ανάπτυξη της οικονομίας και τα μέτρα δημο
σιονομικής προσαρμογής που έχουν ήδη ληφθεί1. 

Τέλος, το εξωτερικό ισοζύγιο πληρωμών της χώρας έκλεισε το 2016 με ελά-
χιστο έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (με τις κεφαλαιακές με-
ταβιβάσεις) ύψους € 0,08 δις, έναντι πλεονάσματος ύψους € 2,2 δις το 2015
και ελλείμματος € 0,4 δις το 2014, από το τεράστιο έλλειμμα των € 30,7 δις
το 2008. Η εξέλιξη αυτή σημειώθηκε με σημαντική (εσωτερική) υποτίμηση της
πραγματικής σταθμισμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας του Ευρώ για την Ελλάδα
(με βάση το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος) κατά ποσοστό άνω του
25% το 2016 έναντι του 2009 με βάση την εξέλιξη του εγχώριου ΑΕΠ (εξαι-
ρουμένης της επίπτωσης της μεγάλης πτώσης των καθαρών εσόδων από τις
διεθνείς μεταφορές).    

1  Βλέπε επίσης και Κεφάλαιο 3 παρόντος τεύχους.

2.1.2. Οι εξελίξεις στις συνιστώσες του ΑΕΠ το 2016

Πιο αναλυτικά, όπως φαίνεται στον Πίνακα 2.2, η αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,43%
στο 2ο 6μηνο 2016 (-1,35% στο 4ο 3μηνο 2016) και κατά 0,01% το 2016
ως σύνολο, μετά την πτώση του κατά -0,43% στο 1ο 6μηνο 2016 κατά -
0,77% και στο 2ο 6μηνο 2015, οφείλεται: 

Πρώτον, στη μεγάλη αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 3,9% στο 2ο
6μηνο 2016 (3ο 3μηνο 2016: +6,7%, 4ο 3μηνο 2016: +1,2%) και κατά
1,4% το 2016, μετά την προσωρινή πτώση της κατά -1,0% στο 1ο 6μηνο
2016 και κατά -2,2% στο 2ο 6μηνο 2015 (1ο 6μηνο 2015: +1,8%, 2015: -
0,2%). Η σημαντική αυτή ανάκαμψη της ιδιωτικής κατανάλωσης είναι αποτέ-
λεσμα της σταδιακής αλλά συνεχιζόμενης σταθεροποίησης της οικονομίας και
της αύξησης (προφανώς) του συνολικού (καταγεγραμμένου και του μη καταγε-
γραμμένου - αφορολόγητου) διαθεσίμου εισοδήματος, καθώς και της εξάλει-
ψης, με τη λήξη της 1ης Αξιολόγησης, των προσδοκιών που υπήρχαν έως τον
Ιούνιο του 2016 για μια νέα κρίση πληρωμών και για Grexit. 

Δεύτερον, στη σημαντική αύξηση των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών κατά
7,3% στο 2ο 6μηνο 2016, μετά την πτώση τους κατά -12,0% στο 1ο 6μηνο
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Οι διαρθρωτικές μεταβολές που
έχουν γίνει επιτρέπουν την επί-
τευξη υψηλών πρωτογενών πλε-
ονασμάτων έως το 2030.

Η εσωτερική υποτίμηση οδήγησε
σε εξισορρόπηση του ισοζυγίου
τρεχουσών συναλλαγών.



2016 (αναθεωρημένα στοιχεία) και κατά -4,5% στο 2ο 6μηνο 2015.  Συνο-
λικά, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών ήταν μειωμένες κατά -2,0% το
2016, μετά την αύξησή τους κατά 3,4% το 2015 και κατά 7,8% το 2014. Σχε-
τικά με αυτές τις εξελίξεις σημειώνονται τα ακόλουθα: 

α) Η πτώση των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών στο 2ο 6μηνο 2015 και
στο 1ο 6μηνο 2016 οφείλεται αποκλειστικά στη σημαντική πτώση των εξαγω-
γών υπηρεσιών και κυρίως στη μεγάλη πτώση κατά -48,5% και κατά -44,1%
αντίστοιχα των εισπράξεων από τις διεθνείς μεταφορές (ναυτιλία). Οι εξαγωγές
αγαθών ήταν αυξημένες κατά 2,9% στο 2ο 6μηνο 2015 και κατά 3,0% στο
1ο 6μηνο 2016 (2015: +8,63%, 2016: +2,93%). 
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2016/2015 

2o 

2015 

2o 

2016 
2016/2015 

2015 2016 
2016/2015 

      
 83.4 82.3 -1.4% 84.1 86.3 2.5% 167.6 168.5 0.6% 

    63.7 63.1 -1.1% 63.3 65.8 3.9% 127.1 128.9 1.4% 
    19.7 19.2 -2.5% 20.8 20.4 -1.7% 40.5 39.6 -2.1% 

 9.6 9.9 2.9% 11.4 11.2 -2.3% 21.1 21.1 0.1% 
    0.8 0.6 -20.2% 0.6 0.6 -3.2% 1.4 1.2 -12.9% 
    3.0 3.2 6.9% 5.5 5.5 0.7% 8.4 8.7 2.9% 
    4.4 4.6 5.0% 3.9 3.6 -6.8% 8.3 8.3 -0.6% 
    1.4 1.5 1.5% 1.4 1.4 -1.3% 2.9 2.9 0.1% 

 0.7 2.9 334.1% -2.1 -4.5 110.7% -1.5 -1.6 11.0% 
 0.0 -0.1 -354.5% 0.3 0.5 54.7% 0.4 0.4 18.8% 

 93.0 92.2 -1.0% 95.6 97.5 2.0% 188.6 189.6 0.5% 
 27.5 24.2 -12.0% 29.6 31.8 7.3% 57.2 56.0 -2.0% 

 31.6 29.9 -5.4% 28.6 30.1 5.1% 60.2 59.9 -0.4% 

 -4.1 -5.7 38.9% 1.0 1.7 68.7% -3.0 -3.9 28.8% 
 89.6 89.3 -0.43% 94.8 95.2 0.43% 184.5 184.5 0.01% 

        

 
     -0.75     2.63     0.99 
     -0.55     -0.37     -0.46 

     0.31     -0.28     0.01 
        -0.18     -0.02     -0.10 
        0.23     0.04     0.13 
        0.24     -0.28     -0.03 

     2.46     -2.49     -0.09 
     -0.13     0.20     0.04 

     -1.77     0.75     -0.48 
  -      1.92     -1.54     0.14 

     -0.43     0.43     0.01 
 

β) Η σημαντική αύξηση των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών στο 2ο 6μηνο
2016 οφείλεται στην ανάκαμψη των εξαγωγών υπηρεσιών κατά 12,9% (λόγω
της ανάκαμψη των εισπράξεων από τις διεθνείς μεταφορές και από τις εξαγω-
γές λοιπών υπηρεσιών μετά τη λήξη της 1ης Αξιολόγησης και τη σημαντική ελά-
φρυνση των capital controls), καθώς και στην αύξηση των εξαγωγών αγαθών
κατά 2,9%. 

γ) Οι εισπράξεις από τον τουρισμό σε σταθερές τιμές 2010 ήταν σημαντικά αυ-
ξημένες το 2015 κατά 40,8% έναντι του 2012, αλλά το 2016 σημείωσαν
πτώση κατά -5,6%.

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ - Εκτιμήσεις: SETE Intelligence

Πίνακας 2.2: 

ΑΕΠ 2016 σε σταθερές τιμές 2010



Τρίτον, στη σημαντική αύξηση των εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών κατά
5,1% στο 2ο 6μηνο 2016 (4ο 3μηνο 2016: -2.2%), μετά την πτώση τους
κατά -5,4% στο 1ο 6μηνο 2016 και κατά -8,2% στο 2ο 6μηνο 2015. Η αύ-
ξηση αυτή οφείλεται στη μεγάλη αύξηση των πληρωμών για εισαγωγές υπηρε-
σιών κατά +19,1% (4ο 3μηνο 2016: +8,5), μετά τη σημαντική ελάφρυνση των
capital controls τον Ιούνιο 2016. Οι εισαγωγές αγαθών ήταν επίσης αυξημένες
κατά 2,7% στο 2ο 6μηνο 2016 (4ο 3μηνο 2016: -3,8%). Το 2016 ως σύ-
νολο οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών ήταν ελαφρά μειωμένες κατά -
0,4%, μετά την αύξησή τους κατά 0,3% το 2015. Το σημαντικό είναι ότι η
αύξηση των εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών αποκλιμακώθηκε στο -2,2%
στο 4ο 3μηνο 2016, μετά την εκρηκτική αύξησή τους κατά 14,1% στο 3ο
3μηνο 2016 (λόγω της ελάφρυνσης των capital controls) 2.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, οι καθαρές εξαγωγές (εξαγωγές αγαθών και
υπηρεσιών - εισαγωγές αγαθών) είχαν αρνητική επίπτωση στη μεταβολή του
ΑΕΠ κατά -0,48 π.μ. το 2016 (+0,9 π.μ. το 2015), αλλά στο 4ο 3μηνο 2016
είχαν θετική επίπτωση κατά 1,75 π.μ..  Επομένως, οι καθαρές εξαγωγές είχαν,
όπως αναμενόταν, σημαντική θετική επίπτωση στην αύξηση του ΑΕΠ στο 4ο
3μηνο 2016 και στο 2ο 6μηνο 2016.

Τέταρτον, στην πτώση των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου κατά -2,3% στο 2ο
6μηνο 2016 (4ο 3μηνο 2016: -13,5%, για τους λόγους που προαναφέρθη-
καν), με αρνητική επίπτωση στη μεταβολή του ΑΕΠ κατά -2,02 π.μ.) και στην
αύξησή τους κατά 0,1% το 2016. Συνολικά, οι εξελίξεις στον τομέα αυτό κατά
το 2015 και το 2016 παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.3.

2  Η νέα πολύ μεγάλη αύξηση των εισαγωγών αγαθών
και υπηρεσιών στο 1ο 3μηνο 2017 που αναλύεται
στη συνέχεια, που δεν συνάδει με την αύξηση της εγ-
χώριας τελικής δαπάνης και των εξαγωγών, θα πρέπει
και πάλι να αποδοθεί στην καθυστέρηση της 2ης Αξιο-
λόγησης και στις συνακόλουθες εκτιμήσεις αναλυτών
και προσδοκίες των επιχειρήσεων για πιθανή επανα-
φορά των capital controls που είχαν περιορισθεί τον
Ιούνιο του 2016. Με τη λήξη και της 2ης Αξιολόγησης
αναμένεται η επαναφορά και των εισαγωγών σε κα-
νονική πορεία, όπως φαίνεται στον Πίνακα 2.4. πιο
κάτω.

-5.2% -23.5% -21.5% 12.0%
4.3% -28.6% 31.4% -13.3%

Q4 2015 11.3% -18.7% 48.8% -11.7%
2015 -0.2% -25.8% 6.2% -1.5%

2.9% -20.1% 6.9% 5.0%
-2.3% -3.1% 0.7% -6.8%

Q4 2016 -13.5% -2.7% -11.7% -20.2%
2016 0.1% -12.8% 2.9% -0.6%

Q1 2017 12.8% -11.1% -26.6% 46.6%
Q2 2017* -3.5% -1.0% 4.9% -12.0%
Q3 2017* -1.2% 2.0% -3.8% -1.5%
Q4 2017* 9.1% 9.2% 9.0% 9.8%
2017* 4.1% -0.5% -1.5% 9.4%

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 2.3, η μεγάλη και μη αναμενόμενη πτώση των επεν-
δύσεων παγίου κεφαλαίου στο 4ο 3μηνο 2016 οφείλεται κυρίως στη μεγάλη
πτώση των επενδύσεων σε λοιπές κατασκευές (4ο 3μηνο.2016: -11,7%, 4ο
3μηνο.2015: +31,4%) και σε μηχανολογικό, μεταφορικό και τεχνολογικό εξο-
πλισμό (4ο 3μηνο 2016: -20,2%, 4ο 3μηνο 2015: -11,7%). Όπως προανα-
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Σημαντική αρνητική επίπτωση
στις επενδύσεις από την καθυ-
στέρηση στην ολοκλήρωση της
2ης Αξιολόγησης.

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, * Προβλέψεις

Πίνακας 2.3: 

ΑΕΠ 2016 σε σταθερές τιμές 2010
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φέρθηκε, η πτώση αυτών των επενδύσεων στο 4ο 3μηνο 2016, οφείλεται προ-
φανώς σε αποφάσεις για αναβολή κρατικών επενδυτικών προγραμμάτων,
λόγω της καθυστέρησης είσπραξης των επιχορηγήσεων από τα διαρθρωτικά
ταμεία της ΕΕ και λόγω της  μεγάλης αβεβαιότητας που προκλήθηκε και πάλι
από την αναίτια καθυστέρηση της 2ης Αξιολόγησης. Η εντυπωσιακή ανάκαμψη
των επενδύσεων σε μηχανολογικό, τεχνολογικό και μεταφορικό εξοπλισμό στο
1ο 3μηνο 2017 συνοδεύτηκε με μεγάλη πτώση των επενδύσεων σε λοιπές
κατασκευές λόγω και πάλι της καθυστέρησης των εισπράξεων των εσόδων του
ΠΔΕ από την ΕΕ. Αναμένεται ανάκαμψή τους από το 1ο 6μηνο του 2017, ιδιαί-
τερα μετά τη λήξη και της 2ης Αξιολόγησης. Από την άλλη πλευρά, η πτώση των
επενδύσεων σε κατοικίες επιβραδύνθηκε στο -2,7% στο 4ο 3μηνο 2016 και
στο -12,8% το 2016 ως σύνολο και διαμορφώθηκαν τελικά στα €1,24 δισ.
το 2016, από €24,8 δισ. το 2007. Ουσιαστική ανάκαμψη και των επενδύσεων
σε κατοικίες αναμένεται από το 3ο 3μηνο 2017.

Τέταρτον, στην μεταβολή των αποθεμάτων που συνέβαλε αρνητικά στη μετα-
βολή του ΑΕΠ κατά -1,8 π.μ. στο 4ο 3μηνο 2016 και κατά -0,1 π.μ. το 2016
ως σύνολο, μετά την επίσης αρνητική επίπτωσή τους κατά -1,01 π.μ. στη μετα-
βολή του ΑΕΠ το 2015. Οι μεταβολές αυτές είχαν ως συνέπεια την αποτροπή
της αύξησης του ΑΕΠ το 2015 και το 2016 και συνέβησαν παρά το ότι α) η πα-
ραγωγή της μεταποιητικής βιομηχανίας αυξήθηκε κατά 1,8% το 2015 και κατά
4,2% το 2016 και β) οι εισαγωγές αγαθών ήταν αυξημένες κατά 3,4% το
2015 και κατά 2,2% το 2016, ενώ από την άλλη πλευρά γ) οι επενδύσεις πα-
γίου κεφαλαίου ήταν μειωμένες κατά -0,2% το 2015 και ελάχιστα αυξημένες
κατά 0,1% το 2016 και, τέλος, δ) ο δείκτης όγκου στο λιανικό εμπόριο ήταν
μειωμένος κατά -0,5% το 2015 και ελάχιστα αυξημένος κατά 0,5% το 2016.
Παρόλα αυτά, αντί για την αναμενόμενη αύξηση των αποθεμάτων είχαμε μείωση
τόσο το 2015 όσο και το 2016.

Μετά τις ανωτέρω εξελίξεις το 2015 και το 2016, εκτιμάται ότι το συνολικό
αρνητικό αποτέλεσμα της πολιτικής της περιόδου Ιανουαρίου-Ιουλίου 2015
ήταν η μείωση του ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ κατά 3,0 ποσοστιαίες μονάδες
(π.μ.) το 2015 και κατά 3.7 π.μ. το 2016. Ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ μει-
ώθηκε, από το 2,9% και 3,7% αντίστοιχα που ήταν η εκτίμηση για το 2015 και
το 2016 έως τον Νοέμβριο του 2014 (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Autumn Economic
Forecasts 2014) στο -0,23% το 2015 και στο +0,01% το 2016. 

Βέβαια, η εξέλιξη αυτή ήταν πολύ καλύτερη από τις εκτιμήσεις των Θεσμών
(IMF WEO Οκτώβριος 2015) που πρόβλεπαν πτώση του ΑΕΠ κατά -2,3% το
2015 και κατά -1,3% το 2016. Επιπλέον, η πτώση του ΑΕΠ κατά -0,77% στο
2ο εξάμηνο 2015 και κατά -0,43% στο 1ο 6μηνο 2016 οφείλεται αποκλει-
στικά στη μεγάλη πτώση των καθαρών εισπράξεων από τις διεθνείς μεταφορές
και (σε μικρό βαθμό) από τις καθαρές εξαγωγές λοιπών υπηρεσιών - που με
τη σειρά τους οφείλονται στα capital controls. Συνολικά, το εγχώριο ΑΕΠ -εξαι-
ρουμένων των καθαρών εισπράξεων από τις διεθνείς μεταφορές - σημείωσε
θετική αύξηση τόσο στο 2ο 6μηνο 2015 όσο και στο 1ο 6μηνο του 2016.

Συμπερασματικά, με βάση τα ανωτέρω, η πτώση του ΑΕΠ στο 2ο 6μηνο 2015,
στο 1ο 6μηνο 2016 και στο 4ο 3μηνο 2016 μπορεί να θεωρηθεί ως προσω-
ρινή, ως καθαρό αποτέλεσμα των capital controls και των αδικαιολόγητων κα-
θυστερήσεων στις Αξιολογήσεις που επηρεάζουν τα έσοδα από τα διαρθρωτικά
ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το οικονομικό και το επιχειρηματικό-επεν-
δυτικό κλίμα.  H αποκατάσταση της ομαλότητας στο Τραπεζικό Σύστημα και στην
οικονομία μετά την οριστική ολοκλήρωση της 1ης και της 2ης αξιολόγησης του

Μείωση αποθεμάτων παρά την
αύξηση της παραγωγής.

Η πορεία του ΑΕΠ ήταν πολύ κα-
λύτερη από τις εκτιμήσεις των Θε-
σμών .



3ου Μνημονίου συνέβαλαν στην ουσιαστική ελάφρυνση των capital controls
τον Ιούνιο του 2016 και θεωρείται, πλέον, μακροοικονομικά εφικτό να οδηγή-
σουν στην πλήρη εξάλειψή τους ακόμη και εντός του έτους, ώστε να συμβάλουν
στη σταθεροποίηση και επιτάχυνση της ανάκαμψης της οικονομίας από το
2017.

Η εξέλιξη των βασικών συνιστωσών του ΑΕΠ στο 1ο 3μηνο 2017 παρουσιά-
ζεται στον Πίνακα 2.4. Ειδικότερα, φαίνεται η συνεχιζόμενη αυξητική πορεία της
ιδιωτικής κατανάλωσης (+1.6%), των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου
(+12,8%, λόγω της μεγάλης αύξησης των επενδύσεων σε μηχανολογικό, τε-
χνολογικό και μεταφορικό εξοπλισμό κατά 46,6%), της μεταβολής των αποθε-
μάτων κατά  10,4% και των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών κατά 6,9%.
Αντίθετα, η υπέρμετρη αύξηση των εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών κατά
15,5% αφαίρεσε από την αύξηση του ΑΕΠ στο 1ο 3μηνο 2017 -5,2 ποσοστι-
αίες μονάδες. 

Με βάση τα ανωτέρω και με το γεγονός τώρα της ολοκλήρωσης τελικά και της
2ης Αξιολόγησης την 15η Ιουνίου 2017, η πρόβλεψη για την αύξηση του ΑΕΠ
στα επόμενα 3μηνα του 2017 παρουσιάζεται στον Πίνακα 2.4. Τα σημαντικά
αποτελέσματα: α) της υπερ-συγκέντρωσης των εισαγωγών αγαθών και υπη-
ρεσιών στο 1ο 3μηνο 2017, β) της πολύ χαμηλής βάσης του 4ου 3μήνου
2016 και γ) της λήξης και της 2ης Αξιολόγησης, προσδιορίζουν την εκτιμώμενη
αύξηση του ΑΕΠ στα τρία επόμενα 3μηνα του 2017. Συνολικά, η καθυστέρηση
της 2ης Αξιολόγησης και τα αντιαναπτυξιακά - δημοσιονομικά μέτρα του Ιούνιου
2016 εκτιμάται ότι θα αφαιρέσουν τελικά τουλάχιστον 1,0 π.μ. από την αύξηση
του ΑΕΠ το 2017. Αντί για αύξηση κατά 3,3%, η εκτιμώμενη τώρα αύξηση πε-
ριορίζεται στο 2,3%.

2.1.3. Η εξέλιξη του ΑΕΠ στο 1ο 3μηνο 2017 και οι προοπτικές για
την περίοδο 2017-2020
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2017 2017* 2017* 2017* 2017*

40.2 1.5% 43.1 1.2% 42.4 -1.0% 44.0 1.3% 169.7 0.7%
30.8 1.6% 33.2 1.4% 32.7 -1.4% 33.2 1.4% 129.9 0.7%
9.4 1.0% 9.9 0.4% 9.7 0.2% 10.9 0.8% 39.9 0.6%
5.0 12.8% 5.2 -3.5% 5.1 -1.2% 6.6 9.1% 21.9 4.1%
0.3 -11.1% 0.3 -1.0% 0.3 2.0% 0.3 9.2% 1.2 -0.5%
1.1 -26.6% 1.8 4.9% 2.5 -3.8% 3.2 9.0% 8.6 -1.5%
2.9 46.6% 2.3 -12.0% 1.6 -1.5% 2.2 9.8% 9.0 9.4%
0.8 10.7% 0.8 5.5% 0.8 7.0% 0.8 7.5% 3.1 7.6%
3.0 10.4% 0.1 -60.9% -2.6 -32.0% -0.2 -77.8% 0.3 -117.1%
0.2 -253.8% 0.0 -59.5% 0.2 -71.0% -0.1 426.3% 0.3 -25.7%
45.3 2.6% 48.4 0.6% 47.5 -1.1% 50.6 2.2% 191.7 1.1%
11.1 6.9% 14.7 5.9% 19.0 -1.2% 12.7 1.1% 57.5 2.6%
16.7 15.2% 15.5 0.5% 13.2 -9.5% 15.6 1.0% 61.0 1.8%
-5.6 36.0% -0.8 -48.5% 5.8 24.7% -2.9 0.6% -3.5 -9.9%
42.8 0.82% 47.7 1.9% 50.9 3.0% 47.4 3.3% 188.7 2.30%

1.17 0.98 -0.94 1.00 0.51
0.22 0.08 0.04 0.19 0.13
1.34 -0.41 -0.13 1.19 0.47
-0.09 -0.01 0.01 0.06 0.00
0.65 -0.23 2.48 1.15 1.04
0.94 -0.09 -0.79 -0.18 -0.06
-3.51 1.58 2.34 -0.04 0.21
1.69 1.75 -0.47 0.30 0.78
-5.20 -0.16 2.81 -0.34 -0.57
0.82 1.91 3.00 3.32 2.30

Η καθυστέρηση της 2ης Αξιολό-
γησης και τα αντιαναπτυξιακά -
δημοσιονομικά μέτρα του Ιούνιου
2016 εκτιμάται ότι θα αφαιρέ-
σουν τελικά τουλάχιστον 1,0 π.μ.
από την αύξηση του ΑΕΠ το
2017.

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, * Προβλέψεις

Πίνακας 2.4: 

Προβλέψεις για την αύξηση του ΑΕΠ το 2017



Το πιο σημαντικό, ωστόσο,  είναι το ότι, η εκτροπή της οικονομικής πολιτικής
στην περίοδο Ιαν.-Ιουλίου 2015 και η νέα επιβάρυνση της οικονομίας κατά το
2016 και στο 1ο 6μηνο 2017 με νέες αβεβαιότητες από την καθυστέρηση της
1ης και της 2ης Αξιολόγησης και τα περιττά πολλές φορές αντιαναπτυξιακά δη-
μοσιονομικά μέτρα, δεν έχουν τελικά επηρεάσει αρνητικά τις προοπτικές ανά-
πτυξης της οικονομίας με μέσο ετήσιο ρυθμό περί το 2,8% στην περίοδο
2017-2020 και περί το 2,0% στην περίοδο 2021-2030. Η αναπτυξιακή αυτή
πορεία ακολουθεί την απώλεια ανάπτυξης 7,0 π.μ. του ΑΕΠ περίπου στην πε-
ρίοδο 2015-2016 εξ αιτίας των ανωτέρω, και υποθέτει την επιπλέον απώλεια
2 π.μ. του ΑΕΠ περίπου στην περίοδο 2017-2018, όπως προαναφέρθηκε.
Παρά τις ανωτέρω οπισθοδρομήσεις  και τα νέα εμπόδια στην ανάπτυξη και
παρά τις καθυστερήσεις σε επί μέρους τομείς (π.χ. Ελληνικό,  NPLs), με τη Συμ-
φωνία για το 3ο Πακέτο Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης (ΠΧΕ) και με την, έστω και
καθυστερημένη, λήξη της 1ης και της 2ης Αξιολόγησης, η μακροοικονομική
(δημοσιονομική) ισορροπία και οι κατακτήσεις στον τομέα των διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της χώρας που είχαν
επιτευχθεί έως το τέλος του 2014, όχι μόνο δεν διαταράχθηκαν ουσιαστικά
αλλά ενισχύθηκαν με νέες ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στην περίοδο 2015-
2017. 

Αυτά τα σημερινά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα της ελληνικής οικονομίας,
με αυξανόμενα πρωτογενή πλεονάσματα στη Γενική Κυβέρνηση, με ισορροπη-
μένο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών και με τη σημαντικά ενισχυ-
μένη και αυξανόμενη διεθνή ανταγωνιστικότητα της εγχώριας παραγωγής
διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων,  έχουν ήδη συμβάλλει στην πολύ ικανοποι-
ητική πορεία ανάπτυξης στην περίοδο 2014-2016 των δυναμικών παραγωγι-
κών κλάδων της χώρας , ως ακολούθως: 

Στον τουρισμό, με τις αφίξεις ξένων τουριστών να αυξάνονται στα 23,6 εκατ.
το 2015, από 15,5 εκατ. το 2012 και τις εισπράξεις από τον εξωτερικό τουρι-
σμό στα €14,1 δισ. το 2015, από €10,4 δισ. το 2012 (βλέπε επίσης το Διά-
γραμμα 2.1.). Η πτώση (-6,8%) στα έσοδα από τον εξωτερικό τουρισμό το
2016, παρά τη νέα αύξηση των αφίξεων κατά 5,1%, οφείλεται σε κάμψη της
Μέσης κατά Κεφαλήν Δαπάνης που μπορεί να αποδοθεί αφενός σε γενικότερη
τάση μείωσης της δαπάνης διεθνώς και αφετέρου στην αυξημένη χρήση προ-
σφορών της τελευταίας στιγμής (last minute offers) το καλοκαίρι του 2016 από
τις ελληνικές επιχειρήσεις λόγω της καθυστερημένης εισόδου της Ελλάδας στην
διεθνή τουριστική αγορά το έτος αυτό, αφενός ως αποτέλεσμα της καθυστέρη-
σης στην ολοκλήρωση της 1ης αξιολόγησης και της αρνητικής εικόνας για την
χώρα από το προσφυγικό/μεταναστευτικό θέμα. Ωστόσο, με τα υπάρχοντα τα
στοιχεία, οι προοπτικές για την ανάπτυξη του Τουρισμού το 2017 και στην πε-
ρίοδο 2017-2021 είναι εξαιρετικά ευνοϊκές. Ειδικότερα, στο 1ο 4μηνο 2017
καταγράφεται ήδη αύξηση των αφίξεων κατά 3,2% και αύξηση των εισπράξεων
κατά 2,4%. Επίσης, τα στοιχεία για τις κρατήσεις και τις προγραμματισμένες
αεροπορικές πτήσεις δείχνουν τη δυνατότητα νέας σημαντικής αύξησης των
αφίξεων το 2017 σε επίπεδα υψηλότερα από τα 24,8 εκατ. του 2016 και αύ-
ξηση των εισπράξεων από τον εξωτερικό τουρισμό σε επίπεδα υψηλότερα από
τα € 14,2 δις το 2017, από τα € 13,2 δις το 2016.

Επίσης, σύμφωνα με την προσφάτως επικαιροποιημένη μελέτη για την Εξειδί-
κευση δράσεων Στρατηγικού Σχεδίου Τουρισμού και Στρατηγική Μελέτη Ανά-
πτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού στον τουριστικό τομέα (ΙΝΣΕΤΕ 2015),
εκτιμάται ότι η Ελλάδα έως το 2021 μπορεί να προσελκύσει 35 εκατ. επισκέ-
πτες και να πλησιάσει τα € 20 δις έσοδα, από € 13,6 δις το 2016, υπό την
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Η εκτροπή της οικονομικής πολι-
τικής του 1ου επταμήνου 2015
και οι καθυστερήσεις της 1ης και
της 2ης Αξιολόγησης και τα πε-
ριττά πολλές φορές αντιαναπτυ-
ξιακά δημοσιονομικά μέτρα, που
αφαίρεσαν 9,0 π.μ. του ΑΕΠ, δεν
έχουν τελικά επηρεάσει αρνητικά
τις προοπτικές ανάπτυξης της οι-
κονομίας με μέσο ετήσιο ρυθμό
περί το 2,8% στην περίοδο
2017-2020 και περί το 2,0%
στην περίοδο 2021-2030. 

Τα αυξανόμενα πρωτογενή πλεο-
νάσματα, το ισορροπημένο εξω-
τερικό ισοζύγιο αγαθών και
υπηρεσιών και η σημαντικά ενι-
σχυμένη και αυξανόμενη διεθνή
ανταγωνιστικότητα της εγχώριας
παραγωγής διεθνώς εμπορεύσι-
μων προϊόντων,  έχουν ήδη συμ-
βάλλει στην πολύ ικανοποιητική
πορεία ανάπτυξης στην περίοδο
2014-2016 των δυναμικών πα-
ραγωγικών κλάδων της χώρας.



προϋπόθεση να πραγματοποιηθούν οι αναγκαίες επενδύσεις ύψους € 5-7 δις
στην ανωτέρω περίοδο για την κατασκευή νέων καταλυμάτων 4 και 5 αστέρων
καθώς και για να ανακαινιστούν/ αναβαθμιστούν υπάρχουσες υποδομές, ώστε
να είναι σε θέση ο κλάδος να προσελκύσει επισκέπτες υψηλής καταναλωτικής
δυνατότητας και να αυξήσει τα έσοδα ανά επισκέπτη. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα
με το αρμόδιο Υπουργείο, οι επενδύσεις στον τουρισμό ήταν ήδη σημαντικά αυ-
ξημένες στη διετία 2015-2016, ενώ η έναρξη της διαδικασίας αναβάθμισης
των 14 περιφερειακών αεροδρομίων από τις αρχές του 2017, καθώς και της
υλοποίησης των μεγάλων έργων τουρισμού και αναψυχής του Αστέρα Βου-
λιαγμένης και του Ελληνικού αναμένεται να σηματοδοτήσουν την υλοποίηση
νέων τουριστικών επενδυτικών προγραμμάτων από μεγάλους τουριστικούς ομί-
λους στους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της χώρας. Η προαναφερ-
θείσα μελέτη για τον Τουρισμό καταγράφει τις προοπτικές εκμετάλλευσης των
βασικών τουριστικών προϊόντων της χώρας, όπως το Ήλιος & Θάλασσα, το City
Break, τον Πολιτιστικό Τουρισμό, το MICE (Meetings, Incentives, Conferences,
and Events), και τον Ναυτικό τουρισμό.

Στις εξαγωγές αγαθών και λοιπών υπηρεσιών (εκτός του τουρισμού και των
διεθνών μεταφορών) που καταγράφουν άνοδο κατά 39,6% (4,9% ετησίως)
στην περίοδο 2009-2016, όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 2.1., παρά την επι-
βάρυνσή τους από εξαιρετικά αρνητικούς παράγοντες στην περίοδο της προ-
σαρμογής 2010-2013, αλλά και στην περίοδο των capital controls
2015-2016. Επιπλέον, η ανοδική πορεία των εξαγωγών αγαθών και λοιπών
υπηρεσιών επιταχύνθηκε σημαντικά και στο 1ο 4μηνο 2016 με αύξησή τους
κατά 10,2% σε τρέχουσες τιμές. Ειδικότερα, οι εξαγωγές αγαθών αποτελούν
την κινητήριο δύναμη για την αύξηση της παραγωγής της μεταποίησης, αλλά και
του αγροτικού τομέα3.

Στις διεθνείς μεταφορές: Αναμένεται επίσης η ανάκαμψη των εισπράξεων από
τις διεθνείς μεταφορές (που ήταν ήδη αυξημένες κατά 18,9% στο 1ο 4μηνο
2017 έναντι του 1ου 4μήνου  2016) με προοπτική να ανέλθουν έως το 2021
στο επίπεδό τους το 2009, δηλαδή στα € 11,6 δις από € 7,8 δις το 2016. Ση-
μειώνεται ότι το 2008 τα έσοδα από την πηγή αυτή ανέρχονταν σε € 17,63
δις. Το μόνο που απαιτείται για την ανάκαμψη αυτών των εσόδων είναι η απο-
κατάσταση της εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία και στη δυνατότητα της
χώρας να εξυπηρετεί τα χρέη της, η οποία με τα σημερινά δεδομένα είναι αδιαμ-
φισβήτητη. Στη σημερινή πραγματικότητα, η εμπιστοσύνη στις προοπτικές ανά-
πτυξης τις ελληνικής οικονομίας θα αυξάνεται και η πιστοληπτική της
διαβάθμιση θα αναβαθμίζεται, κάθε φορά που οι πραγματικές εξελίξεις στην
ανάπτυξη και στη δημοσιονομική προσαρμογή θα διαψεύδουν τις ακραία απαι-
σιόδοξες εκτιμήσεις και προβλέψεις του ΔΝΤ και άλλων φορέων με παρόμοιες
απόψεις, όπως έγινε με αδιαμφισβήτητο τρόπο το 2015 και το 2016.

Στις επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, παρά την προσωρινή, όπως αποδείχθηκε,
οπισθοδρόμηση του 4ου 3μήνου 2016 - λόγω των νέων ατέρμονων διαπραγ-
ματεύσεων για τη 2η Αξιολόγηση. Ήδη οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 12,8%
στο 1ο 3μηνο 2017, ενώ η προγραμματιζόμενη ανάπτυξη του τουρισμού και
των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών, όπως προαναφέρθηκε, αναμένεται να
σηματοδοτήσουν και την περαιτέρω επιτάχυνση της ανάκαμψη και ανάπτυξης
των επιχειρηματικών επενδύσεων, ενώ από το 2017 αναμένεται να αρχίσει
και η ανάκαμψη των επενδύσεων σε κατοικίες. Η υλοποίηση των μεγάλων επεν-
δυτικών έργων που προκύπτουν από τις ιδιωτικοποιήσεις (Ελληνικό, Αστέρας
Βουλιαγμένης, Περιφερειακά Αεροδρόμια, Λιμάνια, Ηλεκτρική Ενέργεια, κ.ά.)
και η εντατικοποίηση της υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 αναμένεται να

212 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Απαραίτητες οι επενδύσεις στον
τουρισμό για να αξιοποιηθεί η δυ-
ναμική του. 

Οι εξαγωγές αγαθών αποτελούν
την κινητήριο δύναμη για την αύ-
ξηση της παραγωγής της μεταποί-
ησης, αλλά και του αγροτικού
τομέα.

3   βλ. και Τεύχος 2, Κεφ. 2.

Η αποκατάσταση της αξιοπιστίας
της χώρας θα οδηγήσει στην επα-
νάκαμψη των εισροών από την
ναυτιλία.



συμβάλλουν επίσης σημαντικά στην ανάπτυξη των επενδύσεων στην περίοδο
2017-2020 από τα πολύ χαμηλά τους επίπεδα έως το 2016. Έτσι, ο ρυθμός
αύξησης των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου αναμένεται να επιταχυνθεί από
το 2017, όπως φαίνεται στον Πίνακα 2.5. πιο κάτω. Ως αποτέλεσμα, το ποσο-
στό των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου αναμένεται να αυξηθεί σταδιακά στο
12,9% του ΑΕΠ το 2020, από 11,4% του ΑΕΠ το 2016. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου που πραγματο-
ποιούνται σήμερα στην Ελλάδα είναι επενδύσεις για αύξηση της διεθνώς αντα-
γωνιστικής παραγωγικής δυναμικότητας των κλάδων της χώρας που παράγουν
διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα και όχι επενδύσεις σε κατοικίες και άλλες μη
ανταγωνιστικές δραστηριότητες που για την απόδοσή τους βασίζονταν στην
προνομιακή νομοθεσία, στη φοροδιαφυγή και την φοροαποφυγή και στο συνε-
χές φούσκωμα της εγχώριας ζήτησης με δανεισμό από το εξωτερικό. Ένα με-
γάλο μέρος του κεφαλαιακού εξοπλισμού που διογκώθηκε με τις διεθνώς μη
ανταγωνιστικές επενδύσεις έως το 2009 σήμερα έχει βγει εκτός αγοράς. Δεν
μπορεί επομένως να λαμβάνεται ως βάση για την εκτίμηση των αναγκαίων
επενδύσεων για τη χώρα στα χρόνια μετά το 2016, όπως παρουσιάζεται σε
διάφορες μελέτες τους τελευταίους μήνες.

Τέλος σημειώνεται ότι οι Ξένες Άμεσες Επενδύσεις στην Ελλάδα ανήλθαν στα
€ 2,78 δις το 2016, από € 1,03 δις το 2015 και έχουν ήδη ανέλθει στα €
1,34 δις στο 1ο 4μηνο 2017. 

Στη μεταποιητική βιομηχανία, όπου καταγράφεται ήδη σημαντική αύξηση της
παραγωγής κατά 1,8% το 2014 και το 2015, κατά 4,2% το 2016 και κατά
4,4% στο 1ο 4μηνο 2017. Η ανάκαμψη της βιομηχανικής παραγωγής είναι εμ-
φανής στο Διάγραμμα 2.2., καθώς και οι εκτιμήσεις για την συνέχιση της ανα-
πτυξιακής της πορείας και στα επόμενα έτη. 

Στην απασχόληση, όπου η εκ βάθρων μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας συμ-
βάλλει στην αύξησή της κατά 0,7% το 2014 και κατά 2,1% το 2015 και κατά
1,7% 2016 (Πίνακας 2.5.). Σημειώνεται ότι η αύξηση της απασχόλησης στην
περίοδο αυτή σημειώθηκε με εκτιμώμενη άνοδο της εγχώριας οικονομίας (εξαι-
ρουμένων των καθαρών εσόδων από τις διεθνείς μεταφορές) κατά 1,0% ετη-
σίως και με την απασχόληση στον ευρύτερο δημόσιο  τομέα και στην αγορά
ακινήτων να μειώνεται. Με την ανάκαμψη της οικονομίας και της αγοράς ακι-
νήτων από το 2017 η αύξηση της απασχόλησης εκτιμάται ότι θα επιταχυνθεί3.  
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3 Σε περιόδους "μετάβασης" από την βαθιά ύφεση
σε σταθεροποίηση της οικονομίας, πολύ μεγαλύτερη
σημασία από τους δείκτες ανεργίας, έχουν οι δεί-
κτες απασχόλησης και ακόμα μεγαλύτερη σημασία
έχουν οι ροές του εργατικού δυναμικού.  Για παρά-
δειγμα, αν οι προσδοκίες για απασχόληση "αναθερ-
μαίνονται", αναμένονται κινήσεις από τους
«αποθαρρυνμένους ανέργους» που έχουν αποχω-
ρήσει από το εργατικό δυναμικό και δεν προσμε-
τρώνται στους δείκτες ανεργίας, να επανέρχονται
στην αγορά εργασίας είτε απευθείας σε θέσεις απα-
σχόλησης είτε να αναζητούν εργασία, με αποτέλε-
σμα να αυξάνεται το ποσοστό ανεργίας.   Με άλλα
λόγια, η αύξηση του ποσοστού ανεργίας που οφεί-
λεται σε τέτοια ροή, είναι μια θετική ένδειξη που
οφείλεται στην βελτίωση των προσδοκιών των
ανέργων.

Οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου
που πραγματοποιούνται σήμερα
στην Ελλάδα είναι επενδύσεις για
αύξηση της διεθνώς ανταγωνιστι-
κής παραγωγικής δυναμικότητας
των κλάδων της χώρας που πα-
ράγουν διεθνώς εμπορεύσιμα
προϊόντα και όχι επενδύσεις σε
κατοικίες και άλλες μη ανταγωνι-
στικές διεθνώς δραστηριότητες
όπως στο παρελθόν.

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ και εκτιμήσεις SETE Intellıgence
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Όλα τα ανωτέρω σηματοδοτούν την εκτιμώμενη πορεία ανάπτυξης της ελληνι-
κής οικονομίας στην περίοδο 2017-2020  που παρουσιάζεται στον Πίνακα
2.6. Ανάπτυξη με στήριγμα: α) την ουσιαστική βελτίωση του οικονομικού κλί-
ματος στη χώρα και της επιχειρηματικής - επενδυτικής εμπιστοσύνης για τη
χώρα και β) την αυξανόμενη διεθνή ανταγωνιστικότητα των εγχωρίως παρα-
γομένων προϊόντων της (αγαθών και υπηρεσιών), την προσέλκυση Ξένων Άμε-
σων Επενδύσεων και την συνεπαγόμενη αύξηση των εξαγωγών και την
υποκατάσταση εισαγομένων.  Η αύξηση της εγχώριας ζήτησης στηρίζεται στη
διεθνώς ανταγωνιστική αύξηση της εγχώριας παραγωγής και όχι το αντίθετο.
Η ανάπτυξη συμβάλλει στην αύξηση της εγχώριας κατανάλωσης (ιδιωτικής και
δημόσιας) και στην αύξηση των πρωτογενών πλεονασμάτων στη ΓΚ (με βάση
το ισχύον δημοσιονομικό πλαίσιο) και όχι το αντίστροφο. Η Ελλάδα είναι μια
πολύ μικρή χώρα πλήρες μέλος της Ζώνης του Ευρώ και δεν έχει δυνατότητες
ανάπτυξης με φούσκωμα της εγχώριας ζήτησης, όπως άλλωστε αποδείχθηκε
με το σκάσιμο της φούσκας του 2002-2009 και ιδιαίτερα μετά το 2007.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*
4,511.6 4,567.2 4,545.6 4,446.0 4,165.5
4,572.4 4,124.2

4,576.4
4,564.1 4,610.5 4,556.0 4,389.8 4,054.4 3,695.0 3,513.2 3,536.3 3,610.7 3,673.6 3,744.9

1.2 -0.5 -2.2 -7.4 -0.6 0.6 1.5
1.4 -1.1 -7.0 -5.2 0.1 2.4 2.1 1.7
1.0 -1.2 -4.1 1.5 2.0
0.5 -5.1 -7.5 1.6 0.2 2.6
1.0 -1.2 -3.6 -7.6 -8.9 -4.9 0.7 2.1 1.7 1.9

Η εκ βάθρων μεταρρύθμιση της
αγοράς εργασίας συνέβαλε ση-
μαντικά στην αύξηση της απασχό-
λησης το 2014, το 2015 και το
2016.

Προοπτικές ανάπτυξης με διεθνή
ανταγωνιστικότητα και πρωτο-
γενή πλεονάσματα στην γενική
κυβέρνηση και όχι με φούσκωμα
της ιδιωτικής κατανάλωσης μέσω
δανεισμού από το εξωτερικό.

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ - Εκτιμήσεις: SETE Intelligence

Πίνακας 2.6: 

Εκτίμηση της εξέλιξης του ΑΕΠ και των συνιστωσών του, σε σταθερές τιμές 2010 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, * Εκτιμήσεις

Πίνακας 2.5: 

Απασχόληση σύνολο οικονομίας
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να αναθεωρήσει δραστικά τις προβλέψεις του για το 2017 και για το 2018 και
τα πρόσθετα μέτρα αποφεύχθηκαν.

Δεν αποφεύχθηκαν, βέβαια, τα νέα μέτρα για μείωση των συντάξεων κατά
1,0% του ΑΕΠ από το 2019 και για μείωση του αφορολόγητου ορίου στο φόρο
εισοδήματος με επιδίωξη την αύξηση των φορολογικών εσόδων κατά 1,0%
του ΑΕΠ από το 2020. Ωστόσο, αν τα μέτρα αυτά συνδυαστούν με τη λήψη θε-
τικών αντισταθμιστικών αντιμέτρων που έχουν ήδη θεσπιστεί με το ν.
4472/19.5.2017, θα καταστήσουν το τελικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα για
το 2019 και το 2020 μηδενικό, ενώ οι επιπτώσεις του συνολικού πακέτου των
αρνητικών και των θετικών μέτρων στην ανάπτυξη αναμένεται να είναι θετικές
λόγω της πολύ μεγαλύτερης ευνοϊκής επίπτωσης από τη μείωση της υπερφο-
ρολόγησης των επιχειρήσεων (μείωση του φόρου επί των κερδών των επιχει-
ρήσεων) και των ιδιωτών (μείωση των συντελεστών του φόρου εισοδήματος
και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης) και της αύξησης των κοινωνικών και
αναπτυξιακών δαπανών.

Συνολικά, το μεγάλο πλεόνασμα 4,2% στο ΠΙΓΚ το 2016 και το επίσης μεγάλο
πλεόνασμα στο ΠΙΓΚ, ύψους άνω του 3,5% του ΑΕΠ, που προβλέπεται για το
2017, με βάση τα στοιχεία εκτέλεσης του Π2017 στο 1ο 5μηνο 2017, περιο-
ρίζουν δραστικά την πιθανότητα να εμφανιστούν νέα εμπόδια στην ανάπτυξη
της οικονομίας με την επιβολή νέων αντιαναπτυξιακών δημοσιονομικών μέτρων
από τους δανειστές στην περίοδο 2017-2020. Αντίθετα, υπάρχουν τώρα ου-
σιαστικές δυνατότητες, με την περαιτέρω βελτίωση του μηχανισμού  είσπραξης
των εσόδων της ΓΚ, να προωθηθούν σημαντικές παρεμβάσεις προς την κατεύ-
θυνση της εκλογίκευσης του φορολογικού συστήματος της χώρας με σταδιακή
εξάλειψη των περιπτώσεων υπερφορολόγησης που επιβαρύνουν, ιδιαίτερα με
τα αντιαναπτυξιακά μέτρα του Ιουνίου 2016, τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τα
νοικοκυριά. 

Η Ελλάδα έχει σήμερα τη δυνατότητα για διεθνώς ανταγωνιστική ανάπτυξη διότι
οι δραστικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν στην πε-
ρίοδο 2010-2017 έχουν ήδη συμβάλλει στην αποκατάσταση της διεθνούς αν-
ταγωνιστικότητάς της. Ιδιαίτερα δε η ριζική μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας
και επαγγελμάτων, του Ελληνικού Ασφαλιστικού Συστήματος (ΕΑΣ) και του Συ-
στήματος Υγείας, καθώς και ο εξορθολογισμός της απασχόλησης και των αμοι-
βών στο δημόσιο τομέα (μεταρρύθμιση που πρέπει να συνεχιστεί για
μεγαλύτερη αύξηση και της παραγωγικότητας αυτού του τομέα), συμβάλλουν
όχι μόνο στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, αλλά και στην καλύτερη του
αναμενομένου εκτέλεση του Προϋπολογισμού το 2013-2020 με μεγάλη μεί-
ωση των πρωτογενών δαπανών της ΓΚ και με ανάκαμψη των εσόδων της ΓΚ.

Ειδικότερα, οι προοπτικές ανάπτυξης της οικονομίας στα επόμενα έτη ενισχύον-
ται από την  εντυπωσιακή εκτέλεση του Π2015 και του Π2016 με πολύ μεγα-
λύτερη του αναμενομένου αύξηση των εσόδων της ΓΚ και μείωση των
πρωτογενών δαπανών της ΓΚ. Αποτέλεσμα ήταν η επίτευξη  πρωτογενών πλε-
ονασμάτων στη Γενική Κυβέρνηση (ΓΚ) ύψους 0,2% του ΑΕΠ το 2015 (από
έλλειμμα -0,25% του ΑΕΠ που πρόβλεπε το 3ο Μνημόνιο και έλλειμμα -0.5%
που πρόβλεπε το ΔΝΤ), και 4,2% του AEΠ το 2016, έναντι πλεονάσματος
0,5% του ΑΕΠ που απαιτείται από το 3ο Μνημόνιο και ελλείμματος -0,2% του
ΑΕΠ που πρόβλεπαν οι Θεσμοί. Αυτή η εξέλιξη απέτρεψε, στα πλαίσια της 2ης
Αξιολόγησης, την σαφή πρόθεση του ΔΝΤ να επιβάλλει στην Ελλάδα νέα αν-
τιαναπτυξιακά - δημοσιονομικά μέτρα το 2017 και το 2018, με βάση τις προ-
βλέψεις του έως τον Φεβρουάριο 2017 για ύπαρξη δημοσιονομικού κενού
ύψους 1,0% του ΑΕΠ το 2017 και επιπλέον 1,0% του ΑΕΠ το 2018. Μετά την
ανακοίνωση του πλεονάσματος 4,2% στο ΠΙΓΚ το 2016, το ΔΝΤ αναγκάστηκε

Τα πολύ υψηλά πρωτογενή πλεο-
νάσματα του 2015 και του 2016
και το επίσης μεγάλο πλεόνασμα
που προβλέπεται για το 2017 πε-
ριορίζουν δραστικά την πιθανότητα
να εμφανιστούν νέα εμπόδια στην
ανάπτυξη της οικονομίας με την
επιβολή νέων αντιαναπτυξιακών
δημοσιονομικών μέτρων και …

… δίνουν ουσιαστικές δυνατότη-
τες για την εκλογίκευση του φο-
ρολογικού συστήματος της
χώρας.



Ο Δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στις υπηρεσίες που είχε ανέλθει στις
96,9 μον. τον Αύγουστο του 2014 (87,2 κατά μέσο όρο το 2014), είχε υπο-
χωρήσει σημαντικά στο 68,5 κατά μέσο όρο το 2015 και στο 50,4 τον Αύγου-
στο 2015 (λόγω της επιβολής των capital controls και των κινδύνων για Grexit).
Το 2016, είχε βελτιωθεί σημαντικά στο 85,1 τον Νοέμβριο 2016, από 67,6
τον Ιούλ.2016 (λόγω του Brexit). Ωστόσο, η μη αναμενόμενη υπέρμετρη καθυ-
στέρηση της 2ης Αξιολόγησης συνέβαλε και πάλι στην ανατροπή της αυξητικής
πορείας του δείκτη με μείωσή του στο 76,9 τον Φεβρουάριο 2017, για να βελ-
τιωθεί και πάλι ουσιαστικά στη συνέχεια λόγω των καλών προοπτικών του του-
ρισμού το 2017 και της βελτίωσης των προοπτικών στις μεταφορές και στους
ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς (εκτός των τραπεζών).  Ειδικό-
τερα, ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στα Ξενοδοχεία - Εστιατόρια - του-
ριστικά πρακτορεία που είχε υποχωρήσει στις 96 μον. τον Νοέμ.2016, από το
πολύ υψηλό των 109,1 μον. τον Οκτ. 2016 και των 109,6 μον. τον Σεπτ.2016,
υποχώρησε περαιτέρω στις 88,2 μον. τον Ιανουάριο 2017, για να ανακάμψει
στις 92,7 μον. τον Φεβρουάριο 2017 και στη συνέχεια στο πολύ υψηλό επίπεδο
των 115,8 μον. τον Μάιο 2017. Γενικά, ο δείκτης αυτός διαμορφώνεται σε
πολύ υψηλότερα επίπεδα από τις 88,9 μον. τον Μάιο 2016, τις 72,8 μον. τον
Φεβρουάριο του 2016 και τις 85,5 μον. το Νοέμβριο 2015. Επίσης, μεγάλη
βελτίωση σημειώθηκε στις επιχειρηματικές προσδοκίες στον τομέα των χερ-
σαίων μεταφορών, όπου ο σχετικός δείκτης ανήλθε στο 105,2 τον Μάιο 2017
(ανώτερη τιμή των τελευταίων 2,5 ετών), από 84 μον. τον Απρίλιο 2017 
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Με την προβλεπόμενη ανάπτυξη της οικονομίας και με δημοσιονομικά και διαρ-
θρωτικά μέτρα που επιβλήθηκαν από τους Θεσμούς τον Αύγουστο του 2015
και τον Ιούνιο του 2016 και εφαρμόζονται με συνέπεια από την Κυβέρνηση, η
πρόβλεψη είναι ότι το πλεόνασμα του ΠΙΓΚ θα υπερβεί το 3,5% το 2017 (έναντι
του στόχου του 3ου Μνημονίου για πλεόνασμα 1,75%), το 4,5% το 2018
(έναντι του στόχου για πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ) και το 3,5% το 2019 και το
2020. Επιπλέον, και το πλεόνασμα στο ΠΙΓΚ άνω του 3,5% του ΑΕΠ στην πε-
ρίοδο 2021-2022 και άνω του 2,2% του ΑΕΠ στην περίοδο 2023-2030, που
προβλέπεται από τη συμφωνία για τη λήξη της 2ης Αξιολόγησης, μπορεί να επι-
τευχθεί με την ανάπτυξη της οικονομίας και με τα ήδη θεσπισμένα και εφαρμο-
ζόμενα μέτρα μείωσης των συντάξεων και γενικότερα των πρωτογενών
δαπανών της ΓΚ ως ποσοστό του ΑΕΠ, καθώς και με τη συνεχιζόμενη βελτίωση
του βαθμού είσπραξης των θεσπισμένων και των βεβαιωμένων φόρων που
έχει αρχίσει από το 4ο 3μηνο 2015 και συνεχίζεται απρόσκοπτα έως σήμερα.
Ιδιαίτερη ώθηση θα δινόταν στην επίτευξη των συμφωνηθέντων πλεονασμάτων
με ασφάλεια , αν από το 2017 η Κυβέρνηση, σε συνεργασία με τους Θεσμούς,
δώσει στη δημοσιότητα ένα πρόγραμμα σταδιακού εξορθολογισμού του φορο-
λογικού συστήματος της χώρας (με βασικό στόχο την εξάλειψη της υπερφορο-
λόγησης) και του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας (με κύριο στόχο την
αποκατάσταση υγιούς σχέσης μεταξύ εισφορών και παροχών, ιδιαίτερα για τους
ασφαλισμένους με περισσότερα από 35 έτη ασφάλισης). 

Καταλύτης για το οικονομικό
κλίμα η αναβολή αλλά και η ολο-
κλήρωση της 2ης Αξιολόγησης.



Η αύξηση του γενικού Δείκτη Οικονομικού Κλίματος (ESI) στο 95,1 τον Δεκέμ-
βριο 2016 και τον Ιανουάριο 2017, από 89,0 τον Φεβρ.2016 οφείλεται στην
έστω και καθυστερημένη λήψη της 1ης Αξιολόγησης του 3ου Μνημονίου και
στην είσπραξη της δόσης των € 10,3 δις από το Πακέτο Χρηματοδοτικής Ενί-
σχυσης (ΠΧΕ) του Αυγούστου 2015 και στις εκτιμήσεις που υπήρχαν για έγ-
καιρη λήξη (έως το τέλος Ιανουαρίου 2016) και της 2ης Αξιολόγησης. Μετά τη
διάψευση αυτών των εκτιμήσεων, ο δείκτης μειώθηκε και πάλι στις 92,9 μον.
τον Φεβρουάριο 2017. Στη συνέχεια, ο δείκτης διακυμάνθηκε στις 93-94,5
μον., για να ανακάμψει στις 94.0 μον. τον Ιούνιο 2017, μετά την οριστική λήξη
της 2ης Αξιολόγησης. Γενικά, παρά τη βελτίωση του 2ου 6μήνου 2016 και του
1ου 6μήνου 2017, ο δείκτης παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Σε αυτό συμ-
βάλλει το πολύ χαμηλό ακόμη επίπεδο της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, της
οποίας ο σχετικός δείκτης εξακολουθεί να διαμορφώνεται στο -68,8 τον Ιούνιο
2017, από -69,7 τον Μάιο 2017 και από -73,3 τον Φεβρουάριο 2017, -64,4
τον Δεκέμβριο 2016, -63,6 τον Οκτώβριο 2016 και από -43,6 τον Ιούν.2015.
Επίσης, σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα εξακολουθεί να διαμορφώνεται ο δείκτης
επιχειρηματικών προσδοκιών στις κατασκευές, στο 41,5 τον Ιούν.2017, από

Πηγή: ΙΟΒΕ.
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32,1 τον Μάιο 2017, 51,8 τον Μάρτιο 2017, 46,2 τον Φεβρουάριο 2017,
58,1 τον Ιαν.2017, 49,4 τον Νοέμβριο 2016, 39,2 τον Οκτώβριο 2016 και
από 72,7 τον Φεβρουάριο 2016. Αντίθετα, σημαντικά βελτιωμένοι είναι οι δεί-
κτες επιχειρηματικών προσδοκιών στη βιομηχανία και στο λιανικό εμπόριο. Οι
δείκτες αναμένεται να βελτιωθούν περαιτέρω στους επόμενους μήνες, ιδιαίτερα
μετά τη λήξη της 2ης Αξιολόγησης και μάλιστα χωρίς νέες - αναίτιες - επιβα-
ρύνσεις στην οικονομία για την περίοδο 2017-2018.
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Οι προοπτικές εξωστρεφούς ανάπτυξης της
ελληνικής οικονομίας και το Δημόσιο Χρέος

Μετά από 9 χρόνια ύφεσης, ή οριακής ανάκαμψης κατά περιόδους, με μείωση
του ΑΕΠ κατά περισσότερο από 26%, μεγάλη πτώση των τραπεζικών καταθέ-
σεων, την ανεργία να διαμορφώνεται ακόμη πάνω από το 23%, τρεις ανακε-
φαλαιοποιήσεις τραπεζών, την εκτροπή της οικονομικής πολιτικής στο πρώτο
επτάμηνο του 2015 και τα capital controls σε ισχύ, αλλά και τις συνεχείς μα-
κρόσυρτες διαδικασίες αξιολογήσεων που εντείνουν υπέρμετρα την οικονομική
ανασφάλεια και εμποδίζουν την ανάκαμψη και την ανάπτυξη της οικονομίας,
είναι φυσικό οι περισσότεροι πολίτες, επιχειρηματίες και αναλυτές να είναι απαι-
σιόδοξοι ως προς τις μεσο-μακροπρόθεσμες προοπτικές της ελληνικής οικο-
νομίας. 

Εντούτοις, υπάρχουν σημαντικά επιτεύγματα στον τομέα της σταθεροποίησης,
εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης της οικονομίας κατά την περίοδο 2010-2017
που μας δημιουργούν αισιοδοξία για την ανάκαμψη και την σταδιακή ανάκτηση
του χαμένου εδάφους. Ειδικότερα, εφόσον δημιουργηθεί στη χώρα ένα περι-
βάλλον σχετικής χρηματοοικονομικής ασφάλειας και εμπιστοσύνης, υπάρχουν
οι προοπτικές για ουσιαστική βελτίωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας
που -σε αντίθεση με την ‘φούσκα’ της περιόδου 2002 – 2009 και ιδιαίτερα
μετά το 2007- θα βασίζεται σε υγιή εξωστρεφή ανάπτυξη και όχι σε δανεισμό
από το εξωτερικό. 

Αυτό το περιβάλλον χρηματοοικονομικής ασφάλειας και εμπιστοσύνης  σε με-
γάλο βαθμό προωθείται με την (έστω και καθυστερημένη) ολοκλήρωση της 2ης
αξιολόγησης χωρίς περαιτέρω αντιαναπτυξιακά-δημοσιονομικά μέτρα, τουλά-
χιστον για το 2017 και το 2018. Η εξέλιξη αυτή  δίνει τη δυνατότητα συνέχισης
της οικονομικής πολιτικής χωρίς εκτροπές -όπως αυτή του 1ου επταμήνου του
2015- και χωρίς ανεξέλεγκτες καθυστερήσεις στις αξιολογήσεις, και δημιουρ-
γεί τις προϋποθέσεις για επιτάχυνση της ανάκαμψης και της ανάπτυξης της οι-
κονομίας στην περίοδο 2017-2020. 

Την άποψή μας αυτή την αναπτύσσουμε κατωτέρω σε δυο  βασικούς άξονες:
- Την αύξηση των εξαγωγών αγαθών, του τουρισμού και των εξαγωγών

λοιπών υπηρεσιών (εκτός του τουρισμού και των διεθνών μεταφορών)
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3.1. Εισαγωγή

3

Αν και οι περισσότεροι πολίτες,
επιχειρηματίες και αναλυτές να
είναι απαισιόδοξοι ως προς τις
μεσο-μακροπρόθεσμες προοπτι-
κές της ελληνικής οικονομίας...

...υπάρχουν σημαντικά επιτεύγ-
ματα στον τομέα της σταθεροποί-
ησης, εξυγίανσης και
αναδιάρθρωσης της οικονομίας
κατά την περίοδο 2010-2017
που μας δημιουργούν αισιοδοξία
για την ανάκαμψη και την στα-
διακή ανάκτηση του χαμένου εδά-
φους εφόσον δημιουργηθεί στη
χώρα ένα περιβάλλον σχετικής
χρηματοοικονομικής ασφάλειας
και εμπιστοσύνης



και την αυξανόμενη εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας (βλέπε και
το προηγούμενο τεύχος Ελληνικός Τουρισμός – Εξελίξεις και Προοπτι
κές, Τεύχος 2, Ιαν. 2017) 

- Τη δυνατότητα επίτευξης επαρκών πρωτογενών πλεονασμάτων στην 
περίοδο 2017-2030, τα οποία θα εξασφαλίσουν: 
o την ομαλή κάλυψη από την αγορά των εξαιρετικά χαμηλών δανειακών
αναγκών της χώρας μετά την έξοδό της από το 3ο Μνημόνιο και 
o την αναγκαία ουσιαστική ενίσχυση της διεθνούς αξιοπιστίας της 
χώρας και της πιστοληπτικής της διαβάθμισης, για την αυτόνομη λει
τουργία της χωρίς Μνημόνια και για την είσοδό της σε πορεία αυτοδύ-

3.2. Η εξέλιξη των εξαγωγών και της εξωστρέφειας της
ελληνικής οικονομίας

Συχνά υποστηρίζεται ότι η ελληνική οικονομία παραμένει ουσιαστικά «μη αντα-
γωνιστική» και ότι οι εξαγωγές συνεχίζουν να υστερούν έναντι εκείνων των
άλλων ευρωπαϊκών χωρών που εφάρμοσαν ανάλογα με την Ελλάδα προγράμ-
ματα δημοσιονομικής προσαρμογής με χρηματοδότηση από το ΔΝΤ και τη Ζώνη
του Ευρώ. Χαρακτηριστικό, αλλά όχι αποκλειστικό, παράδειγμα αυτών των προ-
σεγγίσεων είναι το παρακάτω Διάγραμμα 3.1 και ο Πίνακας 3.1, που συνήθως
χρησιμοποιούν οι Θεσμοί και άλλοι αναλυτές για να δείξουν: (1)  ότι το ποσοστό
αύξησης των ελληνικών εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών το 2015 σε σχέση
με το 2008 ήταν πολύ χαμηλότερο από εκείνο της Ιρλανδίας, της Πορτογαλίας
και της Ισπανίας και (2), ως συνέπεια του ανωτέρω, ότι η διεθνής ανταγωνι-
στικότητα της Ελλάδος υστερεί. 

       
 88.2% 23.9% 28.8% 9.7% 36.5% 

 89.7% -20.8% 18.6% -4.2% 31.9% 
 89.3% -4.2% 25.8% 9.0% 34.6% 

 

Πηγή: ΔΝΤ και Eurostat
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Πίνακας 3.1: 

Εξαγωγές Αγαθών και Υπηρεσιών: % Δ το 2016 έναντι του 2008



Η ανάπτυξη αυτή, στην περίοδο έως το 2008, στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό στην
πολύ μεγάλη αύξηση των εσόδων από τις διεθνείς μεταφορές (κυρίως από τη
ναυτιλία), που (με βάση τα στοιχεία του Ισοζυγίου Πληρωμών) από € 8,64 δισ.
το 2000 ανήλθαν σε € 19,2 δισ. το 2008. Από τότε τα έσοδα από τις διεθνείς
μεταφορές μειώθηκαν σε € 13,55 δισ. το 2009 και στη συνέχεια είχαν μειωθεί
στα € 9,97 δισ. το 2015 και στα € 7,81 δισ. το 2016. Οι διεθνείς μεταφορές
είναι ο μοναδικός τομέας που επηρεάζει αρνητικά την αύξηση των εξαγωγών
και οδηγεί στην (υποτιθεμένη) υστέρηση τους. Η πτώση των εσόδων στον τομέα
αυτό σχετίζεται κατά κύριο λόγο  με την πτώση των εσόδων από την ποντοπόρο
ελληνική ναυτιλία, η οποία οφείλεται κατά ένα μικρό μόνο μέρος στην υποχώ-
ρηση της ναυτιλίας διεθνώς και κατά το κύριο μέρος της στην απώλεια εμπιστο-
σύνης στην Ελλάδα λόγω του δημοσιονομικού εκτροχιασμού της και της κρίσης
δημοσίου χρέους το 2009 και το 2010 και στην εκτροπή της οικονομικής πο-
λιτικής και τη συνεπαγόμενη επιβολή των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων
(capital controls) στο πρώτο επτάμηνο του 2015. Σημειώνεται ότι τα έσοδα από
τη ναυτιλία αποτελούν ουσιαστικά μεταβιβάσεις εισοδημάτων που αποκτήθηκαν
από οικονομική δραστηριότητα στο εξωτερικό. Επομένως, η πτώση των εσόδων
από την πηγή αυτή δεν έχει σχέση με τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των εγχω-
ρίως παραγομένων αγαθών και υπηρεσιών στην Ελλάδα. 

Aκόμη και αν διατηρηθεί ως έτος αναφοράς το 2008 (Διάγραμμα 3.3), οι εξα-
γωγές αγαθών, ο τουρισμός και οι εξαγωγές λοιπών υπηρεσιών (δηλαδή οι εξα-
γωγές υπηρεσιών εκτός του τουρισμού και των μεταφορών) κατέγραψαν
ικανοποιητική αύξηση. Ειδικότερα, η αύξηση των εξαγωγών αγαθών και υπη-
ρεσιών της Ελλάδος το 2016 έναντι του 2008 ήταν 24%, έναντι 22% της Γερ-
μανίας και του μέσου όρου της Ζώνης του Ευρώ (ΕΖ-19), 10% της Ιταλίας, 29%
της Ισπανίας και 37% της Πορτογαλίας.  
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Η αρνητική εικόνα για τις ελληνικές εξαγωγές στο Διάγραμμα 3.1. και στον Πί-
νακα 3.1. προκύπτει γιατί ως έτος βάσης λαμβάνεται το 2008, έτος αιχμής  για
τις ελληνικές εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Αγνοείται δηλαδή ότι την πε-
ρίοδο 1996-2008, η ανάπτυξη των ελληνικών εξαγωγών αγαθών και υπηρε-
σιών ήταν πολύ υψηλότερη από την αντίστοιχη της Ιταλίας, της Ισπανίας και της
Πορτογαλίας αλλά και του μέσου όρου των 19 χωρών της Ευρωζώνης (ΕΖ-19)
(βλ. Διάγραμμα 3.2).

Την δεκαετία προ Μνημονίων, οι
ελληνικές εξαγωγές αυξήθηκαν
πολύ ταχύτερα απ’ ότι στις άλλες
μεσογειακές χώρες και στην Ευ-
ρωζώνη, λόγω μεγάλης αύξησης
των εσόδων από την ναυτιλία



Στο Διάγραμμα 3.4. πιο κάτω φαίνεται καθαρά η σημαντική πτώση των εσόδων
της Ελλάδας από τις διεθνείς μεταφορές (κυρίως από τη ναυτιλία) κατά την πε-
ρίοδο 2008-2016 που έχει συμβάλλει στην πτώση των εξαγωγών αγαθών
και υπηρεσιών, όπως προαναφέρθηκε, με έτος βάσης το 2008. Είναι επίσης
αξιοσημείωτο ότι η σημαντική ανάπτυξη των εξαγωγών αγαθών, του τουρισμού
και των λοιπών υπηρεσιών συντελέστηκε σε μια περίοδο μεγάλης ύφεσης και
ανασφάλειας στην οικονομία με πολλά εμπόδια στην εξαγωγική δραστηριότητα,
που επιπλέον συνδυάστηκε και με την απότομη πτώση των εισαγωγών αγαθών
και υπηρεσιών, καθώς και του ΑΕΠ, όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 3.5. Κατά
συνέπεια, η περιεκτικότητα των ελληνικών εξαγωγών σε εισαγωγές το 2016
ήταν σημαντικά χαμηλότερη σε σχέση με το 2008, και αντίστοιχα ήταν αυξημένη
η εγχώρια προστιθέμενη αξία. 
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Η αρνητική εικόνα για τις ελληνι-
κές εξαγωγές κατά την περίοδο
των Μνημονίων βασίζεται εξ ολο-
κλήρου στην κάμψη των εσόδων
από την ναυτιλία, ενώ οι εξαγω-
γές αγαθών και λοιπών υπηρε-
σιών έχουν αυξηθεί σημαντικά



Εστιάζοντας στην αποτελεσματικότητα του ελληνικού προγράμματος προσαρ-
μογής από την έναρξή του το 2010 (Πίνακας 3.2.), παρατηρεί κανείς ότι οι εξα-
γωγές αγαθών στην Ελλάδα είχαν αρκετά καλές επιδόσεις κατά την περίοδο
2010-2016, καταγράφοντας αύξηση κατά 32,6%. Η επίδοση αυτή ήταν κα-
λύτερη από αυτή της Ισπανίας (29,5%) και της Ιταλίας (20,4%) και ελαφρά χα-
μηλότερη από εκείνη της Πορτογαλίας (38,7%)1 . Οι εξαγωγές αγαθών και
υπηρεσιών ήταν επίσης αυξημένες κατά 12,1% το 2016 έναντι του 2010,
αλλά η επίδοση αυτή ήταν σημαντικά χαμηλότερη από εκείνη των άλλων χωρών
του Πίνακα λόγω της πτώσης των εξαγωγών υπηρεσιών, όπως προαναφέρ-
θηκε.
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 72.7% 32.6% 29.5% 20.4% 38.7% 

 68.6% -6.1% 28.2% 12.8% 32.0% 

 71.0% 12.1% 29.2% 19.0% 36.9% 

Αναλύοντας τις συνιστώσες των εξαγωγών (Διάγραμμα 3.6.) παρατηρούμε ότι
τα έσοδα των εξαγωγών από τον εξωτερικό τουρισμό (σε πραγματικές τιμές)
ήταν το 2016 κατά 38% υψηλότερα σε σχέση με το 2010, ενώ τα έσοδα από
εξαγωγές αγαθών και λοιπών υπηρεσιών ήταν υψηλότερα κατά 30% σε σχέση
με το 20102. Αντίθετα, τα έσοδα από τις διεθνείς μεταφορές ήταν χαμηλότερα
κατά 42,0%  σε σχέση με το 2010 . Όπως προαναφέρθηκε, οι εξελίξεις αυτές
έλαβαν χώρα κατά την περίοδο 2010-2016 με πολλαπλά εμπόδια στην εξα-
γωγική δραστηριότητα, τη χώρα να βρίσκεται σε ύφεση, πιστωτική ασφυξία και
τεράστια ανασφάλεια ως προς την παραμονή της στο Ευρώ ως αποτέλεσμα
λανθασμένων χειρισμών από τις ελληνικές κυβερνήσεις και το πολιτικό σύ-
στημα αλλά και σκληρής μεταχείρισης της χώρας από τους Θεσμούς.

2 Τα έσοδα από τις διεθνείς μεταφορές λαμβάνονται
ως το μέγεθος που προκύπτει αν από τις εξαγωγές
υπηρεσιών σε σταθερές τιμές 2010 αφαιρεθούν τα
έσοδα από τον τουρισμό και τις λοιπές υπηρεσίες απο-
πληθωρισμένα με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.

1 Ο ρυθμός ανάπτυξης των εξαγωγών στην Ιρλανδία
δεν μπορεί να συγκριθεί με τον αντίστοιχο των άλλων
χωρών που περιλαμβάνονται στον Πίνακα, καθώς οι
εξαγωγές των μεγάλων πολυεθνικών από όλη την Ευ-
ρώπη καταχωρίζονται στην Ιρλανδία προκειμένου
αυτές να επωφεληθούν από τους χαμηλούς φορολο-
γικούς συντελεστές που ισχύουν σε αυτή τη χώρα.

Πίνακας 3.2: 

Εξαγωγές Αγαθών και Υπηρεσιών: % Δ το 2016 έναντι του 2010

Πηγή: Eurostat



Για τους παραπάνω λόγους, ο χαμηλός ρυθμός ανάπτυξης που κατέγραψαν οι
εξαγωγές υπηρεσιών κατά την περίοδο 2010-2016 δεν ήταν παρά το αποτέ-
λεσμα της πτώσης των εσόδων από τη ναυτιλία και δεν είχε ουσιαστική σχέση
με τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των βασικών παραγωγικών (είτε εξαγωγικών
είτε προσανατολισμένων στην υποκατάσταση εισαγωγών στην εγχώρια αγορά)
κλάδων της ελληνικής οικονομίας. 

Συνεπώς, αν εξαιρέσουμε τα έσοδα από τη ναυτιλία, η Ελλάδα κατέγραψε  κα-
λύτερες επιδόσεις στις εξαγωγές κατά την περίοδο 2010 - 2016 έναντι των
άλλων ευρωπαϊκών χωρών που εφάρμοσαν προγράμματα δημοσιονομικής
προσαρμογής με χρηματοδότηση από το ΔΝΤ και τη Ζώνη του Ευρώ, παρά το
γεγονός ότι οι Έλληνες εξαγωγείς ασκούν έως σήμερα τις επιχειρηματικές τους
δραστηριότητες σε ένα εξαιρετικά αντίξοο οικονομικό περιβάλλον. Αυτές οι
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Ο τουρισμός είναι η αιχμή του
εξαγωγικού αναπροσανατολι-
σμού της ελληνικής οικονομίας.

Παρά το πολύ δυσμενές οικονο-
μικό περιβάλλον για τους Έλληνες
εξαγωγείς, η αύξηση των εξαγω-
γών εγχωρίως παραγομένων
προϊόντων και υπηρεσιών στην
Ελλάδα υπερέβη αυτήν άλλων
χωρών που εφάρμοσαν Μνημόνια



πολύ καλές επιδόσεις στον τομέα των εξαγωγών αγαθών και λοιπών υπηρε-
σιών και του τουρισμού ήταν αποτέλεσμα της σημαντικής βελτίωσης της διε-
θνούς ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας ως προς τις τιμές και το κόστος κάτι
που ήταν με τη σειρά του ήταν αποτέλεσμα του πρωτοφανούς προγράμματος
μεταρρυθμίσεων που εφαρμόστηκε στην Ελλάδα κατά την περίοδο 2010-
2016. 

Με αυτή την ήδη δραστικά βελτιωμένη και σε σταθερή τροχιά βελτίωσης αντα-
γωνιστικότητα, και με την σε σημαντικό βαθμό αναμορφωμένη θεσμική και ορ-
γανωτική δομή της οικονομίας η οποία δίνει σήμερα μεγαλύτερη προτεραιότητα
στην παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων παρά σε μη εμπορεύσιμα
αγαθά, και με την ανάκαμψη των παραγωγικών επενδύσεων, συμπεριλαμβα-
νομένων των άμεσων ξένων επενδύσεων (που έχει ήδη αρχίσει από το 2016),
η εξαγωγική δραστηριότητα της Ελλάδας αναμένεται να αυξηθεί σταθερά κατά
την περίοδο 2017-2030. Το ποσοστό των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών
στο ΑΕΠ έχει ήδη αυξηθεί  (στο 30,4% το 2016, από 19,9% το 2009, ενώ
αναμένεται να ανέλθει στο 32% το 2020. Παρομοίως έχει αυξηθεί και το πο-
σοστό των εξαγωγών αγαθών (στο 16,8% του ΑΕΠ το 2016, από το 9,1% το
2009). Ο τουρισμός, που έχει ήδη πετύχει την σχεδόν απόλυτη εξωστρέφεια
και αποτελεί πλέον εξαγωγική δραστηριότητα κατά 90%, αναμένεται να συνε-
χίσει να διαδραματίζει κομβικό ρόλο προς αυτήν την κατεύθυνση. Η συνολική
συμβολή του (άμεση και έμμεση) αναμένεται να ξεπεράσει τα €43 δισ. και το
1εκ. απασχολούμενους έως το 2021.
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3.3. Πρωτογενή πλεονάσματα και Χρέος 

Η αναπάντεχη καθυστέρηση και της 2ης Αξιολόγησης του 3ου Μνημονίου συ-
νέβη παρά το ότι: α) οι δημοσιονομικοί στόχοι του 3ου Μνημονίου ξεπεράστηκαν
κατά πολύ τόσο το 2015 όσο και, πολύ περισσότερο, το 2016, όπου το πλεό-
νασμα στο  Πρωτογενές Ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης (ΠΙΓΚ) διαμορφώ-
θηκε τελικά στο 4,2% του ΑΕΠ) και β) οι βασικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις
που προβλέπονταν από το 3ο Μνημόνιο έχουν υλοποιηθεί στο σύνολό τους,
και επιπλέον έχουν υλοποιηθεί σχεδόν πλήρως και τα αντιαναπτυξιακά - δημο-
σιονομικά μέτρα του Ιουνίου 2016 (που ήταν σε μεγάλο βαθμό μη αναγκαία),
αλλά και οι πολυάριθμες λεπτομερειακές παρεμβάσεις σε όλους τους τομείς
της οικονομίας που επιβλήθηκαν στα πλαίσια της 1ης και της 2ης Αξιολόγησης
(πολλές από τις οποίες αποτελούσαν ουσιαστικές βελτιώσεις σε μεταρρυθμί-
σεις που είχαν ήδη συντελεστεί, ενώ άλλες εξυπηρετούσαν γενικότερους στό-
χους ουσιαστικά  άσχετους με τη βασική επιδίωξη της βελτίωσης του θεσμικού
και οργανωτικού πλαισίου λειτουργίας της ελληνικής οικονομίας).
Αποτέλεσμα αυτών των χρήσιμων μεταρρυθμίσεων (για παράδειγμα στον τομέα
είσπραξης των δημοσίων εσόδων, στη διαχείριση των επισφαλών απαιτήσεων
των τραπεζών, και πάνω από όλα της εκλογίκευσης της λειτουργίας της αγοράς
εργασίας το 2012) είναι η υπερ-απόδοση στον τομέα της δημοσιονομικής προ-
σαρμογής που προαναφέρθηκε καθώς και η αποτροπή της βαθιάς ύφεσης  στην
οικονομία που πρόβλεπαν οι Θεσμοί και οι περισσότεροι αναλυτές για το 2015
και για το 2016. Από την άλλη πλευρά η καθυστέρηση στις Αξιολογήσεις  είχε
σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας,
όπως προαναφέρθηκε, δυσχεραίνοντας την αποκατάσταση του οικονομικού
κλίματος και της επιχειρηματικής και επενδυτικής εμπιστοσύνης και θέτοντας
ουσιαστικά εμπόδια στη δημοσιονομική προσαρμογή της χώρας και την οριστική
έξοδό της από την κρίση. 
Ειδικότερα, βασική αιτία της καθυστέρησης της 2ης αξιολόγησης δεν ήταν  κά-
ποια καθυστέρηση της υλοποίησης των απαιτήσεων του 3ου Μνημονίου και

Ο τουρισμός έχει πετύχει την
απόλυτη εξωστρέφεια και 90%
των εσόδων του προέρχεται από
το εξωτερικό.



αυτών που επιβλήθηκαν στα πλαίσια της 1ης Αξιολόγησης, αλλά οι απαιτήσεις
του ΔΝΤ για εξειδίκευση σημαντικών μέτρων ελάφρυνσης του Ελληνικού χρέ-
ους που διακρατείται από τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς, οι οποίες ωστόσο βα-
σίζονται σε εξαιρετικά απαισιόδοξες προβλέψεις για τις προοπτικές ανάπτυξης
και δημοσιονομικής προσαρμογής που δεν προκύπτουν από τα πραγματικά δε-
δομένα της Ελληνικής οικονομίας. Προβλέψεις που αποτελούν σήμερα ένα ιδι-
αίτερα επώδυνο εμπόδιο στην προσπάθεια της χώρας για προσέλκυση
επενδύσεων, για ανάκαμψη και για είσοδο σε πορεία αυτοδύναμης ανάπτυξης.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το ΔΝΤ το Ελληνικό δημόσιο χρέος δεν είναι βιώσιμο
διότι:  α) η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας στην περίοδο 2021-2030 δεν
μπορεί να υπερβεί το 1,0% ετησίως σε σταθερές τιμές, και β) η Ελλάδα δεν
μπορεί να επιτύχει διατηρήσιμα πρωτογενή πλεονάσματα στη ΓΚ άνω του 1,5%
του ΑΕΠ μετά το 2018. 

Ως αποτέλεσμα αυτών των αιτιάσεων του ΔΝΤ (οι προβλέψεις του οποίου, ση-
μειωτέο, διαψεύστηκαν καταλυτικά τόσο το 2015 όσο και το 2016), ακόμη και
μετά την ολοκλήρωση και της 2ης Αξιολόγησης,  τα Ελληνικά κρατικά ομόλογα
που διακρατούνται από τον ιδιωτικό τομέα δεν επιλέγονται για αγορά από την
ΕΚΤ (η οποία έχει ήδη αγοράσει κρατικά ομόλογα άλλων χωρών της Ζώνης του
Ευρώ αξίας  € 1.600 δισ) στα πλαίσια της πολιτικής της για ποσοτική ενίσχυση
της ρευστότητας στην οικονομία της Ζώνης του Ευρώ.  

Στην παρούσα ενότητα υποστηρίζεται ότι η ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας
στη δεκαετία του 2020 μπορεί να ανέλθει σε 1,8% σε σταθερές τιμές και 3,7%
σε τρέχουσες τιμές και ότι η επίτευξη πλεονασμάτων στο Πρωτογενές Ισοζύγιο
της Γενικής Κυβέρνησης (ΠΙΓΚ) της τάξης του 3,5% του ΑΕΠ είναι απολύτως
εφικτά και μάλλον αναγκαία, τουλάχιστον έως ότου αποκατασταθεί η αξιοπιστία
της ελληνικής οικονομίας στις αγορές. Σε κάθε περίπτωση, η εμπειρία για την
ανάπτυξη και τη δημοσιονομική προσαρμογή στη διετία 2015-2016 δεν στη-
ρίζει ούτε τις απόψεις για αδυναμία επίτευξης πλεονασμάτων 3,5%, ούτε για
χαμηλό μακροπρόθεσμο ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας της τάξης
του 1,0%. Σημειώνεται ότι με μηδενική ανάπτυξη το 2016, το πρωτογενές πλε-
όνασμα της ΓΚ υπερέβη το 4,2% του ΑΕΠ. Επιπλέον, μόνο από τις περικοπές
των συντάξεων και τη δραστική αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης
και με βάση τις ισχύουσες προβλέψεις για την αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ
στην περίοδο 2017-2022, φαίνεται ότι εξασφαλίζεται η μείωση των πρωτο-
γενών δαπανών της ΓΚ κατά περίπου 4,2%  του ΑΕΠ το 2022 έναντι του 2016
(όπου το πλεόνασμα του ΠΙΓΚ ήταν 4,2% του ΑΕΠ), με τις δαπάνες για συντά-
ξεις να μειώνονται από το 17,7% του ΑΕΠ το 2016 στο 13,5% του ΑΕΠ το
2022 και με την προοπτική η πτωτική πορεία να συνεχιστεί (με χαμηλότερο
ρυθμό) και μετά το 2022.

3.3.1. Προοπτικές ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας
στη δεκαετία 2021-2030

Αναφορικά με την εκτιμώμενη αύξηση του ΑΕΠ στην περίοδο 2021-2030, λαμ-
βάνουμε ως βάση την εκτίμηση-πρόβλεψη ότι θα αυξηθεί κατά 3,2% το 2020
(Πίνακας 2.6.). Εκτιμάται επίσης ότι η ανεργία θα έχει μειωθεί το 2020 γύρω
στο 17%, από 23,5% το 2016. Με αυτά τα δεδομένα, η μέση ετήσια αύξηση
του πραγματικού ΑΕΠ στην περίοδο 2021-2030 εκτιμάται στο 1,8%. Η αύξηση
αυτή εκτιμάται ότι θα προσδιοριστεί από τη μέση ετήσια αύξηση της απασχόλη-
σης κατά 0,7% (ΔΝΤ: 0,0%), την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας του
κεφαλαιακού εξοπλισμού της χώρας κατά 0,9% ετησίως και από την αύξηση
της  συνολικής παραγωγικότητας των συντελεστών της παραγωγής (TFP) κατά
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1,0%. Επίσης η μέση ετήσια αύξηση του πληθωρισμού με βάση τον αποπλη-
θωριστή του ΑΕΠ εκτιμάται στο 1,9%. 

Οι εκτιμήσεις αυτές ενισχύονται από την πορεία του ΑΕΠ, της απασχόλησης,
των εξαγωγών, της βιομηχανικής παραγωγής, της κατανάλωσης, κ.λπ., το 2015
και το 2016 και στο 1ο 5μηνο 2017, η οποία επιτεύχθηκε κάτω από εξαιρετικά
αντίξοες συνθήκες, όπως προαναφέρθηκε. Είναι ρεαλιστικές και συντηρητικές
εκτιμήσεις που βασίζονται στις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας
για ανάκαμψη και για αυτοδύναμη ανάπτυξη, μετά τη σταθεροποίηση και την εκ
βάθρων αναδιάρθρωση και εξυγίανσή της στην περίοδο 2010-2017, και για
έξοδο από τη μεγαλύτερη κρίση της ιστορίας της. Οι ακραία απαισιόδοξες εκτι-
μήσεις για ουσιαστική αδυναμία ανάπτυξης και δημοσιονομικής προσαρμογής
και για αδυναμία εξόδου της ελληνικής οικονομίας από την κρίση έχουν ήδη
διαψευστεί καταλυτικά το 2015 και το 2016 και επίσης στο 1ο 5μηνο του
2017.

Ειδικότερα, οι εκτιμήσεις / προβλέψεις μας βασίζονται στις ακόλουθες παρα-
δοχές:

Η αύξηση της απασχόλησης στην περίοδο 2021-2030 θα προσδιοριστεί από
την αυξανόμενη ζήτηση για εργασία λόγω αύξησης των επενδύσεων και της
διεθνώς ανταγωνιστικής παραγωγής, όπως ήδη συμβαίνει στην περίοδο 2014-
2017, και όχι από οποιαδήποτε στενότητα στην προσφορά εργασίας (εξειδι-
κευμένης ή ανειδίκευτης). Μετά τη μεγάλη ύφεση του 2008-2013 και τη
μεγάλη αύξηση της ανεργίας στην περίοδο αυτή, η απασχόληση στην Ελλάδα
έως τουλάχιστον το 2030 δεν περιορίζεται πλέον από τη γήρανση του εγχώριου
ελληνικού πληθυσμού, όπως υπέθετε το The 2015 Ageing Report της ΕΕ και
όπως φαίνεται να υποθέτει και το ΔΝΤ τον Φεβρουάριο του 2017.  Ειδικότερα,
η αυξανόμενη ζήτηση για εργασία στην Ελλάδα στη δεκαετία του 2020 θα ικα-
νοποιηθεί, και επομένως η απασχόληση θα αυξάνεται, ως ακολούθως: 

- από την σταδιακή απορρόφηση των ανέργων που ακόμη θα υπάρχουν
το 2020 (περί το 17% του εργατικού δυναμικού), με την ανεργία να 
εκτιμάται να έχει μειωθεί στο 9,0% το 2026 και κάτω από το 8,0% το
2030. 

- από την σταδιακή αύξηση των προσλήψεων για πλήρη απασχόληση σε
ποσοστό άνω του 65% μετά το 2020 (από 49,75% στο 1ο 5μηνο 
2017), έναντι της μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης, που κατα
γράφει ποσοστά άνω του 50% στις συνολικές προσλήψεις το 2014-
2016. Θα υπάρξει δηλαδή σταδιακή αύξηση των ωρών απασχόλησης
ανά απασχολούμενο. 

- από την σταδιακή επιστροφή στην Ελλάδα του πλήθους των νέων 
εργαζομένων, επαγγελματιών και επιστημόνων που ξενιτεύτηκαν στην
περίοδο 2009-2016 λόγω αδυναμίας εύρεσης εργασίας στην Ελλάδα.

Επιπλέον, εκτίμησή μας είναι ότι  μετανάστες από τις γειτονικές χώρες της ΝΑ
Ευρώπης θα είναι πάντοτε διαθέσιμοι για να καλύψουν κενές θέσεις εργασίας
στην Ελλάδα.  

Η αναμενόμενη ετήσια αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας του κεφαλαι-
ακού εξοπλισμού στην Ελλάδα στην περίοδο 2017-2030 (μετά την κατακό-
ρυφη πτώση  της στην περίοδο 2008-2015, λόγω, κυρίως, της εξόδου από
την αγορά των μη ανταγωνιστικών -σε μεγάλο βαθμό κρατικοδίαιτων επιχειρή-
σεων και οργανισμών), θα προσδιοριστεί από την αναμενόμενη αύξηση των
επενδύσεων παγίου κεφαλαίου (βλ. Πίνακα 2.6) για την περίοδο 2017-2020
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και στην αναμενόμενη αύξηση των επενδύσεων στο 12,9% του ΑΕΠ το 2020,
στο 14,8% του ΑΕΠ το 2025 και στο 17,0% του ΑΕΠ το 2030, από 11,4%
του ΑΕΠ το 2016 και 22,9% του ΑΕΠ το 2008. Επιπλέον, θα πρέπει να ση-
μειωθεί ότι η κύρια θετική επίπτωση στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας
από την ολοκλήρωση του μεγάλου επενδυτικού προγράμματος σε υποδομές
που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα στην περίοδο 1996-2009 θα γίνει πε-
ρισσότερο αισθητή στην περίοδο 2017-2030 με την ολοκλήρωση των μεγά-
λων αυτοκινητοδρόμων, των σιδηροδρόμων, των νέων επενδύσεων στα
περιφερειακά αεροδρόμια, των λιμένων, μεγάλων πάρκων αναψυχής και των
τουριστικών υποδομών, καθώς και άλλων σημαντικών επενδυτικών έργων και
με την πλήρη ανταγωνιστική ανάκαμψη της Ελληνικής οικονομίας.

Τέλος, η εκτιμώμενη αύξηση της TFP (total factor productivity) από το 2021
και μετά θα είναι το αναμενόμενο αποτέλεσμα: 

- της πολύ υψηλής ευελιξίας της ελληνικής αγοράς εργασίας (όπως φαί-
νεται από την μεγάλη αύξηση των προσλήψεων που καταγράφονται από
το πρόγραμμα ΕΡΓΑΝΗ ακόμη και στην περίοδο 2014-2016 της μη-
δενικής ανάπτυξης της οικονομίας), που είναι το αποτέλεσμα της εκ βά-
θρων μεταρρύθμισης του θεσμικού και οργανωτικού πλαισίου
λειτουργίας της στην περίοδο 2010-2012 και στα επόμενα έτη. Οι πε-
ραιτέρω ρυθμίσεις που ελήφθησαν στα πλαίσια της 2ης αξιολόγησης,
εκσυγχρονίζουν περαιτέρω το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της σημαν-
τικής αυτής αγοράς. Σε κάθε περίπτωση, η ισχύουσα σήμερα ουσια-
στική ευελιξία και αποτελεσματικότητα λειτουργίας της αγοράς
εργασίας θα πρέπει να διαφυλαχτεί στο ακέραιο από τις ελληνικές κυ-
βερνήσεις. 

- της ολοκλήρωσης με το νέο νομοθετικό πλαίσιο που θεσπίστηκε στα
πλαίσια της 1ης και της 2ης Αξιολόγησης των πρωτοφανών διαρθρω-
τικών μεταρρυθμίσεων που υλοποιήθηκαν στην Ελλάδα στην περίοδο
2010-2017 και της εκ βάθρων αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικο-
νομίας (σε συνδυασμό με την πλήρη σταθεροποίησή της) υπέρ των
κλάδων που παράγουν διεθνώς εμπορεύσιμα αγαθά και υπηρεσίες
(εξαγώγιμα και υποκατάστατα εισαγομένων) που ήδη βρίσκεται σε τα-
χεία εξέλιξη. Οι διαρθρωτικές αυτές μεταβολές συμβάλλουν ήδη στην
ουσιαστική βελτίωση της λειτουργίας της Ελληνικής οικονομίας και της
παραγωγικής, καθώς και της οικονομικής, οργανωτικής και επιχειρη-
ματικής δομής και της εξωστρέφειας των Ελληνικών επιχειρήσεων.

Σχετικά με  τις απόψεις για τη μη επίτευξη σημαντικής προόδου στον τομέα του
ανοίγματος των επαγγελμάτων στην Ελλάδα, σημειώνονται τα ακόλουθα:

I. Η ενίσχυση του ανταγωνισμού στις αγορές προϊόντων στην Ελλάδα είναι μια
διαδικασία σε εξέλιξη που για να ολοκληρωθεί χρειάζεται φυσιολογικά αρκετά
χρόνια, ιδιαίτερα όταν επιχειρείται σε μια περίοδο μεγάλης ύφεσης στην οικο-
νομία. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ισχυρισμός ότι υπάρχει «ισχυρή αντίδραση στις με-
ταρρυθμίσεις», από επαγγελματίες σε κλάδους που στα τελευταία επτά έτη
έχουν δει τα εισοδήματά τους να μειώνονται έως και 70%, δείχνει μάλλον αδυ-
ναμία εκτίμησης της πραγματικότητας που δεν είναι άλλη από την οικονομική
καταστροφή εκατοντάδων χιλιάδων επαγγελματιών και των οικογενειών τους
λόγω ταχείας αναπροσαρμογής από ένα κρατικοδίαιτο σε ένα εξωστρεφές οι-
κονομικό πλαίσιο λειτουργίας της οικονομίας της χώρας. 

II. Σε κάθε περίπτωση, είναι πραγματικά αποθαρρυντικό για τις προσπάθειες
και θυσίες των Ελλήνων αλλά και παραπλανητικό και επιζήμιο για τις προοπτικές
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της χώρας, να απαξιώνεται η μεγάλη πρόοδος που έχει επιτευχθεί στο συγκε-
κριμένο τομέα (της ενίσχυσης του ανταγωνισμού στις αγορές αγαθών και υπη-
ρεσιών) και στο σύνολο της οικονομίας της χώρας έως σήμερα, η οποία
πρόοδος είναι ήδη σημαντική και θα λάβει πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις, και
θα γίνει πολύ περισσότερο εμφανής, με την ανάκαμψη της οικονομίας. Επι-
πλέον, είναι τουλάχιστον περίεργο να προσδιορίζονται οι αναπτυξιακές προ-
οπτικές της ελληνικής οικονομίας από τις ελάχιστες μεταρρυθμίσεις που,
ενδεχομένως, δεν έχουν ολοκληρωθεί, ή υλοποιηθεί στην πράξη ακόμη, και
ταυτόχρονα να αγνοούνται πλήρως οι εκτεταμένες εκ βάθρων μεταρρυθμίσεις
σε όλους τους τομείς της οικονομίας που έχουν ήδη θεσπιστεί, υλοποιηθεί και
εφαρμόζονται.

III. Αναφορικά με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στον τομέα της ενίσχυσης του
ανταγωνισμού σε τομείς της ελληνικής οικονομίας που έως πρόσφατα ο αντα-
γωνισμός ήταν ελάχιστος, το ακόλουθο παράδειγμα είναι χαρακτηριστικό. Ο
αριθμός αναβαθμισμένων και αναπτυσσόμενων φαρμακείων που λειτουργούν
σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας με διευρυμένο ωράριο (8.00-
23.00, ή 8.00-20.00) από τη Δευτέρα έως το Σάββατο και προσφέρουν απα-
σχόληση και αξιόπιστες υπηρεσίες στους πελάτες τους διαρκώς αυξάνεται.
Αυτό γίνεται, παρά τις αντιδράσεις, διότι η νομοθεσία πλέον το επιτρέπει. Συν-
δυάζεται δε με τη νομοθεσία για ενίσχυση του ανταγωνισμού (ιδιαίτερα στα μη
συνταγογραφούμενα φάρμακα) που θεσπίστηκε με την απόφαση
Γ.Π/οικ.61771/15 Ιουλίου 2014, περί τιμολόγησης των φαρμάκων. Το θε-
σμικό πλαίσιο για την αποκατάσταση συνθηκών ανταγωνισμού στη συγκεκρι-
μένη αγορά των φαρμακείων (και σε όλες τις άλλες αγορές στις οποίες
εφαρμόστηκαν οι προσαρμογές που προτάθηκαν από τον ΟΟΣΑ) έχει θεσπιστεί
και ο ανταγωνισμός αυξάνεται με σχετικά ικανοποιητικούς ρυθμούς, παρά τις
απολύτως κατανοητές αντιδράσεις.  

Ανάμεσα στις μεταρρυθμίσεις, ιδιαίτερα σημαντική είναι και η μεταρρύθμιση
του συστήματος διαχείρισης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) των
τραπεζών, που συντελέστηκε σε μεγάλο βαθμό μετά τον Αύγουστο του 2015.
Στα ΜΕΑ περιλαμβάνονται: 

- τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (ΜΕΔ) που είναι τα δάνεια των τραπεζών
με καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών και 

- τα δάνεια αβέβαιης είσπραξης χωρίς τη ρευστοποίηση των εξασφαλί
σεων, ανεξαρτήτως ημερών που βρίσκονται καθυστέρηση. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος τα ΜΕΑ διαμορφώθηκαν
στο τέλος του 1ου 3μήνου 2017 στα € 105,1 δις (ή στο 45,2% του συνόλου
των δανείων των τραπεζών), έναντι € 106,0 δις στο τέλος του 2016 και € 108
δις στο τέλος του 2015. Η βελτίωση στο 1ο 3μηνο 2017 και κατά το 2016
ήταν αποτέλεσμα των εκτεταμένων διαγραφών δανείων (2016: € 1,4 δις, 1ο
3μηνο 2017: € 1,3 δις) και του γεγονότος ότι ΜΕΑ ύψους € 2,1 δις το 2016
κατέστησαν και πάλι ενήμερα δάνεια σε μεγάλο βαθμό μετά από αναδιάρ-
θρωση. Υπήρξαν επίσης αποπληρωμές δανείων και εισπράξεις από ρευστο-
ποιήσεις εμπράγματων καλυμμάτων. Η δημιουργία νέων ΜΕΑ έφτασε τα € 2,5
δις το 2016 και συνεχίστηκε και στο 1ο 3μηνο 2017 (ιδιαίτερα στα στεγαστικά
χαρτοφυλάκια των τραπεζών). Σημειώνεται ότι στο τέλος Μαρτίου 2017 η μεί-
ωση των ΜΕΑ από τις Τράπεζες ήταν μεγαλύτερη από τον στόχο που είχε τεθεί
κατά € 1,4 δις. Από την άλλη, τα ΜΕΔ των τραπεζών διαμορφώθηκαν στα
36,6% του συνόλου των δανείων στο τέλος Μαρτίου 2017, έναντι του στόχου
για μείωσή τους στο 36,0%.
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Είναι αξιοσημείωτο ότι το 49,1% των ΜΕΑ των τραπεζών καλυπτόταν στο τέλος
του 1ου 3μήνου 2017  από συσσωρευμένες προβλέψεις (παρά τις σημαντικές
διαγραφές δανείων το 2016 και στο 1ο 3μηνο 2017, όπως προαναφέρθηκε),
ενώ αν ληφθεί υπόψη και η αποτίμηση των εμπράγματων εξασφαλίσεων, το πο-
σοστό κάλυψης των ΜΕΑ προσεγγίζει το 100%2 . Επίσης, σημειώνεται ότι παρά
την πραγματοποίηση σημαντικών προβλέψεων από τις Τράπεζες που ανήλθαν
το 2015 στα € 13,4 δις και το 2016 στα € 3,76 δις και παρά την καταγραφή
σημαντικών ζημιών από διακοπτόμενες δραστηριότητες που ανήλθαν στα €
1,86 δις το 2015 και € 2,91 δις το 2016,  ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Με-
τοχών (Common Equity Tier 1 – CET1), σε ενοποιημένη βάση, ανήλθε σε
16,9% τον Δεκέμβριο 2016, έναντι 16,2% τον Δεκέμβριο του 2015 και ο Δεί-
κτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθε στο 17% το Δεκέμβριο του 2016, από
16,3% τον Δεκέμβριο 2015, αρκετά υψηλότερα από τα όρια που θέτει η ΕΚΤ.

Συνολικά σημειώνεται ότι οι εξελίξεις στην οικονομία και η πορεία διαμόρφωσης
ΜΕΑ στο τραπεζικό σύστημα της χώρας ήταν πολύ καλύτερες από (στην πραγ-
ματικότητα δεν έχουν καμιά σχέση με) τις υποθέσεις των Θεσμών με βάση τις
οποίες έγινε η ανακεφαλαιοποίηση των Τραπεζών τον Νοέμβριο του 2015 και
οι οποίες προέβλεπαν μείωση του ΑΕΠ της χώρας κατά -3,3% το 2015 και -
3,9% το 2016 και αύξηση 0,3% το 2017 και εκρηκτικά αυξητική πορεία στη
δημιουργία ΜΕΑ. Για το λόγο αυτό οι συντελεστές κεφαλαιακής επάρκειας των
ελληνικών τραπεζών όχι μόνο διατηρούνται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, αλλά
αυξάνονται αντί να μειώνονται (όπως προέβλεπαν τα σενάρια βάσει των οποίων
έγινε η ανακεφαλαιοποίηση), δημιουργώντας σημαντικά περιθώρια ασφαλείας
για την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, εφόσον δεν υπάρξει χρεωκοπία
πολύ μεγάλων επιχειρήσεων με συστημική επίδραση στην οικονομία. 

Επίσης, αν και, υπό τη διαβρωτική επίδραση των καθυστερήσεων στις δύο Αξιο-
λογήσεις, τα ΜΕΑ εξακολουθούν να διαμορφώνονται σε υψηλά επίπεδα (στο
45,2% του συνόλου των δανείων των τραπεζών), θα πρέπει να ληφθούν υπόψη
και τα ακόλουθα ευνοϊκά δεδομένα: 

- τα δάνεια αυτά είναι καλυμμένα σε ποσοστό 100% με προβλέψεις και
εμπράγματες εξασφαλίσεις, και μάλιστα σε πολύ χαμηλές αποτιμήσεις
(βλ. παραπομπή 3), και με την πολύ υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια των 
τραπεζών (βλ. αν. : CET1)

- η Ελληνική οικονομία έχει τις δυνατότητες να μπει σε τροχιά ανάπτυξης
και 

- το θεσμικό και οργανωτικό πλαίσιο διαχείρισης των ΜΕΑ από τις τρά-
πεζες έχει τώρα βελτιωθεί σημαντικά, με τους Θεσμούς να έχουν κα-
ταλυτική συμβολή σε αυτό τον πολύ σημαντικό τομέα. Με τις αλλαγές
που έχουν θεσμοθετηθεί στην διαδικασία εκτελέσεων και λήψης απο-
φάσεων για την διευθέτηση των δανείων, καθώς και με την θεσμοθέ-
τηση των ηλεκτρονικών δημοπρασιών, οι τράπεζες διαθέτουν σήμερα
πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες ενεργού διαχείρισης των ΜΕΑ. Έτσι,
συμβάλλουν ήδη ουσιαστικά στη αναδιάρθρωση της χρηματοοικονομι-
κής, διοικητικής και επιχειρηματικής δομής των βιώσιμων υπερχρεω-
μένων επιχειρήσεων με στόχο την αποκατάστασή τους σε πλήρη
παραγωγική και επιχειρηματική λειτουργία με διαχειρίσιμες υποχρεώ-
σεις. Τα νομικά εμπόδια που υπήρχαν σε αυτό τον τομέα έως πρό-
σφατα, περιλαμβανομένης και της απεργίας των δικηγόρων, έχουν πια
αρθεί με αποτέλεσμα και οι ίδιοι οι επιχειρηματίες να συμμετέχουν
ενεργά στην εξυγίανση, κεφαλαιακή ενίσχυση και αναβάθμιση της επι-
χειρηματικής λειτουργίας των επιχειρήσεών τους.  Ακόμα, σημαντική
τομή αποτελεί και η νέα νομοθεσία για την εξωδικαστική διευθέτηση
των οφειλών προς τις Τράπεζες και το Δημόσιο. Η εξωδικαστική διευ-

2   Με την προβλεπόμενη προοπτική ανάπτυξης της οι-
κονομίας στην περίοδο 2017-2020 είναι βέβαιο ότι
οι αποτιμήσεις των εμπράγματων εξασφαλίσεων των
τραπεζών θα αυξηθούν σημαντικά στα επόμενα έτη
από τα πολύ χαμηλά επίπεδά που βρίσκονται έως τα
τέλη του 2016, μετά από αλλεπάλληλες πιέσεις για
την προς τα κάτω αναπροσαρμογή τους από τις επο-
πτικές αρχές κατά τη διάρκεια των stress tests.

Προβλέψεις και εμπράγματες
εξασφαλίσεις καλύπτουν το
100% των Μη Εξυπηρετούμε-
νων Ανοιγμάτων.

Η πορεία της οικονομίας και η
πορεία διαμόρφωσης των Μη
Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων
ήταν πολύ καλύτερες από τις
υποθέσεις στις οποίες βασί-
στηκε η ανακεφαλαιοποίηση
του 2015.

Η βελτίωση του θεσμικού πλαι-
σίου, η άρση των νομικών εμ-
ποδίων στην αναδιάρθρωση
των δανείων και οι ηλεκτρονι-
κές δημοπρασίες συμβάλλουν
ουσιαστικά στην αποκατάσταση
των βιώσιμων υπερχρεωμέ-
νων επιχειρήσεων.



Όσον αφορά στη διατήρηση του πλεονάσματος του Πρωτογενούς Ισοζυγίου Γε-
νικής Κυβέρνησης (ΠΙΓΚ) στο 3,5% του ΑΕΠ στην περίοδο 2019-2022 όπως
αποφασίστηκε στα πλαίσια της 2ης Αξιολόγησης, και σε επίπεδα άνω του 3,0%
στην περίοδο 2023-2030, που είναι αναγκαίο για την ομαλή χρηματοδότηση
με χαμηλό επιτόκιο και την πλήρη αποκατάσταση της διεθνούς αξιοπιστίας της
Ελληνικής οικονομίας, σημειώνεται ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί σε ένα πλαί-
σιο  υγιούς ανάπτυξης της οικονομίας με βάση τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα
και την αυξανόμενη ανταγωνιστικότητά της. Όταν με 0,01% ανάπτυξη το 2016
το πλεόνασμα στο ΠΙΓΚ διαμορφώθηκε στο 4,2% του ΑΕΠ, θα έπρεπε να ανα-
μένεται ότι με 2,7% ανάπτυξη το 2018 (όπως προβλέπει το ΔΝΤ) και με τα
μέτρα αύξησης των εσόδων και μείωσης των πρωτογενών δαπανών της Γενι-
κής Κυβέρνησης (ΓΚ) που ήδη έχουν νομοθετηθεί και εφαρμόζονται, το πλεό-
νασμα του ΠΙΓΚ μπορεί πράγματι να υπερβεί το 4,5% του ΑΕΠ. Πολύ δε
περισσότερο αν ληφθεί υπόψη ότι, μόνο από τις ήδη νομοθετημένες αλλαγές
στο συνταξιοδοτικό σύστημα, η  δημοσιονομική εικόνα αναμένεται να βελτιωθεί
κατά 1,5% έως 2,5% του ΑΕΠ έως το 2020. Και αυτό το πρωτογενές πλεό-
νασμα μπορεί να επιτευχθεί, ακόμη και με σημαντική εκλογίκευση του φορολο-
γικού συστήματος της χώρας, δηλαδή με εξάλειψη των καταστάσεων
υπερφορολόγησης, προκειμένου να ενισχυθεί η ανάκαμψη, η συνέπεια στην
πληρωμή των φόρων και τα φορολογικά έσοδα. Επίσης, μπορεί να επιτευχθεί
ακόμη και με σημαντική ενίσχυση της κοινωνικής και της αναπτυξιακής πολιτι-
κής της χώρας. Ήδη η ουσιαστική βελτίωση της λειτουργίας του φοροεισπρα-
κτικού μηχανισμού συνέβαλε στην υπερ-απόδοση των εσόδων της γενικής
κυβέρνησης το 2016 κατά περισσότερο από €2,5 δισ.

Με το νέο θεσμικό και οργανωτικό πλαίσιο, η συγκρότηση του οποίου αναμέ-
νεται να ολοκληρωθεί με τη σημαντική βοήθεια και των Θεσμών το 2017, ο
βαθμός είσπραξης των νομοθετημένων και των βεβαιωμένων φόρων αναμέ-
νεται να αυξηθεί σταδιακά περαιτέρω στην περίοδο 2017-2030, με συνέπεια
την επίτευξη των αναγκαίων πλεονασμάτων στο ΠΙΓΚ ακόμη και με σημαντική
μείωση της υπέρ-φορολόγησης. 

Επίσης, από την πλευρά των πρωτογενών δαπανών της ΓΚ, οι ήδη θεσπισμένες
περικοπές στις συντάξεις και η δραστική αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιο-
δότησης μετά το 2015 θα συμβάλουν στη δραστική μείωση των δαπανών για
συντάξεις στα επόμενα έτη. Ήδη, με την πρώτη εφαρμογή του νέου ασφαλιστι-
κού νόμου, οι δαπάνες της ΓΚ για συντάξεις ήταν μειωμένες κατά -0,9% το
2016 και κατά -4,5% στο 1ο 5μηνο 2017. Έτσι, η πτώση τους το 2017 εκτι-
μάται να υπερβεί το -2,5%, και θα συνεχιστεί στα επόμενα έτη με το δραστικό
περιορισμό των συνταξιοδοτήσεων και με την εφαρμογή και των νέων περικο-
πών στις νέες συντάξεις. Αυτό εκτιμάται ότι θα οδηγήσει στην πτώση των πλη-
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θέτηση αναμένεται να έχει σημαντική συμβολή στην αποτελεσματική
διαχείριση και μείωση των ΜΕΑ για τα προσωπικά δάνεια και δάνεια
κατοικίας ενώ πολλές επιχειρήσεις ενδέχεται να προτιμήσουν τις δια-
δικασίες του Πτωχευτικού Κώδικα που προβλέπει για ‘κούρεμα’ φόρων
και εισφορών στο ΙΚΑ έναντι του εξωδικαστικού συμβιβασμού που
προβλέπει για ‘κούρεμα’ μόνο των προσαυξήσεων και των προστίμων.
Τέλος, ουσιαστική συμβολή αναμένεται να έχει και το νέο θεσμικό
πλαίσιο αναφορικά με τις εταιρείες διαχείρισης ΜΕΑ (έχουν ήδη εξα-
σφαλίσει άδεια λειτουργίας τέσσερεις εταιρείες) που μπορεί να βοη-
θήσει τις Τράπεζες να μεταβιβάσουν μέρος των ΜΕΑ τους για άμεση
βελτίωση της ρευστότητάς τους. 

3.3.2. Η πορεία της Δημοσιονομικής προσαρμογής στην
περίοδο 2021-2030

Με τις ήδη νομοθετημένες αλ-
λαγές στο συνταξιοδοτικό σύ-
στημα, αναμένεται βελτίωση
δημοσιονομικής εικόνας έως
και 2,5% έως το 2020 που
επιτρέπει την εκλογίκευση του
φορολογικού συστήματος.

Αναμένεται περαιτέρω αύ-
ξηση στην εισπραξιμότητα των
φόρων.

Η πορεία ασφαλιστικών εσό-
δων και δαπανών επιτρέπει
την εκλογίκευση των εισφο-
ρών και τη διασύνδεσή τους
με τις παροχές.



413 ΕΞΩΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ

ρωμών για συντάξεις στο 16,8% του ΑΕΠ το 2017, από 17,7% το 2016 και
στη συνέχεια στο 14,5% του ΑΕΠ το 2020 και στο 13,5% του ΑΕΠ το 2022,
όπως προαναφέρθηκε.

Αντίθετα, η αύξηση των εισπράξεων από εισφορές στα Ασφαλιστικά Ταμεία
ανήλθε στο 2,63% το 2016 (από +1,4% το 2015) και διαμορφώνεται στο
+9,8% στο 1ο 5μηνο 2017 (1ο 5μηνο 2016: +3,7%) και αναμένεται να υπερ-
βεί το 5,5% το 2017, παρά τις αστοχίες που έχουν διαπιστωθεί στο νέο σύ-
στημα υπολογισμού των εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών.  Με τη
δραστική μείωση της δαπάνης για συντάξεις σε επίπεδα κάτω του 13,5% του
ΑΕΠ μετά το 2022, με βάση τα μέτρα που ήδη έχουν θεσπιστεί, θα δημιουργη-
θεί και το περιθώριο για την αναγκαία μείωση των εισφορών. Τόσο η μείωση
της υπερφορολόγησης, όσο και η εκλογίκευση των εισφορών και η διασύνδεσή
τους με τις παροχές (ιδιαίτερα για τους ασφαλισμένους με άνω των 35 ετών
ασφάλισης) μπορούν να δώσουν την αναγκαία περαιτέρω ώθηση στην αντα-
γωνιστικότητα και στην ανάπτυξη της οικονομίας στην περίοδο 2021-2030
καθώς και στο Ασφαλιστικό Σύστημα της χώρας.

Από την άλλη πλευρά, η διατήρηση των πλεονασμάτων του ΠΙΓΚ σε μέσα επί-
πεδα υψηλότερα του 3,0% του ΑΕΠ και στην περίοδο 2023-2030 είναι ανα-
γκαία διότι με αυτά διασφαλίζονται η διαμόρφωση χαμηλών χρηματοδοτικών
αναγκών της χώρας (όπως αυτές διαμορφώνονται μετά την εφαρμογή των βρα-
χυπρόθεσμων μέτρων για την ελάφρυνση του Ελληνικού δημοσίου χρέους και
μετά τη λήξη του 3ου Μνημονίου) και η ανάκτηση της αξιοπιστίας της, με επα-
κόλουθο:

α) τη βιωσιμότητα του ελληνικού δημοσίου χρέους, όπως προκύπτει ουσιαστικά
από την ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ιούνιος 2017) με μέση ετήσια
αύξηση του ΑΕΠ 1,5% στην περίοδο 2021-2030 

β) την ομαλή χρηματοδότηση της Ελλάδος από τις αγορές με σχετικά χαμηλό
κόστος δανεισμού.

Μετά την επίτευξη και διασφάλιση των στόχων αυτών, θα είναι εφικτή η απο-
κλιμάκωσή των πλεονασμάτων. Ειδικότερα: 

Η επίτευξη αυτών των πρωτογενών πλεονασμάτων σε συνδυασμό με την υγιή
ανάπτυξη της οικονομίας - με βάση την βελτιούμενη διεθνή της ανταγωνιστικό-
τητα - αποτελούν τη μεγάλη ευκαιρία που διαθέτει η Ελλάδα για να αποκαταστή-
σει την πιστοληπτική αξιοπιστία της διεθνώς σε αξιοπρεπή επίπεδα. Είναι
χαρακτηριστικό ότι η Moody’s, παρά την πρόσφατη αναβάθμιση, διατηρεί την
Ελλάδα στο εξαιρετικά χαμηλό Caa2 με προοπτικές θετικές με πολύ αρνητικές
συνέπειες για την οικονομία της χώρας. Μόνο με την ουσιαστική αναβάθμιση
της αξιοπιστίας της και της πιστοληπτικής της διαβάθμισης θα μπορέσει να έχει
ελεύθερη πρόσβαση στις αγορές για την κάλυψη των πολύ χαμηλών χρηματο-
δοτικών της αναγκών σε προσιτό κόστος. Μόνο έτσι θα μπορέσει να απαλλαγεί
οριστικά από τα «Μνημόνια» και να θέσει την οικονομία της σε αναμφισβήτητη
πορεία υγειούς - διεθνώς ανταγωνιστικής ανάπτυξης, όχι μόνο στην περίοδο
2017-2030 αλλά και στη δεκαετία του 2030. Χωρίς τα υψηλά πρωτογενή πλε-
ονάσματα και την υψηλή ανάπτυξη, που μπορεί τώρα να επιτύχει η χώρα διότι
έχει ήδη υλοποιήσει ότι χρειάζεται προς αυτή την κατεύθυνση, ακόμη και με μια
νέα «εφικτή» ελάφρυνση του χρέους, η Ελλάδα δεν θα μπορέσει να απαλλαγεί
οριστικά από τους επίσημους δανειστές, τις αλλεπάλληλες Αξιολογήσεις και
από τα Μνημόνια ούτε, βεβαίως, να ανακτήσει την δυνατότητα να καθορίζει την
δική της αναπτυξιακή, οικονομική και κοινωνική πολιτική.

Η υγιής ανάπτυξη με διατή-
ρηση υψηλών πρωτογενών
πλεονασμάτων θα αποκατα-
στήσουν την πιστοληπτική
αξιοπιστία της Ελλάδας και θα
της επιτρέψουν να ανακτήσει
την δυνατότητα να καθορίζει
την δική της αναπτυξιακή, οι-
κονομική και κοινωνική πολι-
τική.



42 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ   ΤΕΥΧΟΣ 3

Διότι η ανάπτυξη μπορεί να επιβαρυνθεί ουσιαστικά με την πρόωρη μείωση των
πλεονασμάτων στο ΠΙΓΚ, αφού με αυτή τη μείωση δεν θα βελτιωθεί όσο χρει-
άζεται η πιστοληπτική διαβάθμιση της χώρας, που είναι θέμα κλειδί για την πε-
ρίοδο αποκατάστασης της αξιοπιστίας της έως το 2030. Έτσι θα περιοριστούν
οι εισροές ιδιωτικών κεφαλαίων, τη στιγμή που - λόγω της μείωσης των πρω-
τογενών πλεονασμάτων - οι χρηματοδοτικές ανάγκες θα είναι αυξημένες, και
η χώρα  θα δανείζεται με υψηλότερα επιτόκια. Με το πλεόνασμα του ΠΙΓΚ στο
1,5% του ΑΕΠ αντί για 3,5% του ΑΕΠ, η Ελλάδα θα πρέπει να δανείζεται  κάθε
χρόνο από τις αγορές περί τα € 4,0 δισ. επιπλέον. Παράλληλα θα αυξάνει το
απαιτούμενο ποσό για την πληρωμή των τόκων εξυπηρέτησης του δημοσίου
χρέους της (που σήμερα διαμορφώνονται στο 3,5% του ΑΕΠ περίπου). Αυτό
θα συνεπάγεται, προφανώς, αυξημένα επιτόκια δανεισμού, ιδιαίτερα στα πρώτα
έτη μετά το 2018, και αυξημένο χρέος και δαπάνες αναχρηματοδότησης στα
επόμενα έτη. Επιπλέον, η πιστοληπτική ικανότητα της χώρας θα είναι πολύ πιο
εύκολο να αμφισβητηθεί αν οι ανάγκες χρηματοδότησής της από τις αγορές πα-
ρουσιάζονται εξ αρχής σταθερά αυξημένες κατά περίπου € 4,0 δισ. ετησίως
και αυξανόμενες περαιτέρω στη συνέχεια. Τότε, και αντίθετα με τις ανάγκες της
οικονομίας, οι καθαρές εισροές κεφαλαίων (από Ξένες Άμεσες Επενδύσεις,
επενδύσεις χαρτοφυλακίου, καταθέσεις, κ.λπ.) θα είναι προφανώς χαμηλότε-
ρες. Όπως έδειξε η εμπειρία του 2014 και του 2015, οι ανωτέρω αρνητικές
επιπτώσεις μπορεί εύκολα να υπερκαλύψουν τα όποια πλεονεκτήματα (από την
αρχική αύξηση της εγχώριας ζήτησης) που μπορεί να υπάρξουν ως αποτέλεσμα
της μείωσης των πρωτογενών πλεονασμάτων. 

Στον Πίνακα 3.3 δίδεται μια ενδεικτική εικόνα για την πιθανή εξέλιξη του χρέους
της ΓΚ, των ετήσιων δανειακών αναγκών της χώρας και των δαπανών για τό-
κους της ΓΚ: 
- στο Σενάριο Α όπου το πλεόνασμα του ΠΙΓΚ συν τα έσοδα από τις ιδιω-
τικοποιήσεις διατηρείται στο 3,4% κατά μέσο όρο στην περίοδο 2019-2030
επιτρέποντας τον χαμηλότοκο δανεισμό από τις αγορές  με μέσο επιτόκιο γύρω
στο 3,4%  και στο Σενάριο Β στο οποίο το πλεόνασμα του ΠΙΓΚ συν τα έσοδα
από τις ιδιωτικοποιήσεις περιορίζονται στο 2,0% του ΑΕΠ κατά μέσο όρο στην
περίοδο 2023-2030, ενώ στην περίοδο 2018-2022 εκτιμάται ότι θα έχει την
ίδια ακριβώς εξέλιξη όπως το Σενάριο Α λόγω των αποφάσεων για πλεόνασμα
στο ΠΙΓΚ ύψους 3,5% του ΑΕΠ τουλάχιστον έως το 2022. Στην περίπτωση του
Σεναρίου Β γίνεται επίσης η σχετικά ευνοϊκή υπόθεση ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει
να έχει δυνατότητα δανεισμού της από τις αγορές με μέσο επιτόκιο 4,6%
(έναντι περίπου3,75%  που έχει μειωθεί, μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας
της 15ης Ιουνίου, το επιτόκιο του 2ετούς ομόλογου και 5,35% το επιτόκιο του
10ετούς ομόλογου), παρά την σχετικά ταχεία αύξηση των δανειακών της αναγ-
κών μετά το 2023 και την σχετικά αργή μείωση του Δημοσίου χρέους της ως
ποσοστού του ΑΕΠ.

Η πρόωρη μείωση των πρω-
τογενών πλεονασμάτων θα
επιβαρύνει την πιστοληπτική
αξιοπιστία της χώρας με δυ-
σμενείς επιπτώσεις στην δυ-
νατότητα χρηματοδότησής της.



Έτσι, στο συγκεκριμένο παράδειγμα προκύπτει ότι με την μείωση των πρωτο-
γενών πλεονασμάτων μετά το 2022 (Σενάριο Β έναντι Σεναρίου Α):
- οι συνολικές δαπάνες για τόκους που θα πληρωθούν στην περίοδο 

2023-2030 θα είναι κατά € 24,7δισ. υψηλότερες, εξανεμίζοντας μέσα
σε 8 χρόνια σχεδόν πλήρως το όφελος από τον ‘δημοσιονομικό χώρο’
που θα δημιουργηθεί (€ 29,7 δισ.) από την μείωση του πρωτογενούς
πλεονάσματος από το 3,4% στο 2,0% - και αφήνοντας αρνητική πα
ρακαταθήκη για τις επόμενες χρονιές αφού … 

- … το 2030, οι ετήσιες δαπάνες για τόκους θα είναι αυξημένες κατά €
4 δισ. περίπου, ενώ το Δημόσιο χρέος θα είναι υψηλότερο κατά € 45
δισ. περίπου, έχοντας επιβαρύνει περαιτέρω τις επερχόμενες γενεές 
και τη διεθνή αξιοπιστία της Ελληνικής οικονομίας. 
Επιπροσθέτως, στο Σενάριο Β σε σχέση με το Σενάριο Α:

- το 2030 οι συνολικές ετήσιες ανάγκες αναχρηματοδότησης του Χρέ-
ους (ΕΓΕΔ + Δανεισμός) θα είναι αυξημένες κατά περίπου € 10 δισ. 

- ενώ οι συνολικές ανάγκες δανεισμού για την αναχρηματοδότηση του 
χρέους στην περίοδο 2023-2030 θα είναι κατά € 55 δισ. υψηλότερες. 
Και όλα αυτά παρά την ευνοϊκή υπόθεση ότι στο παρόν παράδειγμα τα
δύο Σενάρια συμβαδίζουν έως το 2022 ενώ τα επιτόκια αναχρηματο
δότησης του Σεναρίου Β παραμένουν σχετικά χαμηλά μετά το 2022, 
παρά τις συγκριτικά αυξημένες χρηματοδοτικές ανάγκες.

Όσον αφορά στη δυνατότητα της Ελλάδος να διατηρήσει πρωτογενή πλεονά-
σματα άνω του 3,2% στην περίοδο 2021-2030, η υπόθεση-ισχυρισμός διε-
θνών οργανισμών, οικονομικών αναλυτών και πολιτικών ότι αυτό δεν είναι
εφικτό δεν στηρίζεται ούτε στην οικονομική θεωρία και πολιτική, ούτε στην εμ-
πειρική έρευνα (η Ελλάδα είχε σημαντική ανάπτυξη στην περίοδο 1995-2001
με σχετικά υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα στη Γενική Κυβέρνηση), αλλά ούτε
και στις πραγματικότητες και τις αναπτυξιακές προοπτικές που αντιμετωπίζει
σήμερα η Ελληνική οικονομία. 
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2018 312.0 6.15 2018 312.0 6.15
2019 306.5 6.37 22.0 2019 306.5 6.70 22.0
2020 306.0 6.56 21.0 2020 306.0 7.20 21.0
2021 307.0 6.77 19.0 2021 307.0 7.65 19.0
2022 306.2 6.94 19.0 2022 306.2 8.03 19.0
2023 304.2 7.16 22.0 2023 308.0 8.59 26.0
2024 302.3 7.39 22.0 2024 312.0 9.21 28.0
2025 301.1 7.57 20.0 2025 316.5 9.77 26.0
2026 300.1 7.74 19.0 2026 320.5 10.27 25.0
2027 298.1 7.84 17.0 2027 325.5 10.77 24.0
2028 297.3 8.02 20.0 2028 330.7 11.29 27.0
2029 296.3 8.17 20.0 2029 336.2 11.82 29.0
2030 295.6 8.32 20.0 2030 340.4 12.29 30.0

95.0 241.0 119.7 296.0

Πίνακας 3.3: 

Εκτίμηση της εξέλιξης του ετήσιου δανεισμού και του Χρέους της Γενικής κυβέρνησης

Ο ‘δημοσιονομικός χώρος’
που θα δημιουργηθεί από την
μείωση των πρωτογενών πλε-
ονασμάτων θα εξανεμισθεί
από την αύξηση των πληρω-
μών για τόκους και θα επιβα-
ρυνθούν με περισσότερο
χρέος οι επερχόμενες γενεές.
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Ειδικότερα, στο παράδειγμα που παρουσιάζεται στον Πίνακα 3.4, το πλεόνασμα
στο ΠΙΓΚ μπορεί να διατηρηθεί σε επίπεδα άνω του 3,2% του ΑΕΠ έως το
2030, παρά
- τη σημαντική μείωση των εσόδων της ΓΚ ως ποσοστό του ΑΕΠ από
49,7% το 2016 σε 40,8% του ΑΕΠ το 2030, με σημαντική, ωστόσο, αύξησή
τους σε απόλυτα μεγέθη (+ € 32 δισ.).
- την αύξηση των πρωτογενών δαπανών της ΓΚ κατά 2,2% ετησίως σε
τρέχουσες τιμές (0,4% ετησίως σε πραγματικές τιμές), ώστε το 2030 να δια-
μορφώνονται στο 37,4% του ΑΕΠ, από 45,8% του ΑΕΠ το 2016 (αυξημένες
κατά + € 19 δισ.). 

Προϋπόθεση βεβαίως είναι να μην ανατραπεί η εφαρμογή των νέων παραμέ-
τρων του συνταξιοδοτικού συστήματος που αποτρέπουν την πρόωρη συνταξιο-
δότηση και οδηγούν σε μείωση της χρηματοδότησης του ελλείματος των
συντάξεων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, και να συνεχισθεί και ενταθεί η
διαδικασία της εκλογίκευσης της λειτουργίας του δημόσιου τομέα στην περίοδο
2021-2030, με αποτέλεσμα την περαιτέρω μείωση του κόστους λειτουργίας
του κράτους και αύξησης της αποτελεσματικότητάς του, π.χ., με τη συνέχιση της
μηχανοργάνωσης των κρατικών υπηρεσιών, την ολοκλήρωση του προγράμμα-
τος ιδιωτικοποιήσεων, και την περαιτέρω βελτίωση της διαδικασίας ανάκτησης
του κόστους των προσφερόμενων κρατικών υπηρεσιών.

Έτσι, οι πρωτογενείς δαπάνες της γενικής κυβέρνησης μπορεί να μειωθούν ση-
μαντικά ως ποσοστό του ΑΕΠ, παρά την αναγκαία σημαντική αύξηση των κοι-
νωνικών και των αναπτυξιακών δαπανών. Αυτή δε η εξέλιξη θα οδηγήσει
επίσης και στην περαιτέρω βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των διεθνώς εμ-
πορεύσιμων προϊόντων της χώρας.

2016 87.5 49.7% 80.5 45.8% 6.9 3.9% 175.9
2017 86.9 48.0% 80.5 44.4% 6.4 3.5% 181.2 3.0%
2018 89.1 47.2% 80.4 42.6% 8.7 4.6% 188.6 4.1%
2019 91.3 46.5% 84.0 42.8% 7.3 3.7% 196.3 4.1%
2020 93.6 45.8% 86.0 42.1% 7.6 3.7% 204.2 4.0%
2021 95.9 45.3% 88.0 41.5% 7.9 3.7% 211.9 3.8%
2022 98.3 44.7% 91.0 41.4% 7.3 3.3% 219.8 3.7%
2023 100.8 44.2% 93.5 41.0% 7.3 3.2% 227.9 3.7%
2024 103.3 43.7% 95.7 40.5% 7.6 3.2% 236.3 3.7%
2025 105.9 43.2% 97.9 39.9% 8.0 3.3% 245.1 3.7%
2026 108.5 42.7% 100.1 39.4% 8.4 3.3% 254.2 3.7%
2027 111.2 42.2% 102.4 38.9% 8.8 3.4% 263.6 3.7%
2028 114.0 41.7% 104.8 38.3% 9.3 3.4% 273.3 3.7%
2029 116.9 41.2% 107.2 37.8% 9.7 3.4% 283.4 3.7%
2030 119.8 40.8% 109.8 37.4% 9.9 3.4% 293.9 3.7%

2.3% 2.2% 3.7%

Πίνακας 3.4: 

Σενάριο εξέλιξης των δημοσίων οικονομικών της Ελλάδος 
στην περίοδο 2017-2030

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ - Επεξεργασία: SETE Intelligence

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 3.4., με ικανοποιητική αύξηση του ονομαστικού
ΑΕΠ κατά 3,7% ετησίως (με μέση ετήσια αύξηση κατά 1,8% του πραγματικού
ΑΕΠ, όπως προαναφέρθηκε, και με μέσο πληθωρισμό του αποπληθωριστή του
ΑΕΠ κατά 1,9%), πλεονάσματα στο ΠΙΓΚ άνω του 3,2% του ΑΕΠ μπορεί να
προκύψουν ακόμη και με σημαντική μείωση των εσόδων της ΓΚ ως ποσοστό
του ΑΕΠ και ακόμη και με σημαντική αύξηση των πρωτογενών δαπανών της ΓΚ
με ρυθμό υψηλότερο από τον πληθωρισμό. 

Εκτός από αναγκαία, τα πρω-
τογενή πλεονάσματα είναι και
εφικτά, με προυπόθεση...

...την μη ανατροπή των νέων
παραμέτρων του συνταξιοδο-
τικού συστήματος και την λο-
γίκευση της λειτουργίας του
δημοσίου τομέα.
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Με το δημόσιο τομέα σημαντικά περιορισμένο και λειτουργικά αναβαθμισμένο
στα τέλη της δεκαετίας του 2020 και, κατά συνέπεια, τη φορολογική επιβά-
ρυνση των επιχειρήσεων και των ιδιωτών σημαντικά μειωμένη, οι προοπτικές
ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και στη δεκαετία του 2030 θα είναι πλέον
ουσιαστικά αυξημένες από τη μεγαλύτερη αύξηση της παραγωγικότητας των
συντελεστών της παραγωγής και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας σε όλους
τους τομείς της ελληνικής οικονομίας. Δημιουργούνται επομένως οι προϋπο-
θέσεις για να υπερκεραστεί η αρνητική επίπτωση στην ανάπτυξη της χώρας από
τη γήρανση του πληθυσμού που θα είναι σε ισχύ μετά το 2030.

Εν κατακλείδι, οι οικονομικές προϋποθέσεις για την υγιή ανάπτυξη της χώρας
και την έξοδό της από την κρίση υπάρχουν και μπορούν να πραγματοποιηθούν,
εφόσον οι πολιτικές διαδικασίες και διεργασίες το επιτρέψουν – πόσο μάλλον
αν την υποστηρίξουν.



Το ΔΝΤ τον Απρίλιο 2017 και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάιο 2017 αναβάθ-
μισαν ουσιαστικά τις εκτιμήσεις-προβλέψεις τους για την αύξηση του Παγκό-
σμιου ΑΕΠ κατά 3,5% το 2017 και κατά 3,6% το 2018, μετά την αύξησή του
κατά 3,1% το 2016. Η αύξηση αυτή στηρίζεται στην εκτιμώμενη σημαντική αύ-
ξηση του Διεθνούς Εμπορίου κατά 3,8% το 2017 και κατά 3,9% το 2018, από
το χαμηλό +2,2% το 2016 (προηγούμενη εκτίμηση 1,9%) και +2,7% το 2015.
Ειδικότερα, το ΔΝΤ έχει αναθεωρήσει ελαφρά προς τα πάνω τις προβλέψεις
του για την ανάπτυξη των μεγάλων ανεπτυγμένων οικονομιών (ΗΠΑ, Ζώνη του
Ευρώ, Ιαπωνία, Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδάς, κ.ά.) στο 2,0% το 2017 και στο
2,0% το 2018, από 1,7% το 2016 και 2,1% το 2015,  καθώς και τις προ-
βλέψεις του για την ανάπτυξη των αναδυόμενων αγορών και των αναπτυσσό-
μενων οικονομιών (όπου συμπεριλαμβάνονται η Ρωσία, η Κίνα, η Ινδία, η
Βραζιλία, το Μεξικό, η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία, η Νιγηρία, η Νότια Κορέα,
κ.ά.) στο 4,5% το 2017 και 4,8% το 2018, από 4,1% το 2016 και από 4,2%
το 2015 (Πίνακας 4.1.). 
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4.1. Οι εξελίξεις στην Παγκόσμια Οικονομία

4
4. Οι Οικονομικές Εξελίξεις στις
Χώρες Προέλευσης

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
3.4 3.1 3.5 3.6 -0.2 0.0 2.1 2.5
2.7 2.2 3.8 3.9 1.7 2.8 2.5 2.3
2.6 1.6 2.3 2.5 2.2 1.8 1.8 1.3
2.2 1.9 1.9 1.9 4.1 3.3 2.6 2.2
1.2 1.0 1.2 0.6 0.8 1.3 1.4 1.6

KINA 6.9 6.7 6.6 6.2 3.8 2.7 3.5 3.2
0.9 1.4 1.9 2.0 3.1 2.0 3.6 3.5
2.0 1.8 1.7 1.8 4.5 2.4 2.6 2.7
1.7 1.9 1.6 1.9 -2.8 -0.2 1.4 1.4
1.3 1.2 1.4 1.7 3.8 2.4 3.2 3.4
0.8 0.9 0.9 1.1 0.8 2.8 3.0 3.5
3.2 3.2 2.8 2.4 3.6 3.4 2.9 2.8
26.3 5.2 4.0 3.6 6.1 2.9 2.5 3.3
1.5 1.2 1.5 1.7 3.9 4.8 4.3 3.7
2.0 2.2 2.1 1.8 1.6 2.9 2.9 2.6

Βελτιωμένες προβλέψεις από
ΔΝΤ και ΕΕ για το παγκόσμιο ΑΕΠ 

Πίνακας 4.1: 

Ανάπτυξη 2016 και προοπτικές ανάπτυξης το 2017-2018 σε επιλεγμένες χώρες

Πηγή:  IMF WEO April 2017 και Ευρωπαϊκή Επιτροπή -Spring 2017 Economic Forecast



Οι εξελίξεις στα βασικά οικονομικά μεγέθη στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, στις ΗΠΑ και στις άλλες αναπτυγμένες οικονομίες, καθώς και σε πολλές
αναδυόμενες αγοράς, στους πρώτους 5 μήνες του 2017 ενισχύουν γενικά την
εκτίμηση για την προαναφερθείσα αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης αυτών των
οικονομιών και της παγκόσμιας οικονομίας το 2017. Η αύξηση του ΑΕΠ στις
ΗΠΑ, την Ιαπωνία και στη παγκόσμια οικονομία στο 1ο 3μηνο 2017 ήταν χα-
μηλότερη του αναμενομένου, αλλά καλύτερη του αναμενομένου ήταν η ανά-
πτυξη στην Ευρώπη και στις αναπτυσσόμενες οικονομίες.

Η αύξηση του ΑΕΠ στο 1ο 3μηνο του 2017 ήταν ως ακολούθως: α) Στις ΗΠΑ
ήταν χαμηλότερη του αναμενομένου, κατά 0,3% σε 3μηνιαία βάση και κατά
2,1% σε ετήσια βάση. β) Στη Ζώνη του Ευρώ (ΕΖ-19) ανήλθε στο 2,5% σε
ετήσια βάση με τα στοιχεία που δεν είναι εποχικά διορθωμένα και στο 1,9%
με τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία. γ) Στην Ιαπωνία  ανήλθε στο 1,3% με επο-
χικά μη διορθωμένα στοιχεία, από το σχετικά χαμηλό επίπεδό του στο 1ο 3μηνο
2017. δ) Στην Κίνα ανήλθε 6,9% που ήταν σημαντικά υψηλότερη του αναμε-
νομένου και, τέλος, στη Ρωσία ανήλθε στο 0,5% σε ετήσια βάση (καλύτερο
του αναμενομένου), αλλά από τον Απρίλιο 2017 η Ρωσία επηρεάζεται από την
πτώση των τιμών του πετρελαίου. Ωστόσο, στη συνέχεια του 2017 και στα επό-
μενα έτη, πολλά θα εξαρτηθούν από τις εξελίξεις στη δημοσιονομική και τη νο-
μισματική πολιτική των ΗΠΑ που αναμένεται να επηρεάσουν καταλυτικά την
παγκόσμια ανάπτυξη. Ειδικότερα:

Το ΔΝΤ τον Απρίλιο 2017 πρόβλεπε επιτάχυνση της ανάπτυξης στις ΗΠΑ στο
2,3% το 2017 και στο 2,5% το 2018, με την υπόθεση της θετικής επίπτωσης
στην ανάπτυξη των ΗΠΑ αλλά και της παγκόσμιας οικονομίας της πολιτικής της
σημαντικής ενίσχυσης της εγχώριας ζήτησης με φορολογικές περικοπές και με
σημαντική αύξηση των δημοσίων επενδύσεων, που προγραμμάτιζε να προωθή-
σει ο νέος Πρόεδρος των ΗΠΑ. Η προοπτική εφαρμογής αυτής της πολιτικής
οδήγησε αρχικά: (1) σε σημαντική άνοδο των χρηματιστηριακών αγορών στις
ΗΠΑ και στις άλλες αναπτυσσόμενες χώρες, η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα,
(2) σε άνοδο των τιμών του πετρελαίου διεθνώς και του τρέχοντος πληθωρι-
σμού στις ΗΠΑ (2,7% τον Φεβρουάριο 2017) και ακόμη και του προσδοκώ-
μενου πληθωρισμού, με την εξέλιξη αυτή να έχει αντιστραφεί μετά τον Απρίλιο
2017 και, κατά συνέπεια, (3) σε άνοδο των αποδόσεων των μακροπρόθεσμων
επιτοκίων (10ετή κρατικά ομόλογα ΗΠΑ στο 2,62% την 14.3.2017), που επί-
σης έχουν τώρα σταθεροποιηθεί σε χαμηλότερα επίπεδα μετά τον Απρίλιο,
καθώς και (4) σε ανατίμηση του δολαρίου έως τον Μάρτιο 2017, όπου επίσης
σημειώνεται αντιστροφή πορείας τους τελευταίους τρεις μήνες. 

Η επεκτατική δημοσιονομική πολιτική του νέου Προέδρου και της νέας Κυβέρ-
νησης των ΗΠΑ φαίνεται τώρα ότι αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες στην εφαρ-
μογή της. Ειδικότερα, το ΔΝΤ στην Έκθεσή του για τις ΗΠΑ τον Ιούνιο 2017
διαπιστώνει ότι ο Προϋπολογισμός για το έτος 2018 (που θα αρχίσει να εφαρ-
μόζεται από τον Οκτώβριο 2017) επιδιώκει τη μείωση των δημοσιονομικών
ελλειμμάτων και του δημοσίου χρέους έως το 2027, με τον επαναπροσδιορι-
σμό (αναδιάρθρωση) των δημοσίων δαπανών και τη μεταρρύθμιση του φορο-
λογικού συστήματος. Ωστόσο, έως σήμερα οι βασικές πολιτικές που
προωθούνται με τον Π2018 δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί με την έγκριση
του Κογκρέσου. Με βάση αυτή τη διαπίστωση το ΔΝΤ στις μακροοικονομικές
του προβλέψεις, (λαμβάνοντας υπόψη και τους σημαντικούς περιορισμούς που
αντιμετωπίζει η χώρα στο δημοσιονομικό τομέα, με τη σαφή τάση που υπάρχει
για αύξηση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και του δημοσίου χρέους), υιο-
θετεί τη βασική υπόθεση ότι δεν θα υπάρξει στην πραγματικότητα ουσιαστική
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Επιφυλάξεις από το ΔΝΤ για την
δυνατότητα εφαρμογής της επε-
κτατικής δημοσιονομικής πολιτι-
κής της νέας Κυβέρνησης των
ΗΠΑ.



αλλαγή πολιτικής στο δημοσιονομικό τομέα με την εφαρμογή του Π2018. Ειδι-
κότερα, το ΔΝΤ δεν λαμβάνει υπόψη του ούτε τις επιπτώσεις της προτεινόμενης
φορολογικής μεταρρύθμισης (που περιλαμβάνει σημαντικές περικοπές φόρων),
ούτε το αποτέλεσμα των περικοπών στις δαπάνες σε πολλούς τομείς - για να
γίνει δυνατή η αύξηση των δαπανών σε άλλους επιλεγμένους τομείς χωρίς
διόγκωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων. 

Με βάση αυτή την υπόθεση, της μη εφαρμογής ουσιαστικά της προσδοκώμενης
επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής,  το ΔΝΤ εκτιμά τον Ιούνιο του 2017 ότι
η αύξηση του ΑΕΠ των ΗΠΑ θα διαμορφωθεί στο 2,1% το 2017 και το 2018,
στο 1,9% το 2019 και στο 1,8% το 2020.  Η υπόθεση αυτή φαίνεται ότι έχει
ήδη υιοθετηθεί από τους επενδυτές, με αποτέλεσμα την πτώση των τιμών του
πετρελαίου και του πληθωρισμού στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη, τη σταθεροποίηση
των αποδόσεων των μακροπρόθεσμων ομολόγων σε χαμηλότερα επίπεδα από
ότι στις αρχές του έτους και τη διολίσθηση του δολαρίου στις αγορές συναλ-
λάγματος. Μόνο οι τιμές των μετοχών στα χρηματιστήρια των ΗΠΑ και αλλού
συνεχίζουν απρόσκοπτα την ανοδική τους πορεία, όπως προαναφέρθηκε.

Γενικά, το κατά πόσο η επεκτατική πολιτική της νέας Κυβέρνησης των ΗΠΑ θα
εφαρμοστεί όπως σχεδιαζόταν και, αν εφαρμοστεί, το κατά πόσο θα ευνοήσει
ή όχι την παγκόσμια οικονομία και τις ίδιες τις ΗΠΑ θα φανεί από το 2ο 6μηνο
του 2017, σε συνδυασμό, εκτός των άλλων, και με την πορεία αύξησης των
επιτοκίων και του γενικότερου περιορισμού του βαθμού ενίσχυσης της οικονο-
μίας με τη νομισματική της πολιτική από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ
(FED). Η τελευταία έχει ήδη προχωρήσει σε τρεις αυξήσεις επιτοκίων τους τε-
λευταίους 7-μήνες, με τα επιτόκια παρέμβασής της να διαμορφώνονται τώρα
στο 1,0%-1,25%, από 0%-0,25% πριν από το Δεκέμβριο του 2015. Επι-
πλέον, η FED έχει ήδη προειδοποιήσει τις αγορές ότι πιθανότατα θα υπάρξει
και μία ακόμη αύξηση επιτοκίων το 2017, ενδεχομένως το Δεκέμβριο, και επί-
σης ότι σχεδιάζει και την έναρξη της διαδικασίας αποεπένδυσής της από τα κρα-
τικά ομόλογα που είχε αγοράσει σε προηγούμενες περιόδους, στα πλαίσια της
πολιτικής της για ποσοτική ενίσχυση της ρευστότητας (QE) στην οικονομία. Με
αυτή την πολιτική, η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ θα επιδιώξει να μειώσει σε
κάποιο βαθμό το ενεργητικό της που με την πολιτική του QE έχει υπερβεί τα $
4,5 τρις.

Το ανωτέρω μείγμα πολιτικής των ΗΠΑ σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στην
αγορά πετρελαίου παγκοσμίως μπορεί να έχουν συμβάλλει σε μικρή υποβάθ-
μιση του αναμενόμενου ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας των ΗΠΑ το 2017
και στην περίοδο 2018-2020, σε επίπεδα ελαφρά χαμηλότερα από αυτά που
παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.1. Επιπρόσθετα όμως έχουν ανακόψει και τις
προσδοκίες για ταχεία αύξηση του πληθωρισμού, καθώς και για ταχεία αύξηση
των μακροπρόθεσμων επιτοκίων και έχουν επίσης συμβάλλει στη σημαντική
μείωση της αβεβαιότητας σχετικά  με τη σταθερότητα της παγκόσμιας ανάπτυξης
τα επόμενα χρόνια, και αυτό, σε συνδυασμό με την σημαντική αύξηση των κερ-
δών των επιχειρήσεων στις ΗΠΑ και αλλού και τη συνεχιζόμενη πολιτική ενί-
σχυσης της ρευστότητας από τις κεντρικές τράπεζες της Ζώνης του Ευρώ, της
Ιαπωνίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και ακόμη και της Κίνας, συμβάλλουν στη
συνεχιζόμενη ανοδική πορεία των χρηματιστηριακών αγορών.

Συνολικά, στις αρχές Ιουλίου 2017 οι προοπτικές ανάπτυξης της παγκόσμιας
οικονομίας και του διεθνούς εμπορίου το 2017-2018 παρουσιάζονται βελτιω-
μένες και οι κίνδυνοι μιας νέας κρίσης παρουσιάζονται σημαντικά υποβαθμι-
σμένοι. Η ανάπτυξη των οικονομιών και η αύξηση του διεθνούς εμπορίου
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Αυξήσεις επιτοκίων από FED
και …

… εξελίξεις σε αγορά πετρε-
λαίου μπορεί να επιδράσουν
αρνητικά στον ρυθμό ανάπτυξης
των ΗΠΑ.



εξελίχθηκαν με σχετικά χαμηλό ρυθμό το 2016 (3,1%, 2,2%), αλλά οι σχετικά
αισιόδοξες προβλέψεις για την αύξηση του ΑΕΠ και του διεθνούς εμπορίου το
2017 (3,5%, 3,8%) και το 2018 (3,6%, 3,9%), θεωρούνται τώρα με μεγα-
λύτερη βεβαιότητα. Επίσης, η σχετικά απότομη άνοδος του πληθωρισμού στις
ΗΠΑ, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Ζώνη του Ευρώ στους πρώτους μήνες του
2017, ως αποτέλεσμα κυρίως της απότομης αύξησης των τιμών του πετρε-
λαίου, δεν είχε συνέχεια, αφού οι έως σήμερα εξελίξεις δείχνουν ότι: α)  οι
μέσες τιμές του πετρελαίου διεθνώς φαίνεται τώρα ότι θα διαμορφωθούν σε
επίπεδα χαμηλότερα των $ 55,2/βαρέλι που πρόβλεπε το ΔΝΤ για το 2017 τον
Απρίλιο του 2017 και ενδεχομένως χαμηλότερα και από $ 55/βαρέλι που πρό-
βλεπε για το 2018 και β) η απειλή επαναφοράς πολιτικών προστατευτισμού
στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες που εμφανίστηκε στις αρχές του 2017 φαίνεται
σήμερα πολύ λιγότερο έντονη. 

Επομένως, ο συνδυασμός του σχετικά χαμηλού πληθωρισμού με μια σχετικά
χαμηλή ανάπτυξη των οικονομιών και με  σχετικά χαμηλά επιτόκια φαίνεται ότι
θα συνεχίσει να χαρακτηρίζει την παγκόσμια οικονομία και στην επόμενη 2ετία.
Η κατάσταση μακροχρόνιας στασιμότητας (secular stagnation) στην οποία βρί-
σκονται τα τελευταία 9-έτη οι μεγάλες αναπτυγμένες χώρες δεν φαίνεται να
υπάρχει ισχυρή προοπτική να αλλάξει. Παρά τις σημαντικές εξαγγελίες δραστι-
κής αλλαγής πολιτικής από τη νέα Κυβέρνηση των ΗΠΑ και παρά το ότι το μίγμα
οικονομικής πολιτικής στη Ζώνη του Ευρώ και ακόμη και στην Κίνα φαίνεται να
μετακινείται σταδιακά από την επίπονη προσπάθεια για δημοσιονομική προσαρ-
μογή στην Ευρώπη και για ανάπτυξη μέσω των εξαγωγών και των επενδύσεων
στην Κίνα σε μια πιο εποικοδομητική δημοσιονομική πολιτική και πολιτική ενί-
σχυσης της εγχώριας ζήτησης, τα νέα μέτρα που προωθούνται δεν φαίνεται να
είναι ικανά για να ωθήσουν την παγκόσμια οικονομία σε έξοδο από την κατά-
σταση της ουσιαστικής μακροχρόνιας στασιμότητας. Η αδυναμία αυτή οφείλεται
σε μεγάλο βαθμό και στην ασυμβατότητα της πολιτικής των μεγάλων χωρών
παγκοσμίως στις δεκαετίας του 1990 και του 2000 που οδήγησε στη δημιουρ-
γία σοβαρών μακροοικονομικών ανισορροπιών.

4.2. Η επίπτωση των παγκόσμιων μακροοικονομικών
ανισορροπιών (GMI) 

Η παγκόσμια οικονομία επηρεάζεται αρνητικά από την ύπαρξη σοβαρών μακρο-
οικονομικών ανισορροπιών ((Global Macroeconomic Imbalances ή GMI), όπου
τα μεγάλα και επιδεινούμενα ελλείμματα στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και
υπηρεσιών σε ορισμένες χώρες (ΗΠΑ) αντικατοπτρίζουν αντίστοιχα μεγάλα και
αυξανόμενα πλεονάσματα σε άλλες χώρες (Κίνα, Γερμανία, Ιαπωνία, κ.ά.),
καθώς και από την εφαρμογή μη συμβατών στρατηγικών μακροοικονομικής πο-
λιτικής από τις μεγάλες χώρες. Σε αυτό το πλαίσιο, η παγκόσμια οικονομία δεν
φαίνεται να μπορεί να εισέλθει σε μια νέα πορεία δυναμικής και διατηρήσιμης
ανάπτυξης (με αύξηση του παγκόσμιου ΑΕΠ άνω του 4,2%, όπως συνέβαινε
πριν από την κρίση του 2007-2009), κυρίως για τους ακόλουθους λόγους:

α) Όπως προαναφέρθηκε η προοπτική εφαρμογής μιας πιο επεκτατικής δημο-
σιονομικής πολιτικής από τις ΗΠΑ φαίνεται να εξασθενίζει, ενώ, από την άλλη
πλευρά, η διαδικασία περιορισμού της διευκολυντικής κατεύθυνσης της νομι-
σματικής πολιτικής από τη FED βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη αν και με πολύ προ-
σεκτικές κινήσεις από την ηγεσία της FED. 

β) Πιο ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι από το 2016 η ανάπτυξη τόσο στη
Γερμανία (Πίνακας 4.4.) όσο και στην Κίνα και σε άλλες πλεονασματικές χώρες
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Δεν διαφαίνεται προοπτική εξό-
δου των ανεπτυγμένων οικονο-
μιών από την κατάσταση
μακροχρόνιας στασιμότητας …

… ούτε αναστροφής των σοβα-
ρών μακροοικονομικών ισορ-
ροπιών διεθνώς.



φαίνεται να στηρίζεται περισσότερο στην ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης παρά
στην περαιτέρω αύξηση των μεγάλων πλεονασμάτων στα εξωτερικά ισοζύγια
αγαθών και υπηρεσιών (ΕΙΑ&Υ) τους. Αυτή η κατεύθυνση πολιτικής προβλέπε-
ται ότι θα συνεχιστεί τουλάχιστον και στα επόμενα δύο έτη. Αν αυτό συμβεί, θα
αποτελεί μια πρώτη συμβολή προς την κατεύθυνση της μείωσης των GMI και
στήριξης της παγκόσμιας ανάπτυξης. Ωστόσο, οι χώρες αυτές δεν φαίνεται να
είναι διατεθειμένες να εγκαταλείψουν την πολιτική τους για ανάπτυξη μέσω της
δυναμικής αύξησης των εξαγωγών τους και των επενδύσεων για περαιτέρω
βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς τους με υψηλά επίπεδα εγχώριων
αποταμιεύσεων και επενδύσεων και στο εξωτερικό. Οι πολιτικές αυτών των
χωρών δεν έχουν ακόμη τη δυνατότητα να ωθήσουν την παγκόσμια ανάπτυξη
και το διεθνές εμπόριο σε υψηλότερα επίπεδα.  

Τα ανωτέρω συμπεράσματα ενισχύονται και από το γεγονός ότι τα τελευταία
τρία έτη  σημειώνεται σημαντική επιβράδυνση στους ρυθμούς ανάπτυξης και
των μεγάλων αναπτυσσόμενων οικονομιών και ιδιαίτερα της Κίνας και της Νό-
τιας Κορέας και πολλών από τις χώρες της ΝΑ Ασίας, ενώ οι οικονομίες της
Βραζιλίας και της Ρωσίας περιήλθαν σε αρνητική ανάπτυξη το 2015 και το
2016. Επίσης, ορισμένες μεγάλες αναπτυγμένες (πλεονασματικές) οικονομίες,
όπως η Ιαπωνία και η Γερμανία, παρά την καλύτερη του αναμενομένου επίδοση
των οικονομιών τους στο 4ο 3μηνο του 2016, δεν έχουν καταφέρει να εισέλ-
θουν σε μια πορεία υψηλότερης ανάπτυξης με διατηρήσιμο πληθωρισμό στο
2,0%.  Γενικά, όλες οι ανωτέρω χώρες εξακολουθούν να στηρίζουν σε μεγάλο
βαθμό την  ανάπτυξη των οικονομιών τους στη συνεχή αύξηση των καθαρών
εξαγωγών τους  (με ανταγωνιστικές υποτιμήσεις των νομισμάτων τους) και των
επενδύσεων στους κλάδους που παράγουν διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα και
σε μικρότερο βαθμό στην ισόρροπη ανάπτυξη της εγχώριας καταναλωτικής δα-
πάνης και των επενδύσεων σε κοινωνικές και οικονομικές υποδομές στις οι-
κονομίες τους, παρά τα όσα προαναφέρθηκαν στο (β) ανωτέρω. Ωστόσο, αυτή
η στρατηγική ανάπτυξης δεν είναι διατηρήσιμη, ιδιαίτερα όταν ακολουθείται από
τόσο μεγάλες οικονομίες. Επίσης, η ανάπτυξη μέσω της μεγάλης αύξησης για
μια σειρά ετών των τιμών και της ζήτησης των εξαγώγιμων πρώτων υλών και
άλλων εμπορευμάτων χωρών όπως η Βραζιλία, η Ρωσία, η Αυστραλία και γε-
νικά οι χώρες εξαγωγής πετρελαίου και άλλων πρώτων υλών και εμπορευμά-
των, δεν είναι διατηρήσιμη σε περιόδους μεγάλης πτώσης του ρυθμού της
παγκόσμιας ανάπτυξης που συνεπάγεται μεγάλη πτώση του ρυθμού αύξησης
του διεθνούς εμπορίου και των τιμών αυτών των πρώτων υλών και των εμπο-
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4.3. Πολιτικοοικονομικοί παράγοντες που επηρεάζουν
την παγκόσμια οικονομία

Ειδικότερα, οι πιο σημαντικές εξελίξεις που αναμένεται να επηρεάσουν την παγ-
κόσμια οικονομία το 2017 και το 2018 συνοψίζονται στα ακόλουθα:  

Οι τιμές του πετρελαίου (Διάγραμμα 4.1.): Μετά την αύξησή τους στα $51 -
$52/βαρέλι τον Φεβρουάριο-Μάρτιο 2017, από $46 - $48/βαρέλι τον Νοέμ-
βριο 2016 και από το χαμηλό, κάτω από τα $30/βαρέλι τον Φεβρουάριο 2016,
οι τιμές του πετρελαίου σταθεροποιήθηκαν γύρω στα $51/βαρέλι τον Απρίλιο-
Μάιο 2017, για να μειωθούν και πάλι γύρω στα $46/βαρέλι τον Ιούνιο -Ιούλιο
2017. 

Ανάκαμψη τιμών πετρελαίου



Η απόφαση των χωρών μελών του ΟΠΕΚ τον Απρίλιο 2017 να περιορίσουν
την παραγωγή και προσφορά πετρελαίου δεν φαίνεται να έχει προς το παρόν
κάποια ισχυρότερη επίπτωση στις τιμές του πετρελαίου. Το ΔΝΤ στο World Eco-
nomic Outlook (WΕΟ) του Απριλίου 2017 προβλέπει αύξηση της μέσης τιμής
του πετρελαίου κατά 28,9% (στα $55,2/βαρέλι) το 2017 (από 19,9%, στα
$51,3/βαρέλι, που πρόβλεπε τον Ιανουάριο του 2017), μετά την πτώση της
κατά -15,9% (στα $42,8/βαρέλι) το 2016. Στη συνέχεια, το ΔΝΤ προβλέπει
μικρή πτώση κατά -0,3% (στα $55,06/βαρέλι) το 2018 (από αύξηση κατά
3,6%, στα $53,1/βαρέλι που πρόβλεπε τον Ιανουάριο 2017). Ωστόσο, μετά
τις τελευταίες εξελίξεις (6/7/2017: WTI: $45,59/βαρέλι, Brent: $48,26/βα-
ρέλι) είναι πολύ πιθανό ότι η μέση τιμή του πετρελαίου θα κυμανθεί ακόμη και
κάτω από τα $ 51/βαρέλι.

Ανάκαμψη στο 1ο 6μηνο 2017 έχει σημειωθεί και στις τιμές των άλλων πρώ-
των υλών και εμπορευμάτων. Το ΔΝΤ προβλέπει αύξηση του δείκτη τιμής των
εμπορευμάτων εξαιρουμένου του πετρελαίου κατά 8,5% το 2017 και πτώση
τους κατά -1,3% το 2018. Με αυτές τις εξελίξεις στις αγορές πετρελαίου και
εμπορευμάτων δεν θα πρέπει να αναμένεται ουσιαστική αύξηση του πληθωρι-
σμού στις μεγάλες αναπτυγμένες οικονομίες, ούτε και στις αναδυόμενες αγο-
ρές, στα επόμενα δύο έτη με ότι αυτό συνεπάγεται για την πολιτική επιτοκίων
και ποσοτικής ενίσχυσης της ρευστότητας από τις Κεντρικές Τράπεζες.

Οι εξελίξεις στα Χρηματιστήρια: Οι δείκτες τιμών των μετοχών στα χρηματιστή-
ρια των ΗΠΑ, της Ευρώπης και της Ασίας, εξακολουθούν να διαμορφώνονται
στις αρχές Ιουλίου 2017 σε νέα επίπεδα ρεκόρ (Διαγράμματα 4.2 και 4.3.). 
Η κρίση στο 1ο 3μηνο 2016, που είχε αρχίσει στην Κίνα τον Αύγουστο 2015
και επανήλθε με μεγαλύτερη ένταση τον Δεκέμβριο 2015 και τον Ιανουάριο
2016, μεταδόθηκε στις χρηματιστηριακές αγορές των μεγάλων αναπτυγμένων

Πηγή: US Energy Information Administration (eia)
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Νέα επίπεδα ρεκόρ στα χρημα-
τιστήρια λόγω σταθεροποίησης
παγκόσμιας οικονομίας, κερδο-
φορίας επιχειρήσεων και QE.



χωρών (και ιδιαίτερα στην Ιαπωνία) και στις αγορές συναλλάγματος και κρατι-
κών ομολόγων στις αναπτυσσόμενες οικονομίες και στις χώρες της Νότιας Ευ-
ρώπης. Ωστόσο, αντιμετωπίστηκε σχετικά γρήγορα και η οικονομία της Κίνας
και η παγκόσμια οικονομία φαίνεται ότι τώρα όχι μόνο έχουν σταθεροποιηθεί,
αλλά και έχουν ενισχύσει τις προσδοκίες για πιο υψηλή και σταθερή ανάπτυξη.
Η σημαντική ενίσχυση των προσδοκιών για μια τέτοια εξέλιξη, σε συνδυασμό
με την υψηλή κερδοφορία και τα υψηλά ταμειακά διαθέσιμα των επιχειρήσεων
και την πολιτική του QE από της κεντρικές τράπεζες συμβάλλουν στην άνοδο
των χρηματιστηριακών αγορών.Στο 1ο 6μηνο 2017 οι περισσότερες χρηματι-
στηριακές αγορές στις ΗΠΑ, την Ευρώπη την Ιαπωνία και στις αναδυόμενες
αγορές σημείωσαν σημαντική άνοδο, όπως φαίνεται από τον DJIA και τον δεί-
κτη Nikkei 225 που παρουσιάζονται στα Διαγράμματα 4.2. και 4.3.
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Πηγή: FRED: Economic Data FED of St Louis

Πηγή: FRED: Economic Data FED of St Louis



Οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων ομολόγων: Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα
4.4., διαμορφώνονταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα, ακόμη και κάτω του 1,4%, και
είχαν πτωτική πορεία έως τον Νοέμβριο του 2016 όπου, με την η εκλογή του
νέου Προέδρου των ΗΠΑ άρχισαν να ανακοινώνονται τα βασικά στοιχεία και
οι κατευθύνσεις της οικονομικής πολιτικής της νέας Κυβέρνησης των ΗΠΑ. Στη
συνέχεια, οι αποδόσεις (επιτόκια στη δευτερογενή αγορά) του 10ετούς κρατι-
κού ομολόγου των ΗΠΑ που παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 4.4., αυξήθηκαν
σημαντικά σε επίπεδα άνω του 2,6% τον Φεβρουάριο-Μάρτιο 2017, για να
επανέλθουν σε πτωτική πορεία από τον Απρίλιο 2017 και να κυμαίνονται στο
2,3% την 30η Ιουνίου 2017. Ανάλογη εξέλιξη είχαν τα μακροπρόθεσμα επι-
τόκια και στην Ευρώπη (εκτός της Γερμανίας και των άλλων χωρών που θεω-
ρούνται ασφαλή καταφύγια). Αυξήθηκαν σημαντικά στο 1ο 3μηνο 2017, από
τα πολύ χαμηλά επίπεδά τους έως τον Νοέμβριο 2016 και υποχώρησαν επίσης
σημαντικά στη συνέχεια.

Πηγή: FRED: Economic Data FED of St Louis

Γεωπολιτικοί παράγοντες: Το ανωτέρω εξαιρετικά περίπλοκο παγκόσμιο οικο-
νομικό περιβάλλον, επηρεάζεται περαιτέρω από τις αρνητικές επιπτώσεις των
συχνών εξάρσεων στις γεωπολιτικές αναταραχές (όπως, π.χ., από το προσφυ-
γικό πρόβλημα και οι τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη και αλλού), ή από
πολιτικές αναταράξεις στις αναπτυγμένες χώρες (όπως η εκτροπή της οικονο-
μικής πολιτικής στην Ελλάδα στο 1ο 7μηνο 2015, το Brexit τον Ιούνιο του
2016, το πραξικόπημα στην Τουρκία στις αρχές του 2016, η πρόσφατη εκλογή
του νέου Προέδρου στις ΗΠΑ, οι εκλογικές αναμετρήσεις στην Ολλανδία, τη
Γαλλία και την Ιταλία που ολοκληρώθηκαν με αποτελέσματα θετικά για τις αγο-
ρές και την παγκόσμια οικονομία και η επικείμενη εκλογική αναμέτρηση στη
Γερμανία, κ.ά.), με αποτέλεσμα κάθε φορά να σημειώνεται νέα έξαρση, ή υπο-
χώρηση, στους κινδύνους ανατροπής της παγκόσμιας οικονομικής ισορροπίας
και ανάπτυξης, με αποκατάσταση της κανονικότητας όταν οι θεωρούμενοι κίν-
δυνοι δεν υλοποιούνται. Πιο αναλυτικά:
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Αύξηση αποδόσεων απόδοσης
ομολόγων ΗΠΑ μετά την
εκλογή Τράμπ – ασφαλές κατα-
φύγιο τα γερμανικά ομόλογα.

Γεωπολιτική αστάθεια από
πολλαπλές αιτίες.



Το προσφυγικό - μεταναστευτικό πρόβλημα: Το πρόβλημα αυτό φάνηκε στις
αρχές του 2016 να αποτελεί μεγάλο κίνδυνο για την Ευρώπη και, ιδιαίτερα, για
την Ελλάδα και την Ιταλία. Ωστόσο, περιορίστηκε ουσιαστικά στη συνέχεια, έστω
και με τη χρήση ανορθόδοξων και εύθραυστων μεθόδων, όπως, π.χ., το κλεί-
σιμο συνόρων των χωρών που συνορεύουν με τις χώρες εισόδου των προ-
σφύγων ή των μεταναστών στην Ευρώπη, η συμφωνία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης με την Τουρκία, κ.ά.. Μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα στην Τουρκία
και την σημαντική αλλαγή πολιτικής της Κυβέρνησης της Τουρκίας, οι κίνδυνοι
μιας νέας έξαρσης του προσφυγικού-μεταναστευτικού προβλήματος έχουν ξανά
αυξηθεί, αλλά η κατάσταση δεν έχει επιδεινωθεί ουσιαστικά τους τελευταίους
11 μήνες. Σε κάθε περίπτωση το πρόβλημα αυτό αποτέλεσε σημαντικό παρά-
γοντα που συνέβαλε στο Brexit και συμβάλλει επίσης στη διατάραξη των σχέ-
σεων μεταξύ των χωρών - μελών της ΕΕ-27, ενώ αυξάνει σε μεγάλες χώρες
και την επιρροή κομμάτων που πολιτεύονται με προγράμματα που θέτουν σε
κίνδυνο τη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την άλλη πλευρά, παρά το ότι
προγράμματα για τη διαχείριση του προσφυγικού προβλήματος εφαρμόζονται
με μεγάλες καθυστερήσεις και αθετήσεις υποσχέσεων και υποχρεώσεων από
πολλές χώρες μέλη, η Ευρώπη είναι τώρα πιο προετοιμασμένη, από ότι ήταν το
2015, για να αντιμετωπίσει τόσο το προσφυγικό πρόβλημα όσο και τις αποσχι-
στικές κινήσεις στο εσωτερικό της. 

Το Brexit: Προέκυψε με το σχετικό Δημοψήφισμα που πραγματοποιήθηκε στο
Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ) την 23η Ιουνίου 2016 και δημιούργησε νέα αναταραχή
και μεγάλη αβεβαιότητα στις αγορές. Οι προβλέψεις, ωστόσο που υπήρξαν για
σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην παγκόσμια
οικονομία δεν επαληθεύτηκαν το 2016 ούτε καν για το ίδιο το ΗΒ. Στις 29 Μαρ-
τίου 2016 εστάλη τελικά η Επιστολή της Κυβέρνησης του ΗΒ η οποία ανακοι-
νώνει: α) την έξοδο του ΗΒ από την ΕΕ-28 και β) το επιθυμητό στο ΗΒ
χρονοδιάγραμμα και περιεχόμενο των διαπραγματεύσεων για την έξοδο. Οι δια-
πραγματεύσεις επρόκειτο να αρχίσουν μετά από σχετική απόφαση του Συμβου-
λίου της ΕΕ-27 την 29η  Απριλίου 2017 και όταν θα είχαν αποφασιστεί και
συμφωνηθεί τα πάρα πολλά τεχνικά και διαδικαστικά θέματα που προκύπτουν.
Γενικά, οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί 2 έτη μετά την
κατάθεση της αίτησης του άρθρου 50. Το Συμβούλιο της ΕΕ-27 έχει ήδη προσ-
διορίσει τις δικές του κατευθυντήριες γραμμές για τις διαπραγματεύσεις. Η συμ-
φωνία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έγκαιρα ώστε να γίνει δυνατή η έγκρισή
της από το Συμβούλιο της ΕΕ-27 και από της Ευρωβουλή.

Τελικά, η έναρξη των διαπραγματεύσεων καθυστέρησε λόγω της προκήρυξης
από την Κυβέρνηση της Αγγλίας Βουλευτικών Εκλογών για την 8η Ιουνίου. Το
αποτέλεσμα των εκλογών που μείωσε την κυβερνητική πλειοψηφία  του Κυβερ-
νώντος Κόμματος στο ΗΒ θέτει νέα δεδομένα για την πορεία των διαπραγμα-
τεύσεων για την έξοδο. Η πιθανότητα μιας επώδυνης και καταλυτικής εξόδου
(πιθανώς χωρίς συμφωνία) φαίνεται ότι έχει τώρα περιοριστεί. Ήδη το ΗΒ φαί-
νεται να έχει δεχθεί να λειτουργεί με τους κανόνες της ΕΕ-27 έως ότου λήξουν
οι διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, η τυχόν παράταση απαιτείται να εγκριθεί από το
Συμβούλιο και το Ευρωκοινοβούλιο. Η τελική συμφωνία για τους όρους του
Brexit μπορεί να εγκριθεί με αυξημένη πλειοψηφία των χωρών μελών της ΕΕ-
27. Από την άλλη πλευρά, οποιαδήποτε νέα εμπορική συμφωνία θα πρέπει να
εγκριθεί από το σύνολο των μελών της ΕΕ-27 και σε πολλές χώρες και από τα
Εθνικά Κοινοβούλια.

Το ΗΒ θεωρεί ότι το άρθρο 50 επιτρέπει τη διαπραγμάτευση μιας νέας εμπορι-
κής συμφωνίας ταυτόχρονα με τη συμφωνία για τους όρους της εξόδου. Η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή από την πλευρά της θα απαιτήσει να προηγηθεί η συμφωνία
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Διαφωνία ΕΕ – Βρετανίας σχε-
τικά με διαπραγμάτευση όρων
εξόδου και νέας εμπορικής
συμφωνίας.



για τους όρους της εξόδου για να ανοίξει η διαπραγμάτευση μιας νέας εμπορι-
κής συμφωνίας. Οι διαπραγματεύσεις τότε θα επικεντρωθούν: α) στις δημοσιο-
νομικές επιπτώσεις της εξόδου, β) τα δικαιώματα των πολιτών των χωρών της
ΕΕ-27 στο ΗΒ και αντιστρόφως, γ) η πρόσβαση του ΗΒ στην ενιαία αγορά της
ΕΕ-27 και η τελωνειακή ένωση και γ) η συμμετοχή του ΗΒ σε διάφορες Επι-
τροπές της ΕΕ-27 (π.χ., στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκου, στη Europol,
κ.λπ.).

Το ΗΒ επιθυμεί τη «μεγαλύτερη δυνατή πρόσβαση» στην ενιαία αγορά μέσω
μιας συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου και επίσης επιδιώκει κάποιο τύπο συμ-
φωνίας για διατήρηση της τελωνειακής ένωσης. Ταυτόχρονα, το ΗΒ επιθυμεί
να επανακτήσει τον έλεγχο των εξωτερικών του συνόρων και να σταματήσει
να υπόκειται στη δικαιοδοσία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Από την άλλη
πλευρά, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις διαπραγματεύσεις έχει
δηλώσει ότι βασική επιδίωξη είναι η διαφύλαξη της ενότητας της ΕΕ-27 και ότι
το ΗΒ δεν μπορεί να απαιτεί την εφαρμογή όποιων το συμφέρει από τους κα-
νόνες που συνιστούν την ενιαία αγορά και να απορρίπτει τους υπόλοιπους.
Παρά το ότι οι διαπραγματεύσεις θα προσδιοριστούν και από το σχετικό βάρος
που θα δοθεί στα εμπορικά συμφέροντα των δύο πλευρών, έναντι των πολιτι-
κών θεμάτων, και παρά το ότι οι εκπρόσωποι της ΕΕ-27 στις διαπραγματεύσεις
δεν θα θελήσουν να διακόψουν τις καλές εμπορικές σχέσεις με το ΗΒ, αυτό
δεν σημαίνει ότι μπορεί να δεχθούν την προσφορά προνομίων στο ΗΒ, που δεν
θα είναι μέλος της ΕΕ-27, υπονομεύοντας τη συνοχή της ΕΕ-27 με την προ-
σφορά σε μη-μέλη ίδιων προνομίων με τα μέλη.

Τα ανωτέρω διατηρούν την αβεβαιότητα και ενδέχεται να επηρεάσουν δυσμε-
νώς τις οικονομίες του ΗΒ και της ΕΕ-27 στο μέλλον. Ωστόσο, έως τον Μάρτιο
του 2017 η μόνη εμφανής επίπτωση από το Brexit είναι η μεγάλη υποτίμηση
της Αγγλικής λίρας που, σε συνδυασμό με τη νέα μείωση των επιτοκίων και την
περαιτέρω επέκταση του προγράμματος ποσοτικής ενίσχυσης της ρευστότητας
από την Τράπεζα της Αγγλίας, διατηρείται χωρίς ενδείξεις αντιστροφής της. Το
υποτιμημένο νόμισμα συνέβαλεστη διάψευση, σε μεγάλο βαθμό,  των προβλέ-
ψεων για σημαντική επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης του ΗΒ το 2016. Η
επιβράδυνση εκτιμάται τώρα να συμβεί το 2017 και στα επόμενα έτη, αλλά και
αυτό μένει να αποδειχθεί. Μετά τις τελευταίες εξελίξεις που προαναφέρθηκαν,
η αβεβαιότητα για τις επιπτώσεις στο ΗΒ από την υλοποίηση του Brexit δεν φαί-
νεται να έχει περιοριστεί παρά την διέλευση ενός 9μήνου από το Δημοψήφισμα
και την απόφαση για το Brexit.  

Η νέα Κυβέρνηση των ΗΠΑ: Όπως προαναφέρθηκε, σημαντικό ξάφνιασμα για
τις αγορές αποτέλεσε η εκλογή του νέου Προέδρου των ΗΠΑ, που εκλέχθηκε
με ένα εξαιρετικά ριζοσπαστικό πρόγραμμα που περιλάμβανε: α) αύξηση των
δημοσίων δαπανών και μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης για ενίσχυση
της ανάπτυξης της οικονομίας των ΗΠΑ, β) δραστική αναπροσαρμογή των οι-
κονομικών σχέσεων ΗΠΑ-Κίνας ώστε να σταματήσει η Κίνα να διατηρεί το νό-
μισμά της σε υποτιμημένα επίπεδα εις βάρος της οικονομίας των ΗΠΑ, γ)
ουσιαστική προσαρμογή τις πολιτικής των ΗΠΑ στον τομέα των μεγάλων διε-
θνών εμπορικών συμφωνιών (όπως η NAFTA και η Εμπορική Συμφωνία των
χωρών του Ειρηνικού ή TPP) - οι οποίες επιδίωκαν την  περαιτέρω απελευθέ-
ρωση και προώθηση του διεθνούς εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών, δ) προ-
σαρμογή της πολιτικής των ΗΠΑ στον τομέα των παράνομων μεταναστευτικών
ροών, ε) ουσιαστική αλλαγή πολιτικής όσον αφορά την κοινωνική προστασία
στον τομέα της υγείας, κ.ά. Οι χρηματιστηριακές αγορές εξακολουθούν θεω-
ρούν ότι η πολιτική του νέου Προέδρου θα δώσει νέα ώθηση στην οικονομία
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Η αβεβαιότητα παραμένει αλλά
η υποτίμηση της λίρας απέτρεψε
την ύφεση.

Αβεβαιότητα για την δυνατότητα
εφαρμογής του ριζοσπαστικού
προγράμματος Τράμπ.



και για το λόγο αυτό καταγράφουν νέα υψηλότερα επίπεδα έως τον Ιούλιο
2017, όπως φαίνεται στα Διαγράμματα 4.2. και 4.3. Ωστόσο, όπως προανα-
φέρθηκε, οι αβεβαιότητες για το βαθμό εφαρμογής των ανωτέρω πολιτικών
και για τις επιπτώσεις τους παραμένουν ακόμη σε υψηλό επίπεδο. 
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4.4. Οικονομική πολιτική και ο ρόλος των κεντρικών
τραπεζών

Κυρίαρχο ρόλο στην ακολουθούμενη οικονομική πολιτική από τις μεγάλες
χώρες έχουν τα τελευταία χρόνια οι κεντρικές τράπεζες. Το ενδιαφέρον των
αγορών διεθνώς συνεχίζει να επικεντρώνεται στην προσπάθεια εκτίμησης της
πολιτικής των μεγάλων κεντρικών τραπεζών (FED, ΤτΙαπωνίας, ΕΚΤ, ΤτΑγγλίας
και PBC) τόσο όσον αφορά την πορεία των επιτοκίων όσο και σχετικά με την
ενίσχυση της ρευστότητας και για αποτροπή μιας νέας ύφεσης στις οικονομίες
τους και στην παγκόσμια οικονομία. Ο ρόλος της δημοσιονομικής πολιτικής ήταν
έως τώρα σχετικά υποβαθμισμένος, αλλά με τη νέα Κυβέρνηση των ΗΠΑ, που
λειτουργεί υπό τον νέο Προέδρο από τον Ιανουάριο του 2017, αναμένεται να
επανέλθει ξανά στο προσκήνιο, επηρεάζοντας και τη νομισματική πολιτική. Ει-
δικότερα: 

Η FED (η κεντρική ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ), αποφασίζει την πολιτική
της με δεδομένη την σχετικά καλή πορεία της οικονομίας των ΗΠΑ, όπου η αύ-
ξηση του ΑΕΠ διαμορφώθηκε στο 1,6% το 2016, από 1,9% το 2015 και η
ανεργία διαμορφώνεται στο 4,3% τον Μάιο 2017, με αύξηση της απασχόλησης
κατά 162 χιλ. άτομα μηνιαίως στο 1ο 5μηνο 2017. Επίσης, ο πληθωρισμός με
βάση το ΔΤΚ διαμορφώθηκε στο 1,3% το 2016 (2015: 1,0%, 2014: 1,6%)
και στη συνέχεια αυξήθηκε στο 2,7% τον Φεβρουάριο 2017, με μεγάλη αύξηση
των τιμών των προϊόντων πετρελαίου, για να μειωθεί στη συνέχεια στο 2,4%
τον Μάρτιο 2017, στο 2,2% τον Απρίλιο 2017 και στο 1,9% τον Μάιο 2017.
Ο δομικός πληθωρισμός (χωρις τα προϊόντα ενέργειας και τα τρόφιμα) διαμορ-
φώθηκε στο 2,22% τον Φεβρ.2017, από 2,21% το 2016 και 1,82% το
2015. Ωστόσο, στη συνέχεια μειώθηκε στο 2,0% τον Μάρτιο 2017, στο 1,9%
τον Απρίλιο 2ο17 και στο 1,7% τον Μάιο 2017. Συνολικά, πάντως, δεν προ-
βλέπεται αύξηση του πληθωρισμού με βάση το ΔΤΚ και του δομικού πληθωρι-
σμού σε επίπεδα άνω του 2,3% και 2,1% αντίστοιχα έως το τέλος του 2018.
Από την άλλη πλευρά η παραγωγικότητα της εργασίας καταγράφει αρνητική εξέ-
λιξη. Με αυτά τα δεδομένα, η FED προχώρησε ήδη σε τρείς (3) αυξήσεις των
επιτοκίων παρέμβασής της στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Νομισματικής Πο-
λιτικής (FOMC) τον Δεκέμβριο 2016 κατά 0,25 π.μ. στο 0,5%-0,75% και τον
Μάρτιο του 2017 κατά επίσης 0,25 π.μ. στο 0,75-1,0% και την 15η Ιουνίου
2017 κατά 0,25 π.μ. στο 1,0%-1,25%. Επίσης, επιβεβαίωσε την προοπτική
για μια ακόμη αύξηση των επιτοκίων παρέμβασης εντός του 2017 (πιθανότατα
το Δεκέμβριο 2017), πράγμα που έχει σε μεγάλο βαθμό προεξοφληθεί από τις
αγορές. Το σπουδαιότερο είναι ότι στη συνεδρίαση της FOMC την 15η Μαρτίου
2017, η FED δεν ανακοίνωσε μια επιτάχυνση της διαδικασίας περιορισμού της
διευκολυντικής θέσης της νομισματικής πολιτικής με μια ταχύτερη αύξηση των
επιτοκίων. Ανακοίνωσε, ωστόσο την 15η Ιουνίου 2017 την προοπτική για
έναρξη της διαδικασίας μείωσης του ενεργητικού της, όπως προαναφέρθηκε. 

Κυρίαρχος ο ρόλος των Κεντρι-
κών Τραπεζών και της νομισμα-
τικής πολιτικής, αλλά αναμένεται
αναβάθμιση του ρόλου της δη-
μοσιονομικής πολιτικής στις
ΗΠΑ.



Συνολικά, η πολιτική της FED θεωρείται επιτυχημένη αφού από τη μια μεριά συ-
νετέλεσε στην άμεση διακοπή της αυξητικής πορείας του πληθωρισμού έως το
Φεβρουάριο 2017 και από την άλλη δεν ανέκοψε την αναπτυξιακή πορεία της
οικονομίας και την τάση αύξησης της απασχόλησης. Επίσης, η FED δεν ανα-
σκεύασε την εκτίμησή της, που διατυπώθηκε τον Σεπτέμβριο 2016, ότι ο τρέχον
κύκλος αυξήσεων των επιτοκίων θα είναι πιο σταδιακός από οποιονδήποτε
άλλον στο παρελθόν. Συνολικά η πολιτική της FED έθεσε υπό έλεγχο της πλη-
θωριστικές προσδοκίες και ανέκοψε την αυξητική πορεία των μακροπρόθε-
σμων επιτοκίων, Αυτό έδωσε νέα ώθηση στις χρηματιστηριακές αγορές, ενώ
ταυτόχρονα συνέβαλε στη διακοπή της ανατιμητικής πορείας του δολαρίου (Διά-
γραμμα 4.5.). 

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας (ΤτΙαπωνίας): Οι ανωτέρω αποφάσεις της FED  συν-
δυάζονται και με την απόφαση της ΤτΙαπωνίας (από τον Σεπτέμβριο 2016) να
επεκτείνει περαιτέρω την πολιτική της για ποσοτική ενίσχυση της ρευστότητας
στην οικονομία της και να θέσει ως στόχο τη διατήρηση των επιτοκίων των
10ετών κρατικών ομολόγων της Ιαπωνίας όχι υψηλότερα από το μηδέν (την 6η
Ιουνίου 2017 διαμορφώνονταν στο 0,09%). Στην πραγματικότητα, βασική επι-
δίωξη της ΤτΙαπωνίας είναι η περαιτέρω υποτίμηση του Γιέν έναντι του δολα-
ρίου, πράγμα που δεν φαίνεται να είναι στις προθέσεις της FED να το
διευκολύνει με τη δική της πολιτική. Η εξέλιξη της συναλλαγματικής ισοτιμίας
του Γιέν έναντι του δολαρίου παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 4.6. πιο κάτω.

Πηγή: FED

Πηγή:
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Σημειώνεται ότι, το Ιαπωνικό Γιέν (JPY) είχε ανατιμηθεί στα 104,82 JPY/USD
την 1/11/2016, από 122,57 JPY/USD την 29/11/2015. Η ΤτΙαπωνίας προ-
σπαθεί να αντιστρέψει αυτή την τάση ανατίμησης του Γιέν με την πολιτική των
αρνητικών επιτοκίων στις καταθέσεις των τραπεζών στην ΤτΙαπωνίας και των
αρνητικών έως και 0% επιτοκίων στα κρατικά 10ετή ομόλογα. Ωστόσο, η επι-
θυμητή υποτίμηση έγινε δυνατή μόνο μετά την εκλογή του νέου Προέδρου των
ΗΠΑ - και την προοπτική που δημιουργήθηκε για ταχύτερη αύξηση των επιτο-
κίων από τη FED - όπου το Γιέν υποτιμήθηκε στα 111,06 JPY/USD την
21/11/2016 και στα 115,02 JPY/USD την 10.3.2017. Στη συνέχεια,
ωστόσο, το Γιέν επανήλθε στα 110,84 JPY/YSD παρά την πολιτική της ΤτΙα-
πωνίας να αποτρέψει την ανατίμηση. Γενικά, η προοπτική για αύξηση των επι-
τοκίων από την FED δεν είναι τώρα τόσο ισχυρή ώστε να αποτρέψει την
ανατιμητική τάση του JPY έναντι του USD, καθώς και την ανατίμηση του Ευρώ
έναντι του δολαρίου και άλλων νομισμάτων, όπως αναλύεται στη συνέχεια. Η
ΤτΙαπωνίας, ακόμη και με την πολιτικής της των επιτόκια στο 0% δεν έχει τη
δυνατότητα να σταματήσει από μόνη της την τάση ανατίμησης του Γιεν στην τρέ-
χουσα περίοδο.

Η ΤτΑγγλίας, από την πλευρά της, έχει συμβάλλει με την πολιτική της στην από-
τομη υποτίμηση της Αγγλικής Λίρας (GBP), που συνεχίστηκε με πτώση στα
0,8936 GBP/EUR και στα 1,2329 USD/GBP τον Οκτώβριο 2016, στα 0,869
GBP/EUR και 1,222 USD/GBP τον Μάρτιο 2017 και στα 0,8772 GBP/EUR και
1,2802 USD/GBP τον Ιούνιο 2017 (Διαγράμματα 4.7. και 4.8.). Αυτό συνε-
πάγεται τον Ιούνιο 2017 η Αγγλική λίρα ήταν υποτιμημένη: α) έναντι του Ευρώ
κατά 12,8% έναντι του Μαΐου 2016 και κατά 20,8% έναντι του Δεκεμβρίου
2015 και β) έναντι του δολαρίου κατά 11,9% έναντι του Μαΐου 2016 και κατά
14,5% έναντι του Δεκεμβρίου 2015. Η υποτίμηση της GBP έναντι του Ευρώ
σημειώνεται παρά το ότι η ανάπτυξη στο Ην. Βασίλειο (2016: 1,8%, 2015:
2,2%, 2014: 3,07%), εξακολουθεί να είναι ισχυρότερη από ότι στη Ζώνη του
Ευρώ (2016: 1,8%, 2015: 2,05%, 2014: 1,17%). 
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Πηγή: FED

Η μεγάλη υποτίμηση της Αγγλικής λίρας και η συνεπαγόμενη αύξηση των τιμών
των εισαγομένων προϊόντων στο ΗΒ, επηρεάζει τώρα ουσιαστικά τον εγχώριο
πληθωρισμό που ανήλθε στο 2,9% τον Μάιο 2017, από 2,7% τον Απρίλιο
2017, 1,8% τον Ιανουάριο 2017 και  από 1,6% τον Δεκέμβριο 2017. Σε αυτά
τα επίπεδα ο πληθωρισμός στο ΗΒ είναι τώρα υψηλότερος από τον πληθωρισμό



στη Ζώνη του Ευρώ που μειώθηκε στο 1,4% τον Μάιο 2017, από 1,8% τον
Ιανουάριο 2017. Επομένως, ο πληθωρισμός έχει αρχίσει ήδη να ασκεί πίεση
στην ΤτΑγγλίας για περιορισμό της υπέρμετρα διευκολυντικής κατεύθυνσης της
νομισματικής πολιτικής της χώρας. Αυτή η εξέλιξη ωστόσο δεν έχει ακόμη  συμ-
βάλει στην αποτροπή της περαιτέρω υποτίμησης της GBP έναντι του Ευρώ (Διά-
γραμμα 4.8.). 

Πηγή: ΕΚΤ

Η ΕΚΤ, επιδιώκοντας να ενισχύσει την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό στη Ζώνη
του Ευρώ, διατηρεί το βασικό επιτόκιο παρέμβασής της στο 0% και το επιτόκιο
καταθέσεων των τραπεζών στην ΕΚΤ στο -0,4% και, επιπλέον, αγοράζει ομό-
λογα, κυρίως κρατικά, αξίας € 60 δις μηνιαίως από τον Απρίλιο του 2016 (€
80 δις μηνιαίως πριν τον Απρίλιο 2017) σε μια προσπάθεια για ποσοτική ενί-
σχυση της ρευστότητας στις οικονομίες της Ζώνης του Ευρώ και για αύξηση
της πιστωτικής επέκτασης των τραπεζών και του πληθωρισμού, που στις αρχές
του 2016 διαμορφωνόταν σε αρνητικά επίπεδα. Η πολιτική αυτή της ΕΚΤ έχει
θετικά αποτελέσματα, αφού συνέβαλε στην αύξηση του πληθωρισμού σε επί-
πεδα άνω του 1,4% στο 1ο 6μηνο 2017, καθώς και στη ενίσχυση της αύξησης
του ΑΕΠ στο 1,8% το 2016, με τη συμβολή και της θετικής πιστωτικής επέ-
κτασης των τραπεζών (+3,0% τον Μάιο 2017) που ενισχύεται μήνα με το μήνα.
Το πρόβλημα είναι ότι η πολιτική της ΕΚΤ δεν απέτρεψε την ανατίμηση της συ-
ναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ μετά τον Μάρτιο 2017, σε συνάρτηση και
με τις εξελίξεις στις ΗΠΑ και με την αποδυνάμωση των πολιτικών κινδύνων
που προαναφέρθηκαν. Μετά από αυτές τις εξελίξεις η ΕΚΤ στις συνεδριάσεις
του ΔΣ της στο 2ο 3μηνο 2017 διατηρεί αμετάβλητη την απόφασή της ότι «το
επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης καθώς και τα επιτόκια της
διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής κατα-
θέσεων θα παραμείνουν αμετάβλητα σε 0,00%, 0,25% και -0,40% αντιστοί-
χως». «Το ΔΣ εξακολουθεί να αναμένει ότι τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ θα
παραμείνουν στα σημερινά ή σε χαμηλότερα επίπεδα για παρατεταμένη χρονική
περίοδο και πολύ πέραν του χρονικού ορίζοντα διενέργειας των καθαρών αγο-
ρών στοιχείων ενεργητικού». Οι τελευταίες έχουν προγραμματιστεί να συνεχι-
στούν έως το Δεκέμβριο του 2017, αλλά είναι πιθανό να συνεχιστούν και στο
1ο 6μηνο 2018. Βασική επιδίωξη της ΕΚΤ είναι η επίτευξη του στόχου της για
τον πληθωρισμό (κοντά, αλλά χαμηλότερα του 2,0%), πράγμα που δεν αναμέ-
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νεται να επιτευχθεί έως το τέλος του 2018, παρά την έξαρση του πληθωρισμού
στο 1ο 3μηνο 2017, λόγω της αύξησης των τιμών του πετρελαίου. Η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή προβλέπει το μέσο πληθωρισμό το 2018 στο 1,4%.

Γενικά, η αντίθετη κατεύθυνση στις επιδιώξεις της νομισματικής πολιτικής της
FED από αυτή της ΕΚΤ, της ΤτΑγγλίας και της ΤτΙαπωνίας έχουν πάψει να λει-
τουργούν υποτιμητικά για το Ευρώ και του Γιέν, αλλά εξακολουθούν να πιέζουν
την ισοτιμία της Αγγλικής λίρας έναντι του Ευρώ και έναντι του δολαρίου σε
σχετικά χαμηλά, ή σε πολύ χαμηλά, επίπεδα. 
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Ειδικότερα, το Ευρώ διακυμαίνεται στις αρχές Ιουλίου 2017 στα 1,133
USD/EUR, κυρίως λόγω της αποδυνάμωσης των εκτιμήσεων ότι η επεκτατική
δημοσιονομική πολιτική του νέου Προέδρου των ΗΠΑ θα μπορούσε να οδηγή-
σει σε μεγαλύτερη άνοδο των επιτοκίων από τη FED, καθώς και των μακροπρό-
θεσμων επιτοκίων των ΗΠΑ, όπως προαναφέρθηκε. Από την άλλη πλευρά το
Ευρώ έπαψε να επηρεάζεται από τον κίνδυνο αρνητικής έκβασης των προγραμ-
ματισμένων για το 2017 εκλογικών αναμετρήσεων, στην Ολλανδία (ο κίνδυνος
δεν επήλθε), στη Γαλλία (ο κίνδυνος επίσης δεν επήλθε) και στη Γερμανία (την
24η Σεπτεμβρίου 2017). Έχουν ήδη παρέλθει οι κίνδυνοι του δημοψηφίσματος
για την συνταγματική αναθεώρηση στην Ιταλία, που διεξήχθη την 5 Δεκεμβρίου
2016 χωρίς αρνητικές επιπτώσεις για τη Ζώνη του Ευρώ και για το Ευρώ,
καθώς και ο κίνδυνος της εκλογής του νέου Προέδρου των ΗΠΑ. Τέλος, το
Ευρώ επηρεάζεται τώρα και από τις πολύ καλύτερες προοπτικές ανάπτυξης των
Ευρωπαϊκών οικονομιών (Βλέπε το  Διάγραμμα 4.9.). 

Σε κάθε περίπτωση, παρά την πρόσφατη ανατίμησή του το Ευρώ εξακολουθεί
να παραμένει σημαντικά υποτιμημένο, πράγμα που ευνοεί την ανάπτυξη των
χωρών της Ζώνης του Ευρώ, αλλά και των χωρών της Κεντρικής Ευρώπης και
των Βαλκανίων. Οι χώρες αυτές ευνοούνται επίσης και από τη σχετικά χαμηλή
τιμή του πετρελαίου και τη συνεχιζόμενη πολιτική των μηδενικών ή/και αρνητι-
κών επιτοκίων και της ποσοτικής ενίσχυσης της ρευστότητας από την ΕΚΤ. Επί-
σης, η Πολιτική της ΕΚΤ έχει επιτρέψει στις μεγάλες Τράπεζες των χωρών της
Ζώνης του Ευρώ (και ιδιαίτερα της Ιταλίας, της Ιρλανδίας, της Γαλλίας και της

Το υποτιμημένο Ευρώ ευνοεί
την ανάπτυξη των οικονομιών
των αγορών μας.



Γερμανίας)  να αποκαταστήσουν την ισορροπία στους ισολογισμούς τους και
τις ανωτέρω υπερχρεωμένες χώρες να μειώσουν δραστικά το κόστος των εξαι-
ρετικά υψηλών ετήσιων δανειακών τους αναγκών για την αναχρηματοδότηση
του δημοσίου χρέους τους. Έχουν αποτραπεί έτσι μια νέα τραπεζική και οικο-
νομική κρίση και μια ενδεχόμενη νέα κρίση δημοσίου χρέους (εκτός της Ελλά-
δος) που θα είχαν οδυνηρές συνέπειες για τις Ευρωπαϊκές οικονομίες, αλλά
και για την παγκόσμια οικονομία. Σε αυτό το περιβάλλον, η αύξηση του ΑΕΠ
στις χώρες της Ζώνης του Ευρώ ανήλθε τελικά στο 1,8% το 2016, από 2,05%
το 2015 και 1,1% το 2014. 

Ωστόσο, για την ελληνική οικονομία και ιδιαίτερα για τον Τουρισμό της χώρας
μας, εξαιρετικά ευνοϊκή εξέλιξη αποτελεί και η μεγαλύτερη του αναμενομένου
αύξηση του ΑΕΠ το 2015 και το 2016 στις γειτονικές Βαλκανικές χώρες και
ιδιαίτερα στη Βουλγαρία κατά 3,6% και 3,4% αντίστοιχα, στη Ρουμανία κατά
3,9% και 4,8%, στην Κύπρο κατά 1,7% και 2,8% και στην ΠΓΔΜ κατά 3,8%
και 2,4%. Γενικά, η ανάπτυξη στην ΕΕ-28 ήταν στο 2,2% το 2015 και στο
1,9% το 2016, από 1,4% το 2014 (Βλέπε τον Πίνακα 4.1.).

4.5. Προβλέψεις για την ανάπτυξη των αναπτυγμένων
οικονομιών το 2017-2018

Όπως προαναφέρθηκε, οι διεθνείς Οργανισμοί (ΔΝΤ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
ΟΟΣΑ) έχουν τώρα προσαρμόσει αυξητικά τις προβλέψεις τους για την παγκό-
σμια ανάπτυξη και για την ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου και των επιμέρους
οικονομιών το 2017 και το 2018 (Πίνακας 4.1.), αλλά συνεχίζουν να προβλέ-
πουν ότι η ανάπτυξη των μεγάλων αναπτυγμένων οικονομιών έως το 2018 θα
κυμαίνεται σε σχετικά χαμηλά (σε σχέση με τα προ κρίσης) επίπεδα με σχετικά
χαμηλό πληθωρισμό και επιτόκια. Ειδικότερα:

ΗΠΑ: Η χαμηλότερη του αναμενομένου ανάπτυξη της οικονομίας των ΗΠΑ κατά
1,6% το 2016, από 2,6% το 2015, οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση της
ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 2,7% (2015: +3,2%) και στην αύξηση των επεν-
δύσεων σε κατοικίες κατά 4,9% (2015: 11,7%). Οι επενδύσεις εκτός αυτών
σε κατοικίες σημείωσαν πτώση κατά -0,5%, ενώ και οι καθαρές εξαγωγές και
η μεταβολή των αποθεμάτων είχαν αρνητική επίπτωση στην αύξηση του ΑΕΠ
κατά -0,1 π.μ. και κατά -0,4 π.μ. αντίστοιχα. Η πτώση των επιχειρηματικών επεν-
δύσεων οφείλεται κατά κύριο λόγο στην πτώση των επενδύσεων σε εγκατα-
στάσεις άντλησης πετρελαίου στις ΗΠΑ μετά τη δραματική πτώση των τιμών
του πετρελαίου το 2015 και τη διατήρησή τους σε επίπεδα κάτω των $50/βα-
ρέλι και το 2016. Από την άλλη πλευρά, η πτώση των τιμών του πετρελαίου
συμβάλλει στη σημαντική αύξηση της κατανάλωσης. 

Στο 1ο 3μηνο 2017 η αύξηση του ΑΕΠ ήταν στο 2,1% σε ετήσια βάση (1,4%
σε ετησιοποιημένη 3μηνιαία βάση) και ήταν επίσης χαμηλότερη του αναμενο-
μένου. Η αύξηση αυτή οφείλεται και πάλι σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση της
ιδιωτικής κατανάλωσης (3,0%), ενώ οι επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα ήταν
αυξημένες κατά 1,9%, οι εξαγωγές κατά 3,4% και οι εισαγωγές κατά 3,8%
που συνεπάγεται αρνητική επίπτωση στην αύξηση του ΑΕΠ από τις καθαρές
εξαγωγές. Οι κρατικές δαπάνες για κατανάλωση και επενδύσεις ήταν μειωμέ-
νες κατά -0,4%, ενώ σημαντική αρνητική επίπτωση στην αύξηση του ΑΕΠ είχε
η μείωση των αποθεμάτων.

Η απασχόληση (εκτός του γεωργικού τομέα) αυξήθηκε, όπως προαναφέρθηκε,
κατά 162 χιλ. άτομα μηνιαίως στο 1ο 5μηνο 2017, από 187 χιλ. μηνιαίως to
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Η οικονομία των ΗΠΑ κινείται
από την κατανάλωση και τις
επενδύσεις σε κατοικίες.



2016, ενώ η ανεργία μειώθηκε περαιτέρω στο 4,3%. Η οικονομία των ΗΠΑ,
και όπως φαίνεται ιδιαίτερα ο καταναλωτής των ΗΠΑ, αποτελούν τον βασικό
προωθητικό παράγοντα της ανάπτυξης στην παγκόσμια οικονομία στην τρέ-
χουσα περίοδο, ιδιαίτερα όσο η FED δεν επιταχύνει την τρέχουσα πολιτική της
σταδιακής αύξησης των ακόμη πολύ χαμηλών επιτοκίων.  Η δημοσιονομική
ώθηση που σχεδιάζεται από τη νέα Κυβέρνηση από το 2017 και στα επόμενα
έτη, στο βαθμό που θα υλοποιηθεί, αναμένεται να διατηρήσει την θετική ώθηση
που ήδη ασκεί στην ανάπτυξη των ΗΠΑ και της παγκόσμιας οικονομίας ˙ εκτός
εάν η ώθηση αυτή αντισταθμιστεί στα επόμενα 3μηνα με μια ταχύτερη αύξηση
των επιτοκίων ή την αντιστροφή του QE από τη FED, ή από τις αρνητικές επι-
πτώσεις μιας ενδεχόμενης έξαρσης του προστατευτισμού στο διεθνές εμπόριο
αγαθών και υπηρεσιών και στις επενδύσεις.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ-27) και ειδικότερα στη Ζώνη του Ευρώ σημει-
ώθηκε μικρή επιβράδυνση της ανάπτυξης το 2016, με το ρυθμό αύξησης του
ΑΕΠ να εκτιμάται τώρα στο 1,9% και 1,8% αντίστοιχα, από 2,2% και 2,0% το
2015. Στη συνέχεια για το 2017 και το 2018 προβλέπεται αύξηση του ΑΕΠ
κατά 1,9% και 1,9% αντίστοιχα στην ΕΕ-28 και κατά 1,7% και 1,8% αντί-
στοιχα στη Ζώνη του Ευρώ (Πίνακας 4.1.). Ωστόσο, στον Πίνακα 4.2. πιο κάτω
φαίνεται ότι η αύξηση του ΑΕΠ στο 1ο 3μηνο 2017 στη Ζώνη του Ευρώ (ΕΖ-
19) ανήλθε στο 2,5% σε ετήσια βάση με τα στοιχεία που δεν είναι εποχικά
διορθωμένα και στο 1,9% με τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία. Η εξέλιξη αυτή
ενδεχομένως συνεπάγεται αύξηση του ΑΕΠ κατά ποσοστό υψηλότερο του 1,8%
και το 2017, όπως άλλωστε προκύπτει και τις γενικότερες εξελίξεις στις χώρες
της Ζώνης του Ευρώ στο 1ο 5μηνο 2017.
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Η αύξηση του ΑΕΠ στη Ζώνη του Ευρώ το 2016 οφείλεται αποκλειστικά στην
αύξηση της εγχώριας τελικής ζήτησης κατά 2,4%, με την ιδιωτική κατανάλωση
να αυξάνεται κατά 2,0%, τη δημόσια κατανάλωση κατά 1,6% και τις επενδύσεις
κατά 3,7%. Οι καθαρές εξαγωγές είχαν αρνητική επίπτωση στην αύξηση του
ΑΕΠ κατά -0,3 π.μ. το 2016, από θετική επίπτωση κατά 0,2 π.μ. το 2015. Το
2017 και το 2018 η εκτιμώμενη αύξηση του ΑΕΠ στηρίζεται επίσης στην αύ-
ξηση της εγχώριας τελικής ζήτησης κατά 2,4% και 2,7% αντίστοιχα, ενώ οι κα-
θαρές εξαγωγές αναμένεται να έχουν μηδενική επίπτωση στην αύξηση του ΑΕΠ
και στα δύο έτη. 

Ο ρυθμός ανάπτυξης στην Ευ-
ρωζώνη, με κινητήριο δύναμη
την κατανάλωση, είναι υψηλότε-
ρος του αναμενόμενου.

Πίνακας 4.2: 

ΑΕΠ Ζώνη του Ευρώ (ΕZ-19)

Πηγή: Eurostat and European Commission, Economic Forcasts Spring 2017



Με βάση τα ανωτέρω, η ανάπτυξη στην επόμενη 2ετία θα βασιστεί κατά κύριο
λόγο στην αύξηση της εγχώριας ζήτησης τόσο στη Ζώνη του Ευρώ όσο και στην
ΕΕ-28. Στα ανωτέρω γίνεται η υπόθεση ότι η τιμή του πετρελαίου θα σταθερο-
ποιηθεί από το 2017 σε υψηλότερα επίπεδα και επομένως δεν θεωρείται ότι
θα ασκήσει  επιπλέον θετική επίπτωση στην αύξηση του διαθεσίμου εισοδήμα-
τος των καταναλωτών στην ΕΕ-27. Επίσης, η διολίσθηση του ευρώ, που στήριξε
τις ευρωπαϊκές εξαγωγές και τους κλάδους που παράγουν υποκατάστατα εισα-
γομένων το 2015 και το 2016, έχει ήδη αντιστραφεί (βλέπε τα Διαγράμματα
4.9., 4.10. και 4.12.) και αναμένεται κάποια σταθεροποίηση της σταθμισμένης
συναλλαγματικής ισοτιμίας του Ευρώ το 2017 και το 2018 σε υψηλότερα (σχε-
τικά ανατιμημένα) επίπεδα σε σχέση με το 2016, χωρίς, ωστόσο, να αντισταθ-
μίζονται σημαντικά τα κέρδη ανταγωνιστικότητας που πραγματοποιήθηκαν στη
διετία 2015-2016.

Από την άλλη πλευρά, η εγχώρια ζήτηση συνεχίζει να υποστηρίζεται από την
εξαιρετικά διευκολυντική νομισματική πολιτική που αναμένεται να διατηρηθεί
στα ίδια επίπεδα και το 2017 και πιθανότατα και το 2018. Επίσης, η δημοσιο-
νομική πολιτική έχει πάψει να ασκεί περιοριστική επίδραση στην εγχώρια ζήτηση
τόσο στην ΕΕ-28, όσο και ειδικότερα στη Ζώνη του Ευρώ. Τέλος, Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή θεωρεί ότι το Brexit θα έχει σημαντική αρνητική επίπτωση στην ανά-
πτυξη το 2017 και το 2018 στο Ηνωμένο Βασίλειο και επίσης μικρή αρνητική
επίπτωση στην ανάπτυξη της ΕΕ-27 και της Ζώνης του Ευρώ.

Στην Ιαπωνία, όπως φαίνεται στον Πίνακα 4.3., η αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,0%
το 2016 (4ο 3μηνο 2016: 1,6%, 3ο 3μηνο 2016: 1,1%) ήταν υψηλότερη του
αναμενομένου. Στη συνέχεια, η αύξησή του κατά 1,3% στο 1ο 3μηνο 2017
(από το σχετικά χαμηλό επίπεδό του στο 1ο 3μηνο 2016 δεν ήταν αρκετή για
να επιβεβαιώσει την πρόβλεψη του ΔΝΤ για αύξησή του κατά 1,2% το 2017.
Για να επαληθευτεί η πρόβλεψη του ΔΝΤ θα πρέπει η οικονομία της Ιαπωνίας
να έχει καλύτερες του αναμενομένου επιδόσεις στα επόμενα 3μηνα, όπως φαί-
νεται στον Πίνακα 4.3. Η επιβράδυνση στο 0,6% που αναμένεται για το 2018,
οφείλεται στο ότι τα νέα δημοσιονομικά και νομισματικά μέτρα ενίσχυσης της
οικονομίας, που εφαρμόζονται από το 2ο 6μηνο του 2016, αναμένεται να
έχουν εξασθενήσει. 

Η αύξηση του ΑΕΠ της Ιαπωνίας το 2016 προήλθε κατά 0,4 π.μ. από τις καθα-
ρές εξαγωγές και κατά 0,7 π.μ. από την εγχώρια ζήτηση και ιδιαίτερα από την
αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 0,3%, της δημόσιας κατανάλωσης
κατά 1,5% και των επενδύσεων κατά 1,0%. Αρνητική συμβολή κατά -0,2 π.μ.
είχε η μεταβολή των αποθεμάτων.

2012 2013 2014 2015 2016* 2017* 2018*
125.8 126.6
121.7 125.8 128.7

125.6
127.8
498.8 508.8 510.4 516.0 521.2 527.4 530.5

1.8 1.7
2.8 -1.1 1.1 1.1
2.7 1.6

 2.0 0.3 1.1 1.0 1.2 0.6
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Πίνακας 4.3: 

ΑΕΠ Ιαπωνία (Τρισεκατομμύρια Γιεν σε σταθερές τιμές 2011) 

Πηγή: Japan National Accounts January-March 2017



Η οικονομική πολιτική στην Ιαπωνία συνίσταται σε μια επεκτατική δημοσιονο-
μική πολιτική (το πακέτο δημοσιονομικής ενίσχυσης της οικονομίας που εφαρ-
μόζεται από τον Αύγουστο 2016 ανέρχεται στο 1,5% του ΑΕΠ), μετά τη νέα
αναβολή της λήψης μέτρων για την αναγκαία δημοσιονομική προσαρμογή, και
σε μια άκρως διευκολυντική νομισματική πολιτική - με στόχο επίσης την διατή-
ρηση του Γιέν σε υποτιμημένα επίπεδα. Αυτή η πολιτική συνέβαλε στη διατή-
ρηση της ανάπτυξης στο 1,0% το 2016 και στο εκτιμώμενο 1,0% το 2017.
Ωστόσο, η δημοσιονομική πολιτική θα πρέπει τελικά, από το 2018, να επιδιώξει
τη μείωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων (που διαμορφώνονται στο 5,0%
παρά τα μηδενικά ή αρνητικά επιτόκια με τα οποία δανείζεται η Γενική Κυβέρ-
νηση στην Ιαπωνία) και του χρέους της ΓΚ (που διαμορφώνεται στο 250,7%
του ΑΕΠ το 2016). Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να γίνει λιγότερο επεκτατική,
πράγμα που θα οδηγήσει αναπόφευκτα στον περιορισμό της ανάπτυξης από το
2018. Επίσης, από την πλευρά της προσφοράς η ανάπτυξη περιορίζεται από
την ταχεία γήρανση του πληθυσμού και την αρνητική εξέλιξη της απασχόλησης
που δεν αντισταθμίζεται από ικανοποιητική αύξηση της παραγωγικότητας. Οι
παράγοντες αυτοί συμβάλουν στην πρόβλεψη για πτώση του ρυθμού ανάπτυξης
της οικονομίας της Ιαπωνίας στο 0,5% το 2018 και σε χαμηλότερα επίπεδα
στα επόμενα έτη - εκτός εάν: α) δραστικές μεταρρυθμίσεις στην Ιαπωνία συμ-
βάλλουν σε υψηλότερη αύξηση της απασχόλησης (π.χ. με εισροή περισσότερων
μεταναστών) και της παραγωγικότητας  στην εγχώρια οικονομία και β) γενικό-
τεροι παράγοντες (όπως, π.χ., η οικονομική πολιτική των ΗΠΑ) συμβάλλουν στη
δυναμικότερη ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας. 

64 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ   ΤΕΥΧΟΣ 3

4.6. Η Ανάπτυξη των αναδυόμενων οικονομιών

Όσον αφορά τις μεγάλες αναδυόμενες οικονομίες της Κίνας, της Ρωσίας και
της Τουρκίας, των οποίων οι πολιτικές και οι αναπτυξιακές προοπτικές επηρε-
άζουν την παγκόσμια οικονομική τάξη και ανάπτυξη και τον ελληνικό τουρισμό,
σημειώνονται τα ακόλουθα: 

Στην Κίνα, η Κυβέρνηση επιδιώκει τώρα να επιτύχει μια ουσιαστική μείωση της
εξάρτησης της αναπτυξιακής δυναμικής της οικονομίας της από τις επενδύσεις
και τις εξαγωγές και να ενισχύσει το ρόλο της εγχώριας κατανάλωσης στην
ανάπτυξη της χώρας. Ωστόσο, η πολιτική αυτή δεν φαίνεται να πείθει τις αγορές.
Η προσπάθεια για αύξηση της εγχώριας ιδιωτικής κατανάλωσης δεν έχει απο-
δώσει καρπούς, αφού το ποσοστό αποταμίευσης στην Κίνα παραμένει στο 47%
του ΑΕΠ. Η ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης επιχειρείται κατά κύριο λόγο με αύ-
ξηση των επενδύσεων που σε μεγάλο βαθμό συμβάλλουν περαιτέρω στην αν-
ταγωνιστικότητα των εξαγωγών και των κλάδων που παράγουν υποκατάστατα
εισαγομένων. Από την άλλη πλευρά, παρά την υψηλή αποταμίευση ο ιδιωτικός
τομέας της Κίνας χαρακτηρίζεται από εκτεταμένη υπερχρέωση που απειλεί την
βιωσιμότητα του τραπεζικού συστήματος της χώρας. Υπάρχει έντονη αμφισβή-
τηση των στοιχείων για την ανάπτυξη της οικονομίας της Κίνας και εκτιμάται ότι
ήταν χαμηλότερη από το 6,7% που ανακοινώθηκε επισήμως για 2016 (4ο τρί-
μηνο του 2016: 6,9%). Μάλιστα, έως τα τέλη του 2016 οι εκτιμήσεις ήταν ότι
η ανάπτυξη της χώρας αυτής το 2017 και το 2018 θα επιβραδυνόταν ακόμη
και κάτω του 6,0%. Ειδικότερα, το ΔΝΤ θεωρεί ότι τα μέτρα που λαμβάνονται
για ενίσχυση της οικονομίας στη βραχυχρόνια περίοδο αντιστρατεύονται την
προώθηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων και την αλλαγή της κατεύθυνσης
της οικονομικής πολιτικής που θα εξασφάλιζαν ικανοποιητικούς ρυθμούς ανά-
πτυξης στη μεσο-μακροχρόνια περίοδο. Ωστόσο, μετά την καλύτερη του αναμε-
νομένου πορεία της οικονομίας στο 4ο τρίμηνο 2016 και στο 1ο 3μηνο 2017,
το ΔΝΤ έχει αναβαθμίσει τις προβλέψεις του για την ανάπτυξη της Κίνας στο
6,6% το 2017 και στο 6,2% το 2018.  

Η οικονομία της Ιαπωνίας θα
επηρεαστεί από τον περιορισμό
της δημοσιονομικής επέκτασης
και την γήρανση του πληθυσμού.

Η πολιτική της Κίνας δεν πείθει
τις αγορές και υπάρχει αμφι-
σβήτηση των στοιχείων της.



Η Κίνα είναι μια από τις πλεονασματικές χώρες παγκοσμίως. Είναι χαρακτηρι-
στικό, ότι το πλεόνασμα του εξωτερικού ισοζυγίου των τρεχουσών συναλλαγών
της μειώθηκε από το 9,1% του ΑΕΠ το 2008, στο 1,8% του ΑΕΠ το 2011, για
να αυξηθεί και πάλι στο 2,7% του ΑΕΠ το 2015 και να μειωθεί και πάλι στο
1,75% του ΑΕΠ το 2016. Ωστόσο, αυτό οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση
του ελλείμματος του ισοζυγίου των υπηρεσιών (ιδιαίτερα το έλλειμμα του του-
ριστικού ισοζυγίου της Κίνας παρουσιάζεται σημαντικά διογκωμένο τα τελευταία
έτη) και του ελλείμματος του ισοζυγίου των εισοδημάτων της Κίνας (μεταφορά
στο εξωτερικό κερδών των πολυεθνικών που λειτουργούν στην Κίνα), ενώ το
πλεόνασμα του εμπορικού ισοζυγίου της Κίνας έχει αυξηθεί από τα $ 154,5
δις το 2011 στα $ 592,8 δις το 2015 και στα $ 494,1 δις το 2016. Σε κάθε
περίπτωση, η τεράστια αύξηση των καθαρών εξαγωγών αγαθών της Κίνας επη-
ρεάζει σε σχετικά μικρό ποσοστό τα εγχώρια εισοδήματα και την κατανάλωση
στην Κίνα, αφού εξάγεται τώρα με τη μορφή της εκροής των κερδών των πο-
λυεθνικών και για τη χρηματοδότηση του ελλείμματος του ισοζυγίου των υπη-
ρεσιών, καθώς και με τις εκροές κεφαλαίων το 2015 και το 2016. Οι εξελίξεις
αυτές ασκούν πιέσεις για υποτίμηση του Γουάν, που ενισχύει περαιτέρω την
ανταγωνιστικότητα των κλάδων που παράγουν διεθνώς εμπορεύσιμα αγαθά. 

Η πολιτική της κεντρικής τράπεζας της Κίνας ήταν να μην επιτρέψει μια περαι-
τέρω ανατίμηση του Γουάν, π.χ. υπό την επίδραση της ανατιμητικής πορείας του
δολαρίου, ενώ από την άλλη πλευρά να ακολουθεί το δολάριο όταν αυτό έχει
υποτιμητική τάση. Αυτή η πολιτική, ενισχύεται τώρα από την ισχυρή τάση εκροής
των κερδών των πολυεθνικών εταιριών και επενδυτικών κεφαλαίων από την
οικονομία της Κίνας τόσο το 2015 όσο και το 2016 και στις αρχές του 2017.
Με αυτή την πολιτική η υποτίμηση του Yuan έναντι του Ευρώ τον Ιούνιο του
2017 ανήλθε στο 5,7% έναντι του Δεκεμβρίου 2016 και στο 12,8% έναντι
του Νοεμβρίου 2015 (Διάγραμμα 4.10). Σε αυτή τη συγκυρία πολύ μεγάλης
σημασίας εκτιμάται ότι θα είναι η αναμενόμενη αναδιάταξη των οικονομικών
σχέσεων ΗΠΑ-Κίνας, μετά την ανάληψη της εξουσίας από τη νέα Κυβέρνηση
των ΗΠΑ. 
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Η εκροή κερδών των πολυεθνι-
κών και το έλλειμμα ισοζυγίου
υπηρεσιών αντισταθμίζουν το
πολύ μεγάλο πλεόνασμα ισοζυ-
γίου αγαθών της Κίνας, και
ασκούν πιέσεις για υποτίμηση
του Γουάν ενισχύοντας περαι-
τέρω την ανταγωνιστικότητα.



Γενικά, η οικονομία της Κίνας φαίνεται ότι σταθεροποιείται, αλλά η αύξηση των
καθαρών εξαγωγών της (των εξαγωγών μείον τις εισαγωγές) δεν είναι αρκετή
πλέον για να της εξασφαλίσει τους πολύ υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης του πα-
ρελθόντος. Δεδομένου ότι και η εγχώρια ζήτηση στη χώρα αυτή δεν είναι δυ-
νατό να ενισχυθεί επαρκώς (χωρίς σημαντικές αρνητικές παρενέργειες),
παραμένει η προοπτική για σταδιακή μείωση του ρυθμού ανάπτυξης της χώρας
ακόμη και κάτω του 6,0%, ιδιαίτερα αν οι εμπορικές τις σχέσεις με τις ΗΠΑ
διαταραχθούν πέραν ενός ελεγχόμενου ορίου. Αυτό σημαίνει περαιτέρω μεί-
ωση, ή σημαντική επιβράδυνση της αύξησης) των εισαγωγών πρώτων υλών
(συμπεριλαμβανομένου και του πετρελαίου) και εμπορευμάτων από τη μεγάλη
αυτή  οικονομία, με εξαιρετικά αρνητικές επιπτώσεις στις χώρες εξαγωγής
αυτών των πρώτων υλών και εμπορευμάτων (π.χ., στη Βραζιλία, τη Ρωσία, κ.ά.
αναπτυσσόμενες οικονομίες).

Η Τουρκία, εξακολουθεί να επηρεάζεται από τους κινδύνους που  προκύπτουν
από την  πολεμική κατάσταση και αποσταθεροποίηση της Συρίας, καθώς και
από την ανατροπή της πολιτικής κατάστασης στο εσωτερικό της Τουρκίας - μετά
το αποτυχημένο πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 2016. Μετά από αυτό η χώρα
επηρεάζεται από μια σχετικά μακρά περίοδο πολιτικής αναταραχής και τρομο-
κρατικών χτυπημάτων που έχουν οδηγήσει σε μεγάλη πτώση, κατά 29,7%, των
εισπράξεων της χωρας από τον εξωτερικό τουρισμό (στα $ 22,1 δις το 2016),
και σε μεγάλη αύξηση των στρατιωτικών δαπανών. Επιπλέον, το Δημοψήφισμα
της 16ης Απριλίου 2016, με το οποίο εγκρίθηκε η αναθεώρηση του Συντάγ-
ματος της Τουρκίας, διατηρεί τις αναταράξεις στις πολιτικές και οικονομικές
σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρώπη, με απρόβλεπτες επιπτώσεις. Τέλος, ανα-
μένεται επίσης και η επίπτωση που θα έχει στην πολιτική και οικονομική συμ-
περιφορά της Τουρκίας η νέα Κυβέρνηση των ΗΠΑ. Σε αυτό το πλαίσιο η Εθνική
Στατιστική Υπηρεσία της χώρας αναθεώρησε τα στοιχεία για το ΑΕΠ και, αντί-
θετα με την Ελλάδα - που αναθεωρεί συνεχώς το ΑΕΠ της χώρας προς τα κάτω,
η Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία (TURKSTAT) τον Δεκέμβριο του 2016 εκτίμησε
ότι Τουρκικό ΑΕΠ είναι κατά 20% υψηλότερο από ότι με τις προηγούμενες εκτι-
μήσεις της1 .  
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1 Σε μια ανάλογη κίνηση, η Ιρλανδική Στατιστική Υπη-
ρεσία εκτίμησε ότι το ΑΕΠ της χώρας αυτής αυξήθηκε
κατά 26,3%!!!!!! το 2015, μετά την αύξησή του κατά
8,5%!!!! το 2014. Κατά τα άλλα, αυτό που εξέπληξε
τη διεθνή οικονομική κοινότητα ήταν τα Greek Statis-
tics!

Η αναμενόμενη επιβράδυνση
της ανάπτυξης της Κίνας θα
επηρεάσει πολύ αρνητικά τις
χώρες εξαγωγής πρώτων
υλών και εμπορευμάτων.

Οι πολιτικές εξελίξεις στην
Τουρκία επηρεάζουν την σχέση
της με την Ευρώπη ενώ αντιμε-
τωπίζει αυξημένους κινδύνους
από τον πόλεμο και την αποστα-
θεροποίηση στην Συρία …

… επηρεάζοντας αρνητικά την
οικονομία της και τον τουρισμό
της.



Ανεξάρτητα από αυτές τις στατιστικές ενισχύσεις, οι πολιτικές εξελίξεις στην
Τουρκία επηρεάζουν αρνητικά την ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας, ιδιαίτερα
μετά τη σημαντική πτώση των αφίξεων ξένων τουριστών στη χώρα. Έτσι, ο ρυθ-
μός αύξησης του ΑΕΠ της Τουρκίας επιβραδύνθηκε στο 2,9% το 2016, από
6,1% το 2015 (αναθεωρημένα στοιχεία), ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέ-
πει τώρα αύξησή του κατά 2,5% το 2017 και κατά 3,3% το 2018. Οι πολιτικές,
γεωπολιτικές και οικονομικές εξελίξεις και η διευκολυντική νομισματική πολι-
τική που ασκεί η κεντρική τράπεζα της Τουρκίας συμβάλουν στην ταχεία διολί-
σθηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας της Τουρκικής λίρας, όπως φαίνεται στο
Διάγραμμα 4.11. Τον Μάρτιο 2017 η τουρκική λίρα ήταν υποτιμημένη κατά
6,5% έναντι του Δεκεμβρίου 2016, κατά 23,6% έναντι του Δεκεμβρίου 2015
και κατά 41,0% έναντι του Δεκεμβρίου 2014. Η υποτίμηση αυτή παραμένει
σταθερή έως τον Ιούλιο 2017.

Δεδομένου ότι η Τουρκία είναι σημαντικός εμπορικός εταίρος και ανταγωνί-
στρια χώρα της Ελλάδος τόσο στον τομέα των εξαγωγών και εισαγωγών αγα-
θών, όσο και πολύ περισσότερο στον τουρισμό, η μεγάλη υποτίμηση της
τουρκικής λίρας έναντι του Ευρώ επηρεάζει ανατιμητικά τη σταθμισμένη συναλ-
λαγματική ισοτιμία του Ευρώ για την Ελλάδα και περιορίζει τα κέρδη ανταγωνι-
στικότητας που προκύπτουν για τη χώρα μας από τη σημαντική εσωτερική
υποτίμηση. Από την άλλη πλευρά, ειδικά σε ότι αφορά στον τουρισμό, η σημε-
ρινή εικόνα της Τουρκίας είναι βαθιά τραυματισμένη τόσο σε θέματα ασφαλείας
του προορισμού λόγω των πρόσφατων πολλαπλών τρομοκρατικών επιθέσεων,
όσο και σε θέματα εντάσεων που δημιουργούνται σε πολλές ευρωπαϊκές αγο-
ρές από την πολιτική αντιπαράθεση του Προέδρου της Χώρας (Ερντογάν) με τις
πολιτικές ηγεσίες των χωρών αυτών.

Η οικονομία της Ρωσίας επιβαρύνθηκε επίσης από τη μεγάλη πτώση της τιμής
του πετρελαίου και από την ανάμιξή της στις γεωπολιτικές διενέξεις στην Ου-
κρανία και στη Συρία. Έτσι, το 2015 κατέγραψε πτώση του ΑΕΠ κατά -2,8%, η
οποία συνεχίστηκε και το 2016 (-0,2%). Ανάκαμψη κατά 1,4% αναμένεται το
2017 και κατά 1,4% επίσης το 2018, με προοπτική να ανέλθει στο 1,5% το
2021 (ΔΝΤ). Ωστόσο, με τις καλύτερες προοπτικές ανάπτυξης της παγκόσμιας
οικονομίας το 2017-2018, την μικρή έστω ανάκαμψη του πετρελαίου και με
την πιθανή βελτίωση των σχέσεων με τη νέα Κυβέρνηση των ΗΠΑ, οι προοπτι-
κές ανάπτυξης της οικονομίας της Ρωσίας μπορεί να αποδειχθούν ισχυρότερες
στην επόμενη 5ετία. Το ρωσικό ρούβλι έχει υποτιμηθεί σημαντικά εξαιτίας της
κρίσης στην Ουκρανία, της μεγάλης πτώσης της τιμής του πετρελαίου, της κρί-
σης στη Συρία και της διένεξης με την Τουρκία, που οδήγησαν τη ρωσική οικο-
νομία στη βαθιά ύφεση του 2015. Ωστόσο, σημείωσε σημαντική ανάκαμψη με
τις τάσεις που υπήρχαν για αύξηση των τιμών του πετρελαίου και για σταδιακή
εξομάλυνση των γεωπολιτικών διενέξεων στις οποίες εμπλέκεται η Ρωσία έως
τον Απρίλιο 2017. Από τον Μάιο, με τις τιμές του πετρελαίου σε πτώση, το Ρού-
βλι επανήλθε σε πορεία υποτίμησης (Διάγραμμα 4.12.).
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Σημαντική ανάκαμψη του
ρουβλίου.



Σε κάθε περίπτωση, το ρούβλι εξακολουθεί να διαμορφώνεται σε σχετικά ανα-
τιμημένα επίπεδα και αυτό σε συνδυασμό με την αναμενόμενη ανάκαμψη της
οικονομίας της Ρωσίας επιδρούν ευνοϊκά στον Ελληνικό τουρισμό και την Ελ-
ληνική οικονομία γενικότερα. Σημειώνεται ότι η ταξιδιωτική κίνηση από τη
Ρωσία ήταν αυξημένη κατά 5,1% το 2016 και κατά 23,6% στο 1ο 3μηνο
2017, ενώ οι τουριστικές εισπράξεις από τη Ρωσία ήταν αυξημένες κατά 3,5%
το 2016 και κατά 10,7% στο 1ο 3μηνο 2017.

Άλλες αναδυόμενες οικονομίες: Η πτώση του ΑΕΠ συνεχίζεται και στη Βραζιλία
κατά -3,6% το 2016, από -3,8% το 2015 και 0,1% το 2014, ενώ εκτιμάται
διστακτική ανάκαμψη κατά 0,2% το 2017 και κατά 1,7% το 2018. Όπως στην
περίπτωση της Ρωσίας, ευεργετικά λειτουργεί και εδώ η προαναφερθείσα ελα-
φρά ανάκαμψη των τιμών των πρώτων υλών και εμπορευμάτων και η προγραμ-
ματιζόμενη δημοσιονομική ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης στην οικονομία των
ΗΠΑ. Επίσης, για τη Βραζιλία και για άλλες αναδυόμενες οικονομίες κρίσιμη θα
είναι η ένταση της αυξητικής πορείας των επιτοκίων από την FED, η οποία προς
το παρόν έχει προεξοφληθεί ότι θα είναι σχετικά ήπια.  Πάντως το ΔΝΤ εκτιμά
τώρα την αύξηση του ΑΕΠ των αναδυόμενων και αναπτυσσόμενων οικονομιών
κατά 4,5% το 2017 και κατά 4,8% το 2018, από το 4,1% το 2016. Επίσης,
όπως προαναφέρθηκε προβλέπει άνοδο της μέσης τιμής του πετρελαίου κατά
28,9% το 2017 και κατά -0,3% το 2018, με την άνοδο του δείκτη τιμών των
εμπορευμάτων να περιορίζεται στο 8,5% το 2017 και στο -1,3% το 2018. Η
σταθεροποίηση της τιμής του πετρελαίου σε επίπεδα άνω των $ 50/βαρέλι το
2017 και η περαιτέρω άνοδός το 2018, αν επαληθεύονταν στην πράξη θα συ-
νέβαλαν στη σταθεροποίηση και ανάκαμψη τόσο της οικονομίας της Ρωσίας
όπως προαναφέρθηκε, όπως και της Νορβηγίας (χώρα προέλευσης τουριστών
στην Ελλάδα) και της Βραζιλίας και των άλλων χωρών που παράγουν και εξά-
γουν πετρέλαιο. Ωστόσο, η τιμή του πετρελαίου στις αρχές Ιουλίου 2017 δεν
υπερβαίνει τα $ 47/βαρέλι.
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Η άνοδος της τιμής πρώτων
υλών ευνοεί τις αναδυόμενες
οικονομίες.



Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται εκτενέστερα οι οικονομικές εξελίξεις στις
κυριότερες χώρες προέλευσης των ξένων τουριστών στην Ελλάδα. Οι χώρες
αυτές, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα ετήσια στοιχεία (2015), είναι η Γερ-
μανία (μερίδιο 11,9% στο σύνολο των αφίξεων το 2015), το Ηνωμένο Βασί-
λειο (10,2%), η Γαλλία (6,4%), η Ιταλία (5,7%), Οι ΗΠΑ (3,2%), η Τουρκία
(4,9%), η Ρωσία (2,2% το 2015, αλλά 5,7% το 2014), η ΠΓΔΜ (12,8%) και
η Βουλγαρία (8,1%). Ειδικότερα, το 2015 σημειώθηκε εντυπωσιακή αύξηση
των αφίξεων ξένων τουριστών στην Ελλάδα από όλες τις χώρες προέλευσης
(εκτός της Ρωσίας). Η αύξηση των αφίξεων συνεχίστηκε και κατά το 2016
(+5,1%), με ανάκαμψη των αφίξεων και από τη Ρωσία κατά 16,1%. Ωστόσο,
το 2016 σημειώθηκε πτώση των εσόδων από τον εξωτερικό τουρισμό με την
κρουαζιέρα κατά -3,7%. Σημαντικός προσδιοριστικός παράγοντας των αφίξεων
είναι η οικονομική κατάσταση και ο ρυθμός ανάπτυξης των οικονομιών της
Ζώνης του Ευρώ και γενικότερα της ΕΕ-28, που παρουσιάστηκε σε γενικές
γραμμές στις προηγούμενες υποδιαιρέσεις του παρόντος Κεφαλαίου. Ασφα-
λώς, σημαντική ήταν η επίπτωση της καλύτερης του αναμενομένου ανάπτυξης
των γειτονικών χωρών στα Βαλκάνια και των χωρών της Κεντρικής Ευρώπης,
όπως η Πολωνία, η Τσεχία και η Ουγγαρία. 

Από την άλλη πλευρά, η πολύ μεγάλη αύξηση των αφίξεων από την ΠΓΔΜ και
από τη Βουλγαρία αποτελεί μια νέα πραγματικότητα που δεν δικαιολογείται μόνο
από την ικανοποιητική ανάπτυξη των οικονομιών αυτών των χωρών το 2014,
2015 και 2016. Αποτελεί νέα πρακτική των κατοίκων αυτών των χωρών, ιδι-
αίτερα δε της Βουλγαρίας και της ΠΓΔΜ, που επιλέγουν τώρα την Ελλάδα για
τις ολιγοήμερες (συνήθως) διακοπές τους (κυρίως τα Σαββατοκύριακα), μετα-
βαίνοντας στις διάφορες τουριστικές περιοχές κατά κανόνα οδικώς. Παρά το
ότι οι αφίξεις από τις δύο αυτές χώρες είχαν ήδη φτάσει τα 4,92 εκατ. το 2015,
με αύξησή τους κατά 114,8% από το 2013, διαμορφώθηκαν σε υψηλά επίπεδα
και το 2016. Ωστόσο, είναι πολύ πιθανό ότι θα σταθεροποιηθούν σε (ή θα αυ-
ξηθούν ελαφρά από) αυτά τα υψηλά επίπεδα στα επόμενα έτη με αποτέλεσμα
να επηρεάσουν και το ρυθμό αύξησης των συνολικών αφίξεων, αλλά και της
δαπάνης ανά ταξίδι. 

Με αυτά τα δεδομένα οι οικονομικές εξελίξεις και οι προοπτικές ανάπτυξης στα
επόμενα έτη (2017-2018) των ανωτέρω κυριότερων χωρών προέλευσης των
ξένων τουριστών στην Ελλάδα είναι οι ακόλουθες.

4.7. Οι οικονομικές εξελίξεις στις κύριες χώρες προ-
έλευσης

4.7.1. Εισαγωγή

4.7.2. Η οικονομία της Γερμανίας

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 4.4., η οικονομία της Γερμανίας κατέγραψε αύξηση
του ΑΕΠ κατά 14,7% (μέση ετήσια αύξηση, ή μ.ε.α., 2,0%) στην περίοδο
2009-2016. Κινητήριος μοχλός αυτής της ανάπτυξης ήταν η δυναμική αύξηση
των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών της με μ.ε.α. 5,5%, ενώ η μ.ε.α. των ει-
σαγωγών της αγαθών και υπηρεσιών διαμορφώθηκε στο  5,1%. Αυτά συνε-
πάγονται αύξηση του πλεονάσματος του Εξωτερικού Ισοζυγίου Αγαθών και
Υπηρεσιών (ΕΙΑ&Υ), ή του πλεονάσματος των καθαρών εξαγωγών (εξαγωγές
μείον εισαγωγές) της Γερμανίας κατά 80% (μ.ε.α. κατά 8,8%).
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Κινητήριος μοχλός ανάπτυξης
της οικονομίας στη Γερμανία
είναι οι εξαγωγές.



Η μ.ε.α. της ιδιωτικής κατανάλωσης στην περίοδο 2009-2016 ήταν μόνο
1,2%, που συνεπάγεται σημαντική αύξηση του ήδη εξαιρετικά υψηλού ποσο-
στού αποταμίευσης των νοικοκυριών, αφού η ιδιωτική κατανάλωση διαμορφώ-
νεται σταθερά γύρω στο 55,2% του ΑΕΠ.  Είναι αξιοσημείωτο ότι το 2015 και
το 2016 η συνολική κατανάλωση (ιδιωτική και δημόσια) σημείωσε μετά από
πολλά έτη ρυθμό αύξησης υψηλότερο από το ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ. Αυτή δε
η εξέλιξη εκτιμάται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα συνεχιστεί και στα επό-
μενα δύο έτη 2017 και 2018, κυρίως λόγω της υπόθεσης για σημαντική αύ-
ξηση της δημόσιας κατανάλωσης. Επίσης, και η αύξηση των επενδύσεων
παγίου κεφαλαίου εκτιμάται ότι θα είναι υψηλότερη από την αύξηση του ΑΕΠ
στην περίοδο 2016-2018. Επομένως, η εγχώρια τελική ζήτηση που αυξανόταν
κατά μέσο ετήσιο ρυθμό 1,6% στην περίοδο 2009-2016, έναντι της μ.ε.α. του
ΑΕΠ κατά 2,0%, εκτιμάται τώρα ότι θα αυξάνεται με ρυθμό υψηλότερο από την
αύξηση του ΑΕΠ το 2016, το 2017 και το 2018, συμβάλλοντας ουσιαστικά
στην αύξηση του ΑΕΠ στην περίοδο αυτή. Τόσο το 2016, όσο και το 2017 και
το 2018 η επίπτωση των καθαρών εξαγωγών αναμένεται να είναι αρνητική
κατά -0,27, -0,22 και -0,23 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα. Οι εισαγωγές
αγαθών και υπηρεσιών εκτιμάται ότι θα αυξάνονται με υψηλότερο ρυθμό από
τις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών2 .  

Ειδικότερα, οι πληρωμές για εισαγωγές υπηρεσιών της Γερμανίας ανήλθαν στα
€ 257,03 δις το 2016 (σε σταθερές τιμές του 2010), σημειώνοντας άνοδο
κατά 3,2% το 2016 και μ.ε.α. στην περίοδο 2009-2016 κατά 4,9%. Οι πλη-
ρωμές αυτές αποτελούσαν το 2016 το 9,0% του ΑΕΠ της Γερμανίας, έναντι
7,4% του ΑΕΠ το 2009. Επίσης, οι δαπάνες των Γερμανών για εισαγωγές υπη-
ρεσιών από το εξωτερικό αυξάνονται κατά ποσοστό 2,6 φορές υψηλότερο από
το ποσοστό αύξησης του ΑΕΠ της χώρας σε σταθερές τιμές (2,0%). Δεδομένου
ότι, όπως φαίνεται στον Πίνακα 4.4., η αύξηση του ΑΕΠ της Γερμανίας αναμέ-
νεται να ανέλθει στο 1,6% το 2017 και στο 1,8% το 2018, οι δαπάνες των
Γερμανών για εισαγωγές υπηρεσιών αναμένεται να συνεχίσουν να αυξάνονται
με ρυθμό άνω του 4,0% ετησίως, πολύ περισσότερο αφού η ανάπτυξη της Γερ-
μανίας στην περίοδο 2017-2018 αναμένεται να προέλθει αποκλειστικά από
την αύξηση της εγχώριας ζήτησης. Πιο συγκεκριμένα, η εγχώρια ζήτηση συνέ-
βαλε στην αύξηση του ΑΕΠ της Γερμανίας κατά 2,31 π.μ. το 2016 και αναμέ-
νεται να συμβάλει κατά  1,82 π.μ. το 2017 και κατά 2,13 π.μ. το 2018.
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2009 2016 2016/2009
1,927.9 2,121.6 10.0% 2.5% 1.8% 2.1%
1,440.9 1,570.7 9.0% 2.0% 1.3% 1.7%

487.0 551.0 13.1% 4.0% 3.2% 3.0%
475.8 567.7 19.3% 2.3% 1.9% 2.7%
-27.7 -33.7 21.6% 21.0% 0.0% 0.0%
-1.8 -1.1 -39.7% -40.7% -256.8% 94.1%

2,374.3 2,654.6 11.8% 2.3% 1.9% 2.3%
951.8 1,388.4 45.9% 2.6% 3.7% 3.9%
847.1 1,200.0 41.7% 3.7% 4.8% 5.0%
104.7 188.4 80.0% -3.8% -3.3% -3.7%

2,478.9 2,842.9 14.7% 1.9% 1.6% 1.9%
11.31 2.31 1.82 2.13
3.38 -0.27 -0.22 -0.23

2 Ωστόσο, στο 1ο 3μηνο 2017, οι εξαγωγές αγα-
θών και υπηρεσιών της Γερμανίας ήταν αυξημένες
κατά 6,6% και οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών
κατά 5,6%. Έτσι, οι καθαρές εξαγωγές είχαν και
πάλι σημαντική θετική επίπτωση στην αύξηση του
ΑΕΠ στο 1ο 3μηνο 2017.

Οι αγορές υπηρεσιών από το
εξωτερικό αυξάνονται με τα-
χύτερο ρυθμό από το ΑΕΠ.

Πίνακας 4.4: 

ΑΕΠ της Γερμανίας (Δυσεκατομμύρια €, σταθερές τιμές 2010)

Πηγή: Eurostat, Eropean Commission, Economic Forecasts, Winter 2017



Από τα Διαγράμματα 4.13. και 4.14. προκύπτει ότι ο δείκτης επιχειρηματικού
κλίματος (IFO) στη Γερμανία διαμορφώνεται ήδη σε επίπεδα ρεκόρ (που σημα-
τοδοτούν άνοδο του ΑΕΠ μεταξύ 1,8% και 2,5%). Επηρεάστηκε κάπως αρνη-
τικά από τη διόρθωση στις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές τον
Ιανουάριο-Φεβρουάριο 2016 και από το Brexit τον Αύγουστο 2016, αλλά επα-
νήλθε σε υψηλά επίπεδα τον Οκτώβριο 2016 και έχει ήδη ανέλθει στις 115,1
μονάδες τον Ιούνιο 2017. Επίσης, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης (GfK)
είχε ελάχιστη πτώση τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο 2016, αλλά διατηρείται συ-
στηματικά σε σχετικά υψηλά και αυξανόμενα επίπεδα με μικρή μόνο πτώση τον
Νοέμβριο 2016 και τον Απρίλιο 2017 με επάνοδο άνω των 10 από τον Μάιο
2017, φτάνοντας τις 10,6 μον. τον Ιούλιο 2017. Η ανοδική πορεία των δεικτών
προσδιορίστηκε προφανώς από τη σημαντική υποχώρηση της αβεβαιότητας
μετά την εκλογή του νέου Προέδρου των ΗΠΑ και την έκβαση της εκλογικής

Πηγή: FXSTRT The Forex Market
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αναμέτρησης στη Γαλλία τον Απρίλιο 2017. Γενικά ο δείκτης GfK σηματοδοτεί
την ικανοποιητική αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης ενδεχομένως και υψη-
λότερα από το 2,0% του 2016. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μείωσε την
εκτίμησή της για την αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης στη Γερμανία το 2017
στο 1,3% (από 1,6%) παρά το ότι η αύξηση στο 1ο 3μηνο 2017 ήταν πράγματι
1,6%. Διατηρείται η εκτίμηση για αύξηση κατά 1,7% το 2018 (Πίνακας 4.4..)

Όσον αφορά τον τουρισμό στην Ελλάδα, εκτιμάται ότι οι Γερμανοί επισκέπτες
στη χώρα μας, που έφτασαν τα 3,14 εκατ. το 2016, δαπάνησαν € 2,15 δις το
2016, από € 2,24 δις το 2015. Δεδομένου ότι η δαπάνη των Γερμανών κα-
τοίκων για τουρισμό στο εξωτερικό διαμορφώθηκε στα € 72,16 δις το 2016,
από € 69,86 δις το 2015, από € 70,26 δις το 2014, το ποσό που δαπάνησαν
στην Ελλάδα το 2016 δεν υπερβαίνει το 3,0% αυτού του συνολικού ποσού.
Επομένως, η δυνατότητα της χώρας μας να προσελκύσει περισσότερους του-
ρίστες από τη Γερμανία και να αυξήσει τα έσοδά της από αυτή την πηγή εξαρ-
τάται κυρίως από αυτή την ίδια. Συγκεκριμένα, αυτό εξαρτάται από την ανάπτυξη
διαφοροποιημένων τουριστικών προϊόντων στην Ελλάδα και από την διεθνώς
ανταγωνιστική προσφορά υψηλής αξίας τουριστικών υπηρεσιών και β) από την
αποκατάσταση κλίματος ηρεμίας στη χώρα και καλών σχέσεων με τη Γερμανία
και από την αποτελεσματική προβολή των πλεονεκτημάτων της Ελλάδος στη με-
γάλη αυτή χώρα. Η προσφορά δε ανταγωνιστικών τουριστικών υπηρεσιών από
την Ελλάδα διευκολύνεται από τα υψηλής (και αυξανόμενης) αξίας συγκριτικά
πλεονεκτήματά της στον συγκεκριμένο αυτό τομέα, ιδιαίτερα για την προσέλ-
κυση των τουριστών της Βόρειας Ευρώπης.
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4.7.3. Η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 4.5., η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου (ΗΒ)
κατέγραψε αύξηση του ΑΕΠ κατά 14,6% (μέση ετήσια αύξηση, ή μ.ε.α., 2,0%)
στην περίοδο 2009-2016, όσο περίπου και η Γερμανία. Ωστόσο, κινητήριος
μοχλός αυτής της ανάπτυξης ήταν η εγχώρια ζήτηση η οποία συνέβαλε στην αύ-
ξηση του ΑΕΠ στην περίοδο αυτή κατά 16,3 π.μ. (2,25 π.μ. ετησίως), ενώ οι
καθαρές εξαγωγές (εξαγωγές μείον εισαγωγές) είχαν αρνητική επίπτωση στην
αύξηση του ΑΕΠ κατά -1,73 π.μ. (-0,25 π.μ. ετησίως). Αυτό συνέβη διότι η αύ-
ξηση των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών του ΗΒ με μέσο ετήσιο ρυθμό
3,2% στην περίοδο 2009-2016 ήταν χαμηλότερη από την αντίστοιχη αύξηση
των εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών κατά 3,8%3 . Αυτό είχε ως συνέπεια
τη σημαντική αύξηση του ελλείμματος του εξωτερικού ισοζυγίου αγαθών και
υπηρεσιών (ΕΙΑ&Υ) της χώρας, ή του ελλείμματος των καθαρών εξαγωγών,
κατά 88,4%. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 4.4., αντίθετα με το ΗΒ, στη Γερμανία
το ΕΙΑ&Υ είναι μονίμως πλεονασματικό και στην περίοδο 2009-2016 το πλε-
όνασμα αυτό αυξήθηκε κατά 80% (με μέσο ετήσια ρυθμό 9,6%).

Η μ.ε.α. της ιδιωτικής κατανάλωσης του ΗΒ στην περίοδο 2009-2016 ήταν
μόνο 1,55%, που συνεπάγεται μικρή σχετικά αύξηση του ποσοστού αποταμί-
ευσης των νοικοκυριών, αφού το ποσοστό της ιδιωτικής κατανάλωσης στο ΑΕΠ
μειώθηκε από 66,1% το 2009 στο 64,2% το 2016. Είναι αξιοσημείωτο ότι
το 2015 και το 2016 η ιδιωτική κατανάλωση στο ΗΒ σημείωσε ρυθμό αύξησης
2,4% και 2,8% αντίστοιχα, που ήταν υψηλότερος από το ρυθμό αύξησης του
ΑΕΠ. Αυτή δε η αύξηση ήταν σε Ευρώ και συνέβη παρά τη μεγάλη υποτίμηση
της Αγγλικής λίρας. H Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά τώρα ότι η ιδιωτική κατανά-
λωση θα αυξηθεί ακριβώς όσο και το ΑΕΠ το 2017 και ότι θα αντιστραφεί το
2018 (ιδιωτική κατανάλωση: 0,9%, ΑΕΠ: 1,3%). Από την άλλη πλευρά, οι
επενδύσεις παγίου κεφαλαίου των οποίων η αύξηση κατά μέσο ετήσιο ρυθμό

3 Σημειώνεται ότι στην περίοδο 2006-2015 η μ.ε.α.
των εισαγωγών και των εξαγωγών αγαθών και υπη-
ρεσιών και του ΑΕΠ ήταν σχεδόν ίδια στο 1,1%..

Κινητήριος μοχλός ανάπτυξης
της οικονομίας στη Βρετανία
είναι η εγχώρια ζήτηση.

Σημαντικά περιθώρια ανάπτυ-
ξης αύξησης της τουριστικής
δαπάνης των Γερμανών στην
Ελλάδα



3,26% συνέβαλε σημαντικά στην αύξηση του ΑΕΠ στην περίοδο 2009-2016
(2016: +0,5%), αναμένεται τώρα να αυξηθούν κατά 0,2% το 2017 (από 1,6%
που ήταν η εκτίμηση τον Ιανουάριο 2017) και κατά 0,3% το 2018 και να κα-
ταστούν ο κύριος παράγοντας της επιβράδυνσης της ανάπτυξης στο ΗΒ (προ-
φανώς λόγω του Brexit) στην περίοδο αυτή.

2009 2016 2016/2009
1,582.3 1,745.0 10.3% 2.3% 1.7% 0.9%
1,188.5 1,323.8 11.4% 2.8% 1.8% 0.9%

393.7 421.2 7.0% 0.8% 1.2% 0.7%
272.9 341.6 25.2% 0.5% 0.2% 0.3%
-19.6 26.7 -236.4% -28.4% 0.0% -2.1%
-1.8 13.7 -878.9% 1285.1% 3.9% 6.3%

1,833.8 2,127.0 16.0% 2.1% 1.4% 0.8%
489.6 608.4 24.3% 1.8% 3.4% 3.0%
524.8 674.7 28.6% 2.8% 2.0% 1.2%
-35.2 -66.3 88.4% 13.1% -10.9% -18.0%

1,798.6 2,060.7 14.6% 1.8% 1.8% 1.3%
-1.73 -0.38 0.35 0.51
16.30 2.18 1.45 0.79

Επομένως, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η κύρια αρνητική επίπτωση
του Brexit θα είναι στις επενδύσεις παγίου κεφαλαίου και στην κατανάλωση
από το 2018 και αυτή η επίπτωση θα είναι ηπιότερη από ότι προβλεπόταν έως
πρόσφατα4. Όσον αφορά τις καθαρές εξαγωγές, η μεγάλη υποτίμηση της Αγ-
γλικής λίρας αναμένεται να συμβάλλει στην ταχύτερη αύξηση των εξαγωγών
αγαθών και υπηρεσιών από τις εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών με αποτέ-
λεσμα τη σημαντική θετική επίπτωση στην αύξηση του ΑΕΠ από τις καθαρές
εξαγωγές (σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής) κατά 0,35 π.μ. το 2017 και κατά 0,51 π.μ. το 2018. Συνολικά, η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή έχει τώρα υποβαθμίσει σημαντικά (σε σχέση με τις προβλέψεις
της τον Νοέμβριο 2016) τα αναμενόμενα αποτελέσματα από τη μεγάλη υποτί-
μηση της Αγγλικής λίρας τόσο στην εγχώρια ζήτηση (αρνητικά - περιοριστικά)
όσο και στις καθαρές εξαγωγές (θετικά - ενισχυτικά). 

Σε σχέση με τα ανωτέρω θα πρέπει να σημειωθεί ότι η μεγάλη υποτίμηση της
Αγγλικής λίρας που φαίνεται από τα Διαγράμματα 4.7. και 4.8., αν διατηρηθεί
έως και το 2018 μπορεί να συμβάλλει στην αύξηση των καθαρών εξαγωγών
(ωστόσο λιγότερο από ότι εκτιμώταν έως τον Νοέμβριο 2016), αλλά και στην
αύξηση των επενδύσεων και της κατανάλωσης το 2017 κατά ποσοστό υψηλό-
τερο από την αύξηση του ΑΕΠ, συμβάλλοντας στη συγκράτηση σε ικανοποιητικά
επίπεδα της ανάπτυξης της οικονομίας του ΗΒ το έτος αυτό, παρά το Brexit. Η
δική μας εκτίμηση είναι ότι η μεγάλη υποτίμηση της Αγγλικής λίρας, αν διατη-
ρηθεί έως το 2018, θα έχει μεγαλύτερη αρνητική επίπτωση στην εγχώρια ζή-
τηση (μέσω της μείωσης των πραγματικών εισοδημάτων από την αύξηση του
πληθωρισμού) και μεγαλύτερη θετική επίπτωση στις καθαρές εξαγωγές (λόγω
της σημαντικής ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των διεθνώς εμπορεύσιμων
προϊόντων της χώρας). 

Σημειώνεται ότι στο 1ο 3μηνο 2017 η αύξηση του ΑΕΠ του ΗΒ με στοιχεία
διορθωμένα για την εποχικότητα ήταν 1,9%, με αύξηση της ιδιωτικής κατανά-

4 Σημειώνεται ότι στις εκτιμήσεις της τον Νοέμβριο
2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόβλεπε πτώση των
επενδύσεων του ΗΒ κατά -2,2% το 2017 και κατά -
0,9% το 2018.
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Αρνητικές οι επιπτώσεις του
Brexit στην κατανάλωση και
τις επενδύσεις, αν και ηπιό-
τερα απ’ ότι αναμενόταν.

Πίνακας 4.5: 

ΑΕΠ του Ηνωμένου Βασιλείου (Δισεκατομμύρια €, σταθερές τιμές 2010)

Πηγή: Eurostat και Eropean Commission, Economic Forecasts, Spring 2017



λωσης κατά 2,6%, των επενδύσεων κατά 2,0%, των εξαγωγών κατά 2,9%
και των εισαγωγών κατά 3,3%. Με τα κανονικά στοιχεία - χωρίς διόρθωση για
την εποχικότητα, η αύξηση του ΑΕΠ σε ετήσια βάση ήταν μόνο 0,8%, η αύξηση
της ιδιωτικής κατανάλωσης 1,7%, των επενδύσεων 3,7%, των εξαγωγών
1,9% και των εισαγωγών κατά 4,3%. Σε κάθε περίπτωση, οι καθαρές εξαγω-
γές είχαν σημαντική αρνητική επίπτωση στην αύξηση του ΑΕΠ στο 1ο 3μηνο
2017.

Όσον αφορά τις  πληρωμές για εισαγωγές υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου
ανήλθαν στα € 160,5 δις το 2016 (σε σταθερές τιμές του 2010), σημειώνον-
τας μ.ε.α. στην περίοδο 2009-2016 κατά 1,9%. Οι πληρωμές αυτές αποτε-
λούσαν το 2016 το 7,8% του ΑΕΠ, ποσοστό που ήταν αυξημένο από το 7,4%
του ΑΕΠ το 2011, αλλά μειωμένο από το 8,2% του ΑΕΠ το 2007. Η υποτίμηση
της Αγγλικής λίρας μετά το 2007 έχει, προφανώς, επηρεάσει και θα επηρεάσει
πολύ περισσότερο στο μέλλον αρνητικά την εξέλιξη αυτών των δαπανών.

Τελικά, οι δαπάνες των κατοίκων του Ην. Βασιλείου για εισαγωγές υπηρεσιών
από το εξωτερικό αυξάνονταν κατά ποσοστό 1,9% ετησίως στην περίοδο
2009-2016, λίγο κάτω από το ποσοστό αύξησης του ΑΕΠ της χώρας σε στα-
θερές τιμές (2,0%). Δεδομένου ότι, όπως φαίνεται στον Πίνακα 4.5., η αύξηση
του ΑΕΠ του Ην. Βασιλείου αναμένεται να ανέλθει στο 1,8% το 2017 και στο
1,3% το 2018, σε συνδυασμό και με τη μεγάλη υποτίμηση της Αγγλικής λίρας,
ο ρυθμός αύξηση των δαπανών των κατοίκων του για εισαγωγές υπηρεσιών
αναμένεται να επιβραδυνθεί σημαντικά και ενδεχομένως να καταστεί και ελα-
φρά αρνητικός το 2017 και το 2018 αν η υποτίμηση της Αγγλικής λίρας διατη-
ρηθεί στα επίπεδα του Μαρτίου 2017. Η προοπτική αυτή ενισχύεται και από την
πρόβλεψη ότι η ανάπτυξη του Ην. Βασιλείου το 2017 και το 2018 αναμένεται
να προέλθει σε σημαντικό βαθμό από τη μείωση του ελλείμματος των καθαρών
εξαγωγών (δηλαδή από υψηλό ρυθμό αύξησης των εξαγωγών με ταυτόχρονη
σημαντική μείωση του ρυθμού αύξησης των εισαγωγών αγαθών και υπηρε-
σιών), όπως φαίνεται στον Πίνακα 4.5. και όπως προαναφέρθηκε. 
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Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η υποτίμηση της λίρας επιδρά
αρνητικά στις εισαγωγές
υπηρεσιών.



Συνολικά, οι 2,9 εκατ. επισκέπτες από το Ην. Βασίλειο δαπάνησαν στην Ελλάδα
€ 1,96 δις το 2016, από € 2,02 δις το 2015. Δεδομένου ότι η συνολική ετήσια
δαπάνη των κατοίκων του Ην. Βασιλείου για ταξίδια στο εξωτερικό ήταν το
2015 στα € 57,4 δις, έναντι € 47,7 δις το 2014 και € 44,03 δις το 2013, το
ποσό που δαπάνησαν στην Ελλάδα το 2015 δεν υπερβαίνει το 3,5% αυτού του
συνολικού αυτού ποσού. Επομένως, η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να προσελ-
κύσει περισσότερους τουρίστες από το Ην. Βασίλειο και να αυξήσει σημαντικά
τα έσοδά της από αυτή την αγορά, με την ενίσχυση της ανταγωνιστικής προ-
σφοράς του ελληνικού τουριστικού προϊόντος σε όλες τις εποχές του έτους,
όπως προαναφέρθηκε.

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

4.7.4. Η οικονομία της Γαλλίας

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 4.6., το ΑΕΠ της Γαλλίας αυξήθηκε κατά 8,2%
(μ.ε.α. 1,1%) στην περίοδο 2009-2016 (χαμηλότερη αύξηση από τη Γερμανία
και το Ηνωμένο Βασίλειο). Κινητήριος μοχλός αυτής της ανάπτυξης ήταν και
στη Γαλλία η εγχώρια ζήτηση (συμπεριλαμβανομένης και της αύξησης των απο-
θεμάτων), η οποία συνέβαλε στην αύξηση του ΑΕΠ στην περίοδο αυτή κατά
9,49 π.μ. (1,27 π.μ. ετησίως), ενώ οι καθαρές εξαγωγές (εξαγωγές μείον ει-
σαγωγές) είχαν αρνητική επίπτωση κατά -1,34 π.μ. (-0,12 π.μ. ετησίως). 
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Κινητήριος μοχλός ανάπτυ-
ξης της οικονομίας στη Γαλ-
λία είναι η εγχώρια ζήτηση.

Σημαντικά περιθώρια ανά-
πτυξης αύξησης της τουριστι-
κής δαπάνης των Βρετανών
στην Ελλάδα



Αυτό συνέβη διότι η αύξηση των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών της Γαλλίας
με τον σημαντικό ετήσιο ρυθμό 4,4% στην περίοδο 2009-2016 ήταν χαμηλό-
τερη από την αντίστοιχη αύξηση των εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών κατά
4,7%, με συνέπεια την μέση ετήσια αύξηση του ελλείμματος των καθαρών εξα-
γωγών, δηλαδή του ελλείμματος του εξωτερικού ισοζυγίου αγαθών και υπηρε-
σιών (ΕΙΑ&Υ) της Γαλλίας κατά 6,9% ετησίως (συνολικά κατά 74,4%)5 . Και
εδώ φαίνεται η διαφορά της κατεύθυνσης της οικονομικής πολιτικής στη Γαλλία
από εκείνη στη Γερμανία. Στη Γαλλία το ήδη υπάρχον έλλειμμα του ΕΙΑ&Υ αυ-
ξάνεται με το χρόνο και θα συνεχίσει να αυξάνεται απρόσκοπτα και στην πε-
ρίοδο 2017-2018. Αντίθετα,  στη Γερμανία το ήδη υπάρχον σημαντικό
πλεόνασμα του ΕΙΑ&Υ αυξάνεται με το χρόνο έως το 2015, με μικρή μείωσή
του μόνο το 2016 και με προοπτική να μειωθεί περαιτέρω ελαφρά το 2017
και το 2018 (παραμένοντας ωστόσο σε πολύ υψηλό επίπεδο). Σύμφωνα με την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή η μείωση του πλεονάσματος του ΕΙΑ&Υ της Γερμανίας δεν
θα αντικατοπτριστεί σε μείωση αλλά με αύξηση του ελλείμματος του ΕΙΑ&Υ της
Γαλλίας.

Η μ.ε.α. της ιδιωτικής κατανάλωσης της Γαλλίας στην περίοδο 2009-2016 ήταν
1,0%, που συνεπάγεται και εδώ μικρή σχετικά αύξηση του ποσοστού αποταμί-
ευσης των νοικοκυριών, αφού το ποσοστό της ιδιωτικής κατανάλωσης στο ΑΕΠ
μειώθηκε από 56,2% το 2009 στο 55,6% το 2016 και αναμένεται να παρα-
μείνει γύρω στο 55,5% το 2017 και το 2018. Και στη Γαλλία στη 2ετία 2015-
2016 η συνολική κατανάλωση (ιδιωτική και δημόσια) σημείωσε ρυθμό
αύξησης 1,5% και 1,9% αντίστοιχα, υψηλότερο από το ρυθμό αύξησης του
ΑΕΠ (2015: 1,3%, 2016: 1,2%). Αυτή η εξέλιξη εκτιμάται από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή ότι δεν θα συνεχιστεί το 2017 και το 2018 όπου η αύξηση της συνο-
λικής κατανάλωσης θα είναι ελαφρά κατώτερη από την αύξηση του ΑΕΠ (Πίνα-
κας 4.6.). Από την άλλη πλευρά, οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου που
αυξήθηκαν κατά 2,8% το 2016 αναμένεται να συνεχίσουν να αυξάνονται με
ρυθμό σχεδόν τριπλάσιο από το ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ (2017: 2,6%, 2018:
3,7). Όσον αφορά τις καθαρές εξαγωγές, που είχαν σημαντική αρνητική επί-
πτωση στην αύξηση του ΑΕΠ κατά -0,81 π.μ. το 2016, αναμένεται από την ΕΕ
να συνεχίσουν να επιδρούν αρνητικά στην αύξηση του ΑΕΠ της Γαλλίας κατά -
0,13 π.μ. το 2017 και κατά -0,30 π.μ. το 2018.

Σημειώνεται ότι στο 1ο 3μηνο 2017 η αύξηση του ΑΕΠ της Γαλλίας με στοιχεία
διορθωμένα για την εποχικότητα ήταν 1,1%, με αύξηση της ιδιωτικής κατανά-
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2009 2016 2016/2009
1,571.9 1,694.8 7.8% 1.9% 1.2% 1.5%
1,101.7 1,178.2 6.9% 2.2% 1.2% 1.6%

470.2 516.6 9.9% 1.3% 1.2% 1.2%
432.1 463.1 7.2% 2.8% 2.6% 3.7%

-8.4 23.9 -383.4% -10.8% 0.0% 0.0%
-0.4 -0.6 44.8% -54.9% 33.3% -101.7%

1,995.2 2,181.2 9.3% 1.9% 1.5% 2.0%
477.4 645.1 35.1% 1.8% 3.2% 4.2%
512.6 706.5 37.8% 4.2% 3.3% 4.7%
-35.2 -61.4 74.4% 34.0% 4.3% 9.4%

1,960.0 2,119.8 8.2% 1.2% 1.4% 1.7%
-1.34 -0.81 -0.13 -0.30
9.49 2.01 1.53 2.02

5 Σημειώνεται ότι στην περίοδο 2007-2016 η μ.ε.α.
των εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών στη Γαλλία
ήταν 2,6%, ενώ των εξαγωγών αγαθών και υπηρε-
σιών ήταν 2,1% και του ΑΕΠ μόνο 0,6%. Η μ.ε.α. των
πληρωμών για εισαγωγές υπηρεσιών ήταν 5,1%. 

Πίνακας 4.6: 

ΑΕΠ της Γαλλίας (Δυσεκατομμύρια €, σταθερές τιμές 2010)

Πηγή: Eurostat, Eropean Commission, Economic Forecasts, Winter 2016



λωσης κατά 0,98%, των επενδύσεων κατά 2,11%, των εξαγωγών κατά
1,38% και των εισαγωγών κατά 3,79%. Με τα κανονικά στοιχεία - χωρίς διόρ-
θωση για την εποχικότητα, η αύξηση του ΑΕΠ σε ετήσια βάση ήταν 1,46%, η
αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης 0,92%, των επενδύσεων 2,69%, των εξα-
γωγών 2,73% και των εισαγωγών κατά 5,25%. Σε κάθε περίπτωση, οι καθα-
ρές εξαγωγές είχαν και στη Γαλλία σημαντική αρνητική επίπτωση στην αύξηση
του ΑΕΠ στο 1ο 3μηνο 2017.

Όσον αφορά τις  πληρωμές για εισαγωγές υπηρεσιών των κατοίκων της Γαλ-
λίας ανήλθαν στα € 186,62 δις το 2016 (σε σταθερές τιμές του 2010), ση-
μειώνοντας μ.ε.α. στην περίοδο 2009-2016 κατά 7,0%. Οι πληρωμές αυτές
αποτελούσαν το 2016 το 8,9% του ΑΕΠ, ποσοστό που ήταν σημαντικά αυξη-
μένο από το 7,1% του ΑΕΠ το 2012 και από το 6,0% του ΑΕΠ το 2009. Οι
δαπάνες των κατοίκων της Γαλλίας για εισαγωγές υπηρεσιών από το εξωτερικό
αυξάνονται κατά ποσοστό 7,0% ετησίως στην περίοδο 2009-2016, πολύ
πάνω από το ποσοστό αύξησης του ΑΕΠ της χώρας σε σταθερές τιμές 2010
(1,1%). Δεδομένου ότι, όπως φαίνεται στον Πίνακα 4.6., η αύξηση του ΑΕΠ
της Γαλλίας αναμένεται να αυξηθεί στο 1,4% το 2017 και στο 1,7 το 2018, ο
ρυθμός αύξηση των δαπανών των κατοίκων της για εισαγωγές υπηρεσιών ανα-
μένεται να διατηρηθεί σε υψηλά (αλλά χαμηλότερα από ότι στο παρελθόν) επί-
πεδα, άνω του 3,5%. Η προοπτική αυτή ενισχύεται και από την πρόβλεψη ότι η
ανάπτυξη της Γαλλίας το 2017-2018 αναμένεται να προέλθει κατά κύριο λόγο
από την εγχώρια ζήτηση, με περαιτέρω αύξηση του ελλείμματος του ΕΙΑ&Υ της. 
Από τα Διαγράμματα 4.17. και 4.18. προκύπτει ότι ο Δείκτης Οικονομικού Κλί-
ματος (ESI) στη Γαλλία κυμαίνεται έχει ανέλθει τώρα, μετά τις εκλογές του Απρι-
λίου και του Ιουνίου, στις 109,8 μον., από τις 106,1 μον. τον Φεβρουάριο
2017 και από το 101,6 μον. τον Οκτώβριο 2016, δείχνοντας τη σημαντική με-
τεκλογική βελτίωση του οικονομικού κλίματος στη Γαλλία που σηματοδοτεί εν-
δεχομένως και επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης της χώρας. Αυτό το επίπεδο
του Δείκτη δικαιολογεί τις προβλέψεις για υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης, στο
1,6%-1,9% το 2017, από το 1,4% που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Αυτό προκύπτει και από τη σημαντική βελτίωση του δείκτη καταναλωτικής εμ-
πιστοσύνης, ο οποίος είχε ανακάμψει στο 0,5 τον Ιούνιο 2017, από -9,8 τον
Φεβρουάριο και τον Μάρτιο 2017, -14,6 τον Οκτώβριο 2016, -11,2 τον Μάιο
2016 και από το χαμηλό του -30,9 τον Ιούνιο 2013. Και αυτός ο δείκτης ση-
ματοδοτεί βελτίωση του κλίματος στη Γαλλία στο 3ο 3μηνο 2017 και πιθανώς
δικαιολογεί υψηλότερη αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης το 2017, από το
1,2% που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σημειώνεται ότι η κατανάλωση
στη Γαλλία και σε άλλες χώρες της Ζώνης του Ευρώ ενισχύεται από τη διευκο-
λυντική νομισματική πολιτική της ΕΚΤ και από τη νέα πτώση της τιμής του πε-
τρελαίου.
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Οι αγορές υπηρεσιών από το
εξωτερικό αυξάνονται με
πολύ ταχύτερο ρυθμό από το
ΑΕΠ.



Συνολικά, οι 1,31 εκατ. τουρίστες από τη Γαλλία δαπάνησαν στην Ελλάδα €
894,2 εκατ. το 2016, από € 1,19 δις το 2015. Αυτό συνεπάγεται σημαντική
πτώση των εισπράξεων της Ελλάδος από την Γαλλική αγορά κατά -25,1% και
εν μέρει οφείλεται στο ότι οι συνολικές πληρωμές της Γαλλίας για ταξίδια των
κατοίκων της στο εξωτερικό ανέρχονταν στα € 35,07 δις το 2015, από € 36,7
δις το 2014, ενώ εκτιμάται ότι μειώθηκαν σε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα το
2016 λόγω των σοβαρών τρομοκρατικών επιθέσεων στη Γαλλία. Σε κάθε πε-
ρίπτωση, τα ποσά που δαπανούν οι Γάλλοι τουρίστες στην Ελλάδα αντιπροσω-
πεύει γύρω στο 3,4% του συνολικού ποσού που δαπανούν για τουρισμό στο
εξωτερικό ετησίως και, ως εκ τούτου,  υπάρχει και εδώ μεγάλο περιθώριο αύ-
ξησής τους. 
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Όπως φαίνεται στον Πίνακα 4.7., η οικονομία της Ιταλίας κατέγραψε πτώση του
ΑΕΠ της στην περίοδο 2009-2016 κατά -0,6%, ενώ στην περίοδο 2007-
2016 η πτώση του ΑΕΠ ήταν -7,0%. 

Η πτώση του ΑΕΠ στην περίοδο 2009-2016 οφείλεται στη σημαντική πτώση
της εγχώριας ζήτησης κατά -4,4%, με πτώση των επενδύσεων παγίου κεφα-
λαίου κατά -15,6% και πτώση της συνολικής κατανάλωσης κατά -2,5%. Αντί-
θετα, οι καθαρές εξαγωγές είχαν θετική επίπτωση στη μεταβολή του ΑΕΠ κατά
3,86 π.μ. συνολικά στην περίοδο 2009-2016. Το πρόγραμμα προσαρμογής
που εφάρμοσε η Ιταλία σε αυτή την περίοδο συνέβαλε στη μετατροπή του ελ-
λείμματος του ΕΙΑ&Υ που ανερχόταν στα € 26,2 δις το 2009, σε πλεόνασμα
ύψους € 34,7 δις το 2016. Αυτό συνέβη διότι η αύξηση των εξαγωγών αγα-
θών και υπηρεσιών της Ιταλίας με τον σημαντικό μέσο ετήσιο ρυθμό 4,2% στην
περίοδο 2009-2016 ήταν μεγαλύτερη από την αντίστοιχη αύξηση των εισα-
γωγών αγαθών και υπηρεσιών κατά 2,0%. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι το 2014,
το 2015 και το 2016 οι καθαρές εξαγωγές της Ιταλίας είχαν αρνητική επί-
πτωση στη μεταβολή του ΑΕΠ κατά -0,05, -0,53 και -0,07 π.μ. αντίστοιχα,
καθώς η ανάκαμψη της οικονομίας κατά 0,1% το 2014, 0,7% το 2015 και
κατά 0,9% το 2016 στηρίχθηκε αποκλειστικά στην ανάκαμψη της εγχώριας ζή-
τησης. Γενικά, θα μπορούσε να λεχθεί ότι η Ιταλία είναι μια χώρα που δεν είναι
ούτε πλεονασματική (όσον αφορά το ΕΙΑ&Υ της), ούτε ελλειμματική. Τα μικρά
σχετικά ελλείμματα που καταγράφονται σε κάποια περίοδο αντιστρέφονται από
αντίστοιχα πλεονάσματα στην επόμενη περίοδο. Το υψηλό δημόσιο χρέος της
που ανήλθε στο 133% του ΑΕΠ το 2016, χρηματοδοτείται σε μεγάλο βαθμό
από την εγχώρια αποταμίευση και ειδικότερα από τις Ιταλικές τράπεζες. 

4.7.5. Η οικονομία της Ιταλίας

2009 2016 2016/2009
1,293.1 1,260.2 -2.5% 1.2% 0.7% 0.8%

967.3 946.5 -2.2% 1.4% 0.8% 1.0%
325.8 313.7 -3.7% 0.6% 0.2% 0.0%
321.8 271.7 -15.6% 2.9% 3.6% 3.3%

-9.3 0.5 -105.9% -93.5% 64.8% 322.2%
-1.5 1.5 -201.3% 28.3% 3.9% 0.0%

1,604.1 1,534.0 -4.4% 1.0% 1.2% 1.4%
361.5 481.0 33.0% 2.4% 3.4% 3.6%
387.7 446.2 15.1% 2.9% 4.5% 4.7%
-26.2 34.7 -232.7% -3.2% -10.7% -13.0%

1,577.9 1,568.7 -0.6% 0.9% 0.9% 1.1%
3.86 -0.07 -0.24 -0.25
-4.44 0.97 1.14 1.35

Η ιδιωτική κατανάλωση της Ιταλίας στην περίοδο 2009-2016 σημείωσε πτώση
κατά -2,2%, που συνεπάγεται και εδώ μικρή σχετικά αύξηση του ποσοστού
αποταμίευσης των νοικοκυριών, αφού το ποσοστό της ιδιωτικής κατανάλωσης
στο ΑΕΠ μειώθηκε από 61,3% το 2009 στο 60,3% το 2016. Και στη Ιταλία
στη 2ετία 2015-2016 η συνολική κατανάλωση (ιδιωτική και δημόσια) σημεί-
ωσε ρυθμό αύξησης 1,0% και 1,2% αντίστοιχα, υψηλότερο από το ρυθμό αύ-
ξησης του ΑΕΠ (2015: 0,7%, 2016: 0,9%). Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2017 και το 2018 η αύξηση της συνολικής κατανά-
λωσης θα είναι σε ελαφρά χαμηλότερα επίπεδα με την αύξηση του ΑΕΠ (Πίνα-
κας 4.7.). Από την άλλη πλευρά, οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου που
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ΑΕΠ της Ιταλίας (Δυσεκατομμύρια €, σταθερές τιμές 2010)

Πηγή: Eurostat, Eropean Commission, Economic Forecasts, Winter 2016



αυξήθηκαν κατά 2,9% το 2016 αναμένεται να συνεχίσουν να αυξάνονται με
ρυθμό υπερ-τριπλάσιο από το ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ. Όσον αφορά τις καθα-
ρές εξαγωγές, που είχαν αρνητική επίπτωση στην αύξηση του ΑΕΠ κατά -0,53
π.μ. το 2015 και κατά -0,07 π.μ. το 2016, αναμένεται από την ΕΕ να συνεχί-
σουν να επιδρούν αρνητικά στην αύξηση του ΑΕΠ της Ιταλίας κατά -0,24 π.μ.
το 2017 και κατά -0,25 π.μ. το 2018. Μόνο με την πολιτική των μηδενικών
επιτοκίων και της ποσοτικής ενίσχυσης της ρευστότητας στην εγχώρια οικονο-
μία που ακολουθεί η ΕΚΤ από το τα μέσα του 2015, από την οποία έχουν επω-
φεληθεί στο μέγιστο βαθμό και οι Ιταλικές Τράπεζες, η εγχώρια ζήτηση είχε
θετική επίπτωση στην αύξηση του ΑΕΠ στην Ιταλία το 2015 και το 2016 και
αναμένεται να έχει την ίδια θετική επίπτωση και το 2017 και το 2018.

Σημειώνεται ότι στο 1ο 3μηνο 2017 η αύξηση του ΑΕΠ της Ιταλίας με στοιχεία
διορθωμένα για την εποχικότητα ήταν 1,2%, με αύξηση της ιδιωτικής κατανά-
λωσης κατά 1,36%, των επενδύσεων κατά 2,26%, των εξαγωγών κατά 5,1%
και των εισαγωγών κατά 7,35%. Με τα κανονικά στοιχεία - χωρίς διόρθωση
για την εποχικότητα, η αύξηση του ΑΕΠ σε ετήσια βάση ήταν 2,08%, η αύξηση
της ιδιωτικής κατανάλωσης 1,1%, των επενδύσεων 3,86%, των εξαγωγών
5,78% και των εισαγωγών κατά 7,87%. Οι καθαρές εξαγωγές είχαν και στην
Ιταλία σημαντική αρνητική επίπτωση στην αύξηση του ΑΕΠ στο 1ο 3μηνο 2017.
Όσον αφορά στις  πληρωμές για εισαγωγές υπηρεσιών των κατοίκων της Ιτα-
λίας, ανήλθαν στα € 82,77 δις το 2016 (σε σταθερές τιμές του 2010), σημει-
ώνοντας μ.ε.α. στην περίοδο 2009-2015 κατά 0,0%. Οι πληρωμές αυτές
αποτελούσαν το 2016 το 5,3% του ΑΕΠ, όπως και το 2011, από το 5,8% του
ΑΕΠ το 2007. Συνολικά, οι δαπάνες των κατοίκων της Ιταλίας για εισαγωγές
υπηρεσιών από το εξωτερικό ήταν μειωμένες το 2016 κατά -15,9% (σε στα-
θερές τιμές του 2010) έναντι του 2007, ενώ το ΑΕΠ της χώρας ήταν μειωμένο
στην ίδια περίοδο κατά -7,0%. Δεδομένου ότι, όπως φαίνεται στον Πίνακα 4.7.,
η αύξηση του ΑΕΠ της Ιταλίας αναμένεται να ανέλθει στο 0,9% το 2017 και
στο 1,1% το 2018, οι δαπάνες των κατοίκων της για εισαγωγές υπηρεσιών
αναμένεται να διαμορφωθούν στα επίπεδα του 2016.
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Από τα Διαγράμματα 4.19. και 4.20. προκύπτει ότι ο Δείκτης Οικονομικού Κλί-
ματος (ESI) στη Ιταλία που είχε ανακάμψει στις 109,8 μον. τον Δεκέμβριο 2015,
από το χαμηλό των 79,8 μον. τον Σεπτέμβριο 2012, υποχώρησε στη συνέχεια
στις 103,7 μον. τον Μάρτιο 2016 λόγω της χρηματιστηριακής κρίσης τον Ιαν.-
Φεβρ.2016 που επηρέασε ιδιαίτερα τις Ιταλικές Τράπεζες, αλλά ανέκαμψε και
πάλι στο 108,4 τον Μάιο 2016 για να μειωθεί και πάλι στο 103,1 τον Ιούλιο
2016, λόγω του Brexit και την νέα διαταραχή στον τραπεζικό τομέα της Ιταλίας.
Τον Νοέμβριο και το Δεκέμβριο 2016 ο δείκτης διατηρήθηκε στο 104,1 παρά
τις αρνητικές επιπτώσεις στη χώρα από το αρνητικό αποτέλεσμα του δημοψη-
φίσματος για τη Συνταγματική μεταρρύθμιση που οδήγησε στην παραίτηση του
Ιταλού Πρωθυπουργού. Στη συνέχεια σημειώθηκε περαιτέρω μικρή βελτίωση
στο 105,7 τον Φεβρουάριο 2017, λόγω της βελτίωσης των προοπτικών ανά-
πτυξης των Ευρωπαϊκών οικονομιών και διατηρήθηκε στο 106,1 τον Ιούνιο
2017. Γενικά, το επίπεδο του Δείκτη ESI στο 1ο 6μηνο 2017 στην Ιταλία δι-
καιολογεί τις προβλέψεις για αύξηση του ΑΕΠ της χώρας  γύρω στο 1,0% το
2017.

Επίσης, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης είχε ανακάμψει εντυπωσιακά
στο +0,1 τον Ιανουάριο 2016, από το χαμηλό του -41,5 τον Ιούν.2012 (λόγω
της κρίσης τότε στις αγορές κρατικών ομολόγων της Ιταλίας ως αποτέλεσμα
της ελληνικής κρίσης), αλλά σημείωσε νέα πτώση στο -6,6 τον Μάρτιο 2016
εξαιτίας της προαναφερθείσας χρηματιστηριακής διόρθωσης. Μεγαλύτερη επι-
δείνωση του δείκτη σημειώθηκε μετά το Brexit, με την πτώση του στο -12,9 τον
Αύγουστο 2016 και διατηρήθηκε στα επίπεδα αυτά έως τον Ιανουάριο 2017,
για να επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο στο -14,6 τον Φεβρουάριο 2017 και
για να μειωθεί τελικά περαιτέρω στο -16,3 τον Ιούνιο 2017. Σε κάθε περί-
πτωση και αυτός ο δείκτης σηματοδοτεί την πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής για μικρή αύξηση της ιδιωτικής της ιδιωτικής κατανάλωσης στην Ιταλία κατά
0,8% το 2017, μετά την αύξησή της κατά 1,4% το 2016 και κατά 0,4% το
2014. Πάντως, στο 1ο 3μηνο 2017 η αύξηση της κατανάλωσης στην Ιταλία
ήταν 1,36% με εποχικά διορθωμένα στοιχεία και 1,1% με κανονικά στοιχεία.
Συνολικά, οι τουρίστες από τη Ιταλία δαπάνησαν στην Ελλάδα € 722,2 εκατ. το
2016, από € 832,7 εκατ. το 2015. Δεδομένου ότι οι συνολικές πληρωμές της
Ιταλίας για ταξίδια των κατοίκων της στο εξωτερικό ανέρχονταν στα € 22,7 δις

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
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το 2016, από € 22,07 δις το 2015 και από € 21,71 δις το 2014, συνεπάγεται
ότι το ποσό που δαπανούν στην Ελλάδα οι τουρίστες από την Ιταλία αντιπρο-
σωπεύει γύρω στο 3,2% του συνολικού ποσού που δαπανούν οι κάτοικοι της
Ιταλίας για τουρισμό στο εξωτερικό ετησίως. 
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4.7.6. Η οικονομία της Βουλγαρίας

Η οικονομία της Βουλγαρίας, από την οποία προέρχεται το 7,7% των ξένων
τουριστών που επισκέφθηκε την Ελλάδα το 2015, βρίσκεται σε πορεία ανά-
καμψης της οικονομίας της από το 2010, ενώ το 2015 και το 2016 σημείωσε
σημαντική αύξηση του ΑΕΠ της κατά 3,6% και 3,4% αντίστοιχα, που ήταν ση-
μαντικά υψηλότερη ανάπτυξη από ότι αναμενόταν από τους διεθνείς οργανι-
σμούς (Πίνακας 4.8.). Η μέση ετήσια αύξηση (μ.ε.α.) του ΑΕΠ της στην περίοδο
2009-2016 ήταν στο 1,8% και συνολικά το ΑΕΠ σε σταθερές τιμές του 2010
ήταν το 2016 κατά 13,2% υψηλότερο από το 2009. Αυτή η αύξηση του ΑΕΠ
οφείλεται κατά 8,09 π.μ. στις καθαρές εξαγωγές, δηλαδή στη μείωση του ελ-
λείμματος του ΕΙΑ&Υ της Βουλγαρίας από € 3,19 δις το 2009 στα € 0,14 δις
το 2016, και κατά 5,07 π.μ. στην αύξηση της εγχώριας ζήτησης. Σημειώνεται,
ωστόσο, ότι αυτή η αύξηση της εγχώριας ζήτησης κατά 4,7% το 2016 έναντι
του 2009, οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση της συνολικής κατανάλωσης
κατά 13,9%, ενώ οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου ήταν σημαντικά μειωμένες
στην ίδια περίοδο κατά -18,1%. Όλα αυτά συνέβησαν υπό την επίδραση του
προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής και σταθερότητας με πολύ χα-
μηλά ελλείμματα στη Γενική Κυβέρνηση (-0,4% του ΑΕΠ το 2016) που εφαρ-
μόζει συστηματικά η Βουλγαρία, για στήριξη του νομίσματός της (του lev ή BGN)
που διατηρείται ακλόνητα σε σταθερή ισοτιμία με το Ευρώ (1,95583 BGN/EUR)
από τον Ιούλιο του 1999. Το πρόγραμμα προσαρμογής έχει οδηγήσει σε ταχεία
μέση ετήσια άνοδο των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών της Βουλγαρίας κατά
7,1% ετησίως στην περίοδο 2009-2016, ενώ η αντίστοιχη αύξηση των εισα-
γωγών της αγαθών και υπηρεσιών περιορίστηκε στο 4,6% ετησίως. 

Ως αποτέλεσμα το ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών της Βουλγαρίας που ήταν
ελλειμματικό κατά € 6,5 δις (16,5% του ΑΕΠ) το 2008 και κατά € 3,19 δις το
2009, έχει μειωθεί δραστικά στα € 0,87 δις το 2015 και στα € 0,14 δις το
2016 (Πίνακας 4.8.). Έτσι, στη Βουλγαρία οι καθαρές εξαγωγές είχαν θετική
επίπτωση στην ανάπτυξη κατά 2,85 π.μ. το 2013, -1,3 π.μ. το 2014, 0,06 π.μ.
το 2015, και κατά 1,77 π.μ. το 2016. Η εγχώρια ζήτηση στη Βουλγαρία μετά
το 2013, όπου είχε αρνητική επίπτωση στην αύξηση του ΑΕΠ κατά -2,21 π.μ.,
στη συνέχεια είχε σημαντική θετική επίπτωση στην αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,85
π.μ. το 2014 και κατά 3,55 π.μ. το 2015 και 1,63 π.μ. το 2016. Είναι χαρα-
κτηριστικό ότι η Βουλγαρία διατήρησε τον θετικό ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ της
στην περίοδο 2010-2015 με την Ελλάδα σε βαθιά ύφεση. Η πολιτική προσαρ-
μογής που εφαρμόζει συστηματικά από το 1999 συνέβαλε στην προσέλκυση
σημαντικών Ξένων Άμεσων Επενδύσεων στη Βουλγαρία, σε μεγάλο βαθμό από
την Ελλάδα, ιδιαίτερα στην περίοδο 2000-2009. Στη συνέχεια, δεν θα πρέπει
να παραβλέπεται και το γεγονός ότι το 2011 οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου
στη Βουλγαρία ήταν μειωμένες κατά -35,2% έναντι του 2008, και ότι η αύξησή
τους στα επόμενα έτη ήταν ελάχιστη. Έτσι, το 2016 οι επενδύσεις αυτές (και οι
ΞΑΕ) ήταν ακόμη κατά -30,5% χαμηλότερες από το 2008. Επομένως, από τα
στοιχεία αυτά δεν προκύπτει το συχνά προβαλλόμενο επιχείρημα στη χώρα μας
ότι ένας μεγάλος αριθμός ελληνικών επιχειρήσεων μεταφέρθηκε στη Βουλγα-
ρία τα τελευταία χρόνια.

Η Βουλγαρία παρουσιάζει
σημαντική ανάπτυξη.



Το γεγονός είναι ότι η ανάπτυξη στη Βουλγαρία στην περίοδο 2009-2016
οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση της ιδιωτικής και τις δημόσιας κατα-
νάλωσης και σε μικρότερο βαθμό στις καθαρές εξαγωγές. Οι επενδύσεις πα-
γίου κεφαλαίου ήταν μειωμένες και είχαν σημαντική αρνητική επίπτωση στην
αύξηση του ΑΕΠ. 

Σημειώνεται ότι στο 1ο 3μηνο 2017 η αύξηση του ΑΕΠ της Βουλγαρίας με
στοιχεία διορθωμένα για την εποχικότητα ήταν 3,52%, με αύξηση της ιδιωτικής
κατανάλωσης κατά 4,13%, με πτώση των επενδύσεων κατά -4,62%, αύξηση
των εξαγωγών κατά 5,8% και των εισαγωγών κατά 7,08%. Με τα κανονικά
στοιχεία - χωρίς διόρθωση για την εποχικότητα, η αύξηση του ΑΕΠ σε ετήσια
βάση ήταν 3,85%, η αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης 6,49%, η αύξηση των
επενδύσεων 1,32%, των εξαγωγών 5,81% και των εισαγωγών κατά
10,09%. Οι καθαρές εξαγωγές είχαν και στην Βουλγαρία σημαντική αρνητική
επίπτωση στην αύξηση του ΑΕΠ στο 1ο 3μηνο 2017.

Οι δαπάνες των κατοίκων της Βουλγαρίας για εισαγωγές υπηρεσιών από το
εξωτερικό ήταν μειωμένες το 2016 κατά -21,2% (σε σταθερές τιμές του
2010) έναντι του 2007, ενώ το ΑΕΠ της χώρας ήταν αυξημένο στην ίδια πε-
ρίοδο κατά 15,7% και η ιδιωτική κατανάλωση ήταν αυξημένη κατά 12,3%.
Είναι προφανές ότι τα στοιχεία αυτά δεν είναι συμβατά. Σε κάθε περίπτωση, δεν
είναι πολύ χρήσιμο να κάνουμε υποθέσεις για την εξέλιξη των δαπανών της
Βουλγαρίας για εισαγωγές υπηρεσιών με βάση την εκτίμηση ότι το ΑΕΠ της
Βουλγαρίας αναμένεται να αυξηθεί κατά 2,9% το 2017 και κατά 2,8% το
2018. Σημειώνεται επίσης ότι η ανάπτυξη της Βουλγαρίας το 2017 και στο
2018 αναμένεται (από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή) να γίνει δυνατή κατά κύριο
λόγο με την αύξηση της εγχώριας ζήτησης (με συμβολή 2,97 π.μ. το 2017 και
2,90 π.μ. το 2018). Η συμβολή των καθαρών εξαγωγών εκτιμάται ότι θα είναι
αρνητική στις -0,08 π.μ. το 2017 και στις -0,09 π.μ. το 2018. Η σημαντική αύ-
ξηση της εγχώριας ζήτησης και μάλιστα κυρίως της ιδιωτικής κατανάλωσης θα
έπρεπε να είχε γίνει εμφανής και ανάλογη αύξηση των δαπανών των κατοίκων
της Βουλγαρίας για εισαγωγές υπηρεσιών. Το ότι δεν καταγράφονται αυτές οι
δαπάνες δεν σημαίνει ότι δεν πραγματοποιούνται.

2009 2016 2016/2009
30,231.4 33,869.4 12.0% 1.8% 2.6%
24,056.5 27,388.7 13.9% 2.1% 2.7%
6,174.9 6,480.7 5.0% 0.6% 2.0%
10,312.9 8,448.0 -18.1% -4.0% 4.3%

374.1 442.7 18.3% 458.3% 0.0%
1.0 71.6 7060.0% 4673.3% 48.0%

40,919.4 42,831.7 4.7% 1.6% 3.0%
17,275.4 27,836.8 61.1% 5.7% 4.6%
20,463.8 27,973.6 36.7% 2.8% 4.7%
-3,188.4 -136.8 -95.7% -84.2% 25.0%
37,731.0 42,694.9 13.2% 3.4% 2.9%

8.09 1.77 -0.08
5.07 1.63 2.97
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Πίνακας 4.8: 

ΑΕΠ της Βουλγαρίας (Δυσεκατομμύρια €, σταθερές τιμές 2010)

Πηγή: Eurostat, European Commission, Economic Forecasts, Spring 2017



Στα διαγράμματα 4.21. και 4.22. φαίνεται ότι τόσο το οικονομικό κλίμα όσο και
η καταναλωτική εμπιστοσύνη στη Βουλγαρία βρίσκονταν σε ανοδική πορεία
έως τις αρχές του 2017, αλλά έχουν υποχωρήσει σημαντικά στο 1ο 6μηνο
2017. Δεν είναι απολύτως συμβατά με τη σημαντική αύξηση του ΑΕΠ και τις
ιδιωτικής κατανάλωσης στο 1ο 3μηνο 2017, ούτε και με την εκτιμώμενη (από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή) σταθερά υψηλή ανάπτυξη της οικονομίας της Βουλ-
γαρίας  το 2017 και 2018.
Συνολικά, οι τουρίστες από τη Βουλγαρία δαπάνησαν στην Ελλάδα περί τα €
195,6 εκατ. το 2015. Δεδομένου ότι οι συνολικές πληρωμές της Βουλγαρίας
για ταξίδια των κατοίκων της στο εξωτερικό ανέρχονταν στα € 1,01 δις το
2015, από € 0,90 δις το 2014, συνεπάγεται ότι το ποσό που δαπάνησαν στην
Ελλάδα αντιπροσωπεύει γύρω στο 19,48% του συνολικού ποσού που δαπα-
νούν οι κάτοικοι της Βουλγαρίας για τουρισμό στο εξωτερικό ετησίως. Δεδο-
μένου ότι η Βόρεια Ελλάδα (και όχι μόνο) αποτελεί φυσικό χώρο παραθερισμού
για τους κατοίκους της Βουλγαρίας, τα ανωτέρω ποσά θα αυξάνουν όσο η οι-
κονομία της Βουλγαρίας θα αναπτύσσεται και τα εισοδήματα των κατοίκων της
θα αυξάνουν.
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Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Ελλάδα είναι πολύ σημαν-
τικός προορισμός για τους
Βούλγαρους.



Ανάλογες με τη Βουλγαρία είναι και οι προοπτικές των τουριστικών αφίξεων
και των εισπράξεων της Ελλάδος από την ΠΓΔΜ που, σημειωτέο,  έχει ανέλθει
στην 1η θέση των αφίξεων με βάση την Έρευνα Συνόρων, ενώ οι εισπράξεις
από τη χώρα αυτή ανήλθαν στα € 247,1 εκατ. το 2015. Όπως φαίνεται στον
Πίνακα 4.1., η οικονομία της ΠΓΔΜ, το ΑΕΠ της οποίας ανήλθε μόλις στα €
8,21 δις το 2016, αναπτύχθηκε κατά 3,8% το 2015 και κατά 2,4% το 2016
και εκτιμάται (από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή) ότι θα σημειώσει αύξηση του ΑΕΠ
κατά 2,9% το 2017 και κατά 3,2% το 2018. Βασικός μοχλός ανάπτυξης είναι
η μεγάλη αύξηση της εγχώριας ζήτησης, ενώ η αύξηση των εξαγωγών της
χώρας αντισταθμίζεται με την εξίσου μεγάλη αύξηση και των εισαγωγών της.
Σημειώνεται η εκτίμηση για μεγάλη αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά
2,7% το 2017 και κατά 2,6% το 2018, μετά την αύξησή της κατά 3,7% το
2015 και κατά 4,2% το 2016. Οι επενδύσεις αναμένεται επίσης να είναι αυ-
ξημένες κατά 3,5% το 2017 και κατά 4,3% το 2018, μετά την πτώση τους
κατά -4,6% το 2016 και την αύξησή τους κατά 3,6% το 2015 και κατά 4,0%
το 2014. 

Στο 1ο 3μηνο 2017 το ΑΕΠ της ΠΓΔΜ σημείωσε μικρή πτώση κατά -0,04%
σε ετήσια βάση, παρά την αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 2,69%, της
δημόσιας κατανάλωσης κατά 0,75%, των επενδύσεων κατά 0,63%, των εξα-
γωγών αγαθών και υπηρεσιών κατά 9,0%, αλλά όλα αυτά με αύξηση και των
εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών κατά 10,71%. Οι καθαρές εξαγωγές είχαν
αρνητική επίπτωση στην αύξηση του ΑΕΠ στο 1ο 3μηνο 2017 κατά -2,7 π.μ.
Εάν οι εκτιμήσεις για την ανάπτυξη το 2017 και το 2018 επαληθευτούν και εάν
η σταθερή αναπτυξιακή πορεία συνεχιστεί και στα επόμενα μετά το 2018 έτη
(πράγμα που προϋποθέτει και πολιτική σταθερότητα και καλές σχέσεις με την
Ελλάδα), τα εισοδήματα των κατοίκων της μικρής αυτής χώρα θα αυξάνονται
επίσης με ικανοποιητικό ρυθμό. Επομένως, οι δυνατότητες της Ελλάδος για αύ-
ξηση των εισπράξεών της από τις αφίξεις τουριστών από την ΠΓΔΜ είναι επίσης
σημαντικές.

4.7.7. Η οικονομία της ΠΓΔΜ

4.7.8. Σερβία

Η Σερβία σημείωσε αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,8% το 2016, από +0,8% το
2015, -1,8% το 2014 και 2,6% το 2013. Η αύξηση του ΑΕΠ το 2016 οφεί-
λεται κατά 1,7 π.μ. στις καθαρές εξαγωγές, κατά 1,8 π.μ. στην εγχώρια ζήτηση
και κατά -0,8 π.μ. στη μείωση των αποθεμάτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά
αύξηση του ΑΕΠ της Σερβίας κατά 3,2% το 2017 και κατά 3,6% το 2018,
αποκλειστικά και μόνο από την ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης, αφού οι καθα-
ρές εξαγωγές εκτιμάται ότι θα έχουν αρνητική επίπτωση στην αύξηση του ΑΕ,
με αύξηση των εισαγωγών κατά ποσοστό υψηλότερο από την αύξηση των εξα-
γωγών, με αποτέλεσμα την επιδείνωση του ελλείμματος του Ισοζυγίου τρεχου-
σών συναλλαγών (-3,8% του ΑΕΠ το 2016) και του εμπορικού ισοζυγίου
(-9,0% του ΑΕΠ το 2016).

Στο 1ο 3μηνο 2017 το ΑΕΠ της Σερβίας σημείωσε μικρή αύξηση κατά 1,16%
σε ετήσια βάση, με αύξηση ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 1,88%, της δημόσιας
κατανάλωσης κατά 0,52%, των επενδύσεων κατά 1,3%, των εξαγωγών αγα-
θών και υπηρεσιών κατά 8,7%, αλλά με αύξηση και των εισαγωγών αγαθών
και υπηρεσιών κατά 10,9%. Οι καθαρές εξαγωγές είχαν αρνητική επίπτωση
στην αύξηση του ΑΕΠ.

854 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Βασικός μοχλός ανάπτυξης
της ΠΓΔΜ είναι η αύξηση της
εγχώριας ζήτησης.

Εκτίμηση της ΕΕ για περαι-
τέρω ανάπτυξη στην Σερβία.



5.1. Εισαγωγή
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5
H συμβολή του Τουρισμού
στην ελληνική  οικονομία το 2016

Ο τουρισμός, σε αντίθεση με τις περισσότερες μεταποιητικές δραστηριότητες ή
τις δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα, αποτελεί οριζόντια δραστηριότητα
και όχι κάθετη. Δηλαδή, ο τουρισμός αποτελεί μια δραστηριότητα που οριοθε-
τείται από την πλευρά της ζήτησης προϊόντων και υπηρεσιών ενώ οι μεταποι-
ητικές δραστηριότητες ή δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα αποτελούν
δραστηριότητες παραγωγής και προσφοράς προϊόντων. Για παράδειγμα, ο με-
ταλλουργικός κλάδος συγκροτείται από τις εταιρείες παραγωγής προϊόντων με-
τάλλου και ο κλάδος των σιτηρών από τις αγροτικές επιχειρήσεις που παράγουν
σιτηρά. Αντίθετα, η δραστηριότητα του τουρισμού επιδρά σε πολλούς κλάδους
της οικονομίας, όπως μεταφορές (π.χ. ταξίδι με αεροπλάνο και transfer με λε-
ωφορείο), διαμονής (σε ξενοδοχείο ή αλλού), εστίασης (σε εστιατόρια ή bar
εντός ή εκτός του χώρου διαμονής), διασκέδασης (περιλαμβανομένων των επι-
σκέψεων σε αξιοθέατα) και κατανάλωσης σε καταστήματα. Έτσι ο τουρισμός
αποτελεί μια δραστηριότητα που –ούτως ή άλλως- αφορά πολλά και διάφορα
μέρη του κοινωνικού και παραγωγικού ιστού μιας χώρας.

Η σημαντικότητα του τουρισμού στην διαμόρφωση του  ΑΕΠ της χώρας και της
απασχόλησης θα αναλυθεί κατωτέρω διεξοδικά. Επιγραμματικά αναφέρουμε
ότι ο τουρισμός αποτελεί τα τελευταία χρόνια για την ελληνική οικονομία το ανά-
χωμα στην ύφεση και την ατμομηχανή για την μείωση της ανεργίας. Επίσης, ο
κλάδος του τουρισμού είναι ένας από τους λίγους τομείς
που παρουσιάζουν επενδυτικό ενδιαφέρον και λόγω της σημασίας του μπορεί
να αποτελέσει βασικό μοχλό για την επάνοδο της χώρας στην ανάπτυξη. Λόγω
δε της μεγάλης διασποράς των τουριστικών προορισμών ανά την χώρα, ο του-
ρισμός παίζει καταλυτικό ρόλο στην διαμόρφωση του εθνικού εισοδήματος σε
πολλές Περιφέρειες της χώρας. Στον αντίποδα, ο τουρισμός έχει έντονη επο-
χικότητα λόγω του ότι οι διακοπές  για Ήλιο & Θάλασσα -που όμως
αποτελούν και την μεγαλύτερη Ευρωπαϊκή προϊοντική αγορά-αποτελούν το βα-
σικό τουριστικό προϊόν της χώρας.

Δεδομένης της σημασίας του τουρισμού για την ελληνική οικονομία, η αποτύ-
πωση των οικονομικών μεγεθών του αποτελεί προϋπόθεση για την διαμόρ-
φωση και διατύπωση απόψεων και επιλογών ως προς την στρατηγική που

Ο τουρισμός αποτελεί μια δρα-
στηριότητα που οριοθετείται από
την πλευρά της ζήτησης προϊόν-
των και υπηρεσιών ενώ οι μετα-
ποιητικές δραστηριότητες ή
δραστηριότητες του πρωτογε-
νούς τομέα αποτελούν δραστη-
ριότητες παραγωγής και
προσφοράς προϊόντων.

Έτσι ο τουρισμός αποτελεί μια
δραστηριότητα που –ούτως ή
άλλως- αφορά πολλά και διά-
φορα μέρη του κοινωνικού και
παραγωγικού ιστού μιας χώρας.



πρέπει να  ακολουθηθεί στον ελληνικό τουρισμό για την ανάπτυξή του και
την επίλυση των προβλημάτων του. Το παρόν κεφάλαιο αποσκοπεί στο να συμ-
βάλλει στην κατεύθυνση αυτή προσφέροντας 
μια βάση συζήτησης αποτυπώνοντας τα ακόλουθα μεγέθη του ελληνικού του-

την συμβολή του τουρισμού στην διαμόρφωση του ΑΕΠ της ελληνικής
οικονομίας μέσω αναλυτικής καταγραφής και αποτύπωσης των μεγε-
θών για τον Εισερχόμενο Τουρισμό, τον Εγχώριο Τουρισμό, τις Επεν-
δύσεις στον Τουρισμό και τις Έμμεσες και Προκαλούμενες Επιδράσεις
του στην οικονομία,

την περιφερειακή διάσταση του τουρισμού, δηλαδή την συμβολή του
στη διαμόρφωση του ΑΕΠ των Περιφερειών της χώρας,

την  συμβολή του τουρισμού στη διατήρηση ισορροπίας στο Ισοζύγιο
Πληρωμών της χώρας,

την συμβολή του τουρισμού στην απασχόληση.



 % * (€) %
559,058 2.3% 159,148,000 1.2%
433,185 1.7% 132,037,000 1.0%
628,723 2.5% 214,207,000 1.7%
901,581 3.6% 417,723,000 3.3%

 1,952,667 7.9% 1,049,195,000 8.2%
2,971,000 12.0% 1,784,362,000 14.0%
4,664,388 18.8% 2,788,948,000 21.9%
5,084,156 20.5% 3,029,005,000 23.7%
4,149,739 16.7% 2,171,932,000 17.0%
2,174,081 8.8% 963,068,000 7.6%

716,782 2.9% 204,666,000 1.6%
563,986 2.3% 190,920,000 1.5%

24,799,346 100.0% 12,755,343,000 100.0%

16,329,401 66%
7,605,754 31%

/ 9,903 0%
 854,292 3%
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5.2 Εισερχόμενος Τουρισμός

Το 2016 η Ελλάδα υποδέχθηκε σχεδόν 24,8 εκ. τουρίστες, μόνιμους κατοίκους
άλλων χωρών («Μη Κάτοικοι»), και εισέπραξε  σχεδόν €12,8 δισ.

Η εικόνα για το 2016 αναφορικά με την επιλογή  του μεταφορικού μέσου των
τουριστών που επιλέγουν την Ελλάδα για τις διακοπές τους είναι σχεδόν ίδια
με τα προηγούμενα χρόνια. Συγκεκριμένα, το αεροπλάνο (66,0%) εξακολουθεί
να αποτελεί το κύριο μεταφορικό μέσο και ακολούθως το αυτοκίνητο 31,0%
και το πλοίο 3,0%. Το ποσοστό των τουριστών που επιλέγουν το τρένο ως μέσο
μεταφοράς για το ταξίδι τους στην Ελλάδα είναι αμελητέο. 

Αναφορικά με τα έσοδα, παρατηρείται έντονη εποχικότητα, με το 62,6% των
εσόδων να καταγράφεται στο 3ο τρίμηνο του έτους. Αντίστοιχα, στο 2ο τρίμηνο
του έτους που σηματοδοτεί την έναρξη της τουριστικής περιόδου καταγράφεται
το 25,5% των εσόδων. Πράγμα εύλογο μιας και στα δύο αυτά τρίμηνα κατα-
γράφεται το 79,5% των συνολικών αφίξεων στην χώρα μας. 

Για το 1ο και 4ο τρίμηνο του έτους, τόσο οι αφίξεις όσο και τα έσοδα είναι συγ-
κριτικά μικρότερα, με το 1ο τρίμηνο να καταγράφει το 6,5% των αφίξεων και
το 4,0% των εσόδων και το 4ο τρίμηνο το 13,9% των αφίξεων και 10,7%
των εσόδων.

Επίσης, η εικόνα των αφίξεων και των εσόδων καταδεικνύουν την εξάρτηση
του τουρισμού της χώρας μας από το κυρίαρχο προϊόν –σε Ευρωπαϊκό επί-
πεδο- Ήλιος & Θάλασσα, καθώς από την έναρξη μέχρι την λήξη της καλοκαιρι-
νής περιόδου (Απρίλιος – Σεπτέμβριος) καταγράφεται το 79,5% των αφίξεων
και το 88,1% των εσόδων.

5.2.1 Αφίξεις και Έσοδα Εισερχομένων Τουριστών 2016

24,8 εκ. τουρίστες εισέφεραν
€12,8 δισ. στην ελληνική οικο-
νομία.

62,6% των εσόδων στο 3ο Τρί-
μηνο.

Κυρίαρχο προϊόν ‘ο  Ήλιος και η
Θάλασσα’.

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΤτΕ - Επεξεργασία: SETE Intelligence
*Tα στοιχεία εσόδων του 2016 υπόκεινται σε αλλαγή

Πίνακας 5.1: 

Εισερχόμενος τουρισμός 2016



Το 2016, ο εισερχόμενος τουρισμός παρουσίασε αύξηση αφίξεων (+5,1%)
ενώ αντίθετα τα έσοδα για πρώτη φορά τα 4 τελευταία χρονιά εμφάνισαν μεί-
ωση (-6,8%). Η αύξηση των διανυκτερεύσεων ήταν αισθητά μικρότερη των
αφίξεων (+2,9%). 

895 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

2015 2016 2015 2016
606,133 559,058 166,975,000 159,148,000
509,187 433,185 141,508,000 132,037,000
613,091 628,723 197,766,000 214,207,000
934,234 901,581 453,183,000 417,723,000

1,870,169 1,952,667 1,179,652,000 1,049,195,000
3,032,876 2,971,000 1,897,000,000 1,784,362,000
4,408,555 4,664,388 2,894,184,500 2,788,948,000
4,993,468 5,084,156 3,367,216,520 3,029,005,000
3,649,702 4,149,739 2,123,788,000 2,171,932,000
1,852,678 2,174,081 834,666,500 963,068,000
641,460 716,782 241,044,000 204,666,000
487,900 563,986 182,315,164 190,920,000

23,599,453 24,799,346 13,679,298,684 12,755,343,000
5.1% -6.8%

Η Μέση κατά Κεφαλήν Δαπάνη (ΜΚΔ) εμφανίζει μείωση κατά -11,3% που
οφείλεται πρωτίστως στην μείωση της Δαπάνης ανά Διανυκτέρευση (-9,5%)
και δευτερευόντως στην μείωση της Μέσης Διάρκειας Παραμονής (-2,1%).
Όπως εκτενώς αναλύεται στο Στατιστικό Δελτίο No. 28, υπήρχε μια γενικευμένη
μείωση της ΜΚΔ και σε ανταγωνιστικούς προορισμούς πλην όμως μικρότερου
μεγέθους. 

Βάσει της ακολουθούμενης μεθοδολογίας1 για την καταγραφή των εσόδων,
αυτά δεν περιλαμβάνουν το μέρος της δαπάνης του τουρίστα που παρέμεινε
πρωτογενώς στο εξωτερικό, π.χ. η αμοιβή και το κέρδος του Tour Operator,
αλλά περιλαμβάνουν μόνο το μέρος της δαπάνης του τουρίστα που καταναλώ-
θηκε στην Ελλάδα, π.χ. το έσοδο του ξενοδοχείου ή τη δαπάνη του τουρίστα
στα καταστήματα. 

2015 2016 %
 ( . €) 13,679 12,755 -6.8%

/  ( .) 185,027 190,402 2.9%

 ( .) 23,599 24,799 5.1%

  7.8 7.7 -2.1%
579.6 514.3 -11.3%

/ / 73.9 66.9 -9.5%

1  http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/
oikodelt200607.pdf 

Αύξηση αφίξεων +5,1%, αύξηση
διανυκτερεύσεων +2,9% και
μειωση εσόδων -6,8%.

Μείωση ΜΚΔ στην Ελλάδα,
μεγαλύτερη απ’ ότι στις αντα-
γωνίστριες χώρες.

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΤτΕ - Επεξεργασία: SETE Intelligence
*Tα στοιχεία εσόδων του 2016 υπόκεινται σε αλλαγή

Πίνακας 5.2: 

Εισερχόμενος τουρισμός 2015-2016

Πίνακας 5.3: 

Βασικά μεγέθη εισερχόμενου τουρισμού 2015-2016
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Ομοίως, δεν περιλαμβάνουν ούτε τα έσοδα από τις αερομεταφορές και θαλάσ-
σιες μεταφορές των εισερχόμενων τουριστών για την μετάβασή τους στην Ελ-
λάδα, που καταγράφονται ξεχωριστά και αθροίζονται με όλες  τις άλλες
δαπάνες μεταφορών όπως π.χ. cargo, ούτε τα στοιχεία από επιβάτες κρουαζιέ-
ρας. Τα πρόσθετα αυτά έσοδα, όπως και η εγχώρια τουριστική δαπάνη, εξετά-
ζονται αναλυτικά κατωτέρω.



Τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων της ΤτΕ που παραθέσαμε δεν περιλαμβάνουν
τους επιβάτες κρουαζιέρας, εκτός από αυτούς που τελειώνουν την κρουαζιέρα
τους στην Ελλάδα και αναχωρούν από κάποιο ελληνικό αεροδρόμιο ή λιμάνι. 
Το ποσοστό των επιβατών αυτών είναι πολύ μικρό. Προκειμένου, συνεπώς, να
καταγραφεί και η κίνηση των επιβατών κρουαζιέρας και οι εισπράξεις από αυ-
τούς, η ΤτΕ εκπονεί και την Έρευνα Κρουαζιέρας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της
έρευνας αυτής, το 2016 η Ελλάδα υποδέχθηκε σχεδόν 3,3  εκ. τουρίστες
κρουαζιέρας αυξημένους σε σύγκριση με το 2014 κατά 30,0% και εισέπραξε
σχεδόν € 483 εκ. αυξημένα κατά 8,0%. Παρά λοιπόν  το ότι η Ελλάδα
είναι 3η σε αριθμό επισκεπτών στην Ευρώπη (CLIA, 2015) τα έσοδά της είναι
πολύ περιορισμένα. 
Όπως αναφέρεται  και στην μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ για την Κρουαζιέρα (CTM,
2015), η περαιτέρω ανάπτυξη της Κρουαζιέρας με στόχο την αύξηση των εσό-
δων απαιτεί πλέγμα στοχευμένων ενεργειών.
Η εποχικότητα των επιβατών κρουαζιέρας  είναι επίσης μεγάλη για το 2016,
αλλά συγκριτικά μικρότερη από αυτήν του εισερχόμενου τουρισμού αφού στο
3ο τρίμηνο έχουμε το 48,2% των αφίξεων και το 52,6% των εσόδων και
στο 2ο και 4ο τρίμηνο το 29,8%/19,3% των αφίξεων και 28,7%/16,6% των
εσόδων αντίστοιχα. Για το 1ο τρίμηνο η κρουαζιέρα είναι πρακτικά ανύπαρκτη
με μόλις το 2,7% των αφίξεων και το 2,1% των εσόδων.

Πλέον των παραπάνω, για τον υπολογισμό του συνολικού εσόδου από κρουα-
ζιέρα, θα πρέπει να προσμετρηθούν και οι δαπάνες των εταιρειών κρουαζιέρας
που, σύμφωνα με την ετήσια έκδοση του Cruise Line Industry Association,
το 2015 ανήλθαν σε € 165 εκ. Συνεπώς με αντίστοιχη αναλογική αύξηση
όπως τα έσοδα που αποτυπώνονται στην Έρευνα Κρουαζιέρας της ΤτΕ, τα
έσοδα αυτά εκτιμώνται σε € 178 εκ. για το 2016.

5.2.2 Αφίξεις και Έσοδα από Κρουαζιέρα

2015 2016 2015 2016
64,425 88,939 9,803,530 10,004,079
737,642 973,271 125,491,000 138,901,918
1,176,193 1,577,282 231,335,780 253,863,514
536,512 631,990 80,015,536 80,275,013
2,514,772 3,271,482 446,852,310 483,044,524

30% 8%
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3,3 εκ. τουρίστες κρουαζιέρας
(+30%) εισέφεραν €483εκ.
(+8%) στην ελληνική οικονομία.

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΤτΕ - Επεξεργασία: SETE Intelligence

Πίνακας 5.4: 

Τουρισμός Κρουαζιέρας



Όπως αναφέραμε, η Έρευνα Συνόρων της ΤτΕ δεν περιλαμβάνει την δαπάνη
των τουριστών για μεταφορά προς και από την Ελλάδα. 

Ένα μέρος της δαπάνης αυτής εισπράττεται από ελληνικές εταιρείες και άρα το
σύνολο των εσόδων αυτών αποτελεί έσοδο της χώρας προερχόμενο από τον
τουρισμό. Ένα άλλο μέρος της δαπάνης αυτής καταβάλλεται σε εταιρείες του
εξωτερικού οι οποίες, στη συνέχεια, καταβάλλουν μέρος του εσόδου τους για
την εξυπηρέτηση των πελατών τους (πχ για το προσωπικό που απασχολούν
στην Ελλάδα ή για αμοιβές εταιρειών handling). Προκειμένου να προσδιορί-
σουμε το έσοδο της χώρας από αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές, 
επικοινωνήσαμε με επαγγελματικές ενώσεις και εταιρείες που δραστηριοποι-
ούνται στους κλάδους αυτούς (αεροπορικές εταιρείες, ακτοπλοϊκές εταιρείες,
εταιρείες handling κλπ.). 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέξαμε, τα έσοδα των ελληνικών επιχειρή-
σεων από τη δραστηριότητα αυτή εκτιμώνται το 2016 σε € 1.370 εκ. (+9,0%)
για τις αερομεταφορές και € 118 εκ. για τις θαλάσσιες μεταφορές, έναντι €
1.257 εκ. και € 121 εκ. αντίστοιχα για το 2015.
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5.2.3 Έσοδα Αερομεταφορών και Θαλάσσιων μεταφορών

5.2.4 Έσοδα Οδικών και Σιδηροδρομικών μεταφορών

Οδικές Μεταφορές: το μέρος της δαπάνης των κατοίκων αλλοδαπής 
που αφορά σε κατανάλωση εντός Ελλάδος (πχ κατανάλωση βενζίνης) καταγρά-
φεται από την Έρευνα Συνόρων της ΤτΕ, ενώ το μέρος της δαπάνης που αφορά
σε κατανάλωση εκτός Ελλάδος δεν αφορά στην παρούσα καταγραφή.

Σιδηροδρομικές Μεταφορές: το μέρος της δαπάνης των κατοίκων αλλοδαπής
που αφορά σε κατανάλωση εντός Ελλάδος καταγράφεται από την Έρευνα Συ-
νόρων της ΤτΕ, ενώ το μέρος της δαπάνης που αφορά σε κατανάλωση εκτός
Ελλάδος δεν αφορά 
στην παρούσα καταγραφή. Το εκτιμώμενο –πρόσθετο- έσοδο 
του ΟΣΕ κρίνεται ως αμελητέο αφού η εκτίμηση για τον αριθμό εισερχομένων
τουριστών με σιδηρόδρομο ανήρχετο σε λιγότερο από 10.000.

€1,4δισ. από τις αερομεταφορές
(+9,0%) και €118εκ. (-2,5%)
από τις θαλάσσιες μεταφορές.



5.3 Εγχώριος Τουρισμός

Η τελευταία διαθέσιμη εκτίμηση της δαπάνης του εγχώριου τουρισμού 
είναι η «Έρευνα Διακοπών» της ΕΛΣΤΑΤ για το 2015. Σύμφωνα με την έρευνα
αυτή, η εγχώρια τουριστική δαπάνη για ταξίδια άνω της 1 διανυκτέρευσης
ήταν € 1.264 εκ. όταν για το 2014 ήταν € 1.352 εκ., δηλαδή συρρικνωμένη
κατά 6,5% σε σχέση με το 2014. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2008, η αντίστοιχη
δαπάνη ήταν € 3.868 εκ. Δηλαδή, κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, ο
εγχώριος τουρισμός μειώθηκε κατά περίπου 67,0%. 

Η εικόνα αυτή αναδεικνύεται και από τον πίνακα 5.5 για ταξίδια 
με τουλάχιστον 4 διανυκτερεύσεις:

Μεταξύ 2008 και 2015, λόγω της κρίσης:
ο αριθμός των ταξιδιών με τουλάχιστον 4 διανυκτερεύσεις 
μειώθηκε κατά - 50,7%,
η ΜΚΔ ανά ταξίδι μειώθηκε κατά -32,0%,
ως αποτέλεσμα, η συνολική δαπάνη μειώθηκε κατά - 66,5%. 

Σύμφωνα με τον πίνακα 5.6, για ταξίδια με τουλάχιστον 1 διανυκτέρευση, προ-
κύπτει ότι:

ο αριθμός των ταξιδίων μειώθηκε κατά -9,3%,
η Μέση κατά Κεφαλή δαπάνη ανά ταξίδι αυξήθηκε κατά +3,1%,
ενώ η συνολική δαπάνη μειώθηκε κατά -6,5%.

2008 2013 2014 2015
6,831,852 3,257,771 3,743,868 3,368,957 -50.7%

3,159,801,317 1,027,761,500 1,137,771,331 1,059,551,179 -66.5%
463 315 304 315 -32.0%

2014 2015
5,340,163 4,841,525 -9.3%

1,352,466,146 1,264,125,934 -6.5%
253 261 3.1%

Σύμφωνα με τα στοιχεία των αεροπορικών αφίξεων εσωτερικού και ακτο-
πλοΐας, το 20162 καταγράφεται σημαντική αύξηση του εγχώριου τουρισμού σε
σχεση με το 2015 (που ήταν έτος εξαιρετικά υψηλής οικονομικής ανασφά-
λειας). Συνεπώς η ταξιδιωτική δαπάνη του εγχώριου τουρισμού για το 2016
εκτιμάται σε € 1.365 εκ., αυξημένη κατά 8% σε σχέση με το 2015.

2 +11,7% στην εσωτερική αεροπορική κίνηση και
+2,5% στην ακτοπλοΐκή κίνηση επιβατών
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Η εγχώρια τουριστική δαπάνη
έχει συρρικνωθεί 65% περίπου
από το 2008 και το 2016 εκτι-
μάται σε €1.365εκ. 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, - Επεξεργασία: SETE Intelligence

Πίνακας 5.5: 

Εγχώριος τουρισμός - Ταξίδια με τουλάχιστον 4 διανυκτερεύσεις

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, - Επεξεργασία: SETE Intelligence

Πίνακας 5.6: 

Εγχώριος τουρισμός - Ταξίδια με τουλάχιστον 1 διανυκτερεύση



Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΙΝΣΕΤΕ1, το σύνολο των επενδύσεων των ξενοδο-
χείων το 2014 ανήλθε σε ~ € 785 εκ.
Από το ποσό αυτό ένα μέρος αφορά σε εισαγόμενα αγαθά και υπηρεσίες και
το υπόλοιπο σε αγαθά και υπηρεσίες εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Το ποσο-
στό εγχώριας προστιθέμενης αξίας εκτιμάται σε ~59,0% στις νέες κατασκευές
και ~44,0% στις ανακαινίσεις. 
Συνεπώς, η επένδυση του ξενοδοχειακού κλάδου για το 2014, καθαρή από ει-
σαγωγές, ανέρχεται σε ~ € 400 εκ.

Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ (2012), τα έσοδα των καταλυμάτων, που δεν περιλαμβά-
νουν μόνο ξενοδοχεία αλλά και ενοικιαζόμενα δωμάτια, βίλλες κλπ.,  αντιπρο-
σωπεύουν το 45,0% της τουριστικής δραστηριότητας. Ελλείψει στοιχείων για
τους άλλους κλάδους, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ξενοδοχειακός κλάδος
προσφέρει μόνο ένα μέρος των καταλυμάτων, μπορεί κανείς αναλογικά να εκτι-
μήσει το σύνολο της επένδυσης των άλλων κλάδων σε τουλάχιστον € 960 εκ.
Αναγνωρίζοντας ότι, σε σχέση με τους άλλους κλάδους που εξυπηρετούν τον
τουρισμό, ο ξενοδοχειακός κλάδος είναι συγκριτικά μεγαλύτερης εντάσεως κε-
φαλαίου και προκειμένου να είμαστε συντηρητικοί στις προβλέψεις μας, απο-
μειώνουμε το ποσό αυτό κατά το 1/3 και εκτιμούμε την συνολική δαπάνη των
άλλων κλάδων σε ~ € 640 εκ. 

Συγκρινόμενοι με τον ξενοδοχειακό κλάδο, οι άλλοι κλάδοι έχουν επίσης χα-
μηλότερη αναλογία εγχώριας δαπάνης στις επενδύσεις λόγω του ότι επενδύουν
περισσότερο σε μηχανήματα και εξοπλισμό και λιγότερο σε κτίρια˙ συντηρητικά,
η εγχώρια δαπάνη εκτιμάται σε 1/3 της συνολικής επένδυσης. Συνεπώς η επέν-
δυση των άλλων κλάδων για το 2014, επίσης καθαρή από εισαγωγές, εκτιμάται
σε ~ € 215 εκ.

Βάσει των παραπάνω, το σύνολο της επενδυτικής δραστηριότητας του τουρι-
σμού για το 2014 υπερβαίνει τα € 1,4 δισ. μικτά, εκ των οποίων ~ € 615 εκ
αφορούν σε εγχώρια δαπάνη. Ελλείψει άλλων στοιχείων εκτιμούμε το ίδιο ποσό
και για το 2015 και για το 2016.
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5.4 Τουρισμός: Επενδύσεις και έμμεσα οφέλη

5.4.1 Επενδύσεις στον τουρισμό

1 Τα στοιχεία αποτελούν μια πρώτη προσέγγιση και βασίζονται σε μελέτη
του SETE Intelligence που θα δημοσιευθεί προσεχώς και η οποία βασίζεται
στην ανάλυση ισολογισμών χρήσης 2014 ξενοδοχειακών εταιρειών στις
οποίες ανήκαν 1.982 μονάδες με 131.884 δωματίων (32% του συνό-
λου). Ανά κατηγορία, αντιπροσωπεύουν το 50% των δωματίων 5*, 41%
των δωματίων 4*, 33% των δωματίων 3*, 21 % των δωματίων 2* και
5% των δωματίων 1*. 

Η μελέτη θα δημοσιευθεί όταν ολοκληρωθεί και η επεξεργασία των ι σ ο -
λογισμών χρήσης 2015 και, τότε, θα αναθεωρηθεί και η εκτίμηση των
επενδύσεων για το 2015 και για το 2016.

€1.4δισ. οι τουριστικές επενδύ-
σεις, εκ των οποίων €615εκ.
αφορούν σε εγχώρια δαπάνη.



Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ (2012), κάθε € 1,0 που δημιουργεί η τουριστική δραστη-
ριότητα, δημιουργεί έμμεση και προκαλούμενη πρόσθετη οικονομική δραστη-
ριότητα € 1,2 και άρα, συνολικά, δημιουργεί € 2,2 ΑΕΠ. Δηλαδή, ο
πολλαπλασιαστής της τουριστικής δραστηριότητας ανέρχεται σε 2,2.

Στον πίνακα 5.7 απεικονίζονται οι πολλαπλασιαστές των επιμέρους κλάδων της
ελληνικής οικονομίας σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του ΚΕΠΕ (2014), καθώς
και η ποσοστιαία συμβολή του κάθε υποκλάδου στην ελληνική τουριστική δρα-
στηριότητα σύμφωνα με την μελέτη του ΙΟΒΕ (2012).

Σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα 5.7, ο προκύπτων πολλαπλασιαστής του
τουρισμού για την ελληνική τουριστική οικονομία ανέρχεται σε 2,65 που ση-
μαίνει πως για κάθε € 1,0 από την τουριστική δραστηριότητα, δημιουργείται  έμ-
μεση και προκαλούμενη πρόσθετη οικονομική δραστηριότητα € 1,65 και άρα,
συνολικά, το ΑΕΠ αυξάνει κατά € 2,65.

Συνεπώς ο πολλαπλασιαστής της τουριστικής δραστηριότητας κυμαίνεται με-
ταξύ 2,2 και 2,65.

5.4.2 Τα έμμεσα οφέλη του τουρισμού

45.3 2.50
18.0 2.50
9.0 2.41
7.1 3.25
5.4 2.98
4.9 3.69
3.8 1.90
3.7 3.68
1.8 1.39
1.0 4.13

2.65
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Ο πολλαπλασιαστής της τουριστι-
κής  δραστηριότητας κυμαίνεται
μεταξύ 2,2 και 2,65.

Πηγή: ΚΕΠΕ, - Επεξεργασία: SETE Intelligence

Πίνακας 5.7: 

Η συμβολή του κάθε υπο-κλάδου στην τουριστική 
δραστηριότητα και οι πολλαπλασιαστές ανά υπό-κλάδο



Σύμφωνα με την 1η εκτίμηση της ΕΛΣΤΑΤ, το ΑΕΠ της χώρας, σε τρέχουσες
τιμές, το 2016 διαμορφώθηκε στα € 175.888 εκ. οριακά αυξημένο κατά
+0,1% σε σύγκριση με το 2015 (€ 175.697 εκ.). Συνοψίζοντας τα στοιχεία
για τον  τουρισμό που παραθέσαμε παραπάνω και συγκρίνοντάς τα και με
το ΑΕΠ της χώρας προκύπτει η ακόλουθη εικόνα:
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5.5 Η συμβολή του τουρισμού στην ελληνική κοινωνία

5.5.1 Η συμβολή του τουρισμού στο ΑΕΠ

 2015, € . 2016, € .
  €13,679 €12,799
  447 483
  165 178

1,257 1,370
 136 133

  1,264 1,365
 615 615

  €17,563 €16,943
 % 10.0% 9.6%

 2.2 2.2
   €38,639 €37,274

 % 22.0% 21.2%
     

 2.65 2.65
   €46,542 €44,898

 % 26.5% 25.5%

€175,697 €175,888

9,6% του ελληνικού ΑΕΠ παρά-
γεται άμεσα από την τουριστική
δραστηριότητα ενώ, συνυπολογί-
ζοντας και τα έμμεσα οφέλη, ο
τουρισμός συνεισφέρει 1 στα 4
ευρώ του ελληνικού ΑΕΠ.

η άμεση συνεισφορά του τουρισμού στη διαμόρφωση του ΑΕΠ ανήλθε
στο 9,6%ή σε περίπου € 16,9 δισ. μειωμένη κατά -3,5% σε σύγκριση
με το 2015,

συνυπολογίζοντας και τα πολλαπλασιαστικά οφέλη, η συνολική συνει-
σφορά ανέρχεται μεταξύ € 37,3 και € 44,9 δισ., δηλαδή κυμάνθηκε με-
ταξύ 21,2% του ΑΕΠ και 25,5% του ΑΕΠ, καθιστώντας τον τουρισμό
βασικό πυλώνα της Ελληνικής οικονομίας,

περισσότερο από το 90,0% του εισοδήματος της τουριστικής δραστηριό-
τητας προέρχεται από το εξωτερικό, καθιστώντας τον τουρισμό σχεδόν
αμιγώς εξαγωγική δραστηριότητα.

Πηγή: SETE Intelligence
Τα στοιχεία του ΑΕΠ υπόκεινται σε αλλαγή

Πίνακας 5.8: 

Κατηγορίες Δαπανών



Ελλείψει στοιχείων για την περιφερειακή κατανομή της τουριστικής δαπάνης,
η εκτίμησή της γίνεται προσεγγιστικά, χρησιμοποιώντας ως δείκτη την περιφε-
ρειακή κατανομή των εσόδων του εισερχόμενου τουρισμού. 

Τα στοιχεία αυτά συγκρίνονται με τα τελευταία διαθέσιμα (2014) στοιχεία ΑΕΠ
ανά περιφέρεια. Σημειώνουμε ότι το ΑΕΠ του 2016 (για το οποίο δεν υπάρχουν
στοιχεία ανά περιφέρεια) ήταν μειωμένο σε σχέση με το 2014 και άρα η σχε-
τική σημασία του τουρισμού στις περιφερειακές οικονομίες είναι υψηλότερη
από αυτήν που απεικονίζεται στον πίνακα 5.9. 

Λόγω της προσεγγιστικής φύσης των στοιχείων του πίνακα και της σύγκρισης
στοιχείων από διαφορετικές χρονιές (Έσοδα 2016 και Περιφερειακό ΑΕΠ
2014), η εικόνα που αναδεικνύει είναι κατά κύριο λόγο ενδεικτική. 

Παρόλα αυτά είναι εντυπωσιακή η συμμετοχή του τουρισμού στην διαμόρφωση
του ΑΕΠ του Νοτίου Αιγαίου (69,5%), της Κρήτης (47,3%) και των Ιόνιων
Νήσων (65,0%). Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει το γεγονός ότι –εξαιρούμε-
νης της Αττικής - το Νότιο Αιγαίο, με κύρια οικονομική δραστηριότητα τον του-
ρισμό, έχει το  υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ ενώ επίσης η Κρήτη και τα
Ιόνια Νησιά έχουν από τα υψηλότερα.

5.5.2 Περιφερειακή κατανομή και συμβολή ανά Περιφέρεια

%  
 

 
 

2016

 
 

 
 

2016 -
 € .

 
 

2014*- 
 .

 
 

 
  

  
  

2014

 
 

 2014 -
 €

. 24.6% 4,168 5,993 69.5% 17,899
 11.8% 1,998 3,074 65.0% 14,826

24.3% 4,113 8,693 47.3% 13,773
. 13.2% 2,243 23,732 9.5% 12,500

1.7% 289 3,947 7.3% 11,606
. 1.0% 174 2,560 6.8% 12,919

2.5% 430 7,674 5.6% 13,134
.  

& 2.3% 383 6,903 5.6% 11,366

2.4% 401 9,003 4.4% 12,237
13.6% 2,305 86,001 2.7% 22,377

. 1.1% 193 8,250 2.3% 12,214

. 0.5% 90 4,337 2.1% 15,624
 0.9% 156 7,772 2.0% 13,917
 100.0% 16,943 177,941 9.5% 16,336
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50% και άνω του ΑΕΠ των νη-
σιωτικών Περιφερειών Κρήτης,
Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων
δημιουργείται από τον τουρισμό.
οφέλη, ο τουρισμός συνεισφέρει
1 στα 4 ευρώ του ελληνικού ΑΕΠ.

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΤτΕ - Επεξεργασία: SETE Intelligence

Πίνακας 5.9: 

Περιφερειακή κατανομή



Ο τουρισμός αποτελεί μια από τις σημαντικότερες πηγές εσόδων της χώρας
που εξισορροπούν το Ισοζύγιο πληρωμών. Η εικόνα αυτή απεικονίζεται στον
πίνακα 5.10, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΤτΕ 1.

Σύμφωνα με τον πίνακα 5.10, προκύπτει η εξαιρετικά μεγάλη σημασία του του-
ρισμού και για την κάλυψη του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών. Συγκεκρι-
μένα, για το 2016 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κάλυψαν το 80,0%
του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών. 

Μάλιστα αν συνυπολογιστούν και τα έσοδα μεταφορών που η ΤτΕ υπολογίζει
σε άλλους κωδικούς του ισοζυγίου πληρωμών, τότε η συμβολή του εισερχόμε-
νου τουρισμού στην κάλυψη  του ελλείμματος ισοζυγίου αγαθών φτάνει το
90,0%.

Επίσης, εξαιρουμένων εξαγωγών καυσίμων και πλοίων, οι εισπράξεις από τον
τουρισμό το 2016  αντιπροσωπεύουν το 73,0% των εισπράξεων από τις εξα-
γωγές όλων των άλλων προϊόντων (αγροτικά, βιομηχανικά, κλπ.) που εξάγει η
χώρα. 

Αν στις ταξιδιωτικές εισπράξεις συνυπολογισθούν και οι εισπράξεις από αερο-
μεταφορές και θαλάσσιες μεταφορές από τον εισαγόμενο τουρισμό, τότε το σύ-
νολο είναι σχεδόν ίσο με το 82,0% του συνόλου  των εισπράξεων από
τις εξαγωγές κάθε μορφής αγαθών που κάνει η χώρα πλην πλοίων και καυσί-
μων.
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5.5.3 Η συμβολή του τουρισμού στο ισοζύγιο πληρωμών

1 Σημείωση: το 2015 η ΤτΕ τροποποίησε την μεθο-
δολογία υπολογισμού των μεγεθών του Ισοζυγίου
Πληρωμών (βλ. εδώ)

2015 2016 % 

-17,231 -16,582 3.8%

14,126 13,282 -6.0%

82% 80%

1,558 1,681

24,787 24,487 -1.2%

17,898 18,174 1.5%

57% 56%

79% 73%

Η  συμβολή του εισερχόμενου
τουρισμού στην κάλυψη του ελ-
λείμματος ισοζυγίου αγαθών
φτάνει το 90,0%.

Οι εισπράξεις από τον τουρισμό
αντιστοιχούν στο 82,0% του συ-
νόλου  των εισπράξεων από
τις εξαγωγές κάθε μορφής αγα-
θών που κάνει η χώρα πλην
πλοίων και καυσίμων.

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία: SETE Intelligence

Πίνακας 5.10: 

Ισοζύγιο πληρωμών



Ο τουρισμός, εκτός από την μεγάλη συμβολή του στο ΑΕΠ της χώρας έχει με-
γάλη συμβολή και στην απασχόληση και, τα τελευταία χρόνια – όπως φαίνεται 
και από τα  στοιχεία του πίνακα 5.11 που αποτυπώνουν την συνολική απασχό-
ληση και την απασχόληση στους κλάδους καταλυμάτων και εστίασης, έχει 
συμβάλει σημαντικά στην μείωση της ανεργίας.

Όπως ήδη αναφέρθηκε (βλ. πίνακα 5.7στην σελ. 12 με στοιχεία ΙΟΒΕ (2012)), 
τα καταλύματα και η εστίαση αντιπροσωπεύουν το 63,3% της τουριστικής δα-
πάνης στην Ελλάδα. 

Αν αντίστοιχη είναι και η συμβολή των δύο αυτών κλάδων στην απασχόληση 
σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τον τουρισμό, μπορούμε να συνάγουμε 
ότι το σύνολο της απασχόλησης που δημιούργησε ο τουρισμός κατά την αιχμή
(Q3) του 2016 εκτιμάται σε 602 χιλιάδες εργαζόμενους ή το 16,0% της συ-
νολικής απασχόλησης. Αν συνυπολογισθούν, με πολλαπλασιαστή αντίστοιχο
του ΑΕΠ (2,2 ή 2,65), τότε η συνολική απασχόληση (άμεση και έμμεση) που δη-
μιουργεί ο τουρισμός ανέρχεται στο 35,0% έως 43,0% του συνόλου.

5.5.4 Τουρισμός και απασχόληση
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 2015-2016 (  .)

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

3,504 3,626 3,671 3,642 3,606 3,703 3,737 3,649

2.9% 2.1% 1.8% 0.2%

277 334 365 327 303 352 381 329

9.6% 5.5% 4.4% 0.5%

2015 2016
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Το σύνολο της απασχόλησης που
δημιούργησε ο τουρισμός  κατά
την αιχμή (Q3) του 2016 εκτιμά-
ται σε 602  χιλιάδες εργαζόμε-
νους ή το 16,0% της συνολικής
απασχόλησης.

Πηγή: ;Έρευνα Εργατικού Δυναμικού ΕΛΣΤΑΤ - Επεξεργασία: SETE Intelligence

Πίνακας 5.11: 

Εξέλιξη απασχόλησης 2015 - 2016



Συμπερασματικά, ο τουρισμός το 2016:

αν και παρουσίασε μείωση εσόδων από το εξωτερικό κατά (-6,0%) ή 
€ 845 εκ. και η συνολική μείωση της δραστηριότητας εκτιμάται σε 
€ 620 (από € 17.563 εκ. άμεσης συνεισφοράς στο ΑΕΠ το 2015 σε 
€ 16.943 εκ. το 2016), συνέβαλε άμεσα στη δημιουργία του 9,6% 
του ΑΕΠ της χώρας, ενώ η άμεση και έμμεση συμβολή του εκτιμάται 
σε 21,2% έως 25,5%,

από κάθε € 1,0 τουριστικής δραστηριότητας, δημιουργείται επιπλέον 
€ 1,2 έως 1,65 πρόσθετης οικονομικής δραστηριότητας. Ως αποτέλε
σμα για κάθε € 1,0 τουριστικούεσόδου, το ΑΕΠ της χώρας αυξάνεται 
κατά € 2,2 έως 2,65, δηλαδή ο τουρισμός είναι ένας κλάδος με μεγάλη
διάχυση ωφελειών στην οικονομία,

για 3 νησιωτικές Περιφέρειες (Κρήτη, Νότιο Αιγαίο, Ιόνιο) συνεισφέ
ρει άμεσα στη δημιουργία άνω του 73% του ΑΕΠ των Περιφερειών 
αυτών. Οι Περιφέρειες αυτές έχουν από τα υψηλότερα κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ στη χώρα, τεκμηριώνοντας την άποψη ότι ο τουρισμός οδηγεί σε 
βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των περιοχών στις οποίες αναπτύσσεται,

συμβάλλει άμεσα στην αιχμή (Q3) στο 16,0% της απασχόλησης και 
συνολικά (άμεσα και έμμεσα) μεταξύ 35,0% και 43,0% ενώ αποτέ
λεσε και αποτελεί βασικό μοχλό μείωσης της ανεργίας,

κάλυψε με τις ταξιδιωτικές εισπράξεις το 80,0% του ελλείμματος του 
εμπορικού ισοζυγίου. Οι εισπράξεις αυτές ισούνται με το 73,0% των 
εισπράξεων από τις εξαγωγές όλων των άλλων προϊόντων που 
εξάγει η χώρα, εξαιρουμένων των εισπράξεων από εξαγωγή πλοίων 
και καυσίμων. Αν στις ταξιδιωτικές εισπράξεις συνυπολογισθούν και οι
εισπράξεις από αερομεταφορές και θαλάσσιες μεταφορές από τον εισ
ερχόμενο τουρισμό, τότε το σύνολο των ταξιδιωτικών εισπράξεων  
ισούται με το 82,0% των εισπράξεων από τις εξαγωγές όλων των 
άλλων προϊόντων πλην πλοίων και καυσίμων.

Είναι προφανής από τα παραπάνω αφενός η σπουδαιότητα του τουρισμού για
την ελληνική οικονομία και αφετέρου ο δυναμισμός του κλάδου. 
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5.6 Συμπεράσματα

Κάθε € 1,0 τουριστικούεσόδου,
το ΑΕΠ της χώρας αυξάνεται 
κατά € 2,2 έως 2,65.

Για 3 νησιωτικές Περιφέρειες
(Κρήτη, Νότιο Αιγαίο, Ιόνιο) συ-
νεισφέρει άμεσα στη δημιουργία
άνω του 47,3% του ΑΕΠ
των Περιφερειών αυτών.

Ο τουρισμός συμβάλλει άμεσα
στην αιχμή (Q3) στο 16,0% της
απασχόλησης.

Το σύνολο των ταξιδιωτικών ει-
σπράξεων  ισούται με το 73,0%
των εισπράξεων από τις εξαγω-
γές όλων των άλλων προϊόντων
πλην πλοίων και καυσίμων και ο
τουρισμός κάλυψε το 80% του
ελλείμματος του εμπορικού ισο-
ζυγίου.

9,6% του ελληνικού ΑΕΠ παρά-
γεται άμεσα από την τουριστική
δραστηριότητα ενώ, συνυπολογί-
ζοντας και τα έμμεσα οφέλη, ο
τουρισμός συνεισφέρει 1 στα 4
ευρώ του ελληνικού ΑΕΠ.



Ελληνική Στατιστική Αρχή •

Τράπεζα της Ελλάδος•

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας•

Cruise Line Industry Association•

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας•
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G.P. Wild (international) Limited and Business Research & Economic Advisors (BREA) (2007)•

Contribution of Cruise Tourism to the Economies of Europe”
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CLIA (2016), Contribution of Cruise Tourism to the Economies of Europe 2015•
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Σύμφωνα με τον Νόμο 4447/2016 «Χωρικός σχεδιασμός – Βιώσιμη ανάπτυξη
και άλλες διατάξεις» (όσο και με τον παλαιότερο Ν. 4269/2014) «Στρατηγικός
χωρικός σχεδιασμός είναι ο σχεδιασμός, που εκπονείται σε εθνική ή περιφε-
ρειακή κλίμακα, με τον οποίο τίθενται οι μεσοπρόθεσμοι ή και μακροπρόθεσμοι
στόχοι της ανάπτυξης και οργάνωσης του χώρου, καθώς και οι γενικές κατευ-
θύνσεις και οι αναγκαίες, όπου απαιτείται, ρυθμίσεις, για τη διαμόρφωση των
οικιστικών περιοχών, των περιοχών ασκήσεως παραγωγικών και επιχειρημα-
τικών δραστηριοτήτων και των περιοχών προστασίας». Στη βάση αυτή, ένα απο-
τελεσματικό Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό (και τη Βιώσιμη
Ανάπτυξη), θα πρέπει να στοχεύει στην “δημιουργία και διατήρηση ευημερούν-
των κοινωνικών, οικονομικών και οικολογικών συστημάτωνi”, λαμβάνοντας πα-
ράλληλα υπόψη την έννοια της αντοχής (“resilience”) ενός συστήματος, δηλαδή
“την δυνατότητα αυτό να απορροφά τις οχλήσεις, διατηρώντας παράλληλα τον
βασικό ρόλο και τις λειτουργίες τουii ”. Η παραπάνω πρόβλεψη αφορά στα φυ-
σικά οικοσυστήματα και στο πολιτισμικό περιβάλλον, αλλά και στην οικονομία,
στο κοινωνικό κεφάλαιο και στην καινοτομία. Παράλληλα, ένα Εθνικό Χωροτα-
ξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό οφείλει να λειτουργεί ως καταλύτης για τον συμ-
βιβασμό μεταξύ διαφορετικών αναπτυξιακών δυνάμεων και κοινωνικών
ομάδων με σπανίως απόλυτα κοινούς σκοπούς, στόχους και προτεραιότητες –
ένα όχι μόνο εθνικό αλλά διεθνές φαινόμενο (π.χ. αντιδράσεις τοπικών κοινω-
νιών στην τουριστική δραστηριότητα σε πόλεις όπως η Βαρκελώνη, η Βενετία
και το Βερολίνοiii ). Προς αυτή την κατεύθυνση, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη
τις διεθνείς τάσεις αλλά και την ελληνική ιδιαιτερότητα, τόσο σε θέματα φυσικού
περιβάλλοντος αλλά και κοινωνικών δομών, λειτουργίας κράτους, ιδιοκτησίας
γης και επιχειρηματικότητας. Σε κάθε περίπτωση, ένα τέτοιο Σχέδιο δεν μπορεί
παρά να είναι εφαρμόσιμο από το σύνολο των εμπλεκόμενων (μελετητές, δη-
μόσια διοίκηση, οργανισμοί διαχείρισης τουριστικών προορισμών, ιδιωτικός
τομέας και κοινωνία των πολιτών). Βάσει των παραπάνω, μία εναλλακτική
άποψη είναι ότι (και) ο Στρατηγικός Χωροταξικός Σχεδιασμός για τον Τουρισμό
είναι η τέχνη του εφικτού.
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6
Νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για
τον Τουρισμό: η τέχνη του εφικτού.

Το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο
για τον Τουρισμό πρέπει να
στοχεύει στη δημιουργία και
διατήρηση ευημερούντων κοι-
νωνικών, οικονομικών και οι-
κολογικών συστημάτων και …

… να λειτουργεί ως καταλύτης
για τον συμβιβασμό αντίρρο-
πων δυνάμεων και ομάδων …

… λαμβάνοντας υπόψη διεθνείς
τάσεις και την ελληνική ιδιαιτε-
ρότητα.



Επί του πρακτέου, η πολυπλοκότητα της τουριστικής εμπειρίας, η ανάγκη προ-
στασίας και ανάδειξης του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος που απο-
τελούν αδιαμφισβήτητα πολύτιμες και διαχρονικές τουριστικές έλξεις αλλά και
η διαρκώς μεταβαλλόμενη και έντονα ανταγωνιστική διεθνής αγορά, δημιουρ-
γούν την ανάγκη για ένα νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό που
να απαντά εγκαίρως σε συγκεκριμένες προκλήσεις, όπως στο να:
• θέτει στρατηγικές κατευθύνσεις αλλά και γενικούς όρους για το είδος
της τουριστικής ανάπτυξης – επιθυμητής αλλά και εφικτής - βάσει της τοποθέ-
τησης της Ελλάδας ως έναν διεθνώς ανταγωνιστικό τουριστικό προορισμό,
• συνδέει τους στόχους και τις κατευθύνσεις με τον αναπτυξιακό προ-
γραμματισμό και με τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία,
• επιλύει σε χωρικό επίπεδο και με αρμονικό τρόπο αδιέξοδες, εκ πρώ-
της όψεως, συγκρούσεις μεταξύ αναπτυξιακών πόλων και δυνάμεων, χρήσεων
και δραστηριοτήτων, υπερβαίνοντας τα μικροπολιτικά,
• αξιοποιεί την καινοτομία και τις πρόσφατες τάσεις σε διάφορους τομείς
όπως η ψηφιακή διείσδυση, οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής (πχ. διαχείριση
ροών επισκεπτών με χρήση multi-sensors, περίπτωση iBarcelonaiv ) και προ-
στασίας περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη τα σύγχρονα καταναλωτικά πρό-
τυπα και τις ραγδαία αναπτυσσόμενες δημογραφικές ομάδες όπως αυτή των
“Millennialsv” ,  εκ των οποίων 1 στους 2 προτίθεται να ξοδέψει περισσότερα
χρήματα για να αποκτήσει αγαθά που προάγουν την βιώσιμη ανάπτυξη, 
• προωθεί εν τέλει την δημιουργία ενός ανταγωνιστικού και βιώσιμου
τουριστικού προϊόντος σε διεθνές επίπεδο και όχι αποκλεισμένο στα στενά
εθνικά όρια, τα οποία προ πολλού έχουν ακυρωθεί.

Τα παραπάνω αν και αυτονόητα, συνεχίζουν να αποτελούν γόρδιο δεσμό ενώ
η ανάγκη για ένα νέο, απλό, σύγχρονο και σαφές Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο
για τον Τουρισμό είναι μεγαλύτερη από ποτέ, ιδιαίτερα στο πλαίσιο των πρό-
σφατων ακυρωτικών αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα
Εθνικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης του Τουρι-
σμού, 2009 και 2013. Η σημαντική συμβολή του Ελληνικού τουρισμού στην
οικονομική ανάπτυξη και στην απασχόληση αποτυπώνεται από πρόσφατες εκ-
θέσεις του ΣΕΤΕvi , οι οποίες αναφέρουν ότι: 
• «συνέβαλε άμεσα στη δημιουργία του 10,0% του ΑΕΠ της χώρας, ενώ
η άμεση και έμμεση συμβολή του εκτιμάται σε 22,0% έως 26,5%» 
• «από κάθε € 1 τουριστικής δραστηριότητας, δημιουργείται επιπλέον €
1,2 έως € 1,65 πρόσθετης οικονομικής δραστηριότητας»
• «συμβάλει άμεσα στο 15,0% της απασχόλησης και συνολικά μεταξύ
33,0% και 39,0% ενώ αποτέλεσε και βασικό μοχλό μείωσης της ανεργίας». 

Παρόλα αυτά, υπάρχουν ορισμένοι μύθοι (από τους πολλούς) που αφορούν
στην σχέση μεταξύ τουρισμού και βιώσιμης ανάπτυξης και που είναι σκόπιμο
να αποκατασταθούν:
• Μύθος 1ος:  Ανάγκη για σημαντικότατο περιορισμό της τουριστικής
ανάπτυξης εντός περιοχών του Δικτύου Φύση 2000 (Natura 2000), στα νησιά
και στις παράκτιες περιοχές. Tο υψηλό ετήσιο κόστος διαχείρισης των περιοχών
Φύση 2000 (πάνω από € 60 εκατομμύρια με κύρια πηγή τον εθνικό προϋπο-
λογισμόvii ), δημιουργεί ευρύτατο πεδίο στρατηγικών συνεργασιών, ιδιαίτερα
όταν αυξάνονται διεθνώς οι καλές πρακτικές τουριστικής ανάπτυξης εντός πε-
ριοχών οικολογικού ενδιαφέροντος (όπως το βραβευμένο από τo WTTC, Emi-
rates Wolgan Valley resort and spaviii). Παράλληλα, συχνά παραλείπεται η
αναφορά στο ιδιαίτερα εκτεταμένο γεωμορφολογικό απόθεμαix και στην περιο-
ρισμένη πίεση στις ακτέςx xi καθώς και στο ότι ιστορικά σημαντικό μέρος της
ζωής των τοπικών κοινωνιών εντοπίζονταν εκεί. Από την άλλη και ιδιαίτερα για
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Το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο
για τον Τουρισμό πρέπει να
είναι ένα ζωντανό εργαλείο για
στοχοθέτηση και επίλυση προ-
βλημάτων για την ανάπτυξη
ενός διεθνώς ανταγωνιστικού
και βιώσιμου τουριστικού προ-
ϊόντος.

Τέσσερεις Μύθοι για την σχέση
τουρισμού και βιώσιμης ανά-
πτυξης …

… για τις περιοχές Natura.



τις περιπτώσεις κορεσμένων ή/ και φθινόντων προορισμών, μία ολοκληρω-
μένη τουριστική στρατηγικήxii καθώς και η αποδοχή και η εφαρμογή των αρχών
της Local Agenda 21 – τόσο από το δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέαxiii -
μπορεί να συμβάλει στην αναζωογόνησή τους. 
• Μύθος 2ος:  Ανάγκη για αποδέσμευση από «συμβατικές» μορφές του-
ρισμού ή κατάργησης σύνθετων τουριστικών προϊόντων. Αντίθετα, ζητούμενο
είναι η υποστήριξη και συμπλήρωση του παραθεριστικού τουρισμού («ήλιου και
θάλασσας») – της κυρίαρχης μορφής τουρισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχοντας
€ 102,2 δισ. τουριστική δαπάνη – με εναλλακτικές μορφές (πχ. πολιτισμικός
και θρησκευτικός τουρισμός ή βιωματικός τουρισμός) στις οποίες υπάρχουν
σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης (πχ. η Ελλάδα κατέχει μόλις το 2,4% των τα-
ξιδίων για πολιτισμικό τουρισμό από τα 61 εκ. που πραγματοποιούνται πανευ-
ρωπαϊκά). Σε συνδυασμό με τα σύνθετα τουριστικά προϊόντα (όπως η
τουριστική κατοικία) μπορούν να συμβάλλουν στην ενίσχυση της διαρκούς και
τοπικής ζήτησης για προϊόντα και υπηρεσίες καθώς και στην βελτίωση της προ-
σβασιμότητας των προορισμών. 
• Μύθος 3ος: Κάθε μορφή τουριστικής ανάπτυξης οδηγεί νομοτελειακά
σε υπέρβαση της φέρουσας ικανότητας “ευαίσθητων” προορισμών. Τουναντίον,
τέτοιοι προορισμοί συχνά συγκρατούσαν υπερπολλαπλάσιο μόνιμο πληθυσμό
(όπως η Σύμη, το Καστελόριζο, η Ύδρα, η Σέριφος και οι Παξοί) ενώ οι σύγχρο-
νες εξελίξεις στις τεχνολογίες προστασίας περιβάλλοντος είναι ιδιαίτερα ση-
μαντικές. Παράλληλα, η ενίσχυση της τοπικής ζήτησης συμβάλει στην
αναζωογόνηση των παραδοσιακών δραστηριοτήτων και οικισμών καθώς και
στην αναβάθμιση του τοπίου όπως φαίνεται από το παράδειγμα της πρώην με-
ταλλευτικής πόλης Rorosxiv στη Νορβηγία – και πλέον μνημείου πολιτισμικής
κληρονομιάς της UNESCO – που έχει ενσωματώσει επιτυχώς την τουριστική
ανάπτυξη με όρους βιωσιμότητας.   
• Μύθος 4ος: Η απουσία τουριστικής ανάπτυξης απαραίτητα συνδέεται
με υψηλής ποιότητας φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον. Αντίθετα, ο τουρισμός
και ειδικότερα η οργανωμένη τουριστική ανάπτυξη – υπό όρους και προϋποθέ-
σεις – συμβάλει θετικά είτε αναβαθμίζοντας άμεσα το τοπικό περιβάλλον (χα-
ρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Fregate Island Privatexv που συνέβαλλε στην
αποκατάσταση του ευαίσθητου αλλά εξαιρετικά υποβαθμισμένου οικοσυστή-
ματος του πολύ μικρού νησιού Fregate στις Σεϋχέλλες), είτε δρώντας ανταγω-
νιστικά σε μεμονωμένες αλλά ευρύτατης κλίμακας δραστηριότητες που
επωφελούμενες την απουσία ή τον ελλιπή κρατικό έλεγχο επιφέρουν σημαντι-
κότατες αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις (όπως η εκτός σχεδίου οικιστική
δόμηση, η αυθαίρετη δόμηση και οι δασικές πυρκαγιές).

Τα στρατηγικά πλεονεκτήματα του Ελληνικού τουρισμού είναι πράγματι, η πε-
ριορισμένη κλίμακα, η φύση και ο πολιτισμός, η νησιωτικότητα, το ήπιο κλίμα
αλλά και η κοινωνική συνοχή, ασφάλεια και σταθερότητα (ιδιαίτερα υπό το πρί-
σμα γεωπολιτικών εξελίξεων που επηρεάζουν άμεσα Ευρωπαϊκούς αστικούς
προορισμούς όπως η Στοκχόλμη, το Παρίσι και οι Βρυξέλλες) που όμως για να
αξιοποιηθούν (και εν τέλει να διαφυλαχθούν και να αναβαθμισθούν) πρέπει να
απομακρυνθούν από τον μουσειακό τους χαρακτήρα και να αποτελέσουν ανα-
πόσπαστο μέρος της οικονομικής και κοινωνικής ζωής του τόπου. Οι προκλή-
σεις για το μέλλον είναι πολλές και με πολλούς αποδέκτες, αλλά βασικότερη
είναι μία: η κατανόηση από το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας ότι ο αμοιβαίος
συμβιβασμός στο πλαίσιο της θεσμοθέτησης και εφαρμογής ενός νέου Ειδικού
Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό, δεν σημαίνει άνευ όρων παραίτηση
από τους εκάστοτε σκοπούς και στόχους αλλά αντίθετα δίνεται η δυνατότητα,
αυτοί να γίνουν περισσότερο εφικτοί. 
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… για τις συμβατικές μορφές
τουρισμού

… για την φέρουσα ικανότητα

… για την σύγκρουση τουρι-
σμού – περιβάλλοντος

Τα στρατηγικά πλεονεκτήματα
του ελληνικού τουρισμού πρέ-
πει να αποτελέσουν αναπόσπα-
στο μέρος της οικονομικής και
κοινωνικής ζωής του τόπου και
να μην είναι μουσειακού χαρα-
κτήρα.
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