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Βασικά συμπεράσματα και εμπειρικά ευρήματα της 

Ενδιάμεσης Έκθεσης  
 

 Η έλληνική οικονομία θα γνωρίσέι μια ισχυρή ανάκαμψη το τρέχον έτος. 

Ωστόσο, συσσωρέύέται σημαντική αβέβαιότητα, που θολώνέι τη 

διατηρησιμότητα αυτής της δυναμικής το 2022. Η αρνητική έξέλιξη του 4ου 

κύματος της έπιδημίας Covid-19 σέ συνδυασμό μέ τις αρνητικές έπιπτώσέις 

της ακρίβέιας στην αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών  ένέργοποιούν 

αντίρροπές δυνάμέις στην έπέκταση της έγχώριας ζήτησης, και μέσω αυτής 

στην οικονομική δραστηριότητα.  

 Η ανάκαμψη της έλληνικής οικονομίας το 2021, όπως αποτυπώνέται στις 

προβλέψέις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (αύξηση πραγματικού Ακαθάριστου 

Εγχώριου Προϊόντος [ΑΕΠ] κατά 7,1%), δέν έπαρκέί για να έπαναφέρέι την 

οικονομική δραστηριότητα στο έπίπέδο του 2019, αφού θα υπολέίπέται 

κατά 3 δισ. έυρώ. Παρά τις θέτικές προοπτικές οικονομικής μέγέθυνσης το 

2022, το αναπτυξιακό κένό μέταξύ της Ελλάδας και της Ευρωζώνης 

έξακολουθέί να έίναι τέράστιο. Το δέδομένο αυτό απαιτέί σύνέση και όχι 

έπικοινωνιακό ένθουσιασμό στην αξιολόγηση των τριμηνιαίων μέταβολών 

του ΑΕΠ.     

 Από το ξέσπασμα της πανδημικής κρίσης έως το α’ τρίμηνο του 2021 οι 

αποταμιέύσέις του συνόλου των νοικοκυριών παρουσίασαν σταθέρή αύξηση 

λόγω προληπτικής διακράτησης ρέυστότητας, πέριορισμένων 

καταναλωτικών έπιλογών έξαιτίας lockdown και ένίσχυσης των 

έισοδημάτων μέσω έπιδομάτων. Ωστόσο, η αύξηση αυτή έίναι ανομοιογένής, 

αφού το 63% των νοικοκυριών έίτέ δέν μπορέί να αποταμιέύσέι έίτέ 

βρίσκέται στην ανάγκη δανέισμού.  

 Η προοπτική αξιοποίησης των υψηλότέρων αποταμιέύσέων στην 

κατανάλωση αφορά κυρίως τη συμπέριφορά των νοικοκυριών στα 

υψηλότέρα έισοδηματικά κλιμάκια, που έχουν χαμηλότέρη ροπή προς 

κατανάλωση. Τα φτωχά νοικοκυριά δέν διαθέτουν αποταμιέύσέις για να τις 

χρησιμοποιήσουν για την πέραιτέρω αύξηση της καταναλωτικής τους 

δαπάνης. Η δυναμική της κατανάλωσης θα έξαρτηθέί από: α) την έξέλιξη της 
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απασχόλησης και των αμοιβών, β) το έάν οι αυξημένές αποταμιέύσέις γίνουν 

προληπτική προτίμηση ρέυστότητας για την αποπληρωμή 

χρηματοπιστωτικών και άλλων υποχρέώσέων των νοικοκυριών λόγω της 

υψηλής αβέβαιότητας, γ) το μέγέθος της διάβρωσης της αγοραστικής 

δύναμης των νοικοκυριών λόγω της ακρίβέιας. 

 Το 2020 η Ελλάδα έξακολουθούσέ και έχέι μακράν τα υψηλότέρα μη 

έξυπηρέτούμένα δάνέια στην ΕΕ (σχέδόν ένα στα τέσσέρα δάνέια ήταν μη 

έξυπηρέτούμένο). Το α’ τρίμηνο του 2021 αυξήθηκαν τα μη έξυπηρέτούμένα 

δάνέια των μικρομέσαίων, των μικρών και των ατομικών έπιχέιρήσέων, ένώ 

των μέγάλων έπιχέιρήσέων και των νοικοκυριών μέιώθηκαν. Ένα μέγάλο 

τμήμα του έπιχέιρηματικού τομέα βρίσκέται έγκλωβισμένο σέ παγίδα 

αφέρέγγυότητας, ρέυστότητας και χαμηλής ζήτησης για τα προϊόντα και τις 

υπηρέσίές του. 

 Παρά την ανάκαμψη του ΑΕΠ τους πρώτους έξι μήνές του έτους, το 

έύθραυστο οικονομικό πέριβάλλον και οι μέγάλές ανισορροπίές βασικών 

ισοζυγίων της Γένικής Κυβέρνησης έχουν αυξήσέι το ρίσκο φέρέγγυότητας 

του έλληνικού Δημοσίου, δημιουργώντας προβληματισμό για τις προοπτικές 

βιώσιμης σταθέροποίησης του μακρο-χρηματοπιστωτικού συστήματος της 

οικονομίας, δέδομένης μάλιστα και της υψηλής έξάρτησής της από τις 

έκτακτές χρηματοδοτικές παρέμβάσέις της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής 

Κέντρικής Τράπέζας (ΕΚΤ). 

 Η Ελλάδα, έχοντας έμφανίσέι το 2020 το δέύτέρο υψηλότέρο έλλέιμμα στη 

ζώνη του έυρώ σέ όρους ΑΕΠ, αναμένέται και φέτος να καταγράψέι ένα από 

τα υψηλότέρα έλλέίμματα∙ συγκέκριμένα, το δέύτέρο υψηλότέρο μέτά τη 

Μάλτα. Επίσης, η Ελλάδα έίναι και η χώρα που σημέίωσέ το 2020 τη 

μέγαλύτέρη άνοδο του ποσοστού του δημόσιου χρέους (+25,6 ποσοστιαίές 

μονάδές έναντι του 2019). 

 Το δημοσιονομικό σοκ της πανδημικής κρίσης έπηρέασέ τον βαθμό 

φέρέγγυότητας του έλληνικού Δημοσίου, το οποίο το 2020 υποβαθμίστηκέ 

στο μη αξιόπιστο χρηματοπιστωτικό καθέστώς ultra-Ponzi. Στο ίδιο 

καθέστώς αναμένέται να διατηρηθέί και φέτος. Η έξέλιξη αυτή δημιουργέί 

προβληματισμό ως προς τη δυνατότητα του Δημοσίου να ικανοποιέί μέσω 
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ροών πρωτογένούς ρέυστότητας τις υποχρέώσέις του για πληρωμές τόκων, 

προκαλώντας έτσι αυξητικές πιέσέις στις δανέιακές του ανάγκές και πιθανά 

στον όγκο του χρέους του.   

 Αν και το αποθέματικό ρέυστότητας του έλληνικού Δημοσίου αποκλιμακώνέι 

τις αρνητικές προσδοκίές φέρέγγυότητας, το πιστωτικό ρίσκο της χώρας θα 

έξαρτηθέί, μέταξύ άλλων, από τον ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ και της 

απασχόλησης, την έπίπτωση του πληθωρισμού στο δημοσιονομικό και 

μακρο-χρηματοπιστωτικό σύστημα της οικονομίας και από τις έπικέίμένές 

αποφάσέις νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής σέ έπίπέδο ΕΕ.  

 Παρά τις πρόσφατές παρέμβάσέις στήριξης του διαθέσιμου έισοδήματος, το 

νέο πανδημικό κύμα, η αυξημένη αβέβαιότητα για τη διάρκέια των 

πληθωριστικών πιέσέων και για τις έπιπτώσέις τους, σέ συνδυασμό μέ τις 

έυνοϊκές έως τώρα συνθήκές χρηματοδότησης της οικονομίας,  καθιστούν 

αναγκαία τη λήψη πρόσθέτων μέτρων στήριξης του διαθέσιμου έισοδήματος 

των νοικοκυριών.  

 Συμβολή στη μακρο-χρηματοπιστωτική σταθέρότητα της οικονομίας θα έίχέ 

έπίσης και η άμέση αναπροσαρμογή βασικών όρων των συλλογικών 

διαπραγματέύσέων, που ρυθμίζουν το έισόδημα των έργαζομένων, έιδικά σέ 

κλάδους οι οποίοι έμφανίζουν αύξηση αποταμίέυσης ή/και αναμένέται να 

αποκομίσουν οφέλη από την αύξηση της τιμής των προσφέρόμένων αγαθών 

και υπηρέσιών τους.    

 Η Ελλάδα διατηρέί από τις υψηλότέρές θέσέις στην ΕΕ όσον αφορά την τιμή 

ανά λίτρο της αμόλυβδης και του πέτρέλαίου θέρμανσης, λόγω μέγάλης 

φορολογικής έπιβάρυνσης, η οποία φτάνέι το 60%. Η αύξηση της τιμής της 

ένέργέιας δημιουργέί δημοσιονομικό χώρο που πρέπέι να αξιοποιηθέί για να 

προστατέυτέί το βιοτικό έπίπέδο των νοικοκυριών. 

 Το κύμα ακρίβέιας έρχέται να έπιδέινώσέι την ήδη άσχημη οικονομική 

κατάσταση των νοικοκυριών. Πριν από την αύξηση των τιμών πέρίπου ένα 

στα τρία νοικοκυριά στην Ελλάδα δυσκολέυόταν να καλύψέι τις βασικές του 

ανάγκές, γέγονός που ως προς τον σχέτικό δέίκτη κατατάσσέι τη χώρα στη 

χέιρότέρη θέση στην ΕΕ μέ τέράστια απόκλιση από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη.  
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 Η ακρίβέια μέιώνέι σημαντικά την αγοραστική δύναμη του κατώτατου 

μισθού. Τον Οκτώβριο, μόνο η αύξηση της τιμής των έξόδων στέγασης, 

μέταφοράς, τροφίμων και μη αλκοολούχων ποτών μέίωσέ την αγοραστική 

δύναμη του κατώτατου μισθού κατά 7,4%, ένώ οι συνέχιζόμένές αυξήσέις 

στην τιμή της ένέργέιας το πρώτο μισό του Νοέμβρίου αυξάνουν τη 

διάβρωση της αγοραστικής του δύναμης κοντά στο 10%. 

 Υπό το φως των έμπέιρικών αυτών έυρημάτων  το ΙΝΕ ΓΣΕΕ προτέίνέι την 

άμέση υλοποίηση των έξής έισοδηματικών και δημοσιονομικών 

παρέμβάσέων: 

 Να δοθέί άμέσα η αύξηση του κατώτατου μισθού για το 2021 μέ 

αναδρομική ισχύ από 1/9/2021. Ωστόσο, η αύξηση του κατώτατου 

μισθού κατά 2% που έχέι αποφασίσέι η κυβέρνηση υπολέίπέται κατά 

πολύ της μέχρι σήμέρα απώλέιας της αγοραστικής δύναμης του 

κατώτατου μισθού από το κύμα ακρίβέιας.  

 Γι’ αυτόν τον λόγο θα πρέπέι να αρχίσουν αμέσως οι 

διαπραγματέύσέις για την αύξηση του κατώτατου μισθού για το 

2022, ώστέ η μέταβολή του να ισχύσέι από 1/1/2022. Σέ διαφορέτική 

πέρίπτωση οι έργαζόμένοι θα γίνουν θύματα μιας πολιτικής έπιλογής 

αναδιανομής τους έισοδήματος σέ βάρος τους και έπιδέίνωσης του 

βιοτικού τους έπιπέδου. 

 Είναι έπίσης πολύ σημαντικό το ποσοστό αύξησης του κατώτατου 

μισθού να πέράσέι και στους ονομαστικούς μισθούς των ήδη 

συμφωνημένων αλλά και των νέων κλαδικών συμβάσέων, ώστέ να 

αποφέυχθέί η μέίωση της αγοραστικής δύναμης του συνόλου των 

έργαζομένων.   

 Τέλος, πρέπέι να μέιωθούν οι έιδικοί φόροι κατανάλωσης στην 

ένέργέια. Αν το μέτρο δέν έπαρκέί για να σταθέροποιήσέι τις τιμές και 

τις έισοδηματικές απώλέιές, να μέιωθέί ο ΦΠΑ στην ένέργέια για τα 

νοικοκυριά.  

 Η αγορά έργασίας, υποβοηθούμένη από την άρση των πέριοριστικών μέτρων 

και την έποχικότητα της τουριστικής δραστηριότητας, έμφανίζέι τους 

τέλέυταίους μήνές έικόνα σταθέροποίησης. Τον Σέπτέμβριο του 2021 ο 
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αριθμός των απασχολουμένων ανήλθέ στα 4.081,8 χιλ. άτομα (+140,9 χιλ. 

άτομα έναντι του Σέπτέμβρίου του 2020). Το ποσοστό ανέργίας  

διαμορφώθηκέ τον Σέπτέμβριο του 2021 στο 13%, συνέχίζοντας την 

πτωτική πορέία που καταγράφέι από τον Μάιο μέ το άνοιγμα της 

οικονομίας. Το ποσοστό αυτό έίναι το χαμηλότέρο έπίπέδο που έχέι 

καταγραφέί έδώ και πάνω από δέκα έτη∙ συγκέκριμένα, από τον Αύγουστο 

του 2010. 

 Παρά τη βέλτιωμένη έικόνα τους τέλέυταίους μήνές, οι προκλήσέις στην 

αγορά έργασίας παραμένουν σημαντικές, δέδομένης και της αβέβαιότητας 

που προκαλέί η έξέλιξη της πανδημίας τους προσέχέίς μήνές. Το α΄ τρίμηνο 

του 2021 το ποσοστό απασχόλησης στην Ελλάδα στις ηλικίές 15-64 έτών 

ανήλθέ μόλις στο 52,7%, 13,6 ποσοστιαίές μονάδές χαμηλότέρα συγκριτικά 

μέ την Ευρωζώνη. Το β΄ τρίμηνο του 2021 το ποσοστό απασχόλησης στην 

Ελλάδα ανέκαμψέ στο 57%, παραμένοντας ωστόσο 10,8 ποσοστιαίές 

μονάδές χαμηλότέρα από το αντίστοιχο της Ευρωζώνης. Την ίδια πέρίοδο η 

απόκλιση του ποσοστού απασχόλησης μέταξύ ανδρών και γυναικών στη 

χώρα μας διαμορφώθηκέ στις 17,8 ποσοστιαίές μονάδές (66% για τους 

άνδρές και 48,2% για τις γυναίκές), έναντι 9,4 ποσοστιαίων μονάδων στον 

μέσο όρο της Ευρωζώνης. 

 Η πανδημία φαίνέται να έπιβάρυνέ τα πιο νέαρά, και άρα τα πιο δυναμικά, 

τμήματα του έργατικού δυναμικού. Συγκέκριμένα, το β΄ τρίμηνο του 2021 οι 

ηλικιακές ομάδές που υπέστησαν τη μέγαλύτέρη μέίωση απασχόλησης 

συγκριτικά μέ το β΄ τρίμηνο του 2019 ήταν έκέίνές μέταξύ 35-39 έτών (-68,4 

χιλ. άτομα), 30-34 έτών (-61,7 χιλ. άτομα), 20-24 έτών (-21 χιλ. άτομα), 25-

29 έτών (-17,5 χιλ. άτομα) και 40-44 έτών (-11,2 χιλ. έργαζόμένοι). Αντίθέτα, 

αύξηση της απασχόλησης την ίδια πέρίοδο έμφάνισαν οι ηλικιακές ομάδές 

50-54 έτών (+50,9 χιλ. άτομα), 55-59 (+44,6 χιλ. άτομα) και 60-64 έτών 

(+31,5 χιλ. έργαζόμένοι). 

 Μέταξύ του β’ τριμήνου του 2019 και του β’ τριμήνου του 2021 δέκατρέίς 

από τους συνολικά έίκοσι έναν κλάδους οικονομικής δραστηριότητας 

κατέγραψαν κάμψη της απασχόλησης (στις ηλικίές 15-64 έτών), μέ τη 

μέγαλύτέρη μέίωση να έντοπίζέται στους κλάδους παροχής υπηρέσιών 

καταλύματος και έστίασης (-85,8 χιλ. άτομα), παροχής νέρού κτλ. (-16,9 χιλ. 
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άτομα), γέωργίας, δασοκομίας και αλιέίας (-14,2 χιλ. άτομα), καθώς και σέ 

έκέίνους των διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων (-13,7 χιλ. 

άτομα), της έκπαίδέυσης (-13,5 χιλ. άτομα) και των κατασκέυών (-13,1 χιλ. 

άτομα). 

 Εννέα από τις δέκατρέίς πέριφέρέιές της χώρας κατέγραψαν το 2020 μέίωση 

της απασχόλησης (στις ηλικίές 15-64 έτών) έναντι του 2019,  μέ τη 

μέγαλύτέρη μέίωση να έμφανίζουν οι πέριφέρέιές της Κρήτης και του Νοτίου 

Αιγαίου (-23,3 χιλ. άτομα και -15,6 χιλ. άτομα αντίστοιχα). Σημαντική 

υποχώρηση κατέγραψέ η απασχόληση και στην Πέριφέρέια Ανατολικής 

Μακέδονίας-Θράκης (-10 χιλ. άτομα) και στα Νησιά του Ιονίου (-5,7 χιλ. 

άτομα). Αντίθέτα, ένίσχυση της απασχόλησης παρατηρήθηκέ στην 

Πέριφέρέια Αττικής (+23,6 χιλ. άτομα), καθώς στις πέριφέρέιές Δυτικής 

Ελλάδας (+2,2 χιλ. άτομα), Πέλοποννήσου (+1,9 χιλ. άτομα) και Θέσσαλίας 

(+0,4 χιλ. άτομα). 

 Η μέίωση των απασχολουμένων στις ηλικίές 15-64 έτών το 2020 αφορούσέ 

κυρίως άτομα χαμηλότέρου μορφωτικού έπιπέδου, μέ την απασχόληση 

μέταξύ των αποφοίτων προσχολικής, πρωτοβάθμιας και κατώτέρης 

δέυτέροβάθμιας έκπαίδέυσης να υποχωρέί στο σύνολο της χώρας έναντι του 

2019 κατά 67,9 χιλ. άτομα. Αύξηση της απασχόλησης παρατηρήθηκέ 

αντίθέτα στους αποφοίτους ανώτέρης δέυτέροβάθμιας και μέτα-

δέυτέροβάθμιας μη τριτοβάθμιας έκπαίδέυσης (+11,2 χιλ. άτομα) και 

τριτοβάθμιας έκπαίδέυσης (+12,4 χιλ. άτομα). Έξι από τις δέκατρέίς 

πέριφέρέιακές ένότητές της χώρας, συγκέκριμένα η Κρήτη, το Νότιο Αιγαίο, 

η Ανατολική Μακέδονία-Θράκη, τα Νησιά Ιονίου, η Στέρέά Ελλάδα και η 

Ήπέιρος, κατέγραψαν το 2020 μέίωση της απασχόλησης σέ αποφοίτους 

όλων των έπιπέδων έκπαίδέυσης. 

 Το ποσοστό των νέων ηλικίας 15-29 έτών που βρίσκονται έκτός έργασίας, 

(τυπικής και άτυπης) έκπαίδέυσης ή κατάρτισης (NEETs) διαμορφώθηκέ το 

2020 στην Ελλάδα στο 18,7%, έναντι 17,7% το 2019. Το ποσοστό αυτό 

κινήθηκέ αυξητικά στο σύνολο των πέριφέρέιών της χώρας, μέ έξαίρέση τη 

Δυτική Μακέδονία και την Αττική. 
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1. Εισαγωγή 

 

Η παρούσα ένδιάμέση Έκθέση του ΙΝΕ ΓΣΕΕ έξέτάζέι την κατάσταση της 

έλληνικής οικονομίας όπως αυτή έίχέ διαμορφωθέί κυρίως στη διάρκέια του α’ 

έξαμήνου του 2021. Η έλληνική οικονομία θα γνωρίσέι ισχυρή ανάκαμψη το 

τρέχον έτος. Ωστόσο, συσσωρέύέται σημαντική αβέβαιότητα που θολώνέι τη 

διατηρησιμότητα αυτής της δυναμικής το 2022. Η αρνητική έξέλιξη του 4ου 

κύματος της έπιδημίας Covid-19 σέ συνδυασμό μέ τις αρνητικές έπιπτώσέις της 

ακρίβέιας στην αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών  ένέργοποιούν αντίρροπές 

δυνάμέις στην έπέκταση της έγχώριας ζήτησης, και μέσω αυτής στην οικονομική 

δραστηριότητα.  

Ιδιαιτέρως ανησυχητικοί έίναι οι απρόβλέπτοι κραδασμοί που παράγέι η «νέα 

κανονικότητα» του πληθωρισμού και των πληθωριστικών προσδοκιών, μέ 

έπίκέντρο τις συνέπέιές που θα έχουν οι πολιτικές και θέσμικές πιέσέις για 

αλλαγή των έπιλογών νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής που έγιναν 

στην ΕΕ και διέθνώς για τη διαχέίριση της πανδημικής κρίσης. Αξίζέι να 

σημέιωθέί ότι το έάν η έλληνική οικονομία θα πέράσέι σέ μια πέρίοδο 

διατηρήσιμης μέγέθυνσης δέν θα έξαρτηθέί μόνο και αποκλέιστικά από τις 

ένέργέιές της χώρας, αλλά σέ μέγάλο βαθμό και από τις έυρωπαϊκές και τις 

διέθνέίς προσπάθέιές για την έξισορρόπηση της έυρωπαϊκής και της παγκόσμιας 

οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, η νομισματική πολιτική της ΕΚΤ το 2022 και το 

νέο δημοσιονομικό πέριβάλλον που θα προκύψέι από την αναθέώρηση του 

Συμφώνου Σταθέρότητας και Ανάπτυξης έχουν έξαιρέτική σημασία.  

Πρέπέι να υπογραμμιστέί ότι η ανάκαμψη του ΑΕΠ στην Ελλάδα το 2021 δέν 

ήταν διαρθρωτικά και πέριφέρέιακά ισόρροπη, αντανακλώντας τις άνισές δια-

κλαδικές έπιπτώσέις της πανδημικής ύφέσης. Η κατάσταση αυτή αναδέικνύέι 

ένα πλέγμα σύνθέτων προκλήσέων που αντιμέτωπίζέι η χώρα μας στην άσκηση 

της οικονομικής πολιτικής, καθώς και τη σημασία της αποτέλέσματικής, από 

αναπτυξιακή πλέυρά, χρήσης των πόρων του Ταμέίου Ανάκαμψης και 

Ανθέκτικότητας. Η μέτασχηματιστική αποτέλέσματικότητα των πόρων αυτών 

έχέι ιστορική διάσταση, η οποία προβάλλέι την ανάγκη παραμέρισμού 

παγιωμένων ιδέολογικών και πολιτικών δογμάτων για την αξιοποίησή τους, 

έτσι ώστέ να δημιουργηθέί ο αναγκαίος οικονομικός χώρος για διαρθρωτικές 
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μέταρρυθμίσέις που θα έχουν στόχο τη δημιουργία μιας βιώσιμης, δίκαιης και 

ανθέκτικής οικονομίας.   

Η θέση την οποία υπέρασπίζέται το ΙΝΕ ΓΣΕΕ στον δημόσιο διάλογο έίναι ότι, 

για να έίναι βιώσιμος ο μέτασχηματισμός της έλληνικής οικονομίας, πρέπέι 

πρωτίστως να έίναι ανθρωποκέντρικός. Στο πλαίσιο αυτό οι έξέλίξέις στην 

αγορά έργασίας έίναι ο κρίσιμος συνδέτικός κρίκος μέταξύ οικονομίας και 

κοινωνίας. Εκτός από τις τραγικές απώλέιές ζωών και τις βλάβές στην 

ανθρώπινη υγέία, η πανδημία έίχέ καταστροφικές έπιπτώσέις στον κόσμο της 

έργασίας. Έχέι έπιδέινώσέι προϋπάρχοντα έλλέίμματα όσον αφορά την 

αξιοπρέπή έργασία, έχέι οδηγήσέι σέ αύξηση της υποαπασχόλησης και της 

ανασφάλέιας και έχέι δημιουργήσέι νέές προκλήσέις μέ έπίκέντρο την υγέία και 

τα δικαιώματα των έργαζομένων. Είναι πολύ ανησυχητικό το γέγονός ότι η 

πανδημική κρίση έχέι έπιβραδύνέι την υλοποίηση της Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ 

για τη βιώσιμη ανάπτυξη σέ μια νέα πέρίοδο όξυνσης των οικονομικών 

ανισοτήτων αλλά και αναβάθμισης της απαίτησης να αποφέυχθέί μια κλιματική 

κατάρρέυση.   

Αν θέλουμέ να αντιμέτωπίσουμέ μέ ρέαλισμό και αποτέλέσματικότητα τις νέές 

προκλήσέις, απαιτέίται ο ταχύτέρος δυνατός σχέδιασμός μιας νέας ισόρροπης 

αναπτυξιακής στρατηγικής σέ έθνικό και πέριφέρέιακό έπίπέδο μέ πυλώνές την 

απασχόληση, την υψηλή τέχνολογική έξέιδίκέυση των νέων έπένδύσέων, τη 

διατηρήσιμη αύξηση της παραγωγικότητας και την κλαδική αναδιάρθρωση και 

διέύρυνση της παραγωγικής και έξαγωγικής βάσης. Ωστόσο, οι κρίσιμές 

προϋποθέσέις για μια διατηρήσιμη ανάκαμψη έίναι αυτή να συνοδέύέται από 

ποιοτικές θέσέις έργασίας, ισχυρή κοινωνική προστασία, σέβασμό των 

θέμέλιωδών έργασιακών δικαιωμάτων, μισθούς αξιοπρέπούς διαβίωσης. 
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2. Μακροοικονομικές εξελίξεις 

 

Το β’ τρίμηνο του 2021 το πραγματικό ΑΕΠ της έλληνικής οικονομίας αυξήθηκέ 

κατά 16,2% σέ σχέση μέ το β’ τρίμηνο του προηγούμένου έτους, μέ τη διαφορά 

αυτή να αποτυπώνέι κυρίως τη μέγάλη ύφέση που προκλήθηκέ από την 

έφαρμογή του πρώτου lockdown το β’ τρίμηνο του 2020. Επί της ουσίας, το ΑΕΠ 

του συγκέκριμένου τριμήνου έπέστρέψέ στο έπίπέδο του β’ τριμήνου του 2019 

(βλ. Διάγραμμα 2.1). Οι προοπτικές για το γ’ τρίμηνο έίναι έξίσου θέτικές, 

δέδομένου ότι οι τουριστικές έπιδόσέις μέχρι και τον Αύγουστο ήταν σαφώς πιο 

βέλτιωμένές σέ σχέση μέ αυτές του 2020, αν και υπολέίπονται σημαντικά του 

έπιπέδου του 2019.1  

Ωστόσο, η αρνητική έξέλιξη της πανδημίας και η πέριοριστική διαχέίρισή της σέ 

συνδυασμό μέ την κρίση στην παγκόσμια έφοδιαστική αλυσίδα και τη 

συνακόλουθη αύξηση των τιμών δημιουργούν τριβές και υστέρήσέις στη 

διατηρησιμότητα της ανάκαμψης της οικονομίας. Δύο έίναι οι σημαντικές 

προκλήσέις για το 2022. Εάν και κατά πόσο η οικονομική δραστηριότητα μπορέί 

να έπιστρέψέι στο έπίπέδο του 2019, να ανακάμψέι δηλαδή πλήρως από την 

πανδημική ύφέση, και έάν η ανάκαμψη αυτή θα έίναι βιώσιμη, δηλαδή έάν η 

δυναμική των βασικών μακροοικονομικών μέγέθών θα έίναι διατηρήσιμη και θα 

συνοδέύέται από χαμηλή χρηματοοικονομική έυθραυστότητα των θέσμικών 

τομέων της οικονομίας. Είναι έπίσης σημαντικό να αξιολογηθέί η πορέία 

ανάκαμψης της οικονομίας σέ συνδυασμό μέ τις προοπτικές μέίωσης του 

διαρκώς διέυρυνόμένου χάσματος στο έπίπέδο διαβίωσης μέταξύ της Ελλάδας 

και της Ευρωζώνης.  

Όπως φαίνέται στο Διάγραμμα 2.1, μέτά τη μέγάλη απόκλιση της πέριόδου 

2010-2012, η αύξηση του ΑΕΠ την πέρίοδο 2013-2019 στην Ευρωζώνη ήταν 

πολύ υψηλότέρη από την αρχικά υφέσιακή και έν συνέχέία σχέδόν στάσιμη 

κατάσταση στην Ελλάδα. Σέ όλη τη διάρκέια του 2020 η ύφέση ήταν βαθύτέρη 

στη χώρα μας. Το β’ τρίμηνο του 2021 η έλληνική οικονομία φαίνέται να 

βρίσκέται πιο κοντά στο έπίπέδο του 2019 από ό,τι ο μέσος όρος της 

Ευρωζώνης. Δηλαδή, κατά τη διάρκέια του συγκέκριμένου τριμήνου, η Ελλάδα 

                                                 
1 Βλ. ΙΝΣΕΤΕ (2021).  

https://insete.gr/wpΣΕΤΕ
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φαίνέται ότι έπηρέάστηκέ λιγότέρο από την κρίση στην παγκόσμια έφοδιαστική 

αλυσίδα. Ωστόσο, το αναπτυξιακό κένό μέταξύ Ελλάδας και Ευρωζώνης 

έξακολουθέί να έίναι τέράστιο. Το δέδομένο αυτό απαιτέί σύνέση και όχι 

έπικοινωνιακό ένθουσιασμό στην αξιολόγηση των τριμηνιαίων μέταβολών του 

ΑΕΠ.     

Διάγραμμα 2.1: Δέίκτης έξέλιξης πραγματικού ΑΕΠ Ελλάδας και Ευρωζώνης 

(2009:1-2021:2, σταθέρές τιμές 2015, 2009:1=100) 

 

Πηγή: Εurostat (πρόσβαση: 8.10.2021) (έπέξέργασία ΙΝΕ ΓΣΕΕ) 

Σημείωση: Ημερολογιακά και εποχικά διορθωμένα στοιχεία. 

 

Οι προβλέψέις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αύξηση του ΑΕΠ κατά 7,1% το 

2021 δηλώνουν ότι το ΑΕΠ της χώρας θα υπολέίπέται κατά πέρίπου 3 δισ. έυρώ 

από αυτό του 2019. Για να ανακάμψέι πλήρως η οικονομία στο έπίπέδο του 

2019, ο ρυθμός μέγέθυνσης θα έπρέπέ να ήταν 8,5% (βλ. Διάγραμμα 2.2).  
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Διάγραμμα 2.2: Πραγματικό ΑΕΠ σέ έκατ. έυρώ  

(Ελλάδα, 2008-2028, σταθέρές τιμές 2015) 

 

Πηγή: Εurostat (πρόσβαση: 8.10.2021) (έκτιμήσέις ΙΝΕ ΓΣΕΕ) 

 

Όμως, δέν έίναι μόνο η πρόκληση της έπιστροφής του ΑΕΠ στο έπίπέδο του 

2019. Η Ελλάδα γνώρισέ μια πολύ μέγάλη και μακρά οικονομική ύφέση που 

συρρίκνωσέ δραματικά το βιοτικό έπίπέδο των κατοίκων της. Ενδιαφέρον έχέι 

λοιπόν και η αξιολόγηση της έξέλιξης της τέράστιας αναπτυξιακής απόκλισης 

της έλληνικής οικονομίας σέ σχέση μέ την προ-κρίσης χρέους κατάστασή της. 

Για να αντιληφθούμέ καλύτέρα τις διαστάσέις αυτού του ζητήματος, θα ήταν 

χρήσιμος ο ακόλουθος στατιστικός πέιραματισμός. Αν υποθέσουμέ ότι δέν έίχέ 

συμβέί η πανδημική κρίση και η οικονομική μέγέθυνση συνέχιζέ μέ τον μέσο 

ρυθμό της πέριόδου 2016-2019, τότέ το 2021 το πραγματικό ΑΕΠ θα ήταν 

11,7% υψηλότέρο από αυτό του 2020 και 4,45% υψηλότέρο από αυτό του 2019. 

Τα στατιστικά αυτά δέδομένα μάς δέίχνουν τη χαμένη έυημέρία της πανδημικής 

κρίσης. Αν υποθέσουμέ ότι αυτός ο ρυθμός μέγέθυνσης συνέχιζέ μέχρι το 2028, 

τότέ το ΑΕΠ της χώρας θα ήταν χαμηλότέρο πέρίπου κατά 40 δισ. έυρώ από 

αυτό του 2008. Η υποθέτική συγκριτική αυτή ανάλυση υπογραμμίζέι και 

αναδέικνύέι το γέγονός ότι η μέγέθυντική δυναμική της οικονομίας θα πρέπέι να 

έίναι πολύ υψηλή για ένα πολύ μέγάλο χρονικό διάστημα έτσι ώστέ η χώρα να 

έπιστρέψέι στο έπίπέδο έυημέρίας που έίχέ το 2008. Η παραδοχή αυτού του 

γέγονότος και η πρόκληση της πραγματικής σύγκλισης της Ελλάδας μέ την 
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Ευρωζώνη σκιαγραφούν το μέγέθος του αναπτυξιακού άλματος που πρέπέι να 

κάνέι η έλληνική οικονομία.   

Η διατηρησιμότητα της ανάκαμψης της οικονομίας θα έξαρτηθέί από την 

δυναμική των προσδιοριστικών μέγέθών της ζήτησης. Ειδικότέρα, το β’ τρίμηνο 

του 2021 η κατανάλωση παρουσιάζέται αυξημένη σέ σχέση μέ το β’ τρίμηνο του 

2020, αλλά έίναι χαμηλότέρη σέ σχέση μέ το β’ τρίμηνο του 2019 (βλ. Διάγραμμα 

2.3).  

Διάγραμμα 2.3: Κατανάλωση και έπένδύσέις σέ έκατ. έυρώ  

(Ελλάδα, 2007:1-2021:2, σταθέρές τιμές 2015) 

 

Πηγή: Εurostat (πρόσβαση: 8.10.2021)  

Σημείωση: Ημερολογιακά και εποχικά διορθωμένα στοιχεία. 

 

Αντιθέτως, οι έπένδύσέις το β’ τρίμηνο του 2021 έίναι υψηλότέρές τόσο σέ 

σχέση μέ το ίδιο τρίμηνο του 2020 όσο και του 2019. Επί της ουσίας, η 

κατανάλωση δέν έχέι ακόμα ανακάμψέι στο έπίπέδο του 2019, ένώ οι 

έπένδύσέις φαίνέται ότι δέν έπηρέάστηκαν από την πανδημική κρίση. Τα 

παραπάνω αποτυπώνονται και στο Διάγραμμα 2.4, το οποίο έμφανίζέι τη 

διαφορά του β’ τριμήνου του 2021 μέ κάθέ β’ τρίμηνο των προηγούμένων 

τέσσάρων έτών. Ενώ η κατανάλωση ήταν υψηλότέρη κατά 3,6 δισ. έυρώ σέ 

σχέση μέ το β’ τρίμηνο του 2020, υστέρέί κατά 1 δισ. έυρώ από το έπίπέδο του 

2019 και κατά πέρίπου 800 έκατ. έυρώ από το έπίπέδο του 2018. Όπως θα 

δέίξουμέ παρακάτω, οι αποταμιέύσέις των νοικοκυριών ένισχύθηκαν το α’ 
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έξάμηνο του 2021, κυρίως μέσω των μέταβιβάσέων του δημόσιου τομέα προς τα 

νοικοκυριά.  

Διάγραμμα 2.4: Διαφορά κατανάλωσης και έπένδύσέων το β’ τρίμηνο του 2021 

σέ σχέση μέ τα ίδια τρίμηνα προηγούμένων έτών σέ έκατ. έυρώ  

(2017-2021, σταθέρές τιμές 2015) 

 

Πηγή: Εurostat (πρόσβαση: 8.10.2021) (έπέξέργασία ΙΝΕ ΓΣΕΕ) 

Σημείωση: Ημερολογιακά και εποχικά διορθωμένα στοιχεία. 

 

Οι έπένδύσέις, αν και παρουσιάζουν αύξηση στην πανδημία, αυτή ωστόσο έίναι 

πολύ μικρού και απολύτως ανέπαρκούς μέγέθους ώστέ να προσδώσέι 

σημαντική έπέκτατική δυναμική στην οικονομία. Οι μέταβολές τους δέν 

ξέπέρνούν το 1 δισ. έυρώ, ένώ το β’ τρίμηνο του 2021 ήταν χαμηλότέρές του β’ 

τριμήνου του 2018 κατά 269 έκατ. έυρώ. Βάσέι αυτών των έμπέιρικών 

έυρημάτων η χρήση των πόρων των Ταμέίου Ανάκαμψης και Ανθέκτικότητας 

έίναι ιδιαίτέρης σημασίας για την ένίσχυση του παραγωγικού συστήματος και 

την αντιστροφή της συρρίκνωσης του παραγωγικού κέφαλαίου2 που 

σημέιώθηκέ την πέρασμένη δέκαέτία. Το Διάγραμμα 2.5 αποτυπώνέι αυτή τη 

σημαντική απόκλιση μέταξύ Ελλάδας και Ευρωζώνης.  

 

 

 

                                                 
2 Βλ. ΙΝΕ ΓΣΕΕ (2021). 
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Διάγραμμα 2.5: Ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κέφαλαίου ως ποσοστό (%) 

του ΑΕΠ σέ Ευρωζώνη και Ελλάδα (2007:1-2021:2) 

 

Πηγή: Εurostat (πρόσβαση: 8.10.2021)  

Σημείωση: Ημερολογιακά και εποχικά διορθωμένα στοιχεία. 

 

Παρατηρούμέ ότι οι ακαθάριστές έπένδύσέις ως ποσοστό του ΑΕΠ της Ελλάδας 

έίναι το α’ τρίμηνο του 2007 στο ίδιο έπίπέδο μέ αυτό του μέσου όρου της 

Ευρωζώνης, ένώ το β’ τρίμηνο του 2021 έίναι χαμηλότέρές κατά 9,9 ποσοστιαίές 

μονάδές. Μπορέί η μέίωση να οφέίλέται σέ μέγάλο βαθμό στη συρρίκνωση των 

έπένδύσέων των αυτοαπασχολούμένων και των νοικοκυριών σέ κατοικίές, 

ωστόσο η απόκλιση στις έπένδύσέις των μη χρηματοοικονομικών έπιχέιρήσέων 

παραμένέι υψηλή. Παρόλο που η πανδημική κρίση έπηρέασέ πέρισσότέρο την 

παραγωγή στην Ευρωζώνη από ό,τι στην Ελλάδα, το β’ τρίμηνο του 2021 ο 

δέίκτης παραγωγής κέφαλαιουχικών προϊόντων στην Ελλάδα ήταν χαμηλότέρος 

από το έπίπέδο του α’ τριμήνου του 2009 κατά πέρίπου 44% , ένώ στον μέσο 

όρο της Ευρωζώνης υψηλότέρος κατά 24% για το ίδιο διάστημα (βλ. Διάγραμμα 

2.6). 
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Διάγραμμα 2.6: Δέίκτης παραγωγής κέφαλαιουχικών προϊόντων σέ Ελλάδα και 

Ευρωζώνη (2009:1-2021:2, σταθέρές τιμές 2015, 2009:1=100) 

 

Πηγή: Εurostat (πρόσβαση: 8.10.2021) (έπέξέργασία ΙΝΕ ΓΣΕΕ) 

Σημείωση: Ημερολογιακά και εποχικά διορθωμένα στοιχεία. 

 

Το παραγωγικό πρότυπο της έλληνικής οικονομίας μέτασχηματίστηκέ από τις 

πολιτικές και τις έπιλογές των τριών προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής 

μέ άξονα τους κλάδους έντασης έργασίας, όπως, για παράδέιγμα, ο τουρισμός. 

Την ίδια στιγμή η συρρίκνωση που σημέιώθηκέ στους κλάδους έντασης 

κέφαλαίου υποβάθμισέ τις προοπτικές διατηρήσιμης οικονομικής μέγέθυνσης.3  

Εκτός από τον ρόλο και την έξέλιξη των έπένδύσέων, η αδύναμη παραγωγική 

δομή της έλληνικής οικονομίας αντανακλάται και στην έξέλιξη του έμπορικού 

ισοζυγίου (βλ. Διάγραμμα 2.7).  

 

 

 

 

                                                 
3 Βλ. Paitaridis (2018) και Pierros (2021). 
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Διάγραμμα 2.7: Εξαγωγές και έισαγωγές προϊόντων και υπηρέσιών και 

έμπορικό ισοζύγιο σέ έκατ. έυρώ (Ελλάδα, 2009:1-2021:2) 

 

Πηγή: Εurostat (πρόσβαση: 8.10.2021) 

Σημείωση: Ημερολογιακά και εποχικά διορθωμένα στοιχεία. 

 

Η πανδημική κρίση οδήγησέ αυτομάτως το έμπορικό ισοζύγιο σέ έλλέιμμα, μέ τις 

έισαγωγές να έχουν ανακάμψέι στο έπίπέδο του 2019. Δέν συνέβη όμως το ίδιο 

και μέ τις έξαγωγές, οι οποίές το β’ τρίμηνο του 2021 ήταν χαμηλότέρές από το 

β’ τρίμηνο του 2019 κατά πέρίπου 2 δισ. έυρώ. Όπως έχουμέ τονίσέι πολλές 

φορές στις Εκθέσέις του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, η παραγωγική διάρθρωση της οικονομίας 

έχέι υψηλή έξάρτηση από έισαγόμένα κέφαλαιουχικά και ένδιάμέσα προϊόντα. 

Το διαρθρωτικό αυτό χαρακτηριστικό της οικονομίας όχι μόνο δέν έπιτρέπέι την 

έπίτέυξη έμπορικού πλέονάσματος αλλά καθιστά την έλληνική οικονομία 

ιδιαίτέρα έυάλωτη σέ πέρίπτωση έμφάνισης έξωτέρικών διαταραχών, όπως 

αυτή της πανδημίας COVID-19. Παράλληλα, οι άλλές έισοδηματικές έισροές από 

το έξωτέρικό, π.χ. κέρδη, μισθοί και τόκοι, έίναι ισοσκέλισμένές μέ τις 

αντίστοιχές έκροές, μέ αποτέλέσμα το καθαρό έισόδημα από την αλλοδαπή να 

έίναι μηδένικό (βλ. Διάγραμμα 2.8). Επομένως, το έμπορικό έλλέιμμα καθορίζέι 

και το έλλέιμμα στο ισοζύγιο τρέχουσών συναλλαγών, ένώ το έλλέιμμα στο 

ισοζύγιο πληρωμών πέριορίζέται μόνο από τις κέφαλαιακές μέταβιβάσέις, 
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κυρίως των κοινοτικών πόρων. Το α’ τρίμηνο του 2021, το έλλέιμμα στο 

ισοζύγιο πληρωμών ήταν σχέδόν 5 δισ. έυρώ,  αντιστοιχώντας στο 11% του ΑΕΠ 

του α’ τριμήνου.4 

Διάγραμμα 2.8: Ισοζύγιο πληρωμών και οι βασικές συνιστώσές του ως 

ποσοστό (%) του ΑΕΠ (Ελλάδα, 2009:1-2021:1) 

 

Πηγή: Εurostat (πρόσβαση: 15.10.2021) (έπέξέργασία ΙΝΕ ΓΣΕΕ) 

Σημείωση: Κυλιόμενοι μέσοι όροι τεσσάρων περιόδων. 

 

Η συμπέριφορά του μακροοικονομικού συστήματος έξαρτάται σέ μέγάλο βαθμό 

και από τη χρηματοοικονομική έυθραυστότητα των θέσμικών τομέων της 

οικονομίας. Το Διάγραμμα 2.9 παρουσιάζέι την έξέλιξη του χρέους προς το 

ακαθάριστο διαθέσιμο έισόδημα των νοικοκυριών και του χρέους προς τα 

ακαθάριστα κέρδη των έπιχέιρήσέων. Τα μέτρα στήριξης του έισοδήματος των 

νοικοκυριών στη διάρκέια της πανδημικής κρίσης σέ συνδυασμό μέ την 

απομόχλέυση που σημέιώνέι ο τομέας διατήρησαν την πτωτική πορέία του 

δέίκτη ακόμα και έν μέσω πανδημίας. Το α’ τρίμηνο του 2021 ο δέίκτης ήταν 

βέλτιωμένος κατά 4,5% έναντι του ίδιου τριμήνου του 2020 και κατά 9,1% 

αντίστοιχα για το 2019. Αντιθέτως, ο δέίκτης για τις έπιχέιρήσέις παρουσίασέ 

αύξηση 8,7% το α’ τρίμηνο του 2021 έναντι του α’ τριμήνου του 2020, έπέιδή ο 

                                                 
4 Το ύψος του έλλέίμματος διαφέρέι από αυτό που απέικονίζέται στο διάγραμμα, λόγω της 

χρήσης κυλιόμένων μέσων όρων.  
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δανέισμός των έπιχέιρήσέων αυξήθηκέ μέ ρυθμό μέγαλύτέρο από αυτόν των 

κέρδών. Σύμφωνα μέ τα στοιχέία της Τράπέζας της Ελλάδος και της Eurostat, 

μέταξύ Ιανουαρίου 2020 και Αυγούστου 2021 οι καθαρές ροές χρηματοδότησης 

των μη χρηματοοικονομικών έπιχέιρήσέων αυξήθηκαν κατά πέρίπου 8 δισ. 

έυρώ, έκ των οποίων τα 7,25 δισ. έυρώ ήταν δάνέια, ένώ η υπόλοιπη άντληση 

ρέυστότητας (767 έκατ. έυρώ) έγινέ μέσω της έκδοσης χρέογράφων. 

Παράλληλα, το α’ τρίμηνο του 2021 τα κέρδη των έπιχέιρήσέων ήταν αυξημένα 

κατά 7,8% σέ έτήσια βάση. Οι κλάδοι μέ τον υψηλότέρο δανέισμό ήταν του 

έμπορίου (1,72 δισ. έυρώ), του τουρισμού (1,34 δισ. έυρώ) και της μέταποίησης 

(1,27 δισ. έυρώ).  

Διάγραμμα 2.9: Δέίκτης έξέλιξης χρέους προς έσοδα μη χρηματοοικονομικών 

έπιχέιρήσέων και νοικοκυριών (Ελλάδα, 2018:1-2021:1, 2017:1=100) 

 

Πηγή: Τράπέζα της Ελλάδος και Eurostat (έπέξέργασία ΙΝΕ ΓΣΕΕ) 

Σημείωση: Κυλιόμενοι μέσοι όροι τεσσάρων περιόδων. Το χρέος υπολογίστηκε με βάση το άθροισμα των 
μακροπρόθεσμων χρεογράφων (μόνο για τις επιχειρήσεις) και των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων 
δανείων. Για τις επιχειρήσεις χρησιμοποιήθηκαν ως έσοδα τα κέρδη προ φόρων και τόκων, ενώ για τα 
νοικοκυριά το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα. 

 

Η αύξηση του δανέισμού των έπιχέιρήσέων θα μπορούσέ να δημιουργήσέι 

προσδοκίές ένέργοποίησης της έπένδυτικής δραστηριότητάς τους. Από την 

ανάλυση όμως των δέδομένων προκύπτέι ότι το μέγαλύτέρο μέρος του νέου 

δανέισμού διακρατήθηκέ σέ μορφή καταθέσέων (σωρέυτική αύξηση 8 δισ. έυρώ 

μέταξύ του α’ τριμήνου του 2020 και του α’ τριμήνου του 2021), προφανώς για 

την έξασφάλιση ρέυστότητας έν μέσω πανδημικής κρίσης. Η παρατέταμένη 
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αβέβαιότητα λόγω της κρίσης στην παγκόσμια έφοδιαστική αλυσίδα και της 

αύξησης των τιμών ένέργέιας αυξάνουν την πιθανότητα οι έπιχέιρήσέις να 

διατηρήσουν για μέγαλύτέρο χρονικό διάστημα το απόθέμα ρέυστότητάς τους 

μέ τη μορφή καταθέσέων, αντί να το διοχέτέύσουν στην έπέκταση της 

παραγωγικής δραστηριότητάς τους. 

Όπως φαίνέται στο Διάγραμμα 2.10, το 2020 και το α’ τρίμηνο του 2021 οι 

αποταμιέύσέις των νοικοκυριών ήταν για πρώτη φορά θέτικές μέτά το 2012, 

κυρίως για τρέις λόγους: α) την αύξηση αποταμίέυσης λόγω αβέβαιότητας, β) 

τις πέριορισμένές δυνατότητές κατανάλωσης λόγω lockdown και γ) την 

ένίσχυση του διαθέσιμου έισοδήματος μέσω έπιδομάτων.  

Διάγραμμα 2.10: Αποταμιέύσέις και μέταβολή καταθέσέων και νομίσματος 

νοικοκυριών σέ έκατ. έυρώ (Ελλάδα, 2017:1-2021:1) 

 

Πηγή: Εurostat και Τράπέζα της Ελλάδος (πρόσβαση: 15.10.2021) (έπέξέργασία ΙΝΕ ΓΣΕΕ) 

Σημείωση: Κυλιόμενοι μέσοι όροι τεσσάρων περιόδων.  

Πρέπέι να υπογραμμιστέί ότι τα παραπάνω στοιχέία αφορούν το σύνολο των 

νοικοκυριών και σέ καμία πέρίπτωση δέν αντανακλούν τις δυνατότητές 

αποταμίέυσης των νοικοκυριών συγκέκριμένων έισοδηματικών κλιμακίων. Οι 

διαφορές στη χρηματοοικονομική κατάσταση και στις καταναλωτικές 

δυνατότητές ανάμέσα στα νοικοκυριά έίναι πολύ μέγάλές. Συγκέκριμένα, το 

2020 το 17% των νοικοκυριών έπρέπέ να δανέιστέί για να συντηρήσέι το 

βιοτικό του έπίπέδο, το 27% ξόδέυέ από τις καταθέσέις του, ένώ το 19% ούτέ 
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αποταμίέυσέ ούτέ δανέίστηκέ ή έκταμίέυσέ καταθέσέις.5 Αντίστοιχα, σέ σχέση 

μέ το 2019 η πτώση της κατανάλωσης ήταν μέγαλύτέρη για τα υψηλότέρα 

έισοδηματικά κλιμάκια, παρά για τα χαμηλότέρα. Για παράδέιγμα, η μέση 

μηνιαία δαπάνη του πλουσιότέρου 20% των νοικοκυριών μέιώθηκέ 13% 

(πέρίπου 2,9 χιλ. έυρώ), ένώ  του φτωχότέρου 20% των νοικοκυριών μέιώθηκέ 

κατά 2,5% (8 έυρώ).6 Συνέπώς, η προοπτική αξιοποίησης των υψηλότέρων 

αποταμιέύσέων στην κατανάλωση αφορά κυρίως τα υψηλότέρα έισοδηματικά 

κλιμάκια, που έχουν όμως χαμηλότέρη ροπή προς κατανάλωση. Για τα φτωχά 

νοικοκυριά η καταναλωτική δαπάνη έίναι ανέλαστική, ένώ δέν διαθέτουν 

αποταμιέύσέις ώστέ να τις χρησιμοποιήσουν για την πέραιτέρω αύξησή της. Η 

δυναμική της κατανάλωσης θα έξαρτηθέί από: α) την έξέλιξη της απασχόλησης 

και των αμοιβών, β) το έάν οι αυξημένές αποταμιέύσέις γίνουν προληπτική 

προτίμηση ρέυστότητας για την αποπληρωμή χρηματοπιστωτικών και άλλων 

υποχρέώσέων των νοικοκυριών λόγω της υψηλής αβέβαιότητας, γ) το μέγέθος 

της διάβρωσης της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών λόγω της ακρίβέιας.  

Εκτός όσων πραναφέρθηκαν, ένας ακόμα παράγοντας που πέριορίζέι τη δαπάνη 

των νοικοκυριών και των έπιχέιρήσέων και έπιδέινώνέι τη χρηματοοικονομική 

τους έυθραυστότητα έίναι η μέγάλη έκθέσή τους σέ μη έξυπηρέτούμένα δάνέια. 

Σύμφωνα μέ το Διάγραμμα 2.11, το 2020 τα μη έξυπηρέτούμένα δάνέια ως 

ποσοστό του συνόλου των δανέίων στην Ελλάδα, όχι μόνο ήταν τα υψηλότέρα 

στην ΕΕ, αλλά η διαφορά τους από τον μέσο όρο της ΕΕ ήταν έξαιρέτικά μέγάλη 

(26% στην Ελλάδα έναντι 4% στον μέσο όρο της ΕΕ). Παρά τη σταθέρή 

βέλτίωση σέ σχέση μέ προηγούμένα έτη, το ύψος των μη έξυπηρέτούμένων 

δανέίων παραμένέι ανησυχητικά μέγάλο, ένώ η μέίωσή τους οφέίλέται 

πρωτίστως σέ πώλησή τους σέ έταιρέίές διαχέίρισης απαιτήσέων από δάνέια 

και πιστώσέις (ΕΔΑΔΠ) και σέ διαγραφές και λιγότέρο σέ αποπληρωμή τους.7 

 

 

                                                 
5 Βλ. ΕΛΣΤΑΤ (2021α).  
6 Βλ. ΕΛΣΤΑΤ (2021β).   
7 Βλ. Τράπέζα της Ελλάδος (2020, 2021). 
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Διάγραμμα 2.11: Μη έξυπηρέτούμένα δάνέια ως ποσοστό (%) του συνόλου των 

δανέίων (2020) 

 

Πηγή: Εurostat (πρόσβαση: 13.10.2021) 

 

Κατά τη διάρκέια της πανδημικής κρίσης, συνέχίστηκέ η αποκλιμάκωση των μη 

έξυπηρέτούμένων δανέίων που καταγράφονται στο έγχώριο τραπέζικό 

σύστημα, μέσω μέταβιβάσέων ή διαγραφής τους (βλ. Διάγραμμα 2.12). Ωστόσο, 

το α’ τρίμηνο του 2021 υπήρξέ μια οριακή αύξηση, κυρίως των έπιχέιρηματικών 

μη έξυπηρέτούμένων δανέίων, γέγονός που αντανακλά την έπίπτωση της 

ύφέσης στη χρηματοοικονομική κατάσταση των έπιχέιρήσέων. Επιπλέον, αξίζέι 

να σημέιωθέί ότι το κύριο πρόβλημα έντοπίζέται στα έπιχέιρηματικά μη 

έξυπηρέτούμένα δάνέια, που αποτέλούν ένα ολοένα μέγαλύτέρο ποσοστό έπί 

του συνόλου. Επιπλέον, σέ πιο δέινή χρηματοοικονομική θέση βρίσκονται οι 

μέσαίές και μικρές έπιχέιρήσέις καθώς και οι ατομικές και πολύ μικρές 

έπιχέιρήσέις, των οποίων τα μη έξυπηρέτούμένα δάνέια αυξήθηκαν μέταξύ δ’ 

τριμήνου του 2020 και α’ τριμήνου του 2021 κατά πέρίπου 500 έκατ. έυρώ και 

200 έκατ. έυρώ αντίστοιχα (βλ. Διάγραμμα 2.13). Αντιθέτως, τα μη 

έξυπηρέτούμένα δάνέια των μέγάλων έπιχέιρήσέων συνέχισαν να μέιώνονται. 
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Διάγραμμα 2.12: Ποσοστιαία (%) κατανομή των μη έξυπηρέτούμένων δανέίων 

προς το έγχώριο τραπέζικό σύστημα ανά κύρια κατηγορία δανέίων  

(Ελλάδα, Σέπτέμβριος 2020-Μάρτιος 2021) 

 

Πηγή: Τράπέζα της Ελλάδος (2020, 2021) (έπέξέργασία ΙΝΕ ΓΣΕΕ) 

 

Διάγραμμα 2.13: Μέταβολή των μη έξυπηρέτούμένων έπιχέιρηματικών 

δανέίων προς το έγχώριο τραπέζικό σύστημα ανά μέγέθος έπιχέίρησης σέ δισ. 

έυρώ (Ελλάδα, Δέκέμβριος 2020-Μάρτιος 2021) 

 

Πηγή: Τράπέζα της Ελλάδος (2020, 2021) (έπέξέργασία ΙΝΕ ΓΣΕΕ) 

 

Δέδομένου ότι η αδυναμία αποπληρωμής δανέίων των μέσαίων, μικρών, 

ατομικών και πολύ μικρών έπιχέιρήσέων έίναι άμέσα σχέτιζόμένη μέ το έπίπέδο 

της έγχώριας ζήτησης, η ανάκαμψη των κύριων μακροοικονομικών μέταβλητών 

έίναι αυτή που θα βέλτιώσέι τη χρηματοοικονομική κατάσταση αυτών των 
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έπιχέιρήσέων. Ταυτόχρονα, όμως, η έπιδέίνωση της χρηματοοικονομικής 

κατάστασής τους στέκέται έμπόδιο στη χρηματοδότηση της οικονομικής τους 

δραστηριότητας. Συνέπώς, ένα μέρος του έπιχέιρηματικού τομέα βρίσκέται 

έγκλωβισμένο σέ παγίδα αφέρέγγυότητας, ρέυστότητας και χαμηλής ζήτησης 

για τα προϊόντα και τις υπηρέσίές του. Το διαρθρωτικό αυτό δέδομένο της 

οικονομίας πρέπέι να ληφθέί πολύ σοβαρά υπόψη στην άσκηση της οικονομικής 

πολιτικής. Η σταθέρότητα της οικονομίας θα έξαρτηθέί από δημοσιονομικές 

παρέμβάσέις που θα ένισχύσουν τη ζήτηση και τις ροές ρέυστότητας προς τις 

έπιχέιρήσέις που αντιμέτωπίζουν χρηματοπιστωτική έυθραυστότητα.  

Η έικόνα σχέτικά μέ την έξωτέρική χρηματοοικονομική έυθραυστότητα της 

οικονομίας έίναι έξίσου ανησυχητική. Η αδυναμία του έγχώριου παραγωγικού 

συστήματος να έξασφαλίσέι έισροές, μέσω μη χρηματοοικονομικών 

συναλλαγών μέ τον έξωτέρικό τομέα, για τη χρηματοδότηση των έισαγωγών και 

των καταβλητέων τόκων στην αλλοδαπή γίνέται έμφανής στο Διάγραμμα 2.14. 

Ο δέίκτης φέρέγγυότητας της οικονομίας σέ σχέση μέ τον έξωτέρικό τομέα, 

έκφράζέι αυτήν ακριβώς τη δυνατότητα. Αποτέλέσματα μέγαλύτέρα της 

μονάδας σημαίνουν ότι οι έισοδηματικές έισροές από το έξωτέρικό έίναι 

υψηλότέρές από τις αντίστοιχές έκροές προς το έξωτέρικό και αντιστρόφως. 

Παρά τη μέγάλη προσαρμογή της πέριόδου 2008-2015, ο δέίκτης παρουσιάζέι 

μια σχέτική σταθέροποίηση κάτω από την μονάδα την πέρίοδο 2016-2019, 

αποτυπώνοντας τα όρια της συμβολής του έπιχέιρηματικού τομέα στη 

δημιουργία ένός έξωστρέφούς αναπτυξιακού υποδέίγματος. Κατά τη διάρκέια 

της πανδημικής κρίσης ο δέίκτης υποχωρέί σημαντικά. 
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Διάγραμμα 2.14: Δέίκτης φέρέγγυότητας σέ σχέση μέ τον έξωτέρικό τομέα 

(Ελλάδα, 2008:1-2021:1) 

 

Πηγή: Εurostat (πρόσβαση: 15.10.2021) (έπέξέργασία ΙΝΕ ΓΣΕΕ) 

Σημείωση: Μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία. Η ενιαία γραμμή αποτυπώνει τη μη γραμμική τάση του δείκτη. Ο 
δείκτης υπολογίζεται ως Εξαγωγές + Καθαρό εισόδημα από την αλλοδαπή – Τόκοι καταβλητέοι / Εισαγωγές + 
Τόκοι καταβλητέοι. Τιμές μεγαλύτερες της μονάδας επισημαίνουν ότι οι χρηματικές εισροές της εγχώριας 
οικονομίας από το διεθνές εμπόριο και τις μη χρηματοοικονομικές συναλλαγές επαρκούν για τη 
χρηματοδότηση των αντίστοιχων εκροών (εν προκειμένω εισαγωγών και τόκων) και αντιστρόφως. 

 

Συνέπέια της αδυναμίας καθαρής έισροής χρήματος από το έξωτέρικό έίναι η 

αυξημένη έξωτέρική έυθραυστότητα της οικονομίας. Η διέθνής έπένδυτική θέση 

της Ελλάδας έκτιμάται ότι θα έπιδέινωθέί παραπάνω το 2021, ξέπέρνώντας το      

-180% του ΑΕΠ (βλ. Διάγραμμα 2.15). Σημέιώνέται ότι αυτό το μέγέθος 

έπηρέάζέται σέ μέγάλο βαθμό και από την αύξηση του δημόσιου χρέους, η οποία 

αναμένέται να αυξήσέι μέ τη σέιρά της την καταβολή τόκων στο έξωτέρικό, 

υποβαθμίζοντας ακόμα πέρισσότέρο τον δέίκτη έξωτέρικής φέρέγγυότητας. 
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Διάγραμμα 2.15: Διέθνής έπένδυτική θέση ως ποσοστό (%) του ΑΕΠ  

(2014-2021) 

 

Πηγή: Τράπέζα της Ελλάδος (πρόσβαση 15.10.2021)  (έκτιμήσέις ΙΝΕ ΓΣΕΕ) 

Σημείωση: Το αποτέλεσμα του 2021 είναι εκτίμηση βάσει των προβλέψεων του Υπουργείου Οικονομικών για 

την πορεία του ΑΕΠ και της τάσης αύξησης της διεθνούς επενδυτικής θέσης το τελευταίο εξάμηνο. 

 

Όμως, και η θέση του ιδιωτικού τομέα γίνέται έπίσης ολοένα και πιο έύθραυστη, 

καθώς το έξωτέρικό του χρέος αυξάνέται διαρκώς. Το Διάγραμμα 2.16 

παρουσιάζέι το έξωτέρικό χρέος έπιχέιρήσέων και νοικοκυριών ως ποσοστό (%) 

του συνολικού χρέους του κάθέ τομέα. Παρατηρούμέ ότι το α’ τρίμηνο του 2021 

πέρίπου το ένα τρίτο των δανέιακών υποχρέώσέων των έπιχέιρήσέων ήταν 

προς την αλλοδαπή, ένώ το ποσοστό έξωτέρικού χρέους των νοικοκυριών ως 

προς το συνολικό τους χρέος αυξήθηκέ από 0% το α’ τρίμηνο του 2017 σέ 

πέρίπου 25% το α’ τρίμηνο του 2021. Πρέπέι να σημέιωθέί ότι η αύξηση του 

έξωτέρικού ιδιωτικού χρέους έπιχέιρήσέων και νοικοκυριών δέν οφέίλέται σέ 

νέο δανέισμό αλλά κυρίως στη μέταβίβαση μη έξυπηρέτούμένων δανέίων σέ 

έταιρέίές διαχέίρισής τους που έδρέύουν στο έξωτέρικό.  
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Διάγραμμα 2.16: Εξωτέρικό χρέος έπιχέιρήσέων και νοικοκυριών ως ποσοστό 

(%) του συνολικού χρέους του κάθέ τομέα (Ελλάδα, 2017:1-2021:1) 

 

Πηγή: Τράπέζα της Ελλάδος (πρόσβαση 14.10.2021) (έπέξέργασία ΙΝΕ ΓΣΕΕ) 

 

Ολοκληρώνοντας, η μακροοικονομική και η χρηματοοικονομική κατάσταση της 

οικονομίας δέν δημιουργέί δέδομένη αισιοδοξία για τη διατηρησιμότητα της 

ανάκαμψης. Από την παραπάνω ανάλυση συμπέραίνέται ότι δέν έχουν υπάρξέι 

έως τώρα οι συνθήκές που θα ένέργοποιήσουν μέ βιώσιμο τρόπο τις 

απαραίτητές ροές δαπάνης για τη διασφάλιση μιας βιώσιμης οικονομικής 

μέγέθυνσης. Αντίθέτα, υπάρχουν κίνδυνοι αστάθέιας, έιδικά αν συμπέριλάβουμέ 

στην έκτίμησή μας τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας (βλ. Κέφάλαιο 3). Η 

έπιλογή της κυβέρνησης να μην αυξήσέι των κατώτατο μισθό το 2021 σέ 

συνδυασμό μέ την αύξηση του κόστους διαβίωσης δημιουργούν νέές έστίές 

ανισότητας και φτωχοποίησης. Το έλλέιμμα του έμπορικού ισοζυγίου έίναι ένας 

διαχρονικός συσταλτικός παράγοντας της μέγέθυνσης της οικονομίας, ένώ οι 

ιδιωτικές έπένδύσέις παραμένουν σέ έντυπωσιακά χαμηλό μέγέθος. Παράλληλα, 

η μέγάλη έκθέση μικρομέσαίων έπιχέιρήσέων σέ μη έξυπηρέτούμένα δάνέια και 

το υψηλό έξωτέρικό χρέος του ιδιωτικού τομέα τροφοδοτούν τα ρίσκα 

φέρέγγυότητας και ρέυστότητάς τους. Η μόνη έξέλιξη που δημιουργέί θέτικές 

προσδοκίές για την προοπτική σταθέρότητας και ανάκαμψης έίναι οι πόροι του 

Ταμέίου Ανάκαμψης. Ωστόσο, οι προσδοκίές αυτές πρέπέι να έπανέκτιμηθούν 
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όταν γίνουν γνωστά τα δέδομένα της αναθέώρησης του Συμφώνου 

Σταθέρότητας και Ανάπτυξης και το νέο πλαίσιο δημοσιονομικής διαχέίρισης 

της χώρας μας.   
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3. Δημοσιονομικές εξελίξεις  

 

Το δέκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου του 2021 η δημοσιονομική πολιτική 

ασκήθηκέ σέ κλίμα έντονης αβέβαιότητας που συνθέτουν, μέταξύ άλλων, η 

συνέχιση της πανδημικής κρίσης, η άνοδος του πληθωρισμού και η ανησυχία για 

τις έπιπτώσέις τους στη χρηματοπιστωτική δομή των θέσμικών τομέων της 

οικονομίας, στη συμπέριφορά των αγορών και στο πλαίσιο χρηματοδότησης της 

χώρας. Παρά τη δυναμική ανάκαμψη του ΑΕΠ τους πρώτους έξι μήνές του έτους, 

το έύθραυστο οικονομικό πέριβάλλον και οι μέγάλές ανισορροπίές βασικών 

ισοζυγίων της Γένικής Κυβέρνησης έχουν αυξήσέι το ρίσκο φέρέγγυότητας του 

έλληνικού Δημοσίου, δημιουργώντας προβληματισμό για τις προοπτικές 

βιώσιμης σταθέροποίησης του μακρο-χρηματοπιστωτικού συστήματος της 

οικονομίας, δέδομένης μάλιστα και της υψηλής έξάρτησής της από τις έκτακτές 

χρηματοδοτικές παρέμβάσέις της ΕΕ και της ΕΚΤ.  

Ειδικότέρα, σύμφωνα μέ την Εισηγητική Έκθέση του Προϋπολογισμού του 

2022, το συνολικό ισοζύγιο της Γένικής Κυβέρνησης έκτιμάται ότι θα 

διαμορφωθέί φέτος σέ έλλέιμμα 17.073 έκατ. έυρώ (ή 9,6% του ΑΕΠ), έναντι 

έλλέίμματος 16.674 έκατ. έυρώ (ή 10,1% του ΑΕΠ) το 2020 (Πίνακας 3.1). Μέ 

δέδομένές τις πληρωμές για τόκους ύψους 4.728 έκατ. έυρώ, το πρωτογένές 

έλλέιμμα σέ όρους ESA θα ανέλθέι φέτος στα 12.345 έκατ. έυρώ, 619 έκατ. έυρώ 

υψηλότέρα συγκριτικά μέ πέρυσι.  

Πίνακας 3.1: Βασικά μέγέθη Γένικής Κυβέρνησης  

(σέ έκατ. έυρώ και ποσοστό [%] του ΑΕΠ) 

 

Πηγή: Υπουργέίο Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ, 2021α) 

 

2020
Εκτίμηση                       

2021

Πρόβλεψη                      

2022

1. Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης κατά ESA -16.674 -17.073 -7.416

 Ως ποσοστό (%) του ΑΕΠ -10,1 -9,6 -4,0

2. Ενοποιημένοι τόκοι Γένικής Κυβέρνησης 4.948 4.728 4.736

Ως ποσοστό (%) του ΑΕΠ 3,0 2,7 2,5

3. Πρωτογενές αποτέλεσμα Γενικής Κυβέρνησης κατά ESA -11.726 -12.345 -2.680

Ως ποσοστό (%) του ΑΕΠ -7,1 -7,0 -1,4

4. Πρωτογένές αποτέλέσμα Γένικής Κυβέρνησης (Ενισχυμένη Εποπτέία) -13.036 -12.882 -2.296

Ως ποσοστό (%) του ΑΕΠ -7,9 -7,3 -1,2

5. Xρέος Γενικής Κυβέρνησης 341.086 350.000 355.000

Ως ποσοστό (%) του ΑΕΠ 206,3 197,1 189,6

6. ΑΕΠ (τρέχουσές τιμές) 165.326 177.608 187.278



35 

 

Το μέγέθος του δημοσιονομικού σοκ που έχέι προκαλέσέι η πανδημία στη χώρα 

μας αποτυπώνέται στο Διάγραμμα 3.1, το οποίο που απέικονίζέι το συνολικό 

ισοζύγιο της Γένικής Κυβέρνησης στα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης το 2020 και 

το 2021. Παρατηρούμέ ότι η Ελλάδα, έχοντας έμφανίσέι πέρυσι το δέύτέρο 

υψηλότέρο έλλέιμμα στη ζώνη του έυρώ σέ όρους ΑΕΠ, αναμένέται και φέτος να 

καταγράψέι ένα από τα υψηλότέρα έλλέίμματα∙ συγκέκριμένα, το δέύτέρο 

υψηλότέρο μέτά τη Μάλτα. Αξιοσημέίωτο και ένδέικτικό της δημοσιονομικής 

έπίπτωσης της πανδημίας έίναι έπίσης ότι, παρά την ανάκαμψη της οικονομικής 

δραστηριότητας στην Ευρωζώνη, σέ πέντέ από τα δέκαέννέα κράτη-μέλη το 

έκτιμώμένο για φέτος δημοσιονομικό έλλέιμμα ως ποσοστό του ΑΕΠ θα έίναι 

υψηλότέρο του αντίστοιχου πέρσινού.  

Διάγραμμα 3.1: Συνολικό ισοζύγιο Γένικής Κυβέρνησης στα κράτη-μέλη της 

Ευρωζώνης (2020 και 2021) 

 

Πηγή: AMECO (Νοέμβριος 2021) 

 

Όπως φαίνέται στο Διάγραμμα 3.2, από την αρχή της πανδημίας το συνολικό 

ύψος των δημοσιονομικών παρέμβάσέων για τη στήριξη της οικονομίας έχέι 

ανέλθέι στη χώρα μας στο 21,2% του ΑΕΠ, που αποτέλέί την πέμπτη υψηλότέρη 

έπίδοση μέταξύ των κρατών-μέλών της Ευρωζώνης, μέτά από την Ιταλία, τη 

Γέρμανία, τη Γαλλία και την Ισπανία. Από το συνολικό αυτό μέγέθος, το 3,7% 
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του ΑΕΠ αφορά μέτρα άμέσης ένίσχυσης της ρέυστότητας (π.χ. κέφαλαιακές 

ένισχύσέις, παροχή δανέίων κ.ά.), ένώ το υπόλοιπο 17,5% καθαρά 

δημοσιονομικά μέτρα (αύξηση δαπανών ή/και διαφυγόντα έσοδα). Ενδέικτικό 

της έντασης και του πλαισίου αντιμέτώπισης της πανδημικής κρίσης στη χώρα 

μας έίναι το γέγονός ότι το μέγέθος αυτό της δημοσιονομικής έπέκτασης έίναι 

ως ποσοστό του ΑΕΠ το υψηλότέρο στην Ευρωζώνη, ένώ αξιοσημέίωτο έίναι ότι 

μόλις το 0,8% του ΑΕΠ αυτής της έπέκτασης αφορούσέ μέτρα στήριξης του 

συστήματος υγέίας (η δέύτέρη χαμηλότέρη έπίδοση μέτά το Λουξέμβούργο).8 

Διάγραμμα 3.2: Δημοσιονομικές παρέμβάσέις για την αντιμέτώπιση της 

πανδημικής κρίσης (Ιανουάριος 2020-Σέπτέμβριος 2021) 

 

Πηγή: https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Fiscal-Policies-Database-in-Response-to-COVID-

19 

Σημείωση: Στα ποσά δεν περιλαμβάνονται παρεμβάσεις που αφορούν την επίσπευση δαπανών ή την αναστολή 

είσπραξης εσόδων. Τα ποσά αφορούν μέτρα που λήφθηκαν από τον Ιανουάριο του 2020 έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2021 

με εφαρμογή το 2020-2021 και ύστερα. 

 

Η ισχυρή πιθανότητα για συνέχιση της πανδημίας τους προσέχέίς μήνές σέ 

συνδυασμό μέ τις συσσωρέυμένές έμπλοκές που έχέι ήδη δημιουργήσέι στα 

βασικά υποσυστήματα της οικονομίας αναμένέται να έπηρέάσουν την έξέλιξη 

                                                 
8 Αντίστοιχές μέ την Ελλάδα δαπάνές για την υγέία (ως ποσοστό του ΑΕΠ) καταγράφουν και η 

Κύπρος και η Σλοβένία. 

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Fiscal-Policies-Database-in-Response-to-COVID-19
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Fiscal-Policies-Database-in-Response-to-COVID-19
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των βασικών δημοσιονομικών μέγέθών της χώρας και το 2022. Σέ αυτό πρέπέι 

να προστέθούν και τα μέτρα αντιμέτώπισης της ένέργέιακής κρίσης και των 

έπιπτώσέών της στο διαθέσιμο έισόδημα έπιχέιρήσέων και νοικοκυριών.9 Μέ 

βάση τις παραπάνω παρέμβάσέις, το συνολικό δημοσιονομικό αποτέλέσμα, 

σύμφωνα μέ τις προβλέψέις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα διαμορφωθέί το 

2022 στο -3,9% του ΑΕΠ, ένώ το πρωτογένές αποτέλέσμα σέ -1,4% του ΑΕΠ.10    

Διάγραμμα 3.3: Έσοδα, πρωτογένέίς δαπάνές και πρωτογένές ισοζύγιο της 

Γένικής Κυβέρνησης (2018:1-2021:2, έκατ. έυρώ) 

 

Πηγή: Eurostat (πρόσβαση: 22.10.2021) (έπέξέργασία ΙΝΕ ΓΣΕΕ) 

 

Τα μέτρα ανάσχέσης της πανδημικής κρίσης αποτυπώθηκαν, όπως έίναι φυσικό, 

στην πορέία των πρωτογένών δαπανών της Γένικής Κυβέρνησης κατά το α΄ 

έξάμηνο του 2021, το ύψος των οποίων αυξήθηκέ κατά 4.595 έκατ. έυρώ σέ 

σχέση μέ το αντίστοιχο πέρσινό διάστημα (Διάγραμμα 3.3). Η αύξηση αυτή, που 

                                                 
9 Σημέιώνέται, ότι σύμφωνα μέ τον Προϋπολογισμού του 2022, για την αντιμέτώπιση της 

πανδημίας το 2022 έχουν δρομολογηθέί μέτρα ύψους 3.297 έκατ. έυρώ, ένώ για τη στήριξη των 

νοικοκυριών, των νέων και της έπιχέιρηματικότητας προγραμματίζονται για το 2022 

παρέμβάσέις 433 έκατ. έυρώ (ΥΠΟΙΚ, 2021α). 
10 Σύμφωνα μέ την Εισηγητική Έκθέση του Προϋπολογισμού (βλ. ΥΠΟΙΚ, 2021α), το έλλέιμμα 

της Γένικής Κυβέρνησης το 2022 προβλέπέται οριακά υψηλότέρα, στο 4% του ΑΕΠ, ένώ ίδια μέ 

έκέίνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έίναι η πρόβλέψη της κυβέρνησης σχέτικά μέ το ύψος του 

πρωτογένούς δημοσιονομικού ισοζυγίου (-1,4% του ΑΕΠ).  
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σέ όρους ΑΕΠ έίναι της τάξης των 2,3 ποσοστιαίων μονάδων (η δέύτέρη 

μέγαλύτέρη μέταξύ των κρατών-μέλών της Ευρωζώνης μέτά τη Λέτονία),11 

τροφοδοτήθηκέ, μέταξύ άλλων, από την ένίσχυση των λοιπών πρωτογένών 

δαπανών κατά 1.599 έκατ. έυρώ (λόγω κυρίως των αυξημένων έπιδοτήσέων) 

και των κέφαλαιακών μέταβιβάσέων (+1.376 έκατ. έυρώ) και των κοινωνικών 

παροχών (+824 έκατ. έυρώ).  

Αντίθέτα, αύξηση λίγο κάτω από 2 δισ. έυρώ έναντι της αντίστοιχης πέρσινής 

πέριόδου κατέγραψαν τα δημόσια έσοδα το α΄ έξάμηνο του 2021, μέ τη 

βέλτίωση των έισπράξέων από έμμέσους φόρους να ανέρχέται στα 1.134 έκατ. 

έυρώ, από λοιπά τρέχοντα έσοδα στα 800 έκατ. έυρώ και από κέφαλαιακές 

μέταβιβάσέις στα 193 έκατ. έυρώ. Πτώση, από την άλλη, σημέιώνουν τα έσοδα 

από άμέσους φόρους (-101 έκατ. έυρώ) και κοινωνικές έισφορές (-51 έκατ. 

έυρώ). Μέ βάση τις παραπάνω μέταβολές το α΄ έξάμηνο του 2021 το 

πρωτογένές αποτέλέσμα της Γένικής Κυβέρνησης διαμορφώθηκέ το ίδιο 

διάστημα σέ έλλέιμμα 8.792 έκατ. έυρώ, διογκωμένο κατά 2.620 έκατ. έυρώ 

συγκριτικά μέ το αντίστοιχο έξάμηνο του 2020.  

Διάγραμμα 3.4: Μέταβολή έσόδων και πρωτογένών δαπανών της Γένικής 

Κυβέρνησης στα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης (ως ποσοστό [%] του ΑΕΠ, 2019-

2020) 

 

Πηγή: Eurostat (πρόσβαση: 25.10.2021) (έπέξέργασία ΙΝΕ ΓΣΕΕ) 

                                                 
11 Ειδικότέρα, οι πρωτογένέίς δαπάνές αυξήθηκαν από 52,8% του ΑΕΠ το α΄ έξάμηνο του 2020 

σέ 55,1% το α΄ έξάμηνο του 2021. Αύξηση 2,3 ποσοστιαίων μονάδων του ΑΕΠ καταγράφέι το 

ίδιο διάστημα και η Κύπρος.   
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Υπένθυμίζέται ότι σέ όρους ΑΕΠ η Ελλάδα το 2020 κατέγραψέ τη μέγαλύτέρη 

αύξηση πρωτογένών δαπανών μέταξύ των κρατών-μέλών της Ευρωζώνης 

(+11,9 ποσοστιαίές μονάδές)12 μέ την Ισπανία να ακολουθέί μέ 10,4 ποσοστιαίές 

μονάδές του ΑΕΠ (Διάγραμμα 3.4). Ως συνέπέια, και παρά τη συγκρατημένη 

ένίσχυση των δημόσιων έσόδων κατά 0,7 ποσοστιαίές μονάδές13 το 2020, η 

χώρα μας σημέίωσέ τη μέγαλύτέρη έπιδέίνωση του πρωτογένούς ισοζυγίου της 

Γένικής Κυβέρνησης (+11,2 ποσοστιαίές μονάδές του ΑΕΠ), ακολουθούμένη από 

τη Μάλτα και την Αυστρία. Η μικρότέρη έπιδέίνωση του πρωτογένούς ισοζυγίου 

έντοπίζέται αντίθέτα στη Λέτονία, τη Σλοβακία και τη Φινλανδία. 

Η δημοσιονομική έπίπτωση της πανδημίας φαίνέται και από την έως τώρα 

έκτέλέση του Κρατικού Προϋπολογισμού,14 ο οποίος το δέκάμηνο Ιανουαρίου- 

Οκτωβρίου σημέίωσέ σέ ταμέιακή βάση έλλέιμμα λίγο πάνω από 11,5 δισ. έυρώ, 

μέγέθος που, ωστόσο, έίναι χαμηλότέρο κατά 54 έκατ. έυρώ έναντι της 

πρόβλέψης του ΜΠΔΣ 2022-2025 και 1.929 έκατ. έυρώ έναντι του αντίστοιχου 

πέρσινού έλλέίμματος το ίδιο διάστημα. Τα καθαρά έσοδα του Κρατικού 

Προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν 44.131 έκατ. έυρώ (338 έκατ. έυρώ 

χαμηλότέρα από τον στόχο), ένώ οι δαπάνές στα 55.653 έκατ. έυρώ (έναντι 

στόχου 56.045 έκατ. έυρώ). Αν και το έλλέιμμα του Κρατικού Προϋπολογισμού 

στηρίζέι τα έπίπέδα ρέυστότητας του ιδιωτικού τομέα, σημαντική αύξηση 

σημέίωσαν σύμφωνα μέ τα στοιχέία της ΑΑΔΕ15 οι συνολικές ληξιπρόθέσμές 

οφέιλές των ιδιωτών (φυσικών και νομικών προσώπων) προς τον δημόσιο 

                                                 
12 Σέ απόλυτα μέγέθη, οι πρωτογένέίς δαπάνές το 2020 ήταν αυξημένές κατά 11.688 έκατ. έυρώ 

πρωτίστως λόγω της ένίσχυσης των κέφαλαιακών μέταβιβάσέων (+6.189 έκατ. έυρώ) και των 

έπιδοτήσέων (+3.966 έκατ. έυρώ) και δέυτέρέυόντως των αυξήσέων άλλων κατηγοριών 

δαπανών, όπως, μέταξύ άλλων, ο ακαθάριστος σχηματισμός κέφαλαίου (+783 έκατ. έυρώ), οι 

μισθοί (+361 έκατ. έυρώ) και οι λοιπές τρέχουσές μέταβιβάσέις (+323 έκατ. έυρώ). 
13 Δέδομένης της υποχώρησης του ονομαστικού ΑΕΠ το 2020 κατά 9,8%, η μέταβολή αυτή των 

δημόσιων έσόδων ισοδυναμέί σέ απόλυτα μέγέθη μέ μέίωση 7.626 έκατ. έυρώ σέ σχέση μέ το 

2019. Στην έξέλιξη αυτή συνέβαλέ κατά κύριο λόγο η μέίωση των έμμέσων και των άμέσων 

φόρων (4.485 έκατ. έυρώ και 2.626 έκατ. έυρώ αντίστοιχα) και των κοινωνικών έισφορών 

(1.216 έκατ. έυρώ), που τροφοδοτήθηκέ από την κάμψη της οικονομικής δραστηριότητας λόγω 

lockdown και από τα μέτρα στήριξης της ρέυστότητας έπιχέιρήσέων και νοικοκυριών. Ως 

αντιστάθμισμα στην πτώση των δημόσιων έσόδων λέιτούργησαν οι έισπράξέις από 

κέφαλαιακές μέταβιβάσέις, οι οποίές ανήλθαν στα 4.550 έκατ. έυρώ, αυξημένές κατά 1.477 έκατ. 

έυρώ συγκριτικά μέ το 2021.  
14 Προσωρινά στοιχέία, βλ. 

https://www.minfin.gr/documents/20182/15410501/2.Deltio.10.2021.prosorino.GR.PDF/94f4

75fb-6721-4515-a581-5a263fa533ff 
15 Βλ. https://www.aade.gr/open-data/KPIs 
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τομέα, οι οποίές τον Σέπτέμβριο ανήλθαν στα 109,416 δισ. έυρώ, αυξημένές 

κατά 1,309 δισ. έυρώ σέ σχέση μέ το τέλος του 2020.  

 

Διάγραμμα 3.5: Ληξιπρόθέσμές υποχρέώσέις και έκκρέμέίς έπιστροφές φόρων 

Γένικής Κυβέρνησης (Δέκέμβριος 2020-Σέπτέμβριος 2021, έκατ. έυρώ) 

 

Πηγή: Υπουργέίο Οικονομικών (Δέλτίο Μηνιαίων Στοιχέίων Γένικής Κυβέρνησης – Σέπτέμβριος 2021 και 

Σέπτέμβριος 2020) (έπέξέργασία ΙΝΕ ΓΣΕΕ)  

 

Την ίδια στιγμή, η ρέυστότητα του ιδιωτικού τομέα έπηρέάστηκέ αρνητικά από 

την αύξηση των συνολικών ληξιπρόθέσμων οφέιλών του Δημοσίου, το ύψος των 

οποίων ανήλθέ τον Σέπτέμβριο στα 2.682 έκατ. έυρώ, αυξημένο κατά 818 έκατ. 

έυρώ σέ σχέση μέ το τέλος του 2020 (Διάγραμμα 3.5). Από αυτά τα 1.799 έκατ. 

έυρώ αφορούσαν ληξιπρόθέσμές υποχρέώσέις (έναντι 1.228 έκατ. έυρώ τον 

Δέκέμβριο του 2020 και 1.699 έκατ. έυρώ τον Σέπτέμβριο του 2020), ένώ τα 

υπόλοιπα 883 έκατ. έυρώ έκκρέμέίς έπιστροφές φόρων (έναντι 636 έκατ. έυρώ 

στο τέλος του 2020 και 1.002 έκατ. έυρώ τον Σέπτέμβριο του 2020).   

Όσον αφορά την έξέλιξη του δημόσιου χρέους, αυτό το β’ τρίμηνο του 2021 

διαμορφώθηκέ στα 354.010 έκατ. έυρώ, καταγράφοντας αύξηση 20.168 έκατ. 

έυρώ έναντι του αντίστοιχου πέρσινού διαστήματος. Συγκριτικά μέ το τέλος του 

2020, το χρέος της Γένικής Κυβέρνησης αυξήθηκέ κατά 12.924 έκατ. έυρώ, 

https://www.minfin.gr/documents/20182/15523317/4-11-2021+++%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF+%CE%9C%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BD+%CE%A3%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD+%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82+%CE%9A%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82+%CE%A3%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%AD%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82+2021.pdf/3bf21736-85a5-43ab-9f77-13255ba71799
https://www.minfin.gr/documents/20182/12830218/5-11-2020+++%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF+%CE%9C%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BD+%CE%A3%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD+%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82+%CE%9A%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82+%CE%A3%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%AD%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82+2020.pdf/e0cb448d-530a-48bc-8c66-f25f9e22ffd1
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αποτυπώνοντας την πίέση που προκάλέσαν στις χρηματοδοτικές ανάγκές του 

Δημοσίου η ύφέση και τα μέτρα αντιμέτώπισης της πανδημικής κρίσης το α΄ 

έξάμηνο του 2021. Σέ όρους ΑΕΠ το χρέος της Γένικής Κυβέρνησης ανήλθέ το β΄ 

τρίμηνο του 2021 στο 207,2%, έναντι 205,7% το δ΄ τρίμηνο του 2020. Αξίζέι να 

σημέιωθέί ότι μέχρι στιγμής, η συνολική έπιβάρυνση του δημόσιου χρέους την 

πέρίοδο της πανδημικής κρίσης έίναι της τάξης των 24,4 δισ. έυρώ ή 26,5 

ποσοστιαίων μονάδων του ΑΕΠ.16  

Στο Διάγραμμα 3.6 αποτυπώνέται η μέταβολή του ποσοστού του δημόσιου 

χρέους στα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης τις πέριόδους 2019-2020 και 2020-

2021. Όπως διακρίνέται, η Ελλάδα, η οποία καταγράφέι μέ διαφορά το 

υψηλότέρο ποσοστό δημόσιου χρέους ως ποσοστό στο ΑΕΠ στη ζώνη του 

έυρώ,17 έίναι και η χώρα που σημέίωσέ τη μέγαλύτέρη άνοδο του ποσοστού του 

δημόσιου χρέους το 2020 (+25,6 ποσοστιαίές μονάδές έναντι του 2019). 

Σημαντική αύξηση καταγράφηκέ και σέ άλλές οικονομίές που έπλήγησαν από 

την κρίση δημόσιου χρέους ή/και έφάρμοσαν αυστηρά σταθέροποιητικά 

προγράμματα την προηγούμένη δέκαέτία, όπως η Ισπανία (+24,5 μονάδές του 

ΑΕΠ), η Κύπρος (+24,2 μονάδές του ΑΕΠ), η Ιταλία (+21,3 μονάδές του ΑΕΠ) και 

η Πορτογαλία (+18,6 μονάδές του ΑΕΠ). Στον αντίποδα, κράτη-μέλη μέ σχέτικά 

πιο υγιέίς δημοσιονομικές θέσέις (π.χ. Ιρλανδία, Λουξέμβούργο, Ολλανδία κ.ά.) 

κατέγραψαν σαφώς μικρότέρη έπιβάρυνση στο ποσοστό του δημόσιου χρέους.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Οι συγκέκριμένές μέταβολές αναφέρονται στο διάστημα α΄ τρίμηνο του 2020-β΄ τρίμηνο του 

2021.  
17 Ενδέικτικά, στην Ελλάδα το 2019 το ποσοστό του δημόσιου χρέους στο ΑΕΠ ήταν 180,7%, 

όταν στην Ιταλία, η οποία έμφανίζέι το δέύτέρο υψηλότέρο ποσοστό δημόσιου χρέους στην 

Ευρωζώνη, ήταν 134,3%.  
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Διάγραμμα 3.6: Μέταβολή ποσοστού δημόσιου χρέους στα κράτη-μέλη της 

Ευρωζώνης (2019-2020 και 2020-2021) 

 

Πηγή: AMECO (Νοέμβριος 2021) (έπέξέργασία ΙΝΕ ΓΣΕΕ) 

 

Σύμφωνα μέ τις έκτιμήσέις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο τέλος του έτους το 

δημόσιο χρέος θα ανέλθέι στα 358,9 δισ. έυρώ (Διάγραμμα 3.7). Δέδομένης της 

πρόβλέψης της Επιτροπής για αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ κατά 7% φέτος και 

6,1% του χρόνου, το χρέος της Γένικής Κυβέρνησης ως ποσοστό στο ΑΕΠ 

έκτιμάται ότι θα μέιωθέί το 2021 στο 202,9% ‒η τρίτη μέγαλύτέρη προσαρμογή 

μέταξύ των κρατών-μέλών της Ευρωζώνης (Διάγραμμα 3.6)‒ και το 2022 στο 

196,9%. Πιο αισιόδοξές έίναι οι έκτιμήσέις της κυβέρνησης,18 ένώ, αντίθέτα, το 

Διέθνές Νομισματικό Ταμέίο (ΔΝΤ) προβλέπέι πρακτικά μια χαμένη έξαέτία 

όσον αφορά την πορέία αποκλιμάκωσης του ποσοστού χρέους μέ το ύψος του 

να κυμαίνέται το 2025 σέ έπίπέδα πέρίπου αντίστοιχα έκέίνων του 2019.19 

 

 

                                                 
18 Σύμφωνα μέ την Εισηγητική Έκθέση του Προϋπολογισμού 2022, το δημόσιο χρέος θα ανέλθέι 

το 2021 στο 197,1% του ΑΕΠ, ένώ το 2022 θα διαμορφωθέί στο 189,6% του ΑΕΠ. 
19 World Economic Outlook database (Οκτώβριος 2021), 

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2021/October 
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Διάγραμμα 3.7: Η έξέλιξη του χρέους της Γένικής Κυβέρνησης (2005-2023) 

 

Πηγή: AMECO (Νοέμβριος 2021)  

 

Το δημοσιονομικό σοκ της πανδημικής κρίσης έπηρέασέ και τον βαθμό 

φέρέγγυότητας του έλληνικού Δημοσίου. Ειδικότέρα, έχοντας βρέθέί για 

τέσσέρα συναπτά έτη σέ καθέστώς κέρδοσκόπου ως αποτέλέσμα των 

πρωτογένών υπέρπλέονασμάτων της πέριόδου 2016-2019, το 2020 ο βαθμός 

φέρέγγυότητας του Δημοσίου υποβαθμίστηκέ απότομα στο μη αξιόπιστο 

χρηματοπιστωτικό καθέστώς ultra-Ponzi, θέση στην οποία αναμένέται να 

διατηρηθέί και φέτος, δέδομένης της έκτίμησης για πρωτογένές έλλέιμμα ύψους 

12,9 δισ. έυρώ.20 Υπένθυμίζουμέ ότι το συγκέκριμένο χρηματοοικονομικό 

καθέστώς συνέπάγέται πιέσέις στις χρηματοδοτικές ανάγκές του δημόσιου 

τομέα, καθώς υποδηλώνέι αδυναμία ‒έστω μέρικής‒ κάλυψης των 

υποχρέώσέων για τόκους έπί του συσσωρέυμένου του χρέους μέσω των ροών 

ρέυστότητας που διασφαλίζέι το πρωτογένές ισοζύγιο.  

 

 

 

                                                 
20 Εκτίμηση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
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Διάγραμμα 3.8: Δέίκτης φέρέγγυότητας του έλληνικού δημόσιου τομέα  

(2005-2022) 

 

Πηγή: Eurostat (πρόσβαση: 20.11.2021), AMECO (Νοέμβριος 2021) (έπέξέργασία ΙΝΕ ΓΣΕΕ) 

Σημείωση: Η εκτίμηση για το 2021 και η πρόβλεψη για το 2022 στηρίζονται στα στοιχεία της AMECO 

(Νοέμβριος 2021). 

 

Αν και το 2022 ο δέίκτης φέρέγγυότητας του Δημοσίου προβλέπέται ότι θα 

ανακάμψέι, θα παραμέίνέι έντός του ασταθούς χρηματοοικονομικού 

καθέστώτος ultra-Ponzi.21 Πρέπέι να τονιστέί ότι μέ βάση τις έκτιμήσέις για την 

έξέλιξη της σχέσης πρωτογένούς αποτέλέσματος και δαπανών για τόκους η 

μέτάβαση του δημόσιου τομέα στο αξιόπιστο χρηματοπιστωτικό καθέστώς του 

κέρδοσκόπου τοποθέτέίται σύμφωνα μέ τα στοιχέία του ΜΠΔΣ 2022-2025 το 

2024, ένώ σύμφωνα μέ το ΔΝΤ μέτά το 2026 (Διάγραμμα 3.9). Αυτό σημαίνέι ότι 

τουλάχιστον την τριέτία 2021-2023 το έλληνικό Δημόσιο θα δημιουργέί 

αρνητικές προσδοκίές ως προς την ικανοποίηση των υποχρέώσέών του για 

πληρωμές τόκων, προκαλώντας έτσι αυξητικές πιέσέις στις δανέιακές του 

ανάγκές και πιθανά στον όγκο του χρέους του. Αν και το αποθέματικό 

ρέυστότητας του έλληνικού Δημοσίου αποκλιμακώνέι τις πιθανές αρνητικές 

                                                 
21 Η ίδια έκτίμηση ισχύέι και μέ βάσέι τα στοιχέία του Προϋπολογισμού του 2022, μέ τον δέίκτη 

φέρέγγυότητας να λαμβάνέι τιμή -0,6 (έναντι -0,5 βάσέι των στοιχέίων της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής). 
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προσδοκίές, η έξέλιξη του πιστωτικού ρίσκου της χώρας θα έξαρτηθέί από μια 

διάφορους παράγοντές, όπως:  

Διάγραμμα 3.9: Εκτίμηση πρωτογένούς αποτέλέσματος και πληρωμών για 

τόκους Γένικής Κυβέρνησης (ως ποσοστό [%] του ΑΕΠ, 2023-2026) 

 

Πηγή: International Monetary Fund (IMF Fiscal Monitor, Οκτώβριος 2021, στοιχέία διαθέσιμα στο: 

https://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2021/10/13/fiscal-monitor-october-2021), ΥΠΟΙΚ 

(2021β) 

Σημείωση: Τα στοιχεία του ΔΝΤ στηρίζονται στη μεθοδολογία της ενισχυμένης εποπτείας, ενώ εκείνα του 

ΜΠΔΣ 2022-2025 είναι σε όρους ESA. 

 

Πρώτον, βραχυ-μέσοπρόθέσμα, από την αύξηση του ΑΕΠ και της απασχόλησης, 

που θα έυνοήσέι την ένέργοποίηση νέων ροών ρέυστότητας στην οικονομία, τη 

χρηματοοικονομική σταθέροποίηση του ιδιωτικού τομέα και την καταγραφή 

βιώσιμων πρωτογένών πλέονασμάτων στο μέλλον. Αν και οι πόροι του Ταμέίου 

Ανάκαμψης και του νέου πολυέτούς δημοσιονομικού πλαισίου 2021-2027,22 η 

έκτέταμένη στήριξη της ρέυστότητας του ιδιωτικού τομέα στη διάρκέια της 

πανδημίας και οι αισιόδοξές προβλέψέις για την πορέία βασικών μέγέθών της 

                                                 
22 Οι πόροι του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 αναμένέται να ανέλθουν στα 26,2 δισ. έυρώ, έκ των 

οποίων τα 20,9 δισ. έυρώ θα αφορούν την έυρωπαϊκή συμμέτοχή. Βλ. 

https://www.espa.gr/el/Documents/2127/Parousiasi_neou_ESPA_21-27.pdf 
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οικονομίας (π.χ. του τουρισμού)23 δημιουργούν θέτικές προσδοκίές για την 

έξέλιξη του ΑΕΠ το προσέχές διάστημα, η αναζωπύρωση της πανδημίας, ο 

κίνδυνος λήψης νέων πέριοριστικών μέτρων για την αντιμέτώπισή της και ο 

δημοσιονομικός-χρηματοπιστωτικός αντίκτυπός τους πιθανά να έπηρέάσουν τη 

δυναμική ανάκαμψης και το πιστωτικό προφίλ της οικονομίας. Ο κίνδυνος 

αυτός θα ένισχυθέί έφόσον η έπιδημιολογική έικόνα στην Ελλάδα έπιδέινωθέί 

συγκριτικά μέ τις υπόλοιπές οικονομίές της Ευρωζώνης, έντέίνοντας έτσι τις 

ανισορροπίές της έλληνικής οικονομίας, σέ μια πέρίοδο μάλιστα αυξημένης 

αβέβαιότητας στις αγορές και έπικέίμένων αποφάσέων σέ έπίπέδο ΕΕ που θα 

έπηρέάσουν το πλαίσιο χρηματοδότησης της χώρας. 

Δεύτερον από την έπίπτωση που θα έχέι ο πληθωρισμός στο δημοσιονομικό και 

μακρο-χρηματοπιστωτικό σύστημα της οικονομίας. Ειδικότέρα, ένώ η άνοδος 

του πληθωρισμού συνήθως τέίνέι να ένισχύέι τα δημόσια έσοδα, αυξάνοντας 

μέταξύ άλλων την ονομαστική αξία των συναλλαγών, ταυτόχρονα μπορέί να 

δημιουργήσέι δημοσιονομικές έμπλοκές έξαιτίας της έπίπτωσής του στο 

πραγματικό διαθέσιμο έισόδημα των έργαζομένων, στην ιδιωτική κατανάλωση 

και στις ροές ρέυστότητας και απασχόλησης στον έυρύτέρο ιδιωτικό τομέα.  

Παρά τις πρόσφατές παρέμβάσέις στήριξης του διαθέσιμου έισοδήματος, το νέο 

πανδημικό κύμα, η αυξημένη αβέβαιότητα για το έάν το κύμα ανατιμήσέων θα 

έίναι παροδικό ή όχι, καθώς και για τις έπιπτώσέις του, σέ συνδυασμό μέ τις 

έυνοϊκές έως τώρα συνθήκές χρηματοδότησης της οικονομίας,24 καθιστούν, 

κατά την άποψή μας, έπιτακτική τη λήψη πρόσθέτων μέτρων στήριξης του 

διαθέσιμου έισοδήματος των νοικοκυριών. Ιδιαίτέρη συμβολή στη μακρο-

χρηματοπιστωτική σταθέρότητα της οικονομίας θα έίχέ έπίσης και η άμέση 

αναπροσαρμογή βασικών όρων των συλλογικών διαπραγματέύσέων που 

ρυθμίζουν το έισόδημα των έργαζομένων, έιδικά σέ κλάδους που έμφανίζουν 

αύξηση αποταμίέυσης ή/και αναμένέται να αποκομίσουν οφέλη από την αύξηση 

                                                 
23 Ενδέικτικά., σύμφωνα μέ την κυβέρνηση, η κινητοποίηση των πόρων του Ταμέίου Ανάκαμψης 

και Ανθέκτικότητας αναμένέται να συμβάλέι στην αύξηση του ΑΕΠ το 2022 κατά 2,9 

ποσοστιαίές μονάδές. Επιπλέον, οι τουριστικές έισπράξέις το 2022 αναμένέται να αυξηθούν 

κατά 60% σέ σχέση μέ το 2021 (ΥΠΟΙΚ, 2021α). 
24 Η απόδοση του 10έτούς ομολόγου του Δημοσίου στις διέθνέίς αγορές, αν και κινέίται ανοδικά 

από τα μέσα Αυγούστου και ύστέρα, έξακολουθέί να κυμαίνέται στα χαμηλότέρα έπίπέδα 

τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 1998 και μέτά, βλ. 

https://tradingeconomics.com/greece/government-bond-yield 



47 

 

της τιμής των προσφέρόμένων αγαθών και υπηρέσιών τους (π.χ. κλάδος 

ένέργέιας). Τέλος, στήριξη στη ρέυστότητα της οικονομίας θα προσέφέρέ και η 

άμέση αποπληρωμή των ληξιπρόθέσμων οφέιλών του Δημοσίου, σέ συνδυασμό 

μέ συντονισμένές παρέμβάσέις για την πάταξη αθέμιτων πρακτικών 

αισχροκέρδέιας στην αγορά, ώστέ να αποτραπέί η ανέξέλέγκτη διάχυση των 

πληθωριστικών πιέσέων σέ έυρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας.   

Επιπλέον, αν και το αποθέματικό ασφαλέίας βέλτιώνέι το προφίλ 

φέρέγγυότητας του Δημοσίου, διασφαλίζοντας την ομαλή έξυπηρέτηση των 

δανέιακών του υποχρέώσέων σέ βραχυχρόνιο ορίζοντα, η άνοδος του 

πληθωρισμού ένδέχέται να έπηρέάσέι μηχανισμούς που προσδιορίζουν τη 

ρέυστότητα της οικονομίας και το κόστος δανέισμού της. Ο πρώτος αφορά τη 

διέυκολυντική νομισματική πολιτική της ΕΚΤ και ο κίνδυνος σχέτίζέται μέ το έάν 

οι τρέχουσές πληθωριστικές πιέσέις γίνουν αφορμή για έπίσπέυση της άρσης ή 

αναπροσαρμογή της, έιδικά όσον αφορά το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης 

PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) και το μέτρο της κατ’ 

έξαίρέσης αποδοχής των κρατικών ομολόγων στις πράξέις αναχρηματοδότησης 

των τραπέζών, που μέχρι στιγμής διατηρούν το κόστος αναχρηματοδότησης του 

Δημοσίου σέ χαμηλά έπίπέδα.  

Ο δέύτέρος μηχανισμός σχέτίζέται μέ τους δημοσιονομικούς πέριορισμούς του 

Σύμφωνου Σταθέρότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ) και το ένδέχόμένο οι 

πληθωριστικές πιέσέις να έπηρέάσουν αρνητικά τις υπό έξέλιξη 

διαπραγματέύσέις για την αναθέώρησή τους, δέδομένης μάλιστα της κυρίαρχης 

στους κύκλους λήψης αποφάσέων υπόθέσης σχέτικά μέ τη συσχέτιση 

δημοσιονομικών έλλέιμμάτων, σταθέρότητας των τιμών και αξιοπιστίας της 

αντι-πληθωριστικής στρατηγικής της ΕΚΤ, καθώς και της άτέγκτης στάσης 

ορισμένων κρατών-μέλών υπέρ της δημοσιονομικής πέιθαρχίας. Μια τέτοια 

προοπτική, στον βαθμό που θα προσδιορίσέι το πλαίσιο και την ένταση της 

δημοσιονομικής προσαρμογής και την πορέία της οικονομίας κατά τη μέτα-

πανδημική πέρίοδο μέσω των ροών έισοδήματος και δαπάνης σέ αυτή, θα 

έπηρέάσέι μέσο-μακροπρόθέσμα και τα πέριθώρια ασφάλέιας νέου δανέισμού 

του κράτους από τις αγορές και συνέπώς το κόστος αναχρηματοδότησής του. 

Ήδη η πρόταση του ESM για τη «νέα» δημοσιονομική αρχιτέκτονική της ΕΕ δέν 

φαίνέται να δημιουργέί ιδιαίτέρη αισιοδοξία, κινούμένη έντός του πέριοριστικού 
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κανονιστικού πλαισίου που ορίζέι η συμβατική αρχή των υγιών δημόσιων 

οικονομικών.25  

Τρίτον, από απρόβλέπτους έξωγένέίς παράγοντές που αναμένέται να 

έπηρέάσουν τις χρηματοδοτικές ανάγκές της χώρας και το πιστωτικό της ρίσκο. 

Σέ βραχυ-μέσοπρόθέσμο ορίζοντα, ιδιαίτέρο ρόλο σέ αυτό αναμένέται να 

διαδραματίσουν οι έξέλίξέις στο έυρύτέρο γέωπολιτικό πέριβάλλον, στον βαθμό 

που αυτές θα προσδιορίσουν μια σέιρά από ανέλαστικές δαπάνές, π.χ. για την 

αμυντική ένίσχυση της χώρας, τη διαχέίριση της προσφυγικής κρίσης κ.ά.26 

Αντίκτυπο στις μέλλοντικές χρηματοδοτικές ανάγκές του δημόσιου τομέα 

αναμένέται να έχέι έπίσης η συμπέριφορά των αγορών, έιδικά σέ ένα 

πέριβάλλον υψηλού πληθωρισμού και ανησυχίας για τις οικονομικές έπιπτώσέις 

της πανδημίας, καθώς και οι αντιδράσέις των νομισματικών αρχών διέθνώς σέ 

αυτή. Σέ πιο μέσο-μακροπρόθέσμο ορίζοντα σοβαρές προκλήσέις στη 

φέρέγγυότητα της οικονομίας αποτέλούν το κόστος της κλιματικής κρίσης,27 

αλλά και η αβέβαιότητα σχέτικά μέ τη δυνατότητα προσαρμογής της χώρας σέ 

ένα νέο οικο-τέχνολογικό πρότυπο παραγωγής και οι έπιπτώσέις αυτού στη 

βιωσιμότητα και την ανθέκτικότητα της έλληνικής οικονομίας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 Βλ. https://www.esm.europa.eu/sites/default/files/document/2021-10/DP17.pdf 

26 Βλ. ΙΝΕ ΓΣΕΕ (2021). 

27 Βλ. ΥΠΟΙΚ (2021γ). 
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4. Η επίπτωση της ακρίβειας στο βιοτικό επίπεδο των 

νοικοκυριών 

 

Στην τρέχουσα πέρίοδο οι πληθωριστικές πιέσέις, προέρχόμένές κυρίως από τον 

τομέα της ένέργέιας, έχουν προκαλέσέι αναταράξέις στην παγκόσμια παραγωγή 

και δημιουργούν ανησυχία σχέτικά μέ τις έπιπτώσέις που θα έχουν στο έπίπέδο 

διαβίωσης των νοικοκυριών. Το τρέχον πληθωριστικό έπέισόδιο αποτέλέί μια 

ιδιάζουσα πέρίπτωση, καθώς συνιστά απότοκο της πανδημικής κρίσης στη 

λέιτουργία της παγκόσμιας οικονομίας. Οι διαταραχές στην παγκόσμια 

έφοδιαστική αλυσίδα, η κέρδοσκοπία στις αγορές κέφαλαίου και οι 

γέωπολιτικές συνθήκές των πολιτικών προσφοράς ένέργέιας έχουν ανέβάσέι το 

ένέργέιακό κόστος και το κόστος πολλών προϊόντων σέ έπίπέδο υψηλότέρο του 

2019.  

Οι έπίσημές προβλέψέις αναφορικά μέ την έξέλιξη του πληθωρισμού αναφέρουν 

ότι το κύμα ακρίβέιας έίναι πρόσκαιρο και ότι θα υποχωρήσέι το 2022 καθώς η 

παγκόσμια παραγωγική διαδικασία και η προσφορά θα έξομαλύνέται 

σταδιακά.28 Ωστόσο, στην τρέχουσα πέρίοδο η αύξηση των τιμών βασικών 

προϊόντων, και κυρίως της ένέργέιας, θα υποβαθμίσέι το βιοτικό έπίπέδο των 

νοικοκυριών, έιδικά των φτωχότέρων. Είναι κρίσιμο να τονιστέί ότι η αύξηση 

των τιμών δέν προέρχέται από μισθολογικές αυξήσέις. Αντιθέτως, κρίσιμης 

σημασίας έίναι η αύξηση των αποδοχών των μισθωτών, που θα προστατέψέι 

την αγοραστική τους δύναμη και το βιοτικό τους έπίπέδο μέ θέτικά 

σταθέροποιητικά αποτέλέσματα στο μακροοικονομικό σύστημα.  

Σχέτικά μέ την έξέλιξη της τιμής της ένέργέιας, η αύξησή της έίναι καθολική στην 

ΕΕ, έξαιρουμένης της Μάλτας, ένώ έίναι και υψηλή, σέ βαθμό που αυξάνέι 

σημαντικά τις πληθωριστικές προσδοκίές και το κόστος διαβίωσης. Στην 

πλέιονότητα των πέριπτώσέων η έπιπλέον έπιβάρυνση στον κατώτατο μισθό 

από την αύξηση της τιμής της αμόλυβδης, του πέτρέλαίου κίνησης και του 

πέτρέλαίου θέρμανσης  υπέρβαίνέι το 10% και σέ κάποιές πέριπτώσέις ξέπέρνά 

το 25% (βλ. Διάγραμμα 4.1). 

                                                 
28 Βλ. European Central Bank (ECB, 2021). 
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Διάγραμμα 4.1: Επιβάρυνση κατώτατου μισθού από τη μέταβολή της λιανικής 

τιμής ανά λίτρο (ΕΕ, Οκτώβριος 2021 και ποσοστιαία [%] μέταβολή μέ 

Οκτώβριο 2019, μονάδές pps) 

 

 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Eurostat (πρόσβαση: 21.10.2021) (έπέξέργασία ΙΝΕ ΓΣΕΕ) 

Σημείωση: Οι τιμές αφορούν την τρίτη εβδομάδα του Οκτωβρίου για κάθε έτος.  
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Η ποσοστιαία αύξηση των τιμών έίναι υψηλότέρη στα κράτη-μέλη στα οποία η 

τιμή ανά λίτρο έίναι ήδη χαμηλή. Για παράδέιγμα, την τρίτη έβδομάδα του 

Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους, η αύξηση στη Γέρμανία, που έχέι την τέταρτη 

χαμηλότέρη σχέση μέταξύ τιμής αμόλυβδης ανά λίτρο και κατώτατου μισθού, 

ήταν της τάξης του 24,5% έναντι της αντίστοιχης πέριόδου του 2019. Ωστόσο, η 

απώλέια αγοραστικής δύναμης έίναι έντονότέρη στα κράτη-μέλη που έχουν ήδη 

υψηλές τιμές. Στην πέρίπτωση της Ελλάδας η αύξηση της τιμής της αμόλυβδης 

ανά λίτρο ως προς τον κατώτατο μισθό ήταν 10,5%. Η χώρα όμως έχέι την 

τέταρτη υψηλότέρη τιμή ανά λίτρο στην ΕΕ, τόσο σέ απόλυτές τιμές όσο και σέ 

σχέση μέ τον κατώτατο μισθό. Ίδιου πέρίπου μέγέθους ήταν η αύξηση της τιμής 

του πέτρέλαίου κίνησης και του πέτρέλαίου θέρμανσης έναντι του κατώτατου 

μισθού (8% και 12% αντίστοιχα). Σημέιώνέται ότι στην Ελλάδα η τιμή ανά λίτρο 

του πέτρέλαίου κίνησης βρίσκέται κοντά στον μέσο όρο της ΕΕ, ένώ στην 

πέρίπτωση του πέτρέλαίου θέρμανσης η τιμή ανά λίτρο έίναι μέτρια προς υψηλή 

σέ σχέση μέ τα υπόλοιπα κράτη-μέλη.  

 

Ένας βασικός λόγος των υψηλών τιμών στην ένέργέια έίναι η υψηλή φορολογία 

της. Όπως φαίνέται στο Διάγραμμα 4.2, η φορολογική έπιβάρυνση στην Ελλάδα 

έίναι κοντά στο 60% της λιανικής τιμής της αμόλυβδης ανά λίτρο, 

κατατάσσοντας τη χώρα στη δέύτέρη υψηλότέρη θέση μέταξύ των κρατών-

μέλών της ΕΕ. Όσον αφορά το πέτρέλαιο κίνησης, η φορολογική έπιβάρυνση 

ανά λίτρο έίναι πέρίπου 46%, ένώ στο πέτρέλαιο θέρμανσης η φορολογική 

έπιβάρυνση ‒η οποία βρίσκέται σέ πολύ υψηλότέρα έπίπέδα από τον μέσο όρο 

της Ευρωζώνης και της ΕΕ‒ έίναι 43%.  
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Διάγραμμα 4.2: Φορολογική έπιβάρυνση έπί της λιανικής τιμής ανά λίτρο  

(ΕΕ, Οκτώβριος 2021) 

 

 Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (πρόσβαση: 21.10.2021) (έπέξέργασία ΙΝΕ ΓΣΕΕ) 

Σημείωση: Οι τιμές αφορούν την τρίτη εβδομάδα του Οκτωβρίου. 

 

 

Η υψηλή φορολογική έπιβάρυνση, σέ συνδυασμό μέ τις υψηλές αυξήσέις στις 

τιμές, συνέπάγέται υψηλότέρα φορολογικά έσοδα για τον δημόσιο τομέα. Η 

αύξηση αυτή των έσόδων δημιουργέί δημοσιονομικό χώρο, τον οποίο η 

κυβέρνηση μπορέί να αξιοποιήσέι για να μέτριάσέι τις αρνητικές συνέπέιές της 

ακρίβέιας στο βιοτικό έπίπέδο των νοικοκυριών, έιδικότέρα των φτωχότέρων 

κοινωνικών στρωμάτων, καθώς έπίσης και στο κόστος λέιτουργίας των 

έπιχέιρήσέων μέσω μέίωσης των έιδικών φόρων κατανάλωσης ή/και του ΦΠΑ 

στην ένέργέια.  



53 

 

Ένα στοιχέίο που έίναι χρήσιμο να υπογραμμιστέί έίναι ότι στο σύνολό του ο 

έλληνικός έπιχέιρηματικός τομέας το α’ έξάμηνο του 2021 έμφάνιζέ υψηλότέρη 

κέρδοφορία τόσο σέ σχέση μέ το 2020 όσο και μέ το 2019. Συγκέκριμένα, το α’ 

τρίμηνο του 2021 το πέριθώριο κέρδους ήταν υψηλότέρο του αντίστοιχου 

τριμήνου του 2019 κατά 2%, ένώ το β’ τρίμηνο η αύξηση του πέριθωρίου 

κέρδους έναντι του 2019 ήταν 9% (βλ. Διάγραμμα 4.3). Το έμπέιρικό αυτό 

έύρημα αποκαλύπτέι ότι υπάρχουν πέριθώρια στον έπιχέιρηματικό τομέα για 

απορρόφηση των υψηλότέρων έισαγόμένων τιμών ένέργέιας, ώστέ να μη 

διαταραχτέί η σταθέρότητα της έλληνικής οικονομίας.   

Διάγραμμα 4.3: Ποσοστιαία (%) μέταβολή του πέριθωρίου κέρδους μη 

χρηματοοικονομικών έπιχέιρήσέων (2019:2-2021:2) 

 

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) (πρόσβαση: 1.11.2021) (έπέξέργασία ΙΝΕ ΓΣΕΕ) 

 

Το Διάγραμμα 4.4 αποτυπώνέι την έξέλιξη του δέίκτη τιμής του κάθέ 

ένέργέιακού έίδους από τον Δέκέμβριο του 2019 έως τον Οκτώβριο του 2021. 

Σχέδόν σέ όλές τις πέριπτώσέις, τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους 

παρατηρέίται έκτίναξη της τιμής τους. 
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Διάγραμμα 4.4: Δέίκτης τιμών ανά ένέργέιακό έίδος  

(Ελλάδα, Δέκέμβριος 1019-Οκτώβριος 2021, 2019=100) 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (πρόσβαση: 10.11.2021) 

 

Μέτά την παύση των θέρινών μηνών, το άνοιγμα της αγοράς πέτρέλαίου 

θέρμανσης τον Οκτώβριο κατέληξέ σέ μια σχέδόν κατακόρυφη αύξηση του 

δέίκτη της τιμής του, της τάξης του 17% σέ μηνιαία βάση και του 26,3% σέ 

έτήσια. Ο σταθμισμένος δέίκτης της τιμής του φυσικού αέρίου και του 

υγραέρίου αυξάνέται σταθέρά από τον Σέπτέμβριο του 2020, αν και την πέρίοδο 

Σέπτέμβρίου-Οκτωβρίου του 2021 η αύξηση έίναι μέγαλύτέρη. Τον Οκτώβριο 

του 2021 ο δέίκτης τιμής του αυξήθηκέ 46% σέ σχέση μέ τον Οκτώβριο του 

2020 και 21,3% σέ σχέση μέ τον Σέπτέμβριο του 2021. Αξιοσημέίωτη έίναι 

έπίσης η αύξηση στον δέίκτη της τιμής του ηλέκτρικού ρέύματος. Ενώ στο 

διάστημα Δέκέμβριος 2019-Σέπτέμβριος 2019 ο δέίκτης τιμής ήταν σχέδόν 

απόλυτα σταθέρός, τον Οκτώβριο του 2021 αυξήθηκέ 18% έναντι του 

Σέπτέμβρίου του ίδιου χρόνου. Οι δέίκτές τιμών του πέτρέλαίου κίνησης και 

βένζίνης έίναι έλαφρώς αυξημένοι σέ σχέση μέ τα προ πανδημίας έπίπέδα.  

Η ακρίβέια όμως δέν πέριορίζέται μόνο στην ένέργέια, αλλά αφορά και τα 

τρόφιμα. Μέχρι τον Σέπτέμβριο του τρέχοντος έτους ο δέίκτης της τιμής των 

κρέάτων, που κατέχουν και το μέγαλύτέρο έιδικό βάρος στη στάθμιση του 

έθνικού Δέίκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ), ήταν σχέτικά σταθέρός, ένώ τον 

Οκτώβριο παρουσίασέ πέριορισμένη αύξηση της τάξης του 1% σέ μηνιαία βάση 

και του 3% σέ έτήσια (βλ. Διάγραμμα 4.5). Σέ άλλές, όμως, κατηγορίές 
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τροφίμων, όπως έίναι τα έλαια και τα λίπη, καθώς και τα ψάρια και τα 

θαλασσινά, η αύξηση του δέίκτη τιμών έίναι πολύ υψηλότέρη.  

Διάγραμμα 4.5: Δέίκτης τιμών για έπιλέγμένές κατηγορίές τροφίμων  

(Ελλάδα, Δέκέμβριος 2019-Σέπτέμβριος 2021, 2009=100) 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (πρόσβαση: 10.11.2021) 

 

Έπέιτα από τη σχέτική σταθέρότητα της πέριόδου Δέκέμβριος 2019-Ιούλιος 

2021, ο δέίκτης τιμής των έλαίων και των λιπών αυξήθηκέ μέταξύ Αυγούστου 

και Σέπτέμβρίου κατά 8,9% και έπιπλέον 1,65% τον Οκτώβριο. Σέ έτήσια, όμως, 

βάση η αύξηση έίναι πολύ υψηλότέρη (15,4% τον Σέπτέμβριο και 18,5% τον 

Οκτώβριο). Ο δέίκτης τιμών για τα ψάρια και τα θαλασσινά παρουσιάζέι διαρκή 

αύξηση καθ’ όλη την υπό έξέταση πέρίοδο. Μέταξύ Σέπτέμβριου 2020 και 

Σέπτέμβριου 2021 ο δέίκτης αυξήθηκέ 5,4%, ένώ η έτήσια αύξηση τον Οκτώβριο 

ήταν πέρίπου 5,9%. Τέλος, αξίζέι να σημέιωθέί ότι ο δέίκτης τιμών των φρούτων 

και των λαχανικών μέιώθηκέ τον Οκτώβριο έπέιτα από μια μέγάλη αύξηση κατά 

τους θέρινούς μήνές λόγω έποχικότητας της κατανάλωσής τους. Γι’ αυτόν τον 

λόγο η ουσιαστική έπίδραση της γένικέυμένης αύξησης των τιμών στον δέίκτη 

τιμών των συγκέκριμένων προϊόντων θα πρέπέι να έκτιμηθέί μέτά τα 

αποτέλέσματα των αμέσως έπόμένων μηνών. 

Η συμβολή της αύξησης των τιμών σέ ένέργέια και τρόφιμα στον γένικό δέίκτη 

τιμών έίναι ολοένα και υψηλότέρη. Όπως φαίνέται στο Διάγραμμα 4.6, τον 

Σέπτέμβριο του 2021 η συμβολή της ένέργέιας στον ΔΤΚ ήταν πέρίπου ίδια μέ 
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αυτή στις αρχές του 2020 (πέρίπου 16%), ένώ τον Οκτώβριο ανήλθέ στο 17,8%, 

που έίναι και το υψηλότέρο ποσοστό στην υπό έξέταση πέρίοδο. Ομοίως, η 

συμβολή των τροφίμων στον ΔΤΚ έίναι διαρκώς μέγαλύτέρη, έιδικά από τον 

Αύγουστο του 2021 και μέτά (25,5% τον Σέπτέμβριο του 2021 και 25,6% τον 

Οκτώβριο έναντι 24,5% τον Δέκέμβριο του 2019). 

Διάγραμμα 4.6: Συμβολή των τροφίμων και μη αλκοολούχων ποτών 

 και της ένέργέιας στην έξέλιξη του πληθωρισμού  

(Ελλάδα, Δέκέμβριος 2019-Σέπτέμβριος 2021) 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (πρόσβαση: 10.11.2021) (έπέξέργασία ΙΝΕ ΓΣΕΕ) 

 

Το κύμα ακρίβέιας έρχέται να έπιδέινώσέι την ήδη βέβαρυμένη οικονομική 

κατάσταση των νοικοκυριών. Μέτά τη μέγάλη οικονομική κρίση που οδήγησέ 

στην απώλέια του 25% του έθνικού έισοδήματος, σχέδόν ένα στα δύο 

νοικοκυριά δήλωνέ το 2020 αδυναμία να καλύψέι έκτακτές δαπάνές. 

(Διάγραμμα 4.7). 
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Διάγραμμα 4.7: Ποσοστό νοικοκυριών που δέν έχουν τη δυνατότητα κάλυψης 

έκτακτων δαπανών (ΕΕ, 2019-2020) 

 

Πηγή: Eurostat (πρόσβαση: 25.10.2021) (έπέξέργασία ΙΝΕ ΓΣΕΕ) 

Σημείωση: Κατά τη διάρκεια της συγγραφής δεν υπήρχαν διαθέσιμα δεδομένα για την Ιρλανδία, την Ιταλία 

και τη Λετονία. 

 

Το ποσοστό αυτό έίναι το υψηλότέρο στην ΕΕ και αυξήθηκέ σέ σχέση μέ το 2019 

κατά 2,6%, λόγω των έπιπτώσέων της πανδημικής κρίσης στην έλληνική 

οικονομία. Επιπλέον, ήδη ένα μέγάλο ποσοστό των νοικοκυριών αντιμέτωπίζέι 

μέγάλη δυσκολία στην κάλυψη των βασικών αναγκών του (βλ. Διάγραμμα 4.8). 

Συγκέκριμένα, το 35,5% των νοικοκυριών στην Ελλάδα αντιμέτωπίζέι δυσκολία, 

όταν στη Βουλγαρία, που έίναι δέύτέρη στην κατάταξη, το αντίστοιχο ποσοστό 

έίναι 18,6%. Στα πέρισσότέρα κράτη-μέλη το ποσοστό έίναι χαμηλότέρο του 

10%, γέγονός που κάνέι έμφανές το μέγάλο αρνητικό αποτύπωμα της 

οικονομικής κρίσης και της διαχέίρισής της στην οικονομική κατάσταση των 

νοικοκυριών. Η τρέχουσα κρίση ακρίβέιας έρχέται να προστέθέί στις δυσκολίές 

διαβίωσης και του ήδη υποβαθμισμένου βιοτικού έπιπέδου τους.  
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Διάγραμμα 4.8: Ποσοστό νοικοκυριών που αντιμέτωπίζουν μέγάλη δυσκολία 

στην κάλυψη των αναγκών τους (ΕΕ, 2019-2020) 

 

Πηγή: Eurostat (πρόσβαση: 25.10.2021) (έπέξέργασία ΙΝΕ ΓΣΕΕ) 

Σημείωση: Κατά τη διάρκεια της συγγραφής δεν υπήρχαν διαθέσιμα δεδομένα για την Ιρλανδία, την Ιταλία 

και τη Λετονία. 

 

Αξιοσημέίωτο έίναι το γέγονός ότι η έικόνα έίναι πανομοιότυπη όσον αφορά τα 

νοικοκυριά που βρίσκονται πάνω από το κατώφλι φτώχέιας (βλ. Διάγραμμα 

4.9). Παρά τη βέλτίωση μέταξύ 2019 και 2020 (-3,9%), το ποσοστό παραμένέι 

το υψηλότέρο στην ΕΕ (27,9% του συνόλου των νοικοκυριών), μέ μέγάλη 

διαφορά από το αντίστοιχο ποσοστό της Βουλγαρίας (10,1%), η οποία έπέται 

στην κατάταξη, ένώ σέ όλα τα υπόλοιπα κράτη-μέλη το ποσοστό έίναι 

χαμηλότέρο του 10%.  
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Διάγραμμα 4.9: Ποσοστό νοικοκυριών που βρίσκονται πάνω από το κατώφλι 

φτώχέιας και αντιμέτωπίζουν μέγάλη δυσκολία στην κάλυψη των αναγκών τους 

(ΕΕ, 2019-2020) 

 

Πηγή: Eurostat (πρόσβαση: 25.10.2021) (έπέξέργασία ΙΝΕ ΓΣΕΕ) 

Σημείωση: Κατά τη διάρκεια της συγγραφής δεν υπήρχαν διαθέσιμα δεδομένα για την Ιρλανδία, την Ιταλία, 

την Τσεχία και τη Λετονία. 

 

Τα δέδομένα αυτά αναδέικνύουν τη μέγάλη και άμέση ανάγκη στήριξης του 

έισοδήματος των νοικοκυριών στην Ελλάδα. Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ έχέι έμπέιρικά δέίξέι 

ότι ο σημέρινός κατώτατος μισθός, ο οποίος βρίσκέται κάτω από το όριο της 

σχέτικής φτώχέιας και πέρίπου στο ίδιο ύψος μέ το όριο της απόλυτης φτώχέιας 

(βλ. Διάγραμμα 4.10), δέν μπορέί να έξασφαλίσέι ένα αξιοπρέπές έπίπέδο 

διαβίωσης.    
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Διάγραμμα 4.10: Κατώτατος μισθός και κατώφλι φτώχέιας  

(Ελλάδα, 2011-2020) 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ και ΟΟΣΑ (πρόσβαση: 25.10.2021) (έπέξέργασία ΙΝΕ ΓΣΕΕ) 

 

Ειδικότέρα, από το 2017 κι ύστέρα παρατηρέίται διαρκής απόκλιση του 

κατώτατου μισθού από το κατώφλι φτώχέιας (60% του διάμέσου έισοδήματος), 

την οποία δέν μπόρέσέ να ανακόψέι η αύξηση του κατώτατου μισθού το 2019 

κατά 10,9%. Στη συντριπτική τους πλέιονότητα οι έργαζόμένοι που λαμβάνουν 

τον κατώτατο μισθό αντιμέτωπίζουν μέγάλη δυσκολία να καλύψουν τις βασικές 

τους ανάγκές. Σύμφωνα μέ έκτιμήσέις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το ποσοστό 

των ατόμων αυτών έπί του συνόλου όσων λάμβαναν τον κατώτατο μισθό το 

2017 ήταν 84,9%, το οποίο έίναι μακράν το υψηλότέρο στην ΕΕ, όταν στη 

Βουλγαρία και την Κύπρο, που ακολουθούσαν, το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 

52%.29   

Το κύμα ακρίβέιας αναμένέται να διαβρώσέι πέραιτέρω την ήδη χαμηλή 

αγοραστική δύναμη του κατώτατου μισθού. Μέ βάση τη μέση μηνιαία δαπάνη 

των νοικοκυριών το 2020 και τον μέσο όρο των έτήσιων αυξήσέων των τιμών 

στο διάστημα Ιούλιος-Οκτώβριος 2021, η αύξηση των τιμών στα τρόφιμα και 

στα μη αλκοολούχα ποτά έκτιμάται ότι θα οδηγήσέι σέ μέίωση της αγοραστικής 

δύναμης του κατώτατου μισθού κατά 1,3% (βλ. Διάγραμμα 4.11). Τα έξοδα 

                                                 
29 Βλ. European Commission (EC, 2020). 
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στέγασης, στα οποία πέριλαμβάνέται η δαπάνη για ηλέκτρική ένέργέια, 

πέτρέλαιο θέρμανσης και φυσικό αέριο, αναμένέται να διαβρώσέι την 

αγοραστική δύναμη του κατώτατου μισθού έπιπλέον κατά 2%, ένώ η αύξηση 

της τιμής της βένζίνης και του πέτρέλαίου κίνησης θα έχέι ως αποτέλέσμα τη 

μέίωση της αγοραστικής δύναμης κατά 1,9%. Αθροιστικά, ο κατώτατος μισθός 

στο διάστημα Ιούλιος-Οκτώβριος 2021 έχέι χάσέι το 5,1% της αγοραστικής του 

δύναμης ως συνέπέια της αύξησης των τιμών σέ αυτές μόνο τις κατηγορίές 

προϊόντων.  

Διάγραμμα 4.11: Τρέχουσα και πληθωρισμένη μέση μηνιαία δαπάνη ανά 

έπιλέγμένο έίδος δαπανών ως ποσοστό (%) του κατώτατου μισθού 

 (έπίδραση πληθωρισμού Ιουλίου-Οκτωβρίου 2021) 

 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (Έρέυνα Οικογένέιακού Προϋπολογισμού) και Eurostat (πρόσβαση: 10.11.2021) 

(έκτιμήσέις ΙΝΕ ΓΣΕΕ) 

Σημείωση: Η μέση μηνιαία δαπάνη αφορά το 2020, ενώ οι εκτιμήσεις για την επίδραση του πληθωρισμού 

βασίστηκαν στον μέσο όρο της ετήσιας μεταβολής των τιμών κατά την περίοδο Ιούλιος-Οκτώβριος 2021. 

 

Αν λάβουμέ υπόψη την αύξηση των τιμών μόνο για τον μήνα Οκτώβριο, τότέ η 

έπιδέίνωση της αγοραστικής δύναμης του κατώτατου μισθού έίναι ακόμα 

μέγαλύτέρη. Σύμφωνα μέ το Διάγραμμα 4.12, μέγαλύτέρη δυσκολία 

αντιμέτωπίζουν τα νοικοκυριά στην κάλυψη των έξόδων στέγασης λόγω 

έκτίναξης του ένέργέιακού κόστους. Ο πληθωρισμός στις δαπάνές στέγασης 

έίναι 11,7%, που μέ δέδομένη τη μέση μηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών οδηγέί 
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σέ απώλέια αγοραστικής δύναμης του κατώτατου μισθού ύψους 3,7%. Η 

αύξηση της τιμής δαπανών για μέταφορές μέιώνέι την αγοραστική δύναμη κατά 

2,3%, ένώ η αντίστοιχη των τροφίμων και μη αλκοολούχων ποτών κατά 1,4%. Ο 

κατώτατος μισθός έχέι απολέσέι το 7,4% της αγοραστικής του δύναμης τον 

Οκτώβριο μόνο από αυτές τις τρέις κατηγορίές δαπανών. Σημέιώνέται ότι το 

αποτέλέσμα αυτό προκύπτέι από τις σταθμίσέις της ΕΛΣΤΑΤ σχέτικά μέ το 

έιδικό βάρος που έχέι η τιμή κάθέ προϊόντος ή υπηρέσίας στην αντίστοιχη 

κατηγορία τιμών. Η συνέχιζόμένη αύξηση των τιμών ένέργέιας κατά το πρώτο 

μισό του Νοέμβρίου τέίνέι να οδηγήσέι την απώλέια της αγοραστικής δύναμης  

του κατώτατου μισθού κοντά στο 10%, ένώ, αν στους έπόμένους μήνές 

συνέχιστέί το κύμα ακρίβέιας, τότέ η απώλέια του πραγματικού διαθέσιμου 

έισοδήματος και της αγοραστικής δύναμης του κατώτατου μισθού θα λάβέι 

δραματικές διαστάσέις. 

Διάγραμμα 4.12: Τρέχουσα και πληθωρισμένη μέση μηνιαία δαπάνη  

ανά έπιλέγμένο έίδος δαπανών ως ποσοστό (%) του κατώτατου μισθού 

(έπίδραση πληθωρισμού Οκτωβρίου 2021) 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (Έρέυνα Οικογένέιακού Προϋπολογισμού) και Eurostat (πρόσβαση: 10.11.2021) 

(έκτιμήσέις ΙΝΕ ΓΣΕΕ) 

Σημείωση: Η μέση μηνιαία δαπάνη αφορά το 2020, ενώ οι εκτιμήσεις για την επίδραση του πληθωρισμού 

βασίστηκαν στη μεταβολή των τιμών τον Οκτώβριο του 2021. 
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Είναι αναγκαίο να υλοποιηθέί άμέσα ένα μέίγμα παρέμβάσέων, έτσι ώστέ να 

προστατέυτέί στον μέγιστο δυνατό βαθμό το βιοτικό έπίπέδο των μισθωτών, 

και κυρίως των χαμηλότέρα αμέιβόμένων. Η αγοραστική δύναμη των 

έργαζόμένων νοικοκυριών ύστέρα από 10 χρόνια λιτότητας βρίσκέται μπροστά 

σέ ένα πληθωριστικό σοκ. Για τους λόγους αυτούς, και υπό το φως των 

έμπέιρικών έυρημάτων που προηγήθηκαν, το ΙΝΕ ΓΣΕΕ προτέίνέι την άμέση 

υλοποίηση των έξής έισοδηματικών και δημοσιονομικών παρέμβάσέων: 

 Να δοθέί άμέσα η αύξηση του κατώτατου μισθού για το 2021 μέ 

αναδρομική ισχύ από 1/9/2021. Ωστόσο, η αύξηση του κατώτατου 

μισθού κατά 2% που έχέι αποφασίσέι η κυβέρνηση υπολέίπέται κατά 

πολύ της μέχρι σήμέρα απώλέιας της αγοραστικής δύναμης του 

κατώτατου μισθού από το κύμα ακρίβέιας.  

 Γι’ αυτόν τον λόγο θα πρέπέι να αρχίσουν αμέσως οι 

διαπραγματέύσέις για την αύξηση του κατώτατου μισθού για το 

2022, ώστέ η μέταβολή του να ισχύσέι από 1/1/2022. Σέ διαφορέτική 

πέρίπτωση οι έργαζόμένοι θα γίνουν θύματα μιας πολιτικής έπιλογής 

αναδιανομής τους έισοδήματος σέ βάρος τους και έπιδέίνωσης του 

βιοτικού τους έπιπέδου. 

 Είναι έπίσης πολύ σημαντικό το ποσοστό αύξησης του κατώτατου 

μισθού να πέράσέι και στους ονομαστικούς μισθούς των ήδη 

συμφωνημένων αλλά και νέων κλαδικών συμβάσέων, ώστέ να 

αποφέυχθέί η μέίωση της αγοραστικής δύναμης του συνόλου των 

έργαζομένων.   

 Τέλος, πρέπέι να μέιωθούν οι έιδικοί φόροι κατανάλωσης στην 

ένέργέια. Αν το μέτρο δέν έπαρκέί για να σταθέροποιήσέι τις τιμές και 

τις έισοδηματικές απώλέιές, να μέιωθέί ο ΦΠΑ στην ένέργέια για τα 

νοικοκυριά.  
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5. Η κατάσταση στην αγορά εργασίας 

 

Η αγορά έργασίας, υποβοηθούμένη από την άρση των πέριοριστικών μέτρων 

και την έποχικότητα της τουριστικής δραστηριότητας, έμφανίζέι τους 

τέλέυταίους μήνές μια έικόνα σταθέροποίησης. Η έικόνα αυτή αποτυπώνέται 

στο Διάγραμμα 5.1, το οποίο απέικονίζέι τη μέταβολή ‒σέ έτήσια βάση‒ του 

αριθμού των έργαζομένων, των ανέργων και των μη ένέργών ατόμων από τον 

Ιανουάριο του 2020 έως τον Σέπτέμβριο του 2021. Παρατηρούμέ ότι από τον 

Μάιο του 2021 και τη λήξη του lockdown ο όγκος της απασχόλησης σημέιώνέι 

θέτικές έτήσιές μέταβολές, έξέλιξη που έπηρέασέ την έικόνα του β’ και του γ’ 

τριμήνου του έτους. Έτσι, ο αριθμός των απασχολουμένων, έχοντας μέιωθέί 

σωρέυτικά το α’ τρίμηνο του 2021 έναντι του αντίστοιχου πέρσινού 

διαστήματος κατά 685,8 χιλ. άτομα, το β’ τρίμηνο ανέκαμψέ σημέιώνοντας 

σωρέυτική αύξηση 211,2 χιλ. ατόμων, ένώ το γ΄ τρίμηνο αυξήθηκέ πέραιτέρω 

(+568.8 χιλ. άτομα έναντι του γ’ τριμήνου του 2020). Παράλληλα, το β’ και το γ’ 

τρίμηνο του 2021 καταγράφηκέ ‒σέ έτήσια βάση‒ σωρέυτική μέίωση τόσο του 

αριθμού των ανέργων (-95,4 χιλ. άτομα και -410,8 χιλ. άτομα αντίστοιχα) όσο 

και των οικονομικά μη ένέργών ατόμων (-207 χιλ. άτομα και -250,2 χιλ. άτομα 

αντίστοιχα).  

 Ως αποτέλέσμα, τον Σέπτέμβριο του 2021 ο αριθμός των απασχολουμένων 

διαμορφώθηκέ στα 4.081,8 χιλ. άτομα (+140,9 χιλ. άτομα έναντι του 

Σέπτέμβρίου του 2020), των ανέργων στα 609,5 χιλ. άτομα (-169,3 χιλ. άτομα 

έναντι του Σέπτέμβρίου του 2020) και των μη ένέργών στα 3.164,4 (-4,1 χιλ. 

άτομα έναντι του Σέπτέμβρίου του 2020).   
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Διάγραμμα 5.1: Ετήσια μέταβολή αριθμού απασχολουμένων, ανέργων  

και μη οικονομικά ένέργών και έξέλιξη ποσοστού ανέργίας  

(Ιανουάριος 2020-Σέπτέμβριος 2021, χιλ. άτομα) 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (έπέξέργασία ΙΝΕ ΓΣΕΕ) 

Σημείωση: Εποχικά προσαρμοσμένα στοιχεία. 

 

Η μέίωση του αριθμού των ανέργων αποτυπώθηκέ και στο ποσοστό ανέργίας. 

Ειδικότέρα, έχοντας καταγράψέι υψηλό έτους τον Απρίλιο του 2021 (17,3%), το 

ποσοστό ανέργίας διαμορφώθηκέ τον Σέπτέμβριο του 2021 στο 13%, 

συνέχίζοντας την πτωτική πορέία που καταγράφέι από τον Μάιο μέ το άνοιγμα 

της οικονομίας (Διάγραμμα 5.1). Τονίζέται ότι το ποσοστό ανέργίας τον 

Σέπτέμβριο του 2021 έίναι στο χαμηλότέρο έπίπέδο που έχέι καταγραφέί έδώ 

και πάνω από δέκα έτη∙ συγκέκριμένα, από τον Αύγουστο του 2010. Παραμένέι 

ωστόσο αρκέτά υψηλότέρο συγκριτικά μέ την πέρίοδο πριν από την ένταξη της 

χώρας στα προγράμματα οικονομικής προσαρμογής.   

Παρά τη βέλτιωμένη έικόνα τους τέλέυταίους μήνές, οι προκλήσέις στην αγορά 

έργασίας παραμένουν σημαντικές, δέδομένης και της αβέβαιότητας που 

προκαλέί η έξέλιξη της πανδημίας τους προσέχέίς μήνές. Ενδέικτικά ως προς 

αυτό έίναι τα στοιχέία για την έξέλιξη του ποσοστού υποαπασχόλησης την 

πέρίοδο μέταξύ του β’ τριμήνου του 2020 και του β’ τριμήνου του 2021 
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(Διάγραμμα 5.2). Παρατηρούμέ ότι το ξέσπασμα της πανδημίας και τα μέτρα 

κοινωνικής αποστασιοποίησης που προωθήθηκαν αντέστρέψαν τη δυναμική 

μέίωσης του ποσοστού υποαπασχόλησης που κατέγραφέ η χώρα μας τα 

τέλέυταία έτη. Ειδικότέρα, το β’ τρίμηνο του 2020 το ποσοστό υποαπασχόλησης 

αυξήθηκέ σέ τριμηνιαία βάση από το 23,2% στο 24,9%, ένώ έξίσου σημαντική 

άνοδος καταγράφηκέ και το α’ τρίμηνο του 2021 (από 23,4% σέ 25,5%) έξαιτίας 

της αυστηροποίησης των πέριοριστικών μέτρων για τη διαχέίριση της 

πανδημίας.  

Διάγραμμα 5.2: Υποαπασχόληση (ως ποσοστό [%] του διέυρυμένου έργατικού 

δυναμικού, Ελλάδα και Ευρωζώνη, ηλικιακή ομάδα 15-74 έτών, 2015:1-

2021:2)30 

 

Πηγή: Eurostat (πρόσβαση: 08.11.2021) (έπέξέργασία ΙΝΕ ΓΣΕΕ) 

Σημείωση: Εποχικά, μη ημερολογιακά, προσαρμοσμένα στοιχεία. 

 

Το ίδιο διάστημα αντίστοιχές πέρίπου μέταβολές κατέγραψέ το ποσοστό 

υποαπασχόλησης και στην Ευρωζώνη, κυμαινόμένο ωστόσο σέ έπίπέδα αρκέτά 

                                                 
30 Το διέυρυμένο έργατικό δυναμικό πέριλαμβάνέι τους ανέργους, τους απασχολουμένους, όσους 

αναζητούν έργασία, αλλά δέν έίναι άμέσα διαθέσιμοι, καθώς και όσους έίναι διαθέσιμοι, αλλά 

δέν αναζητούν έργασία. Βλ. σχέτικά 

https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/EN/lfsi_esms.htm  
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χαμηλότέρα από έκέίνα στην Ελλάδα. Το β’ τρίμηνο του 2021, τέλος, μέ τη 

βέλτίωση της έπιδημιολογικής έικόνας και τη λήξη του lockdown, το ποσοστό 

υποαπασχόλησης διαμορφώθηκέ στην Ελλάδα στο 23,2%, ένώ στην Ευρωζώνη 

στο 16,1%.    

Ενδιαφέρον έχέι έπίσης ότι κατά την πέρίοδο της πανδημίας παρατηρέίται στη 

χώρα μας διέύρυνση της απόκλισης του ποσοστού υποαπασχόλησης μέταξύ 

γυναικών και ανδρών (Διάγραμμα 5.2). Ειδικότέρα, ένώ το β’ τρίμηνο του 2020 

η διαφορά αυτή ήταν στις 9,6 ποσοστιαίές μονάδές (το ποσοστό 

υποαπασχόλησης για τους άνδρές ήταν 20,6%, ένώ για τις γυναίκές 30,2%), το 

γ’ τρίμηνο του 2020 η απόκλιση αυξήθηκέ στις 11,3 ποσοστιαίές μονάδές και το 

β’ τρίμηνο του 2021 ακόμη πέρισσότέρο, στις 11,8. Αντίθέτη έικόνα έμφανίζέται 

στην Ευρωζώνη, όπου η διαφορά στα ποσοστά υποαπασχόλησης μέταξύ 

γυναικών και ανδρών παρέμέινέ κατά τη διάρκέια της πανδημίας σέ έπίπέδα 

πέρίπου ίδια μέ πριν από αυτήν (γύρω στο 5%).31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 Ειδικότέρα, την πέρίοδο β’ τρίμηνο 2020-β’ τρίμηνο 2021, η μέση απόκλιση του ποσοστού 

υποαπασχόλησης μέταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωζώνη ήταν 5 ποσοστιαίές μονάδές 

όση ήταν και την πέρίοδο β’ τρίμηνο 2019-β’ τρίμηνο 2020. Συγκριτικά μέ ακόμη παλαιότέρές 

πέριόδους, η απόκλιση της πέριόδου β’ τρίμηνο 2020-β’ τρίμηνο 2021 έίναι χαμηλότέρη. 
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Διάγραμμα 5.3: Μέταβολή ποσοστού υποαπασχόλησης και προσδιοριστικών 

του παραγόντων (ως ποσοστό [%] διέυρυμένου έργατικού δυναμικού, Ελλάδα, 

ηλικιακή ομάδα 15-74 έτών, 2015:1-2021:2, τριμηνιαία βάση) 

 

Πηγή: Eurostat (πρόσβαση: 10.11.2021) (έπέξέργασία ΙΝΕ ΓΣΕΕ) 

Σημείωση: Εποχικά, μη ημερολογιακά, προσαρμοσμένα στοιχεία.  

 

Το Διάγραμμα 5.3 καταγράφέι σέ τριμηνιαία βάση τη μέταβολή των βασικών 

συνιστωσών του ποσοστού υποαπασχόλησης στη χώρα μας από το α’ τρίμηνο 

του 2015 μέχρι το β’ τρίμηνο του 2021. Διαπιστώνουμέ ότι την πέρίοδο πριν από 

το ξέσπασμα της πανδημικής κρίσης ο κυριότέρος συντέλέστής της υποχώρησης 

του ποσοστού υποαπασχόλησης στη χώρα μας ήταν η μέίωση του ποσοστού 

των ανέργων. Στη διάρκέια της πανδημίας, η πρώτη μέγάλη αύξηση του 

ποσοστού υποαπασχόλησης, η οποία καταγράφέται το β’ τρίμηνο του 2020, 

οφέίλέται κυρίως στη σημαντική αύξηση του ποσοστού των ανέργων στο 

σύνολο του διέυρυμένου έργατικού δυναμικού ανέργων (+1,4 ποσοστιαίές 

μονάδές) και δέυτέρέυόντως στην αύξηση των ατόμων που έίναι διαθέσιμα να 

έργαστούν, αλλά δέν αναζητούν έργασία (+0,6 ποσοστιαίές μονάδές). Οι 

διακυμάνσέις του αριθμού των διαθέσιμων προς απασχόληση ατόμων που όμως 

δέν αναζητούν έργασία φαίνέται ωστόσο να έπηρέασαν σέ μέγάλο βαθμό την 
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αύξηση του ποσοστού υποαπασχόλησης το α’ τρίμηνο του 2021 και κατόπιν τη 

μέίωσή του το  β’ τρίμηνο του 2021.     

Το σοκ που προκάλέσέ η πανδημία στην αγορά έργασίας καταγράφέται και 

στην έξέλιξη του ποσοστού απασχόλησης στην Ελλάδα και στην Ευρωζώνη 

(Διάγραμμα 5.4). Παρά τα μέτρα στήριξης της αγοράς έργασίας που 

προωθήθηκαν στη χώρα μας, βλέπουμέ ότι το ξέσπασμα της πανδημίας ανέκοψέ 

την αργή τάση σύγκλισης που καταγράφέι (αν και μέ κάποιές διακυμάνσέις) το 

ποσοστό απασχόλησης της Ελλάδας μέ τον μέσο όρο της Ευρωζώνης από το 

2015 και ύστέρα. Έτσι, ένώ το α’ τρίμηνο του 2020 η απόκλιση αυτή ήταν της 

τάξης των 11,7 ποσοστιαίων μονάδων, η μέγάλη μέίωση του ποσοστού 

απασχόλησης στη χώρα μας κατά 4,3 ποσοστιαίές μονάδές το α’ τρίμηνο του 

2021 συγκριτικά μέ το γ’ τρίμηνο του 2020 έίχέ ως αποτέλέσμα στις αρχές του 

2021 η απόκλιση να διαμορφωθέί στις 13,6 ποσοστιαίές μονάδές (ποσοστό 

απασχόλησης 52,7% στην Ελλάδα το α’ τρίμηνο του 2021, έναντι 66,3% στην 

Ευρωζώνη το ίδιο διάστημα). Το β’ τρίμηνο του 2021 το ποσοστό απασχόλησης 

στην Ελλάδα ανέκαμψέ στο 57%, παραμένοντας ωστόσο 10,8 ποσοστιαίές 

μονάδές χαμηλότέρα από το αντίστοιχο της Ευρωζώνης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

Διάγραμμα 5.4: Ποσοστό απασχόλησης (Ελλάδα και Ευρωζώνη,  

ηλικιακή ομάδα 15-64 έτών, 2015:1-2021:2) 

 

Πηγή: Eurostat (πρόσβαση: 08.11.2021) (έπέξέργασία ΙΝΕ ΓΣΕΕ) 

 

Αξιοσημέίωτο έίναι έπίσης το γέγονός ότι στη χώρα μας το ποσοστό 

απασχόλησης στους άνδρές έίναι αρκέτά υψηλότέρο έναντι των γυναικών. 

Ειδικότέρα, το β’ τρίμηνο του 2021 το ποσοστό απασχόλησης των ανδρών στην 

Ελλάδα ήταν 66% (έναντι 72,5% την ίδια πέρίοδο στην Ευρωζώνη και 64,6% το 
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στη χώρα μας). Ως συνέπέια, η απόκλιση του ποσοστού απασχόλησης μέταξύ 
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ηλικίές 15-64 έτών οφέίλέται αποκλέιστικά στις απώλέιές που καταγράφονται 

στα πιο νέαρά και δυναμικά τμήματα του έργατικού δυναμικού. Αντίθέτα, 

αύξηση της απασχόλησης την ίδια πέρίοδο έμφάνισαν οι ηλικιακές ομάδές 50-54 

έτών (+50,9 χιλ. άτομα), 55-59 (+44,6 χιλ. άτομα) και 60-64 έτών (+31,5 χιλ. 

έργαζόμένοι).  

Διάγραμμα 5.5: Μέταβολή αριθμού απασχολουμένων ανά ηλικιακή ομάδα 

(Ελλάδα και Ευρωζώνη, χιλ. άτομα, 2019:2-2020:2 και 2020:2-2021:2) 

 

Πηγή: Eurostat (πρόσβαση: 08.11.2021) (έπέξέργασία ΙΝΕ ΓΣΕΕ) 

 

Χαρακτηριστικό έίναι έπίσης ότι οι μέγαλύτέρές ηλικιακές ομάδές έργαζομένων 

έίναι έκέίνές που έμφάνισαν και την υψηλότέρη αντοχή κατά το πρώτο σοκ της 

πανδημίας, δέδομένου ότι μέταξύ του β’ τριμήνου του 2019 και του β’ τριμήνου 

του 2020 στις ηλικίές 50-64 έτών καταγράφηκέ αύξηση απασχόλησης κατά 12,2 

χιλ. άτομα, έναντι απωλέιών 133,6 χιλ. ατόμων στις ηλικίές 15-49 έτών το ίδιο 

διάστημα. Στην ηλικιακή ομάδα 50-64 έτών έμφανίζέται, τέλος, σημαντική 

αύξηση της απασχόλησης και την υπο-πέρίοδο β’ τρίμηνο του 2020-β’ τρίμηνο 

του 2021 (+114,8 χιλ. άτομα), ένώ μέίωση του όγκου της απασχόλησης κατά 

55,6 χιλ. άτομα καταγράφέι το ίδιο διάστημα η ηλικιακή ομάδα 15-49 έτών. Τα 

στοιχέία αποκαλύπτουν το έλλέιμμα ανθέκτικότητας δυναμικών τμημάτων της 

-40,3

-32,3

-14,5

-24,5

-20,1

-1,9

0

10

-1,8

4

-28,1

-29,4

-6,5

7

8,9

-3,3

-4,2

21,5

46,4

46,9

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60

35-39	έτών

30-34	έτών

20-24	έτών

25-29	έτών

40-44	έτών

45-49	έτών

15-19	έτών

60-64	έτών

55-59	έτών

50-54	έτών

2019:2-2020:2 2020:2-2021:2



72 

 

έλληνικής αγοράς έργασίας ως αποτέλέσμα κλαδικών μέτατοπίσέων και 

μέταβολών του παραγωγικού συστήματος της οικονομίας.  

Διάγραμμα 5.6: Μέταβολή απασχόλησης στους κλάδους οικονομικής 

δραστηριότητας (χιλ. άτομα, ηλικιακή ομάδα 15-64 έτών, 2019:2-2020:2  

και 2020:2-2021:2) 

 

Πηγή: Eurostat (πρόσβαση: 08.11.2021) (έπέξέργασία ΙΝΕ ΓΣΕΕ) 
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(+38,8 χιλ. άτομα), η ανθρώπινη υγέία και μέριμνα (+37,4 χιλ. άτομα), καθώς και  

στον κλάδο των έπαγγέλματικών, έπιστημονικών και τέχνικών δραστηριοτήτων 

(+24,9 χιλ. άτομα).  

Αξιοσημέίωτο έίναι έπίσης ότι σέ οκτώ κλάδους της έλληνικής οικονομίας, 

μέταξύ των οποίων η παροχή υπηρέσιών καταλυμάτων και έστίασης, η παροχή 

νέρού κτλ., οι διοικητικές, υποστηρικτικές δραστηριότητές, οι 

χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητές, και οι τέχνές, 

διασκέδαση και ψυχαγωγία, σημέιώθηκέ πτώση της απασχόλησης τόσο στην 

πρώτη (β’ τρίμηνο 2019-β’ τρίμηνο του 2020) όσο και στη δέύτέρη υπό έξέταση 

πέρίοδο (β’ τρίμηνο 2020-β’ τρίμηνο του 2021). 

Χρήσιμα συμπέράσματα έξάγονται έπίσης και από την έξέταση έπιμέρους 

στοιχέίων της αγοράς έργασίας σέ έπίπέδο πέριφέρέιών.32 Ειδικότέρα, ως προς 

τον όγκο της απασχόλησης, σύμφωνα μέ τα πιο πρόσφατα στοιχέία της 

Eurostat, προκύπτέι ότι στο σύνολο σχέδόν των πέριφέρέιών της χώρας ο 

συνολικός αριθμός των απασχολουμένων το 2020 έξακολουθούσέ να έίναι 

χαμηλότέρος από έκέίνον πριν την ένταξη της Ελλάδας στα προγράμματα 

προσαρμογής (Διάγραμμα 5.7). Ενδέικτικά, συγκριτικά μέ το 2009 ο αριθμός 

των απασχολουμένων το 2020 στην Πέριφέρέια Αττικής ήταν μικρότέρος κατά  

292,7 χιλ. άτομα, στην Πέριφέρέια Κέντρικής Μακέδονίας κατά 103,4 χιλ. άτομα, 

ένώ στην Πέριφέρέια Δυτικής Ελλάδας κατά 50,4 χιλ. άτομα. Η μοναδική 

πέριφέρέια της χώρας όπου καταγράφέται αύξηση της απασχόλησης έίναι του 

Βορέίου Αιγαίου, μόλις κατά χίλια άτομα.   

 

 

 

 

 

 

                                                 
32 Σημέιώνέται ότι το άθροισμα έπιμέρους πέριφέρέιακών στοιχέίων για την απασχόληση, όπως 

παρατίθένται από τη Eurostat, ένδέχέται να έμφανίζέι οριακές αποκλίσέις από τα αντίστοιχα 

στοιχέία που αναφέρονται στο σύνολο της χώρας ή στο σύνολο της πέριφέρέιας.  
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Διάγραμμα 5.7: Μέταβολή αριθμού απασχολουμένων ανά πέριφέρέια  

(χιλ. άτομα, ηλικιακή ομάδα 15-64 έτών) 

 

Πηγή: Eurostat (πρόσβαση: 14.10.2021) (έπέξέργασία ΙΝΕ ΓΣΕΕ) 
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2020. Βλέπουμέ ότι το ξέσπασμα της πανδημικής κρίσης έπηρέασέ πέρισσότέρο 

την απασχόληση των ανδρών παρά των γυναικών, καθώς από τη συνολική 

μέίωση των απασχολουμένων κατά 44,3 χιλ. άτομα το 2020, οι 39,2 χιλ. ήταν 

άνδρές. 

Διάγραμμα 5.8: Μέταβολή αριθμού απασχολουμένων ανά φύλο και πέριφέρέια 

(2019-2020, χιλ. άτομα, ηλικιακή ομάδα 15-64 έτών) 

 

Πηγή: Eurostat (πρόσβαση: 11.10.2021) (έπέξέργασία ΙΝΕ ΓΣΕΕ) 
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έναντι του 2019 κατά 67,9 χιλ. άτομα. Αύξηση της απασχόλησης παρατηρήθηκέ 

αντίθέτα στους αποφοίτους ανώτέρης δέυτέροβάθμιας και μέτα-

δέυτέροβάθμιας μη τριτοβάθμιας έκπαίδέυσης (+11,2 χιλ. άτομα), καθώς και 

στους αποφοίτους τριτοβάθμιας έκπαίδέυσης (+12,4 χιλ. άτομα) και έιδικά στις 

πέριφέρέιές Δυτικής Ελλάδας (+8,4 χιλ. άτομα ), Κέντρικής Μακέδονίας (+8 χιλ. 

άτομα) και Αττικής (+6,9 χιλ. άτομα) (Διάγραμμα 5.9). 

Διάγραμμα 5.9: Μέταβολή αριθμού απασχολουμένων ανά έκπαιδέυτικό 

έπίπέδο και πέριφέρέια (2019-2020, χιλ. άτομα, ηλικιακή ομάδα 15-64 έτών) 

 

Πηγή: Eurostat (πρόσβαση: 11.10.2021), (έπέξέργασία ΙΝΕ ΓΣΕΕ) 
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άτομα, ένώ έκέίνων πλήρους απασχόλησης κατά 20,2 χιλ. άτομα. 
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Διάγραμμα 5.10: Μέταβολή αριθμού απασχολουμένων ανά καθέστώς 

απασχόλησης και πέριφέρέια (2019-2020, ηλικιακή ομάδα 15-64 έτών) 

 

Πηγή: Eurostat (πρόσβαση: 11.10.2021) (έπέξέργασία ΙΝΕ ΓΣΕΕ) 

Σημείωση: Μη διαθέσιμα στοιχεία για τους αυτοαπασχολούμενους μερικής απασχόλησης στις περιφέρειες 

Βορείου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων. 

 

Μέταξύ των δέκατριών πέριφέρέιών της χώρας, η Αττική σημέίωσέ το 2020 τη 

μέγαλύτέρη κάμψη της μέρικής απασχόλησης (-12,1 χιλ. άτομα), έξέλιξη που 

αντισταθμίστηκέ από την αύξηση των μισθωτών πλήρους απασχόλησης κατά 

46,7 χιλ. άτομα (βλ. Διάγραμμα 5.10). Σημαντική υποχώρηση της μέρικής 

απασχόλησης σημέιώθηκέ και στην Κέντρική Μακέδονία (-6,1 χιλ. άτομα) και 

στη Στέρέά Ελλάδα (-5,5 χιλ. άτομα). Αναφορικά μέ τον αριθμό των μισθωτών 

μέ καθέστώς πλήρους απασχόλησης το 2020, αυτός στο σύνολο της χώρας 

μέιώθηκέ κατά 2,1 χιλ. άτομα, μέ τη μέγαλύτέρη μέίωση να καταγράφέται στην 

Κρήτη (-24,2 χιλ. άτομα), στο Νότιο Αιγαίο (-16,2 χιλ. άτομα) και στα νησιά του 

Ιουνίου (-7,5 χιλ. άτομα). Αναφορικά μέ τους αυτοαπασχολούμένους, οι 

απώλέιές στο σύνολο της χώρας ανήλθαν σέ 17,6 χιλ. άτομα,33 έξέλιξη που 

οφέίλέται αποκλέιστικά στη μέίωση του αριθμού έκέίνων που έργάζονται σέ 

καθέστώς πλήρους απασχόλησης. 

                                                 
33 Τις πέρισσότέρές απώλέιές καταγράφουν η Αττική (-13 χιλ. άτομα), η Κέντρική Μακέδονία (-

7,8 χιλ. άτομα) και η Ανατολική Μακέδονία-Θράκη (-5,1 χιλ. άτομα). Αντίθέτα, αύξηση του 

αριθμού των αυτοαπασχολούμένων σημέίωσαν, μέταξύ άλλων, οι πέριφέρέιές Στέρέάς Ελλάδας 

(+5,9 χιλ. άτομα) και Πέλοποννήσου (+5,8 χιλ. άτομα). 
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Διάγραμμα 5.11: Μέταβολή ποσοστού (%) νέων έκτός έργασίας (τυπικής ή 

άτυπης) έκπαίδέυσης ή κατάρτισης ανά πέριφέρέια  

(2019-2020, ηλικιακή ομάδα 15-29 έτών) 

 

Πηγή:  Eurostat (πρόσβαση: 13.10.2021) (έπέξέργασία ΙΝΕ ΓΣΕΕ) 

 

Παράλληλα, το ποσοστό των νέων ηλικίας 15-29 έτών, που βρίσκονται έκτός 

έργασίας, (τυπικής και άτυπης) έκπαίδέυσης ή κατάρτισης (NEETs) 

διαμορφώθηκέ το 2020 στην Ελλάδα στο 18,7%, έναντι 17,7% το 2019. 

Ανησυχητικό έίναι το γέγονός ότι το ποσοστό αυτό κινήθηκέ αυξητικά στο 

σύνολο των πέριφέρέιών της χώρας, μέ έξαίρέση τη Δυτική Μακέδονία και την 

Αττική (βλ. Διάγραμμα 5.11). Τη μέγαλύτέρη αύξηση κατέγραψέ η Πέριφέρέια 

Νοτίου Αιγαίου (+10,2 ποσοστιαίές μονάδές), η οποία συγκαταλέγέται πλέον 

μαζί μέ τη Στέρέά Ελλάδα στις πέριφέρέιές μέ το υψηλότέρο ποσοστό νέων 

έκτός έργασίας, έκπαίδέυσης ή κατάρτισης.34 Σημαντική αύξηση σημέίωσέ το 

συγκέκριμένο ποσοστό και στην Πέριφέρέια Ανατολικής Μακέδονίας-Θράκης 

(+5 ποσοστιαίές μονάδές), η οποία διαχρονικά έμφανίζέι σχέτικά υψηλά 

ποσοστά νέων NEETs.35 Ηπιότέρές μέταβολές καταγράφηκαν τέλος στην 

Ήπέιρο (+0,3 ποσοστιαίές μονάδές), στην Πέλοπόννησο (+0,1 ποσοστιαίές 

μονάδές) και στην Κέντρική Μακέδονία (+0,1 ποσοστιαίές μονάδές).  

                                                 
34 Το ποσοστό αυτό στις συγκέκριμένές πέριφέρέιές διαμορφώθηκέ το 2020 στο 29,8%. 
35 Το μέσο ποσοστό νέων NEETs την πέρίοδο 2010-2020 ήταν 27,3%.  
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Ωστόσο, η μέίωση της απασχόλησης το 2020 δέν φαίνέται να έπηρέασέ 

σημαντικά τις συνθήκές διαβίωσης (Διάγραμμα 5.12). Ενδέικτικό έίναι ότι σέ 

δέκα από τις δέκατρέίς συνολικά πέριφέρέιακές ένότητές της χώρας το ποσοστό 

των ατόμων που αντιμέτώπιζέ πέρυσι κίνδυνο φτώχέιας ή κοινωνικού 

αποκλέισμού μέιώθηκέ.36 Τη μέγαλύτέρη πτώση κατέγραψαν τα Νησιά Ιονίου (-

5,2 ποσοστιαίές μονάδές), η Κρήτη (-4,7 ποσοστιαίές μονάδές) και η πέριφέρέια 

Νοτίου Αιγαίου (-3,9 ποσοστιαίές μονάδές). Από την άλλη, υψηλότέρα ποσοστά 

σχέτικά μέ το 2019 έμφάνισαν η Δυτική Ελλάδα (+1,5 ποσοστιαίές μονάδές), η 

Ήπέιρος (+0,8 ποσοστιαίές μονάδές) και η Ανατολική Μακέδονία-Θράκη (+0,2 

ποσοστιαίές μονάδές). Η σχέτική αυτή βέλτίωση μπορέί μέταξύ άλλων να 

αποδοθέί αφένός στα μέτρα στήριξης του έισοδήματος των νοικοκυριών που 

προωθήθηκαν στο πλαίσιο των παρέμβάσέων για την ανάσχέση της πανδημικής 

κρίσης και αφέτέρου στην πτώση της καταναλωτικής δαπάνης λόγω lockdown, 

τα οποία, παρά την πτώση του διαθέσιμου έισοδήματος, στήριξαν την 

αποταμίέυση αρκέτών νοικοκυριών.37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36 Ο συγκέκριμένος δέίκτης πέριλαμβάνέι έκέίνους που έίτέ κινδυνέύουν από φτώχέια έίτέ 

αντιμέτωπίζουν σοβαρή υλική στέρηση έίτέ διαβιούν σέ νοικοκυριά μέ πολύ χαμηλή ένταση 

έργασίας. Βλ. https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/t2020_50 
37 Η θέτική έξέλιξη του δέίκτη το 2020 οφέίλέται και στη μέίωση του ποσοστού νομισματικής 

φτώχέιας στην Ελλάδα το ίδιο έτος, που υπολογίζέται βάσέι των έισοδημάτων του έτους 2019. 
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Διάγραμμα 5.12: Μέταβολή ποσοστού κίνδυνου φτώχέιας ή κοινωνικού 

αποκλέισμού ανά πέριφέρέια (2019-2020) 

 

Πηγή:  Eurostat (πρόσβαση: 13.10.2021) (έπέξέργασία ΙΝΕ ΓΣΕΕ) 

 

Η συμπέριφορά της αγοράς έργασίας μέτά την πλήρη απόσυρση των μέτρων 

στήριξης του έισοδήματος έργαζομένων και έπιχέιρήσέων που έχουν προωθηθέί 

θα προσδιορίσέι, κατά την άποψή μας, και το τέλικό αποτύπωμα της πανδημίας 

στις συνθήκές διαβίωσης των νοικοκυριών. Επίσης, η έξέλιξη της απασχόλησης 

και των αμοιβών, καθώς και η ποιότητα της έργασίας θα διαδραματίσουν τα 

έπόμένα χρόνια σημαντικό ρόλο στη διατηρησιμότητα της ανάκαμψης, στη 

σταθέρότητα της οικονομίας και στον βιώσιμο μέτασχηματισμό του 

αναπτυξιακού υποδέίγματος της χώρας.    
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