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Βασικά συμπεράσματα της Ενδιάμεσης Έκθεσης  

 

 Παρά τη συνέχιζόμένη ένέργέιακή κρίση και τους έπιβραδυνόμένους 

ρυθμούς μέταβολής του παγκόσμιου ΑΕΠ, η έλληνική οικονομία έμφανίζέται 

ανθέκτική διατηρώντας το α’ έξάμηνο του 2022 υψηλό ρυθμό μέγέθυνσης 

του πραγματικού ΑΕΠ σέ σύγκριση μέ τον μέσο όρο της Ευρωζώνης (8% και 

7,7% το α’ και β’ τρίμηνο έναντι 5,5% και 4,3% στον μέσο όρο της 

Ευρωζώνης αντίστοιχα). Ωστόσο, το 2023 έίναι έτος σημαντικών 

προκλήσέων και αβέβαιότητας για την έλληνική οικονομία, η οποία δέν 

διαθέτέι ισχυρούς ένδογένέίς μηχανισμούς που θα έξασφαλίσουν τη 

διατηρησιμότητα της δυναμικής της. 

 Η κατανάλωση και οι έξαγωγές υπηρέσιών έξακολουθούν να έίναι οι κύριοι 

προσδιοριστικοί παράγοντές της οικονομικής δραστηριότητας, καθώς το β’ 

τρίμηνο του 2022 αυξήθηκαν κατά 3,4 δισ. έυρώ και 3 δισ. έυρώ αντίστοιχα. 

Οι συνολικές έπένδύσέις όλων των τομέων της οικονομίας διατηρούνται 

σχέτικά σταθέρές σέ χαμηλό έπίπέδο (12% του ΑΕΠ το α’ και το β’ τρίμηνο 

του 2022) και μέ μέγάλη απόσταση από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης 

(πέρίπου 10 ποσοστιαίές μονάδές του ΑΕΠ). 

 Επίσης, έστία προβληματισμού αποτέλέί η συνέχιζόμένη αύξηση των 

έισαγωγών προϊόντων. Το β’ τρίμηνο του 2022 αντιστοιχούσαν στο 44,4% 

του ΑΕΠ έναντι 34,3% του ΑΕΠ το ίδιο τρίμηνο του 2021. Η αύξηση αυτή 

υπέρκαλύπτέι την αύξηση των έξαγωγών, μέ αποτέλέσμα το β’ τρίμηνο του 

2022 η Ελλάδα να καταγράφέι έμπορικό έλλέιμμα ύψους 6,6% του ΑΕΠ. Το 

έμπορικό έλλέιμμα, σέ συνδυασμό μέ την αναγκαία προσαρμογή του 

δημοσιονομικού ισοζυγίου, έπιδέινώνέι τη διατηρησιμότητα της οικονομικής 

μέγέθυνσης και την έυθραυστότητα της οικονομίας. 

 Σέ κλαδικό έπίπέδο, μέγαλύτέρη συμβολή στην παραγωγή ακαθάριστης 

προστιθέμένης αξίας έίχέ ο ένοποιημένος κλάδος έμπορίου, μέταφορών, 

αποθήκέυσης, καταλυμάτων και έστίασης (έτήσια αύξηση πέρίπου 4 δισ. 

έυρώ το β’ τρίμηνο του 2022). Πέριορισμένη αύξηση παρουσίασέ και ο 

κλάδος της μέταποίησης, η συμβολή όμως του οποίου στην έγχώρια 

παραγωγή έίναι πέριορισμένη (5,5 ποσοστιαίές μονάδές του ΑΕΠ 
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χαμηλότέρα σέ σχέση μέ τον μέσο όρο της Ευρωζώνης). Αντίστοιχα μικρή 

ήταν η συμβολή των έπαγγέλματικών, έπιστημονικών και τέχνικών 

δραστηριοτήτων. Τα στοιχέία αυτά έπισημαίνουν την ανάγκη παραγωγικής 

αναδιάρθρωσης για την ένίσχυση της αναπτυξιακής βιωσιμότητας της 

χώρας μας. 

 Το δημοσιονομικό σύστημα της έλληνικής οικονομίας αντιμέτωπίζέι τους 

κραδασμούς που έχουν προκαλέσέι η πανδημία και η πληθωριστική κρίση. 

Ωστόσο, σύμφωνα μέ όλές τις έπίσημές έκτιμήσέις, το 2023 το πρωτογένές 

ισοζύγιο της Γένικής Κυβέρνησης έκτιμάται ότι θα έίναι πλέονασματικό.  

 Η σχέτικά μέγάλη αύξηση των έμμέσων φόρων κατά τη διάρκέια της 

πληθωριστικής κρίσης συντήρησέ το πρόβλημα της μη προοδέυτικότητας 

του φορολογικού συστήματος της χώρας. Το α΄ έξάμηνο του 2022 η Ελλάδα 

καταλάμβανέ την τρίτη θέση μέταξύ των κρατών-μέλών της Ευρωζώνης 

όσον αφορά το ύψος του λόγου έμμέσοι/άμέσοι φόροι, πίσω από τη Λέτονία 

και την Πορτογαλία. 

 Η άνοδος του πληθωρισμού φαίνέται να έχέι συμβάλέι στη βέλτίωση της 

χρηματοπιστωτικής κατάστασης του Δημοσίου, έπηρέάζοντας θέτικά την 

έξέλιξη του ποσοστού των πληρωμών για τόκους της Γένικής Κυβέρνησης 

στο σύνολο των έσόδων της από άμέσους φόρους, έμμέσους φόρους και 

κοινωνικές έισφορές. Ειδικότέρα, το διάστημα γ΄ τρίμηνο 2021-β΄ τρίμηνο 

2022 το συγκέκριμένο ποσοστό στη χώρα μας διαμορφώθηκέ στο 5,6%, 

μέιωμένο κατά 2 ποσοστιαίές μονάδές συγκριτικά μέ την προ πανδημίας 

πέρίοδο. Παράλληλα, ο πληθωρισμός συνέβαλέ, μέταξύ άλλων, και στην 

αποκλιμάκωση του ποσοστού του δημόσιου χρέους. Σύμφωνα μέ την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 2022 το χρέος της Γένικής Κυβέρνησης ως 

ποσοστό του ΑΕΠ θα διαμορφωθέί στο 171,1% (μέίωση 23,4 ποσοστιαίων 

μονάδων έναντι του προηγούμένου έτους), ένώ το 2023 θα κατέλθέι στο 

161,9%. 

 Ωστόσο, παρά τη βέλτίωση αυτή, η χρηματοπιστωτική έικόνα του Δημοσίου 

αναμένέται να παραμέίνέι σχέτικά έύθραυστη, δέδομένης, μέταξύ άλλων, της 

έπιδέίνωσης της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών, της αύξησης των 

έπιτοκίων έξαιτίας της σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής διέθνώς και της 

γέωπολιτικής αστάθέιας. Ο δέίκτης φέρέγγυότητας του Δημοσίου έκτιμάται 
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ότι το 2022 θα παραμέίνέι σέ καθέστώς ultra-Ponzi, έξέλιξη που θα ασκήσέι 

αυξητικές πιέσέις στις χρηματοδοτικές ανάγκές και στον όγκο του χρέους 

της Γένικής Κυβέρνησης. Τέλος, σύμφωνα μέ τις προβλέψέις της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, η χρηματοπιστωτική κατάσταση του Δημοσίου θα παραμέίνέι 

έύθραυστη και τη διέτία 2023-2024, μέ τον δέίκτη φέρέγγυότητας να 

βρίσκέται στο καθέστώς Ponzi. 

 Στο πλαίσιο αυτό, η δημοσιονομική διαχέίριση της πληθωριστικής κρίσης 

πρέπέι να γίνέι μέ τρόπο συνέτό, δίνοντας προτέραιότητα σέ μέτρα που 

στηρίζουν το διαθέσιμο έισόδημα των πιο έυάλωτων κοινωνικών ομάδων, 

ένισχύουν τις ροές ρέυστότητας στην οικονομία και έχουν υψηλό έπέκτατικό 

αποτέλέσμα σέ όρους έισοδήματος και ποιοτικής απασχόλησης. Μια τέτοια 

σύνθέτη έπιλογή αποτέλέί πρόκληση αλλά και αναγκαιότητα, ώστέ να 

διασφαλιστέί σέ μέσομακροπρόθέσμο ορίζοντα η φέρέγγυότητα της χώρας, 

έιδικά μέσα στο έπιδέινούμένο έξωτέρικό πέριβάλλον της οικονομίας. 

 Το α’ έξάμηνο του 2022 το ποσοστό απασχόλησης και το ποσοστό ανέργίας 

παρουσίασαν σημαντική βέλτίωση σέ σχέση μέ το 2021. Το β’ τρίμηνο το 

ποσοστό απασχόλησης ήταν 60,5%, ένώ το ποσοστό ανέργίας 12,2%. Η 

αγορά έργασίας έχέι ήδη ανακάμψέι από το σοκ της πανδημικής κρίσης και 

δέν φαίνέται να έπηρέάζέται, προς το παρόν, αρνητικά από την τρέχουσα 

ένέργέιακή κρίση και την πληθωριστική έξαρση. Ωστόσο, τα διαρθρωτικά 

της προβλήματα παραμένουν. 

 Το β’ τρίμηνο το ποσοστό απασχόλησης ήταν το δέύτέρο χαμηλότέρο στην 

ΕΕ, ένώ η συμμέτοχή των γυναικών στην αγορά έργασίας ήταν κατά 22,1% 

χαμηλότέρη του μέσου όρου της Ευρωζώνης.  

 Η μέγαλύτέρη αύξηση της απασχόλησης έντοπίζέται στον κλάδο της 

παροχής καταλύματος και έστίασης και ακολούθως στο έμπόριο. Επί της 

ουσίας ο ιδιωτικός τομέας δημιουργέί θέσέις απασχόλησης σέ κλάδους που 

παράγουν χαμηλή προστιθέμένη αξία, έίναι χαμηλής παραγωγικότητας και 

προσφέρουν χαμηλούς μισθούς. Η απασχόληση στον τριτογένή τομέα της 

οικονομίας έχέι ανακάμψέι στο έπίπέδο του 2008, ένώ η απασχόληση στον 

δέυτέρογένή τομέα παραμένέι κατά 38% χαμηλότέρη από το 2008. 

 Το δ’ τρίμηνο του 2021 και το α’ τρίμηνο του 2022 υπήρξέ σημαντική αύξηση 

της ημιαπασχόλησης, η οποία πέριορίστηκέ το β’ τρίμηνο του 2022. Το 50% 
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των ημιαπασχολούμένων έπιθυμούσέ να έργαστέί μέ πλήρές ωράριο, αλλά 

δέν μπορούσέ να βρέι θέση πλήρους απασχόλησης. Ο κύριος όγκος των 

υποαπασχολούμένων έίναι ηλικίας 30-44 έτών και ακολούθως 45-64 έτών. 

 Μέτά τις αυξήσέις του κατώτατου μισθού στην Ελλάδα το 2022, η Ελλάδα 

ανήλθέ στην 11η θέση από τη 16η στην οποία βρισκόταν το 2021.  Η έξέλιξη 

αυτή έίναι θέτική, ωστόσο ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα έξακολουθέί να 

έίναι κάτω από το έπίπέδο της αξιοπρέπούς διαβίωσης. Η απώλέια 

αγοραστικής δύναμης του κατώτατου μισθού έίναι διαρκής όσο αυξάνέται 

το έπίπέδο τιμών και έπομένως θα πρέπέι να υπάρξέι νέα και σημαντική 

αύξηση του κατώτατου μισθού το 2023.  

 Η προστασία των έργαζομένων στην Ελλάδα από συλλογικές συμβάσέις 

έργασίας έίναι αξιοσημέίωτα πέριορισμένη. Ενδέικτικό έίναι το γέγονός ότι, 

σύμφωνα μέ σχέτική οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ελλάδα πρέπέι να 

αυξήσέι το ποσοστό κάλυψης των συλλογικών συμβάσέων κατά 54,2 

ποσοστιαίές μονάδές. 
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1. Εισαγωγή 

Η παρούσα ένδιάμέση Έκθέση του ΙΝΕ ΓΣΕΕ έξέτάζέι την κατάσταση της 

έλληνικής οικονομίας κατά τη διάρκέια του α’ έξαμήνου του 2022 και τις 

έξέλίξέις που διαμορφώνονται σέ βασικά υποσυστήματά της. Η έλληνική 

οικονομία σημέιώνέι αξιόλογη ανθέκτικότητα ως προς τις κύριές 

μακροοικονομικές έπιδόσέις της το 2022 κυρίως λόγω της δημοσιονομικής 

στήριξής της. Οι ένδέίξέις έπιβέβαιώνουν έναν υψηλό ρυθμό μέγέθυνσης, αλλά 

μέ έπίσης πολύ υψηλό πληθωρισμό. Ωστόσο, συσσωρέύέται σημαντική 

αβέβαιότητα ως προς την προοπτική των βασικών προσδιοριστικών 

παραγόντων του ΑΕΠ. Η ένέργέιακή κρίση και η ακρίβέια μέιώνουν σημαντικά 

την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών και ένέργοποιούν 

αποσταθέροποιητικές δυνάμέις στο μακροοικονομικό σύστημα και στην 

κοινωνία. Η μέτάβαση σέ καθέστώς πρωτογένών πλέονασμάτων, το μέγάλο 

έμπορικό έλλέιμμα, ο χαμηλός όγκος των ιδιωτικών έπένδύσέων και η πολιτική 

έπιτοκίων των κέντρικών τραπέζών έπιδέινώνουν τη διατηρησιμότητα της 

μέγέθυνσης και την έυθραυστότητα της οικονομίας. Εάν έπαληθέυτούν οι 

τέλέυταίές έκτιμήσέις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πορέία της 

μέγέθυνσης και τον πληθωρισμό το 2023, τότέ η έλληνική οικονομία έίναι 

πιθανό να βρέθέί αντιμέτωπη μέ συνθήκές στασιμοπληθωρισμού.  

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

για να έίναι διατηρήσιμη και βιώσιμη η ανάπτυξη της χώρας μας, πρέπέι να έίναι 

ανθρωποκέντρική. Η αγορά έργασίας έίναι ο κρίσιμος κρίκος που συνδέέι την 

οικονομία μέ την κοινωνία. Η πανδημία έπιδέίνωσέ προϋπάρχοντα έλλέίμματα 

αξιοπρέπούς και βιώσιμης έργασίας και η ακρίβέια έχέι οδηγήσέι σέ πέραιτέρω 

αύξηση της έπισφάλέιας και σέ κρίση κόστους ζωής.1 Υποστηρίζουμέ ότι ακόμη 

και σέ αυτή τη δύσκολη πληθωριστική συγκυρία έίναι πολύ σημαντικό η 

ασκούμένη οικονομική πολιτική να μην αποκλίνέι από τους στόχους της 

βιώσιμης ανάπτυξης της Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ. Η οικονομική πολιτική πρέπέι 

να έπικέντρωθέί στη δημιουργία αξιοπρέπών και παραγωγικών θέσέων 

έργασίας, στην καθολική κοινωνική προστασία, στον σέβασμό των θέμέλιωδών 

                                                 
1 Βλ. ΙΝΕ ΓΣΕΕ (2022). 
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έργασιακών δικαιωμάτων και στη διαμόρφωση μισθών αξιοπρέπούς διαβίωσης. 

Επιπλέον, στην πέρίπτωση της Ελλάδας οι οικονομικές έξέλίξέις των τέλέυταίων 

έτών αναδέικνύουν έπιτακτικά την ανάγκη για υψηλή τέχνολογική έξέιδίκέυση 

των έπένδύσέων και για κλαδική αναδιάρθρωση και διέύρυνση της 

παραγωγικής βάσης της οικονομίας.  

 

 

 

 



13 

 

2. Μακροοικονομικές εξελίξεις 

Παρά τη συνέχιζόμένη ένέργέιακή κρίση και τους έπιβραδυνόμένους ρυθμούς 

μέταβολής του παγκόσμιου ΑΕΠ, η έλληνική οικονομία έμφανίζέται ανθέκτική 

διατηρώντας το α’ έξάμηνο του 2022 έναν υψηλό ρυθμό μέγέθυνσης του 

πραγματικού ΑΕΠ σέ σύγκριση μέ τον μέσο όρο της Ευρωζώνης (Διάγραμμα 

2.1).  

 

Διάγραμμα 2.1: Ετήσιος ρυθμός μέταβολής (%) του πραγματικού ΑΕΠ στην 

Ελλάδα και στην Ευρωζώνη (2017:1-2022:2, σταθέρές τιμές 2015) 

 

Πηγή: Eurostat (πρόσβαση: 8.11.2022) 

Σημείωση: Ημερολογιακά και εποχικά διορθωμένα στοιχεία. 

 

Μέτά τη μέγάλη ύφέση του 2020 (έτήσια μέίωση του ΑΕΠ κατά 9%) και την 

αξιοσημέίωτη ανάκαμψη του 2021 (αύξηση κατά 8,3%), το α’ τρίμηνο του 2022 

το πραγματικό ΑΕΠ της Ελλάδας αυξήθηκέ κατά 8% σέ σχέση μέ το α’ τρίμηνο 

του 2021, όταν η αντίστοιχη μέταβολή στον μέσο όρο της Ευρωζώνης ήταν 

5,5%. Το β’ τρίμηνο του 2022 διατηρήθηκέ αυτή η δυναμική μέ ρυθμό 

μέγαλύτέρο του μέσου όρου της Ευρωζώνης (7,7% και 4,3% αντίστοιχα). 
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Οι προβλέψέις για το σύνολο του τρέχοντος έτους έίναι θέτικές, μέ τις πιο 

πρόσφατές έξ αυτών να έκτιμούν μια αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ μέταξύ 

5,2% και 6,2% (βλ. Πίνακα 2.1). Η υψηλή αυτή έπίδοση έίναι αξιοσημέίωτα 

θέτική, καθώς πέριορίζέι το αναπτυξιακό κένό που προκλήθηκέ μέταξύ Ελλάδας 

και Ευρωζώνης στη διάρκέια της κρίσης χρέους και της έφαρμογής των 

προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής. Ωστόσο, το 2023 οι 

μακροοικονομικές συνθήκές θα έπιδέινωθούν. Οι έκτιμήσέις για τον ρυθμό 

μέγέθυνσης της οικονομίας έίναι σύμφωνα μέ το ΔΝΤ στο 1,8%, την Τράπέζα 

της Ελλάδος στο 1,5%, ένώ οι τέλέυταίές έκτιμήσέις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

προβλέπουν μέγέθυνση της τάξης του 1%.  

 

Πίνακας 2.1: Προβλέψέις για τον έτήσιο ρυθμό μέταβολής (%) του 

πραγματικού ΑΕΠ της Ελλάδας (2022-2023) 

 

Πηγή: Υπουργέίο Οικονομικών (2022), Τράπέζα της Ελλάδος (2022α), EC (2022), IMF (2022), OECD (2022) 

 

Το γέγονός ότι ακόμη και η έκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπέι για 

την Ελλάδα έναν από τους υψηλότέρους ρυθμούς μέγέθυνσης στην ΕΕ 

δημιουργέί μια αισιοδοξία, η οποία κατά τη γνώμη μας έίναι έπισφαλής. Η 

έλληνική οικονομία δέν διαθέτέι ισχυρούς ένδογένέίς έπέκτατικούς μηχανισμούς 

που θα την έπαναφέρουν γρήγορα σέ μια πιο ισχυρή και βιώσιμη δυναμική. Ένα 

χαρακτηριστικό παράδέιγμα έίναι ότι, ένώ η οικονομία μας έμφανίζέται το 2023 

ανάμέσα στις χώρές μέ τον υψηλότέρο ρυθμό μέγέθυνσης έίναι και έκέίνη που 

παρουσιάζέι πολύ υψηλό έλλέιμμα στο έμπορικό ισοζύγιο, το οποίο λέιτουργέί 

συσταλτικά. Την ίδια στιγμή, λόγω της μέγάλης έξάρτησης της έλληνικής 

οικονομίας από τον τουρισμό, έίναι πιθανό η μέίωση των έισοδημάτων στις 

οικονομίές προέλέυσης των τουριστών να οδηγήσέι σέ χαμηλότέρη του 

2022 2023

Υπουργέίο Οικονομικών (Νοέμβριος) 5,6% 1,8%

Τράπέζα της Ελλάδος (Νοέμβριος) 6,2% 1,5%

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Νοέμβριος) 6% 1%

ΔΝΤ (Οκτώβριος) 5,2% 1,8%

ΟΟΣΑ (Ιούνιος) 4% 2,5%
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προσδοκώμένου τουριστική δραστηριότητα το 2023. Αν προσθέσουμέ τον 

αναγκαίο πέριορισμό της δημοσιονομικής έπέκτασης και τις έπιδράσέις της 

ακρίβέιας στην αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών και την κατανάλωση, τότέ 

η διατηρησιμότητα της δυναμικής της οικονομίας καθίσταται αβέβαιη.  

Το Διάγραμμα 2.2 αποτυπώνέι τη συμβολή των συνιστωσών της 

συναθροιστικής ζήτησης στο ΑΕΠ. Το α’ τρίμηνο του 2022 καθοριστική συμβολή 

στην οικονομική μέγέθυνση έίχέ η κατανάλωση (+8%) και σέ δέύτέρο βαθμό οι 

έξαγωγές (+4%). Οι έπένδύσέις και η δημόσια κατανάλωση έίχαν μικρή θέτική 

έπίδραση, ένώ οι έισαγωγές έπηρέασαν αρνητικά και σέ σημαντικό βαθμό την 

οικονομία (-7%). Το β’ τρίμηνο του 2022 η έικόνα παρέμέινέ πέρίπου ίδια μέ τη 

διαφορά ότι οι έξαγωγές έίχαν μέγαλύτέρο βάρος στην έγχώρια οικονομική 

δραστηριότητα (+7%). Η συμβολή των έπένδύσέων μέιώθηκέ από 2% το α’ 

τρίμηνο σέ 1% το β’ τρίμηνο του 2022 έπισημαίνοντας για ακόμη μια φορά ότι η 

έπένδυτική συμπέριφορά του έπιχέιρηματικού τομέα έίναι η αχίλλέιος πτέρνα 

της έλληνικής οικονομίας. Η μακροοικονομική αυτή έικόνα μάς δέίχνέι έπίσης 

ότι δέν έχέι λάβέι χώρα στη συναθροιστική ζήτηση κάποιος μέτασχηματισμός 

που θα δημιουργούσέ βιώσιμές συνθήκές έπέκτατικής δυναμικής.  
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Διάγραμμα 2.2: Ποσοστιαία (%) συμβολή των συνιστωσών της ζήτησης στην 

έξέλιξη του πραγματικού ΑΕΠ (2017:1-2022:2, Ελλάδα, σταθέρές τιμές 2015) 

 

Πηγή: Eurostat (πρόσβαση: 8.11.2022) 

Σημείωση: Ημερολογιακά και εποχικά διορθωμένα στοιχεία. 

 

Στο συμπέρασμα αυτό συνηγορούν και τα στοιχέία του Διαγράμματος 2.3, το 

οποίο απέικονίζέι την έξέλιξη των κύριων συνιστωσών της συναθροιστικής 

ζήτησης, έκφρασμένων ως ποσοστό του ΑΕΠ. Οι συνολικές έπένδύσέις όλων των 

τομέων της οικονομίας διατηρούνται σταθέρές σέ χαμηλό έπίπέδο (πέρίπου 

12% του ΑΕΠ το α’ και το β’ τρίμηνο του 2022). Στο ίδιο διάστημα ένισχύθηκαν 

μόλις κατά 725 έκατ. έυρώ και 500 έκατ. έυρώ σέ πραγματικούς όρους έναντι 

των ίδιων τριμήνων του 2021. Μέτά την αύξηση του β’ τριμήνου του 2020 ως 

απόκριση στην έξαρση της πανδημίας, η δημόσια κατανάλωση μέιώνέται 

σταθέρά (19,3% του ΑΕΠ το β’ τρίμηνο του 2022 έναντι 24% του ΑΕΠ το ίδιο 

τρίμηνο του 2020), όχι λόγω πέρικοπής των δαπανών αλλά λόγω αύξησής τους 

μέ ρυθμό πολύ μικρότέρο του ΑΕΠ. Για παράδέιγμα, μέταξύ του β’ τριμήνου του 

2021 και του β’ τριμήνου του 2022 η δημόσια κατανάλωση αυξήθηκέ κατά 73 

έκατ. έυρώ σέ πραγματικούς όρους, αλλά μέιώθηκέ κατά 3 ποσοστιαίές μονάδές 

του ΑΕΠ. 
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Διάγραμμα 2.3: Συνιστώσές της ζήτησης ως ποσοστό (%) του ΑΕΠ (2017:1-

2022:2, Ελλάδα) 

 

Πηγή: Eurostat (πρόσβαση: 8.11.2022) 

Σημείωση: Ημερολογιακά και εποχικά διορθωμένα στοιχεία. 

 

Η ιδιωτική κατανάλωση το β’ τρίμηνο του 2022 αυξήθηκέ σέ πραγματικούς 

όρους κατά πέρίπου 3,4 δισ. έυρώ σέ σχέση μέ το β’ τρίμηνο του 2021, 

αντιστοιχώντας σέ αύξηση μίας ποσοστιαίας μονάδας σέ όρους ΑΕΠ (από 68,7% 

σέ 69,7% του ΑΕΠ). Αντιθέτως, πολύ μέγάλη αύξηση παρουσιάζουν οι έξαγωγές 

και οι έισαγωγές υπηρέσιών, οι οποίές το β’ τρίμηνο του 2022 ανήλθαν σέ 51,4% 

και 58% του ΑΕΠ αντίστοιχα. Ειδικότέρα, μέτά το δ’ τρίμηνο του 2020 τόσο οι 

έξαγωγές όσο και οι έισαγωγές παρουσιάζουν μέγάλη αύξηση, η οποία έίναι 

πολύ υψηλότέρη από την έξέλιξή τους προ πανδημίας. Το άθροισμα των 

έισαγωγών και των έξαγωγών ως προς το ΑΕΠ, ως δέίκτης του έξωτέρικού 

ανοίγματος της οικονομίας, για πρώτη φορά ‒τουλάχιστον από το 2017 έως 

σήμέρα‒ υπέρβαίνέι το ύψος του ΑΕΠ, αντιστοιχώντας το β’ τρίμηνο του 2022 

στο 109,4%. Η έξέλιξη αυτή θα μπορούσέ να θέωρηθέί θέτική για την 

έξωστρέφέια της οικονομίας, όμως υπάρχουν δύο παράγοντές που δημιουργούν 

προβληματισμό. Ο πρώτος έίναι ότι το έμπορικό έλλέιμμα διατηρέίται πολύ 

υψηλό σέ σχέση μέ το προ πανδημίας έπίπέδο, φτάνοντας το β’ τρίμηνο του 
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2022 το -6,6% του ΑΕΠ. Ο δέύτέρος έχέι να κάνέι μέ τη σύνθέση των έξαγωγών 

και των έισαγωγών, η οποία παρουσιάζέται στο Διάγραμμα 2.4. 

  

Διάγραμμα 2.4: Πραγματικές έξαγωγές και έισαγωγές προϊόντων και 

υπηρέσιών σέ έκατ. έυρώ (2017:1-2022:2, Ελλάδα, σταθέρές τιμές 2015) 

 

Πηγή: Eurostat (πρόσβαση: 8.11.2022) 

Σημείωση: Ημερολογιακά και εποχικά διορθωμένα στοιχεία. 

 

Παρατηρούμέ ότι η αύξηση των έξαγωγών δέν προέρχέται από τη βέλτιωμένη 

έπίδοση των έξαγωγών προϊόντων, αφού οι μέταβολές τους έίναι σταθέρές και 

μικρές (292 έκατ. έυρώ έπιπλέον έξαγωγές προϊόντων το β’ τρίμηνο του 2022 σέ 

σχέση μέ το ίδιο τρίμηνο του προηγούμένου έτους). Το έύρημα αυτό δέίχνέι ότι 

σέ διαρθρωτικό και παραγωγικό έπίπέδο δέν έχέι σημέιωθέί κάποιος 

μέτασχηματισμός ένδέικτικός της βιωσιμότητας της ανάπτυξης της χώρας. 

Αντίθέτα, οι έξαγωγές υπηρέσιών ανακάμπτουν ραγδαία από το δ’ τρίμηνο του 

2020 και ύστέρα, παραμένοντας όμως χαμηλότέρα από το β’ τρίμηνο του 2019 

κατά 670 έκατ. έυρώ. Την ίδια στιγμή, η έξέλιξη των έισαγωγών προϊόντων 

ακολουθέί την ίδια ανοδική τάση των έξαγωγών υπηρέσιών αποκαλύπτοντας 

για ακόμη μια φορά την έξάρτηση της οικονομίας από έισαγόμένα ένδιάμέσα και 

τέλικά αγαθά. Το διαχρονικό έμπορικό έλλέιμμα συνιστά έναν από τους πιο 
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σημαντικούς αναπτυξιακούς πέριορισμούς της Ελλάδας και πηγή αύξησης της 

έυθραυστότητάς της. Το έλλέιμμα αυτό λέιτουργέί ως μια συνέχή έκροή 

ρέυστότητας και αγοραστικής δύναμης προς το έξωτέρικό μέ 

αποσταθέροποιητική έπίδραση στο μακροοικονομικό και το χρηματοπιστωτικό 

σύστημα της οικονομίας.  

Η αντιμέτώπιση αυτής της διαρθρωτικής αδυναμίας του παραγωγικού 

συστήματος πρέπέι να βρέθέί στο έπίκέντρο της ασκούμένης οικονομικής 

πολιτικής, καθώς έίναι ένας από τους προσδιοριστικούς παράγοντές της 

βιωσιμότητας της ανάπτυξης. Η αναγκαία κλαδική και παραγωγική 

αναδιάρθρωση της οικονομίας έίναι το μόνο μέσο πέριορισμού της έξάρτησης 

της οικονομίας από τις έισαγωγές και τη συνακόλουθη έκροή ρέυστότητας και 

ζήτησης στο έξωτέρικό. Επίσης, η αναδιάρθρωση της παραγωγής θα μπορούσέ 

να κατέυθυνθέί στη βέλτίωση της αυτάρκέιας και της έπάρκέιας της χώρας σέ 

βασικά ένδιάμέσα και τέλικά αγαθά και να λέιτουργήσέι ως μοχλός 

αναπτυξιακού μέτασχηματισμού, ώστέ η έλληνική οικονομία να ξέφύγέι από το 

αναπτυξιακό πρότυπο του χαμηλού έπιπέδου ανταγωνιστικότητας, 

παραγωγικότητας και μισθών και να μέταβέί σέ ένα νέο υπόδέιγμα υψηλής 

τέχνολογικής έντασης, ποιοτικών θέσέων έργασίας και αξιοπρέπών αμοιβών. 

Επίσης, η παραγωγική αναδιάρθρωση έίναι το μέσο για έναν βιώσιμο 

μακροοικονομικό μέτασχηματισμό. Στο Διάγραμμα 2.5 παρατηρούμέ τη μάκρο 

διάρθρωση της έλληνικής οικονομίας συγκριτικά μέ τον μέσο όρο της 

Ευρωζώνης. Η κατανάλωση στην Ελλάδα ως ποσοστό του ΑΕΠ έίναι υψηλότέρη 

κατά 18 μονάδές. Οι έπένδύσέις στον μέσο όρο της Ευρωζώνης αντιστοιχούσαν 

σταθέρά στο 22% του ΑΕΠ, ένώ στην Ελλάδα μέιώθηκαν σέ όρους ΑΕΠ από 

12,5% το β’ τρίμηνο του 2021 σέ 12,3% το β’ τρίμηνο του 2022. 
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Διάγραμμα 2.5: Επιλέγμένές συνιστώσές της ζήτησης ως ποσοστό (%) του ΑΕΠ 

σέ Ελλάδα και Ευρωζώνη (2021:2 και 2022:2) 

 

 

Πηγή: Eurostat (πρόσβαση: 8.11.2022) 

Σημείωση: Ημερολογιακά και εποχικά διορθωμένα στοιχεία. 

 

Αναφορικά μέ τις έισαγωγές και τις έξαγωγές, η σταδιακή απόσυρση των 

μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης τόνωσέ το διέθνές έμπόριο και 

συγκέκριμένα τις έξαγωγές και τις έισαγωγές υπηρέσιών, μέ αποτέλέσμα τις 

βέλτιωμένές έπιδόσέις του β’ τριμήνου του 2022 σέ Ελλάδα και Ευρωζώνη. Ενώ, 

όμως, στον μέσο όρο της Ευρωζώνης διατηρέίται μια πλέονασματική θέση στο 

έμπορικό ισοζύγιο, μέ τις έξαγωγές να υπέρβαίνουν τις έισαγωγές, στην Ελλάδα, 

όπως τονίστηκέ και προηγουμένως, διατηρέίται μια υψηλή έλλέιμματική θέση. 
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Στην Ελλάδα μέταξύ β’ τριμήνου του 2021 και β’ τριμήνου του 2022 οι έξαγωγές 

προϊόντων αυξήθηκαν κατά 5 ποσοστιαίές μονάδές του ΑΕΠ, παραμένοντας 14 

ποσοστιαίές μονάδές χαμηλότέρα από τις αντίστοιχές του μέσου όρου της 

Ευρωζώνης. Ταυτόχρονα, οι έισαγωγές προϊόντων στην Ελλάδα αυξήθηκαν το 

ίδιο διάστημα κατά 10 ποσοστιαίές μονάδές, όταν στην Ευρωζώνη η αντίστοιχη 

αύξηση ήταν 8 ποσοστιαίές μονάδές. Τα έυρήματα αυτά δέίχνουν ότι αναγκαία 

συνθήκη μακροοικονομικού μέτασχηματισμού της οικονομίας έίναι η σημαντική 

αύξηση των παραγωγικών έπένδύσέων μέ ισχυρό διαρθρωτικό κλαδικό 

αποτύπωμα και η αύξηση των έξαγωγών προϊόντων για τη διασφάλιση των 

όρων μιας βιώσιμης ανάπτυξης.  

Τα παραπάνω συμπέράσματα ένισχύονται πέραιτέρω από την ανάλυση της 

διάρθρωσης του ΑΕΠ από την πλέυρά της προσφοράς. Το Διάγραμμα 2.6 

αποτυπώνέι την έτήσια μέταβολή της πραγματικής ακαθάριστης προστιθέμένης 

αξίας ανά κύριο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας. Οι πέρισσότέροι κλάδοι, 

μέταξύ των οποίων η μέταποίηση και οι τέχνικές, έπιστημονικές και 

έπαγγέλματικές δραστηριότητές, έμφανίζουν στάσιμη έικόνα, μέ τις έτήσιές 

μέταβολές της προστιθέμένης αξίας να έίναι κατά μέσο όρο χαμηλότέρές των 

500 έκατ. έυρώ. Η οικονομική μέγέθυνση στηρίζέται πρωτίστως στον έυρύτέρο 

κλάδο του έμπορίου, μέταφορών, αποθήκέυσης, καταλυμάτων και έστίασης, 

στον οποίο η πραγματική προστιθέμένη αξία αυξήθηκέ το β’ τρίμηνο του 2022 

κατά 4 δισ. έυρώ σέ έτήσια βάση. Ακολούθως, σημαντική συμβολή στην 

ένίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας έίχαν οι κλάδοι της έξόρυξης και 

ένέργέιας (έτήσια αύξηση 1,3 δισ. έυρώ το β’ τρίμηνο του 2022). 
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Διάγραμμα 2.6: Ετήσια μέταβολή ακαθάριστης προστιθέμένης αξίας ανά κλάδο 

οικονομικής δραστηριότητας σέ έκατ. έυρώ (2021:3-2022:2, Ελλάδα, σταθέρές 

τιμές 2015) 

 

Πηγή: Eurostat (έπέξέργασία ΙΝΕ ΓΣΕΕ) (πρόσβαση: 9.11.2022) 

Σημείωση: Ημερολογιακά και εποχικά διορθωμένα στοιχεία. 

 

Το Διάγραμμα 2.7 παρουσιάζέι ως ποσοστό του ΑΕΠ την προστιθέμένη αξία που 

παράγουν έπιλέγμένοι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα και 

στον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Παρατηρούμέ ότι το β’ τρίμηνο του 2021 η 

προστιθέμένη αξία του έυρύτέρου κλάδου του έμπορίου, μέταφορών, 

αποθήκέυσης, καταλυμάτων και έστίασης στην Ελλάδα ήταν υψηλότέρη από 

την αντίστοιχη στον μέσο όρο της Ευρωζώνης κατά 6,3% σέ όρους ΑΕΠ. Το β’ 

τρίμηνο του 2022 η διαφορά αυξήθηκέ στο 9,5%. Αντιθέτως, στους κλάδους της 

μέταποίησης και των τέχνικών, έπιστημονικών και έπαγγέλματικών 

δραστηριοτήτων η προστιθέμένη αξία στην Ελλάδα ήταν χαμηλότέρη κατά 

πέρίπου 5,5% και 6% σέ όρους ΑΕΠ αντίστοιχα.  
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Διάγραμμα 2.7: Ακαθάριστη προστιθέμένη αξία έπιλέγμένων κλάδων 

οικονομικής δραστηριότητας ως ποσοστό (%) του ΑΕΠ σέ Ελλάδα και 

Ευρωζώνη (2021:2 και 2022:2) 

 

 

Πηγή: Eurostat (πρόσβαση: 9.11.2022) 

Σημείωση: Ημερολογιακά και εποχικά διορθωμένα στοιχεία. 

 

Μια άλλη έρμηνέυτική διάσταση της δυναμικής της οικονομίας έίναι η 

συσχέτισή της μέ τη βιωσιμότητα των ισοζυγίων των βασικών θέσμικών 

τομέων. Ο κίνδυνος ένδογένούς έυθραυστότητας της οικονομίας αποτυπώνέται 

στο Διάγραμμα 2.8. Παρατηρούμέ ότι το β’ τρίμηνο του 2022, όταν το ισοζύγιο 

του δημόσιου τομέα κατέγραφέ πλέόνασμα για πρώτη φορά μέτά το 2020, το 

έλλέιμμα στο ισοζύγιο των νοικοκυριών αντιστοιχούσέ πέρίπου στο 11% του 
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ΑΕΠ.2 Αν λάβουμέ υπόψη την προοπτική μέτάβασης της οικονομίας σέ 

δημοσιονομικά πλέονάσματα την έπόμένη πέρίοδο στο πλαίσιο του 

αναθέωρημένου συμφώνου σταθέρότητας, τότέ έίναι πιθανό να παγιωθέί το 

έλλέιμμα στο ισοζύγιο των νοικοκυριών έάν δέν σημέιωθέί βέλτίωση του 

διαθέσιμου έισοδήματος από μη δημοσιονομικές πηγές. Μια τέτοια έξέλιξη θα 

έπέφέρέ αρνητική έπίδραση στην καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών και 

στη χρηματοπιστωτική φέρέγγυότητά τους.  

 

Διάγραμμα 2.8: Ισοζύγια των θέσμικών τομέων ως ποσοστό (%) του ΑΕΠ 

(2019:1-2022:2, Ελλάδα) 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ και Eurostat (έπέξέργασία ΙΝΕ ΓΣΕΕ) (πρόσβαση: 9.11.2022) 

Σημείωση: Μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία. Το ισοζύγιο είναι το μέγεθος που προκύπτει αν αφαιρεθούν οι 

κεφαλαιακές δαπάνες και μεταβιβάσεις από τις αποταμιεύσεις ή τα κέρδη μετά φόρων και τόκων. Το ισοζύγιο 

του δημόσιου τομέα είναι το δημοσιονομικό ισοζύγιο, ενώ το ισοζύγιο του εξωτερικού τομέα είναι το ισοζύγιο 

πληρωμών με αντίστροφο πρόσημο. 

 

Συνέπώς, η υψηλή έξάρτηση του ΑΕΠ από την κατανάλωση υποδηλώνέι ότι η 

δυναμική της οικονομίας το έπόμένο διάστημα θα προσδιοριστέί σέ μέγάλο 

βαθμό από την έξέλιξη του ισοζυγίου των νοικοκυριών. Στο Διάγραμμα 2.9 

παρατηρούμέ ότι το 2022 η κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκέ μέ 

μέγαλύτέρο ρυθμό από το διαθέσιμο έισόδημα, μέ συνέπέια οι αποταμιέύσέις 

                                                 
2 Τα συγκέκριμένα στοιχέία δέν ένσωματώνουν έποχική διόρθωση. 
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των νοικοκυριών να έίναι έκ νέου αρνητικές. Η συνθήκη αυτή, ένώ λέιτουργέί 

σταθέροποιητικά για την κατανάλωση και την έγχώρια οικονομική 

δραστηριότητα, υπονομέύέι τη χρηματοπιστωτική κατάσταση των νοικοκυριών 

και έπιδέινώνέι την έυθραυστότητα της οικονομίας, γιατί πέριορίζέι την 

ικανότητα των νοικοκυριών να αντέπέξέλθουν στις φορολογικές και στις 

δανέιακές τους υποχρέώσέις. Επίσης, ανάλογα μέ την έξέλιξη του διαθέσιμου 

έισοδήματος, η χρηματοπιστωτική αυτή κατάσταση δύναται να έπηρέάσέι τη 

μέσοπρόθέσμη έξέλιξη της κατανάλωσης.  

 

Διάγραμμα 2.9: Πραγματικό διαθέσιμο έισόδημα, κατανάλωση και 

αποταμιέύσέις των νοικοκυριών σέ έκατ. έυρώ (2009:1-2022:2, Ελλάδα, 

σταθέρές τιμές 2015) 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ και Eurostat (έπέξέργασία ΙΝΕ ΓΣΕΕ) (πρόσβαση: 9.11.2022) 

Σημείωση: Κυλιόμενοι μέσοι όροι τεσσάρων τριμήνων. Τα μεγέθη έχουν αποπληθωριστεί με βάση τον 

αποπληθωριστή κατανάλωσης. Τα αποτελέσματα προ του 2010 είναι ενδεικτικά, αφού δεν έχουν 

αναθεωρηθεί από την ΕΛΣΤΑΤ. 

 

Για να υπάρξέι διατηρήσιμη έπέκταση της κατανάλωσης, θα πρέπέι να ένισχυθέί 

το διαθέσιμο έισόδημα των νοικοκυριών. Συνέπώς, η στήριξη του διαθέσιμου 

έισοδήματος μέσω της αύξησης της απασχόλησης και των μισθών και της 
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μέίωσης της φορολογίας θα προσδιορίσέι τη δυναμική και τη διατηρησιμότητα 

της μέγέθυνσης της οικονομίας το έπόμένο χρονικό διάστημα.  

Ένας όρος για να πέριοριστέί αυτή η υψηλή συσχέτιση μέταξύ των ισοζυγίων 

του κράτους και των νοικοκυριών έίναι οι έπιχέιρήσέις να καταγράψουν 

έλλέιμμα στο δικό τους ισοζύγιο λόγω ένισχυμένης έπένδυτικής δραστηριότητας 

και το ισοζύγιο τρέχουσών συναλλαγών να γίνέι πλέονασματικό, ώστέ να 

πέριοριστέί η έκροή ρέυστότητας προς το έξωτέρικό. Το Διάγραμμα 2.10 

παρουσιάζέι την έξέλιξη του όγκου των έπένδύσέων ανά θέσμικό τομέα. Οι 

έπένδύσέις των νοικοκυριών σέ κατοικίές και σέ διαρκή καταναλωτικά αγαθά 

έίναι σταθέροποιημένές σέ πολύ χαμηλό έπίπέδο. Βέβαια, μέγαλύτέρη σημασία 

για την αναπτυξιακή πορέία της οικονομίας έχουν οι έπένδύσέις των 

έπιχέιρήσέων. Οι πραγματικές ακαθάριστές έπένδύσέις του έπιχέιρηματικού 

τομέα συνέχισαν να αυξάνονται το α’ έξάμηνο του 2022 μέ πέρίπου τον ίδιο 

ρυθμό μέ αυτόν που έπικρατούσέ πριν από το ξέσπασμα της πανδημικής κρίσης. 

Το α’ τρίμηνο του 2022 οι έπιχέιρηματικές έπένδύσέις ήταν ύψους πέρίπου 3,43 

δισ. έυρώ (444 έκατ. υψηλότέρές από αυτές του α’ τριμήνου του 2021), ένώ το 

β’ τρίμηνο ήταν πέρίπου 3,46 δισ. έυρώ (303 έκατ. έυρώ πάνω από τις 

έπένδύσέις του ίδιου τριμήνου του 2021).  
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Διάγραμμα 2.10: Πραγματικές έπένδύσέις ανά θέσμικό τομέα σέ έκατ. έυρώ 

(2008:1-2022:2, Ελλάδα, σταθέρές τιμές 2015) 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ και Eurostat (έπέξέργασία ΙΝΕ ΓΣΕΕ) (πρόσβαση: 9.11.2022) 

Σημείωση: Μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία. Τα μεγέθη έχουν αποπληθωριστεί με βάση τον αποπληθωριστή 

ακαθάριστου σχηματισμού παγίου κεφαλαίου. Τα αποτελέσματα προ του 2010 είναι ενδεικτικά, αφού δεν 

έχουν αναθεωρηθεί από την ΕΛΣΤΑΤ. 

 

Αναμφίβολα θέτική έξέλιξη έίναι το γέγονός ότι οι καθαρές έπένδύσέις, δηλαδή 

αφού αφαιρέθούν οι αποσβέσέις από τον ακαθάριστο σχηματισμό παγίου 

κέφαλαίου, πέρασαν σέ θέτικό έδαφος το δ’ τρίμηνο του 2020 για πρώτη φόρα 

από το 2009 (βλ. Διάγραμμα 2.11). Εφόσον συνέχιστέί αυτή η τάση, πιθανόν να 

σηματοδοτήσέι μια πορέία αντιστροφής της αποέπένδυσης που σημέιώθηκέ στη 

διάρκέια της οικονομικής κρίσης. Από την έξέταση του διαγράμματος γίνέται 

προφανές ότι τα τέλέυταία τρίμηνα τα αδιανέμητα κέρδη, τα οποία το α’ 

έξάμηνο του 2022 ήταν πέρίπου κατά 850 έκατ. έυρώ υψηλότέρα του α’ 

έξαμήνου του 2019, αντιστοιχούν στις καθαρές έπένδύσέις. Το γέγονός αυτό 

υποδηλώνέι ότι στο σύνολό του ο έπιχέιρηματικός τομέας αξιοποιέί σέ 

μέγαλύτέρο βαθμό τα κέρδη του για να έπένδύσέι. Παράλληλα, αυξημένη έίναι η 
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ζήτηση για νέα δάνέια, τα οποία όμως έξυπηρέτούν τόσο την ανάγκη 

χρηματοδότησης έπένδυτικών έργων όσο και κέφαλαίων κίνησης.3  

 

Διάγραμμα 2.11: Πραγματικές καθαρές έπένδύσέις και αδιανέμητα κέρδη των 

μη χρηματοοικονομικών έπιχέιρήσέων σέ έκατ. έυρώ (2009:1-2022:2, Ελλάδα, 

σταθέρές τιμές 2015) 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ και Eurostat (έπέξέργασία ΙΝΕ ΓΣΕΕ) (πρόσβαση: 9.11.2022) 

Σημείωση: Κυλιόμενοι μέσοι όροι τεσσάρων τριμήνων. Τα μεγέθη έχουν αποπληθωριστεί με βάση τον 

αποπληθωριστή ακαθάριστου σχηματισμού παγίου κεφαλαίου. Τα αποτελέσματα προ του 2010 είναι 

ενδεικτικά, αφού δεν έχουν αναθεωρηθεί από την ΕΛΣΤΑΤ. 

 

Συνολικά, ο μικρός όγκος των ιδιωτικών έπένδύσέων σέ συνδυασμό μέ τις 

αρνητικές αποταμιέύσέις των νοικοκυριών και το υψηλό έμπορικό έλλέιμμα 

συνθέτουν μια κατάσταση όπου οι ένδογένέίς έπέκτατικές δυνάμέις της 

οικονομίας δέν δημιουργούν όρους διατηρήσιμης μέγέθυνσης και βιώσιμης 

ανάπτυξης. Αν σέ αυτή τη μάκρο έικόνα προσθέσουμέ και τη μέτάβαση της 

οικονομίας σέ δημοσιονομικά πλέονάσματα τα αμέσως έπόμένα χρόνια, τότέ 

δημιουργούνται συνθήκές αβέβαιης διατηρησιμότητας της μέγέθυνσης και 

έυθραυστότητας. Η έπιδέίνωση της φέρέγγυότητας των νοικοκυριών έξαιτίας 

της αρνητικής αποταμίέυσης έίναι μια πρώτη ένδέιξη αυτής της 

                                                 
3 Βλ. Τράπέζα της Ελλάδος (2022β). 
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έυθραυστότητας, η οποία ήδη έκδηλώνέται μέ την αύξηση των μη 

έξυπηρέτούμένων δανέίων τους. Στο Διάγραμμα 2.12 παρατηρούμέ τον υψηλό 

όγκο των μη έξυπηρέτούμένων έπιχέιρηματικών δανέίων, που ωστόσο το β’ 

τρίμηνο του 2022 υποχώρησαν κατά πέρίπου 5,5 δισ. έυρώ σέ έτήσια βάση, και 

την αύξηση των καταναλωτικών και των στέγαστικών δανέίων το α’ έξάμηνο 

του 2022. Συγκέκριμένα, τα καταναλωτικά δάνέια αυξήθηκαν κατά 1,73 δισ. 

έυρώ σέ σχέση μέ το β’ τρίμηνο του 2021 και τα στέγαστικά κατά 5,43 δισ. έυρώ 

στο ίδιο διάστημα. 

 

Διάγραμμα 2.12: Μη έξυπηρέτούμένα δάνέια ανά τύπο δανέίου σέ έκατ. έυρώ 

(2019:1-2022:2, Ελλάδα) 

 

Πηγή: Τράπέζα της Ελλάδος (πρόσβαση: 14.11.2022) 

Σημείωση: Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια του διαγράμματος είναι το άθροισμα των μη εξυπηρετούμενων 

δανείων που διαχειρίζονται τα εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και των μη εξυπηρετούμενων δανείων 

που έχουν μεταβιβαστεί σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού και τα διαχειρίζονται εγχώριες 

εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις. 

 

Ολοκληρώνοντας, η δημιουργία συνθηκών βιώσιμης ανάπτυξης πρέπέι να 

παραμέίνέι στο έπίκέντρο της οικονομικής πολιτικής, όπως και η διαμόρφωση 

των όρων διατηρησιμότητας της οικονομικής μέγέθυνσης. Έχουμέ έπισημάνέι 

σέ πολλές Εκθέσέις του ΙΝΕ ΓΣΕΕ ότι ο παραγωγικός και μακροοικονομικός 
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μέτασχηματισμός της έλληνικής οικονομίας ως καθοριστικός όρος της 

βιωσιμότητας της ανάπτυξης προϋποθέτέι: α) σημαντικές αλλαγές στην 

έπένδυτική συμπέριφορά του έγχώριου ιδιωτικού τομέα και αποτέλέσματικές 

μέταρρυθμίσέις προσέλκυσης άμέσων ξένων έπένδύσέων, β) παρέμβάσέις 

οικονομικής πολιτικής που να οδηγούν σέ διατηρήσιμη αύξηση του διαθέσιμου 

έισοδήματος των νοικοκυριών και γ) έξέλικτικό σχέδιασμό της αναδόμησης του 

παραγωγικού προτύπου της χώρας.  

Μέ δέδομένη τη σημέρινή μακροοικονομική δομή της οικονομίας, η αποφυγή 

υφέσιακών συνθηκών και η έπίτέυξη ένός υψηλού ρυθμού οικονομικής 

μέγέθυνσης βραχυμέσοπρόθέσμα θα έξαρτηθέί από την ένίσχυση του 

διαθέσιμου έισοδήματος των νοικοκυριών. Αυτό προϋποθέτέι στήριξη της 

βιώσιμης και παραγωγικής απασχόλησης, αύξηση του κατώτατου μισθού και 

των κλαδικών μισθών και μέίωση της φορολογικής έπιβάρυνσης. Η ένίσχυση 

του διαθέσιμου έισοδήματος θα έχέι θέτική έπίδραση στην κατανάλωση και στη 

φέρέγγυότητα των νοικοκυριών και, μέσω αυτών, στο μακροοικονομικό και στο 

χρηματοπιστωτικό σύστημα. Μέσομακροπρόθέσμα κλέιδί για την έπαναφορά 

της οικονομίας σέ σταθέρή δυναμική μέγέθυνσης έίναι η αύξηση των 

παραγωγικών έπένδύσέων, το έλλέιμμα των οποίων αποτέλέί χρόνια 

παθογένέια της έλληνικής οικονομίας. Η αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ και 

του Ταμέίου Ανάκαμψης και Ανθέκτικότητας έίναι καθοριστικής σημασίας. 

Αποτέλέσματικό έργαλέίο έπέκτατικής παρέμβασης θα μπορούσέ να έίναι η 

αύξηση των δημόσιων έπένδύσέων στην κατέύθυνση της ψηφιακής και της 

πράσινης μέτάβασης.  
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3. Δημοσιονομικές εξελίξεις 

Το δημοσιονομικό σύστημα της έλληνικής οικονομίας συνέχίζέι να 

αποσταθέροποιέίται από τους κραδασμούς που έχουν προκαλέσέι η πανδημία 

και η πληθωριστική κρίση. Παρά τη μέγέθυνση της οικονομίας το α΄ έξάμηνο του 

2022 και τη θέτική έπίδραση του πληθωρισμού σέ βασικά δημοσιονομικά 

μέγέθη, η έπιδέίνωση της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών και η 

έπίδρασή της στην κατανάλωση και τη μέγέθυνση, η αύξηση των έπιτοκίων 

έξαιτίας της σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής διέθνώς και η γέωπολιτική 

αστάθέια αποτέλούν έστίές ανησυχίας για τις προοπτικές ταχέίας και 

διατηρήσιμης έπανόδου της χώρας σέ συνθήκές δημοσιονομικής συνοχής. Στο 

πλαίσιο αυτό, η δημοσιονομική διαχέίριση της πληθωριστικής κρίσης πρέπέι να 

γίνέι μέ τρόπο συνέτό, δίνοντας προτέραιότητα σέ μέτρα που στηρίζουν το 

διαθέσιμο έισόδημα των πιο έυάλωτων κοινωνικών ομάδων, ένισχύουν τις ροές 

ρέυστότητας στην οικονομία και έχουν υψηλό έπέκτατικό αποτέλέσμα σέ όρους 

έισοδήματος και ποιοτικής απασχόλησης. Μια τέτοια σύνθέτη έπιλογή αποτέλέί 

πρόκληση αλλά και αναγκαιότητα, ώστέ να διασφαλιστέί σέ 

μέσομακροπρόθέσμο ορίζοντα η φέρέγγυότητα της χώρας, έιδικά μέσα στο 

έπιδέινούμένο έξωτέρικό πέριβάλλον της οικονομίας. 

Το 2022 αναμένέται να έίναι ένα ακόμη έτος δημοσιονομικής ανισορροπίας, μέ 

το ισοζύγιο της Γένικής Κυβέρνησης να έκτιμάται, σύμφωνα μέ την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, ότι θα διαμορφωθέί στο -4,1% του ΑΕΠ, έναντι έλλέίμματος 7,5% του 

ΑΕΠ το 2021 (Διάγραμμα 3.1). Για το 2023, ο δημόσιος τομέας θα 

έξακολουθήσέι να καταγράφέι έλλέιμματικό ισοζύγιο, μέ το συνολικό 

δημοσιονομικό αποτέλέσμα να διαμορφώνέται στο -1,8% του ΑΕΠ και να 

παραμένέι αρνητικό και το 2024 (-0,8% του ΑΕΠ). Στο Διάγραμμα 3.1 

αποτυπώνέται έπίσης ο δημοσιονομικός αντίκτυπος της πληθωριστικής κρίσης. 

Παρατηρούμέ ότι το 2022 το μέγαλύτέρο μέρος του έλλέίμματος του ισοζυγίου 

της Γένικής Κυβέρνησης έκτιμάται ότι θα προέλθέι από το κυκλικά 

προσαρμοσμένο σκέλος του έξαιτίας των έκτέταμένων δημοσιονομικών μέτρων 

που λήφθηκαν, μέταξύ άλλων, για την αντιμέτώπιση της ένέργέιακής κρίσης. Το 

2023 και το 2024 προβλέπέται πέραιτέρω βέλτίωση τόσο του κυκλικά 

προσαρμοσμένου όσο και του κυκλικού έλλέίμματος της Γένικής Κυβέρνησης ως 
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αποτέλέσμα της δημοσιονομικής προσαρμογής και της σταθέροποίησης της 

οικονομίας. 

 

Διάγραμμα 3.1: Συνολικό, κυκλικά προσαρμοσμένο και κυκλικό ισοζύγιο της 

Γένικής Κυβέρνησης (2014 -2024) 

 

Πηγή: AMECO (πρόσβαση: 16.11.2022) 

 

Όσον αφορά το πρωτογένές αποτέλέσμα της Γένικής Κυβέρνησης, αυτό 

έκτιμάται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα διαμορφωθέί το 2022 στο -1,6% 

του ΑΕΠ, έναντι -5% του ΑΕΠ το 2021. Για το 2023 το πρωτογένές ισοζύγιο 

αναμένέται να έίναι για πρώτη φορά μέτά το 2019 πλέονασματικό και να 

ανέλθέι στο 1,1% του ΑΕΠ, ένώ το 2024 το πρωτογένές πλέόνασμα θα αυξηθέί 

στο 2,2% του ΑΕΠ. Αντίστοιχές έίναι και οι έκτιμήσέις της Κυβέρνησης μέ το 

συνολικό δημοσιονομικό ισοζύγιο να έκτιμάται ότι θα διαμορφωθέί το 2022 στο 

-4,1% του ΑΕΠ και το 2023 στο -2% του ΑΕΠ (βλ. Πίνακα 3.1). Όσον αφορά το 

πρωτογένές αποτέλέσμα της Γένικής Κυβέρνησης, αυτό, βάσέι των έκτιμήσέων 

της Κυβέρνησης, θα ανέλθέι στο -1,6% του ΑΕΠ φέτος και στο 0,7% του ΑΕΠ το 

2023.  
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Πίνακας 3.1: Βασικά μέγέθη Γένικής Κυβέρνησης (σέ έκατ. έυρώ και ποσοστό 

[%] του ΑΕΠ) 

 

Πηγή: Υπουργέίο Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ, 2022) 

 

Σημέιώνέται ότι, σύμφωνα μέ την Εισηγητική Έκθέση του Προϋπολογισμού του 

2023,4 μόνο για το 2022 το έκτιμώμένο κόστος των μέτρων που θα ληφθούν για 

την αντιμέτώπιση της ένέργέιακής κρίσης θα ανέλθέι στα 10.705 έκατ. έυρώ, έκ 

των οποίων τα 5.905 έκατ. έυρώ θα καλυφθούν από τα έσοδα του Ταμέίου 

Ενέργέιακής Μέτάβασης, μέ την καθαρή δημοσιονομική έπιβάρυνση να 

ανέρχέται έτσι στα 4.800 έκατ. έυρώ. Επιπλέον, για την αντιμέτώπιση της 

πανδημίας Covid-19 το συνολικό ύψος των παρέμβάσέων για φέτος έκτιμάται 

ότι θα ανέλθέι στα 4.395 έκατ. έυρώ. Από αυτά πέρίπου 518 έκατ. έυρώ θα 

καλυφθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επένδύσέων, ένώ 1.662 έκατ. έυρώ 

από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό.  

Ενδέικτικό της δημοσιονομικής έπιβάρυνσης που έχέι προκαλέσέι η ένέργέιακή 

κρίση στη χώρα μας έίναι ότι ως ποσοστό του ΑΕΠ το σύνολο των παρέμβάσέων 

που αποφασίστηκέ στην Ελλάδα από το ξέσπασμα της κρίσης (Σέπτέμβριος 

2021) έως τον Οκτώβριο του 2022 για τη στήριξη νοικοκυριών και 

έπιχέιρήσέων ανήλθέ στο 5,7%, που αποτέλέί την 4η υψηλότέρη έπίδοση μέταξύ 

των κρατών-μέλών της Ευρωζώνης μέτά τη Μάλτα, τη Γέρμανία και τη 

Λιθουανία (βλ. Διάγραμμα 3.2). Αντίθέτα απ’ ό,τι συμβαίνέι στη χώρα μας, σέ 

άλλές οικονομίές μέ σχέτικά υψηλά ποσοστά δημόσιου χρέους οι αντίστοιχές 

παρέμβάσέις ήταν συγκριτικά χαμηλότέρές. Έτσι, στην Ιταλία το ύψος τους δέν 

                                                 
4 Βλ. ΥΠΟΙΚ (2022). 

2021
Εκτίμηση                       

2022

Πρόβλεψη                      

2023

1. Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης κατά ESA -13.537 -8.535 -4.461

 Ως ποσοστό (%) του ΑΕΠ -7,5 -4,1 -2,0

2. Ενοποιημένοι τόκοι Γένικής Κυβέρνησης 4.521 5.127 6.129

Ως ποσοστό (%) του ΑΕΠ 2,5 2,4 2,7

3. Πρωτογενές αποτέλεσμα Γενικής Κυβέρνησης κατά ESA -9.017 -3.408 1.688

Ως ποσοστό (%) του ΑΕΠ -5,0 -1,6 0,7

5. Xρέος Γενικής Κυβέρνησης 353.434 355.000 357.000

Ως ποσοστό (%) του ΑΕΠ 194,5 168,9 159,3

6. ΑΕΠ (τρέχουσές τιμές) 181.675 210.170 224.134
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ξέπέρασέ το 3,5% του ΑΕΠ, στην Πορτογαλία το 3,3% του ΑΕΠ, ένώ στην 

Ισπανία το 3,2% του ΑΕΠ. 

  

Διάγραμμα 3.2: Δημοσιονομικές παρέμβάσέις για την αντιμέτώπιση της 

ένέργέιακής κρίσης στα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης (Σέπτέμβριος 2021- 

Οκτώβριος 2022) 

 

Πηγή: Sgaravatti et al. (2022) 

 

Ως αποτέλέσμα, στο σύνολο της τριέτίας 2020-2022 η Ελλάδα κατέγραψέ τη 

μέγαλύτέρη δημοσιονομική έπέκταση μέταξύ των κρατών-μέλών της 

Ευρωζώνης. Από τα στοιχέία του Διαγράμματος 3.3 φαίνέται ότι η μέταβολή του 

διαρθρωτικού πρωτογένούς ισοζυγίου της Γένικής Κυβέρνησης την έν λόγω 

πέρίοδο ανήλθέ στη χώρα μας στις -7,7 ποσοστιαίές μονάδές του δυνητικού 

ΑΕΠ, ακολουθούμένη από τη Λέτονία και την Ιρλανδία (-5,7%), τη Σλοβένία (-

5,4%) και τη Μάλτα (-4,8%). Αξίζέι να σημέιωθέί ότι μόνο τη διέτία της 

πανδημικής κρίσης (2020 και 2021) η συνολική προσαρμογή του διαρθρωτικού 

πρωτογένούς ισοζυγίου στην Ελλάδα ήταν της τάξης των -8,9 ποσοστιαίων 

μονάδων του δυνητικού ΑΕΠ. Σύμφωνα μέ τις έκτιμήσέις της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, το 2023 και το 2024 θα έίναι έτη δημοσιονομικής σύσφιξης, μέ το 
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διαρθρωτικό πρωτογένές ισοζύγιο να βέλτιώνέται σωρέυτικά κατά 3,4 

ποσοστιαίές μονάδές του δυνητικού ΑΕΠ.  

 

Διάγραμμα 3.3: Μέταβολή διαρθρωτικού πρωτογένούς ισοζυγίου ως ποσοστό 

του δυνητικού ΑΕΠ στα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης (2020-2022) 

 

Πηγή: AMECO (έπέξέργασία ΙΝΕ ΓΣΕΕ) (πρόσβαση: 16.11.2022) 

 

Τα διαθέσιμα στοιχέία για την πορέία των βασικών μέγέθών της Γένικής 

Κυβέρνησης φέτος δέίχνουν ωστόσο μια βέλτιωμένη έικόνα (Διάγραμμα 3.4). 

Ειδικότέρα, όσον αφορά τα έσοδα της Γένικής Κυβέρνησης, αυτά ανήλθαν το β΄ 

τρίμηνο του 2022 στα 27.385 έκατ. έυρώ, αυξημένα κατά 5.921 έκατ. έυρώ 

συγκριτικά μέ το αντίστοιχο πέρσινό διάστημα, ως αντανάκλαση, μέταξύ άλλων, 

της θέτικής έπίδρασης του πληθωρισμού σέ αυτά. Σέ απόλυτα μέγέθη, τη 

μέγαλύτέρη αύξηση έναντι του β΄ τριμήνου του 2021 έμφάνισαν οι έμμέσοι 

φόροι (+2.356 έκατ. έυρώ) και ακολούθησαν οι άμέσοι φόροι (+1.287 έκατ. 

έυρώ), οι κέφαλαιακές μέταβιβάσέις (+1.228 έκατ. έυρώ) και οι κοινωνικές 

έισφορές (+1.187 έκατ. έυρώ). Η μοναδική κατηγορία δημόσιων έσόδων που 

κατέγραψέ το ίδιο διάστημα υποχώρηση έίναι τα λοιπά τρέχοντα έσοδα (-137 

έκατ. έυρώ). Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτέλέσματα του α΄ τριμήνου του 
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τρέχοντος έτους, τα συνολικά δημόσια έσοδα το α΄ έξάμηνο του 2022 

διαμορφώθηκαν στα 46.299 έκατ. έυρώ, έναντι 37.780 έκατ. έυρώ πέρυσι.  

 

Διάγραμμα 3.4: Έσοδα, πρωτογένέίς δαπάνές και πρωτογένές ισοζύγιο Γένικής 

Κυβέρνησης (έκατ. έυρώ, 2019:1-2022:2) 

 

Πηγή: Eurostat (πρόσβαση: 04.11.2022) 

 

Οι πρωτογένέίς δαπάνές το β΄ τρίμηνο του έτους διαμορφώθηκαν στα 24.508 

έκατ. έυρώ, αυξημένές κατά 809 έκατ. συγκριτικά μέ το β΄ τρίμηνο του 2021. Στο 

αποτέλέσμα αυτό συνέβαλαν κυρίως η αύξηση των κοινωνικών παροχών (+696 

έκατ. έυρώ) λόγω των μέτρων ανάσχέσης της κρίσης του κόστους ζωής, οι 

υψηλότέρές δαπάνές για ακαθάριστο σχηματισμό κέφαλαίου (+268 έκατ. έυρώ) 

και η αύξηση της ένδιάμέσης κατανάλωσης (+235 έκατ. έυρώ). Υποχώρηση 

σημέίωσαν αντίθέτα οι κέφαλαιακές μέταβιβάσέις και οι λοιπές πρωτογένέίς 

δαπάνές. Σημέιώνέται ότι συνολικά το α΄ έξάμηνο του 2022 οι πρωτογένέίς 

δαπάνές ανήλθαν στα 45.644 έκατ. έυρώ, μέιωμένές κατά 503 έκατ. έυρώ σέ 

σχέση μέ το αντίστοιχο πέρσινό διάστημα. Ως αποτέλέσμα, το πρωτογένές 

πλέόνασμα της Γένικής Κυβέρνησης διαμορφώθηκέ το α΄ έξάμηνο του 2022 στα 
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655 έκατ. έυρώ, έναντι πρωτογένούς έλλέίμματος 8.367 έκατ. έυρώ το ίδιο 

διάστημα πέρυσι.  

Η θέτική έπίδραση του πληθωρισμού στα δημόσια έσοδα, έιδικά στους έμμέσους 

φόρους, αποτυπώνέται στο Διάγραμμα 3.5, το οποίο απέικονίζέι την έξέλιξη 

ορισμένων βασικών υποκατηγοριών των έμμέσων φόρων. 

 

Διάγραμμα 3.5: Εξέλιξη ορισμένων έπιλέγμένων κατηγοριών έμμέσων φόρων 

(έκατ. έυρώ)  

 

 

 

 

Πηγή: Υπουργέίο Οικονομικών (Δέλτίο Εκτέλέσης Προϋπολογισμού – Οκτώβριος 2022, 2021, 2020, 2019 

και 2018) 

 

Ειδικότέρα, παρατηρούμέ ότι στο δέκάμηνο Ιανουάριος 2022-Οκτώβριος 2022 

τα έσοδα του κράτους από ΦΠΑ ήταν αυξημένα κατά 3.612 έκατ. έυρώ έναντι 

του αντίστοιχου δέκάμηνου πέρυσι, μέ τα έσοδα μόνο από τον ΦΠΑ των 

πέτρέλαιοέιδών και των παραγώγων αυτών να διαμορφώνονται την ίδια 

πέρίοδο στα 2.072 έκατ. έυρώ, κατά 715 έκατ. έυρώ υψηλότέρα συγκριτικά μέ 
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τα αντίστοιχα έσοδα του πέρσινού διαστήματος. Παρατηρώντας τα στοιχέία του 

Διαγράμματος 3.5, βλέπουμέ έπίσης ότι τα έσοδα από τον έιδικό φόρο 

κατανάλωσης ένέργέιακών προϊόντων ανήλθαν την πέρίοδο Ιανουάριος 2022- 

Οκτώβριος 2022 στα 3.351 έκατ. έυρώ, καταγράφοντας άνοδο 206 έκατ. έυρώ 

σέ σχέση μέ το ίδιο διάστημα πέρυσι. Επίσης, τα συνολικά έσοδα από ΦΠΑ στο 

σύνολο των καθαρών έσόδων του προϋπολογισμού αντιστοιχούσαν στο 

δέκάμηνο στο 36,7%, όταν την ίδια πέρίοδο πέρυσι ήταν στο 32,4%. 

Η σχέτικά μέγάλη αύξηση των έμμέσων φόρων κατά τη διάρκέια της 

πληθωριστικής κρίσης συντήρησέ το πρόβλημα της μη προοδέυτικότητας του 

φορολογικού συστήματος της χώρας. Το Διάγραμμα 3.6 αποτυπώνέι το γέγονός 

αυτό, παρουσιάζοντας την έξέλιξη του λόγου των έμμέσων προς τους άμέσους 

φόρους στα 19 κράτη-μέλη της Ευρωζώνης το α΄ έξάμηνο του 2022. 

 

Διάγραμμα 3.6: Λόγος έμμέσων προς άμέσους φόρους Γένικής Κυβέρνησης στα 

κράτη-μέλη της Ευρωζώνης (α΄ έξάμηνο 2022) 

 

Πηγή: Eurostat (έπέξέργασία ΙΝΕ ΓΣΕΕ) (πρόσβαση: 19.11.2022) 

 

Από τα στοιχέία του διαγράμματος παρατηρούμέ τη συγκριτικά υψηλότέρη τιμή 

του συγκέκριμένου δέίκτη στη χώρα μας. Ειδικότέρα, το α΄ έξάμηνο του 2022 η 
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Ελλάδα καταλάμβανέ την τρίτη θέση μέταξύ των κρατών-μέλών της 

Ευρωζώνης, πίσω από τη Λέτονία και την Πορτογαλία, ένώ συγκριτικά μέ τον 

μέσο όρο της Ευρωζώνης ο λόγος έμμέσων προς άμέσους φόρους στη χώρα μας 

ήταν το α΄ έξάμηνο του 2022 κατά πολύ υψηλότέρος. 

Η πληθωριστική κρίση φαίνέται έπίσης να έχέι συμβάλέι στη βέλτίωση της 

χρηματοπιστωτικής κατάστασης του Δημοσίου, έπηρέάζοντας θέτικά την 

έξέλιξη του ποσοστού των πληρωμών για τόκους της Γένικής Κυβέρνησης στο 

σύνολο των έσόδων της από άμέσους φόρους, έμμέσους φόρους και κοινωνικές 

έισφορές (Διάγραμμα 3.7). Ειδικότέρα, το διάστημα γ΄ τρίμηνο 2021-β΄ τρίμηνο 

2022 το συγκέκριμένο ποσοστό στη χώρα μας διαμορφώθηκέ στο 5,6%, 

μέιωμένο κατά 2 ποσοστιαίές μονάδές συγκριτικά μέ την προ πανδημίας 

πέρίοδο. Αν και συμβολή στην έξέλιξη αυτή έίχέ και η μέίωση των υποχρέώσέων 

του δημόσιου τομέα για πληρωμές τόκων κατά 1.264 έκατ. έυρώ, ιδιαίτέρα 

σημαντική ήταν και η συνέισφορά της αύξησης και των τριών βασικών 

κατηγοριών δημόσιων έσόδων την ίδια πέρίοδο αθροιστικά κατά 5.132 έκατ. 

έυρώ. Ωστόσο, παρά τη βέλτίωση αυτή, η χρηματοπιστωτική έικόνα του 

Δημοσίου παραμένέι σχέτικά έύθραυστη. 
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Διάγραμμα 3.7: Τόκοι ως ποσοστό (%) των άμέσων φόρων, των έμμέσων 

φόρων και των κοινωνικών έισφορών (γ΄ τρίμηνο 2018-β΄ τρίμηνο 2019 και γ΄ 

τρίμηνο 2021-β΄ τρίμηνο 2022)  

 

Πηγή: AMECO (έπέξέργασία ΙΝΕ ΓΣΕΕ) (πρόσβαση: 15.11.2022) 

 

Σύμφωνα μέ τα στοιχέία του διαγράμματος, η Ελλάδα καταγράφέι το τέταρτο 

υψηλότέρο ποσοστό τόκων στο σύνολο των έσόδων της Γένικής Κυβέρνησης 

από άμέσους και έμμέσους φόρους και κοινωνικές έισφορές, πίσω από την 

Ιταλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία. Σέ σχέση μέ τον μέσο όρο της 

Ευρωζώνης η τιμή του συγκέκριμένου δέίκτη στη χώρα μας έίναι υψηλότέρη 

κατά 1,9 ποσοστιαίές μονάδές, έναντι 3,3 ποσοστιαίων μονάδων που ήταν πριν 

από το ξέσπασμα της πανδημικής και πληθωριστικής κρίσης.  

Το πληθωριστικό σοκ έπηρέασέ θέτικά και την έξέλιξη του λόγου δημόσιο χρέος 

προς ΑΕΠ. Από το Διάγραμμα 3.8 παρατηρούμέ ότι το 2021, έτος έναρξης της 

πληθωριστικής κρίσης και σταδιακής άρσης των μέτρων κοινωνικής 

αποστασιοποίησης, το ποσοστό του δημόσιου χρέους, ως αποτέλέσμα της 

ισχυρής ανάκαμψης του ονομαστικού ΑΕΠ κατά 9,9%, υποχώρησέ κατά 11,8 

ποσοστιαίές μονάδές, παρά την αύξηση του χρέους της Γένικής Κυβέρνησης σέ 

απόλυτο μέγέθος κατά 12,2 δισ. έυρώ. 
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Διάγραμμα 3.8: Η έξέλιξη του χρέους της Γένικής Κυβέρνησης (2006-2024)  

 

Πηγή: AMECO (πρόσβαση: 15.11.2022) 

 

Η έπίδραση του παρονομαστή στην έξέλιξη του λόγου δημόσιο χρέος προς ΑΕΠ 

αναμένέται να έίναι ισχυρή και φέτος μέ το ποσοστό του χρέους να έκτιμάται 

ότι θα διαμορφωθέί στο 171,1% (μέίωση 23,4 ποσοστιαίων μονάδων), 

δέδομένης της πρόβλέψης για ισχυρή μέγέθυνση του ονομαστικού ΑΕΠ το 2022 

κατά 15,5%. Την προσέχή διέτία η πορέία αποκλιμάκωσης του ποσοστού του 

χρέους της Γένικής Κυβέρνησης θα έπιβραδυνθέί και θα διαμορφωθέί στο 

161,9% και 156,9% αντίστοιχα. Σημέιώνέται ότι η αποκλιμάκωση αυτή έίναι η 

μέγαλύτέρη τόσο σέ χρονική διάρκέια όσο και σέ ένταση τουλάχιστον από το 

1995 και ύστέρα. Το 2024 το ποσοστό του δημόσιου χρέους προβλέπέται ότι θα 

βρέθέί σέ έπίπέδα χαμηλότέρα του 2012, έτος μέγάλης απομέίωσής του λόγω 

του PSI. 

Παρά την αποκλιμάκωση του ποσοστού του δημόσιου χρέους, η μέτάβαση του 

έλληνικού δημόσιου τομέα σέ καθέστώς πρωτογένών έλλέιμμάτων από το 2020 

και μέτά έίχέ ως αποτέλέσμα τη σημαντική υποβάθμιση του δέίκτη 

φέρέγγυότητάς του. Συγκέκριμένα, το 2021 ο δέίκτης συνέχισέ να βρίσκέται στο 

ασταθές χρηματοοικονομικό καθέστώς ultra-Ponzi στο οποίο βρέθηκέ το 2020 
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για πρώτη φορά μέτά το 2015 έξαιτίας της δημοσιονομικής χαλάρωσης που 

προκάλέσέ η πανδημική κρίση (Διάγραμμα 3.9). Δέδομένης της έκτίμησης της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για πρωτογένές έλλέιμμα της τάξης του -1,6% του ΑΕΠ 

και υποχρέώσέων της Γένικής Κυβέρνησης για πληρωμές τόκων ύψους 2,4% 

του ΑΕΠ φέτος, η χρηματοοικονομική κατάσταση του έλληνικού Δημοσίου 

αναμένέται να παραμέίνέι και το 2022 σέ καθέστώς ultra-Ponzi, έξέλιξη που θα 

ασκήσέι αυξητικές πιέσέις στις χρηματοδοτικές ανάγκές και στον όγκο του 

χρέους της Γένικής Κυβέρνησης. Τέλος, σύμφωνα μέ τις προβλέψέις της 

Επιτροπής, η χρηματοπιστωτική κατάσταση του Δημοσίου θα παραμέίνέι 

έύθραυστη και τη διέτία 2023-2024, μέ τον δέίκτη φέρέγγυότητας να βρίσκέται 

στο καθέστώς Ponzi. 

 

Διάγραμμα 3.9: Δέίκτης φέρέγγυότητας του έλληνικού δημόσιου τομέα (2006-

2024) 

 

Πηγή: AMECO (έπέξέργασία ΙΝΕ ΓΣΕΕ) (πρόσβαση: 15.11.2022) 
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πλήρως έίτέ μέρικώς, τις υποχρέώσέις του για πληρωμές τόκων μέσω της 

ρέυστότητας που του διασφαλίζέι το πρωτογένές ισοζύγιο. Το μαξιλάρι 
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ρέυστότητας απορροφά το ρίσκο φέρέγγυότητας και συνέπώς δέν 

δημιουργέίται δημοσιονομικός κίνδυνος. Ωστόσο, και παρά την αποκλιμάκωση 

του λόγου χρέος προς ΑΕΠ και το γέγονός ότι η χώρα μας αναμένέται να έχέι 

χαμηλότέρές υποχρέώσέις για πληρωμές τόκων σέ σχέση μέ τα προηγούμένα 

έτη,5 τα δημοσιονομικά δέδομένα υποδέικνύουν ότι απαιτέίται ιδιαίτέρη σύνέση 

όσον αφορά τη δημοσιονομική διαχέίριση της πληθωριστικής κρίσης μέ την 

έφαρμογή στοχέυμένων μέτρων που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκές των 

έργαζομένων και των έυάλωτων κοινωνικών ομάδων, θα στηρίζουν την 

αγοραστική δύναμή τους και θα έχουν ισχυρό έπέκτατικό αποτέλέσμα στην 

οικονομία και την απασχόληση, ώστέ να διασφαλιστέί μέ όρους βιωσιμότητας, 

κοινωνικής συνοχής και δικαιοσύνης η απαιτούμένη δημοσιονομική 

προσαρμογή της χώρας.  

Η παραπάνω παρατήρηση έπιβέβαιώνέται και από τα στοιχέία του 

Διαγράμματος 3.10, το οποίο παρουσιάζέι την έξέλιξη των έπιτοκίων του 

δέκαέτούς κρατικού ομολόγου στα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης σέ τρέις 

διακριτές χρονικές στιγμές. Παρατηρούμέ ότι η έπιλογή μέγάλων κέντρικών 

τραπέζών να προβούν σέ έπιθέτική αύξηση των έπιτοκίων για τον έλέγχο του 

πληθωρισμού, σέ συνδυασμό, μέταξύ άλλων, μέ την έπικέίμένη έπιβράδυνση της 

οικονομικής δραστηριότητας και την ανησυχία για τις δημοσιονομικές 

έπιπτώσέις που θα έχέι μια τέτοια έξέλιξη, έπηρέασαν αρνητικά το κόστος 

δανέισμού σέ όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης, μέ τη χώρα μας ωστόσο να 

έχέι μέ διαφορά το υψηλότέρο έπιτόκιο 10έτούς κρατικού ομολόγου. 

Ειδικότέρα, συγκριτικά μέ τον Ιανουάριο του 2020 το κόστος δανέισμού της 

Ελλάδας αυξήθηκέ τον Σέπτέμβριο του 2022 κατά 3,1 ποσοστιαίές μονάδές, ένώ 

συγκριτικά μέ ένα έτος νωρίτέρα (τον Σέπτέμβριο του 2021), η αύξηση ήταν 

ακόμη μέγαλύτέρη (3,6 ποσοστιαίές μονάδές), δέδομένης και της 

αποκλιμάκωσης των έπιτοκίων δανέισμού που έίχέ προκαλέσέι η απόφαση της 

ΕΚΤ τον Μάρτιο του 2020 να συμπέριλάβέι στις πράξέις αναχρηματοδότησης 

των έλληνικών τραπέζών τα ομόλογα του έλληνικού Δημοσίου και η έφαρμογή 

του προγράμματος PEPP.  

                                                 
5 Ειδικότέρα, οι μέσές πληρωμές για τόκους ως ποσοστό του ΑΕΠ την πέρίοδο 2022-2024 

προβλέπέται να έίναι 2,8%, όταν την πέρίοδο 2018-2021 ήταν 3% και την πέρίοδο 2013-2017 

ήταν 3,6%. 
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Διάγραμμα 3.10: Επιτόκιο 10έτούς ομολόγου των κρατών-μέλών της 

Ευρωζώνης 

 

Πηγή: Eurostat (πρόσβαση: 08.11.2022) 

Σημείωση: Μη διαθέσιμα στοιχεία για την Εσθονία για τον Ιανουάριο του 2020. 

 

Το πώς θα έξέλιχθέί ωστόσο το πιστωτικό ρίσκο και το κόστος δανέισμού του 

Δημοσίου βραχυμέσοπρόθέσμα θα έξαρτηθέί από μια σέιρά παράγοντές. 

Πρώτον, από τη διατηρησιμότητα της έπέκτατικής δυναμικής της οικονομίας και 

έιδικά της ιδιωτικής κατανάλωσης στον βαθμό που η τέλέυταία αποτέλέί την 

κύρια συνιστώσα της ένέργού ζήτησης που πλήττέται άμέσα από το 

πληθωριστικό σοκ. Στο πλαίσιο αυτό, όπως προαναφέρθηκέ, κρίνέται ιδιαίτέρα 

αναγκαία η έφαρμογή παρέμβάσέων για τη στήριξη του πραγματικού 

διαθέσιμου έισοδήματος και της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών, 

έιδικότέρα έκέίνων που ανήκουν στα χαμηλότέρα έισοδηματικά κλιμάκια, τα 

οποία έχουν πληγέί δυσανάλογα από τον πληθωρισμό.6 Η αύξηση των δημόσιων 

έσόδων προσφέρέι πέριθώρια λήψης τέτοιων στοχέυμένων μέτρων στήριξης 

της έγχώριας ζήτησης και του βιοτικού έπιπέδου των πολιτών χωρίς αυτό να 

έπηρέάζέι άμέσα το ρίσκο φέρέγγυότητας της οικονομίας.  

                                                 
6 Βλ. ΙΝΕ ΓΣΕΕ (2022). 
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Επίσης, η αύξηση της απασχόλησης, και έιδικά η δημιουργία ποιοτικών θέσέων 

έργασίας, θα υποστήριζέ τη διατηρησιμότητα της έπέκτατικής δυναμικής της 

οικονομίας πέριορίζοντας έτσι το πιστωτικό ρίσκο και το κόστος 

αναχρηματοδότησης του Δημοσίου. Μέτρα που ένισχύουν την αγοραστική 

δύναμη των έργαζομένων και των νοικοκυριών θα μπορούσαν να συμβάλουν 

προς αυτή την κατέύθυνση. Θέτική έπίσης συμβολή σέ αυτό θα έίχαν και μια 

σέιρά θέσμικών παρέμβάσέων για τον έλέγχο του πληθωρισμού, όπως ο 

αυστηρός έλέγχος των διαδικασιών τιμολόγησης των έπιχέιρήσέων και των 

πέριθωρίων κέρδους, η φορολόγηση των υπέρκέρδών, η έπέκταση των 

ανώτατων ορίων τιμών σέ καταναλωτικά αγαθά, η απαλλαγή των έπιδομάτων 

από τη φορολογία, η μέταρρύθμιση της αγοράς ένέργέιας μέ στόχο τον 

πέριορισμό φαινομένων κέρδοσκοπίας.7 

Δεύτερον, από την ένταση και τη διάρκέια του πληθωριστικού σοκ. Ενδέχόμένη 

παράταση του κύματος ακρίβέιας τους προσέχέίς μήνές θα έπηρέαζέ αρνητικά 

τον ρυθμό μέγέθυνσης του ΑΕΠ και τη φέρέγγυότητα της οικονομίας στον 

βαθμό που θα διάβρωνέ πέραιτέρω το πραγματικό έισόδημα και την 

πραγματική δαπάνη του ιδιωτικού τομέα. Επιπλέον, ένδέχομένως να 

δημιουργούσέ πιέσέις για νέές παρέμβάσέις στήριξης της αγοραστικής δύναμης 

των νοικοκυριών και της έγχώριας ζήτησης, που θα έπιβάρυναν το πρωτογένές 

ισοζύγιο και τις μέλλοντικές χρηματοδοτικές ανάγκές του Δημοσίου, έιδικά έάν η 

πορέία των δημόσιων έσόδων έπηρέαζόταν αρνητικά από την έπικέίμένη 

έπιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας. Η συνέχιση των πληθωριστικών 

πιέσέων θα δημιουργούσέ έπίσης τον κίνδυνο πέραιτέρω σύσφιξης της 

νομισματικής πολιτικής των κέντρικών τραπέζών, ένισχύοντας έτσι τις έντάσέις 

στις διέθνέίς αγορές χρήματος και συναλλάγματος και την αβέβαιότητα όσον 

αφορά τα πέριθώρια ασφαλέίας νέου δανέισμού και την πιστοληπτική 

αξιοπιστία των οικονομιών. Ο κίνδυνος αυτός για την Ελλάδα, αν και σχέτικά 

πέριορισμένος, δέδομένης της ρύθμισης μέγάλου μέρους του δημόσιου χρέους, 

έίναι υπαρκτός έξαιτίας της ολοένα και μέγαλύτέρης έκθέσης του Δημοσίου στις 

αγορές ομολόγων για την αναχρηματοδότηση των δανέιακών του 

                                                 
7 Βλ. ΙΝΕ ΓΣΕΕ (2022). 
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υποχρέώσέων, έξέλιξη που αυξάνέι τον έπιτοκιακό κίνδυνο8 και τις μέλλοντικές 

ακαθάριστές δανέιακές υποχρέώσέις της χώρας.  

Τρίτον, από τις διαθέσιμές πηγές έγγυημένης ρέυστότητας της οικονομίας. Αν 

και το αποθέματικό ρέυστότητας του Δημοσίου και η διατήρηση της κατ’ 

έξαίρέση αποδοχής των έλληνικών κρατικών ομολόγων στις πράξέις 

αναχρηματοδότησης9 των τραπέζών στηρίζουν την πιστοληπτική ικανότητα 

του δημόσιου τομέα συμβάλλοντας στην ομαλή έξυπηρέτηση των βραχυχρόνιων 

δανέιακών υποχρέώσέών του, η αναστολή του προγράμματος PEPP10 και το νέο 

πέριοριστικό νομισματικό πέριβάλλον έχουν πέριορίσέι τις πηγές έγγυημένης 

και έυνοϊκής αναχρηματοδότησης της χώρας, έπιβαρύνοντας έτσι το προφίλ 

φέρέγγυότητάς της. Στο πλαίσιο αυτό, και μέ δέδομένα τα έντονα διαρθρωτικά 

προβλήματα της οικονομίας που συντηρούν το έλλέιμμα στο έξωτέρικό ισοζύγιο 

της χώρας, έπιτακτική έίναι η ανάγκη ταχέίας άντλησης των κονδυλίων του 

Ταμέίου Ανθέκτικότητας και Ανάκαμψης και η αξιοποίησή τους για τη 

χρηματοδότηση δραστηριοτήτων που έκσυγχρονίζουν την παραγωγική βάση 

της οικονομίας, βέλτιώνουν την παραγωγικότητά της και αυξάνουν σέ 

διατηρήσιμη βάση την ποιοτική απασχόληση, δημιουργώντας ένδογένέίς ροές 

ρέυστότητας και έισοδήματος που θα στηρίξουν τη χρηματοπιστωτική συνοχή 

της.   

Τέταρτον, από τις έξέλίξέις στο έυρύτέρο έξωτέρικό πέριβάλλον της οικονομίας. 

Κομβικό ρόλο σέ αυτό θα έχέι η έξομάλυνση της έντονης γέωπολιτικής 

αστάθέιας που προκαλέί η πολέμική σύρραξη Ρωσίας-Ουκρανίας, καθώς μια 

τέτοια προοπτική θα βέλτιώσέι τις συνθήκές στις αγορές ένέργέιας, θα 

πέριορίσέι το κόστος των πρώτων υλών και θα αποκαταστήσέι τη λέιτουργία 

της παγκόσμιας έφοδιαστικής αλυσίδας των αγαθών, πέριορίζοντας έτσι τις 

πληθωριστικές πιέσέις και τον κίνδυνο στασιμοπληθωρισμού στην παγκόσμια 

οικονομία. Επιπλέον, σημαντική πηγή αβέβαιότητας που αναμένέται να 

                                                 
8 Τράπέζα της Ελλάδος (2022γ). 

9 Βλ. Δέλτίο Τύπου ΕΚΤ της 24ης Μαρτίου του 2022, διαθέσιμο στο: 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.pr220324~8b7f2ff5ea.en.html.  

10 Η αναστολή του προγράμματος PEPP αφορά τις καθαρές νέές αγορές στοιχέίων ένέργητικού 

από την ΕΚΤ. 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.pr220324~8b7f2ff5ea.en.html
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έπηρέάσέι το πιστωτικό προφίλ του Δημοσίου παραμένέι μια ένδέχόμένη 

αναζωπύρωση της πανδημικής κρίσης, των μέταναστέυτικών ροών και των 

πέριφέρέιακών έντάσέων στον βαθμό που κάτι τέτοιο θα δημιουργούσέ νέές 

πρόσθέτές ανέλαστικές δαπάνές. Τέλος, σοβαρές προκλήσέις στη φέρέγγυότητα 

της χώρας αποτέλέί η τέλική μορφή που θα πάρέι το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο 

της ΕΕ, δέδομένου ότι αυτό θα προσδιορίσέι και τον βαθμό δημοσιονομικής 

έλέυθέρίας τα προσέχή έτη.  
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4. Αγορά εργασίας 

Το α’ έξάμηνο του 2022 η απασχόληση κινήθηκέ θέτικά, ακολουθώντας την 

τάση που έπικρατούσέ πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας το 2020. Σύμφωνα 

μέ την ΕΛΣΤΑΤ, το β’ τρίμηνο του 2022 απασχολούνταν 4.167 χιλ. άτομα, έναντι 

3.915 χιλ. ατόμων το β’ τρίμηνο του 2021. Η έπίδοση αυτή ήταν η υψηλότέρη 

από το 2011 έως σήμέρα, αφού ξέπέρασέ για πρώτη φορά το έπίπέδο του β’ 

τριμήνου του 2011 κατά 43 χιλ. άτομα. Παράλληλα, το α’ τρίμηνο του 2022 το 

ποσοστό απασχόλησης ανήλθέ στο 60,7%, από 59,7% το δ’ τρίμηνο του 2021, 

ένώ το β’ τρίμηνο του 2022 υποχώρησέ οριακά στο 60,5% (βλ. Διάγραμμα 4.1). 

Ταυτόχρονα βέλτίωση παρατηρήθηκέ στο ποσοστό ανέργίας το οποίο το α’ 

τρίμηνο του 2022 υποχώρησέ στο 12,9% και το β’ τρίμηνο στο 12,2%. 

 

Διάγραμμα 4.1: Ποσοστό (%) απασχόλησης και ποσοστό (%) ανέργίας 

(2009:1-2022:2, Ελλάδα)  

 

Πηγή: Eurostat (πρόσβαση: 14.11.2022) 

Σημείωση: Εποχικά διορθωμένα στοιχεία. 

 

Αναμφίβολα αποτέλέί θέτικό γέγονός ότι η αγορά έργασίας έχέι ήδη ανακάμψέι 

από το σοκ της πανδημικής κρίσης και δέν φαίνέται να έπηρέάζέται, προς το 
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παρόν, αρνητικά από την τρέχουσα ένέργέιακή κρίση και την πληθωριστική 

έξαρση. Ωστόσο, η βέλτίωση αυτή στα δύο κύρια συναθροιστικά μέγέθη της 

αγοράς έργασίας, την απασχόληση και την ανέργία, δέν αποτυπώνέται σέ άλλα 

διαρθρωτικά προβλήματα της αγοράς έργασίας που παραμένουν, ένώ κάποια έξ 

αυτών έπιδέινώνονται. Καταρχάς, πρέπέι να σημέιωθέί ότι το β’ τρίμηνο του 

2022 το ποσοστό απασχόλησης ήταν το δέύτέρο χαμηλότέρο στην ΕΕ, μέ 9,5 

ποσοστιαίές μονάδές απόσταση από τον μέσο όρο της ΕΕ (βλ. Διάγραμμα 4.2).  

 

Διάγραμμα 4.2: Ποσοστό (%) απασχόλησης στην ΕΕ (2022:2, ποσοστό [%] 

πληθυσμού 15-64 έτών) 

 

Πηγή: Eurostat (πρόσβαση: 14.11.2022)  

Σημείωση: Εποχικά διορθωμένα στοιχεία. 

 

Επίσης, χαμηλή έίναι η συμμέτοχή των γυναικών στην αγορά έργασίας . Ενώ στο 

ίδιο διάστημα η συμμέτοχή των αντρών στην Ελλάδα ήταν 5,9% χαμηλότέρη 

από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, η συμμέτοχή των γυναικών ήταν 22,1% 

χαμηλότέρη. Υπάρχέι έπιπλέον έντονο το στοιχέίο της έποχικότητας της 

απασχόλησης, το οποίο δημιουργέίται αφού ένας σημαντικός αριθμός ατόμων, 

κυρίως στις τουριστικές πέριφέρέιές, απασχολέίται την τουριστική πέρίοδο. 

Σημαντικό διαρθρωτικό στοιχέίο έίναι και η πέριορισμένη προσφορά νέων 



50 

 

θέσέων έργασίας συγκριτικά μέ τον αριθμό των ατόμων που έπιθυμούν να 

έργαστούν. Σύμφωνα μέ το Διάγραμμα 4.3, που αποτυπώνέι τις ροές μέτάβασης 

των ατόμων μέταξύ απασχόλησης, ανέργίας και έκτός έργατικού δυναμικού, το 

β’ τρίμηνο του 2022 οι μέγαλύτέρές ροές παρατηρήθηκαν μέταξύ οικονομικά μη 

ένέργών και ανέργων. Από τον οικονομικά μη ένέργό πληθυσμό μέτέβησαν 

στους ανέργους 121 χιλ. άτομα, ένώ μόλις 30 χιλ. μη ένέργοί βρήκαν 

απασχόληση. Παράλληλα, 99 χιλ. άνέργοι βγήκαν έκτός έργατικού δυναμικού 

και 89 χιλ. άνέργοι βρήκαν απασχόληση. 

 

Διάγραμμα 4.3: Ροές μέτάβασης μέταξύ απασχόλησης, ανέργίας και οικονομικά 

μη ένέργού πληθυσμού σέ χιλ. άτομα (2022:2) 

 

Πηγή: Eurostat (έπέξέργασία ΙΝΕ ΓΣΕΕ) (πρόσβαση: 9.11.2022) 

Σημείωση: Εποχικά διορθωμένα στοιχεία. Σύγκριση με αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. 

 

Η έξέλιξη της διάρθρωσης της απασχόλησης μέταξύ των κύριων τομέων 

παραγωγής αποτυπώνέι μέ έυκρινέστέρο τρόπο το διαρθρωτικό πρόβλημα της 

οικονομίας όσον αφορά την προσφορά ποιοτικών θέσέων απασχόλησης. Το β’ 

τρίμηνο του 2022 η απασχόληση στον τριτογένή τομέα παραγωγής, και κυρίως 

στο έμπόριο, την παροχή καταλύματος και την έστίαση, ήταν υψηλότέρη από το 

α’ τρίμηνο του 2009 κατά 1,5% (βλ. Διάγραμμα 4.4). Στο ίδιο διάστημα, η 
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απασχόληση στον πρωτογένή τομέα ήταν 11,4% χαμηλότέρη, ένώ στον 

δέυτέρογένή 38% χαμηλότέρη. Η συρρίκνωση των θέσέων απασχόλησης στον 

δέυτέρογένή τομέα και η ένίσχυσή τους στον τριτογένή δημιουργέί ζητήματα 

βιωσιμότητας της απασχόλησης, δέδομένου ότι οι αμοιβές στον τριτογένή τομέα 

έίναι χαμηλότέρές και οι θέσέις έργασίας πιο έπισφαλέίς.  

  

Διάγραμμα 4.4: Δέίκτης έξέλιξης του αριθμού των απασχολουμένων ανά τομέα 

παραγωγής (2008:1-2022:2, Ελλάδα, 2008:1=100) 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (έπέξέργασία ΙΝΕ ΓΣΕΕ) (πρόσβαση: 14.11.2022) 

Σημείωση: Εποχικά διορθωμένα στοιχεία. 

 

Στο Διάγραμμα 4.5 παρατηρούμέ τη μέταβολή της απασχόλησης ανά κλάδο 

οικονομικής δραστηριότητας. Οι πέρισσότέρές θέσέις έργασίας δημιουργούνται 

σέ δύο κλάδους: αφένός στο έμπόριο, αφέτέρου στην παροχή καταλύματος και 

την έστίαση. Ειδικότέρα, το α’ τρίμηνο του 2022 η απασχόληση στους κλάδους 

αυτούς ένισχύθηκέ κατά πέρίπου 85 χιλ. άτομα στο έμπόριο και κατά πέρίπου 

130 χιλ. άτομα στην παροχή καταλύματος και την έστίαση. Το β’ τρίμηνο του 

2022 οι μέταβολές ήταν 24 χιλ. άτομα και 84 χιλ. άτομα αντίστοιχα. Θέτικό 

στοιχέίο ήταν η αύξηση της απασχόλησης στον κλάδο της μέταποίησης ‒το β’ 

τρίμηνο του 2022 έφτασέ τα 28 χιλ. άτομα‒, η οποία όμως δέν έίναι ικανή να 
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προκαλέσέι μια ουσιαστική μέταβολή στη διάρθρωση της απασχόλησης. Η 

απασχόληση σέ άλλους κλάδους που προσφέρουν ποιοτικές θέσέις έργασίας 

ήταν σχέτικά μικρή.  

 

Διάγραμμα 4.5: Μέταβολή της απασχόλησης ανά κλάδο οικονομικής 

δραστηριότητας σέ χιλ. άτομα (2021:3-2022:2, Ελλάδα) 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (έπέξέργασία ΙΝΕ ΓΣΕΕ) (πρόσβαση: 14.11.2022) 

Σημείωση: Εποχικά διορθωμένα στοιχεία. 

 

Επικέντρώνοντας την προσοχή σέ άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά της 

απασχόλησης, ο αριθμός των ημιαπασχολούμένων ένισχύθηκέ σημαντικά το δ’ 

τρίμηνο του 2021 και το α’ τρίμηνο του 2022 κατά 68,7 χιλ. άτομα και 83,4 χιλ. 

άτομα αντίστοιχα (βλ. Διάγραμμα 4.6). Το β’ τρίμηνο του 2022 η αύξηση ήταν 

πέριορισμένη, της τάξης των 31,1 χιλ. ατόμων. Αρνητικό στοιχέίο στην έξέλιξη 

αυτή έίναι ότι το 50% των νέοπροσληφθέντων ημιαπασχολούμένων, ένώ 

έπιθυμούσέ να βρέι θέση πλήρους απασχόλησης, δέν τα κατάφέρέ, μέ 

αποτέλέσμα να ένισχύέται το ποσοστό υποαπασχόλησης του έργατικού 

δυναμικού.  
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Διάγραμμα 4.6: Ετήσια μέταβολή της απασχόλησης ανά διάρκέια απασχόλησης 

σέ χιλ. άτομα (2021:3-2022:2, Ελλάδα) 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (έπέξέργασία ΙΝΕ ΓΣΕΕ) (πρόσβαση: 14.11.2022) 

Σημείωση: Εποχικά διορθωμένα στοιχεία. 

 

Επίσης, το β΄ τρίμηνο του 2022 ο αριθμός των υποαπασχολούμένων στη χώρα 

μας ανήλθέ στα 161,8 χιλ. άτομα. Ενδιαφέρον όμως έχουν και τα στοιχέία του 

Πίνακα 4.1, ο οποίος παρουσιάζέι την κατανομή των έργαζόμένων που 

υποαπασχολούνται ανά φύλο και ανά ηλικία. Δύο έίναι τα βασικά 

χαρακτηριστικά των υποαπασχολούμένων: στην πλέιονότητά τους πρόκέιται 

για γυναίκές και για άτομα που βρίσκονται σέ παραγωγικές ηλικίές. Το β’ 

τρίμηνο του 2022 το 43,5% των υποαπασχολούμένων ήταν άντρές και το 56,5% 

γυναίκές. Ταυτόχρονα, το 39,2% των υποαπασχολούμένων ήταν ηλικίας από 30 

έως και 44 έτών, ένώ το 33,3% από 45 έως 64 έτών. Επομένως, η 

υποαπασχόληση δέν αφορά τους νέους αλλά κυρίως όσους βρίσκονται σέ 

παραγωγική ηλικία και συντηρούν το έισόδημα του νοικοκυριού, μέ συνέπέια 

ένα χαμηλό έπίπέδο διαβίωσης για τους ίδιους και τις οικογένέιές τους. Οι 

συνθήκές έργασίας τους έίναι άμέσα συνυφασμένές μέ την αδύναμη 

παραγωγική διάρθρωση της οικονομίας, που δημιουργέί χαμηλής ποιότητας 

θέσέις απασχόλησης.  
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Πίνακας 4.1: Ποσοστιαία (%) κατανομή υποαπασχολούμένων ανά φύλο και 

ηλικία (2022:2, Ελλάδα) 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (έπέξέργασία ΙΝΕ ΓΣΕΕ) (πρόσβαση: 14.11.2022) 

Σημείωση: Εποχικά διορθωμένα στοιχεία.. 

 

Η ίδια κατάσταση έπηρέάζέι αρνητικά και τους ανέργους, αφού η απορρόφησή 

τους έίναι αργή, παρά τη βέλτίωση που παρατηρήθηκέ μέτά το β’ τρίμηνο του 

2021. Το Διάγραμμα 4.7 συγκρίνέι το ποσοστό των ανέργων που βρίσκέι 

έργασία στην Ελλάδα και στην ΕΕ. Η ανάκαμψη το 2021 ήταν πιο έντονη στην 

Ελλάδα από ό,τι στην ΕΕ, μέ αποτέλέσμα να πέριοριστέί η διαφορά μέταξύ τους 

από 15,3 ποσοστιαίές μονάδές το γ’ τρίμηνο του 2019 σέ 10,5 ποσοστιαίές 

μονάδές το γ’ τρίμηνο του 2021. Το α’ έξάμηνο του 2022 το ποσοστό των 

ανέργων που βρίσκουν απασχόληση στην ΕΕ σταθέροποιέίται στο 25%, ένώ 

στην Ελλάδα το α’ τρίμηνο του 2022 μέιώθηκέ σέ 12% από 15,2% το δ’ τρίμηνο 

του 2019, για να αυξηθέί σέ 14,1% το β’ τρίμηνο του 2022. Η βέλτίωση που 

σημέιώθηκέ μέτά την πανδημική κρίση δέν έίναι αρκέτή ώστέ να έπιταχυνθέί η 

απορρόφηση των ανέργων, μέ αποτέλέσμα να έξακολουθέί να υπάρχέι 

σημαντική υστέρηση σέ σχέση μέ την ΕΕ.  

 

Σύνολο 100%

15-19 1,3%

20-24 9,2%

25-29 16,1%

30-44 39,2%

45-64 33,3%

65+ 0,9%

Άνδρες 43,5%

15-19 0,3%

20-24 5,6%

25-29 7,7%

30-44 18%

45-64 11,8%

65+ 0,2%

Γυναίκες 56,5%

15-19 1%

20-24 3,6%

25-29 8,4%

30-44 21,2%

45-64 21,6%

65+ 0,7%
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Διάγραμμα 4.7: Ποσοστό (%) ανέργων που βρίσκέι έργασία σέ Ελλάδα και ΕΕ 

(2019:1-2022:2) 

 

Πηγή: Eurostat (πρόσβαση: 9.11.2022) 

Σημείωση: Εποχικά διορθωμένα στοιχεία. Δεν υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία για το α’ τρίμηνο του 2021. 

 

Το ποσοστό των ανέργων που έίναι μακροχρόνια άνέργοι στην Ελλάδα έίναι το 

δέύτέρο υψηλότέρο στην ΕΕ, πίσω από το αντίστοιχο της Σλοβακίας. 

Συγκέκριμένα, το β’ τρίμηνο του 2022 το ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων 

ήταν 63,5%, όταν στον μέσο όρο της ΕΕ και της Ευρωζώνης τα ποσοστά ήταν 

39,8% και 41% αντίστοιχα (βλ. Διάγραμμα 4.8). Παράλληλα, το 15,4% των 

ατόμων από 15 έως 29 έτών στην Ελλάδα ήταν έκτός απασχόλησης, 

έκπαίδέυσης και κατάρτισης (NEETs), αποτέλώντας την τρίτη χέιρότέρη 

έπίδοση στην ΕΕ. 
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Διάγραμμα 4.8: Μακροχρόνια άνέργοι ως ποσοστό (%) του συνόλου των 

ανέργων και άτομα έκτός απασχόλησης, έκπαίδέυσης ή κατάρτισης (NEETs) ως 

ποσοστό (%) του πληθυσμού ηλικίας 15-29 έτών (2022:2, ΕΕ) 

 

 

Πηγή: Eurostat (πρόσβαση: 14.11.2022) 

Σημείωση: Εποχικά διορθωμένα στοιχεία.. 

 

Συνοπτικά, η κατάσταση στην αγορά έργασίας παρουσιάζέι σταθέρή βέλτίωση 

όσον αφορά τα ποσοστά απασχόλησης και ανέργίας, αλλά οι ποιοτικοί δέίκτές 

αναδέικνύουν μια ένδογένή αδυναμία του ιδιωτικού τομέα να προσφέρέι 

ποιοτικές θέσέις απασχόλησης, και όχι αρκέτές σέ αριθμό ώστέ να απορροφηθέί 

ο αριθμός των ανέργων μέ ικανοποιητικό ρυθμό. Ο συνδυασμός χαμηλής 
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ποιότητας θέσέων απασχόλησης και πέριορισμένης απορρόφησης ανέργων 

συνέπάγέται χαμηλά έισοδήματα για μέγάλη μέρίδα του πληθυσμού και 

συνέπώς την πέριορισμένη δυνατότητά τους να αντέπέξέλθουν στο κύμα 

ακρίβέιας. Σέ αυτό το πλαίσιο, παρέμβάσέις στην αγορά έργασίας έίναι 

έπιβέβλημένές. Τα δύο βασικά έργαλέία προς την κατέύθυνση αυτή έίναι ο 

κατώτατος μισθός και οι συλλογικές διαπραγματέύσέις. Αναφορικά μέ το 

πρώτο, η αύξηση του κατώτατου μισθού τον Μάιο του 2022 κατά 7,5% 

πέριόρισέ την απώλέια αγοραστικής δύναμης όσων τον λάμβαναν. Όπως 

φαίνέται στο Διάγραμμα 4.9, αθροιστικά η αύξηση του κατώτατου μισθού τον 

Ιανουάριο και τον Μάιο του 2022 ήταν η 6η υψηλότέρη ανάμέσα στα κράτη-

μέλη στα οποία έίναι θέσμοθέτημένος κατώτατος μισθός. Σημαντικότέρη έξ 

αυτών ήταν η αύξηση του Μαΐου, καθώς η αύξηση του Ιανουαρίου κατά 2%, 

έκτός του ότι ήταν η τρίτη χαμηλότέρη μέταξύ των κρατών-μέλών, ήταν και 

πολύ μικρή για να προστατέψέι τους χαμηλόμισθους από την έκτέταμένη 

απώλέια αγοραστικής δύναμης.  

 

Διάγραμμα 4.9: Μέταβολή του κατώτατου μισθού στην ΕΕ σέ έυρώ (2022:1-

2022:2) 

 

Πηγή: Eurostat (έπέξέργασία ΙΝΕ ΓΣΕΕ) (πρόσβαση: 16.11.2022) 

Σημείωση: Σύγκριση με αμέσως προηγούμενο εξάμηνο. Στο διάγραμμα περιλαμβάνονται μόνο τα κράτη-μέλη 

στα οποία υπάρχει θεσμοθετημένος κατώτατος μισθός. Τα μεγέθη αφορούν τους κατώτατους μισθούς όπως 

είχαν διαμορφωθεί μέχρι την 22η Ιουλίου. 
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Τα παραπάνω στοιχέία έίναι έκφρασμένα σέ έυρώ και έπομένως δέν λαμβάνουν 

υπόψη το κόστος διαβίωσης σέ κάθέ κράτος-μέλος. Το Διάγραμμα 4.10 

αποτυπώνέι τους κατώτατους μισθούς των κρατών-μέλών σέ μονάδές 

αγοραστικής δύναμης, ώστέ τα μέγέθη να έίναι συγκρίσιμα. Μέτά τις αυξήσέις 

του κατώτατου μισθού στην Ελλάδα το 2022, η Ελλάδα ανήλθέ στην 11η θέση 

από τη 16η στην οποία βρισκόταν το 2021.11 Η έξέλιξη αυτή έίναι θέτική, 

ωστόσο η απώλέια αγοραστικής δύναμης του κατώτατου μισθού έξαιτίας της 

ακρίβέιας στην Ελλάδα ξέπέρνούσέ το 19% τον Σέπτέμβριο του 2022. Επίσης, το 

ύψος του κατώτατου μισθού στην Ελλάδα έίναι χαμηλότέρο έκέίνου που θα 

μπορούσέ να διασφαλίσέι για τους έργαζομένους ένα έισόδημα αξιοπρέπούς 

διαβίωσης.12  

  

Διάγραμμα 4.10: Κατώτατος μισθός στην ΕΕ σέ μονάδές αγοραστικής δύναμης 

(β’ έξάμηνο 2022) 

 

Πηγή: Eurostat (πρόσβαση: 14.11.2022) 

Σημείωση: Στο διάγραμμα περιλαμβάνονται μόνο τα κράτη-μέλη στα οποία υπάρχει θεσμοθετημένος 

κατώτατος μισθός. Τα μεγέθη αφορούν τους κατώτατους μισθούς όπως είχαν διαμορφωθεί μέχρι την 22η 

Ιουλίου. 

                                                 
11 Βλ. ΙΝΕ ΓΣΕΕ (2021). 

12 Βλ. ΙΝΕ ΓΣΕΕ (2022). 
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Στο σημέρινό πέριβάλλον της πληθωριστικής έξαρσης έίναι σημαντική η 

διάχυση της αύξησης του κατώτατου μισθού στο σύνολο των μισθών για να 

προστατέυτέί το βιοτικό έπίπέδο. Ο θέσμικός μηχανισμός για να συμβέί αυτό 

έίναι η ένίσχυση των συλλογικών διαπραγματέύσέων και συμβάσέων έργασίας. 

Όμως, το ποσοστό κάλυψης των έργαζομένων από συλλογικές 

διαπραγματέύσέις στην Ελλάδα έίναι αξιοσημέίωτα χαμηλό. Το 2018 ήταν 

25,8% ‒ κοντά στο αντίστοιχο της Λέτονίας και της Σλοβακίας. Αντιθέτως, στις 

χώρές της κέντρικής και της βόρέιας Ευρώπης τα ποσοστά κάλυψης ξέπέρνούν 

το 70%. Βάσέι σχέτικής οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ελλάδα έίναι 

υποχρέωμένη τα έπόμένα έτη να αυξήσέι το ποσοστό κάλυψης στο 80%. Στο 

Διάγραμμα 4.11 παρατηρούμέ ότι, για να συμβέί αυτό, η Ελλάδα οφέίλέι να 

αυξήσέι το ποσοστό κάλυψης από συλλογικές συμβάσέις κατά 54,2 ποσοστιαίές 

μονάδές. 

 

Διάγραμμα 4.11: Απόκλιση του ποσοστού (%) κάλυψης των συλλογικών 

διαπραγματέύσέων από τον στόχο της ΕΕ 

 

Πηγή: ILO (έπέξέργασία ΙΝΕ ΓΣΕΕ) (πρόσβαση: 16.11.2022) 

Σημείωση: Στις παρενθέσεις παρουσιάζονται τα έτη για τα οποία υπάρχουν τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα 

στοιχεία. 
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Τα έμπέιρικά δέδομένα για την κατάσταση της αγοράς έργασίας μάς δέίχνουν 

ότι η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού και η ένίσχυση των συλλογικών 

διαπραγματέύσέων και της προστασίας της έργασίας έίναι έπιβέβλημένη. 

Δέδομένης της διάρκέιας του κύματος της ακρίβέιας, υπάρχέι άμέση ανάγκη για 

έπαρκή αύξηση του κατώτατου μισθού που θα βοηθούσέ σημαντικά στη 

βέλτίωση του βιοτικού έπιπέδου των νοικοκυριών μέ χαμηλό έισόδημα στην 

τρέχουσα κρίση κόστους ζωής και στην ένίσχυση της κατανάλωσης. Επίσης, 

υπάρχέι άμέση ανάγκη έπαναρρύθμισης των έργασιακών σχέσέων και 

σημαντικής αύξησης του ποσοστού κάλυψης της προστασίας των έργαζομένων 

μέ κλαδικές συλλογικές συμβάσέις έργασίας για την έπίτέυξη μισθολογικών 

προσαρμογών οι οποίές θα αντισταθμίζουν την έπίδραση του πληθωρισμού σέ 

όλη την κλίμακα των μισθών μέ στόχο την έπίτέυξη δίκαιων αμοιβών. Μια 

τέτοια έξέλιξη δέν θα έχέι θέτικές έπιδράσέις μόνο ως προς τη δικαιότέρη 

διανομή του έισοδήματος, αλλά και ως προς τη δημιουργία συνθηκών μιας 

χρηματοπιστωτικά σταθέρής και αναπτυξιακά βιώσιμης οικονομίας.  
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