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Π
ολλαπλό σήµα κινδύνου εκπέµπει η ελ-
ληνική οικονοµία, µε τα µαύρα σύννε-
φα να αρχίζουν να µαζεύονται απει-

λητικά, να κλονίζουν το αφήγηµα της επιστρο-
φής στην κανονικότητα και να αποτελούν βα-
ριά κληρονοµιά για την κυβέρνηση που θα προ-
κύψει από τις εκλογές της 7ης Ιουλίου. Τα ση-
µάδια στην πραγµατική οικονοµία αποτυπώ-
νουν σοβαρά προβλήµατα σε κρίσιµους οικο-
νοµικούς δείκτες -µε αιχµή την αδυναµία των 
Ελλήνων να καταναλώσουν- που λειτουργούν 
ως ανάχωµα στην πορεία προς την ανάπτυξη 
και εγκυµονούν κινδύνους για την ανάκαµψη. 
Τους κινδύνους που ελλοχεύουν λόγω της κα-
θίζησης των βασικών µεγεθών της οικονοµίας 
επισηµαίνει σε κάθε γραµµή της η έκθεση επο-
πτείας που έδωσε στη δηµοσιότητα η Κοµισιόν, 
στέλνοντας αρνητικό σήµα στις αγορές, κυρί-
ως στους επενδυτές. Η πορεία του ΑΕΠ κατά το 
πρώτο τρίµηνο ήταν κατώτερη των προσδοκι-
ών της κυβέρνησης, µε την επίδοση του 1,3% 
να είναι αισθητά χειρότερη όχι µόνο σε σχέση 
µε τον φετινό ετήσιο στόχο (+2,3%), αλλά και 
συγκριτικά µε την ανάπτυξη του αντίστοιχου 
περσινού τριµήνου. 

Πρόκειται για δεύτερο διαδοχικό τρίµηνο κα-
τά το οποίο καταγράφεται επιβράδυνση, κατα-
δεικνύοντας ότι η ελληνική οικονοµία εµφανί-
ζει έντονα σηµάδια κόπωσης, δεν υπάρχει αύ-
ξηση στην εισροή ξένων επενδυτικών κεφαλαί-
ων, ενώ η καταναλωτική δαπάνη βαίνει µειού-
µενη µέσα σε ένα ασφυκτικό φορολογικό περι-
βάλλον. Η διεύρυνση του εµπορικού ελλείµµα-
τος της χώρας µε τη µικρή κάµψη στις εξαγωγές 
αγαθών και την έκρηξη των εισαγωγών, η µείω-
ση της βιοµηχανικής παραγωγής και στο λιανικό 
εµπόριο, η κόπωση στην οικοδοµή, η περαιτέ-
ρω µείωση της ανταγωνιστικότητας, η στασιµό-
τητα στο οικονοµικό κλίµα, η αύξηση των οφει-
λών των πολιτών προς την εφορία και τα ασφα-
λιστικά ταµεία και η νέα άνοδος των οφειλών του 
κράτους προς τους ιδιώτες κρούουν τον κώδωνα 
του κινδύνου για το αναπτυξιακό και παραγωγι-
κό µοντέλο της χώρας και ρίχνουν σκιές στην ει-
κόνα της οικονοµίας. Ο κίνδυνος να επιστρέψει η 
ύφεση αν δεν αυξηθούν οι επενδύσεις είναι πα-
ραπάνω από υπαρκτός και οι προκλήσεις του νέ-
ου οικονοµικού επιτελείου τεράστιες.

Επιδείνωση 
σηµειώθηκε το πρώτο 

τρίµηνο του 2019 σε 
κρίσιµα µεγέθη της 

ελληνικής οικονοµίας. 
Οι Ελληνες ξόδεψαν 

500 εκατ. ευρώ 
λιγότερα, το ΑΕΠ 

κατεβάζει ταχύτητα, 
βαθαίνει το έλλειµµα 

µεταξύ εισαγωγών 
και εξαγωγών και δεν 

µπαίνει φρέσκο χρήµα 
στην αγορά 

1Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Η ιδιωτική κατανάλωση συρρικνώθηκε κατά περισσότερο από 
500 εκατ. ευρώ και διαµορφώθηκε σε 40,092 δισ. ευρώ έναντι 

40,663 δισ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστηµα, σηµειώνοντας 
µείωση κατά 0,1% το πρώτο τρίµηνο του 2019. Το ποσοστό αυτό εί-
ναι χαµηλότερο σε σχέση µε το πρώτο τρίµηνο του 2018, όταν η κα-
τανάλωση των νοικοκυριών είχε µειωθεί κατά 0,3%. Το γεγονός ότι 
οι Ελληνες ξόδεψαν 500 εκατ. ευρώ λιγότερα σε σχέση µε το πρώτο 
τρίµηνο του 2018 είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό για την πορεία του 

ρυθµού ανάπτυξης, καθώς η χρονιά δεν ξεκίνησε καλά. Η κατάστα-
ση γίνεται ακόµη πιο δύσκολη, καθώς σε ενάµιση µήνα από τώρα 
θα ξεκινήσει η πληρωµή των φορολογικών υποχρεώσεων νοικοκυ-
ριών και ιδιωτών, γεγονός που θα κόψει έτι περαιτέρω από το «τα-
µείο» της κατανάλωσης. Αντίθετα, η ιδιωτική κατανάλωση ανά την 
Eυρώπη κινείται ανοδικά, έστω και µε ισχνό ποσοστό, της τάξης του 
0,2%. Κατέγραψε άνοδο 1,2% στην Πορτογαλία, 1% στην Kύπρο και 
0,1% στην Iταλία, παρά την οικονοµική κρίση που πλήττει την οικο-
νοµία της γειτονικής χώρας.

2 ΧΡΕΗ, ΕΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
Το χρέος των πολιτών προς εφορία και ασφαλιστικά ταµεία, µή-
να µε τον µήνα, διογκώνεται. Περισσότεροι από 4 εκατοµ-

µύρια είναι οι οφειλέτες του ∆ηµοσίου µε συνολικές ληξιπρόθεσµες 
οφειλές που ανέρχονται σε 104,365 δισ. ευρώ. 
Σε 35.358.484.925 ευρώ ανήλθε το συνολικό χρέος στο Κέντρο Εί-
σπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, σύµφωνα µε την πρώτη τριµηνιαία 
έκθεση προόδου του 2019 (Ιανουάριος-Μάρτιος) του ΚΕΑΟ. Μά-
λιστα, µέσα σε έναν χρόνο σηµείωσε αύξηση κατά 484 εκατ. ευρώ.

3 ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ
Η αποπληρωµή των ληξιπρόθεσµων οφειλών του ∆ηµοσίου, 
που στερεί πόρους από την πραγµατική οικονοµία και πλήτ-

τει την κατανάλωση, παραµένει απογοητευτική. Η διαδικασία εκκα-

θάρισής τους σηµείωσε περιορισµένη πρόοδο από τα τέλη Αυγού-
στου του 2018, καθώς το απόθεµα των ληξιπρόθεσµων οφειλών του 
∆ηµοσίου στο τέλος Απριλίου 2019 ανερχόταν σε 2,36 δισ. ευρώ, 
µόλις 210 εκατ. ευρώ χαµηλότερα από το τέλος ∆εκεµβρίου 2018.
«Αυτό δείχνει ότι, παρά τις προσπάθειες αντιµετώπισης των διαρ-
θρωτικών αδυναµιών στη διαχείριση των δηµόσιων οικονοµικών, 
νέα ληξιπρόθεσµα χρέη εξακολουθούν να δηµιουργούνται», τονίζε-
ται χαρακτηριστικά στην τρίτη µεταµνηµονιακή έκθεση, ενώ ξεκα-
θαρίζεται πως για την πληρωµή των «φεσιών» του ∆ηµοσίου χρη-
σιµοποιούνται πόροι του προγράµµατος και του Προϋπολογισµού.
Σηµειώνεται πως, από τα 7 δισ. ευρώ που εκταµιεύθηκαν για την εκ-
καθάριση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του ∆ηµοσίου κατά τη διάρ-
κεια του προγράµµατος του ESM, 100 εκατ. ευρώ παρέµειναν αχρη-
σιµοποίητα έως τα τέλη Απριλίου 2019.
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4 EΞΑΓΩΓΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
«Θολώνει» το success story των ελληνικών εξαγωγών, µε τους δείκτες να δείχνουν µικρή πτώση και τις 
προβλέψεις όλων των διεθνών οργανισµών να προειδοποιούν για επιβράδυνση του ρυθµού ανάπτυξης 

τα επόµενα χρόνια. Τα σηµάδια για το τρέχον έτος έχουν αρχίσει να προκαλούν προβληµατισµό, καθώς τα τε-
λευταία επίσηµα στοιχεία δείχνουν ότι οι εξαγωγές δέχονται έντονες πιέσεις. «Φρένο» πάτησαν και οι εξαγωγές 
αγαθών και υπηρεσιών, καθώς -σύµφωνα µε τις αναλυτικές βάσεις δεδοµένων της ΕΛΣΤΑΤ- αυξήθηκαν µεν κατά 
4% το πρώτο τρίµηνο του 2019, µε χαµηλότερο όµως ρυθµό, αφού το πρώτο τρίµηνο του 2018 είχαν σηµειώ-
σει άνοδο 7,6%. Σηµαντική είναι και η αύξηση του εµπορικού ελλείµµατος, καθώς οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 
9,5% το πρώτο τρίµηνο του 2019 όταν την αντίστοιχη περσινή περίοδο είχαν εµφανίσει µείωση 2,8%. Το πρό-
βληµα είναι µεγάλο, δεδοµένων και των αριθµητικών διαφορών: οι εξαγωγές αγαθών έχουν αξία 8,8 δισ. ευρώ 
ανά τρίµηνο, όταν οι εισαγωγές είναι σχεδόν διπλάσιες σε αξία, περίπου 17,5 δισ. ευρώ.
Το αν αυτή η κάµψη είναι συγκυριακή, όπως εκτιµούν παράγοντες του Πανελλήνιου Συνδέσµου Εξαγωγών, θα 
αποδειχθεί το επόµενο διάστηµα, αλλά µια σειρά από παράγοντες µπορεί να διευρύνει την πτώση. Κατ’ αρχάς, 
το πότε και µε ποιους όρους θα γίνει τελικά το Brexit θα επηρεάσει τις ελληνικές εξαγωγές, δεδοµένου µάλιστα ότι 
το Ηνωµένο Βασίλειο αποτελεί τον όγδοο κυριότερο προορισµό για τα ελληνικά προϊόντα (1,2 δισ. ευρώ η αξία 
των εξαγωγών προς τη χώρα το 2018). Κανείς, εξάλλου, δεν µπορεί να προβλέψει και άλλες γεωπολιτικές εξελί-
ξεις, αλλά και τις επιπτώσεις από τον διαρκή πλέον εµπορικό πόλεµο ανάµεσα σε ΗΠΑ και Κίνα.

5 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
Πενιχρές παραµένουν οι επιδόσεις που εµφανίζει η Ελλάδα σε ό,τι αφορά την προσέλκυση επενδύσεων, 
τη στιγµή που οι προοπτικές για διατηρήσιµη µεγέθυνση -περί το 2%- τα επόµενα χρόνια στηρίζονται στο 

σενάριο ισχυρής ετήσιας αύξησης των επενδύσεων άνω του 10%. Η Ελλάδα παραµένει ουραγός στην Ε.Ε., µε 
το ύψος των επενδύσεων να υπολείπεται σηµαντικά του αντίστοιχου ευρωπαϊκού µέσου όρου και να είναι χα-
µηλότερο και σε σχέση µε τις υπόλοιπες χώρες που εξήλθαν από τα προγράµµατα οικονοµικής προσαρµογής. 
Οι καθαρές επενδύσεις παρέµειναν σε αρνητικό έδαφος για όγδοο συνεχές έτος, µε αποτέλεσµα να συνεχιστεί η 
συρρίκνωση των παραγωγικών δυνατοτήτων της οικονοµίας, οι άµεσες ξένες επενδύσεις µπορεί να αυξήθηκαν 
οριακά σε σχέση µε το 2017 αλλά απέχουν κατά πολύ από τον στόχο, ενώ το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσε-
ων έχει θυσιαστεί στον βωµό της δηµιουργίας υπερπλεονασµάτων. Για να ανατραπεί η κατάσταση θα πρέπει να 

γίνει «επική» προσπάθεια, όπως χαρακτηρι-
στικά αναφέρουν παράγοντες της οικονοµί-
ας. Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύµφωνα µε τα 
στοιχεία του 2008, οι ακαθάριστες επενδύ-
σεις ανέρχονταν σε 50 δισ. ευρώ, ενώ σήµε-
ρα έχουν υποχωρήσει στα 21 δισ. ευρώ. Πρα-
κτικά αυτό σηµαίνει πως απαιτούνται σε ετή-
σια βάση τουλάχιστον 13 δισ. ευρώ - καινο-
τόµες και «εµβληµατικές» επενδύσεις που θα 
οδηγήσουν στην ανάπτυξη και θα αλλάξουν 
την εικόνα της χώρας. 

6 ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ 
Μοναδική εξαίρεση ανάµεσα στις ευ-
ρωπαϊκές χώρες αποτελεί η χώρα µας, 

καθώς υπέστη τη µεγαλύτερη πτώση συγκρι-
τικά µε τις υπόλοιπες. Tα τελευταία διαθέσιµα 
στοιχεία καταγράφουν µείωση κατά 3,3%, που 
παρουσιάζει αυξητικές τάσεις µήνα µε τον µή-
να. Είναι ενδεικτικό ότι κατά µέσο όρο στην Eυ-
ρώπη καταγράφεται αύξηση του τζίρου του 
λιανεµπορίου κατά 3,4%, ενώ στην ευρωζώ-
νη η άνοδος ανέρχεται στο 3%. 
 

7 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
Σύµφωνα µε τα τελευταία διαθέσιµα 
στοιχεία για τον Mάρτιο του 2019, η βι-

οµηχανική παραγωγή στην Eλλάδα υποχώρη-
σε κατά 2,8%, ένα από τα µεγαλύτερα ποσο-
στά ανάµεσα στις χώρες της Ε.Ε. Σύµφωνα µε 
τα αναλυτικά στοιχεία της EΛΣTAT, ο δείκτης βι-
οµηχανικής παραγωγής διαµορφώνεται σε επί-
πεδα κάτω του 2010 (στις 95,77 µονάδες, ένα-
ντι 97,9 µονάδων το 2017). Oι πιο µεγάλες πι-
έσεις, ωστόσο, συνδέονται µε την παραγωγή 
ηλεκτρικού ρεύµατος, ενώ άνοδος παρατηρεί-
ται µόνο στη βιοµηχανία τροφίµων και ποτών.

8 ∆ΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΚΛΙΜΑΤΟΣ
Ο δείκτης οικονοµικού κλίµατος που 

συνθέτει το ΙΟΒΕ ενισχύθηκε οριακά τον Μά-
ιο, στις 100,8 µονάδες, επίδοση ωστόσο που 
κινείται χαµηλότερα της αντίστοιχης περσινής 
(103,6). Στις επιχειρηµατικές προσδοκίες, οι τά-
σεις στους επιµέρους κλάδους είναι µεικτές, µε 
επιδείνωση στις κατασκευές. Ο δείκτης ΡΜΙ της 
Markit για την επιχειρηµατική δραστηριότητα 
στον µεταποιητικό τοµέα, που αντιπροσωπεύ-
ει το 10% της ελληνικής οικονοµίας, υποχώρη-
σε σε χαµηλά τριών µηνών τον Μάιο, στο 54,2 
από 56,6 τον Απρίλιο.

9 ΚΑΜΨΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ
Οι αναφορές φορέων της αγοράς ακι-
νήτων περί ενδείξεων κόπωσης στην 

αγορά κατοικίας και κυρίως στις ανακατασκευ-
ές κτιρίων, προκειµένου να αξιοποιηθούν µέ-
σω των ψηφιακών πλατφορµών βραχυχρό-
νιων µισθώσεων, επιβεβαιώθηκαν από την 
ΕΛΣΤΑΤ. Ειδικότερα, σύµφωνα µε τα στοιχεία 
που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή, η 
συνολική οικοδοµική δραστηριότητα παρέµει-
νε σε αρνητικό πρόσηµο και κατά τον Φεβρου-
άριο, καθώς εκδόθηκαν συνολικά 955 οικοδο-
µικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 177.000 τ.µ. 
επιφάνειας και 667.100 κ.µ. όγκου, παρουσιά-
ζοντας µείωση κατά 5,1% στον αριθµό των οι-
κοδοµικών αδειών.

 10 ANTAΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Φτωχές είναι οι επιδόσεις και στο 
µέτωπο της ανταγωνιστικότητας. 

Αυτό αποτυπώνεται και στη στασιµότητα και 
στην ελαφρά επιδείνωση της κατάταξης σε δεί-
κτες όπως αυτός της ∆ιευκόλυνσης του Επιχει-
ρείν της Παγκόσµιας Τράπεζας. Στα µείον και 
η χαµηλή παραγωγικότητα, η οποία θα µπο-
ρούσε -σύµφωνα µε την Κοµισιόν- να αντιµε-
τωπιστεί µε διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις, που 
θα εξασφάλιζαν ένα πιο φιλικό στις επιχειρή-
σεις περιβάλλον.

φρένο
Το ΑΕΠ αυξήθηκε 
κατά 1,3% το 
πρώτο τρίµηνο 
του 2019, 
σηµειώνοντας 
σηµάδια κόπωσης, 
έναντι αύξησης 
1,4% που είχε 
καταγράψει 
το αντίστοιχο 
διάστηµα του 2018

κάμψη
Η ιδιωτική 
κατανάλωση 
συρρικνώθηκε το 
πρώτο τρίµηνο 
του 2019 κατά 
περισσότερο από 
500 εκατ. ευρώ 
και διαµορφώθηκε 
σε 40,092 δισ. 
ευρώ, έναντι 
40,663 δισ. ευρώ 
το αντίστοιχο 
περσινό διάστηµα

αύξηση
Ραγδαία αύξηση 
9,5% κατέγραψαν 
το πρώτο τρίµηνο 
του έτους οι 
εισαγωγές
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