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Έκθεση Β τριμήνου 2020 
 

 
Πρόλογος 

 
Η παρούσα έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή αφορά το 
δεύτερο τρίμηνο του 2020. Για τη σύνταξη της έκθεσης χρησιμοποιήθηκαν επίσημα 
δημοσιευμένα στοιχεία στα οποία μπορεί να μεταβεί κανείς μέσω των ηλεκτρονικών 
συνδέσμων στις υπογραμμισμένες λέξεις του κειμένου, αλλά και μη δημοσιευμένα στοιχεία 
που παρασχέθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες.  

Ευχαριστούμε το Υπουργείο Οικονομικών (ιδιαίτερα το ΓΛΚ και τον ΟΔΔΗΧ), το Υπουργείο 
Εργασίας (ιδιαίτερα τις οικονομικές υπηρεσίες, το ΚΕΑΟ και τον ΟΠΕΚΑ) και την ΑΑΔΕ για 
την παροχή πρόσθετων στοιχείων και διευκρινίσεων. Ενδεχόμενα λάθη και παραλείψεις 
είναι αποκλειστική ευθύνη του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή. 

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες τριμηνιαίες εκθέσεις, η Έκθεση Β’ Τριμήνου 2020 του 
Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή δεν περιέχει στοιχεία εκκρεμών 
αιτήσεων συνταξιοδότησης και την εκτιμώμενη δαπάνη τους. Μετά τα επανειλημμένα 
αιτήματά μας προς τις αρμόδιες υπηρεσίες και στην συνέχεια τον Διοικητή του ΕΦΚΑ, δεν 
λάβαμε τα συγκεκριμένα στοιχεία όπως διαμορφώθηκαν στο τέλος Ιουνίου 2020. Λάβαμε 
απαντητική επιστολή από τον ΕΦΚΑ που επικαλείται τεχνικά προβλήματα στην παροχή των 
στοιχείων και δεσμεύεται για την αποκατάσταση της ροής τους. 
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Σύνοψη 
 

Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020 καταγράφηκαν οι δραματικές συνέπειες της πανδημίας 
στην ελληνική οικονομία. Η πρωτοφανής ύφεση της τάξης του 15,2% σε ετήσια βάση 
αποτελεί την κύρια εκδήλωση της διαταραχής που προκάλεσαν τα περιοριστικά μέτρα για 
την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του COVID-19. Η κάμψη της οικονομικής δραστηριότητας 
ήταν οριακά εντονότερη από την πρόβλεψη του Γραφείου Προϋπολογισμού τον Απρίλιο (-
13,7%) κάτι που σε συνδυασμό με τη μικρή ύφεση που καταγράφηκε στο πρώτο τρίμηνο 
και δεν είχε συμπεριληφθεί στις προβλέψεις μας, υποδηλώνει την επιδείνωση της 
οικονομικής δραστηριότητας πέραν του αναμενομένου. 

Παράλληλα με τη μείωση του ΑΕΠ, καταγράφηκε μείωση του πληθωρισμού σε αρνητικά 
επίπεδα (κοντά στο -2% από τον Ιούνιο μέχρι και τον Αύγουστο) και σημαντική επιδείνωση 
του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών (από έλλειμμα 4 δις σε έλλειμμα 7 δις). Από την 
άλλη πλευρά, η αύξηση του ποσοστού ανεργίας στο 18,3% είναι μάλλον συγκρατημένη για 
το ύψος της ύφεσης. Η σημαντική μείωση των προσλήψεων φαίνεται να αντισταθμίζεται 
από τη μείωση των απολύσεων όσο παραμένουν σε ισχύ οι υποχρεώσεις διατήρησης των 
θέσεων εργασίας.  

Στο επόμενο διάστημα αναμένεται να αρχίσει η σταδιακή επαναφορά της οικονομίας στα 
φυσιολογικά της επίπεδα. Ωστόσο, η αναζωπύρωση των κρουσμάτων από τον Αύγουστο 
και η χαμηλότερη του αναμενομένου πορεία του τουρισμού αυξάνουν την αβεβαιότητα για 
την έκταση και την διάρκεια της κρίσης και δεν επιτρέπουν μεγάλα περιθώρια αισιοδοξίας. 
Επισημαίνουμε επίσης ότι η άρση των περιορισμών για τις απολύσεις ενδέχεται να 
προκαλέσει σημαντική αύξηση της ανεργίας στο επόμενο διάστημα.  

Τα δημοσιονομικά στοιχεία καταγράφουν σημαντική επιδείνωση, με το πρωτογενές 
αποτέλεσμα του επτάμηνου Ιανουαρίου-Ιουλίου 2020 να διαμορφώνεται σε έλλειμμα 7,7 
δις ευρώ, έναντι πλεονάσματος περίπου 1 δις ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 
προηγούμενου έτους. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της επιδείνωσης, δηλαδή σχεδόν τα 8 
από τα 8,7 δις ευρώ, προέρχεται από την εφαρμογή των έκτακτων δημοσιονομικών μέτρων 
για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Με δεδομένο ωστόσο ότι ένα σημαντικό μέρος αυτών 
των μέτρων αφορά αναστολές πληρωμών φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, 
δεν είναι ακόμα εφικτός ο εντοπισμός του μέρους εκείνου της δημοσιονομικής επιδείνωσης 
που προέρχεται από την ίδια την ύφεση και την επίπτωσή της στα δημόσια έσοδα.  

Η επιδείνωση αυτή δεν έχει μεγάλη σημασία βραχυπρόθεσμα, καθώς οι δημοσιονομικοί 
στόχοι της χώρας, όπως και ολόκληρης της Ευρωζώνης, είναι σε αναστολή και η 
φερεγγυότητα του ελληνικού δημοσίου δεν έχει πληγεί, όπως φαίνεται από τις χαμηλές 
αποδόσεις των κρατικών ομολόγων και εντόκων γραμματίων. Μεσοπρόθεσμα ωστόσο, και 
σε συνδυασμό με τη μείωση του ΑΕΠ, η δημοσιονομική επιδείνωση θα οδηγήσει σε μεγάλη 
αύξηση του λόγου δημοσίου χρέους προς ΑΕΠ. Όσο τα ειδικά μέτρα της ΕΚΤ παραμένουν σε 
ισχύ, τα επιτόκια δανεισμού του ελληνικού δημοσίου διατηρούνται χαμηλά και επιτρέπουν 
την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους. Θετικά επίσης επιδρούν στην 
εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους το ευνοϊκό χρονοδιάγραμμα αποπληρωμών, τα χαμηλά 
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επιτόκια για τα δάνεια του επίσημου τομέα καθώς και το υψηλό ταμειακό απόθεμα. Με 
δεδομένο όμως ότι τα έκτακτα μέτρα της ΕΚΤ και η αναστολή των δημοσιονομικών στόχων 
δεν θα διατηρηθούν εσαεί, είναι σημαντικό να υπάρξει μια μεσοπρόθεσμη στρατηγική για 
την αποκατάσταση της δημοσιονομικής ισορροπίας. 

Το παραπάνω θα αποτελέσει σημαντική πρόκληση στο επόμενο διάστημα καθώς θα 
χρειαστούν επιπλέον επεκτατικά μέτρα για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων 
της πανδημίας. Όπως έχουμε ήδη επισημάνει, τα επεκτατικά μέτρα δεν πρέπει να 
περιοριστούν σε μεταβιβάσεις και φοροαπαλλαγές αλλά και σε δημόσια κατανάλωση και 
επένδυση, καθώς τα τελευταία έχουν ισχυρότερη επίδραση στο ΑΕΠ.  

Αξίζει ακόμα να σημειώσουμε τον κίνδυνο αντιστροφής της προόδου που έχει συντελεστεί, 
ιδιαίτερα στη διετία 2018-19, όσον αφορά το ποσοστό φτώχειας και κοινωνικού 
αποκλεισμού. Η αντιμετώπιση αυτού του κινδύνου απαιτεί το σχεδιασμό και εφαρμογή 
ενός εκτεταμένου πλαισίου δράσεων τόσο στο πεδίο της κοινωνικής προστασίας όσο και σε 
εκείνο της αγοράς εργασίας. Το πρώτο αφορά τη διασφάλιση των εισοδημάτων όσων θα 
μείνουν άνεργοι, ώστε να συνεχίσουν να καλύπτουν τις βασικές τους ανάγκες, και το 
δεύτερο την εκπαίδευση και κατάρτισή τους με νέες γνώσεις και δεξιότητες που θα τους 
επιτρέψουν να διεκδικήσουν με αξιώσεις την επαναφορά τους στην απασχόληση. 

Συμπερασματικά, τόσο οι μακροοικονομικές όσο και οι δημοσιονομικές συνέπειες της 
πανδημίας, παρότι δραματικές, παραμένουν διαχειρίσιμες σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. 
Αυτό ωστόσο δεν συνιστά λόγο εφησυχασμού αλλά, αντίθετα, καθιστά επιτακτική την 
ανάγκη προετοιμασίας της ελληνικής οικονομίας προκειμένου να μπορέσει να 
αντιμετωπίσει τις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις όταν αρθούν οι ειδικές 
συνθήκες και ευνοϊκές παρεμβάσεις της δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής που 
ισχύουν σήμερα.   

Στο πλαίσιο αυτό αξίζει να αναφερθούμε στην ενδιάμεση Έκθεση «Σχέδιο Ανάπτυξης για 
την Ελληνική Οικονομία» που καταθέτει μια σειρά από διαπιστώσεις, στόχους και 
προτάσεις για τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Στην ενότητα 1.2 
της έκθεσής μας καταθέτουμε κάποιες σύντομες παρατηρήσεις για το Σχέδιο Ανάπτυξης και 
συμπεραίνουμε ότι οι προτάσεις του θα πρέπει να αποτελέσουν βάση ενός ουσιαστικού 
δημόσιου διαλόγου ώστε να προκύψουν οι αναγκαίες συναινέσεις που θα επιτρέψουν την 
υλοποίηση κρίσιμων μεταρρυθμίσεων για την ελληνική οικονομία και κοινωνία και θα 
βρουν τρόπους να αντισταθμίσουν το πολιτικό και δημοσιονομικό τους κόστος.  

Επισημαίνουμε, τέλος, ότι παραδοσιακά στη χώρα μας τέτοιες ολιστικές εκθέσεις είτε 
θεοποιούνται, είτε δαιμονοποιούνται, σπάνια όμως λαμβάνονται σοβαρά υπόψη στην 
πραγματική πολιτική διαδικασία. Συχνά εφαρμόζονται αποσπασματικά κάποιες εύκολες 
προτάσεις τους, επικαλούμενες μάλιστα το κύρος των σχετικών εκθέσεων, και τα δύσκολα 
ζητήματα παραπέμπονται στις καλένδες.  Ελπίζουμε να μην έχει τέτοια κατάληξη. 
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Summary 
 
The dramatic consequences of the pandemic on the Greek economy were recorded in the 
second quarter of 2020. The unprecedented recession of 15.2% on an annual basis is the 
main manifestation of the disruption caused by the lockdown measures to contain the 
spread of COVID-19. The decline in economic activity was marginally sharper than the 
Parliamentary Budget Office’s forecast published in April (-13.7%). In combination with the 
small recession recorded in the first quarter, which was not included in our forecasts, it 
indicates that the deterioration of economic activity was worse than expected. 

Along with the decline in GDP, inflation was recorded at negative levels (around -2% from 
June to August) while there was also a significant deterioration of the current account 
balance (from a deficit of 4 billion euros to a deficit of 7 billion euros). On the other hand, 
the unemployment rate recorded a relatively small increase (18.3%), despite a significant 
reduction in recruitments, which was offset by the reduction of dismissals related with 
obligations of subsidized employers to maintain jobs. 

Economic activity is expected to gradually return to normal levels in the following period. 
However, the resurgence of COVID-19 cases since August and the lower-than-expected 
performance of tourism increase uncertainty about the extent and duration of the crisis and 
do not leave much room for optimism. We also note that lifting the restrictions on dismissals 
may lead to a significant increase of unemployment in the coming months. 

Fiscal conditions have deteriorated significantly, with the primary balance of the January-
July 2020 period amounting to a deficit of 7.7 billion euros, compared to a surplus of about 1 
billion euros in the same period last year. Most of this deterioration, about 8 out of 8.7 
billion euros, was due to the implementation of emergency fiscal measures to address the 
pandemic. However, given that a significant part of these measures relates with the 
postponement of tax and social security payments, it is not yet possible to identify the 
extend of the fiscal deterioration deriving from the recession itself and its impact on public 
revenues. 

This deterioration may not be a matter of immediate concern, as the national fiscal targets, 
in line with the entire Euro area, are currently suspended while the fiscal credibility of the 
Greek state has not been affected, as shown by the low yields on government bonds and 
treasury bills. However, the fiscal deterioration in combination with the decline in GDP will 
lead to a large increase in the debt-to-GDP ratio in the medium term. As long as the special  
ECB measures remain in force, the borrowing rates of the Greek government remain low and 
allow the uninterrupted servicing of the public debt. The favourable repayment schedule, 
the low interest rates for the official sector as well as the high cash reserves have a positive 
effect on the servicing of the public debt. However, given that the ECB's emergency 
measures and the suspension of fiscal targets will not be maintained forever, it is important 
to have a medium-term strategy to restore fiscal balance. 

This will be a significant challenge in the near future as additional expansionary measures 
will be needed to address the economic impact of the pandemic. As we have already 
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pointed out, expansionary measures should not be limited to transfers and tax exemptions 
but also to public consumption and investment, as the latter have a stronger impact on GDP. 

It is also worth noting the risk of reversing the progress that has been made, especially in 
2018-19, in containing the rate of poverty and social exclusion. Addressing this risk requires 
the design and implementation of an extensive framework of actions in both social 
protection and labour market. The former concerns securing the income of those who will 
become unemployed, so that they can continue to meet at least their basic needs, while the 
latter concerns their education and training with new skills that will allow them to return to 
employment. 

In conclusion, both the macroeconomic and fiscal consequences of the pandemic, although 
dramatic, remain manageable in the short term. However, this is not a reason for 
complacency but, on the contrary, it makes it imperative to prepare the Greek economy to 
address the medium and long term challenges that will arrive when the special fiscal and 
monetary conditions will no longer be in place. 

In this context, it is worth mentioning the Interim Report "Growth Plan for the Greek 
Economy" published on July 27, 2020 which presents a series of findings, goals and 
proposals for the medium-term prospects of the Greek economy. In section 1.2 of our report 
we present some brief remarks on the Growth Plan and conclude that its proposals should 
be the basis for a substantial public debate in order to reach the necessary consensus that 
will allow the implementation of critical reforms for the Greek economy and society and find 
ways to overcome their political and budgetary costs. 

Finally, we point out that in our country such holistic reports are traditionally either glorified 
or demonized, but are rarely taken seriously into the real political process. More often than 
not, some of their “easy” proposals are endorsed and partially implemented, while the more 
important and “difficult” issues are indefinitely postponed. We hope this one does not have 
such an ending. 
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Έκθεση Β τριμήνου 2020 
 

 
1. Μακροοικονομικές εξελίξεις 

 
1.1. Διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον 
 

ι οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού στην παγκόσμια οικονομία 
είναι πιο σοβαρές σε σύγκριση με τις αρχικές εκτιμήσεις. Σύμφωνα με το ΔΝΤ  
παρόλο που τα οικονομικά στοιχεία που ήταν διαθέσιμα για τη πρόβλεψη του 
Απριλίου του 2020 συνηγορούσαν σε μια άνευ προηγούμενου μείωση της 

παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας, τα επικαιροποιημένα στοιχεία υποδηλώνουν 
ακόμη πιο βαθιά συρρίκνωση απ’ ότι είχε αρχικά προβλεφθεί για τις περισσότερες 
οικονομίες.  

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα η εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού έχει 
επιταχυνθεί σε πολλές χώρες, ενώ σε άλλες έχει επιβραδυνθεί. Η εξάπλωση της πανδημίας 
κατά τον μήνα Απρίλιο του 2020 σε μια σειρά αναδυόμενων αγορών και αναπτυσσόμενων 
οικονομιών, οδήγησε στη λήψη αυστηρών μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας και 
κοινωνικής αποστασιοποίησης με συνέπειες τον περιορισμό της οικονομικής 
δραστηριότητας και την συρρίκνωση του παγκόσμιου εμπορίου. Τα δεδομένα 
αποκαλύπτουν μια πιο σοβαρή συρρίκνωση της οικονομίας πολλών χωρών στο δεύτερο 
τρίμηνο του 2020, με εξαίρεση την οικονομία της Κίνας, όπου το μεγαλύτερο μέρος της 
οικονομικής δραστηριότητας της χώρας είχε αρχίσει να επανακάμπτει από τις αρχές 
Απριλίου. Η απότομη μείωση της οικονομικής δραστηριότητας επέφερε καταστροφικό 
πλήγμα στην παγκόσμια αγορά εργασίας. Ορισμένες χώρες (ιδίως στην Ευρώπη) 
περιόρισαν τις αρνητικές συνέπειες μέσω της υλοποίησης αποτελεσματικών 
βραχυπρόθεσμων προγραμμάτων εργασίας. Ωστόσο, σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση 
Εργασίας, η μείωση των ωρών εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο το πρώτο τρίμηνο του 2020 
σε σύγκριση με το τελευταίο τρίμηνο του 2019 ισοδυναμούσε με την απώλεια 130 
εκατομμυρίων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης. Οι αρνητικές συνέπειες στην 
αγορά εργασίας είναι ιδιαίτερα έκδηλες στους εργαζόμενους με χαμηλή ειδίκευση που δεν 
έχουν την δυνατότητα να εργάζονται από το σπίτι. Οι απώλειες εισοδήματος εμφανίζονται 
επίσης να κατανέμονται άνισα μεταξύ των δύο φύλων, με τις γυναίκες στις ομάδες χαμηλού 
εισοδήματος ορισμένων χωρών να υφίστανται τις μεγαλύτερες απώλειες. 

Σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες προβλέψεις του ΔΝΤ (WEO, Ιούνιος 2020), τις οποίες 
αναθεώρησε καθοδικά για το 2020, αναμένεται απότομη συρρίκνωση της παγκόσμιας 
οικονομίας λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού στο -4,9% το 2020 (από -3% τον Απρίλιο του 
2020), πολύ μεγαλύτερη σε σύγκριση με την συρρίκνωση της παγκόσμιας οικονομίας λόγω 
της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008-09. Μια σημαντική υπόθεση είναι ότι οι χώρες στις 
οποίες έχει περιοριστεί η εξάπλωση της πανδημίας δεν θα επαναφέρουν αυστηρά μέτρα 
όπως αυτά που εφαρμόστηκαν κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, αντιθέτως και εφόσον 
χρειαστεί, θα βασιστούν σε εναλλακτικές μεθόδους για τον περιορισμό της μετάδοσης του 
ιού (π.χ. εντατικοποίηση των διαγνωστικών ελέγχων, ιχνηλάτηση επαφών και κοινωνική 
αποστασιοποίηση). Με βάση τα παραπάνω ο ρυθμός ανάπτυξης της παγκόσμιας 
οικονομίας αναμένεται να αυξηθεί στο 5,4% το 2021 (από 5,8% στην πρόβλεψη του 
Απριλίου του 2020) καθώς θα ομαλοποιείται η οικονομική δραστηριότητα. 

Ο 
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Η δυναμική της παγκόσμιας ανάπτυξης διαφοροποιείται μεταξύ των αναπτυγμένων και των 
αναπτυσσόμενων χωρών. Σύμφωνα με τις πρόσφατες προβλέψεις του βασικού σεναρίου 
του ΔΝΤ (WEO, Ιούνιος 2020), στις αναπτυγμένες χώρες ο ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ από 
1,7% το 2019 προβλέπεται να μειωθεί στο -8,0% το 2020 και να αυξηθεί στο 4,8% το 2021. 
Για την οικονομία των ΗΠΑ, ο ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ προβλέπεται να μειωθεί από 
2,3% το 2019 στο -8,0% το 2020 και να αυξηθεί στο 4,5% το 2021. Ο ρυθμός μεταβολής του 
ΑΕΠ της Ιαπωνικής οικονομίας προβλέπεται να μειωθεί από 0,7% το 2019 στο -5,8% το 2020 
και να αυξηθεί στο 2,4% το 2021. Στην Ευρωζώνη, ο ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ 
προβλέπεται να μειωθεί από 1,3% το 2019 στο -10,2% το 2020 και να αυξηθεί στο 6,0% το 
2021.  

Για τις αναπτυσσόμενες οικονομίες, ο ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ προβλέπεται να μειωθεί 
από 3,7% το 2019 στο -3,0% το 2020 και να αυξηθεί στο 5,9% το 2021. Ο ρυθμός ανάπτυξης 
της κινέζικης οικονομίας προβλέπεται να μειωθεί από 6,1% το 2019 στο 1,0% το 2020 και να 
αυξηθεί στο 8,2% το 2021. Ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας της Ινδίας προβλέπεται να 
μειωθεί από 4,2% το 2019 στο -4,5% το 2020 και να αυξηθεί στο 6,0% το 2021. 

Ο ΟΟΣΑ στην πρόσφατη επικαιροποίηση των προβλέψεών του (Ιούνιος 2020) δεδομένης 
της αβεβαιότητας που επικρατεί λόγω της πανδημίας παρουσιάζει δύο σενάρια: το σενάριο 
διπλού κύματος (double hit scenario) όπου η πανδημία θα επανέλθει με δεύτερο κύμα 
μέσα στο 2020 σε όλες τις οικονομίες και το σενάριο του μονού κύματος όπου το δεύτερο 
κύμα της πανδημίας θα αποφευχθεί. Σύμφωνα με το πρώτο σενάριο ο ΟΟΣΑ προβλέπει 
συρρίκνωση για την παγκόσμια οικονομία στο -7,6% το 2020 και μεγέθυνση στο 2,8% το 
2021 από 2,7% το 2019. Για την Ευρωζώνη προβλέπεται ύφεση 11,5% το 2020 και 
μεγέθυνση στο 3,5% το 2021 από 1,3% το 2019. Με βάση το σενάριο του ενός κύματος της 
πανδημίας προβλέπει συρρίκνωση για την παγκόσμια οικονομία στο -6,0% το 2020 και 
μεγέθυνση στο 5,2% το 2021, ενώ για την Ευρωζώνη προβλέπεται ύφεση 9,1% το 2020 και 
μεγέθυνση στο 6,5% το 2021. 

Οι Θερινές Προβλέψεις (Ιούλιος 2020) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον ρυθμό ανάπτυξης 
της Ευρωζώνης, λαμβάνοντας υπόψιν τις επικαιροποιημένες εκτιμήσεις για τις επιπτώσεις 
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, αναθεωρήθηκαν προς τα κάτω τόσο για το 2020 
όσο και για το 2021 σε σύγκριση με τις Εαρινές Προβλέψεις (Μάιος 2020) και συγκεκριμένα 
προβλέπεται ύφεση 8,7% το 2020 (από ύφεση 7,7% στις Εαρινές Προβλέψεις) και ρυθμός 
μεγέθυνσης 6,1% το 2021 (από 6,3% στις Εαρινές Προβλέψεις). Αντίθετα, οι πρόσφατες 
προβλέψεις της ΕΚΤ  (Σεπτέμβριος 2020) για την Ευρωζώνη αναθεωρούν προς τα πάνω το 
ρυθμό μεγέθυνσης για το 2020, από -8,7% σε -8% (βασικό σενάριο). Στο δυσμενές σενάριο, 
μια αναζωπύρωση της πανδημίας που θα οδηγήσει σε νέα περιοριστικά μέτρα θα 
επιδεινώσει το ρυθμό μεγέθυνσης στο -10%. Τα προσωρινά στοιχεία δεύτερου τριμήνου 
2020 που ανακοίνωσε η Eurostat κατέγραψαν ύφεση 14,7% για την Ευρωζώνη και 13,9% 
για την Ε.Ε. σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2019. 

Σημαντική αύξηση κατέγραψε και ο δείκτης αβεβαιότητας παγκόσμιας οικονομικής 
πολιτικής (Global Economic Policy Uncertainty, GEPU) που διαμορφώθηκε σε ιστορικά 
υψηλά επίπεδα τον Απρίλιο του 2020, ως συνέπεια της αλματώδους εξάπλωσης της 
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.  
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Διάγραμμα 1 Δείκτης αβεβαιότητας διεθνούς οικονομικής πολιτικής (GEPU) 

 
 

Οι οικονομίες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης συνεχίζουν να  
αντιμετωπίζουν έναν συνδυασμό προκλήσεων και αβεβαιοτήτων λόγω της πανδημίας αλλά 
και των γενικότερων γεωπολιτικών ανακατατάξεων που θα επιταχυνθούν λόγω της 
πανδημίας.  

Μεγάλες αβεβαιότητες περιβάλλουν σχεδόν κάθε πτυχή της πανδημίας:  

• Το ενδεχόμενο επιτάχυνσης της εξάπλωσης της πανδημίας με την ίδια ή και με 
μεγαλύτερη ένταση από τον Οκτώβριο και έως το πρώτο τρίμηνο του 2021. Τα 
κρούσματα θα μπορούσαν να αυξηθούν πάλι σε χώρες όπου η επιδημία είχε ήδη 
κορυφωθεί απαιτώντας την επαναφορά, τουλάχιστον ορισμένων, μέτρων 
περιορισμού της δραστηριότητας των πολιτών.  

• Μια πιο παρατεταμένη μείωση της δραστηριότητας θα μπορούσε να αφήσει βαθιά 
σημάδια στην οικονομία οδηγώντας σε αναστολή επενδύσεων και σε χρεωκοπίες 
εταιρειών. Επιπλέον, κάτι τέτοιο θα οδηγήσει σε άνοδο των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων και σε αύξηση του πιστωτικού κινδύνου με αποτέλεσμα τον περιορισμό 
των πιστώσεων ακόμα και σε υγιείς επιχειρήσεις. 

•  Οι επιχειρήσεις που επιβιώνουν της κρίσης θα διστάζουν να προσλάβουν 
προσωπικό που αναζητά εργασία μετά από παρατεταμένη περίοδο ανεργίας ενώ 
ένα μέρος των ανέργων εγκαταλείπει εντελώς το εργατικό δυναμικό.  

• Οι χρηματοδοτικές συνθήκες ενδέχεται να επιδεινωθούν όπως τον Ιανουάριο - 
Μάρτιο, εκθέτοντας τρωτά σημεία μεταξύ των δανειστών. Αυτό θα μπορούσε να 
οδηγήσει ορισμένες οικονομίες σε κρίσεις χρέους και να επιβραδύνει περαιτέρω 
την οικονομική δραστηριότητα.  

• Γενικότερα, η συγχρονισμένη ασθενής εξωτερική ζήτηση μεταξύ των χωρών και οι 
αυστηρότερες χρηματοδοτικές συνθήκες θα μπορούσαν να ενισχύσουν τους ήδη 
ισχυρότατους κραδασμούς που πλήττουν την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη.  
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• Επιπλέον, η εκτεταμένη επεκτατική δημοσιονομική πολιτική που εφαρμόστηκε 

μετά τα αρχικά περιοριστικά μέτρα μπορεί να διακοπεί πρόωρα ή να στοχεύσει 
προς την λάθος κατεύθυνση λόγω προβλημάτων σχεδιασμού και εφαρμογής, 
συμβάλλοντας σε στρεβλή κατανομή των παραγωγικών πόρων.  

 
Περαιτέρω κίνδυνοι εκτός από αυτούς που σχετίζονται με την πανδημία αφορούν: 

• Την κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας σε 
πολλά μέτωπα. 

• Tην αβεβαιότητα για την επίτευξη συμφωνίας που θα διέπει τις εμπορικές σχέσεις 
μεταξύ Βρετανίας και ΕΕ μετά το 2021. 

• Τις τεταμένες σχέσεις μεταξύ του οργανισμού των χωρών εξαγωγής πετρελαίου 
(ΟΠΕΚ) και του συνασπισμού παραγωγών πετρελαίου. 

• Τις εκτεταμένες κοινωνικές αναταραχές που δημιουργούν πρόσθετες προκλήσεις 
για την παγκόσμια οικονομία. 

• Την ενίσχυση του προστατευτισμού, με αρνητικές επιπτώσεις στο διεθνές εμπόριο 
και διεθνείς επενδύσεις 

• Επιπλέον, στο πλαίσιο του χαμηλού πληθωρισμού και του υψηλού χρέους 
(ιδιαίτερα στις προηγμένες οικονομίες), η παρατεταμένη αδύναμη συνολική 
ζήτηση θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποπληθωρισμό και δυσκολίες στην 
εξυπηρέτηση του χρέους που, με τη σειρά τους, επιβαρύνουν περαιτέρω την 
οικονομική δραστηριότητα. 

Η παγκόσμια ύφεση μπορεί να είναι πιο ήπια από την προβλεπόμενη εάν η επιστροφή στην 
οικονομική ομαλότητα προχωρήσει γρηγορότερα από ότι αναμένεται σε χώρες που ήδη 
έχουν περιορίσει αποτελεσματικά την εξάπλωση της πανδημίας - για παράδειγμα στην 
Κίνα, όπου η ανάκαμψη των επενδύσεων και των υπηρεσιών έως τον Μάιο ήταν 
ισχυρότερη από την αναμενόμενη. Οι ιατρικές ανακαλύψεις, οι νέες θεραπευτικές μέθοδοι 
και οι αλλαγές στη συμπεριφορά μέσω της κοινωνικής αποστασιοποίησης ενδέχεται να 
επιτρέψουν στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης να αντιμετωπίσουν καλύτερα την 
εξέλιξη της πανδημίας χωρίς να απαιτούνται εκτεταμένες και αυστηρές απαγορεύσεις 
περιορισμού των δραστηριοτήτων των πολιτών. Οι δοκιμές εμβολίων προχωρούν επίσης με 
ταχύ ρυθμό. Η ανάπτυξη ενός ασφαλούς, αποτελεσματικού εμβολίου θα βελτιώσει το  
κλίμα εμπιστοσύνης και θα μπορούσε να βελτιώσει τις προοπτικές  για ανάπτυξη το 2021, 
ακόμη και αν η παραγωγή εμβολίων δεν αυξηθεί αρκετά γρήγορα έως το τέλος του 2021. 
Γενικότερα, αλλαγές στην παραγωγή, στη διανομή και στα συστήματα πληρωμών κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας έχουν ως συνέπεια τη βελτίωση της παραγωγικότητας τόσο από τις 
νέες τεχνικές στην ιατρική όσο και από την επιταχυνόμενη ψηφιοποίηση και τη μετάβαση 
από τα ορυκτά καύσιμα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 
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1.2. Εγχώριο περιβάλλον 
 
ΑΕΠ και συνιστώσες 
 

ύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ)  
παρουσίασε μείωση 15,2% κατά το 2ο τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το 2019 (έναντι -
14,7% στην Ευρωζώνη). Το εν λόγω τρίμηνο αφορά την περίοδο επιβολής των 

αυστηρών περιοριστικών μέτρων, ώστε να αντιμετωπιστεί η εξάπλωση της πανδημίας του 
κορωνοϊού. 

Το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή είχε προβλέψει (16/4/2020)1 το ύψος 
του ΑΕΠ 2ου τριμήνου 2020 (σε σταθερές τιμές 2010) στα 42,02 δισ. ευρώ έναντι 
πραγματοποίησης 41,3 δισ. ευρώ και την ετήσια ποσοστιαία μεταβολή του (σε σχέση με το 
αντίστοιχο τρίμηνο του 2019) στο -13,7%. 

Η μείωση της οικονομικής δραστηριότητας το 2ο τρίμηνο του 2020 οφείλεται κυρίως στην 
αρνητική συμβολή της Ιδιωτικής Κατανάλωσης (-11,6%), των Επενδύσεων (Ακαθάριστος 
σχηματισμός παγίου κεφαλαίου) (-10,3%), καθώς και των Εξαγωγών (-32,1%). Η μείωση των 
Εισαγωγών (-17,2%) δεν ήταν ικανή να αντισταθμίσει την μείωση των εξαγωγών. 
 

Πίνακας 1 ΑΕΠ και συνιστώσες, ποσοστιαίες μεταβολές (%) 

  2019-Q2 2019-Q3 2019-Q4 2020-Q1 2020-Q2 

Ιδιωτική 
Κατανάλωση 

ετήσια 0,1 0,3 1,2 -0,7 -11,6 

τριμηνιαία -0,4 0,2 0,3 -0,9 -11,3 

       

Δημόσια 
Κατανάλωση 

ετήσια 9,8 0,1 -1,4 1,4 -3,2 

τριμηνιαία 6,3 -6,6 0,3 1,7 1,5 

       
Ακαθάριστος 
σχηματισμός  

παγίου κεφαλαίου 

ετήσια -5,2 2,5 14,0 -6,4 -10,3 

τριμηνιαία 2,3 -5,4 5,6 -8,4 -2,0 

       

Εξαγωγές αγαθών 
και υπηρεσιών 

ετήσια 5,2 9,1 0,7 2,4 -32,1 

τριμηνιαία 2,3 4,1 -3,9 0,0 -32,1 

       
Εισαγωγές 

αγαθών και 
υπηρεσιών 

ετήσια 3,9 -2,8 -0,3 -1,1 -17,2 

τριμηνιαία -0,6 0,5 -4,9 4,1 -16,7 

       

ΑΕΠ 
ετήσια 2,8 2,2 0,8 -0,5 -15,2 

τριμηνιαία 0,9 0,2 -0,9 -0,7 -14,0 
  Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Τριμηνιαίοι Εθνικοί Λογαριασμοί 

 

1  Οι προβλέψεις του Γραφείου έγιναν με τη χρήση του οικονομετρικού υποδείγματος NIGEM εισάγοντας μια σειρά 
υποθετικές διαταραχές, με βάση τα δεδομένα που υπήρχαν μέχρι τις 16 Απριλίου, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στην 
ειδική έκθεση. 

Σ 
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https://www.statistics.gr/el/statistics?p_p_id=documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=4&p_p_col_pos=1&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_javax.faces.resource=document&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_ln=downloadResources&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_documentID=419017&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_locale=el
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-406779_QID_-2467AF9A_UID_-3F171EB0&layout=GEO,L,X,0;TIME,C,Y,0;UNIT,L,Z,0;S_ADJ,L,Z,1;NA_ITEM,L,Z,2;INDICATORS,C,Z,3;&zSelection=DS-406779UNIT,CLV_PCH_SM;DS-406779INDICATORS,OBS_FLAG;DS-406779S_ADJ,SCA;DS-406779NA_ITEM,B1GQ;&rankName1=UNIT_1_2_-1_2&rankName2=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName3=NA-ITEM_1_2_-1_2&rankName4=S-ADJ_1_2_-1_2&rankName5=GEO_1_2_0_0&rankName6=TIME_1_0_0_1&sortR=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=FIXED&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-406779_QID_-2467AF9A_UID_-3F171EB0&layout=GEO,L,X,0;TIME,C,Y,0;UNIT,L,Z,0;S_ADJ,L,Z,1;NA_ITEM,L,Z,2;INDICATORS,C,Z,3;&zSelection=DS-406779UNIT,CLV_PCH_SM;DS-406779INDICATORS,OBS_FLAG;DS-406779S_ADJ,SCA;DS-406779NA_ITEM,B1GQ;&rankName1=UNIT_1_2_-1_2&rankName2=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName3=NA-ITEM_1_2_-1_2&rankName4=S-ADJ_1_2_-1_2&rankName5=GEO_1_2_0_0&rankName6=TIME_1_0_0_1&sortR=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=FIXED&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23
https://www.statistics.gr/el/statistics?p_p_id=documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=4&p_p_col_pos=1&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_javax.faces.resource=document&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_ln=downloadResources&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_documentID=419017&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_locale=el
https://is.gd/N0rhbD
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Η μείωση των επενδύσεων για το δεύτερο τρίμηνο του 2020 οφείλεται κατά κύριο λόγο στις 
κατηγορίες Μεταφορικός εξοπλισμός και οπλικά συστήματα (ετήσια μείωση 63,3%), Άλλα 
προϊόντα (ετήσια μείωση 8,3%), Αγροτικά προϊόντα (ετήσια μείωση 7,8%) και 
Μηχανολογικός εξοπλισμός και οπλικά συστήματα (ετήσια μείωση 6,7%). Αντίθετα, οι 
κατηγορίες επενδύσεων που παρουσίασαν σημαντική θετική μεταβολή ήταν οι Κατοικίες 
(ετήσια αύξηση 34,5%) και οι Άλλες κατασκευές (ετήσια αύξηση 32,0%). 

Αναφορικά με τους βραχυχρόνιους δείκτες, ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος (Economic 
Sentiment Indicator, ESI) διαμορφώθηκε στις 90,7 μονάδες τον Αύγουστο του 2020, σχεδόν 
αμετάβλητος σε σχέση με τον Ιούλιο του 2020 (90,8), και αρκετά μειωμένος σε σχέση με τον 
ESI του Σεπτεμβρίου του 2019 (108,3). Ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής 
Παραγωγής παρουσίασε τον Ιούλιο του 2020 μείωση κατά 0,2% σε σχέση με τον αντίστοιχο 
μήνα του 2019, κυρίως εξαιτίας της αύξησης κατά 5,0% του δείκτη ορυχείων - λατομείων 
και της μείωσης κατά 1,7% του δείκτη παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.  

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο τον Ιούνιο 2020 παρουσίασε μείωση σε 
ετήσια βάση κατά 6,9% ενώ σε εποχικά διορθωμένους όρους αυξήθηκε κατά 1,2% σε σχέση 
με τον προηγούμενο μήνα. Ο Δείκτης Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο κατά τον ίδιο μήνα 
μειώθηκε κατά 7,3% σε ετήσια βάση, ενώ σε εποχικά διορθωμένους όρους αυξήθηκε κατά 
1,0% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Τέλος, ο Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών στη 
Μεταποίηση (PMI) διαμορφώθηκε στις 49,4 μονάδες τον Αύγουστο του 2020, ελαφρώς 
υψηλότερα  σε σχέση με τις 48,6 μονάδες τον Ιούλιο του 2020 (49,4 τον Ιούνιο) 
παρουσιάζοντας οριακή επιδείνωση των συνθηκών του τομέα λόγω της βραδύτερης 
υποχώρησης των νέων παραγγελιών.2 Βασικός παράγοντας της οριακής πτώσης της 
παραγωγής ήταν η περαιτέρω μείωση των νέων παραγγελιών και της ιστορικά χαμηλής 
ζήτησης. 

Η Ευρωπαϊκή επιτροπή στις Θερινές Προβλέψεις παρουσίασε βελτιωμένη πρόβλεψη για 
την ύφεση που θα καταγράψει η Ελλάδα το 2020 αλλά αναθεώρησε προς τα κάτω το ρυθμό 
μεγέθυνσης που θα σημειώσει το 2021. Συγκεκριμένα, η ύφεση για το 2020 αναμένεται στο 
9,0% (από 9,7% στις Εαρινές Προβλέψεις) ενώ για το 2021 ο ρυθμός μεγέθυνσης 
προβλέπεται να είναι 6,0% (από 7,9% στις Εαρινές Προβλέψεις). Από τη πλευρά του ο  
ΟΟΣΑ στη πρόσφατη έκθεση για την ελληνική οικονομία προβλέπει στο σενάριο του διπλού 
κύματος ύφεση 9,8% για το 2020 και μεγέθυνση 2,3% για το 2021 ενώ στο σενάριο όπου 
δεν θα επανεμφανιστεί δεύτερο κύμα της πανδημίας η ύφεση εκτιμάται στο 8% για το 2020 
και η μεγέθυνση στο 4,5% για το 2021. Το ΔΝΤ από τη πλευρά του, δεν έχει αναθεωρήσει 
τις προβλέψεις του για την Ελλάδα από τον Απρίλιο (WEO Απρίλιος 2020) συνεπώς διατηρεί 
τις προβλέψεις για 10% ύφεση το 2020 και 5,1% μεγέθυνση το 2021. 

Ο σημαντικότερος εξωγενής κίνδυνος για την ελληνική οικονομία συνδέεται με την εξέλιξη 
της πανδημίας καθώς στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό σε κλάδους που επηρεάζονται έντονα 
από τη κρίση όπως οι μεταφορές, ο τουρισμός, το εμπόριο, η εστίαση, η ψυχαγωγία και οι 
εφοδιαστικές αλυσίδες. Αν και οι αρνητικές επιπτώσεις έχουν ήδη αρχίσει να φαίνονται, θα 

2 Οποιαδήποτε τιμή πάνω από το σημείο μηδενικής μεταβολής των 50.0 μονάδων υποδεικνύει συνολική βελτίωση των 
συνθηκών του τομέα. 
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https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SEL81/-
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/full_bcs_2020_08_en.pdf
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https://www.markiteconomics.com/Public/Home/PressRelease/45f14f74af65439fa79a1c3812cd5aa5
https://www.markiteconomics.com/Public/Home/PressRelease/45f14f74af65439fa79a1c3812cd5aa5
https://ec.europa.eu/info/publications/european-economic-forecast-summer-2020_en?utm_source=ecfin_new_publication&utm_medium=email&utm_campaign=publication
https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-greece-2020_b04b25de-en
https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-greece-2020_b04b25de-en
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020
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υπάρχει πιο ξεκάθαρη εικόνα μετά το τέλος της τουριστικής περιόδου το φθινόπωρο. O 
παγκόσμιος χαρακτήρας της οικονομικής κρίσης θα μειώσει τα εισοδήματα στους 
εμπορικούς εταίρους της Ελλάδας και κατά συνέπεια θα μειώσει τον εγχώριο ρυθμό 
μεγέθυνσης μέσω της μείωσης των εξαγωγών, μια τάση που μπορεί να ενισχυθεί αν 
προχωρήσουν οι προσπάθειες αυξημένου εμπορικού προστατευτισμού. Αν μάλιστα ο 
προστατευτισμός των εγχώριων βιομηχανιών από τις χώρες της ΕΕ ενταθεί, τότε η αρνητική 
εξέλιξη των ελληνικών εξαγωγών στην ΕΕ θα είναι ακόμη μεγαλύτερη. Κρίσιμος κίνδυνος 
είναι ακόμα η εξέλιξη της ανεργίας που μέχρι πρόσφατα παρέμενε συγκρατημένη λόγω της 
υποχρέωσης διατήρησης των θέσεων εργασίας και των αναστολών συμβάσεων αντί 
απολύσεων. Όταν αρθούν τέτοια περιοριστικά μέτρα ενδέχεται να εκδηλωθεί απότομη 
αύξηση της ανεργίας. Ο κίνδυνος που προκαλεί η αστάθεια των διεθνών χρηματαγορών 
στα επιτόκια δανεισμού, αφορά κατά κύριο λόγο την περίοδο μετά την ολοκλήρωση του 
νέου έκτακτου προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας της ΕΚΤ. 
Σημαντικός τέλος είναι ο κίνδυνος επιδείνωσης του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων λόγω της κρίσης του κορωνοϊού, αφού περιορίζει την ικανότητά του τραπεζικού 
συστήματος να χρηματοδοτήσει τις επενδύσεις και να στηρίξει την πραγματική οικονομία.  

Ωστόσο, η εξασφάλιση σημαντικά αυξημένων πόρων από το ταμείο ανάκαμψης και τον 
πολυετή προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, μετά τη συνεδρίαση του 
έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 17-21/7/2020, αναμένεται να μετριάσει τις αρνητικές 
επιπτώσεις της κρίσης λόγω της πανδημίας και να συμβάλλει στην ταχύτερη ανάκαμψη της 
ελληνικής οικονομίας. Ωστόσο, αφενός η λήψη και αφετέρου η αποτελεσματική αξιοποίηση 
των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων αποτελούν ιδιαίτερα σημαντικές προκλήσεις για το 
επόμενο διάστημα.  
 
Το Σχέδιο Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία 
 
Η ενδιάμεση Έκθεση «Σχέδιο Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία» που δημοσιεύτηκε 
στις 27 Ιουλίου 2020 περιλαμβάνει μια σειρά από διαπιστώσεις, θέτει ορισμένους στόχους 
και καταθέτει προτάσεις σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Όπως μαρτυρά και ο τίτλος της, είναι 
μια ενδιάμεση έκθεση που χρειάζεται περαιτέρω συμπλήρωση και επεξεργασία μέχρι να 
οριστικοποιηθεί. Ήδη στην παρούσα μορφή της αποτελεί μια σημαντική και τεκμηριωμένη 
ανάλυση των προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας και μια χρήσιμη βάση διαλόγου.  

Η βασική διαπίστωση της έκθεσης είναι ότι το πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας είναι η 
χαμηλή παραγωγικότητα και η εσωστρέφεια, δηλαδή το μικρό μερίδιο των εμπορεύσιμων 
αγαθών και υπηρεσιών στην εγχώρια παραγωγή. Η κύρια αιτία αυτού του προβλήματος 
είναι το μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων, που με τη σειρά του οφείλεται στην προνομιακή 
ασφαλιστική και φορολογική μεταχείριση των μικρών επιχειρήσεων και των 
αυτοαπασχολούμενων (σελίδα 77). Σε αυτό το πλαίσιο προχωρά σε μια ανάλυση των 
κρίσιμων θεσμικών παραμέτρων της οικονομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας 
όπως η Δικαιοσύνη και η Δημόσια Διοίκηση, στους μηχανισμούς διαμόρφωσης και 
ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου, όπως η Εκπαίδευση και η Υγεία και στις 
δημοσιονομικές λειτουργίες του κράτους όπως η Φορολογία και η Κοινωνική Ασφάλιση.  

Όσον αφορά τα πρώτα (Δικαιοσύνη και Δημόσια Διοίκηση) τόσο η ανάλυση όσο και οι 
προτάσεις που κατατίθενται κινούνται προς την κατεύθυνση εκσυγχρονισμού του θεσμικού 
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πλαισίου και επίλυσης των διαχρονικών προβλημάτων που παρουσιάζουν αυτοί οι δύο 
κεντρικοί πυλώνες του ελληνικού κράτους επιβαρύνοντας σημαντικά την άσκηση της 
οικονομικής δραστηριότητας και αποτρέποντας την ανάληψη επενδυτικών δράσεων. Η 
δημόσια διοίκηση και η δικαιοσύνη αποτελούν μείζονες λειτουργίες των σύγχρονων 
δημοκρατικών κρατών και η δυσλειτουργία τους δεν προκαλεί μόνο οικονομικό κόστος και 
χαμηλή κατάταξη στο doing business αλλά αποτελεί μείζον θέμα δημοκρατίας. 
Σημειώνουμε ωστόσο ότι οι μεταρρυθμίσεις που προτείνονται αναμένεται να προκαλέσουν 
συγκρούσεις με κατεστημένα συμφέροντα και να επιφέρουν σημαντικό πολιτικό κόστος σε 
όποια κυβέρνηση επιχειρήσει να τις υλοποιήσει. 

Όσον αφορά τα δεύτερα, κυρίως την Εκπαίδευση, η έκθεση καταθέτει μια πρόταση που 
κατά τη γνώμη μας αποτελεί την πιο ουσιαστική συνεισφορά της στο δημόσιο διάλογο, την 
παροχή πλήρους προσχολικής εκπαίδευσης. Η διαμόρφωση ενός τέτοιου πλαισίου θα έχει 
μια διπλή θετική επίπτωση στην ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου: Αφενός θα 
βελτιώσει τις πνευματικές και κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών και αφετέρου θα 
επιτρέψει στις μητέρες τους να εντάσσονται στην αγορά εργασίας με καλύτερους όρους. 
Πρέπει ωστόσο να σημειώσουμε ότι η υλοποίηση αυτής της πρότασης συνεπάγεται κόστος 
που θα πρέπει να καλυφθεί από δημόσιους πόρους με δεδομένο ότι, όπως προτείνει η 
έκθεση, το σύστημα προσχολικής εκπαίδευσης θα είναι δημόσιο. 

Όσον αφορά την Κοινωνική Ασφάλιση προτείνεται η μετάβαση των επικουρικών συντάξεων 
σε ένα κεφαλαιοποιητικό σύστημα, δηλαδή σε ένα σύστημα που οι εισφορές αποτελούν 
αποταμιεύσεις του ασφαλισμένου στη διάρκεια του εργάσιμου βίου του που του 
επιστρέφονται τοκισμένες ως επικουρική σύνταξη. Η διαφορά σε σχέση με το 
αναδιανεμητικό σύστημα που ισχύει σήμερα, κατά το οποίο οι τρέχουσες εισφορές των 
ασφαλισμένων χρηματοδοτούν τις τρέχουσες συντάξεις, έγκειται στην ανάληψη του ρίσκου 
και στην αναλογικότητα μεταξύ εισφορών και συντάξεων. Στο κεφαλαιοποιητικό σύστημα, 
ο ίδιος ο ασφαλισμένος αναλαμβάνει τον κίνδυνο μιας χαμηλής απόδοσης ή ζημίας των 
αποταμιεύσεών του που μπορεί να οδηγήσουν σε χαμηλότερη σύνταξη, διατηρώντας 
ωστόσο μια αναλογικότητα με τις εισφορές που έχει καταβάλλει. Στο αναδιανεμητικό 
σύστημα, όπου το ύψος της σύνταξης είναι εγγυημένο από το κράτος, το ρίσκο 
αναλαμβάνεται από το σύνολο των φορολογούμενων αφού το ενδεχόμενο έλλειμμα του 
ασφαλιστικού συστήματος καλύπτεται με μεταβιβάσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό 
και το ύψος της σύνταξης δεν είναι συνήθως ανάλογο των εισφορών. 

Όσον αφορά τη φορολογία, οι συντάκτες της έκθεσης καταγράφουν ως αποκλειστικό 
πρόβλημα του ελληνικού φορολογικού συστήματος την επιβάρυνση της μισθωτής 
εργασίας. Η επιβάρυνση της μισθωτής εργασίας είναι πράγματι υψηλή στη χώρα μας, 
ωστόσο άλλα προβλήματα, όπως το μεγάλο κενό στις εισπράξεις ΦΠΑ (VAT gap) ή η 
διαχρονική υστέρηση των φορολογικών εσόδων σε σχέση με τους ευρωπαϊκούς μέσους 
όρους, δεν φαίνεται να αντιμετωπίζονται ως εξίσου σοβαρά προβλήματα. Αντίθετα, 
προβάλλεται η αναγκαιότητα μείωσης των φόρων στη μισθωτή εργασία ως το πλέον 
επείγον ζήτημα και αφιερώνεται σχεδόν η μισή ενότητα στη στρεβλωτική επίδραση των 
φόρων στην οικονομία, θεωρώντας μάλιστα δεδομένο ότι η μείωση των συντελεστών θα 
μειώσει και τη φοροδιαφυγή (σελ. 98), πράγμα που δεν είναι εκ των προτέρων δεδομένο. 
Παράλληλα, σε άλλο σημείο της έκθεσης, επισημαίνεται ότι μέρος της απώλειας εσόδων 
από τη μείωση της φορολογίας θα αντισταθμιστεί από τη μείωση της γραφειοκρατίας (σελ. 
97). Η μείωση της γραφειοκρατίας αναμένεται να τονώσει το ΑΕΠ και τα φορολογικά έσοδα 
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μεσοπρόθεσμα, αλλά δημιουργούνται αμφιβολίες κατά πόσο θα καλύψει άμεσα το 
δημοσιονομικό κενό που θα προκαλέσει μια μείωση των φορολογικών συντελεστών. 
Θεωρούμε ωστόσο ιδιαίτερα θετική την πρόταση φορολόγησης των εισοδημάτων από όλες 
τις πηγές με τον ίδιο τρόπο, κάτι που σημαίνει ένταξη των ενοικίων, των τόκων και των 
μερισμάτων στην κλίμακα του φόρου εισοδήματος. 

Συμπερασματικά, η έκθεση περιέχει πολλές ουσιαστικές διαπιστώσεις και προτάσεις για 
την ελληνική οικονομία. Ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, της δικαιοσύνης και 
της εκπαίδευσης, δηλαδή του θεσμικού πλαισίου και της εν γένει διακυβέρνησης, η 
ενίσχυση της οικογενειακής προστασίας, η αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στο 
εργατικό δυναμικό και η αύξηση του μεγέθους των επιχειρήσεων είναι κρίσιμες 
προϋποθέσεις για τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές της χώρας μας. Οι μεταρρυθμίσεις που 
προτείνει η έκθεση αφορούν τα διαχρονικά διαρθρωτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η 
ελληνική οικονομία και η υλοποίησή του αναμένεται να έχει πολιτικό και οικονομικό 
κόστος. Για αυτό το λόγο, οι προτάσεις της έκθεσης θα πρέπει να συζητηθούν λεπτομερώς 
από το πολιτικό προσωπικό της χώρας ώστε να προκύψουν οι αναγκαίες συναινέσεις 
προκειμένου εκείνες οι μεταρρυθμίσεις που θα συμφωνηθούν να εφαρμοστούν 
απρόσκοπτα.  
 
Ρευστότητα 
 

συνολικός δανεισμός του ιδιωτικού τομέα (επιχειρήσεις και νοικοκυριά) από τα 
εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα συνεχίζει την καθοδική του πορεία. Σύμφωνα με τα 
στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, τον Ιούλιο του 2020 το υπόλοιπο των δανείων 

ήταν 147,2 δις ευρώ, μειωμένο κατά 12,8 δις ευρώ (-8,0%) σε ετήσια βάση και κατά 116 
εκατομμύρια ευρώ (-0,1%) σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2020. 

Αναφορικά με τις καταθέσεις επιχειρήσεων και νοικοκυριών, τα στοιχεία της Τράπεζας της 
Ελλάδος καταγράφουν το ποσό των 151,5 δις ευρώ τον Ιούλιο του 2020, αυξημένες κατά 
12,9 δις ευρώ (9,3%) σε ετήσια βάση και αυξημένες κατά 4,9 δις ευρώ (3,4%) σε σχέση με 
τον Απρίλιο του 2020. 

Οι ακαθάριστες ροές νέων δανείων (δηλαδή, το σύνολο δανείων τακτής λήξης χωρίς την 
αφαίρεση των αποπληρωμών εκ μέρους των δανειοληπτών) αυξήθηκαν τον Ιούλιο του 
2020 (9.188 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 που 
διαμορφώθηκαν στα 5.197 εκατ. ευρώ). Τα νέα δάνεια προς μη χρηματοπιστωτικές 
επιχειρήσεις αυξήθηκαν (από 4.252 εκατ. ευρώ σε 8.122 εκατ. ευρώ) καθώς και τα άλλα 
νέα δάνεια (στεγαστικά, καταναλωτικά, ελεύθεροι επαγγελματίες) αυξήθηκαν ελαφρώς 
(από 945 εκατ. ευρώ σε 1.066 εκατ. ευρώ).  
 
  

Ο 
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Πληθωρισμός 

 
πληθωρισμός (ετήσια ποσοστιαία μεταβολή του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών 
Καταναλωτή) ανήλθε τον Αύγουστο του 2020 στο -2,3% σύμφωνα με τα στοιχεία 
της ΕΛΣΤΑΤ, μειωμένος τόσο σε σχέση με τον Αύγουστο του 2019 (0,1%) όσο και σε 

σχέση με τον προηγούμενο μήνα (-2,1%). 
 

Διάγραμμα 2 Πληθωρισμός εναρμονισμένου δείκτη και "πυρήνας" πληθωρισμού 

 
 

Ο «πυρήνας» του πληθωρισμού (δεν περιλαμβάνει την ενέργεια και τα μη επεξεργασμένα 
τρόφιμα), παραμένει χαμηλός στο -1,6% τον Ιούλιο του 2020 από 0,6% τον Ιούλιο του 
προηγούμενου έτους και σχεδόν αμετάβλητος σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (-1,7%). 
Στην Ευρωζώνη3, ο εναρμονισμένος δείκτης μειώθηκε σε ετήσια βάση τον Αύγουστο του 
2020 κατά 0,2%, ενώ ο «πυρήνας» του πληθωρισμού διαμορφώθηκε σε 0,6%. 
 
Εξωτερικός τομέας 
 

το εξάμηνο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2020, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία 
της Τράπεζας της Ελλάδος, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών 
παρουσίασε επιδείνωση κατά 2.931,7 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 

του 2019.  

Η αύξηση του ελλείμματος οφείλεται τόσο στην μείωση των εξαγωγών αγαθών και 
υπηρεσιών όσο και στη μείωση των εισπράξεων των εισοδημάτων (πρωτογενών και 
δευτερογενών). Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 24,2% 
το 2020 (έναντι αύξησης 4,8% το 2019), ενώ η μείωση του ρυθμού μεταβολής των 
εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών κατά 14,4% το 2020 (έναντι αύξησης 4,2% το 2019) δεν 
ήταν ικανή να αντισταθμίσει τη μεγάλη πτώση των εξαγωγών. Επιπλέον, οι εισπράξεις 
εισοδημάτων (πρωτογενών και δευτερογενών) μειώθηκαν κατά 8,1% το πρώτο εξάμηνο του 
2020, ενώ κατά την ίδια περίοδο του 2019 είχαν καταγράψει αύξηση 12,1%. Οι πληρωμές 
εισοδημάτων αυξήθηκαν κατά 1,2% το πρώτο εξάμηνο του 2020 ενώ κατά την ίδια περίοδο 
του 2019 είχαν καταγράψει ρυθμό μεταβολής 1,7% (σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο 
του 2018). 

3 Για τον Αύγουστο 2020 τα στοιχεία της Ευρωζώνης αφορούν εκτιμήσεις της Eurostat. 

Ο 

Σ 
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Διάγραμμα 3 Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών Ιανουαρίου-Ιουνίου, σε εκατ. ευρώ 

 
 

Ειδικά για τον μήνα Ιούνιο του 2020, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών 
αυξήθηκε κατά 2.226,2 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση, εξέλιξη που οφείλεται κυρίως στην 
μείωση του πλεονάσματος στο ισοζύγιο υπηρεσιών (κατά 2.516,2 εκατ. ευρώ). 
 
Ανεργία 
 

ο ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 2020 διαμορφώθηκε στο 
16,2%, μειωμένο σε ετήσια βάση από το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019 (19,2%), αλλά 
και σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο (16,8%).  

Σύμφωνα με την Μηνιαία Έρευνα Εργατικού Δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, το εποχικά 
διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Ιούνιο του 2020 διαμορφώθηκε σε 18,3% έναντι 17,1% 
τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους και 17,3% τον Μάιο του 2020. Ο αριθμός των 
ανέργων τον Ιούνιο του 2020 ανήλθε σε 836.637 άτομα, αυξημένοι κατά 27.091 άτομα σε 
σχέση με τον Ιούνιο του 2019 (3,3%) και κατά 58.146 άτομα σε σχέση με τον Μάιο του 2020 
(7,5%). 
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Έκθεση Β τριμήνου 2020 
 

 
Διάγραμμα 4 Ποσοστό ανεργίας, Ελλάδα και Ευρωζώνη 

 
4Α Ανεργία στο σύνολο του πληθυσμού (15-74 ετών) 4Β Ανεργία στους νέους (15-24 ετών) 

  
 
Η ανεργία στους νέους κάτω των 25 ετών αυξήθηκε στο 34,4% το πρώτο τρίμηνο του 2020 
από 34,0% το τέταρτο τρίμηνο του 2019, παρουσιάζοντας, όμως μείωση σε σχέση με το 
πρώτο τρίμηνο του 2019 (40,9%). Επιπλέον, σύμφωνα με τη Μηνιαία Έρευνα Εργατικού 
Δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ η ανεργία των νέων κάτω των 25 ετών στην Ελλάδα διαμορφώθηκε 
σε 39,3% τον Ιούνιο του 2020 έναντι 34,4% τον Ιούνιο του 2019. 
 
Απασχόληση 
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της τριμηνιαίας Έρευνας Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού της 
ΕΛΣΤΑΤ για το πρώτο τρίμηνο του 2020, η συνολική απασχόληση αυξήθηκε κατά 1,0% (38,6 
χιλ. άτομα) σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, και μειώθηκε κατά 
1,3% (49,2 χιλ. άτομα) σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.  

Με βάση τα μηνιαία στοιχεία το σύνολο των απασχολούμενων τον Ιούνιο του 2020 ανήλθε 
σε 3.744.630 άτομα, αριθμός μειωμένος κατά 174.217 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο του 
2019 (-4,4%) και αυξημένος κατά 11.640 άτομα σε σχέση με τον Μάιο του 2020 (0,3%). 

Η μερική και η προσωρινή απασχόληση παρουσίασαν μικρή αύξηση στο πρώτο τρίμηνο του 
2020 σε ετήσια βάση. Πιο συγκεκριμένα, η μερική απασχόληση διαμορφώθηκε στο 9,4% 
του συνόλου της απασχόλησης (έναντι 9,1% στο πρώτο τρίμηνο του 2019). Η προσωρινή 
απασχόληση αύξησε ελαφρώς το ποσοστό της στο 10,5% του συνόλου των μισθωτών 
(έναντι 10,3% στο πρώτο τρίμηνο του 2019). 
 
 
Ροές μισθωτής εργασίας 
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας που τηρούνται στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, τη 
περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου του 2020 καταγράφηκαν 1.317.792 προσλήψεις και 
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1.202.145 αποχωρήσεις διαμορφώνοντας ένα θετικό ισοζύγιο 115.647 θέσεων μισθωτής 
εργασίας (από θετικό ισοζύγιο 284.886 το αντίστοιχο οκτάμηνο του 2019). Η επιδείνωση 
στις ροές της αγοράς εργασίας κατά 169.239 οφείλεται αποκλειστικά στη μείωση των 
προσλήψεων (547.554 λιγότερες από πέρσι) και έχει εν μέρει αντισταθμιστεί από τη 
μείωση των αποχωρήσεων (378.315 λιγότερες από πέρσι). Η μερική (και εκ περιτροπής) 
απασχόληση αντιστοιχούσε στο 49,34% των νέων προσλήψεων για την ίδια περίοδο του 
2020, ελαφρώς μειωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 (52,71%). 
 
Αμοιβές 
 
Με βάση στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ ο (εποχικά διορθωμένος) Δείκτης Μισθολογικού Κόστους στο 
σύνολο της οικονομίας4 παρουσιάζει αύξηση κατά 3,8% το δεύτερο τρίμηνο του 2020 σε 
σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2019, έναντι ετήσιας αύξησης 2,2% κατά την 
αντίστοιχη σύγκριση του 2019 με το 2018. 
 
Διαθέσιμο εισόδημα 
 
Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τους τριμηνιαίους μη 
χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς θεσμικών τομέων (για το πρώτο τρίμηνο του 2020) το 
διαθέσιμο εισόδημα του τομέα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων 
που εξυπηρετούν νοικοκυριά (ΜΚΙΕΝ) (S.1M) μειώθηκε κατά 0,4% σε σύγκριση με το 
αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 28,00 δις ευρώ σε 27,89 δις ευρώ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  Περιλαμβάνει τους τομείς Β έως Σ της Στατιστικής Ταξινόμησης των Οικονομικών Δραστηριοτήτων ΣΤΑΚΟΔ 08/NACE Rev. 2. 
Δεν περιλαμβάνονται ο πρωτογενής τομέας και οι δραστηριότητες των νοικοκυριών.  
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2. Δημοσιονομικές εξελίξεις 

 
2.1. Δημοσιονομικά στοιχεία Ιανουαρίου - Ιουλίου 2020 
 

ύμφωνα με την εκτίμηση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, το 
Ενοποιημένο Πρωτογενές Αποτέλεσμα Γενικής Κυβέρνησης με προσαρμογές το 
επτάμηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου του 2020 κατέγραψε έλλειμμα 7.700 εκατ. ευρώ,  

μικρότερο κατά 8.730 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το αντίστοιχο επτάμηνο του 
προηγούμενου έτους. 

Ο Κρατικός Προϋπολογισμός παρουσιάζει ταμειακό πρωτογενές έλλειμμα 7.463 εκατ. 
ευρώ, μειωμένο κατά 9.226 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το αντίστοιχο επτάμηνο του 2019. 
Στην πλευρά των εσόδων, εμφανίζονται μειωμένα τα φορολογικά έσοδα κατά 3.537 εκατ. 
ευρώ, τα μη φορολογικά και μη τακτικά έσοδα κατά 1.423 εκατ. ευρώ και τα έσοδα του ΠΔΕ 
εμφανίζονται αυξημένα κατά 537 εκατ. ευρώ.  

Στην πλευρά των δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού παρατηρείται αύξηση κατά 
4.300 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το αντίστοιχο επτάμηνο του 2019, η οποία αποδίδεται 
στην αύξηση των δαπανών ΠΔΕ κατά 3.122 εκατ. ευρώ και στην αύξηση των Πρωτογενών 
δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού κατά 1.356 εκατ. ευρώ, ενώ οι δαπάνες για τόκους 
μειώθηκαν κατά 177 εκατ. ευρώ. 

Αναφορικά με τους υπόλοιπους υποτομείς της Γενικής Κυβέρνησης, τα Νομικά Πρόσωπα 
εμφανίζουν αυξημένα έσοδα κατά 119 εκατ. ευρώ και μειωμένες δαπάνες κατά 222 εκατ. 
ευρώ, καταλήγοντας σε ένα ταμειακό πρωτογενές πλεόνασμα 1.572 εκατ. ευρώ, αυξημένο 
κατά 335 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το αντίστοιχο επτάμηνο του 2019. Η αύξηση των 
εσόδων των Νομικών Προσώπων οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των 
μεταβιβάσεων (κυρίως  από τον Κρατικό Προϋπολογισμό) κατά 921 εκατ. ευρώ. 

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης καταγράφουν αυξημένα έσοδα κατά 149 εκατ. ευρώ 
και αυξημένες δαπάνες κατά 140 εκατ. ευρώ (με μειωμένες πληρωμές τόκων κατά 12 εκατ. 
ευρώ), με συνέπεια το πρωτογενές πλεόνασμά τους (189 εκατ. ευρώ) να είναι μειωμένο 
κατά 4 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το αντίστοιχο επτάμηνο του 2019. Η αύξηση των εσόδων 
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης οφείλεται κυρίως στις αυξημένες μεταβιβάσεις 
(κυρίως από τον Κρατικό Προϋπολογισμό) κατά 159 εκατ. ευρώ. 

Οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης καταγράφουν μειωμένα έσοδα κατά 1.376 εκατ. 
ευρώ και μειωμένες δαπάνες κατά 741 εκατ. ευρώ, με συνέπεια την μείωση του 
πρωτογενούς αποτελέσματος τους (πλεόνασμα 131 εκατ. ευρώ) κατά 636 εκατ. ευρώ σε 
σύγκριση με το αντίστοιχο επτάμηνο του 2019. Η μείωση των εσόδων των Οργανισμών 
Κοινωνικής Ασφάλισης οφείλεται κυρίως στις μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές κατά 622 
εκατ. ευρώ (το τελευταίο δεν φαίνεται στη συνοπτική ταξινόμηση του πίνακα που 
ακολουθεί) καθώς και στις μειωμένες μεταβιβάσεις (κυρίως από τον Κρατικό 
Προϋπολογισμό) κατά 778  εκατ. ευρώ. 

Τέλος, η μεγαλύτερη αύξηση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της Γενικής Κυβέρνησης 
κατά 459 εκατ. ευρώ το επτάμηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου του 2020 έναντι μικρότερης 
αύξησης κατά 340 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο επτάμηνο του 2019 είχε περισσότερο αρνητική 
επίπτωση στο πρωτογενές αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης το επτάμηνο του 2020. 
 

Σ 
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Πίνακας 2 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης Ιανουαρίου – Ιουλίου, σε εκατ. ευρώ 

 2019 2020 Διαφορά 
Κρατικός Προϋπολογισμός 

Καθαρά Έσοδα Κρατικού Προϋπολογισμού 28.589 23.841 -4.747 

Φορολογικά Έσοδα 26.164 22.627 -3.537 

Μη Φορολογικά και μη Τακτικά Έσοδα  3.789 2.365 -1.423 

Επιστροφές φόρων 2.511 2.835 323 

Έσοδα ΠΔΕ 1.147 1.684 537 

Δαπάνες Κρατικού Προϋπολογισμού 30.456 34.757 4.300 

Πρωτογενείς δαπάνες τακτικού 24.999 26.355 1.356 
Τόκοι 3.636 3.459 -177 
Δαπάνες ΠΔΕ 1.822 4.943 3.122 

Πρωτογενές αποτέλεσμα Κρατικού 
Προϋπολογισμού 1.763 -7.463 -9.226 

Νομικά Πρόσωπα εκτός Κρατικού Προϋπολογισμού 
Έσοδα 7.113 7.232 119 

εκ των οποίων μεταβιβάσεις 4.138 5.060 921 

Δαπάνες 6.029 5.807 -222 

εκ των οποίων τόκοι 153 146 -6 
Πρωτογενές Αποτέλεσμα Νομικών 
προσώπων 1.237 1.572 335 

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) 
Έσοδα 3.383 3.532 149 

εκ των οποίων μεταβιβάσεις 1.970 2.129 159 

Δαπάνες 3.223 3.363 140 

εκ των οποίων τόκοι 32 21 -12 

Πρωτογενές Αποτέλεσμα ΟΤΑ 193 189 -4 

Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟKA) 
Έσοδα 24.815 23.439 -1.376 

εκ των οποίων μεταβιβάσεις 11.418 10.640 -778 

Δαπάνες 24.050 23.309 -741 

εκ των οποίων τόκοι 2 1 -1 

Πρωτογενές Αποτέλεσμα ΟKA 767 131 -636 
Πρωτογενές Αποτέλεσμα Γενικής Κυβέρνησης 

Πρωτογενές Αποτέλεσμα Γενικής 
Κυβέρνησης (μη ενοποιημένο) 3.959 -5.572 -9.531 

Ενδοκυβερνητικοί τόκοι -753 -770 -17 

Επίπτωση μεταβολής ληξιπρόθεσμων 
υποχρεώσεων -340 -459 -119 

Μεταφορά εσόδων από ANFA και SMP -936 -895    41 

Έσοδα αποκρατικοποιήσεων -1.139 -4 1.135 

Προσαρμογές αναδρομικών αποδοχών 240 0 -240 

Ενοποιημένο Πρωτογενές Αποτέλεσμα 
Γενικής Κυβέρνησης με προσαρμογές 1.030 -7.700 -8.730 

Πηγή: Εκτέλεση προϋπολογισμού Κράτους και Γενικής Κυβέρνησης, εκτιμήσεις ΓΠΚΒ 
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Μεθοδολογικές Διευκρινίσεις 
 
Τα στοιχεία του Κρατικού προϋπολογισμού προέρχονται από το μηνιαίο δελτίο εκτέλεσης 
Κρατικού Προϋπολογισμού ενώ τα στοιχεία των λοιπών υποτομέων της Γενικής Κυβέρνησης 
από το μηνιαίο δελτίο της Γενικής Κυβέρνησης όπως δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του 
Υπουργείου Οικονομικών. Σημειώνεται ότι το δελτίο εκτέλεσης του κρατικού 
προϋπολογισμού έχει αλλάξει από τον Ιανουάριο του 2019 στα πρότυπα του νέου 
Λογιστικού Σχεδίου.  

Υπάρχουν δύο ιδιαιτερότητες στη χρήση των δελτίων για τις ανάγκες του παρόντος πίνακα. 
Η πρώτη αφορά το ταμειακό αποτέλεσμα του κράτους στο δελτίο της Γενικής Κυβέρνησης 
που δεν είναι ίδιο με εκείνο που δημοσιεύεται στο δελτίο του Κράτους (βλ. προσαρμογές 
στη σελίδα 30 του Δελτίου Γενικής Κυβέρνησης). Για λόγους απλούστευσης, τα ταμειακά 
στοιχεία που παρουσιάζουμε προέρχονται από το δελτίο του Κράτους όπως εμφανίζεται 
στο στοιχείο 3 του πίνακα 1 (βλ. και πληροφοριακά στοιχεία του πίνακα 1 για το 
πρωτογενές αποτέλεσμα κρατικού προϋπολογισμού) και περιλαμβάνουν την επίπτωση του 
προγράμματος εξόφλησης υποχρεώσεων παρελθόντων ετών και εκκρεμών αιτήσεων 
συνταξιοδότησης. Επιπρόσθετα, δεν περιλαμβάνουμε τα έσοδα από το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) στα μη Φορολογικά και μη Τακτικά έσοδα του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αλλά τα εμφανίζουμε ως ξεχωριστή κατηγορία εσόδων.  

Η δεύτερη αφορά τους ενδοκυβερνητικούς τόκους, δηλαδή τους τόκους που καταβάλλει το 
κράτος στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που κατέχουν κρατικούς τίτλους – κυρίως 
repos. Αυτοί έχουν μεν εξουδετερωθεί από το πρωτογενές αποτέλεσμα του κράτους (αφού 
συμπεριλαμβάνονται στις δαπάνες για τόκους), παραμένουν όμως στα έσοδα των 
υποτομέων. Το ύψος τους ισούται με το άθροισμα των πρωτογενών αποτελεσμάτων των 
επιμέρους υποτομέων, μείον το ενοποιημένο πρωτογενές αποτέλεσμα της Γενικής 
Κυβέρνησης (βλ. σελ. 2 Δελτίου Γενικής Κυβέρνησης). Στον πίνακά μας η ενοποίηση των 
ενδοκυβερνητικών τόκων γίνεται μαζί με τις υπόλοιπες τελικές προσαρμογές.  

Οι υπόλοιπες προσαρμογές είναι η μεταβολή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της 
Γενικής Κυβέρνησης (προσεγγιστικό μέγεθος για τη μεταβολή των απλήρωτων 
υποχρεώσεων), τα έσοδα από ANFAs και SMPs (περιλαμβάνονται κατά ESA αλλά 
εξαιρούνται από τη μεθοδολογία της ενισχυμένης εποπτείας) και οι πωλήσεις πάγιων 
περιουσιακών στοιχείων5 (υπολογίζονται κατά ESA αλλά εξαιρούνται με τη σύμβαση 
ενισχυμένης εποπτείας).  

5  Οι αποκρατικοποιήσεις έχουν ιδιαίτερη δημοσιονομική μεταχείριση. Αν πρόκειται για χρηματοοικονομικές συναλλαγές, 
όπως η αγοραπωλησία μετοχών, τότε δεν καταγράφονται καθόλου στο αποτέλεσμα. Αν πρόκειται για πωλήσεις μη 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, όπως ακίνητα, τότε καταγράφονται στο αποτέλεσμα κατά ESA αλλά όχι στο 
αποτέλεσμα της ενισχυμένης εποπτείας. Αν τέλος, πρόκειται για έσοδα από εκμετάλλευση δημόσιων περιουσιακών 
στοιχείων με διατήρηση της ιδιοκτησίας από το κράτος, δηλαδή παραχωρήσεις, τότε καταγράφονται και στο αποτέλεσμα 
κατά ESA και στο αποτέλεσμα της ενισχυμένης εποπτείας. Ωστόσο, το αντίτιμο της παραχώρησης δεν καταγράφεται 
εξολοκλήρου στο έτος είσπραξης, αλλά κατανέμεται στα έτη διάρκειας της παραχώρησης με όρους παρούσας αξίας, 
δηλαδή τα ποσά στα πρώτα έτη είναι σχετικά χαμηλά και αυξάνονται στα επόμενα.   
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Μια επιπλέον προσαρμογή για το 2019 με τίτλο «Προσαρμογές αναδρομικών» ύψους 240 
εκατ. ευρώ αφορά την καθαρή επίπτωση από τις αναδρομικές αποδοχές των ειδικών 
μισθολογίων που καταβλήθηκαν το 2019 αλλά επιβάρυναν δημοσιονομικά το 2018 σε 
δεδουλευμένους όρους. Το ακαθάριστο ποσό είναι 324 εκατ. ευρώ αλλά 80 περίπου εκατ. 
ευρώ παρακρατήθηκαν ως φόροι και ασφαλιστικές εισφορές.  

Σημειώνεται, τέλος, ότι το Ενοποιημένο Πρωτογενές Αποτέλεσμα με Προσαρμογές που 
παρουσιάζουμε είναι μια εκτίμηση που διευκολύνει τη σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα 
του προηγούμενου έτους (που έχει υπολογιστεί με την ίδια μεθοδολογία) και επιτρέπει την 
παρακολούθηση της δημοσιονομικής πορείας κατά το τρέχον έτος. Τονίζουμε, ωστόσο, ότι 
δεν είναι συγκρίσιμο με το αποτέλεσμα που δημοσιεύει η ΕΛΣΤΑΤ ακολουθώντας τη 
μεθοδολογία ESA ούτε με εκείνο που δημοσιοποιεί το ΓΛΚ ακολουθώντας τη μεθοδολογία 
της ενισχυμένης εποπτείας. Αυτά τα τελευταία είναι τα μόνα επίσημα αποτελέσματα και 
περιλαμβάνουν επιπλέον προσαρμογές όπως η χρονική μεταχείριση επιμέρους 
φορολογικών εσόδων, ο υπολογισμός clawback/rebate, η διαφορά πληρωμών από φυσικές 
παραλαβές εξοπλιστικών, η διαφορά εισπράξεων από αιτήματα πληρωμής (claims) ΠΔΕ, τα 
οριστικά στοιχεία μεταβολής των απλήρωτων υποχρεώσεων και εκκρεμών επιστροφών 
φόρων κ.λπ., οι οποίες απουσιάζουν από τον παραπάνω πίνακα. 
 

2.2. Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις και απαιτήσεις Δημοσίου 
 
Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις δημοσίου 
 
Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του δημοσίου προς τους ιδιώτες διακρίνονται στις 
ληξιπρόθεσμες δαπάνες για αγορά αγαθών και υπηρεσιών από τους φορείς της Γενικής 
Κυβέρνησης και στις εκκρεμείς επιστροφές φόρων. 
 

Διάγραμμα 5 Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις Γενικής Κυβέρνησης, σε εκατ. ευρώ 
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Τον Ιούλιο του 2020 καταγράφηκε αύξηση των συνολικών ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων 
του Δημοσίου κατά 111 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2019. Ειδικότερα, οι 
ληξιπρόθεσμες οφειλές αυξήθηκαν κατά 90 εκατ. ευρώ φτάνοντας τα 1.709 εκατ. ευρώ και 
οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων αυξήθηκαν κατά 21 εκατ. ευρώ φτάνοντας τα 746 εκατ. 
ευρώ.  
 
Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις φορολογούμενων 
 

ο συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο6 στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2020, 
σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ7, διαμορφώθηκε στα 105,2 δις ευρώ, αυξημένο 
κατά 1 δις ευρώ σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2019. Ωστόσο, σε σύγκριση με 

το πρώτο τρίμηνο του 2020 το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο παρουσιάζει μείωση  κατά 
663,7 εκατ. ευρώ. Η μείωση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι εντός του δεύτερου τριμήνου 
οι εκροές από το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο, δηλαδή οι εισπράξεις και διαγραφές 
ληξιπρόθεσμων οφειλών (1,1 δις ευρώ), ήταν περισσότερες από τις εισροές, δηλαδή τη 
δημιουργία νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών8 (278,4 εκατ. ευρώ).  

Επιπλέον, το «πραγματικό» ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο, δηλαδή το συνολικό υπόλοιπο μετά 
την αφαίρεση των οφειλών οι οποίες χαρακτηρίζονται ως ανεπίδεκτες είσπραξης 
παρουσιάζει μείωση τόσο σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους (κατά 2,8 
δις ευρώ), όσο και σε σύγκριση με  το προηγούμενο τρίμηνο (κατά 943 εκατ. ευρώ) με 
αποτέλεσμα να διαμορφώνεται στα 82,7 δις ευρώ την 1/7/2020.  
 

6 Το «Συνολικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο» περιλαμβάνει τις συσσωρευμένες οφειλές στο τέλος κάθε μήνα αναφοράς, 
αθροίζοντας το «παλιό» ληξιπρόθεσμο χρέος, όπως διαμορφώθηκε στις 30/11 του προηγούμενου έτους, με το «νέο» 
ληξιπρόθεσμο χρέος, όπως διαμορφώθηκε μέχρι τον μήνα αναφοράς και αφαιρώντας εισπράξεις και διαγραφές έναντι 
«παλιού» και «νέου» ληξιπρόθεσμου χρέους μέχρι τον μήνα αναφοράς.  

7  Η ΑΑΔΕ δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της ορισμένα στατιστικά στοιχεία-δείκτες. 
8  Επειδή τα νέα ληξιπρόθεσμα υπολογίζονται στην αρχή του μήνα αναφοράς, ενώ το συνολικό ληξιπρόθεσμο στο τέλος 

του, ο υπολογισμός του νέου ληξιπρόθεσμου χρέους της περιόδου 1/4/2020-30/6/2020 γίνεται βάσει της ταυτότητας 
ροών-αποθεμάτων. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιείται η ταυτότητα  S2 – (S1a + S1b)= I – O, όπου S2 το ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο 
στο τέλος της περιόδου αναφοράς (μεταβλητή αποθέματος), S1a  το ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο στην αρχή της περιόδου 
αναφοράς από βεβαίωση μέχρι την αρχική ημερομηνία (μεταβλητή αποθέματος), S1b  το ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο στην 
αρχή της περιόδου αναφοράς από βεβαίωση μετά την αρχική ημερομηνία (μεταβλητή αποθέματος),  I το νέο 
ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο, το οποίο διαμορφώνεται κατά την περίοδο αναφοράς (μεταβλητή ροής) και O το άθροισμα των 
συνολικών εισπράξεων και διαγραφών έναντι ληξιπρόθεσμων οφειλών κατά την περίοδο αναφοράς (μεταβλητή ροής). 
Αντικαθιστώντας στην ταυτότητα, τα δεδομένα που αφορούν την εξεταζόμενη περίοδο και εκτελώντας τις απαραίτητες 
αλγεβρικές πράξεις προκύπτει ο υπολογισμός του νέου ληξιπρόθεσμου υπολοίπου ως εξής:  
105,16-(105,82+0,14)+1,08=0,28 δις ευρώ. 

Τ 
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Διάγραμμα 6 Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις φορολογούμενων, σε εκατ. ευρώ 

 
 

Στα θετικά στοιχεία του δεύτερου τριμήνου του 2020 περιλαμβάνεται η περαιτέρω μείωση 
του ρυθμού δημιουργίας ληξιπρόθεσμων οφειλών, αφού τα νέα ληξιπρόθεσμα της 
περιόδου 1/12/2019-31/5/2020 ανέρχονται σε 2,6 δις ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 
1 δις ευρώ σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους.  

Ωστόσο, μέχρι το τέλος του δεύτερου τριμήνου σημειώνεται μείωση των εκροών από το 
συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο, δηλαδή του αθροίσματος των εισπράξεων και των 
διαγραφών, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Ειδικότερα, 
το εν λόγω άθροισμα διαμορφώθηκε στα 2,8 δις ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 808,3 
εκατ. ευρώ σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2019, γεγονός που οφείλεται τόσο στην 
μείωση των διαγραφών κατά 338,6 εκατ. ευρώ όσο και στη μείωση των εισπράξεων επί των 
συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών κατά 469,6 εκατ. ευρώ.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μείωση τόσο του νέου ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, όσο και των 
εισπράξεων οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην επίδραση των μέτρων αντιμετώπισης των 
επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 σε ορισμένους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας 
και ειδικότερα στην παράταση της προθεσμίας καταβολής βεβαιωμένων οφειλών και 
δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής, καθώς και στην αναστολή της 
είσπραξης βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών υπό προϋποθέσεις.  
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Διάγραμμα 7 Εισπράξεις-διαγραφές και νέα ληξιπρόθεσμα, σε εκατ. ευρώ 

 
 

Επιπλέον, το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο που έχει ενταχθεί σε ρύθμιση 
διαμορφώθηκε κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020 στο 5,5% (το οποίο αντιστοιχεί σε 5,8 δις 
ευρώ), δηλαδή σε ελαφρώς χαμηλότερο επίπεδο σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο (6% 
την 1/4/2020), αλλά σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 
του προηγούμενου έτους (3,5% την 1/7/2019), γεγονός που οφείλεται στη σημαντική 
ένταξη ληξιπρόθεσμων οφειλών κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2019 στη διαδικασία 
ρύθμισης που προέβλεπε ο ν. 4611/2019. 

Αναφορικά με τον συνολικό αριθμό των οφειλετών, στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του 
τρέχοντος έτους παρατηρείται αύξηση κατά 43.468 πρόσωπα (φυσικά και νομικά) σε σχέση 
με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται στους 3.793.663 
οφειλέτες. Η αύξηση του αριθμού των οφειλετών παρατηρείται κυρίως στην κατηγορία με 
χρέη μικρότερα από 50 ευρώ, καθώς προστέθηκαν σε ετήσια βάση 55.216 οφειλέτες εκ των 
οποίων οι 27.987 έχουν χρέη μικρότερα από 1 ευρώ (το σύνολο των τελευταίων είναι 
395.240).  

Αντίθετα, μείωση κατά 11.003 πρόσωπα παρατηρείται στον αριθμό των οφειλετών με χρέη 
μεταξύ 50 και 500 ευρώ η οποία συνοδεύεται από μείωση του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου 
κατά 6,4 εκατ. ευρώ. Επίσης, μείωση κατά 7.805 πρόσωπα σημειώθηκε στην κατηγορία 
οφειλής μεταξύ 500 και 10.000 ευρώ, η οποία ωστόσο προέρχεται από τους οφειλέτες με 
χρέη από 500 έως 5.000 ευρώ, ο αριθμός των οποίων μειώθηκε κατά 9.230 πρόσωπα σε 
σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, οδηγώντας σε παράλληλη μείωση του 
ληξιπρόθεσμου υπολοίπου σε αυτό το εύρος οφειλής κατά 7,5 εκατ. ευρώ. 

Ενδιαφέρον είναι επίσης ότι το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης του συνολικού 
ληξιπρόθεσμου υπολοίπου σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 πηγάζει από τους 
οφειλέτες με ύψος οφειλής άνω του 1 εκατ. ευρώ (αύξηση του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου 
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σε αυτήν την κατηγορία κατά 499,8 εκατ. ευρώ), ο αριθμός των οποίων σημείωσε μικρή 
αύξηση κατά 185 πρόσωπα. Ωστόσο, η συγκεκριμένη αύξηση του συνολικού 
ληξιπρόθεσμου υπολοίπου προέρχεται από τους οφειλέτες με εύρος οφειλής μεταξύ 1 
εκατ. και 100 εκατ. ευρώ, οι οφειλές των οποίων αυξήθηκαν κατά 957,9 εκατ. ευρώ, με 
παράλληλη αύξηση του αριθμού των οφειλετών κατά 189 πρόσωπα. Αντίθετα στην 
κατηγορία οφειλής άνω των 100 εκατ. ευρώ σημειώθηκε μείωση του ληξιπρόθεσμου 
υπολοίπου κατά 458 εκατ. ευρώ και αντίστοιχη μείωση του πλήθους κατά 4 οφειλέτες.   

Σημαντική είναι η συνεισφορά των νομικών προσώπων στην αύξηση του ληξιπρόθεσμου 
υπολοίπου της κατηγορίας άνω του 1 εκατ. ευρώ, καθώς από αυτά πηγάζει το 64% της 
αύξησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, δηλαδή 318 
εκατ. ευρώ, ενώ το ύψος του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου τους σε αυτήν την κατηγορία 
οφειλής άγγιξε κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020 τα 61,5 δις ευρώ. Αντίστοιχα το πλήθος 
των νομικών προσώπων που οφείλουν πάνω από 1 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε στα 5.026, 
καθώς αυξήθηκε σε ετήσια βάση κατά 118 νομικά πρόσωπα. 
 

Πίνακας 3 Κατανομή πλήθους οφειλετών με χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση 

Εύρος οφειλής 
(ευρώ)  

Πλήθος ΑΦΜ 
οφειλετών 

δεύτερο τρίμηνο 
2019 

Πλήθος ΑΦΜ 
οφειλετών 

δεύτερο τρίμηνο 
2020 

Μεταβολή πλήθους 
οφειλετών 

<50 857.269 912.485 55.216 
50-500 1.178.736 1.167.733 -11.003 
500-10.000 1.421.814 1.414.009 -7.805 
10.000-100.000 249.208 254.711 5.503 
100.000-1.000.000 35.088 36.460 1.372 
>1.000.000 8.080 8.265 185 
Σύνολο 3.750.195 3.793.663 43.468 
Πηγή: ΑΑΔΕ    

 
Πίνακας 4 Κατανομή ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση, σε εκατ. ευρώ 

Εύρος οφειλής 
(ευρώ)  

Ληξιπρόθεσμες 
οφειλές δεύτερο 

τρίμηνο 2019 

Ληξιπρόθεσμες 
οφειλές δεύτερο 

τρίμηνο 2020 

Μεταβολή 
ληξιπρόθεσμων 

οφειλών 

<50 8,8 9,4 0,5 
50-500 262,7 256,4 -6,4 
500-10.000 3.393,2 3.397,3 4,1 
10.000-100.000 6.879,1 7.070,5 191,4 
100.000-1.000.000 9.528,0 9.886,4 358,4 
>1.000.000 84.038,9 84.538,7 499,8 
Σύνολο 104.110,9 105.158,6 1.047,7 
Πηγή: ΑΑΔΕ    
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Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις ασφαλισμένων 
 
Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με την 2η Τριμηνιαία Έκθεση Προόδου Έτους 2020 του 
ΚΕΑΟ, το σύνολο των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών στο τέλος του δεύτερου 
τριμήνου του 2020 διαμορφώθηκε στα 37 δις ευρώ9, δηλαδή παρουσίασε αύξηση κατά 
687,3 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ οι κύριες οφειλές αυξήθηκαν 
κατά 264 εκατ. ευρώ.  

Η αύξηση των συνολικών οφειλών οφείλεται στις νέες εντάξεις οφειλετών (72.201 
οφειλέτες με συνολικές οφειλές ύψους 895 εκατ. ευρώ), καθώς και στη δημιουργία νέων 
οφειλών και στην αύξηση των πρόσθετων τελών για τους οφειλέτες που είναι ήδη 
ενταγμένοι στο ΚΕΑΟ. Επιπλέον, στην αύξηση των συνολικών οφειλών κατά το δεύτερο 
τρίμηνο του 2020 συνέβαλε η μείωση των εισπράξεων κατά 118 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 
προηγούμενο τρίμηνο, η οποία οφείλεται κυρίως στα μέτρα αντιμετώπισης των 
επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, όπως είναι η παράταση της προθεσμίας καταβολής 
των δόσεων ρύθμισης για συγκεκριμένες κατηγορίες οφειλετών. Παράλληλα συνεχίστηκαν 
και σε αυτό το τρίμηνο οι  διαγραφές οφειλών μη μισθωτών βάσει του επανυπολογισμού 
που προβλέπει ο ν. 4611/2019, όπως και οι διαγραφές, μειώσεις, συμψηφισμοί οφειλών 
και εκπτώσεις προσαυξήσεων λόγω ρυθμίσεων. 

Αύξηση παρουσίασε επίσης από την αρχή του έτους ο αριθμός των μητρώων των 
οφειλετών κατά 29.833 (από τα οποία 19.500 μητρώα προστέθηκαν εντός του δεύτερου 
τριμήνου του έτους), με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των μητρώων με οφειλές σε 
ασφαλιστικά ταμεία να διαμορφώνεται στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2020 σε 
2.037.140 μητρώα. Το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης των μητρώων (κατά 26.183) 
προέρχεται από την κατηγορία οφειλής μεταξύ 500 και 10.000 ευρώ, ενώ μείωση κατά 
10.056 παρουσιάζει ο αριθμός των μητρώων που αφορά σε οφειλές από 50 έως 500 ευρώ. 

Σε ετήσια βάση παρατηρείται σημαντική αύξηση στις συνολικές οφειλές κατά περίπου 1,9 
δις ευρώ, η οποία οφείλεται τόσο στην αύξηση των πρόσθετων τελών (κατά 994,6 εκατ. 
ευρώ), όσο και στην αύξηση των κύριων οφειλών κατά 897,7 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, 
στην κατηγορία οφειλής μεταξύ 500 και 10.000 ευρώ, στην οποία καταγράφεται το 
μεγαλύτερο μέρος (59%) των μητρώων, παρατηρείται η μεγαλύτερη αύξηση κύριων 
οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία (κατά 1.385 εκατ. ευρώ). Αντίθετα, στην κατηγορία 
οφειλής μεταξύ 10.000 και 100.000 ευρώ, στην οποία συγκεντρώνεται περίπου το μισό από 
το σύνολο των κύριων οφειλών (45%), διαπιστώνεται μείωση του ύψους των κύριων 
οφειλών (κατά 1.044 εκατ. ευρώ). 
  

9  Οι συνολικές οφειλές περιλαμβάνουν τις κύριες οφειλές ύψους 25,2 δις ευρώ και τα πρόσθετα τέλη ύψους 11,8 δις ευρώ.  
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Πίνακας 5 Κατανομή πλήθους μητρώων οφειλετών με χρέη προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης10 

Εύρος οφειλής 
(ευρώ)  

Πλήθος μητρώων 
οφειλετών τέταρτο 

τρίμηνο 2019 

Πλήθος μητρώων 
οφειλετών δεύτερο 

τρίμηνο 2020 

Μεταβολή 
πλήθους 
μητρώων 

οφειλετών 
<50 87.814 83.110 -4.704 
50-500 227.645 217.589 -10.056 
500-10.000 1.182.755 1.208.938 26.183 
10.000-100.000 463.460 477.746 14.286 
100.000-1.000.000 43.691 47.744 4.053 
>1.000.000 1.942 2.013 71 
Σύνολο 2.007.307 2.037.140 29.833 
Πηγή: KEAO    

 
Πίνακας 6 Κατανομή κύριων οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, σε εκατ. ευρώ 

Εύρος οφειλής 
(ευρώ)  

Ληξιπρόθεσμες 
οφειλές δεύτερο 

τρίμηνο 2019 

Ληξιπρόθεσμες 
οφειλές δεύτερο 

τρίμηνο 2020 

Μεταβολή 
ληξιπρόθεσμων 

οφειλών 
<50 0,74 1,15 0,40 
50-500 28,75 45,35 16,60 
500-10.000 1.946,44 3.331,47 1.385,04 
10.000-100.000 12.245,51 11.201,51 -1.044,00 
100.000-1.000.000 5.835,59 6.187,25 351,66 
>1.000.000 4.205,58 4.393,61 188,02 
Σύνολο 24.262,61 25.160,34 897,73 
Πηγή: KEAO    

 

2.3. Δημόσιο χρέος 
 
Οι αποδόσεις των δεκαετών τίτλων 
 

αρά τις αβεβαιότητες και τις διακυμάνσεις στις διεθνείς αγορές, οι αποδόσεις των 
δεκαετών τίτλων του ελληνικού κράτους επανήλθαν  στην πτωτική τους πορεία μετά 
τον Απρίλιο του 2020, συγκλίνοντας προς τους αντίστοιχους τίτλους της Ιταλίας. 
Μετά τις έντονες διακυμάνσεις κατά τον Μάρτιο και Απρίλιο η κατάσταση φαίνεται 

να έχει εξομαλυνθεί και οι αποδόσεις κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα. Συγκεκριμένα, στο 
τέλος Αυγούστου του 2020 οι αποδόσεις των δεκαετών τίτλων διαμορφώθηκαν κοντά στο 
1,10%. 
 

10  Η μεταβολή του πλήθους των μητρώων οφειλετών εξετάζεται σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου έτους, καθώς η 
αύξηση που διαπιστώνεται σε ετήσια βάση κατά 630.110 μητρώα οφείλεται κατά το μεγαλύτερο μέρος στην ένταξη 
οφειλών που δημιούργησαν στον ΕΦΚΑ από το 2017 και μετά ήδη υφιστάμενοι οφειλέτες των τέως Ταμείων (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ 
κλπ.) και οι οποίες καταχωρούνται σε νέα μητρώα. 

 

Π 
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Διάγραμμα 8 Αποδόσεις δεκαετών ομολόγων 

 
 

Η διαφορά (spread) των ελληνικών 10ετών τίτλων από τους αντίστοιχους της Ευρωζώνης 
έχει περιοριστεί τα τελευταία δύο χρόνια. Συγκεκριμένα, η διαφορά από τους γερμανικούς 
τίτλους από 363,9 μονάδες βάσης στην αρχή του 2018 έχει διαμορφωθεί στις 149,8 στο 
τέλος Αυγούστου του 2020, ενώ η διαφορά από τους πορτογαλικούς τίτλους έχει 
διαμορφωθεί στις 67,9 από 209,7 μονάδες βάσης. Η διαφορά από τους ιταλικούς τίτλους 
έχει μειωθεί από τις 201,1 μονάδες βάσης στην αρχή του 2018 στις 0,7 μονάδες βάσης στο 
τέλος Αυγούστου του 2020, ενώ η διαφορά από τους ισπανικούς τίτλους έχει μειωθεί στις 
69,2 μονάδες βάσης από 250,8 στην αρχή του 2018. 
 
Η επανέκδοση του δεκαετούς ομολόγου 
 
Παρά τις εξαιρετικά δυσμενείς επιπτώσεις της πανδημίας στην παγκόσμια οικονομική 
δραστηριότητα η πρόσβαση του Ελληνικού Δημοσίου στις διεθνείς αγορές με ευνοϊκούς 
όρους συνεχίστηκε. Σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ το ελληνικό δημόσιο άντλησε 2,5 δις ευρώ από 
την επανέκδοση του δεκαετούς ομολόγου11 με απόδοση 1,187% που αποτελεί ιστορικό 
χαμηλό για το ελληνικό δημόσιο και κουπόνι 1,5%. Oι προσφορές των επενδυτών (που 
ξεπέρασαν τους 300) ξεπέρασαν τα 18 δις ευρώ. 

Στη δημοπρασία έντονη ήταν η συμμετοχή των ξένων επενδυτών (93,0%). Οι κυριότερες 
συμμετοχές είχαν ως εξής: 31,0% από το Ηνωμένο Βασίλειο, 13,0% από Γαλλία, από 10% η 
Ιταλία και οι Σκανδιναβικές χώρες, 9,0% από Γερμανία-Αυστρία, 5% από την Ιβηρική, 6,0% 
από την υπόλοιπη Ευρώπη, 8,0% από ΗΠΑ, και 1,0% από τον υπόλοιπο κόσμο.  

Σχετικά με το είδος των επενδυτών που συμμετείχαν, το 59,0% ήταν Διαχειριστές 
Κεφαλαίων (Fund Managers), το 24,0% Τράπεζες, το 8,0% ήταν Hedge funds, το 6,0% 
Ασφαλιστικά-Συνταξιοδοτικά Ταμεία, και το υπόλοιπο 3,0% κεντρικές τράπεζες. 
 

11 Ημερομηνία τιμολόγησης 2/9/2020, ημερομηνία διακανονισμού 9/9/2020, ημερομηνία λήξης 18/6/2030, απόδοση 1,187% 
και κουπόνι 1,5%. 
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Η έκδοση των εντόκων γραμματίων 52 εβδομάδων 
 
Στις 9 Σεπτεμβρίου διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων 52 εβδομάδων ύψους 
625 εκατ. ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 0,0%, μειωμένη από την έκδοση της 10ης 
Ιουνίου (απόδοση 0,25%). Συνολικά υποβλήθηκαν προσφορές ύψους 1.633 εκατ. ευρώ, 
που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,61 φορές. Πραγματοποιηθήκαν μη 
ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατ. ευρώ και μετά την υποβολή των 
συμπληρωματικών μη-ανταγωνιστικών προσφορών στις 10/9/2020 (30% επί του 
δημοπρατούμενου ποσού), έγιναν δεκτές προσφορές ονομαστικής αξίας 187,5 
εκατομμυρίων ευρώ. 
 
Η έκδοση των εντόκων γραμματίων 26 εβδομάδων 
 
Στις 26 Αυγούστου διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων 26 εβδομάδων ύψους 
625 εκατ. ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 0,0%, ελαφρώς μειωμένη από την έκδοση 
της 29ης Ιουλίου (απόδοση 0,02%). Συνολικά υποβλήθηκαν προσφορές ύψους 984 εκατ. 
ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,57 φορές. Πραγματοποιηθήκαν μη 
ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατ. ευρώ και μετά την υποβολή των 
συμπληρωματικών μη-ανταγωνιστικών προσφορών (30% επί του δημοπρατούμενου 
ποσού) στη δημοπρασία των Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου 
της 26ης Αυγούστου 2020, έγιναν δεκτές προσφορές ονομαστικής αξίας 187,5 
εκατομμυρίων ευρώ. 
 
Η έκδοση των εντόκων γραμματίων 13 εβδομάδων 
 
Ενθαρρυντικό ήταν το αποτέλεσμα της δημοπρασίας των εντόκων γραμματίων 13 
εβδομάδων, που διενεργήθηκε στις 5 Αυγούστου, ύψους 625 εκατ. ευρώ. Η απόδοση 
διαμορφώθηκε στο -0,04% μειωμένη από την έκδοση της 8ης Ιουλίου (απόδοση 0,01%). 
Συνολικά υποβλήθηκαν προσφορές ύψους 1.390 εκατ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το 
ζητούμενο ποσό κατά 2,22 φορές και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 
εκατομμυρίων ευρώ. Μετά την υποβολή των συμπληρωματικών μη-ανταγωνιστικών 
προσφορών στη δημοπρασία των Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων του Ελληνικού 
Δημοσίου της 5ης Μαΐου 2020, έγιναν δεκτές προσφορές ονομαστικής αξίας 187,5 
εκατομμυρίων ευρώ. 
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3. Διαρθρωτικές εξελίξεις 

 
3.1. Κοινωνική ασφάλιση 
 

εκτέλεση του προϋπολογισμού των ασφαλιστικών ταμείων στο τέλος του δεύτερου 
τρίμηνου του 2020, οπότε και έχουν αρχίσει να είναι ορατές οι επιπτώσεις της 
πανδημίας του COVID-19 στην ελληνική αγορά εργασίας και, κατ’ επέκταση στο 

χώρο της κοινωνικής ασφάλισης, εμφανίζει επιδείνωση κατά 599 εκατ. ευρώ σε σχέση με 
την αντίστοιχη περίοδο του 2019 (πλεόνασμα 426 εκατ. ευρώ), παρουσιάζοντας έλλειμμα 
173 εκατ. ευρώ, καθώς τα έσοδα είναι μειωμένα κατά 2.188 εκατ. ευρώ και οι δαπάνες 
μειωμένες κατά 1.589 εκατ. ευρώ. 

Ειδικότερα, στο εξάμηνο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2020, τα έσοδα από εισφορές και ρυθμίσεις 
οφειλών είναι μειωμένα κατά 417 εκατ. ευρώ12 και οι μεταβιβάσεις από τον κρατικό 
προϋπολογισμό είναι μειωμένες κατά περισσότερο από 1,1 δισ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις 
υπέρ τρίτων είναι μειωμένες κατά 534 εκατ. ευρώ και τα άλλα έσοδα μειωμένα κατά 112  
εκατ. ευρώ. 
 

Πίνακας 7 Εκτέλεση προϋπολογισμού κοινωνικής ασφάλισης, Ιανουάριος – Ιούνιος 2020, σε εκατ. ευρώ 

 
Α εξάμηνο 

2019 
Α εξάμηνο 

2020           Διαφορά 

ΕΣΟΔΑ 22.189 20.001 - 2.188 
Εισφορές και ρυθμίσεις 
οφειλών 7.369 6.952 - 417 

Μεταβιβάσεις από κρατικό 
προϋπολογισμό 7.825 6.700 -1.125 

Εισπράξεις υπέρ τρίτων 5.939 5.405 - 534 

Άλλα έσοδα 1.056    945 - 112 

    

ΔΑΠΑΝΕΣ 21.763 20.174 - 1.589 
Συντάξεις (κύριες και 
επικουρικές) 14.047 14.135  88 

Άλλες παροχές και εφάπαξ  1.432     340 - 1.091 

Αποδόσεις προς τρίτους 5.784 5.216 - 568 

Άλλες δαπάνες 501      482   -  19 

    

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 426 - 173 - 599 
Σημείωση: Οι μικρές αποκλίσεις στα σύνολα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Πηγή: Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
 

Οι δαπάνες για την καταβολή συντάξεων (κύριων και επικουρικών) είναι αυξημένες κατά 88 
εκατ. ευρώ, οι άλλες παροχές και εφάπαξ μειωμένες κατά περισσότερο από 1 δις ευρώ13, οι 

12  Εμφανής είναι η μείωση κατά την περίοδο Μαρτίου – Μαΐου, συγκρίνοντας με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, και η 
ανάκαμψη τον Ιούνιο 2020. 

13 Σημειώνεται ότι στις “άλλες παροχές και εφάπαξ” του Μαΐου 2019 περιλαμβάνεται και η δαπάνη καταβολής της 13ης 
σύνταξης, ύψους 972 εκατ. ευρώ, η οποία δεν επαναλήφθηκε. 

Η  
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αποδόσεις προς τρίτους είναι μειωμένες κατά 568 εκατ. ευρώ και οι άλλες δαπάνες 
μειωμένες κατά 19 εκατ. ευρώ. 

Στο τέλος Ιουνίου 2020 ο ΕΦΚΑ κατέβαλλε 2.711.261 συντάξεις (που αντιστοιχούν σε 
2.469.535 συνταξιούχους), αριθμός μειωμένος σε σχέση με το Α΄ τρίμηνο 2020 που 
καταβλήθηκαν 2.720.453 συντάξεις (σε 2.467.247 συνταξιούχους), αλλά και σε σχέση με το 
Α’ εξάμηνο 2019 (2.743.781 συντάξεις). 

Οι ληξιπρόθεσμες14 αιτήσεις κύριας σύνταξης στον ΕΦΚΑ αυξήθηκαν από 105.850 στο τέλος 
Μαρτίου 2020 (εκτιμώμενη δαπάνη 416 εκατ. ευρώ) σε15 117.876 στο τέλος Ιουνίου 2020 
(εκτιμώμενη δαπάνη περίπου 488,6 εκατ. ευρώ). Στο ΕΤΕΑΕΠ ο αριθμός των 
ληξιπρόθεσμων αιτήσεων επικουρικής σύνταξης αυξήθηκε από 47.363 (εκτιμώμενη δαπάνη 
περίπου 63 εκατ. ευρώ)  στο τέλος Μαρτίου 2020 σε 57.101 (εκτιμώμενη δαπάνη περίπου 
87,2 εκατ. ευρώ) στο τέλος Ιουνίου 2020. 
 

3.2. Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός 
 

ύμφωνα με την Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών της 
ΕΛΣΤΑΤ, το 201916 το ποσοστό του πληθυσμού της Ελλάδας που βρίσκεται σε κίνδυνο 
φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού μειώθηκε, συγκρινόμενο με το 2018, κατά 1,8 

ποσοστιαίες μονάδες, στο 30,0% του πληθυσμού (περίπου 3,16 εκατ. άτομα) από 31,8% το 
2018 (περίπου 3,35 εκατ. άτομα), συνεχίζοντας την πτωτική του πορεία από το 201417, 
παραμένοντας, ωστόσο σημαντικά υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης18 (όπως 
φαίνεται στο επόμενο διάγραμμα). 
 

14 Ως ληξιπρόθεσμες χαρακτηρίζονται οι εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης που εκκρεμούν για τουλάχιστον 90 ημέρες. Στις 
ληξιπρόθεσμες αυτές αιτήσεις δεν περιλαμβάνονται οι ανελαστικές και εκείνες που αφορούν και συνταξιοδότηση με 
διεθνείς κανόνες. Το σύνολο των εκκρεμών συντάξεων δεν αναφέρεται στην έκθεση καθώς δεν μας το απέστειλε ο ΕΦΚΑ.   

15  Ο αριθμός των ληξιπρόθεσμων αιτήσεων συνταξιοδότησης εκτιμάται με επιφύλαξη, δεδομένου ότι κατά την πιλοτική 
εφαρμογή της ψηφιακής υποβολής αιτήσεων διαπιστώθηκε, σε ορισμένες περιπτώσεις, διπλή καταχώρηση των ίδιων 
αιτήσεων (ψηφιακή και χειρόγραφη καταχώρηση). 

16 Επισημαίνεται ότι η περίοδος αναφοράς των εισοδημάτων αφορά το προηγούμενο έτος από το έτος διενέργειας της 
έρευνας από την ΕΛΣΤΑΤ (δηλαδή, επικαλούμενοι στοιχεία του 2019 αναφερόμαστε στα εισοδήματα του 2018). 

17  Το 2014, σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού βρίσκονταν το 36% του πληθυσμού της Ελλάδας, δηλαδή περίπου 
3,89 εκατ. άτομα.  

18  Τα στοιχεία για την Ευρωζώνη για το 2019 δεν ήταν διαθέσιμα μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της Έκθεσης. 

Σ 
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Διάγραμμα 9 Ποσοστό ατόμων σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα και την Ευρωζώνη 

 

 
Ο δείκτης κινδύνου φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού είναι σύνθετος δείκτης που 
περιλαμβάνει το σύνολο των ατόμων που είτε βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας (ισοδύναμο 
διαθέσιμο εισόδημα χαμηλότερο από το 60% του εθνικού διάμεσου19), είτε αντιμετωπίζουν 
δριμεία υλική στέρηση (αδυναμία κάλυψης τουλάχιστον τεσσάρων από μία τυποποιημένη 
λίστα συνολικά εννέα καταναλωτικών αναγκών20), είτε διαβιούν σε νοικοκυριά που 
παρουσιάζουν εξαιρετικά χαμηλή ένταση εργασίας (τα ενήλικα μέλη εργάζονται έως 20% 
του συνολικού δυνητικού χρόνου εργασίας).  

Όλες οι επιμέρους συνιστώσες αυτού του δείκτη, με εξαίρεση τη συνιστώσα που αφορά την 
ένταση εργασίας, εμφανίζονται βελτιωμένες. Το 2019, το 17,9% του συνολικού πληθυσμού 
της χώρας ήταν σε κίνδυνο φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις (18,5% το 2018), 
ποσοστό που αντιστοιχεί σε 698.454 νοικοκυριά με περίπου 1.881.600 μέλη, το 16,2% του 
πληθυσμού ήταν σε υλική στέρηση21 (16,7% το 2018) και το 15,6% του πληθυσμού ηλικίας 
0-59 ετών διαβιούσε σε νοικοκυριά με χαμηλή ένταση εργασίας22 (14,6% το 2018).  

19 Το μέσο ετήσιο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών στην Ελλάδα για το 2019 (εισοδήματα του 2018) εκτιμήθηκε σε 
16.147 ευρώ, ενώ το διάμεσο συνολικό ισοδύναμο διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών εκτιμήθηκε σε 8.195 ευρώ 
(επομένως, το κατώφλι της φτώχειας είναι 4.917 ευρώ ετησίως ανά μονοπρόσωπο νοικοκυριό και 10.326 για νοικοκυριά με 
2 ενήλικες και 2 εξαρτώμενα ανήλικα παιδιά). 

20  Οι ανάγκες αυτές είναι: i. πληρωμή πάγιων λογαριασμών όπως ενοίκιο, δόση δανείου ή λογαριασμοί ρεύματος/νερού κ.λπ., 
ii. πληρωμή μιας εβδομάδας διακοπών, iii. διατροφή που να περιλαμβάνει κάθε δεύτερη ημέρα κοτόπουλο, κρέας, ψάρι ή 
λαχανικά ίσης θρεπτικής αξίας, iv. αντιμετώπιση έκτακτων, αλλά αναγκαίων δαπανών αξίας περίπου 375 ευρώ, v. 
δυνατότητα να έχουν τηλέφωνο, vi. δυνατότητα να διαθέτουν έγχρωμη τηλεόραση, vii. δυνατότητα να διαθέτουν πλυντήριο 
ρούχων, viii. δυνατότητα να διαθέτουν ΙΧ αυτοκίνητο, ix. δυνατότητα για ικανοποιητική θέρμανση το χειμώνα και δροσιά το 
καλοκαίρι.. 

21 Σημειώνεται ότι ποσοστό 8,0% του συνολικού πληθυσμού διαβιεί σε νοικοκυριά με υλική στέρηση, παρόλο που δεν είναι σε 
κίνδυνο φτώχειας ούτε χαμηλής έντασης εργασίας. 

22 Το 2019, το ποσοστό του πληθυσμού της Ελλάδας που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας, αλλά διαβιεί σε νοικοκυριά χωρίς 
υλική στέρηση και χωρίς χαμηλή ένταση εργασίας ανέρχεται σε 7,5% (8,5% το 2018). 
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Αναλύοντας περαιτέρω τη μείωση του δείκτη φτώχειας, παρατηρούμε (βλ. διάγραμμα) ότι 
το ποσοστό φτώχειας πριν από όλες τις κοινωνικές μεταβιβάσεις (συντάξεις23 και κοινωνικά 
επιδόματα24) είναι 48,4%, βελτιωμένο σε σχέση με το προηγούμενο έτος (50%), ενώ οι 
κοινωνικές μεταβιβάσεις25 είχαν σαν αποτέλεσμα τη μείωση του δείκτη φτώχειας κατά 30,5 
ποσοστιαίες μονάδες (31,5 το 2018), από τις οποίες, 5,3 οφείλονται στην καταβολή 
κοινωνικών επιδομάτων (4,7 το 2018) και 25,2 ποσοστιαίες μονάδες στις συντάξεις26 (26,8 
το 2018). 
 

Διάγραμμα 10 Ποσοστό φτώχειας προ και μετά κοινωνικών μεταβιβάσεων, 2017-2019 

 
 
Δεδομένου ότι ο δείκτης φτώχειας είναι ένας σχετικός δείκτης27, η αξιολόγησή του θα 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη και άλλα οικονομικά/κοινωνικά μεγέθη όπως το επίπεδο 

23 Ως συντάξεις θεωρούνται οι συντάξεις γήρατος από εργασία από ίδιο δικαίωμα ή από τον/τη σύζυγο. 
24 Ως κοινωνικά επιδόματα λαμβάνονται υπόψη τα οικογενειακά επιδόματα, τα επιδόματα λόγω ανεργίας, αναπηρίας ή 

ασθένειας, οι εκπαιδευτικές παροχές, καθώς και κάθε άλλη κοινωνική βοήθεια (ενδεικτικά αναφέρεται η καταβολή του 
ΕΚΑΣ, το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, το επίδομα θέρμανσης, εισοδηματικές ενισχύσεις οικογενειών με χαμηλά 
εισοδήματα και κατοίκων ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, βοηθήματα για την αντιμετώπιση πρώτων αναγκών ατόμων 
πληγέντων από φυσικές καταστροφές –σεισμό, πλημμύρα–) κ.λπ.  

25 Οι κοινωνικές μεταβιβάσεις αποτελούν το 31,6% (32,4% το 2018) του συνολικού διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών 
στην Ελλάδα, από το οποίο το 83,2% (84,4% το 2018) αναλογεί σε συντάξεις και το 16,8% (15,6% το 2018) σε κοινωνικά 
επιδόματα. 

26 Ειδικά για την ηλικιακή ομάδα 65+, η καταβολή των συντάξεων μειώνει τον δείκτη φτώχειας κατά 71,1 ποσοστιαίες μονάδες 
(από 85,6% του συνόλου του πληθυσμού ηλικίας 65+ σε 14,5%). 

27 Αφού η τιμή του εξαρτάται από το “κατώφλι φτώχειας” που θα επιλεγεί: Για το 2019, για κατώφλι 60% του διάμεσου 
συνολικού διαθέσιμου εισοδήματος, σε κίνδυνο φτώχειας βρίσκεται το 17,9% του πληθυσμού, με κατώφλι 40% το 7,5% του 
πληθυσμού, ενώ με κατώφλι το 70% το 25,3% του πληθυσμού. 
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Έκθεση Β τριμήνου 2020 
 

 
απασχόλησης και ανεργίας, το ύψος του συνολικού διαθέσιμου εισοδήματος και τους 
δείκτες οικονομικής ανισότητας. Από τη σχετική έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, φαίνεται ότι η 
οικονομική ανισότητα συνεχίζει να βελτιώνεται και το 2019, συγκρινόμενη με τα 
προηγούμενα έτη, αφού ο συντελεστής28 S80/S20 μειώνεται σε 5,1 (5,5 το 2018) και ο 
συντελεστής Gini29 μειώνεται σε 31,0 (από 32,3 το 2018).  

Επιπρόσθετα, παρατηρώντας τα στοιχεία της κατανομής του εισοδήματος σε 
τεταρτημόρια30, προκύπτει ότι, το 2019, μειώνεται η εισοδηματική ψαλίδα, με το 25% του 
πληθυσμού στο 4ο τεταρτημόριο (με το υψηλότερο ετήσιο ατομικό εισόδημα, δηλαδή 
μεγαλύτερο από 11.625 ευρώ για το 2019) να κατέχει το 44,9% του συνολικού εθνικού 
διαθέσιμου εισοδήματος (45,9% το 2018) και το 25% του πληθυσμού στο 1ο τεταρτημόριο 
(με το χαμηλότερο ετήσιο ατομικό εισόδημα, δηλαδή χαμηλότερο από 5.700 ευρώ για το 
2019) να κατέχει το 10,4% του συνολικού εθνικού διαθέσιμου εισοδήματος (10,0% το 
2018). 
 
Κοινωνική πρόνοια  
 

Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), μέχρι και 
τον Ιούνιο 2020, έχει καταβάλλει31 (συμπεριλαμβανομένων και αναδρομικών 
καταβολών) περίπου 1,5 δις ευρώ.  

Ειδικότερα, για προνοιακά αναπηρικά επιδόματα καταβλήθηκαν περίπου32 408,4 εκατ. 
ευρώ σε περισσότερους από 165 χιλιάδες δικαιούχους, για επιδόματα στέγασης περίπου 
188 εκατ. ευρώ σε περίπου 269 χιλιάδες δικαιούχους και επιπλέον περισσότερα από 481 
εκατ. ευρώ για επίδομα παιδιού σε περίπου 730 χιλιάδες δικαιούχους, περισσότερα από 64 
εκατ. ευρώ σε ανασφάλιστους υπερήλικες (περισσότερες από 30 χιλιάδες καταβολές σε 
συνταξιούχους και επιδοματούχους ανασφάλιστους υπερήλικες) και περισσότερα από 307 
εκατ. ευρώ για την καταβολή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος σε περισσότερους 
από 246 χιλιάδες δικαιούχους. 
 
 

28 Ο δείκτης κατανομής εισοδήματος S80/S20 μετρά τη σχετική ανισότητα (αφού επηρεάζεται από τις ακραίες τιμές της 
εισοδηματικής κατανομής) στη διανομή του εισοδήματος, συγκρίνοντας το ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα που κατέχει το 
20% των πλουσιότερων ατόμων με αυτό που κατέχει το 20% των φτωχότερων.  

29 Ο δείκτης άνισης κατανομής εισοδήματος Gini, ορίζεται ως ο λόγος των αθροιστικών μεριδίων του πληθυσμού 
κατανεμημένων ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος, προς το αθροιστικό μερίδιο του συνολικού εισοδήματος όλου του 
πληθυσμού και παίρνει τιμές από 0 (πλήρης εισοδηματική ισότητα) μέχρι 1 (πλήρης εισοδηματική ανισότητα). Έτσι η τιμή 
31 (0,31) του δείκτη για το 2019 δείχνει ότι αν επιλεγούν τυχαία 2 άτομα του πληθυσμού, τότε αναμένουμε το εισόδημά 
τους να διαφέρει κατά 31% του μέσου ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος. 

30 Η κατανομή του εισοδήματος σε τεταρτημόρια εκφράζει το ποσοστό του συνολικού διαθέσιμου εισοδήματος που έχει 
καθένα από τα 4 ίσα τμήματα του πληθυσμού που προκύπτει από την κατάταξη των ατόμων σε αύξουσα σειρά με βάση το 
εισόδημά τους (από το μικρότερο στο μεγαλύτερο) και τον χωρισμό, στη συνέχεια, του πληθυσμού αυτού σε 4 ίσα μέρη με 
βάση τον συνολικό αριθμό ατόμων. 

31 Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έθεσε στη διάθεσή μας ο ΟΠΕΚΑ. 
32 Συμπεριλαμβανομένης και της καταβολής Ιουλίου 2020,  έναντι προϋπολογισθείσας δαπάνης 370 εκατ. ευρώ.

Ο 
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Έκθεση Β τριμήνου 2020 
 

 
3.3. Τράπεζες 
 

ύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), οι ελληνικές τράπεζες 
σημείωσαν πρόοδο στη μείωση των ΜΕΔ, τα οποία διαμορφώθηκαν στο τέλος 
Μαρτίου 2020 σε 72,6 δις ευρώ, μειωμένα κατά 0,96 δις ευρώ συγκριτικά με το τέλος 

Δεκεμβρίου 2019 (βλ. παρακάτω Διάγραμμα) και κατά 47,1 δις ευρώ συγκριτικά με το τέλος 
Σεπτεμβρίου 2015, οπότε είχε καταγραφεί και το υψηλότερο επίπεδο ΜΕΔ.  

Τον Μάρτιο του 2020 ο λόγος των ΜΕΔ33 προς το σύνολο των δανείων παρέμεινε σε υψηλό 
επίπεδο (39,6%). Ως προς τις επιμέρους κατηγορίες χαρτοφυλακίων, ο λόγος 
διαμορφώθηκε σε 41,6% για το στεγαστικό, 44,4% για το καταναλωτικό και 37,7% για το 
επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο.  

Πριν το ξέσπασμα της πανδημίας και των ιδιαίτερα αρνητικών συνεπειών της στην 
οικονομία ο στόχος για τον δείκτη ΜΕΔ ήταν να μειωθεί κάτω του 20% στο τέλος του 2021, 
με τη συμβολή και του σχεδίου “Ηρακλής” (ν. 4649/2019). Ωστόσο, σύμφωνα με την 
Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη Νομισματική Πολιτική για το 2019 (Ιούνιος 2020), 
οι εξελίξεις στο μέτωπο της πανδημίας άλλαξαν τις συνθήκες, με αποτέλεσμα οι τράπεζες 
να έχουν μετατοπίσει χρονικά τα σχέδια τιτλοποιήσεων αλλά και το εύρος των δανείων που 
θα καλύψουν, σε σχέση με τον αρχικό τους προγραμματισμό, γεγονός που θα 
καθυστερήσει την περαιτέρω αποκλιμάκωση του υψηλού αποθέματος των ΜΕΔ. 
Ταυτόχρονα, παρά τα μέτρα που έχουν ληφθεί από την Πολιτεία και τις τράπεζες, 
αναμένεται εισροή νέων ΜΕΔ, ιδίως από τις αρχές του επόμενου έτους. Το ύψος της νέας 
γενιάς ΜΕΔ θα εξαρτηθεί από το μέγεθος της ύφεσης και την αύξηση της ανεργίας το 
τρέχον έτος, καθώς και την ταχύτητα επαναφοράς της οικονομίας. 
 

Διάγραμμα 11 Εξέλιξη μη εξυπηρετούμενων δανείων, σε δις ευρώ 

 

33  Τα στοιχεία αφορούν σε εντός ισολογισμού δάνεια (προ προβλέψεων) των Ελληνικών εμπορικών και συνεταιριστικών 
τραπεζών που λειτουργούσαν στην υπό μελέτη περίοδο. Στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) περιλαμβάνονται δάνεια με 
καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών και δάνεια αβέβαιης είσπραξης χωρίς τη ρευστοποίηση εξασφάλισης, 
ανεξαρτήτως ημερών καθυστέρησης. Δεν περιλαμβάνονται “ανοίγματα” σε χρεωστικά μέσα εκτός δανείων ούτε στοιχεία 
εκτός ισολογισμού (π.χ. εγγυητικές επιστολές).  

Σ 
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