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Ελληνική Οικονομία 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ισχυροποίηση του 
ρυθμού αναπτύξεως της εγχώριας οικονομίας, 
αποτελεί η ενδυνάμωση των κλάδων που παράγουν 
διεθνώς εμπορεύσιμα αγαθά και υπηρεσίες. Σε αυτό 
το πλαίσιο, ο τομέας της μεταποιήσεως δύναται να 
συνεισφέρει ουσιαστικά στην αλλαγή του 
αναπτυξιακού υποδείγματος της ελληνικής 
οικονομίας. Ο κρίσιμος ρόλος της μεταποιήσεως έχει 
αναγνωρισθεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς στο 
πλαίσιο του σχεδίου βιομηχανικής αναπτύξεως έχει 
τεθεί στόχος για αύξηση του μεριδίου της σε 20% του 
ΑΕΠ της ΕΕ-28 έως το 2020 από 14,4% που ήταν το 
2016. Το αντίστοιχο μερίδιο της ελληνικής 
μεταποιήσεως στη συνολική ακαθάριστη 
προστιθέμενη αξία υποχώρησε από 10,1%  την 
περίοδο 1995-2000 σε 8,4% την περίοδο 2009-2016 
υποδηλώνοντας τη συγκριτικά μεγαλύτερη 
εξασθένηση της μεταποιητικής παραγωγής στην 
περίοδο της κρίσεως. 
 
Το προηγούμενο έτος, ωστόσο, η συμμετοχή του 
κλάδου της μεταποιήσεως στη συνολική 
προστιθέμενη αξία ανέκαμψε σε 8,6%, ενώ οι δείκτες 
συγκυρίας για το 2017 υποδηλώνουν τάσεις 
περαιτέρω ανακάμψεως του κλάδου. Ο δείκτης 
Υπευθύνων για τις Προμήθειες Markit (Purchasing 
Managers’ Index-PMI), που αντανακλά τις 
επιχειρησιακές συνθήκες του τομέα, διαμορφώθηκε 
για πέμπτο συνεχή μήνα σε επίπεδο άνω του 50 
(όριο που προσδιορίζει την μεγέθυνση του τομέα της 
μεταποιήσεως) και διαμορφώθηκε στις 52,1 μονάδες 
τον Οκτώβριο του 2017 (Γράφημα 1), μία από τις 
υψηλότερες επιδόσεις που έχουν καταγραφεί την 
περίοδο της οικονομικής κρίσεως. Παράλληλα, ο 
ρυθμός μεταβολής της βιομηχανικής παραγωγής 
ακολουθεί ανοδική πορεία και ο ρυθμός αυξήσεως 
των νέων παραγγελιών στον κλάδο, αν και 
βραδύτερος σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, 
παρέμεινε ανάμεσα στους υψηλότερους της 
τελευταίας δεκαετίας.  

 
Γράφημα 1. Δείκτης Μεταποιητικής Παραγωγής και  

Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών 

 

Αύξηση παρατηρήθηκε στις εγχώριες παραγγελίες 
και κυρίως στις παραγγελίες εξαγωγών που 
κατέγραψαν τον υψηλότερο ρυθμό από τον 
Αύγουστο του 2016. Τέλος, σημαντική εξέλιξη 
αποτελεί το γεγονός ότι οι μεταποιητικές βιομηχανίες 
προέβησαν σε προσλήψεις για έκτο  συνεχή μήνα, 
τον Οκτώβριο του 2017, προκειμένου να 
αντεπεξέλθουν στις συνθήκες έντονης ζητήσεως. 
 
Η ελληνική μεταποίηση προσδιορίζει σε μεγάλο 
βαθμό τη μακροχρόνια προοπτική αναπτύξεως 
διευρύνοντας τις εξαγωγικές δυνατότητες της 
ελληνικής οικονομίας και υποστηρίζοντας τη 
μεταστροφή του παραγωγικού της υποδείγματος. 
Κατά τη χρονική περίοδο 2008-2016 οι εξαγωγές 
μεταποιητικών προϊόντων της Ελλάδας 
αποτελούσαν κατά μέσο όρο το 87% του συνόλου 
των εξαγωγών αγαθών της χώρας. Η αξία τους δε, 
την τελευταία πενταετία άγγιξε κατά μέσο όρο τα 
€23,2 δισ. ετησίως, ενώ η αξία των εισαγωγών 
διαμορφώθηκε σε €43,2 δισ. ετησίως (ΙΟΒΕ, Μάιος 
2017). Σε όρους αξίας εξαγωγών μετά τα 
πετρελαιοειδή, το 2016 ξεχωρίζουν τα τρόφιμα και τα 
βασικά μέταλλα, των οποίων η αξία υπερβαίνει τα 
€3,2 δισ. και €2,5 δισ. αντίστοιχα. Την πρώτη 
πεντάδα συμπληρώνουν τα χημικά προϊόντα (€1,3 
δισ.), τα φαρμακευτικά προϊόντα (€1 δισ.) και οι 
ηλεκτρονικοί υπολογιστές (€1 δισ.). Τέλος, δυναμική 
εξαγωγική δραστηριότητα παρουσιάζει τα τελευταία 
έτη η βιομηχανία ποτών (βλέπε κλαδική ανάλυση 
παρόντος Δελτίου). 
 
Η ανάπτυξη και ο εξαγωγικός προσανατολισμός της 
ελληνικής μεταποιήσεως προϋποθέτουν την 
ενίσχυση των επενδυτικών δαπανών. Στο Γράφημα 
2, απεικονίζεται η ισχυρή συσχέτιση μεταξύ 
επενδύσεων και παραγωγικότητας της εργασίας ανά 
κλάδο μεταποιήσεως. Στον κάθετο άξονα 
παρουσιάζονται οι λόγοι επενδύσεων-προϊόντος ανά 
κλάδο, οι οποίοι δείχνουν τις ακαθάριστες 
επενδύσεις παγίου κεφαλαίου για κάθε μονάδα 
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παραγόμενου προϊόντος σε μία δεδομένη χρονική 
περίοδο.  
 
Συνεπώς, οι δείκτες αυτοί περιγράφουν μία μάλλον 
στατική κατάσταση και ως εκ τούτου λαμβάνεται ο 
μέσος της περιόδου 2000-2016. Στον οριζόντιο 
άξονα παρουσιάζεται η παραγωγικότητα της 
εργασίας του εγχώριου μεταποιητικού τομέα και 
ορίζεται ως ο λόγος της ακαθάριστης προστιθέμενης 
αξίας προς το σύνολο των απασχολούμενων. Οι 
κλάδοι των ηλεκτρονικών, των χημικών και των 
φαρμάκων συνδυάζουν υψηλή παραγωγικότητα της 
εργασίας και υψηλό λόγο επενδύσεων – προϊόντος. 
Από την άλλη πλευρά, οι κλάδοι εντάσεως εργασίας, 
όπως κλωστοϋφαντουργία, έπιπλα και επισκευή 
μηχανημάτων συνδυάζουν χαμηλούς λόγους 
επενδύσεων – προϊόντος και χαμηλότερη 
παραγωγικότητα. 
 
Η παραγωγικότητα της εργασίας στην ελληνική 
μεταποίηση βρίσκεται διαχρονικά σε χαμηλότερα 
επίπεδα από αυτά της Ζώνης του Ευρώ. Από τα 
μέσα της προηγούμενης δεκαετίας η διαφορά αυτή 
διευρύνεται διαρκώς όπως παρατηρείται στο 
Γράφημα 3. Συνεπώς η ανάγκη νέων επενδύσεων, 
σταθερού οικονομικού κλίματος και φορολογικού 
πλαισίου και κυρίως επιχειρηματικής εξωστρέφειας 
είναι τα απαραίτητα συστατικά για να γίνει ο τομέας 
περισσότερο ανταγωνιστικός στις διεθνείς αγορές.   
 

 
 

 
 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ: Η σχέση ποιότητος - τιμής 

διαμορφώνει την προοπτική του κλάδου  

Τα τελευταία έτη έχουν σημειωθεί πολλές αλλαγές 
στην παγκόσμια βιομηχανία οίνου λόγω του έντονου 
διεθνούς ανταγωνισμού και της εισόδου νέων 
χωρών-παραγωγών. Η δυναμική είσοδος στην 
παγκόσμια αγορά οίνου των ΗΠΑ, της Αργεντινής, 
της Χιλής, της Αυστραλίας, της Νοτίου Αφρικής και 
άλλων χωρών, έχει ανασυνθέσει το πεδίο του 
διεθνούς ανταγωνισμού. Παρά την πτώση της 
καταναλώσεως σε αρκετές χώρες τα τελευταία 
χρόνια, το διεθνές εμπόριο οίνου έχει αυξηθεί, 
αποδεικνύοντας ότι αποτελεί αναμφισβήτητα ένα 
υψηλού επιπέδου εμπορεύσιμο αγροτικό προϊόν.  

 
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του Διεθνούς 
Οργανισμού Αμπέλου και Οίνου, η Ελλάδα 
κατατάσσεται στην 15η θέση μεταξύ των χωρών-
παραγωγών οίνου στον κόσμο. Η ελληνική 
παραγωγή αντιπροσωπεύει περίπου το 1,5% της 
ευρωπαϊκής παραγωγής οίνου και το 1% της 
παγκόσμιας παραγωγής. Οι καλλιεργούμενες 
εκτάσεις είναι μικρές και διάσπαρτες ενώ το συνολικό 
μέγεθός τους το 2014 ανερχόταν σε 65 χιλ. εκτάρια 
από 70 χιλ. εκτάρια το 2008. 

Τις προηγούμενες δεκαετίες, πολλές ελληνικές 
επιχειρήσεις επένδυσαν στον εκσυγχρονισμό της 
παραγωγικής διαδικασίας που είχε σαν αποτέλεσμα 
την ποιοτική αναβάθμιση της εγχώριας παραγωγής 
και την προσφορά πολλών ειδών προϊόντων οίνου, 
με σημαντικές διακρίσεις στο εξωτερικό.  

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό και ταυτόχρονα 
διαρθρωτική αδυναμία του κλάδου αποτελεί ο 
κατακερματισμός της εγχώριας παραγωγής, που 
σημαίνει τη διασπορά της προσφοράς από έναν 
μεγάλο αριθμό οινοποιητικών μονάδων και 
Αγροτικών Συνεταιρισμών (περίπου 650). Η απουσία 
οργανώσεως της παραγωγής σε μεγαλύτερες 
εκτάσεις δεν επιτρέπει τη μείωση του κόστους και 
την αξιοποίηση οικονομιών κλίμακας. Οι 
περισσότερες επιχειρήσεις είναι μικρομεσαίες 
παραγωγικές μονάδες που έχουν ως αποκλειστική 
απασχόληση την οινοποίηση. Οι μεγάλες 
οινοβιομηχανίες είναι λίγες, ωστόσο καλύπτουν 
σημαντικό μέρος της οινικής παραγωγής, διαθέτουν 
εκσυγχρονισμένες εγκαταστάσεις, ποικιλία 
προϊόντων και έχουν εξαγωγικό προσανατολισμό. 

Ο κλάδος και η εγχώρια παραγωγή: δομή, 
αδυναμίες και διακυμάνσεις 
 
Στην ελληνική αγορά προσφέρεται ευρύ φάσμα 
ετικετών οίνου, οι οποίες αριθμούν περί τις 4.500. Οι 
βασικές κατηγορίες είναι οι εξής: 
 

 Οίνοι Προστατευόμενης Ονομασίας 
Προελεύσεως (ΠΟΠ), η κατηγοριοποίηση των 
οποίων γίνεται με βάση την περιοχή 
προελεύσεως (9% της εγχώριας 
οινοπαραγωγής). 

 Οίνοι Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης 
(ΠΓΕ), η κατηγοριοποίηση των οποίων γίνεται με 
βάση τη γεωγραφική περιοχή καταγωγής ενός 
οίνου (18% της εγχώριας οινοπαραγωγής). 

 Ποικιλιακοί Οίνοι και λοιπές κατηγορίες (73% της 
εγχώριας οινοπαραγωγής). 

Η οινοπαραγωγή στη χώρα μας δεν ακολουθεί 
διαχρονικά σταθερή πορεία, εξαιτίας των 
κλιματολογικών και οικονομικών διακυμάνσεων 
(Γράφημα 4). Το συνολικό μέγεθος της εγχώριας 
παραγωγής οίνου σε όρους ποσότητας, 
διαμορφώθηκε σε 2.581 χιλ. εκατόλιτρα το 2016, 
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,2% σε σχέση με το 
2015. 
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Η ζήτηση οίνου στη χώρα μας σημειώνει ηπιότερες 
μεταβολές συγκριτικά με την παραγωγή. Η 
κατανάλωση οίνου στην Ελλάδα είναι αρκετά υψηλή 
(23η στην παγκόσμια κατάταξη, Διεθνής Οργανισμός 
Αμπέλου και Οίνου, Απρίλιος 2017). Το 2016 η 
εγχώρια κατά κεφαλήν κατανάλωση οίνου ανήλθε σε 
23 λίτρα περίπου (Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση 
Αμπελοοινικών Προϊόντων: ΚΕΟΣΟΕ) και διατηρείται 
κοντά στον μέσο ευρωπαϊκό όρο που υπολογίζεται 
σε 26 λίτρα (Wine Market Situation July 2015, 
European Commission). Αναφορικά με τη 
διάρθρωση της αγοράς ανά κατηγορία κρασιών το 
2015, το μεγαλύτερο ποσοστό, περίπου 70%, 
καταλαμβάνουν τα λευκά κρασιά, ενώ τα ερυθρά και 
ερυθρωπά κρασιά καλύπτουν ποσοστό της τάξεως 
του 30% (στοιχεία ICAP). 

Η μακρά και βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας 
οδήγησε σε συρρίκνωση των εισοδημάτων και της 
αγοραστικής δυνάμεως των νοικοκυριών. Φυσικό 
επακόλουθο αυτής της εξελίξεως ήταν η στροφή των 
καταναλωτών προς το μη τυποποιημένο κρασί 
(χύμα), το οποίο εκτιμάται περίπου σε 60% της 
συνολικής καταναλώσεως (Stochasis, 2015). Η 
εγχώρια κατανάλωση οίνου, σύμφωνα με τον Διεθνή 
Οργανισμό Αμπέλου και Οίνου, εκτιμάται σε 2.300 
χιλ. εκατόλιτρα το 2016 (Γράφημα 5), σημειώνοντας 
υποχώρηση κατά 4% περίπου, σε σχέση με το 2015.  

 

Η εσωτερική αγορά είναι αναπτυγμένη, ώριμη και 
χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό αυτάρκειας, με 
αποτέλεσμα η εγχώρια παραγωγή να καλύπτει 
μεγάλο ποσοστό της εσωτερικής καταναλώσεως. Το 
ποσοστό της εσωτερικής καταναλώσεως που 
καλύπτεται από εισαγωγές αντιστοιχεί κατά μέσο όρο 
σε 6% (Γράφημα 6), ενώ το υπόλοιπο καλύπτεται 
από την εσωτερική αγορά. Το 2016 οι εισαγωγές 
διαμορφώθηκαν σε 207 χιλ. εκατόλιτρα από 125 χιλ. 
εκατόλιτρα το 2015. 

 

Ο κύριος όγκος εισαγωγών οίνου στην Ελλάδα 
προέρχεται από τις παραδοσιακές ευρωπαϊκές 
δυνάμεις στην παραγωγή οίνου (Πίνακας 1). 
Συγκεκριμένα η Ιταλία και η Ισπανία κατέχουν το 
μεγαλύτερο μερίδιο στις εισαγωγές μας, το οποίο 
διαμορφώνεται αθροιστικά σε 82% το 2016, ενώ η 
Γαλλία και η Γερμανία κατέχουν από κοινού το 12%.  

 

Εξωτερικό εμπόριο οίνου και ευκαιρίες 
εξαγωγών για την Ελλάδα 
 

Ο οίνος είναι ένα από τα πιο σημαντικά αγροτικά 
εξαγώγιμα προϊόντα της χώρας μας καθώς, σε 
όρους αξίας, καλύπτει το 30% των εξαγωγών του 
κλάδου ποτοποιίας. Τα τελευταία έτη οι εξαγωγές 
οίνου είναι σταθερά υπερδιπλάσιες από τις 
αντίστοιχες εισαγωγές, με αποτέλεσμα το εμπορικό 
ισοζύγιο να διατηρείται διαχρονικά θετικό, 
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Γράφημα 4. Εγχώρια Παραγωγή Οίνου

Παραγωγή (σε χιλ. εκατόλιτρα)

Ετήσια Ποσοστιαία Μεταβολή (δεξιά κλίμακα)

Πηγή: ΚΕΟΣΟΕ
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Γράφημα 5. Εγχώρια Κατανάλωση Οίνου
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* Εκτίμηση Διεθνούς Οργανισμού Αμπέλου και Οίνου
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Γράφημα 6.  Κάλυψη Εσωτερικής Καταναλώσεως 
από Εισαγωγές Οίνου

Εισαγωγές (σε χιλ. εκατόλιτρα)

Ποσοστό καλύψεως εσωτερικής καταναλώσεως από εισαγωγές (δεξιά 
κλίμακα)

Πηγή: ΚΕΟΣΟΕ

Χώρα
Ποσότητα σε 

εκατόλιτρα
Διάρθρωση

Ιταλία 130.645 63,1%

Ισπανία 38.243 18,5%

Γαλλία 15.693 7,6%

Γερμανία 9.125 4,4%

Βουλγαρία 8.183 4,0%

Λοιπές Χώρες ΕΕ 2.853 1,4%

Σύνολο Χωρών ΕΕ 204.742 98,9%

Τρίτες Χώρες 2.194 1,1%

Σύνολο 206.936 100,0%

Πηγή: ΚΕΟΣΟΕ

Πίνακας 1.  Κυριότερες Χώρες Προελεύσεως Οίνου 

το 2016
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καταγράφοντας πλεόνασμα ύψους περίπου €40 
εκατ. το 2016 (Γράφημα 7).  
 

 

 
Βαθμός εξωστρέφειας και εξαγωγικός 
προσανατολισμός  
 
Ο βαθμός εξωστρέφειας της ελληνικής βιομηχανίας 
οίνου, ο οποίος ορίζεται ως οι ελληνικές εξαγωγές 
οίνου ως ποσοστό της ελληνικής παραγωγής, αν και 
έχει βελτιωθεί την τελευταία δεκαετία (2006: 8%, 
2016: 12%) παραμένει χαμηλός συγκριτικά με άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες – παραγωγούς οίνου (Γράφημα 
8). Την τελευταία δεκαετία, σημειώθηκαν έντονες 
διακυμάνσεις των εξαγωγών οίνου. Ωστόσο, ήπια 
ανοδική πορεία έχει αρχίσει να διακρίνεται από το 
2015 και μετά. Το 2016 οι εξαγωγές αυξήθηκαν 
αισθητά τόσο σε αξία (+10,5%) όσο και σε ποσότητα 
(+7,5%) σε σχέση με το προηγούμενο έτος. 
 

 

 
 
Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του εξαγωγικού 
προσανατολισμού του κλάδου είναι η υψηλή 
συγκέντρωση στη γερμανική αγορά (Γράφημα 9), η 
οποία το 2016 απορρόφησε το 48% της συνολικής 
εξαγόμενης ποσότητας, ενώ από τις χώρες της ΕΕ-
28 ακολούθησε με μεγάλη διαφορά η Γαλλία (13%).  
 

 

 
Μεταβολές στη νομοθεσία και στα καταναλωτικά 
πρότυπα προσδιορίζουν τη ζήτηση 
 
Αν και το μερίδιο των χωρών της ΕΕ-28 στην 
παγκόσμια κατανάλωση οίνου παραμένει το πιο 
υψηλό, η μείωση της συνολικής καταναλώσεως 
οίνου σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες είναι αισθητή 
τα τελευταία έτη. 
 
Χώρες με παράδοση στην παραγωγή και 
κατανάλωση οίνου, όπως είναι οι χώρες της Νότιας 
Ευρώπης, παρουσιάζουν πτωτική τάση και αυτό 
οφείλεται όχι μόνο στις συνέπειες της διεθνούς 
κρίσεως, η οποία οδήγησε στην υποκατάσταση του 
οίνου από άλλα φθηνότερα, ανταγωνιστικά ποτά 
όπως η μπύρα, αλλά και σε άλλους παράγοντες. 
Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η 
υποχώρηση της καταναλώσεως οίνου στις 
μεσογειακές κυρίως χώρες αποδίδεται σε μεγάλο 
βαθμό στις αλλαγές των καταναλωτικών προτύπων 
και στο γεγονός ότι πριν μερικά χρόνια το κρασί 
συνόδευε σχεδόν κάθε γεύμα σε καθημερινή βάση, 
ενώ σήμερα αυτό το φαινόμενο έχει περιορισθεί. 
Επιπλέον, ένας άλλος σημαντικός παράγοντας είναι 
η υιοθέτηση αυστηρότερης νομοθεσίας για το 
επιτρεπτό όριο καταναλώσεως αλκοόλ σε ορισμένες 
χώρες (Γαλλία, Γερμανία), καθώς η αυξημένη 
κατανάλωσή του ευθύνεται για ένα υψηλό ποσοστό 
θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων. Σύμφωνα με 
στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Αμπέλου και 
Οίνου, οι δύο χώρες που σημείωσαν μειωμένη 
κατανάλωση μεταξύ του 2012 και 2016, είναι η 
Γαλλία (-3,%) και η Γερμανία (-4,1%). Αντίθετα, η 
κατανάλωση στην Ιταλία, στην Ισπανία και το 
Ηνωμένο Βασίλειο σημείωσε αύξηση σε αυτό το 
διάστημα. 
 
Λόγω των ανωτέρω εξελίξεων, οι ευρωπαίοι 
παραγωγοί θα υποχρεωθούν να αναζητήσουν 
ευκαιρίες στον υπόλοιπο κόσμο. Η ποιότητα και οι 
τιμές που προσφέρουν οι Έλληνες παραγωγοί, 
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα η Ελλάδα να είναι 
από τις πρώτες χώρες που θα δρέψει τους καρπούς 
και τις ευκαιρίες που προσφέρει η διεθνής αγορά 
οίνου, διευρύνοντας τα μερίδια αγοράς της.  
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Οι προοπτικές των αγορών των ΗΠΑ, της Κίνας 
και του Ηνωμένου Βασιλείου 
 
Σύμφωνα με εκτιμήσεις (Vinexpo/IWSR study, 2017), 
οι ΗΠΑ είναι ανερχόμενος εξαγωγικός προορισμός 
και θα διαδραματίσει πρωτεύοντα ρόλο στην 
παγκόσμια ζήτηση οίνου μέχρι το 2020, καθώς η 
κατανάλωσή της εκτιμάται ότι θα αυξηθεί 
περισσότερο από 10%. Αξιοσημείωτο είναι το 
γεγονός, ότι τα τελευταία έτη οι ΗΠΑ κατέγραψαν 
υψηλότερη κατανάλωση ακόμα και από τη Γαλλία, 
περνώντας στην πρώτη θέση της παγκόσμιας 
κατατάξεως (OIV Statistical Report on World 
Vitiviniculture, 2017).  
 
Η Κίνα μετατρέπεται σταδιακά σε μια σημαντική 
αγορά, καθώς σημειώνει υψηλούς ρυθμούς 
αναπτύξεως επί σειρά ετών, με αποτέλεσμα η 
κατανάλωση οίνου να διαμορφώνεται σε 16,5 εκατ. 
εκατόλιτρα κατά μέσο όρο την περίοδο 2012-2016. 
Ιδιαίτερα, η μεσαία τάξη συνεχίζει να αναπτύσσεται 
διαμορφώνοντας παράλληλα νέες καταναλωτικές 
συνήθειες που ευνοούν το ποιοτικό κρασί.  
 
Σημαντικές ευκαιρίες εξαγωγών παρουσιάζονται και 
στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς είναι μια χώρα που 
δεν παράγει παρά ελάχιστη ποσότητα κρασιού και 
ως εκ τούτου, ο μεγαλύτερος όγκος (περίπου 13  
εκατ. εκατόλιτρα) που καταναλώνουν οι Βρετανοί 
είναι εισαγόμενος. 

 

 
Στο Γράφημα 10, απεικονίζεται η μεταβολή των 
ελληνικών εξαγωγών οίνου σε όρους αξίας και όγκου 
προς επιλεγμένες χώρες κατά την περίοδο 2007-
2016. Οι χώρες που εμφάνισαν τη μεγαλύτερη 
δυναμική, τόσο με βάση τη μεταβολή του όγκου όσο 
και της αξίας, ως χώρες προορισμού των ελληνικών 
κρασιών, είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Κύπρος και η 
Κίνα. Σημαντική εξέλιξη αποτελεί η αύξηση της αξίας 
των εξαγωγών στη Γερμανία και τις ΗΠΑ, παρά το 
γεγονός ότι η εξαγόμενη ποσότητα σε όγκο 

μειώθηκε, εξέλιξη που συνδέεται με μεγάλη ενίσχυση 
της εξαγωγικής διεισδύσεως των οίνων υψηλότερης 
ποιότητος και τιμής.  

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της ποιότητος 
ενδυναμώνεται μέσα από την παραγωγή σε 
ανταγωνιστικές τιμές  
 
Η Ελλάδα διαθέτει εξαιρετικής ποιότητος ποικιλίες 
σταφυλιών οι οποίες προσδίδουν έναν πολύ 
ιδιαίτερο χαρακτήρα στα προϊόντα της. 
Αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα σε συνδυασμό με 
τη βελτίωση του επιπέδου παραγωγής, τη 
συσσωρευμένη εμπειρία και γνώση και την 
αναβάθμιση της ποιότητος των τελευταίων ετών, 
καθιστούν την Ελλάδα ικανή να προσφέρει μοναδικά 
στο είδος τους, διεθνώς ανταγωνιστικά κρασιά. 

Πρόσφατες μελέτες δείχνουν μια σαφή στροφή των 
προτιμήσεων του καταναλωτικού κοινού προς 
φρουτώδεις οίνους, οι οποίοι δεν έχουν υψηλή 
αλκοολική περιεκτικότητα. Σε αυτόν τον τομέα, οι 
Έλληνες διαθέτουν επίσης συγκριτικό πλεονέκτημα, 
καθώς παράγουν οίνο με μέτριο επίπεδο αλκοολικού 
βαθμού που λειτουργεί αρμονικά και 
συμπληρωματικά με τα γεύματα. Τα ελληνικά κρασιά 
διακρίνονται από ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όσον 
αφορά την υφή, τη γεύση και το άρωμα. Είναι 
ελαφριά και μπορούν να συνοδεύσουν άψογα όχι 
μόνο την ελληνική κουζίνα, αλλά και τη διεθνή. 

Το τελευταίο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της χώρας μας 
που καθιστά τα ελληνικά κρασιά εξ ορισμού 
μοναδικά στον κόσμο, είναι το “οινοπέδιο” (“terroir”), 
δηλαδή το φυσικό περιβάλλον στο οποίο ένα 
συγκεκριμένο κρασί παράγεται και περιλαμβάνει 
παράγοντες όπως το έδαφος, την τοπογραφία και το 
κλίμα. Μια ποικιλία σταφυλιού μπορεί να φυτευθεί 
σχεδόν οπουδήποτε στον κόσμο, αλλά ένα κρασί 
μέσα από τη γεύση και το άρωμά του, μπορεί να 
“μεταφέρει τον τόπο προελεύσεως” (Vinexpo, 2015). 

 

Τα τελευταία έτη στην εγχώρια αγορά εμφιαλωμένου 
οίνου, παρατηρείται έντονος ανταγωνισμός από 
εισαγόμενα φθηνά κρασιά, αλλά και από εγχωρίως 
παραγόμενα που διατίθενται από τις μεγάλες 
αλυσίδες τροφίμων σε χαμηλές τιμές και φέρουν 
ιδιωτική ετικέτα. Στο Γράφημα 11, απεικονίζονται οι 
βασικές κατηγορίες τιμών εμφιαλωμένου οίνου στην 
εγχώρια αγορά. Τα πιο οικονομικά κρασιά 
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αντιπροσωπεύουν μεγάλο μερίδιο αγοράς, περίπου 
75%, ενώ τα κρασιά μεσαίας και υψηλής 
τιμολογιακής κατηγορίας αντιστοιχούν σε μικρότερα 
ποσοστά. 

Η ελληνική οινοποιία αντιμετωπίζει έντονο διεθνή 
ανταγωνισμό, αφού η Ελλάδα είναι μια σχετικά μικρή 
χώρα-παραγωγός. Ως εκ τούτου, οι Έλληνες 
οινοπαραγωγοί είναι πιο συντηρητικοί στην 
τιμολογιακή τους πολιτική και οι τιμές των 
εξαγόμενων κρασιών χαρακτηρίζονται προσιτές 
(Γράφημα 12). Ωστόσο, οι εξαγωγικές τιμές δεν 
μπορούν να μειωθούν κάτω από ένα ορισμένο 
επίπεδο επειδή η Ελλάδα δεν διαθέτει οργανωμένη, 
μεγάλου μεγέθους παραγωγή, ώστε να μειώσει το 
κόστος παραγωγής εκμεταλλευόμενη οικονομίες 
κλίμακας, όπως για παράδειγμα συμβαίνει στην 
περίπτωση της Ισπανίας, η οποία προμηθεύει τους 
εμπορικούς της εταίρους με μεγάλες ποσότητες και 
σε πολύ χαμηλές τιμές. 

 

Το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό όμως των 
ελληνικών κρασιών και στο οποίο πρέπει να 
στηριχθεί η στρατηγική προωθήσεώς τους στις 
αγορές του εξωτερικού είναι η εξαιρετική σχέση 
τιμής-ποιότητος. Η εναλλακτική ελληνική πρόταση 
είναι ένα διαφοροποιημένο προϊόν, υψηλής 
προστιθέμενης αξίας που φέρει μοναδικές ιδιότητες 
και διατίθεται σε ελκυστική τιμή. Σύμφωνα με 
έρευνες, όταν ένα κρασί δεν κατατάσσεται 
τιμολογιακά σε χαμηλή κατηγορία, αντανακλά 
συνήθως τα χαρακτηριστικά ενός ποιοτικού 
προϊόντος και στη συνείδηση του καταναλωτή 
συνδέεται με την αυθεντικότητα και την πιστοποίησή 
του. 
 
Συμπερασματικές Παρατηρήσεις 
 
Καθώς ο διεθνής ανταγωνισμός εντείνεται με την 
είσοδο νέων χωρών – παραγωγών στην παγκόσμια 
βιομηχανία οίνου, καθίσταται επιτακτικότερη η 
ανάγκη να εντατικοποιηθούν οι στρατηγικές 
προωθήσεως  των ελληνικών κρασιών στο 
εξωτερικό με συνέπεια, συνέχεια και οργάνωση. Οι 
στρατηγικές διαφημίσεως θα πρέπει να εστιάζουν 
στη φήμη και στη γεωγραφική προέλευση του 
προϊόντος, στο οποίο η Ελλάδα έχει σαφές 

προβάδισμα έναντι των νέων ανταγωνιστών. 
Ωστόσο, υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτιώσεως 
στον τομέα της συσκευασίας και ετικέτας. Η εικόνα 
και η παρουσίαση του προϊόντος παίζουν σπουδαίο 
ρόλο, αφού σε μεγάλο βαθμό μεταφέρουν 
σημαντικές πληροφορίες, όπως ο παραδοσιακός 
τρόπος παρασκευής, η ασφάλεια για την υγεία των 
καταναλωτών, η φιλική προς το περιβάλλον 
διαδικασία παραγωγής και η πιστοποίηση ποιότητος. 
 
Επιπλέον, μια επιτυχημένη στρατηγική προωθήσεως 
οφείλει να εστιάζει στην ικανοποίηση των ιδιαίτερων 
προτιμήσεων ενός καταναλωτικού κοινού, που 
ενδεχομένως διαθέτει οινολογικές γνώσεις και 
συγκεκριμένη αντίληψη για το ποιό κρασί είναι 
ποιοτικό. Θα πρέπει να προσελκύει τον καταναλωτή 
να ανακαλύψει τη διαφορετικότητα ενός αγαθού 
υψηλής προστιθέμενης αξίας, για το οποίο αξίζει να 
πληρώσει υψηλότερη τιμή διότι η ποιότητά του είναι 
εγγυημένη. 

 

 
 

Η Βιομηχανική Παραγωγή: Σύμφωνα με την 

ΕΛΣΤΑΤ, την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 
2017, ο γενικός δείκτης της βιομηχανικής 
παραγωγής, αυξήθηκε κατά 5,1%, σε ετήσια βάση, 
έναντι μικρότερης αύξησης κατά 2,1% την ίδια 
περίοδο του 2016. Η αύξηση της βιομηχανικής 
παραγωγής στο εννεάμηνο του 2017, σε ετήσια 
βάση, οφείλεται στην αύξησης της παραγωγής στους 
τομείς ορυχείων-λατομείων (+9,6%), μεταποίησης 
(+3,5%) και παραγωγής ηλεκτρισμού (+11,7%).  
 
Γράφημα 13. Ετήσια % Μεταβολή Δείκτη Παραγωγής σε Επιλεγμένες 

Μεταποιητικές Βιομηχανίες, 9μηνο 2017 

 
 
 
Από τους 24 κλάδους της μεταποίησης, οι 15 
παρουσίασαν θετικό ετήσιο ρυθμό μεταβολής του 
δείκτη παραγωγής στο εννεάμηνο του 2017. Οι πιο 
σημαντικοί, με βάση τη στάθμιση που έχουν στον 
δείκτη της μεταποίησης, είναι ο κλάδος των 
τροφίμων (+1,4%), των παραγώγων πετρελαίου και 
άνθρακα (+4,8%), των βασικών μετάλλων (+26,8%), 
των φαρμακευτικών προϊόντων (+12,4%) και της 
κατασκευής μεταλλικών προϊόντων (+6,4%). 
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Αντίθετα, μείωση της παραγωγής στο εννεάμηνο του 
2017, σε ετήσια βάση, παρουσίασαν κλάδοι όπως 
ποτά, καπνός, ένδυση, υπόδηση, εκτυπώσεις, μη 
μεταλλικά ορυκτά, κ.α.  (Γράφημα 13).  

 

Σημειώνεται ότι, ειδικά τον Σεπτέμβριο του 2017, ο 
γενικός δείκτης βιομηχανικής παράγωγής  
παρουσίασε αύξηση κατά 2,4% σε ετήσια βάση 
έναντι μείωσης κατά 0,2% τον ίδιο μήνα του 2016. 
 

Η Αγορά Εργασίας: Το ποσοστό ανεργίας 

μειώθηκε εκ νέου στο 20,6% τον Αύγουστο από 
20,9% τον Ιούλιο και 21,2% τον Ιούνιο του 2017.  Ο 
αριθμός των απασχολουμένων αυξήθηκε κατά 2,8%, 
σε ετήσια βάση, τον Αύγουστο του 2017 και 
διαμορφώθηκε σε 3.792 χιλ. άτομα, ενώ ο αριθμός 
των ανέργων μειώθηκε σημαντικά κατά 12,6% για 
πρώτη φορά από τον Οκτώβριο 2011 διαμορφώθηκε 
σε λιγότερο από ένα εκατομμύριο άτομα και 
συγκεκριμένα σε 984,5 χιλ. άτομα (Γράφημα 14). 

 
Γράφημα 14. % Ετήσιες Μεταβολές Αριθμού Ανέργων 

και Αριθμός ανέργων σε χιλ. άτομα 

 
 
Όσον αφορά στη διάρθρωση του ποσοστού 
ανεργίας ανά ηλικιακή ομάδα αναφέρεται ότι για έναν 
ακόμα μήνα όλες οι ομάδες ηλικιών σημείωσαν 
πτώση του ποσοστού τον Αύγουστο του 2017 σε 
σχέση με τον Αύγουστο του 2016.  
 

 
Σωρευτικά σε σχέση με τον Αύγουστο του 2013, το 
ποσοστό ανεργίας έχει μειωθεί σε όλες σχεδόν τις 
ηλικιακές ομάδες και ιδιαίτερα στην ομάδα 15-24 
ετών (-17,4 εκατοστιαίες μονάδες) και στην ομάδα 
25-34 (-9,6 εκατοστιαίες μονάδες) (Πίνακας 3). 
 
Τέλος, όσον αφορά στο ποσοστό ανεργίας ανά 
φύλο, οι γυναίκες συνεχίζουν να διατηρούν 
υψηλότερο ποσοστό σε σχέση με τους άνδρες, ήτοι 

24,9% τον Αύγουστο του 2017, έναντι 17,2% των 
ανδρών. Ωστόσο, το ποσοστό ανεργίας και στα δύο 
φύλα βαίνει μειούμενο σε σχέση με το προηγούμενο 
έτος αλλά και σε σχέση με το 2013, όταν 
κατεγράφησαν τα υψηλότερα ποσοστά (Πίνακας 3) 

 
 

Εθνικός Γενικός και Εναρμονισμένος 
Δείκτης Τιμών Καταναλωτή: O εθνικός δείκτης 

τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 0,7%, σε ετήσια 
βάση, τον Οκτώβριο του 2017, από 1,0% τον 
Σεπτέμβριο του 2017, έναντι μείωσης 0,5% τον 
Οκτώβριο του 2016.  
 

Γράφημα 15. Ετήσιες Μεταβολές Ομάδων  Αγαθών και Υπηρεσιών 
στον Εθνικό ΔΤΚ 

 
 
Αυξητικά επέδρασαν στον πληθωρισμό οι 
υψηλότερες τιμές ενέργειας σε σχέση με πέρυσι, οι 
οποίες είχαν, τον Οκτώβριο του 2017, θετική 
επίπτωση στον δείκτη κατά 0,5 εκατοστιαίες 
μονάδες.  
Επιπλέον, όπως φαίνεται στο Γράφημα 15, τις 
μεγαλύτερες αυξήσεις, σε ετήσια βάση, ανάμεσα 
στους υποδείκτες τιμών καταναλωτή του Οκτωβρίου 
παρουσίασαν οι κατηγορίες:  
(α) «αλκοολούχα ποτά και καπνός»,  
(β) «μεταφορές», λόγω κυρίως των αυξήσεων των 
τιμών σε καύσιμα και λιπαντικά,  
(γ) «ξενοδοχεία-καφέ-εστιατόρια» και 
(δ) «επικοινωνίες», λόγω αύξησης των τιμών στις 
τηλεφωνικές επικοινωνίες 
 
Αντίθετα, μείωση παρουσίασαν οι υποδείκτες των 
κατηγοριών «στέγασης», λόγω της μείωσης των  
ενοικίων και του ηλεκτρισμού που αντιστάθμισε την 
αύξηση στο πετρέλαιο θέρμανσης και το φυσικό 
αέριο, «διαρκή αγαθά»,  «υγεία» «αναψυχή» και 
«άλλα αγαθά και υπηρεσίες».    
 

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

Ια
ν
. 

Ιο
ύ
ν
.

Ια
ν
. 

Ιο
ύ
ν
.

Ια
ν
. 

Ιο
ύ
ν
.

Ια
ν
. 

Ιο
ύ
ν
.

Ια
ν
. 

Ιο
ύ
ν
.

Ια
ν
. 

Ιο
ύ
ν
.

Ια
ν
. 

Ιο
ύ
ν
.

Ια
ν
. 

Ιο
ύ
ν
.

Ια
ν
. 

Ιο
ύ
ν
.

Ια
ν
. 

Α
ύ
γ
.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Άνεργοι σε χιλ. , αριστερός άξονας

Ποσοστό Μεταβολής Αριθμού Ανέργων (%), δεξιός άξονας

2013 2014 2015 2016 2017

15-24 57,6 49,9 48,3 45,2 40,2

25-34 36,5 34,7 30,9 29,9 26,9

35-44 24,0 23,0 21,9 20,1 18,5

45-54 20,5 20,5 20,1 19,0 16,4

55-64 15,9 16,4 15,9 19,1 16,8

Σύνολο 27,8 26,3 24,7 23,4 20,6

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Πίνακας 2. Ποσοστό Ανεργίας ανά Ηλικιακή Ομάδα, 

Αύγουστος

2013 2014 2015 2016 2017

Άρρενες 24,7 23,6 21,6 19,7 17,2

Θήλεις 31,7 29,7 28,5 27,9 24,9

Σύνολο 27,8 26,3 24,7 23,4 20,6

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Πίνακας 3. Ποσοστό Ανεργίας ανά Φύλο, 

Αύγουστος
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Στέγαση**

Διατροφή και μη αλκοολούχα

Ένδυση και υπόδηση
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Επικοινωνίες

Ξενοδοχεία-εστίαση
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Αλκοολούχα ποτά και καπνός

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

* συμπ. πετρελαίου κίνησης και βενζίνης
** συμπ. πετρελαίου θέρμανσης και φυσικό αέριο
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Ο δείκτης τιμών στην κατηγορία «Διατροφή και μη-
αλκοολούχα ποτά παρέμεινε στο ίδιο επίπεδο τον 
Οκτώβριο του 2017, σε ετήσια βάση, καθώς η 
αύξηση των τιμών σε νωπά φρούτα & λαχανικά 
ελαιόλαδο και καφέ, αντιστάθμισε πλήρως την 
μείωση τιμών σε ψωμί-δημητριακά, κρέατα, 
γαλακτοκομικά-αυγά και πατάτες.   
 
Τέλος ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή 
παρουσίασε ετήσια αύξηση κατά 0,5% τον Οκτώβριο 
του 2017, έναντι 0,6% τον Οκτώβριο του 2016.  Ο 
αντίστοιχος δείκτης στη Ζώνη του Ευρώ αυξήθηκε 
τον Οκτώβριο του 2017 κατά 1,4%, σε ετήσια βάση. 
 
 

 
 
Το ποσοστό της ανεργίας στα κράτη-μέλη του 
Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) τον Σεπτέμβριο παρέμεινε 
σταθερό στο 5,7%, με αποτέλεσμα ο αριθμός των 
ανέργων να ανέρχεται στα 35,7 εκατ., ήτοι τρία 
εκατομμύρια περισσότεροι άνεργοι από τον Απρίλιο 
του 2008. 
 
Στη Ζώνη του Ευρώ, το ποσοστό της ανεργίας 
(Γράφημα 16) μειώθηκε κατά 0,1 εκατοστιαίες 
μονάδες, σε 8,9%, με τις μεγαλύτερες μειώσεις να 
καταγράφονται στη Λετονία (μείωση 0,3 εκατοστιαίες 
μονάδες σε 7,9%), στο Βέλγιο (μείωση 0,2 
εκατοστιαίες μονάδες σε 7,1%, στην Πορτογαλία 
(μείωση 0,2 εκατοστιαίες μονάδες, σε 8,6%) και της 
Σλοβακικής Δημοκρατίας (μείωση 0,2 εκατοστιαίες 
μονάδες, σε 7,2%). 
 
Γράφημα 16. Ποσοστό (%) ανεργίας σε κράτη-μέλη του ΟΟΣΑ  

 
Το ποσοστό της ανεργίας μειώθηκε επίσης, στις 
ΗΠΑ (μείωση 0,2 εκατοστιαίες μονάδες, στο 4,2%) 
και στην Κορέα (μείωση 0,1 εκατοστιαίες μονάδες σε 
3,7%), αλλά παρέμεινε σταθερό στον Καναδά 
(6,2%), στην Ιαπωνία (2,8%) και στο Μεξικό (3,3%).  
 

Επιπροσθέτως, τα πρόσφατα στοιχεία για την 
ανεργία στις ΗΠΑ τον Οκτώβριο δείχνουν, ότι το 
ποσοστό της ανεργίας υποχώρησε περαιτέρω κατά 
0,1 εκατοστιαίες μονάδες, στο 4,1%, που αποτελεί 
και το χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί από 
το Δεκέμβριο του 2000.  
 
 
 

Γράφημα 17. Ποσοστό (%) ανεργίας ατόμων ηλικίας 15-24 ετών  

 Το ποσοστό της ανεργίας τον Σεπτέμβριο, στα 
κράτη-μέλη του ΟΟΣΑ στους νέους (άτομα ηλικίας 
15-24 ετών) ήταν σταθερό στο 11,9% (Γράφημα 17). 
Ειδικότερα, το ποσοστό της ανεργίας των νέων στη 
Ζώνη του Ευρώ μειώθηκε κατά 0,1 εκατοστιαίες 
μονάδες σε 18,7%, ενώ αυξήθηκε σημαντικά στην 
Ιταλία, κατά 0,6 εκατοστιαίες μονάδες, και στην 
Πορτογαλία κατά 0,9 εκατοστιαίες μονάδες. Υψηλό 
παραμένει το ποσοστό ανεργίας των νέων στην 
Ισπανία (37,2%) και την Ιταλία (35,7%). 
Σύμφωνα με το διεθνή οργανισμό, το ποσοστό της 
ανεργίας στα άτομα ηλικίας 25 ετών και άνω, όπως 
αποτυπώθηκε στην έρευνα απασχόλησης, 
διατηρήθηκε σταθερό στο 4,9% τον Σεπτέμβριο 
(Γράφημα 18), ήτοι 0,6 εκατοστιαίες μονάδες 
χαμηλότερα από το ποσοστό ανεργίας του έτους 
2016. Στη Ζώνη του Ευρώ, το ποσοστό της ανεργίας 
μειώθηκε τον Σεπτέμβριο κατά 1 εκατοστιαία μονάδα 
σε σχέση με το ποσοστό ανεργίας του έτους 2016, 
σε 8,0%. Σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 
2017, το ποσοστό της ανεργίας υποχώρησε κατά 0,2 
εκατοστιαίες μονάδες στο 8,0%, με τις υψηλότερες 
τριμηνιαίες μειώσεις να καταγράφονται στην 
Πορτογαλία (μείωση 0,7 εκατοστιαίες μονάδες στο 
7,5%) και στην Ισπανία (μείωση κατά 0,5 
εκατοστιαίες μονάδες στο 15,3%). Αντιθέτως, το 
ποσοστό της ανεργίας αυξήθηκε στη Γαλλία, κατά 
0,3 εκατοστιαίες μονάδες, στο 8,4%. 
 
Γράφημα 18. Ποσοστό (%) ανεργίας ατόμων ηλικίας 25 ετών και άνω  

 
Οι υπάρχουσες διαφορές στο ποσοστό ανεργίας 
μεταξύ των κρατών-μελών της Ζώνης του Ευρώ, 
αποτυπώνουν διαφορές στην προσφορά και τη 
ζήτηση στην αγορά εργασίας, στις προσδοκίες 
σχετικά με τη δυνητική αύξηση ή συρρίκνωση της 
οικονομικής δραστηριότητας, καθώς και στον 
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διαφορετικό βαθμό ευελιξίας της αγοράς εργασίας 
και του εργατικού δυναμικού. 
 

 
 

▼ 
ZτΕ 

 

Φθινοπωρινές προβλέψεις Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής 
 
Σύμφωνα με τις φθινοπωρινές προβλέψεις της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στη ΖτΕ η αύξηση του 

πραγματικού ΑΕΠ θα διαμορφωθεί στο 2,2% το 

2017, σημαντικά υψηλότερα από το 1,7% που 
προέβλεπαν οι εαρινές προβλέψεις (Μάϊος 2017), 
ήτοι το υψηλότερο ποσοστό της δεκαετίας. Η 
οικονομική ανάκαμψη της ΖτΕ έχει αποκτήσει 
δυναμική στηριζόμενη στην ανθεκτική ιδιωτική 
κατανάλωση, την ανάκαμψη της παγκόσμιας 
οικονομίας, την πτωτική πορεία της ανεργίας και την 
αναζωπύρωση των ιδιωτικών επενδύσεων, οι οποίες 
στηρίζονται στις ευνοϊκές συνθήκες 
χρηματοδότησης, την υποχώρηση της πολιτικής 
αβεβαιότητας και τη βελτίωση του οικονομικού 
κλίματος. Ο εκτιμώμενος πληθωρισμός για το 
2017αναθεωρήθηκε ελαφρώς προς τα κάτω, στο 
1,6%, ενώ για το 2018, διατηρήθηκε αμετάβλητος, 
στο 1,3%, και μόνο το 2019 αναμένεται να 
προσεγγίσει τον μεσοπρόθεσμο στόχο της ΕΚΤ 
(2%). Επιπροσθέτως, τα μεγέθη της αγοράς 

εργασίας, για το 2017 και 2018, αναθεωρήθηκαν επί 
τα βελτίω με το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να 
διαμορφωθεί στο 7,8% και 7,3%, αντίστοιχα (βλ. 
Πίνακα 4).  

Οι κίνδυνοι για την οικονομία της ΖτΕ προέρχονται 
κυρίως από το εξωτερικό, όπως από τις ευρύτερες 
γεωπολιτικές εντάσεις, το ενδεχόμενο χειροτέρευσης 
των συνθηκών χρηματοδότησης, την επιτυχή αλλαγή 
του παραγωγικού υποδείγματος της οικονομίας της 
Κίνας και την αύξηση του προστατευτισμού στο 
παγκόσμιο εμπόριο. Οι κίνδυνοι που πηγάζουν από 
την ΕΕ σχετίζονται με τη διαδικασία 
διαπραγματεύσεων για την αποχώρηση του Ην. 
Βασιλείου από την ΕΕ, την ενίσχυση του Ευρώ και 
την άνοδο των επιτοκίων.  

Πίνακας 4. Φθινοπωρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
επιλεγμένες οικονομίες 

 

 
 

ΑΕΠ  
Σύμφωνα με την εκτίμηση της Eurostat, στο τρίτο 
τρίμηνο του 2017, ο ρυθμός ανάπτυξης στη ΖτΕ 
μετριάσθηκε στο 0,6% σε τριμηνιαία βάση, έναντι 
0,7% στο δεύτερο τρίμηνο (βλ. Πίνακα 5). Η 
οικονομική δραστηριότητα στη ΖτΕ συνέχισε να 
αυξάνεται για 18

ο
 συνεχόμενο τρίμηνο, παρά την 

διατήρηση της αυξημένης αβεβαιότητας για τις 
σχέσεις της ΕΕ με το Ην. Βασίλειο μετά το Brexit, και 
ενώ έχει παρέλθει ενάμιση έτος μετά το 
δημοψήφισμα αποχώρησης από την ΕΕ.  
 
Σε ετήσια βάση, στο τρίτο τρίμηνο του 2017, το ΑΕΠ 
ανήλθε στο 2,5%, το υψηλότερο ποσοστό από το 
πρώτο τρίμηνο του 2011. Επιπροσθέτως, στο τρίτο 
τρίμηνο του 2017, σε επίπεδο κράτους-μέλους, 
επισημαίνεται η ισχυρή ανάπτυξη:  
α) στην Ολλανδία και την Ισπανία, η οποία 
παραμένει υψηλότερη του 3% για δεύτερο 
συνεχόμενο τρίμηνο,  
β) στη Γερμανία, κατά 2,8% σε ετήσια βάση, το 
υψηλότερο ποσοστό από το πρώτο τρίμηνο του 
2014. 
Στην Ιταλία, η οικονομική δραστηριότητα ανακάμπτει 
από το 2014, και εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο 1,5% 
το 2017, ήτοι το υψηλότερο ποσοστό από το 2011. 
Ωστόσο, η ανάκαμψη της οικονομίας της Ιταλίας 
υστερεί σε δυναμική έναντι των αντίστοιχων 
οικονομιών της ΖτΕ (Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, 
Ολλανδία) και επίσης, κρίνεται επισφαλής καθώς η 
Ιταλία δεν έχει επιλύσει δομικά προβλήματα όπως: 
α) η στάσιμη και χαμηλή παραγωγικότητα, β) το 
υψηλό ποσοστό ανεργίας και, ειδικότερα το ποσοστό 
ανεργίας των νέων (Σεπτέμβριος: 11,1% και 35,7%, 
αντίστοιχα), γ) το υψηλό δημόσιο χρέος ως ποσοστό 
του ΑΕΠ (δεύτερο τρίμηνο 2017: 134,7%), δ) το 
υψηλό ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων στο 
σύνολο των δανείων  (τέλος 2016: 21,1%, στοιχεία 
PwC) και ε) η γραφειοκρατία και η διαφθορά, οι 
οποίες καθιστούν την δημόσια διοίκηση 
αναποτελεσματική.  
 

Πίνακας 5. Ποσοστιαία μεταβολή ΑΕΠ στη ΖτΕ και σε επιλεγμένα 
κράτη-μέλη 

 
 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

ΕΕ-28 2,3 2,1 1,9 1,7 1,7 1,8 7,8 7,3 7,0

ΖτΕ 2,2 2,1 1,9 1,5 1,4 1,6 9,1 8,5 7,9

 Γερμανία 2,2 2,1 2,0 1,7 1,5 1,6 3,7 3,5 3,2

 Γαλλία 1,6 1,7 1,6 1,1 1,2 1,5 9,5 9,3 8,9

 Ολλανδία 3,2 2,7 2,5 1,3 1,5 2,2 4,8 4,0 3,5

 Ιταλία 1,5 1,3 1,0 1,4 1,2 1,5 11,3 10,9 10,5

 Ισπανία 3,1 2,5 2,1 2,0 1,4 1,5 17,4 15,6 14,3

 Ιρλανδία 4,8 3,9 3,1 0,3 0,8 1,2 6,1 5,5 5,3

 Ελλάδα 1,6 2,5 2,5 1,2 0,8 1,3 21,8 20,4 18,7

 Πορτογαλία 2,6 2,1 1,8 1,5 1,4 1,5 9,2 8,3 7,6

Hν. Bασίλειο 1,5 1,3 1,1 2,7 2,6 2,1 4,5 4,7 4,8

ΗΠΑ 2,2 2,3 2,1 2,0 2,1 2,2 4,5 4,3 4,1

Κίνα 6,8 6,5 6,2 : : : : : :

Ιαπωνία 1,6 1,2 1,0 0,4 0,8 1,2 2,9 2,8 2,7

Παγκ. Οικονομία 3,5 3,7 3,7 : : : : : :

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (9.11.2017).

ΑΕΠ Πληθωρισμός Ανεργία

3ο 3μηνο 

2017

2ο 3μηνο 

2017

1ο 3μηνο 

2017

4ο 3μηνο 

2016

3ο 3μηνο 

2016

ΖτΕ 0,6 0,7 0,6 0,6 0,5

  Γερμανία 0,8 0,6 0,9 0,4 0,3

  Γαλλία 0,5 0,6 0,5 0,6 0,2

  Ιταλία 0,4 0,5 0,5 0,4 0,3

  Oλλανδία 0,4 1,5 0,6 0,7 0,8

  Ισπανία 0,8 0,9 0,8 0,7 0,7

  Πορτογαλία 0,5 0,3 0,9 0,8 0,9

  Ελλάδα …. 0,5 0,5 -1,0 0,8

Ην. Βασίλειο 0,4 0,3 0,3 0,6 0,5

ΗΠΑ 0,7 0,8 0,3 0,4 0,7

3ο 3μηνο 

2017

2ο 3μηνο 

2017

1ο 3μηνο 

2017

4ο 3μηνο 

2016

3ο 3μηνο 

2016

ΖτΕ 2,5 2,3 2,0 1,9 1,7

  Γερμανία 2,8 2,3 2,1 1,9 1,9

  Γαλλία 2,2 1,8 1,1 1,2 0,9

  Ιταλία 1,8 1,5 1,3 1,0 0,9

  Oλλανδία 3,3 3,8 2,7 2,6 2,4

  Ισπανία 3,1 3,1 3,0 3,0 3,2

  Πορτογαλία 2,5 3,0 2,8 2,2 1,7

  Ελλάδα … 0,8 0,4 -1,0 2,0

Ην. Βασίλειο 1,5 1,5 1,8 1,6 2,0

ΗΠΑ 2,3 2,2 2,0 1,8 1,5

Πηγή: Eurostat (Νοέμβριος 2017)

ετήσια βάση

τριμηνιαία βάση
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Σύμφωνα με τις πρόσφατες εκτιμήσεις της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Νοέμβριος 2017), ο ρυθμός 
μεταβολής του ΑΕΠ θα διαμορφωθεί στο 2,2% το 
2017, υπολειπόμενος του αντίστοιχου ρυθμού των 
ΗΠΑ, ο οποίος εκτιμάται περί το 2,4% 
(Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Σεπτέμβριος 2017). Το 
2018, η οικονομική δραστηριότητα της ΖτΕ εκτιμάται 
ότι θα αυξηθεί κατά 2,1%, όσο και στις ΗΠΑ, καθώς 
αναμένεται να διατηρηθεί σε ικανοποιητικό επίπεδο η 
εγχώρια ζήτηση, δεδομένου ότι το κόστος δανεισμού 
και ο πληθωρισμός μάλλον θα διατηρηθούν σε 
χαμηλό επίπεδο. Ωστόσο, η ΖτΕ εξακολουθεί να 
αντιμετωπίζει προκλήσεις όπως:  
(i) Το σχετικά χαμηλό επίπεδο 
παραγωγικότητας.  
(ii) Το υψηλό ποσοστό ανεργίας (Σεπτέμβριος: 
8,9%), και ιδιαιτέρως ανάμεσα σε νέους ηλικίας έως 
25 ετών (Σεπτέμβριος: 18,7%), το οποίο συγκρατεί 
την αύξηση των μισθών και, κατ’ επέκτασιν, τις 
πληθωριστικές πιέσεις.  
(iii) Το υψηλό, μη βιώσιμο ποσοστό χρέους ή/και 
δημοσιονομικών ελλειμμάτων ως προς το ΑΕΠ 
κάποιων κρατών-μελών. 
Στις ανωτέρω προκλήσεις έχει αναφερθεί 
επανειλημμένως ο Πρόεδρος της ΕΚΤ, Μάριο 
Ντράγκι, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να 
υλοποιηθούν οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στις 
αγορές προϊόντων και εργασίας, καθώς και να 
ακολουθηθεί μία πιο διασταλτική δημοσιονομική 
πολιτική, εντός του πλαισίου του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης. 
 
 

 
▼ 

Ισοτιμίες 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Χρηματιστηρίου του 
Σικάγου, οι συνολικές καθαρές τοποθετήσεις (αγορές 
μείον πωλήσεις) για μη εμπορικές συναλλαγές 

(specs) στο ευρώ (Γράφημα 19) την εβδομάδα που 
έληξε στις 7 Νοεμβρίου αυξήθηκαν κατά 13.358 
συμβόλαια, με αποτέλεσμα οι συνολικές καθαρές 
θέσεις να διαμορφωθούν στα 85.455 συμβόλαια από 
72.097 που ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. 
Σημειώνεται ότι πρόκειται για την πρώτη 
εβδομαδιαία αύξηση που καταγράφεται από τις 10 
Οκτωβρίου.  
 
Γράφημα 19. Specs θέσεις εναντίον (short) του ευρώ 

 

 
Ευρώ (EUR) ► Η ισοτιμία ευρώ-δολαρίου στις 13 
Νοεμβρίου στην Ευρώπη διαμορφωνόταν περί τα 
1,1642 USD/EUR με αποτέλεσμα το ευρώ να 
σημειώνει από την αρχή του έτους κέρδη 10,7%, 
έναντι του δολαρίου. Το ευρώ εμφανίζεται 
ενισχυμένο σε εβδομαδιαία βάση, έναντι του 
δολαρίου-ΗΠΑ, κινούμενο υψηλότερα, κατά 12,6%, 
από το χαμηλό των τελευταίων 14 ετών που 
κατέγραψε στις 3 Ιανουαρίου 2017 ($1,0342).  
 
Θετικά αναμένεται να επηρεάσει το ευρώ η 
καταγραφείσα ισχυρή οικονομική ανάπτυξη στην 
Ευρωζώνη το τρίτο τρίμηνο (ετήσια μεταβολή 2,5%).  
Σημειώνεται, ότι η ανάπτυξη την αντίστοιχη περίοδο 
στις ΗΠΑ ήταν υποδεέστερη κατά 0,2 εκατοστιαίες 
μονάδες. Το ευρώ ενισχύεται επίσης, από το 
αγοραστικό ενδιαφέρον που εκδηλώνουν για 
ευρωπαϊκούς χρηματιστηριακούς τίτλους, επενδυτικά 
χαρτοφυλάκια προερχόμενα από τις ΗΠΑ. Οι 
επενδυτές περίμεναν τα στοιχεία για τον 
πληθωρισμό στις ΗΠΑ για τον Οκτώβριο εντός της 
εβδομάδας, προκειμένου να προσδιορίσουν την 
πιθανότητα ανόδου των επιτοκίων της Fed στην 
τελευταία συνεδρίαση του έτους, στις 13 Δεκεμβρίου. 
Στις 13 Νοεμβρίου, η πιθανότητα αύξησης του 
βασικού επιτοκίου της Fed κατά 0,25%, 
προσδιορίζονταν σε 97,1%, από 92,3% που ήταν 
στις 6 Νοεμβρίου. 
 
 
Ελβετικό Φράγκο (CHF) ► Το ευρώ, εμφανίζεται 
οριακά εξασθενημένο έναντι του φράγκου στην αρχή 
της εβδομάδας, κινούμενο στην περιοχή των 1,1607 
φράγκων. Σημειώνεται ότι το ευρώ έχει ενισχυθεί 
έναντι του φράγκου από την αρχή του έτους κατά 
8,3%.  
 
Βάσει των δημοσιευθέντων νομισματικών στοιχείων 
της ΤτΕλβετίας (SNB), την προηγούμενη εβδομάδα, 
εκτιμάται ότι δεν υπήρξε παρέμβασή της στην αγορά 
συναλλάγματος για αποτροπή ενίσχυσης του 
φράγκου, καθώς το ποσό των μετρητών που οι 
εμπορικές τράπεζες της Ελβετίας είχαν καταθέσει 
στην SNB, υποχώρησε στα 577,53 δισ. φράγκα για 
την εβδομάδα που έληξε στις 10 Νοεμβρίου, από 
577,84 δισ. φράγκα που ήταν την εβδομάδα μέχρι 
και τις 3 Νοεμβρίου. 
 
 

Στερλίνα (GBP) ► Αρνητική η εικόνα της στερλίνας σε 
εβδομαδιαία βάση, καθώς στις 13 Νοεμβρίου 
κατέγραφε απώλειες τόσο έναντι του δολαρίου-ΗΠΑ 
(1,3081 USD/GBP), όσο και έναντι του ευρώ (0,8902 
GBP/EUR). Σωρευτικά η στερλίνα καταγράφει 
απώλειες 4,5% έναντι του ευρώ από την αρχή του 
έτους και κέρδη 6,0% σε σχέση με το δολάριο. 
Σημειώνεται ότι από την ημέρα διεξαγωγής του 
δημοψηφίσματος της 23

ης
 Ιουνίου 2016, η στερλίνα 

έχει διολισθήσει κατά 11,7% έναντι του δολαρίου και 
κατά 16,1% έναντι του ευρώ.  
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Η στερλίνα αναμένεται να εξασθενήσει περαιτέρω, 
καθώς ο χαμηλότερος του αναμενόμενου 
πληθωρισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο, μειώνει την 
πιθανότητα, η Τράπεζα της Αγγλίας (ΒοΕ) να προβεί 
σε νέα αύξηση των επιτοκίων. Σημειώνεται ότι η 
ετήσια μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή 
ανήλθε στο 3,0% έναντι εκτίμησης της αγοράς για 
αύξηση 3,1%. Υπενθυμίζεται, ότι την περασμένη 
εβδομάδα όταν BoE αποφάσισε να αυξήσει τα 
επιτόκια για πρώτη φορά μετά από μια δεκαετία, 
εκτιμούσε ότι ο πληθωρισμός θα ανερχόταν τον 
Οκτώβριο στο 3,2% πριν αρχίσει η σταδιακή 
αποκλιμάκωσή του προς το στόχο του 2%. 
 
Ωστόσο, η Τράπεζα της Αγγλίας, την περασμένη 
εβδομάδα προετοίμασε τις αγορές για μόνο δύο 
αυξήσεις επιτοκίων εντός της επόμενης τριετίας, 
προσδοκία η οποία εκτιμάται ότι έχει ήδη 
ενσωματωθεί στα τρέχοντα επίπεδα 
διαπραγμάτευσης της στερλίνας, έναντι των 
κυριοτέρων νομισμάτων.  
Επιπροσθέτως, εντείνονται οι ανησυχίες σχετικά με 
το πολιτικό μέλλον της πρωθυπουργού του 
Ηνωμένου Βασιλείου, μετά από δημοσίευμα 
εφημερίδας, ότι μέχρι 40 βουλευτές του κόμματος 
της, θα υποστήριζαν μια πρόταση μομφής εναντίον 
της. Σε επίπεδο ανάληψης επενδυτικού κινδύνου, το 
ασφάλιστρο κινδύνου (CDS-credit default swaps) 
πενταετούς διάρκειας, διαμορφωνόταν στις 13 
Νοεμβρίου στα 24,2 bps από 24,6 bps που ήταν 
πριν μια εβδομάδα. 
 

▼ 
Αγορές ομολόγων – Η πορεία του προγράμματος QE 
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης (ΕΚΤ) 

 
Οι αγορές κρατικών ομολόγων από την ΕΚΤ 
(Γράφημα 20) την εβδομάδα

 
μέχρι τις 10 Νοεμβρίου 

στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος 
ποσοτικής χαλάρωσης (QE), ανήλθαν στα € 1.817,2 
δισ. με αποτέλεσμα ο μέσος εβδομαδιαίος όρος από 
την έναρξη του προγράμματος να διαμορφώνεται  
στα €13,0 δισ. Παράλληλα, στην ίδια περίοδο, η ΕΚΤ 
προχώρησε σε αγορές καλυμμένων ομολόγων, αξίας 
€ 960 εκατ. και Asset-backed securities αξίας € 118 
εκατ. Επίσης, η ΕΚΤ πραγματοποίησε την 
περασμένη εβδομάδα αγορές εταιρικών και 
ασφαλιστικών ομολογιακών τίτλων αξίας € 1.733 
εκατ. ενώ από τις 8 Ιουνίου 2016 έχει συνολικά 
αγοράσει περί τα € 124,0 δισ.   

 
Γράφημα 20. Πρόγραμμα αγοράς κρατικών ομολόγων ΕΚΤ 

 

 
 
Γράφημα 21. Αποδόσεις 10ετών ομολόγων 

 
 
Στην Ελληνική αγορά ομολόγων, το εύρος τιμών 
(αγορά) του 10ετούς ομολόγου λήξης 24 Φεβρ. 2027 
διαμορφωνόταν στις 13 Νοεμβρίου μεταξύ 89,97-
91,10 ήτοι απόδοση 5,07%-5,24%.  
 
Η διαφορά απόδοσης μεταξύ του Ελληνικού 10ετούς 
και Γερμανικού ομολόγου (spread) υποχώρησε στις 
470 μονάδες βάσης. Παράλληλα, η απόδοση του 
10ετούς Γερμανικού ομολόγου, ως σημείο αναφοράς 
του κόστους δανεισμού της Ζώνης του Ευρώ, 
ανήλθε στο 0,39% (Γράφημα 21). Το 10ετές ομόλογο 
της Πορτογαλίας στις 13 Νοεμβρίου κατέγραφε 
απόδοση 2,01%, της Ισπανίας 1,54% και της Ιταλίας 
1,81%. Η διαφορά απόδοσης του 10ετούς 
Πορτογαλικού ομολόγου σε σχέση με την αντίστοιχη 
του Γερμανικού, υποχώρησε σε εβδομαδιαία βάση 
στις 162 μ.β. και του 10ετούς Ιταλικού ομολόγου 
υποχώρησε στις 142 μ.β. (Πίνακας 6).  Στις ΗΠΑ, η 
απόδοση του 10-ετούς ομολόγου διαμορφωνόταν 
στο 2,39% στις 13 Νοεμβρίου 2017.  

 
Πίνακας 6.  Διαφορά αποδόσεων 10ετών ομολόγων της ΖτΕ με το 
αντίστοιχο 10ετές της Γερμανίας 

 
 

 

 
 

▼ 
Κύπρος 

 
Ρυθμός ανάπτυξης 
Στο τρίτο τρίμηνο του 2017, ο ετήσιος ρυθμός 
αύξησης του ΑΕΠ (εποχικά διορθωμένο) παρέμεινε 
αμετάβλητος στο 3,9% (Γράφημα 22). Σε τριμηνιαία 
βάση, το  ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,9%, έναντι 1,0% στο 
δεύτερο τρίμηνο του 2017. Σε μη εποχικά 
διορθωμένη βάση, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης του 
ΑΕΠ υποχώρησε στο 3,8%, έναντι 4,0%  που ήταν 
στο δεύτερο τρίμηνο του 2017. Σύμφωνα με την 
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Πηγή: Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα, Διεύθυνση Oικονομικών Μελετών-Alpha Bank

Εφαρμογή προγράμματος: 140 εβδομάδες

Ανώτατο όριο αγορών μήνα

Ανώτατο όριο αγορών μήνα

0 1 2 3 4 5 6

Ελλάδα

Ισπανία

Ιταλία

Πορτογαλία

Γαλλία

Ολλανδία

Γερμανία

5,09

1,54

1,81

2,01

0,76
0,49

0,39

5,15
1,46

1,78

2,03

0,72

0,45

0,33

6-Νοε-17 13-Νοε-17
Πηγή: Reuters, Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank

13-Νοε-17 6-Νοε-17 Διαφορά  μβ*

Ελλάδα 470 482 -12

Ισπανία 115 113 2

Ιταλία 142 145 -2

Πορτογαλία 162 170 -9

Γαλλία 37 39 -2

Ολλανδία 10 11 -1

Πηγή: Reuters                                                                           *μβ=μονάδες βάσης
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Cystat, στο τρίτο τρίμηνο του 2017 αύξηση της 
οικονομικής δραστηριότητας σημείωσε ο κλάδος των 
ξενοδοχείων και εστιατορίων, το εμπόριο, οι 
κατασκευές και η μεταποίηση, ενώ υποχώρηση της 
οικονομικής δραστηριότητας κατεγράφη στις 
χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Autumn 2017 Economic 
Forecast) συνολικά για το 2017 προβλέπει ότι ο 
ρυθμός ανάπτυξης θα επιταχυνθεί στο 3,5% από 
3,0% το 2016, ενώ το 2018 θα επιβραδυνθεί στο 
2,9%. 
 

Γράφημα 22. ΑΕΠ (ετήσια % μεταβολή) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

▼ 
Ρουμανία 

 
Ρυθμός ανάπτυξης 
Ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ σημείωσε σημαντική 
άνοδο στο 8,8%, σε ετήσια βάση, στο τρίτο τρίμηνο 
του 2017, ήτοι το υψηλότερο επίπεδο από το τρίτο 
τρίμηνο του 2008, έναντι  6,1% που ήταν στο 
δεύτερο τρίμηνο του 2017 (Γράφημα 23). Σε 
τριμηνιαία βάση, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,6% στο 
τρίτο τρίμηνο του 2017, έναντι 2,0% στο δεύτερο 
τρίμηνο του 2017. 
Ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης στη Ρουμανία 
ήταν ο υψηλότερος μεταξύ των χωρών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
(Autumn 2017 Economic Forecast) για το 2017, 
προβλέπει ότι ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ θα 
ανέλθει στο 5,7% από 4,6% το 2016, ενώ το 2018 θα 
υποχωρήσει στο 4,4%. 
 

Γράφημα 23. ΑΕΠ (ετήσια % μεταβολή) 
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Πηγή: Στατιστική Αρχή
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Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων 

 

 

 

 
 

 

 

 

ΑΕΠ (σε σταθερές τιμές) -5,5 -9,1 -7,3 -3,2 0,7 -0,3 -0,2

Ιδιωτική Κατανάλωση -6,5 -9,7 -8,0 -2,6 0,6 -0,5 0,0

Δημόσια Κατανάλωση -4,2 -7,0 -6,0 -6,4 -1,4 1,2 -1,5

Ακαθάριστες Επενδύσεις Παγίου Κεφαλαίου -19,3 -20,5 -23,5 -8,4 -4,7 -0,3 1,6

Εξαγωγές Αγαθών & Υπηρεσιών 4,4 0,0 1,2 1,5 7,7 3,1 -1,8

Εισαγωγές Αγαθών & Υπηρεσιών -3,4 -9,4 -9,1 -2,4 7,7 0,4 0,3

Γενικός Δκτ Τιμών Καταναλωτή 4,7 3,3 1,5 -0,9 -1,3 -1,7 -0,8

Ανεργία (%) 12,7 17,9 24,4 27,5 26,5 25,1 23,6

Χρηματοδότηση Ιδιωτικού Τομέα 0,0 -3,1 -4,0 -3,9 -3,1 -2,0 -1,5

Πρωτογενές Ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης (% ΑΕΠ) (1) -5,7 -3,3 -1,0 1,7 0,2 0,5 3,9

Χρέος Γενικής Κυβέρνησης (% ΑΕΠ) 146,2 172,1 159,6 177,4 179,7 177,4 179,0

Ισοζύγιο Τρεχ. Συναλλαγών (% ΑΕΠ) -11,4 -10,0 -3,8 -2,0 -1,6 0,1 -0,6
(1) Με βάση τον ορισμό του οικονομικού προγράμματος προσαρμογής της Ελλάδας

2015 2016 2017

έτος έτος Q3 Q4 Q1 Q2

Τελευταία διαθέσιμη 

περίοδος

Οικονομική Δραστηριότητα 

Όγκος Λιανικού Εμπορίου (εκτός καυσίμων και λιπαντικών) -0,5 0,5 3,7 2,4 2,4 2,5 2,1 (Ιαν. -Αύγ.)

Νέες εγγραφές Επιβατηγών Αυτοκινήτων 13,8 10,7 16,8 4,0 37,8 4,0 21,5 (Ιαν.- Σεπ.)

Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα (όγκος σε χιλ. μ3) -0,2 -6,9 38,4 -9,5 16,7 31,1 19,4 (Ιαν.-Αυγ.)

Βιομηχανική Παραγωγή: Μεταποίηση 1,8 4,2 5,3 2,2 6,0 2,6 3,5 (Ιαν.-Σεπτ.)

Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών ΡΜΙ στη μεταποίηση 45,4 49,2 49,4 48,7 47,0 49,4 52,1 (Οκτ.)

Δείκτης Οικονομικού Κλίματος 89,7 91,8 92,1 94,1 93,8 94,0 98,3 (Οκτ.)

Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία 81,9 91,2 91,1 91,2 92,0 91,1 94,1 (Οκτ.)

Δείκτης Εμπιστοσύνης Καταναλωτών -51,0 -68,0 -68,0 -65,0 -71,8 -70,2 -54,0 (Οκτ.)

Πιστωτική Επέκταση (τέλος περιόδου)  

Ιδιωτικός Τομέας -2,0 -1,5 -1,6 -1,5 -1,3 -1,3 -0,8 (Σεπτ.)

Μη-χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις -1,2 0,0 -0,2 0,0 -0,2 -0,2 0,1 (Σεπτ.)

  - Βιομηχανία 2,4 -1,5 -0,7 -1,5 -2,0 -4,7 -3,9 (Σεπτ.)

  - Κατασκευές -0,9 -0,7 -0,5 -1,1 -2,8 -3,0 -1,4 (Σεπτ.)

  - Τουρισμός 0,6 2,3 0,3 2,3 2,2 1,7 1,7 (Σεπτ.)

Νοικοκυριά -3,1 -2,8 -2,8 -2,8 -2,6 -2,5 -2,2 (Σεπτ.)

  - Καταναλωτικά Δάνεια -2,3 -0,8 -0,7 -0,8 -0,7 -0,7 -0,5 (Σεπτ.)

  - Στεγαστικά Δάνεια -3,5 -3,5 -3,4 -3,5 -3,3 -3,2 -2,9 (Σεπτ.)

Τιμές  

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή -1,7 -0,8 -1,0 -0,4 1,4 1,3 0,7 (Οκτ.)

Δομικός Πληθωρισμός -0,5 -0,1 -0,3 -0,7 -0,4 0,2 0,4 (Οκτ.)

Δείκτης Τιμών Διαμερισμάτων -5,1 -2,4 -1,5 -1,0 -1,7 -1,2 -1,2 (β΄τρίμηνο)

ΑΕΠ σε σταθερές τιμές -0,3 -0,2 2,0 -1,0 0,4 0,8 0,8  (β' τρίμηνο)

Ιδιωτική Κατανάλωση -0,5 0,0 6,1 1,0 1,2 0,7 0,7  (β' τρίμηνο)

Δημόσια Κατανάλωση 1,2 -1,5 -1,3 -2,0 -1,9 3,3 3,3  (β' τρίμηνο)

Επενδύσεις -0,3 1,6 12,7 -14,0 10,8 -4,6 -4,6  (β' τρίμηνο)

Εξαγωγές Αγαθών & Υπηρεσιών 3,1 -1,8 10,8 5,0 5,2 9,5 9,5  (β' τρίμηνο)

Εισαγωγές Αγαθών & Υπηρεσιών 0,4 0,3 13,9 3,5 11,7 3,1 3,1  (β' τρίμηνο)

Ισοζύγιο Πληρωμών (σε δις € )

Εξαγωγές Αγαθών 24,8 24,5 6,3 6,6 6,7 7,1 18,1 (Ιαν.-Αυγ.)

Εισαγωγές Αγαθών 42,0 41,1 10,1 11,1 11,8 11,2 30,5 (Ιαν.-Αυγ.)

Εμπορικό Ισοζύγιο -17,2 -16,6 -3,8 -4,5 -5,1 -4,1 -12,4 (Ιαν.-Αυγ.)

Ισοζύγιο Τρεχ/σών Συναλλαγών 0,2 -1,1 4,0 -2,3 -2,6 -0,2 0,1 (Ιαν.-Αυγ.)

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, ΕΛΣΤΑΤ, ΙΟΒΕ

Δείκτες Οικονομικής Συγκυρίας                                                                   

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

(ετήσιες εκατοστιαίες μεταβολές)

Ετήσια στοιχεία 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2016 2017

Το παρόν δελτίο έχει αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα. Οι πληροφορίες που περιέχει προέρχονται από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες αλλά δεν έχουν 

επαληθευτεί από την Alpha Bank. Το παρόν δεν αποτελεί συμβουλή ή σύσταση ούτε προτροπή για την διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής. Επίσης δεν 

συνιστά έρευνα στον τομέα των επενδύσεων κατά την έννοια της ισχύουσας νομοθεσίας και ως εκ τούτου δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

νόμου για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Η Alpha Bank δεν υποχρεούται να επικαιροποιεί ή να αναθεωρεί το δελτίο 

αυτό ούτε να προβαίνει σε ανακοινώσεις ή ειδοποιήσεις σε περίπτωση που οποιοδήποτε στοιχείο, γνώμη, πρόβλεψη ή εκτίμηση που περιέχεται σε αυτό 

μεταβληθεί ή διαπιστωθεί εκ των υστέρων ως ανακριβής. Η Alpha Bank και οι θυγατρικές της, καθώς επίσης τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα στελέχη και 

οι υπάλληλοι αυτών δεν παρέχουν καμία διαβεβαίωση ούτε εγγυώνται την ακρίβεια, την πληρότητα και την ορθότητα των πληροφοριών που περιέχονται και των 

απόψεων που διατυπώνονται στο παρόν ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση και δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιανδήποτε άμεση ή έμμεση 

ζημία θα μπορούσε τυχόν να προκύψει σε σχέση με οποιανδήποτε χρήση του παρόντος και των πληροφοριών που περιέχει εν όλω ή εν μέρει. Οποιαδήποτε 

αναπαραγωγή ή αναδημοσίευση αυτού του δελτίου ή τμήματος του πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρει την Alpha Bank ως πηγή προελεύσεώς του. 


