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2007-2016: η ελληνική «μεγάλη οικονομική ύφεση»
The Greek Great Depression
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Χρόνιες ανισορροπίες της ελληνικής οικονομίας: «δίδυμα ελλείμματα»
Ευάλωτη σε μια πιθανή εξωτερική διαταραχή

Το υπόδειγμα οικονομικής μεγέθυνσης που 
ακολουθούσε η Ελλάδα βασιζόταν σε σημαντικό 
βαθμό στον εξωτερικό δανεισμό 
(χρηματοπιστωτικές αγορές φιλικές προς την 
ελληνική οικονομία) 

Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση 2007-2009 παράλληλα 
με τις χρόνιες ανισορροπίες της ελληνικής οικονομίας οδήγησαν 
στο «κλείσιμο της κάνουλας» του εξωτερικού δανεισμού

Η προσαρμογή προς ένα χαμηλότερο μονοπάτι οικονομικής μεγέθυνσης 
ήταν αναπόφευκτη
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Η εξάλειψη των υψηλών ανισορροπιών του παρελθόντος
θέτει της βάσεις για ένα βιώσιμο υπόδειγμα οικονομικής μεγέθυνσης 
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Ανάκτηση ανταγωνιστικότητας σε όρους μοναδιαίου κόστους εργασίας
και σε όρους επιπέδου τιμών 

Δείκτης 2005  = 100
Κινητό άθροισμα 4 τριμήνων

Απώλεια Ανάκτηση Απώλεια 
Ανταγωνιστικότητας

Ανάκτηση 
Ανταγωνιστικότητας
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Σημείωση: ως ΠΑΣΙ-37 ορίζουμε την πραγματική αποτελεσματική συναλλαγματική ισοτιμία σε σύγκριση με 37 εμπορικούς εταίρους



2014: τα στοιχεία έδειχναν βελτίωση – σταθεροποίηση

Ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης

Ύστερα από έξι χρόνια βαθιάς 
ύφεσης καταγράφηκε αύξηση του 

Μακροοικονομική 
Επίδοση

2013 2014

Πραγματικοί Ετήσιοι Ρυθμοί Μεταβολής, %φ ης γρ φη ξη η
πραγματικού ΑΕΠ (0,4%)

Ποσοστό ανεργίας

Μ ί   ύ ί  ό 

γ ς

ΑΕΠ -3,2 0,4

Ιδιωτική Κατανάλωση -2,6 0,4Μείωση του ποσοστού ανεργίας από 
27,5% το 2013 στο 26,5% το 2014

Οικονομικό κλίμα και αβεβαιότητα

ή η , ,

Δημόσια Κατανάλωση -6,4 -1,4

Επένδυση (πάγια) -8,4 -4,6
Η απόδοση του 10ετούς 

κυβερνητικού ομολόγου σε χαμηλό 4,7 
ετών (Αύγουστος 2014) και ο δείκτης 

ύ λί   λό 6 3 

Επένδυση (πάγια) 8,4 4,6

Εξαγωγές 1,5 7,8

Εισαγωγές -2 4 7 6οικονομικού κλίματος σε υψηλό 6,3 
ετών (Ιούνιος 2014)

Αρνητική εξέλιξη: η μη επιτυχής 
ολοκλήρωση ης ελευ αίας αξιολό ησης 

Εισαγωγές 2,4 7,6

Ποσοστά %ολοκλήρωση της τελευταίας αξιολόγησης 
του 2ου προγράμματος οικονομικής 
προσαρμογής (2ΠΟΠ) και η ενίσχυση της 
πολιτικής αβεβαιότητας

Ποσοστά, %

Ανεργία 27,5 26,5

Πληθωρισμός (ΕνΔΤΚ) 0 9 1 4
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ής β β η ς Πληθωρισμός (ΕνΔΤΚ) -0,9 -1,4

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EC), Thomson Reuters, Eurobank Research
Σημείωση: ως ΕνΔΤΚ ορίζεται ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή



2015: έτος έντονης αβεβαιότητας
Ωστόσο η ελληνική οικονομία αποδείχτηκε ανθεκτική

Αρνητικές διαταραχές:

Ενίσχυση της αβεβαιότητας λόγω των 
παρατεταμένων διαπραγματεύσεων ανάμεσα 

 λλ ό ά    ί  

Μακροοικονομική 
Επίδοση

2014 2015

Πραγματικοί Ετήσιοι Ρυθμοί Μεταβολής, %
στο ελληνικό κράτος και τους επίσημους 
δανειστές (Σεπτέμβριος 2014 – Ιούνιος 2015 
εκροή καταθέσεων κατοίκων εσωτερικού 
ιδιωτικού τομέα: €42,5 δις)

γ ς

ΑΕΠ 0,4 -0,2

Ιδιωτική Κατανάλωση 0,4 -0,2
Τραπεζική αργία και έλεγχοι στην κίνηση 

κεφαλαίων

Η απόδοση του 10ετούς κυβερνητικού 
λό   λό 2 6 ώ  (Ι ύ  2015) 

ή η , ,

Δημόσια Κατανάλωση -1,4 0,0

Επένδυση (πάγια) -4,6 -0,2ομολόγου σε υψηλό 2,6 ετών (Ιούνιος 2015) 
και ο δείκτης οικονομικού κλίματος σε 
χαμηλό 6,4 ετών (Αύγουστος 2015)

Ηπιότερη ύφεση (-0,2%) σε σχέση με τις 

Επένδυση (πάγια) 4,6 0,2

Εξαγωγές 7,8 3,4

Εισαγωγές 7 6 0 3ρη φ η ( , ) η μ ς
αρχικές προβλέψεις (Αύγουστος 2015: -2,3%) 

Ερμηνεία: επίτευξη συμφωνίας, τουρισμός, 
σταδιακή χαλάρωση των ελέγχων στην κίνηση 

λ ί  ή λ ί   

Εισαγωγές 7,6 0,3

Ποσοστά %κεφαλαίων, σχετική ομαλοποίηση του 
οικονομικού κλίματος, επιτυχής 
ανακεφαλαιοποίηση του εγχώριου τραπεζικού 
συστήματος, πτώση των τιμών του πετρελαίου 

 ώ   ώ

Ποσοστά, %

Ανεργία 26,5 24,9

Πληθωρισ ός (ΕνΔΤΚ) 1 4 1 1
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και υποχώρηση του ευρώ Πληθωρισμός (ΕνΔΤΚ) -1,4 -1,1
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Σημείωση: ως ΕνΔΤΚ ορίζεται ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή



3ο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής 3ΠΟΠ
Βασικά χαρακτηριστικά

Στις 19 Αυγούστου 2015 τέθηκε σε ισχύ το 3ο ΠΟΠ. Ποια είναι η προβλεπόμενη διάρκεια του 
προγράμματος;

3 χρόνια, ήτοι Αύγουστος 2015 – Αύγουστος 2018

Τι είναι τα ΠΟΠ;

Δανειακές συμβάσεις με ευνοϊκούς όρους υπό την προϋπόθεση δέσμευσης του δανειζόμενου
να εφαρμόσει θεσμικές μεταρρυθμίσεις και να υλοποιήσει πολιτικές δημοσιονομικής εξυγίανσης

Οι μεταρρυθμίσεις που συνοδεύουν το οικονομικό πακέτο στήριξης εδράζονται σε 4 πυλώνες:

Αποκατάσταση δημοσιονομικής βιωσιμότητας

Διαφύλαξη χρηματοπιστωτικής σταθερότητας

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης

Εκσυγχρονισμό του κράτους και της δημόσιας διοίκησης

Ποιο είναι το προβλεπόμενο ποσό χρηματοδότησης;Ποιο είναι το προβλεπόμενο ποσό χρηματοδότησης;

Μέχρι €86 δις

Για ποιους σκοπούς θα χρησιμοποιηθούν τα συγκεκριμένα κεφάλαια (χρηματοδοτικές ανάγκες 
δημοσίου);δημοσίου);

Εξυπηρέτηση δημοσίου χρέους

Ανακεφαλαιοποίηση τραπεζικού συστήματος

ξό λ  λ ξ όθ  ώ   δ ί
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Εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του δημοσίου

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EC), Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM), Eurobank Research



3ο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής 3ΠΟΠ
Εξελίξεις στην υλοποίηση του προγράμματος

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 1η αξιολόγηση του 3ΠΟΠ (Μάιος 2016)

Το πρόγραμμα είναι εμπροσθοβαρές. Έχει ήδη υιοθετηθεί ένα σημαντικό μέρος επί του συνόλου των 
προαπαιτούμενων μέτρων. Εν παραδείγματι, έχουν εφαρμοστεί μεταρρυθμίσεις κλειδιά: ασφαλιστικό, 
φορολογικό, ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών, υιοθέτηση μέτρων στο πλαίσιο εξυγίανσης μη εξυπηρετούμενων φ ρ γ , φ η η ρ ζ , η η μ ρ ξ γ ης μη ξ ηρ μ
δανείων, νέο ταμείο αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας, δημοσιονομικός κανόνας («κόφτης»), αγορά 
εργασίας, αγορά προϊόντων, δημόσια διοίκηση.

Συνολικά έχουν εκταμιευθεί €31,7 δις

Επιπρόσθετα οφέλη από την ολοκλήρωση της 1ης αξιολόγησης του 3ΠΟΠ:

Η επανένταξη των ελληνικών κρατικών ομολόγων στις αποδεκτές από το Ευρωσύστημα εξασφαλίσεις 
(waiver), η ενίσχυση του κλίματος εμπιστοσύνης και ο περιορισμός της αβεβαιότητας, η μερική χαλάρωση 
των κεφαλαιακών ελέγχων και η ενίσχυση της ρευστότητας μέσω αποπληρωμής μέρους των ληξιπρόθεσμών των κεφαλαιακών ελέγχων και η ενίσχυση της ρευστότητας μέσω αποπληρωμής μέρους των ληξιπρόθεσμών 
οφειλών του δημοσίου

Ποια είναι τα επόμενα βήματα;

Η επίσπευση των διαδικασιών για την ολοκλήρωση της 2ης αξιολόγησης του 3ΠΟΠΗ επίσπευση των διαδικασιών για την ολοκλήρωση της 2ης αξιολόγησης του 3ΠΟΠ

Επίτευξη συμφωνίας για τα μεσοπρόθεσμα μέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους μεταξύ ευρωπαίων 
εταίρων και ΔΝΤ

Απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΔΝΤ να συμμετάσχει χρηματοδοτικά στο ελληνικό πρόγραμμαΑπόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΔΝΤ να συμμετάσχει χρηματοδοτικά στο ελληνικό πρόγραμμα

Έγκριση για εκταμίευση της δόσης από επιμέρους εθνικά κοινοβούλια και από το διοικητικό συμβούλιο 
του ESΜ

Απόφαση της ΕΚΤ για ένταξη της Ελλάδος στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης (QE)
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Απόφαση της ΕΚΤ για ένταξη της Ελλάδος στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης (QE)

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EC), Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM), Eurobank Research



Το 2016 η ελληνική οικονομία παρέμεινε στάσιμη
Ο ρυθμός μεγέθυνσης διαμορφώθηκε στο 0,0% από -0,2% το 2015

Ετήσιος ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης
Ανάπτυξη

Στασιμότητα

ΎφεσηΎφεση
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Ο ρυθμός πτώσης του πραγματικού ΑΕΠ παρουσίασε επιβράδυνση
το 2017 Q1 (-0,1%/-0,5%, QoQ%/YoY% από -1,2%/-1,1% το 2016 Q4)
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Σημείωση: ως QoQ% ορίζεται η τριμηνιαία % μεταβολή και ως YoY% η αντίστοιχη ετήσια



Εγχώρια αγορά εργασίας: η πτώση του ποσοστού ανεργίας συνεχίζεται
Στόχος: η αύξηση της απασχόλησης και η ενίσχυση της παραγωγικότητας της εργασίας

27,9%
Ιουλ-2013

23,2% 
Φεβ-2017

40,4% 
2009 Q4

72,0% 
2016 Q4

+0,1%

-1,3%
Μέση Ετήσια % Μέση Ετήσια % Μέση Ετήσια % 

Μεταβολή
Δεκ 2008 – Απρ 2014

-4,9%

Μέση Ετήσια % 
Μεταβολή

Μαϊ 2014 – Φεβ 2017
+1,7%
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Ενίσχυση του πληθωρισμού τους τελευταίους μήνες
Ερμηνευτικοί παράγοντες: αύξηση των έμμεσων φόρων και των τιμών του πετρελαίου

Page 13Πηγή: Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat), Eurobank Research
Σημείωση: ως πυρήνας πληθωρισμού ορίζεται η ετήσια % μεταβολή του ΕνΔΤΚ χωρίς τις κατηγορίες της διατροφής, των ποτών, του καπνού και της ενέργειας



2017: έτος καμπής για την ελληνική οικονομία
Από τη μεγάλη ύφεση στη μεγάλη στασιμότητα;

Μακροοικονομική 
Επίδοση

2016 2017* 2018**

Πραγματικοί Ετήσιοι Ρυθμοί Μεταβολής, %

Προϋποθέσεις για την αποφυγή της 
«παγίδας στασιμότητας»

Ολοκλήρωση της 2ης αξιολόγησης 
ΑΕΠ 0,0 2,1 2,5

Ιδιωτική Κατανάλωση 1,4 1,4 1,4

Ολοκλήρωση της 2ης αξιολόγησης 
του 3ΠΟΠ

Ένταξη των ελληνικών κρατικών 
ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής 

Δημόσια Κατανάλωση -2,1 0,5 0,1

Επένδυση (πάγια) 0,1 6,3 10,8

ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής 
χαλάρωσης της ΕΚΤ (QE)

Επιτάχυνση της εφαρμογής των 
μεταρρυθμίσεων και των 

Εξαγωγές -2,0 3,8 4,2

Εισαγωγές -0,4 3,0 3,8

μ ρρ μ
ιδιωτικοποιήσεων

Βελτίωση του οικονομικού κλίματος και 
ά   β β ό

γ γ ς

Ποσοστά %

άρση της αβεβαιότητας
Αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας 

και μείωση του κόστους χρηματοδότησης
Περαιτέρω χαλάρωση των κεφαλαιακών Ποσοστά, %

Ανεργία 23,6 22,8 21,6

λ θ ό  ( Τ ) 0 0 1 2 1 1

Περαιτέρω χαλάρωση των κεφαλαιακών 
ελέγχων
Επιστροφή καταθέσεων
Αποτελεσματική διαχείριση του 
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Σημείωση: * ** για τα έτη 2017 και 2018 παραθέτουμε τις εαρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Μάιος 2017)

Πληθωρισμός (ΕνΔΤΚ) 0,0 1,2 1,1
μ ή ρ η

προβλήματος των κόκκινων δανείων



Η επιστροφή του πραγματικού ΑΕΠ στα προ κρίσης επίπεδα 
αναμένεται να διαρκέσει πολλά χρόνια
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Επιστροφή του πραγματικού ΑΕΠ 
στα προ κρίσης επίπεδα (2007)
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Σύμφωνα με τις εαρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Προέκταση σταθερών ρυθμών οικονομικής μεγέθυνσης

Π
ρα

Σύμφωνα με τις εαρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
(Μάιος 2017) ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης για τα έτη 
2017 και 2018 εκτιμάται στο 2,1% και 2,5% αντίστοιχα.
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Η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας προϋποθέτει
την αύξηση των επενδύσεων (παγίων) ως ποσοστό του ΑΕΠ
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2017 & 2018
Εαρινές προβλέψεις 
της Ευρωπαϊκής 

ΕπιτροπήςΔεξιός κάθετος άξονας
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ς %

Επιτροπής
(Μάιος 2017)

55.2% 
Ευρωζώνη

Δεξιός κάθετος άξονας
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20.8% 
Ευρωζώνη
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Η ενίσχυση της ποιότητας των θεσμών αποτελεί το κλειδί για την 
είσοδο της χώρας μας σε ένα βιώσιμο μονοπάτι οικονομικής μεγέθυνσης

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2007-2016 η ελληνική οικονομία βίωσε τη δική της 
«μεγάλη οικονομική ύφεση» - «The Greek Great Depression»

Α ό  2007 έ   2013  ό ΑΕΠ ώθ  ά 26 5%   Από το 2007 μέχρι το 2013 το πραγματικό ΑΕΠ συρρικνώθηκε κατά 26,5% και το 
ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε στο 27,5% (από 7,8% το 2008). Τα τελευταία τρία χρόνια η 
εγχώρια οικονομική δραστηριότητα χαρακτηρίζεται ως στάσιμη. 

Λ βά  ’ ό   ό δ   ώθ   λ ί  ό   δί  Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την πρόοδο που σημειώθηκε τα τελευταία χρόνια στα πεδία: 
1ον της δημοσιονομικής εξυγίανσης, 2ον της ανάκτησης ανταγωνιστικότητας, 3ον της 
εφαρμογής διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και 4ον της πολιτικής συναίνεσης αναφορικά 
με τη διασφάλιση της θέσης της Ελλάδος ως μέλος της ΕΕ και της ΟΝΕ, η ελληνική με τη διασφάλιση της θέσης της Ελλάδος ως μέλος της ΕΕ και της ΟΝΕ, η ελληνική 
οικονομία έχει τη δυνατότητα να ξεφύγει από την παγίδα στασιμότητας και να περάσει 
σε φάση βιώσιμης ανάκαμψης.

Η αποτελεσματική εφαρμογή του 3ου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής Η αποτελεσματική εφαρμογή του 3 προγράμματος οικονομικής προσαρμογής 
(3ΠΟΠ) και η ενίσχυση της αξιοπιστίας στην άσκηση οικονομικής πολιτικής δύναται να 
έχουν διττή θετική επίδραση στην οικονομία: 1ον στη βραχυχρόνια περίοδο μέσω 
ενίσχυσης των επιχειρηματικών προσδοκιών μπορούν να οδηγήσουν σε βελτίωση του 

ύ λί  ύξ   ζή    ή   2ον  ό  οικονομικού κλίματος, αύξηση της ζήτησης και της παραγωγής και 2ον στη μακροχρόνια 
περίοδο μέσω της υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων που συνοδεύουν το 3ΠΟΠ μπορούν 
να έχουν θετική συνεισφορά στην παραγωγικότητα και ως εκ τούτου στον ρυθμό 
μεγέθυνσης του δυνητικού προϊόντος της οικονομίας.
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Σας ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας!
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Disclaimer

This document has been issued by Eurobank Ergasias S.A. (Eurobank) and may not be reproduced in any

Disclaimer

manner. The information provided has been obtained from sources believed to be reliable but has not been
verified by Eurobank and the opinions expressed are exclusively of their author. This information does not
constitute an investment advice or any other advice or an offer to buy or sell or a solicitation of an offer to buy
or sell or an offer or a solicitation to execute transactions on the financial instruments mentioned. The
investments discussed may be unsuitable for investors depending on their specific investment objectives theirinvestments discussed may be unsuitable for investors, depending on their specific investment objectives, their
needs, their investment experience and financial position. No representation or warranty (express or implied) is
made as to the accuracy, completeness, correctness, timeliness or fairness of the information or opinions, all of
which are subject to change without notice. No responsibility or liability, whatsoever or howsoever arising, is
accepted in relation to the contents thereof by Eurobank or any of its directors, officers and employees.
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