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Η Ελληνική οικονομία έχει επιστρέψει στην ύφεση 
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Ετήσιοι ρυθμοί ανάπτυξης (ετήσιες % μεταβολές όγκου ΑΕΠ) 

Ετήσια % μεταβολή τριμηνιαίου ΑΕΠ 



Οι προβλέψεις για απασχόληση και ανεργία αναθεωρήθηκαν 
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    Απασχόληση (ετήσια % μεταβολή) Ποσοστό ανεργίας (%) 



Το οικονομικό κλίμα επιδεινώθηκε 
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Δείκτης οικονομικού κλίματος 

    



Ο κύκλος εργασιών στη βιομηχανία συρρικνώνεται 
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Γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία 
Ποσοστιαία μεταβολή σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους 

    

Εξέλιξη γενικού δείκτη κύκλου εργασιών στη βιομηχανία  



Τα spreads των ομολόγων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα  
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Εξέλιξη διαφορικού επιτοκίου 10ετούς Ομολόγου Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) 

    



Το κόστος δανεισμού διατηρείται υψηλό 
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Εξέλιξη επιτοκίου Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ)  
3μηνης και 6μηνης διάρκειας 

         



Το Χρηματιστήριο κατέγραψε σημαντικές απώλειες 

8 

Γενικός Δείκτης Χρηματιστηρίου Αθηνών 

         

Εξέλιξη αγοραίας κεφαλαιοποίησης συστημικών τραπεζών (εκατ. ευρώ) 



Η δημόσια οικονομία επιστρέφει σε οριακές καταστάσεις 
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Πρωτογενές αποτέλεσμα Γενικής Κυβέρνησης (% ΑΕΠ, μεθοδολογία Προγράμματος) 

         

*: Εκτίμηση Προϋπολογισμού 2016. Η Κυβέρνηση υποστηρίζει ότι θα υπάρξει, τελικά, μικρό πρωτογενές 
πλεόνασμα. Σε κάθε περίπτωση, το όποιο αποτέλεσμα του 2015 θα εδράζεται σε πρόσθετα μέτρα ύψους 
1% του ΑΕΠ για το 2015. 



Η δημοσιονομική προσαρμογή παλινδρομεί σε μη ενδεδειγμένο 
μίγμα 
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Κατανομή μέτρων  
μεταξύ εσόδων και δαπανών (2015-2016)     

Σύνθεση μέτρων δαπανών (2015-2016) 



Τα φορολογικά έσοδα παραμένουν καθηλωμένα, παρά τη 
«φοροκαταιγίδα» 
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Φορολογικά έσοδα για το 2015 (σε εκατ. ευρώ) 

    



Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ιδιωτών διογκώθηκαν 
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Νέο ληξιπρόθεσμο χρέος έως τον 
προηγούμενο μήνα από το μήνα αναφοράς  

(σε δισ. ευρώ) 

Σύνολο φορολογικών οφειλών ιδιωτών  
(σε δισ. ευρώ) 



Οι επιστροφές φόρων είναι μειωμένες 
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Επιστροφές φόρων (σε εκατ. ευρώ) 



Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δημοσίου «εκτοξεύθηκαν» 
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Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις Γενικής Κυβέρνησης (εκατ. ευρώ) 

         



Η Κυβέρνηση προέβη σε εσωτερικό αναγκαστικό δανεισμό 
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Καταθέσεις Γενικής Κυβέρνησης (εκατ. ευρώ) 

         

Καταθέσεις φορέων Γενικής Κυβέρνησης και repos (εκατ. ευρώ) 



Οι καταθέσεις συρρικνώθηκαν… 
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Καταθέσεις επιχειρήσεων και νοικοκυριών  
(κάτοικοι εσωτερικού, εκατ. ευρώ) 

         



…και η εξάρτηση από την ΕΚΤ αυξήθηκε, στερώντας ρευστότητα 
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Εξέλιξη καταθέσεων και δανεισμού από το Ευρωσύστημα (σε εκατ. ευρώ) 

         



Η αποτίμηση των τραπεζικών μετοχών κατέρρευσε 
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Αποτίμηση συμμετοχής Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 
στις συστημικές τράπεζες (δισ. ευρώ) 

         



Η ανακεφαλαιοποίηση «εξαέρωσε» τη συμμετοχή του Δημοσίου 
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Εξέλιξη ποσοστού συμμετοχής Ελληνικού Δημοσίου  
μέσω του ΤΧΣ στις συστημικές τράπεζες (%) 

         



Η βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους επιδεινώθηκε 
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Προβλέψεις για την βραχυπρόθεσμη εξέλιξη του δημοσίου χρέους (% του ΑΕΠ) 

         


