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Στον αστερισμό της ανάκαμψης η ελληνική
οικονομία, σύμφωνα με τον ΣΕΒ
2020/01/17 16:47 στην κατηγορία ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ελληνική οικονομία κινείται στον αστερισμό της ανάκαμψης και προοιωνίζεται
επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης το 2020, καθώς και τα μέτρα οικονομικής
πολιτικής αναμένεται να αρχίσουν να αποδίδουν καρπούς, σύμφωνα με το μηνιαίο
δελτίο του ΣΕΒ.
Ειδικότερα, το 2019 σημειώνεται επιτάχυνση της μεταποιητικής παραγωγής και των
κατασκευών, παρά την επιβράδυνση των λιανικών πωλήσεων και των εξαγωγών, και
παρά την εμφάνιση ενδείξεων κόπωσης της απορρόφησης της ανεργίας, καθώς οι
επενδύσεις δεν έχουν αρχίσει ακόμη να τονώνουν τις συνθήκες απασχόλησης στην
οικονομία ενώ και η διεθνής συγκυρία παραμένει αρνητική.
Σημαντική εξέλιξη, ενδεικτική της ανάκαμψης που σημειώνεται στην οικονομία είναι
η ενίσχυση της μεταποιητικής παραγωγής χωρίς καύσιμα κατά 3,8% το 11μηνο
του 2019 έναντι 2,7% το αντίστοιχο διάστημα του 2018, με τα τρόφιμα (+1,8%), τα
φάρμακα (+24,8%), τα πλαστικά (+7,8%), τα ηλεκτρονικά προϊόντα (+25,9%) και τον
ηλεκτρολογικό εξοπλισμό (+6,4%) να σημειώνουν υψηλές επιδόσεις.

Αντιθέτως, τα μη μεταλλικά ορυκτά, τα βασικά μέταλλα και τα ορυχεία-λατομεία
εμφανίζουν κάμψεις, που συνδέονται, όμως, περισσότερο με τις αβεβαιότητες στις
εξαγωγές λόγω των εμπορικών ανταγωνισμών, ενώ και η παραγωγή ηλεκτρισμού
καταγράφει πτώση λόγω της αναδιάρθρωσης της ΔΕΗ και παρά την αύξηση της
παραγωγής από μονάδες φυσικού αερίου και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Σημειώνεται, πάντως, ότι η κατανάλωση ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου
αυξήθηκε στο 10μηνο του 2019 κατά 2,3% και 17,5% αντίστοιχα, ενώ είχε μειωθεί
κατά 1,2% και 5% αντίστοιχα πέρυσι, στοιχεία που αναδεικνύουν την επιτάχυνση της
οικονομικής δραστηριότητας στη διάρκεια του 2019.
Επίσης, ο δείκτης όγκου στις κατασκευές σημειώνει βελτίωση, από -14,5% το 9μηνο
του 2018 σε -4,2% το 9μηνο του 2019. Στο πλαίσιο αυτό οι κατασκευές κτιρίων
(κατοικίες, γραφεία κ.λπ.) αυξάνουν στο 9μηνο του 2019 κατά 0,1% έναντι -8,7%
πέρυσι και οι κατασκευές υποδομών (δρόμοι, γέφυρες, ύδρευση, λιμάνια κλπ.)
σημειώνουν πτώση 8,7% στο 9μηνο του 2019 έναντι 17,5% πέρυσι
Συνεπώς, η επανεκκίνηση της οικοδομής φαίνεται να έχει ξεκινήσει, όπως περαιτέρω
τεκμαίρεται και από την αύξηση της παραγωγής προϊόντων από σκυρόδεμα, τσιμέντο
και γύψο κατά +1,3% το 11μηνο του 2019 έναντι -0,5% πέρυσι.
Επίσης, όσον αφορά στην αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας βάσει όγκου
αδειών, παρατηρείται μία “έκρηξη” οικοδομικών αδειών από το καλοκαίρι του 2019,
όταν έγινε γνωστή η πρόθεση της κυβέρνησης να εξαιρέσει την οικοδομή από τον
ΦΠΑ (ετήσια μεταβολή +22% τον Ιούλιο 2019, +38% τον Αύγουστο 2019 και +61%
τον Σεπτέμβριο 2019). Συνεπώς, αναμένεται να ενταθεί σημαντικά η οικοδομική
δραστηριότητα τους επόμενους 18 μήνες, με τις επενδύσεις σε κατοικίες να
ενισχύονται ιδιαιτέρως.
Από την άλλη πλευρά, ο όγκος των λιανικών πωλήσεων στο 10μηνο Ιαν. – Οκτ.
αυξήθηκε κατά 0,8% το 2019 έναντι 1,4% το 2018, με την επιβράδυνση να
χαρακτηρίζει τα καταστήματα τροφίμων (+0,6% το 2019 έναντι +2,2% το 2018) και
τα λοιπά καταστήματα πλην καυσίμων (+0,6% το 2019 έναντι +1,6% το 2018).
Στα τελευταία υπάρχει, πάντως, σημαντική επιτάχυνση πωλήσεων στους κλάδους
ηλεκτρικών ειδών και οικιακού εξοπλισμού (+6,9% το 2019 έναντι +5,1% το
2018), και, βιβλίων-χαρτικών-ειδών δώρου που περιλαμβάνουν τις πωλήσεις κινητών
τηλεφώνων και ηλεκτρονικών προϊόντων (+10,5% το 2019 έναντι +1,9% το 2018).
Η αξία, επίσης, του δείκτη κύκλου εργασιών στις υπηρεσίες στο 9μηνο Ιαν. –
Σεπ. αυξήθηκε κατά 3,3% το 2019 έναντι 6,3% το 2018. Αν και η συνολική εικόνα
είναι εικόνα επιβράδυνσης και στα αγαθά και στις υπηρεσίες, η κλαδική σύνθεση των
μεταβολών ενδεχομένως καταγράφει μία μετατόπιση δαπανών προς αγαθά και

υπηρεσίες υψηλότερης εισοδηματικής ελαστικότητας και εισαγωγικής προέλευσης.
Αυτό αποκαλύπτει έναν έρποντα καταναλωτικό δυναμισμό που στηρίζεται
περισσότερο στις προσδοκίες και που αναμένεται να εδραιωθεί εάν η οικονομία
αρχίσει να δημιουργεί μεγαλύτερη απασχόληση και εισοδήματα λόγω επενδύσεων.
Τέλος, στις εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα και πλοία, σημειώθηκε αύξηση
5,1% στο 11μηνο του 2019, από 11,3% πέρυσι, με την επιβράδυνση να οφείλεται
κυρίως στην πτώση των εξαγωγών λαδιού κατά 45% (συγκυριακά) και των εξαγωγών
βιομηχανικών ειδών κατά πρώτη ύλη κατά 3,6% (εμπορικοί ανταγωνισμοί διεθνώς).
Όλες οι άλλες εξαγωγές παρουσιάζουν αξιοσημείωτες αυξήσεις στο 11μηνο 2019:
τρόφιμα +3,4% (+6,7% πέρυσι), χημικά +16,5% (+14,1% πέρυσι), μηχανήματα
+8,7% (+13,3% πέρυσι), διάφορα βιομηχανικά είδη +22,5% (+10,5% πέρυσι).
Σημαντική επιτάχυνση εμφανίζεται, πάντως, στον τουρισμό, με εισπράξεις στο
10μηνο €17,5 δισ. (€15,5 δισ. πέρυσι), ή 13,1%, και αφίξεις 29,7 εκατ. ατόμων από
28,7 εκατ. πέρυσι, ή 3,7%. Οι εισπράξεις από μεταφορές στο 10μηνο του 2019
διαμορφώθηκαν, επίσης, σε €14,4 δισ. (+5% από πέρυσι) και οι εισπράξεις από λοιπές
υπηρεσίες (δραστηριότητες κατασκευαστικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό,
εξαγωγές λογισμικού, τεχνολογίας κλπ.) σε €3,7 δισ. (+2,3% από πέρυσι). Συνολικά,
οι εισπράξεις από τις εξαγωγές υπηρεσιών είναι αρκετά ικανοποιητικές.
Παράλληλα, το οικονομικό κλίμα βελτιώθηκε περαιτέρω τον Δεκέμβριο του 2019,
παρά το διεθνές περιβάλλον αβεβαιότητας και εντάσεων, με τον σχετικό δείκτη να
παραμένει σε πολύ υψηλότερα επίπεδα στην Ελλάδα από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη
(109,5 μονάδες στην Ελλάδα και 101,5 μονάδες στην Ευρωζώνη).
Επίσης, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης συνεχίζει να αντανακλά την
αυξανόμενη αισιοδοξία των νοικοκυριών, ενώ ταυτόχρονα το ποσοστό ανεργίας
εξακολουθεί να μειώνεται μέχρι και τον Οκτώβριο του 2019, αν και με
επιβραδυνόμενο ρυθμό.
Παράλληλα, η ενίσχυση του πληθωρισμού, ιδίως τους τελευταίους μήνες του 2019,
καταδεικνύει αυξημένη ζήτηση στην αγορά, την ώρα που η πιστωτική επέκταση προς
τις επιχειρήσεις παραμένει θετική για 12ο συνεχόμενο μήνα τον Νοέμβριο του 2019
και οι καταθέσεις των νοικοκυριών εμφανίζουν άνοδο.
Διαβάστε εδώ το μηνιαίο δελτίο του ΣΕΒ

