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οι οσΕκα δΕν Εχουν ΕΓΓυήμΕνή αποδοσή και οι προήΓουμΕνΕσ αποδοσΕισ δΕν διασΦαΛιΖουν τισ μΕΛΛοντικΕσ

Η δυναμική της ελληνικής οικονομίας

ή ελληνική οικονομία ξεχώρισε με τις επιδόσεις της το 2022, 
καθώς επέτυχε ισχυρή οικονομική μεγέθυνση το α΄εξάμη-
νο του έτους, με το ρυθμό αύξησης του αΕπ της χώρας να 
ανέρχεται σε 7,8% σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας σημαντικά 
τον αντίστοιχο μέσο όρο των χωρών της Ευρωζώνης (πηγή: 
ΕΛστατ). παρά το γεγονός ότι ο υψηλός πληθωρισμός και η 
συνεχιζόμενη αύξηση των επιτοκίων από την Εκτ αναμένεται 
να λειτουργήσουν ανασταλτικά στην οικονομική δραστηριό-
τητα της χώρας, εκτιμάται ότι το 2023 η Ελλάδα θα εμφανί-
σει ρυθμούς ανάπτυξης περί το 1,0% έναντι μόλις 0,3% της 
Ευρωζώνης, σύμφωνα με προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής. ή Επιτροπή επίσης προβλέπει ότι η χώρα μας θα 
γυρίσει το 2023 σε πρωτογενές πλεόνασμα, ενώ και ο λόγος 
αΕπ/χρέος αναμένεται να μειωθεί στο 161,9% επιτυγχάνο-
ντας τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση μεταξύ όλων των χω-
ρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επιπρόσθετα, αναμένεται να επιταχυνθεί ο ρυθμός πραγ-
ματοποίησης νέων επενδύσεων, κυρίως λόγω της εισροής 
σημαντικών κεφαλαίων από το Ευρωπαϊκό ταμείο ανάκαμ-
ψης (Recovery and Resilience Facility) κατά την περίοδο 
2021-2026. οι επενδύσεις αυτές αφορούν κυρίως σε τομείς 
υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως οι νέες τεχνολογίες και η 
πράσινη ανάπτυξη, δίνοντας περαιτέρω ώθηση στη μεγέθυν-
ση του αΕπ.
ή ελληνική οικονομία έχει αποκτήσει σημαντική εξωστρέφεια, 
συμμετέχοντας με επιτυχία στο διεθνή ανταγωνισμό. Όπως 

απεικονίζει το διάγραμμα, το 2010 οι εξαγωγές αντιπροσώ-
πευαν περίπου του 20% του αΕπ της χώρας, ενώ το 2021 
αυτό έχει ανέλθει σε 41%, ποσοστό υψηλότερο από το αντί-
στοιχο χωρών όπως η Γαλλία, η ισπανία και η ιταλία. ή Ελλά-
δα επίσης έχει αυξήσει σημαντικά τις εξαγωγές αγαθών υψη-
λής τεχνολογίας, που προσεγγίζουν ως ποσοστό του αΕπ 
αυτό της τεχνολογικά προηγμένης Γερμανίας (πηγή: World 
Bank). τα παραπάνω στοιχεία καταδεικνύουν ότι οι εξαγωγές 
της χώρας δεν έχουν μόνο αυξηθεί εντυπωσιακά σε σχέση 
με το πρόσφατο παρελθόν, αλλά έχουν επίσης αναβαθμιστεί 
ποιοτικά, βελτιώνοντας τη συνολική ανταγωνιστικότητα της 
ελληνικής οικονομίας. 

Πηγή: World Bank national accounts data

Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (ως % του αΕπ)



ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παρούσα ανασκόπηση αφορούν σε παρελθούσες υπηρεσίες 
και συναλλαγές και δεν συνιστούν δεσμευτική ή ασφαλή πρόβλεψη ως προς την αντίστοιχη απόδοση των υπηρεσιών και συναλλαγών αυτών στο μέλλον. H παρούσα έχει
σκοπό ενημερωτικό και δεν επιτρέπεται η με οποιοδήποτε τρόπο, μερική ή ολική αναπαραγωγή ή δημοσίευσή της χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της ALPHA
TRUST. μέρος των πληροφοριών και των στοιχείων της παρούσας έχουν αντληθεί από αξιόπιστες πηγές, χωρίς να παρέχεται καμία εγγύηση για την ακρίβεια και την
εγκυρότητά τους, οι δε εκτιμήσεις που τυχόν περιέχονται δεν συνιστούν καθ' οιονδήποτε τρόπο ανάλυση, προτροπή (ή το αντίθετο) ή επενδυτική συμβουλή για
πραγματοποίηση συναλλαγών. ή ALPHA TRUST δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε επενδυτική κίνηση, που ενδεχομένως πραγματοποιηθεί, βάσει των εκτιμήσεων που 
δημοσιεύονται στην παρούσα, καθώς οι αγορές χρήματος και κεφαλαίου υπόκεινται σε απρόβλεπτες διακυμάνσεις και η απόδοση των επενδύσεων είναι πιθανόν να αποβεί 
ζημιογόνος ή κερδοφόρος και συνεπώς σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι εγγυημένη.
περισσότερες πληροφορίες για τα α/κ ALPHA TRUST, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών πληροφοριών τυχόν κατηγοριών μεριδίων τους, μπορούν να αντληθούν από τα
έγγραφα «Βασικές πληροφορίες για τους Επενδυτές», τα σχετικά ενημερωτικά δελτία, τους κανονισμούς, τις εξαμηνιαίες και τις ετήσιες εκθέσεις. τα προαναφερόμενα έντυ-
πα καθώς και άλλες πληροφορίες όπως οι τιμές των μεριδίων των α/κ, διατίθενται στην ελληνική γλώσσα μέσω διαδικτύου από την ιστοσελίδα της εταιρείας https://www.
alphatrust. gr ή δωρεάν σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της εταιρείας (τατοΐου 21, 145 61 κηφισιά) και τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της ALPHA TRUST.
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από μια σειρά αναβαθμίσεων από τους ξένους οίκους πιστοληπτικής 
αξιολόγησης την τελευταία τριετία, βρίσκεται πλέον μία μόνο θέση κάτω 
από την πολυπόθητη επενδυτική βαθμίδα, την οποία αναμένεται να 
ανακτήσει εντός του 2023. ή αγορά ομολόγων φαίνεται ότι αποτιμά τις 
θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, καθώς η απόδοση των 
10ετών κρατικών ομολόγων της Ελλάδας συγκλίνει με των αντίστοιχων 
ομολόγων της ιταλίας (πηγή: Bloomberg).
Όμως και η αγορά μετοχών πιστοποιεί την αδιαμφισβήτητη πρόοδο που 
έχει σημειώσει η ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια, καθώς ο Γενι-
κός δείκτης τιμών του χ.α. σημείωσε το 2022 άνοδο +4,08%, υπεραπο-
δίδοντας των σημαντικότερων χρηματιστηριακών αγορών. 
το 2023 θα χαρακτηριστεί από σημαντικές αβεβαιότητες σε παγκόσμιο 
επίπεδο που ενδεχομένως θα επηρεάσουν και τη χώρα μας. ωστόσο 
εξελίξεις όπως οι επικείμενες εισροές κεφαλαίων από το Ευρωπαϊκό 
ταμείο ανάκαμψης, η διαφαινόμενη ανάκτηση της επενδυτικής βαθμί-
δας και η ολοκλήρωση επιχειρηματικών συμφωνιών που κυοφορούνται, 
θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως καταλύτες τόσο για τη μελλοντική 
πορεία της οικονομίας της χώρας, όσο και για την ενίσχυση του αγορα-
στικού ενδιαφέροντος στο χρηματιστήριο αθηνών.

Οι προοπτικές του νέου έτους

αξιοσημείωτη πρόοδο έχει σημειώσει και ο τρα-
πεζικός κλάδος που αποτελεί τον «αιμοδότη» της 
εγχώριας οικονομίας, καθώς τα NPLs (μη εξυπη-
ρετούμενα δάνεια) έχουν διαμορφωθεί σε μονο-
ψήφιο ποσοστό ως προς το σύνολο των δανείων 
για τις συστημικές τράπεζες της χώρας, συγκλίνο-
ντας σταδιακά προς τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, που 
ωστόσο εξακολουθεί να παραμένει χαμηλότερος. 
ή βελτίωση της εικόνας της ελληνικής οικονομίας 
για τους εταίρους και τις αγορές αντικατοπτρίζεται 
και στο γεγονός ότι η Ελλάδα εξήλθε τον αύγου-
στο του 2022 από το καθεστώς της ενισχυμένης 
εποπτείας στο οποίο είχε ενταχθεί το 2018. Έπειτα 

απόδοση 10ετών κρατικών ομολόγων

Πηγή: Bloomberg


