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Ιδιωηική, Γημόζια Γαπάνη και Δπενδύζεις Παγίοσ Κεθαλαίοσ 

Όπσο θαη ην 2017, ζεκαληηθό κνριό αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο απεηέιεζαλ, ην 2018, ε απμεκέλε 

ηδησηηθή θαη δεκόζηα δαπάλε, θαζώο θαη νη αθαζάξηζηεο επελδύζεηο παγίνπ θεθαιαίνπ. Δεκόζηα 

θαη Ιδησηηθή Δαπάλε, θαηαγξάθνπζεο, από θνηλνύ, αύμεζε 2,9%, αλήιζαλ, ην 2018, ζην επίπεδν 

ησλ €2.440,5 δηο, έλαληη €2.371,0 δηο ην 2017, €2.291,1 δηο ην 2016 θαη €2.218,3 δηο ην 2015.  

Η ηδησηηθή δαπάλε απμήζεθε ζεκαληηθά θαη ην 2018, αλεξρόκελε ζε €1.777,5 δηο (ηξέρνπζεο ηηκέο) 

ή 2,6%, έλαληη 2017 (€1.732,2 δηο), κεηά ηελ ηδηαίηεξα ηζρπξή εηήζηα άλνδν ην πξνεγνύκελν έηνο 

(3,4%, έλαληη €1.675,6 δηο ην 2016). Μάιηζηα, λνηθνθπξηά θαη ηδησηηθνί νξγαληζκνί δηέζεζαλ ην 

2018 πεξηζζόηεξα ρξήκαηα ζε όιεο ηηο θαηεγνξίεο δαπαλώλ, κε ηηο πςειόηεξεο απμήζεηο λα 

αθνξνύλ: Τπεξεζίεο θηινμελίαο/εζηίαζεο (+4,8%), ηξόθηκα/πνηά θαη θαπληθά είδε (+4,1%), 

κεηαθνξέο/ηειεπηθνηλσλίεο +3,4%, δηαζθέδαζε/δξαζηεξηόηεηεο ειεύζεξνπ ρξόλνπ/πνιηηηζκόο 

(+2,5%) θαη ινηπέο δαπάλεο (2,3%), ελώ κείσζε, έλαληη 2017, εκθάληζε κόλνλ ε θαηεγνξία 

δαπαλώλ έλδπζε/ππόδεζε (-0,1%).  

Παξάιιεια, ζεκαληηθή αύμεζε 3,8% θαηέγξαςαλ ην 2018 θαη νη δεκόζηεο δαπάλεο, αλεξρόκελεο 

ζε €663,1 δηο (ηξέρνπζεο ηηκέο), έλαληη €638,9 δηο ην 2017, €616,5 δηο ην 2016 θαη €587,4 δηο ην 

2015.  

Σέινο, ώζεζε ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε πξνζέδσζαλ ην 2018 θαη νη αθαζάξηζηεο (ηδησηηθέο θαη 

δεκόζηεο) επελδύζεηο παγίνπ θεθαιαίνπ, νη νπνίεο αλήιζαλ ζε €705,7 δηο (ηξέρνπζεο ηηκέο), 

παξνπζηάδνληαο άλνδν 6,0%, έλαληη πξνεγνπκέλνπ έηνπο (2017: €665,7 δηο, +5,0%, 2016: €634,0 

δηο, +4,7%). Αύμεζε θαηεγξάθε θαηά ην ππό εμέηαζε έηνο θαη ζηηο ηξεηο γεληθέο θαηεγνξίεο 

επελδύζεσλ παγίνπ θεθαιαίνπ, ήηνη α) κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ/νρεκάησλ (5,0%), β) 

εγθαηαζηάζεσλ (7,9%) θαη γ) ινηπώλ επελδύζεσλ –πεξηιακβάλεη επελδύζεηο ζε ηνκείο έξεπλαο, 

θαηλνηνκίαο θαη αλάπηπμεο ινγηζκηθνύ/βάζεσλ δεδνκέλσλ θιπ.- (2,6%), όπσο θαηαδεηθλύεη ν 
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 Ποζά ζε διρ Εςπώ (ηπέσοςζερ ηιμέρ) 2018 Μεηαβολή 
(%) 2017 2016 

ύνολο Ακαθάριζηων 

Δπενδύζεων Παγίοσ Κεθαλαίοσ 
705,711 6,0 665,722 634,029 

Μηχανολογικός Εξοπλιζμός/ 

Οχήμαηα 
226,004 5,0 215,214 206,502 

Εγκαηαζηάζεις 352,566 7,9 326,630 307,114 

Λοιπές Επενδύζεις 127,141 2,6 123,878 120,413 


