
 

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 (1ο ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ) 

Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται από ελληνικές & διεθνείς 
διατάξεις. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση ή μετάφραση του παρόντος, τμηματικά, 
περιληπτικά ή συνολικά,  χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.,.  Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρείται η αποθήκευση ή 
αντιγραφή τμημάτων του παρόντος σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και χωρίς αυτό να σημαίνει τη 
με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. 

 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ & ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ  
 
ΕΛΛΑΔΑ 

Μετά την ολοκλήρωση των προαπαιτούμενων εκταμιεύθηκε η δόση των €2 
δισεκ. από τον ESM ενώ το Eurogroup έδωσε θετική εισήγηση για την 
αποδέσμευση των €10 δισεκ. της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. 
Ταυτόχρονα, με βάση τα αποτελέσματα των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου 
από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες εκτιμάται ότι το ποσό που θα αντληθεί 
από το ΤΧΣ είναι χαμηλότερο των €10 δισεκ., συνεπώς αναμένουμε μια θετική 
επίπτωση στην μεταβολή του δημοσίου χρέους (2015: 180,2% του ΑΕΠ). 
Παράλληλα σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση της ΕΛΣΤΑΤ το πραγματικό ΑΕΠ 
υποχώρησε κατά μόλις 0,5%  QoQ  το γ’  τρίμηνο και αυξήθηκε κατά 0,4%  σε 
ετήσια βάση το εννεάμηνο. Στο πλαίσιο αυτό οι θετικότερες προβλέψεις του 
προϋπολογισμού (2015: 0%, 2016: -0,7%) οδήγησαν σύμφωνα με το ΥΠΟΙΟ σε 
μείωση του βάρους των δημοσιονομικών παρεμβάσεων κατά περίπου €500  
εκατ..  
 
 Η πορεία της ελληνικής οικονομίας προς την ομαλοποίηση θα είναι σταδιακή 
με βασικά στάδια την τυπική ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των 
τραπεζών, την ψήφιση του προϋπολογισμού του 2016, την ολοκλήρωση της 1ης 
αξιολόγησης του Προγράμματος μετά την οποία αναμένουμε να δούμε τα 
πρώτα βήματα απελευθέρωσης στην κίνηση κεφαλαίων, την αποδοχή των 
ελληνικών ομολόγων ως ενέχυρο από την ΕΚΤ και τη συμμετοχή ελληνικών 
ομολόγων στο πλαίσιο ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ, την υλοποίηση των 
πρώτων αποκρατικοποιήσεων και την απρόσκοπτη εκταμίευση των 
υπολειπόμενων δόσεων εντός του προγράμματος. 
 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

Πολύ πιθανή εκτιμούμε ότι είναι η αύξηση (κατά 25 μβ) του βασικού επιτοκίου 
από τη FED στη συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στα μέσα Δεκεμβρίου, 
σηματοδοτώντας την έναρξη της διαδικασίας επιστροφής στην «κανονικότητα» 
της νομισματικής πολιτικής. Όμως, εκτιμούμε ότι αυτή θα υλοποιηθεί με 
αρκετά σταδιακό τρόπο. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, η αμερικανική 
οικονομία κινήθηκε κατά τη διάρκεια του γ’ τριμήνου με ετήσιο ρυθμό 
ανάπτυξης 2,2%,  ενώ για το σύνολο του 2015  εκτιμούμε ότι ο μέσος ετήσιος 
ρυθμός θα διαμορφωθεί στο 2,5%. 

 
Σύμφωνα με τις προσδοκίες που προεξοφλούν οι αγορές και τη ρητορική των 
μελών της ΕΚΤ εκτιμούμε ότι είναι πολύ πιθανή η περαιτέρω χαλάρωση της 
νομισματικής πολιτικής στη συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στις αρχές 
Δεκεμβρίου. Πιθανότερη αναμένεται η μείωση (κατά 10 μβ) του επιτοκίου 
αποδοχής καταθέσεων και η χρονική επέκταση του ακολουθούμενου 
προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης για την αποτελεσματικότερη 
αντιμετώπιση του πολύ χαμηλού πληθωρισμού. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα 
στοιχεία, η οικονομία της Ευρωζώνης κινήθηκε κατά τη διάρκεια του γ’  
τριμήνου με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 1,6%,  ενώ για το σύνολο του 2015  
εκτιμούμε ότι ο μέσος ετήσιος ρυθμός θα διαμορφωθεί στο 1,5%.   
 

 
 

Ετήσιος ρυθμός μεταβολής (%) πραγματικού 
ΑΕΠ Ελλάδας-Ευρωζώνης  

 
Πηγές:	Eurostat,	ΕΛ.ΣΤΑΤ.	
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ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
ΕΛΛΑΔΑ 

· Αναθεώρηση των μακροοικονομικών προβλέψεων του 
Προϋπολογισμού. Εντός στόχων του τρίτου προγράμματος το 
πρωτογενές αποτέλεσμα.   

· Ανάπτυξη το 9μηνο 0,4%ΥοΥ,  αναθεώρηση των προβλέψεων μας 
για μηδενική ανάπτυξη φέτος και οριακή ύφεση το 2016. 

· Το ελληνικό Δημόσιο άντλησε μέσω ΕΓΕΔ €2,8 δισεκ.  
· Στο 24,6% το ποσοστό ανεργίας τον Αύγουστο. 
· Στο -0,9% ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο. 
· Αύξηση του δείκτη βιομηχανικής παραγωγής το Σεπτέμβριο. 
· Μείωση του δείκτη κύκλου εργασιών στη μεταποίηση  το 

Σεπτέμβριο.  
· Μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας τον Αύγουστο. 
· Μείωση του δείκτη τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία το 

Σεπτέμβριο.  
· Μεγαλύτερο το πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 

το Σεπτέμβριο. 
 
Στις 23/11, μετά την ολοκλήρωση από την ελληνική κυβέρνηση της 
πρώτης ομάδας των προαπαιτούμενων, εγκρίθηκε η εκταμίευση της 
δόσης των €2  δισεκ.  από τον ESM,  η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την 
εξυπηρέτηση του χρέους και για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
και συγχρηματοδοτούμενων έργων που χρηματοδοτούνται από 
διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ. Η εκταμίευση πραγματοποιήθηκε στις 24/11 
και η αποπληρωμή του ποσού αυτού ορίστηκε να πραγματοποιηθεί σε 
ετήσιες δόσεις από τις 20/8/2034-20/8/2059. Επίσης, στις 23/11 το 
Eurogroup έδωσε θετική εισήγηση για την αποδέσμευση των €10 δισεκ., 
τα οποία προορίζονται για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών 
τραπεζών, και εστιάζει στην επιτάχυνση των συζητήσεων για το δεύτερο 
πακέτο προαπαιτούμενων, με στόχο να ολοκληρωθεί εγκαίρως η πρώτη 
αξιολόγηση του προγράμματος.  
 
Στις 13/11 η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε την πρώτη εκτίμηση για το ΑΕΠ του γ’  
τριμήνου ενώ αναθεώρησε τις εκτιμήσεις για τα προηγούμενα τρίμηνα.  
Συγκεκριμένα,  το γ’  τρίμηνο του έτους,  με βάση τα εποχικά εξομαλυμένα 
στοιχεία, το πραγματικό ΑΕΠ μειώθηκε κατά μόλις 0,5% σε τριμηνιαία 
βάση και κατά 0,4% σε ετήσια βάση. Συνακόλουθα κατά μέσο όρο το 
εννεάμηνο του 2015 καταγράφεται αύξηση της τάξεως του 0,4% ΥοΥ. 
Ταυτόχρονα, το ονομαστικό ΑΕΠ περιορίστηκε κατά 0,5% σε τριμηνιαία 
βάση και κατά 1,8%  σε ετήσια και συνολικά το εννεάμηνο μειώθηκε 
κατά μόλις 0,5% με αρνητικό αποπληθωριστή κοντά στο -0,8% 
(αναλυτικά στοιχεία: 27/11). Στη βάση αυτή αναθεωρούμε τις προβλέψεις 
μας και αναμένουμε σταθερότητα του πραγματικού ΑΕΠ το 2015 (0% 
YoY) και ύφεση σε εύρος -1,0% με 0,0% για το 2016. Η πρόβλεψη μας 
στηρίζεται στα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για ανάπτυξη 
0,4% ΥοΥ το εννεάμηνο και στην υπόθεση για αρνητικό τριμηνιαίο ρυθμό 
μεταβολής περί το -1,0%  το 4ο τρίμηνο.  Για το 2016  υπολογίζεται carry-  
over  effect  κοντά στο -0,9%  και υπόθεση για αύξηση του ΑΕΠ σε 
τριμηνιαία βάση από τα μέσα του έτους. 
 

 

 
 

 

 
 

Πραγματικό ΑΕΠ  
(ετήσια και τριμηνιαία % μεταβολή) 

 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ. 

Ονομαστικό ΑΕΠ  
(ετήσια και τριμηνιαία % μεταβολή) 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
 

 Στις 20/11 κατατέθηκε στη Βουλή ο κρατικός προϋπολογισμός. Οι 
προβλέψεις του προϋπολογισμού για τα μακροοικονομικά μεγέθη 
αναθεωρήθηκαν προς τα πάνω και παρουσιάζουν πλέον ουσιαστική 
σύγκλιση με τις δικές μας εκτιμήσεις για μηδενική ανάπτυξη φέτος και 
οριακή ύφεση το 2016 εξαιτίας κυρίως τεχνικών/στατιστικών 
επιδράσεων. Ειδικότερα,  σύμφωνα με τον προϋπολογισμό για το 2015  
αναμένεται σταθερότητα και μηδενικός ρυθμός μεταβολής (προηγ. εκτιμ.: 
-2,3%) και για το 2016 ηπιότερη ύφεση της τάξεως του -0,7% (προηγ. 
εκτιμ.: -1,3%). Οι θετικότερες εκτιμήσεις του προϋπολογισμού για τα 
μακροοικονομικά μεγέθη οδήγησαν σύμφωνα με το ΥΠΟΙΟ σε μείωση 
του βάρους των δημοσιονομικών παρεμβάσεων κατά περίπου €500 
εκατ. (σωρευτική απόδοση 2015-2016: €5,7 δισεκ.). Σύμφωνα με τον 
ορισμό του προγράμματος το ύψος του πρωτογενούς αποτελέσματος θα 
κινηθεί σε  -0,2%  του ΑΕΠ και +0,53%  του ΑΕΠ αντίστοιχα το 2015  και 
2016, δηλαδή εντός των στόχων του τρίτου προγράμματος. Το δημόσιο 
χρέος θα φτάσει τα €316,5 δισεκ. (180,2% του ΑΕΠ) το 2015. Το ποσό 
αυτό συμπεριλαμβάνει κεφάλαιο ύψους €10  δισεκ.  για την 
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Ωστόσο, μετά την ολοκλήρωση των 
αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου από τις τράπεζες φαίνεται ότι το ποσό 
αυτό θα είναι χαμηλότερο. Για το 2016 η μη-χρησιμοποίηση της δεύτερης 
δόσης των €15 δισεκ. για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών 
περιορίζει την αύξηση του δημόσιου χρέους της Γενικής Κυβέρνησης στα 
€327,6 δισεκ. (187,8% του ΑΕΠ). Ωστόσο, έναντι του προσχεδίου (όταν 
είχε προϋπολογιστεί την περίοδο 2015-2016 κεφάλαιο ύψους €25 δισεκ. 
για ανακεφαλαιοποίηση)  το χρέος υποχωρεί κατά €6  δισεκ.  έναντι των 
€15 δισεκ. των εκτιμήσεων μας. Με στόχο την εξόφληση ληξιπρόθεσμων 
υποχρεώσεων αναμένεται μεταβολή (αύξηση)  του χρέους κατά €700  
εκατ. το 2015 και €5,5 δισεκ. το 2016. Το Σεπτέμβριο του 2015 οι 
ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της ΓΚ συμπεριλαμβανομένων των εκκρεμών 
επιστροφών φόρων ανέρχονται στα €5,95 δισεκ.. 
 
Τον Νοέμβριο το ελληνικό Δημόσιο έχει πραγματοποιήσει, μέσω των 
Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς, δύο δημοπρασίες εντόκων 
γραμματίων αντλώντας συνολικά €2,8  δισεκ.:  (α)  στις 4  Νοεμβρίου ΕΓΕΔ 
26 εβδ. αντλώντας συνολικά €1,4 δισεκ. με απόδοση 2,97% 
(προηγούμενη 2,97%) ενώ η έκδοση καλύφθηκε 1,3 φορές (προηγούμενη 
1,3 φορές), (β) στις 11 Νοεμβρίου ΕΓΕΔ 13 εβδ. αντλώντας συνολικά €1,4 
δισεκ. με απόδοση 2,70% (προηγούμενη 2,70%) ενώ η έκδοση καλύφθηκε 
1,3 φορές (προηγούμενη 1,3 φορές). 
 
Τον Αύγουστο το ποσοστό ανεργίας, σύμφωνα με τα εποχικά διορθωμένα 
στοιχεία, διαμορφώθηκε στο 24,6% έναντι 26,2% τον Αύγ.’14 (Ιούλ.’15: 
24,9%).  Σε ετήσια βάση,  οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 67,4  χιλ.  
άτομα (1,9% ΥοΥ) και οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 78,1 χιλ. άτομα (-6,2% 
YoY). Επίσης, περιορίστηκαν κατά 36,5 χιλ. άτομα οι οικονομικά μη 
ενεργοί (-1,1% YoY). 
 
Το Οκτώβριο ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο -0,9% ΥοΥ (Οκτ.’ 14:          
-1,7%,   Σεπτ.’15: -1,7%).   Σε ετήσια βάση καταγράφεται πτώση του δείκτη  

 

 
 

 

 
 

	

 
	

 
Ποσοστό ανεργίας (%) 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
 

τιμών στις περισσότερες ομάδες με τις μεγαλύτερες να παρατηρούνται 
στις μεταφορές (-5,7%) και στη στέγαση (-4,6%). 
 

Αναφορικά με τις εξελίξεις σε επιμέρους τομείς της οικονομίας, βάσει 
στοιχείων της ΕΛΣΤΑT: 

· Το Σεπτέμβριο, ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής αυξήθηκε 2,8% 
ΥοΥ (Σεπ.’14: -4,3%,). Η εξέλιξη αυτή ήταν αποτέλεσμα της ανόδου 
των επιμέρους δεικτών στις μεταποιητικές βιομηχανίες (2,6%), στην 
παραγωγή ηλεκτρισμού και στην παροχή νερού η οποία υπερκέρασε 
την πτώση του δείκτη ορυχείων-λατομείων. Σύμφωνα με τα εποχικά 
εξομαλυμένα στοιχεία ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής μειώθηκε 
κατά 1,8% σε μηνιαία βάση. 

· Ωστόσο ο δείκτης κύκλου εργασιών στη μεταποίηση μειώθηκε το 
Σεπτέμβριο κατά 14,8% YoY (Σεπ.’14: 3,2% ΥοΥ), ως αποτέλεσμα της 
πτώσης τόσο του δείκτη εγχώριας αγοράς όσο και του δείκτη 
εξωτερικής αγοράς κατά -14,2% YoY (Σεπ.’14: 3,0% ΥοΥ) και -15,6% 
YoY (Σεπ.’14: 3,4% ΥοΥ) αντίστοιχα.  

· Τον Αύγουστο, ο αριθμός των νέων οικοδομικών αδειών (σύνολο 
ιδιωτικών-δημοσίων) μειώθηκε κατά -11,4% ΥοΥ (Αύγ.’14: -19,9% 
ΥοΥ), όπως επίσης μειώθηκαν η επιφάνεια (σε m2) και ο όγκος (σε m3) 
κατά -21,9% ΥοΥ και -28,5% ΥοΥ αντίστοιχα. Σε επίπεδο οκταμήνου, ο 
αριθμός των νέων οικοδομικών αδειών μειώθηκε κατά 0,9% ΥοΥ 
ωστόσο η επιφάνεια και ο όγκος αυξήθηκαν κατά 13,3%  και 46,5%  
υποδηλώνοντας ότι υπάρχουν μεμονωμένες άδειες μεγάλης 
επιφάνειας. 

· Το Σεπτέμβριο, ο δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία 
μειώθηκε κατά 12,6% ΥοΥ (Σεπ.’14: -3,9% ΥοΥ), κυρίως λόγω της 
μεγάλης πτώσης στις τιμές των ενεργειακών αγαθών (-40,9%  ΥοΥ,  
Σεπ.’14: -10,3% ΥοΥ). 

 
Το Σεπτέμβριο, το πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 
παρουσίασε πλεόνασμα €838 εκατ. έναντι πλεονάσματος €610 εκατ. το 
Σεπ.’14. Η εξέλιξη αυτή προήλθε από τη μείωση του ελλείμματος του 
ισοζυγίου αγαθών τα ελαφρά βελτιωμένα ισοζύγια πρωτογενών και 
δευτερογενών εισοδημάτων. Αντίθετα καταγράφεται πτώση του  
πλεονάσματος στο ισοζύγιο υπηρεσιών. 
 
Πιο συγκεκριμένα, το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών διαμορφώθηκε 
στα €-1,5 δισεκ.  Η μείωση του κατά €663 εκατ.  ήταν αποτέλεσμα κυρίως 
της μεγάλης υποχώρησης των εισαγωγών κατά περίπου €1 δισεκ. και 
ειδικότερα των καυσίμων (κατά €666 εκατ.), που υπερκέρασε την πτώση 
των εξαγωγών. 
 
 

Πληθωρισμός 

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ. 
 Επίπτωση από τους επιμέρους δείκτες στην ετήσια 

μεταβολή του Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής 
 

Πηγή:  ΕΛΣΤΑΤ,  Piraeus  Βank  Research.   Σκοπός του ΔΒΠ 
είναι η σύγκριση του μεγέθους (όγκου) της εκάστοτε 
τρέχουσας μηνιαίας παραγωγής προς την αντίστοιχη 
παραγωγή μιας δεδομένης σταθερής περιόδου, η οποία 
λαμβάνεται ως βάση. 

Οικοδομική δραστηριότητα (άδειες, ΥοΥ%) 

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

 Δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία        
(ετήσια % μεταβολή) 

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ. 
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Το πλεόνασμα στο ισοζύγιο υπηρεσιών διαμορφώθηκε στα €2,3 δισεκ. Η 
μείωση του κατά €502  εκατ.  προήλθε από την μείωση των καθαρών 
εισπράξεων από υπηρεσίες μεταφορών και τον περιορισμό κατά €100 
εκατ. του πλεονάσματος του ταξιδιωτικού ισοζυγίου το οποίο 
διαμορφώθηκε στα €2,0 δισεκ.. Βελτιωμένο παρουσιάζεται το ισοζύγιο 
λοιπών υπηρεσιών. Ειδικότερα, στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο η μείωση των 
ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά €121,3 εκατ. οφείλεται κυρίως στην πτώση 
της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά -5,8% καθώς οι αφίξεις παρέμειναν 
ουσιαστικά αμετάβλητες (+0,2%). 

 

Το πλεόνασμα στο ισοζύγιο χρηματοοικονομικών συναλλαγών 
διαμορφώθηκε στα €352 εκατ. Συγκεκριμένα, στις επενδύσεις 
χαρτοφυλακίου, η καθαρή αύξηση κατά €2,7 δισεκ. των απαιτήσεων 
κατοίκων έναντι του εξωτερικού συνδέεται με την άνοδο των 
τοποθετήσεων κατοίκων (κυρίως τοποθετήσεις της ΤτΕ) σε ομόλογα και 
έντοκα γραμμάτια έκδοσης μη κατοίκων. Επίσης, οι καθαρές υποχρεώσεις 
κατοίκων έναντι εξωτερικού αυξήθηκαν κατά €111 εκατ. Ταυτόχρονα, στις 
λοιπές επενδύσεις,  η καθαρή μείωση κατά €1,1  δισεκ.  των απαιτήσεων 
κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται σε στατιστική προσαρμογή 
€704 εκατ. λόγω έκδοσης τραπεζογραμματίων. Στις υποχρεώσεις, η 
καθαρή αύξηση κατά €1,3 δισεκ. αντανακλά καθαρή αύξηση κατά €3,4 
δισεκ. των καταθέσεων και repos των μη κατοίκων στην Ελλάδα (συμπερ. 
TARGET),  η οποία αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από την καθαρή 
μείωση κατά €1,3  δισεκ.  των δανειακών υποχρεώσεων (περιλαμβάνει 
αποπληρωμή χρεολυσίων €1,5 δισεκ. του Ελληνικού Δημοσίου προς το 
ΔΝΤ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ελλάδα: Ισοζύγιο Πληρωμών (εκατ. €) 

 
Ιαν.-

Σεπ.’14 
Ιαν.-

Σεπ.’15 Σεπ.’14 Σεπ.’15 

Τρεχουσών 
Συναλλαγών 53.3 1,773.7 609.8 837.5 

Ισοζύγιο 
αγαθών -16,504.7 -12,846.3 -2,113.1 -1,449.6 

Ισοζύγιο 
καυσίμων -4,591.9 -3,278.7 -733.4 -340.4 

Ισοζύγιο πλοίων -1,827.2 -379.0 -47.4 -15.3 
Ισοζύγιο 

αγαθών χωρίς 
καύσιμα & 

πλοία 

-10,085.6 -9,188.7 -1,332.2 -1,094.0 

Υπηρεσιών 15,715.2 14,921.1 2,770.0 2,268.4 

Πρωτογενών 
Εισοδημάτων 755.4 -40.9 2.8 55.8 

Δευτερογενών 
εισοδημάτων 87.3 -260.0 -50.0 -37.1 

Ισοζύγιο 
Κεφαλαίων 1,789.2 553.2 -56.7 -61.2 

Χρηματ/κών 
Συναλλαγών 1,842.5 2,326.9 553.1 776.3 

Άμεσες 
Επενδύσεις 3,706.5 2,243.1 991.6 351.5 

Επενδύσεις 
Χαρτοφυλακίου -432.3 571.9 175.7 131.9 

Λοιπές 
Επενδύσεις 793.3 9,205.4 -308.7 2,547.8 

Μεταβολή 
συναλ/κών 

διαθεσίμων 
2,882.4 -7,297.2 1,061.6 -2,405.2 

Τακτοποιητέα 
στοιχεία 463.0 -237.0 63.0 77.0 

 

Πηγή: ΤτΕ 
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ΕΥΡΩΖΩΝΗ 

· Μεγέθυνση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 0,3% το γ΄ σε σχέση με το 
β΄ τρίμηνο του 2015. 

· Στο 0,1% ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο.  
· Μικρή μείωση της βιομηχανικής παραγωγής και των λιανικών 

πωλήσεων το Σεπτέμβριο. 
· Ενθαρρυντική η εξέλιξη των πρόδρομων δεικτών το Νοέμβριο. 

 
 
Ελαφρά επιβράδυνση παρουσίασε, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά 
στοιχεία,  ο ρυθμός ανάπτυξης στην Ευρωζώνη κατά το γ΄ τρίμηνο του 
2015. Ειδικότερα, το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε σε σχέση με αυτό του β΄ 
τριμήνου του 2015  κατά 0,3%, οριακά χαμηλότερα τόσο από τη μέση 
εκτίμηση της αγοράς όσο και από το ρυθμό αύξησης του β΄ τριμήνου 
(0,4%). Από τις τέσσερεις μεγαλύτερες χώρες, τον ισχυρότερο ρυθμό 
εμφανίζει η Ισπανία (0,8%),  ακολουθούν η Γερμανία και η Γαλλία (0,3%  
έκαστη)  και έπεται η Ιταλία (0,2%). Σε σχέση με το περυσινό γ΄ τρίμηνο, 
το ΑΕΠ εκτιμάται ότι αυξήθηκε κατά 1,6% έναντι 1,5% το β΄ τρίμηνο. 
 
Σε οριακά θετικό έδαφος επέστρεψε τον Οκτώβριο ο πληθωρισμός. Πιο 
αναλυτικά, ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) 
διαμορφώθηκε στο 0,1% σε ετήσια βάση από -0,1% το Σεπτέμβριο, καθώς 
η μικρότερη πτώση των τιμών στα ενεργειακά αγαθά υπερκαλύφθηκε από 
την άνοδο των τιμών σε άλλες κατηγορίες. Μεγαλύτερη άνοδο, στο 1,1% 
από 0,9%, παρουσίασε τον Οκτώβριο ο δομικός πληθωρισμός (δηλαδή 
αφαιρουμένων των τροφίμων/αλκοολούχων ποτών/καπνού και της 
ενέργειας).  
 
Ένδειξη ότι ο ρυθμός ανάκαμψης της οικονομικής δραστηριότητας στην 
Ευρωζώνη παραμένει αδύναμος προσέφεραν τα τελευταία στοιχεία για 
την εξέλιξη των λιανικών πωλήσεων και της βιομηχανικής παραγωγής.  
Πιο αναλυτικά, οι εποχικά διορθωμένες λιανικές πωλήσεις συγκριτικά με 
τον Αύγουστο μειώθηκαν οριακά το Σεπτέμβριο έναντι ανόδου τους κατά 
0,2% που γενικά αναμενόταν και μηδενικής μεταβολής τους έναν μήνα 
πριν.  Η εξέλιξη αυτή ήταν αποτέλεσμα της μείωσης των πωλήσεων στα 
τρόφιμα,  τα ποτά και τον καπνό.  Πιο ενθαρρυντική ήταν η εικόνα σε 
επίπεδο τριμήνου, καθώς το γ΄ τρίμηνο οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν 
σε σχέση με του β΄ τριμήνου κατά 0,6% (β΄ τρίμ. 15/α΄ τρίμ. 15: 0,4%). 
 
Παράλληλα,  μειωμένη κατά 0,3%  σε μηνιαία βάση εμφανίστηκε το 
Σεπτέμβριο η βιομηχανική παραγωγή (εξαιρουμένων των κατασκευών) 
έναντι ανόδου της κατά 0,1% που ήταν η μέση εκτίμηση της αγοράς και 
μείωσής της κατά 0,4%  το Σεπτέμβριο.  Τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά 
ήταν ο τομέας που παρουσίασε τη μεγαλύτερη συρρίκνωση. Ωστόσο, σε 
επίπεδο τριμήνου η βιομηχανική παραγωγή ήταν αυξημένη κατά 0,1% 
έναντι μείωσής της κατά 0,1% το β  ́τρίμηνο. 
 
 

 

 
 

Πραγματικό ΑΕΠ 

 
Πηγή:  TR Datastream & Bloomberg. 

Τιμές Καταναλωτή 

 
 

Παραγωγή & Πωλήσεις	
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Διεύρυνση του πλεονάσματος του εμπορικού ισοζυγίου της Ευρωζώνης 
καταγράφηκε το Σεπτέμβριο μετά τη σημαντική συρρίκνωσή του τον 
Αύγουστο. Συγκεκριμένα, βάσει των εποχικά προσαρμοσμένων στοιχείων, 
το πλεόνασμα αυξήθηκε στα €20,1  δισ.  έναντι €19,0  δισ.  τον Αύγουστο,  
ως συνέπεια της μεγαλύτερης αύξησης των εξαγωγών από αυτήν των 
εισαγωγών. Επομένως, το μέσο μηνιαίο πλεόνασμα του εμπορικού 
ισοζυγίου το γ΄ τρίμηνο διαμορφώθηκε οριακά υψηλότερα από το 
αντίστοιχο του β΄ τριμήνου (€20,6 δισ. έναντι €20,5 δισ. αντίστοιχα). 
 
Τέλος, ενθαρρυντικές είναι οι πρώτες εκτιμήσεις για την εξέλιξη το 
Νοέμβριο των πρόδρομων δεικτών τόσο από πλευράς επιχειρήσεων όσο 
και του καταναλωτή. Ειδικότερα, ο σύνθετος δείκτης PMI που εξάγει η 
εταιρεία Markit εκτιμάται ότι θα ανέλθει το Νοέμβριο στο 54,4, την 
υψηλότερη τιμή των τελευταίων 4,5 ετών, από 53,9 τον Οκτώβριο και που 
γενικά αναμενόταν. Αύξηση παρουσιάζουν και οι δύο επιμέρους δείκτες 
με αυτόν στις υπηρεσίες να διαμορφώνεται στο 54,6 (Οκτ. 15: 54,1) και 
στη μεταποίηση  στο 52,8 (Οκτ. 15: 52,3). Βελτιωμένος, όμως, εμφανίζεται 
τον ίδιο μήνα και ο πρόδρομος δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης 
που εξάγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο -6,0 έναντι -7,7 τον Οκτώβριο. 
Δεδομένου, όμως, ότι δεν έχει συμπεριλάβει παρά ελάχιστα δεδομένα 
μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι, δεν μπορεί να αποκλειστεί 
το ενδεχόμενο η τελική τιμή του μήνα να είναι διαφορετική. 
 
 
 
 

Εξωτερικό Εμπόριο 
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ΗΠΑ 
· Πιθανότερη η αύξηση του βασικού επιτοκίου της Fed το Δεκέμβριο. 
· Στο 0,2% τον Οκτώβριο ο πληθωρισμός. 
· Άνοδος κατά 2,1%  του πραγματικού ΑΕΠ το γ΄ σε σχέση με το β΄ 

τρίμηνο του 2015. 
· Χαμηλότερα των προβλέψεων η βιομηχανική παραγωγή και οι 

λιανικές πωλήσεις τον Οκτώβριο. 
 
 
Ενισχύθηκε η πιθανότητα αύξησης του παρεμβατικού επιτοκίου της Fed 
στην προσεχή συνεδρίαση στα μέσα Δεκεμβρίου μετά τη 
δημοσιοποίηση των πρακτικών της τελευταίας συνεδρίασής της τον 
Οκτώβριο. Ειδικότερα,  βάσει των πρακτικών,  τα περισσότερα μέλη της 
εκτιμούσαν ότι το Δεκέμβριο θα έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για να 
προβούν στην πρώτη αύξηση του βασικού επιτοκίου, με την προϋπόθεση 
βεβαίως ότι οι εξελίξεις στην οικονομία θα κινούνται στο πλαίσιο των 
προβλέψεων. Υπήρξαν, μάλιστα, ορισμένα μέλη που εκτιμούσαν ότι οι 
συνθήκες αυτές εκπληρώνονταν ήδη από τον Οκτώβριο. Δεν έλειψαν, 
όμως, και εκείνοι οι συμμετέχοντες που υποστήριξαν ότι χρειάζεται 
περισσότερος χρόνος προκειμένου να βεβαιωθούν ότι μια τέτοια κίνηση 
δεν θα αποδειχθεί πρόωρη. Σε κάθε περίπτωση τονίστηκε πως το χρονικό 
σημείο έναρξης της ανοδικής πορείας των επιτοκίων δεν είναι 
προαποφασισμένο αλλά εξαρτάται από τα οικονομικά δεδομένα, ενώ 
επισημάνθηκε ότι μεγαλύτερη μάλλον σημασία έχει το πόσο σταδιακά θα 
γίνονται οι αυξήσεις παρά το αυτό καθ’ εαυτό σημείο της πρώτης 
αύξησης. 
 
Παράλληλα, τα τελευταία στοιχεία επιβεβαιώνουν τη διατήρηση του 
πληθωρισμού συγκριτικά  χαμηλά. Συγκεκριμένα, ο δείκτης τιμών 
καταναλωτή αυξήθηκε τον Οκτώβριο σε σχέση με πέρυσι κατά 0,2%, όσο 
γενικά εκτιμούσε και η αγορά, έναντι μηδενικής μεταβολής το 
Σεπτέμβριο. Στην ανωτέρω εξέλιξη, σημαντική επίδραση είχε η μικρότερη 
πτώση των τιμών της ενέργειας. Εάν, όμως, αφαιρεθούν από το δείκτη τα 
τρόφιμα και η ενέργεια,  οι τιμές αυξήθηκαν κατά 1,9%  σε ετήσια βάση,  
όσο και το Σεπτέμβριο. Ένδειξη ότι κατά το προσεχές διάστημα οι 
πληθωριστικές πιέσεις θα παραμείνουν ιδιαίτερα ήπιες παρέχει η εξέλιξη 
του δείκτη τιμών παραγωγού που τον Οκτώβριο κινήθηκε εντονότερα 
πτωτικά μειούμενος κατά 1,6% σε ετήσια βάση (Σεπτ. 15: -1,1%).   
 
Σε ανοδική αναθεώρηση της εκτίμησης του ρυθμού ανάπτυξης του γ΄ 
τριμήνου προχώρησε το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ. Ειδικότερα, 
συγκριτικά με το β΄ τρίμηνο,  το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,1%  
(ετησιοποιημένος ρυθμός), όσο γενικά εκτιμούσε και η αγορά, έναντι 
ανόδου του κατά 1,5% της αρχικής εκτίμησης και 3,9% το β΄ τρίμηνο του 
2015. Η προς τα πάνω αναθεώρηση του ρυθμού ανάπτυξης ήταν αποτέλε-
σμα της μικρότερης αρνητικής συμβολής της μεταβολής των αποθεμάτων  

 

 
 

 

 
 

 
Πραγματικό ΑΕΠ 

 Πηγή:  TR Datastream & Bloomberg. 
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(-0,59  μον.  έναντι -1,44  μον.  αρχικά).  Επίσης,  σε σχέση με το γ΄ τρίμηνο 
του 2014, το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,2% (β΄ τρίμ.: 2,7%). 
 
Τη μεγαλύτερη συμβολή στην άνοδο του ΑΕΠ σε τριμηνιαία βάση είχε η 
ιδιωτική κατανάλωση (2,05 μον., β΄ τρ. 15: 2,42 μον.), ισομοιρασμένη 
μεταξύ των αγαθών και των υπηρεσιών και έπονταν οι δημόσιες δαπάνες 
(0,29 μον.) Αντίθετα, ελαφρά αρνητικά επέδρασε το εξωτερικό εμπόριο    
(-0,22  μον.),  ενώ ουσιαστικά ουδέτερη ήταν η συμμετοχή των 
ακαθάριστων ιδιωτικών επενδύσεων (-0,05 μον.), καθώς η αρνητική 
συμβολή της μεταβολής των αποθεμάτων υπερκάλυψε αυτήν της 
αύξησης των επενδύσεων σε πάγια. 
 
Παράλληλα, η εταιρική κερδοφορία (κέρδη μετά από φόρους χωρίς 
αποτίμηση αποθεμάτων και προσαρμογή αποσβέσεων κεφαλαίου) 
εκτιμάται το γ΄ τρίμηνο του 2015  στα $1,786  τρισ.  σε ετησιοποιημένη,  
εποχικά προσαρμοσμένη βάση. Έτσι, ήταν αυξημένη κατά 1,4% σε σχέση 
με το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο αλλά μειωμένη κατά 3,2% σε σχέση 
με το β  ́τρίμηνο του 2015. 
 
Όσον αφορά το προσεχές διάστημα, ενθαρρυντική ένδειξη από την 
πλευρά του καταναλωτή προσφέρει η πρώτη εκτίμηση για τον Οκτώβριο 
του πρόδρομου δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης του Πανεπιστημίου 
του Μίσιγκαν.  Ειδικότερα,  η τιμή του ανήλθε στο 93,1,  μία από τις 
υψηλότερες τιμές των τελευταίων ετών, έναντι 90,0 τον  Οκτώβριο και 
92,0 που γενικά εκτιμούσε η αγορά.  Σημαντική άνοδο κατέγραψαν και οι 
δύο επιμέρους δείκτες επηρεαζόμενοι θετικά, μεταξύ των άλλων, από τον 
ουσιαστικά ανύπαρκτο πληθωρισμό και τις προσδοκίες των καταναλωτών 
ότι θα υπάρξουν ελαφρά υψηλότερες μισθολογικές αυξήσεις τους 
προσεχείς μήνες. 
 
Χαμηλότερα των προβλέψεων κινήθηκαν τον Οκτώβριο τόσο οι λιανικές 
πωλήσεις όσο και η βιομηχανική παραγωγή. Ειδικότερα, οι εποχικά 
εξομαλυμένες λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν σε μηνιαία βάση κατά 0,1%, 
χαμηλότερα από όσο γενικά αναμενόταν (0,3%), έναντι μηδενικής 
μεταβολής τους το Σεπτέμβριο.  Εξαιρουμένων των πωλήσεων καυσίμων 
και οχημάτων,  οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 0,2% σε σχέση με ένα μήνα 
πριν (Σεπτ.  15:  -0,4%).  Σημειώνεται ότι σε ετήσια βάση η άνοδος των 
λιανικών πωλήσεων επιβραδύνθηκε στο 1,7% από 2,2% το Σεπτέμβριο. 
 
Παράλληλα, η βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε τον Οκτώβριο κατά 
0,2% σε μηνιαία βάση, όσο και το Σεπτέμβριο, έναντι μέσης εκτίμησης της 
αγοράς για οριακή άνοδό της. Σημαντική πτώση κατέγραψε η παραγωγή 
των εταιρειών κοινής ωφελείας και δευτερευόντως η εξορυκτική 
δραστηριότητα, ενώ ανοδικά κινήθηκε η μεταποίηση. Συνεπώς, το 
ποσοστό χρησιμοποίησης της παραγωγικής δυναμικότητας περιορίστηκε 
περαιτέρω, στο 77,5% από 77,7% ένα μήνα πριν.  

Κατανάλωση 
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Στην αγορά κατοικίας η εικόνα της ήπιας αλλά σταθερής ανάπτυξης 
διατηρείται, τροφοδοτούμενη εν μέρει από τη βελτίωση των συνθηκών 
στην αγορά εργασίας. Ειδικότερα, ιδιαίτερα αισιόδοξα παραμένουν τα 
μέλη της Ένωσης Κατασκευαστών Κατοικιών (NAHB) καθώς ο δείκτης 
που αποτυπώνει την εκτίμησή τους για τις τρέχουσες πωλήσεις αλλά και 
τις προσδοκίες τους για το μέλλον διαμορφώθηκε το Νοέμβριο στο 62. Η 
τιμή αυτή,  αν και μειωμένη σε σχέση με αυτήν του Οκτωβρίου (65) αλλά 
και τη μέση εκτίμηση της αγοράς (64),  είναι η δεύτερη υψηλότερη τιμή 
των τελευταίων δέκα ετών.  
 
Μεικτή ήταν τον Οκτώβριο η εικόνα για τις ενάρξεις ανέγερσης νέων 
κατοικιών και τις νέες οικοδομικές άδειες. Αναλυτικότερα, σε 
ετησιοποιημένη, εποχικά προσαρμοσμένη βάση, σημαντικά αυξημένες 
και στο επίπεδο που γενικά αναμένονταν ήταν οι νέες άδειες που 
εκδόθηκαν, 1.150 χιλ. έναντι 1.105 χιλ. το Σεπτέμβριο, αποτελώντας μία 
από τις υψηλότερες τιμές από την έναρξη της κρίσης. Από την άλλη, όμως, 
αξιοσημείωτη μείωση κατέγραψαν οι ενάρξεις ανέγερσης νέων 
κατοικιών που εκτιμώνται στις 1.060 χιλ. έναντι 1.162 χιλ. της μέσης 
πρόβλεψης της αγοράς και 1.191 χιλ. το Σεπτέμβριο.  
 
Τέλος, με διεύρυνση του ελλείμματος του κρατικού προϋπολογισμού 
έκλεισε ο Οκτώβριος, ο πρώτος μήνας του δημοσιονομικού έτους 2016. 
Συγκεκριμένα,  το έλλειμμα διαμορφώθηκε στα $136,5  δισ.  έναντι $121,7  
δισ.  τον Οκτώβριο του 2014.  Η εξέλιξη αυτή οφειλόταν κυρίως στην 
αύξηση των δαπανών κατά 3,9%  και δευτερευόντως στη μείωση των 
εσόδων κατά 0,8%.  Από πλευράς δαπανών,  σημαντική αύξηση 
καταγράφηκε στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής ασφάλισης,  ενώ 
στα έσοδα η μεγαλύτερη υστέρηση εντοπίζεται στον τομέα της 
φορολογίας των επιχειρήσεων.  Σημειώνεται ότι ο στόχος για το 
δημοσιονομικό έτος 2016 έχει τεθεί στα $454,5 δισ., ελαφρά υψηλότερος  
από το έλλειμμα του 2015 ($438,9 δισ.). 
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ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ 
 

KINA 
· Υποχώρηση του πληθωρισμού στο 1,3% τον Οκτώβριο.  
· Σχεδόν αμετάβλητος ο ρυθμός ανόδου των λιανικών πωλήσεων και 

της βιομηχανικής παραγωγής τον Οκτώβριο. 
· Μικρή αύξηση των συναλλαγματικών διαθεσίμων τον Οκτώβριο.  

 

Πτωτικά, για δεύτερο διαδοχικό μήνα, κινήθηκε τον Οκτώβριο ο πληθωρι-
σμός. Συγκεκριμένα, από 1,6% το Σεπτέμβριο υποχώρησε τον Οκτώβριο 
στο 1,3%, αποτελώντας το χαμηλότερο ρυθμό από το φετινό Μάιο (1,2%). 
Στην εξέλιξη αυτή καίρια συμβολή είχε η επιβράδυνση της ανόδου των 
τιμών των τροφίμων.  Αν όμως αφαιρεθεί η επίδραση των τροφίμων και 
της ενέργειας, ο πληθωρισμός μειώθηκε οριακά τον Οκτώβριο στο 1,5%. 

Από την πλευρά των επιχειρήσεων, ουσιαστικά αμετάβλητος παρέμεινε 
τον Οκτώβριο ο ρυθμός αύξησης τόσο των λιανικών πωλήσεων όσο και 
της βιομηχανικής παραγωγής. Πιο αναλυτικά, οι λιανικές πωλήσεις 
αυξήθηκαν κατά 11,0%  σε ετήσια βάση έναντι 10,9%  το Σεπτέμβριο.  Σε 
επίπεδο δεκαμήνου η αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 
2014 διαμορφώθηκε στο 10,6% (εννεάμηνο 15: 10,5%). Από την άλλη 
πλευρά,  ο δείκτης της βιομηχανικής παραγωγής αυξήθηκε τον Οκτώβριο 
κατά 5,6% σε ετήσια βάση έναντι ανόδου του κατά 5,7% το Σεπτέμβριο. 
Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλε σημαντικά η αύξηση της μεταποίησης (6,7%). 
Σημειώνεται ότι σε επίπεδο δεκαμήνου η αύξηση διαμορφώνεται σε 6,1% 
συγκριτικά με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.  

Ενδιαφέρουσα, επίσης, είναι η εξέλιξη των συνολικών πάγιων επενδύ-
σεων (εξαιρουμένων αυτών των νοικοκυριών που δραστηριοποιούνται 
στον αγροτικό τομέα). Ειδικότερα, το δεκάμηνο του 2015 αυξήθηκαν κατά 
10,2% έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2014 (9μηνο 2015: 10,3%). 
Δεδομένου ότι ο εν λόγω ρυθμός αύξησης υπολείπεται για δεύτερο 
διαδοχικό μήνα εκείνου των λιανικών πωλήσεων αποτελεί ένδειξη ότι έχει 
ξεκινήσει η σταδιακή μετατόπιση από το αναπτυξιακό πρότυπο που 
μέχρι τώρα βασιζόταν κυρίως στις επενδύσεις και τις εξαγωγές προς 
αυτό όπου η εγχώρια κατανάλωση θα έχει κύριο ρόλο. 

Ανακόπηκε τον Οκτώβριο η πτωτική πορεία των συναλλαγματικών 
διαθεσίμων της Κίνας.  Συγκεκριμένα,  διαμορφώθηκαν στα $3.525,5  δισ.  
παρουσιάζοντας αύξηση,  για πρώτη φορά από τον Απρίλιο,  κατά $11,4  
δισ.  έναντι μείωσής τους κατά $43,3  δισ.  το Σεπτέμβριο.  Σε αυτήν την 
εξέλιξη αναμφίβολα καθοριστικά συνέβαλε η διεύρυνση του 
πλεονάσματος του εμπορικού ισοζυγίου στα $61,6 δισ. τον Οκτώβριο 
έναντι $60,3  δισ.  το Σεπτέμβριο.  Ανησυχητική,  ωστόσο,  ένδειξη για την 
κατανάλωση και τη βιομηχανική παραγωγή κατά τους προσεχείς μήνες 
αποτελεί το γεγονός ότι η διεύρυνση του πλεονάσματος προήλθε από τη 
μεγάλη μείωση των εισαγωγών (-18,8% σε ετήσια βάση), συνεχίζοντας μία 
πτωτική τάση που ήδη διαρκεί 12 μήνες. Ταυτόχρονα, μειωμένες για 
τέταρτο συνεχή μήνα ήταν και οι εξαγωγές (-6,9%). 

 

 
	

	

 
 

 
Επενδύσεις & Κατανάλωση 

 

Πηγή:  TR Datastream & Bloomberg. 
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ΙΑΠΩΝΙA 
· Σε ύφεση η Ιαπωνία το γ’ τρίμηνο του 2015. 
· Αμετάβλητη η νομισματική πολιτική της Κεντρικής Τράπεζας. 
· Ενθαρρυντικά σημάδια από τη βιομηχανία. 

 

Η πρώτη εκτίμηση του ΑΕΠ για το γ’ τρίμηνο του 2015 τεχνικά τοποθετεί 
την Ιαπωνία στη φάση της ύφεσης, αφού για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο 
ο τριμηνιαίος ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ, με εποχικά προσαρμοσμένα 
στοιχεία, προέκυψε αρνητικός, -0,2% (β’ τρίμ. 15: -0,2%). Συνεπώς, ο 
ετησιοποιημένος τριμηνιαίος ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ, με εποχικά 
προσαρμοσμένα στοιχεία, διαμορφώθηκε στο -0,8% (β’ τρίμ. 15: -0,7%). 
Σημειώνεται ότι σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014,  ο ρυθμός 
μεταβολής του ΑΕΠ ανήλθε στο 1,1% από 1,0% στο β’ τρίμηνο.  

Παρά την παραπάνω εξέλιξη του ΑΕΠ, η Κεντρική Τράπεζα της Ιαπωνίας 
(ΚτΙ) στην πρόσφατη συνεδρίασή της διατήρησε αμετάβλητη τη 
νομισματική της πολιτική (αγορά τίτλων αξίας 80 τρισ. γιεν ετησίως). 
Θεωρεί πως η ιαπωνική οικονομία θα συνεχίσει να ανακάμπτει παρόλο 
που οι εξαγωγές και η παραγωγή της χώρας έχουν επηρεαστεί από την 
επιβράδυνση στις αναδυόμενες οικονομίες. Επίσης, όσον αφορά τον 
πληθωρισμό (εξ. νωπών τροφίμων), θεωρεί πως θα συνεχίσει να κινείται 
κοντά στο μηδέν εξαιτίας της πτώσης στην τιμή του πετρελαίου.  

Τα ενθαρρυντικά στοιχεία από τη βιομηχανία συνηγορούν υπέρ της 
απόφασης της ΚτΙ. Συγκεκριμένα, η τελική εκτίμηση του μηνιαίου ρυθμού 
μεταβολής της βιομηχανικής παραγωγής για τον Σεπτέμβριο ανήλθε στο 
1,1% (Αυγ.15: -1,2%, Ιούλ.15: -0,8%) και οι παραγγελίες μηχανημάτων 
αυξήθηκαν σε μηνιαία βάση κατά 7,5% ύστερα από τρεις μήνες 
συρρίκνωσης (Αύγ.15: -5,7%, Ιούλ.15: -3,6%, Ιούν.15: -7,9%). Επιπλέον, ο 
πρόδρομος δείκτης Nikkei PMI στη μεταποίηση αυξήθηκε το Νοέμβριο 
στις 52,8 μον. συμπληρώνοντας τρεις μήνες συνεχούς ανόδου (Οκτ.15: 
52,4, Σεπ.15:  51) και φτάνοντας στη μεγαλύτερη τιμή από τον Μάρτιο του 
2014 (53,9). 

Εμπορικό πλεόνασμα 111,5 δισ. γιεν (Οκτ.14: -741,8 δισ. γιεν) 
σημειώθηκε τον Οκτώβριο σε μη εποχικά προσαρμοσμένη βάση, αντίθετα 
με τις εκτιμήσεις των αναλυτών για εμπορικό έλλειμμα 322,0 δισ. γιεν. 
Αναλυτικότερα, σε ετήσια βάση, οι εισαγωγές μειώθηκαν περαιτέρω 
κατά -13,4% (Σεπ.15: -11,0%) ενώ, παράλληλα, μείωση -2,1% (Σεπ.15: 
0,5%) εμφάνισαν οι εξαγωγές.  Η τελευταία φορά που ήταν αρνητικός ο 
ετήσιος ρυθμός μεταβολής των εξαγωγών ήταν τον Αύγουστο του 2014     
(-1,3%) και η πτώση τους οφείλεται στη μείωση κατά -3,6% των εξαγωγών 
στην Κίνα και την υπόλοιπη Ασία.  Σε εποχικά προσαρμοσμένη βάση,  το 
εμπορικό ισοζύγιο διαμορφώθηκε στα -202,3 δισ. γιεν (Σεπ.15: -309,8 
δισ. γιεν).  

	

 
	

 

 
 

Πραγματικό ΑΕΠ 

 
Πηγή:  TR Datastream & Bloomberg. 
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Ημερομηνία 
Ανακοίνωσης Ανακοινώσεις / Γεγονότα Περίοδος Αναφοράς 

 
ΗΠΑ 

 
24/11/15  ΑΕΠ-Εθνικοί Λογαριασμοί Γ΄ Τρίμηνο (2η   εκτ.) 
24/11/15 Τιμές Κατοικιών Σεπτέμβριος 2015 

24/11/15 Πρόδρομος Δείκτης Εμπιστοσύνης Καταναλωτή 
(Conference Board) Νοέμβριος 2015 

25/11/15 Νέες Παραγγελίες Διαρκών Αγαθών Οκτώβριος 2015 
25/11/15 Στοιχεία Προσωπικού Εισοδήματος & Δαπάνης Οκτώβριος 2015 
25/11/15 Πωλήσεις Νεόδμητων Κατοικιών Οκτώβριος 2015 

25/11/15 Πρόδρομος Δείκτης Εμπιστοσύνης Καταναλωτή 
(Παν/μιο Μίσιγκαν) Νοέμβριος 2015 

01/12/15 Πρόδρομος Δείκτης ΙSM Μεταποίησης Νοέμβριος 2015 
01/12/15 Δαπάνες Κατασκευών Οκτώβριος 2015 
03/12/15 Πρόδρομος Δείκτης ΙSM Υπηρεσιών Νοέμβριος 2015 
04/12/15 Εμπορικό Ισοζύγιο Οκτώβριος 2015 
04/12/15 Στοιχεία για την Αγορά Εργασίας Νοέμβριος 2015 

 
ΕΥΡΩΖΩΝΗ 

 
26/11/15 Προσφορά Χρήματος & Πιστωτική Επέκταση Οκτώβριος 2015 
27/11/15 Πρόδρομος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος Νοέμβριος 2015 
01/12/15 Ποσοστό Ανεργίας Οκτώβριος 2015 
02/12/15 Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Νοέμβριος 2015 (1η εκτ.) 
02/12/15 Τιμές Παραγωγού στη Βιομηχανία  Οκτώβριος 2015 
03/12/15 Λιανικές Πωλήσεις Οκτώβριος 2015 

 
ΕΛΛΑΔΑ 

 
27/11/15 Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία Οκτώβριος 2015 
27/11/15 Πρόδρομος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος Νοέμβριος 2015 
27/11/15  ΑΕΠ-Εθνικοί Λογαριασμοί Γ΄ Τρίμηνο (2η   εκτ.) 
30/11/15 Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο Σεπτέμβριος 2015 
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Λεκκός Ηλίας Chief Economist 2103288120 Lekkosi@piraeusbank.gr 
Παπιώτη Λιάνα Secretary 2103288187 PapiotiE@piraeusbank.gr 

Ελληνική Οικονομία 
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Disclaimer:To παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική  
συμβουλή ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή.  Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δεν θα πρέπει να εκληφθεί, 
σε καμία περίπτωση, ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε  
άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους 
αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία  και δεν θα πρέπει να 
βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία ως εάν αυτή αποτελούσε επενδυτική συμβουλή.  Το παρόν δε συνιστά,  επίσης,  έρευνα στον τομέα των 
επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίσθηκε από την Τράπεζα Πειραιώς σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της 
ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που εκτίθενται στο παρόν βασίζονται σε πηγές που διατίθενται στο κοινό και που  
θεωρούνται αξιόπιστες. Η Τράπεζα δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που 
εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε 
αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Τράπεζα ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλαμβάνει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από 
τρίτα πρόσωπα που δεν ανήκουν στον όμιλο της. Η Τράπεζα δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει 
οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών. Ο όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς είναι ένας οργανισμός με σημαντική ελληνική, αλλά και αυξανόμενη διεθνή 
παρουσία, και μεγάλο εύρος παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο των επενδυτικών υπηρεσιών που παρέχει η Τράπεζα ή/και άλλες εταιρείες του 
ομίλου της ενδέχεται να ανακύψουν περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων σε σχέση με τις παρεχόμενες στο παρόν πληροφορίες. Σχετικά επισημαίνεται ότι η  
Τράπεζα και οι εταιρείες του ομίλου της μεταξύ άλλων: α) Δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση όσον αφορά τη διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό ή στο  
πλαίσιο διαχείρισης χαρτοφυλακίου πριν από τη δημοσιοποίηση του παρόντος φυλλαδίου, ή την  απόκτηση μετοχών πριν από δημόσια εγγραφή. β) Ενδέχεται 
να παρέχει έναντι αμοιβής σε κάποιον από τους εκδότες, για τους οποίους παρέχονται με το παρόν πληροφορίες, υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής. γ) 
Ενδέχεται να συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο εκδοτών ή να έλκει άλλα χρηματοοικονομικά συμφέροντα από αυτούς. δ)Ενδέχεται να παρέχει υπηρεσίες 
ειδικού διαπραγματευτή ή αναδόχου σε κάποιους από τους αναφερόμενους στο παρόν εκδότες. ε)Η Τράπεζα Πειραιώς ενδεχομένως να έχει εκδώσει 
σημειώματα διαφορετικά ή μη συμβατά με τις πληροφορίες που εκτίθενται στο παρόν σημείωμα. Ρητά επισημαίνεται ότι: α)τα αριθμητικά στοιχεία 
αναφέρονται στο παρελθόν και ότι οι προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων. β) τα αριθμητικά στοιχεία αφορούν 
προσομοίωση προηγουμένων επιδόσεων και ότι οι προηγούμενες αυτές επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων . γ) οι προβλέψεις 
σχετικά με τις μελλοντικές επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων. δ) η φορολογική μεταχείριση των αναφερόμενων στο παρόν  
πληροφοριών και συναλλαγών εξαρτάται και από τα ατομικά δεδομένα έκαστου επενδυτή και ενδέχεται να μεταβληθεί στο μέλλον. Ως εκ τούτου ο παραλήπτης 
οφείλει να αναζητήσει ανεξάρτητες συμβουλές ως προς τη φορολογική νομοθεσία που τον διέπει. ε) Η Τράπεζα Πειραιώς δεν υποχρεούται να ενημερώνει ή να  
κρατά επίκαιρες τις πληροφορίες που εμπεριέχονται στο παρόν 
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