
  

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 (2ο 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 

 

Το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε στις 5 Οκτωβρίου το Προσχέδιο του 

Κρατικού Προϋπολογισμού για το έτος 2016, το οποίο αποτυπώνει τους 

στόχους του 3ου Προγράμματος  Οικονομικής Προσαρμογής και το 

αποτέλεσμα μέτρων, κυρίως παρεμβάσεις στο φορολογικό σύστημα και 

στο ασφαλιστικό, της τάξεως των €6,4 δισεκ. (2015: €2,0 δισεκ., 2016: 

€4,35 δισεκ.). Επίσης εκτιμά ότι το δημόσιο χρέος θα φτάσει τα €315,8 

δισεκ. το 2015 έναντι €317,1 δισεκ. το 2014, όμως η μείωση του 

ονομαστικού ΑΕΠ θα συμβάλλει αρνητικά και το χρέος ως ποσοστό του 

ΑΕΠ θα φτάσει το 181,8% το 2015 (2014: 177,1%). Το 2016 το χρέος θα 

φτάσει τα €333,5 δισεκ., δηλαδή το 192,4% του ΑΕΠ. Αντίστοιχα με τον 

προϋπολογισμό και στην βάση του 3ου προγράμματος,  το ΔΝΤ (World 

Economic Outlook) προβλέπει ύφεση της οικονομίας το 2015 -2016. 

Ωστόσο, το ΔΝΤ (Fiscal Monitor) εκτιμά ότι το δημόσιο χρέος θα φτάσει 

το 196,9% του ΑΕΠ το 2015 και το 206,6% το 2016 ενώ από το 2017 θα 

αρχίσει να αποκλιμακώνεται φτάνοντας το 182,5% του ΑΕΠ το 2020.       
Στις 25 Σεπτεμβρίου η Moody's επιβεβαίωσε τη μακροχρόνια 

πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας σε «Caa3» και αναθεώρησε το 

outlook σε σταθερό από αρνητικό. Τέλος, το Σεπτέμβριο - μετά από ένα 

εξάμηνο συνεχούς πτωτικής πορείας - ο δείκτης οικονομικού κλίματος 

αυξήθηκε στις 83,1 μονάδες από 75,2 μνδ. τον Αύγουστο, τα χαμηλότερα 

επίπεδα από τις αρχές του 2009. Η αύξηση του δείκτη προήλθε από 

όλους του τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας και από τους 

καταναλωτές. 

 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

 

Ελαφρά πτωτικά αναθεώρησε το ΔΝΤ την πρόβλεψή του για την 

ανάπτυξη παγκοσμίως αποτυπώνοντας την εκτίμηση ήπιας ενίσχυσης του 

ρυθμού αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ στις ανεπτυγμένες οικονομίες και 

την εμφάνιση ενδείξεων εξασθένισής της σε ορισμένες από τις μεγάλες 

αναδυόμενες αλλά και τις πετρελαιοπαραγωγές χώρες. Παράλληλα, το 

Ταμείο αναγνωρίζει ότι οι κίνδυνοι που περιβάλλουν την οικονομική 

δραστηριότητα έχουν ενισχυθεί το τελευταίο διάστημα. Εκτιμά ότι ο 

οικονομικός μετασχηματισμός της Κίνας (προς την κατεύθυνση της 

ενίσχυσης της εγχώριας κατανάλωσης και των υπηρεσιών έναντι των 

εξαγωγών και των επενδύσεων), η πτώση των τιμών των εμπορευμάτων 

και η επικείμενη αύξηση του παρεμβατικού επιτοκίου από τη Fed είναι οι 

βασικότεροι παράγοντες που θα καθορίσουν τις εξελίξεις. 
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2014 2015(ε) 2016(ε) 2014 2015(ε) 2016(ε)

Παγκοσμίως 3.4 3.1 3.6

Ευρωζώνη* 0.9 1.5 1.6 0.4 0.2 1.0

      Γερμανία* 1.6 1.5 1.6 0.8 0.2 1.2

Γαλλία* 0.2 1.2 1.5 0.6 0.1 1.0

Ιταλία* -0.4 0.8 1.3 0.2 0.2 0.7

Ελλάδα* 0.8 -2.3 -1.3 -1.5 -0.4 0.0

ΗΠΑ 2.4 2.6 2.8 1.6 0.1 1.1

Κίνα 7.3 6.8 6.3 2.0 1.5 1.8

Ιαπωνία -0.1 0.6 1.0 2.7 0.7 0.4

Ην. Βασίλειο* 3.0 2.5 2.2 1.5 0.1 1.5

* ΕνΔΤΚ

Πραγματικό ΑΕΠ             

(ετήσια % μεταβολή)
Πληθωρισμός

Προβλέψεις ΔΝΤ για το πραγματικό ΑΕΠ & τον 

πληθωρισμό

Πηγή: IMF (2015): "World Economic Outlook ", October, p. 32-

3, 168 & 175.
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ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
ΕΛΛΑΔΑ 

 Σύμφωνα με τους στόχους του προγράμματος το Προσχέδιο του 

Προϋπολογισμού 2016. 

 Το ΔΝΤ συνηγορεί στο ρυθμό ύφεσης της οικονομίας. 

Προβλέπει αύξηση της ανεργίας και υψηλότερο έναντι του 

ΥΠΟΙΟ δημόσιο χρέος. 

 Επιβεβαίωση της μακροχρόνιας πιστοληπτικής αξιολόγησης 

από τη Moody’s και αναθεώρηση  του outlook σε σταθερό. 

 Το ελληνικό Δημόσιο άντλησε μέσω ΕΓΕΔ  €1,6 δισεκ.  

 Άνοδος μετά από ένα εξάμηνο του δείκτη οικονομικού κλίματος 

το Σεπτέμβριο.  

 Πτώση του δείκτη κύκλου εργασιών στη μεταποίηση και το 

λιανικό εμπόριο τον Ιούλιο. 

 Μείωση του δείκτη τιμών παραγωγού τον Αύγουστο.  

 Αλλαγή της μεθοδολογίας στο Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 

σηματοδοτεί ελλείμματα το 2013 και το 2014.  

 Μεγαλύτερο το πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών τον Ιούλιο. 

 Στο -1,6% ο ρυθμός μείωσης της τραπεζικής χρηματοδότησης 

τον Αύγουστο. 
 

Στις 5 Οκτωβρίου κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του 

προϋπολογισμού 2016. Οι μακροοικονομικοί στόχοι για το πραγματικό 

ΑΕΠ συγκλίνουν με αυτούς του 3ου Προγράμματος Οικονομικής 

Προσαρμογής  και συνηγορούν σε ύφεση της τάξεως -2,3% το 2015 και       

-1,3% το 2016. Επίσης, τα δημοσιονομικά μεγέθη συνάδουν με τους 

στόχους του 3ου προγράμματος και τη μεθοδολογία κατά ΠΟΠ για 

πρωτογενές αποτέλεσμα της τάξεως του -0,25% του ΑΕΠ για το 2015 και 

0,5% το 2016. Το 2015 το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης εκτιμάται να 

φτάσει τα €-5,6 δισεκ. έναντι αρχικής εκτίμησης για έλλειμμα €459 εκατ. 

Με την εφαρμογή παρεμβάσεων ύψους €4,35 δισεκ. το 2016 (2015-2016: 

€6,4 δισεκ.) αναμένεται να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος και 

το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης εκτιμάται να φτάσει τα €-4,0 δισεκ.   

 

Τέλος, το χρέος της Γενικής κυβέρνησης αναμένεται να φτάσει τα €315,8 

δισεκ. το 2015 έναντι €317,1 δισεκ. το 2014, όμως η μείωση του 

ονομαστικού ΑΕΠ συμβάλλει αρνητικά και το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ 

ανέρχεται στο 181,8% το 2015 (2014: 177,1%). Το 2016 το χρέος θα 

φτάσει τα €333,5 δισεκ., δηλαδή το 192,4% του ΑΕΠ. 

 

Αντίστοιχα με τον προϋπολογισμό και στην βάση του 3ου προγράμματος,  

το ΔΝΤ (World Economic Outlook) προβλέπει ύφεση της οικονομίας το 

2015 -2016. Το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να αυξηθεί στο 26,8% του 

εργατικού δυναμικού το 2015 (2014:26,5%) και στο 27,1% το 2016. 

Ωστόσο το ΔΝΤ (Fiscal Monitor) εκτιμά ότι το δημόσιο χρέος θα φτάσει το 

196,9% του ΑΕΠ το 2015 και το 206,6% το 2016 ενώ από το 2017 Θα 

αρχίσει να αποκλιμακώνεται φτάνοντας το 182,5% του ΑΕΠ το 2020.      
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ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

 

Στις 25 Σεπ.’15 η Moody's επιβεβαίωσε τη μακροχρόνια πιστοληπτική 

αξιολόγηση της Ελλάδας σε «Caa3» (στις 30 Ιονίου ο οίκος είχε 

υποβαθμίσει την αξιολόγηση σε «Caa3» από «Caa2» με αρνητικό outlook) 

και αναβάθμισε το outlook σε σταθερό από αρνητικό, λόγω της έγκρισης 

του 3ου προγράμματος και του σχηματισμού κυβέρνησης που 

υποστηρίζει την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων που απαιτεί το 

πρόγραμμα. Το σταθερό outlook αντανακλά την άποψη της Moody's ότι ο 

κίνδυνος για τους πιστωτές είναι πλέον σχετικά ισορροπημένος, 

δεδομένου ότι οι πρόσφατες εκλογές έχουν οδηγήσει σε ευρεία 

εκπροσώπηση στη βουλή από κόμματα που έχουν στηρίξει το 3ο πακέτο 

διάσωσης. Ωστόσο, αναφέρεται ότι η αξιολόγηση «Caa3» αντανακλά το 

υψηλό ρίσκο που υπάρχει δεδομένης της αδυναμίας των θεσμικών 

φορέων στη χώρα και των χαμηλών έως τώρα επιδόσεων στην υλοποίηση 

των όρων των προγραμμάτων.  

 

Στις 16 Σεπτεμβρίου το ελληνικό Δημόσιο πραγματοποίησε, μέσω των 

Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς, δημοπρασία ΕΓΕΔ 13 εβδ. αντλώντας 

συνολικά €1,6 δισεκ. Στη δημοπρασία η απόδοση διαμορφώθηκε στο 

2,70% (προηγούμενη 2,70%) ενώ η έκδοση καλύφθηκε 1,3 φορές 

(προηγούμενη 1,3 φορές). 

 

Το Σεπτέμβριο - μετά από ένα εξάμηνο συνεχούς πτωτικής πορείας - ο 

δείκτης οικονομικού κλίματος αυξήθηκε στις 83,1 μονάδες από 75,2 μνδ. 

τον Αύγουστο όπου είχε φτάσει στα χαμηλότερα επίπεδα από τις αρχές 

του 2009. Η αύξηση του δείκτη προήλθε από όλους του τομείς 

επιχειρηματικής δραστηριότητας και από τους καταναλωτές. Πιο 

αναλυτικά, ο δείκτης προσδοκιών στις υπηρεσίες αυξήθηκε στις -15,1 

μνδ. (Αύγ.’15: -42,8 μνδ.) λόγω των εντονότερα θετικότερων εκτιμήσεων 

για την υφιστάμενη επιχειρηματική κατάσταση και την πορεία της 

ζήτησης. Στις κατασκευές, ο δείκτης προσδοκιών αυξήθηκε στις -52,8 μνδ. 

(Αύγ.’15: -67,5 μνδ.) λόγω της βελτίωσης των προβλέψεων για την 

απασχόληση, αν και έντονα αρνητικές είναι οι  εκτιμήσεις για το επίπεδο 

του προγράμματος εργασιών. Ο δείκτης προσδοκιών στο λιανικό εμπόριο 

ανήλθε στις -20 μνδ (Αύγ.’15: -31 μνδ.) κυρίως λόγω των εντονότερα 

θετικότερων προβλέψεων για την πορεία των πωλήσεων. Στη βιομηχανία, 

ο δείκτης αυξήθηκε στις -23,3 μνδ. (Αύγ.’15: -30,2 μνδ.) εξαιτίας των 

καλύτερων προσδοκιών για την παραγωγή, που υπερκέρασαν κατά πολύ 

τις ελαφρά αρνητικότερες εκτιμήσεις για το επίπεδο παραγγελιών. Τέλος, 

ο δείκτης εμπιστοσύνης καταναλωτών, αυξήθηκε οριακά στις -64,2 μνδ. 

(Αύγ.’15: -64,8 μνδ.) λόγω της μικρής αποδυνάμωσης των έντονα 

αρνητικών προσδοκιών για την οικονομική κατάσταση του  νοικοκυριού 

και τη γενικότερη κατάσταση της οικονομίας, οι οποίες αντιστάθμισαν τις 

πιο αρνητικότερες εκτιμήσεις περί της ανεργίας και της πρόθεσης για 

αποταμίευση. 

 

 

 

 
 

 

 
 

Δείκτης Οικονομικού Κλίματος (sa) 

 
Πηγή: European Commission, DG ECFIN 

 
 

 
 

Μακροχρόνια Βραχυχρόνια Outlook

Standard & Poor's CCC+ C Stable

Moody's Caa3 -- Stable

Fitch CCC C --

Ελλάδα: Πιστοληπτική Διαβάθμιση
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ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

 

Αναφορικά με τις εξελίξεις σε επιμέρους τομείς της οικονομίας, βάσει 

στοιχείων της ΕΛΣΤΑT:  

 ο δείκτης κύκλου εργασιών στη μεταποίηση μειώθηκε τον 

Ιούλιο κατά 15,2% YoY (Ιούλ. ’14: 0,5% ΥοΥ) ως συνέπεια της 

υποχώρησης του δείκτη εγχώριας αγοράς κατά 17,3% YoY 

(Ιούλ.’14: 2,9% ΥοΥ), καθώς και του δείκτη εξωτερικής αγοράς      

(-12%, Ιούλ.’14: -3,3% ΥοΥ).  

 τον Ιούλιο, με βάση τα εποχικά εξομαλυμένα στοιχεία, ο δείκτης 

κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο (εκτός καυσίμων και 

λιπαντικών) μειώθηκε κατά -2,5% σε σχέση με τον προηγούμενο 

μήνα σηματοδοτώντας μείωση και κατά -4,7% σε ετήσια βάση 

(Ιούλ.’14: 2,6% ΥοΥ). Σε ετήσια βάση αντίστοιχη ήταν η πτώση και 

του σχετικού δείκτη όγκου (-4,7%, Ιούλ.’14:2,6% ΥοΥ).  

 τον Αύγουστο ο δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία 

μειώθηκε κατά -9,9% ΥοΥ  (Αύγ.’14: -0,6% YoY), κυρίως λόγω της 

πτώσης στο δείκτη ενεργειακών αγαθών (-24,2% ΥοΥ, Αύγ. ’14:      

-0,3% YoY. 

 

Αναφορικά με τα στοιχεία του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών 

επισημαίνεται ότι από τον Ιούλιο 2015, η Τράπεζα της Ελλάδος προχωρά 

σε μια σημαντική αλλαγή της μεθοδολογίας κατάρτισης του Ισοζυγίου 

Πληρωμών, με τη χρήση των στατιστικών εξωτερικού εμπορίου της 

ΕΛΣΤΑΤ στη θέση των στοιχείων διακανονισμού τραπεζικών συναλλαγών 

(settlements data). Με βάση τη νέα μεθοδολογία το 2014 και 2013 

σημειώνεται έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών έναντι 

πλεονάσματος με βάση την προηγούμενη μεθοδολογία.  Επιπλέον, τα 

στοιχεία του 2014 υποδηλώνουν διεύρυνση του ελλείμματος σε σχέση με 

το 2013 και όχι βελτίωση του πλεονάσματος όπως εμφανιζόταν με βάση 

την προηγούμενη μεθοδολογία.  

 

Πιο συγκεκριμένα το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 

έφτασε το 2014 τα €-4,2 δισεκ.  (-2,3% του ΑΕΠ) διευρυμένο κατά €0,5 

δισεκ. σε σχέση με το 2013 (€-3,7 δισεκ., -2,0% του ΑΕΠ). [προηγούμενη 

μεθοδολογία: 2014: €1,6 δισεκ. (0,9% του ΑΕΠ) και 2013: €1,1 δισεκ (0,6% 

του ΑΕΠ)] 

   

Τον Ιούλιο, το πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 

διευρύνεται στα €4,3 δισεκ. έναντι πλεονάσματος €1,3 δισεκ. τον Ιούλ.’14. 

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην εισροή €1,8 δισεκ. από την 

επιστροφή των κερδών από τα SMPs η οποία οδήγησε στη σημαντική 

βελτίωση του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων. Τη σχετική εισροή 

ακολούθησε η μεταφορά των χρημάτων σε λογαριασμό του Ελληνικού 

Δημοσίου στην ΕΚΤ, ως εξασφάλιση σε μορφή μετρητών προκειμένου να 

εκταμιευθεί από τον EFSM το ποσό των €7,2 δισεκ. του δανείου-γέφυρα. 

 

Συγκεκριμένα, τον Ιούλιο καταγράφεται αύξηση του πλεονάσματος στα 

ισοζύγια δευτερογενών εισοδημάτων (κατά €1,8 δισεκ.) και μείωση στο 

εμπορικό έλλειμμα αγαθών  χωρίς καύσιμα και πλοία (κατά €778 εκατ.), 

Δείκτης κύκλου εργασιών στη μεταποίηση (YoY%) 

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 
Σκοπός του ΔΚΕ είναι η μέτρηση της δραστηριότητας της βιομηχανίας στην 
αγορά σε όρους αξίας και περιλαμβάνει τα συνολικά ποσά (τα οποία 
αντιστοιχούν σε πωλήσεις αγαθών ή υπηρεσιών που παρασχέθηκαν σε 
τρίτους) που έχει τιμολογήσει η επιχείρηση στη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράς. 

Δείκτης κύκλου εργασιών & όγκου στο λιανικό 
εμπόριο 

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία (YoY%) 

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 
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καυσίμων (κατά €499 εκατ.) και πλοίων (κατά €82 εκατ.). Αντίθετα, τον 

Ιούλιο περιορίστηκε το πλεόνασμα στο ισοζύγιο υπηρεσιών (κατά €118 

εκατ.) και το ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων έγινε ελλειμματικό 

έναντι πλεονάσματος τον Ιούλιο του 2014. 

Ειδικότερα, το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών περιορίστηκε (κατά 

€118 εκατ.) λόγω της μείωσης των καθαρών εισπράξεων από θαλάσσιες 

μεταφορές. Αντιθέτως, τα ισοζύγια λοιπών υπηρεσιών και ταξιδιωτικό 

παρουσίασαν βελτίωση. Το πλεόνασμα του ταξιδιωτικού ισοζυγίου 

αυξήθηκε (κατά €135 εκατ.) ως αποτέλεσμα της ανόδου των εισπράξεων 

κατά €98 εκατ. και της μείωσης των δαπανών Ελλήνων ταξιδιωτών στο 

εξωτερικό κατά €37εκατ.. Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών σημείωσαν 

άνοδο 4,4%. 

Στο ισοζύγιο χρηματοοικονομικών συναλλαγών, στις άμεσες επενδύσεις, 

οι καθαρές απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού σημείωσαν 

αύξηση €73 εκατ.. Οι υποχρεώσεις των κατοίκων στο εξωτερικό (άμεσες 

επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα) κατέγραψαν καθαρή μείωση €51 

εκατ.. Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, παρουσιάστηκε καθαρή αύξηση 

€1,2 δισεκ. στις απαιτήσεις κατοίκων έναντι του εξωτερικού, ενώ μείωση 

€3,4 δισεκ. καταγράφηκε στις καθαρές υποχρεώσεις κατοίκων έναντι του 

εξωτερικού. Τέλος, στις λοιπές επενδύσεις, παρουσιάζεται καθαρή 

αύξηση των απαιτήσεων κατοίκων έναντι του εξωτερικού κατά €262 εκατ. 

ενώ ταυτόχρονα αυξάνονται οι υποχρεώσεις κατοίκων έναντι του 

εξωτερικού (η αύξηση αυτή αντανακλά κυρίως την καθαρή αύξηση €5,1 

δισεκ. των δανειακών υποχρεώσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 

προς μη κατοίκους). 

Τον Αύγουστο, ο ετήσιος ρυθμός μείωσης της τραπεζικής 

χρηματοδότησης του εγχώριου ιδιωτικού τομέα διαμορφώθηκε στο         

-1,6% (Ιούλ.’15: -1,5%). Ειδικότερα, ο ρυθμός χρηματοδότησης στις 

επιχειρήσεις ήταν οριακά αρνητικός της τάξης του -0,2% (Ιούλ.’15: 0%) 

ενώ σταθερός στα επίπεδα του Ιουλίου διατηρήθηκε ο ρυθμός 

χρηματοδότησης σε ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές 

επιχειρήσεις (-0,6%, Ιούλ.’15: -0,6%) και στα νοικοκυριά (-3,1%, Ιούλ. ’15:    

-3,1%).  

Ελλάδα: Ισοζύγιο Πληρωμών (εκατ. €) 

 
Ιαν.-

Ιούλ.’14 
Ιαν.-

Ιούλ.’15 
Ιούλ.’14 Ιούλ.’15 

Τρεχουσών 
Συναλλαγών -2,656.5 357.3 1,274.3 4,252.1 

Ισοζύγιο 
αγαθών -12,940.1 -10,212.9 -1,994.0 -634.7 
Ισοζύγιο 

καυσίμων -3,351.1 -2,405.6 -726.1 -226.9 

Ισοζύγιο πλοίων -1,658.6 -355.2 -83.1 -1.0 
Ισοζύγιο 

αγαθών χωρίς 
καύσιμα & 

πλοία -7,930.5 -7,452.1 -1,184.9 -406.8 

Υπηρεσιών 9,316.5 9,073.2 3,229.6 3,112.1 
Πρωτογενών 
Εισοδημάτων 760.6 -198.0 26.1 -54.0 
Δευτερογενών 
εισοδημάτων 206.5 1,695.0 12.7 1,828.8 

Ισοζύγιο 
Κεφαλαίων 1,852.0 608.8 10.1 2.4 
Χρηματ/κών 
Συναλλαγών 1,116.6 1,425.3 1,245.9 4,020.6 

Άμεσες 
Επενδύσεις -894.8 181.8 -103.8 123.6 
Επενδύσεις 

Χαρτοφυλακίου -3,779.3 3,962.1 766.2 4,531.8 
Λοιπές 

Επενδύσεις 5,305.7 -2,564.7 613.5 -850.8 
Μεταβολή 
συναλ/κών 
διαθεσίμων 485.0 -154.0 -30.0 216.0 

Τακτοποιητέα 
στοιχεία 1,921.2 459.3 -38.5 -233.9 

 

Πηγή: ΤτΕ 

Χρηματοδότηση Εγχώριων επιχειρήσεων και 
νοικοκυριών (Υπόλοιπο σε € εκατ. & % μεταβολή) 

 Ιούν.’15 Ιούλ.’15 Αύγ.’15 

ΣΥΝΟΛΟ 

Υπόλοιπο χρηματοδ. 208,536 206,843 205,596 

(%) 12μηνη μεταβολή -1.7% -1.5% -1.6% 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Υπόλ. Χρηματοδ. 98,579 97,438 96,660 

(%) 12μηνη μεταβολή -0.5% 0.0% -0.2% 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΑΓΡΟΤΕΣ & ΑΤΟΜΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Υπόλ. χρηματοδ. 13,606 13,538 13,502 

(%) 12μηνη μεταβολή -1.5% -0.6% -0.6% 

ΙΔΙΩΤΕΣ & ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 

Υπόλ. χρηματοδ. 96,351 95,868 95,434 

(%) 12μηνη μεταβολή -3.1% -3.1% -3.1% 

1. Στεγαστικά    

Υπόλ. χρηματοδ. 69,005 68,657 68,293 

(%) 12μηνη μεταβολή -3.4% -3.4% -3.5% 

2. Καταναλωτικά    

Υπόλ. χρηματοδ. 25,821 25,692 25,634 

(%) 12μηνη μεταβολή -2.3% -2.5% -2.5% 

3. Λοιπά    

Υπόλ. χρηματοδ. 1,525 1,519 1,507 

(%) 12μηνη μεταβολή 0.4% 0.5% 0.5% 
 

Στα υπόλοιπα περιλαμβάνονται τα δάνεια και οι τοποθετήσεις σε εταιρικά 
ομόλογα, ανεξάρτητα από το αν έχουν τιτλοποιηθεί. Οι καθαρές ροές και οι 
ρυθμοί μεταβολής υπολογίζονται αφού ληφθούν υπόψη οι αναταξινομήσεις 
και μεταβιβάσεις δανείων / εταιρικών ομολόγων, οι διαγραφές, καθώς και οι 
συναλλαγμα-τικές διαφορές. Πηγή: ΤτΕ 
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ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΔΝΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 

Σε ελαφρά προς τα κάτω μείωση των προβλέψεών του για την ανάπτυξη 

παγκοσμίως προχώρησε πρόσφατα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 

(ΔΝΤ) σε σχέση με ό,τι προέβλεπε τον Ιούλιο. Συγκεκριμένα, εκτιμά πως η 

παγκόσμια οικονομία θα αναπτυχθεί φέτος με ρυθμό 3,1% και με 3,6% το 

2016 έναντι 3,3% και 3,8% τον Ιούλιο αντίστοιχα. Οι προβλέψεις αυτές 

αντανακλούν την εκτίμηση ήπιας ενίσχυσης του ρυθμού ανάκαμψης στις 

ανεπτυγμένες οικονομίες και την εμφάνιση ενδείξεων εξασθένισής του σε 

ορισμένες από τις μεγάλες αναδυόμενες αλλά και τις 

πετρελαιοπαραγωγές χώρες. Παράλληλα, το Ταμείο αναγνωρίζει ότι οι 

κίνδυνοι που περιβάλλουν την οικονομική δραστηριότητα έχουν ενισχυθεί 

το τελευταίο διάστημα. Συμπερασματικά εκτιμά ότι τρεις είναι οι κύριοι 

παράγοντες που θα καθορίσουν ουσιαστικά τις εξελίξεις:  

α) ο οικονομικός μετασχηματισμός της Κίνας προς την κατεύθυνση της 

ενίσχυσης της εγχώριας κατανάλωσης και των υπηρεσιών έναντι των 

εξαγωγών και των επενδύσεων,  

β) η πτώση των τιμών των εμπορευμάτων και,  

γ) η αναμενόμενη αύξηση του παρεμβατικού επιτοκίου από την Κεντρική 

Τράπεζα των ΗΠΑ που ενδεχομένως να έχει ευρύτερες επιπτώσεις 

(όπως πιο «σφιχτές» χρηματοπιστωτικές συνθήκες) και να προκαλέσει 

μεγαλύτερη αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές.  

 

Στις ΗΠΑ, η ανάκαμψη αναμένεται να συνεχιστεί υποστηριζόμενη από τις 

χαμηλές τιμές της ενέργειας, τη μικρότερη απαιτούμενη δημοσιονομική 

προσαρμογή, τους ενισχυμένους ισολογισμούς και τη βελτίωση στην 

αγορά των κατοικιών. Οι παράγοντες αυτοί αναμένεται να υπερκεράσουν 

την αρνητική επίδραση που προκαλεί η ενίσχυση του δολλαρίου στην 

εμπορική δραστηριότητα.  

 

Στην Ευρωζώνη, ο ήπιος ρυθμός ανάκαμψης αναμένεται να συνεχιστεί 

στηριζόμενος στις χαμηλές διεθνείς τιμές του πετρελαίου, στις χαλαρές 

χρηματοπιστωτικές συνθήκες (λόγω του προγράμματος ποσοτικής 

χαλάρωσης της ΕΚΤ) και τη διολίσθηση του ευρώ. Επιπλέον, εκτιμά πως ο 

πληθωρισμός θα εξακολουθήσει σε ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο. 

 

Στην Κίνα προβλέπει επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης, ως 

αποτέλεσμα της περαιτέρω εξομάλυνσης από τις υπερβολές που 

προϋπήρχαν στην αγορά ακινήτων, στην πιστωτική επέκταση και στις 

επενδύσεις. Όμως, η εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και οι 

χαμηλότερες διεθνείς τιμές του πετρελαίου εκτιμάται ότι θα 

αντισταθμίσουν μερικώς τις παραπάνω επιπτώσεις. 

 

Στην Ιαπωνία αναμένει ανάκαμψη της οικονομίας λόγω κυρίως των 

υψηλότερων πραγματικών μισθών και τιμών των μετοχών που 

συνδέονται με την ακολουθούμενη ποσοτική χαλάρωση από την Τράπεζα 

της Ιαπωνίας και τις χαμηλότερες διεθνείς τιμές του πετρελαίου. 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

  
 

 

 

2014 2015(ε) 2016(ε) 2014 2015(ε) 2016(ε)

Παγκοσμίως 3,4 3,1 3,6

Ευρωζώνη* 0,9 1,5 1,6 0,4 0,2 1,0

      Γερμανία* 1,6 1,5 1,6 0,8 0,2 1,2

Γαλλία* 0,2 1,2 1,5 0,6 0,1 1,0

Ιταλία* -0,4 0,8 1,3 0,2 0,2 0,7

Ελλάδα* 0,8 -2,3 -1,3 -1,5 -0,4 0,0

ΗΠΑ 2,4 2,6 2,8 1,6 0,1 1,1

Κίνα 7,3 6,8 6,3 2,0 1,5 1,8

Ιαπωνία -0,1 0,6 1,0 2,7 0,7 0,4

Ην. Βασίλειο 3,0 2,5 2,2 1,5 0,1 1,5

* ΕνΔΤΚ

Πραγματικό ΑΕΠ             

(ετήσια % μεταβολή)
Πληθωρισμός

Προβλέψεις ΔΝΤ για το πραγματικό ΑΕΠ & τον 

πληθωρισμό

Πηγή: IMF (2015): "World Economic Outlook ", October, p. 32-

3, 168 & 175.

2014 2015 2016

Ετήσια % μεταβολή πραγματικού ΑΕΠ 2,4 2,6 2,8

Πρόβλεψη Ιουλίου 2015 2,4 2,5 3,0

Δείκτης τιμών καταναλωτή (%) 1,6 0,1 1,1

Πρόβλεψη Απριλίου 2015 1,6 0,1 1,5

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (ως % του ΑΕΠ) -2,2 -2,6 -2,9

Πρόβλεψη Απριλίου 2015 -2,4 -2,3 -2,4

Ανεργία (%) 6,2 5,3 4,9

Πρόβλεψη Απριλίου 2015 6,2 5,5 5,1

Προβλέψεις ΔΝΤ για βασικά μακροοικονομικά μεγέθη ΗΠΑ

Πηγές: IMF (2015): "World Economic Outlook", October,  p. 34, IMF (2015): "World 

Economic Outlook Update", July, p.4 & IMF (2015): "World Economic Outlook", April, 

p.48.

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016

Ευρωζώνη 0,9 1,5 1,6 0,4 0,2 1,0 2,0 3,2 3,0 11,6 11,0 10,5

    Γερμανία 1,6 1,5 1,6 0,8 0,2 1,2 7,4 8,5 8,0 5,0 4,7 4,7

Γαλλία 0,2 1,2 1,5 0,6 0,1 1,0 -0,9 -0,2 -0,4 10,3 10,2 9,9

Ιταλία -0,4 0,8 1,3 0,2 0,2 0,7 1,9 2,0 2,3 12,7 12,2 11,9

   Ισπανία 1,4 3,1 2,5 -0,2 -0,3 0,9 0,8 0,9 1,1 24,5 21,8 19,9

Πηγή: IMF (2015): "World Economic Outlook", October, p. 32.

Εκτιμήσεις ΔΝΤ για βασικά μακροοικονομικά μεγέθη Ευρωζώνης

Πραγματικό 

ΑΕΠ (ετήσια % 

μεταβολή)

Δείκτης τιμών 

καταναλωτή 

(%)

Ισοζύγιο 

τρεχουσών 

συναλλαγών 

Ανεργία (%)
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ΕΥΡΩΖΩΝΗ 

 Αξιοσημείωτη βελτίωση του δείκτη οικονομικού κλίματος το 

Σεπτέμβριο. 

 Σε οριακά αρνητικό έδαφος ο πληθωρισμός και αμετάβλητο το 

ποσοστό ανεργίας.  

 Αμετάβλητες παρέμειναν οι λιανικές πωλήσεις τον Αύγουστο.  

 Άνοδος των καταθέσεων και του τραπεζικού δανεισμού του 

ιδιωτικού τομέα τον Αύγουστο. 

 Πτωτική αναθεώρηση κατά μία βαθμίδα της πιστοληπτικής 

αξιολόγησης της Γαλλίας από τη Moody’s. Ισότιμη ανοδική 

αναθεώρηση της Ισπανίας και της Πορτογαλίας από την S&P. 

 Άντληση €15,5 δισ. από τις ευρωπαϊκές τράπεζες στην 5
η
 φάση των 

TLTROs της ΕΚΤ. 

 

 

Βελτίωση του οικονομικού κλίματος στην Ευρωζώνη καταγράφηκε τον 

Αύγουστο φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2011. 

Συγκεκριμένα, ο σχετικός δείκτης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανήλθε στο 

105,6 έναντι 104,1 τον Αύγουστο και γενικά αναμενόταν. Όλοι οι 

επιμέρους επιχειρηματικοί δείκτες εμφάνισαν βελτίωση. Εξαίρεση 

αποτέλεσε ο δείκτης στις κατασκευές ο οποίος επιδεινώθηκε ελαφρά, ενώ 

μικρή μείωση κατέγραψε και ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης.  

Συνεπώς, η μέση τιμή του γ΄ τριμήνου διαμορφώθηκε στο 104,6 έναντι 

103,7 και 102,6 το β΄ και το α΄ τρίμηνο αντίστοιχα. 

 

Αντίθετα, μικρή μείωση εμφάνισαν κατά το ίδιο διάστημα οι πρόδρομοι 

επιχειρηματικοί δείκτες PMI παραμένοντας, όμως, συγκριτικά υψηλά. 

Ειδικότερα, ο σύνθετος δείκτης PMI διαμορφώθηκε το Σεπτέμβριο στο 

53,6 έναντι 54,3 τον Αύγουστο. Καθοδικά κινήθηκαν και οι δύο επιμέρους 

δείκτες, με των υπηρεσιών να διαμορφώνεται στο 53,7 (Αύγ. 15: 54,4) και 

της μεταποίησης στο 52,0 (Αύγ. 15: 52,3). Σε επίπεδο τριμήνου ο δείκτης 

παρέμεινε στο 53,9, όσο ήταν και το β΄ τρίμηνο, που είναι η υψηλότερη 

τιμή των τελευταίων τεσσάρων ετών. 

 

Ανησυχητική ένδειξη αποτέλεσε η εξέλιξη του πληθωρισμού το 

Σεπτέμβριο καθώς φαίνεται πως επέστρεψε σε αρνητικό έδαφος, για 

πρώτη φορά από τον περασμένο Μάρτιο. Συγκεκριμένα, ο 

εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) εκτιμάται στο -0,1% 

σε ετήσια βάση, καθώς η εντονότερη πτώση των τιμών στα ενεργειακά 

αγαθά υπερκάλυψε την άνοδό τους στα μη επεξεργασμένα τρόφιμα. 

Αντίθετα, στο 0,9% παρέμεινε το Σεπτέμβριο για δεύτερο διαδοχικό μήνα 

ο δομικός πληθωρισμός (δηλαδή αφαιρουμένων των τροφίμων/ 

αλκοολούχων ποτών/καπνού και της ενέργειας).  

 

Παράλληλα, το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε τον Αύγουστο για δεύτερο 

συνεχή μήνα στο 11,0% (εποχικά διορθωμένο) έναντι 11,5% τον 

Αύγουστο του 2014. Ο αριθμός των ανέργων εκτιμάται στα 17,6 εκατ. 

άτομα, μειωμένος κατά 892 χιλ. άτομα σε σχέση με τον περυσινό 

Αύγουστο.  

 

 
 

Πρόδρομοι Δείκτες 

 
 

Εξέλιξη Τιμών Καταναλωτή 

 
 

Αγορά Εργασίας 
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ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

 

Ένδειξη ότι ο ρυθμός ανάκαμψης παραμένει αδύναμος αποτελεί η 

εξέλιξη των λιανικών πωλήσεων τον Αύγουστο καθώς αυτές διατηρήθη-

καν, όπως αναμενόταν, στο επίπεδο του Ιουλίου (Ιούλ. 15/Ιούν. 15: 0,6%). 

Στην ανωτέρω εξέλιξη σημαντικό ρόλο είχαν οι αυξημένες πωλήσεις 

τροφίμων-ποτών-καπνού και των καυσίμων που αντιστάθμισαν τη μείωση 

των εκτός τροφίμων και καυσίμων αγαθών. Ωστόσο, σε επίπεδο διμήνου 

οι λιανικές πωλήσεις παρέμειναν σε ανοδική τροχιά καθώς σε σχέση με 

το β΄ τρίμηνο ήταν αυξημένες κατά 0,6% (β΄ τρ. 15: 0,4%).  

 

Σημαντική άνοδο, αν και ελαφρά επιβραδυνόμενη, παρουσίασε τον 

Αύγουστο η προσφορά χρήματος, αποτυπώνοντας πρωτίστως την 

επίδραση των μέτρων ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ. Η προσφορά 

χρήματος βάσει του ορισμού Μ3 αυξήθηκε κατά 4,8% ετησίως (Ιούλ. 15: 

5,3%) ενώ βάσει του στενότερου ορισμού Μ1 κατά 11,4% (Ιούλ. 15: 

12,2%). Σημειώνεται ότι ο μέσος ρυθμός αύξησης του Μ3 και του Μ1 κατά 

τους επτά πρώτους μήνες του 2015 ήταν 4,7% και 10,5% αντίστοιχα.  

 

Τον ίδιο μήνα, ανοδικά κινήθηκαν τόσο οι καταθέσεις όσο και ο 

τραπεζικός δανεισμός των νοικοκυριών και των εκτός του 

χρηματοοικονομικού τομέα επιχειρήσεων. Πιο αναλυτικά, οι καταθέσεις 

των νοικοκυριών αυξήθηκαν σε σχέση με τον Ιούλιο κατά €8 δισ. (Ιούλ. 

15: €+17 δισ.) και των επιχειρήσεων (εκτός του χ/ο τομέα) κατά €2 δισ. 

(Ιούλ. 15: €+34 δισ.). Επομένως, τον Αύγουστο ο ετήσιος ρυθμός ανόδου 

των καταθέσεων των νοικοκυριών επιβραδύνθηκε στο 2,9% (Ιούλ. 15: 

3,1%) και των επιχειρήσεων στο 4,8% (Ιούλ. 15: 5,5%).  

 

Όσον αφορά την τραπεζική χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα, τον 

Αύγουστο ήταν αυξημένη κατά 1,0% σε ετήσια βάση (Ιούλ. 15: 0,9%). Εάν, 

όμως, συνυπολογιστούν οι τιτλοποιήσεις και οι πωλήσεις δανείων, ο 

ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο 0,8% (Ιούλ. 15: 0,7%). 

Αναλυτικότερα, συμπεριλαμβανομένων των τιτλοποιήσεων και των 

πωλήσεων δανείων, στα νοικοκυριά επιταχύνθηκε στο 1,0% (Ιούλ. 15: 

0,9%) και στις επιχειρήσεις στο 0,4% (Ιούλ. 15: 0,3%). 

 

Στις 24/9 διενεργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) η 

πέμπτη από τις συνολικά οκτώ στοχευμένες πράξεις μακροχρόνιας 

αναχρηματοδότησης (TLTROs). Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΚΤ, οι 

συμμετέχοντες ανήλθαν στους 88 και με επιτόκιο 0,05% άντλησαν 

κεφάλαια ύψους €15,5 δισ. Σημειώνεται ότι κατά τις τέσσερεις πρώτες 

πράξεις διατέθηκαν στις ευρωπαϊκές τράπεζες συνολικά €384,1 δισ. 

 

Η Moody’s αναθεώρησε πτωτικά κατά μία βαθμίδα τη μακροπρόθεσμη 

πιστοληπτική αξιολόγηση της Γαλλίας. Ειδικότερα, από «Aa1» τη μείωσε 

σε «Αa2»  χαρακτηρίζοντας  ως  «σταθερή»  την  προοπτική (outlook).  

Κύριοι λόγοι αυτής της εξέλιξης αποτέλεσαν ο χαμηλός ρυθμός ανάπτυξης 

που ο οίκος αναμένει να διατηρηθεί έως τα τέλη της δεκαετίας και οι 

περιορισμοί στην υλοποίηση μεταρρυθμίσεων που υφίστανται σε θεσμικό 

και πολιτικό επίπεδο, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η ουσιαστική 

μείωση έως το 2019 του υψηλού δημόσιου χρέους. 

 

 
 

Προσφορά Χρήματος 

 
 

Πιστωτική Επέκταση 

 
 

 
 

 
 

-5

0

5

10

15

Ιαν-05 Ιαν-06 Ιαν-07 Ιαν-08 Ιαν-09 Ιαν-10 Ιαν-11 Ιαν-12 Ιαν-13 Ιαν-14 Ιαν-15

Μ3 (Υ/Υ-%) Μ1 (Υ/Υ-%) M2 (Υ/Υ-%)

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Ιαν-05 Ιαν-06 Ιαν-07 Ιαν-08 Ιαν-09 Ιαν-10 Ιαν-11 Ιαν-12 Ιαν-13 Ιαν-14 Ιαν-15

Επιχειρηματικά Δάνεια, δίχως τιτλοποιήσεις και πωλήσεις δανείων (%,Υ/Υ)

Δάνεια σε Νοικοκυριά, δίχως τιτλοποιήσεις και πωλήσεις δανείων (%,Υ/Υ)



 

 

9 

ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

 

Αναφορικά με την προοπτική (outlook), η Moody’s τη χαρακτηρίζει 

«σταθερή», ως αποτέλεσμα της ισχυρής θέσης της Γαλλίας στον 

οικονομικό τομέα και στα δημοσιονομικά ενώ αναγνωρίζει και τη 

δηλωμένη πρόθεση της κυβέρνησης για την προώθηση ορισμένων 

μεταρρυθμίσεων που τουλάχιστον θα θωρακίσουν την τρέχουσα 

δημοσιονομική θέση της χώρας από περαιτέρω αποδυνάμωση.  

 

Από την άλλη, η Standard & Poor’s αναθεώρησε ανοδικά κατά μία βα-

θμίδα τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση τόσο της Ισπανίας 

όσο και της Πορτογαλίας. Συγκεκριμένα, η μακροπρόθεσμη αξιολόγηση 

της Ισπανίας τοποθετείται πλέον στη βαθμίδα «ΒΒΒ+» από «ΒΒΒ» με 

«σταθερή» προοπτική (outlook). Ο οίκος εστιάζει στις διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις που έχουν συντελεστεί από το 2010 στην αγορά εργασίας 

οδηγώντας σε βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του εξαγωγικού τομέα 

της οικονομίας, ενώ τονίζει και τη θετική επίδραση στην ανάπτυξη των 

ευνοϊκότερων συνθηκών στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Ταυτόχρονα, ο 

οίκος αναθεώρησε επί τα βελτίω το μέσο ρυθμό ανάπτυξης του 

πραγματικού ΑΕΠ από 2,2% σε 2,7% για την τριετία 2015-17, γεγονός που 

ενισχύει και την προσπάθεια εξυγίανσης των δημόσιων οικονομικών. 

 

Επίσης, προχώρησε σε αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής 

αξιολόγησης και της Πορτογαλίας, σε «ΒΒ+» από «ΒΒ», διατηρώντας τη 

βραχυπρόθεσμη σε «Β» και χαρακτήρισε ως “σταθερή” την προοπτική 

(outlook). Ο οίκος επικαλείται την ανάκαμψη της οικονομίας και την 

προσπάθεια εξυγίανσης των δημόσιων οικονομικών που εξελίσσονται 

σύμφωνα με τις προβλέψεις του. Επίσης, εκτιμά ότι σε γενικές γραμμές η 

εφαρμοζόμενη οικονομική πολιτική, παρά τη διεξαγωγή εθνικών εκλογών, 

θα συνεχιστεί.  Επιπρόσθετα, τονίζει την επιτευχθείσα βελτίωση στο 

χρονικό ορίζοντα ωρίμανσης του δημόσιου χρέους. Η «σταθερή» 

προοπτική εκφράζει τη συνισταμένη της διευρυνόμενης οικονομικής 

ανάκαμψης και της σταδιακής εξυγίανσης των δημόσιων οικονομικών με 

τους κινδύνους που απορρέουν από ένα λιγότερο ευνοϊκό εξωτερικό 

περιβάλλον και μια μεγαλύτερη απομόχλευση του ιδιωτικού τομέα. 

Δυσμενή εξέλιξη, ωστόσο, αποτελεί η σημαντική επί τα χείρω 

αναθεώρηση του δημοσιονομικού ελλείμματος του 2014 από την 

πορτογαλική στατιστική υπηρεσία. Συγκεκριμένα, από 4,5% του ΑΕΠ στο 

7,2%, σε σημαντικό βαθμό λόγω της ενσωμάτωσης ποσού €4,9 δισ. που 

διέθεσε το Δημόσιο για την κεφαλαιακή ενίσχυση της τράπεζας Novo 

Banco. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

 

ΗΠΑ 

 Αμετάβλητη η νομισματική πολιτική της Fed. 

 Ελαφρά υψηλότερη των εκτιμήσεων η άνοδος κατά 2,9% του 

πραγματικού ΑΕΠ το β΄ σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2015. 

 Κατώτερα των προσδοκιών τα στοιχεία στην αγορά εργασίας. 

 Επιβράδυνση της οικονομίας διαφαίνεται προσεχώς βάσει των 

πρόδρομων επιχειρηματικών δεικτών ISM και των δεικτών 

καταναλωτικής εμπιστοσύνης του Σεπτεμβρίου. 

 Άνοδος του διαθέσιμου προσωπικού εισοδήματος και της 

προσωπικής καταναλωτικής δαπάνης τον Αύγουστο. 

 Ενισχύεται ο ρυθμός ανάκαμψης της αγοράς κατοικίας.. 

 

Δεν έκρυβε τελικά εκπλήξεις η πρόσφατη συνεδρίαση της Επιτροπής 

Νομισματικής Πολιτικής της Ομοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ 

(FOMC), καθώς διατήρησε ως έχει τόσο το βασικό παρεμβατικό επιτόκιο 

όσο και την επανεπένδυση του κεφαλαίου των τίτλων που διαθέτει στον 

ισολογισμό της και που λήγουν, σε νέα. Επίσης, αμετάβλητη παρέμεινε 

και η λεκτική καθοδήγησή της αναφορικά με την πρώτη αύξηση του 

παρεμβατικού επιτοκίου. Σε αυτήν τη στάση, καθοριστικός φαίνεται πως 

ήταν ο ρόλος των αναταράξεων στις διεθνείς αγορές από τις εξελίξεις 

στην Κίνα, καθώς η Επιτροπή εκτιμά πως μπορούν να πλήξουν σε κάποιο 

βαθμό την οικονομική δραστηριότητα και να ωθήσουν ακόμη χαμηλότερα 

τον πληθωρισμό βραχυπρόθεσμα. 

 

 Ενδιαφέρουσα ήταν η διαφοροποίηση ενός εκ των συμμετεχόντων που 

ψήφισε υπέρ της ανόδου του βασικού επιτοκίου άμεσα σε αντίθεση με τις 

προηγούμενες συνεδριάσεις όπου οι αποφάσεις λαμβάνονταν ομόφωνα. 

Από την άλλη, όμως, περιορίστηκαν τα μέλη της Επιτροπής που εκτιμούν 

ότι η πρώτη αύξηση του παρεμβατικού επιτοκίου θα συμβεί έως τα τέλη 

του τρέχοντος έτους (σε 13 από 15 τον Ιούνιο) καθώς και το ότι για 

πρώτη φορά ένα μέλος της τάχθηκε υπέρ ενός αρνητικού παρεμβατικού 

επιτοκίου έως το 2016. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, επιβεβαιώθηκε ότι η 

απόφαση αύξησης του επιτοκίου εξαρτάται από την εξέλιξη των στοιχείων 

και ότι η επιστροφή στην «κανονικότητα» στη νομισματική πολιτική θα 

γίνει σταδιακά. 

 

Η Επιτροπή εκτιμά ότι η οικονομία τους επόμενους μήνες θα αναπτυχθεί 

με μέτριο (moderate) ρυθμό και στους παράγοντες που μπορούν να 

επηρεάσουν την ανάπτυξη θετικά ή αρνητικά αποδίδει παρόμοια πιθανό-

τητα εμφάνισης. Σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες προβλέψεις της Fed, 

ο ρυθμός αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ θα φθάσει το 2,1% το δ΄ τρίμηνο 

του 2015, ελαφρά υψηλότερα της προγενέστερης εκτίμησης (1,9%). Στην 

αγορά εργασίας τονίζει τη συνεχιζόμενη βελτίωση αλλά και τη συρρίκνω-

ση του βαθμού υποχρησιμοποίησης του εργατικού δυναμικού. Ο 

πληθωρισμός το επόμενο διάστημα θα παραμείνει στο τρέχον χαμηλό 

επίπεδο και μόνο σε μεσοπρόθεσμη βάση θα κινηθεί ανοδικά προς το 

στόχο του 2% ως αποτέλεσμα της περαιτέρω βελτίωσης στην αγορά 

εργασίας και της εξάντλησης της επίδρασης των χαμηλότερων τιμών της 

ενέργειας και των εκτός αυτής εισαγόμενων αγαθών/υπηρεσιών. 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Μέγεθος 2015 2016 2017 2018
Μεταγε-

νέστερα

% μεταβολή πραγματικού ΑΕΠ 2,0-2,3 2,2-2,6 2,0-2,4 1,8-2,2 1,8-2,2

Πρόβλεψη Ιουνίου 1,8-2,0 2,4-2,7 2,1-2,5 2,0-2,3

% ανεργίας 5,0-5,1 4,7-4,9 4,7-4,9 4,7-4,9 4,7-5,0

Πρόβλεψη Ιουνίου 5,2-5,3 4,9-5,1 4,9-5,1 5,0-5,2

Πληθωρισμός (βάσει του δείκτη 0,3-0,5 1,5-1,8 1,8-2,0 2,0 2,0

Πρόβλεψη Ιουνίου 0,6-0,8 1,6-1,9 1,9-2,0 2,0

Δομικός πληθωρισμός (βάσει του 

δείκτη core PCE) 1,3-1,4 1,5-1,8 1,8-2,0 1,9-2,0

Πρόβλεψη Ιουνίου 1,3-1,4 1,6-1,9 1,9-2,0

Προβλέψεις Fed για βασικά μακροοικονομικά μεγέθη

Πηγή: Fed.    Σημείωση: Τα στοιχεία ανφέρονται στο δ΄ τρίμηνο του έτους & όχι 

στο μέσον όρο του έτους.
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ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

 

Ελαφρά υψηλότερη των προσδοκιών ήταν η αύξηση του πραγματικού 

ΑΕΠ το β΄ τρίμηνο του 2015, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση του 

Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ. Ειδικότερα, αυξήθηκε κατά 3,9% 

(ετησιοποιημένος ρυθμός) συγκριτικά με το α΄ τρίμηνο έναντι ανόδου 

του κατά 3,7% που εκτιμούσε προηγουμένως και ήταν η μέση εκτίμηση 

της αγοράς. Σημειώνεται ότι κατά το α΄ τρίμηνο του 2015 το πραγματικό 

ΑΕΠ είχε αυξηθεί κατά 0,6%. 

 

Τη μεγαλύτερη συμβολή στην άνοδο του ΑΕΠ είχε η ιδιωτική κατανάλωση 

(2,42 μον., α΄ τρ. 15: 1,19 μον.), ισομοιρασμένη μεταξύ των αγαθών και 

των υπηρεσιών. Σημαντική συνεισφορά είχαν και οι ακαθάριστες 

ιδιωτικές επενδύσεις, ως αποτέλεσμα των αυξημένων επενδύσεων σε 

πάγια. Μικρή θετική συμβολή είχαν το εξωτερικό εμπόριο, λόγω της 

ανόδου των εξαγωγών και του περιορισμού της αρνητικής επίδρασης των 

εισαγωγών και οι δημόσιες δαπάνες που αντανακλούν την άνοδο των 

ακαθάριστων επενδύσεων σε τοπικό κυρίως επίπεδο. Σημειώνεται ότι σε 

σχέση με το β΄ τρίμηνο του 2014, το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 

2,7% (α΄ τρίμ. 15: 2,9%).  

 

Παράλληλα, η εταιρική κερδοφορία (κέρδη μετά από φόρους και χωρίς 

αποτίμηση αποθεμάτων και προσαρμογή αποσβέσεων κεφαλαίου) το β΄ 

τρίμηνο του 2015 εκτιμάται στα $1,845 τρισ. σε ετησιοποιημένη, εποχικά 

προσαρμοσμένη βάση, αυξημένη κατά 8,5% σε σχέση με το αντίστοιχο 

περυσινό τρίμηνο και κατά 6,4% σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2015. 

 

Όσον αφορά το επόμενο διάστημα, οι πρώτες ενδείξεις βάσει των 

πρόδρομων δεικτών φαίνεται να συνηγορούν προς την επιβράδυνση 

της οικονομικής δραστηριότητας τόσο από πλευράς επιχειρήσεων όσο 

και του καταναλωτή. Στις επιχειρήσεις, ειδικότερα, περαιτέρω 

υποχώρηση κατέγραψε ο δείκτης ISM στη μεταποίηση και βρίσκεται 

πλέον ελάχιστα άνω του ορίου του 50 που διαχωρίζει την ανάπτυξη από 

την ύφεση. Συγκεκριμένα, διαμορφώθηκε στο 50,2, τη χαμηλότερη τιμή 

από το Μάιο του 2013, έναντι 51,1 τον Αύγουστο. Σημαντική μείωση 

σημειώθηκε στους  επιμέρους δείκτες της παραγωγής, των νέων 

παραγγελιών (που πλέον βρίσκεται στο 50,1) αλλά και των ανεκτέλεστων 

ακόμη παραγγελιών, της απασχόλησης και των τιμών. Ως συνέπεια, 

πτωτικά κινήθηκε και ο λόγος των νέων παραγγελιών προς τα αποθέματα 

(103,3% από 106,6%). Σημειώνεται ότι σε επίπεδο τριμήνου ο δείκτης 

διαμορφώθηκε στο 51,3 έναντι 52,6 το β΄ τρίμηνο. Πιο ενθαρρυντική ήταν 

η εικόνα του δείκτη ISM που αφορά τους εκτός μεταποίησης τομείς ο 

οποίος υποχώρησε από το πολύ υψηλό επίπεδο των δύο προηγούμενων 

μηνών, στο 56,9 έναντι 59,0 τον Αύγουστο και 58,0 που προέβλεπε γενικά 

η αγορά, παραμένοντας όμως συγκριτικά υψηλά. Σε τριμηνιαία βάση, 

όμως, διαμορφώθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από την εισαγωγή του, στο 

58,7 το γ΄ τρίμηνο του 2015 έναντι 56,5 το β΄ τρίμηνο. 

Πραγματικό ΑΕΠ 

 
 

Κατανάλωση 

 
 

Πρόδρομοι Επιχειρηματικοί Δείκτες (ISM) 

 
 

Τομέας Μεταποίησης  
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Αλλά και από την πλευρά του καταναλωτή, η εικόνα είναι μεικτή. 

Ειδικότερα, ο πρόδρομος δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης του 

Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν υποχώρησε στο 87,2 το Σεπτέμβριο έναντι 

91,9 τον Αύγουστο, αποτελώντας τη χαμηλότερη τιμή από το Νοέμβριο 

του 2014. Πτωτικά κινήθηκαν και οι δύο υποδείκτες που αποτυπώνουν 

την τρέχουσα κατάσταση και τις προσδοκίες των καταναλωτών για το 

προσεχές διάστημα.  Ανάλογη ήταν και η εικόνα σε επίπεδο τριμήνου 

καθώς η τιμή του δείκτη διαμορφώθηκε στο 90,7 έναντι 94,2 το β΄ 

τρίμηνο. Αντίθετα, απρόσμενα ανοδικά κινήθηκε ο σχετικός δείκτης του 

Conference Board. Συγκεκριμένα, διαμορφώθηκε στο 103,0, αποτελώντας 

τη δεύτερη υψηλότερη τιμή από τα μέσα του 2007, έναντι 101,3 τον 

Αύγουστο και 96,0 που εκτιμούσε γενικά η αγορά. Η εξέλιξη αυτή 

οφείλεται στην άνοδο του επιμέρους δείκτη που αποτυπώνει την 

αντίληψη των καταναλωτών για την τρέχουσα κατάσταση. Βελτιωμένη 

ήταν η εικόνα και σε επίπεδο τριμήνου καθώς η τιμή του δείκτη κατά το γ΄ 

τρίμηνο διαμορφώθηκε στο 98,4 (β΄ τρίμ. 15: 96,2). 

 

Αρκετά κατώτερα των προσδοκιών ήταν τα πρόσφατα στοιχεία για την 

αγορά εργασίας. Συνεπώς, καθίσταται πρακτικά απίθανη η αύξηση του 

παρεμβατικού επιτοκίου της Fed στη συνεδρίαση του Οκτωβρίου και 

απομακρύνεται σημαντικά το ενδεχόμενο μια τέτοια απόφαση να 

ληφθεί στην επόμενη συνεδρίασή της το Δεκέμβριο. Αναλυτικότερα, από 

την έρευνα που βασίζεται στις καταστάσεις μισθοδοσίας προκύπτει ότι 

το Σεπτέμβριο δημιουργήθηκαν σε εποχικά προσαρμοσμένη βάση 142 χιλ. 

νέες θέσεις εργασίας, πολύ λιγότερες από τις 180 χιλ. που ήταν το 

κατώτερο όριο των  προβλέψεων ενώ αναθεωρήθηκαν πτωτικά στις 136 

χιλ. και οι θέσεις εργασίας του Ιουλίου (αρχικά: 173 χιλ.). Αποθαρρυντική 

ήταν και η εικόνα σε επίπεδο εννεαμήνου, καθώς οι νέες θέσεις 

εργασίας υπολείπονται σημαντικά αυτών του αντίστοιχου διαστήματος 

του 2014 (1.779 χιλ. έναντι 2.143 χιλ.). Ταυτόχρονα, από την έρευνα που 

βασίζεται στα νοικοκυριά, το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε αμετάβλητο 

για δεύτερο συνεχή μήνα στο 5,1%, περισσότερο όμως λόγω της εξόδου 

από την αγορά εργασίας σημαντικού αριθμού ατόμων. Η εξέλιξη αυτή σε 

συνδυασμό με την αύξηση του συνολικού πληθυσμού είχαν ως 

αποτέλεσμα  την εκ νέου υποχώρηση του ποσοστού συμμετοχής του 

εργατικού δυναμικού στο σύνολο του πληθυσμού στο 62,4%, που είναι το 

χαμηλότερο από το 1977. Μόνη θετική εξέλιξη αποτελεί η διατήρηση σε 

ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο των αιτήσεων σε εβδομαδιαία βάση για τη 

χορήγηση επιδόματος ανεργίας που σε συνδυασμό με τα ανωτέρω 

στοιχεία διαφαίνεται ότι οι επιχειρήσεις είναι φειδωλές μεν στις νέες 

προσλήψεις αλλά ταυτόχρονα αποφεύγουν να προχωρούν σε 

απολύσεις. 

 

Συνεχίστηκε τον Αύγουστο η άνοδος τόσο του προσωπικού εισοδήματος 

όσο και της προσωπικής καταναλωτικής δαπάνης. Ειδικότερα, βάσει των 

εποχικά εξομαλυμένων στοιχείων και σε τρέχουσες τιμές, το προσωπικό 

και το διαθέσιμο προσωπικό εισόδημα ήταν αυξημένα κατά 0,3% και 

0,4% αντίστοιχα σε σχέση με αυτά του Ιουλίου (Ιούλ. 15/Ιούν. 15: 0,5% 

έκαστο) κυρίως λόγω των αυξημένων μισθών. Ανάλογη ήταν και η εξέλιξη 

Πρόδρομοι Δείκτες Καταναλωτή 
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της προσωπικής καταναλωτικής δαπάνης (0,4%, Ιούλ. 15/Ιούν. 15: 0,4%), 

τροφοδοτούμενη από τις υψηλότερες δαπάνες για υπηρεσίες και διαρκή 

αγαθά. Ταυτόχρονα, ο δείκτης τιμών της προσωπικής καταναλωτικής 

δαπάνης (PCE) αυξήθηκε κατά 0,3% σε ετήσια βάση (Ιούλ. 15: 0,3%) 

αποκλίνοντας σε μεγάλο βαθμό έναντι του στόχου 2% της Fed. Εάν 

αφαιρεθεί η επίδραση των τροφίμων και της ενέργειας (core PCE) ο 

δείκτης αυξήθηκε οριακά στο 1,3% σε ετήσια βάση. Συνεπώς, 

απομονώνοντας την επίδραση των τιμών, το διαθέσιμο προσωπικό 

εισόδημα αυξήθηκε σε μηνιαία βάση κατά 0,3% (Ιούλ. 15: 0,4%) και η 

προσωπική καταναλωτική δαπάνη κατά 0,4% (Ιούλ. 15: 0,3%).  

 

Έντονη μεταβλητότητα εμφάνισαν τους τελευταίους μήνες οι 

παραγγελίες διαρκών αγαθών, σε σημαντικό βαθμό εξαιτίας του κλάδου 

των αεροσκαφών. Βάσει των πιο πρόσφατων, εποχικά προσαρμοσμένων 

στοιχείων που αφορούν τον Αύγουστο, οι νέες παραγγελίες διαρκών 

αγαθών μειώθηκαν σε σχέση με τον Ιούλιο κατά 2,0% (Ιούλ. 15: 1,9%). 

Εάν, όμως, αφαιρεθεί ο τομέας των μεταφορών, η μεταβολή ήταν 

μηδενική (Ιούλ. 15: 0,4%). 

 

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικές είναι το τελευταίο διάστημα οι ενδείξεις στην 

αγορά κατοικίας,  η οποία ευνοείται από τη βελτίωση των συνθηκών στην 

αγορά εργασίας και τα ακόμη ελκυστικά επιτόκια των στεγαστικών 

δανείων. Ειδικότερα, σε ετησιοποιημένη, εποχικά προσαρμοσμένη βάση 

εκδόθηκαν τον Αύγουστο 1.170 χιλ. νέες οικοδομικές άδειες, όσες 

περίπου και η μέση εκτίμηση της αγοράς, έναντι 1.130 χιλ. τον Ιούλιο, 

αποτελώντας μία από τις καλύτερες επιδόσεις από το 2008. Ταυτόχρονα, 

οι ενάρξεις ανέγερσης νέων κατοικιών, παρότι μειωμένες, παρέμειναν 

συγκριτικά υψηλά εκτιμώμενες στις 1.126 χιλ. (μέση πρόβλεψη αγοράς: 

1.168 χιλ., Ιούλ. 15: 1.161 χιλ.).  

 

Ακόμη καλύτερη ήταν η εικόνα των πωλήσεων των νεόδμητων κατοικιών 

καθώς τον Αύγουστο εκτιμώνται στις 552 χιλ. σε ετησιοποιημένη, εποχικά 

προσαρμοσμένη βάση. Συνεπώς, υπερέβησαν τόσο το ανώτερο όριο των 

προβλέψεων της αγοράς (531 χιλ.) όσο και αυτές του Ιουλίου (522 χιλ.), 

φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από το Φεβρουάριο του 2008. Αλλά 

και γενικότερα, οι δαπάνες του κατασκευαστικού κλάδου εξελίχθηκαν 

τον Αύγουστο πολύ ενθαρρυντικά καθώς αυξήθηκαν κατά 0,7% σε σχέση 

με αυτές του Ιουλίου (Ιούλ. 15: 0,4%). 

 

Από την πλευρά τους, οι τιμές των κατοικιών ελάχιστα διαφοροποιήθηκαν 

τον Ιούλιο σε σχέση με έναν μήνα πριν. Ειδικότερα, βάσει του δείκτη S&P 

Case-Shiller, οι τιμές στις 20 μεγαλύτερες αμερικανικές πόλεις μειώθηκαν 

κατά 0,2% σε μηνιαία, εποχικά προσαρμοσμένη βάση, όσο και τον 

αμέσως προηγούμενο μήνα. Σε ετήσια, όμως, βάση οι τιμές αυξήθηκαν 

κατά 5,0% έναντι 4,9% τον Ιούνιο. 

 

 

Εξέλιξη Τιμών Προσωπικής Καταναλωτικής 
Δαπάνης 
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ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ 
 

 Περαιτέρω υποχώρηση του πρόδρομου δείκτη PMI του τομέα της 

μεταποίησης στην Κίνα το Σεπτέμβριο.  

 Άνοδος του πληθωρισμού στο 2,0% τον Αύγουστο στην Κίνα.  

 Συρρίκνωση των συναλλαγματικών διαθεσίμων της Κίνας το 

Σεπτέμβριο.  

 Αμετάβλητη η νομισματική πολιτική στην Ιαπωνία. 

 Υποχώρηση σε οριακά αρνητικό έδαφος του βασικού δομικού 

πληθωρισμού στην Ιαπωνία τον Αύγουστο. 

 Υποβάθμιση από την S&P της πιστοληπτικής αξιολόγησης της 

Ιαπωνίας. 

 Μείωση της βιομηχανικής παραγωγής και των πρόδρομων δεικτών 

Tankan και PMI του τομέα της μεταποίησης στην Ιαπωνία.  

 
 
KINA 

Συνεχίστηκε το Σεπτέμβριο η πτωτική τάση του πρόδρομου δείκτη PMI 

στη μεταποίηση που εξάγει η εταιρεία Markit. Ειδικότερα, ο δείκτης 

Caixin PMI υποχώρησε στο 47,2, έναντι 47,3 τον Αύγουστο, αποτελώντας 

τη χαμηλότερη τιμή από το Μάρτιο του 2009. Ανάλογη είναι η εικόνα 

και σε επίπεδο τριμήνου καθώς η μέση τιμή του γ΄ τριμήνου 

περιορίστηκε στο 47,4 έναντι 49,2 το β΄ τριμήνου. Δεδομένου ότι η 

ανωτέρω τιμή υπολείπεται του ορίου του 50 που διαχωρίζει τη φάση της 

ανάπτυξης από αυτήν της συρρίκνωσης, συνιστά ένδειξη επιβράδυνσης 

του ρυθμού ανάπτυξης της κινεζικής οικονομίας. Προς αυτήν την 

κατεύθυνση συνηγορεί και η εξέλιξη κατά τον Αύγουστο των κερδών των 

μεγαλύτερων βιομηχανικών εταιρειών της Κίνας που κατέγραψαν τη 

μεγαλύτερη πτώση από τις αρχές του 2011. Συγκεκριμένα, μειώθηκαν 

κατά 8,8% σε ετήσια βάση έναντι -2,9% τον Ιούλιο, κυρίως λόγω των 

μεγάλων απωλειών που κατέγραψε ο κλάδος της εξόρυξης.  

 

Σημαντική άνοδο  στο 2,0% κατέγραψε τον Αύγουστο ο πληθωρισμός 

έναντι 1,6% τον Ιούλιο, κυρίως λόγω των αυξημένων τιμών των τροφίμων. 

Αν όμως αφαιρεθεί η επίδραση των τροφίμων και της ενέργειας, ο 

πληθωρισμός παρέμεινε στο 1,7%, όσο ήταν και τον Ιούλιο. 

 

Συνεχίστηκε το Σεπτέμβριο, αν και με επιβραδυνόμενο ρυθμό συγκριτικά 

με τον Αύγουστο, η μείωση των συναλλαγματικών διαθεσίμων της Κίνας. 

Συγκεκριμένα, περιορίστηκαν κατά $43,3 δισ. έναντι μείωσής τους κατά 

$93,9 δισ. τον Αύγουστο και διαμορφώθηκαν στα $3.514,1 δισ. 

 
ΙΑΠΩΝΙA 

Η Κεντρική Τράπεζα της Ιαπωνίας στην τελευταία συνεδρίασή της από-

φάσισε να διατηρήσει αμετάβλητη τη νομισματική της πολιτική 

αφήνοντας το παρεμβατικό επιτόκιο στο 0,10%. Επέμεινε στη δέσμευσή 

της για την αγορά σε ετήσια βάση κρατικών ομολόγων αξίας 80 τρισ. 

γιεν.  Επίσης, ανέφερε πως η ιαπωνική οικονομία   συνεχίζει να ανακάμ- 
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πτει συγκρατημένα παρόλο που οι εξαγωγές και η παραγωγή έχουν 

επηρεασθεί από την επιβράδυνση στις αναδυόμενες οικονομίες. Θεωρεί 

πως η καλή κατάσταση της αγοράς εργασίας της χώρας θα οδηγήσει σε 

αύξηση των μισθών και του πληθωρισμού κοντά στο επιθυμητό επίπεδο. 

 

Ύστερα από τέσσερεις μήνες, κατά τους οποίους ο βασικός δομικός 

πληθωρισμός της Ιαπωνίας (εξ. νωπών τροφίμων) πλησίαζε και τελικά 

άγγιξε το μηδέν, βρέθηκε τον Αύγουστο σε αρνητικό έδαφος, -0,1%, για 

πρώτη φορά από τον Απρίλιο του 2013 (-0,4%). Κύρια αιτία αποτέλεσε η 

μεγάλη πτώση των τιμών ενέργειας που τον Αύγουστο άγγιξε σε ετήσια 

βάση το -10,5%. Η επίδραση της πτώσης των τιμών ενέργειας γίνεται 

ξεκάθαρη από την άνοδο 0,8% που σημείωσε τον Αύγουστο ο 

πληθωρισμός εξαιρουμένων των τροφίμων και της ενέργειας. Όσον 

αφορά τον γενικό πληθωρισμό του Αυγούστου παρουσίασε αύξηση 0,2%, 

όσο και τον Ιούλιο. Ο πληθωρισμός στο Τόκιο το Σεπτέμβριο 

σηματοδοτεί περαιτέρω υποχώρησή του και για το σύνολο της χώρας. 

Πιο συγκεκριμένα, για το Τόκιο ο βασικός δομικός πληθωρισμός (εξ. 

νωπών τροφίμων) το Σεπτέμβριο μειώθηκε σε -0,2% (Αύγ. -0,1%), ο 

δομικός πληθωρισμός (εξ. τροφίμων και ενέργειας) ανήλθε σε 0,6% (Αύγ. 

0,4%) και ο γενικός πληθωρισμός άγγιξε το -0,1% (Αύγ. 0,1%). 

 

Πρόσφατα, ο οίκος Standard & Poor's προχώρησε σε υποβάθμιση του 

αξιόχρεου της Ιαπωνίας σε «A+/A-1» με σταθερή προοπτική (outlook) 

από «ΑΑ-/Α-1+» με αρνητική προοπτική. Εκτιμά πως η κυβερνητική 

στρατηγική δεν φαίνεται ικανή να επιστρέψει τη χώρα σε ανάπτυξη και να 

τερματίσει τον αποπληθωρισμό μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια. Ειδικότερα, 

οι συνέπειες της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης και του μεγάλου 

σεισμού που έπληξε τη χώρα μείωσαν τα κρατικά έσοδα σε αντίθεση με 

τις δαπάνες που συνέχισαν να αυξάνονται εν μέρει εξαιτίας της γήρανσης 

του πληθυσμού. Επίσης, η Κεντρική Τράπεζα της Ιαπωνίας κατέχει το 30% 

των κρατικών ομολόγων και όταν θελήσει να επιστρέψει στην κανονικότη-

τα, η Ιαπωνία ίσως βρεθεί αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη μετακύληση 

χρέους παγκοσμίως. Η Ιαπωνία πλέον, σύμφωνα με τον οίκο S&P, έχει 

χαμηλότερη αξιολόγηση από την Κίνα (ΑΑ-) και τη Ν. Κορέα (ΑΑ-). 

 

Αντίθετα με τις εκτιμήσεις για άνοδο της βιομηχανικής παραγωγής της 

Ιαπωνίας κατά 1% (σε μηνιαία βάση) τα στοιχεία του Αυγούστου παρου-

σίασαν μείωση για δεύτερο συνεχόμενο μήνα. Συγκεκριμένα, τον Αύγου-

στο σημειώθηκε πτώση 0,5% σε σχέση με τον Ιούλιο. Την αρνητική εικόνα 

ενίσχυσε και η εξέλιξη του πρόδρομου επιχειρηματικού δείκτη Tankan το 

γ’ τρίμηνο που για τις μεγάλες επιχειρήσεις μεταποίησης υποχώρησε στις 

12 μονάδες (β’ τρ.: 15) λόγω κυρίως της διεθνούς αβεβαιότητας και της 

κρίσης στην Κίνα. Για το δ’ τρίμηνο εκτιμάται περαιτέρω υποχώρησή του 

στις 10 μον. Επιπλέον, ο πρόδρομος δείκτης Nikkei PMI στη μεταποίηση 

υποχώρησε το Σεπτέμβριο στις 51,0 μον. ύστερα από δύο μήνες συνεχούς 

ανόδου (Αυγ.: 51,7). Οι υπηρεσίες αντιθέτως έχουν επωφεληθεί από τη 

μειωμένη τιμή του πετρελαίου και τον τουρισμό. 

 

 
 

Τιμές Καταναλωτή 
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Ημερομηνία 

Ανακοίνωσης 
Ανακοινώσεις / Γεγονότα Περίοδος Αναφοράς 

 
ΗΠΑ 

 

05/10/15 Πρόδρομος Δείκτης ΙSM Υπηρεσιών Σεπτέμβριος 2015         

06/10/15 Εμπορικό Ισοζύγιο Αύγουστος 2015 

08/10/15 Δημοσίευση Πρακτικών Συνεδρίασης Fed - 

13/10/15 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Σεπτέμβριος 2015         

14/10/15 Λιανικές Πωλήσεις Σεπτέμβριος 2015         

14/10/15 Εταιρικά αποθέματα Αύγουστος 2015 

14/10/15 Δείκτης Τιμών Παραγωγού Σεπτέμβριος 2015       

15/10/15 Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Σεπτέμβριος 2015       

16/10/15 
Πρόδρομος Δείκτης Εμπιστοσύνης Καταναλωτή 

(Παν/μιο Μίσιγκαν) 
Οκτώβριος 2015          

(1η εκτ.) 

16/10/15 Βιομηχανική Παραγωγή Σεπτέμβριος 2015       

 

ΕΥΡΩΖΩΝΗ 

 

05/10/15 Λιανικές Πωλήσεις Αύγουστος 2015 

05/10/15 Πρόδρομος Επιχειρηματικός Δείκτης PMI (σύνθετος) Σεπτέμβριος 2015       

08/10/15 Δείκτης Τιμών Κατοικιών Β΄ Τρίμηνο 

14/10/15 Βιομηχανική Παραγωγή Αύγουστος 2015 

16/10/15 Στοιχεία Εξωτερικού Εμπορίου Αύγουστος 2015 

16/10/15 Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Σεπτέμβριος 2015       

 

ΕΛΛΑΔΑ 

 

08/10/15 Έρευνα Εργατικού Δυναμικού Ιούλιος 2015 

09/10/15 Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής Αύγουστος 2015 

09/10/15 Εθνικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Σεπτέμβριος 2015       

09/10/15 Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή  Σεπτέμβριος 2015       

09/10/15 Ετήσιοι Εθνικοί Λογαριασμοί 2014 

12/10/15 Οικοδομική Δραστηριότητα Ιούλιος 2015 

13/10/15 Δημοσιονομικά Στοιχεία (2η κοινοποίηση) 2014 

12/10/15 Οικοδομική Δραστηριότητα Ιούλιος 2015 

14/10/15 Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία Αύγουστος 2015 
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ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

 
Λεκκός Ηλίας Chief Economist 2103288120 Lekkosi@piraeusbank.gr 
Παπιώτη Λιάνα Secretary 2103288187 PapiotiE@piraeusbank.gr 

Ελληνική Οικονομία 
Στάγγελ Ειρήνη Manager 2163004495 Staggelir@piraeusbank.gr 
Αγγελοπούλου Αναστασία Economist 2163004488 Aggelopouloua@piraeusbank.gr 
Γαβαλάς Δημήτρης Junior Economic Analyst 2163004484 Gavalasd@piraeusbank.gr 

Ανεπτυγμένες Οικονομίες 
Πατίκης Βασίλειος Head 2103739178 Patikisv@piraeusbank.gr 
Αρακελιάν Βένη Senior Economist   2163004492 Arakelianv@piraeusbank.gr 
Πολυχρονόπουλος Διονύσης Senior Economist   2163004493 Polychronopoulosd@piraeusbank.gr 

Παπακώστας Χρυσοβαλάντης Economic  Analyst 2163004491 Papakostasc@piraeusbank.gr 

Κωνσταντού Ευαγγελία Junior Economic Analyst 2163004486 Konstantoue@piraeusbank.gr 

Αναπτυσσόμενες Οικονομίες 
Ρότσικα Δημητρία Economist 2163004494 Rotsikad@piraeusbank.gr 
Γιαννακίδης Χαρίλαος Junior Economic Analyst 2163004485 Giannakidisch@piraeusbank.gr 

Κλαδικές Μελέτες 
Βλάχου Παρασκευή Economic Analyst  2163004483  Vlachoupar@piraeusbank.gr 

Θεσμικές και Εποπτικές Εξελίξεις 
Λεβεντάκης Αρτέμης Senior Economist   2163004487 LeventakisAr@piraeusbank.gr 
Μαργαρίτη Κωνσταντίνα Junior Economic Analyst 2163004489 Margaritik@piraeusbank.gr 

 
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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