
 

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 (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 

Σύμφωνα με τα στοιχεία των μη χρηματοοικονομικών λογαριασμών 
θεσμικών τομέων με βάση ESA2010 καταγράφεται το 2013 μείωση του 
διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών και ΜΚΙΕΝ κατά €14 δισ. 
(€122,2 δισ., 2012: €136,2 δισ.), λόγω της πτώσης των αποδοχών και των 
κοινωνικών παροχών. Η αρνητική αυτή πορεία συνεχίστηκε το 2014 καθώς 
το α’ εξάμηνο η πτώση έφτασε το -5,7% (α’ εξάμ. 13’: -8,2%). Ταυτόχρονα 
η δημοσίευση των στοιχείων αυτών δίνει μια ένδειξη αναφορικά με τις 
αναθεωρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στα στοιχεία του ΑΕΠ του α’ 
εξαμήνου του 2014. Ειδικότερα, το β΄ τρίμηνο του 2014 ο ρυθμός πτώσης 
του ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές, αναθεωρήθηκε σε -3,9% (εκτίμηση ESA95:      
-2,6%), με αποτέλεσμα η μείωση κατά το α’ εξάμηνο να προσεγγίσει το      
-3,9%  έναντι ESA95:  -3,2%.  Υπενθυμίζουμε ότι τα τριμηνιαία στοιχεία θα 
ανακοινωθούν από την ΕΛΣΤΑΤ στις 14 Νοεμβρίου. Παράλληλα, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην έκθεσή της με τις φθινοπωρινές προβλέψεις 
αναμένει ανάπτυξη της τάξεως του 0,6% το 2014 και περαιτέρω βελτίωση 
το 2015 και 2016 επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά τις εαρινές προβλέψεις 
της. Τέλος, ανοδικά κινήθηκε τον Οκτώβριο ο ∆είκτης Οικονοµικού 
Κλίµατος λόγω της βελτίωσης του συνόλου των επιμέρους δεικτών.  
 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

Με ικανοποιητικά υψηλό ρυθμό ανάπτυξης (3,5%, τριμηνιαίος 
ετησιοποιημένος ρυθμός) κινήθηκε η οικονομία των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια 
του γ’ τριμήνου, ενώ οι πρόδρομοι δείκτες που εξάγονται από έρευνες 
που διενεργούνται σε καταναλωτές και επιχειρήσεις διαμορφώνονται σε 
πολύ υψηλά επίπεδα. Παράλληλα, η Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα 
(FED) τερμάτισε το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης (QE), αλλά 
ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει το τρέχον μεγάλο μέγεθος του ισολογισμού 
της (περίπου $4,5  τρισ.)  και το χαμηλό παρεμβατικό επιτόκιο για μακρύ 
χρονικό διάστημα (“considerable time period”). Ο μέσος ετήσιος ρυθμός 
ανάπτυξης εκτιμάμε ότι θα διαμορφωθεί στο 2,2%  για το 2014  και θα 
επιταχυνθεί στο 2,8% το 2015. 
 
Αντίθετα, στην οικονομία της Ευρωζώνης ο τριμηνιαίος ρυθμός μεταβολής 
του πραγματικού ΑΕΠ εκτιμάμε ότι ήταν σχεδόν μηδενικός για το γ’  
τρίμηνο, ύστερα από τα αρνητικά στοιχεία σχετικά με τη βιομηχανική 
παραγωγή και τις λιανικές πωλήσεις.  Έως το τέλος του 2014,  η ΕΚΤ δεν 
αναμένεται να προβεί σε περαιτέρω κινήσεις (πέρα των αποφάσεων που 
έχει ήδη λάβει). Ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης εκτιμάμε ότι θα 
διαμορφωθεί στο 0,8% για το 2014 και θα επιταχυνθεί στο 1,2% το 2015 
(στο 1,1%  σύμφωνα με τη φθινοπωρινές προβλέψεις της Ε.Ε.).  
Παράλληλα, διαφαίνεται να είναι πολύ αμφίβολο το αν ο πληθωρισμός 
κατορθώσει να υπερβεί το 1,0%  (στο 0,8%  για το 2015  σύμφωνα με τη 
φθινοπωρινές προβλέψεις της Ε.Ε.). Συνεπώς, εκτιμάμε ότι με την έλευση 
του ερχόμενου έτους είναι αρκετά πιθανή η λήψη περαιτέρω μέτρων 
χαλάρωσης από την ΕΚΤ.           
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ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
 
ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ: Αποτελέσματα Συνολικής Αξιολόγησης που διενεργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
 
Στις 4 Νοεμβρίου 2014 η ΕΚΤ ανέλαβε πλήρως εποπτικές λειτουργίες και αρμοδιότητες στο πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού 
Μηχανισμού (ΕΕΜ).  Στο πλαίσιο της προετοιμασίας, η ΕΚΤ διενέργησε συνολική αξιολόγηση 130 τραπεζών. Η ολοκλήρωση της 
συνολικής αξιολόγησης ήταν ένα από τα βασικά κομβικά σημεία στην πορεία προς την έναρξη λειτουργίας του ΕΕΜ. Οι στόχοι 
που είχαν τεθεί για αυτή την άσκηση ήταν οι εξής: 

• να ενισχυθούν οι ισολογισμοί των τραπεζών με την αποκατάσταση των διαπιστωθέντων προβλημάτων μέσω των 
απαραίτητων διορθωτικών ενεργειών, 

• να αυξηθεί η διαφάνεια με τη βελτίωση της ποιότητας των διαθέσιμων πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση των 
τραπεζών, 

• να οικοδομηθεί μια σχέση εμπιστοσύνης με τη διαβεβαίωση όλων των ενδιαφερόμενων μερών ότι, μετά την 
ολοκλήρωση των διορθωτικών ενεργειών, οι τράπεζες θα είναι επαρκώς κεφαλαιοποιημένες. 
 

Τα 130  πιστωτικά ιδρύματα που συμπεριλήφθηκαν στην άσκηση κατείχαν συνολικό ενεργητικό 22,0  τρισεκ.  ευρώ,  ποσό που 
αντιστοιχεί στο 81,6% του συνολικού ενεργητικού του τραπεζικού τομέα εντός του ΕΕΜ και δάνεια ύψους 16,3 τρισεκ. ευρώ. Η 
συνολική αξιολόγηση περιλάμβανε τον έλεγχο της ποιότητας στοιχείων του ενεργητικού (Asset Quality Review - AQR) και μια 
άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων. 
 
Ο έλεγχος της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού ήταν μια αξιολόγηση της ακρίβειας της λογιστικής αξίας των στοιχείων 
ενεργητικού των τραπεζών σε δεδομένη χρονική στιγμή, δηλ. στις 31 Δεκεμβρίου 2013, και παρείχε ένα σημείο εκκίνησης για 
την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων. Η άσκηση έγινε στη βάση κοινής μεθοδολογίας και εναρμονισμένων 
ορισμών. Ο έλεγχος της ποιότητας των στοιχείων βασίστηκε στα εποπτικά κεφάλαια όπως καθορίζονται από την Οδηγία και τον 
Κανονισμό για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (CRR/CRD ΙV) που ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 2014 και προβλέπουν ελάχιστο 
επίπεδο 8,0% για τον δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών (CET1). Στο πλαίσιο του ελέγχου της ποιότητας των στοιχείων 
ενεργητικού πραγματοποιήθηκε αναλυτική αξιολόγηση ανά στοιχείο ενεργητικού για πάνω από 800 επιμέρους χαρτοφυλάκια 
που αναλογούσαν σε 57%  του σταθμισμένου ως προς τον κίνδυνο ενεργητικού των τραπεζών.  Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη 
λεπτομερή ανάλυση περισσότερων από 119.000 δανειοληπτών και την αξιολόγηση της αποτίμησης περίπου 170.000 στοιχείων 
που χρησιμοποιούνται ως εξασφάλιση. 
 
Η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων ήταν μια μελλοντικής προοπτικής εξέταση της ανθεκτικότητας της 
φερεγγυότητας των τραπεζών σύμφωνα με δύο υποθετικά σενάρια, στην οποία ελήφθησαν υπόψη νέες πληροφορίες 
προερχόμενες από τον έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού. Ο ελάχιστος δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών της 
κατηγορίας 1 (CET1) που έπρεπε να διατηρούν οι τράπεζες ήταν 8% σύμφωνα με το βασικό σενάριο και 5,5% σύμφωνα με το 
σενάριο δυσμενών εξελίξεων. 
 
Τα αποτελέσματα της συνολικής αξιολόγησης 
Συνολικά,  σύμφωνα με τη συνολική αξιολόγηση διαπιστώθηκε υστέρηση κεφαλαίων ύψους 24,6  δισεκ.  ευρώ σε 25  
συμμετέχουσες τράπεζες μετά από σύγκριση των δεικτών φερεγγυότητας βάσει της προβολής με τα ελάχιστα όρια που είχαν 
καθοριστεί για την άσκηση. Μετά την αντιστάθμιση των υστερήσεων που διαπιστώθηκαν με τα συνολικά κεφάλαια που έχουν 
ήδη αντληθεί (αφού έχει ληφθεί υπόψη η επαναγορά κεφαλαιακών μέσων), θα πρέπει ακόμη να καλυφθεί υπόλοιπο 9,5 δισεκ. 
ευρώ που αφορά 13 τράπεζες. Ο αριθμός των τραπεζών περιορίζεται λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 13 τράπεζες 
περιλαμβάνονται η Εθνική Τράπεζα και η Eurobank  οι οποίες,  όπως αναφέρει η ΕΚΤ,  σύμφωνα με την υπόθεση για δυναμικό 
ισολογισμό, δεν παρουσιάζουν υστέρηση κεφαλαίου αφού ληφθεί υπόψη η καθαρή αύξηση κεφαλαίου. Επίσης 
περιλαμβάνεται η βελγική Dexia, η οποία λαμβανομένου υπόψη του σχεδίου συντεταγμένης εξυγίανσης και των σχετικών 
κρατικών εγγυήσεων που έχει λάβει, δεν απαιτείται αύξηση κεφαλαίου μετά τα αποτελέσματα της συνολικής αξιολόγησης. Για 
2 σλοβένικες τράπεζες (Nova Ljubljanska Βanka και Nova Kreditna Banka Maribor) η ΕΚΤ αναφέρει ότι η επίδραση που άσκησαν 
το 2014 τα μέτρα αναδιάρθρωσης που είχαν ήδη ληφθεί για να βελτιωθεί η διαρθρωτική κερδοφορία και η διατήρηση κερδών 
εις νέον, θα καλύψει τη διαπιστωθείσα υστέρηση κεφαλαίων.  
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Ο έλεγχος της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού είχε ως αποτέλεσμα συνολικές προσαρμογές ύψους 47,5  δισεκ.  ευρώ 
όσον αφορά τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού των συμμετεχουσών τραπεζών στις 31  Δεκεμβρίου 2013. Οι 
προσαρμογές αυτές, ειδικότερα οι προσαρμογές συγκεκριμένων προβλέψεων για ανοίγματα μη λιανικής τραπεζικής, 
προέκυψαν κατά κύριο λόγο από στοιχεία ενεργητικού που καταγράφονται στον ισολογισμό σύμφωνα με την αρχή του 
δεδουλευμένου. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα των τραπεζών αυξήθηκαν κατά 135,9 δισεκ. 
ευρώ σε 879 δισεκ. ευρώ συνολικά, καθώς αυτά υπολογίστηκαν βάσει εναρμονισμένων και συγκρίσιμων ορισμών, 
συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης των ρυθμίσεων οφειλών ως σημείου ενεργοποίησης καθεστώτος μη εξυπηρετούμενου 
ανοίγματος. 
 
Το αποτέλεσμα του ελέγχου της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού αντανακλάται επίσης στην προβολή για την κεφαλαιακή 
επάρκεια των τραπεζών σύμφωνα με τα υποθετικά σενάρια που χρησιμοποιήθηκαν στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων 
καταστάσεων. Σύμφωνα με το σενάριο δυσμενών εξελίξεων, το συνολικό διαθέσιμο κεφάλαιο των τραπεζών θα μειωθεί, βάσει 
της προβολής,  κατά 215,5  δισεκ.  ευρώ (22%  του κεφαλαίου το οποίο διακρατούν οι συμμετέχουσες τράπεζες)  και το 
σταθμισμένο ως προς τον κίνδυνο ενεργητικό θα αυξηθεί κατά περίπου 860 δισεκ. ευρώ έως το 2016. Αν αυτό το αποτέλεσμα 
συνυπολογιστεί ως κεφαλαιακή απαίτηση σε επίπεδο ελάχιστου ορίου, τότε η συνολική επίδραση στο κεφάλαιο 
διαμορφώνεται σε 262,7 δισεκ. ευρώ βάσει του σεναρίου δυσμενών εξελίξεων. Αυτή η επίδραση στο κεφάλαιο οδηγεί σε 
μείωση της διάμεσης τιμής του δείκτη κεφαλαίου CET1 των συμμετεχουσών τραπεζών κατά 4,0 εκατοστιαίες μονάδες,  από 
12,4% σε 8,3% το 2016.  
 
Μολονότι τα στοιχεία δεν είναι απολύτως συγκρίσιμα,  η σύμφωνη με την προβολή μείωση της διάμεσης τιμής του δείκτη 
κεφαλαίου CET1 ήταν 2,9% στο πλαίσιο της άσκησης CCAR (Comprehensive Capital Analysis and Review) που πραγματοποιήθηκε 
στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2014, 3,9% στο πλαίσιο του ελέγχου της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού που 
πραγματοποιήθηκε στην Ισπανία το 2012 και 2,1% στο πλαίσιο της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που 
διεξήγαγε η ΕΑΤ το 2011. 
 
Με βάση τη κατηγοριοποίηση των 130 τραπεζών από την ΕΚΤ, η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων διεξήχθη 
εφαρμόζοντας την προσέγγιση του «στατικού ισολογισμού» για 101 τράπεζες, του «δυναμικού ισολογισμού» για 24 τράπεζες 
ενώ για 5  τράπεζες συμπεριλαμβανομένων των 4  ελληνικών και της ιρλανδικής AIB,  η προσέγγιση περιελάμβανε και τις δύο 
μεθοδολογίες, δεδομένου ότι τα σχέδια αναδιάρθρωσης των εν λόγω τραπεζών  εγκρίθηκαν μετά τις 31.12.2013. 
 
Η υστέρηση κεφαλαίων που διαπιστώθηκε από τη συνολική αξιολόγηση μπορεί να εξεταστεί σε σχέση με την πρόσφατη 
άντληση κεφαλαίων που πραγματοποίησαν οι συμμετέχουσες τράπεζες. Από την έναρξη της χρηματοπιστωτικής κρίσης το 
2008 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013, οι τράπεζες που συμμετείχαν στην άσκηση άντλησαν κεφάλαια άνω των 200 δισεκ. ευρώ. 
Κατά τη διάρκεια του α’ εννεαμήνου του 2014 αντλήθηκαν επιπλέον κεφάλαια ύψους 57,1 δισεκ. ευρώ από 57 τράπεζες. Οι 
γερμανικές τράπεζες άντλησαν το μεγαλύτερο ποσό κεφαλαίων ύψους 14,5 δισεκ. ευρώ, οι  ιταλικές ακολούθησαν με 11,2 
δισεκ.  ευρώ,  οι ελληνικές με 6,6  δισεκ.  ευρώ και οι γαλλικές με 6,2  δισεκ.  ευρώ.  Οι τράπεζες στις οποίες διαπιστώθηκε 
υστέρηση κεφαλαίων πρέπει να προετοιμάσουν σχέδια κάλυψης των κεφαλαιακών αναγκών εντός δύο εβδομάδων από την 
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Οι τράπεζες θα έχουν διορία έως εννέα μήνες προκειμένου να καλύψουν την κεφαλαιακή 
τους υστέρηση.  
 
Τα αποτελέσματα της άσκησης της EKT έδειξαν ότι οι αυξήσεις κεφαλαίων και τα σχέδια αναδιάρθρωσης που υλοποιούνται 
από τις τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες έχουν ενισχύσει σημαντικά την κεφαλαιακή τους θέση. Βάσει του δυναμικού 
σεναρίου που λαμβάνει υπόψη τα σχέδια αναδιάρθρωσης των ελληνικών τραπεζών, δεν προκύπτει ανάγκη για νέες αυξήσεις 
κεφαλαίων. Επιπλέον τα αποτελέσματα της άσκησης δεν περιλαμβάνουν τη θετική επίδραση από τις πρόσφατες νομοθετικές 
ρυθμίσεις που επιτρέπουν τη μετατροπή μέρους των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων των ελληνικών τραπεζών σε 
αναβαλλόμενες οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Δημοσίου. 
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Αντίθετα,  στο αποτέλεσμα της συνολικής αξιολόγησης για τις τράπεζες της Ισπανίας και την Ιταλίας έχει συνυπολογιστεί η 
επίδραση των νομοθετικών ρυθμίσεων για τον αναβαλλόμενο φόρο,  δεδομένου ότι είχαν ψηφιστεί πριν τις 31.12.2013.  
Όπως αναφέρει η ΕΚΤ, η Πορτογαλία και η Ελλάδα προέβησαν σε νομοθετικές ρυθμίσεις σχετικά με τον αναβαλλόμενο φόρο 
μετά την 1η Ιανουαρίου 2014. Σε ότι αφορά την Πορτογαλία, λόγω του αυστηρού χρονοδιαγράμματος, η επίδραση του 
αναβαλλόμενου φόρου αντανακλάται μόνο στα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, αλλά όχι 
στον έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού,  ενώ για την Ελλάδα θα συμπεριληφθεί στα κεφαλαιακά σχέδια των 
τραπεζών, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, δεδομένου ότι η εφαρμογή του νόμου είναι ακόμη σε εξέλιξη. 
 
 
Συμπεράσματα 
Από την έναρξη της χρηματοπιστωτικής κρίσης,  οι σημαντικές βελτιώσεις στο κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ,  το ύψος και η 
ποιότητα των κεφαλαίων και η εποπτεία των τραπεζών έχουν ενισχύσει σημαντικά την ανθεκτικότητα των ευρωπαϊκών 
τραπεζών. Τα αποτελέσματα της συνολικής αξιολόγησης, που αποτελεί τον πιο εξονυχιστικό έλεγχο που έχουν υποβληθεί έως 
σήμερα οι τράπεζες στην Ευρώπη, επιβεβαιώνουν αυτή τη διαπίστωση. Γενικότερα, η άσκηση της ΕΚΤ συνέβαλε στην επίτευξη 
μεγαλύτερης διαφάνειας στους ισολογισμούς των τραπεζών προάγοντας παράλληλα την ομοιομορφία των εποπτικών 
πρακτικών στην Ευρώπη.  Ο εντοπισμός τυχόν προβλημάτων και κινδύνων και η αντιμετώπιση των τρωτών σημείων συμβάλει 
στην εξυγίανση των ισολογισμών και καθιστά τις τράπεζες ανθεκτικότερες και ισχυρότερες.  Παρότι ο τραπεζικός κλάδος 
εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις λόγω του χαμηλού ρυθμού ανάπτυξης της Ευρωζώνης και της λειτουργίας 
σε περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων, τα θετικά αποτελέσματα της συνολικής αξιολόγησης και τα μέτρα ποσοτικής χαλάρωσης της 
ΕΚΤ αναμένεται να ευνοήσουν τη χορήγηση δανείων στην Ευρώπη, ενισχύοντας την οικονομική δραστηριότητα.  
 
Επιπλέον η διεξοδική αξιολόγηση των μεγαλύτερων τραπεζών ενισχύει την εμπιστοσύνη στον τραπεζικό τομέα και σηματοδοτεί 
την ουσιαστική πρόοδο που έχει επιτευχθεί προς την κατεύθυνση μιας τραπεζικής ένωσης. Η λειτουργία του Ενιαίου Εποπτικού 
Μηχανισμού (ΕΕΜ),  ο οποίος μαζί με τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης αποτελούν τους δύο πυλώνες της τραπεζικής ένωσης 
της ΕΕ,  συνιστά ένα σημαντικό βήμα στην πορεία προς μεγαλύτερη ευρωπαϊκή εναρμόνιση.  Οι προκλήσεις που θα 
αντιμετωπίσει ο ΕΕΜ την προσεχή περίοδο αφορούν, μεταξύ άλλων, την παρακολούθηση της συνέχειας που θα δοθεί μετά τα 
αποτελέσματα της συνολικής αξιολόγησης, την έναρξη του εποπτικού κύκλου και την ενεργοποίηση των μεικτών εποπτικών 
ομάδων, αρμόδιων για την καθημερινή εποπτεία των σημαντικών ιδρυμάτων. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
ΕΛΛΑΔΑ 

· Στο -3,9% ο ρυθμός μείωσης του ονομαστικού ΑΕΠ το α  ́ εξάμηνο 
του 2014. 

· Στο 0,6%  εκτιμά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την αύξηση του 
πραγματικού ΑΕΠ το 2014. 

· Βελτίωση του οικονομικού κλίματος τον Οκτώβριο. 
· Μείωση του δείκτη τιμών παραγωγού στη βιομηχανία το 

Σεπτέμβριο. 
· Άνοδος του δείκτη κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο τον 

Αύγουστο. 
· Στα €1,8  δισ.  το πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 

τον Αύγουστο.  
· Στο -3,5% ο ρυθμός μείωσης της τραπεζικής χρηματοδότησης το 

Σεπτέμβριο. 
  
Στα τέλη Οκτωβρίου η ΕΛ.ΣΤΑΤ δημοσίευσε τα στοιχεία των μη 
χρηματοοικονομικών λογαριασμών θεσμικών τομέων. Σύμφωνα με τα 
στοιχεία κατά ESA2010 το ονομαστικό διαθέσιμο εισόδημα νοικοκυριών 
και ΜΚΙΕΝ μειώθηκε στα 122,2  δισ.  το 2013  από 136,2  δισ.  το  2012          
(  -10,2%)  λόγω της πτώσης των αποδοχών των εργαζομένων κατά 10,7%  
και των κοινωνικών παροχών που εισπράττουν τα νοικοκυριά κατά 12,3%. 
Η αρνητική πορεία του διαθέσιμου εισοδήματος συνεχίστηκε το 2014 
όπου το α’  εξάμηνο η πτώση έφτασε το -5,7% (α’  εξάμηνο 13’:  -8,2%).  Η 
δημοσίευση των τριμηνιαίων μη χρηματοοικονομικών λογαριασμών 
δίνει μια ένδειξη αναφορικά με τις αναθεωρήσεις που πραγματοποιή-
θηκαν στα στοιχεία του α’  εξαμήνου του 2014 σε τρέχουσες τιμές λόγω 
κυρίως της μετάβασης σε ESA2010. Ειδικότερα, το β΄ τρίμηνο του 2014 ο 
ρυθμός πτώσης του ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές, αναθεωρήθηκε σε -3,9% 
(εκτίμηση ESA95:-2,6%), με αποτέλεσμα η μείωση του ΑΕΠ κατά το α’  
εξάμηνο να προσεγγίσει το -3,9% έναντι προηγούμενης εκτίμησης για 
μείωση της τάξεως του -3,2%. Σημειώνουμε ότι το 2013  το ΑΕΠ είχε 
μειωθεί σε τρέχουσες τιμές κατά 6,1% (ESA95: -5,8%) και σε πραγματικές 
τιμές κατά 3,3% (ESA95: -3,9%). Υπενθυμίζουμε ότι οι τριμηνιαίοι εθνικοί 
λογαριασμοί με στοιχεία του γ’  τριμήνου θα ανακοινωθούν από την 
ΕΛΣΤΑΤ στις 14 Νοεμβρίου.  
 
Στις 4 Νοεμβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιοποίησε τις φθινοπω-
ρινές προβλέψεις. Η Επιτροπή εμμένει στην πρόβλεψη για ρυθμό ανά-
πτυξης του ΑΕΠ της τάξεως του 0,6% το 2014 και περαιτέρω βελτίωση το 
2015 και 2016. Ειδικότερα, το 2015 αναμένεται αύξηση του ΑΕΠ κατά 
2,9%  κυρίως λόγω τόνωσης της ιδιωτικής κατανάλωσης αλλά και των 
εξαγωγών,  οι οποίες θα ευνοηθούν από την υποτίμηση του ευρώ,  τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και το επιχειρηματικό κλίμα. Επίσης, 
προβλέπεται αύξηση των επενδύσεων αν και εκτιμάται ότι η αβεβαιότητα 
σχετικά με την ακολουθούμενη οικονομική πολιτική θα συνεχίσει να 
επιδρά αρνητικά στο ύψος των πραγματοποιούμενων επενδύσεων. Το 
2016  η αύξηση του ΑΕΠ θα είναι της τάξεως του 3,7%  καθώς οι 
επενδύσεις θα ενισχυθούν και θα αρχίσουν να είναι ορατά τα οφέλη των 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Ωστόσο οι εκτιμήσεις για το ΑΕΠ 
ενδέχεται να αναθεωρηθούν προς τα κάτω, αν η αβεβαιότητα ως προς την 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

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

Νοέμ.14 0,6 2,9 3,7 -1,0 0,3 1,1 175,5 168,8 157,8 26,8 25,0 22,0

Απρ.14 0,6 2,9 -0,8 0,3 177,2 172,4 26,0 24,0

Πηγή: European Commission: "Eurorean Economic Forecast", Spring 2014, p.1 & p. 61.
           European Commission: "Eurorean Economic Forecast",  Autumn 2014, p.1 & p. 73.

Προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για βασικά μακροοικονομικά μεγέθη 
της Ελλάδας

Πραγματικό ΑΕΠ 
(ετήσια % μεταβολή)

Πληθωρισμός                              
(ΕνΔΤΚ, %)

Χρέος (ως % του ΑΕΠ) Ανεργία (%)
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ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
 

εφαρμοζόμενη οικονομική πολιτική, δημιουργήσει μεγαλύτερη της 
αναμενόμενης αρνητική επίπτωση στις επενδύσεις και το οικονομικό 
κλίμα αλλά και αν υπάρξουν γεωπολιτικές εξελίξεις. Οι εκτιμήσεις για το 
ποσοστό ανεργίας αναθεωρούνται προς τα πάνω εμμένει όμως η τάση 
σταδιακής αποκλιμάκωσης.  Το 2014 η μείωση του ποσοστού ανεργίας 
(26,8% 2013:  27,5%)  συνδέεται με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 
και το θετικό αντίκτυπο των προγραμμάτων απασχόλησης.  Το 2015  και 
2016  την αγορά εργασίας αναμένεται να στηρίξουν η ενίσχυση της 
επενδυτικής δραστηριότητας, η συνέχιση των προγραμμάτων εργασίας, 
και οι προωθούμενες διαρθρωτικές αλλαγές. Το 2014 η εκτίμηση για τον 
εναρμονισμένο πληθωρισμό αναθεωρείται στο -1,0%  από -0,8%  ενώ 
αναμένεται αύξηση του δείκτη τιμών από το 2015 και ύστερα. Το 2014 τον 
αποπληθωρισμό στηρίζουν η μείωση του μοναδιαίου κόστους εργασίας 
και οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά προϊόντων με αποτέλεσμα την αύξηση 
του ανταγωνισμού. Τέλος, στο δημοσιονομικό τομέα υιοθετούνται οι 
προβλέψεις του προγράμματος στήριξης για πρωτογενές πλεόνασμα της 
τάξεως του 3,0%  και 4,5%  του ΑΕΠ το 2015  και 2016,  ενώ το δημόσιο 
χρέος θα αποκλιμακωθεί σημαντικά από το 2015  και ύστερα,  όταν θα 
καταγράφεται αυξανόμενο πρωτογενές πλεόνασμα και η οικονομία θα 
βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης. 
 
Τον Οκτώβριο ο δείκτης οικονομικού κλίματος, ύστερα από μια περίοδο 
τριών μηνών, φαίνεται να αυξάνεται (102,2 μνδ.  Σεπτ. 14: 99,3 μνδ.) και 
να επανέρχεται σε επίπεδα ανώτερα της Ευρωζώνης (100,7 μνδ., Σεπτ. 
14: 99,9 μνδ.).  Σύμφωνα με τα εποχικά εξομαλυμένα στοιχεία,  η άνοδος 
του δείκτη οφείλεται στη βελτίωση του συνόλου των επιμέρους δεικτών. 
Ειδικότερα, ο δείκτης προσδοκιών στη βιομηχανία διαμορφώθηκε σε 
λιγότερο αρνητικό έδαφος (-0,6 μνδ.,  Σεπτ.  14: -5,4 μνδ.).  Οι επιχειρήσεις 
διατυπώνουν αισιόδοξες προβλέψεις για την πορεία της παραγωγής 
βραχυπρόθεσμα ενώ αμβλύνθηκαν οι απαισιόδοξες εκτιμήσεις τους για 
το επίπεδο παραγγελιών. Το επίπεδο των αποθεμάτων φαίνεται να 
βρίσκεται σε επίπεδα ελαφρά υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή. 
Επίσης στις κατασκευές, ο δείκτης προσδοκιών διαμορφώθηκε στις -21,2 
μνδ. (Σεπτ. 14: -32,7 μνδ.), κυρίως λόγω της σημαντικής υποχώρησης στην 
απαισιόδοξη στάση των επιχειρήσεων για το επίπεδο εργασιών (-30,2  
Σεπτ. 14’: -62,6). Στο λιανικό εμπόριο, ο δείκτης προσδοκιών, ύστερα από 
την πτώση του προηγούμενου μήνα, φαίνεται να επιστρέφει σε θετικό 
έδαφος (5,0  μνδ.,  Σεπτ.  14:  -2,5  μνδ.).  Η άνοδος του δείκτη συνδέεται 
κυρίως με τις αισιόδοξες προσδοκίες για τις πωλήσεις βραχυπρόθεσμα 
ενώ τα αποθέματα κυμαίνονται σε χαμηλότερα του κανονικού για την 
εποχή επίπεδα. Με βάση τα εποχικά εξομαλυμένα στοιχεία, ανοδικά 
φαίνεται ότι κινήθηκε ο δείκτης προσδοκιών στις υπηρεσίες (15,8 μνδ., 
Σεπτ.  14:  14,8  μνδ.).  Οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για το τρέχον 
επίπεδο της ζήτησης παρέμειναν θετικές ενώ αν και με μικρότερη ένταση 
θετικές είναι και οι βραχυπρόθεσμες προβλέψεις για την εξέλιξή της. 
Τέλος, ο δείκτης εμπιστοσύνης καταναλωτών βελτιώθηκε αν και παρέμει-
νε έντονα αρνητικός (-50,9 μνδ., Σεπτ. 14: -55,8 μνδ.) καθώς αμβλύνθηκαν  

 

 
 

 

 
 

Δείκτης Οικονομικού Κλίματος (sa) 

 
Πηγή: European Commission, DG ECFIN 
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ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
 

οι αρνητικές προσδοκίες για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού, 
τη γενικότερη κατάσταση της οικονομίας και την εξέλιξη της ανεργίας 
τους επόμενους δώδεκα μήνες.  
 
Αναφορικά με τις εξελίξεις σε επιμέρους τομείς της οικονομίας, βάσει 
στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ: 

· Το Σεπτέμβριο, ο δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία 
μειώθηκε κατά 0,3%  σε ετήσια βάση (Σεπτ.  13:  -1,7%  YoY).  Στην 
εγχώρια αγορά ο σχετικός δείκτης παρέμεινε ουσιαστικά 
αμετάβλητος (0,1% ΥοΥ,  Σεπτ. 13: -1,4% ΥοΥ) ενώ στην εξωτερική 
αγορά κατέγραψε πτώση 1,7% YoY  (Σεπτ. 13: -2,8% YoY).  

· Τον Αύγουστο, ο δείκτης κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο 
(εκτός καυσίμων και λιπαντικών) κινήθηκε ανοδικά (4,5%  YoY,  
Αύγ. 13: -9,5% YoY). Με δεδομένο ότι το μήνα αυτό ο πληθωρισμός 
βρισκόταν σε αρνητικό έδαφος, ο αντίστοιχος δείκτης όγκου 
καταγράφει ελαφρά υψηλότερη αύξηση (4,7%, Αύγ. 13: -9,1% YoY). 

 
Τον Αύγουστο, το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών 
αυξήθηκε στα €1,8 δισ. (κατά €612 εκατ. σε ετήσια βάση). Η εξέλιξη αυτή 
αντανακλά κυρίως τη βελτίωση στο πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών 
(κατά €425  εκατ.)  και σε μικρότερο βαθμό τη συρρίκνωση του 
ελλείμματος στα ισοζύγια τρεχουσών μεταβιβάσεων (κατά €108 εκατ.), 
εμπορικό (κατά €62 εκατ.) και εισοδημάτων (κατά €17 εκατ.).   
 
Η βελτίωση στο ισοζύγιο υπηρεσιών συνδέεται πρωτίστως με το 
ταξιδιωτικό ισοζύγιο και δευτερευόντως με την αύξηση στο πλεόνασμα 
μεταφορών (κατά €153  εκατ.)  και λοιπών υπηρεσιών (κατά €25  εκατ.).  
Συγκεκριμένα, το πλεόνασμα στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο αυξήθηκε κατά 
€247  εκατ.  σε σχέση με τον Αύγουστο του 2013  καθώς οι ταξιδιωτικές 
εισπράξεις (συμπερ. της κρουαζιέρας) αυξήθηκαν κατά €297 εκατ. 
υπερκαλύπτοντας την άνοδο κατά €50 εκατ. των ταξιδιωτικών πληρωμών. 
Σύμφωνα με την ΤτΕ,  οι αυξημένες εισπράξεις συνδέονται κυρίως με την 
άνοδο των αφίξεων κατά 25%,  δεδομένου ότι η μέση δαπάνη ανά ταξίδι 
περιορίστηκε κατά 11,6%. Επίσης, υπολογίζεται ότι οι καθαρές ταξιδιωτι-
κές εισπράξεις συνέβαλαν κατά 79,7% στο σύνολο των καθαρών εισπρά-
ξεων από υπηρεσίες και υπερκάλυψαν το εμπορικό έλλειμμα (190,2%). 
 
Τέλος, το ισοζύγιο χρηματοοικονομικών συναλλαγών εμφάνισε τον 
Αύγουστο καθαρή εκροή €1,1  δισ.  (Αύγ.’13:  καθαρή εκροή €545  εκατ.).  
Ειδικότερα, οι άμεσες επενδύσεις από μη κατοίκους κατέγραψαν καθαρή 
εισροή ύψους €4,5 εκατ., ενώ καθαρή εκροή σημείωσαν οι άμεσες 
επενδύσεις κατοίκων στο εξωτερικό (€-15,2 εκατ.). Οι επενδύσεις 
χαρτοφυλακίου παρουσίασαν καθαρή εκροή €4,9  δισ.  λόγω κυρίως της 
μείωσης των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα του 
ελληνικού Δημοσίου και της καθαρής εκροής των τοποθετήσεων κατοίκων 
σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού.  Οι ''λοιπές'' 
επενδύσεις εμφάνισαν καθαρή εισροή €3,7 δισ. καθώς η καθαρή εισροή 
τοποθετήσεων  μη  κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην  Ελλάδα και  η  

Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία (YoY%) 

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ. 
 

Δείκτης κύκλου εργασιών & όγκου στο λιανικό 
εμπόριο (YoY%) 

 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Σημείωση: Ο Δείκτης Όγκου προκύπτει από 
τον αποπληθωρισμό του δείκτη κύκλου εργασιών, 
χρησιμοποιώντας για το σκοπό αυτό, ως αποπληθωριστή, 
το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. 

 

Ελλάδα: Ισοζύγιο Πληρωμών (δισεκ. €) 

 Ιαν.-Αύγ. 
13 

Ιαν.-
Αύγ. 14 Αύγ. 13 Αύγ.  14 

Τρεχουσών 
Συναλλαγών 1,43 2,13 1,21 1,82 

Εμπορικό -11,41 -12,33 -1,63 -1,56 
Ισοζύγιο καυσίμων -5,39 -5,46 -0,99 -0,88 
Ισοζύγιο πλοίων -0,77 -1,78 -0,15 -0,12 
Ισοζύγιο χωρίς 
καύσιμα & πλοία -5,26 -5,09 -0,49 -0,56 

Υπηρεσιών 11,78 13,83 3,31 3,73 
Εισοδημάτων -2,68 -2,13 -0,36 -0,34 
Τρεχουσών 
Μεταβιβ. 3,74 2,76 -0,11 0,00 

Κεφαλαιακών 
Μεταβιβ. 2,79 1,85 -0,01 -0,01 

Χρηματ/κών 
Συναλλαγών -3,78 -2,52 -0,54 -1,14 

Άμεσες Επενδύσεις 1,13 0,88 0,02 -0,01 
Επενδύσεις 
Χαρτοφυλακίου -10,00 -1,10 -1,08 -4,88 

Λοιπές Επενδύσεις 5,17 -1,91 0,55 3,67 
Μεταβολή συναλ-
λαγμ. διαθεσίμων -0,09 -0,40 -0,03 0,09 

Τακτοποιητέα 
στοιχεία -0,44 -1,45 -0,66 -0,68 

 

Πηγή: ΤτΕ 
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μικρή αύξηση των δανειακών υποχρεώσεων του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα προς μη κατοίκους, υπερέβησαν την αύξηση (εκροή) των 
τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό.  
 
Το Σεπτέμβριο ο ετήσιος ρυθμός μείωσης της τραπεζικής 
χρηματοδότησης του εγχώριου ιδιωτικού τομέα παρέμεινε αμετάβλητος 
στο -3,5%. Αναλυτικότερα, τα δάνεια περιορίστηκαν προς τις επιχειρήσεις 
κατά 4,7%  ΥοΥ (Αύγ.  14:  -4,6%  ΥοΥ)  και προς τα νοικοκυριά κατά 2,9%  
(Αύγ.  14:  -2,9%  ΥοΥ).  Αντίθετα,  αυξημένη κατά 0,9%  ήταν η τραπεζική 
χρηματοδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ατομικών 
επιχειρήσεων (Αύγ. 14: 0,4% ΥοΥ). 

 

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

 Σεπτ.13 Αύγ. 14 Σεπτ. 14 

ΣΥΝΟΛΟ 

Υπόλοιπο χρηματοδ. 220.993 213.531 212.777 

(%) 12μηνη μεταβολή -3,9% -3,5% -3,5% 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Υπόλ. Χρηματοδ. 105.033 101.184 101.117 

(%) 12μηνη μεταβολή -4,7% -4,6% -4,7% 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΑΓΡΟΤΕΣ & ΑΤΟΜΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Υπόλ. χρηματοδ. 13.391 13.164 13.484 

(%) 12μηνη μεταβολή -0,9% 0,4% 0,9% 

ΙΔΙΩΤΕΣ & ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 

Υπόλ. χρηματοδ. 102.570 99.183 98.176 

(%) 12μηνη μεταβολή -3,6% -2,9% -2,9% 

1. Στεγαστικά    

Υπόλ. χρηματοδ. 71.899 70.104 69.890 

(%) 12μηνη μεταβολή -3,2% -3,0% -3,1% 

2. Καταναλωτικά    

Υπόλ. χρηματοδ. 29.042 27.602 26.812 

(%) 12μηνη μεταβολή -4,8% -2,9% -2,5% 

3. Λοιπά    

Υπόλ. χρηματοδ. 1.628 1.477 1.474 

(%) 12μηνη μεταβολή 1,5% -1,6% -0,7% 
 

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 συναλλαγματικές 
διαφορές. Πηγή: ΤτΕ 
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ΕΥΡΩΖΩΝΗ 
· Άνοδο του πραγματικού ΑΕΠ κατά 0,8% το 2014  και κατά 1,1% το 

2015 προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
· Μικρή βελτίωση του οικονομικού και επιχειρηματικού κλίματος 

τον Οκτώβριο. 
· Οριακή άνοδος του πληθωρισμού στο 0,4%  τον Οκτώβριο και 

αμετάβλητο το ποσοστό ανεργίας στο 11,5% το Σεπτέμβριο.  
· Αύξηση των καταθέσεων και επιβράδυνση του ρυθμού 

υποχώρησης της τραπεζικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα 
το Σεπτέμβριο. 

· Περαιτέρω μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος και αύξηση 
του δημόσιου χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ το 2013  και το α΄ 
εξάμηνο του 2014. 

  
Δημοσιοποιήθηκε η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τις επικαιρο-
ποιημένες προβλέψεις της για την εξέλιξη της οικονομικής δραστηριό-
τητας σε παγκόσμιο επίπεδο, τις ισχυρότερες οικονομίες και τις ευρωπαϊ-
κές χώρες. Για την Ευρωζώνη, ειδικότερα, προχώρησε σε σημαντική επί τα 
χείρω αναθεώρηση των προβλέψεών της τόσο για το ρυθμό ανάπτυξης 
όσο και για το ύψος του πληθωρισμού καθώς διαπιστώνει ότι η 
ανάκαμψη είναι πολύ πιο αδύναμη από ό,τι προγενέστερα εκτιμούσε. 
Στην πραγματικότητα, οι ρυθμοί οικονομικής ανάπτυξης και το ύψος του 
πληθωρισμού που προέβλεπε στην εαρινή έκθεσή της για τη διετία 
2014-2015 εκτιμά ότι θα επιτευχθούν με ένα χρόνο καθυστέρηση. 
Συγκεκριμένα, για το πραγματικό ΑΕΠ προβλέπει πλέον άνοδό του κατά 
0,8% το 2014 (από 1,2%) και κατά 1,1% το 2015 (από 1,7%).  
 
Ως κινητήριο δύναμη της ανάκαμψης θεωρεί τη σταδιακή ενίσχυση της 
εγχώριας ζήτησης που θα ευνοηθεί από την επεκτατική νομισματική 
πολιτική, το χαμηλό κόστος και τις καλύτερες συνθήκες χρηματοδότησης 
και τη μειωμένη ανάγκη απομόχλευσης και δημοσιονομικής προσαρμογής 
συγκριτικά με το παρελθόν. Επιπλέον, βαθμιαία θα ενισχύεται η ιδιωτική 
κατανάλωση αντανακλώντας το σταδιακό περιορισμό του ποσοστού 
ανεργίας και την αύξηση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος, ενώ 
θα αρχίσουν να γίνονται φανερά στην οικονομία και τα οφέλη από τις 
διαρθρωτικές αλλαγές. Οι θετικότερες προοπτικές ζήτησης, τα χαμηλά 
επιτόκια και η βελτιωμένη δυνατότητα προσφυγής στον τραπεζικό 
δανεισμό εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν και σε ενίσχυση των ιδιωτικών 
επενδύσεων (συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων σε κατοικίες), αν 
και σε πρώτη φάση η αυξημένη ζήτηση θα καλυφθεί από τον περιορισμό 
της αναξιοποίητης παραγωγικής δυναμικότητας. Οριακά θετικά, επίσης, 
θα επιδρούν οι εξαγωγές και η δημόσια κατανάλωση. 
 
Η Επιτροπή εκτιμά ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει σε αρκετά χαμηλό 
επίπεδο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ό,τι εκτιμούσε, χωρίς 
ωστόσο να διαβλέπει κίνδυνο αποπληθωρισμού για το ορατό μέλλον. 
Ειδικότερα, εκτιμά ότι ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή το 
2014  θα διαμορφωθεί περί το 0,5%  (από 0,8%),  ενώ για το 2015  ότι θα 
ανέλθει στο 0,8% (από 1,2%). Οι σημαντικά μειωμένες τιμές της ενέργειας 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

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

Ευρωζώνη 0,8 1,1 1,7 0,5 0,8 1,5 2,5 2,6 2,5 11,6 11,3 10,8
    Γερμανία 1,3 1,1 1,8 0,9 1,2 1,6 7,1 7,1 6,7 5,1 5,1 4,8

Γαλλία 0,3 0,7 1,5 0,6 0,7 1,1 -1,9 -1,9 -2,2 10,4 10,4 10,2
Ιταλία -0,4 0,6 1,1 0,2 0,5 2,0 1,4 1,5 1,7 12,6 12,6 12,4

   Ισπανία 1,2 1,7 2,2 -0,1 0,5 1,2 0,5 0,7 0,9 24,8 23,5 22,2

Πηγή: European Commission: "Eurorean Economic Forecast", Autumn 2014, p.1 & p. 29.

Προβλέψεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής για βασικά μακροοικονομικά 
μεγέθη

Πραγματικό ΑΕΠ 
(ετήσια % 
μεταβολή)

Δείκτης τιμών 
καταναλωτή (%)

Ισοζύγιο 
τρεχουσών 

συναλλαγών (ως 
Ανεργία (%)
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και των τροφίμων,  η πιο αδύναμη ανάκαμψη και η ανατίμηση του ευρώ 
τους πρώτους μήνες του 2014 είναι οι κύριοι λόγοι. Όμως, ο πληθωρισμός 
σταδιακά θα αυξάνει καθώς ο ρυθμός ανάπτυξης θα ενδυναμώνεται, η 
υποτίμηση του ευρώ θα οδηγεί σε αύξηση των τιμών των εισαγόμενων 
προϊόντων, η εσωτερική ζήτηση θα ενισχύεται και θα περιορίζεται η 
επίδραση των μειωμένων τιμών ενέργειας.  
 
Όσον αφορά τους κινδύνους που ενδεχομένως να πλήξουν την 
ανάπτυξη αναγνωρίζει ότι έχουν ενισχυθεί σε σχέση με λίγους μήνες πριν 
και ως κυριότερους αναγνωρίζει το γεωπολιτικό, τη μη ολοκλήρωση των 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και τις παρενέργειες που ενδεχομένως 
προκύψουν στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου από τη σταδιακή 
απόσυρση από πλευράς Fed  των επεκτατικών μέτρων νομισματικής 
πολιτικής που εφάρμοζε τα τελευταία χρόνια. 
 
Απρόσμενη άνοδο κατέγραψε τον Οκτώβριο στην Ευρωζώνη,  μετά από 
δύο μήνες πτώσης, ο πρόδρομος δείκτης οικονομικού κλίματος που εξά-
γει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ειδικότερα, η τιμή του δείκτη ανήλθε στο 
100,7 έναντι 99,5 που γενικά αναμενόταν και 99,9 το Σεπτέμβριο. 
Παραμένει, ωστόσο, ελαφρά χαμηλότερη από τη μέση τιμή του γ΄ 
τριμήνου (100,9, β΄ τρίμ. 14: 102,2). Όλοι οι επιμέρους δείκτες εμφάνισαν 
βελτίωση με εντονότερη στις υπηρεσίες ενώ αμβλύνθηκαν μερικώς οι 
αρκετά απαισιόδοξες προσδοκίες στις κατασκευές. Αναφορικά με τις 
προσδοκίες των καταναλωτών, η απαισιοδοξία τους μετριάστηκε ελαφρά 
και ο σχετικός δείκτης διαμορφώθηκε στο -11,1 (Σεπτ. 14: -11,4), μία από 
τις λιγότερο αρνητικές τιμές των τελευταίων ετών. Ελαφρά ανοδικά, 
επίσης,  κινήθηκε τον Οκτώβριο ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος που 
διαμορφώθηκε στο 0,05 από 0,02 ένα μήνα πριν και 0,12 το γ΄ τρίμηνο. 
 
Ανάλογη ήταν η εξέλιξη την ίδια περίοδο των πρόδρομων δεικτών PMI  
της εταιρείας Markit αποτελώντας μία επιπλέον ένδειξη ότι η ανάκαμψη 
της οικονομικής δραστηριότητας στην Ευρωζώνη παραμένει αναιμική. Πιο 
αναλυτικά, ο σύνθετος δείκτης PMI διαμορφώθηκε τον Οκτώβριο στο 
52,1, οριακά αυξημένος σε σχέση με το Σεπτέμβριο (52,0) αποτελώντας τη 
δεύτερη χαμηλότερη τιμή φέτος. Παρέμεινε, ωστόσο, άνω του ορίου του 
50  που διαχωρίζει τη φάση της ανάπτυξης από της ύφεσης.  Σημειώνεται 
ότι η μέση τιμή του δείκτη κατά το γ΄ τρίμηνο διαμορφώθηκε στο 52,9  
(β΄ τρίμ.: 53,4). Από τους επιμέρους δείκτες μικρή άνοδο είχε αυτός της 
μεταποίησης (50,6, Σεπτ. 14: 50,3), ενώ μειώθηκε οριακά στις υπηρεσίες 
(52,3, Σεπτ. 14: 52,4). 
 
Οριακή άνοδος του πληθωρισμού διαφαίνεται τον Οκτώβριο 
παραμένοντας, ωστόσο, σε ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο. Συγκεκριμένα, 
σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat, ο εναρμονισμένος 
δείκτης τιμών καταναλωτή (ΕνΔΤΚ)  αυξήθηκε στο 0,4%, έναντι 0,3% το 
Σεπτέμβριο, απόρροια κυρίως της μικρότερης μείωσης των τιμών της 
ενέργειας. Υπενθυμίζεται ότι κατά το γ΄ τρίμηνο ο ετήσιος πληθωρισμός 
ήταν 0,4% (β΄ τρίμ. 14: 0,6%). Όμως, ανησυχητική είναι η υποχώρηση του 
δομικού πληθωρισμού (δηλαδή αφαιρουμένων των τροφίμων/αλκοολού- 

 

 
 

Πρόδρομοι Δείκτες 

 
Πηγή: Datastream & Bloomberg 

 

 
 

Εξέλιξη Τιμών Καταναλωτή 
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χων ποτών/καπνού και της ενέργειας) στο 0,7% από 0,8% το Σεπτέμβριο. 
Παράλληλα, ελαφρά άνοδο κατέγραψε το Σεπτέμβριο ο δείκτης τιμών 
παραγωγού στη βιομηχανία καθώς σε μηνιαία βάση αυξήθηκε κατά 0,2% 
(Αύγ.  14: -0,2%) ενώ σε σχέση με το Σεπτέμβριο του 2013 μειώθηκε κατά 
1,4% (Αύγ. 14: -1,4%). 
 
Επίσης, σταθερό στο 11,5%  για τέταρτο διαδοχικό μήνα παρέμεινε το 
Σεπτέμβριο το ποσοστό ανεργίας (σε εποχικά προσαρμοσμένη βάση). 
Σημειώνεται ότι το Σεπτέμβριο του 2013 ήταν 12,0%. Ο αριθμός των 
ανέργων περιορίστηκε στα 18,3  εκατ.  άτομα,  μειωμένος κατά 19  χιλ.  
άτομα σε σχέση με ένα μήνα πριν και κατά 826 χιλ. άτομα σε σχέση με το 
Σεπτέμβριο του 2013. Έτσι, το γ΄ τρίμηνο του 2014 το ποσοστό ανεργίας 
διαμορφώθηκε στο 11,5% (β΄ τρίμ. 14: 11,6%). 
 
Επιταχύνθηκε το Σεπτέμβριο ο ρυθμός αύξησης της ποσότητας χρήματος 
στην Ευρωζώνη. Πιο αναλυτικά,  η ποσότητα  χρήματος  αυξήθηκε, βάσει 
του ορισμού Μ3, κατά 2,5%  σε ετήσια βάση έναντι 2,1%  τον Αύγουστο,  
ενώ βάσει του στενότερου ορισμού Μ1 κατά 6,3% από 5,9% ένα μήνα. 
 

Την ίδια περίοδο, ανοδικά κινήθηκαν οι καταθέσεις των νοικοκυριών 
και των εκτός του χρηματοοικονομικού τομέα επιχειρήσεων ενώ 
συνεχίστηκε η μείωση της τραπεζικής χρηματοδότησής τους αλλά με 
επιβραδυνόμενο ρυθμό. Ειδικότερα, σε σχέση με τον Αύγουστο, οι 
καταθέσεις των νοικοκυριών αυξήθηκαν κατά €17 δισ. ενώ αμετάβλητες 
παρέμειναν αυτές των επιχειρήσεων (εκτός του χ/ο τομέα). Έτσι, ο ετήσιος 
ρυθμός ανόδου των καταθέσεων των νοικοκυριών διαμορφώθηκε το 
Σεπτέμβριο στο 2,2% και των επιχειρήσεων στο 5,8% από 2,0% και 6,0% 
τον Αύγουστο αντίστοιχα.  Όσον αφορά τα δάνεια,  η τραπεζική 
χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα μειώθηκε το Σεπτέμβριο κατά 1,2% 
σε ετήσια βάση από -1,5% τον Αύγουστο. Εάν, όμως, συνυπολογιστούν οι 
τιτλοποιήσεις και οι πωλήσεις δανείων ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής 
διαμορφώνεται σε -0,6% από -0,9% αντίστοιχα. 
 
Παράλληλα, διαμορφώνεται τάση σταδιακής βελτίωσης των συνθηκών 
χρηματοδότησης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων στην 
Ευρωζώνη. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πρόσφατη σχετική έρευνα της ΕΚΤ 
για το γ΄ τρίμηνο του 2014, για δεύτερη συνεχή φορά από την εκδήλωση 
της κρίσης οι τράπεζες που προχώρησαν σε χαλάρωση των κριτηρίων 
χορήγησης ήταν περισσότερες από αυτές που υιοθέτησαν πιο αυστηρά σε 
όλες τις κατηγορίες δανείων. Όμως, όπως σχολιάζει η ΕΚΤ, τα κριτήρια 
χορήγησης δανείων από τις ευρωπαϊκές τράπεζες παραμένουν σχετικά 
αυστηρά. Επίσης, φαίνεται ότι τα πιστωτικά πρότυπα επηρεάζονται 
αρνητικά από τις προοπτικές των επιχειρήσεων και την αβεβαιότητα ως 
προς τις εξελίξεις σε μακροοικονομικό επίπεδο. Αναφορικά με το είδος 
της χρηματοδότησης, η χαλάρωση ήταν μεγαλύτερη στον τομέα των 
επιχειρηματικών δανείων και μικρότερη στα δάνεια προς τα νοικοκυριά.  
 
Για το δ΄ τρίμηνο οι τράπεζες αναμένουν η τάση χαλάρωσης των 
κριτηρίων να συνεχιστεί  εντονότερα στις  επιχειρήσεις και  οριακά  στα 

Αγορά Εργασίας 
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 νοικοκυριά. Από πλευράς ζήτησης δανείων,  η έρευνα καταγράφει 
αυξημένη ζήτηση το γ΄ τρίμηνο του 2014 για όλες τις κατηγορίες δανείων. 
Εξαίρεση αποτελεί η υποχώρηση της ζήτησης για τη χρηματοδότηση 
επενδύσεων αντανακλώντας,  όπως σχολιάζει η μελέτη της ΕΚΤ,  μία 
ενδεχομένως αύξηση της αβεβαιότητας αναφορικά με την ανάκαμψη της 
ευρωπαϊκής οικονομίας. Για το τρίμηνο που διανύουμε οι τράπεζες 
εκτιμούν ότι δεν θα μεταβληθεί ουσιαστικά η ζήτηση δανείων. 
 
Ανακοινώθηκαν πρόσφατα από τη Eurostat, στο πλαίσιο της δεύτερης 
κοινοποίησης που προβλέπει η Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος, 
τα δημοσιονομικά στοιχεία για την εξέλιξη του ελλείμματος και του 
δημόσιου χρέους στην Ευρωζώνη την περίοδο 2010-13. Επιπλέον, 
δόθηκαν στη δημοσιότητα τα τριμηνιαία στοιχεία για το δημόσιο χρέος 
έως το β΄ τρίμηνο του 2014. Ειδικότερα, το δημοσιονομικό έλλειμμα 
περιορίστηκε το 2013 στο 2,9% του ΑΕΠ από 3,6% το 2012. Από πλευράς 
χωρών,  μόνο η Γερμανία και το Λουξεμβούργο εμφάνισαν μικρά 
πλεονάσματα, ενώ οι υπόλοιπες χώρες είχαν ελλείμματα που στην 
πλειονότητά τους συρρικνώθηκαν. Κατά τη διάρκεια του 2014 
διατηρήθηκε η πτωτική τάση του ελλείμματος και διαμορφώθηκε στο 
2,6% του ΑΕΠ το α  ́τρίμηνο και στο 2,5% το β΄ τρίμηνο. 
 
Αντίθετα, σε ανοδική τροχιά παρέμεινε κατά το 2013  αλλά και κατά το 
α΄ εξάμηνο του 2014   το δημόσιο χρέος που συνολικά στην Ευρωζώνη 
διαμορφώθηκε στα τέλη Ιουνίου του 2014  στο 92,7%  του ΑΕΠ (2013: 
90,9%, 2012: 89,0%). Τους χαμηλότερους δείκτες είχαν η Εσθονία (10,5%) 
και το Λουξεμβούργο (23,1%), ενώ τους υψηλότερους η Ελλάδα (2013: 
174,9%), η Ιταλία (133,8%) και η Πορτογαλία (129,4%). Αξιοσημείωτο είναι 
ότι από τις ισχυρότερες οικονομίες, η μόνη που πέτυχε μείωση του 
δημόσιου χρέους της κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου ήταν 
η Γερμανία.  
 
Επισημαίνεται ότι βασικός λόγος των αποκλίσεων από τα μεγέθη της 
πρώτης κοινοποίησης είναι το ότι, όπως διευκρινίζει η Eurostat, τα 
στοιχεία για το έλλειμμα και το χρέος υπολογίζονται πλέον λαμβάνοντας 
υπόψη την πρόσφατη αναθεώρηση των εθνικών λογαριασμών (λόγω της 
μετάβασης στο ευρωπαϊκό σύστημα λογαριασμών ESA  2010  και άλλων 
προσαρμογών στις οποίες προέβησαν ορισμένες χώρες). Γενικά, πάντως, 
οι αποκλίσεις των μεγεθών είναι οριακές στην περίπτωση του 
ελλείμματος και μικρές στα ποσοστά του χρέους. Επίσης, τείνουν να 
διαμορφώνονται σε ελαφρά χαμηλότερα επίπεδα, σε σύγκριση με πριν. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 α΄ τρ. 14 β΄ τρ. 14
Ευρωζώνη -6,1 -4,1 -3,6 -2,9 83,7 85,8 89,0 90,9 91,9 92,7
Γερμανία -4,1 -0,9 0,1 0,1 80,3 77,6 79,0 76,9 75,6 75,4
Γαλλία -6,8 -5,1 -4,9 -4,1 81,5 85,0 89,2 92,2 94,1 95,2
Ιταλία -4,2 -3,5 -3,0 -2,8 115,3 116,4 122,2 127,9 130,7 133,8
Ισπανία -9,4 -9,4 -10,3 -6,8 60,1 69,2 84,4 92,1 μ.δ μ.δ.
Πορτογαλία -11,2 -7,4 -5,5 -4,9 96,2 111,1 124,8 128,0 131,6 129,4

Ιρλανδία -32,4 -12,6 -8,0 -5,7 87,4 111,1 121,7 123,3 121,9 116,7
Πηγή: Eurostat.

Δημοσιονομικό 
έλλειμμα

Δημόσιο χρέος

Ως % του ΑΕΠ
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ΗΠΑ 
· Τον τερματισμό του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης 

αποφάσισε η Fed.  
· Ενίσχυση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 3,5% το γ΄ τρίμηνο. 
· Αξιοσημείωτη άνοδος του πρόδρομου επιχειρηματικού δείκτη ISM 

στη μεταποίηση τον Οκτώβριο. 
· Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων επτά ετών οι τιμές των 

δεικτών καταναλωτικής εμπιστοσύνης τον Οκτώβριο. 
· Ενθαρρυντική η εικόνα στην αγορά κατοικίας. 

 
Στην τελευταία συνεδρίασή της η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής της 
Ομοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ (FOMC)  αποφάσισε την 
περικοπή του εφαρμοζόμενου προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης 
κατά €15  δισ.,  όπως γενικά αναμενόταν,  και επομένως τον τερματισμό 
του. Αντίθετα, θα εξακολουθήσει την επανεπένδυση του κεφαλαίου των 
ομολόγων που λήγουν σε νέα.  Σύμφωνα με την Επιτροπή,  τα πιο 
πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι η οικονομία αναπτύσσεται με μέτριο 
ρυθμό και διαπιστώνει κάποια περαιτέρω βελτίωση των συνθηκών στην 
αγορά εργασίας που αντανακλάται στην πτώση του ποσοστού ανεργίας 
αλλά και στη σταδιακή μείωση του βαθμού ανεπαρκούς αξιοποίησης του 
εργατικού δυναμικού.  
 
Τέλος, η Επιτροπή επαναβεβαίωσε την πρόθεσή της να μην αυξήσει το 
βασικό παρεμβατικό επιτόκιο προτού παρέλθει αρκετό διάστημα χρό-
νου (considerable time) από τη λήξη του προγράμματος ποσοτικής χαλά-
ρωσης, ιδίως εάν ο πληθωρισμός κινείται χαμηλότερα του μακροπρόθε-
σμου στόχου του 2%. Πρόσθεσε, δε, ότι ακόμη και όταν οι στόχοι για την 
ανεργία και το ύψος του πληθωρισμού θα τείνουν να επιτευχθούν, εκτιμά 
ότι οι οικονομικές συνθήκες θα μπορούν για κάποιο χρόνο να εξασφαλί-
σουν τη διατήρηση του βασικού επιτοκίου σε χαμηλότερο επίπεδο από 
αυτό που η Επιτροπή θεωρεί ως «κανονικό» σε μακροπρόθεσμη βάση.   
 
Επιβραδύνθηκε κατά τη διάρκεια του γ’  τριμήνου ο ρυθμός ανάπτυξης,  
παραμένοντας όμως σε ικανοποιητικό επίπεδο. Σύμφωνα με την 
ανακοίνωση της πρώτης εκτίμησης, το πραγματικό ΑΕΠ μεγεθύνθηκε 
κατά 3,5% (τριμηνιαίος ετησιοποιημένος ρυθμός), ύστερα από το 4,6% 
του προηγούμενου τριμήνου, αλλά όμως υψηλότερα έναντι των 
εκτιμήσεων για περίπου 3,0%, διότι σημειώθηκε μεγάλη ενίσχυση (κατά 
16%) στις αμυντικές δαπάνες. Παράλληλα, η κατανάλωση ενισχύθηκε 
κατά 1,8% (έναντι του 2,5% του προηγούμενου τριμήνου), οι επενδύσεις 
κατά 4,7% (9,5%), ενώ οι δημόσιες δαπάνες κατά 4,6% (1,7%). Επιπλέον, 
το εξωτερικό εμπόριο συνέβαλε σημαντικά, κατά 1,3 ποσοστιαίες 
μονάδες  (-0,3), ενώ τα  εταιρικά  αποθέματα αφαίρεσαν  0,6  ποσοστιαίες  
μονάδες, ύστερα όμως από τη σημαντική συμβολή (κατά 1,4 ποσοστιαίες  
μονάδες) του προηγούμενου τριμήνου. Σε σύγκριση με το αντίστοιχο 
τρίμηνο του 2013,  ο ετήσιος ρυθμός μεγέθυνσης του πραγματικού ΑΕΠ 
διαμορφώθηκε στο 2,3%,  ενώ ο μέσος ετήσιος ρυθμός για το εννεάμηνο 
του 2014 διαμορφώθηκε επίσης στο 2,3%.  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Πραγματικό ΑΕΠ 
 

 
Πηγή: Datastream & Bloomberg 
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Άνοδο εντονότερη του αναμενόμενου σημείωσε τον Οκτώβριο ο 
πρόδρομος επιχειρηματικός δείκτης ISM στη μεταποίηση φθάνοντας στο 
επίπεδο του Αυγούστου που ήταν το υψηλότερο από το Μάρτιο του 2011. 
Συγκεκριμένα, ανήλθε στο 59,0 έναντι 56,0 που γενικά αναμενόταν και 
56,6  το Σεπτέμβριο.  Σημειώνεται ότι η μέση τιμή του δείκτη κατά το γ΄ 
τρίμηνο ήταν 57,6 (β΄ τρίμ. 14: 55,2). Από τους επιμέρους δείκτες, μεγάλη 
αύξηση κατέγραψαν οι νέες παραγγελίες (+5,8 μον.) ενώ μικρή βελτίωση 
σημείωσαν η απασχόληση (+0,9 μον.)  και ο δείκτης της παραγωγής (+0,2 
μον.) φθάνοντας και οι τρεις υποδείκτες σε συγκριτικά υψηλά επίπεδα. 
Παράλληλα,  σημαντική πτώση κατέγραψαν οι τιμές (-6,0  μον.)  
αντανακλώντας τις μειωμένες τιμές ενέργειας.  
 
Σημαντικά βελτιωμένη εμφανίστηκε τον Οκτώβριο η εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών σύμφωνα με τις δύο βασικότερες σχετικές έρευνες 
αποτυπώνοντας τις πιο αισιόδοξες προσδοκίες τους για την εξέλιξη της 
ανεργίας και των αμοιβών.  Ειδικότερα, ο σχετικός δείκτης του 
Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν διαμορφώθηκε στο 86,9  που είναι η 
υψηλότερη τιμή από τον Ιούλιο του 2007,  έναντι 84,4  που γενικά 
αναμενόταν και 84,6 το Σεπτέμβριο. Ενθαρρυντικό είναι το ότι η βελτίωση 
προέρχεται από τον επιμέρους δείκτη των προσδοκιών ενώ ελαφρά 
υποχώρηση καταγράφει αυτός των τρεχουσών συνθηκών. Σημειώνεται ότι 
η μέση τιμή του δείκτη κατά το γ΄ τρίμηνο διαμορφώθηκε αρκετά 
χαμηλότερα, στο 83,0. Ταυτόχρονα, ακόμη μεγαλύτερη, απρόσμενη 
άνοδο κατέγραψε ο δείκτης του Conference Board που έφθασε στο 
υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων επτά ετών, στο 94,5 έναντι 86,8 που 
ήταν η μέση εκτίμηση των αναλυτών και 89,0  το Σεπτέμβριο (αρχικά:  
86,0).  Η εξέλιξη αυτή ήταν αποτέλεσμα,  όπως και στην έρευνα του 
Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν, της μεγάλης βελτίωσης του επιμέρους 
δείκτη των προσδοκιών ενώ περιορισμένη ήταν αυτού που αποτυπώνει 
την τρέχουσα κατάσταση.  Η μέση τιμή του δείκτη κατά το γ΄ τρίμηνο 
βρισκόταν χαμηλότερα, στο 90,9. 
 
Ελαφρά επιβράδυνση εμφάνισε το Σεπτέμβριο ο ρυθμός αύξησης του 
προσωπικού εισοδήματος και μειώθηκε ελαφρά η προσωπική κατανα-
λωτική δαπάνη. Πιο αναλυτικά, το προσωπικό και το διαθέσιμο προσωπι-
κό εισόδημα αυξήθηκαν σε σχέση με τον Αύγουστο, βάσει των εποχικά 
εξομαλυμένων στοιχείων και σε τρέχουσες τιμές, κατά 0,2% και 0,1% αντί-
στοιχα (Αύγ. 14/Ιούλ. 14: 0,3% έκαστο) αντανακλώντας κυρίως την αύξηση 
των εισοδημάτων από μισθωτή εργασία, μερίσματα και τις τρέχουσες με-
ταβιβαστικές πληρωμές. Αντίθετα, μειωμένη κατά 0,2% ήταν η προσωπική 
καταναλωτική δαπάνη (Αύγ.  14/Ιούλ.  14:  0,5%),  ως αποτέλεσμα κυρίως 
του περιορισμού της δαπάνης για διαρκή αγαθά. Κατά το ίδιο διάστημα, ο 
δείκτης τιμών της  προσωπικής  καταναλωτικής δαπάνης (PCE) παρέμει-
νε χαμηλότερα του στόχου της  Fed καθώς  παρέμεινε αμετάβλητος στο 
1,4% σε ετήσια βάση, ενώ εάν αφαιρεθεί η επίδραση των τροφίμων και 
της ενέργειας (core PCE) ο δείκτης διατηρήθηκε στο 1,5%.  

Πρόδρομοι Επιχειρηματικοί Δείκτες (ISM)  
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Μεγάλη μεταβλητότητα εμφάνισαν κατά το γ΄ τρίμηνο οι παραγγελίες 
διαρκών αγαθών, λόγω πρωτίστως του κλάδου των επιβατικών 
αεροσκαφών. Συγκεκριμένα, σε μηνιαία εποχικά προσαρμοσμένη βάση, 
αυξήθηκαν κατά 22,5% τον Ιούλιο αλλά μειώθηκαν τον Αύγουστο κατά 
18,3%  και το Σεπτέμβριο κατά 1,3%,  επιστρέφοντας στο επίπεδο του 
Ιουνίου. Αφαιρουμένων, όμως, των παραγγελιών διαρκών αγαθών στον 
τομέα των μεταφορών, η εικόνα αντιστρέφεται σε πολύ μεγάλο βαθμό: 
τον Ιούλιο οι παραγγελίες ήταν σε μηνιαία βάση μειωμένες κατά 0,6%, τον 
Αύγουστο αυξήθηκαν κατά 0,7%,  ενώ υποχώρησαν το Σεπτέμβριο κατά 
0,2% περισσότερο λόγω των μειωμένων παραγγελιών στους κλάδους των 
μηχανημάτων και των ηλεκτρονικών υπολογιστών. 
 

Ενθαρρυντικές είναι οι ενδείξεις για την κατάσταση στην αγορά 
κατοικίας. Ειδικότερα,  μετά τη μικρή πτώση του Αυγούστου ανέκαμψαν 
το Σεπτέμβριο τόσο οι νέες άδειες, όσο και οι ενάρξεις ανέγερσης νέων 
κατοικιών. Συγκεκριμένα, σε ετησιοποιημένη, εποχικά προσαρμοσμένη 
βάση,  οι νέες άδειες ανήλθαν στις 1.018  χιλ.  έναντι 1.003  χιλ.  τον 
Αύγουστο, κινούμενες ελαφρά άνω του μέσου όρου τόσο των οκτώ 
πρώτων μηνών του 2014  (1.006  χιλ.),  όσο και του 2013  (990  χιλ.).  Ακόμα 
καλύτερη εικόνα εμφάνισαν οι ενάρξεις ανέγερσης νέων κατοικιών που 
έφθασαν τις 1.017  χιλ.  έναντι 957  χιλ.  τον Αύγουστο.  Έτσι,  ξεπερνούν τη 
μέση τιμή του οκταμήνου του 2014  (973  χιλ.)  και είναι σημαντικά 
υψηλότερες από αυτές του 2013 (930 χιλ.). Παράλληλα, στο υψηλότερο 
επίπεδο από τον Ιούλιο του 2008 βρέθηκαν το Σεπτέμβριο οι πωλήσεις 
των νεόδμητων κατοικιών που σε ετησιοποιημένη βάση διαμορφώθηκαν 
στις 467  χιλ.,  όσο περίπου αναμενόταν,  έναντι 466  χιλ.  τον Αύγουστο 
(αρχικά: 504 χιλ.). Έτσι, οι μέσες μηνιαίες (ετησιοποιημένες) πωλήσεις το 
γ΄ τρίμηνο εκτιμώνται στις 446 χιλ. (β΄ τρίμ. 14: 427 χιλ.).  
 
Αντίθετα, οριακά μειωμένες σε σχέση με τον Ιούλιο ήταν τον Αύγουστο οι 
τιμές των κατοικιών, κινούμενες ελαφρά πτωτικά για τέταρτο διαδοχικό 
μήνα. Συγκεκριμένα, βάσει του δείκτη S&P Case-Shiller,  οι τιμές των 
κατοικιών στις 20 μεγαλύτερες αμερικανικές πόλεις υποχώρησαν κατά 
0,1% σε μηνιαία, εποχικά προσαρμοσμένη βάση (Ιούλ 14: -0,5%) ενώ 
επιβραδύνθηκε και η άνοδός τους σε ετήσια βάση (5,6%, Ιούλ.  14: 6,7%). 
Η εξέλιξη αυτή, αν και δεν είναι ευνοϊκή για τους ήδη κατόχους ακινήτων, 
ωστόσο σε συνδυασμό με τα προσιτά επίπεδα των επιτοκίων των 
στεγαστικών δανείων και τη βελτίωση των συνθηκών στην αγορά 
εργασίας δρα ενισχυτικά της ζήτησης για κατοικία. Αυτήν την αισιοδοξία 
δεν φαίνεται,  όμως,  να τη συμμερίζονται πλήρως τα μέλη της Ένωσης 
Κατασκευαστών Κατοικιών (NAHB) καθώς ο δείκτης που αποτυπώνει την  
εκτίμηση των μελών της για τις τρέχουσες πωλήσεις αλλά και τις προσδο-
κίες τους για το μέλλον κινήθηκε τον Οκτώβριο πτωτικά. Αναλυτικότερα, ο 
δείκτης υποχώρησε στις 54 μονάδες έναντι 59 μονάδων που ήταν το 
Σεπτέμβριο και γενικά αναμενόταν. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι καθώς η 
τιμή του Σεπτεμβρίου ήταν η υψηλότερη από το Νοέμβριο του 2005 ο 
δείκτης,  παρά την εμφανιζόμενη μείωση,  εξακολουθεί να βρίσκεται σε 
σχετικά ικανοποιητικά επίπεδα.  
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Ημερομηνία 

Ανακοίνωσης 
Ανακοινώσεις / Γεγονότα Περίοδος Αναφοράς 

 
ΗΠΑ 

 
04/11/14 Εμπορικό Ισοζύγιο Σεπτέμβριος 2014         
05/11/14 Πρόδρομος Δείκτης ISM Υπηρεσιών Οκτώβριος 2014 
07/11/14 Στοιχεία για την Αγορά Εργασίας Οκτώβριος 2014 
13/11/14 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Οκτώβριος 2014 
14/11/14 Λιανικές Πωλήσεις Οκτώβριος 2014 
14/11/14 Πρόδρομος Δείκτης Εμπιστοσύνης Καταναλωτή 

(Παν/μιο Μίσιγκαν) 
Νοέμβριος (1η εκτ.) 

14/11/14 Εταιρικά αποθέματα Σεπτέμβριος 2014 
17/11/14 Βιομηχανική Παραγωγή Οκτώβριος 2014 
18/11/14 Δείκτης Τιμών Παραγωγού Οκτώβριος 2014 

 
ΕΥΡΩΖΩΝΗ 

 
04/11/14 Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία Σεπτέμβριος 2014 
05/11/14 Πρόδρομος Επιχειρηματικός Δείκτης PMI (σύνθετος) Οκτώβριος 2014 
05/11/14 Λιανικές Πωλήσεις Σεπτέμβριος 2014 
06/11/14 Συνεδρίαση Δ.Σ. της ΕΚΤ - 
12/11/14 Βιομηχανική Παραγωγή Σεπτέμβριος 2014 
14/11/14 ΑΕΠ – Εθνικοί Λογαριασμοί Γ΄ Τρίμηνο (1η εκτ.) 
14/11/14 Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Οκτώβριος 2014 
17/11/14 Στοιχεία Εξωτερικού Εμπορίου Σεπτέμβριος 2014 

 
ΕΛΛΑΔΑ 

 
10/11/14 Βιομηχανική Παραγωγή Σεπτέμβριος 2014 
10/11/14 Εθνικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Οκτώβριος 2014 
10/11/14 Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Οκτώβριος 2014 
12/11/14 Οικοδομική Δραστηριότητα Αύγουστος 2014 
13/11/14 Έρευνα Εργατικού Δυναμικού Αύγουστος 2014 
14/11/14 Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία Σεπτέμβριος 2014 
14/11/14 ΑΕΠ – Εθνικοί Λογαριασμοί Γ΄ Τρίμηνο (1η εκτ.) 
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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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