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SEE Economic Review, Α̟ρίλιος 2012 
“Macroeconomic Balance Index Redux” 

 
Περίληψη στα Ελληνικά 

 
Η ολοκληρωµένη µελέτη είναι διαθέσιµη στα αγγλικά από το site της 

Τράπεζας Πειραιώς κάτω από την επιλογή Economic Research 

 
 

Α. Ειδικό Θέµα – ∆είκτης Μακροοικονοµικής Σταθερότητας 

 

Μετά τις προβλέψεις µας για το 2012, όπως αυτές παρουσιάστηκαν στο προηγούµενο 

∆ελτίο, προσπαθούµε να παρουσιάσουµε µία ενιαία βαθµολογία για κάθε µία από τις 5 

χώρες τις οποίες µελετάµε. Στην προσπάθεια αυτή βέβαια υπάρχουν πολλοί περιορισµοί οι 

οποίοι προέρχονται από τη µεθοδολογία που χρησιµοποιείται, παρ’ όλα αυτά πιστεύουµε ότι 

τα αποτελέσµατα δίνουν µια ενδιαφέρουσα και κατατοπιστική εικόνα των χωρών αυτών. 

 

Εξετάζοντας τα ιστορικά στοιχεία για τις 5 χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης βλέπουµε 

ότι υπάρχουν σηµαντικές µεταβολές στην κατάταξη των χωρών µεταξύ 2008 και 2011. 

Επιλέξαµε να αρχίσουµε την καταγραφή της βαθµολογίας αυτής από το 2008 καθώς είναι το 

τελευταίο έτος πριν να φανούν έντονα τα αποτελέσµατα της χρηµατοοικονοµικής κρίσης. 

Για  το 2012 χρησιµοποιήσαµε τις δικές µας προβλέψεις καθώς και κάποια στοιχεία από το 

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (∆ΝΤ). 

 

Για το 2008 η κατάταξη φέρνει στην πρώτη θέση τη Ρουµανία µε όλους τους δείκτες 

θετικούς εκτός από το δηµοσιονοµικό ισοζύγιο, µία σαφής ένδειξη για το τι θα 

ακολουθούσε. Το 2009 η Βουλγαρία είναι αυτή που καταλαµβάνει την πρώτη θέση καθώς οι 

επιδόσεις της είναι καλύτερες του µέσου όρου σχεδόν σε όλες τις µεταβλητές. Η ίδια εικόνα 

υπάρχει και το 2010 καθώς η Βουλγαρία προηγείται και οι υπόλοιπες χώρες δεν 

παρουσιάζουν σηµαντικές διαφορές από το 2009. Τέλος, το 2011, η Ρουµανία επανέρχεται 

στην πρώτη δυάδα µε εντυπωσιακή βελτίωση των δεικτών της ενώ η Κύπρος αποτελεί την 

αρνητική έκπληξη. Βελτίωση παρουσιάζεται και στην περίπτωση της Αλβανίας ενώ η Σερβία 

έχει κάποιες ανώτερες του µέσου όρου επιδόσεις αλλά και προβλήµατα σε συγκεκριµένους 

δείκτες (π.χ. πληθωρισµός, ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών). 

 

Οι βαθµολογίες για το 2012 αποτελούν εν µέρει µία συνέχεια των βαθµολογιών του 2011. 

Παρ’ όλα αυτά µια σαφής διαφοροποίηση εµφανίζεται µεταξύ των δύο πρώτων χωρών 

(Ρουµανία και Βουλγαρία) που εµφανίζουν µάλιστα παραπλήσια βαθµολογία και των 

υπόλοιπων τριών (Αλβανία, Σερβία, Κύπρος). Συγκεκριµένα η Βουλγαρία αναµένεται για το 

2012 να παρουσιάσει εξαιρετικές επιδόσεις στους δηµοσιονοµικούς της δείκτες και καλές 

επιδόσεις σε όλους τους υπόλοιπους. Στη Ρουµανία πιστεύουµε ότι η βελτίωση είναι 

εµφανής τόσο στο δηµοσιονοµικό µέτωπο όσο και στον πληθωρισµό και την ανεργία. 
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Η Αλβανία καταλαµβάνει την τρίτη θέση βάσει των προβλέψεών µας για το 2012 µε την 

ισχυρότερη ανάπτυξη µεταξύ των πέντε χωρών και τα δηµοσιονοµικά της υπό έλεγχο. Η 

Σερβία παρουσιάζει µια εικόνα παρόµοια µε του 2011 µε µικρές αναµενόµενες µεταβολές 

στους επιµέρους δείκτες ενώ η Κύπρος δεν δείχνει ικανή να συνέλθει άµεσα από τις 

αρνητικές αλλαγές που παρατηρήθηκαν το δεύτερο εξάµηνο του 2011. 

Τελικά, πιστεύουµε ότι η παραπάνω ανάλυση δίνει µία εικόνα για τη µακρο-οικονοµκιή 

κατάσταση των χωρών αυτών. Σαφώς και θα µπορούσαµε να είχαµε χρησιµοποιήσει µία 

πληθώρα άλλων µεταβλητών αλλά θεωρούµε ότι οι συσχετίσεις µεταξύ των παραγόντων 

που έχουµε ήδη συµπεριλάβει και αυτών που ενδεχοµένως θα χρησιµοποιούσαµε επιπλέον 

θα ήταν µεγάλες. 

 

Μεθοδολογική Σηµείωση: Για τη βαθµολογία των χωρών χρησιµοποιήθηκαν εννέα δείκτες 

και συγκεκριµένα οι εξής: 

1. Ετήσια ποσοστιαία αύξηση του πραγµατικού ΑΕΠ. 

2. Μέσος πληθωρισµός. 

3. Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, ως ποσοστό του ΑΕΠ. 

4. ∆ηµοσιονοµικό Ισοζύγιο, ως ποσοστό του ΑΕΠ. 

5. Αύξηση δανείων στον ιδιωτικό τοµέα. 

6. Αύξηση καταθέσεων στον ιδιωτικό τοµέα. 

7. Real Effective Exchange Rate. 

8. ∆ηµόσιο Χρέος, ως ποσοστό του ΑΕΠ. 

9. Ποσοστό ανέργων. 

 

Με κανονικοποίηση όλων των στοιχείων και διαιρώντας την απόσταση από το ελάχιστο των 

στοιχείων για κάθε χώρα και κάθε χρονιά προς τη διαφορά µεταξύ µέγιστου και ελάχιστου 

καταλήξαµε σε µία βαθµολογία από 0 ως 1 για κάθε παράγοντα. Αθροίζοντας τις 

βαθµολογίες σε κάθε συγκεκριµένη χρονιά παίρνουµε τη συνολική βαθµολογία για κάθε 

χώρα. 

 

 

Β. Οικονοµική Συγκυρία 
 

Αλβανία 

Η Αλβανική οικονοµία παραµένει αποδυναµωµένη, εντούτοις το τέταρτο τρίµηνο το 

πραγµατικό ΑΕΠ σηµείωσε σηµαντική βελτίωση. Συγκεκριµένα, το πραγµατικό ΑΕΠ 

επιταχύνθηκε το τέταρτο τρίµηνο κατά 3,8% ετησίως από 2,8% το τρίτο τρίµηνο του έτους 

και 5,5% την ίδια περίοδο το 2010 εξαιτίας της βελτίωσης στον τοµέα των µεταφορών 

καθώς και ανάκαµψης της κατασκευαστικής δραστηριότητας. Σύµφωνα µε τους διαθέσιµους 

πρόδροµους δείκτες, οι λιανικές πωλήσεις συρρικνώθηκαν το τέταρτο τρίµηνο κατά 5,6% 

ετησίως από µείωση κατά 6,3% το προηγούµενο, ενώ οι δείκτης οικονοµικού κλίµατος 

χειροτέρευσε το τέταρτο τρίµηνο σε σχέση µε το προηγούµενο τρίµηνο, καθώς παρέµεινε σε 

χαµηλότερα επίπεδα από το όριο του 100 που διαχωρίζει τις αισιόδοξες από τις απαισιόδοξες 

απαντήσεις. Οι πληθωριστικές πιέσεις παρέµειναν περιορισµένες κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων µηνών του έτους καθώς οι τιµές των τροφίµων µειώθηκαν και η 
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συναλλαγµατική ισοτιµία του εγχώριου νοµίσµατος περιόρισε τις τιµές. Η Κεντρική Τράπεζα 

της Αλβανίας (ΚΤΑ) συνέχισε τον κύκλο χαλάρωσης της νοµισµατικής πολιτικής που 

ξεκίνησε το 2011 καθώς ο πληθωρισµός περιορίζεται και αναµένεται µεγαλύτερη 

δηµοσιονοµική πειθαρχία το επόµενο έτος. Επιπλέον, στα δηµοσιονοµικά οικονοµικά 

αναµένεται να βελτιωθούν καθώς το µποϋκοτάζ από την αντιπολίτευση έληξε µε 

αποτέλεσµα οι αναµενόµενες προσαρµογές και δηµοσιονοµική πειθαρχεία να εφαρµοστούν 

το τρέχον έτος. Για το 2011 το δηµοσιονοµικό έλλειµµα ανήλθε στο 2,8% του 

αναµενόµενου για το έτος ΑΕΠ από 3,1% το προηγούµενο έτος. Στον εξωτερικό τοµέα, οι 

ανισορροπίες παραµένουν καθώς το έλλειµµα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 

διευρύνθηκε το 2011 σε σχέση µε το προηγούµενο έτος, ενώ η χρηµατοδότηση του 

ελλείµµατος από τις ΑΞΕ µειώθηκε τις ίδιες περιόδους. Η απόδοση του χρηµατοοικονοµικού 

συστήµατος παραµένει σταθερή, ενώ παρατηρείται αύξηση της ρευστότητας εξαιτίας της 

µείωσης των επιτοκίων.  

 

 

Βουλγαρία 

Η οικονοµική ανάπτυξη στη χώρα παρέµεινε στάσιµη το τέταρτο τρίµηνο του έτους, 

εντούτοις η χώρα παραµένει ανθεκτική σε αντίθεση µε την τάση στις περισσότερες 

Ευρωπαϊκές χώρες. Το εποχικά εξοµαλυµένο ΑΕΠ το τελευταίο τρίµηνο του έτους παρέµεινε 

σταθερό σε σχέση µε το προηγούµενο στο 1,6% ετησίως εξαιτίας της αύξησης των 

εξαγωγών. Για το σύνολο του έτους η οικονοµική δραστηριότητα επιταχύνθηκε στο 2,1% 

ετησίως από 0,6% το 2010. Η αύξηση της συνολικής ζήτησης και αποτέλεσµα βάσης από το 

προηγούµενο έτος οδήγησαν σε αύξηση του πληθωρισµού το 2011 στο 4,2% από 2,4% το 

προηγούµενο έτος. Η αυστηρή δηµοσιονοµική πολιτική και πορεία εξυγίανσης των 

οικονοµικών του κράτους τα προηγούµενα έτη, οδήγησε σε µία εντυπωσιακή διόρθωση του 

δηµοσιονοµικού ελλείµµατος από το 2008 και βγάζει τη χώρα από τη διαδικασία του 

υπερβολικού ελλείµµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυβέρνηση έχει δεσµευτεί για την 

περαιτέρω δηµοσιονοµική εξυγίανση µε πάγωµα των µισθών, τη µεταρρύθµιση του 

συνταξιοδοτικού συστήµατος, την αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης και την παράταση 

της περιόδου εργασίας. Για το 2011, το δηµοσιονοµικό έλλειµµα περιορίστηκε στο 2,1% του 

αναµενόµενου για το έτος ΑΕΠ από 3,9% το 2010. Το πλεόνασµα του ισοζυγίου τρεχουσών 

συναλλαγών παρέµεινε σε υψηλά επίπεδα για το σύνολο του έτους, το οποίο ανήλθε στο 

0,9% του ΑΕΠ από έλλειµµα 1,0% το 2010. Αξίζει να σηµειωθεί επίσης η βελτίωση των 

καθαρών άµεσων ξένων επενδύσεων µετά από µια περίοδο σχεδόν χαµηλών επιπέδων τους 

τελευταίους οκτώ µήνες. Επιπλέον η σταθερή συναλλαγµατική ισοτιµία του BGN µε το EUR 

εξακολουθεί να υποστηρίζεται επαρκώς καθώς συναλλαγµατικά αποθέµατα το ∆εκέµβριο 

καλύπτουν το 109,5% του βραχυπρόθεσµου εξωτερικού χρέους της χώρας. Τέλος το τοπικό 

τραπεζικό σύστηµα διατηρεί καλά επίπεδα κεφαλαιοποίησης. 

 

 

Κύ̟ρος 

Η οικονοµική δραστηριότητα το τέταρτο τρίµηνο του 2011 συρρικνώθηκε σηµαντικά καθώς 

το πραγµατικό ΑΕΠ µειώθηκε κατά 0,7% ετησίως από µείωση κατά 0,3% το προηγούµενο 

τρίµηνο και αύξηση κατά 2,5% την ίδια περίοδο πέρυσι, καθώς οι επενδύσεις και η τελική 

κατανάλωση ανήλθαν σε αρνητικά επίπεδα. Οι διαθέσιµοι πρόδροµοι δείκτες σηµατοδοτούν 
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µια περαιτέρω µείωση της οικονοµικής δραστηριότητας τους επόµενους µήνες. Ο 

πληθωρισµός επιταχύνθηκε το 2011 κατά 3,3% από 2,4% το προηγούµενο έτος, λόγω 

σηµαντικής αύξησης των τιµών των τροφίµων τα ίδια έτη. Στο δηµοσιονοµικό τοµέα, το 

δηµοσιονοµικό έλλειµµα συνεχίζει να διευρύνεται σηµαντικά καθώς το 2011 ανήλθε 6,01% 

του αναµενόµενου για το έτος ΑΕΠ από 4,91% το 2010, εξαιτίας της υποχώρησης των 

δηµοσίων εσόδων και αύξησης των δαπανών. Επιπλέον, η κυβέρνηση εφάρµοσε την αύξηση 

του ΦΠΑ από 17% από 15% το Μάρτιο. Οι εξωτερικές ανισορροπίες επιδεινώθηκαν το 

εννεάµηνο του 2011 καθώς το έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών 

διευρύνθηκε στο 7,9% του ΑΕΠ από 6,3% την ίδια περίοδο το 2010 εξαιτίας της αύξησης 

του εµπορικού ελλείµµατος και στον περιορισµό του πλεονάσµατος του ισοζυγίου 

εισοδηµάτων. Ο τραπεζικός τοµέας της Κύπρου αναµένεται να αντιµετωπίσει προκλήσεις 

που έχουν ανακύψει κατά το δεύτερο εξάµηνο του έτους, κυρίως λόγω της µεγαλύτερης 

από την αναµενόµενη διαγραφής της έκθεσή της σε ελληνικά κρατικά οµόλογα και τις 

επικείµενες ζηµίες από δάνεια της προς το ελληνικό ιδιωτικό τοµέα. 

 

 

Ρουµανία 

Η οικονοµική ανάπτυξη το τέταρτο τρίµηνο του 2011 επιταχύνθηκε µε µικρότερη ένταση 

µετά την σηµαντική επιτάχυνση του προηγούµενου τριµήνου, εντούτοις παραµένει σε 

αρκετά υψηλά επίπεδα σε σύγκριση µε την υπόλοιπη ΕΕ. Συγκεκριµένα, το πραγµατικό ΑΕΠ 

το τέταρτο τρίµηνο του έτους αυξήθηκε κατά 2,2% ετησίως από 3,4% το προηγούµενο 

τρίµηνο, καθώς η τελική κατανάλωση και οι επενδύσεις αυξήθηκαν για δεύτερο συνεχόµενο 

τρίµηνο. Οι πρόδροµοι δείκτες σηµατοδοτούν µια οριακή επιβράδυνση της οικονοµικής 

δραστηριότητας τους επόµενους µήνες. Οι πληθωριστικές πιέσεις το 2011 περιορίστηκαν 

στο 5,8% από 6,1% το 2010 εξαιτίας της µείωσης των τιµών των τροφίµων, ενώ η ΚΤΡ 

αποφάσισε να χαλαρώσει περαιτέρω τη νοµισµατική πολιτική από τον Ιανουάριο κατά 75 

µονάδες βάσεις στο 5,25%, προκειµένου να συνεχίσει την υποστήριξή της στην εγχωρία 

οικονοµία και το RON. Η πτώση του πληθωρισµού δηµιουργεί περιθώριο για περαιτέρω 

µείωση του επιτοκίου το 2012. Το δηµοσιονοµικό έλλειµµα το 2011 περιορίστηκε σε σχέση 

µε το προηγούµενο έτος, εντούτοις ανήλθε εκτός του στόχου της κυβέρνησης και του 

∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (3,0% του αναµενόµενου για το έτος ΑΕΠ). Συγκεκριµένα, 

το δηµοσιονοµικό έλλειµµα το 2011 ανήλθε στο 4,4% του ΑΕΠ από 6,5% το 2010 κυρίως 

εξαιτίας της µείωσης των δηµοσίων δαπανών. Το ∆ΝΤ διέθεσε άλλη µία δόση του δανείου 

ύψους EUR 500εκ (επί συνόλου EUR 2,0δισ. ευρώ από το Μάρτιο του 2011) το Μάρτιο, αν 

και οι αρχές έχουν αποφασίσει να το κρατήσουν ως προληπτικό και θα το χρησιµοποιήσουν 

µόνο στην περίπτωση ανάγκης χρηµατοδότησης. Οι εξωτερικές ανισορροπίες φαίνεται να 

περιορίζονται οριακά καθώς το έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών το 2011 ανήλθε στο 4,3% 

του ΑΕΠ από 4,5% το 2010, εξαιτίας της συρρίκνωσης του εµπορικού ελλείµµατος. Στον 

τραπεζικό τοµέα, η εξωτερική έκθεση σε κινδύνους συναλλάγµατος παραµείνει σε υψηλά 

επίπεδα καθώς το επίπεδο του eurization των δανείων είναι πολύ υψηλά στη χώρα. 

 

 

Σερβία 

Η οικονοµική δραστηριότητα το τέταρτο τρίµηνο του έτους επιβραδύνθηκε σηµαντικά στο 

0,4% ετησίως από 0,7% το προηγούµενο τρίµηνο και 1,7% την ίδια περίοδο το 2010. Για 
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το έτος, το πραγµατικό ΑΕΠ επιταχύνθηκε στο 1,6% ετησίως από 0,9% το 2010, εξαιτίας 

της αύξησης στους τοµείς του ηλεκτρισµού & φυσικού αερίου, τηλεπικοινωνιών και 

κατασκευών. Εντούτοις, η επιτάχυνση αυτή αναµένεται να περιοριστεί το τρέχον έτος καθώς 

η χώρα είναι στενά συνδεδεµένη µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ θετική είναι η πρόσφατη 

απόφαση για υποψηφιότητα της χώρας ως κράτος µέλος της ΕΕ αναµένεται να προσελκύσει 

επιπλέον ΑΞΕ και να ωθήσει την κυβέρνηση σε περαιτέρω µεταρρυθµίσεις που θα 

οδηγήσουν σε ανάπτυξη. Οι πληθωριστικές πιέσεις το 2011 διπλασιάστηκαν στο 11,2% από 

6,2% το προηγούµενο έτος, εντούτοις τους τελευταίους µήνες ο πληθωρισµός είναι 

υποτονικός και κυµαίνεται σε µονοψήφια επίπεδα. Αντίστοιχα η Κεντρική Τράπεζα της 

Σερβίας (ΚΤΣ) αποφάσισε να χαλαρώσει τη νοµισµατική πολιτική από τον Ιανουάριο κατά 25 

µονάδες βάσης  στο 9,5%. Η οποιαδήποτε περαιτέρω µείωση στο παρεµβατικό επιτόκιο θα 

εξαρτηθεί από τις µελλοντικές οικονοµικές και δηµοσιονοµικές προοπτικές της εγχώριας 

οικονοµίας και της ευρωζώνης. Το δηµοσιονοµικό έλλειµµα το 2011 διευρύνθηκε στο 3,9% 

του αναµενόµενου για το έτος ΑΕΠ από 3,4% το 2010 εξαιτίας του περιορισµού των εσόδων 

του προϋπολογισµού. Στον εξωτερικό τοµέα, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 

διευρύνθηκε το προηγούµενο έτος στο 8,9% του ΑΕΠ από 7,4% το 2010, εξαιτίας της 

υποχώρησης του πλεονάσµατος των τρεχουσών µεταβιβάσεων, ενώ οι ΑΞΕ βελτιώθηκαν 

σηµαντικά. Ο τραπεζικός τοµέας παραµένει καλά κεφαλαιοποιηµένος. 

 

 

Ηλίας Λεκκός 
∆ιευθυντής Μονάδος 

 ∆ηµητρία Ρότσικα 
Οικονοµολόγος 
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2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012
Αλβανία 3.1 2.7 3.5 3.2 -2.8 -3.7 -12.0 -9.7
Βουλγαρία 2.1 0.7 4.2 3.3 -2.1 -1.3 0.9 -1.5
Κύπρος 0.5 -0.7 3.3 2.4 -6.0 -4.0 -7.2 -5.0
Ρουµανία 2.1 1.4 5.8 2.8 -4.1 -3.0 -4.2 -1.7
Σερβία 1.6 1.0 11.2 5.4 -3.9 -4.4 -8.9 -8.5
Πηγή: Piraeus Bank Research

Πίνακας Προβλέψεων

Πραγµατικό ΑΕΠ 
(% ΥοΥ)

Πληθωρισµός
∆ηµοσιονοµικό 

Ισοζύγιο (% ΑΕΠ)
Ισοζύγιο Τρεχουσών 
Συναλλαγών (% ΑΕΠ)

 
 
 


