
 

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 (1ο ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ) 

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

 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ & ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ  
 
ΕΛΛΑΔΑ 
 
Με την ολοκλήρωση των προαπαιτούμενων του 2ου πακέτου μέτρων 
αναμένεται να εκταμιευτεί η δόση του €1,0 δισεκ. μέχρι το τέλος του 
2015. Ταυτόχρονα το γ’ τρίμηνο του 2015 το ποσοστό ανεργίας έφτασε, 
με βάση μη εποχικά εξομαλυμένα στοιχεία στο 24,0%, ενώ 
καταγράφεται αύξηση του εργατικού δυναμικού με άνοδο του αριθμού 
των απασχολούμενων και μείωση των ανέργων. Ωστόσο, σημειώνεται  
πτώση στην πλειονότητα των δεικτών κύκλου εργασιών σε ετήσια βάση 
αλλά και του δείκτη παραγωγής στις κατασκευές.  
 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 
Στην πρόσφατη συνεδρίασή της η FED  πραγματοποίησε την έξοδο από 
την πολύ χαλαρή πολιτική, καθώς προέβη στην αύξηση κατά 0,25% (στο 
0,50%)  του βασικού επιτοκίου,  για πρώτη φορά από τα τέλη του 2008.  
Όμως,  η συνεχιζόμενη υποχώρηση των διεθνών τιμών ενέργειας και η 
ενίσχυση της ισοτιμίας του δολαρίου καθιστούν πολύ δύσκολη την 
επιστροφή του πληθωρισμού κοντά στο 2,0%. Παράλληλα, οι πρόδρομοι 
επιχειρηματικοί δείκτες σηματοδοτούν επιβράδυνση του ρυθμού 
μεγέθυνσης της οικονομικής δραστηριότητας, ενώ η σημαντική 
υποχώρηση του ποσοστού συμμετοχής του πληθυσμού στο εργατικό 
δυναμικό δεν οδηγεί σε πληθωριστική πίεση,  παρά την ταυτόχρονη 
υποχώρηση του ποσοστού ανεργίας. Συνεπώς, η επιστροφή στη 
«νομισματική κανονικότητα» εκτιμούμε ότι θα είναι αισθητά βραδύτερη 
σε σύγκριση με τις αντίστοιχες περιπτώσεις του παρελθόντος. 
 
Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου (Brent) υποχώρησαν στο χαμηλότερο 
επίπεδο των τελευταίων 11 ετών, ενώ η ισοτιμία EURUSD εμφανίζει 
σταθεροποιητική τάση, ύστερα από τις πρόσφατες συνεδριάσεις των 
EKT και FED. Ο συνδυασμός αυτός αποτελεί πολύ θετικό παράγοντα για 
την ενίσχυση της κατανάλωσης, η οποία αναμένεται να έχει βασικό ρόλο 
στην επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης της Ευρωζώνης.  Επιπλέον,  ο 
συνδυασμός αυτός καθιστά πολύ δύσκολη την αύξηση του 
πληθωρισμού κοντά στο 2,0%, δίνοντας τη δυνατότητα στην ΕΚΤ να 
προχωρήσει σε περαιτέρω χαλάρωση εντός του 2016. 
 
 

 
 

Τιμή Πετρελαίου Brent (ανά βαρέλι, σε $) 
 
 

Πηγή:	Bloomberg	
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ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
ΕΛΛΑΔΑ 

· Το ελληνικό Δημόσιο άντλησε μέσω ΕΓΕΔ €5,2 δισεκ.  
· Στο 24,0% το ποσοστό ανεργίας το γ’ τρίμηνο 
· Στο -0,7% ο πληθωρισμός τον Νοέμβριο 
· Μείωση του δείκτη βιομηχανικής παραγωγής και του δείκτη 

κύκλου εργασιών στη μεταποίηση τον Οκτώβριο 
· Επιδείνωση των δεικτών κύκλου εργασιών στις υπηρεσίες το γ’ 

τρίμηνο 
· Μείωση του δείκτη παραγωγής στις κατασκευές το γ’ τρίμηνο 

και μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας το Σεπτέμβριο 
· Μείωση του δείκτη τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία τον 

Οκτώβριο  
 
Τον Δεκέμβριο το ελληνικό Δημόσιο πραγματοποίησε, μέσω των Βασικών 
Διαπραγματευτών Αγοράς, τρεις δημοπρασίες εντόκων γραμματίων 
αντλώντας συνολικά €5,2  δισεκ.:  (α)  στις 9  Δεκεμβρίου ΕΓΕΔ 26 εβδ. 
αντλώντας συνολικά €2,0 δισεκ. με απόδοση 2,97% (προηγούμενη 
2,97%) ενώ η έκδοση καλύφθηκε 1,3 φορές (προηγούμενη 1,3 φορές), (β) 
στις 9 Δεκεμβρίου ΕΓΕΔ 13  εβδ.  αντλώντας συνολικά €1,6  δισεκ. με 
απόδοση 2,70% (προηγούμενη 2,70%) ενώ η έκδοση καλύφθηκε 1,3 
φορές (προηγούμενη 1,3 φορές) και (γ) στις 16 Δεκεμβρίου ΕΓΕΔ 13  εβδ.  
αντλώντας συνολικά €1,6 δισεκ. με απόδοση 2,70% (προηγούμενη 
2,70%) ενώ η έκδοση καλύφθηκε 1,3 φορές (προηγούμενη 1,3 φορές). 
 
Σύμφωνα, με μη εποχικά εξομαλυμένα στοιχεία το γ’ τρίμηνο του 2015,  
το ποσοστό ανεργίας περιορίστηκε στο 24,0% έναντι 25,5% το γ’ τρίμηνο 
του 2014 (β’  τρίμ.  ’15: 24,6%). Πιο συγκεκριμένα,  το εργατικό δυναμικό -  
ύστερα από μια περίοδο πέντε ετών - αυξήθηκε κατά 0,3% ΥοΥ (κατά 15,3 
χιλ. άτομα). Η μεταβολή αυτή συνδέεται με αύξηση των απασχολούμενων 
κατά 84,2  χιλ.  άτομα (2,3%  ΥοΥ)  και μείωση των ανέργων κατά 68,9  χιλ.  
άτομα (-5,6%ΥοΥ). Εντούτοις, το ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων, αν 
και περιορίζεται, παραμένει ιδιαίτερα υψηλό (73,7%, γ’ τριμ. ‘14: 75,4% 
των ανέργων). Σε κλαδικό επίπεδο οι σημαντικότερες  αυξήσεις της 
απασχόλησης καταγράφονται στο «Χονδρικό και λιανικό εμπόριο» κατά 
46,5  χιλ.  άτομα (γ’  τριμ.  ’14-γ’  τριμ.  ’13:  -1,4  χιλ.  άτομα),  στη 
«Μεταποίηση» κατά 31,1 χιλ. άτομα (γ’ τριμ. ’14-γ’ τριμ. ’13: -10,1 χιλ. 
άτομα, στις «Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και 
εστίασης» κατά 28,4 χιλ. άτομα (γ’ τριμ. ’14-γ’ τριμ. ’13: +51,0 χιλ. άτομα) 
ενώ οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφονται στη «Γεωργία, Δασοκομία 
και Αλιεία» κατά -22,3 χιλ. άτομα (γ’ τριμ. ’14-γ’ τριμ. ’13:  -5,2 χιλ. άτομα) 
και στις «Κατασκευές» κατά -11,0 χιλ. άτομα (γ’ τριμ. ’14-γ’ τριμ. ’13: -2,8 
χιλ.  άτομα).  Συνολικά το 9μήνο το ποσοστό ανεργίας έφτασε το 25,1%  
(9μηνο ’14 26,6%). 
 
Τον Νοέμβριο ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο -0,7% ΥοΥ (Νοε.’14:        
-1,2%,  Οκτ.’15:  -0,9%).  Σε ετήσια βάση καταγράφεται πτώση του δείκτη 
τιμών στις περισσότερες ομάδες με τις μεγαλύτερες να παρατηρούνται 
στη στέγαση (-4,5%) και στις μεταφορές (-4,5%). 
 

 

 
 

 

 
 

Ποσοστό ανεργίας και απασχολούμενοι (%) 

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 
 

Πληθωρισμός 
 

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 
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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: 

 
· Τον Οκτώβριο, ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής μειώθηκε κατά     

-1,9% ΥοΥ (Οκτ.’14: 0,0%,) λόγω της πτώσης του δείκτη σε όλους τους 
επιμέρους τομείς. Σύμφωνα με τα εποχικά εξομαλυμένα στοιχεία ο 
δείκτης βιομηχανικής παραγωγής μειώθηκε κατά -1,2% σε μηνιαία 
βάση. 
 

· Ταυτόχρονα ο δείκτης κύκλου εργασιών στη μεταποίηση μειώθηκε 
τον Οκτώβριο κατά -19,0 YoY (Οκτ.’14: 5,1% ΥοΥ), ως αποτέλεσμα της 
πτώσης τόσο του δείκτη εγχώριας αγοράς όσο και του δείκτη 
εξωτερικής αγοράς κατά -17,9% YoY (Οκτ.’14: 2,0% ΥοΥ) και -20,4% 
YoY (Οκτ.’14: 9,5% ΥοΥ) αντίστοιχα.  

 
· Το γ’ τρίμηνο του 2015 επιδεινώθηκε η εικόνα των περισσότερων 

δεικτών κύκλου εργασιών στις υπηρεσίες σε σχέση με τους 
αντίστοιχους του γ’  τριμήνου του 2014.  Ενδεικτικά,  στο χονδρικό 
εμπόριο ο δείκτης μειώθηκε κατά -11,2% (Q3/14: +1,2%) και στον 
τομέα αυτοκινήτου κατά -7,1% (Q3/14: +15,6%). Στις μεταφορές οι 
επιμέρους τομείς παρουσίασαν πτώση με εξαίρεση τις 
«αεροπορικές» όπου καταγράφεται αύξηση κατά 11,8% (Q3/14:           
-11,5%).  Αντίθετα ο δείκτης κύκλου εργασιών στον κλάδο παροχής 
καταλύματος και εστίασης αυξήθηκε κατά 9,9% (Q3/14: +7,6%). 
Επιδείνωση παρουσιάστηκε και στους περισσότερους κλάδους των 
λοιπών υπηρεσιών. 
 

· Στις κατασκευές,  ο δείκτης παραγωγής το γ’ τρίμηνο του 2015 
παρουσίασε μείωση -29,5%  έναντι αύξησής του κατά 28,8%  το 
αντίστοιχο τρίμηνο του 2014. Αναλυτικότερα, σημειώθηκε μείωση 
του δείκτη οικοδομικών έργων (κτίρια) κατά -15,1% (Q3/14: -8,2%) 
και μείωση του δείκτη παραγωγής έργων πολιτικού μηχανικού 
(μεγάλα έργα υποδομής) κατά -37,7%, (Q3/14: 66,9%). 

 
· Το Σεπτέμβριο, ο αριθμός των νέων οικοδομικών αδειών (σύνολο 

ιδιωτικών-δημοσίων) μειώθηκε κατά -3,5% ΥοΥ (Σεπ.’14: -11,2% ΥοΥ), 
όπως επίσης μειώθηκαν η επιφάνεια (σε m2)  κατά -13,7%  ΥοΥ και ο 
όγκος (σε m3) κατά -9,6% ΥοΥ. Σε επίπεδο εννεάμηνου, ο αριθμός των 
νέων οικοδομικών αδειών μειώθηκε κατά -1,2%  ΥοΥ,  ωστόσο η 
επιφάνεια και ο όγκος αυξήθηκαν κατά 10,4% και 40,7%. 

 
· Τον Οκτώβριο, ο δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία μειώθηκε 

κατά -10,4% ΥοΥ (Οκτ.’14: -5,0% ΥοΥ), λόγω της μεγάλης πτώσης στις 
τιμές των ενεργειακών αγαθών (-35,5% ΥοΥ, Οκτ.’14: -14,2% ΥοΥ). 

 
 
 

Επίπτωση από τους επιμέρους δείκτες στην ετήσια 
μεταβολή του Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής 

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Piraeus Bank Research. 

Δείκτης κύκλου εργασιών στη μεταποίηση (YoY%) 

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 
 Επίπτωση από τους επιμέρους δείκτες στην ετήσια 
μεταβολή του Δείκτη Παραγωγής στις Κατασκευές 
 

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 
	 Σύνολο αδειών, 6μηνο κινητό άθροισμα 
 

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 
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ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
 

 
Δείκτες κύκλου εργασιών (ετήσια % μεταβολή) 

 Q3/14 Q2/15 Q3/15 

Χονδρικό Εμπόριο 1,2 -3,3 -11,2 
Αυτοκίνητο 15,6 12,4 -7,1 

· Εμπόριο Αυτοκινήτου 19,8 10,1 -9,7 
Μεταφορές    

· Χερσαίες & μέσω αγωγών -6,8 -4,9 -7,3 
· Πλωτές -5,5 2,5 -7,5 

· Αεροπορικές -11,5 4,3 11,8 
· Αποθήκευσης & υποστηρικτικές 3,6 4,6 -3,5 
· Ταξιδιωτικών πρακτορειών κλπ 6,8 8,3 -11,4 

Παροχή καταλύματος και εστίασης 
(Τουρισμός) 7,6 13,4 9,9 

Λοιπές Υπηρεσίες    
Ταχυδρομικών και ταχυµεταφορικών 
δραστηριοτήτων -3,8 -4,8 -1,0 

Εκδοτικών δραστηριοτήτων -3,9 -21,1 -5,6 
Τηλεπικοινωνιών -7,3 -0,3 -2,8 
Πληροφορικής -23,0 20,0 0,2 
Δραστηριότητες. επεξεργασίας δεδομένων 
& δραστηριότητες παροχής  πληροφόρησης -1,8 3,7 -13,5 

Νομικών & Λογιστικών δραστηριοτήτων & 
παροχής συμβουλών διαχείρισης 2,0 0,9 -30,0 

Δραστηριότητες. αρχιτεκτόνων & 
μηχανικών & συναφών παροχής τεχνικών 
συμβούλων 

-4,0 28,5 -0,7 

Διαφήμισης, έρευνας αγοράς & 
δημοσκοπήσεων κοινής γνώμης -14,4 -14,4 -18,0 

Άλλων επαγγελματικών, επιστημονικών & 
τεχνικών δραστηριοτήτων 23,3 23,0 15,5 

Δραστηριότητες σχετικών µε την 
απασχόληση 11,3 22,7 18,1 

Δραστηριότητες. σχετικών µε την παροχή 
προστασίας & τη διενέργεια έρευνας -5,8 8,9 18,9 

Δραστηριότητες Καθαρισμού -16,6 -1,3 10,3 
Διοικητικών δραστηριοτήτων γραφείου & 
υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις -12,1 -7,9 -5,2 

Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών 
βίντεο κ.α. 23,3 -27,3 -36,3 

Προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών 
εκπομπών -0,9 -17,2 -34,8 

 

Δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία  
(ετήσια % μεταβολή) 

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 
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ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
 

ΕΥΡΩΖΩΝΗ 

· Στο 0,2% ο πληθωρισμός το Νοέμβριο.  
· Μεικτή η εικόνα των πρόδρομων δεικτών το Δεκέμβριο. 
· Αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής τον Οκτώβριο. 

 
Οριακή άνοδο παρουσίασε το Νοέμβριο ο πληθωρισμός. Συγκεκριμένα, 
ο ετήσιος εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) 
διαμορφώθηκε στο 0,2%  από 0,1%  τον Οκτώβριο,  κυρίως λόγω της 
μικρότερης πτώσης των τιμών στα ενεργειακά αγαθά. Αντίθετη, ωστόσο, 
ήταν η κίνηση του δομικού πληθωρισμού (δηλαδή αφαιρουμένων των 
τροφίμων/αλκοολούχων ποτών/καπνού και της ενέργειας) καθώς 
υποχώρησε στο 0,9% από το 1,1% τον Οκτώβριο.  
 
Ένδειξη ότι ο ρυθμός ανάκαμψης της οικονομικής δραστηριότητας στην 
Ευρωζώνη κατά το δ΄ τρίμηνο παρέμεινε στο επίπεδο του γ΄ τριμήνου 
προσφέρουν οι πρώτες εκτιμήσεις για την εξέλιξη το Δεκέμβριο των 
πρόδρομων δεικτών τόσο από πλευράς επιχειρήσεων,  όσο και του 
καταναλωτή. Ειδικότερα, ο σύνθετος δείκτης PMI που εξάγει η εταιρεία 
Markit εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί το Δεκέμβριο στο 54,0, μία από τις 
υψηλότερες τιμές των τελευταίων ετών, από 54,2 το Νοέμβριο. Οι 
επιμέρους δείκτες εμφανίζουν μεικτή εικόνα με αυτόν στη μεταποίηση  να 
αυξάνει στο 53,1 (Νοέμ. 15: 52,8), ενώ στις υπηρεσίες μειώνεται στο 53,9 
(Νοέμ. 15: 54,2). Συνεπώς, το δ΄ τρίμηνο η μέση τιμή του σύνθετου δείκτη 
εκτιμάται στο 54,0 από 53,9 το γ΄ τρίμηνο, ενώ συνολικά το 2015 στο 53,8 
από 52,7 το 2014.  
 
Ελαφρά βελτιωμένος,  όμως,  εμφανίζεται τον ίδιο μήνα και ο πρόδρομος 
δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης που εξάγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
στο -5,7 έναντι -5,9 το Νοέμβριο. Η τιμή αυτή αποτελεί τη λιγότερο 
αρνητική από τον περασμένο Ιούνιο. Σημειώνεται, επίσης, ότι καθώς 
αποτελεί τον πρώτο μήνα μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι 
και την απόφαση περαιτέρω χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής από 
την ΕΚΤ αποτυπώνει την πρώτη αντίδραση των καταναλωτών σε αυτές τις 
εξελίξεις.  
 
Αυξημένη ήταν τον Οκτώβριο η βιομηχανική παραγωγή (εξαιρουμένων 
των κατασκευών).  Ειδικότερα,  παρουσίασε άνοδο κατά 0,6%  σε μηνιαία 
βάση υπερβαίνοντας σημαντικά τη μέση εκτίμηση της αγοράς (0,2%) 
έναντι μείωσής της κατά 0,3% το Σεπτέμβριο. Τα διαρκή καταναλωτικά 
αγαθά ήταν ο τομέας που παρουσίασε τη μεγαλύτερη θετική μεταβολή. 
Ανάλογη εικόνα επιτάχυνσης του ρυθμού ανόδου καταγράφεται και σε 
ετήσια βάση καθώς η βιομηχανική παραγωγή ήταν αυξημένη κατά 1,9%  
(Σεπτ. 15: 1,3%). 
 
 

 

 
 

Τιμές Καταναλωτή 

 
Πηγή: Bloomberg & Datastream 
 

Βιομηχανική Παραγωγή (ετήσιος ρυθμός 
μεταβολής) 
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ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
 

Χωρίς αξιοσημείωτη μεταβολή παρέμεινε τον Οκτώβριο το πλεόνασμα 
του εμπορικού ισοζυγίου της Ευρωζώνης. Συγκεκριμένα, βάσει των 
εποχικά προσαρμοσμένων στοιχείων, το πλεόνασμα διαμορφώθηκε στα 
€19,9 δισ., όσο ήταν και το Σεπτέμβριο, ως συνέπεια της σχεδόν ισόποσης 
ποσοστιαίας αύξησης των εξαγωγών και των εισαγωγών.  
 
Τον ίδιο μήνα ανοδικά κινήθηκε η κατασκευαστική δραστηριότητα 
αυξανόμενη σε μηνιαία βάση κατά 0,5%  (Σεπτ.  15:  -0,7%).  Βελτίωση 
παρουσίασε ο δείκτης και σε ετήσια βάση καταγράφοντας άνοδο κατά 
1,1% (Σεπτ. 15: 0,1%). 
 
 

Εμπορικό Ισοζύγιο (SA στοιχεία) 
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ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

Μέγεθος 2015 2016 2017 2018
Μεταγε-
νέστερα

% μεταβολή πραγματικού ΑΕΠ 2,1 2,4 2,2 2,0 2,0
Πρόβλεψη Σεπτεμβρίου 2,1 2,3 2,2 2,0 2,0

% ανεργίας 5,0 4,7 4,7 4,7 4,9
Πρόβλεψη Σεπτεμβρίου 5,0 4,8 4,8 4,8 4,9

Πληθωρισμός (βάσει του δείκτη 0,4 1,6 1,9 2,0 2,0
Πρόβλεψη Σεπτεμβρίου 0,4 1,7 1,9 2,0 2,0

Δομικός πληθωρισμός (βάσει του 
δείκτη core PCE) 1,3 1,6 1,9 2,0
Πρόβλεψη Σεπτεμβρίου 1,4 1,7 1,9 2,0

Παρεμβατικό επιτόκιο Fed (Fed 
Funds rate) 0,4 1,4 2,4 3,3 3,5
Πρόβλεψη Σεπτεμβρίου 0,4 1,4 2,6 3,4 3,5

Προβλέψεις	Fed	για	βασικά	μακροοικονομικά	μεγέθη

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

 

ΗΠΑ 
· Αύξηση κατά 0,25  μ.β.  του βασικού επιτοκίου της αποφάσισε η 

Fed. 
· Στο 0,5% το Νοέμβριο ο πληθωρισμός. 
· Μικρή άνοδος του πρόδρομου δείκτη καταναλωτικής 

εμπιστοσύνης εκτιμάται το Δεκέμβριο. 
· Μεικτή η εικόνα της βιομηχανικής παραγωγής και των λιανικών 

πωλήσεων το Νοέμβριο. 
· Διατήρηση της ανάκαμψης στην αγορά κατοικίας. 

 
Στην αναμενόμενη αύξηση του βασικού επιτοκίου της προχώρησε η 
αρμόδια επιτροπή για τη νομισματική πολιτική της Ομοσπονδιακής 
Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed). Ειδικότερα, το παρεμβατικό επιτόκιο 
αυξήθηκε κατά 25 μ.β. και, συνεπώς, το νέο εύρος τιμών διαμορφώθηκε 
στο 0,25%-0,50%. Η απόφαση ήταν ομόφωνη και αποτελεί την πρώτη 
αύξηση του επιτοκίου από το 2006, ενώ το επιτόκιο είχε παραμείνει 
σταθερό στο προηγούμενο εύρος τιμών 0%-0,25% από τα τέλη του 2008. 
Όσον αφορά τις μελλοντικές κινήσεις της, η Επιτροπή κατέστησε σαφές 
ότι προβλέπει σταδιακή άνοδο του παρεμβατικού επιτοκίου. Σε κάθε 
περίπτωση, όμως, η εξέλιξη των οικονομικών στοιχείων είναι αυτή που θα 
καθορίσει τη χρονική στιγμή και το μέγεθος των επόμενων αυξήσεων και 
τόνισε ότι το επιτόκιο πιθανόν να παραμείνει για κάποιο διάστημα 
χαμηλότερα από ό,τι εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε βάθος χρόνου. Από 
τις δημοσιευμένες προβλέψεις της προκύπτει ότι η μέση πρόβλεψη για το 
παρεμβατικό επιτόκιο το 2016 είναι να ανέλθει στο 1,4% και το 2017 στο 
2,4%. Παράλληλα, η Επιτροπή αποφάσισε τη διατήρηση της πολιτικής 
επανεπένδυσης του κεφαλαίου των ομολόγων που κατέχει και που 
λήγουν. Προβλέπει ότι θα συνεχίσει αυτήν την πρακτική έως ότου η 
επιστροφή προς μια πιο «τυπική» νομισματική πολιτική θα έχει 
προχωρήσει αρκετά. 
 
Θεωρεί ότι η οικονομική δραστηριότητα αναπτύσσεται με μέτριο ρυθμό 
(moderate) και δεν προβλέπει για το προσεχές μέλλον αξιοσημείωτη 
διαφοροποίηση, ενώ αποδίδει παρόμοια πιθανότητα η ανάπτυξη να 
επηρεαστεί θετικά ή αρνητικά από ορισμένους παράγοντες, όπως οι 
εξαγωγές. Αναγνωρίζει ότι σε αντίθεση με τον εξαγωγικό τομέα, η δαπάνη 
από πλευράς νοικοκυριών και οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου από τις 
επιχειρήσεις αναπτύσσονται σταθερά το τελευταίο διάστημα και 
καταγράφεται περαιτέρω βελτίωση στην αγορά κατοικίας. Παράλληλα, ο 
πληθωρισμός αναμένει μεσοπρόθεσμα να συγκλίνει προς το στόχο του 
2%  καθώς θα εξαντλείται η επίδραση των ευνοϊκών παραγόντων (π.χ.  
πτώση τιμής πετρελαίου, μειωμένες τιμές εισαγόμενων προϊόντων) και, 
επιπλέον, θα συνεχίζεται η βελτίωση στην αγορά εργασίας, αν και θεωρεί 
ότι η υπό-χρησιμοποίηση του εργατικού δυναμικού τείνει πλέον να 
εξαλειφθεί. 
 

 

 
 

FED: Παρεμβατικό Επιτόκιο 

 
Πηγή: Bloomberg & Datastream 
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ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
 

Παράλληλα, τα τελευταία στοιχεία επιβεβαιώνουν τη διατήρηση του 
πληθωρισμού συγκριτικά  χαμηλά. Συγκεκριμένα, ο ετήσιος δείκτης τιμών 
καταναλωτή αυξήθηκε το Νοέμβριο κατά 0,5% έναντι 0,2% τον Οκτώβριο. 
Ωστόσο, η εμφανιζόμενη άνοδος είναι εν μέρει τεχνικού χαρακτήρα 
καθώς το επίπεδο τιμών του αντίστοιχου περυσινού μήνα είχε ευνοηθεί 
από τη μεγάλη πτώση των τιμών του πετρελαίου. Συνεπώς, εάν 
αφαιρεθούν από το δείκτη τα τρόφιμα και η ενέργεια, οι τιμές αυξήθηκαν 
κατά 2,0%  σε ετήσια βάση από 1,9%  τον Οκτώβριο.  Ένδειξη ότι κατά το 
προσεχές διάστημα οι πληθωριστικές πιέσεις θα παραμείνουν υποτονικές 
παρέχει η εξέλιξη του δείκτη τιμών παραγωγού που το Νοέμβριο 
εξακολούθησε να κινείται πτωτικά μειούμενος κατά 1,1% σε ετήσια βάση 
(Οκτ. 15: -1,6%).   
 
Ενθαρρυντική ένδειξη από την πλευρά του καταναλωτή προσφέρει η 
πρώτη εκτίμηση για το Δεκέμβριο του πρόδρομου δείκτη καταναλωτικής 
εμπιστοσύνης του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν. Ειδικότερα, η τιμή του 
ανήλθε στο 91,8, όσο περίπου ανέμενε η αγορά (92,0) έναντι 91,3 το  
Νοέμβριο. Η άνοδος προήλθε από τον επιμέρους δείκτη που αποτυπώνει 
την εκτίμηση των καταναλωτών για την τρέχουσα κατάσταση ενώ,  
αντίθετα, μικρή μείωση εμφάνισε ο υποδείκτης που αντανακλά τις 
προσδοκίες των καταναλωτών για το προσεχές διάστημα. Ανάλογη είναι 
και η εικόνα σε επίπεδο τριμήνου,  καθώς κατά το δ΄ τρίμηνο ο δείκτης 
εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί ελαφρά υψηλότερα του γ΄ τριμήνου, στο 
91,0 έναντι 90,7 αντίστοιχα. Η μεγαλύτερη, ωστόσο, βελτίωση 
καταγράφεται σε επίπεδο έτους καθώς το 2015 ο δείκτης ανήλθε στο 92,9 
από 84,1 το 2014, αποτελώντας την υψηλότερη τιμή από το 2004.  
 
Μεικτή ήταν η εικόνα το Νοέμβριο των λιανικών πωλήσεων και της 
βιομηχανικής παραγωγής. Ειδικότερα, οι εποχικά εξομαλυμένες λιανικές 
πωλήσεις αυξήθηκαν σε μηνιαία βάση κατά 0,2%, όσο περίπου ήταν και η 
μέση εκτίμηση της αγοράς (0,3%),  έναντι ανόδου τους κατά 0,1%  τον 
Οκτώβριο. Στην πλειοψηφία των κλάδων σημειώθηκε αύξηση των 
πωλήσεων με τα υψηλότερα ποσοστά να καταγράφουν τα καταστήματα 
τροφίμων και ρούχων.  Αντίθετα,  σημαντική πτώση παρουσίασαν οι 
πωλήσεις μηχανοκίνητων οχημάτων/ανταλλακτικών και καυσίμων. 
Εξαιρουμένων των πωλήσεων καυσίμων και οχημάτων, οι πωλήσεις 
αυξήθηκαν κατά 0,5%  σε σχέση με ένα μήνα πριν (Οκτ.  15:  0,3%).  
Συνεπώς, σε επίπεδο διμήνου,  οι μέσες πωλήσεις ήταν αυξημένες κατά 
0,1% σε σχέση με αυτές του γ΄  τριμήνου (γ΄ τρίμ. 15: 1,1%).  

Τιμές Καταναλωτή 

 
 

Πρόδρομοι Δείκτες Καταναλωτή	
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ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
 

Από την άλλη πλευρά, συνεχίστηκε το Νοέμβριο για τρίτο διαδοχικό μήνα 
η υποχώρηση της βιομηχανικής παραγωγής. Ειδικότερα, μειώθηκε κατά 
0,6% σε μηνιαία βάση έναντι -0,2% που γενικά αναμενόταν και -0,4% τον 
Οκτώβριο. Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψε η παραγωγή των εταιρειών 
κοινής ωφελείας (εν μέρει ως αποτέλεσμα του ασυνήθιστα ήπιου 
χειμώνα) και δευτερευόντως η εξορυκτική δραστηριότητα (εξαιτίας 
κυρίως της πτώσης των τιμών της ενέργειας),  ενώ αμετάβλητη παρέμεινε 
η μεταποίηση.  Συνεπώς,  αναμενόμενη ήταν η μείωση της παραγωγής σε 
επίπεδο διμήνου και  συγκεκριμένα κατά  0,7%  σε σχέση με τη μέση 
παραγωγή του γ΄ τριμήνου (γ΄ τρίμ.  15:  +0,7%).  Ανάλογη ήταν και η 
εξέλιξη του ποσοστού χρησιμοποίησης της παραγωγικής δυναμικότητας 
καθώς από το 77,5% τον Οκτώβριο περιορίστηκε το Νοέμβριο στο 77,0. 
 
Στην αγορά κατοικίας η εικόνα της ήπιας αλλά συνεχιζόμενης 
ανάκαμψης διατηρείται, τροφοδοτούμενη εν μέρει από τη βελτίωση των 
συνθηκών στην αγορά εργασίας. Πιο αναλυτικά, αισιόδοξα εξακολουθούν 
να παραμένουν τα μέλη της Ένωσης Κατασκευαστών Κατοικιών (NAHB) 
καθώς ο δείκτης που αποτυπώνει την εκτίμησή τους για τις τρέχουσες 
πωλήσεις αλλά και τις προσδοκίες τους για το μέλλον διαμορφώθηκε το 
Δεκέμβριο στο 61.  Η τιμή αυτή,  αν και μειωμένη σε σχέση με αυτήν του 
Νοεμβρίου (62) αλλά και τη μέση εκτίμηση της αγοράς (63), αποτελεί μία 
από τις υψηλότερες των τελευταίων δέκα ετών. Σε επίπεδο έτους, η τιμή 
του δείκτη διαμορφώθηκε στο 59 (2014: 52), η υψηλότερη της τελευταίας 
δεκαετίας. Ακόμη πιο ενθαρρυντική, όμως, ήταν το Νοέμβριο η εξέλιξη 
των νέων οικοδομικών αδειών και των ενάρξεων ανέγερσης νέων 
κατοικιών που υπερέβη σημαντικά τη μέση εκτίμηση της αγοράς.  
Αναλυτικότερα, σε ετησιοποιημένη, εποχικά προσαρμοσμένη βάση, οι 
νέες άδειες που εκδόθηκαν ανήλθαν στις 1.289 χιλ.  έναντι 1.161 χιλ.  τον 
Οκτώβριο, αποτελώντας τη δεύτερη υψηλότερη τιμή από την έναρξη της 
κρίσης. Ταυτόχρονα, οι ενάρξεις ανέγερσης νέων κατοικιών εκτιμώνται 
στις 1.173  χιλ.  έναντι 1.062  χιλ.  τον Οκτώβριο,  μία από τις υψηλότερες 
τιμές από το 2008.  
 
Τέλος, το Νοέμβριο συνεχίστηκε η διεύρυνση του ελλείμματος του 
κρατικού προϋπολογισμού και διαμορφώθηκε στα $64,6  δισ.  έναντι 
$56,8 δισ. το Νοέμβριο του 2014. Συνεπώς, κατά το δίμηνο Οκτωβρίου-
Νοεμβρίου, που αποτελεί τους πρώτους δύο μήνες του δημοσιονομικού 
έτους 2016, το έλλειμμα διευρύνθηκε στα $201,1 δισ. από $178,5 δισ. το 
αντίστοιχο διάστημα του 2014. Η εξέλιξη αυτή οφειλόταν στην υψηλότερη 
αύξηση των δαπανών (5,9%)  από αυτήν των εσόδων (2,9%).  Από την 
πλευρά των δαπανών, σημαντική αύξηση καταγράφηκε στον τομέα της 
υγείας και της κοινωνικής ασφάλισης, ενώ στα έσοδα αξιοσημείωτη 
άνοδο είχαν αυτά από τη φορολογία των φυσικών προσώπων.  
Σημειώνεται ότι ο στόχος για το δημοσιονομικό έτος 2016 έχει τεθεί στα 
$454,5 δισ., ελαφρά υψηλότερος από το έλλειμμα του 2015 ($438,9 δισ.). 
 
 

Πωλήσεις & Παραγωγή	

 
	

Αγορά Κατοικιών 
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ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
 

ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ 
 

KINA 

· Ενίσχυση του ρυθμού ανόδου των λιανικών πωλήσεων και της 
βιομηχανικής παραγωγής το Νοέμβριο. 

· Αμετάβλητος ο ρυθμός ανόδου των συνολικών πάγιων 
επενδύσεων το Νοέμβριο.  

 

Μικρή επιτάχυνση παρουσίασε το Νοέμβριο ο ρυθμός αύξησης τόσο 
των λιανικών πωλήσεων,  όσο και της βιομηχανικής παραγωγής.  
Συνεπώς,  το ενδεχόμενο μιας έντονης επιβράδυνσης του ρυθμού 
ανάπτυξης στην Κίνα εξακολουθεί να μην αποτελεί στο προσεχές, 
τουλάχιστον, διάστημα πιθανή εξέλιξη. Πιο αναλυτικά, οι λιανικές 
πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 11,2% σε ετήσια βάση έναντι 11,1% που γενικά 
αναμενόταν και 11,0% τον Οκτώβριο. Ωστόσο, πιο ενδιαφέρουσα είναι η 
σύγκριση σε επίπεδο ενδεκαμήνου καθώς αυξήθηκαν σε σχέση με το 
αντίστοιχο διάστημα του 2014 κατά 10,6% (10μηνο 2015: 10,6%). Από την 
άλλη πλευρά,  ο δείκτης της βιομηχανικής παραγωγής αυξήθηκε το 
Νοέμβριο κατά 6,2%  σε ετήσια βάση έναντι ανόδου του κατά 5,6%  που 
ήταν η μέση εκτίμηση της αγοράς και που ήταν τον Οκτώβριο.  Στην 
εξέλιξη αυτή συνέβαλε καθοριστικά η αύξηση της μεταποίησης (7,2%). Σε 
επίπεδο ενδεκαμήνου, η αύξηση συγκριτικά με την αντίστοιχη περυσινή 
περίοδο διαμορφώνεται σε 6,1% (10μηνο  2015: 6,1%). 

 

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

 

 
	

	

 
Πηγή:  Πηγή: Bloomberg & Datastream 
  

 
 

 
 

 
 

5

10

15

20

25

Ια
ν-

08

Ιο
υλ

-0
8

Ια
ν-

09

Ιο
υλ

-0
9

Ια
ν-

10

Ιο
υλ

-1
0

Ια
ν-

11

Ιο
υλ

-1
1

Ια
ν-

12

Ιο
υλ

-1
2

Ια
ν-

13

Ιο
υλ

-1
3

Ια
ν-

14

Ιο
υλ

-1
4

Ια
ν-

15

Ιο
υλ

-1
5

Εξέλιξη λιανικών πωλήσεων 
(ετήσια % μεταβολή)

0

5

10

15

20

Ια
ν-

08

Ιο
υλ

-0
8

Ια
ν-

09

Ιο
υλ

-0
9

Ια
ν-

10

Ιο
υλ

-1
0

Ια
ν-

11

Ιο
υλ

-1
1

Ια
ν-

12

Ιο
υλ

-1
2

Ια
ν-

13

Ιο
υλ

-1
3

Ια
ν-

14

Ιο
υλ

-1
4

Ια
ν-

15

Ιο
υλ

-1
5

Εξέλιξη βιομηχανικής παραγωγής
(ετήσια % μεταβολή)



 

 
11

ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
 

ΙΑΠΩΝΙA 

· Διατήρηση της νομισματικής πολιτικής από την ΤτΙ με παράλληλη 
επέκταση στη διάρκεια ωρίμανσης των ομολόγων και στο 
πρόγραμμα αγοράς ETFs. 

· Σταθερή εικόνα στη μεταποίηση σύμφωνα με τους πρόδρομους 
δείκτες. 

· Μικρότερο των εκτιμήσεων το εμπορικό έλλειμμα του Νοεμβρίου.  

  

Αμετάβλητη γενικά διατήρησε τη νομισματική της πολιτική η Κεντρική 
Τράπεζα της Ιαπωνίας στην τελευταία της συνεδρίαση αφήνοντας το 
παρεμβατικό επιτόκιο στο 0,10%  και διατηρώντας τη δέσμευσή της για 
αγορά σε ετήσια βάση κρατικών ομολόγων αξίας 80  τρισ.  γιεν.  
Παράλληλα, ανακοίνωσε πως στην επόμενη χρονιά θα αλλάξει τη μέση 
διάρκεια ωρίμανσης των κρατικών ομολόγων που θα έχει στο 
ενεργητικό της σε 7-12 χρόνια από 7-10. Επιπλέον, θα προχωρήσει στην 
αγορά διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (ETFs) ύψους 
περίπου 3 τρισ. γιεν ετησίως. Στόχος των ενεργειών αυτών είναι η 
επίτευξη του στόχου του 2% για τον πληθωρισμό.    

Ο πρόδρομος δείκτης Tankan για τις μεγάλες επιχειρήσεις της 
μεταποίησης παρέμεινε σταθερός το δ’  τρίμηνο στις 12  μονάδες.  Οι 
αναλυτές περίμεναν μείωση στις 10 μονάδες, αλλά η πτώση στην τιμή του 
πετρελαίου βοήθησε τις μεγάλες επιχειρήσεις. Για το α’ τρίμηνο του 2016 
εκτιμάται υποχώρησή του στις 7 μον. Παρόμοια εικόνα εμφάνισε ο 
δείκτης Tankan για τις μεγάλες επιχειρήσεις εκτός της μεταποίησης αφού 
στο δ’  τρίμηνο διατηρήθηκε σταθερός στις 25  μονάδες ενώ για το α’  
τρίμηνο του 2016  εκτιμάται υποχώρησή του στις 18  μον.  Παράλληλα,  
ικανοποιητική είναι η πρώτη εκτίμηση του πρόδρομου δείκτη Nikkei PMI 
στη μεταποίηση για τον Δεκέμβριο αφού εμφάνισε πολύ μικρή 
υποχώρηση, στις 52,5 μονάδες από 52,6 τον προηγούμενο μήνα. 

Εμπορικό έλλειμμα -379,7  δισ.  γιεν (Νοέμ.  14.:  -898,8  δισ.  γιεν),  σε μη 
εποχικά προσαρμοσμένη βάση,  σημειώθηκε τον Νοέμβριο στην Ιαπωνία.  
Οι αναλυτές περίμεναν υψηλότερο έλλειμμα, -446,2 δισ. γιεν, διότι 
ανέμεναν μικρότερο ετήσιο ρυθμό μείωσης στις εισαγωγές. 
Αναλυτικότερα, σε ετήσια βάση, οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 3,3% (Οκτ. 
15:  -2,2%)  και οι  εισαγωγές  μειώθηκαν κατά 10,2% (Οκτ.15: -13,4%). 
Σημειώνεται πως οι εισαγωγές εμφανίζουν αρνητικό ετήσιο ρυθμό 
μεταβολής σε όλο το 2015  και ειδικά τους τρεις τελευταίους μήνες ο 
ετήσιος ρυθμός μεταβολής είναι χαμηλότερος του -10%. Σε εποχικά 
προσαρμοσμένη βάση, το εμπορικό ισοζύγιο της Ιαπωνίας τον Νοέμβριο 
διαμορφώθηκε στα -3,3 δισ. γιεν (Οκτ.15:  -173,0 δισ. γιεν). Σε επίπεδο 
διμήνου, το μέσο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου διαμορφώθηκε 
στα -88,1 δισ. γιεν (α’ τριμ. 15: -323,1 δισ. γιεν, β’ τριμ. 15: -243,1 δισ. 
γιεν,  γ’  τριμ.  15:  -327,7  δισ.  γιεν).  Παράλληλα,  συνεχίστηκε για τέταρτο 
μήνα η μείωση σε ετήσια βάση στις παραγγελίες μηχανολογικού εξοπλι-
σμού αφού τον Νοέμβριο σημείωσαν μείωση 17,7% (Οκτ.15: -22,9%). 

	

 
	

BoJ: Σύνολο Ενεργητικού (τρισ. γιεν) 

 
Πηγή: Bloomberg & Datastream 
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ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
 
 
 

Ημερομηνία 
Ανακοίνωσης Ανακοινώσεις / Γεγονότα Περίοδος Αναφοράς 

 
ΗΠΑ 

 
22/12/15 ΑΕΠ-Εθνικοί Λογαριασμοί Γ΄ Τρίμηνο (3η εκτ.) 
22/12/15 Στοιχεία Εταιρικής Κερδοφορίας Γ΄ Τρίμηνο (2η εκτ.) 
23/12/15 Νέες Παραγγελίες Διαρκών Αγαθών Νοέμβριος 2015 
23/12/15 Στοιχεία Προσωπικού Εισοδήματος & Δαπάνης Νοέμβριος 2015 
23/12/15 Πωλήσεις Νεόδμητων Κατοικιών Νοέμβριος 2015 

23/12/15 Πρόδρομος Δείκτης Εμπιστοσύνης Καταναλωτή 
(Παν/μιο Μίσιγκαν) Δεκέμβριος 2015 

29/12/15 Τιμές Κατοικιών Οκτώβριος 2015 

29/12/15 Πρόδρομος Δείκτης Εμπιστοσύνης Καταναλωτή 
(Conference Board) Δεκέμβριος 2015 

04/01/16 Πρόδρομος Δείκτης ΙSM Μεταποίησης Δεκέμβριος 2015 
04/01/16 Δαπάνες Κατασκευών Νοέμβριος 2015 
06/01/16 Εμπορικό Ισοζύγιο Νοέμβριος 2015 
06/01/16 Πρόδρομος Δείκτης ΙSM Υπηρεσιών Δεκέμβριος 2015 
06/01/16 Δημοσίευση Πρακτικών Συνεδρίασης Fed -         
08/01/16 Στοιχεία για την Αγορά Εργασίας Δεκέμβριος 2015 

 
ΕΥΡΩΖΩΝΗ 

 
30/12/15 Προσφορά Χρήματος & Πιστωτική Επέκταση Νοέμβριος 2015 
04/01/16 Πρόδρομος Δείκτης PMI Μεταποίησης Δεκέμβριος 2015 
05/01/16 Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Δεκέμβριος 2015(1η εκτ.) 
06/01/16 Πρόδρομος Επιχειρηματικός Δείκτης PMI (σύνθετος) Δεκέμβριος 2015 
06/01/16 Τιμές Παραγωγού στη Βιομηχανία Νοέμβριος 2015 
07/01/16 Ποσοστό Ανεργίας Νοέμβριος 2015 
07/01/16 Λιανικές Πωλήσεις Νοέμβριος 2015 
07/01/16 Πρόδρομος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος Δεκέμβριος 2015 

 
ΕΛΛΑΔΑ 

 
21/12/15 Ισοζύγιο Πληρωμών Οκτώβριος 2015 
30/12/15 Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία Νοέμβριος 2015       
31/12/15 Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο Οκτώβριος 2015 
07/01/15 Πρόδρομος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος Δεκέμβριος 2015 
07/01/15 Έρευνα Εργατικού Δυναμικού Οκτώβριος 2015 
08/01/15 Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής Νοέμβριος 2015      
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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 

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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