
 

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 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 ανακοίνωσή της στις 14 Ιανουαρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
ενέκρινε την παράταση έως τις 30  Ιουνίου 2015  των κρατικών 
εγγυήσεων και ομολόγων για το τραπεζικό σύστημα της Ελλάδας και 
της Κύπρου,  αναφέροντας ότι η παράταση των ελληνικών εγγυήσεων 
και του συστήματος ομολογιακού δανείου για τα πιστωτικά ιδρύματα 
(Πυλώνες ΙΙ &  ΙΙΙ)  είναι σύμφωνες με τους κανόνες της ΕΕ για τις 
κρατικές ενισχύσεις. Τα ελληνικά προγράμματα είχαν αρχικά εγκριθεί 
τον Νοέμβριο του 2008 με στόχο την αντιμετώπιση της κρίσης στον 
χρηματοπιστωτικό τομέα και έλαβαν αρκετές παρατάσεις, η τελευταία 
τον Ιούνιο του 2014. Ταυτόχρονα η Fitch με απόφασή της στις 16 
Ιανουαρίου επιβεβαίωσε τη πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας σε 
“B” αλλά υποβάθμισε το Outlook της ελληνικής οικονομίας σε 
«αρνητικό», από «σταθερό». Τέλος με βάση τα προσωρινά στοιχεία, σε 
τροποποιημένη ταμειακή βάση, το 2014 ο κρατικός προϋπολογισμός 
κινήθηκε εκτός των στόχων και παρουσίασε έλλειμμα της τάξεως των 
€3,6  δισ.  έναντι στόχου για έλλειμμα της τάξεως των €761  εκατ.  Η 
υστέρηση στα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού κατά 
€3,95  δισ.  υπερέβη τη συγκράτηση των δαπανών κατά €1,1  δισ,  
συνθήκη που δεν φαίνεται να μεταβάλλεται ακόμη και αν λάβουμε 
υπόψη ποσό ύψους €1,9  δισ,  που αφορά έσοδα από SMPs  που δεν 
εισπράχθηκαν το 2014. 
 
 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

Αναμφίβολα, η αιφνιδιαστική απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας της 
Ελβετίας να αποσύρει τη δέσμευση στήριξης της ισοτιμίας στο κατ’  
ελάχιστο των 1,20 φράγκων ανά ευρώ αποτέλεσε την κυρίαρχη εξέλιξη 
αυτών των ημερών στις αγορές. Αποτέλεσμα ήταν η έντονη ενίσχυση 
του φράγκου έναντι του ευρώ, από τα 1,2008 CHF/€ στις 14/1 στα 0,98 
CHF/€ στις 15/1.Η αβεβαιότητα στις αγορές επιτείνεται και λόγω του 
ιδιαίτερα πιθανού ενδεχομένου στην αυριανή συνεδρίασή του το Δ.Σ.  
της ΕΚΤ να υιοθετήσει πρόγραμμα αγοράς κρατικών τίτλων που, 
σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς,  θα είναι της τάξης των €500  δισ.  
Κομβικό, όμως, σημείο σε μια τέτοια απόφαση εκτιμάται ότι θα 
αποτελέσουν οι λεπτομέρειες της εφαρμογής του, όπως το ποιος θα 
αναλάβει τον κίνδυνο, δηλαδή οι εθνικές κεντρικές τράπεζες ή 
απευθείας η ΕΚΤ.  
 
 
 
 
 
 

 
Συναλλαγματική Ισοτιμία EURCHF στις 15/1/2015 

 
 

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

· Υποχώρηση του δείκτη οικονομικού κλίματος το Δεκέμβριο. 
· Υψηλότερο του στόχου το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού 

το 2014. 
· Υποβάθμιση του Outlook από τη Fitch. 
· Άντληση από το ελληνικό Δημόσιο ποσού €3 δισ.  μέσω  ΕΓΕΔ 13 & 

26 εβδ.  
· Στο -2,6% ο πληθωρισμός το Δεκέμβριο. Στο -1,3% το 2014. 
· Στο 25,8% το ποσοστό ανεργίας τον Οκτώβριο. 
· Άνοδος του δείκτη βιομηχανικής παραγωγής το Νοέμβριο και του 

δείκτη κύκλου εργασιών στη μεταποίηση και στο λιανικό εμπόριο 
τον Οκτώβριο.  

· Υποχώρηση στους δείκτες τιμών παραγωγού και εισαγωγών στη 
βιομηχανία το Νοέμβριο.  

· Μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας τον Οκτώβριο. 
· Προς τα κάτω αναθεώρηση του πλεονάσματος στο ισοζύγιο 

τρεχουσών συναλλαγών το 2013.  
· Διεύρυνση του ελλείμματος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 

τον Νοέμβριο 2014. 
· Στο -3,0% ο ρυθμός μείωσης της τραπεζικής χρηματοδότησης το 

Νοέμβριο. 
 
Το Δεκέμβριο ο δείκτης οικονομικού κλίματος περιορίστηκε στις 98,9 μνδ., 
έναντι 102,7 μνδ το Νοέμβριο, επίπεδο χαμηλότερο αυτού στην 
Ευρωζώνη (100,7  μνδ)  όπου ο δείκτης παρέμεινε αμετάβλητος.  Η πτώση 
του δείκτη οφείλεται στην επιδείνωση όλων των επιμέρους δεικτών με 
εξαίρεση αυτού των κατασκευών. Αναλυτικότερα, ο δείκτης προσδοκιών 
στη βιομηχανία περιορίστηκε στις -3,0 μνδ. (Νοέμ. ‘14: 1,3 μνδ.), καθώς οι 
επιχειρήσεις διατυπώνουν αρνητικότερες εκτιμήσεις για το επίπεδο 
παραγγελιών και εκτιμούν με μεγαλύτερη ένταση ότι το επίπεδο των 
αποθεμάτων είναι ανώτερο του κανονικού για την εποχή. Συνακόλουθα 
μετριοπαθέστερα θετικές είναι οι προβλέψεις για την πορεία της 
παραγωγής. Ο δείκτης προσδοκιών στις υπηρεσίες υποχώρησε σημαντικά 
στις 15,3 μνδ., (Νοέμ. 14: 21,6 μνδ.), καθώς μετριάστηκαν οι θετικές 
προβλέψεις και εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για το επίπεδο της ζήτησης 
και για την επιχειρηματική κατάσταση. Ο δείκτης προσδοκιών στο λιανικό 
εμπόριο μειώθηκε στις 4,7  μνδ.  (Νοέμ.  14:  10,3  μνδ.),  καθώς και εκεί 
μετριάστηκαν οι θετικές προβλέψεις και εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για 
την πορεία των πωλήσεων βραχυπρόθεσμα ενώ τα αποθέματα είναι σε 
επίπεδα χαμηλότερα του κανονικού για την εποχή. Περαιτέρω επιδείνωση 
εμφάνισε και ο δείκτης εμπιστοσύνης καταναλωτών (-53,9 μνδ., Νοέμ. 14: 
-49,9  μνδ.)  καθώς ενισχύθηκαν οι αρνητικές προσδοκίες των 
καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού,  τη 
γενικότερη κατάσταση της οικονομίας, την εξέλιξη της ανεργίας και την 
πρόθεση για αποταμίευση.  Αντίθετα,  στις κατασκευές,  ο δείκτης 
βελτιώθηκε στις -16,6 μνδ. (Νοέμ. 14: -34,2 μνδ.), καθώς αμβλύνθηκαν οι 
απαισιόδοξες εκτιμήσεις για το επίπεδο εργασιών και οι προσδοκίες για 
την εξέλιξη της απασχόλησης βραχυπρόθεσμα.  
 
 

 

 
 

 

 
 

Δείκτης Οικονομικού Κλίματος (sa) 

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

 

 
 

Σημειώσεις: /1 Σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό 2015. /2 Σύμφωνα με τον Απολογισμό 2013.  /3 Ετήσιες εκτιμήσεις όπως αποτυπώνονται στο Μεσοπρόθεσμο 
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018.  /4  Τα έσοδα αποκρατικοποιήσεων στην στήλη Ιανουάριος -  Δεκέμβριος 2013  και στη στήλη Απολογισμός 2013  
περιλαμβάνουν μόνο τα ειδικά έσοδα από εκχώρηση αδειών και δικαιωμάτων του Δημοσίου,  με βάση το Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής.  Στις στήλες 
Πραγματοποιήσεις Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2014 και Εκτιμήσεις 2014 περιλαμβάνονται τα μη χρηματοοικονομικά έσοδα αποκρατικοποιήσεων. 

 
Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία, το 2014 το έλλειμμα του κρατικού 
προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, διαμορφώθηκε 
στα €3,64 δισ. (στόχος: -€0,76 δισ.) και επιτεύχθηκε πρωτογενές 
πλεόνασμα ύψους €1,93 δισ. (στόχος: €4,94 δισ.), καθώς η υστέρηση στα 
καθαρά έσοδα κρατικού προϋπολογισμού κατά €3,95 δισ. υπερέβη την 
συγκράτηση των δαπανών κατά €1,1  δις.,  συνθήκη που δεν φαίνεται να 
μεταβάλλεται ακόμη και αν λάβουμε υπόψη ποσό ύψους €1,9  δισ.,  που 
αφορά έσοδα από SMPs* που δεν εισπράχθηκαν το 2014. Ειδικότερα, 
στον τακτικό προϋπολογισμό σημειώθηκε έλλειμμα ύψους €1,75 δισ. 
έναντι στόχου για πλεόνασμα €0,91  δισ.  και στο ΠΔΕ έλλειμμα ύψους 
€1,88 δισ. έναντι στόχου για έλλειμμα €1,67 δισ. Όσον αφορά τον τακτικό 
προϋπολογισμό, η υστέρηση στα καθαρά έσοδα έφτασε τα €3,5 δισ. όταν 
οι δαπάνες περιορίστηκαν κατά €866 εκατ. Τα έσοδα προ επιστροφών 
ήταν χαμηλότερα κατά €3,2 δισ. – ενώ αν εξαιρέσουμε το  €1,9 δισ. έσοδα 
από SMPs,  τότε η υστέρηση στα έσοδα φτάνει το €1,3  δισ.  –  τα έσοδα 
αποκρατικοποιήσεων ήταν επίσης χαμηλότερα ενώ αυξημένες ήταν οι 
επιστροφές φόρων. Επίσης, στο ΠΔΕ η συγκράτηση των δαπανών (κατά 
€209 εκατ.) υπολείπονται της υστέρησης στα έσοδα (κατά €424 εκατ.). 
 
 
 
* Μεταφορά αποδόσεων από τη διακράτηση ομολόγων του Ε.Δ. στα 
χαρτοφυλάκια των Κεντρικών Τραπεζών του Ευρωσυστήματος. 

 

 
 

 

 
 

2013 2014 2013

Ιαν.-Δεκ. Ιαν.-Δεκ.
Εκτιμήσεις /1

(στόχος)
Διαφορά

Απολογισμός 
/2

Εκτιμήσεις ΜΠΔΣ 
2015-2018 /3

Εκτιμήσεις
/1

Τακτικός Προϋπολογισμός (1) (2) (2-1) (3) (2-3) (4) (5) (6)

Καθαρά έσοδα 48,423 46,620 -1,803 50,149 -3,529 48,414 50,783 50,149

Έσοδα προ επιστροφών φόρων 51,442 49,608 -1,834 52,811 -3,203 51,433 53,689 52,811

Εσοδα αποκρατικοποιήσεων /4 86 383 297 474 -92 86 230 474

Επιστροφές φόρων 3,105 3,370 265 3,136 234 3,105 3,136 3,136

Δαπάνες 51,809 48,375 -3,434 49,241 -866 51,806 49,742 49,241

Πρωτογενείς δαπάνες 44,230 41,832 -2,398 42,416 -584 44,227 42,612 42,416

Εξοπλιστικά Προγράμματα (σε ταμειακή βάση) 529 345 -184 450 -104 529 533 450

Καταπτώσεις εγγυήσεων εκ των οποίων 879 587 -292 624 -36 879 642 624

σε φορείς εντός της γενικής κυβέρνησης (καθαρή βάση) 514 442 -72 451 -9 514 439 451

σε φορείς εκτός της γενικής κυβέρνησης 365 145 -220 173 -28 365 203 173

Τόκοι (καθαρή βάση) 6,044 5,569 -475 5,700 -131 6,044 5,900 5,700

Προμήθεια εκταμίευσης δανείων στο EFSF 127 42 -85 51 -10 127 55 51

Έλλειμμα(-) ή Πλεόνασμα (+) Τ.Π. -3,386 -1,755 1,631 908 -2,663 -3,392 1,041 908

ΠΔΕ 0 0 0

Έσοδα 4,595 4,707 112 5,131 -424 4,665 5,152 5,131

Δαπάνες 6,650 6,592 -58 6,800 -209 6,650 6,800 6,800

Έλλειμμα(-) ή Πλεόνασμα (+) Π.Δ.Ε. -2,055 -1,885 170 -1,669 -216 -1,985 -1,648 -1,669

Καθαρά Έσοδα Κρατικού Προϋπολογισμού 53,018 51,327 -1,691 55,280 -3,953 53,079 55,935 55,280

Δαπάνες Κρατικού Προϋπολογισμού 58,459 54,967 -3,492 56,041 -1,075 58,456 56,542 56,041

Ισοζύγιο Κρατικού Προυπολογισμού -5,441 -3,640 1,801 -761 -2,879 -5,377 -607 -761

Πρωτογενές Αποτέλεσμα Κρατικού Προυπολογισμού 603 1,929 1,326 4,939 -3,010 667 5,293 4,939

Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού 2014

εκατ. € (τροποποιημένη ταμειακή βάση) Διαφορά

Ιαν.-Δεκ. 2014 2014
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ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
 

H  Fitch  με απόφαση της στις 16  Ιανουαρίου επιβεβαίωσε τη  
μακροχρόνια πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας σε ξένο και εγχώριο 
νόμισμα σε “B” αλλά υποβάθμισε το Outlook της ελληνικής οικονομίας 
σε «αρνητικό», από «σταθερό». Η αναθεώρηση του Outlook αντανακλά 
τις πολιτικές εξελίξεις και τις πιθανές επιπτώσεις στη δυνατότητα εξόδου 
στις αγορές,  στη διαπραγμάτευση με την Τρόικα,  στο πρόγραμμα 
αποκρατικοποιήσεων και στα ταμειακά διαθέσιμα. 
 
Τον Ιανουάριο το ελληνικό Δημόσιο πραγματοποίησε, μέσω των Βασι-
κών Διαπραγματευτών Αγοράς, δύο δημοπρασίες εντόκων γραμματίων 
(ΕΓΕΔ) συγκεντρώνοντας συνολικά €3 δισ. (α) Στις 7/1 μέσω ΕΓΕΔ 26 εβδ. 
άντλησε συνολικά ποσό ύψους €2 δισ.  με απόδοση 2,3% (από 2,15% στη 
δημοπρασία της 10/12/14) και συντελ. κάλυψης 1,58 φορές. (β) Στις 14/1 
μέσω ΕΓΕΔ 13 εβδ. άντλησε συνολικά ποσό ύψους €1 δισ. με απόδοση 2,15% 

(από 1,90% στη δημοπρασία της 17/12/14) και συντελ. κάλυψης 1,78 
φορές.   
 
Το Δεκέμβριο ο πληθωρισμός έφτασε στο -2,6% (Νοέμ. 14: -1,2%, Δεκ. 
13: -1,7%). Στη πλειονότητα των ομάδων αγαθών και υπηρεσιών 
καταγράφεται πτώση του δείκτη τιμών,  με τη σημαντικότερη να 
σημειώνεται σε «στέγαση» και «μεταφορές» κυρίως λόγω της μείωσης 
των τιμών σε καύσιμα, πετρέλαιο θέρμανσης και φυσικό αέριο. Αντίθετα, 
ο δείκτης τιμών παρέμεινε αμετάβλητος στις «επικοινωνίες» και 
αυξήθηκε σε «αλκοολούχα ποτά και καπνό». Το 2014 ο πληθωρισμός 
διαμορφώθηκε στο -1,3% έναντι -0,9% το 2013. 
 
Τον Οκτώβριο το ποσοστό ανεργίας, σύμφωνα με εποχικά εξομαλυμένα 
στοιχεία, έφτασε στο 25,8% έναντι 26,0% το Σεπτέμβριο και 27,8% τον 
Οκτώβριο του 2013. Σε ετήσια βάση, οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 
72,4  χιλιάδες άτομα (2,1%  ΥοΥ)  ενώ οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 104,3  
χιλιάδες άτομα (-7,7% YoY).  
 
Αναφορικά με τις εξελίξεις σε επιμέρους τομείς της οικονομίας, βάσει 
στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ: 

• Τον Οκτώβριο, ο δείκτης κύκλου εργασιών στη μεταποίηση 
αυξήθηκε κατά 4,1% ΥοΥ έναντι προ έτους μείωσής του κατά 10,4%, 
λόγω της αύξησης του δείκτη εγχώριας αγοράς (1,2%, Οκτ. 13: -6,9% 
ΥοΥ) και αγορών εξωτερικού (8,2%, Οκτ. 13: -14,9% ΥοΥ). 

 
• Το Νοέμβριο, ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής παρουσίασε 

άνοδο 2,3% ΥοΥ έναντι προ έτους μείωσης 6,6%,  λόγω της αύξησης 
του δείκτη στη “μεταποίηση” (5,5%, Νοέμ. 13’: -4,2%  ΥοΥ), στα 
“ορυχεία-λατομεία” (13,2%, Νοέμ.13’: -19,0% ΥοΥ) και στην “παροχή 
νερού” (3,0%, Νοέμ.  14: -4,0% ΥοΥ).  Αντίθετα,  ο δείκτης παραγωγής 
ηλεκτρισμού μειώθηκε με ρυθμό αντίστοιχο του Νοέμβριου του 
2013 (-10,8%, Νοέμ. 13: -10,8% ΥοΥ). 

 

 

 
 

Πληθωρισμός 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

Ποσοστό ανεργίας (%) 

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 
 
Επίπτωση από τους επιμέρους δείκτες στην ετήσια 

μεταβολή του Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής 
 

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Piraeus Bank Research 
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ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
 

 • Το Νοέμβριο ο δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία μειώθηκε 
κατά 2,3% ΥοΥ (Νοέμ. 13: -0,7% YoY), πρωτίστως λόγω της 
εντονότερης μείωσης των τιμών των ενεργειακών αγαθών (-5,5%, 
Νοέμ.13’: -1,0% YοΥ). 

  
• Το Νοέμβριο ο δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία μειώθηκε 

κατά -7,8% ΥοΥ (Νοέμ. 13’: -1,6% ΥοΥ), καθώς οι τιμές των ενεργεια-
κών αγαθών υποχώρησαν κατά 22,5% ΥοΥ (Νοέμ. 13’: -5,2% ΥοΥ). 

 
• Το Νοέμβριο, ο δείκτης κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο 

(εκτός καυσίμων και λιπαντικών) αυξήθηκε κατά 0,8% σε ετήσια 
βάση (Οκτ. 13’: -2,7% YoY). Δεδομένου ότι ο πληθωρισμός κινείται σε 
αρνητικό έδαφος, ο αντίστοιχος δείκτης όγκου παρουσιάζει άνοδο 
2,6% YoY (Οκτ. 13’: -2,4% YoY). 

 
•  Τον Οκτώβριο,  ο αριθμός των νέων οικοδομικών αδειών μειώθηκε 

κατά 19,0%  ΥοΥ (Οκτ.13’:  4,1%)  ενώ η συνολική επιφάνεια (σε m2) 
περιορίστηκε κατά 13,0%  ΥοΥ (Οκτ.  13’:  1,0%  ΥοΥ)  και ο σχετικός 
όγκος (σε m3) κατά 6,5% (Οκτ. 13’: 5,7% ΥοΥ). 

 
Η ΤτΕ αναθεώρησε προς τα κάτω το πλεόνασμα του ισοζυγίου 
τρεχουσών συναλλαγών του 2013 σε €1,09  δισ.  δηλαδή στο 0,6%  του 
ΑΕΠ (προηγ. εκτίμηση: €1,4 δισ., 0,8% του ΑΕΠ ).  
 
Τον Νοέμβριο του 2014, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών 
συναλλαγών διαμορφώθηκε στα €997  εκατ.  έναντι €-753  εκατ.  τον 
Νοέμβριο του 2013, κυρίως λόγω της δημιουργίας ελλείμματος στο 
ισοζύγιο τρεχουσών μεταβιβάσεων (επιδείνωση κατά €298 εκατ.). Επίσης 
παρουσιάζεται διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος (κατά €10 εκατ.) 
και του ελλείμματος στο ισοζύγιο εισοδημάτων (κατά €63 εκατ). Αντίθετα, 
στο ισοζύγιο υπηρεσιών παρατηρείται αύξηση του πλεονάσματος κατά 
€128 εκατ. 
 
Το ισοζύγιο τρεχουσών μεταβιβάσεων μετατράπηκε σε ελλειμματικό, 
λόγω του περιορισμού των καθαρών μεταβιβάσεων της γενικής 
κυβέρνησης από την ΕΕ. Ταυτόχρονα, η επιδείνωση του εμπορικού 
ελλείμματος ήταν απόρροια αποκλειστικά της αύξησης των καθαρών 
πληρωμών σε καύσιμα (κατά €104 εκατ.) λόγω μείωσης των εξαγωγών και 
αύξησης των εισαγωγών.  Αντίθετα το έλλειμμα στο ισοζύγιο πλοίων 
περιορίζεται ενώ στα λοιπά αγαθά παραμένει αμετάβλητο. Αντίθετα η 
βελτίωση στο ισοζύγιο υπηρεσιών συνδέεται με την αύξηση του 
πλεονάσματος στα ισοζύγια μεταφορών (κατά €82 εκατ.), ταξιδιωτικό 
(κατά €39  εκατ.),  και λοιπών (κατά €6  εκατ.).  Πιο συγκεκριμένα στο 
ταξιδιωτικό οι εισπράξεις από υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά €62,7 εκατ., 
αντανακλώντας αύξηση των αφίξεων μη κατοίκων κατά 53,9%. Ωστόσο, η 
τάση αυτή αντισταθμίστηκε εν μέρει από την αύξηση των ταξιδιωτικών 
δαπανών κατοίκων στο εξωτερικό (κατά €23 εκατ.). 
 

Δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία (YoY%) 
 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

Δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία    
 (ετήσια % μεταβολή) 

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

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

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

 
Οικοδομική δραστηριότητα (άδειες, ΥοΥ%) 

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 
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ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
 

Το ισοζύγιο χρηματοοικονομικών συναλλαγών εμφάνισε το Νοέμβριο 
καθαρή εισροή €365 εκατ. (Νοεμ. 13: καθ. εισροή €171,4 εκατ.). 
Ειδικότερα, στις άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα 
παρουσιάζεται καθαρή εισροή €132 εκατ.  κυρίως λόγω της εξαγοράς του 
25%  των μετοχών της Costa  Navarino  από την Fivedunes  Limited  
(συμφερόντων της Olayan Group) με έδρα την Κύπρο. Αντίθετα, οι άμεσες 
επενδύσεις κατοίκων στο εξωτερικό κατέγραψαν καθαρή εκροή ύψους 
€54  εκατ.  χωρίς αξιοσημείωτες συναλλαγές.  Οι επενδύσεις 
χαρτοφυλακίου παρουσίασαν καθαρή εκροή €2,5 δισ., λόγω της μείωσης 
των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα του ελληνικού 
Δημοσίου (εκροή κατά €1,1  δισ.)  και της αύξησης (κατά €1,4  δισ.)  των 
τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα, έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. 
Οι ''λοιπές'' επενδύσεις εμφάνισαν καθαρή εισροή €2,8 δισ. που 
οφείλεται κυρίως στην καθαρή αύξηση (κατά €4,2 δισ.) των 
τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα,  η 
οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από την αποπληρωμή δανείων από 
κατοίκους ύψους €1 δισ.  

 

 

Το Νοέμβριο ο ετήσιος ρυθμός μείωσης της τραπεζικής χρηματοδότησης 
του εγχώριου ιδιωτικού τομέα επιβραδύνθηκε περαιτέρω και 
διαμορφώθηκε στο -3,0% (Οκτ. 14’:-3,2% ΥοΥ). Αναλυτικότερα, τα δάνεια 
προς τις επιχειρήσεις μειώθηκαν κατά 3,6% ΥοΥ (Οκτ. 14’: -3,8% ΥοΥ) και 
προς τα νοικοκυριά κατά 2,9% (Οκτ. 14: -3,0% ΥοΥ). Αντίθετα, αμετάβλητη 
διατηρήθηκε η τραπεζική χρηματοδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών, 
αγροτών και ατομικών επιχειρήσεων (Οκτ. 14: 0,1% ΥοΥ). 

 

Ελλάδα: Ισοζύγιο Πληρωμών (δισεκ. €) 
 

 Ιαν.-
Νοε. 13 

Ιαν. -
Νοε. 14 

Νοεμ. 13 Νοεμ. 14 

Τρεχουσών 
Συναλλαγών 

1.33 2.53 -0.75 -1.00 

Εμπορικό -15.91 -16.83 -1.36 -1.37 

Ισοζύγιο καυσίμων -7.35 -7.53 -0.58 -0.69 

Ισοζύγιο πλοίων -1.39 -2.01 -0.12 -0.03 
Ισοζύγιο χωρίς 
καύσιμα & πλοία 

-7.17 -7.29 -0.65 -0.65 

Υπηρεσιών 16.35 19.14 0.64 0.76 

Εισοδημάτων -2.97 -2.61 -0.27 -0.33 
Τρεχουσών 
Μεταβιβ. 

3.87 2.82 0.24 -0.06 

Κεφαλαιακών 
Μεταβιβ. 

3.01 2.27 0.23 0.49 

Χρηματ/κών 
Συναλλαγών 

-3.60 -3.29 0.17 0.36 

Άμεσες 
Επενδύσεις 

1.61 0.90 -0.15 0.08 

Επενδύσεις 
Χαρτοφυλακίου 

-5.65 -6.02 0.80 -2.54 

Λοιπές Επενδύσεις 0.53 2.26 -0.47 2.85 

Μεταβολή συναλ-
λαγμ. διαθεσίμων 

-0.09 -0.44 -0.01 -0.02 

Τακτοποιητέα 
στοιχεία 

-0.74 -1.50 0.35 0.15 
 

Πηγή: ΤτΕ 

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

 Νοέμ. 13 Οκτ. 14 Νοέμ.14 

ΣΥΝΟΛΟ 

Υπόλοιπο χρηματοδ. 218.950 212.527 212.418 

(%) 12μηνη μεταβολή -3,8% -3,2% -3,0% 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Υπόλ. Χρηματοδ. 103.718 101.582 101.625 

(%) 12μηνη μεταβολή -4,7% -3,8% -3,6% 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΑΓΡΟΤΕΣ & ΑΤΟΜΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Υπόλ. χρηματοδ. 13.883 13.248 13.472 

(%) 12μηνη μεταβολή 0,0% 0,1% 0,0% 

ΙΔΙΩΤΕΣ & ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 

Υπόλ. χρηματοδ. 101.349 97.697 97.321 

(%) 12μηνη μεταβολή -3,5% -3,0% -2,9% 

1. Στεγαστικά    

Υπόλ. χρηματοδ. 71.493 69.674 69.593 

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

2. Καταναλωτικά    

Υπόλ. χρηματοδ. 28.441 26.594 26.280 

(%) 12μηνη μεταβολή -4,5% -2,6% -2,5% 

3. Λοιπά    

Υπόλ. χρηματοδ. 1.415 1.429 1.448 

(%) 12μηνη μεταβολή 2,5% -3,9% -2,8% 
 

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 
· Άνοδος των λιανικών πωλήσεων και της βιομηχανικής παραγωγής 

το Νοέμβριο. 
· Σε αρνητικό έδαφος ο πληθωρισμός το Δεκέμβριο (-0,2%)  και 

αμετάβλητο στο 11,5% το ποσοστό ανεργίας το Νοέμβριο.  
· Επιτάχυνση του ρυθμού αύξησης των καταθέσεων και 

επιβράδυνση της συρρίκνωσης της τραπεζικής χρηματοδότησης 
του ιδιωτικού τομέα το Νοέμβριο. 

· Συμβατό υπό προϋποθέσεις με την ευρωπαϊκή νομοθεσία το 
πρόγραμμα ΟΜΤ της ΕΚΤ βάσει της εισήγησης του γενικού 
εισαγγελέα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. 

· Αιφνιδιαστική απόφαση της ελβετικής Κεντρικής Τράπεζας για 
αποσύνδεση του ελβετικού  φράγκου από την ελάχιστη ισοτιμία με 
το ευρώ. 

 
 
Επιστροφή του πληθωρισμού σε αρνητικό έδαφος,  κάτι που είχε να 
συμβεί από τον Οκτώβριο του 2009,  σημειώθηκε το Δεκέμβριο λόγω 
κυρίως της πτώσης των τιμών της ενέργειας.  Συνεπώς ενισχύεται η 
πιθανότητα η ΕΚΤ να αποφασίσει στο προσεχές μέλλον περαιτέρω μη 
συμβατικά μέτρα ποσοτικής χαλάρωσης. Κομβικό σημείο, ωστόσο, θα 
αποτελέσει η αποτελεσματικότητα των ήδη εφαρμοζόμενων μέτρων που, 
όπως έχει ανακοινωθεί, θα κριθεί κατά τους πρώτους μήνες του τρέχοντος 
έτους. Πιο αναλυτικά, ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή 
(ΕνΔΤΚ) διαμορφώθηκε στο -0,2% σε ετήσια βάση έναντι 0,3%  το 
Νοέμβριο, καθώς οι τιμές της ενέργειας υποχώρησαν σε ετήσια βάση 
κατά 6,3% έναντι μείωσής τους κατά 2,6% το Νοέμβριο. Συνεπώς, ο μέσος 
πληθωρισμός κατά το δ΄ τρίμηνο διαμορφώθηκε στο 0,2% (γ΄ τρίμ. 14: 
0,4%) και στο 0,4% συνολικά για το 2014 (2013: 1,3%). Αντίθετα, αμετά-
βλητος για τρίτο διαδοχικό μήνα στο 0,7% σε ετήσια βάση παρέμεινε το 
Δεκέμβριο ο δομικός πληθωρισμός (δηλαδή αφαιρουμένων των τροφί-
μων/ αλκοολούχων ποτών/καπνού και της ενέργειας). Σταθερό παρέμεινε 
το Νοέμβριο στο 11,5%, για τέταρτο διαδοχικό μήνα, το ποσοστό 
ανεργίας (σε εποχικά προσαρμοσμένη βάση). Σημειώνεται ότι το Νοέμ-
βριο του 2013 ήταν 11,9%. Ο αριθμός των ανέργων εκτιμάται στα 18,4 
εκατ.  άτομα,  αυξημένος κατά 34  χιλ.  άτομα σε σχέση με ένα μήνα πριν 
αλλά μειωμένος κατά 522 χιλ. άτομα σε σχέση με το Νοέμβριο του 2013.  
 
Αμετάβλητο παρέμεινε το Δεκέμβριο το οικονομικό κλίμα στην 
Ευρωζώνη. Ειδικότερα, ο πρόδρομος σχετικός δείκτης της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής διαμορφώθηκε στο 100,7, ελαφρά χαμηλότερα από ό,τι γενικά 
αναμενόταν (101,2), αμετάβλητος σε σχέση με το Νοέμβριο και τη μέση 
τιμή του δ΄ τριμήνου. Συνεπώς, συνολικά για το 2014 η μέση τιμή ανήλθε 
στο 101,4 από 93,8 το 2013. Από τους επιμέρους δείκτες, αμβλύνθηκε 
ελαφρά η απαισιοδοξία των επιχειρηματιών στο λιανικό εμπόριο και τις 
κατασκευές και έγιναν θετικότερες οι προσδοκίες τους στις υπηρεσίες. 
Αντίθετα, στη βιομηχανία κατέγραψαν μικρή επιδείνωση. Αναφορικά με 
τις προσδοκίες των καταναλωτών, η απαισιοδοξία τους περιορίστηκε 
ελαφρά  και ο σχετικός δείκτης διαμορφώθηκε στο -10,9 (Νοέμ. 14: -11,5), 

 

 
 

Πληθωρισμός & Ανεργία 

 
Πηγή: Datastream & Bloomberg 
 

Αγορά Εργασίας 

 
 

Πρόδρομοι Δείκτες 

 
 

7

8

9

10

11

12

13

-1

0

1

2

3

4

5

CPI (%,Y/Y) (LHS) Unemployment Rate (RHS)

10.0

10.5

11.0

11.5

12.0

12.5

-200

-100

0

100

200

300

Ιαν-13 Ιουλ-13 Ιαν-14 Ιουλ-14

Mηνιαία Μεταβολή του Αριθμού των Ανέργων Ατόμων (Α) Ποσοστό Ανεργίας (Δ)

-40

-30

-20

-10

0

60

70

80

90

100

110

120

Ιαν-09 Ιαν-10 Ιαν-11 Ιαν-12 Ιαν-13 Ιαν-14

Economic Sentiment Index (LHS) Consumer Confidence Index (RHS)



 

 
8

ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
 

επίπεδα λίγο πιο αρνητικά σε σχέση με τη μέση τιμή του 2014  (-10,0)  
αλλά ευνοϊκότερα σε σχέση με αυτήν του 2013  (-18,7).  Ταυτόχρονα,  
πτωτικά κινήθηκε ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος φθάνοντας στο 
0,04 από 0,17 ένα μήνα πριν.  Συνεπώς,  το δ΄ τρίμηνο διαμορφώθηκε στο 
0,09 (γ΄ τρίμ. 14: 0,12) και συνολικά το 2014 στο 0,21 (2013: -0,46).  
 
Ανάλογη εικόνα ανάπτυξης με πολύ βραδύ ρυθμό σκιαγραφεί η εξέλιξη το 
Δεκέμβριο των πρόδρομων δεικτών PMI της εταιρείας Markit καθώς 
παραμένουν πολύ κοντά στο όριο του 50  που διαχωρίζει τη φάση της 
ανάπτυξης από της ύφεσης. Ειδικότερα, ο σύνθετος δείκτης PMI  ανήλθε 
στο 51,4 έναντι 51,1 το Νοέμβριο, που αποτελούν τις δύο χαμηλότερες 
τιμές από τον Ιούλιο του 2013. Ελαφρά ανοδικά κινήθηκαν και οι δύο 
επιμέρους δείκτες με αυτόν στις υπηρεσίες να ανέρχεται στο 51,6 (Νοέμ. 
14: 51,1) και στη μεταποίηση να φθάνει στο 50,6 (Νοέμ. 14: 50,1). 
Συνεπώς, το δ΄ τρίμηνο του 2014 ο σύνθετος δείκτης διαμορφώθηκε στο 
51,5 (γ΄ τρίμ. 14: 52,8) και συνολικά το 2014 στο 52,7 (2013: 49,7). 
 
Συνεχίστηκε το Νοέμβριο η ανοδική πορεία των λιανικών πωλήσεων 
που σε συνδυασμό με την καλύτερη από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί πο-
ρεία τους τον Οκτώβριο συνιστά ενθαρρυντική ένδειξη για την εξέλιξη 
της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά το δ΄ τρίμηνο του 2014. Ειδικότερα, 
βάσει των εποχικά εξομαλυμένων στοιχείων, οι λιανικές πωλήσεις αυξή-
θηκαν το Νοέμβριο κατά 0,6% σε μηνιαία βάση, υψηλότερα από ό,τι γενι-
κά αναμενόταν (0,2%), έναντι 0,6% τον Οκτώβριο (αρχικά: 0,4%). Η παρα-
πάνω εξέλιξη ήταν αποτέλεσμα κυρίως των υψηλότερων πωλήσεων στα 
καύσιμα και στα προϊόντα εκτός των τροφίμων και καυσίμων (+1,4% έκα-
στα). Συνεπώς, το δίμηνο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου οι λιανικές πωλήσεις ή-
ταν αυξημένες κατά 0,5% έναντι αυτών του γ΄ τριμήνου (γ΄ τρ. 14 /β΄ τρ. 
14:  0,1%).  Κατά το ίδιο διάστημα η βιομηχανική παραγωγή (εξαιρουμέ-
νων των κατασκευών) αυξήθηκε, βάσει των εποχικά εξομαλυμένων στοι-
χείων, κατά 0,2% σε μηνιαία βάση, όσο περίπου αναμενόταν, έναντι ανό-
δου της κατά 0,3% τον Οκτώβριο.  Στην άνοδο σημαντική συμβολή είχε η 
παραγωγή των διαρκών καταναλωτικών αγαθών. Συνεπώς, το δίμηνο Ο-
κτωβρίου-Νοεμβρίου η βιομηχανική παραγωγή ήταν αυξημένη σε σχέση 
με αυτήν του γ΄ τριμήνου κατά 0,3% (γ΄ τρ. 14/β΄ τρ. 14: -0,4%). Περαιτέ-
ρω διεύρυνση του πλεονάσματος του εμπορικού ισοζυγίου της Ευρωζώ-
νης καταγράφηκε το Νοέμβριο και διαμορφώθηκε, βάσει των εποχικά ε-
ξομαλυμένων στοιχείων,  στα €20,0  δισ.  έναντι €19,6  δισ.  ένα μήνα πριν.  
Συνεπώς, η μέση τιμή το δίμηνο Οκτ-Νοεμβρίου ανήλθε στα €19,8 δισ., 
αρκετά υψηλότερα έναντι της μέσης τιμής του γ’ τριμήνου (€15,4 δισ.). 
 
Αν και είναι αρκετά πρόωρη η αποτίμηση της επίδρασης των μέτρων 
ποσοτικής χαλάρωσης στα οποία προχώρησε η ΕΚΤ από τα μέσα του 2014 
και μετά, καθώς ορισμένα έχουν ενεργοποιηθεί πρόσφατα, ωστόσο το 
Νοέμβριο σημειώθηκε αξιοσημείωτη επιτάχυνση του ρυθμού αύξησης της 
ποσότητας χρήματος στην Ευρωζώνη. Συγκεκριμένα, η ποσότητα χρήμα-
τος αυξήθηκε το Νοέμβριο κατά 3,1%  ετησίως βάσει του ορισμού Μ3 
(Οκτ. 14: 2,5%) και κατά 6,9% βάσει του στενότερου ορισμού Μ1 (Οκτ. 14:  
6,2%). 
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Την ίδια περίοδο, ανοδικά κινήθηκαν οι καταθέσεις των νοικοκυριών και 
των εκτός του χρηματοοικονομικού τομέα επιχειρήσεων, ενώ συνεχίστη-
κε η μείωση της τραπεζικής χρηματοδότησής τους αλλά με επιβραδυνό-
μενο ρυθμό. Ειδικότερα, σε σχέση με τον Οκτώβριο, οι καταθέσεις των 
νοικοκυριών αυξήθηκαν κατά €22  δισ.  (Οκτ.  14:  -€1  δισ.)  και των 
επιχειρήσεων (εκτός του χ/ο τομέα) κατά €30 δισ. (Οκτ. 14: +€2 δισ.). Κατά 
συνέπεια, ο ετήσιος ρυθμός ανόδου των καταθέσεων των νοικοκυριών 
διαμορφώθηκε το Νοέμβριο στο 2,4% και των επιχειρήσεων στο 5,3% από 
2,1%  και 4,7%  τον Οκτώβριο αντίστοιχα.  Όσον αφορά τα δάνεια,  η 
τραπεζική χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα μειώθηκε το Νοέμβριο 
κατά 0,9%  σε ετήσια βάση από -1,1%  τον Οκτώβριο.  Εάν,  όμως,  
συνυπολογιστούν οι τιτλοποιήσεις και οι πωλήσεις δανείων, ο ετήσιος 
ρυθμός μεταβολής διαμορφώνεται σε -0,2% από -0,5% αντίστοιχα.  
 
Υπό προϋποθέσεις συμβατό με το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο είναι, 
βάσει εισήγησης του γενικού εισαγγελέα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
προς την ολομέλειά του, το πρόγραμμα αγοράς κρατικών ομολόγων που 
είχε εξαγγείλει η ΕΚΤ στις 6 Σεπτεμβρίου του 2012 με την επωνυμία 
«ΟΜΤ programme» αλλά που μέχρι σήμερα δεν έχει εφαρμόσει. Συγκε-
κριμένα, δύο είναι οι προϋποθέσεις ώστε το πρόγραμμα να είναι σύννομο 
σε περίπτωση εφαρμογής του: α) να είναι επαρκώς αιτιολογημένο και με 
όρους που να μην παραβιάζουν την αρχή της αναλογικότητας και,  β)  να 
υλοποιηθεί με τέτοιον τρόπο ώστε να εξακολουθεί να υφίσταται 
πραγματική διαφορά μεταξύ της αγοράς ομολόγου στην πρωτογενή και 
στη δευτερογενή αγορά. Επίσης, ο γενικός εισαγγελέας διαπίστωσε 
ασυμβίβαστο μεταξύ του να συμμετέχει ενεργά η ΕΚΤ στο σχεδιασμό,  
την έγκριση και την τακτική εποπτεία χρηματοδοτικών προγραμμάτων 
στήριξης κρατών-μελών της Ευρωζώνης και της αγοράς κρατικών 
ομολόγων του συγκεκριμένου κράτους-μέλους. Σημειώνεται ότι η εν 
λόγω εισήγηση αν και δεν είναι δεσμευτική ως προς την τελική απόφαση 
του δικαστηρίου, εκτιμάται ως η πιθανότερη εξέλιξη. 
 
Τέλος, σημαντικές συνέπειες στην αγορά συναλλάγματος είχε η πρόσφα-
τη αιφνιδιαστική απόφαση της κεντρικής τράπεζας της Ελβετίας να απο-
συνδέσει το ελβετικό φράγκο από την ελάχιστη ισοτιμία των 1,20 φρά-
γκων ανά ευρώ (CHF/€)που η ίδια είχε θέσει εδώ και τρία χρόνια. Επίσης 
μείωσε το επιτόκιο στις καταθέσεις όψεως που δέχεται (όταν το υπόλοιπο 
του λογαριασμού ξεπερνά τα CHF  10  εκατ.  ανά καταθέτη)  κατά 0,5  εκατ.  
μονάδες, στο -0,75. Σημειώνεται ότι η απόφαση για αρνητικό επιτόκιο      
(-0,25%)  είχε ανακοινωθεί στις 18/12/14  και θα εφαρμοζόταν στις 
22/1/15. Τέλος, όρισε το εύρος-στόχο του 3m Libor μεταξύ -1,25% και        
-0,25% από το τρέχον -0,75% και 0,25% (που είχε επίσης απoφασιστεί στις 
18/12/14). Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, η Κεντρική Τράπεζα προ-
χώρησε σε αυτές τις κινήσεις καθώς θεώρησε ότι δεν θα ήταν στο προσε-
χές μέλλον διατηρήσιμη η ισοτιμία σε αυτό επίπεδο καθώς σε σύντομο 
χρονικό διάστημα προσδοκάται ότι η ΕΚΤ θα προχωρήσει σε κάποιας 
μορφής πρόγραμμα αγοράς κρατικών τίτλων. Οι άμεσες επιπτώσεις των 
ανωτέρω αποφάσεων ήταν η περαιτέρω ενίσχυση του φράγκου έναντι 
του ευρώ, από τα 1,2008 CHF/€ στις 14/1 στα 0,98 CHF/€ στις 15/1.   
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ΗΠΑ 
· Ενδεχόμενο αύξησης του βασικού επιτοκίου της Fed ακόμη και στο 

τρέχον επίπεδο τιμών διαφαίνεται  από τα πρακτικά της FOMC. 
· Στο 5,0% η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ το γ΄ τρίμηνο του 2014. 
· Ιδιαίτερα ενθαρρυντική η εικόνα των πρόδρομων δεικτών 

καταναλωτικής εμπιστοσύνης. 
· Περαιτέρω βελτίωση των συνθηκών στην αγορά εργασίας. 
· Υποχώρηση σε μηνιαία βάση των λιανικών πωλήσεων και της 

βιομηχανικής παραγωγής το Δεκέμβριο. 
 
Από τα πρακτικά της συνεδρίασης της Επιτροπής Νομισματικής 
Πολιτικής της Ομοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας (FOMC) επιβεβαιώνε-
ται ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων θεωρούσε αναγκαία την αλλαγή 
της διατύπωσης για την πορεία του βασικού επιτοκίου μεσοπρόθεσμα και 
χρήσιμη τη δήλωση ότι η Επιτροπή θα είναι υπομονετική (can be patient) 
στο να λάβει τα πρώτα μέτρα προς μια πιο «κανονική» νομισματική 
πολιτική. Επίσης, εκτιμούσε ότι μια τέτοια διατύπωση προσέφερε σε 
σχέση με την προγενέστερη μεγαλύτερη ευελιξία στην προσαρμογή της 
πολιτικής βάσει της ροής των οικονομικών στοιχείων και εξέφραζε 
παράλληλα την απροθυμία της Επιτροπής να προχωρήσει σε αύξηση του 
βασικού επιτοκίου στις προσεχείς συνεδριάσεις. Το πιο σημαντικό, όμως, 
στοιχείο που προκύπτει από τα πρακτικά ως αποτέλεσμα της μεγάλης 
μείωσης των τιμών της ενέργειας και της σημαντικής ανατίμησης του 
δολαρίου είναι η δυνατότητα πλέον αύξησης του βασικού επιτοκίου 
ακόμη και σε χρόνο όπου ο δομικός πληθωρισμός (core PCE) βρίσκεται 
πλησίον του σημερινού επιπέδου και όχι άνω του στόχου του 2%. 
Ένδειξη για την εξέλιξη των τιμών στο προσεχές διάστημα αποτελεί η 
πορεία του δείκτη τιμών παραγωγού που το Δεκέμβριο αυξήθηκε κατά 
1,1% σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα (Νοέμ. 14/Νοέμ. 13: 
1,4%).  Αναφορικά με τον αντίκτυπο της υποχώρησης των τιμών του 
πετρελαίου στην οικονομική δραστηριότητα, αρκετοί από τους 
συμμετέχοντες εκτιμούσαν ότι δρα συνολικά θετικά μέσω των αυξημένων 
καταναλωτικών δαπανών. 
 
Σε απρόσμενα μεγάλη ανοδική αναθεώρηση του ρυθμού ανάπτυξης του 
γ΄ τριμήνου προχώρησε το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, 
το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 5,0%  σε σχέση με το αμέσως 
προηγούμενο τρίμηνο (ετησιοποιημένος ρυθμός) έναντι 4,3% που γενικά 
αναμενόταν και προηγούμενης εκτίμησης 3,9%. Ο ρυθμός αυτός ξεπερνά 
αυτόν του β΄ τριμήνου (4,6%)  ο οποίος είχε ευνοηθεί από τη σημαντική 
πτώση του α΄ τριμήνου (-2,1%). Στην ισχυρή αυτή άνοδο μεγαλύτερη 
συμβολή είχαν η κατανάλωση (2,21  μον.,  β΄ τρ.  14:  1,75  μον.)  και οι 
επενδύσεις παγίου κεφαλαίου (1,21  μον.,  β΄ τρ.  14:  1,45  μον.).  Επίσης,  
θετικά συνεισέφεραν οι καθαρές εξαγωγές (0,78 μον., β΄ τρ. 14: -0,34 
μον.)  και οι δημόσιες δαπάνες (0,80  μον.,  β΄ τρ.  14:  0,31  μον.)  που 
αντανακλούν πρωτίστως τη μεγάλη αύξηση των αμυντικών δαπανών (0,66 
μον., β΄ τρ. 14: 0,04 μον.). Παράλληλα, ουσιαστικά ουδέτερη ήταν η 
επίδραση από τη μεταβολή των εταιρικών αποθεμάτων (-0,03 μον., β΄ τρ. 
14: 1,42 μον.).  Σε ετήσια βάση,  το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά  2,7% 
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(β΄ τρίμ.  14: 2,6%). Παράλληλα,  η εταιρική κερδοφορία (κέρδη μετά από 
φόρους χωρίς αποτίμηση αποθεμάτων και προσαρμογή αποσβέσεων 
κεφαλαίου) εκτιμάται το γ΄ τρίμηνο του 2014 στα $1,895 τρισ. σε 
ετησιοποιημένη, εποχικά προσαρμοσμένη βάση, αυξημένη κατά 5,1% σε 
σχέση με το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο και κατά 2,8% σε σχέση με το 
β΄ τρίμηνο του 2014. 
 
Σε ικανοποιητικά υψηλό επίπεδο διατηρήθηκαν το Δεκέμβριο,  παρά τη 
μείωσή τους, οι πρόδρομοι επιχειρηματικοί δείκτες ISM. Συγκεκριμένα, ο 
δείκτης ISM που αφορά τη μεταποίηση υποχώρησε στο 55,5 έναντι 57,5 
που γενικά αναμενόταν και 58,7 το Νοέμβριο. Συνεπώς, το δ΄ τρίμηνο του 
2014 η μέση τιμή του δείκτη διαμορφώθηκε στο 57,7 (γ΄ τρίμ. 14: 57,6), 
την υψηλότερη τιμή από το α΄ τρίμηνο του 2011.  Ανάλογη ήταν και η 
εικόνα του δείκτη ISM που αφορά τους εκτός μεταποίησης τομείς καθώς 
υποχώρησε στο 56,2 έναντι 58,0 που γενικά αναμενόταν και 59,3 το 
Νοέμβριο που ήταν μία από τις υψηλότερες τιμές των τελευταίων ετών. 
Επομένως, η μέση τιμή του δείκτη κατά το δ΄ τρίμηνο διαμορφώθηκε 
στο συγκριτικά υψηλό 57,5 (γ΄ τρίμ. 14: 59,0) και συνολικά για το 2014 
στο 56,3 (2013: 54,7). 
 
Επιπλέον, ο πρόδρομος δείκτης καταναλωτή του Πανεπιστημίου του 
Μίσιγκαν διαμορφώθηκε το Δεκέμβριο στο 93,6 έναντι 89,5 που γενικά 
αναμενόταν και 88,8  το Νοέμβριο αντανακλώντας κυρίως τη βελτίωση 
των συνθηκών στην αγορά εργασίας και τη μείωση της τιμής του 
πετρελαίου. Ανοδικά κινήθηκαν και οι δύο επιμέρους δείκτες και ιδίως 
αυτός που αποτυπώνει τις προσδοκίες των καταναλωτών για το προσεχές 
μέλλον. Η ανοδική πορεία φαίνεται να συνεχίζεται και τον Ιανουάριο, 
καθώς, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, ο δείκτης ανήλθε στο 
98,2,  την υψηλότερη τιμή από τον Ιανουάριο του 2004. Ανοδικά όπως 
προβλεπόταν κινήθηκε το Δεκέμβριο και ο δείκτης του Conference Board 
φθάνοντας στο 92,6 (μία από τις τρεις υψηλότερες τιμές των τελευταίων 
επτά ετών), έναντι 91,0 το Νοέμβριο.  
 
Ενθαρρυντικές ήταν το Δεκέμβριο οι εξελίξεις στην αγορά εργασίας, 
καθώς καταγράφηκε περαιτέρω υποχώρηση του ποσοστού ανεργίας και 
ιδιαίτερα ικανοποιητική αύξηση των νέων θέσεων εργασίας. Παράλλη-
λα, αναθεωρήθηκαν ανοδικά οι νέες θέσεις εργασίας των δύο προηγού-
μενων μηνών,  συνολικά κατά περίπου 50  χιλ. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι 
στον περιορισμό του ποσοστού ανεργίας σημαντική συμβολή είχε η μείω-
ση του εργατικού δυναμικού ως ποσοστού του συνολικού πληθυσμού. 
Πιο αναλυτικά, από την έρευνα βάσει των καταστάσεων μισθοδοσίας 
προκύπτει ότι οι νέες θέσεις εργασίας σε εποχικά προσαρμοσμένη βάση 
αυξήθηκαν το Δεκέμβριο κατά 252  χιλ.,  περίπου όσο αναμενόταν (245  
χιλ.),  έναντι 353  χιλ.  το Νοέμβριο που ήταν όμως η υψηλότερη τιμή από 
τον Ιανουάριο του 2012. Η βελτίωση στην αγορά εργασίας κατά το 2014 
γίνεται ακόμη πιο εμφανής εξετάζοντας αθροιστικά τις νέες θέσεις 
εργασίας. Συγκεκριμένα, το 2014 δημιουργήθηκαν 2,95 εκατ. έναντι 2,33 
εκατ.  το 2013  και 2,24  εκατ.  το 2012. Παράλληλα, από την έρευνα που 
βασίζεται στα νοικοκυριά, το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε στο χαμηλό- 
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 τερο  ποσοστό από τον Ιούνιο του 2008, στο 5,6% από 5,8% το Νοέμβριο. 
Συνεπώς, το μέσο ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε το δ΄ τρίμηνο στο 
5,7%  (γ΄ τρίμ.  14:  6,1%).  Ωστόσο,  παρά την αύξηση που κατέγραψαν οι 
εργαζόμενοι,  η μεγαλύτερη μείωση του αριθμού των ανέργων σε 
συνδυασμό με την αύξηση του συνολικού πληθυσμού είχαν ως 
αποτέλεσμα τη μείωση στο 62,7% του λόγου του εργατικού δυναμικού ως 
προς το σύνολο του πληθυσμού (Νοέμ. 14: 62,9%). 
 
Ο δείκτης τιμών της προσωπικής καταναλωτικής δαπάνης (PCE)  
απόκλινε περαιτέρω του στόχου της Fed καθώς το Νοέμβριο διαμορφώ-
θηκε στο 1,2% σε ετήσια βάση (Οκτ. 14/Οκτ. 13: 1,4%), λόγω κυρίως των 
μειωμένων τιμών ενέργειας, ενώ εάν αφαιρεθεί η επίδραση των 
τροφίμων και της ενέργειας ο δείκτης (core  PCE)  υποχώρησε οριακά στο 
1,4% (Οκτ. 14/Οκτ. 13: 1,5%). Συνεπώς, απομονώνοντας την επίδραση των 
τιμών, το διαθέσιμο προσωπικό εισόδημα σε μηνιαία βάση αυξήθηκε 
κατά 0,5% (Οκτ. 14: 0,3%) και η προσωπική καταναλωτική δαπάνη κατά 
0,7%  (Οκτ.  14:  0,2%).  Πτωτική εικόνα εμφάνισε το Δεκέμβριο και ο 
πληθωρισμός που υποχώρησε στο 0,8%  σε ετήσια βάση από 1,3%  το 
Νοέμβριο κυρίως λόγω της μεγάλης μείωσης των τιμών της ενέργειας. 
Αφαιρουμένων των τροφίμων και της ενέργειας, ο δείκτης υποχώρησε 
οριακά στο 1,6% (Νοέμ. 14: 1,7%).  
 
Πτωτική ήταν το Δεκέμβριο η εξέλιξη των λιανικών πωλήσεων και της 
βιομηχανικής παραγωγής βάσει των εποχικά εξομαλυμένων στοιχείων. 
Αναλυτικότερα, οι λιανικές πωλήσεις μειώθηκαν απρόσμενα κατά 0,9% 
σε μηνιαία βάση,  έναντι -0,1%  της μέσης εκτίμησης της αγοράς και 
ανόδου τους κατά 0,4%  το Νοέμβριο.  Καθοδικά κινήθηκε η συντριπτική 
πλειοψηφία των επιμέρους κλάδων και ιδίως οι πωλήσεις καυσίμων που 
επηρεάστηκαν από τη μεγάλη υποχώρηση των τιμών τους. Παρόλα ταύτα, 
οι μέσες μηνιαίες πωλήσεις το δ΄ τρίμηνο ήταν αυξημένες κατά 0,4%  σε 
σχέση με αυτές του γ΄ τριμήνου (γ΄ τρ./β΄ τρ.  14:  1,1%).  Παράλληλα,  η 
βιομηχανική παραγωγή υποχώρησε οριακά το Δεκέμβριο (-0,1%), όσο 
περίπου αναμενόταν, έναντι ανόδου της κατά 1,3% το Νοέμβριο ως 
απόρροια της σημαντικά μειωμένης παραγωγής των εταιρειών κοινής 
ωφελείας.  Κατά συνέπεια,  το ποσοστό χρησιμοποίησης της παραγωγικής 
δυναμικότητας περιορίστηκε στο 79,7% (Νοέμ. 14: 80,0%). Επομένως, το 
δ΄ τρίμηνο του 2014 η βιομηχανική παραγωγή ήταν αυξημένη σε σχέση με 
του γ΄ τριμήνου κατά 1,4% (γ΄ τρίμ./β΄τρίμ. 14: 1,0%). 
 
Αναφορικά με την αγορά κατοικίας, σε σχετικά ικανοποιητικό επίπεδο 
διαμορφώθηκαν το Νοέμβριο οι πωλήσεις των νεόδμητων κατοικιών που 
σε ετησιοποιημένη βάση ανήλθαν στις 438 χιλ., όσο περίπου και οι μέσες 
μηνιαίες πωλήσεις του γ΄ τριμήνου (434  χιλ.)  και ελαφρά χαμηλότερες 
από τις πωλήσεις του Οκτωβρίου (445 χιλ.). Παράλληλα, επιταχύνθηκε τον 
Οκτώβριο η άνοδος των τιμών των κατοικιών καθώς, βάσει του δείκτη 
S&P Case-Shiller, οι τιμές στις 20 μεγαλύτερες αμερικανικές πόλεις 
αυξήθηκαν κατά 0,8%  σε μηνιαία,  εποχικά προσαρμοσμένη βάση (Σεπτ 
14: 0,2%) και κατά 4,5% σε ετήσια (Σεπτ. 14: 4,8%).  
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Ημερομηνία 
Ανακοίνωσης 

Ανακοινώσεις / Γεγονότα Περίοδος Αναφοράς 

 
ΗΠΑ 

 
20/01/15 Πρόδρομος Δείκτης Κατασκευαστών Κατοικιών(NAHB) Ιανουάριος 2015         
21/01/15 Στοιχεία Ενάρξεων Ανέγερσης Νέων Κατοικιών Δεκέμβριος 2014        
27/01/15 Νέες Παραγγελίες Διαρκών Αγαθών Δεκέμβριος 2014        
27/01/15 Πωλήσεις Νεόδμητων Κατοικιών Δεκέμβριος 2014        
27/01/15 Τιμές Κατοικιών Νοέμβριος 2014 
27/01/15 Πρόδρομος Δείκτης Εμπιστοσύνης Καταναλωτή (Conference Board) Ιανουάριος 2015 
28/01/15 Ανακοίνωση της Απόφασης της Συνεδρίασης της Fed - 
30/01/15 ΑΕΠ-Εθνικοί Λογαριασμοί Δ΄ Τρίμηνο (1η εκτ.) 
30/01/15 Πρόδρομος Δείκτης Εμπιστοσύνης Καταναλωτή (Παν/μιο Μίσιγκαν) Ιανουάριος 2015 

 
ΕΥΡΩΖΩΝΗ 

 
20/01/15 Τιμές Κατοικιών  Γ΄ Τρίμηνο 
22/01/15 Στοιχεία για το Δημόσιο Χρέος Γ΄ Τρίμηνο 
22/01/15 Πρόδρομος Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος 2015(1η εκτ.) 
23/01/15 Πρόδρομος Επιχειρηματικός Δείκτης PMI (σύνθετος) Ιανουάριος 2015(1η εκτ.) 
23/01/15 Στοιχεία για το Δημόσιο Έλλειμμα Γ΄ Τρίμηνο 
29/01/15 Πρόδρομος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος Ιανουάριος 2015 
29/01/15 Ποσοστό Ανεργίας Δεκέμβριος 2014        
29/01/15 Προσφορά Χρήματος & Πιστωτική Επέκταση Δεκέμβριος 2014        
30/01/15 Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Ιανουάριος 2015(1η εκτ.) 

 
ΕΛΛΑΔΑ 

 
20/01/15 Ισοζύγιο Πληρωμών Νοέμβριος 2014 
22/01/15 Τριμηνιαίοι Μη Χ/Ο Λογαριασμοί Γεν. Κυβέρνησης Γ΄ Τρίμηνο 
23/01/15 Τριμηνιαίοι Μη Χ/Π Λογαριασμοί Θεσμικών Τομέων Γ΄ Τρίμηνο 
29/01/15 Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία Δεκέμβριος 2014        
29/01/15 Πρόδρομος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος Ιανουάριος 2015 
30/01/15 Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο Νοέμβριος 2014 
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