
 

 

IANOYAΡΙΟΣ 2016 (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 
Οι βασικές προκλήσεις για τη νέα χρονιά συνίστανται στη διαχείριση 
των επιπτώσεων των νέων μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής που 
θεσμοθετήθηκαν το β’  εξάμηνο του 2015,  καθώς και στην οριστικο-
ποίηση των μεταρρυθμίσεων στο ασφαλιστικό σύστημα που είναι 
προγραμματισμένες για το α’  τρίμηνο του 2016.  Κρίσιμο σημείο 
αποτελεί η ολοκλήρωση της 1ης αξιολόγησης του Προγράμματος και η 
διασφάλιση της απρόσκοπτης εκταμίευσης των υπολειπόμενων 
δόσεων, καθώς έχουν ήδη ξεκινήσει οι αποπληρωμές εξυπηρέτησης 
του χρέους για το 2016. Το συνολικό ποσό αποπληρωμής θα ανέλθει 
σε περίπου €12,2  δισ.,  εκ των οποίων η αποπληρωμή κεφαλαίου 
ανέρχεται σε περίπου €6,3 δισ. και η αποπληρωμή τόκων σε περίπου 
€5,9 δισ. Οι μήνες με μεγάλες απαιτήσεις σε ταμειακά διαθέσιμα είναι 
ο Φεβρουάριος και ο Μάρτιος (συνολικό ποσό αποπληρωμής €3,2 
δισ.)  και ο Ιούλιος (€3,6  δισ.).  Η ολοκλήρωση της αξιολόγησης 
αναμένεται να οδηγήσει σε βελτίωση του οικονομικού κλίματος, 
συμβάλλοντας στην υλοποίηση αποκρατικοποιήσεων, στη σταδιακή 
απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων, στην αποδοχή των ελληνικών 
ομολόγων ως ενέχυρο από την ΕΚΤ και στη συμμετοχή τους στο 
πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ. Ταυτόχρονα, η αξιολόγηση 
αποτελεί προαπαιτούμενο για την έναρξη των συζητήσεων αναφορικά 
με το χρέος. Μια πρώτη αποτύπωση της πορείας της ελληνικής 
οικονομίας την προηγούμενη χρονιά μας παρέχουν τα διαθέσιμα 
ετήσια στοιχεία για το 2015: ο μέσος δείκτης οικονομικού κλίματος 
διαμορφώθηκε στις 88,7  μνδ (έναντι 99,5  μνδ το 2014)  και ο μέσος 
πληθωρισμός στο -1,7% (από -1,3% το 2014). Αξιοσημείωτο όμως είναι 
το γεγονός ότι το Δεκέμβριο, για πρώτη φορά μετά από 33 μήνες, ο 
ρυθμός ετήσιας μεταβολής του εναρμονισμένου δείκτη τιμών κατανα-
λωτή πέρασε σε θετικό έδαφος. 
 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 
Η επιδείνωση των πρόδρομων επιχειρηματικών δεικτών στις ΗΠΑ και η 
μεγάλη μείωση των συναλλαγματικών διαθεσίμων και των τιμών των 
μετοχών της Κίνας αυξάνουν τους κινδύνους για την παγκόσμια 
οικονομία, δημιουργώντας προβληματισμό για τη χρονική καταλλη-
λότητα της αύξησης των επιτοκίων από τη FED.  Εκτιμούμε ότι η 
επιστροφή στη νομισματική «κανονικότητα» της FED θα είναι αισθητά 
βραδύτερη σε σχέση με αντίστοιχες προηγούμενες περιόδους. 
Παράλληλα, η συνεχιζόμενη υποχώρηση των διεθνών τιμών ενέργειας 
καθιστούν αναποτελεσματικές τις ενέργειες χαλάρωσης των Κεντρικών 
Τραπεζών (όπως της ΕΚΤ)  για την αύξηση του πληθωρισμού στο 
επιθυμητό επίπεδο.  Ειδικότερα για την Ευρωζώνη,  τα στοιχεία του δ’  
τριμήνου του 2015 για τις λιανικές πωλήσεις αποτελούν ανησυχητική 
ένδειξη για την ανάκαμψη της εγχώριας ζήτησης.      

 
 

 Πληθωρισμός Ελλάδας-Ευρωζώνης (ΕνΔΤΚ,%) 

 
	
Πηγή:	Εurostat.	
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ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
ΕΛΛΑΔΑ 

· Βελτίωση του δείκτη οικονομικού κλίματος το Δεκέμβριο. 
· Χαμηλότερο του στόχου το έλλειμμα του κρατικού προϋπο-

λογισμού για το 11μηνο του 2015. 
· Άντληση από το ελληνικό Δημόσιο ποσού €3 δισεκ. μέσω ΕΓΕΔ.  
· Στο -0,2% ο πληθωρισμός και στο 0,4% η μεταβολή του εναρμο-

νισμένου δείκτη τιμών καταναλωτή το Δεκέμβριο. 
· Στο 24,5% το ποσοστό ανεργίας τον Οκτώβριο. 
· Άνοδος του δείκτη βιομηχανικής παραγωγής το Νοέμβριο.  
· Υποχώρηση των δεικτών τιμών παραγωγού και τιμών εισαγωγών 

στη βιομηχανία το Νοέμβριο. 
· Πτώση του δείκτη κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο τον 

Οκτώβριο. 
· Στα €314 εκατ. το πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 

τον Οκτώβριο. 
· Στο -2,2% ο ρυθμός μείωσης της τραπεζικής χρηματοδότησης το 

Νοέμβριο. 
 
Βελτίωση παρουσίασε ο δείκτης οικονομικού κλίματος το Δεκέμβριο για 
τέταρτο συνεχή μήνα,  σύμφωνα με τη σχετική έρευνα της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Βάσει των εποχικά εξομαλυμένων στοιχείων ο δείκτης 
διαμορφώθηκε στις 87,1 μνδ. έναντι 86,5  μνδ.  τον Νοέμβριο.  Στην 
Ευρωζώνη, ανήλθε στις 106,8 μνδ. και στην Ε.Ε. στις 108,9 μνδ.. Η αύξηση 
του δείκτη οφείλεται στη βελτίωση των επιμέρους δεικτών στο λιανικό 
εμπόριο,  στη βιομηχανία και στο δείκτη των καταναλωτών,  παρά τη 
μείωση των δεικτών στις κατασκευές και στις υπηρεσίες. Αναλυτικότερα, 
οι δυσμενείς προσδοκίες του δείκτη στο λιανικό εμπόριο, μετριάστηκαν 
κατά 7,5  μνδ.  (στις -5,3  μνδ.,  Νοέμ.  ‘15:  -12,8  μνδ.)  λόγω της άμβλυνσης 
των αρνητικών εκτιμήσεων για την εξέλιξη της πορείας των πωλήσεων 
κυρίως βραχυπρόθεσμα αλλά και αυτών της τρέχουσας περιόδου, αν και 
τα αποθέματα εξακολουθούν να κυμαίνονται σε χαμηλότερα επίπεδα από 
τα κανονικά της εποχής τους. Στη βιομηχανία ο δείκτης βελτιώθηκε (-13,6 
μνδ., Νοέμ. ‘15: -16,6 μνδ.) καθώς ενισχύθηκαν οι αισιόδοξες προβλέψεις 
των επιχειρήσεων για την πορεία της παραγωγής βραχυπρόθεσμα και 
μετριάστηκαν οι απαισιόδοξες εκτιμήσεις τους για το επίπεδο 
παραγγελιών. Ωστόσο, τα αποθέματα βρέθηκαν σε επίπεδο αρκετά πιο 
υψηλό από τα κανονικά της εποχής τους. Επίσης, θετική εικόνα 
παρουσίασε και ο δείκτης εμπιστοσύνης καταναλωτών (-61,1 μνδ., Νοέμ. 
‘15: -64,1 μνδ.), καθώς μειώθηκαν αρκετά οι αρνητικές προσδοκίες των 
καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού και 
εμφανίστηκαν λιγότερο απαισιόδοξοι σχετικά με την εξέλιξη της ανεργίας. 
Ωστόσο, επιδεινώθηκαν οι αρνητικές προσδοκίες τους για τη γενικότερη 
κατάσταση της οικονομίας τους επόμενους δώδεκα μήνες και την 
πρόθεση για αποταμίευση κατά το προσεχές έτος. Στις κατασκευές, 
αντίθετα, ο δείκτης διαμορφώθηκε στις -49,1 μνδ. (Νοέμ. ‘15: -47,0 μνδ.), 
καθώς επιδεινώθηκαν αρκετά οι απαισιόδοξες εκτιμήσεις για το επίπεδο 
εργασιών, παρά τις θετικές προσδοκίες για την εξέλιξη της απασχόλησης 
βραχυπρόθεσμα. Τέλος, περαιτέρω επιδείνωση κατέγραψε και ο δείκτης 
προσδοκιών στις υπηρεσίες (-16,6 μνδ., Νοέμ. ‘15: -15,4 μνδ.). Αρνητικές    
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ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
 

 
 

Σημειώσεις: (1) Στόχοι του Προϋπολογισμού, προσαρμοσμένοι στα συνολικά μεγέθη όπως αποτυπώνονται στις εκτιμήσεις της εισηγητικής έκθεσης του 
Προϋπολογισμού 2016. (2) Το σύνολο των εσόδων και των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2014, είναι προσωρινό και θα οριστικοποιηθεί με την 
κύρωση του Απολογισμού Εσόδων και Εξόδων του Κράτους οικ. έτους 2014. (3) Ετήσιες εκτιμήσεις όπως αποτυπώνονται στην εισηγητική έκθεση Προϋπολογισμού  
2016.  (4)  Ετήσιες εκτιμήσεις όπως αποτυπώνονται στην εισηγητική έκθεση Προϋπολογισμού 2015.  (5)  Στο τροποποιημένο πρωτογενές αποτέλεσμα και στο 
τροποποιημένο ισοζύγιο του Κρατικού Προϋπολογισμού περιλαμβάνεται ποσό 1.500 εκατ. ευρώ που αφορά στην εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων φορέων 
Γενικής Κυβέρνησης. (6) Στα έσοδα αποκρατικοποιήσεων περιόδου για το 2014 περιλαμβάνονται μόνο τα έσοδα που έχουν συμπεριληφθεί στους στόχους του  
προγράμματος οικονομικής πολιτικής.  (7)  Στην γραμμή "Προμήθειες τραπεζών,  προμήθειες EFSF  και λοιπές δαπάνες δημόσιου χρέους"  για το έτος 2014  
περιλαμβάνονται μόνο οι δαπάνες προμήθειας εκταμίευσης δανείων στο EFSF. Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών, Piraeus Bank calculations 

σε μεγάλο βαθμό εμφανίστηκαν οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για το 
βραχυπρόθεσμο επίπεδο της ζήτησης υπερκαλύπτοντας τη βελτίωση των 
αρνητικών προσδοκιών για την τρέχουσα ζήτηση και την επιχειρηματική 
κατάσταση.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΥΠΟΙΟ, σε ταμειακά τροποποιημένη βάση, o 
κρατικός προϋπολογισμός την περίοδο Ιαν.-Νοε. ‘15, παρουσίασε 
έλλειμμα €-1,2 δισεκ. έναντι στόχου για έλλειμμα της τάξεως των €-3,0 
δισεκ. και έναντι ελλείμματος €1,8 δισεκ. την αντίστοιχη περίοδο του 
2014. Η βελτιωμένη έναντι του στόχου εικόνα φαίνεται να συνδέεται με 
τη μεγαλύτερη μείωση των δαπανών έναντι της υστέρησης των εσόδων 
του κρατικού προϋπολογισμού. Πιο συγκεκριμένα, οι δαπάνες εμφα-
νίζουν μείωση στον Τακτικό Προϋπολογισμό κατά €-2,3 δισεκ. - κυρίως οι 
πρωτογενείς (κατά €-1,8  δισεκ.)  -  και μείωση στο ΠΔΕ κατά €-0,7  δισεκ..  
Από την πλευρά των εσόδων προ επιστροφών (τακτικά &  μη τακτικά 
έσοδα) εμφανίζεται υστέρηση της τάξεως των €-1,4 δισεκ., η οποία στο 
μεγαλύτερο μέρος της (περίπου €1,9 δισεκ.) συνδέεται με υστέρηση στα 
έσοδα από ANFAs  &  SMPs.  Όσον αφορά στα έσοδα από άμεσους και 
έμμεσους  φόρους εμφανίζονται για το 11μηνο του 2015 αυξημένα έναντι 
του στόχου κατά €393 εκατ.. 

 

 
 

2014 2015 2014 2015 2015

Ιαν.-Νοε. Ιαν.-Νοε.
Εκτιμήσεις 

Προϋπολογισμού 
2016/1

Διαφορά Πραγμ. /2
Εκτιμήσεις 

Προϋπολογισμού 
2016 /3

Εκτιμήσεις 
Προυπολογισμού 

2015 /4/5

Τακτικός Προϋπολογισμός (α) (β) (γ)=(β-α) (δ) (ε)=(β-δ) (στ) (ζ) (ζ)

Καθαρά έσοδα 41,774 41,030 -744 42,393 -1,363 46,650 48,618 50,871
Εσοδα προ επιστροφών φόρων 
(Τακτικά + Μη τακτικά) 44,465 43,402 -1,063 44,838 -1,436 49,636 51,721 53,171

Τακτικά Έσοδα 42,812 41,651 -1,161 41,240 411 47,819 46,312 50,324
Άμεσοι φόροι 18,641 17,741 -900 17,424 317 20,464 19,165 21,880
Έμμεσοι φόροι 20,911 20,658 -253 20,582 76 23,776 23,597 25,154
Σύνολο μη φορολογικών εσόδων 3,261 3,253 -8 3,234 19 3,579 3,550 3,291
Μη Τακτικά Έσοδα 1,653 1,751 98 3,597 -1,846 1,817 5,408 2,847

Έσοδα καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών 710 306 -404 285 21 749 301 709
Έσοδα προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας 
λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης

306 1,113 807 1,113 0 428 1,185 123

Έσοδα ΝΑΤΟ 57 41 -16 40 1 60 40 0
Μεταφορά αποδόσεων από τη διακράτηση 
ομολόγων του Ε.Δ. στα χαρτοφυλάκια των 
Κεντρικών Τραπεζών του Ευρωσυστήματος 
(ANFAs & SMPs)

580 291 -289 2,158 -1,867 580 3,882 2,015

Έσοδα αποκρατικοποιήσεων /6 382 214 -168 244 -30 384 268 577

Επιστροφές εσόδων 3,074 2,585 -489 2,688 -103 3,370 3,370 2,877

Δαπάνες T.Π 43,207 42,485 -722 44,825 -2,340 48,472 49,264 49,305

Πρωτογενείς Δαπάνες 37,061 35,924 -1,137 37,752 -1,828 41,928 41,924 41,887

Εξοπλιστικά προγράμματα Υπ. Εθνικής Αμυνας 
(ταμειακή βάση)

159 160 1 562 -402 345 590 700

Καταπτώσεις εγγυήσεων σε φορείς εντός/εκτός 
Γενικής Κυβέρνησης

553 676 123 701 -25 587 720 818

Τόκοι (καθαρή βάση) 5,393 5,584 191 5,652 -68 5,569 5,830 5,850

Προμήθειες τραπεζών, προμήθειες EFSF και 
λοιπές δαπάνες δημόσιου χρέους /7

42 141 99 159 -18 42 200 50

Έλλειμμα(-) ή Πλεόνασμα (+) Τ.Π. -1,433 -1,455 -22 -2,432 977 -1,822 -646 1,566
ΠΔΕ
Έσοδα 4,154 3,906 -248 3,861 45 4,717 4,473 4,732
Δαπάνες 4,548 3,696 -852 4,430 -734 6,592 6,400 6,400
Έλλειμμα(-) ή Πλεόνασμα (+) Π.Δ.Ε. -394 210 604 -569 779 -1,875 -1,927 -1,668

Καθαρά Έσοδα Κρατικού Προϋπολογισμού 45,928 44,936 -992 46,254 -1,318 51,367 53,091 55,603

Δαπάνες Κρατικού Προϋπολογισμού 47,755 46,181 -1,574 49,255 -3,074 55,063 55,664 55,705

Ισοζύγιο Κρατικού Προυπολογισμού -1,827 -1,245 582 -3,001 1,756 -3,697 -2,573 -102

Πρωτογενές Αποτέλεσμα Κρατικού 
Προυπολογισμού

3,566 4,339 773 2,651 1,688 1,872 3,257 5,748

Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού / 11μηνο Ιαν.-Νοε. 2015

σε εκατ. € (τροποποιημένη ταμειακή βάση) Διαφορά

Ιαν.-Νοε. 2015
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ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
 

Τον Ιανουάριο το ελληνικό Δημόσιο έχει πραγματοποιήσει,  μέσω των 
Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς,  δύο δημοπρασίες εντόκων 
γραμματίων αντλώντας συνολικά €3 δισεκ.: (α) στις 5/1/16 ΕΓΕΔ 26 εβδ. 
αντλώντας συνολικά €2 δισεκ. με απόδοση 2,97% (προηγούμενη 2,97%), 
ενώ η έκδοση καλύφθηκε 1,3 φορές (προηγούμενη 1,3 φορές) και (β) στις 
13/1/16 ΕΓΕΔ 13 εβδ. αντλώντας συνολικά €1 δισεκ. με απόδοση 2,70% 
(προηγούμενη 2,70%), ενώ η έκδοση καλύφθηκε 1,3 φορές (προηγούμενη 
1,3 φορές). 
Το Δεκέμβριο ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο -0,2% σε ετήσια βάση 
(Νοέμ. ‘15: -0,7%, Δεκ. ‘14: -2,6%). Πιο συγκεκριμένα, οι αυξήσεις των 
τιμών σε κάποιες από τις επιμέρους ομάδες (όπως η «διατροφή και μη 
αλκοολούχα ποτά» και τα «ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια»), σχεδόν 
αντιστάθμισαν τις μειώσεις που καταγράφηκαν στις υπόλοιπες ομάδες 
(όπως «στέγαση», «άλλα αγαθά και υπηρεσίες» και «μεταφορές»). 
Συνεπώς, μετά από μια χρονιά με έντονες από-πληθωριστικές πιέσεις ο 
μέσος πληθωρισμός το 2015  διαμορφώθηκε τελικά στο -1,7%  από -1,3%  
το 2014. 
Η ετήσια μεταβολή στον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή 
διαμορφώθηκε στο 0,4%  το Δεκέμβριο (Νοέμ. ‘15: -0,1%, Δεκ. ‘14: -
2,5%),  περνώντας για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 3  χρόνια σε θετικό 
έδαφος. 
Οριακή πτώση του ποσοστού ανεργίας τον Οκτώβριο, το οποίο 
διαμορφώθηκε, σύμφωνα με εποχικά εξομαλυμένα στοιχεία, στο 24,5% 
έναντι 24,6% το Σεπτέμβριο και 26,0% τον Οκτώβριο του 2014. Η μείωση 
του ποσοστού ανεργίας σε ετήσια βάση προέρχεται από την αύξηση των 
απασχολούμενων κατά 2,4% ΥοΥ και την μείωση των ανέργων κατά -5,7% 
YoY.  
Οι εξελίξεις στους επιμέρους τομείς της οικονομίας, βάσει στοιχείων της 
ΕΛΣΤΑΤ, έχουν ως έξης:. 
· Το Νοέμβριο, ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής παρουσίασε 

άνοδο 1,8% ΥοΥ έναντι αύξησης 3,3% ΥοΥ για το Νοέμβριο του 2014, 
κυρίως λόγω της αύξησης του δείκτη στον “ηλεκτρισμό”   (5,6%,  
Νοέμ. ‘14: -10,7% ΥοΥ) και του δείκτη στη “μεταποίηση” (1,1%, Νοέμ. 
‘14: 7,0% ΥοΥ). Οριακή ήταν η συμβολή του δείκτη  που αφορά στην 
“παροχή νερού” (1,0%, Νοέμ. ‘14: 2,2% ΥοΥ). Αντίθετα, πτώση κατά -
1,3%  σημείωσε ο δείκτης στα “ορυχεία-λατομεία”  (Νοέμ.  ‘14:  
12,6%). Σύμφωνα με εποχικά εξομαλυμένα στοιχεία, ο δείκτης 
βιομηχανικής παραγωγής αυξήθηκε κατά 3,2%  σε σχέση με τον 
Οκτώβριο του 2015 (1,7%ΥοΥ). 

· Από την πλευρά των τιμών, ο δείκτης τιμών παραγωγού στη 
βιομηχανία μειώθηκε το Νοέμβριο κατά -8,5%  σε ετήσια βάση 
(Νοέμ. ‘14: -2,3% YoY), κυρίως λόγω της ραγδαίας πτώσης των τιμών 
των ενεργειακών αγαθών (-20,0%  ΥοΥ).  Στην εγχώρια αγορά ο 
σχετικός δείκτης υποχώρησε κατά -6,6% (Νοέμ. ‘14: -1,9% ΥοΥ), ενώ 
στην εξωτερική αγορά μειώθηκε κατά -13,8% YoY (Νοέμ. ‘14: -3,7% 
YoY). Ακόμα μεγαλύτερη πτώση εμφάνισε τον ίδιο μήνα ο δείκτης 
τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία (-8,8% ΥοΥ, Νοέμ. ‘14: -7,8% ΥοΥ), 
καθώς οι τιμές των ενεργειακών αγαθών υποχώρησαν κατά -32,3% 
σε ετήσια βάση (Νοέμ. ‘14: -22,5% ΥοΥ). 

Πληθωρισμός 

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

Ποσοστό ανεργίας (%) 
 

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Piraeus Bank Research 

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

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Piraeus Bank Research 

 
Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία (YoY%) 

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 
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· Τον Οκτώβριο,  ο δείκτης κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο 
(εκτός καυσίμων και λιπαντικών),  σύμφωνα με τα εποχικά 
εξομαλυμένα στοιχεία,  μειώθηκε κατά -0,9%  σε ετήσια βάση (Οκτ.  
‘14:  0,3%  YoY),  όπως και ο αντίστοιχος δείκτης όγκου (-1,0%  YoY,  
Οκτ.  ‘14:  1,1%  YoY).  Σε σχέση με το Σεπτέμβριο του 2015  οι δύο 
δείκτες αυξήθηκαν κατά 0,7% και 0,6% αντίστοιχα (Οκτ. ’14: 0,1% 
ΜοΜ και 0,4% ΜοΜ αντίστοιχα).  

Τον Οκτώβριο, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε πλεόνα-
σμα €314  εκατ.  έναντι ελλείμματος €-456  εκατ.  τον Οκτ.  ‘14.  Η εξέλιξη 
συνδέεται με τη μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών, η οποία 
υπερκέρασε την πτώση του πλεονάσματος στο ισοζύγιο υπηρεσιών, 
καθώς επίσης και με τη βελτιωμένη εικόνα που εμφανίζουν τα ισοζύγια 
πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων, δηλαδή αύξηση πλεονά-
σματος και πλεόνασμα αντί ελλείμματος αντίστοιχα. 
Πιο αναλυτικά, το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών διαμορφώθηκε στα    
€-1,3  δισεκ..  Η πτώση του κατά €721  εκατ.  προήλθε κυρίως από την 
μεγαλύτερη υποχώρηση των εισαγωγών,  κατά €-1  δισεκ.  λόγω της 
μείωσης των καυσίμων (κατά €-760 εκατ.), σε σχέση με την αντίστοιχα 
μικρότερη πτώση των εξαγωγών κατά €-323 εκατ.. 
Το πλεόνασμα στο ισοζύγιο υπηρεσιών διαμορφώθηκε στα €1,2 δισεκ.. Η 
μείωση του κατά €-295 εκατ. ήταν αποτέλεσμα των μειωμένων καθαρών 
εισπράξεων από υπηρεσίες μεταφορών και της συρρίκνωσης του 
πλεονάσματος του ταξιδιωτικού ισοζυγίου κατά €-45 εκατ., το οποίο 
διαμορφώθηκε στα €784  εκατ..  Βελτιωμένη είναι η εικόνα στο ισοζύγιο 
λοιπών υπηρεσιών.  
Ειδικότερα, στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο η μείωση των ταξιδιωτικών 
εισπράξεων οφείλεται κυρίως στην πτώση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι 
κατά -4,7%, καθώς η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Οκτώβριο έμεινε 
ουσιαστικά αμετάβλητη (αύξηση κατά 0,7%). 
Τον Οκτώβριο στο ισοζύγιο χρηματοοικονομικών συναλλαγών κατά-
γράφεται καθαρή εισροή €1,9 δισεκ. Πιο συγκεκριμένα, στις επενδύσεις 
χαρτοφυλακίου, οι απαιτήσεις κατοίκων έναντι του εξωτερικού κατέ-
γραψαν καθαρή αύξηση κατά €1,7  δισεκ.,  κυρίως λόγω της ανόδου των 
τοποθετήσεων κατοίκων (κυρίως τοποθετήσεις της ΤτΕ) σε ομόλογα και 
έντοκα γραμμάτια έκδοσης μη κατοίκων. Αντίθετα, οι καθαρές υποχρεώ-
σεις κατοίκων έναντι του εξωτερικού μειώθηκαν κατά €-320 εκατ.. 
Ταυτόχρονα, στις λοιπές επενδύσεις, η καθαρή μείωση κατά €-734 δισεκ. 
των απαιτήσεων κατοίκων έναντι του εξωτερικού προέρχεται από την 
μείωση των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο 
εξωτερικό, καθώς και σε σχετική στατιστική προσαρμογή ύψους €300 
εκατ. λόγω έκδοσης τραπεζογραμματίων. Οι υποχρεώσεις από την άλλη 
μεριά,  μειώθηκαν κατά €-429  εκατ.,  λόγω κυρίως στατιστικής 
προσαρμογής σχετικά με την έκδοση τραπεζογραμματίων, αλλά και λόγω 
της καθαρής μείωσης κατά €-223 εκατ. των δανειακών υποχρεώσεων 
(περιλαμβάνεται αποπληρωμή χρεολυσίων €451 εκατ. του Ελληνικού 
Δημοσίου προς το ΔΝΤ). 

Δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία  
(ετήσια % μεταβολή) 

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 
 

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

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

 
Ελλάδα: Ισοζύγιο Πληρωμών (δισεκ. €) 

 Ιαν.-
Οκτ. 14 

Ιαν.-
Οκτ. 15 

Οκτ. 
14 

Οκτ. 
15 

Τρεχουσών 
Συναλλαγών -0.40 2.09 -0.46 0.31 
Εμπορικό -18.54 -14.16 -2.03 -1.31 
Ισοζύγιο καυσίμων -5.29 -3.45 -0.70 -0.17 
Ισοζύγιο πλοίων -1.98 -0.39 -0.15 -0.01 
Ισοζύγιο χωρίς 
καύσιμα & πλοία -11.27 -10.32 -1.18 -1.13 
Υπηρεσιών 17.18 16.10 1.47 1.17 
Εισοδημάτων 0.89 0.39 0.13 0.43 
Τρεχουσών 
Μεταβιβ. 0.06 -0.24 -0.03 0.02 
Κεφαλαιακών 
Μεταβιβ. 1.78 1.66 -0.01 1.11 
Χρηματ/κών 
Συναλλαγών 1.38 3.75 -0.47 1.42 
Άμεσες 
Επενδύσεις 3.66 4.15 -0.04 1.90 
Επενδύσεις 
Χαρτοφυλακίου -0.48 0.68 -0.05 0.10 
Λοιπές Επενδύσεις 3.48 11.17 2.68 1.97 
Μεταβολή συναλ-
λαγμ. διαθεσίμων 0.25 -7.60 -2.63 -0.31 
Τακτοποιητέα 
στοιχεία 0.42 -0.10 -0.04    0.14 

 
 

Πηγή: ΤτΕ 
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Το Νοέμβριο ο ετήσιος ρυθμός μείωσης της τραπεζικής χρηματοδότησης 
του εγχώριου ιδιωτικού τομέα διαμορφώθηκε στο -2,2% (Οκτ. ’15: -2,0% 
ΥοΥ).  Αναλυτικότερα,  τα δάνεια προς τις επιχειρήσεις μειώθηκαν κατά      
-1,4% ΥοΥ (Οκτ. ‘15: -1,2% ΥοΥ), τα δάνεια προς τα νοικοκυριά κατά -3,2% 
(Οκτ. ‘15: -3,0% ΥοΥ) και τα δάνεια προς ελεύθερους επαγγελματίες, 
αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις κατά -0,6% (Οκτ. ‘15: -0,5% ΥοΥ). 

 

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

 Νοέμ. 14 Οκτ. 15 Νοέμ.15 

ΣΥΝΟΛΟ 

Υπόλοιπο χρηματοδ. 212.418 204.920 204.662 
(%) 12μηνη μεταβολή -3,0% -2,0% -2,2% 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Υπόλ. Χρηματοδ. 101.625 96.517 96.541 
(%) 12μηνη μεταβολή -3,6% -1,2% -1.4% 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΑΓΡΟΤΕΣ & ΑΤΟΜΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
Υπόλ. χρηματοδ. 13.472 13.480 13.455 
(%) 12μηνη μεταβολή 0,0% -0,5% -0,6% 

ΙΔΙΩΤΕΣ & ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 

Υπόλ. χρηματοδ. 97.321 94.922 94.665 
(%) 12μηνη μεταβολή -2,9% -3,0% -3,2% 

1. Στεγαστικά    

Υπόλ. χρηματοδ. 69.593 67.892 67.649 
(%) 12μηνη μεταβολή -3,1% -3,4% -3,5% 

2. Καταναλωτικά    

Υπόλ. χρηματοδ. 26.280 25.522 25.504 
(%) 12μηνη μεταβολή -2,5% -2,5% -2,5% 

3. Λοιπά    

Υπόλ. χρηματοδ. 1.448 1.508 1.511 

(%) 12μηνη μεταβολή -2,8% 4,1% 3,0% 
 

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 
· Μικρή βελτίωση του δείκτη οικονομικού κλίματος το Δεκέμβριο. 
· Στο ύψος του Νοεμβρίου ο πληθωρισμός το Δεκέμβριο. 
· Περαιτέρω μείωση του ποσοστού ανεργίας το Νοέμβριο. 
· Πτώση των λιανικών πωλήσεων και της βιομηχανικής παραγωγής 

το Νοέμβριο.  
· Επιτάχυνση του ρυθμού αύξησης των καταθέσεων και του 

τραπεζικού δανεισμού του ιδιωτικού τομέα το Νοέμβριο. 
 
Μικρή απρόσμενη βελτίωση παρουσίασε το Δεκέμβριο ο δείκτης 
οικονομικού κλίματος στην Ευρωζώνη αναρριχόμενος στο υψηλότερο 
επίπεδο από τον Απρίλιο του 2011. Ειδικότερα, ο σχετικός δείκτης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαμορφώθηκε στο 106,8 έναντι 106,1 το 
Νοέμβριο και που προέβλεπε γενικά η αγορά, αποτέλεσμα κυρίως της 
βελτίωσης του κλίματος στη βιομηχανία. Με εξαίρεση την επιδείνωση 
που καταγράφηκε στο λιανικό εμπόριο, ελαφρά άνοδος του δείκτη 
καταγράφηκε και στους υπόλοιπους επιχειρηματικούς τομείς, αλλά και 
στο δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης.  
 
Ανάλογη εικόνα εμφανίζουν την ίδια περίοδο και οι πρόδρομοι 
επιχειρηματικοί δείκτες PMI της εταιρείας Markit υποδηλώνοντας οριακή 
ενίσχυση του ρυθμού επέκτασης της οικονομικής δραστηριότητας. 
Ειδικότερα, ο σύνθετος δείκτης PMI ανήλθε το Δεκέμβριο στο 54,3, μία 
από τις υψηλότερες τιμές των τελευταίων ετών, από 54,2 το Νοέμβριο και 
54,0 που γενικά αναμενόταν. Από τους επιμέρους δείκτες, ανοδικά 
κινήθηκε αυτός στη μεταποίηση (53,2,  Νοέμ.  15:  52,8),  ενώ στις 
υπηρεσίες διατηρήθηκε στο ύψος του Νοεμβρίου (54,2). Συνεπώς, το δ΄ 
τρίμηνο η μέση τιμή του σύνθετου δείκτη PMI  διαμορφώθηκε στο 54,1 (γ΄ 
τρίμ.: 53,9), ενώ σε επίπεδο έτους στο 53,8 (2014: 52,7). 
 
Στο ίδιο επίπεδο με το Νοέμβριο εκτιμάται πως παρέμεινε το Δεκέμβριο ο 
πληθωρισμός. Πιο αναλυτικά, σε ετήσια βάση, ο εναρμονισμένος δείκτης 
τιμών καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) αναμένεται το Δεκέμβριο να παραμείνει στο 
0,2%  έναντι μέσης εκτίμησης της αγοράς για 0,3%.  Στην εξέλιξη αυτή 
σημαντική συμβολή είχε η επιβράδυνση της πτώσης της τιμής της 
ενέργειας. Παρόμοια ήταν και η εικόνα του δομικού πληθωρισμού (δηλα-
δή αφαιρουμένων των τροφίμων/ αλκοολούχων ποτών/καπνού και της 
ενέργειας) που διατηρήθηκε για δεύτερο συνεχή μήνα στο 0,9%. Συνεπώς, 
το δ΄ τρίμηνο ο ΕνΔΤΚ και ο δομικός πληθωρισμός εκτιμώνται αντίστοι-
χα στο 0,2% και 1,0% (γ΄ τρίμ.: 0,1% και 0,9% αντίστοιχα), ενώ σε επίπεδο 
έτους στο 0,0% και 0,8% αντίστοιχα (2014: 0,4% και 0,8% αντίστοιχα). 
 
Παράλληλα, στο χαμηλότερο σημείο από τον Οκτώβριο του 2011  
βρέθηκε το ποσοστό ανεργίας το Νοέμβριο καθώς διαμορφώθηκε στο 
10,5% (εποχικά διορθωμένο)  έναντι 10,6%  τον Οκτώβριο και 11,5%  το 
Νοέμβριο του 2014. Οι άνεργοι εκτιμώνται στα 16,9 εκατ. άτομα, μειωμέ- 
νοι κατά 130  χιλ.  άτομα σε σχέση με ένα μήνα πριν και κατά 1.573  χιλ.   
άτομα σε σχέση με τον περυσινό Νοέμβριο. 

 

 
 

Πρόδρομοι Δείκτες 

 
Πηγή: TR Datastream. 

Πληθωρισμός & Ποσοστό Ανεργίας 
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Αποθαρρυντικά ήταν το Νοέμβριο τα στοιχεία τόσο των λιανικών 
πωλήσεων, όσο και της βιομηχανικής παραγωγής αποτελώντας ένδειξη 
ότι και κατά το δ΄ τρίμηνο ο ρυθμός ανάκαμψης της οικονομικής 
δραστηριότητας στην Ευρωζώνη παραμένει αδύναμος. Ειδικότερα, σε 
πτωτική τροχιά διατηρήθηκαν το Νοέμβριο,  για τρίτο διαδοχικό μήνα,  οι 
λιανικές πωλήσεις (εποχικά διορθωμένες)  καθώς μειώθηκαν κατά 0,3%  
συγκριτικά με του Οκτωβρίου (Οκτ. 15/Σεπτ. 15: -0,2%) έναντι ανόδου 
τους κατά 0,2%  που γενικά αναμενόταν.  Στην εν λόγω εξέλιξη κύρια 
συμβολή είχαν οι μειωμένες πωλήσεις των καυσίμων. Ωστόσο, 
αξιοσημείωτη ήταν και η κάμψη των πωλήσεων των εκτός τροφίμων και 
καυσίμων προϊόντων. Συνεπώς, το δίμηνο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου οι 
μέσες μηνιαίες λιανικές πωλήσεις ήταν μειωμένες κατά 0,4% σε σχέση 
με αυτές του γ΄ τριμήνου (γ΄ τρίμ. 15: 0,7%).  
 
Ανάλογη ήταν και η εξέλιξη της βιομηχανικής παραγωγής που τον ίδιο 
μήνα περιορίστηκε κατά 0,7%  σε σχέση με τον Οκτώβριο έναντι ανόδου 
της κατά 0,1% που γενικά αναμενόταν και αύξησής της κατά 0,8% τον 
Οκτώβριο.  Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλε κυρίως η μείωση της παραγωγής 
στους τομείς της ενέργειας και των κεφαλαιακών αγαθών. Συνεπώς, το 
δίμηνο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου η μέση μηνιαία παραγωγή στη 
βιομηχανία αυξήθηκε σε σχέση με το γ΄ τρίμηνο κατά 0,1% (γ΄ τρίμ.  
15/β΄ τρίμ. 15: 0,2%). 
 
Μικρή επιβράδυνση παρουσίασε το Νοέμβριο ο ρυθμός αύξησης της 
προσφοράς χρήματος. Παραμένει, ωστόσο, συγκριτικά υψηλά 
αποτυπώνοντας την επίδραση των μέτρων ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ. 
Ειδικότερα, η προσφορά χρήματος βάσει του ορισμού Μ3 αυξήθηκε κατά 
5,1% ετησίως (Οκτ. 15: 5,3%) που αποτελεί έναν από τους υψηλότερους 
ρυθμούς των τελευταίων έξι ετών, ενώ βάσει του στενότερου ορισμού Μ1 
κατά 11,2%  (Οκτ.  15:  11,8%).  Σημειώνεται ότι ο μέσος ρυθμός αύξησης 
του Μ3 και του Μ1 κατά τους δέκα πρώτους μήνες του 2015 ήταν ελαφρά 
χαμηλότερος, 4,8% και 10,9% αντίστοιχα.  
 
Ταυτόχρονα,  συνεχίστηκε η άνοδος τόσο των καταθέσεων όσο και της 
τραπεζικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας. Πιο 
αναλυτικά,  οι καταθέσεις των νοικοκυριών αυξήθηκαν σε σχέση με τον 
Οκτώβριο κατά €21  δισ.  (Οκτ.  15:  €+10  δισ.)  σε αντίθεση με των 
επιχειρήσεων (εκτός του χ/ο τομέα) που μειώθηκαν κατά €8 δισ. (Οκτ. 15: 
€+34 δισ.). Κατά συνέπεια, ο ετήσιος ρυθμός ανόδου των καταθέσεων των 
νοικοκυριών διαμορφώθηκε το Νοέμβριο στο 3,2% (Οκτ. 15: 3,1%) και των 
επιχειρήσεων στο 5,4%  (Οκτ.  15:  7,0%).  Ενθαρρυντική ήταν και η εικόνα 
που προκύπτει από την πλευρά της τραπεζικής χρηματοδότησης του 
ιδιωτικού τομέα. Συγκεκριμένα, το Νοέμβριο αυξήθηκε κατά 1,3% σε 
ετήσια βάση (Οκτ. 15: 1,0%) ή κατά  1,0% (Οκτ. 15: 0,8%) εάν 
συνυπολογιστούν οι τιτλοποιήσεις και οι πωλήσεις δανείων. Η εξέλιξη 
αυτή οφείλεται στην επιτάχυνση του ρυθμού ανόδου της 
χρηματοδότησης τόσο των επιχειρήσεων (0,9%, Οκτ. 15: 0,5%), όσο και 
των νοικοκυριών (1,9%, Οκτ. 15: 1,7%). 
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ΗΠΑ 
· Πολύ σταδιακή αναμένεται να είναι η αύξηση του βασικού 

επιτοκίου της Fed. 
· Άνοδος κατά 2,0%  του πραγματικού ΑΕΠ το γ΄ σε σχέση με το β΄ 

τρίμηνο του 2015. 
· Σημαντικά υψηλότερες των προσδοκιών οι νέες θέσεις εργασίας το 

Δεκέμβριο. 
· Σε πτωτική πορεία οι πρόδρομοι επιχειρηματικοί δείκτες. 
· Διατήρηση της ανοδικής τάσης του διαθέσιμου προσωπικού 

εισοδήματος και της προσωπικής καταναλωτικής δαπάνης το 
Νοέμβριο. 

 
Δύο ήταν τα βασικά θέματα που απασχόλησαν τα μέλη της αρμόδιας για 
τη χάραξη της νομισματικής πολιτικής επιτροπής της Ομοσπονδιακής Κε-
ντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) στην τελευταία συνεδρίασή της σύμφω-
να με τα πρακτικά που δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα: η σημειούμενη 
βελτίωση των συνθηκών στην αγορά εργασίας και η εκτιμώμενη πορεία 
του πληθωρισμού. Γενικά υπήρξε σύμπνοια στο ότι το ποσοστό ανεργίας 
βρίσκεται πλέον πάρα πολύ κοντά σε αυτό που οι συμμετέχοντες εκτιμούν 
ως «φυσιολογικό» σε μακροπρόθεσμη βάση και ότι πιθανότατα η 
βελτίωση των συνθηκών θα συνεχιστεί υποβοηθούμενη από την 
ανάπτυξη της οικονομίας. Αναφορικά με τον πληθωρισμό αναγνώρισαν 
ότι ναι μεν παραμένει σχετικά χαμηλός, ωστόσο μεσοπρόθεσμα θα 
κινηθεί ανοδικά καθώς σταδιακά θα εξαλείφεται σταδιακά η επίδραση 
των χαμηλών τιμών ενέργειας.  
 
Επομένως, συμφώνησαν ομόφωνα να ξεκινήσουν την πορεία προς μία πιο 
«κανονική»  νομισματική πολιτική αυξάνοντας,  για πρώτη φορά από το 
2008, το βασικό επιτόκιο (από το 0%-0,25% στο 0,25%-0,50%). Η 
απόφαση αυτή χαρακτηρίστηκε από ορισμένα μέλη ως δύσκολη αλλά 
προτιμήθηκε αυτή η χρονική στιγμή καθώς η αναβολή της πρώτης 
αύξησης και η πραγματοποίησή της σε μεταγενέστερο χρόνο θα 
μπορούσε να  οδηγήσει τότε σε πολύ πιο απότομη ανοδική πορεία των 
επιτοκίων επηρεάζοντας αρνητικά το ρυθμό ανάπτυξης. Τονίστηκε ότι η 
εξέλιξη των οικονομικών στοιχείων είναι αυτή που θα κρίνει το χρόνο των 
επόμενων αυξήσεων και ότι η νομισματική πολιτική θα συνεχίσει να 
λειτουργεί υποστηρικτικά της ανάπτυξης. Η επανεπένδυση του κεφαλαίου 
των ομολόγων που κατέχει η Fed  και που λήγουν θα συνεχιστεί και η 
ανοδική κίνηση των επιτοκίων θα γίνεται πολύ σταδιακά,  εκτίμηση που 
ενισχύεται και από μεταγενέστερες της συνεδρίασης δηλώσεις μελών της 
Fed.  
 
Σε οριακή διαφοροποίηση του ρυθμού ανάπτυξης του γ΄ τριμήνου 
προχώρησε το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ. Ειδικότερα, συγκριτικά με 
το β΄ τρίμηνο, το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,0% (ετησιοποιημένος 
ρυθμός),  όσο και η μέση εκτίμηση της αγοράς,  έναντι ανόδου του κατά 
2,1% που ήταν η προηγούμενη εκτίμηση και 3,9% το β΄ τρίμηνο του 2015. 
Ο οριακά χαμηλότερος ρυθμός  ανάπτυξης  προήλθε κυρίως από τη μεγα- 
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λύτερη αρνητική συμβολή της μεταβολής των αποθεμάτων (-0,71  μον.  
έναντι -0,59 μον. προηγουμένως). Επίσης, σε σχέση με το γ΄ τρίμηνο του 
2014, το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,1% (β΄ τρίμ. 15: 2,7%). 
 
Παράλληλα, η εταιρική κερδοφορία (κέρδη μετά από φόρους χωρίς 
αποτίμηση αποθεμάτων και προσαρμογή αποσβέσεων κεφαλαίου) 
εκτιμάται το γ΄ τρίμηνο του 2015  στα $1,784  τρισ.  σε ετησιοποιημένη,  
εποχικά προσαρμοσμένη βάση. Έτσι, είναι αυξημένη κατά 1,3% σε σχέση 
με το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο, αλλά μειωμένη κατά 3,3% σε σχέση 
με το β  ́τρίμηνο του 2015. 
 
Πολύ καλύτερα των αναμενόμενων ήταν τα τελευταία στοιχεία για την 
αγορά εργασίας συμπληρώνοντας τρεις διαδοχικούς μήνες ιδιαίτερα 
θετικών στοιχείων. Αναλυτικότερα, από την έρευνα που βασίζεται στις 
καταστάσεις μισθοδοσίας προκύπτει ότι σε εποχικά προσαρμοσμένη 
βάση δημιουργήθηκαν το Δεκέμβριο 292  χιλ.  νέες θέσεις εργασίας,  
υπερβαίνοντας σημαντικά  το άνω όριο των προβλέψεων της αγοράς (249 
χιλ.), ενώ αναθεωρήθηκαν ανοδικά και αυτές του προηγούμενου μήνα, 
από τις 211  χιλ.  στις 252  χιλ.  Συνεπώς,  το δ΄ τρίμηνο δημιουργήθηκαν 
κατά μέσον όρο 284 χιλ. νέες θέσεις εργασίας μηνιαίως έναντι 174 χιλ. το 
γ΄ τρίμηνο. Ωστόσο, παρά τη μεγάλη βελτίωση κατά το τελευταίο τρίμηνο, 
σε επίπεδο έτους καταγράφεται υστέρηση σε σχέση με το 2014,  καθώς 
δημιουργήθηκαν συνολικά 2.650 χιλ. νέες θέσεις εργασίας έναντι 3.116 
χιλ. το 2014 (ή 221 χιλ.  νέες θέσεις εργασίας μηνιαίως έναντι 260 χιλ.  το 
2014).  
 
Ταυτόχρονα, από την έρευνα που βασίζεται στα νοικοκυριά, το ποσοστό 
ανεργίας διατηρήθηκε για τρίτο συνεχή μήνα στο 5,0%.  Ενθαρρυντική 
ένδειξη ήταν η αύξηση των εργαζομένων που υπερκάλυψε αυτήν του 
πληθυσμού, σηματοδοτώντας την επιστροφή στην αγορά εργασίας 
αξιοσημείωτου αριθμού μη οικονομικά ενεργών πολιτών. Η εξέλιξη αυτή 
απέτρεψε μεν την περαιτέρω μείωση του ποσοστού ανεργίας, οδήγησε 
όμως σε αύξηση του ποσοστού συμμετοχής του εργατικού δυναμικού στο 
σύνολο του πληθυσμού, στο 62,6% από 62,5% το Νοέμβριο. Παράλληλα, 
αμετάβλητο σε σχέση με το Νοέμβριο στο 9,9% διατηρήθηκε το σύνθετο 
ποσοστό ανεργίας (που λαμβάνει υπόψη του και άλλα στοιχεία όπως το 
ποσοστό των εργαζομένων μερικής απασχόλησης που αναζητούν 
ανεπιτυχώς να εργαστούν σε θέση με πλήρες ωράριο)  όπως και η μέση 
αμοιβή ανά ώρα εργασίας.  
 
Όσον αφορά το προσεχές διάστημα,  τα πιο πρόσφατα στοιχεία των 
πρόδρομων δεικτών φαίνεται να συνηγορούν προς μία επιβράδυνση 
του ρυθμού ανάπτυξης. Αναλυτικότερα, στις επιχειρήσεις καταγράφεται 
το Δεκέμβριο απρόσμενη, μικρή μείωση των πρόδρομων δεικτών τόσο 
στον τομέα της μεταποίησης όσο και στους λοιπούς τομείς. Συγκεκριμένα, 
ο δείκτης ISM που αφορά τους εκτός μεταποίησης τομείς διαμορφώθηκε 
στο 55,3  έναντι 56,2  που ήταν η μέση εκτίμηση της αγοράς και 55,9  το 
Νοέμβριο. Η τιμή αυτή, αν  και  η  χαμηλότερη από τον Απρίλιο του 2014, 
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παραμένει σε συγκριτικά ικανοποιητικό επίπεδο. Θετικότερη ήταν η 
εικόνα της εξέλιξης των επιμέρους δεικτών καθώς ανοδικά κινήθηκαν 
αυτοί των νέων παραγγελιών (και ιδίως από το εξωτερικό),  της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας και της απασχόλησης, ενώ αξιοσημείωτη 
πτώση εμφάνισε ο δείκτης που σχετίζεται με το χρόνο παράδοσης των 
παραγγελιών. Συνεπώς, το δ΄ τρίμηνο ο δείκτης περιορίστηκε στο 56,8 (γ΄ 
τρίμ.: 58,7). Ταυτόχρονα, νέα μείωση κατέγραψε ο δείκτης ISM στη 
μεταποίηση που παρέμεινε για δεύτερο διαδοχικό μήνα κάτω από το 
όριο του 50  που διαχωρίζει τη φάση της ανάπτυξης από αυτήν της 
ύφεσης. Συγκεκριμένα, το Δεκέμβριο μειώθηκε στο 48,2, τη χαμηλότερη 
τιμή από τον Ιούνιο του 2009, έναντι 49,2 της μέσης εκτίμησης της αγοράς 
και 48,6 το Νοέμβριο. Εντονότερη πτώση εμφάνισαν οι επιμέρους δείκτες 
της απασχόλησης και των εισαγωγών,  ενώ περιορισμένη άνοδο 
εμφάνισαν αυτοί της παραγωγής,  των νέων παραγγελιών,  των 
αποθεμάτων και των εξαγωγών. Δεδομένου, όμως, ότι η αύξηση των νέων 
παραγγελιών ήταν μικρότερη αυτής των αποθεμάτων, ο λόγος των νέων 
παραγγελιών προς τα αποθέματα εμφάνισε μικρή πτώση, στο 113,1% από 
το 113,7%.  Ανάλογη ήταν και η εικόνα του δείκτη σε επίπεδο τριμήνου 
και διαμορφώθηκε στο 49,0 (γ΄ τρίμ. 15: 51,3). 
 
Αντίθετα,  από την πλευρά του καταναλωτή η εικόνα είναι πιο 
ενθαρρυντική. Ο πρόδρομος δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης του 
Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν διαμορφώθηκε το Δεκέμβριο στο 
υψηλότερο σημείο από τον περασμένο Ιούλιο, στο 92,6 από 91,3 το 
Νοέμβριο και 92,0 που γενικά αναμενόταν. Η εξέλιξη αυτή ήταν 
αποτέλεσμα της σημαντικής ανόδου του υποδείκτη που αναφέρεται στην 
τρέχουσα περίοδο, ενώ οριακά μειωμένος ήταν αυτός που καταγράφει τις 
προσδοκίες των καταναλωτών για το προσεχές μέλλον. Συνεπώς, το δ΄ 
τρίμηνο του 2015  η μέση τιμή του δείκτη υπερκέρασε αυτήν του γ΄ 
τριμήνου (90,7)  και ήταν περίπου ίση με τη μέση τιμή του 2015  (92,9, 
2014: 84,1) που ήταν η υψηλότερη από το 2004. Ανοδικά κινήθηκε και ο 
αντίστοιχος δείκτης του Conference Board  που ανήλθε στο 96,5 έναντι 
92,6 το Νοέμβριο, υπερβαίνοντας το άνω όριο των εκτιμήσεων της 
αγοράς (95,0). Βελτίωση παρουσίασαν και οι δύο επιμέρους δείκτες, με 
εντονότερη αυτού που αποτυπώνει την αντίληψη των καταναλωτών για 
την τρέχουσα κατάσταση (κυρίως λόγω της θετικότερης εικόνας τους για 
την αγορά εργασίας). Συνεπώς, η μέση τιμή του δείκτη το δ΄ τρίμηνο 
διαμορφώθηκε στο 96,1,  ελαφρά χαμηλότερα έναντι τόσο του γ΄ 
τριμήνου (98,3), όσο και της μέσης τιμής του 2015 (98,0, 2014: 86,9). 
 
Διατηρήθηκε το Νοέμβριο η ανοδική τάση τόσο του προσωπικού 
εισοδήματος, όσο και της προσωπικής καταναλωτικής δαπάνης. 
Ειδικότερα, βάσει των εποχικά εξομαλυμένων στοιχείων και σε τρέχουσες 
τιμές, το προσωπικό και το διαθέσιμο προσωπικό εισόδημα αυξήθηκαν 
σε σχέση με τα αντίστοιχα του Οκτωβρίου κατά 0,3%  έκαστο (Οκτ.  
15/Σεπτ. 15: 0,4% έκαστο), ως συνέπεια κυρίως της αύξησης των 
εισοδημάτων από μισθωτή εργασία.   Με τον ίδιο ρυθμό  αυξήθηκε και η 
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προσωπική καταναλωτική δαπάνη (0,3%, Οκτ. 15/Σεπτ. 15: 0,0%), 
τροφοδοτούμενη από τις υψηλότερες δαπάνες για αγαθά (διαρκή και μη). 
Ταυτόχρονα, ο δείκτης τιμών της προσωπικής καταναλωτικής δαπάνης 
(PCE) παρότι αυξήθηκε κατά 0,4% σε ετήσια βάση (Οκτ. 15: 0,2%) 
εξακολουθεί να αποκλίνει από το στόχο της Fed  (2%).  Εάν,  μάλιστα,  
αφαιρεθεί η επίδραση των τροφίμων και της ενέργειας (core PCE), ο 
δείκτης παρέμεινε αμετάβλητος στο 1,3% σε ετήσια βάση. Επομένως, 
απομονώνοντας την επίδραση των τιμών,  το διαθέσιμο προσωπικό 
εισόδημα και η προσωπική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκαν σε 
μηνιαία βάση κατά 0,2% και 0,3% αντίστοιχα (Οκτ. 15: 0,3% και 0,0% 
αντίστοιχα). 
 
Συρρίκνωση παρουσίασε το Νοέμβριο το έλλειμμα του εμπορικού 
ισοζυγίου και διαμορφώθηκε, σε εποχικά προσαρμοσμένη βάση, στα 
$42,4  δισ.  έναντι ελλείμματος $44,6  δισ.  τον Οκτώβριο και που γενικά 
εκτιμούσε η αγορά. Η εξέλιξη αυτή ήταν απόρροια της εντονότερης 
μείωσης των εισαγωγών από αυτήν των εξαγωγών (-1,7%  έναντι -0,9%  
αντίστοιχα).  Συνεπώς, το δίμηνο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου το μέσο μηνιαίο 
έλλειμμα διαμορφώθηκε στα $43,5 δισ. (γ΄ τρίμ. 15: $-44,6 δισ.). 

 
Συνεχίζεται η ήπια ανάκαμψη στην αγορά κατοικίας, εξέλιξη που 
ευνοείται από τη βελτίωση των συνθηκών στην αγορά εργασίας,  τον 
χαμηλό πληθωρισμό και τα ακόμη ελκυστικά επιτόκια των στεγαστικών 
δανείων. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, αυξημένες ήταν το 
Νοέμβριο οι πωλήσεις νεόδμητων κατοικιών που σε ετησιοποιημένη, 
εποχικά προσαρμοσμένη βάση εκτιμώνται στις 490 χιλ. έναντι 470 χιλ. τον 
Οκτώβριο, ελαφρά χαμηλότερες όμως από ό,τι γενικά αναμενόταν (503 
χιλ.). Παράλληλα, αξιοσημείωτη άνοδο κατέγραψαν τον Οκτώβριο οι τιμές 
των κατοικιών συγκρινόμενες με ένα μήνα πριν. Ειδικότερα, βάσει του 
δείκτη S&P Case-Shiller, οι τιμές στις 20 μεγαλύτερες αμερικανικές πόλεις 
αυξήθηκαν κατά 0,8%  σε μηνιαία,  εποχικά προσαρμοσμένη βάση έναντι 
ανόδου τους κατά 0,5% τον αμέσως προηγούμενο μήνα.  Σε ετήσια βάση 
οι τιμές αυξήθηκαν κατά 5,5%  έναντι 5,4%  το Σεπτέμβριο.  Αντίθετα,  
απρόσμενα μειωμένες κατά 0,4% ήταν το Νοέμβριο σε σχέση με τον 
Οκτώβριο οι δαπάνες του κατασκευαστικού κλάδου έναντι ανόδου τους 
κατά 0,7%  που γενικά αναμενόταν και κατά 0,3%  τον Οκτώβριο (αρχικά:  
1,0%). Η εξέλιξη αυτή ήταν αποτέλεσμα της μείωσης των εκτός κατοικιών 
δαπανών. Επιπλέον, αναθεωρήθηκαν πτωτικά και οι δαπάνες αρκετών 
προηγούμενων μηνών. 
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ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ 
 

KINA 

· Μεγάλη πτώση των χρηματιστηριακών αξιών τις πρώτες ημέρες 
του 2016. 

· Σημαντική συρρίκνωση των συναλλαγματικών διαθεσίμων της 
Κίνας το Δεκέμβριο. 

· Περαιτέρω πτώση του μεταποιητικού τομέα το Νοέμβριο. 
 

Έντονα πτωτικά ξεκίνησαν τη νέα χρονιά οι χρηματιστηριακές αγορές 
στην Κίνα εν μέσω αμφιβολιών σχετικά με τη δυνατότητα διατήρησης 
σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα ενός υψηλού ρυθμού ανάπτυξης της 
οικονομίας της (περί του 6,5%-7,0%). Ο προβληματισμός εγείρεται 
δεδομένου των χρόνιων διαρθρωτικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η 
οικονομία της Κίνας και της προσπάθειας μεταβολής του αναπτυξιακού 
υποδείγματός της που μετατοπίζει το κέντρο βάρους  της ανάπτυξης στην 
εσωτερική κατανάλωση από τις εξαγωγές και τις επενδύσεις που ήταν έως 
σήμερα. Ειδικότερα, ο σημαντικότερος χρηματιστηριακός δείκτης, ο 
Shanghai Composite, έχασε έως και τις 14/1 το 15,02% της αξίας που είχε 
στις 31/12/2015. Το κλίμα της αγοράς επιδεινώθηκε περαιτέρω από την 
εφαρμογή από τις αρχές του χρόνου διαδικασίας που προέβλεπε την 
αυτόματη διακοπή της συνεδρίασης που ενεργοποιήθηκε όταν η πτώση 
έφθασε το 7%, κάτι που συνέβη δύο ημέρες, εξέλιξη που οδήγησε στην 
αναστολή εφαρμογής αυτής της διαδικασίας.  Όπως ήταν αναμενόμενο, η 
έντονη πτώση της χρηματιστηριακής αγοράς της Κίνας επηρέασε 
δυσμενώς τις χρηματιστηριακές αγορές παγκοσμίως και επέτεινε την 
πίεση στη συναλλαγματική ισοτιμία του γουάν.  Συνεπώς,  τις πρώτες 
ημέρες του 2016 η συναλλαγματική ισοτιμία του γουάν με το δολλάριο 
βρέθηκε στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων πέντε ετών. 

Την ιστορικά μεγαλύτερη συρρίκνωση σε επίπεδο μήνα κατέγραψαν το 
Δεκέμβριο τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της Κίνας ως αποτέλεσμα της 
προσπάθειας της κεντρικής τράπεζας να στηρίξει τη συναλλαγματική 
ισοτιμία του γουάν. Συγκεκριμένα, περιορίστηκαν κατά $107,9 δισ. 
συγκριτικά με το Νοέμβριο και διαμορφώθηκαν στα $3.330,4  δισ.,  
επίπεδο που είναι το χαμηλότερο από το Δεκέμβριο του 2012. 
Σημειώνεται,  ωστόσο,  ότι σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα της Κίνας η 
ισοτιμία του γουάν στα τέλη του 2015 συγκριτικά με τις 31/12/2014  
παρέμεινε γενικά σταθερή σε σχέση με τα καλάθια νομισμάτων που αυτή 
εξετάζει. Παράλληλα, το Δεκέμβριο καταγράφηκε απρόσμενη διεύρυνση 
του πλεονάσματος του εμπορικού ισοζυγίου στα $60,1 δισ. έναντι $54,1 
δισ.  το Νοέμβριο.  Ανησυχητική,  ωστόσο,  ένδειξη για την εγχώρια ζήτηση 
κατά τους προσεχείς μήνες αποτελεί η συνεχιζόμενη για 14ο μήνα μείωση 
των εισαγωγών (-7,6% σε ετήσια βάση). Ταυτόχρονα, μειωμένες για έκτο 
διαδοχικό μήνα ήταν και οι εξαγωγές (-1,4%). 
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Συνεχίστηκε το Δεκέμβριο η πτωτική πορεία του μεταποιητικού τομέα 
της Κίνας καθώς ο πρόδρομος δείκτης Caixin  PMI  στη μεταποίηση που 
εξάγει η εταιρεία Markit  διαμορφώθηκε στο 48,2  έναντι 48,6  το 
Νοέμβριο. Η τιμή αυτή αποτελεί τη χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 
τριών μηνών και δεδομένου ότι υπολείπεται του ορίου του 50, 
υποδηλώνει ότι ο τομέας της μεταποίησης βρίσκεται σε ύφεση για δέκατο 
διαδοχικό μήνα επηρεάζοντας αρνητικά και το ρυθμό ανάπτυξης της 
κινεζικής οικονομίας.  Η αδύναμη ζήτηση τόσο από το εσωτερικό όσο και 
από το εξωτερικό αποτελεί το βασικό παράγοντα για αυτήν την εξέλιξη.  

Οριακή άνοδο εμφάνισε το Δεκέμβριο ο πληθωρισμός και διαμορφώθηκε 
σε ετήσια βάση στο 1,6%  από 1,5%  το Νοέμβριο. Στην εξέλιξη αυτή 
σημαντική συμβολή είχε η επιτάχυνση της ανόδου των τιμών των 
τροφίμων.  Αν όμως αφαιρεθεί η επίδραση των τροφίμων και της 
ενέργειας, ο πληθωρισμός παρέμεινε στο 1,5%, όσο δηλαδή ήταν και τους 
δύο προηγούμενους μήνες. Συνεπώς, το δ΄ τρίμηνο ο μέσος πληθωρισμός 
μειώθηκε στο 1,5%  (γ΄ τρίμ.  15:  1,7%),  ενώ συνολικά το 2015  στο 1,4%  
(2014: 2,0%). 
 
 
ΙΑΠΩΝΙA 

· Αύξηση του βασικού δομικού πληθωρισμού τον Νοέμβριο. 

· Υποχώρηση της βιομηχανικής παραγωγής και των παραγγελιών το 
Νοέμβριο. 

Αύξηση του βασικού δομικού πληθωρισμού (εξ. νωπών τροφίμων) και του 
δομικού πληθωρισμού (εξ. τροφίμων και ενέργειας) σημειώθηκε τον 
Νοέμβριο στην Ιαπωνία. Συγκεκριμένα, ο βασικός δομικός πληθωρισμός 
ανήλθε στο 0,1% (Οκτ.  15: -0,1%) ενώ ο δομικός πληθωρισμός στο 0,9% 
(Οκτ. 15: 0,7%). Ωστόσο, ο γενικός πληθωρισμός παρέμεινε σταθερός στο 
0,3%. Για την περιοχή του Τόκιο, ο βασικός δομικός πληθωρισμός (εξ. 
νωπών τροφίμων) του Δεκεμβρίου αυξήθηκε στο 0,1% (Νοέμ. 15: 0,0%), ο 
δομικός πληθωρισμός (εξ. τροφίμων και ενέργειας) παρέμεινε στάσιμος 
στο 0,6% ενώ ο γενικός πληθωρισμός υποχώρησε στο 0,0% (Νοέμ. 15: 
0,1%). 

 

Η βιομηχανική παραγωγή σημείωσε τον Νοέμβριο συρρίκνωση τόσο σε 
μηνιαία βάση -1,0%  (Οκτ.  15:  1,4%)  όσο και σε ετήσια -0,1%  (Οκτ.  15:  
0,3%).  Παράλληλα,  υποχώρηση 14,4%  σημειώθηκε τον Νοέμβριο σε 
μηνιαία βάση και στις παραγγελίες μηχανημάτων (εξ. ειδών υψηλής 
μεταβλητότητας) (Οκτ.  15:  10,7%).  Σημειώνεται πως σε μηνιαία βάση η 
βιομηχανική παραγωγή και οι παραγγελίες μηχανημάτων (εξ. ειδών 
υψηλής μεταβλητότητας) υποχώρησαν ύστερα από δύο μήνες συνεχούς 
ανόδου. Επιπλέον, ο πρόδρομος δείκτης Nikkei PMI στη μεταποίηση 
παρέμεινε σταθερός τον Δεκέμβριο στις 52,6 μονάδες ύστερα από δύο 
μήνες ανόδου. Επιπρόσθετα, αύξηση σημειώθηκε τον Νοέμβριο στο 
ποσοστό ανεργίας που άγγιξε το 3,3% (Οκτ. 15: 3,1%). 
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Πηγή: TR Datastream. 
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Ημερομηνία 
Ανακοίνωσης Ανακοινώσεις / Γεγονότα Περίοδος Αναφοράς 

 
ΗΠΑ 

 
08/01/16 Στοιχεία για την Αγορά Εργασίας Δεκέμβριος 2015 
13/01/16 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Δεκέμβριος 2015 
15/01/16 Λιανικές Πωλήσεις Δεκέμβριος 2015 
15/01/16 Εταιρικά αποθέματα Νοέμβριος 2015      
15/01/16 Δείκτης Τιμών Παραγωγού Δεκέμβριος 2015 

15/01/16 Πρόδρομος Δείκτης Εμπιστοσύνης Καταναλωτή 
(Παν/μιο Μίσιγκαν) 

Ιανουάριος 2016         
(1η εκτ.) 

15/01/16 Βιομηχανική Παραγωγή Δεκέμβριος 2015 
19/01/16 Πρόδρομος Δείκτης Κατασκευαστών Κατοικιών (NAHB) Ιανουάριος 2016         
20/01/16 Στοιχεία Ενάρξεων Ανέγερσης Νέων Κατοικιών Δεκέμβριος 2015 
20/01/16 Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Δεκέμβριος 2015 

 
ΕΥΡΩΖΩΝΗ 

 
13/01/16 Βιομηχανική Παραγωγή Νοέμβριος 2015      
15/01/16 Στοιχεία Εξωτερικού Εμπορίου Νοέμβριος 2015      
19/01/16 Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Δεκέμβριος 2015 
19/01/16 Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές Νοέμβριος 2015      
20/01/16 Δείκτης Τιμών Κατοικιών Γ΄ Τρίμηνο 2015 
21/01/16 Πρόδρομος Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος 2016 (1η εκτ.) 
21/01/16 Συνεδρίαση Δ.Σ. της ΕΚΤ - 
22/01/16 Στοιχεία για το Δημόσιο  Χρέος & Έλλειμμα Γ΄ Τρίμηνο 2015 
22/01/16 Πρόδρομος Επιχειρηματικός Δείκτης PMI (σύνθετος) Ιανουάριος 2016 (1η εκτ.) 

 
ΕΛΛΑΔΑ 

 
08/01/16 Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής Νοέμβριος 2015      
13/01/16 Εθνικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Δεκέμβριος 2015 
13/01/16 Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Δεκέμβριος 2015 
14/01/16 Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία Νοέμβριος 2015      
15/01/16 Οικοδομική Δραστηριότητα Οκτώβριος 2015 
19/01/16 Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία Νοέμβριος 2015      

20/01/16 Τριμηνιαίοι Μη Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί 
Γενικής Κυβέρνησης Γ΄ Τρίμηνο 2015 

20/01/16 Ισοζύγιο Πληρωμών Νοέμβριος 2015 

22/01/16 Τριμηνιαίοι Μη Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί 
Θεσμικών Τομέων Γ΄ Τρίμηνο 2015 

28/01/16 Πρόδρομος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος Ιανουάριος 2016 
29/01/16 Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο Νοέμβριος 2015 
29/01/16 Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία Δεκέμβριος 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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