
 

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 (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 πολιτικά πανηγυρικό τόνο εισήλθε η νέα χρονιά καθώς η Ελλάδα ανέλαβε 
από την 1/1 την εκ περιτροπής εξάμηνη προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ. 
Πολλές σίγουρα οι προκλήσεις που το 2014 η χώρα θα κληθεί να 
αντιμετωπίσει, οι δυσκολίες εν πολλοίς γνωστές όπως και τα 
προαπαιτούμενα που θα πρέπει να εκπληρωθούν προκειμένου να εγκριθεί η 
χορήγηση των επόμενων δόσεων του προγράμματος στήριξης, αλλά και η 
ελπίδα ότι το τρέχον έτος θα σηματοδοτήσει το τέλος της πολύχρονης 
ύφεσης. Επίσης, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από την ελληνική πλευρά 
προσδοκάται η επικύρωση από τη Eurostat, τον Απρίλιο, των 
δημοσιονομικών στοιχείων του 2013 καθώς βάσιμα θεωρεί ότι τα στοιχεία 
θα επιτρέψουν να ξεκινήσει η συζήτηση με τους Ευρωπαίους εταίρους με 
στόχο την επαναφορά του ελληνικού δημόσιου χρέους σε πιο βιώσιμα 
επίπεδα. Αναμφισβήτητα, οι απαντήσεις που θα δοθούν σε αυτά και άλλα 
συναφή ερωτήματα θα επηρεάσουν καθοριστικά τις εξελίξεις στην ελληνική 
οικονομία και κοινωνία τα επόμενα έτη.  Αναφορικά με τα πρόσφατα 
δημοσιευμένα στοιχεία, σχετικά με την εκτέλεση του κρατικού 
προϋπολογισμού, τα πρώτα στοιχεία ήταν ενθαρρυντικά καθώς το έλλειμμα 
διαμορφώθηκε το 2013 σε €5.353 εκατ.,  σημαντικά χαμηλότερο τόσο αυτού 
του 2012 (-€15,7 δισ.), όσο και του στόχου (-€6,1 δισ.) ενώ καταγράφηκε 
πρωτογενές πλεόνασμα €691 εκατ. Παράλληλα, βελτιωμένο ήταν το 
έλλειμμα του ισοζυγίου πληρωμών τον Οκτώβριο ενώ συνεχίζεται η 
αποκλιμάκωση των τιμών. Αντίθετα, καταγράφηκε ελαφρά επιδείνωση του 
οικονομικού κλίματος το Δεκέμβριο και περαιτέρω άνοδος του ποσοστού 
ανεργίας τον Οκτώβριο στο 27,8%.  
 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 
Ευνοϊκή προοπτική έχει διαμορφωθεί για την ανάπτυξη στις ΗΠΑ,  αλά και σε 
μικρότερο βαθμό στην Ευρωζώνη. Η αμερικανική οικονομία κατέγραψε κατά τη 
διάρκεια του γ’  τριμήνου του 2013  ρυθμό ανάπτυξης 4%,  ενώ για τα επόμενα 
τρίμηνα διαφαίνεται ότι μπορεί να διατηρηθεί στο ικανοποιητικό επίπεδο του 
3,0%-3,5%. Επιπλέον, οι δύο πολιτικές παρατάξεις έχουν καταλήξει σε συμφωνία 
για την επίλυση των διαφωνιών στα δημοσιονομικά ζητήματα,  ενώ η 
Ομοσπονδιακή Τράπεζα είναι έχει αποδείξει ότι είναι διατεθειμένη να 
αναστρέψει την πολιτική της με πολύ προσεκτικό τρόπο, ώστε να μην 
διαταραχτεί η βελτίωση στην αγορά εργασίας και γενικά στο σύνολο της 
πραγματικής οικονομίας. Παράλληλα, στην Ευρωζώνη η ενίσχυση της 
πλειοψηφίας των πρόδρομων δεικτών όπως και η ακολουθούμενη πολιτική της 
ΕΚΤ προμηνύουν την ανάκαμψη της οικονομίας, η οποία όμως θα χρειαστεί 
μακρύ χρονικό διάστημα για τη βελτίωση της αγοράς εργασίας,  που 
χαρακτηρίζεται από το απογοητευτικά υψηλό ποσοστό ανεργίας (12,1%).   
 
 
Ηλίας Λεκκός 
Group Chief Economist 
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ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
ΕΛΛΑΔΑ 

· Δημοσιεύτηκε από την ΤτΕ η Ενδιάμεση Έκθεσή της για τη 
Νομισματική Πολιτική. 

· Στα €5.353  εκατ.  το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού το 
2013. Στα €691 εκατ. το πρωτογενές πλεόνασμα, βάσει 
προσωρινών στοιχείων.  

· Ελαφρά επιδείνωση του οικονομικού κλίματος το Δεκέμβριο. 
· Στο -1,7% ο πληθωρισμός το Δεκέμβριο. Στο -0,9% για το 2013. 
· Στο 27,8% το ποσοστό ανεργίας τον Οκτώβριο. 
· Περαιτέρω πτώση το Νοέμβριο της βιομηχανικής παραγωγής. 
· Μείωση των δεικτών κύκλου εργασιών και όγκου στο λιανικό 

εμπόριο τον Οκτώβριο. 
· Έλλειμμα €351 εκατ. στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών τον 

Οκτώβριο. 
· Στο -3,8% ο ετήσιος ρυθμός μείωσης της τραπεζικής χρηματοδό-

τησης το Νοέμβριο. 
 
Στις 17/12  δημοσιοποίησε η ΤτΕ την Ενδιάμεση Έκθεσή της για τη 
Νομισματική Πολιτική. Εκτιμά ότι η οικονομία έχει εισέλθει πια σε τροχιά 
σταθεροποίησης και ότι βάσιμα αναμένεται ο τερματισμός της ύφεσης 
και η έναρξη της ανάκαμψης της οικονομίας εντός του 2014. Υπό την 
προϋπόθεση, όμως, όπως τονίζει, ότι θα συνεχιστεί η απαρέγκλιτη εφαρ-
μογή του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής και θα επιταχυν-
θεί η διαδικασία αναδιάρθρωσης της οικονομίας μέσω της υλοποίησης 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων έτσι ώστε να μεταφερθούν επενδυτικοί 
πόροι και να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας σε τομείς διεθνώς εμπορεύ-
σιμων αγαθών και υπηρεσιών. Να επιτευχθεί, με άλλα λόγια, η αλλαγή 
του αναπτυξιακού προτύπου. Μεταξύ των θετικών εξελίξεων του 2013 
αναφέρει την πρόοδο της δημοσιονομικής προσαρμογής και την καταγρα-
φή πρωτογενούς πλεονάσματος για πρώτη φορά μετά από χρόνια, την 
ηπιότερη ύφεση, τη σταδιακή εμπέδωση της εμπιστοσύνης στις προοπτι-
κές της ελληνικής οικονομίας, την πρόοδο στο πρόγραμμα ιδιωτικοποιή-
σεων, την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμά-
των και την αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα χωρίς να διαταραχθεί η 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Ειδικά, για τη χρηματοδότηση της 
οικονομίας από τις τράπεζες, η ΤτΕ θεωρεί ότι οι δυνατότητες χορήγησης 
νέων δανείων παραμένουν βραχυχρόνια πολύ περιορισμένες καθώς 
υπάρχουν ακόμα πολλοί παράγοντες που επιδρούν αρνητικά στην 
πιστοδοτική ικανότητα των τραπεζών. Μεταξύ των σημαντικότερων είναι 
η συσσώρευση δανείων σε καθυστέρηση. Συγκεκριμένα, υπολογίζει ότι τα 
μη εξυπηρετούμενα δάνεια των ελληνικών εμπορικών τραπεζών στα τέλη 
Ιουνίου 2013 ανήλθαν στο 29,3% των δανείων (Δεκ. 12: 24,5%) εκ των 
οποίων τα στεγαστικά στο 24,0%  (Δεκ.  12:  21,4%),  τα καταναλωτικά στο 
43,8% (Δεκ. 12: 38,8%) και τα επιχειρηματικά στο 29,2% (Δεκ. 12: 23,4%). 
 
Ενθαρρυντικά ήταν τα πρώτα στοιχεία για την εκτέλεση του κρατικού 
προϋπολογισμού το Δεκέμβριο. Συγκεκριμένα, το έλλειμμα του κρατικού 
προϋπολογισμού διαμορφώθηκε το 2013 σε €5.353 εκατ., σημαντικά 
χαμηλότερο τόσο αυτού του 2012 (-€15,7 δισ.), όσο και του στόχου        
(-€6,1 δισ.).  Ταυτόχρονα,  επιτεύχθηκε  πρωτογενές  πλεόνασμα  ύψους 
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ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
 

 

 
 

Σημειώσεις: (1) Στόχοι όπως επικαιροποιήθηκαν μετά τη ψήφιση του Π/Υ 2014. (2) Εκτιμήσεις όπως αποτυπώνονται στο επικαιροποιημένο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016. (3) Ετήσιες εκτιμήσεις όπως αποτυπώνονται στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2014. (4) Περιλαμβάνεται το ποσό των €2.033 
εκατ. από τη μεταφορά των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων από τις κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος (Securities Market Programme-SMPs). Τονίζεται 
ότι τα έσοδα αυτά δεν είχαν προβλεφθεί αρχικά στον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2013, καθώς η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 26ης-27ης Νοεμβρίου 
2012,  ελήφθη μεταγενέστερα δηλαδή μετά την ψήφιση του Κρατικού Προϋπολογισμού από τη Βουλή των Ελλήνων.  5)  Από τις πρωτογενείς δαπάνες και 
συγκεκριμένα την κατηγορία Γ.8  Λοιπές επιχορηγήσεις και εισφορές σε διεθνείς Οργανισμούς,  στην στήλη Εκτιμήσεις Επικαιροποιημένου ΜΠΔΣ,  ποσό ύψους €13 
εκατ. έχει μεταφερθεί στην Συμμετοχή στην αύξηση ΜΚ λοιπών Διεθνών Οργανισμών και αφορά συμμετοχή της χώρας στο ΜΚ του Διεθνή Οργανισμού Ανάπτυξης 
(International Development Organization), της Τράπεζας Εύξεινου Πόντου, κλπ. Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών, Piraeus Bank calculations 

 
€691 εκατ. έναντι στόχου για πλεόνασμα €15 εκατ. Έτσι, καθίσταται 
εφικτή η επίτευξη του στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα €812 εκατ. σε 
επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης (βάσει του ορισμού του Προγράμματος 
Στήριξης). Αναλυτικότερα, ο τακτικός προϋπολογισμός εμφάνισε το 2013 
έλλειμμα €3,3  δισ.  έναντι στόχου ελλείμματος €4,6  δισ.  Τα έσοδα προ 
επιστροφών φόρων ανήλθαν σε €51.073 εκατ. έναντι στόχου €50.921 
εκατ.,  έχοντας συμπεριλάβει και τα έσοδα από τη μεταφορά των 
αποδόσεων από τη διακράτηση ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου στα 
χαρτοφυλάκια των κεντρικών τραπεζών του Ευρωσυστήματος (SMPs). 
Παράλληλα, οι επιστροφές φόρων υστερούν ελαφρά έναντι του στόχου 
αλλά -με σκοπό την καλύτερη σύγκριση των μεγεθών καθώς στο στόχο 
δεν είχε τεθεί διάκριση μεταξύ τρέχουσας χρήσης και παρελθόντων ετών- 
το ποσό που υπολείπεται (€82 εκατ.) είναι μικρότερο από τις επιστροφές 
φόρων παρελθόντων ετών (€642 εκατ.). Ταυτόχρονα, οι δαπάνες του 
τακτικού προϋπολογισμού είναι μειωμένες έναντι του στόχου λόγω, 
κυρίως, των χαμηλότερων πρωτογενών δαπανών. Τέλος, στο ΠΔΕ 
εκταμιεύθηκε το σύνολο του προϋπολογισθέντος ποσού ύψους €6.650 
εκατ.  οδηγώντας σε έλλειμμα €2.075  εκατ.  –μεγαλύτερο έναντι του 
στόχου των €1.514 εκατ. λόγω μειωμένων εσόδων. 
 
Το Δεκέμβριο, σύμφωνα με τα εποχικά εξομαλυμένα στοιχεία της ΕΕ,  ο 
δείκτης οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα υποχώρησε ελαφρά στις 
90,9 μνδ. έναντι 91,2 μνδ. το Νοέμβριο, αποκλίνοντας ακόμη περισσότερο 

 

 
 

 

 
 

2012 2013

Ιαν.-Δεκέμβριος
Ιαν.-

Δεκέμβριος
Επικαιροποιημένοι 

Στόχοι (1) Διαφορά Εκτιμήσεις(2) 

ΜΠΔΣ 2013-2016

Εκτιμήσεις 
πραγματοποιήσεων 

(3)

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

Καθαρά έσοδα 48,325 48,339 14 48,106 233 46,727 48,106

Έσοδα προ επιστροφών φόρων(4) 51,482 51,073 -409 50,921 152 49,542 50,921
Ειδικά έσοδα από εκχώρηση αδειών και δικαιωμάτων του 
Δημοσίου 

15 86 71 86 0 86 86

Επιστροφές φόρων 3,172 2,819 -353 2,901 -82 2,901 2,901

Δαπάνες 61,500 51,617 -9,883 52,677 -1,060 53,457 52,677

Πρωτογενείς δαπάνες(5) 47,529 44,050 -3,479 44,831 -781 45,150 44,831

Εξοπλιστικά Προγράμματα (σε ταμειακή βάση) 410 517 107 650 -133 750 650

Καταπτώσεις εγγυήσεων  796 879 83 956 -77 1,027 956

σε φορείς εντός της γενικής κυβέρνησης (καθαρή βάση) 680 514 -166 522 -9 558 522

σε φορείς εκτός της γενικής κυβέρνησης 117 365 248 434 -68 469 434

Τόκοι (σε καθαρή βάση) 12,224 6,044 -6,180 6,100 -56 6,400 6,100

Προμήθεια εκταμίευσης δανείων στο EFSF 541 127 -414 140 -13 130 140

Έλλειμμα(-) ή Πλεόνασμα (+) Τ.Π. -13,175 -3,278 9,897 -4,571 1,293 -6,730 -4,571

ΠΔΕ

Έσοδα 3,601 4,575 974 5,136 -561 5,136 5,136

Δαπάνες 6,114 6,650 536 6,650 0 6,850 6,650

Έλλειμμα(-) ή Πλεόνασμα (+) Π.Δ.Ε. -2,513 -2,075 438 -1,514 -561 -1,714 -1,514

0 0 0 0 0

Ισοζύγ ιο Κρατικού Προυπολογισμού -15,688 -5,353 10,335 -6,085 732 -8,444 -6,085

Πρωτογενές Αποτέλεσμα Κρατικού Προυπολογισμού -3,464 691 4,155 15 676 -2,044 15

Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού 2013

εκατ. € (τροποποιημένη ταμειακή βάση) Διαφορά

Ιαν.-Δεκέμβριος 2013 2013
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 από τους αντίστοιχους στην Ευρωζώνη (100,0 μνδ.) και την ΕΕ (103,5 
μνδ.). Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στις δυσμενέστερες προσδοκίες στις κατα-
σκευές που αντιστάθμισαν τις ευνοϊκότερες εκτιμήσεις και προβλέψεις 
στη βιομηχανία, τις υπηρεσίες, το λιανικό εμπόριο όσο και τη βελτίωση 
του δείκτη εμπιστοσύνης καταναλωτών. Ειδικότερα, οι εκτιμήσεις των 
επιχειρήσεων στις κατασκευές χειροτέρευσαν και ο δείκτης υποχώρησε 
στις -39,4  μνδ.  έναντι -33,4  μνδ.  τον προηγούμενο μήνα,  λόγω των πιο 
απαισιόδοξων προβλέψεων για την εξέλιξη της απασχόλησης παρότι οι 
εκτιμήσεις για το πρόγραμμα εργασιών βελτιώθηκαν ελαφρά.  Από την 
άλλη πλευρά,  σημαντική βελτίωση εμφάνισε ο δείκτης προσδοκιών στις 
υπηρεσίες (Δεκ.  ’13:  -4,9  μνδ.,  Νοέμ.  ’13:  -8,1  μνδ.),  εξέλιξη που αποδί-
δεται στις πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις για την τρέχουσα επιχειρηματική 
κατάσταση και την εξέλιξη της ζήτησης βραχυπρόθεσμα, αν και οι εκτιμή-
σεις για το τρέχον επίπεδο ζήτησης ήταν περισσότερο αρνητικές. Βελτιω-
μένη εικόνα παρουσίασε και ο δείκτης προσδοκιών στο λιανικό εμπόριο   
(-15,0 μνδ.  από -18,1 μνδ.)  ως αποτέλεσμα του μετριασμού των απαισιό-
δοξων εκτιμήσεων των επιχειρήσεων για την τρέχουσα επιχειρηματική 
δραστηριότητα και προβλέψεων για  τη μελλοντική πορεία των πωλήσεών 
τους. Το ύψος των αποθεμάτων παρέμεινε σε χαμηλότερο από το 
κανονικό για την εποχή επίπεδο. Οριακή μεταβολή εμφάνισαν οι 
επιχειρηματικές προσδοκίες στη βιομηχανία (Δεκ. ’13: -10,6 μνδ., Νοέμ. 
’13:  -11,0  μνδ.)  λόγω των σημαντικά θετικότερων προβλέψεων για την 
παραγωγή τους προσεχείς μήνες ενώ,  αντίθετα,  οι εκτιμήσεις για το 
επίπεδο παραγγελιών ήταν ελαφρά πιο απαισιόδοξες. Ως προς τα 
αποθέματα έτοιμων προϊόντων καταγράφηκε αύξησή τους παρότι ήδη 
διατηρούνταν σε υψηλότερο από το κανονικό για την εποχή επίπεδο. 
Τέλος, λιγότερο απαισιόδοξοι παρουσιάστηκαν οι καταναλωτές με το 
σχετικό δείκτη εμπιστοσύνης να διαμορφώνεται το Δεκέμβριο στις -63,3 
μνδ., (Νοέμ. ’13: -66,7 μνδ.), λόγω των λιγότερο αρνητικών προβλέψεών 
τους για τη μελλοντική οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους, τη 
γενικότερη κατάσταση της οικονομίας κατά τη διάρκεια του επόμενου 
χρόνου και την εξέλιξη της ανεργίας που εν μέρει μετριάστηκαν από τις 
αρνητικότερες απαντήσεις σχετικά με την πρόθεσή τους για αποταμίευση. 
 
Στις 7 Ιανουαρίου το ελληνικό Δημόσιο προχώρησε σε δημοπρασία εντό-
κων γραμματίων (ΕΓΕΔ) διάρκειας 26 εβδομάδων όπου συμμετείχαν οι 
Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς με στόχο την άντληση ποσού €1,25 
δισ. Οι συνολικές προσφορές υπερκάλυψαν 2,07 φορές το ζητούμενο πο-
σό. Συνολικά έγινε αποδεκτό ποσό ύψους €2 δισ. με απόδοση 4,10%. Επί-
σης, σε δεύτερη δημοπρασία ΕΓΕΔ τρίμηνης διάρκειας, στις 14 Ιανουαρί-
ου,  για την άντληση ποσού €1,25  δισ.,  ο στόχος  υπερκαλύφθηκε κατά 
2,05 φορές. Συνολικά έγινε αποδεκτό ποσό ύψους 2 δισ. με απόδοση 
3,75%. 
 
Σε λιγότερο αρνητικό έδαφος βρέθηκε ο πληθωρισμός το Δεκέμβριο και 
διαμορφώθηκε σε ετήσια βάση στο -1,7% έναντι -2,9% το Νοέμβριο και 
0,8% τον περυσινό Δεκέμβριο, υποδηλώνοντας υποχώρηση των τιμών για 
δέκατο διαδοχικό μήνα. Τη μεγαλύτερη επίδραση στο δείκτη άσκησε η 
πτώση  του  επιμέρους  δείκτη  τιμών των υπηρεσιών (εκτός  ηλεκτρισμού) 

Δείκτης Οικονομικού Κλίματος (sa) 

Πηγή: European Commission, DG ECFIN  

 

  
  

  

  
  
Επίπτωση από τους επιμέρους δείκτες στην ετήσια 

μεταβολή στον πληθωρισμό 
  

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Piraeus Bank Research  
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και δευτερευόντως των αγαθών (εκτός των καυσίμων). Αντίθετα, ελαφρά 
ανοδικά κινήθηκε ο δείκτης τιμών της ενέργειας. Συνολικά για το 2013, οι 
τιμές μειώθηκαν κατά μέσον όρο 0,9% έναντι ανόδου τους κατά 1,5% το 
2012. 
 
Περαιτέρω άνοδο κατέγραψε τον Οκτώβριο το ποσοστό ανεργίας φθά-
νοντας,  βάσει των εποχικά προσαρμοσμένων στοιχείων,  στο 27,8% (Σεπτ.  
13: 27,7%, Οκτ. 12: 26,1%). Οι απασχολούμενοι υπολογίζονται σε 3,598 
εκατ. άτομα, μειωμένοι κατά 0,6% σε σχέση με τον αμέσως προηγούμενο 
μήνα και κατά 2,6% σε σχέση με πέρυσι. Οι άνεργοι, από την πλευρά τους, 
μειώθηκαν κατά 0,1% σε σχέση με το Σεπτέμβριο αλλά ήταν αυξημένοι 
κατά 6,6% σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2012. Παράλληλα, σε τριμηνιαία 
βάση,  το Q3/13  το ποσοστό ανεργίας εμφάνισε οριακή μείωση και δια-
μορφώθηκε στο 27,0% (β΄ τρ. 13: 27,1%, γ΄ τρ. 12: 24,8%). Ωστόσο, ανοδι-
κά κινήθηκαν σε σχέση με το β΄ τρίμηνο τα ποσοστά των νέων ανέργων,  
δηλαδή αυτών που για πρώτη φορά αναζητούν εργασία, και των μακρο-
χρόνια ανέργων. Συγκεκριμένα, οι νέοι άνεργοι ανήλθαν στο 23,3% των 
ανέργων (β΄ τρ.: 23,0%) και οι μακροχρόνια άνεργοι στο 71,0% (β΄ τρ.: 
66,8%). 

Σχετικά με τις εξελίξεις σε κλαδικό επίπεδο, βάσει των στοιχείων της 
ΕΛ.ΣΤΑΤ: 

· Σε αρνητικό έδαφος παρέμεινε το Νοέμβριο, για πέμπτο διαδοχικό 
μήνα, ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής. Ειδικότερα, υποχώρησε 
κατά 6,1%  σε ετήσια βάση έναντι μείωσης 3,4%  τον περυσινό 
Νοέμβριο. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται πρωτίστως στη συνεχιζόμενη υπο-
χώρηση του δείκτη στον κλάδο “μεταποιητικές βιομηχανίες” (-5,8%, 
Νοέμ. ‘12/Νοέμ. ’11: -0,3%) και, δευτερευόντως, στη μείωση των δει-
κτών στους κλάδους “ορυχεία-λατομεία” (-17,6%, Νοέμ. ‘12/Νοέμ. ’11: 
-4,5%), “ηλεκτρισμού” (-3,5%, Νοέμ. ‘12/Νοέμ. ’11: -13,0%) και “νε-
ρού” (-4,6%, Νοέμ. ‘12/Νοέμ. ’11: +0,6%). Την ίδια περίοδο, ο δείκτης 
τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία εμφάνισε μείωση 1,5% σε ετήσια 
βάση έναντι ανόδου 0,78% τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι. Παράλληλα 
και ο δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία παρέμεινε σε 
πτωτική τροχιά για πέμπτο διαδοχικό μήνα μειούμενος κατά 0,7% σε 
ετήσια βάση (Νοέμ. 13/Νοέμ. 12: 2,4%).  

· Τον Οκτώβριο, ο δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία μειώθηκε 
κατά 9,3% σε ετήσια βάση έναντι αύξησής του κατά 18,9% τον αντί-
στοιχο μήνα πέρυσι. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στη μεγάλη υπο-
χώρηση του δείκτη στις μεταποιητικές βιομηχανίες (-10,1%, Οκτ. ‘12/ 
Οκτ. ’11: +19,7%)  που  εν  μέρει μόνο  αντισταθμίστηκε από την άνοδο 
του δείκτη στα ορυχεία-λατομεία (64,5%, Οκτ. ‘12/Οκτ. ’11: -25,6%). 
Τον ίδιο μήνα, ο δείκτης νέων παραγγελιών στις μεταποιητικές 
βιομηχανίες κινήθηκε έντονα πτωτικά υποχωρώντας κατά 17,5%  σε 
ετήσια βάση έναντι αύξησής του κατά 15,3% τον Οκτώβριο του 2012. 

· Τον Οκτώβριο, επίσης, ο δείκτης κύκλου εργασιών στο λιανικό 
εμπόριο χωρίς τα καύσιμα συνέχισε να κινείται καθοδικά,  αλλά με 
επιβραδυνόμενο  ρυθμό,  καθώς μειώθηκε κατά 2,5%  σε  ετήσια βάση 

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 εισαγωγών στη βιομηχανία        

(ετήσια % μεταβολή)  

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 
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έναντι υποχώρησής του κατά 16,6%  τον αντίστοιχο περυσινό μήνα.  
Ανάλογη εικόνα εμφάνισε και ο δείκτης όγκου αφαιρουμένων των 
καυσίμων (-2,3%, Οκτ. 12/Οκτ.11: -16,9%). 

Βελτίωση εμφάνισε τον Οκτώβριο το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 
καθώς, σύμφωνα με την ΤτΕ, καταγράφηκε έλλειμμα ύψους €351 εκατ., 
μειωμένο κατά €225 εκατ. σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα. Η 
εξέλιξη αυτή οφείλεται, πρωτίστως, στην αύξηση κατά €167 εκατ. του 
πλεονάσματος του ισοζυγίου των υπηρεσιών. Θετικά, επίσης, συνέβαλε η 
βελτίωση των ισοζυγίων των τρεχουσών μεταβιβάσεων και των εισοδη-
μάτων, τα ελλείμματα των οποίων συρρικνώθηκαν κατά €84 εκατ. και €13 
εκατ. αντίστοιχα. Αναλυτικότερα, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου 
διευρύνθηκε κατά €39  εκατ.  λόγω της σημαντικής αύξησης των πλη-
ρωμών για αγορές πλοίων (+€197  εκατ.),  εξέλιξη που εν μέρει αντι-
σταθμίστηκε από τη βελτίωση του ισοζυγίου εκτός καυσίμων &  πλοίων 
(+€44 εκατ). και τον περιορισμό της καθαρής δαπάνης για εισαγωγές 
καυσίμων (-€121  εκατ.).  Επίσης,  γενικά στάσιμες παρέμειναν οι εξαγω-
γές. Από την άλλη πλευρά, περισσότερο πλεονασματικό κατέστη το 
ισοζύγιο υπηρεσιών λόγω, κυρίως, των αυξημένων καθαρών εισπράξεων 
από ταξιδιωτικές υπηρεσίες. Παράλληλα, το ισοζύγιο εισοδημάτων κατέ-
στη λιγότερο ελλειμματικό κυρίως λόγω των μειωμένων πληρωμών για 
τόκους, μερίσματα και κέρδη. Ανάλογη εξέλιξη εμφάνισε και το ισοζύγιο 
τρεχουσών μεταβιβάσεων που περιόρισε το έλλειμμά του ως απόρροια 
πρωτίστως των μειωμένων πληρωμών της Γεν. Κυβέρνησης προς την ΕΕ. 

Όσον αφορά το ισοζύγιο χρηματοοικονομικών συναλλαγών, τον Οκτώ-
βριο 2013 παρουσίασε καθαρή εισροή ύψους €226 εκατ. περίπου έναντι 
καθαρής εισροής €56 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι. Ειδικότερα, οι 
άμεσες επενδύσεις εμφάνισαν καθαρή εισροή €555 εκατ. έναντι καθαρής 
εκροής €77 εκατ. πέρυσι. Οι επενδύσεις κατοίκων στο εξωτερικό σημείω-
σαν καθαρή εκροή που πλησίασε τα €34 εκατ.,  ενώ οι επενδύσεις μη κα-
τοίκων στην Ελλάδα κατέγραψαν καθαρή εισροή €588  εκατ.  περίπου,  με 
σημαντικότερη συναλλαγή την εισροή €622  εκατ.  από την πώληση μετο-
χών του ΟΠΑΠ που κατείχε το ΤΑΙΠΕΔ.  Την ίδια περίοδο,  οι επενδύσεις 
χαρτοφυλακίου εμφάνισαν καθαρή εισροή €1  δισ.  ως αποτέλεσμα της 
μείωσης των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα του εξωτε-
ρικού καθώς και στην αύξηση των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε μετοχές 
ελληνικών επιχειρήσεων. Τέλος, οι “λοιπές” επενδύσεις παρουσίασαν 
καθαρή εκροή €1,4 δισ. περίπου που συνδέεται, πρωτίστως, με τη μείωση 
των καταθέσεων και repos των μη κατοίκων στην Ελλάδα (κατά €2 δισ.). 

Οριακή επιβράδυνση παρουσίασε το Νοέμβριο ο ετήσιος ρυθμός μετα-
βολής της τραπεζικής χρηματοδότησης του εγχώριου ιδιωτικού τομέα. 
Συγκεκριμένα, διαμορφώθηκε στο -3,8% έναντι -3,9% τον Οκτώβριο και     
-4,6% το Νοέμβριο του 2012. Ανάλογη εικόνα προκύπτει και στις επιμε-
ρους βασικές κατηγορίες. Η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων περιορί-
στηκε σε ετήσια βάση κατά 4,7% (Οκτ. 13: -4,8%),  παρέμεινε αμετάβλητη 
στους «ελεύθερους επαγγελματίες, τους αγρότες και τις ατομικές 
επιχειρήσεις», ενώ στους «ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά 
ιδρύματα» συνέχισε να συρρικνώνεται με ρυθμό 3,5%. 

 
Ελλάδα: Ισοζύγιο Πληρωμών (δισεκ. €) 

 

 
Ιαν.-
Οκτ. 
12 

 
Ιαν.-
Οκτ. 
13 

Οκτ. 
12 

 
Οκτ. 
13 
 

Τρεχουσών 
Συναλλαγών -3,4 2,2 -0,6 -0,4 

Εμπορικό -17,3 -14,6 -1,6 -1,7 

Ισοζύγιο καυσίμων -9,0 -6,8 -0,9 -0,7 

Ισοζύγιο πλοίων -1,0 -1,3 -0,1 -0,3 
Ισοζύγιο χωρίς 
καύσιμα & πλοία -7,3 -6,5 -0,6 -0,6 

Υπηρεσιών 14,1 15,6 1,2 1,3 

Εισοδημάτων -1,7 -2,4 0,0 0,0 
Τρεχουσών 
Μεταβιβ. 

1,5 3,7 -0,1 0,0 

Κεφαλαιακών 
Μεταβιβ. 1,6 2,8 0,0 0,0 

Χρηματ/κών 
Συναλλαγών 2,6 -4,1 0,1 0,2 

Άμεσες Επενδύσεις 0,8 1,5 -0,1 0,6 
Επενδύσεις 
Χαρτοφυλακίου -77,1 -6,4 -1,5 1,0 

Λοιπές Επενδύσεις 78,9 0,9 1,6 -1,4 
Μεταβολή 
συναλλαγμ. 
διαθεσίμων 

0,0 -0,1 0,0 0,0 

Τακτοποιητέα 
στοιχεία -0,8 -0,9 0,5 0,1 

 

Πηγή: ΤτΕ 

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

 Νοέμ.’12 Οκτ.’13 Νοέμ.’13 

ΣΥΝΟΛΟ 

Υπόλοιπο χρηματοδ. 229.787 219.649 218.950 
(%) 12μηνη μεταβολή -4,6% -3,9% -3,8% 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Υπόλ. Χρημ. 109.241 104.364 103.718 
(%) 12μηνη μεταβολή -5,4% -4,8% -4,7% 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΑΓΡΟΤΕΣ & ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Υπόλ. χρηματοδ. 13.843 13.510 13.883 
(%) 12μηνη μεταβολή -2,8% 0,0% 0,0% 

ΙΔΙΩΤΕΣ & ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 

Υπόλ. χρηματοδ. 106.702 101.775 101.349 
(%) 12μηνη μεταβολή -3,9% -3,5% -3,5% 

1. Στεγαστικά    

Υπόλ. χρηματοδ. 74.683 71.701 71.493 
(%) 12μηνη μεταβολή -3,5% -3,1% -3,2% 

2. Καταναλωτικά    

Υπόλ. χρηματοδ. 30.381 28.606 28.441 
(%) 12μηνη μεταβολή -5,1% -4,7% -4,5% 

3. Λοιπά    

Υπόλ. χρηματοδ. 1.637 1.468 1.415 
(%) 12μηνη μεταβολή 0,5% 1,1% 2,5% 

 

Πηγή: ΤτΕ 
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ΕΥΡΩΖΩΝΗ 
· Αμετάβλητα παρέμειναν τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ. 
· Βελτίωση του οικονομικού κλίματος το Δεκέμβριο. 
· Οριακή υποχώρηση του πληθωρισμού το Δεκέμβριο και 

αμετάβλητο παρέμεινε το ποσοστό ανεργίας το Νοέμβριο. 
· Ισχυρή άνοδος το Νοέμβριο των λιανικών πωλήσεων και της 

βιομηχανικής παραγωγής. 
· Περαιτέρω διεύρυνση του πλεονάσματος του εμπορικού ισοζυγίου 

το Νοέμβριο. 
· Υποχώρηση των καταθέσεων και των δανείων του ιδιωτικού τομέα 

το Νοέμβριο. 
· Συμφωνία σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τον ενιαίο 

μηχανισμό εξυγίανσης τραπεζών. 
 
 
Από την 1/1/2014, η Λεττονία έγινε η 18η χώρα που υιοθέτησε το ευρώ 
ως νόμισμά της και η κεντρική της τράπεζα αποτελεί πλέον μέλος του 
Ευρωσυστήματος. 
 
Στην πρόσφατη συνεδρίασή του το Δ.Σ. της ΕΚΤ αποφάσισε να διατηρή-
σει αμετάβλητα τα βασικά της επιτόκια επιβεβαιώνοντας, με ακόμη πιο 
ξεκάθαρο τρόπο, την εκτίμησή του ότι αυτά θα παραμείνουν στα τρέχο-
ντα ή και σε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα για «παρατεταμένη χρονική 
περίοδο». Ειδικότερα, αναμένει ότι ο πληθωρισμός θα κινηθεί σε χαμηλά 
επίπεδα για αρκετό διάστημα και μόνο σε μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα 
θα αρχίσει να αυξάνει πλησιάζοντας το όριο του 2%. Δεδομένου τούτου, 
το Δ.Σ. της ΕΚΤ τόνισε εμφατικά ότι η κατεύθυνση της νομισματικής πολι-
τικής θα συνεχίσει να είναι υποστηρικτική/διευκολυντική της ανάκαμψης 
της ευρωπαϊκής οικονομίας για όσο διάστημα χρειαστεί. Ταυτόχρονα, το-
νισε ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις αγορές χρήματος και τις συ-
νέπειες που έχουν στην ασκούμενη νομισματική πολιτική έτσι ώστε να 
λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα. Προβλέπει, δε, ότι «την περίοδο 2014-
2015 η ανάκαμψη θα είναι βραδεία ως αποτέλεσμα της βελτίωσης της 
εγχώριας ζήτησης υποστηριζόμενη από την διευκολυντική νομισματική 
πολιτική» ενώ θα μπορούσε να ωφεληθεί και από τη σταδιακή ενίσχυση 
των εξαγωγών. Ως προς τους κινδύνους εκτιμά ότι υπερισχύουν αυτοί που 
μπορούν να επιδράσουν αρνητικά στο ρυθμό ανάπτυξης. 
 
Συνεχίστηκε το Δεκέμβριο, για όγδοο διαδοχικό μήνα, η βελτίωση του 
οικονομικού κλίματος στην Ευρωζώνη. Ειδικότερα, ο σχετικός δείκτης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανήλθε στο 100,0 (Νοέμ. 13: 98,4), που αποτελεί 
και το μακροχρόνιο μέσον όρο. Η άνοδος προήλθε από τη βελτίωση όλων 
των επιμέρους δεικτών παρότι στην πλειοψηφία τους παραμένουν σε 
αρνητικό έδαφος.  Έτσι, ο δείκτης στη βιομηχανία διαμορφώθηκε στο -3,4 
(Νοέμ.  13:  -3,9),  στις υπηρεσίες στο 0,2  (-0,9),  στο λιανικό εμπόριο στο -
5,1 (-7,8) και στις κατασκευές στο -27,1 (-30,7). Λιγότερο αρνητικός 
κατέστη και ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης, στο -13,6 από -15,4 
το Νοέμβριο, που αποτελεί την καλύτερη τιμή από τον Ιούλιο  του 2011. 
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Αντίθετα, σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση με το Νοέμβριο διατηρήθηκε το 
επιχειρηματικό κλίμα. Ο σχετικός δείκτης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
μετά από επτά μήνες βελτίωσης, υποχώρησε ελαφρά στο 0,27 από 0,31 
τον προηγούμενο μήνα παραμένοντας, έτσι, σε θετικό έδαφος για 
δεύτερη -και μάλιστα διαδοχική- φορά από το Σεπτέμβριο του 2011. 
 
Ανάλογη εικόνα ήπιας ανάκαμψης της οικονομίας της Ευρωζώνης 
αποτυπώνουν και τα στοιχεία για το Δεκέμβριο του σύνθετου δείκτη 
PMI της εταιρείας Markit που διαμορφώθηκε στο 52,1 (Νοέμ. 13: 51,7), 
την υψηλότερη τιμή των τελευταίων τριών μηνών. Διατηρήθηκε, έτσι, 
για έκτο διαδοχικό μήνα άνω του 50, όριο που υποδηλώνει επέκταση της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας. Από τους επιμέρους δείκτες PMI, 
ανοδικά κινήθηκε ο δείκτης της μεταποίησης που ανήλθε στο 52,7 (Νοέμ. 
13:  51,6),  το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 31  μηνών,  ενώ ο 
ανάλογος των υπηρεσιών υποχώρησε ελαφρά στο 51,0 (Νοέμ. 13: 51,2). 
 
Ανέκαμψαν το Νοέμβριο, μετά από δύο μήνες υποχώρησης, τόσο η 
βιομηχανική παραγωγή όσο και οι λιανικές πωλήσεις. Ειδικότερα, βάσει 
των εποχικά εξομαλυμένων στοιχείων, η βιομηχανική παραγωγή 
(εξαιρουμένων των κατασκευών) αυξήθηκε το Νοέμβριο κατά 1,8% σε 
μηνιαία βάση, το υψηλότερο ποσοστό ανόδου από το Μάιο του 2010, 
έναντι αύξησης 1,5% που γενικά αναμενόταν και πτώσης 0,8% τον 
Οκτώβριο. Βελτίωση εμφάνισαν όλοι οι επιμέρους τομείς, με τη 
μεγαλύτερη άνοδο να εμφανίζουν η παραγωγή κεφαλαιακών και διαρκών 
καταναλωτικών αγαθών. Έτσι, η μέση τιμή της βιομηχανικής παραγωγής 
το δίμηνο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου είναι αυξημένη κατά 0,3% σε σχέση με 
αυτήν του γ΄ τριμήνου του 2013.  Ανάλογη εικόνα παρουσίασαν και οι 
λιανικές πωλήσεις (βάσει όγκου) που κατέγραψαν την ισχυρότερη 
άνοδο σε μηνιαία βάση από το Δεκέμβριο του 2009. Ειδικότερα, βάσει 
των εποχικά εξομαλυμένων στοιχείων, οι λιανικές πωλήσεις ήταν 
αυξημένες κατά 1,4% σε σχέση με αυτές του Οκτωβρίου (Οκτ. 13/Σεπτ. 13: 
-0,4%) έναντι ανόδου 0,2% που γενικά αναμενόταν, απόρροια κυρίως των 
υψηλότερων πωλήσεων των προϊόντων εκτός τροφίμων και καυσίμων. 
Έτσι, οι μέσες μηνιαίες πωλήσεις την περίοδο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 
διαμορφώνονται στο ίδιο επίπεδο με αυτές του γ΄ τριμήνου του 2013. 
 
Οριακή υποχώρηση του πληθωρισμού σημειώθηκε το Δεκέμβριο βάσει 
των στοιχείων της Eurostat. Ειδικότερα, ο πληθωρισμός (ΕνΔΤΚ) μειώθηκε 
στο 0,8% σε ετήσια βάση από 0,9% το Νοέμβριο ως συνέπεια, κυρίως, της 
μικρότερης αύξησης των τιμών της ενέργειας και των αγαθών εκτός των 
τροφίμων, αλκοολούχων ποτών, προϊόντων κα-πνού και της ενέργειας. 
Έτσι,  παρέμεινε για ενδέκατο μήνα κάτω από το όριο-στόχο του 2% που 
έχει θέσει η ΕΚΤ για τη διαμόρφωση της νομισματικής πολιτικής της.  
Αφαιρουμένων των τροφίμων/αλκοολούχων ποτών/καπνού και της 
ενέργειας ο δείκτης μειώθηκε στο 0,7% από 0,9% το Νοέμβριο, που 
αποτελεί το χαμηλότερο επίπεδο από την έναρξη κυκλοφορίας του ευρώ. 
Ένδειξη ότι δεν αναμένεται σημαντική διαφοροποίηση του πληθωρισμού 
κατά το προσεχές διάστημα παρέχει η εξέλιξη του δείκτη τιμών παραγω- 
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γού στη βιομηχανία που το Νοέμβριο μειώθηκε σε μηνιαία βάση κατά 
0,1% (Οκτ. 13: -0,5%) και σε ετήσια κατά 1,2% (Οκτ. 13: -1,3%). 
Παράλληλα, στο 12,1% σε εποχικά προσαρμοσμένη βάση διαμορφώθηκε 
το ποσοστό ανεργίας το Νοέμβριο, παραμένοντας αμετάβλητο για 
έβδομο συνεχή μήνα. Σημειώνεται ότι τον περυσινό Νοέμβριο ήταν 
11,8%. Ο αριθμός των ανέργων, συγκριτικά με τον Οκτώβριο, παρέμεινε 
στα ίδια επίπεδα (+4 χιλ. άτομα) αλλά ήταν σημαντικά αυξημένος σε 
σχέση με το Νοέμβριο του 2012 (+452 χιλ. άτομα). 
 
Περαιτέρω διεύρυνση του πλεονάσματος του εμπορικού ισοζυγίου της 
Ευρωζώνης καταγράφηκε το Νοέμβριο και διαμορφώθηκε,  βάσει των 
εποχικά εξομαλυμένων στοιχείων,  στα €16,0  δισ.  έναντι €14,3  δισ.  ένα 
μήνα πριν. Στην εξέλιξη αυτή συνετέλεσε η μείωση των εισαγωγών (-1,3%) 
ενώ οι εξαγωγές διατηρήθηκαν σχεδόν αμετάβλητες (-0,2%). Έτσι, το 
δίμηνο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά μέσον 0,7%  
σε σχέση με το γ΄ τρίμηνο (γ΄ τρ. 13/β΄ τρίμ. 13: -0,4%), οι εισαγωγές είχαν 
κάμψη 1,4%  (γ΄ τρ.  13/β΄ τρίμ.  13:  0,4%)  και το εμπορικό πλεόνασμα 
διευρύνθηκε κατά 25,2% (γ΄ τρ. 13/β΄ τρίμ. 13: -9,0%), σηματοδοτώντας 
την αυξημένη θετική συμβολή του εξωτερικού εμπορίου στη μεταβολή 
του πραγματικού ΑΕΠ. 
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΚΤ, το Νοέμβριο θετικά συνέχισαν να 
κινούνται οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα στα πιστωτικά ιδρύματα 
ενώ, αντίθετα, εξακολούθησε η υποχώρηση της τραπεζικής χρηματοδό-
τησης. Ειδικότερα, σε σχέση με τον Οκτώβριο, οι καταθέσεις των νοικοκυ-
ριών αυξήθηκαν κατά €7  δισ.  και κατά €20  δισ.  αυτές των επιχειρήσεων 
(εκτός του χ/ο τομέα). Έτσι, ο ετήσιος ρυθμός ανόδου των καταθέσεων 
των νοικοκυριών διαμορφώθηκε το Νοέμβριο στο 2,7% και των επιχειρή-
σεων στο 6,6% από 3,2% και 5,9% τον Οκτώβριο αντίστοιχα. Ταυτόχρονα, 
η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων υποχώρησε το Νοέμβριο σε σχέση με 
τον Οκτώβριο κατά €13  δισ.  και των νοικοκυριών κατά €3  δισ.  Έτσι,  οι 
ετήσιοι ρυθμοί μεταβολής ήταν αντίστοιχα -3,9% και 0,1% από -3,8% και 
0,2%  τον Οκτώβριο.  Από τα δάνεια προς τα νοικοκυριά,  τη μεγαλύτερη 
πτώση σε ετήσια βάση κατέγραψε η καταναλωτική πίστη (-3,4%) ενώ τα 
στεγαστικά εξακολούθησαν να εμφανίζουν θετική μεταβολή (+0,9%). 
 
Σε υποβάθμιση της πιστοληπτικής διαβάθμισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ως σύνολο σε μεσομακροπρόθεσμη βάση, από «ΑΑΑ» σε «ΑΑ+», 
προχώρησε πρόσφατα ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Standard & 
Poor's, εξέλιξη που αντανακλά σύμφωνα με τον οίκο τη συνολικά 
χαμηλότερη πιστοληπτική διαβάθμιση των κρατών που την απαρτίζουν.  
Ταυτόχρονα, επιβεβαίωσε την αξιολόγηση «A-1+» σε βραχυπρόθεσμο 
ορίζοντα και χαρακτήρισε ως «σταθερή» την προοπτική.  
 
Σε κοινή δήλωσή τους,  στο πλαίσιο της τρέχουσας αξιολόγησης,  οι 
ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ διαπίστωσαν ότι η υλοποίηση του προγράμματος στήριξης 
της πορτογαλικής οικονομίας παραμένει εντός τροχιάς και επισημαίνουν 
την αποφασιστικότητα της Κυβέρνησης  να συνεχίσει την προσήλωσή της 

Πληθωρισμός & Ποσοστό Ανεργίας 

 
Πηγή: Datastream και Bloomberg 
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στην εφαρμογή των συμφωνηθέντων. Έτσι, θεωρούν ότι ο στόχος του 
δημοσιονομικού ελλείμματος για το 2013  (5,5%  του ΑΕΠ)  είναι 
επιτεύξιμος και ότι το δημόσιο χρέος, παρότι υψηλό, παραμένει σε 
επίπεδο που μπορεί ομαλά να εξυπηρετηθεί.  
 
Επίσης, το Συμβούλιο ανακοίνωσε ότι τα μέλη του κατέληξαν σε ένα 
σχέδιο κανονισμού αναφορικά με τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης 
των προβληματικών τραπεζών, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση 
διαβούλευσης με το ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη διαμόρφωση του 
τελικού κανονισμού. Στο σχέδιο αυτό, μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι το 
ΔΣ του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης θα έχει τη δικαιοδοσία να 
εντάσσει μια τράπεζα σε καθεστώς εξυγίανσης μετά από σχετική 
ενημέρωση από την ΕΚΤ ότι πιθανόν αυτή να μην είναι βιώσιμη ή και με 
δική του πρωτοβουλία και να αποφασίζει για τον τρόπο εξυγίανσης.  Η 
απόφαση θα εκτελείται εντός 24  ωρών εκτός εάν το Συμβούλιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενεργώντας μετά από απλή πλειοψηφία σε πρόταση 
της Κομισιόν, αντιταχθεί στην εν λόγω απόφαση ή ζητήσει τροποποιήσεις. 
Επίσης, τα μέλη της Ευρωζώνης δεσμεύθηκαν μέχρι την 1/3/2014 να 
καταλήξουν σε μία διακυβερνητική συμφωνία για τον τρόπο λειτουργίας 
του Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης. 
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ΗΠΑ 
· Μείωση κατά $10  δισ.  του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης 

αποφάσισε η Fed. 
· Διακομματική συμφωνία για τον προϋπολογισμό του 2014. 
· Η κα Τζ. Γέλεν η νέα πρόεδρος  της Fed. 
· Μικρή υποχώρηση το Δεκέμβριο των επιχειρηματικών δεικτών ISM 

αλλά περαιτέρω βελτίωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης. 
· Μεικτά τα στοιχεία για την ανεργία το Δεκέμβριο. 
· Ελαφρά άνοδος της προσωπικής καταναλωτικής δαπάνης, του 

διαθέσιμου προσωπικού εισοδήματος και του ετήσιου 
πληθωρισμού  το Νοέμβριο. 

· Σημαντική συρρίκνωση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου 
το Νοέμβριο. 

· Άνοδος της βιομηχανικής παραγωγής το Νοέμβριο και των 
λιανικών πωλήσεων το Δεκέμβριο. 

· Σημαντική βελτίωση στην εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού 
το Δεκέμβριο. 

· Ισχυρή άνοδος της αγοράς κατοικιών το Νοέμβριο. 
 
Την έναρξη της διαδικασίας σταδιακής περιστολής του προγράμματος 
ποσοτικής χαλάρωσης για την τόνωση της οικονομίας που εφαρμόζει σε 
μηνιαία βάση η αμερικανική κεντρική τράπεζα αποφάσισε στην 
πρόσφατη συνεδρίασή της η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής (FOMC).  
Συγκεκριμένα, αποφάσισε σχεδόν ομόφωνα την περικοπή του 
προγράμματος κατά $10  δισ.  (από τα $85  δισ.  στα $75  δισ.) 
ισομοιρασμένη μεταξύ των κρατικών ομολόγων και των τίτλων με 
εξασφάλιση ενυπόθηκα δάνεια. Έτσι, αρχής γενομένης του Ιανουαρίου, η 
Fed θα μειώσει τις μηνιαίες αγορές κρατικών ομολόγων στα $40 δισ.  και 
τις αγορές τίτλων εξασφαλισμένων με ενυπόθηκα δάνεια στα $35  δισ.  Η 
περαιτέρω βελτίωση στην αγορά εργασίας και η μεγαλύτερη εμπιστοσύνη 
της πλειοψηφίας των μελών της Επιτροπής στις προοπτικές της 
οικονομικής δραστηριότητας και η άποψή της ότι οι σχετικοί κίνδυνοι 
έχουν περιοριστεί αποτέλεσαν τους βασικούς παράγοντες για αυτήν την 
εξέλιξη. Όσον αφορά τις μελλοντικές κινήσεις της,  η FOMC  ξεκαθάρισε 
ότι δεν έχει προσδιορίσει συγκεκριμένη πορεία μείωσης του 
προγράμματος αλλά θα αποφασίζει κάθε φορά βάσει της εξέλιξης των 
οικονομικών δεδομένων. Εάν, δηλαδή, τα νέα στοιχεία επιβεβαιώνουν 
την πρόβλεψή της για την αγορά εργασίας και οι τιμές κινούνται προς το 
μακροπρόθεσμο στόχο της, τότε η Επιτροπή πιθανότατα θα προχωρά σε 
νέες μειώσεις του προγράμματος αλλιώς δεν αποκλείεται η απόφαση 
μείωσης του να μετατίθεται στην επόμενη συνεδρίασή της. Επίσης, η 
Επιτροπή επαναβεβαίωσε την πρόθεσή της να εξετάσει το ενδεχόμενο 
μεταβολής του βασικού παρεμβατικού επιτοκίου μόνο όταν το ποσοστό 
ανεργίας μειωθεί τουλάχιστον στο 6,5% και θα ληφθούν υπόψη και άλλα 
στοιχεία της αγοράς εργασίας υπό την προϋπόθεση ότι ο πληθωρισμός 
παραμένει εντός του στόχου σε μεσο-μακροπρόθεσμη βάση. Τέλος, 
προχώρησε στην επικαιροποίηση των προβλέψεών της για τα βασικά 
μακροοικονομικά μεγέθη της αμερικανικής οικονομίας. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Μέγεθος 2013 2014 2015

% μεταβολή πραγματικού ΑΕΠ 2,2-2,3 2,8-3,2 3,0-3,4
Πρόβλεψη Σεπτεμβρίου 2,0-2,3 2,9-3,1 3,0-3,5

% ανεργίας 7,0-7,1 6,3-6,6 5,8-6,1
Πρόβλεψη Σεπτεμβρίου 7,1-7,3 6,4-6,8 5,9-6,2

Πληθωρισμός (βάσει του δείκτη PCE) 0,9-1,0 1,4-1,6 1,5-2,0
Πρόβλεψη Σεπτεμβρίου 1,1-1,2 1,3-1,8 1,6-2,0
Δομικός πληθωρισμός (βάσει του 
δείκτη core PCE) 1,1-1,2 1,4-1,6 1,6-2,0
Πρόβλεψη Σεπτεμβρίου 1,2-1,3 1,5-1,7 1,7-2,0

Προβλέψεις	Fed	για	βασικά	μακροοικονομικά	μεγέθη

Πηγή: Fed
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Μετά την πρόσφατη συμφωνία μεταξύ Δημοκρατικών και 
Ρεπουμπλικανών για τον αναλυτικό προϋπολογισμό του 2014 που 
προβλέπει δαπάνες ύψους $1,1 τρισ. απομακρύνεται οριστικά το 
ενδεχόμενο μιας εκ νέου μερικής διακοπής λειτουργίας των 
ομοσπονδιακών υπηρεσιών όπως συνέβη τον περασμένο Οκτώβριο. 
Υπενθυμίζουμε ότι το γενικό πλαίσιο των προϋπολογισμών του 2014  και 
2015 που είχε εγκριθεί από το Κογκρέσο στα μέσα Δεκεμβρίου και είχε 
υπογραφεί στις 26/12 από τον Αμερικανό Πρόεδρο προέβλεπε τον 
περιορισμό κατά $63  δισ.  των αυτόματων περικοπών δαπανών στον 
προϋπολογισμό τα επόμενα δύο έτη. 
 
Επίσης, πρόσφατα εγκρίθηκε από τη Γερουσία ο διορισμός της κας Τζάνετ 
Γέλεν ως επικεφαλής της Κεντρικής Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ 
(Fed). Θα αντικαταστήσει τον επερχόμενο πρόεδρο κ. Μ. Μπερνάνκι την 
1/2/14. 
 
Ένδειξη ότι ο ρυθμός ανάκαμψης της αμερικανικής οικονομίας 
παραμένει ήπιος παρέχει η εξέλιξη το Δεκέμβριο των πρόδρομων 
επιχειρηματικών δεικτών ΙSM που,  αν και υποχώρησαν ελαφρά,  
παραμένουν άνω του ορίου του 50  που υποδηλώνει επέκταση της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ειδικότερα, μετά από έξι διαδοχικούς 
μήνες ανόδου, ο δείκτης της μεταποίησης διαμορφώθηκε στο 57,0 (Νοέμ. 
13:  57,3),  παραμένοντας σε σχετικά υψηλά επίπεδα.  Λίγο μεγαλύτερη 
πτώση κατέγραψε ο δείκτης των λοιπών τομέων που υποχώρησε στο 53,0 
(Νοέμ. 13: 53,9). Έτσι, το τελευταίο τρίμηνο του έτους η μέση τιμή του 
δείκτη ISM  στη μεταποίηση βελτιώθηκε σε σχέση με αυτήν του γ΄ 
τριμήνου (56,9  έναντι 55,8)  ενώ το αντίθετο προκύπτει για το δείκτη 
εκτός μεταποίησης (54,1 από 56,3). Από τους επιμέρους δείκτες, το 
Δεκέμβριο ο δείκτης των νέων παραγγελιών βελτιώθηκε στη μεταποίηση 
αλλά υποχώρησε έντονα στους λοιπούς τομείς, ενώ άνοδο κατέγραψαν 
τόσο στη μεταποίηση όσο και στους λοιπούς τομείς οι δείκτες της 
απασχόλησης και των τιμών. 
 
Αντίθετα, συνεχίστηκε το Δεκέμβριο η βελτίωση της καταναλωτικής 
εμπιστοσύνης. Ειδικότερα, ο πρόδρομος σχετικός δείκτης του Πανεπιστη-
μίου του Μίσιγκαν αυξήθηκε, για δεύτερο διαδοχικό μήνα, φθάνοντας το 
82,5 (Νοέμ. 13: 75,1), κυρίως λόγω της μεγάλης ανόδου του επιμέρους 
δείκτη που αναφέρεται στις τρέχουσες συνθήκες,  ενώ σημαντική 
βελτίωση κατέδειξε και ο δείκτης που αποτυπώνει τις προσδοκίες. 
Ανάλογη εικόνα εμφάνισε και ο σχετικός  δείκτης του Conference  Board  
που εμφάνισε άνοδο 6,1  μονάδων (Δεκ.  13:  78,1,  Νοέμ.13:  72,0).  Εδώ,  
όμως, η άνοδος προήλθε περισσότερο από τη βελτίωση του δείκτη των 
προσδοκιών και λιγότερο από την άνοδο του δείκτη που αφορά την 
τρέχουσα κατάσταση. 
 
Μεικτή εικόνα εμφάνισε το Δεκέμβριο η αγορά εργασίας βάσει των 
σχετικών στοιχείων του Υπουργείου Εργασίας των ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, 
από την έρευνα που βασίζεται στα νοικοκυριά, το ποσοστό ανεργίας 
μειώθηκε στο 6,7% από 7,0% ένα μήνα πριν, καθώς οι έχοντες εργασία 

 

 
 

Πρόδρομοι Επιχειρηματικοί Δείκτες (ISM) 

 
Πηγή: Datastream και Bloomberg 

 
 

 

 

 

 
 

30

35

40

45

50

55

60

65

Ιαν-05 Ιαν-06 Ιαν-07 Ιαν-08 Ιαν-09 Ιαν-10 Ιαν-11 Ιαν-12 Ιαν-13

ISM Manufacturing ISM Services



 

 
13

ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
 

αυξήθηκαν κατά 143  χιλ.,  οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 490  χιλ.  αλλά 
αυξήθηκαν κατά 525  χιλ.  τα άτομα που δεν αναζητούν εργασία.  Έτσι,  το 
ποσοστό των εργαζόμενων ως προς το σύνολο του πληθυσμού 
διατηρήθηκε στο 58,6%, όσο και το Νοέμβριο. Επίσης, βάσει της έρευνας 
που βασίζεται στις καταστάσεις μισθοδοσίας, απρόσμενα μεγάλη μείωση 
παρουσίασαν το Δεκέμβριο οι νέες, εποχικά εξομαλυμένες, θέσεις 
εργασίας και διαμορφώθηκαν στις 74  χιλ.  έναντι 200  χιλ.  που γενικά 
αναμενόταν και 241 χιλ. το Νοέμβριο (αρχικά: 203 χιλ.). Έτσι, συνολικά το 
2013 δημιουργήθηκαν 2.186 χιλ. νέες θέσεις εργασίας έναντι 2.193 χιλ. το 
2012. Είναι, ωστόσο, ενδιαφέρον ότι οι θέσεις εργασίας που χάθηκαν τη 
διετία 2008-2009 λόγω της κρίσης και ανήλθαν σε 8.669  χιλ.  δεν έχουν 
ακόμα αντικατασταθεί από νέες καθώς κατά την τετραετία 2010-2013 οι 
νέες θέσεις έφθασαν τις 7.504 χιλ. 
 
Θετική ήταν το Νοέμβριο η εξέλιξη του προσωπικού εισοδήματος και 
της προσωπικής καταναλωτικής δαπάνης. Συγκεκριμένα, βάσει των επο-
χικά εξομαλυμένων στοιχείων και σε τρέχουσες τιμές, το προσωπικό και 
το διαθέσιμο προσωπικό εισόδημα αυξήθηκαν σε σχέση με τον Οκτώβριο 
κατά 0,2% και 0,1% αντίστοιχα (Οκτ. 13/Σεπτ. 13: -0,1% και -0,2% αντίστοι-
χα), εξέλιξη που οφείλεται περισσότερο στην άνοδο των εισοδημάτων 
από τη μισθωτή εργασία. Παράλληλα, σε ανοδική τροχιά παρέμεινε η 
προσωπική καταναλωτική δαπάνη που αυξήθηκε κατά 0,5%  σε μηνιαία 
βάση (Οκτ.  13/Σεπτ.  13:  0,4%),  κατευθυνόμενη κυρίως προς την αγορά 
διαρκών καταναλωτικών αγαθών (1,9%). Σημαντικά χαμηλότερα από το 
στόχο του 2,0-2,5% που έχει θέσει η Fed για το σχεδιασμό της νομισμα-
τικής πολιτικής της παρέμεινε το Νοέμβριο ο δείκτης τιμών της 
προσωπικής καταναλωτικής δαπάνης (PCE) που αυξήθηκε στο 0,9% σε 
ετήσια βάση από 0,7% τον Οκτώβριο, ενώ εάν αφαιρεθεί η επίδραση των 
τροφίμων και της ενέργειας (core PCE) διαμορφώθηκε στο 1,1%, όσο ήταν 
και τον Οκτώβριο. Έτσι, απομονώνοντας την επίδραση των τιμών, το 
διαθέσιμο προσωπικό εισόδημα αυξήθηκε το Νοέμβριο σε σχέση με τον 
Οκτώβριο κατά 0,1% και η προσωπική καταναλωτική δαπάνη κατά 0,5%. 
 
Ανοδικά κινήθηκαν το Δεκέμβριο οι λιανικές πωλήσεις για δεύτερο 
διαδοχικό μήνα. Ειδικότερα, βάσει των εποχικά εξομαλυμένων στοιχείων, 
αυτές αυξήθηκαν κατά 0,2%  σε μηνιαία βάση έναντι ανόδου 0,4%  
(αρχικά: 0,7%) το Νοέμβριο, αποτέλεσμα κυρίως των αυξημένων 
πωλήσεων των καταστημάτων τροφίμων και ποτών. Αντίθετα, σημαντική 
πτώση εμφάνισαν οι πωλήσεις του κλάδου των μηχανοκίνητων οχημάτων. 
Ακόμη μεγαλύτερη άνοδο παρουσίασε ο πυρήνας των λιανικών 
πωλήσεων (αφαιρουμένων των οχημάτων και των καυσίμων) και 
διαμορφώθηκε στο 0,7% σε μηνιαία βάση έναντι 0,1% το Νοέμβριο. Έτσι, 
το δ΄ τρίμηνο του 2013  οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 1,0%  σε 
σχέση με το γ΄ τρίμηνο έναντι αύξησης 1,2%  το γ΄ σε σχέση με το β΄ 
τρίμηνο. Επίσης, αυξημένες κατά 3,5% σε σχέση με τον Οκτώβριο ήταν το 
Νοέμβριο οι παραγγελίες διαρκών αγαθών (Οκτ. 13/Σεπτ. 13: -0,7%), 
ωθούμενες κυρίως από αυτές του τομέα των μεταφορών. 
 

Αγορά Εργασίας 

 
Πηγή: Datastream και Bloomberg 

 

 
 

 

 
 

Παραγωγή & Πωλήσεις 

 
Πηγή: Datastream και Bloomberg 
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Επιτάχυνση παρουσίασε το Νοέμβριο ο ρυθμός ανόδου της 
βιομηχανικής παραγωγής. Συγκεκριμένα, βάσει των εποχικά 
προσαρμοσμένων στοιχείων, αυξήθηκε κατά 1,1% σε μηνιαία βάση έναντι 
ανόδου 0,6%  που γενικά αναμενόταν και 0,1%  τον Οκτώβριο.  Η εξέλιξη 
αυτή ήταν αποτέλεσμα κυρίως της αυξημένης παραγωγής των εταιρειών 
κοινής ωφελείας,  ενώ αυξημένη κατά 0,6%  ήταν και η παραγωγή στη 
μεταποίηση. Έτσι, το δίμηνο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου η βιομηχανική 
παραγωγή αυξήθηκε, σε ετησιοποιημένη βάση, κατά μέσον όρο 4,9% 
έναντι 2,3% το γ΄ τρίμηνο του 2013. Η άνοδος της παραγωγής οδήγησε και 
στην αύξηση του ποσοστού χρησιμοποίησης της παραγωγικής 
δυναμικότητας στο 79,0% από 78,2% τον Οκτώβριο. 
 
Σημαντική και απρόσμενη συρρίκνωση του ελλείμματος του εμπορικού 
ισοζυγίου (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών) σημειώθηκε το 
Νοέμβριο. Συγκεκριμένα, βάσει των εποχικά προσαρμοσμένων στοιχείων 
και σε τρέχουσες τιμές,  το έλλειμμα περιορίστηκε στα $34,3  δισ.  έναντι 
περίπου $40 δισ. που γενικά αναμενόταν και $39,3 δισ. τον Οκτώβριο που 
αποτελεί το χαμηλότερο ύψος ελλείμματος σε μηνιαία βάση από τον 
Οκτώβριο του 2009. Η εξέλιξη αυτή ήταν αποτέλεσμα της αύξησης των 
εξαγωγών κατά 0,9% και της μείωσης κατά 1,4% των εισαγωγών.  Έτσι,  το 
μέσο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου το δίμηνο Οκτωβρίου-
Νοεμβρίου διαμορφώθηκε στα $36,8  δισ.  έναντι $40,2  δισ.  και $39,4  
δισ. το γ΄ και το β  ́τρίμηνο του 2013 αντίστοιχα αποτελώντας ένδειξη ότι 
θα είναι θετικότερη η συμβολή του εξωτερικού τομέα της οικονομίας 
στο ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ το τελευταίο τρίμηνο του έτους. 
Παρόμοια εικόνα προκύπτει και σε σταθερές τιμές καθώς το έλλειμμα 
περιορίστηκε στα $44,6  δισ.,  μειωμένο κατά περίπου $2,4  δισ.  σε σχέση 
με τον Οκτώβριο,  ως συνέπεια των αυξημένων εξαγωγών (0,5%)  και 
συγκράτησης των εισαγωγών (-1,0%). 
 
Υψηλότερο πλεόνασμα από ό,τι γενικά αναμενόταν κατέδειξαν τα 
στοιχεία για την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού το Δεκέμβριο, 
τον τρίτο μήνα του δημοσιονομικού έτους 2014. Ειδικότερα, καταγράφη-
κε πλεόνασμα $53,2 δισ., σημαντικά υψηλότερο των $44 δισ. που γενικά 
αναμενόταν και ελλείμματος $1,2 δισ. τον περυσινό Δεκέμβριο. Η εξέλιξη 
αυτή ήταν απόρροια της μείωσης των δαπανών κατά 15,0% και της αύξη-
σης των εσόδων κατά 5,1%.  Ανάλογη βελτίωση προκύπτει και για το 
τρίμηνο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου.  Η αύξηση των εσόδων κατά 8,0%  και η 
συγκράτηση κατά 7,8%  των δαπανών οδήγησε σε περιορισμό του 
ελλείμματος κατά 40,8%.  Η αύξηση των εσόδων προήλθε κυρίως από τις 
αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές ενώ σημαντικά συνέβαλαν και τα 
υψηλότερα έσοδα από τη φορολογία των εταιρικών κερδών. Από πλευράς 
δαπανών, στη συρρίκνωση των οποίων επέδρασε και η μερική αναστολή 
λειτουργίας των ομοσπονδιακών υπηρεσιών, σημαντική μείωση 
εμφάνισαν οι δαπάνες των υπουργείων άμυνας και γεωργίας. Αρκετά 
μειωμένες ήταν, επίσης, οι δαπάνες για τόκους και οι λοιπές επιβαρύνσεις 
των κρατικών ομολόγων. Σημειώνεται ότι συνολικά για το δημοσιονομικό 
έτος 2014 εκτιμάται ότι θα προκύψει έλλειμμα $750 δισ. περίπου. 
 

 

 
 

Εμπορικό Έλλειμμα 

 
Πηγή: Datastream και Bloomberg 
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 Ισχυρή άνοδος καταγράφεται στην αγορά κατοικίας θετικά 
επηρεαζόμενη από τη διατήρηση των επιτοκίων των στεγαστικών δανείων 
σε ελκυστικά επίπεδα και την απελευθέρωση της ζήτησης για κατοικία 
που είχε συγκρατηθεί από την αβεβαιότητα που προκάλεσε η μερική 
αναστολή λειτουργίας των ομοσπονδιακών υπηρεσιών τον περασμένο 
Οκτώβριο. Αναλυτικότερα, σε συγκριτικά υψηλά επίπεδα παρέμειναν το 
Νοέμβριο τόσο οι νέες οικοδομικές άδειες και οι ενάρξεις ανέγερσης 
όσο και οι πωλήσεις νέων κατοικιών. Συγκεκριμένα, οι νέες άδειες σε 
ετησιοποιημένη, εποχικά προσαρμοσμένη βάση διαμορφώθηκαν στις 
1.007  χιλ.  έναντι 1.039  χιλ.  τον Οκτώβριο και 933  χιλ.  τον περυσινό 
Νοέμβριο. Το πλήθος αυτό αποτελεί το δεύτερο υψηλότερο των 
τελευταίων πέντε ετών. Μεγάλη, όμως, άνοδο παρουσίασαν και οι 
ενάρξεις ανέγερσης που το Νοέμβριο έφθασαν τις 1.091 χιλ. από 889 χιλ. 
τον Οκτώβριο και 842  χιλ.  τον αντίστοιχο περυσινό μήνα,  αποτελώντας 
την καλύτερη επίδοση από το Φεβρουάριο του 2008. Ιδιαίτερα υψηλές, 
όμως, ήταν το Νοέμβριο και οι πωλήσεις των νεόδμητων κατοικιών που 
διαμορφώθηκαν σε ετησιοποιημένη, εποχικά εξομαλυμένη βάση, στις 464 
χιλ. έναντι 474 χιλ. τον Οκτώβριο, αποτελώντας έτσι τις δεύτερες 
υψηλότερες των τελευταίων πέντε ετών.  
 
Παράλληλα, συνεχίστηκε η άνοδος των τιμών των κατοικιών, σύμφωνα 
με τα πιο πρόσφατα στοιχεία που αφορούν τον Οκτώβριο. Ειδικότερα, 
βάσει του δείκτη S&P  Case-Shiller,  οι τιμές των κατοικιών στις 20  
μεγαλύτερες πόλεις των ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 1,0% σε μηνιαία, εποχικά 
προσαρμοσμένη βάση, όσο δηλαδή και το Σεπτέμβριο και κατά 13,6% σε 
ετήσια. Παράλληλα, σημαντική άνοδο κατέγραψε το Δεκέμβριο ο δείκτης 
που καταρτίζει η Ένωση Κατασκευαστών Κατοικιών (NAHB) ανερχόμενος 
στις 58 μονάδες έναντι 54 μονάδων το Νοέμβριο, επιστρέφοντας έτσι στο 
επίπεδο τιμών του Αυγούστου που αποτέλεσε το υψηλότερο από το 2005. 

Τιμές Κατοικιών 

 
Πηγή: Datastream και Bloomberg 
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Ημερομηνία 

Ανακοίνωσης Ανακοινώσεις / Γεγονότα Περίοδος Αναφοράς 

 
ΗΠΑ 

 
17/01/14 Στοιχεία Ενάρξεων Ανέγερσης Νέων Κατοικιών Δεκέμβριος 2013 
17/01/14 Βιομηχανική Παραγωγή Νοέμβριος 2013 

17/01/14 Πρόδρομος Δείκτης Καταναλωτή (Παν/μιο Μίσιγκαν) Ιανουάριος 2014         
(1η εκτίμηση) 

27/01/14 Πωλήσεις Νεόδμητων Κατοικιών Δεκέμβριος 2013 
28/01/14 Νέες Παραγγελίες Διαρκών Αγαθών Δεκέμβριος 2013 
28/01/14 Τιμές Κατοικιών Νοέμβριος 2013 
28/01/14 Πρόδρομος Δείκτης Καταναλωτή (Conference Board) Ιανουάριος 2014         
29/01/14 Ανακοίνωση της Απόφασης της Συνεδρίασης της Fed - 
30/01/14 ΑΕΠ-Εθνικοί Λογαριασμοί  Δ΄ Τρίμηνο(1η Εκτίμηση) 
31/01/14 Στοιχεία Προσωπικού Εισοδήματος & Δαπάνης Δεκέμβριος 2013 
31/01/14 Πρόδρομος Δείκτης Καταναλωτή (Παν/μιο Μίσιγκαν) Ιανουάριος 2014         

 
ΕΥΡΩΖΩΝΗ 

 
17/01/14 Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές Νοέμβριος 2013 
22/01/14 Τριμηνιαία Στοιχεία για το Δημόσιο Χρέος Γ΄ Τρίμηνο 2013 
23/01/14 Τριμηνιαία Στοιχεία για το Ισοζύγιο Πληρωμών Γ΄ Τρίμηνο(2η Εκτίμηση) 
23/01/14 Πρόδρομος Επιχειρηματικός Δείκτης PMI Ιαν. 2014 (1η Εκτίμηση) 
30/01/14 Πρόδρομος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος Ιανουάριος 2014 
31/01/14 Δείκτης Τιμών Καταναλωτή  Ιαν. 2014 (1η Εκτίμηση)  
31/01/14 Ποσοστό Ανεργίας Δεκέμβριος 2013 

 
ΕΛΛΑΔΑ 

 
17/01/14 Οικοδομική Δραστηριότητα Οκτώβριος 2013 
20/01/14 Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία Νοέμβριος 2013 
20/01/14 Δείκτης Νέων Παραγγελιών στη Βιομηχανία Νοέμβριος 2013 
24/01/14 Ισοζύγιο Πληρωμών Νοέμβριος 2013 
27/01/14 Τριμηνιαίοι Μη Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί 

Γενικής Κυβέρνησης Γ΄ Τρίμηνο 2013 

27/01/14 Τριμηνιαίοι Μη Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί 
Θεσμικών Τομέων Γ΄ Τρίμηνο 2013 

30/01/14 Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία Δεκέμβριος 2013 
30/01/14 Δείκτης Οικονομικού Κλίματος Ιανουάριος 2014 
31/01/14 Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο Νοέμβριος 2013 
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ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

Οικονομική Ανάλυση & Αγορές  
Λεκκός Ηλίας Chief Economist 2103288120 Lekkosi@piraeusbank.gr 
    
    

Ελληνική Οικονομία 
Στάγγελ Ειρήνη Senior Economist 2103288192 Staggelir@piraeusbank.gr 
Κεφαλάς Κωνσταντίνος Economic  Analyst 2103739369 Kefalask@piraeusbank.gr 

Ανεπτυγμένες Οικονομίες 
Πολυχρονόπουλος Διονύσης Economic  Analyst 2103288694 Polychronopoulosd@piraeusbank.gr 

Παπακώστας Χρυσοβαλάντης Economic  Analyst 210 3335468 Papakostasc@piraeusbank.gr 

Κωνσταντού Ευαγγελία Economic  Analyst 210 3739749 Konstantoue@piraeusbank.gr 

Αναπτυσσόμενες Οικονομίες 
Ρότσικα Δημητρία Economic  Analyst 2103288365 Rotsikad@piraeusbank.gr 

Μαργαρίτη Κωνσταντίνα Junior Economic 
Analyst 2103739642 Margaritik@piraeusbank.gr 

Κλαδικές Μελέτες 
Δαγκαλίδης Αθανάσιος Senior Economist 2310293564 Athanasios.Dagalidis@piraeusbank.gr 
Βλάχου Παρασκευή Economic Analyst  2103335631  Vlachoupar@piraeusbank.gr 
Φραγκουλίδου Ιφιγένεια Junior Economist 2310293403 Fragkoulidoui@piraeusbank.gr 

Γραμματεία 
Παπιώτη Λιάνα Secretary 2103288187 PapiotiE@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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