
                                                       

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. 
 

       ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 (1Ο ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ) 
ΕΛΛΑΔΑ 
Ολοκληρώθηκε στις 11/12  η διαδικασία επαναγοράς χρέους,  με το 
σύνολο των προσφορών να φτάνει περίπου στα €31,9 δισεκ. σε 
όρους ονομαστικής αξίας και τη σταθμισμένη μέση τιμή περίπου στο 
33,8% της ονομαστικής. Για την επανάγορα του συνόλου των τίτλων 
που προσφέρθηκαν απαιτείται η έκδοση 6 μηνιαίων τίτλων του EFSF 
ονομαστικής αξίας €11,29 δισεκ. (συμπερλ. των δεδουλευμένων 
τόκων). Ταυτόχρονα στο Eurogroup της 13ης/12, δόθηκε επίσημα η 
έγκριση για εκταμίευση €49,1 δισεκ. εκ των οποίων €34,3 δισεκ. θα 
εκταμιευθούν εντός ολίγων ημερών από την απόφαση, μια δεύτερη 
εκταμίευση θα γίνει τον Ιαν. 2013 για την ανα-κεφαλαιοποίηση των 
τραπεζών και το υπόλοιπο πόσο,  το οποίο θα καλύψει 
χρηματοδοτικές ανάγκες, θα εκταμιευθεί εντός του α’ τριμήνου του 
2013 σε τρείς δόσεις με βάση την πορεία εκτέλεσης του 
προγράμματος. Τέλος, τον Ιανουάριο αναμένεται η έγκριση 
εκταμίευσης των δόσεων και από την πλευρά του ΔΝΤ,  ποσό που 
σύμφωνα με δημοσιεύματα εκτιμάται να φτάσει τα €3,3  δισεκ.  Το 
συνολικό ποσό εκτιμάται περίπου στα €52,4 δισεκ. και αναμένεται να 
διατεθεί ως εξής:  (α)  από τα €34,3  δισεκ.  τα €16  δισεκ.  για την 
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, τα €7 δισεκ. για τον 
προϋπολογισμό και την κάλυψη ληξιπρόθεσμων οφειλών του 
δημοσίου και τα €11,3 δισεκ. για την επαναγορά ελληνικού χρέους. 
(β)  από το υπόλοιπο ποσό των περίπου €18,1  δισεκ.  το διάστημα 
Ιαν.–Μαρ., τα €7,2 δισεκ. για τις τράπεζες και τα άλλα €10,9 δισεκ. 
(συμπερ.  των €3,3  δισεκ.  από το ΔΝΤ)  για τον προϋπολογισμό και 
την κάλυψη ληξιπρόθεσμων οφειλών. 
 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ  
Στην απόφαση για την έναρξη των διεργασιών με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο για τη δημιουργία του νομικού πλαισίου που θα διέπει 
τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) του τραπεζικού συστήματος 
κατέληξε η πρόσφατη Σύνοδος Κορυφής. Το νομικό πλαίσιο θα 
χωρίζεται σε δύο τομείς, στον εποπτικό ρόλο που θα έχει η ΕΚΤ και 
στο κανονιστικό ρόλο που θα έχει η Ευρωπαϊκή Αρχή του Τραπεζικού 
Συστήματος (ΕΒΑ). Όταν ο Εποπτικός Μηχανισμό τεθεί σε λειτουργία, 
τότε η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζικών ιδρυμάτων θα μπορεί να 
γίνει απευθείας από τον Μόνιμο Μηχανισμό Στήριξης (ESM) δίχως να 
επιβαρύνεται το δημόσιο χρέος. Επιπλέον, θα είναι εφικτή η 
δημιουργία του ενιαίου φορέα εγγύησης των καταθέσεων και του 
τρόπου στήριξης των τραπεζικών ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται 
σε περισσότερες από μία χώρες – μέλη (όπως ήταν η περίπτωση της  

Επικείμενες Εκταμιεύσεις (δισεκ. €) 

Ανακεφαλαιο-
ποίηση 

τραπεζών 

Ανάγκες 
προϋπολογισμού &

 κάλυψη 
ληξιπρόθεσμων

Επανα-
γορά 

χρέους
Σύνολο

EFSF 49.1
Δεκ. 2012 16.0 7.0 11.3 34.3

Ιαν.-Μαρ. 2013 7.2 
(Ιαν. 13') 7.6 : 14.8

ΔΝΤ 3.3
Ιαν.-Μαρ. 2013 : 3.3 : 3.3

Σύνολο 23.2 17.9 11.3 52.4  
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“Dexia”). Συνεπώς θα επιτευχθεί αποτροπή του φαύλου κύκλου 
μεταξύ τραπεζικής στήριξης και διόγκωσης του δημόσιου χρέους που 
αποτελεί το κυρίαρχο χαρακτηριστικού της συνεχιζόμενης κρίσης 
χρέους στην Ευρωζώνη. Όμως, ο Εποπτικός Μηχανισμός αναμένεται 
να τεθεί σε εφαρμογή την 1η Μαρτίου του 2014 ή ένα έτος από τη 
στιγμή που το νομικό πλαίσιο τεθεί σε εφαρμογή, ανάλογα με τις 
λειτουργικές ανάγκες που θα επικρατούν. Δεν έχει αποσαφηνιστεί το 
αν η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών που θα έχει πραγματοποιηθεί 
έως τότε (όπως είναι οι περιπτώσεις σε Ελλάδα, Ιρλανδία, Ισπανία και 
Κύπρο)  θα μπορεί να μεταβιβαστεί στον Μόνιμο Μηχανισμό από το 
δημόσιο χρέος.  
 
 
Ηλίας Λεκκός  
Διευθυντής Μονάδας Οικονομικής Ανάλυσης και Αγορών 
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ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ:  ΕΚΤΡΟΦΗ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ 
 
Σύμφωνα με την κωδικοποίηση NACE 2 τα σαλιγκάρια 
συμπεριλαμβάνονται στον κωδικό 01 49 Εκτροφή άλλων ζώων 
(αναφορά σε ISIC αναθ. 4: 0149). Στη συνδυασμένη ονοματολογία 
(Combined Nomenclature, 2012) τα σαλιγκάρια υπάγονται στον 
κωδικό 0307 60: Σαλιγκάρια, εκτός των θαλασσίων σαλιγκαριών 
(Σαλιγκάρια,  με ή χωρίς το όστρακο τους,  ζωντανά,  φρέσκα,  σε 
ψύξη, κατεψυγμένα, αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άλμη, 
καπνιστά). 
 
Θεσμικό πλαίσιο: Η εκτροφή σαλιγκαριών είναι μία σχετικά νέα 
δραστηριότητα για την οποία δεν υπάρχει εξειδικευμένο θεσμικό 
πλαίσιο αλλά εφαρμόζεται αυτό που ισχύει γενικά για την 
κτηνοτροφία, την ενίσχυση της παραγωγής, την διαφύλαξη των 
φυσικών αποθεμάτων  και την προστασία της υγείας του 
πληθυσμού. 
 
Οι επενδύσεις των μονάδων εκτροφής σαλιγκαριών εντάσσονται στις 
επιδοτούμενες δραστηριότητες του επενδυτικού νόμου 3908/2011, 
καθώς και στα συγχρηματοδοτούμενα κοινοτικά προγράμματα 
(μέτρα 112  και 121)  για την ενίσχυση των νέων αγροτών και τα 
σχέδια βελτίωσης αγροτικών εκμεταλλεύσεων του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013. Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 31054, οι 
επενδύσεις σε εκτροφή αλλά και μεταποίηση σαλιγκαριών υπάγονται 
στις ενισχύσεις του Ν. 3299/2004 που αφορούν την παραγωγή, 
μεταποίηση και εμπορία των γεωργικών προϊόντων.  
 
Για τη δημιουργία μονάδας εκτροφής σαλιγκαριών απαιτείται η 
έκδοση αδείας εγκατάστασης κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης 
σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 4056/2012 (ΦΕΚ 52/Α’/2012). Η 
άδεια αυτή εκδίδεται από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & 
Κτηνιατρικής των περιφερειών. Σύμφωνα με την απόφαση 1958 του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 
21/Β/13-1-2012), Παράρτημα VII, Ομάδα 7η (Πτηνο-κτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις) με την οποία κατηγοριοποιούνται οι μονάδες 
ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, η εκτροφή 
σαλιγκαριών εντάσσεται στην κατηγορία Β, όπου για την έκδοση 
αδείας δεν απαιτείται μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων αλλά 
μόνο πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις.  

   
Παραγωγική διαδικασία: Στο σύστημα πλήρους βιολογικού 
κύκλου οι επικρατούσες μέθοδοι εκτροφής είναι σήμερα η ανοικτού, 
η κλειστού και η μικτού τύπου. Η εκτροφή Ανοικτού ή Ιταλικού 
Τύπου είναι συνδυασμός αγροτικής και κτηνοτροφικής  παραγωγής, 
που πραγματοποιείται σε ανοιχτούς περιφραγμένους χώρους όπου 
 

 
Χαρακτηριστικά του Helix Aspersa 

  Είδος 
aspersa 
escargot 
petit-gris 

Είδος 
maxima 
escargot 
gros-gris 

Μέγεθος κελύφους 
(mm) 

28 - 35 45 - 47 

Βάρος 
ενηλίκων(g) 

7-15 20 - 40 

Περιγραφή 
κελύφους 

Σφαιρικό, κωνοειδές, 
παχύ, κυρτό στην 
κορυφή με 4 ή 5 
σπείρες πολύ 
τονισμένες, χρώμα 
γκρίζο ή κιτρινωπό 
διακοπτόμενο από 
σκούρες λωρίδες. 

Ανθεκτικότητα 

Είναι ευαίσθητο στο 
ψύχος και προτιμά τα 
ήπια κλίματα. Βρίσκεται 
σε πολλές περιοχές της 
χώρας μας, κυρίως 
όμως σε 
παραθαλάσσιες με 
ελαφρά αρόσιμα εδάφη 
και με υψόμετρο έως 
1000 μέτρα. 

Γεωγραφική 
κατανομή 

Μεσογειακές χώρες, 
Δυτικές Ευρωπαϊκές 
χώρες (παράλια του 
Ατλαντικού), Ελλάδα 

Εμφάνιση 

 
  

 

Πηγή:  Claude AUBERT, Mémento de l’éleveur d’escargots, 
ITAVI. Réédition 1998  
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καλλιεργούνται και τα φυτά με τα οποία τρέφονται τα σαλιγκάρια. Η 
μέθοδος αυτή παρουσιάζει πλεονεκτήματα όπως το χαμηλότερο 
κόστος επένδυσης και η καλύτερη ποιότητα παραγωγής, αλλά ενέχει 
υψηλότερη αβεβαιότητα λόγω της μεγαλύτερης εξάρτησης από τις 
περιβαλλοντικές συνθήκες. Η εκτροφή Κλειστού ή Γαλλικού Τύπου 
είναι κτηνοτροφική παραγωγή, όπου τα σαλιγκάρια εκτρέφονται με 
ειδικά φυράματα σε κλειστούς προστατευμένους χώρους. Η μέθοδος 
αυτή παρουσιάζει σοβαρά πλεονεκτήματα, όπως ελεγχόμενες 
συνθήκες παραγωγής σε όλα τα στάδια, υψηλότερη παραγωγικότητα 
και αποδοτικότητα, αλλά απαιτεί υψηλότερο κόστος επένδυσης και 
έχει αυξημένο κόστος παραγωγής. Η εκτροφή Μικτού Τύπου 
αποτελεί συνδυασμό των δύο προηγουμένων, όπου η αναπαραγωγή 
και ένα τμήμα  της διαδικασίας πάχυνσης πραγματοποιείται σε 
διχτυοκήπιο (κλειστού τύπου)  ενώ στη συνέχεια τα ζώα 
μεταφέρονται σε παρακείμενη έκταση όπου εφαρμόζεται το ανοικτό 
σύστημα. Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι το χαμηλότερο 
κόστος παραγωγής συγκριτικά με την εντατική εκτροφή και η 
υψηλότερη αποδοτικότητα συγκριτικά με την εκτατική. 

 

Διάρθρωση του κλάδου – Συνθήκες αγοράς: Η παραγωγή 
σαλιγκαριών δεν μπορεί στην παρούσα φάση ανάπτυξης της να 
θεωρηθεί ως κλάδος,  αφού  ο αριθμός εκτροφείων είναι μικρός 
(λίγες εκατοντάδες) και τα περισσότερα από αυτά δεν έχουν ακόμη 
παραγωγή ή όσα έχουν οι αποδόσεις τους είναι χαμηλές. 
 
Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του Υπουργείου 
αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων το 2012  υπήρχαν 
καταγεγραμμένα 255 εκτροφεία συνολικής έκτασης 1.389,3 
στρεμμάτων.  Από αυτά τα 145  με συνολική έκταση 1.186  
στρεμμάτων είναι εκτατικού (ανοικτού) τύπου και τα 110  εντατικού 
ή ημιεντατικού (κλειστού τύπου), συνολικής έκτασης 203,3 
στρεμμάτων. Η εκτροφή ανοικτού τύπου καλύπτει το 85,4% της 
συνολικής έκτασης και το 56,9% του αριθμού των εκτροφείων, αλλά 
πρέπει να σημειωθεί ότι η δυναμικότητα/στρέμμα ενός εκτροφείου 
κλειστού τύπου είναι τριπλάσια ή τετραπλάσια από αυτή του 
ανοικτού τύπου. Παρατηρείται συγκέντρωση της εκτροφής ανοικτού 
τύπου στη Βόρεια Ελλάδα (77% των συνολικών εκτάσεων) όπου οι 
κλιματολογικές συνθήκες είναι πιο ευνοϊκές και κάποια συγκέντρωση 
της εκτροφής κλειστού τύπου στη Νότια Ελλάδα (65%).  
 
Το μέσο μέγεθος των μονάδων είναι μικρό (8,2  στρέμματα για τις 
ανοικτού και 1,85 για τις κλειστού τύπου), ενώ ελάχιστες 
υπερβαίνουν τα 10  στρέμματα.  Η υψηλή συμμετοχή των μικρών 
μονάδων υποδηλώνει ότι για τους περισσότερους εκτροφείς η 
σαλιγκαροτροφία αποτελεί συμπληρωματική απασχόληση ή πιλοτική 
δραστηριότητα για απόκτηση τεχνογνωσίας και ενδεχομένως για 
αξιολόγηση των δυνατοτήτων κερδοφορίας.  

 
 
Αριθμός και έκταση εκτροφείων το 2012 

  Μονάδες Στρέμματα 
ΑΘΗΝΩΝ 5 7,8 

ΑΝ. 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 

ΘΡΑΚΗΣ 

41 294,2 

ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 

4 10,0 

ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 11 34,5 
ΔΥΤ. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
10 74,5 

ΗΠΕΙΡΟΥ 20 156,9 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 22 80,4 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
58 418,8 

ΚΡΗΤΗΣ 7 9,6 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 3 9,1 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 34 100,6 

ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

40 192,9 

ΣΥΝΟΛΟ 255 1.389,3 
Πηγή: Υπ. Αγροτ. Ανάπτυξης και Τροφίμων 
 

Η εκτροφή ανοικτού τύπου διεθνώς 
(2010) 

Χώρα 
Αριθμός 
εκτροφείων 

Έκταση 
σε 
εκτάρια 

Ιταλία 4.300 5.200 
Σερβία 240 240 
Ελλάδα 200 100 
Ρουμανία 164 130 
Βουλγαρία 90 75 
Κροατία 44 65 
Μαυροβούνιο 22 7 
Αλβανία 21 17 
Τυνησία 21 18 
Κοσσυφοπέ-
διο 16 11 
Σλοβενία 15 18 
Γερμανία 6 5 
Ισπανία 4 4 
Ουγγαρία 4 7 
Τσεχία 4 5 
Πολωνία 3 5 
Αργεντινή 3 32 
Ρωσία 2 9 
Μαρόκο 2 2 
Άλλες χώρες 18 95 
Σύνολο 5.179 6.045 

Πηγή: Istituto Internazionale di Elicultura 
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Στον τομέα της μεταποίησης, η χώρα μας είχε σημαντική παράδοση 
αφού από την δεκαετία του 70  μέχρι και πριν ορισμένα χρόνια 
διέθετε τις μεγαλύτερες μονάδες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και 
αποτελούσε τον κύριο προμηθευτή της Γαλλικής αγοράς. Η 
ανάπτυξη της μεταποίησης σαλιγκαριών στη χώρα μας, στηρίχθηκε 
αρχικά στην ύπαρξη άφθονων εγχώριων φυσικών πληθυσμών και 
στη συνέχεια, λόγω της εξάντλησης των αποθεμάτων, σε εισαγωγές 
από τις γειτονικές χώρες. Η μείωση όμως των φυσικών αποθεμάτων 
και στις χώρες αυτές, οι πολιτικές ανακατατάξεις (που οδήγησαν σε 
άνοιγμα των αγορών της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης) και η 
έλλειψη μακροχρόνιου σχεδιασμού είχαν σαν αποτέλεσμα την 
κατάρρευση του κλάδου και την συρρίκνωση της δραστηριότητας 
του την τελευταία δεκαετία.  
 
Ποσοτικά στοιχεία για την εξέλιξη της παραγωγής δεν υπάρχουν, 
αλλά από την πορεία του εξωτερικού εμπορίου, μπορούμε να 
συμπεράνουμε ότι αυτή είναι φθίνουσα. Το σύνολο σχεδόν της 
μεταποιημένης παραγωγής εξάγεται στο εξωτερικό, αλλά τα 
διαθέσιμα επίσημα στοιχεία δεν επιτρέπουν περεταίρω ανάλυση 
ούτε μπορούν να θεωρηθούν αξιόπιστα.  
 
Στη χώρα μας,  όπως και στις περισσότερες χώρες (εκτός από τη 
Γαλλία),  κυριαρχεί η συμβολαιακή παραγωγή με τιμές που 
διαμορφώνονται κυρίως στις αγορές του Παρισιού και του Μιλάνου.  
Η εξέλιξη των τιμών διαχρονικά δεν παρουσιάζει αξιοσημείωτες 
μεταβολές, ενώ τα τελευταία χρόνια, παρά την εποχικότητα της 
ζήτησης, παρατηρείται εξομοίωση των τιμών καθ’ όλη τη διάρκεια 
του έτους.  Στην Ιταλία μεταξύ του 2005  και του 2012  η μέση 
τιμή/κιλό του Helix aspersa αυξήθηκε μόλις κατά 11%, του H. 
Eobania vermiculata κατά 27%, ενώ του Helix pomatia μειώθηκε 
κατά -3%.  
 
Στην Γαλλία οι τιμές κινούνται περίπου στα ίδια επίπεδα, αλλά η 
παρακολούθηση τους είναι δυσκολότερη λόγω των ιδιαιτεροτήτων 
της αγοράς (υψηλή διαφοροποίηση τιμών σε γεωγραφικό επίπεδο, 
μεγάλη συμμετοχή των παρασκευασμένων, καθετοποιημένη 
παραγωγή των εκτροφείων).  
 
Στην Ισπανία οι τιμές κινούνται σε σχετικά χαμηλότερα επίπεδα 
λόγω της εγγύτητας του Μαρόκου από το οποίο προέρχεται το 
σύνολο σχεδόν των Ισπανικών εισαγωγών.  
 
Στην Ελλάδα οι τιμές στη συμβολαιακή παραγωγή κινούνται σήμερα 
μεταξύ 3,2  και 3,7  ευρώ ανά κιλό (για καλής ποιότητας Helix  
aspersa), ενώ στις λαϊκές επιτυγχάνονται υψηλότερες τιμές. 
 
Η κατάσταση στον Ευρωπαϊκό και τον Διεθνή χώρο: Η διεθνής  
αγορά σαλιγκαριών παρουσιάζει έντονες διακυμάνσεις ανάλογα με 

Τιμές σαλιγκαριών στην Ιταλία 
σε €/Kg ( 2012)
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τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες ή τον βαθμό εξάντλησης των 
φυσικών αποθεμάτων στις χώρες συλλογής. Την τελευταία 15ετία  
πάντως οι εισαγωγές των ανεπτυγμένων αγορών παρουσιάζουν 
κάποια ειδίκευση κατά ποικιλία, ανάλογα με τις χώρες προέλευσης. 
Από την Τουρκία εισάγονται κυρίως Helix Adanensis και Helix 
Aspersa, από τη Βουλγαρία Helix Lucorum και Helix Pomatia (τα 
τελευταία χρόνια και Helix Aspersa εκτροφής), από τη Λιθουανία 
και τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης Helix  Pomatia,  από το 
Μαρόκο Eobania Vermiculata, Helix Aspersa και Helix Aperta, από 
την Τυνησία και την Αλγερία Helix Aspersa Maxima και από την 
Λατινική Αμερική (Χιλή, Αργεντινή, κ.τ.λ.) Helix aspersa. Από την 
λοιπή Αφρική και τη Νοτιοανατολική Ασία εισάγονται κυρίως 
αχατίνες (γιγάντια σαλιγκάρια) οι οποίες όμως στην Ευρώπη δεν 
θεωρούνται σαλιγκάρια. 
 
Η συνολική παγκόσμια κατανάλωση σαλιγκαριών είναι δύσκολο να 
μετρηθεί λόγω του μεγάλου ποσοστού που αντιπροσωπεύει η 
συλλογή για ιδιοκατανάλωση, ενώ ή παγκόσμια 
εμπορευματοποιημένη παραγωγή εκτιμάται σήμερα σε περίπου 450-
500 χιλ. τόνους. Από την ποσότητα αυτή εκτιμάται ότι μόλις το 13 
με 15% προέρχεται από εκτροφή και το υπόλοιπο από φυσικούς 
πληθυσμούς. Το 29,5% της παγκόσμιας εμπορευματοποιημένης 
παραγωγής αφορά νωπά προϊόντα, το 47% κατεψυγμένα και 
23,5% κονσερβοποιημένα προϊόντα.  
 
Οι μεγαλύτερες καταναλωτικές αγορές βρίσκονται στην Ευρώπη, 
κυρίως στη Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία, αλλά το μέγεθος τους είναι 
δύσκολο να προσδιορισθεί.  Δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία και τα 
μεγέθη που παρουσιάζονται από διάφορες πηγές (ενώσεις 
παραγωγών, μεταποιητές, κλαδικά ινστιτούτα, πανεπιστήμια, 
αγρονομικά κέντρα, κ.τ.λ.) παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις. 
Από τον συνδυασμό των πηγών που προαναφέρθηκαν, εκτιμούμε 
ότι το μέγεθος της Γαλλικής αγοράς προσεγγίζει τις 40.000 τόνους 
ετησίως, της Ιταλικής τις 38.000 τόνους και τις Ισπανικής τις 
20.000 τόνους. Και οι τρεις χώρες είναι έντονα ελλειμματικές αφού 
στη Γαλλία περισσότερο από το 80% της εγχώριας κατανάλωσης 
καλύπτεται από εισαγωγές, στην Ιταλία περίπου το 65% και στην 
Ισπανία περίπου το 55%. Άλλες αγορές μικρότερου όμως μεγέθους 
είναι αυτές της Πορτογαλίας, του Βελγίου και της Ελβετίας, ενώ 
λόγω της αυξανόμενης διείσδυσης της Ιταλικής και της Γαλλικής 
κουζίνας σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία, η Κίνα και  η Γερμανία, 
δημιουργούνται προϋποθέσεις για αύξηση της ζήτησης σ’ αυτές. 
 
Προβλήματα-Προοπτικές: Οι συνθήκες για την ανάπτυξη της 
σαλιγκαροτροφίας στην Ελλάδα είναι θετικές, αφού εκτός των 
ευνοϊκών κλιματολογικών συνθηκών σε αρκετές περιοχές της 
χώρας και της αυξανόμενης διεθνούς ζήτησης,  υπάρχει έντονο  
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ενδιαφέρον για επιχειρηματική δραστηριοποίηση στον κλάδο,  όχι 
μόνο από αγρότες αλλά και από κατοίκους αστικών περιοχών. 
 
Διαφαίνεται όμως ο κίνδυνος αυτή η «επιχειρηματικότητα ανάγκης» 
να οδηγήσει σε λανθασμένες επιλογές ή απογοητεύσεις που θα 
περιορίσουν ή και θα εξαφανίσουν τις υπάρχουσες δυνατότητες. Η 
άγνοια των απαιτήσεων του επαγγέλματος, η υπερεκτίμηση των 
δυνατοτήτων κερδοφορίας, η έλλειψη τεχνογνωσίας, το μικρό 
μέγεθος της εγχώριας αγοράς, ο χαμηλός επαγγελματισμός πολλών 
ενδιαμέσων,  οι ανεπάρκειες των κρατικών υπηρεσιών, κ.τ.λ. 
ενδέχεται να δημιουργήσουν διαρθρωτικές ανεπάρκειες και 
υπερβάλλουσα παραγωγική δυναμικότητα που θα έχουν 
καταστροφικές επιπτώσεις για τον υπό εκκόλαψη κλάδο  της 
σαλιγκαροτροφίας.  
 
Τα σημαντικότερα προβλήματα που υπάρχουν ή θα εμφανιστούν 
μεσοπρόθεσμα είναι η υψηλή εξάρτηση της παραγωγής από τις 
κλιματολογικές συνθήκες ή άλλους αστάθμητους παράγοντες 
(ασθένειες, κ.τ.λ.), το μικρό μέγεθος της εγχώριας αλλά και της 
διεθνούς αγοράς, ο ανταγωνισμός τιμών από σαλιγκάρια συλλογής 
χωρών χαμηλού κόστους, κ.τ.λ.. Βασική προϋπόθεση για την 
βιωσιμότητα της Ελληνικής σαλιγκαροτροφίας αποτελεί η 
διεύρυνση της εγχώριας αγοράς. Με δεδομένο ότι το μέγεθος της 
αγοράς (εγχώριας και διεθνούς)  είναι πολύ μικρό για το 
εκτρεφόμενο είδος (Helix  aspersa)  και του άνισου ανταγωνισμού 
τιμών από υφίσταται η παραγωγή των εκτροφείων από εισαγόμενα 
προϊόντα συλλογής, η διεύρυνση της εγχώριας αγοράς αποτελεί τον 
“εκ των ων ουκ άνευ (sine  qua  non)”  όρο για την ανάπτυξη του 
κλάδου. Παρόλο που τα νέα εκτροφεία θα δημιουργήσουν κάποια 
ζήτηση στις τοπικές αγορές όπου δραστηριοποιούνται, η επίτευξη 
ενός “κρίσιμου μεγέθους” κατανάλωσης σε εθνικό επίπεδο, θα 
απαιτήσει σημαντικές προσπάθειες εισαγωγής και καθιέρωσης του 
προϊόντος στις διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων. Η διατροφική 
αξία, τα οφέλη για την υγεία, τα πλεονεκτήματα των σαλιγκαριών 
εκτροφής έναντι αυτών που προέρχονται από ανεξέλεγκτη συλλογή 
φυσικών πληθυσμών, κ.τ.λ. μπορούν να αποτελέσουν τα κεντρικά 
σημεία της προσπάθειας αυτής για διεύρυνση της εσωτερικής 
αγοράς(κατά τα πρότυπα της Ιταλίας). 
 
Οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές της εκτροφής σαλιγκαριών στη 
χώρα μας είναι θεωρητικά θετικές, αλλά αν δεν δημιουργηθούν 
κάποιες απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και τη σωστή 
λειτουργία της αγοράς, κινδυνεύουν να μετατραπούν σε αβέβαιες ή 
και αρνητικές. Οι προϋποθέσεις αυτές εκτός από τη διεύρυνση της 
αγοράς, είναι η ανάπτυξη του κλάδου σε ορθολογικά πλαίσια, και η 
καθετοποίηση της παραγωγής.  

 

Η Γαλλική αγορά κατά είδος (2009)
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Οι μεσο-μακροπρόθεσμες προοπτικές της είναι θετικές λόγω της 
μείωσης των φυσικών πληθυσμών της κύριες χώρες παραγωγής, 
της αυξανόμενης διεθνούς ζήτησης και της αναγνώρισης της 
υψηλής διατροφικής αξίας των σαλιγκαριών. 

Συμπεράσματα: Η εκτροφή σαλιγκαριών αποτελεί μια εναλλακτική 
αγροτική δραστηριότητα με ελπιδοφόρο μέλλον αλλά και υψηλούς 
κινδύνους. Η χώρα μας διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα όπως 
ευνοϊκές κλιματολογικές συνθήκες σε αρκετές περιοχές της, 
εγγύτητα της Ιταλικής αγοράς, παράδοση στη μεταποίηση 
σαλιγκαριών και το σημαντικότερο, υπάρχει εντονότατο ενδιαφέρον 
νέων ανθρώπων για δραστηριοποίηση στον κλάδο. Η 
επιχειρηματικότητα όμως που αναπτύσσεται είναι κυρίως 
επιχειρηματικότητα “ανάγκης” και όχι “ευκαιρίας” όπως θα ήταν 
λογικό για μια νέα δραστηριότητα με θετικές προοπτικές 
ανάπτυξης. Διαφαίνεται λοιπόν ο κίνδυνος αυτή η 
«επιχειρηματικότητα ανάγκης» να οδηγήσει σε απογοητεύσεις που 
θα περιορίσουν ή και θα εξαφανίσουν τις υπάρχουσες δυνατότητες. 

Σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα οι προοπτικές θα εξαρτηθούν κυρίως 
από την ικανότητα των εκτροφέων να διευρύνουν την εγχώρια 
αγορά ή να βρουν διεξόδους στο εξωτερικό αφού την επόμενη 
διετία ενδέχεται να δημιουργηθούν συνθήκες υπερβάλλουσας 
προσφοράς. Η σημερινή παραγωγή της Ελληνικής 
σαλιγκαροτροφίας είναι μικρή αφού εκτιμάται περί τους 150  
τόνους, αλλά η θεωρητική δυναμικότητα των εκτροφείων, όταν 
αυτά φτάσουν σε πλήρη παραγωγική λειτουργία (σε 2-3 χρόνια) θα 
υπερβαίνει τους 1.000 τόνους/έτος. Οι μεσο-μακροπρόθεσμες 
προοπτικές κρίνονται θετικές αφού η διεθνής ζήτηση προβλέπεται 
αυξανόμενη, ενώ τα επόμενα χρόνια λόγω της μεγαλύτερης 
διείσδυσης της Γαλλικής και της Ιταλικής γαστρονομίας σε χώρες 
όπως οι ΗΠΑ,  η Ιαπωνία,  η Κίνα και ορισμένες χώρες της Β.  
Ευρώπης, αναμένεται διεύρυνση των αγορών τους. 

Τα όρια ανάπτυξης του κλάδου συνολικά, είναι περιορισμένα και 
τίθενται από τις δυνατότητες απορρόφησης της παραγωγής από την 
εγχώρια και τη διεθνή αγορά. Για το λόγο αυτό απαιτείται 
σοβαρότητα και σύνεση ώστε η ανάπτυξη του κλάδου να γίνει 
σταδιακά και σε ορθολογικά πλαίσια, που θα λαμβάνουν υπόψη τη 
δυνατότητα αφομοίωσης-ανάπτυξης της τεχνογνωσίας εκτροφής 
και θα περιορίζουν τους κινδύνους δημιουργίας υπερβάλλουσας 
παραγωγικής δυναμικότητας.  
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ΕΛΛΑΔΑ 
 

· Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επαναγοράς χρέους.  
· Εγκρίθηκε η εκταμίευση δόσης €49,1δισεκ.  από την 

Ευρωζώνη. Αναμένεται η απόφαση από το ΔΝΤ.  
· Χαμηλότερο του στόχου το έλλειμμα του κρατικού 

προϋπολογισμού και το πρωτογενές έλλειμμα το 
11μηνο.  

· Στις 11/12 αντληθήκαν €5,4δισεκ μέσω δύο 
δημοπρασιών Εντόκων Γραμματίων 26εβδ. και 4εβδ. 

· Το 6,9% η ύφεση το γ’ τρίμηνο του 2012.  
· Στο 1,0% ο πληθωρισμός τον Νοέμβριο.  
· Το 24,8% του εργατικού δυναμικού έφτασε το 

ποσοστό ανεργίας το γ’ τρίμηνο. 
· Αύξηση του δείκτη βιομηχανικής παραγωγής τον 

Οκτώβριο. 
· Συρρίκνωση υποδεικνύουν το γ’  τρίμηνο στην 

πλειονότητα τους οι δείκτες παραγωγής και κύκλου 
εργασιών στις κατασκευές και τις υπηρεσίες.  
 

Ολοκληρώθηκε στις 11/12 η διαδικασία επαναγοράς χρέους, 
η οποία είχε ανακοινωθεί στις 3/12. Το σύνολο των 
προσφορών ανήλθε περίπου στα €31,9  δισεκ.  σε όρους 
ονομαστικής αξίας ενώ η σταθμισμένη μέση τιμή διαμορφώθηκε 
περίπου στο 33,8% της ονομαστικής. Στην περίπτωση επανάγορας 
του συνόλου των τίτλων που προσφέρθηκαν απαιτείται η έκδοση 
τίτλων του EFSF ονομαστικής αξίας €11,29 δισεκ. (συμπερλ. των 
δεδουλευμένων τόκων). Ως ημερομηνία διακανονισμού και 
παράδοσης των 6μηνιάιων τίτλων EFSF  στους κατόχους των 
χρεογράφων που θα γίνουν αποδεκτοί ορίζεται η 18/12. Συνολικά 
υπολογίζουμε ότι το ελληνικό χρέος θα μειωθεί κατά περίπου €20,6 
δισεκ. μετά από την ολοκλήρωση της επαναγοράς.  
 
Στο Eurogroup της Πέμπτης 13/12, συζητήθηκαν τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας επαναγοράς στο πλαίσιο της 
βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους. Σύμφωνα με τις 
εκτιμήσεις του συμβουλίου η θετική έκβαση της διαδικασίας 
επαναγοράς σε συνδυασμό με την ορθή εφαρμογή του 
προγράμματος προσαρμογής και την λήψη πρόσθετων μέτρων από 
την πλευρά της ευρωζώνης - όπως αυτά αποφασίστηκαν στις 27/11 
- θα οδηγήσουν το χρέος στο 124% του ΑΕΠ το 2020. Αναφέρεται 
άλλωστε ότι η Ελλάδα και τα υπόλοιπα κράτη – μέλη προτίθενται, 
αν χρειαστεί,  να λάβουν επιπλέον μέτρα ώστε να επιτευχθεί ο 
στόχος αυτός. Στο πλαίσιο αυτό δόθηκε επίσημα η έγκριση για 
εκταμίευση €49,1δισεκ. εκ των οποίων €34,3δισεκ.  θα 
εκταμιευθούν εντός ολίγων ημερών από την απόφαση, μια δεύτερη 
εκταμίευση θα γίνει τον Ιανουάριο του 2013  για την 
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και το υπόλοιπο πόσο, το οποίο  
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θα καλύψει χρηματοδοτικές ανάγκες θα εκταμιευθεί εντός του α’  
τριμ.  του 2013 σε τρείς δόσεις με βάση την πορεία εκτέλεσης του 
προγράμματος. Παράλληλα, τον Ιανουάριο αναμένεται η έγκριση 
εκταμίευσης των δόσεων και από την πλευρά του ΔΝΤ,  ποσό που 
σύμφωνα με δημοσιεύματα εκτιμάται να φτάσει τα €3,3  δισεκ.  Το 
συνολικό ποσό εκτιμάται περίπου στα €52,4 δισεκ. και αναμένεται 
να διατεθεί ως εξής: (α) από τα €34,3 δισεκ. τα €16 δισεκ. για την 
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, τα €7δισεκ. για τον 
προϋπολογισμό και την κάλυψη ληξιπρόθεσμων οφειλών του 
δημοσίου και τα €11,3 δισεκ. για την επαναγορά ελληνικού χρέους. 
(β) από το υπόλοιπό ποσό των περίπου €18,1 δισεκ. το διάστημα 
Ιανουαρίου – Μαρτίου, τα €7,2 δισεκ. για τις τράπεζες και τα άλλα 
€10,9  δισεκ.  (συμπεριλ.  των €3,3  δισεκ από το ΔΝΤ)  για τον 
προϋπολογισμό και την κάλυψη ληξιπρόθεσμων οφειλών. 
 
Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία,  την περίοδο Ιαν. – Νοέμ. 
2012, το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού 
διαμορφώθηκε σε €12,9 δισεκ. και το πρωτογενές έλλειμμα 
σε €1,5 δισεκ, επίπεδα καλύτερα των στόχων για ελλείμματα 
€15,0 δισεκ. και €3,6 δισεκ. αντίστοιχα. Ειδικότερα το έλλειμμα του 
Τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκε στα € 12,2δισεκ. 
(στόχος: - €13,6 δισεκ.) μέσω μείωσης των δαπανών (κατά €932 
εκατ.), κυρίως πρωτογενών, και αύξησης των καθαρών εσόδων, 
λόγω βελτίωσης των εσόδων προ επιστροφών (κατά 306 εκατ.) και 
μείωσης στις επιστροφές φόρων (κατά €158  εκατ.).  Επίσης το 
έλλειμμα του ΠΔΕ διαμορφώθηκε στα € 671 εκατ. (στόχος: - €1,4 
δισεκ.)  καθώς η πτώση στις δαπάνες (κατά €1,2  δισεκ.)  
υπερκέρασε την μείωση των εσόδων ( κατά €483 εκατ.) 

 

 
 

 

 
 

2011 2012 2011

Ιαν. - Νοέμ. Ιαν. - Νοέμ. Στόχοι (1) Διαφορά Πραγμ. (2)
Στόχοι

Προυπολογισμός 
2013 (Οκτ. 12')

Στόχοι 
Συμπληρωματικός 
Προυπολογισμός 
2012 (Φεβ. 12')

Τακτικός Προϋπολογ ισμός (1) (2) (2-1) (3) (2-3) (4) (5) (6)

Καθαρά έσοδα 43,860 42,837 -1,023 42,382 456 50,158 47,706 51,409

Έσοδα προ επιστροφών φόρων 47,783 45,800 -1,983 45,495 306 54,284 51,363 54,949
Ειδικά έσοδα από εκχώρηση αδειών και δικαιωμάτων του 
Δημοσίου 

785 8 -777 16 -8 1,157 32 270

Επιστροφές φόρων 4,709 2,971 -1,738 3,129 -158 5,283 3,689 3,810

Δαπάνες 63,715 55,085 -8,630 56,017 -932 70,145 61,855 62,998

Πρωτογενείς δαπάνες 46,421 41,991 -4,430 42,452 -461 51,561 47,586 47,685

Επιχορήγηση νοσηλευτικών ιδρυμάτων για εξόφληση 
μέρους παλαιών οφειλών 

434 392 -42 400 -8 435 400 400

Εξοπλιστικά Προγράμματα (σε ταμειακή βάση) 272 282 10 453 -171 360 700 700

Καταπτώσεις εγγυήσεων  1,046 617 -429 731 -114 1,442 869 1,163

σε φορείς εντός της γενικής κυβέρνησης (καθαρή βάση) 1,009 516 -493 595 -79 1,249 691 1,026

σε φορείς εκτός της γενικής κυβέρνησης  37 102 65 136 -34 193 178 137

Τόκοι (σε καθαρή βάση)(3) 15,542 11,433 -4,109 11,451 -18 16,348 11,735 13,050

Προμήθεια εκταμίευσης δανείων στο EFSF 0 370 370 530 -160 0 565

Έλλειμμα(-) ή Πλεόνασμα (+) Τ.Π. -19,855 -12,248 7,607 -13,636 1,388 -19,987 -14,149 -11,589

ΠΔΕ

Έσοδα 2,643 2,956 313 3,439 -483 3,773 4,687 4,750

Δαπάνες 4,287 3,627 -660 4,850 -1,223 6,559 6,850 7,300

Έλλειμμα(-) ή Πλεόνασμα (+) Π.Δ.Ε. -1,644 -671 973 -1,411 740 -2,786 -2,163 -2,550

0 0 0

Ισοζύγιο Κρατικού Προυπολογισμού -21,499 -12,919 8,580 -15,047 2,127 -22,774 -16,312 -14,139

Πρωτογενές Αποτέλεσμα Κρατικού 
Προυπολογισμού

-5,957 -1,486 4,471 -3,596 2,110 -6,426 -4,577 -1,089

Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού 2012

εκατ. € (τροποποιημένη ταμειακή βάση) Διαφορά

Ιαν.- Νοέμβριος 2012 2012

 
(1) Στόχοι όπως αποτυπώνονται στην Εισηγητική Έκθεση του Προϋπολογισμού του 2013. (2) Το σύνολο των εσόδων & των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού 
για το έτος 2011 είναι τελικό, εντούτοις θα οριστικοποιηθεί με την κύρωση του Απολογισμού Εσόδων & Εξόδων του Κράτους οικ. έτους 2011. (3) Οι δαπάνες τόκων 
για το πρώτο 11μηνο του 2012 αναλύονται σε: α) Ταμειακές πληρωμές ύψους €6,6 δισεκ. περίπου και β) Δεδουλευμένους τόκους ύψους €4,9 δισεκ. περίπου που 
καταβλήθηκαν με βραχυχρόνιους τίτλους 6μηνης διάρκειας έκδοσης του ΕΤΧΣ στους ομολογιούχους που προσήλθαν κατά την πρώτη φάση εφαρμογής του PSI. 
Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών, Piraeus Bank calculations  



                                                                                ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΑΓΟΡΩΝ 
       ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 (1Ο ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ) 

                                                                                                                                                                    

 10

 
Στις 11/12 πραγματοποιήθηκαν μέσω των Βασικών 
Διαπραγματευτών Αγοράς δύο δημοπρασίες Εντόκων 
Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου 26εβδ. και 4εβδ. ύψους 
€1250 εκατ. και €2125 εκατ. αντίστοιχα. Οι συνολικές προσφορές, 
στα έντοκα 6μηνης διάρκειας υπερκάλυψαν κατά 1,54 φορές το 
ζητούμενο ποσό. Έγινε δεκτό πόσο ύψους €2000 εκατ. (συμπερ. μη 
ανταγωνιστικών και συμπληρωματικών προσφορών) με απόδοση 
4,38%. Από τα μηνιαία έντοκα – τα οποία αφορούν στην 
αναχρηματοδότηση υποχρέωσης που δημιουργήθηκε για την 
αποπληρωμή ομολόγου που κατείχε η ΕΚΤ – επίσης συνολικά 
αντλήθηκαν €3400 εκατ. (συντ. κάλυψης 1,3) με απόδοση 3,99%.  
 
Με βάση μη εποχικά εξομαλυμένα στοιχεία το γ’ τρίμηνο του 
2012 το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 6,9% έναντι -4,0% την 
αντίστοιχη περίοδο του 2011 (Q2/12: -6,3%). Η πτώση του 
ΑΕΠ συνδέεται με την αποδυνάμωση της εγχώριας ζήτησης,  όταν 
αντίθετα θετική ήταν η συμβολή του εξωτερικού εμπορίου. 
Ειδικότερα, η τελική κατανάλωση περιορίστηκε κατά 8,8% με την 
ιδιωτική να μειώνεται κατά 8,4% και τη δημόσια κατά 10,7%, όταν 
παράλληλα ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου 
περιορίστηκε κατά 19,5%. Στο εξωτερικό εμπόριο, παρουσιάζεται 
πλεόνασμα €2,2 δισεκ. έναντι ελλείμματος €128 εκατ. την 
αντίστοιχη περίοδο του 2011, καθώς οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 
€3 δισεκ., τάση που υπερκέρασε την πτώση των εξαγωγών κατά 
€0,6 δισεκ.  
 
Τον Νοέμβριο ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 1,0% από 
1,6% τον προηγούμενο μήνα και 2,9% τον αντίστοιχο μήνα του 
2011. Η άνοδος των τιμών συνδέεται πρωτίστως με ενεργειακά 
αγαθά και κυρίως με τις υψηλότερες, σε σχέση με πέρυσι, τιμές σε 
πετρέλαιο θέρμανσης, ηλεκτρισμό και καύσιμα αυτοκινήτου. Πέραν 
από τις κατηγορίες «στέγασης» και «μεταφορών» που 
επηρεάστηκαν από τις παραπάνω αυξήσεις, άνοδος των τιμών 
παρατηρείται και στην κατηγορία «ένδυση & υπόδηση». 
 
Με βάση μη εποχικά εξομαλυμένα στοιχεία, το ποσοστό 
ανεργίας το γ’  τρίμηνο του έφτασε το 24,8% από 17,7% την 
αντίστοιχη περίοδο του 2011. Η άνοδος του ποσοστού ανεργίας 
συνδέεται κυρίως με τη μείωση της απασχόλησης κατά 8,3%   σε  
ετήσια βάση ενώ ο αριθμός των ανέργων έφτασε κατά μέσο όρο τα 
1,2 εκατ. άτομα. Η πλειονότητα των ανέργων σε ποσοστό 62,6% 
είναι μακροχρόνια άνεργοι ενώ το 24,7% των ανέργων εισέρχονται 
για πρώτη φόρα στην αγορά εργασίας. Συνολικά το α’ 9μηνο του 
έτους το ποσοστό ανεργίας εκτινάχθηκε στο 23,7% από 
16,6% την αντίστοιχη περίοδο του 2011.  
 
Σύμφωνα με μη εποχικά εξομαλυμένα στοιχεία, τον Οκτώβριο ο 
δείκτης βιομηχανικής παραγωγής, συνεχίζει να παρουσιάζει  

Βασικά μακροοικονομικά μεγέθη, σταθερές 
τιμές 2005  ( ΥοΥ% μεταβολή, μη εποχικ. 

εξομαλυμένα στοιχεία) 

  
Q3 

2011 
Q2 

2012 
Q3 

2012 
ΑΕΠ -4.0 -6.3 -6.9 
Ιδιωτική Κατανάλωση -3.5 -8.6 -8.4 
Δημόσια Κατανάλωση -3.3 -1.4 -10.7 

Ακαθ. σχηματισμός 
κεφαλαίου -21.3 -20.4 -36.0 

Ακαθ. σχηματισμός 
παγίου κεφαλαίου -15.3 -19.8 -19.5 
Εξαγωγές αγαθών & 
υπηρεσιών 4.4 -3.1 -4.5 

σε εκατ. € 14,278 10,580 13,636 
Εισαγωγές αγαθών & 
υπηρεσιών -2.9 -13.7 -20.9 

σε εκατ. € 14,406 12,128 11,390 
Εμπορικό Ισοζύγιο 

(σε εκατ. €) -128 -1,547 2,246 
 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ. Piraeus Bank Research 

Επίπτωση από τους επιμέρους δείκτες στη 
ετήσια μεταβολή στον πληθωρισμό 
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Piraeus bank research 

Ποσοστό ανεργίας & Απασχολούμενοι 
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Piraeus bank research 

Επίπτωση από τους επιμέρους δείκτες στην 
ετήσια μεταβολή του Δείκτη Βιομηχανικής 
Παραγωγής 
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Piraeus bank research 
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έντονες διακυμάνσεις και αυξάνεται κατά 2,0% σε ετήσια βάση 
έναντι πτώσης 13,0% την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Η εξέλιξη 
αυτή συνδέεται με την άνοδο έναντι πτώσης στις κατηγορίες 
“ορυχεία –  λατομεία”  (15,8%  Οκτ.  11’:  -0,4%),  “μεταποίηση”  
(1,1%  Οκτ.  11’:  -13,1%)  και “ηλεκτρισμός”  (0,8%  Οκτ.  11’:  -
19,1%), όταν στην κατηγορία “νερό”  αν και βραδύτερη εμμένει η 
άνοδος του δείκτη (2,0% Οκτ. 11’: 2,6%). Αντίθετα, στις 
κατασκευές και στον τομέα των υπηρεσιών το γ’ τρίμηνο του 
2012  οι δείκτες παραγωγής και κύκλου εργασιών υποδεικνύουν 
στην πλειονότητα τους συρρίκνωση της οικονομικής 
δραστηριότητας σε εντονότερο βαθμό έναντι πέρυσι. Ειδικότερα: 
(α) στον κλάδο των κατασκευών, ο δείκτης παραγωγής 
περιορίζεται κατά 35,3%  έναντι αύξησης 3,0%  το γ’  τριμ.  του 
2011, καθώς, σημαντική πτώση καταγράφουν ο δείκτης 
οικοδομικών έργων (κτίρια) (-21,9% Q3/11’:-18,1%) και ο δείκτης 
έργων πολιτικού μηχανικού (μεγάλα έργα υποδομής) (-38,6% 
Q2/11’:  10,2%). Παράλληλα,  σύμφωνα με τα μηνιαία στοιχεία για 
την οικοδομική δραστηριότητα του Σεπτεμβρίου, ο αριθμός νέων 
αδειών μειώθηκε κατά 60,4%.  (β)  στις μεταφορές, τα 
αυτοκίνητα και τον τουρισμό η εικόνα είναι αρνητική σε σχέση 
με πέρυσι,  με μόνη εξαίρεση τον κλάδο “αεροπορικές μεταφορές”  
όπου σημειώνεται άνοδος του δείκτη ενώ στον κλάδο τουριστικά 
πρακτορεία επιβραδύνεται η μείωση του δείκτη. (γ) Στο χονδρικό 
εμπόριο ο δείκτης ακολουθεί αρνητική πορεία αν και σημειώνεται 
βραδύτερη πτώση σε σχέση με το Q3/11.  (δ)  Στις λοιπές 
υπηρεσίες, καταγράφεται μείωση της δραστηριότητας στη 
πλειονότητα των κλάδων (12 από τους 15). 
 

Δείκτες κύκλου εργασιών (ετήσια % μεταβολή) 
 Q3/11 Q2/12 Q3/12 

Χονδρικό Εμπόριο -9,7 -15,3 -8,4 
Αυτοκίνητο -6,7 -32,0 -27,2 

· Εμπόριο Αυτοκινήτου -6,5 -38,6 -32,4 
Μεταφορές    

· Χερσαίες & μέσω αγωγών 14,2 3,4 -11,8 
· Πλωτές 2,9 -14,5 -20,5 

· Αεροπορικές 4,5 -8,8 1,2 
· Αποθήκευσης & υποστηρικτικές 4,0 1,4 -3,5 
· Ταξιδιωτικών πρακτορειών κλπ -33,4 -39,3 -13,4 

Παροχή καταλύματος και εστίασης (Τουρισμός) -1,2 -20,8 -11,5 
Λοιπές Υπηρεσίες    
Ταχυδρομικών και ταχυµεταφορικών δραστηριοτήτων 2,8 -13,1 -16,3 
Εκδοτικών δραστηριοτήτων -21,9 -26,9 -8,3 
Τηλεπικοινωνιών -10,3 1,7 2,0 
Πληροφορικής 6,8 -13,6 -27,4 
Δραστηριότητες. επεξεργασίας δεδομένων & 
δραστηριότητες. παροχής  πληροφόρησης 23,1 5,5 3,5 

Νομικών & Λογιστικών δραστηριοτήτων & παροχής 
συμβουλών διαχείρισης -6,0 -1,7 19,6 

Δραστηριότητες. αρχιτεκτόνων και μηχανικών & 
συναφών παροχής τεχνικών συμβούλων -17,6 -13,5 -13,9 

Διαφήμισης, έρευνας αγοράς & δημοσκοπήσεων κοινής 
γνώμης 3,1 -9,4 -21,2 

Άλλων επαγγελματικών, επιστημονικών & τεχνικών 
δραστηριοτήτων -18,6 -45,1 -16,7 

Δραστηριότητες. σχετικών µε την απασχόληση -4,5 -6,8 -3,1 
Δραστηριότητες. σχετικών µε την παροχή προστασίας 
& τη διενέργεια έρευνας 3,1 -6,5 -5,0 

Δραστηριότητες. Καθαρισμού -12,6 -15,3 -14,2 
Διοικητικών δραστηριοτήτων. γραφείου & υποστήριξης 
προς τις επιχειρήσεις -2,9 -17,9 -7,9 

Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών βίντεο κ.α. -18,4 6,2 -5,2 
Προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών -31,4 -23,0 -13,7 
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Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές ΔΠΚ Οικοδομικών έργων (κτιρίων)

ΔΠΚ Έργων Πολιτικού Μηχανικού  
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 
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ΕΥΡΩΖΩΝΗ 
 

· Στο -0,6% ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του 

πραγματικού ΑΕΠ του γ’ τριμήνου. 

· Σημαντική συρρίκνωση των λιανικών πωλήσεων και 

της βιομηχανικής παραγωγής του Οκτωβρίου. 

· Περαιτέρω επιδείνωση στην αγορά εργασίας. 

· Επιβράδυνση του πληθωρισμού στο 2,2%.  

 
Συρρίκνωση κατά 0,1% (τριμηνιαίος ρυθμός) σημειώθηκε κατά τη 
διάρκεια του γ’ τριμήνου, έναντι του -0,2% του β’ τριμήνου, ενώ 
αξίζει να σημειωθεί ότι η τελευταία φορά που το πραγματικό ΑΕΠ 
κατέγραψε μεγέθυνση ήταν κατά τη διάρκεια του γ’ τριμήνου του 
2011. Η ιδιωτική κατανάλωση παρέμεινε αμετάβλητη έναντι της 
συρρίκνωσης κατά 0,4%  του β’  τριμήνου,  ενώ οι επενδύσεις 
συρρικνώθηκαν με μικρότερο ρυθμό (0,7% έναντι του 1,8%). 
Αντίθετα η δημόσια κατανάλωση συρρικνώθηκε με ευρύτερο 
ρυθμό (0,2% έναντι του 0,1%).  
 
Συνεπώς, η εσωτερική ζήτηση είχε μικρότερη αρνητική 
συμβολή (-0,1  έναντι του -0,5)  στη μεταβολή του 
πραγματικού ΑΕΠ,  ενώ η μεταβολή των εταιρικών 
αποθεμάτων είχε μεγαλύτερη αρνητική συμβολή (-0,2 
έναντι του 0,0). Η συμβολή από τη δραστηριότητα του 
εξωτερικού εμπορίου παρέμεινε θετική, αλλά ήταν 
μικρότερου μεγέθους (0,2 έναντι του 0,3), καθώς οι 
εξαγωγές ενισχύθηκαν κατά 0,9% (από 1,6% το προηγούμενο 
τρίμηνο), που ήταν υψηλότερος ρυθμός έναντι εκείνου των 
εισαγωγών (κατά 0,2%  από το 0,6%).  Σε σύγκριση με το 
αντίστοιχο τρίμηνο του 2011, ο ετήσιος ρυθμός συρρίκνωσης του 
πραγματικού ΑΕΠ διευρύνθηκε στο -0,6% (από το -0,5%), καθώς 
παρόμοια εξέλιξη σημειώθηκε τόσο στην ιδιωτική κατανάλωση 
(στο -1,3% από το -1,1%), όσο και στις επενδύσεις (στο -4,2% 
από το -3,8%).  
 
Όμως, ο (τριμηνιαίος) ρυθμός συρρίκνωσης του 
πραγματικού ΑΕΠ του δ’ τριμήνου αναμένεται να είναι 
αισθητά ευρύτερος (στο -0,3% ή -0,4%), καθώς οι λιανικές 
πωλήσεις υποχώρησαν κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου 
κατά 1,2%. Υιοθετώντας την απλή παραδοχή της διατήρησης του 
επιπέδου του δείκτη των λιανικών πωλήσεων του Οκτωβρίου έως 
το Δεκέμβριο,  τότε θα έχουμε μείωση κατά 1,6%,  έναντι της 
μέσης τιμής του δείκτη του γ’ τριμήνου.  
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Πηγή: Reuters & Ecowin 
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Παράλληλα, η βιομηχανική παραγωγή συρρικνώθηκε κατά τη 
διάρκεια του Οκτωβρίου κατά 1,4%, ύστερα από τη 
σημαντική υποχώρηση κατά 2,3% του Σεπτεμβρίου. 
Ειδικότερα, η συρρίκνωση της παραγωγής ήταν ευρύτερη 
στα κεφαλαιουχικά αγαθά (-3,1% τον Οκτώβριο και -3,2% 
το Σεπτέμβριο) και στα διαρκή καταναλωτικά αγαθά (-3,9% 
και -3,5%, αντίστοιχα). Διατηρώντας το επίπεδο του δείκτη της 
βιομηχανικής παραγωγής του Οκτωβρίου έως το Δεκέμβριο, τότε 
θα έχουμε μείωση κατά 2,6%, έναντι της μέσης τιμής του δείκτη 
του γ’ τριμήνου. Διατηρώντας τα επίπεδα των δεικτών του 
Οκτωβρίου έως το Δεκέμβριο, τότε έναντι της μέσης τιμής του γ’  
τριμήνου θα έχουμε μείωση κατά 4,6%  στην παραγωγή των 
κεφαλαιουχικών αγαθών και κατά 5,1% στην παραγωγή των 
διαρκών καταναλωτικών αγαθών. 
 
Σημαντική επιβράδυνση στον πληθωρισμό, αλλά συνέχιση της 
επιδείνωσης στην αγορά εργασίας κατέδειξαν τα προσφάτως 
δημοσιευθέντα στοιχεία της Eurostat. Συγκεκριμένα, ο ετήσιος 
ρυθμός μεταβολής των τιμών του καταναλωτή μειώθηκε κατά τη 
διάρκεια του Νοεμβρίου στο 2,2% (έναντι του 2,5% του 
Οκτωβρίου), που αποτελεί το βραδύτερο ρυθμό από το 
Νοέμβριο του 2010. Επιπλέον, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής 
στον πυρήνα των τιμών του καταναλωτή επιβραδύνθηκε στο 
1,4% (έναντι του 1,5%), που αποτελεί το βραδύτερο ρυθμό από 
το Μάρτιο του 2011.  Όμως,  το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε 
περαιτέρω κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου στο 11,7%, έναντι του 
11,6% του Σεπτεμβρίου και του 10,3% του Οκτωβρίου ου 2011. 
Ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε κατά 173 χιλιάδες άτομα, που 
αποτελεί την ευρύτερη μηνιαία αύξηση από τον Ιούνιο.  
 

Πρέπει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της περιόδου Μαΐου 
2011 – Οκτωβρίου 2012 ο αριθμός των ανέργων έχει 
αυξηθεί κατά 3  εκατ.  140  χιλιάδες άτομα,  ωθώντας το 
ποσοστό ανεργίας από το 9,9% στο 11,7% και τον αριθμό 
των ανέργων στο ιστορικά υψηλότερο επίπεδο των 18 εκατ. 
700 χιλιάδων ατόμων. Επιπλέον, η απασχόληση μειώθηκε κατά 
0,2% κατά τη διάρκεια του γ’  τριμήνου,  ενώ αξίζει να σημειωθεί 
ότι η τελευταία φορά που σημειώθηκε αύξηση ήταν το β’ τρίμηνο 
του 2011. Σε σύγκριση με το γ’ τρίμηνο του 2011, η απασχόληση 
μειώθηκε κατά 0,7%. Ειδικότερα, στην Ελλάδα σημειώθηκε 
μείωση κατά 9%, στην Ισπανία και την Πορτογαλία κατά 4%, ενώ 
στη Γερμανία και την Αυστρία καταγράφηκε ενίσχυση κατά 1%.   
 
  

Λιανικές Πωλήσεις & Βιομηχανική 
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Εφόσον συνεχιστεί η παρόμοια επιβράδυνση στον 
πληθωρισμό, η έντονη συρρίκνωση στην παραγωγή και στις 
πωλήσεις και η επιδείνωση στην αγορά εργασίας, τότε η 
λήψη απόφασης για μείωση του παρεμβατικού επιτοκίου 
από την ΕΚΤ (στο 0,50%) καθίσταται αρκετά πιθανότερη. 
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ΗΠΑ 
 

· Συνέχιση της ποσοτικής διευκόλυνσης από την 

Ομοσπονδιακή Τράπεζα. 

· Υποχώρηση του ποσοστού ανεργίας στο 7,7%. 

· Σημαντική ενίσχυση της βιομηχανικής παραγωγής 

του Νοεμβρίου. 

· Αύξηση των λιανικών πωλήσεων και επιβράδυνση του 

πληθωρισμού του Νοεμβρίου. 

 

Δύο σημαντικές αποφάσεις προέκυψαν από την πρόσφατη 
συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας. Η συνέχιση της αγοράς 
$45 δις κρατικών ομολόγων σε μηνιαία βάση από τον Ιανουάριο 
του 2013, σε συνέχεια του αντίστοιχου προγράμματος που 
πρόκειται να λήξει το Δεκέμβριο του 2012,  με τη διαφορά όμως 
ότι θα επικεντρωθεί σε πιο μακροχρόνιες διάρκειες. Επιπλέον, 
τονίστηκε η δέσμευση για τη διατήρηση του τρέχοντος 
χαμηλού επιπέδου (0,25%)  στο παρεμβατικό επιτόκιο,  με 
τη διαφορά όμως να είναι η σαφής οριοθέτηση στην εξέλιξη 
δύο μεγεθών: όσο το ποσοστό ανεργίας παραμένει 
υψηλότερα του 6,5% και ο αναμενόμενος πληθωρισμός να 
παραμένει χαμηλότερα του 2,5%.  
 
Δηλαδή,  υπάρχει η δέσμευση για τη μεγαλύτερη δυνατή στήριξη 
της απασχόλησης με παράλληλη συγκράτηση των πληθωριστικών 
προσδοκιών. Επιπλέον, θα συνεχιστεί η αγορά τίτλων στεγαστικών 
δανείων $40 δις σε μηνιαία βάση. Συνεπώς, συνυπολογίζοντας 
όλες αυτές τις αποφάσεις, εκτιμάμε ότι η Ομοσπονδιακή 
Τράπεζα θα προσπαθήσει να συμβάλλει σε σημαντικό 
βαθμό στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων που θα 
προκύψουν από την προγραμματισμένη υιοθέτηση 
περιοριστικής δημοσιονομικής πολιτικής (για τη μείωση του 
ελλείμματος του προϋπολογισμού),  ώστε να μειωθεί η 
πιθανότητα του «δημοσιονομικού γκρεμού».             
 

Πολύ θετικά ήταν τα δημοσιευθέντα στοιχεία σχετικά με τις 
εξελίξεις στην αγορά εργασίας, καθώς κατά τη διάρκεια του 
Νοεμβρίου το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε στο 7,7% (από το 
7,9% του Οκτωβρίου), που αποτελεί το χαμηλότερο 
επίπεδο από το Δεκέμβριο του 2008. Παράλληλα,  η 
απασχόληση ενισχύθηκε κατά 145 χιλιάδες θέσεις εργασίας, 
αρκετά υψηλότερα έναντι των 85 χιλιάδων που ανέμεναν οι 
αναλυτές.  
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Αξίζει να σημειωθεί ότι από τον Οκτώβριο του 2010 η απασχόληση 
ενισχύεται με μέσο μηνιαίο μέγεθος 153 χιλιάδων θέσεων 
εργασίας, ενώ είχε προηγηθεί η περίοδος Φεβρουαρίου 2008 – 
Σεπτεμβρίου 2010 κατά την οποία η απασχόληση συρρικνωνόταν 
με μέσο μηνιαίο μέγεθος 253  χιλιάδων.  Επιπλέον,  τα στοιχεία 
σχετικά με τον αριθμό των νέων αιτήσεων για επίδομα 
ανεργίας κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας του 
Δεκεμβρίου υποχώρησε στις 343  χιλιάδες,  που μαζί με το 
αντίστοιχο μέγεθος της πρώτης εβδομάδας του Οκτωβρίου 
αποτελούν το χαμηλότερο επίπεδο από τις αρχές του 2008. 
 
Όμως, η απασχόληση στον τομέα της μεταποίησης μειώθηκε (κατά 
7 χιλιάδες) κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου, γεγονός που συνάδει 
με την υποχώρηση του πρόδρομου επιχειρηματικού δείκτη ISM  
στις 49,5  μονάδες (τιμή υπό των 50  μονάδων καταδεικνύει 
συρρίκνωση)  από τις 51,5  μονάδες που είχε παραμείνει κατά τη 
διάρκεια του διμήνου Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου. Ειδικότερα, ο 
επιμέρους δείκτης της απασχόλησης υποχώρησε στις 48 μονάδες 
(από τις 52  του Οκτωβρίου και τις 55  του Σεπτεμβρίου)  και των 
νέων παραγγελιών στις 50 μονάδες (από τις 54 του Οκτωβρίου).  
 
Επιπλέον, ο πρόδρομος δείκτης εμπιστοσύνης του 
καταναλωτή,  σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση που 
εξάγεται από την έρευνα του Πανεπιστημίου του Michigan  
για το Δεκέμβριο, υποχώρησε σε σημαντικό βαθμό στις 
74,5 μονάδες (από τις 82,7 μονάδες που είχε παραμείνει 
κατά τη διάρκεια του διμήνου Οκτωβρίου - Νοεμβρίου), 
λόγω της εξίσου σημαντική υποχώρησης του επιμέρους 
δείκτη των προσδοκιών στις 65  μονάδες (από τις 77  του 
Νοεμβρίου και τις 79 του Οκτωβρίου). Αντίθετα, ο πρόδρομος 
επιχειρηματικός δείκτης του τομέα των υπηρεσιών σημείωσε κατά 
τη διάρκεια του Δεκεμβρίου μικρή βελτίωση στις 54,7  μονάδες,  
έναντι των 54,1 μονάδων του Οκτωβρίου.    
 
Σημαντική ενίσχυση της βιομηχανικής παραγωγής σημειώθηκε 
κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου, καταδεικνύοντας την ανάκαμψη 
από τις επιπτώσεις που προήλθαν από το πέρασμα του τυφώνα 
«Sandy». Συγκεκριμένα, η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε 
κατά 1,1%, ύστερα από τη μείωση κατά 0,7% του 
Οκτωβρίου,  ενώ ειδικότερα η μεταποιητική παραγωγή 
ενισχύθηκε κατά επίσης 1,1% (ύστερα από τη μείωση κατά 
0,9% του Οκτωβρίου) και η παραγωγή των κεφαλαιουχικών 
αγαθών ενισχύθηκε κατά 1,3% (ύστερα από τη συρρίκνωση κατά 
1,3% του Οκτωβρίου). Παράλληλα, το ποσοστό χρησιμοποίησης 
των δυνατοτήτων παραγωγής (capacity utilization rate) 
ενισχύθηκε σε σημαντικό βαθμό και διαμορφώθηκε στο 78,5%  
(έναντι του 77,7% του Οκτωβρίου), που αποτελεί το υψηλότερο 
επίπεδο από τον Ιούλιο (79,1%).  
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Θετική εξέλιξη (σε μικρότερο όμως βαθμό έναντι της βιομηχανικής 
παραγωγής) σημειώθηκε και στις λιανικές πωλήσεις, οι οποίες 
κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου ενισχύθηκαν κατά 0,3%, ύστερα 
από την ισόποση συρρίκνωσή που υπέστησαν κατά τη διάρκεια 
του Οκτωβρίου. 
 
Όμως,  παρά τη θετική εξέλιξη στα στοιχεία του Νοεμβρίου,  
συγκρίνοντας τη μέση τιμή μεταξύ του διμήνου Οκτωβρίου – 
Νοεμβρίου, του γ’ τριμήνου και του β’ τριμήνου παρατηρούμε ότι 
ο ρυθμός μεταβολής στη βιομηχανική παραγωγή διαμορφώθηκε 
στο -0,3% (έναντι του 0,1%), στη μεταποιητική παραγωγή στο -
0,7%  (έναντι του -0,3%)  και στην παραγωγή των 
κεφαλαιουχικών αγαθών στο -1,1% (έναντι του 0,7%) και των 
λιανικών πωλήσεων στο 0,9% (έναντι του 1,3%). Συνεπώς, 
εκτιμάμε ότι είναι αρκετά πιθανή η επιβράδυνση στο ρυθμό 
ανάπτυξης της αμερικανικής οικονομίας για το δ’ τρίμηνο, 
σε σύγκριση με το 2,7% του γ’ τριμήνου.             
 
Επιβράδυνση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου στον 
πληθωρισμό, λόγω των τιμών ενέργειας. Συγκεκριμένα, ο 
ετήσιος ρυθμός μεταβολής των τιμών του καταναλωτή 
μειώθηκε στο 1,8% (έναντι του 2,2% του Οκτωβρίου), 
καθώς ο αντίστοιχος ρυθμός στο δείκτη των τιμών της ενέργειας 
μειώθηκε στο 0,3% (έναντι του 3,9%). Παράλληλα, ο ετήσιος 
ρυθμός μεταβολής των τιμών του παραγωγού μειώθηκε σε 
μεγαλύτερο βαθμό, καθώς διαμορφώθηκε στο 1,5% (έναντι 
του 2,3%), καθώς ο αντίστοιχος ρυθμός στο δείκτη των τιμών 
της ενέργειας υποχώρησε στο -1,3%  (έναντι του 3,1%).  Η 
ανάλογη συνέχιση κατά τη διάρκεια του Δεκεμβρίου είναι αρκετά 
πιθανή,  καθώς ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των τιμών των 
εισαγωγών του πετρελαίου διαμορφώθηκε στο -7,1% (έναντι του 
-0,3%).   

Βιομηχανική Παραγωγή & Λιανικές 
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Ημερομηνία 
Ανακοίνωσης Ανακοινώσεις / Γεγονότα Περίοδος Αναφοράς 

   
 

ΗΠΑ 
 

19/12/12 Στοιχεία Κατασκευής Νέων Κατοικιών Νοέμβριος 
20/12/12 Εθνικοί Λογαριασμοί Γ’ Τρίμηνο 
20/12/12 Στοιχεία Εταιρικής Κερδοφορίας Γ’ Τρίμηνο 
21/12/12 Στοιχεία Προσωπικής Καταναλωτικής 

Δαπάνης 
Νοέμβριος 

21/12/12 Πρόδρομος Δείκτης Καταναλωτή (University 
of Michigan) 

Δεκέμβριος 

21/12/12 Στοιχεία Νέων Παραγγελιών Νοέμβριος 
26/12/12 Τιμές Κατοικιών Οκτώβριος 
26/12/12 Στοιχεία Πωλήσεων Νεόδμητων Κατοικιών Νοέμβριος 
26/12/12 Πρόδρομος Δείκτης Καταναλωτή (Conference 

Board) 
Δεκέμβριος 

2/1/13 Πρόδρομος Δείκτης ISM Μεταποιητικού 
Τομέα 

Δεκέμβριος 

2/1/13 Στοιχεία Κατασκευαστική Δαπάνης Νοέμβριος 
4/1/13 Στοιχεία Αγοράς Εργασίας Δεκέμβριος 
4/1/13 Πρόδρομος Δείκτης ISM Τομέα Υπηρεσίες Δεκέμβριος 

   
 

ΕΥΡΩΖΩΝΗ 
 

19/12/12 Στοιχεία Κατασκευαστικής Παραγωγής Οκτώβριος 
3/1/13 Στοιχεία Προσφοράς Χρήματος & Πιστωτικής 

Επέκτασης 
Νοέμβριος 

4/1/13 Τιμές Καταναλωτή Δεκέμβριος 
8/1/13 Στοιχεία Λιανικών Πωλήσεων Νοέμβριος 
8/1/13 Ποσοστό Ανεργίας Νοέμβριος 
8/1/13 Πρόδρομοι Δείκτες Οικονομικού Κλίματος & 

Εμπιστοσύνης 
Δεκέμβριος 

9/1/13 Εθνικοί Λογαριασμοί Γ’ Τρίμηνο 
   

 
ΕΛΛΑΔΑ 

 
20/12/12 Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία Οκτώβριος 2012 
20/12/12 Δείκτης Νέων Παραγγελιών στη Βιομηχανία Οκτώβριος 2012 
28/12/12 Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία Νοέμβριος 2012 
31/12/12 Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό 

Εμπόριο Οκτώβριος 2012 

8/1/2013 Δείκτης Οικονομικού Κλίματος Δεκέμβριος 2012 
9/1/2013 Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής Νοέμβριος 2012 

10/1/2013 Πληθωρισμός Δεκέμβριος 2012 
10/1/2013 Ποσοστό Ανεργίας Οκτώβριος 2012 
14/1/2013 Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία Νοέμβριος 2012 
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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 εκάστου 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. 


