
 

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 (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 

Εν μέσω των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων με την “Τρόικα” και την 
κατάθεση του φορολογικού πολυνομοσχεδίου στη Βουλή, εντός (των 
αναθεωρημένων) στόχων κινείται η εκτέλεση του κρατικού 
προϋπολογισμού στο διάστημα Ιαν.-Νοεμ. Παράλληλα, επιβεβαιώνεται, 
με βάση τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ,   στο -3% ο ρυθμός ύφεσης 
της ελληνικής οικονομίας το γ’ τρίμηνο του 2013. Ειδικότερα, συνεχίζεται 
η πτώση της τελικής καταναλωτικής δαπάνης και του ακαθάριστου 
σχηματισμού παγίου κεφαλαίου, ενώ αντίθετα, θετική είναι η συμβολή 
από το εξωτερικό εμπόριο.  Προς αυτή την κατεύθυνση κινήθηκε και η 
πλειονότητα στους δείκτες κύκλου εργασιών και παραγωγής που 
συνδέονται με κατασκευές, μεταφορές, εμπορία αυτοκινήτων, χονδρικό 
εμπόριο και υπηρεσίες. Ταυτόχρονα, η ανεργία παραμένει βασικό 
πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας με το σχετικό ποσοστό να φτάνει το 
27,4% το Σεπτέμβριο, ενώ συνεχίζεται η μείωση των τιμών φθάνοντας 
στο χαμηλό του -2,9% τον Νοέμβριο.  
 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 
Με πολύ χαμηλό ρυθμό ανάπτυξης κινήθηκε η οικονομία της Ευρωζώνης 
κατά τη διάρκεια του γ’  τριμήνου,  ενώ τα στοιχεία σχετικά με την 
παραγωγή και τις πωλήσεις του Οκτωβρίου κατέδειξαν τον εύθραυστο 
χαρακτήρα του. Όμως, η αύξηση του πρόδρομου επιχειρηματικού δείκτη 
ΡΜΙ του Δεκεμβρίου και η ανοδική αναθεώρηση των μακροοικονομικών 
προβλέψεων της ΕΚΤ σηματοδοτούν εντονότερη οικονομική 
δραστηριότητα για το 2014.  Βέβαια,  το κέντρο βάρους παραμένει στις 
κινήσεις της νέας κυβέρνησης (ευρείας συνεργασίας)  στη Γερμανία και 
στις επικείμενες αποφάσεις  οριστικοποίησης του Μηχανισμού 
εξυγίανσης των ευρωπαϊκών  συστημικών τραπεζών σε περιπτώσεις μη 
τήρησης των κεφαλαιακών τους υποχρεώσεων. Η οικονομία των ΗΠΑ 
εμφάνισε ικανοποιητικό ρυθμό ανάπτυξης (που υπερέβη τις εκτιμήσεις) 
κατά τη διάρκεια του γ’  τριμήνου,  ενώ τα στοιχεία του δ’  τριμήνου 
σηματοδοτούν παρόμοια συνέχιση. Επιπλέον, το ποσοστό ανεργίας 
υποχώρησε στο 7,0%,  η συμφωνία μεταξύ των δύο πολιτικών 
παρατάξεων για τις δαπάνες και την έγκριση του προϋπολογισμού 
διαφαίνεται να είναι βέβαιη, ενώ η νομισματική πολιτική αναμένεται να 
εξακολουθήσει να είναι υποστηρικτική για σχετικά μακρύ χρονικό 
διάστημα, οδηγώντας σε περαιτέρω ενίσχυση της θετικής προοπτικής της 
αμερικανικής οικονομίας.         
 
Ηλίας Λεκκός 
Group Chief Economist 
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ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
ΕΛΛΑΔΑ 

 
· Το διάστημα Ιαν.–Νοεμ.  2013,  το έλλειμμα του κρατικού 

προϋπολογισμού διαμορφώθηκε σε €3,2 δισεκ. και το πρωτογενές 
αποτέλεσμα σε πλεόνασμα €2,7 δισεκ. 

· Άντληση €2 δισ. από το ελληνικό Δημόσιο μέσω δημοπρασίας 
εξάμηνων ΕΓ. 

· Μείωση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 3,0% το γ’ τρίμηνο. 
· Συρρίκνωση υποδεικνύουν το γ’ τρίμηνο στην πλειονότητα τους οι 

δείκτες παραγωγής και κύκλου εργασιών στις κατασκευές και τις 
υπηρεσίες. 

· Συνεχίστηκε τον Οκτώβριο η πτώση των δεικτών βιομηχανικής 
παραγωγής και τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία. 

· Στο -2,9% ο πληθωρισμός το Νοέμβριο. 
· Στο 27,4% το ποσοστό ανεργίας το Σεπτέμβριο. 
· Ανάκληση της άδειας λειτουργίας των συνεταιριστικών τραπεζών 

Δυτικής Μακεδονίας, Δωδεκανήσου και Ευβοίας από την ΤτΕ. 
 
 
Το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού το ενδεκάμηνο Ιανουαρίου-
Νοεμβρίου 2013 διαμορφώθηκε, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία, σε 
€3.223 εκατ., σημαντικά χαμηλότερο τόσο της αντίστοιχης περιόδου του 
2012 (-€12,9 δισ.) όσο και του στόχου (-€4,3 δισ.) -όπως αυτός 
επικαιροποιήθηκε μετά την ψήφιση του Π/Υ 2014 (βλ. πίνακα επόμενης 
σελίδας). Ταυτόχρονα σημειώθηκε πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 
€2,710 εκατ. έναντι στόχου για πλεόνασμα €1,7 δισ. Ειδικότερα, το 
έλλειμμα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκε στο ενδεκάμηνο 
σε €3,7 δισ., έναντι στόχου ελλείμματος €4,5 δισ. Τα έσοδα προ 
επιστροφών φόρων ανήλθαν σε €45.124 εκατ. έναντι στόχου €45.091 
εκατ., περιλαμβάνοντας 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 στο ενδεκάμηνο 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 (€24 εκατ.) είναι μικρότερο από τις επιστροφές 
φόρων παρελθόντων ετών (€639 εκατ.). Ταυτόχρονα, οι δαπάνες του 
τακτικού προϋπολογισμού είναι μειωμένες έναντι του στόχου λόγω, 
κυρίως, των χαμηλότερων πρωτογενών δαπανών. Τέλος, στο ΠΔΕ 
κατεγράφη πλεόνασμα €474 εκατ., έναντι στόχου για πλεόνασμα €208 
εκατ., μέσω μειωμένων δαπανών και ελαφρά υψηλότερων εσόδων. 
 
Σε δημοπρασία εντόκων γραμματίων (ΕΓΕΔ) διάρκειας 26 εβδομάδων 
προχώρησε στις 10 Δεκεμβρίου το ελληνικό Δημόσιο μέσω των Βασικών 
Διαπραγματευτών Αγοράς με στόχο την άντληση ποσού €1,25 δισ. Οι 
συνολικές προσφορές υπερκάλυψαν 2,11 φορές το ζητούμενο ποσό. 
Συνολικά έγινε αποδεκτό ποσό ύψους €2  δισ.  (€1,25  δισ.  συν μη 
ανταγωνιστικές προσφορές €375 εκατ. συν συμπληρωματικές μη 
ανταγωνιστικές προσφορές €375 εκατ.) με απόδοση 4,15%. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
 

 

2012 2013 2012

Ιαν.-Νοέμβριος Ιαν.-Νοέμβριος
Επικαιροποιημένοι 

Στόχοι (1) Διαφορά Πραγμ. (2) Εκτιμήσεις(3) 

ΜΠΔΣ 2013-2016

Εκτιμήσεις 
πραγματοποιήσεων 

(4)

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

Καθαρά έσοδα 42,904 42,738 -166 42,682 57 48,325 46,727 48,106

Έσοδα προ επιστροφών φόρων(5) 45,867 45,124 -743 45,091 32 51,482 49,542 50,921
Ειδικά έσοδα από εκχώρηση αδειών και δικαιωμάτων του 
Δημοσίου 

8 86 78 86 1 15 86 86

Επιστροφές φόρων 2,971 2,471 -500 2,495 -24 3,172 2,901 2,901

Δαπάνες 55,086 46,435 -8,651 47,179 -745 61,499 53,457 52,677

Πρωτογενείς δαπάνες(6) 42,382 39,272 -3,110 39,795 -523 47,529 45,150 44,831

Εξοπλιστικά Προγράμματα (σε ταμειακή βάση) 282 266 -16 417 -151 410 750 650

Καταπτώσεις εγγυήσεων  618 840 222 894 -54 796 1,027 956

σε φορείς εντός της γενικής κυβέρνησης (καθαρή βάση) 516 496 -20 507 -11 680 558 522

σε φορείς εκτός της γενικής κυβέρνησης 102 344 242 387 -43 117 469 434

Τόκοι (σε καθαρή βάση) 11,433 5,933 -5,500 5,948 -16 12,224 6,400 6,100

Προμήθεια εκταμίευσης δανείων στο EFSF 370 124 -246 124 0 541 130 140

Έλλειμμα(-) ή Πλεόνασμα (+) Τ.Π. -12,182 -3,697 8,485 -4,497 800 -13,174 -6,730 -4,571

ΠΔΕ

Έσοδα 2,957 4,424 1,467 4,413 11 3,601 5,136 5,136

Δαπάνες 3,627 3,950 323 4,205 -255 6,114 6,850 6,650

Έλλειμμα(-) ή Πλεόνασμα (+) Π.Δ.Ε. -670 474 1,144 208 266 -2,513 -1,714 -1,514

0 0 0 0

Ισοζύγιο Κρατικού Προυπολογισμού -12,852 -3,223 9,629 -4,290 1,067 -15,688 -8,444 -6,085

Πρωτογ ενές Αποτέλεσμα Κρατικού Προυπολογισμού -1,419 2,710 4,129 1,659 1,051 -3,465 -2,044 15

Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού 2013

εκατ. € (τροποποιημένη ταμειακή βάση) Διαφορά

Ιαν.-Νοέμβριος 2013 2013

 
(1) Στόχοι όπως επικαιροποιήθηκαν μετά τη ψήφιση του Π/Υ 2014. (2) Το σύνολο των εσόδων & των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος  
2012 είναι προσωρινό και θα οριστικοποιηθεί με την κύρωση του Απολογισμού Εσόδων & Εξόδων του Κράτους οικ. έτους 2012. (3) Εκτιμήσεις όπως 
αποτυπώνονται στο επικαιροποιημένο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016. (4) Στόχοι όπως αποτυπώνονται στον 
προϋπολογισμό οικ. έτους 2014. (5) Περιλαμβάνεται το ποσό των €1500 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.  (6)  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 Έυξεινου Πόντου, κλπ. Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών, Piraeus Bank calculations  

 
Στις 9 Δεκεμβρίου η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τη δεύτερη εκτίμησή της για την 
εξέλιξη του ΑΕΠ το γ΄ τρίμηνο του 2013. Ειδικότερα, σύμφωνα με μη 
εποχικά εξομαλυμένα στοιχεία,  το πραγματικό ΑΕΠ σε σχέση με το 
αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο μειώθηκε κατά 3,0% (β’ τρίμ. ’13: -3,7%, γ’ 
τρίμ. ’12: -6,7%), όπως ακριβώς και στην πρώτη εκτίμηση. Σε τρέχουσες 
τιμές, η πτώση του έφθασε το 5,9% (γ’ τρίμ. ’12: -7,1%). Από τις επιμέρους 
συνιστώσες του, η τελική καταναλωτική δαπάνη μειώθηκε σε 
πραγματικούς όρους κατά 6,6% και ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου 
κεφαλαίου περιορίστηκε κατά 12,6%.  Αντίθετα,  ανοδικά κινήθηκαν οι 
εξαγωγές (+5,7%) και οι εισαγωγές (+2,3%). 
 

(σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012) γ΄ τρ. 12 β΄ τρ. 13 γ΄ τρ.13

Πραγματικό ΑΕΠ -6,7 -3,7 -3,0
Τελική καταναλωτική δαπάνη -8,8 -6,2 -6,6
      - Νοικοκυριών & ΜΚΙΕΝ -8,6 -6,4 -8,1
      -Γενικής Κυβέρνησης -10,2 -5,7 0,1
Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου -28,9 -13,7 12,5
       -Ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου -21,5 -11,0 -12,6
Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών -4,2 0,9 5,7
Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών -18,7 -11,5 2,3
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Εξέλιξη ΑΕΠ & κύριων συνιστωσών του σε σταθερές τιμές  (%)

 

ΑΕΠ (ετήσια % μεταβολή) 

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 
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ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
 

Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τους δείκτες κύκλου εργασιών και παραγωγής 
για το γ’  τρίμηνο του 2013  οι οποίοι γενικά κινήθηκαν πτωτικά. 
Συγκεκριμένα, σε ετήσια βάση: (ι) στις μεταφορές, ο δείκτης κύκλου 
εργασιών συνέχισε στους περισσότερους κλάδους την πτωτική του 
πορεία, αν και με επιβραδυνόμενο ρυθμό, εκτός από τις αεροπορικές 
μεταφορές και τα ταξιδιωτικά πρακτορεία (και τις συναφείς με αυτά 
δραστηριότητες) που αυξήθηκε κατά 33,8% (Q3/12: 1,2%) και 16,2% 
(Q3/12: -13,5%) αντίστοιχα, (ιι) πτώση σε σύγκριση με την αντίστοιχη 
περυσινή περίοδο παρουσίασαν οι δείκτες κύκλου εργασιών στο χονδρικό 
εμπόριο και στον τομέα των αυτοκινήτων (ιιι) στις λοιπές υπηρεσίες, η 
μείωση της δραστηριότητας συνεχίστηκε στους περισσότερους κλάδους, 
αν και σε αρκετούς με επιβραδυνόμενο ρυθμό και iv)  στις κατασκευές,  ο 
δείκτης παραγωγής υποχώρησε κατά 8,3% έναντι μείωσης 39,6% το 
αντίστοιχο τρίμηνο του 2012, πρωτίστως λόγω της πτώσης του δείκτη 
παραγωγής έργων πολιτικού μηχανικού (-10,9%, Q3/12: -43,1%) και 
δευτερευόντως της υποχώρησης του δείκτη οικοδομικών έργων (-0,4%, 
Q3/12:   -25,5%).  Παράλληλα,  σημειώνουμε ότι με βάση τα μηνιαία 
στοιχεία Σεπτεμβρίου, μειωμένος ήταν τόσο ο αριθμός των νέων 
οικοδομικών αδειών όσο και ο σχετικός όγκος στο σύνολο της χώρας 
κατά 14,4%  και 36,6%  σε ετήσια βάση,  αντίστοιχα.  Τέλος,  ο κλάδος 
παροχής καταλύματος και εστίασης αύξησε κατά 1,2% τη δραστηριότητά 
του έναντι μείωσης 11,5% το αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι. 
 
Σε αρνητικό έδαφος, για τέταρτο συνεχή μήνα, παρέμεινε τον Οκτώβριο 
ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής. Ειδικότερα, μειώθηκε κατά 5,2% σε 
ετήσια βάση έναντι ανόδου 3,9% τον περυσινό Οκτώβριο. Η εξέλιξη αυτή 
οφείλεται πρωτίστως στη συνεχιζόμενη υποχώρηση του δείκτη στον 
κλάδο “μεταποιητικές βιομηχανίες”  (-5,9%,  Οκτ.  ‘12/Οκτ.  ’11:  3,7%)  και,  
δευτερευόντως, στη μείωση των δεικτών στους κλάδους “ορυχεία-
λατομεία” (-15,0%, Οκτ. ‘12/Οκτ. ’11: 15,8%) και “νερού” (-3,7%, Οκτ. 
‘12/Οκτ.  ’11:  2,2%).  Αντίθετα,  θετική ήταν η συμβολή από τον 
“ηλεκτρισμό”, ο δείκτης παραγωγής του οποίου αυξήθηκε κατά 0,8% (Οκτ. 
‘12/Οκτ. ’11: 0,8%). Την ίδια περίοδο, ο δείκτης τιμών εισαγωγών στη 
βιομηχανία εμφάνισε μείωση 2,7% σε ετήσια βάση έναντι ανόδου 2,8% 
τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με την 
υποχώρηση, κατά κύριο λόγο, των τιμών των ενεργειακών αγαθών (-8,6%, 
Οκτ. ‘12/Οκτ. ’11: 7,2%).   
 

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

-16,0

-14,0

-12,0

-10,0

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

Ια
ν-

08

Μα
ρ-

08

Μα
ϊ-0

8

Ιο
υλ

-0
8

Σε
π-

08

Νο
ε-0

8

Ια
ν-

09

Μα
ρ-

09

Μα
ϊ-0

9

Ιο
υλ

-0
9

Σε
π-

09

Νο
ε-0

9

Ια
ν-

10

Μα
ρ-

10

Μα
ϊ-1

0

Ιο
υλ

-1
0

Σε
π-

10

Νο
ε-1

0

Ια
ν-

11

Μα
ρ-

11

Μα
ϊ-1

1

Ιο
υλ

-1
1

Σε
π-

11

Νο
ε-1

1

Ια
ν-

12

Μα
ρ-

12

Μα
ϊ-1

2

Ιο
υλ

-1
2

Σε
π-

12

Νο
ε-1

2

Ια
ν-

13

Μα
ρ-

13

Μα
ϊ-1

3

Ιο
υλ

-1
3

Σε
π-

13

επίπτωση από Ορυχεία επίπτωση από Μεταποίηση επίπτωση από Ηλεκτρισμό

επίπτωση από Νέρο ΔΒΠ (ΥοΥ%)

 
 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Piraeus bank research 
 
 

Δείκτες κύκλου εργασιών (ετήσια % μεταβολή) 
 Q3/12 Q2/13 Q3/13 

Χονδρικό Εμπόριο -9,1 -9,6 -11,1 

Αυτοκίνητο -27,4 -2,3 -5,0 

· Εμπόριο Αυτοκινήτου -32,4 -0,7 -5,2 

Μεταφορές    

· Χερσαίες & μέσω αγωγών -11,7 -13,1 -5,7 

· Πλωτές -20,5 -7,3 -6,4 

· Αεροπορικές 1,2 9,3 33,8 

· Αποθήκευσης & υποστηρικτικές -3,4 -9,7 -7,2 

· Ταξιδιωτικών πρακτορειών κλπ -13,5 -2,3 16,2 

Παροχή καταλύματος και εστίασης 

(Τουρισμός) 
-11,5 5,2 1,2 

Λοιπές Υπηρεσίες    

Ταχυδρομικών και ταχυµεταφορικών 

δραστηριοτήτων 
-16,3 -6,6 -3,7 

Εκδοτικών δραστηριοτήτων -3,0 -15,1 -22,2 

Τηλεπικοινωνιών -6,3 -12,5 -12,1 

Πληροφορικής -26,4 -11,0 16,2 

Δραστηριότητες. επεξεργασίας δεδομένων 

& δραστηριότητες παροχής  πληροφόρησης 
3,5 -33,8 -25,8 

Νομικών & Λογιστικών δραστηριοτήτων & 

παροχής συμβουλών διαχείρισης 
22,0 18,6 -3,9 

Δραστηριότητες. αρχιτεκτόνων και 

μηχανικών & συναφών παροχής τεχνικών 

συμβούλων 

-15,8 -5,1 -4,4 

Διαφήμισης, έρευνας αγοράς & 

δημοσκοπήσεων κοινής γνώμης 
-22,7 -19,3 -19,2 

Άλλων επαγγελματικών, επιστημονικών & 

τεχνικών δραστηριοτήτων 
-16,7 -5,2 -18,3 

Δραστηριότητες. σχετικών µε την 

απασχόληση 
-3,1 14,8 8,5 

Δραστηριότητες. σχετικών µε την παροχή 

προστασίας & τη διενέργεια έρευνας 
-5,7 0,6 -2,4 

Δραστηριότητες. Καθαρισμού -14,2 -12,9 -13,8 

Διοικητικών δραστηριοτήτων. γραφείου & 

υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις 
-10,5 -20,2 -18,0 

Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών 

βίντεο κ.α. 
-5,0 -15,3 -11,4 

Προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών 

εκπομπών 
-13,8 -4,3 -12,6 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

 

  
Δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία 

(ετήσια % μεταβολή) 

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 
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ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
 

Σε αρνητικό έδαφος, για ένατο διαδοχικό μήνα, παρέμεινε ο 
πληθωρισμός το Νοέμβριο και διαμορφώθηκε στο -2,9% (Οκτ. ’13: -2,0%, 
Νοέμ. ’12: +1,0%,). Η παραπάνω εξέλιξη ήταν αποτέλεσμα της μείωσης, 
κατά κύριο λόγο, των δεικτών τιμών υπηρεσιών (εκτός ηλεκτρισμού) και 
αγαθών (εκτός καυσίμων) και δευτερευόντως λόγω της επιβράδυνσης 
στην αύξηση του δείκτη της ενέργειας. 
 
Οριακή άνοδο εμφάνισε το Σεπτέμβριο το ποσοστό ανεργίας. 
Ειδικότερα, βάσει των εποχικά εξομαλυμένων στοιχείων, ανήλθε στο 
27,4% έναντι 27,3% τον Αύγουστο και 26,0% τον περυσινό Σεπτέμβριο. Οι 
απασχολούμενοι έφθασαν στα 3,64 εκατ. άτομα, αυξημένοι κατά 0,1% σε 
σχέση με τον Αύγουστο αλλά μειωμένοι κατά 1,5%  σε σχέση με τον 
αντίστοιχο περυσινό μήνα. Ταυτόχρονα, οι άνεργοι άγγιξαν τα 1,38 εκατ. 
άτομα, αυξημένοι κατά 1,0% σε σχέση με τον αμέσως προηγούμενο μήνα 
και κατά 5,9%  σε σχέση με πέρυσι. 
 
Στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας των συνεταιριστικών τραπεζών 
Δυτικής Μακεδονίας, Δωδεκανήσου και Ευβοίας προχώρησε στις 8/12 η 
Τράπεζα της Ελλάδος καθώς δεν κατόρθωσαν να αντλήσουν από την 
αγορά τα απαιτούμενα κεφάλαια για την ανακεφαλαιοποίησή τους. Έτσι, 
η ΤτΕ τις έθεσε σε ειδική εκκαθάριση και όρισε την Alpha Bank ως 
ανάδοχο για τις καταθέσεις τους. 

Επίπτωση από τους επιμέρους δείκτες στη 
ετήσια μεταβολή στον πληθωρισμό 
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Piraeus Bank Research 

Ποσοστό ανεργίας (%) 

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Piraeus bank research 
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ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
 

 
ΕΥΡΩΖΩΝΗ 
· Επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης κατά τη διάρκεια του γ’ 

τριμήνου.  
· Αμετάβλητα διατήρησε η ΕΚΤ τα βασικά επιτόκιά της.  
· Κάμψη της βιομηχανικής παραγωγής και των λιανικών πωλήσεων 

τον Οκτώβριο. 
· Μικρή υποχώρηση του πρόδρομου επιχειρηματικού δείκτη PMI το 

Νοέμβριο αλλά άνοδός του διαφαίνεται το Δεκέμβριο. 
 
 
Επιβράδυνση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του γ’ τριμήνου στο ρυθμό 
ανάπτυξης,  καθώς το πραγματικό ΑΕΠ μεγεθύνθηκε κατά 0,1%  
(τριμηνιαίος ρυθμός),  έναντι του 0,3%  του β’  τριμήνου. Ομοίως, 
επιβράδυνση στο ρυθμό ενίσχυσης σημειώθηκε στην ιδιωτική 
κατανάλωση (από το 0,2% στο 0,1%), τις εξαγωγές (από το 2,1% στο 0,2%) 
και τις εισαγωγές (από το 1,6%  στο 1,0%).  Αντίθετα,  επιτάχυνση 
σημειώθηκε στη δημόσια κατανάλωση (από το 0%  στο 0,2%)  και στις 
επενδύσεις (από το 0,2% στο 0,4%). Παράλληλα, η συμβολή που 
συνδέεται με τη μεταβολή των εταιρικών αποθεμάτων βελτιώθηκε (από 
τη -0,1 στις 0,3 ποσοστιαίες μονάδες), ενώ η συμβολή που συνδέεται με 
το εξωτερικό εμπόριο επιδεινώθηκε (από τις 0,3 στις -0,3 ποσοστιαίες 
μονάδες). Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ βελτιώθηκε 
στο -0,4%, έναντι του -0,6% του β’ τριμήνου και του -1,2% του α’ 
τριμήνου, ενώ ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής για το σύνολο του 2013 
αναμένεται να διαμορφωθεί στο -0,4%, έναντι του -0,6% του 2012.  
          
Αμετάβλητα αποφάσισε να διατηρήσει στην πρόσφατη συνεδρίασή του 
το Δ.Σ.  της ΕΚΤ τα βασικά της επιτόκια επιβεβαιώνοντας,  παράλληλα,  
την εκτίμησή του ότι αυτά θα παραμείνουν στα τρέχοντα ή σε ακόμη 
χαμηλότερα επίπεδα για «παρατεταμένη χρονική περίοδο». Επίσης, 
δήλωσε ότι η νομισματική πολιτική θα συνεχίσει να υποστηρίζει/ 
διευκολύνει την ανάπτυξη, κάτι που αποδεικνύεται και από την απόφαση 
της προηγούμενης συνεδρίασης να επεκτείνει τη διενέργεια των τρίμηνης 
διάρκειας πράξεων αναχρηματοδότησης (LTRO)  μέχρι τα τέλη του β΄ 
τριμήνου του 2015. Αναφορικά με το ενδεχόμενο της εκ νέου χρήσης του 
εργαλείου της πιο μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης ο πρόεδρος της ΕΚΤ 
δεν το απέκλεισε υπό την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλιστεί ότι θα 
υπάρξει το ανάλογο όφελος στην πραγματική οικονομία, ενώ για το 
ενδεχόμενο υποχώρησης του επιτοκίου καταθέσεων σε αρνητικό έδαφος 
διαφάνηκε ιδιαίτερα επιφυλακτικός. Τέλος, δημοσιοποίησε τις 
επικαιροποιημένες προβλέψεις του για τα βασικά μακροοικονομικά 
μεγέθη επιφέροντας γενικά οριακές μόνο μεταβολές σε σχέση με τις 
προβλέψεις του Σεπτεμβρίου. 
 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015
Δεκ. 13 -0,4 1,1 1,5 1,4 1,1 1,3 2,0 2,2 2,6 12,1 12,0 11,8
Σεπτ. 13 -0,4 1,0 - 1,5 1,3 - 2,6 2,9 - 12,2 12,2 -
Πηγή: ECB: "December 2013 Eurosystem Staff Macroeconomic Projections for the Euro Area".

Προβλέψεις Ευρωσυστήματος για βασικά μακροοικονομικά μεγέθη της Ευρωζώνης

Πραγματικό ΑΕΠ 
(ετήσια ποσοστιαία 

μεταβολή)

Πληθωρισμός                              
(ΕνΔΤΚ, %)

Ισοζύγιο τρεχου-
σών συναλλαγών 

(ως % του ΑΕΠ)
Ανεργία (%)

 

 

 
 

Πραγματικό ΑΕΠ 

 Πηγή: Reuters & Ecowin 

Επενδύσεις 

 
Πηγή: Reuters & Ecowin 
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ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
 

 
Ενδείξεις ότι η ανάκαμψη στην Ευρωζώνη παραμένει εύθραυστη 
παρέχουν τα πρόσφατα στοιχεία της Eurostat για τη βιομηχανική 
παραγωγή και τις λιανικές πωλήσεις τον Οκτώβριο.  Ειδικότερα, βάσει 
των εποχικά εξομαλυμένων στοιχείων, η βιομηχανική παραγωγή 
(εξαιρουμένων των κατασκευών) κινήθηκε τον Οκτώβριο για δεύτερο 
συνεχή μήνα πτωτικά και διαμορφώθηκε στο -1,1%  σε μηνιαία βάση 
έναντι ανόδου 0,3%  που γενικά αναμενόταν και πτώσης κατά 0,2%  το 
Σεπτέμβριο. Από τους επιμέρους τομείς, τη μεγαλύτερη μείωση 
εμφάνισαν η παραγωγή ενέργειας και διαρκών καταναλωτικών αγαθών, 
ενώ ανοδικά κινήθηκε μόνο η παραγωγή των ενδιάμεσων αγαθών.  
Ταυτόχρονα, σε αρνητικό έδαφος συνέχισαν να βρίσκονται, για δεύτερο 
διαδοχικό μήνα, οι λιανικές πωλήσεις. Ειδικότερα, μειώθηκαν τον 
Οκτώβριο κατά 0,2% σε μηνιαία, εποχικά εξομαλυμένη βάση έναντι 
υποχώρησής τους κατά 0,6% το Σεπτέμβριο, αποτέλεσμα κυρίως των 
μειωμένων πωλήσεων των εκτός τροφίμων και καυσίμων προϊόντων. 
 
Ελαφρά πτωτικά κινήθηκε το Νοέμβριο ο πρόδρομος επιχειρηματικός 
δείκτης «Composite  PMI»  της εταιρείας Markit φθάνοντας το 51,7 από 
51,9  τον Οκτώβριο.  Παρέμεινε,  όμως,  άνω του ορίου του 50  που 
υποδηλώνει επέκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας για πέμπτο 
διαδοχικό μήνα από τον Ιανουάριο του 2012. Στην εξέλιξη αυτή 
καθοριστικό ρόλο είχε η μείωση του δείκτη στο χαμηλότερο επίπεδο των 
τελευταίων πέντε μηνών τόσο στη Γαλλία όσο και στην Ιταλία,  σε 
αντίθεση με τη Γερμανία όπου η τιμή του δείκτη ήταν η υψηλότερη των 
τελευταίων 29 μηνών. Όμως,  το Δεκέμβριο,  σύμφωνα με τα 
προκαταρκτικά στοιχεία, ο δείκτης ανακάμπτει ελαφρά φθάνοντας το 
52,1 (Νοέμ. 13: 51,7), στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών 
μηνών. Η βελτίωση προήλθε από τον επιμέρους δείκτη της μεταποίησης 
που διαμορφώθηκε στο 52,7 έναντι 51,6 το Νοέμβριο. Αντίθετα, ελαφρά 
μείωση στο 51,0 εμφάνισε ο επιμέρους δείκτης των υπηρεσιών  (Νοέμ. 
13: 51,2). Έτσι, το δ΄ τρίμηνο του 2013 η μέση τιμή του σύνθετου δείκτη 
διαμορφώθηκε στο 51,9 έναντι 51,4 το γ΄ τρίμηνο. 
 
Σε αναβάθμιση των προοπτικών της ισπανικής οικονομίας από 
«αρνητικές» σε «σταθερές» προχώρησε ο οίκος πιστοληπτικής 
αξιολόγησης Moody’s επιβεβαιώνοντας ταυτόχρονα την τρέχουσα 
διαβάθμιση «Βaa3». Ο οίκος αποδίδει την εν λόγω αναβάθμιση,  μεταξύ 
άλλων, στις θετικότερες προοπτικές της οικονομίας σε μεσοπρόθεσμη 
βάση,  στην τάση βελτίωσης -παρότι αργής-  των δημοσιονομικών της 
χώρας,  στην εκτίμηση ότι ακόμη κι αν απαιτηθεί πρόσθετη κεφαλαιακή 
ενίσχυση των ισπανικών τραπεζών αυτή θα είναι μικρή και στον μειωμένο 
κίνδυνο εμφάνισης δυσχερειών στην πρόσβαση της χώρας στις διεθνείς 
αγορές. 

Παραγωγή & Πωλήσεις 

 
Πηγή: Reuters & Ecowin 
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ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
 

 
ΗΠΑ 
· Επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης κατά τη διάρκεια του γ’ 

τριμήνου  
· Σημαντική μείωση του ποσοστού ανεργίας στο 7% το Νοέμβριο. 
· Άνοδος των λιανικών πωλήσεων το Νοέμβριο 
· Βελτίωση του δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης το Δεκέμβριο. 
· Συρρίκνωση του ελλείμματος του κρατικού προϋπολογισμού το 

Νοέμβριο. 
 
Επιτάχυνση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του γ’  τριμήνου στο ρυθμό 
ανάπτυξης,  καθώς το πραγματικό ΑΕΠ μεγεθύνθηκε κατά 3,6%  
(τριμηνιαίος –  ετησιοποιημένος ρυθμός),  έναντι του 2,5%  του β’  
τριμήνου. Ο βασικός παράγοντας για τη συγκεκριμένη βελτίωση ήταν η 
θετική συμβολή που συνδέεται με τη μεταβολή των εταιρικών 
αποθεμάτων που αυξήθηκε από τις 0,4 στις 1,7 ποσοστιαίες μονάδες. 
Παράλληλα, επιβραδύνθηκε ο ρυθμός ενίσχυσης της κατανάλωσης (από 
το 1,8%  στο 1,4%),  των επενδύσεων (από το 6,6%  στο 5,5%),  των 
εξαγωγών (από το 8% στο 3,7%) και των εισαγωγών (από το 7% στο 2,7%), 
ενώ οι δημόσιες δαπάνες σημείωσαν μικρή αύξηση (0,4%), ύστερα από 
τρία διαδοχικά τρίμηνα συρρίκνωσης.  Ο ετήσιος ρυθμός μεγέθυνσης του 
πραγματικού ΑΕΠ επιταχύνθηκε στο 1,8%,  έναντι του 1,6%  του β’  
τριμήνου και του 1,3%  του α’  τριμήνου,  ενώ ο μέσος ετήσιος ρυθμός 
ανάπτυξης για το σύνολο του 2013 αναμένεται να διαμορφωθεί στο 1,8%, 
έναντι του 2,8% του 2012. 
 
Σημαντική βελτίωση παρουσίασε το Νοέμβριο η αγορά εργασίας 
σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία για την απασχόληση που 
δημοσίευσε το Υπουργείο Εργασίας των ΗΠΑ.  Συγκεκριμένα,  βάσει της 
έρευνας που βασίζεται στις καταστάσεις μισθοδοσίας, οι απασχολούμενοι 
το Νοέμβριο αυξήθηκαν σε σχέση με τον Οκτώβριο κατά 203  χιλ.  έναντι 
180 χιλ. που γενικά αναμενόταν και αύξησης 200 χιλ. τον Οκτώβριο 
(αρχική εκτίμηση: 204 χιλ.). Παράλληλα, βάσει της έρευνας που βασίζεται 
στα νοικοκυριά, το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε στο 7,0% από 7,3% ένα 
μήνα πριν, καθώς οι έχοντες εργασία αυξήθηκαν κατά 818 χιλ., οι άνεργοι 
μειώθηκαν κατά 365  χιλ.  και περιορίστηκαν κατά 268  χιλ.  τα άτομα που 
δεν αναζητούν εργασία. Έτσι, το ποσοστό των εργαζόμενων ως προς το 
σύνολο του πληθυσμού αυξήθηκε στο 58,6% από 58,3% τον Οκτώβριο. 
 
Ένδειξη ότι ο ρυθμός ανάκαμψης της αμερικανικής οικονομίας 
παραμένει ήπιος παρέχει η εξέλιξη το Νοέμβριο των πρόδρομων 
επιχειρηματικών δεικτών ΙSM. Ειδικότερα, συνεχίστηκε για έκτο 
διαδοχικό μήνα η άνοδος του δείκτη της μεταποίησης που έφθασε στο 
57,3 (Οκτ. 13: 56,4), την υψηλότερη τιμή από τον Απρίλιο του 2011. 
Αντίθετα, ο δείκτης των λοιπών τομέων υποχώρησε στο 53,9 από 55,4 τον 
Οκτώβριο παραμένοντας, ωστόσο, άνω του ορίου του 50 που υποδηλώνει 
επέκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Έτσι, το δίμηνο 
Οκτωβρίου-Νοεμβρίου η μέση τιμή του δείκτη ISM στη μεταποίηση 
βελτιώθηκε σε σχέση με αυτήν του γ΄ τριμήνου (56,9 έναντι 55,8) ενώ η 
αντίθετη εικόνα προκύπτει για το δείκτη εκτός μεταποίησης (54,7  από 
56,3). Από τους επιμέρους δείκτες, το Νοέμβριο ο δείκτης των νέων 
παραγγελιών βελτιώθηκε στη μεταποίηση (Νοέμ.:  63,6,  Οκτ.:  60,6)  αλλά 
υποχώρησε ελαφρά στους λοιπούς τομείς (Νοέμ.: 56,4, Οκτ.: 56,8), ο 
δείκτης της απασχόλησης αυξήθηκε στη μεταποίηση (Νοέμ.: 56,5, Οκτ.: 
53,2) και μειώθηκε σημαντικά στους λοιπούς τομείς (Νοέμ.:52,5, Οκτ.:56,2) 

 

 
 

Πραγματικό ΑΕΠ 

Πηγή: Reuters & Ecowin  
Πραγματικό ΑΕΠ 

Πηγή: Reuters & Ecowin 
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ενώ ο δείκτης των τιμών κατέγραψε πτώση τόσο στη μεταποίηση (Νοέμ.: 
52,5, Οκτ.: 55,5) όσο και στους λοιπούς τομείς (Νοέμ.: 52,2, Οκτ.: 56,1). 
 
Μεικτή ήταν η εικόνα τον Οκτώβριο σχετικά με την εξέλιξη του 
προσωπικού εισοδήματος και της προσωπικής καταναλωτικής δαπάνης. 
Συγκεκριμένα, βάσει των εποχικά εξομαλυμένων στοιχείων και σε 
τρέχουσες τιμές, το προσωπικό εισόδημα και το διαθέσιμο προσωπικό 
εισόδημα μειώθηκαν σε σχέση με το Σεπτέμβριο κατά 0,1%  και 0,2%  
αντίστοιχα (Σεπτ. 13/Αύγ. 13: 0,5%), εξέλιξη που οφείλεται στη μικρή 
υποχώρηση των εισοδημάτων πλην των μισθών και των συντάξεων. 
Αντίθετα,  σε ανοδική τροχιά παρέμεινε τον Οκτώβριο η προσωπική 
καταναλωτική δαπάνη αυξημένη κατά 0,3% σε μηνιαία βάση (Σεπτ. 
13/Αύγ.  13:  0,2%),  κατευθυνόμενη κυρίως προς την αγορά διαρκών 
καταναλωτικών αγαθών (0,6%). Σημαντικά χαμηλότερα από το στόχο του 
2,0-2,5%  που έχει θέσει η Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα (Fed)  για το 
σχεδιασμό της νομισματικής πολιτικής της παρέμεινε τον Οκτώβριο ο 
δείκτης τιμών της προσωπικής καταναλωτικής δαπάνης (PCE)  που 
υποχώρησε στο 0,7% σε ετήσια βάση από 0,9% το Σεπτέμβριο ενώ εάν 
αφαιρεθεί η επίδραση των τροφίμων και της ενέργειας (core  PCE)  
διαμορφώθηκε στο 1,1%  από 1,2%  ένα μήνα πριν.  Έτσι,  απομονώνοντας 
την επίδραση των τιμών, το διαθέσιμο προσωπικό εισόδημα μειώθηκε τον 
Οκτώβριο σε σχέση με το Σεπτέμβριο κατά 0,2%  ενώ η καταναλωτική 
δαπάνη αυξήθηκε κατά 0,3%. 
 
Σημαντική άνοδο, για δεύτερο διαδοχικό μήνα, κατέγραψαν το 
Νοέμβριο οι λιανικές πωλήσεις. Ειδικότερα, βάσει των εποχικά 
εξομαλυμένων στοιχείων,  αυτές αυξήθηκαν κατά 0,7%  σε μηνιαία βάση 
έναντι ανόδου 0,6% (αρχικά: 0,4%) τον Οκτώβριο, αποτέλεσμα κυρίως των 
αυξημένων πωλήσεων του κλάδου των μηχανοκίνητων οχημάτων. 
Αύξηση, όμως, κατά 0,6% σε μηνιαία βάση παρουσίασε και ο πυρήνας 
των λιανικών πωλήσεων (αφαιρουμένων των οχημάτων και των καυσίμων 
που χαρακτηρίζονται από σχετικά υψηλή μεταβλητότητα), όση ακριβώς 
και τον Οκτώβριο. Έτσι, την περίοδο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου οι λιανικές 
πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 1,1%  σε σχέση με το γ΄ τρίμηνο έναντι 
αύξησης 1,2% το γ΄ σε σχέση με το β΄ τρίμηνο. Επιπλέον, συνεχίστηκε το 
Δεκέμβριο η άνοδος του δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης όπως 
προκύπτει από τα προκαταρκτικά στοιχεία της σχετικής έρευνας του 
Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν. Ειδικότερα, για δεύτερο διαδοχικό μήνα, ο 
πρόδρομος δείκτης αυξήθηκε φθάνοντας στο 82,5 έναντι 75,1 το 
Νοέμβριο, πρωτίστως λόγω της μεγάλης ανόδου του επιμέρους δείκτη 
που αναφέρεται στις τρέχουσες συνθήκες, ενώ σημαντική βελτίωση 
κατέδειξε και ο δείκτης που αποτυπώνει τις προσδοκίες. 
 
Μικρή συρρίκνωση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου 
(συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών) σημειώθηκε τον Οκτώβριο. 
Συγκεκριμένα, βάσει των εποχικά προσαρμοσμένων στοιχείων και σε 
τρέχουσες τιμές, το έλλειμμα διαμορφώθηκε στα $40,6 δισ. έναντι $43,0 
δισ. το Σεπτέμβριο, καθώς η άνοδος των εξαγωγών (1,8%) 
υπεραντιστάθμισε την αύξηση των εισαγωγών (0,4%).  Παρόμοια εικόνα 
προκύπτει και σε σταθερές τιμές καθώς το έλλειμμα περιορίστηκε στα 
$48,3 δισ., μειωμένο κατά περίπου $3 δισ. σε σχέση με το Σεπτέμβριο, ως 
συνέπεια των αυξημένων εξαγωγών και εισαγωγών κατά 3,2%  και 0,4%  
αντίστοιχα. 
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Πηγή: Reuters & Ecowin 
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Σημαντική συρρίκνωση του ελλείμματος του κρατικού προϋπολογισμού 
κατέδειξαν τα πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία για το Νοέμβριο που 
αποτελεί το δεύτερο μήνα του δημοσιονομικού έτους 2014. Ειδικότερα, 
το έλλειμμα διαμορφώθηκε στα $135,2  δισ.,  μειωμένο κατά 21,4%  σε 
σχέση με πέρυσι ($-172,1  δισ.).  Η εξέλιξη αυτή ήταν αποτέλεσμα της 
αύξησης των εσόδων κατά 12,8%  και μείωσης των δαπανών κατά 4,8%.  
Ανάλογη εικόνα προκύπτει και για το δίμηνο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου.  Η 
βελτίωση των εσόδων κατά 10,2% σε συνδυασμό με τη συγκράτηση κατά 
4,7% των δαπανών οδήγησε σε περιορισμό του ελλείμματος κατά 22,4%. 
Η αύξηση των εσόδων προήλθε κυρίως από τις αυξημένες ασφαλιστικές 
εισφορές ενώ σημαντικά συνέβαλαν και τα υψηλότερα έσοδα από τη 
φορολογία των φυσικών προσώπων και 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. 
Σημειώνεται ότι το έλλειμμα το δημοσιονομικό έτος 2014 εκτιμάται ότι θα 
διαμορφωθεί στα $750 δισ. περίπου. 
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Ημερομηνία 

Ανακοίνωσης Ανακοινώσεις / Γεγονότα Περίοδος Αναφοράς 

 
ΗΠΑ 

 
17/12/13 Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Νοέμβριος 2013 
17/12/13 Πρόδρομος Δείκτης Κατασκευαστών Κατοικιών 

(NAHB) 
Δεκέμβριος 2013 

17/12/13 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Γ΄ Τρίμηνο 2013 
   

18/12/13 Στοιχεία Ενάρξεων Ανέγερσης Νέων Κατοικιών Σεπτ.-Νοέμ.2013 
18/12/13 Νέες Οικοδομικές Άδειες Νοέμβριος 2013 
18/12/13 Ανακοίνωση της Απόφασης της Συνεδρίασης και 

των Προβλέψεων της Fed 
- 

20/12/13 ΑΕΠ-Εθνικοί Λογαριασμοί  Γ΄ Τρίμηνο(3η Εκτίμηση) 
20/12/13 Εταιρική Κερδοφορία Γ΄ Τρίμηνο(2η Εκτίμηση) 
23/12/13 Στοιχεία Προσωπικού Εισοδήματος & Δαπάνης Νοέμβριος 2013 
23/12/13 Πρόδρομος Δείκτης Καταναλωτή (Παν/μιο Μίσιγκαν) Δεκέμβριος 2013 
24/12/13 Νέες Παραγγελίες Διαρκών Αγαθών Νοέμβριος 2013 
24/12/13 Πωλήσεις Νεόδμητων Κατοικιών Νοέμβριος 2013 
31/12/13 Τιμές Κατοικιών Οκτώβριος 2013 
31/12/13 Πρόδρομος Δείκτης Καταναλωτή (Conference Board) Δεκέμβριος 2013 
02/01/14 Πρόδρομος Δείκτης ISM Μεταποίησης Δεκέμβριος 2013 

 
ΕΥΡΩΖΩΝΗ 

 
17/12/13 Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή  Νοέμβριος 2013 
18/12/13 Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές Οκτώβριος 2013 
19/12/13 Ισοζύγιο Πληρωμών  Οκτώβριος 2013 
07/01/14 Δείκτης Τιμών Καταναλωτή  Δεκ. 2013 (1η Εκτίμηση)  
07/01/14 Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία Νοέμβριος 2013 
08/01/14 Λιανικές Πωλήσεις Νοέμβριος 2013 
08/01/14 Ποσοστό Ανεργίας Νοέμβριος 2013 
09/01/14 Πρόδρομοι Δείκτες Εμπιστοσύνης Δεκέμβριος 2013 
10/01/14 ΑΕΠ-Εθνικοί Λογαριασμοί Γ΄ Τρίμηνο(3η Εκτίμηση) 

 
ΕΛΛΑΔΑ 

 
19/12/13 Έρευνα Εργατικού Δυναμικού Γ΄ Τρίμηνο 2013 
20/12/13 Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία Οκτώβριος 2013 
20/12/13 Δείκτης Νέων Παραγγελιών στη Βιομηχανία Οκτώβριος 2013 
20/12/13 Ισοζύγιο Πληρωμών Οκτώβριος 2013 
27/12/13 Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία Νοέμβριος 2013 
31/12/13 Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο Οκτώβριος 2013 
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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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