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“Recoupling Fast” 

 
Περίληψη στα Ελληνικά 

 
Αν ποτέ υπήρχε ένα επιχείρημα που υποστηρίζει την αποσύνδεση των αναδυόμενων 
οικονομιών από τις αναπτυγμένες χώρες, σίγουρα αυτό το επιχείρημα δεν ισχύει για τις 
χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΝΑΕ).  Στην παρούσα τριμηνιαία έκδοση για τη ΝΑΕ 
αναθεωρούμε προς τα κάτω τις προβλέψεις μας για την οικονομική ανάπτυξη για όλες τις 
οικονομίες που καλύπτουμε. Συνοπτικά, αναμένουμε το πραγματικό ΑΕΠ για όλες τις 
οικονομίες (με την εξαίρεση της Κύπρου)  να παραμείνει σε θετικό έδαφος,  εντούτοις σε 
αρκετά χαμηλά επίπεδα και με σημαντικούς κινδύνους προς τα κάτω.  Παρά τους 
διαφορετικούς βαθμούς ευαισθησίας και δια-συνδεσιμότητας, ο κύριος παράγοντας που 
οδηγεί την υποβάθμιση αυτή των προβλέψεών μας είναι η συνεχιζόμενη ύφεση και κρίση 
χρέους στην Ευρωζώνη.  Η αδυναμία και αβεβαιότητα στην Ευρωζώνη έχει επηρεάσει τις 
οικονομίες της ΝΑΕ, όχι μόνο μέσω του εμπορικού καναλιού, αλλά μέσω και του 
περιορισμού της ρευστότητας και χρηματοδότησης των τραπεζών στη ΝΑΕ. Η αβεβαιότητα 
αυτή επιπλέον υπήρξε και ο κύριος ένοχος για τη σημαντική υποτίμηση των νομισμάτων στη 
ΝΑΕ. 
 
Όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενες εκδόσεις μας, σε μια προφανή αντιστροφή των 
ρόλων, οι χώρες της Ευρωζώνης δεν αποτελούν πλέον ως υποδείγματα σταθερότητας και 
ανάπτυξης για την περιοχή.  Αντίθετα,  εκτιμούμε ότι η ύφεση στην Ευρωζώνη κατά τη 
διάρκεια του τρέχοντος έτους, σε συνδυασμό με την πίεση της απομόχλευσης των 
Ευρωπαϊκών τραπεζών αναμένουμε να είναι οι κύριοι παράγοντες που θα επηρεάσουν 
δυσμενώς τις προοπτικές στην περιοχή της ΝΑΕ. Ως αποτέλεσμα, έχουμε υποβαθμίσει την 
ετήσια οικονομική ανάπτυξη της Αλβανίας για το 2012 στο 1,1% έναντι αρχικής πρόβλεψης 
μας στη δημοσίευσή του Ιανουαρίου στο 2,7%, αναθεωρήσαμε το πραγματικό ΑΕΠ της 
Σερβίας σε συρρίκνωση 1,5% έναντι ανάπτυξης 0,9%, της Βουλγαρίας στο 0,3% έναντι 
0,7% και της Ρουμανίας στο 0,5% έναντι 1,4%. Αξίζει τονίζουμε σε αυτό το σημείο ότι η 
παρουσία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στη Σερβία και τη Ρουμανία θα συνεχίσει να 
ενεργεί ως βασικός παράγοντας ισορροπίας για την μακροοικονομική και δημοσιονομική 
σταθερότητα, ενώ στην περίπτωση της Κυπριακής οικονομίας, όπου υποβαθμίσαμε τις 
προβλέψεις μας για το 2012 σε ύφεση ύψους 2,5% έναντι -0,7% αρχικά τον Ιανουάριο, το 
EFSF  αναμένεται να παράσχει στη χώρα την αναγκαία οικονομική βοήθεια μέχρι το τέλος 
του έτους. 
 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε δύο χώρες.  Στην Κύπρο,  όπου αναθεωρήσαμε 
πτωτικά το ρυθμό συρρίκνωσης της οικονομίας στο 2,5% (από το 0,7%), καθώς αναμένεται 
η αναγκαία παροχή βοήθειας από το Μηχανισμό EFSF και οι όροι της συμφωνίας. Στη 
Σερβία, η οποία οδεύει προς δημοσιονομική αστάθεια, με το έλλειμμα να αναμένεται για το 
2012 να διαμορφωθεί στο 7%, ενώ η οικονομία εκτιμάται ότι θα συρρικνωθεί κατά 1,5%. 
Παράλληλα, η Κεντρική Τράπεζα προβαίνει σε αλλεπάλληλες αυξήσεις του παρεμβατικού 
επιτοκίου με στόχο τη στήριξη της συναλλαγματικής ισοτιμίας του δηναρίου.       



                                      ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΑΓΟΡΩΝ 

 2

 

Αλβανία 
Η οικονομική ανάπτυξη το 2012  αναμένεται σε χαμηλότερα επίπεδα,  εντούτοις θα 
παραμείνει σε θετική περιοχή καθώς το πραγματικό ετήσιο ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί κατά 
1,1%. Σε αυτόν τον “αντίστροφο” κόσμο που ζούμε, το κύριο μειονέκτημα της Αλβανίας, τα 
χαμηλά επίπεδα της οικονομικής και εμπορικής ενσωμάτωσης της χώρας με την υπόλοιπη 
Ευρώπη έχει γίνει το κλειδί της δύναμης της.  Ωστόσο,  η επιβράδυνση της Ιταλίας και της 
Ελλάδας – των κύριων εμπορικών εταίρων της και προέλευσης των εμβασμάτων - 
αναμένεται να επηρεάσει την οικονομία της Αλβανίας. Αντίθετα, θετική εξέλιξη είναι η 
συνέχεια της προσέλκυσης ξένων επενδύσεων στη χώρα, οι οποίες αναμένεται να 
προστατεύσουν την οικονομία από μια σημαντική επιβράδυνση.  Σύμφωνα με τα τελευταία 
διαθέσιμα στοιχεία,  το 2012Q1  το πραγματικό ΑΕΠ συρρικνώθηκε κατά 0,2%  ετησίως για 
πρώτη φορά από το 2005 από το αναθεωρημένο 3,7% το 2011Q4 και κάτω από το επίπεδο 
του 4,9% το 2011Q1. Ο μέσος πληθωρισμός αναμένουμε να περιοριστεί στο 0,9% το 2012 
από 3,5% το προηγούμενο έτος, ενώ η Κεντρική Τράπεζα της Αλβανίας (ΚΤΑ) αναμένουμε 
να διατηρήσει τα επιτόκια σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Ο πληθωρισμός παρέμεινε σε χαμηλά 
επίπεδα κατά τους πρώτους πέντε μήνες του 2012,  αν και υπήρξε μια οριακή ανάκαμψη 
κατά τους τελευταίους μήνες από το Φεβρουάριο. Στο δημοσιονομικό τομέα, η πιο 
σημαντική πολιτική πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση της Αλβανίας είναι 
η συνέχιση της εφαρμογής της απαραίτητης δημοσιονομικής εξυγίανσης και των 
αντίστοιχων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων σε συνδυασμό με την τόνωση της οικονομικής 
ανάπτυξης. Εκτιμούμε ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα το 2012 θα διευρυνθεί οριακά στο 
3,9% του ΑΕΠ από 3,5% το 2011, καθώς τα έσοδα θα παραμείνουν σταθερά και οι δημόσιες 
δαπάνες θα αυξηθούν. Επιπλέον, στον εξωτερικό τομέα το έλλειμμα τρεχουσών 
συναλλαγών θα διευρυνθεί στο 12,8%  του ΑΕΠ το 2012  σε σύγκριση με 12,4%  κατά το 
προηγούμενο έτος και, ταυτόχρονα, αναμένουμε τη χρηματοδότησή του ελλείμματος να 
γίνει πιο δύσκολη, καθώς η εισροή των εμβασμάτων έχει πληγεί σοβαρά από την οικονομική 
ύφεση στην Ιταλία και την Ελλάδα. Η ρευστότητας στον τραπεζικό τομέα της Αλβανίας έχει 
βελτιωθεί, όπως οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 10,8% σε ετήσια βάση το Μάιο από 10,7% 
τον Απρίλιο.  
 

Βουλγαρία 
Σημαντική επιβράδυνση στο ρυθμό ανάπτυξης αναμένουμε για το 2012 στο 0,3%, έναντι 
του 1,8%  του 2011,  λόγω της έντονης κρίσης και της ύφεσης στην Ευρωζώνη,  ενώ η 
Ελλάδα, που αποτελεί πολύ σημαντικό εταίρο της Βουλγαρίας εκτιμάμε ότι θα παραμείνει σε 
βαθύτατη ύφεση.  Ειδικότερα,  η κατανάλωση και οι επενδύσεις αναμένουμε να 
συρρικνωθούν, ενώ οι εξαγωγές θα συρρικνωθούν με μικρότερο ρυθμό έναντι των 
εισαγωγών, οδηγώντας στη θετική συμβολή της δραστηριότητας του εξωτερικού εμπορίου. 
Η υγιής δημοσιονομική κατάσταση και το πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 
που χαρακτηρίζουν την οικονομία της Βουλγαρίας αποτελούν τα σημαντικά εφόδια για την 
αντιμετώπιση των επιπτώσεων που προέρχονται από την Ελλάδα και την Ευρωζώνη. Ο 
πληθωρισμός θα επιβραδυνθεί κατά τη διάρκεια του 2012 στο 2,5%, έναντι του 4,2% του 
2011, ενώ το δημοσιονομικό έλλειμμα αναμένουμε ότι θα διαμορφωθεί χαμηλότερα του 
2,0%, έναντι του 2,1% του 2011. Παράλληλα, το πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών 
συναλλαγών αναμένουμε να μετατραπεί σε μικρό έλλειμμα (0,5% του ΑΕΠ), ενώ τα 
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συναλλαγματικά διαθέσιμα εκτιμάμε ότι θα συνεχίσουν να βρίσκονται σε επαρκές επίπεδο 
για τη στήριξη του στόχου της νομισματικής πολιτικής.        
 

Κύπρος 
Συρρίκνωση κατά 2,5% εκτιμάμε ότι θα εμφανίσει η πραγματική οικονομία κατά τη διάρκεια 
του 2012, ύστερα από τη μικρή ανάπτυξη κατά 0,5% του 2011. Ειδικότερα, η κατανάλωση 
και οι επενδύσεις αναμένουμε να συρρικνωθούν, ενώ οι εξαγωγές θα συρρικνωθούν με 
μικρότερο ρυθμό έναντι των εισαγωγών, οδηγώντας στη θετική συμβολή της 
δραστηριότητας του εξωτερικού εμπορίου. Ενδεικτικά, αξίζει να σημειωθούν οι μεγάλοι 
ρυθμοί συρρίκνωσης που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του α’  τριμήνου του 2012,  στις 
επενδύσεις (-21,3%) και στις εισαγωγές (-14,9%). Οι μεγάλες χρηματοδοτικές ανάγκες που 
απαιτούνται για την ανακεφαλαιοποίηση των κυπριακών τραπεζών και η μεγάλη έκθεση των 
χαρτοφυλακίων τους στην ελληνική οικονομία αποτελούν το πιο σημαντικό παράγοντα στη 
διαμόρφωση της εξέλιξης της κυπριακής οικονομίας. Ο πληθωρισμός θα επιβραδυνθεί κατά 
τη διάρκεια του 2012 στο 2,5%, έναντι του 3,5% του 2011, ενώ το δημοσιονομικό έλλειμμα 
αναμένουμε ότι θα συρρικνωθεί στο 4,5%, έναντι του 6,3% του 2011. Παράλληλα, το 
έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών αναμένουμε επίσης να συρρικνωθεί, λόγω 
κυρίως της συρρίκνωσης στο εμπορικό έλλειμμα.         
 

Ρουμανία 
Σημαντική επιβράδυνση στο ρυθμό ανάπτυξης αναμένουμε για το 2012 στο 0,5% έναντι 
του 2,5% του 2011, λόγω της έντονης κρίσης και της ύφεσης στην Ευρωζώνη. Ειδικότερα, 
η κατανάλωση και οι επενδύσεις αναμένουμε να συρρικνωθούν, ενώ οι εξαγωγές θα 
συρρικνωθούν με μικρότερο ρυθμό έναντι των εισαγωγών, οδηγώντας στη θετική συμβολή 
της δραστηριότητας του εξωτερικού εμπορίου. Η πολιτική αστάθεια που επικρατεί στη χώρα, 
η σημαντική διολίσθηση του ρουμανικού νομίσματος έναντι του ευρώ που έχει 
πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του 2012  και η εφαρμογή του εγκεκριμένου από το 
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προγράμματος αποτελούν αναμφίβολα τις σημαντικές 
παραμέτρους στη διαμόρφωση της εξέλιξης της ρουμανικής οικονομίας. Ο πληθωρισμός θα 
επιβραδυνθεί κατά τη διάρκεια του 2012  στο 3,5%,  έναντι του 5,8%  του 2011,  ενώ το 
δημοσιονομικό έλλειμμα αναμένουμε ότι θα διαμορφωθεί χαμηλότερα του 4,0%, έναντι του 
5,2% του 2011. Παράλληλα, το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών αναμένουμε 
να διευρυνθεί (στο 5,0%  από το 4,2%),  ενώ ως πιθανότερη ενέργεια για την Κεντρική 
Τράπεζα εκτιμάμε ότι θα είναι η μικρή αύξηση του παρεμβατικού επιτοκίου στο 5,50% (από 
το τρέχον επίπεδο του 5,25%), στοχεύοντας κυρίως στη στήριξη του νομίσματος.    
 
 

Σερβία 
Για το 2012 αναμένουμε το πραγματικό ΑΕΠ να συρρικνωθεί κατά 1,5%, έναντι μεγέθυνσης 
κατά 1,6%  το 2011.  Ο συνδυασμός της εσωτερικής πολιτικής αβεβαιότητας και της 
δημοσιονομικής κρίσης καθώς της κρίσης στην Ευρωζώνη αναμένεται να έχουν αρνητικό 
αντίκτυπο στις βραχυπρόθεσμες προοπτικές της οικονομίας της Σερβίας.  Ο μέσος 
πληθωρισμός το 2012 αναμένουμε να μειωθεί στο 5,5% από 11,2% το 2011. Η πολιτική 
αβεβαιότητα έχει επηρεάσει τη σχέση μεταξύ της Σερβίας και του ΔΝΤ, προκαλώντας 
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σημαντική υποτίμηση του RSD έναντι του EUR από την αρχή του έτους. Παρόλο που οι 
πληθωριστικές πιέσεις περιορίστηκαν γρήγορα, η Κεντρική Τράπεζα της Σερβίας (ΚΤΣ), 
αύξησε το παρεμβατικό επιτόκιο κατά 100μβ στο 10,50%  (αναστρέφοντας έτσι τις 
προηγούμενες μειώσεις των επιτοκίων), με σκοπό να αποτραπεί η περαιτέρω αποδυνάμωση 
της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Στο δημοσιονομικό τομέα, αναμένουμε το 2012 το έλλειμμα 
να διευρυνθεί στο 6,9%  του ΑΕΠ από 4,1%  το προηγούμενο έτος,  διότι η παρατεταμένη 
πολιτική αστάθεια οδήγησε σε σημαντική απόκλιση. Στον εξωτερικό τομέα, εκτιμούμε ότι το 
έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών το τρέχον έτος θα διευρυνθεί στο 11,5% του ΑΕΠ, παρά 
την υποτίμηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Η απότομη υποτίμηση του RSD έναντι του 
EUR αναμένεται να αντισταθμίσει τον περιορισμό του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών 
που προέρχεται από την αναμενόμενη συρρίκνωση στην εγχώρια οικονομία και το εξωτερικό 
εμπόριο κατά το 2012.  
 
 

Ηλίας Λεκκός 
Διευθυντής Μονάδος 
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2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012
Αλβανία 3.0 1.1 3.5 0.9 -3.5 -3.9 -12.4 -12.8
Βουλγαρία 1.8 0.3 4.2 2.5 -2.1 -1.9 0.9 -0.5
Κύπρος 0.5 -2.5 3.5 2.5 -6.3 -4.5 -10.4 -8.5
Ρουμανία 2.5 0.5 5.8 3.5 -5.2 -3.9 -4.2 -5.0
Σερβία 1.6 -1.5 11.2 5.5 -4.1 -6.9 -9.1 -11.5
Πηγή: Piraeus Bank Research

Πίνακας Προβλέψεων

Πραγματικό ΑΕΠ 
(% ΥοΥ)

Πληθωρισμός Δημοσιονομικό 
Ισοζύγιο (% ΑΕΠ)

Ισοζύγιο Τρεχουσών 
Συναλλαγών (% ΑΕΠ)

 
 
 


