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Κύπρος 
Σε βαθειά ύφεση αναμένουμε να περιέλθει η οικονομία, λόγω της τεράστιας αναδιάρθρωσης 
και των αυστηρών περιορισμών που επιβάλλονται στον τραπεζικό τομέα, αλλά και των 
αυστηρών περιοριστικών δημοσιονομικών μέτρων στο πλαίσιο του προγράμματος στήριξης. 
Ως χρήσιμο μέτρο σύγκρισης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία από τις χώρες 
της Βαλτικής (Λετονία, Λιθουανία και Εσθονία) το 2009. Το πραγματικό ΑΕΠ εκτιμάμε ότι θα 
συρρικνωθεί κατά 15% κατά τη διάρκεια του 2013, καθώς η εσωτερική ζήτηση θα υποστεί 
τεράστια συρρίκνωση, ενώ η δραστηριότητα του εξωτερικού εμπορίου θα συμβάλλει θετικά, 
διότι οι εισαγωγές θα υποχωρήσουν σε μεγαλύτερο βαθμό έναντι των εξαγωγών. Η 
τεράστια υποχώρηση στην εσωτερική ζήτηση αναμένεται να οδηγήσει σε πλεονασματικό 
ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (γεγονός που καταγράφηκε στις χώρες της Βαλτικής, 
όπου το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών μετατράπηκε απότομα από ελλειμματικό σε 
πλεονασματικό) και ιδιαιτέρως χαμηλό πληθωρισμό. Παράλληλα, ο στόχος (που τίθεται στο 
Μνημόνιο) για πρωτογενές έλλειμμα στο 2,4% του ονομαστικού ΑΕΠ εκτιμάμε ότι 
πιθανότατα δεν θα επιτευχτεί, λόγω της σημαντικής υποχώρησης που θα πραγματοποιηθεί 
τόσο στο σκέλος των εσόδων του προϋπολογισμού  όσο και στο ονομαστικό ΑΕΠ, ωθώντας 
το ποσοστό του ελλείμματος και του χρέους (ως προς το ονομαστικό ΑΕΠ) σε υψηλότερα 
επίπεδα. 
 

Αλβανία 
Η οικονομική δραστηριότητα το 2013 αναμένεται να επιταχυνθεί οριακά στο 2,0% ετησίως 
από 1,7%  το 2012,  ενώ η οικονομική κρίση στην Ελλάδα και Ιταλία –  τους δύο κύριους 
εμπορικούς εταίρους της χώρας – έχει οδηγήσει στην αποδυνάμωση της εγχώριας ζήτησης. 
Επιπλέον, οι συνεχιζόμενες διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος κατά το τελευταίο έτος 
έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομία, ενώ αυτό το πρόβλημα δεν αναμένεται να 
λυθεί σύντομα. Αναφορικά με τις τιμές, αναμένουμε ότι ο πληθωρισμός το 2013 θα ανέλθει 
στο 3,5%, το οποίο είναι εντός του επιτρεπόμενου ορίου διακύμανσης της Κεντρικής 
Τράπεζα της Αλβανίας (ΚΤΑλ), ενώ για το 2012 ο πληθωρισμός παρέμεινε σε ιστορικά 
χαμηλά επίπεδα, με οριακή ανάκαμψη τους τελευταίους μήνες του έτους. Επιπλέον, η ΚΤΑλ 
μείωσε το παρεμβατικό της επιτόκιο στο 3,75%  τον Ιανουάριο,  ενώ αναμένουμε ότι θα 
μειωθεί περαιτέρω εντός του 2013. Στο δημοσιονομικό τομέα, το έλλειμμα παραμένει 
σχεδόν αμετάβλητο τα τελευταία έτη, ενώ το δημόσιο χρέος αυξάνεται. Το έλλειμμα 
τρεχουσών συναλλαγών αναμένεται να διευρυνθεί το 2013, ενώ αναμένουμε τη 
χρηματοδότησή του να γίνει πιο δύσκολη καθώς η ροή των εμβασμάτων έχει πληγεί σοβαρά 
από την οικονομική ύφεση στην Ιταλία και την Ελλάδα. Τέλος, στον τραπεζικό τομέα, οι 
δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, με επαρκή ρευστότητα, 
αλλά τα υψηλά επίπεδα των μη-εξυπηρετούμενων δανείων δημιουργεί ανησυχίες. 
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Βουλγαρία 
Μικρή επιτάχυνση στο ρυθμό ανάπτυξης του πραγματικού ΑΕΠ εκτιμάμε ότι θα σημειωθεί 
κατά τη διάρκεια του 2013 στο 1,1%, έναντι του 0,7% του 2012. Πιο αναλυτικά, ο ρυθμός 
ενίσχυσης τόσο της κατανάλωσης όσο και των επενδύσεων εκτιμάμε ότι θα επιταχυνθεί, ενώ 
η δραστηριότητα του εξωτερικού εμπορίου θα συμβάλλει αρνητικά (όπως έγινε και το 
2012), λόγω κυρίως της συνέχισης της συρρίκνωσης στην Ευρωζώνη. Η αύξηση στους 
μισθούς και τις συντάξεις εκτιμάμε ότι θα οδηγήσουν σε επιτάχυνση της μέσης τιμής του 
πληθωρισμού (από το 2,9% στο 3,3%), σε αρκετά περιορισμένο όμως βαθμό, λόγω του 
αρνητικού κενού παραγωγής, που αντανακλάται στο αρκετά υψηλό ποσοστό ανεργίας. 
Παράλληλα, η διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος θα οδηγήσει σε διεύρυνση του 
ισοζυγίου των τρεχουσών συναλλαγών, ενώ η αύξηση των μισθών και των συντάξεων σε 
διεύρυνση του δημοσιονομικού ελλείμματος, παραμένοντας όμως οριακά υπό του 2,0%. 
Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι το αποτέλεσμα των επικείμενων εκλογών θα αποτελέσει 
άλλον έναν σημαντικό παράγοντα στη διαμόρφωση των εξελίξεων στην οικονομία της 
Βουλγαρίας,  με το κόμμα του μέχρι πρότινος πρωθυπουργού Μπορίσοφ να παραμένει ο 
πιθανότερος νικητής. 
 

Ρουμανία 
Μικρή επιτάχυνση στο ρυθμό ανάπτυξης του πραγματικού ΑΕΠ εκτιμάμε ότι θα σημειωθεί 
κατά τη διάρκεια του 2013 στο 1,1%, έναντι του 0,7% του 2012. Πιο αναλυτικά, ο ρυθμός 
ενίσχυσης της κατανάλωσης εκτιμάμε ότι θα επιταχυνθεί, των επενδύσεων θα επιβραδυνθεί, 
ενώ η δραστηριότητα του εξωτερικού εμπορίου θα συμβάλλει αρνητικά (όπως έγινε και το 
2012),  λόγω κυρίως της συνέχισης της συρρίκνωσης στην Ευρωζώνη.  Το νόμισμα της 
Ρουμανίας εκτιμάμε ότι δεν πρόκειται το 2013 να υποστεί διολίσθηση σε σημαντικό βαθμό 
(όπως έγινε το 2012). Όμως, η αύξηση στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού 
αερίου, καθώς και η αύξηση στους μισθούς εκτιμάμε ότι θα οδηγήσουν σε επιτάχυνση της 
μέσης τιμής του πληθωρισμού (από το 3,3%  στο 4,5%),  σε περιορισμένο όμως βαθμό,  
γεγονός που σε συνδυασμό με το αρνητικό κενό παραγωγής θα οδηγήσουν πιθανότατα σε 
διατήρηση του παρεμβατικού επιτοκίου της Κεντρικής Τράπεζας στο τρέχον επίπεδο του 
5,25%. Παράλληλα, η διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος θα οδηγήσει σε διεύρυνση του 
ισοζυγίου των τρεχουσών συναλλαγών, ενώ η αύξηση των μισθών σε διεύρυνση του 
δημοσιονομικού ελλείμματος, παραμένοντας όμως οριακά υπό του 3,0%. Τέλος, πρέπει να 
σημειωθεί ότι η ταχύτητα στην υλοποίηση των διαρθρωτικών αλλαγών και των 
ιδιωτικοποιήσεων (που προβλέπονται από τη συμφωνία με το ΔΝΤ)  θα αποτελέσει άλλον 
έναν σημαντικό παράγοντα στη διαμόρφωση των εξελίξεων στην οικονομία της Ρουμανίας. 
 

Σερβία 
Η οικονομία της Σερβίας αναμένεται να ανακάμψει ελαφρώς το 2013 στο 1,1% ετησίως 
μετά από συρρίκνωση κατά 1,8%  το 2012,  κυρίως εξαιτίας της αύξησης των επενδύσεων 
και των εξαγωγών. Η ανάκαμψη της γεωργικής παραγωγής καθώς και η παραγωγή 
αυτοκινήτων από το εργοστάσιο της Fiat θα είναι οι βασικοί κινητήριοι μοχλοί φέτος. Ο 
πληθωρισμός το 2013 αναμένουμε να επιταχυνθεί στο 10,3% από 7,3% το προηγούμενο 
έτος, εξαιτίας της βελτίωσης της οικονομικής δραστηριότητας και των αυξήσεων στις 
διοικητικά καθοριζόμενες τιμές. Επιπλέον, η Κεντρική Τράπεζα της Σερβίας (ΚΤΣ) 
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προχώρησε σε αύξηση του παρεμβατικού επιτοκίου της κατά 50μβ στο 11,75%  από τις 
αρχές του έτους προκειμένου να περιορίσει τις πληθωριστικές πιέσεις. Η κυβέρνηση έχει 
ξεκινήσει ήδη την αναμενόμενη δημοσιονομική εξυγίανση κυρίως με την αύξηση της 
φορολογίας και τη μείωση των δαπανών, με σκοπό τον περιορισμό του δημοσιονομικού 
ελλείμματος.  Επιπρόσθετα,  στον εξωτερικό τομέα το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών 
συναλλαγών θα παραμείνει σε διψήφια νούμερα το 2013 παρά το γεγονός ότι θα περιοριστεί 
στο 10,5% του ΑΕΠ καθώς εκτιμούμε αύξηση των εξαγωγών. Στον τραπεζικό τομέα, τα μη-
εξυπηρετούμενα δάνεια το 2012Q4 ανήλθαν στο 18,6% μετά από μεγάλη αύξηση το πρώτο 
τρίμηνο του έτους. 
 

Αίγυπτος 
Η κοινωνική αναταραχή στη χώρα έχει ενταθεί καθώς η πολιτική αβεβαιότητα παραμένει. Η 
πρόσφατα εκλεγμένη κυβέρνηση απέτυχε να προχωρήσει σε δημοκρατικές αλλαγές, όπως 
είχε υποσχεθεί.  Αντίθετα,  οι νόμοι που επιβάλλονται ήταν σήμα κατατεθέν της 
προηγούμενης κυβέρνησης. Οι προγραμματισμένες εκλογές του Απριλίου αναβλήθηκαν, 
ενώ η δανειακή σύμβαση (USD  4,8  δισ.)  με το ΔΝΤ βρίσκεται ακόμα σε επίπεδα 
συζητήσεων. Ως αποτέλεσμα, η οικονομική δραστηριότητα τα δύο τελευταία έτη έχει 
περιοριστεί σημαντικά. Επιπλέον, οι πληθωριστικές πιέσεις έχουν μειωθεί το τελευταίο έτος, 
ωστόσο οι τιμές παραμένουν σε σχετικά υψηλά επίπεδα με πιθανότητα επιτάχυνσης τους 
προσεχείς μήνες λόγω της αύξησης των τιμών των τροφίμων και μη-τροφίμων. Ως 
αποτέλεσμα,  κατά τη συνεδρίαση του Μαρτίου,  η Κεντρική Τράπεζα της Αιγύπτου (ΚΤΑ)  
αύξησε την τα O/N επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων κατά 50μβ σε 9,75% και 10,75% 
αντίστοιχα. Το δημοσιονομικό έλλειμμα έχει διευρυνθεί σημαντικά κατά τους πρώτους επτά 
μήνες του τρέχοντος δημοσιονομικού έτους στο 6,7% του ΑΕΠ, ενώ ο προϋπολογισμός 
θέτει ως στόχο για έλλειμμα 7,6%  του ΑΕΠ.  Η κυβέρνηση συνεχίζει την επεκτατική 
δημοσιονομική πολιτική της, καθώς τα έσοδα θα αυξηθούν με βραδύτερο ρυθμό από τις 
δημόσιες δαπάνες. Τέλος, στον εξωτερικό τομέα, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών 
συναλλαγών διευρύνθηκε το δημοσιονομικό έτος 2011/12 στο 3,1% του ΑΕΠ από 2,6% το 
ΔΕ 2010/11. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι η χρηματοδότηση έχει γίνει πιο δύσκολη, ενώ 
τα συναλλαγματικά αποθέματα έχουν μειωθεί σημαντικά. 
 

Ουκρανία 
Η οικονομική δραστηριότητα συρρικνώθηκε το δεύτερο εξάμηνο του περασμένου έτους, 
καθώς οι διεθνείς τιμές του χάλυβα κατρακύλησαν και η εξωτερική ζήτηση παρέμεινε 
υποτονική. Σημειώνουμε ότι η βασικότερη εξαγωγή της χώρας είναι εξαγωγές χάλυβα. 
Αντίθετα, η σημαντική αύξηση της εγχώριας κατανάλωσης των νοικοκυριών οφείλετε στις 
προεκλογικές δαπάνες που λειτούργησαν ως σωσίβιο για την οικονομία. Μετά τις πολύ 
υψηλές τιμές των τροφίμων των τελευταίων ετών, το 2012 ο πληθωρισμός ανήλθε στο 
0,6% κατά μέσο όρο μετά από μια αύξηση της τάξης του 8,0% το 2011, καθώς οι τιμές των 
τροφίμων παραμένουν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα οι διοικητικά ρυθμιζόμενες τιμές 
παραμένουν αμετάβλητες. Περαιτέρω, η υποτίμηση του εγχώριου νομίσματος πέρυσι 
συνέβαλε στην επιβράδυνση των τιμών, ενώ το 2013 αναμένουμε επιτάχυνση των 
πληθωριστικών πιέσεων, καθώς ο πληθωρισμός γενικός δείκτης αναμένεται στο 4,0%. Το 
δημοσιονομικό έλλειμμα καθώς και το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 
παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, καθώς οι επιδοτήσεις για το φυσικό αέριο και τη θέρμανση 
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διατίθενται σε μεγάλο βαθμό. Το δημοσιονομικό έλλειμμα επιδεινώθηκε σημαντικά το 2012 
στο 4,3% του ΑΕΠ, ενώ αναμένεται να υποχωρήσει το 2013 στο 3,2%. Τέλος, ο παραπα΄νω 
συνδυασμός των παραπάνω δίδυμων ελλειμμάτων καθώς και η έλλειψη εξωτερικής 
χρηματοδότησης δημιουργεί σημαντικούς κινδύνους υποτίμησης του τοπικού νομίσματος. 
Μια νέα συμφωνία με το ΔΝΤ θα είναι θετική εξέλιξη. 
 
 

Ηλίας Λεκκός 
Διευθυντής Μονάδος 
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2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013
Αλβανία 1.6 2.0 2.0 3.5 -3.4 -3.5 -10.4 -11.5
Βουλγαρία 0.7 1.1 2.9 3.3 -0.5 -1.9 -1.3 -2.0
Κύπρος -2.4 -15.0 2.4 0.5 -4.9 -- -11.7 3.0
Ρουμανία 0.7 1.1 3.3 4.5 -2.5 -2.9 -3.7 -4.4
Σερβία -1.7 1.1 7.3 10.3 -5.8 -4.9 -10.9 -10.5
Αίγυπτος 2.2 1.9 8.7 8.5 -10.8 -11.5 -3.1 -2.9
Ουκρανία 0.2 0.8 0.6 4.0 -4.3 -3.2 -8.1 -7.2
Πηγή: Piraeus Bank Research
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