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SEE Economic Review, Ιανουάριος 2012 
“Blue but cloudy skies in SEE” 

 
Περίληψη στα Ελληνικά 

 
Η ολοκληρωµένη µελέτη είναι διαθέσιµη στα αγγλικά από το site της 

Τράπεζας Πειραιώς κάτω από την επιλογή Economic Research 
 

Α. Ειδικό Θέµα – Προβλέψεις 

Η αβεβαιότητα που έχει προκληθεί από την χρηµατοοικονοµική κρίση καθώς και οι 

προοπτικές της ευρωζώνης δηµιουργούν ένα περιβάλλον εντός του οποίου οι προβλέψεις 

πρέπει να γίνονται µε µεγάλη προσοχή. Εξετάσαµε, κατά συνέπεια, µια πλειάδα 

παραγόντων, οι οποίοι επηρεάζουν τα µακροοικονοµικά µεγέθη κάθε χώρας και καταλήξαµε 

σε συµπεράσµατα που παρουσιάζουν µια ολοκληρωµένη εικόνα για το 2012. Οι προβλέψεις 

µας βασίζονται σε τριµηνιαία στοιχεία της τελευταίας δεκαετίας. Ποιοτική παράγοντες που 

επηρεάζουν την ακρίβεια της πρόβλεψης επίσης αναφέρονται παρακάτω. 

 
Αλβανία  

Με σηµαντικές αυξήσεις του ΑΕΠ κατά την προηγούµενη δεκαετία, η Αλβανία κατάφερε και 

κατά τη διάρκεια της κρίσης του 2008 – 2009 να διατηρήσεις θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης. 

Στις προβλέψεις µας για το 2011 και το 2012 φαίνεται η συνέχιση της τάσης αυτής µε µέση 

ετήσια αύξηση του πραγµατικού ΑΕΠ κατά 2,6% το 2011 και 2,7% το 2012. Ο 

πληθωρισµός από 3,5% το 2011 αναµένουµε να διαµορφωθεί σε 3,2% το 2012. Το 

έλλειµµα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών δεν αναµένεται να µειωθεί σηµαντικά  το 

2011 και θα κυµανθεί στο 11,7% του ΑΕΠ. Για το 2012 αναµένουµε µείωση του 

ελλείµµατος στο 9,7% του ΑΕΠ. Τέλος, στα δηµοσιονοµικά βλέπουµε µία αύξηση του 

ελλείµµατος στα 4,2% του ΑΕΠ για το 2011 και µία σχετική µείωση το 2012 στο 3,7% του 

ΑΕΠ. 

 

Βουλγαρία 

Η ανάκαµψη που παρατηρείται στην Βουλγαρία από τις αρχές του 2010 εκτιµούµε ότι 

συνεχίστηκε και το 2011 µε το πραγµατικό ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 2,5% ετησίως λόγω των 

θετικών ρυθµών αύξησης της κατανάλωσης και των εξαγωγών. Για το 2012, προβλέπουµε 

ότι η αναιµική αναµενόµενη ανάπτυξη της Ευρώπης θα επηρεάσει και τη Βουλγαρία µε το 

ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 0,7% ετησίως. Ο πληθωρισµός δείχνει να σταθεροποιείται σε 

σχετικά χαµηλά επίπεδα. Το 2011 έκλεισε µε αύξηση του Εναρµονισµένου ∆είκτη Τιµών 

Καταναλωτή κατά 3,4% ενώ για το 2012, καθώς δεν αναµένονται σηµαντικές µεταβολές 

στις τιµές τη ενέργειας και των τροφίµων, αναµένουµε µία αύξηση της τάξης του 3,3%. Στο 

δηµοσιονοµικό τοµέα, το έλλειµµα φαίνεται να τίθεται υπό έλεγχο καθώς από 4,0% του ΑΕΠ 

το 2010 αναµένεται να µειωθεί στο 2,1% το 2011. Για το 2012, το έλλειµµα αναµένεται να 

περιοριστεί ακόµα περισσότερο στο 1,3% του ΑΕΠ. Στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών το 

2011 αναµένεται ένα θετικό αποτέλεσµα, που εµείς τοποθετούµε στο 1,2% του ΑΕΠ. Όµως, 

η προβλεπόµενη πτώση των εξαγωγών το 2012 θα οδηγήσει το ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών πάλι σε αρνητικό έδαφος.  
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Κύ̟ρος 

Το πραγµατικό ΑΕΠ της Κύπρου προβλέπετε να σηµειώσει πολύ µικρή άνοσο το 2011, που 

από εµάς εκτιµάται στο 0,4% ετησίως. Το ατύχηµα στο Βασιλικό, η πτώση των επενδύσεων 

και της δηµόσιας κατανάλωσης και η µικρή αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης αποτελούν 

τους βασικούς παράγοντες πίσω από αυτή τη µικρή αύξηση του ΑΕΠ, που ουσιαστικά 

στηρίχθηκε µόνο στην αύξηση των εξαγωγών. Για το 2012, προβλέπουµε µικρή µείωση των 

εξαγωγών σε συνδυασµό µε ακόµα µικρότερη αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης και 

περαιτέρω πτώση των επενδύσεων και της δηµόσιας κατανάλωσης. Κατά συνέπεια, η 

πρόβλεψή µας είναι για µια µέση ετήσια µείωση του πραγµατικού ΑΕΠ κατά 0,7%. Ο 

πληθωρισµός παρουσίασε αύξηση το 2011 σε 3,5%, ενώ το 2012 η τάση θα είναι καθοδική 

όπως αναµένεται και για τις περισσότερες χώρες της Ευρωζώνης. Το έλλειµµα της γενικής 

κυβέρνησης ανήλθε σε 5,3% το 2010 και αναµένουµε να αυξηθεί το 2011 στο 7% του ΑΕΠ. 

Τα µέτρα που έχουν παρθεί ή πρόκειται να παρθούν µέσα στο 2012 από την Κυπριακή 

κυβέρνηση αναµένεται να φέρουν το έλλειµµα στο 4% του ΑΕΠ. Το έλλειµµα στο ισοζύγιο 

τρεχουσών συναλλαγών ανήλθε στο 7,8% του ΑΕΠ το 2010 και για το 2011 η πρόβλεψή 

µας έρχεται σχετικά κοντά σε αυτό το νούµερο, δηλαδή στο 7,2%. Για το 2012 

προβλέπουµε µείωση αυτού του ελλείµµατος στο 5% του ΑΕΠ. 

 

Ρουµανία 

Η Ρουµανία ήταν σίγουρα η χώρα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης που δέχθηκε τη 

µεγαλύτερη επίπτωση από την κρίση του 2009, κάτι που την οδήγησε και στη συµφωνία µε 

το ∆ΝΤ. Μετά λοιπόν την ετήσια µείωση του πραγµατικού ΑΕΠ τόσο το 2009 όσο και το 

2010, το 2011 αναµένεται η τάση να αντιστραφεί. Συγκεκριµένα, οι προβλέψεις µας δίνουν 

µια µέση ετήσια αύξηση του πραγµατικού ΑΕΠ κατά 3%, εν µέσω αυξήσεων στην ιδιωτική 

κατανάλωση κατά 0,5% ετησίως, στις εξαγωγές κατά 10,1% και στις επενδύσεις κατά 

1,2%. Το 2012 αναµένεται επίσης αύξηση του ΑΕΠ αλλά στο 1,4% ετησίως καθώς ο ρυθµός 

αύξησης των εξαγωγών αναµένεται να φτάσει κοντά στο 0%, ενώ και η αύξηση των 

επενδύσεων θα περιοριστεί στο 0,6%. Θετικά θα επηρεαστεί ο ρυθµός µεταβολής του ΑΕΠ 

από την αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 1,7% και τη µείωση των εισαγωγών κατά 

5,2% ετησίως το 2012. Οι εξελίξεις στον πληθωρισµό τα δύο τελευταία τρίµηνα του 2011 

συντέλεσαν σε µία µείωση του πληθωρισµού το 2011 στο 5,8%. Αναµένουµε η τάση των 

δύο τελευταίων τριµήνων να συνεχιστεί και το 2012 δίνοντας ένα µέσο πληθωρισµό της 

τάξης του 2,8%. Η σκληρή δηµοσιονοµική προσαρµογή των δύο τελευταίων ετών φαίνεται 

να δίνει αποτελέσµατα καθώς αναµένεται να περιορίσει το δηµοσιονοµικό έλλειµµα στο 

4,4% του ΑΕΠ για το 2011. Το επόµενο έτος η µείωση θα συνεχιστεί µε το έλλειµµα να 

φτάνει το 3% του ΑΕΠ. Το έλλειµµα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών από 4,1% του 

ΑΕΠ το 2010 αναµένεται να κλείσει στο 3,3% το 2011. Για το 2012 αναµένουµε περαιτέρω 

µείωση του ελλείµµατος στο 1,7% του ΑΕΠ. 

 

Σερβία 

Η Σερβία αποτέλεσε τη χώρα µε τις µεγαλύτερες δυσκολίες στην πρόβλεψή των µεγεθών 

της καθώς οι τάσεις δεν ήταν καθόλου ξεκάθαρες. Με τον κατασκευαστικό τοµέα και τη 

γεωργία να επανακάµπτουν το 2011, αναµένουµε µία αύξηση του µέσου ετήσιου 
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πραγµατικού ΑΕΠ κατά 1,5%. Η αντίστοιχη αύξηση για το 2012 έχει εκτιµηθεί στο 1% µε 

µεγάλη όµως πιθανότητα για σηµαντικές αποκλίσεις. Ο µέσος πληθωρισµός για το 2011 

ανήλθε στο 11%, παρ’ όλα αυτά οι µεγάλες µειώσεις που παρατηρήθηκαν κατά του 

τελευταίους µήνες του έτους µας δίνουν µία πρόβλεψη για το 2012 στο 5,4%. Το έλλειµµα 

στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών αναµένεται να φτάσει στο 7,5% του ΑΕΠ στο τέλος 

του 2011 ενώ για το 2012 προβλέπεται υψηλότερο (στο 8,5% του ΑΕΠ). Τέλος, οι 

δηµοσιονοµικές εξελίξεις µας οδηγούν να προβλέψουµε ένα έλλειµµα γύρω στο 4,6% του 

ΑΕΠ για το 2011, το οποίο αναµένουµε να µειωθεί στο 4,4% το 2012. 

 

 

Β. Οικονοµική Συγκυρία 
 

Αλβανία 

Παρόλο που η χώρα µπόρεσε να αντιµετωπίσει την διεθνή χρηµατοοικονοµική κρίση το 

2008, για πρώτη φορά παρατηρείται σηµαντική επιβράδυνση στην οικονοµική 

δραστηριότητα το δεύτερο τρίµηνο του 2011. Το πραγµατικό ΑΕΠ επιβραδύνθηκε στο 0,5% 

ετησίως από 3,8% τον πρώτο τρίµηνο του έτους και 2,8% την ίδια περίοδο το 2010 εξαιτίας 

της συρρίκνωσης της βιοµηχανίας και των κατασκευών. Σύµφωνα µε τους διαθέσιµους 

πρόδροµους δείκτες, οι λιανικές πωλήσεις συρρικνώθηκαν για έβδοµο συνεχόµενο µήνα τον 

Ιούνιο, ενώ οι δείκτης οικονοµικού κλίµατος το τρίτο τρίµηνο του 2011 βελτιώθηκε οριακά 

σε σχέση µε το προηγούµενο τρίµηνο, εντούτοις παρέµεινε σε χαµηλότερα επίπεδα από το 

όριο του 100 που διαχωρίζει τις αισιόδοξες από τις απαισιόδοξες απαντήσεις. Οι 

πληθωριστικές πιέσεις παρέµειναν περιορισµένες κατά τη διάρκεια των τελευταίων µηνών 

του έτους καθώς οι τιµές των τροφίµων µειώθηκαν και η συναλλαγµατική ισοτιµία του 

εγχώριου νοµίσµατος περιόρισε τις τιµές. Η Κεντρική Τράπεζα της Αλβανίας (ΚΤΑ) ξεκίνησε 

ένα κύκλο χαλάρωσης της νοµισµατικής πολιτικής καθώς ο πληθωρισµός περιορίζεται και 

αναµένεται µεγαλύτερη δηµοσιονοµική πειθαρχία το επόµενο έτος. Επιπλέον, τα δηµόσια 

οικονοµικά παραµένουν σε δυσµενή θέση καθώς το δηµοσιονοµικό έλλειµµα την περίοδο 

Ιανουαρίου-Νοεµβρίου ανήλθε στο 2,9% του αναµενόµενου για το έτος ΑΕΠ από 1,9% την 

αντίστοιχη περίοδο το 2010 εξαιτίας του περιορισµού των εσόδων. Στον εξωτερικό τοµέα, οι 

ανισορροπίες παραµένουν καθώς το έλλειµµα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 

διευρύνθηκε σηµαντικά το πρώτο εννεάµηνο του έτους, ενώ η χρηµατοδότηση του 

ελλείµµατος από τις ΑΞΕ µειώθηκε τις ίδιες περιόδους. Σύµφωνα µε την πρόσφατη έκθεση 

για τη Χρηµατοοικονοµική Σταθερότητα η ΚΤΑ εκτιµά ότι η απόδοση του 

χρηµατοοικονοµικού συστήµατος παραµένει σταθερή, ενώ παρατηρείται αύξηση της 

ρευστότητας εξαιτίας της αντίστοιχης αύξησης των καταθέσεων.  

 

 

Βουλγαρία 

Η οικονοµική ανάπτυξη στη χώρα παρέµεινε στάσιµη το τρίτο τρίµηνο έτους παρόλο η χώρα 

παραµένει ανθεκτική σε αντίθεση µε την τάση στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες. Το 

εποχικά εξοµαλυµένο ΑΕΠ αυξήθηκε µε µικρότερη ένταση το τρίτο τρίµηνο του 2011 στο 

1,6% ετησίως από 2,0% το προηγούµενο τρίµηνο αλλά επιταχύνθηκε σε σχέση µε το ίδιο 

τρίµηνο του 2010. H πτώση των επενδύσεων και των εξαγωγών (µετά από έξι τρίµηνα 
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επιτάχυνσης) είναι οι κύριοι παράγοντες για αυτή την επιβράδυνση. Καθώς οι διεθνής τιµές 

των τροφίµων και εµπορευµάτων συνεχίζουν να επιβραδύνονται και η συνολική ζήτηση 

παραµένει υποτονική, ο πληθωρισµός περιορίζεται τους τελευταίους µήνες του 2011. Η 

αυστηρή δηµοσιονοµική πολιτική και πορεία εξυγίανσης των οικονοµικών του κράτους το 

2011, οδήγησε σε µία εντυπωσιακή διόρθωση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος και βγάζει 

τη χώρα από τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείµµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 

κυβέρνηση έχει δεσµευτεί για την περαιτέρω δηµοσιονοµική εξυγίανση µε πάγωµα των 

µισθών, τη µεταρρύθµιση του συνταξιοδοτικού συστήµατος, την αύξηση της ηλικίας 

συνταξιοδότησης και την παράταση της περιόδου εργασίας. Το πλεόνασµα του ισοζυγίου 

τρεχουσών συναλλαγών παρέµεινε σε υψηλά επίπεδα εξαιτίας της χαµηλής συνολικής 

ζήτησης και ιδιωτικής κατανάλωσης στη χώρα. Αξίζει να σηµειωθεί επίσης η βελτίωση των 

καθαρών άµεσων ξένων επενδύσεων µετά από µια περίοδο σχεδόν χαµηλών επιπέδων τους 

τελευταίους οκτώ µήνες. Η βελτίωση αυτή αντανακλά την αύξηση της εµπιστοσύνης των 

επενδυτών. Επιπλέον η σταθερή συναλλαγµατική ισοτιµία του BGN µε το EUR εξακολουθεί 

να υποστηρίζεται επαρκώς καθώς συναλλαγµατικά αποθέµατα το Σεπτέµβριο καλύπτουν το 

100,1% του βραχυπρόθεσµου εξωτερικού χρέους της χώρας. Τέλος το τοπικό τραπεζικό 

σύστηµα διατηρεί καλά επίπεδα κεφαλαιοποίησης. 

 

 

Κύ̟ρος 

Η οικονοµική δραστηριότητα το τρίτο τρίµηνο του 2011 συρρικνώθηκε καθώς το 

πραγµατικό ΑΕΠ µειώθηκε κατά 0,5% ετησίως από αύξηση κατά 1,3% το προηγούµενο 

τρίµηνο και κατά 2,2% την ίδια περίοδο πέρυσι. Αυτή είναι η πρώτη φορά που το 

πραγµατικό ΑΕΠ µειώθηκε από την προηγούµενη διεθνή χρηµατοπιστωτική κρίση το 

2009/10, καθώς οι επενδύσεις και η τελική κατανάλωση ανήλθαν σε αρνητικά επίπεδα. 

Εντούτοις, το ενδιαφέρον και η εµπιστοσύνη των επενδυτών αναµένεται να εκτιναχθούν 

καθώς τα συµπεράσµατα από την έρευνα για αποθέµατα πετρελαίου και φυσικού αερίου 

στην Κύπρο στο “Οικόπεδο 12” ήταν πολύ πιο θετική από ότι αναµενόταν. Τα αρχικά 

στοιχεία από την εξερευνητική γεώτρηση και τους ελέγχους αξιολόγησης αναφέρουν µια 

δεξαµενή αερίου κατά µέσο όρο 7tcf. Ωστόσο, οι διαθέσιµοι πρόδροµοι δείκτες 

σηµατοδοτούν µια περαιτέρω µείωση της οικονοµικής δραστηριότητας τους επόµενους 

µήνες. Ο πληθωρισµός αυξήθηκε το Νοέµβριο κατά 3,7% από 3,0% τον Οκτώβριο, λόγω 

σηµαντικής αύξησης των τιµών των τροφίµων τους ίδιους µήνες. Στο δηµοσιονοµικό τοµέα, 

το δηµοσιονοµικό έλλειµµα συνεχίζει να διευρύνεται σηµαντικά το πρώτο εννεάµηνο του 

έτους στο 3,3% του αναµενόµενου για το έτος ΑΕΠ έναντι 2,4% την ίδια περίοδο το 2010, 

που οφείλεται στην υποχώρηση των δηµοσίων εσόδων και αύξηση των δαπανών Εντούτοις 

θετική εξέλιξη είναι η αποταµίευση της πρώτης δόσης του δανείου (EUR 2,5 δισ.) που θα 

ληφθεί από τη Ρωσία στις 31η ∆εκεµβρίου, παρέχοντας πρόσθετη ρευστότητα για τη χώρα 

και τη χρηµατοδότηση του µεγάλου ελλείµµατος του προϋπολογισµού. Αυτή η εξέλιξη 

µπορεί να αντισταθµίσει την αρνητική επίπτωση της χώρας που είχε από την απώλεια της 

πρόσβασης στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Επιπλέον, οι εξωτερικές ανισορροπίες 

επιδεινώθηκαν το πρώτο µισό του 2011 καθώς το έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών 

συναλλαγών διευρύνθηκε στο 7,2% του ΑΕΠ από 4,4% την ίδια περίοδο το 2010 εξαιτίας 

της σηµαντικής αύξησης του εµπορικού ελλείµµατος και στον περιορισµό του πλεονάσµατος 

του ισοζυγίου εισοδηµάτων. Ο τραπεζικός τοµέας της Κύπρου πρέπει να αντιµετωπίσει 
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ορισµένες προκλήσεις που έχουν ανακύψει κατά το δεύτερο εξάµηνο του έτους, κυρίως 

λόγω της µεγαλύτερης από την αναµενόµενη διαγραφής της έκθεσή της σε ελληνικά 

κρατικά οµόλογα και τις επικείµενες ζηµίες από δάνεια της προς το ελληνικό ιδιωτικό τοµέα. 

 

Ρουµανία 

Η οικονοµική ανάπτυξη το τρίτο τρίµηνο του 2011 επιταχύνθηκε εντυπωσιακά - σε 

σύγκριση µε την υπόλοιπη ΕΕ – στο 4,4% ετησίως από 1,9% το προηγούµενο τρίµηνο και 

ύφεση κατά 1,5% το ίδιο τρίµηνο του 2010. Η χαµηλή επίδραση βάσης από το περασµένο 

έτος και η ευνοϊκή γεωργική σοδειά συνέβαλαν στην αύξηση του πραγµατικού ΑΕΠ, ενώ η 

τελική κατανάλωση και οι επενδύσεις αυξήθηκαν µετά από 11 τρίµηνα ύφεσης. Οι 

πρόδροµοι δείκτες σηµατοδοτούν µια οριακή επιβράδυνση της οικονοµικής δραστηριότητας 

τους επόµενους µήνες. Συγκεκριµένα, η βιοµηχανική παραγωγή αυξήθηκε µε µικρότερη 

ένταση στο 4,8% ετησίως τον Οκτώβριο από 5,6% το Σεπτέµβριο, εξαιτίας της 

επιβράδυνσης της µεταποίησης. Οι πληθωριστικές πιέσεις έχουν περιοριστεί καθώς ο 

πληθωρισµός πλησιάζει το στόχο της  Κεντρικής Τράπεζας της Ρουµανία (ΚΤΡ) για το 2011 

στο 3,0% (+ / - 1,0%). Επιπλέον, η ΚΤΡ αποφάσισε να χαλαρώσει περαιτέρω τη 

νοµισµατική πολιτική της το Νοέµβριο κατά 25 µονάδες βάσεις στο 6,0%, προκειµένου να 

συνεχίσει την υποστήριξή της στην εγχωρία οικονοµία και το RON. Η πτώση του 

πληθωρισµού δηµιουργεί περιθώριο για περαιτέρω µείωση του επιτοκίου το 2012. Ο στόχος 

για το δηµοσιονοµικό έλλειµµα το 2011 από την κυβέρνηση και το ∆ΝΤ στο 3,0% του ΑΕΠ 

φαίνεται εφικτή, καθώς τα τελευταία στοιχεία για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 

θέτουν το έλλειµµα στο 2,5% του ΑΕΠ από 4,6% την ίδια περίοδο του 2010. Το ∆ΝΤ 

διέθεσε άλλη µία δόση του δανείου ύψους EUR 507εκ (επί συνόλου EUR 1,6 δισ. ευρώ από 

το Μάρτιο του 2011) το ∆εκέµβριο, αν και οι αρχές έχουν αποφασίσει να το κρατήσουν ως 

προληπτικό και θα το χρησιµοποιήσουν µόνο στην περίπτωση ανάγκης χρηµατοδότησης. 

Ωστόσο, σηµειώνεται ότι οι κίνδυνοι τώρα έχουν αυξηθεί σηµαντικά λόγω της οικονοµικής 

αναταραχής στην Ευρωζώνη, ενώ περαιτέρω µεταρρυθµίσεις και ιδιωτικοποιήσεις θα πρέπει 

να προχωρήσουν. Οι εξωτερικές ανισορροπίες φαίνεται να περιορίζονται καθώς το έλλειµµα 

τρεχουσών συναλλαγών την περίοδο Ιανουαρίου.-Οκτωβρίου ανήλθε στο 3,1% του ΑΕΠ 

από 3,7% την ίδια περίοδο το 2010, εξαιτίας της συρρίκνωσης του εµπορικού ελλείµµατος. 

Στον τραπεζικό τοµέα, η εξωτερική έκθεση σε κινδύνους συναλλάγµατος παραµείνει σε 

υψηλά επίπεδα καθώς το επίπεδο του eurization των δανείων είναι πολύ υψηλά στη χώρα. 

 

 

Σερβία 

Σύµφωνα µε την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, η οικονοµική δραστηριότητα το τρίτο τρίµηνο 

του έτους επιβραδύνθηκε σηµαντικά στο 0,5% ετησίως από 2,5% το προηγούµενο τρίµηνο 

και 1,6% την ίδια περίοδο το 2010. Ο κύριος λόγος αυτής της επιβράδυνσης είναι η µείωση 

της συµβολής των επενδύσεων και η περαιτέρω µείωση της τελικής κατανάλωσης, ενώ 

υπήρξε µια ανάκαµψη της συµβολής των καθαρών εξαγωγών. Σύµφωνα µε τους 

πρόδροµους δείκτες της οικονοµίας η ανάπτυξη θα περιοριστεί τους επόµενους µήνες, 

καθώς η βιοµηχανική παραγωγή και το λιανικό εµπόριο µειώνονται. Οι πληθωριστικές 

πιέσεις παραµένουν συγκρατηµένες, καθώς ο πληθωρισµός εξακολουθεί να κυµαίνεται σε 

µονοψήφια επίπεδα τους τελευταίους οκτώ µήνες γεγονός που οδήγησε την Κεντρική 

Τράπεζα της Σερβίας (ΚΤΣ) να χαλαρώσει τη νοµισµατική πολιτική από τον Ιούνιο συνολικά 



                                      ΜΟΝΑ∆Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΑΓΟΡΩΝ 

 6 

κατά 275 µονάδες βάσης  στο 9,75% το ∆εκέµβριο. Η οποιαδήποτε περαιτέρω µείωση στο 

παρεµβατικό επιτόκιο θα εξαρτηθεί από τις µελλοντικές οικονοµικές και δηµοσιονοµικές 

προοπτικές της εγχώριας οικονοµίας και της ευρωζώνης. Το δηµοσιονοµικό έλλειµµα κατά 

την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου έχει αυξηθεί σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο 

το 2010, ωστόσο, παραµένει εντός του στόχου που έθεσε η κυβέρνηση και το ∆ιεθνές 

Νοµισµατικό Ταµείο. Συγκεκριµένα, το δηµοσιονοµικό έλλειµµα την περίοδο Ιανουαρίου –

Οκτωβρίου έφθασε το 3,6% του ΑΕΠ από 2,8% το 2010. Την ίδια στιγµή, η απόφαση για το 

καθεστώς της υποψήφιας της Σερβίας της για χώρα µέλος της ΕΕ έχει αναβληθεί µέχρι το 

Φεβρουάριο µέχρι να διευθετηθούν τα προβλήµατα µε το Κόσσοβο. Στον εξωτερικό τοµέα, 

το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών διευρύνθηκε οριακά την περίοδο Ιανουαρίου-

Οκτωβρίου ανήλθε στο 7,4% του ΑΕΠ από 7,3% την ίδια περίοδο το 2010, εξαιτίας κυρίως 

στην υποχώρηση του πλεονάσµατος των τρεχουσών µεταβιβάσεων, ενώ οι ΑΞΕ 

βελτιώθηκαν σηµαντικά τους δέκα µήνες του έτους. Ο τραπεζικός τοµέας παραµένει καλά 

κεφαλαιοποιηµένος, ενώ η ΚΤΣ αποφάσισε την αλλαγή του συστήµατος κατηγοριοποίησης 

των δανείων µε σκοπό να διαθέτει επιπλέον ρευστότητα στην αγορά. 

 

 

Ηλίας Λεκκός 
∆ιευθυντής Μονάδος 
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2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012
Αλβανία 2,6 2,7 3,5 3,2 -4,2 -3,7 -11,7 -9,7
Βουλγαρία 2,5 0,7 3,4 3,3 -2,1 -1,3 1,2 -1,5
Κύπρος 0,4 -0,7 3,5 2,4 -7,0 -4,0 -7,2 -5,0
Ρουµανία 3,0 1,4 5,8 2,8 -4,4 -3,0 -3,3 -1,7
Σερβία 1,5 1,0 11,0 5,4 -4,6 -4,4 -7,5 -8,5
Πηγή: Piraeus Bank Research

Πίνακας Προβλέψεων

Πραγµατικό ΑΕΠ 
(% ΥοΥ)

Πληθωρισµός
∆ηµοσιονοµικό 

Ισοζύγιο (% ΑΕΠ)
Ισοζύγιο Τρεχουσών 
Συναλλαγών (% ΑΕΠ)

 
 
 


