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Ελληνική Οικονομία 

Με βάση τον Προϋπολογισμό του 2017 που 
κατατέθηκε αυτή την εβδομάδα το πρωτογενές 
πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης το 2016, 
σύμφωνα με τη μεθοδολογία της Σύμβασης 
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης, θα διαμορφωθεί περί 
το 1,09% του ΑΕΠ, έναντι στόχου για πλεόνασμα 
ύψους 0,5% του ΑΕΠ. Το 2017, το πρωτογενές 
πλεόνασμα έχει προϋπολογισθεί επίσης να υπερβεί 
τον στόχο και να ανέλθει στο 2,0% του ΑΕΠ, έναντι 
του 1,75% του ΑΕΠ που αποτελεί τον στόχο του 
προγράμματος. Οι προβλέψεις αυτές προκύπτουν με 
την υπόθεση ότι το πραγματικό ΑΕΠ θα είναι 
ελαφρώς μειωμένο το 2016 (-0,3%) και αυξημένο 
κατά 2,7% το 2017.  

Η χάραξη της δημοσιονομικής πολιτικής και ο 
σχεδιασμός της φορολογικής διοίκησης στα 
επόμενα χρόνια θα πρέπει να αντιμετωπίσει τρεις 
βασικές προκλήσεις έτσι ώστε να διαμορφωθούν οι 
συνθήκες ενίσχυσης της αναπτυξιακής πορείας της 
χώρας και του μόνιμου περιορισμού των 
χρηματοδοτικών αναγκών της.   

1. Η διακοπή της συνεχούς ανοδικής πορείας 
του λόγου έμμεσων προς άμεσων φόρων. 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία σταθερά 
ανοδική πορεία του λόγου των έμμεσων προς τους 
άμεσους φόρους. Όπως απεικονίζεται στο Γράφημα 
1, ο λόγος αυτός έχει αυξηθεί από 1,15 το 2014 σε 
1,21 το 2016 ενώ αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω 
το 2017 σύμφωνα με τα στοιχεία του 
Προϋπολογισμού, εγείροντας ένα ζήτημα δίκαιης 
κατανομής των φορολογικών βαρών, καθώς 
πρόκειται για ένα αναλογικό και όχι προοδευτικό 
προς το εισόδημα φόρο. Συνεπώς, η συμμετοχή των 
έμμεσων φόρων στο σύνολο των φορολογικών 
εσόδων θα αυξηθεί στο 51,8% το 2017, έναντι 49,5% 
το 2014. 

Οι έμμεσοι φόροι αναμένεται να αυξηθούν κατά 5,6% 
το 2016 και 5,3% το 2017, ενώ οι άμεσοι φόροι 
υπολογίζεται ότι θα αυξηθούν κατά 3,9% το 2016 και 
να μειωθούν ελαφρώς το 2017, παρά την  

 

προβλεπόμενη αύξηση των εσόδων από τον φόρο 
εισοδήματος. Πιο συγκεκριμένα, το 2017 
προβλέπεται αύξηση τόσο των φόρων επί των 
συναλλαγών (ΦΠΑ και λοιποί φόροι) όσο και των 
φόρων κατανάλωσης (Γράφημα 1). Τα έσοδα από 
ΦΠΑ το 2017 προβλέπεται να αυξηθούν κατά 5,2% 
ενώ τα έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης 
των ενεργειακών προϊόντων κατά 9,3% και του 
καπνού κατά 9,7%.  

2. Η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής (εισόδημα 
και ΦΠΑ).  

Το έλλειμμα ΦΠΑ (VAT gap) είναι η απόλυτη τιμή της 
διαφοράς μεταξύ των εισπραχθέντων φορολογικών 
εσόδων και των δυνητικών εσόδων από τον ΦΠΑ 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

1
. Το έλλειμμα 

ΦΠΑ ως ποσοστό των δυνητικών φορολογικών 
εσόδων από τον ΦΠΑ, ανερχόταν στην Ελλάδα στο 
28% το 2014, έναντι μόλις 14% του μέσου όρου στην 
ΕΕ 27. Η ανωτέρω απόκλιση αντανακλά το μέγεθος 
του προβλήματος της φοροδιαφυγής στη χώρα μας. 
Το πρόβλημα αυτό δεν περιορίζεται μόνο στον φόρο 
προστιθέμενης αξίας αλλά και στο σκέλος του φόρου 
εισοδήματος εκτός των μισθωτών. Η διάρθρωση της 
ελληνικής οικονομίας με το σχετικά υψηλότερο 
ποσοστό αυτοαπασχολούμενων καθιστά πιο 
δύσκολο το έργο των ελεγκτικών αρχών, καθώς η 
τεκμηρίωση των πραγματικών εισοδημάτων αποτελεί 
μια περίπλοκη διαδικασία.   

Όπως παρατηρείται στο Γράφημα 2, το έλλειμμα 
ΦΠΑ  ακολούθησε ανοδική πορεία σε όλη την 
περίοδο πριν από την κρίση παρά τους ισχυρούς 
ρυθμούς οικονομικής αναπτύξεως που τότε 
επικρατούσαν. Αυτό σημαίνει ότι σε εκείνη τη 
χρονική περίοδο παρατηρείται ισχυροποίηση της 
φοροδιαφυγής και εξασθένιση της 
αποτελεσματικότητας του φοροελεγκτικού 
μηχανισμού. Η ύπαρξη πολλών νομοθετημάτων 
σχετικά με τη φορολογία και η συχνή τροποποίησή 
τους σε συνδυασμό με την γραφειοκρατία στον 
δημόσιο τομέα ως απόρροια των  
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Γράφημα 1. Προϋπολογισμός 2017: Πορεία Άμεσων και 
Έμμεσων Φόρων Ανά Κατηγορία (σε € δισ.)
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Γράφημα 2. Ακαμψία του Ελλείμματος ΦΠΑ και 

Εξέλιξη ΑΕΠ (%) 

Ρυθμοί Μεγέθυνσης ΑΕΠ  (%) Έλλειμμα ΦΠΑ (% ΔΦΕ)
Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, Ε.Ε., PWC

Κανονικός ΦΠΑ, 18%
Μειωμ. ΦΠΑ, 8%, 4%

Κανονικός ΦΠΑ, 19%
Μειωμ. ΦΠΑ, 9%, 4,5%

2010. Κανο. ΦΠΑ, 23%

Μειωμ. ΦΠΑ, 11%, 5,5%

Κανο. ΦΠΑ, 23%
Μειωμ. ΦΠΑ, 13%, 6,5%

2015. Ευρύ φάσμα 
αγαθών και υπηρεσιών 
μεταφέρθηκε από τον 
Μειωμένο στον  
Κανονικό Συντελεστή

2016. Κανο. 
ΦΠΑ, 24%
Μειωμ. ΦΠΑ, 
13%, 6,5%
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αλλεπάλληλων επανακαθορισμών αρμοδιοτήτων, 
απετέλεσε τον βασικό παράγοντα για την 
αναποτελεσματική λειτουργία της φορολογικής 
διοίκησης. Παράλληλα, η ανεπαρκής 
μηχανοργάνωση των φορολογικών υπηρεσιών και η 
ελλιπής ηλεκτρονική πληροφόρηση δυσχέραινε 
περαιτέρω την διεξαγωγή φορολογικών ελέγχων.     

Στην περίοδο της κρίσης το ύψος του ελλείμματος 
ΦΠΑ γίνεται πιο ευμετάβλητο. Ωστόσο, παρά τις 
μεταρρυθμιστικές προσπάθειες, δεν κατέστη δυνατή 
η ουσιαστική κάμψη του, όπως φαίνεται στο 
Γράφημα 2. Οι συνεχείς αυξήσεις των κανονικών και 
μειωμένων φορολογικών συντελεστών του ΦΠΑ 
αντιστάθμιζαν την επίπτωση των μεταρρυθμιστικών 
ενεργειών. Όσο αυξάνεται το φορολογικό βάρος 
τόσο το όφελος από την απόκρυψη εσόδων 
διευρύνεται σε σχέση με τον αναλαμβανόμενο 
κίνδυνο. Παράλληλα, η φορολογική συνείδηση των 
πολιτών παραμένει ασθενής όσο δεν εδραιώνεται η 
πεποίθηση ότι το φορολογικό σύστημα είναι δίκαιο 
και τα φορολογικά έσοδα διατίθενται για υπηρεσίες 
υψηλής αξίας προς τους πολίτες. Κατά συνέπεια, η 
δημοσιονομική προσαρμογή στηρίχθηκε κυρίως στις 
φορολογικές επιβαρύνσεις που επωμίστηκαν οι 
συνεπείς φορολογούμενοι και προς τούτο κατέστη 
περισσότερο επώδυνη. 

Η ουσιαστική μείωση της φοροδιαφυγής (φόρος 
εισοδήματος και ΦΠΑ) δεν μπορεί να γίνει χωρίς την 
μείωση των φορολογικών συντελεστών

2
 που πρέπει 

βεβαίως να συνδυαστεί με την εφαρμογή μέτρων 
συμμόρφωσης των φορολογουμένων. Τα μέτρα αυτά 
μπορεί να σημαίνουν, είτε εντατικοποίηση των 
φορολογικών ελέγχων, είτε επιβολή αυστηρών 
προστίμων που λειτουργούν αποτρεπτικά. Οι 
φορολογικοί   έλεγχοι πρέπει να εστιάσουν την 
προσοχή σε κατηγορίες δραστηριοτήτων με υψηλή 
τάση προς φοροδιαφυγή και ταυτόχρονα να 
εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες διάκρισης των 
περιπτώσεων φοροδιαφυγής και φορολογουμένων 
που ειλικρινώς αδυνατούν να καταβάλουν τους 
φόρους που τους αναλογούν.  

Παράλληλα, απαιτείται η παροχή ισχυρών κινήτρων 
στη χρήση των ηλεκτρονικών συναλλαγών που 
ενισχύουν τη διαφάνεια και τα φορολογικά έσοδα, 
καθώς αφήνουν το φορολογικό αποτύπωμα της 
συναλλαγής. Στην Ελλάδα, το ύψος των 
ηλεκτρονικών συναλλαγών είναι συγκριτικά μικρό σε 
σχέση με τις λοιπές χώρες της ΕΕ, ωστόσο μετά την 
επιβολή του ορίου αναλήψεων στις καταθέσεις, το 
ποσοστό των ηλεκτρονικών συναλλαγών έχει 
ενισχυθεί σημαντικά με ορατή την ενίσχυση στα 
έσοδα του ΦΠΑ. Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα οι 
στόχοι της φορολογικής διοίκησης πρέπει να 
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 Σύμφωνα με την μετα-ανάλυση 25 ερευνητικών εργασιών από 

τους J.H. Hechemeyer and Michael Overesch, 2013 
“Multinationals’ Profit Response to Tax Differentials: Effect Size 
and Shifting Channels”, έχει παρατηρηθεί ότι η αύξηση του 
φορολογικού συντελεστή κατά 10% μπορεί να μειώσει τα 
δηλωθέντα  εισοδήματα κατά 8%. 

 

επικεντρωθούν στη συνεργασία των ΔΟΥ με τους 
ασφαλιστικούς φορείς, υποθηκοφυλάκεια κλπ. ώστε 
να διευκολύνεται η διασταύρωση των δηλωθέντων 
εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων. 

3. Η ανάγκη δημιουργίας δημοσιονομικού 
χώρου από το 2018 και μετά. 

Η άμεση λήψη των βραχυπρόθεσμων και η 
εξειδίκευση  των μεσοπρόθεσμων μέτρων 
ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους αμέσως μετά την 
ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης είναι 
μεγάλης σημασίας για τη συμμετοχή της χώρας στο 
πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης το 2017 και τη 
σταδιακή αποκλιμάκωση των επιτοκίων δανεισμού 
του Ελληνικού Δημοσίου, προκειμένου να καταστεί 
δυνατή η προσφυγή στις αγορές πριν την 
ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος, το 2018. 
Ακόμη πιο σημαντική είναι, ωστόσο, η αναθεώρηση 
προς τα κάτω των στόχων για το πλεόνασμα από το 
2018 (από 3,5% σε 2% ή 1,5%) στο πλαίσιο της 
ελάφρυνσης του χρέους. Η διόρθωση αυτή είναι 
απαραίτητη για τη δημιουργία ενός δημοσιονομικού 
χώρου ώστε να μην προκληθεί ασφυξία στην 
οικονομική δραστηριότητα και υπονομευθεί κατ’ 
αυτόν τον τρόπο η σταθεροποιητική πορεία του 
λόγου δημοσίου χρέους προς ΑΕΠ. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι η παραμονή του Διεθνούς 
Νομισματικού Ταμείου στο πρόγραμμα είναι 
καθοριστικής σημασίας για την αναθεώρηση των 
στόχων για το πρωτογενές πλεόνασμα.  
 

 
Εξελίξεις στο ισοζύγιο εξωτερικών 
πληρωμών: Το πλεόνασμα του Ισοζυγίου των 

Τρεχουσών Συναλλαγών (ΙΤΣ) περιορίσθηκε στο 
εννεάμηνο του 2016 στα €1.438,8 εκατ. έναντι 
πλεονάσματος 1.894,5 εκατ. στο εννεάμηνο του 
2015 και πλεονάσματος €694,8 εκατ. στο εννεάμηνο 
του 2014.  

Η εξέλιξη αυτή προήλθε από την πτώση του 
πλεονάσματος του ισοζυγίου των υπηρεσιών, την 
οποία δεν αντιστάθμισε τη μείωση του ελλείμματος 
του ισοζυγίου των αγαθών και η καλυτέρευση των 
λογαριασμών των πρωτογενών και δευτερογενών 
εισοδημάτων. 

Ειδικότερα αναφέρονται τα ακόλουθα: 

Το έλλειμμα του ισοζυγίου των αγαθών μειώθηκε 
κατά 5,8% στο εννεάμηνο του 2016 (εννεάμηνο  
2015: -22,1%), δεδομένου ότι, οι συνολικές 
εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 4,5%, έναντι 
μείωσης κατά 3,6% των αντίστοιχων εξαγωγών.  

Καθοριστικά στη βελτίωση του ισοζυγίου αγαθών 
επέδρασε η πτώση  του ελλείμματος του ισοζυγίου 
των καυσίμων, το οποίο μειώθηκε κατά 49,0% στο 
εννεάμηνο 2016 (εννεάμηνο 2015:-27,6%), καθώς οι 
εισαγωγές καυσίμων μειώθηκαν κατά 27,5% και οι 
αντίστοιχες εξαγωγές κατά 13,5%.  
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Ελαττώθηκε επίσης σημαντικά και το έλλειμμα του 
ισοζυγίου των πλοίων κατά 68,1%, καθώς οι 
αγοραπωλησίες τους διεξάγονται εκτός του 
ελληνικού τραπεζικού συστήματος ύστερα από την 
επιβολή των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων.  

Οι εισπράξεις από εξαγωγές εκτός καυσίμων 
παρουσίασαν οριακή άνοδο κατά 0,1% στο 
εννεάμηνο του 2016, έναντι ανόδου κατά 4,2% στην 
αντίστοιχη περίοδο του 2015. Ωστόσο το εξαγωγικό 
εμπόριο αναμένεται να ευνοηθεί από τις βελτιωμένες 
συνθήκες ζήτησης της αγοράς της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 
ελληνικής παραγωγής. Είναι ενδεικτικό ότι οι 
εξαγωγές χωρίς τα καύσιμα και πλοία αυξήθηκαν 
σημαντικά τον Σεπτέμβριο του 2016 κατά 12,0% σε 
ετήσια βάση. 

Συνολικά, η αξία των εξαγωγών αγαθών και 
υπηρεσιών (μαζί με τα καύσιμα) παρουσίασε μείωση 
κατά 9,1% στο εννεάμηνο έναντι μείωσης κατά 6,3% 
στην αντίστοιχη περίοδο του 2015, ενώ οι εισαγωγές 
αγαθών και υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 7,0%, έναντι 
μείωσης κατά 12,8% στο εννεάμηνο του 2015.  

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου των υπηρεσιών 
κατέγραψε πτώση κατά 11,7% στο εννεάμηνο του 
2016 (εννεάμηνο 2015: -3,8%), αφού σημειώθηκε 
μείωση των εισπράξεων από θαλασσιές κυρίως 
μεταφορές κατά 29,2%, έναντι μείωσης κατά 17,5% 
στο αντίστοιχο διάστημα του 2015, λόγω της πτώσης 
της τιμής των ναύλων κατά 30,5% στο εννεάμηνο 
του 2016 σύμφωνα με τον αριθμοδείκτη ClarkSea.  

Ειδικότερα το πλεόνασμα του ταξιδιωτικού ισοζυγίου 
μειώθηκε κατά 7,1%, έναντι ανόδου κατά 7,7% στην 
αντίστοιχη περίοδο του 2015, καθώς οι εισπράξεις 
από ταξιδιωτικές υπηρεσίες μειώθηκαν κατά 5,5% 
στο εννεάμηνο 2016, έναντι αύξησης κατά 6,6% στην 
αντίστοιχη περίοδο του 2015, ενώ παράλληλα οι 
ταξιδιωτικές πληρωμές κινήθηκαν ανοδικά κατά 
6,2%.  

Το ισοζύγιο των πρωτογενών εισοδημάτων 
παρουσίασε σημαντικό πλεόνασμα πολύ 
μεγαλύτερο εκείνου του αντίστοιχου διαστήματος του 
2015 (εννεάμηνο 2016: €504,4 εκατ., εννεάμηνο 
2015: €174,2 εκατ.). Βελτίωση παρουσίασε και το 
ισοζύγιο των δευτερογενών εισοδημάτων (εννεάμηνο 
2016: έλλειμμα €310,0 εκατ., εννεάμηνο 2015: 
έλλειμμα €553,4 εκατ.) και ομοίως σημειώθηκε 
αισθητή αύξηση στο πλεόνασμα του ισοζυγίου των 

κεφαλαίων (εννεάμηνο 2016: €612,6 εκατ., 
εννεάμηνο 2015: €553,2 εκατ.). 
 
Σημειώνεται ότι στο εννεάμηνο του 2016 οι εισροές 
από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ανήλθαν σε €1,3 δισ. ενώ €2,3 δισ. 
κατευθύνθηκαν σε επιδοτήσεις αγροτών.  
 

Εξέλιξη του Τουρισμού 2016/2017: Ευοίωνα 

εξελίχθηκε η τουριστική δραστηριότητα τον 
Σεπτέμβριο του 2016, αφού σύμφωνα με την έρευνα 
συνόρων της Τραπέζης της Ελλάδος σημειώθηκε 
σημαντική άνοδος των διεθνών αφίξεων κατά 13,7% 
τον περασμένο Σεπτέμβριο, έναντι οριακής αύξησης 
κατά 0,2% τον Σεπτέμβριο του 2015.  
 

 
Παράλληλα, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Τουριστικών 
Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) οι διεθνείς αεροπορικές 
αφίξεις στα κυριότερα αεροδρόμια της χώρας 
αυξήθηκαν σημαντικά το τελευταίο δίμηνο κατά 
25,1% τον Οκτώβριο, 13,5%, τον Σεπτέμβριο από 
6,6% τον Αύγουστο του 2016. Επιπλέον, σημαντική 
αύξηση παρουσίασαν και οι διεθνείς οδικές αφίξεις 
κατά 12,5% τον Οκτώβριο και 14,4%, τον 
Σεπτέμβριο του 2016. Παρατηρείται συνεπώς 
επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου το 2016 
καθώς οι φθινοπωρινοί μήνες αναμένεται να 
συμβάλουν σημαντικά στην εξέλιξη της τουριστικής 
δραστηριότητας στην Ελλάδα. 
 
Επίσης, αυξήθηκαν τον Σεπτέμβριο και οι 
ταξιδιωτικές εισπράξεις κατά 2,3%, σε ετήσια βάση, 
έναντι μείωσης κατά 3,1% τον Σεπτέμβριο του 2015 
και ταυτόχρονα διευρύνθηκε το ταξιδιωτικό ισοζύγιο 
κατά 1,0%, έναντι μείωσης κατά 2,8% τον 
Σεπτέμβριο του 2015. 
  
Σε όρους εννεαμήνου, σημειώθηκε αύξηση της 
τουριστικής ροής κατά 3,5%, έναντι αύξησης κατά 
8,6% που παρατηρήθηκε στην αντίστοιχη σύγκριση 
του 2015. Δυναμική ήταν η ανάκαμψη των τουριστών 
από την Ρωσία, ο αριθμός των οποίων επιταχύνθηκε 
κατά 18,9% στο εννεάμηνο του 2016, έναντι πτώσης 
κατά 62,1% στην αντίστοιχη περίοδο του 2015.  
 
Παράλληλα, αυξήθηκαν αισθητά οι ξένοι επισκέπτες 
από τις παραδοσιακές πηγές του ελληνικού 
τουρισμού της ΕΕ-28 κατά 13,1% στο εννεάμηνο 
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2016, από 17,1% στο αντίστοιχο διάστημα του 2015. 
Σημειώθηκε άνοδος των επισκεπτών από τη 
Γερμανία με βραδύτερο όμως του 2015 ρυθμό 
(εννεάμηνο 2016: +6,2%, εννεάμηνο 2015: +17,8%) 
και από το Ην. Βασίλειο  (εννεάμηνο 2016: +15,5%, 
εννεάμηνο 2015: +17,5%). Αντίθετα, μειώθηκαν οι 
ταξιδιώτες από τη Γαλλία (εννεάμηνο 2016: -11,6%, 
εννεάμηνο 2015: +2,0%) και τις ΗΠΑ (εννεάμηνο 
2016: -2,8%, εννεάμηνο 2015: +35,3%).  
 
Οι αφίξεις τουριστών με τα ως τώρα στοιχεία 
αναμένεται να φθάσουν τα 24,5 εκατομμύρια (χωρίς 
τους ταξιδιώτες κρουαζιέρας) παρά την επίπτωση 
της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης, έναντι 
των 23,5 εκατομμυρίων το 2015 και οι αντίστοιχες 
εισπράξεις στο ίδιο επίπεδο του 2015 των €14,0 δισ. 
Σημειωτέον ότι οι ταξιδιωτικές εισπράξεις το 
εννεάμηνο μειώθηκαν κατά 5,5%, έναντι αύξησης 
6,6% την ίδια περίοδο του 2015, λόγω της 
υποχώρησης της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 
9,3% το ίδιο διάστημα. 
 
Η προοπτική της τουριστικής δραστηριότητας για το 
2017 είναι ευνοϊκή, καθώς σημειώνεται άνοδος των 
προκρατήσεων και  εξακολουθεί η αστάθεια στους 
γειτονικούς προορισμούς, γεγονός που καθιστά την 
Ελλάδα ασφαλή προορισμό. Η θετική αυτή 
προοπτική αποτυπώνεται  και από  τα στοιχεία του 
ΙΟΒΕ κατά τα οποία ο σύνθετος τουριστικός δείκτης 
«Ξενοδοχεία-Εστιατόρια-Τουριστικά Πρακτορεία» 
ανήλθε τον Οκτώβριο στις 109,1 μονάδες, έναντι των 
82,0 μονάδων τον Οκτώβριο του 2015.      

 
Δείκτης Κύκλου Εργασιών 9μηνου στη 
Μεταποιητική Βιομηχανία: Ο δείκτης κύκλου 

εργασιών της μεταποιητικής βιομηχανίας (ΕΛΣΤΑΤ)-
που μετρά την αξία των πωλήσεων σε τρέχουσες 
τιμές-για το σύνολο της αγοράς-και χωρίς την 
αρνητική επίπτωση των καυσίμων, μειώθηκε οριακά 
κατά 0,4% στο εννεάμηνο του 2016, σε ετήσια βάση, 
έναντι αύξησης κατά 1,7% που κατέγραψε στην 
αντίστοιχη περίοδο του 2015.  

Στο σύνολο της μεταποιητικής αγοράς 
(συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων των 
καυσίμων), ο δείκτης μειώθηκε κατά 7,6% στο 
εννεάμηνο του 2016, έναντι  μεγαλύτερης ωστόσο 
μείωσης κατά 10,1% στην αντίστοιχη περίοδο του 
2015. Μάλιστα ο ρυθμός μείωσης των πωλήσεων 
ήταν βραδύτερος στο εννεάμηνο του 2015, τόσο για 
τις πωλήσεις στην εσωτερική (2016: -5,7%, 2015: -
9,8%), όσο και στην εξωτερική αγορά (2016: -10,2%, 
2015: -10,4%). 

Επίσης τον Σεπτέμβριο του 2016 οι πωλήσεις του 
συνόλου της μεταποιητικής αγοράς (χωρίς την 
επίδραση των καυσίμων) αυξήθηκαν κατά 0,9% σε 
ετήσια βάση, έναντι  μείωσης κατά 1,0% τον 
Σεπτέμβριο του 2015, ενώ  οι συνολικές (με την 
επίπτωση των καυσίμων) πωλήσεις του συνόλου της 
μεταποιητικής βιομηχανίας αυξήθηκαν σημαντικά 
κατά 9,4% τον Σεπτέμβριο, έναντι μείωσης κατά 
14,4% τον αντίστοιχο περυσινό μήνα.  

Η μείωση των πωλήσεων της μεταποίησης στο 
εννεάμηνο του 2016 αφορούσε κυρίως τις αγορές 
εκτός της Ζώνης του Ευρώ (-11,7%) και λιγότερο (-
7,5%) τις αγορές της  Ευρωζώνης. Ωστόσο, τον 
Σεπτέμβριο του 2016 σημειώθηκε σημαντική άνοδος, 
σε 12-μηνη βάση, των πωλήσεων προς στις Τρίτες 
Χώρες κατά 22,7% (Σεπτέμβριος 2015: -21,5%) και 
κατά 5,6% στη Ζώνη του Ευρώ (Σεπτέμβριος 2015: 
+0,5%).  

Σημειώνεται ότι ο κλάδος των παραγώγων 
πετρελαίου και άνθρακα παρουσίαζε σημαντική 
μείωση της αξίας των πωλήσεων μέχρι και το 
επτάμηνο του 2016. Ωστόσο, τον Αύγουστο και πολύ 
περισσότερο τον Σεπτέμβριο παρατηρήθηκε αύξηση 
των πωλήσεων των παραγώγων πετρελαίου στο 
σύνολο της αγοράς κατά 1,9% και 24,0% αντίστοιχα.  

 

Παράλληλα, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, οι προοπτικές για 
τις εξαγωγές της βιομηχανίας εμφανίζονται ευνοϊκές, 
καθώς το θετικό ισοζύγιο των σχετικών προβλέψεων 
για τις εξαγωγές στο προσεχές τρίμηνο βρίσκεται 
στις 15,7 μονάδες τον Οκτώβριο 2016, έναντι 11,7 
μονάδες τον Οκτώβριο του 2015.  

Από πλευράς διψήφιων κλάδων για το σύνολο της 
αγοράς τον Σεπτέμβριο του 2016, άνοδο 
παρουσίασαν κυρίως οι κλάδοι, των Βασικών 
Μετάλλων (+12,8%), της Τσιμεντοβιομηχανίας 
(+12,3%), της Βιομηχανίας Φαρμάκων (+7,1%), της 
παραγωγής Παραγώγων Πετρελαίου και Άνθρακα 
(+24,0%), των Μηχανημάτων (+12,0%) και 
Μηχανοκίνητων Οχημάτων (+20,9%), της 
κατασκευής Μεταλλικών Προϊόντων (+11,0%), της 
Καπνοβιομηχανίας (+4,7%) και της Βιομηχανίας 
Δερμάτων (+13,0%). Απεναντίας, αρνητική επιρροή 
είχαν κλάδοι όπως, της Βιομηχανίας Τροφίμων (-
1,6%), της Βιομηχανίας Πλαστικών (-3,9%)  και της 
Ποτοποιίας  (-8,1%).    

Εξελίξεις στις τιμές των Κατοικιών: Η μείωση 

των τιμών των οικιστικών ακινήτων συνεχίσθηκε και 
στο τρίτο τρίμηνο του 2016. Συγκεκριμένα, σύμφωνα 
με την Τράπεζα της Ελλάδος, οι τιμές των 
διαμερισμάτων μειώθηκαν κατά 1,5%, σε ετήσια 
βάση, στο τρίτο τρίμηνο του 2016, έναντι μείωσης 
κατά 2,6% στο δεύτερο τρίμηνο και  πτώσης κατά 
6,0% στο τρίτο τρίμηνο του 2015.  
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Σε όρους εννεαμήνου, οι τιμές των διαμερισμάτων 
μειώθηκαν κατά 2,8% στο εννεάμηνο 2016 από 
μείωση κατά 5,0% στο αντίστοιχο διάστημα του 
2015. 

Αναφορικά με την παλαιότητα των διαμερισμάτων, 
σημειώνεται ότι η μείωση των τιμών τους ήταν 
μεγαλύτερη στα νέα (μέχρι 5 έτη) διαμερίσματα κατά 
3,7% στο εννεάμηνο 2016, έναντι μείωσης κατά 
2,3% στα παλαιά (άνω των 5 ετών). Σημειώνεται ότι 
και στις δύο αυτές κατηγορίες παρατηρείται αισθητή 
αποκλιμάκωση του καθοδικού ρυθμού μεταβολής 
των τιμών.   

 

Επιπλέον σχετικά με την εξέλιξη των τιμών των 
κατοικιών στις επιμέρους γεωγραφικές περιοχές 
παρατηρείται ότι:  

Στην Αθήνα κατεγράφη  μείωση κατά 2,1% στο 
εννεάμηνο του 2016, έναντι μείωσης κατά 5,4% στο 
αντίστοιχο διάστημα του 2015.  

Στη Θεσσαλονίκη ο ρυθμός μείωσης των τιμών 
διαμερισμάτων ήταν υψηλότερος σε σχέση με την 
Αθήνα, αφού διαμορφώθηκε στο 3,9%, έναντι 
μείωσης κατά 5,2% στο εννεάμηνο 2015. 

Επιβράδυνση τις υποχώρησης τιμών των κατοικιών 
παρατηρήθηκε στο εννεάμηνο του 2016 και στις 
άλλες μεγάλες πόλεις (εννεάμηνο 2016: -2,6%, 
εννεάμηνο 2015: -4,9%), όπως και στις λοιπές 
περιοχές (εννεάμηνο 2016: -3,9%, εννεάμηνο 2015: -
4,3%).  

Αναφορικά με την εξέλιξη των τιμών των 
διαμερισμάτων και των ενοικίων (βλ. Διάγραμμα) 
σημειώνεται ότι:  

(α) Από το 2004 έως τα τέλη του 2010 η αύξηση των 
τιμών των κατοικιών υπερέβαινε, με καθοδική 
πάντως τάση από το 2007, την αύξηση των τιμών 
των ενοικίων υποσκελίζοντας ταυτόχρονα την 
μακροχρόνια τάση ισορροπίας του λόγου των τιμών 
των διαμερισμάτων προς τα ενοίκια, (β) Από το 2011 
μέχρι και το σήμερα ο λόγος των τιμών των 
κατοικιών προς ενοίκια σχηματίζεται κάτω από την 
μακροχρόνια τάση, υποδεικνύοντας και συνθήκες 
υποτίμησης των τιμών των διαμερισμάτων.  

Η πτωτική τάση των τιμών των κατοικιών εκτιμάται 
ότι θα συνεχισθεί με βραδύτερο ρυθμό στο τέταρτο 
τρίμηνο του 2016, με αποτέλεσμα να εκτιμάται ότι η 
συνολική μείωση των τιμών των οικιστικών μονάδων 
το 2016 να κινηθεί κάτω του 2,8% (εννεάμηνο του 
2016), έναντι μείωσης κατά 5,1% και 7,5% και 
10,9%, που σημειώθηκε το 2015 2014 και 2013 
αντίστοιχα. 

 

 
 
Η Ευρώπη στις 4 Δεκεμβρίου θα βρεθεί αντιμέτωπη 
με την σημαντικότερη πολιτική πρόκληση μετά το 
Brexit. Οι Ιταλοί πολίτες θα κληθούν μέσω 
δημοψηφίσματος να αποφασίσουν εάν επιθυμούν τις 
συνταγματικές μεταρρυθμίσεις που θα επιτρέψουν 
στη χώρα τους να αρχίσει να λειτουργεί μέσα σε ένα 
πιο σταθερό πολιτικό περιβάλλον. Ωστόσο, αν οι 
Ιταλοί πολίτες εκφράσουν την άρνηση τους στις 
σχεδιαζόμενες μεταρρυθμίσεις τότε είναι αυξημένη η 
πιθανότητα της παραίτησης του πρωθυπουργού της 
Ιταλίας, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε πρόωρες 
εκλογές και να προκαλέσει πολιτική αστάθεια στη 
χώρα, διαταράσσοντας ταυτόχρονα την πολιτική 
ισορροπία της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Ιστορικά, στην Ιταλία έχουν υπάρξει δύο απόπειρες 
(1993,1997) μεταρρύθμισης τους Συντάγματος άνευ 
αποτελέσματος.  
 
Οι δημοσκοπήσεις όπως αποδεικνύεται από την 
ανάγνωση πολλών εκλογικών αποτελεσμάτων δεν 
έχουν αποδειχθεί ο καλύτερος τρόπος πρόβλεψης 
μιας εκλογικής αναμέτρησης. Ωστόσο, στην 
περίπτωση του δημοψηφίσματος στην Ιταλία, η εις 
βάθος ανάλυση των δημοσκοπικών ευρημάτων  
φανερώνει ότι όσο μεγάλη και αν είναι η 
συσπείρωση στο «Ναι», αυτή δεν είναι ικανή να 
ανατρέψει την υπεροχή του «Όχι». Είναι σαφές από 
τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων ότι οι Ιταλοί πολίτες 
θέλουν να εκφράσουν την απογοήτευσή τους για το 
οικονομικό περιβάλλον που βιώνουν. Το 
δημοψήφισμα αποτελεί μια ευκαιρία διαμαρτυρίας 
για τις πολιτικές που τους οδήγησαν στην υψηλή 
ανεργία (Σεπτέμβριος 11,7%) και στον αναιμικό 
ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης (ΑΕΠ 3

ο
 τρμ. +0,9% 

ετήσια μεταβολή).   
 
Η μεσαία τάξη στην Ευρώπη αλλά και στις ΗΠΑ, 
πιστεύει ότι δεν έχει ωφεληθεί από την οικονομική 
πραγματικότητα των τελευταίων ετών. Έτσι με τον 
τρόπο της αντιδρά σχηματίζοντας ένα ρεύμα ενάντια 
στην παγκοσμιοποίηση. Η υψηλή ανεργία και τα 
χαμηλά εισοδήματα, ωθούν τους πολίτες να 
επιζητούν  την επανίδρυση των κυριαρχικών τους 
δικαιωμάτων και την υπεράσπιση της εθνικής τους 
ταυτότητας. Ωστόσο, κάθε κοινωνία αντιδρά με το 
δικό της τρόπο της, στηριζόμενη στις πολιτικές της 
παραδόσεις. 
Η προσπάθεια αντιστροφής της παγκοσμιοποίησης, 
αποτελεί κίνηση που ενδεχομένως μπορεί να 
προκαλέσει σημαντικά αρνητικές επιπτώσεις στην 
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παγκόσμια οικονομία. Ενδεχομένως, η αλλαγή στον 
τρόπο διαχείρισης που θα λαμβάνει υπόψη τις 
ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας να 
αποτελεί την ενδεδειγμένη στρατηγική. 
 
Σε επίπεδο Ευρωζώνης, απαιτείται μια γενναία 
απόπειρα αλλαγής της ισχύουσας οικονομικής 
πολιτικής, προτού η απογοήτευση των πολιτών γίνει 
περισσότερο έντονη. Το μίγμα οικονομικής πολιτικής 
θα πρέπει να τροποποιηθεί άμεσα ώστε να υπάρξει 
οικονομική ανάκαμψη στις δοκιμαζόμενες οικονομίες, 
ιδίως αυτές του Νότου της Ευρωζώνης. Αν δεν 
αναληφθούν σύντομα στην Ευρώπη πρωτοβουλίες 
φυγής προς τα εμπρός, ελλοχεύει ο κίνδυνος μιας 
γενικευμένης αποσταθεροποίησης.  
 
Μια πολιτική αστάθεια στην Ιταλία μπορεί να 
ενισχύσει τον αποσχιστικό πυρετό σε ορισμένες 
χώρες (Ισπανία:Καταλονία, Βέλγιο: 
Φλάνδρα/Βαλονία) της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 
αποτέλεσμα η πολιτική πρόκληση να εμφανίζεται  
αρκετά πιο σύνθετη από ότι αρχικώς διακρινόταν.  
 
Παράλληλα, έχουν αρχίσει να διαπιστώνονται 
δείγματα αμφισβήτησης της αξιοπιστίας της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης (ΕΚΤ), τόσο από 
οικονομικούς, όσο και από πολιτικούς κύκλους, 
καθώς η υιοθέτηση αντισυμβατικών πολιτικών 
εγκυμονεί σημαντικούς κινδύνους. Κατά την άποψη 
ορισμένων οικονομολόγων το πρόγραμμα ποσοτικής 
χαλάρωσης της ΕΚΤ, απειλεί τη χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα και αποκρύπτει τις διαρθρωτικές 
αδυναμίες ορισμένων χωρών. 
 
Οι φορείς χάραξης της νομισματικής πολιτικής 
διεθνώς θα πρέπει να συνεχίσουν να υιοθετούν 
μέτρα στήριξης της οικονομικής ανάπτυξης και 
αναθέρμανσης του πληθωρισμού. Ωστόσο, η 
οικονομική ανάπτυξη δεν μπορεί να προέρθει 
αποκλειστικά από την άσκηση μιας συγκεκριμένης 
νομισματικής πολιτικής. Η παρατεταμένη εξάρτηση 
από τις πολιτικές μιας κεντρικής τραπέζης δεν 
αποτελεί πανάκεια για έξοδο από μια υφεσιακή 
κατάσταση. Οι εθνικές κυβερνήσεις θα πρέπει να 
ανταποκριθούν με τη σειρά τους στο ρόλο τους, 
δίδοντας έμφαση στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις 
και στην ευέλικτη άσκηση δημοσιονομικής πολιτικής, 
προκειμένου να υπάρξουν βιώσιμοι ρυθμοί 
οικονομικής μεγέθυνσης. Οι δημόσιες επενδύσεις θα 
πρέπει να ενισχυθούν και να έχουν  επιλεκτικό 
χαρακτήρα, προκειμένου να επιφέρουν ένα 
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην οικονομία και 
κατά συνέπεια να οδηγήσουν μακροπρόθεσμα σε 
μια βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. 
 
 
 
 
 

 
 
 

▼ 
ΗΠΑ 

 
Πληθωρισμός 

Σύμφωνα με τα μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία, σε 
ετήσια βάση, ο ΔΤΚ αυξήθηκε στο 1,6% τον 
Οκτώβριο, το υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο 
2014 (Σεπτέμβριος: 1,5%). Η επιτάχυνση του 
πληθωρισμού ήταν αποτέλεσμα της αύξησης των 
τιμών των υπηρεσιών υγείας, μεταφορών και 
στέγασης. Ο δομικός πληθωρισμός (ΔΤΚ 
εξαιρουμένων των τιμών των τροφίμων και της 
ενέργειας) υποχώρησε οριακά, στο 2,1% τον 
Οκτώβριο, από 2,2% τον Σεπτέμβριο. Η άνοδος του 
πληθωρισμού και η σταθερά βελτιούμενες συνθήκες 
στην αγορά εργασίας καθιστούν σχεδόν βέβαιη την 
αύξηση των βασικών επιτοκίων από τη FED στην 
επόμενη συνεδρίαση, της 12

ης
-13

ης
 Δεκεμβρίου. 

 

 
 
Βιομηχανική παραγωγή 

Η βιομηχανική παραγωγή έμεινε αμετάβλητη τον 
Οκτώβριο σε μηνιαία βάση, έναντι μείωσης κατά 
0,2% τον Σεπτέμβριο. Σε ετήσια βάση, η βιομηχανική 
παραγωγή σημείωσε την δέκατη τρίτη κατά σειρά 
μείωση, ίση με 0,9%. Σημειώνεται η πτώση της 
παραγωγής του εξορυκτικού κλάδου, κατά 7,0% σε 
ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της καθήλωσης της 
τιμής της ενέργειας σε χαμηλό επίπεδο τα τελευταία 
δύο έτη.  

Επίσης, μείωση ή στασιμότητα παρουσίασαν οι 
υπόλοιπες κατηγορίες αγαθών (μεταποίησης και 
κοινής ωφέλειας). Η μεταποιητική δραστηριότητα έχει 
επηρεασθεί αρνητικά στο τελευταίο έτος από την 
ανατίμηση του δολλαρίου καθώς ο δείκτης 
σταθμισμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας του 
δολλαρίου, ο οποίος καταρτίζεται από την Fed, 
αυξήθηκε κατά 3,2% στο τελευταίο έτος. Αναφορικά 
με τον βαθμό αξιοποίησης του εργοστασιακού 

δυναμικού, αυτός μειώθηκε οριακά, στο 75,3% τον 
Οκτώβριο από 75,4% τον Σεπτέμβριο, 
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ακολουθώντας έντονη πτωτική τάση τα τελευταία 
δύο έτη (βλ. Διάγραμμα). 
 

 
 
Αγορά κατοικίας  
Οι πωλήσεις υφιστάμενων (μη νέων) κατοικιών, οι 
οποίες συνιστούν το 90% των πωλήσεων κατοικιών, 
αυξήθηκαν κατά 2,0% τον Οκτώβριο σε μηναία 
βάση, διαμορφούμενες στις 5,60 εκατ., σε 
ετησιοποιημένη βάση, το υψηλότερο επίπεδο από 
τον Φεβρουάριο του 2007. Η ανωτέρω αύξηση 
οφείλεται εν μέρει στην επίσπευση των αγορών 
κατοικιών προκειμένου τα νοικοκυριά να μην 
επιβαρυνθούν από το αυξημένο κόστος των 
στεγαστικών δανείων, όπως αυτό θα διαμορφωθεί 
μετά την αναμενόμενη άνοδο των βασικών επιτοκίων 
της Fed στην επόμενη συνεδρίασή της (13-14 
Δεκεμβρίου). Σε ετήσια βάση, οι πωλήσεις 
υφιστάμενων κατοικιών αυξήθηκαν κατά 5,9%, 
στηριζόμενες στη σταθερή άνοδο της απασχόλησης 
και την ενίσχυση του διαθεσίμου εισοδήματος των 
νοικοκυριών. Περαιτέρω, τον Οκτώβριο, η μέση τιμή 

πώλησης των υφιστάμενων κατοικιών σε ετήσια 
βάση, αυξήθηκε κατά 6,0% (μη εποχικά διορθωμένη 
στοιχεία), πολύ περισσότερο από την άνοδο του 
διαθεσίμου εισοδήματος σε πραγματικούς όρους 
(τρίτο τρίμηνο 2016: 2,2%, σε ετήσια βάση). 
Παράλληλα, οι διαθέσιμες προς πώληση κατοικίες, οι 
οποίες βαίνουν μειούμενες για 17 συνεχόμενους 
μήνες, κατέγραψαν μείωση και τον Οκτώβριο, κατά 
10,4%, σε ετήσια βάση. Οι διαθέσιμες προς πώληση 
κατοικίες δεν αναμένεται να αυξηθούν στους 
χειμερινούς μήνες, γεγονός που συντηρεί τις 
ανοδικές πιέσεις στις τιμές πώλησης των 
υφιστάμενων κατοικιών. 
 

 
 
Επιπλέον, η θετική εικόνα της αγορά κατοικιών 
συμπληρώνεται από την αύξηση στην έναρξη νέων 

κατοικιών. Πιο συγκεκριμένα, τον Οκτώβριο η έναρξη 
νέων κατοικιών αυξήθηκε κατά 25,5% σε μηνιαία 
βάση και κατά 23,3% σε ετήσια. Περαιτέρω, τον 
Οκτώβριο, οι άδειες νέων οικοδομών αυξήθηκαν κατά 

0,3% σε μηνιαία βάση και 4,6% σε ετήσια, 
περισσότερο από όσο ανέμεναν οι αναλυτές. 
 

 
 
Αγορά ακινήτων 

Στην αγορά ακινήτων, ο δείκτης προσδοκιών των 

κατασκευαστικών επιχειρήσεων αυξήθηκε στις 63 
μονάδες τον Νοέμβριο, ευρισκόμενος άνω του μέσου 
όρου των τελευταίων 12 μηνών (60 μονάδες). Η 
ενίσχυση της αισιοδοξίας των κατασκευαστικών 
επιχειρήσεων, μετά την εκλογή νέου Προέδρου (8 
Νοεμβρίου), εν μέρει οφείλεται στις προεκλογικές 
εξαγγελίες του για σημαντική αύξηση των δημόσιων 
επενδύσεων, κυρίως για υποδομές. Παρά την άνοδο 
των επιτοκίων για ενυπόθηκα δάνεια, μετά τις 
εκλογές, οι προοπτικές για την αγορά κατοικιών είναι 
θετικές, στηριζόμενες στις βελτιούμενες συνθήκες 
στην αγορά εργασίας, οι οποίες μεταφράζονται σε 
αύξηση των μισθών και της απασχόλησης. 
 

 
 
 

▼ 
Ζώνη του Ευρώ (ΖτΕ) 

 
Πληθωρισμός 
Οι τιμές του πληθωρισμού και του δομικού 
πληθωρισμού, τον Οκτώβριο, επιβεβαίωσαν τις 
αρχικές εκτιμήσεις της Eurostat. Αναλυτικότερα, ο 
πληθωρισμός, σε ετήσια βάση, αυξήθηκε στο 0,5% 
από 0,4% τον Σεπτέμβριο, ως αποτέλεσμα της 
σημαντικής αποκλιμάκωσης των αποπληθωριστικών 
πιέσεων που προκαλούν οι τιμές της ενέργειας 
(Οκτώβριος: -0,9%, Σεπτέμβριος: -3,0%). 
Περαιτέρω, μειώθηκε ο ρυθμός αύξησης των τιμών 
για τα τρόφιμα-ποτά-καπνός, ενώ παρέμεινε 
αμετάβλητος για τις υπηρεσίες και τα βιομηχανικά 
αγαθά εκτός ενέργειας. Επομένως, ο δομικός 

πληθωρισμός παρέμεινε αμετάβλητος στο 0,8% τον 
Οκτώβριο, για τρίτο συνεχόμενο μήνα. Το επίπεδο 
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του πληθωρισμού είναι το υψηλότερο από τον Ιούνιο 
του 2014 αλλά εξακολουθεί να αποκλίνει σημαντικά 
του μεσοπρόθεσμου στόχου της ΕΚΤ (2%). 
Αναφορικά με τις πέντε μεγαλύτερες οικονομίες, τον 
Οκτώβριο, το επίπεδο του πληθωρισμού αυξήθηκε 
στην Γερμανία, την Ισπανία και την Ολλανδία, ενώ 
στην Ιταλία επανήλθε σε αρνητικό πεδίο τιμών και 
στην Γαλλία παρέμεινε αμετάβλητος. 
 

 
 
Δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης  

Τον Νοέμβριο ο δείκτης καταναλωτικής 

εμπιστοσύνης αυξήθηκε πολύ περισσότερο του 
αναμενομένου, διαμορφούμενος στις -6,1 μονάδες, 
έναντι -7,8 μονάδων που ανέμεναν οι αναλυτές 
(Οκτώβριος: -8,0 μονάδες). Η καταναλωτική 
εμπιστοσύνη δεν εκάμφθη από την απόφαση 
αποχώρησης του Ην. Βασιλείου από την ΕΕ και την 
πολιτική αβεβαιότητα που προξενεί η εκλογή του 
νέου Προέδρου των ΗΠΑ αλλά και το επερχόμενο 
δημοψήφισμα στην Ιταλία (4 Δεκεμβρίου). Αντιθέτως, 
το επίπεδο του δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης 
βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο από τις αρχές του 
έτους και υψηλότερα του μέσου όρου δεκαετίας (-
14,2 μονάδες). Συνεπώς, η καταναλωτική δαπάνη 
αναμένεται να αποτελέσει την κινητήριο δύναμη 
αύξησης του ΑΕΠ το τέταρτο τρίμηνο του 2016, 
στηριζόμενη στις βελτιούμενες συνθήκες στην αγορά 
εργασίας και στη διατήρηση του ενεργειακού 
κόστους και του πληθωρισμού σε χαμηλό επίπεδο. 
 
 

▼ 
ΙΑΠΩΝΙΑ 

 
Εμπορικό ισοζύγιο 

Το εμπορικό ισοζύγιο παρουσίασε πλεόνασμα τον 
Οκτώβριο, για δεύτερο κατά σειρά μήνα και για 
έβδομη φορά μέσα στο 2016, το οποίο 
διαμορφώθηκε στα ¥496,2 δισ., έναντι ¥104,8 δισ. 
τον Οκτώβριο 2015 και ¥497,6 δισ. τον Σεπτέμβριο. 
Αυτό ήταν αποτέλεσμα της εντονότερης μείωσης των 
εισαγωγών (-16,5%) συγκριτικά με τις εξαγωγές (-
10,3%). Η μείωση των εισαγωγών συνεχίζεται, ως 
αποτέλεσμα της πτώσης των τιμών του πετρελαίου, 
οι εισαγωγές του οποίου αποτελούν το 10% των 
συνολικών εισαγωγών της χώρας. Παράλληλα, 
αρνητικά στο εμπορικό ισοζύγιο συνεχίζει να επιδρά 
η  μείωση των εξαγωγών, λόγω του ισχυρού γιεν και 
της αδύναμης ζήτησης από το εξωτερικό. Η ζήτηση 
στο εξωτερικό παρουσίασε και πάλι ενδείξεις 
εξασθένισης, καθώς ο όγκος των εξαγωγών 

μειώθηκε, μετά από δύο διαδοχικούς μήνες αύξησης, 
κάτι που είχε θεωρηθεί ως οιωνός για την παγκόσμια 
ανάκαμψη. Στους επόμενους μήνες εκτιμάται ότι 
θετικά στο εμπορικό ισοζύγιο θα επιδράσει η 
αποδυνάμωση του γιεν, η οποία σημειώνεται μετά 
την εκλογή του Donald Trump στις ΗΠΑ, αλλά και η 
αναμενόμενη επιτάχυνση της παγκόσμιας 
ανάπτυξης. 
 

 
 
 

 
▼ 

Ισοτιμίες 

 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Χρηματιστηρίου του 
Σικάγο, οι τοποθετήσεις στο δολάριο ΗΠΑ 
(USD+DXY) για μη εμπορικές συναλλαγές (specs) 
την εβδομάδα που έληξε στις 15.11.2016 μειώθηκαν. 
Οι συνολικές καθαρές (αγορές μείον πωλήσεις) 
θέσεις διαμορφώθηκαν σε θετικό επίπεδο για 
εικοστή έκτη εβδομάδα.  

 
Οι τοποθετήσεις κατά του ευρώ για μη εμπορικές 
συναλλαγές (specs), την εβδομάδα που έληξε στις 
15.11.2016, μειώθηκαν κατά 9.932 συμβόλαια, με 
αποτέλεσμα οι συνολικές καθαρές (αγορές μείον 
πωλήσεις) θέσεις να διαμορφωθούν στα -119.182 
συμβόλαια από -129.314 την προηγούμενη 
εβδομάδα. Σημειώνεται ότι πρόκειται για τη δεύτερη 
συνεχή εβδομαδιαία μείωση από τις 27 Σεπτεμβρίου. 
 
Ευρώ: Το ευρώ, παραμένει εξασθενημένο έναντι του 
δολαρίου-ΗΠΑ για δεύτερη συνεχή εβδομάδα. Η 
ισοτιμία δολαρίου-ευρώ στις 22 Νοεμβρίου 
διαμορφωνόταν περί τα 1,0646 USD/EUR (χαμηλό 
11μήνου) από 1,0711 USD/EUR που ήταν στις 16 
Νοεμβρίου, με αποτέλεσμα το ευρώ να καταγράφει 
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από την αρχή του έτους απώλειες 1,97% έναντι του 
δολαρίου. Το δολάριο, ενίσχυσε την παρουσία του 
αναφορικά και ως προς το σταθμισμένο δείκτη Dollar 
Index-DXY, ο οποίος μετράει την αξία του δολαρίου, 
έναντι των έξι σημαντικότερων νομισμάτων (ευρώ, 
γιεν, στερλίνα, δολάριο Καναδά, κορώνα Σουηδίας, 
φράγκο Ελβετίας). Ειδικότερα, ο σταθμισμένος 
δείκτης καταγράφει σωρευτικά κέρδη από την αρχή 
του έτους 2,2%. Εκτιμάται ότι η άνοδος του δολαρίου 
θα περιορισθεί λόγω της χαμηλής συναλλακτικής 
δραστηριότητας που θα υπάρξει λόγω της αργίας 
της Ημέρας των Ευχαριστιών (24 Νοεμβρίου) στις 
ΗΠΑ. Ωστόσο, θετική επίδραση έχει στο δολάριο η 
αυξημένη   πιθανότητα ανόδου των επιτοκίων από 
την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ στις 14 
Δεκεμβρίου. Σημειώνεται, ότι σύμφωνα με την αγορά 
η πιθανότητα ανόδου των επιτοκίων στις 22 
Νοεμβρίου προσδιορίζονταν στο 100%.  
 
Ελβετικό φράγκο: Το ευρώ, εμφανίζει τάση 
σταθεροποίησης έναντι του φράγκου στην αρχή της 
εβδομάδας, κινούμενο στην περιοχή των 1,0734 
φράγκων. Σημειώνεται, ότι το ευρώ καταγράφει 
απώλειες από την αρχή του έτους έναντι του 
φράγκου 1,4%. Σύμφωνα με τα δημοσιευθέντα 
νομισματικά στοιχεία της ΤτΕλβετίας (SNB), την 
προηγούμενη εβδομάδα, δεν υπήρξε παρέμβαση της 
στην αγορά συναλλάγματος για αποτροπή 
ενίσχυσης του φράγκου, καθώς το ποσό των 
μετρητών που οι εμπορικές τράπεζες της Ελβετίας 
είχαν καταθέσει στην SNB, ανήλθε στα 524,66 δισ. 
φράγκα για την εβδομάδα που έληξε στις 18 
Νοεμβρίου από 519,85 δισ. φράγκα που ήταν  την 
εβδομάδα που έληξε στις 11 Νοεμβρίου.  
 
 
Στερλίνα: Θετική η εβδομαδιαία εικόνα της στερλίνας.  
Η στερλίνα στις 22 Νοεμβρίου, διατηρεί τα κέρδη της 
τόσο έναντι του δολαρίου-ΗΠΑ (1,2489 USD/GBP), 
όσο και έναντι του ευρώ (0,8521 GBP/EUR). 
Σωρευτικά η στερλίνα διαπραγματεύεται από την 
αρχή του έτους χαμηλότερα κατά 16,07%, έναντι του 
ευρώ και 15,6% έναντι του δολαρίου. Η 
ικανοποιητική συμπεριφορά της στερλίνας 
αποδίδεται στην αναφορά της πρωθυπουργού του 
Ηνωμένου Βασιλείου στη διάρκεια ομιλίας της στον 
Σύνδεσμο Βρετανικών Βιομηχανιών (CBI) για πιθανή 
μεταβατική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
  
Εντούτοις, η ανησυχία των επενδυτών για τις 
οικονομικές εξελίξεις συνεχίζει να αποτυπώνεται στο 
ασφάλιστρο κινδύνου (CDS-credit default swaps). 
Σημειώνεται, ότι στις 22 Νοεμβρίου το πενταετούς 
διάρκειας ασφάλιστρο διαμορφωνόταν στα 38,5 bps 
από 40,0 bps που ήταν στις 16 Νοεμβρίου και 21,4 
bps στην αρχή του έτους.  
 
Αγορές ομολόγων – Η πορεία του προγράμματος QE 
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης (ΕΚΤ) 

Έντονο το αγοραστικό ενδιαφέρον για την 
πλειονότητα των 10ετών ομόλογων της Ευρωζώνης, 
μετά τις δηλώσεις του αξιωματούχου της ΕΚΤ Benoit 

Coeure ότι δεν έχει φθάσει το πλήρωμα του χρόνου 
για τον τερματισμό του προγράμματος αγοράς 
περιουσιακών στοιχείων (QE). Άλλωστε με δηλώσεις 
του και ο επικεφαλής της ΕΚΤ σε Επιτροπή του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διατύπωσε την άποψη 
ότι το πρόγραμμα θα πρέπει να συνεχισθεί μέχρι ο 
πληθωρισμός να προσεγγίσει το μεσοπρόθεσμο 
στόχο του 2%. Το επενδυτικό ενδιαφέρον είναι 
στραμμένο στην συνεδρίαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της ΕΚΤ στις 8 Δεκεμβρίου  στην 
διάρκεια της οποίας θα τεθεί προς συζήτηση ή 
επιμήκυνση ή όχι του τρέχοντος προγράμματος 
ποσοτικής χαλάρωσης. Το αγοραστικό ενδιαφέρον 
που εκδηλώθηκε σχεδόν στο σύνολο των 
ομολογιακών αγορών της Ευρωζώνης, οδήγησε το 
2ετές ομόλογο της Γερμανίας χαμηλότερα του  
-0,70% για πρώτη φορά από τα τέλη Σεπτεμβρίου. 
 
Οι αγορές κρατικών ομολόγων από την ΕΚΤ την 
εβδομάδα

 
μέχρι τις 18 Νοεμβρίου στα πλαίσια 

εφαρμογής του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης 
(QE), διαμορφώθηκαν στα €1.182,879 δισ. με 
αποτέλεσμα ο μέσος εβδομαδιαίος όρος από την 
έναρξη του προγράμματος να υπολογίζεται στα €13,3 

δισ. Παράλληλα, στην ίδια περίοδο, η ΕΚΤ προέβη 
σε αγορές καλυμμένων ομολόγων, αξίας € 917 εκατ. 
και ABS αξίας € 460 εκατ. Επίσης, την περασμένη 
εβδομάδα η ΕΚΤ προέβη σε αγορές εταιρικών και 
ασφαλιστικών ομολογιακών τίτλων αξίας € 2,2 δισ. 
 

 
Στην Ελληνική αγορά ομολόγων, το εύρος τιμών 
(αγορά) του 10ετούς ομολόγου λήξης 24 Φεβρ. 2026 
το πρωί της 22

ης
 Νοεμβρίου διαμορφωνόταν μεταξύ 

77,92-78,34 ήτοι απόδοση 6,92%-6,99%. 
Υπενθυμίζεται ότι στις 10.6.2014 το 10ετές ομόλογο 
είχε καταγράψει χαμηλό αποδόσεως 5,475% και στις 
8.7.2015 υψηλό αποδόσεως 19,27%.  
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Η διαφορά απόδοσης μεταξύ των ελληνικών 10ετών 
και γερμανικών ομολόγων (spread) υποχώρησε στις 
675 μονάδες βάσης. Παράλληλα, η απόδοση του 
10ετούς γερμανικού ομολόγου, ως σημείο αναφοράς 
του κόστους δανεισμού της Ζώνης του Ευρώ, 
υποχώρησε στο 0,24%. Η 10ετία της Πορτογαλίας 
στις 22 Νοεμβρίου εμφάνιζε απόδοση 3,61%, της 
Ισπανίας 1,53% και της Ιταλίας 1,97%. Η διαφορά 
απόδοσης του 10ετούς πορτογαλικού ομολόγου σε 
σχέση με την αντίστοιχη του γερμανικού, ανήλθε σε 
εβδομαδιαία βάση στις 337 μ.β. ενώ του 10ετούς 
ιταλικού ομολόγου στις 173 μ.β. Στις ΗΠΑ, η 
απόδοση του 10-ετούς ομολόγου διαμορφωνόταν 
στο 2,31% στις 22.11.2016. Όσον αφορά την 
προσφορά στην πρωτογενή αγορά την τρέχουσα 
εβδομάδα, υπολογίζεται περί τα €8,5 δισ. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι ο μέσος δανεισμός για την 
συγκεκριμένη εβδομάδα τα τελευταία τρία έτη 
διαμορφώνεται στα €14 δισ. Ειδικότερα, το Βελγικό 
δημόσιο στις 21 Νοεμβρίου θα δανεισθεί μέσω 
υφιστάμενων εκδόσεων ΟLO περί τα €1,8 - 2,3 δισ. 
Στις 23 Νοεμβρίου το Γερμανικό δημόσιο μέσω της 
υφιστάμενης εκδόσεως DBR 08/2026 περί τα €3,0 
δισ. ενώ στις 25 Νοεμβρίου το Ιταλικό δημόσιο μέσω 
CTZ και BTPei εκδόσεων περί τα €3,5 δισ. 
 

 
 

▼ 
Βουλγαρία 

 
Ισοζύγιο των τρεχουσών συναλλαγών 

Σημαντική αύξηση κατά 123% σημείωσε το 
πλεόνασμα του ισοζυγίου των τρεχουσών 
συναλλαγών και ανήλθε στα €2.133,0 εκατ. (4,7% 
του ΑΕΠ) στο εννεάμηνο του 2016, έναντι  €954,6 
εκατ. (2,1% του ΑΕΠ) στην αντίστοιχη περίοδο του 
2015. Αυτό ήταν αποτέλεσμα της μείωσης των 
ελλειμμάτων του ισοζυγίου εισοδημάτων και του 
εμπορικού ισοζυγίου και σε μικρότερο βαθμό της 
αύξησης του πλεονάσματος του ισοζυγίου 
υπηρεσιών. Αντιθέτως, αρνητικά στο ισοζύγιο των 
τρεχουσών συναλλαγών επέδρασε η μείωση του 
πλεονάσματος του ισοζυγίου των τρεχουσών 
μεταβιβάσεων. Σύμφωνα με τις πρόσφατες 
προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Νοέμβριος 
2016), το πλεόνασμα του ισοζυγίου των τρεχουσών 
συναλλαγών ως ποσοστό του ΑΕΠ από 0,4% το 
2015 θα αυξηθεί σε 2,0% το 2016, αλλά θα 
υποχωρήσει σε 1,0% το 2017. 
 

 

 

▼ 
Κύπρος 

 
Τουριστικές αφίξεις 
Οι τουριστικές αφίξεις σημείωσαν μεγάλη αύξηση 
κατά 32,6%, σε ετήσια βάση, τον Οκτώβριο, στα 
357.194 άτομα, που αποτελεί τον ιστορικά 
υψηλότερο αριθμό τουριστών για αυτόν τον μήνα, 
από 269.363 άτομα τον Οκτώβριο 2015. Τη 
σημαντικότερη συμβολή στην αύξηση των 
συνολικών τουριστικών αφίξεων είχαν οι αφίξεις 
τουριστών από τη Ρωσία (22,8% επί των συνολικών 
τουριστικών αφίξεων), που αυξήθηκαν σημαντικά 
κατά 132,1%, σε ετήσια βάση, σε 81.556 άτομα από 
35.131. Παράλληλα, οι αφίξεις τουριστών από το 
Ηνωμένο Βασίλειο (37,5% επί των συνολικών 
τουριστικών αφίξεων) αυξήθηκαν κατά 16,9%, σε 
ετήσια βάση, σε 133.889 άτομα από 114.555. 
Απεναντίας, τον Οκτώβριο μείωση παρουσίασαν οι 
αφίξεις τουριστών από τη Νορβηγία, την Πολωνία και 
τη Δανία. 
 

 
 

 

▼ 
Σερβία 

 
Ισοζύγιο των τρεχουσών συναλλαγών 
Το έλλειμμα του ισοζυγίου των τρεχουσών 
συναλλαγών μειώθηκε κατά 22,2%, σε ετήσια βάση, 
στα €881 εκατ. στο εννεάμηνο του 2016 από €1.133 
εκατ. στην αντίστοιχη περίοδο του 2015. Αυτή η 
μείωση προήλθε από την υποχώρηση του 
ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου και από την 
αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου των 
υπηρεσιών. Αντιθέτως, αρνητικά στο ισοζύγιο των 
τρεχουσών συναλλαγών επέδρασε η αύξηση του 
ελλείμματος του ισοζυγίου εισοδημάτων και η μείωση 
του πλεονάσματος του ισοζυγίου των τρεχουσών 
μεταβιβάσεων. Σύμφωνα με τις πρόσφατες 
προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Νοέμβριος 
2016), το έλλειμμα του ισοζυγίου των τρεχουσών 
συναλλαγών ως ποσοστό του ΑΕΠ από 4,7% το 
2015 θα μειωθεί οριακά σε 4,4% το 2016 και σε 
4,3% το 2017. 
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Πηγή: Bulgarian National Bank
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ΑΕΠ (σε σταθερές τιμές) -4,3 -5,5 -9,1 -7,3 -3,2 0,4 -0,2

Ιδιωτική Κατανάλωση -1,7 -6,5 -9,9 -7,9 -2,6 0,4 -0,2

Δημόσια Κατανάλωση 2,0 -4,2 -7,0 -7,2 -6,4 -1,4 0,0

Ακαθάριστες Επενδύσεις Παγίου Κεφαλαίου -13,8 -19,3 -20,7 -23,4 -8,4 -4,6 -0,2

Εξαγωγές Αγαθών & Υπηρεσιών -18,2 4,4 0,8 1,1 1,5 7,8 3,4

Εισαγωγές Αγαθών & Υπηρεσιών -20,2 -3,4 -8,2 -9,4 -2,4 7,6 0,3

Γενικός Δκτ Τιμών Καταναλωτή 1,2 4,7 3,3 1,5 -0,9 -1,3 -1,7

Ανεργία (%) 9,6 12,7 17,9 24,4 27,5 26,5 24,9

Χρηματοδότηση Ιδιωτικού Τομέα 4,2 0,0 -3,1 -4,0 -3,9 -3,1 -2,0

Πρωτογενές Ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης (% ΑΕΠ)
 (1) -10,3 -5,8 -3,3 -0,9 1,4 0,3 0,4

Χρέος Γενικής Κυβέρνησης (% ΑΕΠ) 126,7 146,2 172,1 159,6 177,4 179,7 177,4

Ισοζύγιο Τρεχ. Συναλλαγών (% ΑΕΠ) -12,4 -11,4 -10,0 -3,8 -2,0 -2,1 -0,1
(1) Με βάση τον ορισμό του οικονομικού προγράμματος προσαρμογής της Ελλάδας

2014 2015 2016

έτος έτος Q3 Q4 Q1 Q2

Τελευταία 

διαθέσιμη περίοδος

Οικονομική Δραστηριότητα 

Όγκος Λιανικών Πωλήσεων (εκτός καυσίμων & λιπαντικών) -0,7 -0,5 -2,7 -1.1 -2,0 -2,4 -0,7 (Ιαν-Αυγ.)

Νέες εγγραφές ΙΧ Αυτοκινήτων 30,1 13,8 -2,2 2,1 -0,3 19,5 13,6 (Ιαν.-Oκτ.)

Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα -5,8 -0,2 -22,2 5,9 -11,9 -22,2 -8,4 (Ιαν-Αύγ.)

Βιομηχανική Παραγωγή: Μεταποίηση 1,8 1,8 -0,5 2,1 1,1 7,3 4,5 (Ιαν.-Σεπτ.)

Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών ΡΜΙ στη μεταποίηση 49,9 45,4 37,5 48,6 49,1 49,5 48,6 (Οκτ.)

Δείκτης Οικονομικού Κλίματος 100,0 89,4 80,7 87,3 90,2 89,9 93,8 (Οκτ.)

Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία 94,6 81,9 71,9 82,9 90,6 91,9 94,2 (Οκτ.)

Δείκτης Εμπιστοσύνης Καταναλωτών -54,0 -50,7 -60,6 -61,6 -67,5 -71,2 -63,6 (Οκτ.)

Πιστωτική Επέκταση (τέλος περιόδου)  

Ιδιωτικός Τομέας -3,1 -2,0 -1,9 -2,0 -2,1 -2,0 -1,7 (Σεπτ.)

Επιχειρήσεις -3,7 -0,9 -0,8 -0,9 -1,4 -1,0 -0,5 (Σεπτ.)

  - Βιομηχανία -3,3 2,4 2,8 2,4 -0,3 0,2 -0,7 (Σεπτ.)

  - Κατασκευές -1,2 -0,9 0,0 -0,9 1,0 0,8 -0,5 (Σεπτ.)

  - Τουρισμός -0,6 0,6 0,6 0,6 0,9 0,4 0,3 (Σεπτ.)

Νοικοκυριά -2,9 -3,1 -3,2 -3,1 -3,0 -3,0 -3,0 (Σεπτ.)

  - Καταναλωτικά Δάνεια -2,8 -2,3 -2,8 -2,3 -1,7 -1,5 -1,3 (Σεπτ.)

  - Στεγαστικά Δάνεια -3,0 -3,5 -3,5 -3,5 -3,4 -3,4 -3,4 (Σεπτ.)

Τιμές  

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή -1,3 -1,7 -1,8 -0,6 -0,9 -0,9 -0,5 (Οκτ.)

Δομικός Πληθωρισμός -0,7 -0,5 -0,5 0,3 0,2 0,3 -0,5 (Οκτ.)

Δείκτης Τιμών Διαμερισμάτων -7,5 -5,0 -5,8 -5,0 -4,7 -2,7 - 2,7 (2ο 3μηνο)

ΑΕΠ σε σταθερές τιμές 0,4 -0,2 -1,7 -0,8 -1,0 -0,9 1,5 (3ο 3μηνο)

Ιδιωτική Κατανάλωση 0,4 -0,2 -0,3 -0,9 -1,0 -1,7 -1,7 (2ο 3μηνο)

Δημόσια Κατανάλωση -1,4 0,0 -1,9 2,8 -2,6 -2,7 -2,7 (2ο 3μηνο)

Επενδύσεις -4,6 -0,2 -11,7 5,4 -2,5 7,0 7,0 (2ο 3μηνο)

Εξαγωγές Αγαθών & Υπηρεσιών 7,8 3,4 -10,5 -9,2 -11,5 -11,4 -11,4 (2ο 3μηνο)

Εισαγωγές Αγαθών & Υπηρεσιών 7,6 0,3 -19,8 -12,5 -11,9 -7,1 -7,1 (2ο 3μηνο)

Ισοζύγιο Πληρωμών σε € δισ.

Εξαγωγές Αγαθών 26,8 24,8 6,0 6,2 5,5 6,1 17,9 (Ιαν-Σεπ.)

Εισαγωγές Αγαθών 49,1 42,0 9,2 10,6 9,7 10,2 30,0 (Ιαν-Σεπ.)

Εμπορικό Ισοζύγιο -22,3 -17,2 -3,3 -4,4 -4,1 -4,2 -12,1 (Ιαν-Σεπ.)

Ισοζύγιο Τρεχ/σών Συναλλαγών -3,7 -0,2 5,6 -1,8 -2,3 -0,2 1,4 (Ιαν-Σεπ.)

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, ΕΛΣΤΑΤ, ΙΟΒΕ

Δείκτες Οικονομικής Συγκυρίας                                                                   

2010 2011 2014

2015 2016

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

(ετήσιες εκατοστιαίες μεταβολές)

20152012Ετήσια στοιχεία 2009 2013

Το παρόν δελτίο έχει αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα. Οι πληροφορίες που περιέχει προέρχονται από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες αλλά δεν έχουν 

επαληθευτεί από την Alpha Bank. Το παρόν δεν αποτελεί συμβουλή ή σύσταση ούτε προτροπή για την διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής. Επίσης δεν 

συνιστά έρευνα στον τομέα των επενδύσεων κατά την έννοια της ισχύουσας νομοθεσίας και ως εκ τούτου δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

νόμου για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Η Alpha Bank δεν υποχρεούται να επικαιροποιεί ή να αναθεωρεί το δελτίο 

αυτό ούτε να προβαίνει σε ανακοινώσεις ή ειδοποιήσεις σε περίπτωση που οποιοδήποτε στοιχείο, γνώμη, πρόβλεψη ή εκτίμηση που περιέχεται σε αυτό 

μεταβληθεί ή διαπιστωθεί εκ των υστέρων ως ανακριβής. Η Alpha Bank και οι θυγατρικές της, καθώς επίσης τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα στελέχη και 

οι υπάλληλοι αυτών δεν παρέχουν καμία διαβεβαίωση ούτε εγγυώνται την ακρίβεια, την πληρότητα και την ορθότητα των πληροφοριών που περιέχονται και των 

απόψεων που διατυπώνονται στο παρόν ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση και δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιανδήποτε άμεση ή έμμεση 

ζημία θα μπορούσε τυχόν να προκύψει σε σχέση με οποιανδήποτε χρήση του παρόντος και των πληροφοριών που περιέχει εν όλω ή εν μέρει. Οποιαδήποτε 

αναπαραγωγή ή αναδημοσίευση αυτού του δελτίου ή τμήματος του πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρει την Alpha Bank ως πηγή προελεύσεώς του. 


