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Η ελληνική οικονομία ανακάμπτει: Η εγχώρια παραγωγή
ενισχύεται (+1,74%) και η ανεργία μειώνεται (-1,90 ΠΜ)
•

Για το 2ο τρίμηνο (2014) ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης
διαμορφώθηκε στο 0,41%. Η μεγαλύτερη συνεισφορά προήλθε από
τον τομέα των εξαγωγών, αύξηση της τάξης του 9,52%
(συνεισφορά στο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης της τάξης των
2,69 ΠΜ).

•

Σύμφωνα με την ΕΛ. ΣΤΑΤ για το 3ο τρίμηνο (2014) προβλέπεται
ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης της τάξης του 1,74%.

•

Με βάση τα έως τώρα στοιχεία η ελληνική οικονομία θα
υπερκαλύψει την επίσημη πρόβλεψη για ποσοστιαία αύξηση του
ΑΕΠ της τάξης του 0,6% για το 2014.

•

Ωστόσο χρειάζεται χρόνος για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα της
αναπτυξιακής πορείας της ελληνικής οικονομίας. Αρνητική
σηματοδότηση από τη μείωση των επενδύσεων στο 2ο τρίμηνο
κατά -6,04% (συνεισφορά στο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης της
τάξης των -0,72 ΠΜ).

•

Απαιτείται συνεργασία ανάμεσα στις επιχειρήσεις και τα πιστωτικά
ιδρύματα για την ενίσχυση των επενδύσεων. Το όφελος είναι κοινό
και μακροπρόθεσμο.

•

Στον τομέα της αγοράς εργασίας για 6ο συνεχόμενο μήνα (ΜάρτιοςΑύγουστος) η ετήσια μεταβολή του ποσοστού της ανεργίας ήταν
αρνητική (-1,90 ΠΜ). Για τον μήνα Αύγουστο το ποσοστό της
ανεργίας διαμορφώθηκε στο 25,90% (26,10%, 7/2014 και 27,80%,
8/2013).

ΡΗΤΡΑ ΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το έντυπο αυτό εκδόθηκε από την
Τράπεζα
Eurobank
Ergasias
Α.Ε.
(“Eurobank”) και δεν επιτρέπεται να
αναπαραχθεί κατά οποιονδήποτε τρόπο
από τα πρόσωπα στα οποία αποστέλλεται
ή να δοθεί σε οποιοδήποτε άλλο
πρόσωπο. Το έντυπο αυτό δεν αποτελεί
προσφορά αγοράς ή πώλησης ούτε
πρόσκληση για υποβολή προσφορών
αγοράς ή πώλησης των κινητών αξιών που
αναφέρονται σε αυτό. Η Eurobank και
άλλοι που συνδέονται με αυτήν ενδέχεται
να έχουν συμμετοχές και ενδέχεται να
πραγματοποιούν συναλλαγές σε κινητές
αξίες εταιρειών που αναφέρονται στο
παρόν, καθώς επίσης ενδέχεται να
παρέχουν ή να επιδιώκουν να παράσχουν
υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής στις
εταιρείες αυτές. Οι επενδύσεις που
αναλύονται στο έντυπο αυτό μπορεί να
είναι ακατάλληλες για επενδυτές, με
κριτήρια
τους
συγκεκριμένους
επενδυτικούς στόχους τους και την
οικονομική
κατάστασή
τους.
Οι
πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν
έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό σκοπό
και προέρχονται από πηγές που
θεωρούνται αξιόπιστες αλλά δεν έχουν
επαληθευτεί από την Eurobank. Οι
απόψεις που διατυπώνονται στο παρόν
ενδέχεται να μη συμπίπτουν με αυτές
οποιουδήποτε μέλους της Eurobank.
Καμμία δήλωση ή διαβεβαίωση (ρητή ή
σιωπηρή) δεν δίδεται όσον αφορά την
ακρίβεια, πληρότητα, ορθότητα ή χρονική
καταλληλότητα των πληροφοριών ή
απόψεων που περιέχονται στο παρόν, οι
οποίες μπορούν να αλλάξουν χωρίς
προειδοποίηση.
Καμμία
απολύτως
ευθύνη, οπωσδήποτε και αν γεννάται, δεν
αναλαμβάνεται από την Eurobank ή από
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή
τα στελέχη της ή τους υπαλλήλους της
όσον αφορά το περιεχόμενο του
παρόντος.
Άρθρα, μελέτες, σχόλια κ.λπ. εκφράζουν
αποκλειστικά τις απόψεις του συντάκτη
τους.
Ανυπόγραφα
σημειώματα
θεωρούνται της συντάξεως. Άρθρα,
μελέτες, σχόλια κ.λπ. που υπογράφονται
από μέλη της συντακτικής επιτροπής,
εκφράζουν τις προσωπικές απόψεις του
γράφοντα.

Πηγή: Bloomberg
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Η ελληνική οικονομία επέστρεψε σε θετικούς ρυθμούς
οικονομικής μεγέθυνσης. Στο 3ο τρίμηνο του 2014 η ετήσια
ποσοστιαία μεταβολή του πραγματικού ΑΕΠ διαμορφώθηκε
στο 1,74%.

επίσημη πρόβλεψη για ποσοστιαία αύξηση του ΑΕΠ της τάξης του
0,6% για το 2014. Είναι πολύ πιθανό ο ρυθμός οικονομικής
μεγέθυνσης για το 2014 να κυμανθεί ανάμεσα στο 0,7% και 0,8%.
Σχήμα 1: Το Ελληνικό Πραγματικό ΑΕΠ (δις ευρώ, ετ. βάσης 2010)

Την προηγούμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα την Παρασκευή
14 Νοεμβρίου η ελληνική στατιστική αρχή (ΕΛ. ΣΤΑΤ) δημοσίευσε
τις εκτιμήσεις της για το πραγματικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
(ΑΕΠ) του 3ου τριμήνου (2014) καθώς επίσης και τις
αναθεωρημένες χρονολογικές σειρές των εθνικών λογαριασμών
από το 1ο τρίμηνο του 1995 μέχρι και το 2ο τρίμηνο του 2014.1 Η
συγκεκριμένη αναθεώρηση ενσωματώνει δύο νέα στοιχεία: 1ον την
εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού συστήματος εθνικών και
περιφερειακών λογαριασμών (ESA 2010) και 2ον την παραγωγή για
πρώτη φορά εκτενών (έναρξη:1995q1, σύνολο 78 παρατηρήσεων
μέχρι και το 2014q2) χρονολογικών σειρών (για τους τριμηνιαίους
εθνικούς λογαριασμούς) οι οποίες όπως τονίζεται στο δελτίο
τύπου της ΕΛ. ΣΤΑΤ είναι ενιαίες, συνεχείς, συγκρίσιμες και
παρουσιάζονται και σε μορφή εποχικής διόρθωσης. Το τελευταίο
στοιχείο είναι πολύ χρήσιμο για την παραγωγή αξιόπιστων
εμπειρικών εργασιών καθώς όπως είναι γνωστό η ποιότητα των
αποτελεσμάτων τους κρίνεται σε σημαντικό βαθμό όχι μόνο από
τη βαρύτητα των θεωριών πάνω στις οποίες εδράζονται αλλά και
από την ποιότητα των στατιστικών στοιχείων που
χρησιμοποιούνε. Αξίζει να σημειώσουμε πως το προϊόν που
παράγεται από την ΕΛ. ΣΤΑΤ έχει πολύ σημαντικές θετικές
εξωτερικότητες για την ελληνική οικονομία. Η ενίσχυση της
ποιότητας και της ευρύτητας των στατιστικών στοιχείων
συνδέεται άμεσα με την αύξηση της αποτελεσματικότητας των
αποφάσεων όλων των φορέων του οικονομικού συστήματος
(νοικοκυριά, επιχειρήσεις και κυβέρνηση) και εν γένει με την
αύξηση της αξιοπιστίας της ελληνικής οικονομίας.

Σημείωση: Οι χρονολογικές σειρές είναι εποχικά διορθωμένες
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ. ΣΤΑΤ)

Σύμφωνα με τις αναθεωρημένες χρονολογικές σειρές, η
ποσοστιαία αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ για το 2ο τρίμηνο
του 2014 προήλθε κυρίως μέσω της ενίσχυσης των εξαγωγών.
Όπως ήδη έχουμε αναφέρει, στο 2ο τρίμηνο του 2014
καταγράφηκε αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ της τάξης του 0,41%.
Αυτός είναι ο πρώτος θετικός ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης
από το 2ο τρίμηνο του 2008 που είχε καταγραφεί ύφεση της τάξης
του -1,01%. Δηλαδή, ύστερα από 24 συνεχόμενα τρίμηνα (με
μοναδική εξαίρεση το 1ο τρίμηνο του 2010) υφεσιακής πορείας η
ελληνική οικονομία εμφανίζει σημάδια ανάκαμψης. Ο
συγκεκριμένος ρυθμός ήταν προϊόν της ποσοστιαίας μεταβολής
των εξής συνιστωσών: ιδιωτική κατανάλωση, 0,66% με
συνεισφορά 0,46 ΠΜ (ποσοστιαίες μονάδες), δημόσια
κατανάλωση, 2,21% με συνεισφορά 0,47 ΠΜ, συνολικές
επενδύσεις (ακαθάριστος σχηματισμός πάγιου κεφαλαίου), -6,04%
με συνεισφορά -0,72 ΠΜ, εξαγωγές, 9,52% με συνεισφορά 2,69
ΠΜ και εισαγωγές, 9,28% με αρνητική συνεισφορά 2,79 ΠΜ.

Σύμφωνα με την ΕΛ. ΣΤΑΤ η ελληνική οικονομία επέστρεψε στο
μονοπάτι των θετικών ρυθμών οικονομικής μεγέθυνσης. Ήδη από
το 2ο τρίμηνο του τρέχοντος έτους καταγράφηκε ετήσια
ποσοστιαία αύξηση (yoy%) του πραγματικού ΑΕΠ κατά 0,41% και
για το 3ο τρίμηνο αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση της εγχώριας
παραγωγής κατά 1,74%. Επιπρόσθετα, σε όρους τριμηνιαίας
ποσοστιαίας μεταβολής (qoq%) από το 1ο τρίμηνο του 2014 το
πραγματικό ΑΕΠ ενισχύεται κατά 0,81% και το θετικό πρόσημο
διατηρείται τόσο για το 2ο (0,34%) όσο και για το 3ο τρίμηνο
(εκτίμηση: 0,65%).2 Στη περίπτωση που η αναπτυξιακή πορεία της
ελληνικής οικονομίας συνεχιστεί και στο 4ο τρίμηνο (2014) τότε ο
ετήσιος ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης για το 2014 θα είναι
τουλάχιστον της τάξης του 0,46%. Για παράδειγμα, αν στο 4ο
τρίμηνο καταγραφεί ετήσια ποσοστιαία αύξηση του πραγματικού
ΑΕΠ κατά 2% (1%) τότε ο ετήσιος ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης
για το 2014 θα είναι της τάξης του 1% (0,71%). Συνεπώς, με βάση
τα έως τώρα στοιχεία η ελληνική οικονομία θα υπερκαλύψει την
1

Μπορεί μεν η ενίσχυση της ιδιωτικής κατανάλωσης και των
εξαγωγών να αποτελούν θετικά σημάδια για την ανάκαμψη της
ελληνικής οικονομίας (π.χ. δείγμα βελτίωσης των προσδοκιών των
καταναλωτών) ωστόσο όσο συνεχίζεται η συρρίκνωση των
επενδύσεων η βιωσιμότητα των θετικών ρυθμών οικονομικής
μεγέθυνσης τίθεται εν αμφιβόλω. Σε αυτό το πεδίο ο ρόλος του
εγχώριου πιστωτικού συστήματος είναι πολύ σημαντικός.
Απαιτείται συνεργασία ανάμεσα στις επιχειρήσεις και τα πιστωτικά
ιδρύματα για την ενίσχυση των επενδύσεων. Το όφελος είναι
κοινό και μακροπρόθεσμο. Η διοχέτευση των αποταμιευτικών
πόρων στις πιο παραγωγικές επενδυτικές χρήσεις είναι αναγκαία
συνθήκη για τη μακροχρόνια μεγέθυνση της ελληνικής
οικονομίας.

Τα εν λόγω στοιχεία είναι προσωρινά. Στις 28 Νοεμβρίου (2014)

αναμένεται να αναθεωρηθούν.
2

Όταν αναφερόμαστε σε ετήσια ποσοστιαία μεταβολή (yoy%) τριμηνιαίων

στοιχείων χρησιμοποιούμε τις μη εποχικά διορθωμένες χρονολογικές
σειρές ενώ στην αντίστοιχη τριμηνιαία ποσοστιαία μεταβολή (qoq%)
χρησιμοποιούμε τις εποχικά διορθωμένες χρονολογικές σειρές.
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Για 6ο συνεχόμενο μήνα (Μάρτιος-Αύγουστος) η ετήσια
μεταβολή του ποσοστού της ανεργίας ήταν αρνητική. Για τον
μήνα Αύγουστο το ποσοστό της ανεργίας διαμορφώθηκε στο
25,90% (26,10%, 7/2014 και 27,80%, 8/2013).

απαιτεί προσαρμογή σε νέες παραγωγικές διαδικασίες και την
απόκτηση νέων γνώσεων.
3. Το υψηλό ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων, μέσω της
μειωμένης παραγωγικότητας και της απόσβεσης ικανοτήτων
που δημιουργεί, εμποδίζει σε έναν βαθμό την επανένταξή
τους στην απασχόληση.

Για τον μήνα Αύγουστο το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό της
ανεργίας διαμορφώθηκε στο 25,90%. Η συγκεκριμένη δυναμική
που αναπτύσσεται στην αγορά εργασίας αποτυπώνεται σε δύο
συνιστώσες: 1ον για 6ο συνεχόμενο μήνα η ετήσια μεταβολή του
ποσοστού της ανεργίας ήταν αρνητική (-0,1 ΠΜ 3/2014, -0,4 ΠΜ
4/2014, -0,9 ΠΜ 5/2014, -1 ΠΜ 6/2014, -1,7 ΠΜ 7/2014 και -1,9 ΠΜ
8/2014) και 2ον η ετήσια μείωση του ποσοστού της ανεργίας βαίνει
αυξανόμενη σε απόλυτους όρους, ήτοι η πτώση γίνεται όλο και
περισσότερο απότομη.
Σε όρους ατόμων (εποχικά προσαρμοσμένα στοιχεία), για τον
μήνα Αύγουστο η απασχόληση ήταν της τάξης των 3,551
εκατομμυρίων (εκ.) και οι άνεργοι προσέγγισαν τα 1,242 εκ. Όπως
παρουσιάζουμε και στο Σχήμα 2, σε σχέση με τον Αύγουστο του
2013 η απασχόληση αυξήθηκε κατά 32,6 χιλιάδες (χιλ.) άτομα, η
ανεργία μειώθηκε κατά 112,2 χιλ. άτομα και το εργατικό δυναμικό
συρρικνώθηκε κατά 79,6 χιλ. άτομα.
Σχήμα 2: Η Ελληνική Αγορά Εργασίας, Εισροές και Εκροές
Εκτός Εργατικού Δυναμικού (καθαρή ροή +79,6 χιλ)

Απασχολούμενοι
(καθαρή ροή +32,6 χιλ)

Άνεργοι
(καθαρή ροή -112,2 χιλ)

Ετήσια Μεταβολή Αύγουστος 2013 – Αύγουστος 2014
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ. ΣΤΑΤ)

Όπως επανειλημμένα έχουμε τονίσει μέσω του παρόντος
φυλλαδίου το πρόβλημα της ανεργίας στην Ελλάδα είναι ο υπ’
αριθμόν 1 κίνδυνος για την οικονομία της χώρας μας και
γενικότερα για τη συνοχή της ελληνικής κοινωνίας. Μέσα στο
επόμενο χρονικό διάστημα οι ασκούντες την οικονομική πολιτική
θα τεθούν αντιμέτωποι με τα παρακάτω δεδομένα αναφορικά με
τη δυναμική της αγοράς εργασίας:
1. Πως θα αντιδράσει η αγορά εργασίας στην επερχόμενη
αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας; Θα
δημιουργηθούν αρκετές νέες θέσεις εργασίας έτσι ώστε να
απορροφηθεί ένα μεγάλο μέρος του συνόλου των 1,242 εκ.
ανέργων; Πόσο γρήγορη θα είναι η μετάβαση σε ένα επίπεδο
ανεργίας μικρότερο του 15%; Η συνέχιση των
μεταρρυθμίσεων τόσο στην αγορά εργασίας όσο και στην
αγορά αγαθών και υπηρεσιών αποτελεί αναγκαία συνθήκη για
την αύξηση της εγχώριας παραγωγής και την παράλληλη
αύξηση της απασχόλησης.
2. Το γεγονός ότι στην ελληνική οικονομία συντελείται μια ριζική
αναδιάρθρωση του υποδείγματος οικονομικής μεγέθυνσης –
έμφαση στις εξαγωγές και στις επενδύσεις και μείωση του
μεριδίου της κατανάλωσης – σημαίνει ότι θα πρέπει να
υπάρξει αντίστοιχη μεταφορά πόρων (εργασίας και
κεφαλαίου) προς τις νέες παραγωγικές χρήσεις. Το γεγονός
αυτό απαιτεί χρόνο, και από την πλευρά των εργαζομένων
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Πίνακας Α1: Βασικά Μακροοικονομικά Μεγέθη της Ελληνικής Οικονομίας (ενημέρωση: 20/11/2014)
Μεταβλητή: Πραγματικό ΑΕΠ, μεταβολές (%), μη εποχ. προσαρμ. για yoy%, εποχ. προσαρμ. για qoq%
Για το 2ο τρίμηνο (2014) ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης ήταν της τάξης του 0,41% (-0,39%, 2014q1),
δηλαδή το πραγματικό ΑΕΠ (τιμές 2010) αυξήθηκε από 46,69 (2013q2) στα 46,89 (2014q2) δις ευρώ. Για το
3ο τρίμηνο προβλέπεται Δ (ετήσια, %) της τάξης του 1,74% και Δ (τριμηνιαία, %) της τάξης του 0,65%.
Συνολική Περίοδος: 1996q1-2014q2

Υποπερίοδος: 2008q1–2014q2

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Πραγμ. ΑΕΠ Δ (ετήσια, %)
Περίοδος: 1996q1 – 2014q2
Στοιχεία: Τριμηνιαία
Μέσος Όρος: 0,97%
Διάμεσος: 2,62%
Μέγιστο: 7,24% (2003q4)
Ελάχιστο: -10,37% (2011q1)
Σημείωση: Δ = μεταβολή
Δημοσίευση: 14/11/2014
Επόμενη Δημοσίευση:
28/11/2014

Μεταβλητή: Ποσοστό Ανεργίας (εποχικά προσαρμοσμένα στοιχεία)
Για τον μήνα Αύγουστο (2014) το ποσοστό της ανεργίας ήταν στο 25,90% (26,10%, 7/2014) και η
αντίστοιχη ετήσια μεταβολή ήταν στις -1,90 ΠΜ (-1,7 ΠΜ, 7/2014). Ο αριθμός των απασχολούμενων
ανέρχεται στα 3,551 εκ. άτομα (3,519 εκ., 8/2013) ενώ ο αριθμός των ανέργων ανέρχεται στα 1,242 εκ.
άτομα (1,354 εκ., 8/2013).
Συνολική Περίοδος: 1/2005–8/2014

Υποπερίοδος: 1/2008–8/2014

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Ποσοστό Ανεργίας
Περίοδος: 1/2005 - 8/2014
Στοιχεία: Μηνιαία
Μέσος Όρος: 15,04%
Διάμεσος: 10,35%
Μέγιστο: 28,00% (9/2013)
Ελάχιστο: 7,30% (5/2008)
Σημείωση: Δ = μεταβολή,
ΑΑ = αριστερός άξονας,
ΔΑ = δεξιός άξονας,
ΠΜ = ποσοστ. μοναδ.
Δημοσίευση: 13/11/2014
Επόμενη Δημοσίευση:
11/12/2014

Μεταβλητή: Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΕΔΤΚ), ετήσια μεταβολή (%)
Για τον μήνα Οκτώβριο (2014) η ετήσια μεταβολή (%) του ΕΔΤΚ ήταν στο -1,8% (-1,11%, 9/2014)
και η αντίστοιχη μέση ετήσια μεταβολή ήταν στο -1,47% (-1,48%, 9/2014).
Συνολική Περίοδος: 12/1996–10/2014

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
ΕΔΤΚ, Δ (ετήσια, %)

Υποπερίοδος: 1/2008–10/2014
Περίοδος: 12/1996 - 10/2014
Στοιχεία: Μηνιαία
Μέσος Όρος: 2,90%
Διάμεσος: 3,17%
Μέγιστο: 6,93% (12/1996)
Ελάχιστο: -2,86% (11/2013)
Σημείωση: Δ = μεταβολή
Δημοσίευση: 10/11/2014
Επόμενη Δημοσίευση:
9/12/2014

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ. ΣΤΑΤ)
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Πίνακας Α2: Οι Συνιστώσες του Πραγματικού ΑΕΠ, εποχικά διορθωμένα στοιχεία, ESA 2010 (ενημέρωση: 20/11/2014)
Συνολική Περίοδος: 1996q1-2014q2

Υποπερίοδος: 2008q1–2014q2

Ιδιωτική Κατανάλωση (δαπάνη)

Επομ. Δημοσίευση: 28/11/2014
• Για το 2ο τρίμηνο (2014) η
ετήσια ποσοστιαία μεταβολή
της ιδιωτικής κατανάλωσης
ήταν στο 0,66% (-0,34%,
2014q1).
• Η συνεισφορά στο ρυθμό
οικονομικής μεγέθυνσης ήταν
της τάξης των 0,46 ΠΜ.
Μέσος όρος: 1,10%
Διάμεσος: 3,05%
Μέγιστο: 11,76% (2000q3)
Ελάχιστο: -15,16% (2011q1)
• Για το 2ο τρίμηνο (2014) η
ετήσια ποσοστιαία μεταβολή
της δημόσιας κατανάλωσης
ήταν στο 2,21% (0,69%,
2014q1).
• Η συνεισφορά στο ρυθμό
οικονομικής μεγέθυνσης ήταν
της τάξης των 0,47 ΠΜ.

Δημόσια Κατανάλωση (δαπάνη)

Ακαθάριστος Σχηματισμός Πάγιου Κεφαλαίου (δαπάνη)

Μέσος όρος: 1,35%
Διάμεσος: 2,99%
Μέγιστο: 7,67% (2001q1)
Ελάχιστο: -13,54% (2012q3)
• Για το 2ο τρίμηνο (2014) η
ετήσια ποσοστιαία μεταβολή
της επένδυσης ήταν στο 6,04% (-5,33%, 2014q1).
• Η συνεισφορά στο ρυθμό
οικονομικής μεγέθυνσης ήταν
της τάξης των -0,72 ΠΜ.
Μέσος όρος: -0,25%
Διάμεσος: -01,10%
Μέγιστο: 28,13% (2007q3)
Ελάχιστο: -38,57% (2012q3)

Εξαγωγές Αγαθών και Υπηρεσιών (δαπάνη)

• Για το 2ο τρίμηνο (2014) η
ετήσια ποσοστιαία μεταβολή
των εξαγωγών ήταν στο
9,52% (9,70%, 2014q1).
• Η συνεισφορά στο ρυθμό
οικονομικής μεγέθυνσης ήταν
της τάξης των 2,69 ΠΜ.
Μέσος όρος: 7,29%
Διάμεσος: 5,32%
Μέγιστο: 84,21% (1997q1)
Ελάχιστο: -20,58% (2002q1)

Εισαγωγές Αγαθών και Υπηρεσιών (δαπάνη, αρνητική συνεισφορά)

• Για το 2ο τρίμηνο (2014) η
ετήσια ποσοστιαία μεταβολή
των εισαγωγών ήταν στο
9,28% (-0,04%, 2014q1).
• Η συνεισφορά στο ρυθμό
οικονομικής μεγέθυνσης ήταν
της τάξης των -2,79 ΠΜ.
Μέσος όρος: 4,91%
Διάμεσος: 3,81%
Μέγιστο: 72,65% (1996q1)
Ελάχιστο: -25,00% (2009q2)

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ. ΣΤΑΤ)
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Πίνακας Α3: Χρηματοδότηση της Ελληνικής Οικονομίας από εγχώρια ΝΧΙ πλην της Τράπεζας της Ελλάδος (ενημέρωση: 20/11/2014)
Συνολική Περίοδος: 1/2002-9/2014

Υποπερίοδος: 1/2008–9/2014

Γενικό Σύνολο Χρηματοδότησης (υπόλοιπα)

• Για τον μήνα Σεπτέμβριο
(2014) το γενικό σύνολο
της χρηματοδότησης
ανήλθε στα 230,63 δις
ευρώ (231,37 δις ευρώ,
8/2014).
• Η ετήσια ποσοστιαία
μεταβολή ήταν της τάξης
του -4,34% (-4,34%,
8/2014).
Μέσος όρος: 6,23%
Διάμεσος: 7,44%
Μέγιστο: 22,27% (3/2006)
Ελάχιστο: -12,38% (2/2013)

Χρηματοδότηση Γενικής Κυβέρνησης (υπόλοιπα)

• Για τον μήνα Σεπτέμβριο
(2014) η χρηματοδότηση
της γενικής κυβέρνησης
ανήλθε στα 18,25 δις
ευρώ (18,24 δις ευρώ,
8/2014).
• Η ετήσια ποσοστιαία
μεταβολή ήταν της τάξης
του -11,00% (-10,89%,
8/2014).
Μέσος όρος: -3,80%
Διάμεσος: -6,01%
Μέγιστο: 46,09% (5/2009)
Ελάχιστο: -57,61% (7/2012)

Χρηματοδότηση Ιδιωτικών Επιχειρήσεων (υπόλοιπα)

• Για τον μήνα Σεπτέμβριο
(2014) η χρηματοδότηση
των ιδιωτικών
επιχειρήσεων ανήλθε
στα 101,12 δις ευρώ
(101,18 δις ευρώ, 8/2014).
• Η ετήσια ποσοστιαία
μεταβολή ήταν της τάξης
του -3,73% (-4,11%,
8/2014).
Μέσος όρος: 6,73%
Διάμεσος: 11,47%
Μέγιστο: 24,03% (10/2008)
Ελάχιστο: -12,10% (1/2013)

Χρηματοδότηση Ιδιωτών και Ιδιωτικών μη Κερδοσκοπικών Ιδρυμάτων (υπόλοιπα)

• Για τον μήνα Σεπτέμβριο
(2014) η χρηματοδότηση
των ιδιωτών και των
ιδιωτικών μη
κερδοσκοπικών
ιδρυμάτων ανήλθε στα
97,78 δις ευρώ (98,79 δις
ευρώ, 8/2014).
• Η ετήσια ποσοστιαία
μεταβολή ήταν της τάξης
του -4,30% (-3,61%,
8/2014).
Μέσος όρος: 14,52%
Διάμεσος: 18,51%
Μέγιστο: 39,98% (2/2002)
Ελάχιστο: -6,68% (5/2013)

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος
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Πίνακας Α4: Δείκτες Εμπιστοσύνης, Ελλάδα και Ευρωζώνη (ενημέρωση: 20/11/2014)
Συνολική Περίοδος: 4/1997-10/2014

Υποπερίοδος: 1/2008–10/2014

Οικονομικό Κλίμα – Συγκεντρωτικός Δείκτης Εμπιστοσύνης

Βιομηχανία – Δείκτης Εμπιστοσύνης (Στάθμιση: 40%)

Υπηρεσίες – Δείκτης Εμπιστοσύνης (Στάθμιση: 30%)

Καταναλωτές – Δείκτης Εμπιστοσύνης (Στάθμιση: 20%)

Λιανικού Εμπορίου – Δείκτης Εμπιστοσύνης (Στάθμιση: 5%)

Κατασκευές – Δείκτης Εμπιστοσύνης (Στάθμιση: 5%)

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission, Business and Consumer Surveys)
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Επομ. Δημοσίευση: 27/11/2014
9 Για τον μήνα Οκτώβριο
(2014) ο δείκτης
οικονομικού κλίματος
(102,2 μονάδες) βελτιώθηκε
κατά 2,9 μονάδες σε σχέση
με τον Σεπτέμβριο και κατά
10,5 μονάδες σε σχέση με
τον αντίστοιχο μήνα του
προηγούμενου έτους.

9 Για τον μήνα Οκτώβριο
(2014) ο δείκτης
εμπιστοσύνης στη
βιομηχανία (-0,6 μονάδες)
βελτιώθηκε κατά 4,8
μονάδες σε σχέση με τον
Σεπτέμβριο και κατά 9,3
μονάδες σε σχέση με τον
αντίστοιχο μήνα του
προηγούμενου έτους.
9 Για τον μήνα Οκτώβριο
(2014) ο δείκτης
εμπιστοσύνης στις
υπηρεσίες (15,8 μονάδες)
βελτιώθηκε κατά 1 μονάδα
σε σχέση με τον
Σεπτέμβριο και κατά 22,9
μονάδες σε σχέση με τον
αντίστοιχο μήνα του
προηγούμενου έτους.
9 Για τον μήνα Οκτώβριο
(2014) ο δείκτης
εμπιστοσύνης των
καταναλωτών (-50,9
μονάδες) βελτιώθηκε κατά
4,9 μονάδες σε σχέση με
τον Σεπτέμβριο και κατά
15,3 μονάδες σε σχέση με
τον αντίστοιχο μήνα του
προηγούμενου έτους.
9 Για τον μήνα Οκτώβριο
(2014) ο δείκτης
εμπιστοσύνης του λιανικού
εμπορίου (5 μονάδες)
βελτιώθηκε κατά 7,5
μονάδες σε σχέση με τον
Σεπτέμβριο και κατά 27,8
μονάδες σε σχέση με τον
αντίστοιχο μήνα του
προηγούμενου έτους.
9 Για τον μήνα Οκτώβριο
(2014) ο δείκτης
εμπιστοσύνης των
κατασκευών (-21,2
μονάδες) βελτιώθηκε κατά
11,5 μονάδες σε σχέση με
τον Σεπτέμβριο και κατά
15,9 μονάδες σε σχέση με
τον αντίστοιχο μήνα του
προηγούμενου έτους.
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Πίνακας A5 : Βασικά Μακροοικονομικά ‐ Μικροοικονομικά Μεγέθη της Ελληνικής Οικονομίας
Ενημέρωση: 20/11/2014

Εκτίμηση

Τελευταία

Παρατήρηση

Παρατήρηση

Εποχική

Επόμενης

Παρατήρηση

Προηγούμενης

Προηγούμενου

Παράθεση

Διόρθωση

Περιόδου

Περιόδου

Έτους

Βασική Επισκόπηση
Πραγμ. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
Πραγμ. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
Ποσοστό Ανεργίας
Εναρμ. Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

Δ (ετήσια, %)
δις ευρώ
%
Δ (ετήσια, %)

‐
Ναι
Ναι
‐

1.74%
‐
‐

2014q3
2014q3
Σεπ‐14
Νοε‐14

0.41%
46.52
25.90%
‐1.80%

2014q2
2014q2
Αυγ‐14
Οκτ‐14

‐0.39%
46.37
26.10%
‐1.11%

2014q1
2014q1
Ιουλ‐14
Σεπ‐14

‐4.18%
46.33
27.80%
‐1.89%

2013q2
2013q2
Αυγ‐13
Οκτ‐13

Συνιστ. Πραγμ. Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος
Πραγμ. Ιδιωτική Κατανάλωση (Νοικοκυριά και ΜΚΙΕΝ)
Πραγμ. Δημόσια Κατανάλωση
Πραγμ. Επενδύσεις (Ιδιωτικές και Δημόσιες)
Πραγμ. Εξαγωγές (Αγαθά και Υπηρεσίες)
Πραγμ. Εισαγωγές (Αγαθά και Υπηρεσίες)

Δ (ετήσια, %)
Δ (ετήσια, %)
Δ (ετήσια, %)
Δ (ετήσια, %)
Δ (ετήσια, %)

‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐

2014q3
2014q3
2014q3
2014q3
2014q3

0.66%
2.21%
‐6.04%
9.52%
9.28%

2014q2
2014q2
2014q2
2014q2
2014q2

‐0.34%
0.69%
‐5.33%
9.70%
‐0.04%

2014q1
2014q1
2014q1
2014q1
2014q1

‐2.28%
‐0.97%
‐12.98%
5.29%
‐1.67%

2013q2
2013q2
2013q2
2013q2
2013q2

Χρηματοδότηση
Γενικό Σύνολο Χρηματοδότησης
Χρηματοδότηση Γενικής Κυβέρνησης
Χρηματοδότηση Ιδιωτικών Επιχειρήσεων
Χρηματοδότηση Ιδιωτών και ΜΚΙ

Δ (ετήσια, %)
Δ (ετήσια, %)
Δ (ετήσια, %)
Δ (ετήσια, %)

‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐

Οκτ‐14
Οκτ‐14
Οκτ‐14
Οκτ‐14

‐4.34%
‐11.00%
‐3.73%
‐4.30%

Σεπ‐14
Σεπ‐14
Σεπ‐14
Σεπ‐14

‐4.34%
‐10.89%
‐4.11%
‐3.61%

Αυγ‐14
Αυγ‐14
Αυγ‐14
Αυγ‐14

‐7.64%
‐30.80%
‐4.79%
‐4.64%

Σεπ‐13
Σεπ‐13
Σεπ‐13
Σεπ‐13

Δείκτες Εμπιστοσύνης
Οικονομικό Κλίμα ‐ Συγκεντρωτικός Δείκτης Εμπιστ.
Βιομηχανία
Υπηρεσίες
Καταναλωτές
Λιανικού Εμπορίου
Κατασκευές

μονάδ. δεικτ.
μονάδ. δεικτ.
μονάδ. δεικτ.
μονάδ. δεικτ.
μονάδ. δεικτ.
μονάδ. δεικτ.

‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐

Νοε‐14
Νοε‐14
Νοε‐14
Νοε‐14
Νοε‐14
Νοε‐14

102.2
‐0.6
15.8
‐50.9
5
‐21.2

Οκτ‐14
Οκτ‐14
Οκτ‐14
Οκτ‐14
Οκτ‐14
Οκτ‐14

99.3
‐5.4
14.8
‐55.8
‐2.5
‐32.7

Σεπ‐14
Σεπ‐14
Σεπ‐14
Σεπ‐14
Σεπ‐14
Σεπ‐14

91.7
‐9.9
‐7.1
‐66.2
‐22.8
‐37.1

Οκτ‐13
Οκτ‐13
Οκτ‐13
Οκτ‐13
Οκτ‐13
Οκτ‐13

Μεταβλητές

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ. ΣΤΑΤ), Τράπεζα της Ελλάδος, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών και Προβλέψεων ‐ Eurobank (Eurobank Research).
Ο πίνακας βρίσκεται σε καθεστώς αναδιάρθρωσης. Στα επόμενα τεύχη του φυλλαδίου 7ημέρες ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ θα έχει παρόμοια μορφή με την αντίστοιχη του πρόσφατου παρελθόντος.
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