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Ελληνική Οικονομία 

Καθώς οδεύουμε προς την ολοκλήρωση της 
τουριστικής περιόδου του 2016 θα ήταν σκόπιμο να 
διερευνήσουμε το αποτύπωμα και τη συμβολή της 
εφετινής πορείας του κλάδου αυτού σε δύο πτυχές 
της πραγματικής οικονομίας, το ισοζύγιο των 
εξωτερικών συναλλαγών και την απασχόληση.   

Α. Επισκόπηση των διαθεσίμων στοιχείων. Η γενική 
εικόνα. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Συνδέσμου Ελληνικών 
Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) επιβεβαιώθηκε η 
αρχική εκτίμηση για ισχυροποίηση της τουριστικής 
κινήσεως το 2016, λόγω της ενισχύσεως των 
κρατήσεων της «τελευταίας στιγμής», τόσο τον 
Ιούλιο, όσο και τον Αύγουστο (Γράφημα 1).  

Ειδικότερα οι διεθνείς αφίξεις, στα αεροδρόμια της 
χώρας, αυξήθηκαν κατά 6,4% τον Αύγουστο 2016, 
σε ετήσια βάση, (Αύγουστος 2015: +4,8%), ύστερα 
από τη σημαντική αύξηση του Ιουλίου κατά 9,2%. Η 
θετική αυτή τάση επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία 
της Τραπέζης Ελλάδος που περιλαμβάνει το σύνολο 
της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κινήσεως, η οποία 
αυξήθηκε τον Ιούλιο κατά 5,8% (Ιούλιος 2015: 
+4,4%). Λόγω των αξιοσημείωτων αυξήσεων των 
δύο αυτών μηνών, οι αεροπορικές αφίξεις στο 
οκτάμηνο του 2016 σημείωσαν θετική ετήσια 
μεταβολή κατά 6,5%, έναντι ανόδου κατά 6,0% στην 
ίδια περίοδο του 2015. Είναι αξιοσημείωτο ότι παρά 
τη μείωση των οδικών αφίξεων κατά 3,8% στο 
οκτάμηνο του 2016, συνολικά οι αεροπορικές και 
οδικές αφίξεις παρουσίασαν αύξηση κατά 2,1% σε 
σχέση με το οκτάμηνο του 2015.  

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το 2016 
αναμένεται να είναι ικανοποιητική χρονιά για τον 
τουρισμό, μολονότι η Ελλάδα βρίσκεται στο 
επίκεντρο της προσφυγικής κρίσεως. Και τούτο διότι 
διατηρεί το συγκριτικό της πλεονέκτημα ως ασφαλής 
τουριστικός προορισμός σε σχέση με γείτονες 
ανταγωνίστριες χώρες, όπως η Τουρκία. Σημειώνεται 
ότι η Τουρκία συνέχισε να καταγράφει και τον Ιούλιο 
κάθετη πτώση των αφίξεων ξένων επισκεπτών κατά  
37%, σε ετήσια βάση. 

 

 

Β. Το αποτύπωμα στις εξωτερικές συναλλαγές 

Από το 2014, παρατηρείται μικρότερη αύξηση στις 
ταξιδιωτικές εισπράξεις σε σχέση με τις αφίξεις, ενώ 
και στο επτάμηνο του 2016, σύμφωνα με τα 
τελευταία στοιχεία της Τραπέζης Ελλάδος, οι 
εισπράξεις παρουσίασαν αισθητή υποχώρηση σε 
ετήσια βάση κατά 4,8%, έναντι αυξήσεως των 
αφίξεων κατά 1,1%. Το γεγονός αυτό δύναται να 
ερμηνευθεί σε μεγάλο βαθμό από το συνδυαστικό 
αποτέλεσμα των κάτωθι παραγόντων:  

ι) Της πτώσεως της δαπάνης ανά ταξίδι συνολικά 
των ξένων επισκεπτών,  

ιι) Της μεταβολής στη σύνθεση των τουριστών ανά 
χώρα προελεύσεως και  

ιιι) Της εξελίξεως της δαπάνης ανά τύπο ταξιδιού 
(μεμονωμένοι ταξιδιώτες/ οργανωμένα ταξίδια).  

Ειδικότερα, η μέση δαπάνη ανά ταξίδι έχει μειωθεί 
σταδιακά, την περίοδο της οικονομικής κρίσεως, από 
€640 το 2010 σε €541 το 2015 και σε €542 στo 
επτάμηνο του 2016 έναντι €579 στο επτάμηνο του 
2015. H κάμψη αυτή οφείλεται εν μέρει στη σταδιακή 
μείωση της μέσης διάρκειας παραμονής μη κατοίκων 
στην Ελλάδα από 9,3 διανυκτερεύσεις το 2010 σε 
7,2 το 2015. Επιπλέον, μπορεί ενδεχομένως να 
οφείλεται και στις χαμηλότερες τιμές που ίσως 
προσφέρουν οι επιχειρήσεις του κλάδου τουρισμού 
στην Ελλάδα προκειμένου να προσελκύσουν 
αλλοδαπούς επισκέπτες, στην προσπάθεια να 
αντισταθμίσουν τις απώλειες από τον εγχώριο 
τουρισμό. Σημειώνεται ότι, οι διανυκτερεύσεις των 
ελλήνων ταξιδιωτών στα καταλύματα της χώρας 
αποτελούσαν το 2010 το 29% των συνολικών 
διανυκτερεύσεων και έως το 2015 μειώθηκαν 
σταδιακά στο 20%.  

Από την ανάλυση των αφίξεων ανά χώρα 
προελεύσεως (εξαιρουμένης της κρουαζιέρας) 
παρατηρείται και αλλαγή στη σύνθεση των ξένων 
επισκεπτών από το 2014 με ενίσχυση του αριθμού 
των επισκεπτών από τις βαλκανικές χώρες* 
(Γράφημα 2), που εν γένει δαπανούν λιγότερα 
χρήματα σε σχέση με τους επισκέπτες από τις χώρες 
της Ευρωζώνης.  

 

*Περιλαμβάνονται: Αλβανία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Σλοβενία, Κροατία, Σερβία, ΠΓΔΜ 
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Γράφημα 2. Διάρθρωση Αφίξεων ανά Περιοχή 
Προελεύσεως και Εξέλιξη Δαπάνης ανά Ταξίδι

Ευρωζώνη Βαλκανικές Χώρες
ΗΠΑ Ην. Βασίλειο
Ρωσία Λοιπές Χώρες
Δαπάνη ανά Ταξίδι (σε €, δεξ. αξ.)

Πηγές:
Τράπεζα Ελλάδος,

ΕΛΣΤΑΤ, Υπολογισμοί Alpha Bank
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Πιο συγκεκριμένα, οι ξένοι επισκέπτες από τις 
βαλκανικές χώρες αποτελούσαν την περίοδο 2010-
2013 το 20%-22% του συνόλου των αλλοδαπών 
επισκεπτών, ποσοστό που αυξήθηκε στο 29% το 
2015. Αντίθετα, η αναλογία των αφίξεων από τις 
χώρες της ζώνης του Ευρώ στο σύνολο των διεθνών 
αφίξεων ακολουθεί πτωτική πορεία από το 2010 έως 
το 2015, ήτοι από 41% στο 35%. Επίσης ειδικά το 
2014 και 2015 παρατηρήθηκε μείωση του ποσοστού 
των Ρώσων επισκεπτών, οι όποιοι δαπανούν 
περισσότερα χρήματα ανά ταξίδι από το μέσο όρο 
(μέση δαπάνη ανά ταξίδι 2015: Ρώσοι €822, έναντι 
μέσου όρου: €541). Το ποσοστό των Ρώσων 
επισκεπτών στο σύνολο αναμένεται να ανακάμψει το 
2016 καθώς οι αφίξεις από Ρωσία αυξήθηκαν κατά 
19,3% στο επτάμηνο, αν και εκτιμάται ότι δεν θα 
φθάσει το ποσοστό του 2013, ήτοι 8% επί των 
συνολικών αφίξεων. 

 

Τέλος, όπως παρατηρείται στο Γράφημα 3,  ειδικά 
την περίοδο 2013-2015 σημειώθηκε σημαντική 
αύξηση των μεμονωμένων ταξιδιωτών κατά 56% 
(από 13,1 εκατομμύρια άτομα σε 20,5),  των οποίων, 
ωστόσο, η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 
15% (από €583 σε  €493). Αντίθετα, οι αφίξεις των 
επισκεπτών μέσω οργανωμένων ταξιδίων μειώθηκαν 
κατά 20% και παρότι η μέση δαπάνη ανά ταξίδι 
αυξήθηκε κατά 11% περίπου, δεν μπόρεσαν να 
αντισταθμίσουν τις απώλειες εσόδων από τους 
μεμονωμένους ταξιδιώτες. Σημειώνεται ότι οι αφίξεις 
από οργανωμένα ταξίδια αποτελούσαν το 2015  
μόλις το  21,5% των συνολικών αφίξεων 
(συμπεριλαμβανομένης της κρουαζιέρας).  

 

Γ. Το αποτύπωμα στην απασχόληση. 

Σύμφωνα με την τελευταία δημοσιευμένη έρευνα 
εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ  με στοιχεία 
δευτέρου τριμήνου 2016 προκύπτει ότι οι κλάδοι του 
τουρισμού (παροχή υπηρεσιών εστίασης και 
καταλύματος)  και της  μεταποιήσεως ενίσχυσαν την 
απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα περισσότερο από 
κάθε άλλο κλάδο κατά 18 χιλιάδες άτομα έκαστος, 
αύξηση κατά 5,5% σε σχέση με το αντίστοιχο 
τρίμηνο του 2015.  

Επιπλέον, εάν εξετασθούν όλοι οι υποκλάδοι που 
σχετίζονται έμμεσα ή άμεσα με την παροχή 
τουριστικών υπηρεσιών, κατά το δεύτερο τρίμηνο 
του 2016 οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε  551 

χιλιάδες, αυξημένοι κατά 10,3% ή κατά 51 χιλιάδες 
σε ετήσια βάση. Στον ευρύτερο κλάδο του 
τουρισμού, τη μεγαλύτερη συμβολή στην αύξηση της 
απασχολήσεως το δεύτερο τρίμηνο του 2016, σε 
ετήσια βάση, παρουσίασαν οι υποκλάδοι των  
μεταφορών κατά 22 χιλιάδες άτομα 
(συμπεριλαμβανομένων των υποστηρικτικών 
υπηρεσιών μεταφορών) και της εστιάσεως κατά 12  
χιλιάδες (Γράφημα 4). Συνολικά στο δεύτερο τρίμηνο 
2016 ο ευρύτερος κλάδος του τουρισμού 
συνεισέφερε το 66% της αυξήσεως της 
απασχολήσεως στην οικονομία. 

 

Δ. Συμπερασματικές παρατηρήσεις 

Οι αφίξεις τουριστών αναμένεται να ανακάμψουν 
συνολικά στο έτος, παρά την αρνητική εικόνα μέχρι 
και το πρώτο εξάμηνο του 2016, λόγω της 
ενισχύσεως των διεθνών αφίξεων τον Ιούλιο και 
Αύγουστο. Η θετική αυτή εξέλιξη στον κλάδο του 
τουρισμού αντικατοπτρίζεται στην αγορά εργασίας 
μέσω της ενισχύσεως της απασχολήσεως στον 
κλάδο, αδυνατεί ωστόσο να στηρίξει αντιστοίχως και 
το ισοζύγιο των τρεχουσών συναλλαγών, καθώς οι 
ταξιδιωτικές εισπράξεις έχουν απολέσει τη δυναμική 
τους για τους λόγους που εξηγήσαμε παραπάνω. Ο 
Σεπτέμβριος και σε μικρότερο βαθμό ο Οκτώβριος, 
αναμένεται να είναι κρίσιμοι μήνες, δεδομένου ότι η 
επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου θα είναι 
καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη των 
ταξιδιωτικών εισπράξεων. 

 

 
 

Εξέλιξη της απασχόλησης και ανεργίας στο 
δεύτερο τρίμηνο του 2016: Συνεχίζεται η βελτίωση 
της αγοράς εργασίας, σύμφωνα με τα τριμηνιαία 
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Ειδικότερα, η απασχόληση 
αυξήθηκε σημαντικά στο δεύτερο τρίμηνο του 2016 
κατά 77,1 χιλ. άτομα, σε ετήσια βάση, ή κατά 2,1%, 
έναντι αύξησης κατά 2,4% στην αντίστοιχη περίοδο 
του 2015.  

Σημειώνεται ότι, τόσο στα τέσσερα τρίμηνα του 2015, 
όσο και στα δύο πρώτα του 2016 καταγράφηκαν 
θετικοί ρυθμοί αύξησης της απασχόλησης. Εντούτοις 
ο σημερινός αριθμός των απασχολουμένων (δεύτερο 
τρίμηνο 2016: 3.702,6 χιλ.) υπολείπεται 
χαρακτηριστικά των 4.637,3 χιλ. που καταγράφηκε 
στο δεύτερο τρίμηνο του 2008.  
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Γράφημα 3. Αφίξεις ανα Τύπο Ταξιδιού  και Μέση 
Δαπάνη ανα Ταξίδι
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Γράφημα 4. Απασχολούμενοι Άμεσα ή Έμμεσα, στον 
Τουρισμό, Β' Τρίμηνο (χιλ. άτομα)
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Ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε αισθητά στο 
δεύτερο τρίμηνο του 2016 κατά 68,0 χιλ. ή κατά 
5,8%, έναντι πτώσης κατά 100,0 χιλ. (-7,8%) στην 
αντίστοιχη περίοδο του 2015.  

Κατά συνέπεια το ποσοστό των ανέργων 
υποχώρησε σε 23,1% του εργατικού δυναμικού στο 
δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, από 24,9% 
στο προηγούμενο τρίμηνο και 24,6% στο αντίστοιχο 
δεύτερο τρίμηνο του 2015, ενώ το μέσο ποσοστό 
ανεργίας στο πρώτο εξάμηνο του 2016 περιορίσθηκε 
στο 24,0%, από 25,6% στην αντίστοιχη περίοδο του 
2015.  

Η αύξηση της απασχόλησης οφείλεται στη σημαντική 
άνοδο της μισθωτής απασχόλησης κατά 3,9% στο 
δεύτερο τρίμηνο του 2016, έναντι αύξησης κατά 
2,8% στην αντίστοιχη περίοδο του 2015. Η αύξηση 
της μισθωτής απασχόλησης οφείλεται στην αύξηση 
της απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα κατά 4,4%, 
έναντι 6,1% στο δεύτερο τρίμηνο του 2015 και εκ 
δευτέρου στην αύξηση των απασχολούμενων στον 
δημόσιο τομέα κατά 2,7%, έναντι μείωσης κατά 3,4% 
στο δεύτερο τρίμηνο του 2015.  

Η καθαρή ροή της μισθωτής απασχόλησης στον 
ιδιωτικό τομέα (σύστημα ΕΡΓΑΝΗ) στο οκτάμηνο του 
2016 ανήλθε στις 237.817 νέες θέσεις εργασίας 
(αποτελώντας την υψηλότερη επίδοση πρώτου 
επταμήνου από το 2001 μέχρι σήμερα) 
υπερβαίνοντας τις καθαρές θετικές ροές του 
οκτάμηνο του 2015 κατά 51.793 νέες θέσεις. 
Ωστόσο, στον Αύγουστο σημειώθηκε για πρώτη 
φορά αρνητικό ισοζύγιο στις ροές μισθωτής 
απασχόλησης (-16,1 χιλ.) ύστερα από έξι 
συνεχόμενους μήνες στους οποίους το ισοζύγιο 
ροών μισθωτής απασχόλησης είχε θετικό πρόσημο.  

Ο αριθμός των απασχολούμενων στον δημόσιο 
τομέα έφθασε τις 790,7 χιλ. (μόνιμοι 720,7, 
προσωρινοί 70,0) στο δεύτερο τρίμηνο του 2016, 
έναντι 769,6 χιλ. στο δεύτερο τρίμηνο του 2015, 
796,4 χιλ. στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2014 και 986,9 
χιλ. το β’ τρίμηνο του 2010. Επισημαίνεται, πάντως, 
η σημαντική αύξηση των μισθωτών στον δημόσιο 
τομέα με προσωρινή απασχόληση κατά 16,9% στο 
δεύτερο τρίμηνο του 2016 (δεύτερο τρίμηνο 2015: -
14,1%), έναντι αύξησης κατά 1,5% των μονίμων 
(δεύτερο τρίμηνο 2015: -2,3%).  

 

Βελτιώθηκε και το ποσοστό απασχόλησης για την 
ηλικιακή ομάδα 15 ετών και άνω σε 40,2% στο 

δεύτερο τρίμηνο του 2016 από 39,2% και 38,1% στα 
αντίστοιχα τρίμηνα του 2015 και 2014, γεγονός που 
υποδηλώνει ότι η οικονομία αρχίζει να παράγει νέες 
θέσεις εργασίας. Θετικά κινήθηκε ακόμη και ο δείκτης 
οικονομικής εξάρτησης, που δείχνει πόσα άτομα που 
δεν παράγουν συντηρεί κάθε απασχολούμενος, στο 
1,5 στο δεύτερο τρίμηνο του 2016 από 1,6 το 
δεύτερο τρίμηνο του 2015, έναντι  μονάδος το 
δεύτερο τρίμηνο του 2008.   

Βελτιώθηκε επίσης οριακά και το ποσοστό 
προσωρινής εργασίας (ως προς το σύνολο των 
μισθωτών 15-4 ετών) στο 12,1% στο δεύτερο 
τρίμηνο του 2016 από 12,3% στο αντίστοιχο τρίμηνο 
του 2015, έναντι 13,0% το δεύτερο τρίμηνο του 
2010, καθώς σημειώνεται αύξηση των 
απασχολούμενων με πλήρη απασχόληση.   

Από πλευράς τομέων οικονομικής δραστηριότητας, ο 
πρωτογενής τομέας μείωσε τη συμμετοχή του στη 
συνολική απασχόληση σε 12,7% στο δεύτερο 
τρίμηνο του 2016, από 13,0% και 13,4% στα 
αντίστοιχα τρίμηνο του 2015 και το 2014. Το 
ποσοστό συμμετοχής του δευτερογενούς τομέα 
υποχώρησε στο 15,4%, έναντι 14,9% στο δεύτερο 
τρίμηνο του 2015, ενώ η απασχόληση στον 
τριτογενή τομέα αυξήθηκε κατά 1,7% στο δεύτερο 
τρίμηνο του 2016 (δεύτερο τρίμηνο 2015: +3,3%), με 
αποτέλεσμα και αναλογεί στο 71,8% της συνολικής 
απασχόλησης, από 72,1% που συμμετείχε στο 
δεύτερο τρίμηνο του 2015.  

 

Αναφορικά με την εξέλιξη της απασχόλησης σε 
κλαδικό επίπεδο, οι συνολικές υπηρεσίες του 
τουρισμού  σημείωσαν σημαντική αύξηση κατά 
10,3% στο δεύτερο τρίμηνο του 2016, έναντι 
αύξησης κατά 3,1% την αντίστοιχη περίοδο του 
2015. Είναι ενδεικτικό ότι οι απασχολούμενοι στις 
υπηρεσίες τουρισμού αντιπροσωπεύουν το 14,9% 
της συνολικής απασχόλησης της χώρας, έναντι 
13,8% και 13,7% στο δεύτερο τρίμηνο του 2015 και 
2014. Επίσης στην αύξηση της συνολικής 
απασχόλησης συνεισέφεραν κυρίως και οι κλάδοι 
της μεταποίησης (+5,5%), των υπηρεσιών 
ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου (+18,7%) 
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και των κατασκευών (+3,5%), λόγω της 
δραστηριότητας στα έργα βασικής υποδομής.  

Σχετικά με τη διάρκεια χρόνου της ανεργίας, η 
μείωση της συνοδεύθηκε από μείωση των 
μακροχρόνια ανέργων στο 16,7% του εργατικού 
δυναμικού στο δεύτερο τρίμηνο του 2016, έναντι 
18,0% στο δεύτερο τρίμηνο του 2015.  

Παράλληλα, με τη μείωση των μακροχρόνια ανέργων 
μειώθηκε και αριθμός των «νέων» ανέργων, δηλαδή 
αυτών που δεν έχουν εργασιακή εμπειρία, σε 238,5 
χιλ. στο δεύτερο τρίμηνο του 2016, από 277,4 χιλ. 
στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2015.  

Όπως προκύπτει από το Γράφημα υπάρχει μια 
αρνητική σχέση μεταξύ των ποσοστών των «νέων 
ανέργων» και των μακροχρόνια ανέργων μετά το 
δεύτερο τρίμηνο του 2009. Συνεπώς με την μείωση 
του ποσοστού ανεργίας, ο αριθμός των «νέων 
ανέργων» ως ποσοστό των ανέργων μειώνεται, ενώ 
ο αριθμός των μακροχρόνια ανέργων ως ποσοστό 
των ανέργων αυξάνεται. 

 

Η μείωση του ποσοστού ανεργίας συνδυάστηκε από 
ευνοϊκές μεταβολές στη σύνθεση των ανέργων ανά 
ηλικία. Συγκεκριμένα, το ποσοστό ανεργίας 
υποχωρεί σημαντικά σε όλες τις ηλικιακές ομάδες 
στο 2016 σε σχέση με το 2015.  

Ειδικότερα το ποσοστό ανεργίας των νέων 15-24 
ετών μειώθηκε σε 49,1% στο δεύτερο τρίμηνο, στο 
αντίστοιχο του 2015. Στην ηλικιακή κατηγορία 25-29 
ετών περιορίσθηκε αρκετά σε 32,6% από 35,7% στο 

αντίστοιχο τρίμηνο του 2015. Τέλος στις κρίσιμες 
ηλικίες 30-44 έτη το ποσοστό των ανέργων 
υποχώρησε σε 21,5% του εργατικού τους δυναμικού 
από 23,8% στο δεύτερο τρίμηνο του 2015. 

 

Ευνοϊκά κινήθηκαν και οι πηγές συντήρησης των 
νοικοκυριών. Συγκεκριμένα, τα εισοδήματα από 
εργασία αυξήθηκαν κατά 2,4%, σε ετήσια βάση, στο 
δεύτερο τρίμηνο του 2016, έναντι αύξησης κατά 
2,1% στο ίδιο τρίμηνο του 2015. Κατά συνέπεια, η 
αναλογία των εσόδων από εργασία αυξήθηκε στο 
δεύτερο τρίμηνο 2016 στο 58,8%, έναντι 57,2% στην 
αντίστοιχη περίοδο του 2015. Μειώθηκαν επίσης 
σημαντικά τα εισοδήματα από συντάξεις αναπηρίας 
κατά 11,8%, με τον εξορθολογισμό του συστήματος 
της πιστοποίησης αναπηρίας, στο δεύτερο τρίμηνο 
του 2016, έναντι αύξησης κατά 1,0% στο  αντίστοιχο 
τρίμηνο του 2015 και μειώθηκαν οι πηγές 
συντήρησης από άλλα άτομα του νοικοκυριού κατά 
2,0% στο πρώτο τρίμηνο του 2016, έναντι μείωσης 
κατά 6,6% στην αντίστοιχη περίοδο του 2015. Τέλος 
επισημαίνεται η καθοδική πορεία των εισοδημάτων 
από κινητή ή ακίνητη περιουσία με βραδύτερο, 
εντούτοις ρυθμό το 2016 (δεύτερο τρίμηνο 2016:                  
-3,2%, δεύτερο τρίμηνο 2015: -6,1%). 

 
 

 
 
Το επενδυτικό ενδιαφέρον ως ήταν αναμενόμενο 
επικεντρώθηκε στη διήμερη συνεδρίαση της 
Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής (FOMC) της 
Ομοσπονδιακής Τραπέζης των ΗΠΑ (Fed) στις 20-
21 Σεπτεμβρίου. Η Fed όπως ήταν προσδοκώμενο 
δεν προέβη σε αύξηση των επιτοκίων της, 
προτιμώντας να αξιολογήσει την οικονομική 
συγκυρία με ενδελεχή τρόπο. 
 
Η πλειονότητα της αγοράς εκτιμά ότι η 
πολυσυζητημένη επιτοκιακή άνοδος θα 
πραγματοποιηθεί από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα 
των ΗΠΑ, τον ερχόμενο Δεκέμβριο. Ωστόσο, θα 
πρέπει να σημειωθεί ότι τα οικονομικά μεγέθη τα 
οποία παρακολουθεί στενά η Fed παρά τη βελτίωση 
που παρουσιάζουν συνεχίζουν να απέχουν 
σημαντικά από τα επιθυμητά επίπεδα που εκείνη 
έχει θέσει.  
 
Σε διάστημα μεγαλύτερο των επτά ετών ο 
πληθωρισμός συνεχίζει να διαμορφώνεται  κάτω από 
τον επιθυμητό στόχο του 2% που έχει θεσπίσει η 
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Ομοσπονδιακή Τράπεζα, υποδεικνύοντας εμμέσως 
ότι η οικονομία των ΗΠΑ αναπτύσσεται σε 
χαμηλότερο του δυνητικού επίπεδο. 
 
Οι τιμές καταναλωτή τον Αύγουστο ήσαν 1,1% 
υψηλότερες από τον προηγούμενο χρόνο, όταν στις 
αρχές του έτους ήταν 1,4%. Η μέχρι σήμερα πορεία 
των τιμών καταναλωτή οδηγεί στην εικόνα ότι η Fed 
ενδεχομένως να μην κατορθώσει να επιτύχει τον 
στόχο της. Στο ίδιο συμπέρασμα συνηγορούν 
άλλωστε και οι τρέχουσες αποδόσεις των κρατικών 
ομολόγων, καθώς υποδεικνύουν ότι η αγορά 
αναμένει ότι ο πληθωρισμός θα διαμορφωθεί, σε 
μέσα επίπεδα χαμηλότερα του 2% για τα επόμενα 
πέντε έως δέκα χρόνια. 
 
Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ,  θα πρέπει να 
κινηθεί προς την κατεύθυνση μιας νομισματικής 
πολιτικής που θα υπερθερμάνει την οικονομία και θα 
οδηγήσει σε πληθωρισμό υψηλότερα του τεθέντος 
στόχου 2%.  Είναι σαφές ότι απαιτείται η συνδρομή 
της δημοσιονομικής πολιτικής, προκειμένου η 
οικονομία των ΗΠΑ να επιτύχει βιώσιμο αναπτυξιακό 
ρυθμό, καθώς η τόνωση της οικονομίας 
αποκλειστικά με τη χρήση της νομισματικής 
πολιτικής δεν αξιολογείται ως επιτυχής.  
 
Επιπροσθέτως, η Fed δεν έχει κατορθώσει ακόμα να 
επιτύχει τη μέγιστη απασχόληση με την ανεργία να  
διαμορφώνεται στο επίπεδο των πρώτων μηνών του 
2008.  
 
Η άνοδος των επιτοκίων κατά μισή ποσοστιαία 
μονάδα όποτε και αν αυτή πραγματοποιηθεί δεν 
αναμένεται να αιφνιδιάσει τις αγορές, αφού επί 
μακρό χρονικό διάστημα έχουν εξοικειωθεί με αυτό 
το ενδεχόμενο. Οι αγορές αντιδρούν με νευρικότητα, 
καθώς δεν μπορούν να προδιαγράψουν τον τρόπο 
συνέχισης αυτής της ανοδικής πορείας. Ωστόσο, δεν 
πρέπει να υπολογίζεται σημαντική αύξηση του 
ρυθμού μεταβολής των επιτοκίων, καθώς τόσο η 
οικονομία των ΗΠΑ, όσο και η παγκόσμια οικονομία, 
βρίσκονται σε διαδικασία "χαμηλής πτήσης", με την 
ταχύτητα μεγέθυνσης σε μέτριο ρυθμό και τον 
πληθωρισμό να διατηρείται σε χαμηλό επίπεδο. 
 
Η άνοδος των επιτοκίων θα διαδραματίσει 
καθοριστικό ρόλο στο απώτερο μέλλον και ιδίως 
στην περίπτωση που η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των 
ΗΠΑ κληθεί να αντιμετωπίσει μια νέα υφεσιακή 
κατάσταση οπότε θα έχει τη δυνατότητα να κάνει 
χρήση της νομισματικής της πολιτικής.  Σε αντίθετη 
περίπτωση δεν θα έχει πολλές επιλογές και το 
πιθανότερο να κινηθεί στα μονοπάτια των άλλων 
κεντρικών τραπεζών που ήδη εφαρμόζουν 
προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης των οποίων η 
α[αποτελεσματικότητα δέχεται έντονη κριτική. 
 
Η σκέψη της Fed για αύξηση των επιτοκίων της 
αναμένεται να επιδράσει θετικά στο πρόγραμμα 
ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τραπέζης (ΕΚΤ), αφού η προσδοκώμενη άνοδος 
των επιτοκίων θα αρχίσει να οδηγεί σε αύξηση των 

αποδόσεων και κατά συνέπεια θα μεγαλώσει την 
λίστα των επιλέξιμων ομολόγων. Είναι σαφές ότι η 
μείωση των επιτοκίων σε αρνητικά επίπεδα, έχει 
οδηγήσει πολλούς ομολογιακούς τίτλους σε αρνητικό 
πρόσημο αποδόσεων. Οι αρνητικές αποδόσεις 
περιορίζουν τις επιλεκτικές δυνατότητες της ΕΚΤ,  
καθώς το θεσμικό της πλαίσιο δεν επιτρέπει 
τοποθετήσεις σε αυτό το είδος τίτλων. Ωστόσο, μια 
άνοδος των αποδόσεων στις ΗΠΑ θα συμπαρασύρει 
και τις αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων, 
γεγονός που θα επιτρέψει στην ΕΚΤ να διασφαλίσει 
ότι στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης θα 
μπορούν να συμμετέχουν περισσότερα περιουσιακά 
στοιχεία. 
 
Είναι σαφές ότι είναι δύσκολο για μια κεντρική 
τράπεζα να μένει αμέτοχη, όταν η οικονομία της 
χώρα της καλείται να αντιμετωπίσει κίνδυνους 
ικανούς να επιφέρουν επιβράδυνση της οικονομικής 
δραστηριότητας. Ωστόσο, η παρατεταμένη εξάρτηση 
από τις πολιτικές μιας κεντρικής τραπέζης δεν είναι 
πανάκεια για έξοδο από μια υφεσιακή κατάσταση. Οι 
εθνικές κυβερνήσεις θα πρέπει να ανταποκριθούν 
και εκείνες στο ρόλο τους δίδοντας έμφαση στις 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και στην ευέλικτη 
άσκηση δημοσιονομικής πολιτικής.  
 

 
 

▼ 
ΗΠΑ 

 
Πληθωρισμός 

Σύμφωνα με τα μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία, σε 
ετήσια βάση, ο ΔΤΚ αυξήθηκε στο 1,1% τον 
Αύγουστο, από 0,8% τον Ιούλιο. Ο ΔΤΚ αναμένεται 
να ενισχυθεί καθώς το αποτέλεσμα βάσης για την 
τιμή της ενέργειας φθίνει. Επιπλέον, ο ΔΤΚ 
ενισχύεται από τον ρυθμό αύξησης του κόστους 
διαμονής, ο οποίος διατηρείται σε υψηλό επίπεδο 
εξαιτίας της υπερβάλλουσας ζήτησης κατοικιών. Ο 
δομικός πληθωρισμός (ΔΤΚ εξαιρουμένων των τιμών 
των τροφίμων και της ενέργειας) αυξήθηκε ελαφρώς, 
στο 2,3% τον Αύγουστο, από 2,2% τον Ιούλιο. Η 
μείωση αυτή ήταν αποτέλεσμα της υποχώρησης των 
αποπληθωριστικών πιέσεων από την τιμή της 
ενέργειας (Αύγουστος: -9,2%, Ιούλιος: - 10,9%). 
 

 
 
Λιανικές πωλήσεις 
Οι λιανικές πωλήσεις μειώθηκαν τον Αύγουστο, κατά 
0,3% σε μηνιαία βάση, μετά από αύξηση 0,1% τον 
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Ιούλιο. Επιπλέον, αφαιρουμένων των οχημάτων, τα 
οποία παρουσιάζουν έντονη μεταβλητότητα, οι 
λιανικές πωλήσεις μειώθηκαν κατά 0,1%. Σε ετήσια 
βάση, ο ρυθμός αύξησης των λιανικών πωλήσεων 
επιβραδύνθηκε στο 1,9% τον Αύγουστο, από 2,4% 
τον Ιούλιο. Οι λιανικές πωλήσεις, παρότι αποτελούν 
μικρό μέρος της συνολικής δαπάνης των 
νοικοκυριών, παρουσιάζουν ισχυρή συσχέτιση με 
την ιδιωτική κατανάλωση, η οποία αποτελεί το 70% 
του ΑΕΠ και την κινητήριο δύναμη της ανάκαμψης 
για το 2016. Συνεπώς, οι υποτονικές λιανικές 
πωλήσεις τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, 
προοιωνίζονται αποδυνάμωση της καταναλωτικής 
δαπάνης και της συμβολής της στην άνοδο του ΑΕΠ 
το τρίτο τρίμηνο του 2016. 
 

 
 
Βιομηχανική παραγωγή 

Η βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε τον Αύγουστο, 
κατά 0,4% σε μηνιαία βάση, ενώ οι αναλυτές 
ανέμεναν μικρότερη μείωση, περί το 0,2%. Σε ετήσια 
βάση η βιομηχανική παραγωγή σημείωσε την 
δωδέκατη κατά σειρά μείωση, τον Αύγουστο, ίση με 
1,1%. Σημειώνεται η πτώση της παραγωγής του 
εξορυκτικού κλάδου, κατά 9,3% σε ετήσια βάση, 
αποτέλεσμα της διατήρησης της τιμής της ενέργειας 
σε χαμηλό επίπεδο τα τελευταία δύο έτη, χωρίς να 
υπάρχει προοπτική ανόδου της. Επιπλέον, ο 
μεταποιητικός κλάδος, ο οποίος συνιστά το 12% της 
οικονομίας των ΗΠΑ, έχει καταγράψει μείωση κατά 
0,4% σε ετήσια βάση, εξαιτίας της υποτονικής 
ζήτησης από την αλλοδαπή. Σε ετήσια βάση, μόνο η 
παραγωγή αγαθών κοινής ωφέλειας είναι αυξημένη, 
κατά 1,7%. Επίσης, ο βαθμός αξιοποίησης του 

εργοστασιακού δυναμικού, μειώθηκε στο 75,5%, 
ενισχύοντας την πτωτική τάση των τελευταίων δύο 
ετών (βλ. Διάγραμμα). Η μείωση της βιομηχανικής 
παραγωγής και των λιανικών πωλήσεων τον 
Αύγουστο, δείχνουν ότι πιθανώς η ανάκαμψη κατά 
το δεύτερο εξάμηνο του 2016, να είναι ασθενέστερη 
της αναμενομένης. 
 

 
 

 
 
Αγορά κατοικίας  
Η έναρξη νέων κατοικιών τον Αύγουστο μειώθηκε 
κατά 5,8% σε μηνιαία βάση, πολύ περισσότερο του 
αναμενομένου (-1,7%). Σε ετήσια βάση, η έναρξη 
νέων κατοικιών αυξήθηκε κατά 0,9%. Επιπλέον, τον 
Αύγουστο, οι άδειες νέων οικοδομών μειώθηκαν 
ελαφρώς σε μηνιαία βάση, κατά 0,4%, και κατά 2,3% 
σε ετήσια. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι, παρά τη 
διατήρηση των επιτοκίων σε χαμηλά επίπεδα, την 
ενίσχυση των εισοδημάτων των νοικοκυριών και την 
άνοδο των ενοικίων, που επαυξάνουν το κίνητρο των 
νοικοκυριών να προβούν σε αγορά κατοικίας, η 
αγορά κατοικίας φαίνεται να αποδυναμώνεται. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι, το δεύτερο τρίμηνο του 2016, για 
πρώτη φορά μετά το πρώτο τρίμηνο του 2014, ο 
ρυθμός αύξησης των επενδύσεων για κατοικίες (σε 
ετήσια βάση) κατέστη αρνητικός, αφαιρώντας 0,3 πμ 
από τον ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ. 
 

 
 
Δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης του University 
of Michigan 

Ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης του 
University of Michigan (πρώτη εκτίμηση) παρέμεινε 
αμετάβλητος, στις 89,8 μονάδες τον Σεπτέμβριο, ενώ 
οι αναλυτές ανέμεναν ελαφρά άνοδό του στις 90,6 
μονάδες. Παρά τη στασιμότητα του δείκτη, είναι 
αυξημένος σε σχέση με το προηγούμενο έτος. 
Επιπλέον, οι καταναλωτές παραμένουν σχετικά 
αισιόδοξοι για τα προσωπικά τους εισοδήματα και 
την πορεία της εγχώριας οικονομίας κατά τους 
επόμενους 12 μήνες. Τα στοιχεία της έρευνας 
προοιωνίζονται ρυθμό αύξησης της καταναλωτικής 
δαπάνης σε πραγματικούς όρους κατά 2,5% το 
2016. 
 
 

▼ 
Ζώνη του Ευρώ (ΖτΕ) 

 
Πληθωρισμός 
Τον Αύγουστο, ο πληθωρισμός, σε ετήσια βάση, 
παρέμεινε στο 0,2%, παρότι καταγράφηκε 
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περαιτέρω αποδυνάμωση των αποπληθωριστικών 
πιέσεων που προκαλούν οι τιμές της ενέργειας 
(Αύγουστος: -5,6%, Ιούλιος: -6,7%). Εντούτοις, 
επιβραδύνθηκε ο πληθωρισμός για όλες τις άλλες 
κατηγορίες (τρόφιμα-ποτά-καπνός, υπηρεσίες, 
βιομηχανικά αγαθά εκτός ενέργειας). To καθαρό 
αποτέλεσμα των ανωτέρω αντίρροπων δυνάμεων 
ήταν ο δομικός πληθωρισμός να μειωθεί στο 0,8% 
τον Αύγουστο. Αναφορικά με τις πέντε μεγαλύτερες 
οικονομίες, το επίπεδο του πληθωρισμού αυξήθηκε 
στην Ολλανδία, την Ισπανία και την Ιταλία, παρέμεινε 
αμετάβλητο στη Γαλλία αλλά μειώθηκε στη Γερμανία. 
 

 
 
Βιομηχανική παραγωγή 

Η βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε τον Ιούλιο, κατά 
1,1% σε μηνιαία βάση, έναντι αύξησης κατά 0,8% 
τον Ιούνιο. Μείωση ή στασιμότητα κατέγραψαν όλες 
οι επιμέρους ομάδες της βιομηχανικής παραγωγής 
(ενέργεια, κεφαλαιουχικά, καταναλωτικά, ενδιάμεσα, 
διαρκή και μη διαρκή αγαθά). Σε ετήσια βάση, η 
βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε κατά 0,5% τον 
Ιούλιο. Μείωση κατεγράφη στις πέντε μεγαλύτερες 
οικονομίες της ΖτΕ, με αξιοσημείωτη την πτώση της 
βιομηχανικής παραγωγής στη Γερμανία, κατά 1,6%. 
Η κάμψη της βιομηχανικής παραγωγής 
αντικατοπτρίζεται και στον κινητό μέσο όρο τριών 
μηνών της ετήσιας ποσοστιαίας μεταβολής, ο οποίος 
είναι απαλλαγμένος εν πολλοίς από την 
μεταβλητότητα που χαρακτηρίζει τα στοιχεία της 
βιομηχανικής παραγωγής (Ιούλιος: 0,2%, Ιούνιος: 
1,1%). 
 

 
 
Εμπορικό Ισοζύγιο  

Σύμφωνα με τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία της 
Eurostat, το πλεόνασμα του εμπορικού ισοζυγίου 
μειώθηκε, για τρίτο συνεχή μήνα, στα €20,0 δισ. τον 
Ιούλιο, έναντι €23,8 δισ. τον Ιούνιο. Σημειώνεται ότι, 
παρότι το πλεόνασμα εμπορικού ισοζυγίου της 

Γερμανίας μειώθηκε τον Ιούλιο στα €13,7 δισ., έναντι 
€15,4 δισ. τον Ιούνιο, αυξήθηκε η βαρύτητά του στο 
συνολικό εμπορικό ισοζύγιο της ΖτΕ, στο 68,5%. Σε 
ετήσια βάση, το πλεόνασμα είναι μειωμένο κατά 
6,5%. Συγκρίνοντας το επτάμηνο του 2016 με το 
αντίστοιχο επτάμηνο του 2015, το πλεόνασμα της 
Γερμανίας, της Ιταλίας και της Ολλανδίας αυξήθηκε, 
και το έλλειμμα της Ισπανίας μειώθηκε, βελτιώνοντας 
το εμπορικό τους ισοζύγιο. Αντιθέτως, το έλλειμμα 
της Γαλλίας διευρύνθηκε εξαιτίας των μειωμένων 
εξαγωγών. 

 
Αγορά εργασίας  

Το ονομαστικό ωριαίο κόστος εργασίας, στο δεύτερο 
τρίμηνο 2016 αυξήθηκε κατά 1,0% σε ετήσια βάση, 
έναντι 1,6% το πρώτο τρίμηνο. Τα επιμέρους 
στοιχεία του ωριαίου κόστους εργασίας, ο μισθός και 
το μη μισθολογικό κόστος, αυξήθηκαν κατά 0,9% και 
1,4% αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι, η αύξηση του 
ωριαίου κόστους εργασίας στη Γερμανία 
διαμορφώθηκε στο 1,8% κατά το δεύτερο τρίμηνο 
του 2016, αρκετά υψηλότερα από τον μέσο όρο της 
ΖτΕ. Εντούτοις, η αύξηση αυτή είναι χαμηλότερη του 
αναμενομένου, εάν ληφθεί υπόψη ότι το επίπεδο 
ανεργίας στη Γερμανία βρίσκεται σε ιστορικό χαμηλό 
(Ιούλιος: 4,2%) και το υψηλό ποσοστό κενών θέσεων 
εργασίας (δεύτερο τρίμηνο 2016: 2,4%) θα έπρεπε 
να ασκούν αυξητικές πιέσεις στο ωριαία κόστος 
εργασίας. Αντιθέτως, στην Ιταλία, όπου το ποσοστό 
ανεργίας βρίσκεται στο 11,4% (Ιούλιος 2016) και το 
ποσοστό κενών θέσεων εργασίας είναι μόλις 0,7%, 
το ωριαίο κόστος εργασίας μειώθηκε κατά 1,1%. 
 
 

▼ 
ΙΑΠΩΝΙΑ 

 
Τράπεζα της Ιαπωνίας 

Η ΤτΙαπωνίας, στη συνεδρίασή της στις 20 και 21 
Σεπτεμβρίου, εξέπληξε ευχάριστα τις αγορές με την 
υιοθέτηση μιας αλλαγής στην άσκηση της 
νομισματικής της πολιτικής, ώστε να επιτύχει το 
συντομότερο δυνατόν τον στόχο για πληθωρισμό 
2,0%. Η αλλαγή αυτή προσδίδει μεγαλύτερη 
ελαστικότητα στην άσκηση της νομισματικής 
πολιτικής, παρακολουθώντας στενά το τρέχον 
επίπεδο του πληθωρισμού και έγκειται στην 
παρακολούθηση της καμπύλης αποδόσεων των 
δεκαετών ομολόγων ώστε το επιτόκιό τους να 
διατηρείται γύρω στο 0% όπου βρίσκεται σήμερα. 
Παράλληλα, θα συνεχισθεί η ενίσχυση της 
νομισματικής βάσης κατά ¥80 τρισ. ($781 δισ.), σε 
ετήσια βάση, μέσω της αγοράς ομολόγων, αλλά 
διευρύνοντας το εύρος των προθεσμιών λήξης των 
ομολόγων από το εύρος των 7 έως 12 ετών που 
ήταν μέχρι τώρα. Ωστόσο, σε αντίθεση με αυτό που 
αναμενόταν, η ΤτΙαπωνίας δεν αποφάσισε μείωση 
του βασικού της επιτοκίου σε επίπεδο χαμηλότερο 
από το -0,1%. 
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Εμπορικό ισοζύγιο 

Αρνητικά ήταν τα στοιχεία για το εμπορικό ισοζύγιο 
το οποίο, αντίθετα από αυτό που αναμενόταν, 
παρουσίασε έλλειμμα μετά από δύο διαδοχικούς 
μήνες που είχε παρουσιάσει υψηλό πλεόνασμα. 
Καθώς το ενισχυμένο γιεν και η αδύναμη ζήτηση 
από το εξωτερικό συνεχίζουν να επηρεάζουν 
αρνητικά τις εξαγωγές, αυτές συνέχισαν να 
μειώνονται, για ενδέκατο κατά σειρά μήνα, κατά 
9,6%, σε ετήσια βάση, τον Αύγουστο, ενώ οι 
εισαγωγές μειώθηκαν κατά 17,3%, με τις εισαγωγές 
πετρελαίου και φυσικού αερίου να μειώνονται κατά 
35%. Έτσι, το εμπορικό έλλειμμα διαμορφώθηκε στα 
18,7 τρισ. τον Αύγουστο, έναντι ¥567,5 τρισ. τον 
Αύγουστο 2015 και έναντι πλεονάσματος 513,5 τρισ. 
τον Ιούλιο. Εκτιμάται ότι η συνέχιση της μείωσης των 
εξαγωγών θα επηρεάσει αρνητικά την οικονομική 
δραστηριότητα στο τρίτο τρίμηνο 2016 και ο ρυθμός 
ανάπτυξης αναμένεται να διαμορφωθεί γύρω στο 
0,7% που ήταν στο δεύτερο τρίμηνο του έτους, 
έναντι 2,1% στο πρώτο τρίμηνο. Για το σύνολο του 
2016 η κυβέρνηση εκτιμά ότι η ανάπτυξη θα 
διαμορφωθεί στο 0,9% και το Διεθνές Νομισματικό 
Ταμείο (Ιούλιος 2016) την εκτιμά χαμηλότερα στο 
0,3%. 

 
 
 

 
 

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 13.9.2016 αυξήθηκαν. 
Οι συνολικές καθαρές (αγορές μείον πωλήσεις) 
θέσεις διαμορφώθηκαν σε θετικό επίπεδο για δέκατη 
έβδομη εβδομάδα.  

 

Οι τοποθετήσεις κατά του ευρώ για μη εμπορικές 
συναλλαγές (specs), την εβδομάδα που έληξε στις 
13.9.2016, μειώθηκαν κατά 11.155 συμβόλαια, με 
αποτέλεσμα οι συνολικές καθαρές (αγορές μείον 
πωλήσεις) θέσεις να διαμορφωθούν στα -81.475 
συμβόλαια από -92.630 την προηγούμενη 
εβδομάδα. Σημειώνεται ότι πρόκειται για την πρώτη 
εβδομαδιαία μείωση από τις 23 Αυγούστου. 
 
Ευρώ: Το ευρώ, εμφανίζει τάση εξασθένισης στην 
αρχή της εβδομάδας, έναντι του δολαρίου-ΗΠΑ. Η 
ισοτιμία δολαρίου-ευρώ στις 20 Σεπτεμβρίου 
διαμορφωνόταν περί τα 1,1175 USD/EUR από 
1,1223 USD/EUR που ήταν στις 12 Σεπτεμβρίου, με 
αποτέλεσμα το ευρώ να καταγράφει από την αρχή 
του έτους κέρδη 2,9% έναντι του δολαρίου. Το 
δολάριο, ωστόσο εμφανίζεται αδύναμο και 
αναφορικά με το σταθμισμένο δείκτη Dollar Index-
DXY, ο οποίος μετρεί την αξία του δολαρίου, έναντι 
των έξι σημαντικότερων νομισμάτων (ευρώ, γιεν, 
στερλίνα, δολάριο Καναδά, κορώνα Σουηδίας, 
φράγκο Ελβετίας). Ειδικότερα, ο σταθμισμένος 
δείκτης καταγράφει σωρευτικά απώλειες από την 
αρχή του έτους κατά 2,8%. Η ενίσχυση του δολαρίου 
αποδίδεται στην εκτίμηση της αγοράς για ενδεχόμενη 
αύξηση των επιτοκίων της Fed στη διήμερη 
συνάντηση στις 20-21 Σεπτεμβρίου.  
 
  

Ελβετικό φράγκο: Το ευρώ, εμφανίζει τάση 
σταθεροποίησης έναντι του φράγκου στην αρχή της 
εβδομάδας, κινούμενο στην περιοχή των 1,0955 
φράγκων. Σημειώνεται, ότι το ευρώ καταγράφει 
κέρδη από την αρχή του έτους έναντι του φράγκου 
0,6%. 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 516,66 δισ. φράγκα για την 
εβδομάδα που έληξε στις 16 Σεπτεμβρίου από 
515,83 δισ. φράγκα που ήταν  την εβδομάδα που 
έληξε στις 9 Σεπτεμβρίου.  
 
Στερλίνα: Αρνητική η εβδομαδιαία εικόνα της 
στερλίνας, καθώς στις 20 Σεπτεμβρίου, καταγράφει 
απώλειες τόσο έναντι του δολαρίου-ΗΠΑ (1,3025 
USD/GBP), όσο και έναντι του ευρώ (0,8569 
GBP/EUR). Σωρευτικά η στερλίνα διαπραγματεύεται 
από την αρχή του έτους χαμηλότερα κατά 16,3% 
έναντι του ευρώ και 11,6% έναντι του δολαρίου. Οι 
επενδυτές εμφανίζονται πρόθυμοι προβούν σε 
πωλήσεις στερλίνας, όταν αυτή διαπραγματεύεται σε 
σχετικά υψηλά σημεία. Αρνητικά επηρέασαν τη 
στερλίνα οι δηλώσεις του επικεφαλής της 
ΤτΓερμανίας ότι οι τράπεζες με έδρα το Ηνωμένο 
Βασίλειο κινδυνεύουν να αποκλεισθούν από τις 
αγορές της ΕΕ, εκτός αν το Ηνωμένο Βασίλειο 
παραμείνει εντός του αποκαλούμενου Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (ΕΕΑ). Οι πιέσεις που δέχεται η 
στερλίνα αποδίδονται επίσης στην προειδοποίηση 
της ΤτΑγγλίας ότι μπορεί να οδηγηθεί σε μείωση των 
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βασικών της επιτοκίων παρά τη θετική εικόνα που 
εμφανίζουν ορισμένοι οικονομικοί δείκτες μετά το 
δημοψήφισμα της 23

ης
 Ιουνίου. 

  
Οι επενδυτές όπως υποδεικνύει το ασφάλιστρο 
κινδύνου (CDS-credit default swaps) συνεχίζουν να 
διατηρούν μια επιφυλακτική στάση για τις 
οικονομικές εξελίξεις, καθώς στις 20 Σεπτεμβρίου το 
πενταετούς διάρκειας ασφάλιστρο διαμορφωνόταν 
στα 34,9 bps από 35,2 bps που ήταν στις 12 
Σεπτεμβρίου και 21,4 bps στην αρχή του έτους. 
 
Αγορές ομολόγων – Η πορεία του προγράμματος QE 
της ΕΚΤ 

Αγοραστικό ενδιαφέρον για την πλειονότητα των 
ομολογιακών αγορών της Ευρωζώνης, καθώς οι 
Ιάπωνες επενδυτές, δεν αποκλείουν η ΤτΙαπωνίας 
να προβεί σε περαιτέρω μείωση των επιτοκίων της, 
με αποτέλεσμα να στρέφονται σε ομολογιακούς 
τίτλους μακροχρόνιας διάρκειας της Ζώνης του 
Ευρώ.  

Οι αγορές κρατικών ομολόγων από την ΕΚΤ την 
εβδομάδα

 
μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου στα πλαίσια 

εφαρμογής του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης 
(QE), διαμορφώθηκαν στα €1.034,29 δισ. με 
αποτέλεσμα ο μέσος εβδομαδιαίος όρος από την 
έναρξη του προγράμματος να υπολογίζεται στα €12,9 

δισ. Παράλληλα, στην ίδια περίοδο, η ΕΚΤ προέβη 
σε αγορές καλυμμένων ομολόγων, αξίας €1.477 
εκατ. και ABS αξίας € 150 εκατ. Επίσης, την 
περασμένη εβδομάδα η ΕΚΤ προέβη σε αγορές 
εταιρικών και ασφαλιστικών ομολογιακών τίτλων 
αξίας € 2.657 εκατ. 

 
Στην Ελληνική αγορά ομολόγων, το εύρος τιμών 
(αγορά) του 10ετούς ομολόγου λήξης 24 Φεβρ. 2026 
στις 20 Σεπτεμβρίου διαμορφωνόταν μεταξύ 68,08-
68,78 ήτοι απόδοση 8,60%-8,74%. Υπενθυμίζεται ότι 
στις 10.6.2014 το 10ετές ομόλογο είχε καταγράψει 
χαμηλό αποδόσεως 5,475% και στις 8.7.2015 υψηλό 
αποδόσεως 19,27%.  

 

Η διαφορά απόδοσης μεταξύ των ελληνικών 10ετών 
και γερμανικών ομολόγων (spread) ανήλθε στις 873 
μονάδες βάσης. Η απόδοση του 10ετούς γερμανικού 
ομολόγου, ως σημείο αναφοράς του κόστους 
δανεισμού της Ζώνης του Ευρώ, υποχώρησε στο 
0,01%. Η 10ετία της Πορτογαλίας στις 20 
Σεπτεμβρίου  εμφάνιζε απόδοση 3,32%, της 
Ισπανίας 1,02% και της Ιταλίας 1,29%. Η διαφορά 
απόδοσης του 10ετούς πορτογαλικού ομολόγου σε 
σχέση με την αντίστοιχη του γερμανικού, ανήλθε σε 
εβδομαδιαία βάση, στις 331 μ.β. ενώ του 10ετούς 
ιταλικού ομολόγου ανήλθε στις 128 μ.β. Στις ΗΠΑ, η 
απόδοση του 10-ετούς ομολόγου διαμορφωνόταν 
στο 1,70% στις 20.9.2016. Όσον αφορά την 
προσφορά στην πρωτογενή αγορά την τρέχουσα 
εβδομάδα, υπολογίζεται περί τα €7,5 δισ. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι ο μέσος δανεισμός για την 
συγκεκριμένη εβδομάδα τα τελευταία τρία έτη 
διαμορφώνεται στα €11,5 δισ. Ειδικότερα, στις 19 
Σεπτεμβρίου το Βελγικό δημόσιο θα δανεισθεί μέσω 
υφιστάμενων εκδόσεων ΟLΟ περί τα € 2,8-3,5 δισ. 
Επιπλέον, το Γερμανικό δημόσιο θα δανεισθεί μέσω 
της υφιστάμενης έκδοσης ΟΒL 10/2021 στις 21 
Σεπτεμβρίου περί τα €4 δισ.  
 
 

 
 
 

▼ 
Αλβανία 

 
Ισοζύγιο των τρεχουσών συναλλαγών 
Το έλλειμμα του ισοζυγίου των τρεχουσών 
συναλλαγών παρουσίασε σημαντική αύξηση κατά 
117,0%, σε ετήσια βάση, στα €354 εκατ. στο δεύτερο 
τρίμηνο 2016 από €163 εκατ. στο δεύτερο τρίμηνο 
2015. Η αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου των 
τρεχουσών συναλλαγών ήταν αποτέλεσμα της 
διεύρυνσης του εμπορικού ελλείμματος κατά 38,7% 
στα €677 εκατ. από €488 εκατ. στο δεύτερο τρίμηνο 
2015, καθώς οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 22,7%, σε 
ετήσια βάση, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 
17,9%. 
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▼ 
Βουλγαρία 

 
Ισοζύγιο των τρεχουσών συναλλαγών 

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου των τρεχουσών 
συναλλαγών υπερτριπλασιάσθηκε στα €1.293,5 
εκατ. (2,8% του ΑΕΠ) στο επτάμηνο του 2016, έναντι 
€380,5 εκατ. (0,9% του ΑΕΠ) στην αντίστοιχη 
περίοδο του 2015. Η αύξηση προήλθε από τη 
μείωση του ελλείμματος, τόσο του ισοζυγίου 
εισοδημάτων, όσο και του εμπορικού ισοζυγίου, με 
τις εισαγωγές να έχουν μειωθεί κατά 5,7% και τις 
εξαγωγές κατά 2,1,%. Απεναντίας, αρνητική 
επίδραση στο ισοζύγιο των τρεχουσών συναλλαγών 
είχε η μείωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου 
τρεχουσών μεταβιβάσεων. 
 

 
 
 

▼ 
Κύπρος 

 
Standard & Poor’s 

Στις 16 Σεπτεμβρίου, ο οίκος αξιολόγησης Standard 
& Poor’s αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της 
Κύπρου στο ΒΒ από το ΒB- και διατήρησε τις θετικές 
προοπτικές. Ο οίκος αξιολόγησης εκτιμά ότι ο 
ρυθμός ανάπτυξης της χώρας θα διαμορφωθεί σε 
2,7% το 2016 και σε 2,5% στην περίοδο 2017-2019. 
Η ανάπτυξη θα στηριχθεί στις επιχειρηματικές 

υπηρεσίες, τον τουρισμό, τη σταδιακή ενίσχυση της 
ιδιωτικής κατανάλωσης και τις κατασκευές. 
 
Τουριστικές αφίξεις 
Οι τουριστικές αφίξεις αυξήθηκαν κατά 16,9%, σε 
ετήσια βάση, τον Αύγουστο και ανήλθαν σε 458.645 
άτομα, έναντι 392.272 άτομα τον Αύγουστο 2015. 
Τον Αύγουστο, τη σημαντικότερη συμβολή στην 
αύξηση των συνολικών τουριστικών αφίξεων είχαν οι 
αφίξεις τουριστών από τη Ρωσία (26,8% επί των 
συνολικών τουριστικών αφίξεων) που ανήλθαν σε 
122.843 άτομα και αυξήθηκαν σημαντικά κατά 
36,8%, σε ετήσια βάση. Παράλληλα, οι αφίξεις 
τουριστών από το Ηνωμένο Βασίλειο (37,6% επί των 
συνολικών τουριστικών αφίξεων) αυξήθηκαν κατά 
9,9%, σε ετήσια βάση, σε 172.236 άτομα. Αντιθέτως, 
μείωση παρουσίασαν τον Αύγουστο οι αφίξεις 
τουριστών από τη Γερμανία, την Ελβετία, την 
Ολλανδία, την Πολωνία και τη Φινλανδία. 
 

 
 
 

▼ 
Σερβία 

 
Ισοζύγιο των τρεχουσών συναλλαγών 
Το έλλειμμα του ισοζυγίου των τρεχουσών 
συναλλαγών μειώθηκε κατά 18,8%, σε ετήσια βάση, 
στα €664 εκατ. στο επτάμηνο του 2016 από €818 
εκατ. στην αντίστοιχη περίοδο του 2015. Η μείωση 
του ελλείμματος του ισοζυγίου των τρεχουσών 
συναλλαγών ήταν αποτέλεσμα του χαμηλότερου 
ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου, με τις 
εξαγωγές να έχουν αυξηθεί κατά 10,2% και τις 
εισαγωγές κατά 4,9% και του υψηλότερου 
πλεονάσματος του ισοζυγίου των υπηρεσιών. 
Απεναντίας, αρνητική επίδραση στο ισοζύγιο των 
τρεχουσών συναλλαγών είχαν η μείωση του 
πλεονάσματος του ισοζυγίου των τρεχουσών 
μεταβιβάσεων και η αύξηση του ελλείμματος του 
ισοζυγίου εισοδημάτων. 
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λόγω του υψηλότερου εμπορικού ελλείμματος (εκατ. ευρώ)

Πηγή: Bank of Albania
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και του ελλείμματος του ισοζυγίου εισοδημάτων (εκατ. ευρώ)

Πηγή: Bulgarian National Bank
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Πηγή: Στατιστική Αρχή
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ΑΕΠ (σε σταθερές τιμές αγοράς) -4,3 -5,5 -9,2 -7,3 -3,1 0,7 -0,3

Ιδιωτική Κατανάλωση -1,7 -6,5 -9,9 -7,9 -2,5 0,7 0,3

Δημόσια Κατανάλωση 2,0 -4,2 -7,0 -7,2 -5,5 -2,4 -0,1

Ακαθάριστες Επενδύσεις Παγίου Κεφαλαίου -13,8 -19,3 -20,7 -23,4 -9,3 -2,7 0,9

Εξαγωγές -18,2 4,4 0,8 1,1 1,7 7,4 -3,8

Εισαγωγές -20,2 -3,4 -8,2 -9,4 -2,9 7,8 -6,9

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 1,6 0,3 0,7

Χρέος Γενικής Κυβέρνησης (% ΑΕΠ) 126,7 146,2 172,1 159,6 177,7 180,1 176,9

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 -2,2 (Ιαν-Ιούν.)

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

Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα -5,8 -0,2 -22,2 5,9 -11,9 -22,2 -21,2 (Ιαν-Ιούν.)

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

Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών ΡΜΙ στη μεταποίηση 49,9 45,4 37,5 48,6 49,1 49,5 50,4 (Αυγ.)

Δείκτης Οικονομικού Κλίματος 100,0 89,4 80,7 87,3 90,2 89,9 92,5 (Αυγ.)

Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία 94,6 81,9 71,9 82,9 90,6 91,9 88,3 (Ιούλ.)

Δείκτης Εμπιστοσύνης Καταναλωτών -54,0 -50,7 -60,6 -61,6 -67,5 -71,2 -70,1 (Αυγ.)

Πιστωτική Επέκταση (τέλος περιόδου)  

Ιδιωτικός Τομέας -3,1 -2,0 -1,9 -2,0 -2,1 -2,0 -1,6 (Iούλ.)

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

  - Βιομηχανία -3,3 2,4 2,8 2,4 -0,3 0,2 -0,1 (Iούλ.)

  - Κατασκευές -1,2 -0,9 0,0 -0,9 1,0 0,8 0,1 (Iούλ.)

  - Τουρισμός -0,6 0,6 0,6 0,6 0,9 0,4 0,9 (Iούλ.)

Νοικοκυριά -2,9 -3,1 -3,2 -3,1 -3,0 -3,0 -2,8 (Iούλ.)

  - Καταναλωτικά Δάνεια -2,8 -2,3 -2,8 -2,3 -1,7 -1,5 -1,0 (Iούλ.)

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

Τιμές  

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

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

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

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

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

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

Επενδύσεις -2,7 0,9 -11,7 5,4 -2,5 7,0 7,0 (2ο 3μηνο)

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

Εισαγωγές Αγαθών & Υπηρεσιών 7,8 -6,9 -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 11,6 (Ιαν-Ιούν.)

Εισαγωγές Αγαθών 49,1 42,0 9,2 10,6 9,7 10,2 19,9 (Ιαν-Ιούν.)

Εμπορικό Ισοζύγιο -22,3 -17,2 -3,3 -4,4 -4,1 -4,2 -8,3 (Ιαν-Ιούν.)

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

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. 


