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Εισαγωγή1 

Το Οικονομικό Δελτίο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας [ΕΚΤ] αποτελεί ένα εκ των πιο σημαντικών 

μέσων επικοινωνίας εκ μέρους της ΕΚΤ, καθώς παρουσιάζει τα οικονομικά στοιχεία και δεδομένα, τόσο 

εντός της Ζώνης του Ευρώ όσο και εκτός αυτής, βάσει των οποίων το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ 

λαμβάνει τις αποφάσεις του. Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει τις αποφάσεις του αναφορικά με την 

άσκηση της Νομισματικής Πολιτικής ανά 6 εβδομάδες και συνολικά 8 φορές ανά έτος. Η παρούσα σύνοψη 

του Οικονομικού Δελτίου καλύπτει τις αποφάσεις που ελήφθησαν στη συνεδρίαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου στις 21 Ιανουαρίου του 2021. Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται προέρχονται από την 

μελέτη που πραγματοποίησε το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και δημοσίευσε στις 4 

Φεβρουαρίου του 2021 και αφορά την περίοδο από 10 Δεκεμβρίου του 2020 έως 20 Ιανουαρίου του 2021. 

Η παρούσα σύνοψη θα ακολουθήσει δομή αντίστοιχη με την αυθεντική έρευνα. Κατόπιν της εισαγωγής, 

θα παρουσιαστούν οι αποφάσεις που ελήφθησαν κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 

21 Ιανουαρίου και έπειτα θα παρουσιαστούν τα οικονομικά στοιχεία και δεδομένα χωρισμένα σε 

αυτοτελή κεφάλαια. 

Το πρώτο κεφάλαιο αφορά το Εξωτερικό Περιβάλλον της Ευρωζώνης. Σε αυτό καταγράφονται μεταβολές 

οικονομικών στοιχείων κύριων συνεργαζόμενων κρατών με το Ευρωσύστημα, η πορεία του παγκόσμιου 

εμπορίου, η πορεία των τιμών των βασικών εμπορευμάτων και πως επηρεάστηκε η παγκόσμια ανάκαμψη 

από την εξάπλωση του δεύτερου κύματος της πανδημίας SARS-Cov-2 αλλά και από την καθυστέρηση στην 

πρόοδο των εμβολιασμών. 

Εν συνεχεία θα αναλυθούν οι κύριες Χρηματοοικονομικές Εξελίξεις. Συγκεκριμένα, οι αποδόσεις στα 

μακροπρόθεσμα κρατικά ομόλογα των κρατών της νομισματικής ένωσης παρουσίασαν συγκριτικά ήπια 

αύξηση, ενώ οι τιμές των μετοχών που διαπραγματεύονται στην ζώνη του ευρώ κινήθηκαν ανοδικά στο 

τέλος της εξεταζόμενης περιόδου. Αντιθέτως, η συναλλαγματική ισοτιμία του Ευρώ υποτιμήθηκε. 

Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται η Οικονομική Δραστηριότητα στο σύνολο της Ευρωζώνης. Ενώ η άνοδος 

του ΑΕΠ αναμένεται επιβραδυμένη στο τελευταίο τρίμηνο του έτους, το ποσοστό ανεργίας της Ευρωζώνης 

μειώθηκε. Αυτό συνέβη συνεπεία των προγραμμάτων και διατήρησης εργαζομένων στην εργασία καθώς 

σε αυτά οφείλονταν το 5,8% του εργατικού δυναμικού της Νομισματικής Ένωσης, τον Νοέμβριο του 2020. 

Αναμένεται στο τέταρτο τρίμηνο του 2020 να μειωθούν τα καταναλωτικά έξοδα και να αυξηθούν ήπια οι 

επενδύσεις στον ιδιωτικό τομέα. 

Στο κεφάλαιο «Τιμές και Κόστος», αναλύεται η πορεία του πληθωρισμού στο σύνολο της Ζώνης του Ευρώ 

μέσω κυρίως του δείκτη «Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή» αλλά και των αποδεικτών του. 

Ακολούθως, αναλύονται τα ζητήματα για το Χρήμα και την Πίστη. Οι ευνοϊκές συνθήκες δανεισμού 

συνέβαλαν στην συνέχιση της οικονομικής δραστηριότητας, αν και στο τέλος της εξεταζόμενης περιόδου 

οι δανειακές ροές προς τον ιδιωτικό τομέα σταθεροποιήθηκαν. Τα μέτρα και οι πολιτικές της ΕΚΤ, των 

εποπτικών αρχών και των κυβερνήσεων για την διευκόλυνση παροχής ρευστότητας συνέβαλαν στην 

διατήρηση των ευνοϊκών συνθηκών δανεισμού. 

  

 
1 Η παρούσα παρουσίαση αποτελεί σύνοψη του Οικονομικού Δελτίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Σε 

κανένα σημείο της παρουσίασης δεν εκφράζονται γνώμες της ομάδας που επιμελήθηκε την περίληψη. Μπορείτε 

να βρείτε την πλήρη έκθεση στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 
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Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου 

Στις 21 Ιανουαρίου, 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην 

προγραμματισμένη του συνεδρίαση αποφάσισε μια σειρά πολιτικών προκειμένου να διασφαλίσει πως τα 

επίπεδα πληθωρισμού θα είναι συμβατά με την επιδίωξή του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τρόπο 

διαρκή, σύμφωνα με τη δέσμευσή του για συμμετρία.  Στην πρώτη συνεδρίαση του έτους, το Διοικητικό 

Συμβούλιο αποφάσισε τη συνέχεια των μέτρων που ελήφθησαν σε προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια, 

καθώς κρίνεται ακόμα απαραίτητη η χρήση μέτρων που διευκολύνουν την παροχή ρευστότητας στο 

σύνολο της Ζώνης του Ευρώ, αλλά συμβάλουν και στην διατήρηση του πληθωρισμού σε επίπεδα συμβατά 

με τον καταστατικό στόχο της ΕΚΤ, ήτοι στη διατήρηση ρυθμών πληθωρισμού χαμηλότερων αλλά πλησίον 

του 2% μεσοπρόθεσμα. 

Αναλυτικά οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές ανακοινώθηκαν επισήμως, έχουν ως 

εξής2: 

Πρώτον, το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης καθώς και τα επιτόκια της διευκόλυνσης 

οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα παραμείνουν αμετάβλητα σε 

0,00%, 0,25% και -0,50% αντιστοίχως. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ 

θα παραμείνουν στα σημερινά τους ή σε χαμηλότερα επίπεδα έως ότου διαπιστώσει ότι οι προοπτικές 

για τον πληθωρισμό συγκλίνουν σθεναρά προς επίπεδο πλησίον, σε επαρκή βαθμό, αλλά κάτω του 2%, 

εντός του χρονικού ορίζοντα προβολής που εξετάζει και ότι αυτή η σύγκλιση αντανακλάται κατά τρόπο 

συνεπή στη δυναμική του υποκείμενου πληθωρισμού. 

Δεύτερον, το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσει τη διενέργεια αγορών στο πλαίσιο του έκτακτου 

προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας3, το συνολικό ποσό του οποίου ανέρχεται 

σε 1.850 δισ. ευρώ. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα διενεργεί καθαρές αγορές στοιχείων ενεργητικού στο 

πλαίσιο του προγράμματος PEPP τουλάχιστον μέχρι το τέλος Μαρτίου 2022 και, σε κάθε περίπτωση, 

μέχρις ότου κρίνει ότι η κρίση του κωρονοϊού έχει λήξει. Οι αγορές στο πλαίσιο του προγράμματος PEPP 

θα διενεργούνται με σκοπό τη διατήρηση ευνοϊκών συνθηκών χρηματοδότησης στη διάρκεια της 

πανδημίας. Εάν μπορούν να διατηρηθούν ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης με ροές αγορών στοιχείων 

ενεργητικού που δεν οδηγούν σε εξάντληση του συνολικού ποσού του προγράμματος PEPP στη διάρκεια 

του χρονικού ορίζοντα των καθαρών αγορών του, το ποσό αυτό δεν χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί στο 

ακέραιο. Ομοίως, το συνολικό ποσό μπορεί, εφόσον χρειαστεί, να αναπροσαρμοστεί με σκοπό τη 

διατήρηση ευνοϊκών συνθηκών χρηματοδότησης οι οποίες θα συμβάλουν στην αντιστάθμιση της 

αρνητικής διαταραχής που ασκεί η πανδημία στην πορεία του πληθωρισμού. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσει την επανεπένδυση των ποσών κεφαλαίου από την εξόφληση τίτλων 

που αποκτώνται στο πλαίσιο του PEPP κατά τη λήξη τους τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2023. Σε κάθε 

περίπτωση, η μελλοντική σταδιακή μείωση (roll-off) του χαρτοφυλακίου PEPP θα ρυθμιστεί κατά τρόπο 

ώστε να αποφευχθούν παρεμβολές στην ενδεδειγμένη κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής. 

Τρίτον, θα συνεχιστεί η διενέργεια καθαρών αγορών στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς στοιχείων 

ενεργητικού4 με ύψος 20 δισ. ευρώ μηνιαίως. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να αναμένει ότι οι 

μηνιαίες καθαρές αγορές στοιχείων ενεργητικού στο πλαίσιο του προγράμματος APP θα διενεργούνται 

για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαίο προκειμένου να ενισχυθεί η διευκολυντική επίδραση των 

επιτοκίων πολιτικής του και ότι θα λήξουν λίγο πριν αρχίσει να αυξάνει τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ. 

 
2 Το αναλυτικό κείμενο των αποφάσεων είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας. 
3 Pandemic Emergency Purchase Programme - PEPP 
4 Asset Purchase Programme – APP 
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Το Διοικητικό Συμβούλιο σκοπεύει επίσης να συνεχίσει να επανεπενδύει, πλήρως, τα ποσά από την 

εξόφληση τίτλων αποκτηθέντων στο πλαίσιο του προγράμματος APP κατά τη λήξη τους για παρατεταμένη 

χρονική περίοδο μετά την ημερομηνία κατά την οποία θα αρχίσει να αυξάνει τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ 

και πάντως για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαίο για τη διατήρηση ευνοϊκών συνθηκών 

ρευστότητας και ενός διευκολυντικού, σε μεγάλο βαθμό, χαρακτήρα της νομισματικής πολιτικής. 

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσει να παρέχει άφθονη ρευστότητα μέσω των πράξεων 

αναχρηματοδότησης που διενεργεί. Πιο συγκεκριμένα, η τρίτη σειρά στοχευμένων πράξεων πιο 

μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΣΠΠΜΑ III) εξακολουθεί να αποτελεί ελκυστική πηγή 

χρηματοδότησης για τις τράπεζες, στηρίζοντας τη χορήγηση τραπεζικών δανείων σε επιχειρήσεις και 

νοικοκυριά. 

  



Get Involved Intelligence   5 

 

Εξωτερικό Περιβάλλον5 

Η ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας συνεχίστηκε μέχρι το τέλος του 2020, ανεξάρτητα από τις 

διαταραχές που δημιούργησε το δεύτερο κύμα της πανδημίας. Παρά τις όποιες θετικές εξελίξεις σε 

παγκόσμιο επίπεδο, στην εξεταζόμενη περίοδο παρατηρήθηκε μειωμένος ρυθμός οικονομικής 

ανάκαμψης, ασθενής αγορά εργασίας και σταθερός πληθωρισμός. 

Το δεύτερο κύμα της πανδημίας SARS-Cov-2 δημιουργεί προβληματισμούς για την πορεία της παγκόσμιας 

οικονομίας, με τον κίνδυνο της επιστροφής σε περίοδο ύφεσης να διατηρείται. Κατά την εξεταζόμενη 

περίοδο καταγράφηκε αξιοσημείωτη άνοδος στα κρούσματα του SARS-Cov-2 και ως απόρροια αυτού οι 

κυβερνήσεις επέβαλαν πολιτικές περιορισμού της πανδημίας, συντελώντας σε πτώση του ρυθμού 

οικονομικής ανάκαμψης. Παράλληλα, η μειωμένη, σε σχέση με τις προβλέψεις, πρόοδος εμβολιασμού 

συμβάλει στην διατήρηση των αυστηρών μέτρων περιορισμού για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα σε 

έναν σημαντικό αριθμό κρατών. 

Η ανάκαμψη του παγκοσμίου εμπορίου συνεχίζεται, αν και ο ρυθμός ανάπτυξης του έχει μειωθεί. Στο 

τρίτο τρίμηνο του 2020 παρατηρήθηκε αύξηση σε αρκετές κατηγορίες εμπορικών δραστηριοτήτων. Τα 

ενδιάμεσα αγαθά αποτέλεσαν σημαντικό μοχλό των διεθνών εξαγωγών, αναδεικνύοντας την 

ανθεκτικότητα των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας. 

Οι τιμές των βασικών εμπορευμάτων συνέχισαν την ανοδική τους πορεία από την προηγούμενη 

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με τις αξίες του πετρελαίου και των μη-ενεργειακών αγαθών να 

αυξάνονται παραπάνω από 10%. Η άνοδος των τιμών αυτών είναι αποτέλεσμα της σημαντικής ανόδου 

της παγκόσμιας ζήτησης μετά την ανάκαμψη από τους πρώτους μήνες της πανδημίας SARS-Cov-2. 

Επιπρόσθετα, η αύξηση της ζήτησης πετρελαίου οδηγήθηκε από την ανακοίνωση της Σαουδικής Αραβίας 

για εθελούσια μείωση της προμήθειας 1 εκατομμύριου βαρελιών την ημέρα. 

Η οικονομική δραστηριότητα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής αναμένεται να ωφεληθεί από το 

πακέτο δημοσιονομικής υποστήριξης που ψηφίστηκε στο τέλος του προηγούμενου έτους. Η αγορά 

εργασίας της παραμένει αρκετά αποδυναμωμένη συγκριτικά με τα επίπεδα προ-πανδημίας, το ποσοστό 

ανεργίας τον Νοέμβριο του 2020 βρέθηκε στο 6,7%, και η δημιουργία νέων θέσεων εργασιών παραμένει 

μειωμένη σε σχέση με τα επίπεδα προ-πανδημίας. Αντίθετα, η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας συνέχισε την 

ανάκαμψη της οικονομικής της δραστηριότητας της. Στο τέταρτο τρίμηνο του 2020, το Κινέζικο ΑΕΠ 

αυξήθηκε κατά 2,6% με αποτέλεσμα το ετήσιο ποσοστό ανάπτυξης του ΑΕΠ της Κίνας να βρίσκεται στο 

2,3%. Τέλος, η οικονομική δραστηριότητα του Ηνωμένου Βασιλείου παραμένει ασθενής παρά την 

επίτευξη εμπορικής συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιο συγκεκριμένα, η έξοδος από την 

Τελωνειακή Ένωση δημιουργεί εμπόδια και διαταραχές στις βρετανικές επιχειρήσεις, και σε συνδυασμό 

με την αποδυναμωμένη αγορά εργασίας και το δεύτερο κύμα της πανδημίας δημιούργησαν σημαντικά 

εμπόδια στην οικονομική δραστηριότητα του Ηνωμένου Βασιλείου, με συνέπεια το ΑΕΠ του τελευταίου 

τρίμηνου του 2020 να αναμένεται μειωμένο σε σχέση με αυτό του προηγούμενου τρίμηνου. 

Ο πληθωρισμός παγκοσμίως παρέμεινε σε σταθερά επίπεδα τον Νοέμβριο. Ο ετήσιος πληθωρισμός 

καταναλωτικών αγαθών στα κράτη μέλη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 

παρέμεινε στο 1,2% τον Νοέμβριο του 2020, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό πλην τις μεταβολές στις τιμές 

τροφίμων και ενέργειας παρέμεινε στο 1,6%. 

  

 
5 Στην εν λόγω ενότητα τα στοιχεία που αναφέρονται αφορούν αποκλειστικά κράτη εκτός Ευρωζώνης. 
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Χρηματοοικονομικές εξελίξεις 

Οι δείκτες επιτοκίων της Ευρωζώνης παρέμειναν σε σταθερά επίπεδα, όπως και αναμένεται να 

παραμείνουν μακροπρόθεσμα. Οι αποδόσεις των δεκαετών κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν παγκοσμίως, 

αν και η μέση άνοδος της απόδοσης των κρατικών ομολόγων της Νομισματικής Ένωσης ήταν συγκριτικά 

ηπιότερη. Οι μετοχές που διαπραγματεύονται στην Ζώνη του Ευρώ, είχαν ανοδική πορεία στην 

εξεταζόμενη περίοδο, αν και μικρότερη σε σχέση με τις αντίστοιχες των Ηνωμένων Πολιτειών. Τέλος, η 

ονομαστική σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ υποτιμήθηκε σε σχέση με τους 42 πιο 

σημαντικούς εμπορικούς εταίρων του Ευρωσυστήματος. 

Οι δείκτες EONIA  και €STR κατά μέσο όρο βρέθηκαν στις -47 και -56 μονάδες βάσης, κατά την διάρκεια 

της εξεταζόμενης περίοδού, αντιστοίχως. Την ίδια περίοδο, η καμπύλη προβλέψεων του δείκτη EONIA 

κινήθηκε αρχικά ανοδικά και υστέρα σταθεροποιήθηκε. Η πλεονάζουσα ρευστότητα αυξήθηκε κατά 

περίπου 86 δισεκατομμύρια ευρώ, φτάνοντας τα 3,537 τρισεκατομμύρια ευρώ. Στην αύξηση της 

πλεονασματικής ρευστότητας  συνέβαλαν τα μέτρα μη-συμβατικής νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ. 

Οι  αγορές δεν αναμένουν περαιτέρω μείωση του δείκτη EONIA αν και αναμένεται να παραμείνει 

αρνητικός έως το 2028. 

Οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων κρατικών ομολόγων στην Ζώνη του Ευρώ, στην εξεταζόμενη περίοδο 

σημείωσαν μια ήπια άνοδο, ενώ σημαντικότερη άνοδο γνώρισαν οι αντίστοιχες αποδόσεις τρίτων κρατών. 

Ειδικότερα, η σταθμισμένη ως προς το ΑΕΠ απόδοση των δεκαετών κρατικών ομολόγων της ζώνης του 

ευρώ αυξήθηκε κατά 5 μονάδες ευρώ, και βρέθηκε στο -0,19%. Στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες 

Πολιτείες της Αμερικής, οι αποδόσεις των δεκαετών κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν κατά 10 και 17 

μονάδες βάσης αντιστοίχως. 

Διάγραμμα 1. 

Διαφορές αποδόσεων των δεκαετιών ομολόγων της Ζώνης της Ευρώ έναντι 

του επιτοκίου των συμφωνιών ανταλλαγής επί του δείκτη μίας ημέρας. 

 

Οι τιμές των μετοχών που διαπραγματεύονται στην Ζώνη του Ευρώ και στις Ηνωμένες Πολιτείες της 

Αμερικής σημείωσαν άνοδο, με τις δεύτερες να υπεραποδίδουν σε σχέση με τις πρώτες. Στην Νομισματική 



Get Involved Intelligence   7 

 

Ένωση, οι μετοχές μη-χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκαν, κατά την εξεταζόμενη περίοδο, κατά 

4,3%, ενώ οι μετοχές τραπεζικών ιδρυμάτων αυξήθηκαν κατά 1,1%. Τα αντίστοιχα ποσοστά στις Ηνωμένες 

Πολιτείες ήταν 5,5% και 10,6%. 

Τα spreads των επιχειρηματικών ομολόγων, που διαπραγματεύονται στην Νομισματική Ένωση 

παρέμειναν σε σταθερά επίπεδα και σε ορισμένους κλάδους βρέθηκαν σε επίπεδα προ-πανδημίας. Τα 

spreads ομολόγων μη-χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, επενδυτικής βαθμίδας, όπως και των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων παρέμειναν σε σταθερά επίπεδα και βρέθηκαν στις 59 και 70 μονάδες 

βάσης, αντιστοίχως, στις 21 Ιανουαρίου 2021. 

Στις αγορές συναλλάγματος, το ευρώ υποτιμήθηκε ελαφρώς σε όρους σταθμισμένης ως προς το 

εξωτερικό εμπόριο ισοτιμίας. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, η ονομαστική σταθμισμένη συναλλαγματική 

ισοτιμία του ευρώ υποτιμήθηκε κατά 0,7% έναντι των νομισμάτων των 42 πιο σημαντικών εμπορικών 

εταίρων της ζώνης του ευρώ. Ως προς τις διμερείς συναλλαγματικές ισοτιμίες το ευρώ υποτιμήθηκε κατά 

2,8% σε σχέση με την αγγλική λίρα, κατά 0,1% σε σχέση με το αμερικάνικο δολάριο και 5,4% σε σχέση με 

την τουρκική λίρα. 

Διάγραμμα 2. 
Μεταβολές στην συναλλαγματική ιστοτομίας του ευρώ σε σχέση με επιλεγμένα 

νομίσματα. 
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Οικονομική Δραστηριότητα 

Η οικονομική δραστηριότητα της Ζώνης του Ευρώ ανέκαμψε σημαντικά στο τρίτο τρίμηνο του 2020, όμως 

στο τέταρτο τρίμηνο αναμένεται να μειωθεί. Το ποσοστό ανεργίας του Ευρωσυστήματος συνέχισε την 

καθοδική του πορεία, κυρίως λόγω των προγραμμάτων ένταξης και διατήρησης εργαζομένων στην 

εργασία. Τέλος, αναμένεται να αντιστραφούν τα θετικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου αναφορικά 

με τα καταναλωτικά έξοδα και τις επιχειρηματικές επενδύσεις. 

Η οικονομική δραστηριότητα της Ζώνης του Ευρώ μειώθηκε σημαντικά στο πρώτο εξάμηνο του 2020, 
ακολούθησε σημαντική ανάκαμψη της στο τρίτο τρίμηνο του έτους και αναμένεται να επιστρέψει σε 
αρνητικά επίπεδα στο τελευταίο τρίμηνο του 2020. Η οικονομική δραστηριότητα, στο τρίτο τρίμηνο, 
αυξήθηκε κατά 12,4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ είχε μειωθεί κατά 3,7% και 11,7% στο 
πρώτο και δεύτερο τρίμηνο αντίστοιχα. Προβλέπεται μείωση της οικονομικής δραστηριότητας στο 
τελευταίο τρίμηνο του έτους, συνεπεία του δεύτερου κύματος της πανδημίας SARS-Cov-2 και των 
περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν από τις κυβερνήσεις. 

Το ποσοστό ανεργίας του Ευρωσυστήματος συνέχισε την πτωτική του πορεία τον Νοέμβριο. Το ποσοστό 
ανεργίας βρέθηκε στο 8,3% τον Νοέμβριο του 2020, μεγαλύτερο κατά 1,1% από το αντίστοιχο ποσοστό 
του Φεβρουαρίου ενώ τον Ιούλιο του ίδιου έτους είχε βρεθεί στο 8,7%. Τον Νοέμβριο στα προγράμματα 
ένταξης και διατήρησης εργαζομένων στην εργασία οφείλονταν το 5,8% του εργατικού δυναμικού της 
Νομισματικής Ένωσης, ενώ τον Οκτώβριο το ποσοστό αυτό ήταν 5%. Το σύνολο των ωρών εργασίας 
αυξήθηκε κατά 14,8% κατά την διάρκεια του τρίτου τριμήνου, το προηγούμενο τρίμηνο είχε μειωθεί κατά 
13,6%.  

Παρόλο που σημειώθηκε άνοδος κατά 14% στα καταναλωτικά έξοδα το τρίτο τρίμηνο του 2020, με την 
επιβολή μέτρων και πολιτικών για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας αναμένεται να 
παρατηρηθεί μείωση στο τέταρτο τρίμηνο του έτους. Τον Νοέμβριο το λιανικό εμπόριο μειώθηκε κατά 
6,1% σε σχέση τον Οκτώβριο, όπου ήταν αυξημένο κατά 1,4%. Τον Δεκέμβριο, ο δείκτης εμπιστοσύνης 
καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Κομισιόν βελτιώθηκε στο -13,9 από το -17,6 του προηγούμενου μήνα. Η 
αύξηση των καταναλωτικών εξόδων στο τρίτο τρίμηνο του 2020, χρηματοδοτήθηκε από την μείωση των 
αποταμιεύσεων των νοικοκυριών, η οποία βρέθηκε στο 17,3% από το 24,6% του προηγούμενου τριμήνου. 
Κατά την διάρκεια της πανδημίας αναμένεται τα ποσοστά αποταμιεύσεων να παραμείνουν σε υψηλά 
επίπεδα.  

Αντίστοιχα και οι επιχειρηματικές επενδύσεις αυξήθηκαν στο τρίτο τρίμηνο του 2020, ωθούμενες από 
σημαντική άνοδο επένδυσης σε μηχανήματα και εξοπλισμό. Αναμένεται να αυξηθούν ήπια και στο 
τέταρτο τρίμηνο του 2020, αλλά προβλέπεται να μειωθούν στο πρώτο τρίμηνο του 2021. Η παραγωγή 
κεφαλαιακών αγαθών αυξήθηκε περαιτέρω τον Νοέμβριο, με την μέση παραγωγή τους, τους μήνες 
Οκτώβριο και Νοέμβριο, να είναι 6,6% περισσότερη από την παραγωγή τους στο τρίτο 
τρίμηνο.  Παρατηρήθηκε ήπια μείωση στον δανεισμό μη-χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στο τρίτο 
τρίμηνο, σταματώντας την αξιοσημείωτη άνοδο δανεισμού τους στα πρώτα δύο τρίμηνα. 

Η μεσοπρόθεσμη ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας της Ζώνης του Ευρώ σχετίζεται άμεσα με την 
ταχύτητα εμβολιασμού σημαντικού μέρους του πληθυσμού. Η ΕΚΤ αναδιαμόρφωσε τις προβλέψεις της 
καθοδικά για το 2021 και ανοδικά για το 2022. 
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Τιμές και Κόστος 

Τόσο ο γενικός όσο και ο βασικός πληθωρισμός στην Ζώνη του Ευρώ παρέμειναν σε σταθερά χαμηλά 
επίπεδα στο τρίτο τρίμηνο του 2020. Στους δείκτες πληθωρισμού για τους τομείς υπηρεσιών και ενέργειας 
παρατηρήθηκε ήπια άνοδος ενώ το αντίθετο συνέβη στα μη-ενεργειακά προϊόντα, τα τρόφιμα και την 
ένδυση. Οι αγορές αναμένουν μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα ήπια άνοδο του πληθωρισμού, ενώ η 
πλειοψηφία των ερευνών προβλέπουν την διατήρηση του στα ίδια επίπεδα. 

Ο γενικός πληθωρισμός παρέμεινε για τέταρτο συνεχόμενο μήνα σταθερός στο -0,3%, τον Δεκέμβριο του 
2020. Η σταθερότητα του δείκτη, τον Δεκέμβριο, κρύβει ορισμένες εσωτερικές μεταβολές που 
πραγματοποιήθηκαν ανάμεσα στις κατηγορίες του. Πιο συγκεκριμένα, υπήρξε αύξηση του πληθωρισμού 
στους τομείς της ενέργειας και των υπηρεσιών, αντίθετα ο πληθωρισμός σε μη-ενεργειακά προϊόντα και 
στα τρόφιμα μειώθηκε. Παρά την άνοδο του, ο δείκτης πληθωρισμού ενέργειας παρέμεινε σε αρνητικά 
επίπεδα στο -6,9%. 

Διάγραμμα 3. 
Συμβολή συνιστωσών στον μετρούμενο πληθωρισμό του ΕνδΔΤΚ (HICP) στη 

ζώνη του ευρώ. 

 

Ο βασικός πληθωρισμός παραμένει σταθερά σε χαμηλά επίπεδα. Ο δείκτης «Εναρμονισμένος Δείκτης 
Τιμών Καταναλωτή», πλην των μεταβολών στα τρόφιμα και την ενέργεια (HCIPX), παρέμεινε σταθερά στο 
ιστορικά χαμηλό του 0,2% για τέταρτο συνεχόμενο μήνα. Ο πληθωρισμός στον τομέα των υπηρεσιών 
αυξήθηκε ήπια, τον Δεκέμβριο, στο 0,7% από το 0,6% του προηγούμενου μήνα. Αντίθετα, ο δείκτης 
«Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή», πλην των τροφίμων, ενεργείας, προϊόντα τουρισμού και 
ένδυσης (HICPXX) μειώθηκε κυρίως λόγω της μείωσης του πληθωρισμού στα αγαθά ένδυσης. Τα χαμηλά 
επίπεδα πληθωρισμού επηρεάστηκαν και από την προσωρινή μείωση του γερμανικού ΦΠΑ στο δεύτερο 
εξάμηνο του 2020.  
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Διάγραμμα 4. 
Μεταβολές στους δείκτες βασικού πληθωρισμού 

 

Ο δείκτης τιμών παραγωγών, όπως υπολογίζεται μέσω του αποπληθωριστή του ΑΕΠ, μειώθηκε στο τρίτο 
τρίμηνο του 2020. Η ετήσια ανάπτυξη του αποπληθωριστή του ΑΕΠ μειώθηκε στο 1,1% στο τρίτο τρίμηνο, 
από το 2,4% του προηγούμενου τριμήνου. Η εξέλιξη αυτή ήρθε ως συνέπεια της απότομης πτώσης του 
ρυθμού ανάπτυξης του μοναδιαίου κόστους εργασίας. 

Οι προβλέψεις των αγορών αναφορικά με τον μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο πληθωρισμό 
βελτιώθηκαν, αν και εξακολουθούν να παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα. Τα αποτελέσματα ερευνών 
αναμένουν τους αντίστοιχους πληθωρισμούς να παραμείνουν σε σταθερά χαμηλά επίπεδα. Σύμφωνα με 
υπολογισμούς της ΕΚΤ για το πρώτο τρίμηνο του 2021, ο μακροπρόθεσμος πληθωρισμός παρέμεινε 
σταθερά στο 1,7%. 
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Χρήμα και Πίστη 

Η κυκλοφορία τραπεζογραμματίων αυξήθηκε τον Νοέμβριο του 2020. Κύρια αιτία της αύξησης του δείκτη 
Μ3 αποτέλεσαν τα μέτρα μη-συμβατικής νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ και η παροχή πιστώσεων στον 
ιδιωτικό τομέα. Αν και τα κριτήρια για παροχή πιστώσεων αυστηροποιήθηκαν στο τέταρτο τρίμηνο του 
2020, η παροχή πιστώσεων στον ιδιωτικό τομέα παρέμεινε σταθερή και οι συνθήκες παροχής δανεισμού 
στο σύνολο της Νομισματικής Ένωσης παρέμειναν οι ευνοϊκές. 

Τον Νοέμβριο του 2020 παρατηρήθηκε αύξηση των τραπεζογραμματίων σε κυκλοφορία. Πιο 
συγκεκριμένα, τον Νοέμβριο η ετήσια αύξηση του δείκτη Μ3 (Ευρύ Χρήμα) βρέθηκε στο 11%, από το 
10,5% του προηγούμενου μήνα. Η ρευστότητα προτιμάται αξιοσημείωτα, κυρίως λόγω της έξαρσης της 
πανδημίας SARS-Cov-2, και η αύξηση της οφείλεται σημαντικά στις πολιτικές και τα μέτρα ενίσχυσης που 
έχουν ληφθεί από την ΕΚΤ, τις εποπτικές αρχές αλλά και τις κυβερνήσεις. 

Διάγραμμα 5. 
Μ3 και παράγοντες μεταβολής του 

 

Η χρηματοδότηση εντός Ευρωζώνης παρέμεινε η κύρια πηγή δημιουργίας χρήματος τον Νοέμβριο του 
2020. Η μεγαλύτερη συνεισφορά στην αύξηση του Μ3, τον Νοέμβριο, πραγματοποιήθηκε μέσω του 
Προγράμματος Αγοράς Στοιχείων Ενεργητικού αλλά και του Έκτακτου Προγράμματος Αγοράς Στοιχείων 
Ενεργητικού Λόγω Πανδημίας. Η παροχή πιστώσεων στον ιδιωτικό τομέα αν και απώλεσε ρυθμό 
παρέμεινε ο δεύτερος πιο σημαντικόπαράγοντας αύξησης του Μ3. 
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Διάγραμμα 6. 
Ετήσιος ρυθμός αύξησης δανεισμού ιδιωτικού τομέα. 

 

Οι δανειακές ροές προς τον ιδιωτικό τομέα τον Νοέμβριο του 2020 παραμένουν σταθερές. Τον Νοέμβριο, 
ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης του τραπεζικού δανεισμού στον ιδιωτικό τομέα παραμένει σταθερός στο 
4,7%, χωρίς να έχει μεταβληθεί σημαντικά από τον Ιούνιο του ίδιο έτους. Συνεχίστηκε το μοτίβο παροχής 
χρηματοδότησης σε σταθερά επίπεδα για τα  νοικοκυριά και η μετριοπαθής παροχή πιστώσεων στις 
επιχειρήσεις, το οποίο παρατηρείται από το καλοκαίρι. Αυτό συμβαίνει λόγω της στροφής σε επιλογές 
εξωτερικής χρηματοδότησης από τις επιχειρήσεις κατά την διάρκεια του πρώτου κύματος της πανδημίας 
SARS-Cov-2. Ο δανεισμός σε μη-χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τον Νοέμβριο παρέμεινε στο 6,9%. 

Σύμφωνα με έρευνα της ΕΚΤ, συνεχίστηκε η αυστηροποίηση των κριτηρίων για την παροχή πιστώσεων σε 
επιχειρήσεις και νοικοκυριών και στο τέταρτο τρίμηνο του 2020. Η αυστηροποίηση των κριτηρίων 
αποτελεί απόρροια της αύξησης των δυνητικών κινδύνων και την πρόβλεψη για πιο ήπια ανάκαμψη από 
την προηγουμένως προβλεπόμενη. Οι κυβερνητικές εγγυήσεις συνέβαλαν σημαντικά στην διατήρηση των 
πιστωτικών κριτηρίων των τραπεζικών ιδρυμάτων κατά την διάρκεια του 2020. 

Οι ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης συνεχίζουν να συμβάλουν στην οικονομική ανάκαμψη της Ζώνης 
του Ευρώ. Οι τόκοι δανεισμού παραμένουν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, ως αποτέλεσμα των πολιτικών 
της ΕΚΤ, των εποπτικών αρχών και των κυβερνήσεων για την διατήρηση παροχής πιστώσεων. Τον 
Νοέμβριο, ο σύνθετος δείκτης κόστους δανειακής χρηματοδότησης των τραπεζών της ζώνης του ευρώ 
βρέθηκε στο 1,5% για μη-χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και στο 1,35% για τα νοικοκυριά.  

 


