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Εισαγωγή1 

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

μέσων επικοινωνίας που διαθέτει η 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 10 Μαρτίου του 2022. Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται προέρχονται από την 
μελέτη που διεξήχθη από το προσωπικό της ΕΚΤ, δημοσιεύθηκε στις 24 Μαρτίου του 2022 και αφορά 

στην περίοδο από 16 Δεκεμβρίου του 2021 έως 9 Μαρτίου του 2022. 

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 

10 Μαρτίου 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 η πορεία 

της παγκόσμιας οικονομίας, οι μεταβολές των οικονομικών στοιχείων κύριων συνεργαζόμενων κρατών 

με το Ευρωσύστημα, η πορεία του παγκόσμιου εμπορίου, καθώς και η πορεία του παγκόσμιου 

πληθωρισμού. 

Στην συνέχεια, θα αναλυθούν οι κύριες χρηματοοικονομικές εξελίξεις. Πιο συγκεκριμένα, οι αποδόσεις 

στα μακροπρόθεσμα κρατικά ομόλογα των κρατών-μελών της νομισματικής ένωσης παρουσίασαν 

άνοδο. Επιπρόσθετα, οι τιμές των μετοχών που διαπραγματεύονται στην Ευρωζώνη και τις Ηνωμένες 

Πολιτείες της Αμερικής [εφεξής ΗΠΑ] παρουσίασαν πτώση, λόγω της ανόδου των επιτοκίων μηδενικού 

κινδύνου και λόγω της αύξησης της γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Στις διεθνείς αγορές συναλλάγματος το 

ευρώ υποτιμήθηκε. 

Στο τρίτο κεφάλαιο, αναλύεται η Οικονομική Δραστηριότητα στο σύνολο της Ευρωζώνης. Πιο αναλυτικά, 

το τέταρτο τρίμηνο του 2021 ο ρυθμός αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ της Νομισματικής Ένωσης 

μειώθηκε μετά από ισχυρή ανάκαμψη των δύο προηγούμενων τριμήνων. Από την άλλη πλευρά, η αγορά 

εργασίας και οι επιχειρηματικές επενδύσεις κινήθηκαν ανοδικά, κατά το ίδιο τρίμηνο, ενώ η ιδιωτική 

κατανάλωση συρρικνώθηκε στα τέλη του 2021. Τέλος, οι προσδοκίες για την οικονομία κινήθηκαν 

καθοδικά λόγω της αύξησης των κινδύνων. 

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

κυρίως μέσω του δείκτη «Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή» [εφεξής ΕνΔΤΚ], αλλά και των 

υποδεικτών του. Ειδικότερα, τον Φεβρουάριο του 2022, ο πληθωρισμός βάσει του ΕνΔΤΚ βρέθηκε σε νέο 

ιστορικά υψηλό, επηρεασμένος από όλους τους συντελεστές του. Τέλος, ο ρυθμός αύξησης των μισθών 

στην Ευρωζώνη παρέμεινε μετριασμένος, ενώ αναμένεται να αυξηθεί εντός του 2022. 

Ακολούθως, αναλύονται τα ζητήματα για το Χρήμα και την Πίστη. Αναλυτικότερα, τον Ιανουάριο του 

2022 ο ρυθμός αύξησης του Ευρέος Χρήματος [Μ3] σταθεροποιήθηκε στα προ-πανδημίας επίπεδα, με τις 

αγορές τίτλων απο το Ευρωσύστημα να συνεχίζουν να αποτελούν την κύρια πηγή δημιουργίας χρήματος. 

Παράλληλα, ο ρυθμός αύξησης του δανεισμού προς τον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκε, ενώ τα τραπεζικά 

επιτόκια δανεισμού παρέμειναν στο ιστορικά χαμηλό τους.  

 
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 Τράπεζα της Ελλάδος.   
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Στο τελευταίο κεφάλαιο, αναπτύσσονται οι Δημοσιονομικές Εξελίξεις. Αναλυτικότερα, το δημοσιονομικό 

αποτέλεσμα της γενικής κυβέρνησης στην Νομισματική Ένωση αναμένεται να βελτιωθεί με σταθερό 

ρυθμό ξεκινώντας από το 2021, λόγω της αυστηροποίησης της δημοσιονομικής πολιτικής. Τέλος, ο λόγος 

χρέους προς ΑΕΠ της Ευρωζώνης προβλέπεται να μειωθεί ελαφρώς το 2021 και να υποχωρήσει 

περαιτέρω μέχρι το 2024.  
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Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου 

Στις 10 Μαρτίου του 2022, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην 

προγραμματισμένη του συνεδρίαση αποφάσισε μία σειρά πολιτικών προκειμένου να διασφαλίσει πως 

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

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

Συμβούλιο ανέφερε πως η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία αποτελεί σημείο καμπής για την Ευρώπη 

και εξέφρασε την πλήρη στήριξή του προς τον λαό της Ουκρανίας. Επίσης, ανακοίνωσε πως θα 

διασφαλίσει ομαλές συνθήκες ρευστότητας και θα εφαρμόσει τις κυρώσεις που αποφασίστηκαν από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο επεσήμανε πως θα λάβει 

όποια μέτρα είναι απαραίτητα προκειμένου να εκπληρώσει την εντολή που έχει ανατεθεί στην ΕΚΤ για 

διατήρηση της σταθερότητας των τιμών και να διαφυλάξει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. 

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

εξής2: 

Πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού (APP) 

Με βάση την επικαιροποιημένη αξιολόγησή του και λαμβάνοντας υπόψη το αβέβαιο περιβάλλον, το 

Διοικητικό Συμβούλιο αναθεώρησε σήμερα το χρονοδιάγραμμα των αγορών που θα διενεργήσει μέσω 

του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού (asset purchase programme - APP) τους επόμενους 

μήνες. Οι καθαρές αγορές στο πλαίσιο του προγράμματος APP θα διαμορφωθούν μηνιαίως σε 40 δισεκ. 
ευρώ τον Απρίλιο, 30 δισεκ. ευρώ τον Μάϊο και 20 δισεκ. ευρώ τον Ιούνιο. Η διαμόρφωση των καθαρών 

αγορών για το γ΄ τρίμηνο θα εξαρτηθεί από τα στοιχεία και θα αντανακλά τη συνεχιζόμενη αξιολόγηση 

των προοπτικών από την πλευρά του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν τα εισερχόμενα στοιχεία στηρίξουν 

την προσδοκία ότι οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές για τον πληθωρισμό δεν θα επιδεινωθούν ακόμη και 

μετά τη λήξη των καθαρών αγορών στοιχείων ενεργητικού που διενεργεί, το Διοικητικό Συμβούλιο θα 

ολοκληρώσει τις καθαρές αγορές στο πλαίσιο του προγράμματος APP το γ΄ τρίμηνο.  Στην περίπτωση 

που οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές για τον πληθωρισμό μεταβληθούν και οι συνθήκες χρηματοδότησης 
καταστούν ασύμβατες με την περαιτέρω πρόοδο προς τον στόχο του 2%, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι 

έτοιμο να αναθεωρήσει το χρονοδιάγραμμά του για τις καθαρές αγορές στοιχείων ενεργητικού ως προς 

το ύψος και/ή τη διάρκεια. 

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. 

Βασικά επιτόκια της ΕΚΤ 

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. 

Τυχόν προσαρμογές των βασικών επιτοκίων της ΕΚΤ θα πραγματοποιηθούν κάποια χρονική στιγμή μετά 
τη λήξη των καθαρών αγορών του Διοικητικού Συμβουλίου στο πλαίσιο του προγράμματος APP και θα 

είναι σταδιακές. Η πορεία των βασικών επιτοκίων της ΕΚΤ θα συνεχίσει να καθορίζεται με βάση την 

παροχή ενδείξεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τη μελλοντική κατεύθυνση της νομισματικής 

πολιτικής και τη στρατηγική δέσμευσή του για σταθεροποίηση του πληθωρισμού στο 2% 

 
2 Το αναλυτικό κείμενο των αποφάσεων είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 
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μεσοπρόθεσμα. Συνεπώς, το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ θα 

παραμείνουν στα σημερινά τους επίπεδα έως ότου διαπιστώσει ότι ο πληθωρισμός φθάνει το 2% πολύ 

πριν από το τέλος του υπό εξέταση χρονικού ορίζοντα προβολής και με διάρκεια κατά το υπόλοιπο του 

χρονικού ορίζοντα προβολής, και κρίνει ότι η πορεία του υποκείμενου πληθωρισμού έχει σημειώσει 

επαρκή πρόοδο ούτως ώστε να είναι συμβατή με σταθεροποίηση του πληθωρισμού στο 2% 

μεσοπρόθεσμα. 

Έκτακτο πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας (PEPP) 

Το α΄ τρίμηνο του 2022, το Διοικητικό Συμβούλιο διενεργεί καθαρές αγορές στοιχείων ενεργητικού στο 

πλαίσιο του έκτακτου προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας (pandemic 

emergency purchase programme - PEPP) με σημαντικά χαμηλότερο ρυθμό από ό,τι το προηγούμενο 

τρίμηνο. Οι καθαρές αγορές στοιχείων ενεργητικού στο πλαίσιο του προγράμματος PEPP θα 

τερματιστούν στο τέλος Μαρτίου του 2022. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο σκοπεύει να επανεπενδύει τα ποσά κεφαλαίου από την εξόφληση τίτλων που 

αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του PEPP κατά τη λήξη τους τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2024. Σε κάθε 

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

τρόπο ώστε να αποφευχθούν τυχόν παρεμβολές στην ενδεδειγμένη κατεύθυνση της νομισματικής 
πολιτικής. 

Η πανδημία έδειξε ότι, υπό συνθήκες πίεσης, η ευελιξία ως προς τον σχεδιασμό και τη διενέργεια των 

αγορών στοιχείων ενεργητικού έχει βοηθήσει στην αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών του μηχανισμού 

μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής και έχει καταστήσει πιο αποτελεσματικές τις προσπάθειες του 

Διοικητικού Συμβουλίου για επίτευξη του στόχου του. Εντός των ορίων της εντολής του Διοικητικού 

Συμβουλίου, υπό συνθήκες πίεσης, η ευελιξία θα συνεχίσει να αποτελεί στοιχείο της νομισματικής 

πολιτικής όποτε παράγοντες που απειλούν τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής διακυβεύουν την 

επίτευξη της σταθερότητας των τιμών. Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση νέου κατακερματισμού στις 

αγορές που σχετίζεται με την πανδημία, οι επανεπενδύσεις στο πλαίσιο του προγράμματος PEPP 

μπορούν ανά πάσα στιγμή να προσαρμοστούν με ευελιξία ως προς τον χρόνο, τις κατηγορίες στοιχείων 

ενεργητικού και τις χώρες. Η ευελιξία αυτή θα μπορούσε να συμπεριλαμβάνει την αγορά ομολόγων που 

εκδίδει η Ελληνική Δημοκρατία επιπλέον της αξίας των ομολόγων που επανεπενδύεται στη λήξη τους, 

προκειμένου να αποφευχθεί η διακοπή των αγορών στη συγκεκριμένη χώρα, η οποία θα μπορούσε να 

επηρεάσει αρνητικά τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής προς την ελληνική οικονομία, ενώ αυτή 

εξακολουθεί να ανακάμπτει από τις επιπτώσεις της πανδημίας. Οι καθαρές αγορές στο πλαίσιο του PEPP 

θα μπορούσαν να ξεκινήσουν εκ νέου, εφόσον κριθεί αναγκαίο, για την αντιμετώπιση αρνητικών 

διαταραχών που σχετίζονται με την πανδημία. 

Πράξεις αναχρηματοδότησης 

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί τις συνθήκες χρηματοδότησης των 

τραπεζών και να διασφαλίζει ότι η λήξη των πράξεων στο πλαίσιο της τρίτης σειράς στοχευμένων 

πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ) δεν επηρεάζει την ομαλή μετάδοση της 

νομισματικής πολιτικής του. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα αξιολογεί επίσης τακτικά το πώς οι 

στοχευμένες πράξεις χρηματοδότησης συνεισφέρουν στην κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής του. 
Όπως έχει ανακοινωθεί, αναμένει ότι οι ειδικές συνθήκες που εφαρμόζονται στο πλαίσιο των ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ 

θα λήξουν τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο θα αξιολογήσει την 

κατάλληλη βαθμονόμηση του συστήματος δύο βαθμίδων που εφαρμόζει για τον εκτοκισμό των 

αποθεματικών, ούτως ώστε η πολιτική αρνητικών επιτοκίων να μην περιορίζει τη διαμεσολαβητική 

ικανότητα των τραπεζών σε ένα περιβάλλον άφθονης πλεονάζουσας ρευστότητας. 
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Συμφωνίες παροχής ρευστότητας με κεντρικές τράπεζες εκτός της ζώνης του ευρώ 

Λόγω του εξαιρετικά αβέβαιου περιβάλλοντος που έχει δημιουργήσει η εισβολή της Ρωσίας στην 

Ουκρανία και ο κίνδυνος περιφερειακών δευτερογενών επιδράσεων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν 

αρνητικά τις χρηματοπιστωτικές αγορές της Ζώνης του Ευρώ, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να 

παρατείνει τη διευκόλυνση συμφωνιών επαναγοράς του Ευρωσυστήματος για τις κεντρικές τράπεζες 

(Eurosystem repo facility for central banks - EUREP) μέχρι τις 15 Ιανουαρίου του 2023. Ως εκ τούτου, η 

διευκόλυνση EUREP θα συνεχίσει να συμπληρώνει τις τακτικές συμφωνίες παροχής ρευστότητας σε 

ευρώ για κεντρικές τράπεζες εκτός της Ζώνης του Ευρώ. Συνδυαστικά, οι συμφωνίες αυτές αποτελούν 

μία ολοκληρωμένη δέσμη διευκολύνσεων στήριξης για την κάλυψη πιθανών αναγκών ρευστότητας σε 

ευρώ σε περίπτωση δυσλειτουργιών της αγοράς εκτός της Ζώνης του Ευρώ που θα μπορούσαν να 

επηρεάσουν αρνητικά την ομαλή μετάδοση της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ. Τα αιτήματα κεντρικών 

τραπεζών εκτός της Ζώνης του Ευρώ για επιμέρους συμφωνίες παροχής ρευστότητας σε ευρώ θα 

αξιολογούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά περίπτωση. 
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Εξωτερικό Περιβάλλον3 

Η παγκόσμια οικονομία αυξήθηκε αξιοσημείωτα το 2021, αν και κατά τα επόμενα έτη αναμένεται 

μετριασμός της προβλεπόμενης ανάπτυξης. Ο πόλεμος που ξεκίνησε με την εισβολή της Ρωσίας στην 

Ουκρανία δημιουργεί μεγάλη αβεβαιότητα στις παγκόσμιες προοπτικές. Τέλος, ο αυξανόμενος 

ενεργειακός πληθωρισμός, όσο και ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή [ΔΤΚ] δημιουργούν σημαντικά εμπόδια 

στην παγκόσμια οικονομία και ανάπτυξη.  

Η παγκόσμια οικονομία το 2021 αναπτύχθηκε εύρωστα, παρά την αναζωπύρωση της πανδημίας αλλά 

και των σημαντικών συμφορήσεων στις εφοδιαστικές αλυσίδες. Ανεξαρτήτως των επιπτώσεων, στην 

παγκόσμια οικονομία, λόγω της εξάπλωσης της πανδημίας SARS-Cov-2, το παγκόσμιο πραγματικό ΑΕΠ 

συνέχισε να ανακάμπτει υποστηριζόμενο σημαντικά από πολιτικές υποστήριξης των οικονομικών 

συνεπειών της πανδημίας, αλλά και την μεταστροφή των καταναλωτών από υπηρεσίες σε βιομηχανικά 

αγαθά. Η πρόβλεψη της ΕΚΤ για την ανάπτυξη του παγκοσμίου ΑΕΠ, πλην των κρατών της Ευρωζώνης, 

για το 2021 αναθεωρήθηκε ανοδικά στο 6,3%.  

Ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας δημιουργεί σημαντική αβεβαιότητα στις, διαφορετικά, ισχυρές 
προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας. Η εισβολή της Ρωσίας αναμένεται να δημιουργήσει 

αξιοσημείωτα ζητήματα στην παγκόσμια οικονομία. Αρχικά, η επιβολή αυστηρών κυρώσεων στην Ρωσία 

θα επηρεάσει την οικονομική δραστηριότητα του κράτους. Η αποβολή συγκεκριμένων Ρωσικών 

τραπεζών από το σύστημα SWIFT σε πιο ακριβά συστήματα, θα επηρεάσει το παγκόσμιο εμπόριο. 

Επίσης, τιμές βασικών αγαθών πιέζονται σημαντικά προς τα πάνω, καθώς η Ρωσία αποτελεί κύριο 

προμηθευτή ενεργείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση [Ε.Ε.] και η Ουκρανία είναι ο πιο μεγάλος εξαγωγέας 

τροφίμων, κυρίως σιτηρών, στην Ε.Ε.. Τέλος, η παγκόσμια εμπιστοσύνη έχει επηρεαστεί αρνητικά από το 

ξέσπασμα του πολέμου, γεγονός που γίνεται αντιληπτό τόσο στην πραγματική οικονομία, όσο και τον 

χρηματοπιστωτικό τομέα. 

Η ανάπτυξη του παγκόσμιου ΑΕΠ αναμένεται να μετριαστεί στην προβλεπόμενη περίοδο. Ο υψηλός 

πληθωρισμός θα επηρεάσει αρνητικά την ιδιωτική κατανάλωση, οι αυστηρότατες συνθήκες στην αγορά 
εργασίας και η ελάττωση των πολιτικών στήριξης θα επιδράσουν στην οικονομική ανάπτυξη. Το 

πραγματικό παγκόσμιο ΑΕΠ αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 4,1% το 2022, και κατά 3,6% τα έτη 2023 

και 2024. Οι προβλέψεις και για τα τρία αυτά έτη αναθεωρήθηκαν προς τα κάτω. 

Το παγκόσμιο εμπόριο αυξήθηκε αξιοσημείωτα το 2021, παρά τις διαταράξεις στην εφοδιαστική 

αλυσίδα. Η αύξηση του παγκόσμιου εμπορίου αποδείχθηκε ισχυρότερη από ότι αναμενόταν κατά το 

δεύτερο εξάμηνο του 2021, κυρίως λόγω της αξιοσημείωτης επίδοσης των κρατών της Ασίας, κατά το 

τέταρτο τρίμηνο, και των ΗΠΑ. Η πρόβλεψη της ΕΚΤ για τον ρυθμό αύξησης των εισαγωγών για το 2021 

αναθεωρήθηκε στο 12,1%. 

Ο υψηλός και συνεχόμενα αυξανόμενος ενεργειακός πληθωρισμός παραμένει σημαντικό εμπόδιο για την 

παγκόσμια οικονομία. Οι τρέχουσες τιμές πετρελαίου αυξήθηκαν απότομα, κατά 57% από τις προβλέψεις 

του Δεκεμβρίου έως τις 9 Μαρτίου, ως αποτέλεσμα της ανάκαμψης της ζήτησης και τους περιορισμούς 

προσφοράς του. Οι κίνδυνοι από την πλευρά της προσφοράς αποτέλεσαν βασικό παράγοντα αύξησης 

των τιμών πετρελαίου. Αρχικά, η Ρωσία αποτελεί το 10% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου. 

Επίσης, ο OPEC+ συνέχισε να μην πετυχαίνει του στόχους παραγωγής του.  Οι τιμές άμεσης παράδοσης 

φυσικού αερίου στην Ευρώπη αυξήθηκαν αξιοσημείωτα, κατά 62% από τις προβλέψεις του Δεκεμβρίου 

έως τις 9 Μαρτίου, υπό τον φόβο μείωσης της προσφοράς του από την Ρωσία. 

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή, αυξήθηκε απότομα τόσο στις αναπτυγμένες, όσο και τις αναπτυσσόμενες 

οικονομίες. Στα κράτη-μέλη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης [ΟΟΣΑ] ο 

 
3 Στην εν λόγω ενότητα, τα στοιχεία που αναφέρονται αφορούν αποκλειστικά κράτη εκτός Ευρωζώνης. 
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πληθωρισμός βάσει του ΔΤΚ αυξήθηκε, τον Ιανουάριο, στο 7,2%. Το εν λόγω ποσοστό επηρεάστηκε από 

τον αρκετά υψηλό γενικό πληθωρισμό στην Τουρκία που έφτασε τον Ιανουάριο στο 48,7%. Χωρίς την 

Τουρκία, ο ΔΤΚ των κρατών μελών του ΟΟΣΑ ήταν 5,8% τον Ιανουάριο του 2022. 

Διάγραμμα 1. 

Πληθωρισμός Τιμών καταναλωτή στον ΟΟΣΑ 
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Χρηματοοικονομικές Εξελίξεις 

Ο δείκτης €STR της Ευρωζώνης παρέμεινε σε αρνητικά επίπεδα, παρά την αύξηση της πλεονάζουσας 

ρευστότητας. Παράλληλα, οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν 

ακολουθώντας την εξέλιξη των ονομαστικών επιτοκίων μηδενικού κινδύνου και των αυξημένων 

ζητούμενων αποζημιώσεων λόγω του αυξημένου πληθωρισμού. Στις παγκόσμιες αγορές μετοχών 

παρατηρήθηκε σημαντική ρευστοποίηση τίτλων, αρχικά ως απόρροια των αυξημένων επιτοκίων 

μηδενικού κινδύνου και στη συνέχεια λόγω της αύξησης της γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Τέλος, η 

ονομαστική σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ υποτιμήθηκε περεταίρω σε σχέση με τα 
νομίσματα των 42 πιο σημαντικών εμπορικών εταίρων του Ευρωσυστήματος. 

Ο δείκτης €STR βρέθηκε, κατά την εξεταζόμενη περίοδο, κατά μέσο όρο στις -58 μονάδες βάσης. Η 

πλεονάζουσα ρευστότητα αυξήθηκε κατά περίπου €105 δισεκατομμύρια φτάνοντας περίπου τα €4,483 

δισεκατομμύρια, κυρίως λόγω των προγραμμάτων αγοράς περιουσιακών στοιχείων της ΕΚΤ. 

Παράλληλα, η αύξηση στοιχείων ενεργητικού που σχετίζονται με την νομισματική πολιτική περιορίστηκε 

σημαντικά από πρόωρες εξοφλήσεις κεφαλαίων, ύψους €60,21 δισεκατομμυρίων, που χορηγήθηκαν στο 

πλαίσιο προηγούμενων πράξεων TLTRO III. 

Οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν ακολουθώντας την εξέλιξη των 

ονομαστικών επιτοκίων μηδενικού κινδύνου και της αυξημένης ζητούμενης αποζημίωσης λόγω 

πληθωριστικών πιέσεων, φθάνοντας σε επίπεδα σημαντικά υψηλότερα από την έναρξη της εξεταζόμενης 

περιόδου. Πιο συγκεκριμένα, τόσο η σταθμισμένη ως προς το ΑΕΠ απόδοση των κρατικών δεκαετών 

ομολόγων της Ευρωζώνης, όσο και τα μακροχρόνια επιτόκια μηδενικού κινδύνου OIS αυξήθηκαν περίπου 

κατά 70 μονάδες βάσης, και βρέθηκαν στο 0,74% και στο 0,64% αντίστοιχα. Οι εξελίξεις στις ΗΠΑ ήταν 

σχετικά παρόμοιες, με την απόδοση του δεκαετούς κρατικού ομολόγου να αυξάνεται περίπου 50 μονάδες 

βάσης, στο 1,95% στο τέλος της εξεταζόμενης περιόδου. 

Διάγραμμα 2. 

Αποδόσεις δεκαετών κρατικών ομολόγων και επιτόκιο OIS βασιζόμενο στο €STR 

 

Υστέρα από μία αρχική αύξηση σε ιστορικά υψηλά επίπεδα στις παγκόσμιες αγορές μετοχών, 

παρατηρήθηκε σημαντική ρευστοποίηση τίτλων, αρχικά λόγω της ανόδου των επιτοκίων μηδενικού 
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κινδύνου και στη συνέχεια λόγω της αύξησης της γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Πιο συγκεκριμένα, στην 

εξεταζόμενη περίοδο, οι τιμές των μετοχών των μη-χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων [εφεξής ΜΧΙ] 

μειώθηκαν κατά 12% στη Ζώνη του Ευρώ και κατά 9% στις ΗΠΑ, ενώ οι τιμές των μετοχών των 

τραπεζικών ιδρυμάτων στη Νομισματική Ένωση και στις ΗΠΑ κατέγραψαν μείωση κατά 10% και 8% 

αντιστοίχως. 

Διάγραμμα 3. 
Δείκτες τιμών μετοχών στην ζώνη του ευρώ και τις ΗΠΑ 

 

Στις διεθνείς αγορές συναλλάγματος το ευρώ υποτιμήθηκε σε όρους σταθμισμένης ως προς το εξωτερικό 

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

του ευρώ υποτιμήθηκε κατά 1% έναντι των νομισμάτων των 42 πιο σημαντικών εμπορικών εταίρων της 

Ζώνης του Ευρώ. Ως προς τις διμερείς συναλλαγματικές ισοτιμίες, το ευρώ υποτιμήθηκε κατά 3% σε 

σχέση με το αμερικανικό δολάριο, αντανακλώντας την περαιτέρω διεύρυνση της διαφοράς των 

βραχυπρόθεσμων επιτοκίων μεταξύ της ζώνης του ευρώ και των ΗΠΑ. Μειώθηκε επίσης, κατά 3,8% σε 
σχέση με το κινέζικο renminbi και κατά 1,5% και 2,5% σε σχέση με την βρετανική λίρα και το ελβετικό 

φράγκο, αντίστοιχα. Από την 1η Μαρτίου, η ΕΚΤ ανέστειλε την δημοσίευση επιτοκίου αναφοράς για το 

Ρωσικό ρούβλι.  



 

Get Involved Intelligence  11 
 

Οικονομική Δραστηριότητα 

Ο ρυθμός αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ της Ευρωζώνης μειώθηκε το τέταρτο τρίμηνο του 2021 και 

αναμένεται να παραμείνει υποτονικός. Η αγορά εργασίας στην Ζώνη του Ευρώ κινήθηκε ανοδικά κατά 

την ίδια χρονική περίοδο, όπως και οι επιχειρηματικές επενδύσεις. Τέλος, η ιδιωτική κατανάλωση 

μειώθηκε και οι προσδοκίες για την οικονομία κινήθηκαν καθοδικά. 

Ο ρυθμός αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ της Ζώνης του Ευρώ μειώθηκε στο τέταρτο τρίμηνο του 2021, 
έπειτα από ισχυρή επέκταση των δύο προηγούμενων τριμήνων. Πιο συγκεκριμένα, στο τέταρτο τρίμηνο 

του 2021 ο ρυθμός αύξησης περιορίστηκε στο 0,3% ως απόρροια της υποτονικής ιδιωτικής 

κατανάλωσης και του εξασθενημένου εμπορικού ισοζυγίου, ενώ θετική επίδραση στον ρυθμό αύξησης 

είχαν οι επενδύσεις, οι δαπάνες του δημοσίου και οι εξελίξεις σχετικά με τα αποθέματα. Ο ρυθμός αύξησης 

του ΑΕΠ της Ευρωζώνης αναμένεται να κινηθεί σε υποτονικά επίπεδα το πρώτο τρίμηνο του 2022, λόγω 

της υποτονικής δραστηριότητας στα τέλη του 2021, των υψηλών τιμών ενέργειας και των επιπτώσεων 

του πολέμου. Η ετήσια ανάπτυξη του πραγματικού ΑΕΠ αναμένεται να βρεθεί στο 3,7% το 2022, στο 

2,8% το 2023 και στο 1,6% το 2024. 

Διάγραμμα 4. 

Πραγματικό ΑΕΠ της Ζώνης του Ευρώ και συνιστώσες του 

 

Η αγορά εργασίας στην Ζώνη του Ευρώ ισχυροποιήθηκε περαιτέρω το τέταρτο τρίμηνο του 2021. Το 

ποσοστό εργασίας αυξήθηκε κατά 0,5% σε τριμηνιαία βάση και ξεπέρασε τα προ-πανδημίας επίπεδα. Το 

μέγεθος του εργατικού δυναμικού και ο ρυθμός συμμετοχής στην αγορά εργασίας προσέγγισαν τα προ-

πανδημίας επίπεδα στο τέταρτο και τρίτο τρίμηνο του 2021 αντίστοιχα. Το ποσοστό ανεργίας, τον 

Ιανουάριο του 2022 μειώθηκε στο 6,8% από το 7,1% που είχε κατά μέσο όρο το τελευταίο τρίμηνο του 

προηγούμενου έτους. Τέλος, το ποσοστό των εργαζομένων που οφειλόταν στα προγράμματα ένταξης και 

διατήρησης εργαζομένων στην εργασία αυξήθηκε κατά 1,5% τον Ιανουάριο του 2022 λόγω της εκ νέου 

επιβολής των περιοριστικών μέτρων.  
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Διάγραμμα 5. 

Απασχόληση στην ζώνη του ευρώ, PMI για την απασχόληση και ποσοστό ανεργίας 

 

Η ιδιωτική κατανάλωση συρρικνώθηκε στα τέλη του 2021, ενώ αναμένεται να παραμείνει υποτονική στο 

πρώτο τρίμηνο του 2022. Πιο συγκεκριμένα, η ιδιωτική κατανάλωση μειώθηκε κατά 0,6% σε τριμηνιαία 
βάση, ως απόρροια της απότομης αύξησης των κρουσμάτων SARS – Cov-2 και της εκ νέου επιβολής 

μέτρων και βρέθηκε κατά 2,5% κάτω από τα προ-πανδημίας επίπεδα. Η καταναλωτική εμπιστοσύνη 

συνέχισε την πτωτική της πορεία αντανακλώντας την αβεβαιότητα σχετικά με την εξέλιξη της πανδημίας 
όπως και τις πληθωριστικές πιέσεις. Το πρώτο τρίμηνο του 2022 η κατανάλωση αναμένεται να είναι 

υποτονική, λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και των υψηλών τιμών 

ενέργειας που επιβαρύνουν τα νοικοκυριά. Η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να παραμείνει 

σημαντικός παράγοντας της οικονομικής ανάπτυξης. Παρά τα αυξημένα κίνητρα αποταμίευσης λόγω του 
πολέμου στην Ουκρανία, το υψηλό απόθεμα αποταμιεύσεων αναμένεται να αντισταθμίσει εν μέρει τις 

υψηλές τιμές ενέργειας. 

Οι επιχειρηματικές (μη κατασκευαστικές) επενδύσεις, σημείωσαν  ισχυρή αύξηση το τέταρτο τρίμηνο 

του 2021, λόγω της χαλάρωσης των διαταραχών από την πλευρά της προσφοράς και της ισχυρής 

ζήτησης για κεφαλαιουχικά αγαθά. Οι μη κατασκευαστικές επενδύσεις στην Ζώνη του Ευρώ, αυξήθηκαν 

κατά 6,3% σε τριμηνιαία βάση ανακάμπτοντας από την πτώση του τρίτου τριμήνου, παραμένοντας όμως 

κατά 13% κάτω από τα προ-πανδημίας επίπεδα. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, συνδυαστικά με τα 
περιοριστικά μέτρα και την αβεβαιότητα που επιφέρει, αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά τις 

επενδύσεις ιδιαίτερα στο άμεσο μέλλον, ενώ η άνοδος στις ενεργειακές τιμές επιδρά σημαντικά στην 

παραγωγή ενεργοβόρων κεφαλαιουχικών αγαθών. 

Οι κίνδυνοι για τις προσδοκίες της οικονομίας αυξήθηκαν σημαντικά από την εισβολή της Ρωσίας στην 

Ουκρανία, όπου κινήθηκαν καθοδικά. Παρά την μείωση των κινδύνων σχετικά με την πανδημία, ο 

πόλεμος στην Ουκρανία μπορεί να έχει σημαντικότερες από τις αναμενόμενες επιπτώσεις στην οικονομία 

και θα μπορούσε να επιδεινώσει την κατάσταση από την πλευρά της προσφοράς.  
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Τιμές και Κόστη 

Ο πληθωρισμός βάσει ΕνΔΤΚ στην Νομισματική Ένωση έφτασε σε νέο ιστορικό υψηλό επίπεδο με 5,7% 

τον Φεβρουάριο, επηρεασμένος από όλους τους συντελεστές του, κυρίως όμως από τον ενεργειακό 

πληθωρισμό που καταγράφηκε στο 31,7% τον ίδιο μήνα. Παράλληλα, ο  ρυθμός αύξησης των μισθών 

στην Ζώνη του Ευρώ παρέμεινε μετριασμένος, αλλά αναμένεται να αυξηθεί εντός του 2022 όπου 

προβλέπεται στο 3,6%. Τέλος, ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα τους 

επόμενους μήνες, πριν αρχίσει να μειώνεται στο δεύτερο τρίμηνο του 2022. 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Eurostat, ο πληθωρισμός βάσει του ΕνΔΤΚ αυξήθηκε περαιτέρω τον 

Φεβρουάριο του 2022,  φτάνοντας στο 5,8%. Ο πληθωρισμός βάσει του ΕνΔΤΚ βρέθηκε σε νέο ιστορικά 

υψηλό ποσοστό, μετά το 5,1% και 5,0% του Ιανουαρίου και του Δεκεμβρίου αντιστοίχως. Όλοι οι 

συντελεστές του συνέβαλαν στην αύξησή του.  Αντίστοιχα, ο πληθωρισμός βάσει ΕνΔΤΚ πλην ενέργειας 

και τροφίμων αυξήθηκε τον Φεβρουάριο στο 2,7% από το 2,3% του προηγούμενου μήνα. 

Διάγραμμα 6. 

Ανάλυση των συνιστωσών του πληθωρισμού της ενέργειας 

 

Οι ενεργειακές τιμές συνέχισαν να επιδρούν σημαντικά στον πληθωρισμό βάσει ΕνΔΤΚ, με τον 

ενεργειακό πληθωρισμό να βρίσκεται σε νέο ιστορικά υψηλό επίπεδο, αγγίζοντας το 31,7% τον 

Φεβρουάριο από το 28,8% του Ιανουαρίου. Τα αυξανόμενα ενεργειακά κόστη πιθανώς να επηρέασαν τις 

αυξήσεις και των υπολοίπων συντελεστών του ΕνΔΤΚ, όπως τις τιμές επεξεργασμένων και μη τροφίμων 

και των μη-ενεργειακών βιομηχανικών αγαθών, όπου βρέθηκαν τον Φεβρουάριο στο 4,1% και 3% 

αντιστοίχως. 

Οι υφιστάμενες πιέσεις στις τιμές μη ενεργειακών βιομηχανικών αγαθών συνέχισαν να αυξάνονται. Οι 

πιέσεις από την πλευρά του κόστους, συγκριτικά με ένα χρόνο πριν, έχουν αυξηθεί σημαντικά ως 

απόρροια της παγκόσμιας ανόδου των τιμών βασικών αγαθών, ειδικά των ενεργειακών τιμών. Η ετήσια 

ανάπτυξη των τιμών εισαγόμενων ενδιαμέσων αγαθών βρέθηκε τον Ιανουάριο στο 19,9% από το 19,1% 
του Δεκεμβρίου.  Οι πιέσεις στις τιμές που εμφανίζονται στα αρχικά στάδια της αλυσίδας τιμολόγησης 

γίνονται πλέον εμφανείς και στα μεταγενέστερα στάδιά της, με τον πληθωρισμό στις τιμές παραγωγού 
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για τις εγχώριες πωλήσεις μη διατροφικών καταναλωτικών αγαθών να βρίσκεται στο 4,8% τον 

Ιανουάριο από το 3,2% του προηγούμενου μήνα. 

Ο ρυθμός αύξησης των μισθών στην Ζώνη του Ευρώ παρέμεινε μετριασμένος, ενώ αναμένεται να αυξηθεί 

εντός του 2022.  Ο ρυθμός αύξησης μισθολογικής δαπάνης ανά εργαζόμενο βρέθηκε στο 3,5% το 

τελευταίο τρίμηνο του 2021, ως απόρροια των αυξήσεων τόσο στην άνοδο των ωρών εργασίας ανά 

εργαζόμενο και στο μισθολογικό κόστος ανά ώρα εργασίας. Σύμφωνα με έρευνα της ΕΚΤ σε μεγάλες 

Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ο ρυθμός αύξησης των μισθών το 2022 αναμένεται να αυξηθεί, κυρίως ως 

αποτέλεσμα του υψηλού καταγεγραμμένου πληθωρισμού. 

Σύμφωνα με τις μακροοικονομικές προβλέψεις της ΕΚΤ ο πληθωρισμός τους επόμενους μήνες 

αναμένεται να παραμείνει υψηλός, πριν αρχίσει να μειώνεται στο δεύτερο εξάμηνο του 2022. Οι βασικές 

προβλέψεις για τον ΕνΔΤΚ αναμένουν μέσο πληθωρισμό της τάξης του 5,1% το 2022, 2,1% το 2023 και 

1,9% το 2024. Η αύξηση του πληθωρισμού οφείλεται στις αξιοσημείωτες αυξήσεις στις τιμές ενεργείας, 

στις τιμές επεξεργασμένων και μη τροφίμων, την επίδραση από την επανεκκίνηση μέρους των κλάδων 

υπηρεσιών και στις πιέσεις τιμών στο σύνολο της αλυσίδας τιμολόγησης. Ο δείκτης ΕνΔΤΚ πλην 

τροφίμων και ενέργειας αναμένεται να κυμανθεί στο 2,6% τα επόμενα δύο τρίμηνα, πριν βρεθεί στο 2,3% 

το τελευταίο τρίμηνο του 2022. Ο ρυθμός αύξησης των μισθών στην Ζώνη του Ευρώ αναμένεται να 

βρεθεί στο 3,6% στο 2022, πριν πέσει στο 2,9% στο 2024 – δηλαδή θα βρεθούν σε επίπεδα υψηλότερα 

του ιστορικά υψηλού ποσοστού 2,2% από το 1999. 

Διάγραμμα 7. 
Πληθωρισμός βάσει του ΕνΔΤΚ στη ζώνη του ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των προβόλων) 

  



 

Get Involved Intelligence  15 
 

Χρήμα και Πίστη 

Τον Ιανουάριο του 2022 ο ρυθμός αύξησης του Ευρέος Χρήματος [Μ3] σταθεροποιήθηκε στα προ-

πανδημίας επίπεδα, ενώ η δημιουργία χρήματος συνέχισε να επωφελείται από τις αγορές περιουσιακών 

στοιχείων. Ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης δανεισμού προς τον ιδιωτικό τομέα για την ίδια χρονική περίοδο 

αυξήθηκε και τα τραπεζικά επιτόκια δανεισμού παρέμειναν στο ιστορικά χαμηλό τους ποσοστό. Τέλος, ο 

συνολικός όγκος εξωτερικής χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις αυξήθηκε περεταίρω για το τέταρτο 

τρίμηνο του 2021. 

Τον Ιανουάριο του 2022 ο ρυθμός ανάπτυξης του Ευρέος Χρήματος [Μ3] σταθεροποιήθηκε στα προ-

πανδημίας επίπεδα. Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης του δείκτη Μ3 μειώθηκε στο 6,4% τον Ιανουάριο από το 

6,9% του Δεκεμβρίου, εν μέσω αυξανόμενης μεταβλητότητας και παρά τους αυξανόμενους 

γεωπολιτικούς κινδύνους, οι οποίοι αυξάνουν την ζήτηση για ρευστοποιήσιμα αγαθά. Ο τριμηνιαίος 

ρυθμός αύξησης του χρήματος προσέγγισε τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο του, με τον δείκτη Μ3 να 

επωφελείται από πολιτικές σχετικά με την πανδημία. Ο ρυθμός αύξησης του Στενού Χρήματος [Μ1] 

συνέχισε να αποτελεί βασικό παράγοντα αύξησης του δείκτη Μ3 και ο ρυθμός αύξησης του οποίου 

κινήθηκε υποτονικά για το 2021 σε σχέση με τους υψηλούς ρυθμούς που παρατηρήθηκαν το 2020. Τον 

Ιανουάριο του 2022 ο ετήσιος ρυθμός αύξησης του δείκτη Μ1 μειώθηκε στο 9% συνεχίζοντας την 

πτωτική του πορεία και αντικατοπτρίζοντας την ομαλοποίηση του ρυθμού αύξησης των καταθέσεων 

μιας ημέρας. Τέλος, ο ρυθμός αύξησης των νομισμάτων σε κυκλοφορία τον Ιανουάριο ήταν στο 7,7%.  

Διάγραμμα 8. 

Μ3,Μ1 και δάνεια προς τον ιδιωτικό τομέα 

 

Η δημιουργία χρήματος τον Ιανουάριο του 2022 συνέχισε να επωφελείται από τις αγορές περιουσιακών 

στοιχείων από το Ευρωσύστημα. Οι αγορές κρατικών τίτλων από τα προγράμματα APP και PEPP 

αποτέλεσαν τον κύριο παράγοντα αύξησης του δείκτη Μ3, αν και συνέβαλαν στην αύξησή του με πιο 

υποτονικό ρυθμό. Επιπρόσθετα, περαιτέρω στήριξη για την ανάπτυξη του δείκτη Μ3 προήλθε από τις 

πιστώσεις προς τον ιδιωτικό τομέα. 

Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης δανεισμού προς τον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκε για τον Ιανουάριο του 2022. Πιο 

συγκεκριμένα, ο ρυθμός αύξησης των δανείων στον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκε τον Ιανουάριο στο 4,6% 
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από το 4,2% του προηγούμενου μήνα, ως απόρροια των ευνοϊκών συνθηκών χρηματοδότησης και της 

οικονομικής ανάκαμψης. Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης δανεισμού προς τα μη χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

αυξήθηκε στο 4,4% από το 4,3% του Δεκεμβρίου. Τέλος, ο ρυθμός αύξησης των δανείων προς τα 

νοικοκυριά αυξήθηκε ήπια στο 4,3% από το 4,2% του Δεκεμβρίου κυρίως λόγω της αύξησης των 

στεγαστικών δανείων, καθώς ο ρυθμός αύξησης νέων καταναλωτικών δανείων παρέμεινε σε υποτονικά 

επίπεδα. 

Διάγραμμα 9. 
Δάνεια των ΝΧΙ σε επιλεγμένες χώρες της ζώνης του ευρώ 

 

Τα τραπεζικά επιτόκια δανεισμού παρέμειναν στο ιστορικά χαμηλό τους ποσοστό τον Ιανουάριο του 

2022, παρά την ήπια αύξηση των επιτοκίων δανεισμού προς τις επιχειρήσεις. Το σύνθετο επιτόκιο 

δανεισμού για τα μη χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αυξήθηκε στο 1,43% αντισταθμίζοντας την μείωση 

που υπέστη το τέταρτο τρίμηνο του 2021, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο δανεισμού προς τα νοικοκυριά για 

αγορά κατοικίας παρέμεινε κατά βάση αμετάβλητο στο 1,33%. Τα spreads των τραπεζικών επιτοκίων 
για πολύ μικρά και μεγάλα δάνεια παρέμειναν αμετάβλητα και κάτω από τα προ-πανδημίας επίπεδα. 

Ο συνολικός όγκος εξωτερικής χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις αυξήθηκε περαιτέρω το τέταρτο 

τρίμηνο του 2021. Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης της εξωτερικής χρηματοδότησης αυξήθηκε τον Δεκέμβριο 

απότομα στο 2,8% από το 2,3% του Οκτωβρίου, υποστηριζόμενος από το χαμηλό κόστος και την υψηλή 

ζήτηση χρηματοδότησης. Η ζήτηση πιστώσεων προήλθε από τις επιχειρηματικές επενδύσεις και τις 

υψηλότερες δαπάνες των κεφαλαίων κίνησης, λόγω της συμφόρησης από την πλευρά της προσφοράς.  
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Δημοσιονομικές Εξελίξεις 

Το δημοσιονομικό αποτέλεσμα της γενικής κυβέρνησης στην Ευρωζώνη, σύμφωνα με προβλέψεις της 

ΕΚΤ, αναμένεται να παρουσιάσει μία σταθερή βελτίωση ξεκινώντας από το 2021, καθώς η κατεύθυνση 

της δημοσιονομικής πολιτικής εκτιμάται ότι αυστηροποιήθηκε οριακά το 2021. Παράλληλα, το ισοζύγιο 

του προϋπολογισμού στο τέλος του ορίζοντα προβολής αναθεωρήθηκε ελαφρώς προς τα κάτω. Τέλος, ο 

λόγος δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ της Ευρωζώνης προβλέπεται να μειωθεί ελαφρώς το 2021, 

φτάνοντας λίγο κάτω από το 96% και στην συνέχεια να υποχωρήσει περαιτέρω μέχρι το 2024, 

φτάνοντας περίπου το 89%. 

Σύμφωνα με προβλέψεις της ΕΚΤ, το δημοσιονομικό αποτέλεσμα της γενικής κυβέρνησης στη Ζώνη του 

Ευρώ εξακολουθεί να βελτιώνεται, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε το 2021. Ο λόγος του 

ελλείμματος γενικής κυβέρνησης ως προς το ΑΕΠ της Ευρωζώνης εκτιμάται ότι μειώθηκε το 2021 στο 

5,5% του ΑΕΠ, μετά από το πρωτοφανές 7,2% του 2020. Προβλέπεται να μειωθεί αξιοσημείωτα στο 3,1% 

του ΑΕΠ το 2022, στο 2,1% το 2023 και στο 2% το 2024. Τα μέτρα οικονομικής στήριξης που πάρθηκαν 

κατά των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας SARS-Cov-2, υπολογίζονται να έφτασαν το 4% του ΑΕΠ 

το 2020, ενώ εκτιμάται ότι αυξήθηκαν στο 4,3% του ΑΕΠ το 2021. 

Διάγραμμα 10. 

Το δημοσιονομικό αποτέλεσμα και οι συνιστώσες του 

 

Η κατεύθυνση της δημοσιονομικής πολιτικής της Νομισματικής Ένωσης εκτιμάται ότι αυστηροποιήθηκε 

οριακά το 2021, μετά την έντονη επέκταση του 2020. Το 2022, η δημοσιονομική πολιτική αναμένεται να 

κινηθεί πιο έντονα συσταλτικά, αν και θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, καθώς η δημοσιονομική στήριξη 

θα εξασθενεί μαζί με τη λήξη των μετρών στήριξης για την πανδημία, όπως και μέρος των προσωρινών 

μέτρων. Παράλληλα, το 2023 και το 2024 ο δημοσιονομικός προσανατολισμός προβλέπεται να 

αυστηροποιηθεί οριακά. 

Σύμφωνα με νέες προβλέψεις, το δημοσιονομικό αποτέλεσμα αναθεωρήθηκε ελαφρώς προς τα κάτω, 
στο τέλος του ορίζοντα προβολής. Πιο συγκεκριμένα, το δημοσιονομικό αποτέλεσμα της γενικής 

κυβέρνησης της Ζώνης του Ευρώ ως ποσοστό του ΑΕΠ αναθεωρήθηκε προς τα πάνω κατά 0,5 

ποσοστιαίες μονάδες στο -5,5% για το 2021, προς τα πάνω κατά 0,1 ποσοστιαίες μονάδες για το 2022,  



 

Get Involved Intelligence  18 
 

παρουσιάστηκε αμετάβλητο για το 2023 και αναθεωρήθηκε προς τα  κάτω κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες 

για το 2024. 

Μετά από μία μεγάλη αύξηση το 2020, ο λόγος δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ της Ευρωζώνης 

προβλέπεται να μειωθεί ελαφρώς το 2021, φτάνοντας λίγο κάτω από το 96% και στην συνέχεια να 

υποχωρήσει περαιτέρω φτάνοντας περίπου το 89% το 2024. Μετά την αύξηση του λόγου του χρέους 

κατά 14% το 2020, το 2021 το υψηλό, αν και μειωμένο, πρωτογενές έλλειμμα αναμένεται να 

αντισταθμιστεί από την συμβολή της διαφοράς μεταξύ επιτοκίου και ρυθμού ανάπτυξης. Το 2022 και το 

2023 ο λόγος χρέους προς το ΑΕΠ αναμένεται να μειωθεί, καθώς τα μειωνόμενα πρωτογενή ελλείμματα 

θα υπερκαλυφθούν από τις διαφορές επιτοκίου και ρυθμού ανάπτυξης, όπως και σε μικρότερο βαθμό, 

από τις αρνητικές προσαρμογές μεταξύ ελλείμματος και χρέους. Το 2024, το οποίο αποτελεί το τέλος του 

ορίζοντα πρόβλεψης, ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ αναμένεται να σταθεροποιηθεί περίπου στο 89%, 5% 

πάνω από τα αντίστοιχα προ-πανδημίας επίπεδα. 

Διάγραμμα 11. 

Παράγοντες μεταβολής του δημόσιου χρέους στη ζώνη του ευρώ 

 

Οι εθνικές δημοσιονομικές πολιτικές συστήνεται να παραμείνουν ευέλικτες απέναντι στις εξελίξεις και 

να δοθεί έμφαση στην μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική βιωσιμότητα. Η εφαρμογή δημοσιονομικών 

μέτρων, και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα συμβάλλει στην θωράκιση της οικονομίας, δεδομένων 

των σημαντικών κινδύνων που προέρχονται από ποικίλες πηγές, μέρος των οποίων ήδη έχουν κάνει την 
εμφάνιση τους. Μία σημαντική αλλαγή προς μία αναπτυξιακή σύνθεση δημόσιων οικονομικών και 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη-μέλη της Νομισματικής Ένωσης θα συμβάλλει στην 

δημιουργία μεγαλύτερου δημοσιονομικού χώρου και στην μείωση δημοσιονομικών ανισορροπιών.  


