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Εισαγωγή1 

Το Οικονομικό Δελτίο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας [εφεξής 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 9 Ιουνίου του 2022. Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται 
προέρχονται από την μελέτη που διεξήχθη από το προσωπικό της ΕΚΤ, δημοσιεύθηκε στις 23 Ιουνίου του 

2022 και αφορά την περίοδο από 10 Μαρτίου έως 8 Ιουνίου 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 

9 Ιουνίου 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 αναλυθεί η Οικονομική Δραστηριότητα στο σύνολο της Ευρωζώνης. Πιο αναλυτικά, το 

ΑΕΠ της Ζώνης του Ευρώ αυξήθηκε το πρώτο τρίμηνο του έτους, ενώ το ποσοστό ανεργίας βρέθηκε στο 

χαμηλότερό του επίπεδο από την ίδρυση της Νομισματικής Ένωσης. Επίσης, οι καταναλωτικές δαπάνες 

για υπηρεσίες αναμένεται να ανακάμψουν έντονα, σε αντίθεση με τις επιχειρηματικές επενδύσεις οι 

οποίες συρρικνώθηκαν. 

Στο κεφάλαιο «Τιμές και Κόστη» 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, ο ΕνΔΤΚ βρέθηκε στο υψηλότερο σημείο του ιστορικά τον Μάιο του 2022, 

με τον πληθωρισμό ενέργειας και τροφίμων να τον επηρεάζουν περισσότερο, ενώ αναμένεται να μειωθεί 

σημαντικά μέχρι το 2024. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύονται οι Εξελίξεις στην Χρηματοπιστωτική Αγορά. Πιο συγκεκριμένα, οι 

αποδόσεις στα μακροπρόθεσμα κρατικά ομόλογα έχουν αυξηθεί παγκοσμίως, ενώ ίδια πορεία 

ακολούθησαν και οι τιμές των μετοχών των μη-χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων [εφεξής ΜΧΕ] και των 

τραπεζικών ιδρυμάτων στην Ευρωζώνη. Αντίθετα, στις διεθνείς αγορές συναλλάγματος το ευρώ 

υποτιμήθηκε έναντι των νομισμάτων των 42 πιο σημαντικών εμπορικών εταίρων της Ζώνης του Ευρώ. 

Στην συνέχεια αναλύονται οι Συνθήκες Χρηματοδότησης και οι Πιστωτικές Εξελίξεις της Ευρωζώνης. Πιο 

αναλυτικά, τα τραπεζικά επιτόκια δανεισμού για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά παρουσίασαν 
αύξηση, παραμένοντας όμως σε χαμηλά επίπεδα, ενώ οι επιχειρήσεις ανέφεραν αυστηροποίηση των 

συνθηκών χρηματοδότησης. Επίσης, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των δανείων προς τις ΜΧΕ παρουσίασε 

άνοδο, σε αντίθεση με τον αντίστοιχο ρυθμό αύξησης για τα νοικοκυριά που παρέμεινε αμετάβλητος. 

Στο τελευταίο κεφάλαιο περιγράφονται οι Δημοσιονομικές Εξελίξεις. Αναλυτικότερα, το δημοσιονομικό 
αποτέλεσμα της γενικής κυβέρνησης στην Ευρωζώνη θα εξακολουθήσει να βελτιώνεται, λόγω της 

αυστηροποίησης της δημοσιονομικής πολιτικής. Παράλληλα, ο λόγος του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ 

 
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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της Ευρωζώνης μειώθηκε ελαφρώς το 2021 και αναμένεται να υποχωρήσει περαιτέρω φτάνοντας 

περίπου το 90% το 2024.  
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Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου 

Στις 9 Ιουνίου του 2022, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ στην τέταρτη συνεδρίαση του έτους 

ανακοίνωσε πως θα διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα επανέλθει στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα, 

τονίζοντας πως βασικοί παράγοντες αύξησής του είναι η άνοδος των τιμών ενέργειας και των ειδών 

τροφίμων. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο επεσήμανε πως, ιδίως σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, η 

αδικαιολόγητη επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία θα συνεχίσει να επηρεάζει αρνητικά την οικονομική 

ανάπτυξη, ωστόσο υπάρχουν οι συνθήκες που θα επιτρέψουν στην οικονομία της Ζώνης του Ευρώ να 

συνεχίσει να αναπτύσσεται. Τέλος, με βάση την επικαιροποιημένη αξιολόγησή του, το Διοικητικό 
Συμβούλιο αποφάσισε να λάβει περαιτέρω μέτρα για την εξομάλυνση της νομισματικής πολιτικής του 

και σε όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, το Διοικητικό Συμβούλιο θα διατηρήσει την ευχέρεια 

επιλογής, την εξάρτηση από τα στοιχεία, τη σταδιακή αλλαγή και την ευελιξία κατά την άσκηση της 

νομισματικής πολιτικής. 

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

εξής2: 

Πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού (APP) και έκτακτο πρόγραμμα αγοράς στοιχείων 

ενεργητικού λόγω πανδημίας (PEPP) 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να σταματήσει τις καθαρές αγορές στοιχείων ενεργητικού στο 

πλαίσιο του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού (asset purchase programme – APP) από την 
1η Ιουλίου 2022. Το Διοικητικό Συμβούλιο σκοπεύει 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, σε κάθε περίπτωση, για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαίο για τη διατήρηση 

συνθηκών άφθονης ρευστότητας και της ενδεδειγμένης κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής. 

Αναφορικά με το έκτακτο πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας (pandemic 

emergency purchase programme – PEPP), το Διοικητικό Συμβούλιο σκοπεύει να επανεπενδύει τα ποσά 

κεφαλαίου από την εξόφληση τίτλων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος 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 τρόπο ώστε να αποφευχθούν παρεμβολές στην 

ενδεδειγμένη κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής. 

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 μέσω του PEPP θα μπορούσαν να ξεκινήσουν εκ νέου, εφόσον κριθεί 

αναγκαίο, για την αντιμετώπιση των κραδασμών εξαιτίας της πανδημίας. 

Βασικά επιτόκια της ΕΚΤ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέτασε προσεκτικά τις συνθήκες οι οποίες, σύμφωνα με τις ενδείξεις που 

παρέχει σχετικά με τη μελλοντική κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής του, θα πρέπει να πληρούνται 

προτού αρχίσει να αυξάνει τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ. Ως αποτέλεσμα αυτής της αξιολόγησης, το 

Διοικητικό Συμβούλιο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αυτές οι συνθήκες πληρούνται. 

 
2 Το αναλυτικό κείμενο των αποφάσεων είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 
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Κατά συνέπεια, και ακολουθώντας τη σειρά των ενεργειών πολιτικής του, το Διοικητικό Συμβούλιο 

σκοπεύει να αυξήσει τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ κατά 25 μονάδες βάσης κατά τη συνεδρίασή του για τη 

νομισματική πολιτική τον Ιούλιο. Ταυτόχρονα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να αφήσει 

αμετάβλητα το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης καθώς και τα επιτόκια της 

διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων σε 0,00%, 0,25% 

και -0,50% αντιστοίχως. 

Όσον αφορά τις μελλοντικές εξελίξεις, το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει να αυξήσει ξανά τα βασικά 

επιτόκια της ΕΚΤ τον Σεπτέμβριο. Το ύψος αυτής της αύξησης των επιτοκίων θα εξαρτηθεί από τις 

επικαιροποιημένες μεσοπρόθεσμες προοπτικές για τον πληθωρισμό. Εάν οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές 

για τον πληθωρισμό επιμείνουν ή επιδεινωθούν, θα είναι ενδεδειγμένη μία επιπλέον αύξηση κατά τη 

συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου. 

Μετά τον Σεπτέμβριο, με βάση την τρέχουσα αξιολόγησή του, το Διοικητικό Συμβούλιο προβλέπει ότι η 

ενδεδειγμένη πορεία θα είναι μία σειρά σταδιακών, αλλά συνεχών περαιτέρω αυξήσεων των επιτοκίων. 

Σύμφωνα με τη δέσμευση του Διοικητικού Συμβουλίου για στόχο 2% μεσοπρόθεσμα, ο ρυθμός με τον 

οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο προσαρμόζει τη νομισματική πολιτική του θα εξαρτηθεί από τα 

εισερχόμενα στοιχεία και το πώς αξιολογεί την εξέλιξη του πληθωρισμού σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. 

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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Εξωτερικό Περιβάλλον3 

Οι οικονομικές επιπτώσεις των γεωπολιτικών εξελίξεων και της νέας έξαρσης της πανδημίας SARS-Cov-

2 στην Κίνα, δημιουργούν νέες διακυμάνσεις στην παγκόσμια ανάπτυξη. Οι πληθωριστικές πιέσεις 

συνεχίζονται να αυξάνονται ως απόρροια των προβλημάτων στις εφοδιαστικές αλυσίδες, στους 

κινδύνους της προσφοράς και των ευμετάβλητων τιμών στα βασικά αγαθά. Τέλος, o Δείκτης Τιμών 

Καταναλωτή στα κράτη-μέλη του ΟΟΣΑ, πλην της Τουρκίας, βρέθηκε στο 7,2%. 

Οι οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου και του νέου κύματος της πανδημίας στην Κίνα διαταράσσουν 

την βραχυπρόθεσμη παγκόσμια ανάπτυξη. Ο πόλεμος στην Ουκρανία επηρεάζει τα κράτη και τις 

οικονομίες που δεν είχαν εμπορικές ή/και χρηματοοικονομικές σχέσεις με τα εμπλεκόμενα κράτη, μέσω 

των τιμών των βασικών αγαθών, της διαταραχής της εφοδιαστικής αλυσίδας και της αυξημένης 

αβεβαιότητας. Επιπροσθέτως, έχουν αυξηθεί οι πληθωριστικές πιέσεις με αποτέλεσμα οι Κεντρικές 

Τράπεζες να εφαρμόζουν πιο συσταλτικές πολιτικές. 

Διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα και την αγορά βασικών αγαθών συμβάλλουν στον πληθωρισμό, 

καθώς οι πιέσεις στις τιμές εντείνονται και αυξάνονται. Τον Απρίλιο, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή στα 
κράτη-μέλη του ΟΟΣΑ, πλην της Τουρκίας, βρέθηκε στο 7,2%, το μεγαλύτερο ποσοστό των τελευταίων 

τριών δεκαετιών. Το ετήσιο ποσοστό, εξαιρουμένης της ενέργειας και των τροφίμων, ήταν 4,7%. Οι 

αυξήσεις στις τιμές βασικών αγαθών αναμένεται να δημιουργήσουν περαιτέρω αυξημένες 

πληθωριστικές πιέσεις, ιδιαίτερα στα οικονομικά αναπτυσσόμενα κράτη. 

Οι τιμές των βασικών αγαθών παραμένουν ευμετάβλητες και εκτεθειμένες σε κινδύνους προσφοράς. Αν 

και η μεταβλητότητα της εν λόγω αγοράς έχει μειωθεί σε σχέση με την περίοδο ύστερα από την εισβολή 

της Ρωσίας στην Ουκρανία, σημαντικοί κίνδυνοι από την μεριά της προσφοράς παραμένουν, 

επηρεάζοντας περισσότερο τις τιμές ενέργειας. Οι Ευρωπαϊκές τιμές φυσικού αερίου μειώθηκαν στην 

εξεταζόμενη περίοδο, καθώς οι αγορές  αντέδρασαν θετικά στην αύξηση των αποθεμάτων παρά τους 

κινδύνους προσφοράς που ακόμα είναι εμφανείς. 

Οι παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές συνθήκες συστάλθηκαν ως απόρροια της νομισματικής  

ομαλοποίησης, της μείωσης των τιμών των περιουσιακών στοιχείων που περιέχουν κίνδυνο και της 

αύξησης των αποδόσεων. Οι χρηματοπιστωτικές συνθήκες στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής 

[εφεξής ΗΠΑ] επιδεινώθηκαν περισσότερο σε σχέση με τα υπόλοιπα οικονομικά ανεπτυγμένα κράτη. 

Επιδείνωση παρουσίασαν και οι χρηματοπιστωτικές συνθήκες των οικονομικά ανεπτυγμένων 

οικονομιών από την εισβολή της Ρωσίας. 

Στις ΗΠΑ η οικονομική δραστηριότητα μειώθηκε ελαφρώς το πρώτο τρίμηνο του 2022. Το πραγματικό 
ΑΕΠ μειώθηκε κατά 0,4%, ενώ τον Απρίλιο ο ετήσιος πληθωρισμός τιμών καταναλωτή μειώθηκε στο 

8,3%. Στο Ηνωμένο Βασίλειο αν και η οικονομική δραστηριότητα ανέκαμψε ισχυρότερα από το 

αναμενόμενο, αναμένεται να παραμείνει χαμηλή ως απόρροια του πολέμου στην Ουκρανία και των 

πιέσεων στις ήδη αυξημένες τιμές. Παράλληλα, η καταναλωτική εμπιστοσύνη έχει μειωθεί ραγδαία 

καθώς το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών συνεχίζεται να συμπιέζεται.  

 
3 Στην εν λόγω ενότητα τα στοιχεία που αναφέρονται αφορούν αποκλειστικά κράτη εκτός Ευρωζώνης. 
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Οικονομική Δραστηριότητα 

Το ΑΕΠ της Ζώνης του Ευρώ αυξήθηκε το πρώτο τρίμηνο του έτους, παρά την αρνητική συνεισφορά της 

εγχώριας ζήτησης. Το ποσοστό ανεργίας βρέθηκε στο χαμηλότερό του επίπεδο από την ίδρυση της 

Ευρωζώνης, ενώ η συνολική απασχόληση εμφάνισε μικρή άνοδο. Παράλληλα, οι καταναλωτικές δαπάνες 

για υπηρεσίες αναμένεται να ανακάμψουν έντονα υποστηρίζοντας την ιδιωτική κατανάλωση. Τέλος, οι 

επιχειρηματικές επενδύσεις συρρικνώθηκαν λόγω των εξελίξεων στην Ιρλανδία. 

Η εγχώρια ζήτηση στην Ευρωζώνη συρρικνώθηκε το πρώτο τρίμηνο του 2022. Παρά το γεγονός ότι το 

ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,6% σε τριμηνιαία βάση το πρώτο τρίμηνο του έτους, η συνεισφορά της εγχώριας 

ζήτησης βρέθηκε στις -0,4 ποσοστιαίες μονάδες, σηματοδοτώντας μία συνολική αδυναμία των εγχώριων 

πηγών ανάπτυξης. Ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ ήταν κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερος από τις 

εκτιμήσεις της Eurostat, κυρίως λόγω της διψήφιας ανάπτυξης που παρουσίασε η Ιρλανδία κατά το 

πρώτο τρίμηνο. Τέλος, το επίπεδο του ΑΕΠ της Ζώνης του Ευρώ είναι 0,8% υψηλότερο από τα επίπεδα 

του τελευταίου τριμήνου του 2019. 

 Διάγραμμα 1. 

 Πραγματικό ΑΕΠ της Ζώνης του Ευρώ και οι συνιστώσες του 

 

Η αγορά εργασίας στην Νομισματική Ένωση συνεχίζει να βελτιώνεται παρά τις οικονομικές επιπτώσεις 

του πολέμου στην Ουκρανία. Το ποσοστό ανεργίας βρέθηκε στο 6,8% τον Απρίλιο του 2022, σχετικά 

αμετάβλητο από τον Μάρτιο και περίπου 0,6 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από τα προ πανδημίας 

επίπεδα του Φεβρουαρίου του 2020. Το επίπεδο αυτό είναι, επίσης, το χαμηλότερο που έχει καταγραφεί 

από την ίδρυση της Ευρωζώνης, αν και ακόμα χρησιμοποιούνται από ορισμένα κράτη-μέλη προγράμματα 

διατήρησης θέσεων εργασίας. Η συνολική απασχόληση αυξήθηκε κατά 0,6% σε τριμηνιαία βάση το 

πρώτο τρίμηνο του 2022, ενώ το ποσοστό των εργαζόμενων που καλύπτονταν από προγράμματα 

διατήρησης των θέσεων εργασίας μειώθηκε στο 1,1% του εργατικού δυναμικό, από 1,6% που είχε βρεθεί 

τον Δεκέμβριο του 2021. 
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 Διάγραμμα 2. 

 Απασχόληση στην Ζώνη του Ευρώ, δείκτης PMI για την απασχόληση και ποσοστό ανεργίας 

 

Μετά την πτώση δύο συνεχόμενων τριμήνων, η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να υποστηριχθεί από 

τις δαπάνες για υπηρεσίες, λόγω της χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων κατά της πανδημίας και 

παρά τις σημαντικές αντιξοότητες που παρατηρούνται. Η καταναλωτική εμπιστοσύνη τον Μάιο 

παρέμεινε αρκετά κάτω από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο της, αντανακλώντας την ανησυχία των 

νοικοκυριών για τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία. Επίσης, οι προσδοκίες των νοικοκυριών και 

των επιχειρήσεων λιανικής για μελλοντικές δαπάνες για σημαντικές αγορές αγαθών έγιναν λιγότερο 

αισιόδοξες, καθώς ο υψηλότερος πληθωρισμός και η αυξημένη αβεβαιότητα είναι πιθανό να επιβάρυναν 

τις αποφάσεις τους για δαπάνες, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους 

καταναλωτές τον Μάιο. Οι καταναλωτικές δαπάνες για υπηρεσίες αναμένεται να ανακάμψουν έντονα 

λόγω της χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων κατά της πανδημίας, κάτι που επιβεβαιώνει και η 

τελευταία έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους καταναλωτές, σύμφωνα με την οποία αναμένεται 

ενίσχυση της ζήτησης για υπηρεσίες καταλύματος, εστίασης και ταξιδιωτικές υπηρεσίες, παρά το πόλεμο 

και την μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος. 

Οι επιχειρηματικές επενδύσεις συρρικνώθηκαν το πρώτο τρίμηνο του 2022, λόγω των εξελίξεων στην 

Ιρλανδία. Οι μη κατασκευαστικές επενδύσεις μειώθηκαν κατά 2,9% σε τριμηνιαία βάση το πρώτο 

τρίμηνο του έτους, αντανακλώντας την έντονη συρρίκνωση των επενδύσεων σε πνευματική ιδιοκτησία 
στην Ιρλανδία, η οποία αντιστάθμισε την ισχυρή αύξηση που παρατηρήθηκε το τελευταίο τρίμηνο του 

2021. Εξαιρούμενης της Ιρλανδίας, οι επενδύσεις στη Ζώνη του Ευρώ αυξήθηκαν κατά 0,8% σε 

τριμηνιαία βάση, παρά την έλλειψη εξοπλισμού που κατέγραψε ιστορικά υψηλό επίπεδο. Και οι τέσσερις 

μεγαλύτερες χώρες της Νομισματικής Ένωσης κατέγραψαν αύξηση των μη κατασκευαστικών 

επενδύσεων, ιδίως η Ισπανία και σε μικρότερο βαθμό η Ιταλία, γεγονός που ενδεχομένως να αντανακλά 

τα αποτελέσματα της επαναλειτουργίας της οικονομίας και των πρόωρων εκταμιεύσεων των κονδυλίων 

του προγράμματος Next Generation EU (NGEU). Οι επιχειρηματικές επενδύσεις αναμένεται να 
επηρεαστούν αρνητικά από την αυξημένη αβεβαιότητα που προκαλεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, τις 
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υψηλές τιμές της ενέργειας, τα προβλήματα στην αλυσίδα εφοδιασμού και τη σύσφιξη των 

χρηματοπιστωτικών συνθηκών.  
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Τιμές και Κόστη 

Ο ΕνΔΤΚ βρέθηκε στο υψηλότερο σημείο του ιστορικά τον Μάιο με 8,1%, με όλες τις συνιστώσες του να 

έχουν υψηλά ποσοστά, με μεγαλύτερη επίδραση στον δείκτη να έχουν ο πληθωρισμός ενέργειας και 

τροφίμων. Σύμφωνα με προβλέψεις του Ευρωσυστήματος που πραγματοποιήθηκαν τον Ιούνιο ο 

πληθωρισμός, θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα στο σύνολο του 2022, με μέση ετήσια τιμή το 6,8% και 

θα μειωθεί σημαντικά το 2023 και 2024 όπου αναμένεται να βρεθεί στο 3,5% και 2,1%, αντιστοίχως. 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Eurostat, ο ΕνΔΤΚ βρέθηκε τον Μάιο του 2022 στο υψηλότερα ιστορικά 

ποσοστό του. Η αύξηση του ΕνΔΤΚ από 7,4% τον Απρίλιο σε 8,1% τον Μάιο, υποδηλώνει υψηλά ποσοστά 

πληθωρισμού στο σύνολο των συντελεστών του, αλλά τα πιο αξιοσημείωτα ποσοστά καταγράφηκαν 

στον πληθωρισμό ενέργειας και τροφίμων. Οι υψηλές τιμές καταναλωτή ενέργειας αποτέλεσαν τον 

συντελεστή με την μεγαλύτερη επίδραση στον ΕνΔΤΚ. Επιπλέον, ο πληθωρισμός τροφίμων αυξήθηκε 

αξιοσημείωτα. 

 Διάγραμμα 3. 

 Οι πιέσεις στο κόστος της ενέργειας και των ειδών διατροφής ως συντελεστών παραγωγής 

 

Ο ΕνΔΤΚ εξαιρουμένης της ενέργειας και των τροφίμων [HICPX] αυξήθηκε στο 3,8%, ως αποτέλεσμα της 

αύξησης του πληθωρισμού σε υπηρεσίες και σε μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά. Τα κόστη 

συντελεστών παραγωγής έχουν αυξηθεί κυρίως λόγω του ενεργειακού πληθωρισμού. Οι τιμές των μη-

ενεργειακών βιομηχανικών αγαθών επηρεάστηκαν από τις διαταραχές στην παγκόσμια εφοδιαστική 

αλυσίδα και την νέα εξάπλωση της πανδημίας SARS-Cov-2 στην Κίνα. 
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Διάγραμμα 4. 

Γενικός πληθωρισμός και οι κύριες συνιστώσες του 

 

Σύμφωνα με τις μακροοικονομικές προβλέψεις του Ευρωσυστήματος του Ιουνίου, ο γενικός 
πληθωρισμός προβλέπεται να παραμένει σε αρκετά υψηλά επίπεδα στο άμεσο μέλλον, πριν μειωθεί στο 

3,5% το 2023 και 2,1% το 2024. Το 2022 ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα με 

μέση ετήσια τιμή το 6,8%. Οι κύριοι λόγοι της ταχείας αύξησης του πληθωρισμού είναι οι αυξήσεις των 

τιμών σε ενέργεια και τρόφιμα, οι διαταραχές από το άνοιγμα των οικονομιών και οι παγκόσμιες 
ελλείψεις από την πλευρά της προσφοράς. Οι αξιοσημείωτες εξελίξεις στις τιμές ενέργειας και τροφίμων 

αναμένεται να μετριαστούν και σε συνδυασμό με την κανονικοποίηση της νομισματικής πολιτικής ο 

γενικός πληθωρισμός αναμένεται να μειωθεί σημαντικά τα επόμενα δύο έτη. Ο ΕνΔΤΚ εξαιρουμένης της 

ενέργειας και των τροφίμων αναμένεται να παραμείνει αυξημένος βραχυχρόνια εξαιτίας των 

διαταραχών στην προσφορά, των τιμών ενέργειας ως συντελεστής παραγωγής και των επιπτώσεων από 

το άνοιγμα των οικονομιών. 
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Εξελίξεις στις Χρηματοπιστωτικές Αγορές 

Οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων ομολόγων έχουν αυξηθεί παγκοσμίως ως απόρροια των 

προσδοκιών για ταχύτερη ομαλοποίηση της νομισματικής πολιτικής. Ανοδική πορεία ακολούθησαν οι 

τιμές των μετοχών των ΜΧΕ και των τραπεζικών ιδρυμάτων στην Νομισματική Ένωση. Τέλος, στις 

διεθνείς αγορές συναλλάγματος  η ονομαστική σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ 

υποτιμήθηκε κατά 2,5% σε σχέση με τα νομίσματα των 42 πιο σημαντικών εμπορικών εταίρων του 

Ευρωσυστήματος. 

Οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων κρατικών ομολόγων έχουν αυξηθεί παγκοσμίως, καθώς οι 

πληθωριστικές πιέσεις ενισχύουν τις προσδοκίες για ταχύτερη ομαλοποίηση της νομισματικής πολιτικής. 

Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν παγκοσμίως εν 

αναμονή των αυξήσεων των επιτοκίων. Η μέση σταθμισμένη ως προς το ΑΕΠ απόδοση των κρατικών 

δεκαετών ομολόγων της Ευρωζώνης αυξήθηκαν κατά 118 μονάδες βάσης, φτάνοντας το 2,05%. Οι 

αποδόσεις των δεκαετών κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 102 μονάδες βάσης και 

βρέθηκαν στο 3,03%, ακολουθώντας τις αποδόσεις των ομολόγων της Ζώνης του Ευρώ. 

Διάγραμμα 5. 

Αποδόσεις δεκαετών κρατικών ομολόγων και επιτόκιο OIS βασιζόμενο στο €STR 

 

Οι αγορές μετοχών της Ευρωζώνης, ενισχύθηκαν στο πρώτο μισό της εξεταζόμενης περιόδου από την 

βελτίωση του κλίματος και ανέκαμψαν από τις ζημιές που προκλήθηκαν από τον πόλεμο, πριν 

υποχωρήσουν στο δεύτερο μισό της εξεταζόμενης περιόδου. Η πτώση προκλήθηκε λόγω των κινδύνων 

για την οικονομική προοπτική, των χαμηλότερων προσδοκιών για κέρδη και των υψηλότερων τιμών στα 

επιτόκια μηδενικού κινδύνου. Οι τιμές των μετοχών των ΜΧΕ και των τραπεζικών ιδρυμάτων στην Ζώνη 

του Ευρώ αυξήθηκαν κατά 4,1% και 7,1%, αντίστοιχα. Αντίθετα, στις ΗΠΑ οι τιμές των μετοχών των ΜΧΕ 

μειώθηκαν κατά 3,7% και κατά 7,5% οι τιμές των μετοχών των τραπεζικών ιδρυμάτων. 

Στις διεθνείς αγορές συναλλάγματος το ευρώ συνέχισε να υποτιμάται σε όρους σταθμισμένης 

συναλλαγματικής ισοτιμίας έναντι του δολαρίου, αντικατοπτρίζοντας μία ευρεία αποδυνάμωση έναντι 

πολλών σημαντικών νομισμάτων. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, η ονομαστική σταθμισμένη 

συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ υποτιμήθηκε κατά 2,5% έναντι των 42 πιο σημαντικών εμπορικών 
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εταίρων της Ευρωζώνης. Ως προς τις διμερείς συναλλαγματικές ισοτιμίες το ευρώ υποτιμήθηκε κατά 

3,5% έναντι του αμερικανικού δολαρίου, λόγω των αυξανόμενων προσδοκιών για ταχύτερο ρυθμό 

σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ. Το ευρώ υποτιμήθηκε, 

επίσης, έναντι των νομισμάτων ορισμένων αναδυόμενων οικονομιών, ενώ ανατιμήθηκε κατά 7,9% 

έναντι του ιαπωνικού γιέν, κατά 1,2% έναντι της βρετανικής λίρας και κατά 1,8% έναντι του κινέζικου 

renminbi. 

Διάγραμμα 6. 
Μεταβολές της συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ έναντι επιλεγμένων νομισμάτων 
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Συνθήκες Χρηματοδότησης και Πιστωτικές Εξελίξεις 

Αύξηση παρουσίασαν τα τραπεζικά επιτόκια δανεισμού για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά 

αντανακλώντας τις εξελίξεις στην αγορά ομολόγων, παραμένοντας όμως σε χαμηλά επίπεδα. Παράλληλα, 

υπήρξε αυστηροποίηση των συνθηκών χρηματοδότησης όπως ανέφεραν οι επιχειρήσεις στην 

Νομισματική Ένωση, σύμφωνα με έρευνα της ΕΚΤ. Από την άλλη πλευρά, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των 

δανείων προς τις ΜΧΕ παρουσίασε άνοδο, ενώ ο αντίστοιχος ρυθμός αύξησης για τα νοικοκυριά 

παρέμεινε αμετάβλητος. Τέλος, ο ρυθμός αύξησης του Ευρέος Χρήματος [Μ3] βρέθηκε, για πρώτη φορά 

μετά το ξέσπασμα της πανδημίας, κάτω από τον μακροχρόνιο μέσο όρο του. 

Τα τραπεζικά επιτόκια των δανείων προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά έχουν αρχίσει να 

αντανακλούν τις αυξήσεις που παρατηρούνται στα επιτόκια μηδενικού κινδύνου, αλλά παραμένουν σε 

χαμηλά επίπεδα. Η απότομη αύξηση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων της Ζώνης του Ευρώ έχει 

αρχίσει να επηρεάζει τα επιτόκια δανεισμού, παρά το γεγονός ότι οι συνθήκες χρηματοδότησης των 

επιχειρήσεων και των νοικοκυριών παραμένουν ευνοϊκές. Τον Απρίλιο, το σύνθετο τραπεζικό επιτόκιο 

των δανείων προς τα νοικοκυριά για αγορά κατοικίας παρουσίασε έντονη αύξηση κατά 14 μονάδες 

βάσης και έφτασε στο 1,61%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των δανείων προς τις ΜΧΕ αυξήθηκε οριακά 

σε 1,51%. Τα spreads των τραπεζικών επιτοκίων για τα πολύ μικρά και για τα μεγάλα δάνεια αυξήθηκαν 

σημαντικά, φτάνοντας τα προ-πανδημίας επίπεδα. Τέλος, οι τράπεζες αυστηροποιούν τα πιστωτικά τους 

κριτήρια για τα δάνεια προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, γεγονός που υποδηλώνει μία ενδεχόμενη 

συρρίκνωση της προσφοράς χρηματοδότησης, η οποία μπορεί τους επόμενους μήνες να συνδυαστεί με 
υψηλότερα επιτόκια δανεισμού. 

Αυστηροποίηση των συνθηκών χρηματοδότησης ανέφεραν και οι επιχειρήσεις τον Απρίλιο του 2022, 

σύμφωνα με την Έρευνα για Πρόσβαση των Επιχειρήσεων στη Χρηματοδότηση4. Το ποσοστό των 

επιχειρήσεων που ανέφερε άνοδο των τραπεζικών επιτοκίων αυξήθηκε σημαντικά, από 5% των 

επιχειρήσεων στην προηγούμενη έρευνα σε 34%, χωρίς σημαντική διαφοροποίηση ανάλογα με το 
μέγεθος και την χώρα προέλευσης της επιχείρησης. Παράλληλη άνοδο παρουσίασε και το καθαρό 

ποσοστό των επιχειρήσεων που ανέφεραν αύξηση στο μη επιτοκιακό κόστος (χρεώσεις και προμήθειες), 

φθάνοντας το 37% από το 29% της προηγούμενης έρευνας, ενώ οι επιχειρήσεις ανέφεραν και 

αυστηροποίηση των απαιτήσεων για εξασφαλίσεις. Τέλος, οι επιχειρήσεις θεώρησαν ότι το 

μακροοικονομικό περιβάλλον επηρέασε αρνητικά την διαθεσιμότητα εξωτερικής χρηματοδότησης και 

τόνισαν πως η προθυμία των τραπεζών για χορήγηση δανείων συνεχίζει να βελτιώνεται, αλλά σε σαφώς 

μικρότερο βαθμό σε σύγκριση με την προηγούμενη έρευνα. 

Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των δανείων προς τις ΜΧΕ και τα νοικοκυριά παρέμεινε ισχυρός τον Απρίλιο 

του 2022. Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των δανείων προς τις ΜΧΕ αυξήθηκε στο 5,2% τον Απρίλιο, μετά το 

4,1% του Μαρτίου και το 4,6% του Φεβρουαρίου. Η αύξηση του δανεισμού προς τις επιχειρήσεις 

οφείλεται κυρίως στα βραχυπρόθεσμα δάνεια, τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες των επιχειρήσεων για 
κεφάλαια κίνησης εξαιτίας των προβλημάτων στις εφοδιαστικές αλυσίδες και τα αυξημένα κόστη των 

εισροών. Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των δανείων προς τα νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητος στο 4,5% 

τον Απρίλιο, υποστηριζόμενος από τα δάνεια για αγορά κατοικίας και τα καταναλωτικά δάνεια, παρά την 

μείωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΚΤ για τις προσδοκίες των 

καταναλωτών5, αυτό μπορεί να οφείλεται στις εκτιμήσεις των καταναλωτών για δυσκολότερη 

πρόσβαση στο δανεισμό και υψηλότερο ονομαστικό κόστος δανεισμού το επόμενο έτος. 

Διάγραμμα 7. 

Δάνεια των ΝΧΙ σε επιλεγμένες χώρες της Ζώνης του Ευρώ 

 
4 Survey on the Access to Finance of Enterprises - SAFE 
5 Consumer Expectations Survey 

https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/safe/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/consumer_exp_survey/html/index.en.html
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Ο ρυθμός αύξησης του Ευρέος Χρήματος [M3] συνέχισε να συγκλίνει προς τον μακροχρόνιο μέσο όρο του. 

Τον Απρίλιο ο ετήσιος ρυθμός αύξησης του Μ3 μειώθηκε στο 6% από το 6,3% του Μαρτίου, φθάνοντας 

για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα της πανδημίας κάτω από τον μακροχρόνιο μέσο όρο του. Βασικό 

παράγοντα αύξησης του δείκτη Μ3 συνέχισε να αποτελεί το Στενό Χρήμα [Μ1], αντανακλώντας την 

ισχυρή αύξηση των καταθέσεων μιας ημέρας. Τέλος, η δημιουργία χρήματος επηρεάστηκε αρνητικά από 
τις αυξημένες καθαρές νομισματικές εκροές προς τον υπόλοιπο κόσμο, οι οποίες αντικατοπτρίζουν τις 

αρνητικές επιπτώσεις των υψηλών ενεργειακών τιμών στο εμπορικό ισοζύγιο της Ευρωζώνης. 

Διάγραμμα 8. 

M3, M1 και καταθέσεις μίας ημέρας 
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Δημοσιονομικές Εξελίξεις 

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

ΕΚΤ, αναμένεται να εξακολουθήσει να βελτιώνεται, καθώς η κατεύθυνση της δημοσιονομικής πολιτικής 

εκτιμάται ότι αυστηροποιήθηκε σημαντικά το 2021. Παράλληλα, το ισοζύγιο του προϋπολογισμού 

αναθεωρήθηκε προς τα κάτω κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Τέλος, ο λόγος του δημόσιου χρέους προς 

το ΑΕΠ της Ευρωζώνης μειώθηκε ελαφρώς το 2021 και αναμένεται να υποχωρήσει περαιτέρω 

φτάνοντας περίπου το 90% το 2024. 

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

Ευρώ θα εξακολουθήσει να βελτιώνεται στον προβλεπόμενο ορίζοντα. Ο λόγος του ελλείμματος γενικής 

κυβέρνησης ως προς το ΑΕΠ της Ευρωζώνης υπολογίζεται πως μειώθηκε το 2021 στο 5,1% του ΑΕΠ, 

μετά από το πρωτοφανές 7,1% του 2020. Προβλέπεται να μειωθεί περαιτέρω στο 3,8% του ΑΕΠ το 2022, 

στο 2,6% το 2023 και στο 2,4% το 2024. Τα μέτρα οικονομικής στήριξης που πάρθηκαν κατά των 

οικονομικών συνεπειών της πανδημίας SARS-Cov-2, έφτασαν το 3,9% του ΑΕΠ το 2020, ενώ εκτιμάται 

ότι αυξήθηκαν στο 4,2% του ΑΕΠ το 2021. 

Διάγραμμα 9. 

Το δημοσιονομικό αποτέλεσμα και οι συνιστώσες του 

 

Η κατεύθυνση της δημοσιονομικής πολιτικής της Νομισματικής Ένωσης αυστηροποιήθηκε σημαντικά το 

2021, ενώ το 2022 λόγω του πολέμου στην Ουκρανία θα πρέπει να αυστηροποιηθεί σε μικρότερο βαθμό. 

Το 2022, η δημοσιονομική πολιτική αναμένεται να κινηθεί οριακά συσταλτικά, καθώς η δημοσιονομική 

στήριξη θα εξασθενεί μαζί με τη λήξη των μέτρων στήριξης για την πανδημίας. Παράλληλα, το 2023 ο 

δημοσιονομικός προσανατολισμός προβλέπεται να αυστηροποιηθεί, με τα περισσότερα από αυτά τα 

μέτρα να έχουν λήξει. Στο τέλος της εξεταζόμενης περιόδου η κατεύθυνση της δημοσιονομικής πολιτικής 

αναμένεται να είναι ουδέτερη, παρά πως η σημαντική υποστήριξη στην οικονομία αναμένεται να 

παραμείνει. 

Παρά το καλύτερο αποτέλεσμα το 2021, το δημοσιονομικό ισοζύγιο της ζώνης του ευρώ αναθεωρήθηκε 

προς τα κάτω κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Πιο συγκεκριμένα, το δημοσιονομικό αποτέλεσμα της 

γενικής κυβέρνησης της Ζώνης του Ευρώ ως ποσοστό του ΑΕΠ βρέθηκε κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες 
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πιο πάνω από τις προβλέψεις για το 2021 και προς τα κάτω κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες για το 2022, 

κατά 0,5 για το 2023 και κατά 0,4 για το 2024. 

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

ελαφρώς το 2021 και αναμένεται να συνεχίσει να υποχωρεί περαιτέρω φτάνοντας περίπου το 90% το 

2024, πολύ πιο πάνω από τα επίπεδα του 2019. Μετά την αύξηση του λόγου του χρέους κατά περίπου 13 

ποσοστιαίες μονάδες στο 97% το 2020, παρατηρείται ένα μειούμενο, αλλά υψηλό πρωτογενές έλλειμμα 

το 2021 και εκτιμάται ότι αντισταθμίστηκε από μία σημαντική συμβολή στη μείωση του χρέους. Στο 

τέλος της εξεταζόμενης περιόδου, το 2024, ο λόγος δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ της Ευρωζώνης 

αναμένεται να βρίσκεται κάτω του 90%, που όμως θα είναι περίπου 12% μεγαλύτερος από τα επίπεδα 

του 2019. 

Διάγραμμα 10. 

Παράγοντες μεταβολής του δημόσιου χρέους στη ζώνη του ευρώ 

 

Οι βασικές δημοσιονομικές προβλέψεις εξακολουθούν να περιβάλλονται από υψηλή αβεβαιότητα, που 

σχετίζεται κυρίως με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Οι κίνδυνοι εκτιμάται ότι παρουσιάστηκαν το 2022 και 

σχετίζονται με περαιτέρω αντισταθμιστικά μέτρα και άλλες δαπάνες που σχετίζονται με τις επιπτώσεις 

του πολέμου. Οι κίνδυνοι για τις δημοσιονομικές εξελίξεις στο υπόλοιπο της εξεταζόμενης περιόδου 

εκτιμώνται ισορροπημένοι. 


