
 

Δελτίο Τύπου 
 

Η περιφέρεια της Ευρωζώνης αναπτύσσεται γρηγορότερα από τον πυρήνα 
της 

 
Οι οικονομολόγοι της PwC αναλύουν τις προοπτικές της Ευρωπαϊκής και της 

Αμερικανικής οικονομίας μέσα από το «Global Economy Watch» 
 
Ανάκαμψη παρουσιάζουν οι περιφερειακές οικονομίες της Ευρωζώνης, όπως της Ισπανίας και 
της Πορτογαλίας, με το ισπανικό ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 0,6% από τρίμηνο σε τρίμηνο, 
καταγράφοντας τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης των τελευταίων πέντε τουλάχιστον χρόνων, 
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων της PwC, όπως αυτές καταγράφηκαν στο «Global 
Economy Watch» του Σεπτεμβρίου. 
 
Τη στιγμή που η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία δεν κατάφεραν να αναπτυχθούν κατά το 
δεύτερο τρίμηνο του 2014, οι χώρες της περιφέρειας της Ευρωζώνης είχαν την ευκαιρία να 
επιτύχουν ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης, αναφέρουν χαρακτηριστικά οι οικονομολόγοι.   
 
Η επίδραση αυτής της ανάπτυξης διαφαίνεται ήδη μέσα από το ποσοστό ανεργίας στην Ισπανίας, 
το οποίο ακολουθεί πτωτική πορεία από το τέλος του 2013 (βλ. Σχήμα 1). Η ισχυρή αυτή απόδοση 
αναμένεται ότι θα συνεχιστεί κατά το τρίτο τρίμηνο του 2014 από την πλειοψηφία των 
περιφερειακών οικονομιών, ως αποτέλεσμα και της εύρωστης τουριστικής περιόδου που 
διανύθηκε.   
 
Σχήμα 1: Το Ισπανικό ΑΕΠ αυξήθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό από το τέταρτο τρίμηνο 
του 2007 

 
 
Στο μεταξύ, η οικονομία της Γερμανίας συρρικνώθηκε κατά 0,2% σε σύγκριση με το προηγούμενο 
τρίμηνο και η οικονομία της Ιταλίας εισήλθε για τρίτη φορά από το 2008 σε ύφεση, ενώ η 
οικονομία της Γαλλίας σημείωσε μηδενική ανάπτυξη για δεύτερη συνεχόμενη φορά.  
 
Όπως επισημαίνει ο ανώτερος οικονομολόγος της PwC, Richard Boxshall, «αναμένουμε ότι η 
Γερμανία θα επανέλθει στους γνώριμους ρυθμούς ανάπτυξης κατά το τρίτο τρίμηνο, καθώς η 
τελευταία μείωση οφείλεται κατά κύριο λόγο σε προσωρινούς παράγοντες, όπως είναι η πολύ 
θετική απόδοση που κατέγραψε κατά το πρώτο τρίμηνο και η επιδείνωση της κατάστασης μεταξύ 
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Ουκρανίας και Ρωσίας. Κατά τα άλλα, οι βάσεις της γερμανικής οικονομίας παραμένουν σχετικά 
δυνατές. Είμαστε ωστόσο λιγότερο αισιόδοξοι για τις υπόλοιπες χώρες του πυρήνα». 
 
Βάσει της ανάλυσης αυτής, οι οικονομολόγοι της PwC έχουν αναθεωρήσει προς τα κάτω το κύριο 
σενάριο πρόβλεψής τους για την Ευρωζώνη, διαμορφώνοντάς το από 1,1% στο 0,8% για το 2014, 
ούτως ώστε να αντανακλά τις αδυναμίες των τριών χωρών του πυρήνα.  
 
Θετική προοπτική για την αμερικανική οικονομία  
Η προοπτική που διαμορφώνεται για την οικονομία των ΗΠΑ είναι σχετικά θετική, με αυξήσεις 
να αναμένονται στα επιτόκια αργότερα μέσα στο επόμενο έτος. Έπειτα από ένα απογοητευτικό 
πρώτο τρίμηνο, κατά το οποίο το αμερικανικό ΑΕΠ μειώθηκε κατά 0,5% (ή κατά 2,1% σε 
σύγκριση με πέρυσι), οι αναλυτές εγείρουν διάφορες ανησυχίες. Ωστόσο, η συρρίκνωση αυτή 
υπήρξε κυρίως αποτέλεσμα προσωρινών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των δυσμενών 
καιρικών συνθηκών και της μεταβολής των αποθεμάτων. 
 
Η αναθεωρημένη πρόβλεψη για το δεύτερο τρίμηνο αντανακλούσε μια πολύ πιο θετική εικόνα, 
με ποσοστό ανάπτυξης 1,0% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο (δηλαδή ετήσιο ποσοστό 
ανάπτυξης 4,2%), το οποίο διαμορφώθηκε κυρίως λόγω της δαπάνης που σχετίζεται με την 
ατομική κατανάλωση και της αύξησης των αποθεμάτων (βλ. σχήμα 2).  
 
Σχήμα 2: Ανάκαμψη της ανάπτυξης των ΗΠΑ κατά το δεύτερο τρίμηνο  

 
Πηγή: Γραφείο Οικονομικής Ανάλυσης ΗΠΑ 
 
Σχετικά με τις προοπτικές ανάπτυξης των ΗΠΑ, ο Richard Boxshall σχολιάζει: «Η ανάκαμψη αυτή 
συμβαδίζει σε γενικές γραμμές με τις προηγούμενες προσδοκίες μας, επομένως εξακολουθούμε να 
αναμένουμε ότι ο μέσος όρος ανάπτυξης της αμερικανικής οικονομίας θα διαμορφωθεί στο 2,1% το 
2014, ποσοστό το οποίο ενδεχομένως να αυξηθεί στο 3% το 2015. Εκτός και αν προκύψουν σημαντικές 
δυσμενείς εξελίξεις, αναμένουμε ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα θα σταματήσει να αγοράζει 
περιουσιακά στοιχεία και θα τερματίσει το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης πριν το τέλος του 
τρέχοντος έτους. Απ’ εκεί και πέρα, αναμένουμε ότι τα επιτόκια θα αρχίσουν να αυξάνονται κατά το 
δεύτερο μισό του 2015, σύμφωνα και με τις σχετικές προβλέψεις μας για την ανάπτυξη».  
 
Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε ολόκληρη την έκθεση «Global Economy Watch» Σεπτεμβρίου:  
www.pwc.com/gew 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pwc.com/gew
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About PwC  
PwC helps organisations and individuals create the value they’re looking for. We’re a network of 
firms in 157 countries with more than 184,000 people who are committed to delivering quality in 
assurance, tax and advisory services. Tell us what matters to you and find out more by visiting us 
at www.pwc.com. 
 
PwC refers to the PwC network and/or one or more of its member firms, each of which is a 
separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details.  

©2014 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Κωνσταντίνα Λογοθέτη (+357-
22555108) email:  konstantina.logotheti@cy.pwc.com και την κ. Μύρια Πίττα (+357-22555103) 
email:  myria.pitta@cy.pwc.com, Μάρκετινγκ & Επικοινωνίες, PwC Κύπρου.  
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