
 

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 (2ο ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ) 

Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται από ελληνικές & διεθνείς 
διατάξεις. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση ή μετάφραση του παρόντος, τμηματικά, 
περιληπτικά ή συνολικά,  χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.,.  Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρείται η αποθήκευση ή 
αντιγραφή τμημάτων του παρόντος σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και χωρίς αυτό να σημαίνει τη 
με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. 

 

ΔΕΛΤΙΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ & ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
 
ΕΛΛΑΔΑ 
Η αβεβαιότητα που επικρατεί στην οικονομία και οι περιοριστικές συν-
θήκες χρηματοδότησης οδηγούν σε προς τα κάτω αναθεώρηση της 
προοπτικής της ελληνικής οικονομίας ενώ το ρίσκο της πρόβλεψης 
τοποθετείται στον τρόπο έκβασης των διαπραγματεύσεων.  Προς την 
κατεύθυνση αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεώρησε προς τα κάτω τις 
προβλέψεις της για την ελληνική οικονομία. Για  το 2015 αναμένεται 
ανάπτυξη της τάξεως του 0,5%, έναντι προηγούμενης εκτίμησης για 2,5%. 
Η πρόβλεψη αυτή συνάδει με την εκτίμηση μας για ρυθμό ανάπτυξης 
0,5%-1,0%, διατηρώντας μέρος μόνο της δυναμικής που είχε αναπτύξει το 
προηγούμενο έτος. Ταυτόχρονα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην έκθεση της ΕΕ 
έχει η αναθεώρηση των στοιχείων για το ονομαστικό ΑΕΠ.  Ειδικότερα,  η 
προς τα κάτω αναθεώρηση των εκτιμήσεων για αποπληθωρισμό περίπου -
1,2% (προηγ.  εκτίμ: -0,2%) συνεπάγεται -  με βάση υπολογισμούς μας -  ότι 
το ονομαστικό ΑΕΠ θα μειωθεί κατά 0,7% έναντι αρχικά προβλεπόμενης 
αύξησης κατά 2,3%. Η πρόβλεψη αυτή επίσης συνάδει με την εκτίμηση μας 
ότι το ονομαστικό ΑΕΠ θα κινηθεί σε εύρος -1,6% με -0,3%. Ωστόσο η 
μείωση του ΑΕΠ επιβαρύνει τα δημοσιονομικά μεγέθη, όπως το δημόσιο 
χρέος το οποίο σύμφωνα με την ΕΕ εκτιμάται ότι θα φτάσει το 2015 το 
180,2% έναντι προηγούμενης εκτίμησης για 170,2% του ΑΕΠ. Στην 
περίπτωση του χρέους, σημειώνουμε ότι το ελληνικό δημόσιο θα δεχθεί 
μεγαλύτερη εισροή κεφαλαίων, υπό την προϋπόθεση ότι θα εισπράξει 
περίπου 7 δισ. που αφορούν καθυστέρηση εκταμίευσης του 2014 αντίθετα 
όμως -όπως αναφέρεται στο ισοζύγιο χρηματοοικονομικών συναλλαγών 
της ΤτΕ - η μεταφορά ομολόγων από το ΤΧΣ στο EFSF μείωσε το δανεισμό 
του δημοσίου κατά €10,9 δισ. Η τελευταία αυτή μεταβολή στο ύψος του 
χρέους αναμένουμε να αποτυπωθεί στο δελτίο δημόσιου χρέους του 
Μαρτίου. Τέλος, η ΕΕ προβλέπει ότι το ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης 
(συμπερ.  της επίπτωσης των τραπεζών) θα εμφανίσει έλλειμμα (-2,1% του 
ΑΕΠ), έναντι προηγούμενης εκτίμησης για πλεόνασμα της τάξεως του 1,1% 
ενώ το πρωτογενές πλεόνασμα εκτιμάται πλέον στο 2,1% του ΑΕΠ (προηγ. 
εκτίμ.: 4,8%). 
 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 
Η σημαντική αύξηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου και η απότομη 
αύξηση των αποδόσεων (yields) των κρατικών ομολόγων αποτελούν τις πιο 
σημαντικές εξελίξεις κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων. Η 
ενίσχυση των διεθνών τιμών του πετρελαίου είναι πιθανό να οδηγήσει σε 
ανοδική αναθεώρηση των πληθωριστικών προσδοκιών και, κατά συνέπεια, 
σε αυξημένη πιθανότητα για στροφή προς τη σφιχτότερη νομισματική 
πολιτική, οδηγώντας τις προσδοκίες των επενδυτών προς τις χαμηλότερες 
τιμές κρατικών ομολόγων. Παρά την εφαρμογή του προγράμματος της 
ποσοτικής χαλάρωσης από την ΕΚΤ,  η αύξηση των αποδόσεων των 
κρατικών ομολόγων των χωρών – μελών της Ευρωζώνης μπορεί να 
θεωρηθεί δικαιολογημένη, διότι οι αποδόσεις τους (yields) είχαν 
προηγουμένως υποχωρήσει σε υπερβολικά χαμηλά επίπεδα, τα οποία δεν 
μπορούσαν να στοιχειοθετηθούν από τα θεμελιώδη στοιχεία.  

 
Απόδοση Δεκαετούς Κρατικού Ομολόγου 
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ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
ΕΛΛΑΔΑ 

·  Στο 0,5%  εκτιμά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την αύξηση του 
πραγματικού ΑΕΠ το 2015. Μείωση στο ονομαστικό ΑΕΠ.  

· Η Moody’s υποβάθμισε τη μακροχρόνια πιστοληπτική αξιολόγηση 
της χώρας σε Caa2. 

· Το ελληνικό Δημόσιο μέσω ΕΓΕΔ 26 εβδ. άντλησε €1,4 δισεκ.  
· Στο χαμηλότερο επίπεδο από τις αρχές του 2014  ο  δείκτης 

οικονομικού κλίματος τον Απρίλιο.  
· Στο 25,4% το ποσοστό ανεργίας το Φεβρουάριο.  
· Πτώση του δείκτη κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο το 

Φεβρουάριο.  
· Πτώση του δείκτη τιμών παραγωγού στη βιομηχανία το Μάρτιο ως 

απόρροια κυρίως των ενεργειακών αγαθών.  
· Διεύρυνση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών 

το Φεβρουάριο. 
· Αμετάβλητος το Μάρτιο ο ρυθμός μείωσης της τραπεζικής 

χρηματοδότησης. 
  
Στις 5 Μαΐου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην έκθεση της με τις εαρινές 
προβλέψεις αναθεώρησε προς τα κάτω τις προοπτικές της ελληνικής 
οικονομίας ενώ ταυτόχρονα επισήμανε ότι η αβεβαιότητα και οι 
περιοριστικές συνθήκες χρηματοδότησης αποτελούν πρόσκομμα προς την 
ανάπτυξη και επιβαρύνουν τα δημόσια οικονομικά. Οι εκτιμήσεις της ΕΕ 
λαμβάνουν ως προϋπόθεση ότι θα επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ της 
ελληνικής κυβέρνησης και ΕΕ/ΔΝΤ μέχρι τον Ιούνιο και ότι θα 
αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη και η ρευστότητα στην οικονομία. Το 2015 
η πρόβλεψη για το πραγματικό ΑΕΠ αναθεωρείται σημαντικά προς τα 
κάτω στο 0,5%,  έναντι προηγούμενης εκτίμησης για 2,5%  (Φεβ.  2015).  
Για το 2016 προβλέπεται αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,9% (προηγ. εκτίμ. 3,6%) 
μέσω της ενδυνάμωσης της επενδυτικής δραστηριότητας λόγω των 
διαρθρωτικών αλλαγών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η αναθεώρηση των 
στοιχείων για το ονομαστικό ΑΕΠ. Ειδικότερα, η ΕΕ προβλέπει ότι ο 
αποπληθωριστής του ΑΕΠ θα κινηθεί το 2015  στο -1,2% (προηγ.  εκτίμ.:  -
0,2%). Συνεπώς σε συνδυασμό με την πρόβλεψη για το πραγματικό ΑΕΠ - 
και με βάση υπολογισμούς μας -  το ονομαστικό ΑΕΠ θα μειωθεί κατά 
0,7% έναντι αρχικά προβλεπόμενης αύξησης κατά 2,3%. Η εκτίμηση δρα 
συνδυαστικά με τα δημοσιονομικά μεγέθη τα οποία και επηρεάζει. Το 
δημόσιο χρέος εκτιμάται ότι θα φτάσει το 2015 το 180,2% έναντι 
προηγούμενης εκτίμησης για 170,2% του ΑΕΠ. Παράλληλα, το ισοζύγιο 
της γενικής κυβέρνησης θα εμφανίσει έλλειμμα της τάξεως του -2,1% 
έναντι προηγούμενης εκτίμησης για πλεόνασμα 1,1%. Η πρόβλεψη 
λαμβάνει υπόψη ότι τα έσοδα από SMP & ANFA θα μεταφερθούν και ότι 
θα ληφθούν νέα δημοσιονομικά μέτρα. Τα έσοδα αναμένεται να 
διαμορφωθούν στο 48,1% του ΑΕΠ οριακά ανώτερα της προηγούμενης 
εκτίμησης (47,6% του ΑΕΠ), ενώ οι δαπάνες θα φτάσουν το 50,2% του ΑΕΠ 
σημαντικά υψηλότερες της προηγούμενης εκτίμησης 46,4%. Τέλος, η 
πρόβλεψη για το  ποσοστό ανεργίας αναθεωρείται οριακά προς τα πάνω 
στο 25,6% (προηγ. εκτίμ.: 25,0%) όμως η απασχόληση αναμένεται ότι θα 
αυξηθεί κατά μόλις 0,5% έναντι αρχικής εκτίμησης για αύξηση κατά 2,6%.   
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

2014 2015 2016 2014 2015 2016

Πραγματικό ΑΕΠ (ετήσια % μεταβολή) 0,8 0,5 2,9 1,0 2,5 3,6

Αποπληθωριστής ΑΕΠ (%) -2,6 -1,2 0,7 -2,2 -0,2 0,9

Πληθωρισμός (ΕνΔΤΚ, %) -1,4 -1,5 0,8 -1,4 -0,3 0,7

Δημόσιο Χρέος (ως % του ΑΕΠ) 177,1 180,2 173,5 176,3 170,2 159,2

Ανεργία (%) 26,5 25,6 23,2 26,6 25,0 22,0

Πηγή: European Commission: "Eurorean Economic Forecast", Spring 2015, p.81.

           European Commission: "Eurorean Economic Forecast",  Winter 2015, p.76.

Μάιος 15 Φεβρ. 15
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ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
 

Στις 29/4 o διεθνής οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody’s 
υποβάθμισε τη μακροχρόνια πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας 
κατά μία βαθμίδα,  από “Caa1”  σε “Caa2”,  με “αρνητικό”  outlook.  
Βασικοί παράγοντες για την υποβάθμιση είναι: (α) ο υψηλός βαθμός 
αβεβαιότητας για το εάν η ελληνική κυβέρνηση θα έρθει εγκαίρως σε 
συμφωνία με τους επίσημους πιστωτές προκειμένου να ανταποκριθεί 
εμπρόθεσμα στην αποπληρωμή του διαπραγματεύσιμου χρέους που 
βρίσκεται στην κατοχή του ιδιωτικού τομέα και, (β) διακινδυνεύεται η 
αποτελεσματική εφαρμογή ενός μεσοπρόθεσμου προγράμματος, σε 
ενδεχόμενο επικείμενης συμφωνίας, δεδομένης της αποδυναμωμένης 
οικονομίας και του εύθραυστου εγχώριου πολιτικού περιβάλλοντος. 
 
Στις 6 Μαΐου το ελληνικό Δημόσιο πραγματοποίησε, μέσω των Βασικών 
Διαπραγματευτών Αγοράς, δημοπρασία ΕΓΕΔ 26  εβδ.  αντλώντας 
συνολικά €1,4 δισ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,97%, αμετάβλητη σε 
σχέση με την αμέσως προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία (8/4) και η 
έκδοση καλύφθηκε 1,3 φορές.  
 
Τον Απρίλιο ο δείκτης οικονομικού κλίματος υποχώρησε στις 92,7 μνδ. 
από 96,8  μνδ.  το Μάρτιο.,  στη χαμηλότερη τιμή από το Ιανουάριο του 
2014. Η εξέλιξη αυτή που αποτυπώνει σε μεγάλο βαθμό τη συνεχιζόμενη 
πολιτική και οικονομική αβεβαιότητα προήλθε από τη μείωση όλων των 
επιμέρους δεικτών με εξαίρεση αυτόν του λιανικού εμπορίου. Πιο 
αναλυτικά,  ο δείκτης προσδοκιών στη βιομηχανία επιδεινώθηκε 
περαιτέρω φθάνοντας στις -15,0  μνδ.  (Μάρ.15:  -10,2  μνδ.).  Οι 
επιχειρήσεις διατυπώνουν δυσμενείς προβλέψεις για την παραγωγή και 
εκτιμήσεις για το επίπεδο παραγγελιών. Επίσης τα αποθέματα βρίσκονται 
σε επίπεδα σχετικά υψηλά για την εποχή. Παρόμοια ήταν και η εικόνα 
στις υπηρεσίες όπου ο σχετικός δείκτης υποχώρησε στις -4,4  μνδ.  
(Μάρ.15: -0,3 μνδ.) καθώς αποδυναμώθηκαν οι θετικές εκτιμήσεις για την 
υφιστάμενη επιχειρηματική κατάσταση και έγιναν πιο αρνητικές οι 
εκτιμήσεις για την τρέχουσα ζήτηση. Ωστόσο, μετριάστηκαν σε ένα βαθμό 
οι απαισιόδοξες προβλέψεις για την εξέλιξη της ζήτησης βραχυπρόθεσμα. 
Περαιτέρω μείωση στις -41,9  μνδ.  (Μάρ.15:  -40,0  μνδ.)  κατέγραψε ο 
δείκτης προσδοκιών στις κατασκευές καθώς ενισχύθηκαν οι απαισιόδοξες 
προσδοκίες για την εξέλιξη της απασχόλησης ενώ και οι εκτιμήσεις για το 
επίπεδο του προγράμματος εργασιών παρέμειναν ιδιαίτερα αρνητικές. 
Αντίθετα ο δείκτης προσδοκιών στο λιανικό εμπόριο βελτιώθηκε στις -0,6 
μνδ. (Μάρ.15: -4,1 μνδ.). Οι επιχειρήσεις εμφανίζονται λιγότερο 
απαισιόδοξες για την πορεία των πωλήσεων και οριακά θετικές είναι οι 
εκτιμήσεις τους για την τρέχουσα κατάσταση. Τέλος, ο δείκτης 
εμπιστοσύνης καταναλωτών υποχώρησε στις -40,5 μνδ. (Μάρ.15: -31,0 
μνδ.),  ως συνέπεια των εντονότερα αρνητικών προσδοκιών για την 
ανεργία, τη γενικότερη κατάσταση της οικονομίας κατά τους επόμενους 
12 μήνες και την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού ενώ ουσιαστικά 
αμετάβλητη παρέμεινε η πρόθεσή τους για αποταμίευση. 
 
 

 

 
 

 

 
 

Δείκτης Οικονομικού Κλίματος (sa) 

 
Πηγή: European Commission, DG ECFIN 
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ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
 

Αντίθετα. Το Φεβρουάριο το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε, 
σύμφωνα με τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, στο 25,4% έναντι 27,2% το 
Φεβρουάριο του 2014  (Μάρ.  15’:  25,6%).  Σε ετήσια βάση,  οι 
απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 55,5  χιλ.  άτομα (1,6%  ΥοΥ)  και οι 
άνεργοι μειώθηκαν κατά 97,5 χιλ. άτομα (-7,5% YoY). Ταυτόχρονα, 
περιορίστηκαν κατά 10,2 χιλ. άτομα οι οικονομικά μη ενεργοί (-0,3% YoY). 
 
Αναφορικά με τις εξελίξεις σε επιμέρους τομείς της οικονομίας, βάσει 
στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ: 

· Το Φεβρουάριο, βάσει των εποχικά εξομαλυμένων στοιχείων, ο 
δείκτης κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο (εκτός καυσίμων 
και λιπαντικών) μειώθηκε σε σχέση με τον Ιανουάριο κατά 0,6%  
αποτυπώνοντας σε ετήσια βάση πτώση της τάξεως του 0,3%  ΥοΥ 
(Φεβ.14’: -1,7% ΥοΥ). Αντίθετα, ο σχετικός δείκτης όγκου μειώθηκε 
κατά 1,1%  σε σχέση με τον Ιανουάριο αλλά διατηρήθηκε σχεδόν 
αμετάβλητος στο επίπεδο του Φεβρουάριο 2014 (0,1%ΥοΥ).  

· Το Μάρτιο ο δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία μειώθηκε 
κατά 4,4% σε ετήσια βάση (Μάρ.  14:  -2,0% YoY),  κυρίως λόγω της 
μείωσης του δείκτη τιμών ενεργειακών αγαθών (-12,7%, Μάρ. 14: -
3,5% YοΥ). 

 
Το Φεβρουάριο το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 
διαμορφώθηκε στα €929 εκατ., υψηλότερο κατά €200 εκατ. σε σχέση με 
πέρυσι. Συγκεκριμένα: (α) στο ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων 
εμφανίζεται έλλειμμα έναντι πλεονάσματος πέρυσι (μείωση κατά €358 
εκατ.), λόγω της αύξησης των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα 
και κέρδη και της μείωσης των εισπράξεων για λοιπά εισοδήματα όπως 
φόροι και επιδοτήσεις επί των προϊόντων και της παραγωγής.  (β)  στο 
ισοζύγιο υπηρεσιών το πλεόνασμα περιορίστηκε κατά €112 εκατ. κυρίως 
λόγω της αύξησης των πληρωμών σε λοιπές υπηρεσίες,  (γ)  στο ισοζύγιο 
δευτερογενών εισοδημάτων το έλλειμμα διευρύνθηκε κατά €87  εκατ.  
κυρίως ως αποτέλεσμα της μείωσης των εισπράξεων της Γενικής 
Κυβέρνησης. (δ) Αντίθετα, το ισοζύγιο αγαθών βελτιώθηκε κατά €357 
εκατ. κυρίως λόγω της σημαντικής μείωσης του ελλείμματος στο ισοζύγιο 
καυσίμων εξαιτίας της μείωσης της τιμής του πετρελαίου. 
  
Στο ισοζύγιο χρηματοοικονομικών συναλλαγών στις άμεσες επενδύσεις 
οι  καθαρές απαιτήσεις κατοίκων στο εξωτερικό αυξήθηκαν κατά €35  
εκατ. ενώ οι αντίστοιχες υποχρεώσεις μη κατοίκων παρέμειναν 
ουσιαστικά αμετάβλητες. Παράλληλα στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η 
καθαρή μείωση των απαιτήσεων των Ελλήνων έναντι κατοίκων του 
εξωτερικού (κατά €9,6 δισ.) αποτυπώνει κυρίως τη μείωση των 
τοποθετήσεών τους (κατά 11,3 δισ.) σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια 
έκδοσης μη κατοίκων και ειδικότερα τη μεταφορά των ομολόγων του EFSF 
ύψους €10,9 δισ. από το ΤΧΣ στο EFSF. (γ) Ταυτόχρονα όμως στις ''λοιπές'' 
επενδύσεις τα €10,9 δισ. περιορίζουν τις δανειακές υποχρεώσεις  του 
δημόσιου καθώς αφορούν τη μείωση του δανεισμού και συμβάλουν στην 
καθαρή μείωση των υποχρεώσεων. 

Ποσοστό ανεργίας (%) 

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ. 
 

Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία (YoY%) 

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ. 

Ελλάδα: Ισοζύγιο Πληρωμών (δισεκ. €) 

 

Ιαν.-
Φεβρ
. 14 

Ιαν.-
Φεβρ. 

15 
Φεβρ. 14 Φεβρ. 15 

Τρεχουσών 
Συναλλαγών 

-1,06 -1,78 -0,73 -0,93 

Ισοζύγιο αγαθών -3,26 -3,18 -1,50 -1,15 

Ισοζύγιο καυσίμων -1,69 -1,55 -0,71 -0,40 

Ισοζύγιο πλοίων -0,34 -0,16 -0,17 -0,10 
Ισοζύγιο αγαθών χωρίς 
καύσιμα & πλοία 

-1,23 -1,47 -0,62 -0,65 

Υπηρεσιών 1,13 1,02 0,61 0,50 

Πρωτογενών 
Εισοδημάτων 

0,94 0,41 0,18 -0,17 

Δευτερογενών 
εισοδημάτων 

0,13 -0,02 -0,02 -0,11 

Ισοζύγιο Κεφαλαίων 1,45 0,16 1,47 0,11 

Χρηματ/κών 
Συναλλαγών 

0,63 -1,55 0,39 -0,68 

Άμεσες Επενδύσεις 0,05 0,07 -0,07 0,03 
Επενδύσεις 
Χαρτοφυλακίου 

2,88 -6,10 0,51 -8,82 

Λοιπές Επενδύσεις -2,86 4,22 -0,42 8,10 

Μεταβολή συναλ/κών 
διαθεσίμων 

0,56 0,25 0,37 0,00 

Τακτοποιητέα στοιχεία 0,24 0,07 -0,35 0,14 
 

Πηγή: ΤτΕ 
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Το Μάρτιο ο ετήσιος ρυθμός μείωσης της τραπεζικής χρηματοδότησης 
του εγχώριου ιδιωτικού τομέα παρέμεινε αμετάβλητος στο -2,5%. 
Ειδικότερα,  τα δάνεια προς τις επιχειρήσεις μειώθηκαν σε ετήσια βάση 
κατά -2,2% (Φεβρ. 15: -2,3% ΥοΥ), προς τα νοικοκυριά κατά -3,0% (Φεβρ. 
15: -3,0% ΥοΥ) και προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και 
ατομικές επιχειρήσεις κατά -0,6% (Φεβρ. 15: -0,6% ΥοΥ). 

 

Χρηματοδότηση Εγχώριων επιχειρήσεων και 
νοικοκυριών (Υπόλοιπο σε € εκάτ. & % μεταβολή) 

 Μάρ. 14 Φεβρ. 15 Μάρ.15 

ΣΥΝΟΛΟ 

Υπόλοιπο χρηματοδ. 215.867 213.507 213.333 

(%) 12μηνη μεταβολή -4,1% -2,5% -2,5% 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Υπόλ. Χρηματοδ. 101.827 102.849 102.926 

(%) 12μηνη μεταβολή -5,3% -2,3% -2,2% 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΑΓΡΟΤΕΣ & ΑΤΟΜΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Υπόλ. χρηματοδ. 13.681 13.597 13.600 

(%) 12μηνη μεταβολή 0,4% -0,6% -0,6% 

ΙΔΙΩΤΕΣ & ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 

Υπόλ. χρηματοδ. 100.359 97.060 96.807 

(%) 12μηνη μεταβολή -3,4% -3,0% -3,0% 

1. Στεγαστικά    

Υπόλ. χρηματοδ. 70.968 69.653 69.517 

(%) 12μηνη μεταβολή -3,4% -3,1% -3,3% 

2. Καταναλωτικά    

Υπόλ. χρηματοδ. 27.974 25.924 25.803 

(%) 12μηνη μεταβολή -3,4% -2,8% -2,5% 

3. Λοιπά    

Υπόλ. χρηματοδ. 1.417 1.483 1.488 

(%) 12μηνη μεταβολή -3,3% -0,1% 0,1% 
 

Στα υπόλοιπα περιλαμβάνονται τα δάνεια και οι τοποθετήσεις σε 
εταιρικά ομόλογα, ανεξάρτητα από το αν έχουν τιτλοποιηθεί. Οι 
καθαρές ροές και οι ρυθμοί μεταβολής υπολογίζονται αφού 
ληφθούν υπόψη οι αναταξινομήσεις και μεταβιβάσεις δανείων / 
εταιρικών ομολόγων, οι διαγραφές, καθώς και οι 
συναλλαγματικές διαφορές. Πηγή: ΤτΕ 
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ΕΥΡΩΖΩΝΗ 
· Στο 1,5% εκτιμά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ρυθμό αύξησης του 

πραγματικού ΑΕΠ το 2015. 
· Ελαφρά μείωση του δείκτη οικονομικού κλίματος τον Απρίλιο. 
· Υποχώρηση των λιανικών πωλήσεων το Μάρτιο. 
· Αύξηση των καταθέσεων και της τραπεζικής χρηματοδότησης του 

ιδιωτικού τομέα το Μάρτιο. 
 
Σύμφωνα με τις «εαρινές» προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 
πραγματικό ΑΕΠ στην Ευρωζώνη  το 2015 θα αυξηθεί κατά 1,5% έναντι 
1,3% που προβλεπόταν προηγουμένως. Ως κινητήρια δύναμη της 
ανάπτυξης αναγνωρίζεται η ιδιωτική κατανάλωση, ενώ από το 2016 και 
μετά θα ενισχυθεί και από την ανάκαμψη των επενδύσεων.  
Ταυτόχρονα, προσωρινοί παράγοντες όπως η σχετικά χαμηλή τιμή του 
πετρελαίου, η εξασθένηση του ευρώ και το πρόγραμμα ποσοτικής χα-
λάρωσης της ΕΚΤ παρέχουν περαιτέρω ώθηση. Παράλληλα, η επίδραση 
της δημοσιονομικής πολιτικής στην ανάπτυξη εκτιμάται ότι θα είναι ουδέ-
τερη. Αντίθετα, οι γεωπολιτικές εντάσεις και τα υψηλά ποσοστά ανεργίας 
σε ορισμένα κράτη εξακολουθούν να την επηρεάζουν αρνητικά. 
Επισημαίνεται ότι οι διαρθρωτικές αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί 
τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει ήδη να αποδίδουν καρπούς αλλά δεν 
επαρκούν για να ξεπεραστούν οριστικά τα υφιστάμενα προβλήματα και 
να ωθήσουν σε μεσοπρόθεσμη βάση την αναπτυξιακή προοπτική.  
 
Η ζήτηση θα συνεχίσει να αυξάνεται καθώς θα ευνοείται από την ελαφρά 
μείωση του ποσοστού ανεργίας, την αξιοσημείωτη, όπως τονίζεται, 
αύξηση του ονομαστικού διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών από 
την ισχυρή αύξηση των εκτός εργασίας εισοδημάτων,  αλλά και τις ευνοϊ-
κότερες συνθήκες χρηματοδότησης. Αναφορικά με τις επενδύσεις, το 
2015 αναμένεται να αυξηθούν ελαφρά και περισσότερο από το 2016 και 
μετά, ιδίως στον τομέα του εξοπλισμού. Ως κύριοι παράγοντες 
αναφέρονται η αυξημένη εγχώρια και εξωτερική ζήτηση,  η βελτίωση του 
επιχειρηματικού κλίματος, το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Επενδύσεων, ενώ 
προβλέπεται και διεύρυνση των περιθωρίων κέρδους των εταιρειών λόγω 
των χαμηλότερων τιμών ενέργειας και του χαμηλότερου κόστους χρημα-
τοδότησης. Η συνεισφορά του εξωτερικού τομέα στην ανάπτυξη δεν ανα-
μένεται να είναι σημαντική.  Μάλλον θα είναι ουδέτερη καθώς ο 
αντίκτυπος των αυξημένων εξαγωγών -λόγω και της διολίσθησης του 
ευρώ- θα τείνει να αντισταθμιστεί από την άνοδο των εισαγωγών. 
 
Ο πληθωρισμός το α΄ εξάμηνο του 2015   αναμένεται να παραμείνει σε 
αρνητικό έδαφος και μόνο σταδιακά να αρχίσει να κινείται ανοδικά καθώς 
η εγχώρια ζήτηση θα ενδυναμώνεται, οι τιμές των εισαγόμενων προϊόντων  
θα τείνουν να είναι υψηλότερες και θα εξαλείφεται η επίδραση της χαμη-
λότερης συναλλαγματικής ισοτιμίας και των μειωμένων τιμών ενέργειας 
και εμπορευμάτων. Οι πιθανότητες που θα επηρεάσουν θετικά ή 
αρνητικά την ανάπτυξη είναι περίπου ισομοιρασμένες θεωρώντας, μεταξύ 
άλλων,  ως θετικές εκπλήξεις την καθυστέρηση στην άνοδο των τιμών της 
ενέργειας και την εντονότερη εξασθένιση του ευρώ. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016

Ευρωζώνη 0,9 1,5 1,9 0,4 0,1 1,5 3,0 3,5 3,4 11,6 11,0 10,5
    Γερμανία 1,6 1,9 2,0 0,8 0,3 1,8 7,6 7,9 7,7 5,0 4,6 4,4

Γαλλία 0,4 1,1 1,7 0,6 0,0 1,0 -1,7 -0,9 -1,2 10,3 10,3 10,0
Ιταλία -0,4 0,6 1,4 0,2 0,2 1,8 2,0 2,2 2,2 12,7 12,4 12,4

   Ισπανία 1,4 2,8 2,6 -0,2 -0,6 1,1 0,6 1,2 1,0 24,5 22,4 20,5

Πηγή: European Commission: "Eurorean Economic Forecast", Spring 2015, p.1 & p. 178.

Προβλέψεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής για βασικά μακροοικονομικά 
μεγέθη

Πραγματικό ΑΕΠ 
(ετήσια % 
μεταβολή)

Δείκτης τιμών 
καταναλωτή (%)

Ισοζύγιο τρεχου-
σών συναλλαγών 

(ως % του ΑΕΠ)

Ανεργία (%)
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Αντίθετα, οι εντεινόμενες γεωπολιτικές εντάσεις, οι ισχυρές διακυμάνσεις 
στις διεθνείς αγορές ως απότοκο της πιο αυστηρής νομισματικής 
πολιτικής στις ΗΠΑ και οι ενδεχόμενες περιπλοκές στο ζήτημα της 
Ελλάδος μπορούν να πλήξουν αρνητικά το ρυθμό ανάπτυξης. 
 
Ανακοινώθηκαν πρόσφατα από τη Eurostat τα προκαταρκτικά στοιχεία 
για την εξέλιξη του δημοσιονομικού ελλείμματος και του δημόσιου χρέ-
ους στην Ευρωζώνη την περίοδο 2011-14. Ειδικότερα, το δημοσιονομικό 
έλλειμμα περιορίστηκε στο 2,4%  του ΑΕΠ το 2014 έναντι ελλείμματος 
2,9%  το 2013.  Μεταξύ άλλων,  η Γερμανία εμφάνισε μικρό πλεόνασμα 
(0,7%),  ενώ σημαντικά ελλείμματα παρά την τάση συγκράτησής τους 
εξακολούθησαν να καταγράφουν η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Ιρλανδία 
και η Πορτογαλία. Αντίθετα, σε ανοδική τροχιά παρέμεινε το δημόσιο 
χρέος που συνολικά στην Ευρωζώνη ανήλθε στο 91,9%  του ΑΕΠ από 
90,9% το 2013. Τους χαμηλότερους δείκτες είχαν η Εσθονία (10,6%) και το 
Λουξεμβούργο (23,6%), ενώ τους υψηλότερους η Ελλάδα, η Ιταλία, η 
Πορτογαλία  και η Ιρλανδία. Από τις ισχυρότερες οικονομίες, η Γερμανία 
ήταν η μόνη που κατόρθωσε να πετύχει μείωσή του (στο 74,7% από 77,1% 
το 2013). 
 
Ελαφρά μείωση του δείκτη οικονομικού κλίματος καταγράφηκε στην 
Ευρωζώνη τον Απρίλιο παραμένοντας, ωστόσο, σε συγκριτικά υψηλό 
επίπεδο καθώς υπερβαίνει τη μέση τιμή του α΄ τριμήνου (102,6). Ειδικό-
τερα, ο σχετικός δείκτης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαμορφώθηκε στο 
103,7, έναντι 103,9 το Μάρτιο και που γενικά αναμενόταν. Από τους 
επιμέρους δείκτες στους επιχειρηματικούς κλάδους, πτωτικά κινήθηκαν 
στις κατασκευές και τη βιομηχανία, αμετάβλητος παρέμεινε στο λιανικό 
εμπόριο, ενώ περιορισμένη άνοδο παρουσίασε στις υπηρεσίες. Όσον 
αφορά τους καταναλωτές, ο σχετικός δείκτης υποχώρησε στο -4,6 από      
-3,7 το Μάρτιο, που αποτελούν τις δύο μικρότερες αρνητικές τιμές από 
τον Αύγουστο του 2007. Σημειώνεται ότι η μέση τιμή το 2014 ήταν -10,0. 
 
Ανάλογη εικόνα παρουσιάζουν και οι πρόδρομοι επιχειρηματικοί δείκτες 
PMI της εταιρείας Markit. Ειδικότερα, ο σύνθετος δείκτης PMI τον 
Απρίλιο μειώνεται οριακά στο 53,9 έναντι 54,4 που γενικά αναμενόταν 
και 54,0 το Μάρτιο. Παραμένει, όμως, υψηλότερα από τη μέση τιμή του 
α΄ τριμήνου (53,3,  δ΄ τρ.  14:  51,5).  Πτωτικά κινούνται και οι δύο 
επιμέρους δείκτες, με αυτόν στις υπηρεσίες να φθάνει στο 54,1 (Μάρ. 15: 
54,2) ενώ στη μεταποίηση μειώνεται στο 52,0 (Μάρ. 15: 52,2). 
 
Αμετάβλητες εκτιμάται πως παρέμειναν τον Απρίλιο οι τιμές καταναλω- 
τή σε ετήσια βάση, θέτοντας μια άνω τελεία στον κύκλο του 
αποπληθωρισμού που ξεκίνησε τον περασμένο Δεκέμβριο. Ειδικότερα, ο 
εναρμονισμένος  δείκτης  τιμών  καταναλωτή εκτιμάται ότι  τον  Απρίλιο  
αυξήθηκε  οριακά, όπως αναμενόταν, φθάνοντας στο 0% (Μάρτ. 15/Μάρτ. 
14: -0,1%). Σημειώνεται ότι κατά το πρώτο τρίμηνο του 2015 οι τιμές είχαν 
μειωθεί κατά 0,3% σε ετήσια βάση. Αντίθετα, αμετάβλητος στο 0,6% 
παρέμεινε τον Απρίλιο ο δομικός πληθωρισμός.  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Πρόδρομοι Δείκτες 
 

 
 

2011 2012 2013 2014

Γερμανία -0,9 0,1 0,1 0,7

Γαλλία -5,1 -4,8 -4,1 -4,0

Ιταλία -3,5 -3,0 -2,9 -3,0
Ισπανία -9,4 -10,3 -6,8 -5,8

Ελλάδα -10,2 -8,7 -12,3 -3,5

Πορτογαλία -7,4 -5,6 -4,8 -4,5

Ιρλανδία -12,7 -8,1 -5,8 -4,1

Ευρωζώνη -4,1 -3,6 -2,9 -2,4

ΕΕ -4,5 -4,2 -3,2 -2,9

Πηγή: Eurostat.  1 Περιλαμβάνεται το αποτέλεσμα της 
κρατικής στήριξης των τραπεζών.

Δημοσιονομικό έλλειμμα ως % του ΑΕΠ1

2011 2012 2013 2014

Γερμανία 77,9 79,3 77,1 74,7

Γαλλία 85,2 89,6 92,3 95,0

Ιταλία 116,4 123,1 128,5 132,1

Ισπανία 69,2 84,4 92,1 97,7

Ελλάδα 171,3 156,9 175 177,1

Πορτογαλία 111,1 125,8 129,7 130,2

Ιρλανδία 111,2 121,7 123,2 109,7

Ευρωζώνη 85,8 89,1 90,9 91,9

ΕΕ 80,9 83,7 85,5 86,8

Πηγή: Eurostat.
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ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
 

Σταθερό στο 11,3%,  για τρίτο συνεχή μήνα,  διατηρήθηκε το Μάρτιο το 
ποσοστό ανεργίας (εποχικά διορθωμένο), μειωμένο  ελαφρά συγκριτικά 
με το Μάρτιο του 2014 (11,7%). Ο αριθμός των ανέργων εκτιμάται στα 
18,1  εκατ.  άτομα,  μειωμένος κατά 36  χιλ.  άτομα σε σχέση με ένα μήνα 
πριν και κατά 679 χιλ.  άτομα σε σχέση με το Μάρτιο του 2014. Συνεπώς,  
το α΄ τρίμηνο του 2015 το ποσοστό ανεργίας περιορίστηκε στο 11,3% 
έναντι 11,5% το δ΄ τρίμηνο του 2014.  
 
Πτωτικά κινήθηκαν τον ίδιο μήνα οι λιανικές πωλήσεις, για πρώτη φορά 
από το Σεπτέμβριο. Ειδικότερα, βάσει των εποχικά εξομαλυμένων 
στοιχείων,  οι λιανικές πωλήσεις μειώθηκαν το Μάρτιο κατά 0,8%  σε 
μηνιαία βάση, όσο γενικά αναμενόταν, έναντι ανόδου τους κατά 0,1% το 
Φεβρουάριο. Σε επίπεδο τριμήνου όμως, οι μέσες λιανικές πωλήσεις 
είναι αυξημένες κατά 0,7% σε σχέση με αυτές του δ΄ τριμήνου του 2014 
(δ΄ τρ.  14/γ΄ τρ.  14: 0,8%). Παράλληλα,  σε σχέση με το Μάρτιο του 2014, 
οι λιανικές πωλήσεις ενισχύθηκαν κατά 1,6% (Φεβρ. 15: 2,8%). 
 
Συνεχίστηκε το Μάρτιο, για πέμπτο διαδοχικό μήνα, η επιτάχυνση του 
ρυθμού αύξησης της προσφοράς χρήματος αποτυπώνοντας την επίδραση 
των μέτρων ποσοτικής χαλάρωσης στα οποία προχώρησε η ΕΚΤ σταδιακά 
από τα μέσα του 2014  και μετά.  Ειδικότερα,  η προσφορά χρήματος 
αυξήθηκε το Μάρτιο βάσει του ορισμού Μ3 κατά 4,6% ετησίως (Φεβρ. 
15: 4,0%, μ.ο. α΄ τρ. 15: 4,1%) ενώ βάσει του στενότερου ορισμού Μ1 
κατά 10,0% (Φεβρ. 15: 9,1%, α΄ τρ. 15: 9,3%). 
 
Την ίδια περίοδο αυξήθηκαν τόσο οι καταθέσεις όσο και (για πρώτη 
φορά από το 2012)  η τραπεζική χρηματοδότηση των νοικοκυριών και 
των εκτός του χρηματοοικονομικού τομέα επιχειρήσεων. Ειδικότερα, οι 
καταθέσεις των νοικοκυριών αυξήθηκαν σε σχέση με το Φεβρουάριο κατά 
€29  δισ.  (Φεβρ.  15:  €+11  δισ.)  αντισταθμίζοντας τη μείωση κατά €9  δισ.  
των καταθέσεων των επιχειρήσεων (εκτός του χ/ο τομέα) (Φεβρ. 15: €+12 
δισ.).  Συνεπώς,  ο ετήσιος ρυθμός ανόδου των καταθέσεων των 
νοικοκυριών διαμορφώθηκε το Μάρτιο στο 2,8% και των επιχειρήσεων 
στο 4,6% από 2,5% και 4,8% το Φεβρουάριο αντίστοιχα.  
 
Όσον αφορά την τραπεζική χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα, το 
Μάρτιο αυξήθηκε κατά 0,1% σε ετήσια βάση από -0,1% το Φεβρουάριο. 
Εάν, όμως, συνυπολογιστούν οι τιτλοποιήσεις και οι πωλήσεις δανείων, ο 
ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώνεται σε 0,8% από 0,6% αντίστοιχα. 
Πιο αναλυτικά, συμπεριλαμβανομένων των τιτλοποιήσεων και των 
πωλήσεων δανείων,  στα νοικοκυριά επιταχύνθηκε στο 1,1%  (Φεβρ.  15:  
1,0%) ενώ στις επιχειρήσεις παρέμεινε στο -0,3%, όσο και το Φεβρουάριο. 

Αγορά Εργασίας 
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ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
 

ΗΠΑ 
· Αμετάβλητη διατήρησε τη νομισματική πολιτική της η Fed. 
· Στο 0,2% η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ το α΄ τρίμηνο του 2015. 
· Αμετάβλητος ο πρόδρομος επιχειρηματικός δείκτης ISM στη 

μεταποίηση, αλλά άνοδος αυτού στις υπηρεσίες τον Απρίλιο. 
· Σε συγκριτικά υψηλό επίπεδο διατηρήθηκαν οι δείκτες 

καταναλωτικής εμπιστοσύνης τον Απρίλιο. 
· Μεικτά τα πιο πρόσφατα στοιχεία για την αγορά κατοικίας. 

   
Όπως αναμενόταν, η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής της 
Ομοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ (FOMC) στη συνεδρίασή της 
στις 28 & 29 Απριλίου δεν προέβη σε αύξηση του βασικού παρεμβατικού 
επιτοκίου,  ενώ θα συνεχίσει και την επανεπένδυση του κεφαλαίου των 
τίτλων (που έχει στον ισολογισμό της)  που λήγουν,  σε νέα.  Η Επιτροπή 
διατήρησε την εκτίμησή της ότι τους επόμενους μήνες η οικονομία θα 
αναπτυχθεί με μέτριο ρυθμό αποδίδοντας την παρατηρούμενη 
επιβράδυνση κατά τους χειμερινούς μήνες κυρίως σε προσωρινούς 
παράγοντες. Η αναφορά της στη διατήρηση σε υψηλό επίπεδο των 
δεικτών καταναλωτικής εμπιστοσύνης και στην ισχυρή αύξηση του 
πραγματικού εισοδήματος των νοικοκυριών (εν μέρει λόγω των 
μειωμένων τιμών ενέργειας),  σε συνδυασμό με τη διαπίστωση ότι ο 
ρυθμός ανόδου των δαπανών των νοικοκυριών έχει επιβραδυνθεί,  
υποδηλώνει ότι πιθανότατα προσδοκεί σημαντική άνοδο της 
καταναλωτικής δαπάνης κατά τους προσεχείς μήνες.   
 
Κατά συνέπεια, η Επιτροπή αφήνοντας τη λεκτική καθοδήγησή της 
ουσιαστικά αμετάβλητη, εμμέσως δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να 
προχωρήσει σε αύξηση του παρεμβατικού επιτοκίου της από την 
επόμενη κιόλας συνεδρίασή της (17-18 Ιουνίου). Το γεγονός αυτό 
θεωρήθηκε από τις αγορές ως ένδειξη για αυστηρότερη νομισματική 
πολιτική. Επισημαίνεται ότι στη συνεδρίαση αυτή θα παρουσιαστούν και 
οι επικαιροποιημένες προβλέψεις της Fed για την εξέλιξη της οικονομικής 
δραστηριότητας.  Αναφορικά με τον πληθωρισμό,  αναγνωρίζει ότι 
εξακολουθεί να αποκλίνει από το μακροπρόθεσμο στόχο, κυρίως ως 
αποτέλεσμα των χαμηλότερων τιμών της ενέργειας. Θεωρεί, όμως, ότι 
μακροπρόθεσμα οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό δεν έχουν 
μεταβληθεί. 
 
Τέλος,  επανέλαβε ότι,  ακόμη και όταν οι στόχοι για την πλήρη 
απασχόληση και το ύψος του πληθωρισμού θα τείνουν να επιτευχθούν, οι 
οικονομικές συνθήκες θα μπορούν για κάποιο διάστημα να εξασφαλίσουν 
τη διατήρηση του βασικού επιτοκίου σε χαμηλότερο επίπεδο από αυτό 
που η Επιτροπή θεωρεί ως “κανονικό” σε μακροπρόθεσμη βάση. Η 
διατύπωση αυτή αποτελεί ένδειξη ότι η αύξηση του επιτοκίου θα πραγμα- 
τοποιηθεί βραδύτερα και πιο σταδιακά. Η Επιτροπή έχει τονίσει ότι η  
απόφαση εξαρτάται από την πορεία επίτευξης των στόχων του πληθω-  
ρισμού και της αγοράς εργασίας και κατά συνέπεια ο χρόνος αύξησης  
των επιτοκίων δεν είναι προαποφασισμένος. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
 

Σημαντική επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης κατά το α΄ τρίμηνο του 
2015 κατέδειξαν τα πρώτα στοιχεία του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ, 
απόρροια εν μέρει των δυσμενών καιρικών συνθηκών,  της ανατίμησης 
του δολλαρίου και των απεργιακών κινητοποιήσεων σε λιμάνια της 
Δυτικής Ακτής. Συγκεκριμένα, το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,2%  
(ετησιοποιημένος ρυθμός) σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο 
έναντι 1,0% που γενικά αναμενόταν και 2,2% το δ΄ τρίμηνο του 2014. Η 
πρώτη αυτή εκτίμηση θεωρούμε ότι είναι πολύ πιθανό να αναθεωρηθεί 
πτωτικά, καθώς δεν λαμβάνει υπόψη της τα στοιχεία που δημοσιο-
ποιούνται μεταγενέστερα, όπως για παράδειγμα του τελευταίου μήνα του 
τριμήνου για το εμπορικό ισοζύγιο. Δεδομένου ότι το Μάρτιο το εποχικά 
διορθωμένο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου (συμπεριλαμβανομένων 
των υπηρεσιών)  διευρύνθηκε σημαντικά,  από τα €-35,9  δισ.  το 
Φεβρουάριο ανήλθε στα -€51,4 δισ. το Μάρτιο, εκτιμάται ότι θα αυξήσει 
την αρνητική συμβολή του στο ΑΕΠ.  
 
Στην αύξηση του ΑΕΠ, τη μεγαλύτερη συμβολή είχε η κατανάλωση (1,31 
μον., δ΄ τρ. 14: 2,98 μον.), προερχόμενη σχεδόν αποκλειστικά από τον 
τομέα των υπηρεσιών. Θετικά συνεισέφεραν και οι ακαθάριστες ιδιωτικές 
επενδύσεις καθώς η αύξηση των αποθεμάτων αντιστάθμισε τη μείωση 
των πάγιων επενδύσεων. Αντίθετα, αρνητική συμβολή είχαν οι καθαρές 
εξαγωγές, απόρροια περισσότερο της εξέλιξης των εξαγωγών, καθώς και 
οι δημόσιες δαπάνες. Σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2014, το πραγματικό 
ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 3,0% (δ΄ τρίμ. 14: 2,4%), καθώς και πέρυσι ο ρυθμός 
ανάπτυξης είχε πληγεί από τις πολύ δυσμενείς καιρικές συνθήκες. 
 
Αμετάβλητος, μετά από πέντε διαδοχικούς μήνες υποχώρησης, παρέμεινε 
τον Απρίλιο ο πρόδρομος επιχειρηματικός δείκτης ISM της μεταποίησης. 
Η τιμή του διαμορφώθηκε στο 51,5, όσο ήταν και το Μάρτιο, που είναι η 
χαμηλότερη από το Μάιο του 2013. Σημειώνεται ότι η μέση τιμή του 
δείκτη κατά το α΄ τρίμηνο του 2015 ήταν 52,6 (δ΄ τρ. 14: 56,9). Ανοδικά 
κινήθηκαν, μεταξύ άλλων, οι υποδείκτες που αφορούν τις νέες 
παραγγελίες και την παραγωγή,  ενώ μείωση εμφάνισε ο δείκτης της 
απασχόλησης που βρέθηκε κάτω από το όριο του 50 (που διαχωρίζει την 
ύφεση από την ανάπτυξη)  για πρώτη φορά από το Μάιο του 2013.  
Ταυτόχρονα, απροσδόκητη άνοδο εμφάνισε ο δείκτης ISM που αφορά 
τους εκτός μεταποίησης τομείς. Συγκεκριμένα, ανήλθε στο 57,8 έναντι 
56,5  που γενικά αναμενόταν και ήταν η τιμή του το Μάρτιο (α΄ τρίμ.  15:  
56,7). Αξιοσημείωτη άνοδο κατέγραψαν οι υποδείκτες της επιχειρημα-
τικής δραστηριότητας και των νέων παραγγελιών, ενώ αμετάβλητος 
παρέμεινε αυτός της  απασχόλησης.   
 
Από την πλευρά του καταναλωτή, οι ενδείξεις παραμένουν ενθαρρυντικές  
καθώς  οι δείκτες  από τις  δύο σημαντικότερες σχετικές  έρευνες 
διατηρούνται σε συγκριτικά υψηλά επίπεδα. Ειδικότερα, ο δείκτης του 
Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν αυξήθηκε τον Απρίλιο στο 95,9, τη 
δεύτερη υψηλότερη τιμή από το 2007, έναντι 93,0 το Μάρτιο.  

Πραγματική κατανάλωση 

 
 

Εμπορικό Έλλειμμα 

 
 

 
Πρόδρομοι Επιχειρηματικοί Δείκτες (ISM) 

 

 

 

 
 

-4

-2

0

2

4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Real Personal Outlays (%, Q/Q-AR) (LHS) Real Personal Outlays  (%, Υ/Υ) (RHS)

20

30

40

50

60

70

80

Ιαν-05 Ιαν-06 Ιαν-07 Ιαν-08 Ιαν-09 Ιαν-10 Ιαν-11 Ιαν-12 Ιαν-13 Ιαν-14 Ιαν-15

Oνομαστικό Πραγματικό

30

35

40

45

50

55

60

65

Ιαν-05 Ιαν-06 Ιαν-07 Ιαν-08 Ιαν-09 Ιαν-10 Ιαν-11 Ιαν-12 Ιαν-13 Ιαν-14 Ιαν-15

ISM Manufacturing ISM Services



 

 
11

ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
 

Σημειώνεται ότι η μέση τιμή του δείκτη το α΄ τρίμηνο ανήλθε στο 
υψηλότερο επίπεδο από το γ΄ τρίμηνο του 2004,  στο 95,5  (δ΄ τρίμ. 14: 
89,8). Το Πανεπιστήμιο εκτιμά ότι το επίπεδο αυτό του δείκτη αντιστοιχεί 
σε ρυθμό αύξησης της προσωπικής καταναλωτικής δαπάνης κατά 3,0% 
συνολικά για το 2015. Συγκριτικά υψηλά παρέμεινε και ο δείκτης του 
Conference  Board  παρά τη μεγάλη και απρόσμενη πτώση του. 
Συγκεκριμένα,  από το 101,4 το Μάρτιο υποχώρησε τον Απρίλιο στο 95,2, 
τιμή χαμηλότερη και από το κατώτερο όριο του εύρους της πρόβλεψης 
της αγοράς (100,5). Όμως, η τιμή αυτή, με εξαίρεση τις τιμές των 
προηγούμενων τριών μηνών, αποτελεί την υψηλότερη από το Σεπτέμβριο 
του 2007.  
 
Μεικτή ήταν το Μάρτιο η εξέλιξη του προσωπικού εισοδήματος και της 
προσωπικής καταναλωτικής δαπάνης. Αναλυτικότερα, βάσει των εποχικά 
εξομαλυμένων στοιχείων και σε τρέχουσες τιμές, το προσωπικό και το 
διαθέσιμο προσωπικό εισόδημα παρέμειναν αμετάβλητα σε σχέση με 
αυτά του Φεβρουαρίου (Φεβρ. 15/Ιαν. 15: 0,4% και 0,5% αντίστοιχα), 
μετά από 13 μήνες συνεχούς ανόδου. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά κυρίως 
το μειωμένο εισόδημα από μερίσματα και τόκους που αντιστάθμισαν την 
αύξηση αυτών από μισθωτή εργασία. Αντίθετα, αυξημένη κατά 0,4% ήταν 
η προσωπική καταναλωτική δαπάνη (Φεβρ. 15/Ιαν. 15: 0,2%), πρωτίστως 
λόγω των υψηλότερων δαπανών για διαρκή αγαθά. Ταυτόχρονα, ο 
δείκτης τιμών της προσωπικής καταναλωτικής δαπάνης (PCE) 
εξακολούθησε να αποκλίνει σημαντικά έναντι του στόχου 2% της Fed και 
διαμορφώθηκε στο 0,3% σε ετήσια βάση, όσο ήταν και το Φεβρουάριο. 
Εάν αφαιρεθεί η επίδραση των τροφίμων και της ενέργειας (core  PCE)  ο 
δείκτης παρέμεινε αμετάβλητος στο 1,3%. Συνεπώς, απομονώνοντας την 
επίδραση των τιμών, το πραγματικό διαθέσιμο προσωπικό εισόδημα 
μειώθηκε σε μηνιαία βάση κατά 0,2% (Φεβρ. 15: 0,3%) ενώ η 
πραγματική προσωπική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 0,3% 
(Φεβρ. 15: 0,0%). 
 
Τέλος, μεικτά ήταν τα πρόσφατα στοιχεία για τις εξελίξεις στην αγορά 
κατοικίας. Ειδικότερα, μειωμένες ήταν το Μάρτιο οι πωλήσεις των νεό-
δμητων κατοικιών εκτιμώμενες στις 481 χιλ. σε ετησιοποιημένη, εποχικά 
προσαρμοσμένη βάση έναντι 518 χιλ. της μέσης πρόβλεψης της αγοράς 
και 543 χιλ. το Φεβρουάριο. Αντίθετα, συνεχίστηκε το Φεβρουάριο η 
ανοδική πορεία των τιμών των κατοικιών.  Βάσει του δείκτη S&P Case-
Shiller, οι τιμές στις 20 μεγαλύτερες αμερικανικές πόλεις αυξήθηκαν κατά 
0,9% σε μηνιαία, εποχικά προσαρμοσμένη βάση, όσο δηλαδή και τον 
Ιανουάριο,  υπερβαίνοντας ελαφρά τη μέση εκτίμηση της αγοράς (0,7%). 
Ανάλογη εικόνα προκύπτει και σε ετήσια βάση καθώς οι τιμές αυξήθηκαν 
κατά 5,0% (Ιαν. 15/Ιαν. 14: 4,5%). 

Πρόδρομοι Δείκτες Καταναλωτή 

 
 

Κατανάλωση & Εισόδημα 
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Ημερομηνία 
Ανακοίνωσης 

Ανακοινώσεις / Γεγονότα Περίοδος Αναφοράς 

 
ΗΠΑ 

 
08/05/15 Στοιχεία για την Αγορά Εργασίας Απρίλιος 2015 
12/05/15 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Απρίλιος 2015 
13/05/15 Λιανικές Πωλήσεις Απρίλιος 2015 
13/05/15 Εταιρικά αποθέματα Μάρτιος 2015 
14/05/15 Δείκτης Τιμών Παραγωγού Απρίλιος 2015 
15/05/15 Βιομηχανική Παραγωγή Απρίλιος 2015 

15/05/15 Πρόδρομος Δείκτης Εμπιστοσύνης Καταναλωτή 
(Παν/μιο Μίσιγκαν) 

Μάιος 2015 (1η εκτ.) 

18/05/15 Πρόδρομος Δείκτης Κατασκευαστών Κατοικιών (NAHB) Μάιος 2015 
19/05/15 Στοιχεία Ενάρξεων Ανέγερσης Νέων Κατοικιών Απρίλιος 2015 

 
ΕΥΡΩΖΩΝΗ 

 
13/05/15 Βιομηχανική Παραγωγή Μάρτιος 2015 
13/05/15 ΑΕΠ – Εθνικοί Λογαριασμοί Α΄ Τρίμηνο (1η εκτ.) 
19/05/15 Στοιχεία Εξωτερικού Εμπορίου Απρίλιος 2015 
19/05/15 Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Απρίλιος 2015 

 
ΕΛΛΑΔΑ 

 
08/05/15 Εθνικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Απρίλιος 2015 
08/05/15 Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Απρίλιος 2015 
11/05/15 Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής Μάρτιος 2015 
12/05/15 Οικοδομική Δραστηριότητα Φεβρουάριος 2015 
14/05/15 Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία Μάρτιος 2015 
15/05/15 ΑΕΠ – Εθνικοί Λογαριασμοί Α΄ Τρίμηνο (1η εκτ.) 
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Οικονομική Ανάλυση & Αγορές  
Λεκκός Ηλίας Chief Economist 2103288120 Lekkosi@piraeusbank.gr 
Παπιώτη Λιάνα Secretary 2103288187 PapiotiE@piraeusbank.gr 

Ελληνική Οικονομία 
Στάγγελ Ειρήνη Manager 2103288192 Staggelir@piraeusbank.gr 
Αγγελοπούλου Αναστασία Economist 2103739627 Aggelopouloua@piraeusbank.gr 
Γαβαλάς Δημήτρης Junior Economic Analyst 2164001737 Gavalasd@piraeusbank.gr 

Ανεπτυγμένες Οικονομίες 
Πατίκης Βασίλειος Head of Global Markets 2103739178 Patikisv@piraeusbank.gr 
Αρακελιάν Βένη Senior Economist   2103739369 Arakelianv@piraeusbank.gr 
Πολυχρονόπουλος Διονύσης Senior Economist   2103288694 Polychronopoulosd@piraeusbank.gr 
Παπακώστας Χρυσοβαλάντης Economic  Analyst 2103335468 Papakostasc@piraeusbank.gr 
Κωνσταντού Ευαγγελία Junior Economic Analyst 2103739749 Konstantoue@piraeusbank.gr 
Γιαννακίδης Χαρίλαος Junior Economic Analyst 2103739612 Giannakidisch@piraeusbank.gr 

Αναπτυσσόμενες Οικονομίες 
Ρότσικα Δημητρία Economist 2103288365 Rotsikad@piraeusbank.gr 

Κλαδικές Μελέτες 
Βλάχου Παρασκευή Economic Analyst  2103335631  Vlachoupar@piraeusbank.gr 

Θεσμικές και Εποπτικές Εξελίξεις 
Λεβεντάκης Αρτέμης Senior Economist   2164001792 LeventakisAr@piraeusbank.gr 
Μαργαρίτη Κωνσταντίνα Junior Economic Analyst 2103739642 Margaritik@piraeusbank.gr 

 

Disclaimer: To παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική  
συμβουλή ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή.  Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δεν θα πρέπει να εκληφθεί, 
σε καμία περίπτωση,  ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη,  ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε 
άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους  
αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία  και δεν θα πρέπει να 
βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία ως εάν αυτή αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δε συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των 
επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίσθηκε από την Τράπεζα Πειραιώς σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της 
ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων.  Οι πληροφορίες που εκτίθενται στο παρόν βασίζονται σε πηγές που διατίθενται στο κοινό και που 
θεωρούνται αξιόπιστες. Η Τράπεζα δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών . Οι απόψεις και εκτιμήσεις που 
εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε  
αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Τράπεζα ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλαμβάνει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από 
τρίτα πρόσωπα που δεν ανήκουν στον όμιλο της. Η Τράπεζα δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει 
οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών. Ο όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς είναι ένας οργανισμός με σημαντική ελληνική, αλλά και αυξανόμενη διεθνή 
παρουσία, και μεγάλο εύρος παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο των επενδυτικών υπηρεσιών που παρέχει η Τράπεζα ή/και άλλες εταιρείες του 
ομίλου της ενδέχεται να ανακύψουν περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων σε σχέση με τις παρεχόμενες στο παρόν πληροφορίες. Σχετικά επισημαίνεται ότι η 
Τράπεζα και οι εταιρείες του ομίλου της μεταξύ άλλων:  α) Δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση όσον αφορά τη διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό ή στο 
πλαίσιο διαχείρισης χαρτοφυλακίου πριν από τη δημοσιοποίηση του παρόντος φυλλαδίου, ή την  απόκτηση μετοχών πριν από δημόσια εγγραφή. β) Ενδέχεται 
να παρέχει έναντι αμοιβής σε κάποιον από τους εκδότες, για τους οποίους παρέχονται με το παρόν πληροφορίες, υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής. γ) 
Ενδέχεται να συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο εκδοτών ή να έλκει άλλα χρηματοοικονομικά συμφέροντα από αυτούς. δ)Ενδέχεται να παρέχει υπηρεσίες 
ειδικού διαπραγματευτή ή αναδόχου σε κάποιους από τους αναφερόμενους στο παρόν εκδότες. ε)Η Τράπεζα Πειραιώς ενδεχομένως να έχει εκδώσει 
σημειώματα διαφορετικά ή μη συμβατά με τις πληροφορίες που εκτίθενται στο παρόν σημείωμα. Ρητά επισημαίνεται ότι: α)τα αριθμητικά στοιχεία 
αναφέρονται στο παρελθόν και ότι οι προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων. β) τα αριθμητικά στοιχεία αφορούν 
προσομοίωση προηγουμένων επιδόσεων και ότι οι προηγούμενες αυτές επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων. γ) οι προβλέψεις 
σχετικά με τις μελλοντικές επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων. δ) η φορολογική μεταχείριση των αναφερόμενων στο παρόν 
πληροφοριών και συναλλαγών εξαρτάται και από τα ατομικά δεδομένα έκαστου επενδυτή και ενδέχεται να μεταβληθεί στο μέλλον. Ως εκ τούτου ο παραλήπτης 
οφείλει να αναζητήσει ανεξάρτητες συμβουλές ως προς τη φορολογική νομοθεσία που τον διέπει. ε) Η Τράπεζα Πειραιώς δεν υποχρεούται να ενημερώνει ή να 
κρατά επίκαιρες τις πληροφορίες που εμπεριέχονται στο παρόν. 
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