
 

 

Ιούλιος 2014 (1ο 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 

 

Στις 7 Ιουλίου το Eurogroup ενέκρινε την εκταμίευση υπο-δόσης 
ύψους €1 δισεκ.,  καθώς η Ελλάδα εκπλήρωσε τα συνδεόμενα με 
αυτήν προαπαιτούμενα. Ταυτόχρονα οι ελληνικές αρχές έχουν 
δεσμευτεί για την ολοκλήρωση της υλοποίησης των 
προαπαιτούμενων της επόμενης υπο-δόσης (ύψους €1 δισεκ.) 
στις αρχές Αυγούστου, διαδικασία που επίσης θα σηματοδοτήσει 
την έναρξη των διαπραγματεύσεων της επόμενης αξιολόγησης. 
Παράλληλα, εν μέσω αρνητικού κλίματος λόγω της ανησυχίας 
σχετικά με την δυνατότητα της πορτογαλικής τράπεζας Bancο 
Espirito Santo να αποπληρώσει κουπόνι εταιρικού ομολόγου, στις 
10 Ιουλίου ο ΟΔΔΗΧ άντλησε μέσω έκδοσης τριετούς ομολόγου 
ποσό ύψους €1,5 δισ. με απόδοση 3,50%. Από την άλλη πλευρά 
το α’ εξάμηνο του έτους το έλλειμμα στο Ισοζύγιο Κρατικού 
Προϋπολογισμού ήταν χαμηλότερο του στόχου, ενώ σημειώθηκε 
πρωτογενές πλεόνασμα έναντι στόχου για έλλειμμα. 
 
 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

 

Αποκλίνουσες προοπτικές καταγράφονται στις δύο μεγαλύτερες 
οικονομίες. Στις ΗΠΑ, τα στοιχεία του β’ τριμήνου σηματοδοτούν 
σημαντική ανάκαμψη του πραγματικού ΑΕΠ,  ενώ η FED έχει ήδη 
αρχίζει να σχεδιάζει τη σταδιακή μετάβαση σε περιοριστική 
νομισματική πολιτική, υποστηριζόμενη από τη συνεχή βελτίωση 
στην αγορά εργασίας. Αντίθετα, στην Ευρωζώνη τα στοιχεία του 
β’ τριμήνου σηματοδοτούν τη συνέχιση της αύξησης του 
πραγματικού ΑΕΠ με μικρό ρυθμό,  ο οποίος δεν είναι ικανός να 
επιταχύνει τον πληθωρισμό και να βελτιώσει την αγορά εργασίας. 
Συνεπώς,  η ΕΚΤ θα εξετάσει ενδεχομένως πιο σοβαρά τη λήψη 
αποφάσεων για την περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής 
πολιτικής της. Παράλληλα, το πρόσφατο επεισόδιο με την 
πορτογαλική τράπεζα «Banco Espirito Santo» κατέδειξε (για άλλη 
μια φορά) την πολύ ευάλωτη κατάσταση, στην οποία 
εξακολουθούν να βρίσκονται οι χώρες της περιφέρειας της 
Ευρωζώνης.             
 
 
Ηλίας Λεκκός 
Group Chief Economist 
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ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
 
ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ:  Οι εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος 
 

Δύο Οδηγίες που αφορούν το νομοθετικό έργο για την ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης δημοσιεύτηκαν στην 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Ιούνιο 2014. Η Οδηγία 2014/59/ΕΕ  η οποία θεσπίζει ενιαίους κανόνες και 

διαδικασίες  σχετικά με την ανάκαμψη και εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και η 

Οδηγία 2014/49/ΕΕ  σχετικά με τα συστήματα εγγύησης καταθέσεων.  

 

Η Οδηγία 2014/59/ΕΕ  για την ανάκαμψη και εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, έχει 

στόχο να παράσχει στις εθνικές αρχές κοινές εξουσίες και μέσα ώστε να προλαμβάνουν τις τραπεζικές κρίσεις και να 

εξυγιαίνουν ευτάκτως οποιοδήποτε ίδρυμα στην περίπτωση πτώχευσης, διασφαλίζοντας παράλληλα τις ουσιώδεις 

τραπεζικές λειτουργίες και ελαχιστοποιώντας την έκθεση των φορολογουμένων σε ζημίες. Με την οδηγία θεσπίζεται μια 

σειρά μέσων για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων τραπεζικών κρίσεων σε τρία στάδια: προετοιμασία και πρόληψη, 

έγκαιρη παρέμβαση και εξυγίανση.  

 

Η Οδηγία 2014/59/ΕΕ περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με το σχεδιασμό της ανάκαμψης και της εξυγίανσης μέσω της 

κατάρτισης και υποβολής στις αρμόδιες αρχές ανάλογων σχεδίων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που 

αντιμετωπίζουν προβλήματα. Επίσης προβλέπει την αξιολόγηση της δυνατότητας εξυγίανσης των ιδρυμάτων, δηλαδή 

τη διασφάλιση της δυνατότητας εφαρμογής μέτρων εξυγίανσης χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και ομίλων με την 

πρόβλεψη αρμοδιοτήτων των εθνικών αρχών για την άρση των σχετικών εμποδίων. Ταυτόχρονα περιλαμβάνει διατάξεις 

σχετικά με την ενδο-ομιλική χρηματοπιστωτική στήριξη δηλαδή τη δυνατότητα παροχής οικονομικής στήριξης μεταξύ 

μελών του ιδίου ομίλου μέσω συμφωνιών που συνάπτονται σε οικειοθελή βάση, επικυρώνονται από τις γενικές 

συνελεύσεις και αξιολογούνται από τις αρμόδιες αρχές.  

 

Επίσης, η Οδηγία αναφέρεται  στη λήψη μέτρων έγκαιρης παρέμβασης από τις αρμόδιες αρχές όπως η εφαρμογή του 

σχεδίου ανάκαμψης, η αντικατάσταση μελών της Διοίκησης και ο διορισμός προσωρινού διαχειριστή σε 

χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που αντιμετωπίζει προβλήματα. Επιπλέον ορίζονται οι στόχοι και οι προϋποθέσεις  σε ό,τι 

αφορά τη διαδικασία εξυγίανσης και τις γενικές αρχές εξυγίανσης.  Η Οδηγία καθορίζει τα εργαλεία εξυγίανσης που 

έχουν στη διάθεσή τους οι αρμόδιες αρχές,  δηλαδή την πώληση δραστηριοτήτων,  τη δημιουργία μεταβατικού 

πιστωτικού ιδρύματος, το διαχωρισμό περιουσιακών στοιχείων και τη διάσωση εκ των έσω (bail-in). Αναφέρονται επίσης 

οι προϋποθέσεις και οι όροι εφαρμογής του bail-in καθώς και η ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων 

υποχρεώσεων. Δηλαδή η απαίτηση διασφάλισης μιας ελάχιστης δυνατότητας απορρόφησης ζημιών από τα υπόχρεα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μέσω της καθιέρωσης της υποχρέωσης τήρησης από αυτά ελάχιστων απαιτήσεων ιδίων 

κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων αναλόγως του μεγέθους, του προφίλ κινδύνου και της δραστηριότητάς τους.  

 

Γίνεται αναφορά στα δημόσια εργαλεία χρηματοπιστωτικής σταθεροποίησης που χρησιμοποιούνται ως έσχατο μέσο 

αφού προηγουμένως αξιολογηθούν και αξιοποιηθούν στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τα άλλα εργαλεία εξυγίανσης. Τα 

εργαλεία χρηματοπιστωτικής σταθεροποίησης περιλαμβάνουν τη δημόσια κεφαλαιακή στήριξη και την προσωρινή 

κρατικοποίηση. Στην Οδηγία περιλαμβάνονται διατάξεις σχετικά με την απομείωση κεφαλαιακών μέσων καθώς και για 

την ενεργοποίηση ή την αναστολή της εφαρμογής συμβατικών ρητρών κατά την εφαρμογή των μέτρων εξυγίανσης.  

Επιπρόσθετα γίνεται αναφορά στην πρόβλεψη μηχανισμών διασφάλισης των συμφερόντων των μετόχων, των 

αντισυμβαλλομένων και της συνέχειας της λειτουργίας των μηχανισμών διαπραγμάτευσης και διακανονισμού 

χρηματοπιστωτικών μέσων κατά την εφαρμογή των μέτρων εξυγίανσης.  

 

Παράλληλα υπάρχει πρόβλεψη για τη δυνατότητα προσφυγής θιγόμενων προσώπων στη δικαιοσύνη,  τη συνεργασία 

μεταξύ αρμοδίων αρχών περισσοτέρων κρατών μελών και την αναγνώριση μέτρων εξυγίανσης που λαμβάνονται σε 
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ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
τρίτες χώρες. Τέλος θεσπίζεται ευρωπαϊκό σύστημα χρηματοδοτικών ρυθμίσεων,  το οποίο θα περιλαμβάνει τα 

επιμέρους εθνικά ταμεία εξυγίανσης, ενώ προβλέπεται η δυνατότητα δανεισμού μεταξύ των εθνικών ταμείων 

εξυγίανσης και η αμοιβαία συνδρομή των πόρων των εμπλεκόμενων ταμείων σε περίπτωση εξυγίανσης ομίλου με 

διασυνοριακή παρουσία.  Τα ταμεία εξυγίανσης που θα συσταθούν από τα κράτη μέλη θα πρέπει,  μέχρι το 2025  να 

συγκεντρώσουν πόρους που θα αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 1% των εγγυημένων καταθέσεων όλων των πιστωτικών 

ιδρυμάτων που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στο έδαφός τους. 

 

Σύμφωνα με την Οδηγία, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να ενσωματώσουν τις διατάξεις της στις εθνικές νομοθεσίες τους 

μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014, με προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης εφαρμογής τους την 1η Ιανουαρίου 2015. Η 

εφαρμογή του bail-in προβλέπεται να ξεκινήσει το αργότερο από την 1η Ιανουαρίου 2016 

 

Η Οδηγία 2014/49/ΕΕ  σχετικά με τα Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων (ΣΕΚ),  μεταξύ άλλων,  ενισχύει την προστασία 

των καταθετών έναντι των μη βιώσιμων πιστωτικών ιδρυμάτων καθώς και το ρόλο των ΣΕΚ.  Η νέα Οδηγία 2014/49/ΕΕ 

αποτελεί ουσιαστικά αναδιατύπωση της υπάρχουσας οδηγίας για τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων.  Η νέα 

οδηγία  παγιώνει την ασφάλιση των καταθέσεων έως του ποσού των 100.000  ευρώ και επιβάλλει την υποχρεωτική 

συμμετοχή όλων των πιστωτικών ιδρυμάτων στο ΣΕΚ. Στόχος είναι να αποτραπεί το αρμπιτράζ των καταθέσεων μεταξύ 

των ευρωπαϊκών τραπεζών και η μεταφορά κεφαλαίων από χώρα σε χώρα.  

 

Η νέα Οδηγία προβλέπει,  μεταξύ άλλων,  τη διατήρηση του επιπέδου κάλυψης των επιλέξιμων καταθέσεων σε 100.000 

ευρώ ανά καταθέτη ανά πιστωτικό ίδρυμα και την πρόσθετη προσωρινή κάλυψη πέραν του ορίου των 100.000 ευρώ 

για συγκεκριμένες κατηγορίες καταθέσεων. Επίσης η Οδηγία ορίζει το επίπεδο στόχου των διαθεσίμων των ΣΕΚ σε 0,8% 

επί των εγγυημένων καταθέσεων, το οποίο πρέπει να έχει επιτευχθεί εντός δεκαετίας. Εφόσον η πιθανότητα 

χρηματοδότησης μέτρων εξυγίανσης από τα κεφάλαια του ΣΕΚ είναι μικρή και ο τραπεζικός τομέας παρουσιάζει υψηλή 

συγκέντρωση σε μεγάλα πιστωτικά ιδρύματα, τα Κράτη Μέλη, κατόπιν έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δύνανται να 

μειώσουν το επίπεδο στόχο, έως του ορίου του 0,5% επί των εγγυημένων καταθέσεων. Επιπλέον προβλέπεται η 

χρηματοδότηση μέτρων εξυγίανσης από τα ΣΕΚ,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Οδηγία περί Ανάκαμψης και 

Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων. 

 

Ο υπολογισμός των εισφορών των πιστωτικών ιδρυμάτων γίνεται βάσει του ύψους των εγγυημένων καταθέσεων. 

Επίσης η Οδηγία αναφέρεται στην καταβολή έκτακτων συμπληρωματικών εισφορών σε περίπτωση που τα διαθέσιμα 

του ΣΕΚ δεν επαρκούν για την καταβολή αποζημιώσεων.  Δίδεται παράλληλα η δυνατότητα δανεισμού μεταξύ των ΣΕΚ 

της ΕΕ. Η τοποθέτηση των διαθεσίμων των ΣΕΚ θα είναι σε μετρητά, καταθέσεις ή/και στοιχεία ενεργητικού χαμηλού 

κινδύνου που δύνανται να ρευστοποιηθούν εντός επτά εργάσιμων ημερών. Ποσοστό έως και 30% των διαθεσίμων 

δύνανται να τοποθετούνται σε πλήρως εξασφαλισμένες δεσμεύσεις καταβολής πληρωμών των πιστωτικών ιδρυμάτων 

έναντι των ΣΕΚ.  Η Οδηγία ορίζει προθεσμία καταβολής αποζημίωσης επτά (7)  εργάσιμων ημερών.  Ωστόσο τα Κράτη 

Μέλη μπορούν να θεσπίσουν για μεταβατική περίοδο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023 τις ακόλουθες περιόδους 

αποζημίωσης:  

-20 εργάσιμες ημέρες έως την 31.12.2018 

-15 εργάσιμες ημέρες από 1.1.2019 έως 31.12.2020 

-10 εργάσιμες ημέρες από 1.1.2021 έως 31.12.2023 

 

Επίσης προβλέπεται αποζημίωση καταθετών υποκαταστημάτων,  τα οποία έχουν ιδρυθεί από πιστωτικά ιδρύματα σε 

άλλο Κράτος Μέλος, από το ΣΕΚ στο Κράτος Μέλος υποδοχής για λογαριασμό και σύμφωνα με τις οδηγίες του ΣΕΚ του 

Κράτους Μέλους καταγωγής. Ενισχύεται το πλαίσιο ενημέρωσης των καταθετών από τα πιστωτικά ιδρύματα για την 

κάλυψη των καταθέσεών τους από τα ΣΕΚ. Υπάρχει η υποχρέωση εκπόνησης από τα ΣΕΚ ασκήσεων προσομοίωσης 

τουλάχιστον κάθε τρία χρόνια, με την εκπόνηση της πρώτης άσκησης εντός τριών ετών από την υιοθέτηση της Οδηγίας. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
ΕΛΛΑΔΑ 

 
· Δόθηκε η έγκριση για την εκταμίευση €1 δισ. από το EFSF 
· Άντληση από το ελληνικό Δημόσιο ποσού €1,5 δισ. μέσω τριετούς 

ομολόγου και €2 δισ. μέσω δημοπρασίας ΕΓ 26 εβδ. 
· Καλύτερο του στόχου το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού. 

Πρωτογενές πλεόνασμα το α  ́εξάμηνο του 2014. 
· Στο -1,1% ο πληθωρισμός τον Ιούνιο. 
· Στο 27,3% το ποσοστό ανεργίας τον Απρίλιο. 
· Άνοδος του δείκτη βιομηχανικής παραγωγής το Μάιο. 
· Περιορίστηκε ο ρυθμός μείωσης στις τιμές εισαγωγών στη 

βιομηχανία. 
· Σημαντική πτώση του αριθμού των νέων οικοδομικών αδειών. 

 
 
Στις 7 Ιουλίου το Eurogroup ενέκρινε την εκταμίευση της δεύτερης υπο-
δόσης ύψους €1 δισεκ. από το EFSF, καθώς η Ελλάδα εκπλήρωσε τα 
συνδεόμενα με αυτήν προαπαιτούμενα. O πρόεδρος του Eurogroup J. 
Dijsselbloem σε ανακοίνωση του επισήμανε την δέσμευση των ελληνικών 
αρχών για ολοκλήρωση της υλοποίησης των προαπαιτούμενων της 
επόμενης υπο-δόσης (ύψους €1 δισεκ.) στις αρχές Αυγούστου. Η 
διαδικασία αυτή θα σηματοδοτήσει την έναρξη των διαπραγματεύσεων 
της επόμενης αξιολόγησης.  
 
Στις 10 Ιουλίου ο ΟΔΔΗΧ άντλησε μέσω έκδοσης τριετούς ομολόγου 
ποσό ύψους €1,5 δισ., από το σύνολο των €3  δισ.  που ενεγράφη στα 
βιβλία προσφορών. Ωστόσο επισημαίνεται ότι η έκδοση 
πραγματοποιήθηκε σε δυσμενές κλίμα λόγω της ανησυχίας σχετικά με την 
δυνατότητα της πορτογαλικής τράπεζας Bancο Espirito Santo να 
αποπληρώσει κουπόνι εταιρικού ομολόγου. Ως ημερομηνία λήξης 
ορίστηκε η 17η Ιουλίου 2017, το κουπόνι ανήλθε στο 3,375%, ενώ η 
απόδοση διαμορφώθηκε το 3,5%. Περίπου το 87% της έκδοσης διατέθηκε 
στην Ευρώπη και περίπου το 13% στον υπόλοιπο κόσμο. Η εν λόγω 
έκδοση διέπεται από το αγγλικό δίκαιο. 
 
Επίσης, στις 8 Ιουλίου το ελληνικό Δημόσιο με τη συμμετοχή των Βασικών 
Διαπραγματευτών Αγοράς διενήργησε δημοπρασία εντόκων γραμματίων 
(ΕΓΕΔ) διάρκειας 26 εβδομάδων και ύψους €1,25 δισ. Οι προσφορές 
υπερκάλυψαν 2,66 φορές το ζητούμενο ποσό και έγινε συνολικά 
αποδεκτό ποσό ύψους €2  δισ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,05%, 
μειωμένη κατά 10  μ.β.  σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη 
δημοπρασία ΕΓΕΔ 26 εβδ. 
 
Το α  ́εξάμηνο ’14  το έλλειμμα στο Ισοζύγιο Κρατικού Προϋπολογισμού 
υπολείπεται αυτού της αντίστοιχης περυσινής περιόδου και είναι 
χαμηλότερο του στόχου, ενώ ταυτόχρονα καταγράφεται πρωτογενές 
πλεόνασμα έναντι στόχου για έλλειμμα.  Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά  
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Σημειώσεις: (1)  Στόχοι όπως αποτυπώνονται στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018. (2) Το σύνολο των εσόδων & των δαπανών του 
κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2013 είναι προσωρινό και θα οριστικοποιηθεί με την κύρωση του Απολογισμού Εσόδων & Εξόδων του Κράτους οικ.  έτους 
2013. (3) Οι ετήσιες εκτιμήσεις όπως αποτυπώνονται στην Εισηγητική Έκθεση του προϋπολογισμού έτους 2014.  
Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών, Piraeus Bank calculations 

 
στοιχεία για την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού  η εξέλιξη αυτή 
συνδέεται κυρίως με την καλύτερη πορεία του τακτικού προϋπολογισμού 
και δευτερευόντως με το ΠΔΕ. Ειδικότερα, το έλλειμμα του κρατικού 
προϋπολογισμού διαμορφώθηκε στα €3,0 δισ. (στόχος: €-4,3 δισ.) 
πρωτίστως μέσω των χαμηλότερων δαπανών (κατά €1.240 εκατ.) και 
δευτερευόντως μέσω των υψηλότερων εσόδων (κατά €70 εκατ.) καθώς η 
άνοδος στα έσοδα προ επιστροφών υπερκέρασε την επίπτωση από τις 
αυξημένες, έναντι του στόχου, επιστροφές φόρων. Ταυτόχρονα το 
πλεόνασμα του ΠΔΕ ήταν καλύτερο του στόχου (κατά €475 εκατ.) καθώς η 
βελτίωση στα έσοδα (κατά €176  εκατ.)  υπερκάλυψε τη μικρή υπέρβαση 
των δαπανών (κατά €44 εκατ.). 
 
Σε λιγότερο αρνητικό έδαφος διαμορφώθηκε τον Ιούνιο ο πληθωρισμός 
φθάνοντας το -1,1% σε ετήσια βάση έναντι -2,0% το Μάιο (Ιούν.’13: -
0,4%). Πτωτικά κινήθηκαν οι τιμές της πλειονότητας των επιμέρους 
ομάδων αγαθών και υπηρεσιών, με εξαίρεση τις τιμές στα «αλκοολούχα 
ποτά και καπνό»  (1,6%  YoY,  Ιουν.  13’:  4,7%)  καθώς και στις ομάδες 
«υγεία», «μεταφορές» και «επικοινωνίες» όπου ένα χρόνο πριν είχε 
σημειωθεί πτώση τιμών. 
 
 
 

 

 
 

Πληθωρισμός 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

2013 2014 2013

Ιαν.-Ιούν. Ιαν.-Ιούν. Στόχοι (1) Διαφορά Πραγμ. (2)
Εκτιμήσεις 

ΜΠΔΣ 2015-
2018

Προϋπολο-
γισμός (3)

Τακτικός Προϋπολογισμός (1) (2) (2-1) (3) (2-3) (4) (5) (6)

Καθαρά έσοδα 20,842 20,651 -191 20,580 70 48,423 50,783 49,693

Έσοδα προ επιστροφών φόρων 21,376 22,208 832 22,042 166 51,442 53,689 52,252
Ειδικά έσοδα από εκχώρηση αδειών και δικαιωμάτων του 
Δημοσίου 

65 0 -65 0 0 86 230 230

Επιστροφές φόρων 600 1,558 958 1,462 96 3,105 3,136 2,789

Δαπάνες 25,792 23,672 -2,120 24,912 -1,240 51,809 49,742 49,448
Πρωτογενείς δαπάνες 21,407 20,057 -1,350 21,000 -943 44,230 42,612 41,946

Εξοπλιστικά Προγράμματα (σε ταμειακή βάση) 59 36 -23 165 -129 529 533 583

Καταπτώσεις εγγυήσεων  733 421 -312 482 -62 879 642 699

σε φορείς εντός της γενικής κυβέρνησης (καθαρή βάση) 438 390 -48 411 -20 514 439 466

σε φορείς εκτός της γενικής κυβέρνησης 295 31 -264 72 -41 365 203 233

Τόκοι (σε καθαρή βάση) 3,480 3,127 -353 3,221 -94 6,044 5,900 6,150

Προμήθεια εκταμίευσης δανείων στο EFSF 112 32 -80 43 -11 127 55 70

Έλλειμμα(-) ή Πλεόνασμα (+) Τ.Π. -4,950 -3,021 1,929 -4,332 1,311 -3,386 1,041 245

ΠΔΕ

Έσοδα 1,730 2,969 1,239 2,793 176 4,595 5,152 5,002

Δαπάνες 1,772 2,362 590 2,318 44 6,650 6,800 6,800

Έλλειμμα(-) ή Πλεόνασμα (+) Π.Δ.Ε. -42 607 649 475 132 -2,055 -1,648 -1,798

Ισοζύγιο Κρατικού Προυπολογισμού -4,991 -2,415 2,576 -3,856 1,442 -5,441 -607 -1,553

Πρωτογενές Αποτέλεσμα Κρατικού Προυπολογισμού -1,511 712 2,223 -635 1,347 603 5,293 4,597

Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού 2014

εκατ. € (τροποποιημένη ταμειακή βάση) Διαφορά

Ιαν.Ιούν. 2014 2014
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Σύμφωνα με εποχικά εξομαλυμένα στοιχεία τον Απρίλιο το ποσοστό 
ανεργίας  παρέμεινε αμετάβλητο για τρίτο διαδοχικό μήνα  στο 27,3%, 
(Απρίλ. ’13: 27,5%). Τόσο οι απασχολούμενοι όσο και οι άνεργοι 
μειώθηκαν κατά 0,1% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα,  ενώ σε σχέση 
με τον Απρίλιο του 2013  περιορίστηκαν κατά 1,1%  ΥοΥ και 2,0%  
αντίστοιχα.  
 
 
Σχετικά με τις εξελίξεις σε επιμέρους τομείς της οικονομίας, βάσει 
στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ: 
 

· Ανοδικά κινήθηκε το Μάιο η βιομηχανική παραγωγή. Ο σχετικός 
δείκτης αυξήθηκε κατά 1,8%  ΥοΥ έναντι μείωσης 5,6%  ΥοΥ το 
Μάιο ‘13. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην άνοδο του δείκτη στους 
κλάδους «ορυχεία-λατομεία» (17,5%ΥοΥ, Μάι.‘13: -21,7%) και 
«μεταποίηση» (1,2%ΥοΥ, Μάι. ‘13: -3,1%), ενώ σχετικά 
αμετάβλητοι παρέμειναν οι δείκτες στους κλάδους «παροχή 
νερού» (0,1%ΥοΥ, Μάι.‘13: -0,8%) και «ηλεκτρισμός» (-0,1%ΥοΥ, 
Μάι.‘13: -10,3%). 

 
 

· Επίσης το Μάιο στη βιομηχανία, ο δείκτης τιμών εισαγωγών 
μειώθηκε κατά 1,4%  ΥοΥ έναντι πτώσης 2,7%  YoY  το Μάιο του 
2013.  Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με τη βραδύτερη πτώση του 
δείκτη ενεργειακών αγαθών (-3,9%, Μάιος ‘13: -8,1%) και με την 
άνοδο του δείκτη κεφαλαιουχικών αγαθών (1,4%,  Μάιος ‘13:  -
0,3%). Αντίθετα, ο δείκτης τιμών καταναλωτικών αγαθών 
μειώθηκε, έναντι προ έτους αύξησης, ενώ εντονότερη μείωση 
καταγράφεται στα ενδιάμεσα αγαθά. 

 
 

· Τον Απρίλιο ο αριθμός των νέων οικοδομικών αδειών σημείωσε 
σημαντική πτώση της τάξεως του -35,6%ΥοΥ, (Μάι.‘13:-16,0%) 
ενώ ο αντίστοιχος όγκος (m3) περιορίστηκε κατά 11,6% ΥοΥ. 

 
 
 
 

Ποσοστό ανεργίας (%) 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Piraeus bank research 
 Επίπτωση από τους επιμέρους δείκτες στην ετήσια 

μεταβολή του Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής 

 

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Piraeus bank research 
 

Δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία  
(ετήσια % μεταβολή) 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

 
Οικοδομική δραστηριότητα (άδειες, ΥοΥ%) 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 
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ΕΥΡΩΖΩΝΗ 
 
· Δυσμενής επίδραση με αφορμή τα οικονομικά προβλήματα του 

πορτογαλικού ομίλου Espirito Santo International. 
· Σημαντική υποχώρηση της βιομηχανικής παραγωγής τον Απρίλιο. 
· Συνέχιση της μείωσης της τιμής των κατοικιών. 

 
 

Έντονη ανησυχία για την κατάσταση του χρηματοπιστωτικού συστήματος 
της Πορτογαλίας προκάλεσε η είδηση ότι ο όμιλος Espirito Santo 
International θα αναβάλει την πληρωμή βραχυπρόθεσμων ομολόγων του, 
προτείνοντας στους πιστωτές σχέδιο αναδιάρθρωσης του χρέους του. Ο 
εν λόγω όμιλος είναι ο βασικός μέτοχος της μεγαλύτερης τράπεζας στο 
πορτογαλικό χρηματιστήριο, της Banco Espirito Santo. Η εξέλιξη αυτή 
πέραν των ανησυχιών σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις στην κεφαλαιακή 
βάση της τράπεζας συνοδεύτηκε από προβληματισμό σχετικά με τη 
διάχυση του προβλήματος και την ύπαρξη ενδεχομένως και άλλων 
προβλημάτων. Επίσης, σημειώθηκε υποχώρηση του χρηματιστηρίου και 
άνοδος των αποδόσεων των πορτογαλικών κρατικών ομολόγων. Οι 
ανησυχίες ενισχύθηκαν και από το γεγονός ότι μέχρι πρότινος η 
Πορτογαλία βρισκόταν υπό καθεστώς «μνημονίου» και άρα υπόκειντο σε 
αυστηρούς ελέγχους. Έτσι, η γενικότερη ανησυχία ότι ενδεχομένως το 
τραπεζικό σύστημα στα ασθενέστερα κράτη της Ευρωζώνης να μην είναι 
επαρκώς κεφαλαιοποιημένο επηρέασε δυσμενώς το κλίμα στις διεθνείς 
αγορές αυξάνοντας τις αποδόσεις των ομολόγων των εν λόγω χωρών,  
ενώ επιπτώσεις υπήρξαν και στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. 

 

Ασθενέστερη από ό,τι αναμενόταν ήταν η εξέλιξη των λιανικών πωλήσεων 
το Μάιο ενώ αναθεωρήθηκαν πτωτικά και τα στοιχεία του Απριλίου.  
Ειδικότερα, βάσει των εποχικά εξομαλυμένων στοιχείων, οι λιανικές 
πωλήσεις παρέμειναν αμετάβλητες σε σχέση με αυτές του Απριλίου 
παρότι οι αναλυτές προέβλεπαν ενίσχυσή τους κατά 0,3%. Ταυτόχρονα, 
τον Απρίλιο οι λιανικές πωλήσεις μειώθηκαν σε μηνιαία βάση κατά 0,2% 
έναντι αρχικής εκτίμησης για άνοδο τους κατά 0,4%. Συνεπώς, το δίμηνο 
Απριλίου-Μαΐου οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά μέσον όρο κατά 
0,1%  σε σχέση με τις μέσες πωλήσεις του α΄ τριμήνου (α΄ τρ.  ‘14/δ΄τρ.  
‘13:  0,7%),  επιδρώντας περιοριστικά στην άνοδο της κατανάλωσης (και 
άρα και του ΑΕΠ) το β  ́τρίμηνο του 2014. 

 

Παράλληλα, η βιομηχανική παραγωγή, εξαιρουμένων των κατασκευών 
και βάσει των εποχικά εξομαλυμένων στοιχείων, μειώθηκε σε μηνιαία 
βάση κατά 1,1%.  Η αγορά εκτιμούσε μείωση 1,2%  ενώ τον Απρίλιο είχε 
σημειωθεί άνοδος 0,7%. Η εξέλιξη αυτή ήταν αποτέλεσμα κυρίως της 
σημαντικής μείωσης της παραγωγής στους τομείς των ενδιάμεσων και  
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Πηγή: TR Datastream & Bloomberg 
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καταναλωτικών αγαθών. Συνεπώς,  το δίμηνο Απρίλιος -  Μάιος 2014  η 
βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε σε σχέση με τη μέση τιμή του α΄ 
τριμήνου του 2014 κατά 0,1% ( α΄ τρ. ‘14/δ΄ τρ. ‘13: 0,2%).  
 
Οριακή διεύρυνση καταγράφηκε το Μάιο στο πλεόνασμα του εμπορικού 
ισοζυγίου της Ευρωζώνης που ανήλθε, βάσει των εποχικά εξομαλυμένων 
στοιχείων,  στα €15,3  δισ.  έναντι €15,2  δισ.  ένα μήνα πριν,  αποτελώντας 
ένα από τα υψηλότερα των τελευταίων επτά ετών.  Πιο αναλυτικά,  οι 
εξαγωγές ενισχύθηκαν κατά 0,6%  (έναντι -0,2%  τον προηγούμενο μήνα),  
ενώ οι εισαγωγές κατά 0,5%  (έναντι 0,4%  τον προηγούμενο μήνα).  
Συνεπώς,  η μέση τιμή για το εμπορικό πλεόνασμα για το δίμηνο 
Απριλίου – Μαΐου διαμορφώθηκε στα 15,2 δισ. ευρώ, υψηλότερα 
έναντι του 14,5  δισ.  ευρώ του α’  τριμήνου και 14,6  δισ.  ευρώ του δ’  
τριμήνου. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη των λιανικών πωλήσεων,  της 
βιομηχανικής παραγωγής,  των εξαγωγών και των εισαγωγών αλλά και 
του πρόδρομου δείκτη του οικονομικού κλίματος για το β’ τρίμηνο, 
εκτιμάμε ότι το πραγματικό ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 0,3% (τριμηνιαίος 
ρυθμός), οριακά υψηλότερα έναντι του 0,2% του α’ τριμήνου. 
Παράλληλα,  ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ 
εκτιμάμε ότι θα παραμείνει αμετάβλητος στο 0,9%.      
 
Επιβράδυνση σημειώθηκε στο ρυθμό μείωσης των τιμών των κατοικιών 
κατά τη διάρκεια του α’  τριμήνου του 2014.  Συγκεκριμένα,  ο 
συγκεκριμένος δείκτης τιμών μειώθηκε κατά 0,3% τόσο σε ετήσια βάση 
(έναντι του -1,5%  κατά τη διάρκεια του προηγούμενου τριμήνου),  όσο 
και σε τριμηνιαία βάση (-0,9%). Πιο αναλυτικά,  στην Ιταλία οι τιμές των 
κατοικιών υποχώρησαν σε ετήσια βάση κατά 4,5%  (-5,3%),  στην Ισπανία 
μειώθηκαν κατά 1,6%  (-6,3%),  ενώ στην Ιρλανδία αυξήθηκαν κατά 7,8%  
(6,3%),  ύστερα από τη σημαντική σωρευτική υποχώρηση των 
προηγούμενων ετών.    
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ΗΠΑ 
 

· Συνέχιση της αύξησης των λιανικών πωλήσεων και της 
βιομηχανικής παραγωγής τον Ιούνιο. 

· Μικρή συρρίκνωση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου το 
Μάιο. 

· Συρρίκνωση του ελλείμματος του κρατικού προϋπολογισμού κατά 
28,2% το 9μηνο Οκτ.’13-Ιούν. ’14. 

 
 
Από τα πρακτικά της συνεδρίασης της Επιτροπής Νομισματικής 
Πολιτικής της Ομοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας (FOMC) που δόθηκαν 
πρόσφατα στη δημοσιότητα επιβεβαιώνεται ότι αναμένεται γενικά 
επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας από το β΄ τρίμηνο και 
μετά καθώς η υποχώρηση που καταγράφηκε το α΄ τρίμηνο αποδόθηκε 
κυρίως στις πολύ δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Δύο ήταν τα ζητήματα 
που απασχόλησαν περισσότερο τους συμμετέχοντες, χωρίς ωστόσο να 
ληφθούν αποφάσεις. Καταρχάς αναπτύχθηκε προβληματισμός για το 
ποιος θα ήταν ο καταλληλότερος χρόνος για να σταματήσει η Fed  την 
επανεπένδυση των κεφαλαίων από τα ομόλογα που λήγουν σε νέα 
ομόλογα.  Γενικά φαίνεται να προκρίνεται η χρονική στιγμή της πρώτης 
αύξησης του βασικού επιτοκίου της Fed  ή λίγο μετά. Επίσης, ήταν ο 
τρόπος επιστροφής σε μία περισσότερο «κανονική» νομισματική πολιτική 
και η γενική σύμπνοια ότι κεντρικό ρόλο θα μπορούσαν να έχουν 
εργαλεία όπως οι μιας ημέρας αντίστροφες πράξεις επαναγοράς 
(overnight  reverse  repos  -  ON RRP)  και το επιτόκιο για τα υπερβάλλοντα 
αποθεματικά (excess reserves-ΙΟΕR).  
 
Συνεχίστηκε τον Ιούνιο σε μηνιαία βάση η αύξηση των λιανικών 
πωλήσεων,  αλλά με χαμηλότερο ρυθμό. Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις του 
Ιουνίου βάσει των εποχικά εξομαλυμένων στοιχείων ήταν αυξημένες σε 
σχέση με αυτές του Μαΐου κατά 0,2%, ποσοστό χαμηλότερο από τη μέση 
εκτίμηση της αγοράς και από το αναθεωρημένο ποσοστό του Μαΐου 
(0,5%,  αρχικά:  0,3%).  Το β’  τρίμηνο του 2014  οι λιανικές πωλήσεις 
αυξήθηκαν σε σχέση με αυτές του α΄ τριμήνου κατά 2,3% (α΄ τρ.  ‘14/δ΄ 
τρ. ‘13: 0,2%), ποσοστό που αποτελεί το υψηλότερο από το α΄ τρίμηνο 
του 2011. Συνεπώς,  με βάση την εξέλιξη των λιανικών πωλήσεων και της 
προσωπικής καταναλωτικής δαπάνης κατά τη διάρκεια του β’  τριμήνου,  
εκτιμάμε ότι η ιδιωτική κατανάλωση ενισχύθηκε κατά περίπου 2,5%  
(τριμηνιαίος ετησιοποιημένος ρυθμός), υψηλότερα έναντι του 1,0% του α’ 
τριμήνου.     
 
Παράλληλα, συνεχίστηκε η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής, αλλά 
με χαμηλότερο ρυθμό.  Κατά τη διάρκεια του Ιουνίου,  βάσει των εποχικά 
εξομαλυμένων στοιχείων αυξήθηκε σε σχέση με το Μάιο κατά 0,2%,  
ποσοστό χαμηλότερο από τη μέση εκτίμηση της αγοράς και από το 
αναθεωρημένο ποσοστό του Μαΐου (0,5%, αρχικά: 0,6%).  Το β’ τρίμηνο 
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του 2014  η βιομηχανική παραγωγή ενισχύθηκε σε σχέση με το α΄ 
τρίμηνο κατά 1,3% (α΄ τρ. ‘14/δ΄ τρ. ‘13: 0,9%). Ειδικότερα, η παραγωγή 
των κεφαλαιουχικών αγαθών ενισχύθηκε κατά 2,2% (α΄ τρ. ‘14/δ΄ τρ. ‘13: 
1,2%). 
 
Συρρίκνωση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του Μαΐου στο έλλειμμα του 
εμπορικού ισοζυγίου (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών) 
παραμένοντας όμως σε σχετικά υψηλό επίπεδο. Συγκεκριμένα, βάσει 
των εποχικά προσαρμοσμένων στοιχείων και σε τρέχουσες τιμές, το 
έλλειμμα περιορίστηκε στα $44,4 δισ. έναντι ελλείμματος $47,0 δισ. τον 
Απρίλιο.  Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην άνοδο των εξαγωγών κατά 1,0%,  
αλλά και στη μείωση των εισαγωγών κατά 0,3%.  Έτσι,  το μέσο μηνιαίο 
έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου το δίμηνο Απριλίου-Μαΐου 
διαμορφώθηκε στα $45,7  δισ.  έναντι ελλείμματος $42,3  δισ.  το α΄ 
τρίμηνο.  
 
Λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη των λιανικών πωλήσεων,  της 
βιομηχανικής παραγωγής, των εξαγωγών και των εισαγωγών αλλά και των 
πρόδρομων επιχειρηματικών δεικτών ISM για το β’ τρίμηνο, εκτιμάμε ότι 
το πραγματικό ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 3,5% (τριμηνιαίος ετησιοποιημένος 
ρυθμός),  σημειώνοντας σημαντική ανάκαμψη έναντι του -2,9%  του α’  
τριμήνου.   
 
Συνεχίστηκε και τον Ιούνιο του 2014  η θετική εκτέλεση του κρατικού 
προϋπολογισμού. Ειδικότερα,  σε επίπεδο εννιαμήνου (Οκτ.  ‘13  -  Ιουν.  
‘14)  το έλλειμμα διαμορφώθηκε στα $365,9  δισ.  εμφανίζοντας 
συρρίκνωση 28,2% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 
προηγούμενου έτους (Οκτ. ‘12 - Ιούν. ‘13). Πιο συγκεκριμένα, τα έσοδα 
αυξήθηκαν κατά 8,2% ενώ οι δαπάνες κατά 1,1%. Κύρια αίτια των 
υψηλότερων εσόδων ήταν η αύξηση των φορολογικών εσόδων σε φυσικά 
πρόσωπα και εταιρείες κατά 5%  και 14%  αντίστοιχα και η αύξηση των 
ασφαλιστικών εισφορών κατά 10%. Το δημοσιονομικό έτος 2014  (Οκτ.  
‘13 – Σεπ. ‘14) προβλέπεται να κλείσει με έλλειμμα $648,8 δισ.,  ελαφρά 
χαμηλότερο από το έλλειμμα του δημοσιονομικού έτους 2013  που 
διαμορφώθηκε στα $680,2  δισ.  Αρκετά πιο αισιόδοξες είναι οι 
προβλέψεις για το έλλειμμα του δημοσιονομικού έτους 2015  αφού 
εκτιμάται στα $563,6 δισ.  
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Ημερομηνία 

Ανακοίνωσης 
Ανακοινώσεις / Γεγονότα Περίοδος Αναφοράς 

 
ΗΠΑ 

 
17/07/14 Στοιχεία Κατασκευαστικής Δραστηριότητας Κατοικιών Ιούνιος 2014         
18/07/14 Πρόδρομος Δείκτης Εμπιστοσύνης Καταναλωτή 

(Παν/μιο Μίσιγκαν) 
Ιούλιος 2014  (1η εκτ.) 

 
22/07/14 Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Ιούνιος 2014 
24/07/14 Πωλήσεις Νεόδμητων Κατοικιών Ιούνιος 2014 
25/07/14 Νέες Παραγγελίες Διαρκών Αγαθών Ιούνιος 2014 
29/07/14 Τιμές Κατοικιών Μάιος 2014 

29/07/14 
Πρόδρομος Δείκτης Εμπιστοσύνης Καταναλωτή 

(Conference Board) 
Ιούλιος 2014 

30/07/14 ΑΕΠ-Εθνικοί Λογαριασμοί Β΄ Τρίμηνο (1η Εκτ.) 
30/07/14 Ανακοίνωση Απόφασης Συνεδρίασης FED - 
01/08/14 Στοιχεία Αγοράς Εργασίας Ιούλιος 2014 
01/08/14 Στοιχεία Προσωπικού Εισοδήματος & Δαπάνης Ιούνιος 2014 

01/08/14 
Πρόδρομος Επιχειρηματικός Δείκτης ΙSM 

Μεταποίησης 
Ιούλιος 2014 

01/08/14 Δαπάνες Κατασκευών Ιούλιος 2014 

01/08/14 
Πρόδρομος Δείκτης Εμπιστοσύνης Καταναλωτή 

(Παν/μιο Μίσιγκαν) 
Ιούλιος 2014 (Τελ. Εκτ.) 

 
ΕΥΡΩΖΩΝΗ 

 
17/07/14 Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Ιούνιος 2014 
17/07/14 Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές Μάιος 2014 
23/07/14 Στοιχεία Δημοσιονομικού Ελλείμματος & Δημόσιου 

Χρέους  
A΄ Τρίμηνο 2014 

24/07/14 Πρόδρομοι Επιχειρηματικοί Δείκτες PMI  Ιούλιος 2014 (1η Εκτ.) 
25/07/14 Προσφορά Χρήματος & Πιστωτική Επέκταση Ιούνιος 2014 
30/07/14 Πρόδρομοι Δείκτες Οικονομικού Κλίματος & 

Εμπιστοσύνης 
Ιούλιος 2014 

31/07/14 Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Ιούλιος 2014 (1η Εκτ.) 
31/07/14 Ποσοστό Ανεργίας Ιούνιος 2014 

 
ΕΛΛΑΔΑ 

 
21/07/2014 Ισοζύγιο Πληρωμών  Μάιος 2014 
21/07/2014 Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία Μάιος 2014 

25/07/2014 
Τριμηνιαίοι Μη Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί 

Γενικής Κυβέρνησης 
Α’ Τρίμηνο 2014 

25/07/2014 
Τριμηνιαίοι Μη Χρηματοπιστωτικοί Λογαριασμοί 

Θεσμικών Τομέων 
Α’ Τρίμηνο 2014 

29/07/2014 Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία Ιούνιος 2014 
30/07/2014 Πρόδρομος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος Ιούλιος 2014 
31/07/2014  Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο Μάιος 2014 



 

 
12

ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

Οικονομική Ανάλυση & Αγορές  
Λεκκός Ηλίας Chief Economist 2103288120 Lekkosi@piraeusbank.gr 
Παπιώτη Λιάνα 

Secretary 2103288187 
PapiotiE@piraeusbank.gr 

Ζορμπά Κατερίνα ZorbaAik@piraeusbank.gr 

Ελληνική Οικονομία 
Στάγγελ Ειρήνη Manager 2103288192 Staggelir@piraeusbank.gr 
Γαβαλάς Δημήτρης Junior Economic Analyst 2164001737 Gavalasd@piraeusbank.gr 

Ανεπτυγμένες Οικονομίες 
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 

Αναπτυσσόμενες Οικονομίες 
Ρότσικα Δημητρία Economist 2103288365 Rotsikad@piraeusbank.gr 

Μαργαρίτη Κωνσταντίνα Junior Economic Analyst 2103739642 Margaritik@piraeusbank.gr 

Κλαδικές Μελέτες 
Δαγκαλίδης Αθανάσιος Senior Economist 2310293564 Athanasios.Dagalidis@piraeusbank.gr 
Βλάχου Παρασκευή Economic Analyst  2103335631  Vlachoupar@piraeusbank.gr 
Φραγκουλίδου Ιφιγένεια Officer 2310293403 Fragkoulidoui@piraeusbank.gr 

Θεσμικές και Εποπτικές Εξελίξεις 
Λεβεντάκης Αρτέμης Senior Economist   2164001792 LeventakisAr@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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