
 

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 (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 

 

Με βάση στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ το 2014  το έλλειμμα της Γενικής 
Κυβέρνησης κατά ESA2010,  αν δεν ληφθεί υπόψη η επίπτωση της 
υποστήριξης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, διευρύνεται στο -3,6% 
του ΑΕΠ έναντι -1,8% το 2013 ενώ αντίστοιχα, το πρωτογενές πλεόνασμα 
φτάνει το 0,3% του ΑΕΠ έναντι 2,2% το 2013. Παράλληλα το ακαθάριστο 
χρέος της Γενικής κυβέρνησης διαμορφώθηκε στο 177,1% του ΑΕΠ από 
175% το 2013.  Ταυτόχρονα, το α΄ τρίμηνο του 2015, σε ταμειακά 
τροποποιημένη βάση, η εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού είναι 
καλύτερη των στόχων.  Τέλος,  στις 15/4  η S&P  υποβάθμισε τη 
μακροχρόνια και βραχυχρόνια πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας στο 
CCC+/C από Β-/B με Negative Outlook.  
 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

 

Επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας της Ευρωζώνης 
καταδεικνύουν τα έως τώρα δημοσιευθέντα στοιχεία. Ο τριμηνιαίος 
ρυθμός μεγέθυνσης του πραγματικού ΑΕΠ εκτιμάμε ότι θα επιταχυνθεί 
στο 0,5%,  έναντι του 0,3%  του προηγούμενου τριμήνου.  Τα μέτρα 
χαλάρωσης της ΕΚΤ έχουν οδηγήσει τα επιτόκια εξυπηρέτησης του 
δημόσιου χρέους σε πολύ χαμηλό επίπεδο και σε σημαντική διολίσθηση 
του ευρώ, στηρίζοντας την ευνοϊκή προοπτική για την οικονομία της 
Ευρωζώνης. 
 
Αντίθετα,  επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας των ΗΠΑ 
καταδεικνύουν τα στοιχεία, καθώς ο τριμηνιαίος – ετησιοποιημένος 
ρυθμός μεγέθυνσης του πραγματικού ΑΕΠ εκτιμάμε ότι θα επιταχυνθεί 
στο 1,5%,  έναντι του 2,2%  του προηγούμενου τριμήνου.  Όμως,  οι 
πρόδρομοι δείκτες του καταναλωτή διαμορφώνονται σε πολύ υψηλό 
επίπεδο, σηματοδοτώντας τη μεγέθυνση της κατανάλωσης (και κατ’ 
επέκταση του συνολικού ΑΕΠ), η οποία επωφελείται από την υποχώρηση 
των τιμών των καυσίμων,  τη βελτίωση στην αγορά εργασίας και την 
αναμενόμενη βραδύτερη επιστροφή στην «κανονικότητα» από τη FED.              
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ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
ΕΛΛΑΔΑ 

· Στο 3,6% το έλλειμμα της ΓΚ (χωρίς την υποστήριξη των τραπεζών)  
στο 177,1% του ΑΕΠ το δημόσιο χρέος το 2014. 

· Χαμηλότερο του στόχου το έλλειμμα του κρατικού 
προϋπολογισμού το α΄ τρίμηνο του 2015. 

· Υποβάθμιση της μακροχρόνιας πιστοληπτικής αξιολόγησης της 
Ελλάδας από την S&P στο CCC+. 

· Δημοπρασία από το ελληνικό Δημόσιο ΕΓΕΔ 26 και 13 εβδ.  
· Στο -2,1% ο πληθωρισμός το Μάρτιο.  
· Στο 25,7% το ποσοστό ανεργίας τον Ιανουάριο.  
· Άνοδος του δείκτη βιομηχανικής παραγωγής αλλά μείωση του 

δείκτη κύκλου εργασιών στη μεταποίηση το Φεβρουάριο. 
· Πτώση του δείκτη τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία το 

Φεβρουάριο.  
· Μείωση των οικοδομικών αδειών τον Ιανουάριο αλλά αύξηση της 

συνολικής επιφάνειας και όγκου. 
 
Στις 15 Απριλίου η ΕΛ.ΣΤΑΤ ανακοίνωσε τα δημοσιονομικά στοιχεία για τα 
έτη 2011-14, στο πλαίσιο της 1ης κοινοποίησης Διαδικασίας Υπερβολικού 
Ελλείμματος. Το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης διαμορφώθηκε τo  
2014 στο -3,5% του ΑΕΠ έναντι -12,3% το 2013.  Ωστόσο,  αν δεν ληφθεί 
υπόψη η επίπτωση της υποστήριξης των χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων,  τότε το 2014  το έλλειμμα της ΓΚ διευρύνεται στο -3,6% του 
ΑΕΠ έναντι -1,8%  το 2013  και αντίστοιχα,  το πρωτογενές ισοζύγιο 
εμφανίζει πλεόνασμα ύψους 0,3%  του ΑΕΠ έναντι 2,2%  το 2013. 
Συγκρίνοντας με τα στοιχεία του προϋπολογισμού το πρωτογενές 
αποτέλεσμα κατά ESA είχε εκτιμηθεί στα €5,25 δισ. (2,9% του ΑΕΠ) ενώ αν 
δεν λάβουμε υπόψη το ποσό των €1.839 εκατ. που δεν εισπράχθηκαν από 
έσοδα ANFA & SMP τότε το πλεόνασμα εκτιμάται στα  €3,4 δισ. (1,9% του 
ΑΕΠ).  Το 2014  σε σχέση με τις εκτιμήσεις του προϋπολογισμού 2015  
καταγράφονται μικρότερα πλεονάσματα σε ΟΚΑ και OTA και μεγαλύτερο 
έλλειμμα στην κεντρική κυβέρνηση (κρατικός προϋπολογισμός, νομικά 
πρόσωπα, επαναταξινομημένες ΔΕΚΟ και νοσοκομεία – ΠΕΔΥ). Στον 
κρατικό προϋπολογισμό σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, την περίοδο 
Ιανουάριος – Δεκέμβριος η υστέρηση στα έσοδα υπερέβη τη συγκράτηση 
των δαπανών. Ωστόσο για την εξαγωγή του αποτελέσματος σε 
δημοσιονομική βάση, δηλαδή σύμφωνα με τη μεθοδολογία ESA, 
λαμβάνονται υπόψη στοιχεία από τα αποτελέσματα του πρώτου διμήνου 
του 2015.  
 
Για να προκύψει το πρωτογενές αποτέλεσμα σύμφωνα με τη 
μεθοδολογία του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής (ΠΟΠ) δηλαδή 
για να συγκρίνουμε με το στόχο του 1,5%  του ΑΕΠ,  απαιτείται σειρά 
προσαρμογών. Με βάση τα στοιχεία του προϋπολογισμού 2015  και 
σχετική ανακοίνωση του ΥΠΟΙΟ (16  Μαρτίου)  για τον προσδιορισμό του 
πρωτογενούς αποτελέσματος επιχειρούμε να προσεγγίσουμε με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο το αποτέλεσμα κατά ΠΟΠ. Συνεπώς ξεκινώντας 
από πρωτογενές πλεόνασμα κατά ESA (χωρίς την υποστήριξη των 
τραπεζών)  ύψους €498  εκατ.  δεν πρέπει να λάβουμε υπόψη έσοδα από 
ANFA & SMPs (€580 εκατ.) και €298 εκατ. από το σύνολό των εσόδων από  

 

 
 

 

 
 

Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης (% του ΑΕΠ) 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ,  Piraeus Bank calculations   
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αποκρατικοποιήσεις. Αντίθετα  θα πρέπει να προστεθούν €193 εκατ. λόγω 
προσαρμογής στο Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (ΕΕΤΑ). Σύμφωνα με 
στοιχεία του προϋπολογισμού συνυπολογίζεται επίσης θετικά ποσό 
ύψους €663 εκατ. που αφορά «διαφορά φυσικών παραλαβών και 
παραλαβών κατά EDP των εξοπλιστικών δαπανών», ποσό για το  οποίο 
δεν έχουμε πιο πρόσφατα στοιχεία προσαρμογής, όμως έχει ιδιαίτερη 
σημασία στη διαμόρφωση των υπολογισμών μας για την προσέγγιση του 
πρωτογενούς αποτελέσματος κατά ΠΟΠ στα περίπου €476 εκατ. δηλαδή 
στο 0,3% του ΑΕΠ.     
        
Το ακαθάριστο χρέος της Γενικής κυβέρνησης διαμορφώθηκε το 2014  
στα 317,1 δισ. έναντι 319,2 δισ. το 2013, ωστόσο η μεγαλύτερη 
αποκλιμάκωση του ΑΕΠ οδήγησε στην αύξηση του σχετικού ποσοστού 
στο 177,1% του ΑΕΠ από 175% το 2013. Εξετάζοντας τη διάρθρωση του 
χρέους της Γενικής κυβέρνησης σημειώνουμε ότι ξεκινώντας από το χρέος 
της κεντρικής κυβέρνησης το οποίο το 2014 έναντι του 2013  περιορίστηκε 
κατά 595 εκατ. διαπιστώνουμε ότι βασική συμβολή στη μείωση της 
αξίας του χρέους της ΓΚ είχε το ενδοκυβερνητικό χρέος και ειδικότερα 
αυτό που κατέχει ο τομέας της κοινωνικής ασφάλισης.     
 
 
 

 
 

Σημείωση: Στο Ακαθάριστο χρέος κεντρικής κυβέρνησης περιλαμβάνεται το χρέος της 
κεντρικής διοίκησης (2013: € 321.5δισ., 2014:€ 324,1 δισ.  Δελτίο δημοσίου χρέους) και το 
“Χρέος ΝΠΔΔ, κέρματα κ.λπ μείον επενδύσεις σε τίτλους ΕΔ”    

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΥΠΟΙΟ, Piraeus Bank calculations 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

ποσά σε εκατ. € 2011 2012 2013 2014

α
Ακαθάριστο χρέος κεντρικής 
κυβέρνησης

378,648 312,149 326,912 326,317

β
Ακαθάριστο χρέος τοπικής 
αυτοδιοίκησης

1,879 1,752 1,810 1,681

γ
Κατοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης 
χρέους άλλων υποτομέων 
(ενδοκυβερνητικό)

78 44 0 94

δ
Συνεισφορά τοπικής 
αυτοδιοίκησης στο χρέος 
γενικής κυβέρνησης (δ=β-γ)

1,801 1,708 1,810 1,587

ε
Ακαθάριστο χρέος κοινωνικής 
ασφάλισης

584 298 261 293

στ
Κατοχή της κοινωνικής ασφάλισης 
χρέους άλλων υποτομέων 
(ενδοκυβερνητικό)

25,056 9,441 9,805 11,103

ζ
Συνεισφορά κοινωνικής 
ασφάλισης στο χρέος γενικής 
κυβέρνησης ζ=ε-στ)

-24,472 -9,143 -9,544 -10,810

ι
Ακαθάριστο Ενοποιημένο χρέος 
Γενικής Κυβέρνησης (α+δ+ζ)

355,977 304,714 319,178 317,094

Ακαθάριστο Ενοποιημένο χρέος 
Γενικής Κυβέρνησης (% του ΑΕΠ)

171.3 156.9 175.0 177.1

Διάρθρωση Δημοσίου Χρέους 
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/1 Το σύνολο των εσόδων & των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2014 είναι προσωρινό και θα οριστικοποιηθεί με την κύρωση του Απολογισμού 
Εσόδων & Εξόδων του Κράτους οικ. έτους 2014. /2 Οι ετήσιες εκτιμήσεις όπως αποτυπώνονται στην Εισηγητική Έκθεση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015. /3 
Στα έσοδα αποκρατικοποιήσεων περιόδου για το 2014 περιλαμβάνονται μόνο τα έσοδα που έχουν συμπεριληφθεί στους στόχους του προγράμματος οικονομικής 
πολιτικής.  Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών, Piraeus Bank calculations   
 

Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία σε ταμειακά τροποποιημένη βάση το 
α΄ τρίμηνο του 2015, o κρατικός προϋπολογισμός εμφάνισε έλλειμμα 
€500 εκατ. (στόχος: €-2.111 εκατ.) και επιτεύχθηκε πρωτογενές 
πλεόνασμα ύψους €1.735 εκατ. (στόχος: €119 εκατ.). ενώ την αντίστοιχη 
περίοδο του 2014 το έλλειμμα ήταν οριακά χαμηλότερο €448 εκατ. όμως 
το πρωτογενές πλεόνασμα ήταν μικρότερο €1.541 εκατ. Πιο αναλυτικά, το 
α’ τρίμηνο του 2015 σε σχέση με το στόχο καταγράφεται μικρότερο 
έλλειμμα στον τακτικό προϋπολογισμό και υψηλότερο πλεόνασμα στο 
ΠΔΕ. Στον τακτικό προϋπολογισμό παρατηρείται υστέρηση στα καθαρά 
έσοδα κατά €584  εκατ.  καθώς τα έσοδα προ επιστροφών φόρων είναι 
χαμηλότερα κατά €387 εκατ. ενώ υψηλότερες ήταν οι επιστροφές φόρων 
(κατά €135 εκατ.). Αντίθετα, οι δαπάνες περιορίστηκαν κατά €1.338 εκατ. 
Στο ΠΔΕ τα έσοδα ήταν σχεδόν διπλάσια από το στόχο και οι δαπάνες 
χαμηλότερες από αυτόν. Τον Μάρτιο, σύμφωνα με το ΥΠΟΙΟ τα καθαρά 
έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ήταν αυξημένα κατά €590 εκατ. 
έναντι του μηνιαίου στόχου όταν οι επιστροφές εσόδων μειώθηκαν κατά 
€10  εκατ.  έναντι αυτού.  Ταυτόχρονα,  οι δαπάνες του τακτικού 
προϋπολογισμού μειώθηκαν κατά €608 εκατ. έναντι του μηνιαίου στόχου. 
Το ΥΠΟΙΟ αναφέρει ότι οι χαμηλότερες δαπάνες οφείλονται κυρίως στην 
αναδιάρθρωση του ταμειακού προγραμματισμού με βάση τις 
επικρατούσες συνθήκες η ομαλοποίηση των οποίων θα οδηγήσει τις 
δαπάνες στα επίπεδα των στόχων. 

 

 
 

 

 
 

2014 2015 2014 2015

Ιαν.-Μάρτιος Ιαν.-Μάρτιος Στόχοι Διαφορά Πραγμ. /1 Εκτιμήσεις /2

Τακτικός Προϋπολογισμός (1) (2) (2-1) (3) (2-3) (4) (5)
Καθαρά έσοδα 10,678 10,574 -104 11,158 -584 46,650 50,871
Έσοδα προ επιστροφών φόρων 11,381 11,180 -201 11,566 -387 49,636 53,171
Ειδικά έσοδα από εκχώρηση αδειών και δικαιωμάτων 
του Δημοσίου/3 0 190 190 252 -62 384 577

Επιστροφές φόρων 703 796 93 661 135 3,370 2,877

Δαπάνες 12,250 11,980 -270 13,318 -1,338 48,472 49,305
Πρωτογενείς δαπάνες 9,861 9,343 -518 10,523 -1,180 41,928 41,887

Εξοπλιστικά Προγράμματα (σε ταμειακή βάση) 5 0 -5 130 -130 345 700
Καταπτώσεις εγγυήσεων  395 403 8 435 -32 587 818

σε φορείς εντός της γενικής κυβέρνησης (καθαρή 
βάση)

382 397 15 395 2 442 667

σε φορείς εκτός της γενικής κυβέρνησης 13 6 -7 40 -34 145 151

Τόκοι (σε καθαρή βάση) 1,989 2,235 246 2,230 5 5,569 5,900
Προμήθεια εκταμίευσης δανείων στο EFSF 0 0 0 0 0 42 0

Έλλειμμα(-) ή Πλεόνασμα (+) Τ.Π. -1,572 -1,406 166 -2,160 754 -1,822 1,566
ΠΔΕ 0 0 0
Έσοδα 2,043 1,448 -595 770 678 4,717 4,732

Δαπάνες 918 542 -376 720 -178 6,592 6,400
Έλλειμμα(-) ή Πλεόνασμα (+) Π.Δ.Ε. 1,125 906 -219 50 856 -1,875 -1,668
Καθαρά Έσοδα Κρατικού Προϋπολογισμού 12,720 12,022 -699 11,928 95 51,367 55,603
Δαπάνες Κρατικού Προϋπολογισμού 13,168 12,522 -646 14,038 -1,516 55,063 55,705

Ισοζύγιο Κρατικού Προυπολογισμού -448 -500 -52 -2,111 1,611 -3,697 -102

Πρωτογενές Αποτέλεσμα Κρατικού 
Προυπολογισμού

1,541 1,735 194 119 1,615 1,872 5,798

Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού 2015

εκατ. € (τροποποιημένη ταμειακή βάση) Διαφορά

Ιαν. -Μάρτιος 2015
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Στις 15 Απριλίου η  Standard  & Poor’s  υποβάθμισε τη μακροχρόνια και 
βραχυχρόνια πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας στο CCC+/C από Β-
/B με Negative Outlook. Βασικοί παράγοντες για την υποβάθμιση είναι οι 
ακόλουθοι:  
· Η φερεγγυότητα της Ελλάδας εξαρτάται όλο και περισσότερο από τις 

ευνοϊκές επιχειρηματικές, χρηματοοικονομικές και οικονομικές 
συνθήκες. Εντούτοις, οι συνθήκες αυτές έχουν επιδεινωθεί εξαιτίας 
της αβεβαιότητας που απορρέει από την παρατεταμένη περίοδο 
διαπραγματεύσεων μεταξύ της κυβέρνησης και των Θεσμών.  Οι 
προοπτικές για την οικονομική ανάπτυξη για το 2015 παραμένουν 
αβέβαιες, ενώ η S&P εκτιμά ότι το πραγματικό ΑΕΠ έχει συρρικνωθεί 
σχεδόν κατά 1,0% το τελευταίο εξάμηνο.  

· Η αποδυναμωμένη οικονομική δραστηριότητα και οι αυξανόμενες 
ληξιπρόθεσμες οφειλές φόρων προς την κεντρική κυβέρνηση 
σηματοδοτούν ότι το σχετικά χαμηλό πρωτογενές πλεόνασμα του 
2014 θα μετατραπεί σε έλλειμμα το τρέχον έτος, αν δεν γίνει αλλαγή 
πολιτικής. 

· Οι ελληνικές τράπεζες αντιμετωπίζουν πίεση ρευστότητας, καθώς 
από τα τέλη Νοεμβρίου έχουν χάσει περίπου το 14% της καταθετικής 
τους βάσης εξαιτίας της συνεχόμενης εκροής καταθέσεων.  

· Η ελληνική κυβέρνηση έχει να διαχειριστεί αρκετές βραχυπρόθεσμες 
προκλήσεις. Την τρέχουσα εβδομάδα λήγουν έντοκα γραμμάτια 
ελληνικού Δημοσίου ύψους €2,4δισ. εκ των οποίων περίπου το ένα 
τρίτο κατέχεται από μη-κατοίκους, οι περισσότεροι από τους 
οποίους -  σύμφωνα με την S&P  –  δεν αναμένεται να κάνουν roll-
over. 

· Σύμφωνα με την S&P  αναμένεται η κυβέρνηση να συνεχίσει να 
καταβάλλει μισθούς και συντάξεις σε μετρητά παρά τα 
εξασθενημένα δημοσιονομικά έσοδα. 

· Το πιο σημαντικό εμπόδιο της κυβέρνησης επικεντρώνεται στις 
διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές οι οποίες προχωρούν αλλά με 
αργό ρυθμό. Σύμφωνα με τον οίκο θα πρέπει να έχουν  ολοκληρωθεί 
μέχρι τα μέσα Μαΐου έτσι ώστε να υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος 
για να ψηφιστούν οι όποιες νέες αλλαγές. 
 

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η S&P  εκτιμά ότι μια μη-αποπληρωμή προς 
τους επίσημους πιστωτές δεν θα αποτελέσει αιτία για υποβάθμιση της 
πιστοληπτικής αξιολόγησης σε SD  (selective  default)  σύμφωνα με τα 
κριτήρια αξιολόγησης αλλά θα αποτελεί έναν αρνητικό παράγοντα. 
Συγκεκριμένα,  σύμφωνα με τα κριτήρια της S&P,  μόνο μία μη 
αποπληρωμή προς commercial creditors θα αποτελέσει χρεοκοπία. 
 

Η S&P τονίζει ότι το βασικό σενάριο δεν βασίζεται σε έξοδο της χώρας 
από την Ευρωζώνη. Το Negative Outlook αντανακλά την πιθανότητα 
περαιτέρω υποβάθμισης σε περίοδο ενός έτους σε περίπτωση που 
αυξηθεί η πιθανότητα ανταλλαγής χρέους. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 
6

ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
 

Tο ελληνικό Δημόσιο πραγματοποίησε, μέσω των Βασικών 
Διαπραγματευτών Αγοράς, δημοπρασίες εντόκων γραμματίων (ΕΓΕΔ) 
αντλώντας συνολικά €2,4  δισ:  (α)  Στις 8  Απριλίου ΕΓΕΔ 26  εβδ.  
συγκεντρώνοντας συνολικά €1,4 δισ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 
2,97%, αμετάβλητη σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη αντίστοιχη 
δημοπρασία (4/3)  και η έκδοση καλύφθηκε 1,30  φορές.  (β)  Στις 15 
Απριλίου ΕΓΕΔ 13 εβδ. αντλώντας €1,0 δισ. με απόδοση 2,70%, όπως και 
στην αντίστοιχη προηγούμενη δημοπρασία (18/3) και συντελεστή 
κάλυψης 1,30.  
 
Το Μάρτιο ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο -2,1% (Φεβρ. 15: -2,2%, 
Μάρ. 14: -1,3%) με την πλειονότητα των επιμέρους ομάδων αγαθών και 
υπηρεσιών να κινούνται πτωτικά. Εντονότερη ήταν η πτώση στη 
«στέγαση» λόγω κυρίως της μείωσης των τιμών στα ενοίκια κατοικιών, το 
πετρέλαιο θέρμανσης και το φυσικό αέριο όταν αντίθετα αυξήθηκαν οι 
τιμές στον ηλεκτρισμό και στις «μεταφορές» πρωτίστως λόγω της μείωσης 
στη τιμή των καυσίμων.  Αντίθετα,  ο δείκτης τιμών αυξήθηκε στις 
κατηγορίες «αλκοολούχα ποτά και καπνός» και «διατροφή και μη 
αλκοολούχα ποτά», ενώ αμετάβλητος διατηρήθηκε στις «επικοινωνίες». 
 
Τον Ιανουάριο το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε, σύμφωνα με τα 
εποχικά διορθωμένα στοιχεία,  στο 25,7% έναντι 25,9% ένα μήνα πριν και 
27,2% τον Ιανουάριο του 2014. Ωστόσο εξετάζοντας τις σχετικές ροές σε 
ετήσια βάση,  οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 87,2  χιλιάδες άτομα,  όταν οι 
απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 36,8 χιλιάδες άτομα, ενώ ο πληθυσμός 
ηλικίας 15-74 ετών περιορίζεται κατά 53,3 χιλιάδες άτομα.  
 
Αναφορικά με τις εξελίξεις σε επιμέρους τομείς της οικονομίας, βάσει 
στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ: 

• Το Φεβρουάριο, ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής αυξήθηκε σε 
ετήσια βάση κατά 1,9% (Φεβ.14’ 0,2% ΥοΥ.)  Στην αύξηση του δείκτη 
θετικά συνέβαλε ο δείκτης “μεταποίησης” (5,8%, Φεβ.14’:2,6%ΥοΥ) 
και σε μικρότερο βαθμό ο δείκτης «νερού». Αντίθετα, αρνητική ήταν 
η συμβολή των δεικτών παραγωγής “ηλεκτρισμού” και “ορυχείων-
λατομείων”. Ωστόσο σε όρους αξίας καταγράφεται πτώση του δείκτη 
κύκλου εργασιών στη μεταποίηση -9,9%  ΥοΥ,  Φεβ.  14:  0,3%  ΥοΥ),  
λόγω της μείωσης του δείκτη εξωτερικής αγοράς (-14,2%, Φεβ. 14: 
11,1%  ΥοΥ)  και του δείκτη εγχώριας αγοράς (-6,0%,  Φεβ.  14:  -7,5%  
ΥοΥ). 

• Το Φεβρουάριο, ο δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία 
μειώθηκε σε ετήσια βάση κατά 10,8% (Φεβ.  14:  -2,8% ΥοΥ),  κυρίως 
λόγω της μείωσης στις τιμές ενεργειακών αγαθών (-32,7% ΥοΥ  Φεβ. 
14’:-8,1% ΥοΥ.)  

• Τον Ιανουάριο, ο αριθμός των νέων οικοδομικών αδειών μειώθηκε 
σε ετήσια βάση κατά 7,1% (Ιαν. 14: -35,3% ΥοΥ). Σημειώνεται, ότι τον 
Ιανουάριο δεν εκδόθηκε καμία οικοδομική άδεια που να αφορά 
δημόσια οικοδομική δραστηριότητα (Ιαν. 14’: 19 άδειες). Στην 
ιδιωτική δραστηριότητα ο αριθμός των αδειών μειώθηκε κατά 5,1% 
ΥοΥ, όμως η επιφάνεια (σε m2) και ο όγκος (σε m3) αυξήθηκαν κατά 
9,6% ΥοΥ και 12,2% ΥοΥ αντίστοιχα, υποδηλώνοντας την έκδοση 
ορισμένων αδειών για κτίσματα μεγάλης επιφάνειας και όγκου. 

Πληθωρισμός 
 

 
Ποσοστό ανεργίας (%) 

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ. 

Επίπτωση στην ετήσια μεταβολή του Δείκτη 
Βιομηχανικής Παραγωγής 

 

Σύγκριση του μεγέθους (όγκου) της εκάστοτε τρέχουσας 
μηνιαίας παραγωγής προς την αντίστοιχη παραγωγή μιας 
δεδομένης σταθερής περιόδου, η οποία λαμβάνεται ως βάση. 

 Δείκτης κύκλου εργασιών στη μεταποίηση (YoY%)

 
Μέτρηση της δραστηριότητας σε όρους αξίας. 
Περιλαμβάνει τα συνολικά ποσά (τα οποία αντιστοιχούν 
σε πωλήσεις αγαθών ή υπηρεσιών που παρασχέθηκαν σε 
τρίτους) που έχει τιμολογήσει η επιχείρηση στη διάρκεια  
της περιόδου αναφοράς. 
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ΕΥΡΩΖΩΝΗ 
· Αμετάβλητη διατήρησε την ακολουθούμενη νομισματική πολιτική 

το Δ.Σ. της ΕΚΤ. 
· Άνοδο του πραγματικού ΑΕΠ κατά 1,5% αναμένει φέτος το ΔΝΤ και 

κατά 1,6% το 2016. 
· Ελαφρά υποχώρηση των λιανικών πωλήσεων αλλά σημαντική 

άνοδος της βιομηχανικής παραγωγής το Φεβρουάριο.  
 
Όπως αναμενόταν, η πρόσφατη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΕΚΤ δεν έκρυβε 
εκπλήξεις καθώς δεν σημειώθηκε αλλαγή στο ύψος των παρεμβατικών 
επιτοκίων και γενικότερα στην ακολουθούμενη  νομισματική πολιτική. 
Επαναβεβαιώθηκε η πρόθεση της ΕΚΤ για τη διατήρηση του 
προγράμματος αγοράς αξιογράφων (τίτλων με ενέχυρο περιουσιακά 
στοιχεία-ABS, καλυμμένων ομολογιών και κρατικών ομολόγων χωρών της 
Ευρωζώνης) ύψους €60 δισ. μηνιαίως τουλάχιστον έως το Σεπτέμβριο του 
2016. Σε κάθε περίπτωση,  ωστόσο,  η εξέλιξη του πληθωρισμού είναι 
αυτή που θα προσδιορίσει την τελική διάρκεια του προγράμματος, 
παρότι ο πρόεδρός της Μ. Ντράγκι χαρακτήρισε πολύ πρώιμη την όποια 
συζήτηση σχετικά με το ενδεχόμενο πρόωρου τερματισμού του 
προγράμματος ή αλλαγής των όρων/προϋποθέσεών του. Τόνισε, ταυτό-
χρονα, ότι δεν προκύπτει θέμα διαθεσιμότητας των σχετικών τίτλων που η 
ΕΚΤ προτίθεται να αγοράσει.  Υποστήριξε ότι υπάρχουν σαφείς ενδείξεις 
ότι η ακολουθούμενη νομισματική πολιτική είναι αποτελεσματική.  
 
Η παρατηρούμενη ανάκαμψη της οικονομίας εκτιμά ότι θα ενισχυθεί στο 
προσεχές μέλλον και τροφοδοτείται κυρίως από την εγχώρια ζήτηση με 
έμφαση στην ιδιωτική κατανάλωση. Αναφορικά με τον πληθωρισμό 
αναμένει ότι τους επόμενους μήνες θα παραμείνει πολύ χαμηλά ή ακόμη 
και σε αρνητικό έδαφος αλλά θα αρχίσει σταδιακά να κινείται ανοδικά 
καθώς θα εξαντλείται η επίδραση του αποτελέσματος βάσης των 
χαμηλών τιμών πετρελαίου. Επιπλέον, τόνισε την αναγκαιότητα 
συμπλήρωσης της νομισματικής πολιτικής με κατάλληλες διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις και την αξιοποίηση της ευελιξίας στη δημοσιονομική 
πολιτική που προβλέπεται στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. 
 
Σε μικρή αλλαγή της πρόβλεψής του για το ρυθμό ανάπτυξης στην 
Ευρωζώνη και περισσότερο για τον πληθωρισμό προέβη πρόσφατα το 
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) με τη δημοσίευση της εξαμηνιαίας 
έκθεσής του «World Economic Outlook». Προβλέπει ότι το πραγματικό 
ΑΕΠ θα αυξηθεί φέτος κατά 1,5%  έναντι 1,3%  που προέβλεπε τον 
Οκτώβριο και κατά 1,6%  το 2016. Ως ενισχυτικούς παράγοντες της 
ανάκαμψης αναγνωρίζει τη μείωση των τιμών της ενέργειας,  την ευνοϊκή 
νομισματική πολιτική και τις μισθολογικές αυξήσεις. Αναφορικά με τον 
πληθωρισμό προβλέπει ότι θα κινηθεί σημαντικά χαμηλότερα: στο 0,1% 
το 2015 (από 0,9%) και στο 1,0% το 2016. Όπως σχολιάζει, προτεραιότητα 
αποτελεί η ενίσχυση του ρυθμού ανάπτυξης και η άνοδος του 
πληθωρισμού μέσω της αξιοποίησης των όποιων περιθωρίων στη 
δημοσιονομική πολιτική, της εφαρμογής διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

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

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

Γαλλία 0,4 1,2 1,5 0,6 0,1 0,8 -1,1 -0,1 -0,3 10,2 10,1 9,9
Ιταλία -0,4 0,5 1,1 0,2 0,0 0,8 1,8 2,6 2,5 12,8 12,6 12,3

   Ισπανία 1,4 2,5 2,0 -0,2 -0,7 0,7 0,1 0,3 0,4 24,5 22,6 21,1

Πηγή: IMF (2015): "World Economic Outlook", Apri l , p. 51.

Εκτιμήσεις ΔΝΤ για βασικά μακροοικονομικά μεγέθη

Πραγματικό 
ΑΕΠ (ετήσια % 
μεταβολή)

Δείκτης τιμών 
καταναλωτή 

(%)

Ισοζύγιο 
τρεχουσών 

συναλλαγών 

Ανεργία (%)
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και της βελτίωσης της οικονομικής θέσης των τραπεζών. Επισημαίνει ότι 
οι συνέπειες της ύφεσης παραμένουν έκδηλες και αποτυπώνονται 
ιδιαίτερα έντονα στην απροθυμία επενδύσεων, στο υψηλό χρέος, στην 
ανεργία, στην απαισιοδοξία επίτευξης ισχυρών ρυθμών ανάπτυξης στο 
προσεχές μέλλον και στην επιβαρυμένη θέση των τραπεζών.  Από τους 
κινδύνους που ενδεχομένως να πλήξουν την οικονομική δραστηριότητα, 
ως σημαντικότερους θεωρεί το χαμηλό πληθωρισμό σε συνδυασμό με 
την οικονομική στασιμότητα,  χωρίς να παραγνωρίζει τις σοβαρές 
γεωπολιτικές εξελίξεις, τον κίνδυνο μεταρρυθμιστικής «κόπωσης» και την 
πολιτική αβεβαιότητα. 
 
Ένδειξη ότι ο ρυθμός ανάκαμψης της οικονομίας κατά το α΄ τρίμηνο του 
2015 ίσως να αποδειχθεί ισχυρότερος του αρχικά εκτιμούμενου παρέχει 
η συνεχιζόμενη βελτίωση κατά το Μάρτιο των πρόδρομων επιχειρηματι-
κών δεικτών PMI που εξάγονται από την εταιρεία Markit. Ειδικότερα,  ο 
σύνθετος δείκτης PMI ανήλθε στο 54,0 από 53,3 το Φεβρουάριο, ξεπερ-
νώντας ελαφρά τη μέση εκτίμηση της αγοράς (53,6). Άρα, επανήλθε στο 
επίπεδο του Απριλίου του 2014 που είναι το υψηλότερο των τελευταίων 
τεσσάρων σχεδόν ετών. Ανοδικά κινήθηκαν και οι δύο επιμέρους δείκτες 
καθώς στις υπηρεσίες έφθασε στο 54,2 (Φεβρ. 15: 53,7) και στη 
μεταποίηση στο 52,2 (Φεβρ.  15: 51,0).  Σε επίπεδο τριμήνου,  η μέση τιμή 
του δείκτη διαμορφώθηκε στο 53,3, σημαντικά υψηλότερα τόσο αυτής 
του δ΄ τριμήνου του 2014 (51,5), όσο και του 2014 ως σύνολο (52,7).  
 
Επιπλέον, άνοδο παρουσίασε το Φεβρουάριο η βιομηχανική παραγωγή 
και μάλιστα ισχυρότερη από ό,τι γενικά αναμενόταν (εξαιρουμένων των 
κατασκευών). Ο σχετικός δείκτης αυξήθηκε σε σχέση με τον Ιανουάριο 
κατά 1,1% έναντι ανόδου του κατά 0,3% που γενικά αναμενόταν και 
μείωσής του κατά 0,3% τον Ιανουάριο. Η ισχυρότερη ανοδική κίνηση 
καταγράφηκε στον τομέα των μη διαρκών καταναλωτικών αγαθών. 
Συνεπώς, κατά το α΄ δίμηνο του 2015  η βιομηχανική παραγωγή ήταν 
αυξημένη κατά 0,7% σε σχέση με τη μέση μηνιαία παραγωγή του δ΄ 
τριμήνου του 2014 (δ΄ τρ.  14/γ.  τρ.  14: 0,4%). Ανάλογη ήταν και η εικόνα 
που προκύπτει σε ετήσια βάση καθώς σε σχέση με το Φεβρουάριο του 
2014  ο δείκτης αυξήθηκε κατά 1,6% έναντι 0,8% που γενικά αναμενόταν 
και 0,4% τον Ιανουάριο. 
 
Αντίθετα, ελαφρά πτωτικά κινήθηκαν τον ίδιο μήνα, μετά από τέσσερεις 
διαδοχικούς μήνες ανόδου, οι λιανικές πωλήσεις. Ειδικότερα, βάσει των 
εποχικά εξομαλυμένων στοιχείων, οι λιανικές πωλήσεις μειώθηκαν το 
Φεβρουάριο κατά 0,2% σε μηνιαία βάση, όσο περίπου αναμενόταν, 
έναντι ανόδου τους κατά 0,9% τον Ιανουάριο. Σε επίπεδο διμήνου, όμως, 
οι μέσες λιανικές πωλήσεις είναι αυξημένες κατά 1,3% σε σχέση με 
αυτές του δ΄ τριμήνου του 2014 (δ΄ τρ.  14/γ΄ τρ.  14:  0,7%)  που σε 
συνδυασμό με την  άνοδο του  δείκτη καταναλωτικής  εμπιστοσύνης  κατά  
τους τελευταίους τέσσερεις μήνες συνιστούν ενθαρρυντική ένδειξη για 
την εξέλιξη της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά το α  ́τρίμηνο του 2015. 
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Παράλληλα,  σε σχέση με το Φεβρουάριο του 2014,  οι λιανικές πωλήσεις 
ενισχύθηκαν κατά 3,0% (Ιαν. 15: 3,2%). 
 
Διεύρυνση του πλεονάσματος του εμπορικού ισοζυγίου στο δεύτερο 
υψηλότερο επίπεδο από τη δημιουργία της Ευρωζώνης καταγράφηκε το 
Φεβρουάριο. Συγκεκριμένα εκτιμάται, βάσει των εποχικά εξομαλυμένων 
στοιχείων,  στα €22,0  δισ.  έναντι €21,2  δισ.  ένα μήνα πριν,  εξέλιξη που 
οφείλεται στην υψηλότερη αύξηση, σε απόλυτα μεγέθη, των εξαγωγών 
από αυτήν των εισαγωγών. 
 
Σε λιγότερο αρνητικό έδαφος κινήθηκε το Μάρτιο ο πληθωρισμός ως 
αποτέλεσμα κυρίως της συγκριτικά μικρότερης πτώσης των τιμών της 
ενέργειας και της ανόδου των τιμών των μη επεξεργασμένων τροφίμων. 
Ειδικότερα, ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή (ΕνΔΤΚ)  δια-
μορφώθηκε στο -0,1% σε ετήσια βάση, όσο περίπου αναμενόταν, έναντι  
-0,3% το Φεβρουάριο. Συνεπώς, ο μέσος πληθωρισμός κατά το α΄ τρίμηνο 
εκτιμάται στο -0,3% (δ΄ τρ. 14: 0,2%). Αντίθετα, οριακή μείωση στο 0,6% 
(Φεβρ. 15: 0,7%) παρουσίασε ο δομικός πληθωρισμός (δηλαδή αφαιρου-
μένων των τροφίμων/ αλκοολούχων ποτών/καπνού και της ενέργειας). 
 
Δημοσιοποιήθηκε πρόσφατα η έρευνα της ΕΚΤ σχετικά με τις συνθήκες 
χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών στην 
Ευρωζώνη κατά το α΄ τρίμηνο του 2015 στην οποία καταγράφεται 
γενικά περαιτέρω βελτίωση. Συγκεκριμένα, οι τράπεζες που προχώρησαν 
σε χαλάρωση των κριτηρίων χορήγησης ήταν περισσότερες από αυτές 
που υιοθέτησαν πιο αυστηρά σε όλες τις κατηγορίες δανείων, με εξαίρεση 
τα στεγαστικά δάνεια όπου οι προϋποθέσεις χορήγησης έγιναν ελαφρά 
πιο αυστηρές. Η μείωση του κόστους χρηματοδότησης, ο ανταγωνισμός 
και η χαλάρωση των περιορισμών από πλευράς τραπεζικού ισολογισμού 
αποτέλεσαν τους κυριότερους παράγοντες που ευνόησαν αυτήν την 
εξέλιξη.   Όμως,  όπως σχολιάζει η ΕΚΤ,  τα κριτήρια χορήγησης δανείων 
από τις ευρωπαϊκές τράπεζες παραμένουν σχετικά αυστηρά. Από πλευράς 
ζήτησης δανείων,  στην έρευνα καταγράφεται ενίσχυση σε όλες τις 
κατηγορίες δανείων με εξαίρεση τα δάνεια για επενδύσεις σε πάγια.  
 
Για το τρίμηνο που διανύουμε,  οι τράπεζες εκτιμούν ότι θα συνεχιστεί η 
τάση χαλάρωσης των κριτηρίων χορήγησης δανείων αλλά με ηπιότερο 
ρυθμό τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στα νοικοκυριά. Εξαίρεση 
αποτελούν τα στεγαστικά δάνεια όπου η τάση υιοθέτησης αυστηρότερων 
κριτηρίων θα διατηρηθεί.  Αναφορικά με τη ζήτηση δανείων,  οι τράπεζες 
εκτιμούν ότι η αυξημένη ζήτηση για τραπεζικά δάνεια ιδίως από πλευράς 
επιχειρήσεων θα συνεχιστεί. 
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ΗΠΑ 
· Διχογνωμία για το χρόνο της πρώτης αύξησης του παρεμβατικού 

επιτοκίου επιβεβαίωσε η δημοσίευση των πρακτικών της 
τελευταίας συνεδρίασης της Fed.  

· Στο 3,1%  προβλέπει το ΔΝΤ την άνοδο του πραγματικού ΑΕΠ το 
2015 και το 2016. 

· Επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης υποδηλώνουν οι πρόδρομοι 
επιχειρηματικοί δείκτες ISM το α΄ τρίμηνο του 2015. 

· Άνοδος του δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης τον Απρίλιο. 
· Μεικτή η εικόνα του Μαρτίου στην αγορά εργασίας. 
· Άνοδος σε μηνιαία βάση των λιανικών πωλήσεων αλλά 

υποχώρηση της βιομηχανικής παραγωγής το Μάρτιο. 
  
Σημαντικό προβληματισμό και διάσταση απόψεων μεταξύ των μελών 
της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής της Ομοσπονδιακής Κεντρικής 
Τράπεζας των ΗΠΑ (FOMC)  για τον καταλληλότερο χρόνο της πρώτης 
αύξησης του βασικού επιτοκίου της αποκάλυψε η πρόσφατη δημοσίευση 
των πρακτικών της τελευταίας συνεδρίασής της (19/3). Ορισμένοι από 
τους συμμετέχοντες προέκριναν τη συνεδρίαση του Ιουνίου ενώ κάποιοι 
άλλοι τη μετέθεταν σε μεταγενέστερο χρόνο, ακόμη και εντός του 2016. 
Σε κάθε περίπτωση, όμως, διαφαίνεται ότι η μετάβαση σε μια αυστη-
ρότερη νομισματική πολιτική θα είναι σταδιακή και ιδιαίτερα προσεκτική. 
Όπως επισημάνθηκε, η πτώση των τιμών του πετρελαίου και η άνοδος του 
δολλαρίου πιθανόν να συγκρατήσουν την άνοδο του πληθωρισμού προς 
το στόχο του 2% που αποτελεί το ένα εκ των δύο βασικών κριτηρίων για 
την αύξηση του επιτοκίου.  Επιπλέον,  για την εξέλιξη των συνθηκών στην 
αγορά εργασίας πέραν του ποσοστού ανεργίας λαμβάνονται υπόψη και 
άλλοι δείκτες όπως ο ρυθμός αύξησης των αμοιβών και το ποσοστό 
συμμετοχής του εργατικού δυναμικού στον πληθυσμό. Συνεπώς, κατέστη 
ακόμη πιο ευκρινές ότι η όποια απόφαση εξαρτάται από την εξέλιξη των 
στοιχείων (data dependent) και δεν είναι χρονικά προκαθορισμένη. 
Παράλληλα, σχεδόν ομόφωνη ήταν η απόφαση απάλειψης από τη λεκτική 
καθοδήγηση της φράσης ότι η Fed  «θα επιδείξει υπομονή (be  patient)»  
πριν προχωρήσει στην πρώτη αύξηση του παρεμβατικού επιτοκίου της.  
 
Οριακά πτωτικά κινήθηκε ο πληθωρισμός το Μάρτιο καθώς υποχώρησε 
σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2014  κατά 0,1%  (μη εποχικά 
διορθωμένα στοιχεία) ενώ το Φεβρουάριο κατά την αντίστοιχη σύγκριση 
είχε μηδενική μεταβολή. Αφαιρουμένων της ενέργειας και των τροφίμων, 
ο δείκτης κινήθηκε οριακά ανοδικά, από 1,7% το Φεβρουάριο σε ετήσια 
βάση σε 1,8% το Μάρτιο. Ένδειξη ότι οι πληθωριστικές πιέσεις το επόμε- 
νο διάστημα θα παραμείνουν ιδιαίτερα ήπιες παρέχει η εξέλιξη του δεί- 
κτη τιμών παραγωγού,  ο οποίος το Μάρτιο συνέχισε να κινείται πτωτικά 
μειούμενος κατά 0,8% σε ετήσια βάση (Φεβρ. 15: -0,6%). 
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Σε επί τα βελτίω αναθεώρηση των εκτιμήσεών του για το ρυθμό 
ανάπτυξης στις ΗΠΑ προχώρησε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) 
στην τελευταία έκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας. 
Συγκεκριμένα, προβλέπει ότι το πραγματικό ΑΕΠ θα αυξηθεί φέτος κατά 
3,1%  έναντι 2,2%  στην έκθεση του Οκτωβρίου και ομοίως το 2016. Ως 
κύριο παράγοντα της ανάπτυξης θεωρεί την αύξηση της κατανάλωσης, 
που ευνοείται από τη συνεχιζόμενη βελτίωση στην αγορά εργασίας, αλλά 
και τη χαμηλότερη τιμή του πετρελαίου. Επιπλέον, θετικά επιδρούν η 
υποστηρικτική νομισματική πολιτική, ο ήπιος πληθωρισμός, η εξασθένιση 
του αρνητικού αντίκτυπου της δημοσιονομικής εξυγίανσης και οι ευνοϊκές 
συνθήκες στον χ/ο τομέα που αντισταθμίζουν την αρνητική επίδραση της 
ανατίμησης του δολλαρίου.  
 
Παρατηρεί ότι, παρά την ανάκαμψη, δεν προκύπτουν αξιόλογες πιέσεις 
για αυξήσεις στους μισθούς και τις τιμές. Σχετικά με το παρεμβατικό 
επιτόκιο της Fed τοποθετεί την πρώτη άνοδό του εντός του γ΄ τριμήνου 
και εκτιμά ότι η άνοδός του θα είναι σταδιακή. Ως βασικές προκλήσεις σε 
μεσοπρόθεσμη βάση θεωρεί την ομαλή μετάβαση σε μια πιο «κανονική» 
νομισματική πολιτική και την επίτευξη διακομματικής συμφωνίας σε ένα 
αξιόπιστο πρόγραμμα δημοσιονομικής εξυγίανσης, ιδιαίτερα το 2016 που 
είναι εκλογική χρονιά. Ως προς τους κινδύνους που ενδεχομένως να 
πλήξουν την ανάπτυξη αναγνωρίζει, μεταξύ άλλων, την εντονότερη 
ανατίμηση του δολλαρίου και την εντονότερη αποθάρρυνση των 
επενδύσεων στον ενεργειακό τομέα λόγω της χαμηλής τιμής του 
πετρελαίου.   
 
Επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης υποδηλώνει η εξέλιξη των 
πρόδρομων επιχειρηματικών δεικτών ISM  κατά το πρώτο τρίμηνο του 
έτους. Ειδικότερα, ο δείκτης ISM στη μεταποίηση υποχώρησε το Μάρτιο 
στο 51,5, τη χαμηλότερη τιμή από το Μάιο του 2013 έναντι 52,9 το 
Φεβρουάριο. Συνεπώς, η μέση τιμή του δείκτη κατά το α΄ τρίμηνο του 
2015  διαμορφώθηκε χαμηλότερα από αυτήν του δ΄ τριμήνου του 2014 
(52,6 έναντι 56,9 αντίστοιχα) αν και παρέμεινε άνω του ορίου του 50 που 
διαχωρίζει την ανάπτυξη από την ύφεση. Ελαφρά πτωτικά κινήθηκαν, 
μεταξύ των άλλων, οι επιμέρους δείκτες στις νέες παραγγελίες, την 
απασχόληση και τις εξαγωγές. Αντίθετα, στον επιμέρους δείκτη των τιμών 
καταγράφηκε αξιοσημείωτη άνοδος και οριακή αύξηση στον υποδείκτη 
της παραγωγής. Ελαφρά πτωτικά κινήθηκε και ο δείκτης ISM στους εκτός 
μεταποίησης τομείς μειούμενος στο 56,5 από 56,9 το Φεβρουάριο. Η 
μέση τιμή του δείκτη κατά το α΄ τρίμηνο διαμορφώθηκε στο 56,7 έναντι 
57,4 το δ΄ τρίμηνο του 2014. Από τους επιμέρους δείκτες, ανοδικά 
κινήθηκαν οι υποδείκτες των νέων παραγγελιών, της απασχόλησης, των 
εισαγωγών και των τιμών,  ενώ την εντονότερη πτώση εμφάνισαν οι 
δείκτες της επιχειρηματικής δραστηριότητας και των αποθεμάτων. 
 
Από την πλευρά του καταναλωτή, αντίθετα, ενθαρρυντικά είναι τα πρώ-
τα στοιχεία για την εξέλιξη κατά τον Απρίλιο του δείκτη  καταναλωτικής 

 

 
 

 

 
 

 
Πρόδρομοι Επιχειρηματικοί Δείκτες 

  

 

 
 

 
2014 2015 2016

Ετήσια % μεταβολή πραγματικού ΑΕΠ 2,4 3,1 3,1
Πρόβλεψη Οκτωβρίου 2014 2,2 2,2 3,1

Δείκτης τιμών καταναλωτή (%) 1,6 0,1 1,5
Πρόβλεψη Οκτωβρίου 2014 1,5 2,0 2,1

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (ως 
% του ΑΕΠ) -2,4 -2,3 -2,4
Πρόβλεψη Οκτωβρίου 2014 -2,4 -2,5 -2,6

Ανεργία (%) 6,2 5,5 5,1
Πρόβλεψη Οκτωβρίου 2014 7,4 6,3 5,9

Προβλέψεις ΔΝΤ για βασικά μακροοικονομικά 

Πηγές: IMF (2014): "World Economic Outlook", October,  p. 48  & IMF 
(2015): "World Economic Outlook", Apri l, p.48.
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εμπιστοσύνης. Ειδικότερα, ο σχετικός δείκτης του Πανεπιστημίου του 
Μίσιγκαν εκτιμάται πως θα διαμορφωθεί στο 95,9, τη δεύτερη 
υψηλότερη τιμή από το 2007, έναντι 95,0 που γενικά αναμενόταν και 93,0 
το Φεβρουάριο. Σημειώνεται ότι η μέση τιμή του δείκτη το α΄ τρίμηνο 
βρέθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από το γ΄ τρίμηνο του 2004: στο 95,5 
(δ΄ τρίμ.  14:  89,8).  Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο,  αυτό το επίπεδο του 
δείκτη,  εκτιμάται ότι αντιστοιχεί σε ρυθμό αύξησης της προσωπικής 
καταναλωτικής δαπάνης 3,3% για το 2015.  
 
Μεικτά ήταν το Μάρτιο τα στοιχεία αναφορικά με την αγορά εργασίας 
καθώς καταγράφηκε μεγάλη υποχώρηση των νέων θέσεων εργασίας σε 
μηνιαία βάση αλλά διατηρήθηκε αμετάβλητο το ποσοστό ανεργίας στο 
επίπεδο του Μαΐου του 2008. Αναλυτικότερα, βάσει των στοιχείων της 
έρευνας από τις καταστάσεις μισθοδοσίας προκύπτει ότι δημιουργή-
θηκαν, σε εποχικά προσαρμοσμένη βάση, 126 χιλ. νέες θέσεις εργασίας 
έναντι 247  χιλ.  που γενικά αναμενόταν και 264  χιλ.  το Φεβρουάριο (α΄ 
εκτ.: 295 χιλ.). Συνεπώς, το α΄ τρίμηνο του 2015 δημιουργήθηκαν 591 χιλ. 
νέες θέσεις εργασίας έναντι 579  χιλ.  την αντίστοιχη περίοδο του 2014. 
Ταυτόχρονα, από την έρευνα που βασίζεται στα νοικοκυριά, το ποσοστό 
ανεργίας παρέμεινε στο 5,5%, όσο γενικά αναμενόταν. Επομένως, το α΄ 
τρίμηνο το μέσο ποσοστό ανεργίας υποχώρησε στο 5,6% από 5,7% το δ΄ 
τρίμηνο του 2014 και 6,2% συνολικά για το 2014. Επισημαίνεται, ωστόσο, 
ότι στη διατήρηση του ποσοστού ανεργίας πέραν της περιορισμένης 
αύξησης των απασχολουμένων συνέβαλε και η μείωση των ανέργων με 
ταυτόχρονη αύξηση αυτών που βρίσκονται εκτός της αγοράς εργασίας, 
καθώς το ποσοστό του εργατικού δυναμικού στο σύνολο του 
πληθυσμού υποχώρησε οριακά στο 62,7% από το 62,8% το Φεβρουάριο. 
 
Ανοδικά κινήθηκαν το Μάρτιο οι λιανικές πωλήσεις μετά από τρεις 
διαδοχικούς μήνες μείωσής τους, ενώ  εντονότερη μείωση  από ό,τι ανα-
μενόταν παρουσίασε η βιομηχανική παραγωγή. Συνεπώς, το αυξημένο 
διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών από τις μειωμένες τιμές ενέργειας 
και τον περιορισμό του ποσοστού ανεργίας δεν έχει οδηγήσει σε ανά-
λογη αύξηση της ζήτησης και ακολούθως της παραγωγής κατά το α΄ τρί-
μηνο του 2015. Ειδικότερα, βάσει των εποχικά εξομαλυμένων στοιχείων, 
οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 0,9% σε μηνιαία βάση, όσο περίπου 
αναμενόταν (1,1%),  έναντι μείωσής τους κατά 0,5%  το Φεβρουάριο.  Τα 
μεγαλύτερα ποσοστά αύξησης των πωλήσεων σημειώθηκαν στους τομείς 
των μηχανοκίνητων οχημάτων και των οικοδομικών υλικών και εφοδίων 
κήπου ενώ εντονότερα πτωτικά κινήθηκαν οι πωλήσεις καυσίμων.  Σε 
επίπεδο τριμήνου,  ωστόσο,  οι λιανικές πωλήσεις ήταν χαμηλότερες 
κατά 1,3% σε σχέση με το δ΄ τρίμηνο του 2014 (δ΄ τρ. 14/γ΄τρ. 14: 0,5%). 
Παράλληλα, η βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε το Μάρτιο κατά 0,6% σε 
μηνιαία βάση (εποχικά εξομαλυμένα στοιχεία)  έναντι -0,3%  που  ήταν η 
μέση πρόβλεψη της αγοράς και ανόδου της κατά 0,1% το Φεβρουάριο.  Η 
μείωση προήλθε κυρίως από τις εταιρείες κοινής ωφελείας ενώ οριακά  
θετική μεταβολή εμφάνισε η παραγωγή στη μεταποίηση. Σε σχέση με το 
δ΄ τρίμηνο του 2014,  η βιομηχανική παραγωγή ήταν κατά το α΄ τρίμηνο 
του 2015 μειωμένη κατά 0,3% (δ΄ τρ. 14/γ΄τρ. 14: 1,2%). 

Πρόδρομοι Δείκτες Καταναλωτή 
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Αντίστοιχα, πτωτικά κινήθηκε και το ποσοστό χρησιμοποίησης της 
παραγωγικής δυναμικότητας και διαμορφώθηκε στο 78,4% από 79,0% ένα 

μήνα πριν 
 
Αξιοσημείωτη συρρίκνωση κατέγραψε το Φεβρουάριο το έλλειμμα του 
εμπορικού ισοζυγίου (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών) εν μέρει 
ως αποτέλεσμα της μεωμένης της τιμής του πετρελαίου. Ειδικότερα, 
βάσει των εποχικά προσαρμοσμένων στοιχείων και σε τρέχουσες τιμές, το 
έλλειμμα διαμορφώθηκε στα $35,4  δισ.  έναντι $-41,5  δισ.  που γενικά 
αναμενόταν και $-42,7  δισ.  τον Ιανουάριο.  Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη 
μείωση των εισαγωγών που υπερκέρασε αισθητά αυτήν των εξαγωγών (-
4,4% και -1,6% αντίστοιχα). Συνεπώς, το μέσο μηνιαίο έλλειμμα του 
εμπορικού ισοζυγίου κατά το α΄ δίμηνο του 2015 εκτιμάται στα $39,1 δισ. 
έναντι $42,3 δισ. το δ΄ τρίμηνο του 2014, ασκώντας ευνοϊκή επίδραση στο 
ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ κατά το α΄ τρίμηνο.  
 
Αναφορικά με την αγορά κατοικίας, συγκρατημένη αισιοδοξία 
εκφράζουν τα μέλη της Ένωσης Κατασκευαστών Κατοικιών (NAHB) 
καθώς ο δείκτης που αποτυπώνει την εκτίμησή τους για τις τρέχουσες 
πωλήσεις αλλά και τις προσδοκίες τους για το μέλλον κινήθηκε ανοδικά 
σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.  Συγκεκριμένα,  ο δείκτης αυξήθηκε 
τον Απρίλιο στο 56, όσο περίπου αναμενόταν, έναντι 52 το Μάρτιο. 
Εκτιμούν ότι η σταθερή βελτίωση των συνθηκών στην αγορά εργασίας και 
τα χαμηλά επιτόκια στα στεγαστικά δάνεια θα εξακολουθήσουν να 
ευνοούν τη ζήτηση για ακίνητα. Ωστόσο, τα στοιχεία του Μαρτίου για τις 
νέες άδειες και τις ενάρξεις ανέγερσης νέων κατοικιών ήταν κατώτερα 
των προσδοκιών. Ειδικότερα, σε ετησιοποιημένη, εποχικά 
προσαρμοσμένη βάση εκδόθηκαν 1.039 χιλ. νέες άδειες, λιγότερες από 
όσες αναμένονταν (1.085 χιλ.), έναντι 1.102 χιλ. το Φεβρουάριο. 
Ταυτόχρονα, οι ενάρξεις ανέγερσης νέων κατοικιών παρέμειναν σε 
σχετικά χαμηλό επίπεδο,  στις 926  χιλ.  έναντι 1.040  χιλ.  της μέσης 
πρόβλεψης της αγοράς και 908 χιλ. το Φεβρουάριο. Σημειώνεται ότι η 
μέση τιμή το 2014 ήταν 1.001 χιλ.. 
 
Περιορισμένη διεύρυνση του ελλείμματος του κρατικού 
προϋπολογισμού καταγράφηκε την περίοδο Οκτωβρίου 2014-Μαρτίου 
2015, το πρώτο εξάμηνο του δημοσιονομικού έτους 2015. Συγκεκριμένα, 
διαμορφώθηκε στα $439,5 δισ., αυξημένο κατά $26,2 δισ. σε σχέση με την 
αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο. Η εξέλιξη αυτή ήταν αποτέλεσμα της 
μεγαλύτερης αύξησης, σε απόλυτα μεγέθη, των εξόδων από αυτήν των 
εσόδων. Οι υψηλότερες δαπάνες σε σχέση με πέρυσι καταγράφηκαν στο 
υπουργείο Υγείας αντανακλώντας σε ένα βαθμό και την υλοποίηση του 
προγράμματος «Οbamacare» και στον τομέα των εκτός τόκων δαπανών 
για τα κρατικά χρεόγραφα.  Από την άλλη πλευρά,  σημαντικά αυξημένα 
ήταν τα έσοδα από τη φορολογία των νομικών και φυσικών προσώπων. 
Σύμφωνα με την εκτίμηση που εμπεριέχεται στον προϋπολογισμό για το 
δημοσιονομικό έτος 2016, το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού για 
το δημοσιονομικό έτος 2015 θα διαμορφωθεί περίπου στα $582,5 δισ. 
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Ημερομηνία 

Ανακοίνωσης 
Ανακοινώσεις / Γεγονότα Περίοδος Αναφοράς 

 
ΗΠΑ 

 
23/04/15 Πωλήσεις Νεόδμητων Κατοικιών Μάρτιος 2015 
24/04/15 Νέες Παραγγελίες Διαρκών Αγαθών Μάρτιος 2015 
28/04/15 Τιμές Κατοικιών Φεβρουάριος 2015 
28/04/15 Πρόδρομος Δείκτης Εμπιστοσύνης Καταναλωτή 

(Conference Board) 
Απρίλιος 2015 

29/04/15 Ανακοίνωση της Απόφασης της Συνεδρίασης της Fed - 
29/04/15 ΑΕΠ-Εθνικοί Λογαριασμοί A΄ Τρίμηνο (1η εκτ.) 
30/04/15 Στοιχεία Προσωπικού Εισοδήματος & Δαπάνης Μάρτιος 2015 

01/05/15 Πρόδρομος Δείκτης Εμπιστοσύνης Καταναλωτή 
(Παν/μιο Μίσιγκαν) 

Απρίλιος 2015 

01/05/15 Πρόδρομος Δείκτης ΙSM Μεταποίησης Απρίλιος 2015 
01/05/15 Δαπάνες Κατασκευών Μάρτιος 2015 

 
ΕΥΡΩΖΩΝΗ 

 
21/04/15 Στοιχεία για το Δημόσιο Χρέος & Έλλειμμα 2014 (1η κοινοποίηση) 
22/04/15 Πρόδρομος Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Απρίλιος 2015 (1η εκτ.) 
23/04/15 Πρόδρομος Επιχειρηματικός Δείκτης PMI (σύνθετος) Απρίλιος 2015(1η εκτ.) 
23/04/15 Στοιχεία για το Δημόσιο Έλλειμμα Δ΄ Τρίμηνο 2014 
29/04/15 Πρόδρομος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος  Απρίλιος 2015 
29/04/15 Προσφορά Χρήματος & Πιστωτική Επέκταση Μάρτιος 2015 
30/04/15 Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Απρίλιος 2015 (1η εκτ.) 
30/04/15 Ποσοστό Ανεργίας Μάρτιος 2015 

 
ΕΛΛΑΔΑ 

 

21/04/15 
Τριμηνιαίοι Μη Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί 

Γενικής Κυβέρνησης 
Δ΄ Τρίμηνο 2014 

28/04/15 
Τριμηνιαίοι Μη Χρηματοπιστωτικοί Λογαριασμοί 

Θεσμικών Τομέων 
Δ΄ Τρίμηνο 2014 

29/04/15 Πρόδρομος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος  Απρίλιος 2015 
30/05/15 Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο Φεβρουάριος 2015 
30/05/15 Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία . Μάρτιος 2015 
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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 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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