
 

 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  2014  

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 

 

Το β΄ τρίμηνο του 2014, επιβραδύνεται στο -0,3% ο ρυθμός ύφεσης της 
ελληνικής οικονομίας ενώ ταυτόχρονα σύμφωνα με εκτιμήσεις μας το 
ΑΕΠ κινήθηκε με οριακά θετικό ρυθμό μεταβολής σε τριμηνιαία βάση 
(+0,2% QoQ). Επίσης στα μέσα Αύγουστου εγκρίθηκε η εκταμίευση 
πόσου €1 δισ. από το EFSF ενώ ταυτόχρονα ολοκληρώθηκαν στο Παρίσι 
οι επαφές της ελληνικής πλευράς με την Τρόικα, οι οποίες αναμένεται 
να συνεχιστούν στην Αθήνα στα τέλη Σεπτεμβρίου. Τέλος, η εκτέλεση 
του προϋπολογισμού βαίνει σε επίπεδα καλύτερα του στόχου ενώ τον 
Ιούνιο το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών 
διευρύνθηκε στα €1.4 δισ. έναντι €898 εκατ. τον Ιούνιο του 2013.  
 
 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

 

Σε σημαντικές αποφάσεις για την περαιτέρω χαλάρωση της 
νομισματικής πολιτικής της προχώρησε η ΕΚΤ για την αντιμετώπιση του 
ανησυχητικά χαμηλού πληθωρισμού και της υποτονικής οικονομικής 
δραστηριότητας. Μείωσε το παρεμβατικό επιτόκιο κατά 10μβ στο 
0,05% και το επιτόκιο της καταθετικής διευκόλυνσης στο -0,20%, 
εξαντλώντας το εύρος των «συμβατικών»  μέτρων που μπορούσαν να 
ληφθούν. Στη συνέχεια, προβαίνει στην υιοθέτηση «μη συμβατικών» 
μέτρων, καθώς αποφάσισε να πραγματοποιήσει (ξεκινώντας από τον 
Οκτώβριο) την αγορά τιτλοποιημένων δανείων (ABSs) και 
καλυμμένων ομολογιών. Σε συνδυασμό με την πραγματοποίηση των 
στοχευμένων πράξεων παροχής μακροπρόθεσμης ρευστότητας 
(TLTROs),  το μέγεθος του ισολογισμού της ΕΚΤ αναμένεται να 
αυξηθεί, ώστε να ανέλθει (ή ενδεχομένως και να ξεπεράσει) το 
μέγεθος που είχε διαμορφωθεί στις αρχές του 2012 (περίπου 3 τρισ.  
ευρώ). Στα ABSs δεν θα υπάρχει η εξαίρεση των στεγαστικών δανείων 
όπως στα TLTROs. Αναφορικά,  με την αμερικανική οικονομία,  οι 
πρόδρομοι δείκτες διαμορφώνονται πλέον σε τόσο υψηλά επίπεδα, 
που καταδεικνύουν ισχυρή δυναμική, ενώ ο ρυθμός μεγέθυνσης του β’ 
τριμήνου (4,2%) ξεπέρασε αισθητά τις εκτιμήσεις. Έως το τέλος του 
2014, εκτιμάμε με βεβαιότητα ότι το ποσοστό ανεργίας θα έχει 
υποχωρήσει υπό του 6,0%.            
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ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
ΕΛΛΑΔΑ 

· Εγκρίθηκε η εκταμίευση υπο-δόσης €1 δισ. από τον EFSF. 
· Άντληση από το ελληνικό Δημόσιο ποσού €3,7 δισ. περίπου μέσω 

ΕΓΕΔ 13 & 26 εβδ.  
· Καλύτερο του στόχου το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού 

και πρωτογενές πλεόνασμα το επτάμηνο του 2014. 
· Μείωση του ΑΕΠ κατά 0,3% το β΄ τρίμηνο του 2014. Στο +0,2% η 

μεταβολή σε τριμηνιαία βάση. 
· Στο -0,7% ο πληθωρισμός τον Ιούλιο. 
· Στο 27,2% το ποσοστό ανεργίας το Μάιο. 
· Ελαφρά μείωση του δείκτη οικονομικού κλίματος τον Αύγουστο. 
· Υποχώρηση του δείκτη βιομηχανικής παραγωγής αλλά αύξηση του 

κύκλου εργασιών στη μεταποίηση τον Ιούνιο. 
· Μείωση στους δείκτες τιμών εισαγωγών και παραγωγού στη 

βιομηχανία. 
· Άνοδος του δείκτη κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο τον 

Ιούνιο. 
· Άνοδος του αριθμού των νέων οικοδομικών αδειών. 
· Στα €1.373 εκατ. το πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών τον Ιούνιο. Στα €1.107 εκ. η καθαρή εκροή στο 
ισοζύγιο χρηματοοικονομικών συναλλαγών.  

· Στο -3,7% ο ρυθμός μείωσης της τραπεζικής χρηματοδότησης τον 
Ιούλιο. 

 
Στις 13  Αυγούστου εγκρίθηκε και την επομένη εκταμιεύθηκε από τον 
EFSF η τελευταία υπο-δόση ύψους €1 δισ. από το σύνολο των €8,3  δισ.  
που προέβλεπε η απόφαση του Eurogroup της 1η Απριλίου, καθώς 
εκπληρώθηκαν τα συνδεόμενα με αυτήν προαπαιτούμενα. Η ημερομηνία 
λήξης ορίζεται στις  14.08.2053 και το σύνολο των δανείων από τον EFSF 
ανέρχεται πλέον στα €141,8 δισ. με το συνολικό ποσό εκταμιεύσεων από 
διακρατικά, EFSF και IMF να ανέρχεται πλέον στα €226,7 δισ.  
 
Επίσης το ελληνικό Δημόσιο άντλησε με δημοπρασίες εντόκων 
γραμματίων (ΕΓΕΔ) κεφάλαια ύψους €3,7 δισεκ. Με τη συμμετοχή των 
Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες 
δημοπρασίες: (α) Στις 5 Αυγούστου ΕΓΕΔ 26 εβδ. ύψους €625 εκατ. Έγινε 
συνολικά αποδεκτό ποσό ύψους €1 δισ. με απόδοση 2,02% (Συντελ. 
κάλυψης  3,03 φορές). (β) Στις 12 Αυγούστου ΕΓΕΔ 13 εβδ. ύψους €1 δισ. 
Έγινε συνολικά αποδεκτό ποσό ύψους €1,6 δισ. με απόδοση 1,75% 
(Συντελ. κάλυψης  2,61 φορές) (γ) Στις 2 Σεπτεμβρίου ΕΓΕΔ 26 εβδ. ύψους 
€875 εκατ. Έγινε αποδεκτό ποσό ύψους €1.137,5 εκατ. με απόδοση 2,0%, 
ενώ θα μπορούσαν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές 
προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την 
Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2014 (Συντελ. κάλυψης  2,5 φορές). 
 
Την περίοδο Ιαν – Ιουλ. 2014, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία, το 
έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκε στα €1,7 δισεκ. 
(στόχος:  -€3,4  δισ.)  ενώ ταυτόχρονα επιτεύχθηκε πρωτογενές 
πλεόνασμα.  Ειδικότερα την περίοδο αυτή καλύτερη του στόχου ήταν η 
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ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
 

 

 
 

Σημειώσεις: (1) Στόχοι όπως αποτυπώνονται στον Προϋπολογισμό οικ. έτους 2014. (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 

πορεία του τακτικού προϋπολογισμού ενώ οριακά κατώτερο του στόχου 
(€47  εκατ.)  ήταν το πλεόνασμα του ΠΔΕ. Στο Τακτικό Προϋπολογισμό 
σημειώνεται σημαντική μείωση στις δαπάνες (κατά €1.220 εκατ.) αλλά και 
αύξηση των καθαρών εσόδων (κατά €451εκατ.)  παρά τις αυξημένες 
επιστροφές φόρων (κατά €262 εκατ). Τα υψηλότερα έσοδα προ 
επιστροφών (κατά €713 εκατ)  έναντι του στόχου προήλθαν κυρίως από το 
φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων (κατά €555  εκατ.),  τα λοιπά μη 
φορολογικά έσοδα (κατά €320 εκατ.) και τους λοιπούς άμεσους φόρους 
(κατά €212 εκατ.). Αντίθετα κατώτερα του στόχου ήταν  κυρίως τα έσοδα 
από τη φορολογία της περιουσίας (κατά €246  εκατ.)  και το φόρο 
εισοδήματος ειδικών κατηγοριών (κατά €178 εκατ.). Σημειώνεται ωστόσο 
ότι με βάση το ΥΠΟΙΟ η αύξηση των εσόδων θα ήταν μεγαλύτερη εάν είχε 
πραγματοποιηθεί, όπως αρχικά προβλεπόταν, η καταβολή του Ενιαίου 
Φόρου Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)  έως τα τέλη Ιουλίου.  Από την  πλευρά των 
δαπανών, η μείωση προήλθε κυρίως από τις πρωτογενείς δαπάνες (κατά 
€880 εκατ.) και δευτερευόντως από τα εξοπλιστικά προγράμματα και τους 
καθαρούς τόκους (κατά €144 εκατ. έκαστο). Τέλος, στο ΠΔΕ η υπέρβαση 
του στόχου στις δαπάνες (κατά €247 εκατ.) καλύφθηκε εν μέρει από 
αυξημένα έσοδα (κατά €200 εκατ.).  
 
Σύμφωνα με τη δεύτερη εκτίμηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ, το β΄ τρίμηνο του 2014, το 
πραγματικό ΑΕΠ υποχώρησε σε ετήσια βάση κατά 0,3% (αρχικά: -0,2%) 
έναντι -4,0% το β΄ τρίμηνο του 2013 (μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία). 

ΑΕΠ (ετήσια % μεταβολή)) 

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

 

2013 2014 2013

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

ΜΠΔΣ 2015-
2018

Προϋπολογισμός (3)

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

Καθαρά έσοδα 26,851 26,240 -611 25,789 451 48,423 50,783 49,693

Έσοδα προ επιστροφών φόρων 27,686 28,242 556 27,529 713 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 900 2,002 1,102 1,740 262 3,105 3,136 2,789

Δαπάνες 30,597 28,302 -2,295 29,522 -1,220 51,809 49,742 49,448
Πρωτογενείς δαπάνες 25,116 23,648 -1,468 24,528 -880 44,230 42,612 41,946

Εξοπλιστικά Προγράμματα (σε ταμειακή βάση) 136 106 -30 250 -144 529 533 583

Καταπτώσεις εγγυήσεων  737 495 -242 536 -41 879 642 699

σε φορείς εντός της γενικής κυβέρνησης (καθαρή βάση) 439 390 -49 411 -21 514 439 466

σε φορείς εκτός της γενικής κυβέρνησης 299 105 -194 125 -21 365 203 233

Τόκοι (σε καθαρή βάση) 4,484 4,016 -468 4,160 -144 6,044 5,900 6,150

Προμήθεια εκταμίευσης δανείων στο EFSF 124 37 -87 48 -11 127 55 70

Έλλειμμα(-) ή Πλεόνασμα (+) Τ.Π. -3,746 -2,062 1,684 -3,733 1,671 -3,386 1,041 245

ΠΔΕ

Έσοδα 3,937 3,290 -647 3,090 200 4,595 5,152 5,002

Δαπάνες 2,120 2,965 845 2,718 247 6,650 6,800 6,800

Έλλειμμα(-) ή Πλεόνασμα (+) Π.Δ.Ε. 1,817 325 -1,492 372 -47 -2,055 -1,648 -1,798

0 0 0

Ισοζύγιο Κρατικού Προυπολογισμού -1,929 -1,736 193 -3,360 1,624 -5,441 -607 -1,553

Πρωτογενές Αποτέλεσμα Κρατικού Προυπολογισμού 2,555 2,279 -276 800 1,479 603 5,293 4,597

Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού 2014

εκατ. € (τροποποιημένη ταμειακή βάση) Διαφορά

Ιαν.Ιούλ. 2014 2014

Εξέλιξη ΑΕΠ & κύριων συνιστωσών του σε σταθερές τιμές  (%) 

(σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγ.έτους) 
β΄ τρ. 

13 
α΄ τρ. 

14 
β΄ 

τρ.14 

Πραγματικό ΑΕΠ  -4,0 -1,1 -0,3 

Τελική καταναλωτική δαπάνη -6,4 -0,1 0,0 

      - Νοικοκυριών & ΜΚΙΕΝ -6,6 0,1 0,0 

      -Γενικής Κυβέρνησης -5,5 -0,9 0,0 

Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου -18,0 -11,9 -4,1 

       -Ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου -11,5 -7,9 -0,8 

Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 1,6 5,4 5,3 

Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών -11,1 2,2 4,6 

Εξωτερικό εμπόριο (δισεκ. €) -0,038 -2,7 0,038 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.       
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ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
 

Ωστόσο σύμφωνα με εκτιμήσεις μας το ΑΕΠ σε εποχικά εξομαλυμένη 
βάση κινήθηκε με οριακά θετικό ρυθμό μεταβολής σε τριμηνιαία βάση 
(+0,2% QoQ), αποτελώντας ένδειξη σταθεροποίησης της οικονομίας. Σε 
ετήσια βάση η κατανάλωση διατηρήθηκε στα αντίστοιχα επίπεδα του 
2013 ενώ επιβραδύνθηκε ο ρυθμός μείωσης του ακαθάριστου 
σχηματισμού παγίου κεφαλαίου, υποδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο 
οριακή μεταβολή της εγχώριας ζήτησης (-0,1%  ΥοΥ)  έναντι πτώσης κατά 
7,1% ΥοΥ το β’ τριμ. του 2013. Αντίθετα, αρνητικά στην μεταβολή του ΑΕΠ 
συνέβαλε η μείωση των αποθεμάτων. Στο εξωτερικό εμπόριο 
καταγράφεται οριακό πλεόνασμα (κατά €38 εκατ) καθώς η αύξηση των 
εξαγωγών (κατά €572 εκατ.) υπερκέρασε την άνοδο των εισαγωγών (κατά 
€497  εκατ.).  Σε τρέχουσες τιμές η μείωση του ΑΕΠ διαμορφώθηκε στο        
-2,6% (αρχικά: -2,5%) έναντι -6,0% το β΄ τρίμ. του 2013 υποδηλώνοντας 
αρνητικό αποπληθωριστή. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι σύμφωνα με την 
ΕΛ.ΣΤΑΤ, τα ανωτέρω στοιχεία δεν πρέπει να εκληφθούν ως οριστικά 
καθώς βρίσκεται εν εξελίξει η διαδικασία αναθεώρησής τους η οποία 
προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος μηνός. 
 
Τον Ιούλιο ο πληθωρισμός διατηρείται σε αρνητικά επίπεδα φθάνοντας 
το -0,7% (Ιουν.14  -1,1%  ,  Ιούλ.13:  -0,7%).  Σε σχέση με πέρυσι,  πτωτικά 
κινήθηκαν οι τιμές της πλειονότητας των επιμέρους ομάδων αγαθών και 
υπηρεσιών, με εξαίρεση τις τιμές στις ομάδες «υγεία», «μεταφορές» και 
«επικοινωνίες» όπου καταγράφεται αύξηση του δείκτη τιμών έναντι 
πτώσης ένα χρόνο πριν και στα «αλκοολούχα ποτά και καπνό»  (2,0%,  
Ιουλ. 13: 2,6%). 
 
Σύμφωνα με εποχικά εξομαλυμένα στοιχεία, το ποσοστό ανεργίας 
υποχώρησε το Μάιο στο 27,2%  έναντι 27,3%  τον Απρίλιο και 27,7%  το 
Μάιο του 2013. Ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός της χώρας 
παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητος στα αντίστοιχα περσινά επίπεδα 
ωστόσο η μείωση του πληθυσμού (ηλικίας 15-74  ετών)  κατά 0,6%  
σηματοδότησε πτώση του εργατικού δυναμικού.  Στο πλαίσιο αυτό 
περιορίζεται τόσο ο αριθμός των απασχολούμενων (-0,2% ΥοΥ) όσο και 
αυτός των ανέργων (-2,9% ΥοΥ).  
 
Τον Αύγουστο ο δείκτης οικονομικού κλίματος υποχώρησε στις 101,9 
μνδ. από 102,6 μνδ. τον Ιούλιο. Εντούτοις, από τον Μάιο του 2014 ο 
δείκτης υπερβαίνει το μακροχρόνιο μέσον όρο του ενώ ταυτόχρονα 
βρίσκεται σε επίπεδο ανώτερο αυτού της Ευρωζώνης (Αύγ. 14: 100,6 μνδ). 
Η πτώση του δείκτη οφείλεται σε μείωση του δείκτη εμπιστοσύνης στους 
καταναλωτές και προσδοκιών στις κατασκευές και τη βιομηχανία.  
Αντίθετα, αυξήθηκαν οι δείκτες προσδοκιών στις υπηρεσίες και το λιανικό 
εμπόριο. Αναλυτικότερα, έντονα αρνητικός παρέμεινε ο δείκτης 
εμπιστοσύνης καταναλωτών (-54,7 μνδ., Ιούλ. 14: -51,0 μνδ.),  καθώς οι 
καταναλωτές διατυπώνουν αρνητικότερες προσδοκίες για την οικονομική 
κατάσταση του νοικοκυριού τους και τη γενικότερη κατάσταση της 
οικονομίας τους επόμενους 12 μήνες και εμφανίζονται περισσότερο 
απαισιόδοξοι  αναφορικά με την εξέλιξη της ανεργίας και την πρόθεσή  
τους  για  αποταμίευση. Στις κατασκευές ο σχετικός  δείκτης  προσδοκιών 

Πληθωρισμός 
 

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

Ποσοστό ανεργίας (%) 
 

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

Δείκτης Οικονομικού Κλίματος (sa) 

Πηγή: European Commission, DG ECFIN 

Δείκτης κύκλου εργασιών στη μεταποίηση 
(ετήσια % μεταβολή) 

 
Σκοπός του ΔΚΕ είναι η μέτρηση της δραστηριότητας της 
βιομηχανίας στην αγορά σε όρους αξίας και 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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 διαμορφώθηκε  στις -21,1  μνδ.  (Ιούλ.  14:  -19,6  μνδ.),  ως απόρροια των 
αρνητικών εκτιμήσεων για το επίπεδο εργασιών, τάση που όμως δεν 
φαίνεται να αποτυπώνεται στις προβλέψεις για την απασχόληση οι 
οποίες βελτιώνονται. Ο δείκτης στη βιομηχανία περιορίστηκε αλλά 
παρέμεινε σε θετικό έδαφος (0,3  μνδ.,  Ιούλ.  14:  1,5  μνδ.).  Προς τα κάτω 
κινήθηκαν οι εκτιμήσεις για το επίπεδο παραγγελιών και σε συνδυασμό 
με την ενδεχόμενη αύξηση των αποθεμάτων οδήγησαν σε 
μετριοπαθέστερα θετικές προβλέψεις για την πορεία της παραγωγής 
βραχυπρόθεσμα. Αντίθετα, ο δείκτης προσδοκιών στις υπηρεσίες 
αυξήθηκε στις 22,3  μνδ.  (Ιούλ.  14:  19,7  μνδ.).  Οι επιχειρήσεις αν και 
διατηρούν μια πιο μετριοπαθή στάση ως προς το επίπεδο της 
επιχειρηματικής τους κατάστασης εμφανίζονται πιο αισιόδοξες για το 
επίπεδο της ζήτησης. Η άνοδος του δείκτη προσδοκιών στο λιανικό 
εμπόριο (6,6  μνδ.,  Ιούλ.  14:  4,8  μνδ.)  συνδέεται με την ενδεχόμενη 
ρευστοποίηση των αποθεμάτων τους αλλά και με τις θετικότερες 
προσδοκίες τους για αύξηση των πωλήσεων βραχυπρόθεσμα. Ωστόσο 
αρνητικές είναι οι εκτιμήσεις τους για την τρέχουσα πορεία των 
πωλήσεων.  
 
 
Σχετικά με τις εξελίξεις σε επιμέρους τομείς της οικονομίας, βάσει 
στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ: 
 

· Τον Ιούνιο ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής υποχώρησε κατά 
6,7% ΥοΥ έναντι προ έτους ανόδου 2,3%. Στην εξέλιξη αυτή 
συνέβαλε κυρίως η μείωση του δείκτη σε «ηλεκτρισμό» (-18,2%, 
Ιούν. 13: -5,2%) και στη «μεταποίηση» (-3,6%, Ιούν. 13: 5,7%). 
Ωστόσο για την μεταποίηση σημειώνουμε ότι σε όρους αξίας 
καταγράφεται αύξηση του δείκτη κύκλου εργασιών κατά 11,6% 
έναντι μείωσης 6,1% τον Ιούνιο του 2013.  Σε επίπεδο αγορών η 
άνοδος του δείκτη κύκλου εργασιών στην εγχώρια αγορά ήταν 
της τάξεως του 4,6% (Ιουν. 13: -9,2% ΥοΥ) και στις αγορές 
εξωτερικού της τάξεως του 21,7% (  Ιουν.  13’:-1,6%ΥοΥ).  Από την 
πλευρά των τιμών,  τον Ιούνιο ο δείκτης τιμών εισαγωγών στη 
βιομηχανία μειώθηκε κατά 0,8%  ΥοΥ,  (Ιουν.  13’:  -0,7%)  ενώ τον 
Ιούλιο ο δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία υποχώρησε 
κατά 0,3% YoY (Ιούλ. 13: -0,5% YoY). Ο δείκτης τιμών παραγωγού 
εγχώριας αγοράς παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητος (0,0%, 
Ιούλ. 13: -0,3 ΥοΥ) ενώ ο δείκτης εξωτερικής αγοράς κατέγραψε 
πτώση 1,5% YoY  (Ιούλ.13: -1,4% YoY). 

 
· Τον Ιούνιο, ο δείκτης κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο 

(εκτός καυσίμων και λιπαντικών) κινήθηκε ανοδικά (0,2%  YoY,  
Ιούν. 13: -8,5 YoY). Με δεδομένο το αρνητικό επίπεδο 
πληθωρισμού τον Ιούνιο ο αντίστοιχος δείκτης όγκου καταγράφει 
αύξηση της τάξεως του 2,2% ΥοΥ (Ιούλ.13: -8,8% YoY). 

 
 

Επίπτωση από τους επιμέρους δείκτες στην ετήσια 
μεταβολή του Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής 

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Piraeus Bank Research 
 Σκοπός του ΔΒΠ είναι η σύγκριση του μεγέθους  (όγκου) 
της εκάστοτε τρέχουσας μηνιαίας παραγωγής προς την 
αντίστοιχη παραγωγή μιας δεδομένης σταθερής περιόδου, 
η οποία λαμβάνεται ως βάση. 
 

 

 

 

Δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία        
(ετήσια % μεταβολή) 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

 Δείκτης κύκλου εργασιών & όγκου στο  
λιανικό εμπόριο (YoY%) 

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 
Σημείωση: Ο Δείκτης Όγκου προκύπτει από τον αποπλη-
θωρισμό του δείκτη κύκλου εργασιών, χρησιμοποιώντας 
για το σκοπό αυτό,  ως αποπληθωριστή,  το Δείκτη Τιμών 
Καταναλωτή. 
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· Το Μάιο ο αριθμός των νέων οικοδομικών αδειών κατέγραψε 
οριακή άνοδο κατά 1,2%ΥοΥ (Μάι.’13: -50,1%) ενώ η αντίστοιχη 
επιφάνεια (m2) αυξήθηκε κατά 10,2% (Μάι.’13: -57,9%).  

 

Τον Ιούνιο, το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών 
διευρύνθηκε στα €1.373 εκατ. έναντι €898 εκατ. τον Ιούνιο του 2013. Η 
εξέλιξη αυτή οφείλεται στη σημαντική διεύρυνση του πλεονάσματος των 
ισοζυγίων υπηρεσιών (κατά €394 εκατ.) και τρεχουσών μεταβιβάσεων 
(κατά €138 εκ.) καθώς και στη συρρίκνωση του ελλείμματος του ισοζυγίου 
εισοδημάτων (κατά €150 εκατ.). Αντίθετα το εμπορικό έλλειμμα 
διευρύνθηκε κατά €208 εκατ. αποκλειστικά λόγω του ελλείμματος στο 
ισοζύγιο πλοίων. 

Με βάση αναλυτικά προσωρινά στοιχεία για τον τουρισμό, το πλεόνασμα 
στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο τον Ιούνιο του 2014 έφτασε τα €1.784 εκατ. 
έναντι €1.528 εκατ. τον Ιούνιο του 2013. Ειδικότερα, οι ταξιδιωτικές 
εισπράξεις (συμπεριλ. οι εισπράξεις από κρουαζιέρες) αυξήθηκαν κατά 
€278  εκατ.  σε ετήσια βάση,  ενώ οι ταξιδιωτικές πληρωμές ήταν 
υψηλότερες κατά μόλις €22  εκατ.  Σύμφωνα με την ΤτΕ η αύξηση των 
ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται κυρίως στην αύξηση των αφίξεων 
κατά 13,7%  και της μέσης κατά ταξίδι δαπάνης κατά 2,5%.  Επίσης 
υπολογίζεται ότι οι καθαρές ταξιδιωτικές εισπράξεις συνέβαλαν κατά 71% 
στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες και υπερκάλυψαν 
το εμπορικό έλλειμμα (138,6%). 

Καθαρή εκροή €1.107 εκ. εμφάνισε τον Ιούνιο το ισοζύγιο 
χρηματοοικονομικών συναλλαγών έναντι καθαρής εκροής €922 εκατ. τον 
Ιούνιο του 2013. Πιο αναλυτικά, οι άμεσες επενδύσεις από μη κατοίκους 
κατέγραψαν καθαρή εισροή (αύξηση) ύψους €55 εκατ., με σημαντικότερη 
συναλλαγή (εισροή €85,3 εκ.) την πώληση στην εταιρεία επενδύσεων 
Wellington (ΗΠΑ) μετοχών της  Eurobank Properties που κατείχε η 
Eurobank.  Οι επενδύσεις χαρτοφυλακίου παρουσίασαν καθαρή εκροή 
€531 εκατ. λόγω αύξησης (εκροή) των τοποθετήσεων κατοίκων σε 
ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού αλλά και αύξησης 
(εισροή) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε μετοχές ελληνικών 
επιχειρήσεων καθώς και σε ομόλογα και ΕΓΕΔ. Οι ''λοιπές'' επενδύσεις, 
εμφάνισαν καθαρή εκροή €668 εκατ. καθώς παρατηρήθηκε μείωση 
(εκροή) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην 
Ελλάδα, καθαρή αύξηση (εισροή) των δανειακών υποχρεώσεων του 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα προς μη κατοίκους και μείωση (εισροή) των 
τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό..  

Τέλος, μεγάλη βελτίωση παρουσίασε το ισοζύγιο κεφαλαιακών 
μεταβιβάσεων εμφανίζοντας πλεόνασμα €407 εκ. (Ιούν. 13: €-11 εκ.). 

Ελαφρά επιτάχυνση παρουσίασε τον Ιούλιο ο ρυθμός μείωσης της 
τραπεζικής χρηματοδότησης του εγχώριου ιδιωτικού τομέα και 
διαμορφώθηκε στο -3,7% YoY (Ιούν. 14: -3,5%).  

 

Ελλάδα: Ισοζύγιο Πληρωμών (δισεκ. €) 

 

Ιαν.-
Ιούν. 
13 

Ιαν.-
Ιούν. 
14 

Ιούνιος 
13 

Ιούνιος 
14 

Τρεχουσών 
Συναλλαγών 

-2,42 -1,12 0,90 1,37 

Εμπορικό -8,27 -9,04 -1,08 -1,29 

Ισοζύγιο καυσίμων -3,62 -3,58 -0,36 -0,17 

Ισοζύγιο πλοίων -0,55 -1,58 0,00 -0,47 

Ισοζύγιο χωρίς 
καύσιμα & πλοία 

-4,10 -3,89 -0,72 -0,65 

Υπηρεσιών 5,61 6,83 2,12 2,51 

Εισοδημάτων -1,76 -1,36 -0,48 -0,33 

Τρεχουσών 
Μεταβιβ. 

1,99 2,45 0,34 0,47 

Κεφαλαιακών 
Μεταβιβ. 

1,11 1,84 -0,01 0,41 

Χρηματ/κών 
Συναλλαγών 

0,76 -0,42 -0,92 -1,11 

Άμεσες Επενδύσεις 0,28 0,64 -0,12 0,01 

Επενδύσεις 
Χαρτοφυλακίου 

-7,41 4,55 1,93 -0,53 

Λοιπές Επενδύσεις 7,96 -5,09 -2,67 -0,67 

Μεταβολή συναλ-
λαγμ. διαθεσίμων 

-0,07 -0,52 -0,06 0,08 

Τακτοποιητέα 
στοιχεία 

0,55 -0,31 0,03 -0,67 

 

Πηγή: ΤτΕ 

 

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

 Ιούλ.13 Ιούν. 14 Ιούλ. 14 

ΣΥΝΟΛΟ 

Υπόλοιπο χρηματοδ. 222.457 214.810 213.856 

(%) 12μηνη μεταβολή -4,0% -3,5% -3,7% 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Υπόλ. Χρηματοδ. 105.899 101.665 101.200 

(%) 12μηνη μεταβολή -4,6% -4,7% -4,9% 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΑΓΡΟΤΕΣ & ΑΤΟΜΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Υπόλ. χρηματοδ. 13.440 13.304 13.172 

(%) 12μηνη μεταβολή -0,8% 1,5% 0,2% 

ΙΔΙΩΤΕΣ & ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 

Υπόλ. χρηματοδ. 103.117 99.842 99.484 

(%) 12μηνη μεταβολή -3,7% -3,0% -2,9% 

1. Στεγαστικά    

Υπόλ. χρηματοδ. 72.252 70.613 70.363 

(%) 12μηνη μεταβολή -3,3% -3,2% -3,0% 

2. Καταναλωτικά    

Υπόλ. χρηματοδ. 29.233 27.744 27.639 

(%) 12μηνη μεταβολή -5,0% -2,7% -2,8% 

3. Λοιπά    

Υπόλ. χρηματοδ. 1.632 1.485 1.482 

(%) 12μηνη μεταβολή 2,3% -0,9% -0,4% 
 

Στα υπόλοιπα περιλαμβάνονται τα δάνεια και οι τοποθετήσεις σε εταιρικά 
ομόλογα, ανεξάρτητα από το αν έχουν τιτλοποιηθεί. Οι καθαρές ροές & 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 
· Περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής από την ΕΚΤ. 
· Μηδενική η ανάπτυξη του ΑΕΠ το β  ́τρίμηνο. 
· Υποχώρηση του πληθωρισμού στο 0,3% τον Αύγουστο. 
· Υποχώρηση του δείκτη οικονομικού κλίματος τον Αύγουστο. 
· Αμετάβλητο στο 11,5% το ποσοστό ανεργίας τον Ιούλιο. 
· Υποχώρηση των λιανικών πωλήσεων και της βιομηχανικής 

παραγωγής. 
 
Σε περαιτέρω μείωση των βασικών επιτοκίων σε νέο ιστορικά χαμηλό 
επίπεδο προχώρησε απρόσμενα στη χθεσινή συνεδρίασή του το Δ.Σ. της 
ΕΚΤ. Συγκεκριμένα, αποφάσισε να μειώσει το επιτόκιο: α) των πράξεων 
κύριας αναχρηματοδότησης κατά 10 μονάδες βάσης, στο 0,05%, β) της 
διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης κατά 10  μ.β.,  στο 0,30%  και γ)  
της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων κατά 10 μ.β., στο -0,20%.  
Παράλληλα, δημοσιοποιήθηκαν οι νέες μακροοικονομικές προβλέψεις 
της ΕΚΤ,  σύμφωνα με τις οποίες πραγματοποιήθηκε πτωτική 
αναθεώρηση του ρυθμού ανάπτυξης και του πληθωρισμού για το 2014.  
Στη συνέχεια, προβαίνει στην υιοθέτηση «μη συμβατικών» μέτρων, 
καθώς αποφάσισε να πραγματοποιήσει (ξεκινώντας από τον Οκτώβριο) 
την αγορά τιτλοποιημένων δανείων (ABSs) και καλυμμένων ομολογιών. 
 
Περαιτέρω εξασθένηση της ανάπτυξης στην Ευρωζώνη κατά το β  ́τρίμηνο 
και μάλιστα εντονότερη των προσδοκιών καταδεικνύουν τα 
προκαταρκτικά στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat. Ειδικότερα, το 
πραγματικό ΑΕΠ παρέμεινε αμετάβλητο σε σχέση με το α΄ τρίμηνο 
έναντι 0,1% που αναμενόταν. Από τις τέσσερεις μεγαλύτερες χώρες, 
συρρίκνωση καταγράφηκε στη Γερμανία (-0,2%), για πρώτη φορά από το 
δ΄ τρίμηνο του 2012 και την Ιταλία (-0,2%), σταθερότητα διαφαίνεται στη 
Γαλλία,  ενώ επιταχύνθηκε η ανάκαμψη στην Ισπανία (0,6%).  Σε ετήσια 
βάση,  ο ρυθμός ενίσχυσης επιβραδύνθηκε στο 0,7%  έναντι 1,0%  το α΄ 
τρίμηνο. 
 
Εντονότερη υποχώρηση από ό,τι αναμενόταν κατέγραψε τον Αύγουστο 
στην Ευρωζώνη ο δείκτης οικονομικού κλίματος που εξάγει η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. Συγκεκριμένα, διαμορφώθηκε στο 100,6 από 101,5 που γενικά 
αναμενόταν και 102,1  τον Ιούλιο αποτελώντας,  έτσι,  τη χαμηλότερη τιμή 
του 2014.  Όλοι οι επιμέρους δείκτες κατέγραψαν μικρή υποχώρηση με 
εντονότερη στο λιανικό εμπόριο (-2,3 μον.) και τη βιομηχανία (-1,5 μον.), 
ενώ ανάλογη πτώση εμφάνισε και ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης 
(-10,0,  Ιούλ 14:  -8,4).  Μικρότερη μείωση παρουσίασε ο δείκτης 
επιχειρηματικού κλίματος που διαμορφώθηκε στο 0,16  από 0,17  ένα 
μήνα πριν. Παρόλα ταύτα παρέμεινε για δέκατο διαδοχικό μήνα σε θετικό 
έδαφος.  
 

 

 
 

 

Πραγματικό ΑΕΠ 

 

 
Πρόδρομοι Δείκτες 

 

 
 

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
Σεπτ. 14 -0,4 0,9 1,6 1,9 1,4 0,6 1,1 1,4 2,4 2,3 2,3 2,4 11,9 11,6 11,2 10,8
Ιούν. 14 -0,4 1,0 1,7 1,8 1,4 0,7 1,1 1,4 2,4 2,6 2,6 2,8 11,9 11,8 11,5 11,0
Πηγή: ECB: September 2014 & June 2014 "Eurosystem Staff Macroeconomic Projections for the Euro Area".
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Επιβράδυνση, όμως, του ρυθμού ανάκαμψης της οικονομικής 
δραστηριότητας στην Ευρωζώνη αποτυπώνουν και τα στοιχεία για τον 
Αύγουστο του σύνθετου δείκτη PMI της εταιρείας Markit. Ειδικότερα, 
απώλεσε την άνοδο του Ιουλίου επιστρέφοντας στο επίπεδο του Ιουνίου 
(στο 52,5 από το 53,8) που αποτελεί τη χαμηλότερη τιμή από τον 
περασμένο Δεκέμβριο. Πτωτικά κινήθηκαν όλοι οι επιμέρους δείκτες, με 
των υπηρεσιών να διαμορφώνεται στο 53,1 (Ιούλ: 54,2) και της 
μεταποίησης στο 50,7 (Ιούλ. 51,8). Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι σε 
επίπεδο διμήνου ο σύνθετος δείκτης παραμένει πλησίον της μέσης τιμής 
του β’ τριμήνου (53,1 έναντι 53,4). 
 
Περαιτέρω υποχώρηση στο 0,3% σε ετήσια βάση (Ιούλ. 14: 0,4%) 
εμφάνισε τον Αύγουστο ο πληθωρισμός (ΕνΔΤΚ) σύμφωνα με τα 
προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat, τη χαμηλότερη τιμή από τον 
Οκτώβριο του 2009. Η εξέλιξη αυτή ήταν απόρροια κυρίως των 
μειωμένων τιμών ενέργειας, ενώ ανοδικά κινήθηκαν οι τιμές των 
υπηρεσιών και των εκτός της ενέργειας βιομηχανικών αγαθών. Ως εκ 
τούτου, ο δομικός πληθωρισμός (δηλαδή αφαιρουμένων των τροφίμων/ 
αλκοολούχων ποτών/καπνού και της ενέργειας) αυξήθηκε οριακά στο 
0,9%  από 0,8%  τον Ιούλιο.  Παράλληλα,  αμετάβλητο στο 11,5% (σε 
εποχικά προσαρμοσμένη βάση) παρέμεινε τον Ιούλιο το ποσοστό 
ανεργίας (Ιούλ. 13: 11,9%). Ο αριθμός των ανέργων εκτιμάται στα 18,41 
εκατ. άτομα, περίπου όσο ήταν και τον Ιούνιο, αλλά μειωμένος κατά 725 
χιλ. άτομα σε σχέση με τον περυσινό Ιούλιο. 
 
Υποχώρηση κατέδειξαν τα πιο πρόσφατα στοιχεία για την εξέλιξη τόσο 
των λιανικών πωλήσεων όσο και της βιομηχανικής παραγωγής. 
Ειδικότερα, βάσει των εποχικά εξομαλυμένων στοιχείων, οι λιανικές 
πωλήσεις μετά από έξι μήνες σε θετικό έδαφος μειώθηκαν τον Ιούλιο 
κατά 0,4%  σε μηνιαία βάση (Ιούν.  14:  0,3%),  περίπου όσο αναμενόταν,  
αποτελώντας αποθαρρυντική ένδειξη για την εξέλιξη του ΑΕΠ κατά το γ΄ 
τρίμηνο.  Η υποχώρηση οφείλεται κατά κύριο λόγο στις χαμηλότερες 
πωλήσεις τροφίμων, ποτών και προϊόντων καπνού. Σημειώνεται ότι το β΄ 
τρίμηνο του 2014  οι λιανικές πωλήσεις ήταν αυξημένες κατά 0,3%  σε 
σχέση με αυτές του α΄ τριμήνου (α΄ τρ. 14/δ΄ τρ. 13: 0,6%).  Απροσδόκητη 
κάμψη σημείωσε τον Ιούνιο η βιομηχανική παραγωγή (εξαιρουμένων των 
κατασκευών) καθώς υποχώρησε κατά 0,3% σε μηνιαία βάση έναντι 
ανόδου 0,4% που ήταν η μέση εκτίμηση της αγοράς και υποχώρησής της 
κατά 1,1% το Μάιο. Επομένως, το β΄ τρίμηνο του 2014  η βιομηχανική 
παραγωγή παρέμεινε αμετάβλητη σε σχέση με αυτήν του α΄ τριμήνου 
(α΄ τρ. 14/δ΄ τρ. 13: 0,2%). Ταυτόχρονα, πτωτικά κινήθηκε και η 
κατασκευαστική δραστηριότητα καθώς, βάσει των εποχικά προσαρμο-
σμένων στοιχείων, η παραγωγή στις κατασκευές περιορίστηκε τον Ιούνιο 
κατά 0,7% σε μηνιαία βάση (Μάι 13: -1,4%) και κατά -2,3% σε ετήσια (Μάι 
13: 4,4%). 
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Συρρίκνωση,  όμως,  καταγράφηκε τον Ιούνιο και στο πλεόνασμα του 
εμπορικού ισοζυγίου της Ευρωζώνης. Συγκεκριμένα, βάσει των εποχικά 
εξομαλυμένων στοιχείων,  μειώθηκε στα €13,8  δισ.  από €15,2  δισ.  ένα 
μήνα πριν, αποτελώντας το χαμηλότερο από τον Ιανουάριο. Η εξέλιξη 
αυτή ήταν απόρροια της ανόδου των εισαγωγών (0,5%) και της 
υποχώρησης των εξαγωγών (-0,5%). Το εμπορικό πλεόνασμα αυξήθηκε το 
β΄ σε σχέση με το α΄ τρίμηνο κατά 1,5% λόγω των αυξημένων εξαγωγών 
και των σταθερών εισαγωγών.  
 
Ελαφρά επιτάχυνση κατέγραψε τον Ιούλιο ο ρυθμός αύξησης της 
ποσότητας χρήματος στην Ευρωζώνη. Συγκεκριμένα, βάσει του ορισμού 
Μ3, η ποσότητα χρήματος αυξήθηκε κατά 1,8% ετησίως (Ιούν. 14: 1,6%), 
ενώ βάσει του στενότερου ορισμού Μ1  κατά 5,6%  (Ιούν.  14:  5,4%). Την 
ίδια περίοδο, οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα κινήθηκαν ανοδικά σε 
αντίθεση με την τραπεζική χρηματοδότησή του που συνέχισε να 
μειώνεται αλλά με επιβραδυνόμενο ρυθμό. Αναλυτικότερα, σε σχέση με 
τον Ιούνιο,  αυξημένες κατά €13  δισ.  ήταν οι καταθέσεις τόσο των 
νοικοκυριών όσο και των επιχειρήσεων (εκτός του χρηματοπιστωτικού 
τομέα) και ο ετήσιος ρυθμός ανόδου τους διαμορφώθηκε στο 1,8% (Ιούν. 
14: 2,0%) και στο 5,9% (Ιούν.  14: 6,0%) αντίστοιχα.  Αντίθετα,  η τραπεζική 
χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα μειώθηκε τον Ιούλιο κατά 1,6% σε 
ετήσια βάση έναντι -1,8% τον Ιούνιο. Ωστόσο, εάν συνυπολογιστούν οι 
τιτλοποιήσεις και οι πωλήσεις δανείων ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής 
διαμορφώνεται σε -1,0% από -1,1% αντίστοιχα. Ειδικότερα, ο δανεισμός 
των επιχειρήσεων περιορίστηκε κατά περίπου 2,3%,  δηλαδή όσο και τον 
Ιούνιο και των νοικοκυριών κατά -0,5%  (ή άνοδος κατά 0,5%  εάν 
συνυπολογιστούν οι πωλήσεις δανείων και τα τιτλοποιημένα)  από -0,6%  
(ή 0,5%) τον Ιούνιο αντίστοιχα. 
 
Θετική εξέλιξη αποτέλεσε για την Ιρλανδία η πρόσφατη αναβάθμιση της 
πιστοληπτικής αξιολόγησής της από τη Fitch κατά μία βαθμίδα, από 
«ΒΒΒ+» σε «Α-», με προοπτική «σταθερή». Σύμφωνα με τον οίκο η 
αναβάθμιση ήταν αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, της συνέχισης της 
προσπάθειας δημοσιονομικής εξυγίανσης, των βελτιωμένων συνθηκών 
χρηματοδότησης, της αξιοσημείωτης μείωσης της ανεργίας που επιδρά 
θετικά στα υψηλά χρεωμένα νοικοκυριά, στα δημόσια οικονομικά και 
στην αγορά ακινήτων,  ενώ βελτιωμένη εκτιμά την κατάσταση και στον 
τραπεζικό τομέα. Παράλληλα, εκτιμά πως θα ανακάμψει και η εσωτερική 
ζήτηση τροφοδοτούμενη από την ιδιωτική κατανάλωση και την επένδυση. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
Type equation here. 

ΗΠΑ 
· Στο 4,2% η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ το β΄ τρίμηνο του 2014. 
· Σημαντική αύξηση των πρόδρομων δεικτών τον Αύγουστο. 
· Άνοδος της βιομηχανικής παραγωγής και αμετάβλητες οι λιανικές 

πωλήσεις τον Ιούλιο. 
· Συρρίκνωση του ελλείμματος του κρατικού προϋπολογισμού κατά 

24,2% το διάστημα Οκτ.’13-Ιούλιος ’14. 
 
Σε επί τα βελτίω αναθεώρηση του ρυθμού ανάπτυξης του β΄ τριμήνου 
προχώρησε το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ. Συγκεκριμένα το 
πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 4,2%  σε σχέση με το αμέσως 
προηγούμενο τρίμηνο (ετησιοποιημένος ρυθμός) έναντι αρχικής 
εκτίμησης 4,0% και μείωσης κατά 2,1% το α΄ τρίμηνο. Στην ισχυρή αυτή 
άνοδο μεγαλύτερη συμβολή είχαν η κατανάλωση (1,69  μον.)  με 
προεξάρχουσα αυτήν των αγαθών και η μεταβολή των εταιρικών 
αποθεμάτων (1,39 μον.). Παράλληλα, θετικά συνεισέφεραν οι επενδύσεις 
παγίου κεφαλαίου (1,25 μον.) και οι δημόσιες δαπάνες (0,27 μον.). 
Αντίθετα, αρνητικά επέδρασαν οι καθαρές εξαγωγές (-0,43 μον.). Σε σχέση 
με το β΄ τρίμηνο του 2013,  το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,5%  (α΄ 
τρίμ. 14: 1,9%), ενώ για το σύνολο του τρέχοντος έτους εκτιμούμε ότι θα 
αυξηθεί κατά μέσον όρο κατά 2,2-2,3%.   
 
Σημαντική άνοδο κατέγραψε τον Αύγουστο ο πρόδρομος 
επιχειρηματικός δείκτης ISM στη μεταποίηση ανερχόμενος στο 59,0, 
έναντι 56,8 που αναμενόταν και 57,1 τον Ιούλιο. Έτσι, το δίμηνο Ιουλίου-
Αυγούστου η μέση τιμή του γενικού δείκτη ήταν 58,1  (β΄ τρίμ.  :  55,2).  
Ειδικότερα, περαιτέρω αύξηση 3,3 μονάδων εμφάνισε ο επιμέρους 
δείκτης των νέων παραγγελιών (66,7) που ανήλθε στο υψηλότερο επίπεδο 
από το 2004. Επίσης, σημαντική άνοδο κατέγραψε τον Αύγουστο ο 
πρόδρομος επιχειρηματικός δείκτης ISM στις υπηρεσίες ανερχόμενος 
στο 59,7 έναντι 58,7 τον Ιούλιο. 
  
Ενθαρρυντική εικόνα αποτυπώνουν τον Αύγουστο οι δύο βασικότερες 
έρευνες για την καταναλωτική εμπιστοσύνη. Ειδικότερα, ο σχετικός 
δείκτης του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν αυξήθηκε στο 82,5 έναντι 81,8 
τον Ιούλιο. Επίσης, ανοδικά κινήθηκε τον Αύγουστο ο δείκτης του 
Conference Board και διαμορφώθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από τον 
Οκτώβριο του 2007,  στο 92,4  έναντι 90,3  τον Ιούλιο.  Η βελτίωση και 
στους δύο δείκτες οφείλεται στην άνοδο του επιμέρους δείκτη των 
τρεχουσών συνθηκών που αντιστάθμισε τη μικρή υποχώρηση αυτού των 
προσδοκιών.  
 
Επιβράδυνση μετά από έξι μήνες σημαντικής ανόδου παρουσίασε τον 
Ιούλιο ο ρυθμός αύξησης του προσωπικού εισοδήματος, ενώ 
υποχώρησε οριακά η προσωπική καταναλωτική δαπάνη. Ειδικότερα, το 
προσωπικό και το διαθέσιμο προσωπικό εισόδημα αυξήθηκαν σε σχέση 
με τον Ιούνιο, βάσει των εποχικά εξομαλυμένων στοιχείων και σε 
τρέχουσες τιμές, κατά 0,2% και 0,1% αντίστοιχα (Ιούν. 14/Μάι. 14: 0,5%), 
κυρίως λόγω της αύξησης των εισοδημάτων από τη μισθωτή εργασία και 
τα ενοίκια.  Ταυτόχρονα,  μειωμένη κατά 0,1%  ήταν η προσωπική 
καταναλωτική δαπάνη (Ιούν. 14/Μάι. 14: 0,4%), απόρροια κυρίως της 
μειωμένης δαπάνης για διαρκή αγαθά.  
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Κατά το ίδιο διάστημα,  ο δείκτης τιμών της προσωπικής καταναλωτικής 
δαπάνης (PCE) παρέμεινε χαμηλότερα του στόχου της Fed καθώς 
διαμορφώθηκε στο 1,6% σε ετήσια βάση (Ιούν. 14: 1,6%). Επισημαίνεται 
ότι εάν αφαιρεθεί η επίδραση των τροφίμων και της ενέργειας (core PCE), 
ο δείκτης διατηρήθηκε αμετάβλητος στο 1,5%. Σημειώνεται ότι την ίδια 
περίοδο ο δείκτης τιμών καταναλωτή υποχώρησε οριακά στο 2,0%  σε 
ετήσια βάση (Ιούν.  14:  2,1%)  ενώ αμετάβλητος στο 1,9%  παρέμεινε ο 
δομικός (χωρίς τα τρόφιμα και την ενέργεια). 
 
Στο επίπεδο του Ιουνίου διαμορφώθηκαν τον Ιούλιο οι λιανικές 
πωλήσεις (εποχικά προσαρμοσμένες) έναντι ανόδου τους κατά 0,2% που 
γενικά αναμενόταν και καταγράφηκε τον προηγούμενο μήνα. Σημειώνεται 
ότι το β΄ τρίμηνο οι λιανικές πωλήσεις ήταν αυξημένες σε σχέση με το α΄ 
τρίμηνο κατά 2,3%.  Ακόμη πιο έντονη ήταν η επιβράδυνση του ρυθμού 
ανόδου του πυρήνα των λιανικών πωλήσεων (αφαιρουμένων των 
οχημάτων και των καυσίμων) που συγκρατήθηκε στο 0,1% έναντι αύξησης 
0,6% τον Ιούνιο. Αντίθετα, επαληθεύτηκαν οι θετικές προσδοκίες στη 
βιομηχανική παραγωγή καθώς τον Ιούλιο, για δεύτερο διαδοχικό μήνα, 
αυξήθηκε κατά 0,4% σε μηνιαία βάση (εποχικά προσαρμοσμένα στοιχεία), 
οριακά υψηλότερα από ό,τι αναμενόταν (0,3%). Η μεγαλύτερη αύξηση 
παραγωγής καταγράφηκε στη μεταποίηση. Παράλληλα, το ποσοστό 
χρησιμοποίησης της παραγωγικής δυναμικότητας ανήλθε στο 79,2% από 
79,1% τον Ιούνιο. Σημειώνεται ότι το β΄ τρίμηνο η βιομηχανική 
παραγωγή ήταν αυξημένη σε σχέση με το α΄ τρίμηνο κατά 1,3% (α΄ τρίμ. 
14: 1,0%). 
 
Συνεχίστηκε τον Ιούλιο, για τρίτο διαδοχικό μήνα, η συρρίκνωση του 
ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου (συμπεριλαμβανομένων των 
υπηρεσιών) φθάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι 
μηνών. Συγκεκριμένα, το εποχικά προσαρμοσμένο έλλειμμα 
διαμορφώθηκε σε τρέχουσες τιμές στα $40,5 δισ. έναντι γενικής 
εκτίμησης για έλλειμμα $42,3 δισ.  και ελλείμματος $40,8 δισ.  τον Ιούνιο.  
Η αύξηση των εξαγωγών κατά 0,9% που υπερκέρασε την άνοδο κατά 0,7% 
των εισαγωγών ερμηνεύει αυτήν την εξέλιξη. Σημειώνεται ότι το μέσο 
μηνιαίο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου διαμορφώθηκε κατά το  β΄ 
τρίμηνο στα $43,4 δισ. (α΄ τρίμ. : $41,5 δισ.). 
 
Ιδιαίτερα θετικές παραμένουν οι ενδείξεις εκτέλεσης του κρατικού 
προϋπολογισμού σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία που αφορούν 
τον Ιούλιο. Ειδικότερα, το δεκάμηνο Οκτωβρίου 2013-Ιουλίου 2014 το 
έλλειμμα συρρικνώθηκε κατά 24,2%  σε σχέση με το αντίστοιχο 
προηγούμενο διάστημα και διαμορφώθηκε στα $460,5  δισ.  Η εξέλιξη 
αυτή ήταν απόρροια της αύξησης των εσόδων κατά 8,0% που υπερκέρασε 
την κατά 1,2% αύξηση των δαπανών. Τα υψηλότερα έσοδα προήλθαν 
κυρίως από τη φορολογία των εταιρικών κερδών και την αύξηση των 
ασφαλιστικών εισφορών ενώ αυξημένα ήταν και τα «λοιπά έσοδα» και οι 
φόροι των φυσικών προσώπων. Από πλευράς δαπανών, έντονη 
συγκράτηση δαπανών πέτυχαν τα υπουργεία άμυνας, εργασίας, δημόσιας 
τάξεως και γεωργίας.  Σημειώνεται ότι το  δημοσιονομικό έτος 2014  προ- 
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βλέπεται ότι θα κλείσει με έλλειμμα $583 δισ. περίπου. Σε επίπεδο μήνα, 
τον Ιούλιο καταγράφηκε έλλειμμα $94,6 δισ., ελαφρά χαμηλότερο τόσο 
από τη μέση εκτίμηση της αγοράς ($96,0 δισ.), όσο και από τον αντίστοιχο 
περυσινό μήνα ($97,6 δισ.).  
 
Τέλος, ενθαρρυντικές ενδείξεις για ισχυροποίηση της ανάκαμψης στην 
αγορά κατοικίας παρέχουν τα πρόσφατα σχετικά στοιχεία. Ειδικότερα, 
απρόσμενα υψηλές ήταν τον Ιούλιο τόσο οι νέες άδειες,  όσο και οι 
ενάρξεις ανέγερσης νέων κατοικιών. Σε ετησιοποιημένη, εποχικά 
προσαρμοσμένη βάση,  οι νέες άδειες ανήλθαν στις 1.052  χιλ.  έναντι 973  
χιλ. τον Ιούνιο, αποτελώντας μία από τις υψηλότερες τιμές των 
τελευταίων έξι ετών. Ακόμα μεγαλύτερη βελτίωση εμφάνισαν οι ενάρξεις 
ανέγερσης νέων κατοικιών που τον Ιούλιο έφθασαν τις 1.093  χιλ.  έναντι 
963  χιλ.  που ήταν η μέση εκτίμηση της αγοράς και 945  χιλ.  τον αμέσως 
προηγούμενο μήνα. Η επίδοση αυτή ήταν η δεύτερη υψηλότερη από το 
Φεβρουάριο του 2008. Παράλληλα, συνεχίστηκε τον Αύγουστο για τρίτο 
διαδοχικό μήνα η άνοδος του δείκτη που καταρτίζει η Ένωση 
Κατασκευαστών Κατοικιών (NAHB) αποτυπώνοντας την αισιοδοξία των 
μελών της για τις τρέχουσες πωλήσεις αλλά και τις προσδοκίες για το 
μέλλον. Ειδικότερα, διαμορφώθηκε στις 55 μονάδες έναντι 53 μονάδων 
που γενικά αναμενόταν και ήταν τον Ιούλιο, αποτελώντας την υψηλότερη 
τιμή από τον Ιανουάριο.  Αναφορικά με τις τιμές των κατοικιών,  αυτές 
συνέχισαν να υποχωρούν τον Ιούνιο για δεύτερο διαδοχικό μήνα. 
Συγκεκριμένα, βάσει του δείκτη S&P Case-Shiller,  οι τιμές των κατοικιών 
στις 20 μεγαλύτερες αμερικανικές πόλεις μειώθηκαν κατά 0,2% σε 
μηνιαία, εποχικά προσαρμοσμένη βάση (Μάι 14: -0,3%), αλλά αυξήθηκαν 
κατά 8,1% σε ετήσια (Μάι 14: 9,4%). Συνεπώς,  οι τιμές των κατοικιών  το 
β΄ τρίμηνο του 2014  σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο 
ενισχύθηκαν 0,9%.  
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Ημερομηνία 
Ανακοίνωσης 

Ανακοινώσεις / Γεγονότα Περίοδος Αναφοράς 

 
ΗΠΑ 

 
05/09/14 Στοιχεία για την Αγορά Εργασίας Αύγουστος 2014        
11/09/14 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Αύγουστος 2014        
12/09/14 Λιανικές Πωλήσεις Αύγουστος 2014        
12/09/14 Πρόδρομος Δείκτης Εμπιστοσύνης Καταναλωτή 

(Παν/μιο Μίσιγκαν) 
Σεπτέμβριος 2014 (1η 

εκτ.) 
12/09/14 Εταιρικά αποθέματα Ιούλιος 2014 
15/09/14 Βιομηχανική Παραγωγή  Ιούλιος 2014 
17/09/14 Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Αύγουστος 2014        
17/09/14 Πρόδρομος Δείκτης Κατασκευαστών Κατοικιών(NAHB) Σεπτέμβριος 2014 
17/09/14 Ανακοίνωση της Απόφασης της Συνεδρίασης & των 

προβλέψεων της Fed  
- 

 
ΕΥΡΩΖΩΝΗ 

 
05/09/14 ΑΕΠ – Εθνικοί Λογαριασμοί Β΄ Τρίμηνο(2η Εκτίμηση) 
12/09/14 Βιομηχανική Παραγωγή Ιούλιος 2014 
15/09/14 Στοιχεία Εξωτερικού Εμπορίου Ιούλιος 2014 
17/09/14 Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Αύγουστος 2014        
17/09/14 Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές Ιούλιος 2014 

 
ΕΛΛΑΔΑ 

 
05/09/14 Δείκτης Κύκλου Εργασιών στον Τομέα Υπηρεσιών 

Παροχής Καταλύματος και Εστίασης 
Β΄ Τρίμηνο 2014 

09/09/14 Δείκτες Κύκλου Εργασιών στον Τομέα Ενημέρωσης 
και Επικοινωνίας 

Β΄ Τρίμηνο 2014 

09/09/14 Δείκτες Κύκλου Εργασιών στον Τομέα Μεταφορών Β΄ Τρίμηνο 2014 
09/09/14 Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής Ιούλιος 2014 
10/09/14 Δείκτες Κύκλου Εργασιών στον Τομέα Αυτοκινήτων. Β΄ Τρίμηνο 2014 
10/09/14 Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Χονδρικό Εμπόριο Β΄ Τρίμηνο 2014 
10/09/14 Εθνικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Αύγουστος 2014        
10/09/14 Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Αύγουστος 2014        
11/09/14 Έρευνα Εργατικού Δυναμικού Ιούνιος 2014 
12/09/14 Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία Ιούλιος 2014 
12/09/14 Οικοδομική Δραστηριότητα Ιούνιος 2014 
15/09/14 Δείκτες Κύκλου Εργασιών στον Τομέα των Υπηρεσιών Β΄ Τρίμηνο 2014 
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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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