
 

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 (2ο ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ) 

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

 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ & ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ  
 
ΕΛΛΑΔΑ 
Σύμφωνα με τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
το 2015  αναμένεται ότι η ύφεση της ελληνικής οικονομίας θα είναι 
ηπιότερη εκείνης που προβλέπει το 3ο Πρόγραμμα Οικονομικής 
Προσαρμογής. Ειδικότερα το πραγματικό ΑΕΠ θα περιοριστεί κατά 1,4% 
έναντι εκτίμησης για ύφεση της τάξεως του -2,3% σύμφωνα με το 
πρόγραμμα.  Στις 31/10  η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ ανακοίνωσε τα 
αποτελέσματα της συνολικής αξιολόγησης που διενήργησε στις 
τέσσερεις συστημικές τράπεζες, όπου από την άσκηση προσομοίωσης 
ακραίων καταστάσεων προέκυψε σύμφωνα με το βασικό σενάριο 
υστέρηση κεφαλαίων ύψους €4,4  δισεκ.  και σύμφωνα με το σενάριο 
δυσμενών εξελίξεων €14,4 δισεκ. (συμπεριλαμβανομένων των 
προσαρμογών από τον έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων 
ενεργητικού). Ταυτόχρονα, στις 31/10 ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για 
την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και στις 2/11 εκδόθηκε η Πράξη 
Υπουργικού Συμβουλίου για τις υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες 
(CoCos).  
 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 
Σημαντική αντίθεση καταγράφεται στην οικονομία των ΗΠΑ μεταξύ του 
τομέα των υπηρεσιών και εκείνου της μεταποίησης.  Σύμφωνα με τον 
πρόδρομο επιχειρηματικό δείκτη ISM, οι υπηρεσίες αναπτύσσονται με 
ικανοποιητικό ρυθμό, ενώ η μεταποίηση είναι πολύ κοντά στο όριο που 
διαχωρίζει τη συρρίκνωση από τη βραδεία αύξηση.  Όμως,  δεδομένου 
ότι η συμμετοχή της μεταποίησης στο σύνολο της οικονομίας 
αντιστοιχεί σε ποσοστό μικρότερο του 20%, εκτιμούμε ότι η οικονομία 
θα συνεχίσει να αναπτύσσεται, έστω και με ρυθμούς μικρότερους του 
μακροχρόνιου μέσου όρου (2,4%).  
 
Παράλληλα,  έχει αυξηθεί σημαντικά η πιθανότητα για αύξηση των 
επιτοκίων από τη FED εντός του 2015, καθώς τα στοιχεία για την αγορά 
εργασίας του Οκτωβρίου ήταν πολύ θετικά, καταδεικνύοντας 
σημαντική μηνιαία αύξηση της απασχόλησης και περαιτέρω μείωση 
του ποσοστού ανεργίας στο 5,0%.  Από την άλλη πλευρά,  αυξάνει η 
πιθανότητα για την ΕΚΤ να προβεί σε κάποιου είδους ενίσχυση του 
ακολουθούμενου προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης, καθώς οι 
πρόσφατες μακροοικονομικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
αναδεικνύουν ότι ο πληθωρισμός θα εξακολουθήσει να αποκλίνει 
σημαντικά έναντι του στόχου της ΕΚΤ (2,0%).            
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Προβλέψεις	Ευρ.	Επιτροπής	για	την	εξέλιξη	του	πραγμ.	ΑΕΠ

2015 2016 2017 2015 2016

Ευρωζώνη 1,6 1,8 1,9 1,5 1,9
      Γερμανία 1,7 1,9 1,9 1,9 2,0

Γαλλία 1,1 1,4 1,7 1,1 1,7
Ιταλία 0,9 1,5 1,4 0,6 1,4

   Ισπανία 3,1 2,7 2,4 2,8 2,6
  Ελλάδα -1,4 -1,3 2,7 0,5 2,9

Πηγές: European Commission: "Eurorean Economic Forecast", Autumn 2015, p.1.

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

Προβλέψεις Νοεμ. 15               
(ετήσια % μεταβολή)

Προβλέψεις Μάι. 15 
(ετήσια % μεταβολή)
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ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
ΕΛΛΑΔΑ 

· Ηπιότερη της αναμενόμενης η ύφεση το 2015 
· Ψήφιση του νομοσχεδίου για την ανακεφαλαιοποίηση των 

τραπεζών  
· Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου για τις υπό αίρεση 

μετατρέψιμες ομολογίες (CoCos) 
· Ανακοίνωση αποτελεσμάτων συνολικής αξιολόγησης στις 4 

συστημικές τράπεζες  
· Μικρότερο του αναθεωρημένου στόχου το έλλειμμα του 

κρατικού προϋπολογισμού το 9μηνο  
· Άνοδος του δείκτη οικονομικού κλίματος τον Οκτώβριο 
· Πτώση του δείκτη κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο τον 

Αύγουστο 
· Μείωση του δείκτη τιμών παραγωγού το Σεπτέμβριο 
· Στο -1,5% ο ρυθμός μείωσης της τραπεζικής χρηματοδότησης το 

Σεπτέμβριο 
· Αυστηρότερα κριτήρια το γ’τρίμ. στη χορήγηση δανείων 

 
 
 
Σύμφωνα με τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
το 2015 αναμένεται ότι η ύφεση της ελληνικής οικονομίας θα είναι 
ηπιότερη της αναμενόμενης με βάση το 3ο πρόγραμμα οικονομικής 
προσαρμογής (ΠΟΠ). Ειδικότερα το πραγματικό ΑΕΠ θα περιοριστεί κατά 
1,4%  έναντι εκτίμησης για ύφεση της τάξεως του -2,3%  σύμφωνα με το 
ΠΟΠ.  Για το 2015 αναφέρεται η αύξηση του ΑΕΠ κατά το πρώτο εξάμηνο 
(1% ΥοΥ), η θετική πορεία του τουρισμού και η βελτίωση στο εμπορικό 
ισοζύγιο (μείωση εξαγωγών αλλά μεγαλύτερη μείωση εισαγωγών), ενώ 
αντίθετα το αρνητικό αποτέλεσμα αναμένεται το β’ εξάμηνο του 2015 από 
την επίπτωση των δημοσιονομικών μέτρων στο διαθέσιμο εισόδημα, στις 
επενδύσεις, αλλά και από τους περιορισμούς στη χρηματοδότηση. Το 
2016  -  όπως και στο ΠΟΠ  -  αναμένεται ύφεση της τάξεως του -1,3% και 
επιστροφή στην ανάπτυξη το 2017.  
 
Ταυτόχρονα, για το 2015 αναθεωρούνται οι προβλέψεις για πληθωρισμό 
και ανεργία.  Ειδικότερα, το 2015 ο πληθωρισμός αναμένεται να κινηθεί 
στο -1,0%  (ΠΟΠ:  -0,4%)  καθώς η πτώση της τιμής του πετρελαίου και η 
χαμηλή ζήτηση θα αντισταθμίσουν την αύξηση του ΦΠΑ.  Τέλος,  Το 
δημόσιο χρέος αναμένεται να φτάσει το 194,8%  του ΑΕΠ το 2015,  να 
αυξηθεί στο 199,7% το 2016  και να αρχίσει να περιορίζεται από το 2017  
(195,6%).  Με βάση μια ευνοϊκή εξέλιξη των επιτοκίων,  μια καλύτερη 
διαχείριση της ρευστότητας και ένα οπισθοβαρές σχέδιο αποπληρωμής 
των δανείων του EFSF, οι πληρωμές τόκων και οι ακαθάριστες δανειακές 
ανάγκες θα διατηρηθούν μεσοπρόθεσμα σε χαμηλά επίπεδα παρά το 
υψηλό χρέος.   
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ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
 

Πηγές: Eur. Com. Economic Forecast,  MoU & DSA, ΕΛΣΤΑΤ, Υπ.Οικ. Προσχ. Προϋ/σμού 2016 

 
Ψηφίστηκε στις 31  Οκτωβρίου από τη Βουλή το νομοσχέδιο για την 
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών (Ν.4340/2015 – ΦΕΚ 134) βάσει του 
οποίου ρυθμίζεται το πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών 
ιδρυμάτων της χώρας.  Οι σχετικές διατάξεις του νόμου του Ταμείου 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) επικαιροποιούνται ενώ 
παράλληλα εισάγονται νέες ρυθμίσεις που αποβλέπουν στην ενίσχυση 
του ρόλου του Ταμείου ως μηχανισμού ενίσχυσης του ελληνικού 
τραπεζικού συστήματος. Στο νομοσχέδιο αναφέρονται οι όροι στελέχωσης 
και λειτουργίας του ΤΧΣ, καθώς επίσης οι διαδικασίες ενεργοποίησης του 
Ταμείου, οι προϋποθέσεις παροχής κεφαλαιακής ενίσχυσης στις τράπεζες 
και ο τρόπος εφαρμογής των μέτρων που αφορούν τη δημόσια 
χρηματοπιστωτική  σταθερότητα. Επίσης, ένα σημαντικό μέρος του 
νομοσχεδίου αφορά την τροποποίηση των διατάξεων για τις 
συνεταιριστικές τράπεζες. Επιπλέον σύμφωνα με την Πράξη Υπουργικού 
Συμβουλίου που δημοσιεύτηκε 2 Νοεμβρίου προβλέπεται ότι το ΤΧΣ θα 
καλύπτει με κοινές μετοχές τυχόν κεφαλαιακό έλλειμμα που προκύπτει 
από το βασικό σενάριο και το AQR,  και με αναλογία 75%  υπό αίρεση 
μετατρέψιμων ομολογιών (Contingent Convertible - CoCos) και 25% 
μετοχών το μέρος των κεφαλαιακών αναγκών του δυσμενούς σεναρίου 
που δεν έχουν καλύψει οι ιδιώτες. Οι μετατρέψιμες ομολογίες εκδίδονται 
μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του πιστωτικού 
ιδρύματος και θα αποφέρουν στο ΤΧΣ ετήσιο επιτόκιο 8%  για τα πρώτα 
επτά χρόνια από την έκδοσή τους. Οι ομολογίες θα μετατρέπονται 
αυτόματα σε κοινές μετοχές εάν για οποιονδήποτε λόγο η τράπεζα δεν 
καταβάλει το σύνολο ή μέρος του τόκου σε δύο ημερομηνίες καταβολής, 
που δεν είναι αναγκαίο να είναι συνεχόμενες. Η έκδοση ομολογιών 
δύναται να προηγείται ή να έπεται της ολοκλήρωσης της αύξησης του 
Μετοχικού Κεφαλαίου του πιστωτικού ιδρύματος. Οι ομολογίες 
προσμετρούνται στα ίδια κεφάλαια του πιστωτικού ιδρύματος, ενώ η 
εποπτική τους κατάταξη διέπεται από το εφαρμοστέο νομοθετικό 
πλαίσιο. 
 
Η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ στις 31  Οκτωβρίου ανακοίνωσε τα 
αποτελέσματα της συνολικής αξιολόγησης που διενήργησε στις 
τέσσερεις συστημικές ελληνικές τράπεζες (σύμφωνα με την απόφαση της 
συνόδου κορυφής της 12ης Ιουλίου 2015  και το μνημόνιο συνεννόησης 
που υπογράφηκε στις 19 Αυγούστου 2015).  Στο πλαίσιο της αξιολόγησης 
διενεργήθηκε έλεγχος της  ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού (Asset 

 

 
 

 

 
 

	

 
	

 
 

 
 

2012 2013 2014
Άνοιξη 
2015

3ο 
Π.Ο.Π.

Φθινόπ. 
2015

Άνοιξη 
2015

3ο 
Π.Ο.Π.

Φθινόπ. 
2015

Άνοιξη 
2015

3ο 
Π.Ο.Π.

Φθινόπ. 
2015

Πραγματικό ΑΕΠ (ρυθμός μεταβολής) -7.3 -3.2 0.7 0.5 -2.3 -1.4 2.9 -1.3 -1.3 - 2.7 2.7

Πληθωρισμός (Εναρμ.ΔΤΚ) 1.0 -0.9 -1.4 -1.5 -0.4 -1.0 0.8 1.5 1.0 - 0.9 0.9

Ανεργία 24.5 27.5 26.5 25.6 26.9 25.7 23.2 27.1 25.8 - 25.7 24.4

Χρέος (% του ΑΕΠ) 159.4 177.0 178.6 180.2 196.3 194.8 173.5 200.9 199.7 - 198.6 195.6

Ευρωπαϊκές Οικονομικές Προβλέψεις  (YoY % μεταβολή)

2015 2016 2017
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ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
 

 
 

Σημειώσεις: /1 Στόχοι του Προϋπολογισμού 2015, προσαρμοσμένοι στα συνολικά μεγέθη όπως αποτυπώνονται στις εκτιμήσεις του προσχεδίου του Προϋπολογισμού 2016.  
/2 Το σύνολο των εσόδων και των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2014, είναι προσωρινό και θα οριστικοποιηθεί με την κύρωση του Απολογισμού Εσόδων και Eξόδων του Κράτους οικ. 
έτους 2014. /3 Ετήσιες εκτιμήσεις όπως αποτυπώνονται στο προσχέδιο Προϋπολογισμού 2016. /4 Ετήσιες εκτιμήσεις όπως αποτυπώνονται στην εισηγητική έκθεση Προϋπολογισμού 2015. /5 Στα έσοδα 
αποκρατικοποιήσεων περιόδου για το 2014 περιλαμβάνονται μόνο τα έσοδα που έχουν συμπεριληφθεί στους στόχους του προγράμματος οικονομικής πολιτικής. /6 Για το έτος 2014 περιλαμβάνονται μόνο οι 
δαπάνες προμήθειας εκταμίευσης δανείων στο EFSF. Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών, Piraeus Bank Research 

 
Quality  Review  –  AQR)  και μια μελλοντικής προοπτικής άσκηση 
προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, η οποία περιελάμβανε ένα βασικό 
σενάριο και ένα σενάριο δυσμενών εξελίξεων, προκειμένου να 
αξιολογηθούν οι ειδικές ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης των επιμέρους 
τραπεζών. Από την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων 
προέκυψε υστέρηση κεφαλαίων ύψους €4,4  δισεκ.  σύμφωνα με το 
βασικό σενάριο και €14,4  δισεκ.  σύμφωνα με το σενάριο δυσμενών 
εξελίξεων, συμπεριλαμβανομένων των προσαρμογών που προέκυψαν 
από τον έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού, μετά από 
σύγκριση των δεικτών φερεγγυότητας βάσει της προβολής με τα ελάχιστα 
όρια που είχαν καθοριστεί για την άσκηση. Οι τέσσερις τράπεζες πρέπει 
έως τις 6 Νοεμβρίου να υποβάλουν στην Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ 
σχέδια κάλυψης των κεφαλαιακών αναγκών, με τα οποία θα εξηγούν πώς 
προτίθενται να καλύψουν την υστέρηση κεφαλαίων. Κατόπιν αυτού θα 
ξεκινήσει μια διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης στο πλαίσιο του 
προγράμματος οικονομικής προσαρμογής η οποία πρέπει να 
ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του έτους.   
 
Το ΥΠΟΙΟ με την ανακοίνωση των στοιχείων εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού για την περίοδο Ιαν- Σεπτ. προσάρμοσε τους στόχους με 
βάση το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2016.  Σύμφωνα με τα 
στοιχεία σε ταμειακά τροποποιημένη βάση, o κρατικός προϋπολογισμός 
την περίοδο Ιαν.–Σεπ.’15, παρουσίασε έλλειμμα €-1,9 δισ. έναντι στόχου  

 

 
 

 

 
 

2014 2015 2014 2015 2015

Ιαν.-Σεπτ. Ιαν.-Σεπτ.
Εκτιμήσεις 

Προσχεδίου /1
Διαφορά Πραγμ. /2

Εκτιμήσεις 
Προσχεδίου /3

Εκτιμήσεις 
Προυπολογισμού 

2015 /4

Τακτικός Προϋπολογισμός (α) (β) (γ)=(β-α) (δ) (ε)=(β-δ) (στ) (ζ) (ζ)

Καθαρά έσοδα 33,870 32,221 -1,649 34,269 -2,048 46,650 49,051 50,872
Εσοδα προ επιστροφών φόρων 
(Τακτικά + Μη τακτικά) 36,469 34,031 -2,440 36,301 -2,271 49,636 52,119 53,172

Τακτικά Έσοδα 34,963 32,471 -2,492 32,869 -398 47,819 46,764 50,325
Άμεσοι φόροι 15,171 13,242 -1,929 13,375 -133 20,464 19,103 21,880
Έμμεσοι φόροι 16,941 16,432 -509 16,626 -194 23,776 24,059 25,154
Σύνολο μη φορολογικών εσόδων 2,851 2,797 -54 2,868 -71 3,579 3,602 3,291
Μη Τακτικά Έσοδα 1,507 1,559 52 3,431 -1,872 1,817 5,354 2,847

Έσοδα καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών 607 236 -371 241 -5 749 298 709
Έσοδα προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας 
λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης

268 992 724 992 0 428 1,134 123

Έσοδα ΝΑΤΟ 52 40 -12 40 0 60 40 0
Μεταφορά αποδόσεων από τη διακράτηση 
ομολόγων του Ε.Δ. στα χαρτοφυλάκια των 
Κεντρικών Τραπεζών του Ευρωσυστήματος 
(ANFAs & SMPs)

580 291 -289 2,158 -1,867 580 3,882 2,015

Έσοδα αποκρατικοποιήσεων /5 0 213 213 213 0 384 303 577

Επιστροφές εσόδων 2,600 2,022 -578 2,244 -222 3,370 3,370 2,877

Δαπάνες T.Π 35,915 34,025 -1,890 36,667 -2,642 48,471 49,289 49,305

Πρωτογενείς Δαπάνες 30,407 28,338 -2,069 30,658 -2,320 41,928 41,949 41,887

Εξοπλιστικά προγράμματα Υπ. Εθνικής Αμυνας 
(ταμειακή βάση)

128 99 -29 475 -376 345 590 700

Καταπτώσεις εγγυήσεων σε φορείς εντός/εκτός 
Γενικής Κυβέρνησης

522 481 -41 484 -3 587 720 818

Τόκοι (καθαρή βάση) 4,816 4,976 160 5,007 -31 5,569 5,830 5,850

Προμήθειες τραπεζών, προμήθειες EFSF και 
λοιπές δαπάνες δημόσιου χρέους /6

42 131 89 43 88 42 200 50

Έλλειμμα(-) ή Πλεόνασμα (+) Τ.Π. -2,045 -1,804 241 -2,398 594 -1,821 -238 1,567
ΠΔΕ
Έσοδα 3,408 2,069 -1,339 2,070 -1 4,717 4,428 4,732
Δαπάνες 3,648 2,170 -1,478 3,410 -1,240 6,592 6,400 6,400
Έλλειμμα(-) ή Πλεόνασμα (+) Π.Δ.Ε. -240 -101 139 -1,340 1,239 -1,875 -1,972 -1,668

Καθαρά Έσοδα Κρατικού Προϋπολογισμού 37,278 34,291 -2,987 36,339 -2,048 51,367 53,479 55,604

Δαπάνες Κρατικού Προϋπολογισμού 39,563 36,196 -3,367 40,077 -3,881 55,063 55,689 55,705

Ισοζύγιο Κρατικού Προυπολογισμού -2,285 -1,905 380 -3,738 1,833 -3,696 -2,210 -101

Πρωτογενές Αποτέλεσμα Κρατικού 
Προυπολογισμού

2,531 3,071 540 1,269 1,802 1,873 3,620 5,749

Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού / Εννεάμηνο Ιαν.-Σεπ. 2015

σε εκατ. € (τροποποιημένη ταμειακή βάση) Διαφορά

Ιαν.-Σεπτ. 2015
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ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
 

 για έλλειμμα της τάξεως των  €-3,7 δισεκ.  Η καλύτερη εικόνα έναντι του 
στόχου φαίνεται να συνδέεται με τη μείωση των δαπανών σε Τακτικό 
Προϋπολογισμό – κυρίως πρωτογενών -  και σε ΠΔΕ κατά €2,6 δισεκ.   και 
€1,2 δισεκ. αντίστοιχα. Από την πλευρά των εσόδων προ επιστροφών 
(τακτικά & μη τακτικά έσοδα)  εμφανίζεται υστέρηση της τάξεως των €2,3 
δισεκ., η οποία στο μεγαλύτερο μέρος της (κατά €1,9 δισεκ.) συνδέεται με 
υστέρηση στα έσοδα από ANFAs  &  SMPs.  Όσο αφορά στα έσοδα από 
άμεσους και έμμεσους φόρους η απόκλιση έναντι του στόχου κινείται σε 
μόλις €327  εκατ.,  σημειώνουμε όμως ότι με βάση το προσχέδιο του 
προϋπολογισμού του 2016 ο ετήσιος στόχος για το 2015 κινείται στα €43 
δισεκ.  δηλαδή €3,9  δισεκ.  λιγότερα από το στόχο που είχε τεθεί στον 
προϋπολογισμό του 2015. 
 
Τον Οκτώβριο ο δείκτης οικονομικού κλίματος αυξήθηκε στις 86,5 
μονάδες από 83,1 μνδ. το Σεπτέμβριο. Η αύξηση του δείκτη προήλθε από 
όλους τους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας και από τους 
καταναλωτές. Πιο αναλυτικά, ο δείκτης προσδοκιών στις υπηρεσίες 
αυξήθηκε στις -14,3  μνδ.  (Σεπ.’15:  -15,1  μνδ.)  λόγω των λιγότερο 
αρνητικών εκτιμήσεων και προβλέψεων για την πορεία της ζήτησης.  Στις 
κατασκευές,  ο δείκτης προσδοκιών αυξήθηκε στις -49,4  μνδ.  (Σεπ.’15:  -
52,8 μνδ.) λόγω των ηπιότερα αρνητικών εκτιμήσεων για το επίπεδο του 
προγράμματος εργασιών, όταν αντίθετα δυσμενέστερες είναι οι 
προβλέψεις για την απασχόληση. Ο δείκτης προσδοκιών στο λιανικό 
εμπόριο ανήλθε στις -15,3 μνδ.  (Σεπ.’15: -20 μνδ.)  καθώς αμβλύνονται οι 
αρνητικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα και βραχυπρόθεσμη πορεία των 
πωλήσεων, ενώ τα αποθέματα διατηρούνται σε επίπεδα χαμηλότερα του 
κανονικού για την εποχή.  Στη βιομηχανία, ο δείκτης αυξήθηκε στις -19,6 
μνδ.  (Σεπ.’15:  -23,3  μνδ.)  εξαιτίας της βελτίωσης των εκτιμήσεων για το 
επίπεδο παραγγελιών και των προβλέψεων για την παραγωγή. Τέλος, ο 
δείκτης εμπιστοσύνης καταναλωτών, έφτασε τις -59,6 μνδ. (Σεπ.’15: -64,2 
μνδ.) λόγω των μετριοπαθέστερα αρνητικών προβλέψεων για την ανεργία 
και την πρόθεση για αποταμίευση,  οι οποίες αντιστάθμισαν τις 
αρνητικότερες προβλέψεις για τη γενικότερη κατάσταση της οικονομίας 
και την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών. 
 
Αναφορικά με τις εξελίξεις σε επιμέρους τομείς της οικονομίας, βάσει 
στοιχείων της ΕΛΣΤΑT: 

· Τον Αύγουστο, με βάση τα εποχικά εξομαλυμένα στοιχεία, ο 
δείκτης κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο (εκτός καυσίμων 
και λιπαντικών)  αυξήθηκε κατά 2,7%  σε σχέση με τον 
προηγούμενο μήνα, σηματοδοτώντας μείωση κατά -2,1% σε 
ετήσια βάση (Αύγ.’14:  2,9%  ΥοΥ).  Πτώση παρατηρήθηκε σε 
ετήσια βάση και στο σχετικό δείκτη όγκου (-1,3%,  Αύγ.’14:  1,5% 
ΥοΥ).  

· Το Σεπτέμβριο ο δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία 
μειώθηκε κατά -10,4% ΥοΥ  (Σεπ.’14: -0,3% YoY), κυρίως λόγω της 
πτώσης στο δείκτη ενεργειακών αγαθών (-20,5% ΥοΥ, Σεπ.’14: 
0,8% YoY). 

 

 

 
 

Δείκτης Οικονομικού Κλίματος (sa) 

 
Πηγή: European Commission, DG ECFIN 

Δείκτης κύκλου εργασιών & όγκου  
στο λιανικό εμπόριο	

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ	

 
Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία (YoY%) 

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 
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Το Σεπτέμβριο, ο ετήσιος ρυθμός μείωσης της τραπεζικής 
χρηματοδότησης του εγχώριου ιδιωτικού τομέα διαμορφώθηκε στο -
1,5% (Αύγ.’15: -1,6%). Ειδικότερα στις επιχειρήσεις, η χρηματοδότηση 
διατηρήθηκε στα προ έτους επίπεδα (0,0% ΥοΥ, Αύγ.’15: -0,2%), ενώ σε 
ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις η 
χρηματοδότηση μειώθηκε κατά 1,1%  (Αύγ.’15: -0,6%) και στα νοικοκυριά 
κατά -3,2% (Αύγ.’15: -3,1%).  

 

Παράλληλα,  σύμφωνα με την Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων, το 
γ΄τρίμ.΄15 τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς μη χρηματοπιστωτικές 
επιχειρήσεις (ΜΧΕ) έγιναν πιο αυστηρά σε σχέση με το β΄τρίμ.’15 εξαιτίας 
των συνθηκών ρευστότητας που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες, τις 
δυσκολίες πρόσβασής τους στις αγορές χρήματος και τις ανησυχίες τους 
για τους κινδύνους που δημιουργούνται λόγω της γενικής οικονομικής 
κατάστασης και των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας.  Τα κριτήρια 
αναμένεται να παραμείνουν αμετάβλητα κατά τη διάρκεια του δ’ 
τριμήνου.  Από την άλλη πλευρά,  η ζήτηση για δάνεια από της ΜΧΕ ήταν 
μειωμένη, παρά τις αυξημένες ανάγκες για αναδιάρθρωση του χρέους 
τους.  Η ζήτηση αυτή αναμένεται να ανακάμψει σε ένα βαθμό κατά τη 
διάρκεια του δ’  τριμήνου.  Στα νοικοκυριά, η πρόβλεψη της έρευνας του 
β’τριμ.  ότι κατά το γ’τριμ.  τα κριτήρια χορήγησης δανείων θα 
παραμείνουν αμετάβλητα δεν επιβεβαιώθηκε. Ειδικότερα τα κριτήρια 
χορήγησης δανείων έγιναν πιο αυστηρά σε σχέση με το β’τρίμ., ενώ για το 
δ’τρίμ. αναμένεται να γίνουν ακόμα πιο αυστηρά στα καταναλωτικά 
δάνεια και να παραμείνουν αμετάβλητα στα στεγαστικά. Από την πλευρά 
της ζήτησης το γ’τρίμ. μειώθηκε τόσο στα στεγαστικά όσο και στα 
καταναλωτικά, ενώ κατά το δ’τρίμ. αναμένεται να παραμείνει αμετάβλητη 
στην πρώτη κατηγορία και να ανακάμψει στη δεύτερη. 

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

 Φεβρ. 14 Ιαν. 15 Φεβρ.15 

 ΣΥΝΟΛΟ 

Υπόλοιπο χρηματοδ. 216.638 214.139 213.507 
(%) 12μηνη μεταβολή -4,0% -2,9% -2,5% 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Υπόλ. Χρηματοδ. 102.251 102.877 102.849 
(%) 12μηνη μεταβολή -5,2% -3,1% -2,3% 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΑΓΡΟΤΕΣ & ΑΤΟΜΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Υπόλ. χρηματοδ. 13.693 13.664 13.597 
(%) 12μηνη μεταβολή 0,9% -0,3% -0,6% 

ΙΔΙΩΤΕΣ & ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 

Υπόλ. χρηματοδ. 100.695 97.598 97.060 
(%) 12μηνη μεταβολή -3,3% -3,0% -3,0% 

1. Στεγαστικά    

Υπόλ. χρηματοδ. 71.121 69.982 69.653 
(%) 12μηνη μεταβολή -3,3% -3,2% -3,1% 

2. Καταναλωτικά    

Υπόλ. χρηματοδ. 28.155 26.136 25.924 
(%) 12μηνη μεταβολή -3,4% -2,8% -2,8% 

3. Λοιπά    

Υπόλ. χρηματοδ. 1.418 1.481 1.483 

(%) 12μηνη μεταβολή -1,8% 1,4% -0,1% 
 

Σημείωση: Στα υπόλοιπα περιλαμβάνονται τα δάνεια και οι τοποθετήσεις σε 
εταιρικά ομόλογα, ανεξάρτητα από το αν έχουν τιτλοποιηθεί. Οι καθαρές ροές 
και οι ρυθμοί μεταβολής υπολογίζονται αφού ληφθούν υπόψη οι 
αναταξινομήσεις και μεταβιβάσεις δανείων / εταιρικών ομολόγων, οι 
διαγραφές, καθώς και οι συναλλαγματικές διαφορές.  
Πηγή: ΤτΕ 
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ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
 

ΕΥΡΩΖΩΝΗ 

· Αμετάβλητη η νομισματική πολιτική. Πιθανή περαιτέρω χαλάρωσή 
της το Δεκέμβριο. 

· Ελαφρά μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος και του 
δημόσιου χρέους στην Ευρωζώνη το β΄ τρίμηνο του 2015. 

· Περαιτέρω βελτίωση του δείκτη οικονομικού κλίματος τον 
Οκτώβριο. 

· Οριακή άνοδος του πληθωρισμού τον Οκτώβριο. 
· Άνοδο του πραγματικού ΑΕΠ κατά 1,6% το 2015  και κατά 1,8% το 

2016 προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
 
 
Χωρίς αλλαγές στην ακολουθούμενη νομισματική πολιτική έληξε η 
πρόσφατη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 
(ΕΚΤ). Διατυπώθηκε, όμως, σαφής πρόθεση επανεξέτασης του μίγματος 
της νομισματικής πολιτικής στην επόμενη συνεδρίαση που θα 
πραγματοποιηθεί το Δεκέμβριο και συμπίπτει με τη δημοσίευση των 
επικαιροποιημένων μακροοικονομικών προβλέψεων της ΕΚΤ. Μεταξύ 
αυτών, ονομαστικά αναφέρθηκαν η ενδεχόμενη μείωση του επιτοκίου 
καταθέσεων και η μεταβολή στο ύψος,  τη χρονική διάρκεια και τη 
σύνθεση του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης. Βασικός λόγος αυτής 
της εξέλιξης ήταν η ανησυχία ότι οι παράγοντες που έχουν οδηγήσει 
προσωρινά τον πληθωρισμό σε αυτό το πολύ χαμηλό επίπεδο 
ενδεχομένως να διαρκέσουν για περισσότερο χρονικό διάστημα από ό,τι 
είχε προβλεφθεί. Επιπλέον, είναι η πρώτη φορά που επίσημα 
αναγνωρίζεται η ύπαρξη κινδύνου μη επίτευξης (de-anchoring)  σε 
μεσομακροπρόθεσμη βάση του στόχου του «πλησίον αλλά υπό του 2%» 
για τον πληθωρισμό. 
 
Επομένως, είναι πολύ πιθανό η ΕΚΤ να αποφασίσει νέα μέτρα 
χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής το Δεκέμβριο εάν οι 
επικαιροποιημένες προβλέψεις για τον πληθωρισμό επιβεβαιώσουν τις 
υπάρχουσες ανησυχίες. Είναι ενδιαφέρον ότι ορισμένα από τα μέλη του 
Δ.Σ.  εξέφρασαν σκέψεις για ενδεχόμενη δράση από αυτήν κιόλας τη 
συνεδρίαση του Οκτωβρίου. Δεδομένου, όμως, ότι η ΕΚΤ έχει υιοθετήσει 
την αναγκαιότητα πληροφόρησης του κοινού για τις ενδεχόμενες 
επόμενες κινήσεις της (λεκτική καθοδήγηση-forward guidance), μια τέτοια 
απόφαση πιθανόν να δημιουργούσε έντονο προβληματισμό. Τα μέλη της 
ΕΚΤ εκτιμούν ότι η ανάκαμψη της οικονομίας θα συνεχιστεί,  αν και με 
επιβραδυνόμενο ρυθμό, που θα αντανακλά την εντονότερα μειωμένη σε 
σχέση με ό,τι είχε προβλεφθεί ζήτηση από το εξωτερικό. Σχετικά με το 
άμεσο μέλλον αναγνώρισαν ότι τα πιο πρόσφατα στοιχεία καταδεικνύουν 
ρυθμό  ανάπτυξης  για  το  γ΄  τρίμηνο  παρόμοιο  του  β΄  τριμήνου.  Ως 
παράγοντες που δρουν ενισχυτικά της εγχώριας ζήτησης θεωρούν τη 
μείωση των τιμών του πετρελαίου,  τη συνεχιζόμενη χαλαρή νομισματική 
πολιτική και την πρόοδο που έχει συντελεστεί στους τομείς των 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και της δημοσιονομικής εξυγίανσης. 
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Για τις επιπτώσεις των εξελίξεων στην Κίνα, ο κ. Ντράγκι εμφανίστηκε 
καθησυχαστικός εκτιμώντας ότι αυτές είναι περιορισμένες, 
αναφέροντας μεταξύ των άλλων ότι οι εξαγωγές της Ευρωζώνης προς 
αυτήν ανέρχονται περίπου στο 6% του συνόλου, αν και σε ορισμένες 
περιπτώσεις όπως στη Γερμανία αγγίζουν το 10%. 
 
Ελαφρά μείωση παρουσίασαν κατά το β΄ τρίμηνο του 2015  τόσο το 
δημοσιονομικό έλλειμμα,  όσο  και το δημόσιο χρέος στην Ευρωζώνη.  
Ειδικότερα, βάσει των στοιχείων της Eurostat, το δημοσιονομικό 
έλλειμμα (εποχικά προσαρμοσμένο) περιορίστηκε στο 2,0% του ΑΕΠ από 
2,1% το α΄ τρίμηνο του 2015. Από τις χώρες που υπάρχουν στοιχεία, μόνο 
η Γερμανία και η Εσθονία εμφάνισαν δημοσιονομικό πλεόνασμα που 
εκτιμάται στο 1,0% και 0,5% του ΑΕΠ αντίστοιχα (α΄ τρίμ. 15: 0,7% και 
0,4%  αντίστοιχα).  Πτωτικά,  όμως,  κινήθηκε το ίδιο διάστημα και το 
δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ που συνολικά στην Ευρωζώνη 
διαμορφώθηκε στο 92,2% (α΄ τρ. 15: 92,7%). Τους χαμηλότερους δείκτες 
είχαν η Εσθονία (9,9%) και το Λουξεμβούργο (21,9%), ενώ τους 
υψηλότερους η Ελλάδα (167,8%),  η Ιταλία (136,0%)  και η Πορτογαλία 
(128,7%). Αξιοσημείωτη είναι η συνεχής μείωση του δημόσιου χρέους που 
πετυχαίνει η Γερμανία από το γ΄ τρίμηνο του 2012 και μετά. 
 
Περαιτέρω βελτίωση του οικονομικού κλίματος στην Ευρωζώνη 
καταγράφηκε τον Οκτώβριο φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από 
τον Ιούνιο του 2011. Συγκεκριμένα, ο σχετικός δείκτης της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής ανήλθε στο 105,9  έναντι 105,2  που γενικά αναμενόταν και 
105,6 το Σεπτέμβριο. Από τους επιμέρους δείκτες, ανοδικά κινήθηκαν στο 
λιανικό εμπόριο, τη βιομηχανία και τις κατασκευές. Εξαίρεση αποτέλεσε ο 
δείκτης στις υπηρεσίες ο οποίος επιδεινώθηκε ελαφρά, ενώ μικρή μείωση 
εμφάνισε και ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης.  
 
Μικρή άνοδο καταδεικνύουν το ίδιο διάστημα και οι πρόδρομοι 
επιχειρηματικοί δείκτες PMI της εταιρείας Markit υποδηλώνοντας 
ελαφρά ενίσχυση του ρυθμού επέκτασης της οικονομικής 
δραστηριότητας. Ειδικότερα,  ο σύνθετος δείκτης PMI  ανήλθε τον 
Οκτώβριο στο 53,9  από 53,6  το Σεπτέμβριο και 53,4  που γενικά 
αναμενόταν. Αύξηση παρουσίασαν και οι δύο επιμέρους δείκτες με αυτόν 
στις υπηρεσίες να διαμορφώνεται στο 54,1 (Σεπτ. 15: 53,7) και στη 
μεταποίηση  στο 52,3 (Σεπτ. 15: 52,0). 
 
Σταθερές φαίνεται πως παρέμειναν οι τιμές τον Οκτώβριο σύμφωνα με 
την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat. Συγκεκριμένα, ο 
εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) εκτιμάται πως 
επέδειξε μηδενική μεταβολή σε σχέση με πέρυσι (Σεπτ. 15: -0,1%), καθώς  
η συνεχιζόμενη έντονη πτώση των τιμών στα ενεργειακά αγαθά 
αντισταθμίστηκε πλήρως από την άνοδο των τιμών στις λοιπές κατηγορίες 
αγαθών και υπηρεσιών. Ταυτόχρονα, οριακή άνοδο στο 1,0% κατέγραψε 
ο δομικός πληθωρισμός (δηλαδή αφαιρουμένων των τροφίμων/  
αλκοολούχων ποτών/καπνού και της ενέργειας). 

 

 
 

 

 
 

Πρόδρομοι Οικονομικοί Δείκτες	

 
Πηγή:	Bloomberg	&	TR	Datastream	

 
Τιμές Καταναλωτή 

 
 

β΄ τρ. 14 γ΄ τρ. 14 δ΄ τρ. 14 α΄ τρ. 15 β΄ τρ. 15

Γερμανία 75,9 75,4 74,9 74,3 72,5
Γαλλία 95,5 95,7 95,6 97,5 97,7
Ιταλία 134,5 132,3 132,3 135,3 136
Ισπανία 96,4 96,8 97,7 98,2 97,8

Ελλάδα 177,4 175,8 177,1 168,6 167,8
Πορτογαλία 130,4 132,3 130,2 130,4 128,7
Ιρλανδία 114,5 112,6 107,5 104,7 102

Ευρωζώνη 92,7 92,1 91,9 92,7 92,2
ΕΕ 87,3 87 86,9 88,1 87,8

Πηγή: Euros tat.
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Παράλληλα, μικρή μείωση στο 10,8% σημείωσε το Σεπτέμβριο το εποχι-
κά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας (Αύγ. 15: 10,9%, Σεπτ. 14: 11,5%), τη χα-
μηλότερη τιμή από τον Ιανουάριο του 2012. Ο αριθμός των ανέργων εκτι-
μάται στα 17,3 εκατ.  άτομα,  μειωμένος κατά 131 χιλ.  άτομα σε σχέση με 
ένα μήνα πριν και κατά 1.194 χιλ. σε σχέση με τον περυσινό Σεπτέμβριο.  
 
Συνεχίστηκε το Σεπτέμβριο η αύξηση της προσφοράς χρήματος, αποτυ-
πώνοντας πρωτίστως την επίδραση των μέτρων ποσοτικής χαλάρωσης της 
ΕΚΤ. Ειδικότερα, η προσφορά χρήματος βάσει του ορισμού Μ3 αυξήθηκε 
κατά 4,9% ετησίως, όσο και τον Αύγουστο, ενώ βάσει του στενότερου 
ορισμού Μ1 κατά 11,7% (Αύγ. 15: 11,5%). Ταυτόχρονα, ο ετήσιος ρυθμός 
ανόδου των καταθέσεων των νοικοκυριών επιταχύνθηκε το Σεπτέμβριο 
στο 3,0% (Αύγ. 15: 2,9%) και των επιχειρήσεων στο 5,0% (Αύγ. 15: 4,8%). 
Με ιδιαίτερα χαμηλό και επιβραδυνόμενο ρυθμό συνεχίστηκε το 
Σεπτέμβριο η αύξηση της τραπεζικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού 
τομέα.  Συγκεκριμένα,  αυξήθηκε κατά 0,6%  σε ετήσια βάση (Αύγ.  15:  
1,0%).  Η εικόνα δεν διαφοροποιείται σημαντικά εάν συνυπολογιστούν οι 
τιτλοποιήσεις και οι πωλήσεις δανείων καθώς ο ετήσιος ρυθμός 
μεταβολής διαμορφώθηκε στο 0,4%  (Αύγ.  15:  0,8%).  Η εξέλιξη αυτή 
οφείλεται στην επιβράδυνση του ετήσιου ρυθμού ανόδου της 
χρηματοδότησης των επιχειρήσεων στο 0,1% (Αύγ. 15: 0,4%) ενώ στα 
νοικοκυριά επιταχύνθηκε στο 1,1% (Αύγ. 15: 1,0%). 
 
Τέλος, στις 5/11 δημοσιοποιήθηκαν οι επικαιροποιημένες προβλέψεις 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με τις οποίες το πραγματικό ΑΕΠ 
στην Ευρωζώνη θα αυξηθεί το 2015 κατά 1,6% έναντι 1,5% που προβλε-
πόταν προηγουμένως. Παράλληλα, αναθεώρησε πτωτικά τον πληθω-
ρισμό για το 2016 (από 1,5% σε 1,0%). Η σημαντική πτώση των τιμών του 
πετρελαίου,  η πολύ χαλαρή νομισματική πολιτική και η σχετική εξασθέ-
νηση του ευρώ έναντι άλλων βασικών νομισμάτων είναι οι κύριοι ενισχυ-
τικοί παράγοντες. Την προσεχή διετία, η ανάπτυξη προβλέπεται να συνε-
χιστεί με συγκρατημένο ρυθμό.  
 
Δεδομένου,  όμως,  ότι η ευνοϊκή επίδραση των ανωτέρω παραγόντων θα 
εξασθενήσει ύστερα, σημαντικότερο ρόλο θα αποκτήσει η ανάκαμψη των 
επενδύσεων, ενισχυμένη από τη συνεχιζόμενη υποστηρικτική 
νομισματική πολιτική και τη χαλάρωση των πιστωτικών συνθηκών, ενώ θα 
έχουν αρχίσει να αποφέρουν καρπούς και οι εφαρμοζόμενες 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Επίσης, η ενίσχυση της ανάπτυξης 
παγκοσμίως θα τονώσει τις εξαγωγές της Ευρωζώνης, αν και σε μικρότερο 
βαθμό από ό,τι προηγουμένως προβλεπόταν. Τέλος, εκτιμάται ότι οι 
κίνδυνοι που απειλούν την αναπτυξιακή προοπτική έχουν αυξηθεί το 
τελευταίο εξάμηνο και σχετίζονται περισσότερο με την επιβράδυνση της 
οικονομικής δραστηριότητας στις αναπτυσσόμενες οικονομίες, τις 
εξελίξεις στην Κίνα και την επίδραση της αναμενόμενης ανόδου του 
βασικού επιτοκίου της Fed στις διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίου. 

Αγορά Εργασίας	

 
	

Προσφορά Χρήματος & Πιστωτική Επέκταση	
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Προσφορά Χρήματος Μ3 (%-Υ/Υ)

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

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

Γαλλία 1,1 1,4 1,7 0,1 0,9 1,3 -1,3 -1,6 -2,2 10,4 10,4 10,2
Ιταλία 0,9 1,5 1,4 0,2 1,0 1,9 2,2 1,9 1,9 12,2 11,8 11,6

   Ισπανία 3,1 2,7 2,4 -0,5 0,7 1,2 1,4 1,3 1,4 22,3 20,5 19,0
Πηγή: European Commission: "Eurorean Economic Forecast", Autumn 2015, p.1.

Προβλέψεις	Ευρωπαϊκής	Επιτροπής	για	βασικά	
μακροοικονομικά	μεγέθη

Πραγματικό ΑΕΠ 
(ετήσια % 
μεταβολή)

Δείκτης τιμών 
καταναλωτή 

(%)

Ισοζύγιο τρεχου-
σών 

συναλλαγών 
Ανεργία (%)
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ΗΠΑ 

· Αμετάβλητη η νομισματική πολιτική της Fed. Πιθανή η αύξηση του 
βασικού επιτοκίου το Δεκέμβριο. 

· Άνοδος κατά 1,5%  του πραγματικού ΑΕΠ το γ΄ σε σχέση με το β΄ 
τρίμηνο του 2015. 

· Καλύτερα των προσδοκιών τα στοιχεία για την αγορά εργασίας. 
· Ήπιος ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας διαφαίνεται προσεχώς 

βάσει των πρόδρομων επιχειρηματικών δεικτών ISM και των 
δεικτών καταναλωτικής εμπιστοσύνης του Οκτωβρίου. 

· Σε πολύ υψηλό επίπεδο ανήλθε ο πρόδρομος δείκτης ISM του 
τομέα των υπηρεσιών. 

 
 
Αμετάβλητη διατήρησε την ακολουθούμενη νομισματική πολιτική η 
αρμόδια Επιτροπή της Ομοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ 
(FOMC) καθώς στην τελευταία συνεδρίασή της διατήρησε ως έχει τόσο το 
βασικό παρεμβατικό επιτόκιο όσο και την επανεπένδυση του 
κεφαλαίου των τίτλων που διαθέτει στον ισολογισμό της και που 
λήγουν, σε νέα. Ωστόσο, η αντικατάσταση της αναφοράς στον κίνδυνο 
που απορρέει για την οικονομική δραστηριότητα των ΗΠΑ από τις 
διεθνείς εξελίξεις και ιδίως από τα συμβαίνοντα στην Κίνα με την πιο ήπια 
διατύπωση ό,τι «παρακολουθεί τις διεθνείς οικονομικές και 
χρηματοπιστωτικές εξελίξεις» ενίσχυσε την πιθανότητα αύξησης του 
επιτοκίου στην επόμενη συνεδρίασή της το Δεκέμβριο. Υπενθυμίζεται ότι 
τότε θα δημοσιοποιηθούν και οι επικαιροποιημένες μακροοικονομικές 
προβλέψεις της. Επαναβεβαιώθηκε ότι η απόφαση αύξησης του επιτοκίου 
εξαρτάται από την εξέλιξη των στοιχείων και ότι η επιστροφή στην 
«κανονικότητα» στη νομισματική πολιτική θα γίνει σταδιακά.  
 
Η Επιτροπή εκτιμά ότι κατά τους επόμενους μήνες η οικονομία θα 
αναπτυχθεί με μέτριο (moderate) ρυθμό και στους παράγοντες που 
μπορούν να επηρεάσουν την ανάπτυξη θετικά ή αρνητικά αποδίδει 
παρόμοια πιθανότητα εμφάνισης. Στην αγορά εργασίας τονίζει τη 
συνεχιζόμενη βελτίωση, αλλά με επιβραδυνόμενο πλέον ρυθμό και τη 
συρρίκνωση του βαθμού υπό-χρησιμοποίησης του εργατικού δυναμικού. 
Ο πληθωρισμός αναμένει ότι το επόμενο διάστημα θα παραμείνει στο 
τρέχον χαμηλό επίπεδο και μόνο σε μεσοπρόθεσμη βάση θα κινηθεί 
ανοδικά προς το στόχο του 2% ως αποτέλεσμα της περαιτέρω βελτίωσης 
στην αγορά εργασίας και της εξάντλησης της επίδρασης των χαμηλότερων 
τιμών της ενέργειας και των εκτός αυτής εισαγόμενων αγαθών/  
υπηρεσιών. 
 
Σημαντική επιβράδυνση στο ρυθμό αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ το γ΄ 
τρίμηνο του 2015, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του Υπουργείου 
Εμπορίου των ΗΠΑ. Ειδικότερα, συγκριτικά με το β΄ τρίμηνο,  αυξήθηκε 
κατά 1,5% (ετησιοποιημένος ρυθμός) έναντι ανόδου του κατά 1,7% που 
εκτιμούσε γενικά η αγορά και 3,9% το β΄ τρίμηνο του 2015.   
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Πραγματικό ΑΕΠ 

 
Πηγή: Βloomberg & TR Datasream 
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Επίσης, σε σχέση με το γ΄ τρίμηνο του 2014, το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθη-
κε κατά 2,0% (β΄ τρίμ. 15: 2,7%). Τη μεγαλύτερη συμβολή στην άνοδο του 
ΑΕΠ σε τριμηνιαία βάση είχε η ιδιωτική κατανάλωση (2,19 μον., β΄ τρ. 15: 
2,42 μον.), σχεδόν ισομοιρασμένη μεταξύ των αγαθών και των υπηρεσιών 
και έπονταν οι δημόσιες δαπάνες (0,30  μον.)  που αντανακλούν μικρή 
άνοδο των δαπανών σε πολιτειακό και τοπικό επίπεδο. Αντίθετα, αρνη-
τική συνεισφορά είχαν οι ακαθάριστες ιδιωτικές επενδύσεις (-0,97 μον.) 
καθώς η σημαντική αρνητική επίδραση της μεταβολής των αποθεμάτων 
υπερκάλυψε την αύξηση των επενδύσεων σε πάγια.  Τέλος,  ουσιαστικά 
ουδέτερη ήταν η επίδραση του εξωτερικού εμπορίου (-0,03 μον.).  
 
Πολύ καλύτερα των προσδοκιών ήταν τα τελευταία στοιχεία για την 
αγορά εργασίας. Ειδικότερα,  από την έρευνα βάσει των καταστάσεων 
μισθοδοσίας προκύπτει ότι τον Οκτώβριο δημιουργήθηκαν σε εποχικά 
προσαρμοσμένη βάση 271 χιλ. νέες θέσεις εργασίας, ο υψηλότερος 
αριθμός φέτος. Συνεπώς, υπερέβησαν σημαντικά το ανώτερο όριο των 
προβλέψεων (240 χιλ.) και αυτές του Σεπτεμβρίου (137 χιλ.). Ωστόσο, σε 
επίπεδο δεκαμήνου καταγράφεται υστέρηση στις νέες θέσεις εργασίας 
σε σχέση με πέρυσι (2.062  χιλ.  έναντι 2.364  χιλ.  πέρυσι).  Ταυτόχρονα,  
από την έρευνα που βασίζεται στα νοικοκυριά, το ποσοστό ανεργίας 
υποχώρησε οριακά στο 5,0%, λόγω της αύξησης των εργαζομένων. Καθώς, 
όμως, αυξήθηκε και ο συνολικός πληθυσμός, το ποσοστό συμμετοχής του 
εργατικού δυναμικού σε αυτόν παρέμεινε αμετάβλητο στο 62,4%, που 
είναι το χαμηλότερο από το 1977. Παράλληλα, άνοδο κατά 2,5% σε ετήσια 
βάση εμφάνισε η μέση αμοιβή ανά ώρα εργασίας, που αποτελεί την 
υψηλότερη αύξηση από το 2009. Συνεπώς, τα πολύ θετικά στοιχεία για 
την αγορά εργασίας έχουν αυξήσει σημαντικά την πιθανότητα για 
αύξηση των επιτοκίων από τη FED εντός του 2015.  
 
Όσον αφορά το προσεχές διάστημα,  οι ενδείξεις βάσει των πρόδρομων 
δεικτών τόσο από πλευράς επιχειρήσεων όσο και του καταναλωτή φαί-
νεται να συνηγορούν προς τη διατήρηση ενός ήπιου ρυθμού ανάπτυ-
ξης. Στις επιχειρήσεις, ειδικότερα, περαιτέρω μείωση εμφάνισε ο δείκτης 
ISM στη μεταποίηση και βρίσκεται πλέον οριακά άνω του ορίου του 50  
που διαχωρίζει την ανάπτυξη από την ύφεση. Συγκεκριμένα, τον Οκτώ-
βριο υποχώρησε στο 50,1, τη χαμηλότερη τιμή από το Μάιο του 2013, έ-
ναντι 50,2 το Σεπτέμβριο. Από τους επιμέρους δείκτες, σημαντική μείωση 
είχαν αυτοί της απασχόλησης, που για πρώτη φορά τους τελευταίους έξι 
μήνες βρέθηκε κάτω από το όριο του 50, των αποθεμάτων και των εισα-
γωγών. Αντίθετα, αξιοσημείωτη άνοδο είχαν οι υποδείκτες της παραγω-
γής και των νέων παραγγελιών,  με αποτέλεσμα τη βελτίωση του λόγου 
των νέων παραγγελιών προς τα αποθέματα (στο 113,8%  από 103,3%).  
Πολύ πιο ενθαρρυντική ήταν η εξέλιξη του δείκτη ISM στους εκτός μετα-
ποίησης τομείς ξεπερνώντας τις προσδοκίες της αγοράς. Συγκεκριμένα, 
ανήλθε στο 59,1, τη δεύτερη υψηλότερη τιμή από το 2008, έναντι 56,9 το 
Σεπτέμβριο και που ήταν περίπου η μέση εκτίμηση της αγοράς. Από τους 
επιμέρους δείκτες, μεγάλη άνοδο εμφάνισαν αυτοί των νέων παραγγελι-
ών και της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενώ σε υψηλό συγκριτικά 
επίπεδο αναρριχήθηκε ο υποδείκτης της απασχόλησης.  

Κατανάλωση 

 
 

Αγορά Εργασίας	

 
	

Πρόδρομοι Επιχειρηματικοί Δείκτες (ISM) 
 

	
 

Μεταποίηση (ISM): Νέες Παραγγελίες / 
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Αλλά και από πλευράς καταναλωτή, η εικόνα είναι μεικτή. Ειδικότερα, ο 
πρόδρομος δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης του Πανεπιστημίου 
του Μίσιγκαν παρότι ανήλθε στο 90,0 τον Οκτώβριο έναντι 87,2 το 
Σεπτέμβριο, αποτελεί τη δεύτερη χαμηλότερη φετινή τιμή. Ανοδικά 
κινήθηκαν και οι δύο υποδείκτες, κυρίως όμως αυτός που αποτυπώνει τις 
προσδοκίες των καταναλωτών. Από την άλλη, απρόσμενα πτωτικά 
κινήθηκε ο σχετικός δείκτης του Conference Board αν και παρέμεινε σε 
ικανοποιητικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, υποχώρησε στο 97,6, έναντι 102,6 
το Σεπτέμβριο και που εκτιμούσε γενικά η αγορά κυρίως λόγω της 
σημαντικής μείωσης του υποδείκτη που αποτυπώνει την αντίληψη των 
καταναλωτών για την τρέχουσα κατάσταση και ειδικά για την αγορά 
εργασίας.  
 
Σημαντικά επιβραδυνόμενη συνεχίστηκε το Σεπτέμβριο η ανοδική τάση 
τόσο του προσωπικού εισοδήματος όσο και της προσωπικής καταναλω-
τικής δαπάνης. Ειδικότερα, βάσει των εποχικά εξομαλυμένων στοιχείων 
και σε τρέχουσες τιμές, το προσωπικό και το διαθέσιμο προσωπικό εισό-
δημα αυξήθηκαν κατά 0,1% έκαστο σε σχέση με αυτά του Αυγούστου 
(Αύγ.  15/Ιούλ.  15:  0,4%  έκαστο)  λόγω της μικρής αύξησης των εκτός μι-
σθωτής εργασίας εισοδημάτων. Ανάλογη ήταν και η εξέλιξη της προσωπι-
κής καταναλωτικής δαπάνης (0,1%, Αύγ. 15/Ιούλ. 15: 0,4%), τροφοδοτού-
μενη από τις υψηλότερες δαπάνες για διαρκή αγαθά και υπηρεσίες. Ταυ-
τόχρονα, ο δείκτης τιμών της προσωπικής καταναλωτικής δαπάνης (PCE) 
αυξήθηκε κατά 0,2% σε ετήσια βάση (Αύγ. 15: 0,3%) αποκλίνοντας έναντι 
του στόχου 2% της Fed. Εάν,  όμως,  αφαιρεθεί η επίδραση των τροφίμων 
και της ενέργειας (core PCE) ο δείκτης παρέμεινε αμετάβλητος στο 1,3% 
σε ετήσια βάση. Συνεπώς, απομονώνοντας την επίδραση των τιμών,  το 
διαθέσιμο προσωπικό εισόδημα και η προσωπική καταναλωτική δαπά-
νη αυξήθηκαν σε μηνιαία βάση κατά 0,2% έκαστο (Αύγ. 15:0,4% έκαστο). 
 
Ιδιαίτερα ενθαρρυντική παραμένει γενικά η εικόνα στον τομέα των κα-
τοικιών που ευνοείται από τη βελτίωση των συνθηκών στην αγορά εργα-
σίας και τα ακόμη ελκυστικά επιτόκια των στεγαστικών δανείων. Ωστόσο, 
δεν λείπουν και ορισμένες ενδείξεις συγκράτησης του ρυθμού ανόδου.  
Μεταξύ αυτών είναι η εξέλιξη των πωλήσεων των νεόδμητων κατοικιών 
που το Σεπτέμβριο εκτιμώνται στις 468 χιλ. σε ετησιοποιημένη, εποχικά 
προσαρμοσμένη βάση, σημαντικά χαμηλότερα τόσο από το κατώτερο 
όριο των προβλέψεων της αγοράς (535 χιλ.), όσο και από τις πωλήσεις του 
Αυγούστου (529 χιλ.). Από την άλλη πλευρά, οριακή άνοδο κατέγραψαν 
τον Αύγουστο οι τιμές των κατοικιών σε σχέση με έναν μήνα πριν. Ειδικό-
τερα, βάσει του δείκτη S&P Case-Shiller, οι τιμές στις 20 μεγαλύτερες 
αμερικανικές πόλεις αυξήθηκαν κατά 0,1%  σε μηνιαία,  εποχικά προσαρ-
μοσμένη βάση (Ιούλ. 15: -0,2%) ενώ σε ετήσια βάση αυξήθηκαν κατά 5,1% 
(Ιούλ. 15: 4,9%).  

Πρόδρομοι Δείκτες Καταναλωτή	

 
	

 

 
 

Αγορά Κατοικιών 
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ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ 

· Περαιτέρω μείωση των βασικών επιτοκίων αποφάσισε η Κεντρική 
Τράπεζα της Κίνας. 

· Επιβράδυνση της ύφεσης στη μεταποίηση υποδηλώνει η εξέλιξη 
του σχετικού πρόδρομου δείκτη PMI στην Κίνα τον Οκτώβριο. 

· Σταθερή διατήρησε την πολιτική της η Κεντρική Τράπεζα της 
Ιαπωνίας.  

· Ανάκαμψη της βιομηχανικής παραγωγής και ενθαρρυντικές 
ενδείξεις από τον δείκτη PMI του τομέα της μεταποίησης στην 
Ιαπωνία.  

 
 

KINA 

Σε περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής της προχώρησε 
πριν από λίγες ημέρες η Κεντρική Τράπεζα της Κίνας. Ειδικότερα, 
προκειμένου να περιορίσει το κόστος χρηματοδότησης της οικονομίας και 
να στηρίξει την αναπτυξιακή δυναμική της, αποφάσισε νέα μείωση των 
βασικών παρεμβατικών επιτοκίων της κατά 0,25%,  την έκτη που 
πραγματοποιεί τον τελευταίο χρόνο. Συνεπώς, το επιτόκιο για τις 
καταθέσεις με διάρκεια ενός έτους διαμορφώθηκε στο 1,50%, ενώ για τα 
δάνεια αντίστοιχης ή μικρότερης διάρκειας καθορίστηκε στο 4,35%. 
Σημειώνεται ότι η προηγούμενη μείωση,  που ήταν επίσης ύψους 0,25%,  
είχε πραγματοποιηθεί στα τέλη Αυγούστου. Ταυτόχρονα, μείωσε γενικά 
κατά 0,50% το υποχρεωτικό ποσοστό ρευστών διαθεσίμων (targeted 
reserve requirement ratio) με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας του 
τραπεζικού συστήματος και της ποσότητας χρήματος στην οικονομία, ενώ 
για ορισμένους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας αποφάσισε 
επιπλέον μείωση αυτού του ποσοστού κατά 0,50%. Τέλος, αποφάσισε την 
κατάργηση του διοικητικά προσδιοριζόμενου ανώτατου ορίου στο 
επιτόκιο καταθέσεων που προσφέρουν οι εμπορικές τράπεζες και οι 
αγροτικοί πιστωτικοί συνεταιρισμοί, κάνοντας ένα αποφασιστικό βήμα 
για τον καθορισμό του αποκλειστικά από την αγορά.  

Σημαντική, επίσης, εξέλιξη αποτελεί η πρόσφατη άρση της απαγόρευσης 
της απόκτησης δεύτερου τέκνου από τα ζευγάρια.  Η εξέλιξη αυτή 
εκτιμάται ότι θα ενισχύσει μεσοπρόθεσμα τη ζήτηση για τα σχετικά είδη 
και εν τέλει την κατανάλωση,  που στόχος είναι να καταστεί ο βασικός 
πυλώνας ανάπτυξης της χώρας τα επόμενα έτη. Ταυτόχρονα, θα 
συνεισφέρει καθοριστικά στη συγκράτηση της τάσης γήρανσης του 
πληθυσμού και θα διορθώσει την ανησυχητική δυσαναλογία μεταξύ 
ανδρών και γυναικών.  
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Επιβραδύνθηκε τον Οκτώβριο η πτωτική πορεία του μεταποιητικού 
τομέα της Κίνας. Ειδικότερα, ο πρόδρομος δείκτης Caixin PMI στη 
μεταποίηση, που εξάγει η εταιρεία Markit,  διαμορφώθηκε στο 48,3 
έναντι 47,2 το Σεπτέμβριο, αποτελώντας την υψηλότερη τιμή από τον 
φετινό Ιούνιο. Ωστόσο, καθώς υπολείπεται του ορίου του 50, υποδηλώνει 
ότι ο τομέας της  μεταποίησης  βρίσκεται  σε  ύφεση  για όγδοο 
διαδοχικόμήνα επηρεάζοντας αρνητικά και το ρυθμό ανάπτυξης της 
κινεζικής οικονομίας.  Η αδύναμη εγχώρια ζήτηση εμφανίζεται να 
αποτελεί το βασικό παράγοντα για αυτήν την εξέλιξη ενώ ενθαρρυντικό 
στοιχείο αποτελεί η, έστω και οριακή, αύξηση των νέων παραγγελιών από 
το εξωτερικό, για πρώτη φορά από τον περασμένο Ιούνιο. 
 
 
ΙΑΠΩΝΙA 

Αμετάβλητη διατήρησε τη νομισματική της πολιτική, στην πρόσφατη 
συνεδρίαση της,  η Κεντρική Τράπεζα της Ιαπωνίας (αγορά τίτλων αξίας 
80 τρισ. γιεν ετησίως). Ωστόσο, αναθεώρησε πτωτικά την εκτίμησή της για 
τον πληθωρισμό και μετέθεσε χρονικά την επίτευξη του στόχου του 2%  
στο δεύτερο μισό  του επόμενου δημοσιονομικού έτους. Επίσης, 
αναθεώρησε πτωτικά την πρόβλεψή της για το ρυθμό ανάπτυξης του 
έτους στο 1,2% από 1,7% προηγουμένως.  

O πληθωρισμός στην Ιαπωνία το Σεπτέμβριο υποχώρησε στο 0,0% (Αυγ. 
15:  0,2%).  Παράλληλα,  ο βασικός δομικός πληθωρισμός (εξ.  νωπών 
τροφίμων) παρέμεινε σταθερός στο -0,1%, ενώ ο δομικός πληθωρισμός 
(εξ. ενέργειας και τροφίμων) αυξήθηκε στο 0,9% (Αυγ. 15: 0,8%).  

Απροσδόκητα ισχυρή ανάκαμψη κατά 1,0% σε μηνιαία βάση εμφάνισε 
το Σεπτέμβριο η βιομηχανική παραγωγή της Ιαπωνίας (Αυγ. 15: -1,2%, 
Ιούλ. 15: -0,8%). Επιπρόσθετα, ιδιαίτερα ενθαρρυντική ήταν η εξέλιξη 
του δείκτη μεταποίησης PMI τον Οκτώβριο. Συγκεκριμένα, ο δείκτης 
έφτασε στις 52,4  μονάδες (Σεπτ.  15:  51,0),  που είναι η υψηλότερη τιμή 
από τον Οκτώβριο του 2014.  

	

 
	

 

 
 

 

 
 

 

 
 

30 Οκτ. 2015 15 Ιουλ. 2015
Πραγμ. ΑΕΠ 2015 1.2 1.7
Πραγμ. ΑΕΠ 2016 1.4 1.5
Πραγμ. ΑΕΠ 2017 0.3 0.2
Δομ. Πληθωρ. 2015 0.1 0.7
Δομ. Πληθωρ. 2016 1.4 1.9
Δομ. Πληθωρ. 2017 3.1 3.1

Μακροοικονομικές Προβλέψεις (ΤτΙ)
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Ημερομηνία 
Ανακοίνωσης Ανακοινώσεις / Γεγονότα Περίοδος Αναφοράς 

 
ΗΠΑ 

 
06/11/15 Στοιχεία για την Αγορά Εργασίας Οκτώβριος 2015 
12/11/15 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Οκτώβριος 2015 
13/11/15 Λιανικές Πωλήσεις Οκτώβριος 2015 
13/11/15 Εταιρικά αποθέματα Σεπτέμβριος 2015 
13/11/15 Δείκτης Τιμών Παραγωγού Οκτώβριος 2015 

13/11/15 Πρόδρομος Δείκτης Εμπιστοσύνης Καταναλωτή 
(Παν/μιο Μίσιγκαν) Νοέμβριος 2015 (1η εκτ.) 

17/11/15 Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Οκτώβριος 2015 
17/11/15 Βιομηχανική Παραγωγή Οκτώβριος 2015 
17/11/15 Πρόδρομος Δείκτης Κατασκευαστών Κατοικιών (NAHB) Νοέμβριος 2015 
18/11/15 Στοιχεία Ενάρξεων Ανέγερσης Νέων Κατοικιών Οκτώβριος 2015 
18/11/15 Δημοσίευση Πρακτικών Συνεδρίασης Fed  - 

 
ΕΥΡΩΖΩΝΗ 

 
05/11/15 Λιανικές Πωλήσεις Σεπτέμβριος 2015 
12/11/15 Βιομηχανική Παραγωγή  Σεπτέμβριος 2015 
13/11/15 Στοιχεία Εξωτερικού Εμπορίου Σεπτέμβριος 2015 
13/11/15 ΑΕΠ – Εθνικοί Λογαριασμοί Γ΄ Τρίμηνο (1η εκτ.) 
16/11/15 Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Οκτώβριος 2015 
18/11/15 Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές Σεπτέμβριος 2015 
20/11/15 Πρόδρομος Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Νοέμβριος 2015 (1η εκτ.) 

 
ΕΛΛΑΔΑ 

 
09/11/15 Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής Σεπτέμβριος 2015 
10/11/15 Εθνικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Οκτώβριος 2015 
10/11/15 Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Οκτώβριος 2015 
12/11/15 Έρευνα Εργατικού Δυναμικού Αύγουστος 2015 
12/11/15 Οικοδομική Δραστηριότητα Αύγουστος 2015 
13/11/15 Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία Σεπτέμβριος 2015 
13/11/15 ΑΕΠ – Εθνικοί Λογαριασμοί Γ΄ Τρίμηνο (1η εκτ.) 
19/11/15 Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία Σεπτέμβριος 2015 
20/11/15 Ισοζύγιο Πληρωμών  Σεπτέμβριος 2015 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
16

ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
 

	
Λεκκός Ηλίας Chief Economist 2103288120 Lekkosi@piraeusbank.gr 
Παπιώτη Λιάνα Secretary 2103288187 PapiotiE@piraeusbank.gr 

Ελληνική Οικονομία 
Στάγγελ Ειρήνη Manager 2163004495 Staggelir@piraeusbank.gr 
Αγγελοπούλου Αναστασία Economist 2163004488 Aggelopouloua@piraeusbank.gr 
Γαβαλάς Δημήτρης Junior Economic Analyst 2163004484 Gavalasd@piraeusbank.gr 

Ανεπτυγμένες Οικονομίες 
Πατίκης Βασίλειος Head 2103739178 Patikisv@piraeusbank.gr 
Αρακελιάν Βένη Senior Economist   2163004492 Arakelianv@piraeusbank.gr 
Πολυχρονόπουλος Διονύσης Senior Economist   2163004493 Polychronopoulosd@piraeusbank.gr 
Παπακώστας Χρυσοβαλάντης Economic  Analyst 2163004491 Papakostasc@piraeusbank.gr 
Κωνσταντού Ευαγγελία Junior Economic Analyst 2163004486 Konstantoue@piraeusbank.gr 

Αναπτυσσόμενες Οικονομίες 
Ρότσικα Δημητρία Economist 2163004494 Rotsikad@piraeusbank.gr 
Γιαννακίδης Χαρίλαος Junior Economic Analyst 2163004485 Giannakidisch@piraeusbank.gr 

Κλαδικές Μελέτες 
Βλάχου Παρασκευή Economic Analyst  2163004483  Vlachoupar@piraeusbank.gr 

Θεσμικές και Εποπτικές Εξελίξεις 
Λεβεντάκης Αρτέμης Senior Economist   2163004487 LeventakisAr@piraeusbank.gr 
Μαργαρίτη Κωνσταντίνα Junior Economic Analyst 2163004489 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 

javascript:var oWin = window.open('https//ath-ccmpub:8443/webdialer/Webdialer?cmd=doMakeCallProxy&uid=m483&appid=m483&destination=9210-3335631','_blank','resizable=no,scrollbars=yes,toolbar=no,status=yes,menubar=no,addressbar=no,width=600,Height=600');

