
 

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 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 

 

Στο έκτακτο Eurogroup (20/2) κατέστη εφικτή μια πρώτη συμφωνία, για 4μηνη 

παράταση της υπάρχουσας δανειακής σύμβασης. Στο πλαίσιο αυτό το ΔΣ του 

EFSF στις 27/2 αποφάσισε τη διαθεσιμότητα έως τα τέλη Ιουνίου του 

εναπομείναντος ποσού ύψους €1,8  δισεκ.  της δανειακής σύμβασης και των 

κερδών από το πρόγραμμα SMP (€1,8 δισεκ.), τα ποσά αυτά μπορούν να 

διατεθούν στην Ελλάδα με την αξιολόγηση του προγράμματος. Επίσης, τα 

ομόλογα EFSF  ύψους €10,9  δισεκ.  τα οποία είχαν μεταφερθεί στο ΤΧΣ θα 

επιστραφούν στο EFSF και θα μπορούν να δοθούν στην Ελλάδα μόνο κατόπιν 

αιτήματος από ECB/SSM και με σκοπό την αναδιάρθρωση και 

ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών μέχρι 30/6. Ταυτόχρονα η 

ΕΛ.ΣΤΑΤ αναθεώρησε προς τα κάτω τις εκτιμήσεις για το ΑΕΠ του δ’ τριμήνου 

υποδεικνύοντας μείωση κατά 0,4% σε τριμηνιαία βάση (+1,3% ΥοΥ). Το 2014 η 

οικονομία επανέρχεται σε ρυθμό ανάπτυξης (0,8%) ενώ λόγω του 

αποπληθωρισμού το ονομαστικό ΑΕΠ περιορίστηκε κατά 1,8%. Επίσης το 2014 

διευρύνεται το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών στο 0,9% 

του ΑΕΠ (2013: 0,6% του ΑΕΠ). Τέλος η άνοδος του δείκτη οικονομικού 

κλίματος το Φεβρουάριο συνδέεται αποκλειστικά με τη βελτίωση του δείκτη 

εμπιστοσύνης καταναλωτή, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 

2009. Σημειώνουμε ωστόσο ότι το Φεβρουάριο - πρώτο μήνα μετά τις εκλογές 

-  φαίνεται και πάλι να διαφοροποιείται η στάση των καταναλωτών έναντι 

αυτής των επιχειρήσεων. 
 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

 

Επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης στην Ευρωζώνη καταδεικνύουν τόσο οι 
πρόδρομοι οικονομικοί δείκτες όσο και τα στοιχεία που αντανακλούν την 
οικονομική δραστηριότητα. Ενδεικτικά, αξίζει να αναφερθεί η ενίσχυση κατά 
1,1% των λιανικών πωλήσεων κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου, που αποτελεί 
τον τέταρτο διαδοχικό μήνα που καταγράφηκε αύξηση. Επιπλέον, οι 
αποφάσεις της ΕΚΤ για ποσοτική χαλάρωση (οι λεπτομέρειες θα 

ανακοινωθούν στην επικείμενη συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στις 5 
Μαρτίου) αυξάνουν την πιθανότητα για την περαιτέρω τόνωση της 
οικονομικής δραστηριότητας. Αναφορικά με την οικονομία των ΗΠΑ, οι 
πρόδρομοι οικονομικοί δείκτες καταδεικνύουν επιβράδυνση της οικονομικής 
δραστηριότητας, όπως αποτυπώθηκε και στο ρυθμό μεγέθυνσης του 
πραγματικού ΑΕΠ του τελευταίου τριμήνου του 2014. Παράλληλα, η πρόεδρος 

της FED Yellen τόνισε ότι η εξέλιξη των στοιχείων στις τιμές και στην αγορά 
εργασίας θα καθορίσει το πότε θα αυξηθεί το βασικό επιτόκιο, εκτιμώντας 
όμως ότι δεν θα ληφθεί τέτοιου είδους απόφαση στις δύο επόμενες 
συνεδριάσεις. Επιπλέον, ο στόχος του 2,0% για το γενικό (headline PCE) 
πληθωρισμό που επηρεάζεται άμεσα από την υποχώρηση της τιμής του 
πετρελαίου και όχι το δομικό (core PCE) που επηρεάζεται έμμεσα από τις τιμές του πετρελαίου καθιστά πιθανότερη την καθυστέρηση για τη 

λήψη της απόφασης αύξησης του παρεμβατικού επιτοκίου.            

 

 
 

Εξέλιξη πρόδρομου δείκτη καταναλωτικής 
εμπιστοσύνης στην Ελλάδα και την Ευρωζώνη 
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ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
ΕΛΛΑΔΑ 

· Συμφωνία για παράταση της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής 
Διευκόλυνσης κατά τέσσερεις μήνες. 

· Προς τα κάτω αναθεώρηση του ΑΕΠ για το δ’  τρίμηνο.  Το 2014  η 
οικονομία επανέρχεται σε ρυθμό ανάπτυξης.  

· Η βελτίωση στο δείκτη εμπιστοσύνης καταναλωτή οδήγησε σε άνοδο 
το δείκτη οικονομικού κλίματος το Φεβρουάριο. 

· Ηπιότερη υποχώρηση του δείκτη κύκλου εργασιών στη μεταποίηση 
το Δεκέμβριο αλλά και συνολικά το 2014.  

· Υποχώρηση του δείκτη κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο αλλά 
άνοδος του σχετικού δείκτη όγκου το Δεκέμβριο.  Βραδύτερος ο 
ρυθμός μείωσης το 2014.   

· Πτώση του δείκτη τιμών παραγωγού στη βιομηχανία τον Ιανουάριο 
κυρίως λόγω ενεργειακών αγαθών.  

· Το ελληνικό Δημόσιο άντλησε  €1.1  δισεκ.   μέσω  ΕΓΕΔ  26  εβδ.,  
δυνατότητα για €1,4 δισεκ.  

· Στο 0,9% του ΑΕΠ το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλα-
γών το 2014. Υψηλότερο το έλλειμμα του ισοζυγίου το Δεκέμβριο.  

· Στο -2,9% ο ρυθμός μείωσης της τραπεζικής χρηματοδότησης τον 
Ιανουάριο. 

 
Μετά από εντατικές διαπραγματεύσεις με τους θεσμικούς εταίρους, στο 
έκτακτο Eurogroup  της 20/2  κατέστη εφικτή μια πρώτη συμφωνία,  
βάσει της οποίας παρατείνεται κατά τέσσερεις μήνες η υπάρχουσα 
δανειακή σύμβαση (Master Financial Assistance Facility Agreement). 
Σκοπός της παράτασης είναι η ολοκλήρωση της αξιολόγησης του 
τρέχοντος προγράμματος, παρέχοντας ταυτόχρονα τα χρονικά 
περιθώρια για μια ενδεχόμενη νέα συμφωνία. 
 
Οι ελληνικές αρχές εξέφρασαν τη δέσμευσή τους για την τήρηση των 
οικονομικών υποχρεώσεων προς όλους τους πιστωτές, πλήρως και 
εγκαίρως και δεσμεύτηκαν για την επίτευξη πρωτογενών δημοσιονομικών 
πλεονασμάτων που εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα του χρέους με βάση 
την απόφαση του Eurogroup  το Νοέμβριο του 2012.  Αναφορικά με το 
δημοσιονομικό στόχο του 2015, θα ληφθούν υπόψη οι οικονομικές 
συνθήκες του τρέχοντος έτους. Η ελληνική κυβέρνηση επίσης δεσμεύτηκε 
για την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων που θα στοχεύουν στην ανάκαμψη 
της οικονομίας και της απασχόλησης, στην καταπολέμηση της διαφθοράς 
και της φοροδιαφυγής,  στην ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης,  στην 
αποτελεσματικότερη λειτουργία του δημοσίου τομέα αλλά και στη 
διασφάλιση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. 
 
Σύμφωνα με την απόφαση, τη Δευτέρα 23/2 η ελληνική πλευρά υπέβαλε 
έναν αρχικό κατάλογο μεταρρυθμιστικών μέτρων ώστε να αξιολογηθεί 
εάν μπορεί να αποτελέσει έγκυρο σημείο εκκίνησης για την επιτυχή 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Στόχος είναι η συγκεκριμενοποίηση της 
λίστας και η συμφωνία μέχρι τα τέλη Απριλίου. Η πρώτη αυτή λίστα 
σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Eurogroup, του ΔΝΤ και της ΕΚΤ χρήζει 
ανάγκης περαιτέρω εξειδίκευσης με σκοπό να επιτευχθεί η ολοκλήρωση 
της  αξιολόγησης.  Ειδικότερα  από  το  ΔΝΤ  επισημάνθηκε  η  έλλειψη σα-  
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ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
 

φούς δέσμευσης αναφορικά με την προώθηση κρίσιμων μεταρρυθμίσεων 
όπως το συνταξιοδοτικό,  η πολιτική για τον ΦΠΑ αλλά και για την 
προώθηση ήδη συμφωνημένων μεταρρυθμίσεων όπως το άνοιγμα των 
κλειστών επαγγελμάτων, τις ιδιωτικοποιήσεις και τα εργασιακά.  
 
Στο πλαίσιο αυτό το διοικητικό συμβούλιο του EFSF αποφάσισε στις 
27/2: (α) Tο εναπομείναν πόσο ύψους €1,8  δισεκ.  της δανειακής 
σύμβασης να παραμείνει διαθέσιμο προς εκταμίευση μέχρι τις 30/6. Η 
εκταμίευση του ποσού υπόκειται στην ολοκλήρωση της αξιολόγησης του 
προγράμματος και σε απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του EFSF. (β) 
Τα κέρδη του 2014  από το πρόγραμμα SMP  (€1,8  δισεκ.)  είναι 
τοποθετημένα σε λογαριασμό του ESM και παραμένουν στη διάθεση της 
Ελλάδας με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και κατόπιν έγκρισης από 
το Eurogroup. (γ) Τα ομόλογα EFSF ύψους €10,9 δισεκ. τα οποία είχαν 
μεταφερθεί στο Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 
(HFSF), ως μέρος της τρέχουσας συμφωνίας για την  αναδιάρθρωση και 
ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών, θα επιστραφούν στο EFSF 
και θα μπορούν να δοθούν στην Ελλάδα μόνο κατόπιν αιτήματος από ECB 
/  SSM  και με σκοπό την αναδιάρθρωση και ανακεφαλαιοποίηση των 
ελληνικών τραπεζών μέχρι τις 30/6. 
 
Στις 27  Φεβρουαρίου η ΕΛ.ΣΤΑΤ ανακοίνωσε τη δεύτερη εκτίμηση για 
την εξέλιξη του ΑΕΠ κατά το δ΄ τρίμηνο του 2014 και αναθεώρησε προς 
τα κάτω την αρχική εκτίμηση. Το δ’ τρίμηνο του έτους το πραγματικό ΑΕΠ 
μειώθηκε σε τριμηνιαία βάση κατά 0,4%  (α΄ εκτιμ.:  -0,2%  QoQ)  
ανακόπτοντας την ανοδική πορεία που είχε παρουσιάσει από τις αρχές 
του 2014.  Σε ετήσια βάση το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,3%  (α΄ εκτιμ.:  1,7%  
ΥοΥ) λόγω της θετικής συμβολής της εγχώριας ζήτησης και ειδικότερα της 
αύξησης του ακαθάριστου σχηματισμού παγίου κεφαλαίου (20,2% ΥοΥ) 
και της ιδιωτικής κατανάλωσης (1,4%  ΥοΥ).  Αντίθετα,  αρνητική ήταν η 
συμβολή του εξωτερικού εμπορίου καθώς σε σταθερές τιμές το έλλειμμα 
διευρύνθηκε στα €1,9 δισεκ. έναντι €756 εκατ. το δ’ τρίμηνο του 2013.  
 
Συνακόλουθα, το 2014 καταγράφεται αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ, 
ύστερα από μια μακρά περίοδο,  της τάξεως του 0,8% (α’  εκτίμ.:  0,9%). 
Στην αύξηση του ΑΕΠ το 2014  θετική ήταν η συμβολή της εγχώριας 
ζήτησης. Ειδικότερα, η ιδιωτική κατανάλωση αυξήθηκε κατά 1,3% και 
συνέβαλε κατά περίπου μια ποσοστιαία μονάδα στη μεταβολή του ΑΕΠ 
ενώ η άνοδος κατά 2,7% του ακαθάριστου σχηματισμού παγίου 
κεφαλαίου συνέβαλε κατά περίπου 0,3 ποσοστιαίες μονάδες. Μικρότερη 
ήταν η αρνητική συμβολή από τη δημόσια κατανάλωση. Το εμπορικό 
έλλειμμα περιορίζεται και συμβάλει θετικά στη μεταβολή του ΑΕΠ αλλά 
με μικρότερη ένταση έναντι του 2013.     
 
Σε τρέχουσες τιμές,  το δ’  τρίμηνο του 2014  το ΑΕΠ σε τριμηνιαία βάση 
περιορίστηκε κατά 2,2% (α’  εκτιμ.:  -1,0% QoQ) υποδηλώνοντας πτώση σε 
ετήσια βάση κατά 0,7% (α’ εκτιμ.: -0,2% ΥoΥ). Συνακόλουθα το 2014  το 
ΑΕΠ μειώθηκε κατά 1,8%  (α΄ εκτιμ.:  1,8%)  φτάνοντας τα €179,1  δισεκ.  
έναντι €182,4 δισεκ. το 2013.    

 

 
 

ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές (% μεταβολή) 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

ΑΕΠ σε σταθερές τιμές (% μεταβολή) 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 
 

Συμβολή των επιμέρους μεγεθών στο ρυθμό 
μεταβολής του ΑΕΠ (%) 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 
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Το Φεβρουάριο ο δείκτης οικονομικού κλίματος αυξήθηκε στις 98,2 μνδ. 
έναντι 95,3 μνδ. τον Ιανουάριο. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται αποκλειστικά 
με την βελτίωση του δείκτη εμπιστοσύνης καταναλωτή κατά 18,7 
μονάδες,  στο υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2009. 
Ταυτόχρονα, το Φεβρουάριο - πρώτο μήνα μετά τις εκλογές - φαίνεται για 
δεύτερο κατά σειρά μήνα να διαφοροποιείται η στάση των καταναλωτών 
έναντι αυτής των επιχειρήσεων. Ειδικότερα, ο δείκτης εμπιστοσύνης 
καταναλωτών διαμορφώθηκε στις -30,6 μνδ.  (Ιαν.  15: -49,3 μνδ.),  καθώς 
μετριάστηκαν σημαντικά οι έντονα αρνητικές προσδοκίες για την 
οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού, τη γενικότερη κατάσταση της 
οικονομίας, την εξέλιξη της ανεργίας και την πρόθεση για αποταμίευση 
τους επόμενους 12 μήνες. Αντίθετα, περιορίζονται στο σύνολο τους οι 
δείκτες προσδοκιών στους επιχειρηματικούς κλάδους. Στη βιομηχανία ο 
δείκτης υποχώρησε στις -9,2  μνδ.  (Ιαν.  15:  -7,9  μνδ.),  μέσω 
δυσμενέστερων εκτιμήσεων για το επίπεδο παραγγελιών και 
μετριοπαθέστερων προβλέψεων για αύξηση της παραγωγής 
βραχυπρόθεσμα. Στις υπηρεσίες ο δείκτης προσδοκιών περιορίστηκε στις 
4,4 μνδ. (Ιαν. 15: 9,0 μνδ.), καθώς οι επιχειρήσεις διατυπώνουν αρνητικές 
εκτιμήσεις και προβλέψεις για την πορεία της ζήτησης και 
αποδυναμώνονται οι θετικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα επιχειρηματική 
κατάσταση. Στο λιανικό εμπόριο ο δείκτης περιορίστηκε στις -3,9  μνδ.  
(Ιαν. 15: -1,0 μνδ.) μέσω δυσμενέστερων εκτιμήσεων και προβλέψεων για 
την πορεία των πωλήσεων,  εξέλιξη που υπερκάλυψε τη θετική συμβολή 
από την ενδεχόμενη ρευστοποίηση των αποθεμάτων. Τέλος στις 
κατασκευές,  ο δείκτης υποχώρησε στις -31,9  μνδ.  (Ιαν.  15:  -29,8  μνδ.)  
καθώς ενισχύθηκαν οι απαισιόδοξες προσδοκίες για την εξέλιξη της 
απασχόλησης. Αντίθετα, οριακά αμβλύνθηκαν οι έντονα αρνητικές 
εκτιμήσεις για το επίπεδο του προγράμματος εργασιών. 
 
Αναφορικά με τις εξελίξεις σε επιμέρους τομείς της οικονομίας, βάσει 
στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ:  
 
· Το Δεκέμβριο, ο δείκτης κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο 

(εκτός καυσίμων και λιπαντικών) μειώθηκε σε ετήσια βάση κατά 
1,0% (Δεκ. 13’: -7,0% ΥοΥ) ενώ ο αντίστοιχος δείκτης όγκου αυξήθηκε 
κατά 0,4%   (Δεκ.  13’:  -6,5%  YoY).  Το 2014 τόσο ο δείκτης κύκλου 
εργασιών όσο και ο δείκτης όγκου (εκτός καυσίμων και λιπαντικών)  
μειώθηκαν με σημαντικά  βραδύτερο ρυθμό έναντι του 2013, καθώς 
περιορίστηκαν κατά 0,9% (2013: -8,6%) και 0,7% (2013: -8,4%) 
αντίστοιχα.    

· Το Δεκέμβριο, ο δείκτης κύκλου εργασιών στη μεταποίηση 
μειώθηκε σε ετήσια βάση κατά 9,1% έναντι -10,3% το Δεκέμβριο του 
2013. Η βραδύτερη πτώση του δείκτη συνδέεται με το δείκτη 
εξωτερικής αγοράς (-8,0%, Δεκ.13: -19,5% ΥοΥ) όταν, αντίθετα, ο 
δείκτης εγχώριας αγοράς υποχώρησε κατά -9,9% (Δεκ. 13: -2,0% 
ΥοΥ). Το 2014 ο δείκτης περιορίστηκε κατά 1,5% έναντι -5,9% τo 2013 
λόγω της βραδύτερης πτώσης του δείκτη εγχώριας αγοράς.   

Δείκτης Οικονομικού Κλίματος (sa) 

Πηγή: European Commission, DG ECFIN 

 

 
 

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

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

 
Δείκτης κύκλου εργασιών στη μεταποίηση (YoY%) 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 
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• Τον Ιανουάριο ο δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία 
μειώθηκε κατά 9,6%  σε ετήσια βάση (Ιαν.  14:  -0,9%  YoY),  κυρίως 
λόγω της μείωσης του δείκτη τιμών ενεργειακών αγαθών (-22,9%,  
Ιαν. 14: -0,8% YοΥ).   

Στις 4/3 το ελληνικό Δημόσιο,  μέσω δημοπρασίας εντόκων γραμματίων 
(ΕΓΕΔ)  26εβδ.  ύψους €875  εκατ.  και με τη συμμετοχή των Βασικών 
Διαπραγματευτών Αγοράς, άντλησε ποσό ύψους €1.137,5 εκατ. με 
απόδοση 2,97% (2,75% στη δημοπρασία της 4/2/15) και συντελεστή 
κάλυψης 1,30 φορές. Υπάρχει η δυνατότητα, μέσω των συμπληρωματικών 
μη ανταγωνιστικών προσφορών, το συνολικό αντληθέν ποσό να φθάσει 
τα €1.400 εκατ.  

Το 2014 το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε 
στα €1.657 εκατ. (2013: €1.089 εκατ.) φτάνοντας το 0,9% του ΑΕΠ (2013: 
0,6%  του ΑΕΠ). Η εξέλιξη αυτή συνδέεται κυρίως με το υψηλότερο 
πλεόνασμα στο ισοζυγίου υπηρεσιών (κατά €2.817  εκατ.).  Ειδικότερα 
στον τουρισμό, το πλεόνασμα από ταξιδιωτικές υπηρεσίες διευρύνθηκε 
κατά €1,1  δισεκ.  λόγω της αύξησης των εισπράξεων κατά €1,3  δισεκ.   Οι 
αφίξεις ταξιδιωτών αυξήθηκαν το 2014 κατά 23%.  

Το Δεκέμβριο του 2014, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών 
συναλλαγών διευρύνθηκε στα €870 εκατ. (Δεκ. 13’: € -244 εκατ.). Η 
εξέλιξη αυτή συνδέεται κυρίως με τη δημιουργία ελλείμματος έναντι προ 
έτους πλεονάσματος στο ισοζύγιο τρεχουσών μεταβιβάσεων (επιδείνωση 
κατά €688 εκατ.), λόγω της μείωσης των εισπράξεων της γενικής 
κυβέρνησης από την ΕΕ και της αύξησης των πληρωμών. Επίσης, 
διευρύνθηκε το έλλειμμα του ισοζυγίου εισοδημάτων (κατά €133  εκατ.).  
Αντίθετα, το εμπορικό έλλειμμα περιορίστηκε κατά €171 εκατ. 
αποκλειστικά λόγω των μειωμένων καθαρών πληρωμών για καύσιμα 
(κατά €332  εκατ.),  όταν αντίθετα διευρύνθηκε το έλλειμμα στα ισοζύγια 
πλοίων και λοιπών αγαθών.   

Το 2014 στο ισοζύγιο χρηματοοικονομικών συναλλαγών καταγράφεται 
καθαρή εκροή €2,3 δισεκ.  έναντι καθαρής εκροής ύψους €3,3 δισεκ.  το 
2013. 

Το Δεκέμβριο του 2014 το ισοζύγιο χρηματοοικονομικών συναλλαγών 
κατέγραψε καθαρή εισροή €1.020 εκατ. (Δεκ. 13: καθ. εισροή €300 εκατ.). 
Πιο αναλυτικά, στις άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα 
παρουσιάζεται καθαρή εισροή €217 εκατ. Η σημαντικότερη συναλλαγή 
ύψους €160  εκατ.  προήλθε από τη συμμετοχή της μητρικής Crystal  
Almond SARL  στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Wind Hellas.  Οι 
άμεσες επενδύσεις κατοίκων στο εξωτερικό εμφάνισαν καθαρή εκροή 
ύψους €130  εκατ.  με τη σημαντικότερη συναλλαγή να αφορά την εκροή 
€100 εκατ. για την αγορά ακινήτου στην Ιταλία από την Εθνική Πανγαία 
ΑΕΕΑΠ. Οι επενδύσεις χαρτοφυλακίου παρουσίασαν καθαρή εκροή €960 
εκατ., λόγω της αύξησης των τοποθετήσεων κατοίκων σε μετοχές 
εξωτερικού και της μείωσης των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα 
και έντοκα του ελληνικού Δημοσίου. Οι ''λοιπές'' επενδύσεις 
παρουσίασαν καθαρή εισροή €1.912 εκατ., αποτέλεσμα κυρίως της 
καθαρής αύξησης (εισροή €4,2 δισεκ.) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε 

Δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία (YoY%) 

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

 

 
 

 

Ελλάδα: Ισοζύγιο Πληρωμών (δισεκ. €) 

 Ιαν.-
Δεκ. 13 

Ιαν.-Δεκ. 
14 

Δεκ. 13 Δεκ. 14 

Τρεχουσών 
Συναλλαγών 

1,09 1,66 -0,24 -0,87 

Εμπορικό -17,23 -17,98 -1,32 -1,15 

Ισοζύγιο καυσίμων -7,70 -7,55 -0,35 -0,02 

Ισοζύγιο πλοίων -1,48 -2,17 -0,09 -0,16 
Ισοζύγιο χωρίς 
καύσιμα & πλοία 

-8,05 -8,26 -0,88 -0,97 

Υπηρεσιών 16,98 19,80 0,63 0,65 

Εισοδημάτων -3,13 -2,89 -0,15 -0,29 
Τρεχουσών 
Μεταβιβ. 

4,47 2,73 0,60 -0,09 

Κεφαλαιακών 
Μεταβιβ. 

3,04 2,51 0,04 0,25 

Χρηματ/κών 
Συναλλαγών 

-3,30 -2,27 0,30 1,02 

Άμεσες 
Επενδύσεις 

2,71 0,99 1,11 0,09 

Επενδύσεις 
Χαρτοφυλακίου 

-6,58 -6,98 -0,93 -0,96 

Λοιπές Επενδύσεις 0,68 4,17 0,14 1,91 

Μεταβολή συναλ-
λαγμ. διαθεσίμων 

-0,11 -0,46 -0,02 -0,02 

Τακτοποιητέα 
στοιχεία 

-0,83 -1,90 -0,09 -0,39 
 

Πηγή: ΤτΕ 
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καταθέσεις και repos στην Ελλάδα,  εξέλιξη που αντισταθμίστηκε μερικώς 
από την αποπληρωμή δανείων ύψους €1,1  δισεκ.  και την αύξηση των 
τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos του εξωτερικού (εκροή 
€1,2 δισεκ). 

Τον Ιανουάριο ο ετήσιος ρυθμός μείωσης της τραπεζικής 
χρηματοδότησης του εγχώριου ιδιωτικού τομέα διαμορφώθηκε στο -
2,9% (Δεκ. 14: -3,1% ΥοΥ). Πιο αναλυτικά, τα δάνεια προς τις επιχειρήσεις 
μειώθηκαν σε ετήσια βάση κατά -3,1% (Δεκ. 14: -3,7% ΥοΥ), προς τα 
νοικοκυριά κατά -3,0% (Δεκ. 14: -2,9% ΥοΥ) και προς τους ελεύθερους 
επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις κατά -0,3% (Δεκ. 14: -
0,3% ΥοΥ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 Ιαν. 14 Δεκ. 14 Ιαν.15 

ΣΥΝΟΛΟ 

Υπόλοιπο χρηματοδ. 217.612 212.039 214.139 

(%) 12μηνη μεταβολή -4,0% -3,1% -2,9% 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Υπόλ. Χρηματοδ. 102.923 101.354 102.877 

(%) 12μηνη μεταβολή -5,2% -3,7% -3,1% 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΑΓΡΟΤΕΣ & ΑΤΟΜΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Υπόλ. χρηματοδ. 14.229 13.582 13.664 

(%) 12μηνη μεταβολή 0,9% -0,3% -0,3% 

ΙΔΙΩΤΕΣ & ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 

Υπόλ. χρηματοδ. 100.460 97.104 97.598 

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

1. Στεγαστικά    

Υπόλ. χρηματοδ. 70.803 69.408 69.982 

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

2. Καταναλωτικά    

Υπόλ. χρηματοδ. 28.267 26.232 26.136 

(%) 12μηνη μεταβολή -3,7% -2,8% -2,8% 

3. Λοιπά    

Υπόλ. χρηματοδ. 1.390 1.463 1.481 

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

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 συναλλαγμα-
τικές διαφορές. Πηγή: ΤτΕ 
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ΕΥΡΩΖΩΝΗ 
· Περαιτέρω βελτίωση του οικονομικού κλίματος το Φεβρουάριο. 
· Σε λιγότερο αρνητικό έδαφος ο πληθωρισμός του Φεβρουαρίου. 
· Σημαντική άνοδος των λιανικών πωλήσεων τον Ιανουάριο. 
· Αύξηση των καταθέσεων και περαιτέρω επιβράδυνση του ετήσιου 

ρυθμού συρρίκνωσης της τραπεζικής χρηματοδότησης του 
ιδιωτικού τομέα 

 
Περαιτέρω άνοδο παρουσίασε το Φεβρουάριο το οικονομικό κλίμα 
στην Ευρωζώνη. Ειδικότερα, ο πρόδρομος σχετικός δείκτης της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής ανήλθε στο 102,1 (Ιαν. 15: 101,4), όσο περίπου αναμενό-
ταν (101,9). Από τους επιμέρους δείκτες, μειώθηκε ελαφρά η απαισιοδο-
ξία των επιχειρηματιών στο λιανικό εμπόριο, ενώ αμετάβλητες παρέμει-
ναν ουσιαστικά οι προσδοκίες στις κατασκευές και τη βιομηχανία, ενώ με-
τριάστηκε ελαφρά η αισιοδοξία τους στις υπηρεσίες. Αναφορικά με τους 
καταναλωτές, η εξέλιξη του σχετικού δείκτη ήταν ενθαρρυντική καθώς 
διαμορφώθηκε στο -6,7 (Ιαν. 15: -8,5), στη λιγότερο αρνητική τιμή από το 
Σεπτέμβριο του 2007. Σημειώνεται ότι η μέση τιμή του 2014 ήταν -10,0. 
Παράλληλα, βελτιωμένοι εμφανίζονται το Φεβρουάριο και οι πρόδρομοι 
επιχειρηματικοί δείκτες PMI της εταιρείας Markit, αποτελώντας ένδειξη 
ελαφράς ενίσχυσης του ρυθμού ανάκαμψης της οικονομίας. Ειδικότερα, ο 
σύνθετος δείκτης PMI ανήλθε στο 53,3 έναντι 52,6 τον Ιανουάριο, που 
είναι η υψηλότερη τιμή από τον περασμένο Ιούλιο. Από τους επιμέρους 
δείκτες ανοδικά κινήθηκε αυτός στις υπηρεσίες που έφθασε στο 53,7 (Ιαν. 
15: 52,7) ενώ σταθερός στο 51,0 παρέμεινε στη μεταποίηση.  
 
Σε λιγότερο αρνητικό έδαφος φαίνεται πως κινήθηκε το Φεβρουάριο ο 
πληθωρισμός, ως απόρροια κυρίως της συγκριτικά μικρότερης πτώσης 
των τιμών της ενέργειας και της ανόδου των τιμών των μη επεξεργα-
σμένων τροφίμων. Πιο αναλυτικά, ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών 
καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) διαμορφώθηκε στο -0,3% σε ετήσια βάση έναντι -
0,5% που γενικά αναμενόταν και -0,6% τον Ιανουάριο.  Σημειώνεται ότι ο 
μέσος πληθωρισμός κατά το δ΄ τρίμηνο ήταν 0,2%. Αντίθετα, αμετάβλητος 
στο 0,6% διατηρήθηκε ο δομικός πληθωρισμός (δηλαδή αφαιρουμένων 
των τροφίμων/ αλκοολούχων ποτών/καπνού και της ενέργειας).  
 
Περαιτέρω υποχώρηση κατέγραψε τον Ιανουάριο το ποσοστό ανεργίας 
(σε εποχικά προσαρμοσμένη βάση) και διαμορφώθηκε στο 11,2% από 
11,3% το Δεκέμβριο, ενώ τον Ιανουάριο του 2014 ήταν 11,8%. Ο αριθμός 
των ανέργων εκτιμάται στα 18,1 εκατ. άτομα, μειωμένος κατά 140 χιλ. 
άτομα σε σχέση με ένα μήνα πριν και κατά 895 χιλ. άτομα σε σχέση με τον 
Ιανουάριο του 2014.   
  
Ενθαρρυντική ένδειξη για την εξέλιξη της ιδιωτικής κατανάλωσης ήταν 
τον Ιανουάριο η επιτάχυνση του ρυθμού ανόδου των λιανικών πωλήσε-
ων. Πιο αναλυτικά, βάσει των εποχικά εξομαλυμένων στοιχείων, οι λιανι-
κές πωλήσεις αυξήθηκαν σε σχέση με αυτές του Δεκεμβρίου κατά 1,1%,  
αποτελώντας τον τέταρτο διαδοχικό μήνα ανόδου, έναντι 0,4% που γενικά 
αναμενόταν και ήταν το Δεκέμβριο. Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο αποτελεί 

 

 
 

Πρόδρομοι Δείκτες 

 
 

Τιμές Καταναλωτή & Παραγωγού 

 
 

Αγορά Εργασίας 
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η ευρεία διάχυση της ανόδου καθώς πέραν των αυξημένων πωλήσεων 
καυσίμων (3,2%,  Δεκ.  14:  1,9%),  αξιοσημείωτη άνοδο σε μηνιαία βάση 
κατέγραψαν οι πωλήσεις των εκτός τροφίμων και ενέργειας αγαθών 
(1,2%, Δεκ. 14: 0,2%) και των τροφίμων/ποτών/καπνού (1,0%, Δεκ. 14: 
0,2%). Σημειώνεται ότι το δ΄ τρίμηνο οι λιανικές πωλήσεις ήταν αυξημένες 
κατά 0,7% έναντι αυτών του γ΄ τριμήνου (γ΄ τρ. 14 /β΄ τρ. 14: 0,2%). Θετική 
εικόνα προκύπτει και σε ετήσια βάση καθώς σε σχέση με τον Ιανουάριο 
του 2014 οι λιανικές πωλήσεις ήταν αυξημένες κατά 3,7% (Δεκ. 14: 3,1%).  
 
Συνεχίστηκε τον Ιανουάριο,  για τρίτο διαδοχικό μήνα,  η επιτάχυνση του 
ρυθμού αύξησης της προσφοράς χρήματος, αποτυπώνοντας την επίδραση 
των μέτρων ποσοτικής χαλάρωσης και ενίσχυσης της ρευστότητας στα 
οποία προχώρησε η ΕΚΤ σταδιακά από τα μέσα του 2014  και μετά.  
Συγκεκριμένα, η προσφορά χρήματος αυξήθηκε τον Ιανουάριο κατά 4,1% 
ετησίως βάσει του ορισμού Μ3 (Δεκ. 14: 3,8%, μ.ο. 2014: 1,9%) και κατά 
9,0% βάσει του στενότερου ορισμού Μ1 (Δεκ. 14: 7,9%, μ.ο. 2014: 6,0%). 
 
Την ίδια περίοδο, σημειώθηκε αύξηση των συνολικών καταθέσεων των 
νοικοκυριών και των εκτός του χρηματοοικονομικού τομέα επιχειρήσε-
ων και επιβραδύνθηκε περαιτέρω η μείωση της τραπεζικής χρηματοδό-
τησής τους. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των επιχειρήσεων (εκτός του χ/ο 
τομέα) αυξήθηκαν σε σχέση με το Δεκέμβριο κατά €24 δισ. (Δεκ. 14: €-20 
δισ.) που αντιστάθμισαν πλήρως τη μείωση των καταθέσεων των νοικοκυ-
ριών κατά €4  δις.  Κατά συνέπεια,  ο ετήσιος ρυθμός ανόδου των καταθέ-
σεων των επιχειρήσεων διαμορφώθηκε τον Ιανουάριο στο 4,7% και των 
νοικοκυριών στο 2,5% από 4,0% και 2,6% το Δεκέμβριο αντίστοιχα.  
 
Όσον αφορά την τραπεζική χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα, τον 
Ιανουάριο παρουσίασε μείωση κατά 0,1%  σε ετήσια βάση από -0,5%  το 
Δεκέμβριο. Εάν, όμως, συνυπολογιστούν οι τιτλοποιήσεις και οι πωλήσεις 
δανείων, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώνεται σε 0,5% από 0,2% 
αντίστοιχα. Πιο αναλυτικά, στα νοικοκυριά ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής 
βελτιώθηκε οριακά από το 0,8% στο 0,9% (από το -0,3% στο -0,2% δίχως 
τις τιτλοποιήσεις και πωλήσεις δανείων) και στις επιχειρήσεις από το         
-1,1% στο -0,9% (από το -1,4% στο -1,2% χωρίς τις τιτλοποιήσεις και 
πωλήσεις δανείων).   
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε πρόσφατα στο πλαίσιο του «Ευρω-
παϊκού Εξαμήνου» τις αποφάσεις της σχετικά για τις χώρες που εμφανί-
ζουν μακροοικονομικές ανισορροπίες. Ειδικότερα,  αναφορικά με τη δη-
μοσιονομική προσαρμογή, η Επιτροπή συνιστά να μην ενεργοποιηθεί η 
διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος για το Βέλγιο,  την Ιταλία και τη Φι-
λανδία, ακόμη και αν δεν εκπληρώνουν το κριτήριο για το χρέος, καθώς η 
Επιτροπή λαμβάνει υπόψη και άλλους παράγοντες που προβλέπονται από 
τη Συνθήκη για τη λειτουργία της ΕΕ. Επίσης, συνιστά να δοθεί στη Γαλλία 
προθεσμία δύο επιπλέον ετών (δηλ.  έως το 2017)  για τη διόρθωση του 
υπερβολικού ελλείμματός της με την εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυ-
θμίσεων. Η σύσταση περιλαμβάνει συγκεκριμένα ορόσημα ελέγχου της 
πορείας της δημοσιονομικής προσαρμογής αρχίζοντας από το Μάιο. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
 

ΗΠΑ 
· Διατήρηση του πολύ χαμηλού παρεμβατικού επιτοκίου της Fed 

τουλάχιστον έως τα μέσα Ιουνίου. 
· Στο 2,2%  η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ το δ΄ σε σχέση με το γ’   

τρίμηνο του 2014 και στο 2,4% συνολικά το 2014. 
· Περαιτέρω μείωση  του πρόδρομου επιχειρηματικού δείκτη ISM 

στη μεταποίηση το Φεβρουάριο. 
· Απρόσμενη πτώση των πρόδρομων δεικτών καταναλωτικής 

εμπιστοσύνης το Φεβρουάριο. 
 
Στις 24/2  πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη ανά εξάμηνο ομιλία της 
προέδρου της Fed Τζ. Γέλεν ενώπιον της Επιτροπής Τραπεζικών 
Υποθέσεων της Γερουσίας. Αναμφισβήτητα, το χρονικό σημείο της πρώτης 
αύξησης του βασικού επιτοκίου της Fed  και η λεκτική καθοδήγηση 
αποτέλεσαν το κεντρικό σημείο του ενδιαφέροντος.  
   
Η πρόεδρος της Fed δήλωσε για άλλη μια φορά ότι ο χρόνος αύξησης των 
επιτοκίων προσδιορίζεται αποκλειστικά από την εξέλιξη των οικονομι-
κών δεδομένων και δεν είναι χρονικά προκαθορισμένος. Επίσης, ότι στις 
επόμενες δύο συνεδριάσεις της Επιτροπής δεν αναμένει να αποφασι-
στεί αύξηση του βασικού επιτοκίου. Επομένως, η όποια τέτοια απόφαση 
δεν αναμένεται νωρίτερα από τις 17 Ιουνίου. Σε κάθε περίπτωση 
διευκρίνισε ότι θα έχει προηγηθεί η αλλαγή της λεκτικής καθοδήγησης με 
απαλοιφή της έκφρασης ότι «η Fed δεν θα βιαστεί (be patient) να προβεί 
σε άνοδο του βασικού επιτοκίου» χωρίς, ωστόσο, η εξέλιξη αυτή να 
καθιστά υποχρεωτική τη λήψη απόφασης στην αμέσως επόμενη 
συνεδρίαση. Βασική επιδίωξη της Fed είναι η σταδιακά αυστηρότερη 
νομισματική πολιτική να μην πλήξει τη συνεχιζόμενη βελτίωση στην 
αγορά εργασίας και την ανάκαμψη της οικονομίας.  Η πρόεδρος της Fed  
αναγνώρισε ότι η οικονομία έχει βελτιωθεί και ότι η απόφαση αύξησης 
του επιτοκίου θα αποτελεί έκφραση εμπιστοσύνης στην οικονομία. 
 
Αναφορικά με την εξέλιξη του πληθωρισμού εκτιμά ότι βραχυπρόθεσμα 
θα κινηθεί χαμηλά επηρεασμένος από τη μεγάλη πτώση των τιμών του 
πετρελαίου αλλά σε μεσοπρόθεσμη βάση θα αυξάνεται καθώς θα εξαντ-
λείται σταδιακά η επίδραση των χαμηλών τιμών ενέργειας και θα βελτιώ-
νονται οι συνθήκες στην αγορά εργασίας. Επανέλαβε ότι ο στόχος για τον 
πληθωρισμό είναι το 2,0% και ως μέτρο παρακολούθησής του δήλωσε το 
συνολικό δείκτη τιμών της προσωπικής καταναλωτικής δαπάνης (PCE) που 
περιλαμβάνει την εξέλιξη των τιμών της ενέργειας και των τροφίμων. 
 
Η έμφαση στο γενικό δείκτη (και όχι στο δομικό) εκτιμάται ότι παρέχει πε-
ρισσότερο χρόνο για την επίτευξη του στόχου καθώς ο γενικός δείκτης ε-
πηρεάζεται άμεσα από τη μείωση των τιμών ενέργειας. Σε συνδυασμό με 
την εκ νέου διαβεβαίωση της προέδρου της Fed για τη διατήρηση του βα-
σικού επιτοκίου στο τρέχον πολύ χαμηλό επίπεδο (0%-0,25%) για τουλάχι-
στον δύο συνεδριάσεις, που ουσιαστικά μεταθέτει χρονικά την απόφαση 
ανόδου κατά μία επιπλέον συνεδρίαση, οι προσδοκίες της αγοράς σχετι-
κά με την εξέλιξη των επιτοκίων κινήθηκαν προς χαμηλότερα επίπεδα. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
 

Σε πτωτική αναθεώρηση του ρυθμού ανάπτυξης κατά το δ΄ τρίμηνο του 
2014 προχώρησε το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, το 
πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,2% σε σχέση με το αμέσως προηγού-
μενο τρίμηνο (ετησιοποιημένος ρυθμός) έναντι 2,6% που είχε εκτιμήσει 
αρχικά και 5,0% το γ΄ τρίμηνο. Μεγαλύτερη συμβολή στην άνοδο του ΑΕΠ 
(και σημαντικά ενισχυμένη συγκριτικά με το γ΄ τρίμηνο) είχε η κατανάλω-
ση (2,83  μον.,  γ΄ τρ.  14:  2,21  μον.)  και έπονταν των ακαθάριστων ιδιωτι-
κών επενδύσεων (0,84 μον., γ΄ τρ. 14: 1,18 μον.) που συνδεόταν κυρίως με 
επενδύσεις παγίου κεφαλαίου ενώ η μεταβολή των αποθεμάτων είχε πο-
λύ μικρή συμβολή.  Αντίθετα,  αρνητικά συνεισέφεραν οι καθαρές εξαγω-
γές (-1,15 μον., γ΄ τρ. 14: 0,78 μον.) περισσότερο λόγω της έντονα αρνητι-
κής έναντι θετικής πρωτύτερα συνεισφοράς των εισαγωγών και οι δημόσι-
ες δαπάνες (-0,32 μον.,  γ΄ τρ.  14: 0,80 μον.)  που αντανακλούν πρωτίστως 
τη μείωση των αμυντικών δαπανών. Σε σχέση με το δ΄ τρίμηνο του 2013, 
το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,4%  (γ΄ τρίμ. 14: 2,7%), ενώ 
συνολικά το 2014 αυξήθηκε κατά 2,4% κατά μέσον όρο (2013: 2,2%). 
 
Συνεχίστηκε το Φεβρουάριο για τέταρτο διαδοχικό μήνα η πτωτική πο-
ρεία του πρόδρομου επιχειρηματικού δείκτη ISM που αφορά τη 
μεταποίηση που,  σε συνδυασμό με την υποχώρηση των δεικτών 
καταναλωτικής εμπιστοσύνης, αποτελεί ένδειξη πιθανής επιβράδυνσης. 
Συγκεκριμένα, ο δείκτης ISM στη μεταποίηση μειώθηκε στο 52,9, τη 
χαμηλότερη τιμή από τον Ιανουάριο του 2014, έναντι 53,5 τον Ιανουάριο. 
Συνεπώς η μέση τιμή του δείκτη κατά το α΄ δίμηνο του 2015  
διαμορφώνεται χαμηλότερα από ό,τι στο δ΄ τρίμηνο του 2014 (53,2 έναντι 
56,9 αντίστοιχα). Εντονότερα πτωτικά κινήθηκαν οι επιμέρους δείκτες 
στην παραγωγή και την απασχόληση ενώ περιορισμένη μείωση 
κατέγραψαν αυτοί στις εξαγωγές και τις νέες παραγγελίες.   
 
Ταυτόχρονα, σημειώθηκε απρόσμενη υποχώρηση των πρόδρομων 
δεικτών καταναλωτικής εμπιστοσύνης που παρέμειναν, ωστόσο, σε 
συγκριτικά υψηλό επίπεδο. Πιο αναλυτικά, ο σχετικός δείκτης του 
Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν διαμορφώθηκε στο 95,4, τη δεύτερη 
υψηλότερη τιμή των τελευταίων οκτώ ετών, έναντι 98,5 που γενικά 
αναμενόταν και 98,1 τον Ιανουάριο. Επίσης, υποχώρηση κατέγραψε και ο 
δείκτης του Conference Board και διαμορφώθηκε στο 96,4 έναντι 103,8 
τον Ιανουάριο και 99,1 που γενικά αναμενόταν. Παρέμεινε, όμως, η 
δεύτερη υψηλότερη τιμή από το Σεπτέμβριο του 2007.  
 
 Διατηρήθηκε τον Ιανουάριο η ανοδική τάση του προσωπικού εισοδήμα-
τος και συνεχίστηκε, λόγω των μειωμένων τιμών, η υποχώρηση της προ-
σωπικής καταναλωτικής δαπάνης. Ειδικότερα, το προσωπικό και το δια-
θέσιμο προσωπικό εισόδημα αυξήθηκαν σε σχέση με το Δεκέμβριο, βάσει 
των εποχικά εξομαλυμένων στοιχείων και σε τρέχουσες τιμές, κατά 0,3% 
και 0,4% αντίστοιχα (Δεκ. 14/Νοέμ. 14: 0,3% έκαστο) αντανακλώντας 
κυρίως την αύξηση των εισοδημάτων από μισθωτή εργασία και δευτερευ-
όντως τις αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές. Αντίθετα, μειωμένη κατά 
0,2% ήταν η προσωπική καταναλωτική δαπάνη (Δεκ. 14/Νοέμ. 14: -0,3%), 
ως αποτέλεσμα των χαμηλότερων δαπανών για μη διαρκή αγαθά. Κατά το 

Πραγματικό ΑΕΠ 
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ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
 

ίδιο διάστημα, ο δείκτης τιμών της προσωπικής καταναλωτικής δαπάνης 
(PCE) απόκλινε περαιτέρω του στόχου της Fed καθώς διαμορφώθηκε στο 
0,2% σε ετήσια βάση (Δεκ.  14/Δεκ.  13:  0,8%),  ως απόρροια των μειωμέ-
νων τιμών ενέργειας, ενώ εάν αφαιρεθεί η επίδραση των τροφίμων και 
της ενέργειας (core PCE) ο δείκτης παρέμεινε αμετάβλητος στο 1,3%.  
 
Συνεπώς,  απομονώνοντας την επίδραση των τιμών,  το διαθέσιμο 
προσωπικό εισόδημα σε μηνιαία βάση αυξήθηκε κατά 0,9% (Δεκ. 14: 
0,5%)  και η προσωπική καταναλωτική δαπάνη κατά 0,3%  (Δεκ.  14:  -
0,1%). Ανάλογη εικόνα παρουσίασε και ο δείκτης τιμών καταναλωτή που 
τον Ιανουάριο βρέθηκε σε αρνητικό έδαφος για πρώτη φορά τα τελευταία 
πέντε έτη και διαμορφώθηκε σε ετήσια βάση στο -0,1%  από 0,8%  το 
Δεκέμβριο, ως αποτέλεσμα της μεγάλης πτώσης των τιμών της ενέργειας 
(-19,6%).  Αντίθετα,  αμετάβλητος στο 1,6%  σε ετήσια βάση παρέμεινε ο 
δομικός πληθωρισμός (αφαιρουμένων των τροφίμων και της ενέργειας). 
 
Σε αντίθεση με τις λιανικές πωλήσεις που τον Ιανουάριο διατήρησαν την 
πτωτική πορεία τους (Ιαν. 15/Δεκ. 14: -0,8%), η βιομηχανική παραγωγή 
ανέκαμψε αυξανόμενη κατά 0,2% σε μηνιαία βάση. Η άνοδος αυτή,  
ελαφρά χαμηλότερη της γενικής εκτίμησης της αγοράς (0,4%), επισκιάστη-
κε από την καθοδική αναθεώρηση της παραγωγής του Δεκεμβρίου που 
ήταν τελικά μειωμένη σε μηνιαία βάση κατά 0,3% (αρχικά: -0,1%).  
 
Παράλληλα, μεγάλη μεταβλητότητα εμφάνισαν τους τελευταίους μήνες οι 
παραγγελίες διαρκών αγαθών, σε σημαντικό βαθμό εξαιτίας του κλάδου 
των αεροσκαφών,  αν και τον τελευταίο μήνα καταγράφηκε βελτίωση 
στους περισσότερους τομείς. Ειδικότερα, σε μηνιαία εποχικά προσαρμο-
σμένη βάση,  τον Ιανουάριο οι νέες παραγγελίες διαρκών αγαθών ήταν 
αυξημένες σε σχέση με το Δεκέμβριο κατά 2,8% έναντι μείωσής τους κατά 
3,7% ένα μήνα πριν. Ωστόσο, εάν αφαιρεθεί ο τομέας των μεταφορών, το 
ποσοστό ανόδου περιορίζεται στο 0,3% έναντι μείωσης 0,9% το Δεκέμβριο. 
 
Συνεχίστηκε η ανάκαμψη με ήπιο ρυθμό στην αγορά κατοικίας. Ειδικό-
τερα, σε ετησιοποιημένη, εποχικά προσαρμοσμένη βάση τον Ιανουάριο εκ-
δόθηκαν 1.053 χιλ.  νέες άδειες, όσες περίπου αναμένονταν, έναντι 1.060 
χιλ. το Δεκέμβριο. Ανάλογη εικόνα παρουσίασαν και οι ενάρξεις ανέγερ-
σης νέων κατοικιών εκτιμώμενες στις 1.065  χιλ.  έναντι 1.087  χιλ.  το Δε-
κέμβριο. Ουσιαστικά αμετάβλητες στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο 
του 2008 διατηρήθηκαν τον Ιανουάριο οι πωλήσεις των νεόδμητων κατοι-
κιών καθώς εκτιμώνται στις 481 χιλ. σε ετησιοποιημένη, εποχικά προσαρ-
μοσμένη βάση, οριακά χαμηλότερες αυτών του Δεκεμβρίου (482 χιλ.). Πα-
ράλληλα, ελαφρά επιτάχυνση παρουσίασε το Δεκέμβριο ο ρυθμός ανό-
δου των τιμών των κατοικιών.  Συγκεκριμένα,  βάσει του δείκτη S&P Case-
Shiller, οι τιμές στις 20 μεγαλύτερες αμερικανικές πόλεις αυξήθηκαν κατά 
0,9% σε μηνιαία, εποχικά προσαρμοσμένη βάση, έναντι ανόδου 0,5% που 
ήταν η μέση εκτίμηση της αγοράς και 0,8% το Νοέμβριο.  Ανάλογη εικόνα 
εμφάνισαν οι τιμές συγκρινόμενες με το Δεκέμβριο του 2013 καθώς αυξή-
θηκαν κατά 4,5% (Νοέμ. 14/Νοέμ. 13: 4,3%). Συνεπώς, η μέση άνοδος των 
τιμών το 2014 διαμορφώθηκε στο 7,9% (2013: 12,0%,2012: 0,9%).  

Εξέλιξη των Τιμών της Προσωπικής Καταναλωτικής 
Δαπάνης 

 
 

Βιομηχανική Παραγωγή & Πρόδρομος Δείκτης 
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Ημερομηνία 
Ανακοίνωσης 

Ανακοινώσεις / Γεγονότα Περίοδος Αναφοράς 

 
ΗΠΑ 

 
04/03/15 Πρόδρομος Δείκτης ΙSM Υπηρεσιών Φεβρουάριος 2015         
06/03/15 Στοιχεία για την Αγορά Εργασίας Φεβρουάριος 2015         
06/03/15 Εμπορικό Ισοζύγιο Ιανουάριος 2015 
11/03/15 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Φεβρουάριος 2015         
12/03/15 Λιανικές Πωλήσεις Φεβρουάριος 2015         
12/03/15 Εταιρικά αποθέματα Ιανουάριος 2015 

13/03/15 Πρόδρομος Δείκτης Εμπιστοσύνης Καταναλωτή 
(Παν/μιο Μίσιγκαν) 

Μάρτιος 2015 
(1η εκτ.) 

13/03/15 Δείκτης Τιμών Παραγωγού Φεβρουάριος 2015         
16/03/15 Βιομηχανική Παραγωγή Φεβρουάριος 2015         

16/03/15 Πρόδρομος Δείκτης Κατασκευαστών 
Κατοικιών(NAHB) 

Μάρτιος 2015 

 
ΕΥΡΩΖΩΝΗ 

 
04/03/15 Λιανικές Πωλήσεις Ιανουάριος 2015 
04/03/15 Πρόδρομος Επιχειρηματικός Δείκτης PMI (σύνθετος) Φεβρουάριος 2015         
06/03/15 ΑΕΠ – Εθνικοί Λογαριασμοί Δ΄ Τρίμηνο (2η εκτ.) 
12/03/15 Βιομηχανική Παραγωγή Ιανουάριος 2015 

 
ΕΛΛΑΔΑ 

 
05/03/15 Έρευνα Εργατικού Δυναμικού Δεκέμβριος 2014 

09/03/15 Δείκτες Κύκλου Εργασιών στον Τομέα Ενημέρωσης 
και Επικοινωνίας 

Δ΄ Τρίμηνο 2014 

09/03/15 Δείκτες Κύκλου Εργασιών στον Τομέα Μεταφορών Δ΄ Τρίμηνο 2014 

09/03/15 
Δείκτης Κύκλου Εργασιών στον Τομέα Υπηρεσιών 

Παροχής Καταλύματος και Εστίασης 
Δ΄ Τρίμηνο 2014 

10/03/15 
Δείκτες Κύκλου Εργασιών στον Τομέα των 

Αυτοκινήτων 
Δ΄ Τρίμηνο 2014 

10/03/15 Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Χονδρικό Εμπόριο Δ΄ Τρίμηνο 2014 
10/03/15 Εθνικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Φεβρουάριος 2015 
10/03/15 Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Φεβρουάριος 2015 
12/03/15 Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής Ιανουάριος 2015 
12/03/15 Έρευνα Εργατικού Δυναμικού Δ΄ Τρίμηνο 2014 
12/03/15 Οικοδομική Δραστηριότητα Δεκέμβριος 2014 
13/03/15 Δείκτες Κύκλου Εργασιών στον Τομέα των Υπηρεσιών Δ΄ Τρίμηνο 2014 
13/03/15 Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία Ιανουάριος 2015 
13/03/15 Ετήσιοι Εθνικοί Λογαριασμοί  2014 
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Οικονομική Ανάλυση & Αγορές  
Λεκκός Ηλίας Chief Economist 2103288120 Lekkosi@piraeusbank.gr 
Παπιώτη Λιάνα Secretary 2103288187 PapiotiE@piraeusbank.gr 

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

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

Αναπτυσσόμενες Οικονομίες 
Ρότσικα Δημητρία Economist 2103288365 Rotsikad@piraeusbank.gr 

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

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

 

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