
 

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 (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 

 

Σημαντικές ήταν οι εξελίξεις στην ελληνική οικονομία το τελευταίο 
διάστημα. Η EE δημοσιοποίησε την έκθεση αξιολόγησης του 
προγράμματος στην οποία προβλέπει ανάκαμψη της οικονομίας 
κατά το τρέχον έτος και αναγνωρίζει την επίτευξη πρωτογενούς 
πλεονάσματος το 2013 (με βάση το πρόγραμμα) καλύτερο του στό-
χου που είχε τεθεί. Ταυτόχρονα, η χώρα εκπλήρωσε τα προαπαιτού-
μενα με επακόλουθο την έγκριση από το Δ.Σ. του EFSF και την τελική 
εκταμίευση στις 28/4 πoσού ύψους €6,3 δισ. Σύμφωνα με την 
ανακοίνωση του Eurogroup της 5ης Μαΐου, οι υπουργοί οικονομικών 
των χωρών-μελών της Ευρωζώνης επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή 
τους να παρέχουν επαρκή στήριξη στην Ελλάδα έως ότου αποκτήσει 
πλήρη πρόσβαση στις διεθνείς αγορές -υπό την προϋπόθεση 
πλήρους εφαρμογής του προγράμματος. Στο πλαίσιο αυτό οι εταίροι 
δήλωσαν ότι ενδεχόμενα μέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού 
δημόσιου χρέους, όπως είχαν δεσμευθεί στη συνεδρίαση του 
Eurogroup  της 27ης Νοεμβρίου του 2012,  θα εξεταστούν κατά την 
επόμενη αξιολόγηση. Τέλος, υπερψηφίστηκε επί της αρχής στην 
Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, το Μεσοπρόθεσμο 
Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018.  
 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

 

Η αμερικανική οικονομία κατέγραψε κατά τη διάρκεια του α’  
τριμήνου απροσδόκητα χαμηλό ρυθμό ανάπτυξης (0,1%), λόγω της 
σημαντικής συρρίκνωσης των επενδύσεων και των εξαγωγών. Όμως, 
τα στοιχεία για την αγορά εργασίας του Απριλίου κατέδειξαν 
σημαντική ενίσχυση της απασχόλησης και μείωση το ποσοστού 
ανεργίας (στο 6,3%).  Η δυναμική της αμερικανικής οικονομίας είναι 
ευνοϊκή και αναμένεται το β’  τρίμηνο και στη συνέχεια αισθητή 
επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης στο 3,0%-3,5%. Παράλληλα, η 
FED  θα συνεχίσει τη σταδιακή περικοπή του προγράμματος QE,  
ενώ στη συνεδρίαση στις 29 Οκτωβρίου αναμένεται η πλήρης 
παύση του QE. Στην Ευρωζώνη, η αύξηση του πληθωρισμού του 
Απριλίου στο 0,7% (από το 0,5% του Μαρτίου) δίνει τη δυνατότητα 
στην ΕΚΤ να παραμείνει στη δέσμευση για «χαμηλό επιτόκιο για 
μακρύ χρονικό διάστημα»  και να αποφύγει (τουλάχιστον κατά τη 
διάρκεια του β’  τριμήνου)  την υιοθέτηση μέτρων περαιτέρω 
χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής της. Επιπλέον, οι λιανικές 
πωλήσεις ενισχύθηκαν κατά τη διάρκεια του Μαρτίου για τρίτο, 
διαδοχικό μήνα, ενώ στην πρόσφατη συνεδρίαση του Eurogroup 
ανακοινώθηκε η έξοδος την Πορτογαλίας από το πρόγραμμα 
στήριξης δίχως την ανάγκη παροχής πιστωτικής γραμμής.    
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ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
 

ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ:  ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟ-
ΜΟΙΩΣΗΣ ΑΚΡΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΕΑΤ 

 
Τα σενάρια και τη μεθοδολογία βάση των οποίων θα πραγματοποιηθεί, η 
άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test) σε 124 
ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, δημοσιοποίησε στις 29 Απριλίου 
η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ). Τα αποτελέσματα αναμένονται τον 
Οκτώβριο, λίγο πριν η ΕΚΤ αναλάβει την εποπτεία των μεγάλων τραπεζών 
της ευρωζώνης από τις εθνικές αρχές.  Σε συνδυασμό με την αξιολόγηση 
των κινδύνων για σκοπούς εποπτείας και τον έλεγχο της ποιότητας των 
στοιχείων ενεργητικού, η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων 
αποτελεί μέρος της συνολικής αξιολόγησης. Σκοπός της αξιολόγησης είναι 
να βελτιωθεί η διαφάνεια των ισολογισμών των σημαντικών τραπεζών και 
να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών, προτού η ΕΚΤ αναλάβει 
πλήρως τα εποπτικά της καθήκοντα τον Νοέμβριο 2014. 
 
«Η πλήρης διαφάνεια της άσκησης είναι κλειδί για την αξιοπιστία της. Θα 
αποδείξει ότι οι προσπάθειες που ανέλαβαν πρόσφατα οι τράπεζες στην 
ΕΕ αποφέρουν ήδη καρπούς και θα εξασφαλίσουν ένα κοινό πλαίσιο για 
τα επόμενα βήματα που θα πρέπει να κάνουν οι εποπτικές αρχές και οι 
τράπεζες», δήλωσε ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών Αντρέα 
Ένρια.  
 
Το δυσμενές σενάριο, που σχεδιάστηκε από το ΕΣΣΚ (Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου), αντανακλά τους συστημικούς 
κινδύνους που αξιολογούνται ότι αντιπροσωπεύουν τις σημαντικότερες 
απειλές για τη σταθερότητα του τραπεζικού τομέα της ΕΕ. Οι τράπεζες θα 
πρέπει να δοκιμάσουν τις κεφαλαιακές αντοχές τους έναντι μιας σειράς 
δυσμενών παραμέτρων, όπως η απότομη πτώση των τιμών των μετοχών 
σε διψήφια ποσοστά,  μια κρίση στις αναδυόμενες αγορές ή ακόμη και 
στις ισχυρότερες οικονομίες του κόσμου και τις υποτιμήσεις των 
νομισμάτων στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης,  όπως Πολωνία και 
Ουκρανία. Τα σενάρια προβλέπουν τριετή περίοδο δοκιμασίας (ένα χρόνο 
περισσότερο από την προηγούμενη άσκηση). Όσον αφορά τον ρυθμό 
ανάπτυξης,  τα stress  test  θα λάβουν υπόψη ότι θα διαμορφωθεί 
σωρευτικά 7,0 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από τις προβλέψεις της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περίοδο από το 2014  έως το 2016,  με 
αντίστοιχη αύξηση της ανεργίας στο 13% και σταθερές τιμές καταναλωτή.  
 
Οι παραδοχές του βασικού σεναρίου για την ΕΕ 
Η πορεία του ΑΕΠ με βάση το βασικό σενάριο της ΕΑΤ στηρίζεται στις 
προβλέψεις της European Commission, σύμφωνα με τις οποίες η EE θα 
αυξηθεί το 2014  κατά 1,5%,  ενώ θα αναπτυχθεί κατά 2,0%  το 2015  και 
κατά 1,8% το 2016. Η ανεργία στην Ε.Ε θα φτάσει στο 10,7% το 2014, θα 
υποχωρήσει στο 10,4% το 2015 και θα υποχωρήσει περαιτέρω στο 10,1% 
το 2016.  Ο πληθωρισμός στο βασικό σενάριο θα κυμανθεί στο 1,2%  το 
2014,  θα αυξηθεί στο 1,5%  το 2015  και θα φτάσει στο 1,7%  το 2016.  Οι 
τιμές των ακινήτων γενικά προβλέπεται να σημειώσουν μικρή αύξηση 
κατά 0,9% το 2014, κατά 2,7% το 2015 και  κατά 3,8% το 2016.  Επίσης, οι  
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τιμές των εμπορικών ακινήτων προβλέπεται να αυξηθούν κατά 1,5%  το 
2014, κατά 2,8% το 2015 και κατά 3,4% το 2016. 
 
Οι παραδοχές του δυσμενούς σεναρίου για την ΕΕ 
Η συρρίκνωση του ΑΕΠ θα για το 2014  θα περιοριστεί  στο 0,7%,  ενώ το 
2015 η συρρίκνωση θα φτάσει  στο 1,5% και το 2016 προβλέπεται οριακή 
άνοδος της τάξης του 0,1%.  Η ανεργία θα φτάσει το 11,3%  το 2014,  θα 
αυξηθεί στο 12,3% το 2015 και θα αυξηθεί περαιτέρω στο 13,0% το 2016. 
Ο πληθωρισμός θα κυμανθεί στο 1,1% το 2014,  θα περιοριστεί στο 0,6% 
το 2015  και θα είναι μηδενικός το 2016.  Οι τιμές των κατοικιών θα 
υποχωρήσουν κατά 7,9%  το 2014,  κατά 6,2%  το 2015  και κατά 2,1%  το 
2016. Επίσης, οι τιμές των εμπορικών ακινήτων προβλέπεται να μειωθούν 
κατά 3,5% το 2014, κατά 3,7% το 2015 και κατά 1,2% το 2016. Με βάση το 
δυσμενές σενάριο,  οι τιμές των μετοχών θα υποχωρήσουν κατά 18,6% το 
2014, κατά 16,6% το 2015 και κατά 19,2% το 2016. 
 
Όπως έχει ανακοινωθεί από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, τα 
κεφαλαιακά όρια για το βασικό σενάριο και για το σενάριο δυσμενών 
εξελίξεων ορίζονται σε 8%  και 5,5%  των μέσων κεφαλαίου των κοινών 
μετοχών της Κατηγορίας 1 (Common Equity Tier 1) αντιστοίχως. 
 
Credit positive για τις αξιολογήσεις των ευρωπαϊκών τραπεζών 
χαρακτηρίζει η Moody's τις λεπτομέρειες της ΕΑΤ για τις βασικές 
παραδοχές των επικείμενων stress tests ενώ και η Fitch αναφέρει πως οι 
παραδοχές που ανακοινώθηκαν εμφανίζονται ικανοποιητικά αυστηρές, 
προκειμένου να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών στο ευρωπαϊκό 
τραπεζικό σύστημα. 
 
Για την Ελλάδα το βασικό σενάριο προβλέπει ανάπτυξη την τριετία 2014 - 
2016  κατά 0,6%,  2,9%  και 3,7%  του ΑΕΠ αντίστοιχα,  ενώ το δυσμενές 
ύφεση 1,6% το 2014, 0,6% το 2015 και ανάκαμψη 1,2% για το 2016. 
Αντίστοιχα το βασικό σενάριο για την ανεργία είναι 26%, 24% και 19,5% 
στην τρέχουσα τριετία και το δυσμενές 26,5%, 25,3% και 21,6% 
αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι οι μακροοικονομικές παραδοχές της ΕΑΤ για 
την πορεία της Ελλάδας οι οποίες έχουν ενσωματωθεί στο δυσμενές 
σενάριο είναι  πιο ήπιες σε σχέση με το αντίστοιχο stress  test  της 
Τράπεζας της Ελλάδος. Από την Ελλάδα, στη διαδικασία των stress test 
μετέχουν οι τέσσερεις μεγαλύτερες τράπεζες, Τράπεζα Πειραιώς, Εθνική 
Τράπεζα, Alpha Bank και Eurobank. 
 
Η ΕΚΤ διευκρίνισε ότι οι τράπεζες θα έχουν προθεσμία έξι με εννέα μήνες 
για να καλύψουν τυχόν κεφαλαιακές ανάγκες που θα προκύψουν από τη 
συνολική αξιολόγηση, δηλαδή από τα stress test της ΕΑΤ και την ποιοτική 
αξιολόγηση των ισολογισμών τους. Τυχόν κεφαλαιακές ανάγκες οι οποίες 
θα προκύψουν στο πλαίσιο του ελέγχου της ποιότητας των στοιχείων 
ενεργητικού και της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων 
σύμφωνα με το βασικό σενάριο θα πρέπει να καλυφθούν με μέσα 
κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1  (Common  Equity  Tier  1  -  
CET1). Πρόσθετες κατηγορίες κεφαλαίων θα μπορούν να αντληθούν  για  

Key Macroeconomic assumptions                                                                                                
baseline and adverse scenario paths (rates in %) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

EBA - banks stress test

European Union 2014 2015 2016 2014 2015 2016

Real GDP 1.5 2.0 1.8 -0.7 -1.5 0.1 -7.0

Unemployment rate 10.7 10.4 10.1 11.3 12.3 13.0 NA

Price inflation 1.2 1.5 1.7 1.1 0.6 0.0 -2.8

Residential property price 0.9 2.7 3.8 -7.9 -6.2 -2.1 -21.2

Commercial property price 1.5 2.8 3.4 -3.5 -3.7 -1.2 -14.7

Baseline scenario Adverse scenario Level 
deviation 
in 2016 %
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να καλύψουν τις κεφαλαιακές ανάγκες που θα προσδιορίσουν τα 
δυσμενή σενάρια της ΕΒΑ.  Τυχόν κεφαλαιακές ανάγκες οι οποίες θα 
προκύψουν στο πλαίσιο του σεναρίου δυσμενών εξελίξεων μπορούν να 
καλυφθούν και με άλλους τρόπους,  αλλά η χρήση μετατρέψιμων 
κεφαλαιακών μέσων υπόκειται σε όρια τα οποία έχουν καθοριστεί 
προκειμένου να στηριχθεί η χρήση μέσων με υψηλότερα σημεία 
ενεργοποίησης. Τα μέσα που έχουν σημείο ενεργοποίησης 7% ή 
υψηλότερο του CET1  κρίνονται κατάλληλα για την κάλυψη κεφαλαιακών 
αναγκών έως και 1% των συνολικών σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο 
στοιχείων ενεργητικού. 
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ΕΛΛΑΔΑ 

· Δημοσιοποίηση της αξιολόγησης του 2ου Προγράμματος Στήριξης 
από Ευρ. Επιτροπή. 

· Προς την ίδια κατεύθυνση οι εαρινές προβλέψεις της ΕΕ. 
· Κατατέθηκε στη Βουλή το ΜΠΔΣ 2015-2018.  
· Επιδείνωση του οικονομικού κλίματος τον Απρίλιο. 
· Οριακή μεταβολή του δείκτη κύκλου εργασιών στη βιομηχανία το 

Φεβρουάριο, επιβραδύνεται ο ρυθμός μείωσης στο λιανικό 
εμπόριο. 

· Σε πτωτική τροχιά παρέμεινε το Μάρτιο ο δείκτης τιμών 
παραγωγού στη βιομηχανία. 

· Αναθεωρήθηκε προς τα πάνω στο €1,4  δισεκ.  το πλεόνασμα στο 
ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών το 2013.  Στα €709  εκατ.  το 
Φεβρουάριο το έλλειμμα του ισοζυγίου.  

· Στο -4,1% ο ρυθμός μείωσης της τραπεζικής χρηματοδότησης το 
Μάρτιο. 

 
Στις 25 Απριλίου δημοσιοποιήθηκε η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
σχετικά με την αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης του δεύτερου 
Προγράμματος Στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας. Στην Έκθεση παρέχο-
νται οι εκτιμήσεις της Επιτροπής για βασικά μακροοικονομικά μεγέθη, την 
εξέλιξη της δημοσιονομικής προσαρμογής, την πορεία υλοποίησης των 
διαρθρωτικών αλλαγών,  το ύψος του χρηματοδοτικού κενού και τη 
βιωσιμότητα του χρέους. Η Επιτροπή συνιστά την εκταμίευση των δόσεων 
από το EFSF  που αρχικά είχαν προγραμματιστεί για το δ΄ τρίμηνο 2013  
(€2,6  δισ.)  και το α΄ τρίμηνο 2014  (€5,7  δισ.).  Η εκτιμώμενη χρηματοδό-
τηση ανέρχεται στα €8,3  δισ.  και η εκταμίευση θα πραγματοποιηθεί σε 
τρεις δόσεις.  Η πρώτη,  ύψους €  6,3  δισ.,  εκταμιεύτηκε στις 28/4  και οι 
υπόλοιπες δύο, €1 δισ. έκαστη, θα καταβληθούν τον προσεχή Ιούνιο και 
Ιούλιο, εφόσον εκπληρωθούν τα προαπαιτούμενα μέτρα.  
 
Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η Ελλάδα από την προηγούμενη  αξιολόγηση 
(Ιούλ. 13) έχει κάνει ουσιαστική πρόοδο παρότι υπήρξαν καθυστερήσεις. 
Χαρακτηρίζει μάλιστα ως εντυπωσιακή την προσπάθεια δημοσιονομικής 
εξυγίανσης τα τελευταία χρόνια, πετυχαίνοντας το 2013 υπέρβαση του 
δημοσιονομικού στόχου και πρωτογενές πλεόνασμα (βάσει του ορισμού 
του Προγράμματος). Εστιάζει στη δέσμευση της κυβέρνησης για επίτευξη 
πρωτογενούς πλεονάσματος ύψους 3%  του ΑΕΠ το 2015  με τη λήψη,  
εφόσον απαιτηθεί, πρόσθετων μέτρων. Αναφορικά με τις μεταρρυθμίσεις, 
αυτές συνεχίζονται στους τομείς των φορολογικών εσόδων και της 
φορολογίας γενικότερα, της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών, των 
ιδιωτικοποιήσεων, της δημόσιας διοίκησης, της περίθαλψης, των 
συντάξεων, της κοινωνικής πρόνοιας, της εκπαίδευσης και της καταπολέ-
μησης της διαφθοράς. Τονίζει τις σοβαρές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις 
που έχουν πρόσφατα αναληφθεί στις αγορές προϊόντων και στο θεσμικό 
πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων,  χωρίς να παραγνωρίζει ότι 
παραμένουν σε αρκετούς τομείς σημαντικές αδυναμίες.  Ειδικά για τις 
τράπεζες, θεωρεί ότι παρά  τη θετική εξέλιξη των επιτυχημένων κινήσεων 
διεύρυνσης της κεφαλαιακής τους βάσης, αντιμετωπίζουν την πρόκληση 
διαχείρισης του υψηλού μεγέθους των μη εξυπηρετούμενων δανείων. 

 

 
 

Βασικά Μακροοικονομικά Μεγέθη (% ρυθμός μεταβολής) 

Πηγή: EC (2014): «The Second Economic Adjustment Programme 
for Greece-Fourth Review» – April, p. 133-4. 

*EC (2014): «European Economic Forecast-Spring 2014» – May, 
p.61. 
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2013 2014 2015 2016 

Ιδιωτική Κατανάλωση -6,0 -1,8 1,6 2,2 
Δημόσια Κατανάλωση -4,1 -1,8 -2,0 0,0 
Ακαθ. Επενδύσεις Παγίου Κεφ. -12,8 5,3 11,7 14,5 
Εξαγωγές αγαθών & υπηρεσιών 1,8 4,0 5,2 4,6 
Εισαγωγές αγαθών & υπηρεσιών -5,3 -1,2 2,2 3,9 
Πραγματικό ΑΕΠ -3,9 0,6 2,9 3,7 
Πληθωρισμός -0,9 -0,8 0,3 1,1 
Ποσοστό ανεργίας* 27,3 26,0 24,0 : 
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Ως προς την εξέλιξη των δημοσιονομικών στοιχείων το 2013, η Επιτροπή 
υιοθετεί αυτά που ανακοίνωσε η Eurostat  στις 23/4  στο πλαίσιο της 
πρώτης κοινοποίησης στη Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος και τα 
οποία επιβεβαιώνουν τα αντίστοιχα στοιχεία που δημοσιοποίησε στις 
14/4 η ΕΛ.ΣΤΑΤ. Το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης το 2013 διαμορφώ-
θηκε στα €23,1 δισ. (-12,7% του ΑΕΠ) έναντι €17,2 δισ. το 2012 (-8,9% του 
ΑΕΠ). Το πρωτογενές αποτέλεσμα στο ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης ως 
ποσοστό του ΑΕΠ διαμορφώθηκε σε έλλειμμα 8,7% συμπεριλαμβανομέ-
νης της επίπτωσης από την κρατική στήριξη των τραπεζών. Όμως, για την 
εξαγωγή του πρωτογενούς αποτελέσματος βάσει της μεθοδολογίας του 
Προγράμματος Στήριξης απαιτούνται προσαρμογές που περιγράφονται 
αναλυτικά στην Έκθεση Αξιολόγησης. Έτσι, προκύπτει για το 2013 
πρωτογενές πλεόνασμα βάσει του προγράμματος στήριξης της τάξεως 
του 0,8% του ΑΕΠ, ή €1,5 δισ.. Για το 2014 και το 2015 η ΕΕ προβλέπει την 
επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος της τάξης του 1,6% και 3,0% του 
ΑΕΠ αντίστοιχα. Τέλος, το δημόσιο χρέος, σύμφωνα με την Eurostat, 
ανήλθε το 2013  στα €318,7  δισ.  (175,1% του ΑΕΠ)  έναντι €303,9 δισ. το 
2012 (157,2% του ΑΕΠ). H  Ευρωπαϊκή επιτροπή από την πλευρά της 
αναμένει  να φτάσει στο ανώτατο επίπεδο του 177,2% του ΑΕΠ το 2014, 
να περιοριστεί στο 172,4% το 2015 και στο 162,9% το 2016. [Για 
αναλυτικότερη παρουσίαση/σχολιασμό της εν λόγω Έκθεσης βλ. στο 
σχετικό κείμενο «Ένα (πολύ θετικό)  πρώτο βήμα ρεαλισμού από πλευράς 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) αναφορικά με την ελληνική οικονομία»].  
 
Συνεπής με τις προβλέψεις της έκθεσης αξιολόγησης,  η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή στις εαρινές προβλέψεις που δημοσιοποίησε στις 5 Μαΐου ανα-
φέρει ότι το 2014  η ελληνική οικονομία θα επανέλθει σε τροχιά 
ανάπτυξης. Ειδικότερα αναμένεται ρυθμός ανάπτυξης της τάξεως του 
0,6%,  καθώς θα περιοριστεί η αρνητική συμβολή της εγχώριας ζήτησης,  
μέσω της ανάκαμψης των επενδύσεων και της βραδύτερης πτώσης της 
κατανάλωσης, ενώ ταυτόχρονα θετική θα παραμείνει η συμβολή του 
εξωτερικού εμπορίου. Παράλληλα, αναμένεται σταδιακή αποκλιμάκωση 
του ποσοστού ανεργίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι αφενός οι 
μισθολογικές προσαρμογές έχουν συμβάλει στη βελτίωση της ανταγωνι-
στικότητας κόστους και, αφετέρου, τα προγράμματα στήριξης της 
απασχόλησης και η ανάκαμψη των επενδύσεων θα οδηγήσουν στον 
περιορισμό του ποσοστού ανεργίας από 27,3% το 2013 στο 26,0% το 2014 
και 24,0% το 2015. 
 
Επίσης,  στις 30  Απριλίου κατατέθηκε προς συζήτηση στη βουλή το 
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018. 
Σύμφωνα με αυτό, οι στόχοι που έχουν τεθεί για το πρωτογενές 
αποτέλεσμα αποκλίνουν σε ένα βαθμό αυτών του προγράμματος 
οικονομικής πολιτικής. Ειδικότερα, αναμένεται ότι το 2014 το πρωτογενές 
πλεόνασμα θα φτάσει το 2,3% του ΑΕΠ, υπερβαίνοντας για ένα ακόμη 
χρόνο το στόχο (κατά 0,8% του ΑΕΠ), ενώ το 2015 και 2016 το αποτέλεσμα 
θα υπολείπεται του στόχου κατά 0,5%  του ΑΕΠ (στο 2,5%  του ΑΕΠ)  και 
κατά 1%  του ΑΕΠ (στο 3,5% του ΑΕΠ)  αντίστοιχα. Ωστόσο, η  κυβέρνηση 

Από το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης στο Πρωτογενές 
Αποτέλεσμα βάσει του Προγράμματος Στήριξης 

Πηγή: EC (2014): «The Second Economic Adjustment 
Programme for Greece-Fourth Review» – April, p. 22. 

 

 

  
  

  

  
  

  

  
  

    2013 

    (σε δισ. €) (ως % του ΑΕΠ) 
Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης (κατά ESA) -23,1 -12,7 
 (+) Δαπάνες τόκων 7,2 4,0 
Πρωτογενές αποτέλεσμα (κατά ESA) -15,9 -8,7 
 (+) Προσαρμογές προγράμματος 17,3 9,5 
      
  (-) Έσοδα αποκρατικοποιήσεων 0,3 0,2 
  (+) Προσαρμογή για το πρόγραμμα στήριξης 

τραπεζών 
19,7 10,8 

  (+) Προσαρμογή για επιστροφές φόρων προ 
Οκτ. 12 

0,5 0,3 

  (+) Προσαρμογή του ΕΕΤΑ (φόρος ακίνητης 
περιουσίας μέσω ΔΕΗ) 

0,4 0,2 

  (-) Μεταφορά εσόδων από ΑΝFA & SΜP 2,7 1,5 
  (-) Αναδρομική μείωση επιτοκίου δανείων 1ου 

προγράμματος από ΕΕ (GLF) 
0,3 0,2 

   
Πρωτογενές αποτέλεσμα (βάσει Προγράμματος 
Στήριξης) 

1,5 0,8 
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εμμένει στη δέσμευση της για επίτευξη του στόχου που έχει τεθεί για το 
2015 -2016 και εκτιμά ότι η ικανοποιητική εκτέλεση του προϋπολογισμού 
του 2014  με την υπέρβαση των στόχων,  η εφαρμογή των διαρθρωτικών 
αλλαγών, η βελτίωση της ρευστότητας και οι αναπτυξιακές πρωτοβουλίες 
θα συμβάλουν στον μηδενισμό της δημοσιονομικής απόκλισης. Τέλος την 
περίοδο 2017 - 2018 αναμένεται εκ νέου πρωτογενές αποτέλεσμα 
καλύτερο του στόχου. Παράλληλα, το ΜΠΔΣ προβλέπει ταχύτερη 
αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους σε 173,9%, 168,3% και 158,9% του 
ΑΕΠ για το 2014, 2015 και 2016 αντίστοιχα.  
 
Επιδείνωση του δείκτη οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα 
καταγράφηκε τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα εποχικά εξομαλυμένα 
στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ειδικότερα, ο δείκτης μειώθηκε στις 
95,4 μνδ. έναντι 97,5 μνδ. το Μάρτιο. Σημειώνεται ότι οι αντίστοιχοι 
δείκτες στην Ευρωζώνη και την ΕΕ διαμορφώθηκαν σε 102,0  μνδ.  (Μάρ.  
14: 102,5 μνδ.) και 106,2 μνδ. (Μάρ. 14: 105,3 μνδ.) αντίστοιχα. Η 
ανωτέρω εξέλιξη οφείλεται στις δυσμενέστερες προσδοκίες στη 
βιομηχανία και τις κατασκευές που αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη 
βελτίωση που καταγράφηκε στις υπηρεσίες και την καταναλωτική 
εμπιστοσύνη ενώ ο δείκτης προσδοκιών στο λιανικό εμπόριο παρέμεινε 
ουσιαστικά αμετάβλητος. Ειδικότερα, πιο απαισιόδοξες εμφανίστηκαν οι 
επιχειρηματικές προσδοκίες στη βιομηχανία (Απρ. 14: -8,9 μνδ., Μαρ. 14: 
-4,1  μνδ.)  λόγω κυρίως των μετριοπαθέστερων προβλέψεων για την 
παραγωγή τους προσεχείς μήνες και δευτερευόντως των δυσμενέστερων 
εκτιμήσεων για το επίπεδο των παραγγελιών. Επίσης, καταγράφηκε 
άνοδος των αποθεμάτων έτοιμων προϊόντων που βρίσκονται σε επίπεδο 
υψηλότερο για την εποχή. Ταυτόχρονα, πιο αρνητικές εμφανίστηκαν οι 
προσδοκίες των επιχειρήσεων στις κατασκευές και ο σχετικός δείκτης 
υποχώρησε στις -19,9 μνδ. έναντι -13,5 μνδ. τον προηγούμενο μήνα λόγω 
των δυσμενέστερων προβλέψεων για την εξέλιξη της απασχόλησης και 
των εκτιμήσεων για το επίπεδο εργασιών. Αντίθετα, συνεχίστηκε η 
βελτίωση του δείκτη προσδοκιών στις υπηρεσίες (Απρ. 14: 6,0 μνδ., Μάρ. 
’14: 4,9 μνδ.), ως αποτέλεσμα των αισιόδοξων εκτιμήσεων για το τρέχον 
επίπεδο ζήτησης και τη σημερινή επιχειρηματική κατάσταση που 
αντιστάθμισαν τις ελαφρά μετριοπαθέστερες προβλέψεις για την εξέλιξη 
της ζήτησης βραχυπρόθεσμα. Επίσης, βελτίωση κατέγραψε και ο δείκτης 
εμπιστοσύνης καταναλωτών που τον Απρίλιο διαμορφώθηκε στις -55,0 
μνδ.  (Μάρ.  ’14:  -59,7  μνδ.)  λόγω του μετριασμού των απαισιόδοξων 
προβλέψεών τους για τη μελλοντική οικονομική κατάσταση του 
νοικοκυριού τους, τη γενικότερη κατάσταση της οικονομίας σε ένα χρόνο, 
την πρόθεσή τους για αποταμίευση κατά τη διάρκεια του επόμενου 
χρόνου και την εξέλιξη της ανεργίας. Τέλος, οριακή ήταν η μεταβολή του 
δείκτη προσδοκιών στο λιανικό εμπόριο (-9,7 μνδ. από -10,0 μνδ.) 
Ειδικότερα οι λιγότερο αρνητικές προβλέψεις των επιχειρήσεων για την 
πορεία των πωλήσεων τους επόμενους μήνες αλλά και η ενδεχόμενη 
ρευστοποίηση των αποθεμάτων αντιστάθμισε το αρνητικό αποτέλεσμα 
από τις δυσμενείς εκτιμήσεις για την τρέχουσα πορεία των πωλήσεων. 
 

 

 
 

Δείκτης Οικονομικού Κλίματος (sa) 

Πηγή: European Commission, DG ECFIN. 

 

 

 
 

 
 

 
 

50

60

70

80

90

100

110

120

Ια
ν-

06

Απ
ρ-

06

Ιο
υλ

-0
6

Οκ
τ-0

6

Ια
ν-

07

Απ
ρ-

07

Ιο
υλ

-0
7

Οκ
τ-0

7

Ια
ν-

08

Απ
ρ-

08

Ιο
υλ

-0
8

Οκ
τ-0

8

Ια
ν-

09

Απ
ρ-

09

Ιο
υλ

-0
9

Οκ
τ-0

9

Ια
ν-

10

Απ
ρ-

10

Ιο
υλ

-1
0

Οκ
τ-1

0

Ια
ν-

11

Απ
ρ-

11

Ιο
υλ

-1
1

Οκ
τ-1

1

Ια
ν-

12

Απ
ρ-

12

Ιο
υλ

-1
2

Οκ
τ-1

2

Ια
ν-

13

Απ
ρ-

13

Ιο
υλ

-1
3

Οκ
τ-1

3

Ια
ν-

14

Απ
ρ-

14

Ελλάδα EE-27



 

 
8

ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
 

Σχετικά με τις εξελίξεις σε κλαδικό επίπεδο, βάσει των στοιχείων της  
ΕΛΣΤΑΤ: 

· Το Φεβρουάριο ο δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία 
σημείωσε οριακή μεταβολή της τάξεως του -0,1% έναντι προ έτους 
πτώση της τάξεως του 7,9%. Η παραπάνω εξέλιξη ήταν αποτέλεσμα 
της βραδύτερης υποχώρησης του δείκτη των μεταποιητικών βιομηχα-
νιών (-0,3%, Φεβρ. ‘13/Φεβρ. ’12: -8,1%) αλλά και της εντονότερης 
αύξησης του δείκτη «ορυχεία-λατομεία» (17%, Φεβρ. ‘13/Φεβρ. ’12: 
13,9%). Στις επιμέρους αγορές, ο δείκτης κύκλου εργασιών στην 
εγχώρια αγορά υποχώρησε κατά 8,9% (Φεβρ. ‘13/Φεβρ. ’12: -15,4%), 
όταν αντίθετα ο δείκτης εξωτερικής αγοράς αυξήθηκε κατά 11,5% 
(Φεβρ. ‘13/Φεβρ. ’12: 3,9%).  

· Τον ίδιο μήνα, σημαντικά επιβραδύνθηκε η πτώση του δείκτη κύκλου 
εργασιών στο λιανικό εμπόριο χωρίς τα καύσιμα καθώς έφτασε το     
-2,1%  σε ετήσια βάση έναντι -13,8%  το Φεβρουάριο του 2013.  Η 
εικόνα δεν μεταβάλλεται εξετάζοντας το δείκτη όγκου αφαιρουμένων 
των καυσίμων (-2,5%, Φεβρ. 13/Φεβρ.12: -13,4%).  

· Το Μάρτιο, ο δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία παρέμεινε σε 
πτωτική τροχιά για ένατο συνεχή μήνα (-2,0%, Μάρ. 13/Μάρ. 12:-1,5%). 
Ο δείκτης εγχώριας αγοράς μειώθηκε κατά -1,8% έναντι πτώσης 1,3% 
το Μάρτιο του 2013,  καθώς ο δείκτης εκτός ενέργειας σημείωσε 
πτώση της τάξεως του 0,8% έναντι αύξησης 0,2% τον Μάρτιο του 2013.  
Τέλος,  ο δείκτης εξωτερικής αγοράς περιορίστηκε κατά -2,7%  (Μάρ.  
13/Μάρ. 12: -2,4%). 

 

Το Φεβρουάριο, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών 
διαμορφώθηκε στα €709  εκατ,  αυξημένο κατά €25  εκατ.  συγκριτικά με 
αυτό του αντίστοιχου περυσινού μήνα. Η εξέλιξη αυτή προήλθε κατά κύ-
ριο λόγο από τη διεύρυνση του ελλείμματος του ισοζυγίου εισοδημάτων 
(κατά €153 εκατ.) και δευτερευόντως αυτού του εμπορικού ισοζυγίου (κα-
τά €26 εκατ.) που σε μεγάλο βαθμό αντισταθμίστηκε από την αύξηση του 
πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών (κατά €87  εκατ.)  και αυτού του 
ισοζυγίου τρεχουσών μεταβιβάσεων (κατά €67 εκατ.). Ειδικότερα, το ισο-
ζύγιο εισοδημάτων κατέγραψε έλλειμμα €589 εκατ. (Φεβρ. 13: €-436 
εκατ.) εξαιτίας των αυξημένων καθαρών πληρωμών για τόκους δανείων 
από το EFSF και το ΔΝΤ. Ταυτόχρονα, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγί-
ου διαμορφώθηκε στα €1.513 εκατ. (Φεβρ. 13: €-1.488 εκατ.) ως συνέπεια 
των αυξημένων πληρωμών για πλοία. Αντίθετα βελτιωμένο ήταν το ισοζύ-
γιο καυσίμων λόγω της αύξησης των εξαγωγών και της μείωσης των εισα-
γωγών, ενώ οριακά μειώθηκε το έλλειμμα του ισοζυγίου λοιπών αγαθών. 
Από την άλλη πλευρά, διευρύνθηκε στα €612 εκατ. το πλεόνασμα του ισο-
ζυγίου υπηρεσιών (Φεβρ. 13: €524 εκατ.), κυρίως λόγω της αύξησης των 
καθαρών εισπράξεων από τις θαλάσσιες μεταφορές και της βελτίωσης 
του ισοζυγίου των λοιπών υπηρεσιών. Τέλος, το ισοζύγιο τρεχουσών με-
ταβιβάσεων παρουσίασε πλεόνασμα €781  εκατ.  (Φεβρ.  13:  €715  εκατ.),  
αποτέλεσμα κατά κύριο λόγο των αυξημένων καθαρών εισπράξεων της 
Γενικής Κυβέρνησης, μέγεθος που αφορά κυρίως μεταβιβάσεις από ΕΕ. 

 

 
  

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

  
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 
 

 

Δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία (YoY%)  

  
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 
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Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα ετήσια στοιχεία της ΤτΕ το 
πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών το 2013 
αναθεωρήθηκε προ τα πάνω στα €1,4  δισεκ.  ήτοι στο 0,8%  του ΑΕΠ 
έναντι αρχικής εκτίμησης για πλεόνασμα της τάξεως των €1,2  δισεκ 
(0,7% του ΑΕΠ). 

Αναφορικά με το ισοζύγιο χρηματοοικονομικών συναλλαγών, το 
Φεβρουάριο του 2014  κατέγραψε καθαρή εκροή ύψους €420  εκατ.  
περίπου έναντι καθαρής εκροής €207 εκατ. τον περυσινό Φεβρουάριο. 
Πιο αναλυτικά, οι άμεσες επενδύσεις εμφάνισαν καθαρή εισροή €46 
εκατ.  (Φεβρ.  13:  καθ.  εισροή €26  εκατ.),  λόγω των αυξημένων άμεσων 
επενδύσεων στην Ελλάδα από μη κατοίκους (καθαρή εισροή €100 εκατ.).  
Σημαντικότερη συναλλαγή αποτέλεσε η συμμετοχή της Fairfax Financial 
Holding Ltd στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank 
Properties A.E. (εισροή €146 εκατ.)  Την ίδια περίοδο, οι επενδύσεις 
χαρτοφυλακίου εμφάνισαν καθαρή εκροή €515  εκατ.  (Φεβρ.  13:  καθ.  
εισροή €553 εκατ.), αποτέλεσμα κυρίως της αύξησης (εκροής) των 
τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα του εξωτερικού. 
Αντίθετα, οι “λοιπές” επενδύσεις παρουσίασαν καθαρή εισροή €417 
εκατ.  (Φεβρ.  13:  €-798  εκατ.)  που συνδέεται,  πρωτίστως,  με τη μείωση 
(εισροή)  των τοποθετήσεων των εγχώριων πιστωτικών ιδρυμάτων και 
θεσμικών επενδυτών σε καταθέσεις/repos του εξωτερικού. 

Αρνητικός παρέμεινε το Μάρτιο ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της 
τραπεζικής χρηματοδότησης του εγχώριου ιδιωτικού τομέα και 
διαμορφώθηκε στο -4,1% έναντι -4,0% το Φεβρουάριο.  Από τις 
επιμέρους βασικές κατηγορίες, η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων 
περιορίστηκε κατά 5,3% σε ετήσια βάση (Φεβρ. 14: -5,2%), στους «ιδιώτες 
και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα» συρρικνώθηκε με ρυθμό 
3,3% (Φεβρ. 14: -3,3%), ενώ στους «ελεύθερους επαγγελματίες, τους 
αγρότες και τις ατομικές επιχειρήσεις» αυξήθηκε κατά 0,4% (Φεβρ. 14: 
0,9%). 

 

 
Ελλάδα: Ισοζύγιο Πληρωμών (δισεκ. €) 

 
Ιαν.-
Φεβρ. 

13 

Ιαν.-
Φεβρ. 

14 

Φεβρ. 
13 

Φεβρ. 
14 

Τρεχουσών 
Συναλλαγών 

-1,0 -1,0 -0,7 -0,7 

Εμπορικό -3,1 -3,3 -1,5 -1,5 

Ισοζύγιο καυσίμων -1,6 -1,7 -0,8 -0,7 

Ισοζύγιο πλοίων -0,2 -0,3 0,0 -0,2 

Ισοζύγιο χωρίς 
καύσιμα & πλοία 

-1,3 -1,2 -0,6 -0,6 

Υπηρεσιών 1,1 1,1 0,5 0,6 

Εισοδημάτων -0,5 -0,5 -0,4 -0,6 

Τρεχουσών 
Μεταβιβ. 

1,6 1,7 0,7 0,8 

Κεφαλαιακών 
Μεταβιβ. 

0,6 1,5 0,6 1,5 

Χρηματ/κών 
Συναλλαγών 

-0,3 -0,7 -0,2 -0,4 

Άμεσες Επενδύσεις 0,5 -0,1 0,0 0,0 

Επενδύσεις 
Χαρτοφυλακίου 

1,4 -2,7 0,6 -0,5 

Λοιπές Επενδύσεις -2,2 2,6 -0,8 0,4 

Μεταβολή συναλ-
λαγμ. διαθεσίμων 

0,0 -0,6 0,0 -0,4 

Τακτοποιητέα 
στοιχεία 

0,6 0,2 0,3 -0,3 
 

Πηγή: ΤτΕ 

 

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

 Μάρ.’13 Φεβρ.’14 Μάρ.’14 

ΣΥΝΟΛΟ 

Υπόλοιπο χρηματοδ. 228.361 216.638 215.880 
(%) 12μηνη μεταβολή -3,5% -4,0% -4,1% 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Υπόλ. Χρημ. 109.975 102.251 101.828 

(%) 12μηνη μεταβολή -3,6% -5,2% -5,3% 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΑΓΡΟΤΕΣ & ΑΤΟΜΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Υπόλ. χρηματοδ. 13.698 13.693 13.681 
(%) 12μηνη μεταβολή -1,6% 0,9% 0,4% 

ΙΔΙΩΤΕΣ & ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 

Υπόλ. χρηματοδ. 104.688 100.695 100.371 

(%) 12μηνη μεταβολή -3,6% -3,3% -3,4% 

1. Στεγαστικά    

Υπόλ. χρηματοδ. 73.524 71.121 70.968 

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

2. Καταναλωτικά    

Υπόλ. χρηματοδ. 29.511 28.155 27.986 
(%) 12μηνη μεταβολή -5,3% -3,4% -3,4% 

3. Λοιπά    

Υπόλ. χρηματοδ. 1.653 1.418 1.417 
(%) 12μηνη μεταβολή 4,0% -1,8% -3,3% 

 

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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ΕΥΡΩΖΩΝΗ 
· Περαιτέρω μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος και αύξηση 

του δημόσιου χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ το 2013.  
· Υποχώρηση του οικονομικού και του επιχειρηματικού κλίματος τον 

Απρίλιο. 
· Μικρή άνοδος του πληθωρισμού τον Απρίλιο και αμετάβλητο το 

ποσοστό ανεργίας το Μάρτιο. 
· Ελαφρά μείωση των καταθέσεων και των δανείων του ιδιωτικού 

τομέα το Μάρτιο. 
· Αναβάθμιση σε «ΒΒΒ+» της πιστοληπτικής αξιολόγησης της 

Ισπανίας & της προοπτικής της Ιταλίας σε «σταθερή» από τη Fitch. 
 
Δημοσιοποιήθηκε χθες η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τις 
επικαιροποιημένες προβλέψεις της για την εξέλιξη της οικονομικής 
δραστηριότητας σε παγκόσμιο επίπεδο, τις ισχυρότερες οικονομίες και τις 
ευρωπαϊκές χώρες. Για την Ευρωζώνη, ειδικότερα, εκτιμά ότι η 
ανάκαμψη που έχει ξεκινήσει δεν θα έχει προσωρινό χαρακτήρα και ότι 
σταδιακά θα ενισχύεται και θα διαχέεται σε όλο και περισσότερες 
οικονομίες.  Υποστηρίζει ότι η βελτίωση της εμπιστοσύνης και των 
επιχειρηματικών δεικτών που παραμένουν άνω του μακροχρόνιου μέσου 
όρου τους επιβεβαιώνουν αυτήν την εκτίμηση.  Ως κινητήριο δύναμη της 
ανάκαμψης θεωρεί τη σταδιακή ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης, 
αποτέλεσμα του περιορισμού της αβεβαιότητας για τις οικονομικές 
εξελίξεις, της βελτίωσης των συνθηκών χρηματοδότησης και της 
διόρθωσης των εξωτερικών ανισορροπιών. Θετικά, επίσης, θα συνεχίσουν 
να επιδρούν οι εξαγωγές,  αν και με πιο ήπιο τρόπο,  καθώς προβλέπει 
άνοδο των εισαγωγών. Παράλληλα, μετά τη σημαντική δημοσιονομική 
προσαρμογή της περιόδου 2011-2013  εκτιμά ότι θα είναι μικρή πλέον η 
αρνητική επίδραση της δημοσιονομικής εξυγίανσης στην οικονομία.  
 
Ωστόσο, καθώς η έξοδος της οικονομίας από την ύφεση πραγματοποιείται 
με ήπιο ρυθμό για το 2014 αναμένει περιορισμένη, μόνο, μείωση του 
ποσοστού ανεργίας καθώς οι εταιρείες θα στηριχθούν περισσότερο στο 
υπάρχον προσωπικό για την κάλυψη των αναγκών τους.  Σχετικά με τον 
πληθωρισμό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαβλέπει εντονότερη υποχώρησή 
του το 2014  σε σχέση με την προηγούμενη Έκθεσή της,  στο 0,8%  έναντι 
1,0%.  Τέλος,  από τους κινδύνους που ενδεχομένως να πλήξουν την 
οικονομική δραστηριότητα ως βασικότερους αναγνωρίζει την αναβολή 
υλοποίησης των κύριων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, την αβεβαιότητα 
σχετικά με την αναπτυξιακή προοπτική της Κίνας και την ένταση με τη 
Ρωσία που έχει αυξήσει τον γεωπολιτικό κίνδυνο. 
 
Ανακοινώθηκαν πρόσφατα από τη Eurostat τα προκαταρκτικά στοιχεία 
για την εξέλιξη του δημοσιονομικού ελλείμματος και του δημόσιου 
χρέους στην Ευρωζώνη την περίοδο 2010-13.  Ειδικότερα,  το 
δημοσιονομικό έλλειμμα περιορίστηκε στο 3,0% του ΑΕΠ το 2013 έναντι 
ελλειμμάτων 3,7% το 2012, 4,1% το 2011 και 6,2% το 2010. Μεταξύ των 
άλλων, η  Γερμανία  εμφάνισε οριακά πλεόνασμα, ενώ   ελλείμματα  παρά  
την τάση  συγκράτησής  τους  εξακολούθησαν  να  καταγράφουν  η Γαλλία 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Ευρωζώνη -0,4 1,2 1,7 1,3 0,8 1,2 2,6 2,9 2,9 12,0 11,8 11,4
    Γερμανία 0,4 1,8 2,0 1,6 1,1 1,4 7,4 7,3 7,0 5,3 5,1 5,1

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

   Ισπανία -1,2 1,1 2,1 1,5 0,1 0,8 0,8 1,4 26,4 25,5 24,0

Πηγή: European Commission: "Eurorean Economic Forecast", Spring 2014, p.1 & p. 10.

Προβλέψεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής για βασικά μακροοικονομικά 
μεγέθη

Πραγματικό ΑΕΠ 
(ετήσια % 
μεταβολή)

Δείκτης τιμών 
καταναλωτή (%)

Ισοζύγιο 
τρεχουσών 

συναλλαγών (ως 
Ανεργία (%)
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 (4,3% του ΑΕΠ), η Ιταλία (3,0%), η Ισπανία (7,1%), η Ιρλανδία (7,2%) και η 
Πορτογαλία (4,9%). Αντίθετα, σε ανοδική τροχιά παρέμεινε το δημόσιο 
χρέος που συνολικά στην Ευρωζώνη ανήλθε στο 92,6% του ΑΕΠ από 
90,7% το 2012, 87,4% το 2011 και 85,5% το 2010. Τους χαμηλότερους 
δείκτες είχαν η Εσθονία (10,0%) και το Λουξεμβούργο (23,1%), ενώ τους 
υψηλότερους η Ελλάδα (175,1%), η Ιταλία (132,6%), η Πορτογαλία 
(129,0%)  και η Ιρλανδία (123,7%).  Από τις ισχυρότερες οικονομίες,  η 
Γερμανία ήταν η μόνη που πέτυχε μείωσή του (στο 78,4%  από 81,0%  το 
2012), ενώ αύξηση παρουσίασαν η Γαλλία (στο 93,5% από 90,6%), η 
Ιταλία (στο 132,6% από 127,0%) και η Ισπανία (στο 93,9% από 86,0%). 
 
Μετά από έντεκα μήνες ανόδου, ανακόπηκε τον Απρίλιο η βελτίωση του 
οικονομικού κλίματος στην Ευρωζώνη. Ειδικότερα, ο σχετικός δείκτης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής υποχώρησε ελαφρά στο 102,0 από 102,5 το 
Μάρτιο. Εξακολουθεί, ωστόσο, να υπερβαίνει το μακροχρόνιο μέσον όρο 
και να αποτελεί μία από τις υψηλότερες τιμές των τριών τελευταίων ετών, 
αν και η πλειοψηφία των επιμέρους δεικτών παραμένει σε αρνητικό 
έδαφος. Από τους επιμέρους δείκτες, των υπηρεσιών μειώθηκε στο 3,5 
(Μαρ.  14: 4,5),  του λιανικού εμπορίου διαμορφώθηκε στο -2,6 (Μάρ.  14:  
-2,5), της βιομηχανίας στο -3,6 (Μαρ. 14: -3,3) και των κατασκευών στο     
-30,3 (Μαρ. 14: -28,7). Αντίθετα, βελτίωση κατέγραψε ο δείκτης 
καταναλωτικής εμπιστοσύνης (-8,7, Μάρ. 14: -9,3), αποτελώντας τη 
λιγότερη αρνητική τιμή από τον Οκτώβριο του 2007. Πτωτικά, όμως, 
κινήθηκε και ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος και διαμορφώθηκε στο 
0,27  από 0,40  ένα μήνα πριν,  παραμένοντας σε θετικό έδαφος για έκτη    
-και μάλιστα διαδοχική-  φορά από το Σεπτέμβριο του 2011.  Έτσι,  
βρίσκεται χαμηλότερα από τη μέση τιμή του α΄ τριμήνου που ήταν 0,33,  
αλλά υψηλότερα αυτής του δ΄ τριμήνου του 2013 (0,18). 
 
Αντίθετη εικόνα αποτυπώνουν τα στοιχεία για τον Απρίλιο του σύνθετου 
δείκτη PMI  της εταιρείας Markit.  Συγκεκριμένα,  μετά την ελαφρά 
υποχώρηση του περασμένου μήνα,   η τιμή του ανέκαμψε και 
διαμορφώθηκε στο 54,0  (Μάρ.  14:  53,1),  αποτελώντας την υψηλότερη 
των τελευταίων 35  μηνών.  Παραμένει,  έτσι,  για δέκατο διαδοχικό μήνα 
άνω του 50, όριο που υποδηλώνει επέκταση της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας.  Ανοδικά κινήθηκαν και οι δύο επιμέρους δείκτες με 
αυτόν στις υπηρεσίες να φθάνει στο 53,1 (Μάρ. 14: 52,2), στην 
υψηλότερη τιμή των τελευταίων 34 μηνών και αυτός της μεταποίησης στο 
53,4 (αρχικά: 53,3, Μάρ. 14: 53,0) αποτελώντας την ανώτερη τιμή από το 
φετινό Ιανουάριο. Επισημαίνεται, ότι σε επίπεδο τριμήνου η μέση τιμή 
του σύνθετου δείκτη ήταν 53,1. 
 
Ελαφρά άνοδο του πληθωρισμού τον Απρίλιο κατέδειξαν τα 
προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat περιορίζοντας, έτσι, τον κίνδυνο 
εμφάνισης αποπληθωριστικών πιέσεων. Συγκεκριμένα, ο εναρμονισμέ-
νος δείκτης τιμών καταναλωτή  (ΕνΔΤΚ)  ανήλθε στο 0,7% σε ετήσια βάση 
έναντι 0,5% το Μάρτιο, αποτέλεσμα κυρίως  των υψηλότερων τιμών στον  
τομέα των υπηρεσιών και της ηπιότερης πτώσης των τιμών της ενέργειας. 
Σημειώνεται ότι το α΄ τρίμηνο του 2014, ο μέσος πληθωρισμός ήταν 0,7% 
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έναντι 0,8% το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο αποτελώντας τη 
χαμηλότερη τιμή των τελευταίων τεσσάρων ετών. Μετριάζεται, επομένως, 
η πίεση προς την ΕΚΤ για την άμεση λήψη μέτρων χαλάρωσης της 
νομισματικής πολιτικής της. Αφαιρουμένων των τροφίμων/αλκοολούχων 
ποτών/καπνού και της ενέργειας ο δείκτης αυξήθηκε στο 1,0% από 0,7% 
το Μάρτιο. Ένδειξη για τη μελλοντική πορεία του πληθωρισμού παρέχει η 
εξέλιξη του δείκτη τιμών παραγωγού στη βιομηχανία που το Μάρτιο, για 
τρίτο συνεχόμενο μήνα, κατέγραψε αρνητική μεταβολή. Συγκεκριμένα, σε 
μηνιαία βάση μειώθηκε κατά 0,2%,  όσο και το Φεβρουάριο,  ενώ σε 
ετήσια βάση υποχώρησε κατά 1,6%.  Παράλληλα,  αμετάβλητο στο 11,8%  
διατηρήθηκε το Μάρτιο,  για τέταρτο διαδοχικό μήνα,  το ποσοστό 
ανεργίας (σε εποχικά προσαρμοσμένη βάση). Τον αντίστοιχο περυσινό 
μήνα ήταν 12,0%. Ο αριθμός των ανέργων περιορίστηκε ελαφρά στα 18,9 
εκατ. άτομα, μειωμένος κατά 22 χιλ. άτομα σε σχέση με ένα μήνα πριν και 
κατά 316 χιλ. άτομα σε σχέση με το Μάρτιο του 2013. 
 
Σε ανοδική τροχιά για τρίτο διαδοχικό μήνα παρέμεινε η 
κατασκευαστική δραστηριότητα το Φεβρουάριο, αν και ο ρυθμός 
αύξησής της επιβραδύνθηκε σημαντικά. Ειδικότερα, βάσει των εποχικά 
προσαρμοσμένων στοιχείων, η παραγωγή στις κατασκευές αυξήθηκε σε 
μηνιαία βάση κατά 0,1% έναντι θετικής μεταβολής της κατά 1,6% τους 
δύο προηγούμενους μήνες. Σε ετήσια βάση αυξήθηκε κατά 6,7% έναντι 
8,0% τον Ιανουάριο.  
 
Επιβράδυνση κατέγραψε το Μάρτιο στην Ευρωζώνη ο ρυθμός αύξησης 
της ποσότητας χρήματος βάσει του ορισμού Μ3 καθώς,  σύμφωνα με τα 
στοιχεία της ΕΚΤ, αυξήθηκε κατά 1,1% σε ετήσια βάση έναντι 1,3% το 
Φεβρουάριο. Παρόμοια εικόνα παρουσίασε και η ποσότητα χρήματος 
βάσει του στενότερου ορισμού Μ1 που αυξήθηκε κατά 5,6% από 6,2% 
ένα μήνα πριν. Την ίδια περίοδο,  ελαφρά μείωση εμφάνισαν τόσο οι 
συνολικές καταθέσεις των νοικοκυριών και των εκτός του 
χρηματοοικονομικού τομέα επιχειρήσεων όσο και η τραπεζική 
χρηματοδότησή τους. Ειδικότερα, σε σχέση με το Φεβρουάριο, οι 
καταθέσεις των νοικοκυριών αυξήθηκαν κατά €13 δισ. το Μάρτιο αλλά 
μειώθηκαν των επιχειρήσεων κατά €9 δισ. Έτσι, ο ετήσιος ρυθμός ανόδου 
των καταθέσεων των νοικοκυριών διαμορφώθηκε στο 1,6% και των 
επιχειρήσεων στο 5,8% από 1,5% και 6,1% το Φεβρουάριο αντίστοιχα. 
Αναφορικά με τα δάνεια, η χρηματοδότηση των νοικοκυριών αυξήθηκε 
κατά €2  δισ.  το Μάρτιο σε αντίθεση με των επιχειρήσεων που μειώθηκε 
κατά €4 δισ. Συνεπώς, οι ετήσιοι ρυθμοί μεταβολής παρέμειναν 
αμετάβλητοι στο -0,1%  και -3,0%  αντίστοιχα που ήταν το Φεβρουάριο.  
Από τα δάνεια προς τα νοικοκυριά, τη μεγαλύτερη πτώση σε ετήσια βάση 
κατέγραψαν αυτά των ελεύθερων επαγγελματιών (-2,1%) και έπονταν η 
καταναλωτική πίστη (-1,9%), ενώ τα στεγαστικά συνέχισαν να εμφανίζουν 
θετική μεταβολή (0,5%). 
 

Παράλληλα, φαίνεται πως σταθεροποιούνται οι συνθήκες χρηματοδότη-
σης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων στην Ευρωζώνη, σύμφωνα 
με πρόσφατη σχετική  έρευνα της ΕΚΤ για το α΄ τρίμηνο  του 2014, παρότι- 

Εξέλιξη των Τιμών 
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οι αποκλίσεις μεταξύ των κρατών παραμένουν σημαντικές. Ειδικότερα, 
από πλευράς τραπεζών, τα κριτήρια χορήγησης δανείων στις επιχειρήσεις 
έγιναν οριακά πιο αυστηρά, ενώ το αντίθετο συνέβη στα νοικοκυριά. Για 
το β΄ τρίμηνο οι τράπεζες αναμένουν χαλάρωση των κριτηρίων στις 
επιχειρήσεις και να διατηρηθούν στα ίδια περίπου επίπεδα στα 
νοικοκυριά. Όσον αφορά τη ζήτηση δανείων, η έρευνα κατέγραψε τάση 
ενίσχυσής της για όλες τις κατηγορίες δανείων κάτι που οι τράπεζες 
αναμένουν να συνεχιστεί και στο τρίμηνο που διανύουμε.  
 
Σε αναβάθμιση της προοπτικής (outlook) της Ιταλίας από «αρνητική» σε 
σταθερή προχώρησε πρόσφατα ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης 
Fitch επιβεβαιώνοντας ταυτόχρονα την τρέχουσα πιστοληπτική 
διαβάθμιση της χώρας (ΒΒΒ+).  Όπως εξηγεί ο οίκος,  η αναθεώρηση της 
προοπτικής αντανακλά,  μεταξύ των άλλων,  τη λήξη της περιόδου ύφεσης 
της ιταλικής οικονομίας και τις βελτιωμένες από τα μέσα του 2012 
συνθήκες χρηματοδότησης του κρατικού χρέους που επέτρεψαν το 
δανεισμό με ιδιαίτερα χαμηλά επιτόκια. Επιπλέον, θετικά συνέβαλαν η 
μείωση των δημοσιονομικών κινδύνων που συνδέονται με τον 
χρηματοπιστωτικό τομέα (καθώς οι μεγάλες ιταλικές τράπεζες 
επωφελήθηκαν από τη βελτίωση των συνθηκών της αγοράς και ενίσχυσαν 
τα ίδια κεφάλαιά τους) και η εμφάνιση πλεονάσματος στο ισοζύγιο 
τρεχουσών συναλλαγών το 2013  για πρώτη φορά από την εκδήλωση της 
χρηματοπιστωτικής κρίσης. 
 
Παράλληλα, ο ίδιος οίκος προχώρησε σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής 
αξιολόγησης του ισπανικού κρατικού χρέους, από «BBB» σε «ΒΒΒ+», με 
σταθερή προοπτική (outlook). Σύμφωνα με τη Fitch, οι κυριότεροι λόγοι 
ήταν η βελτίωση των συνθηκών χρηματοδότησης, η μειωμένη 
αβεβαιότητα σχετικά με την οικονομική προοπτική, η σχεδόν εξάλειψη 
του κινδύνου οι ισπανικές τράπεζες να χρειαστούν επιπλέον κρατική 
στήριξη και η μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος. Θετικά, επίσης, 
συνέβαλαν η καταγραφή πλεονάσματος στο ισοζύγιο τρεχουσών 
συναλλαγών το 2013  για πρώτη φορά μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες 
και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Ωστόσο, ορισμένα προβλήματα 
παραμένουν, με κυριότερα το υψηλό δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ, 
την ανεργία και τη διατήρηση του δανεισμού σε σχετικά υψηλά επίπεδα 
σε όλους τους τομείς της ισπανικής οικονομίας.   
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 
14

ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
 

ΗΠΑ 
· Περαιτέρω μείωση κατά $10 δισ. του προγράμματος ποσοτικής 

χαλάρωσης αποφάσισε η Fed. 
· Μείωση του ποσοστού ανεργίας τον Απρίλιο.  
· Οριακός ρυθμός ανάπτυξης για το πραγματικό ΑΕΠ του α’  

τριμήνου. 
· Αύξηση του διαθέσιμου προσωπικού εισοδήματος, της προσωπικής 

καταναλωτικής δαπάνης και του σχετικού δείκτη τιμών το Μάρτιο. 
· Άνοδος των πρόδρομων επιχειρηματικών δεικτών ISM τον Απρίλιο. 

 
Στην πρόσφατη συνεδρίασή της η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής της 
Ομοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ (FOMC) αποφάσισε την 
περαιτέρω μείωση του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης που 
εφαρμόζει σε μηνιαία βάση για την τόνωση της οικονομίας. Ειδικότερα,  
αποφάσισε, αρχής γενομένης του Μαΐου, την περικοπή του 
προγράμματος κατά $10  δισ.  (από τα $55  δισ.  στα $45  δισ.),  
ισομοιρασμένη μεταξύ των κρατικών ομολόγων και των τίτλων με 
εξασφάλιση ενυπόθηκα δάνεια με αποτέλεσμα οι μηνιαίες αγορές τους 
να διαμορφωθούν στα $25 δισ. και $20 δισ. αντίστοιχα. Σύμφωνα με την 
Επιτροπή, τα τελευταία στοιχεία για την εξέλιξη της οικονομικής 
δραστηριότητας από την προηγούμενη συνεδρίασή της το Μάρτιο 
υποδηλώνουν ενίσχυση του ρυθμού ανάπτυξης μετά την απότομη 
επιβράδυνση στη διάρκεια του χειμώνα που ήταν αποτέλεσμα σε ένα 
βαθμό και των ιδιαίτερα δυσμενών καιρικών συνθηκών. Στην αγορά 
εργασίας θεωρεί ότι το τελευταίο διάστημα έχει συντελεστεί γενικά 
πρόοδος παρά τη μεικτή εικόνα που εμφανίζουν οι σχετικοί δείκτες. 
 
Παράλληλα,  φαίνεται να επιταχύνεται ο ρυθμός ανόδου των δαπανών 
των νοικοκυριών σε αντίθεση με τις εταιρικές επενδύσεις που 
παρουσίασαν κάμψη ενώ και η ανάκαμψη στην αγορά κατοικίας 
συνεχίστηκε αλλά με βραδύ ρυθμό. Επίσης, η εξέλιξη του πληθωρισμού 
που παραμένει σε χαμηλά επίπεδα την απασχολεί περισσότερο από ό,τι 
στο παρελθόν καθώς δήλωσε ότι η σημαντική απόκλισή του από το στόχο 
του 2%  για μεγάλο διάστημα μπορεί να επιδράσει αρνητικά στην 
οικονομία και γι’ αυτό εξετάζει προσεκτικά την εξέλιξή του ώστε να 
διασφαλίσει τη σύγκλισή του στο στόχο σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Ως 
προς τις μελλοντικές κινήσεις της, η FOMC επανέλαβε ότι δεν υπάρχει 
προσδιορισμένη πορεία μείωσης του προγράμματος αλλά αποφασίζει 
βάσει της εξέλιξης των οικονομικών δεδομένων σε σχέση με τις 
προβλέψεις της. Τέλος, επαναβεβαίωσε την πρόθεσή της να μην αυξήσει 
το βασικό παρεμβατικό επιτόκιό της προτού παρέλθει αρκετό διάστημα 
χρόνου από τη λήξη του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης και 
εφόσον λάβει υπόψη της ένα πλήθος παραγόντων που σχετίζονται, 
μεταξύ άλλων, με τις συνθήκες στην αγορά εργασίας και τις προσδοκίες 
για τον πληθωρισμό. 
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Μεικτή ήταν η εικόνα στην αγορά εργασίας τον Απρίλιο. Αναλυτικότερα, 
από την έρευνα που βασίζεται στις καταστάσεις μισθοδοσίας, οι νέες 
θέσεις εργασίας σε εποχικά προσαρμοσμένη βάση εκτιμώνται στις 288 
χιλ., αρκετά υψηλότερα από ό,τι γενικά αναμενόταν (215 χιλ.) αλλά και 
από τις αντίστοιχες ένα μήνα πριν (203 χιλ.), αποτελώντας την υψηλότερη 
τιμή από τον Ιανουάριο του 2012. Επισημαίνεται ότι σε μέσο μηνιαίο 
επίπεδο οι νέες θέσεις εργασίας το α΄ τρίμηνο του 2014 εκτιμώνται στις 
190  χιλ.  έναντι 198  χιλ.  το δ΄ τρίμηνο του 2013.  Παράλληλα, βάσει της 
έρευνας που βασίζεται στα νοικοκυριά,  μεγάλη μείωση στο 6,3%  από 
6,7%  το Μάρτιο και 7,5%  τον αντίστοιχο περσινό μήνα εμφάνισε το 
ποσοστό ανεργίας. Η μείωση, όμως, του ποσοστού ανεργίας σε σχέση με 
το Μάρτιο δεν προήλθε από την αύξηση των εργαζομένων (που αντίθετα 
μειώθηκαν κατά 73 χιλ.), αλλά από τη μείωση των ανέργων κατά 733 χιλ. 
λόγω του ότι έπαψαν να αναζητούν εργασία.  Έτσι,  το ποσοστό των 
εργαζόμενων ως προς το σύνολο του πληθυσμού παρέμεινε αμετάβλητο 
στο 58,9%. 
 
Αρκετά χαμηλότερος έναντι των προσδοκιών ήταν ο ρυθμός ανάπτυξης 
κατά τη διάρκεια του α’  τριμήνου,  καθώς το πραγματικό ΑΕΠ 
μεγεθύνθηκε οριακά κατά 0,1% (τριμηνιαίος ετησιοποιημένος ρυθμός), 
σε σύγκριση με το 1,1%  που ανέμεναν οι αναλυτές και το 2,6%  του 
προηγούμενου τριμήνου. Οι εξαγωγές (-7,7%)  και οι επενδύσεις (-6,1%)  
αποτέλεσαν επιβάρυναν πολύ το ΑΕΠ, καθώς αθροιστικά η 
δραστηριότητα του εξωτερικού εμπορίου και των επενδύσεων συνέβαλαν 
αρνητικά κατά 1,9 ποσοστιαίες μονάδες. Αντίθετα, η κατανάλωση 
συνέβαλε θετικά κατά 2,1 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ οι δημόσιες δαπάνες 
κατέγραψαν οριακά αρνητική συμβολή (-0,1). Σε σύγκριση με το 
αντίστοιχο τρίμηνο του 2013, ο ετήσιος ρυθμός μεγέθυνσης του 
πραγματικού ΑΕΠ επιβραδύνθηκε στο 2,3%  (από το 2,6%  του δ’  
τριμήνου), καθώς η βελτίωση στην κατανάλωση (από το 2,3%  στο 2,5%)  
υπερκαλύφθηκε από την επιδείνωση στις επενδύσεις (από το 7,9%  στο 
5,5%) και στις εξαγωγές (από το 4,9% στο 3,3%). Ο μέσος ετήσιος ρυθμός 
ανάπτυξης για ολόκληρο το 2014  εξακολουθούμε να εκτιμάμε ότι θα 
διαμορφωθεί στο 2,8% - 2,9%.        
 
Συνεχίστηκε το Μάρτιο η άνοδος τόσο του προσωπικού εισοδήματος 
όσο και της προσωπικής καταναλωτικής δαπάνης. Αναλυτικότερα, το 
προσωπικό και το διαθέσιμο προσωπικό εισόδημα αυξήθηκαν, βάσει των 
εποχικά εξομαλυμένων στοιχείων και σε τρέχουσες τιμές, κατά 0,5% σε 
σχέση με το Φεβρουάριο (Φεβρ. 14/Ιαν. 14: 0,4%), απόρροια περισσότερο 
της αύξησης των εισοδημάτων από τη μισθωτή εργασία και τις αυξημένες 
τρέχουσες μεταβιβαστικές πληρωμές. Ταυτόχρονα, σημαντικά αυξημένη 
σε μηνιαία βάση ήταν η προσωπική καταναλωτική δαπάνη (0,9%,  Φεβρ.  
14/Ιαν.  14:  0,5%)  κατευθυνόμενη κυρίως προς την αγορά διαρκών 
καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών. Το ίδιο διάστημα, ελαφρά άνοδο 
εμφάνισε και ο δείκτης τιμών της προσωπικής καταναλωτικής δαπάνης 
(PCE)  που το Μάρτιο έφθασε στο 1,1%  σε ετήσια βάση από 0,9%  το 
Φεβρουάριο.  

Αγορά Εργασίας 

 

Πραγματικό ΑΕΠ 
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Συνεπώς, εξακολούθησε να κινείται σημαντικά χαμηλότερα σε σχέση με 
το στόχο του 2,0-2,5%  που έχει θέσει η Fed  για το σχεδιασμό της 
νομισματικής πολιτικής της. Επισημαίνεται ότι εάν αφαιρεθεί η επίδραση 
των τροφίμων και της ενέργειας (core PCE), ο δείκτης αυξήθηκε οριακά 
στο 1,2%  από 1,1%  ένα μήνα πριν.  Έτσι,  απομονώνοντας την επίδραση 
των τιμών, το διαθέσιμο προσωπικό εισόδημα και η προσωπική 
καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκαν σε σχέση με το Φεβρουάριο κατά 0,3% 
και 0,7% αντίστοιχα. 
 
Σε ανοδική τροχιά διατηρήθηκε τον Απρίλιο, για τρίτο διαδοχικό μήνα, ο 
πρόδρομος επιχειρηματικός δείκτης ISM στη μεταποίηση ανερχόμενος 
στο 54,9 από 53,7  το Μάρτιο και 54,3  που γενικά αναμενόταν.  Από τους 
επιμέρους δείκτες, τη μεγαλύτερη άνοδο είχε αυτός της απασχόλησης 
(+3,6 μονάδες), ενώ αμετάβλητος παρέμεινε αυτός των νέων 
παραγγελιών που βρίσκεται, ωστόσο, σε σχετικά υψηλά επίπεδα. 
Αντίθετα, μείωση κατά 0,2 μονάδες κατέγραψε ο δείκτης της παραγωγής 
και κατά 2,5  μονάδες ο δείκτης των τιμών.  Σημειώνεται ότι σε επίπεδο 
τριμήνου,  η μέση τιμή του συνολικού δείκτη είχε διαμορφωθεί στο 52,7  
(δ΄ τρ. 13: 56,7).  Ανάλογη εικόνα εμφάνισε και ο δείκτης ISM στους εκτός 
μεταποίησης τομείς που ανήλθε στο 55,2 από 53,1 το Μάρτιο και 52,9 το 
α΄ τρίμηνο. Ειδικότερα, οι νέες παραγγελίες κατέγραψαν ισχυρή άνοδο 
(4,8  μον.)  όπως και η επιχειρηματική δραστηριότητα (7,5  μον.).  Ανοδικά,  
επίσης,  κινήθηκαν οι τιμές (2,5  μον.).  Αντίθετα,  σημαντική πτώση 
παρουσίασε ο επιμέρους δείκτης της απασχόλησης (2,3 μον.). 
 
Σε σχετικά υψηλά επίπεδα διαμορφώθηκε τον Απρίλιο ο πρόδρομος 
δείκτης εμπιστοσύνης καταναλωτή σύμφωνα με τις δύο βασικότερες 
έρευνες. Ειδικότερα, ο σχετικός δείκτης του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν 
διαμορφώθηκε στο 84,1  έναντι 80,0  το Μάρτιο,  που αποτελεί την 
υψηλότερη τιμή από τον περασμένο Ιούλιο, λόγω της ανόδου και των δύο 
επιμέρους δεικτών (προσδοκιών, τρεχουσών συνθηκών). Σημειώνεται ότι 
και σε επίπεδο τριμήνου είχε σημειωθεί αξιόλογη βελτίωση,  καθώς η 
μέση τιμή ανήλθε στο 80,9  έναντι 76,9  το δ΄ τρίμηνο του 2013.  Από την 
άλλη πλευρά,  μείωση στο 82,3  κατέγραψε ο σχετικός δείκτης του 
Conference Board έναντι 83,0 που γενικά αναμενόταν και 83,9 το Μάρτιο. 
Ωστόσο, η τιμή αυτή αποτελεί τη δεύτερη υψηλότερη από τον Ιανουάριο 
του 2008  και υπερβαίνει τη μέση τιμή του α΄ τριμήνου του 2014  (80,5,  
δ΄τρ.  13:  74,0).  Η μείωση προήλθε από την υποχώρηση του δείκτη που 
αφορά την τρέχουσα κατάσταση ενώ ο δείκτης των προσδοκιών 
παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητος. 
 
Παράλληλα, σημαντική άνοδο κατά 2,6% σε εποχικά προσαρμοσμένη 
βάση σε σχέση με το Φεβρουάριο κατέγραψαν οι παραγγελίες διαρκών 
αγαθών έναντι 2,0% που γενικά αναμενόταν και 2,1% τον αμέσως 
προηγούμενο μήνα. Όλοι οι επιμέρους τομείς παρουσίασαν βελτίωση, με 
τις μεταφορές και τα κεφαλαιακά αγαθά να έχουν τη μεγαλύτερη 
συμβολή.   Επίσης,  ανοδικά κινήθηκε το Μάρτιο και η κατασκευαστική 
δαπάνη αυξανόμενη κατά 0,2% σε μηνιαία βάση και κατά 8,4% σε ετήσια 
έναντι -0,2% και 8,1% το Φεβρουάριο αντίστοιχα. 

Τιμές Καταναλωτικής Δαπάνης 

 
 

Πρόδρομοι Δείκτες Μεταποίησης 

 

Πρόδρομοι Δείκτες Καταναλωτή 
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Ενδείξεις επιβράδυνσης καταγράφουν τα τελευταία στοιχεία για την 
αγορά κατοικίας επηρεαζόμενη αρνητικά, μεταξύ των άλλων, από τη 
σημαντική άνοδο των τιμών των κατοικιών που έχει συντελεστεί τον 
τελευταίο χρόνο. Αναλυτικότερα, οι ενάρξεις ανέγερσης νέων κατοικιών 
το Μάρτιο ανήλθαν σε ετησιοποιημένη, εποχικά προσαρμοσμένη βάση 
στις 946 χιλ. έναντι 920 χιλ. το Φεβρουάριο. Ωστόσο, ήταν χαμηλότερες 
από τη μέση εκτίμηση της αγοράς (965 χιλ.).Την ίδια περίοδο, οι νέες 
άδειες διαμορφώθηκαν στις 990  χιλ.  έναντι 1.010  χιλ.  που γενικά 
αναμένονταν και 1.014  χιλ.  έναν μήνα πριν.  Όμως,  απρόσμενα απότομη 
πτώση εμφάνισαν οι πωλήσεις των νεόδμητων κατοικιών που σε 
ετησιοποιημένη, εποχικά εξομαλυμένη βάση, εκτιμώνται το Μάρτιο στις 
384 χιλ., οι χαμηλότερες από τον περασμένο Ιούλιο. Σημειώνεται ότι η 
μέση εκτίμηση της αγοράς τις τοποθετούσε στις 455 χιλ., περίπου όσες 
και τον αμέσως προηγούμενο μήνα (449 χιλ.).  
 
Αντίθετα,  συνεχίστηκε το Φεβρουάριο η άνοδος των τιμών των 
κατοικιών.  Ειδικότερα,  βάσει του δείκτη S&P  Case-Shiller,  οι τιμές των 
κατοικιών στις 20 μεγαλύτερες πόλεις των ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 0,8% σε 
μηνιαία,  εποχικά προσαρμοσμένη βάση,  έναντι ανόδου 0,8%  τον 
Ιανουάριο και κατά 12,9% σε ετήσια. Τέλος, οριακή άνοδο κατέγραψε τον 
Απρίλιο στις 47  μονάδες έναντι 49  μονάδων που γενικά αναμενόταν και 
46 μονάδων το Μάρτιο ο δείκτης που καταρτίζει η Ένωση Κατασκευαστών 
Κατοικιών (NAHB) αποτυπώνοντας τον προβληματισμό των 
κατασκευαστών κατοικιών για το προσεχές μέλλον. Έτσι, ο δείκτης 
παραμένει κάτω του ορίου του 50  για τρίτο συνεχόμενο μήνα.  Τα 
αυστηρά κριτήρια τραπεζικής χρηματοδότησης των ενδιαφερόμενων 
αγοραστών κατοικίας και η δυσκολία των κατασκευαστών κατοικιών στην 
ανεύρεση οικοδομήσιμων οικοπέδων και εξειδικευμένων εργατών 
συγκαταλέγονται στους βασικούς λόγους αυτής της εξέλιξης. 
 
 

Αγορά των Κατοικιών 
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Ημερομηνία 

Ανακοίνωσης 
Ανακοινώσεις / Γεγονότα Περίοδος Αναφοράς 

 
ΗΠΑ 

 
01/05/14 Στοιχεία Προσωπικού Εισοδήματος & Δαπάνης Μάρτιος 2014 
01/05/14 Πρόδρομος Δείκτης ΙSM Μεταποίησης Απρίλιος 2014 
01/05/14 Δαπάνες Κατασκευών Μάρτιος 2014 
02/05/14 Στοιχεία για την Αγορά Εργασίας Απρίλιος 2014 
05/05/14 Πρόδρομος Δείκτης ISM Υπηρεσιών Απρίλιος 2014 
06/05/14 Εμπορικό Ισοζύγιο Μάρτιος 2014 
12/05/14 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Απρίλιος 2014 
13/05/14 Λιανικές Πωλήσεις Απρίλιος 2014 
13/05/14 Εταιρικά αποθέματα Μάρτιος 2014 

14/05/14 Πρόδρομος Δείκτης Κατασκευαστών Κατοικιών 
(NAHB) Μάϊος 2014 

15/05/14 Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Απρίλιος 2014 
15/05/14 Βιομηχανική Παραγωγή Απρίλιος 2014 
16/05/14 Πρόδρομος Δείκτης Εμπιστοσύνης Καταναλωτή 

(Παν/μιο Μίσιγκαν) 
Μάϊος 2014                         

(1η  Εκτίμηση) 

16/05/14 Στοιχεία Ενάρξεων Ανέγερσης Νέων Κατοικιών Απρίλιος 2014 
 

ΕΥΡΩΖΩΝΗ 
 

02/05/14 Ποσοστό Ανεργίας Μάρτιος 2014 
02/05/14 Πρόδρομος Δείκτης PMI Μεταποίησης Απρίλιος 2014 
05/05/14 Τιμές Παραγωγού στη Βιομηχανία Μάρτιος 2014 
06/05/14 Λιανικές Πωλήσεις Μάρτιος 2014 
06/05/14 Πρόδρομος Επιχειρηματικός Δείκτης PMI (σύνθετος) Απρίλιος 2014 
08/05/14 Συνεδρίαση Δ.Σ. Ε.Κ.Τ. - 
14/05/14 Βιομηχανική Παραγωγή Μάρτιος 2014 
15/05/14 Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Απρίλιος 2014 
15/05/14 ΑΕΠ – Εθνικοί Λογαριασμοί Α΄ Τρίμηνο(1η Εκτίμηση) 
16/05/14 Στοιχεία Εξωτερικού Εμπορίου Μάρτιος 2014 

 
ΕΛΛΑΔΑ 

 
08/05/14 Έρευνα Εργατικού Δυναμικού Φεβρουάριος 2014 
09/05/14 Βιομηχανική Παραγωγή Μάρτιος 2014 
09/05/14 Εθνικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Απρίλιος 2014 
09/05/14 Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Απρίλιος 2014 
12/05/14 Οικοδομική Δραστηριότητα Φεβρουάριος 2014 
14/05/14 Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία Μάρτιος 2014 
15/05/14 ΑΕΠ – Εθνικοί Λογαριασμοί Α΄ Τρίμηνο(1η Εκτίμηση) 
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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 Senior Economist 2103288192 Staggelir@piraeusbank.gr 
Γαβαλάς Δημήτρης Junior Economic Analyst 2164001737 Gavalasd@piraeusbank.gr 

Ανεπτυγμένες Οικονομίες 
Πολυχρονόπουλος Διονύσης Economic  Analyst 2103288694 Polychronopoulosd@piraeusbank.gr 
Παπακώστας Χρυσοβαλάντης Economic  Analyst 210 3335468 Papakostasc@piraeusbank.gr 
Κωνσταντού Ευαγγελία Economic  Analyst 210 3739749 Konstantoue@piraeusbank.gr 

Αναπτυσσόμενες Οικονομίες 
Ρότσικα Δημητρία Economic  Analyst 2103288365 Rotsikad@piraeusbank.gr 

Μαργαρίτη Κωνσταντίνα Junior Economic Analyst 2103739642 Margaritik@piraeusbank.gr 

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

Θεσμικές και Εποπτικές Εξελίξεις 
Λεβεντάκης Αρτέμης Economic Analyst 2164001792 LeventakisAr@piraeusbank.gr 

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