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Ελληνική Οικονομία 

Οι πρόσφατες ανακοινώσεις τις ΕΛΣΤΑΤ αφορούσαν 
τέσσερις βασικούς δείκτες της τρέχουσας 
οικονομικής συγκυρίας.  
 
Παρά την ανακοπή της πτωτικής πορείας του 
ποσοστού ανεργίας, ο πληθωρισμός και ιδιαίτερα 
η βιομηχανική παραγωγή και οι πωλήσεις 
επιβατηγών αυτοκινήτων ακολουθούν ισχυρή 
ανοδική πορεία. Συγκεκριμένα, η βιομηχανική 
παραγωγή αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 10,8% το 
Φεβρουάριο του 2017, έναντι πτώσεως κατά 2,9% το 
Φεβρουάριο του 2016, λόγω της θετικής συμβολής 
που είχε η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος κατά 5,9 
εκατοστιαίες μονάδες (ως αποτέλεσμα της 
αυξημένης ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας που 
καλύφθηκε με την υψηλότερη παραγωγή λιγνίτη) και 
της μεταποιητικής παραγωγής κατά 4,5 εκατοστιαίες 
μονάδες. Παράλληλα, οι πωλήσεις επιβατηγών 
αυτοκινήτων αυξήθηκαν με ρυθμό 37,3% στο πρώτο 
τρίμηνο του έτους, έναντι αύξησης 0,1% στο ιδιο 
τρίμηνο του 2016.  
 
Η ακαμψία του ποσοστού ανεργίας γύρω από το 
23,5% που παρατηρείται το τετράμηνο Οκτωβρίου 
2016 – Ιανουαρίου 2017 σε συνδυασμό με την 
αναζωπύρωση του πληθωρισμού το πρώτο τρίμηνο 
του έτους (1,7% το Μάρτιο του 2017) αντανακλά, 
μεταξύ άλλων, τις επιπτώσεις των αυξημένων 
φορολογικών συντελεστών στην κατανάλωση, την 
αλλαγή στη κλίμακα του φόρου εισοδήματος και του 
ύψους των ασφαλιστικών εισφορών. Συγκεκριμένα: 
 
Α. Η, έστω και μερική, μετακύλιση του πρόσθετου 
βάρους από το φόρο προστιθέμενης αξίας και των 
λοιπών φόρων στην κατανάλωση επί των τιμών των 
τελικών προϊόντων επιβάρυνε τον εθνικό δείκτη 
τιμών καταναλωτή. Ο δείκτης τιμών ενέργειας 
μάλιστα επηρεάστηκε όχι μόνον από την αύξηση του 
ειδικού φόρου κατανάλωσης αλλά και από τις 
αυξημένες διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τη 
συμφωνία των πετρελαιοπαραγωγών χωρών για 
περιορισμό της παραγωγής. Παράλληλα, η 
διολίσθηση του ευρώ έναντι του δολαρίου ενίσχυσε 
τον εισαγόμενο πληθωρισμό ενώ η κακοκαιρία την 
 

 
 

Ευρώπη οδήγησε σε αυξήσεις στις τιμές των νωπών 
φρούτων και λαχανικών. 
 
Β. Οι σημαντικές αυξήσεις στο ύψος των 
ασφαλιστικών εισφορών και του φόρου 
εισοδήματος αποτρέπουν τις επιχειρήσεις από την 
εφαρμογή παραγωγικών διαδικασιών εντάσεως 
εργασίας κατά την ανάπτυξη των εργασιών τους, 
δυσχεραίνοντας έτσι τη δημιουργία θέσεων πλήρους 
απασχόλησης. Παράλληλα, ενισχύουν τα κίνητρα για 
ανασφάλιστη εργασία και αύξηση των 
παραοικονομικών δραστηριοτήτων.  
 
Όπως παρατηρούμε στο Γράφημα 1, η Ελλάδα 
σημείωσε την περασμένη χρονιά τη μεγαλύτερη 
αύξηση του λόγου του μη μισθολογικού κόστους 
της εργασίας προς το συνολικό κόστος εργασίας 
μεταξύ των επιλεγμένων χωρών του ΟΟΣΑ που 
παρουσιάζονται στο Γράφημα, τόσο στην περίπτωση 
του άγαμου εργαζομένου όσο και σε αυτήν του 
έγγαμου με δύο παιδιά. Αντίθετα, η Πορτογαλία, 
χώρα η οποία επίσης υιοθέτησε πολιτικές 
δημοσιονομικής προσαρμογής, κατόρθωσε το 2016 
να έχει την μεγαλύτερη μείωση του λόγου αυτού, 
μετά την Αυστρία.  
 
Ο λόγος αυτός συνιστά ένα μέτρο της διαφοράς 
ανάμεσα στο πόσο κοστίζει η εργασία στον εργοδότη 
και στο ποιά είναι η αμοιβή την οποία καρπώνεται 
εντέλει ο εργαζόμενος. Το μη μισθολογικό κόστος 
εργασίας ορίζεται ως το άθροισμα του προσωπικού 
φόρου εισοδήματος και των εισφορών τόσο του 
εργοδότη όσο και του εργαζόμενου. Η ανάλυση 
μάλιστα των συνιστωσών δυνάμεων του μη 
μισθολογικού κόστους εργασίας στην Ελλάδα που 
παρουσιάζεται στο Γράφημα 2 δείχνει ότι αυτό 
προέρχεται σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι στις άλλες 
χώρες από τις υψηλές ασφαλιστικές εισφορές σε 
σχέση με το φόρο εισοδήματος των φυσικών 
προσώπων.  
 
Ειδικότερα, το 2016 παρατηρείται ότι στην Ελλάδα, ο 
φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων αποτελεί 
μόλις το 7,7% του κόστους εργασίας, ενώ αντίθετα οι 
ασφαλιστικές εισφορές των εργοδοτών είναι στο 
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12,6% του συνολικού κόστους, πολύ υψηλότερα από 
τις υπόλοιπες χώρες αλλά και τον μέσο όρο των 
χωρών του ΟΟΣΑ. 
 

 

Εθνικός Γενικός και Δομικός Δείκτης Τιμών 
Καταναλωτή Μάρτιος 2017: O εθνικός δείκτης 

τιμών καταναλωτή σημείωσε αύξηση κατά 1,7% τον 
Μάρτιο 2017, από 1,3% τον Φεβρουάριο του 2017, 
έναντι μείωσης κατά 1,5% τον Μάρτιο του 2016. 
Όπως ήδη αναφέρθηκε, ο πληθωρισμός τους 
πρώτους μήνες του 2017 επηρεάζεται από τις 
αυξημένες, σε ετήσια βάση, τιμές της ενέργειας, την 
αύξηση της φορολογίας σε κατηγορίες προϊόντων 
αλλά και τις αυξήσεις στις τιμές των νωπών φρούτων 
και λαχανικών, λόγω της κακοκαιρίας που 
σημειώθηκε στην Ευρώπη. Την μεγαλύτερη θετική 
επίπτωση στον πληθωρισμό του Μαρτίου είχαν οι 
κατηγορίες «διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά», 
«στέγαση», και «μεταφορές», κατηγορίες που είχαν 
αρνητική συμβολή στον πληθωρισμό τον Μάρτιο του 
2016 (Γράφημα 3).  
 

Γράφημα 3. Συμβολή Ομάδων Αγαθών και Υπηρεσιών  
στον Εθνικό ΔΤΚ 

 
 
Ειδικότερα επισημαίνεται η επίπτωση της αύξησης 
του ενεργειακού κόστους στον δείκτη τιμών του 
καταναλωτή κατά 2,2 εκατοστιαίες μονάδες τον 
Μάρτιο του 2017, και των νωπών φρούτων και 
λαχανικών κατά 0,29 εκατοστιαίες μονάδες.  
 
Ο δομικός πληθωρισμός δηλαδή ο πληθωρισμός 
εξαιρουμένων των καυσίμων και των μη 
επεξεργασμένων φρούτων και λαχανικών επίσης 
ανήλθε τον Μάρτιο του 2017 σε θετικό έδαφος, στο 
+0,1%, από -0,7% τον Φεβρουάριο του 2017. Η 
εξέλιξη αυτή αποδίδεται στην σημαντική αύξηση που 
σημείωσε ο δείκτης τιμών υπηρεσιών στις 
υπηρεσίες, καθώς αυξήθηκε κατά 1,4% σε ετήσια 
βάση τον Μάρτιο του 2017, από 0,5% τον 
Φεβρουάριο του 2017.  

 
 
 
 
 
 

Γράφημα 4. Πληθωρισμός με βάση τον Εθνικό ΔΤΚ 
και Δομικός Πληθωρισμός 

 
 

Η Βιομηχανική Παραγωγή τον Φεβρουάριο 
2017: Συνεχίστηκε και τον Φεβρουάριο η αύξηση 

της βιομηχανικής παραγωγής με ετήσιο ρυθμό 
10,8%, έναντι πτώσης κατά 2,9%, σε ετήσια βάση, 
τον Φεβρουάριο του 2016. Τη μεγαλύτερη συμβολή 
στην αύξηση του γενικού είχε η παραγωγή 
ηλεκτρικού ρεύματος κατά 5,9 εκατοστιαίες μονάδες 
και η μεταποιητική παραγωγή κατά 4,5 εκατ. μον. Ο 
κλάδος ορυχεία λατομεία συνέβαλε θετικά μόλις κατά 
0,4 εκατ. μον. 
 
Η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος έχει σημαντική 
στάθμιση στον γενικό δείκτη της τάξεως του 20,6% 
που δηλώνει τη μεγάλη επίδραση των μεταβολών 
του δείκτη παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος στον 
γενικό δείκτη της βιομηχανίας. Τον Φεβρουάριο, 
όπως συνέβη και τον Ιανουάριο, η ζήτηση για 
ηλεκτρική ενέργεια αυξήθηκε λόγω της κακοκαιρίας, 
ενώ σημαντικό μέρος της παραγωγής ενέργειας 
καλύφθηκε από παραγωγή με λιγνίτη γεγονός που 
αντικατοπτρίζεται στην επίσης αυξημένη εξορυκτική 
δραστηριότητα άνθρακα και λιγνίτη κατά 22,3%. 
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η χρήση του λιγνίτη για την 
παραγωγή ενέργειας τον Φεβρουάριο 2017, 
σύμφωνα με τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή  
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ), 
αυξήθηκε σε ετήσια βάση κατά 35% περίπου.   
 

Γράφημα 5. Μεταποιητική Παραγωγή και  
Δείκτης Εμπιστοσύνης στη Βιομηχανία 

 
 
Ειδικότερα όσον αφορά στην μεταποιητική 
παραγωγή ο δείκτης αυξήθηκε, σε ετήσια βάση, τον 
Φεβρουάριο του 2017 με μεγαλύτερο ρυθμό έναντι 
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του Φεβρουαρίου 2016 ήτοι 6,1%, από 1,1% 
(Γραφημα 5). Ο τομέας της μεταποίησης έχει την 
μεγαλύτερη στάθμιση στον υπολογισμό του γενικού 
δείκτη βιομηχανικής παραγωγής (σχεδόν 70%), ενώ 
από τους επιμέρους  κλάδους της μεταποίησης την 
μεγαλύτερη στάθμιση στον δείκτη έχει ο κλάδος 
τροφίμων (14%).   
 
Επιπλέον, από τους 24 κλάδους της μεταποίησης οι 
16 σημείωσαν άνοδο, έναντι 11 κλάδων με ανοδική 
πορεία τον ίδιο μήνα του 2016.  Όπως απεικονίζεται 
στο Γράφημα 6, τη μεγαλύτερη άνοδο τον 
Φεβρουάριο  κατέγραψαν οι κλάδοι της παραγωγής 
βασικών μετάλλων (+28%), της κατασκευής 
μεταλλικών προϊόντων (+25%) του ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού (+16%),  ηλεκτρονικών υπολογιστών 
(+14%), και των φαρμάκων (+15%). Αντίθετα, τον 
Φεβρουάριο του τρέχοντος σε ετήσια βάση 
σημείωσαν πτώση οι κλάδοι παραγωγής καπνού και 
ειδών ένδυσης.  
 

Γράφημα 6. Επιλεγμένοι Κλάδοι Μεταποιητικής Βιομηχανίας  
Φεβρουάριος 2017, (% ετήσια μεταβολή)  

 
 

 
Όσον αφορά στις επιχειρηματικές προσδοκίες στη 
βιομηχανία, σύμφωνα με τον ΙΟΒΕ ο σχετικός 
δείκτης ενισχύθηκε περαιτέρω τον Μάρτιο στις 93,7 
μονάδες για τέταρτο συνεχή μήνα, από 91,8 τον 
περασμένο μήνα. Επιπλέον, το ισοζύγιο των θετικών 
προβλέψεων  για την παραγωγή τους επόμενους 
μήνες ενισχύεται ενώ οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα 
περιορίζονται καθώς το 21% των επιχειρήσεων 
αναφέρει υψηλά για την εποχή αποθέματα.  
 

Συνολικά το δίμηνο Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου 2017 
ο γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής 
αυξήθηκε κατά 9%, σε ετήσια βάση, έναντι μικρής 
αύξησης κατά 0,4% το ίδιο διάστημα του 2016. Σε 
αυτήν την αύξηση συνέβαλλε σημαντικά η αύξηση 
της παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% και η 
αύξηση της μεταποιητικής βιομηχανίας κατά 3,7%. 
Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι ο κλάδος των 
τροφίμων που έχει την μεγαλύτερη βαρύτητα στον 
γενικό δείκτη από όλους τους κλάδους της 
μεταποίησης υποχώρησε κατά 1,3% το πρώτο 
δίμηνο του 2017, έναντι μικρής αύξησης κατά 1% το 
πρώτο δίμηνο του 2016.  

 

 

Η Αγορά Εργασίας τον Ιανουάριο 2017: 
εμφανίζει σημάδια στασιμότητας, καθώς το ποσοστό 
ανεργίας παρέμεινε σταθερό στο 23,5% τον 
Ιανουάριο του 2017 (εποχικά διορθωμένα στοιχεία), 
όπως και τον Δεκέμβριο του 2016. Όπως φαίνεται 
στο Γράφημα 7, ο αριθμός των απασχολουμένων 
αυξήθηκε κατά 0,2% σε ετήσια βάση, αλλά με 
επιβραδυνόμενο ρυθμό έναντι αύξησης 2,7% τον 
Ιανουάριο του 2016. Επιπλέον, ο αριθμός των 
ανέργων μειώθηκε (-4,1% σε ετήσια βάση) λιγότερο 
έναντι του Ιανουαρίου του 2016 (-5,3%). Σημειώνεται 
ότι παρά την συνεχή αύξηση της απασχόλησης σε 
ετήσια βάση κάθε μήνα από τον Μάιο του 2014 (με 
εξαίρεση τον Δεκέμβριο του 2016), ο αριθμός των 
απασχολουμένων διαμορφώνεται στις 3.639 χιλ. και 
απέχει σημαντικά από τον αριθμό των 
απασχολουμένων στην έναρξη της κρίσης 
(Ιανουάριος 2009: 4.565 χιλ.).  
 

Γράφημα 7. Ετήσιες Μεταβολές Αριθμού Ανέργων 
και Αριθμού Απασχολουμένων και Ποσοστό Ανεργίας 

 
 
Η διακοπή της πτωτικής πορείας του ποσοστού 
ανεργίας υποδηλώνει την επιδείνωση της 
οικονομικής δραστηριότητας στο πρώτο τρίμηνο του 
2017, που προήλθε από την εντεινόμενη 
αβεβαιότητα ως προς την ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης. Η κατάσταση αυτή επηρεάζει 
περισσότερο τα νοικοκυριά καθώς εμφανίζονται 
ιδιαίτερα απαισιόδοξα λόγω της αβεβαιότητας ως 
προς την οριστικοποίηση των νέων μέτρων 
δημοσιονομικού χαρακτήρα που θα πλήξουν 
περαιτέρω το εισόδημά τους. Ειδικότερα, ως προς 
τις προβλέψεις τους για την πορεία της ανεργίας 
τους επόμενους 12 μήνες, το 78% των νοικοκυριών 
τον Μάρτιο του 2017 θεωρούσε ότι το ποσοστό 
ανεργίας θα ανέλθει περαιτέρω.  
  
Ως προς την ανάλυση του ποσοστού ανεργίας κατά 
φύλο και ηλικιακή ομάδα παρατηρούνται τα εξής: (ι) 
Το ποσοστό ανεργίας τον Ιανουάριο του 2017 
εξακολουθεί να είναι πολύ υψηλότερο στις γυναίκες 
(27,9%) σε σχέση με τους άντρες (19,9%), (ιι) τον 
Ιανουάριο του 2017 το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε 
σε όλες τις ηλικιακές ομάδες σε σχέση με τον 
Ιανουάριο του 2016, με εξαίρεση το ηλικιακό κλιμάκιο 
55-64. Επιπλέον, στις ηλικιακές ομάδες 15-24 και 
25-34, το ποσοστό ανεργίας παραμένει αρκετά 
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υψηλότερο έναντι του μέσου όρου, όπως φαίνεται 
στον Πίνακα 1.  

 
 

Οι Πωλήσεις νέων Επιβατικών 
Αυτοκινήτων: Τον Μάρτιο 2017 οι νέες άδειες ΙΧ 

επιβατικών αυτοκινήτων που χορηγήθηκαν 
αυξήθηκαν σημαντικά για τρίτο συνεχή μήνα με 
αποτέλεσμα το πρώτο τρίμηνο του έτους 2017 να 
παρουσιάσουν αύξηση κατά 37,3%, έναντι οριακής 
αύξησης κατά 0,1% το ίδιο διάστημα του 2016.  
 

Γράφημα 8. Χορήγηση Νέων Αδειών Κυκλοφορίας , 
 Ιανουάριος Μάρτιος 

 
Από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτει ότι, σε 
αντίθεση με ότι συνέβαινε το 2016, το 2017 η αγορά 
των καινούργιων αυτοκινήτων ανέκαμψε κατά 37,8% 
και παρουσίασε αύξηση μεγαλύτερη από αυτή των 
μεταχειρισμένων (αύξηση κατά 36,4%). Συνολικά το 
πρώτο τρίμηνο 2017 χορηγήθηκαν νέες άδειες σε 
31,6 χιλιάδες αυτοκίνητα εκ των οποίων 21,1 χιλ. για 
καινούργια και 10,5 χιλ. για μεταχειρισμένα.  
 

Γράφημα 9. Μερίδιο στις Πωλήσεις Καινούργιων Επιβατηγών 
Αυτοκινήτων  ανά Εμπορικό Σήμα, Ιαν.-Μαρτ. 2017 

 
 
Επίσης, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ οι προβλέψεις των 
επιχειρηματιών του κλάδου παραμένουν 
αμετάβλητες στις 97,1 μονάδες τον Μάρτιο, όπως και 

τον Φεβρουάριο. Επιπλέον, το ισοζύγιο των θετικών 
εκτιμήσεων για τις πωλήσεις της επομένης περιόδου 
ενισχύθηκε στις +9 μονάδες τον Μάρτιο, από +2 τον 
προηγούμενο μήνα.  
 
Σχετικά με τις πωλήσεις καινούριων επιβατηγών 
αυτοκινήτων ανά εμπορικό σήμα, το πρώτο τρίμηνο 
2017, το μεγαλύτερο μερίδιο κατέχει η Toyota 
(11,9%) και ακολουθεί η Nissan (9,8%). Από τις 
ευρωπαϊκές εταιρείες τα μεγαλύτερα μερίδια στις 
πωλήσεις κατέχουν οι Volkswagen (8,7%), Opel 
(7,8%), και Peugeot (7%).  
 

 
 
Η συμφωνία μείωσης της παραγωγής αργού 
πετρελαίου του Νοεμβρίου 2016 από τα μέλη του 
Οργανισμού Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών 
Κρατών (OPEC) προκειμένου να ανακοπεί η  
προσφορά, να επιταχυνθεί η σταθεροποίηση της 
αγοράς και να αποφευχθεί η οικονομική 
αποδιάρθρωση των χωρών παραγωγής, έχει 
επιτύχει σε ένα βαθμό τον σκοπό της.  
 
Η συμφωνηθείσα περικοπή της παραγωγής, η 
πρώτη σημειωθείσα από το 2008, έχει οδηγήσει σε 
άνοδο των τιμών του πετρελαίου. Χαρακτηριστικά 
αναφέρεται ότι η τιμή του πετρελαίου Brent από τα 
μέσα του περασμένου Νοεμβρίου καταγράφει άνοδο 
22,6%, ωστόσο διαπραγματεύεται στα πλαίσια ενός 
σχετικά στενού εύρους διακυμάνσεως. Ειδικότερα, 
διακρίνεται ότι άτυπα έχει τεθεί ως χαμηλά αποδεκτό 
όριο τιμής τα $50 ανά βαρέλι ενώ η δυσκολία 
διατήρησης  άνω του επιπέδου των $57 ανά βαρέλι, 
μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το εν λόγω επίπεδο 
στην παρούσα συγκυρία τίθεται ως ανώτατο σημείο. 
Ταυτόχρονα, παρατηρείται ότι η διαφορά μεταξύ της 
τιμής του πετρελαίου τύπου WTI και του τύπου Brent 
έχει ανέλθει στα $2,90 το βαρέλι με αποτέλεσμα να 
διαμορφώνεται στο υψηλότερο επίπεδό της, από τα 
τέλη του 2015. 
 
Υπενθυμίζεται, ότι τα κράτη-μέλη του OPEC 
συμφώνησαν στα τέλη Νοεμβρίου 2016 να μειώσουν 
την παραγωγή κατά 1,164 εκατομμύρια βαρέλια 
ημερησίως στα 32,5 εκατ. βαρέλια, μέχρι το τέλος 
του Ιουνίου 2017 και οι πετρελαιοπαραγωγικές 
χώρες εκτός ΟΠΕΚ όπως η Ρωσία, το Ομάν και το 
Μεξικό κατά 558.000 βαρέλια ημερησίως.  
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του OPEC (Monthly Oil 
Market Report- April 2017) η προσφορά πετρελαίου 
στα κράτη-μέλη μειώθηκε τον Μάρτιο σε μηνιαία 
βάση κατά 0,15 εκατ. βαρέλια ημερησίως, με 
αποτέλεσμα ο μέσος όρος ημερήσιας παραγωγής να 
υποχωρήσει στα 31,93 εκατ. βαρέλια. 
 
Αν και υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι καταγραφής  
της ημερήσιας παραγωγής πετρελαίου από τους 
διεθνείς οργανισμούς στο χώρο της ενέργειας, 
παρατηρείται ότι παρά τα αντικρουόμενα 

2013 2014 2015 2016 2017

15-24 59,8 57,1 50,9 50,9 48,0

25-34 34 35,5 33,8 30,7 29,5

35-44 23,7 23,0 23,0 21,2 20,4

45-54 20,7 21,0 19,9 20,2 18,7

55-64 16,9 17,9 17,8 19,2 20,2

Σύνολο 26,7 27,1 25,8 24,3 23,5

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Πίνακας 1. Ποσοστό Ανεργίας ανά Ηλικιακή 
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Toyota 11,9

Nissan 9,8

Opel 7,8

Volkswagen 
8,7

Peugeot 7,0

Fiat 6,2Suzuki 6,5
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Citroen 4,5
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4,2

Λοιπά 28,7

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ
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συμφέροντα των κρατών-μελών του OPEC τους 
πρώτους δύο μήνες εφαρμογής της συμφωνίας, έχει 
σημειωθεί προσπάθεια τήρησης των 
συμφωνηθέντων. Όπως διαπιστώνεται στον Πίνακα 
2 τον Μάρτιο μεταξύ των χωρών του OPEC, η Λιβύη 
και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είχαν την 
μεγαλύτερη συμβολή στην σημειωθείσα μηνιαία 
μείωση της παραγωγής πετρελαίου. 
 
Πίνακας 2. Ημερήσια μείωση παραγωγής πετρελαίου 
κρατών-μελών OPEC  

 
  
Η αγορά πετρελαίου εμφανίζει σημεία 
εξισορρόπησης εξαιτίας της αυξημένης ζήτησης, 
αλλά και της συνεχιζόμενης υπερβάλλουσας 
προσφοράς στην οποία καθοριστικό ρόλο 
διαδραματίζει η αύξηση της παραγωγής 
σχιστολιθικού πετρελαίου στις ΗΠΑ. Η διατήρηση της 
τιμής του πετρελαίου άνω των $50, αποτελεί κίνητρο 
για αύξηση των επενδύσεων στο πεδίο των 
σχιστολιθικών υδρογονανθράκων ενώ συνάμα 
αποτελεί το βασικότερο λόγο αύξησης της 
προσφοράς πετρελαίου, καθώς επιτρέπει την 
επανεμφάνιση στην αγορά των παραγωγών των 
συγκεκριμένων κοιτασμάτων. 
 
Η αύξηση της προσφοράς σχιστολιθικού πετρελαίου 
στις ΗΠΑ κατά 109.000 βαρέλια/ημέρα  στα 
4.960.000 βαρέλια ημερησίως τον Απρίλιο, όπως 
σημειώνεται στην μηναία έκθεση της Διεθνούς 
Υπηρεσίας Ενέργειας (ΕΙΑ) προμηνύει ότι εάν 
συνεχισθεί με τον ίδιο ρυθμό και στους επόμενους 
μήνες, η σταθεροποίηση της αγοράς θα είναι μια 
δύσκολη διαδικασία, η οποία ενδεχομένως χρονικά 
να ξεπεράσει το 2017. 
 
Εντούτοις, είναι ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε 
αν στους επόμενους τέσσερεις μήνες υπάρξει 
συνέχεια αυτής της προσπάθειας μεταξύ των 
κρατών-μελών του OPEC. Ενθαρρυντική εξέλιξη για 
την διατήρηση της συμφωνίας αποτελεί η 
διαβεβαίωση από το Ιράκ ότι θα συμμορφωθεί 
πλήρως με τα συμφωνηθέντα προκειμένου να 
ενισχυθούν οι τιμές του αργού πετρελαίου. 
 
Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημάνουμε ότι το 
σημαντικότερο πρόβλημα αδυναμίας ελέγχου της 
παραγωγής εστιάζεται στις χώρες εκτός OPEC. 
Ωστόσο, στο παρελθόν ορισμένα κράτη-μέλη του 
OPEC παραβίασαν τα συμφωνηθέντα επίπεδα 

παραγωγής, εξαιτίας των προσπαθειών διατήρησης 
των μεριδίων αγοράς τους, προκειμένου να 
αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα τα 
δημοσιονομικά προβλήματα που είχε προκαλέσει η 
υποχώρηση των τιμών διεθνώς. 

 
 

▼ 
ΗΠΑ 

Ανεργία 

Το ποσοστό της ανεργίας μειώθηκε στο 4,5% τον 
Μάρτιο, από 4,7% τον Φεβρουάριο (βλ. Γράφημα 
10), διαμορφούμενο στο χαμηλότερο επίπεδο από 
τον Ιούνιο του 2007.  

Γράφημα 10. Ποσοστό ανεργίας 

 

Η χρηματοοικονομική κρίση του 2008 οδήγησε σε 
αύξηση του ποσοστού ανεργίας, η οποία έφθασε στο 
υψηλό 10,0% τον Οκτώβριο του 2009, πριν αρχίσει 
να αποκλιμακώνεται (βλ. Γράφημα 11). Σύμφωνα με 
τα πρακτικά της συνεδρίασης της 1

ης
 Φεβρουαρίου, 

οι περισσότεροι αξιωματούχοι της Fed, εκτιμούν ότι η 
οικονομία βρίσκεται στο επίπεδο πλήρους 
απασχόλησης ή πολύ κοντά σε αυτό. Εντούτοις, οι 
αποδοχές από εργασία δεν έχουν αυξηθεί αναλόγως 
και, επιπλέον, παρατηρούνται έντονες διαφορές στην 
αύξηση των αποδοχών ανά κλάδο. Συγκεκριμένα, 
τον Μάρτιο, οι μέσες ωριαίες αποδοχές από εργασία 

αυξήθηκαν κατά 2,7% και οι μέσες εβδομαδιαίες 

αποδοχές κατά 2,4%, σε ετήσια βάση.  

Γράφημα 11. Διαχρονική εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας  

 

Επιπροσθέτως, οι βελτιωμένες συνθήκες στην 
αγορά εργασίας δεν έχουν οδηγήσει σε αύξηση του 
ποσοστού συμμετοχής του εργατικού δυναμικού 

(participation rate), το οποίο παρέμεινε αμετάβλητο 
τον Μάρτιο, στο 63%. Είναι χαρακτηριστικό ότι, από 
το 2014, το ποσοστό συμμετοχής του εργατικού 
δυναμικού κυμαίνεται περί το 62,9%, έναντι μέσου 
όρου 66% κατά το 2007 και 2008. Το χαμηλό 
ποσοστό συμμετοχής του εργατικού δυναμικού 

Μηνιαία

Τρισ.βαρέλια/ημέρα Δεκέμβριος 2016 Ιανουάριος 2017 Φεβρουάριος 2017 Μάρτιος 2017  Διαφορά

Αλγερία 1.090 1.053 1.052 1.056 4,5

Ανγκόλα 1.725 1.658 1.633 1.614 -18,7

Εκουαδόρ 546 530 529 526 -2,8

Γκαμπόν 220 203 196 198 1,9

Ιράν* 3.505 3.780 3.819 3.790 -28,7

Ιράκ 4.389 4.475 4.411 4.402 -8,5

Κατάρ 656 620 595 612 16,6

Κουβέιτ 2.853 2.722 2.712 2.702 -9,5

Λιβύη 390 678 683 622 -60,8

Νιγηρία 1.578 1.533 1.575 1.545 -29,8

Σαουδική Αραβία 10.406 9.809 9.952 9.994 41,6

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 2.975 2.958 2.928 2.895 -32,7

Βενεζουέλα 2.159 2.007 1.998 1.972 -25,9

Σύνολο OPEC 32.492 32.026 32.081 31.928 -152,7

Πηγή: OPEC Secretariat * Το Ιράν έχει συμφωνήσει για αύξηση παραγωγής 
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οφείλεται εν μέρει στη γήρανση του πληθυσμού και 
ως εκ τούτου είναι δύσκολα αντιστρέψιμο. 

Πληθωρισμός 

Σύμφωνα με τα μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία, σε 
ετήσια βάση, τον Mάρτιο ο ΔΤΚ μειώθηκε στο 2,4%, 
έναντι 2,7% που ήταν τον προηγούμενο μήνα (βλ. 
Γράφημα 12). Η επιβράδυνση του πληθωρισμού 
ήταν αποτέλεσμα της μείωσης της τιμής της 
ενέργειας και των τροφίμων τον Μάρτιο, έναντι του 
Φεβρουαρίου. Εντούτοις, σε ετήσια βάση, η τιμή της 
ενέργειας τον Μάρτιο, αυξήθηκε κατά 10,9%. Ο 
δομικός πληθωρισμός (ΔΤΚ εξαιρουμένων των τιμών 
των τροφίμων και της ενέργειας) μειώθηκε στο 2,0% 
τον Μάρτιο (Φεβρουάριος: 2,2%).  
 

Γράφημα 12. Εξέλιξη ΔΤΚ και δομικού πληθωρισμού (ετήσια 
ποσοστιαία μεταβολή, μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία) 

 

Προϋπολογισμός 

Ο Ομοσπονδιακός Προϋπολογισμός παρουσίασε 
έλλειμμα ύψους $176,2 δισ. τον Μάρτιο, έναντι 
ελλείμματος $192,0 δισ. τον Φεβρουάριο (βλ. 
Γράφημα 13). Το συνολικό έλλειμμα στους έξι 
πρώτους μήνες του δημοσιονομικού έτους 
(Οκτώβριος 2016-Μάρτιος 2017) είναι μειωμένο κατά 
$58,8 δισ. (ή, -10,0%) σε ετήσια βάση. Σημειώνεται 
ότι, το δημοσιονομικό πρόγραμμα του νέου 
Προέδρου εκτιμάται ότι θα οριστικοποιηθεί περίπου 
τον Ιούνιο του 2017. Η διάρθρωση του 
Προϋπολογισμού αναμένεται να αλλάξει άρδην, 
εφόσον υλοποιηθούν οι προεκλογικές εξαγγελίες 
συμφώνα με τις οποίες: α) θα περικοπούν οι φόροι 
του προσωπικού εισοδήματος και των εταιρικών 
κερδών, β) θα αυξηθούν σημαντικά οι δημόσιες 
επενδύσεις, ειδικά για υποδομές και γ) θα αυξηθούν 
οι αμυντικές δαπάνες. 
 

Γράφημα 13. Ισοζύγιο Ομοσπονδιακού Προϋπολογισμού (δισ. $) 

 

 

Δείκτης PMI Markit  

Ο ενοποιημένος δείκτης PMI Markit μειώθηκε 
περαιτέρω, στις 53,0 μονάδες τον Μάρτιο, έναντι 
54,1 μονάδων τον Φεβρουάριο. Η μείωση του δείκτη 

προήλθε από την εξασθένιση των επιμέρους 
υποδεικτών για τις υπηρεσίες και τη μεταποίηση (βλ. 
Πίνακα 3). Τα στοιχεία του δείκτη PMI Markit 
προμηνύουν επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης του 
ΑΕΠ στο πρώτο τρίμηνο 2017, περί το 1,7% σε 
ετήσια βάση, έναντι 1,9% στο τέταρτο τρίμηνο 2016. 
Επιπλέον, τα στοιχεία δείχνουν αποδυνάμωση: α) 
των επιχειρηματικών προσδοκιών σε σχέση με την 
ευφορία που επικρατούσε μετεκλογικά, και β) της 
ζήτησης, εξαιτίας της αύξησης των τιμών.  
 

Πίνακας 3. Δείκτης PMI Markit 

 
 

▼ 
Ζώνη του Ευρώ (ΖτΕ) 

Πληθωρισμός 
Ο πληθωρισμός τον Μάρτιο υποχώρησε στο 1,5% 
σε ετήσια βάση, έναντι 2,0% τον Φεβρουάριο (βλ. 
Πίνακα 4).  

Πίνακας 4. Εναρμονισμένος ΔΤΚ στη ΖτΕ και σε επιλεγμένες χώρες 
της (%, ετήσιος ρυθμός μεταβολής) 

 

 
Ο ρυθμός μεταβολής των τιμών μειώθηκε για τα 
τρόφιμα-ποτά-καπνό, την ενέργεια και τις υπηρεσίες, 
ενώ οριακά αυξήθηκε μόνο για την κατηγορία των μη 
βιομηχανικών αγαθών. Αποτέλεσμα των ανωτέρω 
ήταν ο δομικός πληθωρισμός (ΔΤΚ εξαιρουμένων 
των τιμών των τροφίμων και της ενέργειας), τον 
Μάρτιο, μειώθηκε στο 0,7%, αδυνατώντας να 
αποκτήσει δυναμική (βλ. Γράφημα 14).  
 
Γράφημα 14. Εξέλιξη Εναρμονισμένου ΔΤΚ και δομικού πληθωρισμού 

(ετήσια ποσοστιαία μεταβολή) 

 

 

 

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

Μ
α

ρ
-1

4

Μ
α

ϊ-
1

4

Ιο
υ

λ
-1

4

Σε
π

-1
4

Ν
ο

ε-
14

Ια
ν

-1
5

Μ
α

ρ
-1

5

Μ
α

ϊ-
1

5

Ιο
υ

λ
-1

5

Σε
π

-1
5

Ν
ο

ε-
15

Ια
ν

-1
6

Μ
α

ρ
-1

6

Μ
α

ϊ-
1

6

Ιο
υ

λ
-1

6

Σε
π

-1
6

Ν
ο

ε-
16

Ια
ν

-1
7

Μ
α

ρ
-1

7
ΔΤΚ Δομικός Πληθωρισμός Μεσοπρόθεσμος στόχος της Fed

Πηγή: Bloomberg

2,0%

2,4%

-176,2

-225

-175

-125

-75

-25

25

75

125

175

Σε
π

-1
4

Ν
ο

ε-
1

4

Ια
ν-

1
5

Μ
α

ρ
-1

5

Μ
α

ϊ-
1

5

Ιο
υ

λ-
1

5

Σε
π

-1
5

Ν
ο

ε-
1

5

Ια
ν-

1
6

Μ
α

ρ
-1

6

Μ
α

ϊ-
1

6

Ιο
υ

λ-
1

6

Σε
π

-1
6

Ν
ο

ε-
1

6

Ια
ν-

1
7

Μ
α

ρ
-1

7

Τάση

Πλεόνασμα
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Έλλειμμα

Μάρτιος Φεβρ. Μεταβολή

Ενοποιημένος 53,0 54,1 -1,1

   Μεταποίηση 53,3 54,2 -0,9

   Υπηρεσίες 52,8 53,8 -1,0

Πηγή: Markit

Σημ.: Με πράσινο σημειώνονται τα επίπεδα του δείκτη 

άνω των 50 μονάδων, επίπεδο το οποίο σηματοδοτεί 

ανάκαμψη της οικονομίας ή του εν λόγω κλάδου.

Μάρτ. 2017 Φεβρ. 2017 Ιαν. 2017 Δεκ. 2016 Νοέμ. 2016

ΖτΕ 1,5 2,0 1,8 1,1 0,6

 Γερμανία 1,5 2,2 1,9 1,7 0,7

 Γαλλία 1,4 1,4 1,6 0,8 0,7

 Ιταλία 1,4 1,6 1,0 0,5 0,1

 Ισπανία 2,1 3,0 2,9 1,4 0,5

 Ολλανδία 0,6 1,7 1,6 0,7 0,4

 Πορτογαλία 1,4 1,6 1,3 0,9 0,5

 Ιρλανδία 0,6 0,3 0,2 -0,2 -0,2

 Κύπρος 1,5 1,4 0,7 0,1 -0,8

 Ελλάδα 1,7 1,4 1,5 0,3 -0,2

Πηγή: Eurostat
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Σύμφωνα με την ΕΚΤ, ο δομικός πληθωρισμός 
αναμένεται να διαμορφωθεί μόλις στο 1,1% το 2017 
και σταδιακά να ανέλθει στο 1,5% το 2018 και στο 
1,8% το 2019, στηριζόμενος στην αναθέρμανση της 
οικονομίας που, με τη σειρά της, θα ωθήσει το 
κόστος εργασίας προς τα πάνω. Επιπροσθέτως, η 
ΕΚΤ εκτιμά ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να 
διαμορφωθεί στο 1,7% το 2017 και να υποχωρήσει 
στο 1,6% το 2018.  

 

Δείκτης PMI Markit   

Ο ενοποιημένος δείκτης PMI Markit αυξήθηκε στις 
56,4 μονάδες τον Mάρτιο, ευρισκόμενος σε υψηλό 
εξαετίας, έναντι 56,0 μονάδων τον Φεβρουάριο (βλ. 
Πίνακα 5). Το επίπεδο του ενοποιημένου δείκτη PMI 
Markit προοιωνίζεται αύξηση του ΑΕΠ περί το 0,6% 
το πρώτο τρίμηνο του 2017 σε τριμηνιαία βάση, το 
υψηλότερο ποσοστό από το τρίτο τρίμηνο του 2011 
(τέταρτο τρίμηνο 2016: 0,4%). Επιπροσθέτως, τα 
στοιχεία της έρευνας αντανακλούν την άνοδο του 
πληθωρισμού κόστους, ο οποίος πιθανότατα θα 
μετακυληθεί στις τελικές τιμές, δημιουργώντας 
πληθωριστικές πιέσεις. Εντούτοις, σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα της έρευνας, οι πληθωριστικές αυτές 
πιέσεις δεν αναμένεται να είναι αρκετά ισχυρές ώστε 
η ΕΚΤ να περιορίσει τη διασταλτική νομισματική 
πολιτική πριν το τέλος του έτους. Σε επίπεδο 
κράτους-μέλους, τον Μάρτιο, αξιοσημείωτη ήταν η 
περαιτέρω ενίσχυση του ενοποιημένου δείκτη PMI 
Markit στη Γερμανία, σε υψηλό 70 μηνών, 
διαμορφούμενος στις 57,1 μονάδες, (Φεβρουάριος: 
56,1 μονάδες).  
 

Πίνακας 5. Δείκτης PMI Markit, Μάρτιος 

 
 

Τα στοιχεία δείχνουν περαιτέρω ενίσχυση της 
οικονομικής δραστηριότητας της Γερμανίας στο 
πρώτο τρίμηνο του 2017, ενώ είναι χαρακτηριστικό 
ότι, ο μέσος όρος του ενοποιημένου δείκτη, στο 
πρώτο τρίμηνο διαμορφώθηκε στις 56,0 μονάδες, το 
υψηλότερο επίπεδο από το δεύτερο τρίμηνο του 
2011. Ο δείκτης PMI Markit για τις λιανικές πωλήσεις 

στη ΖτΕ μειώθηκε, για τρίτο συνεχόμενο μήνα, στις 
49,5 μονάδες τον Μάρτιο (Φεβρουάριος: 49,9 
μονάδες), αντανακλώντας την αδυναμία του κλάδου 
να ανακάμψει. Όπως αποτυπώνεται στο Γράφημα 
15, από τον Νοέμβριο του 2015, ο κινητός μέσος 
τριών μηνών είναι χαμηλότερος των 50 μονάδων, 
δηλαδή το επίπεδο που σηματοδοτεί ανάκαμψη του 
κλάδου. Σε επίπεδο κράτους-μέλους, σημειώνεται η 
αποκλίνουσα πορεία του κλάδου των λιανικών 
πωλήσεων ανάμεσα στη Γερμανία, όπου ο δείκτης 
PMI Markit για τις λιανικές πωλήσεις ενισχύεται, 
ανερχόμενος στις 52,5 μονάδες τον Μάρτιο και στη 

Γαλλία και την Ιταλία, όπου ο δείκτης μειώνεται, 
ευρισκόμενος χαμηλότερα των 50 μονάδων (Γαλλία: 
49,4 μονάδες, Ιταλία: 45,1 μονάδες). 
 

Γράφημα 15. Δείκτης PMI Markit για τις λιανικές πωλήσεις 

  
▼ 

Γερμανία  
Δείκτης εμπιστοσύνης των επενδυτών (ZEW)   
Ο δείκτης εμπιστοσύνης των επενδυτών (ZEW) για 
την ανάπτυξη της οικονομίας της Γερμανίας τους 
επόμενους έξι μήνες, αυξήθηκε σημαντικά τον 
Απρίλιο, στις 19,5 μονάδες, διαμορφούμενος σε 
υψηλό 20 μηνών (Μάρτιος: 12,8 μονάδες). 
Επιπροσθέτως, ενισχύθηκαν οι επενδυτικές 
προσδοκίες για την τρέχουσα συγκυρία στη 
Γερμανία, με τον αντίστοιχο υποδείκτη να ανέρχεται 
στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2011. Τα 
στοιχεία της έρευνας προμηνύουν ισχυρή αύξηση 
της οικονομικής δραστηριότητας στο πρώτο τρίμηνο 
του 2017, η οποία αντανακλάται και στα στοιχεία του 
Φεβρουαρίου για τη βιομηχανική παραγωγή, τον 
κατασκευαστικό κλάδο και τις λιανικές πωλήσεις. 
Επιπλέον, ενισχύθηκαν σημαντικά οι επενδυτικές 
προσδοκίες για την τρέχουσα συγκυρία στη ΖτΕ 
(Απρίλιος: 11,5 μονάδες, Μάρτιος: 7,4 μονάδες), ενώ 
οριακά ενισχύθηκαν οι επενδυτικές προσδοκίες για 
τις προοπτικές ανάπτυξης της ΖτΕ. 
 
Πληθωρισμός 
Ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή 
(ΕνΔΤΚ) μειώθηκε, τον Μάρτιο, στο 1,5%, σε ετήσια 
βάση, έναντι 2,2% τον Φεβρουάριο.  
 

▼ 
Κίνα 

 
Οικονομική δραστηριότητα 

Επιτάχυνση, για δεύτερο κατά σειρά τρίμηνο, 
σημείωσε ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ στην Κίνα, 
στο πρώτο τρίμηνο του 2017, σε υψηλότερο επίπεδο 
από αυτό που αναμενόταν αλλά και από τον στόχο 
της κυβέρνησης για το 2017 (6,5%), ο οποίος 
αποτελεί και εκτίμηση της Παγκόσμιας Τράπεζας, 
ενώ το Δ.Ν.Τ. (Απρίλιος 2017) εκτιμά ότι το 2017 το 
ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 6,6%. Στο πρώτο τρίμηνο του 
2017, ο ρυθμός ανάπτυξης ανήλθε στο 6,9% από 
6,8% στο τέταρτο τρίμηνο του 2016 και ήταν ο 
εντονότερος των τελευταίων έξι τριμήνων (από το 
τρίτο τρίμηνο του 2015). Η ανάπτυξη βασίσθηκε 
στην ιδιωτική κατανάλωση, της οποίας η συμβολή 
στο ΑΕΠ αυξήθηκε σε 77,2% από 64,6% το 2016, 

ZτΕ Γερμανία Γαλλία

Ενοποιημένος 56,4 57,1 56,8

   Μεταποίηση 56,2 58,3 53,3

   Υπηρεσίες 56,0 55,6 57,5

Λιαν. Πωλήσεις 49,5 52,5 49,4

Σημ.: Με πράσινο/κόκκινο σημειώνονται τα επίπεδα του δείκτη 

άνω/κάτω των 50 μονάδων, επίπεδο το οποίο σηματοδοτεί 

ανάκαμψη/συρρίκνωση της οικονομίας ή του εν λόγω κλάδου.

Πηγή: Markit
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στη διεύρυνση των εξαγωγών και στην επέκταση της 
βιομηχανικής παραγωγής, η οποία ήταν αποτέλεσμα 
της αύξησης των δημοσίων δαπανών σε έργα 
υποδομής και της ενίσχυσης της αγοράς ακινήτων. 
Οι προοπτικές για την ανάπτυξη στο δεύτερο 
τρίμηνο του 2017 είναι θετικές καθώς η αύξηση της 
βιομηχανικής παραγωγής, των λιανικών πωλήσεων 
και των επενδύσεων σημείωσε επιτάχυνση τον 
Μάρτιο έναντι των δύο πρώτων μηνών του έτους 
(Γράφημα 16). Αναλυτικότερα, η βιομηχανική 
παραγωγή αυξήθηκε κατά 7,6%, σε ετήσια βάση, τον 
Μάρτιο, ο οποίος ήταν ο υψηλότερος ρυθμός από 
τον Δεκέμβριο του 2014, έναντι 6,3%, στη χρονική 
περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου. Επίσης, οι 
λιανικές πωλήσεις, ενισχύθηκαν κατά 10,9% τον 
Μάρτιο, έναντι 9,5% στη χρονική περίοδο 
Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου. Παράλληλα, οι επενδύσεις 
αυξήθηκαν κατά 9,2% τον Μάρτιο, ο οποίος ήταν ο 
υψηλότερος ρυθμός από τον Μάρτιο του 2016, 
έναντι 8,9% στη χρονική περίοδο Ιανουαρίου-
Φεβρουαρίου, ενώ θετικά αξιολογείται η περαιτέρω 
επιτάχυνση της μεγέθυνσης των ιδιωτικών 
επενδύσεων. 
 

Γράφημα 16. Οικονομική δραστηριότητα 

 

 

 
 

▼ 
Ισοτιμίες 

 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Χρηματιστηρίου του 
Σικάγου, οι συνολικές καθαρές τοποθετήσεις (αγορές 
μείον πωλήσεις) για μη εμπορικές συναλλαγές 

(specs) στο ευρώ (Γράφημα 17) την εβδομάδα που 
έληξε στις 11 Απριλίου αυξήθηκαν κατά 7.551 
συμβόλαια, με αποτέλεσμα οι συνολικές καθαρές 
(αγορές μείον πωλήσεις) θέσεις να διαμορφωθούν 
στα -18.956 συμβόλαια από -11.405 που ήταν την 
προηγούμενη εβδομάδα. Σημειώνεται ότι πρόκειται 
για την δεύτερη εβδομαδιαία αύξηση από τις 28 
Μαρτίου 2017. 
 

Ευρώ: Το ευρώ εμφανίζει οριακή τάση ενίσχυσης σε 
εβδομαδιαία βάση έναντι του δολαρίου-ΗΠΑ, 
κινούμενο υψηλότερα κατά 3,1% από το χαμηλό των 
τελευταίων 14 ετών ($1,0342) που κατέγραψε στις 3 
Ιανουαρίου. Εντούτοις, η ισοτιμία δολαρίου-ευρώ 
στις 18 Απριλίου διαμορφωνόταν περί τα 1,0668 
USD/EUR από 1,0666 USD/EUR που ήταν στις 10 
Απριλίου, με αποτέλεσμα το ευρώ να σημειώνει από 

την αρχή του έτους κέρδη 1,5% έναντι του δολαρίου. 
Το ευρώ εμφανίζει δυσκολία να κινηθεί σε 
υψηλότερα επίπεδα έναντι του δολαρίου, εξαιτίας 
των δηλώσεων του Προέδρου της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τραπέζης (ΕΚΤ) περί συνέχισης του 
προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης, παρά τις 
ενδείξεις ενίσχυσης της οικονομικής δραστηριότητας 
στην Ευρωζώνη. 
 
Γράφημα 17. Specs θέσεις εναντίον (short) του ευρώ 

 
 
Τα πρόσφατα οικονομικά δεδομένα στις ΗΠΑ 
συνηγορούν στη θετική πορεία της οικονομίας, όμως 
οι επενδυτές δεν δίδουν την απαιτουμένη βαρύτητα, 
καθώς προσπαθούν να διαπιστώσουν την 
δυνατότητα του Προέδρου Τραμπ να υλοποιήσει τις 
προεκλογικές του εξαγγελίες.  
 
Επιπροσθέτως, η ενίσχυση του δολαρίου 
περιορίζεται από την υψηλή συχνότητα εμφάνισης 
γεωπολιτικών περιστατικών που δρουν αποτρεπτικά 
στην ανάληψη μεγαλύτερου επενδυτικού κινδύνου. Η 
επίδειξη στρατιωτικής δύναμης της Β.Κορέας με 
συνεχείς εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων και ο 
πρόσφατος βομβαρδισμός αεροπορικής βάσης στη 
Συρία από τις ΗΠΑ αποτελούν την αιτία της 
αυξημένης ζήτησης που καταγράφεται στα 
νομίσματα χωρών που θεωρούνται «ασφαλή 
καταφύγια» (γιεν Ιαπωνίας, φράγκο Ελβετίας).  
 
Ελβετικό Φράγκο: Το ευρώ εμφανίζεται 
εξασθενημένο έναντι του φράγκου στην αρχή της 
εβδομάδας, κινούμενο στην περιοχή των 1,0685 
φράγκων. Σημειώνεται ότι το ευρώ διολισθαίνει 
έναντι του φράγκου από την αρχή του έτους κατά 
0,3%. 
 
Βάσει των δημοσιευθέντων νομισματικών στοιχείων 
της ΤτΕλβετίας (SNB), την προηγούμενη εβδομάδα, 
ενδεχομένως να υπήρξε παρέμβασή της στην αγορά 
συναλλάγματος για αποτροπή ενίσχυσης του 
φράγκου, καθώς το ποσό των μετρητών που οι 
εμπορικές τράπεζες της Ελβετίας είχαν καταθέσει 
στην SNB, ανήλθε στα 567,14 δισ. φράγκα για την 
εβδομάδα που έληξε στις 14 Απριλίου, έναντι 564,12 
δισ. φράγκα που ήταν την εβδομάδα μέχρι και 7 
Απριλίου.  
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Στερλίνα: Θετική είναι η εικόνα της στερλίνας σε 
εβδομαδιαία βάση, καθώς στις 18 Απριλίου 
κατέγραφε κέρδη τόσο έναντι του δολαρίου-ΗΠΑ 
(1,2672 USD/GBP), όσο και έναντι του ευρώ (0,8422 
GBP/EUR). Σωρευτικά η στερλίνα καταγράφει από 
την αρχή του έτους κέρδη  1,13% έναντι του ευρώ 
και  2,7% έναντι του δολαρίου. Σημειώνεται ότι από 
την ημέρα διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 23

ης
 

Ιουνίου 2016 η στερλίνα έχει διολισθήσει 14,4% 
έναντι του δολαρίου και 9,8% έναντι του ευρώ. 
 
Η άνοδος της στερλίνας αποδίδεται στον αιφνιδιασμό 
των αγορών στο πρόωρο κάλεσμα της 
πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου για 
εκλογές στις 8 Ιουνίου προκειμένου να εξασφαλισθεί 
η πολιτική ενότητα και η σταθερότητα, καθώς η 
χώρα θα διαπραγματεύεται την έξοδό της από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Οι επενδυτές διατηρούν στάση αναμονής μέχρι την 
Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ στις 29 Απριλίου κατά την 
οποία θα επικυρωθούν οι κοινοτικές οδηγίες για το 
(Brexit). Η συμπεριφορά των επενδυτών 
αποτυπώνεται στο ασφάλιστρο κινδύνου (CDS-credit 
default swaps) πενταετούς διάρκειας το οποίο 
διαμορφωνόταν στις 18 Απριλίου στα 29,2 bps, από 
30,1 bps που ήταν στις 10 Απριλίου.  
 
Αγορές ομολόγων – Η πορεία του προγράμματος QE 
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης (ΕΚΤ) 

 
Οι αγορές κρατικών ομολόγων από την ΕΚΤ 
(Γράφημα 18) την εβδομάδα

 
μέχρι τις 14 Απριλίου 

στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος 
ποσοτικής χαλάρωσης (QE), ανήλθαν στα € 1.486,8 
δισ. με αποτέλεσμα ο μέσος εβδομαδιαίος όρος από 
την έναρξη του προγράμματος να υπολογίζεται στα 
€13,5 δισ. Παράλληλα, στην ίδια περίοδο, η ΕΚΤ 
προχώρησε σε αγορές καλυμμένων ομολόγων, αξίας 
€787 εκατ. και αγορές Asset-backed securities αξίας 
€ 76 εκατ. Επίσης, την περασμένη εβδομάδα η ΕΚΤ 
πραγματοποίησε αγορές εταιρικών και ασφαλιστικών 
ομολογιακών τίτλων αξίας € 1,7 δισ. ενώ από τις 8 
Ιουνίου 2016 έχει συνολικά αγοράσει € 79,6 δισ.   

 
Γράφημα 18. Πρόγραμμα αγοράς κρατικών ομολόγων ΕΚΤ 

 
 
Στην Ελληνική αγορά ομολόγων, το εύρος τιμών 
(αγορά) του 10ετούς ομολόγου λήξης 24 Φεβρ. 2027 
διαμορφωνόταν στις 18 Απριλίου μεταξύ 79,13-
79,50 ήτοι απόδοση  6,66%-6,73%. Υπενθυμίζεται 

ότι στις 10.6.2014 το 10ετές ομόλογο είχε 
καταγράψει χαμηλό αποδόσεως 5,475% και στις 
8.7.2015 υψηλό αποδόσεως 19,27%. 
 
Γράφημα 19. Αποδόσεις 10ετών ομολόγων 

 
 
Η διαφορά απόδοσης μεταξύ του Ελληνικού 10ετούς 
και Γερμανικού ομολόγου (spread) υποχώρησε στις 
653 μονάδες βάσης. Παράλληλα, η απόδοση του 
10ετούς Γερμανικού ομολόγου, ως σημείο αναφοράς 
του κόστους δανεισμού της Ζώνης του Ευρώ, 
υποχώρησε στο 0,19% (Γράφημα 19). Το 10ετές 
ομόλογο της Πορτογαλίας στις 18 Απριλίου 
κατέγραφε απόδοση 3,82%, της Ισπανίας 1,67% και 
της Ιταλίας 2,26%. Η διαφορά απόδοσης του 
10ετούς Πορτογαλικού ομολόγου σε σχέση με την 
αντίστοιχη του Γερμανικού, υποχώρησε σε 
εβδομαδιαία βάση στις 363 μ.β. ενώ του 10ετούς 
Ιταλικού ομολόγου ανήλθε στις 208 μ.β. (Πίνακας 6). 
Στις ΗΠΑ, η απόδοση του 10-ετούς ομολόγου 
διαμορφωνόταν στο 2,24% στις 18 Απριλίου 2017. 
Το υψηλό αγοραστικό ενδιαφέρον των τελευταίων 
ημερών αποδίδεται στην αναφορά των πρακτικών 
της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής της Fed (14-
15 Μαρτίου) ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα θα 
εξετάσει την μείωση του ενεργητικού της ύψους $ 4,5 
τρισ. εντός του έτους.  

 
Πίνακας 6.  Διαφορά αποδόσεων 10ετών ομολόγων της ΖτΕ με το 
αντίστοιχο 10ετές της Γερμανίας 
 

 
 

 

 
 

▼ 
Κύπρος 

 
Πληθωρισμός 
Ο πληθωρισμός, με βάση τον ΔΤΚ, αυξήθηκε, για 
τέταρτο στη σειρά μήνα και διαμορφώθηκε σε 1,9% 
τον Μάρτιο από 1,7% τον Φεβρουάριο. Στο πρώτο 
τρίμηνο του 2017, ο πληθωρισμός, σε μέσο επίπεδο, 
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Πηγή: Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα, Διεύθυνση Oικονομικών Μελετών-Alpha Bank

Εφαρμογή προγράμματος: 110 εβδομάδες
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18-Απρ-17 7-Απρ-17 Διαφορά  μβ*

Ελλάδα 653 689 -36

Ισπανία 149 137 11

Ιταλία 208 202 6

Πορτογαλία 363 366 -4

Γαλλία 71 65 6

Ολλανδία 10 9 2

Πηγή: Reuters                                                                           *μβ=μονάδες βάσης
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ήταν 1,4%. Παραλλήλως, ο εναρμονισμένος 
πληθωρισμός αυξήθηκε, για πέμπτο στη σειρά μήνα 
και ανήλθε στο 1,5% τον Μάρτιο από 1,4% τον 
Φεβρουάριο (Γράφημα 20). Στο πρώτο τρίμηνο του 
2017, ο εναρμονισμένος πληθωρισμός, κατά μέσο 
όρο, διαμορφώθηκε στο 1,2%. Τον Μάρτιο, τη 
μεγαλύτερη αύξηση σημείωσαν οι τιμές του 
ηλεκτρισμού, της ύδρευσης και του φυσικού αερίου, 
ενώ την εντονότερη μείωση παρουσίασαν οι τιμές 
των επικοινωνιών. 
 

Γράφημα 20. Εναρμονισμένος πληθωρισμός 

 
 
Προϋπολογισμός 
Το πλεόνασμα του προϋπολογισμού αυξήθηκε στα 
€133,0 εκατ. (0,7% του ΑΕΠ), στο διάστημα 
Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, έναντι €38,6 εκατ. (0,2% 
του ΑΕΠ), στο αντίστοιχο διάστημα του 2016, καθώς 
τα έσοδα αυξήθηκαν, ενώ οι δαπάνες μειώθηκαν. 
Αναλυτικότερα, τα έσοδα του προϋπολογισμού ήταν 
αυξημένα κατά 8,5%, ως αποτέλεσμα των 
υψηλότερων έμμεσων φόρων και εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης. Αντιθέτως, οι δαπάνες του 
προϋπολογισμού υποχώρησαν κατά 3,7%, λόγω 
των χαμηλότερων επιδομάτων και παροχών 
κοινωνικής ασφάλισης. 
 

▼ 
Ρουμανία 

 
Standard & Poor’s 

Στις 7 Απριλίου, ο οίκος αξιολόγησης Standard & 
Poor’s επιβεβαίωσε την πιστοληπτική ικανότητα της 
Ρουμανίας στο ΒΒB- και διατήρησε τις θετικές 
προοπτικές. Η απόφαση αυτή βασίσθηκε στο ότι οι 
προοπτικές είναι θετικές για τον ρυθμό ανάπτυξης 
της χώρας, ο οποίος το 2016 ήταν από τους 
υψηλότερους μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Από την άλλη πλευρά, αναμένεται 
διεύρυνση του ελλείμματος του προϋπολογισμού και 
αύξηση του δημόσιου χρέους λόγω των νέων 
μειώσεων του ΦΠΑ καθώς και της αύξησης των 
μισθών στον δημόσιο τομέα και των συντάξεων.  
 
Ρυθμός ανάπτυξης 

Επιτάχυνση σημείωσε ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ, 
στο τέταρτο τρίμηνο του 2016 και ανήλθε σε 4,8%, 
σε ετήσια βάση, από 4,3% στο τρίτο τρίμηνο του 

2016 (Γράφημα 21). Το 2016, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 
4,8%, έναντι 3,9% το 2015. Τη μεγαλύτερη συμβολή 
στην αύξηση του ΑΕΠ είχε η ιδιωτική κατανάλωση 
κατά 4,6 π.μ. που αυξήθηκε κατά 7,5%, σε ετήσια 
βάση και ακολούθησαν οι εξαγωγές με συμβολή 3,4 
π.μ. οι οποίες αυξήθηκαν κατά 8,3%, ενώ μικρή ήταν 
η συμβολή της μεταβολής των αποθεμάτων κατά 1,1 
π.μ. και πολύ μικρή η συμβολή της δημόσιας 
κατανάλωσης κατά 0,2 π.μ. που αυξήθηκε κατά 
3,3%. Αντιθέτως, αρνητική ήταν η συμβολή στο ΑΕΠ 
των επενδύσεων κατά 0,8 π.μ. οι οποίες μειώθηκαν 
κατά 3,3% και των εισαγωγών κατά 4,1 π.μ. οι 
οποίες αυξήθηκαν κατά 9,8%. 
 

Γράφημα 21. ΑΕΠ (ετήσια % μεταβολή) 

 
 
Πληθωρισμός 
Ο πληθωρισμός, για τρίτο συνεχή μήνα, 
διαμορφώθηκε σε θετικό επίπεδο και παρέμεινε 
αμετάβλητος στο 0,2% τον Μάρτιο (Γράφημα 22), 
καθώς έχει εξαλειφθεί η επίδραση της μείωσης του 
βασικού συντελεστή ΦΠΑ στο 20% από 24% τον 
Ιανουάριο του 2016. Στο πρώτο τρίμηνο του έτους, ο 
πληθωρισμός, σε μέσο επίπεδο, ήταν 0,2%. Βέβαια, 
ο πληθωρισμός παρέμεινε πολύ χαμηλότερα από 
τον στόχο της ΤτΡουμανίας (1,5%-3,5%) και 
εκτιμάται ότι θα ανέλθει σταδιακά και θα 
διαμορφωθεί πάνω από το κατώτατο επίπεδο του 
στόχου στο τέταρτο τρίμηνο του έτους. 
 

 
Γράφημα 22. Πληθωρισμός 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

Μαρ-16 Μαϊ-16 Ιουλ-16 Σεπ-16 Νοε-16 Ιαν-17 Μαρ-17

Πηγή: Στατιστική Αρχή Κύπρου

1,5%

 

4,3

1,9

3,4

2,9

4,4

3,5
3,8

4,0 4,3

6,0

4,3

4,8

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

1ο 

Τρ.2014

2ο 

Τρ.2014

3ο 

Τρ.2014

4ο 

Τρ.2014

1ο 

Τρ.2015

2ο 

Τρ.2015

3ο 

Τρ.2015

4ο 

Τρ.2015

1ο 

Τρ.2016

2ο 

Τρ.2016

3ο 

Τρ.2016

4ο 

Τρ.2016

Πηγή: Στατιστική Αρχή Ρουμανίας

 

0,2%

-4,0%

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

Μαρ-16 Μαϊ-16 Ιουλ-16 Σεπ-16 Νοε-16 Ιαν-17 Μαρ-17

Πηγή: Στατιστική Αρχή Ρουμανίας



    
Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων 

 

 

 

 

 

 
 

 

ΑΕΠ (σε σταθερές τιμές) -5,5 -9,1 -7,3 -3,2 0,4 -0,2 0,0

Ιδιωτική Κατανάλωση -6,5 -9,9 -7,9 -2,6 0,4 -0,2 1,4

Δημόσια Κατανάλωση -4,2 -7,0 -7,2 -6,4 -1,4 0,0 -2,1

Ακαθάριστες Επενδύσεις Παγίου Κεφαλαίου -19,3 -20,7 -23,4 -8,4 -4,6 -0,2 0,1

Εξαγωγές Αγαθών & Υπηρεσιών 4,4 0,8 1,1 1,5 7,8 3,4 -2,0

Εισαγωγές Αγαθών & Υπηρεσιών -3,4 -8,2 -9,4 -2,4 7,6 0,3 -0,4

Γενικός Δκτ Τιμών Καταναλωτή 4,7 3,3 1,5 -0,9 -1,3 -1,7 -0,8

Ανεργία (%) 12,7 17,9 24,4 27,5 26,5 24,9 23,5

Χρηματοδότηση Ιδιωτικού Τομέα 0,0 -3,1 -4,0 -3,9 -3,1 -2,0 -1,4

Πρωτογενές Ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης (% ΑΕΠ)
 (1) -5,7 -3,3 -0,9 1,7 0,3 0,2 …

Χρέος Γενικής Κυβέρνησης (% ΑΕΠ) 146,2 172,1 159,6 177,4 179,7 177,4 …

Ισοζύγιο Τρεχ. Συναλλαγών (% ΑΕΠ) -11,4 -10,0 -3,8 -2,0 -1,6 0,1 -0,6
(1) Με βάση τον ορισμό του οικονομικού προγράμματος προσαρμογής της Ελλάδας

2015 2016 2017

έτος έτος Q1 Q2 Q3 Q4

Τελευταία διαθέσιμη 

περίοδος

Οικονομική Δραστηριότητα 

Όγκος Λιανικού Εμπορίου (εκτός καυσίμων και λιπαντικών) -0,5 0,4 -2,0 -2,4 3,7 2,3 -0,3 (Ιαν.)

Νέες εγγραφές Επιβατηγών Αυτοκινήτων 13,8 10,7 -0,3 19,5 16,8 4,0 37,3 (Ιαν.- Μαρ.)

Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα -0,2 -6,9 -11,9 -30,9 38,4 -9,5 -6,9 (2016)

Βιομηχανική Παραγωγή: Μεταποίηση 1,8 4,0 1,1 7,3 5,1 2,3 3,7 (Ιαν.-Φεβ.2017)

Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών ΡΜΙ στη μεταποίηση 45,4 49,2 49,1 49,5 49,4 48,7 46,7 (Μάρτ.)

Δείκτης Οικονομικού Κλίματος 89,7 91,8 90,6 90,3 92,1 94,1 93,4 (Μάρτ.)

Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία 81,9 91,2 90,7 91,9 91,1 91,2 93,7 (Μάρτ.)

Δείκτης Εμπιστοσύνης Καταναλωτών -51,0 -68,0 -68,0 -71,0 -68,0 -65,0 -74,4 (Μάρτ.)

Πιστωτική Επέκταση (τέλος περιόδου)  

Ιδιωτικός Τομέας -2,0 -1,4 -2,1 -2,0 -1,6 -1,4 -1,6 (Φεβ.)

Επιχειρήσεις -0,9 0,1 -1,4 -1,0 -0,5 0,1 -0,3 (Φεβ.)

  - Βιομηχανία 2,4 -1,5 -0,3 0,2 -0,7 -1,5 -2,7 (Φεβ.)

  - Κατασκευές -0,9 -0,7 1,0 0,8 -0,5 -0,7 -1,3 (Φεβ.)

  - Τουρισμός 0,6 2,3 0,9 0,4 0,3 2,3 2,5 (Φεβ.)

Νοικοκυριά -3,1 -2,8 -3,0 -3,0 -2,8 -2,8 -2,7 (Φεβ.)

  - Καταναλωτικά Δάνεια -2,3 -0,8 -1,7 -1,5 -0,7 -0,8 -0,7 (Φεβ.)

  - Στεγαστικά Δάνεια -3,5 -3,5 -3,4 -3,4 -3,4 -3,5 -3,3 (Φεβ.)

Τιμές  

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή -1,7 -0,8 -0,9 -0,9 -1,0 -0,4 1,7 (Μαρ.)

Δομικός Πληθωρισμός -0,5 -0,1 0,0 0,3 -0,3 -0,7 0,1 (Μαρ.)

Δείκτης Τιμών Διαμερισμάτων -5,1 -2,2 3,0 -2,6 -1,5 -0,6 -2,2 (2016)

ΑΕΠ σε σταθερές τιμές -0,2 0,0 -0,7 -0,4 2,0 -1,1 -

Ιδιωτική Κατανάλωση -0,2 1,4 -0,6 -0,7 6,1 1,1 -

Δημόσια Κατανάλωση 0,0 -2,1 -3,5 -1,5 -1,3 -2,0 -

Επενδύσεις -0,2 0,1 -10,2 17,8 12,6 -13,8 -

Εξαγωγές Αγαθών & Υπηρεσιών 3,4 -2,0 -11,0 -9,9 11,0 5,7 -

Εισαγωγές Αγαθών & Υπηρεσιών 0,3 -0,4 -10,0 -2,1 13,8 3,0 -

Ισοζύγιο Πληρωμών (σε δις € )

Εξαγωγές Αγαθών 24,8 24,5 5,5 6,1 6,3 6,6 2,1 (Ιαν.)

Εισαγωγές Αγαθών 42,0 41,1 9,7 10,2 10,1 11,1 3,5 (Ιαν.)

Εμπορικό Ισοζύγιο -17,2 -16,6 -4,2 -4,1 -3,8 -4,5 -1,4 (Ιαν.)

Ισοζύγιο Τρεχ/σών Συναλλαγών 0,2 -1,1 -2,4 -0,4 4,0 -2,3 -0,3 (Ιαν.)

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, ΕΛΣΤΑΤ, ΙΟΒΕ

Δείκτες Οικονομικής Συγκυρίας                                                                   

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

(ετήσιες εκατοστιαίες μεταβολές)

Ετήσια στοιχεία 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2016

Το παρόν δελτίο έχει αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα. Οι πληροφορίες που περιέχει προέρχονται από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες αλλά δεν έχουν 

επαληθευτεί από την Alpha Bank. Το παρόν δεν αποτελεί συμβουλή ή σύσταση ούτε προτροπή για την διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής. Επίσης δεν 

συνιστά έρευνα στον τομέα των επενδύσεων κατά την έννοια της ισχύουσας νομοθεσίας και ως εκ τούτου δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

νόμου για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Η Alpha Bank δεν υποχρεούται να επικαιροποιεί ή να αναθεωρεί το δελτίο 

αυτό ούτε να προβαίνει σε ανακοινώσεις ή ειδοποιήσεις σε περίπτωση που οποιοδήποτε στοιχείο, γνώμη, πρόβλεψη ή εκτίμηση που περιέχεται σε αυτό 

μεταβληθεί ή διαπιστωθεί εκ των υστέρων ως ανακριβής. Η Alpha Bank και οι θυγατρικές της, καθώς επίσης τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα στελέχη και 

οι υπάλληλοι αυτών δεν παρέχουν καμία διαβεβαίωση ούτε εγγυώνται την ακρίβεια, την πληρότητα και την ορθότητα των πληροφοριών που περιέχονται και των  

απόψεων που διατυπώνονται στο παρόν ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση και δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιανδήποτε άμεση ή έμμεση 

ζημία θα μπορούσε τυχόν να προκύψει σε σχέση με οποιανδήποτε χρήση του παρόντος και των πληροφοριών που περιέχει εν όλω ή εν μέρει. Οποιαδήποτε 

αναπαραγωγή ή αναδημοσίευση αυτού του δελτίου ή τμήματος του πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρει την Alpha Bank ως πηγή προελεύσεώς του. 


