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Ελληνική Οικονομία 

Η ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ για την εξέλιξη του ΑΕΠ 
στο πρώτο τρίμηνο του 2017 επιβεβαιώνει την 
εκτίμηση ότι (α) η επίδραση των φορολογικών 
επιβαρύνσεων που εισήχθησαν  το 2016 και στις 
αρχές του 2017 επί της ενεργού ζήτησης είναι 
ιδιαίτερα αρνητική και (β) η καθυστέρηση στην 
ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης αφενός 
ανέβαλε την άνοδο της επενδυτικής δαπάνης καθώς 
διατήρησε το καθεστώς αβεβαιότητας και αφετέρου 
συγκράτησε το ρυθμό αποπληρωμής των 
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δημοσίου με 
αποτέλεσμα να μην υπάρξει η αναμενόμενη τόνωση 
των συνθηκών ρευστότητας.  
 
Συγκεκριμένα, το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 0,5% σε ετήσια 
βάση στο πρώτο τρίμηνο του 2017 (εποχικά 
διορθωμένα στοιχεία), έναντι μείωσης 1,1% στο 
τέταρτο τρίμηνο του 2016 και 0,7% στο πρώτο 
τρίμηνο του 2016. Η δυσκολία της ελληνικής 
οικονομίας να εξέλθει από τη φάση στασιμότητας 
αντανακλάται και στην μεταβολή του ΑΕΠ σε 
τριμηνιαία βάση καθώς υπεχώρησε για δεύτερο 
συνεχές τρίμηνο, κατά 0,1%, έναντι μείωσης 1,2% 
στο τέταρτο τρίμηνο του 2016. (Γράφημα 1).  
 
Είναι ενδεικτικό ότι ο δείκτης οικονομικού κλίματος 
που εκφράζει τις προσδοκίες επιχειρηματιών και 
καταναλωτών, μετά την κατάρρευσή του το 2015, 
ανέκαμψε σημαντικά αλλά παραμένει σχεδόν 
στάσιμος, και σε χαμηλότερο επίπεδο σε σχέση με 
το 2014 (Γράφημα 1), συμβαδίζοντας με την 
στασιμότητα που χαρακτήρισε την ελληνική 
οικονομία (ΑΕΠ 2016: 0%). Ωστόσο, τον Απρίλιο του 
2017, μετά την Σύνοδο Κορυφής της Μάλτας, ο 
δείκτης οικονομικού κλίματος ανέκαμψε (πρώτο 
τρίμηνο 2017: 93,8, Απρίλιος 2017: 94,9).  
 
Η ψήφιση των μέτρων που προέκυψαν με την 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης αναμένεται να 
ισχυροποιήσει περαιτέρω το επιχειρηματικό κλίμα  
 

 

γεγονός που επιβεβαιώνεται και από την πορεία του 
ελληνικού χρηματιστηρίου και της διαφοράς των 
10ετών ελληνικών κρατικών  ομολόγων από τα 
γερμανικά. 
 
Παράλληλα, ορισμένοι δείκτες οικονομικής 
συγκυρίας όπως οι λιανικές πωλήσεις και η 
βιομηχανική παραγωγή παρουσιάζουν αξιόλογη 
αύξηση στο πρώτο δίμηνο του τρέχοντος έτους, 
όπως φαίνεται στο Γράφημα 2. Ειδικότερα ο κινητός 
μέσος 6 μηνών τόσο του δείκτη βιομηχανικής 
παραγωγής όσο και του όγκου λιανικών πωλήσεων, 
εξαιρουμένων των καυσίμων, εμφανίζουν αύξηση 
ήδη από τους καλοκαιρινούς μήνες του 2016, με 
έντονη αυξητική τάση τους πρώτους μήνες του 2017. 
Επιπλέον, το καθαρό ισοζύγιο προσλήψεων-
αποχωρήσεων του ιδιωτικού τομέα με βάση τα 
στοιχεία ΕΡΓΑΝΗ, είναι θετικό και μάλιστα στο 
δίμηνο Φεβρουαρίου-Μαρτίου του 2017 
διαμορφώνεται σε υψηλότερο επίπεδο έναντι των 
αντιστοίχων μηνών του 2016, του 2015, αλλά και του 
2014 (Γράφημα 2). Η ανοδική αυτή τάση αναμένεται 
να συνεχισθεί και τους επόμενους μήνες, εξέλιξη που 
συνδέεται με τις υψηλές προσδοκίες για τις εφετινές 
επιδόσεις του κλάδου του τουρισμού. Συνεπώς, οι 
βραχυπρόθεσμοι δείκτες της οικονομίας 
υποδεικνύουν μια αυξητική τάση του ΑΕΠ που θα 
ενισχυθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2017, 
υποστηριζόμενη από τη βελτίωση της εμπιστοσύνης 
και την επιτάχυνση της υλοποίησης του 
προγράμματος. 
 
Συνολικά το 2017, ο ρυθμός ανάπτυξης της 
οικονομικής δραστηριότητας θα έχει θετικό πρόσημο 
αλλά θα διαμορφωθεί σε επίπεδο σημαντικά  
χαμηλότερο (Εκτίμηση Alpha Bank Research 1,5%, 
Economic and Financial Outlook, April 2017) από ότι 
είχε προβλεφθεί στον Κρατικό Προϋπολογισμό 2017 
(2,7%). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Εαρινές 
Προβλέψεις αναθεώρησε  επίσης την αύξηση του 
ΑΕΠ στο 2,1% το 2017, από 2,7% που προέβλεπε 
τον Ιανουάριο του 2017. 
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Γράφημα 1. Ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ και Δείκτης 
Οικονομικού Κλίματος

(εποχικώς διορθωμένα στοιχεία)

% τριμηνιαίες μεταβολές, αρ.άξονας

% ετήσιες μεταβολές, αρ.άξονας

Δείκτης Οικονομικού ΚλίματοςΠηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΙΟΒΕ
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Γράφημα 2. Δείκτες Οικονομικής Συγκυρίας
κινητός μέσος 6 μηνών, % ετήσιες μεταβολές

Καθαρές Ροές Προσλήψεων-Αποχωρήσεων (δεξ.άξ.)

Βιομηχανική Παραγωγή

Δείκτης Όγκου Λιανικών Πωλήσεων (εκτός καυσίμων)

(σε χιλ.)

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, ΕΡΓΑΝΗ
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Σημειώνεται δε, ότι με βάση το Μεσοπρόθεσμο 
Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Προσαρμογής 2018-
2021, το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 1,8% το 2017. Η 
ιδιωτική κατανάλωση, με βάση το Μεσοπρόθεσμο, 
θα συνεχίζει να στηρίζει την ανάπτυξη (1,3% το 
2017), οι επενδύσεις θα ανακάμψουν με αύξηση 
κατά 5.9%, ενώ ο εξωτερικός τομέας θα έχει μικρή 
θετική συμβολή στο ΑΕΠ (0,1 εκατοστιαίες μονάδες).  
 
Όσον αφορά στην περίοδο 2018-2021, το ΑΕΠ 
αναμένεται να αυξηθεί κατά μέσο όρο ετησίως 2,4%. 
Με βάση αυτές τις εκτιμήσεις, σε συνδυασμό με τις 
δημοσιονομικές παρεμβάσεις από την πλευρά των 
εσόδων αλλά και των δαπανών, το Μεσοπρόθεσμο 
Πρόγραμμα εκτιμά ότι ο στόχος για πρωτογενή 
πλεονάσματα άνω του 3,5% από το 2018 έως και το 
2021 θα υπερκαλυφθεί.  
 
Η επίτευξη των νέων στόχων για την ανάπτυξη την 
επόμενη διετία προϋποθέτει μια σημαντική αύξηση 
της επενδυτικής δαπάνης καθώς η καταναλωτική 
δαπάνη αναμένεται να παραμείνει υποτονική εξαιτίας 
της υλοποίησης των νέων δημοσιονομικών 
παρεμβάσεων που ψηφίστηκαν στο Κοινοβούλιο. Οι 
παρεμβάσεις αυτές αφορούν κυρίως: ι) στην 
περικοπή της προσωπικής διαφοράς στις κύριες και 
τις επικουρικές συντάξεις που ανέρχονται στα € 2,6 
δισ. περίπου ετησίως την περίοδο 2019-2021, ιι) στις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικά 
επιδόματα (αλλαγή της βάσης υπολογισμού των 
εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών), €140 
εκατ. ετησίως στην τριετία 2019-2021 και ιιι) στο 
σκέλος των εσόδων (μείωση του αφορολόγητου) 
που ανέρχονται σε περίπου € 2,0 δισ. ετησίως στην 
διετία 2020-2021.  
 
Η επενδυτική δαπάνη, ωστόσο, μπορεί να τονώσει 
τη ζήτηση στην οικονομία υπερκαλύπτοντας την 
αδυναμία της ιδιωτικής κατανάλωσης αρκεί να 
διαμορφωθεί ένα σταθερό επιχειρηματικό  πλαίσιο 
που θα αντισταθμίζει την αρνητική επίδραση της 
δραστηριοποίησης σε ένα περιβάλλον υψηλών 
φορολογικών συντελεστών επί της οριακής 
αποδοτικότητας του κεφαλαίου. Η πλήρης άρση της 
αβεβαιότητας που θα οδηγήσει και σε άρση των 
κεφαλαιακών ελέγχων προϋποθέτει την ταχεία 
υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων που 
συμφωνήθηκαν και κυρίως την επιτάχυνση του 
προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων οι οποίες 
αναμένεται να έχουν σημαντικά πολλαπλασιαστικά 
αποτελέσματα. Η αύξηση της απορροφητικότητας 
των διαθεσίμων κονδυλίων από τα Ευρωπαϊκά 
Διαρθρωτικά Ταμεία την προγραμματική περίοδο 
2014-2020, αποτελεί πρόσθετο παράγοντα 
επιτυχίας. Επιπλέον η αποτελεσματική διαχείριση 
των μη-εξυπηρετούμενων δανείων, η οποία 
υποστηρίζεται με τις πρόσφατες νομοθετικές 
ρυθμίσεις, μπορεί να προσελκύσει νέα επενδυτικά 
κεφαλαία και να εξυγιάνει πλειάδα επιχειρήσεων. 
 
 
 

 

Η Αγορά Εργασίας τον Φεβρουάριο 2017: 
Συνεχίζεται η βελτίωση των συνθηκών στην αγορά 
εργασίας, αν και με αργό ρυθμό, καθώς το ποσοστό 
ανεργίας υπεχώρησε στο 23,2% τον Φεβρουάριο του 
2017, από 23,3% τον Ιανουάριο του 2017. Η εξέλιξη 
αυτή οφείλεται στην οριακή αύξηση του αριθμού των 
απασχολουμένων κατά 0,2% σε ετήσια βάση τον 
Φεβρουάριο του 2017 και την αντίστοιχη μείωση του 
αριθμού των ανέργων κατά 3,8%. Σημειώνεται ότι, 
όπως φαίνεται στο Γράφημα 3, η απασχόληση 
αυξάνεται με επιβραδυνόμενο ρυθμό ενώ και ο 
ρυθμός μείωσης του αριθμού των ανέργων 
περιορίζεται σε σχέση με τους πρώτους μήνες του 
2016. Επιπλέον, σε απόλυτα μεγέθη, ο αριθμός των 
απασχολουμένων αυξήθηκε κατά 126,5 χιλ. άτομα 
τον Φεβρουάριο του 2017, σε σχέση με τον 
Φεβρουάριο του 2013, και απέχει σημαντικά από τον 
αριθμό των απασχολουμένων στην έναρξη της 
κρίσης (Ιανουάριος 2009: 4.565 χιλ.).  
 

Γράφημα 3. Ετήσιες Μεταβολές Αριθμού Ανέργων 
και Αριθμού Απασχολουμένων και Ποσοστό Ανεργίας 

 
 
Είναι ενδεικτικό ότι σε επίπεδο διμήνου Ιανουαρίου-
Φεβρουαρίου 2017, οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν 
κατά μέσο όρο μόλις κατά 0,3% σε ετήσια βάση, 
έναντι αύξησης κατά 2,9% το αντίστοιχο διάστημα 
του 2016.  
 
Με βάση το ΙΟΒΕ, οι προβλέψεις των νοικοκυριών 
όπως αποτυπώνονται στον σχετικό δείκτη για την 
πορεία της ανεργίας τους επόμενους 12 μήνες, 
επιδεινώθηκαν στις 63,6 μονάδες (από 62,4), καθώς 
το 79% των νοικοκυρών τον Απρίλιο του 2017 
θεωρούσε ότι το ποσοστό ανεργίας θα ανέλθει 
περαιτέρω, με μόλις το 5% των ερωτηθέντων να 
αναμένει εκ νέου μείωσή της. 
Με βάση τις Εαρινές Προβλέψεις της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να 
υποχωρήσει στο 22,8% το 2017, από 23,6% το 
2016, και ο αριθμός των απασχολουμένων να 
αυξηθεί κατά 1,4% (2016: 1,3%) καθώς η οικονομική 
δραστηριότητα βελτιώνεται.  
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Η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα: 
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η ιδιωτική οικοδομική 

δραστηριότητα (σε επιφάνεια χιλ. m
2
), αυξήθηκε κατά 

16,9%, σε ετήσια βάση, τον Φεβρουάριο 2017. 
Ωστόσο, με βάση τον όγκο (χιλ. m

3
) μειώθηκε οριακά 

κατά -0,1% (Γράφημα 4), ενώ μειώθηκε και ο 
αριθμός των οικοδομικών αδειών κατά 3,3%, σε 
ετήσια βάση, τον Φεβρουάριο του 2017. 
 

Γράφημα 4. Όγκος Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας 

 
 
Σε επίπεδο πρώτου διμήνου 2017, η ιδιωτική 
κατασκευαστική δραστηριότητα αυξήθηκε σε 
επιφάνεια (χιλ. m

2
) κατά 9,3%, σε ετήσια βάση, ενώ 

με βάση τον όγκο μειώθηκε κατά 5,4%. Σε όρους 
αριθμού αδειών η ιδιωτική κατασκευαστική 
δραστηριότητα παρουσίασε αύξηση κατά 2,6% στο 
πρώτο δίμηνο του 2017, με αποτέλεσμα ο αριθμός 
των αδειών να διαμορφωθεί στις 1.671. Είναι 
ενδεικτικό ότι στη Δυτική Μακεδονία εξεδόθησαν 
μόλις 22 άδειες οικοδομών, στην Ήπειρο 43, στη 
Αν.Μακεδονία & Θράκη 51 και στο Βόρειο Αιγαίο 48. 
Οι έντονες μεταπτώσεις που παρατηρούνται στην 
ιδιωτική κατασκευαστική δραστηριότητα από μήνα σε 
μήνα, οφείλονται κυρίως στο πολύ χαμηλό επίπεδο 
των συναλλαγών. Αρκεί μια μικρή μεταβολή των 
αδειών σε επιφάνεια ή όγκο, ώστε να επηρεασθεί το 
μέγεθος της οικοδομικής δραστηριότητας ενός 
περιφερειακού διαμερίσματος αλλά ακόμα και της 
χώρας.  
  
Τέλος, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ υποχώρησαν αισθητά 
οι επιχειρηματικές προσδοκίες στις ιδιωτικές 
κατασκευές. Ειδικότερα ο δείκτης επιχειρηματικών 
προσδοκιών υπέστη τον Απρίλιο 2017 κάθετη 
πτώση στις 52,4 μονάδες, έναντι 77,3 του 
προηγούμενου μήνα.  Από τις κύριες συνιστώσες 
του δείκτη, το ισοζύγιο των εκτιμήσεων για το 
επίπεδο των προγραμματισμένων εργασιών 
επιδεινώθηκε σημαντικά (Απρίλιος 2017: -59, 
Μάρτιος 2017: -17), ενώ και οι προβλέψεις για την 
απασχόληση κατέγραψαν επίσης απώλειες 
(Απρίλιος 2017: -24, Μάρτιος 2017: -14).  
 
 
 

 
 

Αιφνιδίασαν την παγκόσμια αγορά πετρελαίου ο 
Σαουδάραβας υπουργός Ενέργειας και ο Ρώσος 
ομόλογος του, όταν σε κοινή συνέντευξη τύπου, 
εκφράσθηκαν θετικά στην παράταση της συμφωνίας 
περιορισμού της παραγωγής πετρελαίου, 
προκειμένου να σταθεροποιηθεί η αγορά, να 
περιορισθεί η μεταβλητότητα των τιμών και να 
εξισορροπηθεί η προσφορά και η ζήτηση σε μέσο-
μακροπρόθεσμο ορίζοντα. 
 
Οι δεσμεύσεις των αξιωματούχων της Σαουδικής 
Αραβίας και της Ρωσίας, προϊδέασαν την αγορά 
πετρελαίου για επικείμενη επέκταση των ισχυουσών 
περικοπών στην παραγωγή πετρελαίου με χρονική 
διάρκεια πέραν του Ιουνίου, μέχρι τον Μάρτιο του 
2018. Οι λεπτομέρειες σχετικά με τις ποσοστώσεις 
και η επίσημη χρονική διάρκεια της νέας συμφωνίας 
αναμένονται να γνωστοποιηθούν στην Σύνοδο 
Κορυφής του ΟΠΕΚ στη Βιέννη στις 25 Μαΐου. 
  
Υπενθυμίζεται, ότι η συμφωνία μείωσης της 
παραγωγής αργού πετρελαίου η οποία 
αποφασίσθηκε το Νοέμβριο του 2016 από τα μέλη 
του ΟΠΕΚ (Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγικών 
Κρατών) αφορούσε την μείωση της παραγωγής κατά 
περίπου 1,164 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως στα 
32,5 εκατ. βαρέλια, μέχρι το τέλος του Ιουνίου 2017 
και οι πετρελαιοπαραγωγικές χώρες εκτός ΟΠΕΚ 
κατά 600.000 βαρέλια ημερησίως. Στόχος η 
ανακοπή της προσφοράς, η σταθεροποίηση της 
αγοράς και η αποφυγή οικονομικής αποδιάρθρωσης 
των κρατών παραγωγών.  
 
Η πρόσφατη υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου 
σε χαμηλό πενταμήνου, ενδεχομένως να αποτελεί το 
βασικότερο λόγο που ανάγκασε τους δύο 
σημαντικούς παραγωγούς πετρελαίου να εισηγηθούν 
την παράταση της συμφωνίας του Νοεμβρίου,  
πέραν των έξι μηνών που αρχικώς αναμενόταν.  
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του OPEC (Monthly Oil 
Market Report-May 2017) η προσφορά πετρελαίου 
στα κράτη-μέλη του μειώθηκε τον Απρίλιο σε μηνιαία 
βάση κατά 18 χιλ.βαρέλια ημερησίως, με 
αποτέλεσμα ο μέσος όρος ημερήσιας παραγωγής να 
υποχωρήσει στα 31,73 εκατ. βαρέλια. 
 
Αν και υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι καταγραφής  
της ημερήσιας παραγωγής πετρελαίου από τους 
διεθνείς οργανισμούς στο χώρο της ενεργείας και 
παρά τα αντικρουόμενα συμφέροντα μεταξύ των 
κρατών-μελών του ΟΠΕΚ τους πρώτους τέσσερεις 
μήνες εφαρμογής της συμφωνίας, καταβάλλεται  
προσπάθεια τήρησης της συμφωνίας του 
περασμένου Δεκεμβρίου.  
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Όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα 1, τον Απρίλιο 
μεταξύ των κρατών-μελών του ΟΠΕΚ, τα Ηνωμένα 
Αραβικά Εμιράτα και η Λιβύη είχαν την μεγαλύτερη 
συμβολή στην σημειωθείσα μηνιαία μείωση της 
παραγωγής. 
 
 

Πίνακας 1. Ημερήσια παραγωγή πετρελαίου κρατών-μελών ΟΠΕΚ 
 

 
  
 
Η προτεινόμενη περικοπή της παραγωγής που 
συμφωνήθηκε τον Δεκέμβριο του 2016 και η πρώτη 
που πραγματοποιήθηκε από το 2008, συνέτεινε στην 
άνοδο των τιμών του πετρελαίου. Η διεθνής τιμή του 
πετρελαίου από τις αρχές του έτους μέχρι σήμερα 
διαπραγματεύεται μεταξύ των $48,38-57,10/bbl και 
παρά την αδυναμία να κινηθεί σε υψηλότερα 
επίπεδα η τιμή του πετρελαίου Brent καταγράφει 
άνοδο από τα τέλη του περασμένου Νοεμβρίου της 
τάξεως του 12,4%.  
 
Όμως, η παραγωγή πετρελαίου στις ΗΠΑ προκαλεί 
ανησυχία, καθώς σύμφωνα με τον ΟΠΕΚ οι 
αμερικανικές εταιρείες πετρελαίου και φυσικού 
αερίου έχουν ενισχύσει την παραγωγική τους 
δραστηριότητα, εξαιτίας της σημειωθείσας 
ανάκαμψης των τιμών του πετρελαίου. Η αύξηση της 
παραγωγής στις ΗΠΑ συμβάλλει στην ενίσχυση της 
προσφοράς αποδυναμώνοντας εν μέρει την 
προσπάθεια του ΟΠΕΚ για εξισορρόπηση της 
προσφοράς με τη ζήτηση.  
 
Χαρακτηριστικά αναφέρεται, ότι η παραγωγή αργού 
πετρελαίου στις ΗΠΑ, άγγιξε το Φεβρουάριο τα 9,03 
εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως, δηλαδή 
500.000 βαρέλια πετρελαίου υψηλότερα από τα 
χαμηλά επίπεδα του Σεπτεμβρίου του 2016. Η 
εκμετάλλευση των διαφόρων κοιτασμάτων 
περιλαμβανομένων των σχιστολιθικών 
υδρογονανθράκων αναμένεται να ενταθεί το 2017, 
καθώς σύμφωνα με την Υπηρεσία Ενέργειας των 
ΗΠΑ (ΕΙΑ) οι κεφαλαιουχικές δαπάνες των 44 
περισσότερο δραστηριοποιούμενων εταιριών στον 
κλάδο παραγωγής πετρελαίου αυξήθηκαν σε ετήσια 
βάση το τέταρτο τρίμηνο του 2016 κατά $4,9 δισ. 
ήτοι 72%.  Η ετήσια άνοδος των κεφαλαιουχικών 
δαπανών είναι η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί 
από το πρώτο τρίμηνο του 2012. 
   

Στόχος του ΟΠΕΚ είναι η μείωση των παγκόσμιων 
αποθεμάτων πετρελαίου στο μέσο όρο της 
τελευταίας πενταετίας. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι 
η διατήρηση της τιμής του πετρελαίου άνω των $50 
bbl, συντείνει στην αύξηση της παραγωγής 
σχιστολιθικού πετρελαίου στις ΗΠΑ και κατά 
συνέπεια στην αύξηση της διεθνούς προσφοράς. 
Ωστόσο, εκτιμάται ότι μέχρι τις αρχές του 2018 
λαμβάνοντας υπόψη την μείωση της παραγωγής και 
τα αποθέματα πετρελαίου, θα υπάρξει 
εξισορρόπηση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, 
γεγονός που θα οδηγήσει την τιμή του πετρελαίου 
στην περιοχή των $60 bbl.   
 
 

 
 

▼ 
ΗΠΑ 

 

Πληθωρισμός 

Σύμφωνα με τα μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία, σε 
ετήσια βάση, τον Απρίλιο ο πληθωρισμός 
υποχώρησε, για δεύτερο κατά σειρά μήνα, στο 2,2% 
από 2,4% τον Μάρτιο (βλ. Γράφημα 5). Η 
επιβράδυνση του πληθωρισμού ήταν αποτέλεσμα 
του χαμηλότερου ρυθμού ανόδου της τιμής της 
ενέργειας (9,3%), έναντι 10,9% τον Μάρτιο. Ο 
δομικός πληθωρισμός (ΔΤΚ εξαιρουμένων των τιμών 
των τροφίμων και της ενέργειας) υποχώρησε, για 
τρίτο στη σειρά μήνα, στο 1,9% τον Απρίλιο από 
2,0% τον Μάρτιο. 
 

Γράφημα 5. Εξέλιξη ΔΤΚ και δομικού πληθωρισμού (ετήσια 
ποσοστιαία μεταβολή, μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία) 

 

 
 

Προϋπολογισμός  

Ο Ομοσπονδιακός Προϋπολογισμός παρουσίασε 
πλεόνασμα ύψους $182,4 δισ. τον Απρίλιο, έναντι 
ελλείμματος $176,2 δισ. τον Μάρτιο (βλ. Γράφημα 6). 
Σημειώνεται ότι το συνολικό έλλειμμα στους επτά 
πρώτους μήνες του δημοσιονομικού έτους 
(Οκτώβριος 2016-Απρίλιος 2017) ήταν μειωμένο 
κατά $8,5 δισ. (ή -2,4%, σε ετήσια βάση). 
 

 
 
 
 
 
 

Μηνιαία

χιλ.βαρέλια/ημέρα Δεκέμβριος 2016 Α' Τριμ.2017 Μάρτιος 2017 Απρίλιος 2017  Διαφορά

Αλγερία 1.090 1.055 1.055 1.047 -7,5

Ανγκόλα 1.725 1.630 1.595 1.692 97,1

Εκουαδόρ 546 528 525 524 -0,6

Γκαμπόν 220 199 197 206 8,8

Ιράν* 3.505 3.797 3.793 3.759 -34,7

Ιράκ 4.389 4.433 4.412 4.373 -39,1

Κατάρ 656 608 610 618 7,4

Κουβέιτ 2.853 2.712 2.702 2.702 0,3

Λιβύη 390 656 612 550 -61,6

Νιγηρία 1.557 1.512 1.457 1.508 50,8

Σαουδική Αραβία 10.406 9.887 9.905 9.954 49,2

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 2.975 2.394 2.905 2.842 -62,3

Βενεζουέλα 2.159 1.996 1.982 1.956 -26,0

Σύνολο OPEC 32.472 31.944 31.750 31.732 -18,2

Πηγή: OPEC Secretariat * Το Ιράν έχει συμφωνήσει για αύξηση παραγωγής 
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Γράφημα 6. Ισοζύγιο Ομοσπονδιακού Προϋπολογισμού (δισ. $) 

 

Στις 26 Απριλίου, παρουσιάσθηκε ένα προσχέδιο 
των φορολογικών αλλαγών, το οποίο στοχεύει στη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την ανάπτυξη, 
στην απλοποίηση του φορολογικού κώδικα, 
ελάφρυνση των φορολογικών βαρών για τα 
νοικοκυριά (και κυρίως για τα μεσαίου εισοδήματος 
νοικοκυριά) και για τις επιχειρήσεις. Πιο 
συγκεκριμένα, για τις επιχειρήσεις προβλέπεται 
μείωση του φορολογικού συντελεστή στο 15%, από 
το 35,6%, και εφάπαξ φορολόγηση των 
επαναπατρισθέντων επιχειρηματικών κεφαλαίων. Για 
τα νοικοκυριά προβλέπονται: διπλασιασμός του 
αφορολογήτου, μείωση των κλιμακίων, από 7 σε 3, 
και φοροαπαλλαγές για οικογένειες με παιδιά και 
εξαρτώμενα μέλη. Επιπλέον, προβλέπεται 
κατάργηση του φόρου 3,8% στις μικρές επιχειρήσεις 
και τα εισοδήματα από επενδύσεις για τη 
χρηματοδότηση του Obamacare. 
 
 

▼ 
Ζώνη του Ευρώ (ΖτΕ) 

 
Εαρινές προβλέψεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Σύμφωνα με τις εαρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, στη ΖτΕ η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ 

θα διαμορφωθεί στο 1,7% το 2017, οριακά 
υψηλότερα από το 1,6% που προέβλεπαν οι 
χειμερινές προβλέψεις (Φεβρουάριος 2017). Ο 

πληθωρισμός αναθεωρήθηκε ελαφρώς προς τα 
πάνω, κατά 0,1%, για το 2017 και 2018, στο 1,6% 
και 1,3%, αντίστοιχα. Ωστόσο, στη συνοδευτική 
Έκθεση, σημειώνεται ότι η ανοδική τάση του 
πληθωρισμού κατά τους τελευταίους μήνες 
(Απρίλιος: 1,9%), οφείλεται στην άνοδο της τιμής του 
πετρελαίου, ενώ, αντιθέτως, ο δομικός πληθωρισμός 
εξακολουθεί να παραμένει σημαντικά χαμηλότερα 
του μακροχρόνιου μέσου όρου (Απρίλιος: 1,2%). 
Επίσης, τα μεγέθη της αγοράς εργασίας, για το 2017 
και 2018, αναθεωρήθηκαν επί τα βελτίω και το 
ποσοστό ανεργίας αναμένεται να διαμορφωθεί στο 
9,4%, έναντι 8,9% (βλ. Πίνακα 2). Στη συνοδευτική 
Έκθεση των εαρινών προβλέψεων αναφέρεται ότι η 
οικονομική ανάκαμψη της ΖτΕ συνεχίζεται με μέτριο 
ρυθμό, συμπληρώνοντας τέσσερα έτη ανάκαμψης. Η 
ανάκαμψη έχει στηριχθεί στην οικονομική πολιτική, 
τη σταθερή δημιουργία θέσεων εργασίας, τη 
σταδιακή άνοδο του παγκόσμιου εμπορίου και τη 
σχετικά χαμηλή συναλλαγματική ισοτιμία του Ευρώ. 
Επιπροσθέτως, υποχωρεί η αυξημένη αβεβαιότητα 

και ενισχύονται οι προσδοκίες των επιχειρήσεων και 
των νοικοκυριών. Εντούτοις, η αύξηση των 
αποδοχών από εργασία περιορίζεται από το υψηλό 
επίπεδο μη ενεργού ανθρωπίνου δυναμικού. 

Σχετικά με την πορεία των επιμέρους στοιχείων του 
ΑΕΠ, επισημαίνεται ότι η ιδιωτική κατανάλωση 
εξακολουθεί να είναι η κινητήριος δύναμη της 
ανάκαμψης, αντίθετα με τις επενδύσεις οι οποίες 
παραμένουν υποτονικές. Η ιδιωτική κατανάλωση θα 
συνεχίσει να είναι ο βασικός πυλώνας ανάπτυξης, 
επωφελούμενη της συνεχιζόμενης αύξησης της 
απασχόλησης και της ανόδου των μισθών. Οι 
ιδιωτικές επενδύσεις αναμένεται να αυξηθούν, μετά 
το πέρας και των Γερμανικών εκλογών, αλλά όχι σε 
σημαντικό βαθμό. 

Το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης και το χρέος ως 
ποσοστό του ΑΕΠ αναμένεται να ακολουθήσουν 
καθοδική πορεία έως το 2018, διαμορφούμενα στο 
1,5% και 89,0%, αντίστοιχα. 

Οι κίνδυνοι για την οικονομία της ΖτΕ προερχόμενοι 
κυρίως από το εξωτερικό, όπως από την πολιτική 
εξωτερικού εμπορίου που θα ακολουθήσουν οι ΗΠΑ, 
τις ευρύτερες γεωπολιτικές εντάσεις, την 
προσαρμογή της οικονομίας της Κίνας σε επίπεδα 
χαμηλότερης ανάπτυξης, την οικονομική κατάσταση 
του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος και τη 
διαδικασία διαπραγματεύσεων για την αποχώρηση 
του Ην. Βασιλείου από την ΕΕ.  

Πίνακας 2. Εαρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
επιλεγμένες οικονομίες 

 

 
ΑΕΠ  
Σύμφωνα με την εκτίμηση της Eurostat, στο πρώτο 
τρίμηνο του 2017, η οικονομία της ΖτΕ διατήρησε τον 
ίδιο ρυθμό ανάπτυξης σε τριμηνιαία βάση, κατά 0,5% 
και όλα τα κράτη-μέλη πλην της Ελλάδος 
κατέγραψαν αύξηση του ΑΕΠ. Σε ετήσια βάση, το 
ΑΕΠ αυξήθηκε σε όλα τα κράτη-μέλη πλην της 
Ελλάδος, με τον ρυθμό ανόδου του ΑΕΠ της ΖτΕ να 
διαμορφώνεται στο 1,7% στο πρώτο τρίμηνο του 
2017, έναντι 1,8% στο τέταρτο τρίμηνο του 2016 (βλ. 
Πίνακα 3). Αυτός ο ρυθμός ανάπτυξης εκτιμάται ότι 
θα συμβάλει στον περιορισμό του παραγωγικού 
κενού και κατά συνέπεια στη μείωση της ανεργίας. 
Μεταξύ των μεγαλύτερων οικονομιών της ζώνης του 
Ευρώ, τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης, σε 
τριμηνιαία βάση, σημείωσε η Ισπανία (0,8%), 
ακολουθούμενη από τη Γερμανία (0,6%), τη Γαλλία 
(0,3%) και την Ιταλία (0,2%). 
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Πίνακας 3. Ποσοστιαία μεταβολή ΑΕΠ στη ΖτΕ και σε επιλεγμένα 
κράτη-μελη 

 
 
 

▼ 
ΚΙΝΑ 

 
Οικονομική δραστηριότητα 

Τα πρόσφατα στοιχεία που αφορούν τη βιομηχανική 
παραγωγή, τις λιανικές πωλήσεις και τις επενδύσεις 
υποδεικνύουν, όπως και τα στοιχεία που 
προηγήθηκαν για το εμπορικό πλεόνασμα και τους 
δείκτες PMI στη μεταποίηση και τις υπηρεσίες, 
επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ στο 
δεύτερο τρίμηνο του έτους. Αναλυτικότερα, τον 
Απρίλιο η βιομηχανική παραγωγή, οι λιανικές 
πωλήσεις και οι επενδύσεις αυξήθηκαν με 
χαμηλότερο ρυθμό συγκριτικά με τον Μάρτιο, κυρίως 
ως αποτέλεσμα του περιορισμού του τραπεζικού 
δανεισμού ώστε να συγκρατηθεί το χρέος της χώρας 
Την εντονότερη επιβράδυνση παρουσίασε η αύξηση 
της βιομηχανικής παραγωγής σε 6,5%, σε ετήσια 
βάση, τον Απρίλιο, έναντι 7,6%, τον Μάρτιο 
(Γράφημα 7). Μικρότερη επιβράδυνση του ρυθμού 
αύξησης παρουσίασαν οι λιανικές πωλήσεις που 
ενισχύθηκαν κατά 10,7% τον Απρίλιο, έναντι 10,9% 
τον Μάρτιο και οι επενδύσεις που αυξήθηκαν κατά 
8,9% τον Απρίλιο, έναντι 9,2% τον Μάρτιο. Ωστόσο, 
αναφορικά με τις επενδύσεις, θετικά αξιολογείται η 
διατήρηση της έντονης αύξησης των επενδύσεων σε 
έργα υποδομής (23,3%), οι οποίες εκτιμάται ότι θα 
επηρεασθούν θετικά από την πρωτοβουλία ‘’Belt and 
Road’’ (‘’Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος’’) την οποία 
υλοποιεί η Κίνα. Αυτή η πρωτοβουλία αποσκοπεί 
στην εμπορική διασύνδεση της Ασίας με την 
Ευρώπη και την Αφρική και περιλαμβάνει την 
κατασκευή πολλών έργων υποδομής. 
 
 

Γράφημα 7. 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 8) την εβδομάδα που  
 

Γράφημα 8. Specs θέσεις εναντίον (short) του ευρώ 

έληξε στις 9 Μαΐου μειώθηκαν κατά 24.052 
συμβόλαια, με αποτέλεσμα οι συνολικές καθαρές 
(αγορές μείον πωλήσεις) θέσεις να διαμορφωθούν 
στα 22.399 συμβόλαια από -1.635 που ήταν την 
προηγούμενη εβδομάδα. Σημειώνεται ότι πρόκειται 
για την τρίτη κατά σειρά εβδομαδιαία μείωση από τις 
25 Απριλίου 2017 και την πρώτη φορά από τις 6 
Μαΐου 2014 που η αγορά οι καθαρές θέσεις έχουν 
θετικό πρόσημο. 
 
Ευρώ: Το ευρώ εμφανίζει ανοδική τάση σε 
εβδομαδιαία βάση έναντι του δολαρίου-ΗΠΑ, 
κινούμενο υψηλότερα κατά 5,8% από το χαμηλό των 
τελευταίων 14 ετών ($1,0342) που κατέγραψε στις 3 
Ιανουαρίου. Η ισοτιμία ευρώ-δολαρίου στις 15 Μαΐου 
τις πρωινές ώρες διαμορφωνόταν περί τα 1,0945 
USD/EUR από 1,0912 USD/EUR που ήταν στις 9 
Μαΐου, με αποτέλεσμα το ευρώ να σημειώνει από 
την αρχή του έτους κέρδη 4,1% έναντι του δολαρίου.  
 
Αρνητικά επέδρασε στο δολάριο η υποχώρηση των 
αποδόσεων των κρατικών ομολόγων στις ΗΠΑ, μετά 
τη δημοσίευση της απρόσμενης πτώσης των  
οικοδομικών εργασιών τον περασμένο μήνα, η οποία 
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σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία για την αγορά 
ακινήτων δημιουργεί αμφιβολίες σχετικά με το αν η 
Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής (FOMC) της 
Ομοσπονδιακής Τραπέζης (Fed) στις 14 Ιουνίου, θα 
προβεί σε νέα αύξηση των επιτοκίων. 
  
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επιτοκίων 
FedWatch του CME Group (Chicago Mercantile 
Exchange & Chicago Board of Trade) στις 16 Μαΐου 
προέβλεπαν την πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων 
στο 78,5% όταν στις 10 Μαΐου η πιθανότητα ήταν 
87,7%.  
 
 
Ελβετικό Φράγκο: Το ευρώ, εμφανίζεται ενισχυμένο 
έναντι του φράγκου στην αρχή της εβδομάδας, 
κινούμενο στην περιοχή των 1,0937 φράγκων. 
Σημειώνεται ότι το ευρώ ενισχύεται έναντι του 
φράγκου από την αρχή του έτους κατά 2,05%, 
καθώς διαπραγματεύεται στο χαμηλότερο επίπεδο 
έναντι του ευρώ από τα μέσα του Οκτωβρίου 2016.  
 
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 574,99 δισ. φράγκα για την 
εβδομάδα που έληξε στις 12 Μαΐου, έναντι 573,07 
δισ. φράγκα που ήταν την εβδομάδα μέχρι και 5 
Μαΐου.  
 
Στερλίνα: Μικτή η εικόνα της στερλίνας σε 
εβδομαδιαία βάση, καθώς στις 15 Μαΐου εμφάνιζε 
οριακή εξασθένιση έναντι του δολαρίου-ΗΠΑ (1,2938 
USD/GBP) και κέρδη έναντι του ευρώ (0,8462 
GBP/EUR). Σωρευτικά η στερλίνα καταγράφει κέρδη 
0,6% έναντι του ευρώ από την αρχή του έτους και 
4,9% σε σχέση με το δολάριο. Σημειώνεται ότι από 
την ημέρα διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 23

ης
 

Ιουνίου 2016 η στερλίνα έχει διολισθήσει 12,7% 
έναντι του δολαρίου και 10,4% έναντι του ευρώ.   
 
Η στερλίνα εμφανίζεται ενισχυμένη έναντι του 
δολαρίου μετά την ανακοίνωση ότι ο πληθωρισμός 
τον Απρίλιο στο Ηνωμένο Βασίλειο ανήλθε στο 2,7% 
(εκτίμηση αγοράς: 2,6%) από το 2,3% που ήταν 
καθηλωμένος τους προηγούμενους δύο μήνες. 
Σημειώνεται ότι πρόκειται για τον υψηλότερο ρυθμό 
πληθωρισμού από τον Σεπτέμβριο του 2013. Οι 
επενδυτές εκλαμβάνουν την άνοδο του 
πληθωρισμού ως απόρροια της εξασθένισης της 
στερλίνας μετά το δημοψήφισμα του περασμένου 
Ιουνίου για απομάκρυνση (Brexit) του Ηνωμένου 
Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και όχι 
ως συνέπεια της αύξησης της μισθολογικής 
δαπάνης. 
 
Η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου έχει επιδείξει 
καλύτερη εικόνα από αυτή που προσδοκούσαν οι 
αγορές το καλοκαίρι του 2016, γεγονός που 

αποτυπώνεται στο ασφάλιστρο κινδύνου (CDS-credit 
default swaps) πενταετούς διάρκειας το οποίο στις 
15 Μαΐου διαμορφωνόταν στα 26,2 bps (Γράφημα 9) 
από 27,1 bps που ήταν στις 9 Μαΐου.  
 

Γράφημα 9. Ημερήσια διακύμανση CDS 5ετούς διάρκειας 

 

 
 
Ωστόσο, το επενδυτικό ενδιαφέρον είναι στραμμένο 
την τρέχουσα εβδομάδα στην συνεδρίαση της 
Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής της Τραπέζης 
της Αγγλίας (11 Μαΐου) και στη δημοσίευση της 
τριμηνιαίας έκθεσης για τον πληθωρισμό. Η 
τελευταία τυγχάνει ιδιαίτερης σημασίας, καθώς η 
Κεντρική Τράπεζα δεν έχει αποκλείσει την άνοδο των 
επιτοκίων προκειμένου να συγκρατηθεί η εξασθένιση 
της στερλίνας.  
 
 
Αγορές ομολόγων – Η πορεία του προγράμματος QE 
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης (ΕΚΤ) 

 
Οι αγορές κρατικών ομολόγων από την ΕΚΤ 
(Γράφημα 10) την εβδομάδα

 
μέχρι τις 12 Μαΐου στο 

πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος ποσοτικής 
χαλάρωσης (QE), ανήλθαν στα € 1.534,8 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 
€1,161 δισ. και Asset-backed securities αξίας € 85 
εκατ. Επίσης, την περασμένη εβδομάδα η ΕΚΤ 
πραγματοποίησε αγορές εταιρικών και ασφαλιστικών 
ομολογιακών τίτλων αξίας € 1,5 δισ. ενώ από τις 8 
Ιουνίου 2016 έχει συνολικά αγοράσει € 84,93 δισ.   

 
Γράφημα 10. Πρόγραμμα αγοράς κρατικών ομολόγων ΕΚΤ 

 
Στην Ελληνική αγορά ομολόγων, το εύρος τιμών 
(αγορά) του 10ετούς ομολόγου λήξης 24 Φεβρ. 2027 
διαμορφωνόταν στις 15 Μαΐου μεταξύ 85,70-86,14 
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ήτοι απόδοση 5,66%-5,73%. 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 11. Αποδόσεις 10ετών ομολόγων 

 
 
Η διαφορά απόδοσης μεταξύ του Ελληνικού 10ετούς 
και Γερμανικού ομολόγου (spread) ανήλθε στις 530 
μονάδες βάσης. Παράλληλα, η απόδοση του 10ετούς 
Γερμανικού ομολόγου, ως σημείο αναφοράς του 
κόστους δανεισμού της Ζώνης του Ευρώ, 
υποχώρησε στο 0,41% (Γράφημα 11). Το 10ετές 
ομόλογο της Πορτογαλίας στις 15 Μαΐου κατέγραφε 
απόδοση 3,40%, της Ισπανίας 1,64% και της Ιταλίας 
2,27%. Η διαφορά απόδοσης του 10ετούς 
Πορτογαλικού ομολόγου σε σχέση με την αντίστοιχη 
του Γερμανικού, ανήλθε σε εβδομαδιαία βάση στις 
299 μ.β. και του 10ετούς Ιταλικού ομολόγου στις 186 
μ.β. (Πίνακας 4).  Στις ΗΠΑ, η απόδοση του 10-ετούς 
ομολόγου διαμορφωνόταν στο 2,34% στις 15 Μαΐου 
2017.  

 
Πίνακας 4.  Διαφορά αποδόσεων 10ετών ομολόγων της ΖτΕ με το 

αντίστοιχο 10ετές της Γερμανίας 
 

 
 
 

 
 

▼ 
Κύπρος 

 
Ρυθμός ανάπτυξης 
To ΑΕΠ (εποχικά διορθωμένο) αυξήθηκε κατά 3,3%, 
σε ετήσια βάση, στο πρώτο τρίμηνο του 2017, έναντι 
2,9% στο τέταρτο τρίμηνο του 2016 (Γράφημα 12). 
Σε τριμηνιαία βάση, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,6%, 
έναντι 0,7% στο τέταρτο τρίμηνο του 2016. Σε μη 
εποχικά διορθωμένη βάση, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 
3,4%, σε ετήσια βάση, έναντι 3,0% στο τέταρτο 
τρίμηνο του 2016. Σύμφωνα με την Cystat, στο 
πρώτο τρίμηνο του 2017 αύξηση σημείωσαν ο 

κλάδος των ξενοδοχείων και εστιατορίων, το 
εμπόριο, οι κατασκευές και η μεταποίηση, ενώ 
υποχώρηση παρουσίασαν οι χρηματοοικονομικές 
δραστηριότητες. 
 

Γράφημα 12. ΑΕΠ (ετήσια % μεταβολή) 

 
 
 

▼ 
Ρουμανία 

 
Ρυθμός ανάπτυξης 

Συνεχίσθηκε, για δεύτερο τρίμηνο, η επιτάχυνση του 
ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ, ο οποίος ανήλθε σε 
5,7%, σε ετήσια βάση, στο πρώτο τρίμηνο του 2017 
από 4,8% στο τέταρτο τρίμηνο του 2016 (Γράφημα 
13). Σε τριμηνιαία βάση, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 
1,7% στο πρώτο τρίμηνο του 2017, έναντι 1,5% στο 
τέταρτο τρίμηνο του 2016. Ο ρυθμός οικονομικής 
ανάπτυξης στη Ρουμανία, τόσο σε ετήσια όσο και σε 
τριμηνιαία βάση, ήταν ο υψηλότερος μεταξύ των 
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
 

Γράφημα 13. ΑΕΠ (ετήσια % μεταβολή) 

 
 
 
 
Πληθωρισμός 
Ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε σε θετικό επίπεδο, 
για τέταρτο στη σειρά μήνα και αυξήθηκε στο 0,6% 
τον Απρίλιο από 0,2% τον Μάρτιο (Γράφημα 14), 
καθώς έχει εξαλειφθεί η επίδραση της μείωσης του 
βασικού συντελεστή ΦΠΑ στο 20% από 24% τον 
Ιανουάριο του 2016. Στο πρώτο τετράμηνο του 
έτους, ο πληθωρισμός, σε μέσο επίπεδο, ήταν 0,3%. 
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. 
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Γράφημα 14. Πληθωρισμός 

 
 

 
Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 
Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε 
υψηλότερο έλλειμμα, ύψους €690 εκατ. στο πρώτο 
τρίμηνο του 2017, έναντι €314 εκατ. στο πρώτο 
τρίμηνο του 2016 (Γράφημα 15). Αυτό ήταν 
αποτέλεσμα της αύξησης του εμπορικού ελλείμματος 
και της μείωσης του πλεονάσματος του ισοζυγίου 

τρεχουσών συναλλαγών. Αντιθέτως, θετική συμβολή 
είχε η μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου 
εισοδημάτων. 
 
 

Γράφημα 15. Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (εκατ.ευρώ) 
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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 25,1 23,6

Χρηματοδότηση Ιδιωτικού Τομέα 0,0 -3,1 -4,0 -3,9 -3,1 -2,0 -1,5

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

Χρέος Γενικής Κυβέρνησης (% ΑΕΠ) 146,2 172,1 159,6 177,4 179,7 177,4 179,0

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 4,3 (Ιαν. Φεβ.)

Νέες εγγραφές Επιβατηγών Αυτοκινήτων 13,8 10,7 -0,3 19,5 16,8 4,0 21,7 (Ιαν.- Απρ.)

Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα (όγκος σε χιλ. μ3) -0,2 -6,9 -11,9 -30,9 38,4 -9,5 -5,4 (Ιαν.-Φεβ.)

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

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

Δείκτης Οικονομικού Κλίματος 89,7 91,8 90,6 90,3 92,1 94,1 94,9 (Απρ.)

Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία 81,9 91,2 90,7 91,9 91,1 91,2 93,3 (Απρ.)

Δείκτης Εμπιστοσύνης Καταναλωτών -51,0 -68,0 -68,0 -71,0 -68,0 -65,0 -72,2 (Απρ.)

Πιστωτική Επέκταση (τέλος περιόδου)  

Ιδιωτικός Τομέας -2,0 -1,4 -2,1 -2,0 -1,6 -1,5 -1,3 (Μάρτ.)

Επιχειρήσεις -0,9 0,1 -1,4 -1,0 -0,5 0,1 -0,1 (Μάρτ.)

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

  - Κατασκευές -0,9 -0,7 1,0 0,8 -0,5 -0,7 -2,9 (Μάρτ.)

  - Τουρισμός 0,6 2,3 0,9 0,4 0,3 2,3 2,1 (Μάρτ.)

Νοικοκυριά -3,1 -2,8 -3,0 -3,0 -2,8 -2,8 -2,6 (Μάρτ.)

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

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

Τιμές  

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή -1,7 -0,8 -0,9 -0,9 -1,0 -0,4 1,6 (Απρ.)

Δομικός Πληθωρισμός -0,5 -0,1 0,0 0,3 -0,3 -0,7 0,2 (Απρ.)

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 -0,5  (Α' τρίμηνο)

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 4,1 (Ιαν.-Φεβ.)

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

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

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

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. 


