
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ • ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Τελεσίγραφα από το EWG
Η Ελλάδα απηύθυνε μια ακόμα έκκληση στην ευρωζώνη για 

ρευστό, για να αποτρέψει τη χρεοκοπία, όμως η απάντηση που 

πήρε ήταν ότι θα πρέπει να παρουσιάσει μια βελτιωμένη λίστα οι-

κονομικών μεταρρυθμίσεων εντός έξι εργάσιμων ημερών, ώστε οι 

υπουργοί Οικονομικών να ανοίξουν τον δρόμο για οποιονδήποτε 

νέο δανεισμό. Την είδηση μετέφεραν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι 

που επικαλείται το Reuters. Όπως ανέφερε το πρακτορείο, η Αθή-

να ζήτησε στήριξη ρευστότητας σε συνεδρίαση των υφυπουργών 

οικονομικών που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες την Τετάρτη 

7/4 το βράδυ, όμως οι Ευρωπαίοι απάντησαν ότι πρέπει πρώτα να 

υπάρξει πρόοδος στην καθυστερημένη λίστα μέτρων που στόχο 

έχουν να καταστήσουν βιώσιμα τα δημοσιονομικά της χώρας.

«Από την ελληνική πλευρά υπήρξε μια ανακοίνωση πως η ρευστό-

τητα βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση και υπήρξε έκκληση για 

απελευθέρωση κάποιου είδους στήριξης ρευστότητας πριν από 

τη συνεδρίαση των υπουργών οικονομικών της ευρωζώνης στις 

24 Απριλίου», ανέφερε αξιωματούχος της ευρωζώνης. «Όμως 

κανένας δεν γνωρίζει πώς μπορεί να γίνει αυτό –δεν υπάρχει βού-

ληση να παρασχεθεί στήριξη προτού υπάρξει κάποια πρόοδος σε 

ότι αφορά το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων», συμπλήρωσε.

Αξιωματούχοι αναφέρουν πως οι ειδήμονες της ευρωζώνης δεν 

έχουν πειστεί πως το πρόβλημα ρευστότητας της Αθήνας είναι 

τόσο σοβαρό όσο το παρουασιάζει η Ελλάδα και ορισμένοι υπο-

ψιάζονται πως επιχειρείται να εκφοβιστούν οι πιστωτές ώστε να 

αποδεσμεύσουν πόρους. Οι πιστωτές της Ελλάδας είναι αποφα-

σισμένοι να χρησιμοποιήσουν την ισχυρή τους θέση ώστε να πιέ-

σουν για την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων στις οποίες αντιστέκεται 

η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. «Το κλίμα ήταν καλύτερο απ’ ό,τι 

την τελευταία φορά, όμως η ουσία ήταν πολύ ζοφερή», σχολίασε 

άλλος αξιωματούχος της ευρωζώνης.

Υπήρξε μικρή βελτίωση σε ότι αφορά την τεχνική συνεργασία με-

ταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και των πιστωτών της, λίγη όμως 

πρόοδος σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο των μεταρρυθμίσεων. «Ε-

ξακολουθούμε να μην έχουμε λεπτομέρειες για συγκεκριμένα μέ-

τρα, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τη δημοσιονομική τους επίπτωση, και 

ο χρόνος λιγοστεύει», συμπλήρωσε. Όταν η Αθήνα συμφωνήσει 

σε μέτρα με τους πιστωτές της με τις κυβερνήσεις της ευρωζώνης 

και το ΔΝΤ –και περάσει νόμους από τη Βουλή για την εφαρμογή 

των μέτρων αυτών- τότε θα μπορούσε να λάβει τα 7,2 δισ. ευρώ 

που απομένουν από το πακέτο διάσωσης.

Όμως, η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει ακόμα να 

συμφωνήσει με τους πιστωτές, κυρίως λόγω του ότι πολλά από τα 

μέτρα αντίκεινται στις προεκλογικές της δεσμεύσεις να βάλει τέ-

λος στη λιτότητα και να αρνηθεί υφεσιακά μέτρα. Ως αποτέλεσμα, 

γράφει το πρακτορείο, η Ελλάδα δεν έχει λάβει νέα χρηματοδό-

τηση ούτε από την Ευρώπη ούτε από το ΔΝΤ. Καθώς παραμένει 

αποκομμένη από τις αγορές και η ΕΚΤ έχει περιορίσει τα έκτακτα 

κεφάλαια προς τις ελληνικές τράπεζες, η Αθήνα λέει πως ξεμένει 

γρήγορα από χρήματα.

Αν η Ελλάδα και οι εκπρόσωποι των πιστωτών συμφωνήσουν σε 

λίστα μεταρρυθμίσεων μέχρι τις 21-22 Απριλίου και οι υπουργοί 

την εγκρίνουν όταν συνεδριάσουν στη Ρίγα, τότε η Αθήνα ενδέχε-

ται να λάβει κάποια στήριξη με ρευστότητα από την ΕΚΤ, μέσω αύ-

ξησης του ορίου έκδοσης εντόκων γραμματίων. Η Ελλάδα ελπίζει 

πως μια πολιτική συμφωνία θα μπορούσε επίσης να βοηθήσει 

ώστε να λάβει 1,9 δισ. ευρώ από κέρδη που αποκόμισε η ΕΚΤ από 

τις αγορές ελληνικών ομολόγων τα προηγούμενα χρόνια. Για να 

υπάρξει όμως νέος δανεισμός από την ευρωζώνη ή το ΔΝΤ, η Α-

θήνα θα πρέπει πρώτα να έχει καταστήσει νόμους του κράτους τις 

συμφωνημένες μεταρρυθμίσεις, καθώς η αξιοπιστία της ελληνι-

κής κυβέρνησης είναι πλέον τόσο χαμηλό, που κανένας δεν θα ε-

νεργούσε μόνο με βάση τις υποσχέσεις της, σχολιάζει το Reuters.

ΑΝΕΡΓΙΑ: Μικρή μείωση κατέγραψε το 

ποσοστό της ανεργίας τον Ιανουάριο σε 

σχέση με τον Δεκέμβριο, καθώς διαμορφώ-

θηκε στο 25,7% από 25,9%, σύμφωνα με τα 

εποχικά διορθωμένα στοιχεία που δημοσι-

οποίησε η ΕΛΣΤΑΤ. Τον Ιανουάριο του προ-

ηγούμενου έτους, η ανεργία είχε αγγίξει το 

27,2%. Τον Ιανουάριο του 2015 οι άνεργοι 

ανήλθαν σε 1.220.828 άτομα και ο οικονο-

μικά μη ενεργός πληθυσμός σε 3.350.597 

άτομα. Οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 

1,1% ή 36.781 άτομα σε σχέση με τον Ιανου-

άριο του 2014 και κατά 2.306 άτομα (+0,1%) 

σε σχέση με τον Δεκέμβριο, ενώ οι άνεργοι 

μειώθηκαν κατά 6,7% ή 87.228 άτομα σε 

σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα και 

κατά 13.435 άτομα (-1,1%) σε σχέση με τον 

Δεκέμβριο του 2014. Η ανεργία εξακολου-

θεί να πλήττει περισσότερο τους νέους ηλι-

κίας 15-24 ετών, καθώς περισσότεροι από 

τους μισούς (50,1%) δεν απασχολούνταν, 

ενώ η Αττική εμφανίζει το υψηλότερο ποσο-

στό ανεργίας, στο 26,9%.

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ: Με ρυθμό -2,1% έτρεξε 

ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάρτιο 

του 2015, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. Είναι 

ο 25ος συνεχόμενος μήνας στον οποίο 

καταγράφεται αποπληθωρισμός στη χώρα. 

Από τη σύγκριση του Γενικού Δείκτη Τιμών 

Καταναλωτή (ΓΔΤΚ) του Μαρτίου 2015 

προς τον αντίστοιχο του Μαρτίου 2014 

προκύπτει μείωση 2,1%. Ο Γενικός Δεί-

κτης τον Μάρτιο 2015 σε σύγκριση με τον 

Φεβρουάριο 2015, παρουσίασε αύξηση 

2,4%. Ο μέσος Δείκτης του δωδεκαμήνου 

Απριλίου 2014 – Μαρτίου 2015 σε σύγκρι-

ση προς τον ίδιο Δείκτη του δωδεκαμήνου 

Απριλίου 2013 – Μαρτίου 2014 παρουσίασε 

μείωση 1,6% έναντι μείωσης 1,3%, που ση-

μειώθηκε κατά το αντίστοιχο προηγούμενο 

δωδεκάμηνο. Ο Εναρμονισμένος Δείκτης 

Τιμών Καταναλωτή του Μαρτίου 2015 σε 

σύγκριση με τον αντίστοιχο του Μαρτίου 

2014 παρουσίασε μείωση 1,9%. Ο μέσος 

ΕνΔ Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Κατα-

ναλωτή του δωδεκαμήνου Απριλίου 2014 

– Μαρτίου 2015 σε σύγκριση προς τον ίδιο 

Δείκτη του δωδεκαμήνου Απριλίου 2013 – 

Μαρτίου 2014 παρουσίασε μείωση 1,6%, 

έναντι μείωσης 1,2% που σημειώθηκε από 

τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμε-

νων δωδεκαμήνων.

Πρόοδος, αλλά και εμπόδια στο 

EuroWorkingGroup, με τη βραχυπρό-

θεσμη τάση στο Χρηματιστήριο να 

εξαρτάται σε μέγιστο βαθμό από τις υπο-

δείξεις που θα κάνουν οι δανειστές στην 

ελληνική πλευρά, εν όψει του Eurogroup 

της 24ης Απριλίου. Οι αγορές μετοχών, 

παραγώγων, αλλά και κρατικών τίτλων, 

ασφαλίστρων κινδύνου δεν δείχνουν να 

προεξοφλούν κάτι χειρότερο, πάντως. 

Η συνεδρίαση στις 9/4 είχε… νηστίσιμο 

τζίρο. Κι αυτά σε μια αγορά όπου οι 

εκροές των ξένων ήταν τον Μάρτιο και 

πάλι περισσότερες, συνεχίζοντας ένα 

σερί τριών συνεχόμενων μηνών, κάτι που 

καταδεικνύει την αποεπένδυση μέρους 

των θέσεών τους. Το μεγαλύτερο μέρος 

υπολογίζεται πως αφορούσε σε τραπε-

ζικούς τίτλους. Στην αγορά ομολόγων, 

αλλά και των CDs δεν καταγράφονται 

σημαντικές διαφοροποιήσεις, ούτε 

αποτυπώνονται κινήσεις ανησυχίας. 

Άλλωστε σε γενικές γραμμές είχε προε-

ξοφληθεί η πληρωμή της δόσης προς το 

ΔΝΤ. Νηνεμία στο ταμπλό, με λιγοστές 

επιμέρους κινήσεις στις ΕΧΑΕ, ΟΛΠ, 

ΜΕΤΚΑ, Motor Oil, ωστόσο την... παρά-

σταση «έκλεψε» η Coca Cola HBC.
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Δείκτης Τιμή Μεταβολή

Γενικός Δείκτης 776,03 1,06%

FTSE 232,54 1,17%

FTSEM 787,54 0,60%

Δείκτης Τραπεζών 567,91 2,50%

Μετοχές με άνοδο 61

Μετοχές με πτώση 37

Μετοχές αμετάβλητες 20

*Απο τις μετοχές που έκαναν πράξεις

Αξία συναλλαγών (σε ευρώ)

38.800.561

Όγκος συναλλαγών (μετοχές)

71.711.644


