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Επιτέλους… ανάπτυξη: 
αύξηση ΑΕΠ 1,7% το γ’ τρίμηνο
Η ελληνική οικονομία ξεκόλλησε από την ύφεση. Μετά από 

23 τρίμηνα διαρκούς συρρίκνωσης του ΑΕΠ (με μια εξαίρεση 

το α’ τρίμηνο του 2010), η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε επέκταση 

της ελληνικής οικονομίας κατά 1,7% το τρίτο τρίμηνο του 

2014, με βασικό οδηγό, σύμφωνα με πληροφορίες, την 

κατανάλωση.

Συγκεκριμένα:

• Σύμφωνα με τα διαθέσιμα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, το 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου, κατά 

το γ΄ τρίμηνο του 2014, παρουσίασε αύξηση 0,7%, σε σχέση 

με το β΄ τρίμηνο (-4% το β΄ τρίμηνο και -3,9 το α’ τρίμηνο).

• Με βάση μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία το Ακαθάριστο 

Εγχώριο Προϊόν σε όρους όγκου, κατά το γ΄ τρίμηνο του 

2014 παρουσίασε αύξηση 1,7% σε σχέση με το γ΄ τρίμηνο 

του 2013. Μάλιστα, από την αναθεώρηση προκύπτει ότι η 

οικονομία είχε εμφανίσει ανάπτυξη και το β’ τρίμηνο του 

έτους, και μάλιστα 0,4%. 

Το πέρασμα στην ανάκαμψη δίνει ανάσα στην κυβέρνηση σε 

μία δύσκολη συγκυρία όπου το αυτογκόλ της ρύθμισης των 

100 δόσεων βάρυνε το ήδη τεταμένο πολιτικό κλίμα. Προ-

σφέρει τη δυνατότητα σε επικοινωνιακό επίπεδο να αρχίσει 

να οικοδομείται ξανά το success story της εξόδου από την 

κρίση και τα μνημόνια.

Στο δεύτερο σκέλος βέβαια υπάρχει ακόμα δρόμος μακρύς. 

Η τρόικα εξακολουθεί να μην έχει βγάλει εισιτήρια επιστρο-

φής και όλα δείχνουν ότι η κυβέρνηση θα εξαναγκαστεί σε 

συμβιβασμούς, λειαίνοντας τις κόκκινες γραμμές της για να 

επιτύχει μια θετική πέμπτη αξιολόγηση, από την οποία περ-

νούν η «νέα σχέση» με τους πιστωτές χωρίς μνημόνιο με τη 

σημερινή του μορφή και η βιωσιμότητα του χρέους με νέα (;) 

διευθέτηση στη βάση των αποφάσεων του Eurogroup.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι ανακοινώσεις της ΕΛΣΤΑΤ έχουν ιδι-

αίτερη πολιτική σημασία. Ο Αντ. Σαμαράς έχει δεμένη πλέον 

την επαναφορά στην ανάπτυξη. Μάλιστα όπως δείχνουν τα 

στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ αυτό ήταν ορατό στην ελληνική οικο-

νομία από το α΄ τρίμηνο του έτους. Μετά την αναθεώρηση 

του ΑΕΠ στην οποία προχώρησε η ΕΛΣΤΑΤ, με βάση το νέο 

ευρωπαϊκό σύστημα λογαριασμών ESA 2010, το πρώτο τρί-

μηνο του έτους σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2013 

καταγράφηκε για πρώτη φορά επέκταση του ΑΕΠ από το α’ 

τρίμηνο του 2008. Τα πρώτα σημάδια ύφεσης, σύμφωνα με 

τα νεότερα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, έγιναν ορατά το β’ τρίμηνο 

του 2008, όταν καταγράφηκε συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά 1% 

σε ετήσια βάση, για να ακολουθήσει ένα σπιράλ διαρκούς 

και βίαιας συρρίκνωσης του ΑΕΠ. Η κορύφωση της ύφεσης 

σημειώθηκε το α’ τρίμηνο του 2011 (10,4%).

Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι μέσα στην κρίση υπήρξε 

και μια αναλαμπή ανάκαμψης. Το α’ τρίμηνο του 2010, πριν 

η χώρα προσαρτηθεί στο άρμα του μνημονίου, σημειώνεται 

ανάκαμψη για ένα μόνο τρίμηνο με ρυθμό 0,5%. 

100 ΔΟΣΕΙΣ: Υπερψηφίστηκε από τη Βουλή 

το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύ-

νης στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και τα 

ληξιπρόθεσμα και τα κόκκινα δάνεια. Στην 

τροπολογία των ληξιπρόθεσμων (100 δόσεις) 

«ναι» είπαν 147 βουλευτές, «όχι» 112 και «πα-

ρών» 2. Την τροπολογία για τα κόκκινα δάνεια 

υπερψήφισαν 165 βουλευτές, καταψήφισαν 

83, ενώ «παρών» δήλωσαν 13. Σε κάθε 

περίπτωση, οι εξελίξεις οδηγούν σε ακόμα 

μία αναβολή στην ενεργοποίηση της ρύθμι-

σης των 100 δόσεων. Μετά την ψήφιση της 

τροπολογίας θα πρέπει να δημοσιευθεί στο 

ΦΕΚ, να εκδοθεί νέα απόφαση από τη Γενική 

Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Κ. Σαββαΐδου, 

που θα τροποποιεί την προηγούμενή της από-

φαση με την οποία -βάσει των διατάξεων που 

είχαν ψηφιστεί- μπορούσαν να ρυθμιστούν 

και οι μη ληξιπρόθεσμες την 1η Οκτωβρίου 

οφειλές ΕΝΦΙΑ και φόρου εισοδήματος, να 

τροποποιηθεί η ειδική εφαρμογή στο taxisnet 

και να αρχίσουν να υποβάλλονται αιτήσεις.

ΠΡΟΣΩΠΟΚΡΑΤΗΣΗ: Στη Βουλή κατατίθεται 

προσεχώς ο νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομί-

ας η κατάρτιση του οποίου υπήρξε και μνημο-

νιακή δέσμευση. Στόχος είναι η επιτάχυνση και 

η αποτελεσματικότερη εκδίκαση των πολιτικών 

υποθέσεων που αποτελούν τροχοπέδη και στις 

επενδύσεις. Ουσιαστικά με το νομοθέτημα 

καταργούνται οι δίκες στο ακροατήριο και όλη 

η διαδικασία θα γίνεται εγγράφως (εκτός κι αν 

κρίνει ο δικαστής πως απαιτείται εξέταση μαρ-

τύρων ενός από κάθε πλευρά) και θα διαρκεί α-

πό την κατάθεση της αγωγής μέχρι την έκδοση 

της απόφασης περίπου 6-8 μήνες, δηλαδή στο 

1/3 του χρόνου που απαιτείται σήμερα για την 

έκδοση πρωτόδικης απόφασης. Οι αλλαγές 

που επιφέρει ο νόμος στο στάδιο της αναγκα-

στικής εκτέλεσης, ουσιαστικά καταργούν ή του-

λάχιστον αφήνουν στην κρίση των δικαστηρίων 

την προσωποκράτηση για ιδιωτικές διαφορές. 

Δηλαδή η διάταξη καταργεί την προσωποκρά-

τηση για αστικά και εμπορικά χρέη για όσους 

αποδεδειγμένα αδυνατούν να εκπληρώσουν 

τις υποχρεώσεις τους. Ουσιαστικές αλλαγές 

θα υπάρξουν και στους πλειστηριασμούς 

ακινήτων. Σύμφωνα με το νέο σχέδιο όλες οι 

πράξεις κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης θα 

συγκεντρώνονται σε μια πράξη (ανακοπή) για 

την άσκηση της οποίας προβλέπονται πλέον 

μόνο δύο στάδια, ένα πριν και ένα μετά τον 

πλειστηριασμό. 

Η τελευταία συνεδρίαση της εβδομά-

δας αποδείχθηκε η δεύτερη συνεχό-

μενη ανοδική για τον Γενικό Δείκτη, 

καθώς όλα δείχνουν να βρίσκεται σε 

εξέλιξη η προσπάθεια ανοδικής αντί-

δρασης, χωρίς σε καμία περίπτωση 

να έχει αναιρεθεί το βραχυπρόθεσμο 

πτωτικό momentum. Αξίζει να σημει-

ωθεί ότι το χθεσινό (14/11) δεύτερο 

συνεχόμενο θετικό πρόσημο για τους 

βασικούς δείκτες του Χ.Α. συνοδεύ-

τηκε από ιδιαίτερα χαμηλό τζίρο ( ο 

χαμηλότερος των τελευταίων επτά 

συνεδριάσεων) και αυτό παραπέμπει 

περισσότερο σε ανακωχή πωλήσεων 

και πολύ λιγότερο σε πιθανή επιστρο-

φή, έστω και ελάχιστων αγοραστών 

μεσομακροπρόθεσμου ορίζοντα. Θα 

μπορούσε να εκτιμηθεί ότι η ψυχολο-

γία των λίγων αγοραστών - traders, 

υποστηρίχθηκε από την ανακοίνωση 

του ΑΕΠ γ΄ τριμήνου και από την ψή-

φιση του νέου νομοσχεδίου για τις 

100 δόσεις.

Για όσους επιμένουν να ασχολούνται 

με τα στατιστικά, η χρηματιστηρια-

κή εβδομάδα που ολοκληρώθηκε 

αποδείχθηκε η τρίτη συνεχόμενη 

πτωτική, καθώς αφαίρεσε 2,17% 

από τον Γενικό Δείκτη και 3,43% από 

τον δείκτη των Τραπεζών. Η μέση 

μικτή ημερήσια αξία συναλλαγών 

διαμορφώθηκε στα 81,7 εκατ. ενισχυ-

μένη κατά 11,5%. Από την αρχή του 

χρόνου ο Γενικός Δείκτης σημειώνει 

απώλειες 23,39% και ο Τραπεζικός 

Δείκτης απώλειες 37,9%
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Δείκτης Τιμή Μεταβολή

Γενικός Δείκτης 890,74 0,81%

FTSE 287,85 0,88%

FTSEM 843,91 1,46%

Δείκτης Τραπεζών 111,71 0,70%

Μετοχές με άνοδο 65

Μετοχές με πτώση 34

Μετοχές αμετάβλητες 22

*Απο τις μετοχές που έκαναν πράξεις

Αξία συναλλαγών (σε ευρώ)

58.741.938

Όγκος συναλλαγών (μετοχές)

55.839.074


