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Μήνυμα από την τρόικα 
περιμένει τώρα η κυβέρνηση
Σε αναμονή της απάντησης της τρόικας στις προτάσεις που 

της έστειλε τα ξημερώματα της Κυριακής βρίσκεται η ελληνι-

κή κυβέρνηση. Το Eurogroup της Δευτέρας 8/12 πλησιάζει... 

απειλητικά, η Σύνοδος Κορυφής της 18ης Δεκεμβρίου επίσης 

και εξέλιξη ακόμα δεν υπάρχει στη διαπραγμάτευση. Στο 

Μέγαρο Μαξίμου κρατούν στάση αναμονής, δείχνουν συ-

γκρατημένα αισιόδοξοι, ωστόσο αποφεύγουν να σχολιάσουν 

τις φήμες που κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες αφού, όπως 

λένε, δεν υπάρχει κανένα θετικό ή αρνητικό σημάδι.

Στόχος της ελληνικής πλευράς είναι η αξιολόγηση να ολο-

κληρωθεί το συντομότερο δυνατόν, έστω και με νέες υπο-

χωρήσεις, όπως η αύξηση του ΦΠΑ στα ξενοδοχεία και οι 

«ελάχιστες αλλαγές» στο ασφαλιστικό, για να αποφευχθούν 

τα... χειρότερα. Όπως υποστηρίζει υψηλόβαθμος κυβερνητι-

κός παράγοντας, «βρισκόμαστε στο τέλος της διαδικασίας και 

συμφέρον της χώρας είναι να τελειώσουμε άμεσα».

Από την πλευρά των δανειστών, το τοπίο δεν είναι ξεκάθαρο, 

με τον επικεφαλής πάντως της αποστολής του Διεθνούς Νο-

μισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) στην Ελλάδα, Ρίσι Γκογιάλ, να δι-

αμηνύει στην Αθήνα ότι δεν έχει τελειώσει η δημοσιονομική 

προσαρμογή και πως η κυβέρνηση ξέρει ποιες δεσμεύσεις 

πρέπει να υλοποιήσει. Πεποίθηση και των δύο πλευρών είναι 

ότι, αν η τρόικα επιστρέψει στην Αθήνα, τότε θα είναι για να 

επισημοποιηθεί η συμφωνία που ουσιαστικά θα έχει σχεδόν 

κλείσει.

Πάντως, για πρώτη φορά η κυβέρνηση, δια του προέδρου 

του ΠΑΣΟΚ, Ευ. Βενιζέλου, αποκάλυψε μια νέα παράμετρο 

στην τακτική της, ότι η συζήτηση για το χρέος μετατίθεται για 

αργότερα: «Σε αυτήν τη διαπραγμάτευση δεν περιλαμβάνεται 

το ζήτημα της προοπτικής του ελληνικού δημοσίου χρέους. 

Έχουμε όμως τη δυνατότητα με μεγαλύτερη άνεση, αφού 

διαμορφώσουμε το επόμενο θεσμικό πλαίσιο της χώρας και 

αφού ολοκληρώσουμε το τρέχον πρόγραμμα, να πετύχουμε 

την πιο γενναία και αποτελεσματική εφαρμογή των προβλέ-

ψεων που ήδη υπάρχουν γιατί το Eurogroup και το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο έχουν προ πολλού δεσμευτεί στο πλαίσιο αυτό».

Ακόμα πάντως και αν επέλθει τελικά η συμφωνία με την τριμε-

ρή, άγνωστο είναι πώς και πότε θα επικυρωθεί αυτή από την 

ελληνική πλευρά. Τα σενάρια πολλά, με ένα από αυτά να θέλει 

τη Βουλή να παρατείνει τις εργασίες της λόγω Χριστουγέννων 

και η συμφωνία να έρχεται σε ένα άρθρο ίσως μαζί με αυτήν για 

την προληπτική γραμμή στήριξης για την επόμενη μέρα, ενώ έ-

να άλλο σενάριο μιλά για ενσωμάτωσή της σε Πράξη Νομοθετι-

κού Περιεχομένου, λόγω πίεσης του χρόνου, και φυσικά χωρίς 

το ρίσκο μιας ενδεχόμενης ψηφοφορίας στη Βουλή.

Οι βουλευτές πάντως των κομμάτων της συγκυβέρνησης πα-

ρακολουθούν εξαιρετικά προβληματισμένοι τις εξελίξεις με 

κάποιους από αυτούς μάλιστα να ξεκαθαρίζουν ότι νέα επιβα-

ρυντικά για τους πολίτες μέτρα δεν πρόκειται να ψηφίσουν. Οι 

αντιδράσεις ωστόσο από τις επικείμενες αλλαγές έχουν ήδη 

ξεκινήσει. Για παράδειγμα, οι άνθρωποι του τουρισμού έχουν 

σηκώσει τη σημαία της επανάστασης, εξαιτίας της πρόθεσης 

της κυβέρνησης, στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης, ακόμα 

και να διπλασιάσει τη ΦΠΑ στον κλάδο τους. 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: Στα χαρτιά παραμένει η συ-

ντριπτική πλειοψηφία των επενδύσεων που 

έχουν εξαγγελθεί μέσω του αναπτυξιακού 

νόμου, αλλά και μέσω σειράς προγραμμάτων 

του ΕΣΠΑ. Σύμφωνα με στοιχεία στελεχών της 

αγοράς ούτε μία στις τρεις από τις εξαγγελθεί-

σες (και επιδοτούμενες) επενδύσεις δεν έχει 

μέχρι σήμερα προχωρήσει, παρά τις συνεχείς 

παρατάσεις που δίνει το υπουργείο Ανάπτυξης 

στις σχετικές προθεσμίες π.χ. για την εξασφά-

λιση χρηματοδότησης, για την ολοκλήρωση 

της επένδυσης. Πονοκέφαλο αποτελούν για 

το ΥΠΑΝ πολλά επενδυτικά σχέδια που είχαν 

εγκριθεί πριν «φουντώσει» η οικονομική κρίση 

και οι επιχειρήσεις τα έχουν «παγώσει» (γιατί 

δεν είναι βιώσιμα στις νέες συνθήκες ή γιατί 

αντιμετωπίζουν οι ίδιες προβλήματα βιωσι-

μότητα), χωρίς να τα ακυρώνουν επισήμως. 

Αρκετοί αναρωτιούνται γιατί στο υπουργείο 

δεν προχωρούν σε εκκαθάριση των σχετικών 

καταλόγων ώστε να περιοριστεί και η δουλειά 

των υπηρεσιών. Συνεχείς παρατάσεις, χωρίς 

να προχωρούν τα επενδυτικά σχέδια έχουν 

δοθεί την τελευταία διετία και σε προγράμματα 

του ΕΣΠΑ για επιδότηση επιχειρήσεων. Αντί-

στοιχη εικόνα επικρατεί και στις επενδύσεις, 

ύψους αρκετών δισ. ευρώ που έχουν ενταχθεί 

στο περίφημο fast track αφού μόνο ένα από τα 

εγκεκριμένα σχέδια βρίσκεται σε στάδιο υλο-

ποίησης (επένδυση του ομίλου Dolphin Capital 

στην Αργολίδα).

ΤΡΑΠΕΖΕΣ: Τη βελτίωση της αποδοτικότη-

τας των υπό ειδική εκκαθάριση τραπεζών 

μέσω αλλαγών στην οργανωτική τους δομή 

εξετάζει η Τράπεζα της Ελλάδος, η διοίκηση 

της οποίας είχε συνάντηση με τους ειδικούς 

εκκαθαριστές των 12 bad banks. Όπως έχει 

γράψει το euro2day.gr, η Τράπεζα της Ελλά-

δος εξετάζει τη συνένωση των ειδικών εκκα-

θαρίσεων υπό ένα νομικό πρόσωπο και την 

άσκηση κεντρικής διαχείρισης. Στο νέο σχή-

μα η κάθε υπό ειδική εκκαθάριση τράπεζα θα 

αποτελεί γενική διεύθυνση και ο εκκαθαρι-

στής θα λειτουργεί αντίστοιχα ως γενικός δι-

ευθυντής. Με τη συνένωση, θα δημιουργηθεί 

η απαραίτητη κρίσιμη μάζα που θα επιτρέψει 

αφενός τη μείωση των εξόδων διαχείρισης 

φακέλων, αφετέρου την αποτελεσματικότερη 

τακτική ανάκτησης, καθώς θα συντονιστούν 

ενέργειες εναντίον οφειλετών. Ταυτόχρονα, 

θα τεθούν χρονικοί και ποσοτικοί στόχοι ώστε 

να επιταχυνθεί η διαδικασία.

Χθες 2/12 οι λίγοι αγοραστές δεν άφη-

σαν περιθώρια αμφισβητήσεων για το 

τελικό πρόσημο του Γενικού Δείκτη. Έτσι, 

μετά τις 10.31 ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε 

μόνιμα με θετικό πρόσημο και -προς 

έκπληξη πολλών- έκλεισε αρκετά κοντά 

στα υψηλά ημέρας, παρότι ο τζίρος συ-

μπλήρωσε πέντε συνεδριάσεις με νούμε-

ρα χαμηλότερα από το ψυχολογικό όριο 

των 100 εκατ. ευρώ.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ανοδική 

κίνηση έγινε… ερήμην της τρέχουσας ει-

δησεογραφίας και δεν ήταν τίποτα άλλο 

από ένα «front running» προσδοκιών από 

όσους ποντάρουν ότι με τον ένα ή τον 

άλλο τρόπο θα επιτευχθεί η συμφωνία 

κυβέρνησης - τρόικας, όμως από εκεί και 

πέρα οι πολιτικές εξελίξεις θα επαναφέ-

ρουν τα «βαριά σύννεφα» στο ελληνικό 

χρηματιστήριο. Από εκεί και πέρα δεν 

μπορεί να περάσει απαρατήρητο το γε-

γονός ότι στο ταμπλό του FTSE/ASE-25 

έστρωσαν… πράσινα χαλιά, καθώς πλην 

του ΟΤΕ που έκλεισε αμετάβλητος, όλοι 

οι υπόλοιποι δεικτοβαρείς τίτλοι ολοκλή-

ρωσαν την συνεδρίαση με θετικό πρόση-

μο, ενώ ξεχώρισαν οι ΔΕΗ (+7,36%), ΕΥ-

ΔΑΠ (+6,27%) και Intralot (+5,93%). Με 

κέρδη μεγαλύτερα του 4% τερμάτισαν 

την συνεδρίαση οι Eurobank, Viohalco, 

Motor Oil, Folli Follie Group, ΟΠΑΠ.
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Δείκτης Τιμή Μεταβολή

Γενικός Δείκτης 991,36 2,88%

FTSE 321,94 2,73%

FTSEM 877,19 3,33%

Δείκτης Τραπεζών 125,83 2,63%

Μετοχές με άνοδο 84

Μετοχές με πτώση 31

Μετοχές αμετάβλητες 20

*Απο τις μετοχές που έκαναν πράξεις

Αξία συναλλαγών (σε ευρώ)

82.343.263

Όγκος συναλλαγών (μετοχές)

76.862.412


