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Τι φοβάται τώρα ο Γ. Στουρνάρας
Σε ασφυκτικό περιβάλλον, όσον αφορά στην άντληση ρευστότη-

τας, βρίσκονται για ακόμη μία φορά οι επιχειρήσεις και οι τράπε-

ζες, καθώς οι εξελίξεις του τελευταίου διαστήματος έκοψαν την 

πρόσβαση στις διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίου. Το τοπίο 

όπως διαμορφώνεται είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που 

υπήρχε από τον Απρίλιο έως και πρόσφατα. Σήμερα η λέξη Grexit 

έχει επανέλθει στο προσκήνιο, με βάση το σενάριο των πρόωρων 

εκλογών, τρομάζοντας τους επενδυτές. Το σημαντικότερο όμως 

είναι ότι αυτή η αντίληψη, που ήδη διαχέεται αφενός, μπορεί να 

λάβει διαστάσεις αυτοεκπληρούμενης προφητείας ως προς τη συ-

μπεριφορά των αγορών, επηρεάζοντας αντίστοιχα και την εγχώρια 

ψυχολογία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, αφετέρου ίσως αποδειχθεί 

βούτυρο στο ψωμί ξένων κύκλων που ήδη από το 2011 απεργάζο-

νταν σχέδια εξώθησης της χώρας από την ευρωζώνη.

Αυτοί οι παράγοντες, σύμφωνα με πηγές που είναι σε θέση να 

γνωρίζουν, οδήγησαν στην προχθεσινή (15/12) παρέμβαση-βόμβα 

του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, στην 

οποία έκανε λόγο για επιδείνωση της ρευστότητας στην αγορά 

ως αποτέλεσμα της πολιτικής αβεβαιότητας, αλλά και για το εν-

δεχόμενο «ανεπανόρθωτης βλάβης στην οικονομία» λόγω των 

πολιτικών εξελίξεων.

Η αβεβαιότητα αφήνει στον αέρα την ολοκλήρωση της συμφωνίας 

με την τρόικα μέχρι την εκλογή Προέδρου ή τις εκλογές. Με αυτόν 

τον τρόπο, όμως, πάει πίσω και ο ξεκάθαρος σχεδιασμός για την 

ελληνική οικονομία. Επιχειρηματίες και τραπεζίτες τονίζουν ότι 

«στην καλύτερη περίπτωση οι πολιτικές εξελίξεις πάνε πίσω, τουλά-

χιστον για ένα δίμηνο, τα σχέδια έκδοσης ομολόγων κι αυξήσεων 

κεφαλαίου και βέβαια μεταθέτουν στο μέλλον την πολυπόθητη 

αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας, άρα και των 

τραπεζών και των επιχειρήσεων».

Η επανεμφάνιση της εσωστρέφειας προκαλεί τριγμούς, όπως 

λένε, στην πορεία προς την ανάκαμψη της οικονομίας, καθώς ανα-

στέλλονται προς το παρόν τυχόν επενδυτικά και αναπτυξιακά σχέ-

δια. Κι αυτό σε μια φάση κατά την οποία η ελληνική οικονομία είχε 

δώσει μεν κάποια δείγματα ανάκαμψης, όμως δεν έχει ξεπεράσει 

τον κίνδυνο νέας βουτιάς στην ύφεση.

Ίσως γι’ αυτό ο Γιάννης Στουρνάρας επέλεξε να χρησιμοποιήσει 

ιδιαίτερα υψηλούς τόνους. «Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μου ως 

διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και ως μέλους του διοικητικού 

συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, οφείλω να 

επισημάνω ότι η κρίση των τελευταίων ημερών λαμβάνει πλέον 

σοβαρές διαστάσεις, η ρευστότητα στην αγορά μειώνεται με ταχύ 

ρυθμό, ο κίνδυνος όχι μόνο ανακοπής της αναπτυξιακής πορείας 

που μόλις ξεκίνησε, αλλά κι ο κίνδυνος ανεπανόρθωτης βλάβης 

στην ελληνική οικονομία είναι μεγάλος», σημείωσε.

Προχώρησε ακόμα περισσότερο ζητώντας από τους βουλευτές 

«να συνεκτιμήσουν το μεγάλο αυτό και άμεσο κίνδυνο στις αποφά-

σεις τους» και καλώντας τις πολιτικές δυνάμεις «να συνεννοηθούν, 

ώστε να προχωρήσουν οι λίγες ακόμα μεταρρυθμίσεις που απο-

μένουν», ώστε «να αφοπλίσουν με τρόπο οριστικό και αμετάκλητο 

εκείνους τους αμετανόητους παράγοντες που ουδέποτε παραι-

τήθηκαν από την ιδέα να χρησιμοποιήσουν την Ελλάδα είτε ως 

αποδιοπομπαίο τράγο, είτε ως Ιφιγένεια».

Στο μεταξύ, οι διοικήσεις των τραπεζών βρίσκονται σε ανοικτή 

γραμμή με την ΤτΕ, προληπτικά, για το ενδεχόμενο φυγής καταθέ-

σεων. Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι επικεφαλής των 

αρμόδιων τμημάτων private banking ενημέρωσαν στα τέλη της 

προηγούμενης εβδομάδας τα στελέχη της ΤτΕ και εξετάστηκαν 

τρόποι αντιμετώπισης τυχόν μαζικών αναλήψεων. Ωστόσο, έως και 

χθες τουλάχιστον, δεν υπήρξαν αξιοσημείωτα φαινόμενα.

Π. ΜΟΣΚΟΒΙΣΙ: Δεν τίθεται εν αμφιβόλω 

η θέση της Ελλάδας στο ευρώ δήλωσε ο 

επίτροπος οικονομικών υποθέσεων της 

Ε.Ε., Π. Μοσκοβισί, κατά τη διάρκεια της 

επίσκεψής του στην Αθήνα. Σύμφωνα με 

τον ίδιο «έχει σημειωθεί τεράστια πρό-

οδος, η χώρα σαφέστατα έχει αλλάξει 

πορεία και έχει περάσει πλέον στην ανά-

πτυξη», ενώ αναγνώρισε τις «υπέρμετρες 

θυσίες του λαού». Πρόσθεσε ωστόσο ότι 

η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει τις μεταρ-

ρυθμίσεις. «Παραμένουν πράγματα που 

πρέπει να γίνουν. Στα τέλη Φεβρουαρίου 

φεύγει η τρόικα από την Ελλάδα και μπαί-

νουμε σε ένα νέο στάδιο. Στο προληπτικό 

πρόγραμμα το ΔΝΤ θα έχει κεντρικό ρόλο, 

ενώ ο έλεγχος από τους δανειστές θα εί-

ναι δύο φορές τον χρόνο». Ο κ. Μοσκοβισί 

απέφυγε να απαντήσει σε ερωτήσεις για 

την ελληνική πολιτική σκηνή, άφησε όμως 

αιχμές κατά της ρητορικής του ΣΥΡΙΖΑ. 

«Οι αγορές δεν αγαπούν την πολιτική 

αβεβαιότητα», τόνισε, ενώ για το χρέος α-

νέφερε: «Δεν είναι λογικό να λέει κάποιος 

ότι είναι υψηλό το χρέος και δεν μπορεί 

να αποπληρωθεί. Είναι σαν να μιλάμε για 

αδυναμία αποπληρωμής - χρεοκοπία». Σε 

ό,τι αφορά την Task Force τόνισε ότι με το 

τέλος του προγράμματος ολοκληρώνεται ο 

ρόλος της στην Ελλάδα.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Προτροπή-έκκληση σε 

δραματικούς τόνους προς τον πολιτικό 

κόσμο της χώρας να διαχειριστεί ομαλά τις 

πολιτικές εξελίξεις για να μη διαμορφωθεί 

δυσμενές και μη αναστρέψιμο κλίμα διε-

θνώς για τον τουρισμό της χώρας απηύθυ-

νε ο Ανδρέας Ανδρεάδης, πρόεδρος του 

Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχει-

ρήσεων (ΣΕΤΕ). Αναφερόμενος στις μέχρι 

στιγμής επιπτώσεις στον τουρισμό από την 

πολιτική κατάσταση στη χώρα δήλωσε πως 

το τελευταίο 10ήμερο καταγράφονται ήδη 

ενδείξεις αναστροφής της ροής κρατήσε-

ων και ακύρωσης προγραμματισμένων συ-

νεδρίων. Ενδεικτικό του κλίματος που έχει 

διαμορφωθεί στον χώρο του τουρισμού εί-

ναι το γεγονός πως για πρώτη φορά τα τε-

λευταία χρόνια ο ΣΕΤΕ διά του προέδρου 

του αρνήθηκε να προβεί σε οποιαδήποτε 

εκτίμηση για την εξέλιξη της τουριστικής 

κίνησης το 2015 προς τη χώρα μας, συνδέ-

οντας το θέμα με τις πολιτικές εξελίξεις.

Ο Γενικός Δείκτης προσπάθησε χθες 

16/12 να πετύχει δεύτερη συνεχόμενη 

ανοδική συνεδρίαση, δείχνοντας ότι δεν 

λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις εξελίξεις 

στη Ρωσία, τις ανησυχίες των διεθνών 

αγορών, τις εγχώριες δηλώσεις για πι-

θανά προβλήματα ρευστότητας, τα νεό-

τερα αρνητικά μηνύματα από την αγορά 

ομολόγων και την επιμονή σε υψηλά 

discounts, των εμπλεκομένων στην Αγο-

ρά Παραγώγων. Στη χθεσινή αντίδραση 

(έστω και τεχνικού χαρακτήρα) ο τίτλος 

της Εθνικής αναρριχήθηκε μέχρι τα 1,55 

ευρώ (+6,16%), της ΔΕΗ μέχρι τα 5,93 

ευρώ (+7,82%) και των Ελ. Πετρελαίων 

μέχρι τα 3,93 ευρώ (+6,22%). Όμως η 

κίνηση της Εθνικής αποδείχθηκε μία 

ακόμα «bull trap», καθώς στις 17.00 

είχε απωλέσει το σύνολο των ενδοσυ-

νεδριακών κερδών και είχε γυρίσει στα 

1,45 ευρώ με -0,68%, όπου και τελικά 

ολοκλήρωσε την συνεδρίαση, ενώ αρ-

κετά χαμηλότερα από τα υψηλά ημέρας 

έκλεισαν οι ΔΕΗ (+4,55%) και Ελ. Πε-

τρέλαια (+4,05%). Αν υποτεθεί ότι οι 810 

- 800 μονάδες είναι για τον Γενικό Δείκτη 

το πρώτο «καναβάτσο», είναι προφανές 

ότι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη τεχνικό 

rotation… απόλυτης απελπισίας, ώστε 

ο Δείκτης να πάρει σχετική απόσταση 

ασφαλείας από τη ζώνη 810 - 800.
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Δείκτης Τιμή Μεταβολή

Γενικός Δείκτης 834,24 -0,26%

FTSE 267,90 -0,82%

FTSEM 742,88 -1,05%

Δείκτης Τραπεζών 99,12 -0,99%

Μετοχές με άνοδο 46

Μετοχές με πτώση 54

Μετοχές αμετάβλητες 18

*Απο τις μετοχές που έκαναν πράξεις

Αξία συναλλαγών (σε ευρώ)

88.821.930

Όγκος συναλλαγών (μετοχές)

102.855.332


