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Με σκληρή θέση ο Τσίπρας 
στη Σύνοδο Κορυφής
Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ήταν αυτός που απέρριψε, 

έπειτα από εισήγηση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Γ. Δραγα-

σάκη, και του υπουργού Οικονομικών, Γ. Βαρουφάκη, το τελευταίο 

κείμενο που κατατέθηκε στο προχθεσινό Eurogroup και ζητούσε, 

μεταξύ άλλων, από την ελληνική κυβέρνηση να αποδεχθεί την 

ολοκλήρωση και παράταση του υφιστάμενου προγράμματος με 

τροποποιήσεις που πρότεινε η Αθήνα.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ένα άλλο κείμενο, πιο συμβι-

βαστικό, απορρίφθηκε από τον Γερμανό υπουργό Οικονομικών, 

Β. Σόιμπλε, και στη συνέχεια ακολούθησε ένα έντονο παιχνίδι τα-

κτικής και εντυπώσεων, με την κατάθεση και άλλων κειμένων που 

δεν είχαν ευτυχή κατάληξη. Χθες, στη Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε., 

ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσίαζε αναλυτικά τις θέσεις του και θα 

αιτιολογούσε την άρνησή του να αποδεχθεί τα κείμενα που κατα-

τέθηκαν στο Eurogroup, θα ζητούσε ευρύτερες συναινέσεις και 

αναμενόταν να επαναλάβει ότι για τον ίδιο και την κυβέρνησή του 

το πρόγραμμα δεν υπάρχει και απαιτείται ένα νέο. «Είμαι βέβαιος 

ότι όλοι μαζί μπορούμε να βρούμε μια αμοιβαία βιώσιμη λύση για 

να επουλώσουμε τις πληγές της λιτότητας, να καταπολεμήσουμε 

την ανθρωπιστική κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για να επανα-

φέρουμε την Ευρώπη στην ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή», 

δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας προσερχόμενος στη Σύνοδο. 

Το χρονικό των διαπραγματεύσεων περιλάμβανε έντονη εναλλαγή 

θέσεων και απόψεων, ενίοτε έντονα αντιπαρατιθέμενων. Η Αθήνα 

παρουσίασε τις θέσεις της για ένα πρόγραμμα-γέφυρα, στο οποίο 

εμμένει η ελληνική κυβέρνηση. Πριν από τη συνεδρίαση, σύμφω-

να με τις ίδιες πηγές, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του υπουργού 

Οικονομικών, Γ. Βαρουφάκη. με την επικεφαλής του ΔΝΤ. Κριστίν 

Λαγκάρντ, σε καλό κλίμα. Συναντήσεις πραγματοποιούνταν σε 

πολλά επίπεδα και κατά τη διάρκεια του Eurogroup.

Σε όλες τις συναντήσεις αναζητούνταν τρόποι και διατυπώσεις, 

που δεν θα επιδέχονται αμφισβήτηση για την εξεύρεση λύσης, 

αναφέρουν οι ίδιες πηγές. Κατά την πολύωρη συνεδρίαση του 

Eurogroup διατυπώθηκαν διαφορετικές θέσεις, ανέφεραν οι ίδιοι, 

υπογραμμίζοντας ιδιαίτερα τη στήριξη που πρόσφεραν στην Ελλά-

δα η Γαλλία και η Ιταλία, ενώ στο αντίπαλο στρατόπεδο βρέθηκαν 

οι ανατολικές χώρες, η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ιρλανδία, κυ-

ρίως, όμως, η Γερμανία, που απαιτούσε να κλείσει το υφιστάμενο 

πρόγραμμα -και η αξιολόγηση- και να συνεχιστεί μέσα από μια νέα 

συμφωνία. Στη συνεδρίαση, η ελληνική πλευρά είπε πως πρέπει να 

υπάρξει μια συμφωνία-γέφυρα, που θα είναι μεταβατική και την ο-

ποία έχει ανάγκη η Ελλάδα, καθώς θεωρεί ότι το παλιό πρόγραμμα 

έχει τελειώσει και απαιτείται μια μεταβατική συμφωνία με τετραετή 

ορίζοντα. Όπως ανέφεραν κυβερνητικές πηγές η ελληνική αντι-

προσωπεία πρότεινε: 1. Την εξασφάλιση χρηματοδότησης, χωρίς 

τη δόση του ΕSM δηλαδή τα 7,5 δισ. ευρώ. 2. Να δοθεί στην Ελλά-

δα το 1,9 δισ. από τα κέρδη της ΕΚΤ από τα ελληνικά ομόλογα. 3. 

Να αυξηθεί το όριο έκδοσης των εντόκων κατά 10 δισ. 4. Τα 11,4 

δισ. του ΤΧΣ να κατευθυνθούν προς εξυγίανση του τραπεζικού 

συστήματος για ρύθμιση «κόκκινων» δανείων. Επίσης, πρότεινε να 

υπάρξει εξορθολογισμός του δημοσιονομικού πλαισίου, ώστε το 

πρωτογενές πλεόνασμα να ανέλθει στο 1,5 δισ. ευρώ.

H ελληνική πλευρά προτείνει ένα εθνικό σχέδιο μεταρρυθμίσεων 

που έχει κοινά σημεία αναφοράς με τους εταίρους και αφορά στο 

φορολογικό σύστημα, το περιουσιολόγιο, την ταχύτητα απονομής 

δικαιοσύνης, διαγωνισμούς για δανειοδοτήσεις ΜμΕ κ.ά. Η κυβέρ-

νηση διευκρίνισε ότι άλλα ζητήματα, όπως εργασιακά και η ανά-

σχεση της ανθρωπιστικής κρίσης, δεν μπαίνουν στη συζήτηση.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015: Σύμφωνα 

με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του 

κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποι-

ημένη ταμειακή βάση, για τον Ιανουάριο 

2015, παρουσιάζεται πλεόνασμα στο 

ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού 

ύψους 367 εκατ. ευρώ έναντι πλεονάσμα-

τος 619 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 

2014 και του στόχου για πλεόνασμα 1.286 

εκατ. ευρώ. Το πρωτογενές αποτέλεσμα 

διαμορφώθηκε σε 443 εκατ. ευρώ έναντι 

πρωτογενούς πλεονάσματος 835 εκατ. 

ευρώ για την ίδια περίοδο το 2014 και 

στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1.366 

εκατ. ευρώ. Το ύψος των καθαρών εσό-

δων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλ-

θε σε 3,682 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας 

υστέρηση κατά 936 εκατ. ευρώ ή 20,3% 

έναντι του στόχου, κυρίως λόγω της 

παράτασης στην καταβολή ΦΠΑ έως το 

τέλος Φεβρουαρίου 2015, καθώς και της 

μη απόδοσης των αναμενόμενων εσόδων 

από τις ρυθμίσεις των ληξιπρόθεσμων 

οφειλών. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού 

προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3,489 δισ. 

ευρώ, μειωμένα κατά 1,048 δισ. ευρώ ή 

23,1% έναντι του στόχου. Οι επιστροφές 

εσόδων ανήλθαν σε 356 εκατ. ευρώ, ση-

μειώνοντας αύξηση κατά 80 εκατ. ευρώ 

έναντι του στόχου. Οι δαπάνες του κρατι-

κού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 3,315 

δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες 

κατά 16 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου 

(3,331 δισ. ευρώ).

ΑΝΕΡΓΙΑ: Σταθερή στο 25,8% διαμορ-

φώθηκε η ανεργία το Νοέμβριο 2014 σε 

σχέση με τον Οκτώβριο, ενώ σε ετήσια 

βάση υποχώρησε 1,9%, σύμφωνα με την 

ΕΛΣΤΑΤ. Αναλυτικότερα το εποχικά διορ-

θωμένο ποσοστό ανεργίας τον Νοέμβριο 

του 2014 ανήλθε σε 25,8% έναντι 27,7% 

τον Νοέμβριο του 2013 και 25,8% τον Ο-

κτώβριο του 2014. Το σύνολο των απασχο-

λουμένων το Νοέμβριο του 2014 εκτιμάται 

ότι ανήλθε σε 3.538.308 άτομα. Οι άνεργοι 

ανήλθαν σε 1.229.367 άτομα, ενώ ο οι-

κονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε 

σε 3.347.378 άτομα. Οι απασχολούμενοι 

αυξήθηκαν κατά 52.585 σε σχέση με τον 

Νοέμβριο του 2013 (αύξηση 1,5%) και 

μειώθηκαν κατά 27.720 σε σχέση με τον 

Οκτώβριο του 2014 (μείωση 0,8%).

Η εγχώρια αγορά εκτίμησε χθες 12/2 ότι 

μία συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης 

και των δανειστών είναι πολύ κοντά και 

τα πονταρίσματα στο θετικό σενάριο 

αυξήθηκαν σημαντικά. Θετικά στη γε-

νικότερα ικανοποιητική εικόνα του Χ.Α. 

επέδρασε και ο θετικός βηματισμός των 

μεγάλων ευρωπαϊκών αγορών, μετά την 

ανακοίνωση εκεχειρίας στο μέτωπο της 

Ουκρανίας. Στα θετικά της συνεδρίασης 

το γεγονός ότι οι βασικοί δείκτες τερμά-

τισαν τη συνεδρίαση στο υψηλό ημέρας, 

ενώ ο τζίρος επέστρεψε σημαντικά υψη-

λότερα από το ψυχολογικό όριο των 100 

εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τις συγκλίνου-

σες εκτιμήσεις παραγόντων της αγοράς, 

η κυβέρνηση «θα είναι χαρούμενη» αν 

πετύχει ένα ελαφρύτερο πακέτο μέτρων 

και με μία παράταση στις βαλίτσες που 

θα της δώσει τον χρόνο να αποδείξει τα 

λεγόμενά της. Τα δύσκολα θα έρθουν 

πάλι στο τέλος της παράτασης, παρ’ όλα 

αυτά μία θετική έκβαση θα μπορούσε 

να δώσει μία χρονική ανάσα στην αγορά 

προς τις 1.000 μονάδες!
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Δείκτης Τιμή Μεταβολή

Γενικός Δείκτης 846,48 6,73%

FTSE 254,23 8,12%

FTSEM 848,97 2,88%

Δείκτης Τραπεζών 756,82 14,10%

Μετοχές με άνοδο 95

Μετοχές με πτώση 27

Μετοχές αμετάβλητες 13

*Απο τις μετοχές που έκαναν πράξεις

Αξία συναλλαγών (σε ευρώ)

127.028.957

Όγκος συναλλαγών (μετοχές)

188.232.289


