
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ • ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Πού έχουν συγκλίνει Ελλάδα και Ευρώπη
Με βασικό ορόσημο τη Δευτέρα 16/2 ξεκίνησε ο νέος κύκλος 

διαπραγμάτευσης με τους εταίρους. Η συμφωνία Ντάισελμπλουμ 

– Τσίπρα άνοιξε το παράθυρο για να αρχίσουν οι επαφές των τεχνι-

κών κλιμακίων που είχε κλείσει μετά την αποτυχία του Eurogroup 

να υπάρξει κοινό ανακοινωθέν.

Τα αγκάθια, όμως, εξακολουθούν να υφίστανται καθώς οι Γερ-

μανοί παραμένουν σε σκληρή ρητορική. Δύο επιλογές έδωσε 

η Α. Μέρκελ σε δηλώσεις της μετά τη Σύνοδο Κορυφής: «Αν 

το πρόγραμμα πρόκειται να παραταθεί, τότε θα ήθελα να δω 

το αίτημα για μια τέτοια παράταση όσο το δυνατόν ταχύτερα», 

ανέφερε. «Και αν ολοκληρωθεί ως το τέλος του Φεβρουαρίου, 

τότε θα ήθελα να δω σύντομα ότι θα ολοκληρωθεί. Μόνο αυτές 

οι δύο δυνατότητες υπάρχουν». Από την πλευρά του, ο Αλέ-

ξης Τσίπρας επέμεινε: το μνημόνιο, όπως το γνωρίσαμε, όταν 

πάντοτε ως προαπαιτούμενα υπήρχαν περικοπές, ξεχάστε το. 

Ούτε η τρόικα, ούτε το μνημόνιο υπάρχουν.

Με βάση τις εξελίξεις τα δεδομένα που διαμορφώνονται έχουν ως 

εξής:

• Όπως φαίνεται, η λέξη «τρόικα» ορολογία εγκαταλείπεται και από 

τις δύο πλευρές υπέρ των «θεσμών». Ο κ. Τσίπρας πάντως άφη-

σε να εννοηθεί ότι πρωτεύοντα ρόλο θα έχει εφεξής η Ευρωπαϊ-

κή Επιτροπή (θέση που ασφαλώς ικανοποιεί και τον κ. Γιούνκερ), 

μιλώντας όμως και για συνεχή επικοινωνία της Ελλάδας με την 

ΕΚΤ και το ΔΝΤ στο πλαίσιο των υφιστάμενων δανειακών υπο-

χρεώσεων προς αυτούς.

• Είναι σαφές ότι η έννοια του μνημονίου «με τη μορφή που 

το ξέραμε» έχει επίσης εγκαταλειφθεί και από τις δύο πλευ-

ρές, με την ελληνική να μιλάει για «μετάβαση σε ένα νέο 

πρόγραμμα». Εντούτοις φαίνεται ότι η ελληνική πλευρά δεν 

απορρίπτει ολοκληρωτικά την έννοια της (προσωρινής) επέ-

κτασης του τρέχοντος προγράμματος, καθότι αυτή ήταν και η 

μόνη δημοσιογραφική ερώτηση που δεν απάντησε ευθέως ο 

Αλέξης Τσίπρας, αφήνοντας εκ των πραγμάτων το παράθυρο 

ανοικτό. Κι αυτό χωρίς να αποκλείεται να βρεθεί τελικά μια 

άλλη διατύπωση κοινά αποδεκτή.

• Είναι ανοιχτό το ζήτημα της «αντικατάστασης» μέτρων, με άλλα 

με βάση το «πρόχειρο» ποσοστό 70%-30% που έχει θέσει ο κ. 

Βαρουφάκης, με προφανή κατεύθυνση τη μείωση της λιτότητας 

και των κοινωνικών ανισοτήτων.

• Φαίνεται ότι οι δανειστές, ακόμη και οι Γερμανοί, δέχονται 

τη μείωση των δεσμεύσεων για τα πρωτογενή πλεονάσματα, 

που έτσι κι αλλιώς θεωρούνται εξωπραγματικές από την πλει-

ονότητα των διεθνών ειδικών. Αυτό με τη σειρά του ανοίγει 

διάπλατα την πόρτα για «τεχνική απομείωση του ελληνικού 

χρέους», φρασεολογία που χρησιμοποίησε και ο ίδιος ο κ. 

Τσίπρας, καθώς εδώ και αρκετό διάστημα η κυβέρνηση έχει 

εγκαταλείψει τις απαιτήσεις περί κουρέματος της ονομαστικής 

αξίας-διαγραφής του. Σε αντάλλαγμα ωστόσο όλα δείχνουν 

ότι η ελληνική πλευρά θα πιεστεί να βάλει νερό στο κρασί της 

σε μια σειρά προεκλογικές εξαγγελίες.

Πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι αμφότερες οι πλευρές ήταν πολύ 

προσεκτικές στις διατυπώσεις τους, αποφεύγοντας να μιλήσουν 

για «συμφωνία» και γενικώς περιορίζοντας τις προσδοκίες. Κι αυτό 

γιατί, ακόμη κι αν βρεθεί το πολιτικό πλαίσιο για τις αμοιβαίες υπο-

χωρήσεις, υπάρχουν και οι αριθμοί των ελληνικών προτάσεων που 

θα μελετηθούν τις επόμενες μέρες από τους εκπροσώπους της 

ελληνικής κυβέρνησης και των «θεσμών» (δηλαδή της έως πρότι-

νος τρόικας), εν όψει του Eurogroup της 16ης Φεβρουαρίου.

Η σχετική δήλωση του κ. Γιούνκερ ότι τα μέτρα θα πρέπει να α-

ντικαθίστανται από άλλα για να μην επηρεάζονται τα έσοδα δίνει 

το κλίμα. Η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να πείσει ότι οι μεταρ-

ρυθμίσεις που υπόσχεται, είτε πρόκειται για τη φοροδιαφυγή και 

την πάταξη της διαφθοράς, είτε για άλλα θέματα, είναι γρήγορα 

υλοποιήσιμες και με απτά αποτελέσματα.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ: Καυτό αναμένεται το επό-

μενο διάστημα για την ηγεσία της Κοινωνικής 

Ασφάλισης καθώς υπάρχει ασφυκτικό χρο-

νοδιάγραμμα για να προωθηθούν όλες οι 

εξαγγελθείσες αλλαγές. Το μεγάλο στοίχημα 

της κυβέρνησης είναι βέβαια η εξασφάλιση 

ζεστού χρήματος για τα ταμεία, ώστε να υλο-

ποιηθούν οι παρεμβάσεις, καθώς η μαύρη 

τρύπα στα ταμεία εκτιμάται σε 1,1 δισ. ευρώ, 

ενώ τουλάχιστον άλλα 850 εκατ. με 1 δισ. 

ευρώ υπολογίζεται ότι θα απαιτηθεί για τις 

προωθούμενες αλλαγές. Το χρονοδιάγραμ-

μα των παρεμβάσεων στο ασφαλιστικό -με 

βάση τον μέχρι τώρα σχεδιασμό- έχει ως 

εξής: Την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξουν 

νομοθετικές ρυθμίσεις, που θα αναστέλλουν 

την εφαρμογή διατάξεων που οδηγούν σε 

μείωση κύριων και επικουρικών συντάξεων. 

Στο νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση 

θα κατατεθούν επίσης, ως τροπολογίες, οι δι-

ατάξεις που προβλέπουν μόνιμη ρύθμιση για 

τη χορήγηση παροχών σε είδος και χρήμα με 

περιορισμένο αριθμό ενσήμων. Η παράταση 

που είχε δοθεί και προέβλεπε 50 ένσημα 

κάθε έτος λήγει στο τέλος Φεβρουαρίου. 

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Κοι-

νωνικών Ασφαλίσεων Δημήτρη Στρατούλη, 

ως τροπολογία θα κατατεθεί και η διάταξη 

που θα δίνει στους ελεύθερους επαγγελματί-

ες, ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ, τη δυνατότητα 

να ασφαλιστούν όχι σε 2 κατώτερες κατηγο-

ρίες, που προβλέπεται σήμερα, αλλά σε 2+2. 

Επίσης, θα υπάρξει τροπολογία που καταργεί 

την ποινική δίωξη των ασφαλισμένων με 

χρέη προς τον ΟΑΕΕ. Οι υπόλοιπες διατά-

ξεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες 

αναμένεται να κατατεθούν στη Βουλή εντός 

του επόμενου διμήνου, μετά από διάλογο 

και με τις ΓΣΕΒΕΕ και ΕΣΕΕ. Το αργότερο 

μέχρι την Τετάρτη 18/2, αναμένεται να έχουν 

ολοκληρωθεί και οι διατάξεις για τη νέα 

ρύθμιση οφειλών σε εφορίες και ταμεία, που 

επεξεργάζεται κατά κύριο λόγο η αναπλη-

ρώτρια υπουργός Ν. Βαλαβάνη. Εντός του 

επόμενου 4μήνου θα συζητηθεί πρόταση για 

κατάργηση των 100 ενσήμων ανά έτος που 

απαιτούνται για τις πρόωρες συντάξεις, ενώ 

έως το καλοκαίρι θα υπάρξει διαβούλευση 

για όλα τα ανοιχτά θέματα. Μεταξύ άλλων θα 

πρέπει να καθοριστεί πώς θα υπολογίζονται 

οι κύριες συντάξεις και το εφάπαξ. Στο τέλος 

του χρόνου θα δοθεί η 13η σύνταξη σε ό-

σους παίρνουν κάτω από 700 μήνα.

Με θεαματικά κέρδη για δεύτερη συ-

νεχόμενη μέρα στις 13/2, επαναφορά 

υψηλότερα των 900 μονάδων (έστω 

και ενδοσυνεδριακά) και με συνολική 

εβδομαδιαία απόδοση 11,28% έκλεισε 

ίσως η πιο δραστήρια και ενδιαφέρουσα 

εβδομάδα από την αρχή του έτους. Και 

η πρώτη ουσιαστικά ενθαρρυντική, μετά 

τις εκλογές της 25 ης Ιανουαρίου. Το 

Χρηματιστήριο ενισχύθηκε σημαντικά 

κυρίως λόγω των εξελίξεων από το 

μέτωπο δανειστών- Αθήνας, ωστόσο το 

κλίμα ήταν γενικότερα θερμό από τη Wall 

Street μέχρι τη Φραγκφούρτη και λόγω 

της εκεχειρίας στην Ουκρανία. Εντυπω-

σιακή γενικά η συνεδρίαση, με αυξημένο 

τζίρο 220 εκατ. ευρώ και μοχλό της 

αντίδρασης τον τραπεζικό κλάδο. Υψη-

λές διψήφιες αποδόσεις για τις μετοχές 

του κλάδου με την ΕΤΕ στα 1,37 ευρώ 

(16,10%), την Alpha Bank στα 0,395 ευρώ 

(12,86%), την Πειραιώς στα ,72 ευρώ 

(12,50%) αλλά και τίτλους σηματωρούς 

όπως η ΔΕΗ (11,91%), Viohalco (10,33%), 

OΠΑΠ (10,12%). 
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Δείκτης Τιμή Μεταβολή

Γενικός Δείκτης 893,98 5,61%

FTSE 271,23 6,69%

FTSEM 894,48 5,36%

Δείκτης Τραπεζών 852,97 12,70%

Μετοχές με άνοδο 105

Μετοχές με πτώση 36

Μετοχές αμετάβλητες 5

*Απο τις μετοχές που έκαναν πράξεις

Αξία συναλλαγών (σε ευρώ)

210.311.801

Όγκος συναλλαγών (μετοχές)

327.719.630


