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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΑΣΙΑ Ευρεία άνοδο καταγράφουν οι χρηματιστηριακές αγορές της Ασίας με πρωτοπόρο την αγορά 

της Σαγκάης που καταγράφεται μίνι ράλι μετά την κάθετη πτώση της Δευτέρας. Οι επενδυτές 
στρέφουν την προσοχή τους στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία συνεδριάζει αύριο με 
υψηλές προσδοκίες για ανακοίνωση προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης το οποίο η UBS 
τοποθετεί στο 1 δις. ευρώ.  Συγκεκριμένα, στην κινεζική αγορά, ο Shanghai Composite 
καταγράφει άλμα 4,74% στις 3323 μονάδες και ο CSI 300 4,5% στις 3548 μονάδες. 
Σημειώνεται ότι τη Δευτέρα, οι εν λόγω δείκτες βούλιαξαν περισσότερο από 7% καθώς η 
κινεζική επιτροπή κεφαλαιαγοράς απαγόρευσε στις τρεις μεγαλύτερες χρηματιστηριακές της 
χώρας το άνοιγμα νέων λογαριασμών margin. Στο Χονγκ Κονγκ, ο δείκτης Hang Seng 
ενισχύεται κατά 1,54% στις 24.320 μονάδες. Ο κορεατικός Kospi έκλεισε με άνοδο 0,15% στις 
1921 μονάδες και ο αυστραλιανός ASX με κέρδη 1,52% στις 5367 μονάδες. Στο Τόκιο όμως, η 
εικόνα είναι διαφορετική, με το δείκτη Nikkei να κλείνει χαμηλότερα κατά 0,49% στις 17.280 
μονάδες. Αιτία ήταν η Τράπεζα της Ιαπωνίας η οποία, διαψεύδοντας τις προβλέψεις, 
ολοκλήρωσε τη σημερινή της συνεδρίαση χωρίς να προχωρήσει σε κάποια κίνηση χαλάρωσης 
της νομισματικής πολιτικής, μετά τις αιφνιδιαστικές αποφάσεις της Ελβετίας την προηγούμενη 
εβδομάδα και ενώ προεξοφλείται ότι αύριο θα ανακοινωθεί από την ΕΚΤ πρόγραμμα αγοράς 
κρατικών ομολόγων. Έτσι το ιαπωνικό νόμισμα ενισχύεται κατά 0,8% στα 117,84 γεν έναντι 
του δολαρίου, επηρεάζοντας αρνητικά τις μετοχές των εξαγωγικών εταιριών. «Δεδομένου ότι 
έχουμε αύριο την ΕΚΤ και πως οι προσδοκίες από εκεί είναι υψηλές και μετά την SNB, 
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υπήρξαν εκτιμήσεις ότι θα βλέπαμε κάποια δράση και στην Ιαπωνία» εξήγησε ο Mitul Kotecha, 
της Barclays και συμπλήρωσε: «Τώρα όμως, έγινε κατανοητό ότι η Τράπεζα της Ιαπωνίας δεν 
θα ακολουθήσει»

ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ Η τελευταία ανοδική κίνηση του χρυσού, που πήρε «καύσιμα» από την απόφαση της Κεντρικής 
Τράπεζας της Ελβετίας να αποσυνδέσει το Ελβετικό φράγκο από την ισοτιμία του 1,20 προς το 
ευρώ, αλλά και η συνεχιζόμενη υποχώρηση του ευρώ έναντι του δολαρίου, εν μέσω 
εκτιμήσεων για επικείμενη απόφαση ποσοτικής χαλάρωσης από την ΕΚΤ, είχαν σαν 
αποτέλεσμα την επιστροφή της τιμής πώλησης της χρυσής λίρας υψηλότερα των 300 ευρώ.
Σύμφωνα με το επίσημο δελτίο τιμών χρυσού και χρυσών νομισμάτων, της Τράπεζας της 
Ελλάδος, προχθές η τιμή πώλησης της χρυσής λίρας αναρριχήθηκε στα 302,25 ευρώ και χθες 
στα 304,63 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι το χρυσό νόμισμα είχε να «δει» τιμή πώλησης 
υψηλότερα των 300 ευρώ, από το δελτίο τιμών της 13/5/2013 (302,53). Από την άλλη η 
Τράπεζα Ελλάδος συνεχίζει να συντηρεί την εντυπωσιακή διαφορά μεταξύ τιμής αγοράς και 
τιμής πώλησης. Έτσι και ενώ στις 20 τρέχοντος η Τράπεζα πουλούσε την λίρα προς 304,63 
ευρώ, την αγόραζε προς 252,27 ευρώ και αυτές οι τιμές αφορούσαν συναλλαγές της Τράπεζας 
με ιδιώτες έως του ποσού των 10.000 ευρώ. Από εκεί και υψηλότερα, υπάρχουν και άλλα 
"καπέλα". Στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς η Τράπεζα Ελλάδος αγόραζε τη χρυσή λίρα 
προς 223,89 ευρώ και την πωλούσε προς 271,13 ευρώ, κάτι που σημαίνει ότι μέχρι χθες η τιμή 
αγοράς παρουσίαζε αύξηση 12,68% και η τιμή πώλησης αύξηση 12,35%, απόδοση που θα 
ζήλευαν όλοι οι χρηματιστηριακοί δείκτες!

ΚΥΠΡΟΣ To ενδεχόμενο να αποχωρήσει από την Κύπρο και τα θαλασσοτεμάχια 10 και 11 της 
κυπριακής ΑΟΖ εξετάζει πλέον σοβαρά η εταιρεία γαλλικών συμφερόντων Total, αφού δεν 
εντόπισε στόχους για την πραγματοποίηση ερευνητικών γεωτρήσεων.

ΕΧΑΕ Νέα, χαμηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή των Ελληνικών Χρηματιστηρίων ΕΧΑΕ -2,63%, 
στα 5,4 από 7,6 ευρώ δίνει η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος σε έκθεσή της στην οποία 
υποβαθμίζει και τη σύσταση σε accumulate. Ο λόγος για την υποβάθμιση της μετοχής είναι η 
πιο συντηρητική στάση που υιοθετεί η χρηματιστηριακή αναφορικά με τον όγκο συναλλαγών 
στο ΧΑ εν μέσω αυξημένης πολιτικής αβεβαιότητας στην Ελλάδα. Ειδικότερα, η IBG θέτει 
discount 30% στην εκτιμώμενη δίκαιη αξία της μετοχής (στα 7,7 ευρώ) για να συμπεριλάβει 
στην αποτίμηση τα αυξημένα ρίσκα χώρας. Η μετοχή θα κινηθεί αντίστοιχα με τις 
μακροοικονομικές και πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα, επισκιάζοντας τα θετικά στοιχεία 
του τίτλου (ανθεκτική δυναμική κερδών, ισχυρή παραγωγή ταμειακών ροών και γενναιόδωρο 
μέρισμα), σημειώνει η χρηματιστηριακή. 

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Στα 3,4 ευρώ, από 4,9 πριν μειώνει την τιμή-στόχο για την μετοχή της Ελλάκτωρ ΕΛΛΑΚΤΩΡ 
-3,05% η Eurobank Equities σε έκθεση στην οποία διατηρεί την σύσταση Buy.
H χρηματιστηριακή επανεξετάζει το μοντέλο ανάλυσης για την εταιρία με αφορμή τις 
τελευταίες τάσεις σε ενέργεια και στις συμβάσεις παραχώρησης.
Για το 2014 προβλέπει ζημιές 27,1 εκατ. και πωλήσεις 1,43 δισ. Σε ό,τι αφορά το τρέχον έτος η 
Eurobank Equities εκτιμά κέρδη 35,4 εκατ. και έσοδα 1,356 δισ.
Η μετοχή της Ελλάκτωρ ΕΛΛΑΚΤΩΡ -3,05% ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της 19ης 
Ιανουαρίου στα 1,97 ευρώ.

ΑΡΑΙΓ Νέα, υψηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή της Aegean, στα 9,2 από 9,1 ευρώ δίνει η Τράπεζα 
Πειραιώς ΠΕΙΡ +0,77% σε έκθεσή της στην οποία διατηρεί σύσταση "outperform". 
Η τράπεζα εκτιμά ότι η εταιρία θα εμφανίσει ισχυρή χρηματοοικονομική απόδοση το 2015. 
Παρά το ρευστό επιχειρηματικό περιβάλλον, η πρόσφατη υποχώρηση στις πετρελαϊκές τιμές 
αναμένεται να αποτελέσει οδηγό για την αύξηση της κερδοφορίας της. 
Ειδικότερα, η ισχυρή πτώση 46% στα καύσιμα των αεροσκαφών περιορίζει σημαντικά το 
κόστος βάσης της εταιρίας, αν και τη νέα χρονιά αναμένεται να παραμείνουν οι προκλήσεις, με 
τον ανταγωνισμό να ενισχύει αεροσκάφη και δρομολόγια τόσο εντός της χώρας όσο και στις 
διεθνείς αγορές.  Η βασική πρόκληση ωστόσο είναι η ενδεχόμενη αρνητική επίδραση από τις 
πρόσφατες πολιτικές αναταράξεις, στην εισερχόμενη κίνηση. Η τράπεζα ανεβάζει τις 
εκτιμήσεις της για τα κέρδη ανά μετοχή της εταιρίας κατά 3% και 8,5% το 2014 και το 2015 
αντίστοιχα. 

ΤΙΤΚ Στα 18,7 ευρώ, από 16,7 πριν αυξάνει την τιμή-στόχο για την μετοχή του Τιτάνα η Eurobank 
Equities σε έκθεση στην οποία αναβαθμίζει τη σύσταση σε Hold από Sell. Σύμφωνα με την 
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χρηματιστηριακή οι μακροπρόθεσμες προοπτικές της εταιρίας παραμένουν ευνοϊκές, ενώ ο 
ισχυρός ισολογισμός επιτρέπει την περαιτέρω γεωγραφική επέκταση. Σε ό,τι αφορά τα μεγέθη 
του 2014 η χρηματιστηριακή προβλέπει κέρδη 19,5 εκατ. και έσοδα 1,16 δισ.
Για το τρέχον έτος εκτιμά κέρδη 90,8 εκατ. και έσοδα 1,35 δισ. ευρώ. Η μετοχή του Τιτάνα 
ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της 19ης Ιανουαρίου στα 19,6 ευρώ.

ΕΕΕ Σε Neutral από Overweight υποβαθμίζει τη σύσταση για την μετοχή της Coca Cola η JP 
Morgan σε έκθεση με ημερομηνία 19 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τον διεθνή οίκο η υποβάθμιση 
αποδίδεται στην επιδείνωση των μακροοικονομικών συνθηκών σε κρίσιμες για τον όμιλο 
αγορές, όπως εκείνες της Νιγηρίας και της Ρωσίας. Ο διεθνής οίκος υποβαθμίζει κατά 27% 
τις προβλέψεις για τα κέρδη του 2015 και εκτιμά ότι θα ανέλθουν στα 269 εκατ., από 366 εκατ. 
προηγουμένως (παλαιότερη πρόβλεψη). Τα έσοδα εκτιμάται πως θα ανέλθουν στα 6,124 δισ. 
ευρώ. Για το 2014 βλέπει κέρδη 277 εκατ. και έσοδα 6,483 δισ. Σε ό,τι αφορά το μέρισμα, 
προβλέπει πως θα διαμορφωθεί στα 0,35 ευρώ τόσο για την περσινή χρήση όσο και για φέτος.

ΤΕΝΕΡΓ Το πρώτο «πράσινο» φώς αναμένεται να λάβει σήμερα το έργο διαχείρισης απορριμμάτων, 
προϋπολογισμού 160 εκατ. ευρώ, που έχει αναλάβει η ΤΕΡΝΑ ενεργειακή στην Πελοπόννησο. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, η Περιφέρεια σε σημερινή συνεδρίασή της θα ανακηρύξει την 
εισηγμένη εταιρεία σε οριστικό ανάδοχο του project που αφορά στην κατασκευή και διαχείριση 
τριών μονάδων επεξεργασίας και δύο σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων. Σήμερα θα 
αποκτήσει επίσημα υπόσταση και η «Αειφορική Πελοποννήσου Α.Ε.» που θα αποτελεί τον 
ιδιωτικό φορέα σύμπραξης του έργου.

ΕΒΖ Την επέμβαση των Εισαγγελικών αρχών στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας Ελληνική 
Βιομηχανία Ζάχαρης ζήτησαν τευτλοπαραγωγοί, προκειμένου να πληρωθούν από την 
βιομηχανία, που τους οφείλει 18 εκατ. ευρώ.

ΕΚΤ Επαφές με την ΕΚΤ και τον Μάριο Ντράγκι είχε την Τρίτη ο Πρωθυπουργός, ο οποίος 
 χαρακτήρισε τη συνεδρίαση του ΔΣ της Πέμπτης ως ιδιαίτερα σημαντική. Σε δήλωσή του ο 
Αντώνης Σαμαράς τόνισε πως «την Τετάρτη και την Πέμπτη κρίνεται από την ΕΚΤ το θέμα του 
''ELA'', του έκτακτου μηχανισμού παροχής ρευστότητας» και πως «αυτή την ώρα πρωταρχική 
μου μέριμνα είναι η θωράκιση του τραπεζικού συστήματος και της οικονομίας». «Οι 
συμπατριώτες μου όπως με εμπιστεύτηκαν αυτά τα δύσκολα χρόνια να είναι βέβαιοι ότι και 
σήμερα και στις 26 Ιανουαρίου θα κάνουμε ό,τι είναι αναγκαίο για την πατρίδα με σιγουριά, 
χωρίς παχιά λόγια και υπερβολές που αυτή τη στιγμή μόνο κακό κάνουν. Είναι λοιπόν πολλή 
σημαντική αυτή η συνεδρίαση της ΕΚΤ και είναι σημαντικό να υπάρχει σε αυτόν τον τόπο 
σοβαρότητα από όλους».

ΔΝΤ Δημοσιονομική χαλάρωση από τις κυβερνήσεις της Ευρωζώνης ζήτησε εκ νέου, χθες, ο 
επικεφαλής οικονομολόγος του ΔΝΤ, Ολιβιέ Μπλανσάρ. Παρουσιάζοντας τις αναθεωρημένες 
προβλέψεις του Οργανισμού για την παγκόσμια οικονομία, ενόψει και του συμποσίου που 
ξεκινά σήμερα στο Νταβός, ο κ. Μπλανσάρ υποστήριξε ότι «σε επίπεδο νομισματικής 
πολιτικής, θα δούμε τις αποφάσεις, αλλά σε γενικές γραμμές έχουν γίνει όσα μπορούσαν να 
γίνουν, ενώ στη δημοσιονομική πολιτική είναι ξεκάθαρο ότι μπορούν να κάνουν περισσότερα».
Ο κ. Μπλανσάρ επιχείρησε μάλιστα να δικαιολογήσει την άποψή του παρομοιάζοντας την 
Ευρωζώνη με ενιαίο κράτος: Θα είχε δημόσιο χρέος περίπου 70% του ΑΕΠ, πρωτογενώς 
ισοσκελισμένο προϋπολογισμό και απόκλιση σχεδόν 3% του ρυθμού ανάπτυξης από το επίπεδο 
που θα μπορούσε να βρίσκεται. «Οποιοσδήποτε δει τα στοιχεία αυτά, θα πει ότι δικαιολογείται 
κάποια δημοσιονομική επέκταση», υποστήριξε, «αλλά γνωρίζουμε ότι αυτό δεν συμβαίνει 
εξαιτίας θεσμικών περιορισμών και της έλλειψης δημοσιονομικής ένωσης».
Ευρωζώνη 
Η αναλυτική αναφορά στην Ευρωζώνη δικαιολογείται από το περιεχόμενο των αναθεωρήσεων 
στις προβλέψεις του ΔΝΤ. Για τις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρωζώνης οι νεότερες 
εκτιμήσεις είναι χειρότερες των προηγούμενων (Οκτώβριος 2014) τόσο για φέτος όσο και για 
το 2016. Η μεγαλύτερη πτωτική αναθεώρηση των προβλέψεων για την ανάπτυξη (κατά μισή 
ποσοστιαία μονάδα) αφορά την Ιταλία, ενώ η Ισπανία είναι η μόνη από τις μεγάλες οικονομίες 
με ελαφρά βελτίωση των προβλέψεων. Συνολικά στην Ευρωζώνη το ΑΕΠ αναμένεται φέτος να 
αυξηθεί 1,2% και το 2016 κατά 1,4%, έναντι προηγούμενων προβλέψεων για 1,4% και 1,7%, 
αντιστοίχως. Ελαφρά χειρότερες είναι οι νέες προβλέψεις για τις υπόλοιπες αναπτυγμένες 
οικονομίες με μόνη εξαίρεση τις ΗΠΑ, όπου το ΑΕΠ αναμένεται να «τρέξει» με 3,6% φέτος 
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και 3,3% το 2016. Η ανοδική αυτή αναθεώρηση επέτρεψε συνολικά για τις αναπτυγμένες 
οικονομίες οι προβλέψεις να είναι οριακά καλύτερες για φέτος και αμετάβλητες για το 2016.
Κίνα 
Αισθητά χαμηλότερες είναι, αντιθέτως, οι προβλέψεις για τις αναδυόμενες οικονομίες, με 
αποτέλεσμα να κατεβαίνει ο «πήχυς» και για την παγκόσμια ανάπτυξη. Στην Κίνα η 
επιβράδυνση εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί και ο ρυθμός ανάπτυξης θα περιοριστεί στο 6,8% 
φέτος και στο 6,3% το 2016. Στην Ινδία η πτωτική αναθεώρηση είναι οριακή, με αποτέλεσμα 
το ΔΝΤ να εκτιμά ότι το 2016 ο ρυθμός ανάπτυξης θα ξεπεράσει για πρώτη φορά εκείνον στην 
Κίνα. Μεγάλες είναι οι αναθεωρήσεις των προβλέψεων για Ρωσία και Βραζιλία, ως 
αποτέλεσμα της υποχώρησης των διεθνών τιμών στα καύσιμα και τις πρώτες ύλες. Ο κ. 
Μπλανσάρ προειδοποίησε, μάλιστα, ότι μελλοντικά «παγκοσμίως η ανάπτυξη θα είναι 
βραδύτερη», καθώς αυτές που ήταν μέχρι τώρα «ατμομηχανές», δηλαδή οι αναδυόμενες 
οικονομίες, απαιτούν μεγάλες μεταρρυθμίσεις για να διατηρήσουν τους ρυθμούς ανάπτυξης του 
παρελθόντος. Διαφορετική ερμηνεία για την παγκόσμια επιβράδυνση έδωσε ο γενικός 
διευθυντής της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO), Γκάι Ράιντερ, υποστηρίζοντας ότι 
«εφόσον το χαμηλό επίπεδο των μισθών υποχρεώνει τους ανθρώπους να καταναλώνουν 
λιγότερο και οι επενδύσεις παραμένουν χαμηλές, αυτό έχει προφανώς αρνητικό αντίκτυπο στη 
μελλοντική ανάπτυξη». Σύμφωνα με έκθεση της Οργάνωσης που παρουσιάστηκε χθες, από το 
ξέσπασμα της παγκόσμιας κρίσης έχουν χαθεί πάνω από 60 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και 
την προσεχή πενταετία θα χαθούν ακόμα 11 εκατομμύρια. Ο κ. Ράιντερ απέδωσε τη θεαματική 
αύξηση της ανεργίας στις «πολιτικές λιτότητας, που δεν πιστεύω ότι ήταν αναπόφευκτες». 
Εμφανίστηκε επίσης ιδιαίτερα επικριτικός για τις πολιτικούς που τροφοδοτούν την αύξηση των 
ανισοτήτων παγκοσμίως και προέβλεψε ότι τις επόμενες ημέρες στο Νταβός όλοι θα 
συμφωνούν με τις διαπιστώσεις του, αλλά δεν θα κάνουν τίποτε γι' αυτό.

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Στα 315,5 δισ. διαμορφώθηκε το δημόσιο χρέος το τρίτο τρίμηνο του 2014 ή 2 δισ. χαμηλότερα 
έναντι του αμέσως προηγούμενου τριμήνου, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. Θετική κατά 126 εκατ. 
ήταν η επίπτωση από την υποστήριξη των τραπεζών. Ο λόγος είναι ότι οι δεδουλευμένες 
αμοιβές που προκύπτουν από τις εγγυήσεις του διατραπεζικού δανεισμού και του συστήματος 
των ομολογιακών δανείων, καθώς και τα έσοδα από τις προνομιούχες μετοχές ήταν υψηλότερα 
από τις δαπάνες. Ανάλογη ήταν η εικόνα το δεύτερο τρίμηνο του 2012, αλλά και το πρώτο, 
δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του 2014.
Φόροι 
Φόρους ύψους 4,165 δισ. ευρώ πλήρωσαν οι φορολογούμενοι για τα εισοδήματα και την 
περιουσία τους το τρίμηνο Ιουλίου - Σεπτεμβρίου 2014 σύμφωνα με τους τριμηνιαίους μη 
χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς της Γενικής Κυβέρνησης που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ. 
Οι φόροι αυτοί είναι μειωμένοι κατά 625 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 
2014 που είχαν ανέλθει στα 4,79 δισ. ευρώ, μείωση που αποδίδεται στη μη είσπραξη των δύο 
πρώτων δόσεων του ΕΝΦΙΑ. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του 
υπουργείου Οικονομικών, οι φορολογούμενοι θα άρχιζαν να πληρώνουν τον ΕΝΦΙΑ του 2014 
από τον Ιούλιο αλλά λόγω των προβλημάτων και του αλαλούμ που υπήρξε με τα 
εκκαθαριστικά, η πληρωμή του φόρου ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο. Σε σύγκριση με το αντίστοιχο 
τρίμηνο του 2013 οι φόροι στο εισόδημα και την περιουσία μειώθηκαν από 5,338 δισ. ευρώ το 
2013 σε 4,165 δισ. ευρώ το 2014, ενώ ως ποσοστιαία συμμετοχή στα συνολικά έσοδα 
διαμορφώθηκαν σε 20,3% από 22,3% το τρίτο τρίμηνο 2013.
Παραγωγή
Στο ίδιο διάστημα, όμως οι φόροι που επιβλήθηκαν στη παραγωγή και στις εισαγωγές ανήλθαν 
σε 7,266 δισ. ευρώ από 6,086 δισ. ευρώ στο δεύτερο τρίμηνο του 2014 καταγράφοντας αύξηση 
1,2 δισ. ευρώ. Ως ποσοστό επί των συνολικών εσόδων, οι συγκεκριμένοι φόροι εκτοξεύτηκαν 
στο 35,5% από 26,3% που ήταν το τρίτο τρίμηνο του 2013. Συνολικά τα έσοδα διαμορφώθηκαν 
σε 20,49 δισ. ευρώ, ενώ οι δαπάνες σε 20,885 δισ. ευρώ με το πρωτογενές πλεόνασμα 
αντιστοιχεί σε 1,263 δισ. ευρώ. Παράλληλα αμετάβλητοι παρέμειναν το τρίτο τρίμηνο του 2014 
σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2013, οι μισθοί των υπαλλήλων στον ευρύτερο 
δημόσιο τομέα ως μέρος των συνολικών δαπανών.
Αμοιβές
Το τρίτο τρίμηνο πέρυσι το κόστος για τις αμοιβές εξαρτημένης εργασίας παρέμεινε 
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αμετάβλητο σε 5,255 δισ. ευρώ. Ωστόσο, λόγω του περαιτέρω περιορισμού των πρωτογενών 
δαπανών (σε 19,228 δισ. ευρώ από 23,690 δισ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο 2013), οι αμοιβές 
εξαρτημένης εργασίας αυξήθηκαν στο 25,2% των συνολικών δαπανών πέρυσι, από 20,6% το 
2013. Οι δαπάνες για κοινωνικές παροχές παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητες στα 9,482 δισ. 
ευρώ το 2014 από 9,386 δισ. ευρώ το 2013. Αυξήθηκαν όμως ποσοστιαία στο 45,4% των 
συνολικών δαπανών από 36,8% στο τρίτο τρίμηνο του 2013.

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΧΑΛΑΡΩΣΗ Το συνολικό ύψος των ελληνικών ομολόγων που θα μπορούσε να αγοράσει η ΕΚΤ 
ενδεχομένως να είναι 15,9 δισ. ευρώ, εάν το συνολικό πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης είναι 
στα 550 δισ., εκτίμησε χθες ο υπουργός Οικονομικών Γκ. Χαρδούβελης, υποστηρίζοντας όμως 
πως το πρόγραμμα Ντράγκι δεν είναι αρκετό από μόνο του να λύσει το πρόβλημα ρευστότητας 
της οικονομίας και τονίζοντας πως η συμμετοχή της Ελλάδας στο πρόγραμμα της ΕΚΤ δεν 
πρέπει να περιοριστεί με όρους όπως η χαμηλή πιστοληπτική αξιολόγηση. Προειδοποίησε δε 
για τον κίνδυνο εκτροχιασμού της οικονομίας και σοβαρών προβλημάτων ρευστότητας σε 
περίπτωση παρατεταμένων διαβουλεύσεων την επόμενη μέρα, χωρίς ορατό αποτέλεσμα και 
χρόνο ολοκλήρωσης, σε συνδυασμό με μαξιμαλιστικές απαιτήσεις και ενδεχόμενες μονομερείς 
ενέργειες.

FITCH – ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε ενδεχόμενα προβλήματα ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, αναφέρεται δημοσίευμα 
των Financial Times με τίτλο: "Greek banks face fresh liquidity squeeze - Fitch", το οποίο 
επικαλείται έκθεση του οίκου αξιολόγησης μετά το αίτημα δύο ελληνικών τραπεζών για 
προληπτική βοήθεια από τον μηχανισμό ELA. Η πολιτική αβεβαιότητα είναι πιθανό να αυξήσει 
τους κινδύνους για την χρηματοδότηση και την ρευστότητα των τραπεζών ενόψει των εκλογών 
της 25ης Ιανουαρίου, ανέφερε ο οίκος χθες και σημείωσε ότι τα ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα 
είναι καλύτερα προετοιμασμένα για να αντέξουν μια εκροή καταθέσεων σε σχέση με τις 
εκλογές του 2012. Από τα μέσα Δεκεμβρίου, ο οίκος εκτιμά ότι το 2% του συνόλου των 
καταθέσεων του τραπεζικού συστήματος έχουν αποσυρθεί. Ο ρυθμός των αναλήψεων είναι 
πιθανό να επιταχυνθεί πριν και μετά τις εκλογές. Αλλά οι τράπεζες θα αντιμετωπίσουν 
περισσότερη πίεση εάν το πολιτικό ρίσκο παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Η πρόσβαση των 
τραπεζών στις διευκολύνσεις ρευστότητας της ΕΚΤ εξαρτάται από το αν η Ελλάδα θα 
παραμείνει στο διεθνές πρόγραμμα διάσωσης. Μια παρατεταμένη εκλογική διαδικασία και ένα 
αδιέξοδο μεταξύ της νέας ελληνικής κυβέρνησης και της Τρόικας κατά τη διαπραγμάτευση για 
παράταση του μνημονίου δεν είναι στις προσδοκίες μας, αλλά κάτι τέτοιο θ' αυξήσει τις 
πολιτικές αβεβαιότητες και τους κινδύνους για τις τράπεζες, αναφέρει το σημείωμα του οίκου 
αξιολόγησης Fitch.

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Στα 9,5 δισεκ. ευρώ έχει διαμορφωθεί η συνολική «εκροή» ρευστότητας ενώ μόνο την 
Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2015 η εκροή από τις καταθέσεις έφθασε τα 985 εκατ με 1 δισεκ. 
ευρώ και την Τρίτη 20 Ιανουαρίου περίπου 850 εκατ ευρώ. 
Η καθαρή εκροή ρευστότητας λόγω της τρομολαγνείας και κινδυνολογίας έχει φθάσει τις 
τελευταίες 50 ημέρες τα 9,5 δισεκ. που όμως δεν περιλαμβάνουν μόνο το σκέλος της εκροής 
καταθέσεων.
Η εκροή καταθέσεων στις 19 Ιανουαρίου ήταν η μεγαλύτερη που σημειώθηκε το τελευταίο 
διάστημα απέχει από το ρεκόρ εκροής 2,78-3 δισεκ. σε μια μέρα στα μέσα του 2012. 
Σε μηνιαία βάση οι καταθέσεις το 2012 είχαν φθάσει να μειώνονται κατά 12-13 δισεκ. ευρώ. 
Με βάση συγκλίνουσες πληροφορίες οι καταθέσεις από τα 164 δισεκ. υποχώρησαν στα 160 
δισεκ. στο τέλος του 2014 και μέσα στον Ιανουάριο έχουν μειωθεί στα 153-152 δισεκ δηλαδή 
πλησιάζουν τα χαμηλά ετών του 2012 τα 150,55 δισεκ. 
Οι καταθέσεις επανέρχονται στα χαμηλά ετών ενώ σωρευτικά από τα υψηλά του 
Ιανουαρίου του 2010 στα 237,6 δισεκ. ευρώ θα έχουν χαθεί 83,6 με 84 δισεκ. ευρώ. 
Οι εκτιμήσεις των τραπεζών είναι ότι η εκροή των καταθέσεων θα κοπάσει μετά τις εκλογές αν 
η νέα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ξεκαθαρίσει την στρατηγική και υπάρξει συμφωνία με την Τρόικα 
όπως π.χ. μια δίμηνη παράταση μνημονίου. 
Ωστόσο αν υπάρξει επιδείνωση του κλίματος οι εκροές καταθέσεων θα ενταθούν και τότε όλες 
οι τράπεζες θα οδηγηθούν στο ELA στον έκτακτο μηχανισμό ρευστότητας.
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ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
TMHMA ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Α.ΣΑΡΡΗΣ ΑΕΠΕΥ,

Υπεύθυνοι: Σαρρής Δημήτριος, Σαρρής Παναγιώτης.
Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους.  
Ωστόσο τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Ως εκ τούτου, δεν  
παρέχουμε οποιαδήποτε διαβεβαίωση ότι οι παραδοχές και εκτιμήσεις μας είναι οι μόνες σωστές, ή ότι η διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση είναι πλήρης και ακριβής.  
Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση. Κάθε  
επενδυτική απόφαση πρέπει να λαμβάνεται με ίδια κρίση του επενδυτή και να βασίζεται σε προσωπική ενημέρωση και αξιολόγηση του αναλαμβανόμενου  
κινδύνου. Η A. ΣΑΡΡΗΣ ΑΕΠΕΥ δεν παρέχει  συμβουλευτικές υπηρεσίες, παρά μόνον κατόπιν συμφωνίας παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. Τόσο η ΑΕΠΕΥ όσο 
και οι διευθυντές, τα στελέχη και οι εργαζόμενοι σε αυτή δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση απώλεια ή ζημία που μπορεί να προκύψει από 
τη χρήση του παρόντος εντύπου.
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