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Σχέδιο για πολιτική συμφωνία
Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, οι υπουργοί οικονομικών της 

Ευρωζώνης προετοιμάζονται για πολιτική λύση στο Eurogroup 

της Δευτέρας 8/12. Η απάντηση της τρόικας ήρθε, αλλά ημερο-

μηνία επιστροφής δεν υπάρχει ακόμα, δεδομένου ότι ζητούνται 

νέες διευκρινίσεις από την Αθήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Euro2day.gr, το σχέδιο που θα 

τεθεί στο τραπέζι και για το οποίο θα απαιτηθεί η ελληνική συναί-

νεση είναι μια πολιτική συμφωνία επί της αρχής, η οποία θα κάνει 

λόγο για ένταξη στην χώρα μας στον μηχανισμό προληπτικής πί-

στωσης ECCL, αλλά με μια κρίσιμη διαφοροποίηση: θα περιλαμ-

βάνει αυξημένη εποπτεία (enhanced surveillance). Μέσα σε αυτή, 

οι δανειστές θα αποσαφηνίσουν -ίσως μετά τις Γιορτές - ποιος 

ακριβώς θα είναι ο ρόλος του ΔΝΤ καθώς και πώς θα εξασκείται 

η εποπτεία.

Να σημειωθεί ότι οι κανόνες του ECCL είναι σκληροί και αφήνουν 

περιθώριο προληπτικής παρέμβασης στα δημοσιονομικά της 

χώρας που υπάγεται σε αυτόν, όταν διαπιστωθεί η πιθανότητα 

εκτροχιασμού που θέτει κινδύνους για την ευρωζώνη. Όμως, η 

Γερμανία, η ΕΚΤ, αλλά και το ΔΝΤ θέλουν τη λεγόμενη «enhanced 

surveillance», η οποία δεν έχει εφαρμοστεί σε καμία άλλη χώρα 

που έχει κάνει χρήση του ECCL. Με άλλα λόγια το κοστούμι που 

ράβεται για τη χώρα μας θα είναι και πάλι «ειδική περίπτωση». 

Επίσης, ασφαλείς πληροφορίες αναφέρουν ότι η ελληνική κυ-

βέρνηση δέχεται ασφυκτικές πιέσεις ώστε να μη ζητήσει τελικά 

την πρόωρη αποχώρηση από το δανειακό πρόγραμμα του ΔΝΤ. 

Βεβαίως, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, κανένας δεν 

έχει το δικαίωμα να επιβάλει κάτι τέτοιο στην χώρα μας, καθώς η 

Ελλάδα μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση με το ΔΝΤ πρόωρα, 

ακόμα και μονομερώς.

Οι πιέσεις, όμως, ασκούνται και αυτό φάνηκε πως αποδίδει. Ήδη 

κάποιοι στην Ουάσιγκτον τρίβουν τα μάτια τους με την οπισθοχώ-

ρηση της κυβέρνησης σε βασικές κόκκινες γραμμές που είχε ε-

ξαγγείλει το προηγούμενο διάστημα. Η απόφαση της κυβέρνησης 

να βάλει στο τραπέζι μέτρα όπως η αύξηση του ΦΠΑ στη διαμονή 

των ξενοδοχείων προκάλεσε εντύπωση σε ορισμένους κύκλους 

των Βρυξελλών. Ανώτατος αξιωματούχος αναρωτήθηκε πώς 

είναι δυνατόν να προτείνουμε αύξηση του ΦΠΑ στον τουρισμό, 

επιβαρύνοντας ένα κλάδο που έχει δείξει ανάκαμψη. Αντιφάσεις 

ωστόσο όπως αυτή ίσως εξηγούνται από το γεγονός πως υπάρχει 

ζήτημα ασυνεννοησίας όχι μόνο μεταξύ κυβέρνησης-δανειστών, 

αλλά και στους κόλπους της τρόικας.

Ο Επίτροπος Πιέρ Μοσκοβισί έχει λάβει εντολή από τον Ζαν-

Κλοντ Γιούνκερ να χειριστεί πολιτικά το θέμα με λεπτότητα, η 

οποία δεν συγκρούεται ευθέως με τα συμφέροντα της κυβέρνη-

σης Σαμαρά. Αυτό όμως δεν φαίνεται να πτοεί τους Γερμανούς 

που αξιοποιώντας τη χαοτική κατάσταση στην οποία βρίσκεται 

ακόμα η Κομισιόν, ετοιμάζονται να ηγηθούν του επόμενου 

Eurogroup κατηγορώντας μάλιστα πίσω από τις κλειστές πόρτες 

τις Βρυξέλλες για «φιλική στάση» προς τη χώρα μας.

Όσο για την παράταση, το EuroWorking Group ετοιμάζει σχέδιο 

για έξι μήνες με προοπτική για ένα ακόμα εξάμηνο (6+6). Η επιμο-

νή της κυβέρνησης όμως για τεχνική παράταση δύο-τριών μηνών 

μπορεί να βρει τους υπουργούς οικονομικών σύμφωνους, αλλά 

με κάποιες απορίες. Οι ίδιοι θεωρούν ότι μια μικρή παράταση 

θα έβλαπτε τα συμφέροντα της κυβέρνησης Σαμαρά καθώς θα 

κληθεί να περάσει από τη Βουλή δύσκολα μέτρα τη στιγμή που θα 

ψάχνει 180 ψήφους για να εκλέξει Πρόεδρο της Δημοκρατίας. 

Απορούν λοιπόν γιατί εμείς οι ίδιοι ζητούμε τόσο μικρή παράταση.

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ: Λίγους μήνες μετά 

την ψήφιση του πρώτου πακέτου μέτρων, η 

κυβέρνηση σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ έχει 

δρομολογήσει δύο ακόμη πακέτα μεταρρυθ-

μίσεων. Με βάση τα όσα αναφέρονται στο e-

mail που έστειλε η ελληνική πλευρά, το τρίτο 

πακέτο μεταρρυθμίσεων περιλαμβάνει τους 

τομείς της εκπαίδευσης, της γεωργίας, της 

αλιείας και του real estate. Η προετοιμασία 

θα ξεκινήσει πριν από το τέλος του Απριλίου, 

ώστε να ξεκινήσει η υλοποίηση του νέου 

πλαισίου μέχρι τον Ιούλιο του 2015. Περί τα 

τέλη Ιουνίου δεσμεύεται με το e-mail Χαρ-

δούβελη, η Κυβέρνηση ότι θα είναι έτοιμη 

να υιοθετήσει τη σχετική νομοθεσία για την 

εργαλειοθήκη Νο2 και ειδικά τη δεύτερη φά-

ση της που αφορά στο χονδρικό εμπόριο, τις 

τηλεπικοινωνίες, το ηλεκτρονικό εμπόριο και 

τομείς της μεταποίησης.

ΕΦΟΡΙΑ: Ένα από τα μέτρα που προτάθηκαν 

στην τρόικα είναι 100% επιλογή του υπουργεί-

ου Οικονομικών. Είναι η καθιέρωση κινήτρων 

για τη συλλογή αποδείξεων, υπό μορφή κλη-

ρώσεων χρηματικών ποσών σε μηνιαία βάση. 

Το σχέδιο επανέρχεται για δεύτερη φορά 

φέτος και, σύμφωνα με ορισμένες πηγές, σχε-

διάζεται πιλοτική εφαρμογή ακόμα και από τα 

Χριστούγεννα. Σε κάθε περίπτωση θεωρείται 

βέβαιο ότι το 2015, τελειώνει το αποτυχημένο 

πείραμα της συλλογής αποδείξεων (10% του 

εισοδήματος από μισθωτούς και συνταξιού-

χους για να κατοχυρώσουν το αφορολόγητο 

μέσω tax credit). Βασική παράμετρος του 

νέου μέτρου είναι η κοινοποίηση του αριθμού 

της απόδειξης από το φορολογούμενο στη 

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, ώστε 

να μπορεί να μπει στην κληρωτίδα. Στη συνέ-

χεια, σε μηνιαία βάση θα γίνονται κληρώσεις 

χρηματικών ποσών. Ο πήχης προς το παρόν 

κρατιέται χαμηλά. «Θα πρέπει να δούμε τη 

δημοσιονομική επίπτωση, στην αρχή θα είμα-

στε μετρημένοι με κληρώσεις100, 200, 500, 

1.000, 5.000 και 10.000 ευρώ και όσο αυξάνε-

ται ο κουμπαράς των πρόσθετων εισπράξεων 

από ΦΠΑ θα αυξάνονται και τα ποσά που θα 

επιστρέφονται στους φορολογούμενους», 

αναφέρει κορυφαίο στέλεχος του υπουργείου 

Οικονομικών. Πηγές της ΓΓΔΕ συμπληρώνουν 

στο ίδιο μήκος κύματος, ότι στην πλήρη εφαρ-

μογή του μέτρου θα μπορούσαν να επιστρέ-

φονται, μέσω κληρώσεων στους φορολογού-

μενους, έως και 40% των έξτρα εισπράξεων.

Κόντρα στην τρέχουσα ειδησεογραφία 

συνεχίζει να κινείται ο Γενικός Δείκτης, 

καθώς χθες (3/12) συμπληρώθηκε τέταρ-

τη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση. Η 

αγορά εκτιμά ότι θα βρεθεί πολιτική λύση 

στις διαπραγματεύσεις με την τρόικα, 

όμως σε μια τέτοια περίπτωση ιδιαίτερα 

κρίσιμη θα είναι η μέρα όπου θα ανακοι-

νωθεί, επίσημα, η επίτευξη συμφωνίας. 

Από εκεί και πέρα, το χθεσινό κλείσιμο 

του Δείκτη είναι το υψηλότερο των τελευ-

ταίων δύο μηνών (περίπου). Εμβρόντητοι 

παρακολουθούν οι περισσότεροι από 

τους εγχώριους παράγοντες της αγοράς 

και η «ερώτηση του εκατομμυρίου» είναι 

«ποιος από τους παράγοντες που οδήγη-

σαν την αγορά σε σημαντικά χαμηλότε-

ρα επίπεδα, έχει αναστραφεί;». Αντίθετα, 

οι περισσότερο συντηρητικοί συνεχίζουν 

να υποστηρίζουν ότι η τελευταία ανο-

δική κίνηση αποσκοπεί σε δημιουργία 

«ανοδικού μαξιλαριού» πριν επιστρέψει 

δριμύτερη η επιφυλακτικότητα στο Χ.Α., 

με φόντο τις πολιτικές εξελίξεις. Να επι-

σημανθεί ότι τουλάχιστον μερικές από 

τις θεωρούμενες δεικτοβαρείς μετοχές, 

έχουν σημειώσει διόλου ευκαταφρόνητα 

κέρδη στις τελευταίες συνεδριάσεις, 

έστω και αν ο τζίρος παρέμεινε χαμηλό-

τερα από το ψυχολογικό όριο των 100 

εκατ. ευρώ. 
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Δείκτης Τιμή Μεταβολή

Γενικός Δείκτης 1.008,03 1,68%

FTSE 327,57 1,75%

FTSEM 874,51 -0,31%

Δείκτης Τραπεζών 130,09 3,39%

Μετοχές με άνοδο 60

Μετοχές με πτώση 37

Μετοχές αμετάβλητες 20

*Απο τις μετοχές που έκαναν πράξεις

Αξία συναλλαγών (σε ευρώ)

95.216.795

Όγκος συναλλαγών (μετοχές)

92.792.594


