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Σε τακτική αντεπιθέσεων 
η κυβέρνηση για την παράταση
Τεχνικού ή μη τεχνικού χαρακτήρα, η Ελλάδα είναι σχεδόν 

βέβαιο ότι οδηγείται σε παράταση του ευρωπαϊκού προγράμμα-

τος που λήγει στις 31/12/2014. Ο υπουργός Οικονομικών Γκίκας 

Χαρδούβελης, ο οποίος επρόκειτο να στείλει χθες ένα απαντη-

τικό e-mail στην τρόικα με διευκρινίσεις επί των παρατηρήσεων 

των πιστωτών, ποτέ δεν πάτησε το «send» στον υπολογιστή του.

Αυτό έγινε, σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, για δύο λόγους. 

Η χθεσινή συζήτηση στο EuroWorkingGroup ανέδειξε μια 

ομάδα χωρών που ζήτησαν «μεγάλη παράταση του προγράμ-

ματος», την ώρα που η γραμμή του ελληνικού υπουργείου 

Οικονομικών είναι πως «συζητάμε μόνο μια τεχνική παράταση 

που δεν μπορεί να είναι παραπάνω από κάποιων εβδομάδων». 

Επιπλέον το ΔΝΤ μάλλον δεν βιάζεται καθόλου να επιστρέψει 

στην Αθήνα. 

Τα μηνύματα που έχει λάβει η ελληνική πλευρά από το ΔΝΤ 

μπορεί να μην ερμηνεύονται εύκολα όσον αφορά τη σκοπιμό-

τητά τους, είναι όμως σαφή. Αυτή τη φορά, το ΔΝΤ τα θέλει 

όλα, αδιαφορώντας για τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα. 

Με δεδομένο ότι η ελληνική πλευρά έχει κάνει ήδη αρκετές 

υποχωρήσεις με κορυφαία την αποδοχή αύξησης του ΦΠΑ 

στα ξενοδοχεία από το 6,5% στο 13%, η μπάλα βρίσκεται στο 

γήπεδο του ΔΝΤ. Αν θέλει να… σκοράρει με συμφωνία, βάζει 

λίγο νερό στο κρασί του και η αξιολόγηση κλείνει άμεσα. Από τη 

συνεδρίαση του EuroWorking Group φάνηκε ότι η πλευρά της 

Κομισιόν είναι αυτή που επιδιώκει ολοκλήρωση της διαπραγμά-

τευσης έστω και στο παρά πέντε. Το EwG διατύπωσε «έντονη 

προτροπή» για συμφωνία επί της αξιολόγησης έως τις 14 Δε-

κεμβρίου. Το σενάριο συμφωνίας έως τις 8 Δεκεμβρίου, όμως, 

έχει ενταφιαστεί. 

Με τα μέχρι σήμερα δεδομένα και το σενάριο της 14ης Δεκεμ-

βρίου φαίνεται να μένει στις καλένδες. Στο προσκήνιο πλέον 

βγαίνει ένα άλλο σενάριο, το οποίο περιλαμβάνει και πολιτικές 

εξελίξεις. Η δήλωση του Ευ. Βενιζέλου, σύμφωνα με την οποία 

«οι αναγκαίες εγγυήσεις θα δοθούν εφόσον υπάρχει η βούλη-

ση του ελληνικού λαού», στήνει το σκηνικό για ένα διαφορετικό 

αφήγημα στις διαπραγματεύσεις με την τρόικα, ιδίως αν συνδυ-

αστεί με τις πληροφορίες που φέρουν την κυβέρνηση να επι-

σπεύδει τις διαδικασίες εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας.

Στο σενάριο αυτό, η διαπραγμάτευση με την τρόικα παραμένει 

ανοιχτή, η Ελλάδα παίρνει παράταση -κατά πάσα πιθανότητα 

εξάμηνη- στο υφιστάμενο πρόγραμμα, οι διαδικασίες εκλογής 

Προέδρου ξεκινούν στις 12 Ιανουαρίου. Αν εκλεγεί Πρόεδρος, 

τότε η συζήτηση με την τρόικα θα είναι μάλλον πιο εύκολη για 

την κυβέρνηση. Στο μεταξύ, βέβαια, η Ελλάδα δεν παίρνει 

καμία δόση – ούτε από το ΔΝΤ ούτε από τον ESM- αλλά οι 

τράπεζες θα είναι καλυμμένες. Ευτυχώς, οι πρώτες «ισχυρές» 

λήξεις ομολόγων -κοντά στα 4-5 δισ. ευρώ- έρχονται τον Μάρ-

τιο, οπότε έως τότε δεν χρειάζονται κεφάλαια. Αν, βέβαια, δεν 

βγει Πρόεδρος, η επόμενη κυβέρνηση θα κληθεί να βγάλει τα 

κάστανα από τη φωτιά...

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ: Στον υπολογισμό των εισφο-

ρών σε ελεύθερους επαγγελματίες και πιθανόν 

αυτοαπασχολούμενους με βάση τον τζίρο, 

δηλαδή το πραγματικό τους εισόδημα, και όχι 

βάσει ασφαλιστικών κατηγοριών φαίνεται πως 

συμφωνούν κυβέρνηση και τρόικα. Σύμφωνα 

με πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης προς 

την τρόικα, έχει συμφωνηθεί επί της αρχής η 

αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των εισφο-

ρών στους αυτοαπασχολούμενους. Το μέτρο 

θα εφαρμοστεί σε πλήρη εξέλιξη το 2017, όταν 

θα έχει ολοκληρωθεί και η ενιαία πλατφόρμα 

είσπραξης εισφορών - φόρων από τις εφορίες. 

Ειδικοί της κοινωνικής ασφάλισης επισημαί-

νουν πως πρόκειται για θεμελιώδη αλλαγή στο 

σύστημα ασφάλισης των ελεύθερων επαγγελ-

ματιών. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, η 

τρόικα συμφωνεί με την πρόταση και αναμένει 

από το υπουργείο Εργασίας την κατάρτιση ολο-

κληρωμένου σχεδίου. Και αυτό γιατί η εξατο-

μίκευση των εισφορών μετατρέπει το σύστημα 

από αναδιανεμητικό σε κεφαλαιοποιητικό, δη-

λαδή οι συντάξεις γίνονται «ατομικές» καθώς 

θα προκύπτουν από τις εισφορές του καθενός. 

Σε ένα τέτοιο πιθανό ενδεχόμενο, θα πρέπει να 

υπάρξει ειδική μέριμνα για τον κλάδο υγείας, 

ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξει πρόβλεψη για 

ένα ελάχιστο ασφάλιστρο, που θα αποτελεί τη 

βάση για κάθε ασφαλισμένο.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ: Σημαντικές αλλαγές 

στη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών 

προς το Δημόσιο ετοιμάζεται να φέρει η κυ-

βέρνηση μέσω του νομοσχεδίου σκούπα που 

θα περιλαμβάνει όλες τις προαπαιτούμενες 

ενέργειες για την ολοκλήρωση της τελευταίας 

αξιολόγησης του υφιστάμενου προγράμματος. 

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο πρόεδρος του 

ΠΑΣΟΚ και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, κ. 

Ευ. Βενιζέλος, δεν θα διαγράφεται πλέον ως 

και το 100% των προσαυξήσεων και των προ-

στίμων, αλλά η επιχείρηση που υπάγεται στη 

ρύθμιση θα καλείται να εξοφλήσει την αρχική 

οφειλή συν ένα λογικό επιτόκιο όπως χαρακτη-

ριστικά ανέφερε ο κ. Βενιζέλος. Επιπρόσθετα, 

η κυβέρνηση έχει αποδεχθεί, όπως όλα δεί-

χνουν, την απαίτηση της τρόικας να δημιουργη-

θεί ένας μηχανισμός ελέγχου για τις εταιρείες 

που αιτούνται την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξι-

πρόθεσμων οφειλών προς εφορία και ταμεία. 

Το μέτρο θα ισχύει για τις εταιρείες με υψηλά 

ληξιπρόθεσμα χρέη και θα πιστοποιεί ότι υπάρ-

χει ανάγκη ένταξης σε καθεστώς ρύθμισης.

Μετά την προχθεσινή, πτωτική συνε-

δρίαση, χθες (5/12) από την αρχή της 

συνεδρίασης οι αγοραστές «σήκωσαν 

μαστίγιο» και δεν άφησαν περιθώρια 

αμφιβολιών για το τελικό πρόσημο του 

Δείκτη, ο οποίος κινήθηκε μόνιμα με 

θετικό πρόσημο και έκλεισε στο υψη-

λό ημέρας, ενώ στο υψηλό ημέρας 

έκλεισαν και 8 μετοχές του «25άρη».

Όλες οι τελευταίες συνεδριάσεις 

επιβεβαιώνουν ότι η μεταβλητότητα 

στο Χ.Α., ήλθε και θα μείνει και η 

ημερήσια τάση θα συνεχίσει να εξαρ-

τάται από τις διαθέσεις των εγχώριων 

παικτών που θα ήθελαν καλύτερες 

αποτιμήσεις, εν όψει τέλους χρόνου 

και από την ημερήσια ειδησεογραφία 

που θα αναφέρεται στις πολιτικές ε-

ξελίξεις και την πιθανή,  ή όχι, εκλογή 

Προέδρου της Δημοκρατίας από την 

παρούσα Βουλή.

Στα χαρακτηριστικά της χθεσινής 

συνεδρίασης η ικανοποιητική τελική 

εικόνα με 104 ανοδικές μετοχές ένα-

ντι 15 πτωτικών (34 τίτλοι τερμάτισαν 

τη συνεδρίαση με κέρδη μεγαλύτερα 

του 7%) και η αξιοπρόσεκτη αύξη-

ση του τζίρου (ο υψηλότερος των 

τελευταίων 8 συνεδριάσεων). Ο Γε-

νικός Δείκτης έκλεισε σε νέα υψηλά 

διμήνου, με το αμέσως υψηλότερο 

κλείσιμο να έχει σημειωθεί στις 6/10 

(1.035,43 μονάδες). Τα ενθαρρυντικά 

μηνύματα συνεχίστηκαν και από την 

αγορά ομολόγων, με την απόδοση 

του ελληνικού 10ετούς να υποχωρεί 

στο 7,06%.
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Δείκτης Τιμή Μεταβολή

Γενικός Δείκτης 1.032,98 4,14%

FTSE 335,01 4,15%

FTSEM 913,60 5,61%

Δείκτης Τραπεζών 131,11 5,06%

Μετοχές με άνοδο 104

Μετοχές με πτώση 15

Μετοχές αμετάβλητες 12

*Απο τις μετοχές που έκαναν πράξεις

Αξία συναλλαγών (σε ευρώ)

104.018.754

Όγκος συναλλαγών (μετοχές)

69.189.469


