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Πού θα κριθεί το κυβερνητικό πλάνο
Στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης θα περίμενε 

κανείς ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας να ακούσει πώς θα χρη-

ματοδοτηθούν οι προεκλογικές εξαγγελίες που μετεξελίχθηκαν 

σχεδόν ακέραιες σε προγραμματικές δηλώσεις. Παρ’ όλα αυτά, ο 

πρωθυπουργός επέλεξε να στείλει μηνύματα στους δανειστές ότι 

επιμένει σε πρόγραμμα–γέφυρα που θα οδηγήσει σε νέο Συμβό-

λαιο τον Ιούνιο και βέβαια στη μη παράταση του μνημονίου.

Στο θέμα της δίμηνης παράτασης, η άποψη που έχει εκφραστεί α-

πό τον τέως υπουργό Οικονομικών, Γκ. Χαρδούβελη, αναδεικνύει 

μια εντελώς διαφορετική διάσταση. Σε αυτή δεν υπάρχουν οι μι-

κροπολιτικές σκοπιμότητες που επικαλέστηκε ο πρωθυπουργός, 

αλλά τα δεδομένα των ταμειακών διαθεσίμων και των ανελαστι-

κών υποχρεώσεων του κράτους έως τον Μάρτιο. Το γεγονός ότι 

το ταμείο είναι μείον δεν αμφισβητείται από κανέναν, όπως επίσης 

και ότι έως τον Μάρτιο η Ελλάδα έχει υποχρεώσεις της τάξεως 

των 7 δισ. ευρώ σε τόκους και χρεολύσια. Γι’ αυτό έλεγε ο κ. Χαρ-

δούβελης η Ελλάδα επέμεινε σε δίμηνη παράταση και όχι σε εξά-

μηνη, διότι χωρίς τα 7,2 δισ. ευρώ της δόσης, μέχρι το καλοκαίρι 

το ταμείο δεν αντέχει.

Εδώ λοιπόν εντοπίζεται ίσως το «κενό» των προγραμματικών δη-

λώσεων. Οι εταίροι απορρίπτουν -μέχρι σήμερα τουλάχιστον- το 

πρόγραμμα-γέφυρα, απορρίπτουν την επιστροφή του 1,9 δισ. 

ευρώ από τα κέρδη ελληνικών ομολόγων της ΕΚΤ, απορρίπτουν 

αύξηση του στοκ εντόκων γραμματίων από τα 15 δισ. ευρώ και 

επιπλέον ο Μ. Ντράγκι έβαλε στο τραπέζι ήδη το μπαζούκας της 

ρευστότητας προς την Ελλάδα.

Από τις προγραμματικές δηλώσεις απουσίαζαν τα μέτρα άμεσης 

ανάταξης των φορολογικών εσόδων που θα γεμίσουν τα άδεια 

ταμεία δίνοντας στην Ελλάδα περιθώριο ελιγμών. Να μπορέσει, 

δηλαδή, χωρίς τα 7,2 δισ. ευρώ να φτάσει έως το καλοκαίρι. Τα 

φορολογικά μέτρα που παρουσιάστηκαν, ακόμα και αν εφαρμο-

στούν με απόλυτη συνέπεια, δεν μπορούν να αποδώσουν άμεσα. 

Οι υψηλοί φορολογικοί συντελεστές, που θα χτυπήσουν την οικο-

νομική ελίτ και τους ευκατάστατους, αλλά φοροφυγάδες ελεύθε-

ρους επαγγελματίες, τους οποίους φωτογράφισε ο κ. Τσίπρας, 

στην καλύτερη περίπτωση θα εφαρμοστούν στα εισοδήματα του 

2015 και θα αποδώσουν το 2016. Το πιθανότερο μάλιστα είναι 

πως τα έξτρα έσοδα θα πρέπει να χρηματοδοτήσουν την επανα-

φορά του αφορολογήτου ορίου των 12.000 ευρώ για όλους.

Το περιουσιολόγιο, μέχρι να στηθεί και να αποδώσει καρπούς, 

θέλει επίσης χρόνο, όπως και οι έλεγχοι στους έχοντες και κατέ-

χοντες. Οι δύο δόσεις του ΕΝΦΙΑ, για τις οποίες ο πρωθυπουργός 

απηύθυνε έκκληση να πληρωθούν από τους πολίτες, θα κλείσουν 

τρύπες του προϋπολογισμού του 2014. Παράλληλα, η κατάργηση 

του ΕΝΦΙΑ από το 2015 και η αντικατάστασή του από Φόρο Μεγά-

λης Ακίνητης Περιουσίας, αν υποθέσουμε ότι επίσης ισχύουν οι 

προεκλογικές δεσμεύσεις για μείωση του βάρους στη φορολογία 

ακινήτων κατά 2 δισ. ευρώ, θα επιβαρύνουν δημοσιονομικά την 

κατάσταση.

Από τα φορομέτρα, λοιπόν, για αύξηση των εσόδων, μένουν επί 

της ουσίας η πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων και καπνού 

που μπορεί να δώσει, σύμφωνα με την κυβέρνηση, 1,5 δισ. ευρώ 

το χρόνο. Και παράλληλα θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί η 13η 

σύνταξη στους συνταξιούχους κάτω των 700 ευρώ από τα ερχό-

μενα Χριστούγεννα, η «νεκρανάσταση» της ΕΡΤ και όλες οι άλλες 

παροχές. Αν δεν αλλάξουν καταλυτικά βασικές παραδοχές στην 

εξίσωση, όπως τα πρωτογενή πλεονάσματα και οι δαπάνες εξυπη-

ρέτησης του χρέους, δεν βγαίνει. Εκτός κι αν αλλάξουν σε πείσμα 

όσων βλέπουν σύγκρουση με την Ευρώπη, δημοψηφίσματα, 

εκλογές και άλλα.

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: «Το τέλος της κρίσης 

δεν θα έρθει αν πούμε ένα ακόμα “ναι” στο 

πρόγραμμα. Αν το φάρμακο ήταν πικρό, 

αλλά αποτελεσματικό, θα το παίρναμε. Το 

φάρμακο όμως είναι τοξικό και αυτό το ξέρει 

και ο θεράπων γιατρός, αλλά δεν αλλάζει 

γιατί έχει δεσμεύσεις», δήλωσε ο υπουργός 

Οικονομίας, Γιάνης Βαρουφάκης, μιλώντας 

στη Βουλή. «Το πρόγραμμα προσαρμογής ή-

ταν καταδικασμένο να αποτύχει», σημείωσε. 

«Ήταν “τοξική φαντασίωση” οι πανηγυρισμοί 

για το τεράστιο δάνειο που πήραμε». Ση-

μείωσε ότι το δάνειο που πήραμε επέτρεψε 

στις ευρωπαϊκές τράπεζες το 2010-2011 να 

πουλήσουν τα ελληνικά ομόλογα στην ονο-

μαστική τιμή. «Το μόνο που ζητάμε είναι να 

ακουστούν οι απόψεις μας. Πριν καλά-καλά 

ορκιστούμε μας έβαλαν το μαχαίρι στο λαιμό 

“Υπογράψτε ή…”. Ούτε θα σκίσουμε το ισχύ-

ον πρόγραμμα ούτε εσείς θα απαιτήσετε την 

πιστή εφαρμογή, είναι η γραμμή σύμφωνα 

με τον υπουργό. «Όπως συμβαίνει σε όλες 

τις περιπτώσεις, χρειάζεται μια περίοδος 

συζητήσεων (γι’ αυτό ζητάμε το πρόγραμ-

μα-γέφυρα) για να γίνει η νέα συμφωνία. Σε 

αυτό το διάστημα εμείς δεσμευόμαστε ότι 

δεν θα κάνουμε καμία κίνηση για τη μείωση 

του πρωτογενούς πλεονάσματος κάτω από 

το 1,5% του ΑΕΠ, θα προχωρήσουμε με τη 

βοήθεια του ΟΟΣΑ σχέδιο εκτεταμένων με-

ταρρυθμίσεων. Το 70% των μεταρρυθμίσεων 

που υπάρχουν στο μνημόνιο μπορούμε να 

το εφαρμόσουμε, σε αναστολή ή αφαίρεση 

το 30% αυτών που θεωρούμε απαράδεκτες. 

Τρόικα τέλος. Σε αυτό συμφωνούν όλοι. 

Μετά το πρόγραμμα-γέφυρα θα συμφωνή-

σουμε για το νέο πρόγραμμα». Στόχος μας 

στο Eurogroup είναι το συμφέρον όχι μόνο 

του μέσου Έλληνα, αλλά και του μέσου Ευ-

ρωπαίου. Σε αυτό θα προσέλθω με τις εξής 

σκέψεις, ότι εκπροσωπώ το 100% του λαού. 

Θα έχω κατά νου τις προτροπές να μην κάνω 

πίσω, αλλά και την ανάγκη να βρεθεί μια 

λύση». Από την πλευρά του, ο Β. Σόιμπλε σε 

δηλώσεις του στο Reuters ανέφερε ότι, αν 

η Ελλάδα θέλει να συμφωνήσουμε σε ένα 

πρόγραμμα-γέφυρα, τότε θα χρειαστεί ένα 

πρόγραμμα. Πρόσθεσε πως τα πράγματα 

θα είναι δύσκολα για την Ελλάδα χωρίς 

πρόγραμμα. «Δεν έχω ακόμη καταλάβει πώς 

η νέα κυβέρνηση θα αντιμετωπίσει τα προ-

βλήματά της», τόνισε ο Γερμανός υπουργός 

Οικονομικών.

Kανείς δεν έδειξε να αιφνιδιάζεται 

με τα όσα συνέβησαν χθες 9/2 στην 

αγορά, καθώς δεν ήταν λίγα αυτά που 

μεσολάβησαν μετά τη συνεδρίαση της 

Παρασκευής 6/2 έως και χθες (υπο-

βάθμιση από τη Standard & Poor’s, υπό 

αναθεώρηση η αξιολόγηση της Ελλάδας 

από τη Moody’s, δηλώσεις Γκρίνσπαν 

περί Grexit, σχέδια εκτάκτου ανάγκης 

από τη Βρετανία, προειδοποιήσεις από 

Γιούνκερ, εκθέσεις ξένων οίκων). Σύμ-

φωνα με πληροφορίες, τα ξένα χαρτοφυ-

λάκια έμειναν σε ρόλο του θεατή, προχω-

ρώντας σε μερική ανακωχή πωλήσεων 

και τηρώντας στάση αναμονής, η οποία 

δεν αποκλείεται να διατηρηθεί μέχρι τις 

16/2, με σημεία - κλειδιά τις ημερομηνίες 

11, 12 και 16/2. Κάποιοι ξένοι, περισσό-

τερο «υπομονετικοί» δεν αποκλείεται να 

περιμένουν και μέχρι τέλος του μήνα, 

για να διαπιστώσουν την πορεία την τα-

μειακών διαθεσίμων της χώρας.  Η λήξη 

της συνεδρίασης βρήκε στο ταμπλό του 

FTSE2-5, τον τίτλο της ΔΕΗ να διασώζε-

ται με οριακά θετικό πρόσημο (+0,58%) 

και αμετάβλητο τον τίτλο της Τιτάν. Οι με-

γαλύτερες ημερήσιες απώλειες για Τρά-

πεζα Πειραιώς (-14,05%) και ΕΛΛΑΚΤΩΡ 

(-11,06%), ενώ με απώλειες μεγαλύτερες 

του 9% ακολούθησαν οι Εθνική, ΓΕΚ 

ΤΕΡΝΑ και Eurobank. 
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Δείκτης Τιμή Μεταβολή

Γενικός Δείκτης 765,22 -4,75%

FTSE 226,17 -5,79%

FTSEM 805,38 -2,54%

Δείκτης Τραπεζών 603,06 -9,81%

Μετοχές με άνοδο 23

Μετοχές με πτώση 91

Μετοχές αμετάβλητες 17

*Απο τις μετοχές που έκαναν πράξεις

Αξία συναλλαγών (σε ευρώ)

84.967.689

Όγκος συναλλαγών (μετοχές)

157.648.281


