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Η Μεγάλη Εβδομάδα της ρευστότητας
Στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους επικρατεί ανακούφιση: βγή-

κε ο μήνας, τα λεφτά για την πληρωμή μισθών και συντάξεων 

είναι στη θέση τους. Όμως, γι’ αυτό είχε προηγηθεί ένας πραγ-

ματικός μαραθώνιος. Τα120 εκατ. ευρώ του ΟΑΕΔ έβαλαν το 

χεράκι τους, όπως και τα 80 εκατ. ευρώ της Περιφέρειας Αττι-

κής, όπως άλλωστε και το «σκούπισμα» στα ταμειακά διαθέσιμα 

ΔΕΚΟ (Αττικό Μετρό και ΕΥΔΑΠ σύμφωνα με πληροφορίες) 

και τα «ψιλά» της ρύθμισης-εξπρές για ληξιπρόθεσμες οφειλές 

(πάνω από 120 εκατ. ευρώ).

Τα ζόρια όμως δεν τελείωσαν. Επόμενο κρίσιμο ορόσημο, αυτό 

της 8ης Απριλίου, όταν σύμφωνα με πληροφορίες ο ΟΔΔΗΧ θα 

διενεργήσει δημοπρασία εντόκων γραμματίων για το «ρολάρι-

σμα» τίτλων που λήγουν στις 14 Απριλίου. Το ύψος τους φτάνει 

το 1,4 δισ. ευρώ. Το πρόβλημα; Ποσοστό κοντά στο 50% ή 700 

εκατ. ευρώ είχαν καλυφθεί στην αντίστοιχη δημοπρασία από 

ξένους, οι οποίοι τώρα είναι «άφαντοι» και οι ελληνικές τράπε-

ζες είναι νομικά δεσμευμένες από την ΕΚΤ να μην αυξήσουν 

την έκθεσή τους σε ελληνικό κρατικό χρέος.

Είναι απολύτως σαφές, λοιπόν, ότι αν δεν κλείσει συμφωνία με 

τους εταίρους, αργά ή γρήγορα η χώρα θα βρεθεί σε ταμειακό 

αδιέξοδο. Η συμφωνία με τους εταίρους και η σταδιακή αποδέ-

σμευση των κεφαλαίων, που μπορούν να φτάσουν έως και τα 4,9 

δισ. ευρώ (1,9 δισ. ευρώ από τα κέρδη ομολόγων της ΕΚΤ, 1,8 δισ. 

ευρώ από την τελευταία ευρωπαϊκή δόση του παλαιού προγράμ-

ματος και 1,2 δισ. ευρώ που διεκδικεί το ΤΧΣ από τον EFSF) είναι 

καθοριστική. Και στο σημείο αυτό έρχεται το επίσης καθοριστικό 

ερώτημα. Μια συμφωνία η οποία θα ικανοποιεί τους εταίρους για 

να αποδεσμευθούν κεφάλαια στήριξης, θα περάσει και, αν ναι, 

πόσο δύσκολα από το ελληνικό κοινοβούλιο;

Υπό αυτή την ασφυκτική πίεση, στο Μέγαρο Μαξίμου κρατούν 

επτασφράγιστο μυστικό τη λίστα των μεταρρυθμίσεων που 

θα καταθέσουν στους εταίρους μέχρι τη Δευτέρα 30/3, όπως 

έχει δεσμευτεί ο Αλέξης Τσίπρας στον πρόεδρο της Κομισιόν, 

Ζαν Κλοντ Γιούνγκερ. 

Σύμφωνα με το πλάνο που έχουν καταστρώσει στην κυβέρνη-

ση, αμέσως μετά την κατάθεσή της, θα πρέπει να συγκληθεί το 

Euro Working Group και στη συνέχεια το Eurogroup, ώστε -αν 

δεν προκύψει κάτι απρόοπτο- να δοθεί το πράσινο φως για την 

εκταμίευση χρημάτων.

Ο συγκεκριμένος κατάλογος, διαμηνύουν οι ίδιες πηγές, δεν 

θα περιλαμβάνει υφεσιακά μέτρα, «πολύ περισσότερο δεν 

περιλαμβάνει μέτρα περικοπής συντάξεων και μισθών, καθώς 

και μέτρα περαιτέρω απορρύθμισης της αγοράς εργασίας», 

διαμηνύουν από την κυβέρνηση. Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν 

ότι το ελληνικό σχέδιο θα βασίζεται σε διαρθρωτικές αλλαγές 

με έμφαση τη φορολογική διοίκηση, τον δημόσιο τομέα, την 

αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς. 

Από τη λίστα, όπως όλα δείχνουν, δεν θα λείπουν και οι ιδιω-

τικοποιήσεις, αλλά με τα δεδομένα που έχει προσδιορίσει και 

ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Δηλαδή με στόχο τη συμμετοχή του 

δημοσίου και με τη σύμπραξη ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Θα 

περιλαμβάνονται επίσης ο εκσυγχρονισμός του πτωχευτικού 

νόμου, το πλαίσιο για την είσπραξη δημοσίων εσόδων από τις 

υπηρεσίες τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, καθώς και οι 

αδήλωτες καταθέσεις Ελλήνων στο εξωτερικό. 

Οι προτάσεις που θα τεθούν υπόψη των «θεσμών» θα είναι 

συγκεκριμένες, κοστολογημένες και χρονικά οριοθετημένες, 

διαμηνύουν από το Μέγαρο Μαξίμου, όπως ζητούν οι Βρυ-

ξέλλες. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, παρά την αισιοδοξία που 

εκπέμπουν συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα για την επικείμενη 

συμφωνία, οι ταμειακές ανάγκες είναι μεγάλες και ο κλοιός της 

ρευστότητας σφίγγει ολοένα και περισσότερο.

«ΧΑΡΑΤΣΙ»: Το χαράτσι ακινήτων προ-

εκλογικά, πολλοί εμίσησαν. Τώρα όμως 

η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων 

(ΓΓΔΕ) φαίνεται πως θα το εισπράξει. Τις 

επόμενες ημέρες περίπου 1 εκατομμύριο 

φορολογούμενοι θα έρθουν αντιμέτωποι 

με λυπητερή 350 εκατ. ευρώ. Είναι αυτοί 

που δεν πλήρωσαν συνολικά ή κάποιες 

δόσεις από το χαράτσι ακινήτων για το 

2013. Τα εκκαθαριστικά εντός των επομέ-

νων ημερών θα αναρτηθούν στο taxisnet 

και οι φορολογούμενοι θα έχουν δυο ε-

πιλογές: είτε να πληρώσουν έως το τέλος 

Απριλίου το εκκρεμές τους χρέος, είτε να 

το εντάξουν στη νέα βελτιωμένη ρύθμιση 

των 100 δόσεων, με ελάχιστη μηνιαία 

καταβολή 20 ευρώ. Ο λογαριασμός με 

το Ενιαίο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (ΕΕΤΑ) 

σέρνεται στο υπουργείο Οικονομικών από 

το καλοκαίρι του 2014 και είναι πονεμένη 

ιστορία. Το πολιτικό κόστος, το κράτησε 

μέχρι τώρα στα συρτάρια των ΔΟΥ η ανά-

γκη ρευστότητας από το Δημόσιο, αλλά 

και το αίσθημα δικαίου επιβάλλουν τώρα 

τη βεβαίωσή του. Το ΕΕΤΑ για το 2013, 

εξοφλήθηκε από τη συντριπτική πλειο-

ψηφία των ιδιοκτητών ακινήτων σε πέντε 

διμηνιαίες δόσεις μέσω των λογαριασμών 

της ΔΕΗ έως το περασμένο καλοκαίρι. 

Χιλιάδες φορολογούμενοι όμως άφησαν 

απλήρωτο το χαράτσι από άποψη, ενώ 

άλλοι θεώρησαν εσφαλμένα ότι το εξό-

φλησαν μέσω των λογαριασμών της ΔEΗ. 

Από τις 25 Ιουλίου 2014 και μετά, όποιοι 

πελάτες της ΔEΗ πλήρωναν λογαριασμό 

– εκπρόθεσμα – με χαράτσι, το ποσό του 

ΕΕΤΑ παρακρατούνταν από την εταιρεία 

και γινόταν συμψηφισμός με μελλοντικές 

οφειλές ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ η 

φορολογική οφειλή πήγαινε στη ΔΟΥ. Η 

ΓΓΔΕ σχεδίαζε να βεβαιώσει το χαράτσι 

ακινήτων τον περασμένο Νοέμβριο. Τα 

σχέδια έμειναν πίσω εξαιτίας των πολιτι-

κών εξελίξεων. Με την αλλαγή της κυβέρ-

νησης και δεδομένης της θέσης του ΣΥΡΙ-

ΖΑ προεκλογικά σε σχέση με το χαράτσι, 

η ΓΓΔΕ ανέμενε οδηγίες για το αν θα 

προχωρήσει ή όχι στη βεβαίωσή του. Το 

καλό νέο, για όσους άφησαν απλήρωτο το 

ΕΕΤΑ του 2013, είναι ότι δεν θα έχουν την 

παραμικρή προσαύξηση και επιπλέον θα 

μπορέσουν να εντάξουν την οφειλή τους 

σε 100 δόσεις.

Στη συνεδρίαση της 27ης/3 περίσσευε 

η νευρικότητα και η εναλλαγή συναισθη-

μάτων και προσήμων, με τα όλα τα βλέμ-

ματα στραμμένα στις διαπραγματεύσεις 

που ξεκίνησαν στις Βρυξέλλες μεταξύ 

αντιπροσώπων της ελληνικής κυβέρνη-

σης και δανειστών. Για να γίνει αντιληπτό 

το «ασανσέρ» των τιμών, αξίζει να σημει-

ωθεί ότι ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε με-

ταξύ 787,46 (-0,97%) και 776,67 μονάδων 

(+1,54%), ο Τραπεζικός μεταξύ 536,91 

(-4,25%) και 577,31 μονάδων (+2,96%), 

ο τίτλος της Alpha Bank μεταξύ 0,2960 

(-2,95%) και 0,3240 ευρώ (+6,23%), της 

Εθνικής μεταξύ 1,04 (-7,14%) και 1,14 ευ-

ρώ (+1,79%), της Πειραιώς μεταξύ 0,3010 

(-6,23%) και 0,3480 ευρώ (+8,41%) και 

της Eurobank μεταξύ 0,0920 (-3,16%) και 

0,0980 ευρώ (+3,16%). Από τις υπόλοιπες 

θεωρούμενες δεικτοβαρείς μετοχές, τη 

μεγαλύτερη ημερήσια διακύμανση πα-

ρουσίασε Η ΔΕΗ, στο εύρος μεταξύ 5,17 

(-4,26%) και 5,68 ευρώ (+5,19%). Αφήνο-

ντας τις… μετοχές-τραμπολίνο, θα ήταν 

παράλειψη να μη γίνει αναφορά σε τίτ-

λους που προσπαθούν την «contrarian» 

ανοδική κίνηση, όπως η Jumbo και η 

Αεροπορίας Αιγαίου. 
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Δείκτης Τιμή Μεταβολή

Γενικός Δείκτης 794,57 3,66%

FTSE 237,70 3,29%

FTSEM 811,93 2,16%

Δείκτης Τραπεζών 636,34 0,99%

Μετοχές με άνοδο 67

Μετοχές με πτώση 30

Μετοχές αμετάβλητες 8

*Απο τις μετοχές που έκαναν πράξεις

Αξία συναλλαγών (σε ευρώ)

31.948.997

Όγκος συναλλαγών (μετοχές)

88.506.543


