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Συμφωνία σε δόσεις, βλέπει το Μαξίμου
Σε πείσμα των αρνητικών μηνυμάτων που έστειλε το Brussels 

Group στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, η κυβέρνηση εξακο-

λουθεί να αισιοδοξεί ότι θα υπάρξει προσέγγιση και «συμφωνία 

σε δόσεις» αντί ρήξης. Παράλληλα, παραδεχόταν τη δραματικό-

τητα των στιγμών, ορίζοντας για χθες έκτακτη ειδική συνεδρίαση 

της Βουλής, όπου ο Αλέξης Τσίπρας θα ενημερώσει το Σώμα για 

την πορεία της διαπραγμάτευσης.

Τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και η κυβέρνηση κινήθηκαν στη γραμμή 

«συμφωνία – συμβιβασμός - λύση», που θα περνά όμως από 

πολλά στάδια και... σκοπέλους, καθώς ούτε η κυβέρνηση θα 

δεχθεί υφεσιακά και αντικοινωνικά μέτρα (μισθοί, συντάξεις, 

ασφαλιστικές και εργασιακές ανατροπές) αλλά ούτε κι οι εταί-

ροι θα παραδώσουν τα όπλα. Οι οπαδοί της ρήξης –δηλαδή οι 

προερχόμενοι από την Αριστερή Πλατφόρμα– συναρτούν τις 

εξελίξεις στο κλείσιμο της στρόφιγγας, καθώς τονίζουν ότι «αν 

δεν πάρουμε τα ποσά που δικαιούμαστε, δεν θα μπορούμε και 

δεν θα πρέπει να αποπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας στους 

δανειστές», αλλά να διαθέσουμε τους ίδιους πόρους για τις 

εσωτερικές μας ανάγκες. Σε κάθε περίπτωση, ακόμη κι αυτά 

τα στελέχη μιλούν για «ρήξη εντός της ευρωζώνης» και όχι για 

έξοδο από το κοινό νόμισμα.

Κατά την ενημέρωση του πρωθυπουργού στο Κυβερνητικό 

Συμβούλιο, οι μεταρρυθμίσεις που προτάθηκαν από την κυβέρ-

νηση «έχουν θετική δημοσιονομική απόδοση και μεταφέρουν 

τα βάρη από τα χαμηλά και μεσαία ειισοδήματα στα υψηλά». 

Εμφάνισε ως στόχο έτους, δε, να κλείσει το πρωτογενές πλεό-

νασμα στο 1,5% και ο ρυθμός ανάπτυξης στο 1,4% «χωρίς να 

συνεκτιμάται η θετική συνεισφορά που θα έχουν τα 2 δισ. ευρώ 

από το πακέτο Γιούνκερ».

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Μαξίμου:

• Την Τετάρτη 1/4 είναι δυνατόν να συνεδριάσει το EuroWorking 

Group, αλλά «παλεύουμε για το Eurogroup», όπως έλεγε στε-

νός συνεργάτης του πρωθυπουργού. Παραδέχθηκε μάλιστα 

ότι το «παλεύουμε» σχετίζεται με τα άλυτα ζητήματα που αφο-

ρούν το σύνολο της διαπραγμάτευσης.

• Είναι εφικτή η άμεση απόδοση στη χώρα του 1,9 δισ. ευρώ από 

τα κέρδη στα ελληνικά ομόλογα που έχουν στην κατοχή τους οι 

κεντρικές τράπεζες της ευρωζώνης.

• Δεν τίθεται θέμα «αποκρατικοποιήσεων», αλλά «αξιοποίησης 

της δημόσιας περιουσίας». Που σημαίνει ότι σε όλες τις υπό 

συζήτηση περιπτώσεις θα προταχθούν συμπράξεις, με το Δη-

μόσιο να διατηρεί ποσοστό (π.χ. 34%) και το management να 

δίνεται στους ιδιώτες.

• Προβολή των μέτρων που θα αποφέρουν άμεσο ρευστό, όπως 

η ρύθμιση των 100 δόσεων, η κλήρωση των αποδείξεων και ο 

ηλεκτρονικός τζόγος.

Στους κεντρικούς άξονες του κυβερνητικού πλάνου συμπεριλαμ-

βάνονται η πάταξη της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου κι ο 

επαναπατρισμός των αδήλωτων χρημάτων με φόρο 15%.

Ένα από τα σημεία στα οποία σκαλώνει η διαπραγμάτευση είναι ο 

ΦΠΑ. Η αρχική σκέψη για αύξησή του στα «πλούσια» νησιά (Μύ-

κονο, Πάρο, Σαντορίνη) φαίνεται ότι εγκαταλείπεται. Μέχρι στιγ-

μής δεν έχει βρεθεί ισοδύναμο και το θέμα παραμένει ανοικτό. 

Για εργασιακά και ασφαλιστικό η κυβέρνηση επιμένει στις κόκκι-

νες γραμμές, αν και αρμόδιοι κυβερνητικοί παράγοντες δείχνουν 

προς την κατάργηση των πρόωρων συντάξεων (εξαιρουμένων 

των ειδικών περιπτώσεων, όπως οι μητέρες ανήλικων τέκνων).

Πάντως, οι πληροφορίες από τις Βρυξέλλες αναφέρουν ότι 

υπάρχει ακόμη μεγάλη απόσταση σε μία σειρά θεμάτων, την ώρα 

που ερωτήματα προκαλεί η δήλωση του αντιπροέδρου της Κο-

μισιόν, Βάλντις Ντομπρόβσκις, ότι «αναμένουμε τη λίστα (με τις 

μεταρρυθμίσεις) στις αρχές της εβδομάδας».

ΚΙΝΑ: Το αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης 

να τοποθετήσουν κεφάλαια στις επικείμενες 

εκδόσεις εντόκων γραμματίων της Ελλάδας 

μετέφερε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 

αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γ. Δραγασά-

κης κατά το ταξίδι του στο Πεκίνο. Το αίτημα 

αφορούσε, πρωτίστως, την κρίσιμη έκδοση 

εντόκων της 8ης Απριλίου ύψους 1,4 δισ. ευ-

ρώ, εκ των οποίων τα 700 εκατ. ευρώ πρέπει 

να καλυφθούν από το ελληνικό Δημόσιο ή 

από άλλη πηγή, καθώς πρόκειται για αποπλη-

ρωμή εντόκων προς ξένες τράπεζες που δεν 

αναμένεται να μετέχουν στη διαδικασία. Η 

κατάσταση δυσκολεύει ακόμη περισσότερο 

αφού την ίδια περίοδο η Αθήνα πρέπει να 

πληρώσει και τη δόση των 450 εκατ. ευρώ 

προς το ΔΝΤ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες 

το αίτημα της ελληνικής αντιπροσωπείας για 

χρηματοδοτική στήριξη έτυχε μεν θετικής 

ακρόασης, ωστόσο οι Κινέζοι ζήτησαν ως 

αντάλλαγμα την άμεση απόκτηση μεγαλύτε-

ρης πίτας στο λιμάνι του Πειραιά και στο βά-

θος επενδυτική πρόσβαση στις μεταφορές 

(ΟΣΕ). Μάλιστα, υπενθύμισαν ότι έχουν ήδη 

τοποθετήσει σε πρόσφατη έκδοση εντόκων 

του ελληνικού Δημοσίου100 εκατ. ευρώ, 

μέσω των τραπεζών τους, ως κίνηση καλής 

θέλησης προς την ελληνική οικονομία. Όσον 

αφορά το επενδυτικό πλάνο, η ελληνική κυ-

βέρνηση και συγκεκριμένα ο αντιπρόεδρος 

τόνισε ότι συμφωνεί στην πώληση του ΟΛΠ 

και στηρίζει από την πρώτη ημέρα την επεν-

δυτική στρατηγική των Κινέζων στην Ελλάδα, 

δήλωση που προκάλεσε εσωκομματικές α-

ντιδράσεις στο ΣΥΡΙΖΑ με πλέον ηχηρή αυτή 

του Γ. Δρίτσα. Ωστόσο, οι Κινέζοι έθεσαν στο 

τραπέζι της συζήτησης και το ζήτημα που έ-

χει προκύψει όσον αφορά την επένδυση στο 

λιμάνι του Πειραιά με τη Γενική Διεύθυνση 

Ανταγωνισμού της Κομισιόν (DG Comp), η 

οποία εγείρει θέμα αθέμιτου ανταγωνισμού 

για μία σειρά ευνοϊκών, φορολογικού τύπου, 

διευκολύνσεων που δόθηκαν στην Cosco ό-

ταν υπεγράφη η συμφωνία για το λιμάνι. Πη-

γές που είναι σε θέση να γνωρίζουν τις συνο-

μιλίες μεταξύ των δύο πλευρών αναφέρουν 

ότι, όταν οι Κινέζοι ρώτησαν τους Έλληνες 

αν μπορούν να διασφαλίσουν ότι το θέμα με 

την DG Comp θα κλείσει, η ελληνική πλευρά 

φέρεται να τόνισε ότι θα προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για να το διευθετήσει, 

αλλά μέχρι εκεί, χωρίς να αποκλείει περαιτέ-

ρω παρέμβαση της Κομισιόν. 

Αγορά που κούρασε και κουράστηκε το 

ελληνικό χρηματιστήριο, περιμένοντας 

εδώ και δύο μήνες τις εξελίξεις που δεν 

διαφαίνονται και παραμένοντας σε φάση 

ελεγχόμενης πτωτικής αναμονής με 

βραχύβιες εξάρσεις (ανοδικές, ή πτωτι-

κές) αναλόγως της τρέχουσας ειδησεο-

γραφίας. Οι μεγάλοι ξένοι παίκτες μπορεί 

να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, 

αλλά παραμένουν επιδεικτικά εκτός α-

γοράς και αυτό επιβεβαιώνεται από τους 

χαμηλούς τζίρους. Σύμφωνα με πληρο-

φορίες από χρηματιστηριακά γραφεία, οι 

ξένοι έχουν πάψει να ασχολούνται με τον 

εγχώριο τραπεζικό κλάδο γιατί και οι συ-

γκλίνουσες εκτιμήσεις ξένων αναλυτών 

οδηγούν στο συμπέρασμα πως δύσκολα 

οι εγχώριες συστημικές τράπεζες θα 

αποφύγουν και νεότερες κεφαλαιακές 

ενισχύσεις. Παρά την ψυχρολουσία στον 

απόηχο της «μπαλταδιάς» από την Fitch 

και με κύριους, θετικούς, πρωταγωνιστές 

τους ΟΠΑΠ (+4,88%), Jumbo (+8,16%), 

ΟΛΠ (+7,54%), το «κουδούνι της λήξης» 

βρήκε χθες τον Γενικό Δείκτη στα υψηλά 

ημέρας, δίνοντας αξιοπρόσεκτο «μερο-

κάματο» σε όσους επιδόθηκαν σε πρωι-

νό «bottom fishing».
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Δείκτης Τιμή Μεταβολή

Γενικός Δείκτης 772,71 0,53%

FTSE 228,29 0,53%

FTSEM 797,52 -1,58%

Δείκτης Τραπεζών 551,54 -2,11%

Μετοχές με άνοδο 41

Μετοχές με πτώση 64

Μετοχές αμετάβλητες 18

*Απο τις μετοχές που έκαναν πράξεις

Αξία συναλλαγών (σε ευρώ)

58.307.034

Όγκος συναλλαγών (μετοχές)

123.450.402


