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Πού τα βρίσκουν - πού τα σπάνε στο Brussels Group
Στην τελική ευθεία της διαπραγμάτευσης 

βρίσκεται η κυβέρνηση καλούμενη να ι-

σορροπήσει μεταξύ των πιέσεων των δανει-

στών και των αντιδράσεων στο εσωτερικό. 

Από τις έως τώρα διαρροές προκύπτει ότι 

η Αθήνα και οι θεσμοί έχουν καταφέρει να 

βρουν σημεία προσέγγισης σε ΦΠΑ, φορο-

λογική διοίκηση και πτωχευτικό δίκαιο, αλ-

λά ακόμα έχουν πολύ δρόμο σε ό,τι αφορά 

εργασιακά, συντάξεις και δημοσιονομικά. 

Έτσι, ο στόχος της κυβέρνησης για συμφω-

νία εντός του Μαΐου φαντάζει δύσκολος.

• Ξεκινώντας από τη βάση της συζήτησης, 

το ύψος του πρωτογενούς πλεονάσματος 

για φέτος και συνακόλουθα το μέγεθος 

του δημοσιονομικού κενού, ο στόχος για 

3% του ΑΕΠ φέτος είναι εκτός ατζέντας. 

Δεν έχει συμφωνηθεί ακόμα όμως ποιος 

είναι ο νέος στόχος. Η ελληνική πλευρά θα 

ήθελε όσο πιο κοντά στο 1% του ΑΕΠ, οι 

δανειστές πιέζουν στην περιοχή του 2% και 

πάνω. Το ύψος του πρωτογενούς πλεονά-

σματος που θα συμφωνηθεί, προσδιορίζει 

και το μέγεθος των μέτρων τα οποία πρέπει 

να ληφθούν για να έρθει στα ίσα του ο προ-

ϋπολογισμός. Στις τελευταίες συζητήσεις 

στις Βρυξέλλες, το ΔΝΤ διατύπωσε την ε-

κτίμηση ότι υπό την παραδοχή διατήρησης 

του ΕΝΦΙΑ στο ύψος του και φέτος και μη 

χορήγησης της 13ης σύνταξης, ο προϋπο-

λογισμός θα εμφανίσει πρωτογενές έλλειμ-

μα 1,5 δισ. ευρώ. Ακόμα και αν ο στόχος για 

πρωτογενές πλεόνασμα τεθεί στο ιδανικό 

-για την ελληνική πλευρά- 1% του ΑΕΠ, 

αμέσως δημιουργείται η ανάγκη για λήψη 

μέτρων της τάξεως των 3 δισ. ευρώ φέτος.

• Το πώς θα προκύψουν τα έξτρα έσοδα 

που απαιτούνται, επίσης είναι στον αέρα. 

Οι δανειστές πιέζουν για ενιαίο συντελεστή 

ΦΠΑ και κατάργηση των εκπτώσεων στα 

νησιά. Πηγές αναφέρουν ότι οι δύο πλευ-

ρές έχουν συμφωνήσει στο σενάριο του 

ενιαίου ΦΠΑ, αλλά ούτε για συντελεστές 

ούτε για την τύχη των εξαιρέσεων. Πα-

ράλληλα φαίνεται να υπάρχουν δεύτερες 

σκέψεις στην κυβέρνηση τόσο για την αύ-

ξηση  της έκτακτης εισφοράς κατά 30% για 

εισοδήματα άνω των 30.000 ή των 50.000 

ευρώ, όσο άλλωστε και για την αύξηση του 

φόρου πολυτελείας. Ενστάσεις, συναντά 

εντός και εκτός και η πρόταση για επιβολή 

φόρου στους 500 πιο πλούσιους Έλληνες 

ή, εναλλακτικά, στις 500 μεγαλύτερες 

επιχειρήσεις.

• Η Ελλάδα επιδιώκει να διατηρήσει το 

ασφαλιστικό εντός των κόκκινων γραμμών 

που έχει θέσει και να μην προχωρήσει σε 

μείωση συντάξεων, κύριων και επικουρι-

κών. Οι δανειστές έχουν διχαστεί μεταξύ 

των πιέσεων του ΔΝΤ για μείωση των 

«γενναιόδωρων συντάξεων», αλλά και της 

ΕΚΤ για καθολικό διάλογο που θα αφορά 

την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του συ-

νταξιοδοτικού συστήματος. Κοινός τόπος 

υπάρχει στο θέμα των πρόωρων συντα-

ξιοδοτήσεων και πιθανότατα η τελευταία 

γραμμή άμυνας της κυβέρνησης να είναι 

το 2019, έτος κατά το οποίο είχε συμφωνή-

σει και η προηγούμενη κυβέρνηση ότι θα 

προχωρήσουν οι αυξήσεις στα ενδιάμεσα 

όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. Το κλειδί 

της διαβούλευσης, όμως, είναι η εφαρ-

μογή ή όχι δύο βασικών και καίριων για 

το μέλλον του ασφαλιστικού συστήματος 

παρεμβάσεων: του νόμου Λοβέρδου - Κου-

τρουμάνη, με τις σταδιακές αλλαγές στον 

τρόπο υπολογισμού των κύριων συντάξεων 

και της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος στα 

επικουρικά ταμεία. Η κυβέρνηση αρνείται 

να εφαρμόσει τις διατάξεις που οδηγούν 

σε μειώσεις συντάξεων. Οι θεσμοί, κυρίως 

το ΔΝΤ, πιέζουν για τη μείωση, με τους εκ-

προσώπους τους να θεωρούν ότι στη χώρα 

υπάρχουν ακόμη «εξαιρετικά γενναιόδω-

ρες» συντάξεις οι οποίες πρέπει να μειω-

θούν. Όσο για την κάλυψη των ελλειμμάτων 

του έτους, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

είναι ξεκάθαρη πως το ασφαλιστικό πρέπει 

να είναι δημοσιονομικά βιώσιμο, η κυβέρ-

νηση ελπίζει ότι μπορεί να βγάλει το 2015 

από τα αυξημένα έσοδα λόγω της μεγάλης 

συμμετοχής στη νέα ρύθμιση χρεών, από 

τα έσοδα από την πάταξη της εισφοροδια-

φυγής, τη μείωση της μαύρης εργασίας και 

από την αύξηση της απασχόλησης μέσω 

της αύξησης των κατώτατων μισθών.

• Όσο ο χρόνος περνά, τόσο διαφαίνεται 

πως για να υπάρξει αμοιβαία επωφελής 

συμφωνία στα εργασιακά θα πρέπει να 

γίνουν αμοιβαίοι επώδυνοι συμβιβασμοί. 

Αυτό για την ελληνική πλευρά θα μπο-

ρούσε να σημαίνει ότι το σχέδιο νόμου 

Σκουρλέτη θα παραπεμφθεί στις καλένδες. 

Σε μια καλύτερη εκδοχή, θα μπορούσε να 

κατατεθεί στη Βουλή ένα νομοσχέδιο που 

δεν θα είναι το ίδιο με αυτό που κατέθεσε 

στους κοινωνικούς εταίρους και στο ILO 

ο υπουργός Εργασίας. Καθώς μάλιστα, οι 

μεγαλύτερες αντιδράσεις καταγράφονται 

στο θέμα της επαναφοράς του κατώτατου 

μισθού στα 751 ευρώ, οι απόψεις συγκλί-

νουν στο ότι ο συμβιβασμός θα μπορούσε 

να γίνει με την απόσυρση του συγκεκριμέ-

νου άρθρου, εφόσον οι θεσμοί αποσύρουν 

τις πιέσεις τους για το ζήτημα των ομαδικών 

απολύσεων.

• Πολύ νερό στο κρασί της έχει αναγκα-

στεί να βάλει η κυβέρνηση σε ό,τι αφορά 

τη ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια. Επί του 

παρόντος η κόκκινη γραμμή της φαίνεται 

να περιορίζεται στο σκέλος του παγώμα-

τος των πλειστηριασμών, έστω και αν η 

ρύθμιση, αν και εφόσον περάσει, δεν θα 

έχει καμία σχέση με αυτήν που είχε σταλεί 

στην ΕΚΤ. Και αυτό γιατί η ΕΚΤ, ήδη από το 

Μεγάλο Σάββατο, ένα μήνα πριν, κατέστη-

σε περισσότερο από σαφές ότι η ρύθμιση 

σύμφωνα με την οποία επί της ουσίας 

προστατευόταν η συντριπτική πλειοψηφία 

των δανειοληπτών, δεν ήταν δυνατόν να 

περάσει. Επί του παρόντος η κυβέρνηση 

επιλέγει να κινηθεί εκ του ασφαλούς, αξι-

οποιώντας υπάρχουσες παρεμβάσεις με 

κάποιες βελτιώσεις, ώστε η διαχείριση των 

κόκκινων δανείων να μην αποτελέσει αγκά-

θι στις διαβουλεύσεις. 

• Η κυβέρνηση έχει συμφωνήσει στο γε-

νικό πλαίσιο των ιδιωτικοποιήσεων με τους 

δανειστές, υπό την αίρεση πως θα υπάρ-

ξουν αλλαγές στους όρους διαγωνισμών 

για αύξηση των εσόδων του Δημοσίου και 

διατήρηση ποσοστού σε σημαντικά περι-

ουσιακά στοιχεία. Όμως, φαίνεται πως δεν 

έχει κλείσει ακόμα το θέμα που αφορά το 

πού θα πηγαίνουν τα έσοδα από την αξιο-

ποίηση κρατικών περιουσιακών στοιχείων. 

Σ’ αυτό το σημείο φαίνεται πως θα κριθεί 

και η οριστικοποίηση της συμφωνίας για τις 

ιδιωτικοποιήσεις.

Μισοάδειο είδε το ποτήρι των εξελίξεων 

η χρηματιστηριακή αγορά στην τελευταία 

συνεδρίαση της εβδομάδας, ιδίως στο 

μέτωπο της εσωκομματικής κόντρας στον 

ΣΥΡΙΖΑ για την πιθανή συμφωνία με τους 

δανειστές. Το μήνυμα στο Χρηματιστήριο 

έστειλε ουσιαστικά η Αγορά Παραγώγων, 

καθώς η σειρά Μαΐου έκλεισε με σημαντι-

κές απώλειες, ενώ σε χαμηλότερες τιμές 

(με discount σχεδόν 2%) διαμορφώθηκαν 

τα πρώτα συμβόλαια του Ιουνίου. Σε δεύ-

τερο πλάνο για την αγορά η προγραμματι-

σμένη αξιολόγηση από τον οίκο Fitch.

Ωστόσο αυτό που κυριαρχούσε σε χρη-

ματιστηριακά γραφεία ήταν η σημαντική 

τεχνική κλίση της αγοράς, η χειρότερη του 

αναμενόμενου επιδείνωση της διαγραμ-

ματικής εικόνας για τον FTSE/ASE-25 

και η δοκιμασία των 815 μονάδων για τον 

Γενικό Δείκτη.

Υψηλότερες πιέσεις και ρευστοποιήσεις 

και στις τέσσερις συστημικές τράπεζες, ε-

νώ με απώλειες κινούνταν ΟΤΕ, ΟΠΑΠ και 

ΔΕΗ. Σχετικά παρήγορο στοιχείο ότι η δι-

όρθωση έγινε με μέτρια αξία συναλλαγών.
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Δείκτης Τιμή Μεταβολή

Γενικός Δείκτης 811,98 -2,57%

FTSE 243,42 -2,64%

FTSEM 876,72 -2,73%

Δείκτης Τραπεζών 633,06 -5,90%

Μετοχές με άνοδο 31

Μετοχές με πτώση 73

Μετοχές αμετάβλητες 14

*Απο τις μετοχές που έκαναν πράξεις

Αξία συναλλαγών (σε ευρώ)

69.140.122

Όγκος συναλλαγών (μετοχές)

110.093.790


