
Τα πρώτα μαύρα σύννεφα 
στην εκτέλεση του προϋπολογισμού
Τα πρώτα μαύρα σύννεφα στην εκτέλεση του προϋπολογισμού 

έγιναν αισθητά στο εννεάμηνο με υστέρηση των φορολογικών 

εσόδων κατά 567 εκατ. ευρώ σε σχέση με το στόχο, αλλά και 

υπερκάλυψη των ετήσιων επιχορηγήσεων προς τον ΟΑΕΕ ήδη 

από το τέλος Σεπτεμβρίου. Σε επίπεδο πρωτογενούς πλεονά-

σματος, αρρυθμίες επί του παρόντος δεν καταγράφονται καθώς 

την υστέρηση εσόδων υπερκαλύπτει η υπερσυγκράτηση των 

δαπανών, όμως φαίνεται πως οι καθυστερήσεις πληρωμής δύο 

δόσεων του ΕΝΦΙΑ (Ιούλιος και Αύγουστος) έχουν στοιχίσει του-

λάχιστον στις εντυπώσεις.

Πηγές του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) δεν βιάζονται 

να βγάλουν συμπεράσματα καθώς επιμέρους τα στοιχεία του Σε-

πτεμβρίου είναι ενθαρρυντικά για την πορεία των εσόδων. Είναι 

όμως εστία προβληματισμού το γεγονός ότι στο τελευταίο τρίμη-

νο του έτους συσσωρεύονται μεγάλες φορολογικές υποχρεώ-

σεις (τρεις δόσεις ΕΝΦΙΑ, τελευταία δόση φόρου εισοδήματος 

και τέλη κυκλοφορίας για το 2014) και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές 

εξακολουθούν να αυξάνονται με ρυθμό 1 δισ. ευρώ τον μήνα.

Από τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών προκύπτει ότι στο 

εννεάμηνο, ο κρατικός προϋπολογισμός εμφανίζει έλλειμμα 

2,258 δισ. ευρώ από 2,657 δισ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα, 

αλλά σαφώς χαμηλότερο σε σχέση με τον στόχο (3,661 δισ. 

ευρώ). Το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε σε 2,532 δισ. 

ευρώ έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 2,632 δισ. την ίδια πε-

ρίοδο το 2013 και στόχου για 1,551 δισ. ευρώ.

Τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 

37,277 δισ. ευρώ με μείωση 403 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στό-

χο, στον τακτικό προϋπολογισμό η απόκλιση είναι 327 εκατ. ευρώ 

(στα 33,869 δισ. ευρώ), ενώ στα φορολογικά έσοδα καταγράφε-

ται υστέρηση 567 εκατ. ευρώ (στα 32,112 δισ.).

Φόρος εισοδήματος και ΦΠΑ πήγαν καλύτερα από τις προβλέ-

ψεις, ενώ οι φόροι στην περιουσία είναι αυτοί που κάνουν τη δια-

φορά, με υστέρηση 368 εκατ. ευρώ, όπως άλλωστε και οι φόροι 

εισοδήματος νομικών προσώπων, που παρουσιάζουν υστέρηση 

479 εκατ. ευρώ. Στο εννεάμηνο οι επιστροφές φόρων ήταν αυ-

ξημένες κατά 304 εκατ. ευρώ σε σχέση με το στόχο (ανήλθαν σε 

2,6 δισ. ευρώ).

Στις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, καταγράφεται συ-

γκράτηση στα 35,914 δισ. ευρώ, κατά 1,960 δισ. ευρώ χαμηλότε-

ρα σε σχέση με το στόχο .Οι πρωτογενείς δαπάνες, που σώζουν 

την παρτίδα του πρωτογενούς πλεονάσματος, είναι μειωμένες 

κατά 1,242 δισ. ευρώ.

Στο μέτωπο των επιχορηγήσεων, στο εννεάμηνο ο ΟΑΕΕ είχε α-

πορροφήσει το 106% των ετήσιων δαπανών που είχαν εγγραφεί 

στον προϋπολογισμό, ενώ «επικίνδυνα» στο 100% των ετήσιων 

επιχορηγήσεων πλησιάζουν το ΙΚΑ (85,6%) και ο ΟΓΑ (85,3%).

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΧΡΕΗ: Το φράγμα των 70 

δισ. ευρώ έσπασαν στο τέλος Σεπτεμβρίου τα 

ληξιπρόθεσμα χρέη ιδιωτών και επιχειρήσεων 

προς το Δημόσιο. Ενώ η ρύθμιση για τις 100 

δόσεις ακόμα... αναζητείται, τα ληξιπρόθεσμα 

αυξήθηκαν μέσα σε ένα μήνα κατά 1,03 δισ. ευ-

ρώ, με αποτέλεσμα στο εννεάμηνο του έτους 

οι απλήρωτοι φόροι να φτάνουν τα 9,683 δισ. 

ευρώ. Στο ποσό αυτό προστίθενται συσσωρευ-

μένες ληξιπρόθεσμες οφειλές 60,480 δισ. ευ-

ρώ που σχηματίστηκαν έως το τέλος του 2013, 

με αποτέλεσμα πλέον το σύνολο των οφειλών 

να διαμορφώνεται σε 70,163 δισ. ευρώ. Με 

κατασχέσεις και μέσω των ρυθμίσεων έχουν 

εισπραχθεί στο εννεάμηνο 2,692 δισ. ευρώ, 

ενώ ως ανεπίδεκτα είσπραξης διαγράφηκαν 

επιπλέον 833 εκατ. ευρώ.

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ: Άνοιξε η εφαρ-

μογή στο Taxis για το επίδομα στο πετρέλαιο 

θέρμανσης. Το επίδομα που θα λάβουν τη 

φετινή χειμερινή περίοδο (από 15/10/2014 έως 

30/4/2015) εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά 

που πληρούν τα κριτήρια, θα κυμανθεί όπως 

και πέρυσι από 52,50 έως 1.050 ευρώ. Στα συν 

της νέας χειμερινής περιόδου η μείωση κατά 

30% (στα 230 ευρώ το χιλιόλιτρο) του ΕΦΚ, αλ-

λά και η πτωτική πορεία των διεθνών τιμών του 

πετρελαίου. Το πετρέλαιο θέρμανσης βγήκε 

στην αγορά με τιμή λίγο πάνω από το 1 ευρώ, 

ενώ εάν συνυπολογιστεί και η επιδότηση του 

0,35 ευρώ το λίτρο για τα νοικοκυριά που τη 

δικαιούνται, τότε το κόστος αγοράς διαμορφώ-

νεται περίπου στα 0,70 ευρώ.

ΤΣΜΕΔΕ: Παράταση της πληρωμής εισφορών 

για το β΄ εξάμηνο του 2014 μέχρι τις 31/12, 

χωρίς την καταβολή πρόσθετων τελών, αποφά-

σισε το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Αυτοαπασχο-

λουμένων (ΕΤΑΑ), μετά την εισήγηση της διοι-

κούσας επιτροπής του ΤΣΜΕΔΕ (Ταμείο Μη-

χανικών). Παράλληλα, ξεκινούν οι διαδικασίες 

αλλαγής στον τρόπο και τον χρόνο καταβολής 

των εισφορών, ώστε στο άμεσο μέλλον οι 

εισφορές να καταβάλλονται ανά μήνα. Κεντρι-

κός στόχος του υπουργείου Εργασίας, εκτός 

από τον προφανή, την είσπραξη μικρότερων 

ποσών σε τακτικά χρονικά διαστήματα, είναι να 

εναρμονιστεί και το ταμείο των αυτοαπασχο-

λουμένων, σταδιακά, με τα υπόλοιπα ταμεία, 

ώστε να προχωρήσει και ο σχεδιασμός ενοποί-

ησης της είσπραξης εισφορών και φόρων. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ • ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Η ψυχολογία στο ελληνικό χρηματι-

στήριο άρχισε και πάλι να «πρασινίζει», 

αναγκάζοντας ορισμένους επαγγελ-

ματίες του χώρου να αναφέρονται σε 

«απροσδόκητη ανοδική επαγρύπνηση». 

Ασφαλώς και δεν υπάρχει η παραμικρή 

αμφιβολία ότι στο Χ.Α. επιχειρείται ένα 

εντυπωσιακό «front running» εν όψει των 

ανακοινώσεων των αποτελεσμάτων των 

τραπεζικών stress tests (που τώρα εκτι-

μώνται θετικά). Θετικά στην ψυχολογία 

των αγοραστών έπαιξε και η «αλλαγή 

ρότας» στη φρασεολογία του κόμματος 

της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης όσον 

αφορά στην κρατικοποίηση των συστημι-

κών τραπεζών, αλλά και η διαφαινόμενη 

προσπάθεια ανοδικής αντίδρασης από 

τις διεθνείς αγορές.

Σε κάθε περίπτωση, με όχημα τις τρα-

πεζικές μετοχές, στη χθεσινή (21/10) 

συνεδρίαση επιτεύχθηκε ο πρώτος 

στόχος, που ήταν η υπέρβαση των 990 

μονάδων για τον Γενικό Δείκτη και των 

320 μονάδων (το 38% της όλης πτώσης) 

για τον FTSE-25. Στα χαρακτηριστικά 

της συνεδρίασης, η αξιοπρόσεκτη αύ-

ξηση του τζίρου, που όμως παραμένει 

σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα από 

τις προηγούμενες έντονα πτωτικές συ-

νεδριάσεις, το κλείσιμο του discount για 

το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφα-

λαιοποίησης στην Αγορά Παραγώγων, το 

κλείσιμο του Γενικού Δείκτη μία ανάσα 

από τα υψηλά ημέρας (όπως και 10 μετο-

χών του FTSE-25) και η απόλυτη επικρά-

τηση του «πράσινου» στον 25αρη (πλην 

της ΕΥΔΑΠ που έμεινε αμετάβλητη). 
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Δείκτης Τιμή Μεταβολή

Γενικός Δείκτης 995,10 5,64%

FTSE 324,65 5,80%

FTSEM 896,98 2,33%

Δείκτης Τραπεζών 137,63 6,77%

Μετοχές με άνοδο 89

Μετοχές με πτώση 40

Μετοχές αμετάβλητες 15

*Απο τις μετοχές που έκαναν πράξεις

Αξία συναλλαγών (σε ευρώ)

152.095.751

Όγκος συναλλαγών (μετοχές)

121.914.049


