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Ασφαλιστικό: μαύρες τρύπες 
«οπλίζουν» την τρόικα
Μαύρα μαντάτα για τα ασφαλιστικά ταμεία, εν όψει της έλευσης 

της τρόικας και εν αναμονή της ολοκλήρωσης των αναλογιστι-

κών μελετών, που θα δείξουν εάν το σύστημα κοινωνικής ασφά-

λισης στην Ελλάδα είναι βιώσιμο ή όχι. Τα στοιχεία εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού έριξαν για τα καλά μαύρα σύννεφα πάνω από 

το υπουργείο Εργασίας, καθώς δείχνουν ότι ο ΟΑΕΕ εξάντλησε 

τα όριά του. Εκτός ορίων φεύγουν το ΙΚΑ και ο ΟΓΑ, ενώ το Ε-

ΚΑΣ έχει ήδη ξεφύγει επικίνδυνα...

Από τα στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού το εννε-

άμηνο είναι άκρως ανησυχητικά, αφού ο ΟΑΕΕ έχει ήδη χρημα-

τοδοτηθεί επιπλέον με 320 εκατ. ευρώ και έπεται συνέχεια, ενώ 

και για την πληρωμή του ΕΚΑΣ έχουν ήδη δοθεί 25 εκατ. ευρώ 

επιπλέον από την πρόβλεψη του προϋπολογισμού.

Αναλυτικά, ο ΟΑΕΕ έχει δαπανήσει το 106,3% της κρατικής επι-

χορήγησης, έχει δηλαδή δαπανήσει το σύνολο της κρατικής χρη-

ματοδότησης, ήτοι 850 εκατ. ευρώ, και έχει λάβει επιπλέον 320 

εκατ. (συνολικά 1,170 δισ.). Ο ΟΓΑ έχει ήδη δαπανήσει 2,1 δισ. 

ευρώ από τα συνολικά 2,5 δισ. που προβλέπονται, ήτοι το 86,3% 

της κρατικής χρηματοδότησης, ενώ το ΙΚΑ έχει διαθέσει για την 

πληρωμή των συντάξεων 85,6% ήτοι 2,03 δισ. ευρώ από τα συνο-

λικά 2,2 δισ. που έχουν εγγραφεί στον κρατικό προϋπολογισμό. 

Εκτός προϋπολογισμού βρίσκεται ήδη και η δαπάνη για το ΕΚΑΣ, 

καθώς έχει φτάσει στο 121,8% της κρατικής χρηματοδότησης.

Συνολικά, εκτιμάται ότι το έλλειμμα των ασφαλιστικών ταμείων 

θα ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ και θα καλυφθεί από το ειδικό απο-

θεματικό και από εσωτερικά δάνεια, με μετακύλιση των υποχρε-

ώσεων στους πρώτους μήνες του 2015. Η ίδια λογική λειτουργεί 

και σε σχέση με τα χρέη των ταμείων προς τρίτους, κυρίως τον 

ΟΑΕΔ και τον ΕΟΠΥΥ. Τα ταμεία, κυρίως το ΙΚΑ, εισπράττουν, 

αλλά δεν αποδίδουν το σύνολο των εισπραττόμενων κεφαλαίων 

στους δύο οργανισμούς.

Τα στοιχεία αυτά είναι γνωστά στους εκπροσώπους της τρόικας, 

οι οποίοι περιμένουν να δουν και το αναλογιστικό έλλειμμα, ώστε 

να ζητήσουν από την ελληνική κυβέρνηση τη λήψη μέτρων άμε-

σης απόδοσης. Μάλιστα, όσο τα στοιχεία που δημοσιοποιούνται 

δείχνουν ότι η κατάσταση δεν μπορεί να κρυφτεί... κάτω από το 

χαλί, τόσο επανέρχεται το σενάριο οι δανειστές να επιμείνουν να 

ανοίξει εκ νέου το ασφαλιστικό, εντός του 2014, ενώ η ελληνική 

κυβέρνηση έχει επανειλημμένα προσπαθήσει να μεταφέρει το 

ζήτημα μετά τον Μάρτιο του 2015...

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ: Όσοι δεν πληρώσουν 

τις υποχρεώσεις τους τον Οκτώβριο δεν θα 

μπορούν να μπουν στη ρύθμιση για τα ληξιπρό-

θεσμα χρέη, διαμήνυσε ο υπουργός Εργασίας, 

Γ. Βρούτσης, μιλώντας στον «Βήμα FM»: «Οι 

διατάξεις αυτές θα συμπεριλαμβάνουν ένα 

πλαίσιο ρυθμίσεων, το οποίο θα συμπεριλαμ-

βάνει τα εξής χαρακτηριστικά: 100 δόσεις για 

χρέη 15.000 ευρώ και κάτω και θα υπάρξει εκεί 

μία προσαρμογή στα πρόστιμα και τις προσαυ-

ξήσεις και για χρέη άνω των 15.000 θα υπάρ-

χουν 72 δόσεις και μια γενναία, προς τα κάτω, 

προσαρμογή σε πρόστιμα και προσαυξήσεις ή 

προστίμων. Ταυτόχρονα, θα έχουμε και μια γεν-

ναία μείωση επιτοκίου». «Θέλω μόνο να κάνω 

μία έκκληση», συνέχισε ο υπουργός: «Επειδή 

θα κατατεθούν οι ρυθμίσεις αυτό τον μήνα, θα 

πρέπει να γνωρίζουν ότι πρέπει να εκπληρω-

θούν οι τρέχουσες υποχρεώσεις, που λήγουν 

στο τέλος Οκτωβρίου. Γι’ αυτό όσοι νομίζουν 

σήμερα ότι δεν πληρώνουν για να μπουν στη 

ρύθμιση, θα πρέπει να ξέρουν ότι πρέπει να 

πληρώσουν τον Οκτώβρη για να πάρουν το 

πράσινο φως και να μπουν στη ρύθμιση». 

ΧΡΥΣΗ ΒΙΖΑ: Επιτυχημένο υποστηρίζουν 

στην κυβέρνηση πως είναι το πρόγραμμα πα-

ραχώρησης πενταετούς άδειας διαμονής σε 

υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε. που αγοράζουν 

ακίνητα στην Ελλάδα, αξίας άνω των 250.000 

ευρώ. Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου είχαν παρα-

χωρηθεί 436 άδειες διαμονής (σε αγοραστές 

και μέλη των οικογενειών τους). Ωστόσο, το 

ποσό που εισπράχθηκε είναι περιορισμένο σε 

σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Συγκε-

κριμένα, εισπράχθηκαν περί τα 67 εκατ. ευρώ, 

που δείχνει πως σημαντικός αριθμός αιτημά-

των συνδέεται με υπηκόους τρίτων χωρών που 

είχαν ήδη αγοράσει ακίνητο. Στην πρώτη θέση 

βρίσκονται οι Ρώσοι με 185 άδειες, ακολου-

θούν οι Κινέζοι με 119  και οι Αιγύπτιοι με 33. 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Το εντυπωσιακό come back του 

τουρισμού αποδεικνύουν τα στοιχεία της ΤτΕ 

για τον Αύγουστο, όπου καταγράφεται η σημα-

ντική αύξηση των εσόδων και των επισκέψεων, 

όμως ηχεί και καμπανάκι από τη μείωση του μέ-

σου εσόδου.  Την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγού-

στου 2014, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο παρουσίασε 

πλεόνασμα 8.372 εκατ. ευρώ έναντι πλεονά-

σματος 7.537 εκατ.  την αντίστοιχη περίοδο του 

2013, παρουσιάζοντας αύξηση 11,1%.

Μπορεί ο Γενικός Δείκτης να ολοκλή-

ρωσε τη χθεσινή (22/10) συνεδρίαση 

με οριακά αρνητικό πρόσημο, όμως η 

νευρικότητα ήταν έκδηλη και αυτό επιβε-

βαιώθηκε και από τις συχνές εναλλαγές 

προσήμων. Η χθεσινή συνεδρίαση θα 

μπορούσε να χαρακτηριστεί σαν τυπική 

μέρα διόρθωσης σε μία αγορά «εθισμέ-

νη» σε υψηλό volatility.

Οι σημαντικές επιδόσεις αρκετών 

Δεικτοβαρών τίτλων κατά το τελευταίο 

τριήμερο, που έβαλαν στον πειρασμό 

κατοχύρωσης κερδών όσους κινούνται 

σε απόλυτα βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, 

σε συνδυασμό με την απόλυτη συναλλα-

κτική απαξίωση σε τίτλους μεσαίας και 

μικρότερης κεφαλαιοποίησης, χαρακτή-

ρισαν το σκηνικό στο Χ.Α., με τον Γενικό 

Δείκτη να δοκιμάζει δύο φορές να κινη-

θεί υψηλότερα από το ψυχολογικό όριο 

των 1.000 μονάδων. 

Δεν θα ήταν υπερβολή να υποστηριχθεί 

ότι το μεγαλύτερο κομμάτι από τους «ε-

λεγχόμενους κραδασμούς» της χθεσι-

νής διόρθωσης τους απορρόφησε ο τίτ-

λος της Εθνικής Τράπεζας, που έκλεισε 

στα 2,29 ευρώ (υψηλό ημέρας) με κέρδη 

5,05%, στον απόηχο των επικείμενων 

εξελίξεων για την τουρκική θυγατρική 

Finansbank. Πλην της Εθνικής, σημα-

ντικές βοήθειες στον Γενικό Δείκτη (που 

δεν κατόρθωσε να εξασφαλίσει το τελι-

κό θετικό πρόσημο), έδωσαν και οι Τιτάν 

(+2,42%), ΟΠΑΠ (+1,66%), Coca Cola 

HBC (+1,50%), ΕΛΛΑΚΤΩΡ (+3,35%), 

ΕΧΑΕ (+1,71%), Μυτιληναίος (+2,25%), 

Grivalia Properties (+1,84%) και Intralot 

(+1,55%).

Νεότερες και αξιοπρόσεκτες ανακατα-

τάξεις στις πρώτες θέσεις των κεφαλαιο-

ποιήσεων του Χ.Α., με την Εθνική (8,091 

δισ.) να περνά στην πρώτη θέση (από τρί-

τη) παίρνοντας ευδιάκριτη διαφορά και 

αφήνοντας στη δεύτερη θέση την Alpha 

Bank (7,687 δισ.) και στην τρίτη θέση την 

Πειραιώς (7,444 δισ.).
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Δείκτης Τιμή Μεταβολή

Γενικός Δείκτης 993,73 -0,14%

FTSE 324,42 -0,07%

FTSEM 898,11 0,13%

Δείκτης Τραπεζών 137,49 -0,10%

Μετοχές με άνοδο 54

Μετοχές με πτώση 68

Μετοχές αμετάβλητες 14

*Απο τις μετοχές που έκαναν πράξεις

Αξία συναλλαγών (σε ευρώ)

118.208.216

Όγκος συναλλαγών (μετοχές)

82.068.509


