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«Τρύπα» 1,2 δισ. ευρώ 
στα έσοδα του προϋπολογισμού
Βουτιά εσόδων 1,2 δισ. ευρώ δείχνουν τα προσωρινά 

στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το 10μηνο 

σημαίνοντας συναγερμό στην κυβέρνηση, παρά την αισι-

οδοξία του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Χρήστου 

Σταϊκούρα, ότι ο στόχος του πρωτογενούς πλεονάσματος 

θα υπερκαλυφθεί έως το τέλος του έτους. Με οδηγό την 

αναμονή των πολιτών για τις ρυθμίσεις των 100 δόσεων, το 

γεγονός ότι εισπράχθηκαν δύο λιγότερες δόσεις ΕΝΦΙΑ, 

αλλά και τις υψηλότερες επιστροφές φόρων κατά 270 

εκατ. ευρώ σε σχέση με πέρσι, τα τακτικά έσοδα διαμορ-

φώθηκαν στα 37,6 δισ. ευρώ στο 10μηνο, όταν θα έπρεπε, 

σύμφωνα με το μεσοπρόθεσμο, να ανέλθουν σε 38,8 δισ. 

ευρώ.

Σύμφωνα με τον κ. Σταϊκούρα, παρότι τον Σεπτέμβριο και 

τον Οκτώβριο ο ΕΝΦΙΑ απέδωσε στα ταμεία 1,2 δισ. ευρώ, 

οι δύο λιγότερες δόσεις του φόρου στέρησαν (θεωρητικά) 

885 εκατ. ευρώ. Την ίδια ώρα οι φορολογούμενοι φαίνε-

ται ότι σταμάτησαν να πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους 

περιμένοντας την ανάσα των 100 δόσεων, η οποία για τον 

ΕΝΦΙΑ τελικά περιορίστηκε με τροπολογία που κατατέθη-

κε στη Βουλή σε ανάσα 12 δόσεων που υπό προϋποθέσεις 

μπορούν να γίνουν 24.

Την παρτίδα του προϋπολογισμού σώζουν για μία ακόμα 

φορά οι πρωτογενείς δαπάνες, οι οποίες διαμορφώνονται 

σε επίπεδα κατά 2 δισ. ευρώ χαμηλότερα σε σχέση με πέρ-

σι και κατά 1,5 δισ. ευρώ σε σχέση με τους στόχους του 

μεσοπρόθεσμου, υπερκαλύπτοντας την τρύπα στα έσοδα. 

Στο 10μηνο οι πρωτογενείς δαπάνες διαμορφώθηκαν σε 

33,8 δισ. ευρώ. Έτσι, ο κρατικός προϋπολογισμός εμφανί-

ζει πρωτογενές πλεόνασμα 2,4 δισ. ευρώ ή 1,3% του ΑΕΠ, 

όσο είναι και ο στόχος του μεσοπρόθεσμου.

Τα στοιχεία εννεαμήνου της Γενικής Κυβέρνησης, τα οποία 

επίσης ανακοινώθηκαν, δείχνουν πρωτογενές πλεόνασμα 

3,1 δισ. ευρώ ή 1,7% του ΑΕΠ, έναντι 1,9 δισ. ευρώ πέρυσι 

ή 1% του ΑΕΠ.

Σύμφωνα με τον κ. Σταϊκούρα, βρισκόμαστε πολύ κοντά 

στην επίτευξη και υπερκάλυψη του στόχου για πρωτογενές 

πλεόνασμα 1,5% του ΑΕΠ φέτος, ενώ ιδιαίτερη αξία έχει 

το γεγονός ότι, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει γίνει στο 10μηνο 

λελογισμένη χρήση του αποθεματικού και έχουν αναλωθεί 

850 εκατ. ευρώ ή το 75% του συνόλου, συμπεριλαμβάνο-

ντας την έκτακτη επιχορήγηση 300 εκατ. ευρώ προς τα 

νοσοκομεία.

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών ανέλαβε τον δύ-

σκολο ρόλο να υπερασπιστεί την τροπολογία του υπουρ-

γείου που κατατέθηκε για εξαίρεση των πέντε δόσεων του 

ΕΝΦΙΑ και της τρίτης δόσης του φόρου εισοδήματος από 

τη ρύθμιση των 71-100 δόσεων στη Βουλή.

ΑΝΕΡΓΙΑ: Νέα οριακή υποχώρηση κατέγραψε 

η ανεργία τον «τουριστικό» Αύγουστο, καθώς 

διαμορφώθηκε στο 25,9% από 26,1% τον 

προηγούμενο μήνα. Σύμφωνα με τα εποχικά 

διορθωμένα στοιχεία που δημοσιοποίησε η 

ΕΛΣΤΑΤ, ο αριθμός των απασχολουμένων τον 

Αύγουστο του 2014 εκτιμάται σε 3.551.148 άτο-

μα και των ανέργων σε 1.242.219 άτομα, ενώ 

ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε 

σε 3.334.759 άτομα. Οι απασχολούμενοι αυξή-

θηκαν κατά 32.636 άτομα σε σχέση με τον Αύ-

γουστο του 2013 (+0,9%) και μειώθηκαν κατά 

15.698 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο του 2014 

(-0,4%). Οι άνεργοι ήταν μειωμένοι κατά 8,3% 

ή 112.186 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 

2013 και κατά 1,6% ή 20.398 άτομα σε σχέση 

με τον Ιούλιο. Τα «πρωτεία» στην ανεργία εξα-

κολουθούν να τα κρατούν οι νέοι ηλικίας 15-24 

ετών, με το ποσοστό αυτών που δεν έχουν 

δουλειά να βρίσκεται στο 49,3% φέτος έναντι 

58,6% τον περυσινό Αύγουστο. 

ΔΗΜΟΣΙΟ: Στα 4,795 δισ. ευρώ αυξήθηκαν τα 

φέσια του Δημοσίου τον Σεπτέμβριο του 2014 

έναντι 4,675 δισ. τον Αύγουστο. Σύμφωνα με τα 

στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών οι ληξι-

πρόθεσμες οφειλές της Γενικής Κυβέρνησης 

διαμορφώθηκαν το Σεπτέμβριο στα 4,082 δισ. 

ευρώ και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων στα 

713 εκατ. ευρώ. Από τις εκκρεμείς επιστροφές 

φόρων οι 437 εκατ. είναι άμεσοι φόροι, οι 179 

εκατ. έμμεσοι φόροι, ενώ τα μη φορολογικά 

έσοδα ανέρχονται στα 97 εκατ. ευρώ. 

VOLOTEA: Την είσοδό της στην αγορά δρο-

μολογίων εσωτερικού της Ελλάδας από τον 

ερχόμενο Μάιο και τη σύνδεση της Αθήνας με 

τέσσερις προορισμούς της Ιταλίας από τον Α-

πρίλιο ανήγγειλε η αεροπορική εταιρεία χαμη-

λού κόστους Volotea. Η εταιρεία, που εδρεύει 

στη Βαρκελώνη και ιδρύθηκε από Ισπανούς, 

πρόκειται να ξεκινήσει από τον Μάιο εποχικά 

(καλοκαιρινά) δρομολόγια (τέσσερις φορές την 

εβδομάδα) προς τη Σαντορίνη, δοκιμάζοντας 

σε πρώτη φάση την εγχώρια αγορά δρομο-

λογίων εσωτερικού. Ένα μήνα νωρίτερα, τον 

Απρίλιο, πρόκειται να συνδέσει το αεροδρόμιο 

«Ελ. Βενιζέλος» της Αθήνας με τέσσερις ιταλι-

κούς προορισμούς. Πρόκειται για τη Βενετία, 

το Παλέρμο, την Πίζα και το Μπάρι. Η Volotea 

διαθέτει αυτήν τη στιγμή 15 αεροπλάνα Boeing 

και αναμένεται να κλείσει τη φετινή χρονιά με 

1,8 εκατ. επιβάτες.

Ο Γενικός Δείκτης ερχόταν από 

τέσσερις συνεχόμενες πτωτικές συ-

νεδριάσεις με αθροιστικές απώλειες 

9,35% και ο τραπεζικός δείκτης από 

πέντε συνεχόμενες αρνητικές συνε-

δριάσεις με συντριπτικές απώλειες 

14,62%. Αυτός ήταν ένας καλός 

λόγος για μία «αναπήδηση», έστω 

και τεχνικού χαρακτήρα, στη χθε-

σινή (13/11) συνεδρίαση του χρη-

ματιστηρίου. Με αυτά τα δεδομένα 

ξεκίνησε η συνεδρίαση και μετά 

τις πρώτες ανιχνευτικές κινήσεις ο 

Γενικός Δείκτης κινήθηκε ανοδικά 

φθάνοντας μέχρι τις 889,33 μονά-

δες (+1,95%). Από εκεί και πέρα, 

αργά αλλά σταθερά οι εν δυνάμει 

πωλητές πήραν τις ανάλογες πρωτο-

βουλίες που είχαν σαν αποτέλεσμα 

ο Γενικός Δείκτης να απωλέσει όλα 

τα αρχικά του κέρδη και να γυρίσει 

και σε αρνητικό πρόσημο, υποχω-

ρώντας μέχρι τις 870,41 μονάδες 

(-0,22%).

Για να μην επαναληφθούν τα φαινό-

μενα των τελευταίων συνεδριάσεων, 

κάπου εκεί σήμανε συναγερμός 

στις τάξεις των αγοραστών και έγινε 

μία σχετική επιστροφή, που αν μη 

τι άλλο θα εξασφάλιζε το θετικό 

πρόσημο για τους βασικούς δείκτες 

του Χ.Α., κάτι που τελικά επετεύχθη. 

Επικεφαλής της νέας ανοδικής από-

πειρας ο τίτλος της Εθνικής που ση-

μείωσε νέο υψηλό ημέρας στα 1,71 

ευρώ (+6,21%), ενώ ακολουθούσε η 

Eurobank. Σημαντικές βοήθειες από 

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΜΕΤΚΑ, 

Μυτιληναίο, Motor Oil, Jumbo και 

Folli Follie Group.
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Δείκτης Τιμή Μεταβολή

Γενικός Δείκτης 883,54 1,29%

FTSE 285,35 1,12%

FTSEM 831,77 0,91%

Δείκτης Τραπεζών 110,93 2,53%

Μετοχές με άνοδο 49

Μετοχές με πτώση 45

Μετοχές αμετάβλητες 24

*Απο τις μετοχές που έκαναν πράξεις

Αξία συναλλαγών (σε ευρώ)

41.341.318

Όγκος συναλλαγών (μετοχές)

33.319.059


