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Συνταγή για τους «180» 
ψάχνει η κυβέρνηση
«Ναι μεν, αλλά», λένε στο κυβερνητικό στρατόπεδο, ερμηνεύο-

ντας το αποτέλεσμα της δεύτερης ψηφοφορίας για πρόεδρο της 

Δημοκρατίας που διεξήχθη χθες 23/12 στη Βουλή. Από τη μία 

υπάρχει ικανοποίηση γιατί βρέθηκαν 8 επιπλέον βουλευτές σε 

σχέση με την πρώτη ψηφοφορία που είπαν «ναι» στον Σταύρο Δή-

μα, ωστόσο και πάλι τα νούμερα δύσκολα βγαίνουν. Ακόμα και αν 

εξασφαλιστούν και άλλοι 3-4, για παράδειγμα, βουλευτές που θα 

αλλάξουν άποψη στην τρίτη ψηφοφορία της Δευτέρας 29/12, δεν 

επαρκούν. Το Μέγαρο Μαξίμου αναγνωρίζει ότι οι 12 βουλευτές 

που χρειάζονται για να συμπληρωθούν οι 180 είναι μεγάλος αριθ-

μός, κάτι που ομολογούν και οι βουλευτές της Ν.Δ. στις μεταξύ 

τους συνομιλίες.

Για τον σκοπό αυτό, αναμένουν ακόμη μια δυναμική πρωτοβουλία 

του κ. Σαμαρά, ενόψει της κρίσιμης μάχης της 29ης Δεκεμβρίου, 

μιας «κίνησης – ματ», όπως λένε κάποιοι για να διεμβολιστούν είτε 

οι Ανεξάρτητοι Έλληνες είτε η ΔΗΜΑΡ, αν και οι πιθανότητες μιας 

τέτοιας εξέλιξης, σύμφωνα με πολιτικούς αναλυτές, δεν είναι οι 

περισσότερες.

Στη Βουλή μάλιστα άρχισαν να διακινούνται διάφορα σενάρια με 

φόντο την τρίτη ψηφοφορία, ένα από τα οποία μιλά για μεταβολή 

της στάσης των βουλευτών της Χρυσής Αυγής, που θα ψηφίσουν 

υπέρ του κ. Δήμα, είτε σκοπίμως για να απαξιώσουν τη διαδικασία 

είτε συνειδητά, κάτι πάντως που δεν φαντάζει πιθανό.

Ο πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, και ο αντιπρόεδρος της 

κυβέρνησης, Ευάγγελος Βενιζέλος, εξέτασαν τα νέα δεδομένα 

σε συνάντηση στο Μαξίμου, με το ΠΑΣΟΚ πάντως να διαρρέει 

ότι πολύ δύσκολα μπορεί να ληφθεί μια νέα πρωτοβουλία, μετά 

από αυτήν της περασμένης Κυριακής. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος 

πάντως εμφανίστηκε μετά το ραντεβού με τον πρωθυπουργό 

αισιόδοξος λέγοντας πως μετά το αποτέλεσμα της δεύτερης 

ψηφοφορίας αυξήθηκαν πολύ οι πιθανότητες εκλογής Προέδρου 

της Δημοκρατίας.

Όσον αφορά τη δεύτερη ψηφοφορία, έβγαλε 168 θετικές ψή-

φους υπέρ του Σταύρου Δήμα, 131 παρών και μία απουσία, αυτήν 

της Μαρίας Κόλλια των ΑΝΕΛ (που απουσίαζε για λόγους υγείας). 

Σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, «ναι» είπαν οι ανεξάρ-

τητοι βουλευτές Παναγιώτης Μελάς, Μίκα Ιατρίδη, Βασίλης Οικο-

νόμου, Γιώργος Κασαπίδης, Γιάννης Κουράκος, Κώστας Γιοβα-

νόπουλος, αλλά και οι Στάθης Μπούκουρας και Χρυσοβαλάντης 

Αλεξόπουλος που έχουν ανεξαρτητοποιηθεί από την Χρυσή Αυ-

γή. Θετικοί, επίσης, ήταν οι 155 βουλευτές της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, 

καθώς και οι 5 ανεξάρτητοι βουλευτές που είχαν ψηφίσει τον κ. 

Δήμα και την προηγούμενη φορά (Χρήστος Αηδόνης, Γρηγόρης 

Ψαριανός, Κατερίνα Μάρκου, Γιώργος Νταβρής και Σπύρος Λυ-

κούδης). Από τα αξιοσημείωτα, το «παρών» της Νίκης Φούντα, η 

οποία μόλις ανεξαρτητοποιήθηκε από τη ΔΗΜΑΡ.

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ: Στα χαρτιά μένουν οι 

στόχοι της φορολογικής διοίκησης αναφορικά 

με την είσπραξη εσόδων από βεβαιωμένους 

φόρους και πρόστιμα κατόπιν ελέγχων, την 

ώρα που το κοντέρ των ληξιπρόθεσμων οφει-

λών προς το Δημόσιο ξεπερνά κάθε σενάριο 

εξέλιξης των απλήρωτων φόρων. Η τρύπα στα 

έσοδα, που προσέγγισε τα 2 δισ. ευρώ στο 

τέλος Νοεμβρίου, είναι δεδομένο πλέον ότι θα 

διευρυνθεί στην ολοκλήρωση του έτους, με 

την πολιτική αστάθεια να βάζει το δικό της λιθα-

ράκι. Τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Γενική 

Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων είναι ενδεικτικά. 

Δεδομένων των καθυστερήσεων και υπό τον 

κίνδυνο παραγραφής σοβαρών φορολογικών 

υποθέσεων, με τροπολογία που κατατέθηκε 

στη Βουλή παρατείνεται η προθεσμία ελέγχου 

υποθέσεων που παραγράφονταν κανονικά 

στο τέλος του έτους, έως τις 31/12/2015. Στο 

μέτωπο των ληξιπρόθεσμων οφειλών, οι καθυ-

στερήσεις στην ενεργοποίηση της ρύθμισης 

των 100 δόσεων έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στην 

εκτίναξη των απλήρωτων φόρων κατά 1,6 δισ. 

ευρώ, μέσα σε ένα μήνα, μόνο τον Νοέμβριο. 

Σωρευτικά, αν ληφθούν υπόψη και τα ληξιπρό-

θεσμα χρέη έως το τέλος του 2013 , ο λογαρια-

σμός αγγίζει τα 73 δισ. ευρώ.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Αύξηση κατέγραψαν τον Οκτώ-

βριο 2014 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατά 43 

εκατ. ευρώ ή 4,6%, οι οποίες διαμορφώθηκαν 

σε 993 εκατ. έναντι 950 εκατ. τον αντίστοιχο 

μήνα του 2013. Η αύξηση των ταξιδιωτικών 

εισπράξεων οφείλεται κυρίως στην αύξηση των 

αφίξεων κατά 18,9%, καθώς η μέση δαπάνη 

ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 12,0%. Την περίοδο 

Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2014, το ταξιδιωτικό 

ισοζύγιο παρουσίασε πλεόνασμα 11.297 εκατ. 

ευρώ έναντι πλεονάσματος 10.228 εκατ. ευρώ 

την αντίστοιχη περίοδο του 2013, παρουσιάζο-

ντας αύξηση κατά 10,5%. Η εξέλιξη αυτή οφεί-

λεται στη μεγαλύτερη αύξηση των ταξιδιωτικών 

εισπράξεων κατά 1.244 εκατ. ευρώ ή 10,6% σε 

σύγκριση με την αύξηση των ταξιδιωτικών πλη-

ρωμών κατά 175 εκατ. ευρώ ή 11,4%. H αύξηση 

των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται κυρίως 

στην αύξηση των αφίξεων κατά 21,9%, καθώς 

η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 9,0%. 

Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξι-

διωτικών υπηρεσιών συνέβαλαν με ποσοστό 

61,4% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων 

από υπηρεσίες και αντιστάθμισαν το 73,1% του 

ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου.

Η δεύτερη ψηφοφορία στην Βουλή για 

εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας όχι 

μόνο δεν πρόσθεσε ορατότητα, αλλά 

κατά γενική ομολογία έδωσε περαιτέρω 

δυναμική στην προοπτική διενέργειας 

πρόωρων εκλογών. Παρά ταύτα το Χ.A. 

συνεχίζει να δείχνει αρκετά ψύχραιμο 

και μάλιστα αναδύθηκε από τα χαμηλά 

ημέρας, όταν ο Γενικός Δείκτης βρέθηκε 

να υποχωρεί μέχρι τις 845,07 μονάδες 

(-2,62%) και ο Δείκτης των Τραπεζών 

μέχρι τις 98,42 μονάδες (-4,76%). Αυτό 

ήταν προς γενική έκπληξη, καθώς η με-

γάλη απορία είναι το ποιοι επέλεξαν να 

κρατήσουν χαρτιά (αφού ακολουθεί ση-

μαντικός αριθμός αργιών) και τι ξέρουν!

Από την άλλη, το γεγονός ότι τόσο ο 

Γενικός Δείκτης, όσο και ο Τραπεζικός, 

κινήθηκαν μόνιμα με αρνητικό πρόσημο, 

καταδεικνύει ότι οι προσπάθειες για 

«φτιασιδώματα» των αποτιμήσεων και 

για δημιουργία «νέων μαξιλαριών» στις 

αποτιμήσεις, έχουν εγκαταλειφθεί και 

όλοι αναμένουν την επόμενη κίνηση της 

αγοράς στην συνεδρίαση της 29ης τρέ-

χοντος, κατά την διάρκεια της οποίας θα 

διεξαχθεί και η τρίτη και αποφασιστική 

ψηφοφορία για εκλογή Προέδρου.

Με δεδομένο ότι οι περισσότεροι παί-

κτες στις διεθνείς αγορές έχουν περά-

σει σε φάση διακοπών και φυσικά το ίδιο 

ισχύει και για μερίδα των θεσμικών από 

το εξωτερικό που επενδύουν στο Χ.Α., 

και από την άλλη, κατά γενική ομολογία 

οι πρώτοι τίτλοι που θα κινηθούν χαμη-

λότερα είναι οι τραπεζικοί, αλλά και οι 

μετοχές των ΔΕΚΟ, μία πρώτη ματιά στα 

χαμηλά ημέρας οδηγεί σε κάποια πρώτα 

συμπεράσματα, μαζί με το γεγονός 

ότι 10 τίτλοι του «25άρη» δεν ήλθαν σε 

επαφή με το θετικό πρόσημο καθ’ όλη τη 

διάρκεια της συνεδρίασης.
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Δείκτης Τιμή Μεταβολή

Γενικός Δείκτης 853,20 -1,69%

FTSE 275,65 -1,43%

FTSEM 771,85 -0,41%

Δείκτης Τραπεζών 101,06 -2,21%

Μετοχές με άνοδο 40

Μετοχές με πτώση 63

Μετοχές αμετάβλητες 19

*Απο τις μετοχές που έκαναν πράξεις

Αξία συναλλαγών (σε ευρώ)

60.373.246

Όγκος συναλλαγών (μετοχές)

74.212.786


