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Προϋπολογισμός 2018: Προβλέπεται πρωτογενές πλεόνασμα 3,57%
Στο 3,57% του ΑΕΠ φτάνει το πρωτογενές πλεόνασμα που προβλέπει το προσχέδιο του κρατικού
προϋπολογισμού για το 2018, το οποίο και κατατέθηκε σήμερα το μεσημέρι στη Βουλή, ξεπερνώντας την
πρόβλεψη του 3,53% που ήταν η εκτίμηση του μεσοπρόθεσμου.
Αξίζει να αναφέρουμε πως σύμφωνα με τους υπολογισμούς του οικονομικού επιτελείου αυτό θα έχει αποτέλεσμα
να ανέβει ο ο πήχης του πρωτογενούς πλεονάσματος για το 2017, από το 1,9% στο 2,2%, κάτι που μεταφράζεται
σε 800 εκατ. ευρώ.
Από το υπουργείο Οικονομικών δε, επισημαίνουν πως η υπέρβαση του δημοσιονομικού στόχου σε ό,τι αφορά το
πρωτογενές πλεόνασμα του 2017 επιτρέπει επανάληψη της εφάπαξ δαπάνης με τη μορφή κοινωνικού
μερίσματος.
Όσον αφορά στην πορεία των εσόδων από την άμεση φορολογία αντί για εισπράξεις 21,5 δισ. ευρώ από την
άμεση φορολογία, η πρόβλεψη για το 2017 περιορίζεται στα 20,373 δισ. ευρώ, κάτι που σημαίνει ότι το
υπουργείο Οικονομικών περιμένει απόκλιση από τον φετινό στόχο κατά τουλάχιστον 1,13 δισ. ευρώ.
Για το 2018, ο αντίστοιχος στόχος για την είσπραξη των άμεσων φόρων διαμορφώνεται στα 20,775 δισ. ευρώ. Το
ποσό αυτό, είναι μικρότερο σε σχέση με το 2016, γεγονός που καταδεικνύει ότι η αύξηση της άμεσης φορολογίας
δεν αποδίδει τα αναμενόμενα.
Όσον αφορά την έμμεση φορολογία, προβλέπεται ότι τα έσοδα φέτος θα διαμορφωθούν στα 27,099 δισ. ευρώ
από 26,718 δισ. Ευρώ, στόχος εντός πρόβλεψης, ενώ για το 2018 ο πήχης ανεβαίνει περαιτέρω στα 27,652 δισ.
ευρώ.
Οι επιστροφές φόρου το 2018, θα εκτοξευτούν στα 4,686 δισ. ευρώ αντί για 3,324 δισ. ευρώ, που ήταν η αρχική
πρόβλεψη, ενώ για το 2018, ο πήχης περιορίζεται στα 3,566 δισ. ευρώ.
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Πέντε εκατ. τουρίστες στην Αθήνα εντός του 2017
Από τα καλά στα καλύτερα βαδίζει ο εισερχόμενος τουρισμός στην Αθήνα και όπως τονίζει ο δήμαρχος
Αθηναίων, Γιώργος Καμίνης, από το βήμα της σημερινής εκδήλωσης για το 5ο Travel Trade Athens, μέχρι το
τέλος του 2017 οι επισκέπτες της πρωτεύουσας θα ανέλθουν σε πέντε εκατομμύρια, γεγονός που όπως είπε,
καθιστά την Αθήνα πρωταγωνίστρια στα τουριστικά δρώμενα.
Συνέχεια…
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Η επίτευξη/ του ρεκόρ, όπως είπε ο κ. Καμίνης, ήρθε ως αποτέλεσμα συντονισμένων ενεργειών, που ανέδειξαν
την Αθήνα στην κορυφή των επιλογών των ξένων τουριστών. Είναι χαρακτηριστικό, ότι η έκθεση Documenta
14, που πραγματοποιήθηκε και στην Αθήνα, προσέλκυσε πάνω από 340.000 επισκέπτες, ανέφερε ο δήμαρχος
και επεσήμανε ότι με τέτοιες δράσεις μπορεί να επιμηκυνθεί η τουριστική περίοδος για την πρωτεύουσα.
Μάλιστα, για το 2018, αρχής γενομένης από τον Απρίλιο, η Αθήνα θα αναγορευτεί σε «Παγκόσμια Πρωτεύουσα
Βιβλίου και είναι βέβαιο ότι και για τη νέα χρονιά τα βλέμματα θα είναι στραμμένα επάνω της, ανέφερε ο κ.
Καμίνης.
Στην παρέμβασή του, ο γενικός γραμματέας του ΕΟΤ, Κωνσταντίνος Τσέγας, αναφέρθηκε στη στρατηγική του
υπουργείου για τουρισμό 365 ημέρες το χρόνο, επισημαίνοντας ότι την φετινή χρονιά έχουν πραγματοποιηθεί
στην Ελλάδα 35 ταξίδια εξοικείωσης (Fam Trips), με πάνω από 200 εξειδικευμένους δημοσιογράφους
ταξιδιωτικού ρεπορτάζ και blogers.
Από την πλευρά του, ο Ευτύχης Βασιλάκης, αντιπρόεδρος της Aegean, στάθηκε στη σημασία της συνεργασίας
ανάμεσα στον Δήμο και στην ιδιωτική πρωτοβουλία, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα, ότι η αεροπορική εταιρία
θα συνδράμει με νέες συνδέσεις και αύξηση των πτήσεων από και προς την Αθήνα.
Σήμερα και αύριο η καρδιά της Αθήνας χτυπάει στο 5ο Travel Trade Athens, όπου ο Δήμος Αθηναίων φέρνει
για 5η χρονιά στο ίδιο τραπέζι Έλληνες και ξένους επαγγελματίες του τουρισμού, με στόχο ενίσχυση της
τουριστικής προβολής της Αθήνας.
πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Παρατείνεται για 20 έτη η Σύμβαση Ανάπτυξης Αεροδρομίου, για το «Ελ. Βενιζέλος»
Υπεγράφη στις 30 Σεπτεμβρίου η σύμβαση για παράταση κατά 20 επιπλέον έτη (ήτοι έως τις 11 Ιουνίου 2046)
της Σύμβασης Ανάπτυξης Αεροδρομίου (ΣΑΑ), για το «Ελ. Βενιζέλος».
Το προσφερόμενο συνολικό τίμημα από την εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών» ανέρχεται σε 600 εκατ.
ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.
Το καθαρό έσοδο για το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων ανέρχεται σε 483,87 εκατ. ευρώ και είναι βασικό για
την επίτευξη του στόχου για τα έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις εφέτος. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό
την αίρεση της έγκρισής της από τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές και την κύρωση της παράτασης από τη
Βουλή.
Τη σύμβαση υπέγραψαν το Δημόσιο, διά του υπουργού Οικονομικών, το ΤΑΙΠΕΔ και η εταιρεία «Διεθνής
Αερολιμένας Αθηνών» και, σύμφωνα με το Ταμείο, η υπογραφή της παράτασης αποστέλλει ηχηρό μήνυμα
εμπιστοσύνης, εντός και εκτός Ελλάδας, για την ελληνική οικονομία και συνιστά αναγνώριση μιας από τις
πλέον επιτυχημένες συμπράξεις ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
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ΙΟΒΕ: Βελτίωση του οικονομικού κλίματος τον Σεπτέμβριο
Ενισχύθηκε τον Σεπτέµβριο ο ∆είκτης Οικονοµικού Κλίµατος φτάνοντας στις 100,6 µονάδες (από 98,2 τον
Ιούλιο και 99 τον Αύγουστο), στο υψηλότερο µάλιστα επίπεδο από τον ∆εκέµβριο του 2014, σύμφωνα με τα
αποτελέσματα έρευνας οικονομικής συγκυρίας του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών.
Έντονη είναι η βελτίωση στις κατασκευές και στη βιοµηχανία, ενώ οι προσδοκίες σε λιανικό εµπόριο και
υπηρεσίες δεν µεταβάλλονται σηµαντικά, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ. H καταναλωτική εµπιστοσύνη βελτιώνεται
επίσης, κυρίως λόγω λιγότερο δυσµενών προβλέψεων για την ανεργία. Η ανάκαµψη του δείκτη καθ’όλη τη
διάρκεια του 2017 είναι συµβατή µε τον θετικό ρυθµό µεγέθυνσης της οικονοµίας, και η ενίσχυσή του κατά
τους τελευταίους µήνες είναι συνεπής µε την προσδοκία ότι ο ρυθµός αυτός θα έχει επιταχυνθεί, τουλάχιστον
κατά το τρίτο τρίµηνο του έτους. Αν και ο δείκτης εξακολουθεί να κινείται σηµαντικά χαµηλότερα από τα
επίπεδα της υπόλοιπης Ευρώπης, η βελτίωσή του είναι αξιοσηµείωτη. Αντανακλά κατά κύριο λόγο τη σηµασία
που είχε η άµβλυνση της αβεβαιότητας σχετικά µε την οµαλή πορεία του προγράµµατος, όπως σε κάποιο βαθµό
και την καλή πορεία του τουρισµού. Αυτοί είναι και οι ισχυρότεροι παράγοντες στην τρέχουσα περίοδο και,
παρά τις δυσµενείς φορολογικές και λοιπές επιβαρύνσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, φαίνεται να
διαµορφώνονται προσδοκίες ανάκαµψης της οικονοµίας, έστω και µε µικρότερο ρυθµό από ότι είχε αρχικά
προβλεφθεί, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ.
Αναλυτικότερα, στη βιοµηχανία, οι προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς µήνες ανακάµπτουν, όπως
συµβαίνει και µε τις εκτιµήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση, ενώ και τα αποθέµατα αποκλιµακώνονται.
Στις κατασκευές, οι προβλέψεις για το πρόγραµµα εργασιών των επιχειρήσεων, αλλά και οι προβλέψεις για την
απασχόληση βελτιώνονται, αν και από χαµηλό επίπεδο στο λιανικό εµπόριο, οι εκτιµήσεις για τις τρέχουσες
πωλήσεις βελτιώνονται ελαφρά, αντίθετα µε τις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσµη εξέλιξή τους, ενώ στις
εκτιµήσεις για το ύψος των αποθεµάτων καταγράφεται αποκλιµάκωση του σχετικού δείκτη στις υπηρεσίες, οι
εκτιµήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων µεταβάλλονται θετικά τον Σεπτέµβριο σε σχέση µε
τον Ιούλιο, όπως και οι εκτιµήσεις για την τρέχουσα ζήτηση, όµως οι θετικές προβλέψεις για τη
βραχυπρόθεσµη εξέλιξή της εξασθενούν.
Στην καταναλωτική εµπιστοσύνη, καταγράφεται σηµαντική βελτίωση του δυσµενούς ισοζυγίου για τις
προβλέψεις της ανεργίας, µε τις προβλέψεις για την οικονοµική κατάσταση του νοικοκυριού και της χώρας
όµως να επιδεινώνονται και την πρόθεση αποταµίευσης να παραµένει στα ίδια επίπεδα. Περαιτέρω βελτίωση
οικονοµικού κλίµατος στην ΕΕ, σταθερότητα στην Ευρωζώνη
Τον Σεπτέµβριο, ο δείκτης οικονοµικού κλίµατος συνεχίζει την ανοδική του πορεία, η οποία επί της ουσίας
ξεκίνησε το περυσινό φθινόπωρο, σε ΕΕ και Ευρωζώνη. Έτσι, ο δείκτης αυξάνεται κατά 1,1 µονάδες και στις
δύο ζώνες σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα, φθάνοντας στις 113 µονάδες σε αµφότερες τις ζώνες, στην
καλύτερη επίδοση από το καλοκαίρι του 2007.
Στην Ευρωζώνη, η βελτίωση των προσδοκιών εκπορεύεται από τη βιοµηχανία (+1,6), τις κατασκευές (+1,6)
και το λιανικό εµπόριο (+1,4), αφού στις υπηρεσίες (+0,2) και την καταναλωτική εµπιστοσύνη (+0,3)
καταγράφεται σχετική σταθερότητα. Σε επίπεδο των µεγαλύτερων οικονοµιών της Ευρωζώνης, το κλίµα
βελτιώθηκε σε όλες και περισσότερο στην Ολλανδία (+1,9) και την Ιταλία (+1,8), ακολουθούµενο από
µικρότερη άνοδο στην Ισπανία (+0,6) και οριακά στην Γερµανία (+0,5) και την Γαλλία (+0,4).
Η βελτίωση του κλίµατος σε επίπεδο ΕΕ εναρµονίζεται σε µεγάλο βαθµό µε τις αντίστοιχες µεταβολές των
τοµέων στην Ευρωζώνη, ενώ σε επίπεδο χωρών, καταγράφεται οριακή πτώση στο Ηνωµένο Βασίλειο (-0,4) και
βελτίωση του κλίµατος στην Πολωνία (+2,1). Σε τοµεακό επίπεδο, οι προσδοκίες σε σχέση µε την Ευρωζώνη
παρουσιάζουν διαφορές ως προς τις υπηρεσίες, όπου καταγράφεται οριακή επιδείνωση και το την
καταναλωτική εµπιστοσύνη, η οποία και βελτιώνεται ήπια.
πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Βουτιά για τις ισπανικές τράπεζες μετά το δημοψήφισμα στην Καταλονία
Βουτιά σημείωσαν σήμερα οι ισπανικές μετοχές ύστερα από το δημοψήφισμα στην Καταλονία, το οποίο
σημαδεύτηκε από βίαια επεισόδια, σημειώνοντας υποαπόδοση σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές
χρηματιστηριακές αγορές ενώ η πολιτική αβεβαιότητα έπληξε τις τραπεζικές μετοχές.
Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 ξεκίνησε το τέταρτο τρίμηνο με άνοδο 0,3% χάρη στην ενίσχυση των
μετοχών των εταιριών ταξιδίων και του μεταλλευτικού κλάδου μετά την αύξηση των τιμών των μετάλλων.

Ωστόσο, ο ισπανικός
δείκτης IBEX σημείωσε πτώση κατά 1,2% αφού οι Καταλανοί αψήφισαν τον αποκλεισμό
των εκλογικών τμημάτων από την αστυνομία συμμετέχοντας στο δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία, το οποίο
η ισπανική κυβέρνηση χαρακτήρισε μη συνταγματικό.
Οι ισπανικές τράπεζες ξεκίνησαν τη συνεδρίαση με πτώση μεταξύ 1,8% και 3,2%, οδηγώντας σε απώλειες τον
δείκτη IBEX, ενώ τις χειρότερες επιδόσεις κατέγραφαν οι Banco Sabadell και Caixabank, που έχουν την έδρα
τους στην Καταλονία.
Η εταιρία BIC, που κατασκευάζει στυλό και ξυραφάκια, σημείωσε βουτιά 10% αφού αναθεώρησε πτωτικά τις
προβλέψεις της για το 2017 λόγω των ασθενέστερων των αναμενόμενων επιδόσεων στις αγορές των ΗΠΑ και
της Λατινικής Αμερικής.
Στον αντίποδα, οι μετοχές των EasyJet, Ryanair και Lufthansa κατέγραφαν σημαντικά κέρδη, μεταξύ 2,9%
και 5% μετά την κατάρρευση της Monarch Airlines, με τις Αρχές να ξεκινούν τη μεγαλύτερη επιχείρηση
επαναπατρισμού σε καιρό ειρήνης στη Βρετανία προκειμένου να επιστρέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο χιλιάδες
επιβάτες που αποκλείστηκαν εκτός χώρας.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα την περασμένη εβδομάδα, η easyJet και η Wizz Air βρίσκονταν σε συνομιλίες για
να αναλάβουν μέρος του δικτύου κοντινών πτήσεων της Monarch. Οι μετοχές των εταιριών ταξιδίων και
αναψυχής σημείωσαν νωρίτερα άλμα κατά 1,2% χάρη στην προοπτική απόκτησης περιουσιακών στοιχείων της
Monarch από αεροπορικές εταιρίες.
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Τα Διαγράμματα της Ημέρας

Οι αποδόσεις των μετοχών του ΓΔ από 01/01
Μετοχή
ΒΙΟ
ΕΕΕ
ΟΛΥΜΠ
ΕΛΣΤΡ
ΣΑΡ
ΤΙΤΚ
ΑΒΑΞ
ΕΛΛΑΚΤΩΡ
ΑΛΦΑ
ΑΤΤ
ΕΤΕ
ΕΥΡΩΒ
ΠΛΑΚΡ
ΟΤΟΕΛ
ΕΥΠΙΚ
ΙΝΛΟΤ
ΠΕΤΡΟ
ΙΚΤΙΝ
ΛΑΜΨΑ
ΓΕΚΤΕΡΝΑ
ΙΑΤΡ
ΜΥΤΙΛ
ΝΗΡ
ΛΑΜΔΑ
ΦΛΕΞΟ
ΙΝΤΚΑ
ΧΑΚΟΡ
ΜΠΕΛΑ
ΦΦΓΚΡΠ
ΕΛΠΕ
ΚΟΥΕΣ
ΜΙΓ
ΠΛΑΙΣ
ΟΠΑΠ
ΜΛΣ
ΠΕΙΡ
ΛΟΥΛΗ
ΕΥΔΑΠ
ΜΟΗ
ΟΛΘ
ΕΥΑΠΣ
ΙΝΚΑΤ
ΔΕΗ
ΥΓΕΙΑ
ΟΛΠ
ΚΡΙ
ΚΛΜ
ΓΡΙΒ
ΙΑΣΩ
ΦΡΛΚ
ΕΛΤΟΝ
ΕΧΑΕ
ΚΑΡΤΖ
ΑΣΚΟ
ΚΟΡΡΕΣ
ΑΡΑΙΓ
ΤΕΝΕΡΓ
ΑΝΕΜΟΣ
ΑΔΜΗΕ
ΟΤΕ
ΠΛΑΘ

Απόδοση %
137,60%
36,59%
86.05%
43,40%
11,62%
-3,95%
60,21%
44,04%
-12,11%
117,24%
15,73%
15,97%
5,54%
93,28%
78,17%
9,90%
23,63%
84,42%
-1,16%
69,30%
120,00%
36,10%
65,06%
42,08%
64,75%
86,24%
161,28%
-7,10%
-4,37%
62,90%
19,76%
-36,67%
10,00%
6,55%
9,82%
-30,62%
45,92%
10,22%
54,27%
31,45%
26,44%
21,97%
-31,14%
121,62%
20,30%
54,92%
130,17%
13,58%
146,52%
46,67%
52,21%
4,19%
30,95%
127,69%
19,89%
27,80%
47,49%
49,05%
-13,21%
14,56%
18,70%

ΓΔ
FTSE 25
Τραπεζικός Δείκτης

17,40%
13,77%
-4,02%
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