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Εκτόξευση του ελλείμματος στα 8,19 δισ. ευρώ στο επτάμηνο
Πρωτογενές έλλειμμα ύψους 8,199 δισ. ευρώ παρουσίασε ο Προϋπολογισμός στο επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2020 έναντι στόχου για πρωτογενές
πλεόνασμα 1,166 δισ. ευρώ αποτυπώνοντας στα δημοσιονομικά μεγέθη τις επιπτώσεις από την πανδημία. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία για την πορεία
των μεγεθών του προϋπολογισμού στο επτάμηνο, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι η μείωση των εσόδων από φόρους που καταγράφεται τον Ιούνιο είναι
μικρότερη σε σχέση με τις μειώσεις των δύο προηγούμενων μηνών.
Σε δήλωσή του για την πορεία των μεγεθών του προϋπολογισμού ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης αναφέρει ότι «τα
στοιχεία του προσωρινού Δελτίου Εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού του Ιουλίου 2020, που δημοσιεύονται σήμερα, δείχνουν μια μείωση των
εσόδων από φόρους κατά 15% σε σχέση με τις προβλέψεις του – προ κορωνοϊού – προϋπολογισμού. Η μείωση αυτή είναι χαμηλότερη σε σχέση με τις
μειώσεις των δύο προηγουμένων μηνών (Ιούνιος -16,9%, Μάιος -35,5%), όπου καταγράφηκε η επίπτωση του lockdown και των εκτεταμένων αναστολών
φορολογικών υποχρεώσεων. Τα έσοδα του Ιουλίου επηρεάστηκαν αρνητικά από την χρονική παράταση που δόθηκε για την υποβολή των φορολογικών
δηλώσεων και την πληρωμή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος, μέχρι τις 28 Αυγούστου, καθώς και από τις δευτερογενείς επιπτώσεις
της παγκόσμιας πανδημίας μέσω της βαθιάς ύφεσης που επιφέρει στον τουρισμό».
Όπως αναφέρει στη δήλωσή ο κ. Σκυλακάκης «η παγκόσμια πανδημία θα συνεχίσει να επηρεάζει πολύ σημαντικά τα δημόσια έσοδα, μέσω του τουρισμού
και των εξαγωγών, μέχρι, κατ’ ελάχιστον, τον Οκτώβριο – Νοέμβριο του 2020. Στο ενδιάμεσο διάστημα θα εισρεύσουν στα δημόσια ταμεία σημαντικοί
ευρωπαϊκοί πόροι μέσω του προγράμματος SURE και των συνδεδεμένων με τον COVID 19 δαπανών ΕΣΠΑ, που αρχίζουν να εισπράττονται εντός του
μηνός Αυγούστου. Η επεκτατική δημοσιονομική πολιτική σε ολόκληρη την Ευρώπη και στην Ελλάδα, αποτελεί βασικό εργαλείο αντιμετώπισης των
οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας, μέσω των αναβολών των φορολογικών υποχρεώσεων και των δαπανών ενίσχυσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων.
Θεμέλιος λίθος της η εμπιστοσύνη σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών, που αντανακλάται στις εκθέσεις των ευρωπαϊκών θεσμών και
στα ιστορικά χαμηλά επιτόκια των ελληνικών ομολόγων».
Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, την περίοδο του Ιανουαρίου – Ιουλίου 2020 παρουσιάζεται έλλειμμα στο
ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού (γενική κυβέρνηση) ύψους 11,651 δισ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 2,086 δισ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το
αντίστοιχο διάστημα του 2020 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2020. Το πρωτογενές αποτέλεσμα το επτάμηνο διαμορφώθηκε σε έλλειμμα
ύψους 8,199 δισ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 1,763 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο το 2019.
Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 23,106 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 4,966 δισ. ευρώ ή 17,7% έναντι
του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2020, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην μείωση της οικονομικής
δραστηριότητας λόγω της υγειονομικής κρίσης.
Επιπρόσθετα, εκκρεμεί η καταχώριση ποσού 185 εκατ. ευρώ περίπου (30 εκατ. ευρώ για τον Απρίλιο 2020, 49 εκατ. ευρώ για τον Μάιο 2020 και 106 εκατ.
ευρώ περίπου για τον Ιούνιο 2020) στους Αναλυτικούς Λογαριασμούς Εσόδων (ΑΛΕ) και συγκεκριμένα στην κατηγορία «Φόροι». Το ποσό αυτο θα
εμφανιστεί στους ορθούς ΑΛΕ μετά την επίλυση του υφιστάμενου τεχνικού προβλήματος όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών.
Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 25,940 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 4,479 δισ. ευρώ ή 14,7% έναντι του στόχου.
Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 22,678 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 3,570 δισ. ευρώ ή 13,6% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική
έκθεση του Προϋπολογισμού 2020. Ωστόσο, σε σύγκριση με τις επικαιροποιημένες εκτιμήσεις για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2020 που
περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Σταθερότητας το οποίο κατατέθηκε στην Ε.Ε. στις 30 Απριλίου 2020 και οι οποίες περιέχουν τις επιπτώσεις των μέτρων
για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης και λαμβανομένου υπόψη του ποσού των 185 εκατ. ευρώ, του οποίου η καταχώριση εκκρεμεί, τα έσοδα από
φόρους είναι αυξημένα κατά περίπου 42 εκατ. ευρώ, παρά την χρονική παράταση που δόθηκε για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και την
πληρωμή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος, μέχρι τις 28 Αυγούστου.
Η ακριβής κατανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση του οριστικού δελτίου
διευκρινίζει το υπουργείο Οικονομικών.
Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 2,835 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 488 εκατ. ευρώ από το στόχο (2,347 δισ. ευρώ). Τα έσοδα του Προϋπολογισμού
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1,684 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 523 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Ειδικότερα, τον Ιούλιο 2020 το σύνολο των
καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 4,110 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 1,063 δισ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο. Τα συνολικά
έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4,683 δισ. ευρώ, μειωμένα έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 984 εκατ. ευρώ.
Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 4,416 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 777 εκατ. ευρώ ή 15% έναντι του μηνιαίου στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική
έκθεση του Προϋπολογισμού 2020. Ωστόσο, σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες μηνιαίες εκτιμήσεις που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Σταθερότητας
τα έσοδα από φόρους είναι μειωμένα για το μήνα Ιούλιο 2020 κατά 333 εκατ. ευρώ, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην παράταση που δόθηκε μέχρι τις 28
Αυγούστου για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και την πληρωμή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος.
Οι επιστροφές εσόδων του Ιουλίου 2020 ανήλθαν σε 573 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 79 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (494 εκατ.
ευρώ).
Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 37 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 173 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.
Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2020 ανήλθαν στα 34,757 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά
4,599 δισ. ευρώ έναντι του στόχου (30,158 δισ. ευρώ). Οι κυριότερες αιτίες της εμφανιζόμενης απόκλισης είναι:
α) η δαπάνη αποζημίωσης ειδικού σκοπού λόγω της πανδημίας του COVID-19 ύψους περίπου 1,118 δισ. ευρώ (μισθωτών και επιστημόνων), η οποία
πληρώθηκε από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (κατηγορία μεταβιβάσεων),
β) η δαπάνη ενίσχυσης επιχειρήσεων με την μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής ύψους περίπου 864 εκατ. ευρώ , η οποία πληρώθηκε από το υπουργείο
Οικονομικών (κατηγορία μεταβιβάσεων),
γ) η δαπάνη έκτακτης επιχορήγησης προς τον ΕΦΚΑ και τον ΕΟΠΥΥ για την κάλυψη υστέρησης εσόδων από τις μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές λόγω
της πανδημίας, ύψους 262 και 263 εκατ. ευρώ αντίστοιχα,
Συνέχεια..
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δ) οι αυξημένες εκροές του ΠΔΕ κατά 2,293 δισ. ευρώ κυρίως λόγω των δαπανών για την αποζημίωση ειδικού
σκοπού επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενων, για την επιδότηση τόκων δανείων μικρών και μεσαίων
/ για το μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής επιχειρήσεων και για την σύσταση ταμείου
επιχειρήσεων,
εγγυοδοσίας επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας του COVID-19 και
ε) οι αυξημένες πληρωμές για τόκους κατά 207 εκατ. ευρώ.
Με αντίρροπο χαρακτήρα κινήθηκε η υποεκτέλεση σε άλλες μείζονες κατηγορίες δαπανών, οι οποίες
τροφοδοτήθηκαν με ανάλωση μέρους του αποθεματικού αναφέρει στην ανακοίνωσή του το υπουργείο
Οικονομικών.
Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου – Ιουλίου 2020 παρουσιάζονται
αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 κατά 4,3 δισ. ευρώ, με την μεγαλύτερη αύξηση στο
σκέλος του ΠΔΕ, το οποίο παρουσίασε αυξημένη δαπάνη κατά 3,122 δισ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη
περσινή περίοδο, κυρίως λόγω των προαναφερόμενων αιτιών.
Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιουλίου 2020 ανήλθαν στα 6,530 δισ. ευρώ και
παρουσιάζονται αυξημένες κατά 1,896 δισ. ευρώ έναντι του στόχου, κυρίως λόγω της εφαρμογής των μέτρων
για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Αεροδρόμια: Ελεύθερη πτώση στις αφίξεις εξωτερικού τον Ιούλιο
Τα στατιστικά στοιχεία από όλα τα αεροδρόμια συνεχίζουν να καταγράφουν την ραγδαία πτώση της επιβατικής
κίνησης που έχει επιφέρει η πανδημία του Covid-19.
Ετσι, με βάση τα τελευταία δεδομένα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας τον περασμένο Ιούλιο
καταγράφεται μείωση 72,6% στη συνολική επιβατική κίνηση (εσωτερικού - εξωτερικού). Διακινήθηκαν στα
αεροδρόμια της χώρας 2.722.854 επιβάτες, μείωση 72,6% σε σχέση με το 2019 όπου είχαν διακινηθεί 9.930.332
επιβάτες. Ο συνολικός αριθμός των πτήσεων ανήλθε στις 33.255 με πτώση 56,5% σε σχέση με το αντίστοιχο
διάστημα του 2019 όπου είχαν πραγματοποιηθεί 76.370 πτήσεις.
Οι αφίξεις επιβατών εξωτερικού ήταν μόλις 1.126.429 καταγράφοντας μείωση 72,5% σε σχέση με το 2019, όπου
είχαν αφιχθεί 4.096.657 επιβάτες.
Στο σύνολο του επταμήνου, ο συνολικός αριθμός των διακινηθέντων επιβατών έφθασε τα 9 εκατομμύρια
παρουσιάζοντας πτώση 74,3% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019 όπου είχαν διακινηθεί 34,7
εκατομμύρια επιβάτες. Όσον αφορά τις πτήσεις στα αεροδρόμια της χώρας ανήλθαν στις 115.402, από τις
οποίες 67.340 ήταν εσωτερικού και 48.062 εξωτερικού, παρουσιάζοντας πτώση 60,3 %, σε σχέση με το
αντίστοιχο διάστημα του 2019 όπου είχαν πραγματοποιηθεί 290.859 πτήσεις.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Κορωνοϊός: Ύφεση στο Ηνωμένο Βασίλειο για 1η φορά μετά από 11 χρόνια
Και επισήμως σε ύφεση βυθίστηκε το Ηνωμένο Βασίλειο για πρώτη φορά μετά από 11 χρόνια λόγω των
επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού.
Η οικονομία συρρικνώθηκε κατά 20,4% το δεύτερο τρίμηνο του έτους, περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο
έθνος της G7, βυθίζοντας το Ηνωμένο Βασίλειο στην πρώτη της ύφεση από την οικονομική κρίση 2008-2009.
Η δραματική μείωση της παραγωγής ήρθε μετά από πτώση 2,2% τους πρώτους τρεις μήνες του έτους.
Σύμφωνα με την Independent, υπήρχαν ενδείξεις για έναρξη ανάκαμψης, καθώς το μηνιαίο ακαθάριστο
εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) αυξήθηκε κατά 8,7% τον Ιούνιο.
Ωστόσο το ΑΕΠ παραμένει 17,2% κάτω από τα επίπεδα του Φεβρουαρίου 2020 σύμφωνα με το Γραφείο
Εθνικών Στατιστικών.
Η Τράπεζα της Αγγλίας προέβλεψε την περασμένη εβδομάδα ότι η οικονομία θα συρρικνωθεί κατά 9,5% το
2020 μετά από την παρουσίαση ανάκαμψης στο δεύτερο εξάμηνο του έτους καθώς οι περιορισμοί
διευκολύνονται και η δραστηριότητα αυξάνεται ξανά.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Υπερδύναμη ο Τζωρτζ Σόρος;
Και τι δεν έχει ειπωθεί για τον Σόρος. Ότι κινεί τα νήματα μιας παγκόσμιας κρυφής δύναμης με τη
χρηματοδότηση δικτύων σε ολόκληρο τον κόσμο, που απασχολεί αυτοαποκαλούμενους δημοσιογράφους, ή
προασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά στην πραγματικότητα είναι κατάσκοποί του.
Ότι στόχος του είναι να κλέψει την πολιτιστική και εθνική ταυτότητα λαών, να οδηγήσει ολόκληρες χώρες
στην σκλαβιά και με κερδοσκοπικά παιχνίδια να σπρώξει στη δυστυχία εκατομμύρια ανθρώπων. Σήμερα, ο
Σόρος, ο πολυεκατομμυριούχος του αμερικανικού χρηματιστηρίου και φιλάνθρωπος εβραϊκής καταγωγής,
συμπληρώνει τα 90 του.
Συνέχεια….
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Μισητή φιγούρα στην ανατολική Ευρώπη
Οι θεωρίες συνομωσίας που έχουν συνοδέψει την πολυετή του δραστηριότητα δεν θα τύγχαναν προσοχής, εάν
δεν εγείρονταν όχι μόνο από σκοτεινά κυκλώματα ακροδεξιών με περιορισμένο ακροατήριο. Οι ισχυρισμοί
κατά του μεγιστάνα προέρχονται από τον Βίκτορ Όρμπαν, πρωθυπουργό μιας χώρας-μέλους της ΕΕ. Και όχι
μόνο. Σχεδόν σε ολόκληρη την ανατολική Ευρώπη ο Σόρος έχει αναχθεί σε μισητή φιγούρα. Πολύ συχνά
πολιτικοί ζωγραφίζουν ένα εντελώς εχθρικό προφίλ του. Ωστόσο κανείς δεν προχωρά τόσο πολύ, όσο ο
Όρμπαν. Σε σημείο που έχει γίνει τμήμα καμπάνιας του, την οποία ονομάζει «εθνική διαβούλευση», κατά την
οποία καλεί τους κατοίκους της χώρας του να σταυρώσουν σε ερωτηματολόγιο, μια ήδη αρνητική γι αυτόν
ερώτηση, που τον παρουσιάζει ως εθνικό εχθρό. Δημοσκοπήσεις στην Ουγγαρία επιβεβαιώνουν πόσο πείθει
τους κατοίκους της το αρνητικό για τον Σόρος αφήγημα. Μια μεγάλη πλειοψηφία υποστηρίζει ότι ασκεί
αρνητική επιρροή στη χώρα.
Αλλά ποια είναι αυτά τα αφηγήματα; Ο Σόρος γεννήθηκε από οικογένεια εύπορων Εβραίων στην Βουδαπέστη.
Οι γονείς του επέζησε του Ολοκαυτώματος χάρη σε ψεύτικες ταυτότητες και σε κρυψώνες. Φιλικά με την
ουγγρική ηγεσία μέσα μαζικής ενημέρωσης διέδιδαν ότι ο Σόρος συνεργάστηκε με τους Ναζί και προκάλεσε
δεινά σε άλλους Εβραίους ή τους πρόδωσε. Στην πραγματικότητα, ως 14χρονος νεαρός επέζησε ως δήθεν
βαφτισιμιός ενός υπαλλήλου του υπουργείου Γεωργίας, που έκανε απογραφή μεταξύ άλλων της εβραϊκής
ιδιοκτησίας. Σε μια συνέντευξη στο CBS το 1998 ο Σόρος το επιβεβαίωσε ο ίδιος, αλλά απέφυγε να
διασαφηνίσει εάν τον βοηθούσε σε αυτήν την διαδικασία.
Σχεδιάζει ο Σόρος ανταλλαγή πληθυσμών στην Ευρώπη;
Σύμφωνα με ένα άλλο αφήγημα ο Σόρος θεωρείται εμπνευστής της επιθετικής και άκρως επικίνδυνης
επενδυτικής στρατηγικής. Η μεγαλύτερη επιτυχία του, που τον έκανε παγκοσμίως γνωστό, χρονολογείται το
1992. Με τις κερδοσκοπικές
του πιέσεις σε βάρος της βρετανικής λίρας η εταιρεία του σε μικρό διάστημα

κέρδισε δισεκατομμύρια. Στην πραγματικότητα η καταβαράθρωση της βρετανικής λίρας, είχε μια πολύπλοκη
προϊστορία και η πορεία της ήταν προδιαγεγραμμένη, πριν ο ίδιος και άλλοι επενδυτές γίνουν πάμπλουτοι.
Πολλοί τον θεωρούν σχιζοφρενή για τα εκατομμύρια που κέρδισε στο χρηματιστήριο πριν αποσυρθεί. Του
καταλογίζουν ότι παρκάρει τα πλούτη του σε εταιρείες offshore. Το μεγαλύτερο τμήμα της ιδιωτικής του
περιουσίας έχει δωρίσει σε ιδρύματα κοινής ωφέλειας. Ένα από τα μότο του είναι ότι «κερδίζω τόσα χρήματα,
για να μπορώ να τα ξοδεύω σε αγαθοεργούς σκοπούς». Από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 ο Σόρος
χρηματοδοτεί την αντικομουνιστική αντιπολίτευση στην Ουγγαρία και ίδρυσε τα «Ιδρύματα Ανοιχτής
Κοινωνίας». Επειδή σε αυτά ανήκουν πολλές ΜΚΟ και οργανώσεις πολιτών, που ο σκοπός τους είναι να
ασκούν κριτική στις κυβερνήσεις και να στηλιτεύουν κοινωνικές αδικίες, πολλοί συνεργάτες του Σόρος
θεωρούνται μέλη μια κρυφής παγκόσμιας δύναμης. Το ίδιο αφήγημα υιοθετεί και ο ίδιος ο Όρμπαν, που ήταν
υπότροφος των ιδρυμάτων του Σόρος.
Από την κρίση στο προσφυγικό το φθινόπωρο του 2015 η ουγγρική κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι ο Σόρος θέλει να
φέρει εκατομμύρια μουσουλμάνους πρόσφυγες στην Ευρώπη και σχεδιάζει ανταλλαγή πληθυσμών. Οι
κατηγορίες βασίζονται σε άρθρο του ίδιου του Σόρος που για το προσφυγικό πρότεινε μεταξύ άλλων
συντονισμένη ανταλλαγή εκατομμυρίων προσφύγων τον χρόνο. Αργότερα διόρθωσε το νούμερο σε 300.000 τον
χρόνο και ζήτησε προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, κάτι που τελευταία ζητά και ο Ούγγρος
πρωθυπουργός. Όλες οι λεπτομέρειες του «σχεδίου Σόρος», όπως το ονομάζει ο Όρμπαν, όπως ήπιες ποινές σε
εγκληματίες πρόσφυγες, κοινωνική βοήθεια χιλιάδων ευρώ σε πρόσφυγες ή αναγκαστικές εκτοπίσεις
προσφύγων σε όλην τν Ευρώπη, είναι αποκυήματα της φαντασίας.
Πηγή: Deutsche Welle
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Για ακόμη μια φορά από τις αρχές Ιουνίου στα όρια των κρίσιμων
τεχνικών επιπέδων των 630 – 640 μονάδων ο ΓΔ ….. Στόχος και πάλι η
διάσπαση τους, αν και σίγουρα απαιτούνται τζίροι μεγαλύτεροι των 24εκ
ευρώ της Τετάρτης και των 22εκ της Τρίτης για μια νέα ανοδική τάση, με
διάσπαση αυτών των αντιστάσεων….
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