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Η πρώτη αποδόμηση του “πλεονάσματος” ήρθε στις 12 Αυγούστου από το REUTERS και ήταν η πιο οδυνηρή.
Το πρακτορείο σε ανταπόκρισή του με τίτλο “Η Ελλάδα πέτυχε πλεόνασμα με την βοήθεια κονδυλίων της ΕΕ”, μας εξηγούσε ότι για να βγεί το εν λόγω πλεόνασμα δεν
μετρήθηκαν οι πληρωμές τόκων, η χρηματοδότηση της τοπικής αυτοδιοίκησης και των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης., ενώ περιέκοψαν τις πρωτογενές μας δαπάνες
κατά 10%.
Επίσης περασαν στο πλεόνασμα τις (μεγαλύτερες του αναμενόμενου) επιδοτήσεις από την ΕΕ για εργα που δεν εκαναν και την εφάπαξ επιστροφή των τραπεζών της
Ευρωζώνης απο τα κέρδη τους επάνω στα Ελληνικά ομολογα.
Και όλα αυτά ενώ σύμφωνα με το Reuters, η φορολογία υπολείπεται των στόχων, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των φόρων, για το τρέχον έτος, δεν έχει πληρωθεί από τους
φορολογούμενους.
Έναν μήνα αργότερα στις 9 Σεπτεμβρίου, ήρθε η ανάλυση της Capital Economicsγια να μας πει ότι δεν βλέπει πλεόνασμα και ανάκαμψη στην Ελλάδα το 2014 αλλά
επιπλέον πτώση 2%.
Πιο δεικτικό ήταν βέβαια το Βρετανικό σατιρικό σάιτ stirring trouble internationally.του διάσημου αναλυτή και συγγραφέα Alexander Nekrassov μια μέρα πρίν, στις 8
Σεπτεμβρίου που ανέβασε ανάρτηση με τίτλο:
“Ο Έλληνας πρωθυπουργός κάνει ένα μεγάλο νούμερο Stand-Up Comedy, με ξεκαρδιστικά αστεία περί σημαδιών ανάκαμψης – Ποιός χρειάζεται σάτιρα όταν έχουμε
πολιτικούς που λένε ξεκαρδιστικά πράγματα όλη την ώρα;”
Παραθέτουμε παρακάτω ένα άρθρο του Μάριου Χριστοδούλου, σχετικά με το ίδιο θέμα, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα των Συντακτών στις 11/09/13.
Πώς μετέτρεψαν έλλειμμα 1,3 δισ. ευρώ σε πρωτογενές πλεόνασμα 2,9 δισ. ευρώ

Καθηγητές με ντοκτορά στην… Αλχημεία
Του Μάριου Χριστοδούλου
11/09/13
Το κρέας ψάρι ή αλλιώς το έλλειμμα πλεόνασμα «βαφτίζει» η κυβέρνηση. Για την εικόνα του προϋπολογισμού στο οκτάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου ο λόγος, που μόνο μαγική μπορεί να είναι.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε χθες στη δημοσιότητα ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, ο προϋπολογισμός σε αυτό το διάστημα έκλεισε με πρωτογενές πλεόνασμα 2,92 δισ. ευρώ.
Εάν όμως αφαιρεθούν τα κέρδη από τα ομόλογα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) όπως επίσης οι φόροι και τα επιδόματα που δεν πλήρωσε ενώ όφειλε κανονικά το Δημόσιο, τότε το πλεόνασμα μετατρέπεται σε
έλλειμμα 1,3 δισ. ευρώ.
Το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός έχει στο ταμείο του πλεόνασμα 2,9 δισ. ευρώ οφείλεται:
•Στα έκτακτα έσοδα ύψους 1,5 δισ. ευρώ που εισπράχθηκαν λόγω της μεταφοράς στη χώρα μας των αποδόσεων που είχαν αποκομίσει τόσο η ΕΚΤ όσο και οι κεντρικές τράπεζες των χωρών της ευρωζώνης από τα ελληνικά
ομόλογα.
● Στη μη καταβολή δαπανών συνολικού ύψους 1,3 δισ. ευρώ που είχαν προβλεφθεί για δημόσιες επενδύσεις.
● Στη μη επιστροφή φόρων 683 εκατ. ευρώ, ΦΠΑ και εισοδήματος, σε επιχειρήσεις και φορολογουμένους.
● Στη μη απόδοση πολυτεκνικών επιδομάτων συνολικού ύψους 175 εκατ. ευρώ.
● Στη μη πληρωμή καταναλωτικών δαπανών ύψους τουλάχιστον 400 εκατ. ευρώ.
● Στη μη πληρωμή επιδομάτων θέρμανσης συνολικού ύψους 200 εκατ. ευρώ.
Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ακόμη ότι η «τρύπα» στα φορολογικά έσοδα φτάνει στο οκτάμηνο τα 713 εκατ. ευρώ και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά σε μια οικονομία που βρίσκεται σε βαθιά ύφεση για έκτη συνεχή
χρονιά.
Ο κ. Σταϊκούρας υποστήριξε ότι η υστέρηση αυτή μπορεί να καλυφθεί τους επόμενους μήνες, με την πληρωμή των φόρων εισοδήματος και του ΦΑΠ, η οποία έμεινε πίσω λόγω των καθυστερήσεων και παρατάσεων που
δόθηκαν.
Σε σύγκριση με το περσινό οκτάμηνο η «τρύπα» στα συνολικά έσοδα ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, οι κίνδυνοι στη δημοσιονομική διαχείριση παραμένουν και προσδιορίζονται
κυρίως στους τομείς των ασφαλιστικών ταμείων (πρόσθετες ανάγκες ενίσχυσης) και στις δράσεις για την Υγεία.
Για τον συγκεκριμένο λόγο, έως τώρα χρησιμοποιείται με εξαιρετική φειδώ το αποθεματικό της χώρας (έχουν δαπανηθεί 328 εκατ. ευρώ ή το 30% από το συνολικό κονδύλι του 1,1 δισ. ευρώ).
Αναλυτικότερα από τα προσωρινά στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους προκύπτουν τα εξής:
* Το πρωτογενές πλεόνασμα (μαζί με τα ομόλογα) διαμορφώθηκε στα περίπου 3 δισ. ευρώ ή 1,6% του ΑΕΠ κατά το οκτάμηνο. Μόνο τον Αύγουστο το πρωτογενές πλεόνασμα ήταν 367 εκατ. ευρώ.
* Το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού μειώθηκε και διαμορφώθηκε σε 2,4 δισ. ευρώ (ο στόχος ήταν για έλλειμμα 7,8 δισ. ευρώ).
* Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 30,964 δισ. ευρώ, 1,157 δισ. ευρώ ή 3,9%, υψηλότερα έναντι του στόχου του οκταμήνου (29,807 δισ. ευρώ). Η καλή πορεία των έμμεσων φόρων υπερκάλυψε
την αρνητική απόκλιση των άμεσων φόρων οι οποίοι υστέρησαν κατά 158 εκατ. ευρώ και ανήλθαν σε 1.677 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου 1.835 εκατ. ευρώ.
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* Τα έσοδα προ επιστροφών φόρων ανήλθαν σε 32 δισ. ευρώ, περίπου 500 εκατ. ευρώ υψηλότερα από τον στόχο που είχε τεθεί. Ειδικότερα για τον Αύγουστο, τα έσοδα προ επιστροφών ανήλθαν σε 4,3 δισ. ευρώ, αυξημένα
κατά 400 εκατ. ευρώ ή κατά 10,2% έναντι του μηνιαίου στόχου.
* Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012 κατά 8,131 δισ. ευρώ ή ποσοστό 18,9%. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του συνόλου των
πρωτογενών δαπανών κατά 2,840 δισ. ευρώ ή ποσοστό 9,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012, καθώς και στη μείωση των τόκων κατά 5,707 δισ. ευρώ ή ποσοστό 51,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του
2012.
Read more: http://tolimeri.blogspot.com/#ixzz2fGaNTBUQ
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