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Reuters: Στο 4,3% θα ανέλθει το 2013 η ύφεση της ελληνικής οικονοµίας
Η Ισπανία, η Ελλάδα και η Πορτογαλία είναι αντιµέτωπες µε µία πιο δύσκολη χρονιά
απ' ό,τι αρχικά αναµενόταν, σύµφωνα µε δηµοσκόπηση του Reuters. Η ελληνική
οικονοµία αναµένεται να συρρικνωθεί εφέτος κατά 4,3%, έναντι 3% που είχε
προβλεφθεί τον Οκτώβριο. Οι οικονοµολόγοι εκτιµούν ότι η ανεργία θα φτάσει στο
26,5% έως τα τέλη του έτους. Η δηµοσκόπηση έδειξε ότι η ύφεση αρχίζει να
µετριάζεται, αλλά η ανάκαµψη θα αργήσει ακόµη αρκετά χρόνια. Οι αναλυτές
προβλέπουν ότι η ελληνική οικονοµία θα αναπτυχθεί κατά περίπου 0,2% το 2014.
Στα 13,2 δισ. ευρώ οι οφειλές ιδιωτών προς το ∆ηµόσιο
Τα 13,2 δισ. ευρώ έφθασαν οι οφειλές των φορολογουµένων το 2012 προς το ∆ηµόσιο,
κάτι που υποδεικνύει την αδυναµία πληρωµών εξαιτίας της υπερφορολόγησης και της
ύφεσης. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του υπουργείου Οικονοµικών, τον περασµένο
∆εκέµβριο προστέθηκαν 1,1 δισ. ευρώ στη «µαύρη τρύπα».
Στα 161 δισ. ευρώ αυξήθηκαν οι καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων
στα τέλη ∆εκεµβρίου
Στα 161 δισ. ευρώ ανήλθαν οι καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων στα τέλη
∆εκεµβρίου, έναντι 155,9 δισ. ευρώ στο τέλος Νοεµβρίου 2012. Οι τραπεζικές
καταθέσεις αυξήθηκαν λόγω της χορήγησης του ∆ώρου Χριστουγέννων, των τόκων
που καταβλήθηκαν για καταθέσεις ταµιευτηρίου και προθεσµίας, αλλά και λόγω του
επαναπατρισµού κάποιων καταθέσεων από το εξωτερικό. Σηµειώνεται πως συνολικά
από τον Ιούνιο 2012 , οπότε οι καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων υποχώρησαν
στα 150,6 δισ. ευρώ µέχρι και τα τέλη του έτους σηµειώθηκε εισροή καταθέσεων 10,5
δισ. ευρώ. Σηµειώνεται πως το µεγαλύτερο µέρος των καταθέσεων που επιστρέφουν
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στο ελληνικό τραπεζικό σύστηµα διοχετεύεται για την κάλυψη φορολογικών και άλλων
υποχρεώσεων νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Στο µεταξύ, ένα στα τέσσερα δάνεια
βρίσκεται στο «κόκκινο», καθώς οι πολίτες δεν µπορούν να ανταποκριθούν στις
υποχρεώσεις τους, ως αποτέλεσµα της βαθιάς ύφεσης και της ανεργίας. Σύµφωνα µε
τα στοιχεία, µέσα στο 2012, το τραπεζικό σύστηµα φορτώθηκε µε επιπλέον 20 δισ.
ευρώ νέα δάνεια που δεν εξυπηρετούνται. Το ποσοστό των επισφαλειών έχει υπερβεί
στο τέλος του έτους το 25% και έχει ανέλθει κατά 10 ποσοστιαίες µονάδες στο
δωδεκάµηνο.
Τέσσερις κάλπες
Ευ.Βενιζέλου
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Ένταση επικράτησε στη συζήτηση που διεξήχθη στη Βουλή, επί της εισήγησης της
∆ιάσκεψης των Προέδρων για επτά κάλπες (ανά πρόσωπο και ανά πρόταση),
προκειµένου να ληφθεί η απόφαση για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τη
λίστα Λαγκάρντ. Απαντώντας στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ να στηθεί µία κάλπη και για
τα τέσσερα πρόσωπα που προτείνονται για παραποµπή, ο Ευάγγελος Βενιζέλος
πρότεινε να στηθούν τελικά τέσσερις κάλπες. Την πρόταση αποδέχθηκαν όλα τα
κόµµατα. Σε εξέλιξη η συζήτηση στην Ολοµέλεια επί των προτάσεων για τη σύσταση
Προανακριτικής.
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