30 Οκτωβρίου 201
20122
Στο Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης ο γ.γ. ∆ηµόσιων Έργων
Στο 20% εκτιµάται ότι θα φτάσει το 2012 η απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ, πανελλαδικά, ενώ για
την επόµενη χρονιά αναµένεται ότι θα είναι σαφώς ενισχυµένη. Αυτό τόνισε µεταξύ άλλων ο
γενικός γραµµατέας ∆ηµόσιων Έργων Στράτος Σιµόπουλος κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο
πλαίσιο του χθεσινού διοικητικού συµβουλίου του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης
(ΒΕΘ), τοποθετώντας
ποθετώντας µάλιστα τον πήχη της απορρόφησης για το 2012 στα 4,5 δισ. ευρώ.
«Υπάρχουν ζητήµατα που χρονίζουν, ωστόσο σήµερα µε µεθοδικές κινήσεις λύνουµε τα
προβλήµατα και δηµιουργούµε νέες προοπτικές» σηµείωσε ο κ. Σιµόπουλος υπογραµµίζοντας ότι
«µε υποµονή,
νή, µέθοδο και πολλή δουλειά ξεµπλοκάρουµε τα ‘παγωµένα’ έργα της πόλης, ενώ
δροµολογούµε την κατασκευή άλλων. Ο κόµβος Κ16, η επέκταση του αεροδιαδρόµου
προσαπογείωσης, οι κόµβοι της δυτικής περιφερειακής αλλά και το µετρό αποτελούν
χαρακτηριστικά παραδείγµατα».
γµατα». Μάλιστα υπογράµµισε ότι όσα έργα είναι ώριµα από τους
προκατόχους του προχωρούν χωρίς κάποιες αλλαγές προκειµένου να υλοποιηθούν άµεσα.
Ο κ. Σιµόπουλος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη στήριξης της ιδιωτικής πρωτοβουλίας
που βρίσκεται σε µέγγενη.
νη. «Η ιδιωτική πρωτοβουλία είναι αυτή που µπορεί να µας βγάλει από
τη δίνη της ύφεσης» σηµείωσε ο γενικός γραµµατέας ∆ηµοσίων Έργων.
Την ανάγκη να µην δηµιουργούνται προσκόµµατα στους πυλώνες ανάπτυξης όπως είναι οι
µικροµεσαίες επιχειρήσεις επισήµανε από
από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΒΕΘ Παναγιώτης
Παπαδόπουλος, κάνοντας µάλιστα ιδιαίτερη µνεία στον τουρισµό που αν και αποτελεί πηγή
ανάσας για την ελληνική οικονοµία αντιµετωπίζει σειρά προβληµάτων.
«Περάστε για υπόθεσή σας» λέει η Εφορία σε 15.000 καταθέτες εξωτερικού
∆εκαπέντε ηµέρες προθεσµία για να αποκαλύψουν τα εισοδήµατα που έκρυψαν από την Εφορία
θα έχουν
υν 15.000 φορολογούµενοι, οι οποίοι πιάστηκαν στην τσιµπίδα των διασταυρώσεων της
Γενικής Γραµµατείας Πληροφορικών Συστηµάτων να έχουν βγάλει στο εξωτερικό εµβάσµατα
ύψους 5 δισ. ευρώ τα οποία δεν δικαιολογούνται από τις φορολογικές δηλώσεις τους.
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Αισιόδοξοι
ξοι οι στόχοι του προϋπολογισµού για τα επίπεδα ύφεσης
Επιφυλάξεις ότι το µακροοικονοµικό σενάριο βάσει του οποίου έχει καταρτιστεί ο
προϋπολογισµός 2013 ενδεχοµένως να αποδειχθεί µη ρεαλιστικό διατυπώνουν ατύπως στελέχη
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο προϋπολ
προϋπολογισµός
ογισµός 2013 που θα κατατεθεί εντός των ηµερών στη
Βουλή προβλέπει για το επόµενο έτος ύφεση 4,2%. Η κυβέρνηση αναµένει πως η επίπτωση του
πακέτου µέτρων ύψους 9,5 δισ. ευρώ στην πραγµατική οικονοµία θα αντισταθµισθεί σε
σηµαντικό βαθµό από την ενίσχυση των
των επιπέδων ρευστότητας. Το βασικό σενάριο που έχει
πλέον υιοθετηθεί προβλέπει πως ο µέσος δηµοσιονοµικός πολλαπλασιαστής θα είναι υψηλότερος
σε σχέση µε τους υπολογισµούς που έκανε µέχρι πρόσφατα το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
Στα 25 δισ. ευρώ υπολογίζεται
ζεται το χρηµατοδοτικό κενό
Η ελληνική κυβέρνηση υπολογίζει πλέον το χρηµατοδοτικό κενό από την επιµήκυνση του
προγράµµατος δηµοσιονοµικής προσαρµογής στα 25 δισ. ευρώ, ποσό που προκύπτει µάλιστα υπό
την παραδοχή ότι έως το 2016 τα έσοδα από το πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων θα ανέλθουν σε
10 δισ. ευρώ. Εάν αυτό δεν καταστεί δυνατόν τότε η «τρύπα» χρηµατοδότησης θα αυξηθεί. Η
ελληνική πλευρά -που
που αρχικώς υπολόγιζε το χρηµατοδοτικό κενό µεταξύ 13 -15
15 δισ. ευρώ - έχει
αναθεωρήσει πλήρως τις εκτιµήσεις της και έχει καταρτίσει δύο προτάσεις για την κάλυψη των
χρηµατοδοτικών αναγκών έως το 2016. Σύµφωνα µε πληροφορίες της εφηµερίδας «Τα Νέα» η
πρώτη πρόταση που έχει καταθέσει στην Ευρωζώνη η Ελλάδα προβλέπει την µετακύλιση
ελληνικού χρέους που κατέχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ωριµάζει έως το 2016 ύψους
περίπου 23 δισ. ευρώ.
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