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Ύφεση 4,6% φέτος και μείωση της ανεργίας από το 2015, προβλέπει η ΤτΕ
Η ύφεση της ελληνικής οικονομίας αναμένεται να διαμορφωθεί στο 4,6% εφέτος,
σύμφωνα με την έκθεση νομισματικής πολιτικής της ΤτΕ που κατέθεσε την Τετάρτη στον
πρόεδρο της Βουλής και το Υπουργικό Συμβούλιο ο επικεφαλής της Τράπεζας της
Ελλάδος Γιώργος Προβόπουλος.
Σύμφωνα με την έκθεση, το ΑΕΠ αναμένεται να υποχωρήσει με ρυθμό κοντά στο 4,6%
εφέτος και η ανεργία να σταθεροποιηθεί γύρω στο 28%. Εκτιμάται ότι η οικονομία θα
εισέλθει σε τροχιά θετικών ρυθμών ανάπτυξης από το 2014, ενώ η ανεργία θα αρχίσει να
αποκλιμακώνεται από το 2015.
Ο πληθωρισμός αναμένεται να διαμορφωθεί γύρω στο -0,3% το 2013 και ο πυρήνας του
πληθωρισμού στο -1,1%. Παράλληλα, εκτιμάται ότι το 2013 θα υπάρξει υπερανάκτηση
της απολεσθείσας ανταγωνιστικότητας την περίοδο 2001-2009.
Υπεγράφη η Σύμβαση με τον ΟΟΣΑ για τη φορολογική συνεργασία
Στο πλαίσιο της ετήσιας Υπουργικής Συνόδου των χωρών-μελών του ΟΟΣΑ, στο Παρίσι, ο
υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας κατέθεσε την Τετάρτη, τη Σύμβαση του
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Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΟΟΣΑ για την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε
φορολογικά θέματα καθώς και το Πρωτόκολλο τροποποίησής της.
Ο κ. Στουρνάρας θα συναντηθεί σήμερα με τον γγ του ΟΟΣΑ Άνχελ Γκουρία και την
Πέμπτη με το γάλλο ομόλογό του Πιερ Μοσκοβισί. Η Σύμβαση και το Πρωτόκολλο
τροποποίησης, προσφάτως κυρώθηκαν από τη Βουλή (νόμος 4153/2013, ΦΕΚ 116/Α’/
23.05.2013).
Η εφαρμογή της Σύμβασης έχει σκοπό την πάταξη της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής
και αποτελεί ένα αποτελεσματικό νομικό εργαλείο, που επιδιώκει να διευκολύνει τη
διοικητική συνεργασία μεταξύ των φορολογικών αρχών των κρατών σε πολυμερές
επίπεδο.
Επίσης, η εφαρμογή της στην Ελλάδα θα διευκολύνει τον εντοπισμό των εισοδημάτων
που φοροδιαφεύγουν και θα ενισχύσει το σύστημα είσπραξης των φόρων με τη
συνδρομή άλλων κρατών, που δεν ανήκουν απαραίτητα στην ΕΕ.
Από τις τράπεζες θα πάρει η Εφορία τα στοιχεία των τόκων του 2012
Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων θα πάρει από τις τράπεζες τα
στοιχεία για τα έσοδα των φορολογουμένων από τόκους το 2012, δήλωσε την Τετάρτη ο
γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Χάρης Θεοχάρης.
Συνεπώς, οι πολίτες δεν θα χρειασθεί να χάσουν χρόνο και να ταλαιπωρηθούν,
πηγαίνοντας στις τράπεζες για να πάρουν τα σχετικά στοιχεία. Για τις περιπτώσεις
πολλών δικαιούχων σε ένα τραπεζικό λογαριασμό, ο κ. Θεοχάρης ανέφερε ότι θα πρέπει
οι ίδιοι να αποφασίσουν ποιος θα δηλώσει τους τόκους. Επίσης, για μία ακόμα αφορά
άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να δοθεί παράταση στην προθεσμία υποβολής των
φορολογικών δηλώσεων.
Στην Αθήνα θα βρεθεί την Παρασκευή ο Γερούν Ντάισελµπλουµ
Στην Αθήνα θα βρεθεί την Παρασκευή ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Οικονοµικών
της Ολλανδίας Γερούν Ντάισελµπλουµ, προκειµένου να έχει επαφές µε την ελληνική
κυβέρνηση.
Σύµφωνα µε πληροφορίες του in.gr ο πρόεδρος του Eurogroup θα έχει συνάντηση µε τον
υπουργό Οικονοµικών Γ.Στουρνάρα στις 11:30 το πρωί της Παρασκευής και εν συνεχεία θα
παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου, ενώ το µεσηµέρι θα γίνει δεκτός από τον πρωθυπουργό. Ο
Αντώνης Σαµαράς θα παραθέσει γεύµα στον Ολλανδό αξιωµατούχο, στο οποίο θα
παρακαθίσουν οι Ευάγγελος Βενιζέλος και Φώτης Κουβέλης.
Μειώθηκαν οι καταθέσεις σε Ελλάδα και Κύπρο
Μείωση των καταθέσεων από τις τράπεζες σε Κύπρο, Ελλάδα και Ισπανία καταγράφηκε
τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα. Συγκεκριμένα, οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα στην Κύπρο υποχώρησαν
κατά 7,3% στα 41,322 δισ. ευρώ, ύστερα από πτώση σχεδόν 4% το Μάρτιο.
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Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΚΤ, οι καταθέσεις στην Ελλάδα υποχώρησαν 1,6% στα 170
δισ. ευρώ, ενώ στην Ισπανία καταγράφηκε πτώση 1,5%. Σε Ιταλία και Πορτογαλία η
αποχώρηση των καταθέσεων ήταν μικρότερη από 1%.
Παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ ο Κρίτων Αρσένης λόγω… ΕΥΑΘ
Επιστολή παραίτησης από μέλος του ΠΑΣΟΚ και της κοινοβουλευτικής του ομάδας στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εξαιτίας της ιδιωτικοποίησης του νερού της Θεσσαλονίκης και
της πλήρους πολιτικής απόκλισης έστειλε ο ευρωβουλευτής Κρίτων Αρσένης, στον
πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελο Βενιζέλο.
Μεταξύ άλλων στην επιστολή αναφέρει: «Η πολιτική μου απόκλιση από το σημερινό
ΠΑΣΟΚ είναι προφανής και οι διαφωνίες μας δημόσια καταγεγραμμένες. Επίκεντρο
αποτελούν η ιδιωτικοποίηση του νερού της Θεσσαλονίκης, κερδοφόρων δημοσίων
επιχειρήσεων και υποδομών, η πώληση δημόσιας γης, αρχαιολογικών χώρων και νησιών,
η απορρύθμιση της νομοθεσίας και ο ευτελισμός της λειτουργίας του ΥΠΕΚΑ. Κανένα από
αυτά δεν είναι προϋπόθεση για την έξοδο από την κρίση. Για όλα αυτά η κρίση στάθηκε
μια βολική δικαιολογία. Η εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων και όχι του δημοσίου
συμφέροντος είναι η αιτία τους».
Ανοίγει ο δρόμος για την επανεκκίνηση των μεγάλων έργων λέει ο Ράιχενμπαχ
Την εκτίμηση ότι πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις για την επίτευξη συμφωνίας, η
οποία - εφόσον εγκριθεί από τη Βουλή - θα μπορούσε τάχιστα να οδηγήσει σε
επανεκκίνηση των μεγάλων οδικών έργων, εξέφρασε ο επικεφαλής της ομάδας δράσης
της Ε.Ε. για την Ελλάδα (Task Force).
Μιλώντας στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
ο κ. Ράιχενμπαχ απέδωσε εύσημα στην ελληνική κυβέρνηση, λέγοντας πως έχει
επιτελέσει σημαντικό έργο το οποίο πρέπει να συνεχισθεί. Προέβλεψε, ωστόσο, ότι ο
ελληνικός τραπεζικός τομέας θα αντιμετωπίζει προβλήματα για πολύ καιρό ακόμη και
σημείωσε ότι οι πόροι των διαρθρωτικών ταμείων θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην
υπέρβαση του προβλήματος ρευστότητας που ταλανίζει την ελληνική οικονομία.

3

4

