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Eurostat: 

Σταθερός στο -1% 
ο αποπληθωρισμός 
στην Ελλάδα 
Τον Σεπτέμβριο, το μέσο 
ποσοστό πληθωρισμού στην 
ευρωζώνη υποχώρησε στο 
1,1%, έναντι 1,3% που ήταν 
τον Αύγουστο και στην ΕΕ 
στο 1,3%, από 1,5%. 

Σε ετήσια βάση (Σεπτέμ-
βριος 2012-Σεπτέμβριος 
2013), η Ελλάδα κατέγραψε 
τον χαμηλότερο δείκτη πλη-
θωρισμού στην ΕΕ (-0,2%) 
και ακολουθούν η Λετονία 
(0,5%) και η Σουηδία 
(0,6%). Οι υψηλότεροι δεί-
κτες πληθωρισμού σημειώ-
θηκαν στη Ρουμανία (4,1%), 
στην Εσθονία (3,7%) και 
στην Κροατία (3,3%). 

Ένα χρόνο πριν, τον Σε-
πτέμβριο του 2012 ο πληθω-
ρισμός στην Ελλάδα ήταν 
0,3%, στην ευρωζώνη 2,6% 
και στην ΕΕ 2,7%. 

Οι χώρες της ΕΕ που κατέ-
γραψαν αποπληθωρισμό τον 
Σεπτέμβριο είναι η Βουλγα-
ρία (-1,3%), η Ελλάδα (-1%) 
και η Λετονία (-0,4), ενώ τα 
υψηλότερα ποσοστά πληθω-
ρισμού καταγράφηκαν στη 
Μ. Βρετανία (2,7%), στην 
Εσθονία (2,6%) και στην 
Ολλανδία (2,4%). 

«Αν οι Έλληνες πλήρωναν τους φόρους...» 
Handelsblatt: Η φοροδιαφυγή μία από τις κύριες αιτίες για την κρίση χρέους στην 
Ελλάδα  

Με το σημαντικό πρόβλημα της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα ασχολείται η ηλεκτρονική 
έκδοση της γερμανικής οικονομικής εφημερίδας Handelsblatt. 

Στην εφημερίδα σημειώνεται πως «η εκτεταμένη φοροδιαφυγή είναι μία από τις κύριες αιτί-
ες για τη χρόνια κρίση χρέους της χώρας», και προστίθεται ότι «οι ειδικοί υπολογίζουν ότι 
αν όλοι οι Έλληνες πλήρωναν τους  φόρους τους, η χώρα δεν θα είχε το παραμικρό οικονο-
μικό πρόβλημα». 

Γ. Βρούτσης: Δε θα αιφνιδιά-
σουμε με τα όρια συνταξιοδό-
τησης  
«Δεν θίγουμε κανέναν, δεν αιφνιδιάζουμε», 
δήλωσε ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρού-
τσης, αναφορικά με τα σενάρια που διακινού-
νται για τις αλλαγές στο ασφαλιστικό. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Βρούτσης, σε συνέ-
ντευξη που παραχώρησε στο Mega, τόνισε 
ότι δεν πρόκειται να θιγούν τα όρια ηλικίας 
συνταξιοδότησης της υφιστάμενης νομοθεσί-
ας ενώ δεν πρόκειται να θιγούν ούτε οι μητέ-
ρες με ανήλικο τέκνο εάν έχουν θεμελιώσει 
συνταξιοδοτικό δικαίωμα.  

«Η υφιστάμενη νομοθεσία θα κρατηθεί όπως 
είναι", ανέφερε προσθέτοντας ωστόσο ότι: 

"Η χώρα έχει δεσμευθεί και έχει ψηφίσει 
κάποια πράγματα. Αυτά θα τηρηθούν απαρέ-
γκλιτα». 

Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι δεν πρόκειται να 
δοθεί παράταση για την αναγνώριση των 
πλασματικών χρόνων, με τη σχετική προθε-
σμία να λήγει στο τέλος του έτους.  

Αναφορικά με τα ευγενή ταμεία (ΔΕΗ, ΙΚΑ, 
τράπεζες) ο κ. Βρούτσης είπε ότι η δέσμευση 
είναι να μειωθεί το μη μισθολογικό κόστος 
στο ύψος του ΙΚΑ. Εξήγησε δε πως οι επι-
χειρήσεις αυτές πλήρωναν υψηλές εργοδοτι-
κές εισφορές που είχαν αντίκρυσμα στις συ-
ντάξεις, μιλώντας για «στρέβλωση». 

Ισχυρίστηκε πάντως πως οι συντάξεις των 
ευγενών ταμείων δεν πρόκειται να μειωθούν. 

Πηγή: www.capital.gr 

Spiegel: 

Η ελληνική ελίτ δεν 
πλήρωσε την κρίση 
«Ο φόβος και η οργή του 
κόσμου πηγάζει από το γεγο-
νός ότι οι πολιτικές και οι 
οικονομικές ελίτ δείχνουν να 
μην έχουν επηρεαστεί από 
την κρίση» τονίζεται στην 
έρευνα.  

Αθανάσιος 
Σκορδάς: 
«Κανένας πραγματικά οικονο-
μικά αδύναμος δεν έχει να 
φοβηθεί για την πρώτη του 
κατοικία.» 

 
Μόνο 15 εκατ. οι αδρανείς καταθέσεις  
Μόλις 15 εκατομμύρια ευρώ θα είναι οι ανενεργές καταθέσεις που βρίσκονται στις τράπεζες και θα 

αποδοθούν στο Δημόσιο το 2014. 

Την εκτίμηση αυτή έκανε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρας μιλώντας στη 

Βουλή. 

Όπως είπε, για τις ανάγκες της κατάρτισης του Κρατικού Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 

2014, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με επιστολές του προς την Ελληνική Ένωση Τραπεζών και 

προς διακριτά πιστωτικά ιδρύματα ζήτησε στοιχεία σχετικά με τα υπόλοιπα των αδρανών καταθέσε-

ων που εκτιμάται ότι θα περιέλθουν στο δημόσιο μέχρι το τέλος Απριλίου 2014, όπως προβλέπεται 

και από τον Νόμο. 
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