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Δεν υπάρχει μαύρη τρύπα στα έσοδα, λέει ο Γ.Στουρνάρας
Δεν υπάρχει καμία μαύρη τρύπα στα έσοδα, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Οικονομικών
Γιάννης Στουρνάρας μετά την σύσκεψη του οικονομικού επιτελείου με τον πρωθυπουργό
εν όψει της έλευσης της τρόικας στις αρχές Απριλίου. Οι επαφές του πρωθυπουργού
συνεχίστηκαν και σήμερα με τους υπουργούς του οικονομικού επιτελείου και τον
διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος Γιώργο Προβόπουλο.
Στην σύσκεψη εξετάστηκε η πορεία της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, των
συγχωνεύσεων, αλλά και των ζητημάτων που παραμένουν σε εκκρεμότητα.
Σε δήλωσή του ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας τόνισε το ενιαίο τέλος για
τα ακίνητα βρίσκεται ακόμα υπό συζήτηση ενώ επισήμανε ότι δεν θα υπάρξει παράταση
στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.
Πτώση 15,7% στις λιανικές πωλήσεις τον Ιανουάριο
Πτώση της τάξεως του 15,7% σημείωσαν οι λιανικές πωλήσεις τον Ιανουάριο (χωρίς τα
καύσιμα), καθώς η καταναλωτική ζήτηση συνεχίζει να υποχωρεί, ως αποτέλεσμα της
οικονομικής ύφεσης και της μείωσης των εισοδημάτων.
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Ενδεικτικό της εξασθένησης της καταναλωτικής ζήτησης είναι το γεγονός ότι οι
πωλήσεις των μεγάλων καταστημάτων τροφίμων μειώθηκαν κατά 14,8%.
Επιπλέον, μεγάλη ήταν η μείωση στις πωλήσεις επίπλων-ηλεκτρικών ειδών-οικιακού
εξοπλισμού (18,1%), φαρμακευτικών-καλλυντικών (18,7%), καυσίμων και λιπαντικών
αυτοκινήτων (19%) και βιβλίων-χαρτικών ειδών (7,7%).
Σκληρά δημοσιονομικά μέτρα περιλαμβάνει το κυπριακό Μνημόνιο
Στην τελική ευθεία βρίσκεται η κατάρτιση του Μνημονίου της Κύπρου από την τρόικα
και στόχος είναι να παρουσιασθεί στο Eurogroup Working Group στις 4 Απριλίου στις
Βρυξέλλες.
Η τρόικα βρίσκεται στη φάση της ολοκλήρωσης του Μνημονίου που, μαζί με το σχέδιο
διάσωσης των τραπεζών, θα επιτρέψει τη συνομολόγηση της δανειακής σύμβασης της
Κύπρου στα πλαίσια του μηχανισμού διάσωσης των 10 δισ. ευρώ.
Χθες, Πέμπτη, ο εκπρόσωπος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Τζέρι Ράις τόνισε ότι
τα μέλη της τρόικας (ΕΕ, EKT και ΔΝΤ) βρίσκονται στη Λευκωσία για την ολοκλήρωση
των τεχνικών λεπτομερειών της συμφωνίας και αναμένεται να αναχωρήσουν στις αρχές
Απριλίου.
Στη συνέχεια, το διοικητικό συμβούλιο του ΔΝΤ θα αποφασίσει για το χρηματικό ποσό
της συμμετοχής του Ταμείου στη δανειακή συμφωνία με τη Λευκωσία και όπως είπε ο
Ράις, εκτιμά ότι αυτό δεν θα γίνει πριν το τέλος Απριλίου.
Στο μεταξύ, την ώρα που στο εσωτερικό της Κύπρου έχει ξεκινήσει η συζήτηση για
παραμονή ή όχι στο ευρώ, ο πρόεδρος, Νίκος Αναστασιάδης ξεκαθαρίζει ότι η Κύπρος δεν
πρόκειται να φύγει από το ευρώ, προσθέτοντας ότι απαιτούνται μεταρρυθμίσεις στο
κυπριακό δημόσιο και δραστική μείωση του κόστους λειτουργίας τους.
Χαρακτηριστικά κ. Αναστασιάδης σημείωσε ότι για εννέα μήνες η κυβέρνηση Χριστόφια
κράτησε μια «χρεοκοπημένη» τράπεζα (Λαϊκή) στη ζωή η οποία απορρόφησε 11 δισ.
ευρώ από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας. Επισήμανε, δε, ότι για τα 10 δισ. ευρώ
του δανείου διάσωσης επιβλήθηκαν στην Κύπρο δυσβάσταχτοι όροι και διερωτήθηκε αφήνοντας αιχμές για την ΕΕ- πόσο σοβαρή είναι η θέση των αρχών εκείνων που
επέτρεπαν σε μια τράπεζα να απορροφήσει 11 δισ. ευρώ από τον ELA.
Επιστροφή φόρου εντός δεκαημέρου σε 330.000 επαγγελματίες και επιχειρήσεις
Ανάσα σε πάνω από 330.000 επιτηδευματίες (επαγγελματίες και επιχειρήσεις), που
περιμένουν με αγωνία την επιστροφή φόρου, όπως είναι για παράδειγμα ο Φόρος
Προστιθέμενης αξίας, αποφάσισε να δώσει με εγκύκλιο-εξπρές το υπουργείο
Οικονομικών.
Ο υφυπουργός Οικονομικών Γ. Μαυραγάνης υπέγραψε εγκύκλιο που εστάλη προς όλες
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τις εφορίες να επιστραφούν συνολικά πάνω από 3,2 δισ. ευρώ με παράλληλο
συμψηφισμό χρεών προς και από το κράτος.
Εφόσον ο δικαιούχος πρόκειται να λάβει επιστροφή ΦΠΑ ή φόρο εισοδήματος έως
300.000 ευρώ αυτό θα γίνεται μέσα σε διάστημα 10 ημερών, ενώ αν τα ποσά είναι πάνω
από 300.000 ευρώ τότε η όλη διαδικασία επιστροφής θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί
μέσα σε δύο μήνες.
Με αυτή την απόφαση μέσα στις επόμενες ημέρες πάνω από 255.000 φυσικά πρόσωπα
θα λάβουν επιστροφές φόρων εισοδήματος 94,3 εκατ. ευρώ, ενώ περίπου 78.000
επιχειρήσεις θα έχουν επιστροφή φόρου 1,33 δισ. ευρώ.
Παράλληλα, το αργότερο σε τρεις μήνες θα έχει επιστραφεί ΦΠΑ συνολικού ποσού 1,7
δισ. ευρώ σε 11.700 επιχειρήσεις.
ΤτΕ: Αυξήθηκαν κατά 1,9% οι καταθέσεις
Μικρή αύξηση παρουσίασαν οι καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων τον
Φεβρουάριο, ύστερα από τη μείωση του προηγούμενου μήνα, σύμφωνα με την Τράπεζα
της Ελλάδος ΕΛΛ+1,55% (ΤτΕ). Τα στοιχεία της ΤτΕ έδειξαν αύξηση των καταθέσεων
κατά 1,9% στα 164,02 δισ. ευρώ στα τέλη Φεβρουαρίου, από 160,97 δισ. ευρώ που ήταν
στα τέλη Ιανουαρίου.

3

