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Όχι άλλο σφίξιµο των λουριών, προειδοποιεί το ∆ΝΤ
Έρευνα του ∆ΝΤ καταδεικνύει ότι το «σφίξιµο των λουριών» στις αναπτυγµένα οικονοµικά χώρες
ίσως δεν αποτελεί πλέον τον κύριο παράγοντα για την προώθηση της ανάπτυξης, σε σχέση µε την
περίοδο όπου η οικονοµική κρίση βρισκόταν στο ζενίθ, εντούτοις οι κυβερνήσεις θα πρέπει να είναι
ιδιαίτερα προσεκτικές όσον αφορά τις δραστικές περικοπές δαπανών. Πάντως, η ΕΚΤ θεωρεί ακραία
την άποψη ότι οι δηµοσιονοµικοί πολλαπλασιαστές είναι σήµερα τόσο υψηλοί, ώστε η δηµοσιονοµική
προσαρµογή στην Ευρωζώνη τροφοδοτεί την ύφεση και είναι καταδικασµένη να αποτύχει.
Στα 20 εκατοµµύρια οι άνεργοι στην Ευρωζώνη το 2013, προβλέπει η Ernst & Young
Την αύξηση του αριθµού των ανέργων στην Ευρωζώνη στα 20 εκατοµµύρια εντός του 2013,
προβλέπει σε µελέτη της η Ernst & Young, ενώ ιδιαίτερα δυσοίωνες είναι οι προβλέψεις για την
Ελλάδα και την Ισπανία. Σύµφωνα µε την µελέτη που δηµοσιεύεται στον ιστότοπο της Deutsche
Welle, στο δεύτερο εξάµηνο του 2013 ο αριθµός των ανέργων θα υπερβεί τα 20 εκατοµµύρια,
αριθµός που αποτελεί νέο αρνητικό ρεκόρ. Ιδιαίτερα δύσκολη θα είναι η κατάσταση στην Ελλάδα και
την Ισπανία. Σε ό,τι αφορά την πρώτη, η µελέτη προβλέπει νέα µείωση του ΑΕΠ της χώρας έως και
4,3%, µε την ανάπτυξη να επιστρέφει το 2015. Η ήδη πολύ υψηλή ανεργία στην Ελλάδα αναµένεται
να κάνει νέο άλµα ανόδου, φτάνοντας το 2013 στο 28%. Η κατάσταση δεν είναι καλύτερη στην
Ισπανία, όπου οι ειδικοί της Enrst & Young προβλέπουν άνοδο του σχετικού δείκτη στο 27%.
Αυξήσεις στη µέση τάση εφαρµόζει από 1η Ιανουαρίου η ∆ΕΗ στις επιχειρήσεις
Αυξήσεις µέχρι και 6,24 ευρώ ανά MWh από 1ης Ιανουαρίου 2013, επιβάλει η ∆ΕΗ στις επιχειρήσεις
πελάτες της, που είναι συνδεδεµένες στη µέση τάση, λόγω του επιπλέον κόστους µε το οποίο θα
επιβαρυνθεί για την αγορά δικαιωµάτων ρύπων και το οποίο υπολογίζει σε περίπου 300 εκατ. ευρώ
για το σύνολο του 2013. Με επιστολές της επιχείρησης που φτάνουν σταδιακά στους περίπου 8.000
βιοµηχανικούς και εµπορικούς καταναλωτές της µέσης τάσης, η ∆ΕΗ ενηµερώνει για τις αυξήσεις
των τιµολογίων που θα επιβάλει µετακυλώντας το επιπλέον κόστος που προκαλεί η εφαρµογή της
κοινοτικής νοµοθεσίας για κατάργηση της δωρεάν κατανοµής δικαιωµάτων ρύπων. Στο µεταξύ το
υπουργείο αναµένεται να ανακοινώσει την επόµενη εβδοµάδα τις τελικές αποφάσεις του για τα
τιµολόγια ρεύµατος της χαµηλής τάσης που αφορούν κυρίως τους οικιακούς καταναλωτές, αλλά και
αρκετές επιχειρήσεις. Σύµφωνα µε όσα έχουν γίνει γνωστά, η κυβέρνηση θα επιδιώξει οι αυξήσεις
αυτές να είναι όσο το δυνατόν χαµηλότερες, µεταξύ 10-11%, ενώ δεν αποκλείεται τελικά το ποσοστό
της αύξησης να είναι µονοψήφιο.
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Eurostat: Στο 2,2% ο πληθωρισµός το ∆εκέµβριο
Ο πληθωρισµός στην ευρωζώνη εκτιµάται ότι κινήθηκε µε ρυθµό 2,2% σε ετήσια βάση το ∆εκέµβριο,
όσο δηλαδή και τον Νοέµβριο, υποστηρίζει η Eurostat σε ανακοίνωση που εξέδωσε. Στο χώρο της
ενέργειας (5,2% έναντι 5,7% το Νοέµβριο) υπολογίζεται ότι σηµειώθηκε η µεγαλύτερη αύξηση. Από
τους υπόλοιπους σηµαντικούς κλάδους, τα τρόφιµα, τα αλκοολούχα και ο καπνός κινήθηκαν µε
ρυθµό 3,1%, ενώ στον τοµέα των υπηρεσιών εκτιµάται ότι οι αυξήσεις ήταν 1,8%.
Κλείδωσαν οι αποφάσεις για τις αποδείξεις
Ποινή φόρου 22% θα αντιµετωπίσουν κατά τη φορολόγηση των εισοδηµάτων του 2013 όσοι µισθωτοί
και συνταξιούχοι δεν καταφέρουν να συλλέξουν το 25% του εισοδήµατος τους σε αποδείξεις. Το
µέτρο αφορά µόνο µισθωτούς και συνταξιούχους και δεν συνδέεται µε την κατοχύρωση της έκπτωσης
φόρου των 2.100 ευρώ, καθώς αφορά ακόµα και φορολογούµενους µε εισοδήµατα άνω των 42.000
ευρώ οι οποίοι ούτως ή άλλως δεν δικαιούνται έκπτωση φόρου. Το µέγιστο απαιτούµενο ποσό
αποδείξεων ορίζεται στα 10.500 ευρώ και η ποινή φόρου θα επιβάλλεται στην διαφορά της αξίας
ανάµεσα στις αποδείξεις που απαιτούνται και αυτές που συλλέγονται. Το µέτρο οριστικοποιήθηκε σε
σύσκεψη στο υπουργείο Οικονοµικών και αναµένεται να λάβει τη µορφή τροπολογίας στο
φορολογικό νοµοσχέδιο την ερχόµενη εβδοµάδα.
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