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Ξεκινά η εξέταση του φορολογικού νοµοσχεδίου στην Επιτροπή Οικονοµικών
Υποθέσεων της Βουλής
Ξεκινά σήµερα, στη ∆ιαρκή Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων της Βουλής η συνέχιση της
επεξεργασίας και εξέτασης του φορολογικού νοµοσχεδίου. Το νοµοσχέδιο θα πρέπει να ψηφισθεί έως
τις 11 Ιανουαρίου στην Ολοµέλεια της Βουλής. Ενδεχοµένως εντός της ηµέρας να κατατεθεί και
τροπολογία στο νοµοσχέδιο που θα προβλέπει το τι ακριβώς θα ισχύσει µε τις αποδείξεις. Σύµφωνα
µε πληροφορίες όσοι δεν θα καταφέρουν να συγκεντρώσουν τις απαιτούµενες αποδείξεις, θα έχουν
πέναλτι φόρου, το οποίο θα ανέρχεται στο 22%.
Στο 25% του ΑΕΠ ανέρχεται η παραοικονοµία στην Ελλάδα
Στην όγδοη θέση στην Ευρώπη των «27» βρίσκεται η Ελλάδα στον τοµέα της παραοικονοµίας ως
ποσοστό του ΑΕΠ, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Κοµισιόν. Η παραοικονοµία στη χώρα µας φθάνει το
25% του ΑΕΠ, δηλαδή περί τα 50 δισ. ευρώ. Στις πρώτες επτά θέσεις βρίσκονται οι Βουλγαρία (31,9%
του ΑΕΠ), Εσθονία (29,3%), Ρουµανία (29,1%), Λετονία (28,5%), Λιθουανία (26,1%), Κύπρος (25,6%)
και Μάλτα (25,3%). Ο µέσος όρος της ΕΕ των «27» είναι 14,9% και της Ευρωζώνης των «17» 15%. Τα
χαµηλότερα ποσοστά παρατηρούνται σε Αυστρία (7%), Λουξεµβούργο (8,2%) και Ολλανδία (9,5%).
Μείωση 40% στις πωλήσεις καινούριων αυτοκινήτων το 2012
Μείωση 40% κατέγραψαν οι πωλήσεις καινούριων αυτοκινήτων το 2012. Συνολικά πέρυσι
διατέθηκαν 58.452 νέα ΙΧ, έναντι 97.680 οχηµάτων το 2011. Στο διάστηµα Ιανουαρίου - ∆εκεµβρίου
2012 τα δηµόσια έσοδα από το τέλος ταξινόµησης αυτοκινήτων προσέγγισαν οριακά τα 51 εκατ.
ευρώ, όταν ο στόχος του προϋπολογισµού για το σύνολο του έτους είναι 91 εκατ. ευρώ, δηλαδή
διαµορφώθηκαν µόλις στο 57% του ετήσιου στόχου.
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Σε υψηλό 2 ετών ανήλθε ο δείκτης επενδυτικού κλίµατος στην Ευρωζώνη
Η επιτυχής έκβαση του προγράµµατος επαναγοράς ελληνικών κρατικών οµολόγων και τα θετικά
στοιχεία για την απασχόληση στην Ισπανία, οδήγησαν τον δείκτη επενδυτικού κλίµατος Sentix, τον
Ιανουάριο, στο υψηλότερο επίπεδο των δύο τελευταίων ετών. Ο δείκτης Sentix σηµείωσε άνοδο για
πέµπτο συνεχή µήνα και διαµορφώθηκε στο -7 από -16,8 το ∆εκέµβριο. Αναλυτές σε δηµοσκόπηση
του Reuters είχαν προβλέψει ότι θα διαµορφωθεί στο -15.
Στο 11,8% ανήλθε η ανεργία στην Ευρωζώνη το Νοέµβριο
Στο 11,8% ανήλθε η ανεργία στην Ευρωζώνη το Νοέµβριο, από 11,7% τον προηγούµενο µήνα,
σύµφωνα µε τα στοιχεία που δηµοσιοποίησε η Eurostat. Συνολικά, στην ΕΕ των «27» 26,061
εκατοµµύρια άτοµα είναι χωρίς δουλειά, εκ των οποίων τα 18,82 εκατοµµύρια ζουν στην Ευρωζώνη.
Η Ελλάδα µε 26% (στοιχεία Σεπτεµβρίου) έχει το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στο σύνολο
των 27 χωρών της ΕΕ, ενώ η πρωτιά... ανήκει στην Ισπανία µε 26,6%. Στον αντίποδα, τα χαµηλότερα
ποσοστά είναι σε Αυστρία (4,5%), Λουξεµβούργο (5,1%) και Γερµανία (5,4%).
Μετακινούνται 12.500 υπάλληλοι το α' εξάµηνο
Νέο γύρο διαθεσιµότητας για το 2013 προανήγγειλε ο Αντώνης Μανιτάκης κατά τη χθεσινή
συνάντησή του µε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελο Βενιζέλο. Όπως είπε ο κ. Μανιτάκης
τουλάχιστον 12.500 δηµόσιοι υπάλληλοι πρόκειται να µετακινηθούν µέσα στο πρώτο εξάµηνο του
έτους, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της αξιολόγησης.
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