
 

Φόρους και χαράτσια ύψους 
περίπου 2,5 δισ. ευρώ θα κληθούν 
να πληρώσουν εκατομμύρια φο-
ρολογούμενοι μέχρι τον ερχόμε-
νο Απρίλιο. Μέσα στους επόμε-
νους μήνες, λήγουν οι προθεσμίες 
για την πληρωμή των δόσεων του 
φόρου εισοδήματος, του ΦΑΠ 
(για το 2010 και το 2011), άλλα 
και του ειδικού τέλους ακινήτων 
που εισπράττεται μέσω της ΔΕΗ. 
Ειδικότερα: Φεβρουάριος: Η 
προθεσμία για την πληρωμή της 
δεύτερης δόσης του ΦΑΠ για το 
2010 λήγει στις 28 Φεβρουαρίου. 
Από αυτήν την δόση το δημόσιο 
προσδοκά να εισπράξει έσοδα της 
τάξης των 140 εκατ. ευρώ. Την 
ίδια ημερομηνία λήγει και η προ-
θεσμία για την καταβολή της 7ης 
και τελευταίας δόσης του φόρου 
εισοδήματος για το 2012, με 
προσδοκώμενα έσοδα της τάξης 
του 1 δισ. ευρώ. Το Φεβρουάριο 
θα καταφθάσει όμως και το ειδικό 
τέλος ακίνητων μαζί με τον λογα-
ριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος 
που θα ταχυδρομήσει η ΔΕΗ. 
Από αυτή την δόση του χαρα-
τσιού, η ΔΕΗ, καλείται να ει-
σπράξει περίπου 500 εκατ. ευρώ. 
Με το δικαστικό αγώνα που κατέ-
βαλε το δημόσιο κατοχύρωσε το 
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Με τίτλο: «Λιτότητα: Έχουμε 
κάνει λάθος εφ' όλης της ύλης», 
το εβδομαδιαίο γαλλικό περιο-
δικό «Μarianne» δημοσιεύει 
μεγάλο αφιέρωμα στο 
«απίστευτο λάθος των ειδικών 
του ΔΝΤ». Είναι το πρώτο από 
τα γαλλικά έντυπα που προσπα-
θεί να ρίξει φως και να κατανοή-
σει την έκθεση του Ολιβιέ 
Μπλανσάρ, επικεφαλής του 
ερευνητικού τμήματος του 
ΔΝΤ, που δόθηκε στη δημοσιό-
τητα στις 3 Ιανουαρίου. 

Στο πολυσέλιδο αφιέρωμα 
τoυ περιοδικού «Μarianne» 
γίνεται συνεχής αναφορά στις 
συνέπειες που έχει υποστεί η 
Ελλάδα από την επιβολή της 
λιτότητας που επέβαλαν οι 
«ειδικοί» του ΔΝΤ και αυτό, 
όπως λέει, εξαιτίας ενός λάθους 
στους υπολογισμούς. 
«Πρόκειται για την απίστευτη 
ομολογία!», γράφουν οι συντά-
κτες του άρθρου. «Τέσσερα 
χρόνια μετά την έναρξη της 
μεγάλης κρίσης που κλυδωνίζει 
τις δυτικές οικονομίες, ένας από 

τους σημαντικότερους ειδικούς 
οικονομολόγους του πλανήτη, ο 
Ολιβιέ Μπλανσάρ, διευθυντής 
του ερευνητικού τμήματος του 
ΔΝΤ, έδωσε στη δημοσιότητα 
μια μελέτη στην οποία ομολογεί 
ότι το ΔΝΤ και μαζί του το 
σύνολο των Ευρωπαίων ηγετών, 
των υπουργών οικονομίας, της 
Κομισιόν και της ΕΚΤ, έκαναν 
σοβαρό λάθος στους υπολογι-
σμούς τους. Υποτίμησαν τις 
καταστροφικές συνέπειες των 
πολιτικών λιτότητας που επέβα-
λαν στα υπερχρεωμένα κράτη». 

Το άρθρο καταλήγει λέγοντας 
ότι τέλος πάντων δεν υπάρχει 
έρευνα χωρίς να γίνονται λάθη, 
το νοητικά σοβαρό όμως, είναι η 
επανάληψη του λάθους. Το δε 
ασυγχώρητα σοβαρό, είναι η 
διαιώνιση του λάθους.  

ΒΡΕΣΑΝΙΚΑ ΜΜΕ 
Η διανομή τροφίμων 
στην Αθήνα φωτό της 
ημέρας στον Guardian  

Ένα εντυπωσιακό στιγμιό-
τυπο από τη δωρεάν διανομή 
τροφίμων στο κέντρο της 
Αθήνας επέλεξε η έγκυρη 
βρετανική εφημερίδα Guard-
ian ως φωτογραφία της ημέ-
ρας. 

Στη φωτό, οι ευεργέτες 
των φτωχών είναι αγρότες, οι 
οποίοι διανέμοντας δωρεάν 
τρόφιμα διαμαρτύρονται για 
το ότι οι τιμές των προϊόντων 

Marianne: «Σο απίστευτο λάθος του ΔΝΣ» 

ότι ο χαράτσι θα συνεχίζει να 
καταβάλλεται μαζί με τον λογα-
ριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος. 

Μάρτιος: Η προθεσμία για την 
πληρωμή της τρίτης και τελευταί-
ας δόσης του ΦΑΠ για το 2010 
λήγει στις 31 Μαρτίου. Από αυ-
τήν την δόση το υπουργείο Οικο-
νομικών φιλοδοξεί να εισπράξει 
140 εκατ. ευρώ. 

Απρίλιος: Τον ερχόμενο Απρί-
λιο θα ταχυδρομηθούν τα ειδο-
ποιητήρια για την πληρωμή του 
ΦΑΠ για το 2011, ο οποίος θα 
καταβληθεί σε 3 μηνιαίες δόσεις. 
Ο ΦΑΠ του 2011 υπολογίζεται 
ότι θα επιβληθεί σε περισσότε-
ρους από 500.000 ιδιοκτήτες 
καθώς το αφορολόγητο όριο 
μειώνεται στις 200.000 ευρώ, ενώ 
ο συντελεστής αυξάνεται στο 
0,2%. Μέχρι το τέλος Απριλίου 
θα πρέπει να πληρωθούν μαζί, η 
πρώτη δόση του ΦΑΠ για το 
2011 με προσδοκώμενα έσοδα 
της τάξης των 200 εκατ. ευρώ και 
η πέμπτη και η τελευταία δόση 
για το ειδικό τέλος επί των 
ακίνητων, από το οποίο η ΔΕΗ 
θα πρέπει να εισπράξει -για 
λογαριασμό του δημοσίου- 
500.000.000 ευρώ.  

Πηγή: www.imerisia.gr   

Την αισιοδοξία και την εμπι-
στοσύνη που δείχνουν πλέον οι 
Ευρωπαίοι στην ελληνική κυ-
βέρνηση για την εφαρμογή των 
μεταρρυθμίσεων, σηματοδοτεί η 
άνευ προβλημάτων έγκριση της 
οικονομικής βοήθειας προς την 
Ελλάδα, αναφέρει σε κεντρικό 
του άρθρο, το Bloomberg. 

«Οι υπουργοί Οικονομικών 
της ευρωζώνης ευλόγησαν την 
επόμενη εκταμίευση της 
έκτακτης βοήθειας για την Ελ-
λάδα, αναδεικνύοντας την καλή 
θέληση που οδήγησε την απε-
μπλοκή των δανείων τον περα-
σμένο μήνα για την κυβέρνηση 
του πρωθυπουργού Αντώνη 
Σαμαρά. 

Στη πρόσφατη συνάντηση 
στις Βρυξέλλες, οι επικεφαλής 
της ευρωζώνης έδωσαν το πρά-
σινο φως για την εκταμίευση των 
9,2 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα 
αυτό το μήνα… 

Η απρόσκοπτη πληρωμή των 
νέων δανείων για την Ελλάδα 
δείχνει μεγαλύτερη πολιτική 
εμπιστοσύνη από τους Ευρωπαί-
ους προς την ικανότητα της 

κυβέρνησης στην Αθήνα, να 
συνεχίσει τις περικοπές του 
προϋπολογισμού και τις πρωτο-
βουλίες για το άνοιγμα της αγο-
ράς, που περιγράφονται στο 
διεθνές πρόγραμμα βοήθειας 
της χώρας. Αυτό με τη σειρά 
του έχει βοηθήσει στο να περιο-
ριστεί το κερδοσκοπικό παιχνίδι 
που ανθούσε πέρυσι, γύρω από 
μια πιθανή έξοδο της Ελλάδας 
από την ενιαία νομισματική 
ένωση των 17 χωρών» γράφει το 
Bloomberg. 

Παραθέτει επίσης εκτιμήσεις 
αναλυτών της MorganStanley, οι 
οποίοι κάνουν λόγο για μια 
«μεγαλύτερη δέσμευση με στό-
χο να κρατηθεί η Ελλάδα στην 
νομισματική ένωση, αν τηρήσει 
το πρόγραμμα» και για «πολλά 
μεταβατικά μέτρα στήριξης που 
έχουν ήδη παραταθεί και περισ-
σότερα που θα έρθουν». 

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται 
επίσης στην δήλωση του Γιούν-
κερ: 

«Είδαμε με ικανοποίηση ότι 
τα ορόσημα για τον Ιανουάριο 
έχουν ήδη επιτευχθεί».  

τους έχουν καταρρεύσει ενώ το 
κόστος για την παραγωγή των 
αγαθών έχει εκτοξευθεί στα 
ύψη... 

Πηγή: ΑΠΕ  

Bloomberg: Οι Ευρωπαίοι εμπιστεύονται και πάλι 
την Ελλάδα 

EΠΙΜΕΝΕΙ H CITI ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Grexit το 2014 και ύφεση στο 11,5%!  

Νέα ημερομηνία εξόδου της Ελλάδα από το ευρώ δίνει η Citigroup στην νέα έκθεσή της με τίτλο 
Global Economic Outlook and Strategy ενώ εκτιμά πως η ύφεση φέτος θα είναι μεγαλύτερη από το 
2012 και το 2014 θα αγγίξει εξωφρενικά επίπεδα. Παράλληλα επισημαίνει πως αρκετές χώρες της 
περιφέρειας της ευρωζώνης θα χρειαστούν αναδιάρθρωση του χρέους τους το νωρίτερο το 2015.  
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