
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Π.Τ. Τσιολάκης 

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 
εντείνει τις πιέσεις προς την κυβέρνηση 
για την πάταξη της φοροδιαφυγής, θέτο-
ντάς την Αθήνα προ του διλήμματος: ή 
σταματά το πάρτι που εξακολουθούν να 
κάνουν οι φοροφυγάδες ενισχύοντας τα 
κρατικά ταμεία, ώστε η Ελλάδα να φανεί 
συνεπής στις δεσμεύσεις της, ή προχωρά 
σε περαιτέρω περικοπές συντάξεων και κοινωνικών επιδομάτων. 

Το ΔΝΤ για ακόμη μία φορά βγάζει «κίτρινη κάρτα» στην 
κυβέρνηση για το ζήτημα της φοροδιαφυγής και θέτει την πά-
ταξή της ως βασική προϋπόθεση για να επιτύχει το πρόγραμμα. 

Όπως σημειώνεται στην έκθεση οι πλούσιοι και οι ελεύθεροι 
επαγγελματίες συνεχίζουν να φοροδιαφεύγουν με εκπληκτικό 
βαθμό και μη παραγωγικοί δημόσιοι φορείς έχουν υποστεί 
μικρές περικοπές. Τα αδήλωτα εισοδήματα ετησίως (αυτοαπα-
σχολούμενοι, γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί, λογιστές) φθάνουν 
στα 11,6 δισ. ευρώ με απώλειες από το φόρο εισοδήματος στα 
3,5 δισ. ευρώ. 

Για τις παραπάνω κατηγορίες επαγγελματιών υπογραμμίζε-
ται πως κερδίζουν 2,5 φορές περισσότερα από το εισόδημα που 
δηλώνουν. Μάλιστα στην έκθεση αναφέρεται ότι η παραοικονο-
μία φθάνει στο 25% του ΑΕΠ%. 

Οι εμπειρογνώμονες του ΔΝΤ εκτιμούν πως ελάχιστες προ-
σπάθειες έγιναν τους τελευταίους δέκα μήνες, για την αντιμετώ-
πιση των ανεπαρκών ελέγχων και της υποστελέχωσης των μη-
χανισμών, μέρος των οποίων εξηγείται από το «κενό» στη θέση 
του Γενικού Γραμματέα Εσόδων αλλά και στις βαθιά ριζωμένες 
γραφειοκρατικές αντιστάσεις. Η συλλογή εσόδων και η φορο-
λογική συμμόρφωση «υποφέρουν», οι αριθμητικοί στόχοι για 
τους ελέγχους σε μεγάλους φορολογούμενους χάθηκαν, προστί-
θεται. 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως διαπιστώθηκαν 450.000 
εικονικά τιμολόγια από το 2009.  
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Η διάσωση των Ελλήνων είναι σκηνο-
θετημένη προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα 
συμφέροντα των πιστωτών και να αποφευχθεί 
η κατάρρευση των τραπεζών, τονίζει σε 
άρθρο του στη χθεσινή «Die Welt» ο Γερμα-
νός δημοσιογράφος και συγγραφέας Χένρικ 
Μ. Μπρόντερ. 

Ο Μπρόντερ υπογραμμίζει ότι η Γερ-
μανία είναι συνυπεύθυνη για τα σημερινά 
πάθη των Ελλήνων, αφού αντί να τους βοηθά 
σκέφτεται το δικό της όφελος. Καυτηριάζει 
τη χώρα του για την πώληση οπλικών συστη-
μάτων προς την Ελλάδα η οποία, όπως γρά-
φει, δεν έχει επαρκείς πόρους για την αγορά 
τους, ενώ καταγγέλλει τον φαύλο κύκλο χρη-
ματοδότησης της Ελλάδας, που σκοπό έχει 
να εξυπηρετήσει τα οικονομικά συμφέροντα 
των πωλητών (όπλων) και των τραπεζών. 

Τα δισεκατομμύρια της βοήθειας με-
τακινούνται από εδώ και από εκεί, από τον 
έναν λογαριασμό στον άλλον και από τη μία 
τράπεζα στην άλλη προκειμένου να αναχρη-
ματοδοτηθούν τα δάνεια που διασφάλισε η 
Ελλάδα και προκειμένου να αποτραπεί η 

κατάρρευση όχι της ελληνικής οικονομίας, 
αλλά των τραπεζών», γράφει χαρακτηριστι-
κά. 

Χρησιμοποιεί ακόμη την ιστορία του 
Χότζα που άφηνε νηστικό τον γάιδαρό του 
προκειμένου να κάνει οικονομία και όταν 
εκείνος πέθανε από την πείνα μονολόγησε «τι 
κρίμα, πέθανε εκεί που είχε αρχίσει να συνη-
θίζει χωρίς φαγητό». Ο Μπρόντερ κάνει τον 
παραλληλισμό, όπου Χότζας είναι η τρόικα 
και γάιδαρός του η Ελλάδα, συμπληρώνο-
ντας: «Η Ελλάδα οδηγείται στον θάνατο 
μέσω της λιτότητας και μάλιστα από αυτούς 
που είναι συνυπεύθυνοι για την κατάστασή 
της». 

«Κουρελιάζει» ακόμη το βραβείο Νόμπελ 
για την Ειρήνη που απονεμήθηκε πρόσφατα 
στην Ε.Ε. λέγοντας ότι «η Ελλάδα είναι η 
καλύτερη απόδειξη πως στην Ευρώπη έχει 
αρχίσει ήδη ένας εμφύλιος πόλεμος. Δεν 
είναι μόνο ο Νότος που επαναστατεί ενάντια 
στον Βορρά», γράφει. «Είναι η εξέγερση του 
«όχλου» εναντίον της ευρωπαϊκής αριστο-
κρατίας, η οποία έχει δημιουργήσει στις 

Βρυξέλλες το νέο της ανάκτορο». 
Και συνεχίζει: Στον βωμό αυτής της 

«ανέμελης κατοικίας» θα πρέπει να θυσιαστεί 
η Ελλάδα προς παραδειγματισμό, όπως 
έκαναν παλαιότερα οι αυστηροί γονείς με τα 
ατίθασα παιδιά τους προκειμένου να πειθαρ-
χήσουν εγκαίρως. 

Συγκρίνει έτσι τη συμπεριφορά της Ευρώ-
πης έναντι της Ελλάδας με τη Συνθήκη των 
Βερσαλλιών και τους επαχθείς όρους που 
επιβλήθηκαν στη Γερμανία μετά τον Α’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο και οι οποίοι θεωρού-
νται συνυπεύθυνοι για τον Β’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο. 

«Οι Γερμανοί πολιτικοί δεν συνειδητοποι-
ούν ότι οι Έλληνες βιώνουν σήμερα τις δικές 
τους Βερσαλλίες με την άνευ όρων υποταγή 
στα κελεύσματα των Βρυξελλών», γράφει 
υπενθυμίζοντας ότι η ιστορία έχει διδάξει 
τους Γερμανούς πως «η συλλογική τιμωρία» 
είναι ανεπίτρεπτη. κυμαίνεται από 10% έως 
40%. 

Πηγή: www.efsyn.gr  

Από 1/1/13: Αύξηση 15% του συντελεστή 
φορολόγησης επί των τόκων σε καταθέσεις  

Σε 15% από 10% αυξάνεται ο συντελεστής φορολόγησης 
επί των τόκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του πρόσφατα 
ψηφισθέντος φορολογικού νόμου, που καταβάλλονται ή 
πιστώνονται από την 1η Ιανουαρίου 2013 σε σχέση με κα-
ταθέσεις, αλλοδαπά ομόλογα, πράξεις repos, κάθε μορφής 
τίτλους που εκδίδονται από θυγατρικές εταιρείες ελληνικών 
πιστωτικών ιδρυμάτων στο εξωτερικό, ομόλογα και έντοκα 
γραμμάτια του Δημοσίου, ελληνικά εταιρικά ομόλογα.  

Πηγή: www.kerdos.gr  

«κηνοθετημένη» η διάσωση της Ελλάδας» 

Τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού 
δείχνουν ότι η χώρα κατά το 2012 πέτυχε τους δημοσιονομικούς στό-
χους της, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπ. Οικονομικών. Το πρωτογε-
νές έλλειμμα διαμορφώθηκε στα 3,5 δισ. ευρώ (1,8% του ΑΕΠ), από 
6,4 δισ. ευρώ το αντίστοιχο δωδεκάμηνο του 2011 (3,1% του ΑΕΠ), 
παρουσιάζοντας μείωση κατά 46%. Το έλλειμμα του Κρατικού Προϋ-
πολογισμού ανέρχεται στα 15,7 δισ. ευρώ (8,1% του ΑΕΠ).  

Πηγή: www.express.gr  

ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  
το 8,1% του ΑΕΠ «έπεσε» το έλλειμμα του 2012  
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