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Grécia: ouzo, moussaka  
e sonegação total!

Porque os mercados ficam agitados por culpa da distante 
Grécia? 

Simples, o impacto de uma eventual saída do país da zona do 
Euro pode ser contagioso e se espalhar para Espanha, Portugal, … 

Mas, o que aconteceu na Grécia? 
um aberrante sistema fiscal e político, extremamente van- 

tajoso para seus habitantes que não pagam impostos, levou o país diretamente para a 
crise, palavra mais suave do que falência.  Alguns exemplos! A ministra grega do trabalho, 
Louka Katselli, mencionou como exemplo um casal proprietário de duas residências, 
dois carros e um veleiro de 10 metros, declarando uma renda anual de 19.300 Euros 
e pagando 9 Euros de impostos por ano. Ou, ainda, outro casal com casa de 300 m2, 
outra residência de 200 m2, dois veículos, uma piscina e um veleiro, com renda anual 
de 58.000 Euros e imposto de 7.800 Euros. Exemplos assim são milhares! Os famosos 
armadores gregos, as maiores fortunas do país, se beneficiam de uma imunidade que 
proíbe qualquer controle fiscal, i.e. impossível verificar suas contas! A igreja ortodoxa, 
maior proprietária fundiária do país, é isenta de impostos! O imposto predial somente 
é pago se a casa for totalmente acabada e, por isso, os gregos preferem deixar as casas 
voluntariamente inacabadas… porém habitadas!

Descobriu-se recentemente que mais de 4.500 gregos recebem aposentadoria, 
embora sejam falecidos desde muito tempo! Nesse país de 10 milhões de habitantes 
recenseou-se mais de 9.000 centenários, o que corresponde a maior taxa do mundo! 
Numa pequena ilha grega de 2.000 habitantes constatou-se recentemente que mais 
de 600 eram cegos e recebiam alocações de saúde! O fisco utilizou Google Earth para 
levantar o número de piscinas nos bairros nobres de Atenas; o número final foi de 16.974 
contra um número declarado de 324! Os inspetores do fisco seguem a tático tanto 
usada no futebol do 4-4-2, i.e. 4 para o fiscal, 4 para o fiscalizado e 2 para o Estado!

A situação é confortável para todos. Os habitantes estão felizes e os governantes 
gregos não tem interesse em mudar, nem são, obviamente, pressionados para tanto 
pelo eleitorado! Os trouxas são os assalariados dos países mais sérios da Europa que 
pagam impostos para pagar as contas do governo grego ... e para a alegria dos helênicos!

Sabemos que esse quadro não é tão desconhecido para nós, mas pelo menos, 
tentamos ser mais discretos; claro, existem sempre alguns políticos que gostam do 
modelo grego...

Boa leitura!!!

Michel A. Wankenne


