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Νέα οικονομική ΟφΟΙΏγΐΚή
Ενώ ίο πολιτικό σύστημα δυστυχώς δεν θέλει να αλλάξει τίποτα

Τ ο Μνημόνιο II, που στην πραγ
ματικότητα μας επέβαλαν οι δα
νειστές, δείχνει ότι η χώρα δεν 

διαθέτει συγκροτημένη οικονομική 
στρατηγική. Στερείται συγκεκριμένου 
σχεδίου για την ανάταξη και ανάκαμψη 
της ελληνικής οικονομίας. Κινείται σε 
έναν φαύλο κύκλο δανεισμού, προκειμέ- 
νου να καλύψει προηγούμενες δανειακές 
ανάγκες. Η Ελλάδα δεν θα μπορέσει να 
αντεπεξέλθει στις νέες απαιτήσεις όσο 
αρνείται να υλοποιήσει τις διαρθρω

τικές αλλαγές και τις 
αποκρατικοποιήσεις, 
να ανοίξει τα κλειστά 
επαγγέλματα, να προ
χωρήσει στην αξιο
ποίηση της δημόσιας 
περιουσίας. Η άρνη
ση αυτή δεν δείχνει 
μόνο αδυναμία και 
ανεπάρκεια, αλλά 
επιβεβαιώνει τη συ
ντεχνιακή οργάνωση 

της κοινωνίας, την εμμονή του πολιτικού 
συστήματος στις πελατειακές σχέσεις και 
την προσκόλλησή του σε έναν άκρατο 
λαϊκισμό.

Ενώ εδώ και δύο χρόνια βιώνουμε 
τον εφιάλτη της χρεοκοπίας, κανείς, με 
πρώτο το πολιτικό σύστημα, δεν θέλει 
να αλλάξει τίποτα. Γι’ αυτό και ακολου
θούν τον εύκολο δρόμο των οριζόντιων 
περικοπών. Μια πολιτική που στα λόγια 
την ξορκίζουν, αλλά στην πράξη την 
υπηρετούν με συνέπεια, παραβλέποντας 
τις τραγικές επιπτώσεις που έχει στην 
οικονομία, με την ύφεση να νεκρώνει 
κάθε οικονομική και παραγωγική δρα
στηριότητα. Τα πλήγματα που έχουν 
δεχθεί εξαιτίας των οριζόντιων περι
κοπών τα εισοδήματα, η απασχόληση, 
η κοινωνική ευημερία είναι τρομακτικά. 
Την ίδια στιγμή δεν διαφαίνεται καμιά 
προοπτική νέων επενδυτικών πρωτο
βουλιών, ενώ η έλλειψη πιστώσεων έχει 
οδηγήσει πολλές επιχειρήσεις, ειδικά 
μικρού και μεσαίου μεγέθους, σε δεινή 
ταμειακή κατάσταση. Αποτέλεσμα, η 
δραματική αύξηση του βραχυχρόνιου 
κόστους, με συνέπεια να μην είναι εφικτή 
η μείωση των τιμών.

Το βασικό πρόβλημα της χώρας αυτή
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τη στιγμή δεν είναι τόσο το Μνημόνιο II 
όσο η απουσία οικονομικής στρατηγικής, 
προσανατολισμένης στον στόχο του 
μικρότερου και αποτελεσματικότερου 
δημόσιου τομέα, η οποία θα οδηγούσε 
σε μείωση των ελλειμμάτων, στη στα
θεροποίηση των δημόσιων δαπανών σε 
χαμηλότερα επίπεδα και στην εξασφά
λιση των φορολογικών εσόδων.

Παρά τα μέτρα που έχουν ληφθεί, η 
λειτουργία του δημόσιου τομέα συνε
χίζει να είναι πολύπλοκη, με τεράστιο 
διοικητικό κόστος και ουσιαστικά χωρίς 
τη στοιχειώδη παρακολούθηση των δα
πανών σε τομείς όπως η υγεία, η εκπαί
δευση και η άμυνα. Ως εκ τούτου, αν δεν 
καθιερωθεί μια συστηματική παρακολού
θηση των δαπανών σε καίριους τομείς, 
μέσω ενός ευέλικτου και ελεγχόμενου 
συστήματος προϋπολογισμών του κάθε 
υπουργείου, δεν θα επιτευχθεί η εξυγί
ανση του δημόσιου τομέα. Επίσης, όσο 
οι δαπάνες παραμένουν ανεξέλεγκτες, 
εξυπηρετώντας κυρίως τις πελατειακές 
σχέσεις της εκάστοτε πολιτικής διοίκη
σης, δεν θα καταστεί δυνατή η αναγκαία 
δραστική μείωσή τους.

Ενα άλλο καίριο ζήτημα είναι η προ
σέλκυση ξένων επενδύσεων, με 
την προηγούμενη θεσμοθέτηση 

ειδικών κινήτρων. Βέβαια, επενδύσεις 
σε μια χώρα που βρίσκεται στο επίπεδο 
ελεγχόμενης χρεοκοπίας ακούγονται 
κάπως παράταιρες. Ωστόσο, η Ελλάδα 
μπορεί να συνιστά επενδυπκή ευκαιρία 
σε τομείς όπου διαθέτει συγκριτικά πλε
ονεκτήματα, όπως ο τουρισμός, οι ανανε
ώσιμες πηγές ενέργειας, η πρωτογενής 
παραγωγή (π.χ. βιολογικά προϊόντα), 
αλλά και στον τομέα της αξιοποίησης 
(ορθής και βιώσιμης) της κρατικής πε
ριουσίας.

Οι επενδύσεις βέβαια προϋποθέτουν 
ελκυστικό φορολογικό περιβάλλον και 
θεσμοθέτηση φορολογικών ελαφρύνσε
ων για τους επενδυτές που συμβάλλουν 
στην αύξηση της απασχόλησης και των 
εισοδημάτων. Με υψηλό φορολογικό 
συντελεστή δεν πρόκειται να προσεγγί
σουμε καμία ξένη επένδυση. Οφείλουμε 
να λάβουμε υπόψη την περίπτωση της 
Κύπρου. Εθνικό μετρήσιμο στόχο και
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οργανικό κομμάτι μιας νέας οικονομικής 
στρατηγικής οφείλει να αποτελέσει και 
η αύξηση των εξαγωγών. Τέλος, βασική 
προτεραιότητα, σήμερα που η αγορά 
πλήττεται από πρωτοφανή ύφεση, πρέ
πει να αποτελέσει η στήριξη των μικρών 
και μεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες 
αποτελούν το 90% των επιχειρήσεων και 
των εσόδων του κράτους από τη φορο- 
λόγησήτους. Σημαντικός για το ζήτημα 
αυτό καθίσταται ο ρόλος των τραπεζών 
και ο αναπροσανατολισμός των δραστη
ριοτήτων τους, σε συνδυασμό και με την 
αξιοποίηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ.

Ταυτόχρονα, ρεαλιστική θα ήταν 
μια πολιτική που θα εξέταζε, 
έπειτα από διακανονισμούς, τη 

δυνατότητα κουρέματος μέρους των 
τραπεζικών χρεών και των φορολογικών 
υποχρεώσεων διαφόρων επιχειρήσεων, 
με στόχο την άμεση είσπραξη μέρους των 
οφειλών και την εξεύρεση πόρων στο 
εύλογο χρονικό διάστημα των δύο ετών.

Η αύξηση των εσόδων δεν μπορεί να 
στηριχθεί άλλο στη γνωστή μέθοδο των 
έκτακτων εισφορών, οι οποίες μειώνουν 
τα εισοδήματα και λειτουργούν αποτρε
πτικά στην ανάπτυξη επιχειρηματικών 
δράσεων, επιτείνοντας την αβεβαιό
τητα και την ανασφάλεια. Οι εισφορές 
χρειάζεται να αντικατασταθούν με ένα 
ορθολογικό φορολογικό σύστημα, που 
θα στηρίζεται στην αποφασιστική μεί
ωση των περισσότερων φορολογικών 
συντελεστών.

Σήμερα, πλέον, όλοι έχουμε συνει
δητοποιήσει ότι η χώρα μας δεν μπορεί 
να συνεχίσει να λειτουργεί με τον ίδιο 
τρόπο. Χρειάζονται αλλαγές παντού. Το 
υπάρχον πολιτικό σύστημα δυστυχώς 
δεν θέλει να αλλάξει τίποτα. Μοναδικό 
του μέλημα είναι η νομή της εξουσίας. 
Αν δεν προχωρήσουμε σε πραγματικές 
ανατροπές, υλοποιώντας πς δεσμεύσεις 
που έχουμε αναλάβει, το μόνο που θα 
καταφέρουμε είναι να ανακυκλώνου
με και να διευρύνουμε περαιτέρω τα 
τραγικά αδιέξοδα μιας πρωτοφανούς 
οικονομικής κρίσης.

Η Αλεξάνδρα Πάλλη είναι μέλοε του ΔΣ του 
ΕΒΕΑ και αντιπρόεδροε τηε Ε ιιγοοοπιιιτιθιόθ
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Πάκ» χωρίς βαρέλι

Ε ίναι ή δεν είναι η Ελλάδα «ει
δική περίπτωση»; Και τι άλλο 
θα μπορούσε να είναι ένα 

κράτος που ανήκε τυπικά στο δυτικό 
σύστημα και σε όλους τους διεθνείς 
οργανισμούς, αλλά δεν πρόλαβε να 
αποκτήσει, όσο ζούσε, Εθνικό Κτη
ματολόγιο;
Ενα κράτος που δεν έμαθε ποτέ 
πόσους δημοσίους υπαλλήλους μι
σθοδοτούσε, πόσους νεκρούς ασφα
λισμένους συνταξιοδοτούσε, πόσους 
αόμματους οδηγούς αυτοκινήτων 

επιδοτούσε, 
πόσους φοροφυ
γάδες αγνοούσε, 
πόσα χιλιόμετρα 
σιδηροδρομικό 
δίκτυο διέθετε, 
πόσα παράνομα 
κτίσματα νομιμο
ποιούσε;

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ -  , _____-___ ____ ,Κράτος ήταν αυτό
ή η ενσάρκωση της απόλυτης και 
αμώμου Παρθενίας και της άμετρης, 
κατά κυριολεξίαν, Αθωότητας; Αυτά 
δεν τα γνωρίζουν τα αφεντικά μας; 
Δεν γνωρίζουν ότι, ως Πολιτεία και 
Δημόσιο, δεν καταδεχτήκαμε ποτέ 
τους μπακάλικους λογαριασμούς;
Οτι ήμασταν ανέκαθεν θιασώτες 
της ποίησης και όχι της λογιστικής; 
Οτι πρώτοι εμείς, ως Νεοέλληνες, 
κάναμε επιστήμη όχι απλώς το κοι
νωνικό, αλλά το αμιγώς σπλαχνικό 
(διάβαζε: πελατειακό) κράτος; Οτι 
δεν περιμέναμε τον Μπίσμαρκ για 
να το ανακαλύψου με;
Και αν τα γνωρίζουν όλα αυτά, γιατί 
πέφτουν θύματα ενός κακεντρεχούς 
κομφορμισμού (κύριος Σόιμπλε) και 
μιας ανέμπνευστης νοικοκυροσύνης 
(κυρία Μέρκελ); Γιατί αναπαράγουν 
στερεότυπα που μας αδικούν κα
τάφωρα; Γιατί μας χαρακτηρίζουν, 
φέρ' ειπείν, «βαρέλι χωρίς πάτο» 
την ώρα που έχουμε αποδείξει πε
ρίτρανα ότι ενσαρκώνουμε ακριβώς 
το αντίστροφο με όρους διεθνούς 
ευρεσιτεχνίας; Οτι είμαστε, δηλαδή, 
πάτος χωρίς βαρέλι;
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Α ν κατάλαβα καλά ο πρύτανης του 
Πανεπιστημίου Αθηνών ενημέ
ρωσε εγγράφως την Αστυνομία 

για την παρουσία «εξωπανεπιστημια- 
κών» στοιχείων στο νέο κτίριο της Νο

μικής Σχολής Αθηνών. 
Η Αστυνομία όμως, είτε 
ελλείψει συμπληρωμα
τικών στοιχείων είτε 
από διακριτικότητα, 
δεν ενδιαφέρθηκε για 
τα στοιχεία, με αποτέ
λεσμα οι καταλήψιες να 
επιδοθούν ανενόχλητοι 
στην παρασκευή εκρη
κτικών αγαθών και λοι
πών μαντζουνιών. Ο κ. 

πρύτανης, διαπιστώνοντας την ολιγωρία 
της Αστυνομίας και ενώ οι καταλήψιες 
είχαν δημοσιοποιήσει το έργο τους και τις 
προθέσεις τους, έστειλε και πάλι φαξ στην 
Αστυνομία όπου ενημέρωνε ότι γίνονται

ΤΟΥΤΑΚΗ
ΘΕΟΔΩ-
ΡΟΠΟΥΛΟΥ
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καταστροφές και λεηλασίες. Σρμασία εντέ- 
λει έχει ότι η Νομική Σχολή χρησιμοποιήθη
κε ως οπλοστάσιο για τους βανδαλισμούς 
που ακολούθησαν.

Αυτά ως προς τις σχέσεις της Αστυνομίας 
με τις πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου 
Αθηνών. Δεν φτάνουν όμως αυτές για να 
περιγράψουν το μέγεθος του μεταφυσικού 
προβλήματος που ονομάζεται «αντιμε
τώπιση της βίας», ή μάλλον το μέγεθος 
του προβλήματος στο οποίο οι επίδοξοι 
λύτες του έχουν καταφέρει να δώσουν 
μεταφυσικές διαστάσεις. Είναι κάτι σαν το 
φύλο των αγγέλων για τους βυζαντινούς 
μοναχούς. Αυτοί, όσες φορές κι αν έρχονταν 
αντιμέτωποι με Χερουβείμ ή Σεραφείμ, 
για ευνόητους λόγους δεν μπορούσαν να 
διακρίνουν το φύλο τους.

Διότι αν κατάλαβα καλά η Αστυνομία δεν 
διέθετε πληροφορίες για τις μετακινήσεις 
των μάχιμων μονάδων του εχθρού και ως 
εκ τούτου περιορίσθηκε στη διατύπωση

υποθέσεων και την εξαγωγή των αντίστοι
χων συμπερασμάτων. Αν δηλαδή κατάλαβα 
καλά η Αστυνομία, εκ των υστέρων, διε- 
πίστωσε πως ο εχθρός είχε συγκεκριμέ
νους στόχους και διέθετε την κατάλληλη 
οργάνωση για την επίτευξή τους. Και η 
Αστυνομία είχε συγκεκριμένους στόχους 
και είχε εκπονήσει σχέδιο για την επίτευξή 
τους. Μόνον που οι στόχοι απέκλιναν ελα
φρώς. Συμβαίνουν αυτά στο «ευρύ αστικό 
πεδίο», όπως ευστόχως χαρακτήρισε την 
πρωτεύουσα ο εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. 
Διότι, αν κατάλαβα καλά, η μεν Αστυνομία 
στόχευε στην προστασία του Κοινοβουλίου 
και του Μεγάρου Μαξίμου, τα οποία, δυ
στυχώς για το σχέδιό της, δεν στόχευαν οι 
εχθρικές δυνάμεις οι οποίες ως εκ τούτου 
επιδόθηκαν ανενόχλητες στην επίτευξη 
των δικών τους στόχων. Υπάρχει δηλαδή 
θέμα αναντιστοιχίας στόχων, όπως ακριβώς 
και με τους αγγέλους, ανεξαρτήτως φύλου.

Αν πάλι κατάλαβα καλά η Αστυνομία

θεωρεί πως οι στόχοι της επετεύχθησαν 
διότι για μια ακόμη φορά δεν θρηνήσαμε 
ανθρώπινες ζωές. Διότι, αν κατάλαβα κα
λά, θεωρείται πλέον μάλλον φυσιολογικό 
να θρηνούμε ανθρώπινες ζωές και ως εκ 
τούτου, κάθε φορά που το αποφεύγουμε 
μπορούμε να θριαμβεύουμε επί εαυτών, 
αλλήλων και πάσης λογικής. Η βία έχει 
πλέον κατοχυρωθεί ως φυσικό φαινόμενο, 
σεισμός, πλημμύρα, καταποντισμός και 
ως γνωστόν τα φυσικά φαινόμενα και οι 
καταστροφές που επιφέρουν υπερβαίνουν 
τις ανθρώπινες δυνατότητες, ακόμη κι αν 
μιλάμε για τον κ. Παπουτσή.

Αν πάλι κατάλαβα καλά υπάρχουν ακόμη 
μερικοί ανάμεσά μας, θαρραλέοι ή αιθε- 
ροβάμονες δεν έχει σημασία, οι οποίοι 
ελπίζουν ότι «αυτό το πράγμα», όχι μόνον 
μπορεί να σωθεί, αλλά και διά καταλλήλων 
ενεργειών θα αρχίσει να εμφανίζει και 
συμπτώματα ανάκαμψης.

Μάλλον όμως δεν κατάλαβα καλά.
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 
ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑκλείνει σύμφωνα με όλες τις εν

δείξεις ώς την ερχόμενη Δευ- 
. τέρα 20 Φεβρουάριου η συμ

φωνία για τη δανειακή σύμβαση των 
130 δισ. ευρώ με την ευρωζώνη. Σύμ
φωνα με κυβερνητικές πηγές, η Αθή
να θα παρουσιάσει στη σημερινή τη
λεδιάσκεψη των υπουργών Οικονομι
κών των 17 μία «αξιόπιστη πρόταση» 
για την εξοικονόμηση 325 εκατ. ευρώ 
από τον προϋπολογισμό του 2012 -  
που αποτέλεσε έναν βασικό λόγο για 
την αναβολή της σημερινής συνεδρί
ασης του Eurogroup στις Βρυξέλλες.

Επίσης, η
Κόκκινο συναγερμό ελ λ η ν ικ ή
σήμαναν χθε$ Παπαδήμο*- πλε”ρά θ,α
Βενιζέλο$ μειά ns vées μερα στις
aOÇÜKOKéS m éoeiS  Βρυξέλλες

τις έγγρα
φες δεσμεύσεις των πολιτικών αρ
χηγών για την υλοποίηση του Μνη
μονίου από το 2012-2015.

Η ελληνική πλευρά είναι αισιόδοξη 
ότι με αυτόν τον τρόπο θα υπάρξει σή
μερα επικύρωση της συμφωνίας για 
την δανειακή σύμβαση και θα απο
μένει πλέον μόνο η τυπική υιοθέτη
σή της στο Eurogroup της Δευτέρας.

Πάντως κόκκινο συναγερμό για 
την ψήφιση μέχρι τις 27 του μηνάς 
(οπότε και κυρώνεται από τη γερ
μανική Βουλή η νέα δανειακή σύμ
βαση) ενός πρώτου πακέτου αλλα
γών και μεταρρυθμίσεων που εκκρε- 
μούν, σήμ ιναν χθες στο Υπουργικό 
Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός Λουκάς 
Παπαδήμος και ο αντιπρόεδρος της 
κυβέρνησης Ευάγγελος Βενιζέλος, 
μετά το μπαράζ των ασφυκτικών πι
έσεων που ασκεί ειδικά η Γερμανία, 
και είχαν ως αποτέλεσμα την αναβο
λή της προγραμματισμένης για σήμε
ρα σύγκλησης του Eurogroup.

Η αναβολή που προκάλεσε ένα μι
κρό σοκ στο Υπουργικό Συμβούλιο 
δεδομένου ότι η Αθήνα ανέμενε πως 
μετά τη δραματική έγκριση του νέου 
Μνημονίου από τη Βουλή, το προ
γραμματισμένο για σήμερα Eurogroup 
στις Βρυξέλλες θα έδινε πράσινο φως 
για τη νέα δανειακή σύμβαση και το 
PSI, θέτει καινούργια δεδομένα. Είναι 
προφανές, όπως ανέφεραν κυβερνη-

ΣΤΟ 6,8% ΤΟΥ ΑΕΠ ΓΙΑ ΤΟ 2011

Ελπίδες για συμφωνία
μέχρι τη Δευτέρα
Ε ο «  ι ι ς  2 7

ίου μήνα
πρέπει
να ψηφιστεί
έναπρώιο
πακέτο
αλλαγών και
μεταρρυθμίσεων.
«Στέλνουμε
αξιόπιστη
πρόταση
στην Ευρώπη»,
λέει
η κυβέρνηση

τικές πηγές, ότι οι δανειστές επιδιώ
κουν ένα «καθαρό τοπίο» σχετικά με 
τις δεσμεύσεις της χώρας και σε αυτό 
το πλαίσιο εξαντλούν κάθε διαπραγ
ματευτική δύναμη πάνω στην Ελλάδα.

Οπως φάνηκε και από τις δηλώ
σεις γερμανών αξιωματούχων αλ
λά και παραγόντων των Βρυξελλών, 
αγκάθι παρέμενε μέχρι αργα χτες το 
βράδυ η μαύρη τρύπα του 2011, που 
αντιπροσωπεύει ποσό 625 εκατ. ευ
ρώ. Από αυτά, τα 300 εκατ. ευρώ ξε
καθαρίστηκε τελικά ότι θα προέλ- 
θουν από την περικοπή των συντά
ξεων, επικουρικών αλλά και κύριων 
(για τους συνταξιούχους των «ευγε- 
νών» ταμείων των ΔΕΚΟ και του ΝΑΤ).

Αλλα 90-100 εκατ. ευρώ συμφωνή- 
θηκε, κατά τις πληροφορίες, με την 
τρόικα να προέλθουν από την επί
σπευση κατά δύο μήνες της περικο
πής των ειδικών μισθολογίων κατά

10%. Αρχικώς η περικοπή είχε σχε
διαστεί να ισχύσει από τον Σεπτέμ
βριο, τελικώς όμως προκρίνεται κα
τά πάσα πιθανότητα η έναρξή της 
από τον Ιούλιο.

ΣΤΗΝ ΑΜΥΝΑ. Από τα υπόλοιπα 
225-235 εκατ. ευρώ ένα μέρος θα 
κοπεί σύμφωνα με πληροφορίες από 
τις αμυντικές δαπάνες. Υπενθυμίζε
ται ότι το κλιμάκιο της τρόικας είχε 
απορρίψει μία σειρά από προτάσεις 
όπως η περικοπή περαιτέρω του Προ
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων σε 
ό,τι αφορά τους Οργανισμούς Τοπι
κής Αυτοδιοίκησης.

Ο Πρωθυπουργός στην εισαγωγι
κή ομιλία του αφού εκθείασε τη στά
ση των βουλευτών οι οποίοι υπερψή
φισαν το νέο Μνημόνιο, κάλεσε τους 
υπουργούς να κατανοήσουν «τι πρέ
πει να γίνει τις επόμενες -  θα έλεγα 
-  όχι μόνο ημέρες και εβδομάδες, αλ
λά ώρες, ημέρες και εβδομάδες, για
τί όταν τελειώσουμε τη σημερινή συ
νεδρίαση πρέπει να συνεχιστούν οι 
προσπάθειες». Ο κ. Παπαδήμος ανα
φέρθηκε συγκεκριμένα στους κ.κ. Βε- 
νιζέλο και Κουτρουμάνη, οι οποίοι 
έχουν αρχίσει ήδη να ρυθμίζουν εκ-

Επιδείνωση-σοκ ιη5 ύφεσης
ΣΤΟ 6,8%, υψηλότερα από κάθε πρόσφατη επίσημη πρόβλεψη, διαμορφώ
θηκε η ύφεση το 2011, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΕΛΣΤΑΤ που δόθη
καν χθες στη δημοσιότητα. Το τελευταίο τρίμηνο του 2011 ήταν καταστρο
φικό, καθώς το ΑΕΠ υποχώρησε κατά 7% έναντι της ίδιας περιόδου του 
προηγούμενου έτους, ενώ το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο η μείωση του 
ΑΕΠ ήταν 5%. Σημειώνεται ότι στον προϋπολογισμό του 2012 είχε εκτιμη- 
θεί ύφεση 5,5% για το 2011.

Η νέα επιδείνωση θέτει σε αμφισβήτηση και την αποτελεσματικότητα 
των μέτρων του Μνημονίου, καθώς βαθύτερη ύφεση συνεπάγεται απώλεια 
φορολογικών εσόδων και μεγαλύτερες δαπάνες για τον προϋπολογισμό.

Το 2010 η ύφεση ήταν 3,4%. Η χώρα έχει να δει θετικό πρόσημο στον ρυθ
μό μεταβολής του ΑΕΠ της από το δεύτερο τρίμηνο του 2008. Εξάλλου ο ανα
πληρωτής υπουργός Οικονομικών Παντελής Οικονόμου ανακοίνωσε χθες στη 
Βουλή ότι το έλλειμμα του 2011 διαμορφώθηκε στο 9,2% του ΑΕΠ, ελαφρώς 
χαμηλότερα απ’ την τελευταία πρόβλεψη της κυβέρνησης για 9,3% του ΑΕΠ.

κρεμότητες που απορρέουν από τις 
δεσμεύσεις της χώρας, και επανέλα
βε: «Πρέπει, επομένως, να κινηθού
με πολύ γρήγορα».

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, 
η υπουργός Παιδείας Αννα Διαμα- 
ντοπούλου σημείωσε ότι «πρέπει να 
ξαναδούμε τις ημερομηνίες που μας 
ζητούνται, έως τον Ιούνιο, διότι αυ
τές συμπίπτουν με την προεκλογική, 
την εκλογική, αλλά και τη μετεκλογι
κή περίοδο». Οπως είναι γνωστό, τον 
Ιούνιο η τρόικα θα κρίνει αν επιτυγ
χάνονται οι στόχοι με τα μέτρα που 
αποφασίστηκαν πρόσφατα. Σε διαφο
ρετική περίπτωση, θα υπάρξουν πρό
σθετα μέτρα και το «μενού» θα περι
λαμβάνει επιπλέον μειώσεις των μι
σθών στο Δημόσιο, περαιτέρω περικο
πή κοινωνικών και αμυντικών δαπα
νών, ακόμη και απολύσεις δημοσίων 
υπαλλήλων από τον στενό δημόσιο 
τομέα. Επίσης, σύμφωνα με τις πληρο
φορίες, δεν αποκλείεται να επανέλθει 
στο τραπέζι ο 13ος και 14ος μισθός.

880 εκατ. ευρώ εγγυήσεΐ5 
για τη Φινλανδία
Από us τέσσεριε μεγάλεε ελληνικέε 
τράπεζεε περνά η λύση για τον 
γρίφο των φινλανδικών εγγυήσεων. 
Εθνική, Alpha, Eurobank και 
Πειραιώε συμφώνησαν, όπωε 
αναφέρουν ασφαλείε πληροφορίεε, 
να διευκολύνουν το ελληνικό 
Δημόσιο καταθέτονταε σε ειδικό 
προθεσμιακό λογαριασμό ποσό 880 
εκατ. ευρώ, το οποίο θα είναι στη 
διάθεση τηε Φινλανδίαε ωε ενέχυρο 
για τη συμμετοχή τηε με 2,2 δισ. 
ευρώ στο νέο πακέτο Βοήθειαε προε 
την Ελλάδα. Οι τράπεζεε θα λάβουν 
από το ελληνικό Δημόσιο ομόλογα 
που θα καλύπτουν το ποσό που θα 
δεσμευθεί σε τραπεζικό λογαριασμό.

Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχει 
αναλάβει η χώρα με το νέο Μνημό
νιο, η πορεία υλοποίησης του προ
γράμματος θα ελέγχεται ανά τρίμη
νο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Πα
ντελής Καψής είχε δηλώσει νωρίτερα 
(στον Antenna) ότι τα 325 εκατ. ευρώ 
θα προέλθουν από δαπάνες υπουργεί
ων, ενώ για τις έγγραφες δεσμεύσεις 
που απαιτεί το Eurogroup από τους 
αρχηγούς των κομμάτων που στηρί
ζουν την κυβέρνηση δεν έδωσε πε
ρισσότερες πληροφορίες.

Ο Πρωθυπουργόε Λουκάε 
Παπαδήμοε ενώ προσέρχεται στο 
Υπουργικό Συμβούλιο όπου κάλεσε 
τουε υπουργούε να κατανοήσουν 
τι πρέπει να γίνει τιε επόμενεε 
«όχι μόνο ημέρεε και εβδομάδεε, 
αλλά ώρεε»
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Το μαρίϋρίο ins oiayôvas
Μαιαίωσε ίο Eurogroup ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ -  ΑνΓ αυιου τηλεδιάσκεψη

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΠΙΝΘΟΥΡΑΚΗΣ

«Σ τον καιρό» αφέθηκε εκ νέου 
χθες το θέμα της οριστι
κοποίησης της δανειακής 

σύμβασης της Ελλάδας με την ευρω
ζώνη και το ΔΝΤ, συνολικού ύψους 
130 δισ. ευρώ. Ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, 
σε πείσμα των διαβεβαιώσεων που 
έδινε έως και χθες το απόγευμα ότι 
«το Eurogroup θα συγκληθεί κανο

νικά την Τετάρτη», 
ανακοίνωσε χθες το 
βράδυ τη ματαίωσή 
του προβάλλοντας 
κατά βάση τρεις λό
γους. Οι δύο πρώτοι 
αφ ορούσαν α π ο 

κλειστικά την Ελλάδα η οποία, όπως 
ανέφερε ο πρόεδρος του Eurogroup, 
δεν είχε κοινοποιήσει τις έγγραφες 
δεσμεύσεις των πολιτικών αρχηγών 
για τη μετεκλογική τήρηση του Μνημο
νίου, ούτε και τους τρόπους κάλυψης 
της τρύπας των 325 εκατ. ευρώ στον 
προϋπολογισμό του 2012. Ο τρίτος 
λόγος ωστόσο αφορούσε αποκλει
στικά τους δανειστές και σχετίζεται 
με το ζήτημα της βιωσιμότητας του 
ελληνικού δημόσιου χρέους, όπου ο κ. 
Γιούνκερ ανακοίνωσε ότι απαιτούνται

Ζητούν περαιτέρω 
αναλύσει* για 
τη βιωσιμότητα 
του ελληνικού xpéous

περαιτέρω αναλύσεις. Ο πρόεδρος 
του Eurogroup ανακοίνωσε πάντως 
ότι σήμερα θα πραγματοποιηθεί τη
λεδιάσκεψη των 17 υπουργών, όπου 
(υπό τον όρο βεβαίως ότι η Αθήνα θα 
έχει εκπληρώσει τις δύο εκκρεμείς 
υποχρεώσεις της) ίσως αρχίσουν να 
ξεκαθαρίζουν τα πράγματα.

Ωστόσο τα μηνύματα που έλαβε χθες 
η Ελλάδα στην προπαρασκευαστική 
των υπουργικών συνόδων συνεδρίαση 
της ομάδας εργασίας του Eurogroup 
(επιπέδου ανώτατων στελεχών) υπήρ
ξαν αρκούντως ανησυχητικά. Ανεξαρ
τήτως της ακατανόητης στην Ευρώπη 
ολιγωρίας των πολιτικών αρχηγών 
της χώρας να πράξουν τα δέοντα, οι 
εκπρόσωποι χωρών όπως η Γερμα
νία, η Ολλανδία, η Φινλανδία, αλλά 
και του ΔΝΤ κάθε άλλο παρά έδειξαν 
διαθέσεις επίλυσης του ελληνικού 
προβλήματος. Επανέφεραν για ακόμη 
μία φορά το θέμα της βιωσιμότητας του 
ελληνικού χρέους κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε να καταστεί σαφές ότι τα ποσά 
του νέου Μνημονίου δεν επαρκούν, 
χωρίς παράλληλα να προτείνουν λύ
σεις. Εμφανίστηκαν «βασιλικότεροι 
του βασιλέως» καταλογίζοντας στα 
στελέχη της τρόικας διαλλακτικότητα 
και υποχωρητικότητα στις διαπραγμα
τεύσεις τους με τις ελληνικές Αρχές,

C

Ερωτήματα 
και διγλωσσία
Η κατάσταση που 
διαμορφώνεται 
δημιουργεί πλέον 
σοβαρά ερωτήματα 
ωε προε το αν το 
μείζον πρόβλημα τηε 
ευρωζώνηε είναι όντωε 
η αδυναμία τηε Ελλάδαε 
«να είναι και να φαίνεται 
τίμια» ή η διγλωσοία 
ορισμένων κρατών (με 
πρώτη τη Γερμανία), που 
ενώ δημοσίωε δηλώνουν 
πωε επιθυμούν την 
παραμονή τηε Ελλάδαε 
στη ζώνη του ευρώ, 
στην πράξη δείχνουν 
να προετοιμάζουν το 
έδαφοε για την εξώθησή 
τηε

ενώ παράλληλα αμφισβήτησαν αν και 
κατά πόσο θα κατοχυρωθούν νομικώς 
στην Ελλάδα τα όσα συμφωνήθηκαν 
για τις εργασιακές σχέσεις. Με άλ
λα λόγια, άφησαν να εννοηθεί ότι, 
παρά την περιπετειώδη υιοθέτηση 
από τη Βουλή των όσων συμφώνησε 
η κυβέρνηση με την τρόικα, πολλά 
ζητήματα εξακολουθούν να παραμέ
νουν ανοικτά.

Μετά τη νέα χθεσινή καθυστέρηση, 
:αχά κοινή ομολογία όλων, ο χρόνος 
(Ία την Ελλάδα μετράει πλέον αντί
στροφα. Τα χρονικά περιθώρια για 
[ην ολοκλήρωση των διακανονισμών 
ιε τους ιδιώτες που αποσκοπούν στην 
εξοικονόμηση για την Ελλάδα 100 δισ. 
■υρώ είναι πλέον οριακά, ενώ μέρα με 
[η μέρα τόσο στις αγορές όσο και στη 
πεθνή κοινή γνώμη εδραιώνεται η 
εικόνα μιας Ελλάδας που «δεν σώζεται 
ιε τίποτα». Για να καταφέρει ο υπουρ
γός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος 
ό  αλλάξει αυτή την εικόνα θα πρέπει 
ιτη σημερινή τηλεδιάσκεψη πρωτί- 

' ιτως να εμφανίσει τις υπογραφ ές 
I δέσμευσης των πολιτικών αρχηγών, 
ιλλά και τους τρόπους κάλυψης της

(ιρύπας των 325 εκατ. ευρώ, και στη 
συνέχεια να εξηγήσει πειστικά στους 
ομολόγους του γιατί αυτή τη φορά το 
Μνημόνιο θα αποδώσει στην Ελλάδα.

Ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, σε 
στιγμιότυπο αρχείου, με 
αυστηρό στυλ. Χθεε και σε 
πείσμα των διαβεβαιώσεων 
που έδινε ότι «το Ευτομτουρ 
θα συγκληθεί κανονικά την 
Τετάρτη», χθεε το βράδυ 
ανακοίνωσε τη ματαίωσή του

Παπανδρέου 
- Eapapâs 
στέλνουν 
σήμερα 
ns έγγραφες 
δεσμεύσει
ΣΗΜΕΡΑ αποστέλλονται 
στους επικεφαλής της 
τρόικας οι έγγραφες 
δεσμεύσεις των δύο 
πολιτικών αρχηγών που 
στηρίζουν την κυβέρνηση 
Παπαδήμου, προκειμένου 
να λήξει μία από τις 
τελευταίες εκκρεμότητες 
για την προώθηση του PSI 
και της νέας δανειακής 
σύμβασης. Με τις 
ενυπόγραφες επιστολές, 
οι κ.κ. Παπανδρέου και 
Σαμαράς θα δεσμεύονται 
για την εφαρμογή του 
νέου Μνημονίου και μετά 
τις προσεχείς εκλογές, 
τουλάχιστον σε ό,τι αφορά 
την ευθύνη εφαρμογής του 
από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ 
και της ΝΔ. Υπενθυμίζεται 
ότι αντίστοιχο αίτημα της 
τρόικας είχε εξελιχθεί 
σε αγκάθι για τη ΝΔ, την 
περίοδο της συγκρότησης 
της κυβέρνησης συνεργασίας 
(σ.σ.: οι έγγραφες δεσμεύσεις 
αφορούσαν τότε τη στήριξη 
της συμφωνίας), αλλά αυτή 
τη φορά ο κ. Σαμαράς έκρινε 
ότι πρέπει να αποφευχθεί 
μια νέα διελκυστίνδα 
που θα μπορούσε να 
τορπιλίσει τη δανειακή 
σύμβαση. «Ο Αντώνης 
Σαμαράς δεν δίστασε να 
διαγράψει το ένα τέταρτο 
της Κοινοβουλευτικής 
Ομάδας τού κόμματος για να 
στηρίξει ακόμη περισσότερο 
τη συμφωνία. Θα ήταν 
παράλογο να θέσει σε 
κίνδυνο την προώθησή της, 
αρνούμενος να επικυρώσει 
και εγγράφως την απόφαση 
της Βουλής», ήταν το μήνυμα 
της ΝΔ.



ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΟΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ
ΣΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
Νέα εισφορά από την 1 η Νοεμβρίου 2011

2 0 %  στο ποσό τη$ σύνταξηε άνω των 1 .200  
ευρώ

4 0 %  στο ποσό τηε σύνταξηε άνω των 1 .000  
ευρώ για όσουε είναι κάτω των 55  ετών (και 
μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου έτουε)

ΣΤΟ ΕΦΑΠΑΞ
Ταμείο Πράνοιαε Δημοσίων Υπαλλήλων

1 5 %  για αίτηση το 2 0 1 0

2 0 %  για αίτηση το 2011 

Εμπορική Τράπεζα

3 0 %  (2011)

ΔΕΗ

2 5 %  για αίτηση το 2 0 1 0  

3 0 %  για αίτηση το 201 1

ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ (Α Π Ο  1 /Π / / 2 0 1 1 !

ΕΤΕΑΜ (Επικουρικό ιδιωτικού τομέα)

3 0 %  για άνω των 150 ευρώ 

ΤΑΤΕΥΚΩ (επικ. ΔΕΚΟ - τραπεζών)

1 5 %

ΜΤΠΥ (Μετοχικό Δημοσίου)

2 0 %

5 0 %  για όσουε παίρνουν μέρισμα 
άνω των 5 0 0  ευρώ.

■ Η mmm i

miÉSlÉfe·«
Νέα ποσάEniKoupiKés συντάξει$m

Κάτω 200 Κατων ευρώ ειωση
Μ

201 171ευρώ ευρώ

220 87ευρώ ευρώ

240 2 0 4ευρώ ευρώ

260 221ευρώ ευρώ

280 2 3 8ευρώ ευρώ

300 2 0 °/(και □νω ευρώ

Α Π Ο  1 /1 /2 0 1 2  ΚΥΡΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ  
ΔΕΚΟ - ΤΡΑΠΕΖΩΝ - ΝΑΤ

ο στο ΝΑΤ

“ 4L V /  /ο  σε ΔΕΚΟ -τράηεζε* - πρώην Ο Α  
για τμήμα σύνταξή  άνω των 1 .300 ευρώ

Μαχαίρι 10% - 20% σίβ συντάξεις
Δύο σενάρια για ιις επικουρικές και νέες περικοπές σια εφάπαξ ίου Δημοσίου και ίων ΔΕΚΟ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ

Νέο μαχαίρι από 10%-20% 
στις επικουρικές συντάξεις 
πάνω από 200 ευρώ φέρνει 

το νέο Μνημόνιο ενώ μείωση κατά 
20% θα γίνει και στις κύριες συντά
ξεις άνω των 1.300 ευρώ σε ΔΕΚΟ, 

τράπεζες και
Ενοποίηση 5 ταμείων στην πρώην
επικουρική* ασφάλιση*: ^ p T o p S
ΕΤΕΑΜ, ΤΕΑΔΥ, ΤΕΑΙΤ, με αναδρομι-
ΤΑΥΤΕΚΩ και ETAT }σ™ ™ 61 - 1 - 2 0 1 2 .

Παράλληλα μέχρι την άνοιξη θα γί
νουν νέες περικοπές στα εφάπαξ του 
Δημοσίου και των ΔΕΚΟ.

Με στόχο να εξοικονομηθούν 300 
εκατ. ευρώ, όπως απορρέει από τη 
νέα δανειακή σύμβαση, στο χιεσινό 
Υπουργικό Συμβούλιο όσον αφορά 
τις κύριες συντάξεις συμφωνήθηκε:
■ Ποσό 50 εκατ. ευρώ να προέλθει 
από τη μείωση κατά 7% των συντά
ξεων του ΝΑΤ.
■ Ποσό 50 εκατ. ευρώ από τη μείωση

κατά 20% των συντάξεων άνω των 
1.300 ευρώ (σ.σ. για το τμήμα της 
σύνταξης άνω των 1.300) για τους συ
νταξιούχους των Ταμείων των ΔΕΚΟ 
(ΔΕΗ, OTE κ.ά.), των τραπεζών και 
της πρώην Ολυμπιακής Αεροπορίας. 
Η περικοπή θα έχει αναδρομική ισχύ 
από 1-1-2012.

Οσον αφορά τις επ ικουρικές, 
υπάρχουν δύο σενάρια με στόχο να 
περικοπουν τα 200 εκατ. Το πρώτο 
προβλέπει μείωση κατά 15% για συ
ντάξεις από 200 έως 300 ευρώ και 
κατά 20% για συντάξεις από 300 και 
άνω. Η μείωση αυτή θα αφορά μόνο 
τα ελλειμματικά επικουρικά ταμεία. 
Για τις επικουρικές κάτω των 200 δεν 
θα υπάρξει μείωση (σ.σ. το 25% των 
επικουρικών του ΙΚΑ, δηλαδή του 
μεγαλύτερου επικουρικού ταμείου, 
είναι κάτω των 150). Ενα εναλλακτικό 
σενάριο προβλέπει μείωση κατά 10% 
για  επικουρικές από 250 έως 300 
ευρώ και 20% για 300 και άνω, με 
τη διαφορά ότι οι μειώσεις αυτές θα 
αφορούν όλα τα επικουρικά ταμεία. 
Κι εδώ η περικοπή θα έχει αναδρομι-

κήισχύ από 1-1-2012. Η μείωση των 
επικουρικών θα αφορά νυν και νέους 
συνταξιούχους και θα συνοδευτεί 
με την πλήρη ενοποίηση, διοικητι
κή και ασφαλιστική, των 5 ταμείων 
επικουρικής ασφάλισης μισθωτών 
(ΕΤΕΑΜ, ΤΕΑΔΥ, ΤΕΑΙΤ, ΤΑΥΤΕΚΩ 
και ETAT) και των αντίστοιχων κλά
δων και αυτοτελών τομέων.

ΜΕΛΕΤΗ. Η ενοποίηση προβλέπεται 
να γίνει την 1/7/2012 και αφού προ- 
ηγηθεί η ολοκλήρωση της σχετικής 
αναλογιστικής μελέτης. Παράλληλα:
■  Θα ακολουθήσει και μείωση του 
διοικητικού προσωπικού στο νέο 
ενιαίο Ταμείο κατά τουλάχιστον 30%.
■ Για τους νέους συνταξιούχους θα 
υπάρξει και αλλαγή του συστήματος 
επικουρικής ασφάλισης, καθώς θα 
μετατραπεί σε σύστημα καθορισμέ
νων εισφορών (από καθορισμένων 
παροχών που είναι σήμερα) προκει- 
μένου «να διασφαλιστεί μακροπρόθε
σμη αναλογιστική ισορροπία». Ετσι, 
η ατομική σύνταξη θα υπολογίζεται 
με βάση:

Παρεμβάσει* 
σπ* αναπηρικέ*
Το νέο Μνημόνιο επα
νέρχεται και στο θέμα 
των αναπηρικών συντά
ξεων, ώστε αυτέε να μην 
ξεπερνούν το 10% του 
συνολικού αριθμού των 
καταβαλλόμενων συντάξε
ων. Ετσι, ανοίγει ο δρόμοε 
και για νέεε παρεμβάσειε, 
αν η επιτροπή Υγείαε, η 
οποία συστάθηκε με τον 
νόμο 3863/2010, μέσω 
μιαε πρώτηε τριμηνιαίαε 
έκθεσηε που θα πρέπει να 
εκπονήσει έωε τον Μάρτιο 
διαπιστώσει ότι ο στόχοε 
δεν επιτυγχάνεται

Α) ένα θεωρητικό ποσοστό απόδοσης 
το οποίο σχετίζεται με τσν ρυθμό 
αύξησης του μισθολογικού κόστους 
των ασφαλισμένων,
Β) έναν παράγοντα αειφορίας, ο 
οποίος αναπροσαρμόζει τις παρο
χές ώστε να εξαλείφει αμέσως τυ
χόν μελλοντικές ανισορροπίες αν 
προκύψουν.

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ. Εξάλλου, θα 
πρέπει να τονιστεί ότι θα υπάρξει 
παρέμβαση εντός του πρώτου τρι
μήνου του έτους στα Ταμεία εφάπαξ. 
Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις προς τους 
δανειστές, η κυβέρνηση θα εντοπίσει 
τα Ταμεία για τα οποία τα εφάπαξ 
κατά τη συνταξιοδότηση δεν είναι 
εναρμονισμένα με τις εισφορές που 
καταβλήθηκαν και θα αναπροσαρ
μόσει τις πληρωμές. Στο κείμενο 
δεν προβλέπεται μείωση για τους 
νέους ασφαλισμένους. Περιγράφε- 
ται αναδρομική επιστροφή των ήδη 
καταβαλλόμενων ποσών. Σύμφωνα 
με πληροφορίες, οι μειώσεις θα κυ
μαίνονται από 20% έως και 50%.


