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Η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών βλέποντας τα δημόσια ταμεία να αδειάζουν και τα έσοδα να βρίσκονται 
σε ελεύθερη πτώση, σχεδιάζει να αξιοποιήσει τα κεφάλαια που έχει στη διάθεσή του το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας (ΤΧΣ) για να εξασφαλίσει τη ρευστότητα του κράτους για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο διάστημα.
Τα 3 δισ. ευρώ που έχει το ΤΧΣ θα μπορούσαν να διατεθούν στο Δημόσιο για να καλύψει τις υποχρεώσεις του.

ΜΕΙΩΣΗ 25% - 30% ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΜΑΪΟΥ

Καταρρέουν τα φορολογικά ^ 
έσοδα του Δημοσίου
ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΒΟΥΡΓΑΝΑ

Σχέδιο εκτάκτου ανάγκης κα
ταρτίζει το υπουργείο Οικονο- 
μτκώνγιατη διασφάλιση επαρ

κούς ρευστότητας μέχρι να ξεκαθαρί
σει το πολιτικό σκηνικό στη χώρα και 
συγκροτηθεί νέα κυβέρνηση, η οποία 
θα διαπραγματευτεί με την τρόικα την 
επόμενη δόση.

Με τα ταμειακά διαθέσιμα να ε
παρκούν μέχρι τα τέλη Ιουνίου, το 
αργότερο αρχές Ιουλίου για την πλη
ρωμή μισθών, συντάξεων και επιδο
μάτων, στο υπουργείο καταβάλλονται 
προσπάθειες «αναστύλωσης» των 
φορολογικών εσόδων, τα οποία μέρα 
με την ημέρα καταρρέουν. Πληροφο
ρίες αναφέρουν ότι από τις αρχές 
Μαΐου καταγράφουν πτώση της τάξης 
του 25% - 30% σε σύγκριση με το αντί
στοιχο διάστημα του 2011. Πλέον οι 
ελπίδες του οικονομικού επιτελείου 
στηρίζονται στο τελευταίο δεκαήμερο 
του μήνα που γίνονται συνήθως οι 
πληρωμές φόρων. Η ηγεσία του υ
πουργείου βλέποντας τα δημόσια τα
μεία να αδειάζουν και τα έσοδα να 
βρίσκονται σε ελεύθερη πτώση, σχε
διάζει να αξιοποτήσειτα κεφάλαια που 
έχει στη διάθεσή του το Ταμείο Χρη

ματοπιστωτικής Σταθε
ρότητας (ΤΧΣ) για να ε
ξασφαλίσει τη ρευστότη
τα του κράτους για όσο το 
δυνατόν μεγαλύτερο δι
άστημα. Στο ΤΧΣ υπάρ
χουν αυτή τη στιγμή περί 
τα 3 δισ. ευρώ. Το ποσό 
αυτό ήταν προγραμματι
σμένο να διατεθεί για την 
ανακεφαλαιοποίηση των 
ελληνικών τραπεζών. 
Ωστόσο, για αυτό το σκο
πό έχει δημιουργηθεί έ

νας ειδικός λογαριασμός. Έτσι, τα 3 
δισ. ευρώ που έχει το ΤΧΣ θα μπορού
σαν να διατεθούν στο Δημόσιο για να 
καλύψει τις υποχρεώσεις του.

Την ταμειακή στενότητα του Δη
μοσίου επιτείνει η υστέρηση των εσό
δων. «Η εικόνα είναι δραματική», 
δηλώνει χαρακτηριστικά στην «Η» 
υψηλόβαθμο στέλεχος του υπουργεί
ου Οικονομικών, σημειώνοντας ότι η 
πολιτική αβεβαιότητα αφήνει μακριά

Στο υπουργείο
καταβάλλονται προ

σπάθειες

«ανασιήλωσης» των 
φορολογικών εσό

δων, τα οποία μέρα 

με την ημέρα καταρ
ρέουν.

»  Η κατάσταση εξετάσθηκε και σε σύσκεψη που έγινε χθες στο Γενικό 
Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ), στην οποία συμμετείχε τόσο ο υπουργός 
Οικονομικών Γ. Ζανιάς όσο και ο γενικός γραμματέας του υπουργείου 
Ηλ. Πλασκοβίτης.

από τα ταμεία του Δημοσίου τους 
φορολογουμένους. «Κανένας δεν 
πληρώνει τις οφειλές του», συμπλη
ρώνει προβλέποντας ότι φέτος η 
«μαύρη τρύπα» στο σκέλος των εσό
δων θα ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ.

ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ »  Οι εξελίξεις έχουν 
κινητοποιήσει όλο το μηχανισμό του 
υπουργείου Οικονομικών και ήδη από 
χθεςτο πρωί ο υπηρεσιακός υπουργός 
Οικονομικών Γ. Ζανιάς έχει απανωτές 
συσκέψεις με στελέχη του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτουςτόσογιατην 
πορεία των δημοσίων εσόδων όσο και 
για τις δαπάνες. Σήμερα το πρωί, ο κ. 
Ζανιάς έχει συγκαλέσει έκτακτη σύ
σκεψη στην οποίο θα συμμετέχει ο 
γενικόςγραμματε Αηροφοριακών

Συστημάτων κ. Χάρης Θεοχάρης και 
οι γενικοί διευθυντές του υπουργείου 
για να ανημετωτηστεί η κατάρρευση 
των εσόδων. Οι προσπάθειες επικε
ντρώνονται στις εισπράξεις του ΦΠΑ 
που καταγράφουν πτώση 13% στο 
πρώτο τετράμηνο τους έτους. Πληρο
φορίες αναφέρουν ότι θα ενταθούν οι 
έλεγχοι-εξπρές που διενεργούνται 
από το γραφείο των φοροελεγκτών, 
προκειμένου να εντοπιστούν οι επι
χειρήσεις ,που δεν αποδίδουντο ΦΠΑ. 
Παράλληλα ξεκίνησε η αποστολή των 
260.000 σημειωμάτων του ΕΤΑΚ του 
2009 για την πληρωμή περίπου 85 ε- 
κατ. ευρώ μέχρι το τέλος Ιουνίου. Α
μέσως μετά τις εκλογές της 17ης Ιου
νίου θα ξεκινήσει η αποστολή των 
σημειωμάτων για την πληρωμή του

Φόρου Ακίνητης Περιουσίας του 
2010.

Επίσης στο υπουργείο Οικονομι
κών σχεδιάζουν να παρατείνουν 
τουλάχιστον μέχρι το τέλος Ιουνίου 
την προθεσμία υποβολής των φορο
λογικών δηλώσεων που λήγει κανο
νικά σης 15 Ιουνίου, ενώ νέαπαράτα- 
ση αναμένεται να δοθεί στην προθε
σμία υπαγωγής στη ρύθμιση για την 
εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφει
λών, η οποία εκπνέει την ερχόμενη 
Πέμπτη 31 Μαΐου.

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ »  Με τα φορολογικά 
έσοδα να μη συλλέγονται με το ρυθμό 
που είχε προϋπολογιστεί, το οικονο
μικό επιτελείο επεξεργάζεται σειρά 
σχεδίων για το πώς θα επεκταθεί η 
ρευστότητατου κράτους, καθώς είναι 
πλέον δεδομένο ότιτα νέα δάνεια από 
το Μηχανισμό Στήριξης θα έρθουν 
στην καλύτερη περίπτωση προς το 
τέλος Ιουλίου. Στο πλαίσιο αυτό, η 
χρήση των κεφαλαίων του ΤΧΣ μπο
ρεί να εξασφαλίσει τη ρευστότητατου 
Δημοσίου έως το τέλος του Ιουλίου. 
Σε κάθε περίπτωση, τα προβλήματα 
με τα ταμειακά διαθέσιμα θα ξεκινή
σουν από τα τέλη Ιουνίου.

Η κατάσταση αυτή εξετάσθηκε και 
σε σύσκεψη που έγινε χθες στο Γ ενικό 
Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ), στην 
οποία συμμετείχε τόσο ο υπουργός 
Οικονομικών, κ. Γ. Ζανιάς, όσο και ο 
γενικός γραμματέας του υπουργείου, 
κ. Ηλ. Πλασκοβίτης. Πάντως, από το 
υπουργείο Οικονομικών αναφέρουν 
ότι πρωταρχικός στόχος είναι να 
πληρώνονται οι μισθοί και οι δαπάνες. 
Επίσης, είναι πολύ πιθανό το Δημόσιο 
να προχωρήσει σε περισσότερες εκ
δόσεις εντόκων γραμματίων αλλά ό
πως σημειώνει αρμόδιο στέλεχος του 
υπουργείου Οικονομικών η κίνηση 
αυτή οδηγεί σε μεγαλύτερο χρέος. 
Ακόμη, εφόσον έρθουν και τα 50 δισ. 
ευρώ που αφορούν στην ανακεφαλαι- 
οποίηση των ελληνικών τραπεζών και 
με την προϋπόθεση ότι μέρος τους να 
μη χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί (περί 
τα 2-3 δισ. ευρώ), το ποσό αυτό να αξι- 
οποιηθεί από το κράτος. Αυτό, όμως, 
είναι κάτι που θα συμβεί όταν θα έρθει 
η νέα δόση και θα ολοκληρωθεί η α- 
νακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.

Πάνω από 
1 δισ. ευρώ 
η «μαύρη 
τρύπα»

Ο  Υψηλόβαθμο
στέλεχος του 
υπουργείου Οικονο
μικών σημειώνει ότι 
η πολιτική αβεβαιό
τητα αφήνει μακριά 
από τα ταμεία του 
Δημοσίου τους φο- 
ρολογουμένους. 
«Κανένας δεν πλη
ρώνει τις οφειλές 
του», συμπληρώνει, 
προβλέποντας ότι 
φέτος η «μαύρη 
τρύπα» στο σκέλος 
των εσόδων θα ξε- 
περάσει το 1 δισ. 
ευρώ.

Εισπράξεις
ΦΠΑ

Ο  Πτώση 13% στο
πρώτο τετράμηνο 
τους έτους καταγρά
φουν οι εισπράξεις 
του ΦΠΑ. Πληροφο
ρίες, αναφέρουν ότι 
θα ενταθούν οι 
έλεγχοι-εξπρές που 
διενεργούνται από 
το γραφείο των φο- 
ροελεγκτών, 
προκειμένου να 
εντοπιστούν οι επι
χειρήσεις που δεν 
αποδίδουν το ΦΠΑ.

Το ΕΤΑΚ 
του 2009

Ο  Ξεκίνησε η απο
στολή των 260.000 
σημειωμάτων του 
ΕΤΑΚ του 2009 για 
την πληρωμή περί
που 85 εκατ. ευρώ 
μέχρι το τέλος Ιου
νίου. Αμέσως μετά 
τις εκλογές της 17ης 
Ιουνίου θα ξεκινή
σει η αποστολή των 
σημειωμάτων για 
την πληρωμή του 
Φόρου Ακίνητης Πε
ριουσίας του 2010.
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ΤΟ ΘΕΜΑ 2 Αποκλείεται... «Μαρκολάνχ»

Το Παρίσι κατάφερε να συμπεριληφθεί το επίμαχο θέμα των ευρω-ομολόγων στο «μενού» της Ε.Ε. Ευρωπαϊκές διπλω
ματικές πηγές τόνιζαν χθες ότι ύστερα από αυτή την εξέλιξη έχει σπάσει ένα ταμπού και στην επόμενη Σύνοδο Κορυφής θα 
πρέπει να αναμένεται ότι η Αγκ. Μέρκελ θα δεχτεί ακόμη μεγαλύτερες πιέσεις για να εμφανιστεί πιο διαλλακτική.

ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΚΪΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΡΩ-ΟΜΟΛΟΓΑ

Νίκη στα σημεία του Φρ. Ολάντ 
επί της Αγκ. Μέρκελ στην πρεμιέρα

Μ. Μόντι: 
Ερχονται 
τα ευρω
ομόλογα

Ο  Ο Ιταλός πρω
θυπουργός, Μάριο 
Μόντι, δήλωσε 
χθες ότι «η Ιταλία 
βλέπει πολύ ευνοϊ
κά τα ευρω
ομόλογα, η υιοθέ
τηση των οποίων 
δεν πρόκειται να 
αργήσει ιδιαίτερα».

Ο  Ο ίδιος δήλωσε 
ότι αισιοδοξεί για 
την καλύτερη έκβα
ση της ελληνικής 
υπόθεσης «αλλά 
όλα είναι ανοιχτά», 
σημείωσε.

©Ένας έτερος 
Ιταλός, όμως, ο 
πρόεδρος της ΕΚΤ 
Μάριο Ντράγκι, 
υποστήριξε χθες ότι 
η έκδοση ευρω
ομολόγων έχει νόη
μα, μόνο εφόσον 
προηγηθεί η δημι
ουργία Δημοσιονο
μικής Ενωσης.

© Οι «27» συμ
φώνησαν στην 
επόμενη Σύνοδο να 
συζητήσουν έναν 
«οδικό χάρτη για τα 
επόμενα στάδια 
στην εμβάθυνση 
της Νομισματικής 
Ενωσης», τον οποίο 
θα παρουσιάσουν 
οι κ. Ρομπάι και 
Μπαρόζο, αφού 
προηγουμένως συ
νεργαστούν για τη 
συγγραφή του με 
τους κ. Ντράγκι και 
Γιούνκερ.

»  Στην παρθενική του εμφάνιση σε Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ο Φ. Ολάντ καθόρισε την 
σβητήσει ανοιχτά την έως τώρα απόλυτη κυριαρχία της Γερμανίδας καγκελαρίου.

ΤΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗ ΔΕΜΙΡΗ

νεμος Ολάντ» πνέετπλέον 
στην Ευρώπη, καθώς, πα
ρά τις αντιρρήσεις της 

Αγκ. Μέρκελ, ο νέος Γάλλος πρόεδρος 
επέβαλε, για πρώτη φορά, σε Σύνοδο 
Κορυφής τη διεξαγωγή συζήτησης για τα 
ευρω-ομόλογα, δίνοντας το προσωπικό 
του στίγμα για τη στροφή προς την ανά
πτυξη. Στην παρθενική του εμφάνιση σε 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ο Φ. Ολάντ κα
θόρισε την ευρωπαϊκή ατζέντα και πέτυ
χε να αμφισβητήσει ανοιχτά την έως 
τώρα απόλυτη κυριαρχία της Γ ερμανίδας 
καγκελαρίου.

Η προχθεσινή Σύνοδος ήταν η πρώ
τη ύστερα από πολλά χρόνια όπου ο 
γαλλογερμανικός άξονας δεν συναντή
θηκε νωρίτερα για να συντονίσει τις 
δράσεις του και να επιχειρήσει να θέσει 
τους υπόλοιπους εταίρους προ τετελε
σμένων. Αποτέλεσμα ήταν ο Γάλλος 
πρόεδρος να κλέψει την παράσταση 
τόσο επί των εντυπώσεων όσο και επί της 
ουσίας των συζητήσεων για την ανάγκη 
συνδυασμού δημοσιονομικής πειθαρχίας 
και ανάπτυξης, που καλείται να προω
θήσει η Ε.Ε.

ΤΑΜΠΟΥ Σε αυτή την ανοιχτή διαμά
χη μεταξύ των δύο πλευρών του Ρήνου 
και παρά την αδιάλλακτη θέση του Βε
ρολίνου, ότι τα ευρω-ομόλογα δεν συμ
βάλλουν στην ανάπτυξη, το Παρίσι κα
τάφερε να συμπεριληφθεί το επίμαχο 
αυτό θέμα στο μενού της Ε.Ε. Ευρωπαϊκές 
διπλωματικές πηγές τόνιζαν χθες ότι ύ
στερα από αυτή την εξέλιξη έχει σπάσει 
ένα ταμπού και στην επόμενη Σύνοδο 
Κορυφής θα πρέπει να αναμένεται ότι η 
Αγκ. Μέρκελ θα δεχτεί ακόμη μεγαλύ
τερες πιέσεις για να εμφανιστεί πιο δι
αλλακτική.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι σε μόλις 
πέντε βδομάδες η Γερμανία δεν πρόκει
ται νακάνειπίσω. Στο γενικό συμβιβασμό 
που θα πρέπει να εξευρεθεί, το Παρίσι 
και άλλες κοινοτικές πρωτεύουσες προ
ωθούν, με σαφή προοπτική, τα υπόλοιπα 
ζητήματα προς όφελος της ανάπτυξης. Η 
Γαλλία έχει την ένθερμη υποστήριξη της 
Κομισιόν, της Ιταλίας, αλλά και σημαντι
κών χωρών εκτός ευρώ, όπως η Βρετα
νία. Τις γαλλικές θέσεις για τα ευρω
ομόλογα ενστερνίζονται επίσης ο ΟΟΣΑ 
αλλά και γενική διευθύντρια του ΔΝΤ 
Κρίσήν Λαγκάρντ.

Εκτός από τα ομόλογα έργων που 
λαμβάνουν πλέον «σάρκα και οστά», ε- 
νόψει της Συνόδου του Ιουνίου αναμέ
νεται να ασκηθούν πιέσεις ώστε το διοι
κητικό συμβούλιο της ΕΤΕπ να αποφα
σίσει την αύξηση των κεφαλαίων της 
κατά 10 δισ. ευρώ με στόχο τη χρηματο
δότηση των ΜμΕ. Επίσης, ελπιδοφόρα 
είναι τα μηνύματα από το Βερολίνο, το 
οποίο εμφανίζεται ανοιχτό στη δυνατό
τητα οι πόροι αυτοί, υπό προϋποθέσεις,

να προορίζονται προς όφελος των αδύ
ναμων κρίκων της Ευρωζώνης, κυρίως 
της Ελλάδας. Η Γ ερμανία φέρεται να α
ποδέχεται και την ανάγκη καλύτερης 
αξιοποίησης των κονδυλίων των διαρ
θρωτικών ταμείων με επανασχεδιασμό 
προγραμμάτων, που στόχο θα έχουν την 
καταπολέμηση της ανεργίας, κυρίωςτων 
νέων.

ευρωπαϊκή ατζέντα και πέτυχε να αμφι
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Citigroup: «Ωρα 
μηδέν» η 1/1/2013
>» Η έξοδος της Ελλάδας θα γί
νει την 1η Ιανουάριου του 2013 
προβλέπει η Citigroup. «Πιστεύ
ουμε ότι η ΕΚΤ θα είναι διατε
θειμένη να παράσχει ρευστότη
τα στις ελληνικές τράπεζες μέ
χρι τις εκλογές της 17ης Ιουνί
ου, είτε άμεσα είτε μέσω του 
ELA», εκτιμά. Υποστηρίζει πως 
δεν θα προκύψει βιώσιμη κυ
βέρνηση, οδηγώντας σε αδιέξο
δο την Ελλάδα και στην αναβο
λή του προγράμματος χρηματο
δότησης. Σύμφωνα με την ξένη 
τράπεζα τα διαθέσιμα της κυ
βέρνησης είναι περιορισμένα 
και πιθανώς θα εξαντληθούν 
πριν από τα τέλη του έτους και η 
έξοδος της Ελλάδας από την 
Ευρωζώνη θα πυροδοτηθεί από 
την ανάγκη της κυβέρνησης να 
τυπώσει χρήμα ώστε να καλύ
ψει τις δαπάνες της.

ΗΠΑ: Να μείνει στο ευρώ η Ελλάδα
»  Η Ελλάδα πρέπει να παραμείνει στη ζώνη του ευρώ και η χώρα μας 
να συνεχίσει να  υλοποιεί τις δεσμεύσεις της - όμως, πρέπει να γίνει σε
βαστό, όποιο και αν είναι, το αποτέλεσμα των εκλογών της 17ης Ιουνίου. 
Ετσι περιέγραψε τη θέση του Λευκού Οίκου ο αναπληρωτής σύμβουλος 
Εθνικής Ασφάλειας, Μπεν Ρόουντς, ο οποίος τόνισε την ευαισθησία του 
Μπάρακ Ομπάμα στα προβλήματα του ελληνικού λαού.
«Τελικά, είναι δική τους η απόφαση ποιους ηγέτες θα επιλέξουν και εάν 
βλέπουν το μέλλον τους στην Ευρωζώνη ή όχι. Θα.είναι μια κυρίαρχη α
πόφαση και οι Έ λληνες πρέπει να αποφασίσουν να κάνουν ό,τι είναι 
προς το συμφέρον τους», σημείωσε ο ίδιος, για να  προσθέσει ότι «οι Ευ
ρωπαίοι ηγέτες είπαν ότι προφανώς κάνουν σχέδια όποιο και αν είναι το 
αποτέλεσμα των εκλογών και είναι συνετό νσ το πράξουν».

Α ΥΟΡΚΗ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΥ


