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ΤΟ ΘΕΜΑ 1
Εφιαλτικό σενάριο σε περίπτωση επιστροφής στη δραχμή περιγράφει το ΙΟΒΕ σε παρέμβαση που έκανε χθες, 
τάσσεται όμως υπέρ της επαναδιαπραγμάτευσης του Μνημονίου και της επιμήκυνσης του χρόνου προσαρμογής

ΤΟ ΙΟΒΕ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ

«Κόλαση» η επιστροφή στη
ΤΗΣ ΜΑΝΤΑΛΕΝΑΣ ΠΙΟΥ

Το ΙΟΒΕ δηλώνει όη υπάρχει άλλο 
μείγμα οικονομικής πολιτικής και 
διαπραγματευτικής συμπεριφοράς 

που μπορεί να οδηγήσει σε πιο αποτελεσμα
τική και λιγότερο οδυνηρή δημοσιονομική 
προσαρμογή, με βασικές προϋποθέσεις όμως 
να τηρηθεί στο αμέσως επόμενο χρονικό 
διάστημα το σύμφωνο με την Ευρώπη, για 
λόγους εθνικής αξιοπιστίας και ότι οι δανει
στές θα δεχθούν να χορηγήσουν πρόσθετη 
χρηματοδότηση. Παράλληλα καλεί την επό
μενη κυβέρνηση να επιβεβαιώσει τη θέλησή 
της να παραμείνει η Ελλάδα μέλος της Ευ
ρωζώνης.

Στην παρέμβαση με τίτλο «Τα οικονομι
κά διλήμματα της χώρας» το ΙΟΒΕ αριθμεί 
έξι βασικούς άξονες, οι οποίοι με τη συναί
νεση της τρόικας θα μπορούσαν να οδηγή
σουν σε μία οικονομική πολιτική που θα ο
δηγήσει σε έξοδο από την κρίση. Από την 
άλλη πλευρά, υπενθυμίζει ότι οι συνολικοί 
πόροι που διατίθενται από τους επίσημους 
μηχανισμούς χρηματοδότησης, μαζί με τα 
κεφάλαια για τις τράπεζες, τα Διαρθρωτικά 

Ταμεία της Ε.Ε., τους πό
ρους για τη στήριξη των α
γροτών κ.λπ. ανέρχονται 
στοποσότων480δισ. ευρώ, 
περίπου στο240% του ΑΕΠ. 
«Χωρίς τα χρήματα αυτά, η 
Ελλάδα θα αναγκαστεί να 
αποχωρήσει από την Ευρω
ζώνη και να επιστρέφει στη 
δραχμή», υπογραμμίζει το 
ΙΟΒΕ, με συνέπεια:

Ο Δραστική υποτίμηση 
του νέου νομίσματος και 
συνεπώς δραστική μείωση 
των πραγματικών μισθών 
και συντάξεων.

© Ισόποση,μετηνυπο- 
τίμηση, αύξηση του εξωτε
ρικού χρέους.

©Συναλλαγματική κρί
ση και αδυναμία εισαγωγής 
βασικών αγαθώ ν όπως 
φάρμακα, πετρέλαιο, πρώ
τες ύλες, δεδομένου ότι υ
πάρχει σημανηκό έλλειμμα 
στο ισοζύγιο τρεχουσών 
συναλλαγών της τάξης των 
20 δισ. ευρώ (10 δισ. ευρώ 
ακόμα και αν δεν ληφθούν 
υπόψη οι τόκοι του εξωτε
ρικού χρέους).

β Εξαρση του πληθω
ρισμού αλλάκαιτηςμαύρης 
αγοράς λόγω της έλλειψης 
βασικών αγαθών.

Ο Απότομη μείωση του 
ΑΕΠ και αύξηση του ποσο-

Χάος
© «Χωρίς τα χρή
ματα από την 
τρόικα, η Ελλάδα θα 
αναγκαστεί να απο
χωρήσει από την 
Ευρωζώνη και να 
επιστρέφει στη 
δραχμή», τονίζει το 
ΙΟΒΕ.

Ο  Αυτό σημαίνει
Δραστική υποτίμηση 
του νέου νομίσμα
τος και συνεπώς 
δραστική μείωση 
των πραγματικών 
μισθών και συντάξε
ων. Συναλλαγματική 
κρίση και αδυναμία 
εισαγωγής βασικών 
αγαθών όπως φάρ
μακα, πετρέλαιο, 
πρώτες ύλες. Εξαρ
ση του
πληθωρισμού αλλά 
και της μαύρης αγο
ράς λόγω της 
έλλειψης βασικών 
αγαθών. Απότομη 
μείωση του ΑΕΠ και 
αύξηση του ποσο
στού ανεργίας.

στού ανεργίας.
Το ΙΟΒΕ δέχεται ότι η δημοσιονομική 

πολιτική που εφαρμόστηκε έχει επιδράσει 
υπέρμετρα αρνητικά στην οικονομική δρα
στηριότητα και αποδίδει ευθύνες στην τρόικα, 
η οποία δεν εκτίμησε σωστά το μέγεθος της 
ύφεσης. Επίσης επικρίνει την ελληνική κυ
βέρνηση για τον τρόπο που εφάρμοσε την 
οικονομική πολιτική, καθώς:

© Δ εν κατόρθωσε να  προωθήσει τις 
κατάλληλες μεταρρυθμίσεις, ιδιαίτερα τις ι
διωτικοποιήσεις.

© Η πολιτική ηγεσία της χώρας, και όλοι 
εμείς, δεν καταφέραμε να δημιουργήσουμε 
το κλίμα που θα ξεδίπλωνε εποικοδομητικά 
και προς τη σωστή κατεύθυνση τις δυνατό
τητες των Ελλήνων.

ΑΛΛΟ ΜΕΙΓΜΑ »  «Υπάρχει άλλο μείγμα 
οικονομικής πολιτικής και διαπραγματευτι
κής συμπεριφοράς, που μπορεί να είναι λι
γότερο οδυνηρό, περισσότερο αποτελεσμα
τικό και συνάμα αποδεκτό στη διεθνή κοι
νότητα που μας στηρίζει χρηματοδοτικά», 
υποστηρίζει το ΙΟΒΕ, υπογραμμίζοντας ότι 
μια δημοσιονομική προσαρμογή χωρίς άμε
σες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες κάνει την 
περίοδο προσαρμογής μακρύτερη και πιο 
επώδυνη. Υπενθυμίζει ότι η οικονομία ήταν 
σε ύφεση πριν από την έλευση της τρόικας, 
γιατί το αναπτυξιακό πρότυπο βασιζόταν στο 
δανεισμό, στο αναποτελεσματικό Δημόσιο 
κ.λπ. «Γι’ αυτό το λόγο αναχρονιστικές πο
λιτικές που ορισμένοι επιθυμούν να επανα
φέρουν σήμερα είναι βέβαιο όη θα επιδει
νώσουν την ύφεση και θα απομακρύνουν 
κάθε ελπίδα για ανάπτυξη», υπογραμμίζει 
το ΙΟΒΕ.

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ »  Το ζητούμενο είναι να ανα
κτήσουμε την αξιοπιστία μας, να επιδιώξου
με τη σύζευξη δημοσιονομικής προσαρμογής 
και οικονομικής ανάπτυξης μέσω επενδύσε
ων, ιδιωτικών και δημοσίων, να επιδιώξου
με την αναγνώριση των δυσμενών επιπτώ
σεων της ύφεσης προσαρμόζοντας το ακο
λουθούμενο πρόγραμμα και, κυρίως, να εί
μαστε αξιόπιστοι συνδιαμορφωτές της οικο
νομικής πολιτικής όταν η Ευρωζώνη αρχίσει 
να συζητά μείζονες αλλαγές ομοσπονδιακού 
χαρακτήρα. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται η 
διαμόρφωση ενός νέου εθνικού αναπτυξια
κού και κοινωνικού προτύπου με τη μορφή 
ενός δεκαετούς προγράμματος ανάπτυξης 
και προσαρμογήςτης ελληνικής οικονομίας, 
με άξονες την παραγωγική ανασυγκρότηση, 
την εξωστρέφεια, η ς  μεταρρυθμίσεις, τη 
δημοσιονομική προσαρμογή και την κοινω
νική δικαιοσύνη. Το πρόγραμμα θα παρακο- 
λουθείται από μία διακομματική ομάδα έργου 
και μπορεί να προταθεί στη διεθνή κοινότη
τα, με σκοπό να αντικαταστήσει την τρέχου
σα συμφωνία.

Τα επτά βήματα που πρέπει να γίνουν
Οι επτά βασικοί άξονες της πολιτικής 
που πρέπει να ακολουθήσει η επόμενη 
κυβέρνηση σύμφωνα με το ΙΟΒΕ είναι: 
© Να επιβεβαιώσει τη θέλησή της, α
ντανακλώντας τη βούληση του ελληνι
κού λαού, να παραμείνει η Ελλάδα μέ
λος της Ευρωζώνης.
© Να προτείνει τη χρονική μετάθεση 
και προσαρμογή του στόχου της περαι
τέρω μείωσης του δημοσιονομικού ελ
λείμματος για  να αποφευχθεί βαθύτε
ρη ύφεση και μεγαλύτερη ανεργία σε 
σχέση με τα αρχικά δεδομένα με επέ
κταση του επιδόματος ανεργίας σε τρία 
χρόνια για τους ανέργους του ιδιωτι
κού τομέα, και το συγκεκριμένο ποσό 
να εξαιρεθεί από την αναγκαία προ
σαρμογή του πρωτογενούς δημοσιονο
μικού αποτελέσματος.
© Ν α συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα 
ποσοτικοί και χρονικοί στόχοι και μέ
τρα για τη μείωση του ποσοστού ανερ
γίας, ιδιαίτερα της ανεργίας των νέων. 
©  Την άμεση διάθεση των κονδυλίων 
του ΕΣΠΑ για  ένα μικρό αριθμό, μεγά
λων έργων υποδομής πανελλαδικής 
εμβέλειας, με μηδενική ελληνική συγ-

χρηματοδότηση. Στο πλαίσιο αυτό, να 
προτείνει επίσης στην Ευρωπαϊκή Έ 
νωση την αύξηση των κεφαλαίων της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 
με σκοπό την ενίσχυση των επενδύσε
ων στον Ευρωπαϊκό Νότο.
©  Αμεση εκταμίευση των 6,5 δισ. ευρώ 
από το δάνειο των 130 δισ. ευρώ για 
την εξόφληση των συσσωρευμένων υ
ποχρεώσεων του δημοσίου προς τον ι
διωτικό τομέα.
©  Να συμπράξει με άλλα, πρόθυμα 
κράτη-μέλη της Ευρωζώνης και να ζη
τήσει την αλλαγή του μείγματος οικο
νομικής πολιτικής στο σύνολο της Ευ
ρωζώνης, ούτως ώστε αυτό να μην έχει 
ως αποκλειστικό στόχο τη δημοσιονο
μική προσαρμογή αλλά και την οικο
νομική ανάπτυξη.
©  Να δεσμευτεί για ταχύτερη εφαρμο
γή του προγράμματος διαρθρωτικών 
αλλαγών που περιέχεται στη 
Συμφωνία προκειμένου να αυξηθεί η 
ένταση του ανταγωνισμού στην οικο
νομία, καθώς και για ταχύτερη εφαρ
μογή του προγράμματος αποκρατικο
ποιήσεων.

Σκηνές από την Αργεντινή του 2001 προβλέπει το ΙΟΒΕ σε περίπτωση επιστροφής στη 
δραχμή. Αύξηση της ανεργίας, έξαρση του πληθωρισμού και έλλειψη βασικών αγαθών
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ΤΟ ΘΕΜΑ
Το μπαράζ των δηλώσεων ξένων αξιωματούχων που αναμένουν ίο  καλύτερο για την Ελλάδα, αλλά προετοιμάζονται
και για το χειρότερο, συνεχίστηκε και χθες. Η επικεφαλής του ΔΝΤ ζήτησε από τους πολιτικούς αρχηγούς στην Ελλάδα
να εμιδείξουν αποφασιστικότητα, ενώ προειδοποίησε πως η έξοδος της χώρας από το ευρώ θα ήταν δαπανηρή για όλους. .

ΚΡ. ΛΑΓΚΑΡΝΤ: ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ, ΑΛΛΑ

Plan Β για την Ελλάδα 
ετοιμάζει το ΔΝΤ
ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΑΡΛΑΠΑΝΟΥ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΙΓΝΑΤΙΟΥ

Κορυφώνεται η ανησυχία στην 
παγκόσμια οικονομική κοινό
τητα για το ενδεχόμενο εξόδου 

της Ελλάδας από το ευρώ, με την Κ. 
Λαγκάρντ να προειδοποιεί πως κάτι 
τέτοιο θα ήταν ιδιαίτερα δαπανηρό για 
όλους, ξεκαθαρίζοντας όμως πως 
πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι 
για όλα και καλώνιας τους πολιτικούς 
αρχηγούς στην Ελλάδα να επιδείξουν 
αποφασιστικότητα για την παραμονή 
της Ελλάδας στο ευρώ, κάτι που προ
ϋποθέτει την τήρηση του Μνημονίου. 
Ο εκπρόσωπος του ΔΝΤ δήλωσε πως 
η τρόικα δεν πρέπει να αναμένεται 
στην Αθήνα πριν οριστεί νέα κυβέρ
νηση για τον έλεγχο της οικονομίας 
που πραγματοποιείται για να εκταμι- 
ευθεί η νέα δόση. Γαλλία και Κομισιόν 
δήλωσαν χθες πως επιθυμούν να πα- 
ραμείνει η χώρα στο ευρώ με το Ζ. Μ. 
Μπαρόζο να διαμηνύει όμως πως η 
Ε.Ε. θα τηρήσει τις δεσμεύσεις της έ
ναντι της Ελλάδας και αναμένει η 
χώρα να πράξει το ίδιο.

Η Ελλάδα βρίσκεται στο χείλος του 
γκρεμού και διακυβεύειαι η επιβίωση 
του ευρώ, εκτίμησε ο Βρετανός πρω
θυπουργός Ντ. Κάμερον, ενώ το ελλη
νικό ζήτημα αναμένεται να τεθεί σή
μερα επί τάπητος στη συνεδρίαση του 
08 σιην Ουάσιγκτον. Χθες Α. Μέρκελ, 
Φ. Ολάντ, Μ. Μόνη, Ντ. Κάμερον και 
ο X. Β. Ρομπάι είχαν τηλεδιάσκεψη

για να συζητήσουν τη θέση της Ε.Ε. εν 
αναμονή του 08. Σύμφωνα με το Γερ- 
μανό κυβερνητικό εκπρόσωπο οι 4 
ηγέτες συμφώνησαν σε σημανηκό 
βαθμό όη η δημοσιονομική εξυγίανση 
και η ανάπτυξη δεν είναι αντικρουό- 
μενες έννοιες, αλλά είναι και οι δύο 
σημαντικές. Από την πλευρά του ο 
εκπρόσωπος του ΔΝΤ Ντ. Χόουλεϊ 
ξεκαθάρισε χθες πως το κλιμάκιο του 
ΔΝΤ δεν θα πρέπει να αναμένεται σιην 
Αθήνα πριν από το σχημαησμό της

κυβέρνησης, που θα προκύψειαπόης 
εκλογέςτης 17ης Ιουνίου. Πηγές στην 
Ουάσιγκτον εκημούσαν πως αυτό α
ποτελεί πρόβλημα, καθώς χωρίς έλεγ
χο δεν εκταμιεύεται η νέα δόση, ενώ 
ισχυρίστηκαν πως μόνο το 22% των 
υποχρεώσεων που ανέλαβε η κυβέρ
νηση, έχουν υλοποιηθεί. «Σεβόμαστε 
την πολιτική διαδικασία που βρίσκεται 
σε εξέλιξη», είπε ο κ. Χόουλεϊ, ενώ 
ερωτηθείς για το ενδεχόμενο το ΔΝΤ 
να χορηγήσει έκτακτη δόση στην Ελ
λάδα, περιορίστηκε να πει πως η Ελ
λάδα χρηματοδοτήθηκε πρόσφατα.

Γαλλία και Γερμανία θέλουν η 
Ελλάδα να παραμείνει στην Ευρωζώ
νη, υποστήριξε χθες από την πλευρά 
του ο νέος Γ άλλος υπουργός Οικονο
μικών P. Moscovici. Ο Ζ. Μ. Μπαρόζο 
δήλωσε πως η Κομισιόν θέλει την 
Ελλάδα στο ευρώ. «Θα τηρήσουμε τις 
δεσμεύσεις μας και περιμένουμε από 
την τρέχουσα και τη μελλοντική ελλη
νική κυβέρνηση να τηρήσει τις δικές 
της» είπε. Όπως πρόσθεσε η Ε.Ε. σέ
βεται την επιθυμία των Ελλήνων αλλά 
πρέπει να λάβει υπόψη και τη βούλη
ση των υπολοίπων 16 κρατών - μελών 
που συμφώνησαν στην παροχή βοή
θειας προς τη χώρα υπό όρους.

ΣΤΟ 1 ΤΡΙΣ. ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ Το 1 τρίο, 
δολ. θα μπορούσε να φτάσει το κόστος 
της εξόδου της Ελλάδας από την Ευ
ρωζώνη, ενώ η εξέλιξη αυτή θα σημά- 
νει και το τέλος του κοινού νομίσματος 
σιην παρούσα μορφή του, υποστηρίζει 

σε χθεσινό πρωτοσέλιδο άρθρο 
η Guardian. Στο Λονδίνο οι 
Αρχές φέρονιαι ήδη να ετοιμά
ζονται για ένα τέτοιο ενδεχό
μενο - κάτι που παραδέχθηκαν 
δημόσια ο διοικητής της Τρά
πεζας της Αγγλίας, Μ. Κινγκ 
και ο πρωθυπουργός.

Σιο Κέντρο Οικονομικών 
καιΕπιχειρημαπκώνΕρευνών (CEBR) 
εκτιμούν ότι το ΑΕΠ της Ευρωζώνης 
θα μειωθεί κατά 2% σε περίπτωση 
οργανωμένης αποχώρησης της Ελλά
δας ενώ οι απώλειες θα φτάσουν το 
5% (περί το 1 τρίο, δολ.) εφόσον η α
ποχώρηση γίνει άτακτα και ξαφνικά. 
Τεράσηες θα είναι οι ζημίες και για τις 
κεντρικές τράπεζες, οι περισσότερες 
εκ των οποίων θα χρειαστούν στήριξη 
από τις κυβερνήσεις για να μην καταρ- 
ρεύσουν.

Η Ελλάδα βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού και διακυ- 

βεύεται η επιβίωση του ευρώ, εκτίμησε ο Βρετανός 

πρωθυπουργός Ντ. Κάμερον, ενώ το ελληνικό ζήτημα αναμέ

νεται να τεθεί σήμερα επί τάπητος στη συνεδρίαση του 68

Απειλές για 
Ευρωζώνη

β  Στις δύο μεγά
λες απειλές που θα 
αντιμετωπίσει η Ευ
ρωζώνη σε 
περίπτωση αποχώ
ρησης της Ελλάδας 
αναλύει ο 
Economist σημειώ
νοντας μεταξύ 
άλλων πως οι Ευ
ρωπαίοι ηγέτες 
έχουν παίξει το παι
χνίδι τους με την 
Ελλάδα, σαν η εμπι
στοσύνη, θεμέλιος 
λίθος για το χρημα
τοοικονομικό 
σύστημα, να μην 
έχει σημασία. Εντο
πίζει δε δύο ισχυρά 
επιχειρήματα κατά 
της αποχώρησης 
της Ελλάδας: Την 
απειλή της μόλυν
σης για τις 
υπόλοιπες χώρες 
και το ενδεχόμενο 
πλήρους κατάρρευ
σης του ελληνικού 
κράτους που πιθα
νόν θα οδηγήσει 
αποκλειστικά τη 
χώρα στο ΔΝΤ.

Οπως
Αφρική...

Ο  Με τη Ζιμπά
μπουε
παραλληλίζει την 
Ελλάδα στη μετά 
ευρώ εποχή, το 
επενδυτικό σχήμα 
ToscaFund. Τερά
στιες χαρακτηρίζει 
η Bank of America 
Merrill Lynch τις 
επιπτώσεις από την 
έξοδο της Ελλάδας 
από το ευρώ.

»  Η Κρ. Λαγκάρντ δεν μασάει τα λόγια της, πλέον. Από τη μία τόνισε ότι 
«πρέπει να κοιτάξουμε το καλύτερο σενάριο», ξεκαθάρισε όμως ότι το 
ΔΝΤ πρέπει να προετοιμαστεί και για το χειρότερο...

Νέα αιφνιδιαστική 
υποβάθμιση από τη Fitch
Με μια αιφνιδιαστική κίνηση η 
Fitch υποβάθμισε χθες την πιστολη- 
πηκή αξιολόγηση της ελληνικής οι
κονομίας, σε «CCC» από «Β-» που 
την είχε αναβαθμίσει πριν από περί
που δύο μήνες, υποσιηρίζοντας πως 
αυξάνεται ο κίνδυνος εξόδου της 
χώρας από το ευρώ με δεδομένες τις 
ισχυρές επιδόσεις των αντιμνημοντ- 
ακών κομμάτων στις εκλογές της 
6ης Μάίου και m v αδυναμία σιη συ
νέχεια συγκρότησης κυβέρνησης. 
Αιτιολογώντας την απόφασή της να 
υποβαθμίσει την ελληνική οικονο
μία κατά δύο βαθμίδες η Fitch:
Ο  Υποστηρίζει πως αυξάνεται ο κίν
δυνος η Ελλάδα να μην μπορέσει να 
παραμείνει σιην Ευρωζώνη. «Η ι
σχυρή παρουσία των «αντιμνημονι- 
ακών» κομμάτων στις εκλογές της 
6ης Μαΐου και η αδυναμία σιη συνέ
χεια να συγκροτηθεί κυβέρνηση υ
πογραμμίζει την απουσία δημόσιας 
και πολιτικής στήριξης για το πρό

γραμμα στήριξης της τρόικας», εκτι
μά.
Ο  Προειδοποιεί πως εάν οι εκλογές 
της 17ης Ιουνίου αποτύχουν να οδη
γήσουν σε κυβέρνηση με κατεύθυν
ση την τήρηση του Μνημονίου και τη 
συνέχιση της λιτότητας και των με
ταρρυθμίσεων θα είναι πιθανή η έξο
δος της Ελλάδας από το ευρώ.
Ο  Τονίζει πως η έξοδος από το ευρώ 
πιθανόν θα οδηγήσει σε ευρεία χρε
οκοπία των δανείων του ιδιωτικού 
τομέα αλλά και των δανείων προς 
κράτη ενώ ο οίκος θα εκλάβει ως 
χρεοκοπία την αναγκαστική μετα
τροπή των δανείων στο νέο νόμισμα 
της χώρας.
Ο  Σημειώνει πως θα θέσει σε «καθε
στώς αρνητικής παρακολούθησης» 
τις αξιολογήσεις όλων των κρατών 
της Ευρωζώνης μετά τις εκλογές 
σιην Ελλάδα εάν κρίνει πως είναι 
πιθανή η έξοδος της Ελλάδας από το 
ευρώ.
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Ρεαλισμό αλλά και ελπίδα προσπαθεί να εμφυσήσει ο Λουκάς Παπαδημος στην ανοικτή επιστολή με την οποία επέλεξε να απευθυνθεί 

στους Ελληνες πολίτες αποχωρώντας από την πρωθυπουργία. Το βασικό μήνυμα του πρώην πρωθυπουργού είναι ότι οι θυσίες που έγιναν 
δεν είναι μάταιες, η μονομερής καταγγελία των συμφωνηθέντων απειλεί να οδηγήσει την Ελλάδα εκτός ευρώ και Ε.Ε και η όποια τροποποίηση, 
«με όσα περιθώρια μπορεί να υπάρχουν», πρέπει να επιδιωχθεί σε πλήρη συνεννόηση και πνεύμα συναίνεσης με τους Ευρωπαίους εταίρους. 
Στην κατάληξή του υπογραμμίζει πως ό,τι κι αν προκύφει στις 17 Ιουνίου ο κρίκος που ενώνει τις διαφορές είναι η Ελλάδα.

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ Λ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Ενωμένοι θα ία καταφέρουμε
ο

>» «Εάν συνεχίσουμε την προσπάθεια προσαρμογής της οικονομίας μας, η ύφεση και η κρί
ση θα ξεπεραστούν», τονίζει ο Λ. Παπαδημος

Η «Η» δημοσιεύει το πλήρες κείμενο 
της επιστολής η οποία έχει ως εξής:

«Θα ήθελα με την αποχαιρετιστήρια 
αυτή επιστολή να απευθυνθώ σε όλους τους 
Ελληνες και τις Ελληνίδες. Είχα τη σπάνια 
τιμή να υπηρετήσω την πατρίδα μου σε μια 
εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο.

Ανέλαβα ως πρωθυπουργός στις 11 
Νοεμβρίου, κάτω από δραματικές συνθή
κες, που συμπυκνώνονταν σε μια διπλή α
πειλή άτακτης χρεοκοπίας και εξόδου από 
το ευρώ. Οι πολιτικές δυνάμεις που στήρι
ξαν την κυβέρνηση συνεργασίας μού ανέ
θεσαν συγκεκριμένους στόχους:

Ο να αποτραπεί η χρεο
κοπία της χώρας και να α
νακτηθεί η διεθνής της αξι
οπιστία,

Ο να εγκριθεί ένα δεύ
τερο πακέτο χρηματοδότη
σης της Ελλάδας. ύψους 130 
δισ. ευρώ,

Ο να επιτευχθεί η ανα
διάρθρωση του δημόσιου 
χρέους που κατείχαν ιδιώτες 
επενδυτές (PSI), η οποία ο
δήγησε στη μείωσή του κατά 
περίπου 106 δισ. ευρώ,

Ο να καταρτιστεί ένα 
νέο οικονομικό πρόγραμμα 
για την τριετία 2012-14, που 
αποτελούσε προϋπόθεση 
για  την πραγματοποίηση 
των παραπάνω,

Ο να γίνουν εκλογές 
μετά την ολοκλήρωση αυ
τού του κύριου έργου.

Το νέο οικονομικό πρό
γραμμα, το οποίο συμφωνή- 
θηκε μετά από ισχυρή και 
μακράς διάρκειας διαπραγ
μάτευση, επιδιώκει να απο
κατασταθεί η δημοσιονομι
κή σταθερότητα, να ενισχυ- 
θεί η ανταγωνιστικότητα 
της οικονομίας και να εκ

συγχρονιστούν οι δομές του κράτους.
Με εντατικές διαβουλεύσεις με την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον πρόεδρο 
Barroso εξασφαλίσαμε ένα πλαίσιο για την 
ενίσχυση της ανάπτυξης, την καλύτερη α
πορρόφηση κοινοτικών πόρων, τη διοχέ
τευση κονδυλίων για τη στήριξη των μικρο- 
μεσαίων επιχειρήσεων, την επανεκκίνηση 
μεγάλων έργων που έχουν βαλτώσει.

Δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις ανα- 
κεφαλαιοποίησης των τραπεζών ώστε να 
ενισχυθεί η ευρωστία τους, η εμπιστοσύνη 
των καταθετών και η χρηματοδότηση της 
οικονομίας. Το θετικό αναπτυξιακό αποτέ
λεσμα όλων αυτών των προσπαθειών, εφό
σον δεν ανατραπούν από άλλου είδους ε

ξελίξεις, θα εκδηλωθεί πιο έντονα τους ε
πόμενους μήνες.

Στο διάστημα αυτό, στη βαθύτερη οικο
νομική κρίση της μεταπολεμικής περιόδου 
και σε πρωτόγνωρες πολιτικές συνθήκες, 
πολίτες από διαφορετικά κοινωνικά στρώ
ματα, σε όλη τη χώρα, συνέχισαν να σηκώ
νουν το δυσβάσταχτο βάρος της προσαρμο
γής στα νέα δεδομένα. Το μέγεθος της 
προσαρμογής και το υψηλό κοινωνικό 
κόστος αντανακλούν κυρίως τις σωρευμέ- 
νες αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας, 
η οποία είχε στηριχτεί σε ένα μοντέλο ανά
πτυξης που δεν ήταν βιώσιμο.

Οι θυσίες των Ελλήνων πολιτών δεν 
ήταν 'για ένα πουκάμισο αδειανό'. Εγιναν 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η εξυγίανση 
και αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονο
μίας στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών θεσμών 
και του ευρώ. Εγιναν προκειμένου να δια
τηρήσει η Ελλάδα τη θέση της στον πυρήνα 
των χωρών της Ενωμένης Ευρώπης, που 
για πολλές δεκαετίες αποτελεί έναν πόλο 
δημοκρατίας, κοινωνικού κράτους και οι
κονομικής ευημερίας, με διακριτή θέση σε 
όλο τον πλανήτη.

Με την ψήφο της στις εκλογές της 6ης 
Μαΐου, μία μεγάλη μερίδα συμπολιτών μας 
εξέφρασε βούληση για αναθεώρηση του 
προγράμματος οικονομικής πολιτικής. 
Κάθε τροποποίηση, με όσα περιθώρια μπο
ρεί να υπάρχουν, πρέπει να επιδιωχθεί σε 
πλήρη συνεννόηση και πνεύμα συναίνεσης 
με τους Ευρωπαίους εταίρους. Μονομερής

καταγγελία των συμβατικών δεσμεύσεων 
της χώρας θα ήταν καταστροφική για την 
Ελλάδα, καθώς θα μας οδηγούσε αναπό
τρεπτα εκτός ευρώ και πιθανόν εκτός Ευ
ρωπαϊκής Ενωσης.

Βρισκόμαστε ξανά σε ένα κρίσιμο σταυ
ροδρόμι. Οι αποφάσεις που θα λάβουμε, υπό 
το κλίμα μιας βεβαρημένης συγκυρίας, μπο
ρεί να σφραγίσουν την πορεία της Ελλάδας 
γτα δεκαετίες. Μπορεί και να την οδηγήσουν 
στο περιθώριο, ακυρώνοντας ιστορικά εθνικά 
επιτεύγματα των τελευταίων 38 ετών. Σε μία 
εποχή όπου πολλές χώρες, και στη γειτονιά 
μας, καταβάλλουν σκληρές προσπάθειες γτα 
να κερδίσουν μια θέση στην Ευρωπαϊκή Ε
νωση, θα ήταν τραγτκό εμείς να βρεθούμε σε 
μια αντίστροφη πορεία εξόδου.

Υπάρχουν κάποιοι που θα ήθελαν να 
δουν την Ελλάδα εθνικά αδύναμη, έξω από 
την Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ενωση. 
Υπάρχουν εκείνοι που περιμένουν να επω- 
φεληθούν από το χάος που θα ακολουθού
σε μία ταπεινωτική έξοδο της χώρας από 
το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα. Δεν πρέπει 
να τους δώσουμε την ευκαιρία να κερδο
σκοπήσουν εις βάρος της Ελλάδας.

Εάν συνεχίσουμε την προσπάθεια προ
σαρμογής της οικονομίας μας, η ύφεση και 
η κρίση θα ξεπεραστούν. Η Ελλάδα θα επι
στρέφει στη σταθερότητα, σε βιώσιμη ανά
πτυξη και κοινωνική ευημερία. Είναι κρί
σιμο η χώρα να μην έχει καταστεί θύμα 
μοιραίων αποφάσεων που θα την καταδι
κάσουν σε μια πορεία πολύ περισσότερο

επικίνδυνη και ίσως μη αναστρέψιμη. Είναι 
κρίσιμο η προσαρμογή της οικονομίας μας 
να ολοκληρωθεί σε λίγα χρόνια και όχι σε 
βάθος δεκαετιών. Είναι κρίσιμο να γίνει σε 
συντονισμό με τα άλλα κράτη-μέλη της 
Ευρωζώνης, τα οποία και αυτά αναζητούν 
πολιτικές για την ενίσχυση της ανάπτυξης 
και της απασχόλησης.

Ηδη έχουν τεθεί οι βάσεις για να ξεφύ- 
γουμε από τη σημερινή δύσκολη οικονομι
κή συγκυρία. Η προσπάθεια προσαρμογής 
της οικονομίας μας δεν είναι αγώνας μά
ταιος. Εχει αποτελέσματα που αναγνωρί
ζονται. Οι εταίροι θα μας στηρίξουν όσο 
είμαστε συνεπείς στις δεσμεύσεις και τις 
υποχρεώσεις μας ως μέλος της Ευρωζώνης. 
Η συμμετοχή στο ευρώ έχει κανόνες, γιατί 
οι πράξεις και παραλείψεις της κάθε χώρας 
έχουν συνέπειες για όλους. Η αλληλεγγύη 
των εταίρων προϋποθέτει ότι κι εμείς ανα
λαμβάνουμε τις ευθύνες μας στο ακέραιο.

Η Ενωμένη Ευρώπη υπήρξε το μέγιστο 
επίτευγμα των γενεών που έζησαν τη φρίκη 
του Β' Παγκόσμιου Πολέμου. Η συμμετοχή 
στον πυρήνα των ευρωπαϊκών θεσμών, της 
ευρωπαϊκής οικογένειας, ήταν κορυφαία 
κατάκτηση της Ελλάδας μετά το 1974. Το 
ευρωπαϊκό κεκτημένοτης Ελλάδας έχουμε 
χρέος πατριωτικό, ιστορικό και κοινωνικό, 
να το προστατεύσουμε και να το υπερασπι
στούμε. Δεν είναι μια αφηρημένη ή μόνον 
οικονομική ιδέα η Ευρωπαϊκή Ενωση. 
Περικλείει αξίες, πολιτισμό, τρόπο ζωής, 
ευημερία, ελευθερία λόγου και ιδεών, πο
λιτική υπόσταση στο διεθνή χώρο και απο
τελεσματική υπεράσπιση των εθνικών 
συμφερόντων μας. Εξοδος της Ελλάδας 
από την Ευρωζώνη θα συντστούσε όχι μόνον 
οικονομική καταστροφή αλλά και ήττα 
στρατηγικού χαρακτήρα για τη χώρα.

Προσωπικά, θέλω να ευχαριστήσω τους 
πολίτες που έδειξαν εμπιστοσύνη στην κυ
βέρνηση αλλά και όλους όσοι δίνουν τη 
μάχη για να ξεπεραστεί μια δεινή κρίση, που 
δεν είναι μόνο ελληνική. Μια κρίση την ο
ποία θα αντιμετωπίσουμε με μεγαλύτερη ε
πιτυχία ενταγμένοι στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, 
που πολιτικές δυνάμεις, από τη Δεξιά έως 
την Αριστερά, πάλεψαν στο παρελθόν να το 
δημιουργήσουν. Παραμένοντας στο κοινό 
ευρωπαϊκό νόμισμα, και όχι μόνοι στο περι
θώριο, θα μπορούμε να υπηρετούμε καλύτε
ρα τα συμφέροντα της Ελλάδας, προς όφελος 
του λαού και των επόμενων γενεών. Θα 
μπορούμε, επίσης, να συμβάλλουμε καλύτε
ρα στη διαμόρφωση μιας Ευρώπης σταθερό
τητας, ανάπτυξης και συνοχής.

Και ας μην ξεχνάμε:Ό,τι και να προκόψει 
στις 17 Ιουνίου, όσες κι αν είναι οι διαφορές 
μας, θα μας ενώνει πάντοτε η Ελλάδα. Με 
πίστη στις δυνάμεις μας, με ενότητα και 
αλληλεγγύη, η Ελλάδα θα τα καταφέρει».

Θυσίες
Ο Οι θυσίες των 
Ελλήνων πολιτών
δεν ήταν ’για ένα 
πουκάμισο αδειανό’. 
Εγιναν προκειμένου 
να εξασφαλιστεί η 
εξυγίανση και αναδι
άρθρωση της ελλη
νικής οικονομίας στο 
πλαίσιο των ευρω
παϊκών θεσμών και 
του ευρώ.

Ο Σε μία εποχή 
όπου πολλές χώ
ρες, και στη γειτονιά 
μας, καταβάλλουν 
σκληρές προσπάθει
ες για να κερδίσουν 
μια θέση στην Ευ
ρωπαϊκή Ενωση, θα 
ήταν τραγικό εμείς 
να βρεθούμε σε μια 
αντίστροφη πορεία 
εξόδου.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Οι εκλογές και η πολιτική αβεβαιότητα «αδειάζουν» τα δημόσια ταμεία, ενώ βάζουν στον «πάγο» την υλοποίηση μεταρ
ρυθμίσεων και αποκρατικοποιήσεων, θέτοντας εκ των πραγμάτων στον «αέρα» την εμπρόθεσμη εκτέλεση του Μνημονίου για 
φέτος. Με τον εισπρακτικό μηχανισμό να βρίσκεται σε πλήρη χαλάρωση και τους φορολογούμενους να αναβάλουν την πληρωμή 
των φόρων και την τακτοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους, οι δημόσιες εισπράξεις εμφανίζουν εικόνα κατάρρευσης.

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΑΕΙ ΤΟ ΕΤΑΚ ΓΙΑ ΤΟ 2009

«Βουλιάζουν» τα έαοδα, 
«παγώνουν» οι μεταρρυθμίσεις

Ο υπουργός Οικονομικών Γ. Ζανιάς δήλωσε στο Υπουργικό Συμβούλιο 
ότι θα ενημερώσει λεπτομερώς για την πορεία των εσόδων και των 
δαπανών, ενώ δεν συζητήθηκε το ζήτημα της χρονικής επάρκειας 
των ταμειακών διαθεσίμων

ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΒΟΥΡΓΑΝΑ

Τα έσοδα μέρα με την ημέρα 
«βουλιάζουν» αφού σύμφωνα 
με πληροφορίες, από τις αρ

χές του μήνα καταγράφουν πτώση 
που υπερβαίνει το 15% σε σύγκριση 
με το Μάιο του 2011. Η υστέρηση που 
εμφανίζουν τα έσοδα επιτείνει την 
ταμειακή στενότητα του Δημοσίου 
και αν μέχρι το τέλος του μήνα δεν 
εισρεύσουν τα προβλεπόμενα έσοδα 
στα δημόσια ταμεία, τότε τα πράγ
ματα θα είναι εξαιρετικά δύσκολα 
για  το Δημόσιο καθώς δεν θα έχει 
χρήματα για να πληρώσει μισθούς, 
συντάξεις και επιδόματα.

Η πορεία των εσόδων εξετάσθη
κε στη χθεσινή πρώτη συνεδρίαση 
του Υπουργικού Συμβουλίου της 
υπηρεσιακής κυβέρνησης κατά την 
οποία, όπως ανακοινώθηκε από το 
Μέγαρο Μαξίμου, επισημάνθηκε 
ότι «ο εισπρακτικός μηχανισμός δεν 
πρέπει να δείξει σημάδια χαλαρό- 
τητας -όπως συμβαίνει συνήθως σε 
προεκλογικές περιόδους- ειδικά 
στις παρούσες συνθήκες».

Ειδική αναφορά έγινε στην εί
σπραξη των εσόδων από το ΕΤΑΚ 
του 2009, που έχει καθυστερήσει 

σημαντικά αλλά, σύμ
φωνα με το Μαξίμου, 
δεν υπήρξε αναλυτική 
εξέταση του θέματος και 
δεν δόθηκε οιαδήποτε 
συγκεκριμένη εντολή 
από τον πρωθυπουργό 
στον υπουργό Οικονο
μικών.

Ο υπουργός Οικονο
μικών Γ. Ζανιάς είπε 
στα μέλη του Υπουργι
κού Συμβουλίου ότι θα 
ενημερώσει λεπτομε
ρώς σύντομα γ ια  την 

πορεία των εσόδων και των δαπα
νώ ν ενώ δεν συζητήθηκε το ζήτημα 
της χρονικής επάρκειας των ταμει
ακών διαθεσίμων.

ΕΡΧΕΤΑΙ Ο «ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ» ΤΟΥ 
ΕΤΑΚ >> Ωστόσο, για να αρχίσουν 
να ζεσταίνονται τα δημόσια ταμεία, 
η Γ ενική Γ ραμματεία Πληροφορια
κών Συστημάτων σχεδιάζει να αρ

χίσει να στέλνει στους ιδιοκτήτες 
ακινήτων τους «ξεχασμένους» λο
γαριασμούς για  την πληρωμή του 
ΕΤΑΚ του έτους 2009. Τα σημειώ
ματα του ΕΤΑΚ είναι από καιρό έ
τοιμα αλλά οι εκλογές της 6ης Μα
ΐου «πάγωσαν» την αποστολή τους 
με αποτέλεσμα να καθυστερεί η εί
σπραξη των φόρων. Τώρα, η ΓΓΠΣ 
περιμένει να λάβει εντολή για να 
ταχυδρομήσει 270.000 ραβασάκια 
προς ισάριθμους φορολογούμενους 
οι οποίοι θα κληθούν να πληρώσουν 
Ενιαίο Τέλος Ακινήτων ύψους πε
ρίπου 100 εκατ. ευρώ. Η αποστολή 
των σημειωμάτων στους φορολο
γούμενους δεν θα ξεκινήσει πριν ο 
υπουργός Οικονομικών δεν ανάψει

το «πράσινο φως».
Συνολικά, θα αποσταλούν περί

που 1,28 εκατ. σημειώματα. Το Ε
ΤΑΚ του 2009 θα κληθούν να το 
καταβάλλουν μόνο όσοι την 1η Ια
νουάριου του 2009 ήταν άγαμοι και 
είχαν ακίνητα συνολικής αντικει
μενικής αξίας άνω των 100.000 ευ
ρώ, καθώς και όσοι την 1η Ιανουά
ριου του 2009 ήταν έγγαμοι και είχαν 
ακίνητα συνολικής αντικειμενικής 
αξίας άνω των 200.000 ευρώ. Επίσης 
όσοι είχαν ακίνητα αξίας άνω των 
400.000 ευρώ θα πληρώσουν και την 
έκτακτη εισφορά.

Στο τέλος Μαΐου, η ΓΓΠΣ ανα
μένεται να ταχυδρομήσει και την 
πρώτη παρτίδα με περίπου 300.000

εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου 
εισοδήματος. Τα στοιχεία από την 
εκκαθάριση των δηλώσεων που υ
ποβάλλονται ηλεκτρονικά δείχνουν 
μέχρι στιγμής ότι έξι στους δέκα 
φορολογούμενους καλούνται να 
πληρώσουν πρόσθετο φόρο για τα 
εισοδήματα που απέκτησαν το 2011. 
Μάλιστα η μέση φορολογική επιβά
ρυνση είνα ι αυξημένη κατά 560 
ευρώ ανά φορολογούμενο.

Παρά το γεγονός ότι τα εισοδή
ματα των περισσοτέρων φορολογου- 
μένων έχουν μειωθεί, οι φόροι είναι 
αυξημένοι λόγω της μείωσης του 
αφορολογήτου ορίου εισοδήματος 
από τις 12.000 στις 5.000 ευρώ, της 
μείωσης των πρόσθετων αφορολό
γητων ορίων για τις οικογένειες με 
παιδιά, της αύξησης κατά 33% έως 
και 70% των τεκμηρίων διαβίωσης 
για κατοικίες και Ι.Χ. αυτοκίνητα, 
της αύξησης των φορολογικών συ
ντελεστών για τα χαμηλά και μεσαία 
εισοδήματα, της περ ικοπής των 
φοροαπαλλαγών και της αύξησης 
από 300 σε 400-500 ευρώ του τέλους 
επιτηδεύματος.

Μέσα στο Καλοκαίρι θα έρθουν 
στους φορολογούμενους κα ι τα 
«ραβασάκια» για:

Ο Το Φόρο Ακίνητης Περιουσί
ας του 2010. Π ερισσότεροι από 
100.000 φορολογούμενοι οι οποίοι 
κατείχαντην 1η Ιανουαρίουτου 2010 
ακίνητα συνολικής αντικειμενικής 
αξίας άνω τω ν 400.000 ευρώ θα 
πληρώσουν ΦΑΠ για το 2010.

Ο  Το Φόρο Ακίνητης Περιουσί
ας του 2011. Θα πληρωθεί από περί
που 600.000 φορολογούμενους που 
κατέχουν ακίνητα αντικειμενικής 
αξίας άνω των 200.000 ευρώ.

Όσον αφορά το ειδικό τέλος α
κινήτων που επιβάλλεται και ει- 
σπράττεται μέσω των λογαριασμών 
του ηλεκτρικού ρεύματος, οι φορο
λογούμενοι θα ηρεμήσουν τουλάχι
στον μέχρι τις εκλογές καθώς, όπως 
λένε στελέχη της ΔΕΗ, οι επόμενοι 
λογαριασμοί θα είναι χωρίς «χαρά
τσι» (για το 2012) και οι επιβαρύνσεις 
θα επανέλθουν -αν δεν καταργηθούν 
από τη νέα κυβέρνηση όταν προκό
ψει- μετά τη συγκρότηση της νέας 
κυβέρνησης.

Από ίο  
Μαξίμου
επισημάνθηκε ότι 

«ο εισπρακτικός μη

χανισμός δεν πρέπει 

να δείξει σημάδια 

χαλαρότητας ειδικά 

στις παρούσες 

συνθήκες».

Καθυστέρηση
λόγω

εκλογών
Ο Τα σημειώματα
του ΕΤΑΚ είναι από 
καιρό έτοιμα αλλά 
οι εκλογές της 6ης 
Μαΐου «πάγωσαν» 
την αποστολή τους, 
με αποτέλεσμα να 
καθυστερεί η 
είσπραξη των φό
ρων. Τώρα, η ΓΓΠΣ 
περιμένει να λάβει 
εντολή για να ταχυ
δρομήσει 270.000 
ραβασάκια προς 
ισάριθμους φορο
λογούμενους οι 
οποίοι θα κληθούν 
να πληρώσουν 
Ενιαίο Τέλος Ακινή
των ύψους περίπου 
100 εκατ. ευρώ.
Η αποστολή των 
σημειωμάτων στους 
φορολογούμενους 
δεν θα ξεκινήσει 
πριν ο υπουργός 
Οικονομικών 
ανάψει το 
«πράσινο φως».

Ο Στο τέλος 
Μαΐου, η ΓΓΠΣ
αναμένεται να τα
χυδρομήσει και την 
πρώτη παρτίδα με 
περίπου 300.000 
εκκαθαριστικά ση
μειώματα φόρου 
εισοδήματος.

Ο Παρά το 
γεγονός ότι τα
εισοδήματα των 
περισσοτέρων 
φορολογουμένων 
έχουν μειωθεί, 
οι φόροι είναι αυξη
μένοι λόγω της 
μείωσης του αφο
ρολογήτου ορίου 
εισοδήματος από 
τις 12.000 στις 
5.000 ευρώ.


