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Στις πόλεις θα κρατήσει η 
οικονοµική κρίση τους Έλ-
ληνες. Το «Χριστούγεννα 

στην πόλη και Πάσχα στο χω-
ριό», τείνει να γίνει «καλοκαίρι 
στο κλεινόν άστυ» αφού οικονο-
µική κρίση και εργασιακή ανα-
σφάλεια θα κρατήσουν τους Έλ-
ληνες στις πόλεις ακόµη και τον 
Αύγουστο.

Σύµφωνα µε έρευνα του Ινστι-
τούτου Καταναλωτών, το 69% 
των Ελλήνων (σε σχέση µε 62% 
πέρυσι) αδυνατεί να ανταποκρι-
θεί στα έξοδα των καλοκαιρινών 
διακοπών και θα κάνει καλοκαί-
ρι στο σπίτι του.

Όσον αφορά το «τυχερό» 31% 
που θα µπορέσει να πάρει µία 
γεύση από καλοκαίρι, τα στοι-
χεία δείχνουν περαιτέρω µείωση 
του χρόνου διακοπών. Τέσσερις 
στους πέντε (80%) εξ όσων θα 

µπορέσουν να πάνε φέτος διακο-
πές, θα λείψουν από τη «βάση» 
τους λιγότερο από βδοµάδα και 
θα επισκεφθεί είτε δικό του εξο-
χικό σπίτι είτε θα φιλοξενηθεί σε 
συγγενικό σπίτι. Αναφορικά µε 
τις προτιµήσεις, η θάλασσα συ-
νεχίζει να συγκεντρώνει τις προ-
τιµήσεις της µεγάλης πλειοψηφί-
ας των Ελλήνων (80%), ενώ το 
βουνό «κερδίζει» κάποιο έδαφος 
σε σχέση µε παλαιότερες έρευνες 
συγκεντρώνοντας το 20%.

ΕΠΙ∆ΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ∆ΙΑΚΟΠΕΣ
Παράθυρο για την ενίσχυση 

του εσωτερικού τουρισµού άνοι-
ξε η υπουργός Τουρισµού Ολγα 
Κεφαλογιάννη, υπογράφοντας 
την απόφαση για να «τρέξει» και 
πάλι το πρόγραµµα Κοινωνικού 
Τουρισµού του ΕΟΤ «Τουρισµός 
για όλους», που απευθύνεται σε 

περισσότερα από 81.000 άτοµα 
που θα µπορέσουν να κάνουν 
και πάλι φέτος επιδοτούµενες 
διακοπές. Το πρόγραµµα είναι 
προϋπολογισµού 5,5 εκατ. ευρώ 
και θα καλυφθεί από τους τακτι-
κούς προϋπολογισµούς του ΕΟΤ 
για τα έτη 2012-2013. Στόχος 
του υπουργείου Τουρισµού εί-
ναι η αναθέρµανση της εσωτε-
ρικής αγοράς, που σύµφωνα µε 
στοιχεία επίσηµων τουριστικών 
φορέων έχει πληγεί σοβαρά από 
την κρίση. 

Συγκεκριµένα, το πρόγραµµα 
περιλαµβάνει πακέτα Εξαήµε-
ρων ∆ιακοπών (5 διανυκτερεύ-
σεις) µε διάρκεια από τον Αύ-
γουστο 2012 έως τις 31 Μαΐου 
2013, καθώς και πακέτα διακο-
πών τρίτης ηλικίας µε διάρκεια 
από την 1η Οκτωβρίου 2012 
έως τις 31 Μαΐου 2013.

Στην προφητεία ότι Ελλάδα 
µπορεί να γίνει δεύτερη Ζι-
µπάµπουε, εάν δεν προχω-

ρήσει σε δραστικές µεταρρυθµί-
σεις στην πραγµατική οικονοµία 
σε συνδυασµό, ίσως, και µε έξοδο 
από το ευρώ, προέβη ο επικε-
φαλής της βρετανικής εταιρείας 
συµβούλων «Capital Economics», 
λόρδος Ρότζερ Μπουτλ, σε συ-
νέντευξή του στην αυστριακή 
εφηµερίδα «Ντερ Στάνταρντ». Ση-
µειωτέον ότι ο Μπουτλ είναι ο 
οικονοµολόγος που έχει διατυπώ-
σει το «Σχέδιο για την έξοδο της 
Ελλάδας από την Ευρωζώνη», για 
το οποίο µάλιστα απέσπασε και δι-
εθνές βραβείο.

Ο Βρετανός οικονοµολόγος 
διατείνεται επανειληµµένα στη 
συνέντευξη πως «µια έξοδος της 
Ελλάδας από την Ευρωζώνη εί-
ναι η µόνη ρεαλιστική λύση», πως 
«στην έξοδο δεν υπάρχει άλλη 
εναλλακτική επιλογή», ή «από οι-
κονοµικής άποψης είναι ορθολο-
γική για την Ελλάδα η έξοδός της 
από την Ευρωζώνη».

Όπως σηµειώνει, βραχυπρόθε-
σµα, µια έξοδος της Ελλάδας θα 
ήταν περισσότερο επώδυνη από 
την παραµονή της στην Ευρωζώ-
νη, διότι το κόστος για την εισαγω-
γή αγαθών, έπειτα από µια υποτί-
µηση, θα αυξανόταν δραστικά και 
το βιοτικό επίπεδο θα δεχόταν 
πιέσεις, όµως η διαφορά έγκειται 
στο ότι µετά θα υπάρξει ελπίδα: οι 
ελληνικές εξαγωγές θα αυξηθούν 
και οι εισαγωγές θα µειωθούν άρα 
θα αυξηθεί και πάλι η ζήτηση ελ-
ληνικού εργατικού δυναµικού.

Συγχρόνως προειδοποιεί πως 
οι Έλληνες δεν µπορούν να εξέλ-

θουν από το ευρώ, να υποτιµή-
σουν τη δραχµή και «να συνεχί-
σουν όπως πριν», γιατί αν δεν 
χειριστούν σωστά όλη αυτή τη 
διαδικασία, η χώρα θα βυθιστεί 
στο χάος και στο τέλος «η Ελλάδα 
θα µπορούσε να εξελιχθεί σε µια 
δεύτερη Ζιµπάµπουε».

Αναφερόµενος στη µελέτη του 
«Πρακτικές οδηγίες για έξοδο 
από το Ευρώ» - για την οποία 
απέσπασε το βραβείο «Wolfson 
Economics Prize», - και στη «συ-
νταγή» του, που για χώρες όπως 
η Ελλάδα προβλέπει την έξοδο σε 
συνδυασµό µε την υποτίµηση του 
νοµίσµατος και µια ευρεία αναδι-
άρθρωση χρέους, παρατηρεί πως 
η υποτίµηση δεν απαντά σε όλα 
τα προβλήµατα, που σε πολλές 
χώρες αφορούν την πραγµατική 
οικονοµία, την παραγωγικότητα 
εργασίας, την αξιοποίηση κεφα-
λαίου και την ποιότητα των παρα-
γόµενων προϊόντων.

Και όλα αυτά, σηµειώνει, λει-
τουργούν βέβαια πολύ καλά στη 
Γερµανία, αλλά δεν µπορεί κανείς 

να συγχέει την Ελλάδα µε τη Γερ-
µανία, καθώς είναι δύσκολο - και 
ίσως αδύνατο - να διορθώνονται 
µε νοµισµατικά «τεχνάσµατα», 
όπως µε µια υποτίµηση, οι ελλεί-
ψεις στην πραγµατική οικονοµία.

Βέβαια, µια υποτίµηση του νο-
µίσµατος µπορεί να βοηθήσει 
στη διόρθωση των τιµών και του 
κόστους και κανείς θα έπρεπε να 
µειώσει το κόστος στην Ελλάδα 
και στην Ιταλία κατά 30-40% για 
να επανακτήσουν την ανταγωνι-
στικότητά τους, κάτι που όµως εί-
ναι αδύνατο να επιτευχθεί µε µια 
πραγµατική προσαρµογή. ∆ιότι, 
κατά την άποψή του, ακόµη και αν 
η Ελλάδα αυξήσει την παραγωγι-
κότητά της µε ρυθµό µισής ποσο-
στιαίας µονάδας ταχύτερα από τη 
Γερµανία - κάτι που θα ήταν από 
µόνο του ένα θαύµα - θα χρεια-
ζόταν 60 έως 80 χρόνια µέχρι να 
µειώσει τη διαφορά κόστους µε τη 
Γερµανία, όµως κανείς δεν έχει 60 
χρόνια στη διάθεσή του και άρα η 
έξοδος από την Ευρωζώνη είναι η 
µόνη λογική λύση.

Η Ελλάδα θα γίνει Ζιµπάµπουε 
αν δεν βγει από την Ευρωζώνη

ΒΡΕΤΑΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ: 

Άπιαστο όνειρο οι διακοπές 
για το 69% των Ελλήνων


