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0 ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΔΕΘ

npos oAous... ακόμα
Ο ήογαριασμός τον ΝοέμβριοΤ η ς Ελίζας Π Α Π Α Α Α Κ Η

Τη σοβαρότητα του δημοσιονομικού προβλήματος της χώρας, όπως εμφανίζεται μετά την κυβερνητική «απογραφή», απέφυγε να εκθέσει στην ομιλία του χθες το | βράδυ στη Θεσσαλονίκη ο πρωθυπουργός Κώστας Καρα- ' μανλής. Και απέφυγε συνεπώς να παρουσιάσει μια πολιτική που πραγματικά θα το αντιμετωπίζει, προτιμώντας να συνε- ι χίσει να εξαγγέλλει μιαν οικονομική πολιτική ευχάριστη για όλους.Ο κ. Καραμανλής ανέφερε βεβαίως τους αριθμούς για το έλλειμμα (4,6% του ΑΕΠ  πέρυσι, 5,3% φέτος) και για το χρέος (112% του ΑΕΠ ), για να χαρακτηρίσει το πρόβλημα «οξύ» και «σοβαρό... με βαθιά αίτια στο κράτος και στις δομές της οικονομίας», τα οποία αίτια πάντως δεν κατονόμασε. Ό λη η πολιτική που εξήγγειλε όμως κινήθηκε στο ίδιο πλαίσιο των πολιτικών που εξαγγέλλονταν από τον προκάτοχό του τα προηγούμενα χρόνια, τότε που ο έλλειμμα εμφανιζόταν σαφώς κάτω από το όριο του 3% αι το χρέος μειούμενο. Μ όνη νύξη για τις αυξημένες δυσκολίες που θα έχει η δημοσιονομική πολιτική ήταν η αναφορά ότι όλες οι υπεσχημένες προεκλογικά μειώσεις της φορολο

γίας για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά θα πραγματοποιηθούν «σε ορίζοντα-τριετίας», μέχρι δηλαδή το επόμενο προεκλογικό έτος 200Ζ. Αυτό, όμως, ενώ η φορολογική μεταρρύθμιση παρουσιάζεται ως το πρώτο και κυρτότερο σκέλος της πολιτικής για την ανταγωνιστικότητα, στην οποία αφιερώνει το επόμενο έτος. Και το δεύτερο σκέλος άλλωστε του νέου αναπτυξιακού νόμου συνεπάγεται αυξημένες δαπάνες για ενισχύσεις και επιχορηγήσεις των επιχειρήσεων, ενώ ακόμα και η  εξαγγελλόμενη απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας δέγ θα είναι χω ρίς κόστος.Κατά τα άλλα, ο πρωθυπουργός τόνίοε ότι επιλέγει τον δρόμο των μεταρρυθμίσεων, «με διάλογο και όχι με σύγκρουση», προβάλλοντας την επιδίωξη ενός κράτους «με επιτελικό, ρυθμιστικό και ελεγκτικό ρόλο, που να βρίσκεται διαρκώς κοντά στον επενδυτή, τον αγρότη, τον εργαζόμενο, τον άνθρωπο που έχει ανάγκη», αλλά ταυτόχρονα να είναι «κράτος στρατηγείο».Τ ην «ήπια δημοσιονομική προσαρμογή» που θα ακολουθήσει ανέπτυξε ο κ. Καραμανλής σε επτά άξονες:- Διασφάλιση διαφάνειας και εντιμότητας στη διαχείριση («τέλος στη διαφθορά και τη

‘‘σπατάλη ταυ Δημόσιου Τομέ- • α»), με νέο θεσμικό πλαίσιο για „.τις κρατικές προμήθειες, κα- τάργηση «μαθηματικού τύπου» /,κ.λπ.: «Συγκράτηση ίω ν καταναλωτικών δαπανών του Δημοσίτ ου) ώστε ο ι δήμόσιες δαπάνες να αυξάνονται με ρυθμό μικρό- τερο αρό την ανάπτυξη της οικονομίας και να μειώνονται ως '• ιιο σ ο ιή ό  του ΑΕΠ». θ α  θέσει, είπε, όριο για τις ρυξήσεις δαπανών όλων των υπουργείων κατ Ν ΙΙΛ Λ . Ταυτόχρονα, πά- , ντως, διαβεβαίων&ότι οι αυξή- ■ σεις μισθών και συντάξεων γ ρ  . το 2005 θα κινού νται πάνω α-' - ' πά τογ πλαθορισμό, αλλά και . ’ ότι θά γίνουν προσλήψεις στην . ,υγεία και :θα καλυφθούν οι κε- ;; νές θέσεις γεντκότερα^Αύξηση ?= των καταναλωτικών δαπανών κάτω άήό την άύξήση του Α ΕΠ , υπενθυμίζεται, ανάγγελλαν πα- γίως όλες οι κυβερνήσεις του Π Α Σ Ο Κ . Συμπεριλαμβάνει εδώ ο πρωθυπουργός, μιλώντας εν γένει για δημόσιες δαπάνες, και τις επενδυτικές; Δεν φαίνεται, αφού επιδιώκει την αύξηση της απορρόφησης των κοινοτικών πόρω ν, που συνεπάγεται και αυξημένες εγχώριες δαπάνες, αν και ο τρίτος άξο- νάς του επιγράφεται «εξορθο- λογισμός του εθνικού σκέλους του προγράμματος δημοσίω ν επενδύσεω ν»(;). Επανέλαβε άλλωστε τον στόχο οι δαπάνες

Του Βαγγέλη ΧΕΡΟΥΒΕΙΜγια την παιδεία από-3,5%  να γίνουν 5% του Α ΕΠ ) "- Αξιοποίηση ΐης κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δ η μοσίου, σε συνεργαστώ με τον ιδιωτικό τομέα, ιδίως στις ολυμπιακές εγκαταστάσέις. . : ί

- Νέα γενιά αποκρατικοποιά; σεων'ύψους 1,5 δια.· ευρώ το 2005 (ξανά λιμάνια, αεροδρόμια, οδικοί άξονεξ, βεβαίως η Ολυμπιακή Αεροπορία και ϊο  Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο στο Χρηματιστήριο).

- Δραστικός περιορισμός φορο- και εισφοροδιαφυγής.- Μείωση εξοπλιστικών δαπανών, περικοπή 400 εκατομμυρίω ν ευρώ από το τρέχον πρόγραμμα.
. ’ Γ Ι ΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ

Το σύστημα ΠΑΣΟΚ υπό νέα διεύθυνσηΟ βουλευτής Γιάννης Δραγασάκης, εκ μέρους του Συνασπισμού της Αριστερός.των Κινημάτων και της Οικολογίας, σχολίασε ως εξής τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ: «Με τη γενικόλογη προεκλογικού στυλ ομιλία του πρωθυπουργού κ. Κωνσταντίνου Καραμανλή στη ΔΕΘ, η κυβέρνησε έδειξε ότι δεν διαθέτει πρόγραμμα που να απαντά στα προβλήματα που ο ίδιος εξέθεσε με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης, απασχόλησης και ανάπτυξης. Το μόνο συγκεκριμένο στοιχείο που έδωσε ο κ. πρωθυπουργός είναι ότι η κάθε ελληνική οικογένεια χρωστά τουλάχιστον 50.000 ευρώ. Ό μω ς, με την πολιτική που εξήγγειλε οι πλούσιοιθα πληρώσουν λιγότερους φόρους. Εύλογα λοιπόν ο κ. πρωθυπουργός απέφυγε να πει συγκεκριμένα ποιος θα πληρώσει αυτό το χρέος. Η κυβέρνηση επιλέγει ως άμεση πολιτική την «ήπια προσαρμογή» ταυτόχρονα με τη

δημοσιονομική τρομοκρατία που αναπτύσσει. Γίροετοιμάζει το έδαφος για σκληρότερα μέτρα μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν.Ο ‘νεοφιλελευθερισμός α λα ελληνικά’, δηλαδή η πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων και της άνισης κατανομής των εισοδημάτων, συνεχίζεται. Η εκποίηση δημόσιας περιουσίας εντεί- νεται. Το σύστημα Π Α ΣΟ Κ  παραμένει στη θέση του υπό νέα διεύθυνση και με νέο προσωπικό, αυτό της Ν .Δ . θέματα όπως η διαπλοκή, οι ειδικοί λογαριασμοί και άλλοι μηχανισμοί αδιαφάνειας αποσιωπούνται, προφανώς για να εξυπηρετηθεί η νέα εξουσία.Μια τέτοια πολιτική κατεύθυνση δεν μπορεί να έχει διαφορετικές συνέπειες για τους εργαζόμενους από την προηγούμενη, όσο κι αν η κυβέρνηση αποφεύγει να μιλήσει συγκεκριμένα για τις πολιτικές της ή μεταθέτει τις κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον».
Χαστούκι Ecofin για στατιστικέ$ και ελλείμματα

Ειδική ανακοίνωση χαστούκι για την Ελλάδα εξέδωσαν την Παρασκευή οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην άτυπο σύνοδό τους στο Σεβενίνγκεν της Ολλανδίας, επιβεβαιώνοντας τους χειρότερους φόβους των εδώ αρμοδίων. Τονίζοντας ότι «η κατάρτιση και παρουσίαση των δημοσιονομικών στατιστικών δεν πρέπει να είναι ευάλωτη σε πολιτικούς και εκλογικούς κύκλους», οι υπουργοί εξέφρασαν «τη μεγάλη ανησυχία τους για τη δυναμική του ελλείμματος και του χρέους στην Ελλάδα σε ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες». Οι συνέπειες για τη χώρα μας, που αναμένεται να συνεπάγονται την ανά τρίμηνο λεπτομερειακή παρακολούθηση των ελληνικών δημοσιονομικών στοιχείων από τις Βρυξέλλες, ώστε να ελέγχεται η τήρηση των δεσμεύσεων /ία δραστική συμπίεση των δαπανών του θα υποχρεωθεί να αναλάβει η κυβέρνηση, θα συζητηθούν στο επόμενο ■ΐεοίίη, το Νοέμβριο.Ο Έλληνας υπουργός Γιώ ργος λογοσκούφ ης αποπειράθηκε να α-

ξιοποιήσει υπέρ της παρούσας κυβέρνησης την πρωτοφανή ανακοίνωση του Συμβουλίου Εεοίϊη -ουδέποτε μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει τέτοιες επίσημες διατυπώσεις κατά χώρας μέλους της Ε .Ε .- με τη δήλωση ότι «αποδει- κνύει πόσο αναγκαία ήταν η απογρα- φή» και ότι «η νεφελώδης κατάσταση που επικρατούσε στο παρελθόν δεν ήταν δυνατό να συνεχισθεί». Γνωρίζο- ντες πρόσωπα και πράγματα στις Βρυξέλλες αναφέρουν ωστόσο ότι στο επιτελείο του επιτρόπου Χ οσ έ Α λμο ύ νια  «τραβούσαν τα μαλλιά τους» και ρωτούσαν τους εδώ υπηρεσιακούς υπευθύνους «αν τρελάθηκαν» όταν παρέλα- βαν τα στοιχεία της «απογραφής» που ανεβάζουν το δημόσιο έλλειμμα σε 5,3% του Α ΕΠ  φέτος, 4,6% πέρυσι και κατά μέσο όρο σε 4% την τετραετία 2000-2003 και το δημόσιο χρέος σε 109,9% του ΑΕΠ  πέρυσι και σε πάνω από 112% φέτος καταρρακώνοντας την αξιοπιστία της χώρας, αφού την εμφανίζουν να έχει ενταχθεί στην ΟΝΕ χω ρίς ποτέ να έχει τηρήσει τα κριτήρια του Μάαστριχτ. Η εξωφρενι

κή δημοσιονομική εικόνα που παρουσιάζει τώρα η Ελλάδα πλήττει άλλωστε και την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευτοείαί, που δέχονταν τα προηγούμενα στοιχεία της χώρας αφήνοντας περιθώρια για σαρκαστικά σχόλια στους διαδρόμους του Σεβενίνγκεν προχθές από επικριτές του ευρώ και των διαδικασιών της ευρωπαϊκής ενοποίησης.Αξίζει ιδιαίτερα να προσεχθεί η ουδετερότητα στις διατυπώσεις του Συμβουλίου όσον αφορά την εγκυρότητα των νέων και των παλαιοτέρων στοιχείων, με την έμμεση υπόνοια της πολιτικής σκοπιμότητας να μην εξαιρεί διόλου τη νέα κυβέρνηση.
Η ανακοίνωση του ΕοοΝη«Οι υπουργοί είναι ανήσυχοι για το μέ

γεθος και το εύρος ουσιαστικών αναθεω
ρήσεων των στοιχείων που περιλαμβάνο
νται στις πρόσφατες δημοσιονομικές ενη
μερώσεις της Ελλάδας. Ήδη στις 2 Ιουνί
ου είχαν σημειώσει με λύπη ότι σε πολλές 
περιπτώσεις οι δημοσιονομικές στατιστι
κές αναθεωρήθηκαν αφότου ανέλαβε μια

νέα κυβέρνηση. Το Συμβούλιο επαναβε
βαιώνει την άποψή του ότι η κατάρτιση 
και έκθεση δημοσιονομικών στοιχείων δεν 
θα πρέπει να είναι ευάλωτη σε πολιτικούς 
και εκλογικούς κύκλους. Στην περίπτωση 
της Ελλάδας έχει μέγιστη σημασία να 
φθάσουμε σύντομα σε μια σαφή και αλη
θινή εικόνα της κατάστασης και να συνα- 
γόγουμε τις αναγκαίες συνέπειες. Η  αξιο
πιστία της δημοσιονομικής εποπτείας ε- 
ξαρτάται κρίσιμα από δημοσιονομικές 
στατιστικές στις οποίες να μπορούμε να 
βασισθούμε.

Το Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να 
φέρει έως τον Ιούνιο του 2005 μια πρό
ταση ελάχιστων κανόνων στον χώρο της 
στατιστικής, που να ενισχύουν την ανε
ξαρτησία, την εντιμότητα και την ελεγξι- 
μότητα των εθνικών στατιστικών ιδρυμά
των των κρατών - μελών και επίσης να 
βοηθούν να εξετασθεί η ποιότητα των δη
μοσιονομικών στατιστικών. Οι υπουργοί 
θα διεξαγάγουν προκαταρκτικές συζητή
σεις για τα ζητήματα αυτά πριν από το τέ
λος του έτους.

Οι υπουργοί υπογραμμίζουν ότι απαι
τείται ταχεία πρόοδος στον τομέα αυτόν

και καλούν επίσης την Επιτροπή να επί 
δείξει ύψιστο βαθμό επαγρύπνησης και α νησυχίαςγια την ποιότητα της βάσης στα
τιστικών στοιχείων που χρησιμοποιούνται 
στη δημοσιονομική εποπτεία. Ταυτόχρο
να το Συμβούλιο τονίζει ότι είναι σημα
ντικότερο παρά ποτέ οι υπουργοί Οικονο
μικών να θεωρήσουν τη βελτίωση των 
στατιστικών ζήτημα προτεραιότητας, ώστε 
να βελτιώσουν το σύστημα ελεγχων που 
βρίσκεται στην εγχώρια αρμοδιότητά 
τους.

Οι υπουργοί εξέφρασαν τη μεγάλη α
νησυχία τους για τη δυναμική του ελλείμ
ματος και του χρέους στην Ελλάδα σε ευ
νοϊκές οικονομικές συνθήκες. Οι ελληνικές αρχές επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τουι 
να ακολουθήσουν υγιείς δημοσιονομικέ 
πολιτικές και ανακοίνωσαν ότι θα επα 
νορθώσουν τις σημερινές δημοσιονομικέ 
ανισορροπίες το ταχύτερο δυνατόν. Οι υ 
πουργοί καλωσόρισαν αυτήν την ανακοι 
νωση. Αποφάσισαν να συζητήσουν τι συνέπειες για τη διαδικασία υπερβολικό 
ελλείμματος στην Ελλάδα στην επόμενι 
σύνοδο του Συμβουλίου».
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