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Ανασχηματισμός ισορροπιών και αποπομπή Γ. Αλογοσκούφη και Χρ. Φώλια

Νέα πρόσωπα στην κυβέρνηση, 
ίδια οικονομική πολιτική

»  Πρόθεση του πρωθυπουργού 
ήταν να δείξει την ανάγκη για 
διορθωτικές κινήσεις υπέρ 
μισθωτών και μικρομεσαίων 
επιχειρηματιών

Ρ ιζικός ο ανασχηματισμός στο οι
κονομικό επιτελείο, με τον πρω
θυπουργό να επιχειρεί να «μιλή

σει» στην αγορά και στους πολίτες με 
«νέο» πρόσωπο, σε μία προσπάθεια να 
ανατρέψει το αρνητικό κλίμα που κατα
γράφεται στις δημοσκοπήσεις για την 
οικονομική πολιτική της κυβέρνησης.

Η σημαντικότερη αλλαγή ήταν η α
πομάκρυνση του κ. Γ. Αλογοσκούφη, όχι 
μόνον από το «τιμόνι» του υπουργείου 
Οικονομίας αλλά και από την κυβέρνηση 
και η αντικατάστασή του από τον μέχρι 
χθες υφυπουργό Οικονομίας, αρμόδιο 
για τα κοινοτικά κονδύλια, κ. Γ. Παπαθα
νασίου. Στη θέση του Γ. Παπαθανασίου 
τοποθετήθηκε ο Θ. Μπούρας.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η μετακίνηση 
του κ. Κ. Χατζηδάκη στο νευραλγικό υ
πουργείο Ανάπτυξης. Το νέο οικονομικό 
επιτελείο συμπληρώνεται με την τοπο
θέτηση του Ε. Στυλιανίδη στο υπουργείο 
Μεταφορών, του Κ. Μακρόπουλου στο 
υπουργείο Τουρισμού, ενώ και στο υ
πουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης υπάρχει 
αλλαγή φρουράς με νέο υπουργό τον κ. 
Σ. Χατζηγάκη. Αμετακίνητη στο υπουρ
γείο Απασχόλησης παρέμεινε η κ. Φ. 
Πετραλιά, καθώς το Μαξίμου θεωρεί ε
πιτυχημένους τους χειρισμούς της στο 
υπουργείο, κυρίως στο ζήτημα του Ασφα
λιστικού.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Οικονομικοί 
και πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν όη ου
σιαστικές αλλαγές στην οικονομική πο
λιτική θα είναι εξαιρεηκά δύσκολο να 
γίνουν. Ωστόσο θεωρείται βέβαιο όη η 
αναβάθμιση του Γ. Παπαθανασίου θα 
συνοδευτεί από μια προσπάθεια για ένα 
φιλολαϊκό λίφτινγκ, με τη λήψη μέτρων 
κυρίως για την ενίσχυση της λεγάμενης 
ραχοκοκαλιάς της ελληνικής οικονομί
ας, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά 
και τα οικονομικά ασθενέστερα κοινω
νικά στρώματα. Ο νέος υπουργός Οικο
νομίας και Οικονομικών σε κατ’ ιδίαν 
συνομιλίες με στενούς του συνεργάτες 
και φίλους του παραδέχεται όη τα πράγ
ματα στην οικονομία είναι εξαιρεηκά 
δύσκολα. Θα μπορούσε να πει κανείς πως 
αν είχαμε αλλαγή κυβέρνησης ο νέος υ
πουργός θα νομιμοποιούνταν ίσως και να 
ισχυριστεί όη παρέλαβε... «καμένη γη».

Έχει ενδιαφέρον όη αυτό το λίφηνγκ 
στο μείγμα της οικονομικής πολιτικής θα 
επιχειρηθεί να γίνει από ένα υπουργό ο 
οποίος προέρχεται από την αγορά, από

»  Τον Γ. Αλογο- 
σκούφη διαδέ
χτηκε ο μέχρι 
σήμερα υφυ
πουργός Οικονο
μίας Γ. Παπαθα
νασίου, που ήταν 
αρμόδιος για τα 
κοινοτικά κονδύ
λια. Ιδιαίτερη 
σημαντική η 
αναβάθμιση του 
Κ. Χατζηδάκη.

Δημοσιονομι
κοί περιορισμοί

Ο Τα προβλήματα
της οικονομίας 
παραμένουν οξύτα- 
τα και τα περιθώρια 
ελαστικότερης 
δημοσιονομικής 
πολιτικής είναι 
ιδιαίτερα 
περιορισμένα.

Ο Το έλλειμμα ξε
φεύγει άνω του 
3% προσεγγίζοντας 
το 3,5% και το 
2008, για δεύτερη 
διαδοχική χρονιά.

Ο Η νέα ηγεσία
του υπουργείου 
Οικονομίας πρέπει 
να δώσει «μάχη» 
στις Βρυξέλλες 
ώστε να αποφευ
χθούν τα χειρότερα, 
μίας νέας κοινοτι
κής επιτήρησης.

τον επιχειρημαηκό κόσμο. Όπως όμως 
παραδέχονται ακόμη και άσπονδοι φίλοι 
του, έχει συναίσθηση της πραγματικότη
τας που επικρατεί σήμερα στην οικονο
μία. Παράλληλα έχει αποκτήσει σημανη- 
κή εμπειρία ως υφυπουργός Ανάπτυξης, 
αρμόδιος για την αγορά και ως υφυπουρ
γός Οικονομίας αρμόδιος για το ΚΠΣ.

Ωστόσο τα προβλήματα της οικονομί
ας παραμένουν οξύτατα και τα περιθώρια 
ελαστικότερης δημοσιονομικής πολιτικής 
είναι ιδιαίτερα περιορισμένα: Το έλλειμ
μα ξεφεύγει άνω του 3% προσεγγίζοντας 
το 3,5% και το 2008, για δεύτερη διαδοχι
κή χρονιά, με τη νέα ηγεσία του υπουρ
γείου Οικονομίας να πρέπει να δώσει 
«μάχη» σης Βρυξέλλες ώστε να αποφευ- 
χθούντα χειρότερα, μίας νέας κοινοτικής 
επιτήρησης.

Την ίδια ώρα η ικανότητα του Δημο
σίου να δανείζεται άνετα από η ς  αγορές 
κρέμεται στην κυριολεξία από μία λεπτή 
κλωστή. Οποιαδήποτε παρέκκλιση από 
τους κανόνες της δημοσιονομικής πει
θαρχίας θα είχε δυσμενείς επιπτώσεις, 
σε ένα χρόνο που η χώρα πρέπει να 
δανειστεί από τις αγορές τουλάχιστον 42 
δισ. ευρώ για να εκτελεστεί ομαλά ο \  
προϋπολογισμός.

Γ. ΑΑΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Σύμφωνα με 
πληροφορίες ο μέχρι χθες υπουργός 
Οικονομίας κ. Γ. Αλογοσκούφης πληρο- 
φορήθηκε μόλις χθες το πρωί για την 
πρόθεση του πρωθυπουργού να μην τον 
συμπεριλάβει στη σύνθεση της νέας κυ
βέρνησης, ενώ σύμφωνα με άλλες ανεπι
βεβαίωτες πληροφορίες, ο ίδιος φέρεται 
να σχεδίαζε να φύγει από το υπουργείο 
Οικονομίας, με πιο ηρωικό τρόπο, όπως 
η παραίτηση.

Κύκλοι προσκείμενοι στον κ. Αλογο- 
, .,ούφη τόνιζαν ότι δεν του προτάθηκε

κάποια άλλη κυβερνητική θέση από τον 
πρωθυπουργό, ενώ διέψευδαν κάποιες 
πληροφορίες ότι του είχε προταθεί η με
τάβασή του στο υπουργείο Εθνικής Άμυ
νας. Επιπροσθέτους σημείωναν πως δεν 
υπάρχει για τον κ. Αλογοσκούφη κάποια 
πρόταση για ανάληψη θέσης στην Ε.Ε. ή 
σε κάποιο διεθνή οργανισμό, και υπο
γράμμιζαν πως παραμένει «στρατιώτης» 
της παράταξης.

Ωστόσο, αν και δεν έχει επισήμως 
διατυπωθεί το παραμικρό, ο κ. Αλογο- 
σκούφης, που αποτέλεσε έναν από τους 
σημαντικότερους, αν όχι το σημαντικό
τερο, συνοδοιπόρο του κ. Καραμανλή 
την τελευταία πενταετία, φέρεται ιδιαί
τερα πικραμένος από τον τρόπο με τον 
οποίο έληξε η θητεία του στο υπουργείο 
Οικονομίας.

Νακλείσειτις «ανοικτές πληγές» στον 
αγροτικό τομέα και να περιορίσει τη δι
αρροή ψήφων επιχειρεί ο πρωθυπουργός 
με την τοποθέτηση του κ. Σ. Χατζηγάκη 
στην ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης. Ο μέχρι χθες υπουργός Δι
καιοσύνης επιστρέφει στο υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης μετά από 16 χρόνια 
σε μια δύσκολη περίοδο, όπου όλοι οι 
δείκτες της αγροτικής οικονομίας ακο
λουθούν καθοδική πορεία, ενώ από η ς 
12 Ιανουάριου ξεκινά νέος κύκλος αγρο
τικών κινητοποιήσεων. Δεν είναι λίγοι 
αυτοί που περιμένουν με ιδιαίτερη περι
έργεια να δουν το πώς θα χειριστεί τα α
νοικτά «μέτωπα» με τους αγρότες, έχο
ντας στον μυαλό τους η ς κινητοποιήσεις 
της περιόδου 2000, στη διάρκεια των ο
ποίων στήριξε τα αιτήματά τους. Είχε 
μάλιστα κάνει αισθητή την παρουσία του 
από τη θέση οδηγού τρακτέρ σε μπλόκο 
σιην εθνική οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης, 
θέλοντας να δείξει όη υποστηρίζει τα 
αιτήματα των τ τών.
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Σημαντική 
αναβάθμιση 
Κ. Χατζηδάκη

Με την ιδιωτικοποίηση της 
Ολυμπιακής που εξακολουθεί 
να παραμένει ένα από τα «φλέ
γοντα ζητήματα» της κυβέρνη
σης θα ασχοληθούν πλέον δύο 
υπουργοί. Ο λόγος για τον απερ
χόμενο υπουργό Μεταφορών - 
Επικοινωνιών κ. Κ. Χατζηδάκη 
που σύμφωνα με πληροφορίες 
θα εξακολουθεί ν α ... εποπτεύει 
τον διαγωνισμό ιδιωτικοποίη
σης, αλλά και τον νέο κ. Ε. Στυ- 
λιανίδη, ο οποίος φάνηκε χολω- 
μένος για τη μετακίνησή του στο 
υπουργείο Μεταφορών. Συγκε
κριμένα, με τα δύο μεγάλα στοι
χήματα της απελευθέρωσης της 
αγοράς ενέργειας και της αντι
μετώπισης της ακρίβειας, τα ο
ποία έχασε ο Χρ. Φώλιας και ό
πως φαίνεται «πλήρωσε» με την 
απομάκρυνσή του από την κυ
βέρνηση, έρχεται από σήμερα α
ντιμέτωπος ο Κ. Χατζηδάκης.
Ο «τεχνοκράτης» υπουργός κα
λείται από την πρώτη ημέρα να 
δώσει το «στίγμα» του, καθώς θα 
πρέπει να διαχειριστεί το ζήτη
μα της επάρκειας φυσικού αερί
ου, σε μία περίοδο που όπως εί
ναι γνωστό έχει διακοπεί η πα
ροχή ρωσικού αερίου σης περισ
σότερες ευρωπαϊκές χώρες. 
Ταυτόχρονα, θα πρέπει να προ
ωθήσει τις συμφωνίες που είχαν 
δρομολογηθεί από τους προκα- 
τόχους του για τις μεγάλες ενερ
γειακές διασυνδέσεις, τους αγω
γούς μεταφοράς αερίου Αζερ
μπαϊτζάν - Τουρκίας - Ελλάδας - 
Ιταλίας και South Stream, κα
θώς και την υλοποίηση του πε
τρελαιαγωγού Μπουργκάς - 
Αλεξανδρούπολης, έργα που 
μοιάζουν να απειλούνται ή να 
καθυστερούν από τη διεθνή οι
κονομική κρίση, παρά τις περί 
του αντιθέτου διαβεβαιώσεις.
Το άλλο μεγάλο «αγκάθι» της ε
νεργειακής πολιτικής λέγεται α
πελευθέρωση της αγοράς ηλε
κτρικής ενέργειας και ΔΕΗ, έ
νας τομέας στον οποίο η κυβέρ
νηση έχει χρεωθεί με την κατάρ
ρευση των οικονομικών αποτε
λεσμάτων της ΔΕΗ και την απο
τυχία των στόχων που έχουν θέ
σει οι Βρυξέλλες, όσον αφορά 
στην απελευθέρωση.
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Το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού φαίνεται να 
ξεφεύγει για δεύτερη διαδοχική χρονιά άνω του 3% του ΑΕΠ, 
επισείοντος τον κίνδυνο της επιτήρησης για την οικονομία.·

ΕΓΓΥΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σιο 5,5% του 
ΑΕΠ έφιαοε το 
έλλειμμα του 2008

ΤΗ Σ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΑΡΛΑΠΑΝΟΥ 
Κ Α Ι ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΔΗ

Στα επίπεδα του 3,5% του ΑΕΠ 
φαίνεται ότι κλείνει το έλλειμμα 
του κρατικού προϋπολογισμού για 

το 2008, ανοίγοντας τυπικά για την Ελλά
δα την πόρτα της κοινοτικής επιτήρησης, 
ενδεχόμενο που ελπίζει να αποφύγει η 
κυβέρνηση με δεδομένη την αρνητική 
συγκυρία στο σύνολο της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα στοιχεία 
για το «κλείσιμο» του 2008 είναι απογοη- 
τευτικά καθώς από όσα έχει στη διάθεσή 
του το οικονομικό επιτελείο μέχρι σήμερα, 
το έλλειμμα φαίνεται να ξεφεύγει για 
δεύτερη διαδοχική χρονιά άνω του 3% 
του ΑΕΠ.

Ανώτερα στελέχη του οικονομικού 
επιτελείου της κυβέρνησης ευελπιστούν 
πάντως πως τα χειρότερα της επιτήρησης 
θα αποφευχθούν με δεδομένο ότι πολλές 
και μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες αντι
μετωπίζουν δημοσιονομικά προβλήματα 
εν μέσω πρωτοφανούς διεθνούς κρίσης:

ΕΛΠΙΔΕΣ »  «Εάν δεν υπήρχε αυτή η 
συγκυρία, η επιτήρηση ήταν σίγουρη» 
σχολιάζουν χαρακτηριστικά και εκτιμούν 
πως οι όποιες αποφάσεις για το θέμα της 
επιτήρησης είναι πλέον θέμα πολιτικών 
αποφάσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ε
νωσης, θέμα για το οποίο αναμένεται

Ελπίδες για το οικονομικό επιτελείο
από το γεγονός ότι πολλές χώρες της ΕΕ ιιφίστανται τις 
συνέπειες της διεθνούς αρνητικής οικονομικής συγκυρίας

σειρά διαβουλεύσεων με της ελληνικής 
πλευράς με τις κοινοτικές αρχές στο επό
μενο διάστημα. Ιδιαίτερα κρίσιμο για τις 
εξελίξεις θεωρείται το πρώτο τρίμηνο του 
2009 καθώς:

Ο Στις 19 Ιανουάριου η Κομισιόν δη
μοσιοποιεί τις προβλέψεις της για τις ευ
ρωπαϊκές οικονομίες, και αναμένεται να 
αναθεωρήσει επί τα χείρω τις εκτιμήσεις 
της για τις περισσότερες ευρωπαϊκές οι-

κονομίες, συμπεριλαμβανομένης της 
ελληνικής. Ιδιαίτερη σημασία θα έχουν οι 
συστάσεις που θα απευθύνει στην ελληνι
κή κυβέρνηση αλλά και η εκτίμηση που 
θα κάνει για την πορεία του ελλείμματος, 
όχι μόνο πέρσι, αλλά κυρίως για τη φεττνή 
χρονιά.

© Προς τα τέλη Φεβρουάριου, αρχές 
Μαρτίου αναμένεται να δημοσιοποιηθεί 
η γνώμη της Κομισιόν επί του επικαιρο- 
ποιημένου Προγράμματος Σταθερότητας 
και Ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας 
το οποίο αναμένεται, εκτός και εάν κάτι 
αλλάξει με τις τελευταίες πολιτικές εξελί
ξεις, να φθάσει στις κοινοτικές αρχές το 
έως τις 15 Ιανουάριου.

Το πιθανότερο είναι να περιλαμβάνει 
τρία σενάρια, ένα βασικό κατά τις επιταγές 
του προϋπολογισμού και δύο εναλλακτι
κά, το ένα δυσμενέστερο από το άλλο. Δεν 
αποκλείεται μάλιστα στο χειρότερο σενά
ριο ο ρυθμός ανάπτυξης να κινείται στην 
περιοχή του 1,5% και το έλλειμμα στο όριο 
του 3%.

© Εντός του πρώτου τριμήνου θα 
κοινοποιηθούν προς τη Eurostat τα ορι- 
σπκά στοιχεία για το «κλείσιμο» του ελ
λείμματος το 2009, και η Ευρωπαϊκή 
Στατιστική Υπηρεσία αναμένεται να απο- 
φανθεί για το περσινό έλλειμμα σπς' αρχές 
της άνοιξης.

ΜΕΓΕΘΗ »  Πρέπει να σημειωθεί ότι το 
2007, κατόπιν παρέμβασης της Eurostat 

το έλλειμμα αναθεωρήθηκε στο 
3,5%, ένα δέκατο υψηλότερα 
από την αναθεωρημένη εκτίμη
ση του υπουργείου Οικονομίας 
για έλλειμμα 3,4%. Πέρσι οι 
δυσκολίες στην επίτευξη του 
αναθεωρημένου στόχου που 

είχε τεθεί για έλλειμμα 2,5%, όπως όλα 
δείχνουν αποδείχθηκαν ανυπέρβλητες 
με αποτέλεσμα τον εκτροχιασμό του ελ
λείμματος άνω του 3% για μία ακόμη 
χρονιά. Αιτία είναι όχι μόνο η υστέρηση 
των εσόδων αλλά και η αδυναμία ελέγχου 
των δαπανών του Δημοσίου, όπως έγινε 
προφανές και σας μεγάλες υπερβάσεις 
που κατέγραψε το περσινό δανειακό 
πρόγραμ ου Δημοσίου.

Η Γερμανία 
σε καλύτερη θέση
από τις άλλες 
οικονομίες

Γενική εκτίμηση
■  Μεγάλα 

■  προβλήματα
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FT: Η Ελλάδα αδύναμος κρίκος της Ευρωζώνης
> Σήμα κινδύνου για την ανταγωνιστικό

τητα της ελληνικής οικονομίας εκπέμπει η 
Κομισιόν σε απόρρητη έκθεσή της προς 
τους υπουργούς Οικονομικών της Ευρωζώ
νης, απόσπασμα της οποίας εξασφάλισε 
κατ’ αποκλεισπκότητα η γερμανική έκδοση 
των ΡΓ. Δραματική χαρακτηρίζει η Κομι
σιόν την απώλεια ανταγωνιστικότητας και 
την αύξηση του ελλείμματος τρεχουοών συ
ναλλαγών στην Ελλάδα και στην Πορτογα
λία, δηλώνοντας ταυτόχρονα «ανήσυχη» 
και για την πτώση της ανταγωνιστικότητας 
σε Γαλλία και Ιταλία. Ο πίνακας που συνο
δεύει τη μελέτη δείχνει εμφανώς την Ελλά
δα ως τον «αδύναμο» κρίκο της Ευρωζώ
νης. «Οι συνεχιζόμενες αποκλίσεις στην α
νταγωνιστικότητα μεταξύ των κρατών- 
μελών σε τιμές και κόστος, σε συνδυασμό με 
την άνοδο του ελλείμματος τρεχουοών συ
ναλλαγών σε ορισμένες χώρες αποτελούν 
σοβαρή αιτία ανησυχιών», συμπεραίνει η 
έκθεση. Σύμφωνα με την 12σέλιδη έκθεση 
με τίτλο «Ερευνα για την Εξέλιξη της Αντα
γωνιστικότητας στην Ευρωζώνη», μια από 
τις βασικές αιτίες για τις αποκλίσεις είναι οι 
«εθνικές» οικονομικές πολιτικές που ακο
λουθούν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, παρά 
τις αρχές του Συμφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης. Ο επίτροπος επί Νομισματικών 
Θεμάτων Χοακίν Αλμούνια επισημαίνει την 
ανάγκη για αυστηρότερο συντονισμό όσον 
αφορά τις αποφάσεις επί θεμάτων οικονομι
κής πολιτικής. Ιδιαίτερα ανησυχητικό θεω
ρείται το ότι η Γερμανία είναι η μοναδική 
«μεγάλη» οικονομί ωρίς προβλήματα.
«Σε αντιδιαστολή μ. α υπόλοιπα ευρωπαϊ

κά κράτη, η Γ ερμανία είναι σήμερα πιο α- 
νταγωνισπκή απ’ ό,τι σπς αρχές της δεκαε
τίας του ‘90», αναφέρεται στην έκθεση. Στην 
ίδια ομάδα με τις χώρες που έχουν καλές ε
πιδόσεις κατατάσσονται η Ολλανδία, η Φιν
λανδία, το Λουξεμβούργο και η Αυστρία. 
Στον αντίποδα βρίσκονται οι υπόλοιπες «με
γάλες» οικονομίες της Ευρωζώνης, η Γαλ
λία, η Ιταλία και η Ισπανία, μαζί με τα μικρό
τερα κράτη-μέλη. Για τη Γ αλλία η έκθεση α
ναφέρει πως εξαιτίας των χαμηλότερων ε
πενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυξη η χώρα 
ανπμετωπίζει «δυσκολίες έναντι άλλων οι
κονομιών με πιο ανταγωνιστικούς εξαγωγι- 
κούς κλάδους». Για την Ιταλία επισημαίνε- 
ται ότι ενώ στο παρελθόν οι εξαγωγείς της 
ήταν σε θέση να ανταγωνιστούν αναπτυσσό
μενες χώρες, τώρα έχουν χάσει «σημαντικό 
έδαφος». Αυτές οι αποκλίσεις στην ανταγω
νιστικότητα, μεταφράζονται σε σημαντικές 
αποκλίσεις και στην πραγματική αγοραστι
κή αξία του ενιαίου νομίσματος, με την «ο
μάδα της Γερμανίας» να βρίσκεται σε καλύ
τερη θέση όσον αφορά το κόστος δανείων 
και ημών αγαθών σε σχέση με την προβλη
ματική «ομάδα της Ισπανίας».
Οι παραπάνω εξελίξεις είναι σημαντικές, 
γράφουν οι ΡΓ, καθώς στηρίζουν τους πολι- 
ηκούς που επιδιώκουν την υποτίμηση του 
ευρώ ένανπ του δολαρίου ή του κινεζικού 
γιουάν. Στόχος της απόρρητης έρευνας της 
Κομισιόν είναι τα τεθούν προς συζήτηση οι 
επισημάνσεις των Βρυξελλών στο ΕοοΕίη 
της 19ης Ιανουάριου και να επισημανθούν 
οι πολιτικές που θα πρέπει να υιοθετηθούν.
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