
Δύο δισ. κοστίζουν 
τα πρόσφατα μέτρα
Ανησυχεί την Κομισιόν η εξαγγελία προσλήψεων
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Τα 2 δισ. ευρώ ή 0,8% του ΑΕΠ προσεγγί
ζει το κόστοε των παροχών και των προ
σλήψεων στο Δημόσιο που ανακοίνωσε 
τιε τελευταίεε ημέρεε η κυβέρνηση, ενι- 
σχύονταε τιε εκτιμήσειε ότι η ελληνική 
οικονομία επηρεάζεται πλέον καθοριστι
κά από τα εκλογικά σενάρια.
Αγρότες. Το κόστοε των μέτρων για την ε
νίσχυση των αγροτών ανέρχεται σε 500 ε- 
κατ. ευρώ και η κυβέρνηση υποστηρίζει 
ότι δεν θα επηρεάσει τον κρατικό προϋ
πολογισμό, επειδή θα δοθούν μέσω του 
ΕΛΓΑ και τηε Αγροτικήε Τράπεζαε. Πρό
κειται για μια διαβεβαίωση που δεν έχει 
κανένα αντίκρισμα ούτε για τιε αγορέε ού
τε για την Κομισιόν. Στον προϋπολογισμό 
έχουν εγγραιρεί πιστώσειε 450 εκατ. ευρώ 
για το 2009 που θα διατεθούν για αποζη- 
μιώσειε πραγματικών ζημιών του αγροτι
κού τομέα. Για να δώσει τιε έκτακτεε ενι- 
σχύσειε, ο ΕΛΓΑ θα δανειστεί και αφού α
νήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα το 
δάνειο θα εγγράφει στο χρέοε τηε γενικήε 
κυβέρνησηε και ωε δαπάνη θα επιβαρύ
νει το έλλειμμα τηε γενικήε κυβέρνησηε, 
των δημοσιονομικών μεγεθών, δηλαδή, 
αυτό που παρακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επι
τροπή. Στα 500 εκατ. ευρώ θα πρέπει να 
προστεθούν άλλα 120 εκατ. ευρώ από επι
στροφή ΦΠΑ που θα μειώσουν αντίστοιχα 
τα έσοδα του προϋπολογισμού.
Επίδομα θέρμανσης. Το κόστοε του ανέρ
χεται σε 236 εκατ. ευρώ και θα χρηματο
δοτηθεί από το Ταμείο κατά τηε Φτώχειαε 
για το οποίο έχουν εγγράφει στον προϋ
πολογισμό συνολικέε πιστώσειε ύψουε 
350 εκατ. ευρώ.
Αγονες γραμμές. Σε 90 εκατ. ευρώ υπολο
γίζεται κόστοε για την επιδότηση των ά
γονων γραμμών τηε ακτοπλοΐαε, που θα ε
πιβαρύνουν το έλλειμμα του κρατικού 
προϋπολογισμού.
Προσλήψεις στο Δημόσιο. Σε 500 εκατ.

ευρώ υπολογίζει το Γενικό Λογιστήριο του 
Κράτουε τη δαπάνη για την επιδότηση 
πρόσληψηε ανέργων στον στενό και τον 
ευρύτερο δημόσιο τομέα. Η δαπάνη προ- 
βλέπεται ότι θα καλυφθεί από τον Λογα
ριασμό για την Απασχόληση και την 
Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ) που 
χρηματοδοτείται από εισφορέε των εργο
δοτών και των εργαζόμενων.

Η πρόσληψη 4.000 επαγγελματιών οπλι
τών θα κοστίσει στα δημόσια ταμεία 84 ε
κατ. ευρώ ετησίωε, ενώ η δαπάνη για τουε 
5.000 νέουε νοσηλευτέε που συμφώνη
σαν οι υπουργοί Οικονομίαε και Υγείαε 
κατά την πρόσφατη συνάντησή τουε θα 
αυξήσει τιε δημόσιεε δαπάνεε κατά 105 ε
κατ. ευρώ.
Ενίσχυση ανέργων. Η κυβέρνηση έχει ε
ξαγγείλει ότι θα διαθέσει 1.000 ευρώ ωε έ
κτακτη ενίσχυση στουε ανέργουε και μά
λιστα είτε είναι εγγεγραμμένοι στον 
ΟΑΕΔ είτε όχι. Εάν υλοποιηθεί το μέτρο, 
θα επιβαρύνει το έλλειμμα με 398 εκατ. 
ευρώ.

Με τιε εξαγγελίεε αυτέε, η κυβέρνηση 
στέλνει ακριβώε το αντίθετο μήνυμα από 
αυτό που περιμένουν οι αγορέε και συνι- 
στούν όλοι οι διεθνείε οργανισμοί, από τη 
S&P που υποβάθμισε πρόσφατα την ελλη
νική οικονομία, έωε την Κομισιόν που θα 
τη θέσει σε καθεστώε επιτήρησηε στιε 18 
Φεβρουάριου. Δεν είναι τόσο το δημοσιο
νομικό κόστοε που προβληματίζει όσο το 
γεγονόε ότι κατ’ αρχάε ένα μεγάλο μέροε 
τηε δαπάνηε αφορά σε προσλήψειε στον 
δημόσιο τομέα. Στιε Βρυξέλλεε και την 
Φρανκφούρτη άκουσαν με έκπληξη ότι ε
ξαγγέλλονται προσλήψειε τη στιγμή που 
πυκνώνουν οι αναφορέε στον διεθνή Τύ
πο για τα δημοσιονομικά προβλήματα τηε 
χώραε και την αύξηση του κόστουε του 
δανεισμού. Επιπλέον, ανησυχία προκαλεί 
ότι οι εξαγγελίεε παροχών δεν συνοδεύο
νται από ρητέε δεσμεύσειε για προώθηση 
διαρθρωτικών αλλαγών.


