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Μετά την τελευταία εκτίναξή τους η Ελλάδα πρέπει να καταβάλει πανάκριβο
τίμημα για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους για μεγάλο διάστημα

Τα ακριβά σπρεντ ήρθαν για να μείνουν
Έ λλειμ μ α  και χρέος απειλούν να τινάζουν στον αέρα την οικονομία

που αναλογεί για το 2011, μετά τον Ιούνιο.«Θα ισοδυναμεί με μίση στάση πληρωμών και η χώρα θα το πληρώσει ακόμη περισσότερο στις αγορές», λένε οι κοινοτικοί, μολονότι οι εισηγητές της ιδέας υποστηρίζουν πως η ανάμειξη κάποιου τρίτου που θα αναλάβει το εγχείρημα -  το ΔΝΤ ή η Κομισιόν -  θα προσ- δώσει φερεγγυότητα κι επιπλέον η χώρα θα πάρει μια δανειακή ανάσα.
Πονοκέφαλοι. Τ ην ώρα, πάντως, που το χρέος από μόνο του κινδυνεύει να τινάξει την οικονομία στον αέρα, οι κοινοτικοί εμπειρογνώ μονες έχουν κι άλλους πονοκεφάλους με την Ελλάδα.Ο πρώτος αφορά το έλλειμμα του 2009 και την περίφημη αναθεώρηση των στοιχείων της Ν.Δ. από τη νυν κυβέρνηση όταν ανέλαβε -  και όλο τον σάλο περί αναξιόπιστων στοιχείων που παρέχει η Ελλάδα από το 2004 και μετά.Ή δη από τους πρώτους ελέγχους που είχε πραγματοποιήσει το μεικτό κλιμάκιο Κομισιόν - Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα - ΔΝΤ είχαν τεθεί ερωτηματικά για το ύψος του ελλείμματος του περασμένου έτους, που θεωρητικά βρίσκεται στο 12,7%, όπως είχαν γράψει και «ΤΑ ΝΕΑ». Τώρα, εν όψει της νέας άφιξης του κλιμακίου της τριμερούς παρακολούθησης, το οικονομικό επιτελείο έχει ενημερωθεί από τις Βρυξέλλες πως πράγματι τα στοιχεία δείχνουν μια διόγκωση του ελλείμματος το 2009 κατά μία τουλάχιστον ποσοστιαία μονάδα -  ενώ στις Βρυξέλες

Ζαν-Κλοντ Τρισέ. Ο κεντρικός 
τραπεζίτης της Ευρώπης 
«προσεύχεται» για την 
επιτυχία του Προγράμματος 
Σταθερότητας της Ελλάδας

επιμένουν ότι μπορεί να είναι και 1,5% περισσότερο.
Η ύφεση. Ο τρίτος παράγοντας που ρίχνει έξω το Πρόγραμμα είναι ίσως και ο πιο τραγικός -  η ύφεση. Στις Βρυξέλλες παραδέχονται· ευθέως ότι η αρνητική · , :  ανάπτυξη 2% που προβλέπουν λίγο - πολύ οι ίδιοι και ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος κ. Προβόπουλος είναι πλέον ένα «υπεραισιόδοξο» σενάριο. Και ότι κατά πάσα πιθανότητα η ανάπτυξη το 2010 θα προσεγγίσει τ ο -4% που , .προβλέπουν και οι αναλυτές.Μάλιστα, κοινοτικός που μετέχει στην παρακολούθηση της Ελλάδας έλεγε με μεγάλη δόση σκεπτικισμού πως «όλοι ζήτησαν από την Ελλάδα να γίνει Ιρλανδία και να πάρει τα αντίστοιχα μέτρα. Το έκανε. Κανείς όμως δεν κοιτά πού είναι σήμερα οι Ιρλανδοί: με ύφεση 7,7%, με ανεργία πάνω από 15% που στους νεοεισ ερχόμ ενους π λησιά ζει το 32% και ο κόσμος φεύγει κατά χιλιάδες να πάει μετανάστης, όπως έκανε ο προπάππος του, για την Αμερική και την Αυστραλία».

Μετά την τελευταία εκτίναξη των σπρεντ, ισχυ
ρό προβάλλει πλέον το ενδεχόμενο η Ελλάδα να 
πρέπει να καταβάλει πανάκριβο τίμημα για την 
εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους της όχι για 
διάστημα δύο ή τριών μηνών, αλλά πολύ περισ
σότερο, λένε στις Βρυξέλλες.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:
ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥΣ την περίπτωση αυτή, όμως, ούτε ο στόχος για περιορισμό του ελλείμματος κατά 4% το 2010 μπορεί να επιτευχθεί ούτε βέβαια να μειωθεί το έλλειμμα στο 3% στο τέλος του 2012. Μάλιστα, το περιοδικό «Εκόνομιστ» έσπευσε να προβλέψει πως το 3% δεν μπορεί να επιτευχθεί νωρίτερα από το 2014 και ότι μέχρι τότε το χρέος θα έχει φτάσει το 150% του ΑΕΠ.Παρ’ όλα αυτά, οι κοινοτικοί αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό κάποιες σκέψεις παραγόντων του οικονομικού επ ιτελείου -  στις οποίες ανατίθεται σφόδρα και ο πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Ε μ π ε ι ρ ο γ ν ω μ ό ν ω ν  (ΣΟΕ) Γιώργος Ζαννιάς -  να προχωρήσει η Ελλάδα σε μερική αναδιάρθρωση του χρέους της, δηλαδή, του υπολοίπου που πρέπει να αποπληρώσει μετά τον Μάιο και του συνόλου

Στις Βρυξέλλες 
πιστεύουν πως το 

έλλειμμα του 2009 
δεν είναι 12,7% 
αλλά 1% -1,5% 

μεγαλύτερο

ΤΟΝ ΖΗΤΕΙ ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ Ο ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Απολογισμόδ υπουργών για θέματα αδιαφάνειαδ και διαφθοράδ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ
gpapachristos@dolnet.gr

Π ρωθυπουργική επιστολή έλαβαν πριν από δύο ημέρες όλοι οι υπουργοί της κυβέρνησης. Ο Γιώργος Παπανδρέου τούς ζητεί να συντάξουν το αργότερο έως τις 19 Απριλίου υπόμνημα στο οποίο θα αναφέρουν αναλυτικά ποιες πρωτοβουλίες έχουν πάρει για τον περιορισμό της αδιαφάνειας και της διαφθοράς στον τομέα της αρμοδιότητάς τους και παράλληλα ποιες ενέργειες έχουν αναλάβει προς την κατεύθυνση της εξυπηρέτησης του πολίτη.Η επιστολή Παπανδρέου προς τους υπουργούς επιβεβαιώνει αφενός την επιθυμία του Πρωθυπουργού για στροφή στην καθημερινότητα, αλλά και τη διαπιστωμένη «χαλάρωση» στη λειτουργία κάποιων υπουργείων μετά τα αποτελέσματα
Ο Γ. Παπανδρέου θα εντείνει τις δημόσιες 
παρεμβάσεις του μετά τις γιορτές του Πά
σχα, με στόχο να ανατρέψει τον εφησυχα
σμό που ακολούθησε την απόφαση της 
25ης Μαρτίου

του Συμβουλίου Κορυφής στις Βρυξέλλες. Μάλιστα, το Μαξίμου έχει διαπιστώσει ότι ο πανηγυρικός τόνος που δόθηκε είχε αρνητικές επιπτώσεις στη γενικότερη προσπάθεια που καταβάλλεται. Ανάλυση των μετρήσεων που έχει στη διάθεσή του το πρωθυπουργικό γραφείο φανερώνει ότι οι θριαμβικές δηλώσεις των κυβερνητικών στελεχών μετά την απόφαση της περασμένης εβδομάδας, σε συνδυασμό με τα αισθήματα ανακούφισης που προκάλεσε αυτή στον ελληνικό λαό, είχαν ως αποτέλεσμα να προκύψουν οι πρώτες ενδείξεις εφησυχασμού ότι όλα τέλειωσαν και πως η κρίση ήταν παροδική.Ο Γ. Παπανδρέου, που θα εντείνει τις δημόσιες παρεμβάσεις του τις ημέρες μετά τις γιορτές του Πάσχα με στόχο να ανατρέψει αυτόν τον εφησυχασμό και να επαναφέρει την κοινωνία στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν πριν από τις 25 Μαρτίου, θεωρεί σύμφωνα με έγκυρη κυβερνητική πηγή «καταστροφική» αυτή τη λογική.
Πονοκέφαλος τα σπρεντ. οΠρωθυπουργός, που αντιμετωπίζει με πολύ σκεπτικισμό την εκτόξευση των σπρεντ τις τελευταίες ημέρες, έχει πειστεί (και θέλει να το περάσει στην κοινωνία) ότι η αποκλιμάκωση των επιτοκίων θα γίνει μόνο μέσα από την πιστή τήρηση των δεσμεύσεων του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης.Ο Πρωθυπουργός έχει λάβει τις τελευταίες ημέρες

διαβεβαιώσεις, τόσο από τον υπουργό Οικονομικών Γιώργο Παπακωνσταντίνου, όσο και από τον υφυπουργό Φίλιππο Σαχινίδη, ότι στον κρατικό κορβανά έχει αρχίσει και εισρέει ζεστό χρήμα από τις έκτακτες φορολογίες που επιβλήθηκαν στις αρχές Μαρτίου -  στα καύσιμα, τα ποτά, τα τσιγάρα -  αλλά και από τις περικοπές στους μισθούς και τα επιδόματα των δημοσίων υπαλλήλων.
0 περιορισμός του Δημοσίου. Ωστόσο,αυτό για το οποίο καίγεται η κυβέρνηση είναι να αποδείξει ότι έχει λάβει σοβαρά υπόψη της τις υποδείξεις για την κατάργηση, τη συγχώνευση και τον περιορισμό των περίπου 200 οργανισμών του Δημοσίου. Το θέμα είναι σε πρώτη προτεραιότητα από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος μάλιστα έχει αναθέσει την υλοποίηση του σχεδίου στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Θεόδωρο Πάγκαλο. Στόχος, πάντα κατά τους συνεργάτες του Πρωθυπουργού, είναι το «λιγότερο κράτος» και βεβαίως η εισροή ζεστού χρήματος στα δημόσια ταμεία. Οι ιδιωτικοποιήσεις θα προχωρήσουν «έναντι οιουδήποτε κόστους», ανέφεραν σχετικά οι συγκεκριμένες πηγές, που θεωρείται ότι με όσα υποστηρίζουν απεικονίζουν και τις απόψεις του Πρωθυπουργού.Το πακέτο ολοκληρώνεται με τις μεγάλες θεσμικές αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση, με το σχέδιο «Καλλικράτης» να έχει την πρωτοκαθεδρία.
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Το «πόιντ σύστεμ» Πάγκαλου
Οι επιδόσεις τους στην υλοποίηση του Προγράμματος Σταθερότητας σύμφωνα

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΒΟΥΛΑ ΚΕΧΑΓΙΑ

Υπουργεία με επιδόσεις πολλών ταχυτήτων έχει 
η κυβέρνηση Παπανδρέου -  αν και η κρίση α
φορά αποκλειστικά τα υπουργεία που 
εμπλέκονται στο Πρόγραμμα Σταθερότητας. 
Μόνο δύο -  το Οικονομικών (Παπακωνσταντί
νου) και το Εσωτερικών (Ραγκούσης) -  έχουν 
κατορθώσει να κινούνται σε μεγάλο βαθμό ε
ντός των χρονοδιαγραμμάτων.Τ ο υπουργείο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας (Κατσέλη) έχει χτυπήσει κόκκινο στις καθυστερήσεις, ενώ κάποια άλλα υπουργεία όπως για παράδειγμα το Εργασίας (Λοβέρδος), το Π αιδείας (Διαμαντοπούλου) και το Υγείας (Ξενο- γιαννακοπούλου) κινούνται εντός ορίων, ωστόσο δεν έχουν παρουσιάσει ακόμη αξιοσημείωτο νομοθετικό έργο. Επίσης το υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Μπιρμπίλη) δεν έχει θετικό πρόσημο στο έργο του, αφού μέχρι στιγμής έχει τροποποιήσει μία υπουργική απόφαση χωρίς να έχει ολοκληρώσει τη νομοθεσία για την προστασία των δασών. Ομοίως για το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Μπατζελή) εκκρεμεί ο νόμος για τη θέσπιση του Μητρώου Αγροτών, ενώ στο σύνολό τους τα υπουργεία «εγκαλούνται» διότι δεν έχουν υποβάλει τις εισηγήσεις τους για τις συγχωνεύσεις φορέων και κρατικών οργανισμών.Συνολικά στο κόκκινο βρίσκονται είκοσι δράσεις του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης της κυβέρνησης, π ε ρ ι λ α μ β α -  νομένων νομ οσχ εδ ίων  και υπουργικών αποφάσεων για το πρώτο τ ρ ί μ η ν ο  του 2010 που παρουσιάζουν καθυστέρηση στην υλοποίησή τους. Τα στοιχεία αυτά προ

κύπτουν από το «βαθμολόγιο» της αντι- προεδρίας της κυβέρνησης, έναν ογκώδη τόμο που εξέδωσε στις 30/3 και διένειμε στους υπουργούς που συμμετέχουν στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Ω στόσο, όπως ανέφεραν κύκλοι της αντι- προεδρίας, μέσα σε τρεις μέρες από την ημέρα διανομής του τόμου αρκετά υπουργεία ανέβασαν ταχύτητες με αποτέλεσμα να έχει διαφοροποιηθεί η βαθμολογία τους αισθητά. Παρ’ όλα αυτά, βάσει του τελευταίου ελέγχου του κ. Πάγκαλου, τα δύο πιο παραγωγικά υπουργεία είναι τα Οικονομικών και Εσωτερικών. Το υπουργείο Οικονομικών έχει ολοκληρώσει μέσα στις προθεσμίες συνολικά 16 δράσεις, ωστόσο έχει βγει εκτός χρονοδιαγραμμάτων σε άλλες 12 δράσεις. Επίσης, το υπουργείο των Εσωτερικών κινείται εντός ορίων σε 8 δράσεις και έχει άλλες 2 δράσεις στο κόκκινο.Την ίδια ώρα το υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εμφανίζει 4 δράσεις στο κόκκινο, δηλαδή έχει υπερβεί τα χρονικά περιθώρια και μία δράση εντός χρονοδιαγραμμάτων. Το υπουργείο Παιδείας έχει ένα νομοσχέδιο εκτός χρονικού πλαισίου και το υπουργείο Περιβάλλοντος ένα νομοσχέδιο εντός ορίων και ένα εκτός χρονοδιαγράμματος. Επίσης το υπουργείο Εργασίας παρουσιάζει καθυστέρηση σε μία δράση, ωστόσο σε ό,τι αφορά το Ασφαλιστικό κινείται εντός χρονοδιαγραμμάτων, αφού η συγκεκριμένη κυβερνητική δράση χρωματίζεται με λευκές σκιάσεις. Το υπουργείο Υγείας, αν και δεν εμφανίζει κάποια ολοκληρωμένη νομοθετική πρωτοβουλία, κινείται εντός χρονοδιαγραμμάτων σε συνολικά 7 δράσεις. Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εμφανίζει μία δράση εκτός ορίων, ενώ για τα νομοσχέδια στα οποία εμπλέκονται σχεδόν όλα τα υπουργεία καταγράφονται τέσσερις καθυστερήσεις και έξι έγκαιρες κυβερνητικές παρεμβάσεις.Είναι χαρακτηριστικό πως ο πρώτος τόμος υλοποίησης των δράσεων του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης ουσιαστικά περιλαμβάνει ένα μεγάλο κομμάτι του κυβερνητικού έργου και καταδεικνύει την ολιγωρία που έχουν επιδεί- ξει κάποια υπουργεία στην υλοποίηση των στόχων για το πρώτο τρίμηνο του 2010. Τα στοιχεία θα επικαιροποιούνται ανά 15νθήμερο και τα αποτελέσματα θα χρωματίζονται με κόκκινες, πράσινες ή λευκές σκιάσεις αναλόγως με την πρόοδο του κάθε έργου. Επομένως, το επόμενο δελτίο... θυέλλης θα εκδοθεί στις 15 Απριλίου.
Αυστηρός. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός ζήτησε από τον κ. Πάγκαλο να τον ενημερώνει λεπτομερώς για την κινητικότητα των υπουργείων και μάλιστα εξαιτίας της εικόνας που σχημάησε, ότι δηλαδή ορισμένα υπουργεία έχουν μείνει πίσω, εμφανίστηκε ιδιαίτερα αυστηρός στην συνεδρίαση του άτυπου Υπουργικού Συμβουλίου την Τρίτη ζητώντας από τον καθένα υπουργό χωριστά να του εξηγήσει με λεπτομέρειες ποιες είναι οι προτεραιότητές του και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους.

Στο πράσινο ι
Δράσεις του Προγράμματος Σταθερότητας 
και Ανάπτυξης εντός χρονικών ορίων

■ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ για την ανε
ξαρτησία της Στατιστικής Υ
πηρεσίας (σχέδιο νόμου Οι
κονομικών)______________

■ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ή εκτέ
λεση προϋπολογισμού___

■ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ κονδυλίων
προϋπολογισμού σε μηνιαία 
βάση (υπουργική απόφαση 
Οικονομικών)____________

■ ΥΠΟΒΟΛΗ εκθέσεων εκτέ
λεσης του προϋπολογισμού 
από κάθε υπουργείο σε μη
νιαία βάση (υπουργικές α
ποφάσεις Ο ικονομικών-υ- 
πουργεία)

κάλυψη κρίσιμων κενών θέ
σεων στους τομείς της υ
γείας, της εκπαίδευσης και 
της ασφάλειας (νομοθεσία, 
Οικονομικών-υηουργεία)

■ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ στο Διαδίκτυο 
όλων των αποφάσεων της 
κυβέρνησης που αφορούν 
δαπάνες (νομοθεσία, Εσω
τερικών)

■ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ στο Διαδίκτυο 
μηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης 
του προϋπολογισμού (υ
πουργική απόφαση Οικονο
μικών)______

■  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ μόνιμων διυ
πουργικών ομάδων εργασίας 
για προετοιμασία και παρα
κολούθηση εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού (υπουργι
κή απόφαση, Οικονομικών- 
υηουργεία)

■ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ αποθεματικού 
με τη θεσμοθέτηση όπως α
νώτατου ορίου 90% στη διά
θεση των πιστώσεων του προ
ϋπολογισμού (απόφαση υ- 
πουργείου Οικονομικών)

■ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ μισθολογι 
κών δαπανών και προσωπι
κού στο Δημόσιο

■  ΠΕΡΙΚΟΠΗ ποσοστού 10% 
στα επιδόματα του Δημοσί
ου (κεντρική διοίκηση, επι
δοτούμενα ΝΠΔΔ, OTA α’ 
βαθμού, μη εισηγμένες ΔΕΚΟ 
και ασφαλιστικά ταμεία) (νο
μοθεσία, Οικονομικών και υ
πουργεία)_______________

■  ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ κανόνα 5 προς 
1 στις συνταξιοδοτήσεις /προ
σλήψεις στο Δημόσιο (νο
μοθεσία Οικονομικών-Εσω- 
τερικών)________________

■ΑΝΑΣΤΟΛΗ προσλήψεων για 
το 2010 με εξαίρεση τις α
ναγκαίες προσλήψεις για την

■  ΜΕΙΩΣΗ συμβάσεων ορι
σμένου χρόνου έως το 1/3 
στους περισσότερους τομείς 
της κυβέρνησης (νομοθεσία, 
Οικονομικών-υηουργεία)

■  ΟΛΕΣ οι πρ,οσλήψεις στο
Δημόσιο θα γίνονται μέσω 
ΑΣΕΠ (νομοθεσία, Εσωτερι
κών) ___

■ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ μείωση κρατι
κών δαπανών

■ ΕΝΙΣΧΥΣΗ του ρόλου του 
πρώτου επιπέδου της Τοπι
κής Αυτοδιοίκησης και μεί
ωση του αριθμών των δή
μων από 1.034 σε 370 (νό
μος, Εσωτερικών)________

■  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ του δεύ
τερου βαθμού Τοπικής Αυ
τοδιοίκησης με αιρετές πε
ριφερειακές αρχές και μεί
ωση του αριθμού των οργα
νισμών από 76 σε 13, όσες 
δηλαδή οι σημερινές περι
φέρειες (νόμος, Εσωτερι
κών)

■  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 7 περιφερεια
κών γενικών διοικήσεων σε 
αντικατάσταση των σημερι
νών 13 περιφερειακών αρ- 
χών (νόμος, Εσωτερικών)

■  ΔΡΑΣΤΙΚΗ μείωση των νο
μικών προσώπων που ιδρύ
θηκαν από τους φορείς των 
τοπικών αρχών από 6.000 
σε 2.000 (νόμος, Εσωτερι
κών)

■ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ του προο
δευτικού φόρου επί της με
γάλης ακίνητης περιουσίας, 
των κληρονομιών και γονι
κών παροχών (νομοθεσία, 
Οικονομικών)________

■ ΑΥΞΗΣΗ του φόρου στα τσι- 
γάρα (νόμος, Οικονομικών)

■ ΑΥΞΗΣΗ του φόρου στα πο- 
τά (νόμος, Οικονομικών)

■ ΑΥΞΗΣΗ του φόρου στα 
καύσιμα (νόμος, οικονομι
κών)

■ ΘΕΣΠΙΣΗ ετήσιων στόχων 
για τις Εφορίες και αξιολό
γησή τους με βάση την α
πόδοση (υπουργική απόφα
ση, Οικονομικών)

■ ΡΥΘΜΙΣΗ επιχειρηματικών 
και επαγγελματικών οφειλών 
προς τα πιστωτικά ιδρύμα
τα, διατάξεις για την επε
ξεργασία δεδομένων οικο
νομικής συμπεριφοράς και 
άλλες διατάξεις (νομοθεσία 
Οικονομικών-Οικονομίας)

■ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ πρωτοβου 
λία για τη μετανάστευση (νο- 
μοθεσία, Εσωτερικών)

■  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ υφιστάμε 
νης νομοθεσίας αδειοδότη- 
σης σταθμών ηλεκτροπα
ραγωγής (υπουργική από
φαση, Περιβάλλοντος, Ε
νέργεια ς και Κλιματικής 
Αλλαγής)


