
Ο νέοβ «οδικόβ χάρτη5»

Μετά ία Πάσχα η λυπητερή0  Πρωθυπουργόν ανακοίνωσε όπ ία μέτρα ίων 26 δια  ευρώ για ίο 2012-15 θα εξειδικευθουν μειά ιν  γιορτέςκαι τα κενά να καλυφθούν με ανακύκλωση του υφιστάμενου προσωπικού. Εν τω μεταξύ, στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι το 2011 θα συνεχιστεί η προσπάθεια μείωσης του ελλείμματος, ενώ ανέφερε ότι δημι- ουργείται ένα κράτος που θα μπορεί να χρηματοδοτείται με τις δικές του δυνάμεις, και επιτέθηκε σε όσους ει- σηγούνται δήθεν άλλους δρόμους: «Ο δρόμος που ελαφρά τη καρδία προ-
Γιώργοδ: «Ακόμα κι αν 
σήμερα με ένα μαγικό ραβδί 
ιο χρέοδ μηδενιζόιαν αλλά 
δεν άλλαζε ιίποια σιη χώρα 
μα$, θα ήιαν θέμα ελάχιστων 
ειών να δημιουργηθεί 
και πάλι. Το χρέο$ δεν 
γεννήθηκε από μόνο ίου. 
Ξοδεύουμε περισσότερο 
απ’ ό,π έχουμε»

τείνουν κάποιοι είναι ο δρόμος της πτώχευσης (...), θέλει κόπο, χρόνο και υπομονή αυτή η πορεία και σύγκρουση με όσους δεν θέλουν να αλλάξει τίποτα».Και πρόσθεσε με έμφαση: «Ακόμα κι αν σήμερα με ένα μαγικό ραβδί το χρέος μηδενιζόταν αλλά δεν άλλαζε τίποτα στη χώρα μας, θα ήταν θέμα ελάχιστων ετών να δημιουργηθεί πάλι τεράστιο χρέος».Υποστήριξε ακόμη ότι «το χρέος δεν γεννήθηκε από μόνο του. Ξοδεύουμε περισσότερο απ' ό,τι έχουμε. Το χρέος θ' αντιμετωπιστεί όταν θ' αλλάξουμε τις πολιτικές που μας έφεραν έως εδώ».Για άλλη μία φορά ο κ. Παπανδρέου εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη συνέχεια: «Μπορούμε να τα καταφέρουμε (...), δίνουμε τη μάχη παρά τα εμπόδια από εκείνους που δεν θέλουν να αλλάξει τίποτα στη χώρα μας (...), στη λογική της φυγομαχίας απαντάμε "αλλαγές και αποφάσεις τώρα”».Οξύτατη ήταν η αντίδραση της Ν.Δ. στην ομιλία του Πρωθυπουργού. «Φοβήθηκε να πει ποια είναι τα νέα, επώ- δυνα μέτρα που σχεδιάζει και μετέθεσε την ανακοίνωσή τους για μετά το Πάσχα. Δεν είναι τυχαίο που επέλεξε την επέτειο της βύθισης του "Τιτανικού” γι’ αυτήν τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Προφανώς αισθάνεται ότι η κυβέρνησή του βυθίζεται...», σχολίασε ο εκπρόσωπος του κόμματος Γιάννης Μιχελάκης.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ

Μ ία είδηση, δύο διαψεύσεις και αρκετή γκρίνια για τις αποκρατικοποιήσεις σημάδεψαν την πολυαναμενόμενη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, στη διάρκεια του οποίου ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου παρουσίασε τον «οδικό χάρτη» για την πορεία της χώρας τα επόμενα χρόνια. Πάντως φρόντισε να κάνει σαφές ότι η οικονομική κατάσταση παραμένει πολύ δύσκολη. Μιλώντας στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ το απόγευμα, είπε ότι «συγκεκριμένη
Εντονη διάψευση 
για εκλογέ$ αλλά και 
για αναδιάρθρωση -  Γκρίνια 
για ικ  αποκρατικοποιήσειημερομηνία εξόδου από την κρίση δεν υπάρχει» και πως «είναι στο χέρι όλων μας αν αυτό θα είναι νωρίτερα ή αργότερα».Η είδηση που έδωσε ο κ. Παπανδρέου είναι ότι τα μέτρα τα οποία θα αποφέρουν 26 δισ. ευρώ το διάστημα 2012- 15 (το περίφημο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα σταθερότητας) θα εξειδικευτούν το επόμενο διάστημα, και πάντως μετά το Πάσχα, ώστε το πρόγραμμα να κατατεθεί στη Βουλή, στο πλαίσιο του χρονοδιαγράμματος, δηλαδή ώς τις 15 Μαΐου.Οι διαψεύσεις αφορούν δύο σκέλη: *Το ένα είναι οι πρόωρες εκλογές. Οπως δήλωσε ο κ. Παπανδρέου, η κυβέρνηση θα ολοκληρώσει το έργο της και θα κριθεί από αυτό στο τέλος] της θητείας της. I*Το δεύτερο αφορά την αναδιάρθρωί ση. Οπως σημείωσε χαρακτηριστώ κά, το πρόβλημα (της χώρας) θα λυΙ θεί σε βάθος όχι αν αναδιαρθρώσοι^ με το χρέος αλλά όταν αναδιαρθρφ- σουμε τη χώρα.Η πολύωρη συζήτηση πάντως που άνοιξε με ομιλία του Πρωθυπουργού χαρακτηρίστηκε από σημαντικές πα-

Σε τέσσερις πυλώνες ίο εθνικό σχέδιο
Στην ομ ιλ ία  του ο Πρωθυπουργοί Γιώργο$ 
Παπανδρέου, παρουσιάζονταε το εθνικό σχέδιο για 
την έξοδο ms xiiipas από την κρίση, ανέφερε ότι αυτό 
στηρίζεται σε τέσσεριε πυλώνεδ. Tous ακόλουθουδ.
■ Το δημοσιονομικό νοικοκύρεμα
■ Το Δημόσιο u>s εργαλείο στην υπηρεσία του πολίτη
■ Την ανάπτυξη
■ Το αποτελεσματικό κοινωνικό κρότοδ

ΤΗΣ ΕΦΗΣ ΞΕΝΟΥ

ρεμβάσεις, αλλά και κόντρες υπουργών, ειδικά για τις αποκρατικοποιήσεις κρίσιμων τομέων της ελληνικής οικονομίας. Η μεγάλη κόντρα έγινε στον τομέα της ενέργειας, με κορυφαίους υπουργούς να αντιδρούν στην πλήρη αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ αλλά και της ΕΥΔΑΠ. Οπως έγινε γνωστό, αντέδρασαν ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Χρήστος Παπουτσής, η υπουργός Εργασίας Λούκα Κατσέλη και η αναπληρώτρια υπουργός Εξωτερικών Μαριλίζα Ξενογιαν- νακοπούλου, οι οποίοι ζήτησαν να διατηρήσει το ελληνικό Δημόσιο τον στρατηγικό έλεγχο επί κρίσιμων ΔΕ- ΚΟ, σε αντίθεση με την προτεινό- μενη διατήρηση του ελέγχου μόνο του 34% σε ΔΕΗ και ΕΥΔΑΠ. Ειδικά για το θέμα της ΕΥΔΑΠ, ο Πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου αντέδρασε έντονα όταν ο Χρ. Παπουτσής χαρακτήρισε στρατηγικό λάθος να δοθεί η διαχείριση των νερών σε τρίτους. «Πού το είδες αυτό, δεν υπάρχει πουθενά», φέρεται να είπε ο κ. Παπανδρέου, ο οποίος σημείωσε επίσης ότι τίποτα δεν ξεπουλιέται και πως το Δημόσιο διατηρεί τον έλεγχο στις ΔΕΚΟ. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, ο υπουργός Εθνικής Αμυνας Ευάγγελος Βενιζέλος άφησε σαφείς αιχμές για τον τρόπο που η κυβέρνηση χειρίστηκε τα θέματα της οικονομίας ώς τώρα, υποστήριξε ότι πρέπει εκείνη να αναλάβει την πρωτοβουλία των κινήσεων και σημείωσε με έμφαση «πρέπει να πούμε την αλήθεια στους πολίτες»...Η  υπουργός Εργασίας Λούκα Κατσέλη αμφισβήτησε βασικές παραδοχές της ο ικ ο νο μ ικ ή ς π ο λιτικής, όπως, για παράδειγμα, ότι η ύφεση το 2011 θα είναι 3%. «Θα είναι πολύ πάνω, θα ξεπεράσει το 4%, και είναι λάθος να

υποστηρίζουμε οτιδήποτε διαφορετικό», σημείωσε.Η υπουργός Παιδείας Αννα Διαμαντο- πούλου ζήτησε οι εξαγγελίες, για να γίνουν αποδεκτές από τους πολίτες, να έχουν ένα στοιχείο αυτοκριτικής για το τι δεν πήγε καλά κατά τον σχεδίασμά και την εκτέλεση των προηγούμενων μέτρων, όπως, για παράδειγμα, γιατί η οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με τέτοια ύφεση.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Σκανδαλίδης υποστήριξε ότι εκείνο που χρειάζεται η χώρα τώρα δεν είναι ένα μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής στρατηγικής μόνο, αλλά ένα ευρύτερο πρόγραμμα ανασυγκρότησης της χώρας που να ενσωματώνεται σε δομές ανάπτυξης και θεσμών, και κάλεσε τον Πρωθυπουργό να πάρει μια κουδού- να και με τις αποφάσεις του να ση- μάνει συναγερμό.Ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Λοβέρ- δος υποστήριξε ότι μετά την παρουσίαση από τον κ. Παπανδρέου του «οδικού χάρτη» έγινε μια επανεκκίνηση του κυβερνητικού έργου, που είναι και πολιτική επανεκκίνηση, και πρόσθεσε ότι τώρα το μπαλάκι είναι στην αντιπολίτευση. Ο  κ. Λοβέρδος δήλωσε ότι διαφωνεί με την αναλογία 1 προσλαμβανόμενος προς 5 απο- χωρούντες από το Δημόσιο και ζήτησε να επιβληθεί πλήρης απαγόρευση προσλήψεων



Ο vÊos « s rns»

Ερχονται αυξήσει σιι$ ΔΕΚΟ, μειώσει στα κοινωνικά επιδόματαΤο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα έχει δίχιυ προστασίας μόνο για τα χαμηλά εισοδήματα

ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΕΣΜαχαίρι με εισοδηματικά κριτήρια
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΙΝΤΙΚΑΚΗΣ

Χ οντρ ό  μ α χ α ίρ ι σε φοροα- 
παλλαγέ$ και cpôpous υπέρ τρί
των βάζει η κυβέρνηση, με στό
χο να εξοικονομήσει την περίο
δο 201 2-2015 ποσό γύρω στα 
2 δισ. ευρώ ή 0,9% του ΑΕΠ. 
Το υπουργείο Οικονομικών επα
νεξετάζει από μηδενική βάση tis 
980 φοροαπαλλαγέε, οι οποί- 
es κοστίζουν στον προϋπολο
γισμό πλέον των 5 δισ. ευρώ 
ετησίωε, όπωε και tous περίπου 
300 cpôpous υπέρ τρίτων. Το μα
χαίρι θα ισχύσει για εισοδήμα
τα πάνω από κάποιο όριο, το 
οποίο σύμφωνα με tis πληρο
φ ο ρ ώ  εξετάζεται να είναι τα
60.000- 70 .000  ευρώ. 
Αλλωστε, ôncos δήλωσε πρό
σφατα και ο υπουργόβ Ο ικο 
νομικών Γ. Παπακωνσταντίνου, 
«δεν μπορεί Kànoios που έχει
6 0 .0 0 0 - 7 0 .0 0 0  ευρώ ε ισ ό 
δημα να έχει t is  ¡Sies φοροα- 
παλλαγέβ με κάποιον που έχει
20.000- 30.000 ευρώ. Εγώ θέ
λω να αυξήσω tis φοροαπαλλα- 
yks σε αυτόν που έχει χαμηλά 
και va tis μειώσω στον άλλον, 
που έχει υψηλά εισοδήματα».

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ. Ανάμεσα cjtis 
φοροαπαλλαγέ5 που αφορούν 
νοικοκυριά, συγκαταλέγονται 
αυτέβ που αφορούν tis δαπά- 
νε$ για ασφάλιστρα zocms, θα
νάτου και uysias, αμοιβέ$ δικη
γόρων και γιατρών, νοσήλια, τό- 
kous δανείου, αγορά nponns κα
το ικώ , δωρεέ5, εγκαταστάσει$ 
εξοικονόμηση5 ενέργεια5, ενοί
κια, φροντιστήρια και ιδιαίτερα 
μαθήματα. Μ ία σειρά από άλ- 
Aes φοροαπαλλαγέ5 ισχύουν 
και για tis επιχειρήσει. 
Μαχαίρι θα πέσει και otous πε
ρίπου 300 cpôpous υπέρ τρίτων 
που επιβαρύνουν tis τιμέε αγα
θών και υπηρεσιών, με στόχο 
τον περιορισμό ή και την κατάρ
γηση ορισμένων από outoùs που 
θεωρείται ότι είναι άδικοι και 
έχουν αρνητικό αντίκτυπο για 
την ανταγωνιστικότητα.
Το σχέδιο κατάργηση5 και περι- 
Konâs των φοροαπαλλαγών και 
των φόρων υπέρ τρίτων θα είναι 
έτοιμο μέχρι το TéAos Ιουνίου.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Ν έες περικοπ ές δαπανών, κοινωνικών παροχών και φοροαπαλλαγών, που θα αγγίξουν λίγο ώς πολύ όλα τα κοινω νικά στρώματα, με ένα δίχτυ προστασίας μόνο για τα χαμηλά εισοδήματα, περιλαμβάνει το Μ εσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής, που ανακοίνω σε χθες ο υπουργός Ο ικ ο νομικών Γ. Παπακωνσταντίνου. Α ν και το Πρόγραμμα δεν περιέχει συγκεκριμένα μέτρα αλλά μόνο θεματικές κατηγορίες, φωτογραφίζει επώδυνες παρεμβάσεις, όπως π.χ. περικοπές επικουρικών συντάξεων, κατάργηση κοινω νικών επιδομάτων και αυξήσεις τιμολογίων ΔΕΚΟ.Ο ι φοροαπαλλαγές θα χορηγούνται πλέον μόνο για εισοδήματα κάτω των 60-70.000 ευρώ.Η απουσία συγκεκριμένων μέτρων ερμηνεύθηκε χθες από εκπροσώπους της ελληνικής αγοράς ως έλ

λειψη αποφασιστικότητας, αλλά η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι τα συγκεκριμένα μέτρα θα κατατεθούν στις 15 Μ άίου, αφού οριστι- κοποιηθούν.Ω ς γνωστόν, έχει προηγηθεί αντιπαράθεση μεταξύ των μελών της κυβέρνησης για το περιεχόμενο των μέτρων, ενώ η τρόικα από την πλευρά της έχει προβάλει ενστά

σεις, θεωρώντας μη ρεαλιστικές κάποιες από τις προβλέψεις του Προγράμματος. Κυρίως αμφισβητεί τη δυνατότητα είσπραξης 3 δισ. ευρώ από την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής.Το πρόγραμμα είνα ι συνολικού ύψους 26 δισ. ευρώ, έκτων οποίων τα 3 δισ. ευρώ αφορούν το 2011. Δεν διευκρινίζεται ποια είναι τα

μέτρα που θα τεθούν σε εφαρμογή από φέτος, ενώ υπάρχει επίσης ένα ποσό 2 δισ. ευρώ που δεν διευκρινίζεται από πού θα περικο- πεί. Συνολικά, από τα 23 δισ. ευρώ της περιόδου 2012-2015 τα 9 υπολογίζεται ότι θα προέλθουν από την πλευρά των εσόδων και τα 14 από την πλευρά των δαπανών. Τα κυριότερα από τα μέτρα του Π ρογ ρά μ μα τος ε ί ν α ι  τ α  εξής:■ Κ α θ ιε ρώ νεται η δυνατότητα μερικής απασχόλησης στο Δημόσιο και η  δυνατότητα άδειας άνευ αποδοχών για εργασία εκτός δημοσίου.■ Μειώνεται ο αριθμός των συμ- βασιούχων τουλάχιστον 10% κατ’ έτος, ενώ διατηρείται ο κανόνας του 1 προς 5 στις προσλήψεις.■ Μ ειώ νοντα ι οι υπ ερω ρίες, οι αμειβόμενες επιτροπές και οι κε

νές οργανικές θέσεις και θέσεις ευθύνης.■ Καταργήσεις και συγχωνεύσεις σχολείων, ΑΕΙ, ΤΕΙ, εφοριών, τελωνείων, αστυνομικών τμημάτων, πρεσβειών, προξενείων, γραφείων τύπου κ.λπ., αλλά και μειώσεις στρατοπέδων.■ Νέα σχέδια αναδιάρθρωσης ΔΕΚΟ (μεταξύ άλλων για ΕΡΤ, ΕΑΒ).■ Εξορθολογισμός πμολογίων ΔΕΚΟ.■ Εξορθολογισμός κοινωνικών επιδομάτων (π.χ. ΕΚΑΣ, επίδομα ανεργίας κ.ά.) και εισαγωγή εισοδηματικών κριτηρίων για τη χορήγησή τους. Επίσης, στόχευση προνοια- κών επιδομάτων.■ Κατάργηση φορολογικών εκπτώσεων και επαναξιολόγηση των απαλλαγών σε έμμεσους και άμεσους φόρους. Εφαρμογή κοινωνικών κριτηρίων στο ύψος των απαλλαγών και εκπτώσεων. Επανεξέταση των φόρων υπέρ τρίτων.■ Κοινοί εισπρακτικοί μηχανισμοί στο φορολογικό και στο ασφαλισο κό σύστημα.

Δεν διευκρινίζεται ποια είναι ια μέτρα 
που θα τεθούν σε εφαρμογή από φέτοΒ, ενώ 
υπάρχει επίσπ5 ένα ποσό 2 δισ. ευρώ που 
δεν έγινε γνωστό από πού θα περικοπεί



Ανιιδράσει? ΓΣΕΕ- εμπόρων σιο εθνικό σχέδιο
«ΚΑΝΕΝΑ εθνικό σχέδιο δεν μπορεί να έχει πιθανότητες επιτυχίας -  και πολύ περισσότερο να έχει εθνική και κοινωνική στήριξη -  αν συνεχιστεί η άνιση κατανομή των βαρών, η επιβάρυνση των μισθωτών και συνταξιούχων, ενώ οι υπεύθυνοι, οι έχοντες και κατέχοντες, εξακολουθούν να πίνουν "στην υγειά των κορόιδων”».Αυτό δήλωσε χθες ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπου- λος σχολιάζοντας τις κυβερνητικές αποφάσεις. Αναφερόμε- νος στο Μνημόνιο, είπε ότι είναι «αναποτελεσματικός ο “στενός κορσές” του Μνημονίου και μόνο αν υπάρξει συνδυασμός του δημοσιονομικού εξορθο- λογισμού με πολιτικές που θα καταστήσουν το δημόσιο χρέος βιώσιμο και διαχειρίσιμο μπορεί να υπάρξει ελπίδα».Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου Βασίλης Κορκίδης επισημαίνει σε σχετική ανακοίνωσή της ότι «οι στρατηγικοί στόχοι του πλαισίου δεν είναι μόνο σχεδιασμός δημοσιονομικής προσαρμογής, αλλά κυρίως είναι η εφαρμογή ενός ακόμη σκληρού πακέτου μέτρων. Το ερώτημα είναι για πόσα χρόνια και πόσες επι- καιροποιήσεις του Μνημονίου μπορεί να αντέξει η ελληνική κοινωνία και η επιχειρηματικότητα και ποιος μικρομεσαί- ος επιχειρηματίας μπορεί να κάνει σήμερα κάποιο σχεδίασμά, έστω και μεσοπρόθεσμο».
ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΗ. Κόκκινη γραμμή αποτελεί για τη ΓΕΝΟΙΙ η διατήρηση του 51% της ΔΕΗ από το Δημόσιο, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το συνδικάτο. Σε επιστολή η ΠΑΣΚΕ ΓΕΝΟΠ, η συνδικαλιστική παράταξη του ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΗ, τάσσεται κατά οποιοσδήποτε μείωσης του ποσοστού του Δημοσίου κάτω από το 51%, δημοσιοποιώντας παράλληλα επιστολή που είχε στείλει στον πρόεδρο του κινήματος και Πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου από τις 4 Απριλίου.Στην ανακοίνωσή της, η παράταξη -  αφού επισημαίνει ότι «το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τη ΔΕΗ, αυτό με το οποίο απευθυνθήκαμε στον λαό, γράφει ότι τουλάχιστον το 51% των μετοχών της ΔΕΗ θα ανήκει στο Δημόσιο -  αναφέρει ότι «για εμάς υπάρχουν κόκκινες γραμμές. Εμείς ία μείνουμε συνεπείς σε αιπές».

240 αυτοκίνητα σε 45 ημέρες
...και οε απίστευτες τιμές!

Πριν από 125 χρόνια εφηύραμε το αυτοκίνητο και αλλάξαμε τον κόσμο. Φέτος γιορτάζουμε και προσφέρουμε 240 ολοκαίνουργια αυτοκίνητα σε απίστευτες τιμές, μόνο για λίγες ημέρες*. Αν ονειρεύεστε μια Mercedes-Benz, μην περιμένετε. Ελάτε τώρα στο Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Διανομέων Mercedes-Benz και κάντε τη δική σας! 
www.facebook.com/MercedesBenzGreece. Γραμμή εξυπηρέτησης πελατών 800 11 76000.•Ισχύει έως 31/5/2011Φέτος θα εκπλαγείτε με όσα θα κάνουμε για σας

Mercedes-Benz Financial

125/years of innovation Mercedes-Benz
TANEA π έ ρ α  α π ο  το χαρ τί
Εγκυρη ενημέρωση 
όλο το 24ωρο

Γράψτε μας τη γνώμη σας 
για όσα συμβαίνουν
Τα blogs 
των συντακτών

Η επικαιρότητα 
σε βίντεο και εικόνες

http://www.facebook.com/MercedesBenzGreece


14 ΤΑ ΝΕΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 16-17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011

O  v é o s  « o 5 i k 6 s  x á p m s »

Για την 5ετια  
υπάρχει δυνατότητα  

άντλησ η ί ¿s

50 δισ. ευρώ,
εκ των οποίων 10-15 δισ. ευρώ 

από εταιρείεε και υποδομές

25-35 δισ. ευρώ απο την 
αξιοποίηση δικαιωμάτων

και ακίνητων

Π Ο Υ ΜΠΑΙΝΕΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ

ΔΕΗ Λ α ρ κ ο
Μείωση συμμετοχής του
Δημοσίου στο 34% από 
51 % χωρίς να δοθεί το 
μάνατζμεντ
OTE

Πώληση
ΔΕΠΑ
Μείωση συμμετοχής του
Δημοσίου στο 34% από 
75% σήμερα

1 ΤΡΑΙΝΟΣΕ
Πώληση νέου πακέτου 
μετοχών στην Ντόιτσε 
Τέλεκομ από το 16% που 
έχει το Δημόσιο

■ Ε Υ Δ Α Π - ΕΥΑΘ

Ιδιωτικοποίηση
Λ ιμ ά ν ια
Σχήματα εκμετάλλευσης με
συμμετοχή του Δημοσίου 
και ιδιωτών. Σε ένα από τα 
σχήματα αυτά θα περάσουν 
τα λιμάνια της Αττικής και σε 
άλλα τα υπόλοιπα περιφε
ρειακά λιμάνια της χώρας

■ Α ερ ο δ ρ ό μ ια

Πώληση μεγάλου πακέτου
μετοχών σε ιδιώτες

ΕΛΤΑ
Είσοδοί στρατηγικού 
επενδυτή

Κ ρ α τ ικ α  Λ α χ ε ία
Μετοχοποίηση το 201 1
Ο Π Α Π

Εταιρείες εκμετάλλευσης με
τη συμμετοχή Δημοσίου και 
ιδιωτών

Πώληση το 201 2 

Κ α ζ ίν ο Α κ ίν η τα  Δ η μ ο σ ίο υ
Εταιρείες ειδικού σκοπού με
χαρτοφυλάκιο ακίνητα - 
φιλέτα του Δημοσίου στα 
οποία θα επενδύσουν 
ιδιωτικά κεφάλαια

Πώληση όλων των συμμετο
χών του Δημοσίου

Ιπ π όδρομο»
Αποκρατικοποίηση το 201 2Iróxos 15 δια από ία «ασημικά»Το Δημόσιο πουλάει OTE και Ο Π Α Π  και μειώνει ιη  συμμειοχή ίου σε Δ ΕΗ , ΕΥΔΑΠ , ΕΥΑΘ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑΑ ποχώ ρηση του Δ η μοσίου από OTE και ΟΠΑΠ και μείωση της συμμετοχής του σε ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ προβλέπει το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων που ανακοίνωσε χθες ο υπουργός Ο ικονομικώ ν Γιώργος Παπακωνσταντίνου.Τα σχέδια για την πώληση των «ασημικών», που αποτολμούν ρήξεις με τα μέχρι σήμερα δεδομένα του ΠΑ-
Το σχέδιο ιδιωηκοποιήσεων 
αποιολμά ρήξεΐ5 με ια μέχρι 
σήμερα δεδομένα 
ίου ΠΑΣΟΚ

ΣΟΚ αλλά σταματούν ένα βήμα πριν από την πλήρη αποχώρηση του κράτους από κρίσιμους τομείς όπως της ενέργειας και της ύδρευσης, εκτιμά- ται ότι θα αποφέρει έσοδα 15 δισ. ευρώ στην περίοδο 2011-2013. Επιπλέον, η κυβέρνηση θέτει ως στόχο τα 50 δισ. ευρώ συνολικά ώς το 2015 έτσι ώστε τα δημόσιο χρέος να μειωθεί κατά 20% του ΑΕΠ ώς το 2015. Αν επιτευχθεί ο στόχος αυτός, θα φέρει σημαντική ελάφρυνση, καθώς θα μειώσει την ετήσια δαπάνη

για τόκους κατά 3 δισ. ευρώ.0 ι σημαντικότερες κινήσεις, όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα που ανακοινώθηκε, είναι οι εξής:
1. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ■Μείωση της συμμετοχής του Δημοσίου στον OTE το 2011. Το πρόγραμμα δεν αναφέρει συγκεκριμένο ποσοστό, αλλά οι πληροφορίες μιλούν για πώληση 10% στην Deutsche Telekom, μειώνοντας έτσι τη συμμετοχή του Δημοσίου μόλις στο 6%. Επιπλέον 4% έχει το ΙΚΑ.■ Είσοδος στρατηγικού επενδυτή το 2012 στα Ελλη νικά Ταχυδρομεία. ■Επέκταση το 2011 των αδειών κινητής τηλεφωνίας.
2. ΕΝΕΡΓΕΙΑ■Μείωση του ποσοστού συμμετοχής του Δημοσίου στη ΔΕΗ από το 51% σήμερα ώς το 34% (δεσμευτική ισχυρή μειοψηφία) το 2012, διατηρώντας τον δημόσιο έλεγχο και μάνατζμεντ.■Μείωση της δημόσιας συμμετοχής στη ΔΕΠΑ στο 34% εντός του 2011 από το 65% σήμερα.■ Π λήρης πώ ληση της ΛΑΡΚΟ το 
2011.

3. ΥΔΡΕΥΣΗ■Προσέλκυση ιδιωτών επενδυτών

στην ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΑΘ. Οι υποδομές ύδρευσης θα παραμείνουν υπό δημόσιο έλεγχο, αλλά δεν διευκρινίζεται αν θα παραχωρηθεί και το μάνατζμεντ στις εταιρίες διαχείρισης.
4. ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝ ΙΔ ΙΑ■Πώληση του ΟΠΑΠ το 2012, αφού πρώτα επεκταθεί το 2011 η σύμβαση παραχώρησης για την αγορά τυχερών παιχνιδιών. Ο ΟΠΑΠ αναμένεται να ενδυναμωθεί μέσω της χρονικής επέκτασης των δικαιωμάτων του και μέσω της συμμετοχής του με άδειες στο στοίχημα στο Διαδίκτυο και στα τυχερά παιχνίδια.■ Μετοχοποίηση των κρατικών λαχείων το 2011.■ Αποκρατικοποίηση του ΟΔΙΕ το 
2012.■Μετοχοποίηση των κρατικών λαχείων το 2011■Πώληση της δημόσιας συμμετοχής στα καζίνα το 2011.■ Αδειες για τυχερά παιχνίδια και ηλεκτρονικό στοίχημα το 2011.
5. ΤΡΑΠΕΖΕΣ■Μείωση της συμμετοχής του δημοσίου στην ATE, αλλά διατήρηση της πλειοψηφίας του Δημοσίου. ■Μείωση της συμμετοχής του Δημοσίου στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ώς το 2013.

■Πώληση του εμπορικού τμήματος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων το 2012 μετά τον διαχωρισμό του από τις παρακαταθήκες.
6. ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ, Λ ΙΜ Α Ν ΙΑ■Επέκταση σύμβασης παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών το 2011.■Ιδιωτικοποίηση και των 29 περιφερειακών αεροδρομίων, με την εφαρμογή του μοντέλου των Σπάτων, δηλαδή, πολυμετοχικών εταιρειών με συμμετοχή του Δημοσίου. ■Σχήματα συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για το Αττικό Λιμενικό Σύστημα. ■Προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων για την αναβάθμιση των μαρινών.
7. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ■ Η λειτουργία της Εγνατίας Οδού και των Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων παραχωρείται σε ιδιωτικά επενδυτικά σχήματα ώς το τέλος του 2011. ■Τιτλοποίηση των εσόδων από τα διόδια μέσω εταιρείας ειδικού σκοπού. ■Αποκρατικοποίηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ το 2011 και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της ΓΑΙΟΣΕ.
8. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ■Καταγραφή και αξιολόγηση αξιο- ποιήσιμων ακινήτων.

■Δημιουργία Εθνικού Χαρτοφυλακίου Δημόσιας Τής με επιμέρους εξει- δικευμένα χαρτοφυλάκια σημαντικών ακινήτων.■Δημιουργία Εταιρειών Ειδικού Σκοπού με χαρτοφυλάκια ακινήτων, που θα προωθηθούν σε διεθνείς αγορές για να αντληθούν άμεσα σημαντικά έσοδα για το Ελληνικό Δημόσιο. ■Νομοθετούνται όροι αξιοποίησης της παραθεριστικής και τουριστικής κατοικίας.■Δίνονται όροι δόμησης και χωροταξίας σε επιλεγμένα ακίνητα του Δημοσίου για ταχύτερη αξιοποίηση μέσα από fast track.■Αμεση αξιοποίηση των ακινήτων του Ελληνικού Δημοσίου που κατέχουν η ΚΕΔ, η Εταιρεία Τουριστικών Ακινήτων και τα Ολυμπιακά Ακίνητα. Τα τελευταία και το Ελληνικό «γίνονται πηγή ελάφρυνσης ταυ φορολογούμενου».■Για τα ακίνητα προβλέπεται η πρόσληψη κοινοπραξιών για την καταγραφή και αξιολόγησή τους εντός του μηνός και σταδιακή παράδοση 4 χαρτοφυλακίων προς αξιοποίηση ξεκινώντας από τον Ιούνιο ώς τον Δεκέμβριο 2012.Προβλέπονται έσοδα 2-4 δισ. ευρώ τα 2011, 5,5-7,5 δισ. το 2012 και 4,5-5,5 δισ. το 2013. Συνολικά 12-17 δισ. στην τριετία.



Σχέδιο περαίωσης και για ία αυθαίρεταΔιάλογο με ιη  Δικαιοσύνη «για να τραβήξουμε μια κόκκινη γραμμή με ίο παρελθόν» ανήγγειλε ο Γιώργος
ΡΕΠΟΡΤΑΖ:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 
ΒΟΥΛΑ ΚΕΧΑΓΙΑ

Α νοιχτό αφήνει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο να υπάρξει ρύθμιση για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων. Σύμφωνα με διατύπωση που υπάρχει στον οδικό χάρτη που παρουσίασε χθες ο Πρωθυπουργός αλλά και με αναφορές του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, το επόμενο διάστημα η κυβέρνηση θα αρχίσει μεγάλο θεσμικό διάλογο με την κοινωνία, τους κοινωνικούς εταίρους και με τη Δικαιοσύνη «για να τραβήξουμε μια κόκκινη γραμμή σε σχέση με το παρελθόν στο θέμα της αυθαίρετης δόμησης». Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές δεν τίθεται θέμα νομιμοποίησης των αυθαιρέτων, διότι υπάρχουν νομικά κωλύματα, γι' αυτό και η κυβέρνηση επί της παρούσης εξετάζει τη δυνατότητα τακτοποίησης των αυθαιρέτων αφού όμως προηγηθεί διάλογος με
...αλλά «δεν ιίθειαι θέμα 
νομιμοποίησή, διόα 
υπάρχουν νομικό κωλύματα», 
έλεγαν στην κυβέρνηση

Η τ ε χ ν ο λ ο γ ί α  σ τ η ν  
υπηρεσία του Κ ινήματοε. 
Βουλευτέϊ του ΠΑΣΟΚ (σε 
πρώτο πλάνο ο υπουργόε 
Π εριφερειακήε Ανάπτυξηε 
Μ ιχ ά λ η ε  Χ ρυσ οχο ΐδηβ ) 
παρακολουθούν την ομιλία 
του Γιώργου Παπανδρέου στη 
διάρκεια τηε συνεδρίασηε τηβ 
Κοινοβουλευτικήε Ομάδαε 
που φ ιλοξενήθηκε αυτή τη 
φορά στη χάιτεκ αίθουσα τπ ϊ 
Ιπποκράτουί. Την ίδια στιγμή, 
μικρόε γερ α νο ί που φέρει 
υπερσύγχρονη ασύρματη 
κά μ ερ α  κ α τα γ ρ ά φ ε ι τα  
τεκταινόμενατη Δικαιοσύνη. Από την πλευρά της ωστόσο, η κυβέρνηση εξετάζει σχέδιο για τακτοποίηση των αυθαιρέτων προκειμένου να αντλήσει πόρους για τα ελλείμματα.Οπως έγινε γνωστό από έγκυρη πηγή, η κυβέρνηση μελετά να προχωρήσει στην άμεση τακτοποίηση των περίπου 500.000 (ή κατ’ άλλους ενός εκατομμυρίου) αυθαίρετων χτισμάτων που υπάρχουν στη χώρα, όχι μόνο λόγω των ελλειμμάτων αλλά και σε μια προσπάθεια να τραβήξει μια «κόκκινη γραμμή» στο θέμα της αυθαίρετης δόμησης.Σύμφωνα με την ίδια πηγή, πολύ σύντομα -  ίσως και πριν από το Πάσχα -  θα αρχίσει εντατικός διάλογος με όλους τους ενδιαφερομένους φορείς, αλλά και με τη Δικαιοσύνη, ώστε το σχέδιο να πάρει τη μορφή οριστικής απόφασης και να ενταχθεί και αυτό στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015, το οποίο η κυβέρνηση οφείλει να καταθέσει στη Βουλή στα μέσα Μαΐου. Πάντως, παρά το πράσινο φως που έχει δώσει το Μέγαρο Μαξίμου στα συναρμόδια υπουργεία για τη νομιμοποίηση των αυθαιρέτων, παραμένουν αδιευκρίνιστες πολλές πτυχές του όλου εγχειρήματος, όπως για παράδειγμα:■ Το κόστος τακτοποίησης ενός αυθαιρέτου, πώς θα προκύπτει αυτός ο φόρος (αν θα είναι με βάση το εμβαδόν, τη χρήση του ακινήτου, την παλαιότητά του, το αν πρόκειται για πρώτη κατοικία ή παραθεριστι- κή κ.ά.), αν θα πρόκειται για εφάπαξ καταβολή ενός συγκεκριμένου ποσού ή για δόσεις.■ Τι θα γίνει με κραυγαλέες περιπτώσεις αυθαίρετων χτισμάτων (σε

αιγιαλούς, δάση κ. λπ.).■ Πώς θα ξεπεραστούν οι αντιρρήσεις του Ε' Τμήματος του Συμβουλίου της Επικράτειας το οποίο «ανθί- σταται» σθεναρά εδώ και πολλά χρόνια σε απόπειρες για νομιμοποίηση των αυθαιρέτων.Υποστηρίζεται βάσιμα ότι ο διάλογος με την ηγεσία της Δικαιοσύνης που θα αρχίσει, θα έχει και αυτή την παράμετρο, δηλαδή το πώς θα αρθούν οι αντιρρήσεις που προβάλλει το ΣτΕ, αλλά και ορισμένες ρυθμίσεις, κατ’ εφαρμογήν των συνταγματικών διατάξεων που απαγορεύουν τη δόμηση σε αναδασωτέες εκτάσεις κ.λπ. Στον διάλογο με τη Δικαιοσύνη θα καθοριστούν και οι μηχανισμοί ελέγχου της αυθαίρετης δόμησης, μετά την τακτοποίηση που θα επιχειρη- θεί. Στόχος είναι να υπάρξει αυστηρός έλεγχος για να αποτραπεί μια νέα γενιά αυθαιρέτων, μετά την πε- ραίωση. Για τον λόγο αυτό εξετάζεται ακόμη και η δημιουργία ειδικού σώματος ελεγκτών αυθαίρετης δόμησης, το οποίο θα είναι εξουσιοδοτημένο (και θα διαθέτει και τον κατάλληλο εξοπλισμό) για να προχωρεί σε άμεση κατεδάφιση αυθαιρέτων χτισμάτων αμέσως μόλις διαπιστώνεται η ύπαρξη τους.Πηγή του υπουργείου Οικονομικών η οποία ρωτήθηκε σχετικά με το πόσα χρήματα προσδοκά να συγκεντρώσει το Δημόσιο από την περαίωση των αυθαιρέτων, δήλωσε αδυναμία να προσδιορίσει το ύψος του ποσού, άφησε όμως να εννοηθεί ότι θα είναι πολύ μεγαλύτερο από το ποσό που προσδοκά η κυβέρνηση να συγκεντρώσει από την τακτοποίηση των ημιυπαίθριωνπου υπολογίζεται στο 1,3 δισ. ευρώ.

Γενικευμένη γκρίνια από ions βουλευτές
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΒΟΥΛΑ ΚΕΧΑΓΙΑ

ΣΦΥΡΟΚΟΠΗΜΑ στην κυβέρνηση για την αναποτελεσματικό- τητά της με ευθείες υποδείξεις γ ια ... ανασχηματισμό επιφύλαξαν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας μετά την παρουσίαση από τον Πρωθυπουργό του «οδικού χάρτη» για τη χώρα.Πάντως κανένας από τους βουλευτές της συμπολίτευσης δεν έδειξε πρόθυμος να καταψηφίσει το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής, ωστόσο οι περισσότεροι υποδήλωσαν ότι αμφισβητούν ευθέως την ικανότητα της κυβέρνησης να υλοποιήσει το συγκεκριμένο σχέδιο και μάλιστα με σαφές χρονοδιάγραμμα.Ο Γιώργος Φλωρίδης εντόπισε στην κυβέρνηση συνολική αδυναμία σχεδιασμού, αδυναμία σωστού μοιράσματος του κοινωνικού κόστους και έλλειψη αποτελεσματικότατος στην πολιτική της. Από την πλευρά του, ο Εκτωρ Να- σιώκας εκτίμησε ότι «χρειάζεται συμφωνημένη αναδιάρθρωση του χρέους τώρα, με "κούρεμα” χθες», καταγγέλλοντας το οικονομικό επιτελείο ότι «όχι μόνο απέτυχε στην πολιτική του, αλλά ευθύνεται για τις αστοχίες των τριών δισ. ευρώ της προηγούμενης χρονιάς». Ο Κώστας Σπηλιόπουλος εξάλλου είπε ότι «δεν έχουμε σαφές σχέδιο για την ανάπτυξη» και ζήτησε από τον Πρωθυπουργό να μεριμνήσει

ώστε «να ξεπεράσουμε την ανικανότητα, την αναποτελεσματικότητα, τα λάθη και τις παραλείψεις». Επίσης, ο Πάρης Κουκουλόπουλος είπε για την πολιτική που ακολουθείται ότι «έχει τον ίδιο σχεδίασμά με τη Δεξιά» και ότι η κυβέρνηση «οδηγεί τη ΔΕΗ σε απαξίωση, με αποτέλεσμα σε τρία χρόνια να γίνει ο νέος ΟΣΕ».Ο  πρώην πρόεδρος της Βουλής Απόστολος Κακλαμάνης άφησε υπαινιγμούς για τους κ.κ. Παπακωνσταντίνου και Ραγκούση λέγοντας ότι «κανένας δεν είναι αλάθητος και αναντικατάστατος και στην αφετηρία γίνονται πάντα λάθη. Το κράτος έχει γίνει χειρότερο από αυτό που μας παρέδωσε η Ν.Δ. Τιμώ αυτούς που έχουν το κράτος και την οικονομία. Αυτά τα δύο πρόσωπα βοήθησαν στη νίκη του ΠΑΣΟΚ, αλλά εκεί έχουν σημειωθεί τα σημαντικότερα λάθη». Εκ παραλλήλου η βουλευτής Μα-
Ο Γιώργος για 
τους υπουργούς

«Ολοι αξιολογούνται. Το 
κάνω όποτε χρειαστεί, είναι 
όμωε λάθοε αν νομίζετε ότι 
έναε ηγέτηε μπορεί να τα 
κάνει όλα. Πιστεύω στην 
ομαδική προσπάθεια»

ρία Θεοχάρη είπε ότι οι υπουργοί πρέπει να ανοίξουν τις πόρτες και τα αυτιά τους. Ο Χρήστος Μαγκούφης ζήτησε να αντιμετωπιστούν η ατιμωρησία και η υποκρισία, ενώ σ Παναγιώτης Κου- ρουμπλής είπε απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό ότι «χρειάζεται ένας γενικός ριζοσπαστικός ανασχηματισμός», καθώς «η κυβέρνηση δεν ακολουθεί τον δικό σας βηματισμό».Ομοίως ο Νίκος Σαλαγιάννης μίλησε για επικίνδυνες αρρυθμίες στη λειτουργία του κράτους και για αναποτελεσματικότητα και ζήτησε από τον Πρωθυπουργό «να φτιάξεις μια ομάδα μάχης».Από την πλευρά του ο Γιάννης Δρι- βελέγκας είπε ότι «η αναδιάρθρωση πρέπει να γίνει από τα υπουργεία» και ο Οδυσσέας Βουδούρης σχολίασε ότι ο ρυθμός λειτουργίας του κρατικού μηχανισμού δεν αλλάζει όπως θα έπρεπε να αλλάζει. Ο  Πυθαγόρας Βαρδίκος υποστήριξε ότι το opengov δεν έδωσε λύσεις και παρατήρησε ότι «χρειάζεται πιο πολύ ένας πρασινοφρουρός παρά ένα καλό βιογραφικό». Ο  Γιάννης Βούρος εξέφρασε τη δυσφορία του διότι από τον «οδικό χάρτη» λείπει μια σημαντική σελίδα, «αυτή του πολιτισμού», ενώ ο Ευτύχης Δαμιανάκης είπε ότι «υπάρχουν προβλήματα συντονισμού». Τέλος, η Σούλα Με- ρεντίτη καυτηρίασε τα κυβερνητικά στελέχη που «θέλουν απαξι- ωμένους τους βουλευτές».



Η Ελλάδα σε κρίση

Ολοι εναντίον της αναδιάρθρωσηςΚαμιά συζήιηση δεν θα μπορούσε ουιως ή άλλως να γίνει πριν ία ιεσι κοπώσεως ίων ιραπεζών ιον Ιούλιο
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ:
ΕΙΡΗΝΗ Δ. ΚΑΡΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Η  λέξη «αναδιάρθρωση» έχει καταστεί πλέον κεντρικό σημείο αναφοράς σε κάθε συζήτηση για την ελληνική οικονομία, τόσο στην Αθήνα όσο και στα διεθνή οικονομικά κέντρα. Στις Βρυξέλλες, ωστόσο, επιμένουν πως τέτοιο θέμα δεν υφίσταται, για τον απλούστατο λόγο ότι δεν συμφέρει κανέναν: ούτε την Κομισιόν ούτε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ούτε τις τράπεζες (ευρωπαϊκές και ελληνικές) ούτε το ΔΝΤ ούτε την Ουάσιγκτον. Μ όνοι κερδισμένοι σε αυτήν τη φάση από μια αναδιάρθρωση θα ήταν όσοι έχουν επεν-
Η κυβέρνηση διερευνά ιο δύσει σε c d s  
ενδεχόμενο επιμήκυνσή -κατατο κοι-~ ,  Γ  νως λεγομε-
σε επικοινωνία με νο, οι κερδο-
KCfflOlOUS motiotes σκόποι.Ο τελευταίος γύρος των συζητήσεων, όμως, έχει ως αφετηρία και πραγματικά γεγονότα, αλλά και απλά σενάρια επί χάρτου, όπως διαβεβαιώνουν στις Βρυξέλλες. Τα πραγματικά γεγονότα, όπως υποστηρίζουν στελέχη της Κομισιόν, είναι τα εξής:

1 Η ελληνική κυβέρνηση όντως βρίσκεται σε επικοινωνία με κάποιους από τους πιστωτές της, διερευ- νώντας το ενδεχόμενο μιας μερικής αναδιάρθρωσης, η οποία ωστόσο δεν θα εμπεριέχει «κούρεμα» (hair-cut) αλλά απλώς επιμήκυνση και ενδεχομένως μείωση του επιτοκίου. Οι πιστωτές αυτοί δεν είναι περισσότεροι από πέντε και δεν αντιπροσωπεύουν τον μεγάλο όγκο του δημόσιου χρέους της χώρας, ενώ δεν εμπλέκεται στις συζητήσεις κανένας θεσμικός διαμεσολαβητής, όπως η Κομισιόν ή ο προσωρινός Μηχανισμός Σταθερότητας (EFSF), που δεν διαθέτουν άλλωστε τέτοια αρμοδιότητα. Επιπλέον, κάθε αναδιάρθρωση που δεν προβλέπει «κούρεμα» δεν οδηγεί σε μείωση του βάρους του δημόσιου χρέους, αλλά μεταθέτει το πρόβλημα για αργότερα -  και άρα και σε άλλη κυβέρνηση.2 Καμία αναδιάρθρωση δημόσιου χρέους οποιοσδήποτε χώρας της ευρωζώνης δεν μπορεί να συζητηθεί προ του Ιουλίου, οπότε και θα διεξα- χθούν τα τεστ κοπώσεως των ευρωπαϊκών τραπεζών -  και τούτη τη φορά θα περιλαμβάνουν και την έκθεση κάθε τράπεζας σε ομόλογα. Σε περίπτωση αναδιάρθρωσης, πολλές τράπεζες -  κατά κύριο λόγο οι τράπεζες των γερμανικών κρατιδίων, των «λά- ντερ», και οι ελληνικές -  θα κινδύνευαν με χρεοκοπία.
3Η βιωσιμότητα ή μη του δημόσιου χρέους της Ελλάδας θα κριθεί από την έκθεση που θα συντάξει η τρόικα τον Ιούνιο, μετά την επίσκεψή της στην Αθήνα τον Μάιο. Στην έκθεση αυτή θα καταγράφονται τρία ή τέσσερα σενάρια για την εξέλιξή του, όπως και στην προηγούμενη. Με βά-

Ο Eupunaios εηίτροηο$ Ο ικονομ ικώ ν και Ν ομισματικώ ν Υποθέσεων Ο λ ι Ρεν (αρ ιστερά) συζητά με τον υπουργό Ο ικονομικώ ν Γιώργο 
Παπακωνσταντίνου (δεξιά ) στο συνέδριο του «Economist» που είχε γίνει στην Ελλάδα

&
Οχι Πούνκερ

Αβάσιμε5 χαρακτήρισε 
χθεε από την 
Ουάσιγκτον ο πρόεδροε 
του Γιούρογκρουπ 
Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ 
τιε φήμεβ για 
αναδιάρθρωση 
του χρέουβ τηβ 
Ελλάδαε λέγονταε 
χαρακτηριστικά 
ότι «αυτή δεν είναι 
επιλογή μαε»

ση αυτά τα σενάρια θα λειτουργήσουν όσοι λαμβάνουν τις αποφάσεις. Ωστόσο, όπως ήδη έχει διαρρεύσει, το μέ- γα πρόβλημα είναι η εκταμίευση της πέμπτης δόσης, καθώς με την έκθεση ο αρμόδιος επίτροπος Ολι Ρεν θα παραπέμπει την απόφαση στο Συμβούλιο Υπουργών και δεν θα προβαίνει ο ίδιος σε κάποια εισήγηση. Κι αυτό διότι θεωρεί πως με οικονομικούς όρους η δόση δεν θα έπρεπε να δοθεί -  διότι η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της -  αλλά επειδή υπάρχουν πολιτικές συνέπειες από μια τέτοια απόφαση πιστεύει πως η ευθύνη πρέπει να αναληφθεί από το Συμβούλιο.40  κ. Ρεν, μετά το άτυπο Γιούρο- γκρουπ στη Βουδαπέστη, υποχρεώθηκε να διαψεύσει ότι υπάρχει ζήτημα αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους, διότι -  όπως λένε συνεργάτες ταυ -  ο ελληνας υπουργός Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου έθεσε ο ίδιος το ζήτημα, με αποτέλεσμα να υπάρξουν φήμες και διαρροές επικίνδυνες για την ευρωζώνη. Τα στελέχη της Κομισιόν πιστεύ

ουν ότι όλη η συζήτηση περί αναδιάρθρωσης, τουλάχιστον εντός Ελλάδας, λειτουργεί αποπροσανατολιστικά από το πραγματικό πρόβλημα που είναι η υλοποίηση του προγράμματος -  και η οποία δεν πάει καθόλου καλά, ούτε στον τομέα των εσόδων ούτε στον τομέα των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.
ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ. Στις Βρυξέλλες επιμένουν να λένε ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται «με γνώμονα το συμφέρον της ευρωζώνης ως σύνολο, όχι μιας μεμονωμένης χώρας» -  και με αυτήν τη λογική δόθηκαν έως τώρα τόσα δισ. για τη διάσωση τριών τουλάχιστον χωρών.Υψηλόβαθμα στελέχη της Κομισιόν εκτιμούν ότι εφόσον συνεχιστεί η ίδια κατάσταση στην Ελλάδα, με το πρόγραμμα να μην υλοποιείται και τα φαινόμενα της παθογένειας να συνεχίζονται, κατά πάσα πιθανότητα η χώρα δεν θα μπορέσει να βγει για δανεισμό στις αγορές στις αρχές του 2012, οπότε και ήταν ο σχεδια- σμός. Τότε, θα προκόψουν δύο δεδο

μένα -  ή η Ενωση θα πρέπει να δώσει επιπλέον βοήθεια, ώστε η Ελλάδα να καλύψει τις δανειακές της υποχρεώσεις, ή η Ελλάδα να οδηγηθεί σε χρεοκοπία. Πάντως ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής του ΔΝΤ Τζον Λίπ- σκι σε συνέντευξή του που δημοσι- εύθηκε χθες στη γερμανική εφημερίδα «Frankfurter Allgemeine Zeitung» δήλωσε ότι «ένα δεύτερο πρόγραμμα για την Ελλάδα είναι πάντα πιθανό». Η επίσημη θέση της Γερμανίας εξακολουθεί να είναι πως δεν θέλει αναδιάρθρωση του χρέους της Ελλάδας. Υψηλόβαθμο στέλεχος της γερμανικής κυβέρνησης διέψευσε προχθές τυχόν αλλαγή στάσης του Βερολίνου στο θέμα αυτό, ενώ και ο γερμανός υπουργός Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε χθες παρενέβη λέγοντας ότι τα σχόλιά του ερμηνεύτηκαν «κάπως λανθασμένα». Ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε είχε πει σε συνέντευξή του στη «Die Welt» ότι μπορεί να απαιτηθούν «επιπρόσθετα μέτρα» για το μεγάλο χρέος της Ελλάδας, κάτι που οι αγορές ερμήνευσαν ως αναφορά σε πιθανή αναδιάρθρωση.



Τα σχόλια που έκανε για τυχόν ελληνική 
αναδιάρθρωση ερμηνεύτηκαν «κάπωε 
λανθασμένα», είπε από τη συνάντηση του ΔΝΤ 
στην Ουάσιγκτον ο υπουργοί Οικονομικών 
τη$ Γερμανίαί Β. Σόιμπλε (φωτογραφία)

Βλέπουν το τυρί αλλά όχι τη φάκαΗ  αναδιάρθρωση θα έχει καιασιροφικές συνέπειες, υποστηρίζουν οι ειδικοί
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Κ ατηγορηματικά αντίθετοι στην προοπτική αναδιάρθρωσης του χρέους της χώρας εμφανίζονται τραπεζικοί και ακαδημαϊκοί κύκλοι που διατηρούν σχέσεις με την κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα ήταν καταστροφικό. Συγκεκριμένα, διαμηνύουν ότι μια αναδιάρθρωση θα προκαλούσε κλυ- δωνισμό στις ελληνικές τράπεζες και τα ασφαλιστικά ταμεία, που έχουν επενδύσει σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου. Σε μια τέτοια περίπτωση, η κυβέρνηση θα ήταν υποχρεωμένη να στηρίξει τις τράπεζες και τα Ταμεία, εξανεμίζοντας και με το παραπάνω το όποιο όφελος. Από την άλλη πλευρά, αν δεν περιληφθούν οι ελληνικές τράπεζες και τα ασφαλιστικά ταμεία στην αναδιάρθρωση, όπως είναι το πιο πιθανό, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αυτή θα αφορά ένα ποσό χρέους το πολύ 100 δισ. ευρώ, το οποίο διακρατούν ξένες τράπεζες, Ταμεία και κερδοσκοπικοί οργανισμοί, στο σύνολο των περίπου 350 δισ. ευρώ, προσφέροντας μια πολύ μικρή ανάσα

έναντι ενός πολύ μεγάλου κινδύνου. Συγκεκριμένα, υποστηρίζουν οι ίδιοι κύκλοι, που έχουν διαμηνύσει την άποψή τους αυτή και στην κυβέρνηση, η ανακούφιση θα ήταν της τάξης του 10%, ενώ την ίδια ώρα η χώρα θα έχανε αξιοπιστία και θα κινδύνευε να αντιμετωπίσει περαιτέρω διαρροή καταθέσεων στο εξωτερικό και μην μπορέσει να βγει στις αγορές για δανεισμό.Για να μπορέσει να έχει πρόσβαση στις αγορές θα χρειαζόταν και πάλι να κάνει τεράστια προσπάθεια, όπως και τώρα, τονίζουν.Να σημειωθεί ότι η επιμήκυνση -  το «κούρεμα» δεν συζητείται καν -  δεν αλλάζει το ύψος του χρέους, επομένως η χώρα θα πρέπει ούτως ή άλλως να εφαρμόσει ένα μεγάλο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων και να μειώσει το έλλειμμα του προϋπολογισμού της. Επιπλέον, αν η επιμήκυνση γίνει σε εθελοντική βάση, όπως αναφέρεται, οι πιστωτές θα ζητήσουν αύξηση επιτοκίου, κάτι που συνεπάγεται τεράστιο κόστος σε δαπάνες τόκων. Επισημαίνεται ότι ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας Β. Σόιμπλε ξε-

«Κουρεμα» 
μετά ιο 2013
Μετά το 201 3, όταν 
θα τεθεί σε λειτουργία 
o v e o s  pnxaviopós 
στήριξηβ Tns Ευρωηαϊκήβ 
Evcoans, θα προβλέπεται 
υποχρεωτικό «κούρεμα» 
του xpéous που 
διακρατούν οι ιδιώτεβ 
προκειμένου να λάβει η 
χώρα στήριξη από αυτό

καθάρισε ότι εφόσον γίνει αναδιάρθρωση πριν από το 2013, αυτή θα πρέπει να είναι σε εθελοντική βάση. Μετά το 2013, όταν θα τεθεί σε λειτουργία ο νέος μηχανισμός στήριξης της Ευρωπαϊκής Ενωσης, θα προβλέπεται υποχρεωτικό «κούρεμα» του χρέους που διακρατούν οι ιδιώτες, προκειμένου να λάβει η χώρα στήριξη από αυτόν. Σύμφωνα με τους ίδιους κύκλους, οι πολιτικοί και οικονομικοί παράγοντες που υποστηρίζουν την αναδιάρθρωση στο εξωτερικό εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντά τους. Για τους έλληνες πολιτικούς όμως, που έχουν την ίδια άποψη, υποστηρίζουν ότι «πλανιόνται μεγάλη πλάνη», βλέποντας μόνο το μέρος της εικόνας που είναι το φαινομενικό όφελος και όχι το σύνολο.Ωστόσο, οι ίδιοι αναγνωρίζουν ότι η ιδέα της αναδιάρθρωσης επικρατεί μεταξύ των διεθνών οικονομικών παραγόντων, οι οποίοι ενώ μπορεί να πειστούν προς στιγμήν ότι δεν είναι προς το συμφέρον της χώρας, επιμένουν ότι θα γίνει καθώς διαπιστώνουν τις δυσκολίες με τις οποίες προχωρεί η εφαρμογή των μέτρων του Μνημονίου.

Το Καζίνο Λουτρακιού σε στέλνει διακοπές.
5 ημέρες δωρεάν διαμονή στη Μύκονο στη Σαντορίνη  
ή στη Σκιάθο με κάθε νέα εγγραφή για όλο τον Απρίλιο.

w w w .c a s i n o l o u t r a k i .g r
Ε ίσ ο δ ο ς  άνω τω ν 23 ε τώ ν .  Δ ια σ κ εδ ά σ τε  υ π εύ θ υ να .
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http://www.casinoloutraki.gr


0  ΑνιώνΐΉ Σαμαράς θα παρουσιάσει σπς αρχές Μαϊου την αναθεωρημένη πρόταση για έξοδο από ιην οικονομική κρίση
Αντεπίθεση με 
πακέτο παροχών 
στο Ζάππειο Νο2
ΡΕΠΟΡΤΑΖ:
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

"IV 7 Γ  ε σχεδιο παροχών ετοιμά- 
I V / ·  ζεται νααντεπιτεθείη Ν.Δ. 

X  ▼ -Μ. κατά του νέου πακέτου των κυβερνητικών μέτρων. Η αναθεωρημένη πρόταση για έξοδο από την κρίση που θα παρουσιάσει ο Αντώ- νης Σαμαράς στο Ζάππειο, στις αρχές Μαΐου, προβλέπει λιγότερους άμεσους και έμμεσους φόρους, μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και αυξήσεις για τις χαμηλές συντάξεις. Στον αντίποδα και με στόχο να εξισορροπηθεί η εκτίναξη των ελλειμμάτων που συνεπάγεται το πακέτο
Λιγόιεροικ φόρους 
και μείωση αοφαλισιικών 
εισφορών προβλέπει 
ιο γαλάζιο σχέδιοτων παροχών, η αξιωματική αντιπολίτευση αναμένεται να παρουσιάσει ένα γενναίο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων και συγχωνεύσεων δημόσιων οργανισμών, όπως αναφέρουν υψηλόβαθμες κομματικές πηγές, αλλά και «στοχευμένες παρεμβάσεις» για μείωση των δαπανών της γενικής κυβέρνησης, ιδίως στον χώρο των νοσοκομείων, των δήμων και των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης.Οι βασικοί άξονες της γαλάζιας πρότασης εξετάστηκαν -  μέσα από μία έκθεση 104 σελίδων -  την προηγούμενη εβδομάδα σε ειδική σύσκεψη υπό τον κ. Σαμαρά, ο οποίος ζήτησε κάθε μέτρο να είναι «πλήρως κοστολογημένο». Ιδιαίτερη έμφαση δίνει ο πρόεδρος της Ν.Δ. στο σχέδιο για την αξιοποίηση της περιουσίας του Δημοσίου και τις αποκρατικοποιήσεις, το οποίο χειρίζεται ο αναπληρωτής το-

μεάρχης Οικονομίας Νότης Μηταρά- κης, καθώς θεωρείται κλειδί για την αποτελεσματικότητα όλου του πλέγματος των γαλάζιων μέτρων. Οι άλλοι δύο αναπληρωτές τομεάρχες Χρ. Σταϊκούρας και I. Βρούτσης χειρίζονται, αντιστοίχως, το κομμάτι των δημόσιων οικονομικών και τις προτάσεις για τις φορολογικές αλλαγές. Κατά τις ίδιες πηγές, για τις μειώσεις στους φορολογικούς συντελεστές έχουν ληφθεί υπόψη και οι ενστάσεις που μπορεί να υποβληθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά στο ηγετικό επιτελείο της Ν.Δ. εμφανίζονται πεπεισμένοι ότι χωρίς φοροελαφρύν- σεις δεν υπάρχει περιθώριο ενίσχυσης της ανάπτυξης. Επίσης θεωρούν ότι σι σημερινοί φορολογικοί συντελεστές αποτελούν «κίνητρο για φοροδιαφυγή». Τα ίδια στελέχη επισημαίνουν ότι τη ριζική διαφωνία του για το φορολογικό καθεστώς που εφαρμόζεται στο πλαίσιο του Μνημονίου είχε εκφράσει ο κ. Σαμαράς και κατά την παρουσίαση της αρχικής πρότασης της Ν.Δ. τον Ιούλιο του 2010 και τονίζουν με έμφαση πως «οι εξελίξεις των δικαιώνουν». Εκτιμούν μάλιστα πως μεσοπρόθεσμα οι φοροελαφρύν- σεις θα αυξήσουν, αντί να μειώσουν τα φορολογικά έσοδα.Με αυτό το σκεπτικό, η αξιωματική αντιπολίτευση καταλήγει ότι η μείωση των φορολογικών συντελεστών πρέπει να καλύπτει άμεσους (επιχειρήσεις, ατομικά εισοδήματα) και έμμεσους φόρους (ΦΠΑ, καύσιμα), ενώ με ανάλογα κριτήρια θα εισηγηθεί και σημαντική μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Ο πρόεδρος της Ν .Δ. θα κάνει λόγο για «μέτρο ανάσα για τις επιχειρήσεις» το οποίο μπορεί, παράλληλα, να αποδέιχθεί και αποτελεσματική κίνηση για την καταπολέμηση τις εισφοροδιαφυγής.

Η κ α τ ' ιδ ία ν  σ υνά ντη σ ή  to u s  σ το  α ε ρ ο δ ρ ό μ ιο  
«Μακεδονία» ms Θεσσαλονίκηΐ υπήρξε μεν ολιγόλεπτη 
(μόλΐ5 1 1 λεπτά), αλλά  ο ι δηλώ σεις με tis οποίες ο 
Αντώνης Σαμαράς επικύρωσε χθες την πλήρη στήριξη ms 
Ν.Δ. στον Παναγιώτη Ψωμιάδη ήταν ιδιαίτερα θερμές. 
Στον απόηχο ms κα ταδ ίκη  του Π. Ψωμιάδη, ο πρόεδρος 
ms Ν.Δ. έκανε λόγο για τον «φίλο» και «περιφερειάρχη 
pas» Παναγιώτη και του μετέφερε «την αγάπη που έχει

όλη η Ν.Δ. γ ι' αυτόν», ενώ ο περιφερειάρχης Κ ε ν τ ρ ιά  
Μ ακεδονίας τόνισε ιδιαίτερα τη στήριξη που έχει «σε 
καθημερινή βάση» από τον κ. Σαμαρά και κατέληξε: «Κι 
εγώ είμαι δίπλα στον Αντώνη Σαμαρά. Είναι η κυρίαρχη 
σήμερα δύναμη όχι μόνο τη5 Ν.Δ., αλλά ολόκληρης της 
Κεντροδεξιάς». Στη συνέχεια ο πρόεδρος της Ν.Δ. μετέβη 
στην Ξάνθη, όπου επισκέφθηκε και μειονοτικά χωριά, 
στο πλαίσιο τη5 διήμερης περιοδείας του στη Θράκη.Ενίσχυση χαμηλοσυνιαξιουχων αλλά όχι ίων χαμηλόμισθωνΗ γαλάζια πρόιαση θα έχει χρονικό ορίζονια τουλάχιστον έω5 το 2015

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ, την ίδια στιγμή, και η πρόταση για ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων, πιθανότατα μέσω της μείωσης των περικοπών στη 13η και 14η σύνταξή τους. Στο γαλάζιο επιτελείο κάνουν λόγο για «επανορθωτικά μέτρα» που έχουν ως βασικό στόχο τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής. Κατά τις ίδιες πηγές, η στήριξη των χαμηλοσυνταξιούχων είναι εφικτή χωρίς εκτροπές σε ένα πρόγραμμα σφιχτής εισοδηματικής πολι

τικής. Με στόχο, άλλωστε, να προβληθεί η αξιοπιστία της πρότασης, από το γαλάζιο επιτελείο έχει αποκλειστεί η επέκταση ενός αντίστοιχου μέτρου και στους χαμηλόμισθους. Στενοί συνεργάτες του κ. Σαμαρά αναγνωρίζουν ότι βασικός στόχος του γαλάζιου πακέτου είναι η αύξηση της κατανάλωσης, έστω κι αν οδηγήσει σεκιύξηση των εισαγωγών και όχι της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας. Υποστηρίζουν ωστόσο ότι με αυτές

τις κινήσεις μπορούν να μειωθούν τα λουκέτα στην αγορά και, συνακόλουθα, να διασφαλιστούν θέσεις εργασίας, φορολογικά έσοδα και έσοδα για τα ασφαλιστικά ταμεία.Κατά τις ίδιες πηγές, η γαλάζια πρόταση θα έχει χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον έως το 2015 και θα αποτελεί, ουσιαστικά, την απάντηση στο Μ εσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Σταθερότητας που παρουσιάζει η  κυβέρνηση. Στο διάστημα αυτό θα προβλέπει
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Σιόχοδ ία 50 δισ.
Για την «αξιοποίηση» 
της δημόσιας περιουσίας θα 
καταρτιστεί αναλυτικός πίνακας, 
ενώ προεξοφλείται ότι η Ν.Δ. 
θα πλειοδοτήσει στο θέμα 
των αποκρατικοποιήσεων

την επίτευξη ισοσκελισμένων προϋπολογισμών, ενώ παραμένει ο στόχος της εξεύρεσης εσόδων τουλάχιστον 50 δισ. ευρώ μέσω της αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας. Για το ζήτημα αυτό αναμένεται να καταρτιστεί αναλυτικός πίνακας με οργανισμούς και ακίνητα του Δημοσίου «προς αξιοποίηση», ενώ προεξοφλείται ότι η Ν.Δ. θα πλειοδοτήσει στο θέμα των αποκρατικοποιήσεων.
nasopoulos@dolnet.gr
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