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ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ ΘΕΜΑ Π Ο Λ ΙΤ ΙΚ Η ΚΟΣΜΟΣ ΤΑΣΕΙΣ ΓΝΩΜΕΣ

Με στάση 
πληρωμών 
προειδοποιεί 
η τρόικα
Η  5η δόση τον Μ νημονίου I  θα δοθεί μόνον 
εάν μετατραπεί σε η 1η δόση του Μ νημονίου II

Του ΒΑΣΙΛΗ ΖΗΡΑ

«Πρέπει να ξεπεράσετε τιε κόκκινεε γραμμέε, γιατί αλλιώε κινδυνεύετε ρε στάση πληρωρών». Αυτό είναι επί τηε ουσίαε το τελεσίγραφο που επέδωσαν τα στελέχη τηε τρόικαε στην κυβέρνηση και τηε έδωσαν προθεσρία έ- ωε το βράδυ τηε Κυριακήε για να άρει τα «δεν» που έθετε έωε σήρερα σε ό,τι αφορά τιε απολύσειε προσωπικού στο Δηρόσιο και τιε αποκρατικοποιήσει, ώστε να βρεθεί ρια λύση στο άρεσο πρόβληρα τηε καταβολήε τηε πέμπτηε δόσηε και στο ρεσοπρόθεσρο πρόβληρα, που είναι η χορήγηση ενόε νέου πακέτου βοήθειαε.Η πέρπτη δόση του δανείου, ύψουε 12 δισ. ευρώ, που ήταν προγραρρατι- σρένη να καταβληθεί τον Ιούνιο, όπωε και οι επόμενεε, είναι στον «αέρα» γιατί, ωε έχουν σήρερα τα πράγρατα, το Διεθνέε Νορισρατικό Ταρείο δεν ρπο- ρεί να την καταβάλει, όση καλή διάθεση κι αν έχει ο Ντορινίκ Στροε-Καν.Σύρφωνα ρε το καταστατικό του, το ΔΝΤ δεν ρπορεί να εγκρίνει την καταβολή δόσηε ενόε δανείου που βαίνει
Ζητούν υποθήκες, 
που θα συνδεθούν 
με κάποιο τρόπο 
με τις αποκρατικοποιήσεις 
και συναίνεση από 
τα κόμματα εξουσίας.προε τη λήξη του, εάν εντόε των επο- ρένων 12 ρηνών από την εκταρίευσή τηε, η χώρα δεν είναι σε θέση να εξυπηρετήσει το χρέοε τηε και από τιε α- γορέε. Είναι, πλέον, σαφέε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να επιστρέφει στιε α- γορέε το 2012. Η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται από τουε επενδυ- τέε ωε χώρα υπό πτώχευση, πρωτίστωε εξαιτίαε τηε αδυναρίαε τηε κυβέρνη- σηε να εφαρρόσει το πρόγραρρα διά- σωσηε και, δευτερευόντωε, όπωε είχε προβλέψει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, εξαιτίαε τηε συρφωνίαε Γερ- ρανίαε - Γαλλίαε στην Ντοβίλ για συρ- ρετοχή ιδιωτών στο κόστοε διάσωσηε ενόε κράτουε.Κατά συνέπεια, το πρώτο Μνηρόνιο de facto έχει τελειώσει και η χώρα ε- ξαρτάται πλέον από το εάν και πότε θα συρφωνηθεί ένα δεύτερο Μνηρόνιο. Συνοψίζονταε, όπωε έλεγε στην «Κ» στέλεχοε του οικονορικού επιτελείου, η 5η δόση του Μνηρονίου I θα κατα- ληθεί ρόνον εάν καταστεί η 1η δόση ..ου Μνηρονίου II.Ενα από τα επικρατέστερα σενάρια προβλέπει ότι το Μνηρόνιο II θα πρέπει να περιλαρβάνει τα εναπορείναντα 50 από τα 110 δισ. ευρώ του πρώτου

δανείου, και να συρπληρωθεί ρε νέα διρερή δάνεια, ύφουε 50 - 60 δισ. ευρώ. Ετσι, ρπορούν να καλυφθούν και οι δανειακέε ανάγκεε τηε χώραε για τα έτη 2012 - 2013.Επίσηε, επιδιώκεται να ενσωρατω- θούν στο νέο πρόγραρρα η επιρήκυνση τηε περιόδου αποπληρωρήε και η ρεί- ωση του επιτοκίου για τιε δόσειε που έχουν ήδη καταβληθεί.Το Μνηρόνιο II θα περιλαρβάνει πολύ αυστηρούε όρουε. Σύρφωνα ρε πληροφορίεε, την Παρασκευή, τα στελέχη τηε τρόικαε έθεσαν ευθέωε θέρα απολύσεων στον ευρύτερο δηρόσιο το- ρέα σε συνδυασρό ρε κατάργηση δη- ρόσιων φορέων. Ζήτησαν επίσηε πιο τολρηρέε αποκρατικοποιήσει και τα- χείεε α π οκρα τικοπ οιήσ ει, ρε τη ΔΕΠΑ, τον OTE και το Ταχυδρορικό Τα- ριευτήριο, εντόε του έτουε. «Χρειάζεται ένα πρόγραρρα ρε στιβαρά ρέτρα και εντυπωσιακέε πολιτικέε, για να στεί- ( λει και ρήνυρα στιε αγορέε», λέει αρ- ^ρόδιοε κοινοτικόε παράγων. Το συνολικό πακέτο ρέτρων για την περίοδο 2011 - 2015 παραρένει στα 26 δισ. ευρώ. Ωστόσο η τρόικα ζητεί να υπάρξει ρεταφορά ρέτρων από τα επόρενα έτη στο 2011, ώστε να καλυφθεί η απόκλιση των 6,5 - 7 δισ. ευρώ και να δηριουργηθούν το συντορότερο δυνατόν πρωτογενή πλεονάσρατα.Επίσηε, ζητούν υποθήκεε, που θα συνδεθούν ρε κάποιο τρόπο ρε τιε αποκρατικοποιήσει (η νορική ρορφή α- ναζητείται). Τέλοε, ζητούν συναίνεση, τύπου Πορτογαλίαε, από τα δύο κόρ- ρατα εξουσίαε. Και όλα αυτά πρέπει να συνορολογηθούν και να «τρέξουν» εντόε του Ιουνίου, ώστε να ρην εν- σκήψει ταρειακό πρόβληρα. Αυτό δεν είναι δεδορένο, ακόρη κι αν η ελληνική πλευρά αποδεχθεί τουε όρουε. Η Ευρώπη παραρένει διχασρένη ωε προε το εάν πρέπει να δοθεί νέο πακέτο, ενώ η Γερρανία δεν έχει εγκαταλείψει ακόρη την ιδέα τηε επιρήκυνσηε.Ετσι, το οικονορικό επιτελείο προ- ετοιράζεται ρε εκδόσειε εντόκων να ε- νισχύσει τα ταρειακά του διαθέσιρα ώστε να αντιρετωπίσει τυχόν καθυστερήσει. Τον Ιούνιο το πρόβληρα είναι αντιρετωπίσιρο, γιατί δεν υπάρχουν λήξειε ορολόγων. Από τον Ιούλιο και ρετά, ωστόσο, τα πράγρατα γίνονται δύσκολα.Οι συζητήσειε ρε την τρόικα θα συνεχιστούν όλο το Σαββατοκύριακο. Το ελληνικό θέρα θα συζητηθεί επίσηε στο Eurogroup, που συνεδριάζει αύριο στιε Βρυξέλλεε, ρε τη συρρετοχή και του γενικού διευθυντή Νορισρατικού Ταρείου, Ντορινίκ Στροε-Καν, αν και δεν περιλαρβάνεται στην επίσηρη ατζέντα. Ωστόσο, ρέχρι την ώρα που γράφονται αυτέε οι γραρρέε, κυβέρνηση και τρόικα απέχουν πολύ από το να καταλήξουν σε συρφωνία.

16 -17 ΜαΤου 
0 υπουργός Οικονομικών 
κ. Γ. Παπακωνσταντίνου

παρουσιάζει στους ομολόγους ίου 
τα μέτρα που θα ληφθούν από 
φέτος έως και το 2015, καθώς 

και το πρόγραμμα 
αποκρατικοποιήσεων της ίδιας 

περιόδου

Αρχές Ιουνίου 
Η τρόικα ανακοινώνει 

την έκθεσή της
με τα ευρήματα του 

ελέγχου και τη 
βιωσιμότητα του 

ελληνικού χρέους

Οι κρίσιμες 
ημερομηνίες 
έως τα τέλη 

Ιουνίου

18-19 Μαΐου
Ολοκληρώνεται ο έλεγχος
από την τρόικα και 
η κυβέρνηση ανακοινώνει 
τα νέα μέτρα

14-15 Ιουνίου 
Συνεδριάζουν 

τα Ειιγο§!γοιιρ και Εεοίίη,
τα οποία αναμένεται να δώσουν 

τις κατευθύνσεις για το τι θα 
περιλαμβάνει το νέο πακέτο για 

την ελληνική οικονομία

23-24 Ιουνίου 
Η Σύνοδος Κορυφής

αναμένεται να λάβει τις 
κρίσιμες αποφάσεις για το 

μέλλον της Ελλάδας

Μέσα Ιουνίου 
Ανακοινώνονται 
τα αποτελέσματα
των stress tests 
των τραπεζών

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Τι θα συζητήσουν 
Μέρκελ και Σιρος-Καν
κρίσιμη για τις εξελίξεις σιο θέμα 
της ελληνικής κρίσης χρέους εί
ναι και η συνάντηση που έχουν 
σήμερα η καγκελάριος Αγκελα 
Μέρκελ με τον κ. Στρος-Καν. Η 
στάση της κ. Μέρκελ θα είναι κα
θοριστική. Δημοσίευμα στο κυρια
κάτικο φύλλο της γερμανικής ε
φημερίδας Die Welt, επικαλούμε
νο ανώνυμες πηγές, υποστηρίζει 
ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Διε
θνές Νομισματικό Ταμείο και η 
Γερμανία είναι έτοιμοι να δεχθούν 
ήπια σε εθελοντική βάση ανα
διάρθρωση του χρέους της Ελλά
δας, λόγω της «δραματικής επι
δείνωσης της κατάστασης της χώ
ρας». Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Κε
ντρική Τράπεζα και η Γαλλία συ
νεχίζουν να είναι αρνητικές σε 
μια τέτοια προοπτική. Αξιωματού- 
χος της γερμανικής κυβέρνησης 
υποστήριξε ότι δεν έχει ληφθεί 
τέτοια απόφαση.
Σύμφωνα με την Die Welt, η Κομι
σιόν μέχρι πρόσφατα εναντιωνό
ταν σε μια έστω ήπια και σε εθε
λοντική βάση αναδιάρθρωση του 
χρέους. Ωστόσο, υποστηρίζει η ε
φημερίδα, η στάση της άλλαξε υ
πό το βάρος των νεότερων στοι
χείων για τη δημοσιονομική κατά
σταση της χώρας, 0 κ. Γιούργκεν 
Σταρκ, μέλος του Δ.Σ. της ΕΚΤ δή
λωσε ότι μια αναδιάρθρωση του 
ελληνικού χρέους θα είναι κατα
στροφική για τη χώρα, αλλά και 
για την Ευρωζώνη.
Σύμφωνα με πληροφορίες της 
«Κ», στη «μυστική» σύσκεψη του 
Λουξεμβούργου, όπου εξετάσθη
κε η γερμανική πρόταση, ο κ. Ολι 
Ρεν δεν απέκλεισε μια τέτοια 
προοπτική, υπό την προϋπόθεση 
όμως ότι θα έχει εξασφαλισθεί 
χρηματοδότηση για την Ελλάδα 
για όσο διάστημα θα είναι εκτός 
αγορών. Πρόκειται για μια διαφο
ρετική προσέγγιση από αυτή της 
Γερμανίας, η οποία θέλει την επι
μήκυνση για να αποφύγει νέα 
χρηματοδότηση της Ελλάδας.Απολύσεις, καταργήσεις, περικοπές...

Του ΣΩΤΗΡΗ ΝΙΚΑ

I
Με σαφή προσανατολισμό τον περιορισμό του κράτουε, η τρόικα πιέζει την κυβέρνηση για απολύσειε, κλείσιμο φορέων, κατάργηση τηε ρήτραε μονιμό- τηταε στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, νέεε περικοπέε σε καταναλωτικέε, λει- τουργικέε και μισθολογικέε δαπάνεε, αλλά και επιτάχυνση των αποκρατικοποιήσεων. Η κατάσταση φαίνεται να έχει φτάσει στο απροχώρητο, καθώε οι αποκλίσειε από τουε φετινούε στόχουε ανέρχονται πλέον σε 7 δισ. ευρώ (κατ’ άλλουε αγγίζουν τα 10 δισ.). Δεδομένου ότι από το σκέλοε των εσόδων κανείε δεν περιμένει θαύματα, η τρόικα έχει καταστήσει σαφέε τιε τελευταίεε μέρεε ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα σκληρά, που, όμωε, θα φέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα, ενώ φέρεται να προτείνει τη σύσταση ειδικού φορέα που θα αναλάβει να «τρέξει» τιε ιδιωτικοποιήσει με επικεφαλήε ξένουε.Από την άλλη πλευρά, το υπουργείο Οικονομικών προσπαθεί να ισορροπήσει σε ένα τεντωμένο σχοινί μεταξύ εκείνων που πρέπει να κάνει και εκείνων που δεν θέλει. Ο υπουργόε Οικονομικών, κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, έχει επανειλημμένωε δηλώσει ότι φέ- τοε θα ληφθούν επιπλέον μέτρα ύφουε

3 δισ. ευρώ και μόνο. Ετσι, για να καλυφθεί η «τρύπα» του 2011 που διαμορφώνεται στα 7 δισ. ευρώ, το οικονομικό επιτελείο σχεδιάζει να αντικαταστήσει μέτρα που έχει ήδη λάβει και δεν αποδίδουν, με νέα που θα φέρουν πιο γρήγορο και πιο σίγουρο αποτέλεσμα. Ταυτόχρονα, κάποια μέτρα που προβλέπονταν να εφαρμοστούν το 2012, θα επιβληθούν φέτοε, όπωε η επιβολή ειδικού φόρου στα αναψυκτι-
Η  τρόικα ζητεί λήψη  
νέων μέτρων, καθώς 
οι αποκλίσεις από τους 
στόχους ανέρχονται 
μεταξύ 7 και 10 δισ. ευρώ.κά, στο φυσικό αέριο και η αύξηση των τελών κυκλοφορίαε,Το «κενό» που υπάρχει, όμωε, δεν φαίνεται ότι μπορεί να καλυφθεί με τέ- τοιεε παρεμβάσειε και για τον λόγο αυτό στα νέα μέτρα, που είτε προωθεί η κυβέρνηση είτε πιέζει η τρόικα να εφαρμοστούν, περιλαμβάνονται:

1. Απολύσεις. Για να μειωθεί δραστικά το μισθολογικό κόστοε, η τρόικα θεωρεί ότι έχει φτάσει πλέον η στιγμή των

απολύσεων. Η κυβέρνηση αντιστέκεται και ανακοίνωσε ότι θα περιορίσει στο μισό τιε προσλήψειε των συμβα- σιούχων (θα γίνονται περίπου 25.000 προσλήψειε, αντί 50.000) εξοικονο- μώνταε με αυτόν τον τρόπο περίπου 600 εκατ. ευρώ κατ’ έτοε. Πάντωε, ένα πρώτο βήμα για να προχωρήσουν οι απολύσειε, είναι η διαφαινόμενη κατάργηση τηε ρήτραε μονιμότηταε στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
2. Καταργήσεις φορέων. Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί ότι θα προχωρήσει σε καταργήσειε και συγχωνεύσειε φορέων, καθώε και ότι σε όποιεε περιπτώ- σειε καταργούνται φορείε δεν θα αναπληρώνονται οι θέσειε εργασίαε. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 1.500 φορείε του Δημοσίου, που κοστίζουν γύρω στα 2 δισ. ευρώ ετησίωε. Αν και το σχέδιο αυτό υπήρχε στα πλάνα τηε κυ- βέρνησηε από την αρχή, μέχρι τώρα οι καταργήσειε φορέων, σύμφωνα με πληροφορίεε, δεν ξεπερνούν τιε 30. Στό- χοε είναι σε βάθοε τετραετίαε να παραμείνουν οι μισοί φορείε.
3. Ενιαίο μισθολόγιο και περικοπές σε 

συμπληρωματικές αμοιβές. Ακόμα είναι ασαφέε το εάν η κυβέρνηση θα προλάβει να το εφαρμόσει από τον Ιούλιο όπωε έχει δεσμευτεί. Σημαντική εξοικονόμηση δεν αναμένεται σε αυτήν τη

φάση, αλλά αργότερα. Στο ενιαίο μισθολόγιο θα περιληφθούν τελικά και οι εργαζόμενοι στιε ΔΕΚΟ, ενώ η κυβέρνηση θα προχωρήσει συμπληρωματικά και στην εφαρμογή του καθε- στώτοε τηε μερικήε απασχόλησηε στο Δημόσιο και τηε παροχήε άνευ αποδοχών αδείαε για όσουε το επιθυμούν. Νέεε περικοπέε αναμένονται σε υπερωρίεε και αμοιβέε επιτροπών, αν και ούτε αυτό το μέτρο φαίνεται ότι θα αποφέρει μεγάλη εξοικονόμηση.
4. Περικοπή κοινωνικών επιδομάτων. Συμπεριλαμβανομένων των συντάξεων, οι κοινωνικέε παροχέε ανέρχονται ετησίωε σε περίπου 45-50 δισ. ευρώ. Η τρόικα πιέζει για δραστικό περιορισμό των κονδυλίων αυτών, δεδομένου ότι δεν είναι αποτελεσματικέε οι κοινωνικέε δαπάνεε έτσι όπωε διοχετεύονται. Στο υπουργείο Οικονομικών προωθούν την αλλαγή του συστήμα- τοε διανομήε τουε, από την οποία αναμένουν εξοικονόμηση τηε τάξηε των 3-5 δισ. ευρώ στα επόμενα χρόνια.
5. Αποκρατικοποιήσεις. Η κυβέρνησ καλείται πλέον να επιταχύνει την εφαρμογή του προγράμματοε αποκρατικοποιήσεων που έχει ανακοινώσει και το οποίο περιλαμβάνει σε πρώτη φάση πώληση ποσοστών του OTE, τηε ΔΕΠΑ, τηε ΔΕΗ, του ΟΠΑΠ κ.ά.Η υπόγεια διασύνδεση παροχών, δαπανών και... εκλογών

Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

Το καλοκαίρι του 2007, ο τότε διοικητήε τηε Τραπέζηε τηε Ελλάδοε, Ν. Γκαρ- Υκάναε, θεώρησε υποχρέωσή του να αναταχθεί δημόσια στη δημοσιονομική χαλάρωση, η οποία μετά την έξοδο από την επιτήρηση ήταν καθολικό αί- τη’ Ό  στουε κόλπουε τού τότε κυβερ- ν οε κόμματοε: «Δεν πρέπει να επιτρέψουμε στον πολιτικό κύκλο να επηρεάσει την οικονομία. Οπότε και εάν έχουμε εκλογέε, δεν πρέπει να οδηγηθούμε σε αύξηση των δαπανών», είχε πει τότε ο διοικητήε σε μια παρέμβαση δίχωε αποτέλεσμα. Δύο μήνεε αργότερα προκηρύχθηκαν εκλογέε. Στην προεκλογική περίοδο, η κυβέρνηση Καραμανλή μοίρασε αφειδώε υ- ποσχέσειε και χρήμα σε στρατιωτικούε, δικαστικούε πολύτεκνουε και πυρό- πληκτουε. Η συνολική δαπάνη τηε γε- νικήε κυβέρνησηε, όπωε δείχνουν τα στοιχεία τηε Κομισιόν, σκαρφάλωσε εκείνο τον χρόνο σε ποσοστό του ΑΕΠ από το 2006.Η δημοσιονομική χαλάρωση του 2007 δεν αποτελεί εξαίρεση, αλλά τον κανόνα μιαε εκλογικήε χρονιάε. Αυτό δείχνουν τα δημοσιονομικά στοιχεία μιαε εικοσαετίαε, το αντιλαμβάνεται όμωε κανείε και εμπειρικά, από τη συ

ζήτηση για παροχέε που ανοίγει πριν από κάθε εκλογική αναμέτρηση. Και όσο πιο δύσκολη είναι η κατάσταση για την κυβέρνηση, τόσο μεγαλΰτερεε είναι οι υποσχέσειε. Το φθινόπωρο του 2003, ο Κ. Σημίτηε παρουσίασε στη ΔΕΘ ένα πακέτο παροχών ύψουε 1,5 δισ. ευρώ (τότε σχεδόν 1% του ΑΕΠ) σε μια απελπισμένη προσπάθεια να ανατρέψει
Οσο πιο δύσκολη είναι 
η κατάσταση για μια κυ
βέρνηση, τόσο μεγαλύτερες 
είναι οι υποσχέσεις και 
τα πακέτα που μοιράζει.το αρνητικό κλίμα εν όψει των εκλογών του 2004. Αυτό δεν επετεύχθη, οι δαπάνεε όμωε που προκάλεσε το πακέτο (αυξήσειε αγροτικών συντάξεων, ΕΚΑΣ, μισθών στο Δημόσιο καθώε και προ- σλήψειε μεταξύ άλλων στη ΔΕΗ) επιβάρυναν τον προϋπολογισμό τηε επό- μενηε χρονιάε, και όσων ακολούθησαν. Το 2004 ήταν μια χρονιά υπερβολικών ελλειμμάτων, κυρίωε λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων, στα οποία όμωε οι παροχέε δεν είχαν ασήμαντη συμβολή.Και στο προεκλογικό 2007 σημειώ-

Οι εκλογές βλάπτουν 
την οικονομία

Ο0 ΕΚΛΟΓΙΚΗ
ΧΡΟΝΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ
ΕΚΛΟΓΕΣΛ

•Δαπάνες Γενικής Κυβέρνησης σε δισ. ευρώ
(ποσοστό επί ίου ΑΕΠ)

#Καθαρός δανεισμός στις εκλογικές χρονιές σε δισ. ευρώ
(ποσοστό επί του ΑΕΠ)Λ  /

•Δημόσιο χρέος σε δισ. ευρώ
Υ Τ  '2 0 0 9 2 0 0 8 2 0 0 7 2 0 0 6■  112,6 (48,3%) ■  1 0 4 ,8  (44,4%) ■  9 4 ,8  (42%) ■  8 5 ,6  (40,8%)■  36,1 (15,4%) ■  15,1 (6,7%) ■  12,7 (6%)■  298 ■  261,4 ■  2 38,6  ■  224,2

Λ Λ
Γ Υ " V " Τ —2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5■  61,9  (39,5%) ■  6 8 ,6  (39,7%) ■  75,3 (40,6%) ■  7 6 ,6  (39,3%)■  7,6 (4,8%) ■  13,7 (7,4%)■  159,2 ■  168 ■  183,2 ■  195,4^  - ΛΤ τ Υ20 0 1 2 0 0 0 199 9 19 9 8■  5 6 ,9  (38,8%) ■  53 ,6  (39,3%) ■  4 6 ,7  (37%) ■  4 2 ,8  (36,14)■  5,1 (3,7%) ■  4 ,5  (3,8%)■  151,9 ■  141 ■ 118,6 ■  111,9

Πηγή Eurostat Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

νονται υπερβάσειε δαπανών και υπερβολικά ελλείμματα. Το Ελεγκτικό Συνέδριο μιλάει στην έκθεση επί του ισολογισμού για «απόκλιση δαπανών, που είτε δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό είτε «πραγματοποιήθηκαν καθ’ υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων». Τιε υπερβάσειε τιε παραδέχεται και ο τότε υπουργόε Γ. Αλογο- σκούφηε στο βιβλίο του, γράφονταε: «Δυστυχώε, μετά το 2006 οι δημόσιεε δαπάνεε ωε ποσοστό επί του ΑΕΠ δι- ευρύνθηκαν και πάλι». Και θα πρέπει να σημειωθεί, ότι αυτή ήταν μια εκλογική αναμέτρηση στην οποία η κυβέρνηση ήταν αδιαφιλονίκητο φαβορί. Το πολιτικό σύστημα ωστόσο παρέμεινε όμηροε τηε παθογένειάε του, και τα τρι- χίλιαρα στουε πυρόπληκτουε ήταν α- πλώε το κερασάκι στην τούρτα.Από την πορεία των δημοσίων δαπανών μέσα στον χρόνο προκύπτει ότι αυτέε αυξάνονται ιδιαίτερα στιε ε- κλογικέε χρονιέε, με μοναδική εξαίρεση το 1996. Τείνουν επίσηε να αυξάνονται και σε χρονιέε δημοτικών εκλογών. Σε αυτό συμβάλλουν το κόστοε των ίδιων των εκλογών, η έξαρση τηε πελατειακήε συμπεριφοράε στην προεκλογική περίοδο (διορισμοί, εξυπηρετήσει διευκολύνσειε) αλλά και οι υ- ποσχέσειε για παροχέε, οι οποίεε αν έ-

χουν μόνιμο χαρακτήρα, προστίθενται στιε δαπάνεε των επόμενων ετών. Ετσι, ο κανόναε είναι, μετά μια εκλογική χρονιά, οι δαπάνεε τηε κυβέρνησηε να εκκινούν από εμφανώε υψηλότερη αφετηρία απ’ ό,τι ένα χρόνο νωρίτερα.Οπωε δείχνει μελέτη τηε Eurobank Reaearch (2006) για τιε απόκλισή στην εκτέλεση του προϋπολογισμού, μεγαλύτερεε αποκλίσειε στο πρωτογε- νέε ισοζύγιο του Τ.Π. σήμειώνονται τα εκλογικά έτη 1985,1989,1993,2004. Τα εκλογικά 2000 και 2004 η απόκλιση των τακτικών δαπανών από τον στόχο είναι μεγαλύτερη του 7%.Το εκλογικό 2009 συμπίπτουν όλοι οι «δαίμονεε» τηε πολιτικήε επιρροήε στον οικονομικό κύκλο. Η έκρηξη των δαπανών είναι τηε τάξηε του 4% του ΑΕΠ, από παροχέε και εξυπηρετήσειε (π.χ. στουε αγρότεε) καθώε η Ν.Δ. προσπαθεί να επηρεάσει θετικά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών του Ιουνίου, ωε πρόκριμα για τιε εθνικέε εκλογέε. Με τον φόβο του πολιτικού κό- στουε, η νέα κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ μοιράζει επιδόματα (προεκλογικέε δε- σμεύσειε) και αφήνει στην προεκλογική του μακαριότητα τον εισπρακτικό μηχανισμό. Αυτά συμβαίνουν εν μέσω διε- θνούε κρίσηε και ΰφεσηε, με τη γνωστή κατάληξη.
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