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«Δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος 
για πς τιμές ίου πετρελαίου!»

ΕΡ.: Διαπλοκή. Η συμφωνία των 
κομμάτων αντιμετωπίζει το πρό
βλημα;
ΑΠ.: Και ίο μέχρι ιωρα θεσμικό 
πλαίσιο και η συνταγματική ρύθμι
ση θεμελιώνουν ένα καθεστώς δια
φάνειας.
ΕΡ.: Η πρόσφατη ρύθμιση ήταν α
ποτέλεσμα πίεσης μέσων ενημέρω
σης και κομμάτων. Η κυβέρνηση 
σύρθηκε...
ΑΠ.: Να είστε βέβαιος ότι αν δεν υ
πήρχε η πολιτική βούληση της κυ
βέρνησης, η συμφωνία δεν θα γινό
ταν. Αυτό αποδεικνύει ότι η κυβέρ
νηση έχει και την ευαισθησία και 
τη βούληση να προχωρήσει.
ΕΡ.: Στο ερώτημα που απευθύνει 
προς τον πρωθυπουργό ο κ. Καρα
μανλής «ποιος κυβερνά αυτό τον 
τόπο», η απάντηση ποτά είναι; 
AJI: Η εκλεγμένη κυβέρνηση. Και 
αυτό αποτελεί όχι αντικειμενικό 
γεγονός, αλλά και επιδίωξη της

«Πρέπει óñoi να 
προσαρμοστούμε 
σε μια προοπτική 
αυξημένων τιμών 
πετρελαίου. Θα 
αποτρέψουμε, 
όμως, τις αρνητικές 
συνέπειες στην

οικονομία. Οσο για τους ειδικούς φόρους καυσίμων, στην Ελλάδα είναι 
οι χαμηλότεροι της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Επίσης, δα συνεχίσουμε τους 
αυστηρούς ελέγχους για το λαθρεμπόριο και τη νοθεία στα καύσιμα».

παισιόδοξος δηλώ
νει ο υπουργός Ανά
πτυξης Νίκος Χρι- 
στουδουλάκης για
ίο Θέμα της τιμής 
ίων καυσίμων: «Οι ε
ξελίξεις δεν με κα
θησυχάζουν, πρέπει 
όλοι να προσαρμο
στούμε σε μια προο
πτική αυξημένων τι

μών» λέει στη συνέντευξή του.
■ Αποκλείει κατά τρόπο ρητό την 
περίπτωση να προχωρήσει η κυ
βέρνηση σε μείωση του φόρου κα
τανάλωσης, γιατί «η Ελλάδα έχει 
το μικρότερο φόρο στα καύσιμα απ’ 
όλες τις χώρες της Ευρώπης».
■ Στο θέμα της διαπλοκής σημειώ
νει ότι ο αποτελεσματικότερος τρό
πος αντιμετώπισης, εκτός από τη 
θεσμική θωράκιοη, είναι «η απε
λευθέρωση των αγορών που θα φέ
ρει τον υγιή ανταγωνισμό».
■ Διαψεύδει κατηγορηματικά τις 
πληροφορίες που τον θέλουν να έ
χει κακές σχέσεις με το Γιάννο Πα- 
παντωνίου και αρνείται ότι η συμ
μετοχή του σε γεύματα με άλλα στε
λέχη του ΠΑΣΟΚ είχε στόχο τη δια
μόρφωση νέας ηγετικής ομάδας.
■ Σε ό,τι αφορά τέλος το «δημο
ψήφισμα» της Εκκλησίας αναφέ
ρει: «Εγώ έβαζα υπογραφές όταν 
αυτό ήταν επικίνδυνο. Οταν άρχισε 
να γίνεται μόδα, σταμάτησα».

Η συνέντευξη του κ. Χριστοδου- 
λάκη έχει ως εξής:
ΕΡ.: Η συμφωνία για το πάγωμα 
της τιμής του πετρελαίου σάς δίνει 
χρόνο επτά ημερών. Μετά τι γίνε
ται; Η κρίση θα συνεχιστεί 
ΑΠ.: Οταν υπάρχει έντονη άνοδος 
στις τιμές, ακόμη και μια συγκυρια
κή αντιμετώπιση μπορεί να καλμά
ρει ορισμένες από τις επιβαρύνσεις 
της οικονομίας. Αλλιώς θα δημι- 
ουργηθεί πολύ κακή ψυχολογία σ’ 
όλη την αγορά. Στη Μ. Βρετανία, η 
απουσία συνεννόησης μεταξύ των ε- 
μπλεκομένων πλευρών οδήγησε σε 
ανεπάρκεια τροφοδοσίας της αγο
ράς. Στην Ελλάδα, βρισκόμαστε σε 
συνεχή διαβούλευση με το κύκλω
μα του πετρελαίου για να αμβλύ
νουμε τις συνέπειες.
ΕΡ.: Ερχονται καλύτερες μέρες ή 
οι δυσκολίες είναι μπροστά;
ΑΠ.: Το 1999 ήταν η χρονιά κατά 
την οποία διαψεύστηκαν όλες οι ευ
νοϊκές προβλέψεις για την αποκλι- 
μάκωση των τιμών των καυσίμων 
διεθνώς. Κατά συνέπεια, δεν πρό
κειται να κάνω αισιόδοξες προβλέ
ψεις. Πρέπει όλοι να προσαρμο
στούμε σε μια προοπτική αυξημέ
νων τιμών πετρελαίου, θα  αποτρέ- 
ψουμε τις αρνητικές συνέπειες στην 
οικονομία αν από τώρα συνειδητο
ποιήσουμε ότι πρέπει να λάβουμε ό
λα τα απαραίτητα μέτρα και να προ
ετοιμαστούμε για την κλιμάκωση 
των τιμών του πετρελαίου. Οι εξελί
ξεις όμως δεν με καθησυχάζουν.

ΕΡ.: Κατηγορείστε ότι εξαντλήσατε 
όλα σας τα όπλα σε σχέση με τα 
καύσιμα ένα χρόνο πριν με τη 
μείωση του φόρου κατανάλωσης... 
ΑΠ.: Εμείς μειώσαμε τους φόρους 
κατανάλωσης στα καύσιμα πριν από 
ένα χρόνο, έτσι ώστε να μειωθεί α
μέσως ο πληθωρισμός και να διευ
κολυνθεί η διαδικασία ένταξης στην 
ΟΝΕ. Σήμερα οι ειδικοί φόροι καυ
σίμων στην Ελλάδα είναι οι χαμη
λότεροι στην Ε.Ε. με αποτέλεσμα η 
δαπάνη για την αγορά καυσίμων να 
είναι από τις μικρότερες στην Ευ
ρώπη και η συνέπεια είναι προφα
νής: η επιβάρυνση της ελληνικής 
οικονομίας από τις αυξήσεις στις 
διεθνείς τιμές είναι από τις μικρό
τερες στην Ενωση.
ΕΡ.: Περαιτέρω μείωση της φορο
λογίας στα καύσιμα θα έχουμε; 
ΑΠ.: Οχι. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Η 
χώρα μας έχει τη μικρότερη φορο
λογία. Αλλωστε, υπάρχει μια τάση 
στην Ε.Ε. να μην δείξει σπουδή 
μείωσης των φόρων στα καύσιμα 
γιατί αυτό θα έδινε επιχειρήματα

στον ΟΠΕΚ να συνεχίσει την πολι
τική περιορισμένης προσφοράς. 
ΕΡ.: Απ’ όλη αυτή την κατάσταση 
ποιο μέρος του κυκλώματος κερδί
ζει περισσότερο; Οι εταιρείες, τα 
διυλιστήρια, οι βενζινοπώλες;
ΑΠ.: Τα περισσότερα τα κερδίζει ο 
ΟΠΕΚ. Από κει και πέρα μπορεί να 
παρατηρηθεί κάποια υψηλή κερδο
φορία των επιχειρήσεων που ασχο
λούνται με τα καύσιμα.
ΕΡ: Γιατί η κυβέρνηση δεν θίγει 
τα συμφέροντα των εταιρειών; Μή
πως υπάρχουν και εδώ φαινόμενα 
διαπλοκής;
ΑΠ.: Η κυβέρνηση συνεχίζει τους 
ελέγχους με την ίδια αυστηρότητα. 
Εχει οργανώσει ένα σύστημα ε
λέγχου της λαθρεμπορίας και της 
νόθευσης ίων καυσίμων επειδή 
αυτή την περίοδο υπάρχουν αυξη
μένα κίνητρα για αυτές τις δρα
στηριότητες. Επιπλέον, δεν σταμα
τάμε τις διαβουλεύσεις με τα μέρη 
του κυκλώματος προκειμένου η 
κατάσταση να μην ξεφύγει από 
κάθε έλεγχο.

κυβέρνησης.
ΕΡ.: Η ιστορία διδάσκει ότι παρά 
τα όποια θεσμικά μέτρα, τα συμ
φέροντα βρίσκουν πάντα παράθυ
ρα...
ΑΠ.: Η σχέση οικονομικών συμφε
ρόντων και πολιτικής είναι τόσο 
παλιά όσο και η οργάνωση του κρά
τους. Η πρόκληση για την πολιτι
κή είναι πώς θα εφαρμόσει τους θε
σμούς που ανταποκρίνονται κάθε 
φορά στη συγκυρία.Το καλύτερο υ
πόβαθρο για τη διαφάνεια είναι η 
οικονομική ποτελεοματικόιηια.Εί- 
ναι πολύ ευκολότερο να χτίσεις θε
σμούς διαφάνειας σε μια ανταγωνι
στική οικονομία παρά σε μια μονο
πωλιακή ή ολιγοπωλιακή. Αυτό εί
ναι το μέγα δίδαγμα των τελευταί
ων ετών. Δεν είναι καθόλου τυχαίο 
ότι τους πιο ισχυρούς θεσμούς δια
φάνειας τους έχει η Αμερική, που 
έχει την πιο ανταγωνιστική οικονο
μία. Σε θεσμικό επίπεδο φαίνεται 
ότι είναι η καλύτερα εξοπλισμένη 
θεσμικά. Παραλλήλως, όμως, πρέ
πει να «τρέξουμε» την πολιτική α

πελευθέρωσης των αγορών, ρύθμι
σης και εποπτείας των ολιγοπωλια- 
κών καταστάσεων. Η απελευθέρω
ση φέρνει ανταγωνισμό και αυτός 
μπορεί να επιβάλει ένα καθεστώς 
αντικειμενικής διαφάνειας. Αυτό 
είναι ένα μεγάλο όπλο.
ΕΡ: Οι πιέσεις των συμφερόντων 
πώς ασκούνται;
ΑΠ.: Κάθε επιχείρηση διεκδικεί την 
καλύτερη απόδοση και γ ι’ αυτό πιέ
ζει.
ΕΡ.: Προσφέροντας χρήματα ή άλ
λα ανταλλάγματα. Εσείς έχετε δε
χτεί τέτοιες προτάσεις-πιέσεις;
ΑΠ.: Οχι φυσικά. Η σχέση πολιτι
κής και οικονομικών συμφερόντων 
δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα 
όταν η συμμετοχή των επιχειρήσεων 
σε διάφορα έργα γίνεται με αντικει
μενικό τρόπο, όταν απελευθερώνο
νται οι αγορές, όταν λειτουργούν οι 
συνθήκες του ανταγωνισμού...
ΕΡ: Να μου επιτρέψετε να σας πώ 
ότι αυτή είναι μια ειδυλλιακή α
ντίληψη για τη λειτουργία του κα
πιταλισμού...
ΑΠ.: Καθόλου ειδυλλιακή. Αποτε
λεί ένα ξεκάθαρο σχέδιο για το πώς 
οργανώνεται η οικονομία και η πο
λιτική ζωή.
ΕΡ.: Μέχρι τώρα υπήρχε ο στόχος 
της ΟΝΕ. Από δω και πέρα τι; 
ΑΠ.: Ευημερία για όλους τους πολί
τες, περισσότερες ευκαιρίες για αυ
τούς που θέλουν να δουλέψουν, ενί
σχυση της οικονομίας. Ολα αυτά 
πρέπει να χτιστούν στο υπόβαθρο 
της αλληλεγγύης.
ΕΡ.: Για ποια ευημερία για όλους 
μιλάτε αφού οι αρμόδιοι υπουργοί 
λένε ότι οι προϋπολογισμοί μέχρι 
το 2010 θα είναι σφιχτοί...
ΑΠ.: Καλά κάνουν και το λένε. Η 
δημοσιονομική σταθερότητα δεν ε
μποδίζει την ανάπτυξη, την αύξηση 
της παραγωγικότητας και ίων αμοι
βών. Οταν έχεις μαζεμένα τα οικο
νομικά του κράτους, οι προοπτικές 
είναι καλύτερες. Ξέρουμε από το 
παρελθόν ότι η απουσία δημοσιονο
μικής σταθερότητας οδήγησε στη 
στασιμότητα.
ΕΡ: Οι φήμες «λένε» ότι οι σχέ
σεις σας με το Γ. Παπαντωνίου δεν 
είναι καλές...
ΑΠ.: Αυτό μόνο ως αστείο μπορώ να 
το εκλάβω.Με το Γιάννο συνεργα
στήκαμε αρμονικότατα για πολλά 
χρόνια.
ΕΡ: Το τελευταίο διάστημα τα γεύ
ματα στο ΠΑΣΟΚ πυκνώνουν. Σ’ έ
να απ αυτά πήρατε και εσείς μέ
ρος. Το μενού ποιο ήταν;
ΑΠ.: Δεν αξίζει κανείς να σχολιάζει 
διάφορες αυτονόητες κοινωνικές εκ
δηλώσεις.
ΕΡ.: Οι πληροφορίες «επιμένουν» 
ότι ο στόχος αυτών των γευμάτων 
ήταν η συγκρότηση μιας νέας η
γετικής ομάδας.
ΑΠ.: Δεν μ’ αφορά.
ΕΡ.: Η διαδοχή του Α. Παπανδρέ- 
ου ξεκίνησε από ένα γεύμα...
ΑΠ.: Πρέπει να σας θυμίσω τη γνω
στή φράση του Μαρξ περί των ιστο
ρικών επαναλήψεων. Δεν με αφο
ρούν όλα αυτά, επαναλαμβάνω.
ΕΡ.: Δηλαδή, δεν είστε μέλος της 
ομάδας των «Σημιτοφυλάκων»; 
ΑΠ.: Ο πρωθυπουργός δεν έχει ανά
γκη ούτε από σωματοφύλακες ούτε 
από σημιτοφύλακες.
ΕΡ: Το δημοψήφισμα της Εκκλη 
αίας για τις ταυτότητες θα το υπο 
γράψετε;
ΑΠ.: Εγώ έβαζα υπογραφές όταν αι 
ιό ήταν επικίνδυνο.Οταν άρχισε ' 
γίνεται μόδα, σταμάτησα.


