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Νέοι φόροι ή περικοπές δαπανών; Αντιμέτωπη με αυτό το δίλημμα φέρνει την κυβέρνηση ο αρμόδιος 

επίτροπος για τις Οικονομικές και Νομισματικές Υποθέσεις Χοακίν Αλμούνια, καθώς θεωρεί ότι ο προϋπολογισμός 

της είναι ανεπαρκής για τη μείωση του ελλείμματος.
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X. Αλμούνια: Επιβάλετε νέους 
φόρους ή μειώστε τις δαπάνες

στοληπτικής ικανότητας.
Ο Η απογραφή ξεκίνησε όταν η 

κυβέρνηση αποφάσισε να επισημάνει 
νέα διαφοροποιημένα στοιχεία.

Ο  Ο καλύτερος κανόνας καταγρα
φής των αμυντικών δαπανών είναι κα
τά την παράδοση των υλικών, που ε
φάρμοζε η προηγούμενη κυβέρνηση. Ω
στόσο, διευκρίνισε ότι το πρόβλημα 
στην Ελλάδα δεν ήταν η μέθοδος υπο
λογισμού, αλλά η εφαρμογή της, αφή
νοντας να εννοηθεί ότι κάποιες αμυ
ντικές δαπάνες στο παρελθόν δεν κα
ταγράφονταν.

Ο Οι αναθεωρήσεις των ελληνι
κών δημοσιονομικών στοιχείων της 
Ελλάδας ήταν πολύ μεγαλύτερες σε 
σχέση με αντίστοιχες που έγιναν σε 
άλλες χώρες της Ε.Ε.

ΟΝΕ »  Ο X. Αλμούνια ήταν σαφής και 
ως προς την άποψη που υπάρχει πλέ
ον στην Ε.Ε. για την ένταξη της Ελλά
δας στην ΟΝΕ, ύστερα από την απόφαση 
της κυβέρνησης να προχωρήσει στην 
απογραφή. «Ασφαλώς, τον Ιούνιο του 
2000, όταν αποφασίστηκε η είσοδος 
της Ελλάδας στην ευρωζώνη, αν το 
Συμβούλιο ήξερε αυτά τα νούμερα που 
ξέρουμε σήμερα, η απόφαση θα ήταν δια
φορετική», είπε ο επίτροπος. Διευκρί
νισε βέβαια πως δεν τίθεται θέμα απο
πομπής της.
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ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΖΗΡΑ

Η Κομισιόν θα δώσει στην Ελλά
δα δύο χρόνια για τη δημο
σιονομική προσαρμογή,αλλά 

με αντάλλαγμα μια σκληρή οικονομι
κή πολιτική αύξησης της φορολογίας 
ή περαιτέρω περικοπών των δαπανών.

Ο αρμόδιος επίτροπος για τις Οι
κονομικές και Νομισματικές Υποθέ
σεις X. Αλμούνια, χθες, σε συνέντευξή 
του στην εκπομπή του MEGA «Σταυ
ρόλεξο» και στον Π. Τσίμα, στην οποία 
συμμετείχε και ο Β. Ράπανος, ήταν σα
φής ως προς τις προθέσεις της Επιτρο
πής για την αντιμετώπιση του υπερβο
λικού ελλείμματος της Ελλάδας. Ο κ. 
Αλμούνια ετησήμανε ότι «το δημόσιο έλ
λειμμα είναι μεγαλύτερο από αυτό που 
γνωρίζαμε, άρα είναι σε διαδικασία υ
περβολικού ελλείμματος και θα πα
ρουσιάσουμε πς επόμενες εβδομάδες κά
ποιες προτάσεις με συστάσεις για την 
προσαρμογή του». Οπως είπε οκ. Αλμού
νια στις 22 Δεκεμβρίου, θα εισηγηθεί 
στην Κομισιόν ότι τα μέτρα που ζήτησε 
το Ecofin για τη δημοσιονομική προ
σαρμογή δεν ήταν ως τώρα επαρκή. 
«Αν το Συμβούλιο εγκρίνει αυτή τη θέ
ση, πιθανότατα τον Ιανουάριο του 2005, 
θα πρέπει μετά να συζητήσουμε για το 
χρονοδιάγραμμα αυτής της προσαρμο
γής. Ξέρω ότι το μέγεθος της προσαρ-

»  X. Αλμούνια

μογής θα είναι τεράστιο. Μιλάμε για 
περισσότερες από δύο μονάδες του 
ΑΕΠ. Πιθανότατα, θα είναι πολύ δύ
σκολο να ζητηθεί προσαρμογή τέτοιου 
μεγέθους μόνο μέσα σε ένα έτος», είπε 
ο επίτροπος. Απαντώντας στο ερώτημα 
για το ποια μπορεί να είναι τα μέτρα προ
σαρμογής, ο κ. Αλμούνια, διευκρίνισε 
ότι είναι θέμα της ελληνικής κυβέρνη
σης να αποφασίσει. «Εμείς είμαστε ε
πικεφαλής της επιθεώρησης του δημο
σίου ελλείμματος. Δεν μπορούμε να α
ποφασίσουμε για λογαριασμό των αρ
χών μιας χώρας. Μπορεί να σημαίνει αλ
λαγές στο φορολογικό, ή αυξήσεις φό
ρων ή περικοπή δαπανών. Οι κρατικές 
αρχές αποφασίζουν», είπε ο κ. Αλμού
νια, περιγράφονταςτις επιλογές που έ-

»  Β. Ράπανος

χει η κυβέρνηση, ώστε να θεωρηθεί ε
παρκής για τη δημοσιονομική προσαρ
μογή η οικονομική πολιτική της.

ΑΠΟΓΡΑΦΗ »  Αναφερόμενος στην α
ναθεώρηση των στατισπκών στοιχείων, 
ύστερα από την «απογραφή», ο επί
τροπος επισήμανε τα εξής:

Ο  Υπάρχει η πιθανότητα παραπο
μπής της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δι
καστήριο, εάν δεν βελτιωθούν τα στα
τιστικά στοιχεία της. Ωστόσο, διευκρί
νισε ότι ελπίζει να καλυφθεί «με μια κα
λή απάντηση από τις ελληνικές αρ
χές».

Ο  Η Ελλάδα «πλήρωσε» την ανα- 
ξιοπιστία και τη δυσφήμιση από την α- 
πογραφή με την υποβάθμιση της πι-

X. Αλμούνια:

Ο  Ο καλύτερος κα
νόνας καταγραφής 
των αμυντικών δα
πανών είναι κατά 
την παράδοση του 
υλικού όπως έκανε 
η προηγούμενη κυ
βέρνηση.

Ο  Πιθανότατα, θα
είναι πολύ δύσκολο 
να ζητηθεί προσαρ
μογή τέτοιου μεγέ
θους μόνο μέσα σε 
ένα έτος

Ο  Μέτρα για τη δη
μοσιονομική προ
σαρμογή μπορεί να 
είναι αλλαγές στο 
φορολογικό, ή αυξή
σεις φόρων ή περι
κοπή δαπανών
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»  Γ. Αλογοσκούφης

0 Γ. Αλογοσκούφης παραδέχεται

Υπό επιτήρηση η Ελλάδα για τα ελλείμματα

Μια ευρωπαϊκή πρωτιά «εξα
σφάλισε» για την Ελλάδα η 
κυβέρνηση με τους χειρι

σμούς και την οικονομική πολιτική της: 
Να τεθεί για πρώτη φορά στην ιστορία 
της Ε.Ε. η οικονομία ενός κράτους - μέ
λους υπό επιτήρηση, μέχρις ότου μει
ώσει τα δημοσιονομικά του ελλείμ
ματα. Ο υπουργός Οικονομίας Γ. Αλο- 
γοσκούφης, χθες, ύστερα από τη συ
νεδρίαση του Εσοδη, άφησε ανοικτό 
το ενδεχόμενο να ζητήσει η Κομισιόν 
την εφαρμογή της παραγράφου 9 του 
άρθρου 104 της Συνθήκης του Μάα- 
στριχτ. Η σχετική απόφαση, όπως εί
χε αποκαλύψει η «Η» στις 27/11, α
ναμένεται να ληφθεί στη συνεδρίαση 
του Κολεγίου των Επιτρόπων στις 22

Δεκεμβρίου. Εάν η εισήγηση της Επι
τροπής υιοθετηθεί από το Εοοίϊη της 
17ης Ιανουάριου, τότε η Ελλάδα θα πρέ
πει να πάρει μέτρα για τη μείωση του 
ελλείμματος και να υποβάλει εκθέσεις 
«προόδου» σε τακτά χρονικά διαστή
ματα. Ουσιασηκά, η οικονομία θα τε
θεί υπό επιτήρηση, έστω κι αν ο υ
πουργός Οικονομίας το αρνείται.

Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε ιδα
νικό πεδίο εφαρμογής του 104(9), για 
πολλούς λόγους:

Ο Η «απογραφή» έδειξε ότι έχει 
ελλείμματα πάνω από 3% του ΑΕΠ α
πό το 1997 και εντεύθεν.

Ο Φέτος, η κυβέρνηση όχι μόνο δεν 
κατόρθωσε να συγκροτήσει τα ελ
λείμματα, αλλά έχασε πλήρως τον έ

λεγχό τους, με αποτέλεσμα να εμφα
νίζεται ραγδαία επιδείνωση των δη
μοσιονομικών μεγεθών.

Ο Στη φθινοπωρινή της έκθεση, 
η Κομισιόν επισήμανε ότι ο προϋπο
λογισμός του 2005 δεν είναι ούτε ρε
αλιστικός, ούτε επαρκής για τη δημο
σιονομική προσαρμογή. Εδώ, η στά
ση ταυ κ. Αλογοσκούφη είναι τουλά
χιστον αντιφατική και υπονομεύει την 
αξιοπιστία του προϋπολογισμού. Από 
τη μια επιμένει ότι με αυτόν θα επιτύ
χει τη μείωση του ελλείμματος κάτω 
από το 3%. Από την άλλη, χθες, δήλωσε 
για ακόμη μια φορά, ότι «το βασικό ζή
τημα είναι να λάβει η Ελλάδα δύο 
χρόνια προθεσμία για να ρίξει το έλ
λειμμά της κάτω από το 3%». Εάν πι

στεύει πραγματικά στον προϋπολογι
σμό του, γιατί θεωρεί κρίσιμο να εξα
σφαλίσει έναν επιπλέον χρόνο ανοχής;

ΑΠΟΓΡΑΦΗ » Κ ι  ενώ τα δύσκολα έρ
χονται, η κυβέρνηση ελπίζει ότι έκλεισε 
ορισπκάηδιαδικασίατης «απογραφής». 
Το Εσοήη, στα συμπεράσματα της χθε
σινής συνεδρίασής του, αναφέρει ότι το 
μέγεθος της και η έκταση της αναθε
ώρησης των παλαιστερων στοιχείωντης 
Ελλάδας είναι μοναδικά και πολύ σο
βαρά. Επιρρίπτει ευθύνες στις ελληνι
κές αρχές, όπως επίσης, σιην Κομισιόν, 
την ΕΚΤ και άλλα ευρωπαϊκά όργανα, 
που δεν αντιλήφθηκαν το μέγεθος του 
προβλήματος και δεν ενημέρωσαν έ
γκαιρα το Εσαίίη.


