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Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ παρουσιάζεται σήμερα · Μόνο +3,3% οι δαπάνες μιοδών δημοσίων υπαάήήδων

ε έλλειμμα 3% και μπρεντ αία 40 δολ.
:>ν Κ. ΤΣΟΥΠΑΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΠ. ΣΤΑΜΟΥ

υνοδευόμενο με μια 
δύοκοΠα αποκρυπιόμενη 
ανηουχία για ίο πειρέδαιο 
παρουσιάζεται σήμερα από 
ιον Γ. Αδογοοκούφη ιο 
προσχέδιο
Ιροϋποήογισμού, ιο οποίο 
α κατατεθεί οιη συνέχεια 

οιη Βουδή.

Η σχετική έγκριση για την κατάθεσή 
του δόθηκε χθες στην κυβερνητική 
επιτροπή.

Ο Προϋπολογισμός κατατίθεται -απ’ ό,τι 
δήλωσε χθες ο υφυπουργός Οικονομικών 
Π. Δούκας- με την παραδοχή όπ το πετρέ
λαιο θα κυμανθεί γύρω στα 40 δολάρια το 
βαρέλι το 2005. Ο υπουργός υπερθέρμανε, 
μάλιστα, το κλίμα των ανησυχιών των νοι
κοκυριών, λέγοντας ότι «δεν πρόκειται να 
ξαναδούμε το πετρέλαιο στα 25-30 δολά
ρια», ότι οι εισαγωγές πετρελαίου θα κοστί
σουν 6 δισ. ευρώ ίο 2005 και ότι ίο κόστος 
για την ανάπτυξη θα είναι 0,2% του ΑΕΠ.

Σήμερα ο Γ. Αλογοσκούφης αναμένεται 
να απαντήσει αν συμμερίζεται τις προβλέ
ψεις του υφυπουργού του, με το μπρεντ να 
ξεπερνά χθες ία 46 δολάρια και ίο αμερι
κανικό ία 50 δολάρια το βαρέλι, αλλά και 
την Ισπανίδα επίτροπο Παλάθιο να προ
σπαθεί να αποθερμάνει το κλίμα δηλώνο
ντας ότι το πετρέλαιο θα πέσει μετά τις ε
κλογές στην Αμερική.

Ο κ. Αλογοσκούφης έχει αποφύγει μέχρι 
στιγμής τις προβλέψεις και είναι πιθανόν 
να τις αποφύγει και στο μέλλον. Η ανησυ
χία του, όμως, είναι υπαρκτή όπως υπαρ
κτή είναι και των ομολόγων του στο Εοοίϊη. 
Μέχρι στιγμής η κυβέρνηση αποφεύγει 
προβλέψεις και για την ισοτιμία ευρώ-δο- 
λαρίου. Η ανατίμηση του ευρώ (1 ευρώ ι- 
οούιαι με 1,25 δολάρια) συγκροτεί, πάντως, 
την τιμή του πετρελαίου στην εσωτερική α
γορά. θεωρητικά αυτή τη στιγμή είναι σαν 
το πετρέλαιο να έχει 28-30 δολάρια το βα
ρέλι. (Υπενθυμίζεται ότι το σλόγκαν του

Γιώργος Αλογοσκούφης και Πέτρος Δούκας

πρώην υπουργού Οικονομίας Ν. Χριστο- 
δουλάκη ήταν ότι «δεν κάνει ποτέ προβλέ
ψεις για την τιμή του πετρελαίου και τον 
δείκτη του Χρηματιστηρίου»).

Κατά τα άλλα, η «ήπια» κατά την κυβέρ
νηση λιτότητα, που έχει επαγγελθεί, θα κα
ταγράφει στον σημερινό πρώτο της Προϋ
πολογισμό. Εχει γίνει κυριολεκτικά «σφα
γή » στις δαπάνες των υπουργείων, που θα 
αυξηθούν μόνο κατά 3%, με τις δαπάνες 
για Παιδεία και Υγεία να αυξάνονται πολύ 
περισσότερο.

Αψευδές δείγμα λιτότητας οι μισθοί των 
δημοσίων υπαλλήλων, που αυξάνονται κα
τά 3,3%, ενώ τη φετινή χρονιά είχαν αυξη
θεί κατά 6-8%. Οι πρώτες κινητοποιήσεις 
είναι εν όψει.

Η πραγματική σύγκλιση απομακρύνεται 
και για τους συνταξιούχους, στους οποίους 
θα δοθεί αύξηση ελάχιστα μεγαλύτερη από 
αυτή των υπαλλήλων. Εξάλλου, είναι προ
φανές ότι οι χαμηλές αυτές αυξήσεις θα ε- 
κληφθούν από τους εργοδότες ως κυβερ
νητικό «σήμα» για τη χορήγηση παρόμοι
ων αυξήσεων και στον ιδιωτικό τομέα, όπου 
φέτος δόθηκαν αυξήσεις 6% και άνω.

Ελπίδες για τα έσοδα
Ο ρυθμός ανάπτυξης όλο και πέφτει. 

Στον Προϋπολογισμό θα προβλέπεται αύ

ξηση του ΑΕΠ κατά 3,9% (κάτω από 4%) 
και πληθωρισμός 3,1%. Ακριβώς αυτή η 
σχετικά μεγάλη (7%) αύξηση του ονομα
στικού ΑΕΠ δημιουργεί στην κυβέρνηση 
συγκρατημένη αισιοδοξία ότι τα έσοδα θα 
«τρέξουν» με γρηγορότερους ρυθμούς και 
συνεπώς το έλλειμμα, αν συντρέξουν και 
άλλοι παράγοντες, είναι δυνατόν να μειω
θεί στο 2,8% ίο 2005, έναντι 5,3% ίου ΑΕΠ 
φέτος.

Σημαντική ένεση θα αποτελόσουν τα έ
σοδα από τις ρυθμίσεις των εκκρεμών υπο
θέσεων (αναμένονται περί το 1,5 δισ. ευρώ), 
ενώ μεγάλη ελάφρυνση θα είναι η μη επα
νάληψη των δαπανών για τους Ολυμπια
κούς Αγώνες.

Στην Κ.Ο. χης Ν.Δ.
• «Δ ε ν  θα ήταν απείρως καλύτερο για μας 
να μπορούμε από την πρώτη στιγμή να ι
κανοποιήσουμε όλες μας τις δεσμεύσεις; Αν 
η οικονομία ήταν ισχυρή και τα ταμεία γε
μάτα, όπως θέλει να ισχυρίζεται η αντιπο
λίτευση, γιατί να μην εκμεταλλευτούμε ά
μεσα αυτό το γεγονός;».

Τα παραπάνω αναφέρει ο κ. Αλογοσκού- 
φης σε επιστολή του προς τα μέλη της Κοι
νοβουλευτικής Ομάδας της Ν.Δ. και με θέ
μα τη δημοσιονομική κατάσταση που παρέ
λαβε η κυβέρνηση και τις επιπτώσεις της 
δημοσιονομικής απογραφής.

Με την επιστολή του ο υπουργός θέλει 
να ανακρούσει τις κατηγορίες ίου ΠΑΣΟΚ 
για την πολιτική της απογραφής και τις συ- 
νέπειές της, αλλά ταυτόχρονα να απαντή
σει και σε εσωκομματικούς αμφισβητίες.

Ο υπουργός επαναλαμβάνει ότι οι προε
κλογικές υποσχέσεις θα υλοποιηθούν στα
διακά κατά τη διάρκεια της τετραετίας και 
ότι η δημοσιονομική κατάσταση θα διορ
θωθεί «με μια πολιτική ήπιας προσαρμο
γής».

Στην επιστολή του ο κ. Αλογοσκούφης α
ναφέρει ότι «το  υψηλότερο δημοσιονομικό 
έλλειμμα, που διαπιστώθηκε απο την απο- 
γραφή, δεν οφείλεται σε αλλαγές της με
θόδου καταγραφής των αμυντικών δαπα
νών. Η αλήθεια είναι ότι πολλές αμυντικές 
δαπάνες δεν καταγράφονταν με καμία μέ
θοδο».

Τέλος, ιονίζει ότι «δεν τίθεται θέμα απο
πομπής της Ελλάδας από την ΟΝΕ».

Αρχές 
Οκτωβρίου 
η απεργία 
της ΑΔΕΔΥ

Της ΑΣΓΕΡΩΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ

Η πρώτη μεγάλη απεργιακή αντιπαράθεοπ μεταξύ 
κυβέρνησης και δημοσίων υπαλλήλων ξεκινά μέσα 

οτο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Η κινητοποίηση, 
που θα έχει πανελλαδικό χαρακτήρα, περιστρέφεται στην 
προώθηση των αιτημάτων της ΑΔΕΔΥ, που είναι: Η 
ουσιαστική αύξηση των αποδοχών των δημοσίων 
υπαλλήλων, καθώς απορρίπτεται το ποσοστό του 3,5% 
που προωθεί η κυβέρνηση. Επίσης η ΑΔΕΔΥ θέτει 
επιτακτικά το αίτημα για ένταξη στα Βαρέα και ανθυγιεινά 
περίπου 50.000-60.000 δημοσίων υπαλλήλων. Χθεσινή 
πληροφορία, που ανέφερε ότι οτπν αύξηση του 3,5%, που 
αποφάσισε η κυβέρνηση, θα προστεθεί και το επίδομα των 

176 ευρώ, ο αντιπρόεδρος της 
ΑΔΕΔΥ, Ηλίας Βρεττάκος, τπ 
χαρακτηρίζει «αποπροσανατολιστική», 
καθώς η ενσωμάτωση αυτή αφορά 
περίπου 1.500 υπαλλήλους, που 
προσελήφθησαν από 1/1/2004 οε 
ορισμένες υπηρεσίες στις οποίες 
προϋπήρχετο επίδομα των 176 ευρώ 
ως «προσωπική διαφορά». Για την 
καλύτερη επιτυχία της απεργίας 
πραγματοποιούνται διαδοχικές 
συσκέψεις μεταξύ της ηγεσίας της 
ΑΔΕΔΥ και των εκπροσώπων των 

ομοσπονδιών μελών της. Σε σύσκεψη χθες αποφασίστηκε 
μάλιστα να πραγματοποιηθεί, μέχρι το τέλος της 
εβδομάδας, διάβημα διαμαρτυρίας πολυάριθμων 
συνδικαλιστικών στελεχών του δημόσιου τομέα προς τον 
υπουργό Οικονομικών για την ανάδειξη των αιτημάτων της 
ΑΔΕΔΥ και τπν άσκηση πιέσεων για τπν ικανοποίησή τους.

Νέοι αγώνες
«Σε πείσμα των τελευταίων δικομματικών καβγάδων, τα 
εργατικά προβλήματα πρέπει να βγουν στην επικαιρότητα 
εκθετικά», αναφέρουν οι αντιπρόεδροι της ΑΔΕΔΥ και της 
ΓΣΕΕ Ηλ. Βρεττάκος και Αλ. Καλύβης, αντιστοίχως. Τα 
δύο συνδικαλιστικά στελέχη καταθέτουν πρόταση εκ 
μέρους της συνδικαλιστικής τους παράταξης «Αυτόνομη 
Παρέμβαση», με την οποία καλούν τις δύο κορυφαίες 
οργανώσεις (ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ) να αναλάβουν κοινή 
πρωτοβουλία να συντονίσουν τις ενέργειες τους για να 
προβληθούν τα μείζονα προβλήματα που αφορούν τους 
μιοθούς, την ανεργία, τις κοινωνικές δαπάνες, τις 
εργασιακές σχέσεις κ.λπ. Μάλιστα, εν όψει της κατάρτισης 
του κρατικού προϋπολογισμού, οι δύο συνδικαλιστές 
καλούν ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ να εξετάσουν την 
πραγματοποίηση κοινού παναττικού συλλαλητηρίου κατά 
τη διάρκεια της συζήτησής του στα μέσα Δεκεμβρίου,

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
ΤΖΙΡΟΣ 123,80 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Γ  I ΓίΠ] ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΑΝΑ Ίΐίΐ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΠ1 W  ■ 28/9 Ευρώ ΜΕΤ.% 1 W 28/9 Ευρώ ΜΕΤ.%

FANCO(KO) 0.56 11.86 ΕΛΛΑΤΕΞ(ΚΑ) 0.26 -10,34
ΕΛΦΙΚΟ (KO) 1,14 11,76 PLIAS (ΚΑ) 0,17 -5,56
ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΠΟ) 1,14 11,76 EÜRODRIP (KO) 3,46 •5,46
ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΠΤΗ (KO) 4,50 11,39 VETERIN (KO) 2,10 -5,41
ΚΛΩΝΑΤΕΞ (KO) 1,12 10.89 ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ (KO) 0,97 -4.90
ΚΛ. ΝΑΟΥΣΗΣ(KO) 1,12 10.89 ΞΙΦΙΑΣ (ΚΑ) 0,20 •4,76
ΚΟΡ-ΦΙΛ (KO) 0,51 10.87 ΚΕΚΡ0Ψ (KO) 10,80 -4,26
ΛΑΝ-ΝΕΤ (KO) 1,14 10.68 ΕΙΚ0ΝΑ-ΗΧ0Σ (KO) 0,46 -4,17
ΣΑΝΥΟ(ΚΑ) 0,85 10,39 COCA-COLA (ΚΑ) 17,72 -3,80
ΜΙΝΕΡΒΑ (ΚΑ) 2,47 10,27 ΔΙΑΣ 1X0. (Κ0) 1,05 -3,67

ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ 
ΤΟ Υ ΕΥΡΟ ΜΕ:

(Τιμή πώλησης, Εθνική)

ΔΟΛΑΡΙΟ 1 , 2 1 8 7 (1,2107) f

ΣΤΕΡΛΙΝΑ 0 , 6 7 1 9 (0.6706) f

ΓΕΝ 1 3 5 , 7 5 0 (134,660) f

ΦΡ. ΕΛΒΕΤΙΑΣ 1 , 5 3 2 4 (1,5307) f

ΛΙΡΑ ΚΥΠΡΟΥ 0 , 5 6 9 3 ( 0,5700) f -

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΤΟΚΙΟ ' ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ

10 .815,57 3 .882,27
(10.859,32) (3,874,37)

ΛΟΝΔΙΝΟ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

" É t t 'É Ê Ë
4 .567,3 10.079

(4.541,2) (9.988)

ΔΕΙΚΤΕΣ $ 5 ^
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΤΗΣ «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ» ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΗΜΕΡΑΣ 12ΜΗΝΟΥ

«Ε» ΝΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ 4.260,42 0,23% 18,54%

«Ε» ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 648,03 0,02% -20,11%

«Ε» ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ 659,52 0,28% -46,11%

«Ε» 100 ΜΕΤΟΧΩΝ 403,12 0,21% -17,11%

«Ε» ΑΝΤΙΔΕΙΚΤΗΣ 213,50 0,14% ■36,45%
http://www.enet.gr

mailto:efin@enet.gr
http://www.enet.gr
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με επιτόκιο 4,14%, ενώ η Fitch προειδοποιεί για πιοτοήηπηκή υποδάδμιοη

Ακάθεκτα τα ομόλογα 
παρά τη νέα απειλή

συνταξιοδοτικό ούοιημα, είναι 
πιθανόν να αποδειχθούν ra 
πιο δύσκολα από πολιπκή ά
ποψη για υλοποίηοη», υπο
γραμμίζει.

Ο διεθνής οίκος παραιηρεί 
ότι ενώ οι υπερβάσεις ίων δη
μόσιων δαπανών λόγω ίων 
Ολυμπιακών Αγώνων έχουν συ
νεισφέρει στην επιδείνωση ίων 
δημοσιονομικών μεγεθών, η 
τελευταία επίσης αντανακλά 
τον ανεπαρκή έλεγχο των πρω
τογενών δημόσιων δαπανών 
και κάτι τέτοιο κρίνεται απο- 
γοητευτικό, με δεδομένο ότι έ
χει συμβεί σε μια περίοδο που 
η ελληνική οικονομία ανα
πτύσσεται πολύ ταχύτερα από 
τον μέσο όρο της ευρωζώνης. 
Η Fitch εκτιμά, ακόμα, ότι μο
λονότι δεν θα επαναληφθούν 
οι εφάπαξ, ολυμπιακές δαπά
νες, η δημοσιονομική προσαρ
μογή συνιστά πρόκληση, κα
θώς μάλιστα η ελληνική κυ
βέρνηση βρίσκεται υπό πίεση 
να περικόψει τους φόρους.

Του ΧΡΗΣΤΟΥ ZIQTH

Δημοοιονομική 
μειαρρύθμιοη ζηιά 
από mv κυΒέρνηοη 
ο διεθνής οίκος 
αξιοθόγηοης Fitch, 
ο οποίος
αναθεώρησε χθες 
επί ία χείρω 
ας προοπτικές 
της εθθηνικής 
οικονομίας.

Λ ίγες ημέρες μετά τη 
Standard & Poors, η 
Fitch έκρουσε τον κώδω

να του κινδύνου για την υπο- 
βάθμιοη της πιστοληπτικής ι
κανότητας της χώρας. Η χθεσι
νή  εξέλιξη  δεν κλόνισε την ε
μπιστοσύνη στα ομόλογα του 
Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία

επιδεικνύουν αξιόλογη σταθε
ρότητα. Είναι ενδεικτικό ότι το 
Ελληνικό Δημόσιο δανείζεται 
για 10 χρόνια με επιτόκιο 
4,14%. Το κόστος δανεισμού 
για το Ελληνικό Δημόσιο πα
ραμένει υψηλότερο μόλις κατά 
0,20% από το αντίστοιχο γερ
μανικό.

Οριστικές αποφάσεις και οι 
δύο οίκοι θα λάβουν τον Νο
έμβριο, ο οποίος καθίσταται ο 
πλέον κρίσιμος μήνας. Η Fitch 
επισήμανε χθες ότι κατά τη 
διαδικασία της τελικής αξιολό
γησης η προσοχή της εστιάζε
ται στην προοπτική των δημό
σιων οικονομικών, συμπερι
λαμβανομένου του προϋπολο
γισμού του 2005.

Οπως αναφέρει, ένας αξιόπι
στος προϋπολογισμός καθώς 
και μια θετική ανταπόκριση α
πό το συμβούλιο Ecofin θα εί
ναι σημαντικοί παράγοντες που 
θα καθορίσουν τελικά το απο
τέλεσμα της αξιολόγησης της 
πιστοληπτικής ικανότητας της

ελληνικής οικονομίας.
Ανησυχία στους διεθνείς οί

κους προκαλεί όχι τόσο η δια
δικασία αναθεώρησης των 
στοιχείων καθεαυτή, αλλά το 
μέγεθος της αναπροσαρμογής 
των ελληνικών μεγεθών, σε 
συνδυασμό με το γεγονός ότι 
έχουν ήδη προηγηθεί άλλες 
αναθεωρήσεις που θεωρούνταν 
κάθε φορά πως ήταν και οι τε
λευταίες.

Ζητεί αξιόπιστο 
προϋπολογισμό

Η Fitch αναφέρει στην ανα
κοίνωσή της ότι ένας αξιόπι
στος προϋπολογισμός για το 
2005 και μια πρόοδος στις 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των ι- 
διωτικοποιήοεων, θα είναι ου
σιώδεις στο μέλλον. «Ομως, το 
ιστορικό της Ελλάδας είναι α
νάμικτο και τα πιο σημαντικά 
μέτρα, όπως οι μεταρρυθμίσεις 
στην αγορά εργασίας και στο

Δ έσμευση για σταθερό φορολογικό σύστημα και τή
ρηση των προεκλογικών δεσμεύσεων χωρίς αιφνι

διασμούς αναμένεται να λάβει σήμερα ο υφυπουργός 
Οικονομίας και Οικονομικών Αδάμ Ρεγκούζας έναντι 

των παραγωγικών φορέων 
της Θεσσαλονίκης.

Με ομιλία του κατά τη 
συνεδρίαση του διοικητι
κού συμβουλίου του Βιοτε
χνικού Επιμελητηρίου 
Θεσσαλονίκης ο υφυπουρ
γός θα αναφερθεί στα βα
σικό σημεία της φορολογι
κής μεταρρύθμισης και 

Σύμφωνα με πληροφορίες, 
θα δεσμευθεί στους εκπροσώπους των εργοδοτικών 
οργάνων ότι με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματι
κότητας η κυβέρνηση θα εφαρμόσει ένα σταθερό φο
ρολογικό σύστημα και με την πάταξη της γραφειοκρα
τίας θα επιδιώξει τη μη αναστολή των αναγκαίων παρα
γωγικών δραστηριοτήτων.

Μας ειρωνεύονται και οι Πολωνοί
Δ εν θα γίνουμε... Ελλάδα, λέει η Πολωνία, καθησυ

χάζοντας τους εταίρους της που φοβούνται ανά
λογες περιπέτειες όταν κληθούν οι νέες χώρες να 
μπουν στο ευρώ.

«Δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος. Τα ακριβή στατιστι
κά δεδομένα και η συνεπής παρακολούθηση εγγυώ- 
νται ότι δεν θα υπάρξουν τέτοιου είδους προβλήματα, 
όπως έγινε με την Ελλάδα», δήλωσε ο Πολωνός υ
πουργός Οικονομικών Μιροσλάβ Γκρονίτσκι, απαντώ
ντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφων.

Η παραποίησητου ελληνικού ελλείμματος προκάλε- 
σε ανησυχίες, ότι ίσως και άλλες χώρες θελήσουν να 
ακολουθήσουν το ελληνικό παράδειγμα όταν υποβά
λουν αίτηση ένταξης στο ευρώ.

Η Πολωνία στοχεύει σε μείωση του ελλείμματος στο 
3,7%το 2005 από 5,6% φέτος, με προοπτική να το μει
ώσει κάτω του ορίου του 3% το 2007.

Δεσμεύσεις 
Ρεγκούςα 
στους βιοχέχνες 
Θεσσαλονίκης

του αναπτυξιακού νόμου.

STANDARD & POOR'S

Κόντρα στο ρεύμα της πιστοληπτικής 
αναβάθμισης η Ελλάδα
Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

Κ όντρα στο ρεύμα
εμφανίζεται να πηγαίνει η 

Ελλάδα, καθώς η πιστοληπτική 
ικανότητα των περισσότερων 
κρατών συνεχίζει να 
βελτιώνεται, σύμφωνα με 
χθεσινή έκθεση της Standard & 
Poor's.
Η έκθεση, η οποία 
δημοσιοποιήθηκε λίγο πριν από 
το ετήσιο συνέδριο της 
Παγκόσμιας Τράπεζας και του 
ΔΝΤ που θα γίνει το ερχόμενο 
Σαββατοκύριακο, αναφέρει ότι 
η πιστοληπτική ικανότητα 21 
χωρών έχει αναβαθμιστεί και 
μόνο 5 χωρών έχει 
υποβαθμιστεί από την αρχή της 
χρονιάς.
Αν και η αξιολόγηση της 
Ελλάδας από τη S&P δεν έχει 
αλλάξει, ο διεθνής οργανισμός 
υποβάθμισε πρόσφατα τις 
προοπτικές της ελληνικής 
οικονομίας σε αρνητικές, 
επικαλούμενος την επιδείνωση 
των δημοσιονομικών μεγεθών. 
Αυτή η κίνηση ερμηνεύεται από 
πολλούς στην αγορά ως 
προοίμιο μιας πιθανής 
υποΒάθμισης μέχρι τα τέλη του

πρώτου εξαμήνου του 2005, αν 
τα δείγματα γραφής στον 
προϋπολογισμό του 2005 δεν 
είναι πειστικά.
Ενδεικτικό, πάντως, της 
γενικότερης τάσης για 
βελτίωση της πιστοληπτικής 
ικανότητας των χωρών που 
αξιολογεί η 3&Ρ είναι το 
γεγονός ότι ο αριθμός των 
αναβαθμίσεων ξεπερνά κατά 
πολύ τον αριθμό των 
υποΒαθμίσεων φέτος. «Ο λόγος 
των αναβαθμίσεων προς τις 
υποβαθμίσεις βρίσκεται στο 
υψηλότερο σημείο του από το 
1995», σημειώνει ο Τζον 
Τσέιμπερς, υψηλόβαθμο 
στέλεχος της 8&Ρ, που 
συνέταξε την έκθεση.
Ο ίδιος εκτιμά ότι η 
υπερβάλλουσα ρευστότητα 
που υπάρχει στο παγκόσμιο 
χρηματοοικονομικό σύστημα, 
σε συνδυασμό με τη βελτίωση 
των προοπτικών οικονομικής 
ανάπτυξης και των δημόσιων 
οικονομικών
στις περισσότερες χώρες, 
αυξάνει τις πιθανότητες για 
περισσότερες αναβαθμίσεις 
το 2005.
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Η υπόθεση
παραπλανηχικ|
στοιχείων
ελληνικής 
προέλευσης 
στο στόχαστρο 
του Γερμανού
υπουργου

1

ΒΟΛΦΓΚΑΝΓΚ ΚΛΕΜΕΝΤ

Ζημιά έγινε, αλλά δεν 
απαιτούνται κυρώσεις
ΒΕΡΟΛΙΝΟ_______________________
Του ΠΑΝΤΕΛΗ ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Η υπόθεση των πιθανών παραπλανητικών στοιχείων που
έδινε η Ελλάδα σχετικά με τα δημόσια ελλείμματά της , 

προς την Ευρωπαϊκή Ενωση στον δρόμο για την ευρωζώνη 
έχει ήδη κάνει ζημιά στο Σύμφωνο Σταθερότητας, δήλωσε 
χθες σε συνάντηση που είχε με τους ξένους ανταποκριτές , 
στο Βερολίνο ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας της Γερμανίας, 
Βόλφγκανγκ Κλέμεντ. «Εάν αποδειχτεί, όμως, ότι τα στοιχεία 
που έδινε παλαιότερα η Ελλάδα ήταν αποτέλεσμα συνειδητής 
προσπάθειας να παραπλανηθούν οι ευρωπαϊκές αρχές, τότε 
ίσως υπάρξουν καταστροφικές συνέπειες για το Σύμφωνο 
Σταθερότητας...», τόνισε ο Σοσιαλδημοκράτης υπουργός.
Ο ίδιος, όμως, κράτησε αποστάσεις από την τοποθέτηση, την 
προηγούμενη Παρασκευή, του πρωθυπουργού της Βαυαρίας 
και προέδρου της Χριστιανοκοινωνικής Ενωσης, Εντμουντ 
Στόιμπερ, ο οποίος ζήτησε να επιβληθούν αυστηρές κυρώσεις 
κατά της Ελλάδας. «Η επιβολή οικονομικών κυρώσεων δεν 
είναι το ζητούμενο», είπε ο Κλέμεντ και έθεσε το ερώτημα: 
«Αποτελεί λύση να επιβάλλονται οικονομικές κυρώσεις σε 
υπερχρεωμένες χώρες;» Ο ίδιος σε ό,τι αφορά το Σύμφωνο 
Σταθερότητας πρότεινε: «Πρέπει στο μέλλον να γίνει ό,τι είναι 
δυνατόν, ώστε να μην παρατηρηθούν ξανά τέτοια φαινόμενα.
Είναι καταστροφικό να υπογράφεις μια συμφωνία και μετά να 
κάνεις πίσω...». Σε ό,τι αφορά το ίδιο θέμα, δηλώσεις έκανε 
από τη Νορβηγία, όπου βρίσκεται για επίσημη επίσκεψη, και ο 
καγκελάριος Γκέρχαρντ Σρέντερ. «Εάν αυτές οι 
δημοσιονομικές παρατυπίες έχουν γίνει πράγματι, τότε και η 
Ελλάδα και η Κομισιόν πρέπει να ανησυχούν σοβαρά», είπε ο 
καγκελάριος και πρόσθεσε: «Δεν μπορούμε όμως από αυτό να 
συμπεράνουμε, ότι και σε άλλες χώρες έχουν συμβεί οι ίδιες 
παρατυπίες...».

Για τις επιστολές της «Αγρογή»
Με αφορμή δημοσίευμα της «Ε» για αντιδημοκρατικές 
διαδικασίες της διοίκησης της «Αγρογή Α.Ε.» (έλεγχος 
αλληλογραφίας κ.ά.) από υπαλλήλους της εταιρείας, πήραμε 
επιστολή στην οποία αναφέρονται: «Σας πληροφορούμε ότι 
ουδεμία παραβίαση των προσωπικών μας δεδομένων, εξ όσων 
γνωρίζουμε, δεν έχει λάβει χώρα από τη διοίκηση της 
εταιρείας, ανπθέτως, η διοίκηση φρόντισε να μας ενημερώσει 
σε σύσκεψη όλων των εργαζομένων για τη συνηθισμένη 
πολιτική που ακολουθεί μια Α.Ε. στον τομέα της 
αλληλογραφίας της, τηρώντας πρωτόκολλο εισερχομένων». 
Απάντηση συντάκτη: Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η 
κ. Κ. Αδαμοπούλου, διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας 
«Αγρογή Α.Ε.», δεν διέψευσε τη διαδικασία ελέγχου που 
επέβαλε. Μήπως, ο έχων την πρωτοβουλία συγκέντρωσης 
των υπογραφών, κ. Ευάγγ. Καραφωτάκης, μπορεί να 
δημοσιοποιήσει τις διαδικασίες πρόσληψής του και τις 
αποδοχές του; Και μια προτροπή στην κ. διευθύνουσα.
Γίνατε γνωστή στη «Ζούγκλα». Μην μετατρέψετε την 
«Αγρογή» σε «ζούγκλα».

Μ.Κ.


