
Η  κρίση αγγίζει (και) τον υπουργό...
\Δεν αντιλήφθηκε έγκαιρα τις συνέπειες από το «γύρισμα» των αγορών -  Δεν έχει σχέδιο για την αντιμετώπιση της νέας κατάστασης

Του Βασίλη  Ζ ηρα

Αυτές xis ημέρεε ο υπουργόε Οικονομίαε Γ. Αλογοσκούφηβ πρέπει να  αισθάνεται πολύ μόνοε. Κανέναε δεν είναι πρό- θυμοε να  τον συντροφεύσει στη διαχείριση των επιπτώσεων από τη μεγαλύτερη -iocos- μεταπολεμική κρίση xns παγκόσμιαε οικονομίαε.Δ εν είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση για τον κ. Αλογο- σκούφη. Ετσι ήταν πάντα από το 2004, με εξαίρεση, ίσωε, κάποιεε ημέρεε xns προεκλογικήε περιόδου του 2007. Τότε, κι ενώ τα αποκαΐδια στην Πελοπόννησο κάπνιζαν ακόμη , οι νεαροί συνεργάτεε του κ. Αλογοσκούφη έστησαν σε ένα βράδυ έναν μηχανισμό χορήγησηε αποζημιώσεων στουε πυρόπληκτουε, που παρέκαμπτε το δυσκίνητο γραφειοκρατικό σύστημα πληρωμών του Δημοσίου και μοίραζε τριχίλιαρα και δεκαχίλιαρα. Μ πορεί ο μηχανισμόε αυ- xós να μη ν ήταν πρότυπο προσεκτικήε δ ια χ είρ ισ ή  του δημόσιου xpñpaxos, αλλά επέτρεψε oxous υποψήφιουβ βουλευτέε xns Ν .Δ . να  υποστηρίζουν στα τηλεοπτικό παράθυρα και τα καφενεία κάτι του τύπου «μπορεί v a  oas αφήσαμε κι εμείε να καείτε óncos το Π Α ΣΟ Κ  στο παρελθόν, αλλά τουλάχιστον oas δώσαμε αμέσωε αλοιφή για τα εγκαύματα». Εκείνεε xis λίγεε εβδομάδε5, οι σχέσεΐ5 του κ. Αλογοσκούφη με τα στελέχη xns παράταξήε του και xous συναδέλφου5 τοϋ έφτασαν στα άρια του ερωτικού παροξυσμού. Στη συνέχεια όμω5, κάτι η  δημοσιονομική κατάσταση, κάτι η  στελέχωση του οικονομικού επιτελείου, η αύξηση του ΦΠΑ που έπρεπε να γίνει αλλά δεν έγινε, το φιάσκο xns υ π ό θ ε σ ή  OTE - M IG  και τέλθ5 η  κρίση επανέ- φεραν xis σχέσειε αυτέε στην προτεραία κατάσταση των αρκτικών θερμοκρασιών.Η  οικονομική πολιτική έπαψε να θεωρείται το ισχυρό χαρτί xns κ υ β έ ρ ν η σ ή  και οι επικρίσεπ για τον κ . Αλογο- σκούφη πληθαίνουν. Του καταλογίζουν:

«Δεν τα παρατάω στα δύσκολα», λέει ο κ. Γ. Αλογοσκούφης και τονίζει ότι θα παραμείνει στο υπουργείο Οικονομίας έ
ω ς ότου ολοκλπρώσει όσα έχει σχεδιάσει και τα οποία, όπως σημειώνει, έχουν ορίζοντα 4ετίας.



1. Διεθνής κρίσηΑδυναμία να αντιληφθεί εγκαίρωε τιε συνέπειεε τηε διεθνούε κρίσηε στην οικονομία. Είναι γεγονόε ότι από την εποχή που ο κ. Αλογο- σκούφηε δήλωνε όχι «η ελληνική οικονομία είναι θωρακισμένη», έωε την αναγνώριση πωε η κατάσταση είναι δύσκολη και θα έχει συνέπειεε, δεν πέρασαν ούτε έξι μήνεε. Επίσηε, μεσολάβησαν μόλιε 70 ημέρεε από τον Απρίλιο, όταν διαβεβαίωνε ότι «οι επιπτώσειε θα είναι ασήμαντεε στον προϋπολογισμό, και οι στόχοι μαε δεν αλλάζουν», έωε τον Ιούνιο που δήλωσε στη Βουλή ότι δεν μπορεί να δεσμευθεί για την τελική πορεία εκτέ- λεσηε του προϋπολογισμού. Καλλιέργησε κλίμα εφησυ

χασμού, με αποτέλεσμα το σοκ στη συνέχεια για την κοινή γνώμη να είναι ξαφνικό και ισχυρότερο. Η  αναθεώρηση τηε εκτίμησηε για τον ρυθμό ανάπτυξηε από το 4% στο 3,6% και του πληθωρισμού από το 2,9% στο 3,5% ήταν πολύ συντηρητι- κέε, με αποτέλεσμα να αναγνωρίζει πλέον ότι θα υποχρεωθεί εκ νέου να τιε αναθεωρήσει. Από την πλευρά του, ο υπουργόε Οικονομίαε απαντά ότι όλεε οι προβλέ- ψειε και οι εκτιμήσειε για την ελληνική οικονομία βασίστηκαν στιε συνεχώε με- ταβαλλόμενεε επί τα χείρω εκτιμήσειε των διεθνών οργανισμών για τιε διεθνείε ε- ξελίξειε και κυρίωε τηε Ευ- ρωπαϊκήε Επιτροπήε.
2. Ελλειψη σχεδίουΕλλειψη ενόε ολοκληρωμένου σχεδίου αντιμετώπισηε των επιπτώσεων τηε κρίσηε. Δεν μπορεί να θεωρηθεί ολοκληρωμένο σχέδιο η χορήγηση και μόνο κάποιων επιδομάτων μέσω του Ταμείου για την αντιμετώπιση τηε Φτώχειαε. Αυτά έτσι κι αλλιώε θα δίνονταν, λένε, αφού η ίδρυση του ταμείου είχε ανακοινωθεί από το 2006, πολύ πριν ξεσπάσει η κρίση, και τα κονδύλια για τη χρηματοδότησή του είχαν εγγράφει στον φετινό προϋπολογισμό από τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν ακόμη κανείε δεν είχε αντιληφθεί την καταιγίδα που έρχεται. Το μόνο που αλλάζει είναι ο στόχοε. Ενώ στην αρχή ο στόχοε ήταν με τα χρήματα του Ταμείου να γίνουν οι φτωχοί λιγότερο φτωχοί, τώρα επιχειρείται να μη γίνουν οι φτωχοί περισσότερο φτωχοί. Ωστόσο, η άνοδοε των τιμών του πετρελαίου και των τροφίμων δεν θα είναι ένα παροδικό φαινόμενο και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί φυσικά με επιδοματικέε πολιτι- κέε. Κι ενώ ο υπουργόε Οικονομίαε διαπιστώνει την ύπαρξη καρτέλ που τροφοδοτούν διαχρονικά τον πληθωρισμό, αντί να τεθεί επικεφαλήε πρωτοβουλιών για την περαιτέρω απελευθέρωση των αγορών και την ενίσχυση του ανταγωνισμού, αφήνει το υπουργείο Ανάπτυξηε να αντιμετωπίσει την άνοδο των τιμών με παρωχημένεε και αναποτελεσματικέε αγορανο- μικέε παρεμβάσειε.Υπενθυμίζουν, μάλιστα, ότι ενώ θα μπορούσε να αξιοποιή- σει την απεργία των φορτηγών (που δεν είχε ούτε κοινωνική ούτε πολιτική στήριξη) για να ανοίξει το θέμα των κλειστών επαγγελμάτων, προτίμησε να περιμένει τιε ευρωπαϊκέε αποφά- σειε για το ζήτημα που θα έρθουν κάποια στιγμή στο μέλλον, φοβούμενοε το πολιτικό κόστοε. Την ίδια ατολμία είχε επιδεί- ξει και όταν υποχρεώθηκε να αυξήσει τον ΦΠΑ υπό την πίεση τηε Κομισιόν, το 2005. Τότε υπήρξαν εισηγήσειε για αύξηση μεγαλύτερη τηε μιαε μονάδαε, ώστε με το ίδιο πολιτικό κόστοε να έχει μεγαλύτερο δημοσιονομικό όφελοε. Δεν το αποφάσισε, εκτιμώνταε ότι η αύξηση μιαε μονάδαε είναι αρκετή. Αποδείχθηκε ότι η εκτίμηση δεν ήταν ορθή, με αποτέλεσμα πριν από τιε εκλογέε του 2007 να αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο μέχρι τη στιγμή που το απέκλεισε οριστικά ο ίδιοε ο πρωθυπουργόε.
3. Απουσία πρωτοβουλιώνΟτι παρακολουθεί τη διεθνή κρίση να εξαντλεί ταχύτατα τα αναπτυξιακά αποθέματα τηε ελληνικήε οι- κονομίαε, χωρίε να αναλαμβάνει πρωτοβουλίεε για την ενίσχυση τηε επιχειρηματι-

κότηταε, την απελευθέρωση των αγορών, τη στήριξη τηε καινοτομίαε. Η  οικονομία συνεχίζει να  πορεύεται με τιε παλιέε συνταγέε τήε προ ΟΝΕ και προ παγκο- σμιοποίησηε εποχήε.
4. Φιλόδοξος προϋπολογισμόςΟτι κατάρτισε έναν προϋπολογισμό, ο οποίοε βασίστηκε σε υπεραισιόδοξεε εκτιμήσειε και υπερφιλόδοξουε στό- χουε και είχε ελάχιστεε πιθανότητεε να  εκτελεστεί χωρίε δραστικά μέτρα. Μ πορεί ο κ. Αλογοσκούφηε να γκρινιάζει για τιε πιστώσειε που διεκδικούν οι συνάδελφοί του, αλλά το μεγάλο και αποκλειστικά δικό του πρόβλημα είναι τα έσοδα. Στο 5μηνο, τα έσοδα αυξάνονταν με ρυθμό μόλιε 3,5%, έναντι ετήσιου στόχου 13% και η  υστέρηση υπερβαίνει το 1,5 δισ. ευρώ. Αυτόε έθεσε το στόχο για την αύξηση των εσόδων και οι δικέε του υπηρεσίεε πρέπει να τον επιτύχουν. Υπενθυμίζουν, μάλιστα, ότι μετά και την αντικατάσταση του Σπ. Κλαδά από την ΥπΕΕ, τιε υπηρεσίεε αυτέε τιε «τρέχουν» πρόσωπα τηε δικήε του αποκλειστικά επιλογήε. «Μείωσε τουε φορολογικούε συντελεστέε ακο-

λουθώνταε το δόγμα των Reaganom ics, ότι όσο μειώνειε τουε φόρουε τόσο λιγότερα κίνητρα έχει κάποιοε να φο- ροδιαφύγει. Ξέχασε όμωε πωε το δόγμα αυτό προβλέπει ένα  αποτελεσματικό ελεγκτικό σύστημα και αυστηρότατεε ποινέε στουε φοροφυγάδεε. Εδώ, ο φοροεισπρακτικόε μη- χανισμόε όχι μόνο δεν ενισχύθηκε, αλλά αδρανοποιήθηκε κιόλαε, εξαιτίαε τηε κόντραε του με τον Κλαδά», λένε κα- ταγράφονταε και μια τάση τακτοποίησηε εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων κάποιων μέσω ν ενημέρω σηε.
5. Κρυμμένα ελλείμματαΤην αποκάλυψη ότι εξακολουθούν να  υπάρχουν ελλείμματα κρυμμένα κάτω από το χαλί. Η  οικονομική πολιτική τηε πρώτηε τετρα- ετίαε εγκλωβίστηκε στη δημοσιονομική απογραφή και τιε συνέπειέε τηε. Η  ελληνική οικονομία τέθηκε σε κα- θεστώε επιτήρησηε, η  ένταξη τηε Ελλάδαε στην Οικονο μ ικ ή  και Ν ομισματική Ενωση αμφισβητήθηκε και όλα αυτά για να  έρθει στο τέλοε η  Euro8tat και να  βάλει -π ά λ ι-  αστερίσκουε, α-

κριβώε στα ίδια σημεία που τουε τοποθετούσε και στο παρελθόν. Δηλαδή στιε ε- θνικολογιστικέε προσαρμο- γέε και την περίφημη «άσπρη τρύπα», το πλεόνασμα των οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που αυξάνονται ή  μειώνονται κάθε χρόνο με έναν ανεξήγητο αλλά εξαιρετικά βολικό τρόπο για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων. Η  απογραφή έπρεπε να γίνει, ήταν άλλωστε προεκλογική δέσμευση τηε

Νέαε Δημοκρατίαε. Αλλά, α- φενόε μεν, έπρεπε να γίνει με τρόπο που δεν θα προ- καλούσε τιε κοινοτικέε υπηρεσίεε, αφετέρου δε, θα έπρεπε να  οδηγήσει σε μέτρα πραγματικήε δημοσιο- νομικήε εξυγίανσηε. Εάν είχε γίνει τα προηγούμενα χρόνια εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών, θα υπήρχε μεγαλύτερη ευελιξία
6. OTE και MIG

στην αντιμετώπιση τηε κρίσηε. Τώρα, με το έλλειμμα του 2007 να έχει ξεπεράσει και πάλι το 3% και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μαε έχει στο στόχαστρο, τα περιθώρια έχουν συρρικνω- θεί. Τελικώε, η  περίφημη ή πια δημοσιονομική προσαρμογή δεν ήταν ούτε ή πια ούτε, πολύ περισσότερο, προσαρμογή.
Την παρ’ ολίγον απώλεια του ελέγχου του OTE από τη MIG. Οταν απέτυχε να βρει στρατηγικό επενδυτή, ο υπουργόε Οι- κονομίαε εκτίμησε πωε θα μπορούσε να εφαρμοστεί και στον OTE το μοντέλο τηε Εθνικήε Τράπεζαε, να γίνει δηλαδή ο Οργανισμόε μια πολυμετοχική εταιρεία, την οποία θα ήλεγχε το Δημόσιο μέσω ενόε μικρού ποσοστού. Ετσι, προχώρησε στη διάθεση του 10% των μετοχών, με αποτέλεσμα το Δημόσιο να πέσει κάτω από την καταστατική μειοψηφία. Ταυτόχρονα, κατάργησε τιε νομοθετικέε ρυθμίσειε που έθεταν πλα- φόν στα δικαιώματα ψήφου που μπορούσε να αποκτήσει κά- ποιοε στον OTE. Οι κινήσειε αυτέε άνοιξαν την όρεξη τηε MIG, η οποία επί πέντε μήνεε «σκούπιζε» ανενόχλητη τιε με- τοχέε του OTE από την αγορά, πριν αποφασίσει ο κ. Αλογο-
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Τώρα μπορείτε να πετάξετε απευθείας για Μιλάνο Μαλπένσα, Ρώμη. Νάπολη κοι Μπολώνια μέσω Νάπαλης.

Κι αν ουτό δεν είναι αρκετό, μπορείτε να πετάξετε από το Μιλάνο Μαλπένσα για Σικάγο και Βοστόνη με βολικές 

ανταποκρίσεις. Ο  στόλος μας είναι από τους νεότερους σε ηλικία στην Ευρώπη, ενώ παράλληλα είμαστε η πρώτη 

αεροπορική εταιρεία πσγκοσμίως,που χρησιμοποιεί νέους κινητήρες χαμηλής εκπομπής καυσαερίων.

Είμαστε η Air One. Η πρώτη ιδιωτική Ιταλική αεροπορική εταιρεία. A i r  O n ^
η μ ο να δ ική  σας επ ιλο γή



• σκούφηε να παρέμβει. Και προκειμένου να βάλει φρένο στη 
ι MIG, υποχρεώθηκε να καταφϋγει σε μια νομοθετική ρύθμιση 
ι για τα δικαιώματα μειοψηφίαε, που επί τηε ουσίαε είναι ίδια 

με αυτή που είχε καταργήσει λίγουε μήνεε νωρίτερα. Με τη 
μόνη διαφορά ότι, επειδή ερχόταν κατόπιν εορτήε, δηλαδή 
μετά την είσοδο του ανεπιθύμητου επενδυτή στον Οργανι
σμό, προκάλεσε την αντίδραση τηε Ευρωπαϊκήε Επιτροπήε. 
Επιπλέον, το κράτοε αφέθηκε να διαπραγματεύεται με έναν 
στρατηγικό επενδυτή τον οποίο δεν επέλεξε το Δημόσιο αλλά 
η MIG και, μάλιστα, με τουε όρουε που εκείνη είχε συνομολο
γήσει με τον γερμανικό οργανισμό.

7. Υπόθεση των ομολόγων
Τη στάση του στην υπόθε

ση των ομολόγων, που κόστι
σε ακριβά στην κυβέρνηση. Ο 

Γ κ. Αλογοσκούφηε ήταν και εί- 
ι ναι ο πολιτικόε προϊστάμενοε 

του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτουε και κατά συνέπεια έ
χει τουλάχιστον την πολιτική

■ ευθύνη για όσα γίνονται εκεί. 
Παρ’ όλα αυτά, κράτησε απο- 
στάσειε ασφαλείαε, αφήνο-

; νταε να βγάλουν τα κάστανα 
• από τη φωτιά ο παλιόε του σύ-
■ ντροφοε στην ομάδα των λο

χαγών Σάββαε Τσιτουρίδηε, ο 
υφιστάμενόε του υφυπουργόε 
Οικονομικών Πέτροε Δούκαε 
και ο τότε γενικόε γραμματέ- 
αε Γιώργοε Κουρήε, που εθε- 
ωρείτο ο άνθρωπόε του στο 
Γενικό Λογιστήριο. Οι επικρι- 
τέε του λένε ότι η στάση του 
στην υπόθεση των ομολόγων 
είναι απόδειξη ότι ο υπουρ-

γόε Οικονομίαε διαθέτει ι
σχυρό ένστικτο πολιτικήε ε- 
πιβίωσηε. Υπενθυμίζουν, μά
λιστα, ότι αν και μάλλον προ- 
κεϊνσιανόε οικονομολόγοε, 
δεν είχε κανένα πρόβλημα 
συνεργασίαε με τουε μονετα- 
ριστέε του οικονομικού επι
τελείου τηε κυβέρνησηε Μη- 
τσοτάκη. Αλλά, και το γεγο- 
νόε ότι διετέλεσε στενόε συ- 
νεργάτηε του τότε υπουργού 
Εθνικήε Οικονομίαε Στέφα
νου Μάνου, ωε πρόεδροε του 
Συμβουλίου Οικονομικών 
Εμπειρογνωμόνων, δεν τον ε
μπόδισε στη συνέχεια να 
στηρίξει τον Μιλτιάδη Εβερτ 
στην κούρσα διαδοχήε τηε 
Νέαε Δημοκρατίαε και να εί
ναι ο εμπνευστήε του προε
κλογικού προγράμματοε 
Εβερτ για την οικονομία στιε 
εκλογέε του 1996.

Μόνος στα δύσκολα
Η οικονομία δεν είναι πια το ισχυρό χαρτί τηε κυβέρνησηε, 

και πώε θα μπορούσε άλλωστε σε συνθήκεε κρίσηε. Ωστόσο, η 
πορεία τηε οικονομίαε θα καθορίσει τιε πολιτικέε εξελίξειε. Ο 
κ. Αλογοσκούφηε θα πρέπει να βρει τιε λύσειε σε μια εξίσωση 
που είναι πια πολύ δύσκολη, εξαιτίαε όσων έκανε και όσων δεν 
έκανε τα προηγούμενα χρόνια. Και αυτό τον δρόμο θα τον πο
ρευτεί όπωε φαίνεται μόνοε του. Η πρόσφατη κόντρα με τον υ
πουργό Υγείαε για τη χρηματοδότηση των μετακινήσεων των 
ατόμων με αναπηρίεε είναι ενδεικτική για το τι πρόκειται να α
κολουθήσει όταν θα προκύψουν πολύ σημαντικότερα θέματα, 
όπωε ο έλεγχοε των οικονομικών και η ρύθμιση των οφειλών 
των νοσοκομείων, η χρηματοδότηση των ασφαλιστικών τα
μείων και τηε μεταρρύθμισηε, η ένταξη των ειδικών λογαρια
σμών στον προϋπολογισμό, η κατάρτιση των προγραμμάτων 
για την ενίσχυση όσων πλήττονται από την κρίση, αλλά και η 
κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2009, που όπωε όλα δεί
χνουν θα είναι πολύ πιο δύσκολο από το 2008. Η κρίση θα συ
νεχιστεί, η ανάπτυξη θα εξακολουθήσει να επιβραδύνεται και 
οι τιμέε του πετρελαίου και των τροφίμων θα διατηρηθούν σε 
υψηλά επίπεδα. Και επιπλέον το 2009 είναι έτοε ευρωεκλογών 
και ίσωε εθνικών εκλογών. Δεδομένηε τηε οικονομικήε και πο- 
λιτικήε συγκυρίαε, κάποιοι υποψιάστηκαν ότι ο κ. Αλογοσκού- 
φηε ετοιμάζεται να εγκαταλείψει το καράβι.

Οι υποψίεε αυτέε ενισχύθηκαν από το γεγονόε ότι άρχισε να 
τοποθετεί κάποιουε από τουε πολύ στενούε συνεργάτεε του σε 
εξωκυβερνητικέε θέσειε. Ο πρόεδροε του ΣΟΕ Πλούταρχοε Σα- 
κελλάρηε επελέγη για την αντιπροεδρία τηε Ευρωπαϊκήε Τρά- 
πεζαε Επενδύσεων, ο πρώην γενικόε γραμματέαε Δημοσιονομι- 
κήε Πολιτικήε και υπεύθυνοε αποκρατικοποιήσεων διορίσθηκε 
πρόεδροε του αεροδρομίου «Ελευθέριοε Βενιζέλοε», ενώ η κ. 
Ελένη Λουρή, έωε πρόσφατα οικονομικόε σύμβουλόε του πρω
θυπουργού, τοποθετήθηκε υποδιοικητήε τηε ΤτΕ. Οσο για τον 
ίδιο τον κ. Αλογοσκούφη τα σενάρια τον ήθελαν από επίτροπο 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έωε διάδοχο τηε Ντόραε Μπακο- 
γιάννη στο υπουργείο Εξωτερικών ή αντικαταστάτη του Βαγγέ
λη Μεϊμαράκη στο υπουργείο Αμυναε. Ο ίδιοε διαψεύδει κατη
γορηματικά όλα αυτά τα σενάρια. «Δεν τα παρατάω στα δύσκο
λα», λέει και τονίζει ότι θα παραμείνει στο υπουργείο Οικονο- 
μίαε έωε ότου ολοκληρώσει όσα έχει σχεδιάσει και τα οποία, ό
πωε σημειώνει, έχουν ορίζοντα 4ετίαε. Ακόμη κι αν ήθελε να 
φύγει, όμωε, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έγκριση του κ. 
Καραμανλή, ο οποίοε δεν φαίνεται πρόθυμοε να τη δώσει, του
λάχιστον μέχρι το καράβι να περάσει τον κάβο...


