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OV Γ. ΑΓΓΕΛΗ

οχημες εξελίξεις 
για την ελληνι
κή οικονομία και 
πρόσθετες φορο
λογικές επιβα
ρύνσεις «βλέ
πει» ο Βουλευτής 

ιυ ΠΑΣΟΚ και πρώην υ- 
ουργός Οικονομίας Ν. Χρι- 
τοδουλάκης μετά τη λογι- 
ακή αύξηση του ΑΕΠ κα
ί  25% από την κυβέρνηση 
ις Ν.Δ.
! Η Ε.Ε. θα απαιτήσει, θύμ
ωνα με τον Ν. Χριατοδου- 
άκη, να εισπράττονται πε- 
ισοότεροι φόροι αφού υ- 
άρχει τόσο «μεγάλο» ειοό- 
ημα και να μειωθούν οι 
οινοηκοί πόροι που δίδο- 
ται στην Ελλάδα για έργα, 
φού μπορεί να τα κάνει 
:λέον η ίδια με δικούς της 
όρους.
] Ο τέως υπουργός είχε κα- 
ηγορηθεί μέσω της «απο- 
ραφής» από την Ν.Δ. για 
δημιουργική λογιστική», 
τν και θεωρεί εαυτόν δικαι- 
>μένο ςφού μειώνονται και 
ιάλι αναδρομικά τα ελλείμ- 
ιατα με την αύξηση του 
ιΕΠ, προειδοποιεί για κιν- 
ίύνους που φέρνει η από- 
>αση της κυβέρνησης να α- 
'ατρέψει και πάλι τα στατι- 
αικά στοιχεία που έχει η 
ί.Ε. για την ελληνική οι
κονομία.
3 Εγκαλεί την Τράπεζα της 
ίλλάδος για ολιγωρία και 
κτιμά ότι η Ε.Ε. θα απαιτή
σει πλέον από την Ελλάδα 
ιεγαλύτερη συνεισφορά 
¡τον προϋπολογισμό της 
ται θα προκληθούν απώ
λειες στην είσπραξη των 
τοινοτικών πόρων.

D Πού κρύβεται η «δημι
ουργική λογιστική» πί
σω από την πρόσφατη α
νακοίνωση για  τη λο γ ι
στική αύξηση του ΑΕΠ;

1 Εχει πει κάποιος ιοτορι- 
τός ότι καμιά φορά ουμβαί- 
/ει να κάνεις ένα λάθος, αλ- 
ώ  είναι ακόμη χειρότερα ό- 
:αν επιχειρείς να το διορθώ
σεις με ένα μεγαλύτερο λά- 
3ος. Εκανε η κυβέρνηση 
:ην πλαστή απογραφή το 
2004 και τώρα για να ξεφύ- 
¿ει από την επιτήρηση στην 
τποία η ίδια εγκλώβισε την 
ιλληνική οικονομία, σκάει 
:ο πυροτέχνημα της πλα
στής και εικονικής αύξησης 
κατά 25% του εισοδήματος, 
ώστε να βγει με αυτόματο 
:ρόπο από την επιτήρηση 
και να λύσει τα χέρια της.

0 Να λύσει τα χέρια της; 
■ Να ξοδέψει, με την προο
πτική εκλογών. Προσέξτε

όμως τώρα την ειρωνική ο
μοιότητα των δύο τεράστιων 
λαθών στα οποία βυθίζει 
την οικονομία. Οταν έκανε 
το ντοπάριομα της απογρα- 
φής, δεν βρέθηκε ούτε ένα 
ευρώ που να πρέπει να πλη
ρωθεί σε κάποιον... «ξεχα
σμένο» λογαριασμό. Ολα ή
ταν λογιστικό πυροτέχνη
μα. Λογιστικό πυροτέχνημα 
είναι και όλη αυτή η ιστορία 
της εικονικής διόγκωσης 
του ΑΕΠ, διότι στα δημόσια 
ταμεία δεν μπαίνει ούτε ένα 
ευρώ επιπλέον φόρου, ούτε 
ένα ευρώ καταγεγραμμένου 
εισοδήματος.

0 Πλασματική εικόνα,
δηλαδή;

■  Οφείλω να ομολογήσω ό
τι σκηνοθετικά είναι εξαι
ρετικά ικανή, αλλά και δεν 
αποδίδει τίποτα ούτε για 
την τσέπη του φορολογούμε
νου, ούτε γτα τον οικογενει
ακό προϋπολογισμό, ούτε 
για τα δημόσια ταμεία. Με 
την απογραφή γίναμε στό
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θ Εντάξει, αλλά και η 
Τράπεζα της Ελλάδος έ
χει λόγο στην αξιοπιστία 
των δημοσιονομικών με
γεθών...

■  Επρεπε να παρέμβει από 
την πρώτη στιγμή και να 
ζητήσει διευκρινίσεις και έ
λεγχο πριν τα στοιχεία απο- 
οταλούν στην Ευρωπαϊκή 
Ενωση. Δεν γνωρίζω γιατί 
παραμένει εκκωφαντικά 
σιωπηρή. Τα στοιχεία του 
ΑΕΠ επηρεάζουν άμεσα 
και δραστικά και τις δικές 
της πολιτικές για τα επιτό
κια και όλες τις αναλύσεις 
και συστάσεις που κάνει για 
τις εξαγωγές, τις επενδύσεις 
και την ανταγωνιστικότητα. 
Παρ’ όλα αυτά όμως ελπίζω 
ότι ο αχός της διεθνούς ει
ρωνείας θα διαπεράοει κά
ποτε τα τείχη της σιωπής

«Με την πλαστή απογραφή 
γίναμε στόχος απαξίωσης»
χος απαξίωσης. Με την 
πλαστή καταγραφή γινόμα
στε τώρα αντικείμενο διε
θνούς ιλαρότητας.

D Ναι, αλλά υπάρχει και 
η Κομισιόν. Α ν  όλα αυτά 
είναι έτσι όπως τα λέτε, 
τότε πώς μπορεί να απο
δεχθεί την αύξηση του 
ΑΕΠ μετά την «απογρα- 
φή»;

■  Με μεγάλη καχυποψία, 
αφού δεν γνώριζε τίποτα 
προηγουμένως και έπαθε 
σοκ τόσο από τη γιγαντιαία 
έκταση της διόγκωσης, όσο 
και από τις πηγές που τη 
δημιουργούν. Γελιούνται αν 
νομίζουν ότι δεν υπάρχουν 
κίνδυνοι από αυτό. Δεν ξέ
ρω εάν η κυβέρνηση το 
γνώριζε, αλλά το Συμβού
λιο της Ευρωπαϊκής Ενω
σης σττς 8 Μαρτίου 2006 α
ποφάσισε ότι χώρες οι οποί
ες αυξάνουν σημαντικά το ε
θνικό τους εισόδημα με 
προσαρμογή των λογιστι
κών μεθόδων είναι υποχρε
ωμένες πλέον να καταβά
λουν στο ακέραιο και ανα
δρομικά τις αυξημένες ανα
λογούσες υποχρεώσεις προς 
τον κοινοτικό προϋπολογι
σμό. Συγκεκριμένα, κάθε 
χρονο θα πληρώνουμε εφε

ξής 500 εκατομμύρια ευρώ 
ως κοινοττκή εισφορά με 
βάση το 1,1% του εθνικού 
εισοδήματος. Επειδή η από
φαση αυτή όμως θα εφαρμο
στεί αναδρομικά κι επειδή 
η τελευταία αναθεώρηση εί
χε τελειώσει το 1994, προκύ
πτει ότι η χώρα μας οφείλει 
σε σημερινές τιμές 6 δισεκα
τομμύρια ευρώ, θα  υπάρξει 
επίσης οριστική απώλεια 
περίπου 1,5 διο. ευρώ από 
τους πόρους του Ταμείου Συ
νοχής για την περίοδο μετά 
το 2010.

D Εσείς που είχατε κατη- 
γορηθεί ότι κρύβατε κά
τω από το «χαλί» της δη
μιουργικής λογιστικής 
ελλείμματα και χρέος, 
πώς νομίζετε ότι θα αντι- 
δράσει τώρα η Eurostat; 

■  Ούτε ένα ευρώ δεν κρύ
φτηκε και ούτε ένα ευρώ 
δεν χρειάστηκε να πληρω
θεί ως υποχρέωση έως το

2003. Α ν  η Ν.Δ. τα έκανε 
θάλασσα με τον προϋπολο
γισμό του 2004 είναι απολύ
τως δική της ευθύνη. Η «α- 
πογραφή» στάθηκε σε ένα 
λογιστικό τρικ που έβαλε 
τις πληρωμένες προκατα
βολές για εξοπλισμούς ως 
τρέχουσες καταναλωτικές 
δαπάνες. Η ίδια η Κομισιόν 
τον περασμένο Μάρτιο απα
γόρευσε να χρησιμοποιείται 
αυτή η αυθαίρετη μέθοδος. 
Εάν η Ν.Δ. είχε πολιτική 
ευαισθησία θα έπρεπε να 
ζητήσει συγνώμη για τη 
διεθνή αμαύρωση της αξιο- 
πτστίας της χώρας. Περιττό 
να σας πω βέβαια ότι τώρα 
που η Ν.Δ. παραγγέλνει 
νέα αεροπλάνα, εφαρμόζει 
την μέθοδο που είχε και το 
ΠΑΣΟΚ, δείχνοντας έτσι 
την πρωτοφανή μικροπολι
τική σκοπιμότητα με την ο
ποία διέσυρε την ελληνικά 
οικονομία.
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και η Τράπεζα της Ελλάδος 
θα θελήσει να ανακόψει αυ
τήν την ευτράπελη περιπέ
τεια.

\) Υπάρχει προφανώς και 
πολιτικό κίνητρο στην 
αλλαγή του ΑΕΠ. Τ ι θε
ωρείτε ότι μας «κρύβει» 
ο υπουργός Οικονομίας; 

■  Η κυβέρνηση νομίζει ότι 
μ’ αυτά τα εικονικά πειρά
ματα που κάνει θα μειώσει 
την επιβάρυνση του ελλείμ
ματος και θα βγει αυτόματα 
από την επιτήρηση. Προ
σέξτε όμως να δείτε σε τι πα
γίδα θα πέοετ. Είπε ότι το 
έλλειμμα του 2006 είναι 
2,6%. Με την εικονική ανα
θεώρηση του ΑΕΠ το έλ
λειμμα θα πέσει στο 2,1%, 
άρα περιχαρής η κυβέρνη
ση που θα εξέλθετ από την 
μέγγενη του Συμφώνου Στα
θερότητας, θα αισθάνεται ε
λεύθερη να ξοδεύει και να 
ικανοποιήσει την αδημονία 
της κομματικής της βάσης. 
Ομως οι αυξημένες κοινοτι
κές εισφορές που θα πληρώ
νουμε κατά 500 εκατομμύρια 
ευρώ και οι αυξημένες υπο
χρεώσεις που θα έχουμε για 
τα έργα υποδομής, που δεν 
θα μας τα δίνει πλέον το-Τα
μείο Συνοχής, μας κάνουν έ

να δισεκατομμύριο ευρώ, το 
οποίο υπερφαλαγγίζει τη 
λογιστική ελάφρυνση του 
ελλείμματος και θα ξαναγυ- 
ρίσουμε στο 2,6%. Αρα ένας 
συνολικός υπολογισμός των 
οικονομικών επιπτώσεων 
στα λογιστικά παιχνίδια που 
κάνει η κυβέρνηση δεν θα 
μας έχει εξασφαλίσει μόνο 
το διεθνή γέλωτα, αλλά θα 
μας έχει φέρει σχεδόν στην 
ίδια δημοσιονομική αξιολό
γηση όπως και πριν. Πι
στεύω ότι αυτό που χρειάζε
ται επειγόντως να γίνει εί
ναι μία σοβαρή συζήτηση 
για τα θεμιτά όρια των στατι
στικών αναθεωρήσεων, για 
να καταλάβει η κυβέρνηση 
ότι δεν μπορούμε να παί
ζουμε τόσο άστοχα είτε με 
την πλαστή απογραφή, είτε 
με την πλαστή καταγραφή 
σε βάρος του κύρους της ελ
ληνικής οικονομίας.

D Δηλαδή θα γίνουν πα
ροχές ή κρύβεται και κά
ποιο φορολογικό «πακέ
το» πίσω από την προ
σθήκη του «αφορολόγη
του» 25% του ΑΕΠ;

■  Σίγουρα θα γίνουν κάποι
ες προεκλογικές παροχές 
για να εξισορροπήσουν κά
πως τις πολλές και υπερβο
λικές διευκολύνσεις που 
κάνουν διαρκώς τα τελευ
ταία χρόνια αποκλειστικά 
προς τις μεγάλες επιχειρή
σεις. Σας θυμίζω τη μειωμέ
νη φορολογία στα διανεμό
μενα κέρδη, την ατιμωρησία 
στα πλαστά και εικονικά τι
μολόγια, την αδιαφανή ρύθ
μιση εκκρεμών υποθέσεων 
και την ανεξέλεγκτη νομι
μοποίηση διαφυγόντων κε
φαλαίων. Οι φορολογικές ε
λαφρύνσεις μπορεί όμως να 
έχουν και ένα αντίθετο απο
τέλεσμα, γιατί τα έσοδα του 
κράτους μετά την απίστευτη 
αναθεώρηση θα εμφανίζο
νται πλέον ως ένα χαμηλό 
ποσοστό του εθνικού εισο
δήματος. Επειδή η Ευρω
παϊκή Ενωση δεν θέλει τον 
αθέμιτο φορολογικό αντα
γωνισμό μεταξύ κρατών-με- 
λών, θα θεωρήσει ότι η 
Ελλάδα με τόσο μεγάλο ει
σόδημα θα πρέπει να ει
σπράττει περισσότερους φό
ρους και να μην ζητά κοινο
τικά κονδύλια για να χτίζει 
δρόμους και λιμάνια. Αυτή 
η φανταχτερή επίδειξη ε
νός εικονικού μεγαλείου 
μπορεί να μας βγει σε ξινό.


