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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΓΙΑΝΝΟΥ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 

ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΠΑΣΟΚ Α'ΑΘΗΝΑΣ

ΣΤΟΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ANTENNA

ΤΡΙΤΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005

Ερώτηση 1η : Πως σχολιάζετε την ανακοίνωση της εισοδηματικής 
πολιτικής της κυβέρνησης;

Απάντηση 1η : Την τελευταία δεκαετία είχαμε εξασφαλίσει μια σταθερή άνοδο 
των πραγματικών εισοδημάτων στη χώρα μας. Ίσως ανεπαρκή, αλλά σαφώς 

έχουμε ένα καλύτερο βιοτικό επίπεδο σήμερα το 2004 σε σχέση με το 1994. 

Οι αυξήσεις ήταν παραπάνω από τον πληθωρισμό. Τώρα μπαίνουμε σε μια 
περίοδο, φέτος και τα επόμενα 2 χρόνια, όπου θα πέφτουν τα πραγματικά 

εισοδήματα. Με την εισοδηματική πολιτική που εξήγγειλε χθες η κυβέρνηση, 

γύρω στο 3% μέση αύξηση αποδοχών, και τον πληθωρισμό να κινείται γύρω 

στο 3,5% - ήδη τον Γενάρη ήταν 4% - αν υπολογίσουμε και την αυξημένη 
παρακράτηση του φόρου για τους μισθωτούς, οδηγούμαστε στο πολύ 
δυσάρεστο συμπέρασμα ότι, αντί να έχουμε ταχύτερη αύξηση των 

πραγματικών εισοδημάτων, που είχε επαγγελθεί ο κ. Καραμανλής, θα πάμε 

σε μείωση των πραγματικών εισοδημάτων. Έχουμε πλήρη αποτροπή των 

προοπτικών που είχαν οικοδομηθεί από την Ν.Δ. για να κερδίσει τις εκλογές. 

Τέτοιας έκτασης πολιτική εξαπάτηση σπάνια είχαμε δει στον τόπο μας, 
ιδιαίτερα στην μεταπολίτευση, όπου υπήρχε ένα καλύτερο ήθος και τα 
πολιτικά κόμματα ήταν πολύ περισσότερο φειδωλά και προσεκτικά στις 

παροχές που υπόσχονταν. Εδώ βλέπουμε μία ακραία αντίφαση ανάμεσα σε 

αυτό που υποσχέθηκε η Ν.Δ. και στην πραγματικότητα που ζούμε και θα 

ζήσουμε τα επόμενα 2 ή 3 χρόνια.
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Ερώτηση 2η : κ. Παπαντωνίου να δούμε την εττικαιρότητα όπως 

καταγράφεται όπως ο κόσμος την προσλαμβάνει, και λέγεται ότι η 

Κυβέρνηση λέει ότι ωραία, εγώ φανταζόμουν ένα έλλειμμα, βρήκα ένα 
πολύ μεγαλύτερο έλλειμμα, το δήλωσα κιόλας και επομένως τι να 
κάνω, που να τα βρω τα λεφτά ;
Απάντηση : Προσέξτε, το έλλειμμα του 2004 διαμορφώθηκε από την ίδια την 
κυβέρνηση της Ν.Δ. Ασφαλώς ήταν ένας δύσκολος χρόνος , λόγω των 

Ολυμπιακών Αγώνων και των εκλογών. Όμως, να ανέβει το έλλειμμα στο 

6% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, (ΑΕΠ), είναι αποτέλεσμα της 
διαχείρισης της Ν.Δ.. Πρώτον, κατέρρευσαν τα έσοδα του 2004 σε σχέση με 

τον προϋπολογισμό και σε σχέση ακόμα και με τους πρώτους δύο μήνες του 

χρόνου που ήταν κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ. Τότε είχαμε αυξήσεις εσόδων 10% 
το μήνα, μετά έπεσαν οι αυξήσεις στο 2% - 3%, διότι καταργήθηκε το ΣΔΟΕ 
και καταργήθηκαν οι έλεγχοι. Αυτό προσέθεσε στο έλλειμμα 1,5% του ΑΕΠ. 

Δεύτερον, με τη δήθεν απογραφή ξανάγραψαν τον προϋπολογισμό με άλλο 

τρόπο, με αποτέλεσμα να προστεθεί ένα πρόσθετο 1,5% στο έλλειμμα. 

Εκτινάχθηκε έτσι το έλλειμμα στα ύψη, το οποίο αναγκάζει την κυβέρνηση να 

ασκήσει μια πολύ περιοριστική πολιτική. Το γεγονός ότι τώρα δεν υπάρχουν 

χρήματα, είναι προϊόν της πολιτικής της Ν.Δ., που συνδέεται με την κακή 
διαχείριση στο σκέλος των εσόδων και με το φιάσκο της απογραφής. Αυτή 

είναι η πραγματικότητα. Τον εαυτό της πρέπει να μέμφεται η κυβέρνηση. Τα 
έκανε θάλασσα στην οικονομία.

Ερώτηση 3η : κ. Παπαντωνίου όταν ένας πολιτικός όπως εσείς όπως οι 
άλλοι συνάδελφοί σας αναλαμβάνει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, 
φαντάζομαι ότι έχει στο μυαλό του, πως με τα δεδομένα οικονομικά του 
κράτους, γιατί δεν μπορεί να κάνει μάγια, θα βοηθήσει την εισοδηματική 

δύναμη των πολιτών, αυτό δεν φαίνεται να γίνει, γιατί δεν γίνεται, 
υπάρχει κάποιος Υπουργός που θέλει να μην κάνει τους έλληνες 
πλουσιότερους, ποιο είναι το πρόβλημα ;
Απάντηση : Το θέμα του Υπουργού δεν είναι να είναι ο καλός, ή ο κακός, να 

είναι ο Άγιος Βασίλης ή κάτι άλλο. Το θέμα είναι να διασφαλίζει τις 
προϋποθέσεις εκείνες, τα γεμάτα ταμεία, που θα του επιτρέψουν να ασκήσει 
μια καλύτερη κοινωνική πολιτική. Όπως ξέρετε, παρέμεινα Υπουργός Εθνικής
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Οικονομίας 8 χρόνια , ένα μακρύ διάστημα. Αυτή η διάρκεια έδωσε τη 

δυνατότητα να ασκήσουμε μια οικονομική πολιτική με αρχή, μέση και τέλος. 
Ξεκινήσαμε δύσκολα, σιγά - σιγά όμως κτίσαμε μια κατάσταση, μειώσαμε τα 
ελλείμματα, μειώσαμε τον πληθωρισμό και θέσαμε τις βάσεις για μια πολύ 

ισχυρή ανάπτυξη. Τα τελευταία 10 χρόνια ακόμα και με τα στοιχεία της 
κυβέρνησης, το έλλειμμα έπεσε 11 μονάδες του ΑΕΠ, πρωτοφανές και στην 

Ελλάδα και στην Ευρώπη. Ο πληθωρισμός, όταν τον παρέλαβα, ήταν 12% 

και τον ρίξαμε στο 2,5%, δέκα περίπου μονάδες. Ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν 

περίπου 1,5%, και τον τριπλασιάσαμε, στο 4%, δημιουργώντας τις 
δυνατότητες για αυξήσεις των πραγματικών εισοδημάτων. Είχαμε, όμως, 
υποχρεώσεις, έπρεπε να ξεπληρώσουμε χρέη, να μειώσουμε ελλείμματα και, 
κυρίως, να υλοποιήσουμε όλα τα έργα υποδομών, τους αυτοκινητοδρόμους, 

τα αεροδρόμια, το μετρό, τα οποία αφαιρούσαν πόρους από την κοινωνική 
πολιτική. Ο ελληνικός λαός άρχισε να διερωτάται: Λέτε ότι είναι ισχυρή 

οικονομία, εγώ όμως δεν εισπράττω αρκετά. Για αυτό ψήφισε την Ν.Δ. Τι 

βλέπει όμως τώρα; Ότι με την Ν.Δ. αντί να έχει αυτό το μέρισμα το κοινωνικό, 

το οποίο υποτίθεται ότι του αφαιρούσε το ΠΑΣΟΚ, έχουμε πλέον αρνητικό 
μέρισμα, έχουμε μείωση εισοδημάτων. Έκαναν πολύ καλή διαχείριση το 2004, 

κατέρρευσαν τα έσοδα, η δήθεν απογραφή προσέθεσε προβλήματα αντί να 

λύσει, χάλασε το κλίμα και η ψυχολογία. Αν τα βάλετε όλα αυτά μαζί, είναι η 

συνταγή μιας μακροχρόνιας ύφεσης και λιτότητας. Η οικονομία θέλει πολύ 

λεπτούς και συνδυασμένους χειρισμούς. Δεν υπάρχει χειρισμός υπεύθυνος 

και σταθερός από την κυβέρνηση με αποτέλεσμα τον εκτροχιασμό των 
δεικτών, την ύφεση και την λιτότητα.

Ερώτηση 4η : κ. Πατταντωνίου και λόγω της μεγάλης σας εμπειρίας, 
θέλω την πρόβλεψή σας, που θα πάμε;
Απάντηση : Είχαμε για 8 χρόνια ρυθμό ανάπτυξης 4%, τριπλάσιο σε σχέση με 

τα προηγούμενα 20 χρόνια. Τώρα θα πάμε σε ένα ρυθμό ανάπτυξης της 

τάξης του 2,5% . Θα αυξηθεί η ανεργία, και ίσως φτάσει το 12% στο τέλος της 

4ετίας. Τα πραγματικά εισοδήματα φέτος θα πέσουν, και τα επόμενα χρόνια 

είτε θα πέφτουν ή, στην καλύτερη περίπτωση, θα παραμείνουν σταθερά 

χωρίς καμία αύξηση. Επειδή, όμως, οι ανάγκες αυξάνουν, ο πολίτης θέλει 

καλύτερες σπουδές για τα παιδιά του, καλύτερη περίθαλψη, καλύτερη ζωή, θα
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υπάρξει κοινωνική δυσφορία . Αν αυτό αποτυπωθεί πολιτικά στην κυβέρνηση 
της Ν.Δ., είναι συνάρτηση του πόσο αποτελεσματικό και αξιόπιστο θα είναι το 
ΠΑΣΟΚ.

Ερώτηση 5η : Τώρα θέσατε το ζήτημα στην σωστή του βάση, γιατί όταν 

παίζει κανείς μόνος του στο γήπεδο τα πράγματα είναι πιο εύκολα. 
Σήμερα βγήκε και το ευρωβαρόμετρο το οποίο μας είπε ότι τα 2/3 των 
ελλήνων άγχονται για το μέλλον τους, πως το μυρίζονται οι έλληνες, 
πως το καταλαβαίνουν; που δεν ξέρουν τα οικονομικά, που δεν 
μπορούν να παρακολουθούν τις εξελίξεις;
Απάντηση : Η δυσφήμιση που έγινε στην οικονομία τα τελευταία χρόνια, ότι 

λέγαμε ψέματα στους ξένους, ότι κρύβαμε τα ελλείμματα, ότι κάναμε μια σειρά 
από αλχημείες, αναπαρήχθη στον ξένο τύπο, μεταφέρθηκε πάλι στον 
ελληνικό τύπο, και άρχισε ο πολίτης να αναρωτιέται που πάει η οικονομία. 
Είδε μετά ότι η διαχείριση της κυβέρνησης δεν έχει θετικά αποτελέσματα, ότι ο 
ίδιος ο Πρωθυπουργός ομολογεί ότι τον Σεπτέμβριο στην Θεσσαλονίκη δεν 

ήξερε τι έλεγε, και τώρα κατάλαβε. Όλα αυτά κλονίζουν την εμπιστοσύνη. 

Όταν κλονίζεται η εμπιστοσύνη στην οικονομική πολιτική και κυριαρχεί η 

απαισιοδοξία, ο κόσμος μαζεύεται, ο επιχειρηματίας δεν ξοδεύει και αυτό 
επιδεινώνει την ύφεση και την οικονομική κρίση. Έχουμε εισέλθει σε έναν 
φαύλο κύκλο απαισιοδοξίας και επιδείνωσης, από τον οποίο δεν βλέπω να 
βγαίνουμε σύντομα.

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
Βουλευτής Α1 Αθηνών - ΠΑΣΟΚ

Αμερικής 19, 106 72 Αθήνα
Τιιλ.: Φαξ:
info@yaiinos.gr
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