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Τα spreads,
Ο προϋπολογισμός 2010 δεν έχει περικόψει δα- 
πάνεε ούτε έχει αυξήσει τα έσοδα. Αυτό που 
κάνει είναι ότι αναγράφει μειωμένεε πιστώ- 
σειε για δαπάνεε και αυξημένεε προβλέψειε 
για έσοδα. Προκειμένου, όμωε, να επιτευχθούν 
οι στόχοι, απαιτούνται νέεε σαφείε πολιτικέε 
και μέτρα. Είναι άλλο οι προβλέψειε και άλ
λο το αποτέλεσμα τηε εκτέλεσηε ενόε προϋ
πολογισμού. Συνήθωε, μάλιστα, αυτά έχουν 
μικρή έωε τεράστια (όπωε εφέτοε) απόκλιση. 
Μεταπολιτευτικά, μόνο ένα έτοε, το 1994, ε- 
κτελέσθηκε έτσι όπωε προέβλεπαν οι συ- 
ντάκτεε του, μέχρι τελευταίαε δραχμήε - όταν 
ο τό τε  υπουργόε Οικονομικών, κ. Αλ. Παπα- 
δόπουλοε, πέτυχε το φαινομενικά ακατόρθωτο.

Σήμερα, η κατάσταση είναι πολύ χειρότε
ρη, ασταθέστερη, κρισιμότερη, εξαιτίαε τω ν 
σωρευμένων οξυμένων προβλημάτων που έ
χουν ναρκοθετήσει το δημοσιονομικό πεδίο. 
Αυτό το τοπίο προκαλεί στιε αγορέε νευρι
κότητα και δυσπιστία - αποτυπώνονται στη 
διεύρυνση των ερίΐεάε σε όλη την περιφέρεια 
τηε Ευρώπηε, με πρωταθλήτρια τη ν Ελλάδα. 
Σε αυτό το κλίμα, ανθεί η «σπέκουλα» (κάποιοι 
οίκοι πουλάνε ομόλογα για να τα  αγοράσουν 
αύριο φθηνότερα) και εντείνεται ο φόβοε (κά
ποιοι ανησυχούν, πότε και πωε θα αποπλη
ρωθούν τόσα δάνεια). Ο κίνδυνοε να εξελιχθεί 
η διεύρυνση τω ν ερΓθεάε σε μία αυτοτροφο-

\

η νευρη ηητα των αγορών και η άγνοια κινδύνου

Αν δεν ηεισθούν οι Βρυξέλλες 
ότι θα τακτοποιήσουμε τα του 
οίκου μας, η δυσφορία τους 
θα επηρεάσει αρνητικά τους 
διεθνείς τραπεζίτες, στους 
οποίους θα απευθυνθούμε για 
νέα δάνεια 60 - 70 δισ. ευρώ.

δοτούμενη διαδικασία είναι υπαρκτόε. Τι 
μπορούμε να κάνουμε;

Ο κ. Γ. Παπακωνσταντίνου φέρει βαρύ φορ
τίο με τέσσεριε δυσκολίεε:

Πρώτη, ο πρωτοφανήε δημοσιονομικόε ε- 
κτροχιασμόε. Κληρονόμησε ένα τεράστιο έλ
λειμμα ύψουε 30 δισ. ευρώ (12,7% του ΑΕΠ) 
από 7 δισ. που ήταν στο τέλοε του 2003, και 
ένα τεράστιο χρέοε 300 δισ. ευρώ (125% του 
ΑΕΠ) από 168 δισ. που ήταν στο τέλοε του 
2003. Τα ταμεία είναι άδεια, οι αριθμοί δεν εί
ναι κάποια «λογιστικά». Τη διάλυση του κρά- 
τουε αποτυπώνουν. Οσο μεγαλύτερη, τόσο δυ-Ι 
σκολότερο το νοικοκύρεμα.

Δεύτερη, η πρωτοφανήε καθίζηση τηε διε-' 
θνούε αξιοπιστίαε μαε. Εξαιτίαε τηε πλαστήε

απογραφήε, το 2004 μπήκαμε στην «επιτή
ρηση». Βγήκαμε το 2007, με ψεύτικα στοιχεία. 
Αλλάξαμε το  έλλειμμα του 2008 πέντε φορέε. 
Κρύβαμε το φετινό έλλειμμα μέχρι τιε εκλο- 
γέε και το  εμφανίσαμε μετά διπλάσιο. Κατό
πιν τούτων, είναι δύσκολο να πιστέψουν οι 
Βρυξέλλεε ότι αποφασίσαμε να πάψουμε να 
είμαστε ανεύθυνοι. Ζητούν (εδώ και τώρα) α- 
ποδείξειε.

Θα ήταν ευτύχημα αν υπήρχε κάποια άνε
ση χρόνου, έστω  λίγοι μήνεε. Δυστυχώε -αυ
τή  είναι η τρίτη δυσκολία- δεν υπάρχει. Ο κ. 
Καραμανλήε, αν και σχεδίαζε εκλογέε από τα 
τέλη 2008, αποφάσισε να παραδώσει μόλιε τον 
Οκτώβριο - όταν είδε το  τέραε, ένα έλλειμμα 
12,5%. Ετσι, ο προϋπολογισμόε έπρεπε να συ
νταχθεί μέσα σε πέντε εβδομάδεε και τον Ια
νουάριο πρέπει να κατατεθεί το Πρόγραμμα 
Σταθερότηταε και Ανάπτυξηε. Τα περιθώρια, 
ασφυκτικά.

Μπορεί κάποιοε να πει ότι η κυβέρνηση τηε 
Ν. Δ. έφυγε αλλά οι συνέπειεε τηε πολιτικήε 
τηε εξακολουθούν να κατατρέχουν τον τόπο. 
Θα είχε δίκιο, αλλά δεν θα μαε οδηγούσε στη 
λύση του προβλήματοε. Τώρα, το πρόβλημα 
είναι πρόβλημα τηε κυβέρνησηε του κ. Γ. Πα- 
πανδρέου. Το «κέρδισε» μαζί με τιε εκλογέε. 
Ο προϋπολογισμόε δεν θα πείσει την Κομισιόν 
ή τη Φρανκφούρτη - ούτε θα μπορούσε, όποιοε

και αν ήταν. Α ν πεισθούν, θα εξαρτηθεί από 
την πολιτική που θα ασκηθεί στην πράξη και, 
δεύτερον, από την πειστικότητα του νέου Προ- 
γράμματοε Σταθερότηταε και Ανάπτυξηε: 
Θα περιέχει «μέτρα αποτελεσματικήε δράσηε» 
για τη  δημοσιονομική εξυγίανση, το άνοιγμα 
τω ν  κλειστών επαγγελμάτων και άλλεε διαρ- 
θρωτικέε αλλαγέε, με πρώτη τη ν ασφαλιστι
κή μεταρρύθμιση;

Μαε ενδιαφέρει, όμωε, να πεισθούν οι Βρυ
ξέλλεε ή, μήπωε, να τιε αγνοήσουμε;

Οι ώρεε δεν προσφέρονται για υπεκφυγέε. 
Η απειλή είναι άμεση και αυταπόδεικτη: Αν 
δεν πείσουμε τιε Βρυξέλλεε ότι θα τακτοποι
ήσουμε τα του οίκου μαε, η δυσφορία τουε θα 
επηρεάσει αρνητικά τουε διεθνείε τραπεζίτεε, 
στουε οποίουε θα απευθυνθούμε για νέα δά
νεια 60 - 70 δισ. ευρώ, ώστε το  «κράτοε-χρε- 
ώστηε» να μην κατεβάσει ρολά. Αν, αντιθέ- 
τωε, τιε πείσουμε, θα στείλουν θετικό μήνυ
μα στιε αγορέε και θα έχουμε μια (μόνη...) ευ
καιρία να κερδίσουμε χρόνο για να αλλάξου
με χωρίε να βουλιάξουμε. Αν δεν πεισθούν, ο
δεύουμε σε χρεοκοπία. Κάπου εδώ, ίσωε, βρί
σκεται η τέταρτη  μεγάλη δυσκολία του κ. Γ. 
Παπακωνσταντίνου. Διότι φαίνεται ωε αν κά
ποιοι στην κυβέρνηση έχουν άγνοια του κιν
δύνου.
kkall¡ts¡s@katl̂ ¡mer¡ni. gr


