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φανερα μυστικά
As το κρατήσουμε
στο πίσω μέροβ...
Από τον
ΜΑΝΩΛΗ ΚΟΠΑΚΗ
ο ξέρω, είναι προσέγγιση last
year -που θα έλεγε και ο Φίλιπ
πος Σαχινίδης- να ασχολού
μαι σήμερα, που καίγεται ο
κόσμος στις διεθνείς αγορές και στα
διεθνή χρηματιστήρια, με τα αίτια της αύξησης του ελ
ληνικού δημόσιου χρέους. Το ξέρω!
Αλλά, να με συγχωρείτε πολύ, δυσκολεύομαι να
προσπεράσω έναν πίνακα που έδωσε το υπουργείο
Οικονομικών στον βουλευτή του Λ ΑΟΣ Κυριάκο
F πουλο σε απάντηση ερώτησης που υπέβαλε μέ
σω της κοινοβουλευτικής διαδικασίας.
Τα στοιχεία που περιέχει είναι αρκούντως απο
καλυπτικά. Και γι' αυτούς που ευθύνονται πραγμα
τικά για την υποθήκευση της πατρίδας και το μέλ
λον των επόμενων γενεών, αλλά και για το τι πραγ
ματικά συνέβη την περίοδο 2004-2009. Α ς συγκρατή
σουμε τα εξής:
ή| Επί Α νδρέαΠαπανδρέου,την περίοδο 1981-1989,
1 το εξωτερικό δημόσιο χρέος αυξήθηκε κατά 9 φο
ρές! Από 1,972 δισ. ευρώ, παρεδόθη 19,660 δισ. ευρώ...
·#§ Το χρέος έγινε εξαψήφιο για πρώτη φορά το
Mm 1996, πάλι επί ΠΑΣΟΚ. Εφτασε τότε τα 106,371
δισ. ευρώ.
Το χρέος ξανασκαρφάλωσε σε νέες κορυφές,
κάνοντας double score το 2004. Εφτασε τότε τα
201244 δισ. ευρώ.
W. Την περίοδο 2004-2009 το χρέος αυξήθηκε κατά
Hr 50%, αλλά, αν διαβάσει κανείς τον σχετικό πίνακα,
θα διαπιστώσει ότι οι δαπάνες εξυπηρέτησής του σε
ετήσια βάση για δάνεια που συνήψε το ΠΑΣΟΚ ήταν
τριπλάσιες από τον νέο δανεισμό της Ν Λ ., ο οποίος,
σε μεγάλο βαθμό, κατευθυνόταν στην αποπληρωμή
παρελθόντων υποχρεώσεων. Λ.χ., το 2007,το κράτος
δανείστηκε 13,740 δισ. ευρώ, ενώ οι δαπάνες εξυπη
ρέτησης ήταν 31,923 δισ. ευρώ.
ψ^ Σε όλη τη διάρκεια της κυβερνητικής θητείας της
1
τ.Δ., ο νέος δανεισμός κυ μάνθηκε σε χαμηλά επί
πεδα (10-15 δισ. ευρώ ετησίως). Ο έλεγχος χάθηκε για
πρώτη φορά το 2008 που ξέσπασε η οικονομική κρίση,
καθώς το κράτος δανείστηκε πάνω από 22 δισ. ευρώ
και κορυφώθηκε το 2009 που έφτασε τα 36 δισ. ευρώ.
Α ν λογαριάσουμε πρόχειρα σε απόλυτους αριθ
μούς πόσο παραλάμβανε κάθε παράταξη το χρέ
ος και πόσο το παρέδιδε, αν και ούτε αυτό είναι δί
καιο γιατί η συντηρητική παράταξη διαχειριζόταν κα
τά βάση δάνεια των αντιπάλων της, και πάλι το απο
τέλεσμα δεν είναι κολακευτικό για το ΠΑΣΟΚ. Επί
συνόλου 340 δισ. ευρώ χρέους μέχρι το 2010 (τωρι
νά στοιχεία υπουργείου Οικονομικών), το ΠΑΣΟΚ
ευθύνεται για 202 δω. χρέους και η Ν.Δ. για 138 δισ.
Περιμένω βεβαίως τον αντίλογο. Τώρα πια, με δε
δομένο ότι έχουμε μπει σε μια μεγάλη περιπέτεια και
βρισκόμαστε στη μέση του πουθενά, το να γυρίζουμε
πίσω δεν ωφελεί. Το ερώτημα είναι τώρα τι κάνουμε.
Σωστό! Αλλά είναι εξίσου βέβαιο ότι από την ιστορία
όλο και κάτι έχουμε να μάθουμε. Η κρίση χρέους είν λέον παγκόσμια, εξελίσσεται σε κρίση του καπι
ταλισμού, αλλά εμείς βουτηχτήκαμε οτον δανεισμό
πολύ πριν πονέσει ο καπιταλισμός. Και αυτό δεν είναι
κακό, να το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας...
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