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Πορτογαλία: απογραφή και τιμωρία

Γ. Π. ΖΑΝΙΑΣ

Πριν από τέσσερα χρόνια η οικονομία της Πορτογαλίας αναπτυσσόταν με γρήγορους ρυθμούς, 
γύρω στο 4%, η ανεργία ήταν χαμηλή, επίσης 4%, το δημόσιο χρέος στο 55% του ΑΕΠ και οι 

Ψ Ά *  ' αυξήσεις στους πραγματικούς μισθούς ικανοποιητικές. Κάτω από αυτές τις συνθήκες η
πραγματική σύγκλιση προς τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ενωσης ήταν γρήγορη. Το κατά 
κεφαλήν εισόδημα της Πορτογαλίας έφθασε το 2001 στο 70% της ΕΕ, όταν το αντίστοιχο 

ελληνικό έφθανε μόνο στο 67%.

Μετά όμως ήρθε η «απογραφή»! Μια νέα κυβέρνηση εκλέχθηκε στην Πορτογαλία η οποία αναθεώρησε τα 
δημοσιονομικά στοιχεία και ανέβασε το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης από λιγότερο από 3% που είχε 
υπολογίσει η προηγούμενη κυβέρνηση σε 4,4% (πολύ κοντά στο 4,6% όπου ανέβασε η δική μας νέα 
κυβέρνηση το έλλειμμα του 2003 με τη δική της «απογραφή»). Μετά την «απογραφή» η νέα κυβέρνηση 
της Πορτογαλίας εφήρμοσε περιοριστική οικονομική πολιτική προκειμένου να μειώσει το έλλειμμα σε 
επίπεδο κάτω του 3%, όπως ορίζει το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ιδού η αποτελεσματικότητα 
αυτής της πολιτικής σήμερα, τρία μόνο χρόνια αργότερα: ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης τα τρία τελευταία 
χρόνια ήταν σχεδόν μηδενικός και η ανεργία αυξήθηκε στο 6,3%. Τα τρία αυτά χρόνια η πορτογαλική 
οικονομία απέκλινε αντί να συγκλίνει με την ΕΕ. Το κατά κεφαλήν εισόδημα μειώθηκε από το 70% του 
μέσου ευρωπαϊκού το 2001 στο 67% το 2004. Σε πλήρη αντίθεση με αυτή την πορεία η ελληνική 
οικονομία έκανε τη μεγάλη έκπληξη στην Ευρώπη συγκλίνοντας από το 67% του μέσου εισοδήματος της 
ΕΕ το 2001 στο 75% το 2004. Δηλαδή, σύγκλιση 8 ποσοστιαίων μονάδων. Οι Πορτογάλοι ψηφοφόροι 
τιμώρησαν στις εκλογές της περασμένης Κυριακής την κυβέρνηση που εφηύρε την «απογραφή» στην 
Ευρώπη.

Η πορτογαλική ιστορία έχει προφανείς αναλογίες με τις οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα τον τελευταίο 
χρόνο. Μόνο που τα πράγματα στη δική μας περίπτωση είναι ακόμη χειρότερα για τους εξής λόγους: 
πρώτον, μετά την ελληνική «απογραφή» η Ελλάδα γίνεται η πρώτη χώρα που μπαίνει σε καθεστώς 
επιτήρησης. Η πρώτη χώρα που ντροπιάζεται με αυτόν τον τρόπο στην Ευρώπη. Για την κυβέρνηση αυτό 
ονομάζεται «αποκατάσταση αξιοπιστίας»! Δεύτερον, η ελληνική «απογραφή» γίνεται με τέτοιον τρόπο 
ώστε να αμφισβητείται ακόμη και το μεγάλο επίτευγμα της ένταξης στην ΟΝΕ. Τρίτον, ενώ στην 
Πορτογαλία κατά τον πρώτο χρόνο της νέας διακυβέρνησης το αναθεωρημένο δημοσιονομικό έλλειμμα 
μειώνεται σε επίπεδο κάτω από το όριο του 3%, στην Ελλάδα ο πρώτος χρόνος σημαδεύεται από ένα 
έλλειμμα πάνω από το 6%. Ακόμη χειρότερο όμως είναι το ότι κάθε μήνα οι προβλέψεις για τον ρυθμό 
ανάπτυξης του 2005 αναθεωρούνται προς τα κάτω και έχουν φθάσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον 
διεθνή οίκο Price Waterhouse Coopers κοντά στο 2,7%, όταν έναν χρόνο πριν αναπτυσσόμασταν με 
ρυθμό 4,5%. Επιπλέον οι αυξήσεις που δόθηκαν τελευταία στους πραγματικούς μισθούς είναι σχεδόν 
μηδενικές, όταν τα τελευταία χρόνια κυμαίνονταν δύο-τρεις μονάδες πάνω από τον πληθωρισμό. Τόσο 
γρήγορα, τόσο χαμηλά.

Αυτό που δεν κατάλαβε η πορτογαλική κυβέρνηση, και τώρα και η δική μας, είναι πως μόνο η ανάπτυξη 
μπορεί να μειώσει τα όποια ελλείμματα και συγχρόνως να δίνονται αξιοπρεπείς αυξήσεις στους 
εργαζομένους. Η ανάπτυξη όμως καταστρέφεται από τις αρνητικές προσδοκίες για παραγωγούς και 
καταναλωτές που δημιούργησε η «απογραφή», από την έλλειψη πρωτοβουλιών, από λάθη που γίνονται. 
Ανάπτυξη σημαίνει μεγαλύτερα εισοδήματα και οικονομική δραστηριότητα και συνεπώς περισσότερα 
φορολογικά έσοδα και μικρότερα ελλείμματα ως ποσοστό του ΑΕΠ. Υποχώρηση της ανάπτυξης σημαίνει 
πως τα ελλείμματα μπορούν να μειωθούν μόνο με περικοπές δαπανών, συμπεριλαμβανομένων και των 
μισθών. Η κυβέρνηση επέλεξε τον δεύτερο δρόμο. Ετσι έγινε και στην Πορτογαλία.

Ο κ. Γιώργος Π. Ζανιός είναι αναπληρωτής καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
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Τελευ τα ίες  ε ιδ ήσε ις  in .gr

Πέμπτη 18 Ιανουάριου 2007

• Φιλόδοξη αποστολή θα 
μελετήσει το βόρειο και 
νότιο σέλας, 14:18

• Από Τσεχία και... Ονδούρα 
τα νέα ονόματα για τη 
μεταγραφική ενίσχυση της 
ΑΕΚ, 14:17

• Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
εκ νέου το θέμα του 
«χαρακτήρα» του ΡΚΚ, 
14:16

• Με αιχμή το 
πανεπιστημιακό άσυλο 
προωθούνται άμεσα οι 
αλλαγές στην Παιδεία, 
14:10

• Επαναδραστηριοποίηση 
του Κουαρτέτου για τη 
Μ.Ανατολή επιθυμούν 
Μέρκελ-Ρόις, 13:57

Χρηματισ τήρ ιο  on line  in.gr

Δεδομένα με καθυστέρηση 15 
λεπτών

Γ.Δ. 4.652,96 +0,81% 
18/01/2007 12:09:33

Γ.Δείκτης από 
18/1/2006

Δείκτες

Σύμβολο Τιμή %Διαφ
Γ.Δείκτης 4.656,42 +0,89
ΡΤ5Ε 20 2539.43 1.04
ΠΘΕ 40 5456.73 0.56
π ε ε  βο 898.77 0.69
ετεε 140 5680.51 0.96
ΕυΓθδβηΙ< ΜϊεΙ 
50 2275.07 0.57

περισσότερο >>

Μετοχές
Ανοδικές 174
Καθοδικές 68
Στάσιμες 146
Τζίρος 200,7 (εκατ.)
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Ο διασυρμός της χώρας
Η κοινοτική επιτήρηση μας έχει εκθέσει στους κόλπους της 

Ευρωπαϊκής Ενωσης αλλά και διεθνώς

ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΩΜΑΙΟΣ
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Ανάπτυξη

Μικρή χώρα η Ελλάδα, αλλά αυτή η κυβέρνηση τη «μίκρυνε» ακόμη περισσότερο... Οι 
κυβερνήσεις του ΠαΣοΚ και προσωπικά ο κ. Σημίτης, με την πολιτική του και τη συνεχή παρουσία 
και συμμετοχή του στις ευρωπαϊκές διαδικασίες και αποφάσεις, είχε αναβαθμίσει πολιτικά τον 
ρόλο της Ελλάδας και στην Ευρώπη και διεθνώς. Και ο σημερινός αρχηγός του ΠαΣοΚ Γιώργος 
Παπανδρέου, ως υπουργός Εξωτερικών, είχε μετάσχει ενεργά και με πρωτοβουλίες στις διεθνείς

κρίσεις.

Η Ελλάδα, στην εποχή Σημίτη, δεν είχε περιορισθεί στην υπεράσπιση και προώθηση των εθνικών, 
πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων. Είχε ενεργό, αξιόπιστο και σχετικά ισότιμο ρόλο στις ευρωπαϊκές 
και διεθνείς εξελίξεις. Είχε, τότε, αποδειχθεί ότι το πολιτικό μέγεθος μιας χώρας δεν είναι πάντοτε ανάλογο 
και με το πληθυσμιακό και οικονομικό μέγεθος της.

Η κυβέρνηση της ΝΔ ανάλωσε τον έναν χρόνο που βρίσκεται στην εξουσία στην προσπάθεια να απαξιώσει 
το έργο της προκάτοχης κυβέρνησης και να αποδείξει ότι χτυπά στις ρίζες της τη διαπλοκή. Η περίφημη 
απογραφή της οικονομίας και ο νόμος για τον «βασικό μέτοχο» αποτέλεσαν τους βασικούς άξονες της 
πολιτικής της κυβέρνησης του κ. Καραμανλή. Αυτή όμως η πολιτική δεν έχει επιπτώσεις μόνο στο 
εσωτερικό της χώρας αλλά και στις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ενωση.

Στο θέμα της απογραφής σκάψαμε μόνοι τον τάφο μας και ωθήσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θέσει την 
ελληνική οικονομία υπό επιτήρηση. Ελλείμματα, πάνω από το όριο που προβλέπει το Σύμφωνο 
Σταθερότητας, έχουν και άλλα κράτη-μέλη. Μεταξύ αυτών και οι πλούσιοι εταίροι μας Γαλλία και Γερμανία, 
που τα δικαιολογούν στο όνομα της ανάπτυξης. Θα μπορούσε και η Ελλάδα, επικαλούμενη το ίδιο 
επιχείρημα και το πρόσθετο του υπέρογκου κόστους των αμυντικών δαπανών, και με βάση σχετικούς 
κοινοτικούς κανονισμούς να αποφύγει τον διασυρμό της επιτήρησης. Στόχος της όμως ήταν να εκθέσει την 
κυβέρνηση του κ. Σημίτη και ζήτησε το κοινοτικό «πιστοποιητικό»!

Η επιπόλαιη αυτή πρωτοβουλία της κυβέρνησης έδωσε την ευκαιρία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
χρησιμοποιήσει την Ελλάδα ως «εξιλαστήριο θύμα» στην προσπάθειά της να περισώσει το αμφισβητούμενο 
Σύμφωνο Σταθερότητας και να αποφύγει τη σύγκρουση με τους «Μεγάλους»... Στους μεγαλύτερους, 
ηλικιακά, Ελληνες θυμίζει την εποχή που τα σπίρτα επωλούντο από το Μονοπώλιο και έφεραν τη σφραγίδα 
ΔΟΕ (Διεθνής Οικονομικός Ελεγχος)!

Ανάλογος είναι ο διασυρμός και με τον νόμο για τον «βασικό μέτοχο». Ουδείς είναι αντίθετος σε κάθε 
μέτρο που θα περιορίζει τη διαπλοκή των ιδιοκτητών MME με το Δημόσιο. Σοβαρότερη όμως από την 
οικονομική είναι η πολιτική διαπλοκή, η οποία είναι και επιθυμητή από τους πολιτικούς!

Αυτός όμως ο νόμος ανάγκασε τρεις υπουργούς να σπεύσουν στις Βρυξέλλες για να πείσουν έναν 
κοινοτικό υπάλληλο ότι είναι συμβατός με το κοινοτικό δίκαιο!

Ολα αυτά, που εκθέτουν τη χώρα, δεν μπορούν να δικαιολογηθούν από την απειρία του Πρωθυπουργού 
και των υπουργών στην άσκηση της εξουσίας. Αυτοπαγιδεύτηκαν σε αδιέξοδες επιλογές και πολιτικές.
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Εγγραφή συνδρομητή

Τελευτα ίες ε ιδήσε ις  in.gr

Πέμπτη 18 Ιανουάριου 2007

• Φιλόδοξη αποστολή θα 
μελετήσει το βόρειο και 
νότιο σέλας, 14:18

• Από Τσεχία και... Ονδούρα 
τα νέα ονόματα για τη 
μετά γραφική ενίσχυση της 
ΑΕΚ, 14:17

• Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
εκ νέου το θέμα του 
«χαρακτήρα» του ΡΚΚ, 
14:16

• Με αιχμή το 
πανεπιστημιακό άσυλο 
προωθούνται άμεσα οι 
αλλαγές στην Παιδεία, 
14:10

• Επαναδραστηριοποίηση 
του Κουαρτέτου για τη 
Μ.Ανατολή επιθυμούν 
Μέρκελ-Ρόις, 13:57

Χ ρηματιστήρ ιο  on line  in .gr

Δεδομένα με καθυστέρηση 15 
λεπτών

Γ.Δ. 4.652,96 +0,81% 
18/01/2007 12:09:33

Γ.Δείκτης από 
18/1/2006

Δείκτες

Σύμβολο Τιμή %Διαφ
Γ.Δείκτης 4.656,31 +0,88
ετεΕ 20 2538.98 1.02
ετεε 40 5459.85 0.62
π ε ε  80 898.59 0.67
ετεε 140 5680.16 0.96
ΕυΓΟδβηΙ« Μίά 
50 2277.02 0.65
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