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Ανάπτυξη

Μ. ΣΠΙΝΘΟΥΡΑΚΗΣ

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας κ. Γ. Αλογοσκούψης μιλάει στους δημοσιογράφους μετά τη συνεδρίαση του 
Εοο/Ρίπ στο Λουξεμβούργο

Η εγχείρηση (δηλαδή, η απογραφή) επέτυχε, ο ασθενής (δηλαδή, η αξιοπιστία της χώρας) απέθανε. 
Ασφαλώς ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας κ. Γ. Αλογοσκούψης δεν έπρεπε να είχε αυτήν ακριβώς την 
εξέλιξη στο μυαλό του όταν αποφάσισε - επικαλούμενος άλλοτε λόγους πρόληψης και άλλοτε λόγους 
θεραπείας - να υποβάλει την ελληνική οικονομία στο «τεστ» της απογραφής. Μάλλον πίστευε ότι, με 
δεδομένο το κλίμα της δημοσιονομικής χαλάρωσης που επικρατεί τον τελευταίο καιρό στις Βρυξέλλες, θα 
είχε και αυτός την ίδια χαλαρή αντιμετώπιση που είχαν κατά το παρελθόν οι «εφευρέτες» των 
αναδρομικών απογραφών, οι Πορτογάλοι ομοϊδεάτες του.

Νέες Εποχές

ΒΗΜΑ Science

* Στο «διά ταύτα»

Τελικά τα πράγματα έλαβαν διαφορετική τροπή και αυτή την εβδομάδα στο Λουξεμβούργο ο έλληνας 
υπουργός Εθνικής Οικονομίας υποχρεώθηκε λίγο-πολύ να συνυπογράψει ένα κείμενο το οποίο στο «διά 
ταύτα» του αναφέρει ότι «αναθεωρήσεις των στοιχείων του προϋπολογισμού όμοιες με αυτές που έχουν 
τώρα παρατηρηθεί στην περίπτωση της Ελλάδας δεν πρέπει να σημειωθούν ποτέ πια στην Ενωση».

Θαυμάσια. Ακόμη λοιπόν και αν του αναγνωρίστηκαν οι αγαθότερες των προθέσεων, ο κ. Γ.
Αλογοσκούφης αντιμετωπίζεται πλέον ως ο νέος διαχειριστής ενός κακόφημου καταστήματος. Ο δε 
βορειοευρωπαϊκός Τύπος, που στα τέλη της δεκαετίας του '80 χαρακτήριζε την Ελλάδα «μαύρο πρόβατο 
της Ευρώπης» και στις αρχές του 2000 έκανε λόγο για «το ελληνικό οικονομικό θαύμα», επανέρχεται στα 
γνωστά στερεότυπα περί ελλήνων «καλοπερασάκηδων». Δικαίως άλλωστε. Διότι οι Πορτογάλοι μετά την 
οικονομική τους απογραφή δήλωσαν ότι ναι μεν διαθέτουν οικονομική επιφάνεια αλλά έπεσαν έξω σε 
κάποιες εκτιμήσεις για τα χρέη τους. Εμείς δηλώσαμε ότι εδώ και μερικά χρόνια περνούσαμε 
πλουσιοπάροχα ενώ δεν είχαμε δεκάρα τσακιστή.

* Ερώτημα και απάντηση

Υπάρχει ασφαλώς κάποια διαφορά, την οποία μεγαλοπρεπώς διαπίστωσε ο κ. Αλογοσκούφης την Πέμπτη 
στο Λουξεμβούργο αντιμετωπίζοντας την μήνιν Γερμανών, Αυστριακών, Ολλανδών, Φινλανδών και άλλων 
εταίρων, οι οποίοι σε γενικές γραμμές του είπαν ότι ουδόλως τους απασχολεί τι συνέβαινε εδώ και χρόνια 
στην Ελλάδα, τώρα όμως αισθάνονται ότι διακυβεύεται η οικονομική φερεγγυότητά τους, δηλαδή το ευρώ. 
Συνεπώς αναμένουν την απόδοση ευθυνών.

Στο ερώτημα «τις πταίει» έσπευσε να δώσει πρώτη την απάντηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία 
παρουσίασε μια γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας της που βεβαιώνει ότι με βάση την υπάρχουσα 
κοινοτική νομοθεσία τόσο η ίδια η Επιτροπή όσο και η Eurostat δεν διαδραματίζουν κανέναν άλλον ρόλο 
εκτός από αυτόν του διεκπεραιωτή. Με άλλα λόγια, όταν ο κ. Ν. Χριστοδουλάκης έλεγε στους αρμοδίους 
της Eurostat ότι αυτά είναι τα ελληνικά χρέη και ελλείμματα, τα σημείωναν όπως σήμερα σημειώνουν αυτά 
που τους λέει ο κ. Γ. Αλογοσκούφης. Πράγμα λογικό αφού, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ένας έμπειρος 
κοινοτικός εμπειρογνώμονας, η εναρμόνιση των συστημάτων εθνικών λογαριασμών των 25 χωρών-μελών 
της ΕΕ είναι μια υπόθεση εξίσου δύσκολη με την εναρμόνιση των αστικών δικαίων τους. Δηλαδή, περίπου 
αδύνατη με βάση τα σημερινά δεδομένα. Συνεπώς μέσα σε αυτό το χάος όλοι λίγο-πολύ γνωρίζουν ότι 
πρέπει να σέβονται κάποια προσχήματα.
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Τελευταίες ειδήσεις in.gr

Πέμπτη 18 Ιανουάριου 2007

• Σε «κίνδυνο φτώχειας» 
πάνω από 2 εκατ. άτομα 
στην Ελλάδα, 14:36

• 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

Χρηματιστήριο online in.gr

Δεδομένα με καθυστέρηση 15 
λεπτών

Γ.Δ. 4 .652,96 +0,81%  
18/01 /2007  12:09:33

Γ.Δείκτης από 
1 8/1/2006Δ ε ί κ τ ε ς

Σύμβολο Τιμή %Διαφ
Γ.Δείκτης 4 .6 56,31 + 0 ,8 8
FTSE 20 2538.98 1.02
FTSE 40 5459.85 0.62
FTSE 80 898.59 0.67
FTSE 140 5680.16 0.96
Eurobank Mid 
50 2277.02 0.65

περισσότερα >>

Μετοχές
Ανοδικές 182
Καθοδικές 68
Στάσιμες 138
Τζίρος 213,9 (εκατ.)
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* Σε μια κόλλα χαρτί

Το λάθος του κ. Γ. Αλογοσκούφη έγκειται στο γεγονός ότι αποφάσισε να μη σεβαστεί αυτά τα προσχήματα. 
Ετσι, αντί να φροντίσει να καλύψει διά της ήπιας οδού τις αναμφισβήτητες αποκρύψεις ορισμένων 
αμυντικών δαπανών των προηγουμένων κυβερνήσεων, αποφάσισε να θέσει την Ευρωπαϊκή Ενωση 
μπροστά στις αντιφάσεις της και να την κατηγορήσει εμμέσως πλην σαφώς ότι και αυτή ευθυνόταν για την 
«τραβεστί» ελληνική οικονομία.

Και επειδή η Ευρωπαϊκή Ενωση είναι μεταξύ άλλων και γραφειοκρατικός οργανισμός, η απάντησή της ήταν 
η αναμενόμενη. Εχει τυλίξει πλέον την ηγεσία του ελληνικού υπουργείου Εθνικής Οικονομίας «σε μια 
κόλλα χαρτί» και την υποχρεώνει να δίδει εξηγήσεις άλλοτε σε δύστροπους υπαλλήλους της Eurostat, 
άλλοτε σε υφισταμένους του επιτρόπου κ. Αλμούνια, άλλοτε στους άκαμπτους εμπειρογνώμονες της 
Νομισματικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής κ.ο.κ. Και όλα αυτά για να φθάσουμε σε λίγες εβδομάδες στο 
επόμενο Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομίας των «25» το οποίο ασφαλώς θα αποφανθεί ότι για όλα 
φταίει η Ελλάδα (και όχι το ΠαΣοΚ ή ο Παπαντωνίου ή ο Χριστοδουλάκης) και ότι οποιαδήποτε άλλη χώρα 
τολμήσει στο μέλλον να τη μιμηθεί θα έχει εξίσου κακά ξεμπερδέματα.

* Στο κοινοτικό αρχείο

Και όταν λένε «κακά ξεμπερδέματα» δεν εννοούν φυσικά μόνο τη διαδικασία προσδιορισμού των ενόχων 
του ελληνικού δημοσιονομικού «σκανδάλου» αλλά και τη γενικότερη διαδικασία επιτήρησης της ελληνικής 
οικονομίας, η οποία μετά τα αποτελέσματα της απογραφής έθεσε εαυτήν αυτομάτως εκτός των 
οικονομικών ορίων της Συνθήκης του Μάαστριχτ.

Με βάση λοιπόν τα ανωτέρω ορθώς προσπαθεί πλέον ο κ. Γ. Αλογοσκούφης να τεθεί η όλη υπόθεση της 
δημοσιονομικής απογραφής στο κοινοτικό αρχείο. Ισως δε και να το καταφέρει με τη βοήθεια ορισμένων 
χωρών όπως η Γαλλία, με τον υπουργό Οικονομικών της οποίας κ. Σαρκοζί έχει αγαθές σχέσεις. Ωστόσο το 
ερώτημα προς τι όλη αυτή η ιστορία θα εξακολουθήσει να παραμένει αναπάντητο.
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