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ΑνάπτυξηΕΠΙΚΑΙΡΑ
Ολέθρια η

* Η αντιμετώπιση των ευρωπαίων εταίρων σε όλες τις 
συναλλαγές, είτε πρόκειται για ιδιωτικές επιχειρήσεις είτε για 

διακρατικές συναλλαγές, αλλάζει προς το χειρότερο

ΓΡ. ΝΙ ΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ουδείς είναι σε θέση να αντιληφθεί γιατί μπλέξαμε σε αυτή την ιστορία με τη δημοσιονομική 
απογραφή και ποιο ήταν το όφελος για τη χώρα, για την οικονομία, έστω και για την κυβέρνηση. 
Αντίθετα, όλοι μπορούν εύκολα να αντιληφθούν το μέγεθος της ζημιάς που προξενήθηκε 
αντίστοιχος σε όλους, στη χώρα, στην οικονομία, στην κυβέρνηση. Κατ' αρχάς, όσο εύκολα 
αποδεικνύει ο κ. Γ. Αλογοσκούφης ότι τα στοιχεία του ΠαΣοΚ ήταν ψεύτικα άλλο τόσο μπορεί ο κ. 
Ν. Χριστοδουλάκης και ο κ. I. Στουρνάρας να αποδείξουν ότι ήταν αληθινά. Αλλά ας πούμε ότι ο 
κ. Αλογοσκούφης διαθέτει τα σωστά στοιχεία.

Ας δούμε όμως τα γεγονότα: Η κυβέρνηση Κ. Καραμανλή διά στόματος υπουργού Οικονομίας Γ. 
Αλογοσκούφη είπε στους ευρωπαίους εταίρους ότι τα στοιχεία που τους έδινε η κυβέρνηση Κ. 
Σημίτη διά στόματος υπουργού Ν. Χριστοδουλάκη ήταν ψευδή. Είπε επίσης στους ευρωπαίους ότι 
το έλλειμμα δεν ήταν 1,7% του ΑΕΠ όπως έλεγε ο κ. Χριστοδουλάκης, αλλά 5,3% του ΑΕΠ και το 
χρέος δεν ήταν κάτω του ΑΕΠ, αλλά στο 109% του ΑΕΠ. Οι Ευρωπαίοι όχι μόνο πίστεψαν την 
κυβέρνηση αλλά με μεγάλη χαρά επιβεβαίωσαν τα στοιχεία. Και άρχισαν την «επίθεση». Τι κέρδισε 
ο κ. Καραμανλής και ο κ. Αλογοσκούφης; Απέδειξαν - σε όσους ήθελαν πολύ να το πιστέψουν - ότι 
οι προηγούμενοι ήταν ψεύτες. Τι κέρδισε η χώρα; Τίποτα. Τι κέρδισε η οικονομία; Τίποτα.

Ας δούμε τι χάσαμε εμείς ως χώρα και οικονομία και οι κ. Καραμανλής και Αλογοσκούφης ως 
πολιτικοί:

Η ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι θα κινήσει τις διαδικασίες προσφυγής κατά της 
Ελλάδος. Κάθε έξι μήνες θα στέλνει ελεγκτές. Θα ερευνήσει τους δημόσιους λογαριασμούς 
πηγαίνοντας προς τα πίσω ως το 1995. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κ. Ζαν 
Κλοντ Τρισέ δήλωσε ότι η Ελλάδα δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Ο 
υπουργός Οικονομίας της Γερμανίας κ. Χανς Αϊχελ μάς κατηγόρησε ως αναξιόπιστους. Η γαλλική 
εφημερίδα «Le Monde» έγραψε ότι η Ελλάδα απώλεσε την καλή εικόνα που είχε κερδίσει με την 
επιτυχή διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων. Η γερμανική έκδοση της εφημερίδας «The 
Financial Times» έγραψε ότι «οι κκ. Σημίτης και Χριστοδουλάκης ντόπαραν την οικονομία όπως η 
Θάνου και ο Κεντέρης τον αθλητισμό». Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας 
των χωρών Standard & Poor's υποβάθμισε την ελληνική οικονομία. Οι ξένοι τραπεζίτες και 
επιχειρηματίες ειρωνεύονται τους έλληνες συναδέλφους τους και αμφισβητούν όλα τα στοιχεία σε 
όλες τις συναλλαγές. Και αυτά είναι η αρχή. Η αξιοπιστία της χώρας έπεσε στο ναδίρ. Αυτό 
σημαίνει ότι η αντιμετώπιση των ευρωπαίων εταίρων σε όλες τις συναλλαγές, είτε πρόκειται για 
ιδιωτικές επιχειρήσεις είτε για διακρατικές συναλλαγές, αλλάζει προς το χειρότερο. Δεν μας 
πιστεύουν, μας θεωρούν επισήμως και αποδεδειγμένα ψεύτες. Ουδείς από τους ξένους που σήμερα 
επιχαίρουν επί του πτώματος της ελληνικής αξιοπιστίας θα αναγνωρίσει ποτέ στον κ. Αλογοσκούφη
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ότι αποκάλυψε το «μαγείρεμα» των δημοσιονομικών μεγεθών. Αλλωστε όλοι ανεξαιρέτως οι 
εταίροι μαγειρεύουν τα οικονομικά τους. Το πιο αστείο δε είναι ότι η γραφειοκρατία των 
Βρυξελλών τούς υποψιάζεται όλους, γνωρίζει τα μαγειρέματά τους, αλλά δεν μπορεί να τους 
εντοπίσει, διότι ουδείς ομολογεί. Εμείς ομολογήσαμε, και μάλιστα υπερβάλαμε, Θεός οίδε για ποιον 
λόγο. Ακόμη πιο κωμικοτραγικό δε είναι το ότι ο άνθρωπος που θα έχει τελικά το πρόβλημα θα 
είναι ο ίδιος ο κ. Αλογοσκούφης. Εκείνον θα ελέγχουν κάθε έξι μήνες οι ευρωπαίοι ελεγκτές. Ο κ. 
Σημίτης και ο κ. Χριστοδουλάκης, τους οποίους κατηγορεί ως αρχιμαγείρους ο κ. Αλογοσκούφης, 
«έχουν πάει σπίτια τους». Οι Βρυξέλλες θα συζητούν με τον σημερινό υπουργό. Θα ελέγχουν κάθε 
έξι μήνες όλα τα κονδύλια δαπανών, θα του ζητούν εξηγήσεις, ενδεχομένως θα του επιβάλλουν και 
μέτρα για τη δημοσιονομική εξυγίανση.

Ο κ. Αλογοσκούφης δεν θα είναι σε θέση να πραγματοποιήσει καμία υπόσχεση της κυβέρνησης. Δεν 
θα μπορεί να δώσει αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, δεν θα μπορεί να κάνει δημόσιες 
επενδύσεις, δεν θα μπορεί να μειώσει τους φόρους. Η χώρα ετέθη σε πολύ αυστηρή επιτήρηση και 
το μόνο που πρέπει να κάνει - και υποχρεούται από την ΕΕ να κάνει ο υπουργός - είναι να μειώσει 
το έλλειμμα σε 2,9% του ΑΕΠ και το χρέος κάτω του 100% του ΑΕΠ.

Από αυτή την ιστορία όλοι χάσαμε. Και η χώρα, και η οικονομία, και η κυβέρνηση. Και αν η 
κυβέρνηση δεν έχει ακόμη καταλάβει το προφανές, θα το καταλάβει με τον σκληρότερο τρόπο, όταν 
ο έλληνας υπουργός θα αναγκασθεί να δίνει εξηγήσεις δύο φορές τον χρόνο στον τριτοκλασάτο 
υπαλληλάκο που θα στέλνει η Eurostat για μια υπέρβαση δαπανών στα κονδύλια καθαρισμού των 
διαδρόμων του Οργανισμού Βάμβακος.

Το ΒΗΜΑ, 26/09/2004 , Σελ.: ϋ04 
Κωδικός άρθρου: Β14274Ο042 

ΙΟ: 265360

Αυτό το κείμενο εκτυπώθηκε από "ΤΟ ΒΗΜΑ", στη διεύθυνση 
ύΐίρ:/Λονϊηΐ3^ο1ηεί^π'ρπηί_αΓίίοΐ6.ρύρ?6=Β&ί=14274&ιη=004<&^=2

http://tovima.dolnet.gr/print.php?e=B&f=14274&m=D04&aa=2 18/1/2007

http://tovima.dolnet.gr/print.php?e=B&f=14274&m=D04&aa=2

