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Η ελαστικοποίηση του Συμφώνου χαρίζει στην Ελλάδα περιθώριο 1,75 δισ. ευρώ 
*Οι «μεγάλοι» απέτρεψαν «αυτόματες» κυρώσεις

Κερνάνε 1% του Συμφώνου Σταθερότητας
Του Κ. ΤΣΟΥΠΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ευχέρεια-ανάσα που μπορεί να κάνει ηπιότερη τη δημοσιονομική προσαρμογή, αρκεί να 
βελτιωθεί και η αποτελεσματικότητα της δημοσιονομικής διαχείρισης που κάνει η κυβέρνηση, 
θα δώσει η αναμενόμενη την προσεχή Τρίτη απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Αναμένεται να κάνει ελαστικότερη την εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης για τις 
χώρες της ευρωζώνης.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν συζητηθεί σε πολιτικό επίπεδο στις Βρυξέλλες, στο προσκήνιο του Ecofin και 
των διμερών, τριμερών κ.λπ. συναντήσεων κορυφής αλλά και στο παρασκήνιο της αέναης κοινοτικής 
διαπραγμάτευσης, η Ελλάδα θα μπορούσε να μην υπολογίζει στο έλλειμμά της δαπάνες ίσες μέχρι και το 
1% του ΑΕΠ, δηλαδή περί τα 1,75 δισ. ευρώ. Με τα σημερινά δεδομένα αυτό σημαίνει ότι το 2006 αντί να 
παρουσιάσει έλλειμμα ίσο με το 2,8% του ΑΕΠ, θα ήταν αρκετό να παρουσιάσει 3,8%.

Ο επακριβώς γνωρίζων την ενδοκοινοτική διαπραγμάτευση υπουργός Οικονομίας Γ. Αλογοσκούφης έλεγε 
χαριτολογώντας σε συνεργάτες του ότι «οι κοινοτικοί δεν θα μας κάνουν "ντα" αν αντί για έλλειμμα 2,8%, 
πιάσουμε τελικά 3,5%». Ο κ. Αλογοσκούφης θα βρίσκεται και πάλι αύριο στις Βρυξέλλες (απ' όπου ήλθε 
την Πέμπτη το βράδυ), όπου και θα παραμείνει μέχρι την Τετάρτη για να παρακολουθήσει και -κατά 
δύναμιν- να συμμετάσχει στις σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο συζητήσεις για την αναθεώρηση του 
Συμφώνου.

Χαρούμενος για το 6,1%

Παρ' ότι φαίνεται παράδοξο, ο κ. Αλογοσκούφης φαίνεται μάλλον περιχαρής και για το έλλειμμα 6,1% του 
ΑΕΠ που παρουσίασε η Ελλάδα για το 2004 και κατέγραψε και επίσημα χθες η Eurostat. Σύμφωνα με 
πληροφορίες που δημοσιεύσαμε, το έλλειμμα αυτό είχε προσυμφωνήσει η κυβέρνηση με την Ευρωπαϊκή 
Στατιστική Υπηρεσία, ρίχνοντας στο έτος αυτό και στα προηγούμενα όλα τα βάρη του παρελθόντος, 
αφήνοντας «καθαρά» τα έτη 2005 και 2006, κατά τα οποία έχει αναληφθεί δέσμευση έναντι της Ε.Ε. για 
διετή δημοσιονομική προσαρμογή. Σύμφωνα με τη Eurostat, το έλλειμμα του 2002 έγινε 4,1%, του 2003 
5,2% και του 2004 6,1%.

Η σχετική ικανοποίηση Αλογοσκούφη μετριάζεται από το γεγονός ότι η Eurostat δεν έκανε δεκτές τις 
μεταθέσεις δαπανών που έκανε η κυβέρνηση και που, κατά κυβερνητική ανακοίνωση, αφορούν «την 
καταγραφή των εισροών κοινοτικών πόρων καθώς και τη μη οριστικοποίηση των χρεών των νοσοκομείων 
των προηγούμενων ετών και των δαπανών για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Ολες αυτές οι εκκρεμότητες», αναφέρεται αποτελούν κληρονομιά της ανευθυνότητας των κυβερνήσεων 
του ΠΑΣΟΚ».

Πάλι δημιουργική λογιστική

Από την ανακοίνωση, πάντως, των στοιχείων αυτών και με το «φόρτωμα» των προηγούμενων ετών 
εγείρεται σοβαρό πολιτικό ζήτημα διαφάνειας, καθώς η κυβέρνηση εμφανίζεται να εφαρμόζει μεθόδους 
λογιστικής απεικόνισης δημοσιονομικών μεγεθών της προηγούμενης κυβέρνησης, τις οποίες καταδίκαζε 
μετά βδελυγμίας και αποτέλεσαν το έναυσμα για την απογραφή αλλά και για το «σφίξιμο» των 
εργαζομένων.

Κυβέρνηση και αντιπολίτευση θα ετοιμαστούν να διασταυρώσουν τα ξίφη τους για την οικονομία στις 
συζητήσεις που θα γίνουν εντός και εκτός Βουλής για το αναθεωρημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης της περιόδου 2004-2007, που θα παρουσιάσει ο κ. Αλογοσκούφης στις 30 Μαρτίου.

Ο υπουργός Οικονομίας έχει ήδη διατυπώσει την κυβερνητική πρόθεση να συζητηθεί στη Βουλή το 
Ελληνικό Πρόγραμμα Σταθερότητας.

Πιστεύεται ότι αυτό θα «ενσωματώσει», όσον αφορά τις προβλέψεις του για την ανάπτυξη και το 
έλλειμμα-χρέος, και τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Κορυφής για την αναθεώρηση του 
Συμφώνου Σταθερότητας.
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ελληνικών αρχών ότι οι σχετικές συναλλαγές είχαν εγγραφεί κανονικά, ενώ το 2004 έγινε σαφές ότι η 
πραγματικότητα ήταν διαφορετική». Η Επιτροπή, λοιπόν, συνεχίζει να επικαλείται την απογραφή... 
Δικαιολογημένα, συνεπώς, χαιρετίζει «την πρωτοβουλία της νέας κυβέρνησης για διεξοδική απογραφή» 
και επισημαίνει ότι τώρα υπάρχει «στενή και συνεχιζόμενη συνεργασία» μεταξύ Αθηνών και Βρυξελλών.

Με βάση τα παραπάνω, η Επιτροπή ανακοινώνει στο Συμβούλιο και το Ευρωκοινοβούλιο ότι κινεί την 
προδικαστική διαδικασία κατά της Ελλάδας...

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 30/11/2004
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