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Αντί εισαγωγής

Πώς άλωσαν την ελληνική οικονομία και τη χώρα και λεηλάτησαν τα ελληνικά
νοικοκυριά οι πρωθυπουργοί Γιώργος Ράλλης, Ανδρέας Παπανδρέου,
Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, Κώστας Σημίτης, Κώστας Καραμανλής και ο Γιώργος
Παπανδρέου, κορυφαίο στέλεχος κυβερνήσεων και αρχηγός της αξιωματικής
αντιπολίτευσης που έλεγε «όχι σε όλα» τα μέτρα και «ναι σε όλα» σε
συνδικαλιστές και οπαδούς!

Αν όλοι οι προηγούμενοι πρωθυπουργοί είχαν προωθήσει τις αναγκαίες διαρθρωτικές
μεταρρυθμίσεις αμέσως μετά την ένταξη της χώρας μας στην ΕΟΚ, τις οποίες επιμόνως
πρότειναν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και το Διεθνές Νομισματικό ταμείο (ΔΝΤ), η Ελλάδα δεν θα είχε φτάσει
στη χρεοκοπία και δεν θα είχε καμιά ανάγκη να υπογράψει το επαίσχυντο Μνημόνιο με το
οποίο λεηλατούνται σήμερα ελληνική οικονομία και ελληνικά νοικοκυριά, παίρνοντας πίσω
όλα τα «κεκτημένα» δικαιώματα που έδιναν απλόχερα για την εξασφάλιση κομματικού
οφέλους, με σκοπό τη διατήρηση ή την κατάκτηση ή την επανάκτηση της εξουσίας.
Αντίθετα, αν είχαν γίνει όλα αυτά, σήμερα η Ελλάδα δεν θα ήταν καθόλου ευάλωτη από τη
διεθνή οικονομική κρίση, θα είχε πετύχει την πραγματική σύγκλιση με την Ευρώπη και θα
είχε αποκτήσει ένα βιοτικό επίπεδο υψηλότερο σχεδόν από το αντίστοιχο των άλλων
Ευρωπαίων. Αυτό προκύπτει από τη σταχυολόγηση μερικών συμπερασμάτων των έξι
οικονομικών βιβλίων μας που παρουσιάζουν το πολιτικό και οικονομικό δράμα της χώρας
μας κατά την τελευταία τριακονταετία και την περιπέτεια των διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων.

Τα βιβλία αυτά είναι, κατά σειράν, τα ακόλουθα:

• «Είκοσι καμένα χρόνια - Το χρονικό της λεηλασίας της ελληνικής οικονομίας κατά την
περίοδο 1972 – 1992». Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 1994.

• «Αυτή είναι η Ελλάδα – τα οκτώ μεγαλύτερα εγκλήματα στην οικονομία μετά τη
μεταπολίτευση». Εκδόσεις «Ελληνικά Γράμματα», Αθήνα 2000.

• «Της Σοφοκλέους το κάγκελο – Η ιστορία του ελληνικού Χρηματιστηρίου ως φάρσα,
κωμωδία και ιλαροτραγωδία από το 1970 έως την άνοδο και την πτώση του το 1999».
Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2000.

• «Η μεγάλη φούσκα της οικονομίας 1981 – 2001 – τα ντοκουμέντα της συμφοράς».
Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2002.

• «Η μεγάλη φούσκα του εκσυγχρονισμού του Κ. Σημίτη - τα ντοκουμέντα της σπατάλης
και της φορολογικής σκληρότητας». Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2004.

• «Το πολιτικό δράμα της Ελλάδος 1981 – 2005». Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2005.

Σημειώνεται ότι το τελευταίο βιβλίο κυκλοφόρησε, πάλι με στοιχεία, όταν διαπιστώθηκε ότι
και η τότε νέα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνέχιζε να κάνει ό,τι και …όλες οι



προηγούμενες κυβερνήσεις!

Οι πιο παρεξηγημένες οικονομικές λέξεις στη χώρα μας είναι πολλές, όπως «ονομαστική
σύγκλιση», «πραγματική σύγκλιση», «Προγράμματα Σύγκλισης», «Προγράμματα
Σταθερότητας», «σταθερότητα», «πραγματικό εισόδημα», «δημοσιονομική σταθερότητα»,
«σταθερότητα τιμών», «ανάπτυξη». Γιατί όλοι σχεδόν οι διαχειριστές της ελληνικής
οικονομίας μετά τη μεταπολίτευση τις επικαλούνταν και εξήγγελλαν μέτρα υλοποίησής
τους, αλλά ελάχιστα ενδιαφέρονταν για την προώθησή τους και την ουσία τους.

Oλοι σχεδόν οι διεθνείς οργανισμοί, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Οργανισμός
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ)
συνεχώς και επιμόνως τα τελευταία τριάντα χρόνια, σε όλες σχεδόν τις εκθέσεις τους,
πρότειναν στις ελληνικές κυβερνήσεις την προώθηση συγκεκριμένων διαρθρωτικών
αλλαγών, αλλά πάντοτε σχεδόν έκαναν «συστάσεις» εις του κουφού την πόρτα. Σε πολλές
μάλιστα περιπτώσεις, όλες οι κυβερνήσεις υπόσχονταν, πριν από τη λήψη κάποιου
κοινοτικού ή άλλου δανείου, πάλι συγκεκριμένες διαρθρωτικές αλλαγές, τις οποίες,
ωστόσο, ξεχνούσαν μετά τη λήψη του δανείου ή την έγκριση των περιβόητων
προγραμμάτων σύγκλισης ή σταθερότητας!

Οι πρώτες αναφορές σε διαρθρωτικά προβλήματα και διαρθρωτικές αδυναμίες στις αγορές,
στον πληθωρισμό, στο δημόσιο τομέα, στο ισοζύγιο, στα δημοσιονομικά μεγέθη, στην
ανταγωνιστικότητα εντοπίζονται κυρίως στις εκθέσεις διεθνών οργανισμών για την Ελλάδα
και στις εκθέσεις της Τράπεζας της Ελλάδος μετά τη μεταπολίτευση. Μάλιστα, πολλές
φορές στις εκθέσεις της Τράπεζας της Ελλάδος επισημαίνονταν οι διαρθρωτικές αδυναμίες
και προβλήματα σε πολλούς τομείς της ελληνικής οικονομίας τα οποία συνεχώς
επιδεινώνονταν εξαιτίας της αδυναμίας των ελληνικών κυβερνήσεων να προωθήσουν τα
αντίστοιχα μέτρα που πρότειναν οι διεθνείς οργανισμοί ή υπόσχονταν οι ίδιες στους
διεθνείς οργανισμούς! Οι αναφορές αυτές πυκνώνουν κυρίως μετά την ένταξη της χώρας
μας στην (τότε) ΕΟΚ, χωρίς καμιά σχεδόν ανταπόκριση από τις ελληνικές κυβερνήσεις. Η
επισήμανση που έκανε (βλέπε εφημερίδες της 26 Μαϊου 1992) ο τότε πρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γάλλος σοσιαλιστής και ένθερμος συμπαραστάτης των
κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, Ζακ Ντελόρ στην Αθήνα (ήταν προσκεκλημένος για να τιμηθεί
με το βραβείο Ωνάση και για να συμμετάσχει στη γενική συνέλευση του Συνδέσμου
Ελληνικών Βιομηχανιών) είναι αποκαλυπτική για την ολιγωρία ή την αδιαφορία των τότε
κυβερνήσεων στην προώθηση των αναγκαίων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, που θα
έφερναν τη χώρα μας πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπε τότε ο Ζακ Ντελόρ:

«Η ελληνική οικονομία αποτέλεσε, με τον πλέον σαφή τρόπο, την εξαίρεση καθώς δεν
συμμετείχε (από το 1985) στη γενική ευρωπαϊκή πορεία, ούτε σε ό,τι αφορά τη
μακροοικονομική πορεία, ούτε σε ό,τι αφορά τη διαρθρωτική προσέγγιση. Και η αποτυχία
αυτή καταγράφηκε παρά τη συνεχή υποστήριξή της από τους κοινοτικούς πόρους»!

Κι όμως, οι μεταρρυθμίσεις αυτές ήταν αναγκαίες όχι μόνο για την εξυγίανση της ελληνικής
οικονομίας, αλλά και για την επίσπευση της πορείας προς την πραγματική σύγκλιση.
Εκτιμάται ότι, αν είχαν γίνει οι διαρθρωτικές αυτές μεταρρυθμίσεις από τον πρώτο χρόνο
ένταξης της χώρας μας στην ΕΟΚ (1981), η πραγματική σύγκλιση της χώρας μας προς το
βιοτικό επίπεδο των Ευρωπαίων θα είχε πραγματοποιηθεί ήδη από το 2000 και ίσως
σήμερα να είχε ξεπερασθεί ο μέσος κοινοτικός όρος σε όλους τους τομείς (κατά κεφαλήν



ΑΕΠ, μισθοί, πληθωρισμός, δημόσιο χρέος, ελλείμματα, ανεργία, δείκτες έρευνας και
τεχνολογίας, δαπάνες για την παιδεία, για την ανάπτυξη καινοτομιών κ.λπ).

Οπως προκύπτει από διαχρονικά στατιστικά στοιχεία, το ΠΑΣΟΚ παρέλαβε μεν τον
Οκτώβριο του 1981 «καμένη γη», αλλά τότε η ελληνική οικονομία, παρά τα προβλήματά
της από τις αλλεπάλληλες ενεργειακές κρίσεις και τις προεκλογικές παροχές, πληρούσε όλα
σχεδόν τα κριτήρια του Μάαστριχτ (αν υπήρχαν τότε) και θα εντασσόταν με το σπαθί της
στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση (αν υπήρχε)!

Στη συνέχεια, παραθέτουμε το «χρονικό» της περιπέτειας των διαρθρωτικών αλλαγών,
όπως προτείνονταν από διεθνείς οργανισμούς προς τις ελληνικές κυβερνήσεις ή όπως
πρότειναν οι ελληνικές κυβερνήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να «περάσουν»
προσωρινά τα διάφορα προγράμματα σταθερότητας, όπως το 1985, ή τα προγράμματα
σύγκλισης, μετά το 1990 ή να πάρουν κάποιο κοινοτικό δάνειο!

Υποσχέσεις προς το ΔΝΤ

Από την Έκθεση του ΔΝΤ, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα τον Απρίλιο του 1989
προκύπτει ότι «οι αρμόδιες ελληνικές αρχές διαβεβαίωσαν το ΔΝΤ ότι ένα πρόγραμμα
αναθεώρησης των υποχρεώσεων της κυβέρνησης ως προς το σκέλος των δαπανών,
επέκτασης της φορολογικής βάσης και αναδιάρθρωσης των οργανισμών κοινωνικής
ασφάλισης και των δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών βρίσκεται ήδη σε ετοιμασία και
θα εφαρμοσθεί στην περίοδο 1990 – 1992». Ειδικότερα, για τον περιορισμό του
ελλείμματος του Δημοσίου, η τότε κυβέρνηση (ΠΑΣΟΚ), όπως προκύπτει από την ίδια
Έκθεση, είχε συμφωνήσει με το ΔΝΤ ότι απαιτούνται μέτρα τόσο στην πλευρά των
δαπανών όσο και στην εσόδων. Με αυτή τη βάση, όπως τονιζόταν στην Έκθεση,
χρειάζονταν να γίνουν τα ακόλουθα:

• Αναμόρφωση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, έτσι ώστε τα οφέλη να είναι πιο
συνδεδεμένα με τις καταβολές και η παροχή συντάξεων αναπηρίας περισσότερο
ελεγχόμενη.

• Περιορισμός της απασχόλησης στο δημόσιο τομέα

• Εφαρμογή πολιτικής αμοιβών, δηλαδή εισοδηματικής πολιτικής, στο Δημόσιο

• Εναρμόνιση της φορολογίας εισοδήματος επιχειρήσεων και κεφαλαίου με την ΕΟΚ και
επιβολή κυρώσεων για φοροδιαφυγή.

Όλα τα μέτρα αυτά προσπάθησε να προωθήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με
πρωθυπουργό τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, η οποία προήλθε από τις εκλογές του 1990.
Είναι η δεύτερη φορά που η πολιτική και η οικονομική ιστορία στη χώρα μας μετά τη
μεταπολίτευση επαναλαμβάνεται ως τραγωδία. Γιατί, όπως και το 1981, όταν η νέα
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, η οποία προήλθε από τις εκλογές του Οκτωβρίου 1981, παρέλαβε
σχεδόν γεμάτα δημόσια ταμεία και τα «λεηλάτησε» έως το 1985 με την αλόγιστη επεκτατική
πολιτική, έτσι και την περίοδο 1990 – 1993 η τότε κυβέρνηση Μητσοτάκη προσπάθησε να
μαζέψει τα ασυμμάζευτα, με την προώθηση διαρθρωτικών μέτρων που κυρίως είχε
υποσχεθεί στην ΕΟΚ και στο ΔΝΤ η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ το 1989! Αλλά, θυμάστε τι
έγινε. Έγινε χαλασμός! Κάηκε, στην κυριολεξία η χώρα από τις απεργίες, τις αντιδράσεις,



τις καταγγελίες και τις κινητοποιήσεις στις οποίες προμαχούσαν η τότε αξιωματική
αντιπολίτευση (ΠΑΣΟΚ) και τα συνδικάτα του ή, καλύτερα, οι συντεχνίες του. Τότε, με τα
Προγράμματα Προσαρμογής που προώθησε ή προσπαθούσε να προωθήσει η κυβέρνηση
Μητσοτάκη, το 1993, όταν επανήλθε στην εξουσία το ΠΑΣΟΚ, η οικονομία βρισκόταν σε
κατάσταση «ανάρρωσης», αλλά και πάλι, στη συνέχεια, έγινε «ρημαδιό» με την επανάληψη
της ίδιας πολιτικής σπατάλης που εφαρμόσθηκε, σε πείσμα των επανειλημμένων ή
αναθεωρημένων ή επικαιροποιημένων Προγραμμάτων Σύγκλισης που υποβάλλονταν από
το ΠΑΣΟΚ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς έγκριση και εφαρμογή.

Η δραματική επιστολή Ντελόρ

Με ημερομηνία 19 Μαρτίου 1990, ο τότε πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζακ
Ντελόρ έστειλε στον τότε πρωθυπουργό Ξεν. Ζολώτα επιστολή με δραματικό περιεχόμενο
για την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και έκανε δραματική έκκληση για τη λήψη των
αναγκαίων μέτρων. Δημοσιεύομε μερικά αποσπάσματα της επιστολής αυτής:

«Καθόλου το διάστημα από την είσοδο της χώρας σας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και
μετά, η Κοινότητα κατέβαλε κάθε προσπάθεια για να διευκολύνει την ενσωμάτωση της
Ελλάδας, και να τη βοηθήσει να φτάσει στο επίπεδο των πιο ανεπτυγμένων οικονομιών. Η
αλληλεγγύη αυτή εκφράστηκε με σημαντικές περιφερειακές και διαρθρωτικές βοήθειες -
όπως συνέβη και με άλλες χώρες σε ανάλογες περιπτώσεις - αλλά και με τη μορφή
μεσοπρόθεσμου δανείου χρηματοδοτικής αρωγής που χορηγήθηκε το 1985 και 1986 για
να βοηθήσει την Ελλάδα να εξέλθει από μια δυσκολότατη κατάσταση στην εποχή εκείνη.
Το δάνειο αυτό, τη χορήγηση του οποίου η Επιτροπή είχε τότε υποστηρίξει, στήριζε
πρόγραμμα οικονομικής σταθεροποίησης, που είχε σαν στόχο του τη μείωση του
υπερβολικού ελλείμματος του δημόσιου τομέα και τη βελτίωση των αποτελεσμάτων στους
τομείς του πληθωρισμού και του ισοζυγίου πληρωμών.

Μετά μερικές αρχικές επιτυχίες προς αυτή την κατεύθυνση (π.χ. οι χρηματοδοτικές ανάγκες
του δημόσιου τομέα μειώθηκαν από 18% το 1985 σε 13,5% το 1987), η κατάσταση στην
Ελλάδα επιδεινώθηκε και πάλι σοβαρά, ιδιαίτερα κατά το 1989, έτσι ώστε να αποτελεί
σήμερα η οικονομική και δημοσιονομική κατάσταση της χώρας σας σοβαρή αιτία
ανησυχίας για όλους μας.

Οι σημαντικότεροι διαθέσιμοι οικονομικοί δείκτες, καθώς και οι πληροφορίες που συνέλεξε
η πρόσφατη αποστολή της Επιτροπής στην Αθήνα, δείχνουν πράγματι ότι η κατάσταση
έγινε πολύ ανησυχητική:

• Οι χρηματοδοτικές ανάγκες του δημόσιου τομέα αυξήθηκαν μαζικά σε δύο χρόνια, δηλαδή
το 1988 και 1989.

• Η νομισματική πολιτική δεν κατόρθωσε να επιτύχει τους στόχους της, δεδομένου ότι η
αύξηση της κυκλοφορίας χρήματος υπό την ευρεία έννοια (Μ3) ανέρχεται σε 24%.

• Η αύξηση των τιμών επιταχύνθηκε φτάνοντας το 15%, ποσοστό ανώτερο κατά 10
μονάδες του κοινοτικού μέσου όρου. Η αύξηση των μισθών ήταν ακόμη σημαντικότερη,
φθάνοντας το 20%.

• Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών επιδεινώθηκε σοβαρά, δεδομένου ότι το έλλειμμα



έφθασε από 1 δισ. δολάρια το 1988 σε 2,5 το 1989 (περίπου 5% του ΑΕΠ), παρά τη
σημαντική μεταφορά πόρων εκ μέρους της Κοινότητας, ιδιαίτερα κατά το τέλος του χρόνου.

Η κατάσταση αυτή επιβάλλει τη λήψη, χωρίς καθυστέρηση, δραστικών μέτρων και την
εκπόνηση και εφαρμογή πολυετούς προγράμματος ανόρθωσης της οικονομίας το
ταχύτερο δυνατό. Αν δεν γίνει αυτό η χώρα σας διατρέχει δύο σοβαρούς κινδύνους: Από τη
μια πλευρά το μέγεθος και η αύξηση του δημοσίου χρέους και του εξωτερικού χρέους της
χώρας σας κινδυνεύουν να βλάψουν τη φερεγγυότητα της Ελλάδας. Από την άλλη πλευρά
η σοβαρή διαφορά που διαπιστώνεται ανάμεσα στην οικονομική εξέλιξη της Ελλάδας κι
εκείνη των άλλων χωρών της Κοινότητας κινδυνεύει να υπονομεύσει μόνιμα την πορεία της
χώρας σας προς την Ενιαία Αγορά, την Οικονομική και Νομισματική Ένωση και την
ευρωπαϊκή ενοποίηση.

Όσο για την Επιτροπή, θα βρισκόταν στη δύσκολη θέση να έχει συμμετάσχει και συνδέσει
την ίδια την αξιοπιστία της σε απόφαση δανείου του οποίου οι όροι δεν τηρήθηκαν από
τον οφειλέτη.

Για το λόγο αυτό θεωρούμε απαραίτητη τη λήψη σύντομα δραστικών μέτρων που θα
επέτρεπαν να διαφανεί η σαφής πρόθεση της χώρας σας να μειώσει μόνιμα τις
ανισορροπίες.

Γνωρίζουμε ότι παρόμοια μέτρα θα απαιτήσουν σοβαρές προσπάθειες από την πλευρά
του συνόλου της διοίκησης, των επιχειρήσεων και των ιδίων των πολιτών της χώρας σας.
Μας φαίνονται όμως τα μόνα που θα επέτρεπαν στην Ελλάδα να επανακτήσει μια αρμονική
ανάπτυξη, προς όφελος όλων των πολιτών της στους κόλπους της Ευρωπαϊκής
Οικονομικής Κοινότητας».

Ανηλεές σφυροκόπημα από την τότε ΕΟΚ

Η Έκθεση της ΕΟΚ, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα τον Απρίλιο του 1992 ήταν ένα
ανηλεές κατηγορητήριο για την ελληνική οικονομία και, κανονικά, έπρεπε τότε το κείμενο
αυτό να είχε δοθεί για σχολιασμό στους πολιτικούς και τα συνδικάτα. Γιατί, ενώ η Έκθεση
αυτή ήταν μια πρόγευση για την υποδοχή που έβρισκε το πρώτο σχεδόν Πρόγραμμα
Σύγκλισης που καταρτιζόταν από την Κυβέρνηση Μητσοτάκη για την πορεία προς το
Μάαστριχτ, καθώς και για τον έλεγχο –για τρίτη φορά- για το δάνειο που είχε χορηγηθεί στη
χώρα μας, η Ελλάδα τότε «καιγόταν» από απεργίες, κινητοποιήσεις και αντιδράσεις.

Σε επίρρωση των διαπιστώσεων αυτών δημοσιεύουμε την Εισαγωγή για το
Μακροοικονομικό και Δημοσιονομικό Πρόγραμμα Προσαρμογής στην Ελλάδα, το οποίο
υποβλήθηκε στη Νομισματική Πολιτική της ΕΟΚ από τους εμπειρογνώμονές της, που
παρακολουθούσαν τις οικονομικές εξελίξεις στη χώρα μας:

«Η Ελλάδα απέτυχε να εξασφαλίσει διαρκή πρόοδο στη σταθεροποιητική της προσπάθεια
το 1991, το πρώτο έτος του τριετούς σταθεροποιητικού προγράμματος, το οποίο
συνόδευε το δάνειο της Κοινότητας για τη στήριξη του ισοζυγίου της. Ο βασικός
δημοσιονομικός στόχος, οι καθαρές δανειακές ανάγκες της Κεντρικής Διοίκησης, ανήλθε
στο 14,1% του ΑΕΠ και υπερέβη τον προγραμματικό στόχο κατά 3,7 εκατοστιαίες μονάδες
περίπου. Οι στόχοι για τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα φαίνεται να έχουν επιτευχθεί, αν και
αυτό ήταν αποτέλεσμα σταθεροποίησης του δημόσιου χρέους.



Η αποτυχία στη δημοσιονομική προσαρμογή απαλύνθηκε από την πρόοδο στην
απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων και του εγχώριου τραπεζικού συστήματος. Οι
σχετικοί στόχοι με την απελευθέρωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος
επετεύχθησαν…Άλλοι τομείς των όρων του δανείου επετεύχθησαν μόνο μερικά. Οι
δανειακές ανάγκες των δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών ήταν χαμηλότερες από τον
προγραμματισμένο στόχο, εξαιτίας κυρίως των διευθετήσεων των αναγκών εξυπηρέτησης
του χρέους. Η δηλωθείσα πολιτική προσλήψεων στο Δημόσιο δεν ακολουθήθηκε. Δεν έγινε
πρόοδος στο πρόγραμμα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, ενώ η διεύρυνση της
φορολογικής βάσης αποδείχθηκε ανεπαρκής.

Η μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος καθυστέρησε. Ένα αξιοσημείωτο στοιχείο
του 1991 ήταν η εμφάνιση σοβαρών προβλημάτων στην εξυπηρέτηση του χρέους τόσο
της Κεντρικής Διοίκησης όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Παράλληλα, με την
κεφαλαιοποίηση του χρέους, το Δημόσιο αναδιέταξε και το δικό του χρέος. Η αποτυχία να
εξυπηρετήσει το χρέος αναδεικνύει μια εύθραυστη χρηματοπιστωτική κατάσταση και η
αναβολή των πληρωμών για τόκους υποδηλώνει συνεχείς πιέσεις και ουσιαστικά
χρηματοπιστωτικά προβλήματα για το μέλλον…

Αυτές οι εξελίξεις προκαλούν ερωτήματα για την προοπτική της Ελλάδος. Το
δημοσιονομικό έλλειμμα εμφανίζεται να είναι ένας βασικός παράγοντας της επιμονής του
πληθωρισμού, ο οποίος παρέμεινε σταθερός περίπου στο 18% τους τελευταίους 7 μήνες.
Η αβεβαιότητα για τη σταθερότητα των τιμών θέτει σε αμφισβήτηση τη διάρκεια της
ακολουθούμενης νομισματικής και συναλλαγματικής πολιτικής. Τελικά, αυτή η
αμφισβήτηση επιδρά αρνητικά στις προσδοκίες σχετικά με τις τιμές και ενισχύει τον
τρέχοντα πληθωρισμό… Η συγκέντρωση αυτών των καταστάσεων οδηγεί σε μια γρήγορη
συσσώρευση του δημόσιου χρέους με περαιτέρω δηλητηριώδεις συνέπειες για την
οικονομική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Η προσαρμογή που επιτεύχθηκε το 1991
ήταν εξαιρετικά ανεπαρκής σε σχέση με ό,τι ήταν αναγκαίο για να αναστραφούν αυτές οι
τάσεις…»

Τα Συμπεράσματα της Έκθεσης αυτής προκάλεσαν την αντίδραση της τότε κυβέρνησης
και ιδιαίτερα του πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Δηλαδή, τι περίμεναν οι
εμπειρογνώμονες της ΕΟΚ; Να αντιμετωπισθούν μέσα σε ένα χρόνο και υπό τις άγριες τότε
αντιπολιτευτικές και συντεχνιακές συνθήκες παθογένειες και αγκυλώσεις, σπατάλη και
λεηλασία δέκα περίπου ετών, στο διάστημα των οποίων δεν είχε ακουστεί κανένας
καταγγελτικός λόγος από την ΕΟΚ εναντίον των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, που οδήγησαν
τη χώρα στη χρεοκοπία; Επί δέκα περίπου χρόνια η ΕΟΚ και ιδιαίτερα ο Γάλλος
σοσιαλιστής πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζακ Ντελόρ σιωπούσε αιδημόνως και
μόνο το 1990 αποφάσισε να λύσει τη σιωπή του με τη γνωστή (βλέπε πιο πάνω)
επονείδιστη για τη χώρα μας επιστολή που έστειλε προς τον τότε πρωθυπουργό της
Οικουμενικής κυβέρνησης καθηγητή και ακαδημαϊκό Ξενοφώντα Ζολώτα.

Θα μπορούσε η Έκθεση αυτή να είχε αφυπνίσει τη χώρα μας, τους πολιτικούς και τα
συνδικάτα για την τραγική κατάσταση της ελληνικής οικονομίας. Αμ δε! Έγινε το αντίθετο. Η
Έκθεση αυτή αξιοποιήθηκε τότε μόνο από το ΠΑΣΟΚ για αντιπολιτευτικούς κυρίως
λόγους, όπως έκανε και το 2004 και το 2009. Τότε, όπως και το 2009, το ΠΑΣΟΚ
κατήγγελλε ότι για όλα αυτά, για την τραγική κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, φταίει η
Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η κυβέρνηση Μητσοτάκη των λίγων μηνών!



Ξανά το ΠΑΣΟΚ στην εξουσία

Το πολιτικό δράμα της χώρας μας συνεχίζεται, με θύματα την οικονομία, τους
εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τους φορολογουμένους, το εθνικό συμφέρον. Η
κυβέρνηση Μητσοτάκη «έπεσε» από τους γνωστούς λόγους και οι εκλογές επανέφεραν
στην εξουσία το ΠΑΣΟΚ. Η νέα κυβέρνηση κατάρτισε νέο (αναθεωρημένο) Πρόγραμμα
Σύγκλισης, στη θέση εκείνου που είχε καταρτισθεί από τη Νέα Δημοκρατία και είχε
υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση το Μάρτιο του 1993. Το Αναθεωρημένο αυτό
Πρόγραμμα Σύγκλισης, όπως και όλα τα επόμενα, συνοδευόταν από στόχους και
υποσχέσεις για επίτευξή τους με την προώθηση μέτρων και διαρθρωτικών αλλαγών. Ήδη,
από την 1 Ιανουαρίου 1994 είχε ξεκινήσει το δεύτερο στάδιο διαδικασίας προς την
Οικονομική και Νομισματική Ένωση των χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του
οποίου η διάρκεια είχε καθοριστεί έως το 1996 ή το αργότερο έως το 1998. Για το σκοπό
αυτό όλες σχεδόν οι χώρες κατάρτιζαν και εφάρμοζαν Προγράμματα Σύγκλισης, η επιτυχής
εφαρμογή των οποίων θα εξασφάλιζε τη συμμετοχή στο τελικό στάδιο της ΟΝΕ. Επίσης,
σε εφαρμογή του άρθρου 103, παρ. 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το
Συμβούλιο Υπουργών καθόριζε σε ετήσια βάση στόχους και γενικές κατευθύνσεις
οικονομικής πολιτικής που έπρεπε να ακολουθήσουν τα κράτη – μέλη για την προώθηση
της διαδικασίας σύγκλισης. Παράλληλα, παρακολουθούσε και αξιολογούσε τις εξελίξεις και
τις οικονομικές επιδόσεις των κρατών – μελών, επισημαίνοντας τα προβλήματα και
κάνοντας συστάσεις, οι οποίες για τις χώρες του Ταμείου Συνοχής (μεταξύ αυτών και η
Ελλάδα) μπορούσαν να καταλήξουν σε διακοπή της χρηματοδότησής τους από το ταμείο
αυτό.

Στις 19 Σεπτεμβρίου 1994, συζητήθηκε στις Βρυξέλλες το Πρόγραμμα αυτό και εγκρίθηκε
από το ECOFIN, με σύνταξη του ακόλουθου κειμένου συμπερασμάτων:

«Την 19η Σεπτεμβρίου 1994, το Συμβούλιο εξέτασε το Αναθεωρημένο Πρόγραμμα
Σύγκλισης της ελληνικής οικονομίας για την περίοδο 1994 – 1999.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην επίτευξη των κριτηρίων ονομαστικής σύγκλισης, τα οποία
τίθενται από τη Συνθήκη της Ένωσης μέχρι και το 1998. Υπό το φως της τρέχουσας
οικονομικής κατάστασης στην Ελλάδα, όπου οι ανάγκες για δημοσιονομική προσαρμογή
είναι μεγάλες, οι στόχοι αυτοί είναι φιλόδοξοι, αλλά και αναγκαίοι.

Το Συμβούλιο εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις ρεαλιστικές προβλέψεις για την
ανάπτυξη επί των οποίων έχει βασισθεί η κατάρτιση του Προγράμματος.

Το Συμβούλιο προέτρεψε την ελληνική κυβέρνηση να συνεχίσει σθεναρά όλες τις
απαραίτητες πολιτικές για την επίτευξη των στόχων του Προγράμματος.

Το Συμβούλιο καλωσόρισε την απόφαση των ελληνικών αρχών να καταρτίζουν, σε ετήσια
βάση, προϋπολογισμούς που θα συμφωνούν απολύτως με το Πρόγραμμα Σύγκλισης και
εξέφρασε την ικανοποίησή του για την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να αναλάβει
όποιες δράσεις είναι αναγκαίες για να εξασφαλισθεί η επίτευξη των στόχων του
προϋπολογισμού.

Το Συμβούλιο υπογράμμισε τη σημασία κατάρτισης ενός προϋπολογισμού για το 1995, ο
οποίος θα συμμορφώνεται με τους στόχους του Προγράμματος Σύγκλισης και να το πράξει



η κυβέρνηση οποιαδήποτε και αν είναι τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού του 1994.

Το Συμβούλιο ενεθάρρυνε την ελληνική κυβέρνηση να εντείνει τις προτεινόμενες μειώσεις
σε πρωτογενείς δαπάνες που προβλέπονται στο Πρόγραμμα, με σκοπό την εξασφάλιση
της στήριξης του Προγράμματος και την ενίσχυση της βεβαιότητας επιτυχίας του.

Το Συμβούλιο συμφώνησε να επανεξετάσει, στο πλαίσιο των διαδικασιών πολυμερούς
εποπτείας της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης και της διαδικασίας ελέγχου των
υπερβολικών (δημοσιονομικών) ελλειμμάτων, την εφαρμογή του Προγράμματος Σύγκλισης
σε ετήσια βάση καθ΄ όλη την περίοδο που ισχύει αυτό το Πρόγραμμα (1994 – 1999)».

Ασφαλώς, θα έκαναν την παρατήρηση και τα σχόλιά τους οι αναγνώστες μας. Οι
τεχνοκράτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σα να χτυπήθηκαν από το ραβδί της Κίρκης
εμφανίζονται σχεδόν «μελιστάλαχτοι» σε σχέση με το προηγούμενο κείμενο της Έκθεσης
της ΕΟΚ το 1992! Παρατηρήσατε τις λέξεις: ρεαλιστικοί στόχοι, ρεαλιστικές προβλέψεις,
ικανοποίηση για πολλά, καλωσόρισμα για άλλα, ενθάρρυνση για μέτρα! Καμία «κακή» λέξη,
σε αντίθεση με το κείμενο της Έκθεσης του 1992, όπου υπήρχαν ακόμη και οι λέξεις
«δηλητηριώδεις συνέπειες»!

Στην Εισηγητική Έκθεση για το 1995 τονίζονταν τα εξής:

«Το Αναθεωρημένο Πρόγραμμα Σύγκλισης αποτελεί μια ξεκάθαρη βάση αναφοράς για τη
διαμόρφωση και εφαρμογή της οικονομικής πολιτικής κατά τα επόμενα πέντε χρόνια. Η
έγκριση του Προγράμματος από το Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σηματοδότησε μια σημαντική αλλαγή στην αρνητική στάση που επικρατούσε στη διεθνή
κοινότητα γύρω από τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, ενώ η πολύ ικανοποιητική
προώθηση των στόχων του κατά το 1994 απέδειξε το ρεαλισμό και την εφικτότητά του»
(σελίδα 27).

Αξίζει να παρατεθεί κι ένα άλλο απόσπασμα από την ίδια Εισηγητική Έκθεση (σελίδα 26), η
οποία αφορά στους στόχους για τους μισθούς, την ανταγωνιστικότητα, την ανεργία και τον
πληθωρισμό:

«Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος Σύγκλισης προβλέπεται ότι οι ονομαστικοί μισθοί θα
αυξάνονται με ρυθμό που θα καλύπτει την αύξηση του πληθωρισμού. Ο ρυθμός ανόδου
όμως θα βρίσκεται μέσα στα όρια αντοχής της οικονομίας, όπως αυτά προσδιορίζονται
από την αύξηση του ΑΕΠ και τη μεταβολή της απασχόλησης. Με τον τρόπο αυτό
επιτυγχάνεται η σταδιακή αύξηση των πραγματικών μισθών, ενώ παρέχεται περιθώριο για
μεγαλύτερη αυτοχρηματοδότηση των ιδιωτικών επενδύσεων, βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας, μείωση της ανεργίας και αποκλιμάκωση του πληθωρισμού».

Λόγια, λόγια...

Απόδειξη ότι και το Πρόγραμμα αυτό Σύγκλισης αναθεωρείτο και επικαιροποιείτο και ότι,
στο κρίσιμο έτος ένταξης της χώρας μας στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ),
δηλαδή το 1998 και 1999, η χώρα μας βρέθηκε να είναι πάλι ανέτοιμη. Εντάχθηκε στην
ΟΝΕ με τη … δεύτερη προσπάθεια και με «κλείσιμο» των ματιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για το δημόσιο χρέος!

Η κατάρτιση του Προϋπολογισμού για το 1996 «διαπνέεται» από τις ίδιες αρχές και



«ρεαλιστικούς» στόχους και επαναλαμβάνεται στην Εισηγητική Έκθεσή του ότι «η
προσήλωση της οικονομικής πολιτικής στους στόχους του Αναθεωρημένου
Προγράμματος Σύγκλισης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση όχι μόνο για την εξασφάλιση
της συμμετοχής μας στις διαδικασίες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, αλλά και για την
επίτευξη του απώτερου σκοπού της πραγματικής σύγκλισης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας». (σελίδα 30).

ΔΝΤ: Προχωρήστε σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις

Το 1997, έρχεται το ΔΝΤ, με τις σκληρές επισημάνσεις και συστάσεις που περιέχονται στα
«εμπιστευτικά» προκαταρκτικά συμπεράσματά του για τις διαβουλεύσεις για το 1997
(βάσει του άρθρου IV), να ταράξει για μια ακόμη φορά την ελληνική κυβερνητική
μακαριότητα και τις παραπάνω γνωστές «χαρούμενες» προβλέψεις και προοπτικές της
ελληνικής οικονομίας.

Στην αρχή, αφού, όπως ταιριάζει σε ένα τέτοιο «διπλωματικό» κείμενο παρουσιάζει μερικές
βελτιώσεις στην ελληνική οικονομία, στη συνέχεια αρχίζει ο «εξάψαλμος». Παραθέτουμε
ολόκληρο το κείμενο αυτό του ΔΝΤ, γιατί αποτελεί ένα ακόμη μνημείο του πολιτικού
δράματος της χώρας μας, η οποία, δέκα πέντε χρόνια μετά την ένταξή της στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, σφυροκοπείται ανηλεώς για την τραγική κατάσταση της οικονομίας
της:

«Εν τούτοις, αρκετές εξελίξεις κατά το παρελθόν επιβάλλουν προσεκτική αντιμετώπιση.
Πρώτον, ο ρυθμός μείωσης του πληθωρισμού επιβραδύνθηκε παρά την ανατίμηση της
δραχμής έναντι του ECU το 1996 κατά μέσο όρο.

Παρόλο που ο πληθωρισμός υποχώρησε περαιτέρω κατά τους πρώτους μήνες του 1997,
σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις φαίνεται ότι έχει ανακοπεί προσωρινά η πτώση του
πυρήνα του πληθωρισμού. Δεύτερον, αν και σημειώθηκε ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης
ταχύτερος από τον προβλεπόμενο, το έλλειμμα του προϋπολογισμού το 1996 ήταν
υψηλότερο από το στόχο, αντανακλώντας τόσο υστερήσεις εσόδων όσο και σημαντική
υπέρβαση των δαπανών για μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων. Τρίτον, διευρύνθηκε
σημαντικά το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών, καθώς αυξήθηκαν οι εισαγωγές (εν μέρει
εξ αιτίας της ανόδου των τιμών του πετρελαίου) και οι εξαγωγές έμειναν στάσιμες. Τέλος, η
ανταγωνιστικότητα, όπως μετράται βάσει του σχετικού κόστους εργασίας ανά μονάδα
προϊόντος, χειροτέρευσε λόγω της ταχείας αύξησης της αμοιβής εργασίας. Οι εξελίξεις
αυτές σηματοδοτούν την εμφάνιση στενοτήτων παραγωγής σε ορισμένους τομείς και τον
περιορισμό του «παραγωγικού κενού». Με δεδομένο το στόχο της πραγματικής σύγκλισης
με τους εταίρους της ΕΕ, είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι η οικονομία αντιμετωπίζει
δυσκολίες σε περίοδο ρυθμών μεσαίου επιπέδου.

Οι προκαταρτικές προβλέψεις της αποστολής του ΔΝΤ δείχνουν ότι το έλλειμμα της
Κεντρικής Διοίκησης το 1997 μπορεί να ξεπεράσει κατά περίπου 0,5% του ΑΕΠ το στόχο
του προϋπολογισμού, εξέλιξη που ενδέχεται να οδηγήσει το έλλειμμα του ευρύτερου
κυβερνητικού τομέα σε παρόμοια απόκλιση. Μπορεί να αναμένεται σημαντική υστέρηση
στα έσοδα, μετά τα αποτελέσματα του προηγούμενου έτους και τις καθυστερήσεις
είσπραξης σε σχέση με τον ετήσιο στόχο για το 1997. Αυτή η υστέρηση θα μπορούσε να
αντιμετωπισθεί μόνο εν μέρει από πληρωμές τόκων χαμηλότερες από τις



προϋπολογισθείσες. Οι αλλαγές στις λογιστικές πρακτικές συμβάλλουν σημαντικά στη
μείωση του επίσημα αναφερόμενου δημοσιονομικού ελλείμματος, αλλά δεν ασκούν
μειωτική επίδραση στη συνολική ζήτηση. Γι΄ αυτό, ακόμη και αν επιτευχθεί ο
δημοσιονομικός στόχος, είναι πιθανό ότι θα συνεχισθεί η επιδείνωση του ισοζυγίου
τρεχουσών συναλλαγών, καθώς και ότι ο πληθωρισμός δεν θα πέσει κάτω από το 5%.
Δεδομένων των χαμηλών μισθολογικών αυξήσεων στις χώρες των εταίρων της Ελλάδος
και της σταθερότητας της συναλλαγματικής ισοτιμίας, η συνέχιση της αύξησης της αμοιβής
εργασίας καθ΄ υπέρβαση της σχετικής ανόδου της παραγωγικότητας, θα διαβρώσει
περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα. Αν και τα οφέλη από το χαμηλότερο χρηματοδοτικό
κόστος μπορούν να συνεχίσουν να στηρίζουν την κερδοφορία, υπάρχει ένα όριο ως προς
αυτό, πράγμα που στρέφει τις επενδύσεις περισσότερο προς τεχνολογίες έντασης
κεφαλαίου παρά προς τεχνολογίες έντασης εργασίας, οξύνοντας έτσι το πρόβλημα της
ανεργίας.

Αυτές οι προβλέψεις δείχνουν ότι, προκειμένου να διασφαλισθεί η επίτευξη των στόχων
του Προγράμματος Σύγκλισης για το 1997, η μακροοικονομική πολιτική πρέπει να γίνει
αυστηρότερη και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις να επιταχυνθούν.

Παρόλο που η νομισματική πολιτική είναι αυστηρή, όπως καταδεικνύεται από τη
σταθερότητα της συναλλαγματικής ισοτιμίας, που αποτελεί τον πρωτεύοντα ενδιάμεσο
στόχο της πολιτικής αυτής, το συναλλαγματικό καθεστώς θέτει περιορισμούς στη χρήση
μέσων πολιτικής από την Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς η αύξηση των επιτοκίων μπορεί να
προκαλέσει εισροές κεφαλαίων, οι οποίες θα ήταν δύσκολο να αντισταθμισθούν. Ωστόσο,
η αποστολή του ΔΝΤ υποστηρίζει το πλαίσιο της νομισματικής πολιτικής της Τράπεζας
της Ελλάδος, ιδιαίτερα την πολιτική μείωσης των επιτοκίων παρέμβασης μόνο σταδιακά και
σύμφωνα με τον πληθωρισμό. Εντός των ορίων της, η πολιτική αυτή βοηθά στη μείωση
της εγχώριας ρευστότητας και είναι δεόντως προσεκτική, ενόψει των κινδύνων που
προκύπτουν από τη διεύρυνση του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών. Εν τούτοις, με το
ισχύον πλαίσιο πολιτικής, η νομισματική πολιτική δεν επαρκεί μόνη της για να επιτευχθεί
μείωση του πληθωρισμού με ικανοποιητικό ρυθμό και πρέπει να υποστηριχθεί με την
εφαρμογή ακόμη αυστηρότερης δημοσιονομικής πολιτικής, συγκράτηση των μισθολογικών
αυξήσεων και βαθύτερες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.

Μέχρι σήμερα, η δημοσιονομική προσαρμογή βασίσθηκε κυρίως στην αύξηση των εσόδων
– συμπεριλαμβανομένων των υψηλότερων μεταβιβάσεων από την ΕΕ. Πράγματι, οι
πρωτογενείς δαπάνες συνέχισαν να αυξάνονται ως ποσοστό του ΑΕΠ κατά την περίοδο
1993 – 1996. Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του 1997 και που
αποβλέπουν στη μείωση των φορολογικών απαλλαγών και τη μεγαλύτερη συμμόρφωση
προς τις φορολογικές διατάξεις, πρέπει να εφαρμοσθούν με σταθερότητα, επειδή θα
καταστήσουν το σύστημα διαφανέστερο και δικαιότερο. Ωστόσο, η σύγκριση της
διάρθρωσης των εσόδων στην Ελλάδα με εκείνη αντίστοιχων οικονομικών δείχνει ότι,
αντίθετα με την κοινή αντίληψη, τα «φορολογούμενα» τμήματα της κοινωνίας υπόκεινται
ήδη σε υψηλή φορολογία και ο σταθμισμένος φορολογικός συντελεστής επί της
κατανάλωσης υπερβαίνει το μέσο όρο της ΕΕ. Αυτό υποδηλώνει ότι ενδέχεται να είναι
δύσκολο και δαπανηρό να αυξηθούν ουσιαστικά τα φορολογικά έσοδα και ότι θα χρειασθεί
κάποιος χρόνος για να υλοποιηθούν αυτές οι αυξήσεις. Η σύγκριση επίσης αποκαλύπτει
ότι στην Ελλάδα είναι σχετικώς υψηλές οι μεταβιβαστικές πληρωμές (ειδικά για συντάξεις



και επιδόματα αναπηρίας) και οι δαπάνες για υπηρεσίες του ευρύτερου κυβερνητικού
τομέα. Αυξάνονται οι ενδείξεις σε διεθνές επίπεδο, ειδικά στις ευρωπαϊκές χώρες, ότι η
πιθανότητα να είναι «επιτυχής» η δημοσιονομική προσαρμογή την οποία αναλαμβάνει μια
οικονομία ενισχύεται εάν οι προσπάθειες προσαρμογής επικεντρωθούν στη μείωση της
απασχόλησης στο δημόσιο τομέα και των μεταβιβαστικών πληρωμών. Επιπλέον, οι εν
λόγω προσαρμογές στέλνουν σημαντικό μήνυμα στην υπόλοιπη οικονομία, το οποίο
συχνά ακολουθείται από βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.

Μεταξύ των μέτρων που μπορούν να εξετασθούν για τον περιορισμό των πρωτογενών
δαπανών συγκαταλέγονται: η ιδιωτικοποίηση ή εκκαθάριση των ζημιογόνων δημόσιων
επιχειρήσεων (π.χ. όσες βρίσκονται υπό τον έλεγχο του ΟΑΕ), η κατάργηση εκείνων των
δημόσιων ή οιονεί δημόσιων φορέων, η ύπαρξη των οποίων δεν είναι πλέον χρήσιμη, και
οι οποίοι βασίζονται στις δημοσιονομικές μεταβιβάσεις, σύμφωνα με τις προτάσεις της
Διαρκούς Επιτροπής Γενικών Γραμματέων, και οι περικοπές των μεταβιβάσεων προς
δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να αντισταθμισθούν
μερικώς με αυξήσεις στα τιμολόγια και στους φόρους επί των υπηρεσιών που παρέχονται
στο κοινό. Υπάρχουν σημαντικά περιθώρια για εξοικονόμηση πόρων σε σχέση με το
σύστημα συνταξιοδότησης, και οι αρχές, εκτός από τα μέτρα τα οποία θα εφαρμοσθούν το
1998, ενδέχεται να μπορούν να προσδιορίσουν και άλλα μέτρα, τα οποία επιφέρουν άμεση
εξοικονόμηση πόρων (π.χ. επέκταση του χρόνου βάσης για τον καθορισμό των συντάξεων
των δημόσιων υπαλλήλων, περιορισμός των κινήτρων πρόωρης συνταξιοδότησης, καθώς
και εφαρμογή αυστηρότερης διαδικασίας επαναπιστοποίησης για όσους λαμβάνουν
αναπηρικές συντάξεις). Επιβάλλεται επίσης να παρακολουθούνται προσεκτικά από τις
αρχές η τήρηση ορίων στις προσλήψεις και η δαπάνη για τη μισθοδοσία των δημοσίων
υπαλλήλων, ώστε να διασφαλισθεί ότι δεν θα επαναληφθούν οι υπερβάσεις που
σημειώθηκαν κατά το παρελθόν έτος.

Είναι αναγκαία η επιτάχυνση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων προκειμένου να αυξηθεί ο
ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης, να βελτιωθεί «η σχέση ανταλλαγής» μεταξύ ανάπτυξης και
εξωτερικής ισορροπίας, καθώς και να ενισχυθεί η διατηρησιμότητα της δημοσιονομικής
προσαρμογής και της αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού. Η στιγμή είναι ευνοϊκή για τις εν
λόγω μεταρρυθμίσεις, καθώς το δυνητικό τους κόστος θα μετριασθεί από την
επιταχυνόμενη ανάπτυξη. Οι αρχές, στην ημερήσια διάταξή τους περί «κοινωνικού
διαλόγου», απαριθμούν πολλά από τα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπισθούν. Η
αυξημένη ευελιξία στις αγορές εργασίας θα συμβάλει στη μείωση της ανεργίας και στην
άνοδο των πραγματικών αμοιβών μεσοπρόθεσμα, προκαλώντας βελτίωση της
παραγωγικότητας. Μεταξύ των μέτρων προς την κατεύθυνση αυτή συμπεριλαμβάνονται:
μεγαλύτερη ελαστικότητα στα ωράρια εργασίας, χαμηλότερο ελάχιστο ημερομίσθιο για τους
νεώτερους εργαζομένους, πιο αποκεντρωμένη διαδικασία διαπραγματεύσεων, καθώς και
απελευθέρωση των κανονισμών για τις προσλήψεις και τις απολύσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η
αποστολή του ΔΝΤ χαιρετίζει την πρόσφατη παράλειψη διορθωτικών ρητρών σε ορισμένες
συμβάσεις εργασίας».

Για πρώτη φορά, στην Εισηγητική Έκθεση του Προϋπολογισμού για το 1997
αναγνωρίζεται ότι «παρά τα θετικά βήματα που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια, η
απόσταση που χωρίζει τη χώρα μας από τους Ευρωπαίους εταίρους μας εξακολουθεί να
είναι μεγάλη» και ότι «στόχος της κυβέρνησης είναι να καλύψει αυτήν την απόσταση μέσα



στο χρονικό όριο που θέτει το Πρόγραμμα Σύγκλισης, δηλαδή μέχρι το τέλος του 1998».
Επίσης, για πρώτη φορά στην Εισηγητική αυτή Έκθεση αναφέρονται οι λέξεις «σοβαρές
διαρθρωτικές μεταβολές», οι οποίες, όπως τονίζεται, αποσκοπούν στη δημιουργία ενός
πιο αποτελεσματικού, αντικειμενικού και δικαιότερου φορολογικού συστήματος, στην
πάταξη της σπατάλης και στον εξορθολογισμό των κρατικών δαπανών, στη μετατόπιση
των κρατικών δαπανών από την κατανάλωση στις επενδύσεις, στον περιορισμό του
δημόσιου τομέα, με μείωση των προσλήψεων, συγκράτηση των επιχορηγήσεων και
συνέχιση της πολιτικής αποκρατικοποιήσεων και στην αξιοποίηση της δημόσιας
περιουσίας.

Και η ίδια Έκθεση του ΔΝΤ συνεχίζει επισημαίνοντας τα ακόλουθα: «Η ποιότητα και η
εγκαιρότητα των δημοσιευόμενων οικονομικών στοιχείων στην Ελλάδα βελτιώνεται, αλλά
παραμένουν σημαντικές περιοχές αδυναμίας, ειδικά όσον αφορά το ισοζύγιο πληρωμών,
πράγμα το οποίο περιπλέκει τη χάραξη της πολιτικής και την εποπτεία της οικονομίας.
Χαιρετίζουμε την πρόθεση της Τράπεζας της Ελλάδος να υιοθετήσει μέχρι το φθινόπωρο
βελτιωμένες μεθόδους κατάρτισης του ισοζυγίου πληρωμών, καθώς θα βελτιωθεί η
κάλυψη, η ακρίβεια και η εσωτερική συνέπειά τους. Όσον αφορά τα στοιχεία των εθνικών
λογαριασμών, συνιστούμε τη διενέργεια, το ταχύτερο δυνατόν, επίσημων εκτιμήσεων για
την περίοδο μετά το 1992, καθώς και τη συγκέντρωση τριμηνιαίων στοιχείων στο βαθμό
που το επιτρέπουν οι σχετικές πηγές. Η πρόσφατη νομοθεσία θα επιτρέψει στις αρχές να
βελτιώσουν την κάλυψη, ακρίβεια και εγκαιρότητα στη συλλογή στοιχείων που αφορούν
τον ευρύτερο κυβερνητικό τομέα, εξέλιξη που θα ενισχύσει τη δημοσιονομική διαφάνεια και
τη λήψη αποφάσεων.

Τα σημάδια βελτίωσης του οικονομικού περιβάλλοντος δεν πρέπει να οδηγήσουν σε
εφησυχασμό. Αντιθέτως, τώρα είναι η στιγμή για τολμηρά μέτρα. Η επίτευξη των στόχων
του Προγράμματος Σύγκλισης το 1998 ή ακόμη το 1999 θα απαιτήσει σημαντικές μειώσεις
των δαπανών και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Ύστερα από αρκετά χρόνια
σταθεροποίησης, η συμμετοχή στην ΟΝΕ και η σταδιακή σύγκλιση των εισοδημάτων προς
το βιοτικό επίπεδο στην ΕΕ αποτελούν πλέον ρεαλιστική δυνατότητα. Οι πολιτικές που θα
εφαρμοσθούν κατά το επόμενο διάστημα ενάμισι έτους να καθορίσουν την τύχη της
ελληνικής οικονομίας για μια γενεά».

Το κείμενο αυτό του ΔΝΤ είναι σαφές, αλλά ας κρατήσουμε πέντε σημειώσεις:

Πρώτον, δεν προτείνει μόνο αυστηρότερη μακροοικονομική πολιτική και επιτάχυνση
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, αλλά βαθύτερες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.

Δεύτερον, επισημαίνει ότι η συνέχιση της αύξησης της αμοιβής εργασίας καθ΄ υπέρβαση
της σχετικής ανόδου της παραγωγικότητας θα διαβρώσει περαιτέρω την
ανταγωνιστικότητα. Την ίδια επισήμανση κάνει συνεχώς επί δεκαετίες και η Τράπεζα της
Ελλάδος, αλλά αντί υιοθέτησης των σχετικών προτάσεων ακούγονται «αραί» και
καταγγελίες από παντού σχεδόν!

Τρίτον, η χώρα μας, παρά τα αντιθέτως λεγόμενα και υποστηριζόμενα, «κατόρθωσε»,
χωρίς μάλιστα να επιτύχει την αναγκαία δημοσιονομική προσαρμογή και ισορροπία, να έχει
συγκριτικά υψηλότερη φορολογία στην ΕΕ, ενώ ο φορολογικός συντελεστής επί της
κατανάλωσης να ξεπερνά τον αντίστοιχο μέσο όρο της ΕΕ!



Τέταρτον, από το 1997 το ΔΝΤ προτείνει μέτρα για αυξημένη ευελιξία στην αγορά
εργασίας, ελαστικότητα στα ωράρια εργασίας, που, επιτέλους, υλοποιήθηκαν ύστερα από
οκτώ χρόνια από την κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή, με τον «εργασιακό» του
υπουργού Απασχόλησης Πάνου Παναγιωτόπουλου, ο οποίος προκάλεσε λυσσαλέες
αντιδράσεις και ο οποίος απειλείτο με … κατάργηση από τον τότε πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ
Γιώργο Παπανδρέου!

Πέμπτον, ο υπαινιγμός για «δημιουργική λογιστική», που, όπως φαίνεται, από νωρίς είχε
αρχίσει να εφαρμόζει η κυβέρνηση Σημίτη, είναι σαφής: «Οι αλλαγές στις λογιστικές
πρακτικές, επισημαίνει το ΔΝΤ, συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση του επίσημα
αναφερόμενου δημοσιονομικού ελλείμματος, αλλά δεν ασκούν μειωτική επίδραση στη
συνολική ζήτηση…»!

Συντριβή προβλέψεων

Οι προβλέψεις των εκθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού
Νομισματικού Ινστιτούτου για την πορεία πραγματοποίησης των κριτηρίων του Μάαστριχτ
από την Ελλάδα, που δόθηκαν στη δημοσιότητα στις 26 Μαρτίου του 1998, συνέτριψαν
τις συστηματικά αισιόδοξες προβλέπεις και επισημάνσεις που έγιναν στην Εισηγητική
Έκθεση του Προϋπολογισμού για το 1998.

Από τα στοιχεία αυτά προέκυπτε ότι μόνο ένα από τα κριτήρια του Μάαστριχτ θα
ικανοποιούσε το 1999 η χώρα μας και ότι, συνεπώς, παρά την υποτίμηση της δραχμής, η
ένταξη στην ΟΝΕ με βάση τα ονομαστικά κριτήρια δεν φαινόταν πιθανή.

Το μόνο κριτήριο για το οποίο οι προβλέψεις, τόσο της κυβέρνησης όσο και της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμφωνούσαν ότι θα διαμορφωθεί κάτω από το κριτήριο του
Μάαστριχτ (3%) αφορούσε το έλλειμμα ως ποσοστό του ΑΕΠ. Για τον πληθωρισμό η
πρόβλεψη της κυβέρνησης ήταν ότι θα διαμορφωνόταν το 1999 στο 2,5% και της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο 3,6%. Για το δημόσιο χρέος, ως ποσοστό του ΑΕΠ (το
κριτήριο ήταν 60% του ΑΕΠ) οι προβλέψεις παρουσίαζαν να απέχει παρασάγγας (κοντά
στο 100% του ΑΕΠ!). Οι προβλέψεις αυτές δικαιώθηκαν, αφού η χώρα μας δεν μπόρεσε να
ενταχθεί με την πρώτη προσπάθεια (1999) στην ΟΝΕ!

Ένα άλλο σημαντικό γεγονός το 1998 ήταν το νέο Πρόγραμμα Σύγκλισης 1998 – 2001 το
οποίο κατάρτισε η τότε κυβέρνηση Σημίτη για την ελληνική οικονομία και για το οποίο το
Συμβούλιο Υπουργών Οικονομίας της ΕΕ (ECOFIN) εξέδωσε τη σχετική γνώμη στις 12
Οκτωβρίου 1998, με τις γνωστές άμεσες και έμμεσες παρατηρήσεις, ανησυχίες και
παροτρύνσεις. Ιδιαίτερη όμως σημασία για τις πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στη χώρα
μας έχει το κείμενο υποσχέσεων για διαρθρωτικές μεταβολές, που συνόδευε το νέο
Πρόγραμμα Σύγκλισης 1998 – 2001, «για να διασφαλισθεί, όπως τονιζόταν, η συμμετοχή
της δραχμής στη ζώνη του ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2001 και για να προωθηθεί η
πραγματική σύγκλιση με τα άλλα κράτη – μέλη της ΕΕ». Για την επίτευξη των στόχων
αυτών στο κείμενο αυτό τονιζόταν ότι «απαιτείται ταχύτατη πρόοδος και στον τομέα των
διαρθρωτικών μεταβολών».

Παραθέτουμε το πλήρες κείμενο του κεφαλαίου αυτού του νέου Προγράμματος Σύγκλισης,
όπου απαριθμούνται οι σχετικές διαρθρωτικές μεταβολές, γιατί κι αυτό αποτελεί μνημείο
του πολιτικού δράματος της χώρας μας, λόγω αντίφασης μεταξύ επίσημων υποσχέσεων



(και μάλιστα στην ΕΕ!) και πράξεων. Σύμφωνα με το κείμενο αυτό, οι διαρθρωτικές
μεταβολές εντοπίζονται στις εξής περιοχές:

α. Μισθοί και ευελιξία στην αγορά εργασίας

Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να εισαγάγει σειρά μέτρων για να αυξηθεί η ευελιξία της
αγοράς εργασίας. Τα μέτρα περιλαμβάνουν:

1 Διευθέτηση του χρόνου εργασίας σε ετήσια βάση, ώστε να ενισχυθεί η ευελιξία στην
αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού.

2 Εισαγωγή του θεσμού μερικής απασχόλησης στο δημόσιο τομέα.

3 Ενίσχυση του θεσμού των συλλογικών διαπραγματεύσεων σε τοπικό και επιχειρησιακό
επίπεδο, ιδιαίτερα σε περιοχές με υψηλή ανεργία.

4 Αναθεώρηση κανονισμών προσωπικού στις δημόσιες επιχειρήσεις, για να αυξηθεί η
ευκαμψία και η παραγωγικότητα. Το σχετικό πλαίσιο έχει ήδη ψηφισθεί.

5 Νομιμοποίηση των ιδιωτικών γραφείων ευρέσεως εργασίας.

β. Ιδιωτικοποιήσεις

Ένδεκα δημόσιες επιχειρήσεις και τέσσερις κρατικά ελεγχόμενες τράπεζες προβλέπεται να
ιδιωτικοποιηθούν, συμπεριλαμβανομένης και της μεταβίβασης της διοίκησης, σε ορισμένες
περιπτώσεις, το 1998 και το 1999. Από την έναρξη του τρέχοντος έτους, το Χρηματιστήριο
Αθηνών, τα Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών και η Τράπεζα Μακεδονίας – Θράκης
έχουν ήδη ιδιωτικοποιηθεί, ως συνέχεια της δεύτερης δόσης του ΟΤΕ (έγινε ήδη
μετοχοποίηση ενός πρόσθετου ποσοστού 3,5% του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΤΕ) τον
περασμένο χρόνο.

Οι δημόσιες επιχειρήσεις που θα ακολουθήσουν είναι:

• Η Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου

• Η τρίτη δόση του ΟΤΕ

• Η ΑΕΔΙΚ (Διώρυγα Κορίνθου)

• Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ)

• Η Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου

• Οργανισμοί Ύδρευσης και Αποχέτευσης Αθηνών και Θεσσαλονίκης

• Ο Οργανισμός Ιπποδρομιών Ελλάδος

• Οι Οργανισμοί Λιμένος Πειραιώς και Θεσσαλονίκης

• Η Olympic Catering

• Η Ολυμπιακή Τουριστική



Οι εναπομείνασες προς αποκρατικοποίηση κρατικά ελεγχόμενες τράπεζες ήταν οι εξής:

• Η Τράπεζα Κρήτης

• Η Ιονική Τράπεζα

• Η Τράπεζα Κεντρικής Ελλάδος

Το χρονοδιάγραμμα για αυτές τις αποκρατικοποιήσεις είχε ως εξής:

Οι τρεις κρατικά ελεγχόμενες τράπεζες που προαναφέρθηκαν, η Δημόσια επιχείρηση
Πετρελαίου, η τρίτη δόση του ΟΤΕ, η ΕΥΔΑΠ, η Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου, η ΔΕΘ,
η Διώρυγα της Κορίνθου, η Olympic Catering και η Ολυμπιακή Τουριστική επρόκειτο να
ιδιωτικοποιηθούν εντός του 1998 και τις αρχές του 1999.

Οι υπόλοιπες εντός του 1999. Τα αναμενόμενα έσοδα από τις κρατικοποιήσεις θα ήταν της
τάξεως του 0,8% έως 0,9% του ΑΕΠ ετησίως, με λίγο περισσότερα έσοδα το 1998.

Το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων θα συνεχισθεί και μετά το 1999 και θα περιλαμβάνει
περισσότερες δημόσιες επιχειρήσεις, οι οποίες σήμερα βρίσκονται στη διαδικασία
αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης.

γ. Μεταρρύθμιση της κοινωνικής ασφάλισης

Η πρώτη φάση της μεταρρύθμισης της κοινωνικής ασφάλισης περιλαμβάνει τα εξής: α)
Ποινές για τον περιορισμό της εκτεταμένης εισφοροδιαφυγής, β) νομιμοποίηση των
παράνομων ξένων εργατών και καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, γ)
συγχώνευση επικουρικών ταμείων, δ) περιορισμό διοικητικών και ιατροφαρμακευτικών
δαπανών, ε) περιορισμό απασχόλησης των συνταξιούχων και στ) μερική απελευθέρωση
της διαχείρισης διαθεσίμων των πλεονασματικών ταμείων.

Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει:

α) την εξίσωση (ενοποίηση) των ορίων συνταξιοδότησης των διαφόρων ασφαλιστικών
ταμείων, β) την εξίσωση (ενοποίηση) της σχέσης σύνταξης προς τελευταίο μισθό και
άλλων κρίσιμων παραμέτρων, ώστε να εξασφαλισθεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και η
κοινωνική δικαιοσύνη του συστήματος, και γ) την εισαγωγή συμπληρωματικών κλαδικών
ταμείων, τα οποία θα βασίζονται στο κεφαλαιοποιητικό σύστημα, παράλληλα με τα
υπάρχοντα ταμεία και τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες.

Η πρώτη φάση της μεταρρύθμισης της κοινωνικής ασφάλισης θα ρυθμισθεί νομοθετικά το
καλοκαίρι του 1998. Για τη δεύτερη φάση, η κυβέρνηση θα ανακοινώσει ένα
χρονοδιάγραμμα μέτρων στο τέλος του 1998.

δ) Η εξυγίανση των ζημιογόνων δημόσιων επιχειρήσεων

Η εξυγίανση ζημιογόνων δημόσιων επιχειρήσεων, κυρίως στους τομείς των μεταφορών,
των ταχυδρομείων και της αμυντικής βιομηχανίας,έχει ήδη αρχίσει, στο πλαίσιο του
Ν.2414/96. Η διαδικασία εξυγίανσης περιλαμβάνει τα εξής:

• Διορισμό διοικήσεων υψηλής στάθμης μετά διεθνή προκήρυξη.



• Εκπόνηση σχεδίων εξυγίανσης, μέσω εξωτερικών συμβούλων.

• Αναθεώρηση των κανονισμών προσωπικού για την κατάργηση περιοριστικών πρακτικών,
που εμποδίζουν την αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας.

• Ενεργοποίηση διαδικασίας μετάταξης πλεονάζοντος προσωπικού σε άλλες υπηρεσίες
του δημόσιου τομέα με αυξημένη ζήτηση προσωπικού (όπως ΟΤΑ, δημόσια νοσοκομεία
κλ.π) και

• Στρατηγικές συνεργασίες με εγχώριες και ξένες εταιρείες.

Είναι αλήθεια ότι στα επόμενα χρόνια και ιδιαίτερα έως το 2000 η κυβέρνηση Σημίτη
προώθησε από τις διαρθρωτικές αυτές μεταρρυθμίσεις μόνο σχεδόν τις ιδιωτικοποιήσεις ή,
καλύτερα, μετοχοποιήσεις, από τις οποίες, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των
Προϋπολογισμών 1999 και 2000, εισέρευσαν στα δημόσια ταμεία 1.139 δισ. δραχμές το
1999 και 1.324 δισ. δραχμές το 2000. Οι άλλες «μεταρρυθμίσεις» που προώθησε ήταν
σχεδόν ψευδεπίγραφες, όπως τις χαρακτήρισε ο συνάδελφος Νίκος Νικολάου στο «Βήμα»
(22 Ιουλίου 2001).

Ο χαρακτηρισμός αυτός επιβεβαιώνεται από τη διαπίστωση ότι και κατά την περίοδο των
«μεταρρυθμίσεων» (1998, 1999 και 2000) και ιδιαίτερα μετά το 2000 όλα σχεδόν τα βασικά
μεγέθη της οικονομίας παρουσίασαν σοβαρή επιδείνωση, όπως προέκυψε και από τις
παρεμβάσεις της Eurostat, η οποία αποκάλυψε τη «δημιουργική λογιστική» ωραιοποίησης
της ελληνικής οικονομίας.

Αναφέρουμε ιδιαίτερα τη δραματική εξέλιξη του δημόσιου χρέους, το οποίο, όπως
προκύπτει από τα στοιχεία, αυξανόταν συνεχώς, παρά την εισροή στα δημόσια ταμεία
σημαντικών πόρων από τις ιδιωτικοποιήσεις. Η εξήγηση που μπορεί να δοθεί εντοπίζεται
στη διαπίστωση ότι δεν προχώρησαν οι άλλες, πιο ίσως αναγκαίες διαρθρωτικές
προσαρμογές που είχε εξαγγείλει η τότε κυβέρνηση και, κυρίως, είχε υποσχεθεί στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για το δημοσιονομικό μάλιστα τομέα, όπου σημειώνονται
δραματικές ανισορροπίες, η τότε κυβέρνηση, όπως προκύπτει από την Εισηγητική Έκθεση
του Προϋπολογισμού 1999 (σελίδα 11), είχε εξαγγείλει ότι «σχεδίασε και υλοποιεί με
αποφασιστικότητα ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαρθρωτικών προσαρμογών», που
ήταν οι εξής:

• Αυστηρή πολιτική προσλήψεων.

• Αυστηρή τήρηση των διαδικασιών χορήγησης κρατικών εγγυήσεων για δανειοδοτήσεις
ΔΕΚΟ.

• Μεταρρύθμιση του συστήματος παρακολούθησης, αξιολόγησης και ελέγχου μισθοδοσίας
και συντάξεων.

• Ίδρυση Οργανισμού Διαχείρισης του Δημοσίου Χρέους.

• Συγχώνευση μεγάλου αριθμού δημόσιων οργανισμών - υπηρεσιών

• Ριζική αναδιάρθρωση του φοροελεγκτικού μηχανισμού του υπουργείου Οικονομικών.

Όλες σχεδόν οι άλλες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που προώθησαν οι κυβερνήσεις του



ΠΑΣΟΚ μετά το 1998 ήταν πολύ κατώτερες των περιστάσεων, των διαρθρωτικών
προβλημάτων και αδυναμιών, αγκυλώσεων και ανισορροπιών που υπάρχουν στην
ελληνική οικονομία και ιδιαίτερα στο δημοσιονομικό τομέα, στις αγορές (όλες τις αγορές),
στην κοινωνική ασφάλιση. Αναφέρουμε ως παράδειγμα το νόμο που ψηφίσθηκε, όπως είχε
υποσχεθεί, για την αγορά εργασίας και την τραγική ατολμία στην προώθηση μιας
πραγματικής μεταρρύθμισης στην κοινωνική ασφάλιση.

Η ένταξη στην ΟΝΕ

Στις 19 Ιουνίου 2000, το Συμβούλιο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο
συνεδρίασε στη Santa Maria da Feira στην Πορτογαλία, αποφάσισε την ένταξη της
Ελλάδος στη ζώνη του ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 2001. Σημαντικό, αναμφίβολα,
γεγονός. Την ίδια όμως στιγμή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Santa Maria da Feira
προσδιόρισε λεπτομερώς τους στόχους στους ετήσιους Γενικούς Προσανατολισμούς
Οικονομικών Πολιτικών (ΓΠΟΠ) για την αντιμετώπιση των προκλήσεων. Σύμφωνα με τα
συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Feira οι προκλήσεις για την Ευρωπαϊκή
Ένωση στην επόμενη δεκαετία είναι οι ακόλουθες:

• Αποκατάσταση της πλήρους απασχόλησης. Το ποσοστό απασχόλησης, οριζόμενο ως
το ποσοστό του πληθυσμού μεταξύ 15 – 64 ετών, το οποίο απασχολείται, είναι 63% στην
ΕΕ, ενώ είναι πάνω από το 80% στις ΗΠΑ. Ο στόχος της ΕΕ είναι φθάσει το ποσοστό
απασχόλησης το 70% το 2010 και να μειωθεί η ανεργία, η οποία τώρα βρίσκεται σε υψηλά
επίπεδα.

• Προώθηση της κοινωνίας της πληροφορίας και της γνώσης. Η ΕΕ υστερεί έναντι των
ΗΠΑ τόσο στην ικανότητα καινοτομίας όσο και στην παραγωγή και διάδοση τεχνολογιών
στο χώρο της πληροφορικής και των επικοινωνιών . Παράλληλα, παρατηρείται έλλειψη
εργαζομένων με τις απαιτούμενες δεξιότητες στο χώρο της πληροφορικής και ανεπαρκής
εκπαίδευση των εργαζομένων σε βασικές γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών.

• Αντιμετώπιση των δημοσιονομικών επιπτώσεων της γήρανσης του πληθυσμού. Ο
πληθυσμός της ΕΕ γηράσκει με ταχύ ρυθμό και ενώ σήμερα σε κάθε 4 άτομα μεταξύ 15 και
64 ετών αντιστοιχεί ένα άτομο που είναι πάνω από 65 ετών, το 2040 αναμένεται ότι σε
κάθε 4 άτομα μεταξύ 15 – 64 ετών θα αντιστοιχούν 1,6 άτομα πάνω από 65 ετών. Η
γήρανση του πληθυσμού θα μειώσει το ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης και θα αυξήσει τις
δαπάνες για συντάξεις και νοσοκομειακή περίθαλψη εκτός αν αντισταθμισθεί από αύξηση
της απασχόλησης και συνεχή βελτίωση της παραγωγικότητας.

• Επίτευξη μεγαλύτερης κοινωνικής συνοχής. Παρά το υψηλό επίπεδο διαβίωσης του
μέσου Ευρωπαίου παρατηρούνται στην Ευρώπη φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού, τα
οποία οφείλονται κυρίως στο υψηλό ποσοστό ανεργίας. Η προώθηση του στόχου της
πλήρους απασχόλησης αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην καταπολέμηση του
κοινωνικού αποκλεισμού.

Ευρωπαϊκές συστάσεις

Για την αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απηύθυνε
συστάσεις για την άσκηση της οικονομικής πολιτικής που πρέπει να εφαρμόσουν όλα τα
κράτη – μέλη. Οι κυριότερες από αυτές τις συστάσεις, οι οποίες μάλλον απευθύνθηκαν σε



ώτα Ελλήνων αρμοδίων μη ακουόντων ή, καλύτερα, σφυριζόντων αδιάφορα, είναι οι
ακόλουθες:

• Η μακροοικονομική πολιτική πρέπει να στοχεύει σε ανάπτυξη και σταθερότητα. Πιο
συγκεκριμένα, η ακολουθούμενη πολιτική πρέπει να συνίσταται από νομισματική πολιτική,
η οποία να οδηγεί σε σταθερότητα τιμών, και δημοσιονομική πολιτική, η οποία να έχει ως
στόχο την επίτευξη ισοσκελισμένων ή πλεονασματικών προϋπολογισμών και τη μείωση
του δημόσιου χρέους.

Η βελτίωση στα δημοσιονομικά αποτελέσματα πρέπει να επιτευχθεί κυρίως μέσω
περιορισμού των δαπανών και όχι μέσω αύξησης της φορολογικής επιβάρυνσης. Οι
δημόσιες δαπάνες πρέπει να αναδιοργανωθούν έτσι ώστε να ενισχυθούν οι επενδύσεις σε
κεφαλαιουχικό εξοπλισμό και σε ανθρώπινο κεφάλαιο, η έρευνα και η ανάπτυξη και οι
ενεργές πολιτικές για την απασχόληση. Όσο για τις πηγές εσόδων, θα πρέπει να
διευρυνθεί η φορολογική βάση και να καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή επιτρέποντας έτσι
μείωση των φορολογικών συντελεστών. Η μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης των
εισοδημάτων από εργασίας είναι ιδιαίτερα επιθυμητή.

• Συνιστάται επίσης υπευθυνότητα εκ μέρους των κοινωνικών εταίρων στις μισθολογικές
αυξήσεις που διεκδικούν έτσι ώστε οι μισθολογικές αυξήσεις να είναι συνεπείς με το στόχο
της σταθερότητας των τιμών και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Για το σκοπό αυτό
χρειάζεται να εξασφαλισθεί σύστημα συλλογικών διαπραγματεύσεων, το οποίο να λαμβάνει
υπόψη τις διαφορές παραγωγικότητας (λόγω επαγγελματικών προσόντων, εξειδίκευσης ή
γεωγραφικής περιοχής) στον προσδιορισμό του επιπέδου των μισθών.

• Προώθηση της κοινωνίας της γνώσης και της πληροφορίας.

• Διαμόρφωση συνθηκών για την εύρυθμη λειτουργία των αγορών αγαθών και υπηρεσιών.

• Βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς κεφαλαίου μέσω, μεταξύ άλλων, της διευκόλυνσης
της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε κεφάλαια.

• Αύξηση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης με χρήση σύγχρονων τεχνικών
διαχείρισης και επικοινωνίας.

• Αναζωογόνηση των αγορών εργασίας μέσω της μετάβασης από παθητικά σε ενεργητικά
μέτρα και την εφαρμογή μιας συνολικής προληπτικής στρατηγικής για την καταπολέμηση
της μακροχρόνιας ανεργίας και της ανεργίας των νέων. Συνιστάται, επίσης, η συνεργασία
με τους κοινωνικούς εταίρους για τον εκσυγχρονισμό της οργάνωσης της εργασίας με
μέτρα, όπως ευέλικτα ωράρια εργασίας και τη διευκόλυνση της μερικής απασχόλησης.

Το πολιτικό δράμα της Ελλάδος συνεχίζεται. Όλες αυτές οι συστάσεις είναι ακριβώς οι ίδιες
και σκληρότερες από εκείνες που έκαναν όλοι οι διοικητές της Τράπεζας της Ελλάδος μετά
το 1985 κυρίως, οι Δημήτρης Χαλικιάς, Τίμος Χριστοδούλου, Λουκάς Παπαδήμος, Νίκος
Γκαργκάνας και ο σημερινός Γιώργος Προβόπουλος, αλλά προκαλούσαν πάντοτε
λυσσαλέες αντιδράσεις από κόμματα, πολιτικούς, συνδικάτα και συνδικαλιστές, με τη
γνωστή επωδό ότι «απειλούνται κεκτημένα δικαιώματα»!

Τα «κεκτημένα»



Μα, όλες αυτές οι συστάσεις ή προτάσεις μέτρων επί δεκαετίες τώρα είχαν ως μοναδικό
σχεδόν στόχο τη συντριβή άλλων μόνιμων «κεκτημένων», όπως είναι η λιτότητα, η
ανεργία, η σκληρή φορολογία, η υπερχρέωση των Ελλήνων από το υψηλό δημόσιο χρέος,
ο πληθωρισμός, οι κακές υπηρεσίες στο χώρο της υγείας και της κοινωνικής ασφάλισης.
Αυτά είναι «κεκτημένα». Το οξύμωρο είναι ότι όλες αυτές τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου, υιοθετούσαν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, οι οποίες μάλιστα στην Εισηγητική
Έκθεση για τον Προϋπολογισμό του 2001 τονίζουν τα εξής:

«Η οικονομική πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης συνάδει με τη στρατηγική που
εκφράζεται στους Γενικούς Προσανατολισμούς Οικονομικής Πολιτικής (ΓΠΟΠ) για την
επίτευξη σταθερού και αξιόπιστου μακροοικονομικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο θα
προχωρήσουν οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στις αγορές αγαθών, υπηρεσιών, κεφαλαίου
και εργασίας».

Γι΄ αυτό και δεν προκαλούσαν, όπως στην περίπτωση των Παπαδήμου και Γκαργκάνα,
αντιδράσεις, οι διαβεβαιώσεις των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ ότι η οικονομική πολιτική
«συνάδει» με τη στρατηγική της ΕΕ, γιατί γνώριζαν ότι δεν θα προωθούνταν ποτέ
πραγματικές μεταρρυθμίσεις. Ή γιατί γνώριζαν ότι αν, πιεζόμενες από την ΕΕ,
προωθούσαν πραγματικές μεταρρυθμίσεις, όπως εκείνη του Γιαννίτση για την κοινωνική
ασφάλιση, θα τις έπαιρναν πίσω! Αυτό είναι, για μια ακόμη φορά, το πολιτικό δράμα της
Ελλάδος.

Νέα έκθεση – κόλαφος του ΔΝΤ

Η διαπίστωση αυτή, που διατρέχει με μελαγχολία όλες τις σελίδες των βιβλίων μας,
επιβεβαιώνεται και από τη νέα πολυσέλιδη Έκθεση του ΔΝΤ για την Ελλάδα το 2001, η
οποία είναι νέος κόλαφος για τη χώρα μας και την οικονομική πολιτική που εφαρμοζόταν.

Οι κυριότερες διαπιστώσεις και συστάσεις της Έκθεσης αυτής είναι οι ακόλουθες:

• Η ύπαρξη αξιόπιστων στόχων για ανώτατα επίπεδα δημόσιων δαπανών και
μεσοπρόθεσμων δημοσιονομικών ελλειμμάτων μπορούν να παράσχουν το πλαίσιο στο
οποίο η βραχυχρόνια δημοσιονομική πολιτική θα μπορεί να ανταποκριθεί σε μη
αναμενόμενους κλονισμούς. Οι στόχοι αυτοί θα επιτρέψουν την πλήρη και συμμετρική
εφαρμογή των αυτόματων δημοσιονομικών σταθεροποιητών, ενώ ταυτόχρονα θα
διατηρήσουν τις μεσοπρόθεσμες δημοσιονομικές επιδιώξεις. Φυσικά, η αξιοπιστία θα
εξαρτηθεί κυρίως από την ασκούμενη οικονομική πολιτική, συμπεριλαμβανομένων και των
μεταρρυθμίσεων.

• Οι απαιτήσεις για σταθεροποίηση και εξυγίανση της δημοσιονομικής πολιτικής θα ήταν
γενικά ισορροπημένες, αν η προγραμματισμένη πρόσθετη μείωση των φόρων
συνοδευόταν από περικοπές δαπανών.

• Στο άμεσο μέλλον, βασική προτεραιότητα πρέπει να αποτελεί η ασφαλιστική
μεταρρύθμιση, με την καθιέρωση ενός δίκαιου και βιώσιμου συνταξιοδοτικού συστήματος.
Η έμφαση που δίδεται για τη διασφάλιση ευρείας συναίνεσης γύρω από τα απαιτούμενα
μέτρα έχει ορθώς αναδειχθεί σε καθοριστικό παράγοντα. Εν τούτοις, αυτή η προσπάθεια
οικοδόμησης συναίνεσης πρέπει να λάβει υπόψη της την κρισιμότητα του παράγοντα
χρόνου. Οποιαδήποτε καθυστέρηση θα έθετε σε αμφισβήτηση τις κυβερνητικές δεσμεύσεις



στο πεδίο αυτό, γενικότερα.

• Κίνητρα για περισσότερο ευέλικτη και μεγαλύτερη ηλικία συνταξιοδότησης, περικοπές
στις περιπτώσεις υπερβολικών ποσοστών αναπλήρωσης, ενδυνάμωση του συστήματος
είσπραξης των υποχρεωτικών συνεισφορών, και μια περισσότερο ενιαία και ισότιμη
μεταχείριση των συνταξιούχων, μέσα στα πλαίσια ενός λιγότερου αποσπασματικού
συστήματος, θα μπορούσαν να αποτελέσουν μέρος των διαρθρωτικών αλλαγών, όπως
επίσης και τα αυτοχρηματοδοτούμενα επικουρικά και ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταμεία.

• Η εφαρμογή ενός καλύτερου εποπτικού μηχανισμού παρακολούθησης των δαπανών
υγείας θα επιτρέψει την έγκαιρη διαπίστωση υπερβάσεων στις δαπάνες ή συσσώρευσης
οφειλών, οι οποίες πρέπει να αντιμετωπισθούν με αποφασιστικότητα προκειμένου οι
διαρθρωτικές αλλαγές να επιτύχουν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Γενικότερα, στο
δημόσιο τομέα, οι σχεδιαζόμενοι μεσοπρόθεσμοι προϋπολογισμοί θα πρέπει να
χρησιμοποιηθούν έτσι ώστε να ορίζουν ρητά ανώτατα όρια απασχόλησης σε όλες τις
δραστηριότητες της γενικής κυβέρνησης, μια που επιλεκτικές παρεμβάσεις στο παρελθόν
δεν εμπόδισαν συνεχή αύξηση στη δημόσια απασχόληση.

• Διαπιστώθηκε ότι σημαντικά ποσά δημόσιων δαπανών καταγράφονται εκτός του
προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης. Οι συγκεκριμένες συναλλαγές καταγράφονται,
κατά την αντίληψή μας, μέσα στα καθορισμένα στατιστικά πλαίσια της Eurostat και
χρηματοδοτούνται κατά ένα μέρος από τα έσοδα ιδιωτικοποιήσεων και από τιτλοποιήσεις.
Το υπερτίμημα που πληρώνεται στα εργαλεία τιτλοποίησης χρέους υποδείχνει το σχετικά
υψηλό κόστος χρηματοδότησης σε μερικές από αυτές τις δραστηριότητες, αν και άλλα
εργαλεία χρηματοδότησης, όπως ανταλλάξιμα ομόλογα, μπορεί να έχουν ευεργετικά
αποτελέσματα στις ιδιωτικοποιήσεις. Παρόμοιες πρακτικές ακολουθούνται και σε άλλες
χώρες της ΕΕ. Η πρακτική αυτή εξασθενίζει προφανώς τη σχέση μεταξύ (μετρούμενων)
δημοσιονομικών πλεονασμάτων και μείωσης του δημόσιου χρέους, εμποδίζοντας την
προσπάθεια για επίτευξη διαρκούς και γρήγορης μείωσης του δημόσιου χρέους. Με βάση
αυτές τις σκέψεις μια προσεκτική και διαφανής επισκόπηση όλων των δραστηριοτήτων
κάτω από τη γραμμή, πρέπει να αναληφθεί, υποβάλλοντας κάθε δαπάνη στην ίδια
διαδικασία παρακολούθησης και αξιολόγησης που ισχύει για τις άλλες δημόσιες δαπάνες
(Σημείωση: ο υπαινιγμός για «δημιουργική λογιστική» είναι σαφής, όπως και η διαπίστωση
ότι η λογιστική πρακτική της καταγραφής σημαντικών μάλιστα ποσών εκτός
προϋπολογισμού απλώς ωραιοποιεί τη δημοσιονομική εικόνα, η οποία στην
πραγματικότητα παραμένει τραγική. Οι παρεμβάσεις αργότερα της Eurostat δικαίωσαν τη
διαπίστωση αυτή του ΔΝΤ).

• Όσον αφορά τους φόρους, το σύστημα είναι υπερβολικά πολύπλοκο και ευρέως
θεωρούμενο ως άδικο, με πολλαπλές στρεβλώσεις. Αυτά τα μειονεκτήματα παρεμποδίζουν
όχι μόνο τη φορολογική διοίκηση, αλλά και τις οικονομικές επιδόσεις γενικότερα… Μέσα
στο πλαίσιο μιας ευρείας φορολογικής μεταρρύθμισης θα ήταν σημαντικό να επανεξετασθεί
το συνολικό φορολογικό βάρος, το οποίο έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Με
αρκετές χώρες – μέλη της ΕΕ να στοχεύουν σε σημαντική μείωση της φορολογίας, η
Ελλάδα θα μπορούσε να εξετάσει την προοπτική μιας παρόμοιας μείωσης του
φορολογικού βάρος τα επόμενα χρόνια, με ανάλογες περικοπές δαπανών, έτσι ώστε να
εξασφαλισθούν οι στόχοι για δημοσιονομικά πλεονάσματα.



• Ως προς την αγορά εργασίας, οι επιδόσεις παραμένουν απογοητευτικές, με τα επίπεδα
ανεργίας μεταξύ των υψηλότερων στη ζώνη του ευρώ και με σχετικά χαμηλούς ρυθμούς
αύξησης της απασχόλησης. Παραμένει κυρίαρχο θέμα η ανάγκη για διευκόλυνση της
εισόδου στην αγορά εργασίας και τη βελτίωση προγραμμάτων κατάρτισης. Επιπρόσθετα,
μεταρρυθμίσεις οι οποίες συντελούν στη δημιουργία απασχόλησης θα έχουν θετικές
επιπτώσεις και σε άλλα σκέλη της οικονομικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της
αναμόρφωσης του ασφαλιστικού. (Σημείωση: και το ρεκόρ ανεργίας «έσπασε» στη χώρα
μας ο Κώστας Σημίτης, όπως προκύπτει από στοιχεία και σχόλια που παρατίθενται στα
άλλα βιβλία μας).

Οι ιδιωτικοποιήσεις από μόνες τους δεν αρκούν για να διασφαλίσουν ανταγωνιστικές
αγορές, αν δεν συνοδεύονται από τις απαραίτητες διαρθρωτικές αλλαγές.

Το α’ Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης

Μετά το φιάσκο των αλλεπάλληλων (αναθεωρημένων και επικαιροποιημένων)
Προγραμμάτων Σύγκλισης, των οποίων οι πραγματοποιήσεις συνεχώς και επιμόνως
απέκλιναν από τους στόχους, η τότε κυβέρνηση υπέβαλε στις 18 Δεκεμβρίου 2000 το
πρώτο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης για τα έτη 2000 – 2004, το οποίο, όπως
τονιζόταν στην εισαγωγή, «δεσμεύει την οικονομική πολιτική, που θα εφαρμοσθεί την
επόμενη τετραετία και η οποία θα έχει ως αιχμή τη συνετή δημοσιονομική πολιτική».

Περιττό να σημειωθεί ότι όλοι σχεδόν οι στόχοι και του Προγράμματος αυτού
συνετρίβησαν. Αρκεί να αναφερθεί ότι το Πρόγραμμα αυτό πρόβλεπε μέσο ρυθμό
πληθωρισμού 2,3%, ανεργία 7,5%, … πλεόνασμα 2% του ΑΕΠ και δημόσιο χρέος …84%
του ΑΕΠ. Τελικά, όπως αναφέρεται σε άλλα βιβλία μας, ο πληθωρισμός ξεπέρασε το 3%,
το πλεόνασμα 2% έγινε … έλλειμμα 6,6% του ΑΕΠ και το δημόσιο χρέος το 110% του
ΑΕΠ!!!

Το Πρόγραμμα αυτό συνοδευόταν από κείμενο στο οποίο μάλιστα περιλαμβανόταν ειδικό
κεφάλαιο στο οποίο παρουσιάζονταν συνοπτικά στοιχεία για τις διαρθρωτικές αλλαγές που
θα προωθούνταν στην περίοδο εφαρμογής του. «Η επιτυχία της μακροοικονομικής
πολιτικής, τονιζόταν, εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από την εύρυθμη λειτουργία των επιμέρους
αγορών: της αγοράς αγαθών, υπηρεσιών, κεφαλαίου και εργασίας. Για το λόγο αυτό έχουν
υλοποιηθεί σειρά διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, ενώ περαιτέρω αλλαγές θα υλοποιηθούν
τα επόμενη έτη. Οι διαρθρωτικές αυτές αλλαγές θα προωθούνταν στις αγορές αγαθών και
υπηρεσιών (ιδιωτικοποιήσεις, μετοχοποιήσεις, τηλεπικοινωνίες, ενέργεια, Επιτροπή
Ανταγωνισμού), στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική ασφάλιση».

Ειδικότερα, για τις διαρθρωτικές αλλαγές στην αγορά εργασίας, στο Πρόγραμμα
Σταθερότητας και Ανάπτυξης 2000 -2004 αναφέρονταν τα ακόλουθα:

«Η επίτευξη πλήρους απασχόλησης αποτελεί σημαντική προτεραιότητα της κυβέρνησης.
Για το σκοπό αυτό εφαρμόζεται μια σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση των αδυναμιών
στην αγορά εργασίας. Πέρα από τις ενεργητικές πολιτικές για την απασχόληση, οι οποίες
περιγράφονται στο Εθνικό σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση, έχουν ήδη υιοθετηθεί ή
περιλαμβάνονται στο πρόσφατο νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί στη Βουλή, και αρκετά
άλλα μέτρα. Τα μέτρα έχουν ως στόχο να επηρεάσουν τόσο την προσφορά όσο και τη
ζήτηση εργασίας. Στα μέτρα που στοχεύουν να επηρεάσουν την προσφορά εργασίας



περιλαμβάνονται: η κατάργηση των συνταξιοδοτικών εισφορών για τους μισθωτούς που
πληρώνονται με το ελάχιστο ημερομίσθιο («το δεκαχίλιαρο») και η χορήγηση μηνιαίας
οικονομικής ενίσχυσης ύψους 30.000 δραχμών από τον ΟΑΕΔ σε μακροχρόνια ανέργους,
οι οποίοι προσλαμβάνονται με σύμβαση μερικής απασχόλησης τουλάχιστον 4 ωρών
ημερησίως. Το ποσό αυτό δίνεται κατά τη διάρκεια της σχέσης εργασίας και με ανώτατο
όριο τους 12 μήνες. Στα μέτρα που επηρεάζουν τη ζήτηση εργασίας περιλαμβάνονται: η
μείωση κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών για τους
απασχολούμενους ο μισθός των οποίων δεν υπερβαίνει τις 200.000 δραχμές μηνιαίως, η
προσαύξηση της αμοιβής των μερικών απασχολουμένων εφόσον αμείβονται με το
κατώτερο όριο αποδοχών και απασχολούνται για λιγότερο από 4 ώρες ημερησίως, η
αύξηση των υπερωριακών αμοιβών. Άλλα μέτρα είναι η μείωση του εβδομαδιαίου ωραρίου
εργασίας από 40 σε 38 ώρες στις επιχειρήσεις που επιλέγουν, με τη συμφωνία των
εργαζομένων, να χρησιμοποιήσουν τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας σε ετήσια βάση,
καθώς και η μείωση από 8 σε 3 των εβδομαδιαίων ωρών εργασίας». Επίσης, για τη
μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης αναφέρονται τα ακόλουθα: «Η
μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, η οποία επιβάλλεται και λόγω των
δυσμενών μεσοπρόθεσμων δημογραφικών προβλέψεων, περιλαμβάνεται στις
προτεραιότητες της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση έχει αναθέσει στον αγγλικό οίκο
«Government Actuaries» την εκπόνηση εις βάθος μελέτης του ελληνικού συστήματος
κοινωνικής ασφάλισης. Η μελέτη αυτή θα ολοκληρωθεί στις αρχές του 2001, ενώ κατά τη
διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του έτους, και μετά από κοινωνικό διάλογο, θα ληφθούν τα
σχετικά μέτρα».

Όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, όλο κοσκινίζει!

Η ανικανότητα για πραγματικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις ήταν πλέον εμφανής. Κανείς
δεν πίστευε ότι η τότε κυβέρνηση θα προχωρήσει τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και ότι θα
υλοποιήσει τις υποσχέσεις που επανειλημμένως έδιναν τόσο ο τότε πρωθυπουργός
Κώστας Σημίτης και ο τότε υπουργός Εθνικής Οικονομίας Γιάννος Παπαντωνίου, ο οποίος
σε δηλώσεις του μετά τη σύνοδο του ECOFIN και την έγκριση του Προγράμματος
Σταθερότητας και Ανάπτυξης τόνισε τα εξής: «Η υψηλή ανάπτυξη στην Ελλάδα δεν είναι
δεδομένη. Ασφαλώς ευνοοείται από μια σειρά θετικούς παράγοντες, όπως η σταθερότητα,
τα χαμηλά επιτόκια, το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Δεν αρκούν όμως. Για να
προχωρήσει η ανάπτυξη στη χώρα μας χρειάζεται αυξημένη ανταγωνιστικότητα και η
αυξημένη ανταγωνιστικότητα προϋποθέτει την προώθηση μεγάλων διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων σε όλους τους τομείς της οικονομίας, αλλά και της ίδιας της κοινωνίας».
(«Βήμα»,18 Φεβρουαρίου 2001).

Έτσι, δύο περίπου εβδομάδες πριν από την ένταξη της χώρας μας στην ΟΝΕ η Moody’ s
αποφάσισε να μην αναβαθμίσει την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας μας. Η απόφαση
αυτή απογοήτευσε τότε την κυβέρνηση και την Αθήνα, αλλά αν διάβαζαν μερικοί τότε την
τελευταία παράγραφο του σκεπτικού της απόφασης θα διαπίστωναν ότι ο διεθνής αυτός
οργανισμός ζητούσε «πιο αποφασιστική εφαρμογή των διαρθρωτικών αλλαγών, ιδιαίτερα
στους τομείς του Δημοσίου, του συνταξιοδοτικού και του εργασιακού»!

Το μείζον αυτό πρόβλημα υλοποίησης των μέτρων που διακήρυσσε η τότε κυβέρνηση είχε
εντοπίσει και ο πρώην υπουργός Θόδωρος Πάγκαλος, ο οποίος σε σχετική συνέντευξή
του έκανε την ακόλουθη επισήμανση: «Νομίζω ότι υπάρχει ένα κυβερνητικό έλλειμμα. Ο



τόπος δεν κυβερνάται καλά. Αυτό είναι αναμφισβήτητο και το βιώνουν καθημερινά οι
πολίτες». Αυτή η πολυσήμαντη φράση καθώς και μια άλλη του Γιάννου Παπαντωνίου, που
προκάλεσε απογοήτευση και αγανάκτηση για τις πραγματικές προθέσεις της
«εκσυγχρονιστικής» κυβέρνησης του Κώστα Σημίτη, επιβεβαιώνουν την επίμονη
διαπίστωσή μας για το πολιτικό δράμα της χώρας μας και των πολιτών. Είπε τότε
(«Βήμα», 18 Φεβρουαρίου 2001), ο τότε υπουργός Εθνικής Οικονομίας Γιάννος
Παπαντωνίου: «Υπάρχουν πολλοί στην Ελλάδα που αντιδρούν στις μεταρρυθμίσεις και
αυτό διότι ξεβολεύονται από τη διαδικασία αυτή», εννοώντας φυσικά τις συντεχνίες!

Σα να μην έφθαναν όλα αυτά, έρχονται τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο αρμόδιος
επίτροπος και φίλος της Ελλάδος Πέδρο Σόλμπες να ρίξουν νέο πέπλο απογοήτευσης με
όσα επισημαίνονται στο σχετικό κείμενο με το οποίο αξιολογείται το Πρόγραμμα
Σταθερότητας και Ανάπτυξης και το οποίο καταλήγει με τη δυσάρεστη διαπίστωση ότι «η
ελληνική κυβέρνηση δεν είναι όσο τολμηρή χρειάζεται στην προώθηση των διαρθρωτικών
αλλαγών». Μάλιστα, ο Γιάννος Παπαντωνίου σε ομιλία του στο Λονδίνο στις 6 Μαρτίου
2001 ομολόγησε δημοσίως ότι πιθανό να υπάρξουν νέες καθυστερήσεις στην προώθηση
των διαρθρωτικών αλλαγών, διότι, όπως είπε, υπάρχουν ισχυρές αντιστάσεις, τις οποίες
εντόπισε κιόλας σε πανευρωπαϊκή κλίμακα! Για το λόγο αυτό, στην ίδια ομιλία ο Γιάννος
Παπαντωνίου εξάρτησε την προώθηση των διαρθρωτικών αλλαγών από πανευρωπαϊκή
συμφωνία! Είπε: «Αν υπάρχουν συνολικές συμμαχίες σε τέτοια θέματα, πιστεύω ότι η
Ευρώπη θα προχωρήσει γρηγορότερα στις διαρθρωτικές αλλαγές, που θα οδηγήσουν
στην αύξηση της παραγωγικότητας. Όσο περισσότερο συντονισθούν οι σοσιαλιστικές
κυβερνήσεις, που αποτελούν την πλειονότητα των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, τόσο πιο
γρήγορα και σωστά θα προωθηθούν οι διαρθρωτικές αλλαγές»! («Βήμα», 11 Μαρτίου
2001).

Αμφισβητήσεις για τους στόχους

Στο μεταξύ άρχισαν, από την πρώτη ημέρα ένταξης της χώρας μας στη ζώνη του ευρώ να
πυκνώνουν οι αμφισβητήσεις για τους στόχους ή τις προβλέψεις του πρώτου
Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ήδη, στο πρώτο δίμηνο του 2001 η
διάψευση των προβλέψεων άρχισε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ΔΝΤ, που
ετοίμαζαν τις σχετικές εκθέσεις τους. Από την άλλη μεριά, στην Εισηγητική Έκθεση επί του
Προϋπολογισμού του 2002 συνεχίζονταν οι αισιόδοξες εκτιμήσεις για ευνοϊκές εξελίξεις και
προοπτικές στην ελληνική οικονομία, που παρουσιαζόταν ως μια εύφορη κοιλάδα, όπου
προωθούνταν συνεχώς αποφασιστικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, όπως, για
παράδειγμα, στο ασφαλιστικό, για το οποίο επισημαίνονται τα ακόλουθα (σελίδα 159):

«Η μεταρρύθμιση που χρειάζεται, με στόχο ένα βιώσιμο, δίκαιο και ισχυρό ασφαλιστικό
σύστημα, θα πρέπει να κινηθεί στις εξής παραδοχές:

• Να μην επιτραπεί να μετατραπεί η δημογραφική εξέλιξη σε μη αντιμετώπισισμο πρόβλημα
για την κοινωνική ασφάλιση.

• Να υπάρξει κοινωνική δικαιοσύνη και να εξαλειφθούν οι ανισότητες και οι αδικίες.

• Να διασφαλισθούν όσοι πλησιάζουν τη σύνταξη.

• Να υπάρχει αλληλεγγύη ανάμεσα στις γενεές.



• Να μην υπονομεύσει το ασφαλιστικό την ανάπτυξη, στερώντας τις επενδύσεις από
πόρους που θα ενισχύουν την παραγωγική ικανότητα της οικονομίας και θα αυξάνουν έτσι
πολύ περισσότερο μισθούς και συντάξεις.

• Να εξασφαλισθεί ο δημόσιος χαρακτήρας του συστήματος.

• Να υπάρξει κρατική χρηματοδοτική στήριξη του συστήματος, ώστε να διασφαλισθεί ένα
ισχυρό κοινωνικό στοιχείο και η αναδιανομή του εισοδήματος».

Δράμα, δράμα!

Το μεν πνεύμα πρόθυμον, η δε σαρξ ασθενής, η πολιτική βούληση καιροσκοπική, η
ατολμία εγκληματική. Γιατί όλα αυτά που επισημαίνονται εύστοχα εν έτει 2002 θα έπρεπε
να είχαν υλοποιηθεί πριν από δέκα και είκοσι ακόμη χρόνια!

Υπό την πίεση των αμφισβητήσεων και της συντριβής των στόχων του από το πρώτο
κιόλας έτος, η τότε κυβέρνηση υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις αρχές του 2002
νέο (επικαιροποιημένο) Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης 2002 - 2004, το οποίο
εγκρίθηκε από το ECOFIN στις 12 Φεβρουαρίου 2002, με την προτροπή μάλιστα να μην
καθυστερήσει η ελληνική κυβέρνηση κι άλλο στη λήψη μέτρων για το ασφαλιστικό, καθώς,
όπως τονιζόταν, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ανισορροπίας του συστήματος εξαιτίας της
γήρανσης του πληθυσμού. Μάλιστα, ο τότε αρμόδιος επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Πέδρο Σόλμπες τόνισε ότι «στο παρελθόν- από την προηγούμενη ασφαλιστική
μεταρρύθμιση- δεν υπήρξε πρόοδος στην επίλυση του προβλήματος και ότι το θέμα αυτό
αποτελεί πρώτη προτεραιότητα της ελληνικής κυβέρνησης».

Ο τότε υπουργός Εθνικής Οικονομίας Νίκος Χριστοδουλάκης στην ομιλία του στο ECOFIN
προανήγγειλε ότι το Μάρτιο (2002) αναμένεται να ξεκινήσει ο διάλογος με τους κοινωνικούς
φορείς για την αναμόρφωση του ασφαλιστικού συστήματος και τόνισε ότι «η κυβέρνηση θα
επιδιώξει την επιτάχυνση και την εμβάθυνση των διαρθρωτικών αλλαγών στην ελληνική
οικονομία με στόχο η Ελλάδα τα επόμενα χρόνια να κινηθεί προς την κατεύθυνση της
ανάπτυξης και της πραγματικής σύγκλισης με τις άλλες ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές
οικονομίες».

Λόγια, λόγια! Στο μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά την εξέταση του
επικαιροποιημένου αυτού Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης έκανε συστάσεις
στην ελληνική κυβέρνηση για ταχύτερη μείωση του δημόσιου χρέους, επισημαίνοντας ότι
«η πτωτική πορεία του στηρίχθηκε τα τελευταία χρόνια σε χρηματοπιστωτικές πράξεις
(swaps, έσοδα από τιτλοποιήσεις μελλοντικών απαιτήσεων) και στην απόκρυψη οφειλών»,
δείχνοντας έτσι ότι είχε ήδη «ψυλλιαστεί» για τη «δημιουργική λογιστική», που εφάρμοζε η
τότε κυβέρνηση για την «ωραιοποίηση» των δημοσιονομικών στοιχείων!

Χαμένη δεκαπενταετία

Δύο σημαντικές εκθέσεις, μία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μια του Economist Corporate
Network (τμήματος του ομίλου The Economist) με θέμα «Μαθήματα για την Κεντρική και
Ανατολική Ευρώπη από την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ελλάδα και την Ιρλανδία»,
απετέλεσαν νέο κόλαφο για τη χώρα μας το φθινόπωρο του 2003.

Με την πρώτη, την εξαμηνιαία φθινοπωρινή, έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (δόθηκε



στη δημοσιότητα στις 29 Οκτωβρίου 2003), αμφισβητούνταν πια όλα σχεδόν τα βασικά
μεγέθη και οι προβλέψεις για την ελληνική οικονομία και για πρώτη φορά «ξέφτιζε» το
«θαύμα» της «ισχυρής ελληνικής οικονομίας» του Κώστα Σημίτη!

Τότε μάλιστα είχε προκληθεί ισχυρή αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης για τη «βαθιά»
απογοήτευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το λεγόμενο «κοινωνικό πακέτο», που είχε
εξαγγείλει ο Κώστας Σημίτης, και διχογνωμία για το δημόσιο χρέος και το έλλειμμα και σειρά
επικρίσεων για τους χειρισμούς της ελληνικής κυβέρνησης στην οικονομία.

Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπενθύμισε την πάγια αδυναμία της ελληνικής
κυβέρνησης να χαλιναγωγήσει την ανεργία, τον πληθωρισμό ή τα ελλείμματα και εξέφρασε
την ανησυχία της για το οικονομικό αύριο της Ελλάδος. Διαπίστωσε ότι «τα τελευταία
στοιχεία καταδεικνύουν σοβαρότατες υπερβάσεις στις πρωτογενείς δαπάνες».

Εμέφθη την ελληνική κυβέρνηση για τις «γενναίες μισθολογικές αυξήσεις και τα κοινωνικά
μέτρα που τροφοδοτούν τον κίνδυνο για υψηλού επιπέδου υπέρβαση των στόχων που
είχαν τεθεί στις πρωτογενείς δαπάνες. Επανέλαβε ότι ο σχετικά υψηλός ρυθμός ανάπτυξης
των τελευταίων ετών πηγάζει σχεδόν αποκλειστικά από τα ολυμπιακά έργα και τον
οικοδομικό πυρετό του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.

Economist Corporate Network

Ερχόμαστε τώρα στην έκθεση του Economist Corporate Network, η οποία, όπως
προαναφέρθηκε, ήταν κόλαφος για την ελληνική οικονομία. Στην έκθεση αυτή, που
ασχολείτο με τα διδάγματα που πρέπει να αντλήσουν οι προς ένταξη χώρες της Κεντρικής
Ευρώπης από τις άλλες μικρές χώρες, κατέληγε ότι η ελληνική οικονομία δεν πρέπει να
αποτελέσει παράδειγμα για τις νέες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης! «Η Ελλάδα,
τονιζόταν, έγινε μοντέλο για οτιδήποτε μπορεί να πάει στραβά μετά την ένταξη στην ΕΕ».

Για την επιβεβαίωση της διαπίστωσης αυτής επικαλείται τον περιορισμένο ρυθμό
ανάπτυξης (1% ετησίως) κατά την πρώτη δεκαπενταετία και την πτώση του κατά κεφαλήν
ΑΕΠ από το 69% του μέσου όρου της ΕΕ την εποχή της ένταξης, στο 66% εφέτος, πίσω
από Σλοβενία και όχι μακριά από την Τσεχία.

Κατά την έκθεση, το πρόβλημα βρίσκεται στο γεγονός ότι η οικονομία δεν ήταν έτοιμη να
αντεπεξέλθει στον ανταγωνισμό εντός της ΕΟΚ: «Η ένταξη, τονίζεται, ήταν μια πολιτική και
όχι οικονομική απόφαση. Η περίπτωση της Ελλάδος δείχνει πόσο σημαντική είναι η
μακροοικονομική σταθερότητα για να μετασχηματισθεί η συμμετοχή στην ΕΕ σε
ανάπτυξη».

Σε αυτή την τελευταία εύστοχη επισήμανση κρύβεται όλο το πολιτικό δράμα της χώρας
μας, που εύστοχα επεσήμανε ο πρώην υπουργός Γεράσιμος Αρσένης. Τα υπόλοιπα είναι
γνωστά. Στις αρχές του 2004 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανέρχεται, με την εαρινή έκθεσή
της, με τριπλό καμπανάκι – συστάσεις για τα δημόσια ελλείμματα, χρέη και ασφαλιστικό, τα
οποία, παρά τις γνωστές υποσχέσεις, δεσμεύσεις και εξαγγελίες είχαν εξελιχθεί πια σε
ταμπού. Στην έκθεσή της αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρεται στα μεγάλα
διαρθρωτικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας (χαμηλή ανταγωνιστικότητα,
δημοσιονομικές ανισορροπίες, ανελαστική αγορά εργασίας). Παραθέτουμε, συγκεκριμένα,
στη συνέχεια, προς γνώσιν και συμμόρφωσιν, μερικές σχετικές επισημάνσεις της



Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

α. Ασφαλιστικό: «Η μεταρρύθμιση του 2003 παραμένει ο κεντρικός άξονας των περαιτέρω
προσπαθειών που περιλαμβάνουν την εισαγωγή νέων εργαλείων για τη βελτίωση της
αξιοπιστίας του συστήματος. Ωστόσο, η μεταρρύθμιση του 2002 δεν έλαβε υπόψη το
τεράστιο χρέος και λόγω της γήρανσης του πληθυσμού η βιωσιμότητα των δημόσιων
οικονομικών θα απειληθεί χωρίς τη λήψη διαρθρωτικών μέτρων».

β. Αγορά εργασίας: «Διαπιστώνεται περιορισμένη πρόοδος στη βελτίωση των κινήτρων για
έξοδο από την ανεργία, ιδίως σε ό,τι αφορά το μη μισθολογικό κόστος και τη μεταφορά
συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, ώστε να μειωθεί η παραεργασία. Όπως, επισημαίνεται ότι
δεν ελήφθη κανένα ουσιαστικό μέτρο για τη μεταρρύθμιση του συστήματος συλλογικών
διαπραγματεύσεων, ώστε οι μισθοί να αντανακλούν την παραγωγικότητα. Η Επιτροπή
θεωρεί περιορισμένη την πρόοδο στη βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ εργασιακής
ασφάλειας και ευελιξίας, μέσω μέτρων ενίσχυσης του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης
εργασίας.

Παρά τις κάποιες προσπάθειες που ελήφθησαν για την προώθηση της μερικής
απασχόλησης, το μερίδιό της στη συνολική απασχόληση βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα. Η
εφαρμογή νόμων του 2004 για την επέκταση της μερικής απασχόλησης τόσο στο δημόσιο
όσο και στον ιδιωτικό τομέα δεν έχει αποφέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Από το
2002 έχουν παρασχεθεί κίνητρα, όπως επιδότηση των εισφορών για ορισμένες κατηγορίες
εργαζομένων, ενώ το 2004 εξαγγέλθηκαν σχέδια για την επιδότηση της απασχόλησης,
όμως η μέχρι τούδε ανταπόκριση του ιδιωτικού τομέα δεν ήταν ενθαρρυντική. Επιπλέον
δεν φαίνεται να δίδεται έμφαση στη μείωση του μη μισθολογικού κόστους».

Κυβέρνηση ΝΔ

Έτσι φθάσαμε στις εκλογές της 7ης Μαρτίου 2004, οι οποίες ανέδειξαν ως κυβέρνηση το
κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Ο νέος πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής είχε
επανειλημμένως υπογραμμίσει ότι το 2005 είναι έτος διαρθρωτικών αλλαγών,
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων σε πολλούς τομείς της οικονομίας. Οι αντιδράσεις είναι
ισχυρές, όπως έλεγε ο πρώην υπουργός Οικονομίας Γιάννος Παπαντωνίου. Περιμέναμε
τότε να δούμε ποια κουλτούρα θα επικρατούσε, όπως διερωτάτο το 2002 και ο πρώην
υπουργός Εθνικής Οικονομίας Γεράσιμος Αρσένης: η παραδοσιακή ή η μεταρρυθμιστική.

Τελικά, επεκράτησε πάλι η παραδοσιακή!

«Πίσω από το πολιτικό δράμα και από τις οικονομικές εξελίξεις στην περίοδο 1981 – 2001,
τόνισε ο Γεράσιμος Αρσένης το 2002, κρύβεται μία βασική αντιπαράθεση της
παραδοσιακής κουλτούρας, η οποία δεν θέλει ανοιχτούς ορίζοντες, φοβάται το καινούργιο,
θέλει το κεκτημένο και την προστασία του κράτους, και της μεταρρυθμιστικής κουλτούρας,
η οποία είναι οι κοινωνικές δυνάμεις που έχουν αποδεχτεί ότι ο τόπος πρέπει να αλλάξει».

Τίποτε δεν άλλαξε. Έγιναν και οι εκλογές το 2007 και οι τελευταίες του Οκτωβρίου 2009,
όταν πια κορυφώθηκε το πολιτικό και οικονομικό δράμα της χώρας μας, το οποίο, έτσι
όπως πάμε, θα συνεχισθεί για πολλά ακόμα χρόνια…



Κεφάλαιο 1

Αναδρομές στη ζοφερή πραγματικότητα

Η «Έκτη Καμένη Γη» παραδόθηκε τον Οκτώβριο του 2009

Ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής αποφάσισε να προκηρύξει δύο χρόνια
νωρίτερα πρόωρες εκλογές στις 4 Οκτωβρίου 2009 γνωρίζοντας ότι θα τις χάσει. Διότι,
αυτό μάλλον επεδίωκε. Δηλαδή, να παραδώσει την «Έκτη Καμένη Γη» στην οικονομία, η
οποία επαναλαμβάνεται από εκλογές σε εκλογές κατά την τελευταία τριακονταετία! Έτσι,
παρέδωσε στον Γιώργο Παπανδρέου την «καμένη», την οποία παρέλαβε από την
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ το 2004.

Η «Πρώτη Καμένη Γη» στην οικονομία επισημάνθηκε το 1980 από τον τότε πρόεδρο του
ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Παπανδρέου και επιβεβαιώθηκε μετά τις εκλογές της 18ης Οκτωβρίου
1981. Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, η οποία προέκυψε από τις εκλογές αυτές, διαπίστωσε, με
αριθμούς, την πρώτη μείζονα εγκατάλειψη της δημοσιονομικής σωφροσύνης και τις
ολέθριες συνέπειες της αλόγιστης επέκτασης την περίοδο 1980 – 1981 της κυβέρνησης
της Νέας Δημοκρατίας εν όψει της προοπτικής εκλογικής ήττας της. Σημειώνεται ότι ο τότε,
νέος, πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου είχε ανακοινώσει ότι η κυβέρνησή του θα
ανελάμβανε πρωτοβουλία για τη συγκρότηση Εξεταστικής των Πραγμάτων Επιτροπής, η
οποία θα διερευνούσε πού διοχετεύθηκαν τα τραπεζικά δάνεια για παραγωγικές επενδύσεις
κατά την περίοδο 1974 – 1981. Δεν συγκροτήθηκε ποτέ! Το ίδιο άφησε να εννοηθεί για
συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής και η νέα κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ!

Η «Δεύτερη Καμένη Γη» διαπιστώθηκε στις 13 Οκτωβρίου 1985, όταν η τότε κυβέρνηση
του ΠΑΣΟΚ αναγκάστηκε, υπό την πίεση της ΕΟΚ και την ανάγκη λήψης της δεύτερης
δόσης του κοινοτικού δανείου, να εξαγγείλει το πιο σκληρό πακέτο μέτρων λιτότητας. Είχε
προηγηθεί η αλόγιστη μετεκλογική επέκταση της νέας κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ κατά την
περίοδο 1982 – 1985. Μετά τις εκλογές του 1985 όλοι οι μακροοικονομικοί δείκτες
βρίσκονταν σε τραγική κατάσταση και η ελληνική οικονομία υπό κατάρρευση.

Η «Τρίτη Καμένη Γη» σηματοδοτήθηκε από τη γνωστή πρωθυπουργική ιαχή στο Περιστέρι
«Τσοβόλα δώστα όλα» και χαρακτηρίσθηκε από την περίοδο οικονομικής αστάθειας, η
οποία άρχισε κυρίως μετά την εγκατάλειψη το Μάρτιο του 1988 του τότε σταθεροποιητικού
προγράμματος εν όψει της προοπτικής ήττας του κυβερνώντος κόμματος (ΠΑΣΟΚ) στις
εκλογές του Νοεμβρίου του 1989.

Η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας επιδεινώθηκε τότε και από τις κυβερνήσεις
συνεργασίας ή εθνικής ενότητας (Οικουμενική του Ξενοφώντα Ζολώτα), που
σχηματίσθηκαν μέχρι τον Απρίλιο του 1990. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που
προέκυψε από τις εκλογές αυτές είχε να αντιμετωπίσει ένα δημόσιο χρέος που πλησίαζε το
100% του ΑΕΠ, έναν ανερχόμενο συνεχώς πληθωρισμό, ένα υπό κατάρρευση ασφαλιστικό
σύστημα και μια επαπειλούμενη κρίση ρευστότητας.

Η «Τέταρτη Καμένη Γη» επιβεβαιώθηκε από τη φοροεισπρακτική καταιγίδα στις 3



Αυγούστου 1992 και την εφαρμογή νέου σταθεροποιητικού προγράμματος, το οποίο
στηριζόταν στην επιβολή πρόσθετων έμμεσων φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, την
επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων και τη συμπίεση των μισθολογικών αυξήσεων στο
δημόσιο τομέα.

Αλλά, και τα μέτρα αυτά δεν μπόρεσαν να επιφέρουν την αναγκαία βελτίωση της ελληνικής
οικονομίας εξαιτίας της συνέχισης των υψηλών δημόσιων ελλειμμάτων και της περαιτέρω
αύξησης του δημόσιου χρέους.

Η «Πέμπτη Καμένη Γη» διαπιστώθηκε από την Eurostat αρχικά το 2003 και στη συνέχεια
με την «Απογραφή» που έκανε η νέα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μετά το Μάρτιο
του 2004 και την αναθεώρηση πολύ προς τα πάνω βασικών μακροοικονομικών μεγεθών
και ιδιαίτερα των ελλειμμάτων και του δημόσιου χρέους.

Τότε η ελληνική οικονομία τέθηκε υπό επιτήρηση, παρά την επίμονη τότε επίσημη
ρητορεία για «ισχυρή οικονομία»! Είναι σχεδόν άγνωστο ότι η πρώτη ανεπίσημη
(διαπιστώσεις εκθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για υπερβολικό δημόσιο έλλειμμα και
προτάσεις για σκληρά μέτρα) επιτήρηση έγινε το 1994.

Η περίοδος 1993 - 2004 χαρακτηρίζεται από την κατάρτιση σειράς προγραμμάτων
σύγκλισης με στόχο την ένταξη της χώρας στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση καθώς
και από μια φορολογική σκληρότητα και πύκνωση των ιδιωτικοποιήσεων ακριβώς για την
επίτευξη του στόχου αυτού.

Η «Έκτη Καμένη Γη» επισημοποιήθηκε πανηγυρικά με τη φοροεισπρακτική καταιγίδα του
Σεπτεμβρίου του 2008, η οποία θυμίζει εκείνη της 3ης Αυγούστου του 1992 και στις 4
Οκτωβρίου «παραδόθηκε» στη νέα κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ για τα περαιτέρω. Ποια είναι τα
περαιτέρω;

Μα, απλούστατα, αυτά συνέβαιναν διαδοχικά τα τελευταία τριάντα χρόνια, με θύματα το
κύρος της χώρας μας, τους φορολογουμένους και τους εργατοϋπαλλήλους. Διότι, με ένα
τόσο υψηλό δημόσιο χρέος, με τόσο υψηλά δημόσια ελλείμματα και θανατηφόρες
διαρθρωτικές αγκυλώσεις, καμία κυβέρνηση δεν θα μπορέσει να κάνει τίποτε.

Υπό επιτήρηση από το 1898

Υπό τη νέα, την τρίτη τα τελευταία δέκα πέντε χρόνια, επιτήρηση από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, μπήκε η χώρα μας μετά τις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 2009, διότι, όπως
ανακοίνωσε, η Ελλάδα «δεν έλαβε τα αναγκαία μέτρα» για τη συρρίκνωση του
δημοσιονομικού ελλείμματός της, όπως τής είχε συστήσει το Συμβούλιο από την άνοιξη
του 2008, και κατόπιν τούτου πρότεινε την υπαγωγή της χώρας στις διαδικασίες του
άρθρου 104, παράγραφος 8 της Συνθήκης του Μάαστριχτ. Ειδικότερα για την Ελλάδα, η
Επιτροπή, όπως τονιζόταν στην ανακοίνωσή της, θεωρεί ότι «δεν αναλήφθηκε
αποτελεσματική δράση», δεδομένου ότι η έντονη επιδείνωση της δημοσιονομικής
κατάστασης το 2009 (δημόσιο έλλειμμα -12,7% σύμφωνα με τις φθινοπωρινές προβλέψεις,
έναντι της δέσμευσης της προηγούμενης κυβέρνησης για -3,7%, και τελικά -15,4% του
ΑΕΠ!) οφείλεται κυρίως «σε ανεπαρκή ανταπόκριση των ελληνικών αρχών». Αλλά, πέρα
από το 2009, η Eurostat, κατά την επίσκεψη κλιμακίου της στην Αθήνα από τις 16 έως τις
18 Νοεμβρίου του 2009, διαπίστωσε ότι υπήρχε δημοσιονομικός εκτροχιασμός και το 2008



(δημόσιο έλλειμμα 7,7%, έναντι πρόβλεψης τον Σεπτέμβριο του 2008 για 5,7% και 6,5%
που προέκυψε κατά τη νέα αναθεώρηση. Σημειώνεται, όπως τονιζόταν, ότι για
«πειραγμένα» δημοσιονομικά στοιχεία θα διεξαγόταν έρευνα και για το 2007! Όπερ και
εγένετο, με τις γνωστές προς τα πάνω αναθεωρήσεις, όπως θα αναφερθεί σε επόμενα
κεφάλαια.

110 χρόνια με συνεχείς συστάσεις και προειδοποιήσεις!

Μία «ζωή» ή 112 χρόνια, λοιπόν, όλο «συστάσεις» και μηνύματα για την οικονομία της
λαμβάνει η χώρα μας. Επί έναν και πλέον αιώνα όλο μηνύματα και προειδοποιήσεις
απευθύνονται στη χώρα μας για την ανάγκη εξυγίανσης και ενίσχυσης της ελληνικής
οικονομίας. Το 1898 επεβλήθη ταπεινωτική πειθαρχία από το Διεθνή Οικονομικό Έλεγχο
για τον περιορισμό του χρέους και των δαπανών. Το Σεπτέμβριο του 1932 η χώρα μας
προχώρησε σε συμβιβαστική διαπραγμάτευση του δημόσιου χρέους, αφού υποχώρησε
στις διεθνείς πιέσεις. Το 1954 ετέθη για πρώτη φορά και μόνο για την Ελλάδα ως όρος για
τη χορήγηση δανείου 15 εκατ. δολαρίων από τη Διεθνή Τράπεζα Ανασυγκρότησης η
τακτοποίηση των παλαιών δανειακών υποχρεώσεων! Το Νοέμβριο 1962 πιέστηκε η χώρα
μας να ρυθμίσει το προπολεμικό χρέος της με τους Αμερικανούς ομολογιούχους, επί τη
βάσει της αρχής «της αναγνωρίσεως του ονομαστικού κεφαλαίου», μολονότι την ίδια
στιγμή οι Γερμανοί και οι Ιταλοί αρνούνταν να επιστρέψουν κατοχικές «πιστώσεις» 165
εκατ. στερλινών, όπως εγγράφως είχαν υποσχεθεί με τη Συμφωνία της Ρώμης! Οι πιέσεις
και οι συστάσεις αυτές ξανάρχισαν εντονότερα μετά την κατάρρευση της ελληνικής
οικονομίας από τις αλλεπάλληλες ενεργειακές κρίσεις κατά τη δεκαετία του 1970,
συνεχίστηκαν κατά τη δεκαετία του 1980, όταν επεβλήθη το σκληρό πρόγραμμα λιτότητας,
και πύκνωσαν κατά τη δεκαετία του 1990 και σε όλη σχεδόν τη δεκαετία του 2000, όταν η
ελληνική οικονομία βάδιζε ακάθεκτα προς τη χρεοκοπία.

Υπό επιτήρηση (και) από το 1994

Η πρώτη επιτήρηση της οικονομίας μας τα τελευταία ζοφερά 30 χρόνια έγινε, στην ουσία,
το 1994. Στις 19 Σεπτεμβρίου 1994 συζητήθηκε στο Συμβούλιο Ecofin το Πρόγραμμα
Σύγκλισης 1994 – 1998 που είχε καταθέσει η τότε ελληνική κυβέρνηση προς έγκριση. Στο
κείμενο συμπερασμάτων του Ecofin, που ακολούθησε την έγκριση του Προγράμματος
αυτού, εκφράζονται ικανοποίηση και ευχές για την επίτευξη των στόχων του (ουδέποτε
έγινε αυτό, αντιθέτως κατατίθεντο άλλα «επικαιροποιημένα!) και στο τέλος υπάρχει και η
«βόμβα» της υπαγωγής της χώρας μας «στη διαδικασία ελέγχου του υπερβολικού
ελλείμματος! Συγκεκριμένα, αναφέρονται τα ακόλουθα: «Το Συμβούλιο συμφώνησε να
επανεξετάσει, στο πλαίσιο των διαδικασιών πολυμερούς εποπτείας της Ένωσης,
συμπεριλαμβανομένης και της διαδικασίας ελέγχου των υπερβολικών δημοσιονομικών
ελλειμμάτων, την εφαρμογή του Προγράμματος Σύγκλισης σε ετήσια βάση καθ΄ όλη την
περίοδο που ισχύει αυτό το πρόγραμμα (1994 – 1998)».

Η δεύτερη επιτήρηση της ελληνικής οικονομίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έγινε το
2004, όταν, ύστερα από την «Απογραφή» και τις αλλεπάλληλες αναθεωρήσεις των
δημοσιονομικών στοιχείων, διαπιστώθηκε ότι η απελθούσα κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ άφησε
έλλειμμα 7,8% του ΑΕΠ για το 2003, έναντι 1% ή 2% που είχε προβλέψει ή καταθέσει (και η
οικονομική ιστορία επαναλαμβάνεται ως … τραγωδία)! Αλλά, παρόμοιες συστάσεις και
εκθέσεις – καταπέλτες είχαν απευθυνθεί στη χώρα μας και πολύ πριν από την πρώτη



επιτήρηση το 1994.

Μόνιμος «δημοσιονομικός εκτροχιασμός»!

Η Eurostat είχε επιχειρήσει απογραφή της πραγματικής κατάστασης της ελληνικής
οικονομίας από τον Ιούνιο του 2002, δηλαδή επί κυβέρνησης Σημίτη. Έως τον Ιούνιο του
2002, όταν παρενέβη η Eurostat και αναθεώρησε βασικά δημοσιονομικά μεγέθη, τα
στοιχεία αυτά παρουσιάζονταν, μετά το 1999, ωραιοποιημένα και στις Εκθέσεις της
Τράπεζας της Ελλάδος. Μόνο μετά την παρέμβαση της Eurostat, η Τράπεζα της Ελλάδος
δημοσίευε στις ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις της τα αναθεωρημένα στοιχεία.

«Οι μεγαλύτερες αναθεωρήσεις του χρέους, τονίζει στην έκθεσή της η Τράπεζα της
Ελλάδος, αφορούν τα έτη 2000 (3,6 εκατ. μονάδες) και, ιδιαίτερα, το 2001 (7,6 εκατ.
μονάδες), λόγω της έκδοσης νέων μορφών χρηματοοικονομικών προϊόντων (π.χ.
τιτλοποίηση μελλοντικών εσόδων, έκδοση προμετόχων κ.λπ), τα οποία, σύμφωνα με τους
ισχύοντες κανονισμούς της Eurostat, δεν περιλαμβάνονταν αρχικά στο χρέος».

Το Φεβρουάριο του 2003, δηλαδή επί κυβέρνησης Σημίτη, υπήρξε και νέα αναθεώρηση
στοιχείων, τα οποία απεστάλησαν στην Eurostat στο πλαίσιο της «Διαδικασίας του
Υπερβολικού Ελλείμματος». Αλλά, με την ευκαιρία της επισήμανσης του τότε υπουργού
Οικονομικών Γιώργου Παπακωνσταντίνου για τις πολλές αναθεωρήσεις μεγεθών του
κρατικού προϋπολογισμού του 2009, υπενθυμίζουμε και την αναξιοπιστία και τις
πάμπολλες αναθεωρήσεις στοιχείων του προϋπολογισμού του 2003 και 2004 και των
Προγραμμάτων Σταθερότητας, που έκανε η τότε νέα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, για
να καταδειχθεί η μόνιμη διαπίστωσή μας για το συνεχιζόμενο πολιτικό και οικονομικό
δράμα της χώρας μας:

Η πρώτη υποβολή στοιχείων έγινε στις 27 Φεβρουαρίου 2004, δηλαδή δέκα περίπου
ημέρες πριν από τις εκλογές, από την τότε κυβέρνηση Σημίτη, στο πλαίσιο της
«Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος» (στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής
υποχρεούνται όλες οι χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υποβάλλουν στοιχεία
στην Eurostat δύο φορές το χρόνο, δηλαδή την άνοιξη και το φθινόπωρο). Με βάση τα
στοιχεία αυτά, γινόταν από την τότε κυβέρνηση η εκτίμηση ότι το έλλειμμα θα
διαμορφωνόταν στο 1,7% του ΑΕΠ το 2003 και θα περιοριζόταν στο 1,2% του ΑΕΠ το
2004.

Είχαν προηγηθεί οι προβλέψεις της τότε κυβέρνησης Σημίτη για δημόσιο έλλειμμα 2% του
ΑΕΠ και η επικαιροποίηση για 1% του ΑΕΠ το 2003. Για το δημόσιο χρέος οι εκτιμήσεις
ήταν για 102,4% του ΑΕΠ και στο 97,7% του ΑΕΠ αντίστοιχα. Είχαν προηγηθεί όμως οι
προβλέψεις για δημόσιο χρέος 90,5% του ΑΕΠ και η επικαιροποίηση για 94,4% του ΑΕΠ!
Στη σχετική ανακοίνωση της Eurostat επισημαινόταν ότι «επειδή συνεχίζονται οι
συζητήσεις με τις στατιστικές αρχές στην Ελλάδα, κυρίως όσον αφορά το πλεόνασμα των
οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, τα γνωστοποιηθέντα στοιχεία για το έλλειμμα και το
χρέος πρέπει να θεωρούνται προσωρινά και είναι δυνατόν να αναθεωρηθούν».

Πράγματι, στις 20 Μαρτίου 2004 η νέα, τότε, κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υπέβαλε
αρχικά αναθεωρημένα προσωρινά στοιχεία. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, εκτιμάτο ότι το
έλλειμμα το 2003 διαμορφωνόταν στο 2,95% του ΑΕΠ και προβλεπόταν ότι θα
διαμορφωθεί στο 2,9% του ΑΕΠ το 2004, ενώ το δημόσιο χρέος στο 103% του ΑΕΠ και



98,3% του ΑΕΠ αντίστοιχα. Ύστερα από διαβουλεύσεις με την Eurostat, το έλλειμμα
αναθεωρήθηκε στο 3,2% του ΑΕΠ για το 2003, ενώ οι άλλες εκτιμήσεις δεν μεταβλήθηκαν.
Τα νέα στοιχεία υποβλήθηκαν στις 3 Μαίου 2004 και δημοσιεύθηκαν στις 7 Μαίου 2004
από την Eurostat, η οποία όμως επεσήμαινε ότι «δεν είναι σε θέση να επικυρώσει πλήρως
τα στοιχεία του ελλείμματος και του χρέους για το 2003 και ενδεχομένως για προηγούμενα
έτη…»

Στις 31 Αυγούστου 2004 υποβλήθηκαν νέα αναθεωρημένα στοιχεία , τα οποία δόθηκαν
στη δημοσιότητα από την ελληνική κυβέρνηση στις 22 Σεπτεμβρίου 2004 και αφορούσαν
την περίοδο 2000 – 2004 και επικυρώθηκαν από την Eurostat με ανακοίνωση που
εκδόθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 2004. Με βάση τα στοιχεία αυτά, αναθεωρήθηκαν
σημαντικά προς τα πάνω τόσο το έλλειμμα όσο και το δημόσιο χρέος για όλα τα έτη της
περιόδου 2000 – 2004. Τελικά, ύστερα από συστάσεις και συνεχείς αναθεωρήσεις τα
στοιχεία για το έλλειμμα και το δημόσιο χρέος διαμορφώθηκαν σε επίπεδα που απέχουν
παρασάγγας από εκείνα που έδιναν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ για την περίοδο 2000 –
2004. Συγκεκριμένα, το δημόσιο έλλειμμα διαμορφώθηκε στο 7,2% του ΑΕΠ το 2003 και
στο 7,8% του 2004, ενώ το δημόσιο χρέος στο 109,3% του ΑΕΠ το 2003 και στο 108,5%
το 2004.

Αυτή είναι, λοιπόν, η ζοφερή πραγματικότητα, την οποία αποκαλύπτει μετά τις εκλογές η
εκάστοτε νέα κυβέρνηση για να συνεχιστούν, με τη δικαιολογία αυτή, η μόνιμη λιτότητα και
ο μόνιμος φορομπηχτισμός.

Διάψευση των ισχυρισμών του Κώστα Σημίτη

Η «Απογραφή» που έκανε η τότε, νέα, κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας καθώς κι εκείνη
που έκανε στη συνέχεια η νέα κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ μετά τις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου
2009 απλώς αποκάλυπταν το συνεχιζόμενο πολιτικό και οικονομικό δράμα της χώρας μας
και, το κυριότερο, την αναξιοπιστία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την
Eurostat.

Η αναξιοπιστία της χώρας μας είχε γίνει «βούκινο» στην Eurostat ήδη από τις αρχές της
δεκαετίας του 2000 με τα στοιχεία που αποστέλλονταν με βάση την περιβόητη
«Δημιουργική Λογιστική»!

Η διαπίστωση αυτή επιβεβαιώνεται και από τη διάψευση των ισχυρισμών του πρώην
πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη από το διευθυντή της Eurostat Γκίντερ Χανραϊχ.
Συγκεκριμένα, στις 28 Δεκεμβρίου του 2004 δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Φαϊνάνσιαλ
Τάϊμς» επιστολή του Γκίντερ Χάνραϊχ ως απάντηση σε άρθρο του Κώστα Σημίτη, η οποία
δημοσιεύθηκε στην ίδια εφημερίδα μια εβδομάδα πριν (21 Δεκεμβρίου 2004) υπό τον τίτλο
«Η αναθεώρηση του ελληνικού ελλείμματος έβλαψε την Ευρώπη» και στην οποία
επισημαινόταν ότι η αναθεώρηση των ελληνικών δημοσιονομικών στοιχείων οφείλεται στην
αναδρομική εφαρμογή νέων κανόνων. Ο Χάνραϊχ διαψεύδει τον Κώστα Σημίτη
υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνησή του παρουσίαζε ψευδή στοιχεία για τις αμυντικές
δαπάνες, τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων και τους κεφαλαιοποιημένους τόκους από
κρατικά ομόλογα. Η επιστολή του Γκίντερ Χάνράϊχ έχει ως εξής:

Η επιστολή του Γκίντερ Χάνραϊχ



«Κύριε διευθυντά,

Διάβασα με ενδιαφέρον στις 21 Δεκεμβρίου 2004 το άρθρο «Η αναθεώρηση του ελληνικού
ελλείμματος έβλαψε την Ευρώπη» του τέως πρωθυπουργού της Ελλάδος Κώστα Σημίτη.
Η Eurostat συμφωνεί με τον κ. Σημίτη ότι χρειάζεται να βελτιωθεί η επίβλεψη των
λογιστικών στοιχείων των εθνικών Κυβερνήσεων. Η Eurostat συμφωνεί, επίσης, ότι το
δημόσιο χρέος και τα στοιχεία περί του ελλείμματος πρέπει να μην επηρεάζονται από τον
κύκλο των πολιτικών γεγονότων.

Ωστόσο, η Eurostat δεν μπορεί να συμφωνήσει με ορισμένους άλλους ισχυρισμούς του κ.
Σημίτη, ειδικότερα ότι η αναθεώρηση των ελληνικών στοιχείων οφείλεται στην αναδρομική
εφαρμογή νέων κανόνων. Τα ζητήματα αυτά έχουν καλυφθεί λεπτομερώς από την Έκθεση
που παρουσίασε η Eurostat στην Κομισιόν (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) την 1η Δεκεμβρίου
2004 και στο Ecofin στις 7 Δεκεμβρίου 2004. Η Έκθεση αυτή είναι διαθέσιμη στην
ιστοσελίδα της Eurostat. Μεταξύ των άλλων, η Έκθεση δείχνει ότι οι ελληνικές αρχές είχαν
σαφώς υποτιμήσει στις αναφορές τους τις αμυντικές δαπάνες, ανεξάρτητα από τον τρόπο
καταγραφής τους, είχαν υπερτιμηθεί τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων και υπολόγιζαν
λανθασμένα τους κεφαλαιοποιημένους τόκους από τα κρατικά ομόλογα. Η Eurostat
διαπίστωσε ότι παρά τις διαβεβαιώσεις των ελληνικών αρχών ότι θα εφαρμόσουν τους
κατάλληλους λογιστικούς κανόνες, αυτό δεν συνέβαινε πάντοτε σωστά. Η αναφορά,
επίσης, καταδεικνύει ότι, παρά τις ανησυχίες που είχε κατ’ επανάληψη εκφράσει δημοσίως
η Eurostat , οι πληροφορίες που παρείχαν οι ελληνικές αρχές δεν επέτρεπαν να καταλήξει
στα σωστά μεγέθη του ελληνικού ελλείμματος.

Προκειμένου να αποφευχθούν αντίστοιχα προβλήματα στο μέλλον, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή έλαβε σειρά από πρωτοβουλίες. Η Κομισιόν υιοθέτησε στις 22 Δεκεμβρίου 2004
αναφορά προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, προτείνοντας σειρά μέτρων,
όπως: η ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της Eurostat στην παρακολούθηση και την
εξονυχιστική εξέταση των δημοσιονομικών δεδομένων, η ενίσχυση του προσωπικού και
των οικονομικών μέσων της Eurostat, ώστε να διευκολυνθεί η επιτόπια επαλήθευση των
δεδομένων που παρέχουν τα κράτη – μέλη, και η εξασφάλιση ελάχιστων προδιαγραφών
ανεξαρτησίας και ακεραιότητας των στατιστικών υπηρεσιών. Άπαξ και εφαρμοσθούν, τα
στοιχεία αυτά θα ενισχύσουν σημαντικά την αξιοπιστία των στοιχείων ως προς το δημόσιο
χρέος και το δημοσιονομικό έλλειμμα».

Πώς κατέρρευσε η οικονομία τα τελευταία τριάντα χρόνια

Η επισήμανση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Γιώργου Παπανδρέου, η οποία
επαναλαμβανόταν συνεχώς πριν από τις εκλογές σε κάθε δήλωση, ομιλία και τηλεμαχία, ότι
δηλαδή «η χώρα βρίσκεται σε περίοδο παρακμής», από την οποία θα τη βγάλει το κίνημα,
αν κερδίσει της εκλογές στις 4 Οκτωβρίου 2009, μας θύμισε μια παρόμοια διαπίστωση που
είχε κάνει ο αείμνηστος καθηγητής μου και ακαδημαϊκός Άγγελος Αγγελόπουλος στις 24
Ιουνίου του 1992. «Η χώρα μας έχει μπει σε πορεία παρακμής», τόνισε τότε ο Άγγελος
Αγγελόπουλος, ενώ την ίδια στιγμή ο αείμνηστος καθηγητής, ακαδημαϊκός και
πρωθυπουργός Ξενοφών Ζολώτας είχε επισημάνει ότι «οδεύουμε ολοταχώς προς την
πτώχευση». Πίσω από τις διαπιστώσεις αυτές, οι οποίες επιβεβαιώνονται συνεχώς τα
τελευταία τριάντα χρόνια, κρύβεται, όπως επανειλημμένα έχουμε τονίσει, το οικονομικό και
πολιτικό δράμα της χώρας μας.



Η οικονομική και πολιτική ιστορία της χώρας μας κατά την περίοδο αυτή επαναλήφθηκε ως
τραγωδία για το κύρος της Ελλάδος και τους πολίτες και εκδηλώθηκε με απανωτές
φοροεισπρακτικές επιδρομές, σκληρή λιτότητα και τεράστια δημόσια σπατάλη.

Με αφορμή την επισήμανση αυτή του προέδρου του ΠΑΣΟΚ σε άρθρο μας τονίζαμε ότι
«τα οδυνηρά μέτρα που αναγκαστικά θα προωθήσει εντός του Οκτωβρίου η νέα
κυβέρνηση, η οποία θα προέλθει από τις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου για να
αντιμετωπιστούν τα άλυτα επί χρόνια δημοσιονομικά προβλήματα, θα συμπέσουν με μια
θλιβερή επέτειο στην πρόσφατη οικονομική ιστορία της χώρας μας». Και συνεχίζαμε:
«Τότε, στις 13 Οκτωβρίου του 1985, δηλαδή πριν ακριβώς 24 χρόνια, η τότε κυβέρνηση
του ΠΑΣΟΚ, με υπουργό Εθνικής Οικονομίας τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη,
αναγκάστηκε, υπό την πίεση της κατάρρευσης της ελληνικής οικονομίας και, φυσικά, της
τότε ΕΟΚ, να εξαγγείλει το πιο σκληρό πακέτο μέτρων λιτότητας των τελευταίων τριάντα
ετών. Είχε προηγηθεί η «καμένη γη» του 1981 και, παρά τα σκληρά αυτά μέτρα,
ακολούθησαν οι φοροεισπρακτικές καταιγίδες του Αυγούστου του 1992, της περιόδου
1998- 2000 και του περασμένου Σεπτεμβρίου.

Με την τελευταία φορολογική επιδρομή, με την οποία επιβαρύνθηκαν τα ελληνικά
νοικοκυριά με 4,1 δισ. ευρώ, όχι μόνο δεν μειώθηκε το δημόσιο έλλειμμα, αλλά, όπως
εκτιμάται, αυξήθηκε θεαματικά» (για το σκληρό αυτό πακέτο μέτρων του 1985 θα
γράψουμε σε επόμενο κεφάλαιο).

Πραγματικά, η εξέλιξη βασικών οικονομικών μεγεθών κατά την περίοδο 1980– 2009 είναι
απογοητευτική και σημαδεύτηκε από μέτρα, παραλείψεις και προσπάθειες που θυμίζουν
τον δυστυχή εκείνο Σίσυφο».

Τέσσερις είναι οι κυριότεροι σταθμοί που σηματοδότησαν την εφιαλτική αυτή περίοδο.

Πρώτον, η εγκληματική επεκτατική οικονομική πολιτική των πρώτων κυβερνήσεων μετά τη
μεταπολίτευση, η οποία, μολονότι πληττόταν από δύο σφοδρές ενεργειακές κρίσεις,
συμπεριφερόταν σαν να κληρονόμησε γεμάτα δημόσια ταμεία, ζηλευτή οικονομική
σταθερότητα και ευνοϊκότατο διεθνές οικονομικό περιβάλλον.

Δεύτερον, η πολιτική της «καμένης γης», η οποία εφαρμόσθηκε την περίοδο 1979 – 1981
εξαιτίας κυρίως της έντονης πίεσης του τότε εκλογικού κύκλου, η οποία
αποσταθεροποίησε και εξάρθρωσε πλήρως την ελληνική οικονομία.

Τρίτον, η αλόγιστη επεκτατική οικονομική πολιτική, που εφαρμόστηκε μετά το 1982,
μολονότι συνεχίζονταν με σφοδρότητα οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και οι
προβληματικές επιχειρήσεις γίνονταν χιονοστιβάδα. Η οικονομική αυτή πολιτική επιδείνωσε
όλα τα μεγέθη και οδήγησε την ελληνική οικονομία στα πρόθυρα της κατάρρευσης, την
οποία προσπάθησε να αναστρέψει η σκληρή πολιτική λιτότητας, η οποία εφαρμόστηκε με
επιτυχία τη διετία 1985 – 1987.

Τέταρτον, η βίαιη ανατροπή της πολιτικής αυτής το Νοέμβριο του 1987 και οι
αλλεπάλληλοι δεινοί εκλογικοί κύκλοι του 1989 και του 1990 είχαν ως αποτέλεσμα την
αποσάρθρωση της ελληνικής οικονομίας, η οποία ολοκληρώθηκε τα επόμενα χρόνια με την
αποσύνθεση της κοινωνικής συνοχής, τη φορομπηχτική πολιτική και την εκτίναξη του
δημόσιου χρέους σε ιλιγγιώδη επίπεδα, μετά την επίσημη καταγραφή το 1991 και 1992



των «βερεσέδων» όλων των προηγούμενων ετών με τη μορφή «Δανείων Οικονομικής
Εξυγίανσης»!

Η οικονομική πολιτική, η οποία εφαρμόσθηκε κυρίως μετά το 1990 είχε ως βασικό στόχο
την ένταξη της χώρας μας στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση, αλλά η ελληνική
οικονομία απειλήθηκε από ένα νέο σύνδρομο αυτοκαταστροφής, το οποίο αποδείχθηκε
θανάσιμο, αν ληφθεί υπόψη ότι παραμένουν ανέπαφα τα μεγάλα και δύσκολα διαρθρωτικά
προβλήματα. Η οικονομία μας καλείται να αντιμετωπίσει ή να αξιοποιήσει τις προκλήσεις
ενός νέου σκληρού οικονομικού ευρωπαϊκού και διεθνούς περιβάλλοντος και να ληφθούν
τα αναγκαία μέτρα για να μη γίνουν χιονοστιβάδα οι επιπτώσεις της νέας οικονομικής
κρίσης και ύφεσης στην πραγματική οικονομία.

Όλα όμως αυτά διασφαλίζονται μόνο με πραγματικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, με
μείωση των δημόσιων ελλειμμάτων και του δημόσιου χρέους, με ταχύρρυθμη ανάπτυξη, με
σταθερότητα των τιμών, με βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και με αύξηση της
απασχόλησης.

Το χρονικό των προειδοποιήσεων και των συστάσεων

Πέρα από όσα αναφέρθηκαν στην Εισαγωγή, παραθέτουμε αναλυτικότερα το χρονικό των
προειδοποιήσεων, των συστάσεων, των επισημάνσεων και των διαπιστώσεων για την
κατάσταση της ελληνικής οικονομίας από το οποίο προκύπτει ανάγλυφα ότι ο κατήφορος
της ελληνικής οικονομίας άρχισε κυρίως μετά το 1981 και συνεχίσθηκε, με μικρές μόνο
προσπάθειες αναστροφής του το 1985 1987, το 1990 – 1993, και λίγο μετά το 2004.

Έτος 1985

1. Η λιτότητα του ΠΑΣΟΚ επιβεβαιώνει την κατάρρευση: «Όπως επεσήμανα και στη
Θεσσαλονίκη, πριν από λίγες εβδομάδες, η ελληνική οικονομία αντιμετωπίζει μια σειρά από
διαρθρωτικά προβλήματα, που δημιούργησαν οι οικονομικές επιλογές της τελευταίας
τριαντακονταετίας και επιτείνει δυστυχώς η παρατεινόμενη δυσμενής οικονομική συγκυρία
στο εξωτερικό... Η κατάσταση αυτή μπορεί βραχυχρόνια να συντηρηθεί μόνο με δανεισμό
από το εξωτερικό. Μακροχρόνια όμως το επίπεδο του δανεισμού από το εξωτερικό δεν
μπορεί να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, χωρίς τη σοβαρή μείωση της πιστοληπτικής
ικανότητας της χώρας, και, τελικά, χωρίς την απώλεια της οικονομικής ανεξαρτησίας,
δηλαδή του εθνικού μας ελέγχου πάνω στη χάραξη της οικονομικής πολιτικής... Δεν
μπορούμε να δαπανάμε σαν κοινωνία πιο πολύ από ό,τι παράγομε...». (Από τις δηλώσεις
από την τηλεόραση στις 12 Οκτωβρίου 1985 του τότε πρωθυπουργού Ανδρέα
Παπανδρέου, όταν ανακοινώθηκε το διετές πρόγραμμα λιτότητας της κυβέρνησης του
ΠΑΣΟΚ).

2. Πρώτη προειδοποίηση Σημίτη: «Η ανάπτυξη και η οικονομική πρόοδος απαιτούν ένα
σταθερό οικονομικό βάθρο, απαιτούν μηχανισμούς που εξασφαλίζουν τη συνεχή βελτίωση
των οικονομικών αποτελεσμάτων, όπως της παραγωγικότητας και της
ανταγωνιστικότητας. Η ανάπτυξη προϋποθέτει να δημιουργούμε και να επενδύομε το
πλεόνασμα της δουλειάς μας. Προϋποθέτει να παράγουμε περισσότερα από ό,τι
καταναλώνουμε. Αυτό όμως δεν συμβαίνει... Σήμερα ο μέσος πολίτης για κάθε χιλιάρικο
που ξοδεύει, δανείζεται από το εξωτερικό τις ογδόντα δραχμές. Από κάθε χιλιάρικο που
ξοδεύει ο μέσος πολίτης μόνο οι 920 δραχμές βγαίνουν από τη δική του παραγωγή. Τα



υπόλοιπα είναι δανεικά. Αυτό δεν μπορεί να συνεχισθεί. Κανένας δεν θα συνεχίσει να μας
δανείζει με αυτό το ρυθμό. Σύντομα το φορτίο των τόκων και χρεολυσίων θα γίνει
δυσβάσταχτο...». (Από την τηλεοπτική ομιλία στις 12 Οκτωβρίου 1985 του τότε υπουργού
Εθνικής Οικονομίας Κων. Σημίτη, όταν ανακοίνωσε το διετές πρόγραμμα σταθεροποίησης
της οικονομίας της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ).

3. Στο περιθώριο της Ευρώπης: « Η σκέψη ότι τα υπόλοιπα μέλη της Κοινότητας θα μας
επέτρεπαν να ακολουθούμε μια μακροοικονομική πολιτική αντίθετη με τη δική μας και θα
μας στήριζαν σε αυτό, είναι τουλάχιστον αφελής. Πολύ πιο ρεαλιστική είναι η πιθανότητα
να μας αφήσουν στο περιθώριο και να προχωρήσουν χωρίς εμάς» (Από άρθρο του Κώστα
Σημίτη στο «Βήμα», 26 Μαρτίου 1990).

4. Ο Ανδρέας Παπανδρέου παραδέχεται: «Θα πρέπει να όμως να παραδεχθείτε ότι τώρα
ακολουθούμε σωστή οικονομική πολιτική» (από συνέντευξή του στο Γιάννη Μαρίνο,
«Οικονομικός Ταχυδρόμος», 30 Ιουλίου 1987).

Έτος 1986

Δεύτερη προειδοποίηση Σημίτη: «Η εφαρμογή της οικονομικής πολιτικής, που προτείνεται,
θα μας επιτρέψει να εξασφαλίσουμε τη σημαντική βελτίωση των οικονομικών μεγεθών το
1987. Θα ενισχύσουμε έτσι μια σωστή αναπτυξιακή διαδικασία που θα γίνεται όλο και πιο
αισθητή τα επόμενα χρόνια. Με αυτόν τρόπο και μόνο θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τη
διαρθρωτική κρίση που μαστίζει εδώ και δεκαετίες την ελληνική οικονομία, θα βελτιώσουμε
σε μόνιμη και σταθερή βάση το βιοτικό επίπεδο του πληθυσμού και θα προωθήσουμε την
κοινωνική δικαιοσύνη». (Από το κλείσιμο της εισήγησης στο Εθνικό Συμβούλιο
Αναπτυξιακής Πολιτικής –ΕΣΑΠ- το Νοέμβριο του 1986 του τότε υπουργού Εθνικής
Οικονομίας Κων. Σημίτη).

Έτος 1987

Ο ΟΟΣΑ προτείνει: «Το σταθεροποιητικό πρόγραμμα επέτυχε να ανατρέψει τις
προηγούμενες μη ικανοποιητικές τάσεις και επιπλέον συνέβαλε σημαντικά στη βελτίωση
του κλίματος εμπιστοσύνης του επιχειρηματικού κόσμου. Ωστόσο, μετά την εκπνοή του
προγράμματος θα παραμείνουν οι υφιστάμενες μακροοικονομικές ανισορροπίες. Υπό
αυτές τις συνθήκες θα πρέπει να εξακολουθήσουν να ισχύουν περιοριστικές πολιτικές
στους τομείς της ζήτησης και της διαχείρισης. Ο βαθμός και η διάρκεια αυτού του
περιορισμού θα εξαρτηθεί σημαντικά από την πρόοδο που θα σημειωθεί στην άρση
δομικών και θεσμικών εμποδίων προς όφελος μιας σχετικής μετατόπισης των πόρων από
το δημόσιο προς τον ιδιωτικό τομέα».

Έτος 1988

1. Διευρύνεται το χάσμα με την ΕΟΚ: Από στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που
δημοσιεύθηκαν τότε προκύπτει ότι διευρύνεται το χάσμα με την τότε ΕΟΚ, αφού το κατά
κεφαλήν εισόδημα της χώρας μας από 58,4% του μέσου κοινοτικού όρου το 1980 έφθασε
στο 53,8% το 1988. Από τα ίδια στοιχεία προέκυπτε ότι το κατά κεφαλήν εισόδημα της
Ελλάδος το 1987 ήταν στο ίδιο ακριβώς επίπεδο με εκείνο του 1971, ενώ το 1988 ήταν
ακόμη χαμηλότερο! Αντίθετα, από τα ίδια στοιχεία προέκυπτε ότι οι άλλες Μεσογειακές
χώρες της ΕΟΚ επετύγχαναν τουλάχιστον σταθεροποίηση στην αναπτυξιακή απόσταση



που τις χώριζε από το μέσο κοινοτικό όρο.

2. Στα πρόθυρα χρεοκοπίας το 1985: Ο τότε διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος
Δημήτρης Χαλικιάς σε μια συζήτηση – εξομολόγηση στον Περικλή Βασιλόπουλο, η οποία
δημοσιεύθηκε στον «Οικονομικό Ταχυδρόμο» (τεύχος 8 Ιανουαρίου 1988) επεσήμανε πώς
το καλοκαίρι του 1985, λίγο μετά τις εκλογές, που υπόσχονταν «ακόμη καλύτερες μέρες»,
αποφύγαμε την οικονομική κατάρρευση.

Την περίοδο αυτή ο Δημήτρης Χαλικιάς χαρακτήρισε ως την πιο δραματική στιγμή της
πολυετούς θητείας στην Τράπεζα της Ελλάδος, επισημαίνοντας τα εξής:

«Το καλοκαίρι του 1985 λίγο πριν πριν από τις εκλογές του Ιουνίου, ζήτησα να δω τον τότε
πρωθυπουργό κ. Ανδρέα Γ. Παπανδρέου. Το έκανα σπανίως, αλλά η επικοινωνία μαζί του
ήταν πάντατε ουσιαστική. Με δύο λέξεις καταλάβαινε τα πάντα. Του είπα: «κύριε πρόεδρε,
εάν συνεχίσουμε την ίδια πορεία θα χρεοκοπήσουμε. Θα έχουμε στάση πληρωμών. Το
έλλειμμα του ισοζυγίου πληρωμων πλησιάζει το 10% του ΑΕΠ και η Τράπεζα συντόμως
δεν θα έχει ταμείο να πληρώσει. Χρειάζεται να σχεδιάσετε ένα πρόγραμμα σταθεροποίησης
της οικονομίας». Μετά τις εκλογές ο πρωθυπουργός μου ζήτησε να του υποβάλω μια
έκθεση με τις απόψεις μου, πράγμα που έκανα.

Όταν τη διάβασε μου τηλεφώνησε και μου ζήτησε να εγχειρίσω μια φωτοτυπία στον κ.
Σημίτη που είχε ήδη αναλάβει υπουργός Εθνικής Οικονομίας. Ανάμεσα στον Οκτώβριο του
1985 και το Φεβρουάριο του 1986 πέρασα μερικούς από τους πιο δύσκολους μήνες της
θητείας μου. Τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της Τράπεζας της Ελλάδος είχαν πέσει κάτω
από το ελάχιστο όριο ασφαλείας. Αν και γενικά τη δεκαετία του 1980 το επίπεδο των
διαθεσίμων ήταν γύρω στο 1 δισεκατομμύριο δολάρια – σήμερα βρίσκονται στα 10
δισεκατομμύρια δολάρια περίπου- είχαμε φτάσει μόλις στα 350 εκατομμύρια δολάρια. Εάν
δεν παίρναμε το Φεβρουάριο του 1986 την πρώτη δόση του δανείου από την ΕΟΚ και εάν
δεν είχαμε το σταθεροποιητικό πρόγραμμα Σημίτη, θα βαδίζαμε ευθέως στην κατάρρευση
και τη χρεοκοπία. Δεν είχαμε λεφτά να πληρώσουμε τις εισαγωγές μας. Δεν θα επρόκειτο
για συναλλαγματική κρίση της δραχμής, όπως αυτές που γνωρίσαμε το Μάϊο του 1994 ή
το Νοέμβριο του 1997, αλλά για κάτι πολύ χειρότερο. Αδυναμία κάλυψης των εξωτερικών
πληρωμών της χώρας…»

Έτος 1989

1. Το δημόσιο χρέος έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις: «Το δημόσιο χρέος έχει πάρει τέτοιες
διαστάσεις, ώστε ο κίνδυνος είναι να μην υπάρχουν πια οι αναγκαίοι πόροι για αναπτυξιακά
έργα, για την παιδεία και την υγεία». (Κώστας Σημίτης, στην εκπομπή του Περικλή
Βασιλόπουλου στον ραδιοφωνικό σταθμό 9.84, στις 15 Απριλίου 1989).

2. Θυσίες χωρίς εξηγήσεις: «Καμιά κυβέρνηση δεν έχει το δικαίωμα να ζητάει θυσίες από το
λαό, όταν δεν του έχει επαρκώς εξηγήσει τους λόγους που τις καθιστούν αναγκαίες»
(Μιλτιάδης Έβερτ, «Καθημερινή», 21 Δεκεμβρίου 1989).

3. Χείμαρρος το δημόσιο έλλειμμα: «Αυτό το έλλειμμα του Δημοσίου είναι ένας χείμαρρος
στον οποίο χύνονται παραπόταμοι κάθε μέρα». (Ξενοφών Ζολώτας, πρωθυπουργός,
«Καθημερινή», 22 Δεκεμβρίου 1989).



4. Σημαντικότερο γεγονός η ένταξη στην ΕΟΚ: «Η ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ είναι το
σημαντικότερο για τη χώρα μας γεγονός της δεκαετίας του 1980». (Ανδρέας Γ.
Παπανδρέου, «Βήμα», 31 Δεκεμβρίου 1989).

5. ΕΟΚ: Επικίνδυνος κατήφορος: «Η ελληνική οικονομία έχει περιέλθει σε πολύ δυσάρεστη
θέση και οδηγείται σε ένα επικίνδυνο κατήφορο...». (Από διαπιστώσεις Οικονομικής
Έκθεσης της ΕΟΚ του Φεβρουαρίου 1989).

6. Κριστόφερσεν: Προλάβετε την έκρηξη: «Το έλλειμμα του δημόσιου τομέα αναμένεται να
φθάσει στην Ελλάδα στο τέλος του 1989 στο 14,5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος
(ΑΕΠ) με στοιχεία Απριλίου. Και το χειρότερο: η κατάσταση επιδεινώνεται στην Ελλάδα σε
σχέση με τις προηγούμενες προβλέψεις της Επιτροπής της ΕΟΚ, δηλαδή το Φεβρουάριο
1989. Ζητάμε από τις ελληνικές αρχές να πάρουν τα απαραίτητα μέτρα και να προβούν
στις ανάλογες δράσεις, ώστε να προληφθεί μια έκρηξη του δημόσιου χρέους...» (Από
δηλώσεις σε συνέντευξη Τύπου στις 28 Ιουνίου 1989 του αρμόδιου επιτρόπου της ΕΟΚ
Δανού Χένινγκ Κριστόφερσεν κατά την ανακοίνωση της Οικονομικής Έκθεσης για την
Ελλάδα. Πρέπει να αναφερθεί ότι στις διαπιστώσεις και τις ζοφερές προβλέψεις της
Έκθεσης αυτής δεν είχαν ληφθεί υπόψη οι επιπτώσεις της τακτικής «Τσοβόλα δώστ΄ όλα»
του ΠΑΣΟΚ!).

7. Χαμένη δεκαετία: Στις 19 Οκτωβρίου 1989 δόθηκε στη δημοσιότητα η Οικονομική
Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ελληνική οικονομία, που ήταν καταπέλτης για
την οικονομική πολιτική που εφαρμόστηκε στη χώρα μας κατά τη δεκαετία του 1980 και
δημοσιεύεται στην εισαγωγή.

8. Επιδείνωση μετά τη λιτότητα: Το σταθεροποιητικό πρόγραμμα της διετίας 1986-1987
δεν δημιούργησε συνθήκες για ταχύτερη εξελισσόμενη ανάπτυξη, αφού μετά τη λήξη του
προγράμματος οι ανισορροπίες ήταν ακόμη μεγάλες, και δεν αντιμετωπίστηκαν επαρκώς
τα δομικά μακροοικονομικά θέματα. Η κατάσταση χειροτέρευσε μετά τη λήξη των
περιοριστικών πολιτικών που είχαν ανάγκη επίβλεψης....». Το απόσπασμα προέρχεται
από την έκθεση του ΟΟΣΑ για την ελληνική οικονομία, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα το
Δεκέμβριο του 1989 και η οποία κατέληγε ως εξής: «Για το σκοπό αυτό (σ.σ. την επίτευξη
των προτεινόμενων μέτρων, δηλαδή ιδιωτικοποίηση, κατάργηση ΑΤΑ, ανάγκη εξυγίανσης
του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος κ.λπ.), χρειάζεται ισχυρή θέληση και συναίνεση»...

9. Χειροτέρευση της δημοσιονομικής κατάστασης το 1989: «Η χειροτέρευση της
δημοσιονομικής κατάστασης το 1989, πέρα από την πρόβλεψη ότι το έλλειμμα σε ταμειακή
βάση θα διατηρηθεί στο 16% του ΑΕΠ, θα κάνει την υλοποίηση του στόχου μείωσης του
ελλείμματος κατά 2,5 ποσοστιαίες μονάδες το χρόνο ακόμη πιο δύσκολη. Για να μπορέσει
η Ελλάδα να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα το 1992 και να λειτουργήσει ως ισότιμο
μέλος, θα πρέπει για τα επόμενα τρία χρόνια -1990, 1991 και 1992- να μειώνεται κάθε
χρόνο το έλλειμμα του Δημοσίου κατά 215 δισ. Δραχμές σε σταθερές τιμές του 1989. Με
άλλα λόγια για να εξασφαλισθεί εσωτερική και εξωτερική ισορροπία στην ελληνική
οικονομία και επειδή η σημερινή κατάσταση εσόδων και εξόδων του δημόσιου τομέα δεν
μπορεί να συνεχισθεί , θα πρέπει να αυξάνονται τα έσοδα του Δημοσίου κατά 216 δισ.
Δραχμές πέρα από τις προβλέψεις που ήδη έχουν γίνει…» (από εμπιστευτική Έκθεση του
ΔΝΤ του Απριλίου 1989).



10. Έλειπαν 300 δισ.! «Οι τρεις... «τσάροι» της οικονομίας Γ. Σουφλιάς, Γ. Γεννηματάς και
Ι. Δραγασάκης συμφώνησαν, ύστερα από μαραθώνια σύσκεψη που είχαν το Σάββατο και
συνέχισαν σήμερα το πρωί, στον τρόπο εξεύρεσης 300 δισ. δραχμών που λείπουν από τα
δημόσια ταμεία. Συγκεκριμένα, συμφώνησαν να περικοπούν δαπάνες από όλα τα
υπουργεία συνολικού ύψους 100 δισ. δραχμών, να εισπραχθούν 100 δισ. από τη
φορολογία στη βενζίνη και την έκτακτη εισφορά του 5% και να εξασφαλιστούν άλλα 60-80
δισ. από τις αυξήσεις στα τιμολόγια των δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών»! (Από
ρεπορτάζ εφημερίδων της 27ης Νοεμβρίου 1989, τα οποία έδιναν με έντονο τρόπο την
απελπιστική κατάσταση στην οποία βρισκόταν η οικονομία μας το τέλος του 1989).

Έτος 1990

1. Πρώτη προειδοποίηση Ζολώτα: «Μετά την πρόσφατη αναπροσαρμογή των τιμολογίων
των δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών – ΔΕΚΟ -, την αύξηση της τιμής της βενζίνης
κ.λπ. και με την προϋπόθεση ότι οι Επιτροπές Οικονομιών θα περικόψουν δαπάνες ύψους
100 δισ. δραχμών, μπορεί να γίνουν εκτιμήσεις για την πορεία των μεγεθών του
προϋπολογισμού το 1990. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι αν δεν ληφθούν πρόσθετα
μέτρα εγκαίρως, κατά το τετράμηνο Ιανουαρίου - Απριλίου 1990, το καθαρό έλλειμμα του
γενικού κρατικού προϋπολογισμού θα ανέλθει στα 565 δισ. δραχμές σε σχέση με 448 δισ.
δραχμές έλλειμμα την ίδια περίοδο πέρυσι. Για όλο το 1990 το καθαρό έλλειμμα (χωρίς
δηλαδή τις δαπάνες για χρεολύσια) εκτιμάται σε 1.950 δισ. δραχμές από 1.620 δισ. που
ήταν το 1989.

Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε αύξηση των δανειακών αναγκών του κράτους ως ποσοστό
του ΑΕΠ κατά 1 ποσοστιαία μονάδα, ενώ ο προγραμματικός στόχος ήταν οι δανειακές
ανάγκες να μειωθούν κατά 2,5 με 3 ποσοστιαίες μονάδες επί του ΑΕΠ. Το έλλειμμα μήνα
προς μήνα προβλέπεται να πάρει εκρηκτικές διαστάσεις ιδιαίτερα από το Μάρτιο και μετά.
Πρόσθετα μέτρα θα πρέπει αμέσως να παρθούν προκειμένου η κυβέρνηση να είναι
συνεπής με τις προγραμματικές δηλώσεις που προβλέπουν μείωση του ελλείμματος ως
ποσοστού του ΑΕΠ και όχι αύξηση, όπως δείχνουν οι σημερινές τάσεις. Η κάλυψη των
μηνιαίων ελλειμμάτων με δανεισμό και προκαταβολές από την Τράπεζα της Ελλάδος δεν
επαρκεί και υπολογίζεται ότι θα υπάρξει το α’ εξάμηνο του 1990 ένα ακάλυπτο έλλειμμα της
τάξης των 300 δισ. δραχμών (το ποσό αυτό είναι διπλάσιο από αυτό του πρώτου
τετραμήνου του 1989). (Από το «Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Διαχείρισης το 1990 -
προβλέψεις - Προτάσεις - Μέτρα», που έδωσε στη δημοσιότητα στις 3 Ιανουαρίου 1990 ο
τότε πρωθυπουργός της Οικουμενικής κυβέρνησης ακαδημαϊκός και καθηγητής Ξενοφών
Ζολώτας).

2. Αγγελόπουλος: Βουλιάζουμε... «Βουλιάζουμε και δεν το έχουμε καταλάβει. Υποτίμηση
της δραχμής μπορεί να γίνει, αλλά δεν θα λύσει το πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας.
Κινδυνεύουν να χαθούν για τους αποταμιευτές οι καταθέσεις τους. Αφού η κυβέρνηση
Ζολώτα δεν μπορεί να πάρει κάποια μέτρα για την ελληνική οικονομία _ γιατί δεν την
αφήνουν _ καμιά κυβέρνηση μετά τις εκλογές δεν θα μπορέσει να ανορθώσει την
οικονομία. Τα κόμματα σκέπτονται ήδη προεκλογικά κι όχι εθνικά. Δεν έχουμε επίγνωση
της δραματικής κατάστασης. Η μετεκλογική κυβέρνηση έχει να αντιμετωπίσει τεράστια
προβλήματα. Ένα χάος. (Από βαρυσήμαντη συνέντευξη του ακαδημαϊκού και καθηγητή
Άγγελου Αγγελόπουλου στα «Nέα» 29 Ιανουαρίου 1990).



3. Τραγική δεκαετία του 1980: «Κατά τη δεκαετία του 1980 η απόδοση της ελληνικής
οικονομίας υπήρξε μία από τις λιγότερο καλές μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ» (Από τις
διαπιστώσεις έκθεσης του ΟΟΣΑ, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα στις αρχές
Φεβρουαρίου 1990 και η οποία συνοδευόταν απο μελαγχολικά στοιχεία για τη χαμένη
δεκαετία κατά τομείς).

4. Άδεια ασφαλιστικά ταμεία: «Το βαθύτερο πρόβλημα της χώρας μας από το οποίο
ξεκινούν οι αρνητικές μακροοικονομικές εξελίξεις είναι η δημογραφική εξέλιξη της Ελλάδος.
Τα ασφαλιστικά ταμεία είναι άδεια κυρίως λόγω του δημογραφικού καταποντισμού…(από
Έκθεση του ΟΟΣΑ του Φεβρουαρίου 1990).

5. Αύξηση της ανεργίας: «Η ελληνική οικονομία θα περάσει μια σημαντική ύφεση, ενώ
ελάχιστα θα βελτιώνονται τα μεγέθη της. Συγχρόνως, η ανεργία θα αυξάνεται και το 1992
θα φθάσει στο 9,4%...» (Από Έκθεση του ΟΟΣΑ, που δόθηκε στη δημοσιότητα το
Δεκέμβριο του 1990).

6. Ζολώτας: Δραματική η κατάσταση: «Η οικονομική κατάσταση είναι δραματική, αλλά
ανατρέψιμη» (Από τις δηλώσεις στις αρχές Φεβρουαρίου 1990 του τότε πρωθυπουργού
της Οικουμενικής κυβέρνησης Ξενοφών Ζολώτας. Βλέπε «Οικονομικό Ταχυδρόμο» της
8ης Φεβρουαρίου 1990).

7. ΟΟΣΑ καταπέλτης: «Η έκθεση του ΟΟΣΑ είναι πραγματικός καταπέλτης για την Ελλάδα.
Δείχνει καθαρά, με στοιχεία που δεν μπορούν να αμφισβητηθούν, ότι τα σημερινά χάλια
μας _ και μιλάμε για τραγικά χάλια _ ξεκινούν από την αρχή της δεκαετίας του 1980. Όπως
γράψαμε την περασμένη εβδομάδα, η οικονομική πολιτική κατά τη δεκαετία του 1980 πήρε
την Ελλάδα από την πρώτη θέση της κατάταξης των χωρών - μελών του ΟΟΣΑ και την
έβαλε στην τελευταία...». (Από σχόλιά μας που δημοσιεύθηκαν στον «Οικονομικό
Ταχυδρόμο» της 8ης Φεβρουαρίου 1990 και που συνόδευαν τη νέα έκθεση του ΟΟΣΑ).

8. Ελληνικό Βατερλώ σε ανταγωνιστικότητα: Τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το
Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ επιβεβαιώνουν τη διαπίστωση ότι η ελληνική κατρακυλάει
συνεχώς στο διεθνή πίνακα :η χώρα μας είναι τελευταία ανάμεσα στις χώρες του ΟΟΣΑ
από πλευράς ανταγωνιστικότητας, ενώ μας ξεπερνάει σκάλες πάνω και η Τουρκία!

9. Είμαστε τελευταίοι και σε άλλα έξω: «Στο εξωτερικό η εικόνα μας δεν είναι πάρα πολύ
καλή… Είμαστε τελευταίοι… Έχουμε τη χειρότερη εικόνα. Οι άλλες χώρες θεωρούνται πιο
αξιόπιστες από μας» (Βάσω Παπανδρέου, επίτροπος στην ΕΟΚ, «Βήμα», 21 Οκτωβρίου
1990)

10. Δεν υπάρχουν χρήματα: «Αγωνία για χρήματα. Κυβέρνηση και Τράπεζα της Ελλάδος
αναζητούν τρόπους για να πληρώσουν μισθούς, συντάξεις και δώρο Πάσχα...». (Από τίτλο
ρεπορτάζ εφημερίδων της 16 Φεβρουαρίου 1990!).

11. Δραματική επιστολή Ντελόρ: Με ημερομηνία 19 Μαρτίου 1990, ο τότε πρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζακ Ντελόρ έστειλε στον τότε πρωθυπουργό Ξεν. Ζολώτα
επιστολή με δραματικό περιεχόμενο για την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και έκανε
δραματική έκκληση για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων. Αποσπάσματα της επιστολής
αυτής δημοσιεύονται στην Εισαγωγή.



12. Η Επιτροπή Αγγελόπουλου: Στις 6 Απριλίου 1990 η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, η
οποία είχε συσταθεί από τον τότε πρωθυπουργό Ξεν. Ζολώτα υπό τον ακαδημαϊκό και
καθηγητή Άγγελο Αγγελόπουλο, ως πρόεδρο, έδωσε στη δημοσιότητα την έκθεσή της με
τις τραγικές διαπιστώσεις για την κατάσταση της οικονομίας μας και με σκληρά μέτρα για
την αντιμετώπισή της. Η επιτροπή αρχίζει την έκθεσή της με την παρουσίαση, με τα
μελανότερα χρώματα, της πραγματικής οικονομικής κατάστασης της χώρας,
επισημαίνοντας παράλληλα τις επιπτώσεις της πολιτικής αβεβαιότητας στην εξέλιξη των
βασικών μεγεθών, σε μια μάλιστα περίοδο κατά την οποία όλες οι άλλες χώρες της
Ευρώπης - Δυτικής, Κεντρικής και Ανατολικής - προετοιμάζονται πυρετωδώς για την
αντιμετώπιση των προκλήσεων των καιρών.

«Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία», επισημαίνει η έκθεση της Επιτροπής
Εμπειρογνωμόνων, «η πορεία της οικονομίας παρουσιάζει, για αρκετό ήδη χρόνο, συνεχή
επιδείνωση, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε εξελίξεις, οι οποίες θα ήταν ενδεχομένως
πολύ δύσκολο να ελεγχθούν, αν οι τάσεις που επικρατούν τελευταία δεν αναστραφούν το
συντομότερο δυνατό». Και η Επιτροπή εξειδικεύει τις διαπιστώσεις αυτές με τις ακόλουθες
επισημάνσεις:

• Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διευρύνεται επικίνδυνα και οι
πληθωριστικές πιέσεις εντείνονται.

• Τα ελλείμματα του δημόσιου τομέα τείνουν να πάρουν εκρηκτικές διαστάσεις, η δε μερική
κάλυψή τους με βραχυπρόθεσμο εξωτερικό (σ.σ. μόνον;) δανεισμό είναι ενδεικτική των
δυσχερειών που αντιμετωπίζονται.

• Η νομισματική και πιστωτική επέκταση κινείται με ταχείς ρυθμούς, ενώ τα πραγματικά
επιτόκια δανεισμού διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα, με αρνητικές επιπτώσεις στην
παραγωγική διαδικασία.

• Οι υπερβολικές, μερικές φορές, εισοδηματικές και θεσμικές διεκδικήσεις, που
ικανοποιούνται υπό την πίεση απεργιών, διαβρώνουν την ανταγωνιστικότητα της
οικονομίας και ενισχύουν τις πληθωριστικές πιέσεις.

Η δύσκολη αυτή κατάσταση της οικονομίας περιπλέκεται, αν δεν επιδεινώνεται, από την
παρατεταμένη πολιτική αβεβαιότητα και την ασάφεια ως προς την κατεύθυνση της
οικονομικής πολιτικής. Το γεγονός αυτό δεν επιτρέπει τη λήψη των αναγκαίων
διορθωτικών μέτρων και το σχεδιασμό αξιόπιστης μεσοσπρόθεσμης πολιτικής. Η
οικονομία φαίνεται να έχει εμπλακεί σε ένα κρίσιμο αδιέξοδο, η αντιμετώπιση του οποίου
έχει ελάχιστες πιθανότητες επιτυχίας, αν γίνει κατά πρόχειρο κι αποσπασματικό τρόπο».

Και δίνοντας και τις εξελίξεις στο διεθνή περίγυρο και ειδικότερα τον ευρωπαϊκό, η έκθεση
της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων εντείνει το οξύμωρο σχήμα της ελληνικής οικονομικής
κατάστασης επισημαίνοντας τα ακόλουθα:

«Και όλα αυτά συμβαίνουν σε μιαν ιδιαίτερα κρίσιμη, αλλά και ελπιδοφόρο περίοδο της
σύγχρονης ιστορίας της ηπείρου μας. Η Δυτική Ευρώπη βρίσκεται σε πυρετώδη κίνηση
αναπροσαρμογής ενόψει της ολοκληρώσεως της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς το 1992 και
της πορείας προς την οικονομική και νομισματική ένωση. Από την άλλη πλευρά, οι χώρες
της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης περνούν μια εντυπωσιακή φάση



αναπροσανατολισμού και ανασυγκροτήσεων. Σε αυτή την ιστορική καμπή, η χώρα μας
φαίνεται να παραμένει αδρανής με κίνδυνο να βρεθεί απροετοίμαστη για να αντιμετωπίσει
με επιτυχία την πρόκληση των καιρών».

Τότε (βλέπε εφημερίδες της 9 Απριλίου 1990) σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ
Ανδρέας Παπανδρέου τόνισε ότι το κίνημα «παίρνει τις αποστάσεις του από τα
συγκεκριμένα μέτρα και τις προτάσεις της έκθεσης Αγγελόπουλου» και ότι το ΠΑΣΟΚ
«απορρίπτει εντελώς κάθε σκέψη για φορολόγηση των καταθέσεων καθώς και κάθε
πολιτική που κύριο στήριγμά της για τη σταθεροποίηση της οικονομίας έχει τους έμμεσους
φόρους». Επίσης, ο «Συνασπισμός» χαρακτήρισε τότε τις προτάσεις της Επιτροπής
Αγγελόπουλου «νέο πολυετές σταθεροποιητικό πρόγραμμα μονόπλευρης λιτότητας που
θα ρίχνει τα βάρη της κρίσης στους εργαζόμενους». Είναι, πάντως, αξιοσημείωτο ότι
κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης δεν έκανε δηλώσεις για τις νέες διαπιστώσεις και
προτάσεις για νέα σκληρά μέτρα των Ζολώτα και Αγγελόπουλου! Μόνο οι εφημερίδες της
αντιπολίτευσης αντέδρασαν με τίτλους «Χαμένα πήγαν τα δύο χρόνια. Πάμε για χρεοκοπία.
Κατά 140% αύξησαν το δημόσιο χρέος μετά το 1989 για να καλύψουν τα ελλείμματα. Θα
είχε σωθεί η οικονομία αν ο Μητσοτάκης άφηνε να παρθούν τα μέτρα που πρότεινε η
οικουμενική κυβέρνηση». Υπενθυμίζουμε όμως ότι κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου με
τον Άγγελο Αγγελόπουλο, ο Ξενοφών. Ζολώτας υπογράμμισε ότι «το οικονομικό
πρόβλημα της χώρας ήταν οξύ ήδη από την εποχή της Οικουμενικής κυβέρνησης, αλλά οι
πολιτικοί - τόνισε - δεν υιοθέτησαν τα μέτρα που είχε προτείνει και που, αν είχαν
εφαρμοστεί, θα είχαν βελτιώσει κατά πολύ τα οικονομικά της χώρας»!!!

13. Το Δ.Ν. Τ προτείνει, αλλά..: Μετά τα οικονομικά μέτρα που εξήγγειλε η νέα τότε
κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τον Απρίλιο του 1990, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
(Δ.Ν.Τ.) κατάρτισε συμπληρωματική έκθεση για την ελληνική οικονομία (δόθηκε στη
δημοσιότητα περί τα μέσα Ιουνίου 1990) στην οποία πρότεινε αλλαγές στο συνταξιοδοτικό
σύστημα της χώρας μας και απόλυση των υπεράριθμων εργαζομένων στο δημόσιο τομέα,
σημαντική μείωση των δημοσίων δαπανών, διεύρυνση της φορολογικής βάσης και πάταξη
της φοροδιαφυγής.

14. Εκμυστηρεύσεις Ζολώτα: Στον «Οικονομικό Ταχυδρόμο» της 26ης Ιουλίου 1990
δημοσιεύθηκε αποκαλυπτική συνέντευξη του Ξεν. Ζολώτα, ο οποίος, σε εκμυστηρεύσεις εκ
βαθέων, είπε, μεταξύ πολλών άλλων, και τα εξής:

• «Όταν ανέλαβα την κυβέρνηση και ζήτησα να πληροφορηθώ για τα μηνιαία ελλείμματα,
δεν τα ήξεραν! Μου είπαν 80 δισ. δραχμές. Ο Νοέμβριος βρέθηκε με 150 δισ., ο Δεκέμβριος
με 350 δισ. Τερατώδες άνοιγμα. Και κανένας δεν το ήξερε, ούτε η Τράπεζα της Ελλάδος,
ούτε ο υπουργός Οικονομικών! Το διανοείσθε αυτό εν έτει 1989;».

• «Αν δεν κατορθώσουμε γρήγορα να εξαφανίσουμε το χάσμα μεταξύ εσόδων και εξόδων
του δημόσιου τομέα, δεν θα μπορέσουμε να ορθοποδήσουμε!».

• «Ο τόπος πάσχει. Θα πρέπει να υπάρξει συναγερμός!».

Έτος 1992

1. Νέα σκληρή Έκθεση της ΕΟΚ: Τον Απρίλιο 1992 δόθηκε στη δημοσιότητα η νέα –τρίτη
από τότε που συμφωνήθηκε η χορήγηση του δανείου- η οποία είχε ξεπεράσει σε



σκληρότητα και αντίστοιχες ακόμη του ΟΟΣΑ και του ΔΝΤ. Ήταν τόσο σκληρή έκθεση
αυτή, που «ενοχλήθηκε» τόσο σοβαρά η τότε ελληνική κυβέρνηση, ώστε, όπως είχε
υπαινιχθεί ο τότε πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, θα έθετε το θέμα
«ψηλότερα», σε πολιτικό επίπεδο. Στην αρχή, οι συντάκτες της Έκθεσης αναφέρονται στα
επιτεύγματα της οικονομικής πολιτικής που εφαρμοζόταν και στα μέτρα που πρέπει να
ληφθούν για να αντιστραφούν οι δυσμενείς εξελίξεις. Στα συμπεράσματα της Έκθεσης
αναφέρονται, μεταξύ των άλλων, τα ακόλουθα: «Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια επείγουσα
ανάγκη διαρθρωτικών αλλαγών. Χωρίς διαρθρωτικές αλλαγές το βάρος του χρέους και τα
αναγκαία μέτρα της διαχείρισής του θα κρατούν την οικονομία για πολλά χρόνια σε ύφεση.
Μόνο μέσω των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και την ενίσχυση του παραγωγικού
δυναμικού της οικονομίας θα γίνει κατορθωτό η προσπάθεια προσαρμογής της οικονομίας
και να είναι συμβατή με μια καλύτερη προοπτική ανάπτυξης μεσοπρόθεσμα και
μακροπρόθεσμα».

2. Προειδοποιήσεις Α. Αγγελόπουλου και Ξεν. Ζολώτα: Πολλοί δυσμενείς παράγοντες
(ανατροπή του προγράμματος σταθεροποίησης της οικονομίας, μονόπλευρη λιτότητα,
δηλαδή μόνο στην πλευρά των εργαζομένων και όχι και του κράτους, αντιφατική
οικονομική πολιτική, «Τσοβόλα δώστ΄ όλα», «μη Κυβερνήσεις» Τζαννετάκη και Ζολώτα,
χρηματιστηριακή κρίση κ.λπ.) προκάλεσαν στα κρίσιμα χρόνια 1988, 1989 και 1990
σοβαρή επιδείνωση, που οδήγησε την ελληνική οικονομία στην κατάρρευση, παρά τις
εκκωφαντικές προειδοποήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Διεθνούς Νομισματικού
Ταμείου, του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, των ακαδημαϊκών Ξεν.
Ζολώτα και Αγγελου Αγγελόπουλου, οι οποίοι στις 24 Ιουνίου 1992 έκρουσαν, όσο
μπορούσαν πιο δυνατά, για μια ακόμη φορά τον κώδωνα του κινδύνου, που απειλούσε την
ελληνική οικονομία. Στη συνέντευξη Τύπου, κατά την οποία παρουσιάσθηκε το νέο βιβλίο
του «Οικονομικά», ο αείμνηστος ακαδημαϊκός Άγγελος Αγγελόπουλος φώναξε. «Οδεύομε
προς πτώχευση», ενώ ο Ξενοφών Ζολώτας πρότεινε την υιοθέτηση ενός νέου
προγράμματος σταθεροποίησης της οικονομίας. Επίσης, την ίδια ημέρα εκθέσεις του
Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), που δημοσίευαν οι εφημερίδες, επεσήμαιναν την ανάγκη
λήψης πρόσθετων σκληρότερων μέτρων για την αντιμετώπιση της επίμονης στη χώρα μας
οικονομικής κρίσης. Υπενθυμίζομε μερικές τέτοιες προειδοποιήσεις, οι οποίες μάλλον
απευθύνονταν σε ώτα μη ακουόντων, όπως καταδεικνύεται από ντοκουμέντα που
δημοσιεύονται για τα επόμενα χρόνια στην Εισαγωγή και στα επόμενα κεφάλαια.

Ενδοπασοκικές έριδες για το πότε κατέρρευσε η οικονομία

Οι δηλώσεις του τότε προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζακ Ντελόρ κατά τη διαμονή
του στην Αθήνα το Μάϊο του 1992, όπου είχε προσκληθεί για να τιμηθεί με το Βραβείο
Ωνάση και για να μιλήσει στη γενική συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών,
προκάλεσαν ενδοπασοκικές έριδες γύρω από το ερώτημα «ποιο είναι το έτος κατάρρευσης
της ελληνικής οικονομίας». Τότε, ο Ζακ Ντελόρ, Γάλλος σοσιαλιστής και ένθερμος
συμπαραστάτης των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ ή του Ανδρέα Παπανδρέου, που ωστόσο
σιωπούσε αιδημόνως επί μια οκταετία για τα τέρατα και σημεία της οικονομικής πολιτικής
που εφαρμόσθηκε μετά το 1981, είπε:

«Η ελληνική οικονομία αποτέλεσε, με τον πλέον σαφή τρόπο, την εξαίρεση καθώς δεν
συμμετείχε (από το 1985) στη γενική ευρωπαϊκή πορεία, ούτε σε ό,τι αφορά τη



μακροοικονομική πορεία, ούτε σε ό,τι αφορά τη διαρθρωτική προσέγγιση. Και η αποτυχία
αυτή καταγράφηκε παρά τη συνεχή υποστήριξή της από τους κοινοτικούς πόρους».

Τότε, θορυβηθείς (εκλογές γαρ επί θύραις!) ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Παπανδρέου
δήλωσε απαντώντας σε σχετική ερώτηση ότι δεν είναι το 1985, αλλά το 1989 που άρχισε η
αρνητική πορεία της ελληνικής οικονομίας, επιρρίπτοντας τις ευθύνες στις μετά τις δικές
του κυβερνήσεις. Ωστόσο, ο Κώστας Σημίτης, μέλος τότε του Εκτελεστικού Γραφείου του
ΠΑΣΟΚ, σε συνέντευξή του στη Θεσσαλονίκη στις 24 Μαίου 1992, διαφώνησε με
κατηγορηματικό τρόπο με τη δήλωση του Ανδρέα Παπανδρέου ότι η κατάρρευση της
ελληνικής οικονομίας άρχισε από το 1989, τονίζοντας τα εξής:

«Όπως θυμάστε, την περίοδο 1985 – 1987 ήμουν υπουργός Εθνικής Οικονομίας και το
1987 θεώρησα ότι η ελαστική πολιτική θα θέσει σε κίνδυνο τα όποια επιτεύγματα του
σταθεροποιητικού προγράμματος (σημείωση: που εφήρμοσε διαδεχόμενος το 1985 τον
Γεράσιμο Αρσένη). Οι εξελίξεις με δικαίωσαν. Είχαμε αύξηση ελλειμμάτων, αύξηση του
πληθωρισμού και ανακοπή του σταθεροποιητικού προγράμματος».

Με αυτή την ξεκάθαρη θέση, ο Κώστας Σημίτης «άδειασε τον Ανδρέα», όπως έγραψε σε
πηχυαίο τίτλο η «Ελευθεροτυπία» (28 Μαϊου 1992) και προσδιόρισε ως έτος κατάρρευσης
της οικονομίας το 1987.

Αλλά, τα διαχρονικά στατιστικά στοιχεία, οι δηλώσεις αρμοδίων και οι επισημάνσεις ειδικών
καταδεικνύουν ότι η ελληνική οικονομία άρχισε να καταρρέει από το 1980 – 1981, όταν η
τότε κυβέρνηση Γεωργίου Ράλλη, αντί να προετοιμάσει την Ελλάδα για την έναρξη της
συμμετοχής της ως ισότιμου μέλους της (τότε) ΕΟΚ, παρασύρθηκε από τη λογική των
παροχών προς πάντα αιτούντα του σοσιαλιστή Ανδρέα Παπανδρέου, που κάλπαζε προς
την εξουσία. Στη συνέχεια, η νέα κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, που προέκυψε από τις εκλογές του
Οκτωβρίου 1981, ενώ παρέλαβε, όπως κατήγγελλε, «καμένη γη», προχώρησε, με την
αλόγιστη επεκτατική πολιτική, στη λεηλασία και του υπόλοιπου δημόσιου χρήματος που
είχε απομείνει στα δημόσια ταμεία. Πάντως, αυτό που πρέπει για την ιστορία να
υπογραμμισθεί είναι ότι το 1981 η κυβέρνηση Ράλλη παρέδωσε στο ΠΑΣΟΚ μια οικονομία,
η οποία, παρά τα προβλήματά της από τις αλλεπάλληλες ενεργειακές κρίσεις και τις
προεκλογικές παροχές, πληρούσε από τότε όλα σχεδόν τα κριτήρια του Μάαστριχτ (αν
υπήρχαν τότε) και θα εντασσόταν με το σπαθί της στην Οικονομική και Νομισματική
Ένωση (αν υπήρχε)!

Το αμαρτωλό παρελθόν και το άτολμο παρόν

Σε μια στιγμή αφοπλιστικής ειλικρίνειας ο Θεόδωρος Πάγκαλος είχε δηλώσει ότι «η
οικονομική διαχείριση του Ανδρέα Παπανδρέου ήταν από ουδέτερη έως καταστροφική για
τη χώρα» και ότι «μόνο τα τελευταία χρόνια κατάλαβε την ανάγκη εξυγίανσης της
οικονομίας». Η δήλωση αυτή αποτελεί ουρανομήκη ομολογία για την ολοκλήρωση της
καταστροφής στην οικονομία από τις κυβερνήσεις της «Αλλαγής» κατά την περίοδο κυρίως
μετά το 1982. Οι δηλώσεις αυτές έρχονται να προστεθούν σε παλαιότερες διαπιστώσεις
(το 1995) του πρώην υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Χριστοδουλάκη για το
«μακροοικονομικό λαϊκισμό» της περιόδου 1975 – 1994 και τις σχετικές επισημάνσεις σε
συνέντευξή του στον «Οικονομικό Ταχυδρόμο» (τεύχος 7 Ιουλίου 2001) του πρώην
υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιάννου Παπαντωνίου, όπου χαρακτήρισε



«αμαρτωλό το παρελθόν» και μίλησε για «αποτυχία στο δημόσιο τομέα». Επίσης, ο ίδιος ο
κ. Παπαντωνίου τον Σεπτέμβριο του 2001 υπογράμμισε σε σχετικές δηλώσεις ότι «δεν
πρέπει η χώρα μας να επιστρέψει στο κακό αυτό παρελθόν των ελλειμμάτων, του υψηλού
πληθωρισμού και της οικονομικής στασιμότητας» της «καμένης» αυτής περιόδου.

Πραγματικά, η εξέλιξη βασικών οικονομικών μεγεθών κατά την περίοδο 1974 – 1994 είναι
απογοητευτική και σημαδεύθηκε από μέτρα, παραλείψεις και προσπάθειες που θυμίζουν
τον δυστυχή εκείνο Σίσυφο.

Πιστή εφαρμογή του Προγράμματος Σταθερότητας

Καταφέραμε, λοιπόν, σε μιαν εικοσιπενταετία, δηλαδή μετά το 1982, να αποκλίνει η χώρα
από την Ευρώπη κατά δέκα ή είκοσι ή … ογδόντα έτη από την Ευρώπη. Έτσι, αν δεν
επιβαλλόταν θα έπρεπε να εφευρίσκαμε ένα ρηξικέλευθο πρόγραμμα σταθεροποίησης και
εξυγίανσης της οικονομίας. Η αποτυχία του πρώτου Προγράμματος Σταθερότητας και
Ανάπτυξης 2000 – 2004 ήταν οικτρή. Για το λόγο αυτό καταρτίσθηκαν νέα
«επικαιροποιημένα», χωρίς όμως να καταβληθεί καμία προσπάθεια να υλοποιηθούν οι,
έστω χαλαρότεροι, στόχοι τους. Το κωμικοτραγικό αυτό έργο τό ΄χομε δει ή, καλύτερα,
τό΄χομε «διδαχθεί» πολλές φορές. Μόλις δυσκολεύουν κάπως τα πράγματα και πιέζουν
ασφυκτικά οι πολιτικές σκοπιμότητες, εμφανίζονται μερικοί ευαίσθητοι και ευαγγελίζονται
χαλάρωση της οικονομικής πολιτικής ή αναθεωρήσεις αναγκαία σκληρών οικονομικών
προγραμμάτων, τα οποία μάλιστα έχουν κατατεθεί μετά ύμνων και περισσής αισιοδοξίας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αναφέρομε από το πρόσφατο παρελθόν τα περιβόητα
κριτήρια του Μάαστριχτ και τον αρκετά γκρίζο ορίζοντα του 2000, όταν η χώρα μας
εκαλείτο να επιτύχει τον εθνικό στόχο της ένταξής της στη ζώνη του ευρώ.

Όμως, καθώς δυσκόλευαν συνεχώς τα πράγματα, η απάντηση εχεφρόνων και συνετών
διαχειριστών της ελληνικής οικονομίας θα έπρεπε να ήταν η ίδια: κι αν ακόμη δεν υπήρχε
το Σύμφωνο Σταθερότητας θα έπρεπε η Ελλάδα να το επινοούσε, για πολλούς και
αναγκαία πιεστικούς λόγους.

• Πρώτον, ο λόγος του δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ της Ελλάδος υπερέβαινε το 100%%,
ενώ σε όλες τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με εξαίρεση το Βέλγιο και την
Ιταλία, ήδη βρίσκεται κάτω από το όριο του του 60% του Μάαστριχτ (για τη χώρα μας το
ποσοστό αυτό προβλέπεται να επιτευχθεί, υπό άκρως ευοίωνες προϋποθέσεις, μετά το…
2015, αφού το νέο «επικαιροποιημένο» πρόγραμμα σταθερότητας πρόβλεπε συρρίκνωση
στο 84% το 2008!)

• Δεύτερον, η χώρα μας είχε το χαμηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση (69,7% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης!), ενώ το πιο αισιόδοξο σενάριο
πρόβλεπε πραγματική σύγκλιση εντός της προσεχούς δεκαετίας και το απαισιόδοξο (και
ίσως ρεαλιστικό) εντός εικοσαετίας ή ογδοηκονταετίας! Υπενθυμίζεται ότι το πρώτο
ελληνικό Πρόγραμμα Σταθερότητας, το οποίο επικαιροποιήθηκε, προέβλεπε μέσο ρυθμό
ανάπτυξης 5,3% στην περίοδο 2001 – 2004, υποχώρηση του ποσοστού ανεργίας στο
7,5% και μείωση του δημόσιου χρέους σε σχέση με το ΑΕΠ στο 84% μέχρι του τέλους της
περιόδου (2004). Αλλά, ενώ, όπως προέκυπτε από συγκεκριμένους υπολογισμούς της
Τράπεζας της Ελλάδος, για να επιτευχθεί η πραγματική σύγκλιση σε εύλογο χρονικό
ορίζοντα (δηλαδή δεκαετίας) απαιτούνταν ακόμη υψηλότεροι ρυθμοί ανάπτυξης, ήδη το



νέο επικαιροποιημένο πρόγραμμα σταθερότητας προβλέπει σαφώς χαμηλότερους
ρυθμούς αύξησης του ΑΕΠ (γύρω στο 4%!)

• Τρίτον, σε όλες σχεδόν οι εκθέσεις για την ανταγωνιστικότητα, η Ελλάδα κατατάσσεται
στην τελευταία θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

• Τέταρτον, η ελληνική παραγωγικότητα, μετρούμενη με βάση το ΑΕΠ ανά ώρα εργασίας
(αυτός είναι ο ορθότερος ορισμός από εκείνο που μετράει την παραγωγικότητα με βάση το
ΑΕΠ ανά απασχολούμενο) αντιπροσώπευε το 62% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

• Πέμπτον, στη χώρα μας, όπως προκύπτει από τα στοιχεία για την εξέλιξη του
πληθωρισμού, δεν είχε επιτευχθεί ποτέ σχεδόν η αναγκαία σταθερότητα των τιμών, η
οποία μαζί με την ταχύρρυθμη ανάπτυξη και την ολοκλήρωση της δημοσιονομικής
εξυγίανσης, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την αύξηση των πραγματικών
εισοδημάτων των εργαζομένων.

Όλα αυτά σημαίνουν ότι πρέπει να ενταθούν ακόμη περισσότερο οι προσπάθειες για την
πραγματική σύγκλιση. Γιατί αυτός είναι πια ο μέγιστος εθνικός στόχος. Οι άλλοι Ευρωπαίοι
είναι ήδη πολύ μπροστά. Το πρόβλημα τό΄χουν οι Έλληνες. Μόνον έτσι δεν θα υπάρχουν
σισύφειες παλινδρομήσεις στην οικονομία, της οποίας θύματα ήταν πάντα οι εργαζόμενοι,
που έβλεπαν το πραγματικό εισόδημά τους να μειώνεται, όταν των Ευρωπαίων αυξανόταν.



We hope you enjoyed the preview.

More details or orders at

http://StergiouShop.com

http://stergioushop.com

	Table of Contents
	Οι Άχρηστοι
	Copyright
	Αντί Εισαγωγής
	Κεφάλαιο 1: Αναδρομές στη ζοφερή πραγματικότητα
	Κεφάλαιο 2: Περαιτέρω επιδείνωση από την οικονομική κρίση μετά τις εκλογές του 2007
	Κεφάλαιο 3: Προεκλογικός λαϊκισμός και μετεκλογική απογύμνωσή του από αντίθετα μέτρα!
	Κεφάλαιο 4: Ντοκουμέντα κομματικής αναξιοπιστίας λίγο πριν από τις εκλογές του 2009
	Κεφάλαιο 5: Είπαν προεκλογικά και ξείπαν αμέσως μετά τις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 2009
	Κεφάλαιο 6: Να μην ξεχνάμε και την προεκλογική «φιλολαϊκή» πολιτική του ΠΑΣΟΚ!
	Κεφάλαιο 7: Εχουμε μία κυβέρνηση που δεν γνωρίζει … οικονομικά!
	Κεφάλαιο 8: Υποτιμήθηκε μιαν ακόμα φορά η νοημοσύνη του ελληνικού λαού
	Αντί Επιλόγου
	Παράρτημα 1
	Παράρτημα 2
	Παράρτημα 3
	Παράρτημα 4
	Παράρτημα 5
	Παράρτημα 6
	Παράρτημα 7
	Πίνακες
	Βιογραφικό: Ποιός είναι ο Δημήτρης Στεργίου
	Προηγούμενα βιβλία του συγγραφέα



