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Κάντε τις σωστές ερωτήσεις
	
  

PAUL B. KAZARIAN*
Γιατί αποτελεί ταµπού στην Ελλάδα η συζήτηση για τη µεταρρύθµιση µε τη µεγαλύτερη
σηµασία, δηλαδή η διαφάνεια και η λογοδοσία για τα δηµόσια οικονοµικά; Ο κρατικός τοµέας
αποτελεί σχεδόν το ήµισυ της οικονοµίας. Μέσω φόρων κάθε είδους παρακρατείται περίπου το
µισό του εισοδήµατος. Ωστόσο οι κυβερνώντες απέτυχαν να παρακολουθήσουν την οικονοµική
θέση της χώρας και να δώσουν λογαριασµό για τον τρόπο που χρησιµοποιούνται αυτοί οι
πόροι. Οι εκλεγµένοι αξιωµατούχοι έχουν πολιτική ευθύνη να δρουν προς όφελος του δηµοσίου
συµφέροντος. Παρ’ όλα αυτά, πάρα πολλοί πολιτικοί δεν έκαναν την επιλογή της διαφάνειας και
δεν λογοδότησαν για το πώς χρησιµοποίησαν τους κρατικούς πόρους.
Κάντε τις σωστές ερωτήσεις στον πρωθυπουργό και στους υπουργούς: Γιατί αποτελεί ταµπού η
συζήτηση της πλέον σηµαντικής µεταρρύθµισης; Γιατί δεν αποτελούν τη σηµαντικότερη
µεταρρύθµιση η διαφάνεια και η λογοδοσία σε σχέση µε τα δηµόσια οικονοµικά; Γιατί δεν
εφαρµόζονται τα διεθνή λογιστικά και ελεγκτικά πρότυπα στους λογαριασµούς της κυβέρνησης;
Γιατί δεν φαίνεται η µηνιαία µεταβολή του καθαρού δηµοσίου χρέους; Πώς µπορούµε να
πάρουµε οικονοµικές αποφάσεις που θα καθορίσουν το µέλλον µας όταν δεν γνωρίζουµε πού
ακριβώς βρισκόµαστε σήµερα;
Δείξτε το θάρρος και κάντε τις σωστές ερωτήσεις σε συσκέψεις, σε συνεντεύξεις Τύπου και
µέσω των κοινωνικών δικτύων.
Η Ελλάδα χρειάζεται διαφάνεια και λογοδοσία όσον αφορά τα δηµόσια οικονοµικά, αν επιθυµεί
να οικοδοµήσει πίστη και σιγουριά για τη Δηµοκρατία της. Το 2013 η Ελλάδα είχε δαπάνες
ύψους 80 δισ. ευρώ και περιουσιακά στοιχεία ύψους 91 δισ. ευρώ. Κανείς οργανισµός δεν
γίνεται να διοικηθεί αποδοτικά και δεν γίνεται να αντιµετωπιστεί η διαφθορά χωρίς αξιόπιστα
λογιστικά πρότυπα που στην περίπτωση της Ελλάδας σηµαίνει Ipsas (διεθνή λογιστικά
πρότυπα δηµοσίου τοµέα).
Δεν υπάρχει πιο χτυπητό παράδειγµα αδιαφάνειας και µη λογοδοσίας από το ταµπού να
συζητηθεί µε ποιο τρόπο το 2013 το καθαρό δηµόσιο χρέος της Ελλάδας ήταν 18% του ΑΕΠ και
το κόστος εξυπηρέτησής του ήταν µόλις το ένα τρίτο αυτού της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, της
Ιρλανδίας και της Ιταλίας.
Τώρα η Ελλάδα βρίσκεται εν µέσω µιας από τις µεγαλύτερες µάχες της ως λίκνο της
δηµοκρατίας, τη µάχη για τα πρότυπα Ipsas. Για να κερδίσετε αυτή τη µάχη, µη φοβάστε να
κάνετε τις σωστές ερωτήσεις. Ρωτήστε: Γιατί αποτελεί σήµερα ταµπού η συζήτηση της
σηµαντικότερης µεταρρύθµισης για την Ελλάδα; Η ανταµοιβή είναι η οικοδόµηση πίστης και
σιγουριάς.
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