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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ; ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΖΗΤΕΙ Η EUROSTAT

Υπό αμφισβήτηση και η «άσπρη τρύπα»

19 Μ ΑΡΤ ΙΟ Υ  2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΝ ΛΕΕΙ ολόκληρη την αλήθεια ο 
υπουργός Οικονομίας Γ. Αλογοσκού- 
φης για το Πρόγραμμα Σταθερότητας 
και τη «γνώμη» που εξέφρασαν γ ί αυ
τό το EC0F1N και η Κομισιόν.

Το Συμβούλιο Υπουργών Οικονο
μίας, αν και έδωσε σχετικά εύκολα το 
«πράσινο φως» για το Πρόγραμμα 

Σταθερότητας της Ελλάδας, συνέδεσε 
την αποδοχή του με κάποιες «υποση
μειώσεις», οι οποίες ενδέχεται -σ ύμ 
φωνα με εκτιμήσεις παραγόντων της 
Eurostat- να αποδειχθούν εξαιρετι
κά επώδυνες για τους έλληνες φορο

λογούμενους το 2006.
Η εξέλιξη αυτή έχει να κάνει με το 

γεγονός ότι η Eurostat όχι μόνο αμ
φισβητεί το μέγεθος της «άσπρης 
τρύπας», δηλαδή του συνόλου των 
ταμειακών ετήσιων πλεονασμάτων

των ασφαλιστικών οργανισμών με τα 

οποία μειώνεται ισόποσα το έλλειμμα, 
αλλά ετοιμάζει και πρόταση υποχρε
ωτικού κανονισμού για το πώς αυτή 
θα υπολογίζεται...

Τόσο ο υπουργός όσο και ο γεν. 
γραμμ. της ΕΣΥΕ κ. Κοντοπυράκης ε
νημερώθηκαν σχετικά στις Βρυξέλ
λες. Εμαθαν επίσης ότι τον Μάιο που 
θα έρθει και πάλι στην Αθήνα η 
Eurostat για να εξετάσει το μέγεθος 

της «άσπρης τρύπας», δεν πρόκειται 
να το «εγκρίνει».

Αντίθετα, θα φτήσει, σύμφωνα με 

πληροφορίες της «Οικονομίας», να 
δοθούν στοιχεία τα οποία θα στηρίζο
νται σε ελεγμένους ισολογισμούς, οι 
οποίοι βέβαια στην πλειονότητα των 
οργανισμών είναι... ανύπαρκτοι.

Αυτό σημαίνει ότι τα ελλείμματα του 
2 0 0 5  και του 2 0 0 6  θα παραμείνουν 
σε εκκρεμμότητα γεγονός που με την 
σειρά του θα καθορίσει το αν θα πά- 
ψει ή όχι η επιτήρηση από την Κομι

σιόν για το υπερβολικό έλλειμμα.
Τα στοιχεία άλλωστε που κατέθεσε

η ΕΣΥΕ στη Eurostat ως απολογιστι

κά του πλεονάσματος των ασφαλιστι
κών οργανισμών και με τα οποία έχει 
υπολογισθεί η «άσπρη τρύπα», έχουν 
προέλθει από τις απαντήσεις των δι

οικήσεων των Οργανισμών σε ένα... 

ερωτηματολόγιο της ΕΣΥΕ και όχι α
πό πραγματικά στοιχεία.

«Η ελληνική κυβέρνηση έχει δηλώ
σει ότι επιζητεί τη διαφάνεια, γι’ αυτό 

και εμείς θα τη βοηθήσουμε να την ε
φαρμόσει μέχρι τέλους...», δήλωσε 
στην «Οικονομία» στέλεχος της Euro-
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stat με σκωπτική διάθεση, καθώς στη 
Eurostat δεν φαίνεται να ξεχνούν το 
πρόβλημα αξιοπιστίας που απέκτησαν 

μετά την «απογραφική πρωτοβουλία» 

της Ελλάδας.
Η θέση του Γ. Αλογοσκούφη έγινε 

περισσότερο δύσκολη από την πρό
ταση-πρόκληση του πρώην υπουρ

γού Οικονομίας Ν. Χριστοδυλάκη να 
εφαρμόσει έστω και τώρα η κυβέρ
νηση τον κανονισμό της Eurostat και 
ν' απαλλάξει την οικονομία από την ε

πιτήρηση, αφού το έλλειμμα ξαναπέ

φτει κάτω από το 3 %  του ΑΕΠ.
Η απάντηση βέβαια ήταν αρνητική 

αλλά αυτό δεν απαλλάσσο τον υπουρ
γό από τις συνέπειες της κοινοτικής ε

πιτήρησης που συνεχίζεται και απειλεί 
άμεσα τη δυνατότητα της Ν.Δ. για υπο
σχέσεις ενόψει εκλογών... Γ. Αγγ.

ΜΕ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΘΑ ΕΙΧΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ 3%

0 φαύλος κύκλος της απογραφής
Του Γ. ΑΓΓΕΛΗ

Προφητική τελικά απο
δείχθηκε για την ελ
ληνική κυβέρνηση η 

έμμεση προειδοποίηση του 
Συμβουλίου Υπουργών Οι
κονομίας (ECOFIN) από το 
2004, «να μην εμπλέκεται η 
οικονομική πολιτική με τον 
εκλογικό κύκλο...».

Η επιλογή της κυβέρνη
σης της Ν.Δ. να εμπλέκει 
στην εγχώρια πολιτική δια
μάχη με το ΠΑΣΟΚ την κοι
νοτική γραφειοκρατία, χρη
σιμοποιώντας σαν εργαλείο 
την «απογραφή», οδήγησε 
τελικά σε ένα αποτέλεσμα 
που -παρά τους πανηγυρι
σμούς του πρωθυπουργού- η 
Eurostat ανατρέπει και ό
πως φαίνεται οδηγεί σε πλή
ρη ενταφιασμό το σκεπτικό 
της «απογραφής».

Η ελληνική οικονομία στο 
μεταξύ -μοναδικό κατ πρω
τοφανές παράδειγμα μεταξύ 
των χωρών της ευρωζώνης- 
κατέληξε «οικεία βουλήοει» 
υπό κοινοτική επιτήρηση...

Με τους ισχύοντες κοινοτι
κούς κανόνες, η χώρα θα 
μπορούσε να κινείται «ελεύ
θερη» από κοινοτικούς πε
ριορισμούς που έχουν να κά
νουν με το υπερβολικό έλ
λειμμα και να δεσμεύεται 
μόνο από το πρόβλημα του 
τεράστιου χρέους.

Αντ’ αυτού, η Ελλάδα, με
τά τις δύο αναθεωρήσεις των 
δημοσιονομικών στοιχείων * 
από την κυβέρνηση της Ν.Δ. 
το 2004, βρίσκεται υπό κοι
νοτική ομηρία. Αυτό έγινε 
κάνοντας ακριβώς το αντίθε
το από ό,τι συνιοτά ως κανό
να η Eurostat σήμερα για α
μυντικές δαπάνες.

Οπως αποδεικνύεται από

την απλή αφαίρεση των αμυ
ντικών δαπανών κατά τα έτη 
2000-2003 από το αναθεωρη
μένο έλλειμμα (αυτό που συ- 
ντστά να γίνετατ σήμερα η 
Eurostat), η ελληνική οικο
νομία θα βρισκόταν απολύτως 
«νόμιμη» με ελλείμματα από 
2,2% έως και 3% του ΑΕΠ:
■ Αν από το αναθεωρημένο 
έλλειμμα του 4,1% του ΑΕΠ 
το 2000 αφαιρεθούν (όπως 
συνιοτά ο κανονισμός ESA 
95 που ζητά η Eurostat) οτ 
εξοπλιοτικές δαπάνες ύψους 
1,9% του ΑΕΠ, που προστέ
θηκαν αναδρομτκά, τότε το 
έλλειμμα «πέφτει» στο 2,2% 
του ΑΕΠ.

Στο 2,5%

■ Από την ανάλογη αφαίρε
ση εξοπλιστικών δαπανών ύ
ψους 1,2% του ΑΕΠ στο έλ
λειμμα του 2001 (που είχε αυ
ξηθεί στο 3,7% του ΑΕΠ με 
την αναθεώρηση) προκύπτει 
έλλειμμα 2,5% του ΑΕΠ.
■ Το αναθεωρημένο έλλειμ
μα του 2002 έφτασε το 3,7%

του ΑΕΠ, αλλά αν αφαιρε- 
θούν οτ εξοπλιοτικές δαπά
νες ύψους 1,7% του ΑΕΠ, 
τότε πέφτει στο 2% του ΑΕΠ. 
■ Με το 2003, η εικόνα είναι 
κάπως πτο περίπλοκη. Από 
το αναθεωρημένο έλλειμμα 
του 4,6% αν αφαιρεθούν κον
δύλια γτα την άμυνα ύψους 
0,7% του ΑΕΠ, προκύπτει 
έλλειμμα 3,9% του ΑΕΠ. Σ’ 
αυτό όμως πρέπει να συνυ
πολογιστεί ένα άλλο ποσό ύ

ψους 0,9% του ΑΕΠ που 
προκύπτει από μεταφορά α
πό την κυβέρνηση της Ν.Δ. 
βεβαιωμένων εσόδων (από 
τον ΦΠΑ) του 2003, στο 2004 
(επειδή εισπράχθηκαν καθυ
στερημένα). Το έλλειμμα θα 
έπεφτε ακόμα περισσότερο, 
στο 2,6% του ΑΕΠ, αν δεν εί
χαν αφαιρεθεί από τα έσοδα 
του 2003, ποσά ύψους 0,4% 
του ΑΕΠ από το ΚΠΣ, για τα 
οποία οι αιτήσεις είχαν γίνει

το 2003 αλλά «μπήκαν» στο 
ταμείο το 2004.

Συνολικά δηλαδή καταχω
ρίστηκε αναδρομικά στα έτη 
2000-2004 ένα ποσό ύψους 
6% του ΑΕΠ από εξοπλιοτι- 
κές δαπάνες, με τη δικαιολο
γία ότι ο κανονισμός ESA 95 
δεν μπορεί να εφαρμοστεί 
γιατί λόγω εθνικού απορρή
του, δεν είναι διαθέσιμες οι 
ημερομηνίες παραλαβής των 
οπλικών συστημάτων και έ

τσι η αξιολόγηση της σχετι
κής δαπάνης...

Δεν είναι όμως μόνο αυτά 
που άλλαξαν τη δημοσιονο
μική εικόνα. Σημαντικό ρόλο 
στην διαμόρφωση του ύψους 
των ελλειμμάτων έπαιξε η 
«άσπρη τρύπα», δηλαδή το ε
τήσιο ταμειακό πλεόνασμα 
των ασφαλιστικών οργανι
σμών που αφαιρείται λογι
στικά από το έλλειμμα και έ
τσι αυτό μειώνεται ισόποσα.

Η «άσπρη τρύπα»

Το μέγεθος αυτό αυξομει- 
ώθηκε ανάλογα με τις τρέ
χουσες ανάγκες και τώρα η 
E urostat προειδοποιεί την 
κυβέρνηση πως ό,τι έκανε 
με τις αμυντικές δαπάνες θα 
κάνει και με την «άσπρη τρύ
πα». Αυτό σημαίνει ότι η 
E urostat τους επόμενους 
μήνες θα ορίσει κανονισμό 
για το πώς θα προσδιορίζο
νται τα τρέχοντα ετήσια τα
μειακά πλεονάσματα των α
σφαλιστικών ταμείων και η 
πραγματική αξία της περιου
σίας τους.

Ετσι όμως θα διακοπεί ο
ριστικά -όπως και με τις α
μυντικές δαπάνες- η κατά τη 
βούληση της εκάστοτε κυ
βέρνησης αύξηση ή μείωσή 
τους και η αντίστοιχη επί
δραση στο έλλειμμα.

Η Κομισιόν επισημαίνει 
πάντως στην Ελλάδα ότι οι 
«πηγές» που παράγουν τα 
δημόσια ελλείμματα εξακο
λουθούν να είναι παρούσες, 
ακόμα και μετά την «απογρα- 
φή». Για τον λόγο αυτό ενώ έ
δωσαν «πράσινο φως» για το 
2005 και 2006, προειδοποιούν 
ότι η ελληνική οικονομία θα 
έχει πρόβλημα το 2007. Κά
πως έτσι όμως είχε συμβεί 
και με την Πορτογαλία...

Τι έκρυψε ο Γιώργος Αλογοσκούφης
ΕΝΑ ΑΠΟ τα μυστικά που «κρύβει» 
ο υπουργός Οικονομίας είναι ότι το υ
πουργείο Οικονομίας εδώ και έναν 
χρόνο ήταν σε γνώση και συμμετείχε 
σε κοινοτικό επίπεδο στη διαμόρφω
ση του κανονισμού της Eurostat ESA 
95 για τις αλλαγές στον τρόπο κατα
γραφής των αμυντικών δαπανών.

Συμμετείχε μάλιστα ενεργά στη συ
ζήτηση για τη διαμόρφωσή της με εκ
προσώπους του υπουργείου Οικονο
μίας και της ΕΣΥΕ.

Συγκεκριμένα στην ομάδα (Task 
Force) των 50 εκπροσώπων που δού
λεψαν στις Βρυξέλλες για την επιβε

βαίωση του κανονισμού ESA 95, έ
παιρναν τακτικά μέρος δύο Ελληνες 
από την ΕΣΥΕ και ένας από το υπουρ
γείο Οικονομίας.

Ακόμα περισσότερο στην Επιτροπή 
που επεξεργάσθηκε την απόφαση αυ
τή της Task Force, στη CMFP υπό την 
εποπτεία της Eurostat συμμετείχαν η 
Χριστίνα Κίτρινου και ο Νίκος Καμπε- 
ρόγλου.

Το υπουργείο Οικονομίας γνώριζε 
επίσης από τις 3 Φεβρουάριου 2006 
ότι το συγκεκριμένο περιεχόμενο για 
τον ESA 95 είχε εγκριθεί και ήταν θέ
μα χρόνου να ανακοινωθεί η ανατρο-

πή της «απογραφής». Η επιμονή ό
μως του υπουργού στη «λογική» της 
απογραφής έχει και μία δεύτερη σκο
πιμότητα πέραν της πολιτικής.

Επιτρέπει τώρα στον κ. Αλογοσκού- 
φη εφαρμόζοντας την πολιτική ΠΑΣΟΚ 
-που εξακολουθεί να κατηγορεί- νά 
καταγράψει στο απώτερο μέλλον (με
τά το 2010) τις δαπάνες για τα νέα ε- 
ξοηλιστικά προγράμματα που ενέκρι- 
νε το ΚΥΣΕΑ, όπως τα 30 αμερικανι
κά μαχητικά και τα Eurofighter που θα 
ακολουθήσουν, χωρίς να αυξηθούν τα 
ελλείμματα του 2006-2007 και 
2008. Γ. Αγγ.


