
O N. Χριοτοδουήάκηςρίχνει το γάντι προς την κυβέρνηση, προτείνοντας ουγκρότηΰη επιτροπής με συμμετοχή της Τ.τ.Ε.

Διακομματική διέΣοδος από επιτήρηση
Εξοπλισμοί και ΟΝΕ
0 Ν. Χριστοδουλόκης, στη συζήτηση 
που είχαμε μαζί του, αποκαλύπτει 
την «αφετηρία» της δημιουργίας 
των πρόσφατων (από το 1997 και 
μετά) αμυντικών δαπανών της 
χώρας, οι οποίες εξακολουθούν και 
θα εξακολουθήσουν επί μακράν να 
ταλανίζουν την οικονομία. Εγιναν 
μάλιστα και αιτία να υπαχθούμε σε 
«κοινοτική επιτήρηση» και να 
δοκιμαστούν έτσι, ή και να 
κατεδαφιστούν, κεκτημένα των 
εργαζομένων.
0 υπουργός Οικονομίας της 
τελευταίος κυβέρνησης Σημίτη και 
υφυπουργός, προηγουμένως, στο 
Γενικά Λογιστήριο, επισημαίνει άτι 
γνώμονας της αγοράς του Αιώνα 
ήταν η αμυντική ενίσχυση της 
χώρας, που είχε δύο στόχους: 
Πρώτον, να οδηγηθούμε ως χώρα 
ισχυροί εξοπλιστικύ στης συζητήσεις 
με την Τουρκία στο Ελσίνκι, ώστε να 
διαπραγματευθούμε μαζί τους από 
ισχυρή θέση. Και δεύτερον, να 
δείξουμε στους εταίρους μας τον 
καθαρά ευρωπαϊκά μας 
προσανατολισμό, με αγορές 
ευρωπαϊκών οπλικών συστημάτων, 
έτσι ώστε να οδηγηθούμε με 
απόφαση των εταίρων μας στην 
ΟΝΕ. Επρύκειτο ουσιαστικά (και 
αυτά δεν το λέει σε καμία 
περίπτωση ο κ. Χριστοδουλόκης) για 
άλλη μια εκδήλωση της μεγάλης και 
αέναης οικονομικής και 
διπλωματικής διαπραγμάτευσης των 
χωρών-μελών μεταξύ τους, που 
είναι η Ε.Ε. Η Ελλάδα εξεπλήρωσε 
τα κριτήρια του Μάαστριχτ, 
εξεδήλωσε και τον ευρωπαϊκά 
προσανοτολισμά της με ογορές 
ευρωπαϊκών όπλων και έγινε μέλος 
της ζώνης του ευρώ και, παράλληλα, 
ισχυρή και αμυντικά και με ισχυρούς 
συμμάχους προσήλθε στις 
διαπραγματεύσεις του Ελσίνκι και 
πέτυχε την ένταξη της Κύπρου 
στην Ε.Ε.

Των Κ. ΤΣΟΥΠΑΡΟΠΟΥΛΟΥ - 
ΣΠ , ΣΤΑΜΟΥ

«Η κυβέρνηοπ έχει 
μοναδική ευκαιρία να 
βγάήει την ΕΜ άδα από 
ιην επιιήρηοηιης 
Ευρωπαϊκής Ενωοης».

Τ η διέξοδο για την ανταλλαγή από 
τον βραχνά των υπερβολικών δη
μοσιονομικών ελλειμμάτων (πάνω 

από 3% του ΑΕΠ) και της επιτήρησης α
νοίγει, κατά τον Ν. Χριστοδουλάκη, η α
πόφαση της Ευρωπαϊκής Στατιστικής 
Υπηρεσίας για την εγγραφή των αμυντι
κών δαπανών.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και πρώην 
υπουργός Οικονομίας, με δηλώσεις του 
στην «Ε» προτείνει την αξιοποίηση της 
απόφασης αυτής και τη διόρθωση της 
«απογραφής» αμέσως από διακομματική 
επιτροπή, με συμμετοχή και της Τραπέ- 
ζης της Ελλάδος. Ετσι, θα καταστεί δυ
νατή η  ενίσχυση των λαϊκών εισοδημά
των και των συντάξεων, που σήμερα πε
ρικόπτονται στο όνομα της δημοσιονομι
κής προσαρμογής.

Αν δεν αδράξει την ευκαιρία η κυβέρ
νηση, τονίζει ο κ. Χριστοδουλόκης, θα 
σημαίνει ότι ο σχεδιασμός και η εφαρ
μογή της πολιτικής της «δημοσιονομι
κής απογραφής» δεν απέβλεπε μόνο στη 
δυοφήμηση του ΠΑΣΟΚ, αλλά και στην 
αθέτηση των προεκλογικών υποσχέσε- 
ών της.

Προβληματική εγγραφή
«Η εγγραφή των αμυντικών δαπανών 

στους προϋπολογισμούς ήταν προβλημα
τική. Μέχρι το 1997 - 98, τα δάνεια για 
τήν υλοποίηση των εξοπλιστικών προ
γραμμάτων συνάπτονταν από το υπουρ
γείο Αμυνας. Τότε έγινε αναθεώρηση 
και τον δανεισμό πραγματοποιούσε πλέ
ον το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. 

. Οσο για τη λογιστική απεικόνιση των 
δανείων, το 1999 σε κυβερνητική σύσκε

Νίκος Χριστοδουλόκης Τα ποσά σε εκατομμύρια ευρώ

Φλωρίδης: Φορτώνουν δαπάνες 8 ,6  δ ια  στο ΠΑΣΟΚ

Σο β α ρό  π λήγμα δέχοντα ι οι κ υ β ερ ν η τικ ές  δηλώ σ εις  ότι τ ο  Π Α ΣΟ Κ  δεν  
εν έγ ρ α ψ ε σ το υ ς  π ροϋπ ολογισ μούς το υ  καμία αμυντική  δαπάνη και τ ις  

«παρέπεμπε» να εγ γ ρ α φ ο ύ ν  σε μ ελλ ο ν τικο ύ ς  π ροϋπ ολογισ μούς. Τ ο  πλήγμα 
επ ιφ έρ ο υ ν  σ το ιχεία  που παρουσίασε ο έ κ τ ω ν  σ υντονισ τώ ν το υ  ΠΑΣΟ Κ, Γ. 
Φ λω ρίδης, σ τη σ υνεδρίασ η το υ  σ υντονισ τικού κο μμα τικού  σ υμβουλίου  για τη ν  
ο ικονομία . Από τα  σ το ιχεία  α υ τό  (εν εχε ίρ ισ ε και το ν  δημοσ ιονομ ικό  πίνακα) 
προκύπτει ότι σ το  έλ λε ιμ μ α  τω ν  π ροϋπ ολογισ μώ ν τ η ς  επ τα ετ ία ς  1997-2003 
εν εγ ρ ά φ η σ α ν  τελ ικ ά  α μ υ ντικές  δα π ά νες ύψ ους 6,6 δισ. ευ ρώ . Απλώ ς, η 
ανατροπ ή τ η ς  μ εθ ό δ ο υ  κα τα γρ α φ ή ς  το υ  ΠΑΣΟΚ, που π ρ α γμ α τοπ οίη σ ε η 
κυβέρνησ η τ η ς  Ν.Δ. διά τ η ς  απ ογρα φ ής, π ροσ έθεσ ε σ το  έλ λε ιμ μ α  8,6 δισ. 
ευ ρώ . Οι κ.κ. Κ αρα μα νλή ς και Α λογο σ κού φ ης, α ν έφ ερ ε  ο  κ. Φ λω ρίδης, 
απ οκρύπ τουν ότι οι π α ραλαβές, το υ  α μυντικού  εξοπ λ ισ μού , που είχαν  
π α ρα γγελθεί τα  π ρ οηγού μενα  χρόνια, θα συνεχίζοντα ι το υ λά χ ισ το ν  μέχρ ι 2010. 
Μ ε τ ο  κόλπ ο τ η ς  α π ογρα φ ής, κ α τέ λ η ξε  ο  κ. Φ λω ρίδης, η κυ βέρνησ η  τ η ς  Ν.Δ. 
μ ε τ έ φ ε ρ ε  τ ις  δα π ά νες τω ν  8,6 δισ. ευ ρ ώ  από τη ν  π ερ ίοδο 2003-2010 σ την 
π ερ ίοδο  δ ια κυβ έρνησ ης το υ  ΠΑΣΟΚ.

ψη, στην οποία μετείχε και ο τότε διοι
κητής της Τραπέζης της Ελλάδος (σήμε
ρα υποδιοικητής της Ευρωπαϊκής Κε
ντρικής Τράπεζας) Λουκάς Παπαδήμος, 
αποφασίοτηκε να εγγράφονται αμέσως 
στο δημόσιο χρέος και ακολούθως να εγ- 
γράφονται σταδιακά στο έλλειμμα κατά 
το χρόνο τηςι λειτουργικής παραλαβής 
του εξοπλισμού.

Υπογραμμίζεται ότι το 1999 ήταν ο 
χρόνος που κρινόίαν η ελληνική οικο
νομία για την ένταξή της στο ευρώ. Με 
τη μέθοδό,εγγραφής των αμυντικών δα
νείων που υιοθετήθηκε, κατέστη δυνατή 
και η επίτευξη ίων στόχων για την έντα
ξη στην ΟΝΕ και η προώθηση ταυτό
χρονα του Ενιαίου Μακροχρόνιου Προ
γράμματος Αμυντικών Εξοπλισμών 
(ΕΜΠΑΕ). Το πρόγραμμα αυτό, κατά 
την κυβερνητική πολιτική, ήταν απα
ραίτητο για να αποκτήσει η χώρα απο
τρεπτική δύναμη και να ενισχυθεί στη 
Σύνοδο του Ελσίνκι.

Εάν εχρησιμοποιείτο η μέθοδος της 
εμφάνισης των αμυντικών δαπανών στο 
έλλειμμα κατά τον χρόνο παραγγελίας 
του εξοπλισμού, τότε είτε δεν θα έμπαι
νε η Ελλάδα στην ΟΝΕ είτε θα ήταν σε 
πιο αδύναμη θέση στο Ελσίνκι.

Την ίδια μέθοδο με την Ελλάδα, δη
λαδή. την εγγραφή του αμυντικών δαπα
νών στο έλλειμμα κατά ιην υπογραφή 
παραλαβής του εξοπλισμού, ακολου
θούν και η  Ιταλία, η  Γαλλία, η Ισπανία 
κ.ά. χώρες της Ε.Ε., με υψηλές σχετικές 
δαπάνες. Αλλες χώρες ακολουθούν τη 
μέθοδο της εγγραφής κατά την παραγ
γελία.

Το 2003 συσσωρεύονται πλέον στη 
Eurostat αρκετά προβλήματα εγγραφής 
των αμυντικών δαπανών. Η Ιταλία θέλει 
να προωθήσει το λίζινγκ στους εξοπλι
σμούς, ενώ η Γαλλία πρότεινε στο Συμ
βούλιο Υπουργών Αμυνας να μην εγ- 
γράφονται οΓ αμυντικές δαπάνες, ούτε 
στο χρέος ούτε στο έλλειμμα (να μην υ
πολογίζονται για την τήρηση του Συμ
φώνου Σταθερότητας). Το 2003 λοιπόν η 
Eurostat συνέστησε Επιτροπή Εμπειρο
γνωμόνων για το θέμα αυτό. Στο μεταξύ,

όλες οι παραγγελίες της Ελλάδας εγ- 
γράφονται στο χρέος.

Η κυβέρνηση της Ν.Δ. γνώριζε την ύ
παρξη της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων 
και τον προβληματισμό της. θ α  μπορού
σε να περιμένει την απόφασή της και με
τά να χειριστεί το θέμα των αμυντικών 
δαπανών. Βιαζόταν όμως να δημιουργή
σει τετελεσμένα, για να αποφύγει ιην 
εκπλήρωση ίων υποσχέσεών της.

Οι επιβαρύνσεις που θα προέκυπιαν 
από άλλα κονδύλια και από διορθωτικές 
παρεμβάσεις κατά την απογραφή θα ή
ταν μικρές και το έλλειμμα δεν θα υπε-

ρέΒαινε το 3%, γεγονός που είχε συνέ
πεια να μπει η  ελληνική οικονομία σε 
καθεστώς επιτήρησης. Μάλιστα, η κυ
βέρνηση «έκλεισε τα αυτιά» της στον -α 
ντιπρόεδρο πλέον της ΕΚΤ- Λουκά Πα- 
παδήμο, που το 2004 δήλωσε ότι η μόνη 
σωστή μέθοδος εγγραφής των αμυντι
κών δαπανών ήταν κατά την παραλαβή. 
Αυτή τη μέθοδο ακριβώς υιοθέτησε τώ
ρα, ως τη μόνη σωστή, και η Eurostat.

Η απόφαση αυτή δίνει τη δυνατότητα 
στην κυβέρνηση να την εφαρμόσει ανα
δρομικά και να βγει η ελληνική οικο
νομία από το καθεστώς επιτήρησης.


