
II H  Eurostat αποφάνθηκε ότι οι αμυντικές 
| δαπάνες θα πρέπει να υπολογίζονται 

στο έλλειμμα με την παράδοση του 
υλικού και όχι στον χρόνο πληρωμής

■  Η  απόφαση αφήνει εκτεθειμένη τη 
σημερινή κυβέρνηση, η οποία τώρα θα 
πρέπει να επιστρέφει στο σύστημα που 
εφήρμοζαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις

■ Για συνειδητή εΣαπάτηση του λαού 
μιλάει το Π αΣοΚ  και τονίζει τη «βαριά 
πολιτική ευθύνη του οικονομικού 
επιτελείου και του Πρωθυπουργού»

Οχ Bpu&AAes απέρριψαν την «απογραφή»
Η  Eurostat ουσιαστικά δικαίωσε την προηγούμενη κυβέρνηση για το έλλειμμα
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Οι δαπάνε5 που αφορούν τα  εφο
πλιστικά και τα  αμυντικά προ

γράμματα χώραβ-μέλουε τηε ΕΕ θα 
πρέπει να  εγγράφονται στουε εθνι- 
κούε λογαριασμούε τηε (δηλαδή, να  
υπολογίζονται σ το έλλειμμά τηε) άμα 
τη παραδόσει του στρατιωτικού υλι-
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κού και όχι άμα τη πληρωμή ή  τη υπο
γραφή του σχετικού συμβολαίου, απο
φάνθηκε χθεε η Ευρωπαϊκή Στατι
στική Υπηρεσία (Eurostat). Με την 
απόφασή τηs αυτή η Eurostat δικαί
ω σ ε  επί m s oucrias ns κυβερνήσει 
του ΠαΣοΚ οι οποίεε εφήρμοσαν επί 
σειρά ετώ ν αυτή τη λογιστική μέθο
δο, ε νώ  άφησε cos έναν βαθμό εκτε
θειμένη τη σημερινή κυβέρνηση, η 
οποία παράλληλα με το εγχείρημα ms 
δημοσιονομικοί anoYpacpiis αποφά
σ ισε προ διετίαε να  υιοθετήσει τη  λε
γάμενη ταμειακή μέθοδο, δηλαδή την 
εγγραφή αυτών τω ν  δαπανών άμα τη 
πληρωμή και όχι άμα τη παραλαβή 
του στρατιωτικού υλικού.

Στην πράΕη όλα αυτά σημαίνουν ότι 
η Ελλάδα θα πρέπει σταδιακώε να  επι
στρέφει σ το  λογιστικό σύστημα που 
εφήρμοζε επί τω ν  κυβερνήσεων του 
ΠαΣοΚ. Το ίδιο θα πρέπει ναπράΕουν 
και πολλέε άλλε5 χώρεε-μέλη ins ΕΕ -  
Kupicos δε οι δέκα xcbpss που ε ν τά 
χθηκαν στην ΕΕ προ öirtias. Θα πρέ
πει και αυτέ5 να αναθεωρήσουν τα  συ
στήματα τω ν  εθνικών λογαριασμών 
τουε και να  υ ιοθετήσουν αυτό που 
εφήρμοζε η Ελλάδα cos την κυβερνη

τική αλλαγή του 2004. Με τη διαφορά 
ότι, ενώ  οι υπόλοιπεε χώρεε θα πρέπει 
να  προσπαθήσουν να εναρμονισθούν 
προε ηε κοινοτικέε κατευθύ νσειε, η Ελ
λάδα θα πρέπει να αποφασίσει να  επα- 
νεναρμονισθεί, αφού με δική τηε από
φαση βρέθηκε σε κατάσταση δυσαρ- 
μονία5 με την ΕΕ Εν πάση περιπτώσει, 
όμωε, θα πρέπει να  σημειωθεί πω5 ναι 
μεν οι κυβερνήσει του ΠαΣοΚ στη θε
ωρία εφήρμοσαν το  σωστό  σύστημα, 
στην πράΕη όμωε είναι αμφίβολο αν 
το  ακολούθησαν, αφού μάλλον απέ
κρυψαν ορισμένεε δαπάνεε.

Από την άποψη τω ν  δημοσιονομι
κώ ν μ εγεθώ ν τηε χώραε η χθεσινή

απόφαση m s Eurostat δεν αναμένε
ται να  επιφέρει σημαντικέε αλλαγέε. 
Και αυτό διότι αφενόε μεν η αναθεώ
ρηση των λογιστικών συστημάτων των 
κρατών-μελών θα γίνει σταδιακά ώστε 
να μην υπάρΕουν αιφνίδιεε δημοσιο- 
νομικέε ανισορροπίεε, αφετέρου δε 
η Ελλάδα έχει ήδη αναχρονίσει (npos 
το  παρελθόν) σημανπκέε αμυνπκέε 
δαπάνεε. Και αυτό διόπ ετηλέγονταε 
προ διετίαε m  μέθοδο m s καταγρα- 
φή5 τω ν  αμυνηκών δαπανών άμα τη 
πληρωμή tous, ναι μεν χρεώθηκε δα
πάνεε, το  πρακτικό αντίκρισμα τω ν  
οποίων δεν έχει ακόμη εν πολλοίε ολο
κληρωθεί, παράλληλα όμωε ελάφρυ

νε  (εικονικά έσ τω ) τα  σημερινά ελ
λείμματα. Περίπτωση νέα5 αναλογι- 
σηκήε διαδικασίαε δεν τίθεται από κα
νόναν και συνεπώε η χώρα θα εΕακο- 
λουθήσει να  πορεύεται έχονταε σχε- 
τικώε περιορισμένο έλλειμμα σήμερα 
αλλά και m  «ρετσινιά» ότι εισήλθε προ 
ετών λαθραία στο ευρώ.

Σε ό,τι αφορά tous λόγουε που οδή
γησαν m  Eurostat am  χθεσινή από
φαση είναι σε γενικέε γραμμέε οι εΕήε: 
κατ’ αρχάε η  Eurostat, υπογραμμίζο- 
vuas όπ όλα τα  κράτη-μέλη θα πρέπει 
πλέον να  εφαρμόζουν ns ίδιεε λογι- 
σηκ έε μεθόδου5, επισημαίνει όη  η 
υλοποίηση τω ν συμβολαίων που αφο

ρούν τον  αμυντικό τομέα είναι συνή- 
0cas κλιμακωτή και μακροχρόνια Πρό
κειται, όπωε επισημαίνει, για μια δια
δικασία που αφ ορά  τη ν  παράδοση 
αμυντικών συστημάτων και ανταλλα- 
κηκών, καθώε και m v  παροχή υπη
ρεσιών, öncos noc η  εκπαίδευση του 
στρατιωτικού προσωπικού.

Η Eurostat επισημαίνει ακόμη neos 
σε π ερ ιπ τώσει ιδιαίτερα περίπλοκων 
αμυντικών συστημάτων έχει αποδει- 
χθεί όη συχνά χρειάζονται πρόσθετε5 
εργασίεε προκειμένου τα  συστήματα 
αυτά να  καταστούν επιχειρησιακά. Με 
βάση  τα  α νω τέρ ω  η Eurostat απο
φάνθηκε χθεε όη  οι δημόσιεε δαπά- 
νεs θα πρέπει να  καταγράφονται λο
γιστικά τη στιγμή m s πραγμαπκή5 πα- 
ράδοσηε του κάθε στοιχείου του εΕο- 
πλισμού ή τη  σηγμή m s παροχήε m s 
κάθε υπηρεσίαε.

Η Eurostat αποφάνθηκε επίσηε όη 
σ ε  π ερ ιπ τώσειε μακροπρόθεσμων 
συμβολαίων που αφορούν περίπλοκα 
συστήματα οι δημόσιεε δαπάνεε θα 
πρέπει ετήσιέ να  εγγράφονται m  σηγ
μή m s π α ρ ά δοσή  τω ν  εΕαρτημάτων 
που συνθέτουν το  σύστημα και όχι τη 
σηγμή m s ολοκλήρωσή  m s συμβο
λα ιογραφ ικά  npöEns που αφορά αυ
τά  τα  συστήματα

Τέλοε, σ ε  ό ,η  αφορά  τουε στρα- 
ηωτικούε εΕοπλισμούε, η κατασκευή 
τω ν  οποίων απαιτεί πολύχρονη διαδι
κασία, θα πρέπει οι αμυνπκέε δαπά
νεε  που τουε αφορούν να  καταγρά
φονται στο δημοσιονομικό έλλειμμα 
m  σηγμή m s πραγμαηκήε παράδο- 
ons του τελικού προϊόντοέ και όχι τη 
σηγμή m s ολοκλήρωσηε m s διαδι- 
Kaoias m s αγοράε του npoiövros.

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

«Το ΠαΣοΚ δεν εμφάνιζε καθόλου ns αμυνηκέε δαπάνεε»
Που πήγαν τα ελλείμματα 
μετά τη δημοσιονομική απογραφή

S  Τα ελλείμματα ι β  Τα ελλείμματα 
κατά το ΠαΣοΚ κατά τη ΝΔ

Δ ύο χρόνια μετά τη  δημοσιονομι
κή απογραφή π «  Νέα5 Δημο- 

κρατίαε, που οδήγησε το  έλλειμμα στο 
6,6% του ΑΕΠ από 1,2% που έθετε ωε 
στόχο το  ΠαΣοΚ για το  2004, η Ευρω
παϊκή Σταηστική Υπηρεσία δικαιώνει 
τη  λογιστική μέθοδο που ακολουθού-
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σε η προηγούμενη κυβέρνηση για m v 
καταγραφή τω ν  αμυντικών δαπανών 
που αποτέλεσαν και το ν  κύριο λόγο 
επ ιβάρυνσή  του ελλείμματοβ.

Τ ο  υπουργείο  Ο ικονομ ίαε α να 
γνώρισε όη  σύμφωνα με m v  απόφα
ση m s Ευρωπαϊκήε Σταηση ια^ Υπη- 
pserias όλεε οι χώρεε θα πρέπει να  αρ
χίσουν να  καταγράφουν ns αμυνηκέε 
δαπάνεε με εθνικολογισηκέε αντί για 
ταμειακέε μεθόδουε και ανακοίνωσε 
όη  «έχουμε ήδη κάνει την απαραί
τητη προεργασία και είμαστε έτοιμοι 
να προσαρμοσθούμε στην αλλαγή 
αυτή των κανόνων. Υπολογίζουμε δε 
ém για το 2005, το 2006 και το 2007 
θα προκόψουν ασήμαντεε διαφορέε

από την καινούργια μεθοδολογία για 
τιε αμυντικέε δαπάνεε».

Το οικονομικό επιτελείο ήταν προ
ετοιμασμένο για αυτή την εΕέλιΕη, η 
οποία έφ ερε τη ν  κυβέρνηση σ ε  δύ
σκολη πολιτικά θέση, και γι' αυτό με
τέθεσε χθεε το  κέντρο βάρουε τηε τα- 
κηκή5 του στη μεθοδολογία που εφάρ
μοζε η προηγούμενη κυβέρνηση λέ- 
γονταε όη το  ΠαΣοΚ δεν εμφάνιζε κα

θόλου στα ελλείμματα ns αμυντικέε δα
πάνεε, αλλά μόνο στο δημόσιο χρέοε.

Ο υπουργόε Οικονομίαε κ. Γ. Αλο- 
γοσκούφ ηε, ερωτηθείε αν η απόφα
ση αυτή m s Eurostat ακυρώνει m v  
απογραφή, απάντησε χαρακτηριστι
κά: «  Οχι μόνο δεν την ακυρώνει, αλ
λά και την ενισχύει, καθώε οι αμυ
ντικέε δαπάνεε πρέπει να καταγρά
φονται και η προηγούμενη κυβέρ

νηση δεν τιε κατέγραφε» και ισχυρί
στηκε όη την περίοδο 1997-2003 οι 
κυβερνήσει του ΠαΣοΚ απέκρυβαν 
συστηματικά τιε δαπάνεε αυτέε μετα- 
θέτοντάε τεε στο μέλλον.

Σ ε αυτό το  κλίμα ο υφυπουργόε 
Οικονομίαε κ. Π. Δ ο ύ κ α ε  υπενθύ
μισε τα  στοιχεία που είχε καταθέσει 
πέρυσι στη  Βουλή κατά τη  συζήτηση 
του προϋπολογισμού λ έγον τα ε  ό η

«ό σ ο ν  αφορά επίσηε τη διαφάνεια 
τω ν  δημ όσ ιω ν  οικονομ ικώ ν, θα 
προσθέσουμε ότι για το 2004 οι προ- 
γραμματισμένεε (από τη ν  π ρ οη 
γούμενη κυβέρνηση) πληρωμέε για 
τα εΕοπλιστικά προγράμματα είναι 
τηε τάΞεωε των 2,41 δισ. ευρώ. Πό
σα από αυτά είναι εγγεγραμμένα 
στον τακτικό προϋπολογισμό; 758 
εκατ. ευρώ. Δηλαδή ούτε το 1/3! Τα 
υπόλοιπα καλύπτονται με επιπλέον 
δανεισμό».

Ο κ. Αλογοσκούφηε επανέλαβε πα- 
λαιότερη δήλωσή του στην οποία ανα
φέρει: « Η αλήθεια είναι ότι ούτε τα 
49 F-16 αΕίαε 1,6 δισ. ευρώ, ούτε τέσ- 
σεριε μονάδεε των περίφημων TOR- 
M I αΕίαε 110 εκατ. ευρώ, ούτε μία 
μονάδα Patriot αΕίαε 196 εκατ. ευ
ρώ, ούτε τέσσερ ιε μονάδεε Super 
Puma αΕίαε 65 εκατ. ευρώ, ούτε 10 
μονάδεε πυροβόλων αΕίαε 73 εκατ. 
ευρώ είχαν καταγραφεί στον προϋ
πολογισμό του 2003. Με τέτοιεε με- 
θοδεύσειε οι κυβερνήσειε του ΠαΣοΚ 
απέκρυψαν συνολικά στην περίοδο 
1997-2003 ελλείμματα πάνω από 8 
δισ. ευρώ».


