
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
I ΣΥΓΚΛΟΝΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΟΗ Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΠΝ «ΚΟΡΙΩΝ»

Ανεξέλεγκτες διαστάσεις παίρνει 
το σκάνδαλο των υποκλοπών
0 Γ. Κορωνιάς ρίχνει τροχιοδεικτικές βολές στην κυβέρνηση και «αδειάζει» την Εποεεοη. Κυβέρνηση και Εποεεοη 
«αδειάζουν» τον Γ. Κορωνιά και η ηγεσία της Δικαιοσύνης την κυβέρνηση και τον Κορωνιά >σελ. 14 - 35,36
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Σωστός ο προηγούμενος τρόπος καταγραφής των αμυντικών δαπανών

Λάθος ήταν η απογραφή
Η Κομιοιόν «άδειαοε» την κυβέρνηοη

Γ. Αλογοσκούφης

Απέκρυπταν 
τις δαπάνες
Το ΠΑΣΟΚ συστηματικά αηέκρυπτε 
αμυντικές δαπάνες. Απέκρυψε ελ
λείμματα πάνω από 8 δισ. ευρώ κα
τά την περίοδο 1997-2003.

Κ. Σημίτης

Επιπόλαιοι 
οι χειρισμοί
Η απογραφή ήταν συκοφαντική. Η 
Νέα Δημοκρατία δυσφήμησε την Ελ
λάδα, παραπλάνησε τον λαό και επέ
βαλε σκληρή περιοριστική πολιτική.

Ίο έλλειμμα
I  πριν την αναθεώρηση 
I  μετά την αναθεώρηση 
%του ΑΕΠ

Προϋπολογισμός

Εκτοξεύθηκε 
το έλλειμμα
Από 1,8% το έλλειμμα του προϋπο
λογισμού το 1999, έτος ένταξης 
στην ΟΝΕ, εκτοξεύθηκε στο 3,4% 
μετά την απογραφή > σ ε λ . 6 - 7

Κρίσιμη 
η επόμενη 
εβδομάδα για 
ΑΤΕ-Εμπορική
θέμα ημερών η ανακοίνωση του συμ
βούλου για την πώληση της Εμπορι
κής. Εάν συνεχισθεί το καλό κλίμα στη 
Σοφοκλέους, την επόμενη εβδομάδα 

—̂  το placement της ATE > σελ. Α1
ο

ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

Επιτόκια
ώ τριών ταχυτήτων 

ζητά η ΤτΕ
Ανάλογα με τον πελάτη τα επιτόκια 
στα δάνεια. Τη Δευτέρα οι αυξήσεις 
επιτοκίων από την ETE > σελ. 5 ,  A3

ΔΗΛΩΣΕΙΣ Β. ΝΕΙΑΔΑ

Εταιρεία τυχερών 
αιχνιδιών 
γοράζει ο ΟΠΑΠ

Στόχος της διοίκησης η επέκταση 
στον κλάδο και η βελτίωση των με
γεθών του ισολογισμού > σελ. Α5

Πρώτη μείωση του ανώτατου συντελεστή κατά 1% το 2007

Σταδιακά στο 35% ο φόρος
οτα ειοοδήμαχα
Ο  Σημαντικές φοροελαφρύνσεις για τους φορο

λογούμενους με μεοαία και μεγάλα εισοδήματα
Τη σταδιακή μείωση των φο- ορίου από το 2007 στα 12.000 
ρολογιχών συντελεστών και ευρώ ανακοίνωσε χθες ο κ. Γ. 
την αύξηση του αφορολόγητου Αλογοσκούφης > σελ. 3

Φορολογικοί συντελεστές
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Γύρισμα με +2,32% για τον Δείκτη

Επιστροφή στις 
4.000 μονάδες για 
τη Σοφοκλέους

Γενικός Δείκτης

1 2 3 7 8 9 
Μάρτιος 2006

Ο Τα small caps 
της Σοφοκλέους 
ψηφίζει η Citigroup

Ξαφνική αλλαγή κλίματος στο 
Χρηματιστήριο. Μόλις 18 με
τοχές με απώλειες > σελ. 4

Αίσια Forbes με τους πιο πλούσιους

795 ισχυροί 
με περιουσία άνω 
του 1 δισ. δολ.

Ο Μοναδικός Ελληνας, 
ο Ση. Λάτσης, στην 
51η θέση με 9,1 δια

Οτ πλουστότεροτ άνθρωποτ 
του κόσμου το 2005 κέρδτσαν 
500 δια. δολ. > σελ. Α6

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Η Ιαπωνία 
αναθεωρεί 
τη νομισματική 
πολιτική της
Ο Η απόφαση προκαλεί ανακού

φιση στα διεθνή χρηματιστήρια

Ο  Τερματίζεται η δετής πολιτική 
της υπερβολικής ρευστότητας

Σημαντικό ορόσημο στην πο
ρεία του χρηματοοικονομικού 
και χρηματοπιστωτικού συ
στήματος της Ιαπωνίας προς 
την ομαλότητα χαρακτηρίζουν 
οι αναλυτές την απόφαση της 
Κεντρικής Τράπεζας της Ια
πωνίας να αναθεωρήσει τη 
νομισματική πολιτική της. Η 
Ιαπωνία θα προχωρήσει σε 
αυξήσεις επιτοκίων, αλλά όχι 
άμεσα και με αργά βήματα, γε
γονός που υποδέχθηκαν με 
ενθουσιασμό τα διεθνή χρημα
τιστήρια. Ο Nikkei 225 έκλεισε 
χθες ενισχυμένος 
κατά 2,6% > σελ. 11 
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ΕΛΛΑ Δ Α ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 20066 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»

Την πολιτική επιλογή της κυβέρνησης για τη δημοσιονομική απογραφή «καταδικάζει» η απόφαση της 
Eurostat, η οποία επιβάλλει ενιαία μέθοδο καταγραφής των αμυντικών δαπανών στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ε
νωσης, δηλαδή την επιστροφή στη μέθοδο που χρησιμοποιούσε η προηγούμενη κυβέρνηση.

«Αδειάζει» την κυβέρνηση 
η ΕΕ για την απογραφή
»  Η Eurostat επικυρώνει την 
πρακτική της προηγούμενης 
κυβέρνησης στην καταγραφή 
των εξοηλιστικών δαπανών

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΖΗΡΑ

Ε κθετη είναι η κυβέρνηση με 
την περιώνυμη δημοσιονο
μική απογραφή, μετά την α

πόφαση της Eurostat να επιβάλει στα 
κράτη - μέλη της Ε.Ε. να εγγράφουν 
τις αμυντικές δαπάνες τους με τη μέ
θοδο που χρησιμοποιούσε η κυβέρ
νηση του ΠΑΣΟΚ και την οποία άλ
λαξε η Ν.Δ, με αποτέλεσμα να εκτι
ναχθούν τα ελλείμματα στα ύψη και 
να αμφισβητηθεί ακόμη και η έντα
ξη της χώρας στην ΟΝΕ.

Η Eurostat αποφάσισε ότι σε πε
ριπτώσεις παραγγελιών στρατιωτι
κού εξοπλισμού που εκτελούνται σε 
διάρκεια πολλών ετών, η δαπάνη εγ- 
γράφεται στο έλλειμμα κατά την πα
ράδοση του υλικού (delivery basis) και 
όχι όταν καταβάλλεται προκαταβολή 
ή δόσεις (cash basis).

Επίσης, η Eurostat υποχρεώνει τα 
κράτη - μέλη να εφαρμόσουν αυτό τον 
τρόπο εγγραφήςτων εξοηλιστικών δα
πανών από το 2005 και μετά, ενώ για 
την περίοδο 2002 - 2004, τους επιτρέπει 
να διατηρήσουν όποιο τρόπο κατα
γραφής χρησιμοποιούσαν, προκει- 
μένου να μην επηρεαστούν τα δημο
σιονομικά μεγέθη τους αναδρομικά.

Η απόφαση δικαιώνει την επι
λογή της προηγούμενης κυβέρνη
σης. Η κυβέρνηση Σημίτη κατέγρα
φε τις εξοπλιστικές δαπάνες κατά το 
χρόνο παράδοσηςτου υλικού (delivery 
basis). Μετά τις εκλογές, η κυβέρνηση 
της Ν.Δ. άλλαξε τον τρόπο καταγρα
φής σε cash basis. Ο προφανής λόγος 
που το έπραξε ήταν να μεταφέρει στο 
παρελθόν ελλείμματα που θα εμφα
νίζονταν στα χρόνια της δικής της δια
κυβέρνησης. Αυτή η λογιστική ανα
κατανομή των αμυντικών δαπανών, 
ήταν ο βασικός λόγος που αναθεω
ρήθηκαν τα ελλείμματα από το 1997 
έως το 2004, με αποτέλεσμα να τεθεί 
η οικονομία υπό επιτήρηση, να αυ
ξηθούν οι έμμεσοι φόροι, να εφαρ
μοστεί μια πολιτική λιτότητας για 
τους εργαζόμενους και περικοπής 
των επενδύσεων και να αμφισβητη
θεί ακόμη και η ένταξη της Ελλάδας

Η επίπτωση των αμυντικών δαπανών στο έλλειμμα*
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1997 4,0 6.6 0,2 6.4
1998 2.5 4,3 0.1 4.2
1999 1,8 3,4 0,9 2.5
2000 2,0 4,1 1.9 2,2
2001 1.4 3.7 1.2 2.5
2002 1.4 3,7 1.7 2.0
•2003 L7___ 4.6 0.7 3,9
(% του ΑΕΠ)
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Η απόφαση
»  Στην απόφασή της η 
Eurostat προσδιορίζει ότι 
σε παραγγελίες «οπλικών 
συστημάτων ή διαφόρων 
στρατιωτικής φύσης υπη
ρεσιών που η εκτέλεσή 
τους είναι μακροχρόνια, η 
στιγμή της καταγραφής 
της σχετικής δημόσιας δα
πάνης και κατ' επέκταση η 
επίπτωσή της επί των δη
μοσιονομικών ελλειμμά
των είναι η στιγμή της 
πραγματικής φυσικής πα
ράδοσης του τελικού 
προϊόντος και όχι η στιγμή 
μεταβίβασης της ιδιο
κτησίας».

στην ΟΝΕ. Εάν δεν είχε γίνει η αλ
λαγή, το έλλειμμα από το 1999 έως το
2002 θα ήταν κάτω από 3% του AEIL

Ο Γ. Αλογοσκούφης υποστήριξε
ότι η απογραφή κατέδειξε πως το 
ΠΑΣΟΚ δεν εφάρμοζε καμία μέθο
δο καταγραφής των αμυντικών δα
πανών, απλώς δεν τις κατέγραφε 
πουθενά. «Με τέτοιες μεθοδεύσεις 
οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ απέ
κρυψαν συνολικά σιην περίοδο 1997-
2003 ελλείμματα πάνω από 8 δισ. ευ
ρώ», υποστήριξε ο ίδιος, επισημαί- 
νοντας ότι μέχρι σήμερα οι περισσό
τερες χώρες χρησιμοποιούν τη μέθοδο 
(cash basis) που εφάρμοσε η Ν.Δ.

Με ανεπίσημο ενημερωτικό ση
μείωμα, το υπουργείο Οικονομίας υ
πενθυμίζει ότι η Eusostat σε έκθεσή 
της, τον Νοέμβριο του 2004, σημείω
νε ότι «οι περισσότερες αμυντικές 
δαπάνες που χρηματοδοτήθηκαν με 
δανεισμό δεν καταγράφηκαν τα τε
λευταία επτά χρόνια», ενώ τον Δε

κέμβριο του ίδιου χρόνου ο τότε επι
κεφαλής της Eurostat, απαντώντας σε 
άρθρο του κ. Σημίτη στους Financial 
Times έλεγε ότι «σαφώς υπήρξε ελ
λιπής καταγραφή των αμυντικών δα
πανών, ανεξάρτητα από τη λογιστική 
μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε».

ΘΑ ΒΓΕΙ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΗ »  Το ερώ
τημα που προκύπτει είναι πώς γνω
ρίζουν η Eurostat και τα στελέχη της 
ότι υπήρξε ελλιπής καταγραφή των 
αμυντικών δαπανών, όταν η κυβέρ
νηση επικαλούμενη το στρατιωτικό 
απόρρητο αρνήθηκε να της δώσει 
στοιχεία παράδοσης όπλων. Προφα
νώς, επαναλαμβάνουν, απλώς, ότι 
τους είπε η κυβέρνηση.

Στο ίδιο σημείωμα παρατίθεται α
πόσπασμα από ομιλία του κ. Αλογο- 
σκούφη am  Βουλή, στο οποίο αναφέ- 
ρεται ότι το 2003 δεν είχαν καταγρά
φει δαπάνες 2 δισ. ευρώ για την αγο
ρά αεροσκαφών, ελικοπτέρων κ.ά. Η 
κυβέρνηση άλλαξε μέθοδο καταγρα
φής των αμυντικών δαπανών προ- 
κειμένου να μεταφέρει ελλείμματα 
τωνετών2004-2008στο παρελθόν. Με
τά την απόφαση της Eurostat θα επα
ναφέρει τους προηγούμενους κανόνες 
και πιθανόν να βγει κερδισμένη, αφού 
θα μπορέσει να μεταφέρει στο μέλλον 
στρατιωτικές δαπάνες, ενώ θα μπο
ρέσει να προχωρήσει και σε νέες α
γορές. «Είμαστε έτοιμοι να προσαρ- 
μοσθούμε στην αλλαγή αυτή των κα
νόνων. Υπολογίζουμε όη για το 2005, 
το 2006 και το 2007 θα προκύψουν α
σήμαντες διαφορές από την καινούρ
για μεθοδολογία για τις αμυντικές δα
πάνες», είπε ο κ. Αλογοσκούφης.

«... Τον πρώτο 
χρόνο χαίρεται»
ΤΟΥ Ν. ΚΑΡΑΒΙΤΗ*

Χθες η  Eurostat ανακοίνω
σε επίσημα ποιον θεωρεί ως 
σωστό τρόπο καταγραφής 
τω ν αμυντικών δαπανών, 
τον οποίο τα κράτη-μέλη ο
φείλουν να ακολουθούν. Με 
την ανακοίνωση αυτή η Κο
μισιόν «σφάζει με το βαμ
βάκι» την ελληνική κυβέρ
νηση, αφού επίσημα πια κα
ταρρέει το όλο εγχείρημα 
της διαβόητης «απογραφής», 
το οποίο στηρίχτηκε από την 
κυβέρνηση της Ν.Δ. στο ότι 
η  προηγούμενη κυβέρνηση 
«έκρυβε» σκόπιμα αμυντικές 
δαπάνες για να  ωραιοποιή
σει το μέγεθος του δημόσι
ου ελλείμματος. Η Eurostat 
επιβάλλει πλέον στα κρά
τη-μέλη να καταγράφουν τις 
αμυντικές τους δαπάνες με 
τη μέθοδο που χρησιμοποι
ούσε η  ΕΣΥΕ επί κυβέρνη
σης ΠΑΣΟΚ. Η Κομισιόν, 
για να διατηρήσει τις ισορ
ροπίες, σύμφωνα με την προ
σφιλή της μέθοδο, αφήνει 
μια μεταβατική περίοδο για 
τις δαπάνες της περιόδου 
2002-2004, όπου θεωρεί ότι 
«ό γέγονε, γέγονε». Το μεί- 
ζον ζήτημα που αναδει- 
κνύεται είναι ότι η κυβέρ
νηση δεν δίστασε να παρα- 
πλανήσειτο εκλογικό σώμα 
και να εκθέσει τη χώρα στο 
εξωτερικό, υποβαθμίζοντας 
την αξιοπιστία της, προκει- 
μένου να έχει κομματικά ο
φέλη. Δ εν περιμένει κανείς 
ότι η  κυβέρνηση θα ζητήσει 
συγγνώ μη, αλλά περιμέ
νουμε με ενδιαφέρον τους 
χειρισμούς της από εδώ και 
πέρα.

* 0 Ν. ΚΑΡΑΒΓΓΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Κ. Σημίτης: Η απογραφή ήταν συκοφαντική και η ΝΔ έβλαψε τη χώρα

Ο  Η ΝΔ επέβαλε στον ελλη
νικό λαό σκληρή περιοριστική 
πολιτική παραπλανώντας τον

Με την απογραφή, η κυβέρνηση 
της ΝΔ ενήργησε σε βάρος της 
χώρας για δικό της όφελος, κα
τήγγειλε, από το Ηράκλειο της 
Κρήτης, ο πρώην πρωθυπουργός 
Κώστας Σημίτης, σχολιάζοντας 
τη χθεσινή δήλωση της Eurostat

για το θέμα της καταγραφής των 
αμυντικών δαπανών.

ΛΑΘΟΣ »  Με τη μέθοδο που ε- 
πέλεξε η κυβέρνηση να κάνει 
την απογραφή, επιβάρυνε στατι
στικά όλη την περίοδο του 
ΠΑΣΟΚ με τις αμυντικές δαπά
νες πολλών μελλοντικών ετών 
και δημιούργησε έτσι την εικόνα 
των υπερβολικών ελλειμμάτων, 
δήλωσε ο κ. Σημίτης, για να υπο

γραμμίσει: «Σήμερα, η Ευρωπαϊ
κή Στατιστική Υπηρεσία διαπι
στώνει ότι ο τρόπος της τήρησης 
των λογαριασμών των μακρο
χρόνιων αμυντικών δαπανών α
πό την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ 
ήταν ο σωστός. Η Ν.Δ. επομένως 
δεν έπρεπε να αλλάξει τη μέθο
δο, η απογραφή της Ν.Δ. επομέ
νως, επίσης, ήταν λάθος, δεν υ
πήρχαν άρα υπερβολυτά ελλείμ
ματα και η πολιτική που ακολού

θησε η Ν.Δ., η περιοριστική πο
λιτική, βασιζόταν σε λάθος υπό
θεση, σχεδιάστηκε λανθασμένα 
και εξυπηρέτησε άλλους στό
χους από εκείνους που δήλωσε. 
Η Ν.Δ. δυσφήμησε την Ελλάδα 
χωρίς λόγο στο εξωτερικό και ε
πέβαλε στον ελληνικό λαό σκλη
ρή περιοριστική πολιτική παρα
πλανώντας τον. Η απογραφή ό
πως έγινε ήταν συκοφαντική, α
περίσκεπτη και επιπόλαια».


