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Η «απογραφή» της ΝΔ ήταν ένα πρόσχημα που χρησιμοποίησε η τότε
to
κυβέρνηση προκειμένου να αποκομίσει πολιτικά οφέλη. Στόχος δεν ήταν η
ακριβής καταγραφή της πραγματικής κατάστασης της οικονομίας και του
δημόσιου χρέους αλλά να αναθεωρηθεί προς τα πάνω το έλλειμμα, ώστε να \ ° °
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φανεί αναξιόπιστη η προηγούμενη κυβέρνηση Πασόκ. Ήταν ένα σχέδιο
μικροπολιτικής σκοπιμότητας που σκόπευε ταυτόχρονα να μειώσει τεχνητά
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τα δημοσιονομικά ελλείμματα των δικών της μελλοντικών χρήσεων. Αυτά
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τα ελλείμματα που στη διετία 2007-2009 οδήγησαν σε εκτροχιασμό της
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ελληνικής οικονομίας. Σε κάθε περίπτωση η «απογραφή» αποδυνάμωσε την
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εμπιστοσύνη της χώρας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο σπιλώνοντας και
υπονομεύοντας τις προηγούμενες κατακτήσεις αλλά και τις μελλοντικές
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προοπτικές της ελληνικής κοινωνίας. Ποια μεγαλύτερη επιβεβαίωση
χρειάζεται γι’ αυτό από τις ίδιες τις δηλώσεις της σημερινής ηγεσίας που
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δήλωσε ευθέως διά του εκπροσώπου της ότι ήταν «καταστροφική για τη
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χώρα η απογραφή Αλογοσκούφη», ενώ άλλα στελέχη της ηγετικής ομάδας
την χαρακτήρισαν κυριολεκτικά «εγκληματική».
Παίζοντας με αλχημείες για την αναθεώρηση του ελλείμματος η κυβέρνηση
της ΝΔ κατήγγειλε το 2004 ψευδώς τη χώρα ότι το έλλειμμά της υπερέβαινε
το 3% του ΑΕΠ, που ήταν το όριο του Συμφώνου Σταθερότητας. Οι
αλχημείες αφορούσαν μεγέθη που στόχο είχαν να επιβαρύνουν το παρελθόν
προκειμένου να ελαφρυνθεί η δική της διαχείριση. Είναι χαρακτηριστικό ότι
το ECOFIN σε ανακοίνωσή του έκανε λόγο για το γεγονός ότι δεν πρέπει
να γίνεται αλλαγή των στατιστικών στοιχείων ανάλογα με τον εκλογικό
κύκλο και να εφαρμόζονται κατά το δοκούν κανόνες που αλλάζουν τα
δημοσιονομικά στοιχεία.
Η αλήθεια είναι ότι ουδέποτε υπήρξαν κρυφά στοιχεία, κάτι που
καταδεικνύει και η Έκθεση της Eurostat για την αναθεώρηση των ελληνικών
στοιχείων για το έλλειμμα και το χρέος της κυβέρνησης (Νοέμβριος 2004).
Τα στοιχεία ήταν γνωστά και είχαν κατά καιρούς συζητηθεί και σταδιακά
διευθετηθεί με τη συμφωνία των Βρυξελλών και με βάση όλους τους κανόνες
που ίσχυαν για τις λοιπές ευρωπαϊκές χώρες. Ουδέποτε υπήρξε διαδικασία
δημοσιονομικής απογραφής αλλά μόνο αναταξινομήσεις γνωστών μεγεθών
και αναθεωρήσεις επιβάρυνσης του παρελθόντος, με αποκορύφωμα τις
αμυντικές δαπάνες. Το έλλειμμα του 2003 ουδέποτε υπερέβη το 3%. Το ίδιο
ισχύει για το έλλειμμα του 1999 με το οποίο η χώρα μπήκε στην ΟΝΕ. Η
αυθαίρετη και αντιδεοντολογική αλλαγή στην καταγραφή των αμυντικών
δαπανών για την πενταετία 1997-2002 είναι από μόνη της υπεύθυνη για την
υπέρβαση εξαιτίας της οποίας η χώρα λοιδορήθηκε και μπήκε σε δυσμενή
θέση.

Όλα αυτά αποτέλεσαν την αρχή μακροπρόθεσμων συνεπειών και ένα σοβαρό
θεσμικό ατόπημα στο πλαίσιο της συμμετοχής της χώρας στην ΕΕ με στόχο
υπεράνω όλων το στενό πολιτικό όφελος. Η κυβέρνηση της ΝΔ προχώρησε
σε αυτές τις διαδικασίες χωρίς να ενημερώσει τη Βουλή σχετικά με τη
διαδικασία, την αντικειμενικότητα και τη μεθοδολογία της δημοσιονομικής
«απογραφής».

