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ήταν εγκεκριμένοι από τη Eurostat.

Ράπισμα Παπαδήμου για τις αλχημείες της 
«απογραφής»

27/9/2004 8:30:01 πμ

Του Βασίλη Ζήρα
Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Λουκάς 
Παπαδήμος, κατέρριψε πλήρως την επιχειρηματολογία της κυβέρνησης 
για τη δημοσιονομική απογραφή, δηλώνοντας ότι τα στοιχεία ήταν 
γνωστά, ενώ και οι λογιστικοί κανόνες που χρησιμοποιούσε η Ελλάδα

Νέο «χαστούκι» δέχθηκε η κυβέρνηση για τη δημοσιονομική απογραφή, αυτή τη φορά από τον αντιπρόεδρο της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Λουκά Παπαδήμο, ο οποίος δήλωσε ότι τα δημοσιονομικά στοιχεία ήταν γνωστά 
και, μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος, διαθέσιμα στον καθένα και η λογιστική μεθοδολογία καταγραφής των 
δαπανών πλήρως αποδεκτή από τη Eurostat.

Ο κ. Παπαδήμος κατέρριψε πλήρως την επιχειρηματολογία της κυβέρνησης περί κρυφών ελλειμμάτων και χρεών 
και περί δήθεν εξαπάτησης των θεσμών της Ε.Ε., ενώ απέδωσε σαφώς την αναθεώρηση των δημοσιονομικών 
στοιχείων στην αλλαγή της μεθοδολογίας με την οποία εγγράφονταν οι αμυντικές δαπάνες στο έλλειμμα.

Ολα φανερά >>«Τα στοιχεία βρίσκονταν στις εκθέσεις της Τράπεζας της Ελλάδος και ήταν γνωστά στη 
Eurostat. Η στατιστική μέθοδος που χρησιμοποιούσε η Ελλάδα ήταν καθ' όλα γνωστή και αποδεκτή», είπε ο 
αντιπρόεδρος της ΕΚΤ, τονίζοντας ότι «καμία πληροφορία δεν κρυβόταν, ήταν όλες διαθέσιμες στον καθένα». 
Οπως έχει επισημάνει κατ' επανάληψη η «Η», η αναθεώρηση των ελλειμμάτων των προηγουμένων ετών 
οφείλεται κατά μείζονα λόγο στην αλλαγή της τρόπου με τον οποίο εγγράφονταν οι αμυντικές δαπάνες στο 
έλλειμμα. Σε απόλυτη συμφωνία με τη Eurostat, ο στρατιωτικός εξοπλισμός εγγραφόταν ως δαπάνη και επηρέαζε 
το έλλειμμα όταν παραδιδόταν και ασχέτως των πληρωμών που μπορεί να έγιναν όταν ο εξοπλισμός 
παραγγέλλεται ή στη διάρκεια της κατασκευής ή ακόμη και σε μεταγενέστερο στάδιο.

Η σημερινή κυβέρνηση άλλαξε εντελώς τη συμφωνία. Με τη νέα συμφωνία, οι δαπάνες για εξοπλισμούς θα 
εγγράφονται πλέον στο έλλειμμα όταν καταβάλλονται τα χρήματα, επειδή, όπως ωμά ομολόγησε, την περασμένη 
Τετάρτη, κορυφαίο στέλεχος του οικονομικού επιτελείου, «η προηγούμενη μέθοδος δεν μας συμφέρει, γιατί τα 
επόμενα χρόνια έχουμε πολλές παραδόσεις οπλικών συστημάτων, για τα οποία ήδη έχουμε προκαταβάλει 
χρήματα». Από αυτή και μόνο την αλλαγή μεθοδολογίας για τις αμυντικές δαπάνες, το έλλειμμα του 2000 
επιβαρύνθηκε κατά 1,9%, του 2001 κατά 1,2%, του 2002 κατά 1,7%, του 2003 κατά 0,9% και του 2004 κατά 
0,8% του ΑΕΠ.

Κι ενώ τα κυβερνητικά στελέχη επιμένουν να μιλούν για αλχημείες, ο κ. Παπαδήμος βάζει τα πράγματα στη θέση 
τους. «Το έλλειμμα των προηγουμένων ετών διαμορφώθηκε από τη λογιστική μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε 
για τις αγορές στρατιωτικού εξοπλισμού. Η μέθοδος να υπολογίζεται η δαπάνη για αμυντικό εξοπλισμό τη στιγμή 
της παράδοσης του εξοπλισμού ήταν πλήρως γνωστή στη Eurostat», τόνισε ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ.

Οι δηλώσεις του κ. Παπαδήμου είναι κόλαφος για την κυβέρνηση, διότι καταρρίπτουν τους ισχυρισμούς της περί 
αδιαφάνειας των ελληνικών δημοσιονομικών στοιχείων, εξαπάτησης της ελληνικής κοινής γνώμης, της Eurostat 
και των Ευρωπαίων εταίρων μας. Επίσης, αφήνουν έκθετη την κυβέρνηση, που επιχειρεί να μεταβιβάσει τις 
ευθύνες για την τροπή που πήρε η υπόθεση της δημοσιονομικής απογραφής στο ΠΑΣΟΚ.

Ευθείες βολές >>Οι Financial Times στο κύριο άρθρο του σημερινού φύλλου τους επισημαίνουν ότι «εάν αυτό 
ήταν το παιχνίδι της Νέας Δημοκρατίας η νέα ελληνική κυβέρνηση μοιάζει με εκείνα τα νέα στελέχη των 
επιχειρήσεων που αμαυρώνουν τις επιδόσεις των προκατόχων τους για να εμφανίζονται οι ίδιοι καλύτεροι».

Εξαιτίας της αδιαφανούς δημοσιονομικής απογραφής, η αξιοπιστία και το διεθνές κύρος της Ελλάδας δέχθηκαν 
ισχυρό πλήγμα, η ελληνική οικονομία τέθηκε υπό την εποπτεία της Ε.Ε. και κινδυνεύει με υποβάθμιση της 
πιστοληπτικής της ικανότητας και απώλεια κοινοτικών πόρων. Επίσης, έδωσε την ευκαιρία σε διάφορους 
παράγοντες της Ευρωπαϊκής Ενωσης να ζητούν την αυστηρή τιμωρία της Ελλάδας, φτάνοντας ακόμη και στο 
σημείο να αμφισβητούν την ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ, προκειμένου να παραδειγματίσουν τα νέα κράτη - 
μέλη. Υπενθυμίζεται ότι κλιμάκιο της Eurostat θα έρθει στην Αθήνα για να ελέγξει πλέον και τα προ του 2000 
δημοσιονομικά στοιχεία, με βάση τα οποία επετεύχθη η ένταξη στην ΟΝΕ.

Επίσης, είναι βέβαιο ότι οι ευρωπαϊκές αρχές θα ασκήσουν πιέσεις στον υπουργό Οικονομίας, Γιώργο 
Αλογοσκούφη, προκειμένου να ακολουθήσει μια αυστηρή δημοσιονομική πολιτική, απειλώντας μάλιστα και με
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κυρώσεις.

«Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να έχει λάβει μέτρα για τη μείωση του ελλείμματος κάτω από το 3% πριν από 
την 5η Νοεμβρίου. Ως εκ τούτου, από αυτό θα εξαρτηθεί το τι θα γίνει στο μέλλον με τα δημόσια οικονομικά της 
Ελλάδας, εάν θα ληφθεί η μια ή άλλη απόφαση», είπε ο επίτροπος για τις Οικονομικές και Νομισματικές 
Υποθέσεις X. Αλμούνια.

Στόιμπερ >>0 Βαυαρός πρωθυπουργός και πρόεδρος των Χριστιανοκοινωνιστών (CSU), Εντμουντ Στόιμπερ, 
πρότεινε ως παραδειγματική τιμωρία της Ελλάδας την επιστροφή τμήματος των κονδυλίων που εισέπραξε η 
Ελλάδα από το Ταμείο Συνοχής από το 2000 και το «πάγωμα» της περαιτέρω εκταμίευσης πόρων μέχρι το 2007.

«Εκείνοι που διέπραξαν αυτές τις απάτες, αλλά και εκείνοι που δεν τις πρόσεξαν ή και τις συγκάλυψαν, φέρουν 
τεράστια ευθύνη», δήλωσε ο Στόιμπερ, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες 
επιβολής κυρώσεων, «γιατί μία τέτοιας έκτασης απάτη υπονομεύει τα θεμέλια της εμπιστοσύνης στο ευρώ».

Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Soddeutsche Zeitung, το «πάγωμα» των πόρων του Ταμείου Συνοχής 
μπορεί να φτάσει περίπου τα 2 δισ. ευρώ, δεδομένου ότι Ελλάδα έχει ήδη εισπράξει 1,1 δισ. ευρώ από την 
προβλεπόμενη μέχρι το 2007 οροφή των 3 δισ. ευρώ.

Γνωστά
Λ. Παπαδήμος: «Τα στοιχεία βρίσκονταν στις εκθέσεις της Τράπεζας της Ελλάδος και ήταν γνωστά στη Eurostat. 
Η στατιστική μέθοδος που χρησιμοποιούσε η Ελλάδα ήταν καθ' όλα γνωστή και αποδεκτή».

Εξοπλισμοί
Το έλλειμμα των προηγουμένων ετών διαμορφώθηκε από τη λογιστική μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για τις 
αγορές στρατιωτικού εξοπλισμού και ήταν πλήρως γνωστή στη Eurostat.

Εξηγήσεις
Το θέμα είναι πολύ σοβαρό για την Ελλάδα, που πρέπει να αντιμετωπίσει μεγάλες δημοσιονομικές ανισορροπίες 
και να δώσει περισσότερες εξηγήσεις για την ποιότητα των στοιχείων της.

Financial Times
«Εάν αυτό ήταν το παιχνίδι της Νέας Δημοκρατίας η νέα ελληνική κυβέρνηση μοιάζει με εκείνα τα νέα στελέχη 
των επιχειρήσεων που αμαυρώνουν τις επιδόσεις των προκατόχων τους για να εμφανίζονται οι ίδιοι καλύτεροι».
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