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Νέο χαστούκι για την απογραφή
25/4/2006 9:54:56 πμ

Νέο «χαστούκι» δέχτηκε από τις Βρυξέλλες η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Η Γιούροστατ 
σε χθεσινή της ανακοίνωση:

Αμφισβητεί ευθέως την αξιοπιστία των στοιχείων για την πορεία των δημοσιονομικών μεγεθών 
(έλλειμμα, δημόσιο χρέος) που της στέλνει το οικονομικό επιτελείο.
Ανεβάζει το έλλειμμα του 2005 στο 4,5% του ΑΕΠ, από 4,3% που προϋπολόγιζε το υπουργείο 
Οικονομίας.

■ «Προειδοποιεί» ότι μπορεί το έλλειμμα να αναθεωρηθεί εκ νέου προς τα πάνω κατά τη διάρκεια του Μαϊου, όταν στελέχη της θα 
επισκεφθούν την Αθήνα για να «κλείσουν» το θέμα του προσδιορισμού της «άσπρης τρύπας» των ασφαλιστικών ταμείων και των 
δήμων.

Γίνεται έτσι αντιληπτό πως δύο χρόνια μετά την... περίφημη απογραφή οι κοινοτικές υπηρεσίες εξακολουθούν να διατυπώνουν αμφιβολίες 
για τα στοιχεία της ελληνικής οικονομίας.Οι επισημάνσεις της Γιούροστατ προκαλούν «πονοκέφαλο» στην κυβέρνηση, γιατί γίνεται 
εξαιρετικά δύσκολη η επίτευξη του στόχου μείωσης του ελλείμματος κάτω από το 3% στο τέλος του 2006.

Μάλιστα το υπ.Οικονομίας μετά την αναθεώρηση του ελλείμματος θα πρέπει να εξασφαλίσει επιπλέον έσοδα 400 εκ. ευρώ και γι αυτό δεν 
θα πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο λήψης πρόσθετων μέτρων.

Πάντως στο υπουργείο θεωρούν ότι ο στόχος που έχει τεθεί θα υλοποιηθεί. «Η μείωση του ελλείμματος κάτω από το 3% κατά το 2006 
είναι εφικτή, χωρίς να απαιτούνται νέα μέτρα. Δεν απαιτείται καμία αναθεώρηση του στόχου του προϋπολογισμού», αναφέρεται 
χαρακτηριστικά σε ανακοίνωση που εξέδωσε χθες το υπουργείο Οικονομίας και στην οποία για ακόμη μία φορά «φορτώνεται» η αρνητική 
πορεία των δημοσιονομικών μεγεθών στις προηγούμενες κυβερνήσεις.

Ομως η Γιούροστατ διατυπώνει ανοιχτά επιφυλάξεις και αμφιβολίες σχετικά με την «ποιότητα των στοιχείων» που της υποβάλει η σημερινή 
κυβέρνηση.

Η εκπρόσωπος της ΕΕ, κ. Αμέλια Τόρες, δήλωσε χθες ότι οι εκκρεμότητες που υπάρχουν αφορούν την οικονομική κατάσταση των δήμων 
και των ασφαλιστικών ταμείων που θα συζητηθούν τον Μάιο, όταν κλιμάκιο της Γιούροστατ επισκεφθεί την Ελλάδα. Σημείωσε δε ότι η 
χώρα μας έχει πραγματοποιήσει μεγάλα βήματα και προέβλεψε πως σύντομα θα αρθούν οι τελευταίες εκκρεμότητες.

Πιο αναλυτικά: Η Γιούροστατ στο κείμενό της για τα μακροοικονομικά στοιχεία των 25 κρατών-μελών διατυπώνει τις «επιφυλάξεις» της ως 
προς τα στοιχεία που της έχουν υποβάλει η Ελλάδα και το Βέλγιο. Ως προς τον όρο «επιφυλάξεις» εξηγεί ότι «τον χρησιμοποιεί έτσι όπως 
έχει προσδιορίσει το περιεχόμενό του το άρθρο 8Η (I) του κανονισμού του συμβουλίου των υπουργών 3605/93».

Σύμφωνα με αυτό το άρθρο, η Κομισιόν (Γιούροστατ) εκφράζει τις επιφυλάξεις της όταν έχει αμφιβολίες σχετικά με την ποιότητα των 
στοιχείων (σ.σ. έλλειμμα, χρέος κ.λπ.) που της έχουν υποβληθεί, επειδή η Κομισιόν διαπίστωσε παραβάσεις και παρατυπίες ως προς την 
εκτέλεση έργων του Γ ΚΠΣ κατά την περίοδο 2000-2004. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι στον σχετικό πίνακα της Γιούροστατ, το έλλειμμα 
της Ελλάδας για το 2004 ανέρχεται στο 6,9% έναντι του 6,6% που είχε αρχικά εμφανίσει η κυβέρνηση. Για «κρυφά» ελλείμματα έκανε 
χθες λόγο ο κ. Π. Λαφαζάνης, σχολιάζοντας την έκθεση της Γιούροστατ.

Κ. ΤΣΑΧΑΚΗΣ- Γ. ΔΑΡΑΤΟΣ

ΕΠΙΘΕΣΗ ΠΑΣΟΚ ΚΑΤΑ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ 
Επιχαίρει ο υπουργός για τις συνέπειες

«Επίθεση» στο υπουργό Οικονομίας εξαπέλυσε χθες το ΠΑΣΟΚ μετά τη δημοσιοποίηση των δημοσιονομικών στοιχείων από τη Γιούροστατ 
και τον σχολιασμό τους από τον κ. Γ. Αλογοσκούφη.

«Ο υπουργός Οικονομίας που θα μείνει στην ιστορία ως ο υπουργός που κατήγγειλε τη χώρα του, επιχαίρει για μία ακόμη φορά για τις 
συνέπειες της επιτήρησης στην οποία με πρωτοβουλία του έθεσε την Ελλάδα», αναφέρεται χαρακτηριστικά σε ανακοίνωση του τομέα 
οικονομίας του ΠΑΣΟΚ.

Προστίθεται πως ο κ. Αλογοσκούφης «επιχαίρει γιατί με αλλεπάλληλες αναθεωρήσεις οι προϋπολογισμοί του είναι στον αέρα, ενώ 
μειώνονται δραστικά τα εισοδήματα των εργαζομένων». Σε νέα ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομίας τονίζεται ότι η αξιωματική 
αντιπολίτευση δεν μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του 
περιεχομένου του παρόντος web site με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο,

χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

Copyright © 2005 ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.

http://www.ethnos.gr/print.asp?catid=5347&subid=20110&pubid=40321 18/1/2007

http://www.ethnos.gr/print.asp?catid=5347&subid=20110&pubid=40321

