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Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΝΕΙ ΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΣΚΛΗΡΗ ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Απογραφή λευκών σελίδων!

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΚΑΔΔΑ

Λευκές σελίδες... αντί για απογραφή έστειλε για δεύτερη φορά τον Σεπτέμβριο η ελληνική κυβέρνηση 
στις Βρυξέλλες, προκαλώντας τη δυσαρέσκεια των αξιωματούχων της Eurostat, οι οποίοι συνεχίζουν 
ακόμη και σήμερα να αμφισβητούν το ύψος του ελλείμματος και την ποιότητα των δημοσιονομικών 
στοιχείων από την Ελλάδα.

Το θέμα είναι κρίσιμο, σύμφωνα με αρμόδια στελέχη της επιτροπής, καθώς η κυβέρνηση δίνει «λαβές» για σκληρή 
στάση των κοινοτικών οργάνων. Επιπλέον, προκύπτει ένα πολιτικό παράδοξο: Ενώ η περίφημη δημοσιονομική 
απογραφή, παρουσίασε μια νέα πραγματικότητα, δεν υπάρχουν τα στοιχεία που την τεκμηριώνουν.

Σύμφωνα με απολογιστικό έγγραφο με ημερομηνία 28 Οκτωβρίου που παρουσιάστηκε στο τελευταίο συμβούλιο των 
υπουργών Οικονομίας, παρουσία του Γιώργου Αλογοσκούφη, «στην περίπτωση της Ελλάδας, παραμένουν ακόμη 
εκκρεμότητες στην καταγραφή των χρηματοροών με την Ε.Ε., των λογαριασμών κοινωνικής προστασίας και άλλων 
ποσών δαπανών και εσόδων της περιόδου 2002-2004» (την οποία κάλυψε η απογραφή της κυβέρνησης).

Οπως εξηγούν, τα στοιχεία αυτό έστειλε το οικονομικό επιτελείο στις κοινοτικές αρχές σε δύο «δόσεις»: η πρώτη 
επιστολή στις 31 Αυγούστου και στη συνέχεια ακολούθησε αναθεώρηση στις 20 Σεπτεμβρίου.

Πρόκειται για ένα τυποποιημένο 12σέλιδο με πίνακες που αποτυπώνουν αναλυτικά τα δημοσιονομικά μεγέθη του 
Δημοσίου. Υποχρεούται να το στέλνει η Ελλάδα στις Βρυξέλλες δύο φορές τον χρόνο, καθώς η οικονομία βρίσκεται 
σε δημοσιονομική επιτήρηση λόγω υπερβολικού ελλείμματος.

Το κείμενο αυτό, ακόμη και μετά την αναθεώρησή του από την ελληνική κυβέρνηση, παρουσιάζει πάρα πολλά κενά. 
Και μάλιστα σε τομείς στους οποίους στηρίχθηκε ολόκληρη η απογραφή, όπως είναι τα ασφαλιστικά ταμεία.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις 11 συνολικά στήλες με στοιχεία που πρέπει να ανακοινώσουμε για τα οικονομικά 
των ασφαλιστικών ταμείων έχουν συμπληρωθεί μόνο 4. Ταυτόχρονα, μόνο 9 από τους 23 δείκτες των οικονομικών 
της τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν καταγραφεί. Πρακτικά η κυβέρνηση στέλνει τα «αθροίσματα» χωρίς να αναλύει 
από πού προέρχονται και πώς βγαίνουν αυτά τα νούμερα. Αντιθέτως, όπως εξηγούν κοινοτικοί αξιωματούχοι, άλλα 
κράτη με υψηλό έλλειμμα, όπως η Γερμανία, έχουν δώσει πλήρη στοιχεία, ενώ ακόμη και «προβληματικές» χώρες 
όπως η Πορτογαλία αποτυπώνουν πληρέστερα την εικόνα των δημοσιονομικών τους απ' ό,τι η Ελλάδα.

Πιεστικό ζήτημα

Το θέμα της διαφάνειας στα δημοσιονομικά στοιχεία της Ελλάδας γίνεται πλέον εξαιρετικά πιεστικό για δύο λόγους:

* Πρώτον, σχετίζεται άμεσα με το ελληνικό αίτημα για την αποδοχή της τιτλοποίησης του 2005, αφού τα κοινοτικά 
όργανα καλούνται να αποφασίσουν χωρίς να έχουν πλήρη εικόνα της ελληνικής θέσης.

* Δεύτερον, η απογραφή του 2004 προκάλεσε αναταράξεις στην Eurostat, που προωθεί πλέον ένα νέο πολύ πιο 
αυστηρό πλαίσιο παρακολούθησης των οικονομικών στοιχείων κάθε κράτους. Οπως επισήμανε ο υπουργός 
Οικονομίας την προηγούμενη εβδομάδα, οι «εκκρεμότητες που έχουν μείνει» πρέπει να κλείσουν μετά νέα 
προγράμματα σταθερότητας (το ελληνικό αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Νοεμβρίου).

Το χρονοδιάγραμμα είναι πιεστικό και η δυνατότητα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και της ΕΣΥΕ να 
παράσχουν τα απαιτούμενα στοιχεία αμφίβολη. Αλλωστε αυτό δεν κατέστη δυνατό τον τελευταίο ενάμιση χρόνο που 
«απογράφεται» η οικονομία. Επιπλέον, ουδείς γνωρίζει αν τελικά τα στοιχεία αναθεωρηθούν και το έλλειμμα του 
2004 αποδειχθεί ακόμη πιο υψηλό από το 6,6% του ΑΕΠ, κάνοντας πιο δύσκολη την «προσαρμογή».
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