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Θέμα επιλογής η καταχώρηση αμυντικών δαπανών, λέει ο διευθυντής Eurostat * Αδειάζει 
Αλογοσκούφη ο Σακελλάρης

Στριπτίζ «απογραφής» μέσα κι έξω
Του ΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΗ

Νέο κύκλο συγκρούσεων και σκληρών καταγγελιών μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ 
πυροδότησαν οι πρόσφατες δηλώσεις του γενικού διευθυντή της Eurostat.

Ο κ. Μισέλ Βαντέν Αμπέλ, μιλώντας στην Επιτροπή Οικονομικών και 
Νομισματικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου, έκανε λόγο για τις 
μεγάλες «αλλαγές» στο ύψος του χρέους και των ελλειμμάτων της 
ελληνικής οικονομίας.

Ο εκπρόσωπος της Eurostat επιβεβαίωσε την αναθεώρηση των στοιχείων 
που δόθηκαν για την ελληνική οικονομία και υποστήριξε στο 
Ευρωκοινοβούλιο ότι:

* Η τελευταία αναθεώρηση των στατιστικών στοιχείων δεν ήταν η μοναδική, 
αλλά είχαν προηγηθεί και άλλες τα τελευταία χρόνια, σε συνεργασία με την 
ελληνική κυβέρνηση.

Παιχνίδι με Αμυνα, Ταμεία, ΦΠΑ

* Τα βασικά στοιχεία που εξηγούν την 
αναθεώρηση και αύξηση κατά την περίοδο
2000-2003 του ελλείμματος είναι οι στρατιωτικές δαπάνες, τα πλεονάσματα 
των ασφαλιστικών ταμείων και τα έσοδα του ΦΠΑ.

* Η αύξηση του χρέους οφείλεται στην αναθεώρηση του ενδοκυβερνητικού 
χρέους και των παλαιότερων ρυθμίσεων τόκων για δάνεια που είχαν γίνει 
πριν από το 2000.

Ο κ. Αμπέλ, μιλώντας στην Επιτροπή, διευκρίνισε ότι -αντίθετα με την 
κυβέρνηση της Ν.Δ.- η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, με βάση τον κανονισμό 
SEC95, κατέγραφε τις αμυντικές δαπάνες στις ημερομηνίες που παραλάμβανε 
τον αμυντικό εξοπλισμό.

Το ΠΑΣΟΚ είχε στηριχθεί για να εφαρμόσει τη 
μέθοδο αυτή στην προϋπόθεση του κανονισμού SEC95, που ζητούσε να είναι 
συγκεκριμένες οι ημερομηνίες παραλαβής των εξοπλιστικών συστημάτων και έτσι 
της καταγραφής των αντίστοιχων δαπανών. Αντίθετα, η κυβέρνηση της Ν.Δ. 
δήλωσε στη Eurostat ότι αγνοούσε τις συγκεκριμένες ημερομηνίες παραλαβής 
και έτσι «κατέγραψε» τις αντίστοιχες δαπάνες σε ταμειακή βάση.

Το αποτέλεσμα αυτής της «αλλαγής» ήταν να μεταφερθούν στην 
πραγματικότητα οι σχετικές δαπάνες στους περασμένους προϋπολογισμούς και 
να ελαφρυνθούν αντίστοιχα οι προϋπολογισμοί των επόμενων ετών, στους 
οποίους θα καταγράφονταν με τη «μέθοδο» της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ.

Το γεγονός, πάντως, είναι ότι οι δηλώσεις αυτές του κ. Αμπέλ έβαλαν «φωτιά» 
εκ νέου στη σύγκρουση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.

ο τέως υπουργός Νίκος
* Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Ν. Αθανασάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση για χριστοδουλάκης 
«συνειδητή διόγκωση του ελλείμματος» και τόνισε ότι «η κυβέρνηση της Ν.Δ.
φέρει τεράστια ευθύνη για τις επιπτώσεις που έχουν ήδη υπάρξει στην οικονομία της χώρας, στην 
υπονόμευση του διεθνούς της κύρους και στην υπονόμευση της πιστοληπτικής της ικανότητας...».

* Από την πλευρά του ο υπουργός Οικονομίας Γ. Αλογοσκούφης εγκατέλειψε τους «ήπιους τόνους» που 
είχε υιοθετήσει κατά τη συνέντευξή του στο CNN, όπου είχε υποστηρίξει ότι δεν πρόκειται για 
διαστρέβλωση στοιχείων, αλλά για μεθοδολογικές «στατιστικές διαφορές» και κατηγόρησε πάλι το ΠΑΣΟΚ 
για διαστρέβλωση των στοιχείων τονίζοντας χθες ότι «το πρόβλημα δεν είναι η μέθοδος καταγραφής, 
αλλά το γεγονός ότι αποκρύβονταν δαπάνες».

Ο υπουργός Οικονομίας 
Γιώργος Αλογοσκούφης,

ο διευθυντής της Eurostat 
Μισέλ Βαντέν Αμπέλ,
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Οπως τόνισε, ένα μεγάλο μέρος των αμυντικών δαπανών δεν καταγραφόταν με καμιά μέθοδο: «Η 
προηγούμενη κυβέρνηση απέκρυβε δαπάνες που ξεπερνούσαν τα 1.700 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί 
στο 1,1% του ΑΕΠ...». Ο υπουργός τόνισε ότι «η κυβέρνηση αποκαθιστά την αξιοπιστία της χώρας και 
βάζει τέλος στην εικονική οικονομία, που χωρίς ίχνος αυτοκριτικής εξακολουθεί να υπερασπίζεται το 
ΠΑΣΟΚ.

Σακελλάρης διαψεύδει Αλογοσκούφη

Στον κ. Αλογοσκούφη απάντησε ο τέως υπουργός Οικονομίας της κυβέρνησης του 
ΠΑΣΟΚ Ν. Χριστοδουλάκης, καταθέτοντας χθες στη Βουλή επιστολή του 
προέδρου του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (ΣΟΕ) Π. Σακελλάρη 
προς την EFC (Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή), με ημερομηνία 27 
Σεπτεμβρίου, στην οποία ο κ. Σακελλάρης εμφανίζεται να διαψεύδει τον υπουργό 
Οικονομίας και προϊστάμενό του κ. Αλογοσκούφη. Στην επιστολή του προς την 
EFC ο κ. Σακελλάρης υποστηρίζει ότι «όλες οι δαπάνες των εξοπλισμών ήταν 
απολύτως καταγεγραμμένες», αλλά επειδή η μέθοδος της μερικής (κατά την 
παραλαβή των συστημάτων) καταγραφής δεν έδινε αξιόπιστα στοιχεία για τον 
λόγο αυτόν έγινε καταγραφή τους σε ταμειακή βάση. Με άλλα λόγια ο πρόεδρος 
του ΣΟΕ εμφανίζει την αύξηση του χρέους ως λογιστική και όχι αριθμητική 
διόρθωση...

Βουλή: Πολιτική ατιμία

* Οι δηλώσεις του κ. Αμπέλ μονοπώλησαν και τη χθεσινή συζήτηση στην 
ολομέλεια και στις κοινοβουλευτικές επιτροπές της Βουλής, όπως αναφέρουν οι κονοβουλευτικοί μας 
συντάκτες Αλίκη Μάτση και Αντώνης Γαλανόπουλος.

Ηταν ο Κ. Γείτονας που έδωσε το έναυσμα για να ξεκινήσει η επίθεση, αναφερόμενος στη Eurostat και 
χαρακτηρίζοντας την απογραφή «ψέμα με κοντά πόδια». Ο Δ. Γεωργακόπουλος έκανε λόγο για πολιτική 
ατιμία που προώθησε με την απογραφή η κυβέρνηση. Είπε: «Είστε υπόλογοι και εκτεθειμένοι στον 
ελληνικό λαό. Πρέπει να ζητήσετε συγγνώμη. Η απογραφή δεν ήταν απαίτηση της Eurostat. Ηταν στενή 
κομματική γραμμή για να συκοφαντήσετε την προηγούμενη κυβέρνηση και να αθετήσετε τις προεκλογικές 
σας δεσμεύσεις». Ο τέως υπουργός Ν. Χριστοδουλάκης επέμεινε ότι όλα τα κονδύλια για τους εξοπλισμούς 
ήταν καταγεγραμμένα στους προϋπολογισμούς.

Τα κάστανα από τη φωτιά ανέλαβε να βγάλει ο υφυπουργός Οικονομικών Α. Ρεγκούζας, αφού ο υπουργός 
Γ. Αλογοσκούφης είχε ήδη αποχωρήσει από την αίθουσα για να μεταβεί στο Μαξίμου. Υπεραμύνθηκε της 
απογραφής στην οποία προχώρησε η κυβέρνηση, τονίζοντας ότι είναι ντροπή να μιλούν αυτοί που 
δημιούργησαν προβλήματα στον τόπο. «Θα συνεχίσουμε κατά τον ίδιο τρόπο για να μην ναυαγήσει το 
καράβι που είχατε φέρει στο χείλος του γκρεμού. Οι ευθύνες είναι μεγάλες και δεν παραγράφονται», 
κατέληξε.

Την ίδια ώρα, στην Ολομέλεια, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ κατηγορούσαν την κυβέρνηση ότι με τους 
χειρισμούς της εκθέτει τη χώρα.

και ο πρόεδρος του ΣΟΕ
Πλούταρχος
Σακελλάρης
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