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Τα μυστήρια της απογραφής

Η κατακόρυφη και αναδρομική μέχρι το 2000 αναθεώρηση και αύξηση του χρέους και των 
ελλειμμάτων του ελληνικού Δημοσίου, από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία με εντολή του 
υπουργείου Οικονομίας Γ. Αλογοσκούφη, έφερε την Ελλάδα στην κορυφή της «κόκκινης 
λίστας» των υπερχρεωμένων και ελλειμματικών οικονομιών της ευρωζώνης, «κερδίζοντας» 
την πρώτη θέση από την Ιταλία.

Το χρέος με την «απογραφή» για το 2000 «αυξήθηκε» από το 106,2% στο 114% του ΑΕΠ και για το 
2004 αυξήθηκε από το αρχικό 97,7% στο 112,1% του ΑΕΠ. Η Eurostat έπειτα από όλα αυτά αφήνει 
ανοικτό το ενδεχόμενο να ζητήσει επανεξέταση και της περιόδου 1997-1999, αλλά όπως υποστηρίζουν 
από την ΕΣΥΕ «εκεί πολύ λίγες διορθώσεις μπορούν να γίνουν».

Στην πραγματικότητα, όσα χρωστούσε πριν απ' την απογραφή το ελληνικό Δημόσιο τόσα χρωστά και 
τώρα. Η διαφορά βρίσκεται στο ότι με την απογραφή κάποια χρέη και ελλείμματα που θα εμφανίζονταν 
στα επόμενα χρόνια με βάση τη μέθοδο καταχώρισης τώρα εμφανίζονται στα χρόνια 2000 - 2004.

Η μεγάλη «ανατροπή» στην εικόνα του ελλείμματος που από 1,2% του ΑΕΠ εκτινάχθηκε στο 5,3% για το 
2004, οφείλεται, σύμφωνα με τον κ. Αλογοσκούφη, κυρίως στην μη καταγραφή των εξοπλιστικών 
δαπανών.

Η Ελλάδα, με επιχείρημα ότι έχει τις υψηλότερες αμυντικές δαπάνες από όλες της ΝΑΤΟϊκές χώρες της 
ευρωζώνης, είχε «επιτύχει» με την είσοδό της στο ευρώ «ειδική συμφωνία» με την Eurostat με τη 
δέσμευση ότι κάποια στιγμή θα επανεξεταζόταν.

Η συμφωνία προέβλεπε την καταγραφή στο (κατά Μάαστριχτ) έλλειμμα των εξοπλιστικών δαπανών όχι τη 
χρονιά υπογραφής των συμβάσεων αγοράς όπλων (δηλαδή όταν αναλάμβανε την υποχρέωση και έδινε 
«προκαταβολή») αλλά όταν θα πραγματοποιείτο η αγορά (πληρωμή «δόσης») με την παραλαβή των 
οπλικών συστημάτων.

Αυτό είχε επιτρέψει για αρκετά χρόνια ένα μεγάλο κομμάτι του ελλείμματος να μη «φαίνεται» και να 
εμφανίζεται στα επόμενα χρόνια.

Η κυβέρνηση της Ν.Δ. στο πλαίσιο της απογραφής «άλλαξε» αυτή τη συμφωνία με την Eurostat και 
«εμφάνισε» αυτό το υπαρκτό έλλειμμα στα έτη που οι υποχρεώσεις αυτές είχαν αναληφθεί από το 
ελληνικό Δημόσιο, δηλαδή από το 2000 και μετά. Το αποτέλεσμα είναι ότι ελλείμματα στην πενταετία αυτή 
«φορτώθηκαν» με ένα ποσόν της τάξης των 9,6 δισ. ευρώ και το έλλειμμα εκτινάχθηκε στο 2% του ΑΕΠ 
το 2000 και έφθασε στο 4,6% το 2003. Ανάλογες αλλαγές έγιναν και για την καταγραφή του χρέους.

Εκεί η ΕΣΥΕ επανεξέτασε το ύψος της «άσπρης τρύπας», δηλαδή των πλεονασμάτων των ασφαλιστικών 
ταμείων και το έβγαλε μικρότερο από εκείνο που έλεγαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, με αποτέλεσμα να 
επηρεασθεί αρνητικά και να αυξηθεί το χρέος κατά 0,8% του ΑΕΠ (κάπου 800 εκατ. ευρώ) σε ετήσια 
βάση.

Επίσης οι κεφαλαιοποιήσεις τόκων από δάνεια πρό της ένταξης στην ΟΝΕ μέχρι το 2003 ρυθμίζονταν 
σταδιακά με τις εμπορικές τράπεζες, αλλά με την απογραφή «βγήκαν» από την ΕΣΥΕ στην επιφάνεια και 
καταγράφηκαν σαν τρέχουσες δανειακές υποχρεώσεις συνολικού ύψους 5,5 δισ. ευρώ.

Γ.Α.
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