ΕΙΣΑΓΩΓΗ:
Το έλλειµµα του 2009, είναι γεγονός ότι έχει αποτελέσει έναν από τους
καθοριστικούς παράγοντες για την κρίση εµπιστοσύνης των αγορών και των
διεθνών µας εταίρων απέναντι στη ελληνική κοινωνία και στη χώρα µας.
Το ύψος του ελλείµµατος του 2009 αποτέλεσε µέχρι σήµερα πεδίο έντονης
πολιτικής αντιπαράθεσης, παρόλο που έχει µετρηθεί από την Ανεξάρτητη
Ελληνική Στατιστική Αρχή και έχει επικυρωθεί από την Ευρωπαϊκή Στατιστική
Υπηρεσία (Eurostat).
Η πρόταση Σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής για το έλλειµµα του 2009 και
τους παράγοντες που οδήγησαν στην αµφισβήτηση των Ελληνικών
στατιστικών στοιχείων κατά το άρθρο 68 παρ. 2 του Συντάγµατος, αρθρ. 144
επ. Κανονισµού της Βουλής, υιοθετήθηκε από την Ελληνική Βουλή ως
αυτονόητη πράξη ευθύνης από την πλευρά της Ελληνικής πολιτείας,
προκειµένου να άρει κάθε επιφύλαξη γύρω από την αξιοπιστία των
Ελληνικών στατιστικών στοιχείων, δηλαδή των δεδοµένων µε τα οποία
µετράται και αξιολογείται το αποτέλεσµα της προσπάθειας των Κυβερνήσεων
και των θυσιών των Ελλήνων πολιτών.
Στα πλαίσια αυτής της πρότασης, η παρούσα Επιτροπή επικεντρώθηκε στη
διερεύνηση των παραγόντων, των συνθηκών, των διαρθρωτικών αδυναµιών
και των πολιτικών επιλογών που οδήγησαν στη διαµόρφωση του ύψους του
ελλείµµατος και του χρέους του 2009. Αξιολογώντας σειρά µαρτυρικών
καταθέσεων και εγγράφων, και µε αναφορά στην ισχύουσα εθνική και
κοινοτική νοµοθεσία που προσδιορίζει τους φορείς και τη µεθοδολογία
υπολογισµού του ελλείµµατος, η παρούσα επιτροπή επικέντρωσε την
προσοχή της σε δύο κυρίως σηµεία:
Αφενός

στις

αιτίες

που

οδήγησαν

στον

πραγµατικό

δηµοσιονοµικό

εκτροχιασµό που συνέβη το 2009
Και αφετέρου στο ζήτηµα της αποτύπωσης αυτών των πραγµατικών
στοιχείων στις διαδοχικές αναθεωρήσεις του ελλείµµατος το ίδιο έτος από τις
κατά περίπτωση πολιτικές ηγεσίας που διαχειρίστηκαν το θέµα πριν και µετά
τις εθνικές εκλογές.
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Άλλα ζητήµατα που ανέκυψαν κατά τις εργασίες της παρούσας επιτροπής
ήταν η αξιολόγηση της στάσης της Eurostat κατά την αξιολόγηση και
επιβεβαίωση των στοιχείων που οι Ελληνικές Κυβερνήσεις υπέβαλαν σε
αυτήν αρχικά µέσω της ΕΣΥΕ και αργότερα µέσω της ανεξάρτητης ΕΛΣΤΑΤ
που τη διαδέχθηκε, καθώς και το ζήτηµα που προέκυψε αναφορικά µε τις
αρµοδιότητες του ∆Σ της ΕΛΣΤΑΤ σε σχέση µε την αξιολόγηση και
διαµόρφωση των στοιχείων του ελλείµµατος.
Λαµβάνοντας υπόψη το σύνολο των στοιχείων που παρουσιάστηκαν στην
παρούσα Επιτροπή, συντάχθηκε το παρόν πόρισµα. Λόγω του τεχνικού
χαρακτήρα του υπό εξέταση ζητήµατος, των συµπερασµάτων του πορίσµατος
προηγείται αναλυτική αναφορά (α) στη νοµοθεσία που ισχύει, ιδίως λόγω του
ζητήµατος που ανέκυψε αναφορικά µε τον υποχρεωτικό ή δυνητικό
χαρακτήρα του µεθοδολογικού κανόνα ΕΣΟΛ 95 για τον υπολογισµό των
ελλειµµάτων των κρατών µελών της ΕΕ, (β) στο θεσµικό ρόλο και τις
αρµοδιότητες των εµπλεκοµένων φορέων, (γ) στην επεξήγηση των βασικών
εννοιών του ελλείµµατος και του χρέους και (δ) στην παρουσίαση µε
χρονολογική σειρά των πραγµατικών γεγονότων που συνδέονται µε τις
διαδοχικές αναθεωρήσεις του ελλείµµατος του 2009 από την αρχική
πρόβλεψη 3,7% έως την τελική διαµόρφωσή του σε 15,8% του ΑΕΠ.
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Ι. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:
ΙΑ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

∆ύο είναι τα βασικά νοµοθετήµατα που αφορούν στα κύρια ζητήµατα που
εξέτασε η παρούσα Επιτροπή:
•

Ο Κώδικας Ορθής Πρακτικής, που αφορά κυρίως στη διάρθρωση και
τις αρχές λειτουργίας (ανεξαρτησία, αµεροληψία, αντικειµενικότητα,
κλπ) των εθνικών στατιστικών αρχών. Μέρος του Κώδικα αυτού
(βασικές αρχές) έχει ενσωµατωθεί στον Κανονισµό (ΕΚ) 223/2009, που
έχει άµεση και υποχρεωτική εφαρµογή στη χώρα µας. Επίσης, οι
βασικές αρχές του συγκεκριµένου Κώδικα και το προβλεπόµενο σε
αυτόν πλαίσιο λειτουργίας των εθνικών στατιστικών αρχών έχει
ενσωµατωθεί στο Ελληνικό ∆ίκαιο µε τον ν. 3832/2010. Συνεπώς, ως
προς αυτά η εφαρµογή του Κώδικα είναι υποχρεωτική.

•

Το ΕΣΟΛ 95, το ευρωπαϊκό δηλαδή σύστηµα λογαριασµών, που έχει
ενσωµατωθεί στον Κανονισµό (ΕΚ) 2223/1996 και έχει στο σύνολό του
υποχρεωτική εφαρµογή από το 1999. Το ΕΣΟΛ 95 περιλαµβάνει την
µεθοδολογία που οφείλουν να εφαρµόζουν οι εθνικές στατιστικές
υπηρεσίες για την κατάρτιση λογαριασµών για τους σκοπούς της
κοινότητας, δηλαδή και για τους λογαριασµούς που αποστέλλουν στην
Eurostat.

3

Aναλυτικότερα:

Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 223/2009 & Ο ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Προκειµένου να διασφαλιστεί η ποιότητα της στατιστικής πληροφορίας, οι
εθνικές

στατιστικές

υπηρεσίες,

συµπεριλαµβανοµένης

της

ΕΛΣΤΑΤ,

ακολουθούν τις αρχές του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις ευρωπαϊκές στατιστικές, της
«∆ήλωσης ποιότητας του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήµατος» και του
«Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις εθνικές και κοινοτικές στατιστικές αρχές».
Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του κανονισµού 223/2009 “Το ευρωπαϊκό στατιστικό
σύστηµα (ΕΣΣ) είναι η σύµπραξη µεταξύ της Επιτροπής (Eurostat) και των
εθνικών στατιστικών υπηρεσιών (ΕΣΥ) και άλλων εθνικών αρχών κάθε
κράτους µέλους που είναι υπεύθυνες για την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη
διάδοση ευρωπαϊκών στατιστικών.”

Η αναφορά του Κανονισµού 223/2009 στην ανεξαρτησία των εθνικών
στατιστικών αρχών και στις βασικές αρχές που διέπουν τις
ευρωπαϊκές στατιστικές.
Ο συγκεκριµένος Κανονισµός αναφέρεται ρητά στο άρθρο 2 αυτού1 στις
αρχές

της

επαγγελµατικής

ανεξαρτησίας,

1

της

αµεροληψίας,

της

Άρθρο 2
Στατιστικές αρχές
1. Η ανάπτυξη, η παραγωγή και η διάδοση των ευρωπαϊκών στατιστικών διέπονται από τις εξής
στατιστικές αρχές:
α) ο όρος "επαγγελµατική ανεξαρτησία" σηµαίνει ότι οι στατιστικές πρέπει να αναπτύσσονται, να
παράγονται και να διαδίδονται ανεξάρτητα, ιδίως όσον αφορά την επιλογή των τεχνικών, των
ορισµών, των µεθοδολογιών και των πηγών που θα χρησιµοποιούνται, καθώς επίσης το χρόνο και το
περιεχόµενο όλων των µορφών διάδοσης, χωρίς καµία πίεση από πολιτικές οµάδες ή οµάδες
συµφερόντων ή κοινοτικές και εθνικές αρχές, µε την επιφύλαξη των θεσµικών ρυθµίσεων, όπως οι
κοινοτικές ή εθνικές θεσµικές ή δηµοσιονοµικές διατάξεις ή ο καθορισµός των στατιστικών αναγκών·
β) ο όρος "αµεροληψία" σηµαίνει ότι οι στατιστικές πρέπει να αναπτύσσονται, να παράγονται και να
διαδίδονται ουδέτερα, καθώς και ότι πρέπει να επιφυλάσσεται ίση µεταχείριση σε όλους τους χρήστες·
γ) ο όρος "αντικειµενικότητα" σηµαίνει ότι οι στατιστικές πρέπει να αναπτύσσονται, να παράγονται
και να διαδίδονται συστηµατικά, αξιόπιστα και αµερόληπτα· συνεπάγεται τη χρήση επαγγελµατικών
και δεοντολογικών προτύπων, καθώς και το γεγονός ότι οι πολιτικές και πρακτικές που ακολουθούνται
είναι διαφανείς για τους χρήστες και για όσους απαντούν στις έρευνες·
δ) ο όρος "αξιοπιστία" σηµαίνει ότι οι κοινοτικές στατιστικές πρέπει να µετρούν όσο το δυνατόν πιο
πιστά και µε τη µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και συνέπεια την πραγµατικότητα που προβλέπεται να
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αντικειµενικότητας και τις αξιοπιστίας που πρέπει να διέπουν την ανάπτυξη,
την παραγωγή και την διάδοση των ευρωπαϊκών στατιστικών. Οι στατιστικές
αρχές που καθορίζονται µε το παρόν άρθρο αναπτύσσονται περαιτέρω στον
κώδικα Ορθής Πρακτικής, σύµφωνα µε το άρθρο 11 του ίδιου Κανονισµού.
Σύµφωνα µε αυτές τις αρχές θεσµοθετήθηκε η Ελληνική Στατιστική Αρχή, που
λειτουργεί ανεξάρτητα στη χώρα µας από το 2010.

Η αναφορά του Κανονισµού 223/2009 στον Κώδικα Ορθής Πρακτικής
για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές.
Στο άρθρο 1 του παραπάνω Κανονισµού2 υπάρχει ρητή αναφορά στον
Κώδικα Ορθής Πρακτικής, ο σκοπός του οποίου αναλύεται περαιτέρω στο
άρθρο 11 αυτής3. Σύµφωνα µε τις από 26.3.2012 έγγραφες απαντήσεις του
κ. Αλµούνια σε ερωτήµατα της παρούσας Επιτροπής, αν και ο Κώδικας

παρουσιάζουν· συνεπάγεται τη χρήση επιστηµονικών κριτηρίων για την επιλογή των πηγών, των
µεθόδων και των διαδικασιών·
ε) ο όρος "στατιστικό απόρρητο" σηµαίνει την προστασία των απορρήτων στοιχείων που αφορούν
µεµονωµένες στατιστικές µονάδες και τα οποία λαµβάνονται άµεσα για στατιστικούς σκοπούς ή,
έµµεσα, από διοικητικές ή άλλες πηγές· συνεπάγεται επίσης την απαγόρευση της χρήσης για µη
στατιστικούς σκοπούς των στοιχείων και την απαγόρευση της παράνοµης δηµοσιοποίησής τους·
στ) ο όρος "σχέση κόστους-αποτελεσµατικότητας" σηµαίνει ότι το κόστος παραγωγής των
στατιστικών πρέπει να είναι ανάλογο της σπουδαιότητας των επιδιωκόµενων αποτελεσµάτων και
οφελών, ότι οι πόροι πρέπει να χρησιµοποιούνται µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο και ότι ο φόρτος
ανταπόκρισης πρέπει να µειώνεται στο ελάχιστο. Οι ζητούµενες πληροφορίες πρέπει, εφόσον είναι
δυνατόν, να λαµβάνονται άµεσα από διαθέσιµα αρχεία ή πηγές.
2

Άρθρο 1
Περιεχόµενο και πεδίο εφαρµογής
Ο παρών κανονισµός θεσπίζει το νοµικό πλαίσιο για την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση των
ευρωπαϊκών στατιστικών.
Σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας και τις αρχές της ανεξαρτησίας, της ακεραιότητας και της
υπευθυνότητας των εθνικών αρχών και της κοινοτικής αρχής, οι ευρωπαϊκές στατιστικές είναι
στατιστικές που απαιτούνται για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων της Κοινότητας. Οι ευρωπαϊκές
στατιστικές καθορίζονται στο Ευρωπαϊκό Στατιστικό Πρόγραµµα. Αναπτύσσονται, παράγονται και
διαδίδονται σύµφωνα µε τις στατιστικές αρχές που καθορίζονται µε το άρθρο 285 παράγραφος 2 της
συνθήκης και τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας στον κώδικα ορθής πρακτικής για τις
ευρωπαϊκές στατιστικές σύµφωνα µε το άρθρο 11. Εκτελούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος κανονισµού.
3

Άρθρο 11
Κώδικας ορθής πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές
1. Σκοπός του κώδικα ορθής πρακτικής είναι να εξασφαλιστεί η εµπιστοσύνη του κοινού στις
ευρωπαϊκές στατιστικές, διά καθορισµού του τρόπου µε τον οποίο πρέπει να αναπτύσσονται, να
παράγονται και να διαδίδονται οι ευρωπαϊκές στατιστικές σύµφωνα µε τις στατιστικές αρχές, όπως
ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 και τις βέλτιστες διεθνείς στατιστικές πρακτικές.
2. Ο κώδικας ορθής πρακτικής επανεξετάζεται και αναπροσαρµόζεται σε περίπτωση ανάγκης από την
Επιτροπή ΕΣΣ. Η Επιτροπή δηµοσιοποιεί τις σχετικές τροποποιήσεις.
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Ορθής Πρακτικής δεν αποτελεί ο ίδιος νοµικά δεσµευτική πράξη, πολλές
από τις αρχές που τον διέπουν έχουν κατοχυρωθεί στην νοµοθεσία της ΕΕ,
ιδίως µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 223/2009 και κατ’ επέκταση έχουν δεσµευτικό
χαρακτήρα. Οι βασικές αρχές και το πλαίσιο λειτουργίας των εθνικών
στατιστικών αρχών που θέτει ο Κώδικας Ορθής Πρακτικής ενσωµατώθηκαν
στο εθνικό µας δίκαιο µε τον ν.3832/2010.
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Η ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΣΟΛ 95 (ESA 95) & Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 2223/964

Ειδικά για τις δηµοσιονοµικές στατιστικές, δηλαδή την παραγωγή στατιστικών
δεδοµένων σχετικά µε το δηµοσιονοµικό έλλειµµα και χρέος το δίκαιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβάλλει την χρήση της µεθοδολογίας ΕΣΟΛ 1995 (ή
ESA 1995). Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Κανονισµού αυτού5, η
χρήση του ΕΣΟΛ 95 είναι υποχρεωτική για τα κράτη – µέλη, τόσο ως προς
την µεθοδολογία που περιλαµβάνει, όσο και για το πρόγραµµα διαβίβασης
στα αρµόδια κοινοτικά όργανα των λογαριασµών και πινάκων που
καταρτίζονται βάσει αυτής της µεθοδολογίας από τους αρµοδίους φορείς των
Κρατών µελών. Επισηµαίνεται, τόσο από ένορκες καταθέσεις6, όσο και στην
από 26.3.2012 επιστολή Ραντερµάχερ προς την παρούσα Επιτροπή7, ότι το
ΕΣΟΛ 95 είναι κανονισµός της ΕΕ και, συνεπώς, άµεσα εφαρµοστέος και
δεσµευτικός για τα κράτη µέλη. Η δεσµευτικότητά του αφορά την κατάρτιση
λογαριασµών από τα Κράτη µέλη για τους σκοπούς της κοινότητας και δεν
καλύπτει την κατάρτιση λογαριασµών για ίδιες ανάγκες των κρατών – µελών.
4

Πλήρης τίτλος: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2223/96 του Συµβουλίου4 της 25ης Ιουνίου 1996 περί του

ευρωπαϊκού συστήµατος εθνικών και περιφερειακών λογαριασµών της Κοινότητας
5

Άρθρο 1
Στόχοι
1. Ο παρών κανονισµός αποσκοπεί στην εισαγωγή ευρωπαϊκού συστήµατος λογαριασµών 1995,
εφεξής αποκαλούµενου «ΕΣΟΛ 1995», διά της καθιερώσεως:
α) µεθοδολογίας σχετικά µε τα κοινά πρότυπα, ορισµούς, ονοµατολογίες και λογιστικούς κανόνες, η
οποία θα επιτρέψει την κατάρτιση συγκρίσιµων λογαριασµών και πινάκων για τις ανάγκες της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, καθώς και τη λήψη αποτελεσµάτων σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στο
άρθρο 3 7
β) προγράµµατος διαβίβασης, για τις ανάγκες της Κοινότητας και σε συγκεκριµένες ηµεροµηνίες, των
λογαριασµών και πινάκων που καταρτίζονται σύµφωνα µε το ΕΣΟΛ 1995.
2. Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται, ως εκ των άρθρων 7 και 8, σε όλες τις κοινοτικές πράξεις όπου
γίνεται µνεία του ΕΣΟΛ ή των ορισµών του.
3. Ο παρών κανονισµός δεν υποχρεώνει κανένα κράτος µέλος να καταρτίζει για ίδιες ανάγκες
λογαριασµούς συµφώνους µε το ΕΣΟΛ 1995.
6

Κατάθεση ΜΠΕΡΙΑΤΟΥ, σελ. 64, όπου επισηµαίνεται η υποχρεωτικότητα εφαρµογής της
συγκεκριµένης µεθοδολογίας από την ΕΛΣΤΑΤ, καθώς και Κατάθεση ΓΕΩΡΓΙΟΥ σελ. 59 «Ο παρών
Κανονισµός δεν υποχρεώνει κανένα κράτος µέλος να χρησιµοποιεί τον ΕΣΟΛ 95 εφόσον καταρτίζει
λογαριασµούς για δικούς του σκοπούς, όχι για τους σκοπούς της κοινότητας. Για τους σκοπούς της
κοινότητας που είναι και η διαδικασία του υπερβολικού ελλείµµατος δεν µπορεί να µην εφαρµόσει το
ΕΣΟΛ 1995»
7

Από 23.3.2012 επιστολή Ραντερµάχερ, απάντηση στο ερώτηµα υπ’ αριθµ. 1 και στα υποερωτήµατα
αυτού.

7

Είναι, λοιπόν, σαφές ότι αναφορικά µε την κατάρτιση λογαριασµών από τις
εθνικές στατιστικές αρχές που κοινοποιούνται στην Eurostat, το ΕΣΟΛ 95
είναι η µόνη υποχρεωτική και αποδεκτή µεθοδολογία υπολογισµού των
ελλειµµάτων.

Σύµφωνα, δε, µε το άρθρο 7 αυτού, η ηµεροµηνία πρώτης εφαρµογής του
ΕΣΟΛ 95 ήταν ο Απρίλιος του 1999.
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ

ΣΕ

ΕΘΝΙΚΟ

ΕΠΙΠΕ∆Ο

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ

Η Ελληνική πολιτεία τα τελευταία δύο χρόνια ανέλαβε νοµοθετικές και δοµικές
πρωτοβουλίες ακριβώς για να αποκατασταθούν πλήρως η διαφάνεια και η
αξιοπιστία των ελληνικών δηµοσιονοµικών και στατιστικών δεδοµένων,
σύµφωνα και µε τις γενικές αρχές και επιταγές του παραπάνω αναφερόµενου
κοινοτικού κανονιστικού πλαισίου.
Συγκεκριµένα, θεσπίστηκε η ανεξαρτητοποίηση της Στατιστικής Υπηρεσίας που ελεγχόταν από τον εκάστοτε Υπουργό Οικονοµικών - και ιδρύθηκε η
«Ελληνική Στατιστική Αρχή» (η ΕΛΣΤΑΤ) - η οποία λογοδοτεί απευθείας στο
Κοινοβούλιο.
H Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) η οποία συγκέντρωσε τις στατιστικές
αρµοδιότητες της πρώην Γενικής Γραµµατείας Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας
(ΕΣΥΕ) θεσπίστηκε µε τον νόµο Ν.3832/10 «Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα
(ΕΛ.Σ.Σ) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως
Ανεξάρτητης Αρχής».8
Επιπλέον, υιοθετήθηκε ο νόµος περί ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και
Ευθύνης (ν. 3871/2010). Έχουν διαµορφωθεί και αναπτύσσονται σύγχρονοι
µηχανισµοί παρακολούθησης των δηµοσίων εσόδων και δαπανών σε όλα τα
επίπεδα του κρατικού µηχανισµού. Έχει ενισχυθεί η λογοδοσία µε τη
δηµοσιοποίηση όλων των αποφάσεων δαπανών στο διαδίκτυο (∆ιαύγεια) (ν.
3891/2010). Έχει καθιερωθεί η µηνιαία δηµοσιοποίηση των ταµειακών
δεδοµένων εσόδων και δαπανών για όλο το δηµόσιο και έχει επιβληθεί η
υποχρέωση της στατιστικής ενηµέρωσης όλων των φορέων του δηµοσίου,
προκειµένου να είναι εφικτή η χρηµατοδότησή τους από τον Τακτικό
Προϋπολογισµό.

8

Το νοµικό πλαίσιο λειτουργίας της ΕΛΣΤΑΤ συµπληρώθηκε µε διατάξεις που αποσκοπούσαν στην
εύρυθµη λειτουργία της νέας Αρχής στους ν. 3842/10, άρθρο 90, παράγραφος 8, ν. 3899/2010, άρθρο
10.
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ΙΒ. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστηµα:
Από την αρχή της δηµιουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνειδητοποιήθηκε
ότι οι αποφάσεις, ο σχεδιασµός και η εφαρµογή των πολιτικών της πρέπει να
βασίζονται σε αξιόπιστες και συγκρίσιµες στατιστικές. Κατά συνέπεια,
δηµιουργήθηκε το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστηµα (ΕΣΣ), µε στόχο να
παρέχει συγκρίσιµες στατιστικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το ΕΣΣ λειτουργεί
ως ένα δίκτυο συνεργασίας της Eurostat µε τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες
και άλλα σχετικά ιδρύµατα σε κάθε χώρα µέλος, καθώς και µε τις χώρες της
ΕΕΑ και τις EFTA. Επίσης, συντονίζει τις εργασίες του µε τις υποψήφιες
χώρες και µε άλλους οργανισµούς της ΕΕ, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
και διεθνείς οργανισµούς, όπως ο ΟΟΣΑ, τα Ηνωµένα Έθνη, το ∆ιεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο και η Παγκόσµια Τράπεζα.

Τα κράτη-µέλη έχουν την ευθύνη της συλλογής και σύνθεσης των στατιστικών
για εθνικούς και Ευρωπαϊκούς σκοπούς. Το ΕΣΣ λειτουργεί ως ένα δίκτυο,
στο οποίο η Eurostat έχει τον ηγετικό ρόλο στην εναρµόνιση των στατιστικών
σε στενή συνεργασία µε εθνικές στατιστικές αρχές. Το έργο του ΕΣΣ
εστιάζεται κυρίως στους τοµείς πολιτικής της ΕΕ – αλλά µε την επέκταση του
εύρους των Ευρωπαϊκών πολιτικών, η εναρµόνιση πλέον έχει επεκταθεί
σχεδόν σε όλα τα στατιστικά πεδία.
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Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) που αντικατέστησε την Γενική
Γραµµατεία

Εθνικής

Στατιστικής

Υπηρεσίας

του

Υπουργείου

Οικονοµικών:
Η Ελλάδα συµµετέχει στο δίκτυο συνεργασίας την Eurostat µε την Ελληνική
Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) από τον Μάρτιο του 2010 οπότε και δηµοσιεύτηκε
ο νόµος 3832/2010.
Η ΕΛΣΤΑΤ αντικατέστησε την Γενική Γραµµατεία Εθνικής Στατιστικής
Υπηρεσίας (ΓΓ ΕΣΥΕ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών που έως
τότε είχε την ευθύνη της συλλογής και σύνθεσης των στατιστικών για εθνικούς
και Ευρωπαϊκούς σκοπούς. Η ΕΛΣΤΑΤ συγκροτήθηκε ως ανεξάρτητη αρχή,
τα µέλη του ∆Σ της οποίας διορίζονται από την Βουλή των Ελλήνων σύµφωνα
µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 6 του παραπάνω αναφερόµενου Κανονισµού
223/2009, που κάνει ρητή µνεία στον ανεξάρτητο χαρακτήρα των εθνικών
στατιστικών αρχών9.
Η Ελλάδα αποτέλεσε µία από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ίσως η
µοναδική που σε σειρά ετών επέδειξε σηµαντική δυσκολία συµµόρφωσης µε
το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστηµα και εναρµόνισης µε το ισχύον θεσµικό
πλαίσιο (βλ. Παρακάτω). Πέρα από το ζήτηµα της µη επαρκούς στελέχωσης
της ΕΣΥΕ και της προβληµατικής ποιότητας των στατιστικών στοιχείων που
εξέδιδε, ζήτηµα προέκυψε κατά τις εργασίες της παρούσας Επιτροπής και για
το θέµα της µη ανεξάρτητης λειτουργίας της ΕΣΥΕ µέχρι το 2009. Μάλιστα,
την έλλειψη ανεξαρτησίας της συγκεκριµένης υπηρεσίας διαπιστώνει ρητά και
ο επικεφαλής της Eurostat Ραντερµάχερ στην επιστολή – απάντησή του προς
την παρούσα Επιτροπή και συγκεκριµένα στην απάντησή του στο ερώτηµα
υπ’ αριθµ. 7.
Το στοιχείο αυτό αποδεικνύεται από τον µεγάλο αριθµό µεθοδολογικών και
άλλων επισκέψεων που πραγµατοποίησαν κλιµάκια της Eurostat στην χώρα
µας. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι την περίοδο 2006-2010 η Eurostat
πραγµατοποίησε έξι (6) µεθοδολογικές επισκέψεις µε αφορµή τα προβλήµατα

9

Βλ. παραπάνω υποσηµείωση αρ. 1.
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που εντόπιζε στην συλλογή και σύνθεση των Ελληνικών δηµοσιονοµικών
στατιστικών. 10
Εξίσου χαρακτηριστικό είναι και το γεγονός ότι στα δελτία τύπου της Eurostat
που ακολουθούσαν των κοινοποιήσεων των δηµοσιονοµικών στατιστικών
γίνονται συχνά µε επιφυλάξεις. Ειδικότερα, την περίοδο 2005 – 2010
διατυπώθηκαν, σε αντίστοιχα δελτία τύπου της Eurostat για το χρέος και το
έλλειµµα στις χώρες της Ευρωζώνης, 6 φορές επιφυλάξεις για τα ελληνικά
στατιστικά στοιχεία. Καµία άλλη χώρα δεν είχε επιφυλάξεις σε τέτοιο βαθµό.

Ο ρόλος της Eurostat
Σύµφωνα µε την ισχύουσα κοινοτική νοµοθεσία η Επιτροπή ορίζει την
κοινοτική στατιστική αρχή, δηλαδή την Επιτροπή Eurostat, για την
ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση ευρωπαϊκών στατιστικών. Σε κοινοτικό
επίπεδο, η Επιτροπή (Eurostat) διασφαλίζει την παραγωγή ευρωπαϊκών
στατιστικών σύµφωνα µε τους καθιερωµένους κανόνες και στατιστικές
αρχές. Στο πλαίσιο αυτό, έχει την αποκλειστική ευθύνη για τον καθορισµό,
των ενεργειών, των στατιστικών µεθόδων, προτύπων και διαδικασιών,
καθώς και για το περιεχόµενο και το χρόνο δηµοσιοποίησης των
στατιστικών στοιχείων.

10http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/government_finance_statistics/excessive_deficit/eu

rostat_edp_visits_member_states
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ΙΓ. ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ

Το έλλειµµα του δηµοσίου υπολογίζεται ως η διαφορά µεταξύ εσόδων και
δαπανών σε κάθε χρονική περίοδο. Λόγω της συχνής αναφοράς τους στις
καταθέσεις µαρτύρων στην παρούσα Επιτροπή, αλλά και της αναγκαιότητας
κατανόησής τους προκειµένου να γίνουν πλήρως αντιληπτά οι συνθήκες και
τα πραγµατικά περιστατικά που παρουσιάστηκαν ενώπιον της παρούσας
Επιτροπής, διευκρινίζονται παρακάτω βασικές έννοιες σχετικά µε το έλλειµµα,
τόσο ως προς τα επίπεδα διακυβέρνησης που γεννάται (Κεντρική ή Γενική
Κυβέρνηση) όσο και ως προς την λογιστική αποτύπωσή του (ταµειακή ή
εθνικολογιστική).

•

Έλλειµµα Κεντρικής Κυβέρνησης

Ως έλλειµµα Κεντρικής Κυβέρνησης ορίζεται το οικονοµικό αποτέλεσµα που
παράγεται από την Κεντρική ∆ηµόσια ∆ιοίκηση (υπουργεία, αποκεντρωµένες
διοίκησης υπουργείων, περιφέρειες, Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων
κ.λπ.). Το έλλειµµα Κεντρικής Κυβέρνησης παρακολουθείται άµεσα από τους
λογαριασµούς που τηρεί το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και από την
κίνηση των λογαριασµών που τηρεί η Τράπεζα της Ελλάδας. Τα στοιχεία
εσόδων και

δαπανών Κεντρικής

Κυβέρνησης

παρακολουθούνται

και

δηµοσιεύονται σε µηνιαία βάση (υποχρεωτικά) από το Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους για την ενηµέρωση του κοινού και της Βουλής και από τα δελτία που
δηµοσιοποιεί, πάντοτε σε µηνιαία βάση, η Τράπεζα της Ελλάδας (ιδιαίτερα το
Στατιστικό ∆ελτίο Οικονοµικής Συγκυρίας).
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•

Έλλειµµα Γενικής Κυβέρνησης

Ο όρος έλλειµµα Γενικής Κυβέρνησης σηµατοδοτεί το συνολικό έλλειµµα του
∆ηµοσίου. Η µετάβαση από το έλλειµµα της Κεντρικής Κυβέρνησης στο
έλλειµµα της Γενικής Κυβέρνησης γίνεται µε τον συνυπολογισµό του
οικονοµικού αποτελέσµατος των φορέων που βρίσκονται εκτός της
λειτουργίας της Κεντρικής ∆ιοίκησης όπως οι Οργανισµοί Κοινωνικής
Ασφάλισης,

οι

Οργανισµοί

Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

τα

Ανώτατα

και

Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και κάθε άλλος φορέας και οργανισµός
που χρηµατοδοτείται από το δηµόσιο. Όπως διαπιστώθηκε και από την
παρούσα Επιτροπή, για πρώτη φορά στην χώρα µας, το 2010 ξεκίνησε η
υποχρεωτική κοινοποίηση προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους µηνιαίων
λογαριασµών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και έχει ξεκινήσει σε
συστηµατική βάση η µηνιαία δηµοσιοποίηση ταµειακών στοιχείων εσόδων και
δαπανών.
Το έλλειµµα της Γενικής Κυβέρνησης, όπως υπολογίζεται, σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία11, από την µεθοδολογία ΕΣΟΛ 95 αποτελεί το βασικό
κριτήριο παρακολούθησης της πορείας των δηµοσιονοµικών δεδοµένων κάθε
χώρας µέλους της Ευρωζώνης, στο πλαίσιο της εφαρµογής του Συµφώνου
Σταθερότητας. Με βάση το Σύµφωνο, ως υπερβολικό έλλειµµα ορίζεται το
έλλειµµα που υπερβαίνει το 3% του ΑΕΠ της χώρας. Σε κάθε τέτοια
περίπτωση, η χώρα καλείται να αναλάβει διορθωτικές δράσεις για την
αποκατάσταση του ελλείµµατος, δηλαδή η διαδικασία «επιτήρησης» µε βάση
το άρθρο 121 (πρώην άρθρο 104) της Συνθήκης.

11

Βλ. παραπάνω κεφάλαιο ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ σχετικά µε τους υποχρεωτικούς κανόνες µεθοδολογίας που
ισχύουν σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη βάσει του Κανονισµού (ΕΚ) 223/96, που ενσωµατώνει στην
κοινοτική νοµοθεσία το ΕΣΟΛ 95
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•

Εθνικολογιστικό έλλειµµα

Το έλλειµµα είτε Κεντρικής είτε Γενικής Κυβέρνησης για κάθε έτος
υπολογίζεται µε βάση το λογιστικό σύστηµα, που χρησιµοποιείται σε εθνικό
και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Με δεδοµένο ότι ο δηµόσιος τοµέας αποτελείται
από

πολλές

διαφορετικές

οικονοµικές

µονάδες,

που

χρησιµοποιούν

διαφορετικά λογιστικά συστήµατα (π.χ. οι εταιρίες του δηµοσίου στην
καθηµερινή τους λειτουργία ακολουθούν τα Εθνικά και ∆ιεθνή Λογιστικά
Πρότυπα) η µεθοδολογία ΕΣΟΛ 95 παρέχει τους κανόνες για την
εναρµονισµένη,

ενιαία

και

συγκρίσιµη

αποτύπωση

των

οικονοµικών

αποτελεσµάτων όλων των χωρών της Ευρωζώνης. Η αποτύπωση του
αποτελέσµατος σε όρους ΕΣΟΛ 95 είναι υποχρεωτική για τους σκοπούς της
κοινότητας12.
Σε κάθε περίπτωση, ένας βασικός κανόνας για την αποτύπωση του
οικονοµικού αποτελέσµατος σε δηµοσιονοµική βάση είναι η χρονική
καταγραφή των εσόδων και δαπανών µε βάση τη στιγµή που δηµιουργήθηκε
η βεβαιωµένη απαίτηση ή η υποχρέωση, ανεξάρτητα από το πότε υλοποιείται
οριστικά η πληρωµή. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι οι προµήθειες των
νοσοκοµείων, όπου η υποχρέωση δηµιουργείται µε την παραλαβή του υλικού
και

την

έκδοση

παραστατικών

και

οι

εξοπλιστικές

δαπάνες

που

καταγράφονται µε βάση την ηµεροµηνία παραλαβής (και όχι παραγγελίας ή
αποπληρωµής). Για τα φορολογικά έσοδα, υπάρχει ο συµβατικός κανόνας της
καταγραφής τους µε βάση την βεβαίωση της απαίτησης και αποπληρωµής
τους εντός της περιόδου µε περιθώριο 90 ηµερών (για παράδειγµα τα
φορολογικά έσοδα που αφορούν σε βεβαιώσεις έως 31/12 ενός έτους και
εισπράττονται µέσα στο πρώτο τρίµηνο του επόµενου έτους καταγράφονται
ως έσοδα του έτους βεβαίωσης).
Το ακριβές έλλειµµα σε εθνικολογιστική βάση υπολογίζεται µετά το
τέλος του έτους και µετά την πάροδο κάποιων µηνών, αφού κλείσουν
οριστικά όλοι οι λογαριασµοί των φορέων που αποτελούν την Γενική
Κυβέρνηση.13

12

Βλ. σχετική ανάλυση στο κεφάλαιο ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

13

Για την Ελλάδα το οριστικό έλλειµµα του 2009 αποτυπώθηκε στην κοινοποίηση του
Οκτωβρίου 2010 και κατακυρώθηκε από την Εurostat τον Νοέµβριου του 2010. Τα στοιχεία
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Μέχρι

τότε,

το

ακριβέστερο

στοιχείο

αποτύπωσης

του

οικονοµικού

αποτελέσµατος αποτελεί το ταµειακό έλλειµµα.

•

Ταµειακό έλλειµµα

Το ταµειακό έλλειµµα (Κεντρικής ή Γενικής Κυβέρνησης) καθορίζει τις
καθαρές δανειακές ανάγκες του ∆ηµοσίου κάθε χρόνο. Ως ταµειακό έλλειµµα
ορίζεται η διαφορά εσόδων και δαπανών σε ταµειακή βάση, δηλαδή
ανεξάρτητα από την περίοδο που έγινε η βεβαίωση του εσόδου ή η ανάληψη
µιας υποχρέωσης. Ως καθαρή δανειακή ανάγκη του ∆ηµοσίου ορίζεται ως το
ύψος του δανεισµού που πραγµατοποιείται σε κάθε χρονική περίοδο και δεν
αφορά στην αποπληρωµή παλαιότερου χρέους (δηλαδή χρεολυσίων), αλλά
εξυπηρετεί την αποπληρωµή τρεχουσών αναγκών. Το ταµειακό έλλειµµα
Κεντρικής Κυβέρνησης αποτυπώνεται στα στοιχεία της Τράπεζας της
Ελλάδος που δηµοσιοποιούνται σε µηνιαία βάση, αλλά πλέον και στα στοιχεία
Γενικής Κυβέρνησης που δηµοσιοποιούνται σε µηνιαία βάση από το Γενικό
Λογιστήριο του κράτους. Επιπλέον, το ταµειακό έλλειµµα κοινοποιείται και
δηµοσιοποιείται προς το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο από κάθε χώρα µέλος
του σε µηνιαία βάση, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη
συµµετοχή της χώρας σε αυτό.
Το ταµειακό έλλειµµα αποτελεί το βασικό δεδοµένο παρακολούθησης
της πορείας εκτέλεσης του Προϋπολογισµού και το βασικό εργαλείο
πρόβλεψης

της

πορείας

των

δηµοσιονοµικών

µεγεθών

στη

βραχυχρόνια περίοδο.
Σε επίπεδο έτους, το ταµειακό έλλειµµα µπορεί να υπολογιστεί ως η αύξηση
του συνολικού χρέους. Το ταµειακό έλλειµµα µπορεί να αποκλίνει από το
δηµοσιονοµικό κατά το ποσό που έσοδα που εισπράχθηκαν ή δαπάνες που
αποπληρώθηκαν δεν αντιστοιχούσαν στο έτος αναφοράς. Όµως, διαχρονικά,
οι αποκλίσεις θετικές και αρνητικές πρέπει να συγκλίνουν στο µηδέν. Μεγάλες
αποκλίσεις πρέπει να εξηγούνται από ειδικά γεγονότα όπως η µαζική
αποπληρωµή παλαιότερων οφειλών (στην περίπτωση της Ελλάδας χρέη
νοσοκοµείων το 2010 ή αποπληρωµές εξοπλιστικών προγραµµάτων), τα

αυτά περιγράφονται αναλυτικά τόσο στα σχετικά δελτία τύπου της Εurostat όσο και της
EΛΣΤΑΤ που δηµοσιοποιήθηκαν στις 15 Νοεµβρίου 2010.
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προγράµµατα ενίσχυσης των τραπεζών (που σε κάποιες χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης οδήγησαν σε µεγάλες ταµειακές εκροές έναντι
απόκτησης τίτλων, αλλά και στην Ελλάδα το 2008 και το 2010 υπήρχαν
αντίστοιχες

εκροές

για

το

τραπεζικό

σύστηµα

Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας αντίστοιχα) ή

και

για

το

Ταµείο

µεγάλες καταπτώσεις

εγγυήσεων. Σε κάθε περίπτωση, τα γεγονότα αυτά είναι ή πρέπει να γίνονται
γνωστά στο κοινό που παρακολουθεί τα δηµοσιονοµικά δεδοµένα της χώρας
και είναι γνωστές ως «προσαρµογές ελλείµµατος χρέους» (stock-flow
adjustments).
Το 2009 τα ταµειακά στοιχεία του ελλείµµατος της Κεντρικής Κυβέρνησης που
δηµοσιοποιούνταν από την Τράπεζα της Ελλάδας έδειχναν ότι το έλλειµµα
του 2009 ήταν ήδη σηµαντικά µεγαλύτερο από αυτό που είχε προβλεφθεί για
ολόκληρο το έτος. Χαρακτηριστικά το ταµειακό έλλειµµα µέχρι τον Αύγουστο
του 2009 ήταν ήδη πάνω από 8% του ΑΕΠ14.
Για το λόγο αυτό στις 9 Οκτωβρίου 2009 ο ∆ιοικητής της Τράπεζας της
Ελλάδας είχε κάνει δηµόσια την εξής δήλωση:
«Αυτό που επιτρέπεται να πω στη βάση των στοιχείων των ταµειακών για
την πορεία του ελλείµµατος µε τα πιο πρόσφατα στοιχεία του Α΄ εννεαµήνου
και δυστυχώς το πρώτο εννεάµηνο προκύπτει ότι το έλλειµµα είναι της τάξης
του 10%. Εάν συνυπολογίσει κανείς τη δυναµική όπως έχει διαµορφωθεί για
το τι µέλλει γενέσθαι τους επόµενους µήνες θα µπορούσε κανείς να
πιθανολογήσει µε σχετική βεβαιότητα ότι το έλλειµµα - δυστυχώς, το ξαναλέω
- θα αγγίξει αν δεν ξεπεράσει τα επίπεδα του 12%.»

Η σχέση ελλείµµατος και χρέους
Το

δηµόσιο

χρέος

κάθε

χώρας

είναι

η

συσσώρευση

ταµειακών

ελλειµµάτων. Άρα, η µεταβολή του χρέους – άρα του ταµειακού ελλείµµατος
– είναι το βασικό µέγεθος που παρακολουθούν οι αγορές κατά τη διάρκεια
εκτέλεσης του ετήσιου δανειακού προγράµµατος.
Με βάση το ταµειακό έλλειµµα που διαµορφώνεται όχι µόνο η Κυβέρνηση,
αλλά και κάθε φορέας που έχει έννοµο συµφέρον από την πορεία εκτέλεσης
14

Βλ. Στατιστικό ∆ελτίο Οικονοµικής Συγκυρίας µηνός Αυγούστου 2009
http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Publications/Sdos.aspx?Filter_by=4&Year=2009
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του προϋπολογισµού (Κοινοβούλιο, πολίτες, πιστωτές) µπορεί να αντιληφθεί
και να προχωρήσει σε προβλέψεις για την πορεία των δηµοσιονοµικών
µεγεθών της χώρας.
Το 2009 η Ελλάδα είχε ανακοινώσει (στην Εισηγητική Έκθεση του
Προϋπολογισµού 2009) την εκτέλεση ενός δανειακού προγράµµατος 41 δις
ευρώ εκ των οποίων περίπου τα 20 δις αφορούσαν σε χρεολύσια. Τελικά η
Ελλάδα δανείστηκε περίπου 66 δις ευρώ από τις αγορές, δηλαδή 25
δισεκατοµµύρια ευρώ περισσότερα από ότι είχε ανακοινώσει. Το στοιχείο
αυτό ήταν απόλυτα γνωστό στις αγορές, δίνοντας τους σαφή εικόνα για για
την πορεία των δηµοσιονοµικών µεγεθών της Ελλάδας.
Οι ένορκες µαρτυρικές καταθέσεις ατόµων που είναι σε θέση να γνωρίζουν
την αντίληψη των αγορών είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικές ως προς το θέµα
αυτό.
• ο κ. Πέτρος Χριστοδούλου Γ∆ Ο∆∆ΗΧ κατέθεσε ότι οι αγορές
καταλαβαίνουν «όταν ένα κράτος λοιπόν συνέχεια αυξάνει το δανεισµό
του, το οποίο δεν συνάδει µε το έλλειµµα που λέει πως είχε µεταξύ της
µιας χρονιάς και το άλλης, ότι ο έξτρα δανεισµός είναι το έξτρα έλλειµµα.»
Τα στοιχεία του ελλείµµατος µε τον δανεισµό «πρέπει να παντρεύονται.
Αν δεν παντρεύονται, τότε κάτι πάει λάθος.» .15
• Ο ∆ιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, Γεώργιος Προβόπουλος
εξήγησε ότι όταν η χώρα δανείζεται περισσότερα από όσα δικαιολογούν
οι προβλέψεις του ελλείµµατός της, αυτό το βλέπουν οι αγορές και είναι
ακριβώς αυτό που δηµιούργησε τον πανικό και την άνοδο των spreads
στην χώρα µας16.
• Ο κ. Συµιγιάννης, Σύµβουλος στην Τράπεζα της Ελλάδας και πρώην
µέλος του ∆Σ της ΕΛΣΤΑΤ δήλωσε ότι σαφώς και οι ξένες αγορές
έβλεπαν τα πραγµατικά στοιχεία του ελλείµµατος, συγκρίνοντας τον
δανεισµό της χώρας σε σχέση µε το έλλειµµα που δηλωνόταν.

15

Κατάθεση ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ σελ. 43

16

Κατάθεση ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΥ σελ. 24
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ΙΙ. Η ΠΟΡΕΙΑ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ του 2009
Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ για ΕΛΛΕΙΜΜΑ 3,7% του ΑΕΠ
Στις 6 Οκτωβρίου 2008 κατατέθηκε από τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών Γεώργιο Αλογοσκούφη το Προσχέδιο του Προϋπολογισµού του
2009 στο οποίο ο στόχος του ελλείµµατος Γενικής Κυβέρνησης για το 2009
ήταν 1,8% του ΑΕΠ. Στις 21 ∆εκεµβρίου 2008 ψηφίζεται από την Βουλή των
Ελλήνων, ο Προϋπολογισµός του 2009 µε στόχο για το έλλειµµα του 2009
στο 2% του ΑΕΠ.
Στις 5 Φεβρουαρίου 2009 αποστέλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από τον
Υπουργό

Οικονοµίας

και

Οικονοµικών

Γιάννη

Παπαθανασίου

το

Επικαιροποιηµένο Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανάπτυξης, στο οποίο ο
στόχος του ελλείµµατος Γενικής Κυβέρνησης για το 2009 έχει επικαιροποιηθεί
στο 3,7% του ΑΕΠ.
Η ίδια πρόβλεψη αποστέλλεται από την Ελληνική Κυβέρνηση και στην
Κοινοποίηση των δηµοσιονοµικών στοιχείων του Απριλίου 2009.17
Ταυτόχρονα, η Ευρωπαϊκή Ένωση – µε εισήγηση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής από τον Ιανουάριο 2009 και απόφαση του Συµβουλίου του
Απριλίου 2009 – έχει ήδη κινήσει τη διαδικασία υπαγωγής της Ελλάδας στο
άρθρο 104 της Συνθήκης (σήµερα άρθρο 121), δηλαδή σε διαδικασία
επιτήρησης λόγω υπερβολικού ελλείµµατος από το έτος 2007. Με την έναρξη
αυτής της διαδικασίας είναι προφανές ότι απαιτείται η λήψη διορθωτικών
µέτρων για την αποκατάσταση του ελλείµµατος σε κάτω από 3% του ΑΕΠ.

Τον Απρίλιο του 2009, οι Εαρινές Προβλέψεις της Ευρωπαϊκή Επιτροπής
βλέπουν το έλλειµµα της Ελλάδας το 2009 στο 5,1% του ΑΕΠ.

17

Το σχετικό αρχείο (EDP notification) µπορεί να βρεθεί στη σελίδα
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/government_finance_statistics/documents/GR_200904.pdf
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Η ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΕΠΙ Ν∆

Τον Ιούνιο του 2009 (συγκεκριµένα στις 25 Ιουνίου 2009) ο Υπουργός
Οικονοµίας και Οικονοµικών, κ. Γιάννης Παπαθανασίου ανακοινώνει µέτρα
ύψους 1,8 δισ. ευρώ (0,8% ΑΕΠ) για να επιτευχθεί ο στόχος του ελλείµµατος
για το 2009, που µε βάση την ανακοίνωση παραµένει στο 3,7% του ΑΕΠ ή 9,3
δισεκατοµµύρια ευρώ.

Από τις ένορκες µαρτυρικές καταθέσεις, αλλά και από τα διαθέσιµα στοιχεία
που υπήρχαν εκείνη την περίοδο και κατατέθηκαν στην Εξεταστική Επιτροπή
ο Υπουργός Γιάννης Παπαθανασίου ήταν σε θέση να γνωρίζει ότι τα µέτρα
αυτά ήταν ανεπαρκή. Τα σχετικά στοιχεία είναι τα εξής:
•

Το ταµειακό έλλειµµα (οι καθαρές δανειακές ανάγκες) του Κρατικού
Προϋπολογισµού µε βάση τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας τον
Ιούνιο 2009 είχε ήδη διαµορφωθεί στα 17,9 δισεκατοµµύρια ευρώ ή
7,2% του ΑΕΠ (ενώ για τον Μάιο ήταν στα 12,8 δισεκατοµµύρια ευρώ)
έναντι ετήσιου στόχου 14,3 δισεκατοµµύρια ευρώ.18

•

Αντίστοιχα δεδοµένα, ήταν ήδη διαθέσιµα στον Υπουργό τόσο από τα
Ταµειακά δεδοµένα που αποστέλλονται στο γραφείο του Υπουργού
από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, όσο και από το δελτίο
εκτέλεσης Προϋπολογισµού που δηµοσιοποιείται από το Υπουργείο
Οικονοµικών και συντάσσεται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους,
όπου έδειχνε ότι τον Μάιο του 2009 το έλλειµµα του Κρατικού
Προϋπολογισµού ήταν ήδη 14,4 δισεκατοµµύρια ευρώ (έναντι ετήσιου
στόχου στο ΠΣΑ 12,7 δισεκατοµµύρια ευρώ).19

18

Το σχετικό δελτίο βρίσκεται στη σελίδα http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/sdos20090607.pdf
19

Το σχετικό δελτίο είναι αναρτηµένο στη σελίδα του Υπουργείου Οικονοµικών
http://www.minfin.gr/contentapi/f/binaryChannel/minfin/datastore/85/13/f5/8513f5576bef960ad1a3a3f6b37c43f8b03a6f3c/applicati
on/pdf/dep_2009_05_20090731.pdf
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•

Το ΙΚΑ είχε ήδη ενηµερώσει τον Υπουργό κ. Γιάννη Παπαθανασίου ότι
θα

χρειαστεί

έκτακτη

χρηµατοδότηση

από

τον

Κρατικό

20

Προϋπολογισµό.
•

Αντίστοιχα ήταν γνωστή η ανάγκη πρόσθετης επιχορήγησης του
ΟΑΕΕ, ήδη από τον Ιανουάριο του 2009.21

Επιπλέον τέθηκε υπόψη της Επιτροπής µας πίνακας22 µε µέτρα που είχαν
ανακοινωθεί από την Κυβέρνηση της Ν∆ κατά το 2009. Όµως από τα µέτρα
αυτά εκείνα που θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε µείωση του ελλείµµατος, ως
επί το πλείστον, δεν υλοποιηθήκαν, ενώ αντιθέτως εφαρµόστηκαν µέτρα που
επιβάρυναν το έλλειµµα. Συγκεκριµένα και σύµφωνα µε τις αναφορές του
σχετικού πίνακα:
1.

«Περιορισµός των ελαστικών δαπανών των Υπουργείων κατά 10%.»

Τελικά οι λειτουργικές δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισµού (υπουργείων)
ήταν 50% υψηλότερες από τις προβλέψεις του ΠΣΑ και περίπου 20%
υψηλότερες αν δεν συνυπολογιστεί η εκτέλεση απόφασης διαιτητικού
δικαστηρίου για οφειλές του Ε∆ στην Ολυµπιακή.
2. «Περιορισµός των προσλήψεων στο ∆ηµόσιο, µε εξαίρεση τους τοµείς της
Υγείας και της Παιδείας. Οι προσλήψεις για το 2009 θα είναι 12.000 έναντι
21.000 αποχωρήσεων. Περιορισµός κατά 10% των δαπανών για συµβάσεις
έργου και συµβάσεις ορισµένου χρόνου στο ∆ηµόσιο που θα υπογραφούν το
2009.»
Στην πράξη, όµως, το τακτικό προσωπικό του στενού δηµοσίου τοµέα
(µόνιµοι υπάλληλοι) αυξήθηκε κατά περίπου 14.000 άτοµα (από τις 391.800

20

Με βάση την κατάθεση του κ. Θεόδωρου Αµπατζόγλου, πρώην ∆ιοικητή του ΙΚΑ, υπήρχε
ενηµέρωση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, για την αύξηση του ελλείµµατος του
ταµείου, από τον Ιούνιο του 2009: «Οι δικές µου συζητήσεις µε το Υπουργείο Οικονοµικών ξεκίνησαν
αφού είδαµε τα αποτελέσµατα πενταµήνου. Συνεπώς έγινε µία πρώτη κουβέντα, η κουβέντα ήταν ότι
«θέλω έκτακτη χρηµατοδότηση» και η πρώτη απάντηση του Υπουργείου ήταν «βεβαίως και θα
χρειαστεί χρηµατοδότηση του ΙΚΑ, αλλά πρέπει να βρεθεί µία λύση που να µην επιβαρύνει το
έλλειµµα» (σελ. 10-11).

21

Ο πρώτην διοικητής του ΟΑΕΕ κ. Παπαθανασίου δήλωσε ότι: “Από τον Ιανουάριο του 2009
έστειλα επιστολή στον κ. Παπαθανασίου τότε και στην κυρία Πετραλιά –την ίδια επιστολή- που
λέγαµε για ποιους λόγους η χρηµατοδότηση αυτή που µας έχει εγκριθεί από τον Προϋπολογισµό δεν
θα µπορέσει να καλύψει τις πάγιες ανάγκες του οργανισµού.”

22

Κατατέθηκε από την µάρτυρα ΙΟΥΛΙΑ ΑΡΜΑΓΟΥ

21

στις 405.892 άτοµα). Ο αριθµός των συµβασιούχων αυξήθηκε περισσότερο
από 4.000 άτοµα. Ενώ ο αριθµός των stage αυξήθηκε κατά 3.000 άτοµα µέσα
στο 2009. (Στοιχεία ΥΠΕΣ)
3.

«Μη

χορήγηση

εισοδηµατικής

πολιτικής

στους

υπαλλήλους

και

συνταξιούχους του ∆ηµοσίου»
Αυτό το µέτρο πραγµατοποιήθηκε
4. «Εφαρµογή αυστηρού ελέγχου στις δαπάνες των ΟΤΑ, των Νοσοκοµείων
και των Ασφαλιστικών Ταµείων.»
Οι επιχορηγήσεις προς τα ασφαλιστικά ταµεία ξεπέρασαν τις προβλέψεις
πάνω από 2,5 δις ευρώ.
5. «Πλήρης εφαρµογή του ολοκληρωµένου συστήµατος προµηθειών στο χώρο
της Υγείας

(εξοικονόµηση πόρων τουλάχιστον 500 εκατ. ευρώ για τρία

χρόνια).»
∆εν εφαρµόστηκε
6. «Επίσπευση από τα συναρµόδια Υπουργεία, τη µηχανογράφησης και των
διαδικασιών που απαιτούνται για τον έλεγχο της συνταγογράφησης».
∆εν εφαρµόστηκε

7. «∆ηµιουργία Ενιαίας Αρχής για την καταβολή των αποδοχών των δηµόσιων
υπαλλήλων, σε στενή συνεργασία όλων των Υπουργείων µε το Υπουργείο
Οικονοµικών.»
∆εν εφαρµόστηκε
8. «Άµεση εφαρµογή του ανώτατου ορίου στις αποδοχές διοικητικών στελεχών
οργανισµών του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Το όριο αυτό ανέρχεται στο ύψος
του µισθού του Γενικού Γραµµατέα Υπουργείου.»
∆εν εφαρµόστηκε
9. «Εφαρµογή Προγράµµατος ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης, προϋπολογισµού
631 εκατ. ευρώ.»
∆εν εφαρµόστηκε
10. «Αλλαγή των κρατικών προµηθειών µε την υιοθέτηση της µεθόδου
Leasing»
∆εν εφαρµόστηκε
11. «Νέο µισθολόγιο για τους νεοπροσλαµβανόµενους στο ∆ηµόσιο, που θα
ισχύσει από το 2010.»
22

∆εν εφαρµόστηκε
12. «Πρόγραµµα εξυγίανσης του ΟΣΕ.»
∆εν εφαρµόστηκε
13. «Αλλαγή του τρόπου κατάρτισης του Προϋπολογισµού»
∆εν εφαρµόστηκε
14. «Ενοποίηση φορέων και οργανισµών του δηµοσίου»
∆εν εφαρµόστηκε
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Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ για ΕΛΛΕΙΜΜΑ 6% του ΑΕΠ

Στις 2 Ιουλίου 2009 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συντάσσει ειδικό ενηµερωτικό
σηµείωµα που παρουσιάστηκε στο Eurogroup του Ιουλίου 2009, στο οποίο
υπάρχει αξιολόγηση τόσο των µέτρων που είχαν ανακοινωθεί από την
Ελληνική Κυβέρνηση τον Ιούνιο του 2009, όσο και προβλέψεις της Επιτροπής
µε βάση την µέχρι εκείνη τη στιγµή πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισµού.
Η Επιτροπή επισηµαίνει ξεκάθαρα ότι η δυναµική του ελλείµµατος, ήδη µε
βάση τα στοιχεία των πρώτων τριών µηνών του έτους φαίνεται ότι οδηγεί σε
έλλειµµα που θα ξεπεράσει το 10% του ΑΕΠ.
Σε σχετική επιστολή ο Πρόεδρος του Εurogroup προς τον τότε Υπουργό
Γιάννη Παπαθανασίου επισηµαίνει την ανάγκη λήψης µέτρων για την
αποφυγή της περαιτέρω επιβάρυνσης της δηµοσιονοµικής κατάστασης της
χώρας.
Έχοντας πλήρη εικόνα της στάσης των εταίρων µας απέναντι στη
διαφαινόµενη δηµοσιονοµική εκτροπή η Κυβέρνηση της Ν∆ δεν ανακοινώνει
άλλα µέτρα µέσα στο καλοκαίρι του 2009, αλλά στις αρχές Σεπτεµβρίου
προκηρύσσονται Εθνικές Εκλογές, στη βάση του πολιτικού επιχειρήµατος της
ανάγκης λήψης µέτρων, τα οποία ωστόσο δεν είχαν ανακοινωθεί.

Στις 2 Οκτωβρίου 2009 και παρά τα δεδοµένα σε επίπεδο προβλέψεων από
την πλευρά της Ευρωπαϊκή Επιτροπής η Ελληνική Κυβέρνηση κοινοποιεί στις
Ευρωπαϊκές Αρχές πρόβλεψη ελλείµµατος 6% του ΑΕΠ για τη Γενική
Κυβέρνηση ή 14,4 δισεκατοµµύρια ευρώ, ενώ για την Κεντρική Κυβέρνηση η
πρόβλεψη ήταν 7,3% του ΑΕΠ ή 17,4 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Σηµειώνεται ότι από τη διερεύνηση της Επιτροπής και από τα πραγµατικά
στοιχεία που κατατέθηκαν σε αυτή, η πρόβλεψη αυτή δεν µπορούσε να είναι
επιβεβαιωθεί δεδοµένου ότι:
•

Ήδη

το

Υπουργείο

Οικονοµικών

διέθετε

στοιχεία

εκτέλεσης

Προϋπολογισµού – τα οποία δεν είχε, ως όφειλε δηµοσιοποιήσει – που
έδειχναν ότι µέχρι τον Αύγουστο του 2009 το έλλειµµα της Κεντρικής
Κυβέρνησης ήταν ήδη στο 8,6% του ΑΕΠ ή 20,8 δισεκατοµµύρια ευρώ.
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•

∆ιέθετε επίσης τα ταµειακά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας που
έδειχναν ότι το ταµειακό έλλειµµα (καθαρές δανειακές ανάγκες) είχε
ήδη διαµορφωθεί στο 9% του ΑΕΠ ή στα 21,8 δισεκατοµµύρια ευρώ ή
αυξανόταν µε ρυθµό πάνω από 2,5 δισεκατοµµύρια ευρώ τον µήνα.

•

Το

Υπουργείο

Οικονοµικών

γνώριζε

την

ανάγκη

πρόσθετης

χρηµατοδότησης των ταµείων ΙΚΑ και ΟΑΕΕ από σχετικές ενηµερώσει
των ∆ιοικητών, αλλά και των προµηθειών των νοσοκοµείων, από
σχετικά έγγραφα που είχαν κατατεθεί από τον Υπουργό Υγείας στην
Βουλή και σε απάντηση επιστολής του Υπουργού Οικονοµικών Γ.
Παπαθανασίου από τον Υπουργό Υγείας κ. Αβραµόπουλου που
έδειχναν ότι είχαν υπερβεί τις προβλέψεις του 2009. Σηµειώνεται
επίσης, ότι ως προς τις προµήθειες των νοσοκοµείων µε σχετικό νόµο
του Μαΐου 2009 είχαν ήδη νοµιµοποιηθεί όλες οι εξωσυµβατικές
προµήθειες που είχαν γίνει µέχρι εκείνη τη στιγµή – άρα δεν υπήρχε
ούτε το επιχείρηµα της µη βεβαίωσης των δαπανών αυτών.

Επιπροσθέτως, η κοινοποίηση της 2ας Οκτωβρίου 2009 ακολουθήθηκε από
σειρά διευκρινιστικών και µεθοδολογικών ερωτηµάτων από την πλευρά της
Εurostat που έπρεπε να απαντηθούν τις επόµενες ηµέρες (από την
Κυβέρνηση που θα προέκυπτε µετά τις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 2009).

Επισηµαίνεται ότι από τις καταθέσεις προκύπτει ότι η ΓΓ Εθνικής Στατιστικής
Υπηρεσίας Ελλάδας κατά τη σύνταξη και αποστολή των δεδοµένων της 2ας
Οκτωβρίου 2009, φαίνεται να µην έλαβε υπόψη τα στοιχεία και τις προβλέψεις
που της κοινοποιήθηκαν από τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Ελληνικού
∆ηµοσίου, συµπεριλαµβανοµένου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Το
συµπέρασµα αυτό αποτυπώνεται και στο Πόρισµα της ανεξάρτητης
επιτροπής εµπειρογνωµόνων για την διερεύνηση της Αξιοπιστίας των
Ελληνικών

∆ηµοσιονοµικών

Στατιστικών

που

δηµοσιεύτηκε

την

1η

Φεβρουαρίου 2010 και στην οποία αναφέρεται χαρακτηριστικά:
“Η

αναθεώρηση

των

στοιχείων

της

Κεντρικής

Κυβέρνησης

που

περιλαµβάνονταν στην γνωστοποίηση της 2ας Οκτωβρίου δεν οφείλεται σε
αναθεώρηση των στοιχείων που είχαν συνεισφέρει οι διάφοροι φορείς (ΓΛΚ,
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ΤτΕ, κλπ data source agencies) αλλά στο γεγονός ότι τα στοιχεία που
περιλαµβάνονταν στην γνωστοποίηση της 2ας Οκτωβρίου δεν αντιστοιχούσαν
στα στοιχεία που είχαν στείλει στην ΕΣΥΕ οι διάφοροι φορείς και υπηρεσίες.
Αυτό δηλαδή που άλλαξε στην γνωστοποίηση της 21ης Οκτωβρίου είναι ότι
καταχωρήθηκαν

τα

πραγµατικά

στοιχεία

των

διαφόρων

φορέων

και

υπηρεσιών.”
Ως προς την προσέγγιση αυτή και τη σκοπιµότητα της µη δηµοσιοποίησης,
εσκεµµένα από την Κυβέρνηση των στοιχείων υπάρχουν ευθείες αναφορές
τόσο του κ. Σιδηρόπουλου – ότι οι προβλέψεις εξυπηρετούσαν τις ανάγκες
δανεισµού – όσο και του ίδιου του πρώην υπουργού Γιάννη Παπαθανασίου –
ότι υπήρχε συνειδητή µη δηµοσιοποίηση των στοιχείων εκτέλεσης του
προϋπολογισµού23.
Μέλη της Επιτροπής αυτής που κατέθεσαν στην Εξεταστική Επιτροπή της
Βουλής όπως η κ. Στέλλα Μπαλφούσια και ο κ. Γκίκας Χαρδούβελης,
επιβεβαίωσαν αυτή την εντύπωση και επεσήµαναν την αστάθεια αυτής της
πρόβλεψης. Στοιχεία που κατατέθηκαν σχετικά µε τα ταµειακά ελλείµµατα που
ήταν γνωστά έως εκείνη τη στιγµή στην ηγεσία του Υπουργείου Οικονοµικών
και εµπιστευτικά σηµειώµατα από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προς τον
Υπουργό, δείχνουν πέρα από κάθε επιφύλαξη ότι τα πραγµατικά γνωστά
µεγέθη ήταν αδύνατο να υποστηρίξουν αυτή την πρόβλεψη.

23

Βλ. κατάθεση ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΥ, υπόµνηµα ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ σελ. 11 καθώς και παρακάτω στα
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ σχετική ανάλυση των σχετικών αναφορών των συγκεκριµένων µαρτύρων.
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ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟ 6% ΣΕ 12,5%

Με την ανάληψη των καθηκόντων της νέας Κυβέρνησης που προέκυψε από
το αποτέλεσµα των εκλογών της 4ης Οκτωβρίου 2009, στις οποίες κέρδισε την
Κοινοβουλευτική Πλειοψηφία το ΠΑΣΟΚ η άµεση προτεραιότητα του
Υπουργείου Οικονοµικών, σύµφωνα µε την ένορκη κατάθεσή του τότε
αρµόδιου Υπουργού στην Επιτροπή αυτή, ήταν η σύνταξη και κατάθεση του
Προσχεδίου

του

Προϋπολογισµού

του

2010.

Σηµειώνεται

ότι

είναι

υποχρεωτική η κατάθεσή του την πρώτη ∆ευτέρα του Οκτώβρη κάθε έτους
και λόγω των εκλογών του 2009 για εκείνο το έτος δόθηκε παράταση µερικών
εβδοµάδων.
Στις 9 Οκτωβρίου 2009 ο ∆ιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας ανακοινώνει
δηµόσια τη δική του πρόβλεψη για έλλειµµα που πρόκειται να ξεπεράσει το
12% του ΑΕΠ.
Η νέα ηγεσία του Υπουργείου Οικονοµικών λαµβάνει γνώση σε σειρά
συσκέψεων µε υπηρεσιακούς παράγοντες που επιβεβαιώνονται από σειρά
µαρτυρικών καταθέσεων (όπως της κ. Αρµάγου, του κ. Μπεριάτου, του κ.
Κοντοπυράκη)

των

διαθέσιµων

δεδοµένων

εκτέλεσης

του

κρατικού

προϋπολογισµού24, των αναγκών χρηµατοδότησης, της υστέρησης των
εσόδων και των υπερβάσεων των δαπανών µέχρι εκείνη τη στιγµή.
Την ίδια στιγµή, η Εurostat επιζητά διευκρινίσεις επί της κοινοποίησης που
είχε σταλεί στις 2 Οκτωβρίου 2009 και την αποστολή επικαιροποιηµένων
στοιχείων. 25

24

Χαρακτηριστικά στην κατάθεσή του ο κ. Μπεριάτος αναφέρει: Για πρώτη φορά τον Οκτώβρη του
2009, µε την νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονοµικών, δόθηκαν «οι κατευθύνσεις ώστε να
συνεργαστεί το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, η Τράπεζα της Ελλάδος και η Στατιστική Υπηρεσία και
να καταλήξουν στο ποσό που θα σταλεί στο εξωτερικό» (σελ. 74). Επιπλέον επεσήµανε ότι ποτέ στο
παρελθόν δεν τους είχε καλέσει κανένας σε ανάλογη σύσκεψη και ποτέ δεν είχε ενηµέρωση για τα
στοιχεία ή συνεργασία µε το ΓΛΚ και την ΤτΕ προκειµένου να γίνει ορθός υπολογισµός του
ελλείµµατος (σελ. 72)
25

Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται τόσο από την ίδια της έκθεση της Eurostat µε την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή για τα Ελληνικά Στατιστικά που δηµοσιοποιήθηκε – σε συνέχεια απόφασης του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου για τη σύνταξή της – στις 8 Ιανουαρίου 2010, όσο και από τις µαρτυρικές καταθέσεις του
πρώην ΓΓ ΕΣΥΕ κ. Κοντοπυράκη και της πρώην ΓΓ ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής κ. Αρµάγου.
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Η Ελληνική Κυβέρνηση προχωρά σε νέα κοινοποίηση στοιχείων την 21η
Οκτωβρίου 2009. Στους νέους πίνακες απολογισµού του 2008 και
προβλέψεων για το 2009 έχουν επιπρόσθετα ληφθεί υπόψη τα εξής:
•

Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισµού 2009, µε βάση τα στοιχεία
(δηµοσιονοµικά και ταµειακά) του ΓΛΚ και της ΤτΕ που οδηγούν σε
αναθεώρηση τόσο των προβλέψεων για τα έσοδα όσο και των
δαπανών.26 Aς σηµειωθεί ότι µέχρι το Σεπτέµβριο 2009 – που πλέον
υπήρχαν διαθέσιµα στοιχεία στο ΓΛΚ – τα καθαρά έσοδα του δηµοσίου
ήταν µόλις στο 59% του ετήσιου στόχου (ενώ είχαµε ήδη διανύσει το
75% των µηνών του έτους) και υπήρχε προφανής υστέρηση, ενώ οι
δαπάνες είχαν ήδη ξεπεράσει το 87% των στόχων του έτους και δεν
είχαν καλυφθεί ακόµη γνωστές προς το υπουργείο Οικονοµικών
υποχρεώσεις.27

•

Αποτελέσµατα ασφαλιστικών ταµείων µε βάση τις γνωστές από τις
εκτιµήσεις των ∆ιοικητών ΙΚΑ και ΟΑΕΕ για την πορεία των
ελλειµµάτων

του

έτους

2009

και

τις

πρόσθετες

ανάγκες

χρηµατοδότησης28.
•

Υποχρεώσεις

νοσοκοµείων

και

ασφαλιστικών

ταµείων

προς

φαρµακευτικές εταιρίες.
Παρά το γεγονός ότι ακόµη δεν είχε προλάβει να γίνει οποιαδήποτε
ουσιαστική βελτίωση στη λειτουργία του Ελληνικού Στατιστικού Συστήµατος
µαρτυρικές καταθέσεις καταδεικνύουν ότι σε αντίθεση µε την προηγούµενη
πρόβλεψη για 6%, η πρόβλεψη της 21ης Οκτωβρίου για έλλειµµα 12,5% έγινε

26

Η πρώην ΓΓ ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής κ. Ιουλίου Αρµάγου ανέφερε ότι το µεγαλύτερο µέρος της
αναθεώρησης της πρόβλεψης του ελλείµµατος από το 6% στο 12,5% «προήλθε από την πλευρά των
εσόδων, περίπου τα 8 δισεκατοµµύρια και τα υπόλοιπα 4 δισεκατοµµύρια από την πλευρά των
δαπανών» (σελ. 44) και δήλωσε ότι «προφανώς η νέα κυβέρνηση, εποµένως έκανε µία πιο ρεαλιστική
απεικόνιση των πραγµάτων και καταλήξαµε σ’ αυτήν την εκτίµηση για το έλλειµµα στις 22
Οκτωβρίου».

27

Βλ. ∆ελτίο Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Σεπτεµβρίου 2009 http://www.minfin.gr/contentapi/f/binaryChannel/minfin/datastore/ee/5e/5a/ee5e5ad73d3b50aa4db9f32f070a8b08d0d95a60/applicat
ion/pdf/dep_2009_09_20091030.pdf

Κατάθεση ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ σελ. 22 και 23 τέλος, όπου αναφέρει ότι το ΥΠΟΙΚ έπρεπε
να πληρώσει τα χρήµατα στο ΙΚΑ για την κάλυψη του ελλείµµατός του µέσα στο 09

28

28

για πρώτη φορά µε τρόπο µεθοδολογικά ορθό29 ή τουλάχιστον ήταν πιο κοντά
στην πραγµατικότητα30 .

Aπό τις καταθέσεις των µαρτύρων προκύπτει ότι η µόνη εµφανής παρέµβαση
της πολιτικής ηγεσίας στην διαµόρφωση αυτής της πρόβλεψης ήταν η
πρωτοβουλία να αποτελέσει προϊόν συνεργασίας των αρµόδιων υπηρεσιών
και όχι του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου ή της ΕΣΥΕ. Η µη παρέµβαση
στη διαµόρφωση της κοινοποίησης επιβεβαιώθηκε ενόρκως στην παρούσα
Επιτροπή.31

Η συµπερίληψη των χρεών των νοσοκοµείων κρίθηκε επίσης επιβεβληµένη.
Σύµφωνα µε καταθέσεις32 ήταν τραγικό λάθος να µην καταγράφονται τα χρέη
αυτά στο έλλειµµα τη χρονιά που προέκυπταν, ότι ο υπολογισµός στο 6%
ήταν µε σαφώς υποεκτιµηµένα τα χρέη των νοσοκοµείων και ότι ήταν
υποχρέωση του Υπουργείου η απεικόνισή τους. Η πλήρης αποκατάσταση της
ορθής καταγραφής έγινε τελικά µε τα δύο EDP (∆ΥΕ) του 2010 (βλ.
παρακάτω).

29

Κατάθεση ΜΠΕΡΙΑΤΟΥ, σελ. 75

30

Κατάθεση ΜΠΑΛΦΟΥΣΙΑ, σελ. 24

31

Κατάθεση ΜΠΕΡΙΑΤΟΥ σελ. 75

32

Κατάθεση ΑΡΜΑΓΟΥ σελ 9 -10, 20 και 30 - 32
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ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟ 12,5% ΣΕ 13,6%

Η επόµενη κοινοποίηση στοιχείων ελλείµµατος και χρέους προς τις
Ευρωπαϊκές αρχές γίνεται υποχρεωτικά τον Απρίλιο. Σε εκείνη την
κοινοποίηση της Ελλάδας, όπως διαπιστώθηκε κατά τις εργασίες της
παρούσας Επιτροπής, υπάρχουν δύο νέα στοιχεία που οδηγούν σε µια ακόµη
πιο ρεαλιστική αποτύπωση των στοιχείων του 2009 και των ετών πριν από
αυτό:
•

Πρώτον, έχουν υπάρξει απολογιστικά στοιχεία για τους περισσότερους
φορείς της Κεντρικής και Γενικής Κυβέρνησης.

•

∆εύτερον, έχει υπάρξει µε τη συνεργασία των Υπουργείων και της
ΕΛΣΤΑΤ (που πλέον λειτουργεί ως ανεξάρτητη αρχή) η λεπτοµερής
καταγραφή των υποχρεώσεων των νοσοκοµείων µε βάση τα έτη που
πραγµατοποιήθηκαν (την περίοδο 2006-2009).

Στη νέα κοινοποίηση το έλλειµµα του 2009 εκτιµάται στο 13,6% του ΑΕΠ. Το
στοιχείο αυτό γίνεται δεκτό µε επιφυλάξεις από την Εurostat, η οποία ήδη σε
συνεργασία µε τις Ελληνικές Αρχές συµµετέχει στην υλοποίηση του Σχεδίου
∆ράσης για την βελτίωση του Ελληνικού Στατιστικού Συστήµατος και την
αποκατάσταση της µεθοδολογικής συµµόρφωσης και αξιοπιστίας των
Ελληνικών Στατιστικών.
Οι επιφυλάξεις που αποτυπώνονται από την Eurostat έχουν να κάνουν
κυρίως µε την καταγραφή των αποτελεσµάτων των ασφαλιστικών φορέων και
την ταξινόµηση των ∆ΕΚΟ στα στοιχεία.33

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟ 13,6% ΣΕ 15,4%

Για

την

οριστική

άρση

των

επιφυλάξεων

απέναντι

στα

Ελληνικά

δηµοσιονοµικά δεδοµένα υπήρξε στενή συνεργασία της ΕΛΣΤΑΤ µε όλες τις
Ελληνικές υπηρεσίες που συµµετέχουν στο Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα, την

33

To σχετικό δελτίο τύπου της Eurostat http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/222042010-BP/EN/2-22042010-BP-EN.PDF

30

Eurostat αλλά και εµπειρογνώµονες από άλλες Ευρωπαϊκές Στατιστικές
Υπηρεσίες.
Την περίοδο Απριλίου 2010 – Οκτωβρίου 2010 τα κλιµάκια εµπειρογνωµόνων
συνεργάστηκαν για να αντιµετωπίσουν όλα τα µεθοδολογικά ζητήµατα που
παρέµεναν ανοικτά ή αµφισβητήσιµα από την Εurostat σε σχέση µε τα
ελληνικά δηµοσιονοµικά στατιστικά.
Η συνεργασία αυτή οδήγησε στην αναθεώρηση των στοιχείων ελλείµµατος
και χρέους της Γενικής Κυβέρνησης από το 13,6% του ΑΕΠ στο 15,4% του
ΑΕΠ τον Νοέµβριο του 2010.
Με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας η Εurostat απέσυρε κάθε
επιφύλαξη για τα δηµοσιονοµικά δεδοµένα της χώρας µας και πλέον η
Ελλάδα έχει συµπληρώσει τρεις συνεχόµενες κοινοποιήσεις δεδοµένων
χωρίς καµία επιφύλαξη από τις Ευρωπαϊκές αρχές.

Η αναθεώρηση των στοιχείων του 2009 κατά 1,8 µονάδες του ΑΕΠ (και το
ετών πριν από αυτό έως το 2006) µεταξύ των κοινοποιήσεων του Απριλίου
2010 και Οκτωβρίου 2010 οφείλεται, όπως προέκυψε από την κατάθεση
σχετικών στοιχείων κατά την εξέταση του τότε Υπουργού Οικονοµικών, στους
εξής παράγοντες:
•

0,8 µονάδες του ΑΕΠ στην διόρθωση των πλεονασµάτων των φορέων

Κοινωνικής Ασφάλισης, επειδή εξετάστηκαν όλα τα στοιχεία και οι ισολογισµοί
τους που είχαν να επικαιροποιηθούν από το 2007. Μέχρι τότε καταγράφονταν
στα στοιχεία του ελλείµµατος στη βάση «εκτιµήσεων».
•

0,7 µονάδες του ΑΕΠ στην ένταξη 17 οργανισµών (∆ΕΚΟ και άλλων

φορέων) στα στοιχεία του ελλείµµατος, επειδή κατά κύριο λόγο ο Έλληνας
φορολογούµενος πλήρωνε µέσω του Προϋπολογισµού του κράτους πάνω
από το 50% της λειτουργίας αυτών των οργανισµών.
•

0,3 µονάδες του ΑΕΠ, στην καταγραφή υποχρεώσεων – απλήρωτων

δηλαδή οφειλών – που δεν είχαν ποτέ εγγραφεί στις ετήσιες δαπάνες του
∆ηµοσίου, επειδή το κράτος δεν κρατούσε κεντρικά λογαριασµούς και
αναλήψεις υποχρεώσεων και οι υποχρεώσεις διαφόρων υπουργείων και
δηµοσίων φορέων µπορούσαν να µένουν εκτός λογαριασµών. Ας σηµειωθεί
ότι ανάµεσα στα στοιχεία που ενσωµατώθηκαν στην αναθεώρηση ήταν τα και
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τα swaps των οποίων όµως η ένταξη στο έλλειµµα λειτούργησε µειωτικά κατά
περίπου 60 εκ. Ευρώ, ενώ επιβάρυνε στατιστικά το χρέος.

Ο παράγοντας ο οποίος περισσότερο απασχόλησε τις µαρτυρικές καταθέσεις
ήταν η αναταξινόµηση των 17 φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα
στα στοιχεία ελλείµµατος. Παρόλα αυτά δεν προκύπτει κανένα στοιχείο που
να αποδεικνύει ότι υπήρχε η δυνατότητα µη ένταξης τους στα στοιχεία
ελλείµµατος, εφόσον η χώρα έπρεπε να εναρµονιστεί µε την µεθοδολογία
που ισχύει για όλες τις χώρες της ΕΕ (την ΕΣΟΛ 95). Συγκεκριµένα µε
βάση τον ΕΣΟΛ 95 τα κριτήρια ένταξης στην Γενική Κυβέρνηση για έναν
φορέα του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα είναι 334: κατά πόσο είναι θεσµική
µονάδα, κατά πόσο είναι δηµόσιος παραγωγός, δηλαδή ελέγχεται από τη
Γενική Κυβέρνηση και κατά πόσο είναι παραγωγός µη εµπορεύσιµου
προϊόντος. Πρόκειται για τον λεγόµενο κανόνα του 50%, δηλαδή εάν οι
πωλήσεις του φορέα καλύπτουν ή όχι το 50% των εξόδων παραγωγής. Η
εφαρµογή αυτών των κριτηρίων δεν είχε γίνει στο παρελθόν, αν και αποτελεί
υποχρέωση για τα κράτη – µέλη σύµφωνα µε τον παραπάνω Κανονισµό

Επιπλέον, προκύπτει από µαρτυρικές καταθέσεις ότι το θέµα αυτό είχε τεθεί
υπόψη σε ενηµερώσεις του ∆Σ της ΕΛΣΤΑΤ, χωρίς να διατυπωθούν
αντιρρήσεις από τους συµµετέχοντες, ενώ είχαν προηγηθεί οι αναγκαίες
µετρήσεις για την εξέταση των τριών κριτηρίων.35
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Βλ. σχετικά και κατάθεση ΓΕΩΡΓΙΟΥ

35

Κατάθεση ΜΠΑΛΦΟΥΣΙΑ «…. σαφώς όµως προκύπτει από τα στοιχεία ότι ζητήθηκε από τους
οργανισµούς αυτούς να δώσουν τα αναγκαία στοιχεία για να διακριβωθεί ένα απλό πράγµα. Αν µε το
κριτήριο του 50% θα έπρεπε να ταξινοµηθούν ως οργανισµοί που ανήκαν στη γενική κυβέρνηση ή όχι.
Στη διάρκεια αυτών των συνεδριάσεων που έλαβα µέρος, ενηµερωθήκαµε και για τα στοιχεία αυτά.
Πιστεύω ότι η δουλειά έγινε σωστά. ∆ηλαδή, για να καταλάβετε αυτό το λεγόµενο κριτήριο του 50%,
αυτό που λέει είναι εάν η παραγωγή, το κόστος, µιας επιχείρησης χρηµατοδοτείται από το κράτος
πάνω από 50% δεν µπορείς να την θεωρήσεις ιδιωτική επιχείρηση. Πρέπει να θεωρήσεις ότι ανήκει
στον δηµόσιο τοµέα. Μπορεί να έχει µερίδιο το κράτος και να είναι µέτοχος, αλλά να παράγει ένα
προϊόν και να το πουλάει στην αγορά, τότε θα τον κατατάξεις, στις ιδιωτικές επιχειρήσεις εκτός
γενικής κυβέρνησης. Στη δική µας περίπτωση ήταν προφανές από τα στοιχεία του ΟΣΕ ορισµένων
επιχειρήσεων. Αυτοί οι πίνακες δόθηκαν».
Κατάθεση ΜΠΑΛΦΟΥΣΙΑ «Ακριβώς αυτό είναι το πρόβληµα, ότι προσπαθούµε να καταστήσουµε τα
πάντα πολιτικά ζητήµατα. Είναι ένα τεχνικό θέµα. Υπάρχει ένας κανονισµός, ο οποίος λεπτοµερώς
λέει µε ποιον τρόπο κάνουµε µια σωστή και πιστή απεικόνιση της πραγµατικότητας. Είναι µια
σύµβαση αυτό. Το έχει αποφασίσει η EUROSTAT και τα µέλη ότι αυτό το κριτήριο θα εφαρµόζουµε,
το 50%. Μπορεί να έπρεπε να έχουν αποφασίσει το 60% ή το 70%, δεν το γνωρίζω. Αλλά αυτή τη
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Σε σειρά µαρτυρικών καταθέσεων που τέθηκε το ερώτηµα για την πιθανότητα
πολιτικής παρέµβασης στη διαµόρφωση των στοιχείων ελλείµµατος του 2009
δεν υπήρξε καµία κατάθεση που αναφέρεται σε κάποια συγκεκριµένη
παρέµβαση, αντίθετα στελέχη της ΕΛΣΤΑΤ (Σ. Μπεριάτος) και του Γενικού
Λογιστηρίου (Ι. Αρµάγου) δήλωσαν κατηγορηµατικά ότι στο δικό τους έργο
δεν υπήρξε κανενός είδους πολιτική παρέµβαση. Ειδικά για την περίοδο
µετά τη δηµιουργία της ΕΛΣΤΑΤ η κ. Αρµάγου δήλωσε «….αφότου έγινε
ανεξάρτητη αρχή και µετονοµάστηκε σε ΕΛΣΤΑΤ, νοµίζω ότι πλέον µόνη της
θέτει τους κανόνες σ’ αυτό το νοµικό πλαίσιο που υπάρχει και απλά
ενηµερώνει τον Υπουργό. ∆εν νοµίζω ότι υπάρχει κάποια παρέµβαση».

Επιπλέον, η κ. Αρµάγου, απορρίπτει τα περί τεχνητής διόγκωσης του
ελλείµµατος του 2009 και σηµειώνει ότι η ίδια η Eurostat δεν θα επέτρεπε µια
τέτοια τεχνητή διόγκωση. Και σηµειώνει: «Νοµίζω, λοιπόν, ότι είναι το
«σκάσιµο» -για να το πω τελείως λαϊκά- µετά από µία σειρά ετών επιδείνωσης
που κάποια στιγµή έρχεται και συσσωρεύεται ένα πράγµα και φαίνεται ξαφνικά
σε µία χρονιά. Ενώ θα έπρεπε να φαίνεται µία σταδιακή επιδείνωση, έρχεται
και φαίνεται µε τη µία.”

στιγµή ισχύει αυτός ο κανονισµός και µε βάση αυτόν πρέπει να πορευόµαστε. Και νοµίζω ότι είναι και
λογικό. ∆εν νοµίζω ότι χωράει φιλοσοφική συζήτηση. Είναι πολύ λυπηρό, αλλά αυτά είναι τεχνικά
θέµατα και πρέπει ως τέτοια να αντιµετωπίζονται. …. Είναι λυπηρό που τα έχουµε αναγάγει σε θέµατα
πολιτικής διαµάχης ή ό,τι άλλο µπορεί να πεις κανείς, αλλά δεν είναι»
Κατάθεση ΣΥΜΙΓΙΑΝΝΗ: Στις συνεδριάσεις του ∆Σ της ΕΛΣΤΑΤ δεν διατυπώθηκε καµία
παρατήρηση ή αντίρρηση από τα µέλη του ∆Σ για την εισαγωγή σύµφωνα µε το ESA95 των ∆ΕΚΟ
και δεν διατυπώθηκε καµία διαµαρτυρία για την εφαρµογή της συγκεκριµένης µεθοδολογίας]
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΠΑΛΦΟΥΣΙΑ: «∆εν άκουσα κατά την περίοδο αυτή, που µετείχα στο ∆.Σ. και
συζητούσαµε αυτά τα θέµατα, κάποιον να λέει ότι διαφωνεί. Εξάλλου, δεν είναι δουλειά ενός ∆.Σ. να
αποφασίζει πόσο είναι το έλλειµµα διά ψηφοφορίας. Οι υπηρεσίες αναζητούν να απεικονίσουν µε τον
πιο σωστό τρόπο την πραγµατικότητα. Αυτό που µπορεί να κάνει το ∆.Σ. είναι να είναι βέβαιο ότι
έχουν τα µέσα στη διάθεσή τους, τον χρόνο, την ανάλογη βοήθεια, για να φτάσουν στο αποτέλεσµα
που πρέπει και γι’ αυτό χρειάστηκε και η βοήθεια από το εξωτερικό. Ιδίως το τµήµα που ασχολείτο µε
τα δηµοσιονοµικά ήταν ορισµένοι άνθρωποι πολύ ταλαιπωρηµένοι, τους είχαν ζητηθεί πολλά
πράγµατα, δούλευαν συνέχεια νυχθηµερόν και εν πάση περιπτώσει, υπήρξε και έλλειµµα γνώσεων,
εµπειρίας, κ.λπ. για το οποίο έπρεπε να έρθει µια βοήθεια απ’ έξω και ήρθε. Εγώ το έβλεπα θετικά.»
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► Σηµειώνεται ότι το ποσοστό 15,4% του ελλείµµατος είναι αυτό που
ανακοινώθηκε το Νοέµβριο του 2010. Σε συνέχεια περαιτέρω προσαρµογών
και του ΑΕΠ το οριστικό µέγεθος του ελλείµµατος ως ποσοστό του ΑΕΠ
διαµορφώθηκε στο 15,8%.
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ΙΙΙ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:

ΙΙΙ. Α. Η ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ 4η
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009.

Σύµφωνα µε σειρά µαρτυρικών καταθέσεων,
Η δεινή δηµοσιονοµική κατάσταση της χώρας ήταν ορατή ήδη πριν το

•
200936
•

Υπήρξαν ρητές προειδοποιήσεις από την Τράπεζα της Ελλάδος37,

αλλά και από την Eurostat που µάλιστα ήδη από την άνοιξη του 2009 είχε
ζητήσει διαρθρωτικά µέτρα38 για τα οποία είχε δεσµευθεί η τότε ελληνική
Κυβέρνηση, όπως αναφέρεται και στην από 26.3.2012 επιστολή – απάντηση
Αλµούνια σε σχετικό έγγραφο ερώτηµα της παρούσας Επιτροπής.
•

Η δεινή κατάσταση των δηµοσιονοµικών της χώρας ήταν αντιληπτή και

από τους αρµόδιους Υπουργούς της περιόδου µέχρι τις εκλογές του 2009,
αλλά και από τους κοινοτικούς εταίρους µας, αφού, όπως κατατέθηκε,
γίνονταν ανοιχτά τέτοιες συζητήσεις στα σχετικά Eurogroup.39 Όπως
σηµειώνει και ο Επίτροπος Αλµούνια στην επιστολή του «Γενικά οι υπουργοί
Οικονοµικών της Ελλάδας είχαν επίγνωση των κινδύνων, όπως και οι
οµόλογοί τους στην ΕΕ»
•

Συγκεκριµένο ενηµερωτικό σηµείωµα του Γενικού Λογιστηρίου του

Κράτους µε τίτλο «ταµειακό ισοζύγιο» είχε τεθεί υπόψη του τότε Υπουργού
Οικονοµίας και Οικονοµικών και αναφερόταν σε έλλειµµα 8,5% ήδη για το
πρώτο οκτάµηνο του 2009.
•

Ο αρµόδιος Υπουργός λάµβανε κάθε µήνα από το Γενικό Λογιστήριο

του Κράτους τα δελτία εκτέλεσης Προϋπολογισµού, λαµβάνοντας γνώση µε

36

Κατάθεση ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΥ, σελ.69 - 70

37

Κατάθεση ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΥ, σελ.5

38

Κατάθεση ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΥ, σελ. 94

39

Κατάθεση ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ, σελ. 14

35

τον τρόπο αυτό για τις αποκλίσεις που επηρέαζαν το έλλειµµα40 τα οποία, ενώ
παραδοσιακά δηµοσιεύονταν ανά µήνα, µε απόφαση του τότε Υπουργού
Οικονοµικών κ. Παπαθανασίου τον Αύγουστο του 2009, ορίστηκε η
δηµοσίευσή τους να γίνεται πλέον ανά τρίµηνο, γεγονός που σχολιάζεται και
στην από 26.3.2012 επιστολή – απάντηση Αλµούνια στην παρούσα
Επιτροπή, όπως αναλύεται παρακάτω.
Η γνώση της τότε πολιτικής ηγεσίας για την κακή δηµοσιονοµική

•

κατάσταση της χώρας και για την διογκούµενη πορεία του ελλείµµατος δεν
περιοριζόταν σε µία γενική άποψη, αλλά η συζήτησή είχε προχωρήσει µε τον
τότε αρµόδιο Υπουργό Οικονοµικών να αντιλαµβάνεται ότι τα µέτρα που
ελήφθησαν τον Ιούνιο του 2009 δεν είχαν φέρει αποτέλεσµα και να δεσµεύεται
στο Eurogroup ότι, εφόσον το κόµµα του παραµείνει στην Κυβέρνηση, θα
λάβει

νέα

σκληρότερα

µέτρα

συγκράτησης

του

ελλείµµατος,

στον

41

Προϋπολογισµό του 2010 , δηλώνοντας µάλιστα ρητά ότι για το λόγο αυτό το
κόµµα της Ν∆ προχώρησε σε πρόωρες εκλογές.42

Πέρα, όµως, από τις προφορικές δεσµεύσεις για νέα σκληρότερα µέτρα που
θα ελάµβανε η τότε Κυβέρνηση, στην πράξη η αντίδραση της Ελλάδας στη
δυναµική ταχείας διόγκωσης του ελλείµµατος και στο κλίµα αµφισβήτησης
που είχε αρχίσει να εγκαθιδρύεται στο εξωτερικό, χαρακτηριζόταν
•

Αφενός από ολιγωρία στον τοµέα ανάληψης συγκεκριµένων

πρωτοβουλιών για την συγκράτηση του ελλείµµατος µε παράλληλη
υιοθέτηση πολιτικών πελατειακής λογικής (λχ. προγράµµατα stage) και
µέτρων που επιβάρυναν το έλλειµµα (λ.χ µέτρο απόσυρσης που
επιβάρυνε τον προϋπολογισµό µε δαπάνη 400 εκ ευρώ)
•

Και αφετέρου από σειρά µεθοδεύσεων που στόχο είχαν την

αποσιώπηση των πραγµατικών µεγεθών από τους Έλληνες πολίτες και
κατ’ επέκταση από τα αρµόδια κοινοτικά θεσµικά, όργανα στα πλαίσια
µικροκοµµατικών σκοπιµοτήτων ενόψει της προεκλογικής περιόδου.

40

Κατάθεση ΑΡΜΑΓΟΥ, σελ.26 - 27

41

Κατάθεση ΑΡΜΑΓΟΥ, σελ. 56

42

Κατάθεση ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΥ, σελ 98 και 118
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ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ

ΜΕ

ΤΗΝ

ΟΛΙΓΩΡΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ

Ενδεικτικό της αναβλητικότητας που χαρακτήριζε την πολιτική της τότε
Κυβέρνησης αναφορικά µε την ανάγκη συγκράτησης του ελλείµµατος είναι το
κατατεθέν στην παρούσα Επιτροπή αντίγραφο του υπ΄αριθµ. ΓΓΕΠ/117/2009
Υπηρεσιακού Σηµειώµατος µε ηµεροµηνία 17/4/2009 όπου αποτυπώνονται οι
θέσεις του τότε Υπουργού Οικονοµικών σχετικά µε την αντιµετώπιση του στο
θέµα των διογκούµενων δαπανών του δηµοσίου, όπως διατυπώθηκαν σε
συνάντησή του µε τους Γενικούς και Ειδικούς Γραµµατείς του Υπουργείου ήδη
από τον Απρίλιο του 2009. Στο έγγραφο αυτό αποτυπώνεται µε σαφήνεια ότι
η στάση της

τότε πολιτικής ηγεσίας απέναντι

στο πρόβληµα

χαρακτηριζόταν από αναβλητικότητα και όχι από διάθεση επίλυσής του.
Η τακτική αυτή της αναβολής είναι ορατή και στον τρόπο µε τον οποίο η τότε
αρµόδια πολιτική ηγεσία αντιµετώπιζε τις χρηµατοδοτικές ανάγκες των
Οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης, αλλά και τα χρέη των νοσοκοµείων.
Αναφορικά µε τις ανάγκες των ΟΚΑ, σύµφωνα µε σχετική κατάθεση στην
Επιτροπή µας, ο τότε Υπουργός Οικονοµικών γνώριζε ήδη από τα µέσα του
2009 ότι το ΙΚΑ θα χρειαστεί έκτακτη χρηµατοδότηση, η οποία ήδη από τον
Ιούνιο φαινόταν ότι θα υπερβεί το 1 δις ευρώ.43 Όπως προκύπτει και από το
υπόµνηµα του πρώην Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών44 η αντίδραση
του Υπουργείου στις αυξανόµενες υποχρεώσεις του ∆ηµοσίου έναντι του ΙΚΑ
ήταν η πρόθεση έκδοσης οµολόγων ύψους 4,65 δις ευρώ. Ωστόσο, η κάλυψη
της ανάγκης µε οµόλογα που σχεδίαζε ο κ. Παπαθανασίου θα ήταν
δηµοσιονοµικά ουδέτερη µόνο στην περίπτωση που υπήρχε ισόποση
αποταµίευση του ποσού αυτού από τα Ταµεία. Σύµφωνα, όµως µε τις
µαρτυρικές καταθέσεις στην παρούσα Επιτροπή, η πρόσθετη χρηµατοδότηση
δηµιουργήθηκε

από

πραγµατική

επιδείνωση

των

οικονοµικών

αποτελεσµάτων (λιγότερα έσοδα έναντι δαπανών σε σχέση µε τον

43

Κατάθεση ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ, σελ 7 και 10 - 11

44

Υπόµνηµα ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ σελ. 14 και 15
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Προϋπολογισµό τους) και για το λόγο αυτό, ανεξάρτητα µε τον τρόπο
πληρωµής τους, επιβάρυναν το έλλειµµα.
Αναφορικά µε το ζήτηµα των χρεών των νοσοκοµείων, η τότε Κυβέρνηση
γνώριζε ότι το ύψος αυτών υπερέβαινε τουλάχιστον κατά 3 δις45 αυτό που
ανακοίνωνε επισήµως ο τότε Υπουργός Υγείας µε επιστολή του στον
επικεφαλής της ΕΣΥΕ κ. Κοντοπυράκη, όπως άλλωστε αρµοδίως ενηµέρωσε
τη Βουλή στις 14.4.2009 µε απάντηση του ο ίδιος αρµόδιος Υπουργός στα
πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, εν γνώσει του τότε Υπουργού
Οικονοµικών. Όπως διαπίστωσε η παρούσα Επιτροπή, τα χρέη των
νοσοκοµείων που τελικά ανήλθαν στο ποσό των 6,5 δις ευρώ, δηλαδή γύρω
στο 2,5% του ΑΕΠ46, επιλέχθηκε από την τότε πολιτική ηγεσία στην
αναθεωρηµένη

πρόβλεψη

του

ελλείµµατος

σε

6%

να

παραµείνουν

«υποεκτιµηµένα» στο ποσό των 500 εκ ευρώ εν γνώσει του τότε αρµοδίου
Υπουργού47 ότι αυτά ήδη τον Απρίλιο του 2009 είχαν ανέλθει στο ποσό των
5,2 δις ευρώ. ∆ιαπιστώθηκε, επίσης, στην Επιτροπή ότι παρά τους αντίθετους
ισχυρισµούς Παπαθανασίου και µε δεδοµένο ότι η Κυβέρνηση της Ν∆ είχε
νοµοθετήσει την νοµιµοποίηση όλων των οφειλών των νοσοκοµείων µέχρι τον
Μάιο του 2009, οι χρηµατικές απαιτήσεις προς τα νοσοκοµεία από τη στιγµή
της παραλαβής, συνιστούν υποχρέωση και άρα δαπάνη που υπολογίζεται
στο έλλειµµα.
Επίσης, σύµφωνα µε το σύνολο σχεδόν των καταθέσεων, η τότε Κυβέρνηση
αν και είχε πλήρη εικόνα της δυναµικής εκτροχιασµού του ελλείµµατος
δεν έλαβε αποτελεσµατικά µέτρα, ως όφειλε, παρά το χρόνο που είχε
στη διάθεσή της. Στην από 26.3.2012 επιστολή – απάντηση Αλµούνια σε
σχετικό ερώτηµα της Επιτροπής γίνεται ειδική αναφορά στα διαρθρωτικά
µέτρα που όφειλε να έχει λάβει η τότε Κυβέρνηση της Ν∆ ως εξής: «Η
ελληνική Κυβέρνηση έχει εξαγγείλει επανειληµµένα ότι σκόπευε να λάβει µέτρα
για την αντιµετώπιση διαρθρωτικών αδυναµιών της οικονοµίας. Σε πολλές

45

Βλ. και υπόµνηµα ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ σελ. 13

46

Κατάθεση ΠΕΝΤΑΖΟΥ, σελ.95

47

Κατάθεση ΑΡΜΑΓΟΥ σελ 30 και 32 – 33.
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περιπτώσεις, τα µέτρα είχαν περιορισµένο πεδίο εφαρµογής και µικρό βαθµό
εκτέλεσης.»
Είναι δε ιδιαίτερα επιβαρυντικό το γεγονός ότι οι δεσµεύσεις της προς του
εταίρους µας για µέτρα περιορισµού των δηµοσιονοµικών δαπανών, όχι µόνο
δεν τηρήθηκαν, αλλά στην πράξη ακολουθήθηκαν πολιτικές που
επιβάρυναν το έλλειµµα, όπως προσλήψεις µέσω stage, µέτρο απόσυρσης
που µεταφραζόταν σε δαπάνη 400 εκ ευρώ κ.α.
Όπως διαπιστώνεται, λοιπόν, η µόνη αντίδραση της τότε πολιτικής ηγεσίας
του Υπουργείου Οικονοµικών απέναντι στο ορατό δηµοσιονοµικό πρόβληµα
της χώρας ήταν αυτή της αποσιώπησης των πραγµατικών στοιχείων και
της διακοπής δηµοσιοποίησης των µηνιαίων δελτίων εκτέλεσης του
Προϋπολογισµού.

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΙΩΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ

Σειρά µαρτυρικών καταθέσεων υπηρεσιακών παραγόντων και αξιωµατούχων
των αρµοδίων φορέων για την συλλογή και επεξεργασία των δηµοσιονοµικών
στοιχείων αποκάλυψε στην παρούσα Επιτροπή ότι:
•

∆εν υπήρχε συντονισµός µεταξύ της ΕΣΥΕ, του Γενικού

Λογιστηρίου του Κράτους και της Τράπεζας της Ελλάδος προκειµένου να
συγκεντρώνονται, να αξιολογούνται και να υπολογίζονται τα στοιχεία του
ελλείµµατος. Σύµφωνα µε µαρτυρία στην Επιτροπή µας48, ποτέ πριν τον
Οκτώβρη του 2009 καµία πολιτική ηγεσία δεν είχε ζητήσει την αναγκαία και
αυτονόητη συνεργασία των αρµοδίων αυτών φορέων για την σωστή
αποτύπωση των δηµοσιονοµικών στοιχείων και κατ’ επέκταση η αποτύπωση
αυτή γινόταν από την υπαγόµενη στο Υπουργείο Οικονοµικών ΕΣΥΕ.
Μάλιστα, σύµφωνα µε άλλη κατάθεση µάρτυρα49, αναφορικά µε τις χρήσεις
όχι µόνο του 2009, αλλά και του 2008 και του 2007 υπήρχε µόνιµη και έντονη

48

Κατάθεση ΜΠΕΡΙΑΤΟΥ, σελ. 72 - 74

49

Κατάθεση ΠΕΝΤΑΖΟΥ, σελ 86
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διαµάχη µεταξύ των υπηρεσιακών στελεχών του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους και της Στατιστικής Υπηρεσίας, καθώς υπήρχε διάσταση µεταξύ των
στοιχείων που έδινε το ΓΛΚ και αυτών που ανακοίνωνε τελικά η ΕΣΥΕ.
∆ιαπιστώθηκε ότι η ΕΣΥΕ δεν ήταν ανεξάρτητη. Αυτό επιβεβαιώνεται

•

και από τον επικεφαλής της Eurostat Ραντερµάχερ, ο οποίος αναφέρει
επιγραµµατικά στην από 26.3.2012 επιστολή – απάντησή του στην παρούσα
Επιτροπή «Είναι επίσης σαφές ότι η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας
δεν ήταν ανεξάρτητη πριν τις µεταρρυθµίσεις στην στατιστική διακυβέρνηση
που εφαρµόστηκαν στην Ελλάδα το 2010»
Η τελευταία πρόβλεψη του ελλείµµατος σε ποσοστό 6% του ΑΕΠ

•

από την τότε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονοµικών στις 2.10.2009
ήταν,

σύµφωνα

µε

κατάθεση

µάρτυρα,

αποτέλεσµα

«εξόφθαλµης

50

υπερεκτίµησης εσόδων» και αντίστοιχης υποεκτίµησης και απόκρυψης
δαπανών51 .
Η τότε πολιτική ηγεσία επέλεξε να υποβαθµίσει το υπαρκτό

•

πρόβληµα του εκτροχιασµού των δαπανών, δυσχεραίνοντας τη ροή της
πληροφόρησης και διακόπτοντας τον Αύγουστο του 2009 την ακολουθούµενη
µέχρι

τότε

µηνιαία

δηµοσιοποίηση

των

στοιχείων

εκτέλεσης

του

Προϋπολογισµού52. Για το θέµα αυτό στην επιστολή – απάντησή του στην
παρούσα Επιτροπή, ο Επίτροπος Αλµούνια, σχολιάζοντας τη διακοπή
δηµοσίευσης των µηνιαίων δελτίων και την επίπτωσή της στην αξιοπιστία των
στατιστικών µας στοιχείων, σηµειώνει «Η πλήρης εικόνα της δηµοσιονοµικής
κατάστασης εξαρτάται όχι µόνο από την ποιότητα («ορθότητα») των
δεδοµένων, αλλά και από τη συχνότητά τους. Μολονότι δεσµεύεται από το
νόµο, η Ελλάδα διέκοψε τη δηµοσίευση των µηνιαίων δεδοµένων για την
εκτέλεση του Προϋπολογισµού το θέρος του 2009»
•

Σηµειώνεται η αναφορά µάρτυρα53 αλλά και της «Έκθεσης για την

αξιοπιστία των δηµοσιονοµικών στοιχείων»54 ότι στις 30 Σεπτεµβρίου του

50

Κατάθεση ΠΕΝΤΑΖΟΥ, σελ. 77

51

ο.π. σελ. 74, 76 και 85

52

Υπόµνηµα ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ σελ.11

53

Κατάθεση ΧΑΡ∆ΟΥΒΕΛΗ σελ. 9
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2009 απεστάλησαν κενοί πίνακες για τα έτη 2009 και 2008 στην
Eurostat, ενώ τα σχετικά στοιχεία είχαν διατεθεί από τους αρµόδιους
υπαλλήλους στην ηγεσία της ΕΣΥΕ στις 27 ή τις 28 Σεπτεµβρίου. Μάλιστα
υπήρξε συνοδευτική επιστολή ότι τα στοιχεία αυτά θα αποστέλλονταν το
αργότερο ως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Η αποστολή κενών πινάκων ήταν
έγινε

αντικείµενο

αρνητικού

σχολιασµού

για

τη

χώρα

µας

από

αξιωµατούχους της Eurostat, σύµφωνα µε την παραπάνω µαρτυρική
κατάθεση, καθώς θεωρήθηκε «ασέβεια στους θεσµούς».
•

Η διαχείριση αυτή των στοιχείων του ελλείµµατος, ώστε να προκύπτει

το ποσοστό 6% της τελευταίας προ των εκλογών αναθεωρηµένης πρόβλεψης
χαρακτηρίστηκε από µάρτυρα ως «σαφέστατη παραποίηση στοιχείων»
που αποδίδεται σε σκοπιµότητες της προεκλογικής περιόδου55
•

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ερωτηθείς σχετικά ο τότε Γενικός

Γραµµατέας του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, δεν αρνήθηκε ότι η
ανακοίνωση – δύο ηµέρες πριν τις εθνικές εκλογές - του ελλείµµατος στο 6%
παρά την ύπαρξη στοιχείων για σαφώς µεγαλύτερο έλλειµµα έγινε για να
υπηρετήσει συγκεκριµένες ανάγκες, τις οποίες ονοµάζει «εθνικές» σαφώς
εντασσόµενες χρονικά στο διάστηµα της προεκλογικής περιόδου. Σε λόγους
«δηµοσίου συµφέροντος» αποδίδει και ο πρώην Υπουργός Οικονοµίας και
Οικονοµικών την διακοπή ανακοίνωσης των στοιχείων του Προϋπολογισµού
σε µηνιαία βάση στα µέσα Αυγούστου του 200956. Εξειδικεύοντας τον
«εθνικό» ή «δηµοσίου συµφέροντος» χαρακτήρα που αποδίδουν στις
σκοπιµότητες αποσιώπησης του πραγµατικού ελλείµµατος, αναφέρονται στο
θέµα του δανεισµού της χώρας από το εξωτερικό. Τον ισχυρισµό τους αυτόν
διαψεύδουν µάρτυρες µε ειδικές γνώσεις στο αντικείµενο, οι οποίοι
καταθέτουν ότι αφενός οι αγορές ήταν ενήµερες για την κακή
δηµοσιονοµική κατάσταση της χώρας, παρακολουθώντας τον εκτροχιασµό

54

Σελ. 28 της από Ιαν 2010 Έκθεσης για την Αξιοπιστία των ∆ηµοσιονοµικών Στοιχείων

55

Κατάθεση ΧΑΡ∆ΟΥΒΕΛΗ σελ. 9

56 Υπόµνηµα ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ σελ. 11 «Η πραγµατικότητα είναι ότι η ανακοίνωση των στοιχείων
σε τριµηνιαία και όχι σε µηνιαία βάση άρχισε να εφαρµόζεται στις 14/8/2009. Ο λόγος που έγινε αυτό
ήταν ακριβώς για να προστατεύσουµε τη χώρα από τους διεθνείς κερδοσκόπους… οι εποχές ήταν
πονηρές, πάντα υπήρχε ο κίνδυνος αύξησης του κόστους δανεισµού και η Κυβέρνηση της Ν∆ έκανε
ο,τι ήταν δυνατό να προστατέψει το δηµόσιο συµφέρον».
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των δανειακών αναγκών της57 και αφετέρου η ίδια η αποσιώπηση των
στοιχείων58 ήταν αυτή που έπληξε την αξιοπιστία της χώρας µας,
δυσχεραίνοντας τον δανεισµό της.
•

Επιπροσθέτως, µάρτυρας στην παρούσα Επιτροπή59, ανέφερε ότι η

προηγούµενη Κυβέρνηση, µε δεδοµένη την υποχρέωσή της δύο φορές
ετησίως, την πρώτη εργάσιµη των µηνών Απριλίου και Οκτωβρίου, να
αποστέλλει συγκεκριµένα δηµοσιονοµικά στοιχεία προς την Eurostat,
συµπεριλαµβανοµένης της αναθεώρησης της πρόβλεψης για το έλλειµµα,
επέλεξε την αποσιώπηση των στοιχείων για καθαρά προεκλογικούς λόγους.
Συγκεκριµένα, αναφέρθηκε σε αποστολή ελλιπών στοιχείων κατά την
ανακοίνωση της ΕΣΥΕ στις 2.10.2009 για έλλειµα 6%του ΑΕΠ, προκειµένου
να µην γίνει η κακή δηµοσιονοµική κατάσταση της χώρας αντιληπτή από τους
πολίτες και αντικείµενο σχολιασµού των Κυριακάτικων εφηµερίδων ανήµερα
των εθνικών εκλογών.
•

Τέλος, καταγγέλθηκε στην παρούσα Επιτροπή ότι, αναφορικά µε την

αποστολή ανακριβών στοιχείων στη Eurostat, ο τότε Πρόεδρος της ΕΣΥΕ
φέρεται να «έπαιζε παιχνίδι, µε την έννοια ότι είχε αποµονώσει ένα άτοµο και
το χρησιµοποιούσε για να βάζει, για να στέλνει τα στοιχεία που θέλει».60

Συµπερασµατικά, ο πρώην Υπουργός Οικονοµικών κ. Παπαθανασίου
φέρει σαφείς πολιτικές ευθύνες
► Επειδή γνώριζε ήδη από τις αρχές του 2009 τον εκτροχιασµό της
δηµοσιονοµικής κατάστασης της χώρας, και παρόλα αυτά δεν προέβη, ως
όφειλε, στη λήψη, από την αρχή του έτους, διαρθρωτικών και άλλων µέτρων
ικανών να µετριάσουν ή και να ανατρέψουν τη δυναµική διόγκωσης του
ελλείµµατος, αντιθέτως επέλεξε την τακτική της αναβλητικότητας και της
παραποµπής της επίλυσης των προβληµάτων στο απώτερο µέλλον.

57

Κατάθεση ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΥ, σελ.24

58

Κατάθεση ΑΡΜΑΓΟΥ, σελ. 22 και ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΥ σελ. 19-21.

59

Κατάθεση ΧΑΡ∆ΟΥΒΕΛΗ

60

Κατάθεση ΧΑΡ∆ΟΥΒΕΛΗ σελ. 10.
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► Επειδή αποσιώπησε την πραγµατική εικόνα της δηµοσιονοµικής
κατάστασης της χώρας, προβαίνοντας στην διατύπωση την 2.10.2009 της
πρόβλεψης, µέσω της ΕΣΥΕ, για έλλειµµα 6%, πρόβλεψη που βρισκόταν σε
πλήρη διάσταση µε τα πραγµατικά στοιχεία που έθεταν υπόψη του οι
αρµόδιες υπηρεσίες, χαρακτηριζόταν από υποεκτίµηση των δαπανών και
υπερεκτίµησή των εσόδων και συνοδευόταν από την αποστολή ελλιπών
στοιχείων στην Eurostat.
► Επειδή τον Αύγουστο του 2009 κατήργησε την µηνιαία δηµοσιοποίηση των
δελτίων εκτέλεσης του Προϋπολογισµού και την µετέτρεψε σε τριµηνιαία
► Επειδή επί των ηµερών του η ΕΣΥΕ δεν λειτουργούσε ως ανεξάρτητη
αρχή, γεγονός που σχολιαζόταν στους αρµόδιους φορείς της ΕΕ, πλήττοντας
ακόµα περισσότερο την αξιοπιστία της χώρας µας.
► Επειδή η αποσιώπηση αυτή των στοιχείων είχε ως στόχο κυρίως την
παραπλάνηση των Ελλήνων πολιτών προεκλογικά, καθώς για τις αγορές
ήταν ήδη ορατός ο εκτροχιασµός του ελλείµµατος από την παρακολούθηση
των διαρκώς αυξανόµενων δανειακών αναγκών του έτους, πέραν των
προβλέψεων του Προϋπολογισµού.
► Τέλος, επειδή δεσµεύτηκε στους εταίρους µας για µέτρα που τελικά ποτέ
δεν έλαβε και αποσιώπησε την εν γνώσει του αναποτελεσµατικότητα σε
δηµοσιονοµικό επίπεδο των όποιων µέτρων τελικά έλαβε, κυρίως όµως
επειδή εν γνώσει της κακής δηµοσιονοµικής κατάστασης της χώρας προέβη
σε πολιτικές που επιβάρυναν ακόµα περισσότερο την κατάσταση, όπως λχ οι
προσλήψεις µέσω stage, προκειµένου να εξυπηρετήσει προεκλογικές
σκοπιµότητες.
ΙΙΙ. Β. Η ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 4η
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009.

Η ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
Η ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΗΚΕ

Σύµφωνα µε την πλειονότητα των µαρτυρικών καταθέσεων, την νοµοθεσία
που διέπει τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές, τις έγγραφες διαπιστώσεις της
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Eurostat, αλλά και τις έγγραφες απαντήσεις του Επιτρόπου Αλµούνια και του
επικεφαλής της Eurostat στην παρούσα Επιτροπή,
•

∆εν διαπιστώθηκε τεχνητή διόγκωση του ελλείµµατος από την
πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονοµικών που ανέλαβε µετά τις
εκλογές του Οκτωβρίου του 2009. Αντίθετα, επιβεβαιώθηκα ότι αυτή
αποτύπωσε µε µεθοδολογικά ορθό τρόπο τα πραγµατικά στοιχεία του
ελλείµµατος σύµφωνα µε τους κανόνες του ΕΣΟΛ 9561.

•

∆εν διαπιστώθηκαν σφάλµατα ή ανακρίβειες στην εφαρµογή της
προβλεπόµενης

µεθοδολογίας,

σύµφωνα

µε

την

κοινοτική

νοµοθεσία, για τον υπολογισµό του ελλείµµατος. Αντίθετα, κατέστη
σαφές ότι η µεθοδολογία που περιλαµβάνεται στο ΕΣΟΛ 95 έχει
εισαχθεί στην κοινοτική έννοµη τάξη µε την µορφή Ευρωπαϊκού
Κανονισµού του 2223/96 και είναι υποχρεωτική62. (βλ. αναλυτικά
παραπάνω υπό τον τίτλο ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ)
•

∆εν διαπιστώθηκαν σφάλµατα ή ανακρίβειες κατά την ένταξη 17
φορέων του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα, από τις 21 που
εξετάστηκαν,

στο
63

επιβεβαιώθηκε

έλλειµµα

της

Γενικής

Κυβέρνησης.

Αντίθετα

ότι αυτές εντάχθηκαν σε εφαρµογή της υποχρεωτικής

για τα κράτη µεθοδολογίας του ΕΣΟΛ 95 και των κριτηρίων αυτής.
Σύµφωνα, δε, µε την επιστολή – απάντηση Ράντερµαχερ στην
παρούσα Επιτροπή και συγκεκριµένα το σηµείο 10 αυτής η ένταξη των
∆ΕΚΟ και η αξιολόγηση αυτών έγινε µεθοδολογικά σύννοµα σύµφωνα
µε τους κανόνες του ΕΣΟΛ 95 παράγραφος 2.68 και 3.27 έως 3.37,
καθώς και σύµφωνα µε το Εγχειρίδιο της Eurostat για το κυβερνητικό
έλλειµµα και χρέος (τµήµα 1.2).

61 Βλ. παραπάνω σχετικά µε την αναθεώρηση του ελλείµµατος από 6% σε 12, 7% και από 13,4% σε
15,4% καθώς και κατάθεση ΜΠΕΡΙΑΤΟΥ, σελ. 72, κατάθεση ΑΡΜΑΓΟΥ σελ.62, κατάθεση
ΜΠΑΛΦΟΥΣΙΑ κ.α.
62

Η υποχρεωτικότητα εφαρµογής των µεθοδολογικών κριτηρίων και των χρονοδιαγραµµάτων του
ΕΣΟΛ 95 αναλύεται λεπτοµερώς στο κεφάλαιο ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.
63

Βλ. κατάθεση ΜΠΕΡΙΑΤΟΥ και ΜΠΑΛΦΟΥΣΙΑ, όπως αυτές αναλύονται παραπάνω σε ειδική
αναφορά στο θέµα της συµπερίληψης των ∆ΕΚΟ και στην εφαρµογή του κανόνα του 50%.
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∆εν
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συνυπολογισµό
ελλειµµάτων

των

των

σφάλµατα
χρεών

ή

των

65

ΟΚΑ κατά

ανακρίβειες

κατά

τον

και

των

διαµόρφωση

του

64

νοσοκοµείων

την

τελική

ελλείµµατος.
•

∆εν διαπιστώθηκαν παρεµβάσεις στο έργο της ΕΛΣΤΑΤ66, αντίθετα
κατέστη σαφές ότι για πρώτη φορά τα εθνικά στατιστικά µας στοιχεία
αξιολογήθηκαν

και

παρήχθησαν

υπό

το

καθεστώς

πλήρους

επαγγελµατικής ανεξαρτησίας, αντικειµενικότητας και αµεροληψίας του
αρµόδιου εθνικού φορέα και έγιναν αντικείµενο συσκέψεων και
συνεργασίας όλων των αρµοδίων υπηρεσιακών παραγόντων, δηλαδή
της ΕΛΣΤΑΤ, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και της Τράπεζας
της Ελλάδος, αφού για πρώτη φορά εκπρόσωποί τους κάθισαν στο
ίδιο τραπέζι µε πρωτοβουλία του τότε Υπουργού Οικονοµικών67. Η
ανεξάρτητη πλέον λειτουργία της ΕΛΣΤΑΤ αναγνωρίζεται και από τον
επικεφαλής της Eurostat Ραντερµάχερ, ο οποίος στην επιστολή –
απάντησή του στην παρούσα Επιτροπή και συγκεκριµένα στο σηµείο 7
αυτής αναφέρει, κάνοντας διάκριση µεταξύ ΕΣΥΕ και ΕΛΣΤΑΤ, ότι
«Είναι επίσης σαφές ότι η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας δεν
ήταν ανεξάρτητη πριν τις µεταρρυθµίσεις στην στατιστική διακυβέρνηση
που εφαρµόστηκαν στην Ελλάδα το 2010».

Η αξιοπιστία των ελληνικών στοιχείων µετά και την τελευταία
αναθεώρηση του ελλείµµατος του 2009 αναγνωρίστηκε από τα αρµόδια
κοινοτικά όργανα και όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Ραντερµάχερ στην
από 26.3.2012 επιστολή – απάντησή του στην παρούσα Επιτροπή «Η
Eurostat δηµοσίευσε τα ελληνικά στατιστικά στοιχεία ∆ΥΕ για τρεις
συνεχόµενες φορές από τον Νοέµβριο του 2010 χωρίς επιφυλάξεις, και αυτό

64

Βλ. κατάθεση ΑΡΜΑΓΟΥ σελ. 9 – 10 και 30 -32, κατάθεση ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΥ, κατάθεση
ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΥ, όπως αυτές αναλύονται παραπάνω σε ειδική αναφορά στο θέµα της συµπερίληψης
των χρεών των νοσοκοµείων στη διαµόρφωση του ελλείµµατος.
65

Βλ. κατάθεση ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ σελ. 22 – 23.

66

Βλ. κατάθεση ΜΠΕΡΙΑΤΟΥ σελ. 75 και κατάθεση ΑΡΜΑΓΟΥ σελ.53

67

Βλ. ιδιαίτερη αναφορά στο θέµα αυτό παραπάνω καθώς και κατάθεση ΜΠΕΡΙΑΤΟΥ σελ. 72 – 74.
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αντανακλά το βαθµό της σηµαντικής βελτίωσης που σηµειώθηκε στα ελληνικά
δηµοσιονοµικά στοιχεία».

Αναφορικά η καταγγελία Κοντοπυράκη στην παρούσα Επιτροπή, ο οποίος
κατέθεσε ενόρκως ότι ο κ.Ascoli, στέλεχος της Eurostat, τον ενηµέρωσε πως
ο τότε Υπουργός Οικονοµικών αποφάσισε στο Λουξεµβούργο στις 18 – 19
Οκτωβρίου 2009 στο πλαίσιο των Συµβουλίων Eurogroup – Ecofin την
αποµάκρυνσή του και ότι είχε αποφασιστεί να είναι ο «αποδιοποµπαίος
τράγος», διαψεύδεται κατηγορηµατικά από τον επικεφαλής της Eurostat
Ράντερµάχερ. Συγκεκριµένα, ο τελευταίος αναφέρει στην από 26.3.2012
επιστολή – απάντησή του στην παρούσα επιτροπή ότι «η Eurostat δεν
γνωρίζει

κανένα

τέτοιο

συγκεκριµένο

σχέδιο.

Ο

κ.

Κοντοπυράκης

επικοινώνησε µε τον κ. Αscoli στις 15 Οκτωβρίου του 2009 και πληροφόρησε
τον κ. Ascoli για τους φόβους του σχετικά µε τη θέση του και την εκτίµησή του
ότι θα γίνει ο ίδιος εξιλαστήριο θύµα». Η περαιτέρω διερεύνηση της
αναλήθειας της ένορκης κατάθεσης του κ. Κοντοπυράκη για το συγκεκριµένο
ζήτηµα δεν είναι αντικείµενο της παρούσας Επιτροπής. Σηµειώνεται ότι τα
πρακτικά διαβιβάζονται στον αρµόδιο Εισαγγελέα για αξιολόγηση.

Αναφορικά µε την λειτουργία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΛΣΤΑΤ
διαπιστώθηκαν

δυσλειτουργίες

που

οφειλόταν

σε

προσωπικές

αντιπαραθέσεις των µελών του µε τον Πρόεδρο της Αρχής, οι οποίες όµως
δεν

αφορούσαν

τα

στατιστικά

στοιχεία

και

την

ακολουθούµενη

µεθοδολογία, καθώς, σύµφωνα µε καταθέσεις µαρτύρων, ουδέποτε αυτά
είχαν τεθεί σε αµφισβήτηση στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου68
και ορθώς, αφού η συλλογή, η αξιολόγηση και η επεξεργασία τους ήταν
αντικείµενο των υπηρεσιών και όχι του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. ∆είγµα της
έντασης της διαµάχης των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΛΣΤΑΤ
είναι και οι µαρτυρίες για υποκλοπή του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του
Προέδρου αυτής που τέθηκαν υπόψη της παρούσας Επιτροπής, αλλά και
συγκεκριµένα υποκλαπείσες ηλεκτρονικές επιστολές που παρουσιάστηκαν

68

Βλ. καταθέσεις ΣΥΜΙΓΙΑΝΝΗ και ΜΠΑΛΦΟΥΣΙΑ.
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στην Επιτροπή και που εξέθεταν τις προσωπικές διαµάχες των µελών – ως
µη όφειλαν – στην κρίση του εκπροσώπου του ∆ΝΤ Τόµσεν. Το σοβαρό
ζήτηµα της δυσλειτουργίας αυτής αντιµετωπίστηκε δυστυχώς µε καθυστέρηση
καθώς έχρηζε πιο έγκαιρης και άµεσης παρέµβασης, και τελικά επιλύθηκε
µε τροποποίηση του ιδρυτικού της ΕΛΣΤΑΤ ν.3832/2010 µε το αρ.10 του
ν.3899/2010 κατά τα πρότυπα του Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις
ευρωπαϊκές στατιστικές69. Επιπροσθέτως, στην επιστολή – απάντηση
Αλµούνια σε ερωτήµατα της παρούσας Επιτροπής, διευκρινίζεται ότι ο
Κώδικας αυτός καθιστά αποκλειστικά υπεύθυνο για την λειτουργία µιας
εθνικής στατιστικής αρχής τον Πρόεδρο αυτής ως φυσικό πρόσωπο και στο
πνεύµα αυτό κινήθηκε και η νοµοθετική πρωτοβουλία κατάργησης του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΛΣΤΑΤ.

Τέλος, κατά την πορεία των εργασιών της Επιτροπής µας και µε
συγκεκριµένες αναφορές µαρτύρων70, τέθηκε ζήτηµα αµφισβήτησης της
αποτελεσµατικής πραγµάτωσης του ρόλου της Eurostat όσον αφορά την
επαλήθευση των στοιχείων που ετίθεντο υπόψη της πριν το 2010. Το ζήτηµα
αυτό ήταν υπαρκτό, αλλά επιλύθηκε, καθώς, όπως διαπιστώνεται και στην
επιστολή – απάντηση Ραντερµάχερ, «από το 2010 οι αρµοδιότητες της
Eurostat ενισχύθηκαν σηµαντικά όσον αφορά στην επαλήθευση των στοχείων
∆ΥΕ των Κρατών µελών, γεγονός που αύξησε την ικανότητά της να εντοπίζει
τα

προβλήµατα

χρησιµοποιούνται

των
για

πρωτογενών
την

κατάρτιση

στατιστικών
των

στοιχείων

δεδοµένων
της

που

διαδικασίας

υπερβολικού ελλείµµατος.»
ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ
ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ 2 ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΜΗΝΩΝ ΤΟΥ 2009

Σύµφωνα µε την από 26.3.2012 επιστολή – απάντηση Αλµούνια στην
παρούσα

Επιτροπή

ο

Υπουργός

Οικονοµικών

«αντελήφθη

γρήγορα

τουλάχιστον το µεγάλο ενδεχόµενο να µην επιτευχθούν οι δηµοσιονοµικοί

69 Για την δεσµευτικότητα του Κώδικα Ορθής Πρακτικής υπάρχει αναλυτική αναφορά στο κεφάλαιο
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.
70

Κατάθεση ΠΕΝΤΑΖΟΥ, σελ 79 επ.
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στόχοι έως τα τέλη του έτους», όπως ο τελευταίος αναφέρει στην από
30.10.2009 επιστολή του προς τον τότε αρµόδιο Επίτροπο. Η συγκεκριµένη
επιστολή περιέγραφε τα µέτρα που είχαν ληφθεί από την προηγούµενη
Κυβέρνηση σύµφωνα µε τη σύσταση του Συµβουλίου του Απριλίου και την
αδυναµία τους να αντιµετωπίσουν το δηµοσιονοµικό πρόβληµα της χώρας,
ενώ δεσµευόταν για δηµοσιονοµική προσαρµογή και αποκατάσταση της
αξιοπιστίας

των

στατιστικών

της

χώρας,

δεσµεύσεις

που

θα

αντικατοπτρίζονταν και στον Προϋπολογισµό του 2010.

Σηµειώνεται ότι µε τα µέχρι τότε γνωστά στοιχεία που αποτυπώθηκαν και στο
∆ΥΕ (EDP) που απέστειλε η χώρα µας στην Eurostat στις 21 Οκτωβρίου του
2009, το έλλειµµα υπολογιζόταν στο 12,5% του ΑΕΠ. Το έλλειµµα αυτό
ανακοινώθηκε στους Έλληνες πολίτες, ως όφειλε. Βάσει αυτού, ο
Προϋπολογισµός που κατατέθηκε τον Νοέµβριο του 2009 µεριµνούσε
για τη λήψη µέτρων που θα µείωναν το έλλειµµα κατά 3,6 µονάδες του ΑΕΠ,
δηλαδή 16 δις, και θα το καθιστούσαν µονοψήφιο ως ποσοστό του ΑΕΠ το
επόµενο έτος.

Για το εναποµείναν διάστηµα του 2009, δηλαδή για τους µήνες Νοέµβριο
και ∆εκέµβριο, ζήτηµα τέθηκε στην Επιτροπή κατά πόσο λήφθηκαν
επαρκή µέτρα περιορισµού του ελλείµµατος, δεδοµένων των στενών
χρονικών περιθωρίων, της ήδη διαµορφωµένης δυναµικής του ελλείµµατος
και των συνθηκών της εποχής σε οικονοµικό, κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο.
Σε επίπεδο πραγµατικών δεδοµένων διαπιστώθηκε από την Επιτροπή πως
το δίµηνο αυτό ελήφθησαν µέτρα περιορισµού του ελλείµµατος ύψους 1 δις
ευρώ, δηλαδή 0,4 µονάδες του ΑΕΠ. Σε θεωρητικό επίπεδο, ο ίδιος ο πρώην
Υπουργός Οικονοµικών στην κατάθεσή του στην Επιτροπή υποστήριξε ότι για
να συγκρατηθεί το έλλειµµα σε µονοψήφιο ποσοστό, µε αφετηρία το τότε
γνωστό ύψος του σε ποσοστό 12,5% του ΑΕΠ και όχι το πραγµατικό 15,8%
(προηγούµενα 15,4%) που αναδείχθηκε αργότερα από τα στοιχεία που
περιήλθαν στην ΕΛΣΤΑΤ, θα έπρεπε να ληφθούν µέτρα τουλάχιστον 7 δις
ευρώ. Τα µέτρα αυτά, καθώς θα λαµβάνονταν στο κλείσιµο του έτους όπου
δεν ήταν δυνατή πλέον η αύξηση των εσόδων, θα έπρεπε, όπως υποστήριξε
ο πρώην Υπουργός Οικονοµικών, να αφορούν µείωση των δαπανών του
48

∆ηµοσίου µε τόσο δραστικό τρόπο, που θα ισοδυναµούσαν µε αναστολή
καταβολής των συντάξεων και µισθών των δηµοσίων υπαλλήλων για τους
εναποµείναντες µήνες.
Η δυνατότητα λήψης πολύ σκληρών µέτρων στους δύο τελευταίους µήνες του
2009 έγινε αντικείµενο θεωρητικής συζήτησης και κατά την κατάθεση του
∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Προβόπουλου, ο οποίος αναφέρθηκε
σε «γενναία, σκληρά και επώδυνα µέτρα» που δεν θα περιορίζονταν σε απλές
περικοπές µισθών και συντάξεων. Τόνισε ότι τέτοιες περικοπές δεν θα
επαρκούσαν και σηµείωσε επίσης ότι ακόµα και εάν εξειδικεύονταν και
λαµβάνονταν πολύ σκληρότερα µέτρα δεν θα µπορούσε να αποφευχθεί ο
αποκλεισµός της χώρας µας από τις αγορές, καθώς το κρίσιµο ζήτηµα ήταν η
ανάγκη για διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις71 που φέρνουν αποτελέσµατα σε
βάθος χρόνου.

Κατέστη, λοιπόν, προφανές ότι µετά την ανακοίνωση πρόβλεψης ελλείµµατος
ύψους 12,5% στις 21.10.2009 η αρµόδια πολιτική ηγεσία της τότε
Κυβέρνησης
•

αφενός

εντατικοποίησε

την

προσπάθεια

δηµοσιονοµικής

προσαρµογής για το τελευταίο δίµηνο του 2009 στα πλαίσια,
όµως, των τότε δεδοµένων, λαµβάνοντας µέτρα ύψους 1 δις ευρώ
•

και

αφετέρου

προέβη

στη

λήψη

δηµοσιονοµικών

και

διαρθρωτικών µέτρων για το επόµενο έτος κατά την κατάρτιση του
Προϋπολογισµού του 2010 σε συνεννόηση και µε τους εταίρους µας.

Σηµειώνεται ότι κάθε περαιτέρω θεωρητική ανάλυση αναφορικά µε τη
δυνατότητα λήψης σκληρότατων µέτρων το τελευταίο δίµηνο του 2009, αλλά
και την αποτελεσµατικότητα παρόµοιων µέτρων πρέπει να λαµβάνει υπόψη
τα εξής αντικειµενικά δεδοµένα: τις θεσµικές αδυναµίες σε εθνικό, ευρωπαϊκό
και διεθνές επίπεδο για την αντιµετώπιση αυτής της πρωτόγνωρης
κατάστασης, την έλλειψη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρόβλεψης για την
αντίδραση των διεθνών αγορών που τελούσαν υπό καθεστώς φόβου µετά την

71

Κατάθεση ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΥ, σελ. 91
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κρίση του 2008 και την έλλειψη εµπιστοσύνης (από τους εταίρους µας αλλά
και τις διεθνείς αγορές) προς τις ελληνικές στατιστικές αρχές και άρα για το
πραγµατικό ύψος τους ελλείµµατος. Τα παραπάνω δεδοµένα καταδεικνύουν
ότι µέτρα στο τέλος του 2009, ακόµα και στο θεωρητικό επίπεδο της πιο
σκληρής εκδοχής τους, δεν θα απέτρεπαν την επερχόµενη κρίση δανεισµού,
και την ανάγκη δηµιουργίας µηχανισµών, προγραµµάτων στήριξης και µιας
ευρύτατης και µακρόχρονης προσαρµογής εκ µέρους της χώρας.
Άλλωστε, η ολοκληρωµένη και µε την απόσταση του χρόνου εκ των υστέρων
ανάλυση των γεγονότων της εποχής εκείνης, επιβάλλει να επισηµανθεί το
γεγονός ότι τόσο η Ελλάδα όσο και η Ευρωζώνη αντιµετώπισαν µια κρίση
χωρίς καµµία θεσµική γνώση, χωρίς ιστορικό προηγούµενο, της οποίας ούτε
το εύρος, ούτε οι µετέπειτα συνέπειες είχαν εκτιµηθεί στη σωστή τους
διάσταση µε τα δεδοµένα της εποχής εκείνης. Η αποτυχία της Ευρωζώνης να
διαγνώσει έγκαιρα αφενός το µέγεθος του κινδύνου και αφετέρου της
συστηµικής

διάστασης

του

προβλήµατος,

καθώς

και

να

απαντήσει

αποτελεσµατικά σε µια αστάθεια που κατέληξε τελικά σε µια γενικευµένη
κρίση χρέους της Ευρωζώνης µε τρία κράτη µέλη της σε αδυναµία δανεισµού
από τις αγορές, οδήγησε στη συνειδητοποίηση των εγγενών θεσµικών
αδυναµιών της Ευρωζώνης και στην καθιέρωση εκ των υστέρων µηχανισµών
πρόληψης και αντιµετώπισης των φαινοµένων αυτών.
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