
Η αναθεώρηση του ελλείμματος της ελληνικής κυβέρνησης από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έγινε με κανόνες που αν συνεχίσουν να 

ισχύουν θα επηρεάσουν αρνητικά τη συνεργασία στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση και την αξιοπιστία της. Χρειάζεται η τροποποίησή τους.

Η αναθεώρηση των στοιχείων του ελλείμματος έγινε με 

πρωτοβουλία της νέας ελληνικής κυβέρνησης που προέκυψε μετά 
τις εκλογές του Μαρτίου. Στην απογραφή, που ενήργησε, δεν 
συμμετείχε ούτε η Τράπεζα της Ελλάδος ούτε τρίτοι εκτιμητές ούτε 

εκπρόσωποι της προηγούμενης κυβέρνησης. Στην περίπτωση της 

Πορτογαλίας η απογραφή είχε πραγματοποιηθεί από την Κεντρική 

Τράπεζα. Η Επιτροπή οφείλει να καθορίσει μια διαδικασία 

απογραφής ίδια για όλες τις χώρες, διαδικασία που να εγγυάται 

αντικειμενικότητα.

Η δυνατότητα μιας κυβέρνησης να προβαίνει χωρίς περιορισμούς 

σε απογραφή της κατάστασης που παρέλαβε από τις 

προηγούμενες κυβερνήσεις και να επιβάλλει τα συμπεράσματα 

αυτής της απογραφής ως εικόνα της χώρας και στη Eurostat 
ενέχει τον κίνδυνο συνεχών επαναλήψεων της αναθεώρησης των 

ελλειμμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εξαρτά την εικόνα των 

στοιχείων κάθε χώρας από τον εκλογικό κύκλο. Η Ελλάδα δεν 

είναι το πρώτο παράδειγμα μιας αναθεώρησης μετά την εκλογική 
νίκη της αντιπολίτευσης. Θα πρέπει να είναι και το τελευταίο.

Όπως προκύπτει από την έκθεση της Eurostat η νέα ελληνική 

κυβέρνηση άλλαξε τον τρόπο παρουσίασης των δαπανών. Η

ι



διαφορετική εικόνα της ελληνικής οικονομίας οφείλεται σχεδόν στο 

σύνολό της, στις αλλαγές της μεθόδου καταγραφής των δαπανών. 

Δεν οφείλεται σε αναληθή ή κατασκευασμένα στοιχεία που είχαν 

στόχο να παραπλανήσουν την Επιτροπή. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα οι αμυντικές δαπάνες. Καταχωρήθηκαν τώρα σε 

ταμειακή βάση ενώ πριν καταγράφονταν κατά την παράδοση του 

υλικού. Κατά την έκθεση της Eurostat η διαφορά αυτή, για να 

κατανοήσουμε με ένα παράδειγμα τι συνέβη, ερμηνεύει το 90% της 
αύξησης του ελλείμματος του 2001. Η αναδρομική εφαρμογή νέων 

μεθόδων και μάλιστα για ένα διάστημα επτά ετών, όπως συνέβη 

στην περίπτωση της Ελλάδος, δεν πρέπει να είναι δυνατή. Θα 

πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο εκείνο χρόνο που διέρρευσε 

από τη στιγμή που επισημάνθηκε ένα πρόβλημα έως τη στιγμή της 

συζήτησης και απόφασης γι’ αυτό.

Οι ελληνικές υπηρεσίες ενεργούσαν στο παρελθόν σε συνεργασία 

με τη Eurostat. Υπήρχε διαρκής συνεννόηση, όπως υπήρχαν 

προφορικές και γραπτές συμφωνίες για τον τρόπο καταγραφής 
των δαπανών, άλλοτε με τον Γενικό Διευθυντή της Eurostat και 

άλλοτε με τους αρμόδιους υπαλλήλους. Η Ελλάδα είχε εκφράσει 

επίσης επανειλημμένα την προθυμία της να εξετασθούν από 
κοινού τα προβλήματα, ώστε τα στοιχεία να είναι αξιόπιστα. Η 

Eurostat προέβη κατόπιν τούτου σε συνεργασία με την 

προηγούμενη ελληνική κυβέρνηση σε αναθεωρήσεις στοιχείων. 

Συμφωνίες δεν μπορούν να αλλάζουν εκ των υστέρων. Το 

αποτέλεσμα των διαδικασιών συνεννόησης με τη Eurostat θα 
πρέπει να δημοσιεύεται. Η στατιστική εικόνα ενός έτους θα πρέπει 
να οριστικοποιείται το πολύ σε δύο χρόνια και μετά να μην 

ανατρέπεται.



Η απογραφή, που πραγματοποίησε η νέα ελληνική κυβέρνηση έχει 

αντικειμενικά ως αποτέλεσμα, τη μετάθεση της καταγραφής 

μελλοντικών δαπανών στο παρελθόν. Παρέχει έτσι μεγαλύτερη 
ευχέρεια κινήσεων στο μέλλον και ιδίως προς το τέλος της 
τετραετίας πριν από τις επόμενες εκλογές. Η στατιστική εικόνα της 

εικόνας της οικονομίας μιας χώρας πρέπει να είναι ανεξάρτητη 

από εκλογικές σκοπιμότητες. Η Επιτροπή δεν επιτρέπεται να 

εμπλέκεται στις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις και να αποδέχεται 

παρόμοιες πρακτικές.

Η Ελλάδα δυσφημίστηκε από τη μια μέρα στην άλλη. Η ένταξή 

στην ΟΝΕ παρουσιάστηκε ως αποτέλεσμα αναληθών στοιχείων. 

Οι προηγούμενες κυβερνήσεις από το 1996 και μετά ως 

αναξιόπιστες. Η Ελλάδα όμως έχει κάνει από το 1996 και μετά τη 

μεγαλύτερη πρόοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να εκσυγχρονίσει 

την οικονομία και την κοινωνία της. Το επιβεβαιώνει η έκθεση 

ΚΟΚ.

Η υπερβολικά αρνητική εικόνα που παρουσιάστηκε από την 

αναθεώρηση δεν θίγει μόνο την Ελλάδα αλλά και την αξιοπιστία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υπηρεσιών της. Ο χειρισμός 

μιας τέτοιας υπόθεσης θα πρέπει να ανταποκρίνεται στον κανόνα 

του μέτρου. Αλλιώς δημιουργείται η εντύπωση, ότι ισχύουν δύο 

μέτρα και σταθμά, άλλα για τις μεγάλες και άλλα για τις μικρές 
χώρες.

Δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι η Eurostat ενήργησε και τώρα και 
πριν με τη θέληση να παρασταθεί στην Ελλάδα. Αλλά η καλή της



πίστη δεν αρκεί. Δυσλειτουργίες προέρχονται από τα ότι οι 

διαδικασίες δεν είναι σαφείς, οι υπηρεσίες των κρατών-μελών δεν 

έχουν πάντα την απαραίτητη γνώση για να χειρισθούν τα θέματα 

και τα κράτη-μέλη σήμερα μπορούν να εφαρμόζουν όποτε το 
θελήσουν διαφορετικές εκδοχές των κανόνων.

Η σχέση των κρατών-μελών μεταξύ τους και με την Ευρωπαϊκή 

Ένωση εξαρτάται από την αξιοπιστία και αντικειμενικότητα των 

διαδικασιών που εφαρμόζονται. Αν αυτές είναι ατελείς τότε το 

σύνολο των σχέσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση επηρεάζεται 

αρνητικά. Οφείλουμε να κατοχυρώσουμε αξιόπιστες και 

αντικειμενικές διαδικασίες. Αν η αναθεώρηση του ελλείμματος της 

Ελλάδας συντείνει σε μια τέτοια εξέλιξη τότε το κέρδος για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι μεγάλο.


