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ΤΟ ΘΕΜΑ
θέμα απόδοσης ευθυνών, ονομαστικά, για τα αναξιόπιστα στατιστικά στοιχεία που αποτυπώνουν την δημοσι
ονομική κατάσταση της χώρας ανοίγει η κυβέρνηση. Την ίδια ώρα η Κομισιόν προειδοποιεί πως οι μεγάλες προ

κλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα δεν είναι πρόβλημα μόνον της χώρας αλλά συνολικά της Ευρωζώνης.
Στην Αθήνα έρχεται τη Δευτέρα κλιμάκιο της Ευτοείαΐ για να «ξεσκονίσει» τα ελληνικά στοιχεία.

ΣΕ ΑΣΦΥΚΤΙΚΟ ΚΛΟΙΟ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ

Ευθύνες για τα αναξιόπιστα στοιχεία
ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΑΡΛΑΠΑΝΟΥ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΔΑΡΑΤΟΥ

Ανοικτό διατηρεί η κυβέρνη
ση το ενδεχόμενο σύστασης 
εξεταστικής επιτροπής για 

την απόδοση ευθυνών σχετικά με την 
αναξιοπιστία των ελληνικών στατι
στικών στοιχείων. Χθες η Κομισιόν, 
διά του κοινοτικού επιτρόπου X. 
Αλμούνια, ζήτησε με αυστηρό τόνο 
τη λήψη δραστικών μέτρων για τη 
μείωση ελλείμματος αλλά και χρέ
ους, με έμφαση στην περικοπή δα
πανών, προειδοποιώντας πως η 
μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζει 
η Ελλάδα είναι πρόβλημα όχι μόνο 
για τους Ελληνες πολίτες αλλά για 
ολόκληρη την Ευρωζώνη. Την ίδια 
ώρα, εισηγήθηκετηναυστηροποίηση 
της επιτήρησης, προαναγγέλλοντας 
ακόμη αυστηρότερο καθεστώς τον 
Φεβρουάριο.

Χθες ο υπουργός Οικονομικών, 
Γ. Παπακωνσταντίνου, άφησε ανοι
κτό το ενδεχόμενο να συσταθεί ακό
μη και εξεταστική επιτροπή για την 

απόδοση συγκεκριμέ
νων ευθυνών για την 
αναξιοπιστία των ελ
ληνικώ ν στοιχείων. 
Ερωτηθείς σχετικά ο 
υπουργός δήλωσε πως 
έως το τέλος του έτους 
η ανεξάρτητη επιτροπή 
που συστάθηκε για να 
ελέγξει τις αδυναμίες 
αποτύπωσης των δη
μοσιονομικών στοιχεί
ων θα του παραδώσει 
την έκθεση με τις πα
ρατηρήσεις της. «Την 
έκθεση αυτή θα την 
καταθέσω στη Βουλή, 
θα συζητηθεί και θα 

δούμε η  άλλο θα χρειαστεί να γίνει», 
δήλωσε τονίζοντας πως όντως στο 
Eurogroup τέθηκε θέμα προσωπο
ποίησης των ευθυνών. Παραδέχτηκε 
δε πως μία χώρα με έλλειμμα 12,5% 
και με τέτοια δυναμική στο χρέος 
είναι προφανές πως δημιουργεί ένα 
ευρύτερο θέμα στην Ευρωζώνη.

ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ Η Κομισιόν 
εισηγήθηκε χθες στο EcoFin την υ
παγωγή της οικονομίας στην παρά
γραφο 8 του άρθρου 104 της Συνθή
κης, ενώ προανήγγειλε ακόμη αυ

Η παράγρα
φος 9 του άρ

θρου 104 προβλέπει 

την υποβολή τριμηνι

αίων εκθέσεων προ

όδου για την οικονο

μία με την Κομισιόν 

να διατηρεί το δικαί

ωμα να ζητήσει 

συγκεκριμένα μέτρα 

για τη μείωση 

του ελλείμματος

Σιδηρά
πειθαρχία

Ο Το Φεβρουάριο
θα κριθεί τελικά και 
το πόσο χρόνο θα 
έχει η χώρα στη δι
άθεση της για να 
επαναφέρει το έλ
λειμμα κάτω του 
3% του ΑΕΠ. Θα 
εξαρτηθεί από τα 
«απτά δείγματα 
γραφής» στο σκέ
λος της δημοσιονο
μικής προσαρμογής 
αλλά και των με
ταρρυθμίσεων, με 
αιχμή το ασφαλιστι
κό και τις εργασια
κές σχέσεις.

Ο Κοινοτικοί ανα
λυτές καταλήγουν 
στο συμπέρασμα 
πως αν το 2010 η 
χώρα καταφέρει να 
μειώσει με τρόπο 
διατηρήσιμο το έλ
λειμμα στο 9,4%,θα 
χρειαστεί επιπλέον 
τρία χρόνια για να 
το μειώσει κάτω 
του 3% του ΛΕΠ.

στηρότερη επιτήρηση τον Φεβρουά
ριο λέγοντας πως τότε η οικονομία 
θα περάσει στην παράγραφο 9 του 
άρθρου 104.

«Η Ελλάδα χρειάζεται πολύ 
σοβαρές θεσμικές μεταρρυθμίσεις», 
εκτίμησε χθες ο κ. Αλμούνια τονίζο
ντας πως απαιτούνται πάρα πολύ 
φιλόδοξες δράσεις από τη χώρα για 
τη μείωση ελλείμματος και χρέους. 
Όπως εξήγησε, αυτό οφείλεται στο 
ότι η ελληνική οικονομία πάσχει 
από έντονες δημοσιονομικές ανι
σορροπίες, για την αντιμετώπιση των 
οποίων απαιτούνται μέτρα ειδάλλως 
αυτές θα επιδεινωθούν πολύ.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ Η πα
ράγραφος 9 του άρθρου 104, στην 
οποία θα υπαχθούμε το Φεβρουάριο 
αφού υποβάλει η Ελλάδα το νέο 
τριετές Πρόγραμμα Σταθερότητας 
και Ανάπτυξης, προβλέπει την υπο
βολή ίσως και τριμηνιαίων εκθέσε
ων προόδου για την οικονομία με 
την Κομισιόν να διατηρεί το δικαί
ωμα να ζητήσει συγκεκριμένα μέτρα 
για τη μείωση του ελλείμματος.

Η Ελλάδα εισήλθε στη διαδυτασία 
υπερβολικού ελλείμματος τον προη
γούμενο Απρίλιο, μαζί με τη Μ. 
Βρετανία, τη Γαλλία, την Ισπανία και 
την Ιρλανδία. Από την ομάδα αυτή 
μόνον η Ελλάδα απέτυχε να συμμορ
φωθεί με τις συστάσεις που της είχαν 
απευθύνει την άνοιξη, εκτιμά η Κο
μισιόν, με αποτέλεσμα να προχωρά

σε ακόμη αυστηρότερο καθεστώς ε
πιτήρησης. Τον Φεβρουάριο θα κριθεί 
τελικά και το πόσο χρόνο θα έχει η 
χώρα στη διάθεση της για να επανα
φέρει το έλλειμμα κάτω του 3% του 
ΑΕΠ. Το εύρος της παράτασης θα ε
ξαρτηθεί από τα «απτά δείγματα 
γραφής» που θα παρουσιάσει η χώρα 
στο σκέλος της δημοσιονομικής 
προσαρμογής αλλά και των μεταρ
ρυθμίσεων, με αιχμή το ασφαλισηκό 
και τις εργασιακές σχέσεις.

Χθες η Επιτροπή παρέτεινε 
κατά ένα χρόνο τη διορία προσαρ
μογής σε Μ. Βρετανία, Γ αλλία, Ιρ
λανδία και Ισπανία. Έτσι, η υποχρέ
ωση μείωσης του ελλείμματος κάτω 
του 3% του ΑΕΠ μεταφέρεται για τη 
Γ αλλία στο 2013, κάτι που δεν απο
δέχεται το Παρίσι που ζητά παρά
ταση έως το 2014, για την Ιρλανδία 
στο 2014, για την Ισπανία στο 2013 
και για τη Μ. Βρετανία μεταξύ 2014 
και 2015.

ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ Κοινοτικοί αναλυ
τές προβάλλοντας αυτά τα δεδομένα 
στην ελληνική περίπτωση καταλή
γουν στο συμπέρασμαπως αντο2010 
η χώρα καταφέρει να μειώσει με 
τρόπο διατηρήσιμο το έλλειμμα στο 
9,4% θα χρειάζεται επιπλέον τρία 
χρόνια για να το μειώσει κάτω του 
3%. Με βάση αυτό θεωρούν εύλογη 
την επιδίωξη της Ελλάδας να λάβει 
από το ΕοοΕίη του Φεβρουάριου μία 
παράτα τριών ετών.

Στην Αθήνα από 
Δευτέρα κλιμάκιο 
της Eurostat

Στην Αθήνα έρχεται τη Δευτέρα 
κλιμάκιο της Eurostat που θα «ξε
σκονίσει» τα ελληνικά στοιχεία με 
ανοικτό πάντα το ενδεχόμενο νέων 
αναθεωρήσεων. Οι εμπειρογνώμο
νες της Eurostat θα παραμείνουν έ
ως και την Τετάρτη και θα έχουν συ
ναντήσεις με στελέχη της ΕΣΥΕ, 
του Γ ενικού Λογιστηρίου του Κρά
τους, της Τράπεζας της Ελλάδος και 
του Οργανισμού Διαχείρισης Δημο
σίου Χρέους. Ερωτηθείς για το πόσο 
πίσω θα φτάσουν οι έλεγχοι της 
Eurostat, ο κ. Παπακωνσταντίνου 
είπε χθες πως αυτό θα εξαρτηθεί α
πό την ίδια. «Εμείς είμαστε εδώ με 
ανοικτά βιβλία», τόνισε ο υπουργός, 
ο οποίος επανέλαβε πως ζήτησε τη 
συμμετοχή της Eurostat και στην α
νεξάρτητη επιτροπή που έχει συστα
θεί για να διερευνήσει τις αδυναμί
ες του συστήματος στην καταγραφή 
των δημοσιονομικών στοιχείων. 
Αναφερόμενος στο τελικό σχέδιο 
του προϋπολογισμού, ο κ. Παπα
κωνσταντίνου είπε χθες ότι δεν θα 
είναι πανομοιότυπο με το προσχέ
διο, καθώς θα γίνει αναλυτικότερη 
καταγραφή των στοιχείων και των 
μέτρων της κυβέρνησης.


