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«Σε κοινή θέα εκθέσεις της Τράπεζας της Ελλάδος», δηλώνει ο πρώην διοικητής

Παπαδήμος: Ηταν γνωστά τα ελλείμματα
Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΙΩΤΗ

Σε ρόλο «Πόντιου Πιλάτου» για τη δημοσιονομική απογραφή επιδόθηκε ο αντιπρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και πρώην διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Λουκάς 
Παπαδήμος.

Ο Λ. Παπαδήμος μιλώντας στη Βουδαπέστη το προηγούμενο Σάββατο ανέφερε ότι 
η δραστική αναθεώρηση των δημοσιονομικών στοιχείων δεν θα έπρεπε να 
εκπλήττει καθώς τα στοιχεία αυτά ήταν δημοσιευμένα στις εκθέσεις της Τράπεζας 
της Ελλάδος και κατά συνέπεια ήταν γνωστά και στη Eurostat.

Ο κ. Παπαδήμος υποστήριξε ότι τα πλήρη στοιχεία τα οποία ανέδειξε η 
δημοσιονομική απογραφή περιλαμβάνονταν στις ετήσιες εκθέσεις της Τράπεζας 
της Ελλάδος ή σε άλλες εκδόσεις της. Μάλιστα υπογράμμισε ότι τα στοιχεία αυτά 
βρίσκονταν σε κοινή θέα στις παραπάνω εκδόσεις και δεν ήταν «στριμωγμένα» με 
ψιλά γράμματα σε κάποιες υποσημειώσεις. Συνεπώς, όπως ο ίδιος τόνισε «καμία 
πληροφορία δεν απεκρύφθη, τα πάντα ήταν ευκρινώς διαθέσιμα σε όλους τους 
ενδιαφερομένους». Απέδωσε την αναθεώρηση των στοιχείων στη λογιστική 
καταγραφή των αμυντικών δαπανών, επισημαίνοντας ότι η διαδικασία αυτή ήταν 
γνωστή στη Eurostat. Ωστόσο χαρακτήρισε το όλο θέμα αρκετά σοβαρό και 
υποστήριξε ότι χρήζει περαιτέρω ελέγχου. Τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και στο 
εσωτερικό της Ελλάδας η οποία εκ των πραγμάτων υποχρεώνεται να προχωρήσει 
σε μια σημαντική δημοσιονομική προσαρμογή.

Εύλογα ερωτήματα

Ομως αν τα στοιχεία ήταν γνωστά στην Τράπεζα της Ελλάδος, προκύπτει βασανιστικά το ερώτημα γιατί 
αυτή δεν έχει προειδοποιήσει εγκαίρως. Μέχρι τούδε τόσο η ετήσια έκθεση όσο και οι ενδιάμεσες εκθέσεις 
για τη νομισματική πολιτική δεν αντανακλούσαν κάποια αγωνία για την πραγματική δημοσιονομική 
κατάσταση της Ελλάδας. Ετσι μόλις πέρυσι εκφράστηκε κάποια ανησυχία από το νυν διοικητή της ΤτΕ Νικ. 
Γκαργκάνα για χαλάρωση της δημοσιονομικής πολιτικής το 2003, καθώς η χρονιά αυτή ήταν προεκλογική. 
Πάντως τόσο πέρυσι όσο και τα προηγούμενα χρόνια η Τράπεζα της Ελλάδος δεν είχε αμφισβητήσει τα 
δημοσιονομικά στοιχεία που παρείχε η απελθούσα κυβέρνηση. Παρ' όλο που τα ταμειακά στοιχεία για την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού βρίσκονταν σε προκλητική αναντιστοιχία με αυτά σε «εθνικολογιστική 
βάση» τα οποία αποτελούσαν και τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Οικονομίας και της Εθνικής 
Στατιστικής Υπηρεσίας.

Αντιθέτως, η Τράπεζα της Ελλάδος είχε αμφισβητήσει με έμμεσο αλλά σαφή τρόπο την αξιοπιστία των 
στοιχείων που αφορούν το δημόσιο χρέος. Συγκεκριμένα η ΤτΕ είχε εγκαίρως παρατηρήσει ότι ο βαθμός 
αποκλιμάκωσης του δημόσιου χρέους δεν συμβαδίζει και είναι πολύ πιο αργός από αυτόν που θα 
δικαιολογούσαν τα πλεονάσματα του προϋπολογισμού.

Ο αντιπρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας, Λουκάς 
Παπαδήμος
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