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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Το δημόσιο χρέος είναι όντως το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα. Όχι όμως πρόβλημα πρωτίστως οικονομικό, αλλά
πολιτικό. Για την ακρίβεια νοοτροπιακό. Μετά το ξέσπασμα των επιπτώσεων της κρίσης, το 2010, επικράτησε σε ένα μεγάλο τμήμα της
κοινωνίας η αντίληψη ότι το ελληνικό ζήτημα μπορούσε να αντιμετωπισθεί εξωγενώς, με εύκολο και ανώδυνο τρόπο, με τη διαγραφή
σημαντικού μέρους του δημοσίου χρέους, μονομερώς ή με διεθνή πολιτική συναίνεση που θα αποτυπωνόταν σε μια διεθνή διάσκεψη η
οποία θα συνεκαλείτο για το σκοπό αυτό.
Η εξωγενής και ριζική αυτή λύση θα επέτρεπε στην Ελλάδα να
συνεχίσει την πορεία της χωρίς σκληρά και δυσάρεστα δημοσιονομικά και διαρθρωτικά μέτρα. Άλλωστε, σύμφωνα με την αντίληψη αυτή
το ελληνικό δημόσιο χρέος ήταν «επονείδιστο» και ως εκ τούτου παράνομο και μονομερώς διαγραπτέο, όπως αυτό χωρών με δικτατορικά καθεστώτα που τις επιβαρύνουν με δημόσιο χρέος προκειμένου
να επωφεληθούν προσωπικά οι δικτάτορες, εν γνώσει των δανειστών
που συναλλάσσονται μαζί τους.
Το δημόσιο χρέος, σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, είχε δημιουργηθεί με ευθύνη των «μη δημοκρατικών» και «μη νομιμοποιημένων» κυβερνήσεων της μεταπολίτευσης –που όμως ψήφιζε και ξαναψήφιζε με τεράστιες πλειοψηφίες ο ελληνικός λαός– με παράλληλη
ευθύνη των πιστωτών. Προφανώς των αλλοδαπών, όπως θα δούμε
στη συνέχεια.
Υπήρχαν βεβαίως και αυτοί που δεν έθεταν ζήτημα μονομερούς
διαγραφής ή «επονείδιστου» χαρακτήρα του χρέους, αλλά θεωρούσαν ότι το πρώτο πρόγραμμα προσαρμογής του Μαΐου 2010 ήταν
ανεπαρκές και ανεφάρμοστο γιατί δεν προέβλεπε κούρεμα, δηλαδή
μείωση της ονομαστικής τιμής του χρέους ώστε να ελαφρυνθεί το
κόστος εξυπηρέτησης και να καταστεί εφικτή η επάνοδος της Ελλά-
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δας στις αγορές και ως εκ τούτου στην κανονικότητα μιας χώραςμέλους της Ε.Ε. και της ευρωζώνης.
Η συζήτηση γύρω από το θεμελιώδες αυτό ζήτημα διεξαγόταν
όμως με όρους γενικούς, ερασιτεχνικούς, «πολιτικούς». Χωρίς να τίθενται όλες οι όψεις ενός εξαιρετικά σύνθετου προβλήματος με πολύπλοκες χρηματοοικονομικές, χρηματοπιστωτικές, δημοσιονομικές,
πολιτικές και νομικές διαστάσεις.
Όταν όμως φτάσαμε στο δεύτερο πρόγραμμα του Οκτωβρίου
2011 που προέβλεπε δραστική επέμβαση στο ελληνικό δημόσιο χρέος, επέμβαση με τη στήριξη και τη χρηματοδότηση των εταίρων της
ευρωζώνης και οργανωμένη σε εθελοντική βάση ώστε να αποφευχθούν οι νομικές αμφισβητήσεις που ταλαιπώρησαν για δεκαετίες
χώρες οι οποίες προέβησαν σε πολύ μικρότερη επέμβαση στο δημόσιο χρέος τους, τότε ο ελληνικός δημοσιονομικός εθνικολαϊκισμός
αναπροσανατολίστηκε. Επιδόθηκε σε μια, επαγγελματικά οργανωμένη, επικοινωνιακή επιχείρηση αμφισβήτησης και απαξίωσης της μεγαλύτερης μείωσης δημοσίου χρέους που έχει συντελεστεί στην παγκόσμια οικονομική ιστορία.
Η επέμβαση του 2012 ως δραστική ονομαστική μείωση (κούρεμα)
του ελληνικού δημοσίου χρέους του κατεχόμενου από τον ιδιωτικό
τομέα (PSI και PSI plus) κατηγορήθηκε ως «καταστροφική» γιατί
συμπεριέλαβε τα ελληνικά ασφαλιστικά ταμεία και δεν εξαίρεσε τους
ιδιώτες κατόχους ομολόγων του ελληνικού δημοσίου. Η απλή αλήθεια ότι η συμμετοχή των ελληνικών ασφαλιστικών ταμείων ήταν νομικά αναγκαία για τη θωράκιση του κουρέματος του ελληνικού δημοσίου χρέους σε περίπτωση προσφυγής ενώπιον ξένων και διεθνών
δικαστηρίων και ότι οικονομική βλάβη των ταμείων δεν υπήρξε γιατί
οι ονομαστικές απώλειές τους καλύφθηκαν στο πολλαπλάσιο μέσω
της κρατικής επιχορήγησης από το 2012 έως σήμερα, δεν συγκίνησε
τους εμπνευστές της επικοινωνιακής επίθεσης. Ούτε το γεγονός ότι
αν οι διοικήσεις των ταμείων ακολουθούσαν τις συμβουλές της τότε
κυβέρνησης και διέθεταν μέρος του ρευστού που έλαβαν λόγω PSI
προκειμένου να αποκτήσουν σε πολύ χαμηλές τιμές νέα (post PSI)
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ομόλογα, θα αποκαθιστούσαν τα χαρτοφυλάκιά τους, όπως έκανε η
ΑΕΔΑΚ ασφαλιστικών ταμείων.
Το ίδιο συνέβη και με τους ομολογιούχους - φυσικά πρόσωπα
που η τότε κυβέρνηση αγωνίστηκε να εξαιρέσει από το PSI, αλλά αυτό δεν κατέστη εφικτό στο επίπεδο του Eurogroup για λόγους ίσης
μεταχείρισης (ρήτρα pari passu) των κομιστών ελληνικών ομολόγων.
Και αυτοί δεν ακολούθησαν την πρόταση να αποκτήσουν σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές νέα (post PSI) ομόλογα και να αποκαταστήσουν
τα χαρτοφυλάκιά τους. Προτίμησαν την οδό της δικαστικής προσφυγής κατά του ονομαστικού κουρέματος του χρέους αυτού καθεαυτού
με αποτέλεσμα να ηττηθούν και ενώπιον του ΣτΕ και ενώπιον του
ΕΔΔΑ και ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ε.Ε. Περιττεύει να
ειπωθεί ότι μετά το 2015 δεν λήφθηκε κανένα μέτρο σχετικό με αυτή
την ομάδα φυσικών προσώπων, παρά τις εύκολες και, όπως φάνηκε,
ανεύθυνες και ανέξοδες προεκλογικές υποσχέσεις των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ.
Έφτασε το μένος κατά του PSI να μετατραπεί σε επιχειρηματολογία κατά του κουρέματος των ομολόγων που κατείχαν οι ελληνικές
τράπεζες, οι οποίες στο μεταξύ έκαναν οικειοθελώς χρήση του PSI
plus το Νοέμβριο - Δεκέμβριο 2012.
Το αποτέλεσμα αυτής της οργανωμένης και εμπαθούς δημαγωγίας ήταν να μη γίνει ποτέ αντιληπτό από την ελληνική κοινωνία το
πλήρες μέγεθος της μείωσης του ελληνικού δημοσίου χρέους που
επιτεύχθηκε το 2012. Όχι μόνο το πλήρες μέγεθος του ονομαστικού
κουρέματος του χρέους του κατεχομένου από τον ιδιωτικό τομέα
(PSI και PSI plus), αλλά και το πλήρες μέγεθος του κουρέματος σε
παρούσα αξία και άρα σε ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης λόγω της
συμμετοχής του επίσημου τομέα (Official Sector Involvement/OSI).
Λόγω, δηλαδή, των εξαιρετικά ευνοϊκών όρων δανεισμού από το
EFSF / ESM και της ριζικής αναδιάρθρωσης του χρέους (μεγάλη
διάρκεια, μικρά επιτόκια, περίοδος χάριτος, κ.ο.κ.). Κατά μείζονα λόγο δεν έγινε αντιληπτή και σεβαστή η σημασία των δεσμεύσεων του
Eurogroup το 2012 για πρόσθετες παραμετρικές αλλαγές που θα διασφαλίζουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του χρέους.
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Φτάσαμε με τον τρόπο αυτό στην κυβερνητική αλλαγή του Ιανουαρίου του 2015 με τη νέα τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ να φλερτάρει, κυρίως μέσω των πρωτοβουλιών της τότε Προέδρου της Βουλής, με τις θεωρίες του «επονείδιστου» χρέους και τα σενάρια της
μονομερούς διαγραφής ή της σύγκλησης σχετικής διεθνούς διάσκεψης. Το αποτέλεσμα ήταν να διαρραγεί η συνέχεια του δεύτερου
προγράμματος, να ανακληθούν ιδιαίτερα ευνοϊκές ρυθμίσεις (όπως η
επιστροφή στην Ελλάδα των κερδών του Ευρωσυστήματος από ελληνικά ομόλογα που διαθέτει στο πλαίσιο των προγραμμάτων SMP
και ANFA), να αντιστραφεί και να επιδεινωθεί η δυναμική του χρέους και, μετά το δημοψήφισμα του Ιουλίου 2015 και την εν ψυχρώ
ανατροπή του αποτελέσματός του, να προσέλθει η Ελλάδα στη διαπραγμάτευση με τους χειρότερους δυνατούς όρους.
Η συμφωνία της 12.7.2015, που συνιστά τη βάση του τρίτου προγράμματος, περιλαμβάνει τον ρητό αποκλεισμό οποιουδήποτε πρόσθετου ονομαστικού κουρέματος, μεταθέτει δε στο μέλλον και εξαρτά από όρους τις πρόσθετες παραμετρικές αλλαγές για τις οποίες
είχαν δεσμευθεί το 2012 οι ευρωπαίοι εταίροι μας και οι οποίες θα
μπορούσαν να μειώσουν περαιτέρω το χρέος σε παρούσα αξία.
Με τη συμφωνία της 12.7.2015, όπως φαίνεται πλέον και από όλες τις μεταγενέστερες σχετικές θέσεις του Eurogroup, η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ αποδέχεται πλήρως το πλαίσιο και τη λογική της επέμβασης του 2012. Μόνο που τώρα πρέπει να προσπαθήσει πολύ
προκειμένου να διασφαλίσει τις, υπεσχημένες από το 2012, πρόσθετες παραμετρικές αλλαγές. Η απόφαση του Eurogroup της 6.12.2016
για τα λεγόμενα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος –
βραχυπρόθεσμα που υποτίθεται ότι θα αποδώσουν κάποιο μικρό αποτέλεσμα το 2060, δηλαδή μακροπροθέσμως– βεβαιώνει του λόγου
το ασφαλές κατά τρόπο ιδιαίτερα επώδυνο για τη χώρα.
Το χειρότερο όμως δεν είναι αυτό. Ούτε το γεγονός ότι τώρα
πρόσθετες παραμετρικές αλλαγές θα δοθούν με χρόνο εφαρμογής
μετά το τέλος του τρίτου προγράμματος τον Ιούλιο του 2018 και με
όρους που συνιστούν το μνημόνιο τέσσερα χωρίς διασφαλισμένο δάνειο. Τα όσα αποφασίσθηκαν στο Eurogroup της 20.2.2017 συνι-
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στούν, δυστυχώς, επανάληψη του σκηνικού της «συμφωνίας» στο
Eurogroup της 20.2.2015 που οδήγησε στο αδιέξοδο του καλοκαιριού
του 2015. Στην άκαρπη λήξη του δευτέρου προγράμματος χωρίς περαιτέρω εκταμιεύσεις, στην απώλεια του πλεονεκτήματος της επιστροφής στην Ελλάδα των κερδών της ΕΚΤ και των Κεντρικών τραπεζών των κρατών-μελών της Ευρωζώνης από τα ελληνικά ομόλογα
των χαρτοφυλακίων SMP και ANFA, στα capital control, στο νόθο
δημοψήφισμα, στην ανατροπή του αποτελέσματός του, στη συμφωνία της 12.7.2015 και στο τρίτο πρόγραμμα με τους χειρότερους δυνατούς διαπραγματευτικούς όρους για την Ελλάδα.
Δύο ημέρες μετά το Eurogroup της 20.2.2017, η κα Merkel με την
κα Lagarde συναντήθηκαν στο Βερολίνο (22.2.2017) και η Γενική Διευθύντρια του ΔΝΤ δήλωσε αμέσως μετά ότι δεν τίθεται ζήτημα νέου
ονομαστικού κουρέματος του ελληνικού χρέους και ότι οι πρόσθετες
παραμετρικές αλλαγές σε σχέση με τις λήξεις και τα επιτόκια θα συζητηθούν το 2018 ενόψει της εκπνοής του τρέχοντος τρίτου προγράμματος. Στο μεταξύ ακόμη δεν έχει αποφασισθεί, αν θα μετάσχει
στο τρίτο πρόγραμμα ως δανειστής και το ΔΝΤ!
Το χειρότερο συνεπώς είναι ότι λόγω του δημοσιονομικού εθνικολαϊκισμού της περιόδου 2010-2015 και των χειρισμών της σημερινής κυβέρνησης, οι πρόσθετες παραμετρικές αλλαγές στο χρέος για
τις οποίες έχουν δεσμευθεί οι ευρωπαίοι εταίροι το 2012, αναβάλλονται διαρκώς. Η χώρα εγκλωβίστηκε στην αντιφατική σχέση με το
ΔΝΤ και σε μια ασφυκτική συζήτηση περί πρωτογενών πλεονασμάτων αποσυνδεδεμένη από το πραγματικό επίπεδο τόκων που πρέπει
να καταβάλλει ετησίως και κυρίως αποσυνδεδεμένη από το ρυθμό
αύξησης του ΑΕΠ. Ακόμη τώρα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, παρότι
«γλείφει εκεί που έφτυνε» ως προς το PSI / OSI του 2012, έχει πλήρη
αδυναμία να διαμορφώσει στρατηγική ως προς το χρέος και να διαπραγματευθεί σοβαρά. Η ίδια επιδείνωσε άλλωστε δραματικά τα δεδομένα και κατέστησε απολύτως αναγκαίες τις πρόσθετες παραμετρικές αλλαγές για τις οποίες υπήρξε δέσμευση το 2012. Μπορεί στη
συνέχεια να έγινε αντιληπτό από τους εταίρους το μέγεθος της μείωσης που επήλθε το 2012 στο ελληνικό δημόσιο χρέος σε παρούσα
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αξία, η μείωση όμως αυτή πρέπει –κατά μείζονα λόγο τώρα, μετά τα
όσα συνέβησαν από το 2015 και μετά– να συμπληρωθεί με όσο γίνεται πιο δραστικό τρόπο.
Ενώ συνεπώς το δημόσιο χρέος από βάρος του παρελθόντος έχει
τη δυνατότητα να καταστεί κλειδί του μέλλοντος για τη χώρα, η σημερινή κυβέρνηση το χειρίζεται αδιέξοδα και ενοχικά, αιχμάλωτη πάντα του ανεύθυνου δημοσιονομικού εθνικολαϊκισμού της, παρά τη
φαινομενική μεταστροφή της του Ιουλίου 2015. Οι εταίροι είναι προφανές πλέον ότι αξιοποιούν στο έπακρο την αιχμαλωσία αυτή της
κυβέρνησης. Απαιτούν πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα ή διαρθρωτικά μέτρα με δημοσιονομικές επιπτώσεις και μεταθέτουν συνεχώς τη
συζήτηση για τις πρόσθετες παραμετρικές αλλαγές στο χρέος. Επειδή
ξέρουν ότι η παρούσα ελληνική κυβέρνηση αδυνατεί να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της χώρας ως προς το πραγματικό μέγεθος του
χρέους και τις αναγκαίες παραμετρικές αλλαγές, γιατί αν το κάνει
αυτό θα πρέπει να παραδεχτεί την αθλιότητα όσων έλεγε για την παρέμβαση του 2012 στο χρέος που είναι το μεγάλο πλεονέκτημα της
χώρας στη διαπραγμάτευση για τον αναγκαίο δημοσιονομικό χώρο
(fiscal space) που θα διευκολύνει την ανάπτυξη, το ζωντάνεμα της
πραγματικής οικονομίας. Ακόμη και η έννοια του fiscal space αλλοιώθηκε μέσω της δήθεν συμφωνίας της 20.2.2017. Ενώ εμείς εννοούμε
ως fiscal space τη μείωση των επιδιωκώμενων πρωτογενών πλεονασμάτων, οι εταίροι μας (σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Dijsselbloem μετά
το Εurogroup της 20.2.2017) φάνηκε να εννοούν ως fiscal space τη
δυνατότητα να αξιοποιείται, σε συμφωνία μαζί τους, το υπερβάλλον
πρωτογενές πλεόνασμα, εφόσον η χώρα πετυχαίνει πρωτογενές
πλεόνασμα μεγαλύτερο του 3,5%.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ δήλωνε τη συνάφειά της με το ΔΝΤ
επειδή πίστευε ότι αυτό θα λειτουργήσει ως μοχλός για την περαιτέρω
απομείωση του χρέους στην οποία πρέπει όμως να προβούν οι πιστωτές, δηλαδή το EFSF / ESM και οι χώρες-μέλη της Ευρωζώνης. Το
ΔΝΤ αποπληρώνεται στο ακέραιο. Τελικά η συμβολή του ΔΝΤ βλέπουμε να εντοπίζεται στην απαίτηση για επιπλέον δημοσιονομικά μέτρα, η υιοθέτηση των οποίων καθίσταται όρος για την ολοκλήρωση
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της περιβόητης δεύτερης αξιολόγησης. Η απαίτηση του ΔΝΤ για περαιτέρω μείωση του χρέους δεν φαίνεται να συγκινεί τους ευρωπαίους
εταίρους που ακολουθούν ως πιστωτές τη δική τους γραμμή. Ήταν
άλλωστε πολύ εύκολο, όπως φάνηκε, για τις κυρίες Merkel και Lagarde να συμφωνήσουν στις 22.2.2017 στο Βερολίνο ότι η συζήτηση
για τις λήξεις και τα επιτόκια, που θα συμπληρώσουν την παρέμβαση
του 2012 (PSI/OSI), μπορεί να περιμένει έως τη λήξη του τρίτου προγράμματος το 2018. Η θέση που διατύπωσε η κα Lagarde στο Βερολίνο, μετά τη συνάντηση με την κα Merkel, δε φαίνεται να βρίσκει σύμφωνα υπηρεσιακά στελέχη του ΔΝΤ που αμέσως μετά φρόντισαν να
διατυπώσουν ενυπόγραφα την άποψη τους στο blog του ΔΝΤ. Αλλά
αυτή είναι μια εσωτερική κατάσταση του ΔΝΤ που δύσκολα μπορούμε
να παρακολουθήσουμε ελλείψει διαφανών διαδικασιών.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ διεκδικεί –ορθώς– μικρότερα επιδιωκόμενα πρωτογενή πλεονάσματα, αδυνατεί όμως να τεκμηριώσει τη
θέση της στο γεγονός ότι το ελληνικό δημόσιο χρέος ως πραγματικό
μέγεθος, ως παρούσα αξία, είναι πολύ μικρότερο της ονομαστικής
του τιμής και της προβολής της ονομαστικής αυτής τιμής στο μέλλον. Στο 2060 και πιο πίσω ακόμη. Η τεκμηρίωση προϋποθέτει τη
σύνδεση του επιδιωκόμενου, μικρότερου, πρωτογενούς πλεονάσματος με το ύψος των ετήσιων τόκων, αλλά και με τον ετήσιο ρυθμό
ανάπτυξης. Προϋποθέτει συνεπώς την ακριβή απεικόνιση του χρέους
σε όρους παρούσας αξίας και την ανάδειξη των μακροπρόθεσμων
(μέχρι το 2060 και πέραν αυτού) θετικών επιπτώσεων της παρέμβασης του 2012.
Στη βάση αυτού του εγκλωβισμού βρίσκεται δυστυχώς η αρχική
συνωμοσιολογική δημαγωγία ως προς το «επονείδιστο» χρέος και τη
μονομερή διαγραφή του που θα ήταν μια εξωγενής, γρήγορη, εύκολη
και ανώδυνη λύση για το πρόβλημα της χώρας. Το πρόβλημα της
χώρας είναι όμως πρωτίστως πρόβλημα διαρθρωτικό, πρόβλημα παραγωγής, παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας.
Στη συνέχεια, στη βάση αυτού του εγκλωβισμού εντάχθηκε η εμμονική και ενσυνείδητη διαστρέβλωση του περιεχομένου και της σημασίας της επέμβασης που έγινε στο χρέος το 2012 (PSI / OSI). Όλη
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αυτή η επικοινωνιακή συσκότιση επηρέασε τελικά τους ίδιους τους
εμπνευστές της, με τεράστιες αρνητικές επιπτώσεις για τη χώρα. Η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ αδυνατεί να κατανοήσει ότι εθνική στρατηγική εξόδου, έστω με καθυστέρηση, από το μνημόνιο, δεν υπάρχει
χωρίς εθνική στρατηγική διαπραγμάτευσης για το χρέος.
Μια εθνική όμως στρατηγική διαπραγμάτευσης για το χρέος
μπορεί να οικοδομηθεί μόνο στην ορθή απεικόνιση του χρέους σε
παρούσα αξία καθώς μόνο στην ελληνική περίπτωση η διαφορά ονομαστικής και παρούσας αξίας υπερβαίνει τις 80 ποσοστιαίες μονάδες
του ΑΕΠ. Στις άλλες χώρες-μέλη της Ευρωζώνης η διαφορά κινείται
μεταξύ 1 και 5% του ΑΕΠ. Με θεμέλιο την ορθή απεικόνιση σε παρούσα αξία μπορεί να γίνουν όλες οι αναγκαίες εξομαλύνσεις των
ετήσιων ροών (τόκοι και χρεολύσια) ώστε να βρίσκονται διαρκώς υπό
έλεγχο οι ετήσιες μικτές χρηματοδοτικές ανάγκες. Μπορεί επίσης να
γίνει αξιόπιστα η σύνδεση με τον προβλεπόμενο ρυθμό ανάπτυξης
ώστε η συζήτηση να συμπεριλαμβάνει πραγματικά τον παρονομαστή
του κλάσματος χρέους προς ΑΕΠ. Κατά τον τρόπο αυτό, η Ελλάδα
μπορεί να έχει συνείδηση των πρόσθετων παραμετρικών αλλαγών
που θεωρεί αναγκαίες και του χρόνου αποδοχής τους από τους ευρωπαίους εταίρους, χωρίς αυτοί να αντιμετωπίζουν πρόσθετα εσωτερικά πολιτικά προβλήματα στα κοινοβούλια και τα εκλογικά τους
σώματα.
Το επόμενο βήμα πρέπει να είναι η διαπραγμάτευση ενός πολυετούς, μακροπρόθεσμου, πλαισίου που αφήνει στην Ελλάδα δημοσιονομικό χώρο αναπνοής –με μικρότερα επιδιωκόμενα πρωτογενή πλεονάσματα– με αντίβαρο μια ολοκληρωμένη μεταρρυθμιστική στρατηγική διαρθρωτικών αλλαγών (fiscal space vs reforms) που ενισχύει
τον παρονομαστή του λόγου χρέος προς ΑΕΠ. Το ζήτημα της μείωσης του επιδιωκόμενου πρωτογενούς πλεονάσματος το θέτω συνεχώς από το 2013, όχι ως «πολιτικό» αίτημα, αλλά ως τεχνικά τεκμηριωμένη θέση που απορρέει από την ορθή απεικόνιση του χρέους,
από τη συστηματική ανάγνωση των μελετών βιωσιμότητας του χρέους και τους υπολογισμούς του EFSF/ ESM που είναι ο βασικός πιστωτής της χώρας μας.
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Όλα τα παραπάνω παρουσιάζονται πιο αναλυτικά στις σελίδες
του βιβλίου αυτού.
Επτά χρόνια μετά την έναρξη των προγραμμάτων στήριξης και
προσαρμογής της ελληνικής οικονομίας και δύο χρόνια μετά την άνοδο του μορφώματος ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ στην εξουσία, η Ελλάδα βρίσκεται ξανά εγκλωβισμένη σε υπαρξιακού χαρακτήρα διλήμματα που
αφορούν τη βιωσιμότητα όχι του χρέους αλλά της εθνικής οικονομίας συνολικά, τη συμμετοχή στην Ευρωζώνη, ακόμη και τον ίδιο τον
ευρωπαϊκό χαρακτήρα της χώρας ως μέλους της ΕΕ. Η χώρα απομακρύνθηκε από τα δεδομένα του Δεκεμβρίου 2014 πηγαίνοντας προς
τα πίσω και όχι προς τα εμπρός. Για πολλοστή φορά εκκρεμεί μια
αξιολόγηση ως προς την εφαρμογή του προγράμματος, αναμένεται η
εκταμίευση μιας δόσης του δανείου προκειμένου να εξοφληθούν επικείμενες λήξεις και να αποφευχθεί πιστωτικό γεγονός, ανακυκλώνεται η συζήτηση για τη συμμετοχή του ΔΝΤ ως δανειστή στο τρίτο
πρόγραμμα και διαμορφώνεται ένα αδιέξοδο τρίγωνο με την Ελλάδα,
την Ευρωζώνη και το ΔΝΤ στις κορυφές του. Τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης θεωρούν προϋπόθεση για τη συνέχεια του προγράμματος
τη συμμετοχή του ΔΝΤ σε αυτό, το ΔΝΤ επιμένει στην ανάγκη πρόσθετης δραστικής μείωσης του ελληνικού δημοσίου χρέους έστω, σε
παρούσα αξία, ώστε αυτό να χαρακτηριστεί βιώσιμο με βάση τις υποθέσεις των δικών του μελετών βιωσιμότητας με κριτήριο το ύψος
των ετήσιων μικτών χρηματοδοτικών αναγκών έως το 2060, αλλιώς
προκύπτει η ανάγκη να επιδιώκονται και να επιτυγχάνονται, για μακρά περίοδο, πολύ υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα. Αυτό όμως καθιστά αναγκαία τη λήψη πρόσθετων δημοσιονομικών μέτρων και την
εισαγωγή διαρθρωτικών αλλαγών με δημοσιονομικό αποτέλεσμα,
όπως η μείωση του αφορολογήτου και ο περιορισμός της συνταξιοδοτικής δαπάνης. Από τη δική της πλευρά η Ευρωζώνη (κυρίως δια
των τοποθετήσεων του επικεφαλής του ESM που κατέχει το μέγιστο
μέρος του ελληνικού χρέους) δεν αποδέχεται τις εκτιμήσεις του ΔΝΤ
για τη βιωσιμότητα του χρέους, αποδέχεται όμως τη λογική του ΔΝΤ
σχετικά με την ανάγκη να τεθούν φιλόδοξοι στόχοι ως προς το πρωτογενές πλεόνασμα που έχουν όμως νόημα μόνον αν ισχύουν οι εκτι-
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μήσεις του ΔΝΤ ως προς τη βιωσιμότητα του χρέους. Παραλλήλως η
συζήτηση για το σύνολο των πρόσθετων παραμετρικών αλλαγών που
είχαν συμφωνηθεί το 2012, αναβάλλεται προς το παρόν για το 2018
και την εκπνοή του τρέχοντος τρίτου προγράμματος καθώς θεωρείται ως μη επείγουσα και με τη θέση αυτή συμφωνεί δημόσια και η
επικεφαλής του ΔΝΤ μετά τη συνάντηση της 22.2.2017 στο Βερολίνο, χωρίς όμως το ΔΝΤ να αποφασίζει για τη συμμετοχή του ως δανειστή στο τρέχον πρόγραμμα. Η αντιφατική αυτή κατάσταση ισορροπεί δια της αναβολής, με την απόφαση της 20.2.2017 που θυμίζει
απολύτως το προηγούμενο της συμφωνίας της 20.2.2015. Πολύτιμος
χρόνος τρώγεται λόγω των ανοικτών εκλογικών κύκλων σε πολλές
ευρωπαϊκές χώρες. Αλλά και γιατί η ελληνική κυβέρνηση είτε δεν
ξέρει τι ακριβώς να ζητήσει και από ποιον, είτε αρέσκεται στη σπατάλη ζωτικού χρόνου έχοντας στο νου της ένα τυχοδιωκτικό πλάνο Β
ή απλώς την παραμονή στη νομή της εξουσίας με τρόπο μυωπικά και
ανόητα κυνικό.
Μπροστά στην κατάσταση αυτή η λογική σειρά των πραγμάτων
που θα ακολουθούσε μια υπεύθυνη κυβέρνηση είναι:
Πρώτον, να ζητηθεί από τον ESM η κατάρτιση μιας δικής του ρεαλιστικής μελέτης βιωσιμότητας του ελληνικού δημοσίου χρέους βασισμένης σε πρακτικές και εύλογες παραδοχές ως προς τη καμπύλη
του μέσου επιτοκίου. Αφετηρία της μελέτης αυτής πρέπει να είναι μια
κοινή θέση του ESM ως δανειστή και της Ελλάδας ως οφειλέτριας
σχετικά με την ορθή απεικόνιση του χρέους, ενόψει της μεγάλης διαφοράς που υπάρχει, ειδικά στο ελληνικό χρέος, μεταξύ ονομαστικής
και παρούσας αξίας.
Δεύτερον, να συνεργαστεί στενά η Ελλάδα με τον ESM για την
προετοιμασία των παραμετρικών αλλαγών και κυρίως των εξομαλύνσεων που είναι προφανώς αναγκαίες, με τα σημερινά δεδομένα,
ως προς το ύψος των ετήσιων τόκων μετά τη λήξη της περιόδου χάριτος και ως προς τις λήξεις ομολόγων και δανείων τα επόμενα δέκα
χρόνια. Αυτό πρέπει να συμπεριλαμβάνει και το διαχωρισμό των ετήσιων μικτών χρηματοδοτικών αναγκών σε αυτές που αφορούν το
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βραχυπρόθεσμο (έως ενός έτους) και σε αυτές που αφορούν το μεσομακροπρόθεσμο χρέος.
Τρίτον, η σύνδεση οποιασδήποτε συζήτησης για πρωτογενή πλεονάσματα με τη ρεαλιστική και συγκεκριμένη εκτίμηση ως προς το
ύψος των ετησίων τόκων και με τη συζήτηση για τον προβλεπόμενο
για τα ίδια έτη ρυθμό ανάπτυξης, ώστε να αποκτήσει αριθμητική αποτύπωση μια συμφωνία για δημοσιονομικό χώρο αναπνοής έναντι
μεταρρυθμίσεων.
Όλα όμως αυτά και η συγκρότηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής εξόδου από τα μνημόνια προϋποθέτουν αλλαγή κυβέρνησης.
Αλλαγή του πολιτικού πλαισίου αναφοράς της χώρας.
***
Είχα την τύχη, την ευκαιρία και την τιμή να είμαι Αντιπρόεδρος της
Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών το 2011-2012, την περίοδο
της δραστικής επέμβασης στο χρέος και του κουρέματός του τόσο
ονομαστικά όσο και σε παρούσα αξία. Η προσπάθεια αυτή ήταν συλλογική. Έγινε από τις τότε κυβερνήσεις, αρχικά του ΠΑΣΟΚ με Πρωθυπουργό τον Γιώργο Παπανδρέου και, στη συνέχεια, της συνεργασίας ΠΑΣΟΚ - ΝΔ - ΛΑΟΣ (έως την αποχώρησή του) με Πρωθυπουργό τον Λουκά Παπαδήμο. Το βάρος το σήκωσαν συγκεκριμένοι
άνθρωποι που δούλεψαν με αυταπάρνηση.
Τους ευχαριστώ όλους από καρδιάς. Όπως και όσους εκπροσώπησαν και εκπροσωπούν την Ελληνική Δημοκρατία στις σχετικές
δίκες που δικαιώνουν τους χειρισμούς μας. Μνημονεύω ιδιαιτέρως
τον τότε πρόεδρο του ΣΟΕ καθηγητή Γιώργο Ζανιά, εκπρόσωπο μας
στο EWG και τον τότε επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ Πέτρο Χριστοδούλου. Τους δυο πιο στενούς μου συνεργάτες στην προσπάθεια αυτή.
Με τον τότε Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιώργο Προβόπουλο η συνεργασία ήταν και στο μεγάλο αυτό θέμα άψογη, θεσμική,
αποτελεσματική.
Είχα ως υπουργός, σε συνεργασία με τον πρωθυπουργό και με
την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου και τελικά της Βουλής, την
ευθύνη της διαπραγμάτευσης, του συντονισμού, της προετοιμασίας
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και υπεράσπισης των σχετικών ρυθμίσεων στη Βουλή, της σύναψης
των σχετικών συμβάσεων κ.ο.κ.
Τα πυρά της εθνικολαϊκιστικής αντιπολίτευσης στράφηκαν
κυρίως προς εμένα. Πυρά για ποιο πράγμα; Γιατί απαλλάξαμε τη
χώρα από ένα μεγάλο τμήμα του δημοσίου χρέους της! Γιατί οργανώσαμε και φέραμε εις πέρας τη μεγαλύτερη και ασφαλέστερη, στα
διεθνή οικονομικά χρονικά, επιχείρηση μείωσης και αναδιάρθρωσης
δημοσίου χρέους. Αυτή που συνιστά σήμερα τη βάση της εθνικής
επιχειρηματολογίας για τις πρόσθετες παραμετρικές αλλαγές που
είχαν συμφωνηθεί στο Eurogroup από το 2012 ως τμήμα του
PSI\OSI! Εκ των πραγμάτων κλήθηκα να καταβάλω το μεγαλύτερο
κόστος, πολιτικό και προσωπικό. Άλλωστε ανέλαβα, αμέσως μετά τη
θητεία μου στο Υπουργείο Οικονομικών, τα καθήκοντα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ηγήθηκα της παράταξης στις σκληρές εκλογικές
αναμετρήσεις του 2012, του 2014 και του Ιανουαρίου του 2015 και
μετείχα ως κυβερνητικός εταίρος στην κυβέρνηση συνεργασίας 20122015. Υπερασπίστηκα και υπερασπίζομαι, επειδή αυτή είναι η
πολιτική, εθνική και ιστορική μου υποχρέωση, την αλήθεια, τα
γεγονότα, τους αριθμούς, εντός και εκτός Βουλής.
Τα θεωρώ όλα αυτά ύψιστη τιμή. Και ιστορική τύχη. Αν δεν είχε
επιτευχθεί η επέμβαση στο χρέος το 2012, σήμερα η Ελλάδα θα ήταν
μια τριτοκοσμική χώρα. Μια μαύρη οπή στο χάρτη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Τα πράγματα εξακολουθούν να είναι δύσκολα. Η χώρα παρήγαγε
πρωτογενή ελλείμματα και προσέθετε χρέος και μετά τον Μάρτιο του
2012. Το Δεκέμβριο του 2014 η Ελλάδα είχε όμως διαμορφώσει τις
προϋποθέσεις της εξόδου από το μνημόνιο και της μετάβασης στο καθεστώς της προληπτικής πιστωτικής γραμμής, σύμφωνα με σχετική
απόφαση του Eurogroup του Νοεμβρίου 2014. Ήδη τον Μάρτιο - Απρίλιο του 2014 είχε γίνει η πρώτη δοκιμαστική επάνοδος στις αγορές.
Υπήρχαν όμως οι εκλογικές τάσεις που είχαν καταγραφεί στις
ευρωπαϊκές εκλογές του Μαΐου 2014 και η συνταγματικά επιβεβλημένη διαδικασία εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας που σε περίπτωση αποτυχίας οδηγεί σε υποχρεωτική και αυτόματη διάλυση της
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Βουλής. Το εκλογικό σώμα έκανε την επιλογή του τον Ιανουάριο του
2015. Την έκανε και πάλι το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, παρά τα
όσα μεσολάβησαν, συμπεριλαμβανομένου του δημοψηφίσματος της
5.7.2012 και της συμφωνίας της 12.7.2015. Ο Φεβρουάριος του 2017,
με τη συμφωνία της 20.2.2017, θυμίζει έντονα το Φεβρουάριο του
2015. Η επικαιρότητα του βιβλίου αυτού είναι δυστυχώς προφανής.
***
Στο βιβλίο περιέχεται, στο πρώτο μέρος, η παρουσίαση της επέμβασης του 2012 όπως την έκανα στην κοινοβουλευτική υποεπιτροπή
δημοσίου χρέους, στη συνεδρίαση της 20.12.2016. Στην εισήγηση και
τη δευτερολογία μου προσέθεσα τον απολύτως αναγκαίο υπομνηματισμό και έκανα ελάχιστες διορθώσεις και διευκρινήσεις που καθιστούν πιο συνεκτικό και ευανάγνωστο το κείμενο εκτός των συμφραζομένων μιας προφορικής διαδικασίας. Όποιος επιθυμεί να έχει την
πλήρη εικόνα της συζήτησης μπορεί να συμβουλευθεί τα πρακτικά
της υποεπιτροπής στα οποία περιλαμβάνονται και οι ερωτήσεις των
βουλευτών-μελών της. Στο παράρτημα πινάκων και διαγραμμάτων
και στο παράρτημα εγγράφων περιλαμβάνονται τα υλικά που έθεσα
υπόψη της υποεπιτροπής για την τεκμηρίωση της εισήγησής μου.
Στο πρώτο μέρος περιέλαβα επίσης την ομιλία και τη δευτερολογία μου σε σχετική εκδήλωση του «Κύκλου ιδεών για την εθνική
ανασυγκρότηση», στο αμφιθέατρο Θ. Καρατζά της ΕτΕ, στις
13.4.2016, με τη συμμετοχή των Daniel Cohen και Paul Kazarian, με
συντονιστή τον Παντελή Καψή.
Στην εκδήλωση αυτή προβλήθηκαν σχολιασμένοι πίνακες και διαγράμματα που ετοίμασε ο Γιώργος Στρατόπουλος. Από το υλικό
αυτό προέρχονται (με την αναγκαία επικαιροποίηση και προσαρμογή) οι πίνακες και τα διαγράμματα που παρουσίασα στην υποεπιτροπή δημοσίου χρέους στις 20.12.2016. Ευχαριστώ θερμά τον Γ.
Στρατόπουλο για τη συνεργασία και την άδεια χρήσης του υλικού.
Δεν περιέλαβα μια αντίστοιχη συνολική παρουσίαση στα αγγλικά,
σε διεθνές συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στις 29-30.4.2016 στο Λος
Άντζελες, στο University of South California.
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Στο δεύτερο μέρος περιλαμβάνονται, με ελάχιστες προσαρμογές,
μερικά από τα κείμενά μου (άρθρα και σχόλια) για ζητήματα χρέους
που φωτίζουν επιμέρους κρίσιμες πλευρές, κυρίως τη σχέση με το
ΔΝΤ, τον στόχο του πρωτογενούς πλεονάσματος και τις πρόσθετες
παραμετρικές αλλαγές. Τα κείμενα που περιλήφθηκαν καλύπτουν τη
περίοδο 2012-2017. Όλα τα υπόλοιπα σχετικά κείμενά μου είναι διαθέσιμα στο www.evenizelos.gr.
Έκανα προσπάθεια να αποφύγω τις επαναλήψεις και επικαλύψεις, αυτές είναι όμως αναπόφευκτες λόγω της φύσης των κειμένων
που συγκροτούν τον τόμο αυτό. Παρηγορούμαι με τη σκέψη ότι το
μειονέκτημα αυτό μετατρέπεται σε πλεονέκτημα όταν γίνεται αυτοτελής χρήση κάποιου από τα κεφάλαια του βιβλίου.
Στο τρίτο μέρος περιλαμβάνονται οι βασικές κοινοβουλευτικές
μου παρεμβάσεις του 2012 σχετικά με το PSI / OSI, για λόγους πληρότητας της τεκμηρίωσης αλλά και ευκολότερης σύγκρισης με τα
όσα ακολούθησαν ως γεγονότα και ως επιχειρήματα.
Ευχαριστώ τις εκδόσεις Επίκεντρο για την προθυμία τους και την
ποιότητα της έκδοσης.
Μάρτιος 2017
Ευάγγελος Βενιζέλος
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H συνολική εικόνα

Α. Η επέμβαση του 2012 στο δημόσιο χρέος –
Το πλήρες περιεχόμενο και η σημασία της για την
έξοδο της χώρας από την κρίση∗
Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ γιατί ανταποκριθήκατε στην επιστολή που σας είχα απευθύνει στις 10 Νοεμβρίου, με την οποία ζητούσα
να έρθω να ενημερώσω την Επιτροπή. Σας έχω προτείνει επίσης, για
την πληρότητα της ενημέρωσης των μελών της Επιτροπής, να καλέσετε, προκειμένου να σας ενημερώσουν, και τον κ. Στουρνάρα, όχι ως
Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, αλλά ως διάδοχό μου στο Υπουργείο Οικονομικών, τον κ. Klaus Regling, βασικό αντισυμβαλλόμενο και δανειστή της χώρας, ως επικεφαλής του ESM\EFSF και βεβαίως
τους επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ, τον σημερινό και τον προηγούμενο.
Δηλαδή, τον κ. Στέλιο Παπαδόπουλο και τον κ. Πέτρο Χριστοδούλου.
Σας ευχαριστώ λοιπόν, που μου δίνετε την ευκαιρία αυτή.

Ι. Μια εισαγωγική αναφορά στον χαρακτήρα
της ελληνικής οικονομικής κρίσης και τις θεσμικές
αδυναμίες της Ευρωζώνης
Θα ξεκινήσω με μία μικρή ιστορική αναφορά. Οι εκλογές τον Οκτώβριο του 2009, διεξήχθησαν με την Ελληνική κρίση να έχει ήδη
καταστεί αντιληπτή από όλους. Η κρίση αυτή ήταν πρωτίστως κρίση
υπερβολικού δημοσιονομικού και πρωτογενούς ελλείμματος, κρίση
αναχρηματοδότησης του Δημοσίου Χρέους και κρίση ελλείμματος
παραγωγής και ανταγωνιστικότητας. Θυμίζω ότι το δημοσιονομικό
έλλειμμα του 2009 είχε καταγραφεί τελικώς, στο 15,7% του ΑΕΠ, το
πρωτογενές έλλειμμα του 2009 στο 10,5%, με τιμές σημερινού ΑΕΠ
στο 13,5%, το έλλειμμα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών στο 15%
και το Δημόσιο Χρέος είχε ακολουθήσει μία ανοδική πορεία, το 2007
ήταν 103%, το 2009 ήταν 126,7%, το 2010 είχε αρχίσει να ξεπερνά το
145% του ΑΕΠ1.
∗

Εισήγηση στην Κοινοβουλευτική υποεπιτροπή για το δημόσιο χρέος, 20.12.2016.
Βλ. Ελληνική Στατιστική Αρχή, Δελτίο Τύπου της 11.10.2013 «Δημοσιονομικά στοιχεία
για την περίοδο 2009 – 2012».

1
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Μια κρίση ρευστότητας και αναχρηματοδότησης του χρέους πολύ εύκολα μετατρέπεται σε κρίση φερεγγυότητας λόγω της αντίδρασης και της υπερευαισθησίας των αγορών.
Θέλω να θυμίσω ότι η ευρωζώνη ως θεσμικό σύστημα ήταν κατασκευασμένη με βάση τη Συνθήκη του Μάαστριχτ και όλες τις μετέπειτα νομικές μεταβολές στο θεσμικό οικοδόμημα της ΕΕ, για φυσιολογικές συνθήκες θερμοκρασίας και πιέσεως. Δεν διέθετε μηχανισμούς πρόγνωσης, ανάσχεσης και υπέρβασης κρίσεων. Το άρθρο 136
της Συνθήκης για την ΕΕ, όπως ίσχυε πριν την τελευταία τροποποίησή του το 2011, απαγόρευε το «bail-in», δηλαδή τη διάσωση τραπεζών και απαγόρευε τη νομισματική χρηματοδότηση και την απαγορεύει, δηλαδή τη νομισματική χρηματοδότηση των κρατών από την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα2. Δεν υπήρχαν μηχανισμοί αντίστοιχοι
με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
Ο πρώτος μηχανισμός για την υποστήριξη της Ελλάδος, ο μηχανισμός επί τη βάσει του οποίου ελήφθη το πρώτο δάνειο και συνήχθη το πρώτο μνημόνιο, ο λεγόμενος «Μηχανισμός της Ελληνικής Δανειακής Διευκόλυνσης», του Greek Loan Facility (GLF) συγκροτήθηκε
εκ των ενόντων στις αρχές του 20103. Έπρεπε, να προηγηθεί αλλαγή
του άρθρου 136 ΣΕΕ, για να διαμορφωθεί ο EFSF, προκάτοχός του
ESM4. Θυμίζω ότι υπάρχει μια θεμελιώδης διαφορά ανάμεσα στους
2
Βλ. πιο αναλυτικά σε Ευάγγελος Βενιζέλος, Μετασχηματισμοί του Κράτους και της
Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Διδάγματα της οικονομικής κρίσης: Η Ελληνική περίπτωση,
εκδόσεις Πόλις, 2016, σελ. 17 επ., 22 επ., 26 επ., 35 επ., 41 επ. και τον αντίστοιχο υπομνηματισμό, ιδίως τις υποσημειώσεις 3 και 22.
3
Για το νομικό σχήμα του πρώτου ελληνικού προγράμματος (Greek Loan Facility, GLF),
βλ. Ευ. Βενιζέλος (υποσ. 2), σελ. 26 επ., ιδίως την υποσημείωση 12.
4
Ο EFSF έχει νομική μορφή της ανώνυμης εταιρείας κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου. Βλ. σχετικά άρθρο 48 ν.4021/2011 (ΦΕΚ Α΄, 218/3.10.2011)
«Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων – Ρύθμιση θεμάτων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα – Κύρωση της Σύμβασης – Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες
διατάξεις». Με το άρθρο 48 του ν. 4021/2011 κυρώνεται η Σύμβαση – Πλαίσιο του ΕΤΧΣ
(EFSF) καθώς και οι τροποποιήσεις της. Τα σχετικά κείμενα περιλαμβάνονται στο νόμο
στη συνέχεια του άρθρου 48. Ο ESM είναι διεθνής οργανισμός που συγκρότησαν τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης. Είχε προηγηθεί η τροποποίηση του άρθρου 136 της ΣΛΕΕ με
απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Με το ν. 4063/2012 (ΦΕΚ Α΄, 71/30.3.2012) η
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δύο θεσμούς. Ο EFSF είναι ανώνυμη εταιρεία του Δικαίου του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, ενώ ο ESM είναι διεθνής διακρατικός οργανισμός, ο οποίος δεν διέπεται απ’ το δίκαιο της ΕΕ, αλλά
εφάπτεται με αυτό μέσω του ρόλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής5.
Τότε δεν υπήρχαν οι θεσμοί οικονομικής διακυβέρνησης, που
υπάρχουν τώρα, δεν υπήρχε το δημοσιονομικό σύμφωνο, δεν υπήρχε
το λεγόμενο «πακέτο των 6 μέτρων», το «six packs», το «two packs»,
δεν υπήρχε η Τραπεζική Ένωση με τον Ενιαίο Μηχανισμό Εποπτείας
(SSM) και τον Ενιαίο Μηχανισμό Εκκαθάρισης (SRM)6. Υπήρχε αντιθέτως έντονη και διάχυτη δυσπιστία των κρατών-μελών προς την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την κατηγορούσαν ότι δεν προέβλεψε και δεν
ανάσχεσε την κρίση7. Και γι’ αυτό, τελικώς, η γερμανική κυβέρνηση
και άλλες κυβερνήσεις ίδιων αντιλήψεων επέβαλαν την παρουσία του
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην καρδιά της Ευρωζώνης, προκειμένου να υποκατασταθούν οι ελλείποντες ευρωπαϊκοί μηχανισμοί.
Θυμίζω ότι τότε το ΔΝΤ είχε παρέμβει σε δύο χώρες εκτός ευρωζώνης, αλλά εντός ΕΕ, που ήταν η Ουγγαρία και η Λετονία, η οποία δεν
είχε ενταχθεί ακόμα στην ευρωζώνη8.
Άρα υπήρχε ένα προοίμιο, ένα προγεφύρωμα παρουσίας του
ΔΝΤ στην ΕΕ, παρότι ο καταστατικός σκοπός του ΔΝΤ είναι να
στρέφεται πρωτίστως προς τη βοήθεια των υπό ανάπτυξη χωρών κι
όχι των ανεπτυγμένων χωρών.

Ελληνική Δημοκρατία κύρωσε την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που τροποποιεί το άρθρο 136 της ΣΛΕΕ, τη Συνθήκη για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού
Σταθερότητας (ESM) και τη Συνθήκη για τη σταθερότητα, το συντονισμό και τη διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση.
5
Για τη νομική φύση του ESM βλ. την απόφαση του ΔΕΕ της 17.11.2012 στην υπόθεση
Pringle (C – 370/12) και τις αποφάσεις του ΔΕΕ της 20.9.2016 στις λεγόμενες Κυπριακές
υποθέσεις Ledra Advertising v. Commission and ECB (C – 8/159) και λοιπές.
6
Βλ. αντί πολλών Ευ. Βενιζέλος, ό.π. (υποσ. 2) και K. Tuori – K. Tuori, The Eurozone
Crisis. A Constitutional Analysis, Cambridge University Press 2014.
7
Βλ. Ευ. Βενιζέλος ό.π. (υποσ. 2), σελ. 79 επ. και το σχετικό υπομνηματισμό.
8
Χώρες-μέλη της ΕΕ εκτός Ευρωζώνης με εμπειρία κοινών προγραμμάτων ΕΕ – ΔΝΤ
είναι η Ουγγαρία, η Λετονία (εντάχθηκε αργότερα στην Ευρωζώνη) και η Ρουμανία (προληπτική πιστωτική γραμμή). Βλ. πιο αναλυτικά Ευ. Βενιζέλος ό.π. (υποσ. 2), σελ. 22 επ.
κυρίως σελ. 25, υποσ. 11.
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ΙΙ. Γιατί δεν έγινε παρέμβαση στο χρέος το 2010;
Αυτό είναι σημαντικό σημείο για να απαντήσει κανείς σε ένα ερώτημα
που είναι εύλογο: γιατί δεν υπήρξε εξαρχής μια παρέμβαση στο χρέος,
προκειμένου να έχουμε ριζική αντιμετώπιση του ελληνικού προβλήματος. Η εκ των υστέρων γνώση μου και η εμπειρία μου μού λένε ότι υπήρχε σαφής και δεδηλωμένη αντίδραση της ΕΚΤ. Ο Jean Claude
Trichet ως Πρόεδρος της ΕΚΤ ήταν απολύτως αντίθετος, διότι θεωρούσε ότι καταστατικός σκοπός της Τράπεζας είναι να στηρίξει την
ευστάθεια του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος, ιδίως μετά την
εμπειρία της Lehman Brothers στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού,
που οδήγησε στην εφαρμογή του περιβόητου πακέτου Πόλσον – εννοώ τον τότε υπουργό Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών9.
Και βέβαια, αυτή η προτεραιότητα προστασίας του ευρωπαϊκού
τραπεζικού συστήματος συνεχίζεται μέχρι τώρα γιατί αυτή είναι, αν
θέλετε, η αποστολή κάθε Κεντρικής Τράπεζας. Θα δούμε, στη συνέχεια, αν μεταξύ του 2010 και του 2011, του 2012 είχαμε κάποια αξιοσημείωτη μεταβολή στο επίπεδο έκθεσης αλλοδαπών, και ημεδαπών
οντοτήτων στην κατοχή του ελληνικού δημοσίου χρέους10.
Για ένα πολύ μεγάλο διάστημα, μέχρι την άνοιξη του 2011, οι εταίροι μας δεν ήθελαν να ακούσουν ούτε καν κουβέντα για οποιαδήποτε παρέμβαση, ακόμη κι αν αυτή η παρέμβαση ήταν εξαιρετικά
ήπια, δηλαδή είχε τη μορφή επέμβασης στην απεικόνιση του χρέους
κι όχι στο πραγματικό μέγεθός του. Αναφέρομαι στο λεγόμενο
reprofiling του χρέους, για το οποίο είχαν διατυπωθεί πολλές και ενδιαφέρουσες προτάσεις από την άνοιξη του 2010 και μετά11.

9
Βλ. αντί πολλών, L. Ball, ‘The Fed and Lehman Brothers’, John Hopkins University, July
2016 και την παρουσίαση της ίδιας της Fed, The Federal Reserve And the Financial Crisis,
Lecture 3: The Federal Response to the Financial Crisis στον επίσημο διαδικτυακό τόπο
της Fed.
10
Βλ. Παρακάτω Β. XVII και υποσημειώσεις 81-83.
11
Βλ. αντί πολλών, Μ. Ξαφά, Η διαχείριση της κρίσης δημοσίου χρέους, 2014, (Ο πρόλογος της Ελληνικής έκδοσης δημοσιεύθηκε ως άρθρο στην kathimerini.gr, 23.11.2014).
Γενικότερα για την πρακτική του reprofiling, βλ. ενδεικτικά, L. Buchheit, M. Gulati, Ig.
Tirado, ‘Reprofiling Sovereign Debt’, 30.11.2014, σε: Scholarship.law.duke.edu
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Συνεπώς, η απάντηση στο ερώτημα «ποιος έφερε το ΔΝΤ στην
Ευρωζώνη και στην Τρόικα» είναι ότι το έφερε η γερμανική κυβέρνηση και γενικότερα η διακυβερνητική λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω μεγάλης δυσπιστίας, την εποχή εκείνη, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό έχει την εξής επίπτωση: Προϋπόθεση καταστατική για να μετάσχει το ΔΝΤ σε ένα Πρόγραμμα Στήριξης, όπως
έγινε το 2010 με την Ελλάδα, είναι να κριθεί το χρέος της χώρας που
βοηθιέται βιώσιμο12. Άρα έπρεπε όλοι να συμφωνήσουν στη βιωσιμότητα του ελληνικού δημοσίου χρέους χωρίς παρέμβαση, εκείνη τη
στιγμή.

ΙΙΙ. Μπορούσε να αποφευχθεί η μετατροπή μιας κρίσης
ρευστότητας σε κρίση φερεγγυότητας;
Τώρα, υπάρχει και ένα άλλο ερώτημα το οποίο εκ προοιμίου θα ήθελα να θέσω και να απαντήσω, όπως πιστεύω ότι έχει συμβεί: εάν
μπορούσε να αποφευχθεί η μετατροπή της κρίσης αναχρηματοδότησης, της κρίσης ρευστότητας, σε κρίση φερεγγυότητας, με προκαταβολική άντληση περισσοτέρων κεφαλαίων από την αγορά, μέσω επιθετικότερων εκδόσεων του ΟΔΔΗΧ. Κάτι που πρέπει να σας πω ότι
μας είχε απασχολήσει όλους, και εμένα την εποχή εκείνη, ως Υπουργό Εθνικής Άμυνας, που είχα μια εξωτερική σχέση με τα πράγματα,
από απόσταση, αλλά πολιτικά με απασχολούσε αυτό.
Διαπίστωσα, εκ των υστέρων, ότι όταν υπάρχει ένα ανακοινωμένο
πρόγραμμα εκδόσεων ενός οργανισμού όπως ο ΟΔΔΗΧ και όλων
των θησαυροφυλακίων στις ανεπτυγμένες χώρες, δημιουργείται τεράστια καχυποψία και αρνητική αντίδραση της αγοράς όταν αλλάζει
το πρόγραμμα αυτό κι όταν εμφανίζονται περισσότερες εκδόσεις.
Αυτό ανάβει ένα κόκκινο φως κινδύνου στην αγορά και μπορεί
εκείνη τη στιγμή, να διαπιστωθεί η χρεοκοπία της χώρας, επειδή γίνεται μια επιθετική πολιτική εκδόσεων για περισσότερα κεφάλαια, τα

12

Βλ. ενδεικτικά, IMF, ‘Reform of the Policy on Public Debt Limits in Fund-Supported
Programmes’, December 2014, σε: imf.org
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οποία τελικώς δεν αντλούνται από την αγορά, ακόμη και αν ανεβαίνει με γεωμετρική πρόοδο το επιτόκιο.

IV. Μπορούσε να γίνει το 2010 μονομερής παρέμβαση
στο χρέος;
Θα μπορούσε να γίνει το 2010 –και πάλι το βλέπω εκ των υστέρων,
με τη μετέπειτα εμπειρία μου– η επιλογή της παύσης πληρωμών και
του μονομερούς κουρέματος του ελληνικού δημοσίου χρέους; Θα
μπορούσαμε να αγνοήσουμε την ΕΕ και να μη κάνουμε εθελοντική
παρέμβαση, αλλά μονομερή παρέμβαση, όπως έγινε, για παράδειγμα,
στην Αργεντινή; Νομικά, αυτό θα οδηγούσε σε ασύντακτη χρεοκοπία, θα μας οδηγούσε κατά πάσα πιθανότητα, για να μην πω βεβαιότητα, σε έξοδο από το ευρώ και θα μας άφηνε εκτός προστασίας, εκτός
αγορών, υπό συνθήκες χρεοκοπίας, με 26 δισ. πρωτογενές έλλειμμα.
Επίσης, θα έπρεπε να έχουμε αποφύγει και την καταβολή όλων
των δεδουλευμένων τόκων. Ακόμη και αν δεν πληρώναμε ούτε τους
τόκους, τίποτα, και πηγαίναμε σε κούρεμα του χρέους μας στο σύνολό του, κατά 100%, θα έπρεπε να αντιμετωπίσουμε τις συνθήκες του
τεράστιου πρωτογενούς ελλείμματος, τη στιγμή εκείνη13. Άρα, θα
έπρεπε να υπάρχουν σκληρά μέτρα λιτότητας με μηδενισμένη την
αγοραστική κίνηση και τη φοροδοτική ικανότητα της ελληνικής κοινωνίας. Κούρεμα μόνο για αλλοδαπούς κατόχους, θα οδηγούσε σε
πλήρη καταστροφή της ελληνικής οικονομίας στις σχέσεις της με το
εξωτερικό. Δηλαδή, σε εκμηδενισμό κάθε εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας και φυσικά, σε απόλυτη εκμηδένιση του ελληνικού
τραπεζικού συστήματος και του ελληνικού ασφαλιστικού συστήματος. Θα είχαμε επιστροφή στη δραχμή και πλήρη εξαέρωση των κινητών και ακινήτων περιουσιών, ανθρωπιστική κρίση, μακροχρόνιες

13

Βλ. το πολύ ενδιαφέρον άρθρο του Γ. Στρατόπουλου, «Οι τελευταίοι αντιμνημονιακοί
μύθοι», Protagon.gr, 19.8.2016.
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δικαστικές αμφισβητήσεις, θεσμικές και διεθνοπολιτικές επιπτώσεις.
Θα γινόμασταν Αργεντινή, αλλά στα Βαλκάνια14.
Μπορούσε να οργανωθεί εθελοντικό κούρεμα, χωρίς την οικονομική βοήθεια των εταίρων; Όχι, διότι είχαμε ανάγκη από το περιβόητο sweetener15 όπως απεδείχθη, διότι χωρίς κίνητρο δεν υπάρχει εθελοντική συμμετοχή των κομιστών στο κούρεμα του δημόσιου χρέους.

V. Τα προβλήματα του πρώτου προγράμματος
και η Deauville
Το πρώτο πρόγραμμα όμως, αναμφίβολα περιλάμβανε μικρότερο
δάνειο, μικρότερης διάρκειας και αυστηρότερων όρων, απ’ ό,τι έπρεπε. Ήταν υπεραισιόδοξες οι εκτιμήσεις και υπήρχε εξαρχής αναμφίβολα, σχεδιαστικό πρόβλημα16. Επιπλέον, ακολούθησε η περιβόητη
Deauville. Η Deauville είναι μια κοινή δήλωση της καγκελάριου
Merkel και του τότε προέδρου Sarkozy, με την οποία επισημαίνεται
προς τις αγορές, ότι δεν είναι λογικό όλες οι χώρες-μέλη της ευρωζώνης, ανεξαρτήτως του δικού τους εθνικού, οικονομικού ρίσκου να
14
Βλ. πιο διεξοδικά Ευ. Βενιζέλος, «Το τανγκό θέλει δύο: κατανόηση της αλήθειας και
εθνική συναίνεση. Τα διδάγματα της Αργεντινής και η διαφορά της ελληνικής περίπτωσης», 3.8.2014 σε www.evenizelos.gr και στην παρούσα έκδοση, Β΄ Μέρος, Β.
15
Το οικονομικό κίνητρο (Sweetener) που περιλάμβανε το σχήμα του PSI για να διευκολυνθεί η εθελοντική συμμετοχή των Κομιστών συνίστατο στην άμεση καταβολή του ισοδύναμου ρευστού με ομόλογα έκδοσης του EFSF του 15% της ονομαστικής αξίας του
κατεχομένου ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου. Το σχετικό χρηματοοικονομικό σχήμα
και ο τρόπος χρηματοδότησής του περιλαμβάνεται στις συμβάσεις, τα σχέδια των οποίων
εγκρίθηκαν με τον ν. 4046/2012 (ΦΕΚ Α΄, 28/14.12.2012) «Έγκριση Σχεδίου Συμβάσεων
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του
Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της Εθνικής Οικονομίας». Ιδιαίτερη σημασία
έχει και η αιτιολογική έκθεση που συνόδευε το αντίστοιχο νομοσχέδιο.
16
Βλ. τελείως ενδεικτικά Ευ. Βενιζέλος ό.π. (υποσ. 2) σελ. 26 επ, 29 επ. και F. Colosanti,
‘Financial assistance to Greece. Three Programmes’, European Policy Center, Discussion
paper, February 2016. Επίσης βλ. ‘Independent Evaluation Office of the IMF, The IMF
and the Crises in Greece, Ireland and Portugal’, σε imf.org. Ακόμη, Ed. Truman, ‘The
IMF and Euro Area Crises: Review of a Report from the Independent Evaluation office’,
Peterson Institute for International Economics, Policy Brief, September 2016.
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έχουν εξίσου καλά επιτόκια κατά την άντληση κεφαλαίων από τις
αγορές. Άρα, οι αγορές βρίσκονται αντιμέτωπες με μια πολιτική προειδοποίηση, ότι δεν μπορεί χώρες όπως η Ελλάδα, να έχουν ευνοϊκά
επιτόκια, συγκρίσιμα με τα γερμανικά17.
Αυτό είναι μια συγκλονιστική αλλαγή, διότι επιπλέον οι χώρες
υποχρεούνται να τοποθετήσουν στη νομοθεσία τους τις ρήτρες συλλογικής δράσης, τα λεγόμενα CACs, τα Collective Action Clauses, τα
οποία σημαίνουν ότι ο ομολογιούχος, ο επενδυτής είναι αντιμέτωπος
με τη διαδικασία μιας συλλογικής απόφασης, στην οποία πρέπει να
υποταχθεί. Μια ρήτρα, η οποία υπάρχει και στο αγγλικό δίκαιο και
στο δίκαιο της Νέας Υόρκης, που είναι τα δύο δίκαια που διέπουν τη
συντριπτική πλειονότητα των κρατικών ομολόγων, που κυκλοφορούν στην αγορά18.

VI. Η πορεία προς το δεύτερο πρόγραμμα – Η συμφωνία
για κούρεμα του χρέους
Φτάσαμε έτσι, από το πρώτο πρόγραμμα στην ανάγκη για ένα δεύτερο πρόγραμμα. Παραλείπω τα άλλα θέματα που δεν συνδέονται με
το χρέος, θέματα δημόσιας περιουσίας, υπερταμείου και ούτω καθεξής και πηγαίνω κατευθείαν στην ανάγκη να ανακτήσουμε την αξιοπιστία μας, μετά τον ανασχηματισμό του Ιουνίου 2011, όταν καλούμαι να επωμιστώ, υπό συνθήκες απόλυτης κρίσης, το βάρος των καθηκόντων του Υπουργού Οικονομικών.
Έπρεπε στην πρώτη συνεδρίαση του Eurogroup, μία μέρα μετά
την ορκωμοσία μου, να ανακτήσουμε την αξιοπιστία μας, δεσμευόμενοι ότι θα ψηφισθεί από τη Βουλή το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα μέχρι τις 30 Ιουνίου 2011 και πράγματι, χάρη στη διαδικαστική σύμπραξη της τότε αξιωματικής αντιπολίτευσης, της ΝΔ, ψηφίσαμε το

17

Franco-German declaration, Deauville, Monday, October 18th, 2010. Από τη σχετική
βιβλιογραφία βλ. ενδεικτικά Ashoka Mody, ‘The ghost of Deauville’, VOX CEPR’s Policy
Portal, 7.1.2014 και το σχετικό υπομνηματισμό.
18
Βλ. αντί πολλών, L. Buchheit – G. Mitu Gulati, ‘Sovereign Bonds and the Collective
Will’, Emory Law Journal, volume 51, issue 4, σελ. 1317 επ.
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μεσοπρόθεσμο στις 29 Ιουνίου19. Αυτό μου επέτρεψε στις 6 Ιουλίου
να έχω μια πρώτη συνάντηση με τον Wolfgang Schäuble στο Βερολίνο, όπου δέχομαι την πρώτη πρόταση να αποχωρήσουμε οικειοθελώς
από την Ευρωζώνη, έναντι ανθρωπιστικής στήριξης και όταν αρνούμαι, τότε συμφωνούμε με τον κ. Schäuble την ανάγκη για δεύτερο
καλύτερο, μεγαλύτερο δάνειο, για δεύτερο πρόγραμμα, αλλά συμφωνούμε και την πορεία προς το κούρεμα του ελληνικού χρέους σε
δύο βήματα.
Ένα πρώτο βήμα για να διαμορφώσουμε μια νέα κατάσταση με
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, άρα ένα πρώτο μικρό κούρεμα ως
πολιτική απόφαση και στη συνέχεια ένα δεύτερο που θα ήταν και το
οριστικό.
Την επόμενη ημέρα συναντώ τον κ. Trichet, τον υπό αποχώρηση
Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στη Φρανκφούρτη,
προκειμένου να αναδείξω την ελληνική ιδιαιτερότητα ως προς το
χρέος που δεν θα συνιστούσε προηγούμενο για άλλες χώρες για να
τον πείσω να αποδεχτεί μια τέτοια πολιτική πρωτοβουλία.
Στη συνέχεια, αρχίσαμε τις επαφές με τον διεθνή ιδιωτικό τομέα
οι οποίες κορυφώνονται με μια συνάντηση στις Βρυξέλλες την παραμονή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 21ης Ιουλίου του 2011 με τον
τότε Πρόεδρο του IIF, τον κ. Ackermann και τον Γενικό Διευθυντή κ.
Dallara.
Στις 21 Ιουλίου 2011, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφασίζει20 την
ανάγκη για δεύτερο πρόγραμμα, δεύτερο μεγάλο δάνειο με ευνοϊκούς όρους και ονομαστικό κούρεμα, εθελοντικό, του ελληνικού δημοσίου χρέους που κατέχεται από ιδιώτες κατά 21%. Γιατί κατά 21%;
Γιατί σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, οι τράπεζες παγκοσμίως ήταν υποχρεωμένες να εγγράφουν στα βιβλία τους ζημιά από
τα ομόλογα που κατείχαν, εφόσον δεν ήταν στα βιβλία τους μακράς
διακράτησης, ύψους 21%.
19

Ν. 3985/2011 (ΦΕΚ Α΄, 151/1.7.2011) «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 – 2015» και ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α΄, 152/1.7.2011) «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 – 2015».
20
‘Statement by the Heads of State or Government of the Euro Area and EU institutions’,
Brussels, 21 July 2011.
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Άρα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεχόταν ένα κούρεμα, το
οποίο επισημοποιούσε το κούρεμα που είχε επιβάλει η αγορά και είχαν επιβάλει τα διεθνή λογιστικά πρότυπα στα τραπεζικά χαρτοφυλάκια, τα λεγόμενα εμπορεύσιμα, τα trading και όχι τα επενδυτικά,
μακράς διακράτησης. Αυτό όμως ήταν κάτι πολύ σημαντικό θεσμικά
και πολιτικά.
Μεταβαίνω στην Ουάσιγκτον για να συμφωνήσουμε με τον τότε
Υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ ότι αυτό ήταν το πολιτικό πλαίσιο
στο οποίο κινούμαστε21, επιβεβαιώνουμε τη σχέση μας με το IIF22,
προσλαμβάνουμε τη μεγαλύτερη εταιρεία νομικών συμβούλων ειδικευμένη σε θέματα περικοπής δημόσιου χρέους, τον πιο διάσημο νομικό σύμβουλο κρατών για τα θέματα αυτά23. Και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κάνουμε συναντήσεις με χώρες που θα μπορούσαν
να είναι κάτοχοι μεγάλων πακέτων ομολόγων, όπως για παράδειγμα
η Κινεζική Κεντρική Τράπεζα που αποδεικνύεται ότι έχουν πολύ μικρά ποσά, 6 δισ. κατείχε η Κεντρική Τράπεζα της Κίνας, δηλαδή λιγότερο από ό,τι μια μεσαία εμπορική τράπεζα στην Ευρώπη.
Απευθύνω το λεγόμενο LOI, το Letter of Intent, σε όλους τους
Υπουργούς Οικονομικών του κόσμου προκειμένου να μας πληροφορήσουν για το ποιες οντότητες της δικής τους έννομης τάξης είναι
κάτοχοι ελληνικών ομολόγων24.
Διακανονίζουμε τη λεγόμενη «φινλανδική εγγύηση», γιατί η Φινλανδία ήθελε να της παράσχουμε ως δανειζόμενος εγγύηση, ενώ είναι

21

Δηλώσεις του τότε Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Οικονομικών Ευάγγελου Βενιζέλου, Ουάσιγκτον, 25.7.2011, μετά τις συναντήσεις του με τον Υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ Τ. Geithner, τη Γενική Διευθύντρια του ΔΝΤ Ch. Lagarde και τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο του IIF Ch. Dallara, σε www.evenizelos.gr
22
Βλ. ό.π., υποσ. 21.
23
Πρόκειται για τη δικηγορική εταιρεία Cleary, Gottlieb, Steen and Hamilton,, LLP, με
επικεφαλής της ομάδας νομικών συμβούλων τον Lee Bucheit (βλ. παραπάνω υποσ. 18).
24
Το αρχικό Letter of Intend για το PSI είχε σταλεί από τον Έλληνα Υπουργό των Οικονομικών στους ομολόγους του όλων των κρατών-μελών του ΔΝΤ.
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δανειστής της Ελλάδος και είναι και μέτοχος και εγγυητής του EFSF,
τα καταφέραμε με πολύ κόπο25.
Μεσολαβεί η σύγκρουσή μου με την τρόικα στις 30 Αυγούστου
του 2011 διότι αρνήθηκα να λάβουμε πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα χωρίς σαφές και συμφωνημένο πλαίσιο δευτέρου προγράμματος
και χωρίς να έχουμε συζητήσει το ζήτημα των πολλαπλασιαστών,
δηλαδή των επιπτώσεων στην ύφεση και την απασχόληση.
Αυτό ανεβάζει το επίπεδο της επαφής στον Πρόεδρο του Eurogroup
και τους κρίσιμους Υπουργούς και συμφωνούμε με τους κυρίους Junker,
Schäuble και Rehn, την επανάληψη των διαπραγματεύσεων. Για να γίνει
αυτό, επιβάλλουμε το ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων επιφανειών για
ένα χρόνο, με στόχο τη συλλογή 1,6 δισεκατομμυρίων.
Μεσολαβεί η περιβόητη συνάντηση στο Wroclaw στην Πολω26
νία με τον κ. Schäuble, όπου για δεύτερη φορά μου θέτει το ζήτημα
της αποχώρησής μας από την ευρωζώνη ή της συμμόρφωσής μας με
μια συμφωνία και μου εξηγεί ότι έχουμε στη διάθεσή μας ένα ποσό
μερικών δισεκατομμυρίων για την κάλυψη επιτακτικών ανθρωπιστικών αναγκών και μου περιγράφει τα μέτρα των capital control που
θα επιβληθούν σε περίπτωση εξόδου μας από την ευρωζώνη.
Η απάντησή μου είναι πως για εμάς, μετά από όσα έχουν συμβεί
στη χώρα και την εσωτερική υποτίμηση που είναι υπό εξέλιξη, το να
υποστούμε ραγδαία νομισματική υποτίμηση, είναι η απόλυτη καταστροφή, διότι δεν είμαστε η βιομηχανική χώρα η οποία θα διευκολυνθεί στην εξαγωγή των προϊόντων της με την υποτίμηση –
μπορούμε να αξιολογήσουμε τις υποτιμήσεις και διολισθήσεις της
δραχμής την περίοδο της μεταπολίτευσης– κι έτσι συμφωνούμε στην
Ουάσιγκτον το Σεπτέμβριο το 2011 με τον κ. Schäuble, την κυρία
Lagarde, τον κ. Trichet και για πρώτη φορά, τον νεοεμφανιζόμενο κ.
Mario Draghi, υπό αναμονή Διοικητή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
25

Βλ. τη δήλωση του τότε Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Οικονομικών
Ευάγγελου Βενιζέλου της 16.8.2011 για τη συμφωνία Ελλάδας – Φινλανδίας, σε
www.evenizelos.gr
26
Βλ. τις δύο δηλώσεις στις οποίες είχε προβεί από το Wroclaw της Πολωνίας στις
16.9.2011, ο τότε Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός των Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος, σε www.evenizelos.gr
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Τράπεζας, ότι θα βαδίσουμε στο πλήρες πρόγραμμα κουρέματος του
δημόσιου χρέους27.
Αυτό συμβαίνει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 26.10.2011. Εκεί
αποφασίζεται28 το δεύτερο πρόγραμμα, κούρεμα του κατεχόμενου
από ιδιώτες χρέους κατά 50%, εθελοντικό, με την οικονομική στήριξη
των εταίρων. Ένας ένθερμος υποστηρικτής της απόφασης αυτής ήταν
ο τότε αρθρογράφος Γιάνης Βαρουφάκης, με άρθρο του, διθύραμβο,
περί του PSI29.
Γίνονται, όπως ξέρετε, τα επεισόδια της 28ης Οκτωβρίου 2011,
διατυπώνεται από τον κ. Γ. Παπανδρέου η πρόταση για δημοψήφισμα, μεσολαβούν οι Κάννες30, συγκροτείται η κυβέρνηση Παπαδήμου
και αρχίζει η διπλή διαπραγμάτευση. Διαπραγμάτευση με τους εταίρους για το δεύτερο πρόγραμμα και το δεύτερο μνημόνιο, πολύ
σκληρή, και διαπραγμάτευση με τον διεθνή ιδιωτικό τομέα για το
μέγεθος και τους όρους ενός γιγαντιαίου κουρέματος του χρέους που
κατέχουν οι ιδιώτες. Οι όροι αυτοί οριστικοποιούνται στο Eurogroup
της 21ης Φεβρουαρίου 201231.
27

Βλ. τις δηλώσεις στις οποίες είχε προβεί στις 24 και 25.9.2011, στην Ουάσιγκτον, ο τότε
Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός των Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος, για
τις συναντήσεις του στο πλαίσιο της φθινοπωρινής συνόδου του ΔΝΤ, σε:
www.evenizelos.gr
28
Βλ. Euro Summit Statement, Brussels, 26 October 2011.
29
Βλ. Γιάνης Βαρουφάκης, «Ποιος φοβάται το κούρεμα», Protagon, 25.10.2011
30
Από τις σχετικές δημοσιογραφικές «περιγραφές» ή «αναμνήσεις» συμμετεχόντων έγκυρη και ακριβής είναι η παρουσίαση της Δήμητρας Κρουστάλη στο Βήμα on line,
17.5.2014. Με δήλωσή του στις 04.45 το πρωί της 3.11.2011, μόλις επέστρεψε από τις
Κάννες, ο τότε Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός των Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος, προέβη στη δήλωση ότι «Η θέση της Ελλάδας μέσα στο ευρώ είναι μια
ιστορική κατάκτηση της χώρας που δεν μπορεί να τεθεί σε αμφισβήτηση. Το κεκτημένο
αυτό του ελληνικού λαού δεν μπορεί να εξαρτηθεί από την διεξαγωγή δημοψηφίσματος»,
βλ. τώρα www.evenizelos.gr
Με τη θέση αυτή του Ευάγγελου Βενιζέλου συμφώνησε ρητά ο τότε Πρωθυπουργός Γ.Α.
Παπανδρέου στο Υπουργικό Συμβούλιο που διεξήχθη το μεσημέρι της ίδιας ημέρας: «Βέβαια, δεν θα μπορούσαμε εμείς ποτέ να βάλουμε ως θέμα το είπε και ο Βαγγέλης Βενιζέλος νωρίτερα– το θέμα της θέσης μας στο ευρώ». (Βλ. τώρα http://archive.papandreou.
gr/papandreou/content/Document.aspx?d=6&rd=7739474&f=1721&rf=1853366823&m=
13520& rm=20569421&I=2). Την ίδια ακριβώς δήλωση που έκανε στις 3.11.2011 είχε
κάνει ο Ευ. Βενιζέλος και στις 20.9.2011 (βλ. τώρα www.evenizzelos.gr).
31
Βλ. Eurogroup Statement, 21.2.2012 και Eurogroup Statement on Greece 27.11.2012.
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VII. Η διπλή παρέμβαση του 2012 στο χρέος:
PSI και OSI
Στο Eurogroup αυτό έχουμε την σχηματοποίηση μιας διπλής παρέμβασης. Η πρώτη παρέμβαση είναι το ονομαστικό κούρεμα του χρέους που κατέχεται από τον διεθνή ιδιωτικό τομέα, PSI. Η δεύτερη
παρέμβαση είναι το έμμεσο κούρεμα σε όρους παρούσης αξίας μέσω
του συντριπτικά ευνοϊκότερου πλαισίου δανεισμού που αποκτά η
χώρα, από τον επίσημο τομέα, τον δημόσιο τομέα, δηλαδή από τους
θεσμούς και τις άλλες χώρες. Αυτό είναι το OSI (Official Sector
Involvement).

VIII. Το σχήμα του PSI σύμφωνα με την απόφαση
του Eurogroup της 21.2.2012
Το σχήμα, λοιπόν, το οποίο διαμορφώνεται στο Eurogroup με την
εθελοντική συμφωνία του ιδιωτικού τομέα και αφού εμείς δεσμευόμασταν να εντάξουμε στη νομοθεσία μας, αναδρομικά32, τις ρήτρες
συλλογικής δράσης, τα CACs, ώστε για κάθε ομόλογο να συγκροτείται συνέλευση των πιστωτών και εφόσον αυτή έχει απαρτία, με πλειοψηφία 2/3, να αποφασίζει την αποδοχή του εθελοντικού κουρέματος και να δεσμεύει τη μειοψηφία, ως εξής: Αποδεχόμαστε τον όρο
ότι η παρέμβαση θα θεωρηθεί επιτυχής εάν έχουμε συμμετοχή ιδιωτών τουλάχιστον 95%.
Απευθύνουμε πρόσκληση, με βάση τις διατάξεις του σχετικού νόμου33, προς τους κατόχους ομολόγων ύψους 205,5 δισ. ευρώ και τελικά συμμετέχουν κάτοχοι ομολόγων 198 δισ. ευρώ, δηλαδή έχουμε
συμμετοχή που υπερβαίνει το 95%, υπέρ επιτυχή συμμετοχή.
Έχουμε κούρεμα κατά 53,5% της ονομαστικής αξίας των ομολόγων, δηλαδή 105,9 δισ. ευρώ, 106 δισ. ευρώ.

32

Άρθρο πρώτο, παράγραφος 4 ν.4050/2012 (ΦΕΚ A΄, 36/23.2.2012) «Κανόνες τροποποιήσεως τίτλων, εκδόσεως ή εγγυήσεως του Ελληνικού Δημοσίου με συμφωνία των Ομολογιούχων», βλ. και την αιτιολογική έκθεση που συνόδευε το αντίστοιχο νομοσχέδιο.
33
Άρθρο πρώτο, παράγραφο 2 και 3 ν.4050/2012, ό.π. (υποσ.32). Στο διαδικτυακό τόπο
του ΟΔΔΗΧ είναι διαθέσιμο όλο το σχετικό υλικό.
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Στο έγγραφο υπ’ αριθμόν 4 του φακέλου, βλέπετε την εισηγητική
έκθεση του προϋπολογισμού του 2013 που υπογράφει ο κ. Στουρνάρας, στον οποίο αποτυπώνεται η τεχνική του PSI34.
Για κάθε 100 ευρώ ομολόγου, δίνουμε ισοδύναμο ρευστού 15%,
δηλαδή το λεγόμενο sweetener, συνολικού ύψους 29,7 ευρώ με εξόφληση αντίστοιχου τμήματος του υφιστάμενου χρέους και εκδίδουμε
νέα ομόλογα, post PSI ομόλογα, ίσα με το 31,5% του υπολειπόμενου
ονομαστικού χρέους ύψους 62,3 δισ.
Άρα, έχουμε μείωση της ονομαστικής αξίας του χρέους κατά 106
δισ., καταβάλλουμε δεδουλευμένους τόκους 4,8 δισ. και όλα αυτά
μπορείτε να τα δείτε, όπως σας είπα στην Εισηγητική Έκθεση του
Προϋπολογισμού του 2013.
Για να γίνουν όλα αυτά, αλλά και για να καλυφθούν οι χρηματοδοτικές ανάγκες του δημόσιου, εκταμιεύεται δόση από το EFSF, εφάπαξ, ύψους 75 δισ. ευρώ, η μεγαλύτερη δόση που έχει δοθεί ποτέ στη
χώρα.

IX. Κρυφό πρόσθετο ονομαστικό κούρεμα
Όμως υπάρχει κρυφό πρόσθετο ονομαστικό κούρεμα, το οποίο κυμαίνεται από 31 έως 48 δισ. ευρώ, δηλαδή από 15% έως 24% του ΑΕΠ
Αυτό προκύπτει από τα εξής:
Πρώτον, από την απόφαση του Eurogroup για επιστροφή των
κερδών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Ευρωσυστήματος από τα χαρτοφυλάκια SMP και ANFA ύψους 12 δισ.35
Δεύτερον, από την προοπτική ανάκτησης από το χαρτοφυλάκιο
που αποκτά το δημόσιο σε μετοχές τραπεζών, λόγω ανακεφαλαιοποίησης, τουλάχιστον 16 δισ.36
34

Στο παράρτημα εγγράφων περιλαμβάνεται ως έγγραφο 4, το σχετικό σημείο (σελ. 127128) της εισηγητικής έκθεσης του προϋπολογισμού έτος 2013 που αποτυπώνει τα αριθμητικά δεδομένα του PSI.
35
Βλ. πιο αναλυτικά Ευ. Βενιζέλος, σχόλιο 11.9.2016, σε: www.evenizelos.gr και παρακάτω, υποσ. 54.
36
Στο παράρτημα εγγράφων περιλαμβάνεται ως έγγραφο 2 η απάντηση του Υπουργού
Οικονομικών Ευ. Τσακαλώτου στην υπ’ αριθμ. 641-35/29.10.2015 Ερώτηση και Αίτηση
κατάθεσης εγγράφων που υπέβαλα στη Βουλή των Ελλήνων. Στην απάντηση επισυνά-
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Θα δείτε στο υπ’ αριθμ. 2 έγγραφο του φακέλου την απάντηση
του κ. Τσακαλώτου για το ποια ήταν η χρηματιστηριακή αξία του
χαρτοφυλακίου του δημόσιου στο τέλος της άνοιξης του 2014, ήταν
20 δισ. ευρώ, άρα είχαμε υπερβεί κατά πολύ τα 16 δισ., είχαμε φτάσει
το Μάρτιο του 2014, πριν τις ευρωεκλογές, σε αξία 25 δισ. ευρώ37.
Επίσης, υπήρξαν τα αδιάθετα κεφάλαια, 11 δισ. του ΤΧΣ, που
δεν χρησιμοποιήθηκαν για τις τράπεζες και που επεστράφησαν από
τον κ. Βαρουφάκη το Φεβρουάριο του 2015. Ανάλογα με το ποια θα
ήταν η απόδοση του χαρτοφυλακίου του δημόσιου σε τραπεζικές μετοχές, πηγαίνουμε από 31 έως 48 δισ. ευρώ.

X. Το σχήμα του OSI
Υπάρχει, όμως, και η δεύτερη παρέμβαση, η εξίσου μεγάλη, εάν όχι
μεγαλύτερη, το κούρεμα σε όρους παρούσης αξίας στο κατεχόμενο
από τον επίσημο τομέα ελληνικό χρέος, το OSI (Official Sector
Involvement).
Όπως έχει πει κατ’ επανάληψη ο κ. Regling και όπως αποτυπώνεται στα έγγραφα 5 και 6, που έχετε στο φάκελό σας38, που είναι οι
ετήσιες εκθέσεις, τα annual report, του ESM για το 2014 και 2015,
αυτό το OSI, δηλαδή, το κούρεμα λόγω ευνοϊκών όρων δανεισμού,
ανέρχεται σε 49% του ΑΕΠ το 2013, ενώ τώρα έχει ανέβει στο 51%
του ΑΕΠ του 2013, δηλαδή είναι περίπου 100 δισ. ευρώ.
Αυτό συμβαίνει, γιατί έχουμε:

πτονται έγγραφα της ΤτΕ και του ΤΧΣ. Η απάντηση αφορά την επίπτωση του PSI στις
Ελληνικές Τράπεζες, το κόστος ανακεφαλαιοποίησης (των συστημικών) και εκκαθάρισης
(των μη συστημικών) Τραπεζών και τη διακύμανση του Χαρτοφυλακίου μετοχών Ελληνικών συστημικών Τραπεζών που κατέχει το ΤΧΣ. Η αποτίμηση του Χαρτοφυλακίου στις
31.5.2014 ήταν 20,9 δισ. ευρώ.
37
Βλ. ό.π. (υποσ. 36).
38
Στο παράρτημα εγγράφων, περιλαμβάνεται ως έγγραφο 6 το Annual Report του ESM
έτους 2014, σελ. 28-30 και ως έγγραφο 7 το Annual Report του ESM, έτους 2015, σελ. 3035 όπου και καταγράφεται το μέγεθος της συμμετοχής του επίσημου τομέα (OSI) στη
δραστική μείωση του ελληνικού δημοσίου χρέους σε παρούσα αξία.
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Α. Ευνοϊκότερους όρους δανεισμού του αρχικού δανείου 52,8
δισ., του Greek Loan Facility, με μείωση επιτοκίου κατά 1% και επέκταση της διάρκειας από 15 σε 30 χρόνια.
Β. Βελτίωση των όρων δανεισμού των 131 δισ. ευρώ του EFSF,
που περιλαμβάνει περίοδο χάριτος 10 ετών, χωρίς καταβολή τόκων
και επέκταση της διάρκειας από 17,5 σε 32,5 έτη, δηλαδή επιμήκυνση
κατά 15 έτη.
Σύμφωνα με τις απαντήσεις που μου έχει δώσει ο κ. Τσακαλώτος
και είναι το υπ’ αριθμ. 1 έγγραφο του φακέλου, (απάντηση του κ.
Τσακαλώτου σε σχετική ερώτησή μου)39 και όπως ξέρετε, το μέσο
επιτόκιο του ελληνικού δημοσίου χρέους το 2015 είναι 1,8%. Το 2011
ήταν 4,5%, πριν το PSI και πριν το OSI. Το μέσο επίπεδο ετήσιων τόκων, ξέρετε πόσο χαμηλό είναι. Φέτος, 5,5 δισ., το αποτυπώνει ο
Προϋπολογισμός του 201740.
Η μέση διάρκεια φθάνει τα 16,5 έτη, δεν υπάρχει, δε, κανένα έτος,
μετά το 2015 που είχαμε μία εκτίναξη, ένα peak, στο οποίο να υπάρχει χρεολύσιο άνω των 10 δισεκατομμυρίων, δηλαδή άνω του 5% του
σημερινού ΑΕΠ. Υπέρβαση του ορίου των 10 δισεκατομμυρίων, έχουμε μόνο δύο χρονιές, εάν δε γίνει παρέμβαση, μόνο το 2019 με
13,9 και το 2037 με 13,2, όλες τις άλλες χρονιές μέχρι το 2059, το όριο χρεολυσίου είναι μέχρι 10 δισ.
Προσέξτε, το όριο των τόκων είναι τόσο χαμηλό, που οι ετήσιες,
μικτές χρηματοδοτικές ανάγκες για το μεσομακροπρόθεσμο χρέος

39

Στο παράρτημα εγγράφων, περιλαμβάνεται ως έγγραφο 1 η απάντηση του Υπουργού
Οικονομικών Ευ. Τσακαλώτου στην υπ’ αριθμ. 401 – 26/20.10.2015 Ερώτηση και Αίτηση
κατάθεσης εγγράφων που υπέβαλα στη Βουλή των Ελλήνων όπου καταγράφεται η ριζική
αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους που επιτεύχθηκε το 2012, περιλαμβάνονται οι πίνακες των χρεολυσίων μέχρι το 2060 πριν από οποιαδήποτε πρόσθετη παραμετρική αλλαγή
σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχουν αναλύσει από το 2012 οι Ευρωπαίοι εταίροι και η
εκτίμηση του υπουργού Οικονομικών για τα ποσά που πρέπει να καταβληθούν ως τόκοι
μέχρι το 2060 πριν οποιαδήποτε πρόσθετη εξομάλυνση.
40
Στο παράρτημα εγγράφων, περιλαμβάνεται ως έγγραφο 5, το σχετικό σημείο (σελ. 131)
της Εισηγητικής Έκθεσης του Προϋπολογισμού έτους 2017 που κατέθετε στη Βουλή των
Ελλήνων το Νοέμβριο του 2016 ο Υπουργός Οικονομικών Ευ. Τσακαλώτος, όπου και
καταγράφεται η εντυπωσιακή μείωση του ύψους των οφειλόμενων τόκων λόγω του
PSI/OSI του 2012.
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δεν υπερβαίνουν το 12% του ΑΕΠ, ανεβαίνουμε από 10% στο 15% ή
στο 20% επειδή προστίθεται το βραχυπρόθεσμο, που είναι τα έντοκα
γραμμάτια του δημοσίου. Αυτό, ούτως ή άλλως ανακυκλώνεται κάθε
χρόνο. Πρέπει να γίνει σαφής διαχωρισμός του μεσομακροπρόθεσμου χρέους, από το βραχυπρόθεσμο μέχρι ενός έτους. Άρα, βλέπετε
στους πίνακες που έχω στις διαφάνειες41 ότι έχουμε ένα από τα μικρότερα μέσα επιτόκια, είμαστε μαζί με τη Γερμανία στα επιτόκια και
πληρώνουμε λιγότερους τόκους από την Ιταλία και την Πορτογαλία.
Αυτό δείχνει το πραγματικό μέγεθος του χρέους. Δείχνει, πόσο μικρό
είναι το χρέος σε παρούσα αξία.

XI. Το ελληνικό δημόσιο χρέος σε παρούσα αξία
και η ανάγκη για ορθή απεικόνιση του χρέους
Πόσο μικρό είναι το χρέος σε παρούσα αξία; Υπάρχουν άνθρωποι
της αγοράς, όπως ο Paul Κazarian42 που λέει ότι είναι 60% του ΑΕΠ,
αλλά οι πλέον συντηρητικοί Γερμανοί επιστήμονες, οι οποίοι ασχολήθηκαν προσφάτως με το ζήτημα αυτό και έχουν δημοσιεύσει στο
Brookings Institution σχετική ανάλυση43, μας λένε ότι είναι σίγουρα
κάτω από 100%. Θα σας δώσω τη σχετική μελέτη. Ξέρετε τι σημαίνει
αυτό; Σημαίνει ότι μόνο η Ελλάδα έχει την ιδιορρυθμία, η διαφορά
μεταξύ ονομαστικής και παρούσας αξίας, να είναι άνω από 80% του
ΑΕΠ. Σε όλες τις άλλες χώρες της ευρωζώνης η διαφορά μεταξύ ονομαστικής και παρούσας αξίας, είναι 1%-5% του ΑΕΠ.
Άρα, το μεγάλο θέμα για την Ελλάδα είναι η ορθή απεικόνιση του
χρέους. Εάν απεικονίζουμε το χρέος μας σε ονομαστική αξία, όπως
κάνουν όλες οι χώρες δεν αναδεικνύουμε την εξαιρετική ιδιορρυθμία
που έχουμε, επειδή έχουμε τους ευνοϊκούς όρους δανεισμού σε ένα
χρέος που κατέχεται κατά 85% από επίσημους φορείς. Από το χρέος

41

Βλ. Παράρτημα Πινάκων και Διαγραμμάτων.
Βλ. Χαρακτηριστικά P. Kazarian, ‘Greece’s government accounting “The biggest lie in
the century”’, The Accountant, 21.12.2016.
43
Βλ. J. Schumacher – B. Weber di Mauro, ‘Diagnosing Greek debt sustainability: Why
is it so hard?’ Brookings papers on Economic Activity, BPEA conference, Draft September
10-11, 2015.
42
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μας, το οποίο είναι 320 δισ., το 10% είναι εμπορεύσιμο και επηρεάζεται από την αγορά, λιγότερο από 35 δισ. Αυτό σημαίνει ότι δεν κινδυνεύουμε από εκβιασμούς και πιέσεις της αγοράς.
Η ορθή απεικόνιση είναι το μυστικό. Έχουμε κάνει ένα μεγάλο
βήμα, διότι τώρα πλέον οι νέες γενιές μελετών βιωσιμότητας του
χρέους (DSA) και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, δεν βασίζονται στην καμπύλη της ονομαστικής τιμής, η οποία εκτροχιάστηκε
μετά τον Ιούνιο του 2015. Τα βλέπετε στις διαφάνειες, βλέπετε τις
καμπύλες της τελευταίας μελέτης βιωσιμότητας του χρέους του
ΔΝΤ, του Μαΐου του 201644. Τώρα εισάγουν το κριτήριο των ετήσιων
μικτών χρηματοδοτικών αναγκών, το οποίο λέει ότι πρέπει να είναι
μέχρι το 2030 ως 15% και μετά έως 20%, συμπεριλαμβανομένων και
των εντόκων. Εάν δείτε στη διαφάνεια που σας έχω μέσα στο φάκελο45, με βάση τις καμπύλες που σας έδωσε ο κ. Χουλιαράκης, θα δείτε
ότι ακόμη και εάν δεν γίνει καμία παρέμβαση –που αναμένουμε παρέμβαση– είναι ελάχιστες οι χρονιές και ελάχιστες οι υπερβάσεις των
ορίων αυτών. Δείτε τις διαφάνειες, θα δείτε ότι οι χρονιές στις οποίες
έχουμε υπέρβαση των ορίων αυτών, που σημειώνονται με κόκκινο,
είναι ελάχιστες. Αυτό που θέλουμε από τους εταίρους για να είμαστε
εντός των ορίων είναι πάρα πολύ μικρό.
Πάρτε στη διαφάνεια που είναι στη σελίδα 846, που σας έχω μοιράσει. Θα δείτε ότι όλα είναι πράσινα και βλέπετε που πρέπει να γίνει παρέμβαση, κυρίως από το 2042 και μετά, μικρές παρεμβάσεις
προκειμένου να είμαστε στο όριο του 20%, το οποίο είναι επίσης εν
μέρη τεχνητό, διότι, όπως σας είπα, δεν περιλαμβάνει μόνο το μεσομακροπρόθεσμο χρέος.

44

Στο παράρτημα εγγράφων περιλαμβάνεται ως έγγραφο 8, η IMF, ‘Greece – Preliminary
Debt Sustainability Analysis’, May 2016, σελ. 5-19.
45
Βλ. Παράρτημα Πινάκων και Διαγραμμάτων.
46
Βλ. Παράρτημα Πινάκων και Διαγραμμάτων.
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XII. Το PSI plus – Η επαναγορά ομολόγων
του Νοεμβρίου 2012 (DBB)
Τώρα, να προσθέσω ότι, στο ονομαστικό κούρεμα του 2012, του Φεβρουαρίου, που είχαμε φτάσει στα 106 δισ., τον Νοέμβριο, προστίθεται ένα κούρεμα άλλων 20 δισ., μέσω της επαναγοράς χρέους. Είναι
το PSI plus, το debt buy-back (DBB). Πήραμε δάνειο 11,5 δισ. και
αγοράσαμε χρέος 31,5 δισ. Κερδίσαμε 20 δισ. Άρα, το συνολικό ονομαστικό κούρεμα, είναι 137 δισ. Εξαιρούμε τώρα το κόστος. Δηλαδή,
τα 11,5 που δανειστήκαμε για να κάνουμε το debt buy-back και έτσι
πάμε στα 126. Αφαιρούνται και άλλα 20, που είναι το ενδοκυβερνητικό χρέος. Δηλαδή, αφαιρούμε το «δήθεν» κούρεμα των ασφαλιστικών ταμείων και των άλλων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης το οποίο είναι ενδοκυβερνητικό, δηλαδή είναι μια λογιστική μεταφορά
από τα ταμεία και τους άλλους φορείς που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, στο Γενικό Λογιστήριο, που είναι Κεντρική Κυβέρνηση και
το ισοδύναμο ρευστού που δώσαμε στα ταμεία και τους άλλους φορείς Γενικής Κυβέρνησης, το οποίο είναι πάλι ενδοκυβερνητική συναλλαγή, άρα, αφαιρούμε τα 20 δισ. της ενδοκυβερνητικής συναλλαγής. Από τα οποία 13,4 αφορούν τα ασφαλιστικά ταμεία και 7 δισ.
αφορούν λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.
Σπεύδω να πω, θα το συζητήσουμε, ότι δεν αφαιρούμε βεβαίως το
κόστος ανακεφαλαιοποίησης των Τραπεζών, διότι το κόστος αυτό
δεν προέρχεται πρωτίστως από το PSI, θα πούμε λεπτομέρειες στη
συζήτηση και έναντι του κόστους για το PSI, είχαμε το χαρτοφυλάκιο
του δημοσίου το οποίο είχε φτάσει 25 δισ., αλλά εξανεμίστηκε και
τώρα δυστυχώς αξίζει μισό δισ., μετά τις πολιτικές εξελίξεις των τελευταίων δυο ετών. Άρα, έχουμε μια τεράστια απώλεια του δημοσίου
από την άποψη αυτή47.
Λοιπόν, σταματώ στο σημείο αυτό και επιφυλάσσομαι για τη συζήτηση, να εξηγήσω, απαντώντας σε αυτονόητες ερωτήσεις, τα ειδικότερα θέματα, τι έγινε με τις Τράπεζες, τι έγινε με τα Ασφαλιστικά
Ταμεία και τι έγινε με τους ιδιώτες ομολογιούχους.
47

Βλ. παρακάτω υποσ. 50 και παράρτημα Πινάκων και Διαγραμμάτων.
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Β. Ειδικότερα θέματα και συνήθη ερωτήματα
για την επέμβαση του 2012 στο δημόσιο χρέος∗
Έχω κάνει μια κωδικοποίηση των ερωτήσεων για να διευκολυνθώ
στην κωδικοποίηση και στην επιτάχυνση των απαντήσεων.

Ι. Πρώτη ενότητα: Ποιο είναι, πράγματι, το καθαρό
όφελος από το PSI και το PSI plus
Όταν λέμε PSI plus, εννοούμε το «Debt buy-back», την επαναγορά
ομολόγων του Νοεμβρίου του 2012. Το ονομαστικό μικτό όφελος
είναι 137,5 δισ. ευρώ. Από αυτά τα 137,5 δισ. ευρώ, αφαιρούμε:
– τα 11,5 δισ. ευρώ που δανείστηκε το κράτος για να κάνει την επαναγορά ομολόγων
– και το ενδοκυβερνητικό χρέος. Δηλαδή αφαιρούμε 20 δισ. ευρώ
που ήταν το «κούρεμα» των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, περιλαμβανομένων των Ασφαλιστικών Ταμείων, διότι αυτό είναι λογιστική εγγραφή/διαγραφή μεταξύ Γενικής και Κεντρικής Κυβέρνησης (γιατί υπολογίζουμε το χρέος Γενικής Κυβέρνησης, αλλά σε κάποια θέματα το χρέος Κεντρικής Κυβέρνησης). Αφαιρούμε και τους δεδουλευμένους τόκους που κατεβλήθησαν και το ισοδύναμο ρευστού που δόθηκε στους φορείς της
Γενικής Κυβέρνησης.
Αφαιρώντας αυτά, μένουν τα 106 δισ. ευρώ, ως ονομαστικό καθαρό όφελος.
Ερώτημα: Πρέπει να συγχέουμε το καθαρό όφελος του PSI με το
τελικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα του 2012; Όχι βεβαίως48. Γιατί εάν
δούμε το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του 2012, πρέπει να δούμε και
∗

Δευτερολογία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή για το δημόσιο χρέος, 20.12.2016.
Είναι διαφορετικό ζήτημα το καθαρό δημοσιονομικό όφελος από το PSI (μείωση της
ονομαστικής τιμής του χρέους σε απόλυτους αριθμούς) και διαφορετικό ζήτημα το καθαρό δημοσιονομικό αποτέλεσμα του οικονομικού έτους 31.12.2012 στη διάρκεια του οποίου (το Μάρτιο – Απρίλιο) συντελέστηκε το PSI καθώς στη διάρκεια του ιδίου έτους παρήχθησαν πρόσθετα ελλείμματα και άλλες επιβαρύνσεις του δημοσίου χρέους μετά την
αναδιάρθρωσή του.

48
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το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του 2013, του 2014 και ούτω καθεξής.
Πρέπει να αφαιρούμε τα συνεχιζόμενα ελλείμματα, όλων των επόμενων ετών και τις λοιπές υποχρεώσεις του δημοσίου όλων των επόμενων ετών. Διότι, η χώρα εξακολουθεί να έχει δημοσιονομικό έλλειμμα, η χώρα παράγει χρέος και, φυσικά, αυτό επιβαρύνει τους προϋπολογισμούς, άρα επιβαρύνει και τη συνολική εικόνα του δημόσιου
χρέους. Όταν έχεις ύφεση και έχεις και έλλειμμα, βεβαίως διογκώνεις
το χρέος παρά το «κούρεμα» που έχει μεσολαβήσει.

II. Η σχέση PSI και ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών
Ποιο είναι το μεγάλο κονδύλιο που μένει υπό συζήτηση; Τα 40
δισ. που δόθηκαν για την ανακεφαλαιοποίηση και την εκκαθάριση.
Για την ακρίβεια 26 για την ανακεφαλαιοποίηση των συστημικών
τραπεζών και 14 για την εκκαθάριση των μη συστημικών. Αυτά οφείλονται στο PSI; Πρέπει να αφαιρεθούν από το PSI49;
Με βάση τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος η επιρροή των
κακών χαρτοφυλακίων των τραπεζών, των κόκκινων δανείων, των μη
εξυπηρετούμενων δανείων –των NPLs– αλλά κυρίως η κακή επιρροή
της μη εξυπηρετούμενης έκθεσης, δηλαδή των εν δυνάμει κόκκινων
δανείων, είναι στην ανακεφαλαιοποίηση πολύ μεγαλύτερη, από ό,τι η
επιρροή του PSI.
Για την ακρίβεια –αν θέλω να μιλήσω σχηματικά– 60% είναι η επιρροή των μη εξυπηρετούμενων δανείων και 40% η επιρροή του PSI.
Άρα, θα είχαμε ανάγκη να δανειστούμε λεφτά και να ανακεφαλαιοποιήσουμε τις τράπεζες, ούτως ή άλλως, διότι ήταν και είναι τεράστιο
το πρόβλημα των κόκκινων δανείων και της δυναμικής των κόκκινων
δανείων.
49

Βλ. σχετικά Τράπεζα της Ελλάδας, «Έκθεση για την ανακεφαλαιοποίηση και Αναδιάταξη του Ελληνικού Τραπεζικού Τομέα», Δεκέμβριος 2011 και Τράπεζα της Ελλάδας, Δελτίο Τύπου 10.4.2013, Ομιλία του Διοικητή της ΤτΕ κ. Γιώργου Προβόπουλου στη Διαρκή
Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής. Σημειώνω την περίπτωση της Emboriki
Bank η οποία είναι ενδεικτική της απόκλισης μεταξύ κεφαλαιακών αναγκών και ζημιών
από το PSI. Η Emboriki Bank είχε 560 εκατ. ζημίες από το PSI, αλλά ο μέτοχός της
(Credit Agricole) στο διάστημα 2009-2013 ενίσχυσε κεφαλαιακά την Emboriki Bank με
6,7 δισ. για να καλύψει τις ζημίες από τα κόκκινα δάνεια.
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Για να έχετε, δηλαδή, μια εικόνα σε σχέση με τα θέματα αυτά, σας
λέω, ότι το κούρεμα που κάναμε στις τράπεζες όλες ήταν 26,5 δισ.,
όμως η επιρροή στις κεφαλαιακές τους ανάγκες από τα κακά δάνεια,
μόνο στις τέσσερις συστημικές είναι 31,4 δισ. Η επιρροή από τα κακά
δάνεια των υπό εκκαθάριση είναι 15,5 δισ.
Άρα, αντιλαμβάνεστε, ότι τα 40 δισ. δεν δόθηκαν λόγω PSI, δόθηκαν κατά ένα τμήμα λόγω PSI, κατά ένα τμήμα λόγω κακών δανείων – κακών χαρτοφυλακίων. Ας πούμε –όπως σας είπα– 60 λόγω
κακών δανείων και 40 λόγω PSI. Αυτό το 40% του ποσού που δόθηκε,
είναι όλο ανακτήσιμο, σύμφωνα με τη μελέτη βιωσιμότητας του 2012.
Δηλαδή, όπως φαίνεται από τις λογιστικές καταστάσεις του ΤΧΣ,
αλλά και από την απάντηση στην ερώτησή μου, που έδωσε ο κ. Τσακαλώτος, και είναι στο φάκελό σας, το Μάιο 201450 –μετά δηλαδή τις
Ευρωεκλογές και την επίπτωση των Ευρωεκλογών του 2014– το χαρτοφυλάκιο του δημοσίου ήταν 20 δισ. Είχαμε 20 δισεκατομμύρια, τα
οποία, δυστυχώς, χάθηκαν λόγω των χειρισμών του 2015 και του 2016.
Το χαρτοφυλάκιο του δημόσιου είναι τώρα 500 εκατ., έχουν χαθεί
το λιγότερο 19 δισ. μόνο από αυτό, περιουσία του δημόσιου – χαρτοφυλάκιο του δημόσιου. Άρα, στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, βεβαίως, επηρέασε και το PSI, αλλά αυτό που έβαλε το κράτος
λόγω PSI, θα το έπαιρνε πίσω στο ακέραιο, ενώ φυσικά έπρεπε να
δανειστεί λόγω προηγούμενων κακών δανείων. Αυτή είναι η κατάσταση στις τράπεζες. Υπό την έννοια αυτή δεν μπορεί να αφαιρεθούν
το 40 δισ. από το όφελος του PSI, γιατί στην περίπτωση αυτή, σύμφωνα με τη μελέτη που διέπει το PSI έπρεπε, να προστεθεί η προοπτική ανάκτησης.
Αυτό που κάνετε είναι να διαβάζετε τη σελίδα 107, του βιβλίου
που έχει εκδώσει η Τράπεζα της Ελλάδος «Για το χρονικό της μεγά-

50

Στο παράρτημα εγγράφων, περιλαμβάνεται ως έγγραφο 2 η απάντηση του Υπουργού
Οικονομικών Ευ. Τσακαλώτου στην υπ’ αριθμ. 641-35/29.10.2015 Ερώτηση και Αίτηση
κατάθεσης εγγράφων που επέβαλα στη Βουλή των Ελλήνων με συνημμένα έγγραφα της
ΤτΕ και του ΤΧΣ για την ανακεφαλαιοποίηση των Ελληνικών Τραπεζών και την εξέλιξη
του Χαρτοφυλακίου Τραπεζικών μετοχών του Δημοσίου (μέσω του ΤΧΣ).
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λης κρίσης»51, όπου γίνεται μια σύγχυση. Νομίζετε, ότι αυτό αφορά
το καθαρό όφελος του PSI, ενώ αφορά το καθαρό δημοσιονομικό
αποτέλεσμα 31 Δεκεμβρίου 2012. Υπό την έννοια αυτή, μπορούμε να
δούμε και το καθαρό δημοσιονομικό αποτέλεσμα 31 Δεκεμβρίου
2013, 31 Δεκεμβρίου 2016 κ.ο.κ., δεν έχει αυτό σχέση με το PSI.
Η χώρα παίρνει πάνω της χρέος, λόγω της καχεξίας της, λόγω της
κρίσης και λόγω των πολιτικών επιλογών που έχουν γίνει από τον
ελληνικό λαό και των χειρισμών της Κυβέρνησης. Αυτό είναι το πρώτο –κατά τη γνώμη μου– και σημαντικότερο ζήτημα για να συνεννοηθούμε.
Υπήρξε «πολιτικό κόστος» της χώρας για το PSI;
Λένε διάφοροι συνάδελφοί βουλευτές: Πληρώσαμε πολιτικό κόστος για το PSI, δηλαδή το αγγλικό δίκαιο; Μα το αγγλικό δίκαιο
ήταν καλύτερο από το ελληνικό και είναι καλύτερο από το ελληνικό,
πιο προστατευτικό του δημόσιου, διότι το αγγλικό δίκαιο προβλέπει
τα CACs, που εμείς δεν τα είχαμε και τρέχαμε να τα βάλουμε αναδρομικά την τελευταία στιγμή. Δηλαδή, με το αγγλικό δίκαιο μπορούσες και μπορείς, να κάνεις κούρεμα, ενώ με το ελληνικό δεν μπορούσες γιατί δεν είχες ρήτρες συλλογικής δράσης52.
Επιπλέον, ξέρετε πόσα είναι αυτή τη στιγμή τα ομόλογα που έχουν ιδιώτες, τα Post PSI ομόλογα τα οποία διέπονται από το αγγλικό δίκαιο;
Πόσα λέτε ότι είναι; Για να έχετε μια αίσθηση, είναι λοιπόν 30 δισ.
επί συνολικού χρέους 325 δισ., αυτά τα περιβόητα ομόλογα, post PSI
που διέπονται από το αγγλικό δίκαιο, από τα οποία είναι τώρα
πραγματικά εμπορεύσιμο τα 19,3 δισ. Κουρευτήκανε 198 δισεκατομμύρια ομολόγων, τελικά, μέσω των ρητρών συλλογικής δράσης.
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Βλ. υποσ. 48 και την έκδοση της ΤτΕ, το «Χρονικό της Μεγάλης Κρίσης – Η Τράπεζα
της Ελλάδος 2008-2013». Στην παρούσα εισήγηση αποσαφηνίζονται οι «παρεξηγήσεις»,
οι σχετικές με το περιεχόμενο της σελ. 107 της παραπάνω έκδοσης που αναφέρεται στο
καθαρό δημοσιονομικό αποτέλεσμα της 31.12.2012 και όχι στο καθαρό δημοσιονομικό
αποτέλεσμα του PSI που διεξήχθη το Μάρτιο - Απρίλιο της ίδιας χρονιάς.
52
Βλ. Παραπάνω υποσ. 18 και 32.
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ΙΙΙ. Μπορούσαμε να κουρέψουμε τα ομόλογα
που κατείχε η ΕΚΤ;
Μήπως θα μπορούσαμε να κουρέψουμε τα ομόλογα της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας; Εάν κουρεύαμε τα ομόλογα ελληνικού δημοσίου που είχε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δεν θα μπαίναμε ποτέ
ξανά στα προγράμματα τύπου QE, που είναι η μεγάλη μας ελπίδα
τώρα. Διότι αυτά τα ομόλογα τα είχε πάρει η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα μέσω προγραμμάτων, που είναι ο προκάτοχος του QE. Το
SMP, το ANFA, το OMT είναι προγράμματα πριν το QE, που είναι
πρόγραμμα APP, δηλαδή πρόγραμμα αγοράς περιουσιακών στοιχείων53. Άρα έπρεπε οπωσδήποτε να εξαιρεθεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα και το Ευρωσύστημα.
Πήραμε όμως 12 δισ. επιστροφή κερδών, από το χαρτοφυλάκιο
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας54. Πότε τα χάσαμε αυτά; Τα
χάσαμε δυστυχώς με το τρίτο πρόγραμμα. Χάσαμε και την προοπτική και τώρα μας ξαναπουλάνε το ίδιο πακέτο.

IV. Ερώτημα: γιατί λησμονούμε στη συζήτηση το OSI;
Μιλάμε για το PSI, λέμε το καθαρό όφελος είναι 106 δισ. Το OSI; Το
OSI είναι 100 δισ., με βάση τις εκθέσεις του ESM55, μείον 100 δισ. σε
παρούσα αξία. Όλα αυτά που κάνει τώρα η Κυβέρνηση, βραχυπρόθεσμα μέτρα, προσδοκίες να επανέλθουν αυτά, να ξεπαγώσουν, είναι
OSI. Είναι επέμβαση σε καθαρή αξία, δεν υπάρχει στοιχείο ονομαστικού κουρέματος. Το ερώτημα λοιπόν είναι αν θα μπορούσαμε να έχουμε μόνο OSI το 2012 χωρίς PSI. Θα μπορούσαμε να πάμε σε κού53

Στο παράρτημα εγγράφων, περιλαμβάνεται ως έγγραφο 9, επεξηγηματικό σημείωμα
του ESM για τα λεγόμενα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το ελληνικό δημόσιο χρέος: ESM,
‘Short term debt relief for Greece’, Frequently Asked Questions, 6.12.2016. Βλ. και Β΄
Μέρος, Ε.
54
Η επιστροφή στην Ελλάδα των κερδών του Ευρωσυστήματος και των κρατών-μελών
της Ευρωζώνης από τα χαρτοφυλάκια των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου που υπάρχουν στο πλαίσιο των προγραμμάτων SMP και ANFA, προβλεπόταν στο δεύτερο πρόγραμμα, δεν περιλήφθηκε στο τρίτο πρόγραμμα και επανέρχεται με τα πρόσθετα «βραχυπρόθεσμα» μέτρα της 6.12.2016.
55
Βλ. παραπάνω υποσ. 38.
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ρεμα σε παρούσα αξία λόγω ευνοϊκών όρων δανεισμού, χωρίς να μεσολαβήσει κούρεμα του ιδιωτικού χρέους; Όχι. Διότι έπρεπε να υποκατασταθεί το χρέος το κατεχόμενο από ιδιώτες, με χρέος κατεχόμενο από τον EFSF, ώστε να μας κάνει τους ευνοϊκούς όρους και να
κερδίσουμε 100 δισ. κούρεμα σε παρούσα αξία.
Πώς υπολογίζεται η παρούσα αξία; Όπως την υπολογίζει το ESM,
που λέει σε επίσημες εκθέσεις του, ότι η επιρροή σε παρούσα αξία
είναι 50% του ΑΕΠ του 2013.
Προσέξτε! Όχι καθαρά παρούσα αξία, όχι net present value, διότι
η net present value είναι πάντα μηδέν. Είναι present value οf net
debt, αυτό δεν είναι ο υπολογισμός Kazarian, που αφορά την καθαρή
θέση της χώρας, τo net worth56. Είναι άλλο το ποια είναι η καθαρή
θέση, γιατί πρέπει να υπολογίζουμε περιουσιακά στοιχεία. Πρέπει να
υπολογίσουμε assets. Εγώ μιλάω τώρα σε καθαρά δημοσιονομικό και
χρηματοοικονομικό επίπεδο για την παρούσα αξία του χρέους, του
outstanding χρέους.

V. Ασήμαντα δυστυχώς τα βραχυπρόθεσμα μέτρα
για το χρέος της 6.12.2016
Αυτό που γίνεται με τα βραχυπρόθεσμα μέτρα, με συγχωρείτε θα το
πω, είναι κοροϊδία. Μας κοροϊδεύουν, διότι είναι βραχυπρόθεσμα
μέτρα μακροπροθέσμου αποδόσεως, το 2060. Τι βραχυπρόθεσμα
μέτρα είναι; Βραχυπρόθεσμο μέτρο θα ήταν να κατέβει το ποσό των
18 δισ. των συσσωρευμένων τόκων του 2022, λόγω της περιόδου χάριτος. Αυτό είναι το βραχυπρόθεσμο. Να ξαναμοιράσουμε στο χρόνο
αυτό το stock τόκων που μαζεύτηκε επειδή είχαμε 10 χρόνια περίοδο
χάριτος 2012-2022. Αρχίζουμε να πληρώνουμε τόκους, υπάρχει η
εκτίναξη τόκων σε μια χρονιά. Ξαναπέφτει. Αυτό πρέπει να διασπαρεί στο χρόνο. Αυτό πρέπει να γίνει ως πρώτο μέτρο. Αυτό είναι το
βραχυπρόθεσμο. Τώρα αυτοί μας πουλάνε τα παλιά, ξαναζεσταμένα.
Λένε επιμήκυνση. Μα την επιμήκυνση την είχαμε πάρει το 2012. Μας
δίνουν την, ούτως ή άλλως, αποφασισμένη συνέχεια της επιμήκυνσης
56

Βλ. υποσ. 42.
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ή μας λένε θα σας ξαναδώσουμε τα κέρδη από το SNP και ANFA
χαρτοφυλάκιο, που τα πήραν πίσω από την Κυβέρνηση τον Ιούνιο Ιούλιο του 2015, δηλαδή μας ξαναπουλάνε τα ίδια πράγματα. Από τη
μετατροπή των κυμαινομένων επιτοκίων σε σταθερά δεν προκύπτει
όφελος σε παρούσα αξία57.
Άρα, δεν βγαίνει ο κ. Regling, ο ESM, να πει «σας μειώσαμε το
χρέος σε παρούσα αξία, τον Δεκέμβριο του 2016, όπως σας το μειώσαμε το 2012», γιατί δεν το μειώσανε, διότι ο ESM δεν έχει εξουσιοδότηση να μειώσει το χρέος, έχει την εξουσιοδότηση να κάνει τακτικούς χρηματοοικονομικούς χειρισμούς χωρίς βλάβη του, αλλά όταν
δεν έχει βλάβη ο ESM, δεν έχει κέρδος η Ελλάδα. Για να σου μειωθεί
το χρέος, πρέπει να βλαφθεί ο πιστωτής, δεν υπάρχει zero sum game
σε αυτό.
Τι κάνουν, τι λένε; Ότι το 2060, θα έχουμε μείωση κατά 20% του
ΑΕΠ; Εννοούν ότι σε μια θεωρητική προβολή της ονομαστικής τιμής του χρέους, που κάνει το ΔΝΤ στη μελέτη του, θα επέλθει μια
βελτίωση.
Πώς θα επέλθει η βελτίωση αυτή;
Η βελτίωση αυτή θα επέλθει από το ότι σταθεροποιούνται τα επιτόκια σε ένα επίπεδο, αλλά όταν ψάχνουμε στην αγορά τα επιτόκια, θα είναι μεγαλύτερα από τα σταθεροποιημένα επιτόκια του EFSF
και του EMS. Άρα, εκεί είναι το όφελος. Δηλαδή, από την προσδοκία
να πάρουμε μεγαλύτερα επιτόκια από την αγορά58. Σας θυμίζω ότι,
όταν τόλμησε η κυβέρνηση να πει τον Σεπτέμβριο του 2014, ότι «θέλουμε να φύγει το ΔΝΤ», μας έλεγε τότε η αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ, ότι «είναι ντροπή, παίρνετε τόσο χαμηλά επιτόκια από το πρόγραμμα και θα πάτε να πάρετε υψηλότερα από την αγορά;»
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Βλ. ό.π. υποσ. 53.
Βλ. ό.π. υποσ. 53.
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VI. Πότε προσβάλλεται η κυριαρχία του κράτους;
Όταν έχει φτηνό δάνειο από εταίρους ή όταν έχει ακριβό
δάνειο από την αγορά;
Το δημόσιο χρέος δεν λέγεται τυχαία sovereign debt, κυρίαρχο χρέος59. Πήραμε πανάκριβο χρέος στην επανάσταση της ανεξαρτησίας
από την Αγγλία, δηλαδή, τα δάνεια της ανεξαρτησίας, όπου μας
κράτησαν το 60% της ονομαστικής τιμής και μας έδωσαν το 40%,
όμως, η πράξη του δανεισμού, ήταν μια πράξη κυριαρχίας, αλλά για
να σου δώσει η αγορά κυρίαρχο χρέος, πρέπει να ακολουθείς τους
όρους της, δηλαδή, αν δεν συμφωνούσε πολιτικά η Αγγλία ως μεγάλη δύναμη, δεν θα παίρναμε τα δάνεια της ανεξαρτησίας.
Τώρα, όταν πάει, για παράδειγμα, η Ευρωζώνη, να πάρει κεφάλαια από την αγορά, που έχει 20 τρισεκατομμύρια χρέους, οι αγορές
δεν έχουν άποψη για την Ευρωζώνη; Οι οίκοι αξιολόγησης τι είναι;
Γιατί κινείται η ECB με βάση τους ιδιωτικούς οίκους αξιολόγησης;
Γιατί η αγορά κυριαρχεί επί των κρατών.
Τώρα, λέει ο Piketty60 –και αξίζει να το έχουμε στο μυαλό μας αυτό– ότι «το δημόσιο χρέος δεν εξοφλείται, δεν πάμε στο ταμείο να το
εξοφλήσουμε». Το δημόσιο χρέος, των 20 τρισεκατομμυρίων, που
έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, θα το εξοφλήσουν; Τα
δημόσια χρέη εξυπηρετούνται, αναχρηματοδοτούνται και απομειώνονται λόγω ανάπτυξης και πληθωρισμού. Η δυναμική χρέους δεν
μπορεί να υπολογιστεί για 44 χρόνια. Ο Charles Dallara, έλεγε στις
διαπραγματεύσεις ότι αυτό είναι μεταξύ επιστήμης και τέχνης.
Βέβαια, δέκα χρόνια προβολής μπορείς να κάνεις στα σοβαρά,
αλλά 45 χρόνια προβολή –γιατί μιλάμε για 45 χρόνια– δεν μπορείς
να κάνεις, δεν ξέρεις τα πολιτικά συμφραζόμενα, τα οικονομικά συμφραζόμενα, δεν ξέρεις τίποτα. Κάνεις μια άσκηση εργαστηρίου, για
να μπορείς να συζητάς γύρω από το θέμα αυτό.

59

Βλ. αναλυτικά Ευ. Βενιζέλος, ό.π. (υποσ. 2), σελ. 65 και τον αντίστοιχο υποσηματισμό.
Βλ. Th. Piketty, Το κεφάλαιο του 21 αιώνα, Πόλις, 2014, σελ. 682 επ., κεφάλαιο IV. 16
(μετάφραση του Le Capital au XXIe siècle, Edition du Seuil, 2013).
60
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Μου θέσατε το ερώτημα αν ο κ. Παπαδήμος, έγραψε το άρθρο
αυτό στους Financial Τimes; Ναι61. Πιστεύω, γιατί ήταν στη γραμμή
Trichet, δεν είχαμε ανακοινώσει για ευνόητους λόγους τις επαφές
μας τότε, την αλλαγή στάσης του κ. Draghi, την αλλαγή στάσης της
γερμανικής κυβέρνησης, την αλλαγή στάσης του κ. Trichet, λίγο πριν
αποχωρήσει. Όταν έγινε Πρωθυπουργός, όμως, ήταν ο Πρωθυπουργός της παρέμβασης στο χρέος, εγώ ήμουν Υπουργός Οικονομικών
και Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και μαζί με τον κ. Παπαδήμο, διαπραγματευτήκαμε και με τους εταίρους και με τον διεθνή ιδιωτικό
τομέα.
Θα άξιζε να τον ρωτήσει κάποιος: δεν ήταν σωστό αυτό που κάναμε; Προφανώς, θα σας πει –υπερασπιζόμενος την πρωθυπουργία
του– ότι αυτό ήταν το μεγάλο έργο της περιόδου62.

VII. Θα μπορούσαμε να ανακόψουμε την κρίση,
εάν κάναμε κούρεμα του χρέους το 2010;
Συμφωνημένο κούρεμα, εθελοντικό κούρεμα, χρηματοδοτημένο από
τους εταίρους κούρεμα; Ναι, αν το κούρεμα γινόταν, όπως έγινε το
2012, έπρεπε να γίνει το 2010, όμως, τότε δεν είχαμε ούτε συμφωνία,
ούτε εθελοντική συμμετοχή, ούτε λεφτά για κούρεμα.
Άρα, θα έπρεπε να πάμε σε μονομερές. Όπως είπε και ο κ. Μελάς,
260 περιπτώσεις που κουρεύτηκε το εξωτερικό χρέος και όχι το εγχώριο, ναι, αλλά μονομερώς, με αντιδικίες, με χρεοκοπία, χωρίς να
πάρεις λεφτά από την ΕΕ και χωρίς να είσαι στην Ευρωζώνη. Εδώ,
μιλάμε τώρα για κούρεμα χρέους ανεπτυγμένης ευρωπαϊκής χώρας, η
οποία, είναι στην Ευρωζώνη και αποσπά εθελοντική συμμετοχή των
ιδιωτών και παίρνει λεφτά για να το κάνει όλο αυτό. Μπορούσε αυτό
να γίνει με τους όρους που έγινε στο Εκουαδόρ ή με τους όρους που
έγινε στην Αργεντινή;

61

Βλ. Λ. Παπαδήμος, «Οι παγίδες που κρύβει το μεγάλο κούρεμα», Βήμα της Κυριακής,
23.10.2011 (αναδημοσίευση από τον Financial Times).
62
Βλ. Λ. Παπαδήμος, Δηλώσεις του τότε Πρωθυπουργού 09.03.2012.
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VIII. Μπορούσαμε να εξαιρέσουμε τους ημεδαπούς;
Θα παραβιάζαμε τη ρήτρα του pari-passu. Θα ήμασταν κρεμασμένοι
στα μανταλάκια όλων των διεθνών δικαστηρίων. Υποστηρίζει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ σθεναρώς το PSI στα διεθνή δικαστήρια; Απολύτως και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου63, όπου κερδίσαμε τη δίκη, αλλά και στο Διαιτητικό Δικαστήριο
του ICSID64, στο οποίο, θα πηγαίναμε ούτως ή άλλως με βάση τις
συμφωνίες αμοιβαίας προστασίας επενδύσεων. Στο ICSID μας πήγαν
οι Σλοβάκοι και οι Κύπριοι. Ποιοι μας πήγαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και στο Συμβούλιο Επικρατείας65; Οι ομολογιούχοι.

IX. Μπορούσαμε να εξαιρέσουμε τα φυσικά πρόσωπα,
έστω τα φυσικά πρόσωπα μέχρι 100.000 ευρώ;
Το θέλαμε, το επιδιώξαμε, πιέσαμε, αλλά δεν γινόταν λόγω paripassu. Δεν γινόταν, διότι υπήρχαν και αλλοδαποί ομολογιούχοι που
έχουν προσφύγει στα αυστριακά Δικαστήρια, τα γερμανικά κ.ο.κ. και
δι’ αυτών, στο Δικαστήριο της ΕΕ.66
Ευτυχώς δεν κερδίζουν και ο λόγος είναι ότι στρέφονται κατά του
PSI. Θέλουν να καταστρέψουν την ελληνική οικονομία γιατί έτσι
τους συμβούλευσαν οι σύμβουλοί τους. Δεν ζητούν αποζημίωση από
63

Cour Européenne des Droits de l’Homme, Affaire Mamatas et autres c. Grèce,
21.7.2016.
64
Απόφαση της 10.4.2015 του Διαιτητικού Δικαστηρίου που συγκροτήθηκε στο πλαίσιο
του ICSID και δευτεροβάθμια απόφαση της 29.9.2016. Βλ. Π. Γκλαβίνης, «Οριστικά
νόμιμο το ‘κούρεμα’ του 2012», liberal.gr, 6.10.2016.
65
ΣτΕ (Ολ.) 1116/2014. Βλ. Ευ. Βενιζέλος ό.π. (υποσ. 2), σελ. 97 επ., ιδίως 109 επ. και τον
αντίστοιχο υποσηματισμό.
66
Για την επέμβαση του 2012 στο χρέος και ιδίως για το PSI έχει αποφανθεί και το Γενικό
Δικαστήριο της ΕΕ, με την απόφασή του της 7.10.2015 στην υπόθεση Accorinti κατά ΕΚΤ
απορρίπτοντας σχετικές αγωγές αποζημίωσης, αλλά εμμέσως πλην σαφώς και το ΔΕΕ, με
την απόφασή του της 11 Ιουνίου 2015 στην υπόθεση Fahnenbrock και λοιποί κατά Ελληνικής Δημοκρατίας μετά από προδικαστική παραπομπή του Landgericht Wiesbaden και
του Landgericht Kiel. Το ΔΕΕ διατύπωσε κρίσιμες σκέψεις που αφορούν τις ρήτρες συλλογικής δράσης (CACs) και τον εθελοντικό χαρακτήρα της συμμετοχής των ιδιωτών στη
διαδικασία ανταλλαγής ομολόγων.
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τις τράπεζες που μεσολάβησαν, δεν ζητούν ίση μεταχείριση με τον
αναβαλλόμενο φόρο των τραπεζών. Ζητούν να πληγεί το σύνολο της
επιχείρησης που λεγόταν κούρεμα του χρέους, δηλαδή, τραγικό λάθος. Τους είχαμε φωνάξει τον Απρίλιο του 2012 και τους είχαμε πει67:
«έχετε πάρει ισοδύναμο ρευστού. Πηγαίνετε στον ΟΔΔΗΧ να σας
αγοράσει νέα ομόλογα. Αυτά θα ανεβούν στην αγορά και θα κερδίσετε το χαρτοφυλάκιό σας». Εγώ, συναντώ συνεχώς ομολογιούχους
που λένε ότι το έκαναν. Ένας εκ των δικηγόρων των ομολογιούχων,
μου είπε ότι είχε δικά του ομόλογα και αγόρασε καινούργια και δεν
έχασε. Όπως η ΑΕΔΑΚ των ασφαλιστικών ταμείων68. Τα φυσικά
πρόσωπα είχαν πάρει κάποια λεφτά, είχαν πάρει 15% του ομολόγου
σε ρευστό. Αυτό έπρεπε να αξιοποιήσουν για να πάρουν ομόλογα
καινούργια, τα οποία, αμέσως θα τους απέδιδαν. Το έκανε η ΑΕΔΑΚ
του Ι.Κ.Α. –επαναλαμβάνω– η οποία, αποκατέστησε το χαρτοφυλάκιό της κατά 120%.

X. Το θέμα των Ασφαλιστικών Ταμείων – Η κορυφαία
προπαγανδιστική απάτη
Εδώ, γίνεται μια σκόπιμη μεγάλη παρεξήγηση. Είπαμε ότι μεταφέραμε λογιστικά 13 δισ. από τα ταμεία στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Πόσα απέδιδαν αυτά στα ταμεία; Ποια ήταν η ετήσια απόδοση;
Η ετήσια απόδοση69 ήταν περίπου 500 εκατ. Άρα, όταν εκείνη τη
χρονιά δίνουμε 16 δισ. επιχορήγηση στα ταμεία, έχουμε δώσει τις ετήσιες αποδόσεις 32 ετών σε μία χρονιά. Λέει ο κ. Τσακαλώτος στην
απάντησή του –υπ’ αριθμόν 3 έγγραφο του φακέλου70– ότι για τα

67

Βλ. ενδεικτικά tovima.gr, Αργύρης Παπαστάθης, 10.4.2012.
Δελτίο Τύπου της ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Φορέων που αναφέρεται σε δημοσίευμα της
εφημερίδας Η Ναυτεμπορική της 19.1.2013 με τίτλο: «ΑΕΔΑΚ Ταμείων Ανέλπιστα κέρδη
έφεραν τα ομόλογα» (σε hpmf.gr).
69
Βλ. τα άρθρα του Γ. Στρατόπουλου, «Η ακτινογραφία του Ασφαλιστικού»,
Protagon.gr, 11.4.2016, ιδίως ενότητες 11 και 12, και του ίδιου, «Περί αποθεματικών και
άλλων δαιμονίων», Protagon.gr, 27.11.2015.
70
Στο παράρτημα εγγράφων, περιλαμβάνεται ως έγγραφο 3 η απάντηση του Υπουργού
Οικονομικών Ευ. Τσακαλώτου στην υπ’ αριθμ. 402/27/10-10-2015 Ερώτηση και Αίτηση
Κατάθεσης Εγγράφων που είχα υποβάλει στη Βουλή των Ελλήνων με τα επίσημα στοιχεία
68
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χρόνια 2009-2015 έχουμε δώσει στα Ταμεία 104 δισεκατομμύρια. Μα
τα δύο τρίτα του δημοσίου χρέους είναι οι επιχορηγήσεις του δημοσίου στα Ασφαλιστικά Ταμεία.
Δείτε τη διαφάνεια της σελίδας 12 που σας έχω δώσει71. Δείτε
ποιοι δίνουν το 95% των κύριων συντάξεων. Το Γενικό Λογιστήριο,
ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ και ΝΑΤ. Το ΙΚΑ πήρε επιχορηγήσεις 5,5 δισ. το
2012 και έχασε από το PSI 800.000.000 ή 0,8 δισ.
Ο ΟΓΑ, πήρε επιχορήγηση 5,4 δισ. το 2012. Τι έχασε από το PSI;
0,7 δισ. Ο ΟΑΕΕ πήρε επιχορήγηση 1,9, έχασε 0,1. Το ΝΑΤ πήρε επιχορήγηση 1 δισεκατομμύριο, έχασε 0,1. Αντιλαμβάνεστε τι λέμε;
Το δε Γενικό Λογιστήριο που δίνει τις πολιτικές και στρατιωτικές
συντάξεις μέχρι τη μεταφορά στο ενιαίο Ταμείο, πήρε 106 δισ. Θα
υπήρχαν ταμεία σε πτωχευμένο κράτος αν δεν κάναμε τίποτα και
οδηγούμασταν στην ασύντακτη χρεοκοπία; Η οικονομία της χρεοκοπίας και το δίκαιο της χρεοκοπίας ποιο είναι; Δεν θα κουρεύαμε συντάξεις, δεν θα πιέζαμε τις τράπεζες, δεν θα υπήρχαν όμως ούτε ταμεία ούτε τράπεζες, θα είχαν καταρρεύσει και θα ήμασταν μοιραίοι
και άβουλοι.
Έχει αποδείξει ο κ. Γ. Στρατόπουλος σε μία εμπεριστατωμένη μελέτη του που έχει δημοσιευτεί72 και θα σας τη στείλω, ότι αν την περίοδο 12/1995-12/2012 τα ταμεία επένδυαν σε ομόλογα του γερμανικού δημοσίου μόνο, στο πιο σταθερό χαρτί, θα είχαν την ίδια τελική
απόδοση με την απόδοση που έχουν σήμερα.
Επηρέασε το κόψιμο των συντάξεων το PSI; Ούτε κατά διάνοια.
Καμία σχέση δεν έχει το ύψος των συντάξεων με το PSI. To ύψος των
συντάξεων έχει σχέση με το ποια πρέπει να είναι η ιδανική εθνική δαπάνη για τις συντάξεις. Εδώ σου λέει το ΔΝΤ73 ότι ο μέσος όρος της
Ευρωζώνης είναι 2,5% του ΑΕΠ και η Ελλάδα είναι στο 11,5% του ΑΕΠ
για τη συνολική χρηματοδότηση προς τους Οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης από τον
τακτικό προϋπολογισμό κατά την περίοδο 2009-2015 που ανέρχεται σε 104,5 δισ. ευρώ.
71
Βλ. Παράρτημα Πινάκων και Διαγραμμάτων.
72
Βλ. παραπάνω υποσ. 69.
73
Βλ. πιο αναλυτικά, Ευ. Βενιζέλος, «Η στάση του ΔΝΤ ή πώς η διαπραγματευτική κακομορφία της Κυβέρνησης εγκλωβίζει τη χώρα», σε: www.evenizelos.gr 13.12.2016 και
στον παρόντα τόμο, παρακάτω, Β΄ Μέρος, ΣΤ.
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δημόσια δαπάνη. Αυτά σήμερα μετά από όλα όσα έχουν γίνει. Για αυτό πρέπει να πάμε στην ανάπτυξη, αλλά ξαναγυρίσαμε στην ύφεση.
Ξέρετε πότε χάσανε τα ταμεία; Όταν μπήκαν στην ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Αττικής, όταν αποφασίζει το ΤΣΜΕΔΕ να μπει
στην Τράπεζα Αττικής, το ΤΑΠΙΛΤΑΤ να μπει στην Τράπεζα Αττικής, βάζει τα ωραία του λεφτά και γίνονται «αέρας» στο Χρηματιστήριο την επόμενη στιγμή. Τα 13 δισ. μεταφέρθηκαν με το PSI από
τα ταμεία στο Γενικό Λογιστήριο, λογιστικά, και είναι στο Γενικό Λογιστήριο. Δεν έγιναν «αέρας». «Αέρας» έγιναν λόγω της Τράπεζας
Αττικής και παρόμοιων χειρισμών74.

XI. Αλλαγή στα κριτήρια των μελετών βιωσιμότητας
του χρέους (DSA)
Άλλαξε η φύση των μελετών βιωσιμότητας; Δηλαδή μπορούμε να
πάμε πιο κοντά στην παρούσα αξία τώρα αντί για την ονομαστική
που είναι αδιέξοδη και άδικη για την Ελλάδα, γιατί μόνο εμείς έχουμε
τόσο μικρότερη παρούσα αξία; Ναι, πήγαν στο κριτήριο των μικτών
χρηματοδοτικών αναγκών, είμαστε πολύ κοντά στην παρούσα αξία,
διότι φαίνεται το πραγματικό μέγεθος του χρέους75. Γιατί έχουμε μεγαλύτερο χρέος από την Ιταλία, αλλά μικρότερες χρηματοδοτικές
ανάγκες76; Γιατί στην πραγματικότητα έχουμε μικρότερο χρέος, απλώς απεικονίζεται εσφαλμένα. Άρα λοιπόν τώρα η Κυβέρνηση μπορεί να ζητήσει και μικρότερο πρωτογενές πλεόνασμα.
Θα μου επιτρέψετε να πω κάτι που θεωρώ ιδιαίτερα κρίσιμο. Γιατί έχει αλλάξει η φύση του στόχου του πρωτογενούς πλεονάσματος;
Όταν γινόντουσαν οι μελέτες της βιωσιμότητας του χρέους του 2011,
2012, μιλούσαμε μόνο για ονομαστική αξία και δυναμική ονομαστικής αξίας, χρέος προς ΑΕΠ. Μιλούσαμε για υψηλά πρωτογενή πλεο-

74

Βλ. ενδεικτικά, Γ. Στρατόπουλος, «Παράλληλη Τράπεζα με λεφτά των ασφαλισμένων», Protagon.gr, 18.1.2016.
75
Βλ. ενδεικτικά, IMF, ‘Greece – Preliminary Debt Sustainability Analysis’, May 2016 σε:
imf.org, οι σελίδες 5-10 της οποίας περιλαμβάνονται ως έγγραφο 8 στο παράρτημα εγγράφων.
76
Βλ. Παράρτημα Πινάκων και Διαγραμμάτων.
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νάσματα με υψηλό ρυθμό ανάπτυξης, 2,5% τουλάχιστον σταθερά.
Τώρα που μιλάμε για χρηματοδοτικές ανάγκες, το πρωτογενές πλεόνασμα είναι ένας από τους τρόπους κάλυψης των χρηματοδοτικών
αναγκών. Για να καλύψεις τις ετήσιες ανάγκες σου, θα πάρεις, πρώτον, από την αγορά. Αν δεν είσαι στην αγορά, θα πάρεις δάνειο από
τους εταίρους σου. Θα έχεις, δεύτερον, έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις,
βεβαίως εμείς ποτέ δεν δεχτήκαμε να κάνουμε «υπερταμείο» και να
τα δώσουμε στον έλεγχο των πιστωτών. Αυτό είναι καινούργιο δεδομένο. Τρίτον, θα έχεις ίσως κάποιο πρωτογενές πλεόνασμα. Συνεπώς
μπορεί η συμβολή σου στην κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών
δια του πρωτογενούς πλεονάσματος να είναι μικρότερη, εφόσον τους
πείθεις ότι κάνεις μεταρρυθμίσεις και άρα ότι θα έχεις καλύτερο ρυθμό ανάπτυξης. Άρα μπορεί αξιόπιστα μια κυβέρνηση, εφόσον πείθει
και μέσα και έξω, να πει «εγώ θα έχω καλό ρυθμό ανάπτυξης, διότι
θα κάνω μεταρρυθμίσεις και έναντι αυτού δώστε μου δημοσιονομικό
χώρο αναπνοής με μικρότερο πρωτογενές πλεόνασμα, διότι ό,τι μου
κόβετε από το πλεόνασμα, θα το παίρνω στον παρονομαστή». Αυτό
είναι σωστό77.

ΧΙΙ. Ποια είναι η κρίσιμη λέξη;
Μεταρρυθμίσεις, μεταρρυθμιστικό πρόταγμα, κανονικό κράτος, κανονική οικονομία, η κανονικότητα και η μεταρρύθμιση, που περιλαμβάνει και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Κράτος μέσα – ευρωπαϊκή
χώρα είμαστε.

ΧΙΙΙ. Οι συζητήσεις μου με τον W. Schäuble
για το σενάριο του Grexit
Και η απάντηση –και τελειώνω– για τον Schäuble, που έχει μια αξία
ιστορική. Πράγματι λοιπόν ο κ. Schäuble μου έθεσε ευθέως δύο φο-

77
Καταγραφή των δηλώσεων στις οποίες έχω προβεί ήδη από την περίοδο του 2013-2015
για την ανάγκη μείωσης του επιδιωκόμενου πρωτογενούς πλεονάσματος. Βλ. στο κείμενο:
«Ενδεικτικές αναφορές του Ευάγγελου Βενιζέλου στην ανάγκη μείωσης του επιδιωκόμενου πρωτογενούς πλεονάσματος (2013 – 2015)», σε: www.evenizelos.gr
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ρές τουλάχιστον –το έχει πει στα βιβλία του και στις συνεντεύξεις
του78, δεν λέω κάτι μόνος μου– σε πολύ κλειστές συναντήσεις, δηλαδή μόνο ο κ. Schäuble με τον κ. Αsmoussen, μόνον εγώ με τον κ. Ζανιά στο Βερολίνο αρχικά και στο Wroclaw, το ζήτημα, μήπως είναι
καλύτερο για την Ελλάδα να πάει στη δραχμή. Εντάξει, θα υπάρξει
μεγάλη ανθρωπιστική κίνηση, μπορούμε να διασφαλίσουμε ένα πακέτο βοήθειας και χρηματικό –όχι μεγάλο, κάποια δισεκατομμύρια
ευρώ– και ένα «αεροπορικό καραβάνι», μια «αερογέφυρα», η οποία
θα λύνει προβλήματα νοσοκομείων, σχολείων, παιδικών σταθμών,
τροφοδοσίας, και βεβαίως θα παίρνετε από τα μηχανήματα των τραπεζών σφραγισμένα ευρώ, δηλαδή μη εμπορεύσιμα, δραχμές δηλαδή,
ώσπου να τυπωθεί το νέο νόμισμα, τα οποία θα είναι κάποια 50 ευρώ
ή 60 ευρώ την εβδομάδα.
Μπορούσε να δεχθεί κανείς αυτό το πράγμα; Μπορεί να το δεχθεί κανείς αυτό το πράγμα;
Διότι είναι άλλο, το αν θα έπρεπε να μπούμε στην ΟΝΕ το 2001
με φυσική εισαγωγή του νομίσματος και άλλο, το αν πρέπει να βγεις.
Λοιπόν είναι τελείως διαφορετική υπόθεση. Αυτή είναι η ιστορία.

XIV. Η καμπύλη της αφήγησης του ΣΥΡΙΖΑ περί χρέους
Τώρα κλείνω και ευχαριστώ για την ανοχή και την κατανόηση. Είπε
τα σενάριά του ο κ. Χονδρογιάννης, πολύ ωραία, επιστημονικά, αξιοπρόσεκτα, πολύ σοβαρή δουλειά της Τράπεζας της Ελλάδος. Η μελέτη βιωσιμότητας του χρέους είναι ένα μοντέλο, το οποίο για να
είναι πειστικό, πρέπει να ξεκινάει από αυτούς οι οποίοι πρέπει να
πάνε στα Κοινοβούλιά τους και τους λαούς τους και να πουν ότι «Εμείς δανείζουμε την Ελλάδα και θα κάνουμε ένα χειρισμό, χωρίς να
έχουμε δική μας δημοσιονομική επίπτωση και επίπτωση στον προϋπολογισμό».

78
Βλ. το κοινό βιβλίο των W. Schäuble – M. Sapin, Anders gemeinsam, Hoffmann und
Campe, 2016 (συζήτηση των δύο υπουργών με τους U. Wickert και D. Seux αντίστοιχα).
Γαλλική έκδοση, Jamais sans l’Europe! Entretiens croisés de deux européens convaincus,
Editions Debats Publics, 2016.
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Προσέξτε, για τη Γερμανία, η συμμετοχή στα προγράμματα τα
ελληνικά, είναι πολύ μικρό ποσοστό του ΑΕΠ, για τη Μάλτα79 είναι
το 4,5% του ΑΕΠ το «Ελληνικό Πακέτο». Τα απόλυτα νούμερα είναι
μικρά, όμως το ποσοστό είναι μεγάλο, λόγω μικρού ΑΕΠ της χώρας.
Μας δανείζει η Μάλτα, μας δανείζει η Σλοβενία, μας δανείζει η Κύπρος –γιατί πρόλαβε να μας δανείσει πριν μπει στο δικό της πρόγραμμα– και βεβαίως, αυτό εξηγεί και την εμμονή τους στο Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο, το ζητάει το Γερμανικό Κοινοβούλιο, το ζητάει
το Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο.
Άρα πρέπει να είμαστε προσανατολισμένοι με υπεύθυνο τρόπο.
Ποια είναι η καμπύλη της αφήγησης του χρέους του ΣΥΡΙΖΑ;
Το χρέος είναι επονείδιστο80, επαχθές, «Επιτροπή Αλήθειας», θα
το «κουρέψουμε», Διεθνής Διάσκεψη, μονομερείς ενέργειες.
Τώρα τι λένε;
Ότι ζητάμε τις παραμετρικές αλλαγές του 2012 και δεν τις παίρνουμε. Μας δίνουν μηδαμινά πράγματα και δεν μας δίνουν το συμφωνημένο πακέτο πρόσθετων παραμετρικών αλλαγών του 2012. Γιατί;
Γιατί δεν υπάρχει πολιτική εμπιστοσύνη, γιατί δημιουργούμε
προβλήματα «εκ του μη όντος», γιατί ξαναγυρίζουμε συνεχώς στην

79

Βλ. ενδεικτικά, F. Colosanti, ό.π. (υποσ. 16) και τη διαρκή επικαιροποίηση των στοιχείων που αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο του ESM (esm.europa.eu), Greece – ongoing
programme ESM/ESF.
80
Η εγχώρια δημαγωγική και ανεύθυνη χρήση του όρου «επονείδιστο χρέος» δεν έχει
καμία σχέση με την επιστημονική και διεθνώς αποδεκτή έννοια του επονείδιστου χρέους,
βλ. από τη σχετική πλούσια βιβλιογραφία την πρόσφατη διατριβή της St. Bonilla, Οdious
Debt. Law and Economics Perspectives, Gabler (σειρά: Οekonomische Analyse des Rechs),
2011. Το ελληνικό δημόσιο χρέος δεν έχει καμία σχέση με την επιστημονική έννοια του
επονείδιστου χρέους. Αυτό εξηγεί άλλωστε και το γεγονός ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ
αφού άφησε την τότε Πρόεδρο της Βουλής να «αναδείξει» την έννοια αυτή με διάφορες
πρωτοβουλίες, μη προβλεπόμενες από τον Κανονισμό της Βουλής, μέχρι τον Ιούλιο του
2015, εγκατέλειψε οριστικά και πανηγυρικά την πρωτοβουλία αυτή, υιοθέτησε την παρέμβαση στο χρέος που έγινε το 2012 και προσπαθεί να επανέλθει στο πλαίσιο των συμφωνημένων από το 2012 πρόσθετων παραμετρικών αλλαγών στο χρέος που θα ολοκληρώσουν το PSI/OSI. Αυτό περιλαμβάνεται άλλωστε ρητά στη συμφωνία της 12.7.2015 και
αποκλείει ρητά νέα ονομαστική μείωση «κούρεμα») του δημοσίου χρέους. Βλ. και Ευ.
Βενιζέλος, ό.π. (υποσ. 2), σελ. 137 επ. Η ελληνική θεωρία περί επονείδιστου χρέους συνιστά συνεπώς βασικό κεφάλαιο της πολιτικής εξαπάτησης της περιόδου 2010-2015.
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αφετηρία, γιατί δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε μια ευθύγραμμη
πορεία προς την έξοδο από την κρίση.

XV. Το δημογραφικό και η ανεργία είναι τα μεγάλα
προβλήματα του ασφαλιστικού συστήματος
Το μεγάλο πρόβλημα του ασφαλιστικού συστήματος είναι το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας και η υψηλή ανεργία και τώρα εμείς
ψάχνουμε να βρούμε το πρόβλημα του ασφαλιστικού συστήματος σε
χρηματοοικονομικούς και λογιστικούς χειρισμούς μεταξύ Κράτους
και ασφαλιστικών ταμείων. Το μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό.

XVI. Η καμπύλη της έκθεσης αλλοδαπών οντοτήτων
στο ελληνικό δημόσιο χρέος
Ζήτησα τον λόγο από τον κύριο Πρόεδρο, που είχε την καλοσύνη να
μου τον δώσει, γιατί ξέχασα στη δευτερολογία μου να δώσω απάντηση στο ερώτημά του, σε σχέση με τις ερωτήσεις του τότε Βουλευτή,
κυρίου Προκόπη Παυλόπουλου και το ουσιαστικό ζήτημα, αν μεταξύ
2010 με αρχές 2012 οι ξένες οντότητες, οι αλλοδαποί κομιστές, μείωσαν την έκθεσή τους στο χρέος και την αύξησαν οι ημεδαποί κομιστές. Αυτό ο κ. Παυλόπουλος το ρωτούσε επιμόνως στην τότε Κυβέρνηση, ως μέλος φυσικά της τότε κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.
Ξεκινάει, λοιπόν, στις 7 Δεκεμβρίου του 2011, επί Κυβερνήσεως
Παπαδήμου, με συμμετοχή ΠΑΣΟΚ, ΝΔ και Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού και απαντά ο κύριος Σαχινίδης, ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο81. Στις 7 Σεπτεμβρίου του 2012 επανέρχεται, απαντάει ο κύριος
Σταϊκούρας και του δίνει μια κατάσταση λογιστική της αρμόδιας
διεύθυνσης, όπου λέει «εγχώριος τομέας, 31/12/2010, 80,4 δισ.,
30/9/2011, 85,5 δισ.», δηλαδή το ίδιο82.

81

Απάντηση (Α.Π. 2/75546/0023/7.12.2011) του τότε Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Φ. Σαχινίδη στην υπ’ αριθμ. 232/2-11-2011 ΑΚΕ του τότε βουλευτή Π. Παυλόπουλου.
82
Απάντηση (Α.Π. 2/60213/0023/7.9.2012) του τότε Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χ. Σταϊκούρα στην υπ’ αριθμ. 42/6-8-2012 ΑΚΕ του τότε βουλευτή Π. Παυλόπουλου.
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Εξωτερικός τομέας, 31/12/2010, 174,3 δισ. 30/9/2011, 154,3 δισ.
και εξηγεί ότι αυτή η διαφορά οφείλεται στο ότι, στις νέες εκδόσεις
χρέους, στα νέα ομόλογα, δεν έμπαιναν πλέον οι ξένοι. Όχι ότι πουλούσαν παλιά, απλώς δεν μπαίναν στις νέες εκδόσεις του ΟΔΔΗΧ.
Επανέρχεται τον Νοέμβριο του ίδιου έτους, του 2012, και του
απαντά πλέον ο κύριος Στουρνάρας83, με έναν αναλυτικότερο υπομνηματισμό, όπου του λέει ότι, από τα στοιχεία της Τραπέζης της
Ελλάδος, δεν προκύπτει ότι έγινε κάποια ύποπτη συναλλαγή. Ότι
ήταν, αυτού του είδους οι ροές, γιατί δεν έμπαιναν πλέον οι ξένοι
στις νέες εκδόσεις. Αυτό είναι η απάντηση και βεβαίως, η αλήθεια
είναι ότι όλες οι Τράπεζες ήθελαν να μειώσουν την έκθεσή τους, όπως και άλλοι φορείς, στο ελληνικό χρέος, ιδίως μετά το ξέσπασμα
της κρίσης. Το θέμα είναι, εάν εμείς μπορούσαμε, το 2012 πια, να εξαιρέσουμε τον εγχώριο τομέα.
Σας εξήγησα τον λόγο για τον οποίο δεν ήταν εφικτό μέσα στην
Ευρωζώνη και με ένα κούρεμα που θέλαμε να είναι εθελοντικό και
βαθύ. Δηλαδή, να πάρουμε και το OSI. Να έχουμε υποστηρικτή το
EFSF και όλο το σύστημα των ευρωπαϊκών θεσμών, για να πάρουμε
την πολύ μεγάλη μείωση, σε παρούσα αξία.

83

Απάντηση (Α.Π. ΓΚΕ1046932 ΕΞ 2013 1268/15-3-2013) του τότε Υπουργού Οικονομικών Ι. Στουρνάρα στην υπ’ αριθμ. 314/29-10-2011 ΑΚΕ του τότε βουλευτή Π. Παυλόπουλου με συνημμένα έγγραφα της ΤτΕ και του ΟΔΔΗΧ.
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Γ. Μύθοι και αλήθειες για το δημόσιο χρέος.
Πριν και μετά το PSI∗
Ι. Ο χαρακτήρας της ελληνικής οικονομικής κρίσης
Η ελληνική κρίση που δεν ξέσπασε, αλλά έγινε αντιληπτή στα τέλη
του 2009, δεν ήταν μια κρίση χρέους. Ήταν μια σύνθετη και πολυεπίπεδη κρίση: δημοσιονομική, ανταγωνιστικότητας και πολιτικής και
θεσμικής αξιοπιστίας.
Αυτή η κρίση αποτυπωνόταν ανάγλυφα στα γνωστά διπλά ελλείμματα, στο τεράστιο συνολικό δημοσιονομικό έλλειμμα και το πολύ μεγάλο πρωτογενές έλλειμμα του 2009 που θυμίζω ότι έφτανε τότε τα 25 δισεκατομμύρια ευρώ, το 10,5% του ΑΕΠ εκείνης της εποχής, το 13,5% του τωρινού ΑΕΠ. Και βέβαια στο έλλειμμα του ισοζυγίου των τρεχουσών συναλλαγών που έφτανε το 15% του ΑΕΠ. Ο
αριθμός αυτός κωδικοποιούσε τα προβλήματα παραγωγής, παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.
Αν όμως θέλουμε να εστιάσουμε στο χρέος, είναι γεγονός ότι η
κρίση ρευστότητας και αναχρηματοδότησης του χρέους που εμφανίστηκε στις αρχές του 2010, εξελίχθηκε πάρα πολύ γρήγορα σε κρίση
φερεγγυότητας για λόγους που είναι πρωτίστως ευρωπαϊκοί. Έγινε
αντιληπτό, το εξήγησε και ο Daniel Cohen προηγουμένως, ότι η ευρωζώνη ήταν και σε μεγάλο βαθμό εξακολουθεί να είναι, παρά τις
προόδους που έγιναν, μια ατελής Νομισματική Ένωση, που μπορεί
να λειτουργήσει μόνο υπό φυσιολογικές συνθήκες θερμοκρασίας και
πιέσεως.
Τότε ίσχυε ακόμη ρητή νομική απαγόρευση της νομισματικής
χρηματοδότησης και του bailout. Επικρατούσαν άλλες ερμηνείες του
άρθρου 136 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν είχε
ακόμη τροποποιηθεί. Σας θυμίζω ότι ο έκτακτος μηχανισμός του
∗

Ομιλία στην ομότιτλη εκδήλωση του «Κύκλου Ιδεών για την Εθνική Ανασυγκρότηση»
με τη συμμετοχή των Daniel Cohen και Paul Kazarian και συντονιστή τον Παντελή Καψή.
Στοιχεία για το χρέος, πίνακες και διαγράμματα ετοίμασε και παρουσίασε οπτικοακουστικά ο Γιώργος Στρατόπουλος. Αθήνα, 12.4.2016, Αμφιθέατρο Θ. Καρατζά της ΕΤΕ.
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Greek Loan Facility (GLF), του πρώτου δηλαδή δανείου, συγκροτήθηκε την άνοιξη του 2010 εκ των ενόντων, χωρίς να υπάρχει ρητή
νομική βάση στο πρωτογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπήρχαν αβέβαιες ερμηνείες και ακολούθησε πολύ καιρό αργότερα η ρητή
τροποποίηση των συνθηκών, προκειμένου να ιδρυθεί ο Ευρωπαϊκός
Μηχανισμός Σταθερότητας (ΕΜΣ/ESM), ο τωρινός δανειστής μας, ο
διάδοχος του EFSF.
Δεν είχαμε τραπεζική ένωση, δεν είχαμε τους σημερινούς μηχανισμούς οικονομικής διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της
Ευρωζώνης. Δεν είχαμε καν τα σημερινά ισχυρά όπλα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της απεριόριστης ρευστότητας, που θυμίζουν επιτέλους τη FED, την Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα των
Ηνωμένων Πολιτειών. Υπήρχε το πρόγραμμα SMP και το πρόγραμμα ANFA πολύ μικρά σε σχέση με τα μεταγενέστερα και ιδίως σε
σχέση με το περιβόητο QE, με την ποσοτική χαλάρωση, με το πρόγραμμα Αγοράς Περιουσιακών Στοιχείων (APP).
Η ελληνική κρίση ήταν μια κρίση βεβαίως ελληνική, αλλά ήταν
και μια δοκιμασία της αντοχής της Ευρωζώνης συνολικά. Η Γερμανία
ήθελε να θέσει τους όρους της στην Ευρωζώνη και η ελληνική κρίση
ήταν μια ευκαιρία. Οι αγορές ήθελαν να δοκιμάσουν την αντοχή του
ευρώ. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το ΔΝΤ στην καρδιά της ευρωζώνης δεν το έφερε τότε η Ελλάδα. Ακούστηκαν κατά καιρούς διάφορες αφελείς και ανιστόρητες προσεγγίσεις περί του ποιος ήθελε
και θέλει ή δεν θέλει το ΔΝΤ στην Ευρώπη. Η αλήθεια είναι ότι το
ΔΝΤ το έφερε η Γερμανία και οι φιλικές προς τη Γερμανία κυβερνήσεις, που δεν είχαν καμία εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
τις προγνώσεις της και βεβαίως είχαν ζήσει την αδυναμία της να ανασχέσει την κρίση τα προηγούμενα χρόνια και κυρίως από τη στιγμή που η κρίση ξέσπασε βίαια στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού με
το φαινόμενο Lehman Brothers και το πακέτο Πόλσον στο οποίο
αναφέρθηκε ο Daniel Cohen προηγουμένως.
Δεν αγνοώ ότι το ΔΝΤ το ήθελε στην Ευρώπη και ο Dominique
Strauss Kahn που επεδίωκε τότε να παίξει πολιτικό ρόλο στη Γαλλία
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από τη θέση του Γενικού Διευθυντή του IMF, αλλά τα πράγματα εξελίχθηκαν για άλλους λόγους διαφορετικά.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση τότε, σας θυμίζω, ζούσε υπό το φόβο της
διάχυσης της κρίσης. Λόγω δημοσιονομικών και χρηματοπιστωτικών
προβλημάτων που δεν είχαν μόνο χώρες όπως αυτές που μπήκαν σε
πρόγραμμα μετά, δηλαδή η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, η Κύπρος, αλλά
και χώρες όπως η Ισπανία, η Ιταλία, σε χρηματοπιστωτικό επίπεδο
και το Βέλγιο, γιατί ας μη ξεχνάμε ότι η εξέλιξη του προβλήματος της
τράπεζας DEXIA, ήταν τότε κάτι σημαντικό για το ευρωπαϊκό περιβάλλον.

II. Μπορούσε να αποφευχθεί η κρίση φερεγγυότητας;
Στην Ελλάδα λοιπόν το πρόβλημα ήταν πρωτίστως δημοσιονομικό και
διαρθρωτικό, πρόβλημα ανταγωνιστικότητας, αλλά βεβαίως και πρόβλημα χρέους. Υπάρχουν πολλοί που θέτουν ένα εύλογο ερώτημα,
εύλογο για όσους δεν γνωρίζουν καλά τις αντιδράσεις των αγορών.
Λένε, ας δεχτούμε ότι δεν μπορούσε να αποφευχθεί η μετατροπή
της κρίσης ρευστότητας, δηλαδή της αδυναμίας άντλησης κεφαλαίων για πληρωμή χρεολυσίων, άρα για αναχρηματοδότηση του χρέους, σε κρίση φερεγγυότητας και κινδυνεύαμε με πτώχευση τον Μάιο
του 2010. Μήπως όμως θα μπορούσαμε να έχουμε αντλήσει κεφάλαια προηγουμένως; Πριν εμφανιστεί η κρίση ρευστότητας; Μήπως
θα μπορούσαμε να έχουμε επιταχύνει και διευρύνει τις εκδόσεις του
ΟΔΔΗΧ ώστε να έχουμε συγκεντρώσει κεφάλαια πριν γίνει αντιληπτό διεθνώς ότι έχουμε πρόβλημα αναχρηματοδότησης;
Μα, οι αγορές γνωρίζουν τα προγράμματα εκδόσεων κάθε ΟΔΔΗΧ. Και μια αλλαγή του προγράμματος προκαλεί υπερένταση στις
αγορές, καχυποψία, συνιστά ομολογία της αδυναμίας αναχρηματοδότησης, άρα επιταχύνεις το πιστωτικό γεγονός.
Υπάρχει και η άλλη ένσταση. Μήπως κακώς αποκαλύψαμε τα
ελλείμματα; Είναι μια πολύ δημοφιλής πτυχή των γενικών θεωριών
της συνωμοσίας. Τα δημοσιονομικά στοιχεία της Ελλάδος ήταν επί
χρόνια αλλοιωμένα και εξωραϊσμένα. Δεν μπορούσαμε να ξεφύγουμε
από τους αυστηρούς πλέον κανόνες της Eurostat. Αλλά υπάρχει κάτι
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πολύ πιο απλό. Το δημοσιονομικό έλλειμμα του 2009 αποτυπώθηκε
στο σοκαριστικό 15,7% του ΑΕΠ μετά την υπαγωγή της Ελλάδας στο
πρόγραμμα στήριξης. Και μετά τη σύναψη του πρώτου μνημονίου.

III. Γιατί δεν προβλέφθηκε παρέμβαση στο χρέος
με το πρώτο πρόγραμμα;
Το ερώτημα όμως μετεξελίσσεται και πάλι, γιατί η δυσπιστία είναι
λογικό να διατηρείται. Λένε εντάξει, το πρώτο πρόγραμμα συνήφθη
το Μάιο του 2010. Γιατί δεν προέβλεψε από τότε επέμβαση στο χρέος; Το εξήγησε αυτό ο Daniel Cohen προηγουμένως πολύ αναλυτικά.
Υπήρχαν, πρώτον, όπως είπαμε, ευρωπαϊκοί, νομικοί και θεσμικοί
λόγοι που αφορούσαν την ερμηνεία της Συνθήκης και την έλλειψη
μηχανισμών οικονομικής διακυβέρνησης. Υπήρχαν οι γνωστές αντιρρήσεις, αντιλήψεις και ιδεοληψίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που έβλεπε τον κίνδυνο διάχυσης και συστημικής κρίσης στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα.
Υπήρχε, δεύτερον, η Deauville που στην πραγματικότητα ήταν
ένα μήνυμα στους επενδυτές ότι εδώ, κοιτάξτε, ανεβαίνει το επίπεδο
κινδύνου. Η συμμετοχή σας στην αγορά ομολόγων, συνεπάγεται κινδύνους που πρέπει να τους έχετε υπόψη και το λέγανε αυτό, ενώ η
Ελλάδα ήταν με το ένα πόδι στο γκρεμό.
Και βέβαια, τρίτον, που πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερα, υπήρχαν και υπάρχουν κανονιστικοί λόγοι του ΔΝΤ, διότι οι κανονισμοί του ΔΝΤ του επιτρέπουν να χρηματοδοτεί χώρες που έχουν
βιώσιμο χρέος. Η επίσημη, συνεπώς, παραδοχή, ότι η Ελλάδα δεν έχει
βιώσιμο χρέος, στην πραγματικότητα απαγόρευε στο ΔΣ του ΔΝΤ
να αποδεχτεί το αίτημα υπαγωγής της Ελλάδος στο πρώτο πρώτο
πρόγραμμα στο οποίο υπήχθη.
Σας θυμίζω δε ότι τότε κάποιοι είχαν την αντίληψη ότι μας φτάνει
η ποσόστωσή μας του ΔΝΤ, δηλαδή 9 δισεκατομμύρια περίπου δολάρια. Από τα 9 δισεκατομμύρια, πήγαμε στα 30, στα 50, στα 80, στα
110 δισ. ευρώ που ήταν το ύψος του πρώτου προγράμματος, μέσα σε
λίγες εβδομάδες. Κάτι που δείχνει την έλλειψη επίγνωσης όχι μόνο
ελληνικής, αλλά και διεθνούς, σίγουρα ευρωπαϊκής.
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Το πρώτο πρόγραμμα, ας τα θυμηθούμε, ήταν, ούτως ή άλλως, σε
σχέση με το μέγεθος του προβλήματος της ελληνικής οικονομίας,
μικρό σε όγκο –δεν έφταναν τα λεφτά–, πολύ σύντομο σε διάρκεια,
σχετικά ακριβό ως προς τα επιτόκια και εξαιρετικά φιλόδοξο σε δημοσιονομικούς στόχους. Προέβλεπε εξυγίανση μέσα σε περίπου 2,5
χρόνια με παράλληλους φιλόδοξους, διαρθρωτικούς στόχους, ενώ η
κοινωνία έπρεπε να ανταπεξέλθει στο σοκ των δημοσιονομικών μέτρων και της μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος.
Μέσα σε αυτά τα συμφραζόμενα του πρώτου προγράμματος, βεβαίως το δημόσιο χρέος ήταν πρόβλημα. Γιατί αν είχαμε τότε μείωση,
ονομαστική, ή έστω σε παρούσα αξία, αν είχαμε επαναπεικόνιση,
Reprofiling του χρέους για το οποίο είχαμε πολύ αγωνιστεί τότε με τον
Daniel Cohen, θα μπορούσε να περιοριστεί η ανάγκη για δάνειο και θα
μπορούσε πράγματι να αποκτήσει μια λογική το πρώτο πρόγραμμα
και το χρονοδιάγραμμά του. Τίποτα όμως από αυτά δεν έγινε.
Αλλά και εάν γινόταν, εάν πηγαίναμε σε μια ριζική επέμβαση στο
χρέος το 2010, σας θυμίζω ότι θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί το γεγονός
ότι είχαμε πρωτογενή ελλείμματα 25 δισ. Άρα έπρεπε να τα βρούμε
αυτά. Συνεπώς δεν μπορούσε να γλιτώσει κανείς τα σκληρά μέτρα λιτότητας. Έπρεπε να πληρώσουμε τόκους για το χρέος που θα απέμενε
μετά το κούρεμα. Πόσο να κουρευόταν; Το 50%; Θέλαμε άλλα 6 δισ.
για τους τόκους του υπολοίπου χρέους. Θα είχαμε δραματικές επιπτώσεις στο τραπεζικό σύστημα, λόγω του μεγέθους του χαρτοφυλακίου ομολόγων ελληνικού δημοσίου που είχαν οι τράπεζές μας.
Θα είχαμε μεγαλύτερο πρόβλημα στα ασφαλιστικά ταμεία λόγω
του χαρτοφυλακίου ομολόγων του ελληνικού δημοσίου που είχαν τα
ταμεία, που δεν αυξήθηκε μεταξύ 2010 και 2011. Θα είχαμε επιπτώσεις στους ομολογιούχους που είναι φυσικά πρόσωπα.
Και όταν μιλάμε για επέμβαση στο χρέος, τι επέμβαση φανταζόμαστε ότι θα ήταν αυτή, εάν γινόταν; Καμία μονομερής επέμβαση με
πιστωτικό γεγονός; Με ασύντακτη χρεοκοπία; Αρχικά εντός ευρώ και
μετά εκτός ευρώ; Θα ήταν μια μονομερής επέμβαση με ανθρωπιστική
βοήθεια από το εξωτερικό; Με την Ελλάδα να γίνεται τρίτος κόσμος;
Με μακροχρόνιο αποκλεισμό από τις αγορές; Ή θα ήταν επέμβαση,
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όπως αυτή του 2012, δηλαδή συμφωνημένη, εθελοντική και χρηματοδοτημένη από τους εταίρους. Εάν ήταν το δεύτερο συμφωνημένη,
εθελοντική και χρηματοδοτημένη, θέλαμε δάνειο, μνημόνιο, άρα όρους και μάλιστα σκληρότερους από αυτούς του πρώτου μνημονίου.

IV. Από τα κενά του πρώτου προγράμματος στο δεύτερο
πρόγραμμα και στη δραστική επέμβαση στο χρέος
Αυτά τα κενά του πρώτου προγράμματος οδήγησαν στο δεύτερο.
Θυμάστε πολιτικά πώς και πότε. Με ριζική, συμφωνημένη και εθελοντική επέμβαση στο χρέος. Εντυπωσιακά μεγαλύτερο δάνειο, εντυπωσιακά ευνοϊκότερους όρους δανεισμού από τους οποίους επωφελείται τώρα και το τρίτο μνημόνιο, γιατί όπως εξήγησε ο Paul
Kazarian, το τρίτο μνημόνιο οδηγεί σε περαιτέρω μείωση του χρέους
σε παρούσα αξία, επειδή οι όροι είναι οι όροι του δευτέρου προγράμματος, επειδή έχουν προηγηθεί οι συμφωνίες μας με το EFSF του
2012 και επεκτείνονται. Το δεύτερο πρόγραμμα είχε βέβαια πολύ
μακρύτερη διάρκεια και πρόβλεψη για ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, προκειμένου να διασωθεί η μήτρα από την οποία μπορεί να
ξεκινήσει η ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας.
Πώς φτάσαμε σε αυτό το δεύτερο πρόγραμμα και στην επέμβαση στο χρέος; Υπήρξαν δυο φάσεις ωρίμανσης. Η πρώτη είναι πριν
τις 16 Ιουνίου 2011, υπό καθεστώς άρνησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να αποδεχτεί κούρεμα, αλλά προσέξτε, και υπό
καθεστώς άρνησης του ΔΝΤ να αποδεχτεί κούρεμα για τους λόγους
που εξήγησα.
Άρχισαν οι δειλές επαφές και συναντήσεις, νομίζω και ο Γιώργος
Ζανιάς και ο Πέτρος Χριστοδούλου που μνημόνευσε ο Daniel Cohen,
έχουν πολλά να πούνε επ’ αυτού. Και πάμε στη δεύτερη φάση μετά
τον Ιούνιο του 2011. Έχω αναφερθεί κατά καιρούς, αλλά νομίζω ότι
σήμερα πρέπει να το κάνω πιο επίσημα μετά τη δημοσίευση του βιβλίου των κ.κ. W. Schäuble και M. Sapin, στη συνάντησή μας του
Βερολίνου στις 6 Ιουλίου 2011 με τον κ. Schäuble, πράγματι, παρουσία μόνο δυο ανθρώπων, του κ. Asmussen από τη γερμανική πλευρά
και του κ. Ζανιά από την ελληνική πλευρά, στην οποία συμφωνήσαμε
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οι δυο Υπουργοί ότι η Γερμανία θα ενθαρρύνει την επέμβαση, τη ριζική επέμβαση, την ονομαστική επέμβαση, το κούρεμα στο ελληνικό
δημόσιο χρέος, σε δυο φάσεις.
Μια αρχική που θα συνιστά το άνοιγμα του δρόμου αυτού και μια
τελική, όπως και ακριβώς έγινε. Αυτό πράγματι συμφωνήθηκε στις 6
Ιουλίου του 2011 σε ένα μεταμοντέρνο ιαπωνικό εστιατόριο του Βερολίνου και εφαρμόστηκε, γιατί χωρίς συμφωνία της Γερμανίας και χωρίς
την απόλυτη σύμπραξη Γερμανίας και ΔΝΤ, δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε στο δεύτερο πρόγραμμα και το κούρεμα του χρέους.
Τότε τι περιμέναμε; Περιμέναμε την αλλαγή στη διοίκηση της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, την αποχώρηση του κ. Trichet και
την έλευση του κ. Draghi και η συμφωνία αυτή ουσιαστικά μεταξύ
Γερμανίας και ΔΝΤ, προσέξτε, ίσχυε ακόμη και εάν προκαλούσε αυξημένο κόστος στις γαλλικές τράπεζες που είχαν διατηρήσει υψηλό
χαρτοφυλάκιο ομολόγων ελληνικού δημοσίου.
Γι’ αυτό και όταν ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις μας με τον διεθνή ιδιωτικό τομέα, δεν μετείχε μόνο ο κ. Dallara ως εκπρόσωπος του
IIF, αλλά μετείχε και ο κ. Lemierre, ο τωρινός Πρόεδρος της BNP,
ακριβώς επειδή υπήρχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον του γαλλικού τραπεζικού συστήματος.
Η επέμβαση στο χρέος του 2012 ήταν συμφωνημένη με τους εταίρους, δηλαδή τον επίσημο τομέα, αλλά βεβαίως συμφωνημένη και
με τον διεθνή ιδιωτικό τομέα, ο οποίος γιατί συμφώνησε; Συμφώνησε
γιατί φοβόταν ότι ένα πιστωτικό γεγονός και μία ασύντακτη χρεοκοπία της Ελλάδος, θα έχει γι’ αυτόν επιπτώσεις πολύ βαρύτερες της
εθελοντικής συμμετοχής στο PSI.
Ήταν εθελοντική, άρα νομικά ασφαλής. Η ασφαλέστερη παγκοσμίως στα ιστορικά χρονικά. Χρηματοδοτημένη γενναία με δέλεαρ,
που σήμαινε ότι ο ομολογιούχος που υπαγόταν εθελοντικά στη διαδικασία αυτή, έπαιρνε όχι μόνο νέα ομόλογα, ισχυρά αγγλικού δικαίου, αλλά έπαιρνε και ρευστό, ισοδύναμο ρευστού, σε ομόλογα ισοδύναμα ρευστού του EFSF.
Προσέξτε όμως και κάτι άλλο το οποίο δεν είναι γνωστό και το
οποίο συνιστά ένα πάρα πολύ μεγάλο χρηματοοικονομικό θρίλερ. Η
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επιτυχής ολοκλήρωση του PSI, με συμμετοχή που υπερέβαινε το 95%
των ομολόγων, τα οποία ήταν στην αγορά, ήταν δηλαδή ηρτημένα,
ήταν προϋπόθεση για να λειτουργήσει το δεύτερο πρόγραμμα και να
δοθεί το δεύτερο δάνειο. Πολλοί λίγοι πίστευαν ότι θα φτάσουμε το
95% και θα το ξεπεράσουμε, και ήταν εκκωφαντική η σιωπή στην τηλεδιάσκεψη του Eurogroup όταν ανακοίνωσα ότι έχουμε υπερβεί το
ποσοστό του 95%.

V. Το ονομαστικό κούρεμα του χρέους - Α΄ Το PSI
Προσέξτε το πλήρες μέγεθος της παρέμβασης. Είναι το ονομαστικό
PSI. Το είδατε στο βίντεο. Αφαιρώντας όσα συνιστούν συμψηφισμό
ενδοκυβερνητικού χρέους και όσα συνιστούν, θα σας πω εγώ, και ανάληψη νέου χρέους για παράπλευρες απώλειες. Εγώ δεν θα βγάλω
μόνο το ενδοκυβερνητικό χρέος, θα βγάλω και το κόστος ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών κατά το μέρος όμως που οφείλεται στο
PSI και όχι κατά το μέρος που οφείλεται στα κακά χαρτοφυλάκια
δανείων που είχαν χορηγήσει οι τράπεζες.
Σύμφωνα με τη μελέτη βιωσιμότητας του χρέους (DSA), είχαμε
προοπτική ανάκτησης 16 δισεκατομμυρίων τουλάχιστον από το χαρτοφυλάκιο τραπεζικών μετοχών που απέκτησε το δημόσιο δια του
ΤΧΣ λόγω της συμμετοχής του στην ανακεφαλαιοποίηση. Τον Απρίλιο του 2014, πριν τις ευρωπαϊκές εκλογές, η χρηματιστηριακή αξία
των τραπεζών ήταν 35 δισ. και το χαρτοφυλάκιο του ΤΧΣ ήταν 25
δισ. Ενώ ο στόχος ήταν να αποκτήσουμε 16 δισ. Μετά βεβαίως ήρθε
ο πολιτικός κίνδυνος. Ήρθε η βέβαιη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές.
Ήρθε η αδυναμία ανάδειξης Προέδρου της Δημοκρατίας και έτσι
φτάσαμε να έχουμε δείκτη χρηματιστηρίου για τις τράπεζες το καλοκαίρι του 2014, 1.250 μονάδες και την περασμένη εβδομάδα 34 μονάδες.
Όπως είδατε στο βίντεο ο ιδιωτικός τομέας με 8,3 δισ. το 2014
απέκτησε το 27% του τραπεζικού συστήματος και με 8,1 δισ. τώρα, το
Νοέμβριο του 2015 απέκτησε το 77% του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.
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VI. Το ονομαστικό κούρεμα του χρέους - Β΄
Η επαναγορά ομολόγων (PSI plus / DBB)
Αλλά πέρα από το ονομαστικό PSI, έχουμε το Debt By Back, την επαναγορά χρέους, το PSI plus επί ημερών του κ. Στουρνάρα ως Υπουργού Οικονομικών στην Κυβέρνηση των «Σαμαροβενιζέλων» και
το πρόσθετο PSI το οποίο πρέπει να υπολογιστεί σε παρούσα αξία
λόγω των μικρών επιτοκίων και των μακρών λήξεων των νέων ομολόγων, το οποίο δεν το έχουμε υπολογίσει πλήρως.

VII. Το OSI και η μείωση της παρούσας αξίας του χρέους
Αλλά δεν είναι μόνο το PSI. Είναι το OSI (Official Sector Involvement)
λόγω των όρων του νέου δανεισμού από τον EFS που επεκτείνεται
τώρα με τον ESM και στο 3ο Μνημόνιο, που σύμφωνα με την ετήσια
έκθεση του 2014 που παρουσίασε ο κ. Regling πριν από μερικούς μήνες, ισοδυναμεί, μόνο σε ό,τι αφορά το ESF, με το 49% τους ΑΕΠ του
2013 της Ελλάδας. Αυτό ο κ. Στρατόπουλος μας είπε στο video ότι
είναι 88 δισ.
Άρα το συνολικό όφελος, χωρίς να μπούμε στη λογική του κ. Kazarian που μας δίνει μια άλλη διάσταση της πραγματικότητας, είναι
πολύ απλά 200 δισ. Θα δείτε, αν πάμε στη λογική του Paul Kazarian
ότι αυτή ακριβώς είναι και η διαφορά στην καθαρή θέση της χώρας,
το net worth της χώρας.
Εάν το υπολογίσουμε με τη διαφάνεια και τη λογοδοσία που απαιτεί η μέθοδος Kazarian, δηλαδή με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα,
αυτά οδηγούν στο ίδιο αποτέλεσμα: ότι έχουμε ωφεληθεί περίπου
200 δισ. λόγω του PSI και του λανθάνοντος OSI, λόγω της παρέμβασης στο χρέος το 2012. Στο ίδιο αποτέλεσμα καταλήγουμε με διαφορετικό τρόπο. Η παρέμβαση Kazarian μας βοηθάει συνεπώς να αντιληφθούμε το μέγεθος του κουρέματος του χρέους που έγινε το 2012.
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VIII. Οι δεσμεύσεις του Eurogroup για πρόσθετες
παραμετρικές αλλαγές
Αλλά υπάρχει και η δέσμευση του Eurogroup τον Φεβρουάριο του
2012 που επαναλαμβάνεται το Νοέμβριο του 2012 για περαιτέρω
παραμετρικές αλλαγές, μόλις πετύχουμε το πρωτογενές πλεόνασμα.
Πετύχαμε το πρωτογενές πλεόνασμα το 2013, αλλά είχε αρχίσει η
δυσπιστία περί του ποια Κυβέρνηση και πώς μπορεί να κάνει τι στην
Ελλάδα. Αλλά αυτό είναι αντικείμενο μιας άλλης εκδήλωσης για το
ποιες είναι οι σχέσεις του ελληνικού πολιτικού συστήματος με τους
εταίρους μας και επιφυλασσόμαστε να το δούμε εκεί.

IX. Η ορθή απεικόνιση του χρέους - Aναδιάρθρωση,
παρούσα αξία, κόστος εξυπηρέτησης, χρηματοδοτικές
ανάγκες
Τι πετύχαμε τότε; Όλα αυτά που ακούσατε: τη δραστική μείωση του
κόστους εξυπηρέτησης, είδατε τα διαγράμματα. Σε αυτό το δραστικά
μειωμένο κόστος εξυπηρέτησης και στην επιμήκυνση του χρέους συνολικά αποτυπώνεται η παρούσα αξία του χρέους, ο πραγματικός
όγκος του χρέους.
Γιατί βέβαια έχουμε εξαιρετικά μικρό μέσο επιτόκιο. Σύμφωνα με
τις τελευταίες απαντήσεις που μου έδωσε επισήμως στη Βουλή ο κ.
Τσακαλώτος το μέσο επιτόκιο υπολογίζεται σε 1,79%. Εντυπωσιακά
μεγάλη μέση διάρκεια που υπερδιπλασιάζεται και φτάνει τα 17 χρόνια. Μεγάλη περίοδο χάριτος. Και βέβαια λήξεις μέχρι το 2059.
Και έχουμε και την εντυπωσιακή αναδιάρθρωση. Έχουμε ένα χρέος που ανήκει σε ιδιώτες μόνο κατά περίπου 18% και στον επίσημο
τομέα περίπου κατά 82%. Τι σημαίνει το ότι ο επίσημος τομέας κατέχει το ελληνικό δημόσιο χρέος; Ότι είμαστε εκτός των πιέσεων των
αγορών, ότι διαπραγματευόμαστε πολιτικά και ότι έχουμε τη δεδομένη υπόσχεση για περαιτέρω παρέμβαση από τους εταίρους μας.
Από τους Ευρωπαίους εταίρους βέβαια γιατί το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο ασκεί πίεση αλλά δεν αποδέχεται οποιαδήποτε δική του συμ-
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μετοχή στη μείωση του ελληνικού χρέους. Αυτό είναι ένα άλλο εντυπωσιακό στοιχείο της όλης συζήτησης.
Προσέξτε, λέει το Υπουργείο Οικονομικών: το μέσο επίπεδο ετήσιων ταμειακών τόκων για την περίοδο 2015-2059 είναι 4,6 δισ. ευρώ.
Με βάση τη στοιχειωδώς θετική προοπτική ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας, μέχρι το 2060, σε ποσοστό επί του ΑΕΠ το μέσο ετήσιο
επίπεδο τόκων για την περίοδο αυτή ξέρετε πόσο είναι; 1,67% του
ΑΕΠ. Είναι το μικρότερο στην Ευρώπη με απόσταση. Για όση σημασία έχει βεβαίως το μέσο επίπεδο τόκων για μια τόσο μακρά περίοδο
κατά την οποία το χρέος βαίνει μειούμενο.

X. Το σχήμα της επέμβασης του 2012
Ας θυμηθούμε όμως λίγο και την τεχνική της επέμβασης του 2012
που έγινε με τη βοήθεια του Daniel Cohen, των συμβούλων μας, κυρίως όμως με τη συμμετοχή των ανθρώπων του Υπουργείου Οικονομικών και του ΟΔΔΗΧ που μνημόνευσα προηγουμένως.
Το πρώτο, ήταν η αναδρομική νομοθετική εισαγωγή ρητρών
συλλογικής δράσης, των CACs. Το ελληνικό Δίκαιο, που πολλοί αγαπούν, δεν προέβλεπε ρήτρες συλλογικής δράσης, ενώ το κακό αγγλικό Δίκαιο προβλέπει πάντα ρήτρες συλλογικής δράσης. Άρα στην
πραγματικότητα προσαρμόσαμε το χαλαρό και ανεπίγνωστο ελληνικό Δίκαιο, προς το καχύποπτο και πεπειραμένο αγγλικό Δίκαιο, εισάγοντας αναδρομικά τις ρήτρες συλλογικής δράσης.
Οργανώσαμε Γενικές Συνελεύσεις πιστωτών ανά ομόλογο που
έπρεπε να έχουν απαρτία 2/3 και πλειοψηφία. Και τις παρακολουθήσαμε αυτές μία μία ψηφιακά.
Καταβάλαμε τους δεδουλευμένους τόκους μέχρι τη στιγμή που
έγινε το PSI. Εξαιρέσαμε αναγκαστικά τον επίσημο τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποδεχτήκαμε τις ρήτρες νομικής ασφάλειας του
pari passu και του negative pledge, που δεν μπορούσαμε να τις αποφύγουμε γιατί θωράκισαν νομικά το χρέος. Γι’ αυτό δεν μπορούσαμε
να εξαιρέσουμε κανέναν Έλληνα, ούτε τα Ταμεία, ούτε φυσικό πρόσωπο, παρά το ότι το επιχειρήσαμε με πάθος. Αλλά είχαν οι εταίροι
μας δικά τους προβλήματα να αντιμετωπίσουν και αυτή τη στιγμή
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εκκρεμούν πολλές προσφυγές εναντίον αλλοδαπών δημοσίων γιατί
αποδέχτηκαν στο Eurogroup το PSI. Από δικούς τους πολίτες στα
δικά τους Δικαστήρια.
Φτάσαμε την τελευταία στιγμή να πάρουμε ως παράμετρο του
όλου σχήματος, την επιστροφή στην Ελλάδα των κερδών του Ευρωσυστήματος από το πρόγραμμα SMP και το πρόγραμμα ANFA. Δηλαδή τα χαρτοφυλάκια που έχει τώρα με ομόλογα ελληνικού Δημοσίου το ευρωσύστημα, δεν αποδίδουν κέρδος στο ευρωσύστημα γιατί
αυτό επιστρέφεται στην Ελλάδα.
Αυτό γιατί έγινε; Και εδώ θέλω να δώσω μια απάντηση στα όσα
είπε ο Daniel Cohen σε σχέση με το πρωτογενές πλεόνασμα. Γιατί
έπρεπε να τηρηθεί μια μελέτη βιωσιμότητας του χρέους (DSA).
Τι είναι η μελέτη βιωσιμότητας του χρέους; Είναι μια σειρά υποθέσεων σε σχέση με την πορεία της ελληνικής οικονομίας, σε σχέση
με τα πρωτογενή πλεονάσματα και σε σχέση με το ρυθμό ανάπτυξης
μέχρι το 2060. Μπορεί να κάνει κανείς μια πραγματικά οικονομική
υπόθεση μέχρι το 2060 για το ρυθμό ανάπτυξης και για τα έσοδα του
ελληνικού Δημοσίου;
Ρώτησα κάποια στιγμή τον αγαπητό μου φίλο Charles Dallara για
το πώς αντιλαμβάνεται το DSA, αν το αντιλαμβάνεται ως κάτι τεχνικά άψογο, μου είπε ότι «φυσικά είναι κάτι μεταξύ επιστήμης και τέχνης, διότι έχει μέσα μια σειρά από διαισθητικά στοιχεία, από υποθέσεις οι οποίες τακτοποιούν μαθηματικά το σχήμα, αλλά όχι οικονομικά». Και έτσι επήλθε η συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.
Πού επήλθε η συμφωνία αυτή; Επήλθε μεταξύ εμπειρογνωμόνων;
Όχι. Επήλθε πολιτικά, στο τραπέζι του Eurogroup, τη νύχτα της 21ης
Φεβρουαρίου του 2012.
Εκεί φτάσαμε σε μια μελέτη βιωσιμότητας του χρέους, που λέει
ότι πρέπει το πρωτογενές πλεόνασμα να είναι 4,5%, αλλά ο ρυθμός
ανάπτυξης πρέπει να είναι τουλάχιστον 2,5%. Ξέρετε από πότε θέτω
επισήμως στους εταίρους και δημοσίως το ζήτημα της μείωσης του
στόχου του πρωτογενούς πλεονάσματος και της μετακίνησής μας
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στον παρονομαστή, δηλαδή στην ανάγκη να διαφυλάξουμε την προοπτική θετικών ρυθμών ανάπτυξης; Από το 2012. Και ιδίως μετά την
επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος, μετά το 2013, το έχω θέσει
επισήμως ως Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών σε όλα τα διεθνή φόρα. Το κάνω από τις 22 Οκτωβρίου του 2013
υπό την επίσημη κυβερνητική ιδιότητά μου και το επανέλαβα αυτό
και προεκλογικά πριν τις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015.
Φτάνουμε έτσι στο σχήμα του PSI: Το σχήμα είναι ότι κουρεύεται
το 53,5% της ονομαστικής αξίας των ομολόγων. Ξέρετε από πού ξεκινήσαμε τον Ιούλιο του 2011; Από το 21%. Τι ήταν το 21%; Το κλειδί
για να μπούμε στη λογική του κουρέματος. Γιατί 21%; Γιατί με βάση
τις λογιστικές προδιαγραφές της αξίας των ομολόγων στα βιβλία των
Τραπεζών ούτως ή άλλως έπρεπε να γίνει περικοπή. Δεν μπορούσε
να μην περικοπεί το 21% της αξίας των ομολόγων.
Αυτό όμως δεν ήταν αρκετό. Αυτό ήταν η αφετηρία μιας διαδικασίας που οδήγησε τον Οκτώβριο του 2011 στο 50% και το βράδυ
της 21ης Φεβρουαρίου του 2012 καταλήξαμε στο 53,5%. Προστέθηκε
σε μια στιγμή ένα 3,5% κουρέματος παραπάνω.
Είχαμε όμως αυτό που λέει ο Paul Kazarian «μια μελέτη βιωσιμότητας του χρέους που αποτύπωνε μελλοντική ονομαστική αξία και
όχι πραγματική αξία». Ήταν μια μελέτη βασισμένη σε μελλοντικό
face value, δεν ήταν μια μελέτη που έλαβε υπόψη της το present
value, ποτέ δεν το έλαβε.

XI. Το ισοδύναμο ρευστού που καταβλήθηκε σε όλους
τους ομολογιούχους: τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία,
φυσικά πρόσωπα
Παρ’ όλα αυτά πήραμε το 53,5% του κουρέματος, γιατί αν είχε αποτυπωθεί σε present value μπορεί να παίρναμε λιγότερο κούρεμα. Δίναμε για κάθε 100€ 15€ ισοδύναμο ρευστού και νέα ομόλογα ελληνικού Δημοσίου 31,5%, με ελληνικό Δίκαιο αναγκαστικής εκτέλεσης
στην Ελλάδα, θυμίζω.
Και είχαν όλοι τη δυνατότητα να επενδύσουν το ισοδύναμο ρευστού σε νέα ομόλογα ελληνικού Δημοσίου αποκαθιστώντας μέσα σε
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δυο μήνες την ονομαστική αξία του χαρτοφυλακίου τους, πέραν του
100% υπέρ το άρτιο.
Το έκανε η ΑΕΔΑΚ του ΙΚΑ και αποκατέστησε την ονομαστική
αξία των ομολόγων της ελληνικού Δημοσίου, έχοντας αξιοποιήσει
υπέρ του Δημοσίου και του εαυτού της το ισοδύναμο ρευστού. Ξέρετε πόσο ήταν το ισοδύναμο ρευστού, για να έχετε μια αίσθηση; Το
ισοδύναμο ρευστού ήταν για ασφαλιστικά Ταμεία και τους άλλους
ενδοκυβερνητικούς φορείς 4,5 δισ. Δηλαδή πήραν εκείνη τη στιγμή
4,5 δισ. ρευστό στο χέρι και οι Τράπεζες πήραν 7,1 δισ. στο χέρι.
Κανείς δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι τη στιγμή που έγινε το PSI
οι δυο βασικοί φορείς οι ελληνικοί, οι δυο βασικοί πυλώνες εισέπραξαν ένα ποσό περίπου 12 δισ. ευρώ, που έπρεπε να βοηθήσει την αποκατάσταση της ρευστότητας της ελληνικής οικονομίας, ή την αποκατάσταση των χαρτοφυλακίων τους, ώστε να έχουν μια καλή επίδοση μέσου όρου, το περιβόητο «μουαγιέν».

ΧΙΙ. Τα οργανωμένα ψεύδη περί ασφαλιστικών ταμείων
Αντί γι’ αυτά τι είχαμε; Είχαμε μια επιχείρηση συκοφάντησης και συγκάλυψης στην επέμβαση στο χρέος. Ειπώθηκαν τα βασικά από τον
Paul Kazarian που με εντυπωσιάζει με τη βαθιά γνώση του της ελληνικής πραγματικότητας. Είδαμε ότι πράγματι το κράτος που έχει την
ευθύνη για το ασφαλιστικό σύστημα ενδοκυβερνητικά, λογιστικά,
πήρε 13 δισ. από τα Ταμεία.
Τους έδωσε την περίοδο 2012-2015, 50 δισ. και την περίοδο
2009-2015, 105 δισ. Όλη την περίοδο της μεταπολίτευσης 200 δισ.
Τα 2/3 του χρέους.
Και αν το κράτος πτώχευε; Από ποιο κράτος θα εισέπρατταν τα
ομόλογά τους τα Ταμεία; Και ποιο κράτος θα έδινε την κρατική συνεισφορά για τις κύριες συντάξεις; Και ποιο κράτος θα έδινε τις πολιτικές και στρατιωτικές συντάξεις του Δημοσίου; Κατέφυγαν στα Δικαστήρια και υπήρχαν Δικαστήρια που δέχτηκαν ότι από ένα σημείο
και μετά είναι αντισυνταγματική η περικοπή συντάξεων.
Ωραία, αν αφήναμε αλώβητες νομοθετικά τις συντάξεις, αλλά είχαμε ταμειακή αδυναμία καταβολής λόγω χρεοκοπίας, σε ποιο Δικα-
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στήριο θα προσέφευγε ποιος και ποιο Δικαστήριο θα έλεγε τι; Αφού
νομοθετικά θα ήταν όλα αλώβητα, αλλά ταμειακά δεν θα υπήρχε δυνατότητα καταβολής. Ποιο είναι το Συνταγματικό Δίκαιο της ασύντακτης χρεοκοπίας;

XIII. Τα φυσικά πρόσωπα
Και βέβαια οι ομολογιούχοι, οι πραγματικοί ομολογιούχοι οι οποίοι
υπέστησαν πολλή μεγάλη βλάβη, όχι αυτοί που είναι επενδυτές, αυτοί που είναι μέχρι ένα όριο αποταμιευτικό, διότι δεν μπορέσαμε να
τους εξαιρέσουμε για τους λόγους που εξήγησα, αλλά και γιατί ακολούθησαν την πιο εσφαλμένη νομική στρατηγική.
Δεν θέλω να πω ποιοι ήταν αυτοί που τους συμβούλεψαν να ακολουθήσουν αυτή τη νομική στρατηγική, αλλά αμφισβήτησαν το κούρεμα του χρέους, αμφισβήτησαν την υπόσταση της ελληνικής οικονομίας, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, τώρα ενώπιον του
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Θέλουν να
ακυρωθεί το PSI, να καταστραφεί η χώρα.
Δεν θέλουν αποζημίωση από Τράπεζες που ενδεχομένως τους
έδωσαν κακές συμβουλές, δεν στρέφονται κατά Τραπεζών που έδωσαν τα ομόλογα στη δευτερογενή αγορά, αν έγινε έτσι. Δεν στρέφονται κατά του ΤΕΚΕ, του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων λέγοντας «γιατί δεν μας καλύπτετε κι εμάς όπως θα καλύπτατε τους καταθέτες μέχρι 100.000;»
Αμφισβητούν τη λογική του κουρέματος και της διάσωσης της
οικονομίας. Ποιοι; Οι ενδιαφερόμενοι; Όχι βέβαια. Οι νομικοί τους
σύμβουλοι, οι οποίοι είναι ταυτόχρονα και πολιτικοί σύμβουλοι μιας
συγκεκριμένης στάσης και μιας αντίδρασης. Ενός ψεύδους, που είναι
μια παράμετρος του συνολικού ψεύδους του Δημοσίου βίου τα τελευταία χρόνια.
Αλλά ευτυχώς έχουμε ξέρετε ως ελληνικό δημόσιο κερδίσει όλες
τις διαιτητικές διαδικασίες στην Παγκόσμια Τράπεζα, έχουμε κερδίσει σε όλα τα αλλοδαπά ανώτατα Δικαστήρια. Αυτή τη στιγμή η Ελληνική Κυβέρνηση, το είπα και στη Βουλή, υπερασπίζεται το PSI ε-
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νώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,
με τρόπο αρτιότερο και μαχητικότερο από ό,τι εγώ.
Αναζήτησα τα έγγραφα για να τα αξιοποιήσω και εγώ στην υπεράσπιση του PSI. Παρουσιάζουν την αναγκαιότητα, την αναλογικότητα, τη σκοπιμότητα, την προσφορότητα του μέτρου, με άψογο
τρόπο με την πλήρη οικονομική και νομική επιχειρηματολογία. Αυτό
κάνουν στο εξωτερικό.

XIV. Η θεωρία του «επονείδιστου» χρέους
Αλλά δεν ήταν μόνο τα ασφαλιστικά Ταμεία και οι ομολογιούχοι,
είναι η συνολική θεωρία του «επονείδιστου» χρέους, η Επιτροπή αλήθειας η οποία άρχισε να συνεδριάζει παρουσία του Προέδρου της
Δημοκρατίας, παρουσία του Πρωθυπουργού στην αίθουσα της Γερουσίας, για να παρουσιαστεί στον ελληνικό λαό η θεωρία του επονείδιστου χρέους που πρέπει να διαγραφεί. Ενώπιόν της κατέθεσαν
άνθρωποι που τιμήθηκαν από την ελληνική πολιτεία με βαρυσήμαντα αξιώματα και την εκπροσώπησαν στις διαπραγματεύσεις.
Ρώτησα κάποτε τον κ. Kazarian «γιατί αντί να λέμε ότι το χρέος
μας είναι το μικρότερο ευρωπαϊκά σε παρούσα αξία, επιμένουμε ότι
είναι το μεγάλο πρόβλημα;» Γατί είναι το μεγάλο άλλοθι. Γιατί έτσι
λέμε ότι οι ευθύνες είναι των ξένων, των πιστωτών, ότι φταίει το χρέος και όχι η έλλειψη ανταγωνιστικότητας, θεσμών, φορολογικού και
ασφαλιστικού συστήματος, η έλλειψη πολιτικής συναίνεσης, η έλλειψη ιστορικής συνείδησης.
Και όλα αυτά πρέπει να σας πω περιλαμβάνουν και τις αλόγιστες
παροχές, την έλλειψη πολιτικής αλλά και κοινωνικής υπευθυνότητας,
την εθνική αμεριμνησία. Αλλά θέλει θάρρος για να μιλήσει κανείς για
την επίπτωση που έχει στο χρέος η κοινωνική, πολιτική και εθνική
αμεριμνησία.
Και όλα αυτά, μέχρι το Δεκέμβριο του 2014. Γιατί από τον Ιανουάριο του 2015, μπαίνουμε στην περιδίνηση που ξέρετε και την
οποία παρουσίασε και ο κ. Kazarian προηγουμένως: Επιτροπή αλήθειας, επικείμενη μονομερής επέμβαση στο χρέος, διεθνής διάσκεψη,
παρ’ όλα αυτά επιστροφή των 11 δισ. του ΤΧΣ στον EFS, διαρροή
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καταθέσεων 50 δισ., εκτίναξη της έκθεσης της χώρας στο ΕLA στο
ύψος περίπου των 110 δισ. μαζί με τη στήριξη από την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα ενώ είχαμε απομοχλεύσει το ELA μέχρι το Δεκέμβριο του 2014, τραπεζική αργία, capital control, επάνοδος στην ύφεση, επάνοδος στα πρωτογενή ελλείμματα, τα περί τραπεζικού συστήματος τα είπαμε, 3ο Μνημόνιο, 3η ανακεφαλαιοποίηση.

XV. Η συμφωνία της 12.7.2015 – H κατάρρευση
των μύθων
Και μετά τι έγινε; Μετά έγινε δημοψήφισμα. Και μετά; Η συμφωνία
της 12ης Ιουλίου του 2015. Τι λέει η συμφωνία αυτή; Ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας τον Ιούλιο του 2015 συνομολογεί αυτά που έχουν
συμβεί το 2012, τα προσυπογράφει και η αναμενόμενη επέμβαση στο
χρέος είναι οι παραμετρικές αλλαγές που έχουν συμφωνηθεί το 2012,
αλλά δεν γίνονται, διότι παρατείνεται η αξιολόγηση, διότι δεν εκπληρούνται οι όροι.
Και βέβαια φτάνουμε τώρα στο τι δέον γενέσθαι. Κατ’ αρχάς
πρέπει να σταματήσει η βλαπτική παράταση της αξιολόγησης. Πρέπει να υπολογιστεί το πρόσθετο βάρος της τελευταίας κωμικοτραγικής σύγκρουσης με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
Πρέπει να αντιληφθούμε ότι ήταν ατυχής εξαρχής η σύνδεση
προσφυγικού – αξιολόγησης – χρέους. Διότι υπέστημεν ήττα και στα
τρία πεδία. Το τι θα γίνει στο χρέος είναι δεδομένο προ πολλού, στο
προσφυγικό δεν κερδίσαμε τίποτε γιατί είχαμε αναλάβει το βάρος
ήδη από τον Οκτώβριο. Σας θυμίζω ότι τότε μιλήσαμε για 50.000
πρόσφυγες στην Ελλάδα. Και η αξιολόγηση είναι στο σημείο το οποίο γνωρίζετε από τα Μέσα Ενημέρωσης.
Τι πρέπει να γίνει να το πω πολύ απλά, αντί για την Επιτροπή
αλήθειας για το χρέος; Η επιστροφή στην αλήθεια. Να συνειδητοποιήσουμε τη συμφωνία του 2012, να αναγνωριστεί το μέγεθος της
επέμβασης του 2012 με όποιο τρόπο θέλουν. Με τον πιο συμβατικό
τρόπο της ονομαστικής αξίας; Με αυτό που τελευταία Γερμανοί οικονομολόγοι του Πανεπιστημίου του Mainz που τους ξέρει πολύ καλά ο Paul Kazarian, οι Schummacher και λοιποί, είπαν ότι «αν υπο-
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λογίσουμε συμβατικά με βάση το προεξοφλητικό επιτόκιο των δεκαετών ομολόγων το ελληνικό χρέος, η παρούσα αξία του είναι 98% του
ΑΕΠ, είναι μικρότερο από όλες τις άλλες χώρες που ήταν σε Μνημόνιο»; Αλλά υπάρχει και η πρόταση του Paul Kazarian που σου λέει
ότι «να, ποια είναι η πραγματική αξία του χρέους σου, η παρουσία
αξία και να, ποια είναι η καθαρή θέση της χώρας σου και να, ποια
είναι η συμβολή της παρέμβασης του 2012». Συμπτωματικά είναι ίδια, όπως κι αν την υπολογίσεις. Γι’ αυτό έχουν σημασία οι πολλές μέθοδοι, για να δει κανείς αν καταλήγει σε συγκρίσιμα αποτελέσματα.
Πρέπει να αναγνωριστεί η παρέμβαση σε όρους ονομαστικούς, σε
όρους παρούσας αξίας και κυρίως η πραγματικότητα που λέγεται
ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης, τόκοι και χρεολύσια κάθε χρόνο από
το 2015 έως το 2059. Βεβαίως εάν μας δώσουν ονομαστικό κούρεμα,
καλοδεχούμενο. Αλλά πρέπει να το εξηγήσουν δημοσιονομικά σε
κάθε χώρα, πρέπει να το εξηγήσουν στη Φινλανδία η οποία δεν συναινούσε στο δεύτερο δάνειο, εάν δεν έπαιρνε τη φινλανδική εγγύηση για την οποία θα μιλήσουμε κάποια άλλη στιγμή σε ένα Συνέδριο
ίσως όχι πολιτικό ή οικονομικό, αλλά χημείας.
Και βεβαίως πρέπει να δούμε αν αυτές οι παραμετρικές αλλαγές
θα μας ευνοήσουν, που θα μας ευνοήσουν γιατί θα είναι κούρεμα σε
παρούσα αξία, θα είναι παράταση συνολικά της διάρκειας του δανείου, θα είναι παράταση της περιόδου χάριτος, θα είναι σταθεροποίηση
των κυμαινομένων επιτοκίων, θα είναι μια σημαντική πρόσθετη παρέμβαση. Αλλά πρόσθετη. Αναμενόμενη και δεδομένη από το 2012.
Και έτσι θα βελτιωθούν και οι υποθέσεις και εξισώσεις της debt
sustainability analysis, της ανάλυσης βιωσιμότητας του χρέους ως
προς το πρωτογενές πλεόνασμα.
Το βασικό πρόβλημα της χώρας δεν είναι το χρέος. Άλλωστε ας
δούμε, και τελειώνω, πόσο και πώς επηρεάζονται από το χρέος τα
μεγάλα θέματα; Δηλαδή το ασφαλιστικό. Είπε ο κ. Προβόπουλος που
ήταν εδώ ότι το 2008 ενημέρωσε τους πολιτικά υπευθύνους της χώρας ότι σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου
με συντάκτες δυο γνωστούς μας ανθρώπους (τον κ. Traa και την κα
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Velculescu) θα ήταν 800% του ΑΕΠ το 2060 χωρίς παρέμβαση στο
ασφαλιστικό.
Εν πάση περιπτώσει ακόμη κι αν γίνει η πρόσθετη παρέμβαση
του χρέους, για λόγους που έχει εξηγήσει σήμερα σε ένα νέο άρθρο
του ο Γιώργος Στρατόπουλος, δεν μπορούμε για δημογραφικούς λόγους να μην αποδεχτούμε την αναγκαία εκλογίκευση του ελληνικού
ασφαλιστικού συστήματος.
Τα κόκκινα δάνεια. Μα, ούτως ή άλλως τώρα μόνο με ιδιωτικά
κεφάλαια θα μπορούσε να γίνει ένας νέος φορέας διαχείρισης. Αλλιώς κινδυνεύεις να θέσεις υπό αμφισβήτηση την κεφαλαιακή επάρκεια των Τραπεζών. Άρα δεν θα επηρεάσει το χρέος, παρά μόνο τη
δυνατότητα άντλησης ιδιωτικών κεφαλαίων εφόσον πειστεί η αγορά
ότι το χρέος μας είναι πολύ μικρότερο από ό,τι φαίνεται.
Οι διαρθρωτικές αλλαγές ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, οι
ιδιωτικοποιήσεις επηρεάζονται από χρέος έμμεσα υπό την έννοια της
αλλαγής του κλίματος, της προσέλκυσης ξένων κεφαλαίων. Εάν υπάρξει αυτό. Αλλά κυρίως το εσωτερικό κλίμα, η ανάπτυξη δεν έρχεται από τις ξένες άμεσες επενδύσεις, αλλά από την επενδυτική κίνηση της οικονομίας οριζόντια, με ένα τραπεζικό σύστημα που λειτουργεί πραγματικά, δηλαδή παίρνει καταθέσεις και δίνει δάνεια.
Ας πάμε όμως στους δημοσιονομικούς στόχους του μεσοπρόθεσμου μέχρι το 2018. Το ύψος του πρωτογενούς πλεονάσματος είναι
ούτως ή άλλως σημαντικά μειωμένο. Η τρόικα είναι έτοιμη να αποδεχτεί αισθητά χαμηλότερο ετήσιο στόχο. Το ζήτημα είναι σε ποια
συμφραζόμενα το θέτεις αυτό και με ποιο παρονομαστή, δηλαδή με
τι πρόγνωση για το ρυθμό ανάπτυξης.
Σας θυμίζω ότι είχαμε μιλήσει για υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα για να κλείνει μαθηματικά η μελέτη βιωσιμότητας, αλλά και γιατί
παραδοχές της μελέτης ήταν δύο: τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα με υψηλό ρυθμό ανάπτυξης.
Το θεωρητικό ερώτημα αν είναι εφικτά υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα σε μακροχρόνια βάση, έχει απαντηθεί στην πράξη. Στην
Ελλάδα είχαμε κυρίως την περίοδο Κώστα Σημίτη, επί μακρά σειρά
ετών υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα. Αλλά το ερώτημα πρέπει να
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διατυπωθεί σωστά: είναι εφικτά υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα σε
μακροχρόνια βάση, με παράλληλους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης;
Αν διατυπωθεί έτσι το ερώτημα, η απάντηση είναι σχεδόν αυτονόητη. Αλλά μια τέτοια πρόγνωση, ας μας πουν οι εξέχοντες οικονομολόγοι, σε οικονομική και όχι σε μαθηματική βάση, είναι πρακτικά
δυνατό να γίνει για το 2060 ή για το 2070, για τα πεντηκονταετή ομόλογα στα οποία αναφέρθηκε ο Daniel Cohen;
Υπάρχει αυτή τη στιγμή αφθονία κεφαλαίων και μπορείς να έχεις
ομόλογα 50 ετών, άρα ακόμη και η πρόσβαση στις αγορές μπορεί να
μην σου ακριβαίνει το χρέος τουλάχιστον σε μέσους όρους γιατί έχεις
πολύ μικρό επιτόκιο στον επίσημο τομέα, στον οποίο είναι ο μεγάλος
όγκος του χρέους.
Πρακτική σημασία έχουν οι ροές, η βιωσιμότητα των ροών, οι
συμφωνίες για το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης, για τόκους και χρεολύσια. Και το κρίσιμο στοιχείο για την επάνοδο στις αγορές και για
τη δυνατότητα αναχρηματοδότησης του χρέους είναι τελικά η παράσταση του χρέους.
Και για να το πω πιο απλά: Εάν γινόταν αποδεκτή η προσέγγιση
Kazarian, η μείωση του χρέους και η βοήθεια προς την οικονομία
μας, θα ήταν μεγαλύτερη από ό,τι αν πάρουμε πρόσθετες παραμετρικές αλλαγές. Εάν πάρουμε πρόσθετες παραμετρικές αλλαγές και
σωστή απεικόνιση του χρέους, η ελληνική οικονομία μπορεί να αλλάξει αυτοσυνειδησία, δηλαδή να ξεπεράσει το μεγαλύτερο πρόβλημα που είναι η κατάθλιψη και η καθήλωση σε μια αντιαναπτυξιακή
προσέγγιση.
Άλλωστε, ας πούμε και την αλήθεια και ας κλείσουμε με αυτήν,
με πολύ ανοιχτό τρόπο: τα δημόσια χρέη αποπληρώνονται; Τα δημόσια χρέη εξυπηρετούνται, αναχρηματοδοτούνται, ει δυνατό με καλά επιτόκια, μειώνονται ως ποσοστό του ΑΕΠ μέσα από την ονομαστική διόγκωση του ΑΕΠ και τη βελτίωση του παρονομαστή, αλλά
δεν αποπληρώνονται με την έννοια του μικρού, ιδιωτικού, επιχειρηματικού, στεγαστικού ή καταναλωτικού δανείου. Είναι οντότητες τα
δημόσια χρέη.
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Άρα το βασικό πρόβλημα της χώρας δεν είναι το χρέος. Το βασικό πρόβλημα της χώρας είναι πολιτικό και θεσμικό, πρωτίστως εσωτερικό και όχι εξωτερικό. Είναι πρόβλημα κοινής λογικής και συλλογικής αυτογνωσίας. Πρόβλημα που απορρέει από την ανυπέρβλητη
ακόμη σύγκρουση μεταξύ επώδυνης αλήθειας και δήθεν ανώδυνου
ψέματος.
Τα δήθεν ανώδυνα ψέματα καταστρέφουν το έθνος. Η αλήθεια
μπορεί να μας δώσει μια ευκαιρία ανασυγκρότησης. Σας ευχαριστώ.
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Δ. Ο εγκλωβισμός της χώρας στη λαϊκίστικη
προσέγγιση του ζητήματος του δημοσίου χρέους∗
Θα κλείσω τη συνάντηση λέγοντας ότι υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής μεταξύ αυτών που είπε ο Daniel Cohen και αυτών που είπε ο
Paul Kazarian.

I. Η ανάγκη για καθαρή εθνική στρατηγική
ως προς το χρέος
Στην πραγματικότητα, υπάρχει ένα κοινό αίτημα που είναι να μην
παρατείνεται η εκκρεμότητα, να ξέρει η Ελλάδα ποιο είναι το πλαίσιο
μέσα στο οποίο βαδίζει και να θέσει προτεραιότητες που την αφορούν και που είναι αναπτυξιακού και ανταγωνιστικού χαρακτήρα.
Πώς θα το πετύχουμε αυτό; Θα το πετύχουμε αν πάψουμε να είμαστε
μια διαπραγματευτικά ηττημένη χώρα.
Αυτό που εξηγεί ο Paul Kazarian είναι ότι η Ελλάδα τώρα δε
μπορεί να υποστηρίξει τα επιχειρήματά της και να προωθήσει τη
στρατηγική της γιατί δεν έχει στρατηγική.
Υπάρχει μια κυβέρνηση, ας πούμε την αλήθεια, η οποία οικοδόμησε την ίδια την πολιτική της ύπαρξη στο γεγονός ότι έχουμε ένα
διογκωμένο μη βιώσιμο χρέος και στο επιχείρημα ότι η παρέμβαση
του 2012 ήταν μια παρέμβαση άνευ αξίας που έγινε για να βοηθήσει
ίσως τις Τράπεζες και που έβλαψε τα Ταμεία και την ελληνική οικονομία.
Και τώρα που έχει καταλάβει ότι πρέπει να υπερασπιστεί με άλλα
επιχειρήματα το χρέος για να πετύχει πρόσθετες παραμετρικές αλλαγές δεν εξηγεί διεθνώς ποιο είναι το πραγματικό μέγεθος του χρέους, δηλαδή πόσο καλύτερη είναι η θέση της Ελλάδος σε σύγκριση με
άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

∗

Απάντηση στις ερωτήσεις που τέθηκαν κατά την εκδήλωση του «Κύκλου Ιδεών για Εθνική Ανασυγκρότηση», Μύθοι και αλήθειες για το δημόσιο χρέος. Πριν και μετά το
PSI/OSI, 12.4.2016.
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Αυτό που λέει ο Paul Kazarian είναι ότι χρειαζόμαστε μια ενιαία
μέθοδο. Να δούμε τα δημοσιονομικά στοιχεία κάθε χώρας με την ίδια
μέθοδο, να καταρτίσουμε με την ίδια μέθοδο δημόσιους ισολογισμούς και ν’ αποτυπώσουμε στους δημόσιους ισολογισμούς την καθαρή θέση κάθε κράτους. Και μετά να συγκριθούμε και να δούμε
ποιοι είναι οι ομόλογοι, ποιοι είναι οι συγκρίσιμοι.
Γιατί εάν διαπραγματευτείτε με την τρόικα θα δείτε ότι ενοχλούνται πάρα πολύ όταν η Ελλάδα θεωρεί ομολόγους τη Γερμανία, την
Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο. Η απάντησή τους είναι ότι «όχι, ομόλογοί σας είναι εκτός Ευρωζώνης η Βουλγαρία και η Ρουμανία, εντός
Ευρωζώνης η Λετονία, η Σλοβακία, η Σλοβενία, άρα έχετε μεγάλο
περιθώριο απωλειών σε σχέση με το επίπεδο ζωής, με το διαθέσιμο
εισόδημα, σε σχέση με τον εθνικό πλούτο».
Και όταν πρέπει να τους εξηγήσουμε ότι «κοιτάξτε, εμείς κάναμε
με τη στήριξή σας την παρέμβαση του 2012 στο χρέος διότι χωρίς τη
βοήθειά σας δε θα μπορούσαμε να πετύχουμε αυτό που πετύχαμε το
2012 το οποίο τώρα μας δίνει ένα αποτέλεσμα δημοσιονομικό το
οποίο είναι σημαντικά θετικό, αλλά χρειάζεται η συμπλήρωση που
είχατε υποσχεθεί», αυτό δεν το λέμε. Γιατί αν το πει αυτό η κυβέρνηση θα είναι σα να ακυρώνει την πολιτική της, τον πολιτικό της
λόγο και σα ν’ αποδέχεται, να προσχωρεί στη δική μας πολιτική επιχειρηματολογία.
Με τη δική μας πολιτική επιχειρηματολογία δεν την έχει αφομοιώσει ούτε το κοινό που την υποστηρίζει. Είναι μια πολιτικά ανυποστήρικτη πραγματικότητα η πραγματικότητα ως προς το ελληνικό
δημόσιο χρέος. Εδώ δεν υπάρχουν πολλά στελέχη πολιτικά των κομμάτων που μετείχαν στις κυβερνήσεις του 2011 και του 2012 που να
έχουν υποστηρίξει αυτή την παρέμβαση.
Και τελικά η πατρότητα έχει έρθει σε μένα. Γιατί: Γιατί ανέλαβα
τον πολιτικό κίνδυνο αυτής της επέμβασης. Αλλά αυτό έχει οδηγήσει
σε μια βελτίωση της καθαρής θέσης της χώρας κατά 200 δισεκατομμύρια. Έχει πει ο Βασίλης Λεβέντης στη Βουλή πολλές φορές «μα τι
είναι αυτά που λέτε για τα Ταμεία, θα σου έδιναν μια άφεση χρέους
100 ή 200 δισεκατομμύρια και θα έλεγες δεν την παίρνω για να μη
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χάσουν τα Ταμεία 13 δισεκατομμύρια στα οποία την ίδια χρονιά το
κράτος έδωσε 17 δισεκατομμύρια επιχορήγηση;»
Ας υποθέσουμε ότι την ίδια χρονιά το κράτος έδωσε 4 δισεκατομμύρια αποζημίωση (αφαιρώντας από τα 17 τα 13, παρότι οι ετήσιες αποδόσεις αυτών των 13 δισ. ξεπερνούσαν τα 500 εκατ.) ή τα ξαναδίνω πίσω, ούτως ή άλλως μέσα σε λίγα χρόνια για να χρηματοδοτηθούν οι ανάγκες του ασφαλιστικού συστήματος που διογκώνονται.
Μια αστεία επιχειρηματολογία είναι αυτή, η επιχειρηματολογία της
δήθεν καταστροφής των Ταμείων.
Και όμως οι αστείες επιχειρηματολογίες ναρκοθετούν την πορεία
της χώρας, οι μύθοι, οι συνωμοσίες, τα ψέματα. Πώς θα διαπραγματευθεί μια κυβέρνηση η οποία εκεί που έλεγε ότι το χρέος είναι δυσθεώρητο και χωρίς μονομερές κούρεμα, χωρίς μείωση της ονομαστικής αξίας, χωρίς φλερτ με τον κίνδυνο της ασύντακτης χρεοκοπίας δεν καταφέρνουμε τίποτα και τώρα πρέπει να πάει να πει «προσέξτε, δε θέλω ούτε καν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θέλω τους
Ευρωπαίους από τους οποίους εξαρτώμαι και από τους οποίους
παίρνω πρόσθετο κούρεμα σε παρούσα αξία επειδή δανείζομαι περισσότερο απ’ αυτούς», γιατί περί αυτού πρόκειται.
Δηλαδή επειδή παίρνουμε το τρίτο δάνειο, γίνεται μια υποκατάσταση με καλύτερους όρους. Υποκατάσταση ομολόγων ή προηγούμενων δανείων με το δάνειο του EFSF/ESM. Άρα θεωρώ ότι είναι
βαθιά φιλελληνική η τοποθέτηση του Paul Kazarian, στην πραγματικότητα προσπαθεί να μας πείσει να καταλάβουμε ποια είναι τα
επιχειρήματα που έχουμε και ποιες είναι οι προτεραιότητες που
πρέπει να έχουμε. Και είναι βεβαίως βαθιά φιλελληνική η τοποθέτηση του Daniel Cohen ο οποίος λέει, «προσέξτε, πρέπει να σταματήσει η εκκρεμότητα, με τον α΄ ή το β΄ τρόπο πρέπει να κλείσει αυτή η
συζήτηση».
Και δε δηλώνει την προτίμησή του γιατί ξέρει από την εμπειρία
του ότι πολιτικά θα κριθεί το ζήτημα αυτό μέσα από τις σκοπιμότητες που υπάρχουν σε 27 άλλα κράτη-μέλη. Υπό την έννοια αυτή, εγώ
προσωπικά τους είμαι υπόχρεος και ευγνώμων για τη συμμετοχή
τους και για τον αγώνα που έχουν κάνει, και πραγματικά το γεγονός

[ 87 ]

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ότι ο κ. Kazarian έχει επενδύσει και οικονομικά στα post PSI ομόλογα, τον κάνει να έχει ίδια συμφέροντα με το ελληνικό κράτος.
Διότι η θετική εξέλιξη των δημοσιονομικών στοιχείων της Ελλάδος και η ομαλή πορεία της ελληνικής οικονομίας είναι κοινό συμφέρον μας. Γι’ αυτό δεν έχουμε καμία σύγκρουση συμφερόντων αλλά
έχουμε στην πραγματικότητα σύμπλευση η οποία μακάρι να ήταν
γενικευμένη στην αγορά, να υπήρχαν και άλλοι παράγοντες της αγοράς που έχουν αυτή την αντίληψη.

ΙΙ. Το ζήτημα των ομολογιούχων – φυσικών προσώπων
Τώρα, αφού σχολίασα τους συνομιλητές μου και τους ευχαρίστησα,
ν’ απαντήσω στους ομολογιούχους. Πράγματι, τους είχαμε πει το
2011 ότι θ’ αγωνιστούμε να εξαιρεθούν και κάναμε τεράστια προσπάθεια να εξαιρεθούν. Δε μπορέσαμε να το πετύχουμε αυτό, υπό τις
συνθήκες του συσχετισμού της Ευρωζώνης.
Τα ερωτήματά τους είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό εύλογα. Δηλαδή, πράγματι υπάρχουν μέτρα νομοθετικά που δεν προσβάλλουν το
pari passu και τα οποία ισχύουν για τις Τράπεζες, μπορεί να ισχύσουν
και για τ’ ασφαλιστικά ταμεία, μπορεί να ισχύσουν και για τα φυσικά
πρόσωπα εφόσον υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής. Εφόσον μιλάμε για φορολογικά υποκείμενα της ελληνικής έννομης τάξης.
Διότι όλα τα μέτρα που έχουν σχέση με τη φορολογική μεταχείριση, με την αναβαλλόμενη φορολογία, με φορολογικούς τίτλους,
αφορούν αυτούς που έχουν φορολογικές υποχρεώσεις στην Ελλάδα.
Υπό την έννοια αυτή, μια προσέγγιση τέτοιου τύπου είναι μια προσέγγιση και λογική και δίκαιη αλλά βλέπετε, ενώ είχαν δοθεί πολλές
υποσχέσεις από την παρούσα κυβέρνηση δεν έχει γίνει τίποτε απολύτως ενώ ψηφίστηκαν πάμπολλες φορολογικές διατάξεις από την άποψη αυτή.
Υπάρχει όμως μια διαφοροποίηση η οποία πρέπει να γίνει. Οι
Τράπεζες ανακεφαλαιοποιήθηκαν και η αναβαλλόμενη φορολογία
ας πούμε ότι δόθηκε, κάτι το οποίο δεν είναι τόσο απλό, σε ποιους:
Στις Τράπεζες ως οντότητες. Όχι στους μετόχους των Τραπεζών. Οι
μέτοχοι των Τραπεζών της περιόδου του 2011-2012 κατεστράφησαν.
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Ποιοι έχουν καταστραφεί στην Ελλάδα; Κατεστράφησαν οι μέτοχοι των Τραπεζών αλλά και οι μέτοχοι όλων των εισηγμένων εταιρειών
στο Χρηματιστήριο. Πλήρωσαν το κόστος οι ιδιοκτήτες ακινήτων. Έχουν μειωθεί οι αξίες των ακινήτων και οι αποδόσεις των ακινήτων.
Έχουν χάσει τα λεφτά τους οι ομολογιούχοι των Τραπεζών. Έγινε bailin στα ομόλογα των Τραπεζών μέχρι και προχθές, το Νοέμβριο του
2015 για να επιτευχθεί ο στόχος της ανακεφαλαιοποίησης.
Ποιοι έμειναν αλώβητοι; Ο καταθέτες των Τραπεζών μόνο. Γιατί
έμειναν αλώβητοι οι καταθέτες των Τραπεζών; Για να διασφαλιστεί η
τραπεζική πίστη. Με δεδομένο ότι είχαμε διαρροή καταθέσεων μέσα
σε μια ενιαία αγορά η οποία έφτασε τα 90 δισεκατομμύρια ευρώ. Πενήντα δισεκατομμύρια από τις εκλογές του Ιανουαρίου 2015 και μετά.
Για ποιο λόγο έπρεπε να μείνουν τουλάχιστον 120 δισεκατομμύρια καταθέσεων στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα; Για να μπορείς να
έχεις οικονομία. Αυτά τελούν υπό capital control μετά τον Ιούλιο του
2015. Και δεν είναι εύκολο να επιστραφούν οι καταθέσεις στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.
Η αποταμιευτική συμπεριφορά ποια είναι; Η αποταμιευτική συμπεριφορά είναι να πάω σε μια Τράπεζα που μου δίνει μεγάλο επιτόκιο, υπήρχαν Έλληνες που πήγαν στη Lehman Brothers, αλλά ζήτησαν αποζημίωση από την Τράπεζα που τους πούλησε προϊόντα
Lehman Brothers, όχι από το Ελληνικό Δημόσιο.
Ν’ αγοράσω ένα σπίτι, στ’ ακίνητα επενδύουν οι Έλληνες την περιουσία τους και έχουν χαθεί οι αξίες που επενδύθηκαν στ’ ακίνητα
και έχουν χαθεί και οι αποδόσεις λόγω της πτώσης των μισθωμάτων.
Επενδύουν σε τραπεζικά προϊόντα τα οποία είναι πιο πολύπλοκα απ’
ό,τι η κατάθεση, για παράδειγμα τ’ αμοιβαία κεφάλαια ή τα ομόλογα
και χάνουν από αυτά. Άρα έχουν χάσει πάρα πολλοί άνθρωποι.
Είχαν τη δυνατότητα να μη χάσουν οι ομολογιούχοι; Είχαν. Λέει,
«πληγώσαμε την εμπιστοσύνη τους ως κράτος». Ναι. Αν πτωχεύαμε
δεν θα την πληγώναμε περισσότερο; Ποιο πτωχευμένο Ελληνικό Δημόσιο θα πλήρωνε τα ομόλογά του; Κανένα. Αλλά όταν τους είπαμε
«ελάτε, πάρτε το ισοδύναμο ρευστού και αγοράστε post PSI ομόλογα
όπως έκανε η ΑΕΔΑΚ του ΙΚΑ, πάτε σε μια Τράπεζα στην οποία ε-
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μείς θα σας στείλουμε, στην Εθνική π.χ., με την ευθύνη του ΟΔΔΗΧ
να κάνετε αυτή τη συναλλαγή», δεν πήγαν.
Προτίμησαν να πάνε στα Δικαστήρια ευθέως κατά του Ελληνικού
Δημοσίου και κατά του PSI, όχι κατά των Τραπεζών που τους πούλησαν στη δευτερογενή αγορά, αν τους πούλησαν και κατά του ΤΕΚΕ όπως είπα προηγουμένως.
Υπάρχει όμως και κάτι άλλο το οποίο είναι σημαντικό: Όταν τους
δόθηκε η δυνατότητα να αξιοποιήσουν την πολιτική τους πίεση για
να λάβουν μια συγκεκριμένη υπόσχεση από τη σημερινή κυβέρνηση,
δεν τηρήθηκε τίποτα. Και κυβερνά τον τόπο αυτό επί 18 μήνες μια
πολιτική αντίληψη που υποσχέθηκε ότι θα επανορθωθούν και οι
βλάβες των ομολογιούχων και αυτό δεν έγινε. Ας γίνει λοιπόν τώρα,
στη διαπραγμάτευση για το χρέος.
Όταν ήταν να την κάνουμε εμείς τη διαπραγμάτευση την κάναμε
με προβλήματα, με ζημίες, με πολιτικό κόστος, φέραμε ένα αποτέλεσμα που το είδατε ποιο είναι. Ας φέρουν αυτοί τώρα ένα αποτέλεσμα
το οποίο να συμπεριλαμβάνει και αποζημίωση τουλάχιστον των πραγματικών αποταμιευτών. Συν την αναβαλλόμενη φορολογία, συν φορολογικούς τίτλους οι οποίοι δεν παραβιάζουν το pari passu, διότι θα
δοθούν σε όλους όσοι υπόκεινται σε φόρο ανεξαρτήτως ιθαγένειας.
Αλλά βλέπετε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ λεπτά, ότι εάν
δεν προσέχεις γίνεσαι Αργεντινή. Εμείς λοιπόν κερδίσαμε τη δίκη στο
ICSID έχοντας απέναντί μας μια σλοβακική Τράπεζα κυπριακών
συμφερόντων επί τη βάσει της αμοιβαίας συμφωνίας προστασίας επενδύσεων μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου.
Και την κερδίσαμε επειδή είπε το Διαιτητικό Δικαστήριο ότι το ν’
αγοράζεις ομόλογα του προϋπολογισμού δε συνιστά επένδυση προστατευμένη κατά της συμφωνίας αμοιβαίας προστασίας επενδύσεων.
Μόνο τα επενδυτικά ομόλογα έργου συνιστούν επένδυση. Δηλαδή αν
πάρει ομόλογο για το Ρίο Αντίρριο ή για το μετρό της Αθήνας. Αλλά
όχι το κλασικό ομόλογο χρηματοδότησης του προϋπολογισμού.
Και βλέπετε ότι οι ρήτρες συλλογικής δράσης έγιναν δεκτές ως
λογική και από το ΣτΕ και απ’ όλα τα διεθνή Δικαστήρια. Υπό την
έννοια αυτή καταλαβαίνω το μέγεθος της αντίδρασης και της βλά-
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βης, γιατί δεν είναι καθόλου ευχάριστο να χάνεις τα λεφτά σου, αλλά
τα λεφτά σου αυτά θα μπορούσες να τα έχεις χάσει όλα σε περίπτωση κρατικής χρεοκοπίας ή θα μπορούσες να τα έχεις αποκαταστήσει
ή θα μπορούσες να τα έχεις διεκδικήσει με σωστό και αποτελεσματικό τρόπο.
Δεν έγινε τίποτε απ’ αυτά. Δε θέλω να προχωρήσω και να πω
ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι χάραξαν τη γραμμή αυτή, το είπα και στη
βασική μου ομιλία. Δεν είναι νομικοί παραστάτες απλώς, είναι νομικοί παραστάτες και πολιτικά στελέχη τα οποία έδωσαν αυτή την υπόσχεση. Τώρα πρέπει ο καθένας ν’ αναλάβει τις ευθύνες του.
Και πρέπει να τεθούν τα ερωτήματα εκεί που υπάρχει η συνέχεια
του κράτους και εκεί που υπήρξαν οι υποσχέσεις οι εύκολες, όταν
εμείς λέγαμε ότι αυτές είναι οι συγκεκριμένες λύσεις οι οποίες υπάρχουν. Μέσα σε μια χώρα η οποία έχει πολίτες που έχουν υποστεί όλοι
βλάβη. Όλοι ανεξαιρέτως. Πλην αυτών που πρόλαβαν να βγάλουν τα
λεφτά τους σε ευρώ στο εξωτερικό και άφησαν τις ζημίες τους μέσα.
Και μετά είναι υπέρ της δραχμής για ν’ αγοράσουν τη χώρα εύκολα με δραχμές μετατρέποντας σε δραχμές τα ευρώ που έχουν στο
εξωτερικό. Ναι, αλλά αυτό είναι ένα πολιτικό ρεύμα ολόκληρο. Πολιτικοεπιχειρηματικό. Το οποίο είναι γνωστό.

ΙΙΙ. Ο δικαστικός έλεγχος της επέμβασης του 201284
Αυτή τη στιγμή θα σας πω μόνο ότι έχουμε τρεις ανοιχτές δίκες στο
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, μία εκκρεμεί
στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο Αμοιβαίας Προστασίας Επενδύσεων, μία αίτηση φιλικού διακανονισμού και 78 ανοιχτές δίκες σε αλλοδαπά Δικαστήρια κατά Ελλάδος, 64 στη Γερμανία, εκ των οποίων
6 στο Ομοσπονδιακό Ακυρωτικό, 12 στην Αυστρία εκ των οποίων 2
στο Ομοσπονδιακό Ακυρωτικό και 2 στην Ιταλία.
Και δεν έχουμε καταγραφή των δικών που αφορούν αλλοδαπά
δημόσια ενώπιον αλλοδαπών Δικαστηρίων. Άρα, έπρεπε να μην α84

Στο μεταξύ υπέρ της επέμβασης του 2012 στο ελληνικό δημόσιο χρέος και κυρίως υπέρ
του PSI αποφάνθηκαν εκτός από την Ολομέλεια του ΣτΕ, το ΕΔΔΑ, το ΔΕΕ και το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο του ICSID. Βλ. σχετικά, παραπάνω, Β. VIII, υποσ. 63-66.
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φήσουμε τη χώρα να γίνει Αργεντινή. Είναι η κλασική σύγκρουση
μεταξύ δημοσίου συμφέροντος και ατομικών συμφερόντων. Κάποια
στιγμή κάνεις αυτή την επιλογή.

IV. Οι ευθύνες του αντιμνημονιακού λαϊκισμού
Και κλείνω απαντώντας στις ερωτήσεις περί πολιτικής ευθύνης. Λέει
η κα Lagarde, η οποία ήταν Υπουργός Οικονομικών της Γαλλικής
Κυβέρνησης επί Νικολά Σαρκοζί: «Δεν έχουν την ιδιοκτησία», αυτό
είναι μια ΝΑΤΟϊκή έννοια που μεταφέρθηκε στους Οικονομικούς
Οργανισμούς, από τους Αφγανούς ζητούσε το ΝΑΤΟ ν’ αποκτήσουν
το ownership της νέας Αφγανικής Δημοκρατίας, «δεν έχουν οι Έλληνες το ownership του προγράμματος. Δεν υπάρχει πίστη στις μεταρρυθμίσεις. Δεν υπάρχει ανάληψη πολιτικού κόστους».
Τι λέτε; Πού έχει δει μεγαλύτερο πολιτικό κόστος και μεγαλύτερο
θάρρος ανάληψης πολιτικού κόστους η κα Lagarde απ’ ό,τι στην Ελλάδα επί των ημερών μας; Ποιος πλήρωσε μεγαλύτερο κόστος; Μεγαλύτερο κόστος σ’ εκλογικά ποσοστά, μεγαλύτερο προσωπικό κόστος. Ποιος ανέλαβε μεγαλύτερο πολιτικό, ηθικό κίνδυνο; Πού αλλού άλλαξε το πολιτικό σύστημα όσο στην Ελλάδα;
Πώς θα γίνουν οι αλλαγές, οι μεταρρυθμίσεις, εάν δε γίνουν δημοκρατικά; Ποια Βουλή θα ψηφίσει; Ποιοι Βουλευτές; Θέλει κανείς
μεταρρυθμίσεις οι οποίες τελούν υπό εθνική ιδιοκτησία αλλά όχι υπό
δημοκρατικό έλεγχο;
Μπορεί ο καθένας να λαϊκίζει στ’ όνομα της κοινής λογικής, στ’
όνομα της ανευθυνότητας, στ’ όνομα του ριζοσπαστισμού, στο όνομα
του υπαρκτού σοσιαλισμού, στο όνομα της εξόδου από το ευρώ, στο
όνομα του ευρωσκεπτικισμού και μετά να ερχόμαστε εμείς, κάποιοι
συγκεκριμένοι, λίγοι, οι ίδιοι πάντα και ν’ αναλαμβάνουμε το πολιτικό βάρος, το πολιτικό κόστος, τον κίνδυνο;
Ή μήπως δεν έχουμε δει με πόση ευκολία είναι κάποιος αντιμνημονιακός, συγκροτεί το αντιμνημονιακό μέτωπο, μετά γίνεται υπεύθυνος, μετά ξαναγίνεται ανεύθυνος και χάνεται; Δεν έχουμε δει την
πορεία της ΔΗΜΑΡ επί των ημερών του κ. Κουβέλη; Δεν είδαμε πώς
μπήκε ο ΛΑΟΣ και βγήκε από την κυβέρνηση συνεργασίας;
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Δεν είδαμε σωρεία Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ που εκλέχτηκαν στις
εκλογές του 2009 ακόμη και του 2012, με δεδομένη την κατάσταση,
να φεύγουν και να βρίσκουν καταφύγιο σε άλλο κόμμα για να ψηφίσουν το τρίτο μνημόνιο; Ξέρετε, το έχω πει και στην προηγούμενη
εκδήλωση του Κύκλου, γιατί, κατά τη γνώμη μου, η Ελλάδα δε βγήκε
από το μνημόνιο και είναι καταδικασμένη να μείνει πολλά χρόνια
στο μνημόνιο; Γιατί αμφισβητήθηκε το παλιό εκλογικό σύστημα.
Η Κύπρος βρήκε λέει και τη θαυμάζουμε. Ποιον θαυμάζουμε; Τον
Πρόεδρο Αναστασιάδη; Βεβαίως. Και τον Υπουργό Οικονομικών
Χάρη Γεωργιάδη που ανήκουν στο κλασικό, συντηρητικό δεξιό κόμμα του Δημοκρατικού Συναγερμού.
Και στηρίζει η αξιωματική αντιπολίτευση το ΑΚΕΛ που διατηρεί
ένα πολύ υψηλό ποσοστό, 27% με 30% παρά τη σκληρή σύγκρουση
και παρά το γεγονός ότι η Βουλή καταψήφισε το πρώτο πρόγραμμα
και χτες τους είπε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης στην απολογιστική
συνέντευξη που έκανε, ότι «αν είχαμε αποδεχθεί το πρώτο πρόγραμμα οι απώλειες θα ήταν πολύ μικρότερες».
Στην Ιρλανδία το παλιό πολιτικό σύστημα έβγαλε τη χώρα, η αλλαγή γίνεται τώρα δύο χρόνια μετά, με ρυθμούς ανάπτυξης 5% και
7%. Στην Πορτογαλία το ίδιο. Η πολιτική αλλαγή γίνεται μετά την
έξοδο από το μνημόνιο. Στην Ελλάδα έγινε ενάμιση χρόνο πριν ολοκληρωθεί η προσπάθεια, επειδή υπήρχε η συνταγματική συγκυρία
της εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας.
Θα βγαίναμε από το μνημόνιο; Όχι. Θα ήμαστε στην αιρεσιμότητα, στο μνημόνιο της προληπτικής πιστωτικής γραμμής. Θα ήμαστε
στα δεδομένα του Δεκεμβρίου του 2014. Ρωτήστε πότε ένιωθαν καλύτερα οι Έλληνες, το Δεκέμβριο του 2014 ή το Μάρτιο, τον Απρίλιο
του 2016;
Και επίσης, για τον παρόντα στην εκδήλωση Βασίλη Λεβέντη το
λέω αυτό: Οικουμενική κυβέρνηση; Οικουμενική, δηλαδή όλων των
ευρωπαϊκών δυνάμεων, των φιλοευρωπαϊκών. Δε θα είναι η Χρυσή
Αυγή, δε θα είναι το ΚΚΕ. Ωραία, να συμφωνήσουμε και στον Πρωθυπουργό, να συμφωνήσουμε και στην κυβέρνηση. Πρέπει να ψηφίσουμε
τα μέτρα. Πρέπει να μοιραστούμε το κόστος της ψήφου στη Βουλή,
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των μέτρων. Εγώ έχω βρεθεί αντιμέτωπος με κατάσταση που έλεγε
«συμφωνούμε στην κυβέρνηση, μετέχουμε στην εξουσία, κατανέμουμε
κυβερνητικές θέσεις, συμφωνούμε με τον Υπουργό Οικονομικών στις
δικές του επιλογές αλλά δεν ψηφίζουμε τα μέτρα». Όλα τα έχουμε ζήσει. Και επειδή τα έχουμε ζήσει όλα, δεν ιδρώνει το αυτί μας.
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ΜΕΡΟΣ Β΄

Κρίσιμες όψεις του ζητήματος
του δημοσίου χρέους
(2012-2017)

Α. Τα «λάθη» του ΔΝΤ και οι προϋποθέσεις
της εθνικής μας ανάκαμψης∗
Η συζήτηση των τελευταίων ημερών για τα κρίσιμα μακροοικονομικά
«λάθη» του ΔΝΤ στο σχεδιασμό του ελληνικού προγράμματος προσαρμογής, με αποτέλεσμα η επίπτωση των περιοριστικών δημοσιονομικών μέτρων στην ύφεση να είναι πολύ μεγαλύτερη από την προβλεφθείσα, με φοβίζει. Γιατί εάν πράγματι η ελληνική κοινή γνώμη
και οι πολιτικοί της διαμορφωτές έχουν τόσο βραχεία μνήμη γύρω
από κρίσιμες στιγμές της προηγούμενης δραματικής τριετίας, θα δυσκολευτούμε να εφαρμόσουμε με σταθερότητα το εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης και οριστικής εξόδου από την κρίση, τώρα που φτάσαμε με κόπους, θυσίες και βάσανα του λαού μας στο σημείο της
στροφής.

Ι. «Στήριξη και Τιμωρία»
Προφανώς και το πρώτο πρόγραμμα προσαρμογής είχε τεράστια
σχεδιαστικά λάθη. Το θεμελιώδες λάθος ήταν ο συνδυασμός «στήριξης και τιμωρίας» της Ελλάδας και των άλλων χωρών που εντάχθηκαν σε παρόμοια προγράμματα. Η επιλογή αυτή των εταίρων μας
είχε και εξακολουθεί να έχει πρωτίστως ιδεολογικά χαρακτηριστικά,
καθώς εκπηγάζει από το συνδυασμό μιας δημοσιονομικά συντηρητικής και μιας οικονομικά νεοφιλελεύθερης αντίληψης που οδηγεί στο
να επιβληθούν προκυκλικά προγράμματα προσαρμογής στις δημοσιονομικά προβληματικές χώρες. Δηλαδή, προγράμματα που επιβάλλουν ταχύρρυθμη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος υπό
συνθήκες ύφεσης, με συνέπεια ακόμη βαθύτερη και μάλιστα σωρευτική ύφεση.
Στην περίπτωση της Ελλάδας –που ήταν η πρώτη στη σειρά χώρα και χρησιμοποιήθηκε δυστυχώς ως πειραματόζωο– αυτό προσέλαβε ακραία μορφή καθώς, υπό την απειλή της χρεωκοπίας και της
απόλυτης εκμηδένισης εισοδημάτων (ιδίως συντάξεων) και περιου∗

Άρθρο δημοσιευμένο στο www.evenizelos.gr, 3.2.2013.
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σιών (κινητών και ακινήτων), την Άνοιξη του 2010, επιβλήθηκε ένα
πρόγραμμα:
– Περιορισμένης έκτασης καθώς τα 110 δισ. ευρώ εθεωρούντο τότε πάρα πολλά και κανείς δεν ήταν διατεθειμένος να δώσει περισσότερα και μάλιστα 240 δισ. ευρώ που δόθηκαν τον Οκτώβριο του 2011
– Εντυπωσιακά βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα που προέβλεπε επάνοδο στις αγορές ήδη από το 2011
– Υψηλού κόστους δανεισμού και από την Ευρωζώνη και από το
ΔΝΤ
– Χωρίς πρόβλεψη για μείωση του δημοσίου χρέους και χωρίς
πραγματική μέριμνα για τη βιωσιμότητά του, χωρίς ολοκληρωμένο μηχανισμό προστασίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος από τον κίνδυνο απόσυρσης καταθέσεων και από τον κίνδυνο υπερβολικής αύξησης του κόστους δανεισμού.
Ακόμη και οι διαρθρωτικές αλλαγές που τραβούσαν το ενδιαφέρον των εταίρων μας ήσαν έντονα στραμμένες στη μείωση του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος (κάτι που έχει γρήγορη επίπτωση σε χώρες με μεγάλο εξαγωγικό δευτερογενή τομέα) και όχι
εξίσου σε άλλους συντελεστές του κόστους παραγωγής, με στόχο τη
μείωση των τιμών.
Αυτός ο προφανώς εσφαλμένος σχεδιασμός δεν έγινε όμως μόνο
από το ΔΝΤ, άλλα και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από την
ΕΚΤ και επικυρώθηκε από τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών της
Ευρωζώνης που διαθέτουν τις κεντρικές τους τράπεζες και άλλους –
υποτίθεται– μηχανισμούς οικονομικού, δημοσιονομικού και χρηματοπιστωτικού σχεδιασμού.
Μάλιστα, η ΕΚΤ ήταν αυτή που μέχρι τον Ιούλιο του 2011 αντιδρούσε με δραματικούς τόνους σε κάθε ιδέα μείωσης του ελληνικού
δημοσίου χρέους θεωρώντας την «έγκλημα καθοσιώσεως» σε βάρος
του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος και της δανειοληπτικής ικανότητας των κρατών-μελών της Ευρωζώνης. Ας μη βλέπουμε τις
τωρινές δυναμικές παρεμβάσεις της ΕΚΤ. Ας θυμηθούμε πώς αντιδρούσε έως τα μέσα του 2011.
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Αυτό που λέω συνεπώς είναι, πρώτον, ότι τα σχεδιαστικά προβλήματα του προγράμματος προσαρμογής δεν οφείλονται μόνο στο
ΔΝΤ, αλλά σε όλους τους θεσμικούς μας εταίρους και, δεύτερον, ότι
τα «σφάλματα» αυτά δεν ήταν τεχνικά αλλά ανάγονται στις κυρίαρχες διεθνώς οικονομικές, δηλαδή ιδεολογικοπολιτικές αντιλήψεις.
Ποτέ δεν είπαμε ότι διαπραγματευόμαστε με την Ευρώπη των ονείρων μας ή μέσα σε ένα πλαίσιο διαφανούς παγκόσμιας οικονομικής
διακυβέρνησης. Πάντοτε λέγαμε και λέμε ότι η Ελλάδα αναγκάστηκε
να κινηθεί και εξακολουθεί να κινείται μέσα σε δυσμενείς ευρωπαϊκούς συσχετισμούς, δεν υπάρχει όμως διαθέσιμο κανένα καλύτερο ή
ασφαλέστερο πλαίσιο αναφοράς για τη χώρα μας.
Στο σχεδιαστικό αυτό πρόβλημα προστέθηκε πολύ γρήγορα ένα
ακόμη μεγαλύτερο: η αβεβαιότητα για την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα του προγράμματος που προσέλαβε διαστάσεις χιονοστιβάδας ως προς τον λεγόμενο νομισματικό κίνδυνο της Ελλάδας
που εμφανιζόταν από τους ίδιους τους εταίρους μας με το ένα πόδι
μέσα και το άλλο έξω από ευρώ, με όσα αρνητικά αυτό συνεπάγεται
για την Ελλάδα, πολλές άλλες χώρες της Ευρωζώνης και τελικά την
ίδια την Ευρωζώνη συνολικά. Μεσολάβησε μάλιστα η περιβόητη δήλωση της Deauville που εκλήφθηκε ως απειλή προς τις αγορές που
δανείζουν δημοσιονομικά ασθενείς χώρες.
Δεν αφέθηκε στην Ελλάδα κανένα περιθώριο αναπνοής, με εξαίρεση την πολύ μικρή περίοδο Ιουνίου-Σεπτεμβρίου 2010. Ο ίδιος ο
δημόσιος λόγος των θεσμικών μας εταίρων υπονόμευσε συνεπώς πολύ γρήγορα την αποτελεσματικότητα του προγράμματος και επιδείνωσε το υφεσιακό αποτέλεσμά του. Αυτό δεν αποσιωπά, βέβαια, ούτε
μειώνει τις εσωτερικές ευθύνες για έλλειψη εμμονής, αποφασιστικότητας, συναίνεσης και στήριξης που κατανέμονται μεταξύ της τότε
κυβέρνησης και της τότε «αντιμνημονιακής» αντιπολίτευσης. Το
τραγικό είναι ότι τώρα αυτό επαναλαμβάνεται με οξύ τρόπο για καθαρά εσωτερική χρήση, παρότι κανείς δεν τολμά να πει στα σοβαρά
ότι υπάρχει εναλλακτική λύση. Αντιθέτως με απεριόριστο πολιτικό
θράσος κάποιοι περιφέρουν τη διγλωσσία τους διεθνώς δίνοντας εξετάσεις αμερικανικής και ευρωπαϊκής νομιμοφροσύνης.
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Τα μεγάλα όμως αυτά ζητήματα δεν περιμέναμε να μας τα πει
τον Ιανουάριο του 2013 ο κ. Blanchard ή ο εκπρόσωπος τύπου του
ΔΝΤ. Αυτά τα ζητήματα ήταν το διαρκές και σκληρό πεδίο των διαπραγματεύσεων με την τρόικα, τις ηγεσίες των θεσμών που μετέχουν
σε αυτήν, τις κυβερνήσεις της Ευρωζώνης και ιδίως τη γερμανική και
άλλες κυβερνήσεις, όπως των ΗΠΑ.
Για να αλλάξουμε αυτά τα αρνητικά δεδομένα δέχθηκα να αναλάβω τον Ιούνιο του 2011 τα επώδυνα και επικίνδυνα καθήκοντα του
Υπουργού Οικονομικών. Ψηφίσαμε στις 29 Ιουνίου 2011 το νέο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής για να μπορέσουμε να πάμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 21ης Ιουλίου 2011,
οπότε και έγιναν δεκτές κρίσιμες νέες παραδοχές:
– Το κούρεμα του χρέους, έστω με τη μορφή του πρώτου PSI στο
επίπεδο του 21%
– Η μείωση των επιτοκίων του πρώτου δανείου που είχε ήδη τεθεί
στη σύνοδο κορυφής του Μαρτίου
– Η ανάγκη δέσμης μέτρων αναπτυξιακής στήριξης της ελληνικής
οικονομίας.
Ακριβώς δε, λόγω της διάψευσης των μακροοικονομικών προβλέψεων της τρόικας και της βαθύτερης ύφεσης οδηγηθήκαμε στη
μεγάλη σύγκρουση των τελευταίων ημερών του Αυγούστου-πρώτων
ημερών του Σεπτεμβρίου 2011, όταν η τρόικα αποχώρησε από το
γραφείο μου και κάποιοι με κατηγορούσαν γιατί έθεσα τόσο έντονα
το ζήτημα της ύφεσης και των εσφαλμένων προβλέψεων όχι μόνο του
ΔΝΤ, αλλά όλων των θεσμικών μας εταίρων.
Αυτή όμως η σύγκρουση είναι που μας επέτρεψε να πάμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 26/27ης Οκτωβρίου 2011 που έθεσε τη βάση
του δεύτερου προγράμματος το οποίο οριστικοποιήθηκε, μετά από
δύσκολες και σκληρές διαπραγματεύσεις με τους εταίρους μας και
τον διεθνή ιδιωτικό τομέα, στο Eurogroup της 21ης Φεβρουαρίου:
– Νέο δάνειο από το EFSF 130 δισ. ευρώ (σύνολο 240 δισ. ευρώ)
με καλύτερα επιτόκια και όρους πληρωμής
– Μείωση των επιτοκίων του πρώτου δανείου
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–
–

–
–
–

–

Επιμήκυνση της μέσης διαρκείας και μείωση του μέσου κόστους
του ελληνικού δημοσίου χρέους
Κούρεμα του δημοσίου χρέους κατά 53,5% της ονομαστικής αξίας του κατεχόμενου από τον διεθνή ιδιωτικό τομέα τμήματός
του με το PSI, δηλαδή μείωση κατά 106 δισ. ευρώ, κατά 50 μονάδες του ΑΕΠ
Δέσμευση για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών της
Ελλάδας μέχρι την επάνοδό της στις αγορές
Ανακεφαλαιοποίηση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος ώστε να υπάρχει μοχλός ανάκαμψης της πραγματικής οικονομίας
Μηχανισμός ενίσχυσης της ρευστότητας μέσω της εξόφλησης
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του δημοσίου και μέσω της μείωσης του όγκου των εντόκων γραμματίων
Δέσμη αναπτυξιακών παρεμβάσεων με αξιοποίηση των κονδυλίων των κοινοτικών ταμείων

ΙΙ. Η ρήτρα «βαθύτερης ύφεσης»
Το κυριότερο όμως είναι ότι το δεύτερο πρόγραμμα, όπως συμφωνήθηκε και υπογράφτηκε το Φεβρουάριο, προβλέπει ρητά τη ρήτρα της
«βαθύτερης ύφεσης» που οδηγεί σε επαναδιαπραγμάτευση και αναθεώρηση της σύμβασης. Αυτή ήταν η βάση των προεκλογικών και
μετεκλογικών μας προτάσεων για τη διαπραγμάτευση με την τρόικα
και τις επαφές με τη γερμανική και τις άλλες κυβερνήσεις των εταίρων μας. Αυτός ήταν ο λόγος που επιμέναμε στη διετή επιμήκυνση
της περιόδου δημοσιονομικής προσαρμογής (μέχρι το 2016) με ουσιαστικό περιεχόμενο, δηλαδή με ελάφρυνση της πραγματικής οικονομίας. Ας μη ξεχνάμε ότι αυτό έγινε δεκτό εύκολα στην περίπτωση της
Πορτογαλίας.
Θυμίζω επίσης ότι από το Μάρτιο έως το Μάιο 2012, πριν τις
δεύτερες εκλογές, εκταμιεύθηκαν προς τη χώρα μας 75 δισ. ευρώ.
Πρέπει να θυμηθούμε ότι από το Μάιο 2010 έως την έγκριση του
δεύτερου προγράμματος το Μάρτιο του 2012 είχαν εκταμιευθεί συνολικά 53 δισ. ευρώ. Αυτή η εμπροσθοβαρής εκταμίευση των 75 δισ.
ευρώ μέσα σε δυο μόλις μήνες εξηγεί και το γιατί η στάση των εταί-
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ρων μας στη διαπραγμάτευση για το δεύτερο πρόγραμμα ήταν τόσο
σκληρή.
Η συμφωνία του Δεκεμβρίου 2012 μας φέρνει κοντά στο κεκτημένο του Φεβρουαρίου και διασφαλίζει τη συνέχεια της καταβολής
των δόσεων, όπως διασφάλισε και την επαναγορά ομολόγων πού
εκδόθηκαν για να γίνει το PSI, με κονδύλια όμως που περιλαμβάνονται στη δεύτερη δανειακή σύμβαση για τη μείωση των εντόκων
γραμματίων.
Η καταγραφή της σειράς των γεγονότων και των προσπαθειών
έχει ιδιαίτερη σημασία, αν θέλουμε να περνάμε ως χώρα από το επίπεδο των εύκολων λόγων (που συχνά δημιουργούν την εντύπωση ότι
ανακαλύπτουμε κάθε λίγο την πυρίτιδα ή την Αμερική), στο επίπεδο
των συγκεκριμένων και υπευθύνων χειρισμών προκειμένου η Ελλάδα
να κάνει οριστικά τη στροφή προς την έξοδο από την κρίση.

ΙΙΙ. Το πραγματικό δίλημμα
Ποτέ δεν βρεθήκαμε μετά το 2009 μπροστά στο δίλημμα αν θα επιλέξουμε μια καλή ή μια κακή λύση. Το δίλημμα ήταν πάντα ανάμεσα σε
μια κακή και μια απολύτως καταστροφική λύση. Η στάση δε του ΣΥΡΙΖΑ
στις πρόσφατες «εξωραϊστικές» διεθνείς επαφές του συνιστά –όπως
ήδη είπαμε– αμήχανη, αλλά σαφή παραδοχή πως εναλλακτική στρατηγική ούτε υπήρχε ούτε υπάρχει.
Η βαθιά σωρευτική ύφεση των τελευταίων πέντε (όχι τριών) ετών
(2008-2013), η τραγική εκτίναξη της ανεργίας, τα δημοσιονομικά επιτεύγματα που επιτρέπουν στην Ελλάδα να περάσει στη φάση των
πρωτογενών πλεονασμάτων, οι μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές που
οδήγησαν στην ανάκτηση μεγάλου τμήματος της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, τα οξύτατα προβλήματα κοινωνικής συνοχής, οι
δραματικές πιέσεις που υφίστανται ευπαθείς ομάδες, ο κίνδυνος εκφασισμού της ελληνικής κοινωνίας είναι πολύ ηχηρά επιχειρήματα
υπέρ της ανάγκης να γίνουν κινήσεις αναπτυξιακής στήριξης της Ελλάδας και σε ευρωπαϊκό και σε διμερές επίπεδο.
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Φάνηκε αυτό έντονα στις συζητήσεις που είχα πριν λίγες ημέρες
στο Βερολίνο με την ηγεσία του SPD και στις δηλώσεις του κ.
Steinbrόck.
Η ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία αντιλαμβάνεται την ανάγκη
καθαρής διαφοροποίησης από τις κρατούσες συντηρητικές επιλογές
για τη διαχείριση της κρίσης στην Ευρωζώνη και κυρίως για το μέλλον του λεγόμενου ευρωπαϊκού μοντέλου.
Το κλειδί όμως των εξελίξεων το κρατάμε πάντα εμείς οι ίδιοι,
εδώ στην Ελλάδα. Από τη δική μας ενότητα, αποφασιστικότητα, σοβαρότητα και δουλειά εξαρτάται το μέλλον μας. Οι προϋποθέσεις
εθνικής ανάκαμψης είναι βεβαίως και εξωτερικές. Συνδέονται με την
υποχρέωση των εταίρων μας να καταλάβουν τι συνέβη και τι γίνεται
στην Ελλάδα. Ποια μεγάλα λάθη έκαναν με τις επιλογές, αλλά και τη
ρητορική τους, ώστε να μη τα επαναλάβουν τώρα που μπορούμε να
κάνουμε τη στροφή.
Οι κρίσιμες προϋποθέσεις είναι όμως πρωτίστως εσωτερικές. Όχι
μόνο δημοσιονομικές και χρηματοοικονομικές, αλλά κυρίως πολιτικές και κοινωνικές. Αυτές είναι που διασφαλίζουν και την εθνική ενότητα και τη κοινωνική συνοχή και την αναπτυξιακή επαναφορά της
χώρας.
Το να λένε τώρα κάποιοι ότι η ελληνική οικονομία πληρώνει ένα
τεχνικό λάθος των οικονομολόγων του ΔΝΤ που πρέπει να υπολογισθεί στον τρόπο εφαρμογής του προγράμματος για να αναπληρωθεί
ένα μέρος της βλάβης που προξένησε, είναι στην ουσία παρόμοιο με
τον συνωμοσιολογικό ισχυρισμό ότι για την κρίση χρέους, ελλείμματος και ανταγωνιστικότητας και άρα για την υπαγωγή της Ελλάδας
σε πρόγραμμα προσαρμογής ευθύνονται οι υπολογισμοί της στατιστικής υπηρεσίας το Φθινόπωρο του 2010. Όπως, τα αιτία της ελληνικής κρίσης είναι πολύ βαθύτερα, έτσι και οι επιλογές των εταίρων
μας είχαν και έχουν πολύ βαθύτερα ιδεολογικά και πολιτικά αίτια.
Ο αγώνας για να υπερβεί η Ελλάδα την κρίση είναι συνεχής και
επίπονος. Διεξάγεται επί τρία χρόνια τώρα μέσα σε πολύ δύσκολες
ευρωπαϊκές και διεθνείς συνθήκες. Η εθνική στρατηγική έχει αποσαφηνιστεί και είναι σημαντικό ότι έχει νωπή εκλογική νομιμοποίηση
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και ευρύ φάσμα υποστήριξης, αντίστοιχο με το εύρος της σημερινής
τρικομματικής κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Αυτό που γίνεται τώρα σε σχέση με την Κύπρο –παρά τα μικρά απόλυτα μεγέθη της κυπριακής οικονομίας– δείχνει ότι τα λόγια είναι εύκολα, αλλά οι πραγματικά διαθέσιμες λύσεις πολύ περιορισμένες, οι χειρισμοί εξαιρετικά
δύσκολοι, η ιστορική ευθύνη μεγάλη. Τυχοδιωκτισμοί δεν επιτρέπονται, γιατί το κόστος τους μπορεί να είναι ανυπολόγιστο.
Οι εταίροι μας πρέπει όμως να αντιληφθούν ότι δεν υπάρχουν
στην ελληνική κοινωνία καθόλου μα καθόλου περιθώρια για πρόσθετες εισοδηματικές περικοπές. Αυτό δεν αφορά μόνο ευπαθείς κοινωνικές ομάδες ή χαμηλά εισοδηματικά στρώματα, αλλά και τα μεγάλα
μεσαία στρώματα, τον κορμό της κοινωνίας που έχει φτάσει στα όριά
της. Δεν υπάρχει περιθώριο για οτιδήποτε έχει υφεσιακή επίπτωση ή
επιτείνει την ανεργία.
Από την άλλη μεριά, η μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας κατανοεί τη σημασία που έχει η κανονική εκτέλεση του προϋπολογισμού και η συνεπής προώθηση των διαρθρωτικών αλλαγών και
μεταρρυθμίσεων που διαμορφώνουν επενδυτικό και αναπτυξιακό
κλίμα και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα την πραγματική οικονομία. Αυτό είναι το σημείο ισορροπίας της σχέσης με τους εταίρους μας μετά
από μια τόσο δύσκολη τριετία.
Με πολιτική σταθερότητα, κοινωνική ευαισθησία και εθνική συστράτευση μπορούμε να ελέγξουμε τις εξελίξεις και να διασφαλίσουμε την επάνοδο της χώρας σε κατάσταση ισοτιμίας μέσα στην Ευρωζώνη. Αυτή είναι η μόνη ουσιαστική και ασφαλής απάντηση που
μπορούμε να δώσουμε στους εταίρους μας για τις επιλογές τους σε
σχέση με την Ελλάδα τα τελευταία τρία χρόνια. Μια απάντηση που
δεν συνιστά κάποιο «αίτημα» προς αυτούς, αλλά αποκατάσταση της
δικής μας εθνικής αυτοδυναμίας μέσα στην Ευρώπη.
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Β. Το ταγκό θέλει δύο: κατανόηση της αλήθειας
και εθνική συναίνεση – Τα διδάγματα της
Αργεντινής και η διαφορά της ελληνικής
περίπτωσης∗
Οι νέες περιπέτειες της Αργεντινής σε σχέση με το δημόσιο χρέος
φέρνουν στην επιφάνεια ένα από τα μεγαλύτερα διεθνοπολιτικά
προβλήματα που είναι η προκλητική και προσβλητική συρρίκνωση
της κρατικής κυριαρχίας έναντι των αγορών.

I. Κράτη και αγορές
Εφόσον τα κράτη δανείζονται από τις αγορές και μάλιστα από φορείς
ακραία κερδοσκοπικούς, αναγκάζονται να υποταχθούν στη λογική
και τους θεσμούς της αγοράς. Το κράτος ως θεμελιώδης θεσμός ταυτισμένος με την έννοια της κυριαρχίας, μεταβάλλεται στον ίδιο τον
πυρήνα του καθώς διεθνοποιείται, ιδιωτικοποιείται και αποπολιτικοποιείται με ασύμμετρο και αδιαφανή τρόπο μέσω της διεθνούς αγοράς κεφαλαίων. Το φαινόμενο αυτό μπορεί να καταστεί από ένα σημείο και μετά ανεξέλεγκτο, όταν η κρίση καθιστά το κράτος αιχμάλωτο απροκάλυπτα κερδοσκοπικών επιδιώξεων.
Αυτό αφορά εν δυνάμει όλα ανεξαιρέτως τα κράτη που κινδυνεύουν να χάσουν τον έλεγχο των δημοσιονομικών τους δεδομένων.
Πρόκειται για ένα κλασικό και παλιό ζήτημα που το νέο ελληνικό
κράτος το γνωρίζει εκ γενετής λόγω των «δανείων της ανεξαρτησίας», αλλά και λόγω της σχέσης που υπάρχει ανάμεσα στην κρίση του
οθωμανικού χρέους και τη διάλυση της οθωμανικής αυτοκρατορίας.

ΙΙ. Οι διαφορές Ελλάδας – Αργεντινής
Η περιπέτεια της Αργεντινής προσφέρεται συνεπώς για ποικίλες συγκρίσεις και θυμίζει πολλά κρίσιμα στοιχεία:

∗

Άρθρο δημοσιευμένο στο www.evenizelos.gr, 3.8.2014.
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Πρώτον, θυμίζει τα όρια των μονομερών κινήσεων σε σχέση με τη
διαχείριση του δημοσίου χρέους οποιασδήποτε χώρας. Όλοι οι λαοί
έχουν αίσθημα εθνικής υπερηφάνειας, το ζήτημα είναι αυτό να μετουσιώνεται σε χειρισμούς ασφαλείς που οδηγούν στην οριστική έξοδο από την κρίση και όχι στην ανακύκλωσή της. Οι μονομερείς κινήσεις, καλώς ή κακώς, τιμωρούνται. Σχέδιο Β δεν υπάρχει. Μας το θυμίζει και η κυπριακή εμπειρία.
Αναδεικνύει, δεύτερον, τη σημασία της συμμετοχής σε μια ισχυρή
περιφερειακή ένωση, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίως η Ευρωζώνη ως νομισματική ένωση που είναι πρόθυμη –παρά τις δυσκολίες και
τους σκληρούς ή μυωπικούς όρους– να επενδύσει πάρα πολλά κεφάλαια στη διάσωση ενός κράτους-μέλους της από τη χρεωκοπία και
την επιθετική κερδοσκοπία των αγορών.
Αυτές είναι οι δύο μεγάλες διάφορες επί της αρχής μεταξύ Αργεντινής και Ελλάδας σε σχέση με το δημόσιο χρέος. Ας δούμε τώρα
πώς αυτές εξειδικεύονται:
Η Αργεντινή πτώχευσε το 2001, «κούρεψε» το χρέος της για
πρώτη φορά μονομερώς το 2001 με πολλούς κομιστές να μένουν εκτός, επανέλαβε την προσπάθεια με πιο συμβιβαστικό τρόπο το 2010
και ακόμη, 13 χρόνια μετά, δεν μπορεί να επανέλθει στις αγορές. Η
Ελλάδα έκανε το PSI, δηλαδή δραστικό «κούρεμα» και ριζική αναδιάρθρωση του χρέους της το 2012 και το 2014, δύο χρόνια αργότερα, επανήλθε με ικανοποιητικούς όρους στις αγορές.
Η Αργεντινή εξακολουθεί να οφείλει το χρέος της στις διεθνείς
αγορές συμπεριλαμβανομένων των ακραίων κερδοσκόπων, ενώ η
Ελλάδα με την αναδιάρθρωση του 2012 μετέτρεψε το χρέος της σε
χρέος κατεχόμενο από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς θεσμούς σε ποσοστό
που τώρα είναι το 82% και σε λίγο θα φτάσει το 87% του συνολικού
χρέους. Οι κομιστές του ελληνικού χρέους είναι θεσμικοί εταίροι της
χώρας –έστω με συντηρητικές ή «παιδαγωγικές» αντιλήψεις– και όχι
διεθνείς σπεκουλαδόροι.
Η Αργεντινή κινήθηκε και κινείται μόνη της, ενώ η Ελλάδα με την
πλήρη στήριξη της Ευρωζώνης και της ΕΚΤ που κάλεσαν σε συνεργασία το ΔΝΤ, αλλά έχουν διαθέσει το συντριπτικά μεγαλύτερο μέ-

[ 106 ]

ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ (2012-2017)

ρος των αναγκαίων κεφαλαίων και έχουν δεσμευθεί με απόφαση του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Eurogroup να επιβεβαιώσουν τη
μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους τώρα που επιτεύχθηκε ο στόχος του πρωτογενούς πλεονάσματος.
Η Αργεντινή κινήθηκε χωρίς διεθνή προστασία του τραπεζικού
της συστήματος, δηλαδή των καταθέσεων, ενώ η Ελλάδα προέβη στο
PSI, δηλαδή στο «κούρεμα» και τη ριζική αναδιάρθρωση με πλήρως
διασφαλισμένη την ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού της συστήματος, δηλαδή των καταθέσεων και της δυνατότητας χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας.
Η Αργεντινή είχε να διαχειριστεί ένα δημόσιο χρέος περίπου 100
δισ. δολ. ενώ η Ελλάδα μείωσε («κούρεψε») το χρέος της κατά 126
δισ. ευρώ σε ονομαστικούς όρους και κατά 175 δισ. ευρώ σε όρους
καθαρής παρούσας αξίας λαμβανομένων υπόψη των μικρών επιτοκίων και της μεγάλης διαρκείας.

ΙΙΙ. Τι πέτυχε η Ελλάδα το 2012
Η Ελλάδα πέτυχε το 2012:
1. Μεγάλο «κούρεμα» του χρέους της που σε ονομαστικούς όρους φτάνει –μαζί με την προβλεφθείσα επαναγορά νέων ομολόγων–
τα 106 δισ. ευρώ. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη απομείωση χρέους
στην Ιστορία.
Κάποιοι θέλουν να επικαλούνται και τα 13 δισ. των χαρτοφυλακίων των ασφαλιστικών ταμείων. Ας καταλάβουν ότι τα 13 δισ. ισούνται πρακτικά με το ύψος της κρατικής επιχορήγησης προς τα ταμεία
για μία μόνο χρονιά. Το χειρότερο όμως είναι ότι ενώ το ΙΚΑ αποκατέστησε πλήρως το χαρτοφυλάκιο του αγοράζοντας –σύμφωνα με τις
οδηγίες της κυβέρνησης– νέα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου με το
ρευστό που πήρε για τα παλιά ομόλογα, άλλα ταμεία δεν το έκαναν
αυτό με βλάβη τους και με ευθύνη των διοικήσεών τους που κινήθηκαν με κριτήρια κομματικά.
2. Ριζική αναδιάρθρωση του εναπομείναντος χρέους (OSI) που:
– Βρίσκεται κατά 82-87% εκτός αγοράς, στα χέρια των θεσμικών
εταίρων της χώρας
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- Βαρύνεται με μέσο επιτόκιο της τάξης του 2,1 %, όταν προηγουμένως αυτό ήταν της τάξης του 5%
– Έχει μέση διάρκεια 16,5 ετών, υπερδιπλάσια της προηγούμενης
– Συνεπάγεται ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης λιγότερο από το μισό
αυτού που υπήρχε πριν την αναδιάρθρωση.
Αυτά τα δύο στοιχεία («κούρεμα» και αναδιάρθρωση) προέκυψαν
μάλιστα μέσα από την εθελοντική συμμετοχή του διεθνούς ιδιωτικού
τομέα που συμμετείχε στη διαδικασία εφαρμογής των ρήτρων συλλογικής δράσης (CACs) που εισήχθησαν στο ελληνικό δίκαιο με ρητή
προτροπή του Eurogroup, όπως προβλέπει η λεγόμενη συμφωνία της
Deauville και το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης.
Η εθελοντική συμμετοχή στις συνελεύσεις των κομιστών και τελικά στο «κούρεμα» είναι ο βασικός θώρακας νομικής προστασίας
της όλης διευθέτησης.
Όσοι δε λένε ότι «ναι αλλά, τα νέα ομόλογα (αυτό αφορά το 12%
του χρέους γιατί το υπόλοιπο βρίσκεται στα χέρια των θεσμικών εταίρων) διέπονται από το αγγλικό δίκαιο», πρέπει να θυμούνται ότι
ως προς την αναγκαστική εκτέλεση ισχύει πάντα το δίκαιο του τόπου, δηλαδή το ελληνικό.
Τα παραπάνω δεδομένα προσδιορίζουν και τη μακροπρόθεσμη
βιωσιμότητα του χρέους που πρέπει τώρα να επιβεβαιωθεί από τους
θεσμικούς εταίρους με συμφωνημένες και σχεδόν προφανείς παραμετρικές αλλαγές (π.χ. επιτόκια GLF, επιμήκυνση) που συνεπάγονται
στην ουσία περαιτέρω μείωση του χρέους χωρίς να ανοίγουν μέτωπα
με τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών-μελών της ευρωζώνης ή, πολύ
περισσότερο, τις αγορές.
Άλλωστε, όπως έχω πει πολλές φορές, ο ίδιος ο επικεφαλής του
βασικού δανειστή μας, του EFSF/ESM, Klaus Regling, έχει τονίσει ότι
το ελληνικό χρέος δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως απλή σχέση ονομαστικής τιμής προς ΑΕΠ, αλλά με βάση τα παραπάνω κριτήρια
και άρα είναι βιώσιμο τουλάχιστον για τα επόμενα δέκα χρόνια. Μέσα στα δέκα αυτά χρόνια η αποκλιμάκωση μπορεί όμως να είναι γεωμετρική.
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Γι’ αυτό οι αγορές θεωρούν το χρέος βιώσιμο και υποδέχθηκαν
θετικά την Ελλάδα. Οι πιο ευέλικτοι παράγοντες της αγοράς θεωρούν μάλιστα ότι το πραγματικό μέγεθος του ελληνικού χρέους είναι
60% του ΑΕΠ. Άλλωστε ακόμη και με τη σημερινή ονομαστική τιμή
του, χωρίς αναγωγή σε παρούσα αξία, το ελληνικό χρέος θα μπορούσε να εκφραστεί ως μικρότερο κεφάλαιο (σε απόλυτους αριθμούς και
σε ποσοστό του ΑΕΠ) και ως μεγαλύτερο μέσο επιτόκιο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα επιτόκια μειώθηκαν λιγότερο και το κεφάλαιο ως ποσοστό του ΑΕΠ περισσότερο. Η αριθμητική αίσθηση θα
ήταν τελείως διαφορετική. Για αυτό έχει σημασία η καθαρή παρούσα
αξία και είναι μεγάλο λάθος η αξιολόγηση ενός κρατικού χρέους μόνο ως ποσοστού του ΑΕΠ χωρίς αναφορά σε άλλα χαρακτηριστικά
πολύ πιο κρίσιμα (ποιος κατέχει το χρέος, μέση διάρκεια, λήξεις, περίοδος χάριτος, μέσο επιτόκιο, ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης, μηχανισμοί προστασίας λόγω συμμετοχής σε περιφερειακή ή νομισματική
Ένωση κ.ο.κ.).

IV. Τι παρεμποδίζει την αποδοχή της αλήθειας;
Στηρίζουμε λοιπόν με όλη μας τη δύναμη τον λαό της Αργεντινής και
συμπάσχουμε. Όμως δεν εθελοτυφλούμε. Οφείλουμε να ομολογούμε
την αλήθεια σε σχέση με την ελληνική περίπτωση.
Κάτι όμως εμποδίζει την παραδοχή της αλήθειας και αυτό είναι η
κομματική μικροψυχία, επειδή το PSI, το δραστικό «κούρεμα» και η
ριζική αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους στις αρχές του 2012, έγινε από συγκεκριμένους ανθρώπους, έγινε πρωτίστως και κυρίως από
το ΠΑΣΟΚ.
Αν όμως η χώρα δεν καταλάβει και δεν αποδεχθεί η ίδια τα θετικά στοιχεία της υπόθεσης του χρέους της, δεν μπορεί να σχεδιάσει
και να εφαρμόσει την εθνική προσπάθεια της επιβεβαίωσης της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητάς του, που είναι ο μοχλός για την οριστική έξοδο από την κρίση και το μνημόνιο.
Αυτό που συμβαίνει είναι εξοργιστικά ανόητο και μικρόψυχο, όχι
σε βάρος της τεράστιας προσπάθειας του PSI, αλλά σε βάρος της
εθνικής οικονομίας και του ελληνικού λαού.
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Το κωμικοτραγικό είναι ότι όποιος και αν έχει την ευθύνη της εθνικής διαπραγμάτευσης είναι τελικά υποχρεωμένος να αποδεχθεί,
να επικαλεστεί και να υπερασπιστεί την αλήθεια αυτή, γιατί διαφορετικά θα οδηγηθεί σε παταγώδες αδιέξοδο όταν θα φτάσει η ώρα της
απόφασης και περάσει η ώρα των εύκολων δημαγωγιών.
Μία είναι συνεπώς η λύση. Αυτή που έχω τόσες φορές τονίσει. Η
εθνική διαπραγμάτευση μέσα σε κλίμα ενότητας και συναίνεσης. Όλα
τα άλλα οδηγούν είτε σε πλήρη υπαναχώρηση είτε σε καταστροφή
χωρίς λόγο και μετά από τόσες θυσίες.
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Γ. Δημόσιο χρέος αλήθειας∗
Στο ζήτημα του δημοσίου χρέους οικοδομήθηκε συστηματικά και
επίμονα, τα προηγούμενα πέντε και κυρίως τρία χρόνια, η πιο άγρια
«αντιμνημονιακή» μυθολογία. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό διαμορφώθηκαν τρία στερεότυπα.

Ι. Τρία στερεότυπα
Το πρώτο στερεότυπο είναι ότι ο λαός υποβάλλεται σε σκληρές θυσίες λόγω του μεγάλου και μη βιώσιμου χρέους. Λίγοι δυστυχώς έχουν καθαρή την αντίληψη ότι τα σκληρά δημοσιονομικά μέτρα (που
τώρα δυστυχώς επεκτείνονται έως το 2018) είχαν ως στόχο να καλυφθεί το τεράστιο πρωτογενές έλλειμμα που το 2009 έφτασε το
13,8% του σημερινού ΑΕΠ, τα 24,7 δισ. ευρώ. Πρωτογενές έλλειμμα
που από το 2013 χάρη στις θυσίες των πολιτών μετατράπηκε σε έστω
μικρό πρωτογενές πλεόνασμα και δυστυχώς παλινδρόμησε σε πρωτογενές έλλειμμα εξαιτίας του χαμένου πενταμήνου του 2015, με τελευταίο κτύπημα το δημοψήφισμα, το κλείσιμο των τραπεζών, τον
έλεγχο κεφαλαίων. Λίγοι δυστυχώς ξέρουν ότι η χώρα μας πλήρωσε
το 2010 για τόκους (κόστος εξυπηρέτησης χρέους) περίπου 14 δισ.
ευρώ, ενώ το 2015, χάρη στην αναδιάρθρωση του 2012, πληρώνει
μόνο 5,5 δισ., δηλαδή σχεδόν το 1/3. Λίγοι δυστυχώς ξέρουν ότι οι
συνολικές χρηματοδοτικές ανάγκες για χρεολύσια και τόκους βρισκόντουσαν, και πάλι λόγω της αναδιάρθρωσης του 2012, στο διεθνώς ασφαλές επίπεδο του 10% του ΑΕΠ και τώρα, λόγω του δημοψηφίσματος και του κλεισίματος των τραπεζών, εκτινάχθηκαν μεταξύ 13,5 και 15%, ανάλογα με το αν χρησιμοποιούμε τις αναλύσεις της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του ΔΝΤ. Τις τελευταίες όμως, αυτές που
αναφέρονται στη βλαπτική επίπτωση των τελευταίων τριών εβδομάδων επί της δυναμικής του χρέους.
∗

Άρθρο που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» της Κυριακής 19 Ιουλίου 2015. Εδώ δημοσιεύεται –με την άδεια της εφημερίδας– μια πιο εκτεταμένη μορφή του
κειμένου.
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Το δεύτερο στερεότυπο είναι ότι η παρέμβαση του 2012 στο χρέος ήταν δήθεν καταστροφική για τα ασφαλιστικά ταμεία που έχασαν
25 δισ. από τα αποθεματικά τους και συνολικά από αδιάφορη έως
βλαπτική για τη χώρα!
Είναι δυσάρεστο να ακούς να ψεύδεται ενώπιον της Βουλής ο
πρωθυπουργός. Να μιλάει διαρκώς για απώλεια δήθεν 25 δισ. από τα
αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων, ενώ γνωρίζει ότι με το PSI,
για λόγους αμιγώς νομικούς και λογιστικούς, 14 (και όχι 25) δισ. ευρώ
μεταφέρθηκαν από τα ταμεία που ανήκουν στη γενική κυβέρνηση
στην κεντρική κυβέρνηση για να είναι νομικά ασφαλές το κούρεμα των
ελληνικών ομολόγων που κατείχαν αλλοδαπά ταμεία. Ενώ γνωρίζει ότι
τα 14 αυτά δισ. έχουν περιέλθει στο δημόσιο που ανά πάσα στιγμή
μπορεί να αρχίσει να τα επιστρέφει στα ταμεία στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης ασφαλιστικής πολιτικής. Ενώ γνωρίζει ότι μόνο το 2012
το κράτος επιχορήγησε τα ασφαλιστικά ταμεία με 17 δισ. και συνολικά
την περίοδο 2012-15 με περίπου 68 δισ. ευρώ (17 επί 4). Ενώ γνωρίζει
ότι το 2012, λόγω PSI, τα ταμεία έλαβαν σε ρευστό 4,5 δισ., δηλαδή
ποσό ισοδύναμο με αποδόσεις έξι ετών (περίπου 700 εκατ. ετησίως)
του χαρτοφυλακίου των 14 δισ. που μεταφέρθηκαν στο δημόσιο, το
οποίο είναι ο βασικός χρηματοδότης και εγγυητής των ταμείων. Ενώ
γνωρίζει ότι το ΙΚΑ (που αντιστοιχεί σε παραπάνω από το μισό του
συνολικού ασφαλιστικού συστήματος) με το ρευστό που έλαβε αγόρασε σε χαμηλή τιμή ομόλογα του ελληνικού δημοσίου και αποκατέστησε το χαρτοφυλάκιό του στο 130%, ενώ άλλα ταμεία αρνήθηκαν να
κάνουν το ίδιο βλάπτοντας τους ασφαλισμένους τους.
Αυτό όμως είναι το λιγότερο. Η παρέμβαση του 2012 στο χρέος
περιλαμβάνει ονομαστικό κούρεμα 126 δισ. ευρώ και επιπλέον αναδιάρθρωση με μείωση επιτοκίων, μεγάλη περίοδο χάριτος και μεγάλη
επέκταση της περιόδου αποπληρωμής που συνοψίζεται σε συνολική
μείωση του χρέους κατά 180 δισ. ευρώ, δηλαδή 100% του σημερινού
ΑΕΠ, σε καθαρή παρούσα αξία. Η ετήσια έκθεση του ESM για το
2014, που κυκλοφόρησε πριν λίγες ημέρες, τονίζει ότι μόνο λόγω των
βελτιώσεων στους όρους του δανείου που έλαβε η χώρα μας από τον
EFSF το Φεβρουάριο του 2012, επωφελήθηκε με μείωση χρέους ίση
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με το 49% του ελληνικού ΑΕΠ του 2013, δηλαδή με 100 δισ. ευρώ, σε
παρούσα αξία.

ΙΙ. Η διαφορά του δεύτερου από το πρώτο πρόγραμμα
προσαρμογής
Η βασική έλλειψη του πρώτου προγράμματος του Μαΐου του 2010
που δεν περιείχε παρέμβαση στο χρέος, οδήγησε να προβλεφθεί τελικά στο δεύτερο πρόγραμμα του 2011-2012 ονομαστικό κούρεμα του
κατεχόμενου από ιδιώτες (τράπεζες, funds, ασφαλιστικές εταιρείες και
ταμεία κ.ο.κ.) ελληνικού δημοσίου χρέους κατά 53,5%. Το μέγεθος του
κουρέματος αναπλήρωσε σε μεγάλο βαθμό τις αρνητικές επιπτώσεις
της καθυστέρησής του. Η επέμβαση όμως στο χρέος έπρεπε να είναι
συμφωνημένη με τους εταίρους, να υποστηρίζεται χρηματοοικονομικά
από αυτούς μέσω κινήτρων που πείθουν τους ιδιώτες να αποδεχθούν
τους όρους και διασφαλίζουν τον νομικά εθελοντικό χαρακτήρα της
όλης επιχείρησης ώστε η Ελλάδα να μην εκτεθεί σε δικαστικές αμφισβητήσεις αντίστοιχες αυτών της Αργεντινής. Πώς θα γινόταν η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών χωρίς κούρεμα καταθέσεων, αν δεν
είχαν προβλεφθεί τα αναγκαία κονδύλια στο δάνειο του δεύτερου
προγράμματος; Κονδύλια που περιορίζουν αντίστοιχα τη μείωση του
χρέους, αλλά το δημόσιο έχει την προσδοκία να κερδίσει ένα μέρος
του ποσού αυτού όταν διαθέσει τις μετοχές των τραπεζών που κατέχει,
μειώνοντας αντιστοίχως το δημόσιο χρέος. Διατυπώνεται ακόμη το
καταπληκτικό επιχείρημα ότι η μείωση του χρέους που επιτεύχθηκε το
2012 δεν διατηρήθηκε αλώβητη λες και δεν υπήρχαν ακόμη ελλείμματα που έπρεπε να καλυφθούν.
Η παρέμβαση στο ελληνικό δημόσιο χρέος που έγινε το 2012 ήταν
η μεγαλύτερη τέτοιου είδους παρέμβαση στη διεθνή οικονομική ιστορία. Αυτό ενσυνειδήτως και με γκεμπελική συστηματικότητα προσπάθησε να το αποκρύψει ή να το διαστρέψει η αντιμνημονιακή προπαγάνδα. Επιπλέον η παρέμβαση του 2012 συνοδεύτηκε και από δέσμευση του Eurogroup ότι θα γίνει και νέα παρέμβαση μόλις επιτευχθούν
σταθερά πρωτογενή πλεονάσματα ώστε να διασφαλίζεται η μακροχρόνια βιωσιμότητα του χρέους. Τα πρωτογενή αυτά πλεονάσματα
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επιτεύχθηκαν από το 2013. Η χώρα όμως παλινδρόμησε σε πρωτογενή
ελλείμματα εξαιτίας του χαμένου πενταμήνου του 2015. Επιπλέον,
προέκυψε ανάγκη για νέα ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.
Όμως όλα εδώ πληρώνονται. Τώρα η κυβέρνηση Τσίπρα / Καμμένου θέτει ως θεμελιώδη στόχο τη διεκδίκηση των συμπληρωματικών κινήσεων της παρέμβασης του 2012 στο χρέος. Ξέχασαν όλα τα
μονομερή και ηρωικά. Μακάρι να κομίσουν τα καλύτερα αποτελέσματα. Τα δικαιούται και τα χρειάζεται η χώρα. Ακόμη όμως και το
καλύτερο αποτέλεσμα θα είναι μικρό ποσοστό του αποτελέσματος
του 2012 σε όρους καθαρής παρούσας αξίας. Κατά την ίδια λογική,
μακάρι να επιτευχθεί και πρόσθετο ονομαστικό κούρεμα που δυστυχώς αποκλείεται ρητά με τη συμφωνία της 12.7.2015. Και αυτό όμως
θα είναι μικρό σε σχέση με τα 126 δισ. ονομαστικού κουρέματος του
2012.
Το ίδιο ισχύει και σε σχέση με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Το 2012 το ελληνικό δημόσιο δανείστηκε και διέθεσε (δηλαδή
ανέλαβε χρέος) 39 δισ. για την εκκαθάριση και ανακεφαλαιοποίηση
των τραπεζών λόγω κουρέματος, αλλά και λόγω κακών δανειακών
χαρτοφυλακίων. Παράλληλα όμως κέρδισε μείωση του δημοσίου
χρέους κατά 180 δισ. σε παρούσα αξία. Τώρα το δημόσιο αναλαμβάνει χρέος 25 δισ. για νέα ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών που κατέστη αναγκαία λόγω διαρροής καταθέσεων, αύξησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, δημοψηφίσματος, κλεισίματος τραπεζών και
επιβολής ελέγχου κεφαλαίων. Δεν υπάρχει όμως ακόμη ορατό όφελος σε μείωση χρέους. Μακάρι να έρθει κάποια πρόσθετη μείωση.

ΙΙΙ. Ο σιωπηλός επαγγελματισμός του 2012
και το κραυγαλέο θρίλερ του 2015
Αν θέλαμε να μετατρέψουμε την αγωνιώδη ιστορία του PSI, του κουρέματος, της εφαρμογής των ρητρών συλλογικής δράσης και της αναδιάρθρωσης του χρέους που επιτεύχθηκε το 2012 σε θρίλερ ή σε
μιούζικαλ τύπου Εβίτα, όπως έγινε τους τελευταίους πέντε μήνες, θα
είχαμε κερδίσει διεθνή τηλεθέαση και εσωτερικές συμπάθειες, αλλά
θα είχαμε εκθέσει τη χώρα σε τεράστιους χρηματοοικονομικούς κιν-
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δύνους. Το αποτέλεσμα θα ήταν να εφαρμοστούν το 2012 τα σχέδια
για τραπεζική αργία και έλεγχο κεφαλαίων που εμείς τα είχαμε κάνει
για να μην τα εφαρμόσουμε, ενώ οι σημερινοί κυβερνώντες τα εφάρμοσαν χωρίς να τα έχουν μελετήσει προηγουμένως, αλλιώς ελπίζω θα
είχαν αποφύγει αυτή την τραγική εξέλιξη.
Το τρίτο στερεότυπο ήταν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ερχόμενος στην εξουσία
θα αναλάβει μονομερείς πρωτοβουλίες για το χρέος, θα ζητήσει διεθνή διάσκεψη για το κούρεμα και την αναδιάρθρωσή του και δεν θα
εξυπηρετήσει ούτε θα εξοφλήσει το «επονείδιστο» χρέος για το οποίο συγκρότησε τη δική της «επιτροπή αλήθειας» η ΠτΒ με τις ευλογίες του κ. Τσίπρα. Επονείδιστο όμως χρέος είναι –σύμφωνα με τη
διεθνή βιβλιογραφία– αυτό που έχει συναφθεί από δικτατορικές κυβερνήσεις, προς ίδιον όφελος των δικτατόρων, εν γνώσει των δανειστών! Η κα ΠτΒ είδα ότι συγχέει σκοπίμως το επονείδιστο χρέος με
το μεγάλο χρέος και το μεγάλο χρέος με το τεχνικά μη βιώσιμο χρέος. Στα θέματα αυτά όμως κανείς δεν δικαιούται να αυθαιρετεί ή να
αυτοσχεδιάζει.
Το τρίτο αυτό στερεότυπο μετριάστηκε τους τελευταίους μήνες
με την ανάδειξη του χρέους σε μείζονα στόχο μιας συμφωνίας με τους
ευρωπαίους εταίρους που δεν θα περιέχει απλώς δέσμευση για πρόσθετες παραμετρικές αλλαγές, όπως αυτή του 2012, αλλά κάτι πολύ
πιο εντυπωσιακό και θα καθιστά επιτέλους βιώσιμο το χρέος. Στο
δημοψήφισμα της 5.7, (το αποτέλεσμα του οποίου αντιστράφηκε και
στη συνέχεια εξανεμίστηκε, μέσα σε ελάχιστες ημέρες από τη διεξαγωγή του), είχε τεθεί υπό τη κρίση των πολιτών όχι μόνο η πρόταση
Junker για δημοσιονομικά και διαρθρωτικά μέτρα, αλλά και μελέτη
βιωσιμότητας του χρέους που αποτύπωνε τα τεχνικά δεδομένα των
ημερών εκείνων. Πριν το κλείσιμο των τραπεζών και τον έλεγχο στην
κίνηση κεφαλαίων. Η μελέτη αυτή υποτίθεται ότι απορρίφθηκε από
το 61% του εκλογικού σώματος!
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IV. Η καθυστερημένη προσχώρηση στη λογική του 2012
Το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης το είδαμε στη συμφωνία της
12.7 που υιοθετήθηκε από την πλειοψηφία της Βουλής –
συμπεριλαμβανο-μένων των ψήφων 110 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και
όλων των βουλευτών των ΑΝΕΛ– και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ως αναπόσπαστο τμήμα του ν. 4334/16.7.15. Στη συμφωνία που συνήψε ο
κ. Τσίπρας προβλέπεται ρητά ότι αποκλείεται οποιοδήποτε ονομαστικό κούρεμα του χρέους, ότι η Ελλάδα δεσμεύεται να τιμήσει όλες
τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το δημόσιο χρέος έναντι
όλων των πιστωτών, ότι θα επιδιωχθεί μείωση χρέους σε καθαρή παρούσα αξία μέσω παραμετρικών αλλαγών, όπως η παράταση της περιόδου χάριτος και της περιόδου αποπληρωμής, χωρίς δυστυχώς ρητή αναφορά και σε περαιτέρω μείωση των ήδη πολύ μικρών επιτοκίων του ευρωπαϊκού δανείου προς την Ελλάδα. Η παράγραφος περί
χρέους στη συμφωνία της 12.7.2015 είναι λιγότερο καλή από τη σχετική διατύπωση του 2012 που πάντως δεν αποκλείει ρητά το ονομαστικό κούρεμα και αφήνει ανοικτή την περαιτέρω μείωση επιτοκίων.
Στη δε αιτιολογική έκθεση του νόμου που κατέθεσε η κυβέρνηση
στη Βουλή για την υιοθέτηση και την έναρξη εφαρμογής του αριστερού «μνημονίου 3», βασικό επιχείρημα είναι το γεγονός ότι το χρέος,
λόγω του νέου μεγάλου ευρωπαϊκού δανείου, συγκεντρώνεται ακόμη
περισσότερο στα χέρια των ευρωπαίων εταίρων και του ESM, δηλαδή
του επίσημου τομέα και όχι της αγοράς. Φυσικά υπό αγγλικό δίκαιο
και δικαιοδοσία του δικαστηρίου του Λουξεμβούργου. Καταρρέει
έτσι η εμμονική κριτική εκείνων που έλεγαν τα προηγούμενα χρόνια
ότι το κούρεμα του χρέους που κατείχαν οι ιδιώτες και η μεταφορά
του υπολοίπου χρέους στον επίσημο τομέα (ευρωζώνη και ΔΝΤ) ήταν κάτι κακό γιατί δεν ισχύει πλέον το ελληνικό δίκαιο, δηλαδή το
δίκαιο του οφειλέτη (πλην του δικαίου της αναγκαστικής εκτέλεσης
που είναι αυτό του τόπου της εκτέλεσης). Λες και υπάρχει δανειστής
που να αφήνει στον οφειλέτη τον καθορισμό του νομικού πλαισίου.
Οι τελευταίες εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΔΝΤ
(μετά το δημοψήφισμα και το κλείσιμο των τραπεζών) δίνουν απάντηση και στη ρητορεία περί βιωσιμότητας του χρέους καθώς αποτυ-
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πώνουν την αρνητική επίπτωση των τελευταίων εξελίξεων στη δυναμική του χρέους. Ελπίζω η κυβέρνηση έστω τώρα να κατάλαβε ότι
νομική προϋπόθεση για εκταμίευση δόσεων από το ΔΝΤ και για υπαγωγή σε πρόγραμμα του ESM είναι να χαρακτηρίζεται τεχνικά ως
βιώσιμο το δημόσιο χρέος της ενδιαφερόμενης χώρας. Ότι κρίσιμο
ζήτημα είναι η «εξυπηρετησιμότητα» του χρέους με κριτήριο το ετήσιο ύψος των τόκων και χρεολυσίων και άρα των χρηματοδοτικών
αναγκών που δυστυχώς επιδεινώθηκαν δραματικά το τελευταίο εξάμηνο και ιδίως μετά την ανακοίνωση του δημοψηφίσματος. Ότι τα
δημόσια χρέη δεν εξοφλούνται αύριο, αλλά τα επόμενα σαράντα,
πενήντα, εβδομήντα χρόνια και μειώνονται δραστικά μέσα από τους
ρυθμούς ανάπτυξης και τον πληθωρισμό που έχουν σημασία μεγαλύτερη από τα πρωτογενή πλεονάσματα. Για τον λόγο αυτό το χρέος
πρέπει να αποτυπώνεται όχι μόνο ονομαστικά, αλλά και σε καθαρή
παρούσα αξία.
Αν συνεπώς επιχειρήσει ο πρώην, πλέον, αντιμνημονιακός λόγος
να κάνει ξανά το χρέος σημαία πολιτικής ευκαιρίας, οφείλει να γνωρίζει ότι εκτός από το δημόσιο χρέος ως οικονομικό μέγεθος υπάρχει
το δημόσιο χρέος αλήθειας ως πολιτικό και ιστορικό μέγεθος.
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Δ. Πόσο πρωτογενές πλεόνασμα μνήμης
χρειάζεται;∗
Οι φτηνές και ανεύθυνες αντιμνημονιακές δημαγωγίες της περιόδου
2010-2015 εκδικούνται σκληρά, όπως δείχνει η τρέχουσα πολιτική
συζήτηση περί πρωτογενούς πλεονάσματος.

Ι. Πρωτογενές πλεόνασμα και ρυθμός ανάπτυξης
Η συζήτηση αυτή έχει καταρχάς νόημα μόνο όταν συνδυάζεται με τη
συζήτηση για τον επιδιωκόμενο και εφικτό ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης
που είναι το μεγάλο ζητούμενο για την ελληνική οικονομία, τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και κυρίως τους ανέργους, καθώς μόνο η
ανάπτυξη οδηγεί σε απασχόληση. Η ανάπτυξη δεν πρέπει να ενδίδει
στον κίνδυνο να είναι jobless, ανάπτυξη χωρίς αύξηση των θέσεων
εργασίας. Χωρίς λοιπόν ικανοποιητικό ρυθμό ανάπτυξης είναι ανέφικτο και προφανώς εσφαλμένο να επιδιώκεται η επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος και μάλιστα σε ονομαστικούς όρους, χωρίς δηλαδή κυκλική προσαρμογή, χωρίς συνυπολογισμό της επίπτωσης του
κύκλου της ύφεσης και της απασχόλησης στο ετήσιο δημοσιονομικό
αποτέλεσμα.
Στο σχετικά πρόσφατο παρελθόν η Ελλάδα κατέγραψε πρωτογενές πλεόνασμα, πρωτίστως γιατί κατέγραψε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και είχε υπό έλεγχο τη δημοσιονομική της κατάσταση, για
οκτώ συνεχή χρόνια, από το 1994 έως το 2003.
Για κάθε χώρα και ιδίως για μια χώρα όπως η Ελλάδα με υψηλή
ονομαστική τιμή δημοσίου χρέους η επίτευξη ενός ικανοποιητικού
πρωτογενούς πλεονάσματος που πρέπει να βασίζεται σε έναν ικανοποιητικό ρυθμό ανάπτυξης διασφαλίζει τη βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους, όπως αυτό προβάλλεται ως ποσοστό του ΑΕΠ στο μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο μέλλον.
Το δημόσιο χρέος μειώνεται ονομαστικά σε σχέση με το ΑΕΠ λόγω της διόγκωσης του ΑΕΠ, δηλαδή του παρονομαστή. Διόγκωση
∗

Άρθρο που δημοσιεύθηκε στο www.evenizelos.gr στις 20.6.2016.
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ονομαστική, συμπεριλαμβανομένου δηλαδή και του πληθωρισμού.
Κατά μείζονα λόγω το δημόσιο χρέος μειώνεται σε πραγματικούς
όρους, σε παρούσα αξία, όταν υπάρχουν ευνοϊκοί όροι αποπληρωμής: μεγάλη διάρκεια, μικρό μέσο επιτόκιο, περίοδος χάριτος κ.ο.κ.

ΙΙ. Η παρούσα αξία του χρέους και το πρωτογενές
πλεόνασμα
Η παρούσα αξία –όπως είχα πολλές φορές την ευκαιρία να αναπτύξω
(ενδεικτικά, δείτε: http://www.evenizelos.gr/407-speeches/conference
speech/conferencespeech2016/5317-ekyklos-gr.html)– φαίνεται πρωτίστως στο ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης του χρέους και κατ’ επέκταση
στις ετήσιες ανάγκες χρηματοδότησης που έχει κάθε κράτος. Ένα χρέος με μεγάλη ονομαστική αξία, μπορεί να έχει μικρό ετήσιο κόστος
εξυπηρέτησης και να συνεπάγεται περιορισμένες ετήσιες ανάγκες
χρηματοδότησης, επειδή είναι πολύ μικρότερο σε παρούσα αξία.
Αυτή είναι η ελληνική περίπτωση. Η επιδείνωση όμως που προκάλεσε η παρούσα κυβέρνηση με τους χειρισμούς της είναι δραματική. Σύμφωνα με την πρόσφατη μελέτη βιωσιμότητας που παρουσίασε το ΔΝΤ (δείτε: http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2016/cr
16130.pdf), τον Ιούνιο του 2015 η προβολή για το 2060 έδινε ονομαστικό χρέος 100% του ΑΕΠ και ετήσιες μικτές ανάγκες χρηματοδότησης κάτω από το 15% του ΑΕΠ. Μετά τον Ιούνιο του 2015 και όσα
έγιναν, η προβολή δίνει για το 2060 χρέος 250% του ΑΕΠ και ετήσιες
ανάγκες χρηματοδότησης που φτάνουν το 60% του ΑΕΠ. Οι αρνητικές επιπτώσεις διογκώνονται γεωμετρικά.
Οι ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ την περίοδο του τυφλού αντιμνημονιακού
πάθους, πριν αναβλέψουν και υιοθετήσουν την αφήγηση της δήθεν
απόλυτης συνέπειάς τους ως προς την εφαρμογή των σκληρών όρων
του τρίτου / τέταρτου μνημονίου στο οποίο οι ίδιοι μας οδήγησαν,
είχαν στήσει άγριο χορό κατά της δέσμευσης της χώρας να πετύχει
και να διατηρήσει πρωτογενή πλεονάσματα. Η θέση τους ήταν τότε
ότι αυτό στραγγαλίζει την οικονομία, ότι ο μόνος εφικτός στόχος είναι το πολύ πολύ ο πρωτογενώς ισοσκελισμένος προϋπολογισμός.
Σύμφωνα με την τότε θέση τους η βιωσιμότητα του χρέους μπορούσε
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να επιτευχθεί μόνο με ονομαστικό κούρεμα μέσω διεθνούς διάσκεψης
ή ακόμη και μονομερώς.

ΙΙΙ. Το δρεπανηφόρο άρμα της αντιμνημονιακής
δημαγωγίας
Απέναντι στο δρεπανηφόρο αυτό άρμα της αντιμνημονιακής δημαγωγίας ήταν αδύνατο να ακουστούν τα βασικά μας επιχειρήματα που
τα έλεγα επιμόνως:
Το αρχικό σημείο αφορούσε τη συμφωνία του Μαρτίου / Νοεμβρίου 2012 για το ύψος του πρωτογενούς πλεονάσματος. Η τότε μελέτη βιωσιμότητας του χρέους (DSA) των ΔΝΤ/ Ευρωπαϊκής Επιτροπής / ΕΚΤ ήθελε να επιτυγχάνεται επίπεδο ονομαστικής τιμής
χρέους 120% του ΑΕΠ το 2022 και ως εκ τούτου κατέληγε στην ανάγκη για πρωτογενές πλεόνασμα 4,5% υπό την υπόθεση όμως ότι ο
ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης θα είναι σταθερά τουλάχιστον 2,1%. Η
μελέτη αυτή ξέραμε ότι δεν λαμβάνει επαρκώς υπόψη την πραγματική μείωση που επήλθε στο χρέος το 2012 σε παρούσα αξία. Ξέραμε
ότι δεν λαμβάνει επαρκώς υπόψη το περιορισμένο ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης και τις ετήσιες χρηματοδοτικές ανάγκες. Ήταν για εμάς
σημαντικό τότε να γίνει η δραστική παρέμβαση στο χρέος (PSI, PSI
plus, OSI), να δεσμευθούν οι εταίροι για συμπληρωματική παρέμβαση στο χρέος μόλις επιτευχθεί έστω και μικρό πρωτογενές πλεόνασμα, να εκταμιευθεί το δεύτερο δάνειο με τους εντυπωσιακά καλούς
όρους του EFSF και να ανακεφαλαιοποιηθούν οι τράπεζες. Ήταν επίσης σημαντικό για εμάς τότε να δεσμευθούν οι εταίροι ότι όλα εξαρτώνται από την επίτευξη ικανοποιητικού ετήσιου ρυθμού ανάπτυξης.
Ξέραμε ότι τα πράγματα θα εξελισσόντουσαν έτσι που θα μας
επέτρεπαν πολύ σύντομα να ζητήσουμε σημαντική μείωση του στόχου του πρωτογενούς πλεονάσματος, μόλις καταγράφαμε έστω μικρό πρωτογενές πλεόνασμα και μόλις γινόταν ευρύτερα αντιληπτό
το πραγματικό μέγεθος του ελληνικού δημοσίου χρέους σε όρους
παρούσας αξίας.
Αυτό και έγινε. Ως Αντιπρόεδρος της τότε κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών αρχικά και Εξωτερικών στη συνέχεια έχω θέ-
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σει επισήμως σε πάμπολλες περιπτώσεις (δείτε: http://www.evenizelos.
gr/mme/pressreleases/5378-2016-06-20-09-49-35.html) από το 2012
και πιο έντονα από το 2013 –μόλις επιτεύχθηκε πρωτογενές πλεόνασμα– την ανάγκη μείωσης του ονομαστικού στόχου του πρωτογενούς
πλεονάσματος και στροφής προς την αύξηση του παρονομαστή, δηλαδή προς την ετήσια αύξηση του ΑΕΠ. Θα θυμούνται κάποιοι τις
επίμονες αναφορές μου στον παρονομαστή του κλάσματος χρέος
προς ΑΕΠ.
Τώρα ο Διοικητής της ΤτΕ έθεσε το ίδιο θέμα αναφέροντας ενδεικτικά ως λογικό στόχο πρωτογενούς πλεονάσματος το 2% του
ΑΕΠ. Το ζήτημα εντάχθηκε στον λόγο της αντιπολίτευσης σε υψηλό
επίπεδο.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ / ΑΝΕΛ που σήκωσε επί χρόνια τη σημαία
για μηδενικό πρωτογενές πλεόνασμα και γενναίο ονομαστικό κούρεμα του χρέους, τώρα υπερασπίζεται ως «συνεπής Ευρωπαίος παράγων» το στόχο του 3,5% πρωτογενές πλεόνασμα με την υπόθεση ότι
ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης θα είναι μόλις 1,1% –όχι 2,1%
όπως προέβλεπε η DSA του 2012– και δηλώνει ικανοποιημένη με
αόριστες μικρο-υποσχέσεις σχετικές με την παρούσα αξία του χρέους, μηδαμινές σε σύγκριση με το ονομαστικό κούρεμα και τη μεγάλη
μείωση σε παρούσα αξία που έγινε το 2012!

IV. Η εκδίκηση της ιστορίας!
Αυτή είναι η εκδίκηση της ιστορίας! Όμως εμάς μας ενδιαφέρει η Πατρίδα. Και η Πατρίδα χρειάζεται επειγόντως τους μεγαλύτερους δυνατούς ρυθμούς ανάπτυξης, αφού γύρισε δυστυχώς και το 2015 και
το 2016 σε ύφεση.
Αυτό είναι το προέχον και αυτό εξαρτάται πρωτίστως από τις
εσωτερικές πολιτικές, κοινωνικές και επιχειρησιακές συνθήκες. Από
τις επιλογές του ίδιου του ελληνικού λαού και των πολιτικών του εκπροσώπων. Αν γίνουν τα αναγκαία βήματα ως προς την ανάπτυξη,
είναι εύκολο και εύλογο να ζητήσουμε αξιόπιστα ως χώρα να δοθούν
αμέσως –και όχι μετά το τέλος του προγράμματος– οι συμπληρωματικές παραμετρικές αλλαγές για το χρέος και να συνταχθεί μια μελέ-
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τη βιωσιμότητας του χρέους που κάνει ορθές προβολές με βάση την
παρούσα και όχι την ονομαστική αξία του. Επαναλαμβάνω (ενδεικτικά, δείτε: http://www.evenizelos.gr/407-speeches/conferencespeech/
conference speech2016/5317-ekyklos-gr.html) ότι μόνο στην ελληνική περίπτωση η διαφορά μεταξύ ονομαστικής και παρούσας αξίας
είναι περίπου 80% του ΑΕΠ. Στις άλλες χώρες της ευρωζώνης η διαφορά είναι μόλις 1 έως 5% του ΑΕΠ.
Συνεπώς η συζήτηση για το πρωτογενές πλεόνασμα έχει ως προϋπόθεση τους ικανοποιητικούς ρυθμούς ανάπτυξης και άρα μια εθνική αναπτυξιακή πολιτική. Η συζήτηση αυτή έχει ως συμφραζόμενα
όλα όσα έγιναν και πρέπει να γίνουν σε σχέση με το χρέος με όρους
ιστορικής αλήθειας.
Στο θεμέλιο μιας τέτοιας σοβαρής συζήτησης βρίσκεται η ανάγκη
για ένα πρωτογενές πλεόνασμα μνήμης ως προς το τι έλεγε και τι
έκανε ο καθένας τα τελευταία έξι βαριά χρόνια. Προς το παρόν το
εθνικό ισοζύγιο μνήμης / λήθης είναι εμφανώς ελλειμματικό.
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Ε. Τα «βραχυπρόθεσμα» μέτρα για το ελληνικό
δημόσιο χρέος σύμφωνα με την απόφαση του
Eurogroup της 5.12.2016∗
Το περιεχόμενο της απόφασης του Εurogroup της 5.12.2016 χωρίς
εξωραϊσμούς και συγκαλύψεις, έχει ως εξής:

Ι. Τι αποφάσισε το Eurogroup
Η Ελληνική κυβέρνηση πρέπει να ολοκληρώσει το ταχύτερο τη δεύτερη αξιολόγηση του (τρίτου) προγράμματος με μια τεχνική συμφωνία με την τρόικα (θεσμούς) που θα ικανοποιεί το ΔΝΤ και τα κριτήριά του, έτσι ώστε το επιτελείο του ΔΝΤ να εισηγηθεί θετικά στο ΔΣ
τη συμμετοχή του Ταμείου στο πρόγραμμα και την υπογραφή του
μνημονίου τρία plus μεταξύ Ελλάδας και ΔΝΤ.
Ενώ συνεπώς το ΔΝΤ δεν μετέχει τυπικά στο τρέχον τρίτο πρόγραμμα, είναι ο καθοριστικός παράγοντας για την ολοκλήρωση της
δεύτερης αξιολόγησης. Αυτό σημαίνει ότι έχουν πάντα ιδιαίτερη βαρύτητα οι απαιτήσεις του ΔΝΤ τόσο για την κάλυψη του δημοσιονομικού κενού (π.χ., μείωση αφορολογήτου και περαιτέρω περικοπή
συντάξεων), όσο και για διαρθρωτικά μέτρα σε σχέση με την αγορά
εργασίας.
Η Ελληνική κυβέρνηση αποδέχθηκε το στόχο για πρωτογενές
πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ το 2018, αλλά και για τα έτη που ακολουθούν, με μεσοπρόθεσμο ορίζοντα 3-10 ετών. Η ακριβής διάρκεια της
δέσμευσης αυτής, για την περίοδο μετά το τέλος του τρίτου μνημονίου, θα καθοριστεί αργότερα, ανάλογα με τις δημοσιονομικές και μακροοικονομικές εξελίξεις.
Το βέβαιο όμως είναι ότι ήδη έχει αναληφθεί από την κυβέρνηση η
υποχρέωση για υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα μετά το 2018. Προκειμένου δε αυτό να καταστεί ελέγξιμο η ελληνική κυβέρνηση πρέπει
να συμφωνήσει με την τρόικα (θεσμούς) σε έναν σχετικό μηχανισμό,
∗

Δύο συνεχόμενα σχόλια που δημοσιεύθηκαν στο www.evenizelos.gr στις 6 και 8.12.2016.
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δηλαδή σε έναν δημοσιονομικό «κόφτη» και στα αναγκαία διαρθρωτικά μέτρα. Η συμφωνία αυτή είναι το τέταρτο μνημόνιο, με όρους, με
στόχο για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5%, αλλά χωρίς δάνειο.
Προκειμένου να πεισθεί το ΔΝΤ να μετάσχει στο πρόγραμμα, το
Eurogroup υιοθέτησε την πρόταση του ESM για «βραχυπρόθεσμα»
μέτρα ως προς το ελληνικό δημόσιο χρέος που είναι τρία: η επιμήκυνση των λήξεων των δανείων του EFSF / ESM από τα 28 στα 32,5
έτη, η μετατροπή των σημερινών πολύ χαμηλών κυμαινόμενων επιτοκίων σε ελαφρώς υψηλότερα αλλά σταθερά και η μη αύξηση των
επιτοκίων του δανείου που δόθηκε για την επαναγορά ομολόγων του
Νοεμβρίου 2012.

II. Καμία μείωση της ονομαστικής τιμής του χρέους
Τα μέτρα αυτά δεν επιφέρουν προφανώς καμία μείωση της ονομαστικής τιμής του χρέους σε απόλυτους αριθμούς και ως ποσοστό του
ΑΕΠ.
Βραχυπρόθεσμα τα επιτόκια αυξάνονται, άρα για τα επόμενα
χρόνια αυξάνονται οι τόκοι εξυπηρέτησης του χρέους, ενώ καταγράφεται και κάποια αρνητική επίπτωση στα λογιστικά κέρδη των τραπεζών από την ανταλλαγή των τίτλων του EFSF που τους είχαν δοθεί
ως ισοδύναμο ρευστού.
Τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος δεν έχουν βραχυπρόθεσμο όφελος. Έχουν μακροπρόθεσμη επίπτωση που αρχίζει ελαφρώς
το 2040 και ολοκληρώνεται το 2060 με βάση την προβολή που κάνει
η μελέτη βιωσιμότητας του χρέους (DSA) που επικαιροποίησε το
ΔΝΤ. Η επίπτωση αυτή υπολογίζεται ότι θα είναι 20% του ΑΕΠ στην
ονομαστική τιμή του χρέους όπως αυτή προβάλλεται το 2060 και 5%
του ΑΕΠ στις μικτές χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας όπως αυτές
προβάλλονται επίσης το 2060.
Το ESM κινείται έτσι μέσα στη λογική των προβολών του ΔΝΤ
που όμως επιδεινώθηκαν δραστικά λόγω των εξελίξεων του 2015
(capital control κ.λπ.). Πρόκειται συνεπώς για μια επίπτωση σε μακροπρόθεσμες προβολές εν πολλοίς υποθετικές που ενσωματώνουν
μέρος της βλάβης του πρώτου εξαμήνου του 2015 και προϋποθέτουν
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πλήρη επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων του προγράμματος κυρίως ως προς τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα.

ΙΙΙ. Η σύγκριση με την επέμβαση του 2012
Αυτά τα μέτρα για το χρέος δεν έχουν προφανώς καμία σχέση με τη
γιγαντιαία μείωση του χρέους που επιτεύχθηκε το 2012 σε ονομαστική αξία (άμεση μείωση κατά 61% του ΑΕΠ) και σε παρούσα αξία
(που μόνο μέσω του δανείου του EFSF μειώθηκε 50% του ΑΕΠ του
2013).
Δεν έχουν όμως και καμία σχέση με τις δεσμεύσεις του Eurogroup
του 2012 για πρόσθετες παραμετρικές αλλαγές μόλις επιτευχθεί
πρωτογενές πλεόνασμα.
Επιπλέον τα μακροπρόθεσμα μέτρα για το χρέος εξαφανίστηκαν
από τη συζήτηση, ενώ τα μεσοπρόθεσμα θα συζητηθούν μετά την
επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, δηλαδή μετά τα μέσα του
2018 και θα συνδεθούν τότε με όρους (conditionality) που είναι το
άλλο όνομα του τέταρτου μνημονίου. Με πρώτο όρο το πρωτογενές
πλεόνασμα 3,5% σε μεσοπρόθεσμη βάση.
Υπάρχουν πολλά σχόλια για σύγκρουση Ευρωπαίων και ΔΝΤ. Το
ΔΝΤ το εγκατέστησε στην καρδιά της ευρωζώνης η δυσπιστία της
γερμανικής και άλλων κυβερνήσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Με τη χθεσινή απόφασή του το Eurogroup θέτει το δικό του όριο ως
προς τις παραμετρικές αλλαγές στο χρέος και επιμένει σε υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, αλλά δείχνει να προσχωρεί στα κριτήρια του
ΔΝΤ ως προς την κάλυψη του δημοσιονομικού κενού και το κλείσιμο
της αξιολόγησης. Τελικά η Ελλάδα όχι μόνο δεν επωφελείται από τη
«σύγκρουση» ΔΝΤ – ΕΕ, αλλά χάνει και προς τις δυο πλευρές.

IV. Το αποτέλεσμα των χειρισμών της κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ
Αυτό είναι λοιπόν το αποτέλεσμα των έως τώρα χειρισμών της κυβέρνησης. Συνοψίζω:
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1. Άμεση επιβάρυνση του κόστους εξυπηρέτησης του χρέους με
αντάλλαγμα τη θεωρητική μικρή ελάφρυνση του χρέους και των
χρηματοδοτικών αναγκών το 2060, εφόσον εκπληρούνται έως τότε
διαρκώς οι δημοσιονομικοί στόχοι (πρωτογενές πλεόνασμα 3,5%
κλπ).
2. Εξάρτηση του κλεισίματος της δεύτερης αξιολόγησης από το
ΔΝΤ, με το οποίο και πρέπει να υπογράφει μνημόνιο τρία plus.
3. Δέσμευση της χώρας για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του
ΑΕΠ το 2018 και τα έτη που ακολουθούν σε μεσοπρόθεσμη βάση, με
«κόφτη» και σχετικά διαρθρωτικά μέτρα που θα περιληφθούν στο
μνημόνιο τέσσερα.
4. Εξαφάνιση της υπόσχεσης για μακροπρόθεσμα μέτρα για το
χρέος.
5. Εκτίμηση της ανάγκης για μεσοπρόθεσμα μέτρα ως προς το
χρέος, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, τον Ιούλιο
του 2018 και πάντα σε συνδυασμό με τους όρους του τέταρτου μνημονίου.
Ελπίζω αρκετοί να θυμούνται τι έχει λεχθεί όλα αυτά τα χρόνια
και τι συμβαίνει τώρα. Δεν πειράζει που γλείφουν εκεί που έφτυναν.
Πειράζει ότι εγκλωβίζουν τη χώρα στο βάθος της βλάβης που προκάλεσαν.

V. Η εκδίκηση των αριθμών
Πρέπει να υπενθυμίσω τους ακριβείς αριθμούς για να υπάρχει ενιαία
βάση σύγκρισης των εξελίξεων.
Υπάρχουν πολλά καλόπιστα σχόλια που λένε ότι πανηγυρίζει η
κυβέρνηση γιατί δόθηκε μείωση 40 δισ. στο χρέος το 2060, ενώ χυδαιολογούσε για το κούρεμα 137 δισ. το 2012. Η πραγματικότητα
είναι πολύ χειρότερη.
Αν η μείωση στο χρέος που δόθηκε προχθές από το Eurogroup
γίνει πράγματι 40 δισ. το 2060 με συνεχή υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα και σκληρά μέτρα, τότε η σύγκριση με τη χειροπιαστή και άμεση μείωση του χρέους που συντελέστηκε το 2012, πρέπει να γίνει
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επίσης με τιμές 2060. Η μείωση του 2012 σε τιμές 2060 είναι λοιπόν 1
τρις 330 δισ. ευρώ!
Ας δούμε τους αριθμούς που κραυγάζουν.
Από το ενημερωτικό σημείωμα του ESM για τις λεπτομέρειες της
απόφασης του Eurogroup ως προς το ελληνικό δημόσιο χρέος επιβεβαιώνεται αυτό που είχα επισημάνει στο προηγούμενο σχόλιό μου,
ότι δεν αποφασίστηκε δυστυχώς καμία μείωση του χρέους. Δεν υπήρξε ονομαστική μείωση (αντίστοιχη του PSI) γιατί αυτή αποκλείεται ρητά από τη συμφωνία της 12.7.2015. Δεν υπάρχει όμως και καμία ουσιαστικά μείωση σε παρούσα αξία (αντίστοιχη με το OSI που
έγινε το 2012 μέσω του EFSF).
Αυτό οφείλεται στον εξής πολύ απλό λόγο. Όταν μειώνεται το
χρέος, ονομαστικά ή σε παρούσα αξία, χάνουν οι δανειστές. Εν προκειμένω ο ESM / EFSF. Αν όμως πρόκειται να χάσει ο ESM πρέπει να
υπάρξει συμφωνία των μετόχων του, δηλαδή των κρατών-μελών της
ευρωζώνης. Τα μέτρα που υιοθέτησε το Eurogroup, τα υιοθέτησε με
την αιτιολογία ότι εντάσσονται στους θεμιτούς χρηματοοικονομικούς
χειρισμούς του ESM χωρίς απώλειες για τα κράτη-μέλη. Αυτό αφορά
πρωτίστως τη μετατροπή των επιτοκίων από κυμαινόμενα σε σταθερά που δεν επηρεάζει την παρούσα αξία του χρέους. Ακόμη και η
εξομάλυνση των λήξεων από 28 σε 32,5 έτη συνιστά επαναφορά στο
πλαίσιο του 2012 και όχι νέο μέτρο. Η κυβέρνηση δεν έκανε καμία
διαπραγμάτευση. Αποδέχθηκε απλώς τους τεχνικούς διακανονισμούς των εταίρων και συνομολόγησε ήδη τέταρτο μνημόνιο με
σκληρά μέτρα.
Ο ESM που μετράει τα λόγια του δεν αναφέρεται σε μείωση του
χρέους σε παρούσα αξία, όπως αναφέρει στις εκθέσεις του για το
2012. Λέει απλώς ότι, υπό πολλούς όρους και προϋποθέσεις, μπορεί
να υπάρξει το 2060 μείωση του χρέους κατά 20% του ΑΕΠ. Προφανώς υποθέτει θεωρητικά ότι από τώρα έως το 2060 θα αυξάνεται το
επιτόκιο στην αγορά και θα ξεπερνά το σταθερό πλέον επιτόκιο. Έτσι
θα προκύψει θεωρητικά όφελος από τη σταθεροποίηση του επιτοκίου. Προς το παρόν όμως προκαλείται αύξηση των ετήσιων τόκων,
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γιατί το τωρινό κυμαινόμενο επιτόκιο είναι χαμηλότερο από το συμφωνημένο σταθερό.
Πρακτικά ο ESM, απευθυνόμενος στο ΔΝΤ, λέει ότι μπορεί να
βελτιωθούν ελαφρώς οι πολύ κακές προβλέψεις του Ταμείου για το
ονομαστικό χρέος και τις μικτές χρηματοδοτικές ανάγκες το 2060.
Ας δεχθούμε όμως ότι το χρέος πράγματι θα μειωθεί λόγω της
απόφασης του Eurogroup κατά 40 δισ. το 2060. Αυτό σημαίνει ότι αν
υπολογίσουμε ένα λογικό μέσο επιτόκιο 4% όλα τα χρόνια από τώρα
έως το 2060, το χρέος μειώθηκε σε παρούσα αξία 8 δισ.
Για να συγκρίνουμε τώρα τη μείωση αυτή με τη μείωση του 2012,
πρέπει να προβάλλουμε και τα αριθμητικά δεδομένα του 2012 στο
2060, με τους ίδιους υπολογισμούς ως προς το επιτόκιο.
Η παρέμβαση του 2012 στο χρέος της γενικής κυβέρνησης ήταν
διπλή και άμεση. Όχι μελλοντική και όχι υπό όρους.
Η παρέμβαση του 2012 περιλάμβανε:
Πρώτον, την άμεση μείωση της ονομαστικής τιμής του χρέους της
γενικής κυβέρνησης κατά 137 δισ. ευρώ σε απόλυτους αριθμούς, δηλαδή κατά 61% του ΑΕΠ, λόγω του PSI και της μερικής επαναγοράς
νέων ομολόγων που εκδόθηκαν μετά το PSI (DBB). Από τα 137 δισ.
πρέπει να αφαιρεθεί ο ενδοκυβερνητικός δανεισμός, δηλαδή οι συμψηφισμοί μεταξύ κεντρικής κυβέρνησης και φορέων της γενικής κυβέρνησης, όπως τα ασφαλιστικά ταμεία και διάφορα ΝΠΔΔ (20 δισ.)
και τα κεφάλαια που διατέθηκαν για την επαναγορά (περίπου 11
δισ.). Άρα καθαρή ονομαστική μείωση κατά 106 δισ. ή 52% του ΑΕΠ.
Δεύτερον, την άμεση μείωση του χρέους σε παρούσα αξία λόγω
της συμμετοχής των θεσμικών εταίρων στο κούρεμα. Δηλαδή λόγω
των ευνοϊκών όρων του δανείου του EFSF / ESM. Αυτό είναι το Official Sector Involvement (OSI) που συμπλήρωσε το Private Sector Involvement (PSI). Ο ESM στις εκθέσεις του προσδιορίζει ρητά και επίσημα τη μείωση του χρέους λόγω OSI σε 49% του ΑΕΠ του 2013,
δηλαδή σε 100 δισ.
Αν δεν είχε μειωθεί ονομαστικά το χρέος λόγω PSI κατά 107 δισ.
το 2012, αυτό θα ήταν αυξημένο το 2060 κατά 680 δισ. ή 340% του
σημερινού ΑΕΠ.
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Η μείωση, το 2012, της παρούσας αξίας λόγω OSI κατά 100 δισ. ή
49% του ΑΕΠ σημαίνει μείωση του χρέους με όρους 2060 κατά άλλα
650 δισ. ή 325% του σημερινού ΑΕΠ.
Συνεπώς το άθροισμα των μειώσεων του 2012, αν προβληθεί με
όρους 2060, είναι 1 τρις 330 δισ. (1.310 δισ.) ή 655% του σημερινού
ΑΕΠ.
Δεν συγκρίνουμε συνεπώς τα υποθετικά 40 δισ. του 2060 με το
πραγματικό και άμεσο κούρεμα το 2012 κατά 107 δισ. σε ονομαστική
αξία και κατά άλλα 100 δισ. σε παρούσα αξία, αλλά με την προβολή
των ποσών αυτών το 2060, δηλαδή με 1 τρις 330 δισ.!
Για να έχουμε μια αίσθηση των μεγεθών και της ιστορίας της περιόδου 2010-2017.
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ΣΤ. Η στάση του ΔΝΤ ή πώς η διαπραγματευτική
κακομοιριά της κυβέρνησης εγκλωβίζει τη χώρα∗
Στη συζήτηση του προϋπολογισμού στη Βουλή είχα τονίσει ότι στη
σύγκρουση μεταξύ ΕΕ και ΔΝΤ για το ελληνικό πρόγραμμα η δήθεν
διαπραγματευόμενη κυβέρνηση έχασε και προς τις δυο πλευρές:

Ι. Γιατί χάνουμε και προς την πλευρά του ΔΝΤ και προς
την πλευρά των ευρωπαίων εταίρων
Δεν της δόθηκαν οι υπεσχημένες από το 2012, πρόσθετες παραμετρικές αλλαγές ως προς το δημόσιο χρέος για τις οποίες πιέζει το
ΔΝΤ γιατί διστάζουν οι ευρωπαίοι εταίροι που θέλουν να τις συνδέσουν με μέτρα και άρα με τέταρτο ουσιαστικά μνημόνιο μετά το
2018. Τα λεγόμενα βραχυπρόθεσμα μέτρα που θα αποδώσουν –
υποτίθεται– μείωση του χρέους κατά 40 δισ. το 2060, κανείς διεθνώς
δεν τα θεωρεί κάτι που επηρεάζει ουσιαστικά τα δεδομένα του χρέους.
Αντιθέτως δεσμεύθηκε στον στόχο για πρωτογενές πλεόνασμα
3,5% του ΑΕΠ για το 2018 και μετά, με μεσοπρόθεσμο ορίζοντα 5-10
ετών. Ο στόχος αυτός είναι προφανές ότι μεταφράζεται σε δημοσιονομικά μέτρα που το ΔΝΤ θέλει να νομοθετηθούν εκ των προτέρων
για λόγους αξιοπιστίας αυτού του μακροοικονομικού και δημοσιονομικού σχήματος.
Η κυβέρνηση προσπαθώντας να δικαιολογήσει την πλήρη διαπραγματευτική της αποτυχία και τον εγκλωβισμό της χώρας στην
παραπάνω διευθέτηση που ισοδυναμεί με μνημόνιο τέσσερα χωρίς
σαφές τέλος και χωρίς αντίστοιχο δάνειο με ευνοϊκούς όρους, κατηγόρησε, δια του Υπουργού Οικονομικών, το ΔΝΤ για εγκατάλειψη.
Αυτή η απόπειρα μετακύλισης της ευθύνης στο ΔΝΤ, έδωσε την ευκαιρία στα αρμόδια στελέχη του Ταμείου να διατυπώσουν δημόσια
και κωδικοποιημένα τη θέση τους, απευθυνόμενα προφανώς όχι μόνο

∗

Άρθρο που δημοσιεύθηκε στο www.evenizelos.gr στις 13.12.2016.
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στην Ελληνική κυβέρνηση, αλλά στις κυβερνήσεις και τους θεσμούς
της ΕΕ και της ευρωζώνης.

ΙΙ. Το άρθρο Thomsen – Obstfeld
Ο Paul Thomsen είναι γνωστός. Το άρθρο όμως στο επίσημο blog
του ΔΝΤ υπογράφει και ο καθηγητής Maurice Obstfeld, οικονομικός
σύμβουλος και διευθυντής ερευνών του ΔΝΤ. Δεν είναι ίσως τυχαίο
ότι το άρθρο δημοσιεύεται σε μια περίοδο που η Christine Lagarde
απουσιάζει από τα καθήκοντά της στην Ουάσιγκτον λόγω της δίκης
που διεξάγεται στο Παρίσι.
Τα στελέχη του ΔΝΤ λένε πολύ συνοπτικά ότι δεν είναι αυτό που
ζήτησε πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα, αλλά η ελληνική κυβέρνηση
αυτή που συμφώνησε πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% από το 2018 και
μετά, ενώ τα ισχύοντα δημοσιονομικά μέτρα μπορούν να αποδώσουν
πρωτογενές πλεόνασμα 1,5%. Εφόσον συνεπώς τοποθετείται ο πήχης
στο 3,5%, πρέπει –λένε– να νομοθετηθούν, για λόγους αξιοπιστίας,
από τώρα πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα που διασφαλίζουν το στόχο αυτό για το 2019 και τα επόμενα.
Λένε όμως επίσης ότι ακόμη και με πρωτογενές πλεόνασμα 1,5%,
ακόμη και με σοβαρές παραμετρικές αλλαγές στο χρέος που θα επιφέρουν ουσιαστική μείωσή του σε παρούσα αξία, η ελληνική οικονομία δεν είναι δημοσιονομικά βιώσιμη, αν δεν επέλθουν δυο δημοσιονομικές και ταυτοχρόνως διαρθρωτικές μεταβολές που θεωρούν θεμελιώδεις:
Η δραστική μείωση του αφορολόγητου (που τώρα αφήνει εκτός
φορολογίας εισοδήματος τα μισά νοικοκυριά) και η περαιτέρω δραστική περικοπή της δημόσιας συνταξιοδοτικής δαπάνης (11% του
ΑΕΠ), ώστε αυτά τα δυο μεγέθη να πλησιάσουν τον μέσο όρο της ευρωζώνης (8% των νοικοκυριών εντός αφορολόγητου ορίου και 2,5%
του ΑΕΠ δημόσια συνταξιοδοτική δαπάνη). Επιπλέον θεωρούν, ούτως
ή άλλως, αναγκαίες κάποιες διαρθρωτικές αλλαγές που ενισχύουν την
ανταγωνιστικότητα, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη διευκόλυνση
των ομαδικών απολύσεων με αντιστάθμισμα ένα πληρέστερο σύστημα
ασφάλισης της ανεργίας και προστασίας των ανέργων.
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Το άρθρο των δυο στελεχών του ΔΝΤ επαναλαμβάνει συνεπώς,
ανοικτά και επίμονα τα τρία κομβικά σημεία που θέτει το Ταμείο,
ανεξαρτήτως της αντιμετώπισης του χρέους και ανεξαρτήτως του
ύψους του επιδιωκόμενου πρωτογενούς πλεονάσματος:
– Μείωση αφορολόγητου
– Μείωση συνταξιοδοτικής δαπάνης
– Απελευθέρωση ομαδικών απολύσεων.
Στα τρία αυτά σημεία προστίθεται, εφόσον στο Eurogroup συμφωνήθηκε το 3,5% για την περίοδο μετά το 2018, η άμεση νομοθέτηση των αντίστοιχων πρόσθετων δημοσιονομικών μέτρων.
Πρόκειται συνεπώς για επιστροφή της κατηγορίας προς την ελληνική κυβέρνηση. Δεν την εγκατέλειψε –λένε οι κκ. Obstfeld και
Thomsen– το ΔΝΤ. Αυτή είναι που συμφώνησε στο Eurogroup σε
ένα στόχο που είναι πρακτικά ανέφικτος χωρίς να ληφθούν πρόσθετα
μέτρα λιτότητας που όμως θα λειτουργήσουν αντιαναπτυξιακά. Και
συμφώνησε σε αυτό γιατί δεν μπόρεσε να πετύχει κάποια πρόσθετη
άφεση χρέους. Τονίζουν πάντως προς την ελληνική κυβέρνηση ότι
κατανοούν τις πολιτικές δυσκολίες των κυβερνήσεων των άλλων
κρατών-μελών της ευρωζώνης που έχουν στόχο για πρωτογενές
πλεόνασμα υψηλότερο της Ελλάδος, αφορολόγητο όριο χαμηλότερο
του ισχύοντος στην Ελλάδα και συνταξιοδοτικές παροχές μικρότερες
των ελληνικών.
Οι κκ. Obstfeld και Thomsen θέλουν να περιγράψουν ανοικτά,
σχεδόν ωμά, το πεδίο της διαπραγμάτευσης μεταξύ ΕΕ – ΔΝΤ, κυρίως όμως μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και των ευρωπαίων εταίρων. Και στη συνέχεια θέλουν να θέσουν καθαρά τους όρους του
ΔΝΤ μετά την απόφαση του Eurogroup της 5.12.2016.
Από τα όσα παραθέτουν προκύπτει δυστυχώς η εικόνα μιας ελληνικής κυβέρνησης που δεν μετέχει ουσιαστικά σε καμία διαπραγμάτευση ούτε έχει συνεκτική και στοχευμένη επιχειρηματολογία. Μια
ελληνική κυβέρνηση που απλώς περιμένει να ασκήσει πίεση το ΔΝΤ
και μετά να αποφασίσουν οι ευρωπαίοι εταίροι ερήμην της Ελλάδος.
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III. Η δημαγωγική προσέγγιση του χρέους στην αφετηρία
της διαπραγματευτικής κακομοιριάς
Στην αφετηρία αυτής της διαπραγματευτικής κακομοιριάς που εγκλωβίζει τη χώρα σε αδιέξοδα σχήματα μετά την υπαναχώρηση και
τη μεγάλη βλάβη της περιόδου 2015-2016, βρίσκεται η ανόητη και
αυτοκτονική για την κυβέρνηση (που συμπαρασύρει δυστυχώς τη
χώρα) προσέγγιση του ζητήματος του χρέους.
Η κυβέρνηση έθεσε αρχικά ως στόχο τη διαγραφή μεγάλου τμήματος του «επονείδιστου» χρέους. Στη συνέχεια, στις 12.7.2015, αποδέχθηκε ότι δεν θα υπάρξει καμία ονομαστική μείωση, αλλά μόνο
βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα με τη
μορφή παραμετρικών αλλαγών που θα μειώσουν την παρούσα αξία
του χρέους, όπως προέβλεπαν οι συμφωνίες του 2012 ως συνέχεια
του PSI/OSI. Στις 9.5.2016 και τελικά στις 5.12.2016 δέχθηκε κάποια
υποτυπώδη και αμφίβολα βραχυπρόθεσμα μέτρα, ενώ τα μεσοπρόθεσμα θα καθορισθούν, αν χρειάζεται, μετά το τέλος του τρίτου μνημονίου, τον Ιούλιο του 2018, και μάλιστα υπό όρους που συνιστούν
το τέταρτο μνημόνιο. Για να δοθούν όμως τα βραχυπρόθεσμα μηδαμινά μέτρα για το χρέος, η κυβέρνηση δεσμεύθηκε σε μεγάλη περίοδο
υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων 3,5%, άρα σε μεσοπρόθεσμο
ορίζοντα λιτότητας και προκυκλικής, μη αναπτυξιακής πολιτικής.
Αντί για τον εγκλωβισμό αυτό η ελληνική κυβέρνηση έπρεπε να
επιμείνει στην εντυπωσιακή ιδιαιτερότητα και την ορθή απεικόνιση
του ελληνικού δημοσίου χρέους που χάρη στην παρέμβαση του 2012,
χάρη στο PSI (ονομαστικό κούρεμα) και το OSI (ευνοϊκοί όροι δανεισμού από το EFSF / ESM και άρα περαιτέρω κούρεμα σε παρούσα
αξία):
Πρώτον, είναι πολύ μικρότερο σε παρούσα αξία από την ονομαστική του τιμή. Η διαφορά παρούσας από ονομαστική αξία υπερβαίνει το 80% του ΑΕΠ, όταν σε όλες τις άλλες χώρες της ευρωζώνης η
διαφορά δεν υπερβαίνει το 5% του ΑΕΠ. Άρα σημασία έχουν οι ετήσιες ροές για τόκους και χρεολύσια και όχι το θεωρητικό ονομαστικό
στοκ μέχρι το 2060.
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Δεύτερον, κατέχεται σε συντριπτικό ποσοστό (πλέον του 82%)
από τα άλλα κράτη-μέλη της ευρωζώνης, το EFSF/ESM, την ΕΚΤ και
σε μικρό ποσοστό από το ΔΝΤ. Το πραγματικά εμπορεύσιμο στην
αγορά ποσοστό του ελληνικού χρέους είναι πραγματικά περίπου το
7%. Ονομαστικά περίπου το 12% του συνολικού χρέους. Άρα το ελληνικό χρέος διακανονίζεται θεσμικά και όχι αγοραία.
Τα δυο αυτά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ελληνικού χρέους επιτρέπουν τώρα μια πιο διορατική και πιο φιλική για την αναπτυξιακή προοπτική της ελληνικής οικονομίας, προσέγγιση του πρωτογενούς πλεονάσματος. Το πρωτογενές πλεόνασμα είναι συναρτημένο
πάντα στις μελέτες βιωσιμότητας του χρέους (DSA) με τον προσδοκώμενο ρυθμό ονομαστικής μεγέθυνσης. Γι’ αυτό έχει μεγάλη σημασία το κυκλικά προσαρμοσμένο και το λεγόμενο διαρθρωτικό πρωτογενές πλεόνασμα, έννοιες για τις οποίες δεν γίνεται πολύς λόγος
τελευταία. Άλλωστε, τα δημόσια χρέη δεν «εξοφλούνται». Εξυπηρετούνται, αναχρηματοδοτούνται και απομειώνονται λόγω ανάπτυξης
και πληθωρισμού (έστω μικρού). Όταν το 2011-2012 γινόταν συζήτηση για 4,5% πρωτογενές πλεόνασμα, η συζήτηση αφορούσε τις υποθέσεις και προβολές μιας μελέτης βιωσιμότητας του χρέους που
υπέθετε επίσης συνεχή ρυθμό ανάπτυξης τουλάχιστον 2,5% και δεν
ενσωμάτωνε τη μεγάλη μείωση του χρέους σε παρούσα αξία που επήλθε λόγω των ευνοϊκών όρων δανεισμού από το EFSF/ESM. Γι’
αυτό, ήδη από το 2013, θέταμε επιτακτικά το ζήτημα της δραστικής
μείωσης του επιδιωκόμενου πρωτογενούς πλεονάσματος επί τη βάσει
μιας ορθής και ρεαλιστικής μελέτης βιωσιμότητας και προβάλαμε το
εντυπωσιακό μέγεθος του κυκλικά προσαρμοσμένου και του διαρθρωτικού πρωτογενούς πλεονάσματος που πέτυχε η χώρα παρά τη
σωρευτική ύφεση και την υψηλή ανεργία.
Εφόσον γίνει δεκτό ότι σημασία για τη βιωσιμότητα του χρέους
έχουν τα ετήσια τοκοχρεολύσια ή έστω οι μικτές χρηματοδοτικές ανάγκες (GFN) που λειτουργούν όμως διαφορετικά για το μακροπρόθεσμο χρέος (κυρίως δάνεια και ομόλογα) και διαφορετικά για το
βραχυπρόθεσμο (κυρίως έντοκα γραμμάτια και ρέπος), τότε το πρωτογενές πλεόνασμα μπορεί να αποσυνδεθεί από την ονομαστική

[ 134 ]

ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ (2012-2017)

προβολή του χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ και να συνδεθεί με πιο
ρεαλιστικούς ετήσιους χρηματοδοτικούς στόχους.
Άρα να μειωθεί το επιδιωκόμενο πρωτογενές πλεόνασμα. Να υπάρξει δημοσιονομικός χώρος αναπνοής. Άλλωστε λόγω του θεσμικού χαρακτήρα του χρέους είναι πάντα ανοικτή η δυνατότητα περαιτέρω εξομάλυνσης της καμπύλης των τόκων και των χρεολυσίων.
Αντί όμως να καλλιεργεί και να προωθεί μια τέτοιου είδους επιχειρηματολογία και στοχοθεσία, η κυβέρνηση εγκλωβίζει τη χώρα
στις εμμονές της επικοινωνιακής της τακτικής ως προς τη δήθεν διαπραγμάτευση για το χρέος. Το αποτέλεσμα είναι να χάνει και στο
Eurogroup και στη σχέση με το ΔΝΤ, γιατί δυστυχώς ούτε η ευρωπαϊκή πλευρά ούτε η πλευρά του ΔΝΤ αποδέχεται τις πρακτικές επιπτώσεις της ιδιαιτερότητας του ελληνικού χρέους σε σχέση με το ύψος του πρωτογενούς πλεονάσματος σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Και
βεβαίως γιατί η κυβέρνηση δεν μπορεί πολιτικά να αντιληφθεί ότι
δημοσιονομικό περιθώριο αναπνοής μπορεί να δοθεί μόνο έναντι
σοβαρών θεσμικών μεταρρυθμίσεων. Αυτή είναι όμως μια άλλη πολιτική που δεν μπορεί να τη χειριστεί η παρούσα κυβέρνηση.
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ΜΕΡΟΣ Γ΄

Η κοινοβουλευτική
συζήτηση του 2012

Α. Αγόρευση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης
και υπουργού Οικονομικών Ευάγγελου Βενιζέλου
στη συζήτηση στη Βουλή επί του σχεδίου του νόμου
4046/2012 ∗
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, επιτρέψτε μου πριν από οτιδήποτε άλλο,
να χαιρετίσω την παρουσία στην αίθουσα αυτή, του Μίκη Θεοδωράκη
και του Μανόλη Γλέζου, δυο πραγματικών, ζωντανών ιστορικών μνημείων της χώρας μας, που εκφράζουν την αγωνία τους και την αγωνία
του ελληνικού λαού και μας τιμούν με την παρουσία τους εδώ.

Ι. Τα τραγικά διλήμματα
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η χώρα, η πατρίδα, βρίσκεται αντιμέτωπη με τραγικά διλήμματα. Και είναι νομίζω απολύτως αναγκαίο
σήμερα, αυτή την κρίσιμη και δύσκολη μέρα, να πούμε με καθαρό
τρόπο τι είναι αυτό που μας ενώνει και τι είναι αυτό που μας χωρίζει
στον τόπο μας.
Πιστεύει κανείς πως διαχωριζόμαστε στη Βουλή, στο λαό, στην
κοινωνία, με κριτήριο το ποιος είναι υπέρ και ποιος είναι κατά της
περικοπής των μισθών και των συντάξεων;
Πιστεύει κανείς πως υπάρχουν πολιτικά κόμματα, πολιτικές δυνάμεις και πρόσωπα που θέλουν να περιορίσουν τα δικαιώματα των
πολιτών, να υποβαθμίσουν το επίπεδο ζωής, και κάποιες άλλες πολιτικές δυνάμεις που είναι ταγμένες στην υπεράσπιση και αναβάθμιση
των δικαιωμάτων και θέλουν να κάνουν το καλύτερο για τον πολίτη,

∗

Ν. 4046/2012 (ΦΕΚ Α΄, 28/140202012) «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
(ΕΤΧΣ), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδας, του Σχεδίου του
Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδας και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του
δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας». Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η
αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου. Συνεδρίαση της Βουλής των Ελλήνων της
12.2.2012.
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για την κάθε οικογένεια, για τον κάθε εργαζόμενο, για τον άνεργο,
για την κάθε επιχείρηση;
Θα ήταν μεγάλη πλάνη να επιχειρήσει να διαχωρίσει κανείς έτσι
τις πολιτικές δυνάμεις, τους Έλληνες, όλους εμάς που καλούμαστε ν’
αντιμετωπίσουμε μια τραγική κατάσταση και εξίσου βαριά διλήμματα.
Στην πραγματικότητα, υπάρχουν αυτοί που βλέπουν τον κίνδυνο, που έχουν την αίσθηση του συσχετισμού των δυνάμεων σε μια
συντηρητική, μονόχρωμη και μονοδιάστατη Ευρώπη, που αναγκάζονται με κόπο και δυσκολία και κόστος πολιτικό, ηθικό, συναισθηματικό, να διατυπώσουν μια δύσκολη αλλά ολοκληρωμένη πρόταση για
το μέλλον του τόπου. Και αυτοί που, είτε αγνοούν την κατάσταση,
είτε θέλουν να πιστεύουν ότι μπορούν να τη διαμορφώσουν σύμφωνα
με τη δική τους βούληση. Είτε απλώς κρύβονται πίσω από όσους είναι αποφασισμένοι να λάβουν δύσκολες αποφάσεις και με δεδομένο
το ότι θα ληφθούν από άλλους οι δύσκολες αποφάσεις, αυτοί επιλέγουν τον εύκολο ρόλο της διαμαρτυρίας, ή των υποσχέσεων που εξωραΐζουν μια πραγματικότητα και αποκρύπτουν από τον Έλληνα
πολίτη την αλήθεια.
Η χώρα μας αντιμετωπίζει ένα οξύ πρόβλημα επιβίωσης. Ποιο είναι όμως, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το πραγματικό ελληνικό ζήτημα; Γιατί υπάρχει ένα εθνικό ζήτημα. Μήπως είναι το γεγονός ότι
υπάρχει πλέον η τρόικα και αξιώνει από εμάς να συμμορφωθούμε με
τις υποδείξεις της;

ΙΙ. Ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα της χώρας;
Η ελληνική ιστορία αρχίζει από τότε που εμφανίστηκε η τρόικα με τα
αλλεπάλληλα μνημόνια, τις αναθεωρήσεις, τις απαιτήσεις, τα δάνεια,
τους ελέγχους; Μήπως το πρόβλημα είναι η γερμανική ηγεμονία σε
μια Ευρώπη που δεν διαθέτει άλλους πόλους; Μήπως το πρόβλημά
μας είναι απλά και μόνο το μνημόνιο, το παλιό και το νέο;
Νομίζω θα αδικούσαμε τους εαυτούς μας, την αξιοπιστία μας και
τη νοημοσύνη μας, αν λέγαμε ότι αυτό είναι το πρόβλημα της χώρας.
Αυτά είναι συμπτώματα. Ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα της
χώρας; Είναι ότι ηττηθήκαμε σε σχέση με το μοντέλο ανάπτυξης, σε
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σχέση με τον τρόπο συγκρότησης της οικονομίας, της κοινωνίας και
της πολιτικής.
Το πραγματικό εθνικό ζήτημα είναι ότι χάσαμε δεκαετίες ολόκληρες, ότι χάσαμε την τελευταία δεκαετία της ΟΝΕ, ότι χάσαμε και προηγούμενες δεκαετίες. Δεν μπορέσαμε να οργανώσουμε κράτος, δεν
μπορέσαμε να οργανώσουμε μια πραγματική οικονομία ανταγωνιστική, δεν μπορέσαμε να διαμορφώσουμε εκείνες τις εγγυήσεις που μας
επιτρέπουν να ζούμε με αξιοπρέπεια και προοπτική στον τόπο μας.
Δεν διασφαλίσαμε το μέλλον των παιδιών μας. Κινηθήκαμε αμέριμνοι, κατώτεροι των περιστάσεων, χωρίς ν’ αντιλαμβανόμαστε ότι
επενδύουμε σε λάθος βάση και οδηγηθήκαμε τελικά σ’ ένα τραγικό
πραγματικά αδιέξοδο.
Η χώρα έχει πρόβλημα δημοσιονομικό, πρόβλημα δυσβάσταχτου
χρέους και αδυναμίας δανεισμού σ’ επίπεδα ασύγκριτα υψηλότερα
από το πρόβλημα που έχουν χώρες όπως η Πορτογαλία ή η Ιρλανδία.
Η χώρα έχει πρόβλημα δημοσιονομικού ελλείμματος που αγωνιζόμαστε να περιορίσουμε, αλλά παρά τον περιορισμό, παρά την προσαρμογή, παρ’ ότι μειώσαμε κατά 20 δισ. ευρώ, κατά 8,5 ποσοστιαίες
μονάδες του ΑΕΠ, το πρωτογενές έλλειμμα, αυτό εξακολουθεί να μας
καταδιώκει. Εξακολουθούμε να παράγουμε χρέος. Προσθέτουμε χρέος
στο χρέος, ακόμη μέχρι φέτος, ακόμη μέχρι και το 2013.
Έχουμε τεράστιο πρόβλημα ανταγωνιστικότητας μέσα σε μια διεθνοποιημένη αγορά, μέσα σε μια πανευρωπαϊκή αγορά. Το πρωτοφανές για τα ευρωπαϊκά και διεθνή δεδομένα, μέγεθος του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών, δείχνει ότι η χώρα δεν παράγει τίποτα,
εισάγει τα πάντα, είναι εξαρτημένη από το γεγονός ότι δεν έχει παραγωγική βάση.
Αυτό είναι που έχει θίξει την οικονομική μας ανεξαρτησία. Το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, αποτυπώνει το τεράστιο πρόβλημα του δήθεν μοντέλου ανάπτυξης της χώρας.
Και βέβαια, έχουμε πρόβλημα πολιτικό, πρόβλημα θεσμικό, πρόβλημα λειτουργίας της κοινωνίας των πολιτών. Δεν λειτουργούν οι
μηχανισμοί συλλογικής διαβούλευσης, δεν έχουμε κοινωνικούς εταί-
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ρους οι οποίοι μπορούν να πάρουν στα χέρια τους τα ηνία της κοινωνίας των πολιτών.
Το ίδιο πρόβλημα έχουμε με τους διαμορφωτές της κοινής γνώμης, με τα Πανεπιστήμια, με την Ακαδημία, με τα Ερευνητικά Κέντρα. Με όσους διατυπώνουν δημόσιο λόγο. Ο δημόσιος λόγος δεν
μπορεί να είναι αποσπασματικός, μερικός, ευκαιριακός. Χρειάζεται
συνολική πρόταση, γιατί μόνο μέσα από τη συνολική πρόταση μπορεί να ελέγξει ο πολίτης εάν του λες κάτι που έχει προοπτική, που
αποδεικνύεται, που είναι βάσιμο, που του παρέχει ασφάλεια.
Άρα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν μας φταίνε οι ξένοι, δεν
μας φταίνε οι άλλοι. Η θεωρία της συνωμοσίας, η θεωρία των ευθυνών των ξένων, είναι εξαιρετικά βολική γιατί μας απαλλάσσει από
συσσωρευμένες ιστορικές ευθύνες, που πρέπει να τις αναλάβουμε.
Και αν εμείς, το πολιτικό σύστημα πρέπει να αναλάβει ένα βουνό
ευθύνης, ο κάθε Έλληνας πολίτης –το είπα και το πρωί– πρέπει να
αναλάβει έναν μικρό κόκκο άμμου ευθύνης, γιατί κι αυτός έχει τη
δική του μικρή ευθύνη στον χώρο που κινείται, που ζει, που εργάζεται, που σπουδάζει, που σκέφτεται, γιατί πρέπει να σκέφτεται, να
στοχάζεται για το μέλλον του έθνους.

III. Ποια μπορεί να είναι η λύση;
Ποια μπορεί να είναι η λύση; Η λύση μπορεί να είναι, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, μόνο μία: η διασφάλιση όχι μόνο της οικονομικής,
αλλά της συνολικής βιωσιμότητας της χώρας. Αυτό σημαίνει ότι δεν
χρειαζόμαστε μόνο δημοσιονομική και μακροοικονομική, αλλά και
πολιτική και κοινωνική βιωσιμότητα. Δεν είναι τίποτε από αυτά δυστυχώς αυτονόητο.
Προσπάθησα, όλες αυτές τις μέρες, να σας μεταφέρω τη γνώση
μου και την αγωνία μου. Γιατί ανήκω σε αυτούς τους κατ’ ανάγκη
λίγους που βλέπουν τα πράγματα κατά μέτωπο, πρόσωπο με πρόσωπο, βλέπουν πώς διαμορφώνεται ο πραγματικός συσχετισμός δυνάμεων στην Ευρώπη, στην Ευρωζώνη, στο Eurogroup, στη Σύνοδο
Κορυφής.
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Αντιλαμβάνομαι τι συμβαίνει όχι μόνο στο επίπεδο των θεσμικών
οργάνων της Τρόικας, της Επιτροπής, της Κεντρικής Τράπεζας, του
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου όχι μόνο στο επίπεδο μεγάλων χωρών που διατυπώνουν στρατηγικές αντιλήψεις για την Ευρώπη, όπως
η Γερμανία και η Γαλλία, αλλά στο επίπεδο μικρών και μεσαίων χωρών, που έχουν πια τις δικές τους προτεραιότητες, τις δικές τους εμμονές, τη δική τους αρνητική αντίληψη για την Ελλάδα: Σλοβακία,
Σλοβενία, Εσθονία, Μάλτα, χώρες που συγκροτούν το κλίμα και την
ατμόσφαιρα του Eurogroup, της Ευρωζώνης.
Θα μπορούσα να σας πω πολλά για το πώς διεξήχθη αυτή η διαπραγμάτευση. Πόσο πολύ μιλήσαμε για το πρόβλημα Δημοκρατία
στην Ελλάδα και την Ευρώπη, για το έλλειμμα πολιτικής, για την ανάγκη να μην πιεστεί περισσότερο από ένα σημείο η κοινωνία μας, η
οικονομία μας, για το πρόβλημα της ύφεσης, για την ανάγκη να ληφθούν αντι-υφεσιακά, δηλαδή αναπτυξιακά, μέτρα και όχι μέτρα δημοσιονομικά ή πειθαρχικά.
Δεν θέλουν να μας τιμωρήσουν, δεν είναι τιμωρητικού χαρακτήρα αυτό που μας ζητάνε. Θέλουν να μεταφέρουν τη δική τους αντίληψη που μπορούμε ανέτως να τη χαρακτηρίσουμε «νεοφιλελεύθερη» και σε εμάς. Θεωρούν ότι το μοντέλο αυτό έχει πετύχει στις χώρες τους και θέλουν να το μεταφέρουν και σε εμάς. Έχουν την πλειοψηφία, έχουν τα χρήματα, έχουν και κατά τη γνώμη τους την απόδειξη της επιτυχίας του μοντέλου. Δεν τους ενδιαφέρουν πράγματα που
λέγαμε πριν από δεκαετίες για το τι σημαίνει το ευρωπαϊκό κοινωνικό κράτος, για το τι σημαίνει η Ευρώπη ως ήπειρος δημοκρατίας, πολιτισμού, αξιοπρέπειας. Δεν τους απασχολούν αυτά. Ο πολιτικός λόγος είναι τελείως διαφορετικός.
Και τι περιμένουν πλέον από εμάς; Περιμένουν μια ψήφο αποδοχής; Περιμένουν έστω μια ψήφο αποδοχής, με ευρεία πλειοψηφία
180-200 Βουλευτών; Όχι. Είναι πολύ πιο πρακτική και διορατική η
ανάλυσή τους. Περιμένουν από εμάς να τους εγγυηθούμε ότι όχι μόνο η παρούσα Βουλή, αλλά η επόμενη Βουλή μπορεί να αναλάβει τη
συνέχεια της εφαρμογής αυτού του προγράμματος, με τρόπο αξιόπιστο γιατί αυτοί δεν συναλλάσσονται ούτε με την Κυβέρνηση του
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ΠΑΣΟΚ, ούτε με την Κυβέρνηση συνεργασίας του Λουκά Παπαδήμου, ούτε με μια οποιαδήποτε μελλοντική Κυβέρνηση. Αυτοί συναλλάσσονται με την Ελλάδα. Και αναρωτιούνται, ως έθνος, ως τόπος,
ως κοινωνία θέλουμε και μπορούμε; Ή έχουμε άλλη λύση;
Για να μην σας κουράζω προσπάθησα σε δυόμισι σελίδες και σε
δυο στήλες να καταγράψω το τι σημαίνει το «Ναι» στο νέο πρόγραμμα και το τι σημαίνει το «Όχι» στο νέο πρόγραμμα.

ΙV.Τι σημαίνει το «Ναι» στο νέο πρόγραμμα
Πολύ συνοπτικά, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το «Ναι» στο νέο πρόγραμμα σημαίνει – και θα είμαι πολύ ειλικρινής αθροίζοντας θετικά
και αρνητικά:
1. Διαγραφή χρέους 100 δισεκατομμυρίων ευρώ (47 ποσοστιαίων
μονάδων του ΑΕΠ) και χρέος βιώσιμο με πιθανότητα το 2020 το χρέος να κινείται στο επίπεδο του 120% του ΑΕΠ, διπλάσιο από το όριο
του Συμφώνου Σταθερότητας και 1/3 πάνω από το σημερινό μέσο
επίπεδο χρέους της Ευρωζώνης.
2. Θα πάρουμε νέο δάνειο 130 δισεκατομμυρίων ευρώ δίπλα στο
προηγούμενο των 110 δισ. ευρώ, δηλαδή αθροιστικά 240 δισ. ευρώ,
για τις χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας μέχρι το 2015 για την αναδιάρθρωση του δημοσίου χρέους μέσω του PSI, για την αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος και για την κάλυψη των ταμειακών αναγκών της χώρας μέχρι το 2015. Τα μισά περίπου διασφαλίζουν το PSI και τις Τράπεζες, τα άλλα μισά τις ταμειακές ανάγκες,
συνδέονται άμεσα με τη ρευστότητα. Η αναδιάρθρωση των Τραπεζών και αυτή συνδέεται άμεσα με τη ρευστότητα της πραγματικής
οικονομίας.
3. Μείωση του μέσου επιτοκίου κατά 1,5 περίπου ποσοστιαία μονάδα και άρα μείωση των ετήσιων τόκων εξυπηρέτησης ήδη από φέτος κατά τουλάχιστον 3,5 δισ. ευρώ. Με αποτέλεσμα να διευκολύνεται η μείωση του ελλείμματος και η επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος.
4. Μετακίνηση της λήξεως των ομολόγων κατά 40 χρόνια.
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5. Διάσωση των ελληνικών τραπεζών, δηλαδή των καταθέσεων
των ιδιωτών και των συμφερόντων του ελληνικού Δημοσίου στις
τράπεζες.
6. Περιορισμό των απωλειών των χαρτοφυλακίων των ασφαλιστικών ταμείων και εισαγωγή μηχανισμού αναπλήρωσης των απωλειών στην περιουσία των ταμείων, όπως προβλέπει το νομοσχέδιο.
7. Εγγύηση της ενδιάμεσης ρευστότητας του τραπεζικού συστήματος κατά τον χρόνο ανταλλαγής των ομολόγων. Πάρα πολύ κρίσιμο.
8. Εστίαση των κοινοτικών κονδυλίων στο πρόγραμμα στήριξης
της ελληνικής πραγματικής οικονομίας.
9. Αρχίζουν τα δύσκολα: Πρόγραμμα διαρθρωτικών αλλαγών,
άνοιγμα επαγγελμάτων, μείωση διοικητικού κόστους, προστασία υγιούς ανταγωνισμού.
10. Μηχανισμός επιτήρησης και συμπίεσης των τιμών ιδίως όταν
πρόκειται για τιμές που εντάσσονται στο καλάθι της νοικοκυράς.
11. Πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα για το 2012 ύψους 3 δισ. ευρώ.
12. Πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα για το 2013 και το 2014 με
στόχο την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος, για να πάψει η
συσσώρευση χρέους.
13. Μείωση του κατώτερου μισθού και περιορισμούς σε όρους
συλλογικών συμβάσεων, με διάσωση του θεσμού της συλλογικής
σύμβασης και του 13ου και 14ου μισθού.
14. Περικοπές στις επικουρικές συντάξεις που είναι ούτως ή άλλως αναγκαίες για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των επικουρικών
ταμείων και στις κύριες μόνον όταν χορηγούνται σε Ταμεία αδικαιολόγητα υψηλές επιχορηγήσεις και υπάρχουν πολύ υψηλοί μέσοι όροι
συντάξεων.
15. Παραμονή στο ευρώ, διαμόρφωση κλίματος ασφάλειας και
σταθερότητας για επάνοδο στην ομαλότητα, ώστε να καταστεί δυνατή η αποκατάσταση απωλειών και αδικιών.

V. Τι σημαίνει το «Όχι» στο νέο πρόγραμμα
Τι σημαίνει το «όχι». Ας δούμε πολύ συνοπτικά τις εκδοχές:
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Το «όχι» σημαίνει μήπως επαναδιαπραγμάτευση; Έγινε η σκληρότερη και λεπτομερέστερη διαπραγμάτευση ενόψει των συνθηκών
και των συσχετισμών που επικρατούν στην Ευρώπη. Κάποιοι μιλούσαν για επαναδιαπραγμάτευση. Έχετε διαπιστώσει ότι έχουν πάψει
να μιλούν τώρα για επαναδιαπραγμάτευση. Κατάλαβαν πώς παίζεται
το παιχνίδι.
Μήπως οι εταίροι μας μπλοφάρουν και είναι αναγκασμένοι να
μας σώσουν και να μας δανείσουν ανεξάρτητα από το αν εμείς θ’ αποδεχθούμε και θα εφαρμόσουμε το πρόγραμμα; Αυτά μπορεί να τα
λένε μόνο όσοι δε γνωρίζουν τη σημερινή κατάσταση στην Ευρώπη,
μόνον όσοι έχουν άγνοια κινδύνου. Μόνον όσοι αγνοούν όχι μόνο το
τι λέει η Γερμανία, αλλά το τι λένε και οι μικρές χώρες που σας ανέφερα, τι λένε οι χώρες που μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Η Κίνα, η Βραζιλία, η Ρωσία, τι λέει
στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
Μήπως υπάρχει η λύση παραμονής του ευρώ χωρίς περιορισμούς
και χωρίς πρόγραμμα; Αυτό είναι, δυστυχώς, αδύνατο σύμφωνα με
τις προβλέψεις του Συμφώνου Σταθερότητας και του νέου δημοσιονομικού Συμφώνου.
Μήπως μπορούμε να πάμε σε μια βολική συντεταγμένη χρεωκοπία και να διαγράψουμε όχι 100 ευρώ δισ., αλλά 200 ευρώ δισ.; Αυτό
προϋποθέτει, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ακόμη σκληρότερο πρόγραμμα, ακόμη μεγαλύτερες περικοπές σε συντάξεις και μισθούς,
ακόμη βαθύτερες διαρθρωτικές αλλαγές, ακόμη αυστηρότερη επιτήρηση, διότι αυτό δε μπορεί να γίνει χωρίς τη συνεχή, έντονη στήριξη
από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δηλαδή με απόφαση των εταίρων και χρηματοδότηση των εταίρων. Άρα θέλουν ανταλλάγματα
και εγγυήσεις.
Τι απομένει δυστυχώς; Η ασύνταχτη χρεωκοπία. Κάτι τέτοιο σημαίνει, για να είμαστε πολύ καθαροί:
1. Αδυναμία επανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού συστήματος,
κίνδυνο κατάρρευσης και απώλειας των καταθέσεων των ιδιωτών και
των συμφερόντων του Δημοσίου, περαιτέρω δραστική μείωση της
ρευστότητας εις βάρος των επιχειρήσεων και των εργαζομένων.
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2. Περαιτέρω αύξηση της ανεργίας.
3. Αδυναμία διεξαγωγής του εξαγωγικού και εισαγωγικού εμπορίου μέσω γραμμών και πιστώσεων που ανοίγει το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα είδη που εισάγουμε.
Σκεφτείτε ποια είναι αυτά, τι εισάγουμε: Εισάγουμε τα πάντα, τρόφιμα, φάρμακα, υγρά καύσιμα.
4. Αναγκαστική έξοδο από το ευρώ για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε και επάνοδο στη δραχμή, με εξουθενωτικές συναλλαγματικές ισοτιμίες.
5. Δραστική αύξηση του πληθωρισμού.
6. Πλήρη απώλεια του χαρτοφυλακίου των Ασφαλιστικών Ταμείων, γιατί η διαγραφή μεγαλύτερου χρέους σημαίνει και διαγραφή
χρέους από τα Ασφαλιστικά Ταμεία, διαγραφή δηλαδή των ομολόγων τους.
7. Δραματική μείωση των φορολογικών και ασφαλιστικών εσόδων. Ποιος θα πληρώνει πόσα, και για πόσο.
8. Αντίστοιχη δραματική μείωση δαπανών για επίτευξη ισοσκελισμένης πρωτογενούς διαχείρισης, γιατί πρέπει να ζήσουμε μόνοι μας,
με τα δικά μας χρήματα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για μισθούς, συντάξεις, επιδόματα και επιχορηγήσεις.
9. Και τέλος, αυτό σημαίνει άμεση, δραματική απαξίωση των τιμών των ακινήτων στα οποία είναι επενδεδυμένες οι ελπίδες και ο
ιδρώτας του ελληνικού λαού.

VI. Τι σημαίνει υπερήφανη χώρα
Αυτή είναι η στάθμιση, κυρίες και κύριοι Βουλευτές. Όποιος πιστεύει
ότι έχει να πει κάτι κάτω στο λαό, κάτι περισσότερο ή διαφορετικό
από την κωδικοποίηση, τη δυστυχώς θλιβερή και ασφυκτική που σας
παρουσίασα, μπορεί να το πει.
Αλλά ως Υπουργός των Οικονομικών, κοιτώντας τον κάθε Έλληνα και την κάθε Ελληνίδα στα μάτια, μπορώ να του πω ότι αγωνίζομαι επτά μήνες τώρα, έχοντας παραλάβει μια διαμορφωμένη κατάσταση, να κρατηθεί η χώρα ζωντανή.
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Αγωνιστήκαμε μαζί με τον Γιώργο Παπανδρέου, αγωνιζόμαστε
τους τελευταίους τρεις μήνες μαζί με τον Λουκά Παπαδήμο μέρανύχτα, κατά κυριολεξία δυστυχώς το «μέρα-νύχτα», για την καλύτερη δυνατή διαπραγμάτευση. Κάναμε τη διαπραγμάτευση αυτή στο
όνομα του ελληνικού λαού κατ’ εντολήν του κ. Παπανδρέου, του κ.
Σαμαρά και του κ. Καρατζαφέρη και τη φέραμε εκεί που τη φέραμε.
Εάν πιστεύει κάποιος ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν ικανότεροι
εκπρόσωποι και διαπραγματευτές από τον Λουκά Παπαδήμο, εμένα
και την άλλη ομάδα, μπορεί να το πει και να το δοκιμάσει. Γιατί έξω
από το χορό, πολλοί πολλά τραγούδια ξέρουν.
Το αποτέλεσμα είναι αυτό. Είναι αποτέλεσμα της συγκυρίας, αποτέλεσμα των συσχετισμών, αποτέλεσμα του τραγικού γεγονότος
ότι εμείς ως έθνος, επί δεκαετίες, διαμορφώσαμε μια κατάσταση.
Χτίσαμε μια χώρα που ευτυχεί, με ανισότητες και αδικίες για κάποιους αλλά με ωραίες ευκαιρίες για κάποιους άλλους, πάνω στην άμμο.
Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Πρέπει τώρα να κάνουμε κάτι πιο
στέρεο, πιο δίκαιο, βιώσιμο, κάτι που να μείνει στα παιδιά και τα εγγόνια μας, κάτι πιο δίκαιο. Γιατί η αλλαγή αυτών των καταστάσεων,
τελικά θα οδηγήσει όλους να συμμορφωθούν μ’ αυτό που λέγεται
νομιμότητα, ειλικρίνεια, εντιμότητα, ομαλή λειτουργία της αγοράς,
καλές πρακτικές.
Ξαναγράφουμε αναγκαστικά την ιστορία και τους κανόνες λειτουργίας της χώρας. Το δίλημμα είναι οξύ, είναι άμεσο, δε χωρούν
μισόλογα.
Ξέρω τι βάρος κουβαλάμε όλοι εδώ μέσα. Ιδίως οι Βουλευτές του
ΠΑΣΟΚ. Τώρα το αντιλαμβάνεται αυτό και η Νέα Δημοκρατία.
Μπήκε ξαφνικά στα βαθιά νερά. Το αντιλαμβάνεται ο ΛΑΟΣ που
δοκίμασε τι σημαίνει διακυβέρνηση και βεβαίως όλοι κουβαλάμε μια
τεράστια ευθύνη.
Μας κατηγορούν, μας βρίζουν, μας λοιδορούν, μας φτύνουν. Γιατί εμείς κάνοντας το καθήκον μας, παίρνουμε δύσκολες αποφάσεις
για να σώσουμε τη χώρα. Θα καταλάβουν τι συμβαίνει, θα το καταλάβουν. Κρινόμαστε με ιστορικούς όρους.
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Αν όμως τώρα καμφθούμε και δεν πάρουμε τις σωστές αποφάσεις
και δε στείλουμε πειστικά μηνύματα στην Ευρώπη και στη Διεθνή
Κοινότητα, θα έχουμε κάνει πολλαπλό λάθος, διότι δε θα έχουμε ολοκληρώσει καμία πολιτική, καμία στρατηγική. Θα έχουμε πέσει ως
χώρα στο κενό.
Αυτό δεν θα μας το συγχωρήσουν, οι ίδιοι αυτοί που μας κατακρίνουν τώρα. Γιατί ο κάθε πολίτης, κατακρίνει και σκέφτεται, αγωνιά και ελπίζει. Απαιτεί, αλλά ξέρει και να υπολογίζει τα δεδομένα.
Κι εμείς απευθυνόμαστε σ’ έναν Έλληνα πολίτη που πάσχει, αλλά
που σκέφτεται, που αγωνιά, αλλά που είναι ώριμος. Σ’ έναν Έλληνα
πολίτη που θέλει να ζήσει στον τόπο του, υπερήφανος.
Υπερήφανη χώρα δεν είναι η χώρα που αυτοκτονεί επειδή παρασύρεται από το λαϊκισμό. Υπερήφανη χώρα είναι αυτή που ξέρει να
διαμορφώνει στρατηγική, να την εφαρμόζει και να κερδίζει τη μάχη
της ιστορίας. Όχι τη μάχη κάποιων πολιτικών εντυπώσεων συγκυριακού χαρακτήρα.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι η στιγμή αυτή μια στιγμή που
πυκνώνει τον ιστορικό χρόνο. Λίγες είναι οι στιγμές αυτές στην προσωπική διαδρομή του καθενός και της καθεμιάς μας.
Λίγες είναι οι στιγμές αυτές στη διαδρομή κάθε χώρας, κάθε έθνους. Σήμερα λοιπόν, δοκιμαζόμαστε σε μια σύγκρουση ανάμεσα
στο συγκυριακό και το μακροπρόθεσμο, ανάμεσα στο επιπόλαιο και
το επιφανειακό και το βαθύτερο και μονιμότερο.
Πρέπει να δώσουμε τη μάχη να σώσουμε τη χώρα. Δε θα μας το
συγχωρέσει το έθνος, εάν δεν κάνουμε το σωστό.
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Β. Αγόρευση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης
και υπουργού Οικονομικών Ευάγγελου Βενιζέλου
στη συζήτηση στη Βουλή επί του σχεδίου του νόμου
4050/2012 «Κανόνες τροποποιήσεως τίτλων,
εκδόσεως ή εγγυήσεως του ελληνικού Δημοσίου
με συμφωνία των ομολογιούχων»∗
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άκουσα προηγουμένως τον Πρόεδρο
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, τον κ. Καρατζαφέρη, να μας
εξηγεί την προσωπική του διαδρομή πριν μας εξηγήσει τη διαδρομή
του κόμματός του τους τελευταίους μήνες, την κα. Μπακογιάννη να
μου θέτει ερωτήματα στο όνομα των απλών πολιτών και των μικρών
και μεσαίων επιχειρήσεων και τον κ. Τσίπρα να παρουσιάζει τη δική
του αντίληψη για το μέλλον της χώρας, αλλά και των ανθρώπων που
συγκροτούν τη χώρα αυτή. Θα αρχίσω, λοιπόν, ακολουθώντας την
ίδια μέθοδο.

Ι. Τι σημαίνει πραγματικά ευαισθησία για τον απλό
άνθρωπο;
Είπα χθες σε αυτό το δελτίο ειδήσεων του Mega που παρακολούθησε
ο κ. Τσίπρας, ότι δεν έχω γεννηθεί ούτε βουλευτής, ούτε υπουργός,
ούτε Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης. Έχω γεννηθεί στους Αμπελοκήπους Θεσσαλονίκης, στις δυτικές συνοικίες, πίσω από τον σιδηροδρομικό σταθμό, κι έχω μεγαλώσει υπό πολύ δύσκολες οικονομικές
συνθήκες. Ξέρω τι πάει να πει μεροκάματο, τι πάει να πει να τα βγάζεις
πέρα με πολύ μεγάλες δυσκολίες. Και δεν αναγνωρίζω σε κανέναν μέσα στην Αίθουσα αυτή μεγαλύτερη ευαισθησία για τον απλό άνθρωπο,
για τον άνεργο, τον φτωχό, τον συνταξιούχο, τον μεροκαματιάρη.
Μπορεί να έχουμε διαφορετικές πολιτικές αντιλήψεις, αισθητικές,
ιδεολογικές –στο μέτρο που ισχύουν οι ιδεολογικές διαφορές– αλλά
∗

ΦΕΚ Α΄, 36/23.2.2012. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου. Συνεδρίαση της Βουλής των Ελλήνων της 23.2.2012.
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σε προσωπικό, πρακτικό επίπεδο δεν αναγνωρίζω σε κανέναν και σε
καμιά το δικαίωμα να εμφανίζεται πιο ευαίσθητος και περισσότερο
προστατευτικός για τον απλό άνθρωπο που αγωνίζεται και αγωνιά
λόγω της κρίσης απ’ ό,τι εμείς στην Κυβέρνηση, απ’ ό,τι εμείς στο
ΠΑΣΟΚ, απ’ ό,τι εγώ προσωπικά. Το να παραβιάζεις ανοιχτές θύρες
και να κάνεις τον έξυπνο εκ του ασφαλούς όταν άλλοι διαχειρίζονται
την κρίση και άλλοι λαμβάνουν τις δύσκολες αποφάσεις, είναι πάρα
πολύ εύκολο.

ΙΙ. Ομόλογα κατεχόμενα από φυσικά πρόσωπα
Γιατί με ρωτάτε και με ξαναρωτάτε για τα ομόλογα των φυσικών προσώπων, δηλαδή των συμπολιτών μας που έχουν καταθέσει σε τίτλους
του ελληνικού Δημοσίου τις οικονομίες τους; Έχω πει κατ’ επανάληψη
– το είπα τελευταία φορά χθες, προτελευταία φορά προχθές– ότι οι
Έλληνες και οι Ελληνίδες πολίτες που έχουν αποταμιεύσει μέσω τίτλων του ελληνικού Δημοσίου, θα βρεθεί τρόπος να καλυφθούν απολύτως. Δεν πρέπει να πούμε τον τρόπο αυτό τώρα, δεν πρέπει να διαχωρίσουμε τους ομολογιούχους και τα ομόλογα, για λόγους που αφορούν
τη διεθνή οικονομική ευθύνη του κράτους και τη συμφωνία που έχει
επιτευχθεί με τον επίσημο και τον ιδιωτικό τομέα.
Εσείς λέτε μία κουβέντα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που θέτετε το θέμα αυτό. Εμείς νύχτα και μέρα ψάχνουμε να βρούμε λύσεις,
πρακτικές λύσεις, ώστε να καλυφθούν απολύτως οι Έλληνες αποταμιευτές και να μη δημιουργηθούν δυσεπίλυτα νομικά και οικονομικά
προβλήματα για την Ελληνική Δημοκρατία. Και θα μας πιστέψουν οι
Έλληνες πολίτες, οι 11.000 αποταμιευτές μέσω τίτλων του Ελληνικού
Δημοσίου, γιατί ξέρουν ότι μπορούμε να βρούμε τη λύση αυτή85. Λίγη υπομονή χρειάζεται, να ολοκληρώσουμε αυτή την πολύ δύσκολη
διαδικασία, να φτάσουμε στην ανταλλαγή των ομολόγων, να φτάσουμε στην έγκριση της δανειακής σύμβασης, να βγούμε σε μία άλλη
δημοσιονομική και χρηματοοικονομική κατάσταση.

85

Βλ. Α΄ μέρος Β. VII. και Β. IX.
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ΙΙΙ. Ανάγκη για πειθαρχία, σύνεση, συναίνεση, ενότητα
και σοβαρότητα
Χρειάζεται πειθαρχία, σύνεση, συναίνεση, ενότητα, επαγγελματισμός, σοβαρότητα έως ότου ολοκληρώσουμε την ανταλλαγή των ομολόγων στις 12 Μαρτίου, για τα ομόλογα ελληνικού δικαίου που
είναι η συντριπτική πλειονότητα και την ανταλλαγή των ομολόγων
που έχει εκδώσει στο παρελθόν η χώρα μας σε αγγλικό ή ιαπωνικό
δίκαιο μέχρι, περίπου, τις 5 ή τις 6 Απριλίου.
Στο μεταξύ, ελπίζω να πάνε όλα καλά και μέχρι το τέλος του
Μαρτίου να έχουμε υπογράψει και να έχουμε κυρώσει τη νέα δανειακή σύμβαση, το ουσιαστικό περιεχόμενο της οποίας είναι το νέο πρόγραμμα που έχει ήδη συμφωνηθεί και έχει ήδη εγκριθεί από τη Βουλή
των Ελλήνων με πλειοψηφία 2/3.
Από πότε έχω ενημερώσει τη Βουλή και τον ελληνικό λαό ότι θα
περάσουμε μια περίοδο που οι κερδοσκοπικές αγορές θα κάνουν τα
πάντα να κλονίσουν την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωζώνης, των θεσμικών μας εταίρων και ημών των ιδίων, την απόφαση να αλλάξουμε κατάσταση, να απαλλαγούμε από 110 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ δημοσίου χρέους, από 50 ποσοστιαίες μονάδες
του ΑΕΠ;
Η Ελλάδα ξελαφρώνει από πλευράς δημοσίου χρέους. Το χρέος
καθίσταται βιώσιμο. Η Ελλάδα μετά την ανταλλαγή των ομολόγων θα
είναι μια άλλη Ελλάδα δημοσιονομικά και για τις αγορές. Όσο περνάμε αυτό, όμως, το μεταβατικό διάστημα των λίγων εβδομάδων τώρα,
όλοι θέλουν να ξανακλονίσουν την εμπιστοσύνη των αγορών προς την
Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα προς την Ευρωζώνη, να την πιέσουν,
να την εκθέσουν, να την ταλαιπωρήσουν, κερδοσκοπούν σε βάρος του
ευρώ.

IV. Η επίκληση των αντιπάλων του ευρώ
Τι είναι όλες οι δημοσιογραφικές πηγές που επικαλείται ο κ. Τσίπρας; Είναι αυτοί που δεν αντιλαμβάνονται ή δεν θέλουν το φαινόμενο της Ευρωζώνης και του ευρώ. Είναι αυτοί που αμφισβητούν κά-
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θε απόφαση της Ευρωζώνης, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για
την Πορτογαλία, για την Ιρλανδία, για την Ιταλία, για την Ισπανία,
για τη Γαλλία. Δεν θέλουν το EFSF. Δεν θέλουν το ESM. Δεν θέλουν
να υπάρχει το κοινό νόμισμα. Αν αυτές είναι οι πηγές που διαβάζει ο
κ. Τσίπρας, τότε πρέπει να τις τοποθετήσει στα συμφραζόμενά τους,
στην ιστορία τους την κάθε πηγή, στο στρατηγικό πλαίσιο στο οποίο
αναφέρεται κάθε πηγή. Χαίρομαι που έχει, όμως, αυτήν τη βιβλιογραφία και αρθρογραφία υπόψη του και θα επανέλθω σ’ αυτό για να
δούμε τι εκφράζει ο καθένας εδώ μέσα, είτε εν συνειδήσει, που δεν
είναι η περίπτωση του κ. Τσίπρα, είτε εξ αντικειμένου, που είναι η
περίπτωση του κ. Τσίπρα.
Άρα, λοιπόν, τα φυσικά πρόσωπα, αποταμιευτές, συμπολίτες μας
που έχουν επενδύσει ελπίδες, ιδρώτα, δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα.
Θα ολοκληρωθεί η διαδικασία για τα ομόλογα. Είναι άλλο πράγμα,
όμως, τα χαρτιά και άλλο πράγμα οι άνθρωποι και ιδίως οι πολίτες.

V. Το ζήτημα των στεγαστικών δανείων
Δεύτερο ζήτημα: Στεγαστικά δάνεια. Μα, έχουμε ψηφίσει διάταξη
που προβλέπει ότι μειώνονται οι δόσεις γι’ όλους τους δημοσίους
υπαλλήλους και τους άλλους δανειολήπτες του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και επίκειται η έκδοση της απόφασής μου, με την
οποία θα μειωθεί δραστικά η παρακράτηση από τον μηνιαίο μισθό, ο
οποίος μειώθηκε λόγω του ενιαίου μισθολογίου και η παρακράτηση
θα μειωθεί στο μισό. Αντί η παρακράτηση να είναι 6/10 του μισθού
θα είναι 3/10 του μισθού. Και αν υπάρχουν δύο μισθωτοί στην οικογένεια ή άλλα έσοδα στο μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα, πέραν του
ενός μισθού από το Δημόσιο, τότε η δόση συνολικά, πέρα από την
παρακράτηση, δεν θα υπερβαίνει τα 4/10 του οικογενειακού μηνιαίου
εισοδήματος.
Έχω πει κατ’ επανάληψη για όσους με παρακολουθούν ότι για
όλους τους άλλους Έλληνες πολίτες που οφείλουν δόσεις στεγαστικών δανείων σε συνεργασία με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών και
όλα τα ελληνικά τραπεζικά Ιδρύματα έχουμε συμφωνήσει ένα σύστημα διευθετήσεων και επαναδιευθετήσεων, ώστε όλα τα δάνεια να εί-
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ναι ενήμερα, γιατί και οι τράπεζες θέλουν να έχουν τα δάνειά τους
ενήμερα και γι’ αυτό τα διακανονίζουν και τα επαναδιακανονίζουν,
ώστε τα δάνεια να μη θεωρούνται μη εξυπηρετούμενα, να μην έρχονται στο κόκκινο, γιατί αυτό υποβαθμίζει το χαρτοφυλάκιο της ίδιας
της τράπεζας. Και η ίδια η τράπεζα έχει συμφέρον να μην υποβαθμίζεται το χαρτοφυλάκιό της.
Έχουν διευθετηθεί 750.000 δάνεια, στεγαστικά και καταναλωτικά.
Παρακολουθούμε στο Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με την
Ένωση Ελληνικών Τραπεζών κάθε βδομάδα την πορεία των διακανονισμών, ώστε να εξυπηρετούνται στην πράξη οι περισσότεροι απ’ αυτούς που έχουν πρόβλημα. Εάν κάποιος έχει πρόβλημα, αυτό, εφόσον το πληροφορούμαστε επεμβαίνουμε ώστε να μην αφήσουμε καμία κατηγορία αρρύθμιστη. Οι τράπεζες έχουν –επαναλαμβάνω– κάθε λόγο να ακολουθούν αυτήν την πρακτική.

VI. Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο
και τα ασφαλιστικά ταμεία
Έχω πει, επίσης, πολλές φορές μέσα σε αυτήν την Αίθουσα ότι τη
ρύθμιση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία την εισηγηθήκαμε και την ψηφίσαμε επειδή την
πιστεύουμε. Αλλά, δυστυχώς, η Τρόικα που παρακολουθεί δεν μας
πιστεύει. Θεωρεί ότι διευκολύνουμε τη φοροδιαφυγή και την εισφοροδιαφυγή, ότι δεν ενθαρρύνουμε τους συνεπείς φορολογούμενους
και τους συνεπείς εργοδότες να καταβάλουν τις εισφορές τους. Γι’
αυτό ζήτησαν επιτακτικά να αλλάξει η διάταξη, ώστε να περιοριστεί
ο διακανονισμός σε αυτούς που έχουν μικρές οφειλές και σε αυτούς,
οι οποίοι έχουν πραγματική ανάγκη. Γι’ αυτό τροποποιήθηκε η ρύθμιση προκειμένου να είμαστε αξιόπιστοι. Αυτοί που έχουν όμως μικρές οφειλές, δεν είναι δηλαδή, επαγγελματίες οφειλέτες και αυτοί
που έχουν πραγματική ανάγκη καλύπτονται απολύτως.

VIΙ. Η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών
Άκουσα, επίσης, να γίνεται και πάλι λόγος για την περιβόητη επανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Έχω εξηγήσει πως το νέο πρόγραμμα
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που ψηφίσαμε προβλέπει ρητά ότι η επανακεφαλαιοποίηση γίνεται
με κοινές μετοχές σε συντριπτική πλειονότητα, στο 90% του κεφαλαίου που πρέπει να επενδυθεί. Ένα μικρό ποσοστό θα έχει τη μορφή
μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου.
Οι τράπεζες επανακεφαλαιοποιούνται σε μεγάλο βαθμό λόγω του
PSI, δηλαδή, λόγω του δημοσιονομικού προβλήματος της χώρας, κατά
ένα μέρος λόγω της ποιότητας των χαρτοφυλακίων τους μετά τον έλεγχο που έκανε η Black rock και συνεχίζει η Brain δηλαδή ουσιαστικά
η Τράπεζα της Ελλάδος και οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το δημόσιο θα αποκτήσει ένα πανίσχυρο χαρτοφυλάκιο, θα έχει
ως περιουσιακό στοιχείο τις κοινές μετοχές του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Θέλουμε, όμως, να βάλουν λεφτά και οι ιδιώτες. Και
οι ιδιώτες θέλουμε να βάλουν πολύ περισσότερα λεφτά. Θέλουμε
μέσα σε πέντε χρόνια να επενδύσουν όλα τα λεφτά που θα έχει βάλει
το ελληνικό Δημόσιο για να μειωθεί και πάλι το ελληνικό δημόσιο
χρέος. Εμείς δεν θέλουμε το χαρτοφυλάκιο των τραπεζών ως μόνιμο
απόκτημα, αλλά ως περιουσιακό στοιχείο προκειμένου να μπορέσουμε, όπως θα ανεβαίνει η οικονομία και η χρηματιστηριακή αξία
των τραπεζών μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, να ανακτήσουμε τα
ποσά αυτά προς όφελος του ελληνικού λαού.
Βέβαια, τα δικαιώματα ψήφου των κοινών μετοχών θα ασκούνται
από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στα στρατηγικά
θέματα, όπως είναι η ανασυγκρότηση, η συγχώνευση, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, όχι στην καθημερινή διοίκηση. Γιατί αλλοίμονο
αν μετατρέπαμε τις τράπεζες σε ΔΕΚΟ της δεκαετίας του ’80 ή του
’90. Το ελληνικό δημόσιο, όμως, έχει λόγο, έχει παρουσία, συγκροτεί
τη Γενική Συνέλευση των προνομιούχων μετόχων ήδη από το 2008 με
τις παλιές προνομιούχες μετοχές του 2008. Θέλουμε το τραπεζικό
σύστημα να αποκτήσει δυναμισμό, να πείσει τις αγορές, να ανεβάσει
τη χρηματιστηριακή του αξία, η οποία έφτασε σε πάρα πολύ χαμηλό
επίπεδο.
Άρα, η ρύθμιση είναι αυτή που διασφαλίζει πλήρως το γενικό
συμφέρον, την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας και βεβαίως, τα δημοσιονομικά συμφέροντα του ελληνικού Δημοσίου.
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VIIΙ. Τα ασφαλιστικά ταμεία
Επανήλθε το θέμα των ασφαλιστικών ταμείων. Δεν θυμάστε ότι ψηφίσαμε διάταξη νόμου που προβλέπει το μηχανισμό για την αναπλήρωση των απωλειών στην περιουσία των ταμείων λόγω του PSI; Δεν
θυμάστε ότι το ελληνικό δημόσιο κάθε χρόνο με 13 δισεκατομμύρια
επιχορήγηση στα ταμεία καταβάλλει το μισό της ονομαστικής αξίας
του χαρτοφυλακίου των ταμείων, που είναι 27 δισεκατομμύρια ευρώ;
Κάθε δυο χρόνια ο Κρατικός Προϋπολογισμός, δηλαδή οι Έλληνες φορολογούμενοι, αναπληρώνουν το 50% του χαρτοφυλακίου στο
άρτιο, στο ακέραιο. Εάν δεν συνέβαινε το PSI, πού θα ήταν η αξία
των ομολόγων; Στα Τάρταρα, γιατί η χώρα θα οδηγείτο στην κατάρρευση και τα ομόλογα των ταμείων στον εκμηδενισμό. Τώρα θα πάρουν νέα ομόλογα και ρευστό, όπως ακριβώς συμβαίνει με τις τράπεζες, και θα πάρουν και περιουσία του Δημοσίου σε αναπλήρωση και
θα παίρνουν και την επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

IΧ. Οι οίκοι αξιολόγησης
Άρα, θα παρακαλούσα να θυμηθούμε πού βρισκόμαστε σήμερα. Βρισκόμαστε μια ημέρα πριν από την επίσημη αναγγελία της έναρξης
της διαδικασίας ανταλλαγής ομολόγων, μια ημέρα πριν την έναρξη
της διαδικασίας του PSI και μας έχουν προειδοποιήσει από τον Ιούλιο, όταν πήραμε στο Eurogroup και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την
πρώτη απόφαση για το μικρό PSI, ότι μόλις ξεκινήσει αυτή η διαδικασία, οι οίκοι αξιολόγησης θα υποβαθμίσουν την Ελλάδα μέχρι της
κατηγορίας του SD, του selective default, που είναι μια αξιολόγηση,
δεν είναι μια κατάταξη.
Αυτή, λοιπόν, η αξιολόγηση υπάρχει. Μας υποβάθμισε η Fitch,
θα το κάνει και η Standard & Poors, γιατί το έχει ανακοινώσει. Τι νόημα έχει αυτό; Άλλαξε τίποτα στη ζωή των Ελλήνων; Συμβαίνει κάτι
διαφορετικό; Όχι. Τι θα ήταν το διαφορετικό; Η διακοπή της χρηματοδότησης των ελληνικών τραπεζών από το Ευρωσύστημα, η διακοπή της χρηματοδότησης των ελληνικών τραπεζών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
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Προβλέπουν ρητά η απόφαση του Οκτωβρίου και ακόμη πιο αναλυτικά η απόφαση της 21ης Φεβρουαρίου ότι το Ευρωσύστημα, η
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος, εν προκειμένω η Τράπεζα της Ελλάδος, καλύπτουν
πλήρως τη ρευστότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος στην
ενδιάμεση αυτή περίοδο και έχουμε και στη διάθεσή μας 35 δισεκατομμύρια ευρώ εγγυήσεων του EFSF προς το Ευρωσύστημα, εάν
χρειαστεί. Η πρόβλεψη της Τράπεζας της Ελλάδος είναι ότι δεν θα
χρειαστεί ούτε καν πρόσθετη εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου προς
την Τράπεζα της Ελλάδος. Αρκούν, όπως με διαβεβαιώνει ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, οι υπάρχουσες νομοθετικές προβλέψεις για εγγυήσεις. Και είναι πολύ καλό το να μην χρησιμοποιήσουμε
έστω για λίγες εβδομάδες αυτά τα 35 δισ. ευρώ, γιατί δεν θα πληρώσουμε τον τόκο, το κόστος εξυπηρέτησης αυτού του προσωρινού δανείου προς εγγύηση.

X. Τα CDSs
Είπε ο κ. Τσίπρας το μνημειώδες, ότι είπα εγώ κάποτε ότι εάν ενεργοποιηθούν τα CDS, θα γίνει ο «Αρμαγεδδών». Τα CDS που αφορούν την Ελλάδα υπολογίζονται σε 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα CDS
και μάλιστα τα «γυμνά» CDS, τα ασφάλιστρα κινδύνου που δεν αντικρίζονται με ομόλογα, είναι ένα παιχνίδι που γίνεται πάνω στις πλάτες μιας χώρας. Είναι ένα προκαθορισμένο στοίχημα. Ουδείς δίνει
σημασία στην ενεργοποίηση των CDS. Ναι, όταν ενεργοποιηθούν οι
ρήτρες συλλογικής δράσης που ψηφίζει σήμερα η Βουλή των Ελλήνων και η μειοψηφία των ομολογιούχων υποταχθεί στη βούληση της
αυξημένης πλειοψηφίας, μπορεί η πλατφόρμα των ασφαλίστρων κινδύνου, που είναι ιδιωτική και αποτελείται από διακόσιες μεγάλες
τράπεζες ή άλλους επενδυτικούς φορείς, να κρίνει ότι πρέπει να ενεργοποιηθούν και τα ασφάλιστρα κινδύνου των ομολόγων. Δεν μας
ενδιαφέρει το θέμα αυτό, δεν μας απασχολεί. Δεν ασκεί καμία επιρροή στην ελληνική οικονομία. Η δε Ευρωζώνη, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το EFSF παραμένουν απολύτως αδιάφοροι. Γι’ αυτό και
ενέκριναν την εισδοχή των ρητρών συλλογικής δράσης και μας πιέ-
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ζουν να θεσπίσουμε και να ενεργοποιήσουμε τις ρήτρες συλλογικής
δράσης.

XΙ. Η νέα διάρθρωση του χρέους
Η χώρα, λέει, γίνεται αποικία. Αποικία τίνος γίνεται; Των εταίρων,
γιατί εδώ έχουμε μια ανασύνθεση του χρέους. Το χρέος μας γίνεται
κατά τη συντριπτική του πλειονότητα χρέος προς τον επίσημο τομέα,
γιατί παίρνουμε μέχρι το τέλος του 2014 συνολικά δάνειο 240 δισεκατομμυρίων ευρώ και τα νέα ομόλογα που θα έχουν οι ιδιώτες στα
χέρια τους είναι 70 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2042.
Αυτή θα είναι η νέα σύνθεση του χρέους: 240 δισεκατομμύρια ευρώ δάνεια από τον επίσημο τομέα, τους θεσμικούς μας εταίρους, και
70 δισεκατομμύρια ευρώ τα νέα ομόλογα στη θέση των 200 δισ. ευρώ
από τα οποία τα 110 δισ. ευρώ διαγράφονται και τα υπόλοιπα 28 δισ.
ευρώ μετατρέπονται σε δάνειο του επίσημου τομέα, είναι δηλαδή
μέσα στα 240 δισ. ευρώ. Από αυτά, ένα τμήμα διατίθεται για την επανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και στόχος είναι αυτό να ανακτηθεί και να μειωθεί το χρέος. Και αυτό το σχήμα προβαλλόμενο με
τους χειρότερους δυνατούς όρους το 2020 μας δίνει ένα δημόσιο
χρέος προς ΑΕΠ της τάξεως του 120% που θεωρείται βιώσιμο με πάρα πολύ αυστηρά κριτήρια. Αν θέλει να διαβάζει ο κ. Τσίπρας τις μελέτες του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, να τις διαβάζει ολόκληρες. Αυτό είναι το φαινόμενο το οποίο αντιμετωπίζουμε. Αυτός είναι
ο δρόμος.

ΧΙΙ. Υπάρχει άλλη πρόταση;
Υπάρχει τώρα η άλλη πρόταση, η πρόταση να μη δεχθούμε το νέο
πρόγραμμα, να μην πάρουμε το νέο δάνειο των 130 δισεκατομμυρίων
ευρώ, να μην οργανώσουμε και ολοκληρώσουμε το PSI, να μην αφαιρέσουμε από τις πλάτες του ελληνικού λαού 110 δισεκατομμύρια ευρώ, πενήντα ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ δημοσίου χρέους. Να
οδηγηθούμε πού;
Σας είπα:
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Η πρώτη λύση είναι αυτό, το νέο πρόγραμμα PSI.
Η δεύτερη λύση είναι η περιβόητη συντεταγμένη χρεοκοπία δήθεν εντός ευρώ. Αυτό θέλει ακόμη περισσότερη βοήθεια από τους
εταίρους, ακόμη μεγαλύτερο έλεγχο, ακόμη μεγαλύτερη χρηματοδότηση της ρευστότητας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Είναι
δε το προοίμιο της εξόδου από το ευρώ.
Η τρίτη λύση όπως και αν την προσεγγίσει κανείς, όπως και αν
την εξωραΐσει, όπως και αν την επενδύσει λεκτικά, ρητορικά, ιδεολογικά, είναι η ασύνταχτη χρεωκοπία. Ασύνταχτη χρεωκοπία σημαίνει
έξοδο από το ευρώ, άλλες συναλλαγματικές ισοτιμίες, απώλεια των
εισοδημάτων, κλείσιμο επιχειρήσεων, αδυναμία διεξαγωγής εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου, άδεια ράφια, αδυναμία προμήθειας
τροφίμων, υγρών καυσίμων και φαρμάκων.
Δεν μπορούμε να διανοηθούμε τι σημαίνει αυτό. Η Ελλάδα θα
γυρίσει στη δεκαετία του ’50 επειδή κάποιοι στήνουν ένα χορό εκλογικών και πολιτικών συμφερόντων. Η σκέψη είναι ότι εάν οι Έλληνες
οδηγηθούν στη συντριβή και τη φτώχεια, θα ριζοσπαστικοποιηθούν
πολιτικά τόσο πολύ ώστε θα έχουμε μία τελείως διαφορετική πολιτική κατάσταση, έναν άλλο συσχετισμό δυνάμεων, με την Ελλάδα να
έχει γυρίσει στα επίπεδα μιας χώρας, όπως για παράδειγμα η Αλβανία ή η Μολδαβία, προκειμένου κάποιοι να επιβεβαιώσουν την πολιτική τους στρατηγική. Αυτή είναι η πολιτική στρατηγική του Κομμουνιστικού Κόμματος και του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά στα ίδια αποτελέσματα οδηγεί και η πιο ευγενικά διατυπωμένη στρατηγική της Δημοκρατικής Αριστεράς του κ. Κουβέλη που λέει ότι ναι είμαστε με το ευρώ,
αλλά δεν θέλουμε ούτε πρόγραμμα, ούτε δεσμεύσεις, ούτε θυσίες.

XIIΙ. Θυσίες με προοπτική ή απόλυτη καταστροφή
χωρίς προοπτική
Το πραγματικό δίλημμα είναι: Ή θυσίες με προοπτική ή απόλυτη καταστροφή χωρίς καμία προοπτική. Ή περικοπές, οι οποίες είναι
σκληρές και οι οποίες πραγματικά μας συνθλίβουν συναισθηματικά,
ή αδυναμία καταβολής μισθών και συντάξεων. Ή μείωση των περιου-
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σιών ή εκμηδένιση των περιουσιών. Ή μεγάλη ανεργία ή γενικευμένη
ανεργία.
Τώρα η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αποκτά ένα παράθυρο ευκαιρίας. Πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Δεν τελειώσαμε. Αρχίζουμε ξανά με καλύτερους όρους. Δεν πρέπει να επαναλάβουμε λάθη, δεν πρέπει να έχουμε καθυστερήσεις, δεν πρέπει να έχουμε αμφιθυμίες. Πρέπει να ολοκληρώσουμε την εφαρμογή του προγράμματος
και να μετατρέψουμε το πρόγραμμα με τις δικές μας εθνικές προσθήκες σε ένα ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης, γιατί
μόνο έτσι θα κερδίσουμε το μέλλον, θα ανακτήσουμε το χαμένο έδαφος, θα αποκαταστήσουμε απώλειες, θα θεραπεύσουμε αδικίες, θα
προστατεύσουμε τους πολίτες που έχουν ανάγκη. Μόνο έτσι θα δώσουμε επενδυτικές ευκαιρίες, μόνο έτσι θα δώσουμε προοπτική και
ελπίδα στα παιδιά μας.
Τα διλήμματα είναι σκληρά. Και ναι, υπάρχουν διαχωρισμοί. Ο
Έλληνας πολίτης, αυτός που έχει ταπεινωθεί, που έχει πιεστεί, αυτός
που αγωνίζεται, που βλέπει να μειώνεται το εισόδημά του, που τα
βγάζει δύσκολα πέρα, αυτός που είναι στην ανεργία και ψάχνει να
βρει δουλειά, αυτός ο Έλληνας πολίτης πρέπει να διαλέξει. Αλλά
σταμάτησε η περίοδος εκείνη που υπήρχε η βεβαιότητα ότι κάποιοι
θα παίρνουν τις δύσκολες αποφάσεις και κάποιοι άλλοι θα κάνουν
πολιτικό συνδικαλισμό στις πλάτες αυτών που είναι υπεύθυνοι. Τελείωσε αυτό. Τώρα ο καθένας πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του.
Σήμερα πραγματικά η Βουλή, ψηφίζοντας αυτό το νόμο, μας δίνει
την ευκαιρία να οργανώσουμε την τελική φάση της εξόδου από αυτήν την περιδίνηση. Αλλά για να πετύχουμε, θέλει συνέπεια, συνέχεια, συναίνεση, συνοχή νου και καρδίας, σοβαρότητα και δουλειά, δουλειά, δουλειά. Γιατί μόνο με τα χέρια και το μυαλό των Ελλήνων και
των Ελληνίδων, με την παραγωγή μας και την παραγωγικότητά μας
θα ξανακερδίσουμε την αξιοπρέπεια και την περηφάνια που αξίζουν
στο Έθνος μας.
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Γ. Ενημέρωση της Βουλής για την ολοκλήρωση
της διαδικασίας ανταλλαγής ομολόγων
του ιδιωτικού τομέα από τον Αντιπρόεδρο
της Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονομικών
Ευάγγελο Βενιζέλο∗
Κυρίες και κύριοι βουλευτές, έχω την εξαιρετική τιμή να ανακοινώσω
προς τη Βουλή των Ελλήνων πως χθες τα μεσάνυχτα ολοκληρώθηκε
η διαδικασία ανταπόκρισης των κομιστών των ελληνικών ομολόγων
και άλλων επιλέξιμων τίτλων του ελληνικού Δημοσίου στη διαδικασία ανταλλαγής, δηλαδή στο λεγόμενο PSI.
Η ανταπόκριση ξεπέρασε κάθε προσδοκία και κάθε διεθνές ιστορικό προηγούμενο. Όπως ανακοίνωσα σήμερα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας η συμμετοχή θα
προσεγγίσει με τα σημερινά δεδομένα το 96% του συνόλου των επιλέξιμων τίτλων, για την ακρίβεια με τα σημερινά αριθμητικά δεδομένα έχουμε ήδη το 95,7% του συνόλου των επιλέξιμων τίτλων, δηλαδή
197 δισεκατομμύρια ευρώ επί συνόλου 206 δισεκατομμυρίων ευρώ
επιλέξιμων τίτλων.
Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με την προσφορά της 24ης Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο των αποφάσεων της 26ης Οκτωβρίου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της 21ης Φεβρουαρίου του Eurogroup, στόχος
μετά την επίτευξη του οποίου είναι δεδομένο ότι η Ελληνική Δημοκρατία θα προχωρήσει στην ολοκλήρωση της ανταλλαγής ήταν το
95% συμμετοχής με πρόταση ανταλλαγής. Αυτό ήδη έχει υπερκαλυφθεί.
Και θα προτείνω προς το Eurogroup σε λίγο και προς το ελληνικό
Υπουργικό Συμβούλιο ειδικά για την κατηγορία των ομολόγων που
διέπονται από ξένο δίκαιο και για την κατηγορία των εγγυημένων
από το ελληνικό δημόσιο ομολογιακών δανείων των ΔΕΚΟ που αθροιστικά φτάνουν στο ποσό των 28 δισεκατομμυρίων ευρώ η προ∗

Συνεδρίαση της Βουλής της 9.3.2012.
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σφορά θα παραταθεί μέχρι τις 23 Μαρτίου, προκειμένου να δοθεί η
ευκαιρία και σ’ αυτό το μικρό 4% των μη δηλωθέντων τίτλων να εμφανιστεί και να δηλώσει συμμετοχή αντιλαμβανόμενο ότι η μη συμμετοχή βλάπτει και τα δικά του συμφέροντα. Γιατί η προσφορά αυτή
είναι μοναδική και μετά την 23η Μαρτίου δεν θα υπάρξει ανάλογη
προσφορά και είναι μία εσφαλμένη επιλογή το να παραμείνει κανείς
εκτός της διαδικασίας αυτής.
Με βάση τα δεδομένα, τα οποία έχουν διαμορφωθεί χθες τα μεσάνυχτα, στο μεγάλο κορμό των ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου
που διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, συνολικού ύψους 177 δισεκατομμυρίων ευρώ, η συμμετοχή με πρόταση ανταλλαγής και θετική
ψήφο στην ενεργοποίηση των ρητρών συλλογικής δράσης (CACs)
υπερέβη το 86%. Για την ακρίβεια, η Γενική Συνέλευση συγκροτήθηκε από ποσοστό μεγαλύτερο του 90% των ομολογιούχων, η δε πλειοψηφία υπέρ της ενεργοποίησης των Ρητρών Συλλογικής Δράσης υπερέβη το 86%.
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία η απαρτία αντιστοιχεί με το
50% του υπολειπομένου κεφαλαίου και η αναγκαία πλειοψηφία με το
66% των εκφραζομένων τίτλων. Εδώ έχουμε συντριπτική υπερκάλυψη και του ποσοστού της απαρτίας και του ποσοστού της πλειοψηφίας.
Αυτό σημαίνει ότι με τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί μετά την
απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και μετά τη συνεδρίαση του
Eurogroup και τη διαβούλευση που θα έχω με τους συναδέλφους
μου, ότι το σύνολο των 177 δισεκατομμυρίων ευρώ ομολόγων ελληνικού Δικαίου εντάσσονται στη διαδικασία ανταλλαγής ομολόγων.
Από τα ποσά των περίπου 17,4 δισεκατομμυρίων ευρώ ομολόγων
ξένου δικαίου, εντάχθηκαν ήδη 12,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Και από
τα ποσά των εγγυημένων από το ελληνικό δημόσιο ομολογιακών δανείων συνολικού ύψους 9,8 δισεκατομμυρίων ευρώ εντάχθηκαν ήδη
6,8 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή περίπου 20 δισεκατομμύρια ευρώ
από τις δύο αυτές μικρότερες κατηγορίες ομολόγων.
Πρόκειται πρακτικά για μια εντυπωσιακή, μη αναμενόμενη διεθνώς επιτυχία. Πολλοί ανέμεναν την επιτυχία της διαδικασίας αυτής
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σε ένα πολύ χαμηλότερο πιο συμβατικό επίπεδο. Αυτό δείχνει ότι και
διεθνώς αυτό που μπορούμε να ονομάσουμε αγορά αντιμετωπίζει με
άλλο τρόπο τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Αντιμετωπίζει
την Ελλάδα, την ελληνική οικονομία όχι μόνον ως μια βιώσιμη δημοσιονομικά κατάσταση, αλλά ως μια βιώσιμη χώρα που μπορεί να καταστεί και πάλι ανταγωνιστική, ισότιμη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και της Ευρωζώνης.
Δεν πρόκειται απλά και μόνο για μια ανασυγκρότηση του ελληνικού δημοσίου χρέους, για μια αναδιάρθρωση του ελληνικού δημοσίου χρέους, αλλά πρόκειται στην πραγματικότητα και για μια ψήφο
εμπιστοσύνης στο δυναμισμό και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας εφ’ όσον εμείς αξιοποιήσουμε στο έπακρο με συστηματικό και
υπεύθυνο τρόπο αυτή την ιστορική ευκαιρία.
Σας παρακαλώ, κυρίες και κύριοι βουλευτές, να αντιληφθούμε τι
είναι αυτό το οποίο έχει συμβεί σήμερα. Για πρώτη φορά στην ελληνική δημοσιονομική ιστορία έχουμε την ευκαιρία να μειώσουμε το
δημόσιο χρέος και να το μειώσουμε κατά ένα συντριπτικό ποσοστό,
να ελαφρύνουμε τις επόμενες γενιές, να μειώσουμε το ετήσιο κόστος
εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους. Γιατί με το που αυξάνεται η μέση διάρκεια του χρέους, με το που μειώνονται τα μέσα επιτόκια, μειώνεται και το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους και
αυτό μας φέρνει πολύ πιο κοντά όχι μόνον στα πρωτογενή πλεονάσματα, αλλά και στα δημοσιονομικά πλεονάσματα.
Μέχρι και φέτος και του χρόνου η Ελλάδα, λόγω του δημοσιονομικού εκτροχιασμού, της αμεριμνησίας, των ιστορικών ευθυνών μας
που βαραίνουν πρωτίστως το πολιτικό σύστημα, που όπως έχω πει
κατ’ επανάληψη έχει ένα βουνό ευθύνης, αλλά και ο κάθε πολίτης
μπορεί να έχει –θα το σκεφτεί μέσα στη δική του συνείδηση– έναν
μικρό κόκκο άμμου ευθύνης για το τι συμβαίνει στη χώρα αυτή, θα
προσθέσει χρέος.
Επί δεκαετίες, λοιπόν, προσθέτουμε χρέος στο χρέος και αυτό θα
γίνει και το 2012, ενδεχομένως και το 2013. Είναι πολύ σημαντικό,
από τη στιγμή που η χώρα εντάσσεται σ’ αυτή τη διαδικασία, απαλλάσσεται από ένα μεγάλο βάρος, αποκτά χρέος εν δυνάμει βιώσιμο
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με βάση μια πολύ αυστηρή μελέτη βιωσιμότητας του χρέους που έχει
αποδεχτεί η Τρόικα, εμείς να μην ξανακάνουμε τα ιστορικά λάθη του
παρελθόντος, εάν θέλουμε να έχουμε ένα γνήσιο, πραγματικό, κοινωνικό κράτος, αν θέλουμε να έχουμε μια κοινωνία αλληλεγγύης, αν
θέλουμε να έχουμε ένα κράτος δικαίου που σέβεται τον φορολογούμενο, σέβεται τη σχέση πολίτη και δημόσιας διοίκησης, σέβεται τον
εαυτό του και την ιστορία αυτού του Έθνους.
Το πρόβλημα της οικονομίας –το έχω πει κατ’ επανάληψη– είναι
πρόβλημα βαθύτατα πολιτικό, πρόβλημα κοινωνικό, πρόβλημα νοοτροπίας, πρόβλημα πολιτικών, κομματικών, διοικητικών πρακτικών.
Τώρα είναι η στιγμή η κατάλληλη για να κάνουμε τον ιστορικό απολογισμό και κυρίως για να διαγράψουμε την προοπτική της χώρας.
Η στιγμή είναι σημαντική, πρέπει να καταγραφεί στα πρακτικά της
Βουλής των Ελλήνων που είναι το σώμα στο οποίο καταγράφεται η
ιστορία του Έθνους, και σε εμάς εναπόκειται να κάνουμε οργανωμένα
και υπεύθυνα τα επόμενα βήματα που είναι απολύτως αναγκαία.
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1. Private Sector Involvement – PSI

Διάγραμμα 1: Μέσω του PSI (Μάρτιος 2012 ) επετεύχθη καθαρή μείωση χρέους κατά 106
δισ.€. Μέσω του PSI+ (Δεκέμβριος 2012) επετεύχθη επιπλέον καθαρή μείωση κατά 20,6
δισ.€. Επειδή μέρος του χρέους διακρατούνταν από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (Ασφαλιστικά Ταμεία, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ) ένα τμήμα της μείωσης (20,7 δισ.) του χρέους συμψηφίστηκε με ισόποσες ζημιές των φορέων. Έτσι, το τελικό όφελος από το PSI και το PSI+
ήταν 106 δισ.€ καθαρή μείωση χρέους σε ονομαστικούς όρους.
(Πηγή: Προϋπολογισμός οικ. έτους 2013 – Εισηγητική Έκθεση, σελ. 130 Πίνακας 4.3)
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2. Official Sector Involvement - OSI

Διάγραμμα 2: Οι επεμβάσεις στο χρέος που διακρατούσε ο επίσημος τομέας (OSI) απέφεραν σημαντική μείωση των επιτοκίων και επιμήκυνση των λήξεων των δανείων και
10ετή περίοδο χάριτος στην καταβολή τόκων. Μαζί με την επιστροφή των κερδών των
Κεντρικών Τραπεζών ύψους 12 δισ.€ (SMP & ANFA) το συνολικό όφελος από το OSI
ήταν μείωση του χρέους σε όρους παρούσας αξίας κατά 49% του ΑΕΠ του 2013.
Πηγή: Ετήσια έκθεση EFSF 2014 σελ. 29.
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3. Μείωση κόστους εξυπηρέτησης του χρέους 2014

Διάγραμμα 3: Χάρις στις επεμβάσεις (PSI & OSI) στο χρέος, τα επιτόκια των δανείων της
Ελλάδας μειώθηκαν σημαντικά. Το μέσο επιτόκιο του ελληνικού χρέους το 2014 ήταν
2,2%, δηλαδή χαμηλότερο από της Γερμανίας & Γαλλίας. Και εξαιτίας των πολύ χαμηλών
επιτοκίων, η Ελλάδα, αν κι έχει υψηλότερο χρέος από Ιταλία και Πορτογαλία, για την
εξυπηρέτησή του καταβάλλει λιγότερους τόκους ως % του ΑΕΠ. (Πηγή Eurostat)
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4. Μείωση κόστους εξυπηρέτησης του χρέους 2015

Διάγραμμα 4: Το 2015 το μέσο επιτόκιο του ελληνικού χρέους διαμορφώθηκε στο 2,15%.
Ήταν χαμηλότερο από της Γερμανίας, 0,5% χαμηλότερο από το μέσο όρο της Ευρωζώνης,
1% & 1,4% χαμηλότερο από της Ιταλίας & Πορτογαλίας αντίστοιχα. Και χάρις στα πολύ
χαμηλά επιτόκια, η Ελλάδα, αν και έχει υψηλότερο χρέος από Ιταλία, Πορτογαλία συνεχίζει να καταβάλλει λιγότερους τόκους ως % του ΑΕΠ για την εξυπηρέτησή του. (Πηγή
Eurostat)
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5. Κόστος εξυπηρέτησης του χρέους
πριν και μετά το PSI & OSI

Διάγραμμα 5: Διαχρονική εξέλιξη του ύψους των δαπανών για την εξυπηρέτηση του χρέους. Μετά το PSI & το OSI η δαπάνη για τόκους περιορίστηκε κατά 50%.
(Πηγή: Προϋπολογισμός οικ. έτους 2017 – Εισηγητική έκθεση, σελ. 130-131 Πίνακες 4.6 & 4.8)
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6. Χρονοδιάγραμμα λήξης του χρέους

Διάγραμμα 6: Παρουσιάζει το Χρονοδιάγραμμα λήξης του χρέους της Κεντρικής Διοίκησης, με σημείο αναφοράς την 30/9/2016.
Πηγή:ΟΔΔΗΧ -Προϋπολογισμός οικ. έτους 2017 (Εισηγητική έκθεση, σελ. 128, Διάγραμμα 4.1)
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7. Χρονοδιάγραμμα λήξης του χρέους ανά δεκαετία
πριν & μετά τα PSI, OSI

Διάγραμμα 7: Χρονοδιάγραμμα λήξης χρέους -εξαιρούνται τα έντοκα- της Κεντρικής
Διοίκησης ανά 10ετία σε δύο διαφορετικές χρονικές στιγμές: α) το 2009 και β) το 2015.
Το 2009 η Ελλάδα όφειλε σε μια 10ετία να αναχρηματοδοτήσει χρέος 220 δισ.€ (76%
του συνολικού χρέους - εξαιρουμένων των εντόκων).
Το 2015 η Ελλάδα όφειλε σε μια 10ετία να αναχρηματοδοτήσει χρέος 81 δισ.€ (27% του
συνολικού χρέους- εξαιρουμένων των εντόκων).
Πηγή: ΟΔΔΗΧ.
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8. Ετήσιες Χρηματοδοτικές Ανάγκες

Διάγραμμα 8: Οι ετήσιες χρηματοδοτικές ανάγκες εξυπηρέτησης του χρέους, σύμφωνα με
το βασικό σενάριο του ESM. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα, ακόμη και χωρίς οποιαδήποτε παρέμβαση στο ελληνικό χρέος, οι ΕΧΑ ξεπερνούν το όριο του 15% μόλις το 2034
και το όριο του 20% στις αρχές της δεκαετίας 2040. Η υπέρβαση των ορίων που θέτει ο
ESM (ΕΧΑ<15% μέχρι το 2035 & ΕΧΑ < 20% μετά το 2035), αποτυπώνεται στο διάγραμμα με κόκκινο χρώμα.
Πηγή: Έγγραφα που κατέθεσε στα Πρακτικά ο Γ. Χουλιαράκης κατά την ομιλία του την 3/11/2016 στην
υποεπιτροπή της Βουλής για το χρέος.
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9. Ετήσιες Χρηματοδοτικές Ανάγκες ΙΙ

Διάγραμμα 9: Οι Ετήσιες Χρηματοδοτικές Ανάγκες για τα έτη 2013-2015 για επιλεγμένες
ανεπτυγμένες οικονομίες. Την εποχή που μειώνονταν σημαντικά οι ετήσιες χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδας, οι αντίστοιχες ΕΧΑ των υπολοίπων χωρών του Νότου της ΕΕ
παρέμεναν σε πολύ υψηλότερα επίπεδα.
Ενδεικτικά για το 2015 οι ΕΧΑ ήταν: 15,7% για Ελλάδα, 20,3% για Πορτογαλία, 22,9% για
Ισπανία, 28,3% για Ιταλία.
Πηγή: ΔΝΤ, Fiscal Monitor, April 2013 σελ. 15.
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10. Ετήσιες επιχορηγήσεις των Ασφαλιστικών ταμείων

Διάγραμμα 10: Ετήσιες επιχορηγήσεις των Ασφαλιστικών ταμείων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό κατά τα έτη 2000-2014. Έχουν εξαιρεθεί μεταβιβάσεις που αφορούν σε δαπάνες Υγείας.
Το 2012 τα αποθεματικά των Ασφαλιστικών Ταμείων μειώθηκαν λόγω PSI κατά 13,4
δισ., ποσό χαμηλότερο από την κρατική επιχορήγηση που έλαβαν την ίδια χρονιά. Κράτος και Ταμεία έχουν κοινά συμφέροντα και κοινό ταμείο, αφού το κράτος κάλυπτε &
καλύπτει τα ελλείμματα των Ταμείων. Γι’ αυτό, άλλωστε, οι δημοσιονομικοί κανόνες της
Ευρωζώνης αναφέρονται σε όρους Γενικής Κυβέρνησης - Κεντρική Κυβέρνηση και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης αντιμετωπίζονται ως ενιαίος & κοινός λογαριασμός.
Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών.
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11. Ετήσιες επιχορηγήσεις των Ασφαλιστικών ταμείων ΙΙ

Διάγραμμα 11: Ετήσιες επιχορηγήσεις των Ασφαλιστικών ταμείων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για τα έτη 2000-2014.
Πηγή: Υπ.Οικ.–Εφημ. «ΤΟ ΒΗΜΑ» http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=748517.
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12. Ασφαλιστικά Ταμεία Κύριας Σύνταξης
Ζημιές λόγω PSI & επιχορηγήσεις έτους 2012

Διάγραμμα 12: Τα μεγαλύτερα ταμεία χορήγησης κύριας σύνταξης (ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ &
ΝΑΤ) είχαν μικρές έως αμελητέες ζημιές από το PSI. Και μόνο σε ένα χρόνο, το 2012,
έλαβαν από τον κρατικό προϋπολογισμό επιχορήγηση πολλαπλάσια της ζημιάς που υπέστησαν. Και το ΓΛΚ, που χορηγεί τις συντάξεις του Δημοσίου, είχε όφελος 106 δισ.€ από
το PSI.
Τα ταμεία ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΝΑΤ & ΓΛΚ χορηγούν άνω του 95% των κύριων συντάξεων. Η συσχέτιση, λοιπόν, του PSI με την περικοπή των συντάξεων δεν ήταν μια άστοχη
ανακρίβεια. Ήταν μια στοχευμένη συκοφάντηση της μεγαλύτερης αναδιάρθρωσης δημοσίου χρέους στην ανθρώπινη ιστορία.
Πηγές: Για τις επιχορηγήσεις: Υπ. Οικονομικών. Για τις ζημιές PSI: Τράπεζα της Ελλάδος,
http://www.tovima.gr/files/1/2012/09/04/PINAKES%20PSI.pdf).
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