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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Ρυθμίσεις τόκων 31.12.1998

Με αφορμή χθεσινό δημοσίευμα και σημερινές δηλώσεις στελεχών της Ν.Δ. για τις 
ρυθμίσεις τόκων του 1998. οι πρώην υπουργοί Οικονομίας Γ. Παπαντωνίου και Ν. 
Χριστοδουλάκης εξέδωσαν την παρακάτω ανακοίνωση:

Αντιμέτωπη μι: τα προβλήματα και τα αδιέξοδα που προκάλεσε η δήθι:ν απογραφή 
της, η κυβέρνηση της Ν.Δ. με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα προσπαθεί να 
δημιουργήσει ξανά εντυπώσεις για κρυφά χρέη και κρυφά ελλείμματα. Η διαχείριση 
του Δημόσιου Χρέους την προηγούμενη δεκαετία έγινε με απόλυτη διαφάνεια, με 
πληροφόρηση και συμμετοχή των αγορών και σύμφωνα με γνωστούς κανόνες. Δεν 
είναι τυχαίο άλλωστε ότι σε πρόσφατη έκθεσή της η Παγκόσμια Τράπεζα, καλεί και 
άλλες χώρες να εφαρμόσουν διαδικασίες στην διαχείριση του Δημόσιου Χρέους, 
παρόμοιες με αυτές που έγιναν στην Ελλάδα την περίοδο 1996 -  2000.

Στο πλαίσιο της σύγχρονης διαχείρισης του Χρέους, η ελληνική κυβέρνηση είχε to 
1994 κληθεί να αντιμετωπίσει τις υπέρογκες πληρωμές τόκων παλαιότερων χρεών 
που της κληρονόμησε η τότε προηγούμενη διακυβέρνηση της Ν.Δ. Για τον σκοπό 
αυτό άρχισαν να εκδίδονται από το 1995, σειρές νέων τοκομεριδίων σε συμφωνία με 
τις μεγάλες ελληνικές τράπεζας οι οπούς κρατούσαν τους τίτλους αυτούς στα 
χαρτοφυλάκια τους. Οι τίτλοι τοκομεριδίων δεν ήταν διαπραγματεύσιμοι στο 
ηλεκτρονικό σύστημα και γ ι' αυτό δεν απαιτήθηκε γνωστοποίηση στην Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα. Για τον ίδιο λόγο είχαν και διαφορετικό αριθμό τυποποίησης 
(ISIN) στα διεθνή συστήματα αναγραφής. Επισυνάπτεται πίνακας του Bloomberg για 
την έκδοση που αναφέρει το χθεσινό δημοσίευμα, όπου φαίνονται όλα τα στοιχεία να 
είναι διεθνώς καταχωρημένα εδώ και πολλά χρόνια, καταρρίπτοντας έτσι τους 
ισχυρισμούς για δήθεν αδιαφάνεια και απόκρυψη. Το θέμα της ρύθμισης τόκων 
αναφερόταν επίσης κάθε, χρόνο κατά την διάρκεια συζήτησης του I Ιροϋπολογισμού.

'Τα τελευταία χρόνια δεν χρειαζόταν πλέον να γίνονται τέτοιες ρυθμίσεις 
τοκομεριδίων, ενώ ένα σημαντικό μέρος προηγούμενων ρυθμίσεων έχει λήξει και 
έχει γίνει πλήρης κεφαλαιοποίηση. Η λήξη των υπολοίπων ρυθμίσεων είχε 
πρινγραμματιστεί σταδιακά έως το 2010, η νέα κυβέρνηση όμως τα ενσωμάτωσε, 
λογιστικά στο χρέος των παλαιοτέρων ετών, για τους ίδιους πολιτικούς λόγους που 
αποφάσισε να φουσκώσει λογιστικά και τα ελλείμματα των εξοπλισμών.

Με αυτές τις πρακτικές αποδεικνύεται περίτρανα ότι η περιβόητη απογραφή είναι 
απλώς μία μέθοδος απαξίωσης των κυβερνήσεων του ΠΛΣΟΚ. αλλά δυστυχώς έχει 
βαρύτατες συνέπειες και για την ελληνική οικονομία. Οι δηλώσεις στελεχών της 
Ν.Δ. για αδιαφάνεια είναι ανυπόστατες, άδικες και παραπλανητικές για την 
διαχε.ίριση του Δημόσιου Χρέους που έγινε κατά την προηγούμενη δεκαετία.


