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Ο σημερινός «τσάρος της οικονομίας»
πρέπει να απαιτήσει τι γνωρίζει
■ β για το σοβαρό αυτό θέμα, καθώς
την «αμαρτωλή» εκείνη περίοδο ήταν
ειδικός γραμματέας στο υπ. Οικονομίας
(2000-2002) και μέλος του Συμβουλίου
Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (20022004). Ακόμα, γιατί σήμερα ως υπουργός
Οικονομίας δεν ζήτησε από την Επιτροπή
που ο ίδιος συγκρότησε να συμπεριλάβει
στα κρυφά χρέη του Δημοσίου και το δάνειο
της ΟοΙάιτιβη ΒβεΙίΒ. ΣΕΛ . 8-10
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Σκληρό πρέσινγκ Τρισέ για
πρόσθετα μέτρα στην Ελλάδα
εδομένη θα πρέπει να θεω
ρείται η λήψη πρόσθετων
μέτρων από την κυβέρ
νηση στα μέσα Μαρτίου, μετά τις
χθεσινές εντονότατες πιέσεις που
άσκησαν στη χώρα μας η Ευρωπαϊ
κή Κεντρική Τράπεζα, η Κομισιόν και
μια ομάδα χωρών με επικεφαλής τη
Γερμανία.
Οι εταίροι θεωρούν ότι τα μέτρα
που έχουν λπφθεί μέχρι σήμερα δεν
είναι επαρκή για την επίτευξη του
στόχου μείωσης του δημόσιου ελ 
λείμματος κατά 4 % το 2 0 1 0 . Μά
λιστα, ο νέος επίτροπος το δήλω
σε ευθέως ότι οι κίνδυνοι άρχισαν
πλέον να συγκεκριμενοποιούνται,
γεγονός που επιβάλλει την άμεση
λήψη πρόσθετων μέτρων.

Μ

Νέες περικοπές
Η αύξηση των συντελεστώ ν του
Φ ΠΑ (κατά μία ή δύο ποσοστιαίες
μονάδες), η αύξηση των φόρων στην
ενέργεια και τα είδη πολυτελείας και
η περαιτέρω μείωση των δημόσιων
δαπανών είναι η «συνταγή» που επι
βάλλεται στην κυβέρνηση από τους
κοινοτικούς, ενώ θεωρείται βέβαιο
ότι εάν εμπλακεί και το Διεθνές Νο
μισματικό Ταμείο στη στήριξη της
Ελλάδας, τότε θα τεθεί και θέμα
κατάργησης του 14ου μισθού.
Το όλο θέμα ξεκίνησε από τον
πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας (ΕΚ Τ) Ζαν-Κλοντ Τρισέ,
ο οποίος προφανώς υποκινούμενος
από τη Γερμανία ζήτησε να ασκη
θούν πιέσεις στην κυβέρνηση να
λάβει άμεσα πρόσθετα μέτρα. Ακο
λούθησε ο νέος επίτροπος Ο λι Ρεν
με ανάλογη δήλωση, η οποία προ
ξένησε εύλογες απορίες, δεδομένου
ότι η θέση αυτή παρακάμπτει στην
ουσία τπν εισήγηση της Κομισιόν
προς την ευρωζώνη και το Συμβού
λιο Υπουργών της 3ης Φεβρουάρι
ου. Η εν λόγω εισήγηση του Χοακίν
Αλμούνια (προκάτοχος του κ. Ρεν),

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Ζαν-Κλοντ Τρισέ, υποκινούμενος από τη γερμανική κυβέρνηση,
ζήτησε από τον Ελληνα υπ. Οικονομικών να λάβει τώρα πρόσθετα μέτρα.

Βρυξέλλες, ανταπόκριση
Ν ΙΚ Ο Σ Μ Π Ε Λ Λ Ο Σ

που είχε τη μορφή σύστασης, ανέφε
ρε ότι πρόσθετα μέτρα θα ληφθούν,
εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, μετά
την πρώτη εξέταση της πορείας της
ελληνικής οικονομίας το Μάρτιο.
Πρόσθετα μέτρα ζήτησαν επίσης
χθες οι υπουργοί Οικονομικών των
χωρών που επηρεάζονται άμεσα από
τη Γερμανία και κινούνται στην ίδια
λογική της δημοσιονομικής ορθοδο
ξίας, δηλαδή η Φινλανδία, η Ολλαν
δία και η Αυστρία.
Από την άλλη πλευρά, ένα μεγά
λο μέτωπο χωρών με επικεφαλής
τη Γαλλία, το Νότο της ευρωζώνης
(Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Κύπρο,
Μάλτα), καθώς επίσης το Βέλγιο και

το Λουξεμβούργο, εξέφρασαν την
αντίθεσή τους στο να υποχρεωθεί η
ελληνική κυβέρνηση να λάβει τώρα
πρόσθετα μέτρα, προβάλλοντας το
επιχείρημα ότι πρώτα πρέπει να δι
απιστωθεί εάν υπάρχει απόκλιση και
μετά να ληφθούν οι όποιες αποφά
σεις. Κι αυτό δεν μπορεί να γίνει πριν
από τα μέσα του επόμενου μήνα.
Από την πλευρά του ο υπουργός
Οικονομικών Γιώργος Παπακων
σταντίνου επισήμανε στους εταίρους
ότι η κυβέρνηση εάν ανακοινώσει
τώρα πρόσθετα μέτρα, θα στείλει
αρνητικό μήνυμα ακόμη και στις αγο
ρές. Διαβεβαίωσε τους εταίρους ότι
εάν στα μέσα Μαρτίου καταγραφεί η
παραμικρή απόκλιση, τότε θα λάβει
μέτρα. Εκείνο που προέχει, ανέφερε,
είναι να σταλεί ένα σαφές μήνυμα
στις αγορές ότι π Ε.Ε. στηρίζει την

«Παράθυρο» από
ιπ γερμανική
Βουλή για
απευθείας
οικονομική
σιήριξπ

Ελλάδα και αυτό μπορεί να γίνει
μόνο με την εξειδίκευση της σχετι
κής πολιτικής δέσμευσης που έλαβαν
οι Ευρωπαίοι ηγέτες την περασμένη
Πέμπτη στις Βρυξέλλες.
Σημαντική για τις περαιτέρω εξε
λίξεις θεωρείται και η θετική για την
Ελλάδα γνωμοδότηση που εξέδω

σαν χθες νομικοί εμπειρογνώμονες
της γερμανικής Βουλής στο ερώτημα
των Πρασίνων σχετικά με το αν η
κοινοτική νομοθεσία επιτρέπει τη
στήριξη της Ελλάδας από την Ε.Ε.
Στην οκτασέλιδη γνωμοδότηση
που εκδόθηκέ χθες, οι εμπειρογνώ
μονες υποστηρίζουν ότι μια χώρα
που δέχεται συνεχή χτυπήματα από
τις αγορές, όπως είναι σήμερα η
Ελλάδα, μπορεί να επικαλεστεί το
άρθρο 122 της συνθήκης, το οποίο
επιτρέπει την κοινοτική επέμβαση
όταν η κατάσταση σε ένα κράτοςμέλος ξεφεύγει από κάθε έλεγχο. Οι
πολέμιοι της κοινοτικής βοήθειας στη
Γερμανία υποστήριζαν μέχρι τώρα
ότι το άρθρο 125 της συνθήκης απα
γορεύει κοινοτική οικονομική στήριξη
για την αντιμετώπιση δημοσιονομι
κών προβλημάτων. ■
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25 Ιουνίου 2001

26 Ιουνίου 2001

13 Ιουλίου 2001

Ιούλιος 2003

1 Αύγουστου 2005

Ο τότε επικεφαλής του Ο ΔΔΗ Χ Χρ. Σαρδελής
προτείνει στον υφυπουργό Οικονομικών Γιώρ
γο Δρυ να «εξαλείψουν οριστικά ένα μέρος
του χρέους» μέσω ενός πακέτου που θα κρύψει
ποσό 1 τρισ. δραχμών (πάνω από 3 δισ. ευρώ)
για πληρωμή στο μέλλον.

Μία μόλις ημέρα μετά, ο κ. Δρυς
συμφωνεί πανηγυρικά με την πρότα
ση Σαρδελή καθώς διαβλέπει τεχνητή
μείωση του ελλείμματος και του χρέους
ώστε η κυβέρνηση Σημίτη να εμφανίσει
καλύτερα μεγέθη εν όψει ΟΝΕ.

Με νεότερο έγγραφό του ο κ. Σαρδελής ενημε
ρώνει τον κ. Δρυ ότι ολοκληρώθηκαν οι πρά
ξεις μετατροπής του συναλλαγματικού χρέους
με τις οποίες το λογιστικό όφελος ισοδυναμεί
με 3 ,0 3 4 δισ. ευρώ (1 ,0 3 4 τρισ. δραχμές) που
αντιστοιχεί με το 2 ,5 % του ΑΕΠ.

Το έγκυρο περιοδικό «Risk M anagem ent», που
εξειδικεύεται σε θέματα χρέους, επικαλείται
πηγές της αγοράς σύμφωνα με τις οποίες η
προμήθεια της Goldman S ach s ανήλθε σε 20 0
εκατ. δολάρια. Προχθές οι «New York Tim es»
ανέβασαν την προμήθεια στα 30 0 εκατ. ευρώ.

Η κυβέρνηση της Ν.Δ. αλλάζει τις
ρήτρες του δανείου, που ήταν ιδιαίτε
ρα επαχθείς για το Δημόσιο. Η Εθνική
Τράπεζα αγοράζει το «ομόλογο» της
ΰοΙάσίΔη δαεήε και η διάρκεια αποπλη
ρωμής μετατρέπεται από 15 σε 3 0 έτη.

ΕΚΡΥΨΑΝ ΜΕΣΩ ϋΟίΡΜ ΑΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥΣΑΝ ΤΟ 2001 ΜΕ ΤΟ 2,5% ΤΟΥ ΑΕΠ.
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Ο τότε υπ. Εσωτερικών Προκόπης
Παυλόπουλος αναφέρεται σε συζή
τηση στη Βουλή για τη σύσταση Εξε
ταστικής Επιτροπής για τη δίεηηθηΒ
στο τοξικό και δομημένο ομόλογο
Δρυ, χωρίς να αντιδράσει το ΠΑΣΟΚ.

Στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της
Βουλής ο τέως υη. Οικονομικών Γ. Παπαθανασίου
ερωτά την ερευνήτρια του Κ ΕΠ Ε κ. Στ. Μπαλφούσια γιατί στο πόρισμα της Επιτροπής για τα «greek
sta tistics» δεν συμηεριελήφθη το δάνειο της
Goldman Sach s, που έχει ανέβει ήδη στα 5,5 δισ.

ΠΩΣ ΕΔΡΑΣΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «GREEK SIMITICS»

Σάλοβ για το τοξικό ομόλογο Σημίτη των 3 δισ. ευρώ
ε ένα ομόλογο-«τέρας»
από τπν G o ld m an
Sachs, που περιείχε 18
διαφορετικές μεταβλητές, π κυβέρ
νηση του Κώστα Σημίτη έκρυψε το
2001 ελλείμματα ύψους 3 δισεκα
τομμυρίων ευρώ (1 τρισ. δραχμές),
μεταθέτοντας για το μέλλον την
πληρωμή των χρεών.
Το θέμα που κυριαρχεί στο διε
θνή Τύπο, καθώς ήδη η Κομισιόν
έχει ζητήσει ενδελεχή έρευνα για το
τοξικό ομόλογο Σημίτη, αποκτά σο
βαρές πολιτικές διαστάσεις, καθώς
το κρυφό χρέος της Goldman Sachs
δεν συμηεριελήφθη στην Επιτροπή
Εμπειρογνωμόνων, που συνέστησε
ο υπουργός Οικονομικών Γιώργος
Παπακωνσταντίνου για τα «greek
statistics», γεγονός που παραπέ
μπει ευθέως σε κομματικές επιδι
ώξεις. Ηδη πολλοί κάνουν λόγο
για «greek simitics», θέλοντας να
Με την υπογραφή τού τότε υφυπουργού Οικονομικών Γιώργου Δρυ πήρε το Ο.Κ. το τοξικό ομόλογο της κυβέρνησης Σημίτη..
καταδείξουν τις ευθύνες του πρώην
πρωθυπουργού για τις λογιστικές
αλχημείες.
έψαχνε τρόπο να κρύψει ποσά του
δεκτή και το Δημόσιο εξέδω σε
να γίνει εμφανώς γιατί το δάνειο
Π ΑΝ Ο Σ Α Μ ΥΡΑ Σ
Η υπόθεση της Goldman Sachs
λογιστικά ήταν εξαφανισμένο. Για
ελλείμματος προκειμένου να εμ
ομόλογο 1 δετούς διάρκειας με 18
pamyras@e-typos.com
ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2 0 0 1 ,
το λόγο αυτό επιστρατεύθηκε η
φανίσει εξωραϊσμένα στοιχεία για
διαφορετικές ρήτρες. Η πληρωμή
μέθοδος των σύνθετων πράξεων
όταν η τότε κυβέρνηση Σημίτη
την ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ. 0
της ΰοΙάηηαη
δεν μπορούσε
αμερικανικός χρηματοοικονομικός
όμιλος προσέγγισε τον τότε επικε
φαλής του Οργανισμού Διαχείρι
σης Δημοσίου Χρέους Χριστόφορο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΗΜΟΚΡΛΤΙΛ
Σαρδελή και του πρότεινε να δανεί
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
σει το Δημόσιο μέσω ενός δομημέ
νου ομολόγου με 18 διαφορετικές
παραμέτρους (swaps) προκειμένου
να εξαφανίσει χρέος 3 δισεκατομ
0 σημερινός υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου
β£ΜΑ: Υλοποίηση noKitcjv »waps
— —
μυρίων ευρώ.
από το 2 0 0 0 έως και το 2 0 0 2 , όταν δηλαδή έγινε η σύμβαση του

Μ

Τρία ερωτήματα προς
τον κ. Παπακωνσταντίνου

1

Δημοσίου με την ΟοΜπιαη Βαοήε, ήταν ειδικός γραμματέας του
υπουργείου Οικονομίας για την Κοινωνία της Πληροφορίας. Γνώριζε για
τη σύμβαση αυτή;

Το 20 0 2 ο κ. Παπακωνσταντίνου ήταν μέλος του Συμβουλίου
Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ Ο Ε), δηλαδή του ανώτατου
συμβουλευτικού οργάνου του υπουργού Οικονομίας και
εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής της
Ε .Ε . Είχε μάθει για το κρυφό αυτό χρέος ως ώ φ ειλε και τι έπραξε για να
περάσει το δάνειο στα επίσημα βιβλία του κράτους;

2

Το 20 09, ως υπουργός Οικονομίας, ο κ. Γ. Παπακωνσταντίνου γιατί
δεν ζήτησε από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, που συγκρότησε,
να συμπεριλάβει στα κρυφά χρέη του Δημοσίου και το δάνειο της
ΟοΙάσιαη Βαεήβ;

3
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Εμμεσος δανεισμός
Το ποσό αυτό σε τιμές εκείνης της
περιόδου αντιστοιχούσε στο 2,5%
του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊό
ντος, μέγεθος ιδιαίτερα σημαντικό,
καθώς εκκρεμούσε η ένταξη της
Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ.
«Γίνεται δηλαδή ένας έμμεσος
δανεισμός που δεν καταγράφε
ται, ενώ το μεγάλο πλεονέκτημα
της πρότασης είναι ότι εξαλείφει
οριστικά ένα μέρος του δανείου»,
υπογράμμιζε χαρακτηριστικά ο κ.
Σαρδελής στην πρότασή του προς
τον τότε υφυπουργό Οικονομι
κών Γιώργο Δρυ. Η πρόταση της
Goldman Sachs έγινε σε 24 ώρες
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Η πρόταση του κ. Σαρδελή (25/6/2001) με τη χειρόγραφη
έγκριση του κ. Δρυ και η ανακοίνωση ολοκλήρωσης
της συναλλαγής λίγες μέρες αργότερα (13/7/2001).

(sw aps). Αποτέλεσμα αυτής της
τακτικής ήταν το Δημόσιο να επι
βαρυνθεί με υπέρογκες δαπάνες
μετατροπής, ενώ φορτώθηκε ένα
τεράστιο ρίσκο. Είναι χαρακτηρι
στικό ότι το ομόλογο προέβλεπε
σταθερή ισοτιμία ευρώ δολαρίου
0,83, κάτι που σημαίνει ότι με την
τρέχουσα ισοτιμία του 1,40 δολα
ρίου θα έπρεπε να πληρώσουμε
διπλάσιους τόκους. Σύμφωνα με
εκτιμήσεις έγκυρων αναλυτών, για
το δάνειο των 3 δισ. το Δημόσιο

Το ομόλογο«ιέρας» περιείχε
18 διαφορετικές
δομημένες
παραμέτρους

ήταν υποχρεωμένο να καταβάλει
στην ΟοΙάΓΠβη θβεήε το ποσό των
4,8 δισεκατομμυρίων στα 15 έτη
της διάρκειας του ομολόγου. Το
πρόβλημα λοιπόν με το ομόλογο-φάντασμα του αμερικανικού
ομίλου ήταν ότι μετέθετε την πλη
ρωμή του κρυφού χρέους για το
μέλλον. Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ
επέλεξε να αρχίσουν οι πληρωμές
μετά τις εκλογές του 2004!
«Με σύμβαση αποπληρωμής του
δανείου που άρχιζε από την άνοιξη
του 2004, οι δόσεις ήταν της τάξης
των €400 εκατ. το χρόνο μέχρι το
2021. Τέτοιο κόστος αποπληρω
μής δανείου δεν έχει προηγούμενο
στην ιστορία της Ευρώπης», επισήμαναν στον «Ε.Τ.» οι ίδιοι έγκυροι
αναλυτές.
Η κυβέρνηση της Νέας Δημο
κρατίας με τον τότε υπουργό Οι
κονομικών Γιώργο Αλογοσκούφη
κάλεσε την ΰοΐάιτ^η θαεήε για
επαναδιαπραγμάτευση των όρων
του δανείου. Για παράδειγμα, η
ισοτιμία ευρώ δολαρίου από 0,83
μετατράπηκε σε 1,17, ενώ τον
Αύγουστο του 20 05 το ομόλογο
αυτό το αγόρασε η Εθνική Τράπε
ζα, μετατρέηοντας τη διάρκεια του
δανείου από 15 σε 30 έτη. ■
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Στην αντεπίθεση για τα οικονομικά «μαγειρέματα» του ΠΑΣΟΚ
ΕΤΟ ΙΜ Η να περάσει στην αντεπίθεση είναι η
Νέα Δημοκρατία σχετικά με τις αποκαλύψεις
τω ν «N e w Y o rk T im e s » για το περίφ ημο
τοξικό ομό λογο Δ ρ υ της περιόδου 2 0 0 0 2 0 0 1 . Επισήμω ς η Ρη γίλλη ς αναμένεται να
τοποθετηθεί σήμερα αφού πρώτα μελετήσει όλα
τα στοιχεία που έχουν έρθει στη δημοσιότητα
και που αποκαλύπτουν μία από τις μεγαλύτερες
λο γισ τικές α λχημείες με τεράστιο μάλιστα
κόστος για την εθνική μας οικονομία, όμως,
σύμφωνα με πληροφορίες, π Νέα Δημοκρατία
θα ζη τή σ ει, σ ε περίπτω ση που σ υσ τα θ εί
Εξεταστική Επιτροπή για την οικονομία, η
Επιτροπή να εξετάσει και αυτή τπν περίοδο
πριν από το 2004. 0 αναπληρωτής υπεύθυνος
του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης της Οικονομίας
Χρ ηστό ς Στα ϊκο ύ ρα ς έχει ήδη λάβει εντολή
από τον Α ν τ ώ ν η Σ α μ α ρ ά να εξετά σει όλα
τα δεδομένα ενώ έχει ήδη έρθει σε επαφή
και με τους πρώην υπουργούς Οικονομίας
επί κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας Γιώ ργο
Α λο γοσκο ύφ η και Γιάννη Παπαθανασίου.
Σ υ νερ γά τες του Γιώργου Α λο γοσκο ύφ η
έσπευσαν πάντως να επισπμάνουν πως ο ίδιος
αισθάνεται δικαιωμένος για την απόφασή του
να προχωρήσει σε απογραφή όταν ανέλαβε

το υπουργείο Οικονομικών το 2 0 0 4 κάνοντας
μάλιστα και λόγο για τη δημιουργική λογιστική
των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟ Κ που εκτίναξαν
το έλ λειμ μ α μετατέθοντας έτσι ένα βάρος
μ εγά λο υ μ έρ ο υς του δ α νεισ μ ο ύ μας στο
απώτερο μέλλον.

Δικαίωση Παυλόπουλου
Δ ικα ιω μ ένο ς αισθάνεται και ο Προκόπης
Παυλόπουλος, ο ο π ο ίο ς ω ς υπ ο υρ γό ς
Εσω τερικώ ν και εκπροσωπώ ντας τον τότε
πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή στη Βουλή
είχε καταγγείλει το θέμα τουλάχιστον τέσσερις
φορές κάνοντας μάλιστα λόγο για δομημένο
και τοξικό ομόλογο. 0 κ. Παυλόπουλος μάλιστα
είχε χαρακτηριστικά πει πως «είναι όχι μόνο
δομημένο ά λ λ ά με μεταφ ορά συντελεστή
δόμησης».
Η πρώτη επισήμανση είχε γίνει crtn Βουλή
στις 12 Φεβρουάριου του 2 0 0 8 στη συζήτηση
πρ ό τα σης το υ Π Α Σ Ο Κ γ ια τη σ ύσ τα σ η
Εξεταστικής Επιτροπής για τη Siem ens ενώ ο
κ. Παυλόπουλος αναφέρθηκε στο θέμα άλλες
τρεις φ ορές, με τελευταία τη συζήτηση στη
Βουλή και πάλι για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη Siemens

στις 6 Μ αΐου του 2 0 0 9 . Χαρακτηριστικό
είναι το γεγονός ότι το ΠΑΣΟ Κ όχι μόνο δεν
απάντησε ποτέ σε αυτές τις καταγγελίες αλλά
προσπάθησε να αηοκρύψει το θέμα. 0 Γιάννης
Παπαθανασίου σε συζήτηση στην Επιτροπή
Οικονομικών Υποθέσεων στις 10 Φεβρουάριου
παρουσία του Γιώργου Παπακωνσταντίνου
ζήτησε να μάθει αν αληθεύουν οι καταγγελίες
για τις χρηματοπιστω τικές πράξεις ύψους
αρκετών δια με την εταιρία Goldman Sachs που
οδήγησαν στη μετακύλιση τεράστιου μέρους
του χρέους μας με τα γνωστά αποτελέσματα
στην ελληνική οικονομία.
Στον κ. Παπαθανασίου απάντησε τότε η κ.
Σ τέλλα Μπαλφούσια, ερευνήτρια του Κέντρου
Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών
(Κ Ε Π Ε ) η οποία και δήλω σε πως η επιτροπή
η οποία είχε α να λά βει να ερ ευνή σει ό λες
τις πλευρές του στατιστικού συστήματος της
Ελλάδας και να διατυπώσει προτάσεις για τη
βελτίω σή του δεν είχε μπορέσει να έχει στη
διάθεσή της όλα τα στοιχεία, προφανώς από
την κυβέρνηση του Π Α ΣΟ Κ , για να έχει μια
ξεκάθαρη εικόνα.
Δ Η Μ Η ΤΡΗ Σ Κ Ο ΤΤΑ Ρ ΙΔ Η Σ
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«Εξεταστική» για την
Ελλάδα ζητεί η Κομισιόν
[

ο δημοσίευμα των «New
York Tim es» προκάλεσε
χθες την αντίδραση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία
κάλεσε την κυβέρνηση να δώσει
εξηγήσεις. Σύμφωνα με το δημοσί
ευμα, το 2 0 0 1 , μετά την είσοδο της
Ελλάδας στην ευρωζώνη, ο αμερικα
νικός επενδυτικός όμιλος Goldman
S ach s είχε δανείσει στην Ελλάδα
αρκετά δισεκατομμύρια προκειμέΕξηγήσεις
νου να ανταποκριθεί η χώρα μας
μέχρι τέλη
στις απαιτήσεις της ευρωζώνης, σε
μια συμφωνία που είχε προωθηθεί
Φεβρουάριου
ως νομισματική συναλλαγή και όχι
ως δάνειο.
απαιτεί η Ε.Ε.
Η συναλλαγή ονομάστηκε «Αί
για τη συμφωνία
ολος», κρατήθηκε μυστική και βο
ήθησε την Ελλάδα να εμφανίσει
που έγινε επί
μείωση του δημόσιου χρέους στον
κυβερνήσεως
Προϋπολογισμό εκείνου του έτους.
Ανάλογη συναλλαγή με το όνομα
Σημίτη
«Αριάδνη» είχε γίνει ένα χρόνο νω
ρίτερα (2000).
Σ ε αντάλλαγμα, η Ελλάδα παραι
τήθηκε από μελλοντικά δικαιώματα
σε τέλη αεροδρομίων ή κέρδη από
υποστηρίζει ότι παρόμοια συμφω
νία φαίνεται να πρότεινε ο όμιλος
τυχερά παιχνίδια για τα επόμενα
ΰοΐάιτιαη 53εή5 στην Ελλάδα και
χρόνια. Παράλληλα, ο επενδυτικός
τον περασμένο Νοέμβριο, λίγο πριν
όμιλος εισέπραξε από τη χώρα μας
η Αθήνα βρεθεί στο επίκεντρο της
3 0 0 εκατ. ευρώ . Το δημοσίευμα

Βρυξέλλες, του ανταποκριτή μας -ί

ΝΙΚΟΥ ΜΠΕΛΛΟΥ

παγκόσμιας οικονομικής ανησυχίας,
πρόταση που όμως απερρίφθη από
την ελληνική κυβέρνηση.
Ερωτηθείς σχετικά χθες ο εκπρό
σωπος του αρμόδιου επίτροπου Ολι
Ρεν, δήλωσε ότι έως τα τέλη Φ ε 
βρουάριου η Ελλάδα θα πρέπει να
παράσχει εξηγήσεις για τις συγκεκρι
μένες πρακτικές. Ο ίδιος διευκρίνισε
πάντως ότι τέτοιου είδους δοσολη
ψίες δεν είναι παράνομες υπό την
προϋπόθεση ότι οι συγκεκριμένες
παρεμβάσεις είναι συμβατές με τα
επιτόκια της αγοράς. Και αυτός είναι
ο λόγος, συμπλήρωσε, που από την
Ελλάδα ζητήθηκε να δώσει σχετικές
διευκρινίσεις. ■

Διευκρινίσεις μάς καλεί να δώσουμε ως τα τέλη του μήνα
ο αρμόδιος επίτροπος Ολι Ρεν.

» ΟΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΩΝ «NEW YORK TIMES»

Ελληνικές αλχημείες με σφραγίδα Goldman Sachs

Η Γ Ο Υ Ο Λ Σ Τ Ρ Ι Τ και
συγκεκρ ιμένα ο όμιλος
Goldman Sachs βοήθησε την Ελ
λάδα να συγκαλύψει το χρέος της,
με αποτέλεσμα να πυροδοτήσει την
κρίση που απειλεί την ευρώπαϊκή
οικονομία, γράφουν οι «New York
Times».
Το πρωτοσέλιδο αφιέρωμα της
αμερικανικής εφημερίδας εξετάζει
το ρόλο του Χρηματιστηρίου της
Νέας Υόρκης στην τρέχουσα κρίση
της ελληνικής οικονομίας και εξη
γεί πώς οι Αμερικανοί τραπεζίτες
διευκόλυναν την Ελλάδα -αλλά και
άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η
Ιταλία- να δανειστούν πέρα από
τις δυνατότητές τους. Το θέμα,
που πρώτο ανέδειξε το γερμανικό
περιοδικό «Spiegel» την περασμέ
νη εβδομάδα, απασχολεί πλέον το
διεθνή Τύπο.

Επιδείνωση της κρίσης
Οπως γράφουν οι «Τάιμς της Νέας
Υόρκης», τακτικές της Γουόλ Στριτ,
ανάλογες με αυτές που οδήγησαν
στην κρίση των δανείων υψηλού
κινδύνου στις ΗΠΑ, επιδείνωσαν
την οικονομική κρίση, κλόνισαν
την Ελλάδα και υπονόμευσαν το
ευρώ, διευκολύνοντας τις ευρω
παϊκές κυβερνήσεις να κρύψουν
τα διογκούμενα χρέη τους... Το

2 0 0 1 , μετά την είσοδο της Ελλά
δας στην ευρωζώνη, η Goldman
Sachs είχε δανείσει στην ελληνική
κυβέρνηση δισεκατομμύρια, σε μια
συμφωνία που είχε προωθηθεί ως
«νομισματική συναλλαγή» και όχι
ως δάνειο, προκειμένου να ανταποκριθεί η Ελλάδα στις απαιτήσεις
της ΟΝΕ. Προϊόντα που είχαν σχε
διαστεί από την Goldman, από την
J.P. Morgan Chase και αηό άλλες
τράπεζες -παρόμοια με εκείνα που
οδήγησαν στη διεθνή χρηματοπι
στωτική κρίση- είχαν γίνει δεκτά
στο παρελθόν από την Ελλάδα,
την Ιταλία και άλλες κυβερνήσεις
με σκοπό να συγκαλύψουν τα ελλείμματά τους.
Οι αμερικανικές τράπεζες πα
ρείχαν ρευστότητα με αντάλλαγμα
μελλοντικές πληρωμές αηό τις κυ
βερνήσεις και απαλοιφή των χρεών
από τις επίσημες στατιστικές. Ορι
σμένες από τις κρυφές συμφωνί
ες μάλιστα είχαν ονόματα από την
ελληνική μυθολογία.
Συγκεκριμένα, το 2 0 0 0 με το
σχέδιο «Αριάδνη» η Ελλάδα δα
νείστηκε υποθηκεύοντας έσοδα
από το λαχείο, ενώ το 2 0 0 1 , με
το σχέδιο «Αίολος», η χώρα δανεί
στηκε μερικά δισεκατομμύρια δο
λάρια, υποθηκεύοντας τα έσοδα
από τα αεροδρόμια και τα διόδια.

γιστικά δημοσιεύματα του αμερι
κανικού και του βρετανικού Τύπου,
το γερμανικό περιοδικό «Spiegel»,
επικαλούμενο πληροφορίες, είχε
αποκαλύψει το ζήτημα του «κουκουλώματος» των στοιχείων του
ελληνικού ελλείμματος με τη βοή
θεια χρηματοοικονομικών παραγώγων της Goldman Sachs και εξη-
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Η εφημερίδα
αναφέρειαι
σε συναλλαγές
συγκάλυψης
εθνικών
ελλειμμάτων που
υπονόμευσαν
ίο ευρώ
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Τα επίμαχα ηλεκτρονικά
δημοσιεύματα.

Τα ποσά αυτά δεν γράφτηκαν ποτέ
ως δάνειο, αφού βαφτίστηκαν «συ
ναλλαγματική συναλλαγή».
Λίγες ημέρες πριν από τα καται-

\ί
γούσε πώς γινόταν το «μαγείρεμα»
των στοιχείων. Οπως αναφέρει το
γερμανικό περιοδικό, η Ελλάδα δεν
κατάφερε να παραμείνει στο 60%
του χρέους και το έλλειμμα στο 3%
του ΑΕΠ, σύμφωνα με τους ευρω
παϊκούς κανονισμούς. Οι Ελληνες
συμφώνησαν με τους τραπεζίτες
της αμερικανικής Goldman Sachs,

στις αρχές του 2 0 0 2 , μια «νομι
σματική συναλλαγή» σύμφωνα με
την οποία το χρέος σε δολάρια και
γεν θα μετατρεπόταν σε ευρώ για
μια συγκεκριμένη περίοδο. Αυτό,
βέβαια, συνηθίζεται και πολλές
ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δέχονται
βοήθεια μέσω επενδύσεων σε ομό
λογα που μετατρέπονται σε ευρώ.
Αργότερα, πληρώνουν τις υποχρε
ώσεις τους στο αρχικό νόμισμα.
Στην περίπτωση της Ελλάδας, οι
Αμερικανοί τραπεζίτες είχαν προ
σφέρει μια ειδική συμφωνία που
επέτρεπε στους Ελληνες να λαμ
βάνουν μεγαλύτερα ποσά από την
αξία των 10 δια δολαρίων ή γεν. Η
πίστωση αυτή δεν αποτυπωνόταν
στα ελληνικά στατιστικά στοιχεία.
Το δημοσίευμα καταλήγει ότι το
κύμα φόβου επεκτείνεται πλέον και
σε άλλες χώρες της Ευρώπης που
αντιμετωπίζουν οικονομικά προ
βλήματα, όπως η Ιταλία, η Ισπανία
και η Πορτογαλία. Η γέννηση του
ευρώ -παρά τα οφέλη της κοινής
νομισματικής πολιτικής- συνοδεύ
τηκε από ένα αρχικό ατόπημα:
Χώρες όπως η Ιταλία και η Ελλά
δα εντάχθηκαν στη νομισματική
ένωση με μεγαλύτερα ελλείμματα
από εκείνα που επέτρεπε η συν
θήκη που δημιούργησε το κοινό
νόμισμα.

