
H Eurostat έδωσε το «Ο.Κ.» για τα swaps
Η καγκελάριος ins Teppavias κ. Αγκε- 
λα Μέρκελ εμφανίζεται έκπληκτη, ο 
πρόεδροε ms Ομοσπονδιακήε Τρά- 
πεζαε των ΗΠΑ κ. Μπεν Μπερνάνκι 
αισθάνεται την ανάγκη να ζητήσει τη 
διενέργεια έρευναε και η Eurostat πε
ρισσότερα στοιχεία.

Αυτό που υποτίθεται πωε ακρνι- 
διάζει και ερευνάται, αυτό που όλοι 
εμφανίζονται να αγνοούν είναι ένα α
πό τα πιο πολύπλοκα, αλλά ταυτό
χρονα και αρκετά συνηθισμένα χρη
ματοοικονομικά εργαλεία, τα περί
φημα πλέον, swaps. Επειδή είναι πο
λύπλοκα, έχουν υψηλή προμήθεια και 
γι’ αυτό τα διεκδικούν μετά πάθουε 
όλεε οι μεγάλε5 επενδυτικέε τράπε- 
ζεε. Επιπλέον, είναι συνηθισμένα 
γιατί στην Ε.Ε. χρησιμοποιήθηκαν ευ
ρύτατα, προκειμένου να ξεπερα-

Το συγκεκριμένο εργαλείο 
ττρωτοχρησιμοποίησε 
η Ιταλία, και από αυτή 
το «έκλειναν» το Βέλγιο, 
η Ελλάδα και η Ισπανία.

στοΰν οι δημοσιονομικοί περιορισμοί 
του Συμφώνου Σταθερότηταε. Το 
πιο γνωστό swap παγκοσμίωε είναι 
πλέον αυτό που έκανε η Ελλάδα το 
2001 με την Goldman Sachs, προ
κειμένου να κατανείμει στην περίο
δο 2004 - 2013 την επιβάρυνση που 
είχε στο δημόσιο χρέοε η ανατίμηση 
του γιεν. Το είχε καταγγείλει το 2003 
Gis απόδειξη δήμιου pYiiois λογιστικήε, 
ο μετέπειτα υπουργόε Οικονομίαε κ. 
Γ. Αλογοσκούφηε. Το ωραίο είναι ό
τι το swap του 2001 ωχριά μπροστά 
στα swaps που έκανε ο ίδιοε ο κ. 
Αλογοσκούφηε λίγα χρόνια αργότερα. 
Με αυτά που έγιναν επί unoupYias 
του, το 2005, μεταφέρθηκαν δα- 
πάνεε για τόκουε στο μέλλον, κρύ
φτηκε έλλειμμα άνω των 2 δισ. ευ
ρώ και βγήκε η χώρα από την επι
τήρηση. Αυτά τα  swaps θα άξιζαν 
μεγαλύτερα προσοχήε, καθώε πρό
κειται για masterpieces δημιουργι- 
K0s λογιστικήε.

Βεβαίωε, swaps δεν έκανε μόνο 
η Ελλάδα, ούτε τα έκανε αποκλει
στικά με την Goldman Sachs. Και φυ
σικά δεν ήταν άγνωστα. Οχι μόνο στη 
σχετικά κλειστή κοινότητα τω ν τρα
πεζικών στελεχών που ασχολούνται 
με σύνθετα χρηματοοικονομικά

Η Eurostat ήταν ενημερωμένη για όλες τις κινήσεις της ελληνικής κυβέρνησης για τα swaps.
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To έγγραφο - ντοκουμέντο της Eurostat.

προϊόντα, αλλά ακόμη και στην ίδια 
τη Eurostat, που σήμερα περιμένει 
στοιχεία για τα ελληνικά swaps, αν 
και σε αρκετέ5 περιπτώσεΐ3 θα αρ- 
κούσε να ψάξει στα αρχεία ms αλ- 
ληλογραφία5 ms. Oncos προκύπτει α
πό το έγγραφο που δημοσιεύει η «Κ» 
η Eurostat ενέκρινε τον Ιούνιο του 
2003 ένα swap που έγινε για να εγ
γράφει μέροε ms δαπάνα  για την

παραγγελία στρατιωτικού υλικού 
συνολικού ύψουε 1,5 δισ. ευρώ στο 
χρέοε επομένων ετών, κατά την πα
ραλαβή, μαζί με το έλλειμμα. Η πρά
ξη εμφανίστηκε gjs swap επιτοκίου, 
μεταξύ του Δημοσίου και m s 
Deutsche Bank. Η ελληνική κυβέρ
νηση ενημέρωσε για το swap την κοι
νοτική υπηρεσία και η Eurostat ε
πιβεβαίωσε ότι μπορεί να γίνει. 
Αλλωστε, οι παροικούντεε την Ιε
ρουσαλήμ γνωρίζουν ότι οι κυβερ
ν ή σ ε ι  αναζητούν swaps που μπο
ρούν να περάσουν από την κρησά
ρα ms Eurostat και τέτοιεε δουλει- 
έε us παίρνουν όσοι έχουν «δοκι
μασμένα» προϊόντα. Δηλαδή, μια τρά
πεζα που προτείνει στο ενδιαφερό
μενο κράτοε ένα swap που είχε 
«πουλήσει» νωρίτερα σε άλλο κράτοε 
και πέρασε το ν  έλεγχο m s 
Eurostat, έχει περισσότερεε πιθα- 
νότητεε να πάρει τη δουλειά, από μια 
άλλη που το προϊόν ms είναι «πρω
τότυπο». Enians, us διαπραγμα- 
τεύσειε με τη Eurostat ουσιαστικά 
us κάνει η τράπεζα.

Η έγκριση από την ευρωπαϊκή 
στατιστική υπηρεσία συχνά αποτε

λεί προϋπόθεση για να κερδίσει τη 
συμφωνία. Μάλιστα λέγεται ότι για 
το συγκεκριμένο swap του εγγράφου, 
ζήτησε πληροφορίεε από την Ελλά
δα και άλλο κράτοε - μέλθ5 ms Ευ
ρω ζώ νη . Ωστόσο, oncos έγινε γνω
στό λίγο αργότερα, τη δουλειά δεν 
την πήρε η Deutsche Bank, αλλά η 
Credit Suisse First Boston. Οι δουλειέε 
είναι λίγεε και ο ανταγωνισμόε σκλη- 
pôs. Σε αυτό τον σκληρό ανταγωνι
σμό μεταξύ τω ν ξένων τραπεζών α
ποδίδουν κάποιοι και το  γεγονόε ό
τι ο διεθνήε Tünos θυμήθηκε aicpvns 
το παλιό ελληνικό swap του 2001. Στο 
στόχαστρο δεν βρέθηκε τόσο η 
Ελλάδα (άλλωστε δρυόε πεσούση5...), 
όσο η Goldman Sachs επειδή έδωσε 
τη δυνατότητα στη χώρα pas να φαλ- 
κιδεύσει τα στατιστικά στοιχεία ms.

Αλλωστε, η Eurostat ανακοίνωσε 
ότι το συγκεκριμένο swap, το ο
ποίο απ’ ό,τι λένε το είχε πρωτο- 
χρησιμοποιήσει η Ιταλία, και από αυ
τή το «έκλεψαν» το Βέλγιο, η Ελλά
δα και η Ισπανία, πραγματοποιήθηκε 
σε μια περίοδο που δεν υπήρχαν 
σχετικοί κανόνε5.
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