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Βάλτερ ραντερμάχερ
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Μιλά στα «ΝΕΑ» ο No 1 της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat) 
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΧΑΡΗΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Παρασκευή 4 Φεβρουάριου 2011

«Κανένα απολύτως πρόβλημα δεν υπάρχει με τα ελληνικά 
swaps, η υπόθεση έχει λυθεί», επισημαίνει στα «ΝΕΑ» 
ογενικός διευθυντής της Eurostat Βάλτερ Ραντερμάχερ, 
έπειτα από ελέγχους που διενήργησε η υπηρεσία του στα 
στοιχεία που παραχωρήθηκαν από τις ελληνικές αρχές κατά 
τους προηγούμενους μήνες. Πρακτικά αυτόσημαίνει ότι η 
μηνυτήρια αναφορά του αυστριακού οικονομολόγου Φαγιάντ 
Μουλά Καλί,που επιχείρησε να εμπλέξει τον Κώστα Σημίτη 
και στελέχη της τότε κυβέρνησης σε σενάρια δημιουργικής 
λογιστικής με τα s w a p s ^  περιόδου 2000-2001 για την 
είσοδοτης Ελλάδας στηνευρωζώνη, είναι εντελώς στον αέρα. 
Στις αρχές Σεπτεμβρίου του 2010 ο Βάλτερ Ραντερμάχερ 
εμφανίστηκε σε ρεπορτάζ του διεθνούς ειδησεογραφικού 
πρακτορείου Μπλούμπεργκ αναφέροντας πως κανείς στη 
ΕυτοβΙθίδεν έχει δει ακόμα τα επίσημα στοιχεία για 
ταελληνικά swaps, ενώ αυτά έχουν ζητηθεί από τον 
Φεβρουάριο. Και αυτή η κατάσταση, τόνιζε το 
Μπλούμπεργκ, συνεχιζόταν τέσσερις μήνες μετά την 
απόφαση για την παροχή δανείου 110 δισεκατομμυρίων 
ευρώ από την Ε.Ε. και το ΔΝΤ.

Στο ίδιο ρεπορτάζ γινόταν σαφές πως οι ελεγκτές n^Eurostat θα ήτανιδιαίτερα 
«σκληροί» κατά τουςελέγχους για το χρέος που έκρυβαν τα «αδιαφανή συμβόλαια», 
όπως χαρακτηρίζονταν τα swaps. Τρεις μήνες μετά, το ειδησεογραφικό πρακτορείο 
στράφηκε κατά της Ευρωπαϊκής ΚεντρικήςΤράπεζας με αγωγή, ζητώντας τη 
δημοσιοποίηση των εσωτερικών εγγράφων και των συμπερασμάτων της Eurostat για τα 
swaps της Ελλάδας με την Goldman Sachs το 2000 και το 2001.

«Ηταν μια συνέντευξη που παραχώρησα στο Μπλούμπεργκ τον Αύγουστο και 
δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο. Η διαφορά πλέον είναι ότι με μια νέα τροπολογία η 
Eurostat μπορεί να πραγματοποιεί διεξοδικούς ελέγχους στα δεδομένα προέλευσης των 
στατιστικών στοιχείων όλων των κρατών-μελών. Με αυτές τις “νέες δυνάμεις” και με την 
καλή συνεργασία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και των αρμόδιων υπουργείων 
καταφέραμε να καλύψουμε τα όποια ανοικτά θέματα (σ.σ.: σχετικά με τα swaps). Ετσι 
αυτά που είπα τονΑύγουστο και δημοσιεύθηκαν τον Σεπτέμβριο από το Μπλούμπεργκ 
επιλύθηκαν με τα στοιχεία που μαςδόθηκαν κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου και του 
Νοεμβρίου», είπε στην τηλεφωνικήσυνέντευξη που παραχώρησε στα «ΝΕΑ» ο Βάλτερ 
Ραντερμάχερ.

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ. Λίγο καιρό πριν το 
Μπλούμπεργκ στραφεί κατά της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας, κίνηση την οποία πολλοί 
απέδιδαν σε πόλεμο που είχε ξεσπάσει 
μεταξύτου ειδησεογραφικού πρακτορείου και της 
Goldman Sachs, μια μήνυση που ενέπλεκε τον 
ίδιο τραπεζικό κολοσσό απασχολούσε τη 
δημοσιότητα. Ο οικονομολόγος Φαγιάντ Μουλά 
Καλίκατηγορούσε την Goldman Sachs για 
παρακίνηση σε παραποίηση ισολογισμού και για 
την έκθεση της ευρωζώνης σε κίνδυνο από τις 
συμβάσεις. Μάλιστα, ανέφερε πως η κυβέρνηση 
Σημίτη χρησιμοποίησε τα swaps για 
νααποκρύψει μέρος του ελλείμματος της 
Ελλάδας, έτσι ώστε να ενταχθεί χωρίς πρόβλημα 
στηνευρωζώνη. «Η εμμονή στην απαξίωση με 

| οποιονδήποτε τρόπο της επιτυχημένης 
προσπάθειας της Ελλάδας να ενταχθεί στην 

περιοχή του ευρώ πρέπει να αποδοθεί όχι στηναίσθηση περί δικαίου που ξαφνικά 
καταλαμβάνει κάποιους, αλλά στην εξυπηρέτησησυγκεκριμένων πολιτικών 
καιοικονομικών συμφερόντων. Κάποιοι σκόπιμα επιλέγουν να ξεχνούν ότι η χώρα μας
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υιοθέτησε το κοινό νόμισμα την 1η Ιανουάριου 2001, σύμφωνα με απόφαση του 
Συμβουλίου της 19ης Ιουνίου 2000, η οποία στηρίζεται στα στατιστικά στοιχεία της 
Ελλάδας για τα έτη 1998 και 1999. Αρα οι πράξεις swap του 2001 και 2002 δεν έχουν 
καμία, μα καμία σχέση με ταστατιστικά μεγέθη που χρησιμοποιήθηκαν για την είσοδό 
μας στην ευρωζώνη. Εξάλλου τα swaps απέκτησανσημασία για τον υπολογισμό του 
ελλείμματος μετά τον κανονισμό 2558 του 2001. Επίσης, η ίδια η Eurostat στην 
ανακοίνωση της 15ης Σεπτεμβρίου 2003 αναφέρει ότι η επίπτωση στο έλλειμμα της 
Ελλάδας το 2002 ήταν 0,35% του ΑΕΠ, της Σουηδίας 0,24%, της Αυστρίας, απ’ όπου και 
ο πρόσφατος καταγγέλλων, 0,2% κ.ο.κ. Οσο για τα τότε ποσά, γιατα οποία έγιναν 
swaps, υπολογίζονται σε περίπου 0,6% του ΑΕΠ!», επισημαίνει ο Νίκος Καραβίτης, 
αναπληρωτής καθηγητής Δημόσιας Οικονομικής του Παντείου και πρώην γενικός 
γραμματέας της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας.

ή ΠΡΟΟΔΟΣ Τήσ ελλαδασ. «Συνεχίστε την καλή προσπάθεια. Μέσα στις επόμενες 
εβδομάδες πρέπει να δείξουμε ότι οι “επενδύσεις” του προηγούμενου έτους θα 
αποδώσουν με την αξιόπιστη καταγραφή των στοιχείων του 2010, στην αναφορά της 
ερχόμενης άνοιξης. Στόχος είναι να διατηρήσουμετο επίπεδο της ποιότητας των 
δεδομένων με τη σταθεροποίηση του ελληνικού στατιστικού συστήματος και την 
εφαρμογή της νέας νομοθεσίας. Περαιτέρω βελτίωση θα επιτευχθεί με αξιόπιστα στοιχεία 
που προέρχονται όχι μόνο από το στατιστικό γραφείο, αλλά και από τους δήμους, τα 
νοσοκομεία, τα ασφαλιστικά ταμεία.

Στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από τη δημοσίευση της αναφοράς της 8ης 
Ιανουάριου 2010 έως σήμερα έχει υπάρξει τεράστια προσπάθεια από την ελληνική 
πλευρά να ξεκαθαρίσει την κατάσταση και να συμμορφωθείμε τους υπάρχοντες 
κανονισμούς.

Ηδη έχει πραγματοποιηθεί πρόοδος σε δύο κατευθύνσεις. Πρώτον, στουςθεσμούς και 
την αρχιτεκτονική του ελληνικού στατιστικού συστήματος. Δεύτερον, στα στοιχεία αυτά 
καθαυτάτων δημόσιων οικονομικών στηνΕλλάδα. Η απόδειξη ότι εννοούμε όσα λέμε 
βρίσκεται στη αναφορά της 15ης Νοεμβρίου, όπου δεν υπάρχουν αστερίσκοι ή 
επιφυλάξεις για τα ελληνικά στατιστικά. Αυτός είναι καλός δείκτης για την πρόοδο που 
έχει επιτευχθεί».

Στον αέρα η μηνυτήρια αναφορά που εμπλέκει τον Κώστα Σημίτη σε 
σενάρια δημιουργικής λογιστικής 
ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 
Τι είναι τα swaps:
αλλαγή δανείου με συγκεκριμένο νόμισμα σε νέο δάνειο με άλλο νόμισμα.
Διαδεδομένη πρακτική που χρησιμοποίησαν οι περισσότερες ευρωπαϊκές 
χώρες για να μειώσουν το εμφανιζόμενο χρέος

Δεν είχαν δώσει τα στοιχεία το 2008

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ των εξελίξεων εκείνη τηνπερίοδο σημειώνουν ότιτα swaps με την 
Goldman Sachs, που αφορούσαν αλλαγές των δανείων από γεν σε ευρώ, έγιναν για να 
αποφευχθεί το φούσκωμα του χρέουςαπό την ανατίμηση του γεν σε σχέσημε το ευρώ 
στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας. Τη συγκεκριμένη μέθοδο, απόλυτα 
«νόμιμη»τότε, δεν τη χρησιμοποιούσ ε μόνοη Ελλάδα: λέγεται ότι το swap για την αλλαγή 
του γεν με ευρώ επινόησε η Ιταλία και κατόπιν το αντέγραψαν εκτός από τη χώραμας η 
Ισπανία και το Βέλγιο.

Από τηνπλευρά της η Νέα Δημοκρατία κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότιμε τα swaps της 
Goldman Sachs αποκρύφτηκε δημόσιο χρέος που ανέρχεται στο 2% του ΑΕΠ, ότι 
επιβαρύνθηκαν επόμενοι προϋπολογισμοί, καθώς και ότι οι «δόσεις» ήταν υπερβολικά 
μεγάλες προκαλώντας επί της ουσίας ζημιά στηνΕλλάδα.

«Κύκλοι αφήνουν να εννοηθεί ότι τα swaps είναι μια “πονηρή” τακτική και ουδεμία 
αναφορά γίνεται στο γεγονός ότι η χρήση swaps αποτελεί κοινή πρακτική σε όλες τις 
ευρωπαϊκές χώρες. Οποιος ενδιαφέρεται μπορεί να δει σχετική ανακοίνωση της Eurostat 
τον Απρίλιοτου 2006,όπου από τις τότε χώρες της ευρωζώνης μόνο το Λουξεμβούργο 
δεν εμφανίζει πράξεις swaps. Σε κάθεπερίπτωση,ακόμη και διεθνείς αναλυτές που 
στάθηκαν επικριτικά απέναντι στιςσυγκεκριμένες συναλλαγές παραδέχονται ότι οι 
κανόνεςτης ΕυτοεΙαίδεν παραβιάστηκαν. Απλώς τους πειράζει ότι έγινε χρήση των 
κανόνων...», συμπληρώνει ο κ. Καραβίτης.

«Στον τομέα στατιστικής των δημόσιων οικονομικών είναι φυσιολογικό να 
χρησιμοποιούνται καινούργια εργαλεία από τις χώρες - μέλη. Στη συνέχεια, γι’ αυτά τα 
νέα εργαλεία θεσπίζονται νέοι κανονισμοί. Μερικές φορές, για να επιτευχθεί συμφωνία 
μεταξύ των 27 χωρών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μπορεί να χρειαστούν και δύο 
χρόνια. Επειτα η Eurostat δημοσιεύει τουςνέους κανονισμούς και μόνο μετά τη
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δημοσίευσή τους είναι δεσμευτικοί για όλους μας», εξηγεί ο Βάλτερ Ραντερμάχερκαι 
επισημαίνει ότι πρόβλημα με τηνΕλλάδα δημιουργήθηκε το 2008, όταν 
δενσυμμορφωθήκαμε στην απόφασητης Eurostat να παρέχουμε τα στοιχεία για τα 
swaps που είχαμε συνάψει. ΤΟΤΕ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Οικονομικών ήτανο 
ΓιώργοςΑλογοσκούφης, οοποίος μάλιστα είχε υπογράψειτην αναδιαπραγμάτευση της 
συμφωνίας των swaps με την Goldman Sachs το 2005, και επικεφαλής της Στατιστικής 
Υπηρεσίας οΜανώληςΚοντοπυράκης.

Οπως ανέφερε στέλεχος του οικονομικούεπιτελείου της σημερινής κυβέρνησης, κατά τη 
διάρκεια της πενταετίας της Ν.Δ. συνάφθηκαν περίπου 1.000 swaps.

«Το 2008 μεαπόφασητης Eurostat ζητήσαμεαπό όλες τις χώρες - μέλη να δηλώσουν 
αυτού του είδους τις συναλλαγές. Δεν λάβαμε τότε πληροφορίες απάτη χώρα σας, ενώ 
όλοιοι υπόλοιποι συμμορφώθηκαν. Δεν ισχύει αυτό που λέγεταιότι είμαστεπιο αυστηροί 
με την Ελλάδα, είναι παρεξήγηση ότι είμαστε πιο καθολικοί απότον Πάπα ή πιο 
ορθόδοξοι από τον Πατριάρχη. Απλά, οι κανονισμοί ισχύουν για όλα τα κράτη - μέλη», 
καταλήγει ο κ. Ραντερμάχερ.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ

2000-2001
υπογράφονται οι συμφωνίες των επίμαχων ελληνικών swaps 
2005
υπογράφεται η επέκτασή τους 
2008
Η Eurostat ζητά σε όλα τα κράτη - μέλη να της κοινοποιήσουν τα στοιχεία των swaps 
που έχουν πραγματοποιήσει, ο κ. αλογοσκούφης και το οικονομικό του επιτελείο δεν 
ανταποκρίνονται
2010
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ: η ελλάδα κατηγορείται για «αδιαφανείς» πρακτικές όσον αφορά τα 
swaps της περιόδου 2000-2001 από τον διεθνή Τύπο. Η Eurostat ζητά τα στοιχεία από 
τη χώρα μας ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ: ο γενικός διευθυντής της Eurostat βάλτερ ραντερμάχερ 
εμφανίστηκε σε ρεπορτάζ να δηλώνει ότι «δεν έχουμε δει ακόμα τα στοιχεία» 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ: ο αυστριακός Φαγιάντ Μουλά Καλί καταθέτει αγωγή για τα ελληνικά 
swaps, υποστηρίζοντας ότι έθεσαν την ευρωζώνη σε κίνδυνο ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ: Το 
ειδησεογραφικό πρακτορείο Μπλούμπεργκ στρέφεται κατά της ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας απαιτώντας τη δημοσιοποίηση των συμπερασμάτων για την έρευνα σχετικά 
με τα ελληνικά swaps
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