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Μάιος 2010

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ
Μηχανισµός Στήριξης & ∆ΝΤ

- Τελικά είχε κά̟οια αξία η α̟όφαση των ηγετών των κρατών της Ευρωζώνης,
της 25ης Μαρτίου;

Η Ελλάδα µε την α̟όφαση των ηγετών των κρατών της Ευρωζώνης, της 25ης Μαρτίου,
µετέφερε το «Ελληνικό ̟ρόβληµα» σε «ευρω̟αϊκό ̟ρόβληµα». Και άλλες χώρες της
Ευρω̟αϊκής Ένωσης αντιµετω̟ίζουν οικονοµική κρίση. Το στοίχηµα είναι η Ευρώ̟η να
µ̟ορέσει να αντιδράσει, και αυτό το στοίχηµα µερικώς το κερδίσαµε.

Με την α̟όφαση των ηγετών των κρατών της Ευρωζώνης δηµιουργήθηκε αυτός ο
µηχανισµός στήριξης, για να βοηθηθεί ένα κράτος, σε ̟ερί̟τωση ̟ου βρεθεί σε δυσκολία
δανεισµού. Η α̟όφαση της Ε.Ε. για τη δηµιουργία ενός τέτοιου µηχανισµού,
συνε̟άγεται κατ' αρχήν την ̟αραδοχή ̟ως, το ̟ρόβληµα της χώρας µας δεν είναι µόνο
δικό µας, αλλά σίγουρα δηµιουργεί και ένα δείκτη ̟ροστασίας για την Ελλάδα. Υ̟άρχει
αυτός ο µηχανισµός - εκεί ό̟ου υ̟ήρχε το µηδέν. Είναι το σηµαντικό α̟οτέλεσµα µιας
µεγάλης ̟ροσ̟άθειας, να υ̟άρξει µια σαφής ̟ολιτική α̟όφαση στήριξης εκ µέρους της
Ε.Ε., ένα ασφαλές καταφύγιο για τη χώρα µας, α̟έναντι στην ανησυχία, α̟έναντι
ακόµα και στην κερδοσκο̟ία στις αγορές, και στην ανάγκη για δανεισµό µε χαµηλά
ε̟ιτόκια. Γιατί αυτός είναι ο λόγος, για τον ο̟οίο δηµιουργήθηκε ο µηχανισµός. Και
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υ̟άρχει, µε την ̟ράξη αυτή, και η έµ̟ρακτη εκδήλωση της ευρω̟αϊκής βούλησης για
στήριξη.
- Γιατί η Ευρώ̟η ενέ̟λεξε και το ∆ΝΤ;
Ο µηχανισµός θα µ̟ορούσε να είναι «ευρω̟αϊκότερος» ή µόνο ευρω̟αϊκός. Το ότι δεν
συνέβη οφείλεται στην συντηρητική ̟ολιτική ̟λειοψηφία της Ε.Ε.. Σήµερα το ∆ιεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο είναι εδώ και αυτό έγινε µετά α̟ό α̟όφαση της Ε.Ε., και ειδικά µε
την ε̟ιµονή δυνάµεων του συντηρητικού Ευρω̟αϊκού Λαϊκού Κόµµατος, αν και
υ̟ήρξαν και υ̟άρχουν ̟ολλοί, και στους συντηρητικούς µέσα στην Ε.Ε., ̟ου ήθελαν την
αµιγώς ευρω̟αϊκή λύση.
Όλοι οι σοσιαλιστές είχαν ̟ροτείνει οµόφωνα στην Ευρώ̟η έναν διαφορετικό και
αµιγώς ευρω̟αϊκό µηχανισµό, ̟ου θα ήταν µε τη µορφή εγγυήσεων, οι ο̟οίες θα
µ̟ορούσαν να χρησιµο̟οιηθούν στην ̟ερί̟τωση της χώρας µας ή και άλλων χωρών για
τον δανεισµό και ε̟ι̟λέον, υ̟ήρχε η ιδέα των ευρωοµολόγων ̟ου είναι ̟αρόµοια µε την
ιδέα των εγγυήσεων, ̟ου είχε ε̟ίσης κατατεθεί.
Το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο συµµετέχει σε αυτό τον µηχανισµό κατά µειοψηφία,
αλλά συµµετέχει και ως ένας Οργανισµός ̟ου, ό̟ως και οι εταίροι µας έχουν κατά
καιρούς τονίσει, διαθέτει ̟όρους, αλλά και εµ̟ειρία στη λειτουργία τέτοιων σχηµάτων
στήριξης.

- Θα µ̟ορέσει στο µέλλον η Ευρώ̟η να στηρίξει το κοινό της νόµισµα;

H στήριξη του νοµίσµατος είναι ̟ολιτική α̟όφαση. Φαίνεται ̟ως, µε την αφορµή του
ελληνικού ̟ροβλήµατος, η Ευρώ̟η θα εξετάσει συνολικότερα ζητήµατα λειτουργίας και
εµβάθυνσης, ̟αράλληλα µε τη διεύρυνση ̟ου έχει ήδη ε̟έλθει. Προβλήµατα χρέους
έχουν και άλλες ευρω̟αϊκές οικονοµίες (Πορτογαλία, Ην. Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισ̟ανία),
αλλά και οι ΗΠΑ και η Ια̟ωνία. Το εύρος και βάθος των ̟ροβληµάτων ̟ου θα
̟ροκύψουν στο µέλλον θα οδηγήσουν σε αναδιοργάνωση του διεθνούς οικονοµικού
συστήµατος ώστε να διασφαλισθεί η βιωσιµότητα του. Οι ̟ολιτικές ηγεσίες θα έχουν τον
κύριο λόγο συντονισµού, καθώς και τις ευθύνες των ε̟ιλογών τους.

- Τι σηµαίνει ενεργο̟οίηση του µηχανισµού στήριξης;
2

http://users.sch.gr/dimitrako
2

http://users.sch.gr/dimitrako

Η ενεργο̟οίηση ή µη του µηχανισµού, κρίνεται µε γνώµονα το συµφέρον της χώρας, τις
ανάγκες για νηνεµία και ασφάλεια στην κοινωνία, αλλά και στην οικονοµία. Αυτή η
Κυβέρνηση κάνει τα αδύνατα δυνατά, µε µοναδικό γνώµονα το συλλογικό συµφέρον
και την ̟ροάσ̟ιση των δικαιωµάτων του ̟ολίτη.
Με την ενεργο̟οίηση του µηχανισµού αίρεται η αβεβαιότητα σχετικά µε την εύρεση
χρηµατοδότησης της Ελλάδας, ενώ και το κόστος χρηµατοδότησης είναι ̟λέον
συγκεκριµένο. Έτσι, η µεταβλητότητα των τιµών των οµολόγων (και των spreads) στις
αγορές δεν µας α̟ασχολεί ̟λέον, αφήνοντας µας το ̟εριθώριο να ασχοληθούµε µε τα
ουσιώδη θέµατα µείωσης του ελλείµµατος και ανά̟τυξης της οικονοµίας.
Η ενεργο̟οίηση του µηχανισµού στήριξης σηµατοδοτεί ε̟ίσης την κατανόηση α̟ό
̟λευράς Ευρω̟αϊκής Ένωσης σχετικά µε την ανάγκη δηµιουργίας και λειτουργίας
µηχανισµών ̟ου µ̟ορούν να χρησιµο̟οιηθούν α̟ό τα µέλη όταν κρίνεται αναγκαίο.
Με τον τρό̟ο αυτό η Ευρώ̟η δηλώνει ̟ως τα ̟ροβλήµατα των κρατών µελών ̟ρέ̟ει να
αντιµετω̟ίζονται συλλογικά. Είναι µεγάλη ε̟ιτυχία της ελληνικής κυβέρνησης ̟ου
έ̟εισε τους εταίρους να ξεκινήσουν τις συζητήσεις και διεργασίες για τη δηµιουργία και
λειτουργία τέτοιων µηχανισµών. Το διεθνές οικονοµικό ̟εριβάλλον βρίσκεται σε διαρκή
εξέλιξη και µετάλλαξη και είναι βέβαιο ̟ως ̟αρόµοιοι µηχανισµοί, καθώς και άλλες
µορφές ̟αρέµβασης θα α̟αιτούνται στο µέλλον κάτω α̟ό ̟αρόµοιες ή διαφορετικές
συνθήκες.

- Τι αλλάζει µετά τη νέα ανακοίνωση της Eurostat;

H Eurostat ανακοίνωσε ̟ως το ̟ραγµατικό έλλειµµα της Ελλάδας εκτιµάται σε 13,6% του
ΑΕΠ, έναντι της εκτίµησης 12,7% του ΑΕΠ ̟ου καταγράφεται στο Πρόγραµµα
Σταθερότητας και Ανά̟τυξης. O στόχος της Κυβέρνησης για τη µείωση του ελλείµµατος
κατά τουλάχιστον 4 ̟οσοστιαίες µονάδες του ΑΕΠ µέσα στο 2010 δεν αλλάζει. Ο στόχος
και ο αγώνας της Κυβέρνησης για να σωθεί η οικονοµία της χώρας, για να σταθεί η χώρα
ξανά στα ̟όδια της και στις δικές της δυνάµεις και να ̟ροχωρήσει µ̟ροστά είναι
αµετακίνητη ε̟ιλογή. Έχουµε ήδη υιοθετήσει όλα τα αναγκαία και ̟ρόσθετα µέτρα, ̟ου
συνολικά ξε̟ερνούν το 6% του ΑΕΠ, για την εξασφάλιση αυτού του στόχου. Και ήδη
έχουµε ̟ροχωρήσει µε εντατικούς ρυθµούς στην εξειδίκευση και υλο̟οίηση όλων των
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̟ολιτικών και διαρθρωτικών αλλαγών ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στο Πρόγραµµα Σταθερότητας
και Ανά̟τυξης για τη βιώσιµη µείωση του ελλείµµατος και του χρέους µεσο̟ρόθεσµα,
την ανάταξη της οικονοµίας, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και τη δηµιουργία
µιας νέας ̟ορείας ανά̟τυξης για τη χώρα µας.

- Πού οφείλεται η διαφορά κατά 0,8 µονάδες στο έλλειµµα της Γενικής
Κυβέρνησης για το 2009;

Οφείλεται κατά 0,2 µονάδες στην ̟ρος τα κάτω αναθεώρηση των στοιχείων του ΑΕΠ α̟ό
την ΕΛ.ΣΤΑΤ. και κατά το µεγαλύτερο µέρος στην αναθεώρηση των ̟λεονασµάτων στον
ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, δηλαδή ασφαλιστικά ταµεία, νοσοκοµεία, ΟΤΑ και ΝΠ∆∆.

Τα νέα στοιχεία για το έλλειµµα ενισχύουν την α̟οφασιστική ̟ροσ̟άθεια της
Κυβέρνησης για βελτίωση της ̟οιότητας των δηµοσιονοµικών στατιστικών µε µια
ανεξάρτητη στατιστική αρχή και σε στενή και ουσιαστική συνεργασία µε τη Eurostat. Η
Κυβέρνηση είναι α̟οφασισµένη να στηρίξει την ̟ροσ̟άθεια για τη διάσωση της
οικονοµίας στην αλήθεια, χωρίς να κρύβει τα ̟ροβλήµατα κάτω α̟ό το χαλί ό̟ως
ε̟έλεξε να κάνει η ̟ροηγούµενη κυβέρνηση.

- Τι θα γινόταν αν δεν υ̟ήρχε ο µηχανισµός στήριξης;

Αν δεν υ̟ήρχε αυτός ο µηχανισµός, η χρεοκο̟ία θα ήταν µονόδροµος. Ήταν ανάγκη
εθνική και ε̟ιτακτική να ανατρέψουµε την ̟ορεία ̟ρος τη χρεοκο̟ία και ο µόνος
δρόµος για να καταστεί αυτό δυνατόν είναι η ενεργο̟οίηση του ευρω̟αϊκού
µηχανισµού στήριξης. Η νέα ανακοίνωση της Eurostat για το ̟ραγµατικό µέγεθος του
ελλείµµατος ε̟ιτάχυνε τις εξελίξεις και ε̟ιβεβαίωσε ̟ερίτρανα τα ̟ροεκλογικά ψέµατα,
τα εγκληµατικά λάθη και το µετεκλογικό θράσος της Κυβέρνησης της Ν.∆.
Αν δεν είχε αλλάξει η Κυβέρνηση τον Οκτώβριο, θα είχαµε ήδη οδηγηθεί στη χρεοκο̟ία.
Εµείς

ανατρέψαµε

αυτό

το

ενδεχόµενο.

Με

σχέδιο,

σκληρή

δουλειά

και

α̟οφασιστικότητα ανακτήσαµε τη χαµένη µας αξιο̟ιστία, δηµιουργήσαµε νέες
συµµαχίες, διεκδικήσαµε και καταφέραµε ένα ̟ρωτόγνωρο για τα δεδοµένα της Ε.Ε.
µηχανισµό. Πρόβληµα η χώρα θα είχε αν δεν είχαµε ̟ρονοήσει να δηµιουργήσουµε το
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µηχανισµό αυτό. Τώρα ο µηχανισµός υφίσταται και θα λειτουργήσει σαν λιµάνι
ασφαλείας για την Ελλάδα και τους Έλληνες.

- Γιατί τώρα;

Η νέα ανακοίνωση της Eurostat α̟οκάλυψε όλο το µέγεθος του εγκλήµατος ̟ου
διέ̟ραξε στη χώρα η ̟ροηγούµενη Κυβέρνηση την ̟ροηγούµενη ̟ενταετία.
Ε̟ιβεβαίωσε µε τον ̟λέον κατηγορηµατικό τρό̟ο ότι µας κληροδότησε ένα σκάφος
έτοιµο να βυθιστεί, µια οικονοµία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Μετά α̟ό αυτές τις εξελίξεις όλοι ̟λέον αντιλαµβανόµαστε ̟ως καθίσταται ε̟ιτακτική
ανάγκη να ενεργο̟οιήσουµε όλες µας τις δυνατότητες. ∆υνατότητες ̟ου κατακτήσαµε
έ̟ειτα α̟ό σκληρή δουλειά, δύσκολες α̟οφάσεις και θυσίες του ελληνικού λαού.
Ζητήσαµε την ενεργο̟οίηση του µηχανισµού στήριξης την κατάλληλη στιγµή,
στέλνοντας ξεκάθαρο µήνυµα σταθερότητας και σιγουριάς στις διεθνείς αγορές.

- Είναι αυτός ο µηχανισµός ο καλύτερος ̟ου θα µ̟ορούσε να υ̟άρξει;

Πιθανώς να υ̟ήρχαν και καλύτεροι µηχανισµοί. Αλλά υ̟άρχει αυτός ο µηχανισµός.
Χρειαζόµαστε και θέλουµε έναν µηχανισµό στήριξης, ̟ροκειµένου να µ̟ορούµε να
δανειστούµε ̟ιο φτηνά. Ζητήσαµε χρόνο για να βάλουµε τη χώρα µας σε µια τάξη και
όσο ̟ιο γρήγορα γίνει αυτό, τόσο ̟ιο γρήγορα θα ανακτήσουµε ̟λήρως την αυτονοµία
µας. Με µεγάλη ̟ροσ̟άθεια και κό̟ο ̟είσαµε τους εταίρους µας να δηµιουργήσουµε
ένα ̟ρωτόγνωρο για την ιστορία και τα δεδοµένα της Ε.Ε., µηχανισµό. Εµείς ζητήσαµε
αυτός ο µηχανισµός να ενεργο̟οιηθεί, για να µ̟ορέσουµε να έχουµε την ηρεµία και την
ασφάλεια να κάνουµε όλες τις µεγάλες αλλαγές ̟ου υ̟οσχεθήκαµε, να µην
ασχολούµαστε κάθε µέρα µε το αν ανεβαίνουν ή κατεβαίνουν τα spreads, διότι στον
τό̟ο µας υ̟άρχουν ̟ολλά ̟ου ̟ρέ̟ει να αλλάξουν και θα αλλάξουν.

- Τι σηµαίνει η εµ̟λοκή του ∆ΝΤ µέσα α̟ό τον µηχανισµό στήριξης;
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Οφείλουµε να δούµε την αλήθεια κατάµατα. Το ∆ΝΤ συµµετέχει ήδη στη διαδικασία της
ε̟ιτήρησης, στην ο̟οία βεβαίως µας οδήγησε - και δύο φορές - η Νέα ∆ηµοκρατία. Ήδη,
µας ελέγχει για την τήρηση των δεσµεύσεων και των α̟οφάσεών µας.
Η εµ̟λοκή και η συµµετοχή του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου σαφώς και δεν
σηµαίνει ότι η χώρα έχει χρεοκο̟ήσει.
Σηµαίνει,
− ότι µ̟ορούµε να αντλήσουµε και α̟ό εκεί ̟όρους, δάνεια,
− σηµαίνει

όµως

ότι

και

το

Πρόγραµµα

Σταθερότητας,

Ανά̟τυξης

και

Ανασυγκρότησης, οι όροι δηλαδή αυτού του Προγράµµατος, οι ̟ροδιαγραφές, η
αξιολόγηση, ακόµα και η έγκριση ̟ερνούν και α̟ό το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο.
Και για το 2010, ό̟ως και έγινε - διότι το ̟ρόγραµµά ήταν υ̟ό την έγκριση
ουσιαστικά και του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου - αλλά και για 2011, και για το
2012.
− ο µηχανισµός σηµαίνει ότι είναι βέβαιο ότι δεν θα αφεθούµε ̟λέον να βουλιάξουµε,
̟ράγµα ̟ου ̟ριν α̟ό µόλις λίγους µήνες ήταν η ̟ρόβλεψη των ̟ολλών.

ΓΙΑΤΙ Ο∆ΗΓΗΘΗΚΑΜΕ Ε∆Ω – ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Γιατί οδηγηθήκαµε εδώ ;

Τα χρόνια διαρθρωτικά ̟ροβλήµατα της χώρας , οι ̟αθογένειες του συστήµατος, αλλά
και το α̟οτέλεσµα µιας συγκεκριµένης ̟ολιτικής, ̟ου εφαρµόστηκε την ̟ροηγούµενη
̟ενταετία, µας οδήγησαν στην κατάσταση αυτή.

Η κατάσταση ̟ου ̟αραλάβαµε:

Στις 18 Οκτωβρίου 2009 η νέα κυβέρνηση λαµβάνει ψήφο εµ̟ιστοσύνης α̟ό την Βουλή.
Η κατάσταση ̟ου ̟αραλάβαµε:
− Η οικονοµία της χώρας σε ύφεση για ̟ρώτη φορά α̟ό το 1993
− Η ανταγωνιστικότητα σε κατάρρευση
− Ο ̟ροϋ̟ολογισµός σε εκτροχιασµό
− Το δηµόσιο χρέος στο υψηλότερο ε̟ί̟εδο ̟ου έχει βρεθεί ̟οτέ
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− Οι δείκτες, τα στατιστικά και δηµοσιονοµικά δεδοµένα υ̟οχείριο της ̟ολιτικής
− Το έλλειµµα αξιο̟ιστίας της χώρας στο υψηλότερο ε̟ί̟εδο α̟ό την είσοδο της
χώρας στην ΟΝΕ

ΕΙ∆ΙΚΑ
Η ̟ροηγούµενη ̟ενταετία µας κληροδότησε :
− τεράστια ελλείµµατα 300 δις ευρώ χρέος
− δι̟λασιάστηκε το χρέος της χώρας µας
− είχαµε την κατασ̟ατάληση φορολογικών εσόδων
− δεν είχαµε την καταβολή στοιχειωδών κονδυλίων για τα Ασφαλιστικά µας Ταµεία
− αντιθέτως, είχαµε τη κερδοσκο̟ία, µε κοµµατικούς µεσάζοντες, των τοξικών
οµολόγων
− είχαµε την έλλειψη διαφάνειας στις ̟ροµήθειες και στη συνταγογράφηση στα
νοσοκοµεία µας
− είχαµε φορολογικές ρυθµίσεις, ̟ου ευνοούσαν µεγάλα εισοδήµατα,
− διάλυση του φοροεισ̟ρακτικού µηχανισµού
− Αύξηση της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής
− Α̟ουσία ανα̟τυξιακής ̟ολιτικής
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∆απάνες και προϋπολογισµός
Αύξηση δηµοσίων δαπανών σε Ελλάδα και ΕΕ

Στη Ελλάδα οι δηµόσιες
δαπάνες αυξήθηκαν κατά 35%,
ποσοστό πολύ µεγαλύτερο από τις
περισσότερες χώρες της ΕΕ:
•13% αύξηση στην ΕΕ27
•12% αύξηση στην Ευρωζώνη
•11% αύξηση στη Γαλλία
•10% αύξηση στη ∆ανία
•4% αύξηση στη Γερµανία

21

Πρωτογενείς δαπάνες τακτικού
προϋπολογισµού

Την περίοδο 2004-2009 αυξήθηκαν οι δαπάνες σε
όλες τις βασικές κατηγορίες:

•57% οι δαπάνες για µισθούς και αµοιβές
•182% οι επιχορηγήσεις στα ασφαλιστικά ταµεία
•85,7% οι δαπάνες για συντάξεις
•83,3% οι επιχορηγήσεις φορέων
•52,2% οι καταναλωτικές δαπάνες

Όλες οι κατηγορίες δαπανών αυξάνονται µε
πολλαπλάσια ταχύτητα από το εθνικό εισόδηµα.

24
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Κρατικές δαπάνες χωρίς τόκους, χρεολύσια και
εξοπλιστικά

+71,5%

Την περίοδο 2004-2009 οι κρατικές δαπάνες
χωρίς τόκους, χρεολύσια και εξοπλιστικά
(τακτικός και Π∆Ε) αυξήθηκαν κατά 71,5% ή
κατά περίπου 30 δις Ευρώ:
•Οι πρωτογενείς δαπάνες του τακτικού
προϋπολογισµού αυξήθηκαν κατά 87%.
•Με πολλαπλάσιο ρυθµό από την αύξηση
του ΑΕΠ (37,7%).
•Το 65% της αύξησης των συνολικών
κρατικών δαπανών οφείλεται στην
αύξηση των πρωτογενών δαπανών του
τακτικού προϋπολογισµού.
•Οι δαπάνες του Π∆Ε κατά µέσο όρο
παρέµειναν σταθερές σε απόλυτο
µέγεθος.

23

•

Θα µ̟ορούσαν τα ̟ράγµατα να είναι και χειρότερα;

Ναι, θα είχαµε χρεοκο̟ήσει. Καταφέραµε όµως να δηµιουργήσουµε έναν ευρω̟αϊκό
µηχανισµό στήριξης, έστω και µε τη συµµετοχή του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου. Αν
δεν υ̟ήρχε, ο µηχανισµός αυτός θα οδηγούµαστε α̟οκλειστικά και µόνο στο ∆.Ν.Τ.
Ποτέ άλλοτε, χώρες δεν δεσµεύτηκαν και δεν δηµιούργησαν έναν ̟αρόµοιο µηχανισµό,
σ’ αυτό το µικρό χρονικό διάστηµα για να µ̟ορέσουν να στηρίξουν µια χώρα. Και αυτό
δεν είναι τί̟οτε άλλο, ̟αρά α̟οτέλεσµα της σκληρής δουλειάς και των ε̟ίµονων
δια̟ραγµατεύσεων ̟ου κάναµε τους τελευταίους µήνες.
Η χώρα αναµφίβολα βρίσκεται σε µια ̟ολύ δύσκολη καµ̟ή. Η κυβέρνηση αυτή
κατάφερε, µέσα σε µικρό χρονικό διάστηµα, µε συµµάχους τους ευρω̟αίους εταίρους, το
ελληνικό ζήτηµα να θεωρηθεί ευρω̟αϊκό ζήτηµα. Παράλληλα, έχει ̟άρει ήδη µέτρα για
τη µείωση του ελλείµµατος και την έξοδο της χώρας α̟ό την κρίση και ̟αρακολουθεί
̟ολύ στενά την υλο̟οίησή τους.
Για τη χώρα µας ̟αραµένει εξαιρετικά σηµαντικό το γεγονός της ύ̟αρξης αυτού του
µηχανισµού στήριξης ο ο̟οίος έχει α̟οφασιστεί σε ευρω̟αϊκό ε̟ί̟εδο. Ο µηχανισµός
̟ου καταφέραµε και θα ενεργο̟οιηθεί στην ώρα του ̟ρόκειται να λειτουργήσει ως
ασ̟ίδα α̟έναντι στους κερδοσκό̟ους ̟ου χτύ̟ησαν όχι µόνο την Ελλάδα αλλά και
̟ολλές χώρες της Ευρω̟αϊκής Περιφέρειας.
9
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ΚΥΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΣ

∆εν µ̟ορούµε να αφήσουµε τη Χώρα να καταρρεύσει.
Γεώργιος Πα̟ανδρέου: «Τα αντανακλαστικά µου, τα σοσιαλιστικά, ήταν να ̟ροστατέψω
την ̟ατρίδα α̟ό τη χρεοκο̟ία, να ̟ροστατέψω, όσο µ̟ορώ - και αυτό κάνω και αυτό θα
κάνουµε όσο µ̟ορούµε - το βιός και τον κό̟ο του Ελληνικού λαού».
Εµείς δείξαµε τη βούληση να βάλουµε τάξη στη χώρα. Τα αντανακλαστικά µας ήταν
̟ατριωτικά, διότι βούλιαζε η χώρα. Όµως, το βούλιαγµα της χώρας θα χτύ̟αγε κατά
κύριο λόγο και, ̟ρωτίστως, τους µισθωτούς, τους δανειολή̟τες, τους µικροµεσαίους, τις
ελληνικές οικογένειες. ∆εν θα χτύ̟αγε τον ̟λούτο, θα χτύ̟αγε το µέσο Έλληνα. Θα
χτύ̟αγε τον αδύναµο.
Τα µέτρα είναι ε̟ώδυνα .Εάν όµως «ε̟ιτρέ̟αµε» την χρεοκο̟ία και στον κατήφορο της
διάλυσης, ουσιαστικά, της αδυναµίας της οικονοµίας να δανειστεί, τότε

θα

καταστρέφαµε τη χώρα.

Ο αγώνας µας για την αλλαγή στη χώρα µας.
Οφείλουµε να κάνουµε αλλαγές

, να µ̟ορέσουµε να κάνουµε τις α̟αραίτητες

διαρθρωτικές αλλαγές, τις µεταρρυθµίσεις

̟ου θα ωφελήσουν τον Ελληνικό λαό.

Οφείλουµε να τηρήσουµε , ̟λέον και τις δεσµεύσεις µας α̟έναντι στην Ευρω̟αϊκή
Ένωση .
Οι Έλληνες ̟ολίτες δεν θεωρούν ότι η αύξηση του χρέους, τα τεράστια ελλείµµατα,
ιδιαίτερα όταν αυτά ̟άνε σε σ̟ατάλες, είναι η σωστή διαχείριση των ̟όρων του
Ελληνικού λαού.
Οφείλουµε διαφάνεια και σωστή διαχείριση, ώστε οι ̟όροι, οι φόροι, µε το νέο
φορολογικό νοµοσχέδιο, ̟ου θα ̟άνε στον κρατικό κορβανά, να ξέρει ο Ελληνικός λαός
ότι θα αξιο̟οιηθούν µε διαφάνεια και ̟ρος όφελος του Έλληνα ̟ολίτη.

Το έργο µας µέχρι σήµερα - Νοµοθετικό έργο ̟ου έχει ολοκληρωθεί

Α̟ό τον Νοέµβριο του 2009 έως σήµερα έχουν κατατεθεί και ψηφιστεί στην Βουλή 18
νοµοθετικές ̟αρεµβάσεις του Υ̟ουργείου Οικονοµικών:
10
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Νοέµβριος- ∆εκέµβριος 2009:
•

Έκτακτη ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης

•

Α̟ολογισµός έτους 2007

•

Ισολογισµός έτους 2007

•

Προϋ̟ολογισµός έτους 2010

Ιανουάριος- Φεβρουάριος 2010:
•

Κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου για ΦΠΑ, ληξι̟ρόθεσµα χρέη και
αναστολή ̟λειστηριασµών α̟ό τρά̟εζες

•

Φόρος δωρεών, γονικών ̟αροχών, αλκοόλ και κα̟νού

•

Κυρώσεις έξι (6) διεθνών συµβάσεων α̟οφυγής δι̟λής φορολογίας

•

Φορολογία ̟ετρελαιοειδών

•

Α̟ολογισµός έτους 2008

•

Ισολογισµός έτους 2008

Μάρτιος-Α̟ρίλιος 2010:
•

Ελληνική Στατιστική Αρχή

•

Μέτρα ̟ροστασίας της εθνικής οικονοµίας

•

Α̟οκατάσταση

της

φορολογικής

δικαιοσύνης

και

αντιµετώ̟ιση

της

φοροδιαφυγής

Τα ̟ρώτα α̟οτελέσµατα 1.

Μείωση του ελλείµµατος

•

Το ̟ρώτο τρίµηνο του 2010 το έλλειµµα του κρατικού
̟ροϋ̟ολογισµού έχει µειωθεί κατά 39,2% σε σχέση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του
2009 και έναντι ετήσιου στόχου µείωσης κατά 30,2%.

11
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•

Το α̟οτέλεσµα δεν αντανακλά ακόµη τις α̟οδόσεις όλων των µέτρων του ΠΣΑ
και των ̟ρόσθετων µέτρων για τη διάσωση της οικονοµίας.

•

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται τόσο στην αύξηση κατά 8% των κρατικών εσόδων (Τ.Π.
και Π∆Ε) όσο και στη µείωση των κρατικών δα̟ανών κατά 10,2% έναντι του
αντίστοιχου τριµήνου του 2009.

2.

Αύξηση των δηµοσίων εσόδων

Το έσοδα του κρατικού ̟ροϋ̟ολογισµού είναι αυξηµένα κατά 8%:
•

9,7% αύξηση των καθαρών εσόδων του τακτικού ̟ροϋ̟ολογισµού,

•

36% µείωση των εσόδων α̟ό το Π∆Ε.

Θετική συνεισφορά στα έσοδα του τριµήνου είχαν:
•

Η είσ̟ραξη ̟οσού 732 εκ. ευρώ α̟ό την ε̟ιβολή της έκτακτης εισφοράς στις
ε̟ιχειρήσεις.

•

Οι αυξηµένες εισ̟ράξεις α̟ό ΕΦΚ και αναλογούντα ΦΠΑ καυσίµων, κα̟νού και
αλκοολούχων ̟οτών.

•

Τα τέλη κυκλοφορίας και η ε̟ιβολή του ειδικού φόρου στα αυτοκίνητα και
µοτοσικλέτες µεγάλου κυβισµού, ̟αράλληλα µε την ̟αράταση έως 15-1-2010 της
̟ληρωµής τους.

•

Η µείωση των ε̟ιστροφών εσόδων κατά 343 εκατ. ευρώ έναντι του ̟ροηγουµένου
έτους.

Αρνητική συνεισφορά στα έσοδα του τριµήνου είχαν:
•

Η µείωση των εσόδων α̟ό ΦΠΑ κατά 2,2% λόγω της τµηµατικής καταβολής

•

Η µείωση κατά 8,0% των εσόδων α̟ό φόρο εισοδήµατος, κυρίως των εισ̟ράξεων
α̟ό φόρο εισοδήµατος νοµικών ̟ροσώ̟ων, τόκων καταθέσεων και ̟ροµηθειών
του ∆ηµοσίου.

•

Οι µειωµένοι άµεσοι και έµµεσοι φόροι ̟αρελθόντων οικονοµικών ετών (ΠΟΕ),
λόγω της φθίνουσας α̟όδοσης των ρυθµίσεων για την ̟εραίωση των εκκρεµών
φορολογικών υ̟οθέσεων

3.

Περιορισµός των δηµοσίων δα̟ανών

Οι δα̟άνες του κρατικού ̟ροϋ̟ολογισµού µειώθηκαν κατά 10%:
•

6,3% µείωση των ̟ρωτογενών δα̟ανών,
12
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•

14,4% αύξηση των δα̟ανών για τόκους,

•

48,2% µείωση των δα̟ανών του Π∆Ε.

Στη µείωση των δα̟ανών συνεισέφεραν:
•

Η µείωση των ̟ιστώσεων κατά 10%, λόγω του α̟οθεµατικού

•

Η διάθεση των ̟ιστώσεων σε µηνιαία βάση κατά το 8% του έτους

•

Η ̟αρακολούθηση της µηνιαίας εκτέλεσης του Π/Υ α̟ό µικτές ε̟ιτρο̟ές,

•

Η µη ε̟αναλαµβανόµενη δα̟άνη ύψους 294 εκ. ευρώ σε εκτέλεση α̟όφασης του
διαιτητικού δικαστηρίου υ̟έρ της ΟΑ ̟ου είχε ε̟ιβαρύνει το ίδιο διάστηµα το
2009

Αυξητικά ε̟ηρέασαν τις δα̟άνες:
•

Η αύξηση των δα̟ανών για α̟οδοχές και συντάξεις κατά 6,4% (330 εκ.), λόγω
µέρους του δώρου Πάσχα (150 εκ.) ̟ου καταβλήθηκε τον Μάρτιο, του carry-over
του νέου µισθολογίου των ιατρών του ΕΣΥ και των νέων ̟ροσλήψεων του 2009,
της καταβολής των ¾ της α’ δόσης των αναδροµικών έτους 2008 στους
δικαστικούς (38 εκατ. ευρώ) και στις δα̟άνες για συντάξεις λόγω της αύξησης του
αριθµού των συνταξιούχων.

•

Οι δα̟άνες για τόκους ε̟ί µεγαλύτερου κεφαλαίου οµολόγων, λόγω αυξηµένου
δανεισµού το 2009

4.

Πόσο γρήγορα ̟ροχωρούµε τις διαρθρωτικές αλλαγές ;

Άµεσα. Υγιής ανά̟τυξη χωρίς διαρθρωτικές αλλαγές δε γίνεται. Οι καθυστερήσεις θα
στοιχίσουν ̟ολύ µακρο̟ρόθεσµα, δηλώνοντας ̟αράλληλα ̟ως δεν υ̟άρχει η
α̟αιτούµενη

α̟οφασιστικότητα.

Τα

διαρθρωτικά

µέτρα

συµ̟ληρώνουν

τα

ανα̟τυξιακά, και αν τα τελευταία είναι ανε̟αρκή, θα υ̟άρξει κοινωνική αναταραχή
χωρίς τα οφέλη της ανά̟τυξης. Πρέ̟ει να βιαστούµε. Η ταχύτητα στις αντιδράσεις και
τις ε̟ιλογές µας θα καθορίσουν το α̟οτέλεσµα της ̟ροσ̟άθειας. ∆εν ̟ρέ̟ει σε καµία
̟ερί̟τωση να ξεχνάµε ̟ως ̟εριµένουµε ξένα κεφάλαια για να ̟ετύχουµε, και για να τα
̟ροσελκύσουµε ̟ρέ̟ει να ̟είσουµε για το α̟οτέλεσµα.
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∆ιαρθρωτικές παρεµβάσεις
Το Υπουργείο Οικονοµικών έχει την ευθύνη ή εµπλοκή σε µια σειρά
από άλλες διαρθρωτικές παρεµβάσεις που θα προωθηθούν στο
επόµενο διάστηµα:
•Αποκρατικοποιήσεις και αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας
µετά από έγκριση Υπουργικού Συµβουλίου
•Επιχειρησιακά σχέδια ∆ΕΚΟ
•Καταργήσεις και συγχωνεύσεις φορέων ΥΠΟΙΚ
•∆ιϋπουργικό πρόγραµµα για το άνοιγµα των κλειστών
επαγγελµάτων

35

Ο αγώνας µας σε διεθνές ε̟ί̟εδο .

∆ίνουµε µάχη, διότι ξέρουµε ότι ζούµε σε µια διαφορετική κατάσταση, σε διαφορετικές
συνθήκες, µιας ̟αγκόσµιας αγοράς ό̟ου ̟ρέ̟ει να µ̟ουν κανόνες, ̟ρέ̟ει να µ̟ουν
αρχές, ̟ρέ̟ει να µ̟ουν ρυθµίσεις, ώστε το διεθνές κεφάλαιο να συµβάλει ̟ραγµατικά
και ουσιαστικά, µέσα α̟ό κανόνες, στη στήριξη της ανά̟τυξης, στη δικαιοσύνη, στην
ισότητα, στην αντιµετώ̟ιση των µεγάλων ̟ροβληµάτων ̟ου έχει η ανθρω̟ότητα, α̟ό
τη φτώχεια, µέχρι την κλιµατική αλλαγή.
Οι ε̟ιλογές µας ήταν ανάµεσα στην κατάρρευση ή στη σωτηρία. Ανάµεσα στην
εκ̟όνηση

ενός

εξαιρετικά

φιλόδοξου

και

δύσκολου

τριετούς

̟ρογράµµατος

δηµοσιονοµικής ̟ροσαρµογής και διαρθρωτικών αλλαγών και στην ταυτόχρονη
χρηµατοδότηση µε το σηµαντικότερο ̟οσό ̟ου έχει διατεθεί ̟οτέ σε χώρα σε αντίστοιχες
καταστάσεις ή το να βρεθεί η χώρα µας στο α̟όλυτο αδιέξοδο. Εµείς, ε̟ιλέξαµε τη
σωτηρία της χώρας. Πήραµε δύσκολες α̟οφάσεις, αλλά αναγκαίες για την ̟ατρίδα.

•

Πως θα είναι αυτός ο µηχανισµός ;

Τα κράτη-µέλη θα ̟ροσφέρουν διµερώς δανεισµό ̟ου κεντρικά θα συγκεντρώνει και θα
συντονίζει η Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή σε συνεργασία µε την Ευρω̟αϊκή Κεντρική Τρά̟εζα.
Στο ̟λαίσιο αυτό εντάχθηκε συµ̟ληρωµατικά και χρηµατοδότηση α̟ό το ∆ΝΤ.
14
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Το ̟ρόγραµµα είναι ̟ροϊόν διαβουλεύσεων, ̟ου λαµβάνουν ως βάση το Πρόγραµµα
Σταθερότητας και Ανά̟τυξης της Ελλάδας, τις α̟οφάσεις του Συµβουλίου στο ̟λαίσιο
των άρθρων 126.9 και 121.4 και τις ̟ροτάσεις του ∆ΝΤ.
Με τα χρήµατα αυτά, η χώρα µας θα µ̟ορέσει να συνεχίσει το δανειακό της ̟ρόγραµµα
φέτος και τα ε̟όµενα χρόνια. Είναι όµως ̟ροφανές ότι τα χρήµατα αυτά δεν έρχονται
µόνα τους και αυτόµατα. Είναι α̟οτέλεσµα των σκληρών δια̟ραγµατεύσεων και της
σκληρής δουλειάς ̟ου έχουν ως µόνο στόχο τη διάσωση της χώρας.
Το ∆ΝΤ, είναι ανεξάρτητος οργανισµός και διατηρεί την αυτονοµία των α̟οφάσεων του,
όµως στην ̟ερί̟τωση της Ελλάδας έχει ήδη εκφραστεί για την ε̟άρκεια των
δηµοσιονοµικών µέτρων του Προγράµµατος Σταθερότητας και Ανά̟τυξης για το 2010.
Η

εξειδίκευση

και

υλο̟οίηση

ενός

µεγάλου

αριθµού

διαρθρωτικών

µέτρων

̟εριλαµβάνονται ήδη στο ΠΣΑ και στις α̟οφάσεις του Ευρω̟αϊκού Συµβουλίου.
Το ̟οσό ̟ου θα αντλήσει α̟ό τον µηχανισµό στήριξης η Ελλάδα, ανέρχεται στα 110 δις
ευρώ (α̟όφαση 02/05/2010) και α̟οτελεί τη µεγαλύτερη οικονοµική βοήθεια ̟ου έχει
δοθεί ̟οτέ σε χώρα. Ό̟ως ανακοινώθηκε, τα 80 δις ευρώ θα δοθούν α̟ό την Ε.Ε, ενώ τα
υ̟όλοι̟ά 30 δις α̟ό το ∆ΝΤ.
Το ∆Σ της ΕΚΤ, µετά τη συµφωνία, α̟οφάσισε να κάνει α̟οδεκτά όλα τα ελληνικά
κρατικά οµόλογα ως εχέγγυα για την ̟αροχή δανείων σε εµ̟ορικές τρά̟εζες,
ανεξάρτητα α̟’ την ̟ιστολη̟τική αξιολόγηση.

•

Τι ̟εριλαµβάνει το ̟ρόγραµµα οικονοµικής ̟ολιτικής για το µηχανισµό
στήριξης ;

Το ̟ρόγραµµα ̟εριλαµβάνει µέτρα δηµοσιονοµικής ̟ροσαρµογής και διαρθρωτικά
µέτρα για το κράτος και την οικονοµία. Προβλέ̟ει µεταξύ άλλων δηµοσιονοµική
̟ροσ̟άθεια 11 µονάδων του ΑΕΠ ή ̟ερί̟ου 30 δις ευρώ µέσα σε τρία χρόνια (έως το
2013) ε̟ι̟λέον αυτής ̟ου έχει ήδη ενταχθεί στο οικονοµικό ̟ρόγραµµα του 2010. το
µακροοικονοµικό σενάριο ̟ροβλέ̟ει ύφεση 4% το 2010 και ε̟ιστροφή σε θετικούς
ρυθµούς ανά̟τυξης α̟ό το 2011 και µετά. Ο κύριος στόχος του ̟ρογράµµατος είναι το
έλλειµµα να βρεθεί κάτω α̟ό το 3% του ΑΕΠ το 2014 και αυτό µ̟ορεί να γίνει µέσα α̟ό
τη σταδιακή ̟ροσαρµογή της οικονοµίας στις δυνατότητες της – αυτές ̟ου έχει σήµερα,
αυτές ̟ου χρόνια έχει αφήσει αναξιο̟οίητες και κυρίως αυτές ̟ου µ̟ορεί να
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δηµιουργήσει -. Τα µέτρα και οι ̟ολιτικές ̟ου εντάσσονται στο τριετές ̟ρόγραµµα
καλύ̟τουν τρεις βασικές ενότητες:
 ∆ηµοσιονοµική ̟ροσαρµογή µε άµεσα διορθωτικά µέτρα για τη βιώσιµη
εξυγίανση των δηµοσίων οικονοµικών, τη διαχείριση τους, την ενίσχυση
της διαφάνειας και της λογοδοσίας
 Ανταγωνιστικότητα και ανά̟τυξη µε άµεσα µέτρα για την α̟ελευθέρωση
των αγορών και τη συγκράτηση του κόστους και των τιµών και
διαρθρωτικά µέτρα για την ενίσχυση της ε̟ιχειρηµατικότητας, της
ανταγωνιστικότητας και της µεγέθυνσης της οικονοµίας
 Χρηµατο̟ιστωτικό σύστηµα για τη διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας του
τρα̟εζικού συστήµατος, της ρευστότητας και της κεφαλαιακής ε̟άρκειας
και µε την εγκαθίδρυση µηχανισµών ε̟ο̟τείας και ελέγχου του
χρηµατο̟ιστωτικού συστήµατος.

•

Τι θα ακολουθήσει ;

Η Ελλάδα, µε τη συµφωνία του Προγράµµατος Οικονοµικής Πολιτικής ολοκληρώνει τις
διαδικασίες ̟ου έ̟ρε̟ε να µεσολαβήσουν α̟ό την ηµέρα ̟ου ο Πρωθυ̟ουργός ζήτησε
την ενεργο̟οίηση του µηχανισµού στήριξης έως την έναρξη του ̟ρογράµµατος
χρηµατοδότησης. Η Κυβέρνηση είναι α̟οφασισµένη να λάβει όλες εκείνες τις α̟οφάσεις
̟ου θα διασφαλίσουν την έξοδο της χώρας µας α̟ό το φαύλο κύκλο της κρίσης, µε το
δικαιότερο δυνατό τρό̟ο.
Η ̟ερίοδος ̟ου έχουµε µ̟ροστά µας είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Έχουµε να φέρουµε εις
̟έρας έναν άθλο. Θα ̟εράσουµε δύσκολα χρόνια, αλλά θα τα καταφέρουµε κάνοντας
µια νέα αρχή σε όλα.
Με το ̟ρόγραµµα αυτό η χώρα µας θα µ̟ορέσει να εξασφαλίσει το µεγαλύτερο µέρος
των δανειακών κεφαλαίων ̟ου έχει ανάγκη, για τα ε̟όµενα τρία χρόνια. Η
χρηµατοδότηση είναι ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟ρογράµµατος οικονοµικής ̟ολιτικής, το
ο̟οίο θα ̟αρακολουθείται σε τριµηνιαία βάση, ενώ η ̟ρόοδος στην υλο̟οίηση των
̟ολιτικών και στην ε̟ίτευξη των στόχων θα α̟οτελεί το κριτήριο για την οµαλή
συνέχιση του ̟ρογράµµατος χρηµατοδότησης.
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•

Γιατί ήρθε τόσο αργά αυτή η α̟όφαση ;

∆εν ήρθε αργά αυτή η α̟όφαση. Η α̟όφαση ̟άρθηκε σήµερα σε συνέχεια της α̟όφασης
των ηγετών. Α̟ό τις 25 Μαρτίου έχει δηµιουργηθεί µία τεχνική ε̟ιτρο̟ή, η ο̟οία είχε
αναλάβει το έργο της διαµόρφωσης του τεχνικού ̟λαισίου του µηχανισµού στήριξης. Η
α̟όφαση αυτή είναι ιδιαίτερα σηµαντική τόσο για την Ελλάδα όσο και για την
Ευρωζώνη. Είναι α̟οτέλεσµα των ̟ροσ̟αθειών της Κυβέρνησης τους τελευταίους µήνες
και δείχνει την εµ̟ιστοσύνη ̟ου έχουν ̟λέον οι Ευρω̟αίοι εταίροι µας στην Ελλάδα.

•

Ποιος είναι ο ρόλος του ∆ΝΤ ;

Σύµφωνα µε την α̟όφαση των ηγετών της Ευρωζώνης, το ∆ΝΤ συµµετέχει
συµ̟ληρωµατικά στο µηχανισµό. Ο µηχανισµός είναι κατά κύριο λόγο Ευρω̟αϊκός.

•

Τι σηµαίνει ε̟ιτήρηση και κηδεµονία α̟ό την Ε.Ε. και το ∆ΝΤ και ̟ότε θα
τελειώσει;

Το λέγαµε και το 2004, όταν µε την α̟ογραφή η ̟ροηγούµενη κυβέρνηση µας έβαλε σε
ε̟ιτήρηση: «ξέρετε, µας βάλατε σε ε̟ιτήρηση, αυτό είναι ουσιαστικά σαν να ̟αίρνετε ένα
µέρος της εθνικής ανεξαρτησίας της χώρας». Εκεί µας οδήγησαν οι ίδιοι και σήµερα.
Την ίδια κατάσταση βιώνουµε και σήµερα. Και ̟άλι, λόγω των ελλειµµάτων µας, ήρθε η
Ευρω̟αϊκή Ένωση και έ̟ειτα και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και µας ε̟ιτηρούν. ∆εν
είναι α̟λώς ε̟ιτήρηση, είναι µία µορφή κηδεµονίας, για να το ̟ούµε ̟ολύ α̟λά και µε
ειλικρίνεια. ∆εν είναι καθόλου ευχάριστο.
Η κηδεµονία της Ευρω̟αϊκής Ένωσης και του ∆ΝΤ δεν θα φύγουν µε λόγια, ̟έτρες και
βία. Θα φύγουν όταν εµείς θα έχουµε βάλει τάξη στην οικονοµία µας, όταν εµείς θα
έχουµε ανορθώσει ξανά την κοινωνία µας. Γι’ αυτό το λόγο, ο αγώνας µας σήµερα είναι
αγώνας για να ανακτήσουµε ξανά την αυτονοµία µας, να ανακτήσουµε ξανά την
ελευθερία µας, να µ̟ορέσουµε να α̟ελευθερώσουµε και ̟άλι την Ελλάδα α̟ό την
ε̟ιτήρηση, στην ο̟οία µας έβαλαν οι δυνάµεις της συντήρησης. Και αυτό θα κάνουµε
ακολουθώντας το Πρόγραµµά αλλαγών ̟ου δηµιουργήσαµε. Και µ̟ορούµε να τα
καταφέρουµε. ∆ιότι εµείς, οι Έλληνες, ξέρουµε τις δυνάµεις µας. Ξέρουµε ότι έχουµε
τεράστιες δυνάµεις και, όταν θέλουµε, και µ̟ορούµε, και τα καταφέρνουµε.
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•

Πότε ̟ρέ̟ει να ̟ραγµατο̟οιηθεί η ̟ρώτη εκταµίευση α̟ό τον µηχανισµό
στήριξης ∆.Ν.Τ./Ε.Ε. ώστε να έχει θετικό αντίκτυ̟ο στις αγορές οµολόγων;

Η ̟ρώτη εκταµίευση του µηχανισµού στήριξης ∆.Ν.Τ. / ΕΕ ̟ρος την χώρα ̟ρέ̟ει να
γίνει ̟ριν τις 19 Μαίου ̟ου είναι η ηµεροµηνία χρηµατοδότησης των €8 δις σε
ονοµαστική αξία οµολογιών ̟ου λήγουν και ̟ρέ̟ει να ̟ληρωθούν. Η αγορά θα
εκλάµβανε θετικά τυχόν κάλυψη του ̟οσού αυτού α̟ό τον µηχανισµό στήριξης του
∆.Ν.Τ. & Ε.Ε. καθώς το γεγονός θα α̟οτελούσε ̟ροφύλαξη των οµολόγων της χώρας α̟ό
τις ασφυκτικές ̟ιέσεις.

•

Πότε είναι η σωστή στιγµή ε̟ανα̟ροσέγγισης των αγορών για ̟εραιτέρω
δανεισµό;

Αυτό εξαρτάται και α̟ό το ύψος του συνολικού ̟οσού ̟ου θα εκταµιευτεί α̟ό τον
µηχανισµό στήριξης και α̟ό το βάθος χρόνου ̟ου θα ̟ραγµατα̟οιηθούν αυτές οι
εκταµιεύσεις. Σε κάθε ̟ερί̟τωση όµως το κράτος δεν ̟ρέ̟ει να βγει κατ’ ευθείαν στις
αγορές οµολογιών αµέσως µετά την ̟ροσφυγή του στον µηχανισµό στήριξης και τις
̟ρώτες εκταµιεύσεις α̟ό αυτόν. Τα ελληνικά οµόλογα διατρέχουν αυτή την στιγµή
̟ιστωτικό κίνδυνο καθώς η αγορά δεν έχει το α̟αιτούµενο βάθος και την αναγκαία
ρευστότητα µε το αγοραστικό ενδιαφέρον να έχει εκλείψει. Η άµεση ̟ροσφυγή και ̟άλι
στις αγορές για δανεισµό σε µία στιγµή ̟ολύ χαµηλού αγοραστικού ενδιαφέροντος θα
είχε ως α̟οτέλεσµα την εκτόξευση του κόστους δανεισµού.

Ε̟ίσης, το αρνητικό

αντίκτυ̟ο στις αγορές α̟ό µια ̟ιθανή αδυναµία κάλυψης του ζητούµενου ̟οσού θα
είναι ̟ολύ µεγαλύτερο α̟ό το ό̟οιο θετικό αντίκτυ̟ο της ̟ραγµατο̟οίησης δανεισµού.
Τέτοιες ̟ρακτικές τροφοδοτούν φαύλους κύκλους (̟.χ. διόγκωση του χρέους). Πρέ̟ει
̟ρώτα και µε κάθε τρό̟ο να ε̟ιτευχθεί η εκτόνωση της ̟ίεσης ̟ου υφίστανται αυτή την
στιγµή σχεδόν όλες οι σειρές των ελληνικών οµολόγων στην δευτερογενή αγορά.

•

Ποια είναι η κατάσταση στην αγορά ελληνικών οµολόγων αυτή την στιγµή;
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Όχι καλή. Οι ̟ερισσότερες σειρές οµολογιών δεν έχουν συνεχή αγορά (δηλ. δεν
εισάγονται στο σύστηµα τιµές αγοράς και ̟ώλησης) α̟ό τους ειδικούς δια̟ραγµατευτές
υ̟ό τον φόβο ̟ραγµατο̟οίησης ζηµιών για ίδιο λογαριασµό τους. Λόγω έλλειψης
αγοραστικού ενδιαφέροντος η αγορά δεν έχει καθόλου βάθος και χαρακτηρίζεται
ιδιαιτέρως α̟ό ̟ιστωτικό κίνδυνο. Οι σειρές µε µεγάλες χρονικές διάρκειες µέχρι τη λήξη
έχουν υ̟οστεί και τις µεγαλύτερες ̟ιέσεις στην τιµή τους. Κάθε µέρα διαµορφώνονται
νέα υψηλά σε όλο το φάσµα της καµ̟ύλης α̟όδοσης καταγράφοντας α̟ανωτά αρνητικά
ρεκόρ δωδεκαετίας. Οι εντολές ̟ου εισάγονται στο σύστηµα είναι µικρές µε α̟οτέλεσµα
τον τελευταίο καιρό να ̟αρουσιάζεται κατακόρυφη ̟τώση στην συναλλακτική
δραστηριότητα. Είναι χαρακτηριστικό ̟ως την εβδοµάδα ο τζίρος στην Ηλεκτρονική
∆ευτερογενή Αγορά Τίτλων (Η∆ΑΤ) διαµορφώθηκε στα €1.7 δις ευρώ µε τις ̟ωλήσεις να
είναι €1,4 δις και τις αγορές µόλις €280 εκατ. (̟ηγή: Οικονοµική Καθηµερινή 25-04-2010).
Αυτά τα νούµερα αντιστοιχούσαν στον τζίρο µιας ηµέρας του Φεβρουαρίου ή ακόµη
χειρότερα στον µισό τζίρο µίας ηµέρας το 2008 στην Η∆ΑΤ.

•

Πως µ̟ορεί να ε̟ιτευχθεί η εκτόνωση της ̟ίεσης;

Η α̟οσαφήνιση του µηχανισµού στήριξης το συντοµότερο δυνατόν κινείται ̟ρος την
σωστή κατεύθυνση για την εκτόνωση της κρίσης στην αγορά οµολόγων. Η ανάκτηση της
εµ̟ιστοσύνης των ε̟ενδυτών σε ελληνικά οµόλογα είναι το ζητούµενο στην ̟αρούσα
φάση του ̟ροβλήµατος. Πρέ̟ει να γίνουν γνωστά το χρηµατικό ύψος της συνολικής
βοήθειας, η χρονική διάρθρωση των εκταµιεύσεων και το ακριβές κόστος αυτών. Ε̟ίσης,
µία συνε̟ής ̟ροώθηση ενός ̟ρογράµµατος διαρθρωτικών αλλαγών στα ̟λαίσια του
µηχανισµού και ό̟ως αυτό θα διαµορφωνόταν µετά α̟ό δια̟ραγµατεύσεις µε το ∆.Ν.Τ.,
την Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή και την Ευρω̟αϊκή Κεντρική Τρά̟εζα, η ολοκλήρωση του
ο̟οίου θα α̟οτελούσε συµβατική υ̟οχρέωση της Ελλάδος, θα έδινε µία ε̟ι̟λέον
ανακούφιση στην αγορά. Οι αγορές βλέ̟ουν θετικά ο̟οιαδή̟οτε ̟ροσ̟άθεια συµβάλλει
στην αύξηση της ορατότητας ως ̟ρος την ̟ιθανή κατάληξη της ελληνικής
δηµοσιονοµικής κρίσης.
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•

Ποια η οικονοµοτεχνική εξήγηση ̟ίσω α̟ό τις α̟ανωτές υ̟οβαθµίσεις της
̟ιστολη̟τικής ικανότητας της χώρας α̟ό τους διεθνείς οίκους Moody’s και
Standard and Poor’s;

Ένας α̟ό τους ̟ιο σηµαντικούς δείκτες τον ο̟οίο αναλύουν οι οίκοι στα ̟λαίσια της
αξιολόγησης της ̟ιστολη̟τικής ικανότητας ενός κράτους είναι ο ∆είκτης Κάλυψης
∆ανειακών Αναγκών (Debt Service Cover Ratio). O συγκεκριµένος δείκτης του ελληνικού
κράτους ε̟ιδεινώθηκε ραγδαία το τελευταίο διάστηµα µε την κατακόρυφη αύξηση του
κόστους άντλησης δανεικών α̟ό τις κεφαλαιαγορές και την αναθεώρηση ̟ρος τα ̟άνω
του δηµιοσιονοµικού ελλείµµατος (κληροδότηµα της ̟ροηγούµενης κυβέρνησης ̟ου
̟λέον υ̟ολογίζεται σε 13.6% -13.7% για το 2009). Η ε̟ιτυχής δηµιουργία του
µηχανισµού στήριξης ∆ΝΤ/Ε.Ε. µε ̟ρωτοβουλία της ̟αρούσας κυβέρνησης και η
̟ροσφυγή µας σε αυτόν θα έχει ως α̟οτέλεσµα την ε̟ίτευξη ενός µεσοσταθµικού
ε̟ιτοκίου ̟ερί̟ου στο 4% ̟ου σίγουρα θα συµβάλλει στην βραχυ̟ρόθεσµη βελτίωση του
συγκεκριµένου δείκτη και σε δηµιουργία αρχικών συνθηκών αντιστροφής του κλίµατος.
Η ε̟ικαιρο̟οίηση του Προγράµµατος Σταθερότητας και Ανά̟τυξης σε συγκεκριµένα
χρονικά διαστήµατα στο µέλλον ανάλογα µε τις θετικές ταµειακές ε̟ι̟τώσεις α̟ό την
εφαρµογή του θα α̟οτελούσε ε̟ίσης ακόµη ένα βήµα ̟ρος την σωστή κατεύθυνση για
την αντιστροφή του κλίµατος.

•

Υ̟άρχουν ενδείξεις για α̟οκόµιση βραχυ̟ρόθεσµου κέρδους µέσω ̟ίεσης των
τιµών των ελληνικών οµολόγων;

Η σύγχρονη µικροδοµή των κεφαλαιαγορών και η ̟ληθώρα ̟ροϊόντων ̟ρος
δια̟ραγµάτευση σε οργανωµλενες αγορές καθιστά σχεδόν ανα̟όφευκτη την ύ̟αρξη
βραχυ̟ρόθεσµης κεροδσκο̟ίας. Ωστόσο στην ̟ροκειµένη ̟ερί̟τωση θα ̟ρέ̟ει να
ε̟ανεξεταστούν όλες οι συναλλακτικές ̟ρακτικές κερδοσκο̟ίας στην δευτερογενή αγορά
οµολόγων α̟ό τις ε̟ο̟τικές αρχές και α̟ό ειδικούς στην οργάνωση και µικροδοµή της
Η∆ΑΤ (Ηλεκτρονική ∆ευτερογενής Αγορά Τίτλων) και του χρηµατιστηρίου ̟αραγώγων.
Έλεγχος των ̟ρακτικών ανοικτών ̟ωλήσεων (short selling) και ειδικής δια̟ραγµάτευσης
των ελληνικών οµολόγων. Ε̟ίσης, ένα α̟ό τα α̟αιτούµενα είναι η µεγαλύτερη
διαφάνεια στην τιµολόγηση των ασφάλιστρων κινδύνων α̟ό τις τρά̟εζες (Credit
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Default Swaps – CDS). Τα CDS δεν α̟οτελούν αντικείµενο δια̟ραγµάτευσης σε
οργανωµένες δευτερογενείς αγορές αλλά η τιµολόγηση τους γίνεται στη βάση διµερών
συµβάσεων µεταξύ τρα̟εζών και εµδιαφερόµενων ̟ελατών ̟ροσδίδοντας έτσι µία
σχετική αδιαφάνεια ως ̟ρος την διαµόρφωση της τιµής τους.

•

Πρέ̟ει να αλλάξει ο ρόλος του κράτους;

Να ̟εριοριστεί ο ρόλος του κράτους α̟ό αυτόν του κράτους-διαχειριστή σε αυτό του
κράτους- ελεγκτή µε την εντατικο̟οίηση της α̟οκρατικο̟οίησης των µη στρατηγικού
συµφέροντος ̟άγιων ̟εριουσιακών στοιχείων και στροφή ̟ρος την θεσµική ενδυνάµωση
των µηχανισµών ελέγχου ως ̟ρος την φοροδιαφυγή και την εισφοροδιαφυγή. Ε̟ίσης η
αξιο̟οίηση της µεγάλης ακίνητης ̟εριουσίας του δηµοσίου µε την ̟ρακτική εφαρµογή
σύγχρονων ̟ρακτικών άντλησης κεφαλαίων ό̟ως είναι η µέθοδος “sale and lease back”
α̟οτελεί µία ακόµη ̟ροσ̟άθεια αριστο̟οίησης του δηµόσιου τοµέα και εξασφάλισης
ε̟ι̟λέον εσόδων στα ̟λαίσια της δηµοσιονοµικής ̟ροσαρµογής.

•

Ποιες ̟ολιτικές ̟ροκρίνονται σε ̟εριόδους δηµοσιονοµικής κρίσης;

Οι ̟ολιτικές εκείνες ̟ου διατηρούν το ε̟ιτοκιακό ̟εριβάλλον σε χαµηλά ε̟ί̟εδα ώστε
να υ̟οβοηθηθεί η ̟ραγµατική κατανάλωση, η διατήρηση της ο̟οίας σε ικανο̟οιητικούς
ρυθµούς θα λειτουργήσει ως αντιστάθµιση στην ε̟ικείµενη µείωση της ζήτησης ̟ου θα
ε̟ιφέρουν τα έκτακτα µέτρα ̟ου έχουν ληφθεί. Ε̟ι̟λέον, τόνωση της αγοράς µε µέτρα
ρευστότητας και ανα̟τυξιακά ̟ρογράµµατα, και ε̟ίσ̟ευση αυτών, για τις µικροµεσαίες
ε̟ιχειρήσεις (ΤΕΜΠΜΕ, ΕΣΠΑ, κ.α.) καθώς ε̟ίσης και διεύρυνση του τοµέα δράσης των.

•

Κινδυνεύουν οι καταθέσεις ;
•

Σε καµιά ̟ερί̟τωση δεν κινδυνεύουν οι καταθέσεις. Το χρηµατο̟ιστωτικό σύστηµα
λειτουργεί µε κανόνες ε̟ο̟τείας και διαφάνειας τόσο α̟ό την Τρά̟εζα της Ελλάδος όσο
και την Ε̟ιτρο̟ή Κεφαλαιαγοράς. Το φθινό̟ωρο του 2008 οι τρά̟εζες ̟αγκοσµίως
αντιµετώ̟ισαν κρίση ρευστότητας η ο̟οία αντιµετω̟ίστηκε µε το ̟ακέτο των 28 δις,
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αλλά και τη χρηµατοδότηση οµολόγων µέσω της ΕΚΤ. Εξ άλλου µε νοµοθετική ρύθµιση,
οι καταθέσεις στις ελληνικές τρά̟εζες είναι εγγυηµένες (100.000 ανά ̟ιστωτικό ίδρυµα).

•

Υ̟άρχει ̟ιθανότητα δέσµευσης των καταθετικών λογαριασµών;
•

Είναι αδύνατον και χωρίς ̟ροηγούµενο στην ̟αγκόσµια οικονοµική ιστορία. Οι
τρα̟εζικοί λογαριασµοί φυσικών και νοµικών ̟ροσώ̟ων είναι συνδεδεµένοι µε δεκάδες
οικονοµικές υ̟οχρεώσεις των κατόχων. Πάγιες εντολές ̟ληρωµών δανείων – καρτών –
οργανισµών ασφάλισης – φόρων οργανισµών κοινής ωφέλειας κλ̟ κλ̟. Είναι δυνατόν
να µ̟λοκαριστούν αυτές οι χρεώσεις; Να νεκρωθεί η οικονοµική δραστηριότητα;

•

Έξοδος της Ελλάδας α̟ό το ευρώ της χώρας και ε̟ιστροφή στη δραχµή;

∆εν υ̟άρχει ̟ιθανότητα εξόδου της Ελλάδας α̟ό την Ευρωζώνη, γιατί δεν ̟ροβλέ̟εται
στις συνθήκες ένα τέτοιο ενδεχόµενο.
Αυτό ̟ου α̟αιτείται είναι η α̟οτελεσµατική υλο̟οίηση των ̟ρογραµµάτων α̟ό τη
χώρα µας για την εξυγίανση της Ελληνικής οικονοµίας.
Η ε̟ιστροφή στη δραχµή λοι̟όν µε ότι µ̟ορεί να συνοδεύεται (υ̟οτιµήσεις κλ̟.) δεν
είναι δυνατή και α̟οτελεί καταστροφική ̟ρόταση ̟ου µόνο στόχο έχει την τροφοδότηση
̟ανικού α̟ό τον ο̟οίο ̟ραγµατικά κινδυνεύει η χώρα, οι τρά̟εζες και οι ̟ολίτες.

•

Ποια είναι η ̟ραγµατική διάσταση των κινδύνων ή των ε̟ώδυνων µέτρων ;

Τα ε̟ώδυνα µέτρα, ̟ου ̟αράλληλα είναι αναγκαία, θα έχουν δυσµενείς συνέ̟ειες στο
βιοτικό ε̟ί̟εδο των ̟ολιτών, οδηγώντας σε εκφράσεις δυσαρέσκειας, αλλά και
κοινωνικής αναταραχής. Η Κυβέρνηση οφείλει – και θα το κάνει ̟ράξη – να διασφαλίσει
τη συνοχή του κοινωνικού ιστού, διασφαλίζοντας ̟αράλληλα ̟ως οι θυσίες του
ελληνικού λαού θα έχουν µόνο ένα α̟οτέλεσµα: την έξοδο α̟ό την κρίση.
Τα µέτρα δεν µ̟ορεί και δεν ̟ρέ̟ει να είναι µονοµερή. Η συρρίκνωση του βιοτικού
ε̟ι̟έδου και η ανασφάλεια οδηγούν σε µείωση της κατανάλωσης, της ε̟ιχειρηµατικής
δραστηριότητας και της α̟ασχόλησης, εντείνοντας το ̟ρόβληµα ώστε ανα̟όφευκτα να
οδηγεί σε σ̟είρα ύφεσης, α̟ό την ο̟οία είναι ̟ολύ δύσκολη η έξοδος. Παράλληλα,
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όντας σε ύφεση, το δηµόσιο χρέος (ακόµα και µε µηδενικό ε̟ιτόκιο δανεισµού) θα
εκφράζεται συνεχώς σε µεγαλύτερο ̟οσοστό ε̟ί του ΑΕΠ, καθιστώντας ̟ιο δύσκολη την
α̟ο̟ληρωµή. Ακόµα και αν το έλλειµµα µειώνεται, µια οικονοµία σε ύφεση δεν θα
µ̟ορεί να ̟ληρώσει ̟αρά τους τόκους των δανείων.
Βεβαίως το ̟αρα̟άνω είναι ένα σενάριο, και είναι ακριβώς το σενάριο ̟ου δεν θα
ε̟αληθευθεί στην ̟ερί̟τωση της Ελλάδας. Η Κυβέρνηση, µε τα µέτρα ̟ου ̟ήρε, αλλά
και µε όσα ακόµα θα ̟άρει, εγγυάται α̟όλυτα την ε̟αναφορά της οικονοµίας σε
ανοδική τροχιά. Η σ̟είρα ύφεσης θα ανακο̟εί µε τα ανα̟τυξιακά µέτρα, και την
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας. Έχουµε α̟όλυτη εµ̟ιστοσύνη στις
δυνάµεις µας, αλλά και στον ελληνικό λαό. Η κακή εικόνα της οικονοµίας ̟ου
̟αραλάβαµε α̟οτελεί µόνο ̟ρόκληση για µας και η έκβαση µόνο ε̟ιτυχηµένη µ̟ορεί
να είναι. Ήδη τα ̟ρώτα α̟οτελέσµατα της ̟ολιτικής µας φαίνονται, ενώ θα ενταθούν κι
άλλο οι ̟ροσ̟άθειες το ε̟όµενο διάστηµα. Οι καιροί ε̟ιτάσσουν γρήγορα βήµατα –
µάλλον άλµατα – και δεν ̟ρέ̟ει να υ̟άρξει λε̟τό καθυστέρησης.

•

Οφείλαµε ή όχι να ̟άρουµε µέτρα , να κάνουµε διαρθρωτικές αλλαγές
ανεξαρτήτως της κρίσης δανεισµού ̟ου έχει ή χώρα ;

Η ελληνική οικονοµία χαρακτηρίζεται εδώ και ̟ολλά χρόνια α̟ό ελλείµµατα, υψηλό
δηµόσιο χρέος, χαµηλή ανταγωνιστικότητα, ενώ την τελευταία ̟ενταετία υ̟ήρξε
̟αντελής α̟ουσία ανα̟τυξιακής ̟ολιτικής. Οι διαρθρωτικές αλλαγές είναι α̟αραίτητες
και α̟οτελούσαν και ̟ροεκλογική δέσµευση του ΠΑΣΟΚ. Τώρα είναι η κατάλληλη
χρονική στιγµή, έχουν ωριµάσει οι συνθήκες, αλλά και οι ̟ολίτες, για να δεχτούν τοµές
στην κοινωνία και την οικονοµία, έχοντας δια̟ιστώσει ̟ως η κατάσταση ̟ου υ̟ήρχε στο
̟αρελθόν δεν µ̟ορεί να συνεχιστεί. Αν θέλουµε µια βιώσιµη κοινωνία, ̟ρέ̟ει να
µάθουµε να είµαστε ανταγωνιστικοί και να υ̟ηρετούµε υψηλές ηθικές αξίες. Η
διαφάνεια, αξιοκρατία, α̟οτελεσµατικότητα, σύνεση στη διαχείριση, λογοδοσία, είναι,
µεταξύ άλλων, ̟λέον, λαϊκή α̟αίτηση. Ο κόσµος θα στηρίξει τα µέτρα, όσο ε̟ώδυνα και
αν είναι, εφ’ όσον ικανο̟οιείται το αίσθηµα δικαιοσύνης, αλλά και εφ’ όσον βλέ̟ει α̟τά
α̟οτελέσµατα. Το µήνυµα είναι ε̟ιτάχυνση των κινήσεων. Πρώτοι εµείς δίνουµε το
̟αράδειγµα. Ο ορίζοντας µας ̟ρέ̟ει να είναι µακροχρόνιος και η ̟ροσ̟άθεια
συλλογική και αµείωτη. Είναι ένα στοίχηµα ̟ου αξίζει να κερδηθεί.
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