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ΤΙΤΛΟΣ:
«Η Γεξκαλία έρεη θεξδίζεη πάλσ απφ 1,2 δηζ. επξψ ζε ηφθνπο απφ ηελ
Ειιάδα»
Πξαγκαηηθφο «ρείκαξξνο» θαη εμαίξεηνο γλψζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ, ν
Γεκήηξεο Κακκέλνο απνδνκεί πιήξσο ηελ εηθφλα ηεο δήζελ αδηθίαο πνπ
πθίζηαληαη νη επξσπαίνη δαλείδνληαο ηελ Διιάδα. Δμεγεί φηη ην κεγαιχηεξν
κέξνο ησλ δαλείσλ είλαη «αέξαο» θαη απνθαιχπηεη θαπηέο ιεπηνκέξεηεο γηα ηηο
δαλεηαθέο ζπκβάζεηο. Δπίζεο, εζηηάδεη ην πξαγκαηηθφ πξφβιεκα ηεο
Δπξσδψλεο, ζε Ιηαιία θαη Ιζπαλία θαη πξναλαγγέιιεη «επίζεζε» λνκηκφηεηαο
ζηα media.
Κχξηε Κακκέλε, ηη ςεθίζαηε ζην δεκνςήθηζκα;
Όρη ςήθηζα. Ήκνπλ θαη βαζηθφο εηζεγεηήο γηα ην «Όρη».
Είραηε επηκείλεη φκσο λα απνζπξζεί…
Σν δεκνςήθηζκα ήηαλ γηα εκέλα θάηη πνπ δελ ρξεηαδφηαλ, ηε ρξνληθή ζηηγκή
πνπ ήξζε, άζρεηα αλ γηα πνιηηηθνχο ιφγνπο κπνξεί λα ην εθκεηαιιεπηεί ε
Διιάδα. Παξφια απηά ςήθηζα «Όρη» θαη παξφηξπλα φινπο λα ην θάλνπλ,
εθφζνλ δελ αθπξψζεθε.
Καηέιεμε ζε ζξίακβν, πάλησο γηα ηελ θπβέξλεζε. Μπνξεί ην ερεξφ «Όρη»
ηεο Κπξηαθήο λα ζπκβάιιεη ζηελ θαηεχζπλζε ζπκθσλίαο σο ηελ
Κπξηαθή;
Σφζν ε ΔΚΣ φζν θαη ην Eurogroup ζα δψζνπλ ιχζε ζηελ Διιάδα, πηζηεχσ.
Δκείο θαηαζέηνπκε πξφηαζε ζηνλ Δπξσπατθφ Μεραληζκφ ηήξημεο (ESM),
φπνπ έρεη γίλεη κεγάιε πξνεξγαζία, γηα έλα κεζνπξφζεζκν πξφγξακκα
ρξεκαηνδφηεζεο ησλ αλαγθψλ καο, ην νπνίν ζα ζπλνδεχεηαη βέβαηα θαη απφ
κέηξα κεηαξξχζκηζεο θαη δεκνζηνλνκηθήο ζχγθιηζεο γηα ηελ ειιεληθή
νηθνλνκία.
Είλαη δπλαηή κία βηψζηκε αλαδηάξζξσζε ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο ζην
πιαίζην ηεο ζπκθσλίαο;
Δίλαη, λαη θαη επηβάιιεηαη. Αιιηψο δελ ππάξρεη νηθνλνκηθφ θαη δεκνζηνλνκηθφ
πεξηζψξην, ψζηε λα κείλνπλ ρξήκαηα ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία γηα ηελ
αλάπηπμε. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα φηη ε εμππεξέηεζε ησλ ηφθσλ ησλ
δαλείσλ ηεο ρψξαο, θάζε ρξφλν, θηάλεη ζε χςνο 5,9 δηζ. επξψ, θάηη πνπ
εξρφηαλ ζε εμηζνξξφπεζε κε ην πιεφλαζκα ηνπ 3,5% ηεο θπβέξλεζεο ακαξά.
Μία ε άιιε, δειαδή. Δθφζνλ, ε Δ.Δ. ζπκθψλεζε πιένλ γηα 1% δεκνζηνλνκηθφ

πιεφλαζκα, κεηψλνληαη ήδε νη ηφθνη πνπ ζα πιεξψλνπκε. Σα φζα γιηηψλνπκε
απφ ηνπο ηφθνπο, καδί κε ηα παθέηα γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ αλαδηάξζξσζε
ρξένπο, ζα επηηξέςνπλ ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία λα αλαπηπρζεί. Γηαθνξεηηθά
δε ζα βγνχκε πνηέ ζηηο αγνξέο. ηφρνο καο είλαη, φζν απίζαλν θη αλ θαίλεηαη
ζήκεξα, λα βγνχκε ζε έλα ρξφλν ζηηο αγνξέο. Καη γηα λα γίλεη απηφ, πξέπεη λα
έρνπκε βηψζηκν ρξένο θαη ηζνζθειηζκέλν πξνυπνινγηζκφ. Έηζη, ζα
κπνξέζνπκε λα αληιήζνπκε θεθάιαηα απφ ηηο αγνξέο κε έλα θαιφ επηηφθην, κε
θαιφ θφζηνο. ήκεξα έλα θαιφ θφζηνο γηα ηελ Διιάδα ζα ήηαλ θάησ απφ ην
5%.
Σε έλα πξφζθαην άξζξν ζαο επηζεκαίλεηε φηη ε Ειιάδα δελ είλαη ην
πξαγκαηηθφ πξφβιεκα γηα ηελ επξσδψλε, αιιά αληίζεηα είλαη ε Ιηαιία θαη
ε Ιζπαλία. Γηαηί απηφ;
Οη επελδχζεηο ζε θξαηηθά νκφινγα είλαη αζθαιείο, γηαηί έλα θξάηνο δελ
θιείλεη πνηέ, ελ αληηζέζεη κε κία εηαηξία, ιφγνπ ράξε. Σα θξαηηθά νκφινγα ηα
αγνξάδνπλ φινη, γηαηί πάλσ ζε απηά επελδχνπλ ηα παξάγσγα, ηα ηνμηθά
παξάγσγα πνπ έρνπκε αθνχζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα. Έρεη ελδηαθέξνλ ην φηη ηα
2 ηξηζ. επξψ ρξένο ηεο Ιηαιίαο θαη ην 1 ηξηζ. επξψ ηεο Ιζπαλίαο, ηα νπνία είλαη
ζε αγνξέο θαη φρη ζε Δπξσπαίνπο θνξνινγνχκελνπο -φπσο ηεο Διιάδαο
δπζηπρψο- απηή ηε ζηηγκή ζεσξνχληαη πγηή ρξέε. Έηζη, επάλσ ζε απηά έρνπλ
επελδπζεί ηξηζεθαηνκκχξηα παξάγσγα. Απηφ ζεκαίλεη φηη, εάλ ηπρφλ πάςεη λα
ππάξρεη εκπηζηνζχλε ζην νκφινγν ηεο Ιζπαλίαο, ηεο Ιηαιίαο, ηεο Γαιιίαο ή
ηεο Πνξηνγαιίαο, αλ κπεη ζην ηξαπέδη πηζαλή αλαδηάξζξσζε ηνπ ρξένπο ηνπο,
ακέζσο, φ,ηη έρεη επελδπζεί πάλσ ζηα νκφινγά ηνπο, ζα θαηαξξεχζεη. Σν χςνο
ησλ παξαγψγσλ παγθφζκηα είλαη 700 ηξηζ. επξψ, δέθα θνξέο, δειαδή, ην
παγθφζκην ΑΔΠ.
Τπάξρεη κία ηεξάζηηα θνχζθα, πνπ ζηεξίδεηαη πάλσ ζηα νκφινγα ησλ θξαηψλ.
Γελ πξέπεη ε Δπξψπε λα απνζηαζεξνπνηήζεη ηα θξαηηθά νκφινγα, δηφηη ζα
θαηαξξεχζεη ην ζχλνιν ησλ παξαγψγσλ πνπ έρνπλ επελδπζεί ζ’ απηά. Δίλαη
ελδεηθηηθφ φηη, ε γεξκαληθή Deutsche Bank ζηνλ ηζνινγηζκφ ηεο έρεη 55,4
ηξηζ. επξψ παξάγσγα, ηελ ψξα πνπ ην ΑΔΠ ηεο Γεξκαλίαο είλαη 2,7 ηξηζ.
επξψ. Σα ηνμηθά παξάγσγα ηεο Deutsche Bank είλαη 17 θνξέο ην ΑΔΠ ηεο
ρψξαο δειαδή.
Αλαθέξαηε φηη ην ειιεληθφ ρξένο βαξαίλεη ηνπο Επξσπαίνπο
θνξνινγνχκελνπο, ελψ ζε πξφζθαηεο ηειενπηηθέο δειψζεηο ζαο
ππνζηεξίμαηε φηη ηα πνζά ησλ δαλείσλ πξνο ηελ Ειιάδα δελ είλαη
εγγεγξακκέλα ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ, θαζψο
ζπληζηνχλ εγγπήζεηο…
Σα δάλεηα πξνο ηελ Διιάδα ηνπ 2010 κεηαθέξζεθαλ ζε επξσπατθέο ηξάπεδεο,
ακνηβαία θεθάιαηα, επελδπηηθνχο νξγαληζκνχο θαη ζπληαμηνδνηηθά ηακεία ηεο
Δπξψπεο, ζε αμία φκσο θαη φρη ζε ρξήκα. Απφ ηα 250 δηζ. επξψ ησλ
ζπλνιηθψλ δαλείσλ, ηα 200 δηζ. επξψ πήγαλ ζε απνπιεξσκέο ηξαπεδψλ θαη
αλαδηάξζξσζε ρξένπο απφ ην PSI. Απηφ ζεκαίλεη φηη πήξακε ην ρξένο απφ ηηο
ηξάπεδεο θαη ηα ηδησηηθά funds θαη ζπληαμηνδνηηθά ηακεία θαη ην κεηαθέξακε
ζηνπο Δπξσπαίνπο θνξνινγνχκελνπο.

Να ην ζπλδέζνπκε ηψξα κε ηελ εξψηεζε. Γαλεηζηήθακε κε ηξηψλ εηδψλ
δάλεηα. Έλα είλαη ην δηαθξαηηθφ, 52,9 δηζ. επξψ, κε ηδησηηθέο ζπκθσλίεο
κεηαμχ ησλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ. Απηφ ην δάλεην έρεη έξζεη ζηελ Διιάδα κέζσ
θξαηηθψλ εγγπήζεσλ. Γελ έρνπλ, δειαδή, εθηακηεπζεί επξψ απφ άιιεο ρψξεο.
Μπνξεί λα λνκίδνπλ νη Γεξκαλνί φηη καο έρνπλ δαλείζεη δηζ. επξψ. Γελ είλαη
φκσο έηζη. Μαο έρνπλ δαλείζεη θξαηηθέο εγγπήζεηο ηεο Γεξκαλίαο κε κεδεληθφ
θφζηνο θαη κε παξάλνκν ηφθν. Γελ έπξεπε λα ρξεψζνπλ ηφθν νη Δπξσπαίνη,
απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ δαλείδνπλ ρξήκα.
Σν δεχηεξν δάλεην ησλ 142 δηζ. επξψ ην νπνίν θαηέιεμε λα είλαη 131 δηζ.
επξψ πεξίπνπ, κε ηελ επηζηξνθή ησλ ρξεκάησλ ηνπ ΣΥ, ήξζε κέζσ ηνπ
EFSF. Ο EFSF είλαη έλαο κεραληζκφο κε έδξα ην Λνπμεκβνχξγν, κε αζπιία
θαη ρσξίο άδεηα ηξαπεδηθνχ νξγαληζκνχ. Απηφο ν κεραληζκφο καο δάλεηζε
νκφινγα, φρη ξεπζηφ. Μφιηο 10 δηζ. επξψ πήξακε ζε ξεπζηφ. Μέζα ζηα
νκφινγα ήηαλ θαη ηα 50 δηζ. επξψ ηεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο ησλ ειιεληθψλ
ηξαπεδψλ.
Σα νκφινγα απηά είραλ αμία, κηαο θαη ν EFSF έρεη θαιφ rating (αμηνιφγεζε
ΑΑΑ), αιιά θαη έλα παξάδνμν: φπσο θάζε νκφινγν, έρνπλ θη απηά έλα ηφθν,
αο πνχκε 1,8%. Απηφο, δειαδή, πνπ θαηέρεη ην νκφινγν, ελ πξνθεηκέλσ ε
Διιάδα, θαηλνκεληθά θεξδίδεη 1,8% ηνλ ρξφλν. πγρξφλσο φκσο, ν EFSF καο
ρξεψλεη λέν ηφθν επί ηνπ νκνιφγνπ, ην νπνίν είλαη εληειψο παξάλνκν! Απφ ηε
κία δειαδή ζνπ δίλσ έλα νκφινγν γηα λα θεξδίζεηο, απφ ηελ άιιε, επεηδή ζην
δαλείδσ, ζνπ επηβάιισ ηφθν δαλείνπ! Όια απηά, καδί κε ηα έμνδα εθηακίεπζεο
ησλ δαλείσλ, έμνδα «θαθέινπ» γηα λα ην θαηαιάβνπκε, ηα νπνία έρνπλ
μεπεξάζεη ην κηζφ δηζ. επξψ, ππάξρνπλ ζε κηα ζηνίβα δαλεηαθψλ ζπκβάζεσλ,
πνπ είλαη γεκάηεο παξαλνκίεο.
Πάκε ζην ηξίην κέξνο ηνπ δαλείνπ, ζηα 33 δηζ. επξψ ηνπ ΓΝΣ. Σν ΓΝΣ καο
δαλείδεη κε δχν είδε ζπκβάζεσλ, πνπ δελ ππάξρνπλ πνπζελά. Με ην ΓΝΣ δελ
ππάξρεη ζχκβαζε ππνγεγξακκέλε. Τπάξρεη κφλν έλα fact sheet, πνπ
πεξηγξάθεη γεληθά πψο δαλείδεη ην ΓΝΣ, φρη πψο ζπλάθζεθε ην δάλεην κε ηελ
Διιάδα. Ρσηήζηε ηνπο πξψελ ππνπξγνχο Οηθνλνκηθψλ ή ηνλ νπνηνλδήπνηε
νηθνλνκνιφγν λα ζαο θέξεη απνδείμεηο γηα ην επηηφθην κε ην νπνίν καο δαλείδεη
ην ΓΝΣ. Γελ ην γλσξίδεη θαλείο. Ξέξνπκε πφζα απφ ηα 33 δηζ. επξψ κέλεη λα
πιεξψζνπκε, αιιά ζε θακία πεξίπησζε ηνλ πξνζηηζέκελν ηφθν.
ε απηή ηε ρψξα έρνπλ ζπκβεί εγθιήκαηα! Πξηλ έλα κήλα βγήθε ν ππνπξγφο
Οηθνλνκηθψλ ηεο Απζηξίαο θαη παξαδέρζεθε φηη απφ ηελ Διιάδα έρεη θεξδίζεη
103 εθαη. επξψ ζε ηφθνπο. Η Γεξκαλία έρεη θεξδίζεη πάλσ απφ 1,2 δηζ. επξψ
ζε ηφθνπο! Καη άκεζα καο έρεη δαλείζεη κφλν εγγπήζεηο, έκκεζα κέζσ ηνπ
EFSF νκφινγα, απφ ηνλ ηφθν επί ησλ νπνίσλ παίξλεη κεξίδην. Μάιηζηα,
θεξδίδεη θαη απφ ηηο απνπιεξσκέο ζην ΓΝΣ, κελ μερλάκε φηη ζπκκεηέρεη θαη
εθεί. Οη Δπξσπαίνη κε ην πνπ καο δαλείδνπλ, θεξδίδνπλ απφ παληνχ. Ο ηφθνο
είλαη ην κφλν πξαγκαηηθφ ρξήκα πνπ βγαίλεη απφ ηελ ηζέπε ηνπ θάζε
δαλεηδφκελνπ. Όια ηα ππφινηπα είλαη αέξαο. Σα 250 δηζ. επξψ πνπ καο έρνπλ
δαλείζεη δελ πξφθεηηαη, νχηε θαη ζέινπλ λα ηα πάξνπλ. Σνπο ελδηαθέξεη, φκσο,
λα παίξλνπλ ηνλ ηφθν.

«Άκεζεο εμειίμεηο ζηνλ ρψξν ησλ ΜΜΕ»
Τη γίλεηαη αιήζεηα ζην κέησπν ηεο δηαπινθήο; Η θπβέξλεζε απηφ ην
εμάκελν θάλεθε άηνικε, παξά ηηο πξνζέζεηο ηεο. Φαξαθηεξηζηηθφ
παξάδεηγκα ηα ΜΜΕ…
ήκεξα έρνπκε κία θπβέξλεζε πνπ πξνζπαζεί λα δηαρεηξηζηεί φιε ηε δηαπινθή
ζην κηληηαθφ ηνπίν ζπλ ηα κλεκφληα πέληε εηψλ. Αλαθαιχπηακε λφκνπο κε ηνλ
θ. Μάξδα θαη ηελ θ. Βαιαβάλε, πνπ πξνζπαζνχζακε λα δηνξζψζνπκε γηα λα
ππάξρεη θνηλσληθή δηθαηνζχλε. Σν κηθξφ θνξνινγηθφ λνκνζρέδην πνπ θέξακε,
δηφξζσζε ηνπιάρηζηνλ δέθα αδηθίεο πνπ μεθίλεζαλ απφ ηνλ θ.
Παπαθσλζηαληίλνπ, ζπλέρηζαλ κε ηνπο θπξίνπο Βεληδέιν θαη ηνπξλάξα, κε
ηνλ θ. Υαξδνχβειε θαη έθηαζαλ ζε εκάο. Αθφκε θαη ζηελ πξφηαζε ησλ 8 δηζ.
επξψ πξνο ηνπο Θεζκνχο, γηα ηελ νπνία θαηεγνξεζήθακε, έρνπκε βάιεη
ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη γηα ηηο άδεηεο ησλ ΜΜΔ θαη ησλ ηειενπηηθψλ ζηαζκψλ,
απφ ηα νπνία κπνξνχκε λα εηζπξάμνπκε εθαηνληάδεο εθαηνκκχξηα, φπσο θαη
απφ ηηο άδεηεο γηα ην ειεθηξνληθφ ζηνίρεκα. Δθεί μεπιέλεηαη πνιχ «καχξν
ρξήκα» πνπ δελ ειεγρφηαλ κέρξη ζήκεξα απφ θαλέλαλ.
Μέζα ζηηο επφκελεο είθνζη κέξεο, θαη εθφζνλ πάλε φια θαιά κε ηε ζπκθσλία,
ζα έρνπκε εμειίμεηο ζηα ζέκαηα ησλ ΜΜΔ. θεθηείηε φηη, φηαλ έλα δάλεην
εθηακηεχεηαη ζηα ΜΜΔ, ν θάθειφο ηνπ βξίζθεηαη ζε κία ηξάπεδα. Θα
ειέγμνπκε ηνπο θαθέινπο άκεζα, γηα ην αλ ππάξρνπλ εγγπήζεηο θαη αλ νη
κηληηαθνί φκηινη πνπ πήξαλ ηα δάλεηα είραλ θνξνινγηθέο θαη αζθαιηζηηθέο
ελεκεξφηεηεο.
Θπκίδσ φηη ζρεδφλ φια ηα θαλάιηα ρξσζηάλε ζην ΙΚΑ, άξα πξαθηηθά δελ
έρνπλ αζθαιηζηηθέο ελεκεξφηεηεο. Έπξεπε, ινηπφλ, ηα δάλεηά ηνπο λα είραλ
θνπεί. Θα ειεγρζνχλ ινηπφλ φια απηά θαη ζα βγνπλ θαη νη άδεηεο ησλ
ηειενπηηθψλ ζηαζκψλ ζε δηεζλή δηαγσληζκφ. Γηα λα ππάξμνπλ έζνδα ζην
θξάηνο, αιιά θαη πάλσ απ’ φια γηα δηθαηνζχλε.

