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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
6-8 δις (3 ΕΝΦΙΑ) χαμένα λόγω ΣΥΡΙΖΑ με τη μη επιστροφή των κερδών των
κεντρικών τραπεζών των δανειστών από τα ελληνικά ομόλογα
Η απάντηση του Επιτρόπου Μοσκοβισί σε ερώτηση του ευρωβουλευτή της Λαϊκής
Ενότητας κ. Χουντή για την τύχη των κερδών από ελληνικά ομόλογα των
ευρωπαϊκών κεντρικών τραπεζών (SMPs και ANFAs) που το Eurogroup το Νοέμβριο
του 2012 είχε συμφωνήσει να επιστρέφονται στην Ελλάδα είναι ενδεικτική του
μεγέθους της εξαπάτησης των πολιτών εκ μέρους της κυβέρνησης και της βλάβης
που αυτή επιφέρει στη χώρα.
Θυμίζουμε ότι τα κέρδη αυτών των ομολόγων επιστρέφονταν στην Ελλάδα με κάθε
επιτυχή επανεξέταση του προγράμματος και υπό τον όρο της εφαρμογής των
μεταρρυθμίσεων. Το 2013 επεστράφησαν στην Ελλάδα 2 δις €. Άλλη επιτυχής
επανεξέταση δεν υπήρξε μέχρι τη λήξη του προγράμματος στις 30 Ιουνίου 2015
μετά την εγκληματική εξάμηνη διαπραγμάτευση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και το
δημοψήφισμα παρωδία του Ιουλίου 2015.
Ο κ. Τσακαλώτος, μετά τη συμφωνία της 25ης Μαΐου του 2016, απέκρυψε το
γεγονός ότι το Eurogroup απέρριψε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
επιστροφή των κερδών των ομολόγων και αντικατέστησε την άτυπη δέσμευση του
Νοεμβρίου του 2012 με μια απλή προσδοκία σύμφωνα με την απάντηση Μοσκοβισί
«να εφαρμοστεί πιθανή δέσμη μέτρων μετά την επιτυχή εφαρμογή του νεοπαγούς
προγράμματος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ). Τα εν λόγω
μέτρα θα «εφαρμόζονταν εάν από την επικαιροποιημένη ανάλυση της βιωσιμότητας
του χρέους από τους θεσμούς, στο τέλος του προγράμματος, προκύπτει ότι είναι
αναγκαία για να επιτευχθεί ο συμφωνηθείς στόχος των ακαθάριστων
χρηματοδοτικών αναγκών (GFN), υπό την προϋπόθεση θετικής αξιολόγησης της
υλοποίησης του προγράμματος από τους θεσμούς και την Ευρωομάδα.» Ένα από τα
εν λόγω μέτρα ήταν η επαναφορά της μεταφοράς των κερδών ANFA και SMP στην
Ελλάδα (από το οικονομικό έτος 2017) ώστε να λειτουργήσει ως εσωτερικό
αποθεματικό ασφαλείας του ΕΜΣ προκειμένου να μειωθούν οι μελλοντικές
ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες». Το οποίο σημαίνει ότι εάν όλα πάνε καλά η
Ελλάδα θα προσδοκά την επιστροφή των κερδών από τις αποδόσεις των ελληνικών
ομολόγων των ευρωπαϊκών κεντρικών τραπεζών μετά το 2018 και τα κέρδη των
προηγουμένων ετών χάνονται για το ελληνικό κράτος.

Με απλά λόγια η Ελλάδα πέραν των άλλων τραγικών συνεπειών της "περήφανης
διαπραγμάτευσης" Τσίπρα, που υπολογίζονται σε 89 δις € και οδήγησαν σε
δραστικές περικοπές των συντάξεων, σε δραματική αύξηση της φορολογίας και
των ασφαλιστικών εισφορών και σε πρωτόγνωρη ύφεση την οικονομία, από την
πρόσφατη "νέα περήφανη διαπραγμάτευση" απώλεσε άλλα 6 με 8 δις €, ποσό που
αναλογεί με τα έσοδα από τον ΕΝΦΙΑ περίπου δύο με τριών ετών.
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