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ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ CRASH • ΜΙΛΑΕΙ O AΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΒΟΗΘΗΣΕ

ΕρίκΤουσέν

”

ΜΠΟΡΕιTE
NAδιαγΡαψΕΤΕ
ΤΟΧΡΕΟΣ

”

• «ΌλοτοχρέοςτουΜνημονίουείναιεπαχθές»
«Θαστηρίξουμεμετιςγνώσειςμας
• κάθεπροσπάθειάσας»
«H χώρα σας αποτελεί το εργαστήριο
• όπου
εφαρμόζεται η νέα θεραπεία-ΣΟΚ»
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ΤΟ ΕΚΟΥΑΔΟΡ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΨΕΙ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΩΞΕΙ ΤΟ ΔΝΤ
O Πρόεδρος
του Ισημερινού
(Εκουαδόρ)
Ραφαέλ Κορέα

Συνέντευξη στη Δέσποινα Παπαγεωργίου

Σ

Κάντε το
όπως ο Ρ. Κορέα
στον Ισημερινό
Στη δική σας
περίπτωση είναι
πιο εύκολο, γιατί
τα συμβόλαια
είναι πολύ
λιγότερα

▲
▲

τάθηκε μόνος ενώπιον του πλήθους, χαλάρωσε τη γραβάτα του
και άνοιξε το πουκάμισό του: «Αν
θέλετε να με σκοτώσετε, ορίστε,
εδώ είμαι. Σκοτώστε τον Πρόεδρό
σας αν είστε τόσο δυσαρεστημένοι, αν είστε τόσο γενναίοι», φώναξε ο μελαχρινός άντρας με τα αδρά χαρακτηριστικά, αψηφώντας την οργή του πλήθους.
Ήταν ο Πρόεδρος του Ισημερινού (Εκουαδόρ)
Ραφαέλ Κορέα. Και αντιμετώπιζε τoυς εξεγερμένους αστυνομικούς που επιχειρούσαν πραξικόπημα – υποκινούμενοι από την ολιγαρχία
της χώρας. Μια ολιγαρχία που ακόμα πολεμά
τον Πρόεδρο που έβγαλε τη χώρα του από τη
«μακρά νεοφιλελεύθερη νύχτα» του ΔΝΤ και
της Παγκόσμιας Τράπεζας και σήμερα απολαμβάνει δημοτικότητα 70%!
Περίπου τρία χρόνια νωρίτερα, το 2007, κάποιοι επιστήμονες εισέρχονταν στα δωμάτιά τους
στο ξενοδοχείο όπου διέμεναν κι έμεναν άφωνοι:
οι κούτες που περιείχαν έγγραφα του υπουργείου Οικονομικών για την περίοδο πριν από την
Προεδρία Κορέα είχαν κάνει φτερά! Οι επιστήμονες ήταν μέλη της Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου
που είχε συστήσει ο Ισημερινός μετά την εκλογή
Κορέα. Στην επιτροπή αυτή συμμετείχαν δώδεκα
ειδικοί από τον Ισημερινό και έξι από το εξωτερικό. Μεταξύ αυτών και ο Βέλγος πολιτικός επιστήμονας και ιστορικός Ερίκ Τουσέν.
Ο Ερίκ Τουσέν μιλάει σήμερα στο «Crash» και
περιγράφει πώς ο μύθος που θέλει τον Δαβίδ να
νικά τον Γολιάθ έγινε για μία ακόμα φορά πραγματικότητα στον Ισημερινό, παρά τις αναπόφευκτες δυσκολίες: Μετά από 14 μήνες εργασιών η
Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου εξέδωσε το πρώτο
πόρισμα, κηρύττοντας ένα μεγάλο κομμάτι του
χρέους ως επαχθές. Κατόπιν, η κυβέρνηση το
διέγραψε μονομερώς, πληρώνοντας στους πιστωτές 35 σεντς το δολάριο! Η Ουάσινγκτον είχε
μόλις πάθει εγκεφαλικό επεισόδιο…
Η χώρα που πριν από μια δεκαετία χαρακτηριζόταν «δημοκρατία της Μπανάνας» σήμερα, σύμφωνα με τον βρετανικό «Guardian», ίσως αποτελεί «το πιο ριζοσπαστικό και εκπληκτικό μέρος
να ζει κανείς». Οι κοινωνικές παροχές έχουν αυξηθεί, με τους φτωχούς να παίρνουν μια σειρά
από επιδόματα και την πρόσβαση στην υγεία να
είναι πλέον εντελώς δωρεάν, ενώ αύξηση σημειώνουν και οι δημόσιες επενδύσεις. Το ποσοστό
των ανθρώπων που ζουν κάτω από το όριο της
φτώχειας μειώθηκε σε 28,6% (2011) από 37,6% το
2006.
Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Liege στο
Βέλγιο, ιδρυτής και πρόεδρος της Οργάνωσης για
την Κατάργηση του Χρέους του Τρίτου
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Κόσμου (CADTM, www.cadtm.org) και
συγγραφέας πολλών βιβλίων, ο Ερίκ Τουσέν
συμμετείχε αφιλοκερδώς στην Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου του Ισημερινού. Εκτός από τη
γνώση, διαθέτει και την εμπειρία που πιστοποιεί
ότι ένας άλλος δρόμος είναι εφικτός. Αρκεί να
υπάρχει πολιτική βούληση.
Καταφέραμε να επικοινωνήσουμε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με τον Ερίκ Τουσέν
(«δεν θα τον βρείτε σε συγκεκριμένο τηλεφωνικό
αριθμό, ταξιδεύει συνεχώς», με ενημέρωσαν).
Ήταν έκδηλο το ενδιαφέρον του για τις εξελίξεις
στην Ελλάδα: «Επιβεβαιώθηκε ότι θα έχετε ξανά
εκλογές;» με ρώτησε. Τον κάλεσα την επομένη
στο τηλέφωνο του ξενοδοχείου στην Κροατία,
όπου βρισκόταν για να συμμετάσχει σε διεθνές
forum για το μέλλον της Ευρώπης, μαζί με πλήθος προσωπικοτήτων της παγκόσμιας διανόησης.
Ο Ερίκ Τουσέν λέει απερίφραστα στο «Crash»
ότι το χρέος που προέκυψε από το Μνημόνιο είναι σίγουρα επαχθές και δηλώνει δημόσια μέσω
του περιοδικού μας ότι ο ίδιος και η οργάνωσή
του είναι πρόθυμοι να συμμετέχουν ενεργά σε
μια Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου για το ελληνικό χρέος. «Είναι ευκολότερο για εσάς να ελέγξετε το χρέος σας από ό,τι ήταν για τον Ισημερινό.
Κάντε το!»
Θα βρει, άραγε, μετά τις εκλογές της 17ης Ιουνίου ευήκοα ώτα στην κυβέρνηση η έκκληση του
καθηγητή; Παλαιότερη προειδοποίηση προς την
Ελλάδα είχε πέσει στο κενό: «Εμείς είχαμε προειδοποιήσει τον Γιώργο Παπανδρέου έγκαιρα!
Πριν ακόμα η Ελλάδα προσφύγει στο ΔΝΤ ο τότε
Έλληνας πρωθυπουργός σε ένα διεθνές φόρουμ
είχε απευθυνθεί στον Πρόεδρο Ραφαέλ Κορέα,
ζητώντας την εμπειρία του για την αντιμετώπιση
του δημόσιου χρέους», είχε πει ο υπουργός Εξωτερικών του Ισημερινού Έκο Ρικάρδο Πατίνιο σε
ομιλία του σε διεθνές συνέδριο στο Κίτο (όπως
αναφέρει ο Λ. Βατικιώτης). « Έλεγε πολλά ο Έλληνας πρωθυπουργός», συνέχισε ο Πατίνιο.
«“Κοίτα”, του είπε ο Κορέα. “Υπάρχει ένα πράγμα
που δεν πρέπει να κάνεις και ένα μόνο που πρέπει να κάνεις, αν θέλεις να μην το πληρώσεις. Αυτό που δεν πρέπει να κάνεις είναι να απευθυνθείς
στο ΔΝΤ. Κι αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να
συστήσεις Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου”. Στη
συνέχεια ο Παπανδρέου έκανε ακριβώς τα αντίθετα»...
Ξεκινήσαμε, λοιπόν, την κουβέντα με τον καθηγητή Τουσέν από τις ελληνικές εκλογές.
Του ανέφερα ότι η πρόταση για σύσταση Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου στην Ελλάδα
επανήλθε στην επικαιρότητα αυτή την περίοδο. «Είναι όμως χαρακτηριστικό», του λέω,
«ότι η πρόταση απορρίφθηκε και από τα δύο
κόμματα που κυβερνούσαν επί δεκαετίες
την Ελλάδα. Γιατί πιστεύετε ότι μπορεί να μη
θέλουν να ελέγξουν το χρέος, άρα και την πιθανότητα να κατοχυρώσουν έτσι και δικαίωμα διαγραφής του;»
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Η Τρόικα γνωρίζει
καλά ότι με αυτή την
πολιτική δεν μπορεί
να δημιουργήσει
ανάπτυξη
στην Ελλάδα.
Ο πραγματικός της
στόχος, όμως,
είναι να ενισχύσει
τις τράπεζες

”

«Είναι ξεκάθαρο ότι το ΠΑΣΟΚ και η Ν.Δ. δεν
υποστηρίζουν μια Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου,
γιατί αυτή θα δείξει την ευθύνη τους στη δημιουργία του χρέους της χώρας», απαντάει χωρίς
περιστροφές. «Και φέρουν μεγάλη ευθύνη για το
χρέος, τόσο όσον αφορά τη δεκαετία 1990-2000,
όσο και το νέο χρέος, με το Μνημόνιο. Κατά τη
γνώμη μου, πρόκειται για επαχθές χρέος».
Αξίζει να επισημανθεί ότι ως «επαχθές» ορίζεται το χρέος που α) έχει συναφθεί χωρίς τη συγκατάθεση του έθνους, β) τα ποσά που εισέρευσαν
από το δάνειο σπαταλήθηκαν με τρόπο που αντιβαίνει στα συμφέροντα του έθνους και γ) ο πιστωτής είναι ενήμερος για τα παραπάνω. Ο όρος επινοήθηκε από τον Ρώσο καθηγητή νομικών Αλεξάντερ Σακ, ο οποίος μετατόπισε το ερώτημα από
το αν μπορεί μια χώρα να πληρώσει το δημόσιο
χρέος της στο αν πρέπει να το πληρώσει.
Μπορείτε να μας αναλύσετε εν συντομία γιατί το χρέος μας είναι επαχθές;
«Ας ξεκινήσουμε με το νέο χρέος, αυτό που
δημιουργήθηκε από το Μάιο του 2010 μέχρι σήμερα. Αυτό συνδέεται με τους όρους που επιβλήθηκαν από την Τρόικα και οι οποίοι συνεπάγονται
παραβίαση οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των Ελλήνων πολιτών, στην οποία εντάσσεται και η μείωση μισθών και συντάξεων. Για παράδειγμα, το πρώτο Μνημόνιο δεν κυρώθηκε από το
ελληνικό Κοινοβούλιο.
Και η διαδικασία, όμως, υπαγωγής στο Μνημόνιο δεν ήταν δημοκρατική. Η Τρόικα λέει “αποδεχτείτε τους όρους, αλλιώς θα κοπεί η βοήθεια”
– δηλαδή, δεν σέβεται στο ελάχιστο τις αρχές της

δημοκρατίας σε μια κυρίαρχη χώρα. Θεωρώ ότι το
2013 αυτό το νέο χρέος θα αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του εξωτερικού δημόσιου χρέους της
Ελλάδας. Αυτό το νέο χρέος είναι επαχθές και
πρέπει να διαγραφεί.
Επιπλέον, πρέπει να αναλύσουμε το χρέος που
δημιουργήθηκε τη δεκαετία 1990-2000, και για
την προετοιμασία των Ολυμπιακών Αγώνων, καθώς και το χρέος που συνδέεται με τις συνθήκες
υπό τις οποίες η Ελλάδα εισήχθη στην Ευρωζώνη.
Πολλά χρήματα προέρχονται από τη Γερμανία
και ιδιωτικές τράπεζες του πυρήνα της Ε.Ε. Είναι ξεκάθαρο ότι μεγάλα ποσά εισήλθαν στην
Ελλάδα με τη μορφή ιδιωτικού ή δημόσιου χρέους. Οι ιδιωτικές τράπεζες της Γερμανίας, της
Γαλλίας, του Βελγίου, της Ολλανδίας, του Λουξεμβούργου, έδωσαν αυτά τα δάνεια γιατί ήταν
επικερδή γι’ αυτές. Και έβλεπαν ότι, αν προέκυπτε κάποιο πρόβλημα, θα τις διέσωζε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Οπότε, μπορούμε να
συζητήσουμε και το κατά πόσο αυτός ο τύπος
δανείων ήταν νόμιμος».

Πράγματι, η ΕΚΤ «διέσωσε» τις τράπεζες, δανείζοντάς τους με 1% επιτόκιο.
«Από το Δεκέμβριο του 2011 έως το Φεβρουάριο του 2012 η ΕΚΤ έδωσε συνολικά δάνεια 1 τρισ.
ευρώ με επιτόκιο 1% για να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές τράπεζες και τις μεγάλες τράπεζες της
Γερμανίας, της Γαλλίας, του Βελγίου, του Λουξεμβούργου, της Ολλανδίας, της Αυστρίας, καθώς
και της Ελλάδας και της Ιταλίας».
Και μετά τα κράτη δανείζονται από τις τράπε-
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Κι όμως, ο Γ.
Παπανδρέου είχε
συμβουλευτεί τον Ρ.
Κορέα για το χρέος!
Σύμφωνα με τον Ρ.
Πατίνιο (φωτό), ο
πρόεδρος του
Ισημερινού είχε πει
στον ΓΑΠ: «Αυτό που
δεν πρέπει να κάνεις
είναι να απευθυνθείς
στο ΔΝΤ. Κι αυτό που
πρέπει να κάνεις
είναι να συστήσεις
Επιτροπή Λογιστικού
Ελέγχου». «Στη
συνέχεια
ο Παπανδρέου
έκανε ακριβώς
τα αντίθετα»...

ζες με αυξημένο επιτόκιο.
«Ναι… έπειτα δανείζουν τα χρήματα σε περιφερειακές χώρες με 4, 5, 6 και 7% επιτόκιο. Στο
Εμπορικό Δίκαιο αυτό θεωρείται ότι παραβιάζει
τους κανόνες δίκαιου εμπορίου. Πλουτίζουν με
καταχρηστικό τρόπο».
Οπότε, το χρέος είναι απλώς ένα εργαλείο το
οποίο μετέρχεται η πολιτική και οικονομική
ελίτ για να ελέγχει και να κατευθύνει τους
πολίτες και να επιβάλλει συγκεκριμένη πολιτική;
«Είναι ξεκάθαρο ότι η Τρόικα χρησιμοποιεί το
χρέος της Ελλάδας σαν εργαλείο για να επιβάλλει
μια πολιτική που παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα των Ελλήνων. Χρησιμοποιεί την Ελλάδα
και ως παράδειγμα για να εκβιάζει άλλες χώρες
–σαν την Πορτογαλία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, την
Ισπανία– και για να τους επιβάλλει πολιτική παρόμοιου τύπου. Πρέπει να καταλάβετε ότι η Ελλάδα
δεν είναι η εξαίρεση. Η Ελλάδα είναι ένα εργαστήριο όπου εφαρμόζεται η νέα θεραπεία-σοκ».

Η κλασική συνταγή του ΔΝΤ…
«Ακριβώς. Αυτό που συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα εφαρμόστηκε για 20-30 χρόνια στις περιοχές που προανέφερα».
Και είδαμε τα αποτελέσματα...
«Η συνταγή απέτυχε αν κάποιος θεωρήσει ότι
ο στόχος της ήταν να δημιουργήσει, για παράδειγμα, ανάπτυξη και θέσεις εργασίας. Αλλά το
πραγματικό κίνητρο του ΔΝΤ και της υπόλοιπης
Τρόικας, ΕΚΤ και Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν είναι να δημιουργήσουν ανάπτυξη. Γνωρίζουν
εξαιρετικά καλά ότι αυτού του τύπου οι πολιτικές
δεν θα κάνουν την Ελλάδα να ανακάμψει οικονομικά. Δεν είναι ανόητοι. Είναι έξυπνοι. Χρησιμοποιούν την κρίση στρατηγικά, για να μειώσουν
τους μισθούς και να ευτελίσουν τις συνθήκες
ζωής του πληθυσμού, γιατί επιδιώκουν μια χώρα
κι έναν κόσμο στον οποίο αυξάνεται το κέρδος
για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτό είναι το πραγματικό τους κίνητρο. Θέλουν να βοηθήσουν και
να ενισχύσουν μεγάλες εταιρείες, όπως την

Goldman Sachs, την Deutsche Bank, την JP Morgan και όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές και αμερικανικές ιδιωτικές τράπεζες.
Ένας οικονομολόγος που δεν είναι αριστερός,
ο νομπελίστας Στίγκλιτς, έγραψε στο βιβλίο του
“Η Μεγάλη Αυταπάτη” ότι εάν αναλύσεις επιφανειακά τις πολιτικές του ΔΝΤ, μπορεί να φανεί
παράλογη και αποτυχημένη. Αλλά ότι, εάν σκεφθείς πως το ΔΝΤ στηρίζει και υπηρετεί το συμφέρον του κεφαλαίου, θα συνειδητοποιήσεις ότι
αυτές οι πολιτικές διαθέτουν συνοχή και είναι
έξυπνες».
Προσπαθούν να μας πείσουν κι εδώ, στην Ελλάδα, ότι αυτή η πολιτική είναι «μονόδρομος». Ωστόσο, υπάρχουν παραδείγματα από
χώρες που διέγραψαν μονομερώς το επαχθές χρέος. Τέτοιο παράδειγμα είναι ο Ισημερινός, όπου μάλιστα συμμετείχατε στην Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου. Πώς ξεκίνησε,
εξελίχθηκε και, τελικά, απέδωσε καρπούς η
προσπάθεια;
«Πρώτον, πρέπει να επισημάνω ότι ήταν 100%
επιτυχής. Δεν υπήρξαν αντίποινα ούτε για δείγμα. Τι έκανε λοιπόν ο Ισημερινός… Όταν εξελέγη
νέος Πρόεδρος (σ.σ.: ο Ραφαέλ Κορέα) στα τέλη
του 2006, συνέστησε με προεδρικό διάταγμα, τον
Ιούλιο του 2007, Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου,
για να αναλύσει το χρέος που δημιουργήθηκε την
περίοδο 1976-2006. Επέλεξε 18 ειδικούς, 12 από
τον Ισημερινό και 6 από το εξωτερικό. Ένας από
τους 6 ήμουν κι εγώ. Επιπλέον, αιτήθηκε στα θεσμικά όργανα του κράτους να ενταχθούν

▲
▲

«Με προλάβατε», του λέω. «Αυτή θα ήταν και
η επόμενη ερώτησή μου. Έχετε γράψει ότι “Η
Ευρώπη υφίσταται θεραπεία-σοκ, όπως η
Λατινική Αμερική τις δεκαετίες του ’80 και
του ’90”. Έχει η Ευρώπη εισέλθει σε μια “μακρά νεοφιλελεύθερη νύχτα;”»
«Η ομοιότητα είναι προφανής. Στις δεκαετίες
του ’80 και του ’90 το ΔΝΤ, μαζί με την Παγκόσμια
Τράπεζα και το Κλαμπ του Παρισιού, επέβαλλαν
αυτές τις πολιτικές στις χώρες της Λατινικής

Αμερικής, αλλά και σε άλλες χώρες του Τρίτου
Κόσμου – για παράδειγμα, την Ινδονησία, τις Φιλιππίνες, τη Νότια Κορέα, μετά την κρίση της
Ασίας του 1997. Επιπλέον, η σύγκριση μπορεί να
γίνει και με χώρες της Αφρικής, αλλά και με τη
Ρωσία, την Πολωνία, την Ουγγαρία, την Ανατολική Γερμανία μετά την επανένωση. Ιδιωτικοποιήσεις, αύξηση ΦΠΑ, έμμεσοι φόροι για την πλειοψηφία του πληθυσμού, απολύσεις δημοσίων
υπαλλήλων, μείωση μισθών…»
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στην Επιτροπή. Αυτά ήταν, για παράδειγμα, η Επιτροπή κατά της Διαφθοράς, η Γενική Διεύθυνση Διαφάνειας, το υπουργείο Δικαιοσύνης,
το υπουργείο Οικονομικών».

Οπότε, η κυβέρνηση θεσμοθέτησε την επιτροπή. Πόσο καιρό σας πήρε για να εκδώσετε το
πρώτο σημαντικό πόρισμα;
«Εργαστήκαμε για 14 μήνες και, στο τέλος αυτού του διαστήματος, το Σεπτέμβριο του 2008,
δώσαμε το πόρισμά μας και τις συστάσεις μας
στην κυβέρνηση και, μετά από ένα μήνα, η κυβέρνηση αποφάσισε να σταματήσει να αποπληρώνει το ομολογιακό χρέος».
Εκπληκτικό. Χρειαστήκατε μόνο 14 μήνες
για να αποδείξετε ότι ένα τμήμα του χρέους
ήταν επαχθές.
«Ναι, 14 μήνες για να αναλύσουμε τα στοιχεία
κι ένα μήνα για να αποφασίσει η κυβέρνηση πώς
θα κινηθεί. Πραγματοποιήσαμε μια σειρά συναντήσεων με την κυβέρνηση, και κατά τη διάρκεια
των 14 μηνών και μετά την έκδοση του πορίσματος. Αλλά έλαβαν αργότερα την απόφαση να σταματήσουν την αποπληρωμή του χρέους. Μετά
από 8 μήνες που δεν πλήρωναν το χρέος (τα ομόλογα), πέτυχαν να ασκήσουν τέτοια πίεση στους
κατόχους των ομολόγων, ώστε οι τελευταίοι να
δεχθούν μείωση της τάξης του 65%! Έτσι, το κράτος του Ισημερινού αγόρασε τα ομόλογα με έκπτωση. Δηλαδή, αν το ομόλογο είχε τιμή 1.000
δολάρια, το πλήρωσε 350 δολάρια!»
Θα συναντήσατε, βέβαια, και εμπόδια, αφού
εναντιωθήκατε σε δανειστές και τράπεζες.
Μάλιστα, έχει αναφερθεί ότι εξαφανίζονταν
κούτες με έγγραφα του υπουργείου Οικονομικών από τα δωμάτιά σας.
«Αυτό είναι λογικό. Οι άνθρωποι που είχαν την
εξουσία πριν από την εκλογή Κορέα είχαν εμπλακεί σε δωροδοκίες, στην υπερχρέωση της
χώρας, σε παράνομα συμβόλαια. Οπότε, δεν
ήθελαν να μας δώσουν όλα τα έγγραφα που
απαιτούνταν για τη δουλειά μας. Αντιμετωπίσαμε
δυσκολίες, αλλά στο τέλος βρήκαμε όλα τα στοιχεία που χρειαζόμασταν.
Στην περίπτωση της Ελλάδας νομίζω ότι είναι
ευκολότερο, γιατί υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες. Γνωρίζουμε τους όρους που επιβλήθηκαν από την Τρόικα, για παράδειγμα. Δεν είναι
μυστικοί αυτοί οι όροι. Μπορούμε να αναλύσουμε με ακρίβεια τι έχει κάνει η Τρόικα στην Ελλάδα
τα τελευταία δύο χρόνια. Οπότε, δεν χρειαζόμαστε πρόσβαση στο κρατικό απόρρητο. Κι εκείνοι
που επιθυμούν το λογιστικό έλεγχο του χρέους
τους μπορούν να πάρουν μια ιδέα αν αναλύσουν
τι έχει συμβεί στην Ελλάδα».
Το χρέος του ισημερινού είχε αυξηθεί από
1,174 δισ. δολ. το 1970 σε 14,25 δισ. δολ. το 2006.
Σημαντικά χαμηλότερο, πάντως, του ελληνικού.
Σε σχέση με αυτό, ρωτώ τον Ερίκ Τουσέν:
Δεδομένου ότι η Ελλάδα είναι χώρα της Ευ32 crash Ιούνιος 2012

Στον Ισημερινό
ανακαλύψαμε ότι
Citigroup και JP Morgan
είχαν δωροδοκήσει
αξιωματούχους για να
δεχθούν να υπογράψουν
συμβόλαια που ήταν
υπέρ των εταιρειών
και όχι υπέρ του λαού

”

ρωζώνης και ότι το χρέος της είναι μεγαλύτερο από εκείνο του Ισημερινού, πιστεύετε
ότι, από αυτή την άποψη, μπορεί να είναι πιο
δύσκολο να ελεγχθεί και να διαγραφεί το
επαχθές τμήμα του χρέους της;
«Πιστεύω ότι είναι ευκολότερο να ελεγχθεί το
ελληνικό χρέος από το χρέος του Ισημερινού,
γιατί το χρέος του Ισημερινού ήταν πιο πολύπλοκο και αφορούσε πολύ περισσότερα συμβόλαια
από ό,τι στην περίπτωση της Ελλάδας. Στην περίπτωση του Ισημερινού είχαμε να αναλύσουμε
ξεχωριστά τα συμβόλαια της χώρας με την Παγκόσμια Τράπεζα, με το ΔΝΤ, με τη Διαμερικανική
Τράπεζα Ανάπτυξης, με τις 20 χώρες του Κλαμπ
του Παρισιού, αλλά και το χρέος προς τις αγορές
με τη μορφή ομολόγων. Στην περίπτωση της Ελλάδας το μεγαλύτερο κομμάτι του χρέους είναι
σε μορφή ομολόγων ή δανείων από την Τρόικα.
Οπότε, νομίζω ότι είναι ευκολότερο. Στην περίπτωση του Ισημερινού μπορεί να ήταν συγκριτικά μικρότερο, αλλά υπήρχαν περισσότερα από
100 συμβόλαια. Οπότε, ήταν πιο δύσκολο να το
αναλύσουμε».
Παρένθεση: «Αρνούμαστε αυτό που δέχθηκαν
άλλες κυβερνήσεις. Να μας υπαγορεύει δηλαδή
το ΔΝΤ την οικονομική μας πολιτική. Το θεωρούμε απαράδεκτο», είχε δηλώσει η κυβέρνηση Κορέα διά στόματος του τότε υπουργού Οικονομι-

κών Ρ. Πατίνιο, πριν το κάνει πράξη. Οι Έλληνες,
άραγε, θα το τολμήσουν; Κλείνει η παρένθεση.

Αναφέρω στον καθηγητή ότι οι Έλληνες φοβούνται ότι αν ελέγξουν και κατόπιν διαγράψουν μονομερώς το επαχθές χρέος, θα
υπάρξουν αντίποινα από τις αγορές και ότι
μπορεί ακόμα και «να πεινάσουμε». «Στην
περίπτωση του Ισημερινού δεν υπήρξαν αντίποινα. Στην περίπτωση της Ελλάδας ενδέχεται να συμβεί κάτι τέτοιο;» τον ρωτώ.
«Πρέπει να είμαστε σαφείς. Είπα ότι δεν υπήρξαν αντίποινα, αλλά πρέπει να συμπληρώσουμε
ότι ο Ισημερινός δεν απευθύνεται πια στις χρηματαγορές για να χρηματοδοτήσει την πολιτική του.
Οπότε, ναι μεν δεν υπήρξαν αντίποινα, αλλά είναι
ξεκάθαρο ότι αν σταματήσετε να πληρώνετε το
χρέος σε ιδιωτικές τράπεζες, θα περάσουν κάποια χρόνια μέχρι οι τράπεζες να δεχθούν να σας
χρηματοδοτήσουν.
Το θέμα όμως είναι ότι η Ελλάδα, στις παρούσες συνθήκες, πρέπει να βρει εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότησης για την πολιτική της και για
την ανάπτυξη. Η Ελλάδα πρέπει να συνδυάσει
στάση πληρωμής του χρέους και έλεγχό του, και
να αναμορφώσει τη δημοσιονομική της πολιτική.
Πρέπει να αναπτύξει μια φορολογική πολιτική
που να σέβεται την αρχή της ισότητας. Σημειώνω

TOUSAINT 02/06/2012 6:24 π.μ. Page 33

Ο Ερίκ Τουσέν
(στο κέντρο)
είναι, μεταξύ
άλλων, ιδρυτής
και πρόεδρος
της Οργάνωσης
για την
Κατάργηση του
Χρέους του
Τρίτου Κόσμου
(CADTM)

ότι στην Ελλάδα, για παράδειγμα, Ναυτιλία, Εκκλησία και Άμυνα δεν φορολογούνται.
Πρέπει, δηλαδή, να καταρτίσετε έναν προϋπολογισμό που να μη βασίζεται σε πόρους μόνο από
το εξωτερικό, αλλά και από το εσωτερικό. Και σαφώς δεν εννοώ να ζητηθεί από τους φτωχούς να
πληρώνουν υψηλότερο ΦΠΑ. Απλά λέω ότι τομείς που δεν συνεισφέρουν στον προϋπολογισμό
δεν μπορούν να παραμένουν στο φορολογικό
απυρόβλητο».

”
”

ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ. δεν
υποστηρίζουν μια
Επιτροπή Λογιστικού
Ελέγχου, γιατί αυτή
θα δείξει τη μεγάλη
ευθύνη τους
στη δημιουργία
του χρέους

Ισημερινός είναι ότι ανέκαμψαν φορολογώντας
περισσότερο τις μεγάλες επιχειρήσεις. Επιμένω:
Δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα θα ζητήσει από την
πλειοψηφία του λαού, από τους φτωχούς, να πληρώσουν περισσότερους φόρους. Λέω ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι ιδιωτικές, πρέπει να συνεισφέρουν».
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ισημερινός εξάγει
πετρέλαιο, αλλά παλαιότερα επωφελούνταν ελάχιστα από αυτό, καθώς τη μερίδα του λέοντος
καρπώνονταν πολυεθνικές πετρελαϊκές εταιρείες. Με νόμο, όμως, τον Ιούλιο του 2010 η κυβέρνηση Κορέα επαναπροσδιόρισε το μερίδιο του
κράτους από 13% στο 87% επί των ακαθάριστων
πετρελαϊκών εσόδων! Επτά από τις 16 εταιρείες
έφυγαν από τη χώρα, και τη θέση τους κατέλαβαν
κρατικές επιχειρήσεις. Οι υπόλοιπες έμειναν. Τα
κρατικά έσοδα από το πετρέλαιο αυξήθηκαν κατά
870 εκατομμύρια δολάρια το 2010!
Επιπλέον, οι άμεσοι φόροι, κυρίως στις επιχειρήσεις, αυξήθηκαν από 35% το 2006 σε περισσότερο από 40% το 2011. Το εγχείρημα χρειάστηκε
πολιτική βούληση για σύγκρουση με τα μεγάλα
συμφέροντα. Υπήρξε, όμως, και σύγκρουση με τα
ντόπια συμφέροντα. Ο συνειρμός, σαφής:
«Όσον αφορά τη διαδικασία ελέγχου του
χρέους, δεν θα πρέπει να ανοίξουμε τους

τραπεζικούς λογαριασμούς εκείνων που
χειρίστηκαν το χρέος, όπως πράξατε και
στον Ισημερινό;» τον ρωτώ.
«Εάν θέλουμε να αναδείξουμε τις δωροδοκίες, είναι ξεκάθαρο ότι η δικαιοσύνη πρέπει να
εκκινήσει τη διαδικασία και το υπουργείο Οικονομικών να υποχρεώσει κάποιους να απαντήσουν σε συγκεκριμένα ερωτήματα αναφορικά με
το πώς έγιναν πλούσιοι. Μια Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου θα χρειαστεί τη βοήθεια των επικεφαλής του ελέγχου της φοροδιαφυγής και της
Δικαιοσύνης».
Αναφερθήκατε σε δωροδοκίες με τρόπο που
υποδηλώνει βεβαιότητα για την ύπαρξή τους.
«Σε κάποιες περιπτώσεις, ναι, υπήρχαν. Μπορεί
να μην ήταν το βασικό πρόβλημα, αλλά ήταν ξεκάθαρο πως υπήρχαν συμβόλαια που χρηματοδοτήθηκαν από δάνεια. Συμβόλαια για την προμήθεια
εξοπλισμού κ.λπ. από τη Siemens και λοιπές εταιρείες. Ήδη, στην περίπτωση της Siemens Hellas, η
Δικαιοσύνη έδειξε ότι δόθηκαν μεγάλα ποσά σε δωροδοκίες Ελλήνων πολιτικών για να δεχθούν να
υπογράψουν συμβόλαια με τη Siemens. Οπότε, δεν
είναι μυστικό».
Ανακαλύψατε περιπτώσεις δωροδοκιών στον
Ισημερινό που αφορούσαν και άλλες εταιρείες
εκτός της Siemens;
«Άνθρωποι της κυβέρνησης τη δεκαετία 19902000 έλαβαν χρήματα για να υπογράψουν συμβόλαια με τις τράπεζες και να δεχθούν τους όρους».
Εννοείτε ότι δωροδοκήθηκαν για να υπογράψουν συμβόλαια που ήταν υπέρ των εταιρειών
και όχι υπέρ του δημοσίου συμφέροντος;
«Ακριβώς».
Προσήχθησαν κάποιοι από αυτούς στη Δικαιοσύνη μετά την έκδοση του πορίσματος της Επιτροπής;
«Ναι. Κατατέθηκε μήνυση κατά του υπουργού Οικονομικών της περιόδου από την αρχή του 2000, ο
οποίος καταδικάστηκε πριν από 2 χρόνια από τη δικαιοσύνη του Ισημερινού σε πρόστιμο και φυλάκιση.
Όμως, εκείνος είχε προλάβει να διαφύγει στις ΗΠΑ,
οι οποίες του προσφέρουν άσυλο μέχρι σήμερα».
Μπορείτε να μας αναφέρετε παραδείγματα
εταιρειών που έδωσαν μίζες;
«Σε τέτοιες υποθέσεις ενεπλάκη η Citigroup, αλλά
και η JP Morgan, που πρόσφατα έγινε διάσημη επειδή το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου έχασε 2 δισ. δολάρια με τα CDS. Αυτή και η Citigroup είχαν εμπλακεί
σε δουλειές στον Ισημερινό.
Υπήρχε επίσης συμμετοχή δικηγόρων της Νέας
Υόρκης που εξειδικεύονται στο να συμβουλεύουν
τράπεζες και κυβερνήσεις και που έλαβαν αμοιβή
ως διαμεσολαβητές στη διαφθορά. Ακόμα δουλεύω
επάνω σε αυτή την υπόθεση».
Με αυτά τα δεδομένα, ο Κορέα φαίνεται πως
στήριξε σε ένα βαθμό την «Επανάσταση των Πολιτών» που κήρυξε μόλις ανέλαβε την εξουσία. Ο
Πρόεδρος του Ισημερινού είναι ένα λαμ-

▲
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Αν κηρυχθεί στάση πληρωμών στις τράπεζες και μέχρι να αναδιαμορφωθεί το φορολογικό σύστημα, οι Έλληνες πολίτες πώς θα
επιβιώνουν;
Η απάντηση με αποστομώνει:
«Μα, εάν σταματήσετε να πληρώνετε, θα έχετε
τα χρήματα! Εάν δεν χρησιμοποιείτε τα χρήματα
για να πληρώνετε τις τράπεζες, θα μπορείτε με
αυτά να πληρώσετε τους μισθούς, να αυξήσετε
τις συντάξεις, να πληρώνετε τους δημοσίους
υπαλλήλους, να δημιουργήσετε θέσεις εργασίας,
να τονώσετε την οικονομία. Είναι ακριβώς αυτό
που η Αργεντινή έκανε αφού σταμάτησε να αποπληρώνει το χρέος μετά το 2001. Από το 2001 δεν
ζητούν χρηματοδότηση από τις ιδιωτικές τράπεζες και τις χρηματαγορές. Και η Αργεντινή τα πάει
πολύ καλά. Αυτό που έκανε η Αργεντινή και ο

Μόνο μια
προοδευτική
αντιμνημονιακή
κυβέρνηση μπορεί
να θεσμοθετήσει
Επιτροπή Λογιστικού
Ελέγχου
στην Ελλάδα
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πρό αυτογκόλ της Δύσης, γιατί, αν και
σπούδασε σε προπύργια της Σχολής του Σικάγο
Πανεπιστήμια σε ΗΠΑ και Ε.Ε., μόλις ανέλαβε την
εξουσία, εφάρμοσε ακριβώς τα αντίθετα από όσα
είχε διδαχθεί! Σήμερα, όμως, δέχεται κριτική και εξ
αριστερών, ότι δεν ολοκλήρωσε το εγχείρημα αλλαγής του Ισημερινού.

«Είχατε ενημέρωση από τον Πρόεδρο Κορέα
για την πορεία σε σχέση με τη διαγραφή του
χρέους;» ρωτώ τον Ερίκ Τουσέν.
«Στην περίπτωση του Ισημερινού είχαμε 100%
επιτυχία. Συνάντησα τον Πρόεδρο τον Ιανουάριο
του 2011, δύο χρόνια μετά τη δουλειά στην Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου. Μου είπε ότι ήταν 100%
επιτυχές, γιατί δεν υπήρξαν αντίποινα για τη χώρα.
Και σκεπτόταν να αναστείλει και άλλα τμήματα της
πληρωμής του εξωτερικού χρέους. Θα δούμε τι θα
κάνει τελικά».
«Υπάρχουν, όμως, και οι επικριτές, εκείνοι που
λένε ότι ο Ισημερινός δεν διένυσε τη διαδρομή
μέχρι τέλους και δεν αξιοποίησε και τα μετέπειτα
πορίσματα της επιτροπής», του επισημαίνω.
«Ήταν απομονωμένος εκείνο τον καιρό, και αυτό
είναι φυσικό. Μπορούσαν να έχουν κάνει περισσότερα και το γνωρίζουν. Γνωρίζουν ότι δεν εξετάσαμε όλο
το επαχθές χρέος, και συμφωνούν μαζί μας. Οπότε
ακόμα εξετάζουν άλλα τμήματα του χρέους».
Εν τω μεταξύ, δανείζονται και από την Κίνα με
υψηλό κόστος.
«Ναι, υπάρχουν συμφωνίες μεταξύ Ισημερινού
και Κίνας για εκμετάλλευση υδρογονανθράκων και
για κάποια δάνεια από την Κίνα».
Μου επισημαίνει ότι δεν είναι εκπρόσωπος της
κυβέρνησης Κορέα, ότι επικροτεί τα θετικά και επικρίνει τα αρνητικά της. Η Κίνα έχει γίνει μεγαλύτερος δανειστής του Ισημερινού μετά τη χρεοκοπία
του 2008, με τη χώρα να υπογράφει το 2011 δάνειο 2
δισ. δολαρίων με την Τράπεζα Ανάπτυξης της Κίνας.
Οι όροι όμως σίγουρα δεν αφορούν περικοπή κοινωνικών δαπανών, αφού ο Ισημερινός έχει το μεγαλύτερο ποσοστό επί του ΑΕΠ σε κοινωνικές δαπάνες (10%) σε Λατινική Αμερική και Καραϊβική!
Επιστρέφω στην περίπτωση της Ελλάδας και
ρωτώ τον καθηγητή κάτω από ποιές συνθήκες
πιστεύει ότι μπορούμε να συστήσουμε Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου.
«Υπάρχουν δύο σενάρια. Εάν οι εκλογές αναδείξουν μια συντηρητική κυβέρνηση που θα ακολουθήσει την πολιτική της Τρόικας, δεν υπάρχει καμία
πιθανότητα μια τέτοια κυβέρνηση να κάνει το έργο
μιας επιτροπής που θα λειτουργούσε με εντιμότητα
και διαφάνεια. Αυτό είναι το πρώτο σενάριο. Το άλλο
σενάριο είναι στις εκλογές να αναδειχθεί μια προοδευτική αριστερή κυβέρνηση. Εάν λοιπόν προκύψει μια προοδευτική, δημοκρατική και κυρίαρχη
κυβέρνηση, θα σταματήσει την εφαρμογή του Μνημονίου από την Τρόικα και θα ξεκινήσει τον έλεγχο
του χρέους. Αυτό θα είναι θετική εξέλιξη. Τέτοια κυβέρνηση γνωρίζει πώς θα ξεκαθαρίσει τι πραγματι34 crash Ιούνιος 2012

κά συνέβη με το ελληνικό χρέος. Στην πρώτη περίπτωση, αν εξακολουθείτε να έχετε κυβέρνηση που
διατηρεί τη συμφωνία με την Τρόικα, πρέπει να συσταθεί Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου από πολίτες,
εντελώς ανεξάρτητη από την Τρόικα.
Δηλώνω δημόσια ότι και στην περίπτωση που οι
πολίτες θελήσουν να συστήσουν πραγματική Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου, μπορούμε να στηρίξουμε αυτή την πρωτοβουλία, και στο δεύτερο σενάριο,
που μια προοδευτική κυβέρνηση θα αναστείλει τη
συμφωνία με την Τρόικα και θα θελήσει να διαγρά-

Το 2013 το νέο χρέος,
από το Μνημόνιο,
θα αποτελεί
το μεγαλύτερο
μέρος του εξωτερικού
δημόσιου
χρέους σας

ψει το επαχθές χρέος, επίσης θα στηρίξουμε με ενθουσιασμό την πρωτοβουλία».
Τι αντίκτυπο μπορεί να έχει στους ευρωπαϊκούς λαούς ενδεχόμενη αλλαγή της στάσης της
Ελλάδας απέναντι στους δανειστές;
«Εάν η Ελλάδα προχωρήσει στη διαγραφή του
χρέους,, θα υπάρξουν πολλοί που θα επικροτήσουν την ενέργεια σε Πορτογαλία και Ισπανία, και
λογικά και σε Ιρλανδία, Ιταλία. Επίσης, θα υπάρξει
υποστήριξη από τη Γαλλία, τη Γερμανία, το Βέλγιο,
τη Βρετανία. Η οργάνωσή μας δραστηριοποιείται
σε αυτές τις χώρες του ευρωπαϊκού πυρήνα, με μια
καμπάνια αλληλεγγύης προς την Ελλάδα, η οποία
έχει πολλούς υποστηρικτές. Δεν θα ήταν ρεαλιστικό εάν έλεγα ότι ήδη όλοι σε όλες τις χώρες έχουν
κατανοήσει τι ακριβώς συμβαίνει στη χώρα σας.
Αλλά σημαντικό τμήμα της κοινής γνώμης αντιλαμβάνεται ότι οι όροι που έχουν επιβληθεί στην Ελλάδα είναι εντελώς απαράδεκτοι. Και υπάρχουν και
πολλοί που ελπίζουν ότι η Ελλάδα θα μπει μπροστάρης στον αγώνα για ανάκτηση της κυριαρχίας
της και θα δώσει το παράδειγμα και σε άλλες δυνάμεις στην Ευρώπη».
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