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1. Η Ελληνική κυβέρνηση έλαβε μαζική ελάφρυνση χρέους από την Ευρωζώνη: Οι χώρες του
νότιου άξονα έχουν χορηγήσει στην Ελλάδα δάνεια ύψους €128 δισεκατομμυρίων, με εξαιρετικά
ευνοϊκούς όρους, με κόστος για τους φορολογούμενους του νοτίου άξονα της τάξης των €8
δισεκατομμυρίων ετησίως. Από το έτος 2010, η Ελλάδα έχει λάβει €354 δισεκατομμύρια ως
ελάφρυνση χρέους, η οποία είναι 17 φορές περισσότερο από τον μέσο όρο των προγραμμάτων
χωρών της Ευρωζώνης. Το τρίτο πρόγραμμα έχει ήδη δώσει €23 δισεκατομμύρια ως ελάφρυνση
χρέους. Επιπροσθέτως, η Ελλάδα λαμβάνει κονδύλια της ΕΕ κατά μέσο όρο €6,6 δισεκατομμύρια
ετησίως, τα οποία ανέρχονται σε ποσοστό του 251% συγκριτικά με αυτά της Πορτογαλίας και της
Ιρλανδίας.
2. Το σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα χρέους της Ελληνικής Κυβέρνησης: : Έχει δοθεί
στην Ελληνική κυβέρνηση ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα χρέους, με χρέος περίπου
50% σε σχέση με αυτό των ομότιμων κρατών μελών της Ευρωζώνης με αξιολόγηση investment
grade, ωστόσο απολαμβάνει χειρότερες επενδυτικές αξιολογήσεις και υψηλότερο κόστος δανεισμού.
Το καθαρό χρέος της Ελλάδας βάσει του ισολογισμού για το τέλος του έτους 2015, σωστά
υπολογισμένο σύμφωνα με τους διεθνείς λογιστικούς ή στατιστικούς κανόνες, ανέρχεται σε ποσοστό
του 41% ή 58% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), αντίστοιχα. Η Ελλάδα θα εξοικονομίσει
€10 δισεκατομμύρια από το 2016 έως το 2020 από την χαμηλότερη επιβάρυνση επιτοκίου σε
μετρητά σε σύγκριση με τις χώρες του νότιου άξονα. Η εξυπηρέτηση χρέους της Ελλάδας ανέρχεται
σε ποσοστό 50% αυτής των ομότιμων κρατών μελών της Ευρωζώνης έναντι ακαθάριστων
χρηματοδοτικών αναγκών σε ποσοστό 123% του ΑΕΠ. Το χρέος της Ελλάδας με κυμαινόμενο
επιτόκιο αποτελεί μόνο το 17% του συνολικού χρέους, κι όχι το 69% όπως έχει αναφερθεί.
3. Οι υψηλές επενδυτικές δαπάνες της Ελληνικής κυβέρνησης: Η Ελληνική κυβέρνηση έχει
δαπανήσει κατά μέσο όρο €364 εκατομμύρια εβδομαδιαίως σε επενδύσεις από το 2013 έως το 2015,
δηλαδή 297% σε σύγκριση με τις παρόμοιου μεγέθους Πορτογαλία και Ιρλανδία.
4. Ο ισολογισμός της Ελληνικής κυβέρνησης ύψους ½ τρισεκατομμυρίου Ευρώ: Στο τέλος του
2015, η Ελληνική κυβέρνηση είχε περισσότερο από ½ τρισεκατομμύριο ευρώ ενεργητικό και
παθητικό να διαχειριστεί ή κακοδιαχειριστεί, το οποίο αντιστοιχεί σε €48,060 ανά πολίτη.
5. Η απώλεια €69 δισεκατομμυρίων της αξίας του ενεργητικού της Ελληνικής κυβέρνησης:
Σχετική μελέτη έδειξε ότι €69 δισεκατομμύρια, ή κατά μέσο όρο €625 εκατομμύρια εβδομαδιαίως, της
αξίας του ενεργητικού της Ελληνικής κυβέρνησης απωλέσθηκε από το 2014 έως τον Αύγουστο του
2016. Από το 2001 έως το 2015, η Ελλάδα πρόσθεσε μόνο 10 λεπτά του ευρώ στο ΑΕΠ για κάθε
πρόσθετο ευρώ χρέους, σε σύγκριση με τα ομότιμα κράτη μέλη της Ευρωζώνης που πρόσθεσαν
περίπου 45 λεπτά του ευρώ.
6. Η μικρή πρόοδος της Ελληνικής κυβέρνησης στο ζήτημα της οικονομικής διαφάνειας: Ειναι
μικρή η πρόοδος της Ελληνικής κυβέρνησης στο ζήτημα της οικονομικής διαφάνειας και απόδοσης
ευθυνών προκειμένου να κερδίσει την εμπιστοσύνη των φορολογουμένων. Δεν έχει γίνει καμία
προετοιμασία για δημοσίευση του ισολογισμού του κράτους ο οποίος να είναι προσβάσιμος σε όλους
τους πολίτες. Οι αρμόδιοι υπουργοί δεν διαθέτουν διαχειριστική, οικονομική ή λογιστική
επαγγελματική εμπειρία.
Την προετοιμασία του ενημερωτικού υλικού διεύθυνε η:
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Οι χώρες του νοτίου άξονα είναι φράση η οποία χρησιμοποιήθηκε από την Ελληνική κυβέρνηση σχετικά με την συνάντηση με τα μέλη της Ευρωζώνης στην Ελλάδα τον Σεπτεμβρίο του 2016.

