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Αθήνα, 25/5/2011

Συγκρότηση επιτροπής λογιστικού ελέγχου επί του ελληνικού
δημόσιου χρέους
Το δημόσιο και το ιδιωτικό χρέος βρίσκονται στην καρδιά της κρίσης της
Ευρωζώνης. Η παγκόσμια κρίση που ξεκίνησε το 2007 πήρε τη μορφή κρίσης χρέους
της περιφέρειας της Ευρωζώνης. Σύμφωνα με τον τελευταίο προϋπολογισμό, το
ελληνικό δημόσιο χρέος αναμένεται να αυξηθεί από 299 δις ευρώ (ή 127% του ΑΕΠ)
το 2009 σε 362 δις ευρώ (ή 159% του ΑΕΠ) το 2011. Η διόγκωση του δημόσιου
χρέους επέτεινε τον κίνδυνο εθνικής χρεοκοπίας των περιφερειακών χωρών και
αύξησε τις πιθανότητες τραπεζικής χρεοκοπίας στην Ευρώπη. Η ΕΕ, σε συμφωνία με
εθνικές κυβερνήσεις, αντέδρασε υιοθετώντας προγράμματα διάσωσης που
διευκολύνουν τον προσωρινό δανεισμό των κρατών της Ευρωζώνης και
προστατεύουν τις τράπεζες. Αλλά τα μέτρα αυτά δεν κατάφεραν να καθησυχάσουν
τις χρηματοπιστωτικές αγορές, με συνέπεια τα επιτόκια δανεισμού των
περιφερειακών χωρών να συνεχίσουν να ανεβαίνουν.
Επιπλέον, το αντίτιμο των προγραμμάτων ήταν η λιτότητα. Η Ελλάδα, η
Ιρλανδία και άλλες χώρες αναγκάστηκαν να περικόψουν μισθούς και συντάξεις, να
μειώσουν τις δημόσιες δαπάνες, να συρρικνώσουν τις παροχές πρόνοιας, να
ιδιωτικοποιήσουν δημόσιες επιχειρήσεις και να απελευθερώσουν τις αγορές.
Αναπόφευκτα θα υπάρξει και περαιτέρω κοινωνικό κόστος λόγω αύξησης της
ανεργίας, χρεοκοπίας επιχειρήσεων και συρρίκνωσης της παραγωγής.
Η Ελλάδα βρέθηκε στο επίκεντρο των προγραμμάτων διάσωσης της ΕΕ, αλλά
ο ελληνικός λαός έχει κρατηθεί στο σκοτάδι όσον αφορά τη σύνθεση και τους όρους
του δημόσιου χρέους. Η έλλειψη ενημέρωσης συνιστά θεμελιώδη αποτυχία των
δημοκρατικών διαδικασιών. Οι λαοί που καλούνται να φέρουν το κόστος των
προγραμμάτων της ΕΕ έχουν δημοκρατικό δικαίωμα στην πλήρη πληροφόρηση.
Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ θεωρεί ότι η εξακρίβωση των αιτίων του δημόσιου
χρέους, των όρων με τους οποίους έχει συναφθεί, καθώς και της χρήσης των δανείων
μπορούν να έρθουν στην επιφάνεια από Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου και να
διαμορφώσει κατάλληλες προτάσεις για την αντιμετώπιση του χρέους,
συμπεριλαμβανομένου του χρέους που θα αποδειχθεί παράνομο, μη νομιμοποιημένο,
ή απεχθές.
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