Συγκεκριμζνα ςε άρκρό του ςτο "The IMF Blog" ο Ολιβιζ Μπλανςάρ αναφζρει:

"Στο πλαίςιο αυτό, πιςτεφω ότι κάποιεσ ςκζψεισ ςχετικά με τισ βαςικζσ επικρίςεισ κα
μποροφςαν να βοθκιςουν να διευκρινιςτοφν οριςμζνα βαςικά ςθμεία διαφωνίασ, κακϊσ
και να λάμψει ζνα φωσ ςε μια πικανι πορεία προσ τα εμπρόσ.
Οι κυριότερεσ επικρίςεισ, όπωσ τισ διακρίνω, εμπίπτουν ςτισ εξισ τζςςερισ κατθγορίεσ:
• Το πρόγραμμα του 2010 χρθςίμευςε μόνο για τθν αφξθςθ του χρζουσ και απαίτθςε τθν
υπερβολικι δθμοςιονομικι προςαρμογι.
• Η χρθματοδότθςθ προσ τθν Ελλάδα χρθςιμοποιικθκε για τθν αποπλθρωμι ξζνων
τραπεηϊν.
• Αναπτυξιοκτόνεσ διαρκρωτικζσ μεταρρυκμίςεισ, ςε ςυνδυαςμό με τθ δθμοςιονομικι
λιτότθτα, ζχουν οδθγιςει ςε οικονομικι φφεςθ.
• Οι πιςτωτζσ δεν ζχουν μάκει τίποτα και ςυνεχίηουν να επαναλαμβάνουν τα ίδια λάκθ",
επιςθμαίνει ο Μπλανςάρ.
"Αφξθςθ χρζουσ"
Όςον αφορά τθν πρϊτθ επίκριςθ ότι το πρόγραμμα του 2010 ςυντζλεςε ςτθν αφξθςθ του
χρζουσ και επζβαλε τθν υπερβολικι δθμοςιονομικι προςαρμογι, ο Ολιβιζ Μπλανςάρ
απαντά:
"Ακόμθ και πριν από το πρόγραμμα του 2010, το χρζοσ ςτθν Ελλάδα ιταν 300
διςεκατομμφρια ευρϊ, ι 130% του ΑΕΠ. Το ζλλειμμα ιταν 36 διςεκ. ευρϊ, ι 15½% του ΑΕΠ.
Το χρζοσ αυξανόταν κατά 12% ετθςίωσ και αυτό το κακιςτοφςε μθ βιϊςιμο.
• Εάν θ Ελλάδα είχε αφεκεί μόνθ τθσ, απλά δεν κα ιταν ςε κζςθ να δανειςτεί.
• Δεδομζνων των ακακάριςτων δανειακϊν αναγκϊν του 20-25% του ΑΕΠ, κα ζπρεπε να
μειϊςει το δθμοςιονομικό τθσ ζλλειμμα κατά το ποςό αυτό. Ακόμα κι αν είχε χρεοκοπιςει,
δεδομζνου ότι το πρωτογενζσ ζλλειμμα ξεπερνοφςε το 10%, κα ζπρεπε να μειϊςει το
δθμοςιονομικό ζλλειμμα κατά 10% του ΑΕΠ, μζςα ςε μία θμζρα. Αυτό κα οδθγοφςε ςε
πολφ οξφτερεσ προςαρμογζσ με πολφ υψθλότερο κοινωνικό κόςτοσ από ό,τι εντόσ των
προγραμμάτων, που επζτρεψαν ςτθν Ελλάδα να ιςοςκελίςει τον προχπολογιςμό τθσ ςε
διάςτθμα πζντε ετϊν.
•Ακόμα κι αν το υφιςτάμενο χρζοσ είχε εξαλειφκεί πλιρωσ, το πρωτογενζσ ζλλειμμα, το
οποίο ιταν πολφ μεγάλο κατά τθν ζναρξθ του προγράμματοσ, κα ζπρεπε να μειωκεί. Η
δθμοςιονομικι λιτότθτα δεν ιταν επιλογι, αλλά αναγκαιότθτα. Δεν αποτελοφςε απλά
εναλλακτικι λφςθ για τθ μείωςθ των δαπανϊν και τθν αφξθςθ των φόρων. Η μείωςθ του
ελλείμματοσ ιταν μεγάλθ, γιατί το αρχικό ζλλειμμα ιταν μεγάλο. "Λιγότερθ λιτότθτα",
δθλαδι, βραδφτερθ δθμοςιονομικι προςαρμογι, κα απαιτοφςε ακόμθ μεγαλφτερθ
χρθματοδότθςθ ςε ςυνδυαςμό με αναδιάρκρωςθ του χρζουσ και εδϊ υπιρχε ζνα πολιτικό
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όριο ςτο τι οι επίςθμοι πιςτωτζσ κα μποροφςαν να ηθτιςουν από τουσ πολίτεσ να
ςυνειςφζρουν".
Πιγαν ςτισ τράπεηεσ τα νζα δάνεια;
Όςον αφορά τθν δεφτερθ επίκριςθ ότι θ χρθματοδότθςθ προσ τθν Ελλάδα
χρθςιμοποιικθκε για τθν αποπλθρωμι ξζνων τραπεηϊν, τα επιχειριματα του Ολιβιζ
Μπλανςάρ ζχουν ωσ εξισ:
"Η αναδιάρκρωςθ του χρζουσ κακυςτζρθςε κατά δφο χρόνια. Υπιρχαν λόγοι γι 'αυτό,
δθλαδι ανθςυχίεσ για τον κίνδυνο διαςποράσ (θ πτϊχευςθ τθσ Lehman Brothers ιταν νωπι
ςτθ μνιμθ). Επίςθσ τότε δεν υπιρχε τείχοσ προςταςίασ να αποτρζψει τον κίνδυνο
διαςποράσ και ςε άλλεσ χϊρεσ. Αν θ απόφαςθ αυτι ιταν αιτιολογθμζνθ ι όχι, αυτό μπορεί
να τεκμθριωκεί ποικιλοτρόπωσ. Σε πραγματικό χρόνο, οι κίνδυνοι κεωροφνταν υπερβολικά
ςοβαροί για να προχωριςει μια αναδιάρκρωςθ.
• Εν μζρει ωσ αποτζλεςμα τθσ κακυςτζρθςθσ αυτισ, ζνα ςθμαντικό μζροσ των κονδυλίων
του πρϊτου προγράμματοσ χρθςιμοποιικθκε για τθν πλθρωμι βραχυπρόκεςμων
υποχρεϊςεων ςτουσ πιςτωτζσ, και για να αντικαταςτιςει το χρζοσ που βριςκόταν ςε χζρια
ιδιωτϊν με χρζοσ που πζραςε ςτα κράτθ-μζλθ τθσ ευρωηϊνθσ. Τα προγράμματα διάςωςθσ
ωςτόςο δεν ωφζλθςαν μόνο ξζνεσ τράπεηεσ, αλλά και Ζλλθνεσ κατακζτεσ και νοικοκυριά,
κακϊσ το ζνα τρίτο του χρζουσ κατείχαν οι ελλθνικζσ τράπεηεσ και άλλα ελλθνικά
χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα.

Επιπλζον, ιδιϊτεσ πιςτωτζσ δεν γλίτωςαν, κακϊσ το 2012, το χρζοσ μειϊκθκε ςθμαντικά. Το
ελλθνικό χρζοσ που βριςκόταν ςτον ιδιωτικό τομζα (PSI) "κουρεφτθκε" ςε ποςοςτό
μεγαλφτερο του 50%. Αναλυτικά από τα 200 διςεκ. ευρϊ ζμειναν περίπου 100 διςεκ. ευρϊ
ωσ χρζοσ ςτα χζρια ιδιωτϊν. Αυτό αντιςτοιχεί ςε μείωςθ του χρζουσ κατά 10.000 ευρϊ ανά
Ζλλθνα πολίτθ.
Ζτςι θ μετάβαςθ από τουσ ιδιϊτεσ ςτουσ επίςθμουσ πιςτωτζσ ιρκε με πολφ καλφτερουσ
όρουσ, δθλαδι χαμθλότερα επιτόκια αγοράσ και μεγάλεσ διάρκειεσ. Ζνα παράδειγμα: οι
πλθρωμζσ τόκων ςε μετρθτά για το ελλθνικό χρζοσ πζρυςι ανιλκαν ςε 6 διςεκ. ευρϊ (3,2%
του ΑΕΠ), ςε ςφγκριςθ με 12 διςεκ. ευρϊ το 2009. Ή διαφορετικά, οι πλθρωμζσ τόκων από
τθν Ελλάδα ιταν χαμθλότερεσ, κατϋαναλογία με το ΑΕΠ, από πλθρωμζσ τόκων από τθν
Πορτογαλία, τθν Ιρλανδία, ι Ιταλία.
Η λιτότθτα οδιγθςε ςε φφεςθ; Ο ρόλοσ του πολλαπλαςιαςτι και το "mea culpa"
Όςον αφορά τθν τρίτθ επίκριςθ ότι αναπτυξιοκτόνεσ διαρκρωτικζσ μεταρρυκμίςεισ ςε
ςυνδυαςμό με τθ δθμοςιονομικι λιτότθτα ζχουν οδθγιςει ςε οικονομικι φφεςθ, ο
Μπλανςάρ υποςτθρίηει ότι:
"Με δεδομζνουσ τουσ απογοθτευτικοφσ ρυκμοφσ ανάπτυξθσ ςτθν Ελλάδα, πριν από το
πρόγραμμα, μία ςειρά διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων είχαν κεωρθκεί απολφτωσ
απαραίτθτεσ. Οι μεταρρυκμίςεισ αυτζσ καλφπτουν ζνα ευρφ φάςμα λειτουργιϊν που
περιλαμβάνουν: τθ φορολογικι διοίκθςθ, τθν απελευκζρωςθ των επαγγελμάτων και των
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αγορϊν, τισ μεταρρυκμίςεισ ςτα εργαςιακά και αςφαλιςτικά, ακόμθ και ςτθν δικαιοςφνθ,
κακϊσ και ςε πολλοφσ ακόμθ νευραλγικοφσ τομείσ.
Πολλζσ από αυτζσ τισ μεταρρυκμίςεισ είτε δεν εφαρμόςτθκαν ι δεν εφαρμόςτθκαν
επαρκϊσ. Οι προςπάκειεσ για τθ βελτίωςθ τθσ είςπραξθσ των φόρων και τθσ φορολογικισ
ςυνείδθςθσ των πολιτϊν απζτυχε εντελϊσ. Υπιρξε ιςχυρι αντίςταςθ ςτο άνοιγμα των
κλειςτϊν επαγγελμάτων. Μόνο 5 από τισ 12 προγραμματιςμζνεσ αξιολογιςεισ του ΔΝΤ ςτο
πλαίςιο του τρζχοντοσ προγράμματοσ ολοκλθρϊκθκαν και, μόνο μια ζχει ολοκλθρωκεί από
τα μζςα του 2013, λόγω τθσ αποτυχίασ να εφαρμοςτοφν μεταρρυκμίςεισ.
Η μείωςθ τθσ παραγωγισ ιταν πράγματι πολφ μεγαλφτερθ από ό,τι είχε προβλεφκεί. Οι
πολλαπλαςιαςτζσ ιταν μεγαλφτεροι από τισ αρχικζσ εκτιμιςεισ. Δείτε:
-τθν επίςθμθ ζκκεςθ (1-1-2013) του ΔΝΤ ςχετικά με τον πολλαπλαςιαςτι:
http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2013/wp1301.pdf
-κακϊσ και το ςχετικό δθμοςίευμα τθσ Washington Post:
http://www.washingtonpost.com/blogs/wonkblog/wp/2013/01/03/an-amazing-mea-culpafrom-the-imfs-chief-economist-on-austerity/
Ωςτόςο θ δθμοςιονομικι εξυγίανςθ εξθγεί μόνο ζνα μζροσ τθσ μείωςθσ τθσ παραγωγισ.
Παραγωγι υπεράνω των δυνατοτιτων, πολιτικζσ κρίςεισ, αςυνεπείσ πολιτικζσ, ανεπαρκείσ
μεταρρυκμίςεισ, φόβοι για grexit, χαμθλι επιχειρθματικι εμπιςτοςφνθ, αδφναμεσ
τράπεηεσ, όλα αυτά ςυνζβαλαν ςτο αποτζλεςμα αυτό.
Λάκθ επί λακών;
Όςον αφορά τθν τζταρτθ επίκριςθ ότι οι πιςτωτζσ δεν ζχουν μάκει τίποτα και ςυνεχίηουν
να επαναλαμβάνουν τα ίδια λάκθ, ο Μπλανςάρ εξθγεί:
"Η εκλογι τθσ κυβζρνθςθσ το 2015 απαίτθςε επανεξζταςθ του υπάρχοντοσ προγράμματοσ,
τόςο όςον αφορά τουσ πολιτικοφσ όρουσ όςο και τουσ όρουσ χρθματοδότθςθσ.
• ζνα πιο περιοριςμζνο ςφνολο διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων ι/και μια πιο αργι
δθμοςιονομικι προςαρμογι ςυνεπάγεται, αρικμθτικά, μεγαλφτερεσ χρθματοδοτικζσ
ανάγκεσ, και κατά ςυνζπεια, μεγαλφτερθ ανάγκθ για τθν ελάφρυνςθ του χρζουσ.
•Συνεπϊσ, μια ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για μια ρεαλιςτικι λφςθ ζπρεπε να
περιλαμβάνει ζνα μίγμα προςαρμογισ, χρθματοδότθςθσ και ελάφρυνςθσ του χρζουσ. Ο
ρόλοσ του ΔΝΤ ςτισ διαπραγματεφςεισ ιταν να ηθτιςει ςυγκεκριμζνεσ και αξιόπιςτεσ
προςαρμογζσ ςτα μζχρι τϊρα δεδομζνα, και να αποςαφθνίςει ϊςτε να γίνει κατανοθτό το
αποτζλεςμα τθσ χρθματοδότθςθσ και τθσ ελάφρυνςθσ του χρζουσ.
Πιςτεφαμε ότι ζνα μικρό πρωτογενζσ πλεόναςμα, που αυξάνεται με τθν πάροδο του
χρόνου, ιταν απολφτωσ απαραίτθτο για τθ διατιρθςθ τθσ βιωςιμότθτασ του χρζουσ.
Ζχοντασ εξετάςει επιςταμζνωσ τον προχπολογιςμό, δεν είδαμε πϊσ αυτό κα μποροφςε να
επιτευχκεί χωρίσ τθ μεταρρφκμιςθ του ΦΠΑ για να διευρυνκεί θ φορολογικι βάςθ, και τθ
μεταρρφκμιςθ του ςυνταξιοδοτικοφ ςυςτιματοσ για να τεκεί το ςυνταξιοδοτικό ςφςτθμα
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ςε μια βιϊςιμθ βάςθ. Σε αυτά, οι απόψεισ μασ ςυμφωνοφςαν πλιρωσ με εκείνεσ των
ευρωπαίων εταίρων μασ.
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