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 Ολα θα κριθούν
στο… νήµα
για το χρέος

Το καυτό δεκαήµερο 
για την Ελλάδα 

µέχρι το κρίσιµο 
Eurogroup της 

21ης Ιουνίου στο 
Λουξεµβούργο

«Ας περιµένουµε λίγο»
ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ στις αγορές με την έκδοση ενός 
νέου ομολόγου, πιθανότατα δεκαετούς, επιδιώκει η 
κυβέρνηση. Οι «Eυρωπαίοι» είναι έτοιμοι να συμφωνή-
σουν σε μια δεκαετή επιμήκυνση των χρόνων αποπλη-
ρωμής του χρέους μας. Αυτό σίγουρα βοηθά την έκ-
δοση του σωτήριου ομολόγου. Eστω ότι μια τέτοια έξο-
δος όμως επιτευχθεί, παρά τη διατήρηση του χρέους 
μας σε υψηλό επίπεδο, αποκλείεται πάντως το κόστος 
δανεισμού μας να μην είναι υψηλότερο από το επίπε-
δο του μέσου όρου των χωρών του ευρωπαϊκού Νό-
του, γιατί αυτά δεν ενεχυρίασαν, ούτε υποθήκευσαν 
τον δημόσιο πλούτο των. 

Βάσει του ισχύοντος διεθνούς δικαίου προβλέπεται 
μόνο οι επενδυτές σε ομόλογα κρατών να έχουν εγγύ-
ηση τον δημόσιο πλούτο των κρατών, ενώ η δική μας 
χώρα τον έχει «υποθηκευμένο» σε κράτη! Φυσικά,  κα-
τά παραβίαση κάθε νομιμότητας! Οι ιστορικοί του μέλ-
λοντος θα σπαζοκεφαλιάζουν «γιατί» ανεχτήκαμε κάτι 
τέτοιο. Αρκούσε ότι μας απείλησαν, αν ζητούσαμε τή-
ρηση ή αποκατάσταση της νομιμότητας, με αντίποινα; 
Σημειωτέον, η «βοήθεια» των κρατών της Ε.Ε. προς τη 
χώρα μας, το 2010, είχε ως σκοπό την εκπλήρωση από 

πλευράς των υποχρέωσης να επανακτήσουμε σταθε-
ρό επιτόκιο δανεισμού στις αγορές. Ουδέποτε φυσικά 
τούτο έγινε οκτώ χρόνια τώρα. Η κυβέρνηση συνειδη-
τοποίησε ότι λόγω αυτής της διαρκούς αθέτησης της 
ανωτέρω υποχρέωσής των μπορεί να αποφασίσει μο-
νομερώς να κάνει «έξοδο» στις αγορές. 

Οι «ισχυροί» της Ε.Ε. δεν είναι σε θέση επ’ αυτού λο-
γικά να της αντιταχθούν. Αλλά η κυβέρνηση, για να 
επιτευχθεί ένα ανεκτό επιτόκιο δανεισμού επί μακρόν 
για τη χώρα μας, οφείλει να επιδιώξει να συμφωνηθεί 
και μια γενναία εξάλειψη του χρέους μας. Η συγκυ-
ρία είναι ευνοϊκή, καθώς η Ιταλία με τη νέα κυβέρνη-
σή της ζητά ήδη κούρεμα χρέους και η Μέρκελ απα-
ντά ότι δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο. Μην αιφνιδιαστεί-
τε, όμως, αν η Ιταλία θέσει το ζήτημα «πώς», παρά τα 
όσα προβλέπονται στο διεθνές δίκαιο, πήραν οι «Γερ-
μανογάλλοι» το 2010 ενέχυρο τον δημόσιο πλούτο της 
Ελλάδος βλάπτοντας τους επενδυτές σε ομόλογα, όχι 
μόνο της Ελλάδος, αλλά και της Ιταλίας και του λοιπού 
ευρωπαϊκού Νότου! Μήπως συμφέρει εν τέλει να περι-
μένουμε λίγο ακόμα; Να δούμε πρώτα «πώς» οι Ιταλοί 
θα θέσουν το ζήτημα; 

του ΜΑΚΗ ΤΖΙΦΡΑ*

η άποψη

*Νοµικού

Ανταπόκριση, Βρυξέλλες

Του ΘΑΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Μ
όνο τα προαπαιτούµενα µπορούν να 
µπουν εµπόδιο στο να υπάρξει µια 
συνολική απόφαση για την έξοδο 

της Ελλάδας από το τρίτο πρόγραµµα διάσω-
σης στις 21 Ιουνίου, µεταφέρει στη Realnews 
κορυφαίος Ευρωπαίος διπλωµάτης, επανα-
λαµβάνοντας ότι «µε ή χωρίς ∆ΝΤ, η τέταρ-
τη αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους θα 
είναι σεβαστή, ικανοποιητική, σηµαντική και 
καθοριστική στα µάτια των αγορών». 

Συγκεκριµένα, µετά και την ολοκλήρωση 
των συζητήσεων µεταξύ των υπουργών Οι-
κονοµικών των µεγάλων οικονοµιών της Ε.Ε., 
µε τους θεσµούς (ΕSM, ECB, Κοµισιόν) και το 
∆ΝΤ στο Παρίσι, τις επαφές του Κ. Ρέγκλινγκ 
µε τον Γάλλο υπουργό Οικονοµικών την ίδια 
µέρα και τη συνεδρίαση του EWG, το µήνυ-
µα που οι Ευρωπαίοι εταίροι στέλνουν στην 
Ελλάδα είναι «κάντε το κοµµάτι που σας ανα-
λογεί και µην ανησυχείτε». 

Στην πράξη αυτό σηµαίνει ότι ο Ντ. Κοστέ-
λο και το επιτελείο του θα πρέπει να δουλέ-
ψουν υπερωρίες το επόµενο Σαββατοκύριακο 
για να συγγράψουν, έστω και την τελευταία 
στιγµή, την έκθεση συµµόρφωσης των ελληνι-
κών Αρχών µε τα προαπαιτούµενα. Η ηµερο-
µηνία που οι εκπρόσωποι των 19 υπουργεί-
ων Οικονοµικών έχουν δώσει σε Ελλάδα και 
τρόικα είναι η 14η Ιουνίου, ώστε στις 21 του 
ίδιου µήνα όλα να είναι έτοιµα. Οι Ευρωπαί-
οι υπουργοί Οικονοµικών θα µεταβούν στο 
Λουξεµβούργο από το προηγούµενο βράδυ 
(20/06), καθώς νωρίς το πρωί της «κρίσιµης 
για την ελληνική οικονοµία Πέµπτης», όπως 

τα διάσωσης, 4 κυβερνήσεις και 4 αναδιαρ-
θρώσεις του δηµοσίου χρέους», ήταν η φρά-
ση που µεταφέρθηκε στην «R». 

Ο ρόλος του ∆ΝΤ
Την ίδια ώρα στις Βρυξέλλες -που οµνύουν 
στην αξιοπιστία των µέτρων για το χρέος- επι-
κρατούν χαµηλοί τόνοι για την ενεργοποίηση 
ή όχι του χρηµατοδοτικού σκέλους του προ-
γράµµατος του ∆ΝΤ: «Κοντός ψαλµός αλλη-
λούια», ήταν το νόηµα αυτών που ακούγο-
νταν στους διαδρόµους του Berlaymont - του 
κτιρίου που στεγάζει την έδρα της Κοµισιόν. 
Είναι ενδεικτική της παντελούς έλλειψης του 
«δράµατος» που χαρακτήριζε µέχρι και τις 
συζητήσεις του 2017. 

Κοινώς, οι Βρυξέλλες δεν θεωρούν την έλ-
λειψη ενεργοποίησης του χρηµατοδοτικού 
σκέλους αποτρεπτικό παράγοντα για το οτι-
δήποτε. 

Αντιθέτως, τρεις πηγές κοντά στις συζητή-
σεις, µετέφεραν στην «R» το πρωί της Παρα-
σκευής ότι όλη η δουλειά της Πέµπτης και 
των τελευταίων εβδοµάδων είναι για να γρα-
φτεί από πλευράς ∆ΝΤ ένα «θετικό DSA». H 
έκθεση βιωσιµότητας του ελληνικού χρέους 
(Debt Sustainability Analysis) του ∆ΝΤ θα εί-
ναι, όπως κάθε άλλη φορά, ξεχωριστή - διότι 
αυτές είναι οι διαδικασίες και αυτό δεν αποτε-
λεί είδηση. Το θέµα είναι ποιο θα είναι το θε-
τικό της σενάριο. Οι παράγοντες της Ε.Ε. ερ-
γάζονται για να καταγραφεί µια όσο το δυ-
νατόν πιο θετική οπτική, ακριβώς γιατί αυτή 
θα τιµολογήσουν οι αγορές.

Το ∆ΝΤ και η Ε.Ε. µπορεί να µη δώσουν τα 
χέρια για την ενεργοποίηση του χρηµατοδο-
τικού σκέλους του πακέτου του ∆ΝΤ, αλλά θα 
δώσουν τα χέρια για ένα «παρόµοιο» ή έστω 
«ελαφρά χειρότερο DSA από το ∆ΝΤ», υπό 
την προϋπόθεση ότι το ∆ΝΤ θα µείνει κανονι-
κά στο πλαίσιο του Post Program Surveillance 
και θα εποπτεύει τις ελληνικές Αρχές. 

Οσο για τις επιµέρους πληροφορίες περί 
διαφωνιών στην επιµήκυνση ορισµένων ελ-
ληνικών δανείων, η πλευρά της Ε.Ε. επιµένει 
ότι, ακόµα και µε τη µικρότερη επέµβαση, το 
πρακτικό αποτέλεσµα στις κρίσιµες δεκαετίες 
2020-2030 θα είναι το ίδιο. «Κανείς δεν θα 
βγει µε οµόλογο πέραν του δεκαετούς - αυ-
τό είναι το διάστηµα που πρέπει να δίνει σι-
γουριά», σηµειώνει πηγή της «R» που γνωρί-
ζει καλά την εξέλιξη του ελληνικού προγράµ-
µατος αποπληρωµών. 

Η µεταµνηµονιακή εποπτεία
«Αντί να συζητάτε το πώς θα γίνουν επενδύ-
σεις και πώς θα γίνουν εξαγωγές, συζητάτε 
την εποπτεία». Με αυτή τη φράση οι Βρυ-
ξέλλες προειδοποιούν ότι ο δηµόσιος διάλο-
γος, εννέα χρόνια µετά, παραµένει σε λάθος 
βάση. Η εποπτεία δεν είναι «επιβολή», αλλά 
«πιστοποίηση» ότι η κατάσταση της ελληνι-
κής οικονοµίας βελτιώνεται, εξηγούν. Εξάλ-
λου, η παντελής έλλειψη ελέγχου αφορά µό-
νο όσους έχουν σκοπό να γυρίσουν στις πα-
λιές κακές συνήθειες, π.χ. κρυφά ελλείµµατα 
και διασπάθιση δηµοσίου χρήµατος. 

Σε κάθε περίπτωση, η εποπτεία µετά το πρό-
γραµµα, παρότι θα είναι συνδεδεµένη εν µέ-
ρει µε την ελάφρυνση του χρέους, δεν θα πε-
ριέχει νέα στοιχεία ή απαιτήσεις, παρά µόνο 
την τήρηση των συµφωνηθέντων. 

Η Ελλάδα, πάλι, θα έχει στα χέρια της ένα 
ακόµα εργαλείο κονδυλίων από τον επόµε-
νο κοινοτικό προϋπολογισµό για να χρηµα-
τοδοτεί την εκτέλεση µεταρρυθµίσεων και να 
απαλύνει το κοινωνικό κόστος. Πρόκειται για 
τη σχετική πρόταση Γιούνκερ που η «R» είχε 
πρώτη αποκαλύψει ήδη από τον Σεπτέµβρη 
του 2014 και πλέον αποτελεί κοµµάτι του επό-
µενου υπό διαπραγµάτευση Πολυετούς ∆η-
µοσιονοµικού Πλαισίου της Ε.Ε. 2021-2027.

τη χαρακτήρισε ο διπλωµάτης, θα πρέπει να µετάσχουν και 
στη συνεδρίαση του ∆.Σ. του ΕSM. 

«Για την ιστορία, θα θυµόµαστε ότι η περιπέτεια που άρχι-
σε το Λουξεµβούργο στις 19 Οκτωβρίου 2009, µε την ανακοί-
νωση της ύπαρξης παραποιηµένων δηµοσιονοµικών στοιχεί-
ων, ολοκληρώνεται και πάλι στο Λουξεµβούργο στις 21 Ιουνί-
ου 2018, σχεδόν 9 χρόνια µετά, ύστερα από 3 προγράµµα-


