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ΠΩΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΕΟΣ
H Eλλάδα οφείλει τα περισσότερα χρήµατα
στους µηχανισµούς που δηµιούργησε 
η Ευρωπαϊκή Ενωση για να αντιµετωπίσει την κρίση 
δανεισµού και στα κράτη της ευρωζώνης 

του Ακαθάριστου 
Εγχώριου Προϊόντος 

είναι το ύψος 
του δηµόσιου χρέους 
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Ανταπόκριση, Βρυξέλλες

Του Θάνου άΘάνάσίου

Σ
υμφωνία με νέο δάνειο τουλάχιστον 
50 δισ. ευρώ και τη φιλική ονομα-
σία «δάνεια έναντι μεταρρυθμίσε-

ων» -αντί για... μνημόνιο- προτείνουν οι Ευ-
ρωπαίοι στην κυβέρνηση του Αλέξη Τσί-
πρα με στόχο την οριστική, συμβιβαστική 
λύση στο πρόβλημα του δημοσίου χρέ-
ους και της εξυπηρέτησής του. Απόφαση 
που θα πρέπει να ληφθεί τον Ιούνιο, εφό-
σον βεβαίως προηγουμένως υπάρξει κα-
τάληξη στη συμφωνία-γέφυρα.

Η λύση προκρίνει την άμεση αποπληρω-
μή των ακριβών και βραχυπρόθεσμων δα-
νείων του ΔΝΤ με χαμηλότοκα μακροπρό-
θεσμα δάνεια από τον EFSF/ESM, σε έναν 
συνδυασμό κινήσεων που, σύμφωνα με τις 
πληροφορίες της Realnews, είναι σε γνώ-
ση και της Lazard, την οποία έχει προσλά-
βει η κυβέρνηση ως σύμβουλο για το δη-
μόσιο χρέος. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που είναι σε 
γνώση της Lazard και των εταίρων, τα δά-
νεια του ΔΝΤ έχουν κοντινές ημερομηνίες 

λήξης, μόλις 6 ετών και μέχρι το 2019 η ελ-
ληνική πλευρά θα πρέπει να έχει επιστρέ-
ψει κεφάλαια ύψους 19 δισ. ευρώ. 

Αυτά τα 19 δισ. ευρώ αποτελούν τον με-
γάλο όγκο των ελληνικών δανειακών ανα-
γκών τα επόμενα χρόνια και μάλιστα με 
πολύ υψηλά επιτόκια της τάξης του 3% 
και του 4%. 

Δύσκολη η εξυπηρέτηση
Αν σε αυτά τα χρήματα προστεθούν ομό-
λογα της προ PSI εποχής, όπως αυτά που 
είχε αγοράσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τρά-
πεζα επί Τρισέ, περί τα 27 δισ. ευρώ, τότε 
το άθροισμα φτάνει τα 46 δισ. στο σύνο-
λο. Και τα λεγόμενα «ομόλογα Τρισέ» έχουν 
σήμερα επιτόκια 5% και 6%. 

Το γεγονός ότι τα ποσά αυτά είναι μεσο-
πρόθεσμα και υψηλότοκα, ενώ το κεφάλαιο 
είναι απαιτητό σε βραχύ χρονικό διάστη-
μα, καθιστά την εξυπηρέτησή τους εξαιρε-
τικά δύσκολη για τον Προϋπολογισμό, συ-
νιστά αναπόδραστη την ανάγκη για υπερ-
βολικά υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα 
και κάνει την επιστροφή στις αγορές δύ-
σκολη, τη δε επένδυση προς την ανάπτυ-
ξη της οικονομίας ακατόρθωτη. Τα επιτό-
κια της τάξης του 3%, 4%, 5% και 6% εί-
ναι απαγορευτικά σε σύγκριση με τα επι-
τόκια του EFSF/ESM, που είναι χαριστικά 

Το κρυφό σχέδιο για το χρέος
Οι δανειστές δίνουν «κούρεμα», αλλά απαιτούν συμφωνία! Τον Ιούνιο θα ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις

Ποιος είναι ο βασικός Ελληνας διαπραγ-
ματευτής; Ποιο είναι το πρόσωπο εκεί-
νο που έχει αναλάβει τον συντονισμό των 
υπουργείων, εκφράζει τη βούληση του 
πρωθυπουργού και έχει την κατάρτιση για 
να βάλει σε χαρτί τη συμβιβαστική θέση 
εταίρων, «θεσμών» και ελληνικών Αρχών; 

Το ερώτημα του Κίσινγκερ «ποιον πρέ-
πει να πάρω τηλέφωνο αν θέλω να μιλή-
σω με την Ευρώπη;» έχει δυστυχώς πλή-
ρη εφαρμογή στην πιο κρίσιμη φάση της 
αξιολόγησης του ελληνικού προγράμμα-
τος. Αυτό μεταφέρουν στην «R» βασικοί 
παίκτες της άλλης πλευράς, υπό την προ-
ϋπόθεση της ανωνυμίας. Παράγοντες 
των Βρυξελλών και της Αθήνας πολύ κο-
ντά στην αξιολόγηση του ελληνικού προ-
γράμματος βλέπουν με αγωνία την πορεία 
της διαπραγμάτευσης να κινείται με ρυθ-
μούς χελώνας, τα θέματα να μένουν ανοι-
κτά για εβδομάδες, να χάνεται ο ειρμός 
της συζήτησης με τις ελληνικές Αρχές και 
οι συναρμόδιοι υπουργοί να μην μπορούν 
να μεταφέρουν εγκαίρως τις θέσεις τους 
στην ελληνική διαπραγματευτική ομάδα. 

Δεν γνωρίζουν...
Από τον περασμένο Δεκέμβριο, οπότε και 
σταμάτησαν οι συζητήσεις της κυβέρνη-
σης Σαμαρά με την τρόικα, πρόσωπο-συ-
ντονιστής στην άλλη γραμμή του τηλεφώ-
νου δεν υπήρχε. 

Το «παράπονο» των διαπραγματευτών 
της άλλης πλευράς έχει ως εξής: «Πρώ-
τα εμφανίστηκε ο υπουργός Οικονομικών 
Γιάνης Βαρουφάκης, αμέσως μετά μά-
θαμε για τον εποπτικό ρόλο του γραφεί-
ου του αντιπροέδρου Γιάννη Δραγασάκη, 
στις συνεδριάσεις των οργάνων εμφανί-
στηκε η σύμβουλος κ. Παναρίτη και αργό-
τερα ο νέος επικεφαλής του ΣΟΕ κ. Χου-
λιαράκης και εσχάτως μάθαμε για τον γε-
νικό γραμματέα του υπουργείου κ. Θεο-
χαράκη». Και συνεχίζουν: «Μπορεί όλοι 
να είναι πάρα πολύ αξιόλογοι, όμως στις 
σημερινές συνθήκες χρειάζεται συντονι-
σμός, συνέχεια και ανοιχτή γραμμή με την 
κεντρική πολιτική εξουσία». 

Κύκλοι των ελεγκτών και των δανειστών 
υποστηρίζουν ότι «χάνεται πολύς χρό-
νος στο πώς θα ονομαστεί η κάθε συνά-
ντηση και πώς θα τηρηθούν τα προσχήμα-
τα, με αποτέλεσμα να  μένουν ελάχιστος 
χρόνος και φαιά ουσία για την ουσιαστι-
κή δουλειά». Εξηγούν, μάλιστα, ότι είναι 
πολύ δύσκολο στις συζητήσεις να έρχο-
νται πρόσωπα που προσπαθούν να επιβά-
λουν διαφορετικό τρόπο εργασίας, «που 
συχνά δεν έχει σχέση με τα standards της 
DG ECFIN», ή δεν έχουν επαρκές υπόβα-
θρο σε θέματα Προϋπολογισμού. Το χει-
ρότερο όμως στοιχείο είναι οι αλληλοα-
ναιρέσεις.

Βρυξέλλές 

Ζητούν αξιόπιστο 
συνομιλητή

στο 0,60% έως 0,70% και έχουν μέση λήξη 32 ετών σήμερα, ενώ συζητείται η παρά-
τασή τους σε μέση λήξη στα 50 έτη. Μόνο στις 20 Ιουλίου και στις 20 Αυγούστου η 
κυβέρνηση έχει να πληρώσει δόσεις σε ΔΝΤ και ΕΚΤ συνολικού ύψους 6,8 δισ. ευρώ 
- χρήματα που δεν υπάρχουν ούτε στο παλιό πρόγραμμα, ούτε στην εκκρεμή δόση, 
ούτε στα κρατικά ταμεία.

Οροι χρηματοδότησης
Η λύση που θα συζητήσουν οι εταίροι περιλαμβάνει, σύμφωνα με τις πληροφορίες 
της «R», ένα νέο δάνειο περί τα 50 δισ. ευρώ, με επιτόκιο 0,65%, για να αποπληρω-
θούν τα παλιά δάνεια του ΔΝΤ και τα ομόλογα που αγόρασε η ΕΚΤ. Η μέση λήξη θα 
φτάνει τα 50 χρόνια, ενώ στα 50 χρόνια θα παραταθεί η μέση λήξη και στα υπόλοι-
πα δάνεια του EFSF/ESM. Ο EFSF/ESM ενδεχομένως θα περικόψει και το τέλος δανει-
σμού (service fee). H χώρα δεν θα χρειαστεί να λάβει τα ακριβά υπόλοιπα δάνεια του 
προγράμματος του ΔΝΤ, ύψους 16 δισ. ευρώ, και το Ταμείο θα μείνει στην Ελλάδα 
μόνο ως εταίρος και ελεγκτής στο πλαίσιο του προγράμματος των πιστωτών, όπως 
έγινε και στην Ισπανία. Το νέο δάνειο θα μειώσει εξαιρετικά τον όγκο και την εξυπη-
ρέτηση του δημοσίου χρέους σε όρους καθαρής αξίας. Προφανώς και δεν έχει σχέ-
ση με τις προληπτικές πιστώσεις, όμως και πάλι θα υπάγεται σε όρους, ελέγχους, αξι-
ολόγηση, μεταρρυθμίσεις και σταδιακές εκταμιεύσεις. 

Η λύση που θα συζητή-
σουν οι εταίροι περιλαμ-
βάνει νέα χρηματοδό-
τηση 50 δισ. ευρώ, με 
επιτόκιο 0,65%, για να 
αποπληρωθούν τα παλιά 
δάνεια του ΔΝΤ


