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Νοµισµατικό Ταµείο, ώστε να υπάρξει µείω-
ση του χρέους, προκειµένου τα πλεονάσµατα 
για το 2019 και το 2020 να είναι πολύ µικρό-
τερα από το 3,5% που προβλέπονται», προέ-
τρεψε τον Αµερικανό οµόλογό του Τζακ Λιου 
ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώ-
τος, στο περιθώριο της επίσκεψης του Οµπά-
µα στην Αθήνα. 

Λιτότητα
Λίγο νωρίτερα, ο Αλέξης Τσίπρας είχε προει-
δοποιήσει τον Αµερικανό Πρόεδρο πως µε τη 
συνεχιζόµενη λιτότητα όχι απλώς δεν έρχεται η 
ανάκαµψη, αλλά θα ενισχυθούν και οι αποσυν-
θετικές τάσεις στην Ευρωπαϊκή Ενωση. 

«Μην κουράζεσαι να µε πείσεις, το γνωρί-
ζω και επιχειρώ να τους πείσω χρόνια τώρα», 
φέρεται να ήταν η απάντηση του Αµερικανού 
Προέδρου. 

Ο δε Τσακαλώτος, µε συνέντευξή του στη 
«Wall Street Journal», προειδοποίησε πως εάν 
δεν υπάρξει συµφωνία για ελάφρυνση του χρέ-
ους τον ∆εκέµβριο ή τον Ιανουάριο, τότε η Ελ-
λάδα δεν θα µπορέσει να συµπεριληφθεί στο 
πρόγραµµα της ΕΚΤ τον Μάρτιο και αυτό θα 
οδηγούσε στην επιστροφή της χώρας στις αγο-
ρές αργότερα το 2017 ή στις αρχές του 2018. 
«Εάν καθυστερήσουµε αυτή την απόφαση ακό-
µη περισσότερο και πούµε ότι θα αποφασίσου-
µε σε δύο χρόνια για το πώς θα καταστήσου-
µε βιώσιµο το χρέος για την Ελλάδα, τότε και οι 
επενδυτές επίσης θα αναβάλουν τις αποφάσεις 
τους για επενδύσεις», προειδοποίησε.

Ακόµα και το κλείσιµο της αξιολόγησης, πά-
ντως, όπως διαφαινόταν την ώρα που η «R» 
έκλεινε την ύλη της, θα αποτελέσει κοινωνική 
και πολιτική δοκιµασία για την κυβέρνηση Τσί-
πρα. Οι πληροφορίες, π.χ., επιµένουν πως οι 
δανειστές ήταν κατηγορηµατικά αντίθετοι στην 
επαναφορά των συλλογικών συµβάσεων εργα-
σίας, γεγονός το οποίο, αν επιµείνουν, θα δηµι-
ουργήσει σοβαρά προβλήµατα στο εσωτερικό 
της πλειοψηφίας, πιθανόν και στις ψηφοφορίες 
που θα πραγµατοποιηθούν στο Κοινοβούλιο.

Ο Τσακαλώτος, ωστόσο, προειδοποίησε: 
«Εκτός εάν επικρατήσει το χειρότερο σενάριο 
σε ό,τι αφορά χρέος και ανάπτυξη, δεν βλέπω 
γιατί η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να προκαλέσει 
εκλογές µέσα στο 2017».

 ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ κρίσιµη συνεδρίαση της οµά-
δας εργασίας της ευρωζώνης (EWG) τη ∆ευτέρα 28 Νο-
εµβρίου θα κλείσει το µείγµα παρεµβάσεων για τη ρύθ-
µιση του χρέους, καθώς οι συζητήσεις των κοινοτικών 
τεχνοκρατών και του ∆ΝΤ βαίνουν προς ολοκλήρωση. 

Σύµφωνα µε αποκλειστικές πληροφορίες της «R», η 
υπόθεση του χρέους έχει κλείσει στα βασικά της σηµεία 
µε συµφωνία Ρέγκλινγκ - Τόµσεν, ενώ οι τεχνοκράτες 
οριστικοποιούν αυτές τις ηµέρες τις «λεπτοµέρειες». 

Οι Βρυξέλλες αποφεύγουν για επικοινωνιακούς λόγους 
να µιλούν για «ποσοστό-επικεφαλίδα», δηλαδή πόσο 
ακριβώς θα µειωθεί το δηµόσιο χρέος σε ονοµαστική 
αξία µετά τις παρεµβάσεις. Η εντολή που έχει πάρει ο 
ESM είναι να δροµολογήσει τέτοια παρέµβαση στο σύ-
νολό της που δεν θα χρειάζεται κοινοβουλευτικές εγκρί-
σεις. Από την άλλη, όµως, σε επίπεδο παρασκηνίου το 
ποσοστό που κυκλοφορεί είναι το 20% (σε ονοµαστι-
κή αξία) για το σύνολο των βραχυπρόθεσµων και µε-
σοπρόθεσµων µέτρων. Το βασικό σενάριο πάνω στο 
οποίο εργάζονται οι δύο πλευρές προβλέπει συµφωνία 
σε επίπεδο προσωπικού στην Ελλάδα το Σαββατοκύ-
ριακο πριν από το Eurogroup της 5ης ∆εκεµβρίου, λί-
στα µε προαπαιτούµενα προς εκτέλεση το επόµενο δί-
µηνο (ως τις 13 Φεβρουαρίου), εκτέλεση των βραχυ-
πρόθεσµων µέτρων του χρέους πριν από το τέλος του 
2016 µε αποφάσεις του εκτελεστικού συµβουλίου του 
ESM (όχι δηλαδή σε επίπεδο υπουργών, αλλά τεχνο-
κρατών) και σύναψη προγράµµατος µε το ∆ΝΤ πριν 
από τις 24 ∆εκεµβρίου. 

Επιπλέον, το βασικό σενάριο για 
την 28η Νοεµβρίου παραµέ-
νει αυτό της δηµόσιας ποσο-
τικοποίησης µόνο των βρα-
χυπρόθεσµων µέτρων. Τα 
µεσοπρόθεσµα θα πο-
σοτικοποιηθούν κα-
τά προσέγγιση 
µε βάση τρία 
µακροοικονο-
µικά σενάρια 
(αισιόδοξο, ρεα-
λιστικό και απαισιόδοξο), τα νού-
µερα όµως «δεν θα ακουστούν 
στο Eurogroup της 5ης ∆εκεµ-
βρίου». Θα καταστεί σαφές, 

δε, στην Ελλάδα ότι «για να ληφθούν και αυτά το 2018 
θα πρέπει να τα χρειάζεται -κάτι που θα κριθεί τότε- αλ-
λά και να έχει ολοκληρώσει µε επιτυχία το σύνολο του 
προγράµµατος». 

Σύµφωνα µε πηγή της ευρωζώνης που έχει καλή 
γνώση των συζητήσεων που διεξάγονται όλο το τελευ-
ταίο διάστηµα, οι Τόµσεν και Ρέγκλινγκ, από κοινού µε 
µια οµάδα τεχνοκρατών, έχουν ουσιαστικά συµφωνή-
σει σε ένα πακέτο επέκτασης των ωριµάνσεων «κοµβι-
κών» δανείων, που αίρουν ουσιαστικά τα όποια προ-
βλήµατα εξυπηρέτησης υπήρχαν.  

Η ίδια πηγή, που έχει δει τα σχετικά κείµενα, είπε 
στην «R» ότι «το γνωστό όριο του 15% είναι έτσι κι αλ-
λιώς πολύ υψηλό», δηλαδή δεν πρόκειται να υπάρξει τέ-
τοια πίεση εξυπηρέτησης δανείων πάνω σε καµία χρο-
νιά». «Στην πράξη», συνεχίζει, «η Ελλάδα δεν θα πλη-
ρώνει προς τους επίσηµους δανειστές ούτε το 4% κα-
τά τα περισσότερα έτη». Καθοριστική διασφάλιση για 
το ∆ΝΤ είναι και η ανταλλαγή των κυµαινόµενων επι-
τοκίων µε σταθερά στο κρίσιµο διάστηµα αποπληρω-
µής, µε τον ESM να απορροφά το κόστος και να χαρί-
ζει στην Ελλάδα διάφορα «τέλη και κόστη» που κανο-
νικά έπρεπε να καταβάλει. 

Το ∆ΝΤ επιπλέον έλαβε και πήρε διαβεβαιώσεις πως 
τα ποσά από την έξοδο της Ελλάδας στις αγορές θα πά-
νε πρώτα στην αποπληρωµή των δικών του δανείων 
και αυτό το επιχείρηµα θα χρησιµοποιηθεί καθοριστι-
κά για να πειστεί το ∆.Σ. του. 

Για τα πρωτογενή πλεονάσµατα 
Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση έχει επιδιώξει την προώθη-
ση της συζήτησης του θέµατος των πρωτογενών πλε-
ονασµάτων, πατώντας πάνω στην ασάφεια της από-
φασης του Μαΐου. Η απόφαση µιλούσε για 3,5% µε-
σοπρόθεσµα, κάτι που είχε αρχικά οριστεί στη δεκα-
ετία. Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι περισσότεροι εκπρό-
σωποι υπουργείων στο EWG πιστεύουν ότι αυτό δεν 
πρέπει να αλλάξει - εξ ου και η απόφαση για τον «κό-
φτη». Μέχρι, όµως, τις 5 ∆εκεµβρίου η ασάφεια πρέ-
πει να µετατραπεί σε σαφήνεια για λογιστικούς λόγους. 

Ηδη στις συζητήσεις του EWG, αλλά και στις συζητή-
σεις Τόµσεν - Ρέγκλινγκ, το διάστηµα έχει συρρικνω-
θεί (στα 8 έτη, αντί για 10) και εξετάζεται σοβαρά να 
γίνει 4 έτη «και βλέπουµε». Το µόνο βέβαιο είναι ότι 
τα έτη 2018, 2019, 2020, 2021, τα έτη δηλαδή του µε-

σοπρόθεσµου προγράµµατος, παραµένουν ως 
έχουν (µε απαίτηση για 3,5%, µε ό,τι αυτό 

συνεπάγεται πολιτικά). 
Για να µην πέσει στα βράχια όλη αυτή 

η δουλειά σε πολιτικό και τεχνικό επί-
πεδο πρέπει να συντρέξουν δύο προϋ-
ποθέσεις: Η πρώτη είναι να καταλήξει 
η κυβέρνηση σε συµφωνία µε τα κλι-
µάκια της τρόικας το Σαββατοκύριακο 
πριν από το Eurogroup. Η συµφωνία, 
όπως και κάθε άλλη φορά, θα προσδι-
ορίζει τα µέτρα που θα ληφθούν και η 
κυβέρνηση θα δεσµευθεί στην εφαρ-
µογή τους πριν από την όποια επόµε-
νη εκταµίευση. Ανοιχτό παραµένει αν 
η εκτέλεση των βραχυπρόθεσµων µέ-
τρων (που στην πράξη είναι απλώς µια 
διοικητική απόφαση) θα ληφθεί µε το 
SLA ή θα απαιτηθεί η εκτέλεση. Αυτό θα 
κριθεί από την αίσθηση του επείγοντος 
που θα επιβάλει το ∆ΝΤ - αν δηλαδή 
θέλει το νέο προφίλ αποπληρωµών 
να είναι ενεργό πριν από την από-

φαση του ∆.Σ. του ή όχι. 
ΘΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ, ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Στη συνεδρίαση 
του EWG στις 
28 Νοεμβρίου 
θα οριστικο-
ποιηθεί ο οδικός 
χάρτης για την 
ελάφρυνση των 
οφειλών μας

Ο µεγάλος συµβιβασµός 
για το ελληνικό χρέος

κάλπες
«Εκτός εάν 
επικρατήσει το 
χειρότερο σενάριο 
σε ό,τι αφορά χρέ-
ος και ανάπτυξη, 
δεν βλέπω γιατί 
η κυβέρνηση του 
ΣΥΡΙΖΑ να προ-
καλέσει εκλογές 
µέσα στο 2017», 
λέει ο Ευκλείδης 
Τσακαλώτος

Τραμπ
Ο Τόµσεν αισθά-
νεται «απελευθε-
ρωµένος» µετά 
την εκλογή του 
Ντόναλντ Τραµπ, 
καθώς δεν θα έχει 
από πάνω του την 
πίεση της απερχό-
µενης διακυβέρ-
νησης, ενώ πλέον 
κινείται περισσότε-
ρο αποφασιστικά, 
καθώς η ανάδειξη 
του νέου Προέ-
δρου των Ηνω-
µένων Πολιτειών 
ανοίγει το «παιχνί-
δι εξουσίας» και 
µεταξύ της ηγετι-
κής οµάδας του 
∆ιεθνούς Νοµι-
σµατικού Ταµείου


