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στην Κύπρο είναι η αναποτελεσµατικότητα της 
κείµενης νοµοθεσίας. Αυτός είναι ο λόγος που 
έχουν τόσο µεγάλη απόσταση από την τρίτη 
χειρότερη επίδοση, αυτή της Πορτογαλίας, µε 
την Ελλάδα να είναι στο 45%, την Κύπρο στο 
32,1% και την Πορτογαλία στο 14%».

«Η Ελλάδα έχει µακράν το µεγαλύτερο ποσο-
στό µη εξυπηρετούµενων δανείων, καθώς το 
γ’ τρίµηνο του 2017 ήταν στο 46,7%. Υπάρχει 
ένας συνδυασµός παραγόντων που οδήγησαν 
σε αυτό. Πρώτον, ότι η Ελλάδα πέρασε την πιο 
βαθιά και µακρά κρίση από όλα τα άλλα κρά-

χίσουν να υλοποιούνται ως επί το πλείστον στην περίοδο µετά το πρόγραµµα. 
Κατά συνέπεια, η συνέχιση της υλοποίησης των συµφωνηθέντων και η επίτευξη 
των στόχων του πρωτογενούς πλεονάσµατος θα είναι καθοριστικής σηµασίας για 
την παραµονή της Ελλάδας εντός τροχιάς σε σχέση και µε τα µέτρα για το χρέος». 

Ο Β. Ντοµπρόβσκις προειδοποίησε πως η εµπιστοσύνη των αγορών µπορεί να 
χαθεί εύκολα αν η χώρα εκτροχιαστεί.

«Είναι σηµαντικό και για την ίδια την Ελλάδα να διασφαλιστεί ότι το πρόγραµ-
µα θα µείνει εντός τροχιάς. Η Ελλάδα πρέπει να γυρίσει στη χρηµατοδότηση 
από τις αγορές και γι’ αυτό χρειάζεται την εµπιστοσύνη των αγορών. Με αυτό το 
υψηλό επίπεδο χρέους προς ΑΕΠ που έχει η Ελλάδα, πρέπει να είναι κανείς πο-
λύ προσεκτικός», ανέφερε.

Κληθείς να απαντήσει σε ερώτηµα της «R» για το νοµοσχέδιο που αφορά την 

ανανέωση των συµβάσεων των συµβασιούχων, σηµείωσε τα εξής: «Φυσικά, 
όταν συζητάµε για την πρόοδο του προγράµµατος, υπάρχει αξιολόγηση και για 
το αν και κατά πόσο υπάρχει υπαναχώρηση από διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις. 
Αυτό το σηµείο, η συνεχής υλοποίηση των µεταρρυθµίσεων, είναι κοµµάτι της 
παρακολούθησης». 

Παρέπεµψε, δε, και στα 88 προαπαιτούµενα της τέταρτης αξιολόγησης ως προ-
ϋπόθεση για όλα τα παραπάνω: «Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, όπως ξέρετε, µόλις 
πρόσφατα ολοκληρώσαµε την τρίτη αξιολόγηση. Το Euro Working Group στις 7 
Μαρτίου πιστοποίησε ότι η χώρα έχει συµµορφωθεί ως προς όλα τα προαπαι-
τούµενα. Αυτό ανοίγει τον δρόµο για την επόµενη δόση και ήδη υπάρχει ο προ-
γραµµατισµός για την τέταρτη αξιολόγηση. Παράλληλα, υπάρχουν και 88 προ-
απαιτούµενα που πρέπει να εκτελεστούν». 

Για Uber και Beat
Οµως, κληθείς να απαντήσει και για τις πρόσφατες ρυθµίσεις σε σχέση µε τις µε-
ταφορικές πλατφόρµες (Uber, Beat κ.λπ.), δήλωσε: «∆εν µπορώ να σχολιάσω αυ-
τή τη στιγµή, διότι δεν είµαι απόλυτα βέβαιος σε ποιο σηµείο σχετίζονται µε το 
πρόγραµµα. Για τις πλατφόρµες, όπως ξέρετε, έχουµε πολλών ειδών συζητήσεις 
σε πολλά κράτη-µέλη. Και οι  προσεγγίσεις των κρατών-µελών για το θέµα είναι 
πολλές και διαφορετικές, οπότε δεν θέλω να εµβαθύνω. Ξέρουµε όµως ότι πολ-
λά κράτη-µέλη, για διαφορετικούς λόγους, δεν έχουν επιτρέψει τη λειτουργία σε 
πλατφόρµες όπως η Uber, για παράδειγµα». 

Τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια
 Απαντώντας σε ερώτηση για το κρίσιµο ζήτηµα των «κόκκινων» δανείων και των 
πλειστηριασµών στην Ελλάδα, που είναι συνδεδεµένο όχι µόνο µε τις αξιολογή-
σεις, αλλά συναρτάται και µε την υγιή λειτουργία του τραπεζικού συστήµατος, 
ο αντιπρόεδρος Ντοµπρόβσκις ήταν σαφής: «Το πρόβληµα και στην Ελλάδα και 

«Μετά την 
20ή Αυγούστου

τα µέτρα
για το χρέος»

Ανταπόκριση, Βρυξέλλες

Του ΘΑΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Τ
ο µήνυµα ότι η εκτέλεση των 
µέτρων της δεύτερης φάσης 
της ελάφρυνσης του ελληνικού 

χρέους, σε συνέχεια των αποφάσεων 
Μαΐου-Ιουνίου 2017, θα έρθει «τµη-
µατικά» και θα είναι διασυνδεδεµένη 
µε όρους εκπλήρωσης των µεσοπρό-
θεσµων υποχρεώσεων που έχει ανα-
λάβει η χώρα στέλνει µιλώντας στη 
Realnews ο αντιπρόεδρος της Κοµι-
σιόν, Βάλντις Ντοµπρόβσκις. Συγκε-
κριµένα, δήλωσε πως τα µέτρα για το 
χρέος θα εκτελεστούν ως επί το πλεί-
στον µετά την 20ή Αυγούστου και θα 
εξαρτώνται από την εκπλήρωση των 
συµφωνηθέντων. 

H «R» συνάντησε τον Β. Ντοµπρόβ-
σκις στον 11ο όροφο του κτιρίου της 
Κοµισιόν και του απηύθυνε το βασι-
κό ερώτηµα πώς θα διεξαχθεί ο έλεγ-
χος της χώρας µετά την 20ή Αυγού-
στου. Ο αντιπρόεδρος έθεσε το θέµα 
της εµπιστοσύνης των αγορών και ση-
µείωσε ότι οι στόχοι για το πρωτογενές 
πλεόνασµα θα πρέπει να τηρηθούν: 

«Υπάρχουν µπροστά µας συζητή-
σεις σε σχέση µε µέτρα για το δηµό-
σιο χρέος και για το πώς η Ελλάδα θα 
γυρίσει στις αγορές. Υπάρχουν και 
συζητήσεις σε σχέση µε τον µηχανι-
σµό που συνδέει τις αποπληρωµές µε 
την ανάπτυξη. Ολα αυτά συνεπάγο-
νται ότι τα µέτρα για το χρέος θα αρ-

τη-µέλη. Επίσης, η νοµοθεσία για την αφερεγ-
γυότητα ήταν αναποτελεσµατική», αναφέρει.

Σηµειώνει, δε, ότι οι εργασίες για τη βελτί-
ωσή της είναι σε εξέλιξη και τόνισε ότι οι πρό-
σφατες προτάσεις της Κοµισιόν για τη µείω-
ση των «κόκκινων» δανείων «αφορούν και την 
Ελλάδα, κυρίως για την εξωδικαστική απαίτη-
ση εκτέλεσης υποθήκης, τη δεύτερη ευκαιρία 
στους δανειζόµενους και την αναδιάρθρωση 
επιχειρηµατικών δανείων».

Η «κακή τράπεζα»
Τέλος, ο αντιπρόεδρος της Κοµισιόν παραπέ-
µπει στις ελληνικές Αρχές το ζήτηµα της δηµι-
ουργίας µιας «κακής τράπεζας» για τα «κόκκι-
να» δάνεια στην Ελλάδα, αφού βεβαίως εκδο-
θούν και υιοθετηθούν οι σχετικές οδηγίες της 
Κοµισιόν, στο πλαίσιο και των κανόνων του 
ανταγωνισµού: «Θα φτιάξουµε ένα πρότυπο 
µε οδηγίες για το πώς τα κράτη-µέλη θα µπο-
ρούν να δηµιουργούν εθνικές Αρχές, διαχείρι-
σης NPLs, αν το επιθυµούν, στο πλαίσιο της οδη-
γίας BRRD και των κανόνων περί κρατικών ενι-
σχύσεων. Πρόκειται για ένα πρότυπο λειτουρ-
γίας κανόνων των εθνικών συστηµάτων αφε-
ρεγγυότητας, µε αξιολόγηση των υπαρχόντων 
συστηµάτων και συστάσεις προς τα κράτη-µέ-
λη που έχουν αναποτελεσµατικά συστήµατα».

Ο αντιπρόεδρος της 
Κοµισιόν, Βάλντις 

Ντοµπρόβσκις, µιλά 
εφ’ όλης της ύλης 
στην «R» και θέτει 
τους όρους για να 

παραµείνει η Ελλάδα 
εντός τροχιάς


