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του ΑΕΠ έως το 2035 και θα είναι κάτω του 10% 
ακόμα και μετά το 2040 (σημαντικά χαμηλό-
τερο από τα όρια του 15% και 20% που είχαν 
τεθεί προ δύο ετών στις αποφάσεις του Μαΐου 
του 2016). Οι Ευρωπαίοι πιστοποιούν ότι, ακό-
μα και χωρίς τη νέα ρύθμιση, οι πληρωμές λή-
ξεων στο κρίσιμο διάστημα 2035-2045 δεν θα 
ξεπερνούσαν έτσι κι αλλιώς τις πληρωμές προς 
το ΔΝΤ από τώρα και έως το 2024. 

Συνεπώς, το μόνο ζήτημα που καθιστούσε το 
ελληνικό χρέος «μη βιώσιμο» θα ήταν οι απο-
πληρωμές του ΔΝΤ από τώρα και έως το 2024, 
οι οποίες όμως αντιμετωπίζονται με την απο-
πληρωμή (που θα γίνει με τα εναπομείναντα 
κεφάλαια των 86 δισ. του πακέτου). 

Επιπλέον, οι Ευρωπαίοι συνεκτιμούν ότι με 
το δημοσιονομικό «μαξιλάρι» των περίπου 20 
δισ. η Ελλάδα θα μπορεί να «απέχει», αν θέλει, 
από τις αγορές έως το 2020, αν και πιστεύουν 
ότι το να είναι παρούσα και να χτίσει καμπύλη 
αποδόσεων έχει και αυτό την αξία του. 

Η προληπτική πιστωτική γραμμή δεν είναι 
πια στο τραπέζι και η Ελλάδα μπορεί να τη ζη-
τήσει μόνο αν το θέλει έως τις 20 Αυγούστου. 
Μετά τις 20 Αυγούστου μπορεί να ζητήσει -και 
πάλι αν το θέλει- προληπτικό πρόγραμμα δια-
φορετικού τύπου. 

Τέλος, το ΔΝΤ, με την Κριστίν Λαγκάρντ πα-
ρούσα στο Εurogroup, θα καλωσορίσει τα μέ-
τρα για το χρέος, θα δηλώσει την εμπιστοσύνη 
του Ταμείου στην όλη διευθέτηση, δεν θα ενερ-
γοποιήσει λόγω χρόνου το χρηματοδοτικό κομ-
μάτι (που έτσι κι αλλιώς δεν είναι επιθυμητό), 
θα επιβεβαιώσει ότι θα μετέχει στους μελλοντι-
κούς ελέγχους και θα υποσχεθεί να εκδώσει έκ-
θεση βιωσιμότητας του χρέους, στο πλαίσιο της 
έκθεσης του άρθρου 4 του καταστατικού του. 

Στις 22 Ιουνίου η Ελλάδα μπαίνει σε μια νέα 
κατάσταση. 

Το ίδίο Το σχέδίο γία Το χρέοσ θα προβλέπέί:
f Την πρόωρη αποπληρωμή των δανείων του ΔΝΤ προς την Ελλάδα εμπρο-
σθοβαρώς, καθώς είναι ακριβά βραχυπρόθεσμα και η αποπληρωμή τους έχει 
τη μέγιστη δυνατή επίπτωση στην εξυπηρέτηση του χρέους το διάστημα από 
σήμερα έως το 2024.
f Την ετήσια επιστροφή 4 δισ. ευρώ σε 4 έτη από τα κέρδη επί ελληνικών 
ομολόγων, υπό την αίρεση της τήρησης του προγράμματος. 
f Την απόφαση για ετήσια κατάργηση του «step up» των επιτοκίων των δα-
νείων των Ευρωπαίων και πάλι με ετήσια επιβεβαίωση και υπό τον όρο της τή-
ρησης του προγράμματος. 
f Την απόφαση για την επέκταση της ωρίμανσης των δανείων του EFSF/ESM, 
πλην όσων χρησιμοποιήθηκαν στο PSI, κατά 5 ως 10 έτη με τρόπο, ώστε να 
μην υπερ-συγκεντρώνονται σε μία και μόνη δεκαετία (καλό είναι να αποφευ-
χθεί το διάστημα 2035-2040). 
f Την περιγραφή του γαλλικού μηχανισμού, με αποφάσεις ανάλογα με την 
ανάπτυξη ανά πενταετία και υπό την αίρεση της τήρησης του προγράμματος.

Οι βασικές εκτιμήσεις των Ευρωπαίων είναι πως από αυτό το διάστημα και 
μετά η Ελλάδα θα έχει κόστος εξυπηρέτησης που δεν θα ξεπερνά το 7%-8% 

Η 
συνολική συμφωνία για την ελάφρυνση 
του ελληνικού χρέους, την έξοδο από το 
τρίτο πρόγραμμα διάσωσης, την επιτή-

ρηση και για τις δεσμεύσεις που θα αναλάβει η 
χώρα μετά από αυτό είναι σχεδόν έτοιμη, σύμ-
φωνα με τέσσερις υψηλά ιστάμενους κοινοτι-
κούς αξιωματούχους που έχουν άμεση γνώση 
των συζητήσεων. Ανοιχτές παραμένουν μόνο 
λεπτομέρειες που, σύμφωνα με όλους όσοι μί-
λησαν στη Realnews, «δεν έχουν καθοριστική 
σημασία για τις δυνατότητες και τις προοπτι-
κές της Ελλάδας» - κοινώς, δεν κάνουν σημα-
ντική διαφορά. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ίδιο μήνυμα περ-
νούν και όλοι όσοι μίλησαν τις τελευταίες ώρες 
επώνυμα, όπως ο πρόεδρος του Euro Working 
Group Χανς Βάιλμπριφ, ο οποίος παρακολου-
θεί το ελληνικό πρόγραμμα ήδη 7 χρόνια και 
είχε ουσιαστικό ρόλο σε όλες τις προηγούμε-
νες αποφάσεις. 

Συγκεκριμένα και αναλυτικά:
Το Εurogroup της 21ης Ιουνίου θα συνέλθει 

σε τρεις διαφορετικές, διαδοχικές συνεδριά-
σεις. Η πρώτη θα αφορά την Ελλάδα, η δεύτε-
ρη το μέλλον της ευρωζώνης και η τρίτη θα εί-
ναι συνολική και καταληκτική. 

Και οι 19 χώρες, χωρίς καμία απολύτως εξαί-
ρεση, επιθυμούν η συνεδρίαση να λήξει με 
απόφαση. Δεν είναι τυχαίο που ο επικεφαλής 
του επιτελείου Μοσκοβισί, Ολιβιέ Μπαγί, έκα-
νε λόγο για λήξη περίπου στις 8 το βράδυ (και 
όχι μεταμεσονύχτιες ώρες). 

Η αποφασΗ θα πέρίέχέί: 
f Το «πράσινο φως» των θεσμών επί της νομο-
θέτησης των 88 προαπαιτούμενων (αν κάποια 
από αυτά λείπουν χωρίς να φταίει η κυβέρνη-
ση γι’ αυτό, τότε δεν αλλάζει κάτι). 
f Τον καθορισμό του ύψους της τελευταί-
ας δόσης, που θα είναι 10, 11 ή 12 δισ. ευρώ. 
f Τον καθορισμό του ύψους του δημοσιο-
νομικού «μαξιλαριού», που θα αγγίζει τα 20 
δισ. ευρώ. 
f Την απόφαση για την υπαγωγή της Ελλά-
δας στην ενισχυμένη εποπτεία του ευρωπαϊκού 
εξαμήνου (και όχι απλώς το PPS - Post Program 
Surveillance).
f Τη διαπίστωση ότι από τον Σεπτέμβριο η Ελ-
λάδα θα υπάγεται στην παρακολούθηση μα-
κροοικονομικών ανισορροπιών (και ακολού-
θως τον Νοέμβριο θα διαπιστωθεί αν πρέπει 
να μπει και σε παρακολούθηση επί υπερβολι-
κών μακροοικονομικών ανισορροπιών). 
f Την ένδειξη ότι η χώρα θα ελέγχεται ανά τρί-
μηνο με έκδοση «μη τυπικά δεσμευτικών συ-
στάσεων» (οι οποίες όμως θα είναι τυπικότα-
τες για τις αγορές). 
f Την ένδειξη ότι το ΔΝΤ θα μετέχει κανονι-
κά στις μελλοντικές αποστολές ελέγχου στην 
Ελλάδα.
f Την ανάλυση της βιωσιμότητας του ελληνικού 
χρέους (DSA) από την πλευρά των Ευρωπαίων. 
f Την υιοθέτηση του «ολιστικού προγράμμα-
τος αναπτυξιακής στρατηγικής». 
f Τις ελληνικές υποχρεώσεις, δηλαδή την υπό-
σχεση να μην υπάρξει υπαναχώρηση μεταρ-
ρυθμίσεων (roll back), να τηρούνται τα πλεο-
νάσματα και να συνεχίζεται η διαβούλευση με 
τις Βρυξέλλες.  
f Το σχέδιο για την ελάφρυνση του χρέους.

Ανταπόκριση, Βρυξέλλες

Του ΘΑΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Το «προσχέδιο»
της απόφασης 
για την έλλάδα
Ποιες είναι οι τελευταίες λεπτομέρειες που 
απομένουν για την τελική συμφωνία στο κρίσιμο 
Eurogroup της 21ης Ιουνίου 


