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ναι απλώς ο υπολογισμός από τις υποχρεώσεις 
της χώρας στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθε-
ρότητας και Ανάπτυξης. Ακόμα και αν δεν γρα-
φόταν στη συμφωνία το 2,2%, αυτός θα ήταν 
ο στόχος.  Ομως, δεν υπάρχουν περιθώρια για 
επαναδιαπραγμάτευση και για έναν ακόμα λό-
γο: Χωρίς αυτά τα δύο ποσοστά καμία ανάλυ-
ση της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους δεν 
βγαίνει θετική. 

8 Μπορεί η επόμενη κυβέρνηση να 
επαναδιαπραγματευτεί τη συμφω-

νία;
Η επόμενη κυβέρνηση μπορεί να αντικαταστή-
σει το «ολιστικό σχέδιο αναπτυξιακής στρατη-
γικής» με ένα δικό της, το οποίο και θα κριθεί. 
Δεν μπορεί, ωστόσο, να ανατρέψει συμφωνη-
μένες μεταρρυθμίσεις ή να αλλάξει τους δημο-
σιονομικούς στόχους. 

9 Τι θα γίνει με τις συντάξεις το 2019;
Ισχύουν τα συμφωνηθέντα και ο ψηφι-

σμένος νόμος που προβλέπει περικοπές από 
την 1η Ιανουαρίου του 2019. Αν υπάρχει πε-
ριθώριο δημοσιονομικά και η κυβέρνηση επι-
χειρήσει να ρισκάρει μια αρνητική έκθεση της 
τρόικας, θα μπορούσε και να μην τα εφαρμό-
σει, με συνέπεια να μη λάβει περί τα 500 εκατ. 
ευρώ από τα ANFAS τον Ιανουάριο του 2019 
και να πρέπει να πείσει τους θεσμούς με πιστο-
ποιημένα αντίμετρα για να μην ακολουθήσει 
και δεύτερη αρνητική έκθεση. 

10Θα ενεργοποιήσει το ΔΝΤ το 
χρηματοδοτικό του πρόγραμμα; 

Οχι. Το ΔΝΤ δεν θα εκταμιεύσει κανένα ποσό προς την Ελλάδα, καθώς πλέον 
δεν υπάρχει ο τυπικά απαιτούμενος χρόνος. Αυτό δεν συμβαίνει εξαιτίας των 
μέτρων του χρέους. Το ΔΝΤ συνεκτιμά επίσημα ότι το ελληνικό χρέος είναι βι-
ώσιμο έως το 2040. Οι διαφωνίες του ΔΝΤ ήταν πάντοτε στην ανάλυση από 
το 2040 έως το 2060.

11Ως εκ τούτου το ΔΝΤ φεύγει ή υποβαθμίζεται ο ρόλος του;
Σε καμία περίπτωση. Το ΔΝΤ θα μείνει και θα εποπτεύει την ελληνική 

οικονομία στο πλαίσιο της μεταμνημονιακής παρακολούθησης, θα συντάσ-
σει εκθέσεις προόδου και αξιολογήσεις και θα ελέγχει την Ελλάδα όπως ορί-
ζει το άρθρο 4 του καταστατικού του. Η δε Ε.Ε. όπως και οι αγορές θα συνεχί-
σουν να λαμβάνουν πάρα πολύ σοβαρά υπόψη τους τα ευρήματα του ΔΝΤ 
σε κάθε έλεγχο. 

12 Γιατί η απόφαση δεν «γράφει» για την αποπληρωμή του 
ΔΝΤ;

Η αποπληρωμή του ΔΝΤ ήταν πάντα στο τραπέζι των μέτρων του Eurogroup. 
Η τεχνική μέθοδος που είχε επιλεγεί ήταν η εκταμίευση μιας μεγάλης δόσης, 
από την οποία ένα ποσό θα πήγαινε στο δημοσιονομικό μαξιλάρι και ένα τμή-
μα για την εξυπηρέτηση του χρέους. Η δόση που αρχικά είχε προταθεί ήταν 
της τάξης των 11 δισ. Στην πορεία των συζητήσεων είχε φτάσει και μέχρι τα 
20 δισ. Ωστόσο, μεγάλη δόση και μεγάλη επιμήκυνση δεν χωρούσαν στο ίδιο 
πολιτικό καλάθι πολλών χωρών, προεξάρχουσας της Γερμανίας. Η λύση που 
τελικώς επιλέχθηκε προέβλεπε, αντί δόσης 20 δισ., δόση 15 δισ., με 3,3 από 
αυτά για το ΔΝΤ και την επιλογή η υπόλοιπη αποπληρωμή να γίνει με τα 4 
δισ. των ANFAS ή με άλλον τρόπο που θα επιλέξει η Ελλάδα. Ομως την πραγ-
ματική διαφορά την κάνει όχι μόνο η επιμήκυνση (που τελικώς έκλεισε στα 
10 έτη), αλλά και η νέα περίοδος χάριτος για ακόμα 10 χρόνια. Με αυτήν η 
κυβέρνηση αποκτά το δημοσιονομικό περιθώριο που χρειάζεται στα κρίσιμα 
πρώτα χρόνια της εξόδου. 

13Τι σημαίνει η δεκαετής περίοδος χάριτος που προβλέπει η 
συμφωνία για το χρέος;

Η Ελλάδα δεν θα πληρώνει τόκους και δόσεις κεφαλαίου για δάνεια ύψους 96 
δισ. από το 2023 (που κανονικά θα άρχιζε να τα πληρώνει, καθώς τότε λήγει η 

τρέχουσα περίοδος χάριτος) και έως το 2032. 
Η κίνηση αυτή δημιουργεί έναν δημοσιονομι-
κό διάδρομο στα πρώτα κρίσιμα χρόνια της 
εξόδου από το πρόγραμμα. Η Ελλάδα έτσι κι 
αλλιώς δεν πληρώνει σήμερα τόκους και κεφά-
λαιο στα δάνεια που είναι σε αυτό το καθεστώς. 

14 Σε τι ωφελεί η παράταση-επιμή-
κυνση των λήξεων ομολόγων;

Επιπλέον η παράταση της ωρίμανσης σημαί-
νει ότι οι λήξεις των δανείων που είναι σε πε-
ρίοδο χάριτος δεν θα συμπέσουν όλες μαζί τα 
ίδια χρόνια. Στην πράξη το προφίλ των χρη-
ματοδοτικών αναγκών έχει απολέσει τις ορο-
σειρές και είναι πλέον όσο πιο ομαλό μπορού-
σε να γίνει. Ενδεικτικό είναι ότι οι ετήσιες ανά-
γκες χρηματοδότησης παραμένουν πάντα κά-
τω από το όριο του 10% του ΑΕΠ στα πλέον 
κρίσιμα διαστήματα (πολύ κάτω από τα όρια 
του 15% και 20%). 

15 Τι απέγινε το «γαλλικό κλειδί;»
Η Realnews είχε γράψει από την πρώ-

τη στιγμή ότι το «γαλλικό κλειδί» ήταν αξεσου-
άρ και όχι η ουσία, όπως και είχε προειδοποι-
ήσει για τον ηθικό κίνδυνο (moral hazard). Το 
γεγονός ότι δεν περιγράφεται όσο αναλυτικά 
περίμεναν αρκετοί, δεν αποτελεί απώλεια. Ετσι 
κι αλλιώς απαιτούσε την κατανάλωση μεγάλου 
πολιτικού κεφαλαίου με μικρό αποτέλεσμα και 
απόδοση. Τα σημερινά μέτρα έχουν τελική από-
δοση ισοδύναμη με 25 μονάδες του ΑΕΠ επί της 
συνολικής καθαρής αξίας του ελληνικού χρέους. 
Ακόμα και έτσι, αν χρειαστεί, οι Ευρωπαίοι θα 
ανασύρουν τον γαλλικό μηχανισμό το 2032.


