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Aποστολή, Λουξεµβούργο

Του ΘΑΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η
συµφωνία που επιτεύχθηκε µετά από µια 
µαραθώνια συνεδρίαση στο Eurogroup 
του Λουξεµβούργου προβλέπει τη ρύθµι-

ση του ελληνικού χρέους, την έξοδο της Ελλάδας 
από το πρόγραµµα προσαρµογής και την παρα-
κολούθηση της πορείας της χώρας στη συνέχεια. 
Η πρώτη εκτίµηση των εµπλεκόµενων πλευρών 
είναι ότι η συµφωνία είναι καλή για τα δεδοµένα 
της διαπραγµάτευσης και δεν έχει κανένα «σκο-
τεινό σηµείο» ή προφανή «παγίδα». Βέβαια, η 
επιτυχία της εξαρτάται από τη διαγωγή του πο-
λιτικού προσωπικού στην Ελλάδα όσον αφορά 
την τήρηση των συµφωνηθέντων. ∆εν είναι, άλ-
λωστε, καθόλου τυχαία η τελευταία φράση του 
υπουργού Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτου, 
ο οποίος -κατά τη συνέντευξη Τύπου που παρα-
χώρησε µετά την ολοκλήρωση του Eurogroup- 
τόνισε την ανάγκη να αλλάξει το ελληνικό πολι-
τικό σύστηµα «για να έχουµε πιο εποικοδοµητι-
κές συζητήσεις και αντιπαραθέσεις». Σε κάθε πε-
ρίπτωση, πάντως, οι Ευρωπαίοι ελάφρυναν το 
χρέος και όχι την ευθύνη της εφαρµογής των 
όρων της συµφωνίας. Με τη βοήθεια τεσσάρων 
ειδικών η Realnews απαντά σε 15 βασικά ερω-
τήµατα σχετικά µε τη συµφωνία και καταγράφει 
τα θετικά και τα αρνητικά σηµεία της καθώς και 
τις «γκρίζες ζώνες».  

1Βγαίνει η Ελλάδα από «τα µνηµόνια»;
Ναι, η Ελλάδα βγαίνει από «τα µνηµόνια» 

στις 20 Αυγούστου, καθώς το τελευταίο της πρό-
γραµµα διάσωσης τερµατίζεται. Η χώρα δεν θα 
τελεί «υπό διάσωση» και η Ε.Ε. δεν θα µπορεί να 
της υποδεικνύει πολιτικές επιλογές στον χώρο της 
οικονοµίας έξω από το πλαίσιο του Eurogroup/
Ecofin και του προληπτικού σκέλους του συµφώ-
νου σταθερότητας και ανάπτυξης. Οι συστάσεις εί-
ναι σε αυτό το πλαίσιο «µαχητές» και κλειδώνουν 
σε συµφωνία και διάλογο µεταξύ των 19 µελών 
της ευρωζώνης. Στην πράξη, όµως, είναι λογικό 
ότι το Eurogroup θα συµφωνεί µε τις εκτιµήσεις 
της Κοµισιόν. Σε κάθε περίπτωση, τα περιθώρια 
άσκησης πολιτικής θα είναι µεγαλύτερα - αλλά 
και µε πολύ σοβαρότερες συνέπειες, καθώς από 
αυτές τις πολιτικές θα κρίνεται ο αυτόνοµος δα-
νεισµός της χώρας από τις αγορές. 

2 Γιατί το πλαίσιο της µεταµνηµονια-
κής εποπτείας προβλέπει ότι θα γί-

νονται τέσσερις αξιολογήσεις ανά έτος;
Οι αξιολογήσεις αυτές έχουν πολύ περισσότερο 
τον χαρακτήρα της πιστοποίησης παρά της επο-
πτείας. Η Ελλάδα θα χρειάζεται για πολύ ακόµα 
τη θετική γνώµη των θεσµών, ως «πιστοποιητικό» 
ορθής πορείας για τα µάτια των αγορών. 

15 ερωτήσεις 
και απαντήσεις 

για την επόµενη ηµέρα 
Τα θετικά και τα 
αρνητικά σηµεία 
καθώς και οι «γκρίζες 
ζώνες» της συµφωνίας 
του Eurogroup για τη 
ρύθµιση του ελληνικού 
χρέους

Τώρα και µνηµόνιο χρέους! 
ΜΝΗΜΟΝΙΟ σημαίνει εκατοντάδες νόμοι και 30.000 
μνημονιακές εφαρμοστικές ρυθμίσεις. Σημαίνει κλο-
πή δεκάδων δισεκατομμυρίων από τον λαό. Τι από αυ-
τά ακυρώνεται και επιστρέφεται με την περιλάλητη «έξο-
δο» και μάλιστα «καθαρή»; Τίποτα! Μνημόνιο σημαίνει: 
α) λιτότητα, β) εκποίηση, ενεχυρίαση, υποθήκευση της 
δημόσιας περιουσίας, γ) καθεστώς εποπτείας και επιτή-
ρησης της χώρας. Τι από αυτά σταματά με την κατ’ ευ-
φημισμόν «ρύθμιση για το χρέος»; Τίποτα! 
ΠΡΩΤΟΝ: Μετά και την ψήφιση του Μεσοπρόθεσμου, 
η λιτότητα με τη μορφή των εξωφρενικών και ματωμέ-
νων πλεονασμάτων που διαρκούν μέχρι το 2060 (!) ισο-
δυναμεί με αφαίμαξη που μόνο για την περίοδο 2019-
2022 ξεπερνά τα 40 δισ. ευρώ! Ταυτόχρονα οι νόμοι 
που περικόπτουν εκ νέου τις συντάξεις και μειώνουν 
στο μισό το αφορολόγητο δεν επιδέχονται καμίας πα-
ρερμηνείας. 

ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Το τρίτο μνημόνιο και η διαρκής επιβεβαί-
ωσή του μέσα από τις περιβόητες «αξιολογήσεις» ισο-
δυναμούν με επιβολή καθεστώτος αέναης εκποίησης 
του δημόσιου πλούτου μέχρι το 2114 (!) μέσω της δρά-
σης του «υπερταμείου», που συνεχίζει την κατάπτυστη 
πρόνοια του πρώτου μνημονίου περί παραίτησης της 
χώρας από την ασυλία των περιουσιακών της στοιχείων 
έναντι των δανειστών.
ΤΡΙΤΟΝ: Ακόμα κι αν δεν υπήρχαν τα προχθεσινά για 
το χρέος που προσδιορίζουν τον χαρακτήρα της επιτή-
ρησης και μετά την «έξοδο», υπάρχει η ίδια η αρχιτεκτο-
νική της Ε.Ε., όπως προσδιορίζεται από τον κανονισμό 
της, «αριθ. 472 της 21ης Μαΐου 2013», που προβλέπει 
διατήρηση για πολλές δεκαετίες της εποπτείας και σί-
γουρα όχι πριν να «εξοφληθεί τουλάχιστον το 75% της 
χρηματοδοτικής συνδρομής» της Ελλάδας από τους το-
κογλύφους-«σωτήρες» της. 
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ότι οι αγορές δεν θα της το επιτρέψουν. Υπάρχει 
ο κίνδυνος, λόγω του κακού παρελθόντος της, να 
αποκοπεί από τις αγορές πολύ πριν φτάσει το όριο 
του 3% (που ορίζει το Σύµφωνο Σταθερότητας). 
Επιπλέον, καθώς η νοµισµατική πολιτική στις ΗΠΑ 
κανονικοποιείται, τα επιτόκια για τις αναδυόµε-
νες οικονοµίες θα αυξάνονται, άρα κάθε νέο έλ-
λειµµα θα είναι δυσανάλογα ακριβό. 

5 Εχει η συµφωνία νέα µέτρα;
Οχι, τα συνοδευτικά έγγραφα καταγρά-

φουν απλώς τις µεταρρυθµίσεις που θα έπρεπε 
να είχαν ήδη γίνει και θέτει κάποιες µεταρρυθµί-
σεις εµβληµατικού χαρακτήρα, όπως το κτηµα-
τολόγιο και τη στελέχωση της Ανεξάρτητης Αρ-
χής ∆ηµοσίων Εσόδων, σε προτεραιότητα. Οι µε-
ταρρυθµίσεις αυτές ήταν απαραίτητες µε ή χω-
ρίς συµφωνία. 

6 Είναι εφικτό η Ελλάδα να επιτυγ-
χάνει τα υψηλά πλεονάσµατα που 

προβλέπει η συµφωνία;
Πολλές χώρες της Ε.Ε. είχαν υψηλότερα πρωτογε-
νή πλεονάσµατα για πολύ περισσότερα χρόνια. 
Ακόµα και η ίδια η Ελλάδα το είχε ξανακάνει κα-
τά την περίοδο πριν από την εισαγωγή του ευρώ. 
Το 3,5% είναι ήδη πραγµατικότητα και το 2,2% 
της περιόδου 2023-2059 είναι µέσος όρος. Κα-
τά συνέπεια, η Ελλάδα µπορεί να έχει υψηλότε-
ρο πλεόνασµα σε κάποιες καλές χρονιές και µι-
κρότερο σε κάποιες άλλες. 

7Μπορεί µια επόµενη κυβέρνηση να 
επαναδιαπραγµατευτεί τους στόχους 

των πλεονασµάτων; 
Οχι, γιατί το 3,5% συνεπάγεται οριακά πλεο-
νασµατικούς προϋπολογισµούς και το 2,2% εί-

3Με τι θα συνδέονται οι αξιολογήσεις 
αν όχι µε εκταµιεύσεις;

Ως προς τη συµµόρφωση, υπάρχει το σαφές κί-
νητρο των 4 δισ. ευρώ των κερδών από τα οµό-
λογα που διατηρούν οι κεντρικές τράπεζες της 
ευρωζώνης (ANFAS) και µε τη µείωση των περι-
θωρίων αύξησης των επιτοκίων του ΕSM, άρα µε 
πραγµατικά λεφτά που η χώρα µπορεί για πρώτη 
φορά να αξιοποιήσει κατά το δοκούν. 

4 Υπάρχει ο κίνδυνος νέου δηµοσιο-
νοµικού εκτροχιασµού της χώρας; 

Η Ελλάδα δεν θα έχει ποτέ ξανά τη δυνατότητα 
να συσσωρεύσει ελλείµµατα για συνεχή έτη, δι-


