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Ο ππνπξγόο Οηθνλνκηθώλ Γ. Παπαθσλζηαληίλνπ, θάζε θνξά πνπ εξσηάηαη ζρεηηθά, είλαη
θαηεγνξεκαηηθόο: ε Διιάδα ζα ηα θαηαθέξεη ρσξίο λα θαηαθύγεη ζε αλαδηάξζξσζε ηνπ
δεκνζίνπ ρξένπο. Τελ εβδνκάδα πνπ πέξαζε, ην δήισζε ζε ζπλέληεπμή ηνπ ζε γεξκαληθή
εθεκεξίδα. Τελ πεξαζκέλε, ζε ηηαιηθή. Σε θιεηζηό ζπλέδξην ηνπ ΔΛΙΑΜΔΠ, όπνπ κίιεζε ζηα
κέζα Ινπλίνπ, ζρνιίαζε πσο βξίζθεη ελδηαθέξνλ ην γεγνλόο όηη νη θσλέο γηα αλαρξεκαηνδόηεζε
έξρνληαη από πνηθίιεο πεγέο, από ηηο αγνξέο, ζην εμσηεξηθό, αιιά θαη από ηελ Αξηζηεξά, ζην
εζσηεξηθό.
Ωο θαιόο νηθνλνκνιόγνο, βεβαίσο, κπνξεί λα θάλεη ηηο καζεκαηηθέο πξάμεηο πνπ επηθαιείηαη,
γηα παξάδεηγκα, πξόζθαηε αλάιπζε ηεο Fitch Ratings. O νίθνο ππνινγίδεη όηη κε βάζε ηηο
πξνβιέςεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Σηαζεξόηεηαο, ην δεκόζην ρξένο ηεο ρώξαο ζα αλέιζεη ζην
150% ηνπ ΑΔΠ ην 2013 – θαη όπσο ηνλίδεη, «ππάξρνπλ πνιιέο πξνθιήζεηο γηα ηε
κεζνπξόζεζκε βησζηκόηεηά ηνπ».
Απηόο είλαη ν ιόγνο πνπ νη πεξηζζόηεξνη νηθνλνκνιόγνη ησλ μέλσλ ηξαπεδώλ δελ απνθιείνπλ ην
ελδερόκελν ειιεληθήο ρξενθνπίαο – δειαδή, αλαδηάξζξσζεο ηνπ ρξένπο.
Η θπβέξλεζε, βέβαηα, δελ έρεη θαλέλα ιόγν λα αλνίμεη κηα ηέηνηα ζπδήηεζε, θαζώο απηό ζα
έπιεηηε πεξαηηέξσ ηελ αμηνπηζηία ηεο Διιάδαο ζηηο δηεζλείο αγνξέο, ηελ ώξα κάιηζηα πνπ
παιεύεη λα θεξδίζεη ηελ εκπηζηνζύλε ηνπο σο πξνο ηελ ηθαλόηεηά ηεο λα θέξεη ζε πέξαο έλα από
ηα δπζθνιόηεξα ζηνηρήκαηα δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο πνπ έρνπλ ζπλαθζεί. Καη κόλν σο
ελδερόκελν, ζα εθηόμεπε αθόκε πςειόηεξα ηα spreads ησλ ειιεληθώλ νκνιόγσλ, απμάλνληαο
πεξαηηέξσ ην θόζηνο ρξεκαηνδόηεζεο γηα ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο. Ηδε, θάπνηεο κεγάιεο
εηαηξείεο ηεο ρώξαο δέρνληαη πηέζεηο από κεηόρνπο ηνπο λα αιιάμνπλ έδξα γη’ απηό ηνλ ιόγν,
ελώ αλαιπηέο κεηνρώλ πξνηξέπνπλ ηνπο επελδπηέο λα κελ αληηκεησπίδνπλ ηελ Δπξσδώλε σο
εληαίν ζύλνιν ζηηο επηινγέο ηνπο, θαζώο πξνβιέπνπλ όηη νη εηαηξείεο ηνπ Νόηνπ ζα έρνπλ
πςειόηεξν θόζηνο δαλεηζκνύ.
Η αλαδηάξζξσζε, πάλησο, είλαη κία πηζαλόηεηα πνπ ζπδεηήζεθε ζηνπο δηαδξόκνπο ηνπ
ζπλεδξίνπ ηνπ ΔΛΙΑΜΔΠ. Δθεί δελ πξνηάζεθε βέβαηα κηα βίαηε αλαδηάξζξσζε ηνπ ρξένπο, κε
ηελ επηβνιή haircut ζηα νκόινγα πνπ θαηέρνπλ νη πηζησηέο ηεο Διιάδαο, θαζώο έλα ηέηνην
ελδερόκελν ζα ήηαλ πνιύ θαθό γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη ηηο ηξάπεδεο, πνπ θαηέρνπλ
κεγάιεο πνζόηεηεο νκνιόγσλ, ελώ ζα ιεηηνπξγνύζε απνζηαζεξνπνηεηηθά θαη γηα ην ζύλνιν ηεο
Δπξσδώλεο. Αληίζεηα, ζπδεηήζεθε κηα «έμππλε δηαρείξηζε ηνπ ρξένπο», ζηε ινγηθή κηαο
εζεινληηθήο, ήπηαο κεηάζεζεο ηνπ ρξόλνπ πιεξσκήο ησλ δαλείσλ ηνπ ΓΝΤ θαη ηεο ΔΔ.

Σύκθσλα κάιηζηα κε πιεξνθνξίεο από ηηο Βξπμέιιεο, ν επηθεθαιήο ηνπ ΓΝΤ Νηνκηλίθ ΣηξνοΚαλ είλαη δηαηεζεηκέλνο λα πξνζθέξεη λέν κεραληζκό ζηήξημεο ζηελ Διιάδα, ώζηε λα κε
ρξεηαζηεί ε επηζηξνθή ηεο ζηηο αγνξέο κε ηε ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Με απηό ηνλ ηξόπν, ε
απνπιεξσκή ησλ δαλείσλ ζα κπνξνύζε λα αλαβιεζεί κέρξη θαη γηα κία δεθαεηία, πξνθεηκέλνπ
ην ρξένο λα αξρίζεη λα απνθιηκαθώλεηαη καθξηά από ηνπο θηλδύλνπο ησλ αγνξώλ. Τν ίδην ζα
κπνξνύζε λα γίλεη θαη κε ην δάλεην ηεο Δ.Δ. Τν αλ ζα ρξεηαζηεί θάηη ηέηνην, όκσο, ζα εμαξηεζεί
από ηελ πνξεία ηεο αλάπηπμεο, ησλ θνξνινγηθώλ εζόδσλ θαη, γεληθόηεξα, ηελ εθαξκνγή ηνπ
Μλεκνλίνπ.

