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δα, ενώ θα έχει δύο ευκαιρίες από τον συγκε-
κριμένο οίκο μέσα στο 2022 για να κερδίσει το 
πολυπόθητο «στοίχημα» της IG.

O «οδικός χάρτης» της πορείας προς την από-
κτηση της επενδυτικής βαθμίδας είναι απλός 
και δεν αλλάζει. Aυτή την ώρα υπάρχουν δύο 
«σκαλοπάτια» που πρέπει η Eλλάδα να ανέβει 
στην «ετυμηγορία» κάποιου από τους τέσσε-
ρις διεθνείς οίκους αξιολόγησης ώστε να φτά-
σει στον στόχο. 

Πάντως, με την εγγύηση της Φρανκφούρτης, 
η Eλλάδα εξακολουθεί να δανείζεται ουσιαστι-
κά ως μια χώρα με επενδυτική βαθμίδα. Ακό-
μη και με τη λήξη του έκτακτου προγράμμα-
τος αγοράς στοιχείων ενεργητικού (PEPP), που 
εφαρμόστηκε για την αντιμετώπιση της πανδη-
μικής κρίσης, τα ελληνικά ομόλογα θα μείνουν 
προστατευμένα με το νέο πρόγραμμα που θα 
εφαρμόσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η 
ομαλή μετάβαση στην επόμενη ημέρα αποτε-
λεί μέγα ζητούμενο για την ΕΚΤ, την Ευρώπη 
και ασφαλώς την Ελλάδα, η οποία ευεργετήθη-
κε από το πρόγραμμα PEPP, καθώς το ελληνι-

κό Δημόσιο δανείζεται με εξαιρετικά χα-
μηλό κόστος, παρά το γεγονός ότι τα 

ομόλογά του απέχουν ακόμη από 
την επενδυτική βαθμίδα των οί-
κων πιστοληπτικής αξιολόγησης.
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Η 
πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 
7 δισ. ευρώ στις αρχές του επόμενου  
έτους αποτελεί την κορωνίδα της στρα-

τηγικής του οικονομικού επιτελείου, που επιδι-
ώκει να στείλει ηχηρό μήνυμα προς τις αγορές 
ότι η Ελλάδα επιταχύνει το βήμα της για να βρε-
θεί στην πλήρη κανονικότητα και να κατακτή-
σει -ίσως και εντός του 2022- την πολυπόθητη 
επενδυτική βαθμίδα από τους οίκους αξιολό-
γησης. Με τη βαθμίδα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα, μέσω του προγράμματος ποσοτικής 
χαλάρωσης, θα μπορεί να αγοράζει τα ελληνι-
κά ομόλογα, κάτι που θα προσδώσει άλλη δυ-
ναμική στην ελληνική οικονομία.

Στις αρχές του 2022 θα διατεθούν 1,7 δισ. 
ευρώ που απομένουν από τα δάνεια του Διε-
θνούς Νομισματικού Ταμείου, αλλά και δύο δό-
σεις των διμερών δανείων που έχουμε λάβει από 
τις ευρωπαϊκές χώρες, στο πλαίσιο του πρώτου 
μνημονίου, συνολικού ύψους 5,3 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που έχει γίνει, 
θα χρησιμοποιηθεί γι’ αυτόν τον σκοπό μέρος 
από τα ταμειακά διαθέσιμα, που ανέρχονται 
περί τα 40 δισ. ευρώ, και κυρίως τα κεφάλαια 
ύψους 13 δισ. ευρώ που έχουν αντληθεί από 
την αγορά με μέσο επιτόκιο κάτω από 1,5% και 
είναι διαθέσιμα για να χρησιμοποιηθούν στην 
αποπληρωμή παλαιότερου ακριβού χρέους.

Η πρόωρη αποπληρωμή θα ωφελήσει τον 
κυβερνητικό σχεδιασμό σε πολλά επίπεδα. Θα 
βελτιώσει το προφίλ του χρέους, ενώ θα συμ-
βάλει καθοριστικά στην αναλογία του χρέους 
ως προς το ΑΕΠ, ώστε να διαμορφωθεί κάτω 
από το 200% του ΑΕΠ.

Πρόκειται για κινήσεις που, μαζί με τους υψη-
λούς ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας το 
2021, τη μείωση των «κόκκινων» δανείων, τη 
σύνεση στη δημοσιονομική διαχείριση και τη 
δυναμική που θα δώσει στο ΑΕΠ η χρήση των 
πόρων, αλλά και τις μεταρρυθμίσεις που περι-
λαμβάνονται στο Ταμείο Ανάκαμψης, θα «πεί-
σουν» τους οίκους αξιολόγησης ότι η Ελλάδα 
δικαιούται να αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα. 
Σημειώνεται ότι μέχρι το 2019 η χώρα μας εί-
χε καταφέρει να περιορίσει τον λόγο του χρέ-
ους προς το ΑΕΠ σε περίπου 180% και τα ελ-
ληνικά ομόλογα θα είχαν επιστρέψει νωρίτερα 
στην επενδυτική βαθμίδα εάν δεν είχε ενσκή-
ψει η πανδημία.

Με την επενδυτική βαθμίδα, η κυβέρνηση 
θα εξασφαλίσει και επισήμως το χαμηλό κό-

Το σχέδιο εξόδου
από την εποπτεία

Στην αποπληρωμή χρέους προς 
ΔΝΤ και Ε.Ε. 7 δισ. ευρώ στις αρχές 
του 2022 προχωρά το οικονομικό 
επιτελείο της κυβέρνησης. Στόχος  
η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας 
της ελληνικής οικονομίας 
το συντομότερο δυνατόν

στος χρήματος, ενώ, παράλληλα, θα αναβαθμιστούν οι 
ελληνικές επιχειρήσεις και η ποιότητα των επενδυτικών 
κεφαλαίων που θα προσελκύει η χώρα.

Η Ελλάδα, πάντως, έχει πάψει να θεωρείται από 
τους δανειστές της και τις αγορές ως το «μαύρο πρό-
βατο» και πλέον η ελληνική οικονομία αντιμετωπίζε-
ται θετικά, ως μια οικονομία που έχει βάλει σε τάξη τα 
δημοσιονομικά της, τηρεί τις υποχρεώσεις που έχει 
αναλάβει, προωθεί τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και 
παρέχει τα εχέγγυα πως και σε αξιόλογους ρυθμούς 
ανάπτυξης θα σταθεροποιηθεί, αλλά και στους όποιους 
δημοσιονομικούς κανόνες επανέλθουν ή αναμορφω-
θούν θα συμμορφωθεί. 

Μπαράζ αναβαθμίσεων
Οι μέχρι τώρα κινήσεις των οίκων 
στέλνουν θετικά σήματα. Στις αρ-
χές Σεπτεμβρίου, ο οίκος αξιολόγη-
σης Scope αναβάθμισε το ελληνι-
κό δημόσιο χρέος από BB σε BB+. 
Είναι μια βαθμίδα κάτω από την 
επενδυτική και υψηλότερα από 
τις διαβαθμίσεις άλλων οίκων, 
ενώ και η DBRS Morningstar 
αναβάθμισε τη χώρα. Υπεν-
θυμίζεται ότι η χαμηλή αξι-
ολόγηση της πιστοληπτι-
κής ικανότητας είχε εμπο-
δίσει την ΕΚΤ να συμπε-
ριλάβει τα ελληνικά ομό-
λογα στο πρόγραμμα 
αγοράς τίτλων (APP), 
το οποίο υλοποιούσε 
ήδη πριν από την παν-
δημία. Ακολούθησε η 
Moody’s, με την ανα-
βάθμιση των ελλη-
νικών τραπεζών αλ-
λά και τις διαρκείς 
ανοδικές αναθεω-
ρήσεις των προ-
βλέψεων για την 
ανάπτυξη της ελλη-
νικής οικονομίας, με 
πιο πρόσφατη την εκτίμη-
ση της Citi για ανάπτυξη σχεδόν 9% φέτος, που ενι-
σχύουν το σενάριο μιας ταχύτερης πορείας προς την 
επενδυτική βαθμίδα. Δύο είναι τα κρίσιμα ραντεβού με 
τους οίκους αξιολόγησης (τελευταία για φέτος). Το πρώ-
το με τη Standard and Poor’s έγινε ήδη, ενώ στις 19 Nο-
εμβρίου αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η αξιολό-
γηση από τη Moody’s. H Moody’s έχει διατηρήσει στα-
θερές τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, έχοντας 
όμως την κατάταξή της τρεις βαθμίδες χαμηλότερα από 
την επενδυτική, στην κατηγορία Ba3. Για την Eλλάδα είναι 
κρίσιμη έστω μία αναβάθμιση. Διότι, εφόσον αυτό συμ-
βεί, θα έρθει πολύ κοντά πλέον στην επενδυτική βαθμί-

Το πλέον κρίσιμο ραντεβού 
με τους οίκους αξιολόγησης 
είναι στις 19 Nοεμβρίου 
με τη Moody’s, η οποία 
αναμένεται, μετά από χρόνια, 
να προχωρήσει στην 
αναβάθμιση της οικονομίας
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