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Μίαδεκαετία, αυτή μεταξύ του 2030 και του 2040, ήτοι ένα ποσό χρέους 180 δισ. ευρώ που λήγει
στο διάστημα αυτής της δεκαετίας, χωρίζει τις εναλλακτικές επιλογές προς το παρόν μεταξύ των
επιμηκύνσεων που έχει ήδη δρομολογήσει η Ευρωζώνη και εκείνες που ζητάει το ΔΝΤ.
Τοποσό αυτό αφορά τις λήξεις των δανείων του EFSF και του ESM κατά βάση και το οποίο κατά
την Ευρωζώνη (δηλαδή το Βερολίνο) χρειάζεται να επιμηκυνθεί (πέραν των τόκων) για χρονικό
διάστημα που δεν καλύπτει τις απαιτήσεις του ΔΝΤ.
ΤοΒερολίνο μέχρι στιγμής πιέζει για σταδιακή στο μέλλον εφαρμογή των μέτρων ελάφρυνσης
(μέσω επιμήκυνσης) ενώ το ΔΝΤ ζητά αυτή να καλύψει χρονικό διάστημα επέκτασης μέχρι και 15
έτη επιπλέον.
Οιεναλλακτικές που έχει ετοιμάσει το ESM σε συνεργασία με την Κομισιόν, έχουν τεθεί υπόψη του
ΔΝΤ, το οποίο όπως αποκάλυψε σε ρεπορτάζ του το Κεφάλαιο (25/5), έχει αλλάξει το πλαίσιο
προσέγγισης της βιωσιμότητας του χρέους εισάγοντας για έκτακτες περιπτώσεις την έννοια της
"αυξημένης ευελιξίας”.
Ηαλλαγή αυτή επιτρέπει για περιπτώσεις όπου υπάρχουν γκρίζες ζώνες όσον αφορά στο αν το
χρέος είναι βιώσιμο, να χρησιμοποιούνται "εργαλεία” που διασφαλίζουν την βιωσιμότητά του υπό
προϋποθέσεις για τις οποίες θα πρέπει να δεσμεύονται οι υπόχρεοι του χρέους.
Οιεναλλακτικές "λεπτομέρειες” μιας τέτοιας ρύθμισης θα συζητηθούν στο περιθώριο της
συνάντησης των υπουργών Οικονομικών του G7 την άλλη εβδομάδα (31/5 – 2/6) στο Κεμπέκ του
Καναδά, όπου θα δοθεί στο Washigton Group η ευκαιρία να ολοκληρώσει την ζυμώσεις που
άρχισαν χτες στις Βρυξέλλες.
Σεκάθε περίπτωση πάντως όπως βεβαίωσε χτες ο πρόεδρος του Eurogroup κ. Σεντένο οι
ευρωπαϊκού θεσμοί θεωρούν ότι "είναι σημαντικό να υπάρχει το ΔΝΤ στο πρόγραμμα και όλες οι
πλευρές εργάζονται για μία συμφωνία που θα εκπληρώνει τον βασικό στόχο: την επιτυχή

ολοκλήρωση του τέταρτου προγράμματος με ολοκληρωμένες όλες τις μεταρρυθμίσεις και με
σχέδιο η Ελλάδα να σταθεί στα πόδια της και να αποκτήσει πρόσβαση στις αγορές".
Έτσικι αλλιώς εξ άλλου έχει συμφωνηθεί το πρώτο στοιχείο των ρυθμίσεων που θα πρέπει να
έχουν ολοκληρωθεί πριν από την ολοκλήρωση του προγράμματος στις 20 Αυγούστου. Αυτό είναι
η χρήση μέρους του αδιάθετου ποσού του δανείου του ESM για να εξαγορασθούν εν όλω ή εν
μέρει τα ακριβά δάνεια αφ' ενός του ΔΝΤ και αφ' εταίρου των διακρατικών δανείων (GLF) από το
πρώτο πρόγραμμα.
Στηνσυνέχεια θα δρομολογηθούν σταδιακά τα μεσοπρόθεσμα μέτρα ελάφρυνσης, αλλά και η
πρόβλεψη επιστροφής των "κερδών” από τα ελληνικά κρατικά ομόλογα που βρίσκονται στα
χαρτοφυλάκια των κεντρικών τραπεζών, σε συνάρτηση πάντα με την τήρηση των δεσμεύσεων
που θα αναλάβει η χώρα με την τελική συμφωνία - πακέτο.
Όπωςέχει αναφέρει πολλές φορές το Capital.gr, η υλοποίηση της γαλλικής πρότασης ούτως ή
άλλως επειδή θα βασίζεται σε στοιχεία πενταετίας δεν αφορά το άμεσο μέλλον...
Όλεςοι διαδικασίες αναμένεται να κλείσουν μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου αφού τότε θα
πάει την τελική συμφωνία στην Bundestag ο κ. Ολαφ Σόλτς ή όπως τον αποκαλούν πλέον οι...
άσπονδοι φίλοι του "Ολαφ Σόιμπλε”.
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