Νέο σενάριο: Έξοδος για λίγο της Ελλάδος από το ευρώ

Με τρία σενάρια, εκ των οποίων το ένα θεωρείται εξαιρετικά δυσοίωνο, βρίσκεται
αντιμέτωπος ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σύμφωνα με την Καθημερινή την στιγμή
που η Αθήνα πιέζεται όχι μόνο από τους δανειστές αλλά και από τον χρόνο που μετρά
αντίστροφα ως την 5η Ιουνίου.

Συμφωνία το συντομότερο δυνατό

Σύμφωνα με το πρώτο σενάριο η Αθήνα θα καταλήξει μέσα στα επόμενα εικοσιτετράωρα
σε μια επώδυνη συμφωνία η οποία εντός της επόμενης εβδομάδας θα πρέπει να επικυρωθεί
από το Eurogroup προκειμένου να αποκατασταθεί η ρευστότητα. Ο πρωθυπουργός φέρεται
να δεσμεύτηκε στην τηλεδιάσκεψη με την Αγκελα Μέρκελ και τον Φρανσουά Ολάντ, ότι
έως το Σάββατο το βράδυ η Αθήνα θα ήταν σε θέσει να καταθέσει την τελική πρότασή της
η οποία θα καλύπτει το 80% των ζητημάτων που εγείρουν οι δανειστές.

Αναβολή πληρωμών προς το ΔΝΤ

Παράταση του αδιεξόδου προβλέπει το δεύτερο σενάριο, με την Αθήνα να επαναλαμβάνει
την απειλή ότι δεν θα καταβάλει τις προγραμματισμένες δόσεις προς το ΔΝΤ και το
ελληνικό ζήτημα αποτελέσει το κύριο θέμα συζήτησης σε μια έκτακτη σύνοδο κορυφής ή
στο προγραμματισμένο για τις 24 Ιουνίου συμβούλιο των ηγετών της Ε.Ε. Πάντως το
ενδεχόμενο μη καταβολής της επόμενης δόσεις οδηγεί την οικονομία και το τραπεζικό
σύστημα σε «αχαρτογράφητα νερά». Αγνωστο παραμένει αν η Κριστίν Λαγκάρντ επιλέξει
να μην εξαντλήσει το περιθώριο των 30 ημερών προκειμένου να διαπιστωθεί η αδυναμία
πληρωμής, όπως και το πως θα αντιδράσουν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι
ελληνικές τράπεζες.
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Δίμηνο μορατόριουμ

Το τρίτο σενάριο, το οποίο έχει τεθεί από το βρερολίνο προβλέπει το πάγωμα της
διαπραγμάτευσης με ένα «δίμηνο μορατόριουμ» προκειμένου ο Αλέξης Τσίπρας να έχει το
χρόνο για να αναζητήσει διαφορετική κοινοβουλευτική πλειοψηφία, η να προβεί σε
δημοψήφισμα ή και σε εκλογές ώστε να μεταβληθεί το περιεχόμενο της λαϊκής εντολής
που δεν του επιτρέπει να μεταβάλει τις κόκκινες γραμμές του ΣΥΡΙΖΑ. Το σενάριο αυτό
που χαρακτηρίζεται «δυσοίωνο» ενδεχομένως να επιφέρει ακραίες οικονομικές εξελίξεις
όπως κεφαλαιακούς ελέγχους και έκδοση «υποσχετικών πληρωμής» ελλείψει
ρευστότητας.

Τα ελληνικά... προαπαιτούμενα

Υπό το πρίσμα των κινδύνων του δεύτερου και του τρίτου σεναρίου ο πρωθυπουργός
εργάζεται για την επίτευξη συμφωνίας τις επόμενες ημέρες στην οποία να προβλέπεται
χαμηλό πρωτογενές πλεόνασμα για το 2015, μετάθεση των εργασιακών και του
ασφαλιστικού στο φθινόπωρο, «άνοιγμα παραθύρου» για την ελάφρυνση του χρέους και
διοχέτευση κονδυλίων από την Ε.Ε. για την ανάπτυξη. Στόχος είναι η συμφωνία να είναι
διαχειρίσιμη πολιτικά, χωρίς σε αυτήν να υπάρχει η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος για τις
επικουρικές συντάξεις και χωρίς να υπάρξει αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ για τα είδη
ευρείας κατανάλωσης.
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