9 ημερομηνίες - σταθμός για Grexit ή Grentry

H αντίστροφη μέτρηση είτε για την επίτευξη μιας επώδυνης συμφωνίας είτε για την τελική
ρήξη που οδηγεί σε έξοδο από την ευρωζώνη έχει ήδη ξεκινήσει.

Οι ημέρες μέχρι την Κυριακή είναι οι πλέον κρίσιμες για την πορεία της χώρας, ενώ
καθοριστικό είναι το χρονοδιάγραμμα των εξελίξεων έως τις 31 Ιουλίου. Μια πρώτη ένδειξη
για το αν βαδίζουμε προς συμφωνία ή ρήξη θα υπάρξει ήδη από την Παρασκευή, όταν τα
τεχνικά κλιμάκια θα αξιολογήσουν τις ελληνικές προτάσεις.

Πέμπτη 9 Ιουλίου:

Μέχρι σήμερα τα μεσάνυχτα η Ελλάδα πρέπει να παρουσιάσει ενα αναλυτικό
πακέτο περικοπών και μεταρρυθμίσεων στους διεθνείς πιστωτές της, το οποίο θα
είναι το πρώτο βήμα για ένα ενδεχόμενο νέο πρόγραμμα αρκετών δισ. ευρώ διάρκειας
περίπου τριών ετών. Σε αυτό θα περιλαμβάνονται
πολύ περισσότερα προαπαιτούμενα (prior actions)
από όσα προβλέπονταν για την ολοκλήρωση του προηγούμενου προγράμματος (μνημονίου
2) και την εκταμίευση 7,2 δισ.

Παρασκευή 10 Ιουλίου:
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα λάβει την
αξιολόγηση των ελληνικών προτάσεων από τα στελέχη των δύο θεσμών
(πρώην τρόικας) και θα τη στείλει στους υπουργούς Οικονομικών της ευρωζώνης.

Σημειώνεται ότι η γερμανική καγκελαρία έχει διευκρινίσει ότι η Κομισιόν στο διαβιβαστικό
της πρέπει να δικαιολογεί τη διάταξη από τη συνθήκη του ευρωπαϊκού μηχανισμού
στήριξης (ESM) ότι το υπό εξέταση πακέτο βοήθειας απειλεί πραγματικά τη σταθερότητα
στην ευρωζώνη.

Την ίδια ημέρα η Αθήνα πρέπει να βρει τρόπο να αναχρηματοδοτήσει έντοκα γραμμάτια
του Δημοσίου ύψους 2 δισ. ευρώ.

Σάββατο 11 Ιουλίου:

Για πολλούς είναι η κρισιμότερη ημέρα, καθώς οι υπουργοί Οικονομικών της
ευρωζώνης θα συζητήσουν για τις μεταρρυθμιστικές προτάσεις της Αθήνας
και θα γνωμοδοτήσουν προς τη Σύνοδο Κορυφής των αρχηγών κρατών την Κυριακή.

Αν το συμβούλιο του ESM, το οποίο αποτελείται από τους ΥΠΟΙΚ, κρίνει ότι υπάρχει
έδαφος για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με την Ελλάδα, τότε δίνει εντολή στους
τρεις θεσμούς (Κομισιόν, ΕΚΤ και "όπου είναι δυνατόν- το ΔΝΤ) να αρχίσουν την
επεξεργασία ενός νέου "μνημονίου".
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Κυριακή 12 Ιουλίου:

Η Σύνοδος Κορυφής των ηγετών από τα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης -όχι μόνο
της Ευρωζώνης- συνέρχεται για να αποφασίσει είτε την έγκριση του νέου πακέτου είτε την
παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας αν καταρρεύσουν οι συνομιλίες και η Ελλάδα πάρει το
δρόμο της εξόδου από το ευρώ.

Ωστόσο οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εάν οι υπουργοί Οικονομικών, οι οποίοι έχουν
τον πρώτο λόγο σε τέτοια ζητήματα, συμφωνήσουν πως πρέπει να ξεκινήσουν οι
διαπραγματεύσεις, τότε η Σύνοδος Κορυφής μπορεί να μη χρειαστεί.

Αν όμως δεν υπάρξει συμφωνία έως το Σάββατο, τότε στο τραπέζι της συζήτησης των 28
θα μπει η παροχή ανθρωπιστική βοήθειας στην Ελλάδα, κυρίως σε φάρμακα, τρόφιμα και
καύσιμα, λόγω των δραματικών επιπτώσεων που θα επακολουθήσουν.

Δευτέρα 13 Ιουλίου:

Οι υπουργοί Οικονομικών (Eurogroup) συνέρχονται ακόμη μια φορά. Αν έχει συμφωνηθεί το
νέο πρόγραμμα, τότε το γερμανικό και άλλα έξι ευρωπαϊκά κοινοβούλια πρέπει να
συγκληθούν για το υπερψηφίσουν.

Την ίδια ημέρα λήγει και άλλη μια δόση ύψους 450 εκατ. ευρώ προς το ΔΝΤ.
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Τρίτη 14 Ιουλίου:

Οι υπουργοί Οικονομικών των 28 της ΕΕ (Ecofin) συνεδριάζουν και είναι η συντομότερη
ημερομηνία κατά την οποία μπορεί να γίνει εκταμίευση χρημάτων προς την Ελλάδα.

Η Αθήνα πρέπει να πληρώσει ομόλογα 83 εκατ. ευρώ σε γιεν.

Παρασκευή 17 Ιουλίου:

Λήγουν έντοκα γραμμάτια ύψους 1 δισ. ευρώ, τα οποία πρέπει ή να αποπληρωθούν ή να
αναχρηματοδοτηθούν.

Δευτέρα 20 Ιουλίου:

Η Αθήνα πρέπει να αποπληρώσει 3,5 δισ. ευρώ στην ΕΚΤ για ομόλογα του πρώτου
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μνημονίου που λήγουν.

Παρασκευή 31 Ιουλίου:

Η Ελλάδα χρειάζεται 1,4 δισ. ευρώ για πληρωμή μισθών και συντάξεων.

Πηγή: thetoc.gr
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