BBG: Στο τραπέζι επέκταση ελληνικών δανείων στα 50 χρόνια
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Μείωση επιτοκίων και επέκταση των δανείων που έλαβε η Ελλάδα σε βάθος 50ετίας
εξετάζει η ΕΕ, υποστηρίζει το Bloomberg. Στο πακέτο και δάνειο 13-15 δισ. για τις
χρηματοδοτικές ανάγκες. Το Μαϊο αναμένονται πρώτες αποφάσεις. Bloomberg: Στο
τραπέζι επέκταση ελληνικών δανείων στα 50 χρόνια Η επόμενη βοήθεια προς την Ελλάδα
μπορεί να περιλαμβάνει την παράταση της λήξης των δανείων διάσωσης έως στα 50
χρόνια, αλλά και μείωση των επιτοκίων σε ορισμένα από τα προηγούμενα δάνεια κατά 50
μονάδες βάσης, σύμφωνα με δυο αξιωματούχους που γνωρίζουν τις συζητήσεις που
πραγματοποιούνται μεταξύ ευρωπαϊων αξιωματούχων.
Το σχέδιο, το οποίο θα εξεταστεί από τους νομοθέτες μέχρι τον Μάιο ή τον Ιούνιο, μπορεί
επίσης να περιλαμβάνει ένα δάνειο ύψους 13-15 δισ. ευρώ, ανέφερε άλλος αξιωματούχος.
Η Ελλάδα, η οποία έλαβε 240 δισ. ευρώ στα δυο πακέτα διάσωσης, είχε δει χαλάρωση των
όρων των δανείων αυτών από την ευρωζώνη και το ΔΝΤ μετά από έξι χρόνια ύφεσης,
σημειώνει το Bloomberg.
«Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να μειώσουμε το χρέος, που είναι και αυτό που
κάναμε πριν μέσω της προσφοράς χαμηλότερων επιτοκίων ή της παράτασης της
ωρίμανσης των δανείων», ανέφερε ο ολλανδός υπουργός Οικονομικών, Γερούν
Ντάισελμπλουμ, στο RTLZ. «Αυτού του τύπου τα μέτρα είναι πιθανά, όμως υπό τη
συμφωνία ότι θα υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Ελλάδα».
Τα νέα χρήματα θα βοηθήσουν την Ελλάδα να καλύψει το χρηματοδοτικό κενό
προβληματίζει τις αρχές της ΕΕ και του ΔΝΤ που εργάζονται ώστε να διασφαλίσουν ότι το
πρόγραμμα διάσωσης δεν θα εκτροχιαστεί. Ο πρόεδρος της ΕΕ, Χέρμαν βαν Ρομπέϊ,
δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει να «σφίγγει το ζωνάρι»
ακόμα και αν «ο λαός της Ελλάδας συνεχίζει να υφίσταται τις συνέπειες των επώδυνων
αλλά απαραίτητων μεταρρυθμίσεων που υλοποιούνται».
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