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Σε συµφωνία για την κα-
ταβολή 44 δισ. ευρώ 
στην Ελλάδα, σε τρεις 

δόσεις, κατέληξαν οι πο-
λύωρες συνοµιλίες µεταξύ 
ευρωζώνης και ∆ιεθνούς 
Νοµισµατικού Ταµείου, στο 
σEurogroup, στις Βρυξέλλες, 
όπως ανακοίνωσαν ο επικε-
φαλής του συµβουλίου, Ζαν 
Κλοντ Γιούνκερ, ο επίτροπος 
Ολι Ρεν και η διευθύντρια 
του ∆ΝΤ, Κριστίν Λαγκάρντ. 
Η συµφωνία επιτεύχθηκε 
µετά από σκληρό παζάρι για 
τη µείωση του ελληνικού 
χρέος στο 124% του ΑΕΠ, 
έως το 2020, µε επιπλέον 
παρεµβάσεις που αντιστοι-
χούν σε µείωση του χρέους 
κατά 40 δισ. ευρώ.

Την επίτευξη πολιτικής 
συµφωνίας για την χορή-
γηση της δόσης προς την 
Ελλάδα ανακοίνωσε ο πρό-
εδρος του Eurogroup, Ζαν 
Κλοντ Γιούνκερ, ξεκινώντας 
την κοινή συνέντευξη Τύπου 
µετά το πέρας των εργασιών 
του συµβουλίου. Οπως είπε 
ο κ. Γιούνκερ, η συµφωνία 
αυτή θα πρέπει τώρα να 
εγκριθεί από τα κοινοβούλια 

των χωρών-µελών της ευ-
ρωζώνης ώστε να µπορέσει 
να αποφασίσει το Eurogroup 
την εκταµίευση της δόσης, 
µέχρι τις 13 ∆εκεµβρίου.

Σύµφωνα µε το χρονοδι-
άγραµµα, η δόση των 43,7 
δισ. ευρώ θα καταβληθεί σε 
τρία µέρη, µε το µεγαλύτερο 
µέρος να χορηγείται στις 13 
∆εκεµβρίου και τα υπόλοιπα 
δύο στις αρχές του 2013.

«∆εν πρόκειται απλώς για 
χρήµατα. Πρόκειται για την 
υπόσχεση ενός καλύτερου 
µέλλοντος για τον ελληνικό 
λαό και για τη ζώνη του ευρώ 
στο σύνολό της», δήλωσε 
ο κ. Γιούνκερ µετά τις δια-
πραγµατεύσεις στις Βρυξέλ-
λες που κράτησε σχεδόν 14 
ώρες. «Παραδέχοµαι (...) ότι 
αυτή ήταν µια πολύ δύσκολη 
συµφωνία», πρόσθεσε, ση-
µειώνοντας ότι έγιναν «πολύ 
σηµαντικές προσπάθειες» 
από όλες τις πλευρές.

«Πιστεύουµε στο µέλλον 
της Ελλάδας µέσα στην ευ-
ρωζώνη», τόνισε ο επικεφα-
λής του συµβουλίου των 17 
υπουργών Οικονοµικών, 
αποδίδοντας εύσηµα στη 

χώρα που έκανε όλα όσα 
έπρεπε να κάνει και συγχαί-
ροντας την ελληνική κυβέρ-
νηση και τη Βουλή που ενέ-
κριναν πολύ δύσκολα µέτρα.

Ο κ. Γιούνκερ, αναφερό-
µενος στο ελληνικό πρό-
γραµµα, έδωσε έµφαση στην 
υιοθέτηση διορθωτικών 
µηχανισµών για την πιστή 
εφαρµογή της δηµοσιονοµι-
κής προσαρµογής και για την 
αυτόµατη αναθεώρηση των 
µέτρων σε περίπτωση που 
δεν επιτυγχάνονται οι στό-
χοι. Επίσης, µίλησε για την 
δηµιουργία ειδικού λογαρια-
σµού για την εξυπηρέτηση 
του χρέους και για αυστηρή 
πειθαρχία και ελέγχους στην 

εκτέλεση του προϋπολογι-
σµού από ειδική οµάδα.

Σε ότι αφορά στη βιωσιµό-
τητα του χρέους, είπε ότι στό-
χος είναι το ελληνικό χρέος 
να έχει µειωθεί κάτω από το 
110% έως το 2022 και απα-
ρίθµησε τις παρεµβάσεις που 
συµφωνήθηκαν και θα βοη-
θήσουν στην επίτευξη του.

Στις παρεµβάσεις αυτές 
περιλαµβάνονται η µείωση 
των επιτοκίων των δανείων 
που έχει ήδη λάβει η Ελ-
λάδα από τις χώρες της ευ-
ρωζώνης, η µεταφορά των 
κερδών από τα οµόλογα που 
διακρατούν οι κεντρικές τρά-
πεζες και η επαναγορά ελλη-
νικών οµολόγων. «Ολες οι 

πρωτοβουλίες θα φέρουν το 
χρέος σε βιώσιµα επίπεδα 
την επόµενη δεκαετία ώστε 
η Ελλάδα να µπορέσει να 
επιστρέψει στις αγορές» είπε 
ο κ. Γιούνκερ και πρόσθεσε 
ότι επιπλέον παρεµβάσεις θα 
εξεταστούν όταν η Ελλάδα 
καταφέρει να φτάσει σε πρω-
τογενές πλεόνασµα.

«ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 
∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ»

Από την πλευρά του ο Ευ-
ρωπαίος Επίτροπος Οικο-
νοµικών και Νοµισµατικών 
Υποθέσεων, Ολι Ρεν σηµεί-
ωσε ότι το «το Eurogroup 
παρουσίασε καρπούς. Η ση-
µερινή πολιτική συµφωνία 
αποµακρύνει την αβεβαιό-
τητα που υπήρχε πάνω από 
την Ελλάδα για πάρα πολύ 
καιρό». Χαρακτήρισε τη συµ-
φωνία «µια πραγµατική δοκι-
µασία για την αξιοπιστία» της 
ευρωζώνης, «µια δοκιµασία 
στην οποία απλώς δεν µπο-
ρούσαµε να αποτύχουµε».

Ο Ευρωπαίος επίτροπος 
ευχαρίστησε όλα τα εµπλε-
κόµενα µέρη για την επίτευξή 
της συµφωνίας. «Η Ελλάδα 

έδειξε ότι είναι σοβαρή µε 
τις µεταρρυθµίσεις. Τήρησε 
τις δεσµεύσεις της. Και γνω-
ρίζω πόσο δύσκολη είναι η 
κατάσταση για τον ελληνικό 
λαό. Αλλά τα µέτρα είναι για 
να αλλάξουν την ανταγωνι-
στιικότητά της και απόψε το 
Eurogroup αναγνώρισε την 
προσπάθειά της. Είναι ξεκά-
θαρο ότι η ελληνική κυβέρ-
νηση είναι αποφασισµένη να 
προχωρήσει τις µεταρρυθµί-
σεις και πρέπει να συνεχίσει 
µε την ίδια αποφασιστικότη-
τα» υπογράµµισε ο Ολι Ρεν. 
Η Ελλάδα είναι και πάλι «στο 
δρόµο για ένα βιώσιµο χρέ-
ος» δήλωσε η εκτελεστική 
διευθύντρια του ∆ιεθνούς 
Νοµισµατικού Ταµείου, σχο-
λιάζοντας την συµφωνία για 
την µείωση του ελληνικού 
χρέους στο 124% του ΑΕΠ 
το 2020. «Το ∆ιεθνές Νοµι-
σµατικό Ταµείο ήθελε να δια-
σφαλίσει ότι η ζώνη του ευρώ 
θα λάβει τα αναγκαία µέτρα 
για να βάλει την Ελλάδα σε 
µια βιώσιµη πορεία ως προς 
το χρέος της. Τώρα µπορώ 
να πω ότι αυτό έχει γίνει», 
δήλωσε η Κριστίν Λαγκάρντ.

Kαθημερινά φρέσκα φρούτα 
και λαχανικά στις καλύτερες τιμές
από τον μανάβη σας 
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