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«Μεγάλα βήματα προς τα εμπρός» 
έχουν κάνει ήδη η Ελλάδα, η Πορ-
τογαλία και η Ιρλανδία, «έστω και 
σε διαφορετικό βαθμό» σημειώνει 
η καγκελάριος της Γερμανίας Άγκε-
λα Μέρκελ, σε συνέντευξή της στην 
«Muenchner Merkur». Η καγκελάρι-
ος παραδέχεται πάντως ότι η Γερμα-
νία, «ως εξαγωγική χώρα, έχει απο-
κομίσει τα περισσότερα οφέλη από 
το κοινό νόμισμα και ενεργεί για την 
προάσπιση των συμφερόντων της». 

Η κα Μέρκελ τονίζει ότι, «ακόμη 
και για ψυχολογικούς λόγους» είναι 
σημαντικό να μην αναλάβει η Γερμα-
νία τα χρέη των χωρών που αντιμε-
τωπίζουν πρόβλημα, καθώς «σε αυτή 
την περίπτωση θα έχαναν το κίνητρο 
να ακολουθήσουν την οδό των πε-
ρικοπών». Επισημαίνει δε ότι «παρά 
το γεγονός ότι η κρίση δεν έχει πα-
ρέλθει, είναι ικανοποιητικό το γεγο-
νός ότι έχει αποτραπεί ο κίνδυνος 
συνολικής κατάρρευσης του ευρώ» 
και προσθέτει ότι το ευρώ είναι κάτι 
παραπάνω από ένα νόμισμα, είναι 
ένα πολιτικό σχέδιο το οποίο ενσω-
ματώνει την πορεία σύγκλισης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ερωτώμενη για την περίπτωση της 
Κύπρου, η Γερμανίδα καγκελάριος ξε-
καθαρίζει ότι ισχύουν οι ίδιοι κανόνες, 
όπως για κάθε μέλος της Ευρωζώνης. 
«Αν φθάσουμε στη χορήγηση βοήθει-
ας προς την Κύπρο, τότε αυτή θα δο-
θεί μόνο υπό αυστηρές προϋποθέσεις 

υλοποίησης μεταρρυθμίσεων. Τέτοια 
απόφαση δεν έχει ακόμη ληφθεί» δη-
λώνει, ενώ διευκρινίζει ότι θα πρέπει 
προηγουμένως οι ειδικοί να εξετά-
σουν τις συνθήκες που επικρατούν στη 
χώρα και μετά, σε γραπτή συμφωνία, 
να καθίσταται σαφές τι θα πρέπει να 
αλλάξει.

«Αν μετά από όλα αυτά ληφθεί η 
απόφαση παροχής βοήθειας, η Κύ-
προς θα πρέπει να πραγματοποιήσει 
μεγάλες αλλαγές» δηλώνει η κα Μέρ-
κελ, η οποία, σε ερώτηση σχετικά με 
πληροφορίες που φέρεται να διαθέ-

τει η Γερμανική Υπηρεσία Πληροφο-
ριών (BND) για «ξέπλυμα» ρωσικού 
«μαύρου» χρήματος στην Κύπρο, πε-
ριορίζεται να απαντήσει ότι η τρόικα 
θα αξιοποιήσει όλες τις διαθέσιμες 
πληροφορίες για να εισηγηθεί τι 
πρέπει να αλλάξει στην Κύπρο.

Εξάλλου, σε συνέντευξη που 
παραχώρησε η καγκελάριος στη 
δημόσια ραδιοφωνία της βόρειας 
Γερμανίας NDR Info επισημαί-
νει ακόμη ότι «πρέπει κάθε χώρα 
πρώτα να κάνει το καθήκον της 
και μετά να αναμένει αλληλεγγύη». 

Την εκταμίευση της δανειακής δόσης ύψους 3.24 δισεκα-
τομμυρίων ευρώ ενέκρινε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, 
ύστερα από συνεδρίαση του Διοικητικού του Συμβουλίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ταμείου, «το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ολοκλή-
ρωσε σήμερα την πρώτη και τη δεύτερη επισκόπηση-αξιο-
λόγηση της οικονομικής επίδοσης της Ελλάδας, στο πλαίσιο 
του προγράμματος που στηρίζεται από μια διευθέτηση ενός 
τετραετούς Διευρυμένου Χρηματοδοτικού Μηχανισμού για 
τη χώρα».

«Η ολοκλήρωση της αξιολόγησης», προστίθεται στην ανα-
κοίνωση, επιτρέπει την εκταμίευση 2,798 δισεκατομμυρίων 
μονάδων ειδικού δικαιώματος ανάληψης (περίπου 3,24 
δισεκατομμύρια ευρώ ή 4,3 δισεκατομμύρια δολάρια), που 
ανεβάζει τις συνολικές εκταμιεύσεις του Ταμείου στο πλαίσιο 
του Διευρυμένου Χρηματοδοτικού Μηχανισμού σε 4,197 
δισεκατομμύρια μονάδες ειδικού δικαιώματος ανάληψης 
(περίπου 4,86 δισεκατομμύρια ευρώ ή 6,46 δισεκατομμύρια 
δολάρια).

Με την ολοκλήρωση της επισκόπησης-αξιολόγησης, το 
Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε επίσης απαλλαγές από την 
εφαρμογή των κριτηρίων επίδοσης που προβλέπονταν για το 
τέλος Δεκεμβρίου του 2012, τροποποίησε τα κριτήρια επίδο-
σης και αναπρογραμμάτισε τις εκταμιεύσεις στο πλαίσιο της 
διευθέτησης».

Τέλος, στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι «η διευθέτηση του 
ΔΧΜ, η οποία εγκρίθηκε στις 15 Μαρτίου 2012, αποτελεί 
μέρος ενός κοινού χρηματοδοτικού πακέτου με χώρες μέλη 
της Ευρωζώνης που ανέρχεται σε 172 δισεκατομμύρια ευρώ 
για ένα διάστημα τεσσάρων ετών και που περιλαμβάνει έκτα-
κτη πρόσβαση σε πόρους του ΔΝΤ η οποία ανέρχεται στο 
2.159 τοις εκατό της ποσόστωσης της Ελλάδας».

Το ΔΝΤ  ενέκρινε 
την εκταμίευση 
των 3,24 δισ.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕΡΚΕΛ ΣΤΗΝ «MUENCHNER MERKUR»

Η Ελλάδα έχει κάνει μεγάλα βήματα προς τα εμπρός


