
Ερωτήσεις-Απαντήσεις σχετικά με τη σημερινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών της Ευρωζώνης

Σήμερα, οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης κατέληξαν στις τεχνικές λεπτομέρειες του 
μηχανισμού στήριξης, σε συνέχεια της απόφασης των ηγετών της 25η Μαρτίου 2010. Η σημερινή 
απόφαση είναι ιδιαίτερα σημαντική, τόσο για την Ελλάδα, όσο και για την ευρωζώνη. Είναι 
αποτέλεσμα της προσπάθειας των τελευταίων μηνών και δείχνει την εμπιστοσύνη που έχουν 
πλέον οι Ευρωπαίοι εταίροι μας στην Ελλάδα.

Πως θα είναι επιτέλους αυτός ο μηχανισμός;

Τα κράτη-μέλη θα προσφέρουν διμερώς δανεισμό που κεντρικά θα συγκεντρώνει και θα 
συντονίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Στο 
πλαίσιο αυτό θα ενταχθεί συμπληρωματικά και χρηματοδότηση από το ΔΝΤ.

Τι ποσό θα δοθεί και με τι επιτόκιο;

Το ποσό που τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης αποφάσισαν να χορηγήσουν είναι συνολικά 30 δις 
Ευρώ για το 2010, ενώ σε αυτό το ποσό θα προστεθεί η χρηματοδότηση του ΔΝΤ. Το επιτόκιο 
αφορά σε δάνεια τριετούς διάρκειας και θα είναι με σημερινές τιμές είτε σταθερό στην 4,85% 
(3ετές swap + 300 μ.β.) είτε κυμαινόμενο 3,67% (euribor 3μήνου + 300 μ.β.).

Πως ενεργοποιείται;

Άμεσα μετά από αίτηση της Ελλάδας. Σε κάθε περίπτωση έχει εξασφαλιστεί η άμεση παροχή 
ρευστότητας (πάντοτε μετά από αίτημα της Ελλάδας).

Ζήτησε η Ελλάδα την ενεργοποίηση του μηχανισμού;

Όχι, η Ελλάδα δεν έχει ζητήσει την ενεργοποίηση του μηχανισμού. Στόχος μας παραμένει η 
απρόσκοπτη χρηματοδότηση από τις αγορές. Πλέον όμως μπορούμε να μιλάμε για ένα 
«οπλισμένο όπλο» το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα, σε περίπτωση που η Ελλάδα το 
χρειαστεί.

Κάτω από ποιες συνθήκες θεωρείτε ότι θα ζητήσει η Ελλάδα την ενεργοποίηση του 
μηχανανισμού;

Στόχος μας παραμένει να μη χρειαστεί η ενεργοποίηση του μηχανισμού, αλλά να συνεχίσουμε να 
δανειζόμαστε από τις αγορές. Ο μηχανισμός για εμάς είναι ένα δίκτυ ασφάλειας που πλέον έχει 
πολύ συγκεκριμένη μορφή και όχι η πρώτη επιλογή.

Η ενεργοποίηση του μηχανισμού θα σημαίνει επιπλέον μέτρα για την Ελλάδα;

Η Ελλάδα έχει ήδη πάρει εκείνα τα μέτρα που χρειάζεται για την εκπλήρωση του δημοσιονομικού 
στόχου του 2010. Τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνη, η ΕΚΤ και το ΔΝΤ έχουν αναγνωρίσει την 
προσπάθεια και τα θετικά μέχρι σήμερα αποτελέσματα της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού και



στηρίζουν την πλήρη εφαρμογή των μέτρων του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Σε 
κάθε περίπτωση, προϋπόθεση και στόχος είναι η εφαρμογή του ΠΣΑ, η απόδοση των μέτρων και 
η ανάκτηση της εμπιστοσύνης των αγορών με βάση τα αποτελέσματα της εφαρμογής του 
προγράμματος μας.

Γιατί ήρθε τόσο αργά αυτή η απόφαση;

Δεν ήρθε αργά αυτή η απόφαση. Η απόφαση πάρθηκε σήμερα σε συνέχεια της απόφασης των 
ηγετών. Από τις 25 Μαρτίου έχει δημιουργηθεί μία τεχνική επιτροπή, η οποία είχε αναλάβει το 
έργο της διαμόρφωσης του τεχνικού πλαισίου του μηχανισμού στήριξης.

Ποιος είναι ο ρόλος του ΔΝΤ;

Σύμφωνα με την απόφαση των ηγετών της Ευρωζώνης, το ΔΝΤ συμμετέχει συμπληρωματικά στο 
μηχανισμό. Ο μηχανισμός είναι κατά κύριο λόγο Ευρωπαϊκός.

Το ΔΝΤ θα επιβάλλει δικά του μέτρα;

Το ΔΝΤ, είναι ανεξάρτητος οργανισμός και διατηρεί την αυτονομία των αποφάσεων του, όμως 
στην περίπτωση της Ελλάδας έχει ήδη εκφραστεί για την επάρκεια των μέτρων του 
Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης για το 2010. Είναι ούτως ή άλλως στις δεσμεύσεις 
και στο χρονοδιάγραμμα του ΠΣΑ η εφαρμογή μίας σειράς διαρθρωτικών μέτρων για τα επόμενα 
χρόνια.


