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Τα 80 δια ευρώ θα προέλθουν από την Ε.Ε. και ία  30 διο. από το ΔΝΤ

«Κλείδωσε» η βοήθεια 
110 δισ. από Ε.Ε. - ΔΝΤ
»Τριμηνιαίοι έλεγχοι 

από την τρόικα για την πιστή 

εφαρμογή των μέτρων

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, ΓΙΠΡΓΟΣ ΔΑΡΑΤΟΣ

Μ ε to ποσό των 110 δισ. θα 
χρηματοδοτήσει η Ευρω
ζώνη και το ΔΝΤ τη στή

ριξη της Ελλάδος αφού χθες οι 16 υ
πουργοί Οικονομικών ακόυσαν από 
τον Ελληνα ομόλογό τους Γ. Παπα
κωνσταντίνου να τους αναπτύσσει τις 
λεπτομέρειες της συμφωνίας.

ΗΕυρωζώνη διαθέτει 80δισ. ευρώ 
για το τριετές πρόγραμμα στήριξης 
της Ελλάδας, εκ των οποίων περισ
σότερα από 30 δισ. ευρώ τον πρώτο 
χρόνο. Από τα 80 δισ. τα 10 δισ. ευρώ 
μένουν αποθεματικό σε ειδικό ταμείο 
που, αν παραστεί ανάγκη, θα διατε
θούν σε ελληνικές τράπεζες για αύ
ξηση της ρευστότητάς τους. Το ΔΝΤ 
θα διαθέσει και αυτό περίπου 30 δισ. 
ευρώ και, όπως δήλωσε σήμερα ο Ντ. 
Στρος Καν, θα φροντίσει να εγκριθούν 
μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα. Οι 
πόροι αυτοί θα δοθούν υπό αυστηρές 
προϋποθέσεις.

Αυτό σημαίνει ότι η μεν πρώτη 
δόση θα δοθεί πριν από τις 19 Μαΐο, 
αλλά στη συνέχεια κάθε τρεις μήνες 
αρχής γενομένης από τα τέλη Ιουνίου, 
οι Κοινοτικοί θα ελέγχουν τη σωστή 
εφαρμογή του ελληνικού προγράμ
ματος εξυγίανσης και μόνον αν το ε
γκρίνουν θα αποδεσμεύουν την επό
μενη δόση, «φέτα» του, (Tranche).

ΕΠΙΤΟΚΙΟ 5% Το επιτόκιο των 
διμερών κοινοτικών δανείων προς 
την Ελλάδα θα ανέρχεται γύρω στο 
5%. Επιπλέον από αυτά τα 110 δισ. 
τα 10 δισ. τίθενται σ’ ένα ειδικό τα
μείο και προορίζονται για τη στήρι
ξη της ρευστότητας των ελληνικών

τραπεζών, ανταχρειασθοόν, στόχος 
μας είναι, είπε ο κ. Τρισέ η «σταθε
ροποίηση» του τραπεζικού τομέα της 
Ελλάδας.

Εγινε επίσης γνωστό ότι ο πρό
εδρος της Ενωσης Χέρμαν βαν Ρο- 
μπέι ανακοίνωσε ότι θα συγκαλέσει 
την Παρασκευή 7 Μάίου έκτακτο 
ευρωπαϊκό συμβούλιο κορυφής, στο 
οποίο θα υπάρξει αλληλοενημέρω- 
ση μεν μεταξύ των ηγετών των χω 
ρών της Ευρωζώνης για την πορεία 
των κοινοβουλευτικών διαδικασιών 
στις χώρες τους, για την έγκριση των 
νομοσχεδίων με τα οποία θα εγκρί- 
νεται η διμερής δανειοδότηση της 
Ελλάδας.

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Κςνψικό. όμως, 
ζήτημα του συμβουλίου κορυφής θα 
είναι το όνειρο της κ. Μέρκελ για τη 
θέσπιση μίας οικονομικής διακυβέρ
νησης της Ευρωζώνης στο μέλλον, 
έτσι ώστε να σταματήσουν 
κάποια στιγμή οι κλυδω- 
νισμοί της, όπως τον τε
λευταίο καιρό με την 
Ελλάδα κι από πίσω με 
την Πορτογαλία και την 
Ισπανία. Ο πρόεδρος του 
Γιούρογκρουπ κ. Γιούν- 
κερ απαντώντας σε ερω
τήσεις παραδέχθηκε ότι 
η απόφαση για την Ελλά
δα ελήφθη με καθυστέρη
ση, «πήγα να χάσω την 
υπομονή μου στη μέση 
αυτής της πορείας», είπε 
ο ίδιος χαρακτηριστικά.
Τελικά, πάντως, και παρά 
τα εμπόδια και τις καθυστερήσεις, 
είπε ο κ. Τρισέ φθάσαμε σε καλά α
ποτελέσματα, σύμφωνα με τις προϋ
πόθεσης που είχαμε αρχικά θέσει και 
το ελληνικό πρόγραμμα μπορώναπω 
ότι είναι «καλό».

Οσο για τον κ. Παπακωνσταντί
νου, αυτός εξήγησε ότι κάν'-' " τερά

στιες προσπάθειες για να μην θίξουμε 
τους χαμηλόμισθους και τους χαμη- 
λοσυνταξιούχους. Γνωρίζω ότι πολύ 
κόσμος θα πιεσθεί από τις αποφάσεις 
αυτές, συνέχισε ο ίδιος». Ολοι πάντως 
αρνήθηκαν κατηγορηματικά την 
ιδέα-ερώτηση αν η Ελλάδα βρίσκεται 
πλέον υπό εποπτεία της Κομισιόν, της 
Ευρωζώνης και του ΔΝΤ.

Πήραμε και παίρνουμε τι αποφά
σεις μας μόνοι μας, είπε ο Ελληνας 
υπουργός Οικονομικών, ενώ ο κ. 
Γιούνκερ υποστήριξε ότι δεν πρόκει
ται για εποπτεία αλλά για ένα σύστη
μα αλληλεγγύης των χωρών της 
Ευρωζώνης προς την Ελλάδα. Είναι 
μια εταιρική σχέση με τρεις ενδιαφε- 
ρόμενες πλευρές απάντησε στο ίδιο 
ερώτημα ο επίτροπος Ολι Ρεν. Ο ίδιος 
είπε ότι η απόφαση ήταν δύσκολη 
αλλά τα μέτρα αναγκαία προκειμένου 
να επιστρέφει η εμπιστοσύνη στην 
ελληνική οικονομία.

ΖΑΝ ΚΛΟΝΤ ΤΡΙΣΕ » Ο
κ. Τρισέ χαρακτήρισε το 
ελληνικό πρόγραμμα πο
λύ επαγγελματικό και όη 
με τις κοινοτικές χρημα
τοδοτήσεις καλύπτονται 
οι ανάγκες μέχρι και το 
2012». Ο κ. Παπακωνστα
ντίνου ευχαρίστησε τους 
εκπροσώπους της ΕΚΤ 
και της Κομισιόν για την 
καλή συνεργασία που είχε 
με τους εκπροσώπους 
τους τις τελευταίες ημέρες 
στην Αθήνα.

Πιο απαισιόδοξος ο 
Γάλλος υπουργός Ε ξω τερικώ ν 
Μ περνάρ Κουσνέρ, δήλωσε ότι 
παράτα ελληνικά μέτρα, «κανένας 
δε μπορεί να εγγυηθεί ότι η κρίση 
δεν μπορεί να μεταδοθεί σε ολόκλη
ρη την Ευρώπη, ειδικά σ’ αυτή την 
κατάσταση που οι αγορές επιτίθενται 
συνεχώς».

Αναμένεται
με ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον η δημο

σίευση των νέων 

αναθεωρημένων 

μακροοικονομικών 

στοιχείων για την 

Ελλάδα και τις άλ

λες χώρες της Ε.Ε. 

απδ την Κομισιόν 

την Τετάρτη

Ντομινίκ Στρος Καν

Δεν αποκλείεται 
π λήψη νέων μέτρων 
στο άμεοο μέλλον
» 0  επικεφαλής του ΔΝΤ 

ανακοίνωσε ότι θα σημειωθεί 

σημαντική μείωση των 

αμυντικών δαπανών 

στην τριετία εφαρμογής 

του προγράμματος

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΥ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ

ιλόδοξο πακέτο πολι
τικής για να αντιμε
τωπιστεί η οικονομι

κή κρίση που ανημετωπίζει η Ελλά
δα», χαρακτηρίζει την συμφωνία 
της χώρας μας με τον μηχανισμό 
Ε.Ε.-ΔΝΤ, ο γενικός διευθυντήςτου 
Δ ΝΤ, Ντ. Στρος Καν. Ο επικεφαλής 
του ΔΝΤ υπογραμμίζει ότι «οι προ
σπάθειες που καταβάλλει η ελλη
νική κυβέρνηση σε συνδυασμό με 
την σταθερή δέσμευσή της να εφαρ
μόσει τα μέτρα που ανακοινώθη
καν, θα επαναφέρει την οικονομία 
της χώρας στη σωστή κατάσταση 
και θα αποκαταστήσειτην εμπιστο
σύνη των αγορών».

Ο κ. Στρος Καν αναφέρει σε 
γραπτή δήλωσή του όη η δημοσιο
νομική πολιτική και τα αναπτυξιακά 
μέτρα είναι οι δύο κύριοι πυλώνες 
του κυβερνητικού προγράμματος. 
Ο κ. Στρος Καν ανακοινώνει όη θα 
σημειωθεί σημαντική μείωση των 
αμυντικών δαπανών κατά την τρι
ετία που θα υλοποιείται το πρόγραμ
μα και τονίζει όη θα υπάρξουν επί
σης μεταρρυθμίσεις σε ό,η αφορά 
η ς κοινωνικές δαπάνες, έτσι ώστε 
να εντσχυθεί το δίχτυ ασφαλείας γι’ 
αυτούς που το έχουν ανάγκη. Στο 
μεταξύ, η πιθανότητα λήψης νέων 
μέτρων στο προσεχές χρονικό διά
στημα δεν αποκλείστηκε και από 
τους εκπροσώπους του ΔΝΤ στην 
Αθήνα οι οποίοι ενημέρωσαν χθες 
ατύπως του δημοσιογράφους.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ Απα
ντώντας σε σχετική ερώτηση ο κ. 
Pol Thom-sen, υπεύθυνος του ΔΝΤ 
για τη χώρα μας, σημείωσε όη ο 
τριμηνιαίος έλεγχος σημαίνει πως 
εάν οι στόχοι δεν επιτυγχάνονται 
θα πραγματοποιούνται διορθωτικές 
παρεμβάσεις πριν την επόμενη ε- 
κταμίευση χωρίς να αποκλείεται 
καιηλήψηνέωνπρόσθετωνμέτρων 
εάν αυτό καταστεί απαραίτητο προ
κειμένου να επιτευχθεί το επιθυμη
τό αποτέλεσμα. Τόσο ο κ. Thomsen 
όσο και ο κ. Derroose, αναπληρωτής 
γενικός διευθυντής του τμήματος 
τοϊ ΝΤ για την Ευρώπη, ξεκαθά-

»  Ο επικεφαλής του ΔΝΤ, 
Ντομινίκ Στρος Καν. Οι εκπρό
σωποι του Ταμείου στην 
Ελλάδα δήλωσαν πως εάν δεν 
επιτυγχάνονται ανά τρίμηνο οι 
στόχοι δεν αποκλείεται και η 
λήψη επιπρόσθετων μέτρων

ρισαν επίσης πως το Ταμείο δεν 
παρεμβαίνει στον ιδιωτικό τομέα εξ 
ου και δεν ετέθη ποτέ από το ΔΝΤ 
θέμα περικοπής 13ου και 14ου μι
σθού για τον ιδιωτικό τομέα και πως 
υπάρχουν τεράσηα περιθώρια για 
πρόσθετα έσοδα από διαρθρωτικές 
αλλαγές. Αλλωστε, όπως χαρακτη
ριστικά είπε, ο ιδιωτικός τομέας θα 
προσαρμοστεί στην πορείατου ΑΕΠ 
και έτσι και αλλιώς θα υπάρξει 
μείωση σης πραγματικές αμοιβές 
εξ αυτού του λόγου. Τα ίδια στελέχη 
ξεκαθάρισαν απολύτως όη η ανά
πτυξη θα αρχίσει να διαφαίνεται 
από το 2014, ενώ το χρέος τότε θα 
έχει εκτοξευθεί στα 140% του ΑΕΠ, 
ωστόσο θα αρχίσει να υπάρχει 
πρωτογενές πλεόνασμα.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Οι εκπρόσωποι του 
ΔΝΤ μίλησαν για δραμαηκή ανα
προσαρμογή και για μεγάλο πλήθος 
μέτρων επισημαίνοντας όη τερά
σηα είναι και η βοήθεια που προ- 
βλέπεται να δοθεί στην χώρα μας. 
Στόχος είναι το 2014 με πλεόνασμα 
πλέον πρωτογενές να εμπιστευθούν 
εκ νέου την Ελλάδα οι αγορές οπό
τε και θα είναι δυνατή η εξυπηρέ
τηση του αυξημένου χρέους αφού 
θα έχουν υποχωρήσει τα spreads. 
Προς αυτή την κατεύθυνση θα βο
ηθήσει πολύ ο εκσυγχρονισμός του 
φορολογικού συστήματος.

Οι εκπρόσωποι του ΔΝΤ μίλη
σαν για πτώση της ανταγωνισηκό- 
τητας στο 20%. Απαντώντας σε 
σχεηκή ερώτηση οι εκπρόσωποι 
του ΔΝΤ διευκρίνισαν ότι είναι 
πολύ νω ρίς προκειμένου πουν 
πότε θα φύγουν από τη χώρα μας 
και πάντως άφησαν σαφώς να εν
νοηθεί όη θα αργήσει πολύ να γίνει 
αυτό.


