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«Ναι» στην επιµήκυνση του Μνηµονίου χωρίς πρόσθετα κεφάλαια, λένε Ολλανδία και
Αυστρία
Θετικές προοπτικές για το ελληνικό αίτηµα επιµήκυνσης του Μνηµονίου διαφαίνονται από την
αλλαγή στάσης ορισµένων ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, που µέχρι πρόσφατα έκαναν σκληρές
δηλώσεις για τη χώρα µας και κινδυνολογούσαν µε τα σενάρια εξόδου από την Ευρωζώνη. Ο
υπουργός Οικονοµικών της Ολλανδίας δεν απέκλεισε το ενδεχόµενο της επιµήκυνσης του
ελληνικού προγράµµατος, υπό την προϋπόθεση ότι η επιδείνωση της ελληνικής οικονοµίας είναι
αποτέλεσµα προσωρινής ύφεσης. Η Ευρωζώνη είναι έτοιµη να δώσει στην Ελλάδα επιπλέον
χρόνο για την εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων, αλλά όχι και χρήµατα, δήλωσε η υπουργός
Οικονοµικών της Αυστρίας Μαρία Φέκτερ, προσερχόµενη στη σύνοδο του Eurogroup. «Η
Ελλάδα έχει παρουσιάσει ένα φιλόδοξο προϋπολογισµό. Θα της δώσουµε τον χρόνο που έχει
ανάγκη, αλλά πιθανότατα όχι περισσότερα χρήµατα», σηµείωσε.
Όλα στο τραπέζι υπό τον όρο της τήρησης των δεσµεύσεων, το µήνυµα Μοσκοβισί
«Μετά την τήρηση των δεσµεύσεων, το σύνολο των διαστάσεων που αφορούν την ελληνική
κατάσταση είναι ανοιχτό» ήταν η απάντηση του Γάλλου υπουργού Οικονοµικών Πιέρ Μοσκοβισί,
σε ερωτήσεις για τη θέση της Γαλλίας σε ότι αφορά την επιµήκυνση του ελληνικού
προγράµµατος, νέα αναδιάρθρωση του χρέους και γενικά κινήσεων των εταίρων για την στήριξη
της Ελλάδας, σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε µετά το πέρας των συναντήσεων του µε τον
πρωθυπουργό Αντώνη Σαµαρά, και τους υπουργούς Οικονοµικών Γ.Στουρνάρα και Ανάπτυξης
Κ.Χατζηδάκη.
«Η Γαλλία αγωνίζεται να µη θιγεί η ακεραιότητα της ευρωζώνης. Αυτό είναι το µήνυµα που
έφερα στον πρωθυπουργό Αντώνη Σαµαρά, στο φίλο υπουργό Οικονοµικών Γιάννη Στουρνάρα
και στον αρµόδιο για τις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις, υπουργό Κωστή Χατζηδάκη»» τόνισε ο
Γάλλος αξιωµατούχος, ξεκαθαρίζοντας, όµως, ότι η υλοποίηση των διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων από την πλευρά της Αθήνας είναι εκ των ων ούκ άνευ. Η ισχυρή βούληση της
κυβέρνησης, την οποία -όπως τόνισε- διαπίστωσε στις επαφές του, πρέπει να µετατραπεί σε
πράξεις, η λέξη-κλειδί είναι η αποφασιστικότητα, είπε.
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∆ιαψεύδει ο Γιάννης Στουρνάρας τα περί «τρίτου πακέτου διάσωσης»
O υπουργός Οικονοµικών Γιάννης Στουρνάρας διέψευσε την Πέµπτη δηµοσίευµα που
επικαλείται δηλώσεις του εκπροσώπου της Ελλάδας στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (∆ΝΤ),
Θάνος Κατσάµπας, σύµφωνα µε τις οποίες η χώρα θα χρειαστεί τρίτο πακέτο στήριξης. «Τις
θέσεις της χώρας τις διαµορφώνουν µόνο ο Πρωθυπουργός και ο υπουργός Οικονοµίας», είπε σε
αυστηρό τόνο ο κ. Στουρνάρας στο Reuters. Στην ίδια γραµµή ο εκπρόσωπος του ∆ιεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου (∆ΝΤ), Τζέφρι Ράις, είπε νωρίτερα ότι οι διαπραγµατεύσεις µε την
Ελλάδα επικεντρώνονται στο να τεθεί το υφιστάµενο πρόγραµµα προσαρµογής στη σωστή
τροχιά. Ειδικότερα, ερωτηθείς από δηµοσιογράφους σε συνέντευξη Τύπου για το ενδεχόµενο να
υπάρξει τρίτο πακέτο διάσωσης για την Ελλάδα, ο Τζ. Ράις είπε: «Συζητάµε στο να θέσουµε το
υφιστάµενο πρόγραµµα στη σωστή τροχιά».
Ρευστότητα 750 εκατ. ευρώ στην αγορά µετά τη συµφωνία µε την ΕΤΕπ
Στην άµεση εκταµίευση κονδυλίων µέχρι 750 εκατ. ευρώ προχωρά η Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων (ΕΤΕπ), µετά την υπογραφή σχετικής συµφωνίας του υπουργού Οικονοµικών
Γιάννη Στουρνάρα µε τον πρόεδρο της ΕΤΕΠ Βέρνερ Χόγιερ. Πρόκειται για την υπογραφή
πρωτοκόλλου συµφωνίας εγγυήσεων, µε το οποίο απεγκλωβίζονται οι εκταµιεύσεις δανείων, ενώ
παράλληλα δηµιουργούνται και νέες χρηµατοδοτήσεις, υπό την εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου.
Με τη συµφωνία αυτή µπορούν να προχωρήσουν οι εκταµιεύσεις δανείων συνολικού ύψους 750
εκα. ευρώ, σε τοµείς όπως η ενέργεια, η παιδεία, οι µεταφορές και οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
Ειδικότερα, οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις θα απορροφήσουν από το συνολικό πακέτο περίπου
440 εκατοµµύρια ευρώ, προσφέροντας έτσι µία σηµαντική «ένεση» ρευστότητας στην αγορά.
Στο 23,6% η ανεργία στο β΄ τρίµηνο
Στο 23,6% διαµορφώθηκε το ποσοστό ανεργίας κατά το β΄ τρίµηνο του 2012, έναντι 22,6% του
προηγούµενου τριµήνου και 16,3% του αντίστοιχου τριµήνου 2011. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.793.147 άτοµα και
των ανέργων σε 1.168.761. Παράλληλα, η απασχόληση µειώθηκε κατά 1,2% σε σχέση µε το
προηγούµενο τρίµηνο και κατά 8,7% σε σχέση µε το β΄ τρίµηνο του 2011. Ο αριθµός των ανέργων
αυξήθηκε κατά 4,3% σε σχέση µε το προηγούµενο τρίµηνο και κατά 44,2% σε σχέση µε το β΄
τρίµηνο του 2011.
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