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Συμφωνία για μείωση του ελληνικού χρέους
Σε μία δύσκολη, όπως παραδέχτηκαν, συμφωνία για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους,
κατέληξαν τα μέλη του Eurogroup και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) έπειτα από
διαβουλεύσεις σχεδόν 14 ωρών. Ο στόχος που τέθηκε για το ελληνικό χρέος είναι να προσεγγίσει το
2020 το 124% του ΑΕΠ και να βρεθεί δ
δύο
ύο χρόνια αργότερα, το 2022, κάτω από το 110% του ΑΕΠ.
Βάσει της συμφωνίας, όπως διευκρινίστηκε μετά το Eurogroup,, η επόμενη δόση θα εκταμιευτεί σε
τέσσερα μέρη: Η μερίδα του λέοντος (34,4 δισ. ευρώ) θα είναι διαθέσιμη μετά τη έγκριση των
Κοινοβουλίων των χωρών τη Ευρωζώνης, έως τις 13 Δεκεμβρίου. Από αυτά, τα 10,6 δισ. ευρώ
προορίζονται για τις δημοσιονομικές ανάγκες και τα 23,8 δισ. ευρώ για την τραπεζική
ανακεφαλαιοποίηση. Οι άλλες τρεις μικρότερες δόσεις (συνολικά 9,3 δισ. ευρώ) θα δοθούν εντός του
πρώτου
ου τριμήνου του 2013 και είναι συνδεδεμένες με τα λεγόμενα «ορόσημα» του Μνημονίου,
μεταξύ των οποίων η φορολογική μεταρρύθμιση τον Ιανουάριο.
Για μια καινούργια ημέρα που ξημερώνει για όλους τους Έλληνες έκανε λόγο ο πρωθυπουργός
Αντώνης Σαμαράς λίγο μετά
ά την ολοκλήρωση του Eurogroup.
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ΒΕΘ: Ανάσα τα 44 δις ευρώ για την οικονομία, υπό… προϋποθέσεις
Για μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις που ανέλαβε η Ευρωζώνη σχετικά με το ελληνικό χρέος, μετά από
πολλούς μήνες αβεβαιότητας για την Ελλάδα, κάνει λόγο ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) Παναγιώτης Παπαδόπουλος αναφερόμενος στη χθεσινή
μαραθώνια συνεδρίαση του Eurogroup, που άνοιξε το δρόμο για την εκταμίευση της δόσης - μαμούθ
των 43,7 δισ. ευρώ, απομακρύνοντας το φάσμα της χρεοκοπίας από τη χώρα. «Η εκκρεμότητα των
αποφάσεων των δανειστών, όλο αυτό το διάστημα έβαλε «στο ψυγείο» την αγορά που ασφυκτιεί
από την έλλειψη ρευστότητας. Η χθεσινή απόφαση για την εκταμίευση της δόσης προς την Ελλάδα,
αναμένεται να σημάνει την ενεργοποίηση του προγράμματος για την ανακεφαλαιοποίηση των
τραπεζών, που αποτελεί βασική προϋπόθεση για να αρχίσει η διαδικασία δανειοδότησης των
επιχειρήσεων που έχουν περιέλθει σε δεινή κατάσταση. Ωστόσο πρέπει να αντιληφθούμε όλοι, ότι η
ανάπτυξη δεν μπορεί να έρθει από τα δανεικά αλλά από την επίμονη και σκληρή δουλειά που πρέπει
να γίνει στο εσωτερικό της χώρας. Το Eurogroup διαμόρφωσε ένα νέο πλαίσιο για το ελληνικό
χρέος, στο χέρι μας είναι να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για την εθνική ανάκαμψη. Σε
διαφορετική περίπτωση θα ακυρωθούν όλες οι θυσίες, στις οποίες έχουμε υποβληθεί μέχρι σήμερα»
σημειώνει ο πρόεδρος του ΒΕΘ.
Για συμφωνία που δίνει ανάσα στην Ελλάδα μιλούν τα ξένα μέσα μετά το Eurogroup
Πρώτο θέμα στα διεθνή μέσα ενημέρωσης είναι η συμφωνία που επετεύχθη κατά την μαραθώνια
συνεδρίαση του Eurogroup για το ελληνικό χρέος. «Η δόση ανοίγει το δρόμο για την στήριξη των
ευάλωτων τραπεζών και θα επιτρέψει στο κράτος να πληρώσει μισθούς και συντάξεις το
Δεκέμβριο» αναφέρει το BBC. Για συμφωνία που δίνει ανάσα στην Αθήνα κάνει λόγο η ιταλική La
Repubblica. «Περισσότερα δισεκατομμύρια για την Ελλάδα» αναφέρει στον τίτλο της η γερμανική
εφημερίδα
Suddeutsche
Zeitung.
«Η Ελλάδα κέρδισε ευκολότερους όρους στο χρέος μετά την ευρωπαϊκή φόρμουλα διάσωσης»,
αναφέρει το πρακτορείο Bloomberg. «Το Βερολίνο αρνείται να διαγραφεί μέρος του ελληνικού
χρέους» είναι ο τίτλος της ηλεκτρονικής έκδοσης της γαλλικής Le Monde.
Στην επιτάχυνση 180 έργων του ΕΣΠΑ προχωρεί το υπουργείο Ανάπτυξης
Η απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων και συγκεκριμένα η υλοποίηση των 180 έργων
προτεραιότητας που χρηματοδοτούνται σε μεγάλο ποσοστό από το ΕΣΠΑ θα εξετασθούν σήμερα, σε
σύσκεψη του υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη με τους γενικούς γραμματείς των
υπουργείων που σχετίζονται με τομεακά προγράμματα και τους αντίστοιχους επί κεφαλής των
διαχειριστικών αρχών. Σημειώνεται πως η Ελλάδα έχει απορροφήσει μέχρι σήμερα περίπου 900
εκατ. ευρώ από κοινοτικούς πόρους, όταν ο ετήσιος στόχος του Μνημονίου ανέρχεται στα 3,7 δισ.
ευρώ. Από τα 180 δε μεγάλα έργα που προωθούνται κατά προτεραιότητα, 40 καταγράφουν
καθυστερήσεις. Στα έργα προτεραιότητας περιλαμβάνονται: έργα παραγωγής ηλεκτρισμού,
αγωγών φυσικού αερίου και εγκαταστάσεις συμπιέσεως και αποθηκεύσεως αερίου, έργα
καινοτομίας και δράσεις για την έρευνα και την ανάπτυξη, δράσεις στήριξης των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων, βελτίωση της δημόσιας διοίκησης και της παραγωγικότητας του δημοσίου, έργα
μεταφορών και συγκοινωνιών όπως το μετρό Θεσσαλονίκης, κ.ά., διαχείριση απορριμμάτων και
εγγειοβελτιωτικά έργα, δράσεις τουρισμού και πολιτισμού και παρεμβάσεις σχετικές με την υγεία
και την παιδεία., δράσεις για ανέργους ή για την υποστήριξη των εργαζομένων και δράσεις σχετικές
με πέντε υπό κατασκευή οδικούς άξονες.
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Πρώτη η Ελλάδα σε μεταρρυθμίσεις και δημοσιονομική
δημο
προσαρμογή
Πρώτη αναδείχτηκε η Ελλάδα μεταξύ 20 χωρών της Ευρώπης σε ό,τι αφορά τη συμμόρφωση για την
επίτευξη δημοσιονομικής προσαρμογής και τη προώθηση μεταρρυθμίσεων. Σύμφωνα με την έκθεση
«Τhe 2012 Euro Plus Monitor» που εκπόνησαν το Lisbon Council και η Berenberg Bank, η Ελλάδα
παίρνει την υψηλότερη βαθμολογία (8,2 με άριστα το 10) και την υψηλότερη θέση μεταξύ 20
εξεταζόμενων χωρών σε ότι αφορά την ταχύτητα προσαρμογής στην οικονομική κρίση. Η Ελλάδα,
όπως αναφέρεται στην έκθεση, κατάφερε να
να μειώσει δραστικά το έλλειμμα του εμπορικού
ισοζυγίου και πέτυχε τη μεγαλύτερη μείωση πρωτογενούς ελλείμματος την τριετία 2009
2009-2012.
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