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Δήλωση Eurogroup για την Ελλάδα 

 

Το Eurogroup υπενθυμίζει, ότι σε επίπεδο επιτελικού προσωπικού έχει 

επιτευχθεί μια πλήρης συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και της Τρόικας 

αναφορικά με τις προϋποθέσεις του επικαιροποιημένου προγράμματος και ότι, 

σύμφωνα με την Τρόικα, η Ελλάδα έχει θέσει σε εφαρμογή όλες τις 

προηγούμενες συμφωνημένες ενέργειες. 

Το Eurogroup χαιρετίζει ιδιαίτερα την ενημερωμένη αποτίμηση της 

Troika ότι η Ελλάδα έχει  θέσει σε εφαρμογή με ικανοποιητικό τρόπο ένα 

ευρείας έκτασης σύνολο μεταρρυθμίσεων, καθώς και τον προϋπολογισμό για το 

2013, αλλά και μια φιλόδοξη μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική στρατηγική για 

την περίοδο 2013-16.  

Το Eurogroup παρατήρησε με ικανοποίηση ότι οι προϋποθέσεις του 

επικαιροποιημένου προγράμματος περιλαμβάνουν την υιοθέτηση από την 

Ελλάδα νέων εργαλείων για τη βελτίωση της υλοποίησης του προγράμματος, 

ιδιαίτερα μέσω διορθωτικών μηχανισμών για τη διασφάλιση της επίτευξης τόσο 

των δημοσιονομικών στόχων όσο και εκείνων των ιδιωτικοποιήσεων, καθώς και 

μέσω περισσότερο σθεναρών κανόνων προϋπολογισμού και παρακολούθησης - 

ελέγχου. Η Ελλάδα έχει επίσης ενισχύσει σημαντικά τον ειδικό λογαριασμό για 

την εξυπηρέτηση του χρέους. Η Ελλάδα θα μεταφέρει όλα τα έσοδα από τις 

ιδιωτικοποιήσεις, τα στοχευόμενα πρωτογενή πλεονάσματα, καθώς και ποσοστό 

30% από το υπερβάλλον πρωτογενές πλεόνασμα σ’ αυτόν το λογαριασμό, με 

σκοπό την επίτευξη των πληρωμών της εξυπηρέτησης του χρέους σε μια βάση 

τριμηνιαίας πρόβλεψης. Η Ελλάδα θα αυξήσει επίσης τη διαφάνεια και θα 

παρέχει πλήρεις εκ των προτέρων και εκ των υστέρων πληροφορίες στο 

EFSF/ESM σχετικά με τις συναλλαγές  στον ξεχωριστό λογαριασμό. 

Το Eurogroup για μια ακόμα φορά εγκωμίασε τις αρχές για την 

αποδεδειγμένη τους ισχυρή δέσμευση στο πρόγραμμα προσαρμογής και 

επανέλαβε την εκτίμησή του για τις προσπάθειες που έγιναν από τους Έλληνες 

πολίτες. 

Το Eurogroup σημείωσε ότι η προοπτική για τη βιωσιμότητα του χρέους 

της Ελληνικής κυβέρνησης έχει χειροτερέψει σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 

2012, όταν είχε κλείσει το δεύτερο πρόγραμμα, κυρίως εξαιτίας μιας 



επιδεινωμένης μακροοικονομικής κατάστασης και καθυστερήσεων στην 

εφαρμογή του προγράμματος.  

Το Eurogroup έκρινε ότι η απαραίτητη αναθεώρηση στους 

δημοσιονομικούς στόχους και η συνεπαγόμενη αναβολή ενός στόχου 

πρωτογενούς πλεονάσματος του 4,5% του ΑΕΠ από το 2014 στο 2016 απαιτεί 

μια ευρύτερη αντίληψη της βιωσιμότητας του χρέους,  η οποία περιλαμβάνει 

χαμηλότερα επίπεδα χρέους μεσοπρόθεσμα, εξομάλυνση της τρέχουσας 

δύσκολης περιόδου χρηματοδότησης μετά το 2020 και διευκόλυνση της 

χρηματοδότησής του. 

Το Eurogroup πληροφορήθηκε ότι η Ελλάδα σκέφτεται κάποια 

συγκεκριμένα μέτρα μείωσης του χρέους στο εγγύς μέλλον, τα οποία μπορεί να 

περιλαμβάνουν δημόσιες προσφορές αγοράς χρέους υπό τη μορφή διαφόρων 

κατηγοριών κρατικών υποχρεώσεων. Αν θα είναι αυτή η οδός που θα επιλεχθεί, 

οι όποιες αξίες προσφοράς ή ανταλλαγής αναμένονται να μην είναι υψηλότερες 

από εκείνες κατά το κλείσιμο της Παρασκευής, 23 Νοεμβρίου 2012. 

Το Eurogroup θεωρεί ότι κατά την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών 

τραπεζών, θα πρέπει να γίνουν ασκήσεις διαχείρισης ενεργητικού - παθητικού 

για τους εναπομείναντες πιστωτές χαμηλής εξασφάλισης έτσι ώστε να 

διασφαλιστεί ένας δίκαιος καταμερισμός των βαρών.  

Μπροστά σ’ αυτή την κατάσταση και μετά από νέες διαβεβαιώσεις των 

αρχών ότι είναι αποφασισμένες να διαχειριστούν τις δημοσιονομικές και 

δομικές μεταρρυθμίσεις με γρήγορα βήματα μπροστά και θετικά αποτελέσματα   

και με μία  θετική έκβαση της πιθανής επιχείρησης επαναγοράς χρέους, τα 

κράτη μέλη της ευρωζώνης θα πρέπει να είναι προετοιμασμένα να εξετάσουν τις 

ακόλουθες πρωτοβουλίες : 

 

Μια μείωση κατά 100 μονάδων του επιτοκίου που χρεώνεται στην Ελλάδα  

για τα δάνεια που παρέχονται στο πλαίσιο της  Ελληνικής  Δανειακής 

Διευκόλυνσης (GLF). Δεν απαιτείται η συμμετοχή στη μείωση των επιτοκίων στο 

πλαίσιο της GLF εκείνων των Κρατών – Μελών που βρίσκονται σε πρόγραμμα 

πλήρους χρηματοδοτικής στήριξης για την περίοδο κατά την οποία λαμβάνουν 

τα ίδια χρηματοδοτική στήριξη. 

 

 Μια μείωση κατά 10 μονάδων του κόστους των τελών εγγύησης που 

πληρώνονται από την Ελλάδα για τα δάνεια από το EFSF (Ευρωπαϊκό ταμείο 

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας). 



 

Μια παράταση των προθεσμιών λήξης των διμερών δανείων και των δανείων 

από το EFSF για 15 χρόνια και μια μεταφορά κατά 10 χρόνια της πληρωμής 

από την Ελλάδα των τόκων για δάνεια από το EFSF. Αυτά τα μέτρα δεν θα 

επηρεάσουν την πιστοληπτική ικανότητα του EFSF, το οποίο στηρίζεται πλήρως 

από τις εγγυήσεις των Κρατών Μελών. 

 

Μια δέσμευση από τα Κράτη – Μέλη να μεταφέρουν στον ξεχωριστό 

λογαριασμό για την Ελλάδα ένα ποσό ισοδύναμο με το χαρτοφυλάκιο SMP που 

συγκεντρώνεται στην κεντρική εθνική τους τράπεζα ξεκινώντας από το 

οικονομικό έτος 2013. Δεν απαιτείται η συμμετοχή σ’ αυτό το πλάνο εκείνων 

των Κρατών – Μελών που βρίσκονται σε πρόγραμμα πλήρους χρηματοδοτικής 

στήριξης για την περίοδο κατά την οποία λαμβάνουν αυτά τα ίδια 

χρηματοδοτική στήριξη. 

Το Eurogroup τονίζει, ωστόσο, ότι τα προαναφερθέντα οφέλη από 

πρωτοβουλίες εκ μέρους των Κρατών – Μελών της ζώνης του ευρώ θα 

προέκυπταν για την Ελλάδα κατά έναν σταδιακό τρόπο και με προϋπόθεση τη 

σθεναρή εφαρμογή/υλοποίηση από τη χώρα των συμφωνηθέντων 

μεταρρυθμιστικών μέτρων κατά την περίοδο του προγράμματος καθώς επίσης 

και κατά την μετα-προγραμματική περίοδο εποπτείας. 

 

Το Eurogroup εμπιστεύεται ότι οι από κοινού προαναφερθείσες 

πρωτοβουλίες εκ μέρους της Ελλάδας και των άλλων Κρατών – Μελών της 

ζώνης του ευρώ θα φέρουν το δημόσιο χρέος της Ελλάδας πίσω σε μια 

βιώσιμη τροχιά κατά τη διάρκεια της παρούσας και της επόμενης δεκαετίας 

και ότι θα διευκολύνουν μια σταδιακή επιστροφή στη χρηματοδότηση από 

τις αγορές. Τα Κράτη – Μέλη της ζώνης του ευρώ θα μελετήσουν περαιτέρω 

μέτρα και αρωγή, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, χαμηλότερη 

συγχρηματοδότηση σε διαρθρωτικά ταμεία και/ή περαιτέρω μείωση των 

επιτοκίων της GLF (ελληνική δανειακή διευκόλυνση), αν είναι απαραίτητο, 

για τον σκοπό της επίτευξης μιας περαιτέρω αξιόπιστης και βιώσιμης 

μείωσης της αναλογίας Ελληνικού χρέους προς ΑΕΠ, όταν η Ελλάδα φτάσει 

σε ένα ετήσιο πρωτογενές πλεόνασμα, όπως το οραματίζεται το τρέχων 

Μνημόνιο, υπό τον προϋπόθεση μιας πιστής εφαρμογής όλων των όρων που 

περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι με τη λήξη 

του προγράμματος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου το 2016, η Ελλάδα 

   
  

 



θα μπορεί να φτάσει σε μια αναλογία χρέους προς ΑΕΠ του 175% εκείνη τη 

χρονιά, του 124% του ΑΕΠ κατά το έτος 2020, και κατά το έτος 2022 σε μια 

αναλογία χρέους προς ΑΕΠ σημαντικά χαμηλότερη του 110%. 

Όπως δηλώθηκε από το Eurogroup στις 21 Φεβρουαρίου 2012, 

δεσμευόμαστε να παρέχουμε επαρκή στήριξη στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια 

ζωής του προγράμματος και πέραν αυτής, μέχρι αυτή να ανακτήσει πρόσβαση 

στην αγορά, υπό την προϋπόθεση ότι η Ελλάδα συμμορφώνεται πλήρως με τις 

απαιτήσεις και τους αντικειμενικούς στόχους  του προγράμματος 

προσαρμογής. 

Το Eurogroup καταλήγει συμπερασματικά ότι τα απαραίτητα στοιχεία 

υπάρχουν, ώστε τα Κράτη – Μέλη να  ξεκινήσουν τις σχετικές εθνικές τους 

διαδικασίες που απαιτούνται για την έγκριση της επόμενης εκταμίευσης από το 

Ευρωπαϊκό ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF), η οποία 

ανέρχεται στο ποσό των 43.7 δισ. Ευρώ. 10.6 δισ. Ευρώ για τη χρηματοδότηση 

του προϋπολογισμού και 23.8 δισ. Ευρώ σε ομόλογα του EFSF προοριζόμενα 

για ανακεφαλαίωση τραπεζών θα πληρωθούν μέσα στον Δεκέμβριο. Η 

εκταμίευση του υπόλοιπου ποσού θα γίνει σε τρεις δόσεις κατά τη διάρκεια του 

πρώτου τετάρτου (τριμήνου) του 2013, και είναι συνδεδεμένη με την υλοποίηση 

των  σημείων που αποτελούν ορόσημο του Μνημονίου υπό τον όρο της 

συμφωνίας από την Τρόικα (συμπεριλαμβανομένης της υλοποίησης της 

συμφωνηθείσας φορολογικής μεταρρύθμισης μέχρι τον Ιανουάριο). 

Το Eurogroup αναμένει ότι θα βρίσκεται σε θέση να αποφασίσει 

επίσημα για την εκταμίευση μέχρι την 13η Δεκεμβρίου, πράγμα που υπόκειται 

στην ολοκλήρωση των προαναφερθέντων εθνικών διαδικασιών και μετά από 

έναν απολογισμό του αποτελέσματος ενός πιθανού εγχειρήματος επαναγοράς 

χρέους από την Ελλάδα. 
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