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ΤΟ ΓΝΤ Σπλάπηεη Δπηηειηθή Σπκθσλία κε ηελ Διιάδα
Γηα 30 Γηζεθαηνκκύξηα Δπξώ ζε Βάζε Δηνηκόηεηαο Γηάζεζεο
Ο θύξηνο Νηνκηλίθ Σηξνο-Καλ, Γηεπζπληήο ηνπ Γηεζλνύο Ννκηζκαηηθνύ Τακείνπ (ΓΝΤ),
έθαλε ηελ αθόινπζε δήισζε ζήκεξα ζρεηηθά κε ηελ Διιάδα:
«Η Διιεληθή Κπβέξλεζε ζρεδίαζε έλα ηνικεξό παθέην πνιηηηθήο γηα λα αληηκεησπίζεη
ηελ εζληθή νηθνλνκηθή θξίζε. Δίλαη έλα πνιπεηέο πξόγξακκα πνπ μεθηλάεη κε
νπζηαζηαζηηθέο πξνθαηαβνιηθέο πξνζπάζεηεο γηα λα δηνξζώζεη ηηο ζνβαξέο
δεκνζηνλνκηθέο αληζνζθέιεηεο ηεο Διιάδαο, γηα λα θάλεη ηελ νηθνλνκία πην
αληαγσληζηηθή θαη –κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ- λα απνθαηαζηήζεη ηελ αλάπηπμε θαη ηηο
ζέζεηο εξγαζίαο. Πηζηεύνπκε όηη απηέο νη πξνζπάζεηεο καδί κε ηελ απνθαζηζηηθή
δέζκεπζε ηεο Κπβέξλεζεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο, ζα αλαθάκςεη ηελ νηθνλνκία θαη ζα
απνθαηαζηήζεη ηελ εκπηζηνζύλε ηεο αγνξάο.
«Τα κέηξα γηα ηε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή θαη γηα ηελ αλάπηπμε είλαη ηα δύν θύξηα
ζθέιε ηνπ θπβεξλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο. Ο ζπλδπαζκόο πεξηθνπήο ησλ δαπαλώλ θαη
αύμεζεο ησλ εζόδσλ πνπ θζάλεη ζην 11 ηνηο εθαηό ηνπ ΑΔΠ –επηπξόζζεηα ζηα κέηξα
πνπ ήδε πάξζεθαλ ζηελ αξρή ηεο ρξνληάο- είλαη ζρεδηαζκέλνο λα πεηύρεη ηε κεηαζηξνθή
ηεο αλαινγίαο ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο πξνο ην ΑΔΠ ζηηο αξρέο ηνπ 2013, θαη ζα κεηώζεη ην
δεκνζηνλνκηθό έιιεηκα ζε επίπεδα θάησ από ην 3% ηνπ ΑΔΠ ην 2014. Τα κέηξα γηα ην
2010 πεξηιακβάλνπλ ηε κείσζε ησλ κηζζώλ ζην δεκόζην ηνκέα θαη ησλ
ζπληαμηνδνηηθώλ δαπαλώλ, πνπ είλαη αλαπόθεπθηό, εθόζνλ απηά ηα δύν ζηνηρεία από
κόλα ηνπο απνηεινύλ πεξίπνπ ην 75% ησλ ζπλνιηθώλ (άηνθσλ) δεκόζησλ δαπαλώλ ζηελ
Διιάδα.
«Τα αλαπηπμηαθά κέηξα ζηνρεύνπλ ζηνλ εθζπγρξνληζκό ηεο νηθνλνκίαο θαη ζηελ
ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ώζηε λα αλαθάκςεη από ηελ θξίζε ην ζπληνκώηεξν
δπλαηό. Τα βήκαηα πεξηιακβάλνπλ ηελ ελίζρπζε ησλ πνιηηηθώλ εηζνδήκαηνο θαη
αγνξάο εξγαζίαο, ηε βειηίσζε ζηε δηαρείξηζε θαη ζηηο επελδύζεηο ζε δεκόζηεο
επηρεηξήζεηο, θαζώο θαη ηε βειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ πεξηβάινληνο.
Αλαιακβάλνληαη επίζεο κεηαξξπζκίζεηο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ζπαηάιεο θαη ηεο
δηαθζνξάο, γηα παξάδεηγκα ηελ εμάιεηςε κε δηαθαλώλ δηαδηθαζηώλ ζε πξνκήζεηεο.
«Δπηπξόζζεηα, ε Κπβέξλεζε θάλεη απνθαζηζηηθά βήκαηα γηα ηελ ελίζρπζε θαη ηε
δηαθύιαμε ηνπ νηθνλνκηθνύ ζπζηήκαηνο. Έλα Τακείν Οηθνλνκηθήο Σηαζεξόηεηαο –πνπ
ζα ρξεκαηνδνηεζεί πιήξσο από ην πξόγξακκα- ζα δηαζθαιίζεη έλα αθιόλεην επίπεδν
ηξαπεδηθώλ θεθαιαίσλ.
«Τν πξόγξακκα ησλ Αξρώλ είλαη ζρεδηαζκέλν κε ακεξνιεςία. Θα ππάξμεη κηα πηό
ζηαδηαθή θνξνινγηθή θιίκαθα γηα όιεο ηηο εηζνδεκαηηθέο ηάμεηο, ιήςε απζηεξώλ
κέηξσλ γηα ηε θνξνδηαθπγή, θιηκάθσζε ηεο πνηληθήο δίσμεο ελαληίσλ ζνβαξώλ

πεξηπηώζεσλ θνξνδηαθπγήο, θαη απζηεξόηεξε εθαξκνγή ησλ κέηξσλ θαη έιεγρνο ζε
άηνκα πςεινύ πινύηνπ.
«Δπηπξόζζεηα, ζα πξνζηαηεπζνύλ νη πιένλ επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο. Οη κείσζε ησλ
κηζζώλ θαη ησλ ζπληάμεσλ είλαη ζρεδηαζκέλε ώζηε λα εμαηξεζνύλ ηα άηνκα πνπ δνύλ κε
ειάρηζηα εηζνδήκαηα. Οη θνηλσληθέο δαπάλεο ζα αλαζεσξεζνύλ επίζεο γηα λα εληζρπζεί
ην δίρηπ πξνζηαζίαο γηα ηα πιεόλ επάισηα άηνκα.
«Τειηθά ζα ππάξμεη ζεκαληηθή κείσζε ησλ ζηξαηησηηθώλ δαπαλώλ θαηά ηε ρξνληθή
δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο.
«Γηα ηε ζηήξημε ηεο Διιεληθήο πξνζπάζεηαο γηα ηελ εμπγίαλζε ηεο νηθνλνκίαο ηεο, ηα
κέιε ηεο Δπξσδώλεο έρνπλ δεζκεπζεί λα δηαζέζνπλ ζπλνιηθά 80 δηζεθαηνκκύξηα Δπξώ
(πεξίπνπ 105 δηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα) ζε δηκεξή δάλεηα. Μηα επηηειηθή νκάδα ηνπ ΓΝΤ
ζε ζπλεξγαζία κε εθπξνζώπνπο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Δπξσπατθήο
Κεληξηθήο Τξάπεδαο ζήκεξα ζύλαςε επίζεο ζπκθσλία κε ηηο Διιεληθέο Αξρέο γηα ηε
ζηήξημε ηνπ πξνγξάκκαηνο κε Δηδηθν Γηθαίσκα Αλάιεςεο 26 δηζεθαηνκκπξίσλ
κνλάδσλ (πεξίπνπ 30 δηζεθαηνκκύξηα Δπξώ ή 40 δηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα) ζε βάζε
Δηνηκόηεηαο Γηάζεζεο. Η θνηλή καο δέζκεπζε ζα θέξεη ην ζπλνιηθό ρξεκαηνδνηηθό
πνζό ζην ύςνο ησλ 110 δηζεθαηνκκπξίσλ Δπξώ (πεξίπνπ 145 δηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα).
Δλεξγνπνηήζακε επίζεο ηηο εξγαζίεο δηαδηθαζηηθήο επηηάρπλζεο ηνπ Τακείνπ ζρεηηθά κε
ηε Γηεπζέηεζε Δηνηκόηεηαο Γηάζεζεο ηεο Διιάδαο θαη αλακέλσ όηη ε δηεπζέηεζε ζα
θζάζεη ζην Δθηειεζηηθό Σπκβνύιην γηα έγθξηζε κέζα ζηελ εβδνκάδα.
«Πηζηεύνπκε όηη ηα ζζελαξά κέηξα πνπ πήξε ε Διιεληθή Κπβέξλεζε, καδί κε ηνπο
ζεκαληηθνύο θηλδύλνπο επέθηαζεο ζε άιιεο ρώξεο, δηθαηνινγνύλ ην εμαηξεηηθό επίπεδν
πξόζβαζεο ζε πόξνπο ηνπ ΓΝΤ πνπ ηζνδπλακεί κε ην 3,200 ηνηο εθαηό ηεο πνζόζηνζεο
ηεο Διιάδνο ζην Τακείν. Απηό απνηειεί ηε κεγαιύηεξε πξόζβαζε πνπ έρεη ρνξεγεζεί ζε
ρώξα κέινο θαη δεηθλύεη ηνλ πςειό βαζκό ππνζηήξημεο ηνπ Τακείνπ πξνο ην πξόγξακκα
θαη ηελ Διιάδα.
«Η επηηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο αλάθακςεο ηεο Διιάδαο ζα εμαξηεζεί πξσηίζησο θαη
θπξίσο από ηε δέζκεπζε ηεο θπβέξλεζεο θαη ηνπ ιανύ ηεο. Αλ θαη ε αξρηθή πεξίνδνο
εθαξκνγήο ζα είλαη δύζθνιε, είκαζηε πεπεηζκέλνη όηη ε νηθνλνκία ζα βγεί από ηελ θξίζε
απηή πηό δπλακηθή θαη εύξσζηε θαη ζα κπνξέζεη λα απνδώζεη ηελ αλάπηπμε, ηηο ζέζεηο
εξγαζίαο θαη ηελ επεκεξία πνπ ρξεηάδεηαη ε ρώξα γηα ην κέιινλ.
«Η ζπιινγηθή καο πξνζπάζεηα ζα ζπλεηζθέξεη επίζεο ζηε ζηαζεξόηεηα ηνπ Δπξώ, ζα
σθειήζεη νιόθιεξε ηελ Δπξώπε θαη ζα βνεζήζεη ηελ πξνώζεζε ηεο παγθόζκηαο
ρξεκαην-νηθνλνκηθήο ζηαζεξόηεηαο θαη ηελ αζθαιή αλάθακςε ηεο παγθόζκηαο
νηθνλνκίαο.»

Η Διιάδα πνπ έγηλε κέινο ηνπ ΓΝΤ ζηηο 27 Γεθεκβξίνπ 1945, πξνο ην παξόλ έρεη
πνζόζηνζε ζην ΓΝΤ πνπ αλέξρεηαη ζε Γηθαίσκα Δηδηθήο Αλάιεςεο 823 εθαηνκκπξίσλ
κνλάδσλ.

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην ΓΝΤ θαη ηελ Διιάδα, επηζθεθηείηε ηελ ηζηνζειίδα
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