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Τηνικανοποίηση του για την σκληρή δουλειά που έγινε στην Αθήνα και οδήγησε σε Staff Level
Agreement μεταξύ της ελληνικής πλευράς και των θεσμών εξέφρασε ο απερχόμενος πρόεδρος
του Eurogroup, Jeroen Dijsselbloem στη συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες.
"Έχουμεκαλά νέα από την Ελλάδα, έγινε πολύ σκληρή δουλειά και έχουμε Staff Level Agreement.
Το επόμενο βήμα είναι η ελληνική κυβέρνηση να εφαρμόσει τα προαπαιτούμενα", δήλωσε ο
Dijsselbloem στην τελευταία συνέντευξη Τύπου ως επικεφαλής του Eurogroup μετά την εκλογή
του Πορτογάλου Mário Centeno.
Όπωςεξήγησε, "μεγάλο μέρος της εφαρμογής [των προαπαιτούμενων] θα γίνει πριν τα
Χριστούγεννα και στις αρχές του επόμενου έτους. Αυτό θα επιτρέψει στους θεσμούς να δουν αν
όλα έχουν ολοκληρωθεί στο Eurogroup του Ιανουαρίου".
Ερωτηθείςγια τις δικαστικές διώξεις των εμπειρογνωμόνων του ΤΑΙΠΕΔ ο Dijsselbloem σημείωσε
ότι υπάρχουν ανησυχίες στο Eurogroup για το συγκεκριμένο θέμα.
"Οιεμπειρογνώμονες ήταν εκεί για να βοηθήσουν και βρέθηκαν να γνωρίζουν ποινικές διώξεις.
Αυτό αποτελεί πηγή ανησυχίας για το Eurogroup και ελπίζουμε οι διαδικασίες να κινηθούν το
ταχύτερο δυνατό".
Aπό την πλευρά του, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομικών υποθέσεων Pierre Moscovici, αφού
συνεχάρη τον Mario Centeno για τη νέα του θέση ως επικεφαλής του Eurogroup, τόνισε ότι πλέον
το να στηρίξει το πρόγραμμα της Ελλάδος, είναι καθήκον του.
"Ζήσαμεορισμένες δραματικές στιγμές, νομίζω ότι χάρη σε σένα τα καταφέραμε" είπε
απευθυνόμενος στον απερχόμενο πρόεδρο του Eurogroup Jeroen Dijsselbloem.
Αναφερόμενοςστο ελληνικό ζήτημα, ο P. Moscovici, επεσήμανε ότι μετά από εποικοδομητικές
συζητήσεις, "καταλήξαμε σε Staff Level Agreement με την Ελλάδα", γεγονός που χαρακτήρισε
"πολύ καλά νέα", τα οποία χαιρέτισαν όλοι οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης. "H Ελλάδα
θα πρέπει να συνεχίσει αδιάκοπα τις μεταρρυθμίσεις και ιδίως αυτές που αφορούν τη λειτουργία

του δημόσιου τομέα", είπε χαρακτηριστικά.
ΟP. Moscovici εκτίμησε ότι θα υπάρξει περαιτέρω πρόοδος το 2018, ενώ ως επόμενο στόχο έθεσε
την εφαρμογή των προαπαιτούμενων "το συντομότερο δυνατόν", ενώ σημείωσε ότι η ολοκλήρωση
της αξιολόγησης μπορεί να γίνει στις 22 Ιανουαρίου.
Σημείωσεεπίσης ότι όλοι οι θεσμοί περιμένουν η Ελλάδα να ξεπεράσει τον στόχο για πλεόνασμα
1,75% το 2017, ενώ υπάρχει συμφωνία και για τον προϋπολογισμό του 2018 που θα επιτρέψει
στην Ελλάδα να πετύχει τον στόχο του 3,5%.
"Υπάρχεισυμφωνία στα προαπαιτούμενα για να διασφαλιστεί η χρηματοοικονομική σταθερότητα,
να βελτιωθεί το περιβάλλον για το επιχειρείν και τις επενδύσεις στην Ελλάδα και αυτό
περιλαμβάνει -και αυτό ήταν ένα ευαίσθητο μέρος των διαπραγματεύσεων– τον κλάδο της
ενέργειας. Συμφωνήσαμε επίσης να επιταχύνουμε τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης.
Υπήρξαν επίσης καλές συζητήσεις για την προετοιμασία της αναπτυξιακής στρατηγικής".
Regling: Μετά το τέλος του προγράμματος η ανάλυση για το χρέος
Οπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), Klaus Regling επανέλαβε ότι η
ανάλυση για τη βιωσιμότητα του χρέους θα γίνει στο τέλος του προγράμματος, ενώ εξέφρασε την
ικανοποίηση του για το γεγονός ότι τα βραχυπρόθεσμα μέτρα ελάφρυνσης – τα οποία έχουν ήδη
εφαρμοστεί – έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο απ’ ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί.
Σημείωσεταυτόχρονα ότι η Ελλάδα δεν έχει άμεσες χρηματοδοτικές ανάγκες, ενώ στο επόμενο
διάστημα θα πραγματοποιηθούν συζητήσεις για το κεφαλαιακό μαξιλάρι για την περίοδο μετά το
τέλος του προγράμματος.
Moscovici: Παραμύθια το βιβλίο Βαρουφάκη
Κάνονταςμία αναδρομή στα σημαντικότερα γεγονότα της προεδρίας του ο Dijsselbloem ξεχώρισε
το κούρεμα στην Κύπρο και το καλοκαίρι του 2015 όταν η Ελλάδα βρέθηκε ένα βήμα πριν το
Grexit.
"Υπήρχανπολλές δύσκολες στιγμές στην αρχή της προεδρίας μου. Είχαμε μία πολύ δύσκολη
κρίση στην Κύπρο και πολύ δύσκολες αποφάσεις, θα είμαι ο πρώτος που θα παραδεχτεί ότι στην
επικοινωνία θα μπορούσαμε να πάμε καλύτερα, αλλά στην ουσία όλα έγιναν σωστά και αυτό
φαίνεται από την πορεία της Κύπρου σήμερα", δήλωσε.
"Επίσης, το καλοκαίρι του '15 στην Ελλάδα έγινε μεγάλη προσπάθεια από όλες τις πλευρές και
καταφέραμε να κρατήσουμε την Ελλάδα στο ευρώ, διασφαλίζοντας ότι η χώρα θα μπει σε πιο
σταθερή φάση".
Απότην πλευρά του ο Επίτροπος Moscovici επισήμανε ότι το βιβλίο του Γ. Βαρουφάκη για τα
γεγονότα εκείνης της περιόδου "για μένα είναι περισσότερο παραμύθια" προσθέτοντας ότι

"κάποιος θα πρέπει να γράψει την αληθινή ιστορία".
Εκτίμησεμάλιστα ότι "θα υπάρξουν πολλά βιβλία για να αποκαταστήσουν την αλήθεια, δείχνοντας
τι έγινε από τους πραγματικούς παίκτες, που έβρισκαν πραγματικές λύσεις μέσω πραγματικών
συμβιβασμών".
Centeno: Έχουμε πολλά να κάνουμε τα επόμενα χρόνια
Ονέος πρόεδρος του Eurogroup, Mário Centeno ανέφερε ότι νιώθει μεγάλη τιμή για τα νέα του
καθήκοντα, προσθέτοντας ότι υπάρχουν "πολλά να κάνουμε τα επόμενα χρόνια".
"Πρέπεινα προετοιμάσουμε καλύτερα τις οικονομίες και τις κοινωνίες μας για τις μελλοντικές
προκλήσεις. Μεγάλη δουλειά θα πρέπει να γίνει από τα ίδια τα κράτη μέλη, την Κομισιόν και τους
υπόλοιπους θεσμούς. Από την πλευρά μου θα δουλεύω πάντα για να βρίσκω συναίνεση κάτι που
έκανε και ο προκάτοχος μου", δήλωσε.
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