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hirdetések

Megszülettek azok a döntések 
az euróövezeti országok állam- 
és kormányfőinek tegnap haj-
nalban véget ért brüsszeli talál-
kozóján, amelyekkel reményeik 
szerint sikerül kezelni a zónában 
kialakult adósságválságot, és 
visszanyerni a nemzetközi pénz-
ügyi piacok bizalmát.

Mti

A döntések azon részét, ame-
lyek közvetlenebbül érintik 
az euróövezeten kí vüli eu-

rópai uniós tagországokat is, nem 
17-es körben, hanem az azt meg-
előzően tartott 27-es körű, teljes 
EU-csúcstalálkozón hozták meg. 
Ezek kulcseleme az európai ban-
kok feltőkésítésének szabályairól 
született megállapodás. Az elfoga-
dott és közzétett hivatalos szöveg 
tartalmazza a legalább 9 százalékos 
tőkemegfelelési mutató követelmé-
nyét, továbbá azt is, hogy ezt min-

den banknak jövő júliusig teljesíte-
nie kell. Az Európai Bankhatóság 
(EBA) számításai szerint a tőke-
emelés összes igénye 106,4 milliárd 
euró lesz. Az átfogó stratégia másik 
elemeként a Brüsszelben tárgyaló 
euróövezeti vezetők kompromisz-
szumra jutottak a bankszektor kép-
viselőivel a velük szemben fennálló 
görög adósság felének leírásáról. 
Közlésük szerint összesen mintegy 
100 milliárd eurónyi adósság leírá-
sáról van szó, és ennek eredménye-
képpen az évtized végére a görög ál-
lamadósság a bruttó össztermékhez 
képest a jelenlegi 160-ról 120 száza-
lék közelébe csökken. Görögország 

számíthat a számára már nyáron 
kilátásba helyezett új hitelprogram 
jóváhagyására is. 

Az uniós vezetők döntöttek ar-
ról is, hogy ezermilliárd euróra nö-
velik annak az úgynevezett Európai 
Pénzügyi Stabilitási Eszköznek 
(EFSF) a hatóerejét, amely az eset-
legesen fizetési gondokkal szembe-
sülő, további euróövezeti országok 
kisegítésére használható. A kibő-
vített alap az újonnan kibocsátott 
kötvények értékére garanciát tud 
vállalni, másfelől az eurózónán kí-
vüli befektetéseket is fogadhat.

Ez a mechanizmus a kormány-
fői tanácsot elnöklő Herman Van 

Rompuy szerint képes lesz arra, 
hogy tűzfalként megakadályozza az 
adósságválság továbbterjedését. Az 
átfogó csomaghoz tartozik a gaz-
dasági fegyelem és együttműködés 
további szigorítása. Van Rompuy 
bejelentette, hogy a közeli hóna-
pokban megvizsgálják az uniós 
alapszerződés módosításának lehe-
tőségeit is.

Az uniós vezetők külön üdvö-
zölték azt, hogy Olaszország to-
vábbi reformok beindítására vállalt 
kötelezettséget. Rómának azért 
kell mozdulnia ezen a téren, mert 
a bruttó össztermékhez viszonyítva 
120 százalékos államadóssága egy-

re inkább aggasztja a nemzetközi 
pénzügyi piacokat.

A találkozó reggeli órákban nyi-
latkozó résztvevői kivétel nélkül si-
kerként értékelték a csúcsértekezlet 
eredményeit.

José Manuel Durao Barroso, 
az Európai Bizottság elnöke ki-
jelentette: a meghozott dönté-
sek bizonyították, hogy az EU 
mindent megtesz a közös pénz 
stabilitásának megőrzéséért. Van 
Rompuyjel együtt kifejezte abbéli 
meggyőződését, hogy az elhatáro-
zott átfogó stratégia segít vissza-
nyerni a bizalmat az euróövezet és 
a közös valuta iránt.

Elégedettnek mondta magát a 
döntésekkel kapcsolatban Angela 
Merkel német kancellár és Nicolas 
Sarkozy francia köztársasági elnök is, 
Jeórjiosz Papandreu görög kormány-
fő pedig országa életében új korszak-
nak ítélte a mostani megállapodások 
nyomán körvonalazódó helyzetet.

Megszületett az adósságválságra adandó átfogó válaszstratégia
az euróövezeti csúcson

A görög adósság felét leírták

     Életbiztosítás – Nyugdíj

Sikeres karriert biztosíthat magának az ING eladási hálózatában

BiztosÍtási tanácsadóként
Ha Ön… 
 szeretne változatos, mozgalmas, dinamikus szakmai elfoglaltságot; 
 könnyen teremt új kapcsolatokat emberekkel; 
 képes önálló feladatvégzésre;
 elfogadja, hogy a sikerért folyamatosan tanulni, fejlődni kell;
 szeretne kötetlen időbeosztást;
 szívesen használna korszerű eszközöket, szoftvereket; 
 szeretné, hogy jövedelme kizárólag az Ön szorgalmán múljon. 

Mit biztosítunk mi?
 nemzetközi szintű munkafeltételeket;
 karrierépítési lehetőséget;
 az eredmények elismerését.

Úgy érzi, hogy Ön illik ide? 
Küldje el CV-jét egy motivációs levél kíséretében az alábbi e-mail címre:  

karoly.kelemen@ingconsultant.ro


