στη μείωση των-ελλειμμάτων και όχι
στην αύξηση των πακέτων στήριξής;
Λύτη, η στάση μπορεί να φέρει, μια χώ
ρα όπως η ΕΜ άδα σε. ύφεση,
- Μα ήδη ¿οδεύουμε χρήματα για την
πραγματική οικονομία: Π ρέπει να έ
χουμε υπόψη μας ότι .η'πολιτική να
προσθέτεις έλλειμμα πάνω στο έλλειμ
μα και δημόσιο χρέος πάνω στο δημό
σιο χρέος φέρνει -την ολοκληρωτική
καταστροφή. Αυτό, είναι λάθος. Π ρέ
πει νά υιοθετήσουμε στρατηγική εξόδου από την κρίση και να επιστρέφου
με στην εξυγίανση των δημόσιων οικο
νομικών. Λάβετε υπόψη σας ότι αυτή

πρωθυπουργό.■Τι συζητήσατε;:
- Με τον κύριο Καραμανλή είχαμε μια
ειλικρινή συζήτηση για τα προβλήμα
τα ; του .^ελληνικού προϋπολογισμού.
Του εξήγησα το ύψος των απαιτήσεων
μας κ α ί μου εξήγησε τις δυσκολίες .οι
■ οποίες είναι μεγάλες. Καταλαβαίνω
-.·τα : προβλήματα .πού αντιμετωπίζει η
• κυβέρνηση, αλλά και η :ελληνική κοι
νωνία. Την ίδια στιγμή, όμως, πρέπει
να; σκεφτουμε και το μέλλον.'
. • Εσείς έχετε, όμως, σκεφτεί ότι οι α
σφυκτικές πιέσεις μπορεί να έχουν και
πολιτικές συνέπειες; ;
Εχω πλήρη; γνώση της κοινωνικής

«Δεν θα υπάρξουν άθλα πακέτα στήριζηε. Η Ελλάδα 6ev
θα πιωχεύσεΊ. Αν, óptos, κινδυνεύσετε, υπάρχει σχέδιο...»
κατάστασης στην Ελλάδα, η οποία δεν
τή στιγμή, ^ ω " ;τ ή ^ ^ ίό η ς ί
τά ^λλείμματά μάς και πήραμε μέτρα^ ; είναι και η καλύτερη. Οφείλω ν α ομο
που είναι διαφορετικά από αυτά πού ;, λογήσω ότί πρέπει να-το έχουμε υπό
παίρναμε στο παρελθόν.
- . λ: ψη μας όταν συζητάμε στην Ευρώπη
• Πρόσφατα το Ειττο^οιιρ και η Κομι .για τα προβλήματα της Ελλάδας. ;
• Φοβάστε κοινωνική αναταραχή; .
σιόν ζήτησαγαπό την Ελλάδα αυστηρά
μέτρα. Α πό την άλλη, όμως, τό 20% του --Πιστεύω ότι η έλληνες πολίτες γνωρίζουν
ότι για να προστατεύσουν το
πληθυσμού της χώρας βρίσκεται κοντά
ή κάτω-από το όριο της φτώχειας. Πώς μέλλον των παιδιών τους-η- οικονομία
της χώρας π ρέπει ν α μπει σε τάξη: Θα
βοηθάτε έτσι την Ελλάδα;
- Νομίζω ότι.είναι καθήκον της Ελλά ήθελα η ελληνική κυβέρνηση να εφαρ
δας να εξυγιάνει τά· δημόσια οικονο μόσει τέτοιες πολιτικές που θα εμπο
μικά της. Δεν είναι πλέον δυνατό να δίσουν περαιτέρω κοινωνικές ανατασυγεχίσσυν να εξελίσσονται τα πράγ : ραχές.-Αυτά τα μέτρα π ρέπει ν α εξη
ματα στην Ελλάδα όπως μέχρι τώρα.. . γηθούν με τέτοιο τρόπο ώστε, οι έλλη-

Πρέπει να πάρετε σκΑπρά μέτρα
γαποιούνται σε περίοδο κρίσης για να

κληρή στάση υιοθετεί απέναντι στην Ελλάδα ■^διασφαλιστεί το κοινωνικό πρόσωπο Για να μπορέσετέΛά προστατεύσετε νες πολίτες να^έπανακτήσουν την ε
τα συμφέροντα των μελλοντικών γενε μπιστοσύνη για το μέλλον.
ο πρόεδρος του Eurogroup και ττρωθυπουρ-:
γός του Λουξεμβούργου Ζαν-Κλοντ Γιουνκερ. της Ευρώπης. Στην ουσία είναι «κοι*. τώ ν,π ρ επ ει να διορθώσετε τα δημόσια • Ως πρόεδρος του Eurpgroup είστε ι
ύνωγικοί σταθεροποιητές», που εξα-Πρώτη φορά μιλά για τη χώρα μας στο περι !%φαλίζουγ τα^έπϊδόματα πρόνοιας.ό- - ■οικόνομχκά σας;;,^οΛούμε την Ελλάδα κανοποιημένος με τα μέτρα που έχει
πάρει η κυβέρνηση;
θώριο της συνόδου κορυφής και εξηγεί γιατί ταν υπ ά ρ χει οικονομική α σ τάθεια. Ην. να πάρει μέτρα!
η Ευρώπη επιμένει στη σφικτή δημοσιονομική προσαρ - Ελλάδα εξαιρείται λόγω μεγάλου χρέ- .-. • Κάποιοΐ-ίσχυρίζονται ότι η κυβέρνη- —-Πιστευφ ότι. υπάρχει άμεση ανάγκη
- ση'πρέπει νά'ΰκέφτείπρώτα τα συμφέ η Ελλάδα ν α τξύ γιά νει περαιτέρω τα
μογή καί στη λήψη νέων σκληρών μέτρων..
'Ους). Υπάρχει 100% διαφορά στον
δημόσια οικονομικά της. Το γεγονός
□ Σε αυστηρό τόνο προειδοποιεί: «Το γεγονός ότι η χώ-ή ύτρόποΓλέιτουργίάςτης:Ευρώπης από . ροντα των πολιτών. Τι απαντάτε;
ρα σας μπήκε σε επιτήρηση δυο φορές μέσα σε πέντε τις ΗΠΑ. Κατά τήν άποψή μου η Ε.Ε. - Μια σωστή δημοσιονομική πολιτική οτι η χώρα σας μπήκε υπό επιτήρηση
δύο. φορές μέσα.σε πέντε χρόνια, δείχρόνια δείχνει ξεκάθαρα ότι χρειάζονται κι άλλες ενέρ έχει πάρει τις σωστές αποφάσεις. Δεν είναι για το συμφέρον των πολιτών.
χνέί ξεκάθαρα ότι η Ελλάδα χρειάζε
• Ακόμα και σε περίοδο κρίσης;
γειες για την εξυγίανση των οικονομικών της».
Θεωρώ ότι χρειάζεται να αυξήσουμε - - Δεν χρειάζεται να ακολουθούμε αυ ται κι άλλες ενέργειες.
kO Γνωρίζει την κοινωνική αναταραχή, αλλά καλεί τους
τά κονδύλια για τα πακέτα στήριξης.
• Τα διεθνή πρακτορεία μετέδωσαν δη
στηρή πολιτική σε περιόδους κρίσης
Έλληνες «να σκεφθουν και τα παιδιά τους»,
• Τι θα γίνει, όμως, σε περίπτωση που και γ ι’ αυτό, το 2005, αναθεωρήσαμε λώσεις γερμανών αξιωματούχων ότι υ
j Υπεραμύνεται, τέλος, των επιλογών της Ε.Ε., δηλώνο η κρίση συνεχιστεί;
το Σύμφωνο Σταθερότητας. Οπως σας πάρχει έτοιμο σχέδιο διάσωσης σε περί
ντας «άλλο η Αμερική και η Αγγλία και άλλο η Ευρώπη». - Τ α πακέτα στήριξης έχουν αυτό το είπα, όμως, πρέπει να έχουμε και πτωση που η Ελλάδα και η Ιρλανδία
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στόχο ακριβώς: Να αποτρέψουν την στρατηγική εξόδου.
• Κύριε πρόεδρε, πρόσφατα ο νομπελί εμβάθυνση της κρίσης. Πρέπει να π ε • Ο υπουργός Οικονομίας Γ. Παπαθα
στας Πολ Κρονγκμαν δήλωσε ότι η Ε υ ριμένουμε ν α δούμε τι επίδραση θα έ νασίου δήλωσε ότι η Ελλάδα ζήτησε.
ρώπη πρέπει να διαθέσει περισσότερα χουν και μετά νά εξετάσουμε το ενδε τρία χρόνια διορία για την αναπροσαρ
κονδύλια για να βοηθήσει την πραγμα χόμενο λήψης διαφορετικών μέτρων. μ ο γή των ελλειμμάτων της, ενώ η Κομι
τικοί οικονομία να ανακάμψει. Η κριτική ' Πρώτα, όμως, πρέπει να διασφαλί- σιόν θα δώσει δύο χρόνια. Είναι, τελι
απέναντι στις αποφάσεις της Ε.Ε. όλο σουμε'ότι τα πακέτα αυτά θα φέρουν κά, τόσο σημαντικός ο ένας χρόνος;
και αυξάνεται. Ποιο είναι το σχόλιό σας; ■ταοω στά αποτελέσματα. Η εφαρμογή - - Μ ά η Ελλάδα πρέπει να το ξεκαθα
- Δεν συμφωνώ με αυτή την άποψη. τους άρχισε πριν από μερικές εβδομά ρίσει ώστε οι αγορές να το καταλά
' Αποφασίσαμε να δώσουμε τονωτικό δες και δεν ‘έ χουν ακόμα άπορροφη- βουν καλά. Οτι, δήλαδή, η εξυγίανση
πακέτο στήριξης για. την οικονομία' θεί. Θεωρώ ότι πρέπει να περιμένου είναι τεράστιας σημασίας και θέμα
που αντιστοιχεί στο 2,5% του ευρω- με μέχρι του χρόνου τον Ιούλιο για να προτεραιότητας για την ίδια. Οι απο
παϊκού ΑΕΠ. Αυτό είναι μια τεράστια δούμε τα αποτελέσματα. .
φάσεις για την Ελλάδα δείχνουν ακρι
• Για ποιο λόγο η Ευρώπη επιμένει στη βώς προς αυτή την κατεύθυνση.
προσπάθεια και πρέπει όλοι να τη λάσφικτή
δημοσιονομική
προσαρμογή
και
: ‘ . βουν υπόψη τους. Στην ευρωπαϊκή οι• Πρόσφατα συναντηθήκατε με τον
•
κονομία δουλεύουν ο ι λεγόμενοι αυ.i \
τόματοι σταθεροποιητές (automatic
Ο Ζ,Κ ,Γιού νκφ , 55 ειώ νκα ι πρωθυηοιφγόα ιου Λουξεμβούργου, Qetvpeím
stabilizers) που παίζουν συγκεκριμένο
u nió ιοΧνρδε ávqm ms Kyptmatotvs Ihuwm. Την Τη Ιανοναρίου iqu 2(X)5 εζεάέγη ,
ρόλο και έχουν διαφορετικό αντίκτυ
■upótóp(>s ιον ανμβοικίίιω m> áfirbgmtp, ιό o.itoíg pnapiifmi a m fovs mot'ppvs
πο απ’ ό,τι στις Η Π Α (σ.σ.: Οι αυτόμα
Otwmpias tun xupun>-psifuv ms etptvfivviis. To. eurogmup συνεδριάζει κάθε μήνα
τοι σταθεροποιητές προβλέπονται από
και καθορίζει ίηνοικογόμικίι ηοθιηκίι odttectoptis ιικενφμενιμ Istpivtms.
το Σύμφωνο Σταθερότητας και ενερ-

κηρύξουν πτώχευση· Ισχύει;
- EíyaL θεωρητική απάντηση σε θεω
ρητική ερώτηση, γιατί κάτι τέτοιο δεν
θα συμβεί. Σε,περίπτωση, όμως, που
συμβεί, θα είμαστε έτοιμοι να αναλά
βουμε δράση. Τνωρίζώ ότι-η Ελλάδα
έχει τεράστια προβλήματα, αλλά πι
στεύω ότι δεν θα φθάσει στην πτώχευ
ση. Ομως, j a μέτρα που θα εφαρμόσει
πρέπει να .είναιπολύ σκληρά.
• Θα δημιουργηθεί ταμείο στήριξης;
-Ε ίμ α ι κι εγώ της άποψης ότι η Ευρω
παϊκή Συνθήκη πρέπει να-εφαρμοστεί
πιστά. Στη Συνθήκη υπάρχει όρος (No
bail-out clause) που απαγορεύει τη
διάσωση των χωρών με προβλήματα
πληρωμών (άρθρο 103).
• Υπέρ της έκδοσης ευρωομολόγου;
- Εγώ ήμουν που το εισηγήθηκα προ
μηνών. Ομως, σύμφωνα με τις παρού
σες συνθήκες, η έκδοση ευρωομολόγου
δεν θα αλλάξει την κατάσταση άμεσα.

