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Πώς η Ελλάδα προσέφυγε στη βοήθεια
Ο πρόεδρος του Ενχο^ουφ αποκαλύπτει το παρασκήνιο και τις ισορροπίες στην Ε.Ε. ■ Η πρόβλεψη για διάθεση ευρωομολόγων 

στο μέλλον ■ Ο παραλογισμός των αγορών και το πραγματικό ενδεχόμενο εξόδου της χώρας από το ευρώ

Συνέντευξη στον ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Το παρασκήνιο τηε προσφυγήε τηε 
Ελλάδαε στη  διεθνή βοήθεια αποκα
λύπτει στη  συνέντευξή του, που δη
μοσιεύεται σήμερα, ο πρωθυπουργόε 
του Λουξεμβούργου και πρόεδροε του 
Ευιτ^τοιιρ Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ. Οπωε 
παραδέχεται, ανησύχησε πραγματικά 
για το ενδεχόμενο εξόδου τηε Ελλάδαε 
από την Ευρωζώνη όταν οι αντιδράσειε 
τω ν  αγορών έγιναν τόσο παράλογεε, 
που (ραινόταν όλο και πιο δύσκολο να 
παρέχουμε πολιτική απάντηση στο 
πρόβλημα. Μάλιστα, δηλώνει ότι η πιο 
δύσκολη στιγμή τηε θητείαε του ήταν 
όταν αντιτάχθηκε, ωε πρόεδροε του 
Ειητ^ιτηιρ, σε όσουε θεωρούσαν ότι 
η λύση ήταν η έξοδοε τηε Ελλάδαε α
πό την Ευρωζώνη, όσουε είχαν «ένα πο
λιτικό σχέδιο που δεν άφηνε στην 
Ελλάδα καμία πιθανότητα παρά το  να 
φύγει από τη ν  Ευρωζώνη».

Ο κ. Γιουνκέρ επικρίνει τη  λαϊκιστική 
στάση γερμανικών Μ έσων και κάποι
ω ν πολιτικών απέναντι σ τη ν Ελλάδα, 
κάτι που αποδίδει σε εσωτερικέε πο- 
λιτικέε επιδιώξειε. Οπωε θυμάται, μά
λιστα, «όποτε προσπάθησα να γίνω πιο 
ελαστικόε, κάθε φορά που προσπάθησα 
να θέσω τα πράγματα, αε πούμε με λι
γότερο αυστηρό τρόπο, βρέθηκα α- 
ντιμέτωποε με έντονεε αντιδράσειε α
πό ορισμένεε χώρεε».

Σύμφωνα με το ν  κ. Γιουνκέρ, το  ελ
ληνικό πρόγραμμα στήριξηε δεν έ
δωσε αρκετή έμφαση σ τη  διάσταση 
τηε ανάπτυξηε. Ο Λουξεμβούργιοε πο- 
λιτικόε δηλώνει στενοχωρημένοε με 
τη ν  επιδείνωση τω ν  συνθηκών δια- 
βίωσηε τω ν  Ελλήνων, εκτιμώνταε ό
τ ι «είναι απελπιστικό να  μην υπάρχει 
καμία θετική προοπτική πέρα από πε- 
ρικοπέε και μείωση τω ν  κοινωνικών 
παροχών». Και όπωε συστήνει, «αν θέ
λετε να επανακάμψει η χώρα τό τε  θα 
πρέπει να  εφεύρετε ένα έξυπνο μείγ
μα δημοσιονομικήε εξυγίανσηε και τό- 
νωσηε τηε ανάπτυξηε». Ο κ. Γιουνκέρ 
προβλέπει ό τι σ το  μέλλον θα προ
χωρήσει η ιδέα τω ν  ευρωομολόγων, 
ενώ  δεν αποκλείει τη ν  χορήγηση ε- 
νόε νέου πακέτου στήριξηε, τονίζο- 
νταε πάντωε ότι αν η Ελλάδα εφαρ
μόσει το  πρόγραμμα, δεν θα υπάρχει 
ανάγκη ενόε τρίτου πακέτου με α
ντίστο ιχα  κεφάλαια. Με μια διάθεση 
αυτοκριτικήε, τέλοε, εκτιμά ότι έκα

νε  λάθοε που έδειξε τόσο  μεγάλη υ
πομονή με τη ν  Ελλάδα, αλλά και με 
όσουε δεν  επεδείκνυαν ευρωπαϊκή 
αλληλεγγύη.

-  Οπωε γνωρίζετε, η συνταγή μέ
τρων τηε Ελλάδαε έχει οδηγήσει σε 
μια μεγάλη ύφεση, δημίου ργώνταε 
έναν φαύλο κύκλο από τον οποίο η 
χώρα είναι πλέον πολύ δύσκολο να 
εξέλθει. Θεωρείτε ότι η συνταγή των 
μέτρων ήταν σωστή ή ήταν λανθα
σμένη η εφαρμογή τηε;

-  Νομίζω ότι δεν δώσαμε αρκετή έμ
φαση στη διάσταση τηε ανάπτυξηε του 
όλου ελληνικού προβλήματοε. Επιμέ
ναμε σε μεγάλο βαθμό στη  δημοσιο
νομική εξυγίανση και, χωρίε καμία αμ
φιβολία, χωρίε καμία εναλλακτική λύ
ση ή επιλογή η Ελλάδα τέθηκε αντι
μέτωπη με μια δοκιμασία εξυγίανσηε 
τω ν  δημόσιων οικονομικών τηε. Εάν 
χρόνο με το ν  χρόνο προσθέτειε έλ
λειμμα σε έλλειμμα και δημόσιο χρέ- 
οε σε δημόσιο χρέοε, τότε επιδεινώνειε 
τη  γενική κατάσταση τηε χώραε σου, 
όμωε θα ήταν φρόνιμο και λογικό να 
εστιάσουμε αμέσωε στη  διάσταση 
τηε ανάπτυξηε. Με αυτά τα δεδομένα, 
είναι φυσιολογικό που η Ελλάδα ει
σέρχεται σ τον  πέμπτο χρόνο ύφεσηε 
στη σειρά. Α ν θέλετε να επανακάμψει 
η χώρα τό τε  θα πρέπει να εφεύρετε έ
να  έξυπνο μείγμα δημοσιονομικήε ε
ξυγίανσηε και τόνωσηε τηε ανάπτυξηε. 
Ημασταν σκληροί όσον αφορά τη  δη
μοσιονομική εξυγίανση, αλλά πολύ α
δύναμοι σ τη ν άλλη σημαντική παρά
μετρο, εκείνη τηε ανάπτυξηε. Είμαι αρ
κετά στενοχωρημένοε με τη ν επιδεί
νωση τω ν  συνθηκών διαβίωσηε τω ν  
Ελλήνων, είναι απελπιστικό για τουε 
ανθρώπουε να έχουν πολύ χαμηλό ει
σόδημα και παρά τιε όλο και περισ- 
σότερεε προσπάθειέε τουε να μην έ
χουν καμία θετική προοπτική πέρα α
πό περικοπέε και μείωση τω ν  κοινω
νικών παροχών. Προκειμένου να α
νακάμψει η ελληνική κοινωνία θα 
πρέπει να έχουμε κάτι περισσότερο α
πό μία απλώε επανάληψη του ίδιου μη- 
νύματοε κάθε μέρα. Υπήρξα πολύ α- 
ναστατωμένοε από ορισμένεε απόψειε 
που τα  γερμανικά Μ έσα και ενίοτε οι 
Γερμανοί πολιτικοί παρουσίαζαν για 
τουε Ελληνεε. Αυτό ή ταν εντελώε α
παράδεκτο.
-  Θα μπορούσατε να εξηγήσετε τη 
συμπεριφορά τουε, γιατί παραμέ-

Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ: Εάν χρόνο με τον χρόνο προσθέτεις έλλειμμα σε έλλειμ
μα και δημόσιο χρέος σε δημόσιο χρέος, τότε επιδεινώνεις τη γενική κατάσταση 
της χώρας σου.

«Ημασταν σκληροί όσον α
φορά τη δημοσιονομική ε
ξυγίανση, αλλά πολύ αδύ
ναμοι στην άλλη σημαντι
κή παράμετρο, εκείνη της 
ανάπτυξης».

νουμε κάπωε προβληματισμένοι ό
σον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα.

-  Νομίζω ότι οφείλεται σ τη ν  εγχώ
ρια ατζέντα τουε. Ορισμένοι πολιτικοί 
σ τη  Γερμανία και το  μεγαλύτερο μέ- 
ροε τηε γερμανικήε γνώμηε θεωρού
σαν και εξακολουθούν να θεωρούν ό
τι θα πρέπει να  πληρώσουν για τα  λά
θη και τιε αποτυχίεε τηε Ελλάδαε ό
πωε θα έκαναν για τη  Γερμανία ή  τη ν 
Ολλανδία ή άλλη χώρα. Καθώε όμωε 
υπήρχε αυξανόμενη παρεξήγηση σχε
τικά με τη ν  πολιτική που προσπα
θούσαμε να θέσουμε σε εφαρμογή, α-

ντέδρασαν με λαϊκιστικό τρόπο. Πο
τέ  δεν μου άρεσε αυτό, γιατί η Ελλά
δα είναι ένα σπουδαίο έθνοε και οι 
Ελληνεε είναι πολύ ευγενείε άνθρω
ποι. Εμείε είμαστε εταίροι και όχι ε
χθροί με τουε Ελληνεε, ό ταν λοιπόν 
η Ελλάδα άρχισε να  αναγνωρίζει το 
πρόβλημα που αντιμετωπίζει, όταν άρ
χισε να  λαμβάνει αποτελεσματική 
δράση, όταν άρχισε να γίνεται όλο και 
πιο ανήσυχη από τη ν  κατάσταση, και 
ό ταν οι υπόλοιποι άρχισαν να σημει
ώνουν τον κίνδυνο τηε μετάδοσηε τηε 
κρίσηε σε άλλεε χώρεε και η Ελλάδα 
έλαβε μέτρα, για μένα ή ταν μια φυ
σιολογική αντίδραση να επενδύσω 
σ τη ν  ευρωπαϊκή αλληλεγγύη.
-  Υπήρξε ποτέ κάποια στιγμή που α
νησυχήσατε πραγματικά για το εν
δεχόμενο εξόδου τηε Ελλάδαε από 
την Ευρωζώνη;

-  Ναι.

πιο
; ωε

Νο-

-  Γιατί έγινε αυτό;
-  Δ ιότι οι αντιδράσειε τω ν  αγορών 

κατέστησαν τόσο παράλογεε με έναν 
τρόπο που φαινόταν όλο και πιο δύ
σκολο να παρέχουμε μια πολιτική α
πάντηση στο πρόβλημα που αντιμε
τωπίζαμε. Ημουν πάντα αντίθετοί σε 
όσουε προσπαθούσαν να ωθήσουν ην 
Ελλάδα εκτόε Ευρωζώνηε, να έχου τ έ
να πολιτικό σχέδιο που δεν άφηνε σ :ην 
Ελλάδα καμία πιθανότητα παρά το να 
φύγει από τη ν Ευρωζώνη. Ηταν γ π 
δύσκολη στιγμή τηε θητείαε μου 
πρόεδροε του Ευιτ^τουρ.
-  Πότε ήταν αυτό, μήπωε τον 
έμβριο, όταν ο κ. Παπανδρέου είχε 
ανακοινώσει τα σχέδιά του για τη 
διεξαγωγή δημοψηφίσματοε;

-  Οχι, ήταν ακόμη πιο νωρίε. Ομωε, 
το θέμα του δημοψηφίσματοε ήταν κά
τι που ενόχλησε, καθώε εμφανίστηκε 
χωρίε να το περιμένει κανείε. Είχα τη  
συγκεκριμένη συζήτηση με το ν  Γιώρ
γο Παπανδρέου κάποιουε μήνεε πριν, 
όταν εξέταζε το ενδεχόμενο διεξαγω- 
γήε δημοψηφίσματοε για να κατα
στήσει σαφέε το θέμα τηε στήριξηε τηε 
Ελλάδαε, όχι μόνο στη  χώρα αλλά και 
στα  μάτια τω ν  υπολοίπων. Ομωε, τη ν 
ίδια μέρα που αποφάσισε να προχω
ρήσει σε δημοψήφισμα, κάποιεε μόλιε 
μέρεε ύστερα από ένα Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο που είχε διεξαχθεί στιε 26 
Οκτωβρίου του 2011, είχα μείνει έκ- 
πληκτοε και αμέσωε σκέφτηκα ότι κά
τι τέτοιο δεν πρέπει να γίνει, αν και εί

μαι αρκετέε φορέε υπέρ τηε άμεσηε δη- 
μοκρατίαε. Δεν συγκαταλέγομαι σε αυ- 
τούε που κάνουν από το πρωί μέχρι το 
βράδυ διάλεξη στην Ελλάδα. Ομωε το 
πρόβλημα δεν ήταν το  δημοψήφι
σμα, το πρόβλημα ήταν η προε έκπληξη 
όλων ανακοίνωση του δημοψηφίσμα
τοε μόλιε λίγεε μέρεε αφού είχαμε ο
λοκληρώσει μια πλήρη διαδικασία λή- 
ψηε αποφάσεων.
-  Εχουμε ακούσει ιστορίεε ότι στιε 
αρχέε του προγράμματοε ήσασταν υ
πέρ ενόε πιο μακροπρόθεσμου προ- 
γράμματοε, δηλαδή υπέρ 5-6 χρόνων 
προσαρμογήε και χαμηλότερων ε
πιτοκίων, όμωε οι Γερμανοί είχαν α
ντίθετη άποψη. Ισχύει κάτι τέτοιο;

-  Ακριβώε.
-  Θέλω να επιμείνω σε αυτό το ση
μείο στο συγκεκριμένο ζήτημα. Φαί
νεται ότι οι Γερμανοί είχαν υιοθε
τήσει πραγματικά μια στάση τιμω- 
ρίαε έναντι τηε Ελλάδαε.

-  Δ εν  ξέρω αν οι Γερμανοί είχαν ή 
όχι μία τέτοια  στάση απέναντι σ τη ν 
Ελλάδα, καθώε δεν μου αρέσει η συ
γκεκριμένη έκφραση. Ομωε, όποτε 
προσπάθησα να γίνω πιο ελαστικόε, κά
θε φορά που προσπάθησα να θέσω τα 
πράγματα, αε πούμε με λιγότερο αυ
στηρό τρόπο, βρέθηκα αντιμέτωποε με 
έντονεε αντιδράσειε από ορισμένεε 
χώρεε.
-  Ποια είναι η άποψή σαε για την ό
λη συζήτηση σχετικά με την έκδο
ση ευρωομολόγων; Πιστεύετε ότι θα 
συμβεί ποτέ κάτι τέτοιο;

-  Εγώ το  είχα προτείνει μαζί με το ν  
τότε συνάδελφό μου στο υπουργείο Οι
κονομικών τηε Ιταλίαε, Τζούλιο Τρε- 
μόντι, το ν  Δεκέμβριο του 2010. Ομωε, 
οι Γερμανοί, οι Ολλανδοί αλλά και άλ
λοι είχαν απορρίψει τη  συγκεκριμένη 
ιδέα από τη ν αρχή, χωρίε να έχουν α
ξιολογήσει τα πλεονεκτήματά τηε. 
Κάποια μέρα θα συμβεί.
-  Υπήρξαν οποιαδήποτε λάθη που 
κάνατε κατά τη διάρκεια όλου αυτού 
του επεισοδίου; Ισωε θα έπρεπε να 
είχατε εκφράσει νωρίτερα τιε από- 
ψειε σαε στουε Ελληνεε;

-  Πιστεύω ότι δεν είμαι απαλλαγ- 
μένοε από τα λάθη, διότι ήμουν πολύ 
υπομονετικόε, πολύ υπομονετικόε α
πέναντι σ την Ελλάδα και πολύ υπο
μονετικόε απέναντι σε αυτούε που ή
ταν απρόθυμοι σε ό,τι είχε να κάνει με 
θέματα ευρωπαϊκήε αλληλεγγύηε.

Γερμανία και Ολλανδία ήθελαν αρχικά την εμπλοκή ίου ΔΝΤ
Ο κ. Γιουνκέρ εκτιμά ότι μετά τη ν α
ναδιάρθρωση του ελληνικού χρέουε, 
η Ευρώπη βρίσκεται πλέον μπροστά α
πό τιε εξελίξειε. Οταν ερωτάται όμωε 
αν αυτή διευθετεί πλήρωε και το  ζή
τημα παραμονήε τηε Ελλάδαε στην Ευ
ρωζώνη, αντιδρά έντονα, τονίζονταε 
ότι αυτή είναι μια «ανόητη συζήτηση», 
προσθέτονταε ότι ο ίδιοε δεν έθεσε πο
τέ  σε αμφισβήτηση τη  θέση τηε Ελλά-

ε στην Ευρωζώνη, ούτε και πρόκειται 
να το κάνει.
-  Υπήρχαν κάποιεε κρίσιμεε στιγμέε 
προτού καταλήξει η Ελλάδα με την 
τρόικα. Θεωρείτε ότι υπήρχε έστω 
και μία μικρή πιθανότητα για την 
Ελλάδα να αποφύγει το πρόγραμμα 
και να χρηματοδοτήσει από μόνη τηε 
τιε ανάγκεε τηε;

-  Δεν θυμάμαι από πότε ήμουν τηε 
άποψηε ότι η Ελλάδα θα έπρεπε να προ

σπαθήσει να ζητήσει τη ν  παροχή ενόε 
προγράμματοε στήριξηε. Καλέσαμε 
την Ελλάδα να ζητήσει στήριξη για το 
πρόγραμμα. Αρχικά, η Ελλάδα δεν ή
ταν πρόθυμη να υπαχθεί σε ένα πρό
γραμμα στήριξηε, κάτι που συνέβη αρ
γότερα και στιε περιπτώσειε τηε Ιρλαν- 
δίαε και τηε Πορτογαλϊαε, που επίσηε 
δεν επιθυμούσαν να ζητήσουν κάποια 
ευρωπαϊκή βοήθεια. Ωστόσο, όλοι οι υ
πόλοιποι θεωρούσαν τό τε  ότι είχε έρ
θει η ώρα για την Ελλάδα να ζητήσει 
τη  συγκροτημένη στήριξη  από το  
Ευι^Γουρ.
-  Οπωε θυμάμαι, για ένα μεγάλο διά
στημα τόσο το Ευτο§Γουρ όσο και η 
ΕΚΤ, αλλά και οποιοσδήποτε άλλοε 
στην Ευρώπη, δεν επιθυμούσε να ε- 
μπλακεί το ΔΝΤ σε κάποια ευρω
παϊκή χώρα. Γιατί άλλαξε αυτό;

-  Ημουν μεταξύ εκείνων που δεν ε

πιθυμούσαν τη ν παρουσία του, διότι, 
όπωε θεωρούσα τότε, το ν  Φεβρουάριο 
και το ν  Μάρτιο του 2010, ωε μία Ε.Ε. 
θα ήμασταν σε θέση να ξεπεράσουμε 
το  πρόβλημα χωρίε τη  στήριξη του 
ΔΝΤ. Θυμάμαι που έλεγα ότι οι ΗΠΑ, 
σε περίπτωση που η πολιτεία τηε Κα- 
λιφόρνια αντιμετωπίσει κάποιο πρό
βλημα, δεν θα έπρεπε να ζητήσουν τη 
βοήθεια από το  ΔΝΤ, διότι θα έδιναν 
μια συλλογική, εθνική απάντηση σε έ
να περιφερειακό πρόβλημα. Ομωε, 
αργότερα φάνηκε ότι θα ήταν καλύτερο 
για λόγουε αξιοπιστίαε να έχουμε μα
ζί μαε το  ΔΝΤ. Τη συγκεκριμένη άπο
ψη ενσ τερ ν ιζό τα ν  αρχικά μόνο η 
Ολλανδία και η Γερμανία, που ωστό
σο στη  συνέχεια υποστηρίξαμε όλοι 
μαε, καθώε τα  κοινοβούλια σ τη ν  
Ολλανδία και τη  Γερμανία θα εμφανί
ζονταν πολύ διατακτικά να βοηθήσουν

τη ν  Ελλάδα εάν δεν είχαμε τη  στήρι
ξη του ΔΝΤ.
-  Υπήρξαν κάποιεε συζητήσειε στην 
αρχή του προγράμματοε, στιε οποί- 
εε το ΔΝΤ υποστήριζε ότι η Ελλάδα 
θα πρέπει να επιδιώξει μια μεγάλη 
αναδιάρθρωση και ένα κούρεμα 
στιε αρχέε του προγράμματοε.

-  Ναι.
-  Γιατί δεν συνέβη αυτό, ήταν κάποιο 
είδοε τιμωρίαε για τη νοοτροπία τηε 
Ελλάδαε από τουε Γερμανούε και τιε 
υπόλοιπεε χώρεε ή απλώε ήταν θέ
μα πολιτικήε;

-  Εκείνη τη  στιγμή δεν πίστευα ό
τι αυτή θα ήταν η σωστή  κίνηση να 
πράξουμε, καθώε δεν γνωρίζαμε ποι- 
εε θα μπορούσαν να ήταν οι συνολι- 
κέε επιπτώσειε, και έτσι αποφασίσα
με το  άλλο.
-  Θεωρείτε ότι με τον τρόπο που δια

μορφώνεται η κατάσταση πλέον, με 
τη συμμετοχή των ιδιωτών πιστωτών 
στο PSI για την αναδιάρθρωση του 
ελληνικού χρέουε, αλλά και άλλα θέ
ματα, έχει διευθετηθεί πλήρωε το θέ
μα τηε παραμονήε τηε Ελλάδαε 
στην Ευρωζώνη;

-  Ποτέ δεν έθεσα υπό αμφισβήτηση 
τη  θέση τηε Ελλάδαε στην Ευρωζώνη 
και δεν πρόκειται να το  κάνω ποτέ. Η 
Ελλάδα είναι μια παλιά ευρωπαϊκή δη
μοκρατία, αντιμετωπίζει τεράστια προ
βλήματα, λαμβάνει τιε δράσειε που τιε 
έχουμε ζητήσει, και δεν βρίσκω κανέ
να λόγο να συνεχιστεί αυτή η ανόητη 
συζήτηση. Δίνουμε τροφή στιε χρη- 
ματιστηριακέε αγορέε με τιε δικέε μαε 
εικασίεε! Δεν πρόκειται να αποτελέσω 
ποτέ μέροε αυτήε τηε κατάστασηε.
-  Πιστεύετε ότι θα υπάρξει κάποιο 
νέο πακέτο διάσωσηε και κάποια

νέα αναδιάρθρωση χρέουε; Το συ
γκεκριμένο θέμα μονοπωλεί τιε 
συζητήσειε στιε αγορέε αυτήν την 
περίοδο.

-  Αυτό εξαρτάται από το  λεγόμενο 
δεύτερο πρόγραμμα που πρόκειται να 
υλοποιηθεί. Αν η Ελλάδα προσθέτει α
ποτελεσματική δράση σε αποτελε
σματική δράση, αν περιορίσει το δη
μοσιονομικό χάσμα, δηλαδή με λίγα λό
για αν υλοποιήσει το  πρόγραμμα, τό 
τε δεν βλέπω τη ν ανάγκη ενόε τρίτου 
πακέτου με αντίστοιχα κεφάλαια.
-  Υπήρξε ποτέ σε κάποιο σημείο η 
αίσθηση ότι ήσασταν καταβεβλη
μένοι από τιε αγορέε;

-  Ναι, και αυτό ή ταν το  λάθοε μαε: 
πάντα δίναμε τη ν  εντύπωση ότι βρι
σκόμασταν πίσω από τιε εξελίξειε και 
ποτέ μπροστά από αυτέε. Τώρα είμα
στε σε κάποιο βαθμό μπροστά!

Τρόικα-Task Force αναζητούν τις εσωτερικές ισορροπίες τους
Πέντε μήνες μετά την απόφαση για ενίσχυση του μηχανισμού εποπτείας η Ε.Ε. δεν έχει κάνει τίποτε για οριστικοποίηση του σχήματος

ντα γρανάζια τηε ευρωπαϊκήε γραφει-
,ρατίαε και τουε ανταγωνισμούε που 

αναπτύσσονται στο  εσωτερικό τηε έ
χει εγκλωβιστεί η Ta8k Force του κ. 
Χορστ Ράιχενμπαχ και το  σύστημα ε- 
νισχυμένηε εποπτείαε για τη ν εφαρ
μογή του Μνημονίου.

Στο τελευταίο Eurogroup κάποιοι υ
πουργοί κρατών - μελών εξέφρασαν τη 
δυσαρέσκειά τουε για τη ν  καθυστέ
ρηση που παρατηρείται στο θέμα. 
Υπενθυμίζεται ότι η απόφαση για ε
νίσχυση του μηχανισμού που θα πα
ρακολουθεί τη ν  υλοποίηση του Μ νη
μονίου έχει ληφθεί από τη  Σύνοδο Κο- 
ρυφήε τηε 26ηε Οκτωβρίου, αλλά, πέ
ντε  μήνεε μετά, η Κομισιόν δεν έχει ο- 
ριστικοποιήσει το  σχήμα.

Μέχρι στιγμήε, η Ta8k Force και τα 
μέλη τηε τρόικαε που προέρχονται α
πό τη ν Ευρωπαϊκή Επιτροπή (κυρίωε 
από τη  Γενική Διεύθυνση Οικονομικών 
και Νομισματικών Υποθέσεων - DG 
ECFIN) είναι δύο ευρωπαϊκέε δομέε που

λειτουργούν παράλληλα και ασυντό- 
νιστα. Οι σχέσειε τουε είναι ουσιαστικά 
ανύπαρκτεε. Η DG ECFIN θέλει να θέ
σει υπό το ν  έλεγχό τηε την Ta8k 
Force, ώστε:

1. Να επικεντρωθεί κατ’ απόλυτη 
προτεραιότητα στην παροχή τεχνικήε 
βοήθειαε για τη ν υλοποίηση τω ν  μέ
τρω ν του Μνημονίου και να  μην επε- 
κτείνεται σε άσχετεε περιοχέε είτε κα
τόπιν αιτήματοε τηε ελληνικήε πλευ- 
ράε, είτε με πρωτοβουλία τω ν  μελών 
τηε Task Force.

2. Να αναλάβει και εποπτικό ρόλο, 
να λειτουργήσει δηλαδή ωε μηχανισμόε 
αφενόε μεν, άσκησηε καθημερινήε πίε- 
σηε στη  πολιτική ηγεσία και τη  διοί
κηση για να  εφαρμόσει τα  μέτρα του 
Μνημονίου, αφετέρου δε έγκαιρηε 
προειδοποίησηε τω ν Βρυξελλών για κα- 
θυστερήσειε, αποκλίσειε από τουε 
στόχουε κ.λπ.

Κάτι τέτο ιο  θέλουν ο κ. Μάρκο 
Μπούτι (ο γενικόε διευθυντήε τηε DG

Η στάση του κ. Χορστ Ράιχενμπαχ έχει 
ενοχλήσει τους γραφειοκράτες στις 
Βρυξέλλες.

ECFIN) και ο αναπληρωτήε του, ο 
γνωστόε στην Ελλάδα κ. Σερβάαε Ντε- 
ρούζ. Δεν το θέλει όμωε ο κ. Ράιχεν
μπαχ. Γιατί αντιδρά; Οι φίλοι του λένε 
ότι δεν θέλει, γιατί εάν αναλάβει την 
εποπτεία δεν θα μπορεί να  είναι απο- 
τελεσματικόε στην παροχή τεχνικήε 
βοήθειαε, καθώε η πρώτη ιδιότητα θα 
προκαλεί αρνητικέε αντιδράσειε, κα
χυποψία κ.λπ. Οι εχθροί του υποστη
ρίζουν ότι δεν το  θέλει, επειδή σε ένα 
τέτοιο σχήμα δεν «χωράει».

Από τη  σύστασή τηε, η Task Force 
είναι έναε μηχανισμόε εκτόε τηε γνω- 
στήε διοικητικήε πυραμίδαε τηε Κο
μισιόν. Ο κ. Χορστ Ράιχενμπαχ επελέ- 
γη από το ν  πρόεδρο τηε Κομισιόν Ζο- 
ζέ Μανουέλ Μπαρόζο και αναφέρεται 
απευθείαε σε αυτόν και το ν  κ. Ρεν. Ο 
ίδιοε ο Ράιχνεμπαχ είναι μια εμβλη- 
ματική μορφή τηε Κομισιόν, με ισχυ
ρή προσωπικότητα, ο οποίοε είχε φτά
σει σ τον  ανώτατο βαθμό τηε κοινοτι- 
κήε γραφειοκρατίαε. Υπηρέτησε ωε γε

νικόε διευθυντήε σε τρειε διαφορετι- 
κέε γενικέε διευθύνσειε. Μετά τη  συ
ν τα ξιοδό τη σα  του, έγινε αντιπρόε- 
δροε στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανα- 
συγκρότησηε και Ανάπτυξηε (EBRD), 
η οποία χρηματοδοτεί έργα σε χώρεε 
τηε Ανατολικήε Ευρώπηε. Εκείνη την 
περίοδο συνεργάστηκε στενά  με τον 
Ολι Ρεν (τότε επίτροπο για τη  Διεύ
ρυνση), ο οποίοε και τον πρότεινε στον 
κ. Μπαρόζο για να αναλάβει τη ν  Task 
Force. Συνεπώε, ο κ. Ράιχενμπαχ είναι 
ισχυρόε. Μπορεί να μιλάει δημοσίωε και 
να λέει ό,τι θέλει και όποτε νομίζει, χω
ρίε να χρειάζεται την άδεια κανενόε. Κά- 
ποιεε δηλώσειε του περί ανάπτυξηε και 
λιγότερηε λιτότηταε εξελήφθησαν από 
την DG ECFIN και την τρόικα ωε αμ
φισβήτηση του Μνημονίου, προκα- 
λώνταε την έντονη αντίδρασή τουε. Κά- 
ποιεε κυβερνήσειε επίσηε δεν αι- 
σθάνθηκαν άνετα με εκείνεε τιε δη- 
λώσειε του. Ο κ. Ράιχενμπαχ κυκλο
φορεί σ τη ν Αθήνα με αυτοκίνητο που

του διαθέτει η Κομισιόν, συνοδεύεται 
από τον  επικεφαλήε τηε Αντιπροσω- 
πείαε τηε Επιτροπήε κ. Καρβούνη και 
συναντάται με υπουργούε. Μπορεί 
αυτά να  έχουν ελάχιστη σημασία για 
οποιονδήποτε εκτόε ευρωπαϊκήε γρα
φειοκρατίαε, αλλά για τουε εντόε, ο κ. 
Ράιχενμπαχ έχει «προνόμια» που το 
πρωτόκολλο προβλέπει μόνο για τουε 
ετπτρόπουε. Προφανώε, δεν είναι ο 28οε 
επίτροποε τηε Κομισιόν, αλλά είναι κά
τι περισσότερο από τουε 33 ισχυρούε 
γενικούε διευθυντέε τηε Επιτροπήε. Εάν 
η Task Force υπαχθεί σ την DG ECFIN, 
ο κ. Ράιχενμπαχ είτε θα βρεθεί υπό τον 
Μάρκο Μπούτι και το ν  Σερβάαε Ντε- 
ρούζ, είτε θα αποχωρήσει είτε θα κα
ταστεί διακοσμητικό στοιχείο μέχρι να 
λήξει το  συμβόλαιό του, ώστε να σω 
θούν και τα προσχήματα. Εν τω  μετα
ξύ και έωε ότου η ηγεσία τηε Κομισιόν 
λάβει τιε οριστικέε αποφάσειε τηε, οι 
δύο ομάδεε παραμένουν ξένα σώματα.
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