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BRIEFING ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Ερωτήσεις νια ελληνική οικονομία’

Ολα τα ενδεχόμενα ανοιχτά άφησε κατά το σημερινό briefing της Επιτροπής ο 
εκπρόσωπος του Επιτρόπου Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων της ΕΕ O Rehn 
Amadeu Altafaj Tardío ως προς την πιθανότητα η ελληνική κυβέρνηση να υποχρεωθεί να 
λάβει πρόσθετα μέτρα για την δημοσιονομική εξυγίανση, κάνοντας λόγο για «συνεχείς 
συζητήσεις που αποτελούν μέρος μιας διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη, μιας 
αλληλουχίας γεγονότων». O Altafaj Tardío παρέπεμψε στις σημερινές «εμβριθείς», όπως 
τις χαρακτήρισε, συζητήσεις των υπουργών Οικονομικών των χωρών της ευρωζώνης, 
εκφράζοντας την άποψη ότι θα υπάρχουν νεότερα για το θέμα αυτό μετά το πέρας της 
συνόδου του Eurogroup και του Ecofin.

Κληθείς εξάλλου να σχολιάσει την άποψη ότι η εμπλοκή του ΔΝΤ στις συζητήσεις για την 
αντιμετώπιση των ελληνικών οικονομικών προβλημάτων αποτελεί «ράπισμα» προς την 
Επιτροπή, ο εκπρόσωπος διαφώνησε με τον εν λόγω χαρακτηρισμό, αντιτείνοντας ότι η 
Επιτροπή και η ΕΚΤ είναι που πρωτοστατούν στις σχετικές πρωτοβουλίες, σε στενή 
συνεργασία - πάντοτε - με τις ελληνικές αρχές, οι οποίες, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, 
«είναι εκείνες που καλούνται να καταβάλλουν τις αναγκαίες προσπάθειες για την επίλυση 
της κρίσης» .

Για το ρόλο του ΔΝΤ στη φάση αυτή, αρκέστηκε στην επισήμανση ότι η σχετική αναφορά 
στη δήλωση που ακολούθησε την Σύνοδο Κορυφής την περασμένη εβδομάδα, εντάσσεται 
στην ανάγκη να υπάρξει συντονισμένη δράση από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς - 
συμπεριλαμβανομένων των ειδικών του ΔΝΤ -  «ο/ οποίοι είναι σε θέση να συμβάλλουν με 
εποικοδομητικό τρόπο στην αντιμετώπιση της κρίσης».
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Τέλος, σε ερώτηση που δέχτηκε για τις δηλώσεις του Έλληνα πρωθυπουργού Γ. 
Παπανδρέου περί αντιμετώπισης της Ελλάδας ως «πειραματόζωο» στη μάχη ΕΕ-αγορών, 
ο εκπρόσωπος της Επιτροπής απέφυγε να προβεί σε κάποιο σχόλιο, ενώ δεν παρέλειψε 
να παραπέμψει στο κείμενο της ευρωπαϊκής δήλωσης της περασμένης εβδομάδας, 
κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στη δέσμευση της ΕΕ να συνδράμει την Ελλάδα εάν κάτι τέτοιο 
καταστεί αναγκαίο.
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