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 Αν δεν υπάρξει θετική κατάληξη σε αυτό 
το Εurogroup, μπορεί το θέμα να παραπεμ-
φθεί για μετά τις γερμανικές εκλογές; Δεν θα 
είναι καταστροφικό κάτι τέτοιο για την ελλη-
νική οικονομία; 

Κοιτάξτε, όλοι έχουμε επαφές για να σημει-
ωθεί πρόοδος. Ο Γάλλος υπουργός Οικονο-
μικών έχει επαφές προς την κατεύθυνση αυ-
τή. Κι εγώ συναντήθηκα με τον πρόεδρο του 
Eurogroup. Επιθυμώ όλες αυτές οι προσπά-
θειες να συγκλίνουν προς μια επιτυχία του 
Eurogroup για την ολοκλήρωση της αξιολό-

γησης και προς μια συμφωνία για τον τρόπο 
με τον οποίο πρέπει να προχωρήσουμε πάνω 
στο θέμα του χρέους. Για μια ακόμη φορά 
το μήνυμά μου είναι ότι αυτό το Eurogroup 
είναι σημαντικό και δεν πρέπει να παίζουμε 
με τη φωτιά. Μέσα από την πρόοδο που έχει 
γίνει, θα πρέπει να μπορέσουμε να έχουμε 
έναν θετικό επίλογο. Απομένουν ακόμη λίγες 
ημέρες και πιστεύω ότι υπάρχει η γενική επι-
θυμία για θετικά αποτελέσματα. Το αντίθετο 
θα είναι ακατανόητο. 
 Αν τελικά το ΔΝΤ αποφασίσει παρά τις 

προσδοκίες να μη συμμετάσχει, η Ευρώπη 
μπορεί να αναλάβει το ελληνικό πρόγραμ-
μα μόνη της; 

Αρνούμαι να φανταστώ ότι θα καταλήξου-
με σε συμφωνία χωρίς το ΔΝΤ. Ολες οι προ-
σπάθειες που γίνονται εδώ και χρόνια είναι 
στη λογική ότι το ΔΝΤ συμμετέχει ως εγγυη-
τής της ασφάλειας για το πρόγραμμα. 

Aνταπόκριση, Παρίσι

Στη Μαρία Δεναξα

Η
χηρά μηνύματα προς τους δανειστές για το ζήτημα του ελληνικού χρέ-
ους ενόψει του κρίσιμου Εurogroup της 15ης Ιουνίου στέλνει ο Ευρωπαί-
ος επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων Πιερ Μοσχοβισί σε αποκλειστική 

συνέντευξή του στη Realnews. Oπως υπογραμμίζει, η Σύνοδος του Eurogroup 
είναι καθοριστικής σημασίας και «κανείς δεν έχει την πολυτέλεια μιας αποτυχί-
ας». Αναγνωρίζει ότι η Ελλάδα έχει εκπληρώσει το σύνολο σχεδόν των υποχρε-
ώσεών της και καλεί να υπάρξουν μόνο «θετικά αποτελέσματα», ώστε ο ελληνι-
κός λαός «να δει το τέλος της λιτότητας», καθώς το αντίθετο «θα είναι ακατανό-

ητο». Ο Π. Μοσκοβισί χαρακτηρίζει το ΔΝΤ «εγγυητή ασφάλειας», αναφέρεται 
στον καθοριστικό ρόλο της Γαλλίας και παραδέχεται πως η Ευρώπη, αντί για τε-
χνοκρατία, χρειάζεται περισσότερη Δημοκρατία.

 Εκτιμάτε ότι στο Eurogroup της 15ης Ιουνίου θα υπάρξει λύση στο θέμα 
του ελληνικού χρέους; 

Σε αυτό το στάδιο δεν θα μπω σε λεπτομέρειες για το Εurogroup. Eίναι καθο-
ριστικής σημασίας και δεν έχουμε την πολυτέλεια μιας αποτυχίας. Θέλω να 
περάσω ένα ξεκάθαρο μήνυμα στους πιστωτές της Ελλάδας: δεν πρέπει να 
παίζουν με τη φωτιά. Αίσθησή μου είναι ότι η Ελλάδα σχεδόν εκπλήρωσε ή 
έχει εκπληρώσει μέχρι τέλους τις δεσμεύσεις της και αυτό πρέπει να ληφθεί 
υπόψη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί, επίσης, να μην υπάρχουν αμφιβο-
λίες στο τέλος αυτού του Εurogroup για τη βιωσιμότητα του χρέους. Εάν η Ελ-
λάδα μεταρρυθμίζεται, είναι για να έχει μια πιο ισχυρή ανάπτυξη και δημο-
σιονομικά μεγέθη ώστε το χρέος να είναι βιώσιμο. Εχει γίνει μεγάλη πρόοδος 
πάνω σε αυτό το ζήτημα στην τελευταία Σύνοδο και οι προσπάθειες δεν θα 
πρέπει λιθοβοληθούν. Εκτίμησή μας είναι ότι αυτές οι προσπάθειες είναι μια 
καλή βάση, ώστε να ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση στις 15 Ιουνίου και 
να μπορέσουμε επίσης να πάμε προς μια αντιμετώπιση του χρέους που να 
είναι εποικοδομητική. 

«Το συμβόλαιο 
από την πλευρά
της Ελλάδας έχει 
εκπληρωθεί»
«Οταν η μία πλευρά 
αναλαμβάνει τις 
ευθύνες της, θα 
πρέπει και οι άλλες 
να αναλάβουν 
τις δικές τους. 
Δεν μπορούμε 
να ζητήσουμε 
περισσότερα από 
την Ελλάδα»

 Πιερ Μοσκοβισί Eπίτροπος 
  Οικονομικών Υποθέσεων της ε.ε.
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ
«Σέβομαι πάρα πολύ τον Βόλφ-
γκανγκ Σόιμπλε. Κάποιες φορές 
είχαμε διαφορετικές απόψεις σε διά-
φορα θέματα. Πιστεύω πως είναι μια 
υπολογίσιμη προσωπικότητα»

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ
«Ο ελληνικός λαός πρέπει πραγματικά 
να δει το τέλος της λιτότητας. 
Το φως στην άκρη του τούνελ 
των συζητήσεων του Eurogroup. 
Είναι απολύτως απαραίτητο»

ΜΗΝΥΜΑ
«Θέλω να περάσω 
ένα ξεκάθαρο μήνυμα 
στους πιστωτές της 
Ελλάδας: δεν πρέπει 
να παίζουν με τη φωτιά»

 

 Μιλήσατε προηγουµένως για τις επαφές που 
είχε για το ελληνικό ζήτηµα ο Γάλλος υπουρ-
γός Οικονοµικών, ο κύριος Λεµέρ. Γνωρίζου-
µε ότι η Γαλλία προτείνει µια ρήτρα ανάπτυ-
ξης για την Ελλάδα. Εάν υλοποιηθεί κάτι τέ-
τοιο, αποκλείει την προοπτική της ελάφρυν-
σης του χρέους γιατί δεν θα είναι απαραίτητη. 

Η πρόταση της Γαλλίας για τη ρήτρα ανά-
πτυξης είναι ενδιαφέρουσα και θετική, αλ-
λά δεν είναι αποκλειστική, είναι πρόσθετη. 
Και όταν µιλάω για την πρόοδο που έγινε 
στις 22 Μαΐου, είναι πρόοδος για την εξέτα-
ση της επιµήκυνσης της ωρίµανσης του χρέ-
ους, για τη µείωση της περιόδου των πρωτο-
γενών πλεονασµάτων 3,5%. Εκτίµησή µου εί-
ναι ότι παραµένουν πολλά που πρέπει να γί-
νουν, όπως η αποτίµηση της ελληνικής ανά-
πτυξης µακροπρόθεσµα, καθώς και το πρω-
τογενές πλεόνασµα που απαιτείται από την 
Ελλάδα µακροπρόθεσµα. Ωστόσο, οι συζη-
τήσεις πάνω σε αυτά τα ζητήµατα συνεχίζο-
νται. H συνεισφορά της Γαλλίας είναι θετική, 
δεν είναι αποκλειστική. 
 Η Ελλάδα υιοθέτησε µέτρα για το 2019 και 

το 2020. Είναι αρκετά κατά τη γνώµη σας ή θα 
µπορούσε να ζητηθούν και άλλα µε αντάλλαγ-
µα την ελάφρυνση του χρέους υπό την επιτή-
ρηση του ESM και παράλληλα µε ένα µνηµό-
νιο και από το ∆ΝΤ αυτή τη φορά; 

Το Eurogroup θα πρέπει να αναγνωρίσει 
πρώτα απ’ όλα ότι οι προσπάθειες που έκα-
νε η Ελλάδα είναι υπολογίσιµες. Ηταν φιλό-
δοξες, γενναίες. Για την ελληνική κυβέρνηση 
δεν ήταν εύκολες, όµως ανέλαβε τις ευθύνες 
της και από τις 140 που ζητήθηκαν εκτιµάµε 
ότι σήµερα έχουν υλοποιηθεί περίπου 130. 
∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι αυτή την εβδο-
µάδα στον πρόλογό µου στο Εurogroup θα 
πω ότι το «συµβόλαιο» από αυτή την άπο-
ψη έχει εκπληρωθεί. Και όταν η µία πλευρά 
αναλαµβάνει τις ευθύνες της, θα πρέπει και 
οι άλλες να αναλάβουν τις δικές τους. ∆εν 
µπορούµε να ζητήσουµε περισσότερα από 
την Ελλάδα. Μεταρρυθµίσεις που αντιπρο-
σωπεύουν 2% από το ΑΕΠ της. Τώρα διαπι-
στώνουµε ότι µέτρα έχουν ληφθεί. Βρισκό-
µαστε στο σηµείο ολοκλήρωσης της δεύτε-
ρης αξιολόγησης του τρίτου προγράµµατος, 
ώστε να εκταµιευθεί µια νέα δόση, και πα-
ράλληλα προοδεύουµε στα µεσοπρόθεσµα 
µέτρα για να σταθεροποιήσουµε το ελληνικό 
χρέος. Και γι’ αυτό θα συνεχίσουµε να σκε-
φτόµαστε τις παραµέτρους που θίξαµε στις 
22 Μαΐου, που -όπως σας είπα προηγουµέ-
νως- είναι η επιµήκυνση της ωρίµανσης του 
χρέους, η µείωση της περιόδου πρωτογενούς 
πλεονάσµατος 3,5%, ο καθορισµός µακρο-
πρόθεσµα ενός πρωτογενούς πλεονάσµα-
τος και ενός ποσοστού ανάπτυξης το οποίο 
να είναι πρόσφορο. 
Εύχοµαι να µπορέσουµε να διαπιστώσου-
µε ότι αυτές οι παράµετροι υπάρχουν και 
να πάµε προς µια συνολική συµφωνία για 
την Ελλάδα. Το επαναλαµβάνω: καλώ όλους 
τους πιστωτές να σταµατήσουν να παίζουν 
µε τη φωτιά. 
 Μιλήσατε προηγουµένως στη συνέντευ-

ξη Τύπου για µια Ευρώπη πιο δηµοκρατική. 
Πιστεύετε ότι µια Ευρώπη µε άλλον υπουργό 

Οικονοµικών στη Γερµανία θα είναι διαφορετική; 
Σέβοµαι πάρα πολύ τον Βόλφγκανγκ Σόιµπλε. Κάποιες φορές 
είχαµε διαφορετικές απόψεις σε διάφορα θέµατα. Πιστεύω 
πως είναι µια υπολογίσιµη προσωπικότητα. Αλλωστε, οι Γερµα-
νοί επιλέγουν µε δηµοκρατικό τρόπο τούς κυβερνώντες τους. 
Με τον ίδιο τρόπο που το πράττουν οι Ελληνες και οι Γάλλοι. 
Ειλικρινά θα ήταν απρεπές εκ µέρους ενός Ευρωπαίου ηγέτη 
να εύχεται την αποχώρηση του τάδε ή του δείνα. 
 Οι πολιτικές των δανειστών έχουν αρνητικές επιπτώσεις 

στην ελληνική οικονοµία; Οι δισταγµοί όσον αφορά το ζήτη-
µα του ελληνικού χρέους την τιµωρούν; 

 Είµαι στο Eurogroup εδώ και πέντε χρόνια και ένα πράγµα 

που µου προκαλεί εντύπωση είναι ότι η ανάπτυξη στην Ελ-
λάδα είναι συνδεδεµένη µε το πρόγραµµα. Οταν υπάρχει 
µια ελπίδα, µια προοπτική, αµέσως αναπτερώνεται η εµπι-
στοσύνη. Μόλις όµως υπάρχουν δισταγµοί, προβλήµατα 
και δυσκολίες, η ανάπτυξη διολισθαίνει ή σταµατά. Οι οικο-
νοµικοί παράγοντες κρατούν την αναπνοή τους και σταµα-
τούν να επενδύουν. Γι’ αυτό πρέπει τώρα να επιτύχουµε µια 
δοµική συµφωνία, η οποία θα επιτρέψει να ολοκληρώσου-
µε την αξιολόγηση, να εκταµιεύσουµε τη δόση και να έχου-
µε µια εικόνα για τη βιωσιµότητα του χρέους. Ετσι, θα ανοί-
ξει µια πιο µακρά περίοδος εµπιστοσύνης, που θα επιτρέψει 
στην Ελλάδα να σηκώσει κεφάλι. Είναι αυτό το οποίο εύχοµαι, 
γιατί ξέρω πόσο πολύ υποφέρουν οι Ελληνες από την κρίση. 
∆εν είναι η λιτότητα που δηµιουργεί την κρίση. Είναι οι δο-
µικές µεταρρυθµίσεις που απαιτούν µέτρα, όµως µια δεδο-
µένη στιγµή -και η στιγµή αυτή είναι τώρα- ο ελληνικός λα-
ός πρέπει πραγµατικά να δει το τέλος της λιτότητας. Το φως 
στην άκρη του τούνελ των συζητήσεων του Eurogroup. Είναι 
απολύτως απαραίτητο. 
 Μπορείτε να µας πείτε περισσότερα για τις πρωτοβουλίες 

που έχει αναλάβει η Γαλλία για την επίλυση του ζητήµατος 
του ελληνικού χρέους; 

Η Γαλλία και οι υπουργοί Οικονοµικών της είναι πάντα στο 
πλευρό της Ελλάδας και κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους 
ώστε η χώρα σας να γνωρίσει ένα ισχυρό και σταθερό µέλ-

λον στους κόλπους της ευρωζώνης. Είµαστε 
µέσα σε µια περίοδο εντατικών επαφών και 
υπάρχει µια γενική επιθυµία επίτευξης συµ-
φωνίας αυτή την εβδοµάδα. 
 Πως οραµατίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

το µέλλον της ευρωζώνης; 
H Επιτροπή έχει µια προσέγγιση που προ-
τείνει περισσότερη ενσωµάτωση. Οι προτά-
σεις της είναι πολύ ξεκάθαρες για το ευρώ. 
Βασικές προτεραιότητές της είναι η τραπεζι-
κή, οικονοµική και δηµοσιονοµική ενοποίη-
ση και κατόπιν να θέσουµε σε εφαρµογή ένα 

σίγουρο ενεργητικό µε την αµοιβαιοποίηση 
του χρέους. Να έχουµε, δηλαδή, τα εργα-
λεία για τη διακυβέρνηση της ευρωζώνης. 
Και για να το πω µε τον γαλλικό τρόπο, βλέ-
πουµε µε συµπάθεια την ύπαρξη ενός κοι-
νού προϋπολογισµού της ευρωζώνης, που 
θα προορίζεται για επενδύσεις ή για την κα-
ταπολέµηση της ανεργίας. Βλέπουµε µε συ-
µπάθεια µια πιο ισχυρή πλοήγηση της ευ-
ρωζώνης µε έναν υπουργό Οικονοµικών 
της ζώνης του ευρώ και επίσης βλέπουµε τη 
χρησιµότητα να έχουµε έναν πιο δηµοκρα-
τικό έλεγχο µε ένα Κοινοβούλιο της ευρωζώ-
νης. Μιλήσαµε για την Ελλάδα. Συµµετέχο-
ντας στο Eurogroup, όπως σας είπα, εδώ και 
πέντε χρόνια, είµαι σοκαρισµένος -παρόλο 
που το Eurogroup είναι ένας δηµοκρατικός 
θεσµός- µε το γεγονός ότι παίρνουµε τόσο 
κρίσιµες και σηµαντικές αποφάσεις για τον 
ελληνικό λαό µέσα σε τέσσερις τοίχους, χω-
ρίς δηµοκρατικό έλεγχο. Πιστεύω πως σήµε-
ρα, στο στάδιο που βρισκόµαστε, αυτό της 
νοµισµατικής ένωσης, η Ευρώπη χρειάζεται 
περισσότερη ∆ηµοκρατία και όχι περισσό-
τερη τεχνοκρατία.

Η ανάπτυξη στην 
Ελλάδα είναι 
συνδεδεμένη με 
το πρόγραμμα. 
Οταν υπάρχει 
μια ελπίδα, 
μια προοπτική, 
αμέσως 
αναπτερώνεται 
η εμπιστοσύνη. 
Μόλις όμως 
υπάρχουν 
δισταγμοί, 
προβλήματα 
και δυσκολίες, 
η ανάπτυξη 
διολισθαίνει ή 
σταματά


