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Συνέντευξη

Πώς μπορείτε να εξηγήσετε τη διάρκεια
και το βάθος της ελληνικής χρηματοπιστωτικής κρίσης; Τι πήγε στραβά;

Πολλά πράγματα πήγαν στραβά. Αρχικά,
χρειάστηκε πολύς καιρός ώστε η Ελλάδα να
πειστεί για την ανάγκη πραγματοποίησης μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων των
κοινωνικών μεταρρυθμίσεων. Με δεδομένη
την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει, νομίζω
ότι η κατανόηση για την ανάγκη διαρθρωτικών και άλλων μεταρρυθμίσεων έχει αυξηθεί.
Οταν συζητούσαμε με τις ελληνικές Αρχές,
μερικές φορές κυριαρχούσε η πολιτική στις
συζητήσεις μας. Πιστεύω ότι τώρα η ελληνική κυβέρνηση κάνει τα σωστά πράγματα.
Ημουν πάντοτε ενάντια στην ιδέα που επικρατούσε στη Γερμανία για τον αποκλεισμό
της Ελλάδας σε προσωρινή βάση από τη συμμετοχή της στην ευρωζώνη. Θεωρούσα πάντα ότι αυτό θα ήταν ένα λανθασμένο βήμα, γιατί μόλις προχωρήσεις, διατρέχεις τον
κίνδυνο μονιμοποίησης της μη επιστροφής.
Ετσι, πάντα υπερασπιζόμουν την ελληνική
πλευρά που συνίστατο στην προθυμία της
ελληνικής κυβέρνησης, του ελληνικού Κοινοβουλίου και του ελληνικού έθνους να παραμείνει η χώρα ως μέλος της Ε.Ε.
Η Ελλάδα δεν αντιμετωπίστηκε με τον καλύτερο τρόπο κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης. Σε ορισμένες χώρες υπήρχε πραγματική εχθρότητα προς την Ελλάδα. Δεν συμμερίστηκα ποτέ αυτά τα συναισθήματα. Η Ελλάδα είναι ένα υπερήφανο έθνος, με ανθρώπους που προσπαθούν πάντα για το καλύτερο. Και έκαναν το καλύτερό τους.
Κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης, πλησίασε η Ελλάδα την έξοδο από την ευρωζώνη; Και, αν ναι, πότε;

Ναι. Αυτό συνέβη το 2015, επί κυβερνήσεως
Αλέξη Τσίπρα. Ορισμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, ήθελαν να αποκλείσουν την Ελλάδα από την περιοχή του
ευρώ, καθώς εκείνη την εποχή μόνο λίγοι άνθρωποι πίστευαν πως η Ελλάδα ήταν ικανή
να ξεπεράσει την κρίση. Αυτή ήταν η κατάσταση το 2015. Περισσότερες από μία κυβερνήσεις μού είπαν ότι η Επιτροπή πρέπει
να απέχει από την ανάληψη πρωτοβουλίας
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σε αυτόν τον τομέα, διότι επρόκειτο για θέμα κυβερνήσεων και μόνο και όχι για την Επιτροπή. Αναφερόμουν
πάντα στη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, λέγοντας
ότι η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τις εντάξεις στην Ε.Ε.
και ήταν γενικά προς το συμφέρον της Ε.Ε. να διατηρήσει την Ελλάδα ως μέλος της ευρωζώνης.

«Δούλευα σκληρά για
να επιλύσω το κυπριακό
πρόβλημα. Δουλεύω σε
αυτό το ζήτημα από το 2015.
Είναι μια από τις μεγαλύτερες
απογοητεύσεις μου»
Η ελληνική οικονομία τα πηγαίνει καλά. Μετά την επιβράδυνσή της κατά 10% το 2020, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ότι το πραγματικό ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 3,5% το 2021,
πριν από την άνοδό του κατά 5% το 2022, το
οποίο είναι ένα εξαιρετικά καλό αποτέλεσμα.
Η Ελλάδα, φυσικά, επωφελείται από ρυθμίσεις ευελιξίας, όπως και άλλα κράτη-μέλη.
Στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας
και Ανάπτυξης, η ενεργοποίηση της γενικής
ρήτρας διαφυγής από την Επιτροπή επιτρέπει στην Ελλάδα να απομακρυνθεί προσωρινά από τις απαραίτητες δημοσιονομικές
προσαρμογές, διατηρώντας παράλληλα τη
μεσοπρόθεσμη βιωσιμότητα.
Ανησυχώ λίγο για την κατάσταση της ανεργίας στην Ελλάδα, γιατί το επίπεδό της παραμένει υψηλό, αλλά, δεδομένων των προβλέψεων της Επιτροπής για τα σχέδια στον
εργασιακό τομέα, νομίζω ότι η Ελλάδα κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση.
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Κατά την άποψή σας, ποιες ήταν οι πιο δραματικές
και δύσκολες στιγμές της ελληνικής κρίσης;

Σε ποιες πολιτικές δράσεις πρέπει να επικεντρωθεί η
ελληνική κυβέρνηση προκειμένου να αντιμετωπίσει τις
προκλήσεις της οικονομίας, την επιτάχυνση της ανάκαμψης και να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στις
μακροπρόθεσμες οικονομικές προοπτικές της Ελλάδας;

σχέδιο με διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις,
με δημόσιες επενδύσεις, το οποίο καλύπτει
την παύση των επενδύσεων που υπήρχαν
στην Ελλάδα. Το Σχέδιο Ανάκαμψης πρέπει να προβλέπει μέτρα πράσινης ατζέντας,
ψηφιακής ατζέντας και τις μεταρρυθμίσεις
που αφορούν την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή και την προώθηση των ιδιωτικών επενδύσεων.
Τα πράγματα είναι σε εξέλιξη, δείχνουν προς
τη σωστή κατεύθυνση και νομίζω ότι το Σχέδιο Ανάκαμψης που θα παρουσιαστεί από
την ελληνική κυβέρνηση θα προσανατολιστεί σε μελλοντικά σενάρια βελτίωσης της
ανάπτυξης.

Πιστεύω ότι η απάντηση στο ερώτημα «τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα;» θα δοθεί μετά την παρουσίαση του ελληνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ενα

Ποια πρέπει να είναι η στάση -Ε.Ε. και
Ελλάδας- απέναντι στον Ερντογάν και στην
Τουρκία;

Η κατά καιρούς αβεβαιότητα, σχετιζόμενη με την αποφασιστικότητα της ελληνικής κυβέρνησης να πράξει τα
ζητούμενα και αυτά που είχαν αποφασιστεί από κοινού με την Ε.Ε.
Αυτή υπήρχε μερικές φορές. Επικρατούσε μια υποψία
ότι η Ελλάδα δεν θα τηρούσε τις υποσχέσεις της, αλλά
η Ελλάδα έκανε καλή δουλειά, ξεπερνώντας την κρίση
και την ύποπτη ατμόσφαιρα που συνολικά επικρατούσε στην Ευρώπη.

σχέδιο
«Το Σχέδιο Ανάκαμψης
για την Ελλάδα πρέπει
να προβλέπει μέτρα
πράσινης ατζέντας,
ψηφιακής ατζέντας
και τις μεταρρυθμίσεις
που αφορούν την
απασχόληση, την
κοινωνική συνοχή
και την προώθηση
των ιδιωτικών
επενδύσεων»

το 2015
«Ορισμένες χώρες,
συμπεριλαμβανομένης
της Γερμανίας, ήθελαν
να αποκλείσουν την
Ελλάδα από την
περιοχή του ευρώ,
καθώς εκείνη την
εποχή μόνο λίγοι
άνθρωποι πίστευαν
πως η Ελλάδα
ήταν ικανή να
ξεπεράσει
την κρίση.
Αυτή ήταν
η κατάσταση
το 2015»

Πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί και σαφείς.
Οσον αφορά την Τουρκία και τις προσδοκίες που υπάρχουν, οφείλουμε να αναδιαμορφώσουμε τις σχέσεις μας με την Τουρκία.
Ωστόσο, ένα είναι ξεκάθαρο. Η Ε.Ε. είναι
στο πλευρό της Ελλάδας, όχι μόνο επειδή η
Ελλάδα είναι κράτος-μέλος αλλά και επειδή
η Ελλάδα είναι η Ελλάδα. Οπότε πρέπει να
εξηγήσουμε στον Ερντογάν, όπως και κάνουμε, πως, επειδή δεν σέβεται τις αρχές
που διαμορφώνουν την ευρωπαϊκή ταυτότητα, απομακρύνεται από μια μελλοντική ένταξη στην Ε.Ε. Πρέπει να είμαστε πολύ ξεκάθαροι με τον Ερντογάν.
Ποια θα ήταν η συμβουλή σας στους Αναστασιάδη και Τατάρ αναφορικά με την επίλυση του Κυπριακού;

Δούλευα σκληρά για να επιλύσω το κυπριακό πρόβλημα. Δουλεύω σε αυτό
το ζήτημα από το 2015. Είναι μια από τις μεγαλύτερες απογοητεύσεις
μου που δεν μπόρεσα να πείσω
την Κυπριακή Δημοκρατία και
την κοινότητα του Βορρά ότι το έδαφος είναι πρόσφορο για μια συμφωνία. Οσο περισσότερο περιμένουμε, τόσο περισσότερος χρόνος θα χρειαστεί για να δώσουμε ένα καλό τέλος
σε αυτό το πρόβλημα.

Στην αρχή
της πανδημίας
η αντίδραση
της Ευρωπαϊκής
Ενωσης
ήταν αρκετά
ανοργάνωτη

