
4 ΠΕΜΠΤΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 Η NΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Οι υπουργοί έδωσαν στον EΜΣ εντολή
να εφαρμόσει το πρώτο βήμα στα

βραχυπρόθεσμα μέτρα που μπορούμε να
εφαρμόσουμε άμεσα και θα το κάνουμε
φέτος. Αυτό σημαίνει εξομάλυνση του προφίλ
αποπληρωμών για την Ελλάδα. 

”

Κλάους 
Ρέγκλινγκ

Ο επικεφαλής του ΕΜΣ
μιλάει αποκλειστικά στη «Ν»

Πρώτο βήμα μέσα στο 2016
για ελάφρυνση του χρέους

Τ
ο ΔΝΤ αμφισβητεί τη συμφωνία που έγινε τον προηγούμενο μήνα στο
Eurogroup. Η κα Λαγκάρντ απάντησε «για ποια ελάφρυνση χρέους
μιλάτε;» όταν ρωτήθηκε για την ελάφρυνση χρέους στην Ελλάδα. Την

ίδια στιγμή οι οίκοι αξιολόγησης φαίνεται να μοιράζονται την άποψη του ΔΝΤ
και δεν έχουν κάνει έως τώρα κάποια κίνηση για το ελληνικό κρατικό χρέ-
ος. Τι νομίζετε ότι συμβαίνει;
«Πρώτον, επιτρέψτε μου να γίνω πιο σαφής στο ζήτημα της ελάφρυνσης
του χρέους. Η Ελλάδα έλαβε αρκετή ελάφρυνση χρέους στο παρελθόν. Οι
ιδιώτες επενδυτές αποδέχθηκαν “κούρεμα” πάνω από 50% το 2012. Και οι
επίσημοι πιστωτές βελτίωσαν τους όρους και τις συνθήκες της δανειοδό-
τησης τόσο πολύ, επιμηκύνοντας τις ωριμάνσεις, μειώνοντας τα επιτόκια,
καταργώντας προμήθειες και περιθώρια, που αντιστοιχούν σε 40% μεί-
ωση του χρέους σε όρους NPV, σε όρους καθαρής παρούσας αξίας. Αυτό
συνέβη ήδη και συνεχίζει να ωφελεί τον προϋπολογισμό της Ελλάδας και
την ελληνική οικονομία. Έχουμε κάνει υπολογισμούς και παρουσιάζου-
με τώρα μια νέα έκθεση, που δόθηκε στη δημοσιότητα την προηγούμενη
εβδομάδα, που με βάση συγκεκριμένες υποθέσεις, ο ελληνικός προϋπο-
λογισμός εξοικονόμησε περίπου 8 δισ. ευρώ το 2015 χάρη στους ευνοϊκούς
μας όρους δανειοδότησης. Αυτό αντιστοιχεί στο 4,5% του ΑΕΠ της Ελλά-
δας και αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο. Στο Eurogroup του προηγούμενου μη-
νός, οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης αποφάσισαν ότι είναι προ-
ετοιμασμένοι να παράσχουν πρόσθετη ελάφρυνση χρέους. Πρώτα, συμ-
φώνησαν σε ένα πλαίσιο σε συνεργασία με το ΔΝΤ. Σύμφωνα με αυτό το
πλαίσιο, θα βοηθήσει μία απόφαση για επιπλέον ελάφρυνση χρέους “εάν
αυτό κριθεί αναγκαίο”. Οι υπουργοί έδωσαν στον EΜΣ εντολή να εφαρ-
μόσει το πρώτο βήμα στα βραχυπρόθεσμα μέτρα που μπορούμε να εφαρ-
μόσουμε άμεσα και θα το κάνουμε φέτος. Αυτό σημαίνει εξομάλυνση του
προφίλ αποπληρωμών για την Ελλάδα. Αυτό θα βοηθούσε, διότι γνωρί-
ζουμε ότι σε ορισμένες χρονιές η Ελλάδα έχει πολύ μεγάλα ποσά απο-
πληρωμής χρέους, ενώ σε κάποιες άλλες χρονιές είναι λιγότερα. Επίσης
λάβαμε την εντολή να μειώσουμε το επιτοκιακό ρίσκο και σε ορισμένα
τμήματα παλαιού χρέους υπήρξε μια αύξηση του επιτοκιακού περιθωρί-
ου το 2017, η οποία θα καταργηθεί. Όλα αυτά θα συμβούν, πέραν των
όσων συνέβησαν το 2012. Ό,τι συμβεί από εκεί και πέρα θα το αποφασί-
σουμε στο μέλλον. Όμως, υπάρχει σαφής δέσμευση από το Eurogroup
ότι θα είναι διαθέσιμη πρόσθετη ελάφρυνση χρέους, εφόσον χρειασθεί,
και υπό την προϋπόθεση ότι η ελληνική κυβέρνηση θα συνεχίσει τις με-
ταρρυθμίσεις. Αυτή είναι η συμφωνία και το ΔΝΤ ήταν μέρος της συμφω-
νίας».
Παρ’ όλα αυτά, το ΔΝΤ επιμένει ότι όλα τα μέτρα ελάφρυνσης χρέους πρέ-
πει να είναι προκαταβολικά. Από την άλλη πλευρά, οι Ευρωπαίοι εταίροι
έχουν δώσει εντολή στον EΜΣ να υιοθετήσει προσέγγιση τριών σταδίων:
βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη. Είπατε ότι οι βραχυ-
πρόθεσμες ενέργειες είναι άμεσα διαθέσιμες.
«Ναι, διότι ήδη λάβαμε την εντολή από το Eurogroup, άρα θα το κάνουμε,
αυτό συμφωνήθηκε και δεν χωρεί αμφιβολία περί αυτού».
Σχεδιάζετε κάτι για φέτος;
«Ναι, πολύ πιθανόν, σχεδόν σίγουρα ναι».
Αυτές οι κινήσεις περιλαμβάνουν και την επαναγορά των δανείων του ΔΝΤ
προς την Ελλάδα από τον ΕΜΣ;
«Όχι».
Υπάρχει κάποια σκέψη για κάποιες ενέργειες στο μέλλον;
«Θα μπορούσαν να υπάρξουν μεσοπρόθεσμα μέτρα, αλλά δεν έχει ληφθεί
ακόμη τελική απόφαση».
Η ελληνική κυβέρνηση έχει λόγο στην όλη διαδικασία;

«Φυσικά, όταν συζητήσαμε αυτά τα μέτρα στο Eurogroup και στο διοικη-
τικό συμβούλιο του EΜΣ, όταν προσπαθήσαμε να βρούμε την πιο κατάλ-
ληλη λύση, η Ελλάδα ήταν πάντα εκεί. Η Ελλάδα είναι μέρος των συζητή-
σεων, η Ελλάδα είναι μέλος του Eurogroup, του Euro Working Group, του
διοικητικού συμβουλίου του ΕΜΣ. Φυσικά, η Ελλάδα έχει πολύ σημαντι-
κό λόγο, διότι δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι ενάντια στις επιθυμίες της Ελ-
λάδας. Θέλουμε να καταλήξουμε μαζί σε μια καλή λύση. Και εδώ, νομίζω,
είναι η σημαντική μας διαφορά με το ΔΝΤ. Το ΔΝΤ συνήθως έχει ένα μι-
κρότερο χρονοδιάγραμμα από ό,τι έχουμε εμείς. Και νομίζω αυτό εξηγεί
ορισμένες από τις διαφορές απόψεων. Όταν το ΔΝΤ πηγαίνει σε μια χώρα
και χορηγεί δάνεια -και το κάνει αυτό με επιτυχία για περισσότερο από 50
χρόνια- δεν υπάρχει άλλη πηγή χρηματοδότησης. Σε αυτή την περίπτωση,
εάν μια χώρα χάνει την πρόσβαση στις αγορές, μόνο το ΔΝΤ είναι προ-
ετοιμασμένο να χορηγήσει νέα χρηματοδότηση. Και το ΔΝΤ παρέχει μό-
νο χρηματοδότηση έως και για δέκα χρόνια, κατά συνέπεια πρέπει να δια-
σφαλιστεί ότι έως το τέλος του προγράμματος έχει ανακτηθεί η βιωσιμό-
τητα του χρέους. Άρα, αυτό πρέπει να συμβεί σχετικά γρήγορα. Αλλά στην
Ευρώπη έχουμε δημιουργήσει νέο πλαίσιο με τον EΤΧΣ και τον EΜΣ: η δα-
νειοδότησή μας στην περίπτωση της Ελλάδας είναι για 32 χρόνια και αυ-
τό αλλάζει την κατάσταση αρκετά σημαντικά. Έχουμε περισσότερο χρό-
νο. Η χώρα, η Ελλάδα, έχει περισσότερο χρόνο. Δεν χρειάζεται να αποφα-
σίσουμε τίποτε προκαταβολικά, μπορούμε να εναρμονίσουμε τον βαθμό
ελάφρυνσης χρέους και το είδος της ελάφρυνσης χρέους με τις πραγμα-
τικές εξελίξεις στην οικονομία με τα χρόνια. Με βάση το πλαίσιό μας, δεν
θα ήταν σωστό να αποφασίσουμε τα πάντα προκαταβολικά. Αυτό είναι κα-
τάλληλο για το ΔΝΤ σε άλλες περιπτώσεις εκτός Ευρώπης, όπου υπάρχει
πολύ λίγος χρόνος, στο πλαίσιο του οποίου πρέπει να αποκατασταθεί η
ομαλότητα. Έχουμε περισσότερο χρόνο, αυτό είναι καλό για την Ελλάδα,
είναι καλό για την ελληνική οικονομία που έχουμε περισσότερο χρόνο
μαζί. Δείχνει παράλληλα τη δέσμευση του Eurogroup και του ΕΜΣ. Ο EΜΣ
θα είναι στην Ελλάδα για αρκετές δεκαετίες. Γι’ αυτό μπορούμε, ενόσω
προχωράμε μαζί, να αποφασίσουμε πόση ελάφρυνση χρέους χρειάζεται.
Ίσως να είναι λιγότερη από ό,τι θεωρούμε τη δεδομένη στιγμή, λιγότερη
από ό,τι νομίζει το ΔΝΤ, ίσως να είναι και περισσότερη. Υπάρχει αρκετή
αβεβαιότητα σε τέτοιου είδους μεγάλες χρονικές περιόδους. Ακόμη και όταν
κάνουμε προβλέψεις για την επόμενη χρονιά γνωρίζουμε πάντοτε ότι υπάρ-
χουν αβεβαιότητες. Τώρα που σκεφτόμαστε για τα επόμενα δέκα ή είκοσι
χρόνια, ο βαθμός αβεβαιότητας είναι πολύ μεγαλύτερος. Αλλά η δέσμευ-
ση του Eurogroup είναι σαφής. Θα συνεχίσουμε να βοηθάμε, εφόσον χρει-
άζεται, άρα εάν χρειασθούν περισσότερα θα γίνουν περισσότερα και εάν
χρειασθούν λιγότερα, αυτό θα είναι καλό για όλους. Πιστεύω ότι είναι μια
κατάλληλη δέσμευση, δεδομένου του πλαισίου στο οποίο λειτουργούμε
και που είναι πολύ διαφορετικό από το συνηθισμένο πλαίσιο του ΔΝΤ».
Ωστόσο, εάν κοιτάξει κάποιος το μέλλον, ελλοχεύει ο κίνδυνος να χαθούν
κάποια από τα οφέλη που προσφέρει το σημερινό περιβάλλον, όπως τα
υπερβολικά χαμηλά επιτόκια ή ακόμη το γεγονός ότι το ΔΝΤ έχει 14 δισ. ευ-
ρώ σε δάνεια προς την Ελλάδα και μέχρι το 2018 θα είναι 10 δισ., συνεπώς

τα οφέλη θα είναι λιγότερα, εάν αποφασίσετε να κάνετε κάτι αργότερα. 
«Το θέμα των χαμηλών επιτοκίων το χειρίζεται ο ΕΜΣ στο πλαίσιο των βρα-
χυπρόσθετων μέτρων. Ο ΕΜΣ πήρε την εντολή από το Eurogroup για να
εργαστεί προς την κατεύθυνση της μείωσης των επιτοκιακών κινδύνων
για την Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι “κλειδώνουμε” αυτά τα χαμηλά επιτό-
κια για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και συνεπώς συνεργαζόμαστε με την
ελληνική κυβέρνηση». 
Μιλάμε για «κλείδωμα» των επιτοκίων, είναι κυμαινόμενα ή σταθερά;
«Θα πρέπει να κατανοήσουμε πώς λειτουργούμε. Εκδίδουμε όλα τα είδη
τίτλων, από τους πολύ βραχυπρόθεσμους έως τους πολύ μακροπρόθε-
σμους. Βάζουμε όλα τα χρήματα που αντλούμε στην αγορά “σε ένα δο-
χείο”. Και η μέση διάρκεια αυτού του χρήματος, που κατά μέσο όρο κυ-
μαίνεται από τρεις μήνες έως 40 έτη, είναι σήμερα τα επτά έτη. Και το μέ-
σο επιτόκιο για ό,τι κάνουμε είναι 0,8%. Κατά συνέπεια, μπορούμε να επι-
μηκύνουμε τις ωριμάνσεις εκδίδοντας περισσότερα μακροπρόθεσμα ομό-
λογα ή θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε παράγωγα για την επιμή-
κυνση των ωριμάνσεων. Δεν μπορούμε να “κλειδώσουμε” τα επιτόκια για
40 έτη, επειδή η αγορά δεν είναι εκεί. Όμως, μπορούμε να επιμηκύνου-
με τις ωριμάνσεις και αυτό θα μπορούσε με τη σειρά του να μειώσει τον
κίνδυνο των επιτοκίων. Αναφορικά με το ΔΝΤ, έχετε αναφέρει ένα νούμε-
ρο της τάξης των 14 δισ. ευρώ σε υπό διαπραγματεύσιμα στην αγορά δά-
νεια του ΔΝΤ. Αυτό είναι σχετικά μικρό ποσό. Μετά την αποδέσμευση,
την Τρίτη, των 7,5 δισ. ευρώ από τον ΕΜΣ, έχουν εκταμιευθεί από το ΕΤΧΣ
και τον ΕΜΣ δάνεια συνολικού όγκου 170 δισ. ευρώ. Αυτό αποτελεί μία δια-
φορετική τάξη μεγέθους. Η διάρκεια των δανείων του ΔΝΤ είναι βραχυ-
πρόθεσμη. Την προσεχή διετία, τα 14 δισ. ευρώ θα μειωθούν στα 10 δισ.
ευρώ, εκτός και εάν το ΔΝΤ κάνει νέες εκταμιεύσεις στην Ελλάδα. Το πρό-
βλημα ότι τα επιτόκια στην αναλογία του ΔΝΤ στο ελληνικό χρέος είναι υψη-
λά θα πάψει εντελώς να υφίσταται. Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την από-
φαση του Eurogroup θα εξετάσουμε την πιθανότητα να μειώσουμε πε-
ραιτέρω την έκθεση του ΔΝΤ στο τέλος του προγράμματος». 
Το ΔΝΤ έχει ήδη υπαναχωρήσει από την αρχική του απαίτηση για «κούρε-
μα» του χρέους. Αντ’ αυτού δέχονται τώρα την πρόταση της ευρωπαϊκής
πλευράς για αναδιάταξη του χρέους, επιμήκυνση των ωριμάνσεων. Πι-
στεύετε ότι θα υπάρξει συμβιβασμός στην τελευταία ευρωπαϊκή πρόταση; 
«Θα καθίσουμε ξανά μαζί στο τραπέζι προς το τέλος του έτους. Θα κάνου-
με ακόμη μία ανάλυση για τη βιωσιμότητα του χρέους, όταν θα έχουμε πε-
ρισσότερα στοιχεία. Ορισμένες διαφορές ανάμεσα στο ΔΝΤ και στους ευ-
ρωπαϊκούς θεσμούς, συμπεριλαμβανομένου του ΕΜΣ, έγκεινται στο γεγονός
ότι εμείς είμαστε ελαφρώς πιο αισιόδοξοι για τις οικονομικές εξελίξεις
στην Ελλάδα. Ο ΕΜΣ μοιράζεται αυτή την άποψη των ευρωπαϊκών θεσμών
και θα γνωρίζουμε καλύτερα μέχρι το τέλος του έτους εάν αυτό είναι σω-
στό ή όχι. Γνωρίζουμε ότι οι προβλέψεις είναι αβέβαιες και ο καθένας θα
πρέπει να εργαστεί με βάση τις προβλέψεις και να προετοιμάσει προβλέ-
ψεις. Το έχω κάνει αυτό για πολλά χρόνια. Όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει
αβεβαιότητα. Άρα, δεν μπορώ να πω ότι οι προβλέψεις του ΔΝΤ είναι λαν-
θασμένες. Ενδεχομένως να αποδειχθούν σωστές στο τέλος, όμως προς το
παρόν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί πιστεύουν ότι οι προβλέψεις μας είναι οι σω-
στές, θα το ξέρουμε βέβαια αυτό καλύτερα προς το τέλος του έτους. Ορι-
σμένες από αυτές τις διαφωνίες θα εξαφανιστούν, αν και εξακολουθούν να
υπάρχουν διαφορετικές απόψεις ως προς τη μακροπρόθεσμη δυναμική
ανάπτυξης στην Ελλάδα. Αυτό όμως θα εξαρτηθεί από τις μεταρρυθμίσεις
που παραμένουν σε εκκρεμότητα και από τον αντίκτυπο που θα έχουν
αυτές οι μεταρρυθμίσεις στη δυναμική ανάπτυξης. Με το πέρασμα του
χρόνου θα γνωρίζουμε καλύτερα και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο εί-
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Με βάση τις προβλέψεις των θεσμών, 
ο ρυθμός ανάπτυξης στην Ελλάδα 

το 2017 και το 2018 θα είναι αρκετά σημαντικός.
Είναι πολύ συγκεκριμένο νούμερο: το 2017
περιμένουμε ανάπτυξη 2,7% στο πλαίσιο 
του προγράμματος και 3,1% το 2018. 

”

Μέχρι το τέλος του έτους θα έχει πραγματοποιηθεί η πρώτη παρέμβαση στο θέμα της ελάφρυνσης του

ελληνικού χρέους, όπως αποκαλύπτει σε αποκλειστική του συνέντευξη στη «Ν» ο επικεφαλής του ΕΜΣ

Κλάους Ρέγκλινγκ. Η παρέμβαση αυτή θα γίνει στο πλαίσιο των βραχυπρόθεσμων μέτρων που έχουν

συμφωνηθεί και με βάση την εντολή που έχει λάβει ο ΕΜΣ από το Eurogroup και τα οποία στοχεύουν σε

μείωση του επιτοκιακού ρίσκου, σε επιμήκυνση των ωριμάνσεων των δανείων και γενικότερα σε

εξομάλυνση του προφίλ αποπληρωμών για την Ελλάδα, με την προϋπόθεση ωστόσο 

ότι η Αθήνα θα συνεχίσει σθεναρά στον δρόμο των μεταρρυθμίσεων. 
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Ο EΜΣ θα είναι στην
Ελλάδα για αρκετές

δεκαετίες. Γι' αυτό μπορούμε,
ενόσω προχωράμε μαζί, να
αποφασίσουμε πόση ελάφρυνση
χρέους χρειάζεται. 

”
Υπερφορολόγηση
Η βασική ιδέα στην οποία η κυ-
βέρνηση στηρίζει την επίτευξη των
δημοσιονομικών στόχων, είναι η
αύξηση των φόρων. Και αυτό είναι
κάτι που το ζούμε τα τελευταία επτά
χρόνια. Περισσότεροι φόροι, λι-
γότερες περικοπές δαπανών. Πώς
περιμένετε να ανακάμψει η οικο-
νομία σε ένα τέτοιο περιβάλλον
υπερφορολόγησης; 

«Οι οικονομολόγοι γνωρίζουν ότι
είναι καλύτερο να μειώνεις τις δα-
πάνες. Για την οικονομική ανά-
πτυξη είναι καλύτερο να πετυχαί-
νεις τον στόχο σου για την προ-

σαρμογή του προϋπολογισμού πε-
ρισσότερο με περικοπές δαπανών,
παρά με αυξήσεις φόρων. Η εμ-
πειρία ωστόσο μας λέει ότι βρα-
χυπρόθεσμα είναι πιο εύκολο να
αυξήσεις φόρους από το να μει-
ώσεις τις δαπάνες. Συχνά οι κυ-
βερνήσεις λένε ότι αυτός είναι ο
μόνος τρόπος να το πετύχεις βρα-
χυπρόθεσμα. Οι περικοπές δα-
πανών δεν είναι πολιτικά εύκολες.
Εάν, όμως, μία κυβέρνηση επιλέ-
ξει τις αυξήσεις των φόρων, είναι
καλύτερο να το κάνει διευρύνον-
τας τη φορολογική βάση». 

Η συμφωνία λέει ότι το πρωτογενές
πλεόνασμα θα πρέπει να φθάσει 

στο 3,5% το 2018 και σε μεσοπρόθεσμο
ορίζοντα. Από πλευράς του ΕΜΣ 
δεν έχω λόγο να πιστεύω ότι αυτό μπορεί 
να αλλάξει.

”

ναι αρκετά σωστό να μην αποφασίζουμε εκ των προτέρων για όλα, αλλά
στην πορεία». 
Ως οικονομολόγος, πότε περιμένετε ο αντίκτυπος αυτών των μεταρρυθμί-
σεων να γίνει ορατός στην πραγματική οικονομία;
«Έγινε ήδη αντιληπτός το 2014. Επειδή όταν ανατρέξετε στο 2014, υπήρ-
χε θετική ανάπτυξη τότε, η ανεργία άρχισε να μειώνεται το 2014, και η κυ-
βέρνηση κατάφερε μάλιστα να εκδώσει ξανά ομόλογα στην αγορά. Αυτό
σηματοδότησε την αρχή μίας θετικής τάσης. Εν συνεχεία, οι μεταρρυθμίσεις
διεκόπησαν στο πρώτο εξάμηνο του 2015. Η κυβέρνηση επιχείρησε μία
διαφορετική προσέγγιση, η οποία πιστεύω δεν αποδείχθηκε καλή για τις
οικονομικές εξελίξεις. Όμως από πέρυσι το καλοκαίρι είχαμε ξανά καλή
συνεργασία, οι μεταρρυθμίσεις συνεχίζονται στο σημερινό τρίτο πρό-
γραμμα διάσωσης της Ελλάδας, το οποίο περιλαμβάνει πολλές εμπρο-
σθοβαρείς οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές θα δεί-
ξουν τον οικονομικό τους αντίκτυπο, δεν έχω αμφιβολία ως προς αυτό. Το
γνωρίζουμε αυτό από πολλές πολλές χώρες στον πλανήτη: όσο περισσό-
τερες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις εφαρμόζουν οι χώρες τόσο καλύτε-
ρες οι μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προοπτικές. Το έχουμε δια-
πιστώσει αυτό σε πολλές χώρες που συμμετέχουν σε προγράμματα του ΔΝΤ,
όπως Τουρκία, Βραζιλία, χώρες της Ασίας κατά τη διάρκεια της ασιατικής
κρίσης. Όλες πέρασαν σοβαρές κρίσεις, πολύ επώδυνες προσαρμογές,
όμως μετά από κάποια χρόνια οι επιδόσεις, όσον αφορά την ανάπτυξη, έγι-
ναν ιδιαίτερα θετικές, ως αποτέλεσμα των προσαρμογών. Το ίδιο συμβαί-
νει τώρα στην Ευρώπη, έχουμε χώρες, όπως Ιρλανδία και Ισπανία, που
συμμετείχαν σε προγράμματα του ΕΤΧΣ και του ΕΜΣ και έχουν τώρα μα-
κράν τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρώπη. Στην Ιρλαν-
δία η ανάπτυξη κυμάνθηκε πέρυσι στο 8% και η ανεργία μειώθηκε στο ήμι-
συ. Στην Ισπανία, είδαμε ρυθμό ανάπτυξης άνω του 3%, ενώ και η απασχόληση
αυξήθηκε με ρυθμό 3%. Δεν ήταν έκπληξη για τους οικονομολόγους όταν
διαπίστωσαν ότι αυτά που συνέβησαν σε άλλες περιοχές του πλανήτη λει-
τούργησαν και στην Ευρώπη. Δυστυχώς, χρειάζονται κάποια χρόνια για
αυτή την κατάληξη. Με βάση τις προβλέψεις των θεσμών, ο ρυθμός ανά-
πτυξης στην Ελλάδα το 2017 και το 2018 θα είναι αρκετά σημαντικός. Εί-
ναι πολύ συγκεκριμένο νούμερο: το 2017 περιμένουμε ανάπτυξη 2,7% στο
πλαίσιο του προγράμματος και 3,1% το 2018. Συνεπώς, πρόκειται για ση-
μαντική βελτίωση και με την πλήρη εφαρμογή των συμπεφωνημένων με-
ταρρυθμίσεων πρόκειται για μία πολύ ρεαλιστική προσδοκία. Πιθανόν να
υπάρξουν και θετικές εκπλήξεις. Ως αποτέλεσμα των μεταρρυθμίσεων, η
οικονομία θα γίνει πιο αποτελεσματική, περισσότερο παραγωγική και αυ-
τό θα βελτιώσει τις προοπτικές ανάπτυξης και τις προοπτικές στην αγορά
εργασίας». 
Από τότε που άρχισε η κρίση στην Ελλάδα και υπεγράφησαν τα μνημόνια,
οι Ευρωπαίοι εταίροι εστίαζαν στην ανάγκη η κυβέρνηση να αναλάβει την
ιδιοκτησία της συμφωνίας. Αισθάνεστε ότι η σημερινή κυβέρνηση έχει ανα-
λάβει την ιδιοκτησία της συμφωνίας;
«Συγκριτικά με έναν χρόνο πριν, η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική.
Συνεργαζόμαστε πολύ καλά με τον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσα-

επενδυτές αγοράσουν αυτούς τους τίτλους και γι’ αυτό τον λόγο είμαι σε
συνεχή επαφή με μεγάλους επενδυτές ανά τον κόσμο. Και φυσικά αυτοί
έχουν άποψη για την Ευρώπη και για την Ελλάδα, παρακολουθούν πολύ
προσεκτικά τις εξελίξεις. Είδαν επίσης ότι στο πρώτο εξάμηνο του περα-
σμένου έτους έγινε μία μεγάλη διακοπή των μεταρρυθμίσεων. Αντιλή-
φθηκαν ότι το 2014 οι πρώτες θετικές ενδείξεις επιτυχίας έγιναν ορατές.
Η χώρα εξακολουθούσε να υποφέρει από απώλειες στην απασχόληση και
μείωση του εισοδήματος. Όμως, οι οικονομολόγοι και οι επενδυτές μπό-
ρεσαν να δουν θετικά σημάδια το 2014, διαπίστωσαν επίσης με σαφή τρό-
πο τα προβλήματα στο πρώτο περσινό εξάμηνο, καθώς τότε ορισμένες με-
ταρρυθμίσεις αντιστράφηκαν και δεν έγιναν καθόλου νέες μεταρρυθμί-
σεις. Τώρα παρακολουθούν στενά και αναγνωρίζουν ότι έχει γίνει μία νέα
προσπάθεια, ότι πράγματι το πρόγραμμα αυτό είναι εμπροσθοβαρές, ότι
πολλές σημαντικές πρωτοβουλίες πέρασαν στη Βουλή και ότι αυτό είναι
θετικό, όμως περιμένουν την υλοποίησή τους, επειδή μερικές φορές λαμ-
βάνουν διαφορετικά μηνύματα από τα διάφορα μέλη του υπουργικού συμ-
βουλίου, από διάφορους πολιτικούς. Συνεπώς, αναμένουν την υλοποίηση
και πιστεύω ότι ετοιμάζονται να επιστρέψουν στην Ελλάδα, εάν το πρό-
γραμμα εφαρμοστεί πλήρως, όπως έχει συμφωνηθεί, πιστεύω επίσης ότι
η πρόθεση της κυβέρνησης να επιστρέψει στις αγορές το 2017 είναι αρ-
κετά ρεαλιστική, πιστεύω ότι είναι εφικτό. Όμως, θα είναι πιο σημαντικό
να έρθουν επενδυτές, όχι μόνο στα χρηματοοικονομικά, επειδή σε αυτό
το πεδίο θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και η οικονομία μπορεί
να επιστρέψει σε μία πιο εύρωστη κατάσταση. Όμως, θα πρέπει να αι-
σθάνονται εμπιστοσύνη για την υλοποίηση των μέτρων, πρέπει να αι-
σθάνονται μεγαλύτερη εμπιστοσύνη από τους επενδυτές στα χρηματοοι-
κονομικά, επειδή οι επενδυτές στα χρηματοοικονομικά έρχονται πρώτοι,
όμως μπορούν να εξαφανιστούν πολύ γρήγορα εάν κάτι δεν πάει καλά.
Ενώ στις πραγματικές επενδύσεις, εάν οι επενδυτές θελήσουν να τοποθε-
τήσουν τα χρήματά τους εκεί, είναι δύσκολο να εξέλθουν γρήγορα, κατά
συνέπεια ο βαθμός εμπιστοσύνης πρέπει να είναι μεγαλύτερος και αυτό
μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από πολύ αξιόπιστη υλοποίηση του προ-
γράμματος, μέσα από την “ιδιοκτησία” ολόκληρου του υπουργικού συμ-
βουλίου». 
Έρχεται μία δεύτερη αξιολόγηση το φθινόπωρο. Αυτά τα ζητήμα-
τα είναι -θα έλεγα- ακανθώδη, όπως για παραδείγματα η μεταρ-
ρύθμιση των εργασιακών, που είναι εξαιρετικά δύσκολη. 
«Αυτό είναι φυσιολογικό σε κάθε χώρα. Εμείς είχαμε προγράμματα σε πέν-
τε χώρες. Το ΔΝΤ είχε δεκάδες προγράμματα τα τελευταία πενήντα χρόνια.
Οι εκταμιεύσεις συνδέονται πάντα από όρους. Αυτή είναι η γενική προσέγγιση.
Αυτό σημαίνει ότι κάθε τρίμηνο υπάρχει αξιολόγηση, αυτό είναι πολύ φυ-
σιολογικό και η αξιολόγηση είναι η στιγμή στην οποία κοιτάζεις την πρό-
οδο της εφαρμογής, κοιτάζεις τι συμφωνήθηκε, βήματα, μπορούμε να τα
πούμε προαπαιτούμενα ή ορόσημα, που έχουν υιοθετηθεί ή όχι. Βεβαί-
ως, υπάρχουν πάντα κάποια προβλήματα, αλλά νομίζω ότι στο τρέχον ελ-
ληνικό πρόγραμμα έγιναν ήδη πολλά στην αρχή. Τα εμπροσθοβαρή μέτρα
ήταν αξιοσημείωτα και δεν υπάρχει ανάγκη για πρόσθετα μέτρα δημο-
σιονομικού χαρακτήρα, κάτι που είναι πολύ θετικό. Καταλαβαίνω ότι κά-
ποια από τα μέτρα που εκκρεμούν, όπως οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά
εργασίας, είναι δύσκολα και πολύ ευαίσθητα, αλλά έχουν εφαρμοστεί και
άλλες ευαίσθητες μεταρρυθμίσεις στο παρελθόν, όπως αυτή του ασφαλι-
στικού και του φορολογικού συστήματος. Έχουν ήδη γίνει πολλά. Γι’ αυ-
τό και εκταμιεύσαμε ήδη ένα σημαντικό ποσό. Με την εκταμίευση αυτής
της εβδομάδας έχουμε ήδη εκταμιεύσει το 1/3 του προγράμματος μόλις
εννέα μήνες μετά την έναρξή του».  [SID:10323709]

καλώτο. Και ο Έλληνας πρωθυπουργός είναι απόλυτα δεσμευμένος, αν
και ίσως να μην είναι όλοι οι υπουργοί το ίδιο δεσμευμένοι. Η έννοια της
ιδιοκτησίας είναι πολύ σημαντική. Στο πλαίσιο της πρώτης αναθεώρησης
του τρίτου προγράμματος υιοθετήθηκαν στη Βουλή πολλοί σημαντικοί
νέοι νόμοι: η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, δημιουργήθηκαν νέοι ορ-
γανισμοί, όπως η Γραμματεία Εσόδων, και το νέο Ταμείο Ιδιωτικοποιήσε-
ων που ονομάζεται τώρα Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας.
Όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν λειτουργικά. Οι αποφάσεις θα πρέπει να εφαρ-
μοστούν και αυτό απαιτεί ιδιοκτησία. Η ιδιοκτησία και η υλοποίηση θα
καθορίσουν τις προοπτικές της οικονομίας στο μέλλον. Όσο καλύτερα λει-
τουργεί τόσο καλύτερες οι προοπτικές». 
Υπάρχει ακόμη ένα σημείο ενδιαφέροντος, οι στόχοι των πρωτογενών πλε-
ονασμάτων, 3,5% έως το 2018, στο τέλος του προγράμματος. Τις τελευ-
ταίες δύο εβδομάδες ακούμε ότι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, όπως ο κ. Ντέι-
σελμπλουμ, ο κ. Μοσκοβισί, ο υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας κ. Μα-
κρόν, αντιτίθενται στη συνέχιση των πρωτογενών πλεονασμάτων. Την ίδια
στιγμή το ΔΝΤ υποστηρίζει ότι αυτού του είδους οι στόχοι δεν είναι βιώσι-
μοι. Πιστεύετε ότι αυτό, μέχρι ενός σημείου, θα αλλάξει από το 2018 και εφε-
ξής;
«Αυτό είναι κάτι που συμφωνήθηκε στη σύνοδο του περσινού Ιουλίου, με-
ταξύ των επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων. Ο Έλληνας πρωθυπουρ-
γός κ. Τσίπρας και οι υπόλοιποι 18 επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων
της Ευρωζώνης συμφώνησαν σε αυτό και το υπέγραψαν. Από πλευράς του
ΕΜΣ δεν έχω λόγο να πιστεύω ότι αυτό μπορεί να αλλάξει. Η συμφωνία λέ-
ει ότι το πρωτογενές πλεόνασμα θα πρέπει να φθάσει στο 3,5% το 2018 και
σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Αυτό σημαίνει επίσης και κάποιο χρονικό
διάστημα μετά το 2018. Δεν συμφωνήθηκε ακριβώς για πόσο χρονικό διά-
στημα, όμως δεν πιστεύω ότι θα είναι μόνο για έναν χρόνο. Ενδεχομένως
να μην είναι αυτό που συμφωνήθηκε το περσινό καλοκαίρι. Όμως, το ακρι-
βές χρονικό διάστημα παραμένει ανοικτό και είναι ένα από τα σημεία που
θα πρέπει να ξεκαθαριστούν όταν επιστρέψουμε σε αυτό το θέμα, όπως
και η ελάφρυνση του χρέους, προς το τέλος του έτους». 
Έρχεστε, λόγω της θέσης σας, σε επαφή με θεσμικούς επενδυτές ανά τον
κόσμο, μιλάτε για την Ελλάδα. Ποια είναι η εντύπωσή τους για την Ελλάδα
και τι χρειάζεται η χώρα μας για να μπορέσει να εξασφαλίσει κάποιες πα-
ραγωγικές επενδύσεις;
«Αυτό είναι σωστό, μία από τις βασικές δραστηριότητες του ΕΜΣ είναι η
κινητοποίηση κεφαλαίων. Μπορούμε να χορηγήσουμε δάνειο σε μία χώ-
ρα μόνο εάν πρώτα εκδώσουμε τίτλους και ομόλογα στις αγορές και οι
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