
Ισως ένας από τους αφανείς ήρωες των ευρωπαϊκών θεσµών 
να είναι και ο κ. Κλάους Ρέγκλινγκ, ο επικεφαλής του Ευ-
ρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας (ESM), του µηχανισµού 
που δηµιούργησε η Ε.Ε. για τη χρηµατοδότηση προβληµα-
τικών οικονοµιών και την αποφυγή χρεοκοπίας στην Ευ-
ρωζώνη. Με την απόφαση του ESM για εκταµίευση της 
υποδόσης ύψους 2,8 δισ. την Τρίτη 25 Οκτωβρίου το ελλη-
νικό πρόγραµµα περνάει σε νέα φάση, µε το ερώτηµα του 
χρέους και της ποσοτικής χαλάρωσης (QE) να αποτελεί 
γρίφο για δυνατούς λύτες στις Βρυξέλλες και την Αθήνα. 

Ο Γερµανός επικεφαλής του ESM τονίζει στο «ΘΕΜΑ» ότι «η 
Ευρωζώνη δεν είναι διατεθειµένη να δώσει µεγαλύτερη ελάφρυν-
ση του χρέους απ’ όσο χρειάζεται το πλαίσιο της Ελλάδας» και 
παράλληλα ότι οι µισθοί δεν προβλέπεται να υποχωρήσουν εκ 
νέου, αλλά να αυξηθούν τα επόµενα έτη, µε µόνη προϋπόθεση 
φυσικά την ευλαβική εφαρµογή των µέτρων του τρίτου προ-
γράµµατος. Η χαµένη χρονιά του 2015 πάντως πλανάται ακόµα 
πάνω από την ελληνική οικονοµία και για τον κ. Ρέγκλινγκ η 
κατάσταση της οικονοµίας το 2016 θα επιστρέψει απλώς στο... 
2014, µε µόνη διαφορά (εκτός του χαµένου χρόνου) το επίπεδο 
συνεργασίας που επιδεικνύει πλέον η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - 
ΑΝ.ΕΛ.
- Η προηγούµενη θητεία της ελληνικής κυβέρνησης ήταν αρκε-
τά ανορθόδοξη και δεδοµένου ότι το 2014 είχαµε µια µικρή 
ανάπτυξη, σήµερα είστε ικανοποιηµένος από την πορεία της 
ελληνικής οικονοµίας; Η κατάσταση βελτιώνεται και πλέον η 
ελληνική κυβέρνηση είναι συνεργάσιµη. Βλέπουµε επίσης ότι 
η οικονοµία θα επανέλθει στην ανάπτυξη. Η Ελλάδα παρουσία-
σε και το 2014 θετική ανάπτυξη, όµως ήταν η πρώτη φορά έπει-
τα από πέντε συνεχόµενα έτη. Η ανεργία είχε ξεκινήσει να 
µειώνεται και η κυβέρνηση τότε είχε καταφέρει να εκδώσει 
οµόλογα. Σήµερα βρισκόµαστε στο ίδιο ακριβώς σηµείο. ∆υστυχώς 
το 2015 ήταν µια χαµένη χρονιά καθώς οι πολιτικές που ακολού-
θησε η κυβέρνηση το πρώτο εξάµηνο µας πήγαν πίσω. Τα απο-
τελέσµατα έγιναν ιδιαίτερα προφανή όταν το 2015 παρουσιά-
στηκε αρνητική ανάπτυξη και έτσι χρειαστήκαµε ένα τρίτο 
πρόγραµµα για την Ελλάδα, µε πολύ µεγαλύτερα ποσά απ’ ό,τι 
περίµενε κανείς το 2014. Αυτή τη στιγµή βρισκόµαστε σε µια 

πολύ σταθερή κατάσταση και, αν συνεχιστούν οι µεταρρυθµίσεις, 
είµαι σίγουρος ότι η ανάπτυξη το 2017 θα είναι µεγαλύτερη από 
το 2016. Αυτό περιµένουν και οι Ελληνες πολίτες. Και αυτό θα 
έχει θετικό αντίκτυπο στην αγορά εργασίας και τη δηµιουργία 
θέσεων εργασίας. Θεωρώ ότι υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις 
γι’ αυτό. 
- Θεωρείτε ότι µπορούν οι µισθοί στην Ελλάδα να ξεκινήσουν 
να ανακτούν το χαµένο έδαφος, ιδιαίτερα αν έχουµε και µια 
λύση για το χρέος; Κοιτάξτε, για µένα το ζήτηµα αυτό δεν είναι 
συνδεδεµένο µε το χρέος. Σίγουρα οι µισθοί θα ξεκινήσουν να 

αυξάνονται εκ νέου, αλλά είναι πολύ σηµαντικό να καταλάβουµε 
τι συνέβη και µειώθηκαν. Τα τελευταία δέκα χρόνια, από τα τέλη 
του 1990 ως το 2008, οι µισθοί στην Ελλάδα αυξάνονταν γρηγο-
ρότερα από οποιοδήποτε άλλο ευρωπαϊκό κράτος. Αυτό τείνου-
µε να το ξεχνάµε και καθώς η αύξησή τους ήταν τόσο υπερβολι-
κή, η ανταγωνιστικότητα της χώρας ελαττώθηκε. Αυτός είναι ο 
λόγος που η Ελλάδα παρουσίαζε ελλείµµατα εµπορίου και 
προϋπολογισµού. Η διόρθωση των µισθών αντικατοπτρίζει την 

ανώµαλη πορεία τους τα τελευταία 10 έτη, η οποία γνωρίζω ότι 
ήταν επίπονη, θεωρώ όµως ότι φτάσαµε σε ένα τέλος της διαδι-
κασίας αυτής. Αν επιστρέψει η ανάπτυξη λόγω των µεταρρυθµί-
σεων, τότε φυσικά και τα εισοδήµατα θα αρχίσουν να αυξάνονται, 
άρα έπρεπε να φτάσουµε σε µια «χαµηλότερη βάση», εναρµονι-
σµένη µε την ελληνική ανταγωνιστικότητα και παραγωγικότητα. 
Η διόρθωση αυτή ήταν επίπονη και ατυχής, αλλά αναπόφευκτη.
- Φτάσαµε όντως σε αυτή τη χαµηλότερη µισθοδοτική βάση; Το 
σηµείο αυτό  απ’ όπου οι µισθοί µπορούν πλέον µόνο να αυξη-
θούν; Ναι, φτάσαµε, αν και υπάρχουν διαφορές από βιοµηχανία 
σε βιοµηχανία. Αυτό είναι κάτι που δεν µπορώ να κρίνω, όµως για 
την οικονοµία συνολικά πιστεύω ότι το επίπεδο εισοδήµατος αυτή 
τη στιγµή είναι πολύ πιο εναρµονισµένο µε το επίπεδο παραγω-
γικότητας και συνεπώς πιστεύω ότι από αυτό το σηµείο έχουµε 
βάση να κοιτάζουµε την ανάπτυξη. Θα δούµε ότι οι δείκτες της 
οικονοµίας θα ξεκινήσουν να ανεβαίνουν και αν η ανάπτυξη είναι 
-όπως επισηµαίνουν µελέτες του ∆ΝΤ, του ΟΟΣΑ και της Επιτροπής- 
άνω του 2%, τότε αυτό θα φανεί και στη διαµόρφωση των µισθών 
και την αύξηση των θέσεων εργασίας.  Αυτό είναι µεν δυνατό, αλλά 
θα πρέπει να είµαστε προσεκτικοί διότι πρέπει να υπάρχει ισορ-
ροπία. Ωστόσο, αν τα εισοδήµατα αυξηθούν πάλι πάρα πολύ 
γρήγορα, αυτό δεν θα είναι θετικό για την αύξηση της εργασίας. 
Παράλληλα, όσο µεγαλύτερη πρόοδο έχουµε στις µεταρρυθµίσεις 
τόσο περισσότερη ανάπτυξη µπορούµε να περιµένουµε στον 
µεσοπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο ορίζοντα.
- Ο ESM αποφάσισε τελικά την εκταµίευση των 2,8 δισ. µε την 
ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης. Πότε θα πάρει λοιπόν 
η Ελλάδα τη δεύτερη δόση και ποιο το ύψος της; Το πότε είναι 
ξεκάθαρο όχι ηµερολογιακά, αλλά ως προς το τι πρέπει να κάνου-
µε. Οπως ξέρετε, οι «θεσµοί» βρίσκονται στην Αθήνα µε σκοπό 
να εργαστούν και να ολοκληρώσουν τη δεύτερη αξιολόγηση, 
όπως συµφωνήθηκε στο πρόγραµµα που υπογράψαµε τον 
Αύγουστο του προηγούµενου έτους. Συνεπώς η επόµενη εκτα-
µίευση θα γίνει µε την ολοκλήρωση της 2ης αξιολόγησης, την 
οποία όλοι συµφωνούµε ότι πρέπει να ολοκληρώσουµε σύντοµα. 
Υπάρχουν όµως και δύσκολα ερωτήµατα που πρέπει να απαντή-
σουµε, όπως ο χρόνος συµµετοχής του ∆ΝΤ. Αυτό είναι κάτι που 
δεν τολµώ να προσδιορίσω χρονικά. Υποθέτω ότι η ελληνική 
κυβέρνηση θα κάνει τα πάντα για να ολοκληρωθεί σύντοµα η 
όλη διαδικασία.  ∆εν µπορώ να µιλήσω για το ποσό, το ελληνικό 
πρόγραµµα όµως διαθέτει ακόµα αρκετούς πόρους. Από τα 
συνολικά 86 δισ. ευρώ (κάποια η Ελλάδα θα τα πάρει από το ∆ΝΤ) 
είχαµε δεσµεύσει 20 δισ. για την ανακεφαλαιοποίηση των τρα-
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Ανησυχώ για το χρόνο 
επιστροφής του ∆ΝΤ 
στο πρόγραµµα

στον ανταποκριτή µας στις 
Βρυξέλλες Γιάννη Γ. Αντύπα

«Τα τελευταία δέκα χρόνια, από τα τέλη του 1990 έως το 
2008, οι µισθοί στην Ελλάδα αυξάνονταν γρηγορότερα 
από οποιοδήποτε άλλο ευρωπαϊκό κράτος. Η αύξηση ήταν 
τόσο υπερβολική ώστε η ανταγωνιστικότητα της χώρας 
ελαττώθηκε. Αυτός είναι ο λόγος που η χώρα παρουσίαζε 
ελλείµµατα εµπορίου και προϋπολογισµού. Η διόρθωση 
ήταν επίπονη και ατυχής, αλλά αναπόφευκτη», επισηµαίνει 
στον συντάκτη του «ΘΕΜΑτος» ο Κλάους Ρέγκλινγκ

■  «Υπάρχει ισχυρή δέσµευση της Ευρωζώνης 
για το χρέος της Ελλάδας. Η δέσµευσή µας 
ισχύει πάντα, έτσι δεν χρειαζόµαστε 
έναν συγκεκριµένο, λεπτοµερή οδικό χάρτη» 

■    «∆υστυχώς το 2015 ήταν µια χαµένη χρονιά,
αλλά τώρα η κυβέρνηση είναι συνεργάσιµη.
Αν συνεχιστούν οι µεταρρυθµίσεις υπάρχουν 
όλες οι προϋποθέσεις για αναπτυξιακή πορεία» 
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ΚΛΑΟΥΣ 
ΡΕΓΚΛΙΝΓΚ
Επικεφαλής του Ευρωπαϊκού 
Μηχανισµού Σταθερότητας (ESM)



πεζών τα οποία δεν χρησιµοποιήθηκαν στο τέλος. Νοµίζω ότι 
έχουµε δώσει περίπου 32 δισ. από τον ESM, άρα έχουµε ακόµα 
µεγάλο απόθεµα ως τα µέσα του 2018. Θα κάνουµε τις προβλέψεις 
µας για την οικονοµία, τον προϋπολογισµό και το χρηµατοδοτικό 
κενό, και θα ξεκαθαρίσει το τοπίο.
- Η κυβέρνηση θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξει ένας ξεκάθαρος 
οδικός χάρτης για το χρέος ώστε οι αγορές να εισπράξουν ένα 
θετικό µήνυµα. Αρκούν τα βραχυπρόθεσµα µέτρα γι’ αυτό; 
Στη δήλωση του Eurogroup του Μαΐου έχει διατυπωθεί ότι η 
εφαρµογή των βραχυπρόθεσµων µέτρων θα γίνει µετά την 
ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης και πριν από το τέλος του 
προγράµµατος - ο ESM έχει λάβει εντολή από το Eurogroup και 
εργάζεται σε αυτή την κατεύθυνση. Τώρα κατά τη γνώµη µου 
υπάρχει οδικός χάρτης, έχουµε τα βραχυπρόθεσµα, τα µεσο-
πρόθεσµα και τα µακροπρόθεσµα µέτρα για το χρέος. Τα βρα-
χυπρόθεσµα είναι πιο συγκεκριµένα. Επειτα έχουµε τις δεσµεύ-
σεις του Eurogroup να εξετάσει τις ανάγκες του χρέους µόλις 

ολοκληρωθεί το πρόγραµµα και έπειτα έχουµε και τα µακροπρό-
θεσµα µέτρα. Αυτό είναι κάτι το ασυνήθιστο, βλέπετε, καθώς 
έχουµε ένα πλαίσιο όπου για όσο η Ελλάδα θα συνεχίζει να κάνει 
µεταρρυθµίσεις το Eurogroup θα συνεχίζει να την υποστηρίζει. 
Πρόκειται για µια ισχυρή δέσµευση, τα µεσοπρόθεσµα µέτρα 
του 2018 και τα µακροπρόθεσµα αποτελούν δεσµεύσεις σε βάθος 
χρόνου, σε µια περίοδο αβεβαιότητας. Οι προβλέψεις για τα 
επόµενα χρόνια είναι αβέβαιες, όλοι κάνουν το καλύτερο δυνα-
τό στις προβλέψεις τους, αλλά οι καταστάσεις αλλάζουν συχνά 
έξω από τη σφαίρα επιρροής µιας κυβέρνησης.
Συνεπώς η δέσµευσή µας αυτή είναι ιδιαίτερα σηµαντική. Από 
τη µια πλευρά είναι κατανοητό ότι η Ευρωζώνη δεν είναι διατε-
θειµένη να δώσει µεγαλύτερη ελάφρυνση του χρέους από όσο 
χρειάζεται το πλαίσιο της Ελλάδας, αλλά αν υπάρχει πλήρης 
απόφαση τώρα ή το 2018 και µετά τίποτε άλλο, τότε µπορεί να 
µην είναι αρκετό για να διασφαλιστεί η βιωσιµότητά του.  Αρα η 
δέσµευσή µας είναι πάντα εκεί και πιστεύω ότι οι αγορές το 
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«Η Ευρωζώνη δεν είναι 
διατεθειµένη να δώσει µεγαλύτερη 
ελάφρυνση του χρέους από όσο 
χρειάζεται το πλαίσιο της Ελλάδας, 
αλλά αν υπάρχει πλήρης απόφαση 
τώρα ή το 2018 και τίποτε άλλο, 
τότε µπορεί να µη διασφαλιστεί 
η βιωσιµότητά του»

Για την αύξηση µισθών:
«Πιστεύω ότι το επίπεδο 

εισοδήµατος αυτή τη στιγµή είναι 
πολύ πιο εναρµονισµένο µε το 

επίπεδο παραγωγικότητας. 
Θα δούµε ότι οι δείκτες της 

οικονοµίας θα ξεκινήσουν να 
ανεβαίνουν και αν η ανάπτυξη 

είναι άνω του 2%, τότε αυτό 
θα φανεί και στη διαµόρφωση 

των µισθών και την αύξηση 
των θέσεων εργασίας»

καταλαβαίνουν αυτό. Ετσι δεν χρειαζόµαστε έναν συγκεκριµένο 
οδικό χάρτη µε λεπτοµέρεια. Αυτό θεωρώ ότι είναι προς το συµ-
φέρον της Ελλάδας, διότι λαµβάνει υπόψη όλη την αβεβαιότητα 
που υπάρχει όταν κάποιος σχεδιάζει σε βάθος χρόνου.
- Ο πρόεδρος της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι τόνισε ότι για να µπει η 
Ελλάδα στην ποσοτική χαλάρωση, το λεγόµενο QE, πρέπει να 
υπάρχει ένα βιώσιµο χρέος. Θα είναι το χρέος της Ελλάδας 
έπειτα από τα βραχυπρόθεσµα ή/και τα µεσοπρόθεσµα µέτρα;  
Θεωρώ ότι είναι αρµοδιότητα της ΕΚΤ να αποφασίσει και συνε-
πώς δεν µπορώ να κάνω κάποιο σχόλιο γι’ αυτό.
- Ο υπουργός Βόλφγκανγκ Σόιµπλε κάλεσε τον ESM να αναλά-
βει εποπτικό ρόλο στους προϋπολογισµούς των κρατών-µελών 
της Ευρωζώνης. Μπορεί ο ESM να το πράξει αυτό; Χρειαζόµαστε 
κάποια αλλαγή των συνθηκών; Κοιτάµε διαρκώς πώς µπορού-
µε να κάνουµε την Ευρωζώνη λειτουργικότερη, και µαζί µε τις 
προτάσεις του κ. Σόιµπλε υπάρχουν και άλλες, τις οποίες εξετά-
ζουµε, από την Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από 
δεξαµενές σκέψεις. Αυτή τη στιγµή ο ESM δεν µπορεί να παίξει 
τον ρόλο αυτό, είµαστε πολύ µικροί και πιστεύω ότι πρέπει πρώτα 
να ακούσουµε τι σχέδια έχουν τα κράτη-µέλη. Εργαζόµαστε από 
κοινού µε την Επιτροπή για να εξετάσουµε τη βιωσιµότητα της 
ελληνικής οικονοµίας και τη µελλοντική της πορεία και οποια-
δήποτε αλλαγή στον ρόλο µας προδικάζει αλλαγή της συνθήκης 
του ESM, όχι της Ευρώπης ως συνόλου. 
- Μιλάτε για την πορεία της Ελλάδας και είναι γνωστό ότι η χώρα 
µας παραµένει ο αδύναµος κρίκος της Ευρωζώνης. Μπορείτε 
όµως να µας µιλήσετε για τους κινδύνους που αντιµετωπίζει η 
Ευρωζώνη ως σύνολο; ∆εν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε 
που βρισκόµασταν σε κρίση. Οπως είπα, διανύσαµε πολύ δρόµο 
για να διορθώσουµε τις αδυναµίες της Ευρωζώνης και έχουµε 
πλέον θεσµούς που δεν υπήρχαν το 2010, όπως ο ΕSM και η 
Τραπεζική Ενωση. Η Ευρωζώνη είναι επίσης ισχυρότερη διότι 
τα πέντε κράτη τα οποία χρειάζονταν άµεση χρηµατοδότηση 
από το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και τον ΕSM 
έχουν κάνει τη δουλειά τους και, αν συνεχίσουν, θα πάψουν να 
είναι ο αδύναµος κρίκος και θα ανακτήσουν την ανταγωνιστικό-
τητά τους. Την ίδια στιγµή όλα τα κράτη-µέλη της Ε.Ε. λαµβάνουν 
συστάσεις από την Επιτροπή κάθε χρόνο έτσι ώστε να αυξήσουν 
την ανάπτυξή τους. Οι συστάσεις αυτές είναι µεν χρήσιµες, αλλά 
πολιτικά δύσκολες, έτσι όµως δηµιουργείται η ανάπτυξη. Είµαστε 
σε καλό δρόµο, ωστόσο, διότι έχουµε κάνει αυτές τις αλλαγές στις 
χώρες και έχουµε εξαλείψει κάποια σοβαρά προβλήµατα. Αυτό 
φαίνεται και στο ότι έχουµε ανάπτυξη πέραν των δυνατοτήτων 
µας. Το λέω αυτό διότι η ισχυρή ανάπτυξη στην Ευρωζώνη είναι 
χαµηλή λόγω του δηµογραφικού προβλήµατος, όµως για τρίτο 
συνεχές έτος έχουµε ισχυρή ανάπτυξη - κι αυτό οδηγεί στη 
µείωση της ανεργίας σε αρκετές χώρες πολύ γρηγορότερα απ’ 
ό,τι στην Ελλάδα. Αν η Ελλάδα συνεχίσει τις διαρθρωτικές αλλα-
γές όµως, µπορεί να έχει και αυτή ανάπτυξη µεγαλύτερη από της 
Ευρωζώνης, καθώς η παραγωγικότητά της έχει χώρο για µεγάλη 
αύξηση. Αυτό όµως είναι δυνατό µόνο µε τις σωστές οικονοµικές 
πολιτικές.
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