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Στη ΜΑΡΙΑ ΔΕΝΑΞΑ

M 
ήνυμα προς το Βερολίνο και το ΔΝΤ 
στέλνει ο Ευρωπαίος επίτροπος Οικο-
νομικών Υποθέσεων Πιερ Μοσκοβισί, 

δηλώνοντας σε αποκλειστική του συνέντευξη 
στη Realnews: «Είναι φυσιολογικό σήμερα να 
ζητάμε η Ελλάδα να τηρήσει όλες τις δεσμεύ-
σεις της, αλλά μόνο τις δεσμεύσεις της. Οχι δι-
αρκώς επιπλέον απαιτήσεις». Παράλληλα, ο Π. 
Μοσκοβισί δηλώνει ικανοποιημένος για την 
πρόοδο που έχει σημειώσει η χώρα μας στην 
εφαρμογή δύσκολων μεταρρυθμίσεων, τονί-
ζει την αντίθεσή του απέναντι σε όσους ζητούν 
την επιβολή περισσότερων μέτρων και υπο-
γραμμίζει πως ένα νέο ψυχόδραμα το 2017, 
με πρωταγωνίστρια την Ελλάδα, θα ήταν αντι-
παραγωγικό. «Γι’ αυτό και το 2017 θα συνεχί-
σω, στο όνομα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να 
έχω τον ρόλο του διαμεσολαβητή στο τραπέ-
ζι των διαπραγματεύσεων. Θα πρέπει να κλεί-
σουμε γρήγορα τη δεύτερη αξιολόγηση, μέσα 
στους επόμενους μήνες, και να εξετάσουμε τις 
προϋποθέσεις ελάφρυνσης του ελληνικού χρέ-
ους», σημειώνει, ενώ ερωτώμενος αν ανησυχεί 
για την πολιτική αστάθεια στην Ελλάδα, όπως 
ο Γερούν Ντάισελμπλουμ, απαντά: «Δεν θέλω 
να παρέμβω στην εσωτερική πολιτική της Ελ-
λάδας. Επιθυμία μας σίγουρα είναι η σταθερό-
τητα και ως προς αυτό δεν ανησυχώ καθόλου». 
Ο Π. Μοσκοβισί προβλέπει ανάπτυξη 2,7% έως 
3% για το 2017, δηλώνει πως το ΔΝΤ θα απο-
φασίσει το ίδιο τι θα πράξει και για τον χρόνο 
ολοκλήρωσης της διαπραγμάτευσης σημειώνει: 
«Εχουμε σημειώσει πρόοδο, αλλά πιστεύω ότι 
καμία ημερομηνία δεν μπορεί να προβλεφθεί 
ή να αποκλειστεί. Το μόνο που έχω να πω είναι: 
‘‘Πάμε όσο πιο γρήγορα γίνεται’’».

 Κύριε Μοσκοβισί, πώς προδιαγράφεται 
η νέα χρονιά για την Ελλάδα, με τις αλλαγές 
που αναμένεται να επιφέρουν στην Ευρώ-
πη οι πολιτικές εξελίξεις, εξαιτίας των εκλο-
γικών αναμετρήσεων σε χώρες όπως η Γαλ-
λία και η Γερμανία;

Η Ελλάδα είναι αλήθεια πως μας απασχολεί 
πολύ. Ακόμα και την προηγούμενη εβδομά-
δα. Ομως, θα πρέπει να σας πω πως από τό-
τε που ανέλαβα στο Eurogroup, πριν από πέ-
ντε χρόνια, έχω την πεποίθηση πως η Ελλά-
δα έχει περισσότερο από ποτέ θέση στους 
κόλπους της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Οι Ελλη-
νες, ο ελληνικός λαός, και δεν μιλάω μόνο για 
την ελληνική κυβέρνηση, έχουν συναινέσει 
σε δύσκολες αλλά απαραίτητες μεταρρυθμί-
σεις. Η χώρα ανακάμπτει αργά, αλλά πηγαί-
νει καλύτερα, επιτέλους. Θα πρέπει να ανα-
γνωριστούν οι προσπάθειές της και δεν πρέ-
πει να παραδοθούμε στην πρόκληση ορισμέ-
νων που ζητούν ολοένα και περισσότερα μέ-
τρα ή επιπλέον σφίξιμο του ζωναριού. Μια 
αναγνώριση δεν σημαίνει ότι θα χαλαρώ-
σουν οι μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα, αλ-
λά ότι θα πρέπει να ανταμειφθεί η προσπά-
θεια. Θα πρέπει, επίσης, να γίνουν σεβαστές 
οι δεσμεύσεις που δόθηκαν σε αντάλλαγ-
μα των προσπαθειών αυτών. Εάν οι ελληνι-
κές Αρχές αναλάβουν τις ευθύνες τους κι όχι 
σποραδικά, θα πρέπει και οι εταίροι της Ελ-
λάδας να αναλάβουν τις δικές τους. Οποιο-
δήποτε νέο ψυχόδραμα θα είναι αντιπαρα-
γωγικό. Γι’ αυτό και το 2017 θα συνεχίσω, 
στο όνομα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να 
έχω τον ρόλο του διαμεσολαβητή στο τρα-
πέζι των διαπραγματεύσεων. Θα πρέπει να 

«Να κλείσουμε γρήγορα
τη δεύτερη αξιολόγηση
και να εξετάσουμε την
ελάφρυνση του χρέους»
«Είναι φυσιολογικό 
σήμερα να ζητάμε η 
Ελλάδα να τηρήσει 
όλες τις δεσμεύσεις 
της, αλλά μόνο τις 
δεσμεύσεις της. Οχι 
διαρκώς επιπλέον 
απαιτήσεις»

Πιερ Μοσκοβισί Ευρωπαίος επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων

κλείσουμε γρήγορα τη δεύτερη αξιολόγηση, μέσα 
στους επόμενους μήνες, και να εξετάσουμε τις προ-
ϋποθέσεις ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους. Η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα εγκαταλείψει τις δεσμεύ-
σεις της. Θα συνεχίσουμε να είμαστε όχι δίπλα στην 
τάδε ή τη δείνα κυβέρνηση, αλλά δίπλα στην Ελλά-
δα μέσα στην ευρωζώνη.
 Το απώτατο όριο της διαπραγμάτευσης είναι το 

Eurogroup της 20ής Φεβρουαρίου, καθώς μετά ξε-
κινά ο εκλογικός κύκλος στην Ευρώπη, ή θα μπο-
ρούσε η δεύτερη αξιολόγηση να κλείσει τον Μάιο;

Πιστεύω -συνάντησα και τον κ. Τσακαλώτο την προ-
ηγούμενη εβδομάδα- ότι έχουμε ακόμη ανοιχτό ένα 
παράθυρο ευκαιρίας για την εξεύρεση συνολικής λύ-
σης, η οποία θα μας επιτρέψει να προοδεύσουμε απο-
φασιστικά για την επίλυση της ελληνικής κρίσης. Αυ-
τό περιλαμβάνει τη γρήγορη ολοκλήρωση της δεύτε-
ρης αξιολόγησης. Εχουμε σημειώσει πρόοδο, αλλά 
πιστεύω ότι καμία ημερομηνία δεν μπορεί να προ-
βλεφθεί ή να αποκλειστεί. Το μόνο που έχω να πω 
είναι: «Πάμε όσο πιο γρήγορα γίνεται». Θεωρώ ότι 
έχουμε τα «μέσα» για το γρήγορο κλείσιμο της αξι-
ολόγησης. Ξεκινήσαμε να μιλάμε από τον Ιανουάριο 
και θα προσπαθήσουμε να επιτύχουμε όσο μεγαλύ-
τερη πρόοδο γίνεται τον Φεβρουάριο.
 Πού βρίσκεται σήμερα το ζήτημα της ελάφρυν-

σης του ελληνικού χρέους;

Ας ξεκινήσουμε πρώτα από την ολοκλήρωση 
της δεύτερης αξιολόγησης και πιστεύω πως 
βήμα-βήμα θα επιτύχουμε τη συμφωνία για 
την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους που 
επιθυμεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
 Υπάρχει ενδεχόμενο το ΔΝΤ να μείνει εκτός 

ελληνικού προγράμματος; Kι αν ναι, τότε η 
Ελλάδα θα χρειαστεί ένα νέο μνημόνιο, όπως 
δηλώνει ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών 
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε;

Δεν θέλω να συμβάλω στη σπέκουλα. Ωστό-
σο, θα πρέπει να πω πως η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή στο σύνολό της εργάζεται για τη συ-
νοχή με μια συγκεκριμένη ομάδα. Το ΔΝΤ 
ήταν ένας έγκυρος και χρήσιμος εταίρος για 
την Ελλάδα, αλλά δεν θα πούμε εμείς πώς 
θα πρέπει να πράξει το Ταμείο. Μόνο εκείνο.
 Ανησυχείτε, όπως ο κ. Ντάισελμπουμ, 

για την πολιτική σταθερότητα στην Ελλάδα; 
Ποιες θα ήταν οι επιπτώσεις από τυχόν πολι-
τική αστάθεια;

Δεν θέλω να παρέμβω στην εσωτερική πολι-
τική της Ελλάδας. Επιθυμία μας σίγουρα είναι 
η σταθερότητα και ως προς αυτό δεν ανη-
συχώ καθόλου!
 Η «Λευκή Βίβλος» της Ευρωπαϊκής Επιτρο-

πής για το μέλλον της Ευρώπης, που θα πα-
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  Υπάρχουν ακόµα πολλές εκκρεµότητες για να κλείσει η αξιολόγηση;
  Από τις ογδόντα προτεραιότητες και ζητήµατα, παραµένουν πολύ 
λίγα που δεν έχουν κλείσει και βρίσκονται στο τραπέζι των δια-
πραγµατεύσεων. Συγκεκριµένα δύο µε τρία, πάνω στα οποία 
υπάρχει διαφωνία, αλλά είναι µικρά ζητήµατα και είµαι σίγου-
ρος ότι θα τα καταφέρουµε. Και µπορούµε να τα καταφέρου-
µε, όσο γίνεται το συντοµότερο. Αυτός είναι ο λόγος για τον 
οποίο συναντήθηκα µε τον Ευκλείδη Τσακαλώτο στις Βρυξέλλες.

  Ποια είναι αυτά τα σηµεία στα οποία υπάρχει διάσταση από-
ψεων;

  Τα σηµεία διαφωνίας αφορούν την ενεργειακή µεταρρύθµιση 
και τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις. Υπάρχουν επίσης 
δηµοσιονοµικές αποκλίσεις που θα πρέπει να 
µειωθούν. Οι αποκλίσεις αυτές θα πρέπει να 
διευκρινιστούν, όπως και τα µέτρα που θα 
πρέπει να ληφθούν για να αντιµετωπιστούν. 
Είναι τρία ζητήµατα από τα ογδόντα. Στα 
υπόλοιπα εβδοµήντα επτά έχει σηµειω-
θεί πρόοδος. Γι’ αυτά υπάρχει ακόµα η 
ικανότητα ή η πιθανότητα για µια συµ-
φωνία και θα πρέπει να εξακολουθή-
σουµε να εργαζόµαστε προς αυτή την 
κατεύθυνση.

  Τι θα γίνει µε τα πλεονάσµατα από 
το 2018;

     Αυτό είναι µέρος των µελλοντικών 
συζητήσεων για την επίτευξη µε-
σοπρόθεσµα -όπως επιθυµώ- µιας 
συµφωνίας για την ελάφρυν-
ση του ελληνικού χρέους. Μέ-
χρι τότε, εκείνο που ελπίζω και 
περιµένω είναι να µπορέσου-
µε να θέσουµε σε εφαρµογή 
τους µηχανισµούς για αυτή 
τη διαδικασία κι αυτό να γί-
νει βραχυπρόθεσµα. Οι συ-
ζητήσεις είχαν µπλοκαρι-
στεί από ορισµένα µέλη του 
Εurogroup στο τέλος του 
2016, επειδή ορισµένες πα-
ροχές της ελληνικής κυβέρ-
νησης αποτέλεσαν αντικεί-
µενο κριτικής, ενώ αποδεί-
χθηκε ότι αυτές οι παροχές 
δεν βάρυναν τον δηµοσιο-
νοµικό προγραµµατισµό του 
2017 ή του 2018, αλλά προέρχο-
νταν από το πλεόνασµα του 2016. 
Από την άλλη, η ελληνική κυβέρνηση δεσµεύτη-
κε ότι δεν θα ξαναπάρει µονοµερείς αποφάσεις. 
Ελπίζω -και θα είναι ένα καλό νέο για να ξεκινή-
σει η χρονιά- να µπορέσουµε τις προσεχείς ηµέ-
ρες να ξεµπλοκάρουµε τη διαδικασία προς όφε-
λος της Ελλάδας.

ΜΟΝΟ ΤΟ ∆ΝΤ
Το ∆ΝΤ ήταν ένας έγκυρος 

και χρήσιμος εταίρος για την 
Ελλάδα, αλλά δεν θα πούμε 
εμείς πώς θα πρέπει να 
πράξει το Ταμείο»

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Εχουμε σημειώσει πρόοδο, αλλά 

πιστεύω ότι καμία ημερομηνία δεν 
μπορεί να προβλεφθεί ή να αποκλειστεί. 
Το μόνο που έχω να πω είναι: “Πάμε 
όσο πιο γρήγορα γίνεται”».

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ
∆εν θέλω να παρέμβω στην 

εσωτερική πολιτική της Ελλάδας. 
Επιθυμία μας σίγουρα είναι η 
σταθερότητα και ως προς αυτό 
δεν ανησυχώ καθόλου!»

 

ρουσιαστεί τον Μάρτιο, περιέχει προτάσεις 
για περισσότερη αλληλεγγύη µεταξύ των κρα-
τών-µελών. Για την Ελλάδα, που δοκιµάζεται 
τα τελευταία εννιά χρόνια από την κρίση, τι 
προβλέπεται;

    Το πρώτο πράγµα που έχει ανάγκη η Ελλάδα 
είναι η ανάπτυξη. Και χαίροµαι που το 2016 
καταγράφηκαν τρεις µήνες ανάπτυξης. Εκτι-
µάµε ότι η Ελλάδα µπορεί να έχει 2,7%-3% 
ανάπτυξη για το 2017. Γι’ αυτό θα πρέπει να 
µπούµε σε µια κυκλική διαδικασία που οι µε-
ταρρυθµίσεις θα επαναφέρουν την εµπιστο-
σύνη, θα προσελκύσουν τις επενδύσεις και 
θα επανεκκινήσουν την ανάπτυξη. Το πρώ-
το κοινωνικό µέτρο που θα µπορούσαµε να 
περιµένουµε στην Ελλάδα είναι η επανεκκί-
νηση της οικονοµίας, γιατί έτσι δηµιουργού-
νται θέσεις εργασίας, για όλους τους Ελληνες, 
αλλά πάνω απ’ όλα για τους νέους της χώ-
ρας. Γνωρίζω πολύ καλά το µεγάλο ποσοστό 

ανεργίας. Από την άλλη, η Ελλάδα είναι µια 
χώρα της Ευρωπαϊκής Ενωσης και θα πρέπει 
να επωφεληθεί από όλα τα µέτρα που έχουµε 
θέσει σε εφαρµογή, όπως είναι, π.χ., το σχέ-
διο Γιούνκερ. ∆εν ξεχνώ, επίσης, ότι η Ελλά-
δα είναι µια χώρα που βρίσκεται αντιµέτω-
πη µε τις προσφυγικές ροές και χρειάζεται, 
από τη µια, να κάνει εσωτερικές προσπάθει-
ες για τη διοικητική διοργάνωση και, από την 
άλλη, έχει ανάγκη από περισσότερη αλλη-
λεγγύη από τους Ευρωπαίους εταίρους της.

  Μιλήσατε για αλληλεγγύη µετά τις τόσες 
προσπάθειες που έχει κάνει η Ελλάδα προς 
την καλή κατεύθυνση, όπως είπατε. Οι εταί-
ροι της πώς τη βλέπουν, πώς την αντιµετωπί-
ζουν; Η Γερµανία είναι λιγότερο επιφυλακτική;

   Θεωρώ ότι πρέπει να αναγνωρίσουµε πως 
έπειτα από τόσα χρόνια που αναµέναµε 
τις µεταρρυθµίσεις και µετά από τόσες συ-
γκρούσεις, από τον Ιούλιο του 2015 έχουµε 
το τρίτο πρόγραµµα που λειτουργεί και µε 
µεταρρυθµίσεις που αδιαµφισβήτητα έγιναν 
και βλέπουµε ότι αποδίδουν καρπούς για να 
κάνουν την οικονοµία πιο αποτελεσµατική. 
Αυτό πρέπει οι Ευρωπαίοι εταίροι να το ανα-
γνωρίσουν. ∆εν καταλαβαίνω σήµερα πώς 
είναι δυνατόν να έχουµε µια επιφυλακτική 
στάση. Είναι φυσιολογικό να ζητάµε η Ελλά-
δα να τηρήσει όλες τις δεσµεύσεις της, αλλά 
µόνο τις δεσµεύσεις της. Οχι διαρκώς επιπλέ-
ον απαιτήσεις. Γι’ αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή είναι εδώ και στηρίζει την Ελλάδα. Είναι 
ένας εταίρος εµπιστοσύνης ώστε να υπενθυ-
µίζει τους κανόνες, τις δεσµεύσεις, αλλά επί-
σης και για να αποφεύγονται οι ανταγωνιστι-
κές συµπεριφορές, που δεν έχουν καµία θέ-
ση στις συζητήσεις.

«Χαίροµαι που το 2016 
καταγράφηκαν τρεις µήνες 
ανάπτυξης. Εκτιµάµε ότι η 
Ελλάδα µπορεί να έχει 2,7%-
3% ανάπτυξη για το 2017»

«  Τα σημεία διαφωνίας αφορούν την ενεργειακή 
μεταρρύθμιση και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις»

«Υπάρχουν δηµοσιονοµικές 
αποκλίσεις και πρέπει να 
αντιµετωπιστούν µε µέτρα»ΨΥΧΟ∆ΡΑΜΑ

«Εάν οι ελληνικές 
Αρχές αναλάβουν 
τις ευθύνες τους 
κι όχι σποραδικά, 
θα πρέπει και οι 
εταίροι της Ελλά-
δας να αναλάβουν 
τις δικές τους. 
Οποιοδήποτε νέο 
ψυχόδραµα θα 
είναι αντιπαραγω-
γικό. Γι’ αυτό και 
το 2017 θα συνε-
χίσω, στο όνοµα 
της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, να 
έχω τον ρόλο του 
διαµεσολαβητή 
στο τραπέζι των 
διαπραγµατεύ-
σεων»

ΑΝΕΡΓΙΑ
«Το πρώτο κοινω-
νικό µέτρο που 
θα µπορούσαµε 
να περιµένουµε 
στην Ελλάδα είναι 
η επανεκκίνηση 
της οικονοµί-
ας, γιατί έτσι 
δηµιουργούνται 
θέσεις εργασίας, 
για όλους τους 
Ελληνες, αλλά 
πάνω απ’ όλα για 
τους νέους της 
χώρας. Γνωρίζω 
πολύ καλά το 
µεγάλο ποσοστό 
ανεργίας»


