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ΤΟ ΘΕΜΑ

Ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών είχε μια έντονη 
συζήτηση με τον Γιούνκερ, ο οποίος του ζήτησε επιτακτικά 
«να μην υπάρξει κλιμάκωση στο θέμα της Ελλάδας»

«Να μην υπάρξει 
κλιμάκωση»

 N
ein» («όχι») σε όλες τις συµβιβαστικές προτάσεις 
για λύση στο θέµα του χρέους, που έχουν κατα-
θέσει ο Γάλλος Πρόεδρος Εµανουέλ Μακρόν, ο 

πρόεδρος της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι, ο πρόεδρος της Κοµι-
σιόν Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ και η γενική διευθύντρια του ∆ΝΤ 
Κριστίν Λαγκάρντ, λέει ο Βόλφγκανγκ Σόιµπλε, που θεωρεί 
ότι αποφασίζει και διατάσσει για ό,τι θα γίνεται στην ευρω-
ζώνη και θέλει την Ελλάδα σε οµηρία έως το 2060.

Ενόψει των βουλευτικών εκλογών στη χώρα του τον Σε-
πτέµβριο, ο Γερµανός υπουργός Οικονοµικών έχει υιοθετή-
σει απολύτως σκληρή γραµµή και αρνείται κάθε υποχώρη-
ση που θα µπορούσε να δώσει µια διέξοδο στο θέµα του 
χρέους. Το γερµανικό υπουργείο Οικονοµικών έδειξε τη δι-
αφωνία του και µε την πρόταση του Εµ. Μακρόν, ο οποίος, 
σύµφωνα µε τη γερµανική εφηµερίδα «Handelsblatt», πρό-
τεινε οι ελαφρύνσεις του ελληνικού χρέους να συνδεθούν 
µε την ανάπτυξη της οικονοµίας. «Αν η Αθήνα τα πηγαίνει 
καλά οικονοµικά, το χρέος θα αποπληρώνεται κανονικά. Αν 
όχι, τότε θα επιµηκύνονται οι προθεσµίες αποπληρωµής. Η 
γερµανική κυβέρνηση, όµως, βλέπει µε σκεπτικισµό και αυ-
τή την πρόταση», αναφέρει η εφηµερίδα.

Σειρά παρεµβάσεων
Την Τετάρτη σε συνάντηση που έγινε στο Βερολίνο, ο Γερµα-
νός υπουργός Οικονοµικών είχε µια έντονη συζήτηση µε τον 
πρόεδρο της Κοµισιόν Ζ. Γιούνκερ, ο οποίος, σύµφωνα µε τη 
«Süddeutsche Zeitung», του ζήτησε επιτακτικά «να µην υπάρ-
ξει κλιµάκωση στο θέµα της Ελλάδας». Η Κοµισιόν έχει προ-
τείνει µια σειρά παρεµβάσεων για την Ελλάδα που θα βελτι-
ώσουν τις αναπτυξιακές προοπτικές και θα πείσουν το ∆ΝΤ 
για τις προοπτικές της οικονοµίας, όπως ταχύτερη και αποτε-
λεσµατικότερη εκµετάλλευση ευρωπαϊκών πόρων από την 
Αθήνα, καλύτερη πρόσβαση της Ελλάδας στα ευρωπαϊκά τα-
µεία και µεγαλύτερη δραστηριοποίηση επενδυτικών τραπε-

Το χτύπηµα που ο Σόιµπλε δεν περίµενε 
ήταν αυτό από την ΕΚΤ, που ζήτησε, µέσω 
του µέλους του Εκτελεστικού Συµβουλίου 
της Μπενουά Κερέ, σαφή προσδιορισµό 
των µεσοπρόθεσµων µέτρων στο Eurogroup 
της 15ης Ιουνίου. Ο Σόιµπλε πέρασε στην 
αντεπίθεση, ασκώντας σε οµιλία του κριτι-
κή στην ΕΚΤ για την ποσοτική χαλάρωση, 
ενώ πνέει µένεα και κατά του ∆ΝΤ, το οποίο 
ζητεί επιτακτικά την ελάφρυνση του ελληνι-
κού χρέους. 

Σφοδρή επίθεση
Ο Γερµανός υπουργός Οικονοµικών εξαπέ-
λυσε την περασµένη εβδοµάδα σφοδρή επί-
θεση στο ∆ΝΤ, κατηγορώντας το για τη σύ-
νταξη «µάταιων προγραµµάτων». «Αυτή τη 
στιγµή το Ταµείο δεν είναι πρόθυµο να δε-
χθεί ότι ο ρυθµός ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονοµίας µπορεί να ξεπεράσει το 1% για 
τα επόµενα 40 χρόνια», είπε, προσθέτοντας 
πως έτσι όλα τα προγράµµατα διάσωσης γί-
νονται µάταια και δείχνοντας την απόσταση 
που τον χωρίζει από το ∆ΝΤ και καθιστά εξαι-
ρετικά αµφίβολη µια συµφωνία στο επόµε-
νο Eurogroup.

Ο Σόιµπλε θα ήθελε να αποδεχθεί το Τα-
µείο υψηλότερες εκτιµήσεις για την ανάπτυ-
ξη, ώστε να µειωθεί η ανάγκη για ελάφρυν-

«ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ που επηρεάζουν την ευημερία εκα-
τομμυρίων Ευρωπαίων δεν γίνεται να λαμβάνονται 
πίσω από κλειστές πόρτες, αργά τη νύχτα, από μία 
ομάδα υπουργών Οικονομικών. Εκπροσωπώ την 
Κομισιόν στις διαπραγματεύσεις για το ελληνικό ζή-
τημα και έχω συμμετάσχει σε δεκάδες τέτοιες μυστι-
κές συναντήσεις». Αυτά τα λόγια είχε χρησιμοποιή-
σει ο επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων Πιερ Μο-
σκοβισί, σε ομιλία του στο ινστιτούτο Peterson στην 
Ουάσιγκτον τον Απρίλιο, επισημαίνοντας ότι συχνά 
οι αποφάσεις στην ευρωζώνη λαμβάνονται στο σκο-
τάδι, χωρίς να υπόκεινται σε δημοκρατική λογοδο-
σία. Στην εκδήλωση εκείνη, μάλιστα, είχε προαναγ-

γείλει ότι η Κομισιόν θα ανακοινώσει ολοκληρωμέ-
νη πρόταση για την περαιτέρω ενοποίηση και την 
καλύτερη λειτουργία της ευρωζώνης. Πράγματι, η 
πρόταση αυτή παρουσιάστηκε την περασμένη Τε-
τάρτη και οι δράσεις για την ενίσχυση της δημοκρα-
τικής λογοδοσίας αποτελούν βασικό άξονα αυτής. 
Μόνο που οι μεταρρυθμίσεις που προτείνει η Κομι-
σιόν εκτιμάται ότι θα εφαρμοστούν το 2025. Συνε-
πώς, στις 15 Ιουνίου πίσω από τις κλειστές πόρτες 
του Eurogroup, ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, για μία ακό-
μη φορά, θα έχει τη δυνατότητα να επιβάλει τις από-
ψεις του χωρίς να είναι υποχρεωμένος να... λογο-
δοτήσει. 
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ζών, ωστόσο το γερµανικό υπουργείο Οικο-
νοµικών δεν συµφωνεί ούτε µε αυτά. Ο κ. Γι-
ούνκερ, που εξοργίστηκε µε την άκαµπτη στά-
ση του Γερµανού ΥΠΟΙΚ, του έστειλε το µή-
νυµα µέσω του επιτρόπου Πιερ Μοσκοβισί, 
ο οποίος δήλωσε την Πέµπτη µε αποδέκτη το 
Βερολίνο πως «το να αποφασίζουµε πίσω από 
κλειστές πόρτες για τη µοίρα της Ελλάδας, χω-
ρίς καµία δηµοκρατική λογοδοσία, είναι κάτι 
το οποίο δεν µπορεί να συνεχιστεί για πάντα».
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