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τερα και στη δηµοσιότητα. Πριν από τη δηµοσιοποίησή του, τα µέλη του Εκτελεστι-
κού Συµβουλίου θα κληθούν να κάνουν τις παρατηρήσεις τους επί του πορίσµατος.

Σύµφωνα µε πληροφορίες της Realnews, στην έκθεση για την Ελλάδα καταγράφονται 
µε λεπτοµέρεια όλα τα γεγονότα από το 2010. Το ΙΕΟ επικεντρώνεται στην καθυστέρη-
ση της αναδιάρθρωσης του τεράστιου φορτίου χρέους της Ελλάδας που έγινε καθαρά 
για πολιτικούς λόγους και τελικά έλαβε χώρα τον Μάιο του 2012, δύο χρόνια µετά την 
αρχική συµφωνία στήριξης της Ελλάδας. Η έκθεση αποφεύγει να κριτικάρει ευθέως τη 
«συνταγή» που χορηγήθηκε στην Ελλάδα και εστιάζει στο µείζον θέµα των προβλη-
µατικών σχέσεων µεταξύ των µελών της τρόικας και κυρίως µεταξύ ∆ΝΤ και Κοµισιόν, 
κατηγορώντας την τελευταία για έλλειψη εµπειρίας στη διαχείριση τέτοιων κρίσεων.

Οι εισηγήσεις που κάνει το ΙΕΟ προς τη γενική διευθύντρια του ∆ΝΤ και τα µέλη του 
Εκτελεστικού Συµβουλίου κινούνται προς την κατεύθυνση του τι θα µπορούσε να 

κάνει καλύτερα το Ταµείο. Το ΙΕΟ προτείνει, λοιπόν, να 
αποφεύγονται οι πολιτικές πιέσεις στις τεχνικές ανα-

λύσεις, να υπάρχει καλύτερη επόπτευση και δια-
φάνεια των προγραµµάτων, να βελτιωθεί το σύ-
στηµα παρακολούθησης των χωρών που βρί-
σκονται σε πρόγραµµα, να µη λαµβάνονται 
αποφάσεις υπό καθεστώς πίεσης και, τέλος, 
να αναπτύξει το ∆ΝΤ µια πολιτική για το πώς 
θα αντιµετωπίζονται οι οικονοµικές ενώσεις 
όπως η ευρωζώνη.

Η έκθεση του ΙΕΟ καθυστέρησε να φτάσει 
στα µέλη του Εκτελεστικού Συµβουλίου του 
Ταµείου και η δικαιολογία ήταν ότι η Ελλάδα 
µέχρι τις 25 Ιανουαρίου του 2016 ήταν τυπι-
κά σε πρόγραµµα µε το ∆ΝΤ, κάτι που όντως 
προβλέπεται από τους όρους δράσης του ΙΕΟ. 
Στην οµάδα που διενήργησε την έρευνα προ-
ϊστάµενος είναι ο Ιάπωνας οικονοµολόγος Σί-
ντζι Ταγκάκι. Ας σηµειωθεί ότι το ΙΕΟ διατηρεί 
απόλυτη ανεξαρτησία σε σχέση µε την υπό-
λοιπη δοµή του ∆ΝΤ. Ο Ταγκάκι αναφέρεται 
απευθείας στη Λαγκάρντ και αποστολή του εί-
ναι να διεξάγει αυστηρό έλεγχο των πεπραγ-
µένων των προγραµµάτων. Στο παρελθόν έχει 
ασκήσει αυστηρή κριτική για τις ευθύνες των τε-
χνοκρατών του ∆ΝΤ και τις παραλείψεις τους. Η 
ίδια η Κρ. Λαγκάρντ παραδέχθηκε προ ηµερών 
ότι η εσωτερική αξιολόγηση που διενεργεί το 
∆ΝΤ για τον ρόλο του στα προγράµµατα διά-
σωσης των κρατών της ευρωζώνης «θα εξετάσει 
το κατά πόσον οι απαιτήσεις του για την προ-
σαρµογή της ελληνικής οικονοµίας ήταν υπερ-
βολικές», αλλά αυτό, όπως είπε, «δεν πρόκει-
ται να αλλάξει ριζικά το έργο του Ταµείου, δη-
λαδή την παροχή βοήθειας σε κράτη που αντι-
µετωπίζουν οικονοµικά προβλήµατα, µε αντάλ-
λαγµα µεταρρυθµίσεις που αποσκοπούν στο 
να τα καταστήσουν ισχυρότερα στο µέλλον».

Η έκθεση του IEO είναι -µαζί µε τα συνοδευ-
τικά έγγραφα- 150 σελίδες. Βασίστηκε σε κατ’ 
ιδίαν συνεντεύξεις, αλλά και σε γραπτές ή προ-
φορικές αναφορές από όλους όσοι πρωταγω-
νίστησαν στον σχεδιασµό και στην εφαρµογή 
του ελληνικού προγράµµατος. Την άποψή τους 
για τα δύο ελληνικά προγράµµατα εξέφρασαν 
-προφορικώς ή µέσω κειµένων τους- ο πρώην 
πρωθυπουργός Λουκάς Παπαδήµος, η πρώην 
αντιπρόσωπος της Ελλάδας στο ∆ΝΤ την περίο-
δο 2004-2009, Μιράντα Ξαφά, η πρώην γενι-
κή γραµµατέας του υπουργείου Οικονοµικών 
Χριστίνα Παπακωνσταντίνου και ο καθηγητής 
Θεόδωρος Πελαγίδης.

Εκπληξη αποτελεί το γεγονός ότι στις συνε-
ντεύξεις δεν συµπεριελήφθη ο πρώην αντιπρό-
σωπος της Ελλάδας στο ∆ΝΤ την περίοδο 2010-
2012, Παναγιώτης Ρουµελιώτης. Ο λόγος; Τα 
υψηλά κλιµάκια του Ταµείου φέρονται ιδιαίτε-
ρα ενοχληµένα για τον τρόπο που λειτούργησε 
κατά τη διάρκεια της θητείας του, ενώ τον κατη-
γορούν για διαρροή εγγράφων σχετικά µε το 
περιεχόµενο των συνεδριάσεων του Εκτελεστι-
κού Συµβουλίου. Επίσης, σύµφωνα µε έγκυρες 
πηγές, κακή εντύπωση προκάλεσε στον Σ. Τα-
γκάκι η άρνηση του πρώην διοικητή της Τρα-
πέζης της Ελλάδoς, Γιώργου Προβόπουλου, 
να συµβάλει στην έρευνα του ΙΕΟ.

Σκληρή γραµµή
Στην έκθεσή του για την ευρωζώνη, που δη-
µοσιοποίησε την Παρασκευή, το ∆ΝΤ επιµέ-
νει στη σκληρή γραµµή για τα εργασιακά. Συ-
γκεκριµένα, ζητεί ευελιξία στην ελληνική αγο-
ρά εργασίας, µε διατήρηση σε χαµηλά επίπε-
δα του κατώτατου µισθού, απελευθέρωση των 
οµαδικών απολύσεων και παρεµβάσεις για το 
άνοιγµα επαγγελµάτων.

Το Ταµείο αναφέρει πως ο κατώτατος µι-
σθός βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα µετα-
ξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, µε δε-
δοµένο το κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Στην έκθεση γί-
νεται ειδική αναφορά στο νοµοθετικό πλαίσιο 
για τις οµαδικές απολύσεις και προτείνεται να 
γίνουν αλλαγές βάσει των βέλτιστων πρακτικών 
της Ε.Ε., σε ευθυγράµµιση µε τους υπόλοιπους 
θεσµούς. Συστήνεται, δε, το άνοιγµα κρίσιµων 
επαγγελµάτων, όπως των µηχανικών, των δικη-
γόρων και των φορτοεκφορτωτών.

Η προτροπή του Ανεξάρτητου Γραφείου Αξιολόγησης 
μπορεί να εκληφθεί ως μήνυμα προς το ∆ΝΤ να μην επι-
στρέψει στην Ελλάδα με νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα

Σύσταση-
προειδοποίηση

Σ
ύσταση προς την Κριστίν Λαγκάρντ να 
αποκρούσει στο µέλλον οποιεσδήποτε 
πολιτικές πιέσεις τής ασκηθούν προκει-

µένου το ∆ΝΤ να συµµετάσχει σε πρόγραµµα 
διάσωσης στην ευρωζώνη έκανε το Ανεξάρτη-
το Γραφείο Αξιολόγησης του Ταµείου. 

Η προτροπή αυτή µπορεί να εκληφθεί ως 
µήνυµα προς το ∆ΝΤ να µην επιστρέψει στην 
Ελλάδα µε νέο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα το 
φθινόπωρο, πόσο µάλλον αν δεν πληρούνται 
οι αυστηρές προϋποθέσεις που έχει θέσει η 
Λαγκάρντ ως προς την πραγµατική ελάφρυν-
ση του χρέους για να γίνει βιώσιµο αλλά και 
ως προς τα χαµηλότερα πλεονάσµατα για να 
βγαίνουν οι αριθµοί και το πρόγραµµα. Το εν 
λόγω γραφείο είχε αναλάβει να παρουσιάσει 
µια έκθεση για τα λάθη και τις παραλείψεις του 
∆ΝΤ σχετικά µε τα προγράµµατα διάσωσης της 
Ελλάδας, της Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας.

Η βασική σύσταση της απολογιστικής έρευ-
νας -η οποία, σηµειωτέον, αναµενόταν εδώ και 
µήνες- για την παρουσία του ∆ΝΤ στα προγράµ-
µατα διάσωσης χωρών-µελών της ευρωζώνης 
αποκτά ιδιαίτερη σηµασία τη δεδοµένη χρονι-
κή συγκυρία. Το ∆ΝΤ πιέζεται σε πολιτικό επί-
πεδο, κυρίως από Γερµανία και Ολλανδία, να 
συµµετάσχει στο τρίτο πρόγραµµα στήριξης 
της Ελλάδας, αλλά η Κρ. Λαγκάρντ έχει επανει-
ληµµένα διακηρύξει ότι αυτή τη φορά δεν θα 
υπάρξει εξαίρεση (exceptional access) και ότι 
θα πρέπει να τηρηθούν οι όροι του, που προ-
ϋποθέτουν βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους. 
«Το ∆ΝΤ είναι ο βολικός αποδιοποµπαίος τρά-
γος στην Ελλάδα», δήλωσε χαρακτηριστικά την 
περασµένη Πέµπτη η Κρ. Λαγκάρντ, στέλνο-
ντας το µήνυµα ότι «η µη συµµετοχή του Τα-
µείου δεν σηµαίνει και την αποτυχία του ελλη-
νικού προγράµµατος».

Ολα τα γεγονότα από το 2010
Η έρευνα έγινε από το Ανεξάρτητο Γραφείο 
Αξιολόγησης (Independent Evaluation Office 
- ΙΕΟ) του ∆ΝΤ και διήρκεσε σχεδόν δύο χρό-
νια. Πρόκειται για µια σηµαντική προσπάθεια 
να αξιολογηθεί η εµπλοκή του ∆ΝΤ στην κρί-
ση της ευρωζώνης. Το πόρισµα παραδόθη-
κε την περασµένη εβδοµάδα και αναµένεται 
να συζητηθεί παρουσία της Κρ. Λαγκάρντ στο 
Εκτελεστικό Συµβούλιο του Ταµείου -κατά συ-
γκλίνουσες πληροφορίες, πιθανότατα στις 19 
ή 20 Ιουλίου- ενώ αναµένεται να δοθεί αργό-

Ανταπόκριση, Ουάσιγκτον

Του ΘΑΝΑΣΗ Κ. ΤΣΙΤΣΑ

«Να φύγει 
το ∆ΝΤ από 
την Ελλάδα»

Με απόρρητη 
έκθεση 150 
σελίδων προς 
τη Λαγκάρντ, 
το Ανεξάρτητο 
Γραφείο 
Αξιολόγησης 
θέτει υπό 
αµφισβήτηση 
τον ρόλο του 
Ταµείου στην 
ευρωζώνη

Ο ΛΟΥΚΑΣ Παπαδή-
μος κατέθεσε την άπο-
ψή του για το ελληνικό 
πρόγραμμα, ο Γ. Προ-
βόπουλος αρνήθηκε, 
ενώ έκπληξη προκάλε-
σε η μη κλήση του Πα-
ναγιώτη Ρουμελιώτη


