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ΗΕυρώπη θέλει να είναι από τα "σπλάχνα" της ο επόμενος επικεφαλής του ΔΝΤ, αναφέρει σε
δημοσίευμά του το CNBC, το οποίο παραθέτει μεταξύ άλλων ονομάτων που θεωρούνται ως
πιθανοί διάδοχοι, και αυτό του πρώην υπουργού Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτου.
ΤοΔΝΤ θα ανακοινώσει σύντομα τη διαδικασία επιλογής του νέου διευθυντή του, καθώς η
Christine Lagarde αναμένεται να αποχωρήσει από το Ταμείο σε λίγους μήνες.
Οιυπουργοί της ΕΕ έχουν καταστήσει σαφές ότι θέλουν κάποιον από την ήπειρό να αναλάβει τη
θέση –η οποία είναι πενταετούς θητείας- και να συνεχιστεί η παράδοση του να αναλαμβάνει ένας
Ευρωπαίος τα ηνία του ΔΝΤ. Μάλιστα από το 1945 που ιδρύθηκε το ΔΝΤ, επικεφαλής είναι πάντα
Ευρωπαίος.
"Αυτόπου θέλουμε στη Γαλλία είναι πρώτο να έχουμε έναν υποψήφιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση
που να μπορεί να διαδεχθεί την Lagarde ως επικεφαλής του ΔΝΤ, δεύτερο θέλουμε να
μπορέσουμε να λάβουμε άμεσα την απόφαση, τρίτον θέλουμε να είναι μοναδικός υποψήφιος, που
θα παρουσιαστεί από την ΕΕ, χωρίς άσκοπες αντιπαλότητες", δήλωσε ο Bruno Le Maire, ο Γάλλος
υπουργός Οικονομικών.
ΗLagarde αποφάσισε να αναστείλει τον ρόλο της ως επικεφαλής, αμέσως μόλις οι επικεφαλής των
28 της ΕΕ ότι θα πρέπει να αντικαταστήσει τον Mario Draghi ως επικεφαλής της ΕΚΤ.
Προτούαναλάβει τη νέα της θέση, η Lagarde πρέπει να απαντήσει σε ερωτήσεις των
Ευρωβουλευτών στους επόμενους μήνες.
Κάποιααπό τα ονόματα που ακούγονται για τη θέση του επικεφαλής του ΔΝΤ, σύμφωνα με το
CNBC, είναι:
ΟMark Carney, ο διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας –Καναδός πολίτης με ιρλανδικό και αγγλικό
διαβατήριο.
ΗKristalina Georgieva από τη Βουλγαρία, η οποία είναι διευθύνουσα σύμβουλος στην Παγκόσμια
Τράπεζα.

ΟJeroen Dijsselbloem, πρώην υπουργός Οικονομικών της Ολλανδίας και πρόεδρος του
Eurogroup.
ΟMario Draghi, ο απερχόμενος πρόεδρος της ΕΚΤ και Ιταλός.
ΟBenoit Coeure, μέλος στο εκτελεστικό συμβούλιο της ΕΚΤ του οποίου η θητεία λήγει τον
Δεκέμβριο.
ΟWolfgang Schaeuble, πρώην υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας και τωρινός πρόεδρος του
γερμανικού κοινοβουλίου.
ΟΕυκλείδης Τσακαλώτος, πρώην υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας ο οποίος εφάρμοσε το γ΄
πρόγραμμα διάσωσης.
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