
Το πλήπερ κείμενο ηηρ ζςνένηεςξηρ ηος επικεθαλήρ ηος Euroworking Group, 

Τόμαρ Βίζεπ, ζηην Μαπία Απώνη και ηην Χπιζηίνα Βαζιλάκη, για ηο 

Αθηναϊκό/Μακεδονικό Ππακηοπείο Ειδήζεων: 

Δξ.: Αο μεθηλήζνπκε κε κηα γεληθή εξψηεζε. Θεσξείηε φηη θάπνηα πξάγκαηα ζα 

κπνξνχζαλ λα είραλ γίλεη δηαθνξεηηθά; 

Απ.: Eθ ησλ πζηέξσλ, φινη είλαη πην έμππλνη απφ φ,ηη ζηελ αξρή. Δίλαη σζηφζν 

γεγνλφο φηη ε δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Διιάδαο φηαλ κπήθε ζην επξψ θαη πην 

πξηλ αθφκε, δελ ήηαλ απηή πνπ έπξεπε. Σα πξάγκαηα ινηπφλ ζα είραλ απνδεηρζεί 

άζρεκα θαη ρσξίο ηελ θξίζε ηνπ 2008, αιιά δελ ζα είραλ θαηαιήμεη ηφζν 

θαηαζηξνθηθά. Ζ θνξνδηαθπγή θαη ε αχμεζε ησλ θξαηηθψλ εμφδσλ πνπ νδήγεζαλ 

ηφηε ζην έιιεηκκα ηνπ 15,6% ηνπ ΑΔΠ ήηαλ αλακθηζβήηεηα ε απφιπηε ζξπαιιίδα. 

Γηαηί ζπλέβε; Κάπνηνο πξέπεη λα ξσηήζεη ηνπο πνιηηηθνχο εθείλεο ηεο επνρήο γηαηί 

ζπλέβε. Καη ην εθπιεθηηθφ γηα κέλα είλαη φηη απηή είλαη κηα ζπδήηεζε ε νπνία, εμ' 

φζσλ ηνπιάρηζηνλ γλσξίδσ, δελ έρεη γίλεη αθφκα ζηελ Διιάδα. Έρεη γίλεη ζε 

νξηζκέλεο άιιεο ρψξεο, αιιά φρη ζηελ Διιάδα. 

Δξ.: Ωζηφζν ε θξίζε δελ ήηαλ ακηγψο ειιεληθή... 

Απ.: Φπζηθά ε θξίζε ήξζε ζε κηα ζπγθπξία παγθφζκησλ νηθνλνκηθψλ εμειίμεσλ. Θα 

έιεγα πσο ηε ιάζνο ζηηγκή ππήξμαλ ιάζνο εμειίμεηο ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία. 

Ήηαλ ε επνρή κηαο νηθνλνκηθήο απνξξχζκηζεο, κηαο πνιχ θαθήο επνπηείαο ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηνκέσλ θαη κηαο ππεξβνιηθά ραιαξήο θαη επεθηαηηθήο 

λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ησλ ΖΠΑ πνπ νδήγεζαλ ζηελ ηεξάζηηα αχμεζε ηεο 

παγθφζκηαο κφριεπζεο, ηνπ παγθφζκηνπ ρξένπο θαη ησλ θεξδνζθνπηθψλ ξνψλ 

θεθαιαίσλ. Καη ηφηε έγηλε ε πηψζε ηεο Lehman Βrothers. Απηφ έζεζε ζε 

ακθηζβήηεζε ηε ζηαζεξφηεηα, ηε ξεπζηφηεηα θαη ηελ θεξεγγπφηεηα κεγάινπ κέξνπο 

ηνπ παγθφζκηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. Οη επελδπηέο άξρηζαλ λα 

αλαξσηηνχληαη εάλ ζα πξέπεη λα ζπλερίζνπλ λα ρξεκαηνδνηνχλ ηα νκφινγα, λα 

θνβνχληαη φηη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ίζσο θάηη θαθφ λα ζπκβεί ζηηο ηξάπεδεο θαη 

λα ζθέπηνληαη πσο, αλ απηφ ζπκβεί, ίζσο πξέπεη λα κεζνιαβήζεη ην θξάηνο. Καη αλ 

κεζνιαβήζεη ην θξάηνο ζα έπξεπε λα γίλεη κε πνιχ κεγάια πνζά. Απηφο ν 

δηαβιεπφκελνο θίλδπλνο ηνπο νδήγεζε ζηελ απφθαζε λα ζηακαηήζνπλ λα αγνξάδνπλ 

θξαηηθά νκφινγα. 

Δξ.: Γηαηί φκσο θπξίσο ηα ειιεληθά; 

Απ.: Ήκαζηαλ αληηκέησπνη κε κηα θαηάζηαζε αλαζηξνθήο ησλ ξνψλ θεθαιαίσλ πνπ 

έπιεμε κεξηθέο ρψξεο πνιχ ρεηξφηεξα απ' φηη θάπνηεο άιιεο. Οη παγθφζκηνη επελδπηέο 

είραλ κεγαιχηεξε εκπηζηνζχλε ζηελ αγνξά γεξκαληθψλ ή γαιιηθψλ νκνιφγσλ ή 

άιισλ, παξά ζηα ειιεληθά. Με δεδνκέλε ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή ζηελ Διιάδα θαη 

δεδνκέλεο ηεο δεκνζηνλνκηθήο θαη ρξεσζηηθήο θαηάζηαζεο, δελ ππήξρε εκπηζηνζχλε 

φηη ε ρψξα ζα κπνξέζεη λα απνπιεξψζεη ην ρξένο ηεο. Κφπεθαλ ινηπφλ νη ξνέο 

θεθαιαίσλ πξνο ηελ Διιάδα. 

Σφηε άξρηζαλ ζηηο Βξπμέιιεο λα αλαξσηηνχληαη ηη λα θάλνπλ. Κάπνηνο άλνημε ηε 

πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη θαη επηζήκαλε φηη εθεί ππάξρεη ε «ξήηξα κε δηάζσζεο» 

(bail-out clause) ηνπ ιεγφκελνπ 'Αξζξνπ 125 πνπ πξνβιέπεη ζαθψο φηη «ηα θξάηε 

κέιε δελ πξέπεη λα δηαζψδνληαη». Με άιια ιφγηα ε δψλε ηνπ επξψ δελ δηέζεηε 



θαλέλα νηθνλνκηθφ κέζν γηα ηέηνηεο ζηηγκέο πίεζεο. Δπξεπε ινηπφλ λα εθεχξνπκε 

θάηη εληειψο θαηλνχξην. Γελ ήηαλ εχθνιν. Οη νηθνλνκνιφγνη πξνηείλακε δηάθνξεο 

ιχζεηο, αιιά ζηε ζπλέρεηα έξρνληαλ θάπνηνη δηθεγφξνη θαη έιεγαλ, «κα, απηφ δελ ην 

επηηξέπεη ε πλζήθε, δελ κπνξείηε λα ην θάλεηε, είλαη παξάλνκν θιπ». Έπξεπε 

ινηπφλ λα μεπεξαζηνχλ φια απηά ηα πνιχ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα εξκελείαο ηεο 

πλζήθεο θαη ησλ εζληθψλ πληαγκάησλ γηα λα κπνξέζεη πξαγκαηηθά λα μεθηλήζεη ε 

δεκηνπξγία ελφο κεραληζκνχ ζηήξημεο. ηελ αξρή θάπνηνη ήηαλ ηφζν απφιπηνη φηη 

θάηη ηέηνην δελ ήηαλ δπλαηφ βάζεη ηεο πλζήθεο, ψζηε έπξεπε εκείο νη 

νηθνλνκνιφγνη λα νξγαλψζνπκε θάπνηα θξάηε-κέιε λα δψζνπλ δηκεξή δάλεηα ζηελ 

Διιάδα, ην ιεγφκελν Μεραληζκφ Υξεκαηνδνηηθήο Γηεπθφιπλζεο γηα ηελ Διιάδα. 

Καη έηζη θαηά θάπνηνλ ηξφπν θαηαθέξακε λα αληηκεησπίζνπκε ην πξφβιεκα.  

Δξ.: ηε ζπλέρεηα ηη έγηλε; 

Απ.: Μεηά ηέζεθε ην πξφβιεκα ζε ηί είδνπο πξφγξακκα ζα έκπαηλε ε Διιάδα; Οη 

ζπλάδειθνη ζηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο ΔΔ είραλ κεγάιε εκπεηξία φζνλ αθνξά ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ αληζνξξνπηψλ θαη δεηεκάησλ ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα, αιιά θαλείο δελ είρε «ηξέμεη» πξαγκαηηθά έλα πξφγξακκα 

πνιιψλ δηζεθαηνκκπξίσλ γηα καθξννηθνλνκηθή πξνζαξκνγή. ηε ζπλέρεηα, ε 

ζπδήηεζε ήηαλ αλ ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν ζα είλαη κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ή φρη. Κάπνηνη φπσο ν Πξφεδξνο ηεο ΔΚΣ, Εαλ Κινλη Σξηζέ, δήισζαλ: «ε θακία 

πεξίπησζε δελ πξέπεη λα έξζεη ην ΓΝΣ ζηελ Δπξψπε. Ζ επξσδψλε είλαη ηθαλή λα 

αληηκεησπίζεη κφλε ηεο ηα πξνβιήκαηά ηεο». 

Δξ.: Καη γηαηί δελ εηζαθνχζηεθε; 

Απ.: Γηφηη θάπνηνη άιινη είπαλ: «Υξεηαδφκαζηε ηελ ηερλνγλσζία θαη ρξεηαδφκαζηε 

ηελ πνιηηηθή αλεμαξηεζία ελφο ζεζκηθνχ νξγαληζκνχ φπσο ην ΓΝΣ, γηα λα έρνπκε 

έλαλ αληηθεηκεληθφ ζρεδηαζκφ θαη επίβιεςε ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαζψο δελ κπνξνχκε 

λα αζθήζνπκε πνιηηηθή πίεζε ζηελ Διιάδα θαη λα πνχκε, «εάλ δελ ην θάλεηε απηφ 

ηφηε... θφβνληαη ηα θνλδχιηα ή θάηη παξφκνην». Βάιακε ινηπφλ κέζα ην ΓΝΣ. Μέζα 

ζε απηφ ην θιίκα θηηάρηεθε ην πξψην Μλεκφλην γηα ηελ Διιάδα. Έλαο απφ ηνπο 

πεξηνξηζκνχο ήηαλ επίζεο φηη πξαγκαηηθά δελ γλσξίδακε ηί είδνπο πξνζαξκνγή 

κπνξεί λα γίλεη κέζα ζε κηα λνκηζκαηηθή έλσζε. Γηα απηφ ζθέθηεθαλ λα θηηαρηεί έλα 

πξφγξακκα ην νπνίν ζα ήηαλ ιίγν πνιχ παξφκνην κε ηα πξνγξάκκαηα πξνζαξκνγήο 

πνπ είρακε γηα ηε Λεηνλία, ηε Ρνπκαλία θιπ. 

Δξ.: Ωζηφζν ηα πξάγκαηα κε ηελ Διιάδα ήηαλ δηαθνξεηηθά... 

Απ.: Απηφ πνπ θπξίσο δηέθεξε ήηαλ πσο δελ κπνξνχζακε λα αθήζνπκε ηελ Διιάδα 

λα θνπξέςεη ην ρξένο ηεο, εηδηθά ηε ζηηγκή ηεο παγθφζκηα θξίζεο ρξένπο. Απηφ ζα 

κπνξνχζε λα θαηαζηξέςεη εληειψο ην παγθφζκην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα. Έηζη 

πνιινί εκπιεθφκελνη ζπλαίλεζαλ ζην φηη «ε Διιάδα δελ κπνξεί λα ρξενθνπήζεη». 

Καλείο ινηπφλ δελ ήζειε ηφηε λα αθήζεη ηελ Διιάδα λα βγεη απφ ηελ επξσδψλε θαη 

έηζη θηηάμακε ην Μεραληζκφ Υξεκαηνδνηηθήο Γηεπθφιπλζεο καδί κε ην ειιεληθφ 

πξφγξακκα. Όκσο αθνχ ε Διιάδα δελ ρξενθφπεζε, δειαδή δελ έγηλε αλαδηάξζξσζε 

ρξένπο, νη δεκνζηνλνκηθέο αλάγθεο ηεο ήηαλ κεγαιχηεξεο. Έπξεπε λα δνχκε ηί κπνξεί 

λα γίλεη θαη πψο λα θαιπθζεί απηφ ην ρξεκαηνδνηηθφ θελφ. Δπεηδή ην ρξένο ηεο 

Διιάδαο νθεηιφηαλ ζε αλεχζπλεο δεκνζηνλνκηθέο πνιηηηθέο θαη νη δεκνζηνλνκηθέο 



απαηηήζεηο ηεο ρψξαο ήηαλ ηεξάζηηεο, ππήξμαλ θάπνηεο ππνζέζεηο ζην ρξεκαηνδνηηθφ 

ηκήκα ηνπ πξψηνπ πξνγξάκκαηνο. Πνιιέο απφ απηέο εθ ησλ πζηέξσλ απνδείρζεθε 

φηη ήηαλ εμαηξεηηθά αθειείο. Όπσο π.ρ. φηη ηα έζνδα απφ ηηο ηδησηηθνπνηήζεηο ζα 

έθηαλαλ ηα 50 δηζ. επξψ. Ωζηφζν, ε εμέιημε ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ θνλδπιίνπ απφ ηα 

έζνδα ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ ζπλερίδεη λα απνηειεί αληηθείκελν εληαηηθψλ 

ζπδεηήζεσλ. 

Δξ.:ε κηα πξφζθαηε έθζεζή ηνπ ην Δπξσπατθφ Διεγθηηθφ πλέδξην ηνλίδεη φηη 

έγηλαλ ιάζε ζην ζρεδηαζκφ ηνπ πξψηνπ ειιεληθνχ πξνγξάκκαηνο, ελψ θάπνηνη 

επηθξίλνπλ ην φηη δφζεθε ππεξβνιηθά κεγάιν βάξνο ζηε δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή 

θαη ιηγφηεξν ζηηο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο. Δζείο ηί πηζηεχεηε επ' απηνχ; 

Απ.: Δίλαη πνιχ ιίγεο νη πεξηπηψζεηο ζηελ ηζηνξία πνπ κηα ρψξα έπξεπε λα βγεη απφ 

κηα ηέηνηα θαηαζηξνθηθή θαηάζηαζε. Δίλαη αλνεζία λα πηζηεχεη θάπνηνο φηη κε 

δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα θνληά ζην 16% ηνπ ΑΔΠ δελ έπξεπε λα γίλεη ηαρεία 

δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή. Δάλ επηβξαδχλεηο ηε δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή θαηά 

κία πνζνζηηαία κνλάδα εηεζίσο, ηφηε ζε 4 ρξφληα έρεηο δηπιαζηάζεη μαλά ην ρξένο, ζε 

άιια 4 ρξφληα ην έρεηο μαλαδηπιαζηάζεη θαη πνιχ ζχληνκα βξίζθεζαη κε ρξένο ζην 

400% ηνπ ΑΔΠ. Δπνκέλσο, απηφ είλαη έλα επηρείξεκα πνπ πξνέβαιαλ κεξηθνί 

ιατθηζηέο δηθεγφξνη ή ινγηζηέο θαη είλαη αλνεζία. 

Πψο πξνέθπςε απηφ ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα 16% ηνπ ΑΔΠ; Πξνέθπςε 

πξνζθέξνληαο ζε νκάδεο εηδηθψλ ζπκθεξφλησλ ππεξβνιηθά ακνηβφκελεο ζέζεηο 

εξγαζίαο (αλ θαη δελ είκαη ζίγνπξνο αλ ήηαλ δνπιεηέο). Δπνκέλσο ηη θάλεηε γηα λα 

κεηψζεηε ην έιιεηκκα; Πξέπεη λα εμεηάζεηε εθείλνπο ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο 

ζηνπο νπνίνπο έρνπλ πξνζιεθζεί άλζξσπνη γηα πνιηηηθνχο ιφγνπο. Δάλ θνηηάμεηε 

ηνπο κηζζνχο ζηελ Διιάδα εθείλε ηελ πεξίνδν, ππάξρνπλ εξγαδφκελνη εμαηξεηηθά 

θαθψο ακνηβφκελνη θαη θάπνηνη άιινη ζε πνιχ πξνζηαηεπκέλνπο ηνκείο, πνπ ήηαλ 

εμαηξεηηθά πςειφκηζζνη, ρσξίο άιιν ιφγν παξά ηελ πνιηηηθή ππνζηήξημε. Δάλ δελ ην 

μεθνξησζείηε φιν απηφ, πνηέ δελ ζα μεθνξησζείηε ην έιιεηκκα θαη απηφ είλαη 

αθξηβψο ε ζρέζε αλάκεζα ζηηο δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη ηε δεκνζηνλνκηθή 

πνιηηηθή. Γελ ππάξρεη δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή πνπ λα είλαη εληειψο δηαρσξηζκέλε 

απφ ηηο κεηαξξπζκηζηηθέο πξνζπάζεηεο. Πξέπεη λα απαιιαγείηε απφ ηα ζηνηρεία πνπ 

έθεξαλ ηηο αληζνξξνπίεο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία γηα λα απαιιαγείηε απφ ην 

έιιεηκκα. 

Δξ.: Θα ζέιακε λα παξακείλνπκε ζηελ αξρή ηεο θξίζεο θαη λα δεηήζνπκε ηελ άπνςή 

ζαο γηα απηφ ζην νπνίν ζπκθψλεζαλ ε Μέξθει θαη ν αξθνδί ηνλ Οθηψβξην ηνπ 

2010 ζηε Νηνβίι. Πνιινί αλαιπηέο ζεσξνχλ φηη ε εμαγγειία πσο ζηε δηάζσζε κηαο 

ρψξαο ζα κεηέρεη θαη ν ηδησηηθφο ηνκέαο (Private Sector Involvement) έθεξε παληθφ 

ζηηο αγνξέο θαη νδήγεζε ηελ Ηξιαλδία θαη αξγφηεξα ηελ Πνξηνγαιία λα δεηήζνπλ 

πξφγξακκαηα δηάζσζεο. Πνηά είλαη ε δηθή ζαο άπνςε; 

Απ.: Ζ δεκφζηα δήισζε, ηφηε, γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζίγνπξα δελ 

βνήζεζε. Θα ήκαζηαλ πνιχ θαιχηεξα ρσξίο απηήλ. Τπάξρνπλ φκσο δχν γεγνλφηα 

πνπ ζα ήζεια λα αλαθέξσ. Πξψηνλ, φηη ην 2012, κε ηε ζπκκεηνρή ησλ ηδησηψλ 

πηζησηψλ (PSI) ην ειιεληθφ ρξένο ειαθξχλζεθε ζε θαζαξή παξνχζα αμία θαηά 100% 

ηνπ ΑΔΠ. Πνιινί απηφ ην παξαβιέπνπλ κάιινλ εθ ηνπ πνλεξνχ. 



Γεχηεξνλ, ην πξφγξακκα ηεο Ηξιαλδίαο θαη ηεο Πνξηνγαιίαο δελ ήηαλ ζίγνπξα ην 

απνηέιεζκα ηεο Νηνβίι. Δίρακε καθξέο ζπδεηήζεηο κε ηνπο Ηξιαλδνχο ζρεηηθά κε ην 

αλ ην ηξαπεδηθφ ηνπο πξφβιεκα πξέπεη λα δηεπζεηεζεί κε δηάζσζε ή κε bail-in. Οη 

Ηξιαλδνί ήζειαλ αθξηβψο απηφ πνπ είπαλ ε Μέξθει θαη ν αξθνδί. Ήζειαλ ηε 

«δηάζσζε εθ ησλ έζσ» (bail-in), αιιά δελ ην θαηάθεξαλ. 

Δξ.: Δίπαηε πξφζθαηα φηη ην πξνζσπηθφ ιάζνο ζαο ήηαλ φηη δελ ζπλεηδεηνπνηήζαηε 

αξθεηά έγθαηξα ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ήηαλ αλαγθαία ε αλαδηάξζξσζε ηνπ ρξένπο γηα 

ηελ Διιάδα... 

Απ.: Απηφ πνπ είπα είλαη φηη αλ μεράζνπκε ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν ήκαζηαλ φινη 

ηφηε θαη ηελ πνιχ θαθή νηθνλνκηθή πνιηηηθή πνπ είρε ε Διιάδα, ην ηεξάζηην ρξένο 

θαη ηελ απξνζπκία -λνκίδσ- γηα κεηαξξπζκίζεηο, θαη αλ κηινχζακε γηα έλα πείξακα 

ρσξίο λα ιάβνπκε ππφςε ην παγθφζκην θιίκα θαη, ηέινο, αλ είρακε ηα απαξαίηεηα 

κέζα, ηφηε ε πξφσξε αλαδηάξζξσζε ηνπ ρξένπο έλαληη πνιχ ζεκαληηθψλ 

πξνυπνζέζεσλ ζα ήηαλ ε ζσζηή θίλεζε. Δληνχηνηο, ην 2009 ην παγθφζκην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα πήγαηλε ζαλ ηξειφ. Καη δελ ππήξρε θαλέλαο ηξφπνο λα 

κπνξέζνπκε λα αλαδηαξζξψζνπκε ην ρξένο ρσξίο λα «αλαηηλάμνπκε» ην παγθφζκην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα. Γεχηεξνλ, δεδνκέλνπ φηη, φπσο είπακε, ίζρπε ε ππφζεζε 

φηη δελ κπνξεί λα ππάξμεη αλαδηάξζξσζε θαη δηαγξαθή ηνπ ρξένπο ζην πιαίζην κηαο 

λνκηζκαηηθήο έλσζεο, θαζψο ηα κέζα δελ ήηαλ δηαζέζηκα θαη -φπσο είπακε- δελ 

ππήξρε ε δπλαηφηεηα bail-in, φια απηά έπξεπε πξψηα λα ζρεκαηηζηνχλ. Απηφ πνπ 

ελλννχζα ήηαλ φηη δελ ήκνπλ εθείλε ηε ζηηγκή ζε ζέζε λα ζπλεηδεηνπνηήζσ πφζν κε 

βηψζηκν ήηαλ ην ρξένο ηεο Διιάδαο. Δλ κέξεη απηφ ήηαλ γηαηί πίζηεπα επίζεο φηη 

ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα, 50 δηζεθαηνκκχξηα ζα πξνέξρνληαλ απφ 

ηδησηηθνπνηήζεηο, θάηη πνπ αληηπξνζψπεπε ην 25% ηνπ ΑΔΠ. 

Δξ.: Πελήληα δηζεθαηνκκχξηα απφ ηδησηηθνπνηήζεηο δελ είλαη έλα αζηξνλνκηθφ πνζφ; 

Απ.: Ναη. Έρσ πιήξσο ζπλεηδεηνπνηήζεη ζήκεξα φηη απηφ ήηαλ έλα πνζφ πνπ φρη 

κφλν ήηαλ αζηξνλνκηθφ, αιιά θαη... 

Δξ.: Μηιψληαο γηα ειάθξπλζε ηνπ ρξένπο, λνκίδεηε φηη ε Διιάδα ζα επηηχρεη ηειηθά 

θάπνηα ζεκαληηθή ειάθξπλζε ηνπ ρξένπο κεηά ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο; 

Απ.: Απφ πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή άπνςε πηζηεχσ πσο είλαη ηδηαίηεξα ελδεδεηγκέλν 

θαη πνιχ πηζαλφ ε Διιάδα λα πάξεη επαξθή ειάθξπλζε ηνπ ρξένπο. Όινη γλσξίδνπκε 

πνηεο είλαη νη πξνυπνζέζεηο. Όηη ην πξφγξακκα εμειίζζεηαη φπσο έρεη πξνβιεθζεί θαη 

φηη ζα νινθιεξσζεί νκαιά έηζη ψζηε ζην ηέινο λα ππάξμεη ειάθξπλζε ηνπ ρξένπο. 

Απηή θπζηθά εμαξηάηαη απφ ηελ αλάιπζε ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ ρξένπο. 

Δξ.: Δίλαη ηειηθψο απαξαίηεηε ε ζπκκεηνρή ηνπ ΓΝΣ ζην πξφγξακκα πξνθεηκέλνπ 

λα ππάξμεη ειάθξπλζε ηνπ ρξένπο ή φρη; 

Απ.: Ζ ζπκκεηνρή ηνπ ΓΝΣ είλαη ηδηαίηεξα επηζπκεηή. Γηα πνιινχο ιφγνπο. 

Δξ.: Ζ φπνηα ζπκθσλία γηα ην ρξένο ζα ζπλδέεηαη κε ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά θαη 

πνηνηηθά νξφζεκα, θαη πνηα ζα είλαη απηά ηα νξφζεκα; 



Απ.: Δάλ ππάξμεη ειάθξπλζε ηνπ ρξένπο θαη πηζηεχσ φηη ππάξρεη πνιχ κεγάιε 

πηζαλφηεηα λα γίλεη θάηη ηέηνην, ζα ππάξμεη κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Πνηα ζα είλαη ε ζρέζε ηεο Διιάδαο κε ηελ επξσδψλε κεηά ην ηέινο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο; ε απηφ είλαη πνπ πνιινί ζηελ Διιάδα -θαη φρη εθηφο- πνπ 

πξνζπαζνχλ λα βάινπλ ιφγηα ζην ζηφκα κνπ, πνπ δελ είπα πνηέ. 

Ωζηνζν απηφ πνπ είλαη βέβαην είλαη πσο θάζε θξάηνο κέινο πνπ βγαίλεη απφ έλα 

πξφγξακκα ππφθεηηαη ζε κεηακλεκνληαθή επηηήξεζε έσο φηνπ απνπιεξσζεί ην 75% 

ηνπ ρξένπο ηνπ. Απηφ, ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο -επεηδή έρεη ήδε νηθνλνκηθά 

επλντθέο ζπλζήθεο απνπιεξσκήο ηνπ ρξένπο, ην νπνίν κε θάπνην ηξφπν νη άλζξσπνη 

ηείλνπλ λα μερλνχλ- ζα γίλεη κεηά απφ πνιχ κεγάιν δηάζηεκα. Καη ιέγνληαο 

επηηήξεζε κεηά ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο ελλννχκε φηη ζα ππάξρεη κηα απζηεξή 

καηηά ζηηο νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αλαπηχζζεηαη ε 

νηθνλνκία. Ωζηφζν, κέρξη ζηηγκήο δελ ππάξρεη θακία ηειηθή απφθαζε ζρεηηθά κε ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα γίλεη απηή ε επηηήξεζε κεηά ην πξφγξακκα. Καη δελ ππάξρεη 

επίζεο αθφκα ζπδήηεζε γηα ην αλ απηή ε ειάθξπλζε ηνπ ρξένπο ζα εμαξηεζεί απφ 

θάηη. Γεγνλφο είλαη φηη ήδε ε Διιάδα έρεη πνιχ ζεκαληηθέο ζεηηθέο ξπζκίζεηο σο πξνο 

ηελ απφζβεζε ηνπ δεκνζίνπ ρξενπο. Αιιά δελ κπνξνχκε λα απνθιείζνπκε φηη 

νξηζκέλα κηθξφηεξα ηκήκαηα ησλ κέηξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ρξένο ζα ππφθεηληαη 

ζε ζπκθσλίεο κεηαμχ ηνπ νθεηιέηε θαη ησλ πηζησηψλ. Απηφ παξακέλεη πξνο 

ζπδήηεζε. 

Δξ.: Οξηζκέλνη έρνπλ εθθξάζεη πξφζθαηα ακθηβνιίεο φηη ε Διιάδα ζα κπνξνχζε λα 

ζπλερίζεη ρσξίο πξνιεπηηθή πηζησηηθή γξακκή απφ ηνλ ΔΜ. Πηζηεχεηε φηη ε 

Διιάδα κπνξεί λα ρξεκαηνδνηήζεη ηνλ εαπηφ ηεο θαη ην ρξένο ηεο ρσξίο κηα 

πηζησηηθή γξακκή απφ ηνλ ΔΜ ζην κέιινλ; 

Απ.: Δάλ θαηαλνψ ζσζηά ηε ζπδήηεζε, είλαη πξσηίζησο ε ειιεληθή θπβέξλεζε πνπ 

ιέεη φηη δελ ζέιεη θάηη ηέηνην. Δίλαη ινηπφλ ζαλ ηα Υξηζηνχγελλα. Δάλ θάπνηνο πεη φηη 

δε ζέιεη ρξηζηνπγελληάηηθα δψξα ηφηε θαλείο δελ πξφθεηηαη λα ζθεθηεί λα ηνχ πάξεη 

δψξα. Δάλ δελ ππάξρεη ζρεηηθφ αίηεκα, δελ ην ζπδεηνχκε θαλ θαη ην εξψηεκα εάλ ζα 

ππάξμεη ζπκθσλία ή φρη δελ πθίζηαηαη θαλ. Έηζη ινηπφλ, δελ πξφθεηηαη λα ππάξμεη 

θακία πξνιεπηηθή πηζησηηθή γξακκή. 

Δξ.: Έρεηε ήδε εθθξάζεη ηελ άπνςε φηη ε θχξηα «ξίδα» ηεο ειιεληθήο θξίζεο έρεη λα 

θάλεη κε ηε δηαθπβέξλεζε ηνπ θξάηνπο. Πηζηεχεηε φηη ηα ηειεπηαία 10 ρξφληα έρεη 

αιιάμεη θάηη ζην ειιεληθφ πνιηηηθφ ζχζηεκα; 

Απ.: Ννκίδσ φηη ην ειιεληθφ πνιηηηθφ ζχζηεκα ζηέθεηαη σο εκπφδην ζηελ αλάπηπμε. 

Ννκίδσ φηη φινη κάζακε ηειηθά θάηη θαη φηη φινη νη εηαίξνη έκαζαλ ηα ηειεπηαία δέθα 

ρξφληα φηη ε δσή ζε κηα λνκηζκαηηθή έλσζε δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα 

ζπγθξηζεί κε ηε δσή θαη ηηο νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο εθηφο ηεο λνκηζκαηηθήο έλσζεο. 

Ννκίδσ φηη φινη ζπλεηδεηνπνηνχκε αθφκε θαιχηεξα απφ φ,ηη θάλακε πξηλ απφ δέθα 

ρξφληα, φηη ε καθξννηθνλνκία είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή φπσο θαη νη δηαξζξσηηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο. Αιιά ζηελ «θαξδηά» κηαο νηθνλνκίαο πνπ ιεηηνπξγεί θαιά, 

ππάξρνπλ θαιά νξγαλσκέλνη ζεζκνί θαη ζσζηή δηαθπβέξλεζε. Αλ νη θνηλσληθνί 

ζεζκνί απεπζχλνληαη ζε φινπο θαη παξέρνπλ ίζε πξφζβαζε ζηηο πνιηηηθέο θαη ζηηο 

θπβεξλεηηθέο ιεηηνπξγίεο, απηφ απμάλεη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ θάζε πνιίηε ζην 

θξάηνο θαη ζηε ζπλέρεηα είλαη πην πξφζπκνη λα ζπλεηζθέξνπλ ζην θξάηνο. Όπσο είπε 

θαη ν Κέλεληη «κελ ξσηάο ηη κπνξεί λα θάλεη ε Ακεξηθή γηα ζέλα, αιιά ηη κπνξείο λα 



θάλεηο γηα ηελ Ακεξηθή» Καη ζηηο ΖΠΑ ιεηηνχξγεζε, επεηδή είραλ εκπηζηνζχλε ζηα 

θπβεξλεηηθά ζεζκηθά φξγαλα, ηνπιάρηζηνλ εθείλε ηελ επνρή. 

Τπήξμε κεξηθέο θνξέο ε ζθέςε φηη αλ εθαξκφζεηο έλα πξφγξακκα καθξννηθνλνκηθήο 

πξνζαξκνγήο, κεηά φια είλαη εληάμεη. Σειηθά φκσο δελ είλαη φια εληάμεη. Μπνξεί ε 

«γξίπε» λα πέξαζε ή ε «πιεγή» λα επνπιψζεθε, φκσο απηφ πνπ πξνθάιεζε ηελ 

πιεγή δελ έρεη θαηαπνιεκεζεί. 

Αλ πάξνπκε ηελ Ηζπαλία -αθήλνληαο ηελ Καηαινλία- ππήξμε κηα πνιχ ζεκαληηθή 

εζσηεξηθή αλαζθφπεζε γηα ην ηη πξέπεη λα θάλνπκε θαιχηεξα πξνθεηκέλνπ λα 

έρνπκε θαιχηεξεο πνιηηηθέο εληφο κηαο λνκηζκαηηθήο έλσζεο θαη ηειηθά ζην πιαίζην 

κηαο παγθνζκηνπνηεκέλεο νηθνλνκίαο. ηε δε Ηξιαλδία ππήξμε κηα πνιχ εληαηηθή 

θνηλνβνπιεπηηθή έξεπλα, ε νπνία ήηαλ ηδηαίηεξα ελδνζθνπηθή θαη κε κεγάιε δφζε 

απηνθξηηηθήο γηα απηά πνπ πήγαλ ζηξαβά ζε πνιηηηθφ επίπεδν. Πηζηεχσ ινηπφλ φηη 

εάλ ηα επξσπατθά ζεζκηθά φξγαλα θαη νη εζληθνί ζεζκνί πξνζαλαηνιηζηνχλ πξνο κηα 

αμηνθξαηηθή θαη δίθαηε θνηλσλία ηφηε ζα είκαζηε ζε θαιχηεξε ζέζε ζην κέιινλ. 

Δάλ ινηπφλ απφ ηελ θξίζε βγεη κηα ειιεληθή θνηλσλία πνπ είλαη ηφζν αληαγσληζηηθή 

θαη κε πειαηεηαθέο ζρέζεηο φζν ήηαλ πξηλ, ηφηε νη επφκελεο δεθαεηίεο ζα είλαη εμίζνπ 

δχζθνιεο. Καη αλ έρεη ιηγφηεξεο πειαηεηαθέο ζρέζεηο, αιιά πεξηζζφηεξν 

αληαγσληζηηθή, ηφηε ην κέιινλ είλαη ιακπξφ. 

 

 


