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«Το ύψος του ελληνικού χρέους εξακολουθεί να 
αποτελεί θέμα σοβαρής ανησυχίας για την Ε.Ε.» 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ 
 

Οι προβλέψεις για την ανάπτυξη, που θα επιτρέψουν στην Ελλάδα να μειώσει το 

χρέος της στο 120% του ΑΕΠ, «απαιτούν πολύ περισσότερες διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις απ’ όσες έχουμε δει ώς σήμερα», λέει η Σούζαν Σάντλερ, senior 

fellow του CIGI και πρώην στέλεχος του ΔΝΤ. Το ΔΝΤ για πολύ καιρό δεν 

αντιμετώπισε ευθέως το ζήτημα της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους. 

«Οι Ευρωπαίοι εταίροι έχουν αποφασίσει ότι η Ελλάδα δεν είναι πια συστημική και 

άρα είναι προετοιμασμένοι να φανούν σκληροί». Με αυτά τα λόγια έδωσε το στίγμα 

της ενδεχόμενης στάσης των Ευρωπαίων απέναντι σε μία ελληνική κυβέρνηση που 

θα θελήσει να σκίσει τα Μνημόνια ο οικονομολόγος Ανσγκαρ Μπέλκε. Ενώ η 

κυβέρνηση ανακοίνωνε το χρονοδιάγραμμα για την εκλογή Προέδρου της 

Δημοκρατίας, ο κ. Μπέλκε, καθηγητής Μακροοικονομίας Jean Monnet στο 

Πανεπιστήμιο Duisburg-Essen και μέλος του πάνελ εμπειρογνωμόνων επί 

νομισματικών θεμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μιλούσε χθες στην εκδήλωση 

που διοργάνωσαν από κοινού το Ιδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, το 

Centre for International Governance Innovation (CIGI) και το Ιδρυμα Konrad 

Adenauer, με κεντρικό θέμα το ελληνικό δημόσιο χρέος. 

 

Ο Γερμανός οικονομολόγος τόνισε ότι το ύψος του ελληνικού χρέους «εξακολουθεί 

να αποτελεί θέμα σοβαρής ανησυχίας», κάτι το οποίο θα ισχύει ακόμα περισσότερο 

«αν υπάρξει επανάκαμψη των αμφιβολιών περί της πολιτικής αποφασιστικότητας για 

υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα». Από την πλευρά της, η Σούζαν Σάντλερ, senior 

fellow του CIGI και πρώην στέλεχος του ΔΝΤ, τόνισε ότι οι προβλέψεις για την 

ανάπτυξη που θα επιτρέψουν στην Ελλάδα να μειώσει το χρέος της στο 120% του 

ΑΕΠ «απαιτούν πολύ περισσότερες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις απ’ όσες έχουμε 

δει ώς σήμερα». Τονίζοντας ότι το ΔΝΤ για πολύ καιρό δεν αντιμετώπισε ευθέως το 

ζήτημα της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους, τάχθηκε υπέρ της εξαντλητικής 

διαπραγμάτευσης μεταξύ τρόικας και Αθήνας, ώστε να επιλυθούν οι εκκρεμότητες, 

«ακόμα κι αν χρειαστεί να φτάσει έως μετά τις εκλογές». 

 

Στη δική του παρουσίαση, ο Νίκος Βέττας, γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ, τόνισε ότι 

η Ελλάδα στο πρόγραμμα προσαρμογής της έκανε το λάθος να υποκαταστήσει την 

πραγματική αλλαγή των κανόνων που διέπουν τη λειτουργία της ελληνικής 

οικονομίας με ένα πρόγραμμα συρρίκνωσης των μεγεθών της. Το πρόγραμμα αυτό, 

όπως εξήγησε, εξάλειψε μεν τα δίδυμα ελλείμματα (του προϋπολογισμού και των 

τρεχουσών συναλλαγών), αλλά με τίμημα μία «πολύ μεγάλη ύφεση». 

Η Μιράντα Ξαφά, senior fellow του CIGI και πρώην μέλος του διοικητικού 

συμβουλίου του ΔΝΤ, ανέλυσε τους λόγους για τους οποίους δεν έγινε «κούρεμα» 

του ελληνικού χρέους τον Μάιο του 2010 και γιατί το PSI, όταν τελικά εφαρμόστηκε, 

δεν πέτυχε τον βασικό στόχο της επαναφοράς του χρέους σε βιώσιμη τροχιά. Τόσο ο 
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κ. Βέττας όσο και η κ. Ξαφά υπογράμμισαν ότι περαιτέρω ανακούφιση του χρέους 

δεν αρκεί για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. 

 

Τη συζήτηση που ακολούθησε συντόνισε ο Αθανάσιος Ελλις της «Καθημερινής». 

 


