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Επιμένει στη δημοσιονομική πειθαρχία ο Μπομπ 
Τράα 

ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ 

 
ΕΤΙΚΕΤΕΣ: 

Κόντρα στο ρεύμα της εποχής, που διαπιστώνει σημαντική βελτίωση της 

βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους και διεκδικεί μείωση του στόχου των 

πρωτογενών πλεονασμάτων, κινήθηκε χθες ο Μπομπ Τράα, πρώην επικεφαλής του 

γραφείου του ΔΝΤ στην Ελλάδα την περίοδο 2010-2013, κατά την παρουσίαση του 

βιβλίου του «Το σχέδιο του Οδυσσέα – Το μεγάλο ταξίδι προς ένα βιώσιμο χρέος», 

το οποίο βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στα άρθρα του στην «Καθημερινή». 

«Μην ενδίδετε στις σειρήνες του χρέους», είπε ο κ. Τράα, θυμίζοντας  ότι το 2032, 

οπότε και λήγει η περίοδος κατά την οποία θεωρείται βιώσιμο το χρέος, είναι σε 

μόλις 12 χρόνια. «Μην αρχίσετε να μειώνετε τα πρωτογενή πλεονάσματα», 

προέτρεψε, προσθέτοντας ότι αν υπάρχουν περιθώρια, σκόπιμο θα ήταν να 

αξιοποιηθούν για να πληρωθεί το χρέος νωρίτερα. 

Λάτρης των αριθμών, ο κ. Τράα κατέγραψε μεταξύ άλλων αύξηση της απασχόλησης 

του δημοσίου τομέα  κατά 20% από το 2001, έναντι μείωσης κατά 12% στον ιδιωτικό 

τομέα. Εκτίμησε ότι ο μακροπρόθεσμος ρυθμός ανάπτυξης μετά βίας αγγίζει το 1%, 

μίλησε για στασιμότητα των επενδύσεων και επικαλέσθηκε τα στοιχεία του ισοζυγίου 
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–ελλειμματικού, παρά την κρίση– για να σημειώσει ότι η Ελλάδα έχει πρόβλημα 

προσφοράς, γι’ αυτό χρειάζεται επενδύσεις. 

Στην παρουσίαση, ο ακαδημαϊκός και πρόεδρος της Alpha Bank Βασίλης Ράπανος 

συμφώνησε ότι δεν είναι σκόπιμο να μειωθούν τα πρωτογενή πλεονάσματα. 

Υποστήριξε ότι παρά τις μεταρρυθμίσεις που έγιναν, άλλες έμειναν πίσω. Ακόμη τα 

νοσοκομεία δεν δημοσιεύουν ισολογισμούς, ανέφερε. Η Μιράντα Ξαφά, διευθύνουσα 

σύμβουλος της EF Consulting, επισήμανε ότι η προσαρμογή έγινε με ύφεση και όχι 

με μεταρρυθμίσεις. Ο γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ Νίκος Βέττας είπε ότι η κρίση 

δεν τελείωσε, ότι τα προγράμματα «δεν δούλεψαν, ήταν μια αποτυχία», καθώς η 

χώρα μπορεί να μην καταστράφηκε, αλλά η δομή της οικονομίας της ελάχιστα 

διορθώθηκε. Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι «δεν υπάρχει όρεξη για αλλαγή». Ο πρώην 

υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου διαπίστωσε ότι η επίπτωση των 

μεταρρυθμίσεων δεν φαίνεται στην παραγωγικότητα και διερωτήθηκε πώς είναι 

δυνατόν να μη μειώνεται το χρέος όταν υπερβαίνουμε τους στόχους των 

πλεονασμάτων. Το βιβλίο κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις ΚΕΡΚΥΡΑ-economia 

Publishing. 

 


