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Γ
ια τις δραµατικές στιγµές που εκτυλίχθη-
καν όταν ξέσπασε η ελληνική κρίση το 
2009, την παρ’ ολίγον έξοδο της Ελλά-

δας από τη ζώνη του ευρώ, αλλά και για την 
προοπτική της χώρας στη µεταµνηµονιακή 
εποχή, µίλησε ο πρώην πρόεδρος της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής, πρώην πρωθυπουργός της 
Πορτογαλίας και νυν πρόεδρος της Goldman 
Sachs, Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο, σε συζήτη-
ση που είχε µε τον εκδότη και διευθυντή της 
Realnews, Νίκο Χατζηνικολάου, στο πλαίσιο 
του 4ου Οικονοµικού Φόρουµ των ∆ελφών.

 Η ελληνική οικονομική κρίση ξέσπασε κα-
τά την προεδρία σας. Είχατε προειδοποιήσει 
την ελληνική κυβέρνηση πριν από το 2009 
για το ενδεχόμενο χρεοκοπίας;

Οχι, γιατί δεν ξέραµε τους αριθµούς. Αυτή 
είναι η αλήθεια. Προειδοποιήσαµε την Ελ-
λάδα για ένα πολύ υψηλό επίπεδο ελλείµµα-
τος. Αλλά, ας είµαστε ειλικρινείς, ήταν ο πρω-
θυπουργός Γιώργος Παπανδρέου που ήρθε 
στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο µια µέρα -ήµουν 
εκεί- και είπε ότι το πραγµατικό έλλειµµα της 
Ελλάδας δεν είναι αυτό, αλλά ένα πολλαπλά-
σιο αυτού. Είχαµε ήδη υποψίες. Στην πρώτη 
µου θητεία στην Επιτροπή, είχαµε προτείνει 
έναν κανονισµό, προκειµένου να δοθεί εξου-
σία στη Eurostat να προχωρήσει και να προ-
βεί σε εσωτερικούς ελέγχους για όλα τα κρά-
τη-µέλη, αλλά απορρίφθηκε. Κυρίως από τα 
µεγαλύτερα κράτη-µέλη, όχι από την Ελλά-
δα. Είπαν ότι αυτό είναι πολύ παρεµβατικό, 
δεν µπορούµε να δώσουµε στην Επιτροπή ή 
στη Eurostat τις εξουσίες αυτές. Μόνο µετά 

τη δεύτερη θητεία µου, µετά το 2009, µίλησα µε την Αγκελα Μέρκελ και τελι-
κά συµφωνήσαµε να δοθεί στη Eurostat η εξουσία που έχει σήµερα να ελέγ-
χει τους εθνικούς λογαριασµούς όλων των χωρών. Αυτή είναι η πραγµατικό-
τητα. Με την ευκαιρία, ας µην ξεχνάµε ένα πράγµα: Πριν από την υπόθεση 
της Ελλάδας, είχαµε ήδη άλλες υποθέσεις άλλων χωρών, µεταξύ άλλων, κα-
τά τη διάρκεια της Επιτροπής πριν από εµένα, της Γαλλίας και της Γερµανίας. 
Αλλά, φυσικά, η περίπτωση της Ελλάδας ήταν πολύ πιο σοβαρή, διότι το έλ-
λειµµα ήταν πολύ µεγαλύτερο και τα στοιχεία που λάβαµε δεν ήταν ακριβή. 
 Βάσει των όσων γνωρίζετε, πόσο κοντά έφθασε η Ελλάδα στην έξοδο από 

την ευρωζώνη;
Πολύ, πολύ κοντά. Ηταν δραµατικές στιγµές. Και αυτό γιατί ήταν µια κρίση 
χωρίς προηγούµενο -λόγω του µεγέθους της- και υπήρχαν επίσης άνθρωποι, 
όπως και µερικές από τις χώρες µας, που τάχθηκαν υπέρ της αποµάκρυνσης 
της Ελλάδας από την Ευρώπη. Και αυτή ήταν η θέση ορισµένων αξιωµατού-
χων του ∆ΝΤ -εντελώς λάθος- αλλά και ορισµένων χωρών, συµπεριλαµβανο-
µένης της Γερµανίας. Μέρος του συστήµατος στη Γερµανία, όπως και στην 
Ολλανδία, τάχθηκε υπέρ της αποµάκρυνσης της Ελλάδας από την Ευρώπη. Η 
θέση της Επιτροπής ήταν πάντα να κρατήσουµε την Ελλάδα εντός Ευρώπης. 

Τόσο για χάρη της χώρας όσο και του λαού της, που θέλει να µείνει στην Ευ-
ρώπη. Ετσι, έπρεπε να σεβαστούµε τη βούληση του λαού της Ελλάδας, αλλά 
και να σκεφτούµε τις επιπτώσεις που θα είχε µια ενδεχόµενη διεύρυνση αυ-
τού του φαινοµένου. Είµαι Πορτογάλος. Ηξερα πολύ καλά ότι, αν η Ελλάδα 
έβγαινε εκτός, η άµεσα επηρεαζόµενη χώρα θα ήταν η Πορτογαλία και στη 
συνέχεια η Ισπανία, η Ιταλία και έπειτα θα µπορούσαµε να έχουµε το τέλος 
της Ευρώπης. Μιλώντας µε την Αγκελα Μέρκελ αρκετές φορές, της τόνισα γιατί 
πρέπει να δεσµευτεί για την Ελλάδα. Απευθύνθηκα στα ένστικτα σύνεσής της 
και προειδοποίησα για µια ενδεχόµενη βουτιά στο άγνωστο. «Εάν η Ελλάδα 
εγκαταλείψει το ευρώ, αν υπάρξει µια χρεοκοπία, δες τι συνέβη στην Αργε-
ντινή. Η χρεοκοπία θα είναι τραγική. Μπορεί να προκαλέσει µια πολιτική εξέ-
γερση, µια στρατιωτική», είναι αυτό που είπα στην Αγκελα Μέρκελ. Και στο 
τέλος, για να είµαστε δίκαιοι, η κυρία Μέρκελ τάχθηκε υπέρ της παραµονής 
της Ελλάδας στο ευρώ, αλλά αυτό δεν έγινε αποδεκτό οµόφωνα στο γερµα-
νικό σύστηµα ή σε άλλες χώρες. Ετσι, πράγµατι, ήταν µια πολύ δύσκολη στιγ-
µή. Για παράδειγµα, το 2011, στη διάσκεψη G20, στην περίφηµη συνάντηση 
όπου συµµετείχα και εγώ µαζί µε τον Νικολά Σαρκοζί, την Αγκελα Μέρκελ και 
τον Γιώργο Παπανδρέου, η ιδέα διεξαγωγής δηµοψηφίσµατος στη µέση της 
κρίσης ήταν φυσικά εξαιρετικά επικίνδυνη όχι µόνο για την Ελλάδα, αλλά και 

για όλες τις άλλες χώρες. Πιστεύω, λοιπόν, ότι 
αποφύγαµε αυτό που θα µπορούσε να ήταν 
πολύ χειρότερο, πολύ κακό. Φυσικά ήταν πο-
λύ οδυνηρό, ξέρω πόσο δύσκολο ήταν για 
την Ελλάδα πολιτικά, οικονοµικά, κοινωνικά 
και συναισθηµατικά. Αλλά στην πολιτική πρέ-
πει πάντα να σκεφτόµαστε τις εναλλακτικές 
επιλογές. Η εναλλακτική λύση θα ήταν καλύ-
τερη; Αφήνοντας το ευρώ, θα ήταν πολύ χει-
ρότερο για την Ελλάδα και για την ευρωζώ-
νη, είµαι πεπεισµένος.
 Τον Αύγουστο του 2018 η Ελλάδα βγήκε 

επιτέλους από τα μνημόνια μετά από 8 χρό-
νια. Γιατί πιστεύετε ότι άλλες ευρωπαϊκές χώ-
ρες, όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ιρλαν-
δία και η Κύπρος, βγήκαν από το τούνελ τα-
χύτερα από την Ελλάδα;

 Υπήρχαν διάφοροι λόγοι. Μερικοί ήταν λό-

γω τύχης. Επειδή η Ελλάδα ήταν η πρώτη 
χώρα που ήρθε αντιµέτωπη µε αυτήν την 
κρίση, δεν υπήρχαν επαρκή εργαλεία εκεί-
νη την εποχή και οι αγορές ήταν καχύπο-
πτες. Και όταν έπρεπε να ασχοληθούµε µε 
την περίπτωση της Πορτογαλίας ή την περί-
πτωση της Κύπρου, είχαµε ήδη τη δυνατό-
τητα να διαθέτουµε ορισµένα µέσα αντιµε-
τώπισης της κρίσης. ∆εύτερον, η Ελλάδα εί-
χε µακράν το υψηλότερο επίπεδο του δείκτη 
δηµόσιου χρέους προς το ΑΕΠ. Ηταν πολύ 
υψηλό και εξακολουθεί να είναι υψηλότερο 
από οποιοδήποτε άλλο κράτος στην Ευρώ-
πη. Το δεύτερο κατά βαθµό σε σχέση µε το 
ΑΕΠ είναι της Ιταλίας. Τρίτον, υπήρξε µια θε-
µελιώδης δυσπιστία απέναντι στις ελληνικές 
Αρχές λόγω των στατιστικών µεγεθών, που 
δεν ήταν σωστά. Συνεπώς, υπήρξε παραβί-
αση της εµπιστοσύνης. Γιατί η ευρωοµάδα 

 «Ο πειρασµός των 
κυβερνήσεων είναι να 
δαπανήσουν χρήµατα για 
να κερδίσουν ψήφους, ας 
είµαστε ειλικρινείς. Αυτό 
εξηγεί γιατί η Επιτροπή 
σήµερα είναι λίγο 
νευρική µε τις εξελίξεις 
στην Ελλάδα»

«Ο χρόνος πριν 
από τις εκλογές 
είναι πάντα 
επικίνδυνος»


