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O
Λαρς Φελντ είναι ένας από τους πέ-
ντε «σοφούς» της γερμανικής οικο-
νομίας. Σύμβουλος της Καγκελαρίας 

και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Φράι-
μπουργκ, ενώ είναι και επικεφαλής του οικο-
νομικού ινστιτούτου «WalterOiker». Ο Φελντ 
πιστεύει πως στο Eurogroup της 15ης Ιουνί-
ου θα βρεθεί κάποια λύση, αλλά η Ελλάδα δεν 
πρόκειται να λάβει την ελάφρυνση του χρέ-
ους, καθώς, όπως δηλώνει, «ο Βόλφγκανγκ 
Σόιμπλε θα μείνει πιστός στις συμφωνίες». 
Ο ίδιος εκτιμά πως βασικός στόχος του ΔΝΤ 
είναι να φύγει από το ελληνικό πρόγραμμα, 
αλλά και πως ο κίνδυνος του Grexit έχει ορι-
στικά περάσει.

Τον Λ. Φελντ τον συναντήσαμε στο πλαίσιο 
του Συνεδρίου του «Economist» στη Φραν-
κφούρτη και τον ρωτήσαμε τι θεωρεί ότι θα 
συμβεί στο Eurogroup της 15ης Ιουνίου.

 Πιστεύετε πως μπορεί να βρεθεί μια λύση 
στο επερχόμενο Eurogroup;

Μια λύση είναι δυνατή και πρέπει να βρε-
θεί. Δεν πιστεύω, όμως, πως στις 15 Ιουνίου 
θα αποφασιστούν μέτρα για την ελάφρυν-
ση του χρέους. Αυτό σημαίνει πως το ΔΝΤ 
δεν θα είναι διατεθειμένο να διαθέσει κε-
φάλαια. Αυτό, κατά συνέπεια, σημαίνει μια 
συμβιβαστική λύση, με το ΔΝΤ να παρα-
μένει τυπικά στο πρόγραμμα, με προοπτι-
κή να εκταμιεύσει χρήματα το 2018. Πρό-
κειται για κάτι εφικτό, μια πρόταση πού ή-
δη έχει κατατεθεί, αλλά η Ελλάδα δεν μπό-
ρεσε να την αποδεχθεί. Τώρα, όμως, ίσως 
βρεθεί μια λύση προς αυτή την κατεύθυν-

περίπτωση δεν μπορούμε να εμπιστευθού-
με την Κομισιόν.
 Ομως, όσο συνεχίζεται αυτή η κατάστα-

ση, δεν υπάρχουν επενδύσεις στην Ελλάδα. 
Τι μπορεί να γίνει;

Δεν είναι μόνον η αβεβαιότητα αυτή που 
δεν φέρνει επενδύσεις στην Ελλάδα. Υπάρ-
χουν πολλά προβλήματα, για παράδειγμα 
οι ιδιωτικοποιήσεις. Αυτή η κυβέρνηση δεν 
τις υιοθετεί. Εάν θέλεις να έχεις επενδύσεις, 
πρέπει να προχωρήσεις σε μεγάλες μεταρ-
ρυθμίσεις απελευθέρωσης της αγοράς. Στην 
Ελλάδα υπάρχουν ακόμη πολλά εμπόδια για 
τους επενδυτές. Και όχι, για αυτά τα προβλή-
ματα δεν φταίει μόνον αυτή η κυβέρνηση. 
Στην Ελλάδα έχουν γίνει πολλά στον χώρο 
του δημοσιονομικού τομέα, αλλά απαιτού-
νται πολλά στον χώρο των μεταρρυθμίσεων.
 Η ελληνική κυβέρνηση αναφέρει πολ-

λές φορές την πολιτική λύση. Εσείς πιστεύ-
ετε πως η κυρία Μέρκελ μπορεί να παρέμ-
βει μιλώντας στον κ. Σόιμπλε ώστε να βρε-
θεί ένας συμβιβασμός;

Η καγκελάριος Μέρκελ σαφώς και μπορεί 
να επιβληθεί στον κ. Σόιμπλε. Αλλωστε, είναι 
πολιτικό της προνόμιο. Με δεδομένο όμως 
αυτό που έχει συμφωνηθεί, αυτό που έχει 
υπογράψει η Ελλάδα, αλλά και με δεδομέ-
νο το γεγονός ότι στη Γερμανία βρισκόμα-
στε σε προεκλογική περίοδο, δεν πιστεύω 
πως θα έκανε κάτι τέτοιο. Σόιμπλε και Μέρ-
κελ βρίσκονται στην ίδια γραμμή.
 Θεωρείτε ότι υφίσταται ακόμη πιθανότη-

τα ενός Grexit;
Οχι, θεωρώ πως η συζήτηση αυτή έχει ορι-
στικά τελειώσει. Ομως, για τα επόμενα έτη, 
η Ελλάδα πρέπει να προχωρήσει σε πολλές 
μεταρρυθμίσεις, πέρα από αυτές που ήδη 
έχουν συμφωνηθεί.

ση. Εκτιμώ πως η ελληνική κυβέρνηση στο τέλος θα αναγκαστεί να υποχω-
ρήσει, καθώς υπάρχει πίεση για τις επερχόμενες πληρωμές του Ιουλίου. Ε-
μείς ως συμβούλιο των «σοφών» έχουμε ταχθεί απο το 2015 κατά της ελά-
φρυνσης του χρέους. Στην Ελλάδα από το 2012 έχουν δοθεί ιδιαίτερα γεν-
ναιόδωρα μέτρα. Πρότασή μας είνα πως πρέπει να περιμένουμε τουλάχι-
στον μέχρι το 2018, ώστε να δούμε αν χρειάζονται νέα μέτρα για την ελά-
φρυνση του χρέους. Και αυτό πρέπει να το τηρήσουμε. Η κατάσταση στην 
Ελλάδα δεν είναι τόσο δύσκολη σε ό,τι αφορά το χρέος όσο θέλει να την πα-
ρουσιάζει το ΔΝΤ. Το ΔΝΤ κάνει ιδιαίτερα απαισιόδοξες προβλέψεις, πολλές 
από τις οποίες είναι λανθασμένες. Αρα, άποψή μου είναι ότι πρέπει να περι-
μένουμε. Η Ελλάδα ήδη πέτυχε ένα ιδιαίτερα υψηλό πρωτογενές πλεόνασμα, 
που κανείς μας δεν περίμενε. Αυτό δείχνει πως η Ελλάδα έχει μεγάλες δυνα-

τότητες, που μπορούν να επαναληφθούν 
και το 2017, σε αντίθεση με αυτά που λέ-
ει το ΔΝΤ.

 Πιστεύετε πως υπάρχει περίπτωση ο 
κ. Σόιμπλε να κάνει πίσω, να υπαναχω-
ρήσει στις θέσεις του;
Οχι, δεν το πιστεύω, διότι γνωρίζω τον 
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε. Ο κ. Σόιμπλε παρα-
μένει πιστός στις συμφωνίες, ο κ. Σόιμπλε 
είναι θεσμικός. Η συμφωνία με την Ελλά-
δα αναφέρει πως το θέμα του χρέους θα 
εξεταστεί το 2018, όταν θα έχουμε όλα 

τα στοιχεία. Οπως σας είπα, και εμείς ως επιτροπή των «σοφών» πιστεύου-
με ότι μια ελάφρυνση του χρέους δεν είναι απαραίτητη και πως η γερμανι-
κή κυβέρνηση δεν θα πρέπει να συμφωνήσει τώρα με κάτι τέτοιο. Εάν ο Βόλ-
φγκανγκ Σόιμπλε αργότερα κάνει κάτί τέτοιο, θα το κάνει για πολιτικούς, ό-
χι για οικονομικούς λόγους. Καταλαβαίνω πως η ελληνική κυβέρνηση χρειά-
ζεται απελπισμένα μια πολιτική επιτυχία για να επιβιώσει μέχρι το 2019. Ο-
μως, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι και ο κ. Σόιμπλε είναι πολιτικός. Και δεν 
είναι αυτός που δεν τηρεί τους κανόνες, αλλά το ΔΝΤ.
 Τι νομίζετε πως θα πράξει τελικά το ΔΝΤ; Θα παραμείνει στο ελληνικό 

πρόγραμμα; Τι θέλει στην πραγματικότητα;
Στην πραγματικότητα το ΔΝΤ θέλει να φύγει από το ελληνικό πρόγραμμα. 
Και μάλιστα θέλει να φύγει το συντομότερο. Η Γερμανία θέλει όμως το ΔΝΤ, 
γιατί αυτό είναι πολύ πιο αυστηρό στην επιτήρηση του προγράμματος από 
ό,τι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πιστεύω, όμως, και ότι ο ESM μπορεί να αναλά-
βει τον ρόλο αυτό και να είναι το ίδιο αυστηρός με το ΔΝΤ. Αλλά σε καμία 
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«Δεν πρέπει να λησμονούμε 
ότι και ο κ. Σόιμπλε είναι 
πολιτικός. Και δεν είναι αυτός 
που δεν τηρεί τους κανόνες, 
αλλά το ΔΝΤ»

«Η ελληνική 
κυβέρνηση 
στο τέλος θα 
αναγκαστεί 
να υποχωρήσει…»

Λαρς Φελντ Σύμβουλος της γερμανικής Καγκελαρίας, 
καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Φράιμπουργκ

«Ως συμβούλιο των “σοφών”, έχουμε ταχθεί 
από το 2015 κατά της ελάφρυνσης του 
χρέους. Πρότασή μας είναι πως πρέπει να 
περιμένουμε τουλάχιστον μέχρι το 2018»


