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104 Kingsgrove Road, Belmore • Ph.: 9718 8555

family environment

cafe • bar

Giorgio’s is located in the heart of Belmore with plenty of parking, 
personal friendly service, relaxed and happy mood, 

and most importantly its delicious home-style recipes.

 will cater for birthdays, 

corporate functions, 

christenings 

and your next event. 

Σοβαρές επιφυλάξεις για το πρό-
γραμμα που εφαρμόζει το ΔΝΤ 
στην Ελλάδα εκφράζει ξανά ο 

νομοπελίστας οικονομολόγος Πολ 
Κρούγκμαν με ανάρτησή του στους 
New York Times. Εν ολίγοις, ο Αμε-
ρικανός καθηγητής Οικονομικών 
του Princeton θεωρεί ανέφικτο για 
την Ελλάδα να πετύχει πρωτογενή 
πλεονάσματα ενώ παράλληλα υφί-
σταται πρωτοφανή συμπίεση δημο-
σίων δαπανών.

Στο άρθρο του που τιτλοφορείται 
«Η Ελλάδα σε μέγγενη», ο Κρού-
γκμαν σημειώνει: Πόσα πολλά ζητά-
ει η τρόικα από την Ελλάδα; Πόσο 
σκληρό είναι το ξεζούμισμα; Ας ρί-
ξουμε μια ματιά στην πιο πρόσφατη 
έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού 
Ταμείου. Το υφιστάμενο σχέδιο ζη-
τάει από την Ελλάδα να πετύχει με-
γάλα πρωτογενή πλεονάσματα.

Πρόκειται περί τεράστιας απάτης 

- και υποτίθεται ότι θα συμβεί εν 
μέσω μίας οικονομίας που βρίσκεται 
σε βαθύτατη ύφεση.

Ιδού τι προϋποθέτει το ίδιο σχέδιο 
για τις πραγματικές δημόσιες δαπά-
νες (δεύτερος πίνακας στη φωτό). 
Μπορώ να πω ότι αυτό φαίνεται βα-
σικά αδιανόητο. Και ο λόγος είναι ο 
εξής: Οταν ξεκίνησε το πρόγραμμα, 
η Ελλάδα είχε ένα τεράστιο πρωτο-
γενές έλλειμμα - κάτι που σημαίνει 
ότι ακόμη κι αν διέγραφε ολόκληρο 
το χρέος της θα εξακολουθούσε να 
είναι υποχρεωμένη να υποστεί με-
γάλη δημοσιονομική συρρίκνωση. 
Αυτό πλέον δεν ισχύει. Αρα βασιζό-
μαστε τώρα σε ένα σενάριο σύμφω-
να με το οποίο η Ελλάδα είναι ανα-
γκασμένη να «πεθάνει στη λιτότητα» 
προκειμένου να πληρώσει τους ξέ-
νους πιστωτές της, χωρίς πραγματι-
κό φως στο τούνελ. Και αυτό απλώς 
δεν πρόκειται να λειτουργήσει.

ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΠΕΛΙΣΤΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ ΠΟΛ ΚΡΟΥΓΚΜΑΝ

Η Ελλάδα θα πεθάνει 
στη λιτότητα 
για να ξεχρεώσει 
τους πιστωτές της


