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1. Ειςαγωγή 
 

Ο Νοϋμβριοσ και ο Δεκϋμβριοσ του 2012 εύχαν ςαν ςημεύο αναφορϊσ την ψόφιςη 

των μϋτρων από την ελληνικό Βουλό αλλϊ και τον προώπολογιςμό του 2013. Με 

τισ δύο αυτϋσ αποφϊςεισ, οι Έλληνεσ νομοθϋτεσ «νομιμοπούηςαν» την 

εμβϊθυνςη τησ χειρότερησ ύφεςησ, οποιαςδόποτε χώρασ, ςτη νεότερη ιςτορύα. 

 

2. Λάθοσ εκτιμήςεισ 
 

Όπωσ δεύχνουν τα ςτατιςτικϊ ςτοιχεύα, η πρόβλεψη των οικονομολόγων τησ 

Σρόικασ και, βεβαύωσ, του ελληνικού Τπουργεύου Οικονομικών για την πορεύα 

τησ ελληνικόσ οικονομύασ όταν εκτόσ πραγματικότητασ. 

 

 

Πηγή: http://www.ineobservatory.gr/ereynitikes-monades/monada-oikonomikis-krisis/ 

 

Πιο ςυγκεκριμϋνα, όπωσ φαύνεται και ςτο διϊγραμμα, τον Μϊιο του 2010, με την 

υπογραφό του Μνημονύου, παρόλο που η μιςό χρονιϊ εύχε όδη περϊςει –

ςυνεπώσ το υπουργεύο γνώριζε τα ςτοιχεύα του πρώτου εξαμόνου–, η πρόβλεψό 

του για το χρϋοσ του 2010 (ωσ ποςοςτό του ΑΕΠ) απεύχε 15 ποςοςτιαύεσ 

μονϊδεσ. Κατϊ την επόμενη χρονιϊ η απόκλιςη ϊγγιξε τισ 25 μονϊδεσ, ενώ η 

διαφορϊ μεταξύ τουσ αναμϋνεται να διευρυνθεύ. 
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ύμφωνα με το ςχϋδιο Προώπολογιςμού που πρόςφατα κατατϋθηκε ςτη Βουλό, 

φϋτοσ η πρόβλεψη του Τπουργεύου επύ υπουργύασ κ. Παπακωνςταντύνου (και 

του αρχικού Μνημονύου) θα αποδειχθεύ ςχεδόν 40% χαμηλότερη από το 

πραγματικό χρϋοσ, ενώ το 2013, αν τα πρϊγματα πϊνε όπωσ υπόςχεται ο νυν 

υπουργόσ, η απόκλιςη του χρϋουσ από το επύπεδο που προϋβλεψε το Τπουργεύο 

το 2010 θα αγγύξει το 47,3%.  

 

Αυτϋσ οι προβλϋψεισ εύχαν ϋναν ςαφώσ προκαθοριςμϋνο ςτόχο: να 

ςτοιχειοθετόςουν, να θεμελιώςουν την πολιτικό του Μνημονύου 1. Να πεύςουν 

ότι τα νούμερα εκεύνα «ϋβγαιναν». Οι αριθμού «προςαρμόςτηκαν» κατόπιν 

απαύτηςησ τησ Γερμανύασ ώςτε να περϊςουν τα τερϊςτια δϊνεια από την 

Ομοςπονδιακό Βουλό του Βερολύνου προςφϋροντασ ςτουσ Γερμανούσ 

βουλευτϋσ την ψευδαύςθηςη ότι πρόκειται για ϋνα παροδικό πρόβλημα 

ρευςτότητασ του ελληνικού κρϊτουσ. 

 

Σο γεγονόσ ότι δεν υπόρχε καμύα πιθανότητα να υλοποιηθούν αυτού οι ςτόχοι 

δεν απαςχολούςε την Σρόικα. Αυτό όμωσ η αςυνϋπεια μεταξύ ςτόχων και 

επιδόςεων τραυμϊτιςε το προφύλ τησ Ελλϊδασ διεθνώσ. Κϊποιοι μϋςω αυτών 

των «μαγειρεμϊτων» πϋτυχαν να αποκρύψουν για δύο χρόνια το «ελληνικό 

πρόβλημα». Σι ϋκανε όμωσ το Τπουργεύο τησ χώρασ μασ για να αντιμετωπύςει 

αυτό τον κύνδυνο;  

 

Σο ελληνικό Τπουργεύο Οικονομικών εύχε την υποχρϋωςη να προαςπύςει την 

αξιοπιςτύα τησ χώρασ δημοςιοποιώντασ δικϋσ του περιςςότερο ρεαλιςτικϋσ 

προβλϋψεισ, οι οπούεσ θα ϋδιναν ςτην ελληνικό πλευρϊ περιςςότερα 

επιχειρόματα και, εντϋλει, θα κϋρδιζαν την εμπιςτοςύνη των πολιτών και των 

αγορών – εμπιςτοςύνη που μόνο η ςυνϋπεια μπορεύ να επιφϋρει. 

 

Άπαντεσ τα τελευταύα χρόνια υποςτόριζαν ότι τα νούμερα δεν βγαύνουν· και 

όμωσ, οι αξιωματούχοι τησ ελληνικόσ πολιτεύασ αλλϊ και τησ Σρόικασ επϋμεναν. 

Θεωρούςαν ότι ο λεγόμενοσ πολλαπλαςιαςτόσ τησ ελληνικόσ οικονομύασ όταν 

μικρότεροσ του 1 και μϊλιςτα πολύ κοντϊ ςτο μηδϋν. Αυτό η υπόθεςη 
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«βοόθηςε» την Σρόικα και το Τπουργεύο να υποςτηρύξουν ότι οι μεγϊλεσ 

περικοπϋσ ςτισ δημόςιεσ δαπϊνεσ θα εύχαν πολύ μικρό αντύκτυπο ςτο ΑΕΠ. 

 

Προφανώσ, ο πολλαπλαςιαςτόσ τησ οικονομύασ όχι μόνο δεν όταν κοντϊ ςτο 

μηδϋν αλλϊ προςϋγγιζε το 1,5-2, με αυξητικό πορεύα όςο πϋρναγε ο καιρόσ και 

βϊθαινε η κρύςη. Για κϊθε 1 δις. ευρώ μϋτρων το ΑΕΠ μειωνόταν κατϊ 2 δις. 

Κϊπωσ ϋτςι η ελληνικό οικονομύα απώλεςε 55 δις. εθνικού ειςοδόματοσ από το 

2010 ϋωσ ςόμερα, ςτϋλνοντασ το χρϋοσ ωσ ποςοςτό του ΑΕΠ ςτα ουρϊνια και 

την αξιοπιςτύα τησ χώρασ ςτα τϊρταρα.  

 

Όλεσ αυτϋσ οι μηχανορραφύεσ εξυπηρϋτηςαν τισ προτεραιότητεσ του Βερολύνου, 

το οπούο αποφϊςιςε να δώςει ϋνα μεγϊλο δϊνειο παρουςιϊζοντασ ςτη 

γερμανικό Βουλό ϋνα ανϋφικτο πρόγραμμα προςαρμογόσ. 

 

Αν και εύναι εμφανϋσ ότι ο νυν υπουργόσ ϋχει κϊνει προςπϊθειεσ να εμφυςόςει 

ϋναν μεγαλύτερο ρεαλιςμό ςτισ προβλϋψεισ του Τπουργεύου του, δυςτυχώσ η 

κατϊςταςη δεν ϋχει αλλϊξει ριζικϊ. Ο Προώπολογιςμόσ προβλϋπει ότι τα νϋα 

μϋτρα των περύπου 11 δις. θα οδηγόςουν ςε περαιτϋρω ςυρρύκνωςη του ΑΕΠ: 

από τα 194 δις. το 2012 ςτα 183 δις. το 2013, εκτοξεύοντασ το χρϋοσ (ωσ 

ποςοςτό του ΑΕΠ) ςτο 189,1%.  

 

Ωςτόςο, χρηςιμοποιώντασ τισ τελευταύεσ εκτιμόςεισ του ύδιου του ΔΝΣ για το 

μϋγεθοσ του πολλαπλαςιαςτό τησ ελληνικόσ οικονομύασ φαύνεται ότι τα μϋτρα 

των 11 δις. και ιδύωσ οι περικοπϋσ ϊνω των 2 δις. ςε μιςθούσ και ςυντϊξεισθα 

μειώςουν το ΑΕΠ τησ χώρασ ςτα 172-173 δις., με αποτϋλεςμα το ποςοςτό 

χρϋουσ να ξεπερϊςει για πρώτη φορϊ το 200%. 

 

Με αυτϊ τα δυςμενό δεδομϋνα, το μόνο που μϋνει εύναι μια εθνικό 

διαπραγματευτικό γραμμό με ϋνα ρεαλιςτικό ςχϋδιο αναθεώρηςησ των 

ςυμβϊςεων ενταγμϋνο ςε ϋνα εθνικό πρόγραμμα αναςυγκρότηςησ και 

ανϊπτυξησ. Αυτό τη ςτιγμό επεύγει η δημιουργύα κυβϋρνηςησ εθνικόσ ενότητασ, 

με ςυμμετοχό και του ΤΡΙΖΑ, ςτη βϊςη τησ παρακϊτω ςυμφωνύασ: (α) να 

ακυρωθούν τα μϋτρα των 11 δις. τώρα, αλλϊ (β) να ςυμφωνηθούν ϊμεςα 
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οικονομύεσ τησ τϊξησ των 2,5 δις. ϋτςι ώςτε να επιτευχθεύ ςόμερα κιόλασ το 

πολυπόθητο πρωτογενϋσ πλεόναςμα που εξαςφαλύζει ότι το Δημόςιο δεν 

χρειϊζεται δανεικϊ για να καταβϊλει μιςθούσ και ςυντϊξεισ.  

 

Θα πρϋπει επύςησ να υπϊρξει ϊμεςη εκμετϊλλευςη τησ ϋριδασ μεταξύ τησ κασ 

Lagarde και του κ. Schauble, με ςτόχο την επύτευξη ςυμφωνύασ διαςύνδεςησ των 

αποπληρωμών των χρεών μασ ςτην Σρόικα (ςυμπεριλαμβανομϋνησ και τησ ΕΚΣ) 

με τη ςταθεροπούηςη τησ ελληνικόσ οικονομύασ. 

 

Σα παραπϊνω δεν δεύχνουν να ςυμβαύνουν. Ωςτόςο, αν εφαρμόζονταν: : 

 θα επιβρϊδυνε ο ρυθμόσ ςυρρύκνωςησ του ΑΕΠ· 

  θα ϋδειχνε ςτουσ εταύρουσ μασ ότι μπορούμε εντόσ του ευρώ και χωρύσ 

δανεικϊ (με ϊμεςη εξαφϊνιςη του πρωτογενούσ ελλεύμματοσ)· 

 θα ϋδινε ςτον ελληνικό λαό μια αύςθηςη ότι αρχύζει να ξαναπαύρνει την 

τύχη του ςτα χϋρια του· 

 θα δημιουργούςε ςυνθόκεσ μιασ νϋασ, ουςιαςτικόσ διαπραγμϊτευςησ με 

την Ευρώπη, ςε διαφορετικό λογικό, που θα ϊνοιγε δρόμουσ για να 

ξεπεραςτεύ η κρύςη πανευρωπαώκϊ. 

 

3. Επανακεφαλαιοποίηςη 
 

Σα νϋα μϋτρα πϋραςαν από την Βουλό, η δόςη θα καταβληθεύ. Πϊνω από 20 δις. 

ςτισ τρϊπεζεσ και τα υπόλοιπα θα χρηςιμοποιηθούν για αποπληρωμό παλαιών 

ομολόγων που κατϋχει η ΕΚΣ. Ό,τι ποςό περιςςϋψει, λογικϊ, θα αφιερωθεύ ςτισ 

ανϊγκεσ του Δημοςύου. Σούτου δοθϋντοσ καθύςταται ςαφϋσ πωσ οι διακηρύξεισ 

τησ κυβϋρνηςησ ότι αυτϊ τα νϋα κεφϊλαια θα βρουν τον δρόμο τουσ προσ τισ 

επιχειρόςεισ και τα νοικοκυριϊ, υπό τη μορφό δανεύων, εύναι μύα ακόμη ψευδόσ 

υπόςχεςη. 

 

Σο γεγονόσ ότι τα κεφϊλαια αυτϊ θα προςτεθούν ςτο όδη μη εξυπηρετόςιμο 

δημόςιο χρϋοσ ςημαύνει ότι οι εν δυνϊμει επενδυτϋσ θα αποφύγουν να 

αγορϊςουν μετοχϋσ των τραπεζών. Ποιοσ ορθολογικϊ ςκεπτόμενοσ επενδυτόσ 

θα επϋνδυε ςε μετοχϋσ τραπεζών που εδρεύουν ςε ϋνα κρϊτοσ το οπούο τελεύ, 
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και πϊλι, υπό προςεχό πτώχευςη; Σο ύδιο βϋβαια θα ιςχύει και για τουσ 

καταθϋτεσ. Γιατύ κϊποιοσ να επαναπατρύςει χρόματα όταν το δημόςιο χρϋοσ 

βρύςκεται ςε εκρηκτικό πορεύα, δεδομϋνησ μϊλιςτα τησ κοινόσ γνώςησ ότι οι 

τρϊπεζϋσ μασ επιβιώνουν λόγω τησ γενναιοδωρύασ του εν λόγω, υπό πτώχευςη, 

κρϊτουσ; 

 

Σο οικονομικό επιτελεύο φαύνεται να παραγνωρύζει ότι οι τρϊπεζεσ, ακόμη και να 

πϊρουν τα 20 δις. από την επικεύμενη δόςη, θα παραμεύνουν πτωχευμϋνεσ, 

καθώσ τα χρόματα αυτϊ δεν αρκούν για να τισ καταςτόςουν υγιεύσ και ςυνεπεύσ 

με τα κριτόρια τησ Βαςιλεύασ ΙΙΙ. υνεπώσ, χωρύστην ειςροό ιδιωτικών 

κεφαλαύων και καταθϋςεων, οι τραπεζύτεσ γνωρύζουν ότι δεν επιτυγχϊνουν 

τύποτα ϊλλο παρϊ την παρϊταςη ενόσ αναπόφευκτου τϋλουσ.  

 

την απεγνωςμϋνη τουσ λοιπόν προςπϊθεια να διατηρόςουν το ποςοςτό των 

αδιϊθετων κεφαλαύων τουσ όςο πιο κοντϊ γύνεται ςτο 9%-10% (Βαςιλεύα ΙΙΙ) 

δεν πρόκειται να δανεύςουν από τα κεφϊλαια των 20 δις. ςτισ επιχειρόςεισ και 

ςτα νοικοκυριϊ παρϊ ελϊχιςτα. Η επικεύμενη δόςη μοιϊζει χαμϋνη υπόθεςη τόςο 

για την πραγματικό οικονομύα όςο και για την εξυγύανςη του 

χρηματοπιςτωτικού ςυςτόματοσ. Από τη μια θα τα χρεωθεύ ο Έλληνασ 

φορολογούμενοσ και από την ϊλλη θα χαθούν ςτη μαύρη τρύπα τησ ελληνικόσ 

οικονομύασ. 

 

Δεδομϋνου ότι για να πϊρουμε αυτό την περύφημη δόςη πρϋπει να 

καταςτρϋψουμε ό,τι ϋχει μεύνει από την δυναμικό τησ οικονομύασ μασ, 

περνώντασ μϋτρα που όλοι γνωρύζουν ότι θα ρύξουν λϊδι ςτη φωτιϊ τησ ύφεςησ, 

το επιχεύρημα ότι ϋπρεπε να περϊςουν τα μϋτρα για να επανακεφαλαιοποιηθούν 

οι τρϊπεζεσ υπόρξε πϋρα για πϋρα ςαθρό και αποπροςανατολιςτικό. 

 

Ένα λογικό ερώτημα εύναι τι θα γινόταν με τισ τρϊπεζεσ αν δεν περνούςαν τα 

μϋτρα, αν επιλϋγαμε το δρόμο τησ ςύγκρουςησ με τη Γερμανύα και αν δεν 

λϊμβανε χώρα η επανακεφαλαιοπούηςη; Η απϊντηςη εύναι ότι δεν θα κλεύςουν 

όςο η ΕΚΣ τουσ παρϋχει καθημερινό ρευςτότητα (εύτε ϊμεςα εύτε μϋςω του 

ELA). Αν όμωσ ςταματόςουν την παροχό ρευςτότητασ, τότε οι τρϊπεζϋσ μασ θα 
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αναγκαςτούν να κλεύςουν και η χώρα θα ϋχει εκπαραθυρωθεύ από το ευρώ. 

Πόςο πιθανό εύναι όμωσ αυτό;  

 

Μια τϋτοια διακοπό ρευςτότητασ από την ΕΚΣ (πϋραν του ότι εύναι παρϊνομη, 

καθώσ ςημαύνει ότι χϊρτινοι τύτλοι ελληνικών τραπεζών καλύτερησ ποιότητασ 

από τουσ αντύςτοιχουσ ιςπανικούσ θα απορρύπτονται από την ΕΚΣ) 

προώποθϋτει πολιτικό απόφαςη τησ ΕΕ να διώξει την Ελλϊδα από το ευρώ 

ςόμερα. Αν μπορούςαν να ϋχουν πϊρει μια τϋτοια απόφαςη ςτη διϊρκεια του 

καλοκαιριού, θα το εύχαν κϊνει όςο υπϊκουοι και να όμαςταν, όςα μϋτρα και να 

εφαρμόζαμε. Δεν θα το κϊνουν γιατύ αν αυτό ςυμβεύ καταςτρϋφεται η Ιςπανύα 

ϊμεςα – με ό,τι αυτό ςυνεπϊγεται. Αντύθετα, θα αναγκϊζονταν εκ των 

πραγμϊτων, αν ϋβλεπαν ότι δεν ζητϊμε την επόμενη δόςη (εφόςον το κρϊτοσ 

μασ ζει από τα ϋςοδϊ του, τουλϊχιςτον μεςοπρόθεςμα), να 

επαναδιαπραγματευτούν όχι απλώσ τα μϋτρα, αλλϊ την όλη λογικό τησ 

δανειακόσ ςυμφωνύασ.  

 

Η επικεύμενη δόςη δεν εύναι η ςωτηρύα που θα μασ κρατόςει εντόσ του ευρώ 

αλλϊ, αντύθετα, εύναι μια θηλιϊ που όλο ςτενεύει. Δεν θα ϋπρεπε να την πϊρουμε 

λαμβϊνοντασ τα μϋτρα που απαιτεύ η Σρόικα. Αντύθετα, θα ϋπρεπε να πϊρουμε 

δικόσ μασ ϋμπνευςησ μϋτρα των μόλισ 2,5 δις., με από πϊνω προσ τα κϊτω 

περικοπϋσ μιςθών και ςυντϊξεων του Δημοςύου και χωρύσ να καταςτρϋφεται το 

εργαςιακό καθεςτώσ τησ χώρασ, ϋτςι ώςτε να εξαλεύψουμε το πρωτογενϋσ 

ϋλλειμμα και να μηνύςουμε ςτην Ευρώπη ότι δεν θα γύνει καμύα αποπληρωμό 

ομολόγων μασ ςτην ΕΚΣ αν δεν υπϊρξει προηγουμϋνωσ (α) μια ςυμφωνύα 

αποςύνδεςησ των κεφαλαύων που ϋχουν λαμβϊνειν οι ελληνικϋσ τρϊπεζεσ από 

το ελληνικό δημόςιο χρϋοσ και (β) παρϊλληλη μεταφορϊ των κονδυλύων ύψουσ 

12 δις. (τα οπούα απομϋνουν από το ΕΠΑ 2007-2013) που ϋχει λαμβϊνειν η 

ελληνικό οικονομύα ςτην Ευρωπαώκό Σρϊπεζα Επενδύςεων, ώςτε να 

χρηματοδοτηθούν επιχειρόςεισ του ιδιωτικού τομϋα. 

 

Αναφορικϊ με τισ ληξιπρόθεςμεσ οφειλϋσ του Δημοςύου, αυτό που θα μπορούςε 

να γύνει θα όταν η αποπληρωμό των προμηθευτών του όχι με ομόλογα αλλϊ με 

τύτλουσ που θα τουσ εγγυώνται απαλλαγό από φόρουσ των επόμενων πϋντε 
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ετών (2013-2018). Για παρϊδειγμα, μια εταιρεύα ςτην οπούα το κρϊτοσ χρωςτϊ 

500.000 να λϊβει 500 τύτλουσ των 1.000 ευρώ ϋκαςτοσ, καθϋνασ εκ των οπούων 

μπορεύ να εξαργυρωθεύ ςε οποιαδόποτε εφορύα ϋναντι μελλοντικών φόρων 

(όποιου ϋτουσ εκεύνη επιλϋξει). 

 

4. Η αλλαγή ςτάςησ τησ Lagarde 
 

τα μϋςα του Νοϋμβρη, η επικεφαλόσ του ΔΝΣ βρϋθηκε ςτην Κουϊλα Λουμπούρ. 

Εκεύ προϋβη ςε δηλώςεισ που, κατ’ ουςύαν, αποτελούν επύςημη ςυγγνώμη για τη 

λανθαςμϋνη πολιτικό του ΔΝΣ κατϊ την κρύςη του 1997. 

 

αν να μην ϋφτανε αυτό, η κα Lagarde ϋφταςε ςτο ςημεύο να δώςει 

ςυγχαρητόρια ςτην τότε μαλαιςιανό κυβϋρνηςη, που αντύ να ςτραφεύ ςτα 

δϊνεια μετϊ Μνημονύου, υποκύπτοντασ ςτισ πιϋςεισ του ΔΝΣ, επϋλεξε πολιτικϋσ 

που το Σαμεύο απϋρριπτε: π.χ. την επιβολό περιοριςμών ςτην ελεύθερη 

διακύνηςη κεφαλαύων προσ και από τη χώρα. «Με αυτό ςασ την επιλογό» 

παραδϋχθηκε η κα Lagarde «η Μαλαιςύα αποδεύχτηκε ότι όταν ϋνα βόμα 

μπροςτϊ από εμϊσ τουσ υπόλοιπουσ». 

 

Αυτό η επύςημη αλλαγό ςτϊςησ κρύβει μϋςα τησ τουσ λόγουσ που το ΔΝΣ 

ςόμερα ϋρχεται ςε ςφοδρό ςύγκρουςη με την ΕΕ. Ση μεταςτροφό του ΔΝΣ 

πρϋπει να εκμεταλλευτεύ η Ελλϊδα προςεταιριζόμενη την προςϋγγιςη που ϋχει 

υιοθετόςει. Μια τϋτοια εξϋλιξη θα ϋκανε πιο πιθανό μια αλλαγό πλεύςησ τησ 

Γαλλύασ, τησ Ιταλύασ, ύςωσ και τησ Ιςπανύασ, θϋτοντασ ϋτςι τισ βϊςεισ για μια 

ουςιαςτικό αλλαγό πολιτικόσ τησ Ευρωζώνησ που θα όταν ενδεχομϋνωσ 

ςωτόρια για όλουσ. 

 

Ο λόγοσ βϋβαια που η κα Lagarde κϊνει ανούγματα προσ τα ελληνικϊ 

ςυμφϋροντα ϋχει να κϊνει με το γεγονόσ πωσ, δεδομϋνησ τησ κρύςησ ςε 

ευρωπαώκό επύπεδο και τησ απροθυμύασ των ΗΠΑ και του Καναδϊ να 

χρηματοδοτόςουν το ΔΝΣ, οι εναπομεύναςεσ χώρεσ που καταθϋτουν τον οβολό 

τουσ προϋρχονται από τη ΝΑ Αςύα. Αυτϋσ όμωσ ϋχουν καταςκευϊςει –εδώ και 

καιρό– ϋνα δικό τουσ αντύςτοιχο ΔΝΣ ικανό να χρηματοδοτόςει ελλεύμματα. Οι 
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επικεφαλόσ του ΔΝΣ, αντιλαμβανόμενοι πωσ το κύροσ και η αξιοπιςτύα τουσ 

εύναι υπό αμφιςβότηςη, δεύχνουν για πρώτη φορϊ να λαμβϊνουν ςοβαρϊ υπόψη 

τισ γνώμεσ και εκεύνων που διαφωνούςαν ωσ ςόμερα με τισ επιλογϋσ του, 

φοβούμενοι πωσ μια ενδεχομϋνη αποτυχύα ςτην περύπτωςη τησ Ελλϊδασ μπορεύ 

να αποτελϋςει την αφορμό να μπει το Σαμεύο ςτο περιθώριο για πϊντα. 

 

Σο ΔΝΣ γνωρύζει ότι για να παραμεύνει ζωντανό πρϋπει να ςταματόςει ϊμεςα να 

ςυνηγορεύ ςε πολιτικϋσ που ο υπόλοιποσ πλανότησ αντιμετωπύζει ωσ 

αποκρουςτικϋσ και να πϊψει να ςυνυπογρϊφει προβλϋψεισ που εντόσ μηνών 

αποδεικνύονται αςτεύεσ. Αντύθετα, οι πολιτικού των πλεοναςματικών χωρών τησ 

Ευρωζώνησ δεν νοιϊζονται ιδιαύτερα ούτε για το αποτϋλεςμα των πολιτικών 

τουσ ςτισ χώρεσ μασ ούτε και για την ακρύβεια των προβλϋψεών τουσ. 

Νοιϊζονται για την επανεκλογό τουσ και μόνο.  

 

Πώσ μπορεύ η χώρα μασ να βοηθηθεύ από τη μεταςτροφό του ΔΝΣ; Πώσ μπορεύ 

να τη χρηςιμοποιόςει ώςτε να πετύχει μια νϋα ςυμφωνύα (δεδομϋνου ότι ϋτςι κι 

αλλιώσ το Μνημόνιο 3 εύναι ςτα ςκαριϊ) που να τησ δύνει ϋςτω και μια αμυδρό 

πιθανότητα να επιβιώςει αξιοπρεπώσ εντόσ του ευρώ, κϊτι που η ςημερινό 

ςυγκυρύα αποκλεύει με μαθηματικό ακρύβεια; 

 

Σο πρώτο που απαιτεύται εύναι μια καθαρό δόλωςη, αν και διπλωματικό, του 

πρωθυπουργού μασ ότι ςυντϊςςεται με την κα Lagarde: ότι ούτε η επιμόκυνςη, 

ούτε η επαναγορϊ χρϋουσ, ούτε και η μεύωςη των επιτοκύων θα θϋςουν το χρϋοσ 

τησ χώρασ ςε βατό μονοπϊτι.  

 

Σο δεύτερο που απαιτεύται εύναι η παρουςύαςη-πρόταςη ενόσ εναλλακτικού 

προγρϊμματοσ, το οπούο να κινεύται ςε τροχιϊ ςύγκλιςησ τόςο με την κα 

Lagarde όςο και με τουσ ηγϋτεσ τησ Ιταλύασ, τησ Γαλλύασ και τησ Ιςπανύασ.  

 

Εν κατακλεύδι, μια (ϋςτω και ευκαιριακό) ςυμμαχύα τησ Ελλϊδασ με το ΔΝΣ 

επιβϊλλεται όχι επειδό ο εν λόγω οργανιςμόσ εύναι καλόσ, αλλϊ επειδό ϋχει 

ανϊγκη τη ςτόριξη από χώρεσ οι οπούεσ ϋχουν πληρώςει ακριβϊ την επιβολό τησ 
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πολιτικόσ του, δηλαδό τησ πολιτικόσ με την οπούα η Ευρώπη καταδικϊζει την 

Ελλϊδα ςόμερα. 

 
5. Σο νέο Eurogroup 
 

Για μύα ακόμη φορϊ τουσ τελευταύουσ μόνεσ το Eurogroup του Νοεμβρύου όταν 

ϋνα μπαρϊζ ςεναρύων και διαπραγματεύςεων με βαςικό ςημεύο αναφορϊσ το 

μϋλλον τησ Ελλϊδασ. Οι ηγϋτεσ τησ Ευρωζώνησ ϋπειτα από αρκετϋσ ώρεσ 

κατϋληξαν ςε ϊλλη μύα ςυμφωνύα που ο καθϋνασ ερμηνεύει με τον δικό του 

τρόπο. Σο επικοινωνιακό παιχνύδι ςε βϊροσ των λαών τησ Ευρώπησ ςυνεχύζεται, 

με την ελληνικό κυβϋρνηςη να παρουςιϊζει την απόφαςη ωσ ςωτηρύα, την ύδια 

ώρα που οι περιςςότεροι οικονομικού αναλυτϋσ βλϋπουν ϊλλη μύα αναβολό και 

προςπϊθεια των πλεοναςματικών χωρών να κερδύςουν χρόνο για τα δικϊ τουσ 

ςυμφϋροντα. 

 

Η απόφαςη για την Ελλϊδα ςτα βαςικϊ ςημεύα όταν η εξόσ: 

1. Μεύωςη των επιτοκύων του Μνημονύου 1 κατϊ 1%. 

2. Αναβολό ςτισ αποπληρωμϋσ του κεφαλαύου των δανεύων από το Μνημόνιο 2 

για 15 χρόνια καθώσ και ςτουσ τόκουσ που προκύπτουν από αυτϊ τα δϊνεια για 

10 χρόνια. 

3. Απόδοςη ςτο ελληνικό Δημόςιο μϋρουσ από τα κϋρδη που βγϊζει η ΕΚΣ από το 

γεγονόσ ότι αγόραςε (την περύοδο 2010-2011) ελληνικϊ ομόλογα ςε πολύ 

χαμηλό τιμό, ενώ τώρα το ελληνικό Δημόςιο τα αποπληρώνει ςτο ακϋραιο. Σα 

κϋρδη αυτϊ η ΕΚΣ τα αποδύδει ϋωσ τώρα ςτουσ εταύρουσ μασ (ανϊλογα με την 

ςυμμετοχό τουσ ςτο κεφϊλαιο τησ ΕΚΣ). Αυτό που ςυμφωνόθηκε ςτο 

Eurogroup εύναι ότι μεγϊλο μϋροσ των κερδών αυτών θα επιςτραφεύ ςτο 

ελληνικό Δημόςιο. 

4. Ανακούνωςη τησ πρόθεςησ (όχι όμωσ κϊτι πιο ςυγκεκριμϋνο) για επαναγορϊ 

χρϋουσ του ελληνικού Δημοςύου, χρϋουσ το οπούο εκδόθηκε (υπό τη μορφό 

ομολόγων του αγγλικού δικαύου) μετϊ το PSI ςε υποχρεωτικό/εθελοντικό 

αντικατϊςταςη των παλαιότερων ομολόγων που κουρεύτηκαν. 
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Ασ δούμε αναλυτικϊ ποιεσ εύναι οι ςυνϋπειεσ και η πραγματικό ερμηνεύα τησ 

κϊθε πρόταςησ: 

 

1. Εφόςον η μεύωςη των επιτοκύων περϊςει από όλα τα κοινοβούλια, το μϋτρο 

αυτό θα μειώςει το δημόςιο χρϋοσ κατϊ 2 δις. ό κατϊ 1,5% -2,5% του ΑΕΠ. Δεν 

θα πρϋπει να ξεχνϊμε το γεγονόσ ότι αυτό η μεύωςη ϋχει διαφορετικό αντύκτυπο 

ςε διαφορετικϋσ χώρεσ. Λόγου χϊρη,  για τη Γερμανύα, που δανεύζεται εκ μϋρουσ 

μασ με χαμηλό επιτόκιο, θα μεύνει και κϊποιο κϋρδοσ (αν τουσ αποπληρώςουμε 

ςτο ακϋραιο με το νϋο επιτόκιο). Όμωσ οι ελλειμματικϋσ χώρεσ, όπωσ εύναι η 

Ιρλανδύα, η Πορτογαλύα, η Ιςπανύα και η Ιταλύα (που ϋχουν εγγυηθεύ κι αυτϋσ 

μϋροσ των δανεύων που ϋχουμε λϊβει ςτο πλαύςιο τουΜνημονύου 1) θα πρϋπει 

να βϊλουν, υπό ςυνθόκεσ τραγικϋσ για τισ ύδιεσ, το χϋρι ςτην τςϋπη. Για να 

πρϊξουν κϊτι τϋτοιο, ςύγουρα θα πρϋπει με κϊποιο τρόπο να τουσ επιβληθεύ από 

την Σρόικα, πρϊγμα που ςημαύνει ότι οι ςχϋςεισ των χωρών και οι αντοχϋσ τουσ 

θα ςυνεχύςουν να δοκιμϊζονται.  

 

2. Η επιμόκυνςη αποπληρωμών χρεών και τόκων του Μνημονύου 2 μειώνουν τισ 

αποπληρωμϋσ μασ βραχυπρόθεςμα αυξϊνοντασ όμωσ το ςυνολικό χρϋοσ 

μακροπρόθεςμα – μετϊ το ςωτόριο ϋτοσ ςταθμό 2022, που για ανεξόγητο λόγο 

βρύςκεται ςτο επύκεντρο των ςχεδύων τησ Σρόικα;.  

 

3. Τπολογύζεται ότι η απόδοςη των κερδών τησ ΕΚΣ ςτο ελληνικό κρϊτοσ θα 

ςυνειςφϋρει τα επόμενα χρόνια περύ τα 7 δις. (ςημειωτϋον ότι δεν 

ανακοινώθηκε αν θα επιςτραφούν τα κϋρδη που βγϊζει η ΕΚΣ από το 

πτωχευμϋνο ελληνικό Δημόςιο τουσ τελευταύουσ ϋξι μόνεσ.) 

 

Από τα παραπϊνω φαύνεται καθαρϊ ότι το βϊροσ για την επύτευξη τησ μεύωςησ 

του ελληνικού δημόςιου χρϋουσ (το οπούο, ςημειωτϋον, την επόμενη χρονιϊ θα 

αγγύξει το 200% του ΑΕΠ) ςτο 124% του ΑΕΠ ϋωσ το 2022 (κϊτι που 

ανακούνωςαν οι δανειςτϋσ μασ ωσ τον ςυμφωνημϋνο ςτόχο) πϋφτει ςχεδόν 

αποκλειςτικϊ ςτην (προςδοκώμενη) απόλυτη επιτυχύα τησ επαναγορϊσ των 

νϋων (μετϊ PSI) ομολόγων. Από τισ αποφϊςεισ που ϋχουν ληφθεύ προςδοκϊται 
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ότι θα υπϊρξει μεύωςη του   ελληνικού δημόςιου χρϋουσ τησ τϊξησ των 9 δις. το 

2020, ςε ςύνολο περύπου 350 δις.  

 

Διαβϊζοντασ τα νούμερα τησ Σρόικασ, βλϋπουμε ότι το πλϊνο τησ μεύωςησ του 

χρϋουσ ςτο 124% του ΑΕΠ τα επόμενα οκτώ με δϋκα χρόνια βαςύζεται ςτην 

πρόθεςη μεύωςησ του δημόςιου χρϋουσ κατϊ 40 δις. την ώρα που το ΑΕΠ θα 

αυξηθεύ κατϊ 50 δις. (ανακτϊ δηλαδό το κομμϊτι που ϋχαςε από την αρχό τησ 

κρύςησ). Θϋτοντασ ςτην ϊκρη το υπεραιςιόδοξο ςκϋλοσ τησ βούληςησ να αυξηθεύ 

το ΑΕΠ κατϊ 50 δις., εύναι δεδομϋνο ότι οι εταύροι μασ υπολογύζουν να ςβόςουν 

χρϋοσ 31 δις. μϋςω τησ επαναγορϊσ του. 

 

Δυςτυχώσ οι ηγϋτεσ για ϊλλη μύα φορϊ δεν διευκρύνιςαν πώσ θα καταφϋρουν 

κϊτι τϋτοιο. Δεν εύναι η πρώτη φορϊ που η επαναγορϊ χρϋουσ ςυζητεύται ωσ 

αντιπεριςπαςμόσ για να μην αποκαλυφθεύ η ϋλλειψη πολιτικόσ βούληςησ για 

πραγματικό λύςη. Σην ώρα μϊλιςτα που τα ομόλογα θα γύνουν αντικεύμενο 

διαπραγματευτικόσ δύναμησ, όπωσ με την Αργεντινό πρόςφατα, όπου οι 

κερδοςκόποι θα τρϋχουν το ελληνικό Δημόςιο ςτα δικαςτόρια του Λονδύνου και 

τησ Νϋασ Τόρκησ ζητώντασ όλα τα κτόρια των πρεςβειών τησ Ελλϊδασ ανϊ τον 

κόςμο αν δε αποπληρωθούν οι απαιτόςεισ τουσ ςτο ακϋραιο. 

 

Ουςιαςτικϊ, το μόνο ςημαντικό που ςυμφωνόθηκε εύναι η απόδοςη των 

περαςμϋνων δόςεων του Μνημονύου, οι οπούεσ εύχαν παρακρατηθεύ τουσ 

τελευταύουσ μόνεσ. Αντύθετα, όλη η υποτιθϋμενη ςυμφωνύα για τη βιωςιμότητα 

του χρϋουσ εύναι εντελώσ αβϊςιμη. Η ΕΚΣ και οι εταύροι αρνούνται πειςματικϊ 

να παραδεχτούν ότι όλη η λογικό του Μνημονύου (νϋα μεγϊλα δϊνεια ςε 

πτωχευμϋνεσ χώρεσ υπό τον όρο μϋτρων που μειώνουν το ΑΕΠ τουσ) όταν μια 

ςτρατηγικό που θα κατϋληγε με μαθηματικό ακρύβεια ςε αποτυχύα και ςε 

μεγϋθυνςη τησ κρύςησ.  

 

Άλλο ϋνα Eurogroup πϋραςε χωρύσ ουςιαςτικό λύςη. υνεπώσ, ϊλλη μύα δόςη θα 

ειςπραχθεύ με τη χώρα να διχϊζεται ανϊμεςα ςε κυβερνητικούσ που 

θριαμβολογούν (θυμύζοντασ το δύδυμο Παπανδρϋου-Παπακωνςταντύνου, ιδύωσ 

μετϊ την αντύςτοιχη απόφαςη επιμόκυνςησ, μετϊ τη μεύωςη των επιτοκύων τον 
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Μϊρτιο του 2011) και ςτουσ υπόλοιπουσ, που παρακολουθούμε ακόμη μύα 

χαμϋνη ευκαιρύα. 

 

Ασ ελπύςουμε ότι το γενικευμϋνο πλϋον ςυναύςθημα, το οπούο ϋχουν αρχύςει να 

νιώθουν και οι πιο πιςτού Μνημονιακού, πωσ η χώρα (κι όχι μόνο το χρϋοσ τησ) 

βρύςκεται ςε πορεύα αποςύνθεςησ λόγω του ενόσ και μοναδικού ςτόχου (που 

εύναι η εξαςφϊλιςη τησ επόμενησ δόςησ ενόσ τοξικού δανεύου), να αποτελϋςει τη 

βϊςη μιασ μελλοντικόσ ςύμπνοιασ που θα αντικαταςτόςει την εκκολαπτόμενη 

εθνικό διχόνοια. 
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