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Πρόλογοσ 
 
Οι πρόςφατϋσ εξελύξεισ ςτο πεδύο τησ κρύςησ αποτελούν το αντικεύμενο του 
τελευταύου δελτύου για το 2011 τησ ερευνητικό μονϊδασ Οικονομικόσ Κρύςησ. 
Ανϊμεςα ςτα ϊλλα, θα μασ απαςχολόςουν οι διαδοχικϋσ  υποβαθμύςεισ, οι οπούεσ 
ϊλλοτε ςαν απειλό και ϊλλοτε ςαν γεγονόσ, διαμορφώνουν ϋνα περιβϊλλον 
αβεβαιότητασ, αδιανόητο πριν μερικϊ χρόνια. Τπό τον τρόμο ενόσ δυςτοπικού  
ευρωπαώκού μϋλλοντοσ, οι κυβερνόςεισ  ανταγωνύζονται ςτη βϊςη όλο και πιο 
ςκληρών μϋτρων λιτότητασ.  Η αβεβαιότητα που ϋχει αντικαταςτόςει την 
αιςιοδοξύα του παρελθόντοσ ϋφταςε ςτο ςημεύο να αμφιςβητεύ  την ικανότητα 
τησ ύδιασ τησ Γερμανύασ να ανταπεξϋλθει των προκλόςεων και αυτό εύχε 
αντύκτυπο ςτο κόςτοσ δανειςμού τησ. 
 
Παρϊλληλα, με τισ όςεσ δυςμενεύσ εξελύξεισ, ςτο μϋτωπο τησ οικονομύασ, θα 
αςχοληθούμε και με τα πολιτικϊ τεκταινόμενα, τα οπούα προκύπτουν ςαν  
αντύκτυποσ  ό ϋςτω ςαν απϊντηςη των οικονομικών. Η πρόςφατη ύνοδοσ θα 
μπορούςε να θεωρηθεύ ωσ τϋτοια. Προ τησ απειλόσ κατϊρρευςησ  τησ 
ευρωζώνησ  δραςτηριοποιόθηκε, ϋςτω και απελπιςτικϊ καθυςτερημϋνα η 
Επιτροπό, προτεύνοντασ μια Πρϊςινη Βύβλο.  
 
Η Πρϊςινη Βύβλοσ κινεύται ςτα πρότυπα  τησ Λευκόσ Βύβλου του Delors, οι 
ςκοπού  τησ οπούασ αντόχηςαν για περιςςότερο από μια δεκαετύα ςε ανώτατο 
πολιτικό επύπεδο. Αποτυγχϊνει, ωςτόςο, να  αναδεύξει τη ςημαςύα τησ 
ανϊπτυξησ, ωσ θα ϋπρεπε.  Η απόπειρα αυτό εντϊςςεται ςε μια γενικότερη 
ςυζότηςη περύ λύςεων, η οπούα εξοπλύζει την φαρϋτρα τησ Ευρώπησ, με 
προτϊςεισ λιγότερο ό περιςςότερο κατϊλληλεσ. Δειλϊ, δειλϊ αρχύζει  να κερδύζει 
ϋδαφοσ η λύςη του Ευρωομολόγου. Μόνο, που τόςο η δομό, όςο και η λειτουργύα 
του, εξακολουθούν  να αποτελούν πεδύο πυρετωδών αντιγνωμιών. 
 
Σα Ευρωομόλογα 
 
Η λύςη τησ κρύςησ, μϋςω ευρωομολόγων, κερδύζει ϋδαφοσ ςιγϊ, ςιγϊ καθώσ ο 
πυρετόσ τησ οικονομικόσ διπλωματύασ κορυφώνεται. Οι  λύςεισ που 
προτεύνονται από διϊφορεσ πηγϋσ, ενώ κινούνται ςτο ύδιο μόκοσ κύματοσ, με 
αυτό των Stuart Holland και Γιϊνη Βαρουφϊκη, αποτυγχάνουν  να πεύςουν 
τουσ ηγϋτεσ τησ Ευρωζώνησ ό μϊλλον κϊποιουσ από αυτούσ, για την 
αναγκαιότητα μιασ τϋτοιασ προςπϊθειασ επύλυςησ. 
 
Οι δυο πιο πρόςφατεσ εξελύξεισ ςτο πεδύο αυτό, αφορούν τα ομόλογα που 
πρότεινε η Ευρωπαώκό Επιτροπό  και   το γερμανικό υμβούλιο Οικονομικών 
Εμπειρογνωμόνων. 
 
Πράςινη Βίβλοσ 

 
ε μια απόπειρα επαναδραςτηριοπούηςησ τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ, ο κ. 
Baros, παρουςύαςε μια Πρϊςινη Βύβλο (Green Paper), για την αντιμετώπιςη τησ 
Κρύςησ.  Η Πρϊςινη Βύβλοσ  ςυγκεφαλαιώνει τισ προτϊςεισ τησ Ευρωπαώκόσ 
Επιτροπόσ για την οικονομική διακυβέρνηςη τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ. 
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Αναφορικϊ με το φλϋγον θϋμα τησ αντιμετώπιςησ  τησ κρύςησ χρϋουσ ςτην 
Ευρωζώνη, η Επιτροπό προτεύνει την ϋκδοςη ευρωομολόγων, ομολόγων 
ςταθερότητασ, όπωσ προτιμούν να τα αποκαλούν οι κοινοτικού ιθύνοντεσ, 
παραβλϋποντασ το χαρακτηριςτικό τησ ανϊπτυξησ, που ιδανικϊ θα ϋπρεπε να 
αποτελεύ προτεραιότητα. 
 
Σο ςχϋδιο  αφορϊ τρία εναλλακτικά ευρωομόλογα. Η πρόταςη τησ 
Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ ενώ θεωρητικϊ κινεύται προσ την ςωςτό κατεύθυνςη, 
εύναι πρακτικϊ ανεφϊρμοςτη. 
 
Οι Σρείσ Προτάςεισ τησ Επιτροπήσ 

Η πρώτη προβλϋπει την κατάργηςη έκδοςησ κρατικών ομολόγων.  Άπαςα τα 
μϋλη τησ Ευρωζώνησ  θα δανεύζονται  μϋςω τησ ϋκδοςησ ευρωομολόγων, τα 
οπούα θα αντικαταςτόςουν τα ςυμβατικϊ ομόλογα. Σην ϋκδοςη των νϋων 
τύτλων θα  εγγυώνται, από κοινού, οι χώρεσ τησ Ευρωζώνησ. Αυτό η πρόταςη,  
θα διαςφϊλιζε πλόρη χρηματοδότηςη, με τουσ ύδιου όρουσ, για όλα τα κρϊτη-
μϋλη, ανεξαρτότωσ τησ δημοςιονομικόσ κατϊςταςησ ςτην οπούα τελούν. 

Κατϊ τη δεύτερη πρόταςη, κϊθε κρϊτοσ μϋλοσ θα μπορεύ  να δανεύζεται μϋςω 
ευρωομολόγων, τα οπούα όμωσ θα εγγυώνται τα κρϊτη-μϋλη, έωσ 
προςυμφωνημένου ορίου. Σο όριο θα μπορούςε, επύ παραδεύγματι, να αφορϊ 
την δυνατότητα κϊθε εθνικόσ οικονομύασ, να ςυμμορφώνεται με τουσ κανόνεσ 
του ςυμφώνου ςταθερότητασ και ανϊπτυξησ. 

Αμφότερεσ οι δυο προηγηθεύςεσ προτϊςεισ προώποθϋτουν μια προηγούμενη 
αναθεώρηςη τησ Συνθήκησ τησ Λιςαβόνασ, με ό,τι δυςκολύεσ μπορεύ αυτό να 
ςυνεπϊγεται. 

Η τρύτη πρόταςη προβλϋπει ότι οι κυβερνόςεισ, θα μπορούν να δανεύζονται, 
μέχρι ένα όριο,  μϋςω ευρωομολόγων. Ωςτόςο, ςε αντύθεςη με τισ 
προηγούμενεσ προτϊςεισ, τα  ςυγκεκριμϋνα ευρωομόλογα θα υποςτηρύζονται 
από περιοριςμϋνεσ εγγυόςεισ που θα δύνουν τα  κρϊτη-μϋλη τησ ευρωζώνησ, 
εγγυόςεισ αποθεματικών χρυςού ό μελλοντικών εςόδων από φόρουσ. 

Σα επιτόκια, όμωσ, αυτών των ομολόγων όπωσ παρουςιϊςτηκαν από την 
επιτροπό θα δημιουργούςαν πϋραν των ϊλλων προβλημϊτων, αςυμμετρύεσ ωσ 
προσ τα οφϋλη  καθώσ θα εύναι αςύμφορα για τισ πλεοναςματικϋσ χώρεσ, 
ταυτοχρόνωσ όμωσ όχι αρκούντωσ  ικανοποιητικϊ για τισ ελλειμματικϋσ. 
 
Η λύςη του ευρωομόλογου, δεν αποτελεύ καινούρια ςύλληψη, ϋχει πολλϊκισ 
τονιςτεύ, από τουσ Stuart Holland και Γιϊνη Βαρουφϊκη. Η ειδοποιόσ διαφορϊ 
τησ “λύςησ τουσ” ϋγκειται  ςτο ότι το  ομόλογο που προτεύνουν οι δυο 
ακαδημαώκού  θα  μπορεύ να  εκδοθεύ,  από την Ευρωπαΰκή Κεντρική Τράπεζα, 
χωρίσ καμία  προηγούμενη αλλαγή  τησ υνθόκησ τησ Λιςαβόνασ. 
 
Η Ευρωπαώκό Επιτροπό, ςτα ομόλογα που προτεύνει αποφεύγει ϋνα τϋτοιο βόμα, 
εμπλοκόσ τησ Κεντρικόσ Σρϊπεζασ, προκειμϋνου να μη θύξει τα «ςυμφϋροντα» 
τησ δεύτερησ, ςτο πλαύςιο τησ αποφυγόσ εμπλοκόσ ςτη ςύγκρουςη που 
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λαμβϊνει χώρα ςε ευρωπαώκό επύπεδο. Πόςο αποδοτικό, όμωσ,  μπορεύ να εύναι 
ϋνα ευρωομόλογο χωρύσ την ςυμμετοχό τησ ΕΚΣ; 
 
Η Ευρωπαώκό Επιτροπό, αν και μοιϊζει να επαναδραςτηριοποιεύται, εντούτοισ  
δεύχνει να  επιδύδεται  αν όχι να εξαντλεύται  ςε ςτεύρουσ διπλωματικούσ 
ελιγμούσ καταβαραθρώνοντασ το κύροσ τησ. 
 

Αςφαλέσ Ομόλογο 
 

το μϋτωπο των λύςεων μϋςω ευρωομολόγου υπόρξε μια ακόμα,  πρόςφατη 
μεν,  πολύ ενδιαφϋρουςα δε, εξϋλιξη. Σο Αςφαλϋσ Ομόλογο (Safe Bond), όπωσ 
ονομϊζεται, αποτελεύ πρόταςη, του υμβουλύου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων 
τησ γερμανικόσ κυβϋρνηςησ. 
 
Σο χαρακτηριςτικό τησ ςυγκεκριμϋνησ πρόταςησ ϋγκειται ςτο ότι τϊςςεται ςτο 
ακριβώσ ϊλλο ϊκρο από την πρόταςη  Stuart Holland - Γιϊνη Βαρουφϊκη. 
 
Πιο ςυγκεκριμϋνα, η λύςη που προτεύνεται, αφορϊ και αυτό ϋκδοςη  ομολόγων  
αλλϊ όχι για την εξυπηρϋτηςη του κατϊ Μϊαςτριχτ νόμιμου χρϋουσ των χωρών-
μελών. Αυτό το ςχϋδιο λύςησ προτεύνει το ανϊποδο, δηλαδό,  ϋκδοςη 
ευρωομόλογων για  την  εξυπηρϋτηςη του χρέουσ που  υπερβαίνει το κατϊ 
Μϊαςτριχτ νόμιμο χρϋοσ, του 60% του ΑΕΠ. 
 
Σα ομόλογα αυτϊ, ςύμφωνα με την πρόταςη, ϋχουν εφήμερο χαρακτήρα και 
θα αποςυρθούν   ςταδιακϊ  μετϊ τον απόηχο τησ Κρύςησ. Αυτό η λεπτομϋρεια, αν 
και ςτην παρούςα ςυγκυρύα φαντϊζει επουςιώδησ, ςτην πραγματικότητα δεν 
εύναι. Οι προτεύνοντεσ αδυνατούν να κατανοόςουν ότι η Κρύςη, εύναι 
πρωτίςτωσ δομική, και η ύπαρξη ευρωομολόγων εύναι απαραύτητη όχι μόνο 
για να καταλαγιϊςει η ςημερινό Κρύςη αλλϊ: Πρώτον, για να αποφευχθούν, το 
δυνατόν,  επόμενεσ. Δεύτερον, για να ςυγχρηματοδοτούν με την Ευρωπαώκό 
Σρϊπεζα Επενδύςεων, την  ομοιόμορφη ανϊπτυξη τησ Ευρώπησ, τόςο του 
πλεοναςματικού πυρόνα  όςο και τησ  ελλειμματικόσ και περιφϋρειασ. 
 
Πϋραν τησ αξύασ τησ πρόταςησ, αυτόσ καθϋ αυτόσ, ςημαντικό εύναι ότι το 
γεγονόσ ότι προϋρχεται από ϋνα θεςμικό όργανό τησ Γερμανύασ, χώρασ που 
αντιμϊχεται ςε κϊθε επύπεδο και με κϊθε αφορμό, επιχειρόματα περύ τησ 
αναγκαιότητασ ϋκδοςησ ευρωομολόγου. 
 
Η Γερμανία και οι Άλλοι 
 
Βϋβαια, η πϊγια  γερμανικό θϋςη  επύ του θϋματοσ εύναι ότι η λύςη  του 
ευρωομολόγου εύναι «αδιανόητη», τουλϊχιςτον  επύ τισ παρούςεσ ςυνθόκεσ. Σα 
ευρωομόλογα θα επϋφεραν δραματικό αύξηςη των επιτοκύων ςτη Γερμανύα γι’ 
αυτό  και η  γερμανικό κυβϋρνηςη δεν βϊζει ςτο τραπϋζι των ςυζητόςεων το 
θϋμα, πριν προηγουμϋνωσ επιτευχθεύ πλήρησ δημοςιονομική ςύγκλιςη εντόσ 
τησ Ευρωζώνησ. Η λύςη που επιδιώκει ςτηρύζεται ςε  ενιαύα δεςμευτικούσ 
δημοςιονομικούσ κανόνεσ. 
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Σην ώρα που αυξϊνονται οι φωνϋσ που αντιδρούν ςτισ  παρωχημϋνεσ αποφϊςεισ 
των υνόδων, η Γερμανύα  ςτηρύζει ανοιχτϊ το EFSF και αυτό που προτεύνει εύναι 
μια αργό, ςυμβατικό ϋξοδο από την Κρύςη, με απώτερο ςτόχο μια μελλοντικό 
ομοςπονδοπούηςη. 
 
Αναφορικϊ με τα καθόκοντα τησ ΕΚΣ και την πιο ϋντονη δραςτηριοπούηςη που 
προτεύνεται, ςτα πρότυπα τησ αμερικανικόσ Fed ό τησ Σρϊπεζασ τησ Αγγλύασ, οι 
γερμανού υπενθυμύζουν τον καταςτατικό ρόλο τησ ΕΚΣ, ο οπούοσ εύναι να 
διαςφαλίζει τη ςταθερότητα των τιμών. 
 
Η Παρέμβαςη των Έξι 

 
Η παρϋμβαςη των ϋξι Κεντρικών Σραπεζών ϋδωςε μια ακόμα παρϊταςη  ςτουσ 
ευρωπαύουσ πολιτικούσ, οι πρωτοβουλύεσ των οπούων αποδεικνύονται  
κατώτερεσ των περιςτϊςεων. 
 
Ήταν η  δεύτερη φορϊ από την ϋναρξη τησ Κρύςησ, που εύχε ςαν αφετηρύα αυτό 
των ενυπόθηκων δανεύων που  οι  Κεντρικϋσ Σρϊπεζεσ, ςυντονίςτηκαν 
προκειμϋνου να εξαςφαλύςουν, τισ ευρωπαώκϋσ, με την απαιτούμενη 
ρευςτότητα. Η πρωτοβουλύα αυτό  απϋτρεψε μια πιθανό  κατϊρρευςη, τύπου 
ντόμινο. τισ ευρωπαώκϋσ τρϊπεζεσ διοχετεύθηκαν  δολϊρια με μειωμϋνο, κατϊ 
τα δύο τρύτα,  κόςτοσ  δανειςμού. 
 
Η εξϋλιξη αυτό αναθέρμανε προςωρινά τισ ελπύδεσ για μια τελικό λύςη.  
Σο πρόβλημα  όμωσ τησ Ευρωζώνησ, δεν λύνεται με αποςπαςματικϊ δϊνεια 
ςτουσ πτωχευμϋνουσ - εύτε αυτού εύναι κρϊτη εύτε εύναι τρϊπεζεσ ςτισ οπούεσ δεν 
δανεύζει κανεύσ πια, τουλϊχιςτον  με οικονομικϊ κριτόρια. Σο μόνο που μπορεύ να 
αποτελϋςει διϋξοδο, η οπούα όςο αργεύ να ϋρθει τόςο και πιο απύθανη φαντϊζει, 
εύναι δομικϋσ παρεμβϊςεισ ςτο ευρωςύςτημα, παρεμβϊςεισ οι οπούεσ θα  
ιςχυροποιόςουν τα θεμϋλια. Σϋτοιεσ δεν μπορούν να κϊνουν οι Κεντρικϋσ 
Σρϊπεζεσ. Για αυτό απαιτεύται πολιτικό παρϋμβαςη. 
 
Διέξοδοσ ΔΝΣ 

 
Η χρηματοδότηςη μϋςω του ΔΝΣ εύναι ϊλλη μια λύςη που βγόκε ςτο φωσ τησ 
δημοςιότητασ εςχϊτωσ. Οι υποςτηριχτϋσ αυτόσ τησ λύςησ θεωρούν πωσ θα 
μπορούςε να λϊβει χώρα μια μετϊγγιςη κεφαλαύων ςτισ καταρρϋουςεσ 
οικονομύεσ τησ Ευρωζώνησ μϋςω του ΔΝΣ. Σα εν λόγω κεφϊλαια θα χορηγηθούν 
εύτε από τισ πλεοναςματικϋσ χώρεσ εύτε από την ΕΚΣ. 
 
ύμφωνα με το πρώτο ςενϊριο, οι ευρωπαώκϋσ πλεοναςματικϋσ χώρεσ  θα 
μπορούςαν  να χορηγόςουν εγγυητικέσ επιςτολέσ ςτο ΔΝΣ ώςτε κατόπιν 
εκεύνο να ζητόςει από τρύτεσ χώρεσ να προςθϋςουν τον οβολό τουσ. Σο 
προκύπτον  ποςό θα χρηματοδοτούςε μϋροσ τησ ϋκδοςησ ομολόγων τησ 
Ιςπανύασ και τησ Ιταλύασ για το 2012, το γιατύ οι αναπτυςςόμενεσ οικονομύεσ  να 
ςπεύςουν να πληρώςουν εθελοντικϊ τα κακώσ κεύμενα τησ Ευρωπαώκόσ 
Ένωςησ, την ςτιγμό που η ύδια δεν φροντύζει τα του ούκου τησ, εύναι ϋνα ζότημα. 
Ακόμα και ϋτςι όμωσ, η λύςη αυτό εύναι αποςπαςματικό και αποκομμϋνη από 
μια νϋα ιςτορικό αφόγηςη που ϋχει ανϊγκη η Ευρώπη. Επιπλϋον, η  
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ςυγκεκριμϋνη λύςη, αν και ςυγκεκαλυμμϋνη, δεν αποτελεύ παρϊ επύ τησ ουςύασ 
δανειςμό από τισ πλεοναςματικϋσ χώρεσ. ςτισ  ελλειμματικϋσ, με την διαφορϊ ότι 
για να  κρατηθούν τα προςχόματα ο δανειςμόσ θα γινόταν μϋςω του ΔΝΣ. 
 
Κϊτι ϊλλο που ςυζητόθηκε όταν η δημιουργύα μιασ φόρμουλασ χρηματοδότηςησ 
του ΔΝΣ από την ΕΚΣ προκειμϋνου το Σαμεύο, ακολούθωσ, να δανειοδοτόςει τισ 
παραπαύουςεσ οικονομύεσ του Νότου. Σο εγχεύρημα, νομικϊ τουλϊχιςτον, 
φαντϊζει ανεφϊρμοςτο καθότι  ςύμφωνα με το καταςτατικό του, το ΔΝΣ,  δεν 
χρηματοδοτεύται  από ϊλλουσ φορεύσ, πϋρα από κρϊτη αν και ςε κϊθε 
περύπτωςη θα όταν επύ τησ παρούςησ δύςκολο να πειςθεύ  η Γερμανύα να  
τυπώςει χρήμα υπϋρ των ελλειμματικών, ακόμα κι αν η παροχό του γινόταν  
μϋςω του ΔΝΣ. 

Γιατί η Γερμανία δυςκολεύτηκε να δανειςτεί; 

Όπωσ όταν αναμενόμενο ςτουσ περιςςότερουσ οικονομικούσ κύκλουσ (πλην 
αυτών που ςυμβουλεύουν τουσ ευρωπαύουσ ηγϋτεσ) η κρύςη ϋφταςε ςτα 
πρόθυρα του πιο ςκληρού μϋρουσ του ςκληρού πυρόνα τησ ευρωζώνησ, γεγονόσ 
που φαύνεται από την αποτυχύα τησ πρόςφατησ δημοπραςύασ Γερμανικών 
ομολόγων. Η ανηςυχύα εύναι ϋκδηλη ακόμα και ςτουσ ςτενούσ κύκλουσ του 
Βερολύνου και η ανϊγκη οριςτικόσ λύςησ ςε μια ημι-διαλυμϋνη Ευρωζώνη εύναι 
προφανόσ. 
 
Σι ακριβώσ ςυνϋβη όμωσ; Έχαςε η κραταιϊ Γερμανύα την αξιοπιςτύα τησ; αφώσ 
και όχι, όμωσ εύναι γεγονόσ ότι τα ςενϊρια περύ Ευρώπησ δυο και τριών 
ταχυτότων φουντώνουν προκαλώντασ αβεβαιότητα ςτισ αγορϋσ. Έτςι, οι 
επενδυτϋσ (ιδύωσ οι εξ Αςύασ) ϊρχιςαν να λαμβϊνουν πολύ ςοβαρϊ την 
πιθανότητα να μην υπϊρχει ευρώ ςε πϋντε χρόνια, όταν δηλαδό θα λόξουν τα 
Γερμανικϊ ομόλογα που δεν βρόκαν ικανό αριθμό αγοραςτών πριν μερικϋσ 
μϋρεσ. 
 
Η διαφορϊ μεταξύ των προβλημϊτων χρηματοδότηςησ του Ιταλικού χρϋουσ από 
αυτό τησ αποτυχημϋνησ δημοπραςύασ Γερμανικών ομολόγων εύναι μεγϊλη. Η 
Ιταλύα ςόμερα βρύςκεται ςτο ςημεύο που βριςκόταν η Ελλϊδα ςτισ αρχϋσ του 
2010: Οι επενδυτϋσ δεν επιθυμούν να τησ δανεύςουν γιατύ την θεωρούν 
χρεοκοπημϋνη – ανύκανη να εξυπηρετόςει το χρϋοσ τησ από τα δημόςια ϋςοδϊ 
τησ δεδομϋνησ τησ μεύωςησ του ρυθμού αύξηςησ του εθνικού ειςοδόματοσ. Οι 
ϋχοντεσ χρόμα για αγορϋσ ομολόγων αμφιςβητούν ότι η Ιταλύα θα παραγϊγει 
αρκετό ειςόδημα ςτο μϋλλον για να αποπληρώνει κανονικϊ το μεγϊλο τησ χρϋοσ.  
Από την ϊλλη η Γερμανύα δεν αντιμετωπύζει τϋτοιο πρόβλημα καθώσ η 
βιομηχανύα τησ δεν αμφιςβητεύται από τουσ επενδυτϋσ. Σο πρόβλημα τησ 
Γερμανύασ εύναι νομιςματικό καθώσ οι αγοραςτϋσ ομολόγων εύναι διςτακτικού  
ςτην ιδϋα να δανεύςουν την Γερμανύα ςε ευρώ. Ο λόγοσ εύναι ότι φοβούνται πωσ 
όταν η Κρύςη περϊςει ϋνα ςημεύο μη επιςτροφόσ, η Γερμανύα θα αποδρϊςει 
εκεύνη από το ευρώ δημιουργώντασ ξανϊ το μϊρκο, πολύ πιθανόν εντϊςςοντασ 
ςε αυτό ϋναν μεγϊλο ‘ζωτικό χώρο’ ανατολικϊ του Ρόνου αποτελούμενο από τισ 
Αυςτρύα, Ολλανδύα, Πολωνύα, Υινλανδύα, Σςεχύα, λοβακύα, ύςωσ και την 
Εςθονύα – χώρεσ με ϊλλα λόγια των οπούων οι βιομηχανύεσ αποτελούν όδη 
αναπόςπαςτο μϋροσ του ευρύτερου Γερμανικού βιομηχανικού ςυμπλϋγματοσ.  
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Μια τϋτοια προοπτικό οδηγεύ τουσ δανειςτϋσ τησ Γερμανύασ να μην θϋλουν να 
την δανεύςουν ςόμερα επειδό ξϋρουν ότι μια τϋτοια απόςχιςη τησ Γερμανύασ από 
το ευρώ θα οδηγόςει ϊμεςα και ραγδαύα ςτην υποτύμηςη όλων των 
περιουςιακών ςτοιχεύων η αξύα των οπούων ϋχει προςδιοριςτεύ ςε ευρώ. Η 
δημιουργύα το νϋου μϊρκου θα δημιουργόςει ϋνα γιγϊντιο κύμα κεφαλαύων που 
θα ειςρεύςουν ςτο γερμανικό χρηματοπιςτωτικό ςύςτημα καθώσ οι επενδυτϋσ 
θα προςδοκούν πωσ το νϋο μϊρκο θα αυξϊνει λεπτό προσ λεπτό την αξύα του ςε 
ςχϋςη με τα υπόλοιπα νομύςματα, ιδύωσ το ευρώ.  
 
Αυτό η ειςροό κεφαλαύων ςτην Γερμανύα θα επιβεβαιώςει τισ προςδοκύεσ τουσ 
κι ϋτςι θα αυξϊνεται ιλιγγιωδώσ η αξύα του νϋου μϊρκου. ε εκεύνη την φϊςη, η 
γερμανικό Κεντρικό τρϊπεζα, η Bundesbank, ςε ςυνδυαςμό με το Τπουργεύο 
Οικονομικών, θα αρχύςει να εκδύδει γερμανικϊ ομόλογα ςε μϊρκα, αντύ για ευρώ. 
Παρϊλληλα, όλα τα προηγούμενα ομόλογα, που ϋχουν εκδοθεύ ςε ευρώ, θα 
αποπληρώνονται κανονικϊ, και χωρύσ την παραμικρό υπόνοια κουρϋματοσ, αλλϊ 
ςε όλο και πιο υποτιμημϋνα ευρώ. Ακριβώσ ς’αυτό το ςημεύο ϋγκειται η αγωνύα 
των επενδυτών με αποτϋλεςμα να τουσ εμποδύςει από το να αγορϊςουν τα 
προςφερόμενα γερμανικϊ ομόλογα.  
 
Ο φόβοσ τουσ, λοιπόν, εύναι ϋνα de facto κούρεμα το οπούο θα προκύψει, όχι 
επειδό  Γερμανύα θα προβεύ ςε κούρεμα των επενδυτών αλλϊ, επειδό η 
αποχώρηςό τησ από το ευρώ θα υποτιμόςει το ευρώ τόςο που, ςε όρουσ π.χ. 
δολαρύων, η αξύα των γερμανικών ομολόγων που εκδύδονται ςόμερα ςε ευρώ θα 
πϋςει κατακόρυφα. Εύναι ςαφϋσ ότι οι επενδυτϋσ κατανόηςαν ότι το ευρώ 
βρύςκεται ςε προχωρημϋνο ςτϊδιο κατϊρρευςησ και για αυτό τον λόγο 
προςϋχουν πολύ πριν αγορϊςουν οποιοδόποτε περιουςιακό ςτοιχεύο πωλεύται 
ςε τιμϋσ που ορύζονται ςε ευρώ. Έτςι το παρϊδοξο εύναι ότι από την μύα οι 
επενδυτϋσ εύναι ϋτοιμοι να ςτεύλουν τα κεφϊλαιϊ τουσ ςτισ πτωχευμϋνεσ 
γερμανικϋσ τρϊπεζεσ (ελπύζοντασ ότι τα ευρώ που καταθϋτουν εκεύ ςύντομα 
μπορεύ να μετατραπούν αυτόματα ςε νϋα μϊρκα, και ϊρα τα χρόματϊ τουσ να 
πολλαπλαςιαςτούν) αλλϊ από την ϊλλη δεν θϋλουν να δανεύςουν την Γερμανύα 
ςε ευρώ. 
 
Νέα μέτρα και υποβαθμίςεισ 
 
το ντόμινο τησ Ευρωπαώκόσ κατϊρρευςησ όρθε να προςτεθεύ τισ τελευταύεσ 
ημϋρεσ και το Βϋλγιο. αν ςυνϋχεια του φαινόμενου ντόμινο που παρατηρεύται, η 
S&P ϋριξε κατϊ μια βαθμύδα την πιςτοληπτικό ικανότητα τησ χώρασ από AA+ ςε 
AA διατηρώντασ αρνητικό την προοπτικό τησ οικονομύασ. Όπωσ ανακούνωςε η 
S&P προχώρηςε ςε αυτό την υποβϊθμιςη λόγω των κινδύνων για τον 
χρηματοοικονομικό κλϊδο που αντανακλούν οι πιϋςεισ ςτισ αγορϋσ.  
 
Η υποβϊθμιςη αυτό όρθε ςαν μια ςυνϋχεια τησ πολιτικόσ κρύςησ που επικρατεύ 
και ςτισ Βρυξϋλεσ καθώσ εύναι χαρακτηριςτικό ότι το Βϋλγιο λειτουργεύ με 
υπηρεςιακό κυβϋρνηςη επύ 17 μόνεσ, χρονικό διϊςτημα-ρεκόρ ςε διεθνϋσ 
επύπεδο. Μετϊ την ανακούνωςη του ούκου αξιολόγηςησ ο υπηρεςιακόσ 
πρωθυπουργόσ Ιβ Λετϋρμ κϊλεςε τισ πολιτικϋσ δυνϊμεισ του Βελγύου να 
προχωρόςουν ςε διαβουλεύςεισ επύ του προώπολογιςμού και να καταλόξουν ςε 
ςυμφωνύα ει δυνατόν πριν το ϊνοιγμα των χρηματιςτηρύων. 
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Η ςυμφωνύα που προϋκυψε περιελϊμβανε περικοπϋσ δαπανών ςτον 
προώπολογιςμό του 2012 ύψουσ 10% (11,3 δις. ευρώ). Επύςησ, οι Βϋλγοι ηγϋτεσ  
ανϋπτυξαν ςχϋδια προώπολογιςμών για τα επόμενα ϋτη ϋωσ το 2014 και 
ςυμφώνηςαν ςε μεταρρυθμύςεισ ςτον τομϋα τησ απαςχόληςησ και των 
ςυντϊξεων. Σο Βϋλγιο λοιπόν ϋγινε ϊλλη μια χώρα που πϋφτει ςτην παγύδα τησ 
λιτότητασ προςθϋτοντασ το δικό τησ λιθαρϊκι ςτον δρόμο προσ την κατϊρρευςη 
τησ Ευρωζώνησ.  
 
την Ιταλύα, ο τεχνοκρϊτησ πρωθυπουργόσ Μϊριο Μόντι παύρνοντασ την 
ςκυτϊλη τησ ανύκανησ πολιτικόσ των ημερών που ζούμε, εναρμονύςτηκε πλόρωσ 
με τισ προςταγϋσ των μεγϊλων ηγετών. Μϋςα ςε κλύμα μεγϊλου 
προβληματιςμού αλλϊ και επερχόμενων κοινωνικών αναταραχών ανακούνωςε 
μϋτρα ύψουσ 30 δις. ευρώ. Κϊθε ιταλικό οικογϋνεια, θα κληθεύ  να δώςει μϋχρι 
και το 2014 από 6.400 ευρώ. Ο κ. Μοντι δικαιολόγηςε τα μϋτρα λϋγοντασ 
χαρακτηριςτικϊ ότι όταν αναγκαύα για να μην καταλόξει η Ιταλύα ςτην 
κατϊςταςη τησ Ελλϊδασ.  
 
Όμωσ το πιο ςοβαρό χτύπημα των τελευταύων ημερών για την Ευρωζώνη όταν 
η εύδηςη πωσ ο ούκοσ αξιολόγηςησ Standard & Poor’s απειλεύ με μπαρϊζ νϋων 
υποβαθμύςεων 15 από τισ 17 χώρεσ τησ ευρωζώνησ. υγκεκριμϋνα ο ούκοσ 
φϋρεται να βϊζει ςε παρακολούθηςη για πιθανό υποβϊθμιςη (credit watch 
negative) τη Γερμανύα, τη Γαλλύα, την Ολλανδύα, την Αυςτρύα, τη Υινλανδύα και 
το Λουξεμβούργο. 
 
Σο credit watch negative ςημαύνει πωσ υπϊρχει μύα ςτισ δύο πιθανότητα να 
υποβαθμιςτούν τα ςυγκεκριμϋνα κρϊτη τισ επόμενεσ 90 ημϋρεσ. Ο ούκοσ φϋρεται 
επύςησ να προειδοπούηςε τισ κυβερνόςεισ των ϋξι χωρών πωσ οι αξιολογόςεισ 
τουσ ενδϋχεται να πϋςουν ςτο ΑΑ+ εϊν κατϊ την επόμενη αξιολόγηςη 
αποτύχουν να πεύςουν τουσ ειδικούσ. 
 
Η εύδηςη όρθε να ταρϊξει ακόμα περιςςότερο την ταλανιζόμενη ευρωζώνη 
καθώσ εύναι η πρώτη φορϊ που ακόμα και η Γερμανύα απειλεύται τόςο ϊμεςα με 
υποβϊθμιςη. Η προθεςμύα για ουςιαςτικϋσ αποφϊςεισ ϋχει ξεπεραςτεύ προ 
πολλού και οι ηγϋτεσ υποςχϋθηκαν να δώςουν μια οριςτικό απϊντηςη ςτη κρύςη 
ςε μια ιςτορικό ύνοδο Κορυφόσ που ϋλαβε χώρα ςτισ Βρυξϋλεσ. 
 
Η ύνοδοσ Κορυφήσ 

 
Σο ςημαντικότερο ύςωσ γεγονόσ τησ ςυνόδου όταν η διαύρεςη τησ Ευρωπαώκόσ 
Ένωςησ ςε δύο πόλουσ -Βρετανύα και γαλλογερμανικό ϊξονα. ε μια τόςο 
κρύςιμη καμπό για την Ευρώπη, οι ηγϋτεσ απϋδειξαν περύτρανα ότι καμύα χώρα 
δεν εύναι διατεθειμϋνη να θυςιϊςει τα προςωπικϊ τησ οφϋλη με ςκοπό να ςώςει 
τουσ εταύρουσ τησ, δημιουργώντασ ϋτςι ϋνα ρευςτό ςκηνικό με αβϋβαιεσ 
ςυνϋπειεσ για την επόμενη ημϋρα.  
 
Όπωσ όταν αναμενόμενο, η πρόταςη τησ ςυνόδου όταν μια ςτενότερη 
δημοςιονομικό ϋνωςη με ςτόχο τη διϊςωςη του ευρώ. Η ςυμφωνύα 
περιελϊμβανε αυςτηρό δημοςιονομικό πειθαρχύα και υπερεξουςύεσ ςτην 
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Κομιςιόν ερχόμενη να επιςφραγύςει την Ευρώπη των δύο ταχυτότων, εκεύνων 
που αποφαςύζουν με οδηγό Παρύςι και Βερολύνο και εκεύνων που εκτελούν. Η 
ρόξη επόλθε όταν ο Βρετανόσ πρωθυπουργόσ απαύτηςε να τεθεύ το ύτι του 
Λονδύνου εκτόσ του πεδύου ελϋγχου των εποπτικών αρχών και των ϊλλων 
θεςμικών οργϊνων τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ με αποτϋλεςμα να ϋρθει ςε 
ςύγκρουςη με τουσ αρκοζύ-Μερκελ και να βϊλει τισ βϊςεισ για την 
διαφοροπούηςη τησ Βρετανύασ. 
 
Η ουςύα τησ υμφωνύασ περιλαμβϊνει εκχώρηςη εξουςιών εκ μϋρουσ των 
εθνικών κυβερνόςεων και αλλαγό τησ υνθόκησ τησ Λιςαβόνασ για 
αυςτηρότερη δημοςιονομικό πειθαρχύα., και υποςτηρύζεται από τα 17 κρϊτη-
μϋλη τησ Ευρωζώνησ και πιθανότατα από τα υπόλοιπα εννϋα κρϊτη-μϋλη πλην 
Βρετανύασ. Η Ουγγαρύα, που αρχικώσ εύχε ςυνταχθεύ με τη Βρετανύα, μαζύ με 
ουηδύα, Σςεχύα, Δανύα, Λετονύα, Λιθουανύα, Πολωνύα, Ρουμανύα και Βουλγαρύα 
παραπϋμπουν το ζότημα τησ ϋνταξησ ςτη δημοςιονομικό ϋνωςη ςτα εθνικϊ 
Κοινοβούλια. Η Ιρλανδύα -ςημαντικόσ εμπορικόσ εταύροσ τησ Βρετανύασ- 
ενδεχομϋνωσ θα διοργανώςει δημοψόφιςμα για την προςχώρηςη. 
 
Η αποτυχύα ςυμφωνύασ ςτο επύπεδο των 27 κρατών ςηματοδοτεύ μια νϋα εποχό 
για την Ευρώπη καθώσ η Ευρωπαώκό Ένωςη δεύχνει να οδεύει ςε μύα 
Διακυβερνητικό υμφωνύα των «26» με τη Βρετανύα απϋναντύ τησ, ςυμφωνύα 
που θα μπορούςε να ολοκληρωθεύ ϋωσ τον Μϊρτιο. 
 
τισ λεπτομϋρειεσ τησ ςυμφωνύασ προβλϋπεται ότι οι χώρεσ με δημόςιο χρϋοσ 
ϊνω του 60% του ΑΕΠ θα πρϋπει να το μειώνουν κατϊ 5 εκατοςτιαύεσ μονϊδεσ 
ετηςύωσ προκειμϋνου να υποχωρόςει κϊτω από το επιτρεπόμενο επύπεδο. Για 
παρϊδειγμα για την Ελλϊδα κϊτι τϋτοιο ςημαύνει ότι κϊθε χρόνο για 17 χρόνια 
πρϋπει να καταβϊλει περύπου 11 δισ ευρώ που θα προϋρχονται από πρωτογενϋσ 
πλεόναςμα. 
 
Επύςησ, αν η Ελλϊδα ό όποια ϊλλη χώρα εμφανύςει ϋλλειμμα ϊνω του 3% του 
ΑΕΠ τότε θα ενεργοποιούνται αυτόματα εναντύον τησ κυρώςεισ. Οι κυρώςεισ 
αυτϋσ μπορεύ να εύναι η απώλεια δικαιώματοσ ψόφου ςτισ αποφϊςεισ τησ ΕΕ, η 
επιβολό προςτύμων, η περικοπό των κονδυλύων που διατύθενται από τα 
διαρθρωτικϊ ταμεύα κ.ϊ. ε κϊθε περύπτωςη η πρώτη ςτη λύςτα τησ εφαρμογόσ 
των εξοντωτικών μϋτρων λόγω υψηλού χρϋουσ και ελλεύμματοσ εύναι η Ελλϊδα.  
 
Επίλογοσ 
 
Καθώσ οι ηγϋτεσ μασ πηγαύνουν από την μύα «ςωτόρια» ύνοδο Κορυφόσ ςτην 
επόμενη, και το τϋλοσ τησ Ευρωζώνησ γύνεται όλο και πιο ορατό με κϊθε «τελικό 
λύςη» που εφευρύςκουν, τόςο λιγότερα μπορούμε να πούμε και να προτεύνουμε 
από οικονομικόσ ϊποψησ. Σο ζότημα εύναι βαθύτατα πολιτικό πλϋον και όςο η 
Ευρώπη αρνεύται παραδεχτεύ την αλόθεια (ότι δηλαδό το πρόβλημϊ τησ εύναι 
δομικό και ςε καμύα περύπτωςη δεν εύναι πρόβλημα ελλειμμϊτων ό χρϋουσ), 
τόςο πιο κοντϊ ςτο τϋλοσ του πειρϊματοσ τησ Ευρωζώνησ ερχόμαςτε.  
 
Όςο οι ευρωπαώκϋσ αρχϋσ εξακολουθούν να αντιμετωπύζουν το πρόβλημα 
αποςπαςματικϊ (ωσ εϊν να όταν ζότημα κϊποιων υπερχρεωμϋνων κρατών, που 
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πρϋπει να αντιμετωπιςτεύ με περιςςότερα διμερό δϊνεια), τόςο πληςιϊζει η 
μετϊ-ευρώ εποχό - μια εποχό εξ ύςου δυςτοπικό για πλεοναςματικούσ και 
ελλειμματικούσ.  
 
Όςο οι πλεοναςματικϋσ χώρεσ θεωρούν ότι τα πλεονϊςματϊ τουσ αποκτόθηκαν 
δικαιωματικϊ και κατακρύνουν τουσ ελλειμματικούσ για τα ελλεύμματϊ τουσ 
(χωρύσ να κατανοούν ό να παραδϋχονται πωσ χωρύσ τα ελλεύμματα των 
ελλειμματικών θα όταν αδύνατον να παραχθούν τα πλεονϊςματα που τουσ 
κρατούν προσ το παρόν «εκτόσ Κρύςησ»), τόςο η κρύςη θα βαθαύνει. 
 
Όςο η Ευρώπη παραμϋνει πιαςμϋνη ςτην ιδϋα ότι η λύςη θα ϋρθει από μια 
διαδικαςύα ομοςπονδοπούηςησ που θα ξεκινόςει από την αλλαγό των υνθηκών 
με ςτόχο την ειςαγωγό πιο ςφικτών κανόνων και μϋςω πειθϊρχηςησ των 
ελλειμματικών, τόςο πιο αδύνατη θα εύναι η δημιουργύα τησ ςκιαγραφόμενησ 
Ομόςπονδησ Ευρώπησ - καθώσ η διαδικαςύα αναθεώρηςησ των υνθηκών θα 
αφόςει την κατϊρρευςη του ευρώ ανενόχλητη, δημιουργώντασ τα ςυντρύμμια 
που θα απομεύνουν προσ ομοςπονδοπούηςη.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 


