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1. τον απόηχο του Μνημονίου 1 

τόχοσ του παρόντοσ δελτύου εύναι η καταγραφό και ανϊλυςη του τι ςυνϋβη ςτο 
πεδύο τησ ελληνικόσ αλλϊ και ευρωπαώκόσ οικονομικόσ κρύςησ κατϊ το πρώτο 
τρύμηνο του 2012. Πριν όμωσ περιορύςουμε το ενδιαφϋρον μασ ςτισ πρόςφατεσ 
εξελύξεισ, ασ ςυνοψύςουμε τα πιο βαςικϊ ςημεύα τα οπούα ϋφεραν την Ελλϊδα 
ςτο ϋλεοσ των εταύρων τησ.  

Σισ τελευταύεσ δεκαετύεσ η εγχώρια ιδιωτικό κατανϊλωςη ακολουθώντασ το 
ρεύμα τησ παγκοςμιοπούηςησ και τησ τεχνολογικόσ ανϊπτυξησ ϋφταςε να 
αντιπροςωπεύει το 75% του ελληνικού ΑΕΠ. Η εγχώρια οικονομύα εύχε 
αναπτύξει χαρακτηριςτικϊ ενόσ ιδιαιτϋρωσ εςωςτρεφούσ ςυςτόματοσ εμπορύου 
και υπηρεςιών με ανεμικϊ ανεπτυγμϋνουσ τουσ εξωτερικϊ εμπορεύςιμουσ 
τομεύσ. Ανταλλϊςαμε προώόντα και υπηρεςύεσ που ειςαγϊγαμε με δανεικϊ.  

Οι θετικού ρυθμού ανϊπτυξησ όταν ςε μεγϊλο βαθμό ρυθμού ςπατϊλησ. Αυτό το 
πρότυπο ςυνεπαγόταν τρεισ κατϊ βϊςη κινδύνουσ: την αδιανόητη αύξηςη του 
δανειςμού, τη διεύρυνςη του ελλεύμματοσ, την επιδεύνωςη του εξωτερικού 
ιςοζυγύου.  

ε μια ιςτορικό φϊςη που η κρύςη των επιςφαλών ενυπόθηκων δανεύων ςτισ 
ΗΠΑ μετατρεπόταν ςε κρύςη δημόςιου χρϋουσ, η ελληνικό οικονομύα όταν ο πιο 
αδύναμοσ κρύκοσ. Αν ςτα παραπϊνω ςυνυπολογύςει κανεύσ τισ ιδιαιτερότητεσ 
του ευρωπαώκού πλαιςύου, τότε η κατϊρρευςη ϋμοιαζε μη αποτρϋψιμη, 
τουλϊχιςτον με ςυμβατικϋσ μεθόδουσ.   

Ένα χρόνο τώρα επιχειρηματολογούςαμε και διατεινόμαςταν ότι, εφόςον η 
Ευρώπη δεν επαναςχεδιϊζει το ευρωςύςτημα, το ελληνικό δημόςιο χρϋοσ θα 
αναδιαρθρωθεύ, θα «κουρευτεύ», θα διαγραφεύ μερικώσ. Δεν όταν θϋμα 
επιθυμύασ ό επιλογόσ. Απλϊ, το «κούρεμα» δεν όταν δυνατόν να αποφευχθεύ. 
Εκεύνη την εποχό η οποιαδόποτε ςυζότηςη περύ «κουρϋματοσ» αντιμετωπιζόταν 
από κυβϋρνηςη, Σρϊπεζα τησ Ελλϊδoσ, ΕΚΣ, ΕΕ και τα «ςοβαρϊ» μϋςα 
ενημϋρωςησ ωσ αιρετικό, επικύνδυνη, δημαγωγικό. Όλοι οι θεςμού και οι φορεύσ, 
τόςο τησ παγκόςμιασ οικονομύασ όςο και οι εγχώριοι, ςτρϋφονταν εναντύον 
αυτών που προςπαθούςαν να περιγρϊψουν το αυτονόητο. Η εμμονό ςτο 
δύλημμα ςτϊςη πληρωμών ό όχι ϋςτρεφε την προςοχό αλλού και όχι ςτα 
προβλόματα για τα οπούα υπόρχαν ρεαλιςτικϋσ πιθανότητεσ να επιλυθούν. Σο 
πρόβλημα τησ ελληνικόσ κρύςησ όταν πρόβλημα ωσ ϋναν μεγϊλο βαθμό δομικό· 
ωςτόςο, κατόρθωςαν κϊποιοι να το αποςιωπόςουν ςτρϋφοντασ τουσ προβολεύσ 
πληςύον αλλϊ όχι ςτην ρύζα του προβλόματοσ.  

Όταν η μακρϊ ϊρνηςη τησ πραγματικότητασ κϊποια ςτιγμό υποχώρηςε υπό το 
βϊροσ τησ αλόθειασ, η αναδιϊρθρωςη ϋγινε αποδεκτό τόςο ςε ελληνικό όςο και 
ςε ευρωπαώκό επύπεδο, αν και ςε δύο δόςεισ.  

Σον Ιούλιο του 2011 η λύςη ϋγινε αποδεκτό επύ τησ αρχόσ, με προκρινόμενη 
πρόταςη μια περιοριςμϋνη αναδιϊρθρωςη που δεν θα ϊγγιζε την ονομαςτικό 
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αξύα των ομολόγων αλλϊ που θα επιμόκυνε τισ αποπληρωμϋσ και θα μεύωνε το 
επιτόκιο. 

Κατόπιν όρθε το κυρύωσ πιϊτο, τον Οκτώβριο, με την ιδϋα μιασ πιο ριζικόσ 
αναδιϊρθρωςησ, τουλϊχιςτον 50% επύ τησ ονομαςτικόσ αξύασ του χρϋουσ. 
Έκτοτε, η πϊλαι ποτϋ απευκταύα αναδιϊρθρωςη αποτϋλεςε εθνικό και 
ευρωπαώκό υπόθεςη, αν όχι προτεραιότητα. 

2. Η πολιτική επιλογή τησ ςκληρήσ λιτότητασ 

Μϋςα ςτον Ιανουϊριο του 2012, το κατϊ τα ϊλλα απαιςιόδοξο ςκηνικό ϊρχιςε 
να αλλϊζει, τουλϊχιςτον ςε θεωρητικό επύπεδο. Οι ςημαντικότεροι θεςμού του 
οικονομικού ςυςτόματοσ, ΔΝΣ και Παγκόςμια Σρϊπεζα, μεταξύ ϊλλων, ϋδειξαν 
να παύρνουν για πρώτη φορϊ αποςτϊςεισ από τη λογικό τησ λιτότητασ ωσ 
βαςικού εργαλεύου καταπολϋμηςησ τησ κρύςησ. Μια τϋτοια αλλαγό ύςωσ 
αποδειχθεύ ςημεύο αναφορϊσ για το τι πρόκειται να ςυμβεύ ςτο μεςοπρόθεςμο 
μϋλλον. 

Αν επιχειρούςαμε μια ιςτορικό αναδρομό, θα παρατηρούςαμε ότι οι οικονομικϋσ 
ιδϋεσ που διαμορφώθηκαν τισ προηγούμενεσ δεκαετύεσ, από το 1980 και 
εντεύθεν, χαρακτηρύζονταν από μια πολύ ςυγκεκριμϋνη ϊποψη-πολιτικό, η 
οπούα εφαρμοζόταν αδιακρύτωσ και ςυςτηματικϊ ςε οποιαδόποτε οικονομύα 
επιθυμούςε την αρωγό των διεθνών οργανιςμών. Ο μόνοσ δρόμοσ προσ την 
επιςτροφό από μια κρύςη χρϋουσ όταν η ϊνευ ενδοιαςμού λιτότητα. Η λιτότητα 
εύχε προαχθεύ ςε παγκόςμιο οικονομικό πρόταγμα. Φωρύσ ύχνοσ αμφιβολύασ η 
θεραπεύα που οι κεντρικού φορεύσ ςυνιςτούςαν αφορούςε: περικοπό 
κοινωνικών παροχών, μιςθών και ςυντϊξεων, μεύωςη των δαπανών ςτην υγεύα, 
την παιδεύα κ.λπ. Η ςχολό του ικϊγου ςχεδύαζε το θεωρητικό πλαύςιο ςτο οπούο 
οι οικονομύεσ λειτουργούςαν. 

Όποιοι τολμούςαν να αμφιςβητόςουν αυτό το δόγμα τησ ϊνευ όρων, παρϊδοξησ 
λιτότητασ αγνοούνταν. Σα παραδεύγματα, αν όχι ανεπιτυχών, τότε τουλϊχιςτον 
αμφύβολων εγχειρημϊτων τα οπούα βαςύςτηκαν ςε αυτό τη φιλοςοφύα θα 
περιελϊμβαναν μια λύςτα που θα περιεύχε τον Σρύτο Κόςμο, κατόπιν χώρεσ όπωσ 
το Μεξικό και εκεύνεσ τησ Ν.Α. Αςύασ και, βεβαύωσ, την Αργεντινό.  

Η «ευημερύα» του κεφαλαύου εύχε γύνει το ιδεολογικό ϊλλοθι για ό,τιόλα τα 
μϋτρα που λαμβϊνονταν. ε πολλϋσ περιπτώςεισ η προςδοκύα τησ επιβεβαύωςησ 
νόθευε τισ ύδιεσ τισ προβλϋψεισ. Οι εμπνευςτϋσ αρνούνταν να δουν εναλλακτικϋσ 
λύςεισ πλην όςων ικανοποιούςαν το κϋρδοσ και τη ςυςςώρευςη χρόματοσ. 

Για κϊποιεσ από τισ οικονομύεσ όταν τόςο επιβλαβόσ η ανϊμειξη του ΔΝΣ και τησ 
Παγκόςμιασ Σρϊπεζασ ςτα εςωτερικϊ τουσ, που τα κρϊτη τα οπούα ϋλαβαν 
βοόθεια ϋκαναν ςκοπό τουσ να μη χρειαςτεύ ποτϋ ξανϊ να ζητόςουν την αρωγό 
τουσ. Από το 2000 μϋχρι την Κρύςη του 2008, το ΔΝΣ ϋμεινε, ουςιαςτικϊ, ϊπραγο 
εξαιτύασ αμφιβολιών ωσ προσ την αποδοτικότητα των μεθόδων που εφϊρμοζε 
αλλϊ και του διςταγμού που γεννούςε η εμπειρύα όςων εύχαν βρεθεύ ςτην 
ανϊγκη του. Σο ύδιο λύγο πολύ και η Παγκόςμια Σρϊπεζα. 
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Η κρύςη του 2008, και η μετεξϋλιξό τησ ςτην κρύςη τησ Ευρωζώνησ, ϋδωςε ςτο 
ΔΝΣ μια νϋα ευκαιρύα, την οπούα και ϊδραξε. Αυτό τη φορϊ όμωσ η ςοβαρότητϊ 
τησ ςε ςυνδυαςμό με το αμφιλεγόμενο ιςτορικό του ΔΝΣ ανϊγκαςαν τουσ 
πϊντεσ να εύναι πιο επιφυλακτικού. Αυτό τη φορϊ το πρόβλημα όταν η 
μεγαλύτερη οικονομύα του κόςμου. 

 Σον Ιανουϊριο του 2012, ϋπειτα από δύο χρόνια χωρύσ θετικϊ αποτελϋςματα 
ςτη μϊχη τησ ελληνικόσ κρύςησ, ϊρχιςαν για πρώτη φορϊ να εκφρϊζονται 
αμφιβολύεσ για τη δογματικό πύςτη ςτη λιτότητα. Σο ότι η αλλαγό αυτό δεν όταν 
ςπαςμωδικό αλλϊ ςυντεταγμϋνη επιβεβαιώνεται από: (1) την επύςημη ϋκθεςη 
του ΔΝΣ, (2) την κα Lagarde, (3) τον κ. Robert Zoelick, πρόεδρο τησ Παγκόςμιασ 
Σρϊπεζασ (ςε ϊρθρο του ςτουσ Financial Times), και (4) κοινό δόλωςη 
ανϊλογου περιεχόμενου από την κα Lagarde, τον κ. Zoelick καθώσ και τουσ 
επικεφαλόσ των εξόσ οργανιςμών: του Οργανιςμού Διεθνούσ Εμπορύου, του 
Διεθνούσ Οργανιςμού Τγεύασ, του υμβουλύου για τη Φρηματοπιςτωτικό 
ταθερότητα (Financial Stability Board), του ΟΟΑ, τησ Αφρικανικόσ Σρϊπεζασ 
Ανϊπτυξησ, του Προγρϊμματοσ Σροφύμων του ΟΗΕ και του Διεθνούσ 
Οργανιςμού Εργαςύασ. 

Για του λόγου το αληθϋσ παραθϋτουμε μια παρϊγραφο από το κεύμενο που 
φϋρει όλεσ αυτϋσ τισ ςημαύνουςεσ υπογραφϋσ: 

 «Οι κυβερνόςεισ πρϋπει να διαχειριςτούν τα δημοςιονομικϊ 
ελλεύμματα με ςτόχο τη βελτύωςη, και όχι τη μεύωςη, τησ προοπτικόσ 
για μεγϋθυνςη και απαςχόληςη. Η διαχεύριςη αυτό πρϋπει να γύνεται με 
τρόπο κοινωνικϊ ευαύςθητο. Η αύξηςη τησ ανιςότητασ μασ καλεύ να 
δώςουμε πιο μεγϊλη προςοχό ςε μοντϋλα μεγϋθυνςησ που 
αγκαλιϊζουν περιςςότερουσ ανθρώπουσ. Πρϋπει να πετύχουμε 
χειροπιαςτϋσ βελτιώςεισ ςτο επύπεδο διαβύωςησ και ςτην κοινωνικό 
ςυνοχό.»  

Ενώ ςε κεύμενο του ΔΝΣ αναφϋρεται: 

«Εκεύνεσ οι προηγμϋνεσ χώρεσ που καταφϋρνουν να δανεύζονται με 
πολύ χαμηλϊ επιτόκια, ό ϋχουν γενικϊ περιθώριο για να αυξόςουν τον 
δανειςμό τουσ, ςυμπεριλαμβανομϋνων χωρών τησ Ευρωζώνησ (ςημ. 
αναφϋρεται καθαρότατα ςτην Γερμανύα), πρϋπει να ξαναςκεφτούν τον 
ρυθμό τησ μεύωςησ των ελλειμμϊτων τουσ. Αν παρακϊνουν τη μεύωςη 
αυτό, βραχυπρόθεςμα, ώςτε να αντιςταθμύςουν απώλειεσ φόρων, τότε 
θα καταφϋρουν να μειώςουν την οικονομικό δραςτηριότητα, να 
χϊςουν τη λαώκό υποςτόριξη για προςαρμογό και να υπονομεύςουν 
την εμπιςτοςύνη των αγορών.» 

 Σο ΔΝΣ ςε ϊλλο ςημεύο αναφϋρει χαρακτηριςτικϊ: 

«Η ςφικτό δημοςιονομικό πολιτικό χρειϊζεται για να αντιμετωπιςτεύ 
το χρϋοσ που δημιουργόθηκε τα χρόνια των παχιών αγελϊδων. Όμωσ 
πρϋπει να αςκηθεύ με αργούσ ρυθμούσ, που να δύνουν την ευκαιρύα για 
αύξηςη τησ παραγωγόσ και τησ απαςχόληςησ.» 
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Σο ςυμπϋραςμα που προϋκυψε όταν ότι το ΔΝΣ, η Παγκόςμια Σρϊπεζα και μια 
ςειρϊ διεθνών οργανιςμών, μόλισ τον Ιανουϊριο που μασ πϋραςε, ςυντόνιςαν τισ 
φωνϋσ τουσ για να πουν το εξόσ απλό και ςυνϊμα πρωτϊκουςτο:  

Οι πλεοναςματικϋσ χώρεσ, με προεξϋχουςα τη Γερμανύα, πρϋπει να πϊψουν να 
πνύγουν την ελλειμματικό Ευρωζώνη με μια πολιτικό λιτότητασ, η οπούα 
υποςκϊπτει τισ ελπύδεσ για ανϊκαμψη με αποτϋλεςμα:  

(α) να απομακρύνεται ακόμα περιςςότερο ο ςτόχοσ τησ μεύωςησ του χρϋουσ (ωσ 
ποςοςτό του ΑΕΠ) και 

 (β) την απώλεια τησ κοινωνικόσ ςυνοχόσ και τησ πολιτικόσ νομιμοπούηςησ που 
ϋχει ανϊγκη η προςαρμογό. 

Βϋβαια, οι δηλώςεισ αυτϋσ ϋρχονται ςε αντύθεςη με την πραγματικότητα που 
ςυνεπϊγεται η πρακτικό εφαρμογό των όρων του ΔΝΣ, οι ϊνθρωποι του οπούου 
απαιτούν να μειωθούν οι κατώτατοι μιςθού, οι ςυντϊξεισ, τα κοινωνικϊ 
επιδόματα, με αποτϋλεςμα να ςυρρικνώνεται η ζότηςη. Ωςτόςο, οι 
ςυντονιςμϋνεσ ανακοινώςεισ ύςωσ προαναγγϋλλουν μια διαμϊχη ςτο εςωτερικό 
τησ Σρόικασ, που δεν θα επηρεϊςει τη ςυμπεριφορϊ των δανειςτών ςτο ϊμεςο 
μϋλλον. 

Εκτόσ τησ αλλαγόσ ςε επύπεδο θεωρητικόσ πλεύςησ, ωσ ϋναν βαθμό, των 
θεςμικών οργϊνων, η προώθηςη μια εναλλακτικόσ πολιτικόσ ενιςχύθηκε από 
ϊλλα δύο περιςτατικϊ-δηλώςεισ που ϋλαβαν χώρα τον Ιανουϊριο, από δύο 
ςημαύνουςεσ προςωπικότητεσ που ανϋδειξε η Κρύςη: Σο ϋνα αφορϊ τον Mario 
Monti, τον νϋο Ιταλό πρωθυπουργό, ενώ το ϊλλο τον Robert Zoelick, πρόεδρο 
τησ Παγκόςμιασ Σρϊπεζασ. 

Ο τεχνοκρϊτησ πρωθυπουργόσ κ. Monti επϋλεξε να πει ξεκϊθαρα ςτη Γερμανύα 
πωσ ςε όςεσ μεταρρυθμύςεισ και αν προβεύ η χώρα του, η ςημερινό δομό του 
ευρώ δεν θα τησ επιτρϋψει να παραμεύνει ςε μακροπρόθεςμο ορύζοντα ςτισ 
αγορϋσ, εκτόσ εϊν βοηθηθεύ από την ΕΚΣ και τισ πλεοναςματικϋσ χώρεσ. 
Πρόκειται για μια γενναύα παραδοχό για κϊποιουσ, αν και δεν όταν λύγοι εκεύνοι 
που την θεώρηςαν κύνηςη απελπιςύασ. Οι ενϋργειεσ του Ιταλού πρωθυπουργού 
αφόνουν υπόνοιεσ ότι ςτο βϊθοσ ύςωσ και να υπϊρχει η ςκϋψη για την 
υιοθϋτηςη τησ λύςησ του ευρωομολόγου, λύςη για την οπούα η Γερμανύα δεν 
εύναι ακόμα ϋτοιμη. Προσ το παρόν πϊντωσ οι πλεοναςματικϋσ οικονομύεσ τησ 
Ευρωζώνησ επιτρϋπουν ςτην ΕΚΣ να εκδύδει χρόμα και να το δύνει, μϋςω των 
τραπεζών, ςτα καταρρϋοντα κρϊτη, όπωσ η Ιταλύα και η Ιςπανύα, γεγονόσ που 
εξηγεύ γιατύ ϋχουν χαλιναγωγηθεύ ωσ ϋνα βαθμό τα spreads των ομολόγων τουσ.  

Σο δεύτερο περιςτατικό αφορϊ την επιςτολό του Robert Zoelick ςτουσ Financial 
Times. Με αυτό καθύςταται ςαφϋσ πωσ το όποιο ευρωομόλογο θα όταν 
προτιμότερο να εκδοθεύ μϋςω τησ ΕΚΣ, πρόταςη που ςυμπύπτει με εκεύνη των 
Βαρουφϊκη-Holland. 

Απόςπαςμα από την επιςτολό αναφϋρει: 
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«Όταν μετϊ τον αμερικανικό εμφύλιο πόλεμο ο υπουργόσ Οικονομικών 
των ΗΠΑ Alexander Hamilton αποφϊςιςε να αναλϊβει η Ομοςπονδύα 
τα χρϋη των ελλειμματικών πολιτειών, ανακούνωςε ότι αυτό θα γύνει 
μόνο μύα φορϊ. Κατόπιν οι πολιτεύεσ θα ϋπρεπε να υπόκεινται ςτην 
πειθαρχύα τησ αγορϊσ. Αμερικανικϋσ πολιτεύεσ όταν πλϋον δυνατόν να 
χρεωκοπόςουν – και χρεωκόπηςαν. Ο ςτόχοσ τησ Γερμανύασ πρϋπει να 
εύναι να κρατόςει τα κρϊτη-μϋλη υπό την πειθαρχύα των αγορών. Όμωσ 
ωσ ϋνα κύνητρο για να γύνουν αποδεκτϋσ οι μεταρρυθμύςεισ, η Γερμανύα 
θα μπορούςε να προτεύνει ϋνα ευρωομόλογο το οπούο να εξυπηρετόςει 
μϋροσ των παλαιών χρεών τουσ.»   

Και πωσ δεν θα ξαναπροκύψουν ςυςτηματικϊ ελλεύμματα ςτα κρϊτη-μϋλη τησ 
περιφϋρειασ, ςύμφωνα με τον κ. Zoelick;  

«Η Ευρωπαώκό Επιτροπό, υποςτηριζόμενη από την Ευρωπαώκό 
Σρϊπεζα Επενδύςεων, θα πρϋπει να θϋςει τα ανϊ την Ευρώπη αδιϊθετα 
κεφϊλαια ςτην υπηρεςύα των επενδύςεων που εύναι αναγκαύο να 
ακολουθούν τισ δομικϋσ μεταρρυθμύςεισ.»  

 Σο μπαρϊζ των πιο πϊνω θεωρητικών αλλαγών προσ το οικονομικϊ ορθότερο 
ενδεχομϋνωσ να μην οδηγεύ πουθενϊ, αλλϊ όταν μια αιςιόδοξη ςτροφό, που 
ςυνϋπεςε με την αφετηρύα του 2012 και ϊξιζε αναφορϊσ. Ωςτόςο, κϊτι που θα 
ϋπρεπε να ϋχουμε μϊθει όλοι μασ τα τελευταύα δύο χρόνια εύναι το εξόσ: Όλεσ οι 
ϋωσ τώρα επύςημεσ εκτιμόςεισ, οι θριαμβευτικϋσ ανακοινώςεισ, οι προβλϋψεισ 
ανϊκαμψησ, όλη η ςυζότηςη που εκπορεύεται από την κυβϋρνηςη και τα 
κυρύαρχα μϋςα ενημϋρωςησ προςκρούουν εντϋλει ςτον κυματοθραύςτη τησ 
πραγματικότητασ, ακυρώνονται εκ των πραγμϊτων, ξεπερνιούνται από την 
ιςτορύα. Όςο και να διαφωνούμε ωσ προσ το τι πρϋπει να γύνει, τι προκρύνει το 
ςυμφϋρον τησ χώρασ, τησ Ευρωζώνησ ό των αγορών, ςε ϋνα πρϋπει να 
ςυμφωνόςουμε: Δεν δικαιολογεύται πλϋον ςε κανϋναν μασ η ϊκριτη αποδοχό τησ 
«επύςημησ εκδοχόσ» των πραγμϊτων. 

3. Σα πιθανά ςενάρια για το 2012 

ε ό,τι αφορϊ τισ εξελύξεισ ςτην πραγματικό οικονομύα, τα πρϊγματα ςτισ αρχϋσ 
του 2012 εξακολουθούν να μοιϊζουν απογοητευτικϊ. Από τη μύα, οι Έλληνεσ 
πολιτικού λαώκύζουν εντόσ των τειχών χωρύσ να διεκδικούν το παραμικρό ςε 
διεθνϋσ επύπεδο. Από την ϊλλη, οι Ευρωπαύοι προςφϋρουν ςτην ελληνικό 
οικονομύα ποταμούσ δανεύων αλλϊ με ανορθολογικούσ όρουσ λιτότητασ, οι 
οπούοι υπονομεύουν κϊθε προοπτικό ανϊπτυξησ και εξόδου από την κρύςη. 

τϋλνοντασ, παρ’ όλα αυτϊ, όλο και περιςςότερα χρόματα ςτην Ελλϊδα, 
ανεξϊρτητα του αν η δικό μασ κυβϋρνηςη δικαιούται να τα χρηςιμοποιόςει υπϋρ 
τησ ελληνικόσ οικονομύασ, εύναι «λογικό» να απαιτούν, μετϊ από ϋνα ςημεύο, να 
αποκτόςουν και επύςημα εξουςύεσ ςτουσ κόλπουσ του ελληνικού κρϊτουσ. 
Κϊπωσ θα πρϋπει να δικαιολογηθούν και αυτού ςτο κοινό τουσ. 

Ωσ και πριν από το Μνημόνιο 2, οι πλεοναςματικού προςϋφεραν μια ςυμφωνύα 
ςτουσ ελλειμματικούσ υπό όρουσ, τουσ οπούουσ ούτε οι μεν εύχαν δικαύωμα να 
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επιβϊλουν ούτε οι δε να αποδεχθούν. υνϋνοχοι ςε μια τϋτοια λογικϊ ατϋρμονη 
ςυμφωνύα οι ηγϋτεσ και των δυο ςτρατοπϋδων ϋςπρωξαν ϊπαντεσ βαθύτερα 
ςτην κρύςη του ευρώ. Πρόκειται για μια πρωτοφανό πολιτικό αποτυχύα ςτα 
χρονικϊ τησ παγκόςμιασ ιςτορύασ. Σο αδιϋξοδο που προκϊλεςαν οι πολιτικϋσ του 
Μνημονύου 1 εξώθηςαν με τον ϋναν ό τον ϊλλο τρόπο ϊπαντεσ ςτη λύςη ενόσ 
νϋου, ακόμα πιο αδυςώπητου μνημονύου. Η Ελλϊδα αρνούμενη να κηρύξει ςτϊςη 
πληρωμών δύο χρόνια πριν, απόφαςη που δεν υπαινιςςόμαςτε ότι δεν 
ςτερούνταν κόςτουσ, εγκλώβιςε τον εαυτό τησ ςε μια δύνη χρϋουσ. Μια ςτϊςη 
πληρωμών τότε που το ΑΕΠ όταν 15% μεγαλύτερο απ’ ό,τι ςόμερα και τα χρϋη 
20% μικρότερα ύςωσ όταν προτιμότερη. 

Σουσ πρώτουσ μόνεσ του 2012 ϋνα εκ των ακόλουθων τριών ςεναρύων φαινόταν 
ότι το αύριο θα μασ επιφύλαςςε: 

(1) Νϋα Μνημόνια και κούρεμα χρϋουσ: Σο γνωςτό ςενϊριο, ςύμφωνα με το 
οπούο η Ελλϊδα θα ςυνεχύςει να δανεύζεται με πρώτο ςτόχο την αποπληρωμό 
των δανειςτών τησ, ενώ ταυτόχρονα θα εφαρμόζει τα ςκληρϊ μϋτρα λιτότητασ 
για να τιθαςεύςει το ϋλλειμμα. Η μόνη διαφορϊ θα εύναι ότι το νϋο μνημόνιο θα 
ςυνδυαςτεύ με ϋνα κούρεμα του χρϋουσ που ύςωσ το καταςτόςει βιώςιμο ςτο 
μϋλλον. Υυςικϊ κϊτι τϋτοιο δεν θα επιτευχθεύ, με αποτϋλεςμα να χρειαςτεύ και 
Μνημόνιο 3 μϋχρι να ςυνειδητοποιόςουν οι ηγϋτεσ τισ Ευρωζώνησ την ουςύα του 
προβλόματοσ.  

(2) Έξοδοσ από το ευρώ: Σο ςενϊριο αυτό προϋβλεπε ότι η Ελλϊδα, ανεξαρτότωσ 
του τι θα αποφαςύςει, θα αναγκαςτεύ να αποχωρόςει από το ευρώ. Αυτό, 
ςύμφωνα με κϊποιουσ, θα ςυμβεύ με δύο τρόπουσ: (α) Καθιςτώντασ τη ζωό τόςο 
αφόρητη ςτην Ελλϊδα που ο λαόσ τησ θα επιλϋξει να φύγει τόςο από την 
Ευρωζώνη όςο και από την ΕΕ, και (β) αφόνοντασ να εννοηθεύ ότι οι ελληνικϋσ 
τρϊπεζεσ δεν θα ςτηρύζονταν από την ΕΚΣ ςε περύπτωςη πανικού των 
αποταμιευτών, κϊτι που κϊλλιςτα μπορεύ να προκαλϋςει τον πανικό και την 
κατϊρρευςη του τραπεζικού ςυςτόματοσ. Η μόνη λογικό αυτόσ τησ ανϊλυςησ 
όταν ότι ςκοπόσ των μνημονύων δεν εύναι η διϊςωςη αλλϊ η καθυςτϋρηςη μιασ 
μη ελεγχόμενησ χρεωκοπύασ. Βαςικόσ ςτόχοσ εύναι να διαςωθούν οι ξϋνεσ 
τρϊπεζεσ που χρηςιμοποιούν ςτο μεταξύ τον χρόνο που η ελληνικό οικονομύα 
«αγορϊζει» δανειζόμενη, ώςτε να προλϊβουν να πουλόςουν τα ομόλογϊ μασ. 

(3) Πτώχευςη εντόσ τησ Ευρωζώνησ: Σο κρϊτοσ μασ θα ςυνεχύςει να ζει εντόσ 
των ορύων που του επιβϊλουν τα φορολογικϊ του ϋςοδα (κϊτι που πρϋπει να 
κϊνει ϋτςι κι αλλιώσ υπό το Μνημόνιο 2) και η ΕΕ θα μϊχεται να καταλαγιϊςει 
τον μεγϊλο αναβραςμό που θα επικρατεύ ςτισ αγορϋσ καθώσ οι μαύρεσ τρύπεσ 
των τραπεζών θα ϋχουν μεγαλώςει κι ϊλλο και τα CDS θα ϋχουν πυροδοτηθεύ 
ξεκινώντασ μια αλυςιδωτό αντύδραςη πολλών μεγατόνων: τη ςυνειδητοπούηςη 
εκ μϋρουσ των πλεοναςματικών χωρών ότι, αν θϋλουν να κρατόςουν το ευρώ ωσ 
ϋχει, δηλαδό να αποτρϋψουν αλυςιδωτϋσ κρύςεισ τύπου Αργεντινόσ εντόσ τησ 
Ευρωζώνησ, θα πρϋπει να κϊνουν ςκϋψεισ προσ μια πραγματικό οικονομικό 
ενοπούηςη, η οπούα όμωσ απαιτεύ πολιτικό και δημοςιονομικό ςύγκλιςη. 

Αναλύοντασ τα πιθανϊ ςενϊρια και παρατηρώντασ τισ επιπτώςεισ των 
πολιτικών λιτότητασ ςτην οικονομύα, φαύνεται πωσ η υπογραφό του Μνημονύου 
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2 όταν ςε κϊθε περύπτωςη δεδομϋνη. Εύτε ςαν ςωτόρια λύςη εύτε ςαν ϊλλοθι για 
να κερδηθεύ χρόνοσ από τουσ εταύρουσ μασ, η χώρα μασ υπϋγραψε μια νϋα 
δανειακό ςυμφωνύα με ςτόχο η οικονομύα να μπει ςε τροχιϊ αποπληρωμόσ των 
χρεών τησ.  

Η προφανόσ αντύφαςη εύναι ότι για να ςυμβεύ αυτό θα πρϋπει να ιςχύςουν 
ταυτόχρονα οι εξόσ προώποθϋςεισ: 

 (α) Η οικονομύα μασ να μπει ςε ρυθμούσ μεγϋθυνςησ τησ τϊξησ του 2% από το 
πρώτο εξϊμηνο του 2012, 

 (β) ο πληθωριςμόσ να μην ξεπερνϊ το 2%,  

(γ) να πετύχει 100% το κούρεμα (το κατ’ ευφημιςμόν γνωςτό και ωσ PSI) και  

(δ) να ειςπρϊξει το Δημόςιο €50 δις. από ιδιωτικοποιόςεισ.  

Βϋβαια, μϋχρι και πριν από την υπογραφό του Μνημονύου 2, η οικονομύα αντύ να 
μεγεθύνεται φθύνει με ρυθμό 7%, με το κούρεμα να αποδύδει πολύ λιγότερα 
ςτην πρϊξη από αυτϊ που θα ανακοινωθούν, με τισ ιδιωτικοποιόςεισ να 
αδυνατούν να αποδώςουν και τισ πολυπόθητεσ εςωτερικϋσ μεταρρυθμύςεισ να 
μϋνουν ωσ ςυνόθωσ ςτα χαρτιϊ. 

4. Μνημόνιο 2 και η απειλή τησ εξόδου 

τα ςενϊρια που αναλύςαμε εύναι προφανόσ μια κοινό ςυνιςταμϋνη που 
διαδραμϊτιςε τον ςημαντικότερο ρόλο ςτην υπογραφό του Μνημονύου 2. Λύγο 
πριν από την υπογραφό τησ νϋασ δανειακόσ ςύμβαςησ και μπροςτϊ ςτισ 
αντιδρϊςεισ πολλών λογικών αναλυτών αλλϊ και των αγανακτιςμϋνων πολιτών, 
ο πολιτικόσ κόςμοσ βριςκόταν ςε πρωτοφανό ςύγχυςη. Έτςι οι ηγϋτεσ μασ 
ςκαρφύςτηκαν το εξόσ δύλλημα: Μνημόνιο 2 ό ϋξοδοσ από το ευρώ. 

Παρϊ τισ ςυνεχεύσ διαςτρεβλώςεισ τησ πραγματικότητασ και των νόμων, οι 
υποςτηρικτϋσ τησ υπϊρχουςασ πολιτικόσ παραδϋχτηκαν την αποτυχύα των 
μϋχρι τώρα μϋτρων και την αδυναμύα του πρώτου Μνημονύου να αλλϊξει την 
πορεύα τησ ύφεςησ. Έτςι αποφϊςιςαν ότι ο μόνοσ τρόποσ προώθηςησ του νϋου 
Μνημονύου δεν θα εύναι κϊποια κοινό λογικό ό κϊποια ςύνθετη οικονομικό 
θεωρύα. Η μόνη λογικό που απϋμεινε για να πεύςουν εύναι η παρακϊτω: το μη 
χείρον βέλτιστον. 

Με αυτό τον τρόπο κατϊφεραν να εκβιϊςουν ςτην ουςύα το λαό, καθώσ μια 
ϊρνηςη ςτο Μνημόνιο θα ςόμαινε αυτομϊτωσ και καταςτροφό. Σο κρϊτοσ θα 
αδυνατούςε να πληρώςει μιςθούσ και ςυντϊξεισ με μόνη λύςη την επιςτροφό 
ςτη δραχμό και την επύςημη χρεωκοπύα. 

Πολλού αναλυτϋσ και οικονομολόγοι δεν θϋληςαν να δεχτούν αυτό το δύλημμα 
και αντιπρότειναν ϋνα ριζοςπαςτικό ςενϊριο. Σην 20ό Μαρτύου, τη μϋρα που το 
Δημόςιο ϋπρεπε να καταβϊλει €14 δις. ςτουσ δανειςτϋσ του, η κυβϋρνηςη να 
ανακούνωνε ότι η πληρωμό αυτό αναβϊλλεται μϋχρι νεοτϋρασ. Με αυτό τον 
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τρόπο η Ελλϊδα θα ανϊγκαζε την Ευρωπαώκό Ένωςη να παρουςιϊςει ϋνα ςχϋδιο 
λύςησ το οπούο, αντύθετα με αυτό τησ 27ησ Οκτωβρύου, θα εύχε μια ρεαλιςτικό 
πιθανότητα επιβεβαύωςησ. Με αυτό τον τρόπο θα μπορούςε να επαναφϋρει την 
ελληνικό οικονομύα αλλϊ και την υπόλοιπη Ευρωζώνη, ιδύωσ την περιφϋρεια, ςε 
τροχιϊ ανϊκαμψη . Σι θα γινόταν αν δεν υπογρϊφαμε;  

Αρχικϊ, πρϋπει να ξεκαθαριςτεύ ότι δεν θα νομιμοποιούνταν οι εταύροι μασ να 
αποπϋμψουν μια χώρα-μϋλοσ μϋςα από θεςμοθετημϋνεσ διαδικαςύεσ. Ακόμα και 
να ψόφιζαν οι υπόλοιποι 16 του Eurogroup υπϋρ τησ αποπομπόσ τησ Ελλϊδασ, η 
απόφαςη αυτό δεν θα εύχε καμύα νομικό ό ουςιαςτικό ςημαςύα. ύμφωνα με το 
μόνο λογικό ςενϊριο, η ΕΚΣ θα ανακούνωνε πωσ δεν θα δϋχεται ςτο μϋλλον 
ομόλογα του ελληνικού Δημοςύου, και του ελληνικού Δικαύου ωσ εχϋγγυα για τη 
χρηματοδότηςη των ελληνικών τραπεζών. Κϊτι τϋτοιο θα δημιουργούςε 
αςφυξύα ςτο εγχώριο χρηματοπιςτωτικό ςύςτημα. Λογικό ςυνϋπεια αυτού θα 
όταν οι τρϊπεζεσ να εξωθούνταν να θϋςουν όριο αναλόψεων ςτουσ 
αποταμιευτϋσ τουσ. Μια τϋτοια εξϋλιξη, λϋνε πολλού, θα ανϊγκαζε την ελληνικό 
κυβϋρνηςη να εγκαταλεύψει το ευρώ, τυπώνοντασ ξανϊ δραχμϋσ ώςτε να 
τροφοδοτούνται οι τρϊπεζεσ. 

Σϋςςερισ εύναι οι λόγοι που δεν θα καθιςτούςαν αυτό τη λογικό εξϋλιξη 
πρακτικϊ εφαρμόςιμη: 

Πρώτον, μια τϋτοια επιθετικό κύνηςη τησ ΕΚΣ θα εύχε μεγαλύτερο κόςτοσ για 
εκεύνη και την Κεντρικό Σρϊπεζα τησ Γερμανύασ παρϊ για την ελληνικό 
οικονομύα. Από τότε που ξεκύνηςε η Κρύςη, η φυγό κεφαλαύων από την 
περιφϋρεια προσ τη Γερμανύα και την Ολλανδύα ϋχει δημιουργόςει (εντόσ του 
ςυςτόματοσ τησ ΕΚΣ) χρϋη των Κεντρικών Σραπεζών τησ Περιφϋρειασ προσ τισ 
Κεντρικϋσ Σρϊπεζεσ των χωρών του πυρόνα τησ τϊξησ των €600 δις. Από αυτϊ, 
€250 δις. ϋχει λαμβϊνειν μόνο η Κεντρικό Σρϊπεζα τησ Γερμανύασ από τισ 
Κεντρικϋσ Σρϊπεζεσ τησ Ελλϊδασ, τησ Πορτογαλύασ, τησ Ιςπανύασ και τησ 
Ιρλανδύασ. Μια κύνηςη αποκλειςμού των ελληνικών τραπεζών από το ςύςτημα 
αυτό θα απειλούςε με ϊμεςη κατϊρρευςη ολόκληρο το ςύςτημα εςωτερικού 
δανειςμού τησ Ευρωζώνησ. 

Δεύτερον, οι ελληνικϋσ τρϊπεζεσ ϋχουν προ πολλού καταθϋςει όςα ομόλογα 
εύχαν ςτην ΕΚΣ και ϋχουν όδη λϊβει ρευςτότητα ςτην βϊςη αυτών των τύτλων. 
Εδώ και καιρό καταθϋτουν ςτην ΕΚΣ ωσ εχϋγγυο μικρόσ φερεγγυότητασ τύτλουσ. 
Αν όμωσ η ΕΚΣ πϊψει να δϋχεται αυτούσ τουσ τύτλουσ, τότε πρϋπει να κϊνει κϊτι 
αντύςτοιχο και για τύτλουσ των ιταλικών, των ιςπανικών, των πορτογαλικών 
τραπεζών.  

Σρύτον, η ΕΚΣ γνωρύζει ότι αν η Ελλϊδα επιςτρϋψει ςτη δραχμό, ςε περύπτωςη 
που η παροχό ρευςτότητασ ςτισ ελληνικϋσ τρϊπεζεσ μειωθεύ απότομα, οι 
τρϊπεζεσ θα ϋχουν ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα (καθώσ τα δϊνεια που ϋχουν 
λϊβει εύναι ςε ευρώ, ενώ η νϋα δραχμό που θα λαμβϊνουν από την Σρϊπεζα τησ 
Ελλϊδοσ θα χϊνει ςυνεχώσ αξύα), όπωσ ϊλλωςτε και οι Έλληνεσ καταθϋτεσ (των 
οπούων οι καταθϋςεισ θα απολϋςουν εν μύα νυκτύ μεγϊλο μϋροσ τησ 
χρηματιςτηριακόσ τουσ αξύασ). Άρα, η ΕΚΣ γνωρύζει ότι, ακόμα κι αν κινηθεύ 
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επιθετικϊ δημιουργώντασ αςφυξύα ςτισ ελληνικϋσ τρϊπεζεσ, η Ελλϊδα δεν ϋχει 
λόγο να επιςτρϋψει ςτη δραχμό. 

Σϋταρτον, παρϊ τισ όποιεσ προετοιμαςύεσ, δεν ϋχει δημιουργηθεύ κανϋνασ 
αξιόλογοσ μηχανιςμόσ που θα ςταματούςε την αποδιϊρθρωςη του ευρώ μετϊ 
την αποχώρηςη τησ Ελλϊδασ ό κϊποιου ϊλλου μϋλουσ από αυτό. Έπειτα από μια 
τϋτοια κύνηςη τησ ΕΚΣ, το κόςτοσ ςτόριξησ τησ υπόλοιπησ Ευρωζώνησ θα 
εξακοντιςτεύ ςε επύπεδα τριςεκατομμυρύων ευρώ, με ό,τι αυτό ευλόγωσ 
ςυνεπϊγεται. 

Καταλόγουμε λοιπόν ςτο ςυμπϋραςμα ότι η υπογραφό από την Ελλϊδα του 
νϋου πακϋτου Μνημονύου 2 μπορεύ να παρουςιϊςτηκε ωσ μονόδρομοσ, ςτερεύται 
όμωσ οποιαςδόποτε λογικόσ. Η αδυναμύα των εμπλεκομϋνων να 
ςυνειδητοποιόςουν και να εφαρμόςουν τα αυτονόητα κατϋςτηςε το Μνημόνιο 2 
ιςτορικό αναγκαιότητα. Έτςι, την 1η Μαρτύου ςτισ Βρυξϋλλεσ υπογρϊφηκε και 
επύςημα το μνημόνιο ςυνεργαςύασ για το δεύτερο πρόγραμμα από τον Ε. 
Βενιζϋλο και τον Ό. Ρεν.  

Ο κ. Βενιζϋλοσ υπϋγραψε επύςησ με τον επικεφαλόσ του EFSF Κλϊουσ Ρϋγκλινγκ 
τισ πϋντε κρύςιμεσ ςυμβϊςεισ: 

• τη ςύμβαςη για την επανακεφαλαιοπούηςη των ελληνικών τραπεζών, 

• τη ςύμβαςη για τισ εγγυόςεισ που παρϋχει το EFSF προσ την Ευρωπαώκό 
Κεντρικό Σρϊπεζα και το Ευρωςύςτημα για την παροχό ρευςτότητασ προσ τισ 
ελληνικϋσ τρϊπεζεσ κατϊ τη διϊρκεια εφαρμογόσ του PSI, 

• τη ςύμβαςη για τα 30 διςεκατομμύρια ευρώ με τα οπούα χρηματοδοτεύται από 
τον επύςημο τομϋα η ανταλλαγό των ομολόγων (sweetener), 

• τη ςύμβαςη για την κϊλυψη από το EFSF των δεδουλευμϋνων τόκων του 
ελληνικού δημόςιου χρϋουσ μϋχρι ςτιγμόσ, 

• τη ςύμβαςη για το ςχόμα ςυγχρηματοδότηςησ (co-financing) μεταξύ επύςημου 
και ιδιωτικού τομϋα, που ςυνιςτϊ ϋνα από τα κρύςιμα διαρθρωτικϊ 
χαρακτηριςτικϊ του PSI. 

Αξύζει να ςημειωθεύ ότι η νϋα ςύμβαςη γϋννηςε ελπύδεσ και αμφιβολύεσ για το αν 
τελικϊ θα αποδειχτεύ μια νϋα Λωζϊννη ό θα θυμύζει περιςςότερο ϋνα νϋο 
Μόναχο. 

ε ϋκθεςη του ΔΝΣ περύ τησ βιωςιμότητασ του ελληνικού χρϋουσ υπό το 
Μνημόνιο 2, οι πιθανότητεσ να καταςτεύ το ελληνικό χρϋοσ βιώςιμο τεύνουν 
αςυμπτωτικϊ ςτο μηδϋν. Κατ’ αρχϊσ, ακόμα και ο εκπεφραςμϋνοσ ςτόχοσ εύναι 
οικονομικϊ αθεμελύωτοσ. Ο ςτόχοσ του χρϋουσ, ωσ ποςοςτό του εθνικού 
ειςοδόματοσ, όταν να μειωθεύ ςτο 120% και όχι πιο κϊτω για διπλωματικούσ 
κυρύωσ λόγουσ. Σο χρϋοσ τησ Ιταλύασ προβλϋπεται να παραμεύνει για αρκετό 
καιρό ςε αυτϊ τα επύπεδα, πρϊγμα που ςημαύνει πωσ δεν θα μπορούςε το 
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ελληνικό να εύναι χαμηλότερο του ιταλικού χωρύσ αυτό να εγεύρει ερωτόματα 
και να προκαλεύ την κοινό λογικό. 

Σα ποςοςτϊ χρϋουσ δεν ςημαύνουν τύποτα βϋβαια από μόνα τουσ. Σο δημόςιο 
χρϋοσ τησ Ιαπωνύασ, για παρϊδειγμα, ξεπερνϊ το 200% του ΑΕΠ, αλλϊ αυτό δεν 
αποτελεύ πρόβλημα για τον δανειςμό τησ. Η ερώτηςη που προκύπτει εύναι τι 
κρύνει τη βιωςιμότητα ενόσ χρϋουσ;  

Μια απλό αλλϊ ςωςτό απϊντηςη θα όταν: το εύροσ τησ διαφορϊσ μεταξύ δύο 
αριθμών, του ρυθμού ανϊπτυξησ και του επιτοκύου δανειςμού. Όςο η διαφορϊ 
τουσ εύναι θετικόσ αριθμόσ ό ϋςτω αποκλύνει ελϊχιςτα από το μηδϋν, το χρϋοσ 
εύναι εξυπηρετόςιμο. την Ελλϊδα, δεδομϋνου ότι το Δημόςιο από τον Μϊη του 
2010 δανεύζεται μόνο από την τρόικα, πληρώνει επιτόκιο που θα μπορούςε να 
ςταθμιςτεύ γύρω ςτο 4%, ενώ ο ρυθμόσ αύξηςησ του εθνικού ειςοδόματοσ (προ 
πληθωριςμού) εύναι καθηλωμϋνοσ ςτο -7,5%. Άρα, ϋχουμε μια απόκλιςη αυτών 
των δύο αριθμών τησ τϊξησ του 11,5%. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη απόκλιςη 
ςτα ιςτορικϊ τησ παγκόςμιασ οικονομύασ για μια χώρα που δανεύζεται για να 
αποφύγει τη ςτϊςη πληρωμών, χωρύσ καμύα προοπτικό να μειωθεύ αυτό η 
απόκλιςη ςε βιώςιμα επύπεδα. Η επιβολό μεύωςησ των δημόςιων δαπανών κατϊ 
τουλϊχιςτον €3 δις., την ώρα που τα εργατικϊ ειςοδόματα θα μειώνονται και 
ςτον ιδιωτικό και ςτον δημόςιο τομϋα, ςημαύνει ότι ϋνα μεύον 5% με 7,5% 
«μεγϋθυνςησ» εύναι προδιαγεγραμμϋνο.  

Αυτό την οικονομικό ανιςορροπύα όρθαν να «αποκαταςτόςουν» όλοι οι 
εμπλεκόμενοι με την επύςημη υιοθϋτηςη του Μνημονύου 2, το οπούο και ϋθετε τισ 
βϊςεισ για την αναδιϊρθρωςη και τη διαγραφό χρϋουσ, δηλαδό την αποτροπό με 
κϊθε τρόπο μιασ αςύντακτησ χρεωκοπύασ. Σο χϊοσ προσ το παρόν απεφεύχθει ό 
μϊλλον αναβλόθηκε μϋχρι νεωτϋρασ, καθότι και η νϋα ςυμφωνύα κινεύται ςτα 
χνϊρια τησ προηγούμενησ. 

5. Φρεωκοπία και PSI 

Κυβϋρνηςη και ΕΕ τουσ τελευταύουσ μόνεσ προςπαθούςαν με μακρϋσ 
διαπραγματεύςεισ με τουσ πιςτωτϋσ του ελληνικού κρϊτουσ να καταλόξουν ςε 
μια ςυμφωνύα η οπούα ςαν κύριο μϋλημα εύχε την αποφυγό του όρου χρεωκοπύα. 
Από την πρώτη ςτιγμό οι ιθύνοντεσ δεν θϋληςαν να κατονομϊςουν την 
κατϊςταςη τησ Ελλϊδασ ωσ τϋτοια φοβούμενοι τισ ςυνϋπειεσ και τισ αλυςιδωτϋσ 
αντιδρϊςεισ των αγορών. 

Όςο και να προςπαθούν οι ηγϋτεσ μασ με επικοινωνιακϊ τρικ να κερδύςουν 
χρόνο, όταν κϊτι μοιάζει με πτώχευςη, ϋχει όλα τα ποςοτικϊ χαρακτηριςτικϊ τησ 
πτώχευςησ, τότε μϊλλον είναι πτώχευςη. Σο ςτούχημα τησ Ελλϊδασ, πϋρα από το 
νϋο Μνημόνιο, όταν το κούρεμα του ελληνικού χρϋουσ, μια διαδικαςύα που 
ολόκληρη η Ευρώπη θεωρούςε κομβικό για τη μελλοντικό πορεύα τησ κρύςησ.  

Φαρακτηριςτικό εύναι ότι ο Ευρωπαύοσ επύτροποσ Όλι Ρεν παρενϋβη αρκετϋσ 
φορϋσ προκειμϋνου να πεύςει τουσ ιδιώτεσ ομολογιούχουσ να ςυμμετϊςχουν ςτο 
πρόγραμμα περικοπόσ του ελληνικού χρϋουσ (PSI), διαμηνύοντασ ςε όλουσ τουσ 
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τόνουσ ότι οι όροι για την ανταλλαγό των ομολόγων εύναι οι ευνοώκότεροι 
δυνατού που θα μπορούςαν να υπϊρξουν υπό τισ παρούςεσ ςυνθόκεσ. 

 
Σε δήλωση του μάλιστα τόνισε ότι:  

«Εύναι ςημαντικό να αναγνωρύςουν όλοι οι επενδυτϋσ πωσ η Ευρώπη 
ϋχει διαθϋςει το maximum τον πόρων που όταν δυνατόν να διατεθούν 
και πωσ η πλόρησ ςυμμετοχό τουσ εύναι απαραύτητη προκειμϋνου να 
προχωρόςει το ελληνικό πρόγραμμα». 

Ενώ προςϋθετε: 

 «Ενθαρρύνω όλουσ τουσ επενδυτϋσ να ςυμμετϊςχουν εθελοντικϊ, η 
ςυνειςφορϊ του ιδιωτικού τομϋα ςυνιςτϊ αναπόςπαςτο ςτοιχεύο για 
τη διαςφϊλιςη τησ μελλοντικόσ βιωςιμότητασ του ελληνικού χρϋουσ 
και τελικϊ αποφαςιςτικό ςυμβολό ςτη χρηματοοικονομικό 
ςταθερότητα ςε όλη την Ευρωζώνη». 

Οι προςπϊθειεσ αυτϋσ εύχαν ςαν αποτϋλεςμα το ποςοςτό ςυμμετοχόσ των 
ιδιωτών να ξεπερϊςει το 85%. ύμφωνα με τα επύςημα ςτοιχεύα που ϋδωςε ςτη 
δημοςιότητα το υπουργεύο Οικονομικών, το χρϋοσ που θα διαγραφεύ θα εύναι 
ςυνολικού ύψουσ 105 δις. ευρώ. Οι ιδιώτεσ που δϊνειςαν το ελληνικό Δημόςιο 
ϋχαςαν περύ το 85% τησ διαχρονικόσ αξύασ των χρημϊτων που εύχαν λαμβϊνειν 
από το κρϊτοσ μασ.  

Πιο ςυγκεκριμϋνα, το επύςημο κούρεμα επύ τησ ονομαςτικόσ αξύασ 
ςυμφωνόθηκε τελικϊ ςτο 53%. Ένα ακόμα 32% επαναδανεύςτηκε ςτο κρϊτοσ, 
με επιτόκια όμωσ χαμηλότερα από τα αρχικϊ. Έτςι, η επιπλϋον απώλεια αυτών 
των τόκων ανεβϊζει το ποςοςτό του «κουρϋματοσ» ςτο 75% τησ διαχρονικόσ 
αξύασ των δανεύων. Σα νϋα ομόλογα (ό γραμμϊτια) που πόραν οι δανειςτϋσ του 
Δημοςύου χϊνουν μϋχρι και το 85% τησ διαχρονικόσ τουσ αξύασ (καθώσ 
μεταπωλούνται ςε τιμϋσ κοντϊ ςτο 15% τησ ονομαςτικόσ τουσ αξύασ), το 
ςυνολικό ποςοςτό πραγματικού «κουρϋματοσ» αγγύζει το 85%. 

Αξύζει να ςημειωθεύ ότι ακόμα και οι δανειςτϋσ τησ Lehman ϋλαβαν από την 
πτωχευμϋνη εταιρεύα μεγαλύτερο ποςοςτό από αυτό. Σο ύδιο και οι δανειςτϋσ 
τησ Αργεντινόσ μετϊ την πτώχευςό τησ. Η μόνη διαφορϊ εύναι ότι ςτην 
περύπτωςη του ελληνικού Δημοςύου η ΕΕ αποφϊςιςε ότι η Ελλϊδα θα 
πτωχεύςει, αλλϊ ότι δεν θα επιτραπεύ να ειπωθεύ ότι πτώχευςε. 

Αυτό η απόφαςη, να ονομαςτεύ διϊ «νόμου» η πτώχευςη PSI, εύχε ωσ ςκεπτικό 
τη μη ενεργοπούηςη των αςφαλύςτρων CDS που εύχαν αγορϊςει όςοι όθελαν εύτε 
να ποντϊρουν ςτην πτώχευςη του ελληνικού Δημοςύου, εύτε να διαςφαλύςουν 
τα νώτα τουσ αφού επϋνδυαν ςε ελληνικϊ ομόλογα. Η αγωνύα των αρχών, 
Ευρώπησ αλλϊ και Αμερικόσ, όταν ότι η πυροδότηςη των CDS θα ϋθετε ςε 
κύνδυνο τισ τρϊπεζεσ που τα εξϋδωςαν (χωρύσ να ϋχουν τα χρόματα να τα 
καλύψουν εφόςον ενεργοποιηθούν). Όμωσ ςόμερα διαβϊζουμε ότι το ποςοςτό 
ςυμμετοχόσ ςτο «κούρεμα», ςτο PSI, θα ξεπερϊςει το 95% με την ενεργοπούηςη 
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των ρητρών εκ μϋρουσ του ελληνικού Δημοςύου – δηλαδό τον «εξαναγκαςμό 
ςτην εθελοντικό ςυμμετοχό» όςων δεν ςυμμετεύχαν εθελοντικϊ. Σισ τελευταύεσ 
εβδομϊδεσ ςυνεπώσ κρύθηκε και αυτό η μϊχη η οπούα αφορούςε εκεύνουσ τουσ 
επενδυτϋσ οι οπούοι εύχαν αγορϊςει αςφϊλιςτρα κινδύνου (CDS) για τα ελληνικϊ 
κρατικϊ ομόλογα τα οπούα εν τϋλει ενεργοποιόθηκαν. Οι κϊτοχοι των 
αςφαλύςτρων κινδύνου εκτιμϊται ότι θα λϊβουν ςυνολικϊ περύπου 2,5 δις. δολ. 
Οι αναγνώςτεσ θα πρϋπει να θυμούνται ότι το ςυγκεκριμϋνο ζότημα εύχε φτϊςει 
ςτον παροξυςμό τησ κρύςησ να απειλεύ ακόμα και με κατϊρρευςη το ςύςτημα 
του ευρώ. Σελικϊ φαύνεται ότι διευθετόθηκε με ομαλό τρόπο. 

Η πληρωμό των αςφαλύςτρων, η οπούα τουσ προηγούμενουσ μόνεσ εύχε 
δαιμονοποιηθεύ ότι θα πυροδοτούςε το χϊοσ που όλοι φοβόμαςταν, τελικϊ 
αποδεύχθηκε ςταγόνα ςτον ωκεανό ςε ςχϋςη με τισ ζημιϋσ που ϋχουν όδη 
υποςτεύ οι επενδυτϋσ λόγω του προγρϊμματοσ ανταλλαγόσ ελληνικών 
ομολόγων. 

6. Οι εξελίξεισ ςτισ υπόλοιπεσ χώρεσ  

Η νϋα υνθόκη, το Μνημόνιο 2, ςηματοδοτεύ την αδυναμύα τησ Ευρώπησ να 
ςτρϋψει πλεονϊζουςεσ αποταμιεύςεισ υπό τη μορφό παραγωγικών (και 
επικερδών) επενδύςεων ςτισ περιοχϋσ και ςτουσ κλϊδουσ που παρϊγουν 
ελλεύμματα και χρϋη, οδηγεύ αναπόδραςτα ςε κατϊ τόπουσ κλιμακώςεισ τησ 
κρύςησ. Σην ύδια ώρα που η Ελλϊδα δεχόταν τα νϋα μϋτρα λιτότητασ και 
περνούςε τισ πιο κρύςιμεσ ςτιγμϋσ μετϊ το ξϋςπαςμα του 2008, ςτην υπόλοιπη 
Ευρώπη η κρύςη βϊθαινε. 

Σουσ μόνεσ που προηγόθηκαν τησ δεύτερησ ελληνικόσ ςύμβαςησ, τα spreads 
Ιταλύασ και Ιςπανύασ αποκλιμακώθηκαν. Ωςτόςο, το γεγονόσ αυτό δεν ςημαύνει 
ότι η κατϊςταςη βελτιώθηκε ςτισ δύο αυτϋσ χώρεσ. Η απόκλιςη των αριθμών 
που προηγουμϋνωσ περιγρϊψαμε ωσ ενδεικτικό τησ βιωςιμότητασ του χρϋουσ 
μιασ οικονομύασ αποτελούν κόλαφο τόςο για την Ιςπανύα όςο και για την Ιταλύα. 
Για την ακρύβεια, η απόκλιςό τουσ για τουσ πρώτουσ μόνεσ του 2012 κυμαινόταν 
γύρω ςτο εξωφρενικό 8%. Η δυνατότητα δανειςμού που θα εύχαν αν δεν 
παρενϋβαινε η ΕΚΣ τυπώνοντασ χρόμα και δανεύζοντασ ςτισ ιταλο-ιςπανικϋσ 
τρϊπεζεσ και εκεύνεσ, κατόπιν, ςτα κρϊτη τουσ θα όταν ανύπαρκτη. 

Αν η ΕΚΣ βϋβαια εύχε κϊνει το ύδιο με την Ελλϊδα τον Μϊρτιο του 2010, ούτε τα 
ελληνικϊ spreads θα εύχαν τιναχθεύ ςτον αϋρα και ωσ εκ τούτου δεν θα υπόρχε 
Μνημόνιο. Όμωσ, το γεγονόσ ότι η ΕΚΣ παρεμβαύνει μαζικϊ δανεύζοντασ τισ 
τρϊπεζεσ, οι οπούεσ με την ςειρϊ τουσ δανεύζουν τα κρϊτη –γιατύ δυςτυχώσ αυτό 
ιςχύει και για τον δημόςιο τομϋα τησ Ιταλύασ και τησ Ιςπανύασ– δεν ςημαύνει ότι 
η κρύςη του ευρώ απεφεύχθη. Απλώσ, μετανϊςτευςε από ϋνα λογιςτικό βιβλύο 
ςε ϋνα ϊλλο· ςε αυτό τησ ΕΚΣ. Εδώ δεν αναφερόμαςτε ςτη γνωςτό αγωνύα –
ιδύωσ των γερμανών– ότι το τύπωμα χρόματοσ θα ανεβϊςει τον πληθωριςμό. ε 
υφεςιακϋσ περιόδουσ αυτόσ ο κύνδυνοσ εύναι περιοριςμϋνοσ, ϋωσ ανύπαρκτοσ. Σο 
πρόβλημα αυτό τη ςτιγμό μετατύθεται ςτο εςωτερικό τησ ΕΚΣ, η όποια κρατϊ 
ϋναν λογαριαςμό για το τι χρωςτϊ η μύα Κεντρικό Σρϊπεζα του 
ευρωςυςτόματοσ ςτην ϊλλη, διαδικαςύα που περιγρϊψαμε προηγουμϋνωσ. 
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Με απλϊ λόγια, οι μη βιώςιμεσ και διαρκώσ διογκούμενεσ ανιςορροπύεσ εντόσ 
τησ Ευρωζώνησ απλώσ μετανϊςτευςαν από τα spreads ςτο εςωτερικό του 
ευρωςυςτόματοσ.  

ε ςυνϊρτηςη με το κακό αυτό κλύμα, η πραγματικό οικονομύα των 
ελλειμματικών χωρών εύναι αδύνατο να επανακϊμψει. την Ιςπανύα, μετϊ και 
τισ ςυνεχεύσ πιϋςεισ τησ ΕΚΣ, η κυβϋρνηςη ςυνεχύζει την ξϋφρενη πορεύα προσ 
την κατϊρρευςη ετοιμϊζοντασ νϋα μϋτρα λιτότητασ πϊνω από 27 δις. ευρώ. 
τόχοσ εύναι η μεύωςη του ελλεύμματόσ τησ από το 8,5% του ΑΕΠ το 2011 ςτο 
3% του ΑΕΠ το 2013, ώςτε να κερδύςει ξανϊ την εμπιςτοςύνη των αγορών. Σην 
ύδια ώρα η ανεργύα ςτη χώρα ϋφταςε ςτο 22,9%, ενώ οι αναταραχϋσ και οι 
αντιδρϊςεισ των πολιτών αποκαλύπτουν την πρωτοφανό ϋλλειψη πολιτικόσ 
ςταθερότητασ ςε όλη την Ευρωζώνη. 

την Ιταλύα μετϊ τα νϋα μϋτρα λιτότητασ που ψηφύςτηκαν τον Δεκϋμβριο, η 
ανεργύα διαμορφώθηκε ςτο 9,2%, ςημειώνοντασ νϋο αρνητικό ρεκόρ, καθώσ 
μϋςα ςε ϋναν χρόνο ο αριθμόσ των ανϋργων αυξόθηκε κατϊ 286.000 ϊτομα. 
ύμφωνα με το Ινςτιτούτο τατιςτικόσ τησ Ιταλύασ, πρόκειται για το υψηλότερο 
ποςοςτό ανεργύασ από το 2004. Ενδεικτικό εύναι ότι η ανεργύα εκτοξεύτηκε ςτο 
31,1% όςον αφορϊ τισ ηλικύεσ 24 ϋωσ 31 ετών. 

Σην ύδια ςτιγμό η κυβϋρνηςη του κ. Μόντι επιθυμεύ να ολοκληρώςει τη 
μεταρρύθμιςη ςτην αγορϊ εργαςύασ ϋωσ τα τϋλη Μαρτύου, με απώτερο ςτόχο 
τον περιοριςμό των ϋκτακτων μορφών απαςχόληςησ και τη διευκόλυνςη τησ 
λύςησ των ςχϋςεων εργαςύασ αορύςτου χρόνου.  

Από την ϊλλη πλευρϊ, η Ιςλανδύα, η οπούα διϊλεξε ϋναν διαφορετικό δρόμο, ςε 
μια ςυμβολικό κύνηςη που δεύχνει πωσ η χώρα επανακϊμπτει, ανακούνωςε ότι 
θα αποπληρώςει το ϋνα πϋμπτο τησ χρηματοδοτικόσ ςτόριξησ που ϋλαβε από το 
ΔΝΣ και τισ κανδιναβικϋσ χώρεσ μετϊ την κατϊρρευςη του τραπεζικού τησ 
ςυςτόματοσ το 2008. Δύνοντασ με αυτό τον τρόπο μια απόδειξη πωσ αν 
εφαρμοςτούν αποφαςιςτικϋσ πολιτικϋσ εξυγύανςησ, τότε η κϊθε χώρα μπορεύ να 
πετύχει τουσ ςτόχουσ τησ και να διορθώςει τα λϊθη του παρελθόντοσ.  

7. Επίλογοσ 

Γιατύ η πτώχευςη του ελληνικού Δημοςύου να αποτελϋςει αντικεύμενο 
ςυνομιλιών, διαβουλεύςεων και ατελεύωτων ςυζητόςεων με τον κ. Dallara (τον 
εκπρόςωπο των τραπεζιτών); Ποιοσ ο λόγοσ να αντιμετωπιςτούν τα 
αςφαλιςτικϊ ταμεύα που όταν υποχρεωμϋνα να δανεύζουν το κρϊτοσ μασ ωσ ύςα 
κι όμοια με τισ ιδιωτικϋσ τρϊπεζεσ που επϋλεγαν να αγορϊζουν ελληνικϊ 
ομόλογα; Από τη ςτιγμό που και το «κούρεμα» όταν μεγϊλο, επιπϋδου 
παταγώδουσ πτώχευςησ, αλλϊ και το αν θα πυροδοτηθούν ό όχι τα CDS εύναι 
ανεξϊρτητο από τισ ςυνομιλύεσ αυτϋσ, δεν υπόρχε κανϋνασ λόγοσ 
διαπραγματεύςεων με τουσ τραπεζύτεσ. Σρόικα και ελληνικό κυβϋρνηςη ϋπρεπε 
να αποφαςύςουν ερόμην των δανειςτών του ελληνικού Δημοςύου το βϊθοσ και 
την κατανομό του κουρϋματοσ ανϊ περύπτωςη (από μεγϊλο κούρεμα για hedge 
funds μϋχρι μηδενικό για το ΙΚΑ). Σο ότι δεν το ϋκαναν ϋχει μόνο μια εξόγηςη: 
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την αγωνύα των πολιτικών μασ, ςτην Ελλϊδα και ςτην Ευρώπη, να διατηρόςουν 
ανϋπαφεσ τισ πολύ καλϋσ τουσ ςχϋςεισ με τουσ (πτωχευμϋνουσ) τραπεζύτεσ. 

Ένα «κούρεμα» το οπούο πριν από δύο χρόνια θα όταν λυτρωτικό, ςόμερα 
αποτελεύ μϋροσ όχι τησ λύςησ αλλϊ του προβλόματοσ. Παρατεύνει την όδη μακρϊ 
περύοδο ςτη διϊρκεια τησ οπούασ η οικουμϋνη βϊζει ςτο ελληνικό κρϊτοσ την 
ταμπϋλα «προςεχώσ πτώχευςη». Η ανταλλαγό ομολόγων όμωσ δεν εύναι 
παιχνύδι, όπωσ απϋδειξε η πρόςφατη ιςτορύα. Σα νϋα ομόλογα αγγλικού Δικαύου 
βϊζουν την χώρα μασ ςε μια απύςτευτη περιπϋτεια: αποτελούν χρϋοσ το οπούο 
δεν θα μπορούμε να αποπληρώςουμε και το οπούο δεν θα δικαιούμαςτε να μην 
αποπληρώςουμε. Αντ’ αυτού θα ϋπρεπε να ειςηγηθούμε ςτην ΕΕ μια απλό 
εναλλακτικό λύςη: να διαγραφεύ το 100% αυτών των χρεών (αντύ για το 85% 
που μόλισ «κουρεύτηκε») και, ςε αντϊλλαγμα, το ελληνικό Δημόςιο να μη 
δανειςτεύ από την τρόικα για την κϊλυψη των τρεχουςών αναγκών του 
ελληνικού Δημοςύου. Έτςι, η δημοςιονομικό προςαρμογό θα όταν πιο όπια από 
αυτόν που προβλϋπουμε ότι θα ακολουθόςει, το χρϋοσ μασ θα όταν λιγότερο 
αβϊςτακτο απ’ ό,τι με το PSI, και ο χρόνοσ που θα δινόταν ςτην Ελλϊδα και ςτην 
Ευρώπη, ϋωσ ότου η τελευταύα επαναςχεδιϊςει το ευρωςύςτημα, περιςςότεροσ. 
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