
 

 

                                                                                                           ΙΟΤΛΙΟ 2011 

 

  

 

ΑΝΑΛΤΕΙ / 5 

 

Δελτύο κρύςησ: Ιούλιοσ 2011 
 

 

 

 

 

ΓΙΑΝΗ ΒΑΡΟΤΥΑΚΗ, ΦΡΗΣΟ ΚΟΤΣΟΠΕΣΡΟ, 

 ΣΑΟ ΠΑΣΩΚΟ ΚΑΙ ΛΕΤΣΕΡΗ ΣΕΡΚΕΖΗ  

 

 

 

 

 

 

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

Ανϊλυςη και αξιολόγηςη των γϊλλο-γερμανικών ςχεδύων 
επανακύλιςησ του ελληνικού χρϋουσ αλλϊ και των 
ιδιαιτεροτότων που προκϊλεςαν την κρύςη 

 

Προσ ϋνα νϋο ςχϋδιο Marshall;  

Σο 1947 η  Ευρώπη με τη ςυνδρομό του ςχεδύου Marshall κατϊφερνε να βϊλει 
τισ βϊςεισ για τη μϋλλουςα ςυθϋμελη ανοικοδόμηςό τησ. Με αφορμό την 
πρόςφατη κρύςη ϋγινε λόγοσ για ϋνα νϋο ενδο-ευρωπαώκό, αυτό τη φορϊ,  ςχϋδιο 
παρόμοιασ λογικόσ. Υωνϋσ ανϊ την ευρωπαώκό όπειρο προειδοποιούν ότι 
ελλεύψει μιασ τϋτοιασ προοπτικόσ οι θιγόμενοι από τα μϋτρα λιτότητασ θα 
αντιδρϊςουν. 
 
Οι χορηγόςεισ δανεύων από την τρόικα ςτην καταρρϋουςα  ελληνικό οικονομύα 
ιςούνται με πιςτώςεισ χρόνου, με παρϊταςη ςτην αγωνύα. Η διόρθωςη του 
προβλόματοσ δεν μπορεύ να γύνει, παρϊ ςτη βϊςη τησ ανϊπτυξησ και να ςυνδεθεύ 
με την ανακατανομό των επενδύςεων και όχι με την περιςτολό αυτών. Δεν 
εύναι η πρώτη φορϊ ϊλλωςτε που οι ευρωπαώκϋσ οικονομύεσ δοκιμϊζονται, ϋχει 
ςυμβεύ πολλϊκισ ςτο παρελθόν. 
 
Τπϊρχει ςτα αλόθεια λογικό ςυςχϋτιςη μεταξύ του ςχεδύου Marshall και ενόσ 
υποθετικού πλϊνου διϊςωςησ τησ Ευρωζώνησ; Παρϊ τισ όποιεσ ομοιότητεσ, οι 
διαφορϋσ εύναι κομβικϋσ και κρύςιμεσ.  
 
όμερα ςε αντύθεςη με τότε η πολιτικό εξουςύα δεν εύναι ικανό να  αγνοόςει, 
πόςο μϊλλον να επιβληθεύ των οικονομικών ςυμφερόντων. Επύςησ, ςτην 
παρούςα ςυγκυρύα, ςε αντύθεςη με τότε οι ϊμεςα θιγόμενεσ εύναι οι χώρεσ τησ 
περιφϋρειασ και όχι ο ςκληρόσ πυρόνασ τησ ευρωπαώκόσ οικονομύασ. Αθροιςτικϊ, 
οι τρεύσ ϊμεςα απειλούμενεσ οικονομύεσ δεν ξεπερνούν το 5% του ευρωπαώκού 
ΑΕΠ. Η βοόθεια που δόθηκε τότε αν και θηριώδησ δεν θα μπορούςε να ςυγκριθεύ 
με τισ παρούςεσ δυνατότητεσ τησ ϋνωςησ και όμωσ αυτό δεν αποτελεύ ςημεύο 
αιςιοδοξύασ. 
 
Παρ’ όλη την ουςιαςτικό βοόθεια το ςχϋδιο Marshall  εύχε κυρύωσ ψυχολογικϋσ 
και ςυμβολικϋσ προεκτϊςεισ. όμερα ςε αντύθεςη με τότε δεν υπϊρχει ςύμπνοια 
μεταξύ των ςυμμϊχων για την υποχρϋωςη τουσ να ςυνειςφϋρουν. Η κοινό 
γνώμη των πλεοναςματικών κοινωνιών, αντιςτϋκεται και αυτό αναγκϊζει τουσ 
ηγϋτεσ των χωρών αυτών ςε διςτακτικούσ  τακτικιςμούσ και καθυςτερημϋνεσ 
πρωτοβουλύεσ.  
 
 Ή μόπωσ προσ μια πολιτικό κρύςη; 
 
Οι  πολιτικού του ςόμερα ϋχουν χϊςει την εμπιςτοςύνη ςτισ δυνατότητεσ και την 
ιςχύ του κρϊτουσ να παρεμβαύνει. Η φιλελευθεροπούηςη τησ παγκόςμιασ 
οικονομύασ οδόγηςε ςε ςταδιακό υποβϊθμιςη  του ρόλου τουσ.  
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Ο εφηςυχαςμόσ που επιδεικνύουν αλλϊ και η ανευθυνότητα  ενώπιον τησ  
ιςτορικόσ ανϊγκησ να λϊβουν γενναύεσ αποφϊςεισ, για να αντιμετωπιςτεύ η 
κρύςη και ςτισ δύο πλευρϋσ του Ατλαντικού, εύναι παροιμιώδησ. Η παγκόςμια 
χρηματοπιςτωτικό ςυγκυρύα εύναι κρύςιμη και πολλού  ςυνεχύζουν να θεωρούν 
ότι  μπορεύ να περιμϋνει  αγνοώντασ  ότι «η Ιςτορύα δεν ϋχει ςυγχωρόςει όςουσ 
απλώσ όταν θεατϋσ όταν η Ρώμη καιγόταν». Οι ευρωπαύοι εξακολουθούν να 
διαφωνούν αναφορικϊ με τα μϋτρα που πρϋπει να ληφθούν προκειμϋνου να 
αντιμετωπιςτεύ η μεγϊλη κρύςη με την οπούα το ενιαύο νόμιςμα βαρύνει το 
ευρωπαώκό χρϋοσ ενώ οι αμερικϊνοι ομόλογού τουσ παραμϋνουν αναβλητικού 
διαφωνώντασ για την ανϊγκη πρόςθετων φόρων.  
 
Η αναταραχό που  ϋχει εγκαταςταθεύ,  τρύα χρόνια πια,  ςτισ αγορϋσ ενδϋχεται να 
επιςτρϋψει από την Ευρώπη πύςω ςτισ ΗΠΑ, ςε μια αντιςτροφό του προ ετών 
ςεναρύου. 
 
Η κρύςη ηγεςύασ και ςυναύνεςησ χαρακτηρύζει αυτό την περύοδο τόςο  την 
ευρωπαώκό όςο και την αμερικϊνικη πολιτικό ςκηνό. Και εϊν για την Ευρώπη το 
πρόβλημα εύναι χιλιοειπωμϋνο, το ύδιο δεν ϋχει καταςτεύ γνωςτό για την 
αντύπερα όχθη. Ενδεχόμενη αςυμφωνύα μεταξύ Δημοκρατικών και 
Ρεπουμπλικϊνων, η οπούα εύναι και αναμενόμενη για τον ομοςπονδιακό 
προώπολογιςμό, υπϊρχει  κύνδυνοσ  να εξωθόςει το αμερικανικό δημόςιο ςε 
ςτϊςη πληρωμών ςτο ϊμεςο μϋλλον. 
 
Πιο ςυγκεκριμϋνα οι ΗΠΑ εύναι υποχρεωμϋνεσ να ςυμφωνόςουν   ςτη βϊςη τησ 
αύξηςησ του ορύου του ομοςπονδιακού δανειςμού. Σο όριο του χρϋουσ εύναι 
ςόμερα τα 12,294 τρισ  δολ (το 65% του ΑΕΠ), ενώ το πραγματικό χρϋοσ τησ 
χώρασ ϋχει φτϊςει  ςτην παρούςα ςυγκυρύα τα 14,294 τρισ.  
 
Και ςτισ δύο περιπτώςεισ (Ευρώπη, ΗΠΑ) το μϋγεθοσ των δημοςιονομικών 
ελλειμμϊτων υποςκϊπτει την εμπιςτοςύνη και εμποδύζει την ανϊκαμψη. Σα 
δημόςια οικονομικϊ αμφότερων βρύςκονται ςε ϊθλια κατϊςταςη.  
 
Αν δεν αυξηθεύ το νόμιμο όριο του δανειςμού, κϊτι που προώποθϋτει ψηφοφορύα 
ςτο Κογκρϋςο, το ομοςπονδιακό κρϊτοσ δεν θα δύναται πλϋον να ανταποκριθεύ 
ςτισ υποχρεώςεισ του. Η ψηφοφορύα για το χρϋοσ εύναι εξαρτώμενη από τον 
ςυμβιβαςμό αναφορικϊ με το ϋλλειμμα. Ιδεολογικϊ προτϊγματα όμωσ 
καθιςτούν την προςϋγγιςη δυςχερό, οι Ρεπουμπλικϊνοι εύναι αντύθετοι με την 
αύξηςη των φόρων ώςτε να επιτευχθεύ μεύωςη του ελλεύμματοσ. 
  
Η  ανευθυνότητα εντούτοισ που χαρακτηρύζει την αμερικανικό πολιτικό ςκηνό, 
ξεπερνϊ κϊθε απαιςιόδοξη προςδοκύα όταν πρόκειται για τουσ ηγϋτεσ τησ 
Ευρωζώνησ, οι οπούοι  διαφωνούν  για την υιοθϋτηςη ενόσ δεύτερου πακϋτου 
βοόθειασ προσ την Ελλϊδα. Οι διςταγμού τουσ,  πολλώ δε μϊλλον η  
δημοςιοπούηςη των διαφωνιών τουσ, υπονομεύουν την εμπιςτοςύνη των 
αγορών, οι οπούεσ εν ςυνεχεύα  παρακαλούνται να αγορϊςουν τα κρατικϊ 
ομόλογα που εκδύδουν τα κρϊτη τησ ευρωζώνησ για να χρηματοδοτόςουν τα 
ελλεύμματϊ τουσ. 



3 

 

Η νομιςματικό ϋνωςη βρύςκεται ςε μια κατϊςταςη οριακό, που δεν ςυνϊδει  με 
την πραγματικότητα τησ οικονομικόσ τησ ιςχύοσ. Πϋραν τησ Ελλϊδασ, χώρεσ 
όπωσ η Πορτογαλύα και η Ιρλανδύα βλϋπουν τισ ςυνθόκεσ δανειςμού τουσ να 
επιδεινώνονται ςημαντικϊ. Και, μϋςω τησ μετϊδοςησ, η Ιταλύα και η Ιςπανύα 
παύρνουν ςειρϊ.  
 
Οι ςημερινού ηγϋτεσ παραβλϋπουν ότι το γερμανικό οικονομικό θαύμα 
οικοδομόθηκε ςτη διαγραφό, εν πολλούσ, του χρϋουσ το 1953 ό ότι η Πολωνύα 
ϊνθηςε μετϊ την διαγραφό των δικών τησ χρεών, το 1991. Η επόμενη κρύςιμη 
μϊχη αναμϋνεται να δοθεύ τον επτϋμβρη, όταν η Ελλϊδα θα προςϋλθει  εκ νϋου 
για τη  χορόγηςη βοόθειασ. Μϋχρι τότε πολλϋσ λύςεισ θα προταθούν,  κϊποια 
όμωσ θα πρϋπει να υιοθετηθεύ.  

Σο γερμανικό ςχϋδιο 

Η Ευρώπη ϋχει βρεθεύ ςε πολλϊ αδιϋξοδα κατϊ την αναζότηςη αντιδότου για την  
εν εξελύξει κρύςη, με  πιο πρόςφατο εμπόδιο τη ςυμμετοχό ό μη,  ιδιωτών 
επενδυτών ςτο δεύτερο πακϋτο χρηματοδότηςησ τησ Ελλϊδασ. τη βϊςη αυτό 
δυο ςχϋδια προτϊθηκαν. 

Η αρχικό γερμανικό πρόταςη για επανακύλιςη (roll-over) του ελληνικού 
χρϋουσ  (ςτο πρότυπο τησ υνόδου τησ Βιϋννησ) εύναι ιδϋα του Γερμανού 
υπουργού οικονομικών,  κ. Schauble, ο οπούοσ, με ςκοπό να μειωθεύ το νϋο 
δϊνειο που θα χορηγόςει η Γερμανύα ςτο ελληνικό δημόςιο, θϋληςε να ειςαγϊγει 
ςτην εξύςωςη  τησ λύςησ,  τον παρϊγοντα των ιδιωτικών τραπεζών. 

Η πρόταςη του εύναι ςχετικϊ απλό και ςυνύςταται ςτο να ξανα-δανεύζουν οι 
τρϊπεζεσ ςτην Ελλϊδα τα χρόματα τα οπούα τουσ αποπληρώνει, κϊθε φορϊ που 
λόγουν τα προ του 2010 ομόλογα του ελληνικού δημοςύου.  

Σο πρόβλημα αυτόσ τησ ιδϋασ,  η οπούα εύχε κατϊ το παρελθόν πετύχει, όταν οι 
πιςτωτϋσ ανατολικοευρωπαώκών χωρών ςυμφώνηςαν, ςτην Βιϋννη, μια τϋτοια 
επανακύλιςη εύναι ότι ςτην ελληνικό περύπτωςη: 

 (α) τα χρϋη  κινούνται ςε ϊλλη τϊξη μεγϋθουσ και 

 (β) οι ςυμβϊςεισ που ςυνοδεύουν τα νϋα  δϊνεια από Ε.Ε.-ΔΝΣ εξαςφαλύζουν 
αρνητικό ανϊπτυξη τησ ελληνικόσ οικονομύασ για το προςεχϋσ μϋλλον. 

 Τπό αυτϋσ τισ ςυνθόκεσ, οι τρϊπεζεσ δεν θα αγόραζαν εθελοντικϊ νϋα 
ελληνικϊ ομόλογα. Εϊν δε, τουσ το επϋβαλε η Ε.Ε. θα κόρυτταν πιςτωτικό 
γεγονόσ με αποτϋλεςμα: 

(α) την πυροδότηςη τησ αποπληρωμόσ όςων ςτοιχημϊτιςαν (αγορϊζοντασ  
CDS) ςτην πτώχευςη του ελληνικού δημοςύου, οδηγώντασ τισ τρϊπεζεσ που 
εξϋδωςαν αυτϊ τα ςυμβόλαια - ςτοιχόματα ςτα πρόθυρα  τησ χρεοκοπύασ), και 
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 (β) την αδυναμύα τησ ΕΚΣ να δϋχεται τα ελληνικϊ ομόλογα ωσ εχϋγγυο, 
εξωθώντασ τισ ελληνικϋσ τρϊπεζεσ, και κατόπιν ολόκληρο το ευρωπαώκό  
χρηματοπιςτωτικό  ςύςτημα ςτην κατϊρρευςη. 

Μετϊ από τη ςθεναρό αντύδραςη  τησ ΕΚΣ και τησ Γαλλύασ, η Γερμανύα 
αναδιπλώθηκε αποδεχομϋνη τισ ανεπϊρκειεσ του ςχεδύου. Η πρόταςη όταν 
αμελώσ ςχεδιαςμϋνη  και δεν εξαςφϊλιζε λύςεισ  ςτουσ κινδύνουσ (α) και (β). 
Ήταν πρακτικϊ αναγκαύο η επανακύλιςη  να εύναι εθελοντικό αλλϊ αυτό 
αποδεύχθηκε εν τϋλει λογικϊ αβϊςιμο.  

Σο γαλλικό τραπεζικό ςχϋδιο  

Σο ςχϋδιο που εκπόνηςαν οι γαλλικϋσ τρϊπεζεσ εύναι και αυτό βαςιςμϋνο ςε μια 
απλό ιδϋα. Η επανακύλιςη του  ελληνικού  δημόςιου χρϋουσ από την πλευρϊ των 
τραπεζών  προώποθϋτει  ότι θα  δοθούν  ςτουσ εμπλεκόμενουσ φορεύσ 
ςημαντικϊ κύνητρα. ε διαφορετικό περύπτωςη οι δυνϊμει δανειςτϋσ θα 
προτιμόςουν να απϋχουν ό αν εξωθηθούν να ςυμμετϊςχουν θα πυροδοτηθεύ 
“πιςτωτικό γεγονόσ”.  

Για την αποφυγό ενόσ τϋτοιου αδιεξόδου, οι Γαλλικϋσ τρϊπεζεσ πρότειναν την 
επανακύλιςη  των δανεύων ςε ποςοςτό 50% όςων αποπληρώνονται μϋχρι το 
2014, υπό την μορφό αγορϊσ νϋων ελληνικών ομολόγων τριακονταετύασ. Σα 
κύνητρα που προτεύνουν να τουσ δοθούν εύναι τα ακόλουθα: 

Πρώτον,  για να ελαχιςτοποιηθεύ ο κύνδυνοσ  των τραπεζών από την 
επανακύλιςη του 50% των ομολόγων για ϋνα τόςο μεγϊλο διϊςτημα, ϋνα επύ 
πλϋον 20% από τισ αποπληρωμϋσ να τοποθετεύται ςε κοινό λογαριαςμό. Με 
αυτϊ τα κεφϊλαια, ο διαχειριςτόσ του κοινού τραπεζικού λογαριαςμού θα 
αγορϊζει καλόσ ποιότητασ μετοχϋσ ό ϊλλου εύδουσ αξύεσ χτύζοντασ με αυτόν τον 
τρόπο ϋνα κεφϊλαιο από το οπούο θα αποζημιώνονται οι τρϊπεζεσ οι οπούεσ 
δεν θα καταφϋρουν, ςτο τϋλοσ τησ τριακονταετούσ περιόδου, να ειςπρϊξουν τα 
χρόματϊ τουσ από το ελληνικό δημόςιο. 

Δεύτερον,  το  τριακονταετϋσ επιτόκιο επανα-δανειςμού του ελληνικού 
δημοςύου να ανϋρχεται,  ςτο 7,5%. Αυτό  το ποςοςτό αντιςτοιχεύ  ςε  5,5% ωσ 
βϊςη ςυν  ϋνα περιθώριο 2% περύπου, ανϊλογα με τισ επιδόςεισ τησ ελληνικόσ 
οικονομύασ. 

Σρύτον και μεύζων, οι τρϊπεζεσ που επαναδανεύζουν την Ελλϊδα να βϊζουν τα 
νϋα αυτϊ ελληνικϊ ομόλογα ςε ϋνα ϊλλο οργανιςμό, όχημα ειδικού ςκοπού, 
ϋτςι ώςτε να μην εμφανύζονται αυτϊ τα δϊνεια ςτα βιβλύα τουσ. Σα νϋα δϊνεια 
δεν θα  υπολογύζονται ςτο ποςοςτό κεφαλαιοπούηςόσ τουσ, επιτρϋποντϊσ τουσ 
να κρατϊνε μικρότερα κεφϊλαια ςτα ταμεύα τουσ, κϊτι που διαφορετικϊ οι 
ρυθμιςτικϋσ αρχϋσ δεν θα τουσ επϋτρεπαν να κϊνουν. Αυτό η “τεχνικό” 
λεπτομϋρεια  εύναι κομβικόσ ςημαςύασ και αυτό  γιατύ αν τουσ δοθεύ το δικαύωμα 
να λειτουργούν ωσ εϊν  να μην ϋχουν εκ νϋου δανεύςει το ελληνικό κρϊτοσ, θα 
μπορούν να αντλούν από την ΕΚΣ μεγαλύτερη ρευςτότητα με 1,5% επιτόκιο (τα 
ποςϊ τα οπούα θα ϋχουν δανεύςει ςτην Ελλϊδα με 7,5%). 
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Όταν το ςχϋδιο  παρουςιϊςτηκε ςτη Ρώμη ςε μια ςύνοδο κορυφόσ 50 τραπεζών 
υπό την προεδρύα του Vittorio Grilli, προϋδρου του ιταλικού Λογιςτηρύου του 
Κρϊτουσ και τησ Ευρωπαώκόσ Οικονομικόσ και Φρηματοπιςτωτικόσ Επιτροπόσ, 
οι Γϊλλοι τραπεζύτεσ πρόςθεςαν  ϊλλη μια παρϊμετρο με ςκοπό να 
καταςτόςουν τη λύςη ελκυςτικότερη ςτουσ υπόλοιπουσ. 

 Σο αςφαλιςτικό κεφϊλαιο  που θα δημιουργηθεύ με το 20% των αποπληρωμών 
του ελληνικού δημοςύου, οι οπούεσ προϋρχονται από την Ε.Ε. και το ΔΝΣ, να 
περιϋχει ομόλογα του Σαμεύου Πιςτωτικόσ ταθερότητασ, το οπούο δανεύζεται 
για να χορηγεύ πιςτώςεισ ςτισ πτωχευμϋνεσ χώρεσ. 

 υμπεραςματικϊ, το ςχϋδιο αυτό εκπονόθηκε ώςτε να βοηθόςουν οι 
τρϊπεζεσ την Γερμανύα ςυνειςφϋροντασ ϋνα μϋροσ των δανεύων προσ την 
Ελλϊδα, τα οπούα θα απαιτηθούν ωσ το τϋλοσ του 2014, για να αποφευχθεύ μια 
ϊναρχη ςτϊςη πληρωμών τώρα. Σα  δϊνεια αυτϊ βϋβαια, ςτισ ύδιεσ  τησ τρϊπεζεσ 
θα επιςτρϋψουν, καθώσ το ελληνικό δημόςιο τα χρηςιμοποιεύ  για να 
αποπληρώνει κατ’ ουςύα αυτϋσ.  

Εν ςυντομύα, το ζητούμενο του γαλλικού ςχεδύου αφορϊ τον καταμεριςμό των 
δανεύων από ςόμερα ϋωσ και το 2014 μεταξύ του ευρωπαώκού δημοςύου και των 
τραπεζών.  Επύ πλϋον, περιορύζει το ςυνολικό κούρεμα που θα υποςτούν οι 
τρϊπεζεσ από την αναπόφευκτη αναδιϊρθρωςη του ελληνικού χρϋουσ, 
μεταφϋροντϊσ το ςτο ευρωπαώκό δημόςιο. Αυτό βϋβαια δεν ςημαύνει ότι το 
γαλλικό ςχϋδιο δεν ϋχει αντύκτυπο για την Ελλϊδα. Έχει, και μϊλιςτα αρνητικό. 
Ουςιαςτικϊ, με αντϊλλαγμα ϋνα μεγαλύτερο ρύςκο για τουσ τραπεζύτεσ (ςε 
περύπτωςη ελληνικόσ πτώχευςησ εντόσ των επόμενων 15 μηνών), επιφορτύζει 
μακροπρόθεςμα με μεγαλύτερο χρϋοσ το ελληνικό δημόςιο. 

 Σο ςχϋδιο δϋχθηκε, ωςτόςο, την επύθεςη  τησ Deutsche Bank, ο πρόεδροσ τησ 
μεγαλύτερησ γερμανικόσ  τρϊπεζασ Joseph Ackermann,   καταφϋρθηκε εναντύον 
του  ςχεδύου χαρακτηρύζοντϊσ το περύπλοκο και επιβαλλόμενο. Ανεξϊρτητα 
από την κριτικό τησ Deutsche Bank, το ςχϋδιο των τραπεζών δεν ξεφεύγει από 
τη λογικό που καταδύκαςε ο Mervyn King, Διοικητόσ τησ Σρϊπεζασ τησ Αγγλύασ  
ωσ “αποφυγό τησ πραγματικότητασ”. τον βαθμό που  αποπειρϊται να 
αντιμετωπύςει την κρύςη με ακριβϊ δϊνεια, το γαλλικό ςχϋδιο αποτελεύ μϋροσ 
του ςυςτημικού προβλόματοσ τησ ευρωζώνησ. 

Σο γαλλικό ςχϋδιο επανακύλιςησ του ελληνικού χρϋουσ μοιϊζει αρκετϊ 
προβληματικό για την  Ευρώπη. Σο αντύδοτο που προτεύνει το γαλλικό 
τραπεζικό ςύςτημα  ϋχει όλεσ τισ προδιαγραφϋσ για να αποδειχθεύ ιδιαύτερα 
επιζόμιο αν όχι καταςτροφικό  για την Ελλϊδα. Ενδεχομϋνωσ προτρϋχοντασ,  θα 
τολμούςαμε να υποθϋςουμε ότι  δεν θα αποφύγει τον χαρακτηριςμό του 
“πιςτωτικού γεγονότοσ”, το οπούο ςχεδιϊςτηκε ώςτε να αποςοβόςει. Ήδη ςτην 
ΕΕ χαρακτηρύζεται μη ρεαλιςτικό, δεν εύναι λύγοι εκεύνοι  οι οπούοι δεν 
διςτϊζουν να το αναγϊγουν ςε τοξικό. 
 
 Ση χαριςτικό βολό ωςτόςο ςτο προτεινόμενο ςχϋδιο, ϋδωςαν οι γνωςτϋσ 
εταιρεύεσ αξιολόγηςησ που προειδοπούηςαν ςε υψηλούσ τόνουσ ότι θα κηρύξουν 
την Ελλϊδα χρεοκοπημϋνη, αν η Ευρώπη ενςτερνιςτεύ την γαλλικό πρόταςη. 
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Όπωσ ϊλλωςτε δηλώνει  καταγγελτικϊ και απερύφραςτα ο Henning Meyer, “το 
πρόβλημα δεν θα ϋρθει από τισ τρϊπεζεσ. Σο πρόβλημα εύναι οι τρϊπεζεσ”.  

Brady bonds αλϊ ελληνικϊ 

Μετϊ τη διαφαινόμενη κατϊρρευςη του γαλλικού ςχεδύου, η μόνη εναλλακτικό 
ςτο modest proposal, αφορϊ μια πιθανό ϋκδοςη τησ λύςησ των Brady bonds, 
ςτα οπούα κατϋφυγαν οι ΗΠΑ, ςτο τϋλοσ τησ δεκαετύασ του '80, ώςτε να  λόξουν 
την κρύςη χρϋουσ τησ Λ. Αμερικόσ. Από τότε, ο Daniel Gros ϋχει επανϋλθει με μια 
εξειδικευμϋνη και επικαιροποιημϋνη  πρόταςη όπου τον ρόλο των Brady bonds 
παύζουν τα ομόλογα του EFSF. 

Πιο ςυγκεκριμϋνα, ςύμφωνα με το  εν λόγω ςχϋδιο το EFSF  θα αγορϊζει φθηνϊ 
όλο το ελληνικό χρϋοσ, με ϋκπτωςη x% ςτην δευτερογενό αγορϊ και κατόπιν  θα 
μεταφϋρει αυτόν την ϋκπτωςη ςτην Ελλϊδα, αντύ για κούρεμα x%. Σο 
διαφαινόμενο πρόβλημα αναφορικϊ με αυτόν την πρόταςη εύναι ότι αποτελεύ 
δαπανηρό επιλογό, καθώσ η αγορϊ όλου του χρϋουσ θα μειώςει την ϋκπτωςη 
ιδιαύτερα.  Σο πιο ςημαντικό, εύναι αδύνατον να εφαρμοςτεύ μόνο για την 
Ελλϊδα κι όχι για τισ υπόλοιπεσ καταρρϋουςεσ οικονομύεσ τησ Ευρωζώνησ. Άρα, 
δεν θα εγκριθεύ εύκολα  μια τϋτοια λύςη από το υμβούλιο Κορυφόσ, ιδύωσ ςτην 
παρούςα ςυγκυρύα κατϊ την οπούα η Ιρλανδύα ϋχει μεγϊλα παρϊπονα για τα 
επιτόκια δανειςμού τησ από την Ε.Ε. 

Διελκυςτύνδα δύναμησ  

Οι προτεινόμενεσ λύςεισ οι οπούεσ ϋρχονται ςτην επιφϊνεια αποκαλύπτουν το 
παιχνύδι εξουςύασ που διεξϊγεται ςτο παραςκόνιο, μεταξύ τησ ΕΚΣ και του 
γερμανικού υπουργεύου οικονομικών. Αμφότεροι μοιϊζουν να κϊνουν επύδειξη 
ανυποχώρητου κύρουσ θυμύζοντασ μονομαχύα μεταξύ οδηγών οι οπούοι  
επιδιώκουν μια κατϊ μϋτωπο  ςύγκρουςη προςπαθώντασ να εξωθόςουν ό ϋνασ 
τον ϊλλον ςε παραύτηςη. 

 Η ελληνικό κρύςη εύναι το πεδύο αυτόσ τησ ςύγκρουςησ. Ο κ. Trichet μοιϊζει να 
«επιταχύνει» αρνούμενοσ ϋναν ςυμβιβαςμό με το γερμανικό Τπουργεύο 
Οικονομικών, ςτη βϊςη τησ ςυμμετοχόσ του ιδιωτικού τομϋα ςτη 
χρηματοδότηςη του ελληνικού χρϋουσ. Η ΕΚΣ εμμϋνει ςτην πολιτικό τησ 
περιςτολόσ δαπανών  και ιδιωτικοποιόςεων αλλϊ και η καγκελαρύα δεύχνει 
ανϋνδοτη.  

Σην ύδια ώρα οι ςοςιαλιςτικϋσ κυβερνόςεισ τησ ευρωπαώκόσ περιφϋρειασ θα 
μπορούςαν να παρομοιαςτούν με ςυνοδηγούσ ό  ακόμα πιο δραματικϊ και 
παραςτατικϊ με θύματα απαγωγόσ κλειςμϋνα ςτο πορτμπαγκϊζ, τα οπούα 
εκλιπαρούν τουσ ϊφρονεσ οδηγούσ να φρενϊρουν.  Και όμωσ αυτό δεν φαύνεται 
ορατό ςτον ορύζοντα, εϊν οι χώρεσ τησ περιφϋρειασ δεν ανταποκριθούν 
επιτυχώσ ςε ϋνα μεύγμα δημοςιονομικόσ και νομιςματικόσ «εξορθολόγηςησ».  
Σο ςημεύο ςτο οπούο ςυμφωνούν  από κοινού τόςο οι Βρυξϋλεσ όςο και η 
Υραγκφούρτη,  εύναι ότι  δεν υπϊρχει ϊλλη διϋξοδοσ από την κρύςη παρϊ από 
την μετατροπό των οικονομιών τησ περιφϋρειασ ςε  πλεοναςματικϋσ, με όποιο 
κόςτοσ. 
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Σο φιλοςοφικό ερώτημα που ενςκόπτει , βϋβαια, εύναι ποιο εύναι τελικϊ το 
νόημα τησ Ευρώπησ όταν δεν εγγυϊται ευημερύα, αλληλεγγύη, ςταθερότητα 
ούτε καν δημοκρατύα ςτα μϋλη τησ; ε ϋνα τϋτοιο κολοςςιαύο εγχεύρημα δεν θα 
πρϋπει ποτϋ  να ληςμονεύται πόςο μϊλλον να αμφιςβητεύται η ιδεολογικό του 
βϊςη.  Η παρϋκκλιςη από τα ιςτορικϊ εμπεδωμϋνα προτϊγματα που ϋθρεψαν 
το όραμα τησ ενιαύασ Ευρώπησ, δεν θα πρϋπει  να αποτελεύ ϋκπληξη, αν 
προώόντοσ του χρόνου  οδηγόςει ςε όλο και πιο δυναμικϊ κοινωνικϊ κινόματα, 
τα οπούα θα εκπροςωπούν ανθρώπουσ, οι οπούοι  θα εξωθούνται ςτο περιθώριο 
των εξελύξεων και θα γύνονται όλο και πιο αςυμβύβαςτοι ςε μελλοντικϋσ 
προςπϊθειεσ ςυναύνεςησ.  

Οι ηγεςύεσ οι οπούεσ παύζουν αυτό το παιχνύδι τησ αμοιβαύασ ςύγκρουςησ  θα 
πρϋπει να λϊβουν υπόψη ότι οδηγούν το όχημα τησ Ευρώπησ, η κϊθε μια για 
λόγουσ μικροπολιτικών προτεραιοτότων, κατευθεύαν προσ τον “τούχο” τησ 
πραγματικότητασ. Εναλλακτικϋσ προτεύνονται  αλλϊ ςυνόθωσ υλοποιούνται  
αργϊ, προ του φϊςματοσ τησ αναπόδραςτησ καταςτροφόσ. 

 Δομικϋσ αδυναμύεσ 

Όταν ϋνα χρόνο πριν οι ευρωπαώκϋσ και διεθνεύσ αρχϋσ ανακούνωναν το πακϋτο 
διϊςωςησ των 110 δισ ευρώ, για την Ελλϊδα, θεωρούςαν ότι θα όταν επαρκϋσ 
τουλϊχιςτον ϋωσ το 2013, περύοδο κατϊ την οπούα υπολόγιζαν ότι η ελληνικό 
οικονομύα θα ϋχει επουλώςει  ςε ικανοποιητικό βαθμό τισ πληγϋσ τησ και θα 
όταν εκ νϋου  ικανό να ειςϋλθει αυτόνομη ςτισ αγορϋσ, με όρουσ δανειςμού 
ευνοώκότερουσ των υφιςτϊμενων. Οι προςδοκύεσ αυτϋσ  διαψευςτόκαν εντόσ 
δωδεκαμόνου.    

Η ςύμπραξη τησ Ε.Ε, του ΔΝΣ και τησ ΕΚΣ, η οπούα ονομϊζεται και χϊριν 
ςυντομύασ, τρόικα, εξόγγειλε, εκ νϋου,  δϊνειο ςτόριξησ, ύψουσ 12δισ ευρώ 
καθότι τα 110 δισ θεωρόθηκαν ανεπαρκό.  

Σο πρώτο τρύμηνο του 2011 το ελληνικό  ΑΕΠ ςυρρικνώθηκε κατϊ 5,5% ςε 
ςύγκριςη με το αντύςτοιχο διϊςτημα του 2010. Σο ϋλλειμμα  του δημόςιου 
τομϋα διευρύνθηκε,  κατϊ 1,2δισ ευρώ, αντύ να περιοριςτεύ, παρϊ τισ πολιτικϋσ 
τησ τρόικα. 

 Σα κεφϊλαια τα οπούα χορηγόθηκαν υπό τη μορφό δανεύων χρηςιμοποιόθηκαν  
για να εξυπηρετόςουν οφειλϋσ ϋναντι επενδυτών, οι οπούοι ϊπαξ και 
ικανοποιόθηκαν, δεν επαναγόραςαν μερύδιο του ελληνικού χρϋουσ μϋςω νϋων 
ομολογιών. ε διϊςτημα ενόσ ϋτουσ, οι αποπληρωμϋσ των ομολογιούχων 
ϋφταςαν το ύψοσ των 40δισ ευρώ, ανϊμεςα τουσ όταν παγκόςμιεσ τρϊπεζεσ. 
Αυτό βϋβαια όταν αναμενόμενο και εύναι ϋνασ ακόμα λόγοσ που διαφοροποιεύ 
την ελληνικό κρύςη από ϊλλεσ. Οι ιδιώτεσ πιςτωτϋσ πληρώθηκαν για να 
εγκαταλεύψουν την ελληνικό οικονομύα. Καθύςταται ςαφϋσ ότι οι ευνοούμενοι 
από τισ πολιτικϋσ ςτόριξησ τησ ελληνικόσ οικονομύασ, δεύχνουν να εύναι οι ξϋνεσ 
τρϊπεζεσ και όχι η ελληνικό οικονομύα. 
 
Δημόςιο χρϋοσ 
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Αξύζει να ςημειωθεύ πωσ παρϊ τα λεγόμενα το κυρύωσ πρόβλημα τησ χώρασ  δεν 
εύναι η ανικανότητα τησ μεύωςησ των δημοςύων δαπανών, οι οπούεσ εύναι εν 
πολλούσ ανϊλογεσ αυτϋσ τησ υπόλοιπησ Ευρώπησ,  αλλϊ η ειςφοροδιαφυγό η 
οπούα παραμϋνει τερατώδησ. Αν και οι δημόςιεσ δαπϊνεσ περιορύςτηκαν με τισ 
πολιτικϋσ τησ τρόικα αξύζει να ςημειωθεύ ότι πριν ακόμα την ϋκρηξη τησ κρύςησ 
ανϋρχονταν ςτο 46,3% του ΑΕΠ με μϋςο ευρωπαώκό  46%. Η Ελλϊδα όταν 
μεταξύ των ουραγών ςε δαπϊνεσ που αφορούςαν παιδεύα και υγεύα, ενώ τα 
ςκόπτρα των δαπανών την περύοδο 2000-2003 κρατούςαν οι ςτρατιωτικϋσ 
δαπϊνεσ. 
 
Παρόλα αυτϊ, ςτο παγκόςμιο οικονομικό ςτερϋωμα ϋχει εδραιωθεύ η αντύληψη 
ότι η χρεοκοπύα  τησ ελληνικόσ οικονομύασ εύναι αναπόδραςτη εξαιτύασ του 
ογκωδϋςτατου χρϋουσ. Οικονομολόγοι ϋχουν αναπτύξει μοντϋλα τα οπούα 
αποπειρούνται να προςδιορύςουν ποςοτικϊ, το ανώτατο όριο εξυπηρετόςιμου 
δημόςιου χρϋουσ.  Οι καθηγητϋσ Reinhart και Rogoff ϋθεςαν το όριο ςτο 90% 
του ΑΕΠ τα ιςτορικϊ δεδομϋνα ωςτόςο τουσ διαψεύδουν. Η Μεγϊλη Βρετανύα 
ϋχει κατϊ το παρελθόν υπερβεύ  το 250% του ΑΕΠ και όμωσ η μεγϋθυνςη που 
πϋτυχε τα τελευταύα δϋκα χρόνια εύναι η μιςό εκεύνησ που απολϊμβανε όταν 
παρουςύαζε αυτϊ τα επύπεδα χρϋουσ. 
 
Πιο περύπλοκα κριτόρια αξιολόγηςησ τησ βιωςιμότητασ του χρϋουσ 
περιλαμβϊνουν: το πραγματικό επιτόκιο εϊν από αυτό αφαιρεθεύ το ποςοςτό 
τησ πραγματικόσ μεγϋθυνςησ  πολλαπλαςιαςμϋνο  με τον λόγο του χρϋουσ / 
ΑΕΠ. Σο προκύπτον, ςε ελεύθερη διατύπωςη, θα πρϋπει να επιτρϋπει ςτην 
οικονομύα να μεγεθύνει με ρυθμό μεγαλύτερο από τα χρϋη τησ. 
 
την περύπτωςη τησ Ελλϊδασ, τα παρόντα επιτόκια δανειςμού από την τρόικα  
κυμαύνονται  ςτο 6% υπερκαλύπτοντασ τον ρυθμό ανϊπτυξησ του -5.5% κατϊ 
11,5%. Ο λόγοσ του χρϋουσ / ΑΕΠ εύναι 158%, όπερ ςημαύνει ότι το φορτύο των 
τόκων  εύναι τησ τϊξησ του 18,17 ότοι 11,5 επύ 1,58. Σην ύδια ώρα το ιςοζύγιο τησ  
ελληνικόσ οικονομύασ προβλϋπεται να κλεύςει με αρνητικό πρόςημο για το 2011. 
Σο ΑΕΠ θα ςυρρικνωθεύ  κατϊ 2,8 μονϊδεσ ενώ θα ϋπρεπε να υπϊρχει ανϊπτυξη 
τησ τϊξησ του 21%,  για να όταν εξυπηρετόςιμεσ οι οφειλϋσ. 
 
Καθύςταται ςαφϋσ ότι με την ύδια πολιτικό η ελληνικό χρεωκοπύα μοιϊζει 
αναπότρεπτη, όπωσ ϊλλωςτε και η πορτογαλικό και ιρλανδικό. Αντύ τησ  
ςυρρύκνωςησ τησ κατανϊλωςησ, τησ προςπϊθειασ μεύωςησ των ελλειμμϊτων και 
τησ ϋμμεςησ διϊςωςησ των δανειςτών η τρόικα θα όφειλε να ςτοχεύςει ςτισ 
επενδύςεισ. 
 
Επενδύςεισ 
 
την παρούςα ςυγκυρύα  η Ελλϊδα δεν μπορεύ να δανειςτεύ από τισ αγορϋσ και 
να αξιοποιόςει δημιουργικϊ αυτϊ τα κεφϊλαια, ενώ οι πόροι τησ τρόικασ 
κατευθύνονται ςε ςυγκεκριμϋνουσ ςκοπούσ.  Αυτό που θα μπορούςε 
ενδεχομϋνωσ να γύνει θα όταν ϋνασ  ενδοευρωπαώκόσ μηχανιςμόσ μεταφορϊσ 
επενδυτικών πόρων από τισ πλεονϊζουςεσ ςτισ ελλειμματικϋσ περιφϋρειεσ. 
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την ελληνικό οικονομύα ςτην οπούα η μερύδα του λϋοντοσ παρϊγεται από το 
κεφαλαιακό εξοπλιςμό, το πϊγωμα των επενδύςεων ιςοπεδώνει ςτην ουςύα, τισ 
προοπτικϋσ βελτύωςησ τησ παραγωγόσ, ενώ και η μικρό ςυμμετοχό του  
ανθρώπινου κεφαλαύου ςτην παραγωγό του εθνικού πλούτου, γύνεται εξαιτύασ 
τησ ϋλλειψησ επενδύςεων, ακόμα πιο αςθενικό με επιπτώςεισ ςτην ςυνολικό 
ζότηςη. Πϋραν αυτού,  αξύζει να ςημειωθεύ ότι ενώ το ϋλλειμμα εκτιμϊται ότι 
προςεγγύζει τα 24 δισ ευρώ η φορολογύα του κεφαλαύου εύναι αξιοςημεύωτα 
χαμηλό και μετϊ βύασ αγγύζει τα 28,4 δισ  ευρώ, όταν η φορολογύα του 
παρϊγοντα εργαςύα πληςιϊζει τα 122 δισ ευρώ.  Από τα  παραπϊνω, καθύςταται 
ςαφϋσ ότι το κεφϊλαιο χαύρει προνομιακόσ αντιμετώπιςησ, ενώ εύναι επιτακτικό 
η προοπτικό τησ  περαιτϋρω φορολόγηςόσ του, προκεύμενου να εξορθολογηςτεύ 
αυτό η ανωμαλύα. 
 
Οι ξϋνοι,  αγνοούν αυτό την παρϊμετρο, καλλιεργούν ϋνα κλύμα δυςπιςτύασ 
απϋναντι ςτον Έλληνα εργαζόμενο θεωρώντασ τον ευνοημϋνο και αμετροεπό, 
αυτουργό τησ κρύςησ.  Η ελληνικό κρύςη  αποδύδεται ςτην εκτόξευςη των 
μιςθών κατϊ τη δεκαετύα 2000-2010, κατϊ 100%, παρϊ το γεγονόσ ότι η 
οικονομύα γνώριςε πολύ μικρότερη μεγϋθυνςη. Και όμωσ κατϊ την τελευταύα 
δεκαετύα τα ειςοδόματα του κεφαλαύου αυξϊνονταν πολλαπλαςύωσ 
γρηγορότερα από ότι  οι μιςθού. Πϋραν αυτού, η ελληνικό οικονομύα εύχε να 
αντιμετωπύςει το πρόβλημα του υψηλού πληθωριςμού οπούοσ ςυχνϊ φλϋρταρε 
με διψόφια νούμερα, αν και  ςε ότι αφορϊ τα υψηλϊ ειςοδόματα, τα  ςτεγαςτικϊ 
επιτόκια, οι τιμϋσ των αγαθών πολυτϋλειασ αλλϊ και τα επιτόκια καταθϋςεων 
διολύςθαιναν.   
 
Προκειμϋνου να ανταποκριθούν ςτα νϋα πρότυπα κατανϊλωςησ τα χαμηλϊ 
ςτρώματα υπϋκυψαν ςτο δανειςμό και τισ λύςεισ των πιςτωτικών καρτών, 
ενιςχύοντασ περαιτϋρω  το εμπορικό ιςοζύγιο των εξαγωγικών χωρών και 
δυςχεραύνοντασ το αντύςτοιχο ελληνικό. Ο εγχώριοσ παραγωγικόσ ιςτόσ 
ιςοπεδώθηκε προσ χϊριν των γερμανικών βιομηχανιών. 
 
υνεπώσ το πρόβλημα δεν ςυνύςταται παρϊ ςτουσ χαμηλούσ πραγματικούσ 
μιςθούσ τησ πλειοψηφύασ των ελλόνων, τη ταυτόχρονη ανικανότητα των 
εταιρειών να  επενδύςουν ςε κεφαλαιουχικϊ αγαθϊ αλλϊ και τησ διαφθορϊσ η 
οπούα επϋτρεψε ςτισ ελύτ να διαχειρύζονται  αςύδοτα, ευρωπαώκϊ κονδύλια  και 
φθηνό χρόμα,  εκμεταλλευόμενεσ τον πλημμελό ϋλεγχο και ποντϊροντασ ςτην 
προςδοκύα ότι το ςύςτημα θα τουσ προςτατϋψει, μεταφϋροντασ τα βϊρη ςτουσ 
φορολογούμενουσ.   

Αναφορικϊ με τισ αποκρατικοποιόςεισ τησ δημόςιασ περιουςύασ ο κ. Juncker 
προτεύνει ϋνα ςχϋδιο ςτα πρότυπα του Treuhandel, το οπούο εκπονόθηκε και 
εφαρμόςτηκε με ςτόχο την ιδιωτικοπούηςη τησ μερύδασ του λϋοντοσ των 
επιχειρόςεων, τησ τϋωσ Ανατολικόσ Γερμανύασ. Ο παραλληλιςμόσ εύναι εκ 
προοιμύου αδόκιμοσ και όχι μόνο γιατύ το εγχεύρημα δεν υπόρξε ιδιαύτερα 
επιτυχϋσ αλλϊ και διότι εξαιτύασ τησ δεδομϋνησ  ςημερινόσ αλληλεξϊρτηςησ 
μεταξύ των οικονομιών, μια πιθανό τϋτοια δυςμενόσ προοπτικό ςαν αυτό που 
επιφύλαξε η μούρα ςτην Ανατολικό Γερμανύα θα ςυμπαραςύρει όλη την Ευρώπη. 

Έξοδοσ από το ευρώ 
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Η ϋξοδοσ τησ χώρασ από το ευρώ  και η παύςη πληρωμών αποτελεύ επιλογό  
μεγϊλου κόςτουσ, παρόλα αυτϊ υπϊρχουν κύκλοι οι οπούοι την προτεύνουν ςαν 
λύςη, αρνούμενοι να δεχτούν τισ υπόλοιπεσ επιλογϋσ. Τποςτηρύζουν ότι το 
 μεςοπρόθεςμο πρόγραμμα εύναι ανεφϊρμοςτο και οι μϋθοδοι που προκρύνονται 
εξ οριςμού ανεδαφικού.  
 
Σο Μεςοπρόθεςμο θεώρει ουςιαςτικϊ δεδομϋνο ότι η τρϋχουςα πολιτικό ϋχει 
αποτύχει και ότι η Ελλϊδα θα οδηγηθεύ ςε κατϊςταςη μη διαχειρύςιμη το 2015, 
αν τα πρϊγματα ςυνεχύςουν ωσ ϋχουν. Σο χρϋοσ θα φτϊςει τα 500 δισ ευρώ, η 
εξυπηρϋτηςό του θα κοςτύζει 28 δισ ευρώ ςε ετόςια βϊςη, το ϋλλειμμα τησ 
κυβϋρνηςησ θα κινεύται ςτο 15% του ΑΕΠ. ύμφωνα με την πολιτικό του 
Μεςοπρόθεςμου προτεύνεται λιτότητα και ςυρρύκνωςη τησ ζότηςησ, επιβολό 
επιπλϋον φόρων και εκπούηςη μεγϊλου φϊςματοσ δημόςιασ περιουςύασ. Δηλαδό 
το ςχϋδιο απϋτυχε, εφαρμογό εκ νϋου  του ύδιου  αλλϊ με μεγαλύτερη 
αυςτηρότητα.  
 
Αυτό που  τόςο μεθοδικϊ ενορχηςτρώνεται μοιϊζει να οδηγεύ τισ εξελύξεισ ςε 
πολύ ςυγκεκριμϋνη κατεύθυνςη. Όταν και εϊν η ελληνικό οικονομύα  περϊςει τισ 
πύλεσ τησ  χρεοκοπύασ,  το ελληνικό χρϋοσ θα ϋχει μεταβιβαςτεύ εξ ολοκλόρου 
ςε κρατικϊ χαρτοφυλϊκια. Σο κόςτοσ τησ  πιθανόσ μελλοντικόσ διαγραφόσ του 
θα το αναλϊβουν οι φορολογούμενοι και οι εργαζόμενοι τησ Ευρώπησ, ενώ οι 
τρϊπεζεσ θα ϋχουν απαλλαγεύ. Σότε βϋβαια οι δημόςιοι δανειςτϋσ θα 
απαιτόςουν ιδιαύτερα ςκληρό αντϊλλαγμα από την Ελλϊδα για την θυςύα τουσ.  
Πόςο ειρωνικό μοιϊζει η οικονομύα η οπούα  χρεοκόπηςε τισ περιςςότερεσ φορϋσ 
από οποιανδόποτε ϊλλη τον περαςμϋνο αιώνα να μην αντιλαμβϊνεται πωσ η 
λιτότητα δεν μπορεύ ςε καμύα των περιπτώςεων να εγγυηθεύ ϋξοδο από την 
κρύςη. Οι καταρρϋουςεσ οικονομύεσ πρϋπει να τύχουν αντύςτοιχησ ςυμπεριφορϊσ 
με εκεύνη που ϋτυχε η ύδια η Γερμανύα από τισ ΗΠΑ, μετϊ το δεύτερο παγκόςμιο 
πόλεμο. 
 

Επύμετρο 
 
Η Ελλϊδα χρωςτϊ όδη το 160% του ΑΕΠ τησ, την ύδια ώρα που ο δημόςιοσ 
τομϋασ βρύθει διαφθορϊσ, οι ελεγκτικϋσ  αρχϋσ δωροδοκούνται, μόλισ 5.000 
ϋλληνεσ δόλωναν ειςόδημα ϊνω των 100.000 ευρώ ενώ ςυνεχύζουν να 
υφύςτανται παραδεύγματα ςυνταξιοδοτόςεων εργαζομϋνων ςτα 50 τουσ, με 
ςυντϊξεισ που πληςιϊζουν τα επύπεδα του πλόρουσ μιςθού. Αν ςε αυτϊ 
ςυνυπολογιςτεύ ότι όπωσ αποδεύχθηκε η Ελλϊδα ειςόχθη ςτο ενιαύο νόμιςμα  
κατόπιν μηχανορραφιών, καταφϋρνοντασ  να κϊμψει την δυςπιςτύα των 
εταύρων και να επιτύχει χαμηλότοκούσ δανειςμούσ, οι οπούοι κατϋληγαν ςε 
αντιπαραγωγικϋσ ςπατϊλεσ, τότε γύνεται ακόμα πιο εμφανϋσ το ανιςόρροπο  
οικονομικό πρότυπο που κυριϊρχηςε για δεκαετύεσ. Σο όνειρο τησ ΟΝΕ 
εξελύχθηκε ςε εφιϊλτη. 
 
Η ΟΝΕ δεν εύναι μια απλό νομιςματικό ϋνωςη αλλϊ ϋνασ μηχανιςμόσ 
δημιουργύασ παγκοςμύου χρόματοσ που θα μπορούςε δυνϊμει να ανταγωνιςτεύ 
το δολϊριο. Δεν υπϊρχει αμφιβολύα ότι ϋχει αποτύχει με τη ςημερινό τησ μορφό 
και οδηγεύται εύτε ςτην κατϊρρευςη, εύτε ςε βαθειϊ αλλαγό και η Ελλϊδα εύναι 
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μόνο η κορυφό του παγόβουνου, ςε μια κρύςη η οπούα θα πρϋπει να  γύνει 
αντιληπτό ςαν πανευρωπαώκό.  Η μόνη επιλογό που ϋχει μεύνει πλϋον ςτην 
Ελλϊδα εύναι η αναμονό και ο μελλοντικόσ πολιτικόσ εκβιαςμόσ,  η διϋξοδοσ 
χωρύσ πολιτικϋσ πρωτοβουλύεσ αλλϊ αποκλειςτικϊ με οικονομικϊ μϋςα μοιϊζει 
πλϋον αδιανόητη. Σο ερώτημα εύναι τι κϊνει η Ευρώπη; 
 
Τπϊρχει μια εγγενόσ αντύφαςη ανϊμεςα ςτην κοινό νομιςματικό πολιτικό και 
την πολύ-διαςπαςμϋνη δημοςιονομικό  εντόσ τησ ΟΝΕ. Τπϊρχει επύςησ 
αντύφαςη ανϊμεςα ςτην ενιαύα αγορϊ χρόματοσ και τον εθνικό χαρακτόρα των 
τραπεζών. Οι αντιφϊςεισ αυτϋσ, μεταξύ ϊλλων, ϋφεραν το ευρώ ςε 
αδιϋξοδο που εύναι εντονότερο ςτισ οικονομύεσ τησ περιφϋρειασ. Σο αβϋβαιο 
μϋλλον τησ ευρωζώνησ δεν φαύνεται  να προεξοφλεύται ςτισ αγορϋσ 
ςυναλλϊγματοσ ςτισ οπούεσ  το ενιαύο νόμιςμα επελαύνει αλλϊ αυτόσ δεν εύναι 
λόγοσ εφηςυχαςμού. 

Κριτικό ςτισ πολιτικϋσ διαχεύριςησ τησ κρύςησ  ϊςκηςε προςφϊτωσ ο ςερ 
Mervyn King, διοικητόσ τησ Σρϊπεζασ τησ Αγγλύασ. ύμφωνα με τα λεγόμενα του 
η ςτρατηγικό του ςυνεχούσ δανειςμού δεν αποτελεύ λύςη  ςε ϋνα πρόβλημα 
φερεγγυότητασ. Ο ύδιοσ υποςτηρύζει ότι η ελληνικό οικονομύα ϋχει δυο επιλογϋσ:  
να ςυνεχύςει να δϋχεται “δώρα”  από φύλεσ χώρεσ ό να βελτιώςει την 
παραγωγικότητα τησ, ςε μια προςπϊθεια να επιτύχει πλεονϊςματα. Όςον 
αφορϊ την πρώτη επιλογό διατηρεύ τισ επιφυλϊξεισ του για πόςο ακόμα οι 
ευρωπαύοι και κυρύωσ οι γερμανού πολύτεσ (οι κατεξοχόν πληρωτϋσ) θα το  
ανϋχονται αυτό αλλϊ παρϊλληλα δεν βλϋπει τρόπο πωσ οι ϋλληνεσ θα πετύχουν 
να γύνουν πιο ανταγωνιςτικού. 

 Οι χώρεσ του ςκληρού πυρόνα αφόνουν να εννοηθεύ ότι ϋχουν μετανιώςει που 
ςυναύνεςαν ςτην εύςοδο των ελλειμματικών οικονομιών τησ περιφϋρειασ ςτην 
ϋνωςη αν και δεν εύχαν προνοόςει για ϋνα τϋτοιο  εξαιρετικϊ πιθανό ενδεχόμενο.  
την παρούςα ςυγκυρύα δεν υπϊρχει θϋμα εξόδου τησ ύδιασ τησ Γερμανύασ διότι 
κυριαρχεύ ςτο ευρώ και δρϋπει τα μεγαλύτερα οφϋλη. Αν φτϊςουμε ςτο μη 
περαιτϋρω το πιθανότερο εύναι η Γερμανύα να επιχειρόςει να δημιουργόςει ϋνα 
ςτενότερο ευρώ.  
 

Ο κομβικόσ  ρόλοσ τησ Γερμανύασ – Προσ μια πιο ενοποιημϋνη 
Ευρώπη; 

Καθώσ το πρόβλημα τησ Ευρωζώνησ διογκώνεται, η  Γερμανύα φαύνεται να 
αντιλαμβϊνεται ότι η Ελλϊδα δεν εύναι η μόνη πηγό του κακού. Όλα δεύχνουν ότι 
η Ελλϊδα και η Γερμανύα εύναι κατϊ κϊποιο τρόπο, οι δύο όψεισ ενόσ ϊκρωσ 
προβληματικού νομύςματοσ.  
 
Από τη μια πλευρϊ μια χώρα με αρκετϋσ εςωτερικϋσ δυςλειτουργύεσ που 
καταςπαταλϊ ανθρώπινουσ πόρουσ και από την ϊλλη μια χώρα με τερϊςτια 
πλεονϊςματα τα οπούα δεν αξιοποιούνται ςτην ςτόριξη των υπολούπων χωρών 
ώςτε να υπϊρξει πραγματικό ςύγκλιςη.   
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Οι ιθύνοντεσ τησ Γερμανύασ ςυνειδητοποιούν ότι το γερμανικό μοντϋλο 
ανϊπτυξησ, μϋςω επιθετικών πλεοναςμϊτων, δεν μπορεύ να διατηρηθεύ εντόσ 
τησ Ευρωζώνησ. Οι ανιςςοροπύεσ που προκαλούνται εντόσ του ςυςτόματοσ 
αμβλύνονται με κύνδυνο να ςυμπαραςύρουν ολόκληρο το οικοδόμημα. Η ανϊγκη 
για μια ςυνολικό λύςη εύναι εμφανόσ και οι προςπϊθειεσ ϊρχιςαν να 
προςανατολύζονται προσ αυτό το ςκοπό. 
 

Η αναπτυξιακό πορεύα 
 
Με το τϋλοσ τησ φρύκησ του Β’ Παγκοςμύου πολϋμου και μϋχρι το κραχ του 2008 
η Γερμανύα ακολούθηςε ϋνα πολύ ςυγκεκριμϋνο και αποδοτικό μοντϋλο 
ανϊπτυξησ. Βαςικού ϊξονεσ αυτού του μοντϋλου, μϋςω του οπούου κατϊφερνε να 
ξεφεύγει από τισ δαγκϊνεσ των οικονομικών κρύςεων, όταν: Νομιςματικό 
ςταθερότητα και εξαγωγϋσ. 
 
Από τη μύα η Μπούντεςμπανκ εξαςφϊλιζε τη ςταθερό αξύα του μϊρκου και από 
την ϊλλη τα πλεονϊςματα ςτο εμπορικό ιςοζύγιο εξαςφϊλιζαν την ςυςςώρευςη 
νϋου πλούτου, ο οπούοσ με ςωςτό αναδιανομό οδηγούςε ςτην ςυντόρηςη τησ 
οικονομικόσ δραςτηριότητασ εντόσ τησ Γερμανύασ. ε περιόδουσ ύφεςησ, η 
γερμανικό βιομηχανύα κατϊφερνε να αντιδρϊ αποτελεςματικϊ δημιουργώντασ 
νϋα, καλύτερα προώόντα τα οπούα ϋφερναν ςτην χώρα τα επύ πλϋον κεφϊλαια 
που, με την ςειρϊ τουσ, φρϋναραν τισ απολύςεισ και την ύφεςη. 
 
Σο ςχϋδιο Μϊρςαλ 
 
Η ανϊπτυξη αυτό μπορούςε να ςυντηρηθεύ μόνον όςο ςτο διεθνϋσ ςτερϋωμα 
υπόρχε αρκετό ζότηςη για γερμανικϊ προώόντα. Από που προερχόταν αυτό η 
ζότηςη;  Από το 1947 ϋωσ το 1960, η ευρεύα βϊςη τησ ζότηςησ όταν η Ευρώπη - 
με τη βοόθεια του χεδύου Μϊρςαλ και μια ςειρϊ ϊλλων μϋτρων 
"δολαριοπούηςησ" των Ευρωπαώκών χωρών που εφϊρμοςαν οι Αμερικανού.  
 
Οι Αμερικανού χρηματοδοτούςαν τουσ Ευρωπαύουσ ϋτςι ώςτε οι Ευρωπαύοι να 
αγορϊζουν Γερμανικϊ αγαθϊ. Παρϊλληλα, ϊνοιξαν τισ αγορϋσ τουσ ςτα Ιαπωνικϊ 
αγαθϊ, ουςιαςτικϊ καταδικϊζοντασ ςε μαραςμό την δικό τουσ βιομηχανύα 
αυτοκινότων και ηλεκτρονικών προώόντων. Έτςι η Αμερικανικό κυβϋρνηςη 
αποφϊςιςε, το 1947, να επιδοτεύ μακροπρόθεςμα την Γερμανικό και την 
Ιαπωνικό βιομηχανύα. 
 
Η λογικό τησ πολιτικόσ αυτόσ εύχε να κϊνει με τον ηγεμονικό ρόλο που ανϋλαβαν 
οι ΗΠΑ,  ςτο πλαύςιο του διεθνούσ καπιταλιςμού μετϊ την οικονομικό 
κατϊρρευςη του προηγούμενου ηγεμόνα - τησ Βρετανύασ. Θεώρηςαν ότι το 
δολϊριο χρειϊζεται τουλϊχιςτον ϊλλα δύο ιςχυρϊ νομύςματα τα οπούα, ςε 
περύοδο κρύςησ, θα βοηθούςαν ςτην αποςόβηςη των κραδαςμών. Ακόμα, 
πύςτευαν ότι όταν απαραύτητο για τισ αμερικανικϋσ εξαγωγϋσ να υπϊρχει 
ανϊπτυξη τόςο ςτην Ευρώπη όςο και ςτην Άπω Ανατολό.  
 
Αντιςτροφό ρόλων 
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Σο 1971 το ςκηνικό ϊλλαξε ριζικϊ. Εκεύνη την χρονιϊ οι ΗΠΑ αποφϊςιςαν ότι 
δεν μπορούν πλϋον να ςυνεχύςουν να χρηματοδοτούν ϊμεςα την ζότηςη που 
κινεύ τισ Γερμανικϋσ και Ιαπωνικϋσ βιομηχανύεσ. Ο πόλεμοσ του Βιετνϊμ, η 
υποχώρηςη τησ κερδοφορύασ των Αμερικανικών εταιρειών (λόγω τησ μεγϊλησ 
αύξηςησ τησ ανταγωνιςτικότητασ των Γερμανικών και Ιαπωνικών 
επιχειρόςεων) και η κατϊρρευςη του μεταπολεμικού ςυςτόματοσ νομιςματικών 
ιςοτιμιών (του λεγόμενου Bretton Woods) όπου τα νομύςματα όταν κλειδωμϋνα 
ςτο δολϊριο όταν καταςτϊςεισ που πύεζαν αςφυκτικϊ την Αμερικανικό 
οικονομύα.  
 
Έτςι ξεκύνηςε μια νϋα, διαφορετικό φϊςη ςτην μεταπολεμικό περύοδο, από τα 
μϋςα τησ δεκαετύασ του 70 ϋωσ το επειςοδιακό 2008. ε τι διϋφερε από την 
προηγούμενη;  Εκεύ που οι ΗΠΑ χρηματοδοτούςαν τον υπόλοιπο κόςμο 
(πλην των ςοςιαλιςτικών χωρών), ξϊφνου ο υπόλοιποσ κόςμοσ ϊρχιςε να 
χρηματοδοτεύ τισ ΗΠΑ. Γερμανικϊ, Ιαπωνικϊ και Αραβικϊ κεφϊλαια ϋρρεαν 
προσ τη Wall Street (περύ τα 2 δισ δολϊρια την ημϋρα) χρηματοδοτώντασ τα 
Αμερικανικϊ ελλεύμματα (τόςο του κρϊτουσ των ΗΠΑ όςο και των Αμερικανών 
πολιτών, ιδύωσ των όδη εχόντων). Με την ςειρϊ τουσ, οι Αμερικανού 
χρηςιμοποιούςαν τα ειςρϋοντα κεφϊλαια για να αγορϊζουν τα ειςαγόμενα 
προώόντα ςυντηρώντασ τα εμπορικϊ πλεονϊςματα τησ Γερμανύασ και των ϊλλων 
χωρών. 
 
Η κατϊρρευςη του 2008 – ο νϋοσ ηγϋτησ 
 
Μετϊ όμωσ το 2008, και την καθύζηςη τησ ζότηςησ Γερμανικών αγαθών από τισ 
αγγλοςαξωνικϋσ χώρεσ, την Ανατολικό Ευρώπη και την Κύνα, το Γερμανικό 
πλεόναςμα βρϋθηκε να ςυμπιϋζεται από παντού. Η ζότηςη από το εξωτερικό 
μειώθηκε ςημαντικϊ με αποτϋλεςμα το 2009, το 83% του εμπορικού 
πλεονϊςματοσ τησ Γερμανύασ το απορροφϊ η ευρωζώνη.  
 
Οι χώρεσ τησ Ευρωζώνησ (Ιςπανύα, Πορτογαλύα, Ιταλύα, Βϋλγιο και Ελλϊδα) 
που κλόθηκαν να ςηκώςουν το βϊροσ δεν ϊντεξαν με αποτϋλεςμα η Γερμανύα να 
βρεθεύ αντιμϋτωπη με ϋνα μεγϊλο δύλημμα. Εύτε θα ςυνϋχιζε το γνωςτό 
εξαγωγικό τησ μοντϋλο εισ βϊροσ τησ Ευρωζώνησ δημιουργώντασ ελλεύμματα 
ςτισ υπόλοιπεσ χώρεσ, εύτε θα αναλϊμβανε τον ρόλο του ηγεμόνα τησ 
Ευρωζώνησ ώςτε να την ςώςει από την οριςτικό κατϊρρευςη.  
 
Η Γερμανύα κατϊ κϊποιο τρόπο κλόθηκε να παύξει τον ρόλο που ϋπαιξαν οι ΗΠΑ 
ςτην παγκόςμια οικονομύα το 1947. Ένασ νϋοσ  κολοςςόσ ο οπούοσ μετϊ από μια 
μεγϊλη καταςτροφό (2008) θα ανακύκλωνε τα πλεονϊςματα του, με ςκοπό να 
ενεργοποιόςει τισ υπολειπόμενεσ οικονομύεσ. Η κ. Μϋρκελ ωςτόςο αρνόθηκε 
αυτό το ρόλο επιλϋγοντασ να μην υπονομεύςει τα ςυμφϋροντα τησ Γερμανύασ, 
ακολουθώντασ μια πολιτικό που ουςιαςτικϊ τα υπϋςκαπτε ςε ακόμα 
μεγαλύτερο βαθμό.   
 
Η διϊλυςη του Ευρώ  
 
Η αδιϊλλακτη ςτϊςη τησ Γερμανύασ ςτο να αναλϊβει ϋνα κομβικό ρόλο και να 
εφαρμόςει γενναύεσ πολιτικϋσ όξυναν την αβεβαιότητα εντόσ του ςυςτόματοσ. 
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Σα ςενϊρια περύ εξόδου χωρών από το ευρώ, εύτε ακόμα και τη διϊςπαςη ςε δυο 
διαφορετικϊ νομύςματα δύο ταχυτότων βρύςκονται πϊντα ςτο τραπϋζι των 
διαπραγματεύςεων, αλλϊ ςαν εναλλακτικϊ ςχϋδια. 
 
Παρϊ το γεγονόσ ότι  πρώτοσ υποψόφιοσ για να βγει από το ευρώ εύναι η 
Ελλϊδα, πολλού αναλυτϋσ παρουςύαςαν αρκετϊ επιχειρόματα για το αντύθετο. Η 
Γερμανύα μπορεύ να επωφελόθηκε τόςα χρόνια από το φθηνό ευρώ και να όταν 
το μεγϊλο ςτόριγμα των υπολούπων χωρών, αλλϊ ύςωσ εύναι προσ το ςυμφϋρον 
τησ Ευρωζώνησ να την βγϊλει από το Ευρώ. 
 
Όςο ριζοςπαςτικό και αν φαύνεται, ςε μια νομιςματικό ϋνωςη όςο μεγϊλα 
προβλόματα προκαλεύ μια ελλειμματικό χώρα, ϊλλα τόςο προκαλεύ και μια 
πλεοναςματικό χώρα. Η Γερμανύα απορροφούςε τουσ κραδαςμούσ τησ 
Ευρωζώνησ και όταν εκεύ ςε κϊθε περύπτωςη για να καλύψει το ςυςτημικό 
πρόβλημα τησ ϋνωςησ. Η Γερμανύα κατϊ κϊποιο τρόπο κϊλυπτε τισ αδυναμύεσ 
τησ ϋνωςησ, απορροφώντασ τισ πληθωριςτικϋσ τϊςεισ τισ Ιρλανδύασ, αυξϊνοντασ 
τισ καταθϋςεισ όταν η Ελλϊδα δανειζόταν και κϊνοντασ περικοπϋσ όταν η 
Ιςπανύα ξόδευε. 
 
Εύναι προφανϋσ ότι η Ελλϊδα, η Ιρλανδύα και η Πορτογαλύα θα προτιμούςαν να 
βρύςκονται εκτόσ ευρώ και να μπορούν να αναπτύξουν την ανταγωνιςτικότητα 
τουσ. Από τη μια ο πανικόσ ςτισ αγορϋσ θα όταν διϊχυτοσ για την αποπληρωμό 
του χρϋουσ τουσ, αλλϊ από την ϊλλη το νόμιςμα τουσ θα αντιπροςώπευε την 
πραγματικό κατϊςταςη των οικονομιών τουσ. 
Οι Γερμανού ιθύνοντεσ πρϋπει να αντιμετωπύςουν μια δύςκολη κατϊςταςη. Εύτε 
θα ςτηρύξουν το Ευρώ με όλεσ τουσ τισ δυνϊμεισ επωμιζόμενοι το τερϊςτιο 
κόςτοσ των ελλειμματικών χωρών, εύτε θα εγκαταλεύψουν την ϋνωςη με 
τερϊςτιο πλόγμα ςτισ Γερμανικϋσ τρϊπεζεσ και ςτισ εξαγωγϋσ αφού το νϋο 
μϊρκο θα ανατιμηθεύ αυτόματα.   
 
Αλλαγό πολιτικόσ – Σο ςχϋδιο τησ τελευταύασ υνόδου 
 
Εύναι προφανϋσ ότι η Γερμανύα θα ζημιωθεύ από την αναταραχό και την κρύςη 
τησ Ευρωζώνησ. Σο ερώτημα εύναι ποιϊ πολιτικό θα ϋχει το μικρότερο 
οικονομικό και πολιτικό κόςτοσ για την ύδια. Σο μόνο που μπορεύ να ειπωθεύ με 
αςφϊλεια εύναι ότι η διϊλυςη του ευρώ μοιϊζει να εύναι απευκταύο ςενϊριο για 
όλεσ τησ χώρεσ τησ Ευρωζώνησ.  
 
Η αβεβαιότητα που θα προκύψει τρομϊζει ακόμα και τισ πιο καλοςχεδιαςμϋνεσ 
οικονομικϊ χώρεσ. Οι ηγϋτεσ τησ ΕΕ δεύχνουν διατεθειμϋνοι να θυςιϊςουν 
κϊποια από τα προτερόματα του παρελθόντοσ αλλϊ όχι ςτο βαθμό που 
απαιτεύται ώςτε να αντιμετωπύςουν ςυνολικϊ την τριπλό κρύςη τησ Ευρωζώνησ 
(Σραπεζικού Σομϋα, χρϋουσ και επενδύςεων). 
 
ε αυτό το πλαύςιο η  Γερμανύα φαύνεται να κϊνει ςτροφό 180 μοιρών ςτην 
πολιτικό τησ. Η κ. Μϋρκελ και ο υπουργόσ οικονομικών κ. όιμπλε ϊρχιςαν να 
δηλώνουν ανοιχτϊ ότι θα ςτηρύξουν την Ελλϊδα με όλεσ τουσ τισ δυνϊμεισ. Με 
χαρακτηριςτικό καθυςτϋρηςη φαύνεται να παραδϋχονται την προβληματικό 
δομό του ςυςτόματοσ και την ανεπϊρκεια των ϋωσ τώρα λύςεων. 
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Η αλλαγό ρότασ εύναι ξεκϊθαρη και από τισ αποφϊςεισ τησ τελευταύασ υνόδου 
κορυφόσ (21/07) όπου ϋγινε ϋνα πρώτο βόμα προσ αυτό την κατεύθυνςη. Οι 
ηγϋτεσ τισ ΕΕ αποφϊςιςαν (με χαρακτηριςτικό καθυςτϋρηςη) να προςφϋρουν 
ςημαντικό ςτόριξη προσ την Ελλϊδα. Ση ςτιγμό  που η χώρα ϋφταςε ϋνα βόμα 
πριν την κατϊρρευςη και την χρεωκοπύα, οι ιθύνοντεσ αναγκϊςτηκαν  να 
δρϊςουν. 
 
Μεταξύ ϊλλων οι βαςικϋσ αποφϊςεισ εύναι: η χορόγηςη ενόσ νϋου δανεύου ύςο με 
το πρώτο ςε μϋγεθοσ αλλϊ με το μιςό επιτόκιο και μεγϊλη προθεςμύα 
αποπληρωμόσ (και παρϊλληλη επιμόκυνςη του πρώτου, ακριβού δανεύου), η 
επανακεφαλαιοπούηςη των ελληνικών τραπεζών, και κϊποιων από τισ 
υπόλοιπεσ ευρωπαώκϋσ μϋςω του EFSF και ϋνα νϋο χϋδιο Marshall για την 
Ελλϊδα όπου τα κρϊτη-μϋλη θα ςπεύςουν να προςφϋρουν οικονομικό και 
τεχνικό βοόθεια ςτην χώρα μασ με ςτόχο την επανενεργοπούηςη τησ οικονομύασ.  
Παρϊ τισ, εκ πρώτησ όψεωσ, ςημαντικϋσ αποφϊςεισ τησ ΕΕ η αδρϊνεια πολιτικόσ 
βούληςησ τησ Ευρωζώνησ όλο αυτό το διϊςτημα ϋχει  δημιουργόςει ϋνα 
πρόβλημα τεραςτύων διαςτϊςεων. Φαρακτηριςτικό τησ απόφαςησ εύναι ότι οι 
υπόλοιπεσ ελλειμματικϋσ χώρεσ αφόνονται ςτο χεύλοσ τησ χρεοκοπύασ και ςτο 
ϋλεοσ των εταιρειών αξιολόγηςησ. Όςο ο ριζικόσ αναςχεδιαςμό του Ευρώ-
ςυςτόματοσ αναβϊλλεται και η Γερμανύα αρνεύται να αναλϊβει τον ηγετικό τησ 
ρόλο, τόςο το domino effect θα παραμονεύει για ολόκληρη την Ευρωζώνη. ( τα 
γεγονότα τισ υνόδου και την ςημαςύα τουσ θα αναφερθούμε εκτεταμϋνα ςτο 
επόμενο δελτύο )  


