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1. Ειςαγωγό 
 
Ο Ιούλιοσ όταν ϋνα μόνασ ςτη διϊρκεια του οπούου το ελληνικό πρόβλημα 
πϋραςε ςε δεύτερη μούρα για την Ευρωζώνη. Οι ςυζητόςεισ των ιςχυρών τησ 
Ευρώπησ περιςτρϊφηκαν γύρω από την προςπϊθεια αποφυγόσ κατϊρρευςησ 
των δύο μεγϊλων οικονομιών του Νότου, τησ Ιταλύασ και τησ Ιςπανύασ, που 
θεωρούνται οι πιο κομβικϋσ περιπτώςεισ τησ κρύςησ και τησ πορεύασ τησ 
παγκόςμιασ οικονομύασ γενικότερα. 
 
 

2. Η αναπόφευκτη πορεύα τησ Ιταλύασ  
 
Ο μόνασ εύχε ξεκινόςει μϋςα ςε κλύμα δυςπιςτύασ, το οπούο εντεινόταν από 
αμφιβολύεσ για τισ αποφϊςεισ τησ υνόδου Κορυφόσ αλλϊ και από απογοότευςη 
για τα οικονομικϊ ςτοιχεύα που δημοςιοποιούνταν και ϋδειχναν ότι η ύφεςη 
ςτην Ευρωζώνη κλιμακωνόταν. 
 
Μόλισ ςτισ 2 Ιουλύου ανακοινώθηκε ότι το ποςοςτό ανεργύασ ςτην Ευρωζώνη 
κυμαινόταν, για το μόνα Ιούνιο, ςτο επύπεδο-ρεκόρ του 11,1%, ενώ η 
μεταποιητικό δραςτηριότητα παρϋμενε ςε τροχιϊ ςυρρύκνωςησ.1  
 
Δυςϊρεςτη, πλην όμωσ ενδιαφϋρουςα εύδηςη, τησ πρώτησ εβδομϊδασ του 
Ιουλύου υπόρξε η ανακούνωςη τησ Istat ότι το δημοςιονομικό ϋλλειμμα τησ 
Ιταλύασ αναρριχόθηκε ςτο 8% του ΑΕΠ κατϊ το πρώτο τρύμηνο του ϋτουσ, 
ϋναντι 7% τησ αντύςτοιχησ περιόδου του 2011. 
 
Κατόπιν αυτόσ τησ αρνητικόσ εξϋλιξησ, ο Ιταλόσ πρωθυπουργόσ Μϊριο Μόντι 
βρϋθηκε ςε κλοιό πιϋςεων· ο μοναδικόσ τρόποσ να αντιμετωπύςει αυτϋσ τισ 
πιϋςεισ όταν μϋςω οι περικοπϋσ ςτο Δημόςιο. Οι Ευρωπαύοι ηγϋτεσ δεύχνουν να 
μην ϋχουν αντιληφθεύ, ςτο ςύνολό τουσ, ότι η κρύςη δεν θα ιαθεύ με πολιτικϋσ 
λιτότητασ, αλλϊ ότι χρόζει βαθύτερησ και πολυδιϊςτατησ θεραπεύασ. Έτςι, 
εξαναγκϊζουν οι μεν (πλεοναςματικού) τουσ δε (ελλειμματικούσ) ςε παρϊλογεσ 
και καταςτροφικϋσ οικονομικϋσ αποφϊςεισ ςε ϋναν χρονικό ορύζοντα που 
ςυνεχώσ ςυρρικνώνεται. 
 
Μϋςα ςε αυτό το κλύμα και ςύμφωνα με δημοςιεύματα του εγχώριου (ιταλικού) 
τύπου, η ιταλικό κυβϋρνηςη ςχεδιϊζει περικοπϋσ 100.000 θϋςεων εργαςύασ ςτο 
Δημόςιο ϋωσ το 2014. Η μεύωςη του προςωπικού, όπωσ εύναι αναμενόμενο, θα 
επϋλθει με το πϊγωμα των προςλόψεων και με ςειρϊ ςυνταξιοδοτόςεων, που θα 
ςυνοδευτούν από ειδικϊ μϋτρα ςτόριξησ.2 
 
Πϊντωσ, ςε μια προςπϊθεια να περϊςουν προσ την κοινωνύα και τισ αγορϋσ μια 
εικόνα ςύμπνοιασ και ςυνεργαςύασ, ο Ιταλόσ πρωθυπουργόσ και η Γερμανύδα 
ομόλογόσ του προϋβηςαν ςε ακόμη ϋνα μόνυμα ενότητασ αναφορικϊ με το 
μεύζον θϋμα τησ αντιμετώπιςησ τησ κρύςησ ςτην Ευρωζώνη. Μετϊ τη ςυνϊντηςό 
τουσ ςτη Ρώμη, αμφότεροι τόνιςαν ότι με ςυνεργαςύα θα ξεπεραςτούν οι 

                                                 
1 http://news.in.gr/economy/article/?aid=1231202476 
2 http://news.in.gr/economy/article/?aid=1231203497 
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δυςκολύεσ, αλλιώσ απειλεύται η ευημερύα ακόμη και όςων ςτην παρούςα φϊςη 
δεύχνουν να μην πλόττονται. Ο Μόντι επιςόμανε ςε όλουσ τουσ τόνουσ ότι η 
Ιταλύα δεν χρειϊζεται βοόθεια, ενώ η καγκελϊριοσ Μϋρκελ ϊφηςε να εννοηθεύ 
ότι τα νϋα εργαλεύα τησ Ευρωζώνησ (αγορϊ ομολόγων) θα χρηςιμοποιηθούν με 
αυςτηρούσ κανόνεσ.3  
 
Ωςτόςο, λύγεσ μϋρεσ αργότερα, κατϊ το δεύτερο δεκαόμερο του Ιουλύου, ο ούκοσ 
Moody’s υποβϊθμιςε την πιςτοληπτικό ικανότητα τησ Ιταλύασ από Α3 ςε Baa2 
διαψεύδοντασ τισ όποιεσ πρόςκαιρεσ προςδοκύεσ εύχαν καλλιεργηθεύ για 
καλύτερεσ μϋρεσ και προεξοφλώντασ ότι οι βραχυπρόθεςμεσ οικονομικϋσ 
προοπτικϋσ τησ γεύτονοσ εύχαν επιδεινωθεύ, με κύνδυνο η χώρα να μην μπορεύ 
πλϋον να «τύχει χρηματοδότηςησ από τισ χρηματοπιςτωτικϋσ αγορϋσ». 
 
Οι ηγϋτεσ τησ Ένωςησ, παρϊ τισ όποιεσ –αποςπαςματικϋσ και αςυντόνιςτεσ επύ 
τησ ουςύασ– προςπϊθειεσ δεύχνουν να καταβϊλλουν, για τη λύςη του γόρδιου 
δεςμού, δεν ϋχουν πεύςει για την ικανότητα και τισ προθϋςεισ τουσ. Η κριτικό δεν 
αφορϊ πια μόνο τουσ αφερϋγγυουσ Νότιουσ αλλϊ και τουσ ϊτολμουσ ηγϋτεσ των 
χωρών του ςκληρού πλεοναςματικού πυρόνα, και ιδιαύτερα τησ Γερμανύασ, οι 
οπούοι δεν δεύχνουν να μπορούν να αρθούν ςτο ύψοσ των περιςτϊςεων. 
 
 

3. Σο δριμύ κατηγορώ του όροσ 
 
Σην ύδια ώρα που η Ιταλύα, αλλϊ ςτην ουςύα το ύδιο το ευρώ, ϋδινε και δύνει τη 
μϊχη τησ επιβύωςησ, η ςκληρό κριτικό ϋναντι τησ πολιτικόσ τησ Γερμανύασ καλϊ 
κρατεύ. Οι περιςςότεροι από τουσ ανθρώπουσ τησ οικονομύασ ϋχουν εναποθϋςει 
πλϋον τισ ελπύδεσ τουσ ςε μια ςτροφό τησ γερμανικόσ παρελκυςτικόσ 
οικονομικόσ πολιτικόσ. 
 
Η γερμανικό κοινό γνώμη μπορεύ να θϋλει την Ελλϊδα ςε ρόλο παραδειγματικόσ 
τιμωρύασ· ωςτόςο, μια τϋτοια προοπτικό φαντϊζει επικύνδυνη και γεμϊτη 
αβεβαιότητα. Πόςο μϊλλον την ώρα που όλοσ ο Νότοσ –με βαςικούσ ϊξονεσ την 
Ιταλύα και την Ιςπανύα– εύναι προ των πυλών τησ οικονομικόσ αβύςςου. 
 
Ση ςκυτϊλη των επικριτών τησ γερμανικόσ οικονομικόσ πολιτικόσ αυτό τη φορϊ 
την πόρε ο μεγαλοεπενδυτόσ Σζορτζ όροσ, ο οπούοσ θεωρεύ ότι η πολιτικό 
ηγεςύα τησ ατμομηχανόσ του ευρωςυςτόματοσ εύναι εγκλωβιςμϋνη ςτισ 
ανελαςτικϋσ ρϊγεσ τησ λιτότητασ, τισ οπούεσ η ύδια διϊλεξε να επιβϊλει και 
αυταρχικϊ αρνεύται να αναπροςαρμόςει.  
 
Ο Ουγγροαμερικανόσ μεγαλοεπενδυτόσ, ο οπούοσ ϋκτιςε το μύθο του ωσ ο 
«τυχοδιώκτησ των αγορών που κατϋςτρεψε την Σρϊπεζα τησ Αγγλύασ» κατϊ τη 
νομιςματικό κρύςη του 1992, ςε μια «κρύςη ευαιςθηςύασ» φαύνεται να επιθυμεύ 
να εξιλεωθεύ για το «αμαρτωλό» του παρελθόν νουθετώντασ την Ευρώπη 
αναφορικϊ με την αναπόφευκτη κατϊρρευςη.  
 

                                                 
3 http://news.in.gr/economy/article/?aid=1231203583 
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Οι προθϋςεισ του βϋβαια εύναι ϊγνωςτεσ, αλλϊ, ακόμη και αν κϊποιοσ τισ δει ςαν 
ανειλικρινεύσ προςπϊθειεσ, καθαρϊ ςυμβολικού χαρακτόρα, παραμϋνει απορύασ 
ϊξιο πώσ ϋνασ Αμερικανόσ επενδυτόσ υπεραςπύζεται ςτα λόγια κϊτι που οι 
ηγϋτεσ τησ Ευρώπησ δεν δεύχνουν ικανού ούτε να κϊνουν ούτε καν να 
ομολογόςουν επύςημα: την ύδια τη ςωτηρύα του ευρωπαώκού εγχειρόματοσ. 
 
Ο όροσ, όπωσ και ϊλλοι αναλυτϋσ, ςυγκρύνει την παρούςα θϋςη τησ Γερμανύασ 
με αυτό των ΗΠΑ μετϊ το πϋρασ του Β' Παγκοςμύου Πολϋμου, όταν με το ςχϋδιο 
Μϊρςαλ η Ευρώπη ωφελόθηκε, όπωσ και η Αμερικό. Με μια αναγωγό ςτο 
ςόμερα, η Γερμανύα δεν δεύχνει, κατϊ τον ύδιο, να ςτϋκεται ςτο ύψοσ των 
περιςτϊςεων, ούτε μοιϊζει να ανταποδύδει το ιςτορικό χρϋοσ που τησ αναλογεύ, 
χωρύσ να εύναι πρόθυμη αυτό τη φορϊ να επωμιςτεύ το ρόλο του χορηγού 
βοόθειασ. Γεγονόσ το οπούο αποτελεύ αμϊρτημα αχαριςτύασ αλλϊ και οικονομικό 
αυτοχειρύα, για ανθρώπουσ που ϋζηςαν το δρϊμα του Πολϋμου και την 
ακόλουθη κολοςςιαύα προςπϊθεια ανοικοδόμηςησ αυτού που ονομϊζουμε 
ςόμερα προηγμϋνο κόςμο. 
 
Αναζητώντασ τουσ αυτουργούσ τησ παρούςασ κρύςησ, ο όροσ ακολουθεύ τη 
λογικό του μεγαλύτερου οφϋλουσ. «Καμύα χώρα δεν επωφελόθηκε περιςςότερο 
από το ευρώ όςο η Γερμανύα, και ςε πολιτικό και ςε οικονομικό επύπεδο. Άρα, 
ό,τι ϋχει ςυμβεύ ωσ επύπτωςη του ευρώ εύναι ςε μεγϊλο ποςοςτό γερμανικό 
ευθύνη», επιςημαύνει. Βϋβαια, αυτό το επιχεύρημα εύναι μόνο εν μϋρει αποδεκτό. 
 
«Ένα από τα καύρια προβλόματα, ςτην περύπτωςη που η κρύςη αφεθεύ να 
εξελιχθεύ ςτην κατεύθυνςη που φαύνεται να παύρνει» ςυνεχύζει «εύναι ότι τα 
κρϊτη-οφειλϋτεσ θα κληθούν να πληρώςουν ακόμα περιςςότερα για να 
αναχρηματοδοτόςουν το χρϋοσ τουσ, την ώρα που η Γερμανύα απολαμβϊνει 
χαμηλϊ επιτόκια, αρνούμενη όμωσ να καταβϊλει χρηματικϊ ποςϊ για τουσ 
γεύτονεσ με δυςκολύεσ». 
 
Σϋλοσ, ο όροσ ςημειώνει ότι τα μϋτρα λιτότητασ προκαλούν αρνητικό ϋξαρςη 
των ϊλλων οικονομικών μεγεθών. 
 
Και όταν λϋμε λιτότητα εννοούμε Μνημόνιο, εύτε με επύςημη μορφό –όπωσ 
εφαρμόζεται ςτην Ελλϊδα– εύτε ανεπύςημα, όπωσ για παρϊδειγμα ςυμβαύνει 
ςτην Ιςπανύα. 
 
Προσ επύρρωςη των λεγομϋνων του να ςημειώςουμε ότι, ενώ το Μνημόνιο εύναι 
για δεύτερο ςυνεχό χρόνο ο οδικόσ χϊρτησ για την ϋξοδο τησ ελληνικόσ 
οικονομύασ από την κρύςη, η ύφεςη καλϊ κρατεύ.  
 
Ο λόγοσ πϊντωσ για τον οπούο η Γερμανύα του ςόμερα δεν δεύχνει ϋτοιμη ούτε να 
ςώςει αλλϊ ούτε να εκπαραθυρώςει την Ελλϊδα και κατ’ επϋκταςη τον 
ελλειμματικό Νότο εύναι ωσ ϋνα βαθμό ανιχνεύςιμοσ. Αν εκπαραθυρώςουν την 
Ελλϊδα από το ευρώ και ακολουθόςει μια τερϊςτια κατϊρρευςη, οι Γερμανού 
ψηφοφόροι θα πειςτούν για την ανϊγκη διϊςωςησ των οικονομιών τησ 
περιφϋρειασ που θα ϋχουν παραμεύνει ςτο ευρώ. Αυτό το ςενϊριο θϋλει την 
Ελλϊδα να παύζει ςτο ακϋραιο το ρόλο του εξιλαςτόριου θύματοσ. 
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Από την ϊλλη, βϋβαια, δεν εύναι λύγοι όςοι θεωρούν πωσ δεν μπορεύ κανεύσ να 
διαχειριςτεύ ϋνα τόςο ςύνθετο φαινόμενο με αςφϊλεια, και δεύχνουν πιο 
επιφυλακτικού. Μια ϋξοδοσ τησ Ελλϊδασ από το ευρώ, για λόγουσ ςωφρονιςμού 
των ελλειμματικών χωρών και εξαναγκαςμού του μϋςου Γερμανού να πληρώςει, 
ύςωσ ανούξει τον αςκό του Αιόλου. 
 
την ερώτηςη όμωσ τι μπορεύ να γύνει ώςτε τύποτα από όλα αυτϊ να μη ςυμβεύ, 
η απϊντηςη εύναι ότι αυτϊ που πρϋπει να γύνουν ϋχουν τϋτοιο πολιτικό κόςτοσ, 
που μοιϊζει αδύνατο να εγκριθούν από την Ομοςπονδιακό Βουλό. 
 
Μια λύςη θα όταν μια απομεύωςη του ελληνικού χρϋουσ, ενώ μια ϊλλη θα όταν 
ϋνα μορατόριουμ ςτισ αποπληρωμϋσ ϋτςι ώςτε το ποςό του χρϋουσ να μεύνει το 
ύδιο, αλλϊ να παγώςουν οι αποπληρωμϋσ ϋωσ ότου η ελληνικό οικονομύα αρχύςει 
να επανϋρχεται, κϊτι που ςτην παρούςα φϊςη δεν δεύχνει πιθανό.  
 
Σην πρώτη λύςη δεν θα την αποδεχθεύ η ΕΚΣ, καθώσ ανατρϋπει πλόρωσ το 
δόγμα τησ ότι τα χρϋη προσ εκεύνη εύναι ανϋγγιχτα. Ση δεύτερη λύςη την 
απορρύπτουν οι πλεοναςματικϋσ χώρεσ, καθώσ κϊτι τϋτοιο θα ακύρωνε την 
πολιτικό επιβολόσ ςκληρόσ λιτότητασ ςτην Ιςπανύα και ςτην Ιταλύα.  
 
 

4. Η Ελλϊδα με οδηγό την ανεργύα 
 

Μεύωςη 8,7% παρουςύαςε η απαςχόληςη εντόσ των ελληνικών πυλών για το 
πρώτο τρύμηνο του 2012 ςε ςχϋςη με την αντύςτοιχη περύοδο του 2011, 
ςύμφωνα με την τριμηνιαύα ϋκθεςη τησ Κομιςιόν για την κοινωνικό κατϊςταςη 
ςτη ΕΕ. 
 
Η αλόθεια εύναι ότι τα ςημϊδια τησ ανεργύασ εύναι πλϋον τόςο εμφανό, που τα 
νούμερα δεν ϋχουν πια ιδιαύτερη ςημαςύα. Σο πρόβλημα τησ απαςχόληςησ ϋχει 
οξυνθεύ ςε τϋτοιο βαθμό που η ελληνικό κοινωνύα μοιϊζει να βρύςκεται ςτα όρια 
τησ ανθρωπιςτικόσ κρύςησ. Φτώχεια, απαιςιοδοξύα και θυμόσ ςυνθϋτουν το παζλ 
τησ κλιμακούμενησ ελληνικόσ κρύςησ. 
 
Ενδεικτικό τησ απαιςιοδοξύασ που κυριαρχεύ για το μϋλλον τησ χώρασ εύναι ότι οι 
Έλληνεσ δεκαετύεσ μετϊ αποδημούν εκ νϋου, προσ αναζότηςη καλύτερησ ζωόσ. 
Ενώ πολλού νϋοι και ικανού ξενιτεύονται, δεν εύναι λύγοι οι γηραιότεροι και 
ανειδύκευτοι που καταλόγουν ϊςτεγοι, πνιγμϋνοι από τα δϊνεια και τισ 
υποχρεώςεισ.  
 
Ακόμη και ςτα πιο απαιςιόδοξα ςενϊρια δύςκολα θα μπορούςε κϊποιοσ, προ 
πενταετύασ, να φανταςτεύ μια τϋτοια εξϋλιξη· για τα τελευταύα όμωσ χρόνια, που 
από όλοι πια ϋχουν ςυνειδητοποιόςει το μϋγεθοσ τησ καταςτροφόσ, οι 
δικαιολογύεσ των αρμοδύων αρχύζουν και ςτερεύουν. Οι θϋςεισ εργαςύασ πϊντωσ 
μειώθηκαν κατϊ 400.000. Πϋραν αυτόσ τησ εξϋλιξησ, η Επιτροπό αναφϋρει ότι το 
δεύτερο εξϊμηνο του 2012 αναμϋνεται να μειωθούν και οι κοινωνικϋσ δαπϊνεσ 
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κατϊ 18%.4 Σα φτωχότερα ςτρώματα μοιϊζουν χειροπόδαρα δεμϋνα με 
καταδικαςμϋνο μϋλλον.  
 
το ύδιο μόκοσ κύματοσ εύναι τα ςτοιχεύα και για την Ιςπανύα, την Πορτογαλύα 
και την Ιταλύα, αποδεικνύοντασ ότι η κοινωνικό ςυνοχό ςτην ΕΕ –και όχι μόνο 
ςτην Ελλϊδα– βρύςκεται ςτα όρια των αντοχών τησ. την Ιςπανύα χϊθηκαν 
660.000 θϋςεισ, ςτην Πορτογαλύα 210.000 και ςτην Ιταλύα 180.000. Οι ςχεδόν 
δύο εκατομμύρια νϋοι ϊνεργοι, μϋςα ςε διϊςτημα μερικών μηνών, μόνο ςτισ 
τϋςςερισ αυτϋσ χώρεσ εύναι κϊτι που εγεύρει την απορύα ωσ πότε αυτϊ τα 
ςτοιχεύα θα παραμϋνουν ϋνασ διογκούμενοσ αριθμόσ και πότε θα μετατραπούν 
ςε επεύγουςα κοινωνικό απειλό. 
 
 

5. Η Ιςπανύα ςτο μϊτι του κυκλώνα 
 
Παρϊ τισ προςπϊθειεσ που καταβϊλλουν από το 2009 διαδοχικϋσ κυβερνόςεισ 
για να βϊλουν ςε τϊξη τα οικονομικϊ τησ χώρασ, τα προβλόματα τησ τϋταρτησ 
μεγαλύτερησ οικονομύασ τησ Ευρωζώνησ παραμϋνουν και εύναι ςυχνϊ 
αλληλϋνδετα, αποδεικνύοντασ κϊτι που τουλϊχιςτον δύο χρόνια τώρα από αυτό 
το βόμα λϋμε, πωσ η ελληνικό κρύςη δεν εύναι ενδημικό φαινόμενο αλλϊ ο πιο 
οξύσ απόηχοσ μιασ πανευρωπαώκόσ αν όχι παγκόςμιασ οικονομικόσ διϊλυςησ, η 
οπούα αφορϊ τουσ πϊντεσ. 
 
Μια ςύντομη αναδρομό για την ιςπανικό υπόθεςη θα εύχε ωσ εξόσ: Ση χρυςό 
εποχό τησ ϋκρηξησ ςτην ιςπανικό αγορϊ ακινότων, οι ημιαυτόνομεσ περιοχϋσ 
τησ χώρασ εύχαν καταφϋρει να κεφαλαιοποιόςουν ςημαντικϊ ϋςοδα. Πολλϋσ 
επαρχύεσ δρομολόγηςαν ϋργα υποδομόσ μεγϊλησ κλύμακασ. Άμεςη ςυνϋπεια όταν 
να αυξηθούν κατακόρυφα οι οικονομικϋσ τουσ υποχρεώςεισ καθώσ και ο 
αριθμόσ των δημόςιων υπαλλόλων. Με το ςκϊςιμο τησ φούςκασ των ακινότων 
όμωσ, αυτό η επεκτατικό πολιτικό ϋφερνε ςτο φωσ όλεσ τισ παλιϋσ υπερβολϋσ, οι 
οπούεσ μετατρϋπονταν αύφνησ ςε τροχοπϋδη.  
 
Όλεσ οι αμαρτύεσ του παρελθόντοσ και η δυςμενόσ διεθνόσ ςυγκυρύα 
δημιούργηςαν ανηςυχύεσ για τη φερεγγυότητα του τραπεζικού ςυςτόματοσ τησ 
χώρασ, οι οπούεσ βϋβαια προώπόρχαν αλλϊ ϋγιναν ιδιαύτερα ϋντονεσ τον Μϊιο 
του 2012, μετϊ την ανακούνωςη τησ Bankia ότι θα χρειαζόταν 19 δις. ευρώ 
προκειμϋνου να καλύψει επιςφϊλειεσ. Ένα μόνα αργότερα, η Ευρωζώνη ενϋκρινε 
πακϋτο βοόθειασ δεκϊδων διςεκατομμυρύων για το ιςπανικό τραπεζικό 
ςύςτημα. 
 
Η ευρω-βοόθεια για το ιςπανικό τραπεζικό ςύςτημα κϊθε ϊλλο παρϊ 
καθηςύχαςε τισ αγορϋσ. Σα δύο τρύτα του ιςπανικού χρϋουσ βρύςκονται πλϋον 
ςτα χϋρια των τραπεζών, των αςφαλιςτικών ταμεύων και εταιρειών τησ χώρασ. 
Πρόκειται για ετόςια αύξηςη τησ τϊξησ του 50%, γεγονόσ που φανερώνει ότι η 
εξωτερικό ζότηςη για το ιςπανικό χρϋοσ εύναι αν μη τι ϊλλο περιοριςμϋνη.5 
 

                                                 
4 http://news.in.gr/economy/article/?aid=1231202476 
5 http://news.in.gr/economy/article/?aid=1231206452 
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Σο δεύτερο δεκαόμερο του Ιουλύου λοιπόν βρόκε την Ιςπανύα και πϊλι ςτο 
επύκεντρο του ενδιαφϋροντοσ, με τον πρωθυπουργό τησ ιβηρικόσ χώρασ να 
προαναγγϋλλει ςειρϊ μϋτρων για την εξοικονόμηςη 65 δις. ευρώ ςε διϊρκεια 
δυόμιςι χρόνων. Ανϊμεςα ςτα ϊλλα ανακούνωςε αύξηςη του ΦΠΑ ςτο 21% από 
18%, μεύωςη του επιδόματοσ ανεργύασ, εκ βϊθρων αναδιϊρθρωςη τησ δημόςιασ 
διούκηςησ, περικοπό του δώρου Χριςτουγϋννων για δημόςιουσ υπαλλόλουσ, 
κατϊργηςη των φοροελαφρύνςεων ςτην αγορϊ κατοικύασ και μεύωςη του 
προώπολογιςμού των υπουργεύων κατϊ 600 εκατ. ευρώ. 
 
Σο μαμούθ πρόγραμμα λιτότητασ όταν μύα εκ των ουκ ϊνευ λύςη, που 
επιβλόθηκε από τισ πλεοναςματικϋσ χώρεσ. Με την ανεργύα να βρύςκεται ςε 
ιςτορικό υψηλό και την οικονομύα ςε τροχιϊ ύφεςησ, ο κ. Ραχόι όταν 
υποχρεωμϋνοσ να μειώςει το ϋλλειμμα κϊτω από το 3% του ΑΕΠ μϋχρι το 2014 – 
ϋχοντασ εξαςφαλύςει παρϊταςη ενόσ ϋτουσ από την ΕΕ.6 
 
 

6. Σο ΔΝΣ δυναμιτύζει το μϋλλον του ευρώ 
 

Ωςτόςο, δεν χρειϊςτηκε παρϊ να παρϋλθουν λύγεσ μόλισ μϋρεσ μϋχρι το ΔΝΣ να 
ανακοινώςει ότι, ςύμφωνα με τισ αναθεωρημϋνεσ προβλϋψεισ του, η οικονομύα 
τησ Ιςπανύασ αναμϋνεται να παραμεύνει ςε ύφεςη και τον προςεχό χρόνο, 
κϊνοντασ λόγο για μεύωςη του ΑΕΠ τησ χώρασ κατϊ 0,6%. 
 
Προσ τα κϊτω αναθεωρεύ για το 2012 και το 2013 και την ανϊπτυξη ςτη Γαλλύα. 
Οι αςτοχύεσ βϋβαια ςτισ προηγούμενεσ προβλϋψεισ δεν θα πρϋπει να μασ 
προκαλούν πια ϋκπληξη, δεδομϋνησ τησ παντελούσ αδυναμύασ του Σαμεύου να 
προβλϋψει ϋςτω και μια φορϊ ςωςτϊ ςτην περύπτωςη τησ Ελλϊδασ, την οπούα 
και διαχειρύζεται –αν μη τι ϊλλο– επιςόμωσ. 
 
Ο οργανιςμόσ χαρακτηρύζει την περύπτωςη τησ Ευρώπησ «επιςφαλό», 
τονύζοντασ ότι μια καθυςτερημϋνη ό ανεπαρκόσ απϊντηςη των Ευρωπαύων 
ηγετών ςτην κρύςη θα μπορούςε να προκαλϋςει περαιτϋρω εκτροχιαςμό τησ 
ανϊπτυξησ. Σο ύδιο βϋβαια, με τισ πολιτικϋσ που ςυςτόνει, αδυνατεύ να δώςει 
ελπύδα, αν όχι να επιδιορθώςει τα κακώσ κεύμενα τησ ελληνικόσ οικονομύασ, δύο 
χρόνια τώρα. ε παγκόςμιο επύςησ επύπεδο, αναθεώρηςε προσ τα κϊτω την 
πρόβλεψό του για την ανϊπτυξη για το 2013 ςε 3,9%, από 4,1% που όταν τον 
Απρύλιο. 
 
την ϋκθεςό του για τισ παγκόςμιεσ οικονομικϋσ προοπτικϋσ, το ΔΝΣ τονύζει πωσ 
η ιςπανικό οικονομύα θα υποχωρόςει κατϊ 1,5% το 2012 (ϋναντι 1,8% που 
προϋβλεπε τον Απρύλιο) και η ύφεςη θα ςυνεχιςτεύ και το 2013 με πτώςη κατϊ 
0,6% – ϋναντι ανϊπτυξησ κατϊ 0,1%, που αναφερόταν ςτισ εαρινϋσ προβλϋψεισ 
του. 
 
Για το 2012, το ΔΝΣ ευελπιςτεύ ςε μεύωςη του δημόςιου ελλεύμματοσ από το 
8,9% το 2011 ςτο 7% (επιδεύνωςη των προβλϋψεων του Απριλύου κατϊ μύα 

                                                 
6 http://news.in.gr/economy/article/?aid=1231204550 
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ποςοςτιαύα μονϊδα), ενώ για το 2013 οι προβλϋψεισ κατεβϊζουν τα επύπεδα του 
χρϋουσ ςτο 5,8%. 
 
Σα εν λόγω αριθμητικϊ ςτοιχεύα τοποθετούν το ϋλλειμμα τησ Ιςπανύασ για το 
τρϋχον ϋτοσ  πϊνω από το 6,3% που απαιτούν οι Βρυξϋλλεσ, ενώ για το 2013 το 
ύψοσ του θα ξεπερϊςει το απαιτούμενο 4,5%, που μετϊ την επιμόκυνςη τησ 
περιόδου δημοςιονομικόσ προςαρμογόσ κατϊ ϋνα ϋτοσ –ςτην οπούα 
ςυμφώνηςαν οι υπουργού Οικονομικών τησ Ευρωζώνησ– ϋχει τεθεύ ωσ 
ενδιϊμεςο ςτϊδιο πριν από την επύτευξη του 3% το 2014. 
 
Παρϊλληλα, το ΔΝΣ αναθεώρηςε προσ τα κϊτω τισ προβλϋψεισ του για την 
ανϊπτυξη ςτη Γαλλύα το 2012 και το 2013 ςτο 0,3% (αντύ 0,4%) και ςτο 0,8% 
αντύςτοιχα (αντύ 1% προηγούμενησ πρόβλεψησ). 
 
Για τη μεγαλύτερη οικονομύα τησ Ευρωζώνησ το ΔΝΣ εύναι πιο αιςιόδοξο. Έτςι, 
αναθεωρεύ προσ τα πϊνω την ανϊπτυξό τησ για φϋτοσ ςτο 1% και ςτο 1,4% για 
το 2013. 
 
Όςον αφορϊ τη Βρετανύα, η οπούα δεν ανόκει ςτην Ευρωζώνη, το ΔΝΣ 
προχώρηςε ςε ςημαντικό αναθεώρηςη τησ πρόβλεψόσ του· ϋτςι, θεωρεύ ότι 
φϋτοσ η ανϊπτυξη θα φτϊςει το 0,2% (αντύ για 0,8%), ενώ το 2013 θα εύναι 
περύπου ςτο 1,4% (αντύ για 2%). 
 
 

7. Οι προβλϋψεισ του ΙΟΒΕ 
 
Πϋραν τησ απαςχόληςησ και των ελλειμμϊτων, ζοφερό εύναι η πραγματικότητα 
και ςε ό,τι αφορϊ το δεύκτη οικονομικού κλύματοσ, που καταρτύζει το ΙΟΒΕ, ο 
οπούοσ τον Ιούνιο κινόθηκε ςτα χαμηλότερα επύπεδα για το τρϋχον ϋτοσ και 
υποχώρηςε ςτισ 74,1 μονϊδεσ από 77,3 μονϊδεσ τον Μϊιο. 
 
Κύριοσ λόγοσ για την εξϋλιξη αυτό υπόρξε η επιδεύνωςη των επιχειρηματικών 
προςδοκιών ςτη βιομηχανύα και ςτισ υπηρεςύεσ, καθώσ το κλύμα ςτο λιανικό 
εμπόριο παρϋμεινε αμετϊβλητο, ενώ ςτισ καταςκευϋσ βελτιώθηκε οριακϊ. 
 
Καθοριςτικό ρόλο για τη ςυγκεκριμϋνη εξϋλιξη ϋπαιξε και η ιδιόμορφη 
προεκλογικό περύοδοσ, ιδιαύτερα ςτον επιχειρηματικό κόςμο, καθώσ η όποια 
οικονομικό δραςτηριότητα εύχε περιοριςτεύ ςτισ απολύτωσ απαραύτητεσ 
ςυναλλαγϋσ. τουσ καταναλωτϋσ ωςτόςο φαύνεται να δημιουργόθηκαν 
προςδοκύεσ μετϊ τη ςυγκρότηςη κυβϋρνηςησ ςυνεργαςύασ, η οπούα ϊμβλυνε ωσ 
ϋνα βαθμό την αβεβαιότητα. 
 
«ε κϊθε περύπτωςη, η ςυγκρότηςη τησ ςυγκυβϋρνηςησ βοόθηςε ςτο να 
αμβλυνθεύ τουλϊχιςτον η κυβερνητικό αβεβαιότητα, όμωσ το κατϊ πόςο οι 
προςδοκύεσ που ϋχουν δημιουργηθεύ θα επαληθευτούν τελικϊ, μϋνει να 
αποδειχθεύ», τονύζεται ςτην ϋρευνα του Ιδρύματοσ.7 
 

                                                 
7 http://news.in.gr/economy/article/?aid=1231203495 
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8. Σο τρύτο δεκαόμερο 
 

τισ αρχϋσ του τρύτου δεκαόμερου του Ιουλύου τα spread των ιςπανικών 
ομολόγων ςκαρφϊλωςαν ςε νϋα ιςτορικϊ υψηλϊ, με τισ αγορϋσ να ϋχουν 
ςτοχοποιόςει τη χώρα τησ Ιβηρικόσ, παρϊ την πρόςφατη ςυμφωνύα του 
Eurogroup για τη ςτόριξη τησ τραπεζικόσ ανακεφαλαιοπούηςησ. 
 
Μύα μϋρα πριν από τη δοκιμαςύα ϋκδοςησ τρύμηνων και εξϊμηνων εντόκων 
γραμματύων του ιςπανικού Δημοςύου, τα spread των ιςπανικών δεκαετών 
ομολόγων ανϋβηκαν ϋναντι των γερμανικών ςτισ 634 μονϊδεσ, φτϊνοντασ ςε 
επύπεδα που θα αντιςτοιχούςαν ςε επιτόκια 7,44%, ιλιγγιώδεσ νούμερο, το 
οπούο αποτελεύ ρεκόρ από την εποχό τησ δημιουργύασ του ευρώ για 
βραχυπρόθεςμο δανειςμό. 
 
H ανηςυχύα για την Ευρωζώνη, με την ιςοτιμύα του κοινού νομύςματοσ ϋναντι 
του γεν να υποχωρεύ ςημαντικϊ, διαχύθηκε –όπωσ όταν δεδομϋνο– και ςτην 
Ιταλύα. Σο ϊςχημο κλύμα ϋπληξε και τα ομόλογα τησ γεύτονοσ, τα spread των 
οπούων ςκαρφϊλωναν ϋωσ και τισ 528 μονϊδεσ. Ο δεύκτησ ςτο χρηματιςτόριο 
του Μιλϊνου υποχωρούςε κατϊ 5%, ενώ οι ιταλικϋσ τραπεζικϋσ μετοχϋσ 
κατϋγραφαν ιςχυρό υποχώρηςη μϋχρι να αναςταλεύ η διαπραγμϊτευςό τουσ. 
 
ε αυτό τη ςυγκυρύα το κοινό νόμιςμα διολύςθηςε ςε χαμηλό διετύασ ϋναντι του 
δολαρύου ςτα 1,209 δολ./ευρώ και ςτο χαμηλότερό τησ επύπεδο από το 2000 
ϋναντι του γεν, περύ τα 94,4 γεν/ευρώ. 
 
Σο τρύτο δεκαόμερο του Ιουλύου επϋςτρεψε ςτην Αθόνα και το κλιμϊκιο τησ 
Σρόικασ για να ολοκληρώςει την αξιολόγηςό του αναφορικϊ με τη βιωςιμότητα 
του ελληνικού χρϋουσ, αν και η εικόνα τησ ελληνικόσ οικονομύασ εύναι λύγο πολύ 
γνωςτό. Η ελληνικό οικονομύα βρύςκεται δεδομϋνα και αναντύρρητα εκτόσ 
τροχιϊσ, ςυνεπώσ η ανϊλυςη για τη βιωςιμότητα του χρϋουσ θα εύναι κατϊ βϊςη 
αρνητικό. 
 
Η ϋκθεςη τησ Σρόικασ πρϋπει να θεωρεύται δεδομϋνη. Σο ΔΝΣ μοιϊζει να ϋχει 
προαποφαςύςει ότι με βϊςη τα οικονομικο-τεχνικϊ κριτόρια το Μνημόνιο 2 
αποτυγχϊνει και καμύα επιμόκυνςη δεν εύναι πλϋον ςε θϋςη να διορθώςει τα 
προβλόματα τησ ελληνικόσ οικονομύασ. Αντύςτοιχα, η ΕΚΣ γνωρύζει τα ύδια και 
κατανοεύ ότι, κϊποια ςτιγμό, η Ελλϊδα θα αναγκαςτεύ να προβεύ ςε αθϋτηςη των 
υποχρεώςεών τησ απϋναντύ τησ. Σο ύδιο και τα μϋλη που ςυναποτελούν την 
Ευρωζώνη: ϊπαντεσ περιμϋνουν ότι μεγϊλο μϋροσ των διμερών δανεύων που 
παρεύχαν ςτην Ελλϊδα θα απομειωθεύ. υνεπώσ, καθύςταται ςαφϋσ ότι το θϋμα 
του «τι θα γύνει με την Ελλϊδα» δεν εύναι οικονομικο-τεχνικό και δεν βαςύζεται 
ούτε ςτισ όποιεσ περικοπϋσ και μεταρρυθμύςεισ κϊνει η κυβϋρνηςη ςτο αμϋςωσ 
προςεχϋσ διϊςτημα ούτε και ςτισ εκτιμόςεισ του κ. Σόμςεν και τησ Σρόικασ. Από 
τι εξαρτϊται; Εξαρτϊται απλώσ από το εϊν οι πλεοναςματικού εταύροι 
αποφαςύςουν εύτε να μασ αποπϋμψουν από το ευρώ εύτε να επιτρϋψουν το 
κούρεμα του χρϋουσ. Αν κρύνουν ότι μπορούν να μασ εκπαραθυρώςουν 
διαςώζοντασ την Ιςπανύα και την Ιταλύα, μϊλλον θα το επιδιώξουν. 
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ύμφωνα πϊντωσ με τισ πλϋον επικαιροποιημϋνεσ εκτιμόςεισ, η ςυρρύκνωςη του 
ελληνικού ΑΕΠ για το 2012 θα φτϊςει το 7%, από το 5% που προβλεπόταν, 
γεγονόσ που ςημαύνει ότι ο λόγοσ του χρϋουσ προσ το ακαθϊριςτο εθνικό προώόν 
τησ χώρασ θα επιδεινωθεύ ακόμη περιςςότερο. την αρνητικό αυτό εξϋλιξη 
ευθύνη αποδύδεται και ςτο γεγονόσ πωσ το κρϊτοσ εύχε πϋςει ςε λόθαργο, 
εξαιτύασ των δύο πρόςφατων εκλογικών αναμετρόςεων. 
 
Ωσ εκ τούτου, η ΕΚΣ και οι κυβερνόςεισ των κρατών-μελών τησ Ευρωζώνησ θα 
πρϋπει αργϊ ό γρόγορα να απομειώςουν μϋροσ των 200 δις. ευρώ που δϊνειςαν 
ςτην Ελλϊδα, προκειμϋνου το ελληνικό χρϋοσ να μπορϋςει να θεωρηθεύ εκ νϋου 
βιώςιμο. 
 
Πολλού υποςτηρύζουν ότι η Ελλϊδα βρύςκεται όδη πολύ μακριϊ από το ςτόχο 
του χρϋουσ για το 2020, 120% του ΑΕΠ. Η μϋχρι ςτιγμόσ απόκλιςη μπορεύ να 
ξεπερνϊ τισ 10 ποςοςτιαύεσ μονϊδεσ, μϋγεθοσ που αντιςτοιχεύ ςε περύπου 30 δις. 
ευρώ. 
 
αν ςυνϋπεια αυτού του γεγονότοσ το ΔΝΣ ενδϋχεται να αποχωρόςει από το 
πρόγραμμα δανειςμού, κϊτι που ϋχει όδη προειδοποιόςει ότι μπορεύ να πρϊξει 
εϊν δεν εκπληρωθούν οι όροι του. Αν η απειλό λϊβει χώρα, τότε η Ευρωζώνη και 
η ΕΚΣ θα πρϋπει να επωμιςτούν το κόςτοσ τησ ελληνικόσ διϊςωςησ. ε αυτό την 
περύπτωςη, ο μόνοσ τρόποσ για να κρατηθεύ η Ελλϊδα ςτην Ευρωζώνη θα εύναι 
νϋα απομεύωςη του ελληνικού χρϋουσ ό μια αλλαγό των όρων του 
προγρϊμματοσ. 
 
Σο ζότημα τησ απομεύωςησ χρϋουσ που διακρατϊται από κρϊτη «γύνεται όλο και 
πιο περύπλοκο», καθώσ ςτην παρούςα φϊςη τουλϊχιςτον ϋξι κρϊτη-μϋλη τησ ΕΕ 
αντιτύθενται με απόλυτο τρόπο ςε μια τϋτοια προοπτικό, όχι μόνο διότι η 
ελληνικό κυβϋρνηςη δεν πληρού τουσ ςτόχουσ που τύθενται αλλϊ και διότι το 
κόςτοσ θα το επωμύζονταν οι φορολογούμενοι των ευρωπαώκών αυτών χωρών, 
εξϋλιξη με μεγϊλο πολιτικό κόςτοσ για μια Ευρώπη που πορεύεται χωρύσ 
βούληςη και προθυμύα. 
 
 


