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Η έξοδοσ από το Ευρώ 

Το πιο βαςικό θϋμα που ϋχει προκύψει τισ τελευταύεσ βδομϊδεσ εύναι η ϋντονη 
φημολογύα ςτα ΜΜΕ τησ Ευρώπησ ότι η Ελλϊδα ϋχει αποφαςύςει την ϋξοδο τησ 
από το Ευρώ. Μια φημολογύα που εύναι επόμενο να προκαλεύ αναςτϊτωςη 
ςτουσ κύκλουσ τησ ελληνικόσ κυβϋρνηςησ και των ιθυνόντων τησ Ευρωπαώκόσ 
Ένωςησ, οι οπούοι ςπεύδουν να διαψεύςουν τα δημοςιεύματα, εξαπολύοντασ με 
τη ςειρϊ τουσ κατηγορύεσ για καταςτροφολογύα και καιροςκοπιςμό.  

Εύναι γεγονόσ ότι η ελληνικό κυβϋρνηςη ϋχει αναλύςει διεξοδικϊ αρκετϊ πιθανϊ 
ςενϊρια και τισ ςυνϋπειεσ που θα ϋχουν ςτην οικονομύα τησ χώρασ. Ένα από 
αυτϊ τα ςενϊρια εύναι και η επιςτροφό ςτη δραχμό με ότι αντικρουόμενεσ 
επιπτώςεισ μπορεύ να ϋχει αυτό ςτην προςπϊθεια καταπολϋμηςησ τησ κρύςησ. 
Ωςτόςο αυτό την περύοδο δεν τϋθηκε ςτο τραπϋζι μια τϋτοια λύςη (ούτε καν ςαν 
διαπραγματευτικό ατού) καθώσ η εφαρμογό τησ θα ϋφερνε την ελληνικό 
οικονομύα ςτη νεολιθικό εποχό και θα δημιουργούςε ϋνα ντόμινο εξελύξεων ςε 
ολόκληρη την Ευρωζώνη.  

Πολλού αναλυτϋσ (μεταξύ τουσ και «φιλϋλληνεσ») υπεραπλουςτεύουν τισ 
ςυνϋπειεσ από μια ϋξοδο τησ Ελλϊδασ από το ευρώ με αποτϋλεςμα να την 
θεωρούν ακόμα μια πιθανό λύςη. Οι βαςικϋσ ερμηνεύεσ αφορούν το γεγονόσ ότι 
η Ευρώπη ϋχει θωρακιςτεύ απϋναντι ςτον ελληνικό κύνδυνο και εύναι πλϋον ςε 
θϋςη να την αφόςει να χρεοκοπόςει παύζοντασ τον ρόλο που ϋπαιξε η Lehman 
Brothers το 2008 ςτην Wall Street. Επύςησ προβϊλουν ωσ θετικό το γεγονόσ ότι 
η Ελλϊδα παρϊ το αρχικό ςοκ, γυρνώντασ ςτη δραχμό θα καταφϋρει να αυξόςει 
την ανταγωνιςτικότητα τησ και ςε βϊθοσ χρόνου μπορεύ να δημιουργόςει 
ανϊπτυξη.  

Ωςτόςο, η δομό τησ Ευρωζώνησ εύναι πολύ ςύνθετη και μια τϋτοια απόφαςη θα 
δημιουργόςει αλυςιδωτϋσ αντιδρϊςεισ ςε ολόκληρο το οικοδόμημα. Σε μια τόςο 
κρύςιμη περύοδο αποτϋλεςμα θα εύναι η διϊλυςη όχι μόνο του ενιαύου 
νομύςματοσ αλλϊ και ολόκληρου του τραπεζικού ςυςτόματοσ. Αρχικϊ, οι 
πανικόβλητοι ϋλληνεσ πολύτεσ θα αδειϊςουν τα ΑΤΜ μϋςα ςε λύγεσ ώρεσ με 
αποτϋλεςμα να παγώςουν όλεσ οι ςυναλλαγϋσ των τραπεζών και κατ’ επϋκταςη 
και οι περιςςότερεσ οικονομικϋσ δραςτηριότητεσ για αρκετϋσ ημϋρεσ. Το 
βύθιςμα τησ ελληνικόσ οικονομύασ ςτο ςκοτϊδι θα ςηματοδοτόςει ντόμινο 
εξελύξεων ςε όλη την Ευρωζώνη. 

Η Ευρωπαώκό Κεντρικό Τρϊπεζα θα χϊςει εν ριπό οφθαλμού 110 δισ ευρώ 
(χρόματα που χρωςτϊνε οι ελληνικϋσ τρϊπεζεσ) και πϊνω από 40 δισ που 
προϋρχονται από ελληνικϊ ομόλογα που ϋχουν αγοραςτεύ από το Μϊιο του 
2010. Οι Τρϊπεζεσ τησ Ευρωζώνησ με την ςειρϊ τουσ θα αρχύςουν να 
χρεοκοπούν καθώσ μεγϊλο μϋροσ του ελληνικού χρϋουσ βρύςκεται ςτα χϋρια 
Γερμανικών και Γαλλικών τραπεζών (υπολογύζεται ςε 26,3 και 19,8 αντύςτοιχα). 
Σαν ςυνϋπεια των εξελύξεων θα εύναι να ενεργοποιηθεύ ο τρόμοσ των 
χρηματοοικονομικών τοξικών παραγώγων (CDS). 



 

 

 

2 

 

Μετϊ την κατϊρρευςη τησ Ελλϊδασ οι αγορϋσ (όπωσ ςυνηθύζουν) θα 
κατευθύνουν τισ πιϋςεισ τουσ ςτα υπόλοιπα ελλειμματικϊ κρϊτη τησ 
Ευρωζώνησ, ποντϊροντασ τερϊςτια ποςϊ ςτο ποιόσ θα ακολουθόςει πρώτοσ την 
ύδια πορεύα. Βαςικόσ ςτόχοσ των επιθϋςεων θα εύναι η Ιρλανδύα η οπούα, με 
ϋλλειμμα ϊνω του 10% του ΑΕΠ και χρϋοσ που αναμϋνεται να φτϊςει τα 250 δισ 
το 2014, δεν πρόκειται να αποφύγει την χρεωκοπύα δύνοντασ την ςκυτϊλη ςτισ 
χώρεσ τησ Ιβηρικόσ χερςονόςου και οδηγώντασ με μαθηματικό ακρύβεια ςτην 
αποδόμηςη του Ευρώ.  

Το ερώτημα που τύθεται εύλογα εύναι αν ςυμφϋρει τη Γερμανύα (και τισ 
υπόλοιπεσ πλεοναςματικϋσ χώρεσ) να αφόςουν την Ελλϊδα ςτην τύχη τησ και 
να διακινδυνϋψουν ϋνα τϋτοιο ντόμινο εξελύξεων ςτην Ευρωζώνη. Το ςενϊριο 
αυτό φαύνεται απευκταύο ακόμα και για την  Γερμανύα καθώσ η δημιουργύα ενόσ 
κοινού νομύςματοσ με τισ υπόλοιπεσ πλεοναςματικϋσ χώρεσ (Ολλανδύα, Αυςτρύα, 
Φινλανδύα) θα ϋπληττε ςοβαρϊ την ανταγωνιςτικότητα τησ με τερϊςτιο κόςτοσ 
για τισ εξαγωγϋσ τησ.  

Έτςι, λοιπόν, η διϊλυςη του Ευρώ μακροπρόθεςμα δεν ευνοεύ καμύα χώρα τησ 
Ευρωζώνησ, παρόλα αυτϊ πολλϊ Ευρωπαώκϊ ΜΜΕ (Spiegel) και αναλυτϋσ 
ςυνεχύζουν να μιλούν για επιςτροφό τησ Ελλϊδασ ςτη δραχμό. Στόχοσ αυτών 
των δημοςιευμϊτων δεν εύναι η ενημϋρωςη και ανιδιοτελόσ καταγραφό των 
εξελύξεων αλλϊ η εξυπηρϋτηςη ςυγκεκριμϋνων ςυμφερόντων και πολιτικών 
καθώσ εύναι προφανϋσ ότι η διϊλυςη του ευρώ εύναι μια λύςη που βρύςκεται, 
προσ το παρόν τουλϊχιςτον, ςτο ςυρτϊρι των ιθυνόντων. 

Βαςικόσ λόγοσ αυτόσ τησ φημολογύασ εύναι ότι κϊποιοι κύκλοι, κυρύωσ του 
γερμανικού Υπουργεύου Οικονομικών, προςπαθούν να ςτεύλουν ϋνα μόνυμα με 
πολλαπλούσ αποδϋκτεσ. Βαςικόσ αποδϋκτησ εύναι η κα. Μϋρκελ (ςε κϊποιο 
βαθμό και ο κ. Παπανδρϋου) καθώσ εντεύνονται οι πιϋςεισ για να αποδεχτεύ 
ευθαρςώσ ότι το Μνημόνιο απϋτυχε (όπωσ και ότι τα αντύςτοιχα μνημόνια τησ 
Ιρλανδύασ και τησ Πορτογαλύασ δεν θα ϋχουν καλό τϋλοσ) και ότι όρθε η ώρα τησ 
αναδιϊρθρωςησ του χρϋουσ τησ περιφϋρειασ με παρϊλληλη αντιμετώπιςη τησ 
τραπεζικόσ κρύςησ όλησ τησ Ευρωζώνησ.  

Το πρόβλημα εύναι πολύ μεγαλύτερο από όςο υπολόγιζαν ενδεχομϋνωσ όλοι 
ςτην Ευρωζώνη και ϋχει να κϊνει με την αποδόμηςη του Ευρώ. Εδώ και μόνεσ 
ϋχει προταθεύ μια ςυνολικό λύςη εξόδου από την κρύςη (Y. Varoufakis, S Holland 
– ‘A Modest Proposal for overcoming the euro crisis’) που κερδύζει όλο και 
περιςςότερουσ υποςτηρικτϋσ. Ένα νϋο ςχϋδιο Μϊρςαλ εύναι η μόνη διϋξοδοσ. Η 
αναπόφευκτη αναδιϊρθρωςη, του ελληνικού χρϋουσ, δεν εύναι αρκετό να 
ανατρϋψει το ςκηνικό και θα πρϋπει να ςυνδυαςτεύ με δομικϋσ αλλαγϋσ τησ 
κοινωνύασ αλλϊ και ουςιαςτικό ςτόριξη (επενδύςεισ και όχι απλϊ δϊνεια) από 
την ΕΕ.  

Η αναδιάρθρωςη εντόσ Ευρωζώνησ 

Την ώρα που η ΕΚΤ μαζύ με την ελληνικό και γερμανικό κυβϋρνηςη εμμϋνουν 
ςτην ςτϊςη τουσ να ςτηρύζουν το πρόγραμμα του μνημονύου, οι φωνϋσ υπϋρ τησ 
αναδιϊρθρωςησ του χρϋουσ γύνονται ακόμα πιο ϋντονεσ. Όςο αποφαςιςτικϋσ και 
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αν εύναι οι διαψεύςεισ των ιθυνόντων εύναι αδύνατο να πιςτεύουν ότι η Ελλϊδα 
μπορεύ να αποπληρώςει τα δϊνεια χωρύσ να υπϊρξει κϊποια μορφό 
αναδιϊρθρωςησ. 

Η επιςτροφό τησ Ελλϊδασ ςτισ αγορϋσ το 2012, με το τϋλοσ του προγρϊμματοσ 
του ΔΝΤ, εύναι αδύνατη και οι περιςςότερεσ χώρεσ πιϋζουν την ελληνικό 
κυβϋρνηςη να ςυνεχύςει τισ περικοπϋσ ώςτε να δικαιολογόςουν ϊλλο ϋνα 
τερατώδεσ δϊνειο.  Η αδιϊλλακτη ςτϊςη τησ ΕΚΤ μϋςω του κ. Τριςϋ, ο οπούοσ 
αποχώρηςε εκνευριςμϋνοσ από ςυνϊντηςη που ςυζητόθηκε το ενδεχόμενο 
αναδιϊρθρωςησ, δεύχνει ότι η πολιτικό θα εύναι ςτο ύδιο πλαύςιο 
επαναδανειςμού με ταυτόχρονεσ περικοπϋσ ςτο δημόςιο τομϋα και αύξηςη τησ 
φορολογύασ.   

Ωςτόςο, τα ακριβϊ δϊνεια ςτον πτωχευμϋνο δεν αποτρϋπουν την πτώχευςη και 
η λιτότητα ςε περύοδο ύφεςησ αυξϊνει το ςύνολο χρεών και ζημιών. Για να εύναι 
ευεργετικϊ και ουςιαςτικϊ τα νϋα δϊνεια, το επιτόκιο δεν μπορεύ να εύναι πϊνω 
από το 3% με 3,5%. Αυτόσ όμωσ εύναι ϋνασ ϊπιαςτοσ ςτόχοσ καθώσ εϊν τα 
επιτόκια δανειςμού κατϋβουν για την Ελλϊδα τότε θα απαιτόςει να ειςϋλθει ςτο 
EFSF και η Ιςπανύα (που ςόμερα πληρώνει επιτόκιο 5,3% δανειζόμενη ςτισ 
αγορϋσ). Έτςι όμωσ θα καταρρεύςει το EFSF καθώσ δεν ϋχει την δυνατότητα να 
ςηκώςει ςτουσ ώμουσ του την χώρα αυτό. Άρα, μια διαπραγμϊτευςη των όρων 
δανειςμού εύναι εκ των πραγμϊτων αδύνατη. 

Έτςι λοιπόν, το ζότημα εύναι πότε θα πειςτούν οι ιθύνοντεσ ότι η αναδιϊρθρωςη 
εύναι το μόνο ςενϊριο που μπορεύ να μην βϊλει ςε ϊμεςο κύνδυνο τισ 
ελλειμματικϋσ χώρεσ και την ύπαρξη τησ Ευρωζώνησ. Η κατϊςταςη τησ 
ελληνικόσ οικονομύασ εύναι ϋνα πραγματικό αδιϋξοδο καθώσ, ςύμφωνα με τον 
Martin Wolf, με ποςοςτό χρϋουσ που θα αγγύξει το 160%, και επιτόκιο για τα 
δϊνεια του δημοςύου από τουσ δανειςτϋσ τησ τϊξησ του 6%, η Ελλϊδα θα πρϋπει, 
για να καταφϋρει να τιθαςεύςει το χρϋοσ, να πετύχει (τον μη ρεαλιςτικό) ρυθμό 
ανϊπτυξησ 4%.  

Πολλού ϊλλοι επιφανεύσ οικονομολόγοι ϋχουν επύςησ ταχθεύ δημόςια υπϋρ του 
«κουρϋματοσ» του χρϋουσ. Χαρακτηριςτικό εύναι το γεγονόσ ότι ο Τ. Στιγκλιτζ 
(Νόμπελ Οικονομικών 2001)  υποςτόριξε ότι η λιτότητα δεν λειτουργεύ προσ 
όφελοσ των οικονομιών. Οι περικοπϋσ των εξόδων ςτισ ελλειμματικϋσ χώρεσ 
ϋκαναν ακόμα πιο διςτακτικούσ του επενδυτϋσ με αποτϋλεςμα την εκτόξευςη 
τησ ανεργύασ. Χώρεσ όπωσ η Ελλϊδα, ϋχουν μπει ςε ϋνα φαύλο κύκλο 
επαναδανειςμού που λειτουργεύ ςαν μαύρη τρύπα για ολόκληρη την Ευρώπη.  

Η «απαγορευμϋνη» (πριν λύγο καιρό) ςυζότηςη για  αναδιϊρθρωςη του 
ελληνικού χρϋουσ ϋχει αρχύςει να γύνεται πλϋον ανοικτϊ ςε πολλούσ κύκλουσ τησ 
Ευρωζώνησ. Ο κ. Juncker (πρόεδροσ του Eurogroup) παραδϋχτηκε ότι οι κόποι 
των ελλόνων πολιτών φαύνεται να μην αποδύδουν και ύςωσ θα πρϋπει να 
εξεταςτεύ το ενδεχόμενο μιασ όπιασ αναδιϊρθρωςησ. Το ερώτημα εύναι, λοιπόν, 
γιατύ δεν γύνεται η αναδιϊρθρωςη τώρα που θα κοςτύςει λιγότερο, μιασ και 
αναμϋνεται να αυξηθεύ ακόμα περιςςότερο το χρϋοσ (θα ξεπερϊςει το 160% του 
ΑΕΠ).  
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Απ’ ότι φαύνεται το ζότημα εύναι ποιόσ θα επωμιςτεύ το βϊροσ τησ αποτυχύασ. Η 
κα. Μϋρκελ, βλϋποντασ τα αποτελϋςματα των εκλογών ςτην Φινλανδύα και την 
αυξανόμενη δυςαρϋςκεια των πολιτών των πλεοναςματικών χωρών που 
καλούνται να πληρώςουν τα ςπαςμϋνα τησ Ευρωζώνησ, δεν αγωνιϊ τόςο για το 
οικονομικό όςο για το πολιτικό κόςτοσ των αποφϊςεων. Από τη μύα η πολιτικό 
ςτόριξησ των τραπεζών και των μϋτρων λιτότητασ και από την ϊλλη η 
διατόρηςη τησ νομιςματικόσ ϋνωςησ και των εμπορικών πλεοναςμϊτων. Εύναι 
προφανϋσ πλϋον ότι αυτϋσ οι αντύρροπεσ δυνϊμεισ δεν μπορούν να 
ιςορροπόςουν.  

Οι εξελίξεισ ςτην Ευρώπη 

Οι οικονομικϋσ εξελύξεισ ςτην Ευρώπη εύναι ραγδαύεσ και παρϊ τισ προςπϊθειεσ 
των φορϋων για εφηςυχαςμό τα γεγονότα τουσ διαψεύδουν καθημερινϊ. Το 
ΔΝΤ ςε ϋνα πολύ ςημαντικό Report επιςημαύνει ότι (α) η Ιςπανύα ςε καμύα 
περύπτωςη δεν ϋχει αποφύγει την Κρύςη, (β) η ανϊπτυξη ςτην περιφϋρεια δεν θα 
ϋρθει όςο ιςχύει η λιτότητα και, ϋτςι, η Κρύςη θα ςυνεχιςτεύ, και (γ) η Τραπεζικό 
Κρύςη (ςτην Βόρεια Ευρώπη) καλϊ κρατεύ. Αποτϋλεςμα εύναι οι ανιςότητεσ 
εντόσ τησ Ευρωζώνησ να αμβλύνονται και η κρύςη να βαθαύνει. 

Σε αντύθεςη με την παρακμό τησ νότιασ Ευρώπησ, τα γερμανικϊ εμπορικϊ 
πλεονϊςματα διατηρούνται. Οι μηνιαύεσ εξαγωγϋσ τησ χώρασ ϋφταςαν τα €98.3 
δισ, μια ϊνοδοσ 15,8% ςε ςχϋςη με τον προηγούμενο μόνα. Από αυτϋσ τισ 
εξαγωγϋσ, τα €58,8 δισ πόγαν ςε ϊλλεσ χώρεσ τησ ευρωζώνησ ενώ μόνο τα €39,5 
δισ ςε χώρεσ εκτόσ. Παρϊλληλα, οι ειςαγωγϋσ αυξόθηκαν, λύγο περιςςότερο, ςτα 
€79.4 δισ, ό 16,9%. Συνολικϊ το πλεόναςμα τησ Γερμανύασ τον περαςμϋνο μόνα 
ϋφταςε τα  €18,9 δις. αυξϊνοντασ ακόμα περιςςότερο την ανιςςοροπύα εντόσ 
τησ νομιςματικόσ ϋνωςησ.  

Στο μεταξύ, ςύμφωνα με την εφημερύδα Bild-Zeitung, γερμανικϋσ τρϊπεζεσ 
εξϋδωςαν πόςτερ και ςτα ελληνικϊ ςτοχεύοντασ ανηςυχούντεσ Έλληνεσ, 
εξωθώντασ τουσ να μεταφϋρουν τα χρόματϊ τουσ ςε αυτϋσ. Από την αρχό τησ 
Κρύςησ υπολογύςτηκε ότι περύ τα €30 δισ καταθϋςεων Ελλόνων ϋχουν καταλόξει 
ςε γερμανικϋσ τρϊπεζεσ. Τϋλοσ ςτη Φινλανδύα φαύνεται να ςυμφώνηςαν ςτο 
Μνημόνιο τησ Πορτογαλύασ (χαλαρώνοντασ τα κριτόρια που εύχαν αρχικϊ θϋςει) 
εφόςον ςτο μϋλλον οι δανειςτϋσ κληθούν να ςυμμετϊςχουν με ςημαντικϊ 
κουρϋματα. 

Από την ϊλλη πλευρϊ ςτην ελλειμματικό Ευρώπη το ςόριαλ του 
επαναδανειςμού καλϊ κρατεύ. Στην Ιρλανδύα φαύνεται πωσ οι απώλειεσ των 
τραπεζών δεν εύχαν εκτιμηθεύ ςωςτϊ και η κϊλυψη των ζημιών από τουσ 
φορολογούμενουσ όταν  καταςτροφικό για την οικονομύα τησ χώρασ. ο Ιρλανδόσ 
οικονομολόγοσ Morgan Kelly υποςτόριξε χαρακτηριςτικϊ ότι η Ιρλανδύα πρϋπει 
να αψηφόςει την ΕΚΤ και να κουρϋψει ϊμεςα τα δϊνεια των πιςτωτών των 
ιδιωτικών τραπεζών που τώρα καλεύται να πληρώςει ο Ιρλανδόσ 
φορολογούμενοσ με ακριβϊ δϊνεια από την τρόικα. 

Η Πορτογαλύα ακολουθώντασ τον δρόμο των δυο προκατόχων, ετοιμϊζεται να 
πληρώςει με τη ςειρϊ τησ το τύμημα τησ Ευρωζώνησ. Ο κ. Passos Coelho, αρχηγόσ 
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τησ αξιωματικόσ αντιπολύτευςησ, παρουςύαςε το οικονομικό πρόγραμμα του 
κόμματόσ του με το οπούο οραματύζεται μια νϋα Πορτογαλύα. Θα μειώςει τα 
επιδόματα ανεργύασ (και τον χρόνο διϊρκειϊσ τουσ), θα προβεύ ςε απολύςεισ, θα 
αντικαταςτόςει γραφειοκρϊτεσ με ςτελϋχη του ιδιωτικού τομϋα. Όπωσ όλα 
δεύχνουν η Πορτογαλύα, αντύ να διαπραγματευτεύ την υπογραφό ενόσ καλύτερου 
Μνημονύου (ςε ςχϋςη με το ελληνικό), θα βιώςει τισ ύδιεσ κακϋσ μϋρεσ και ύςωσ 
και χειρότερεσ. 

Οι εξελίξεισ ςτισ ΗΠΑ  

Ενώ ο κόςμοσ βρύςκεται ςτη δύνη τησ κρύςησ δημόςιου χρϋουσ η Goldman Sachs,  
η Deutsche Bank και η  JPMorgan δημιούργηςαν μια νϋα μορφό παραγώγων. 
Παρϊγωγα θανϊτου (death derivatives). Σε μια προςπϊθεια να διαχειριςτούν 
αποδοτικότερα την ανθρώπινη πραγματικότητα και τον δυτικό κόςμο οι 
χρηματοπιςτωτικού όμιλοι αποφϊςιςαν να δαμϊςουν το ρύςκο που ςυνεπϊγεται 
το απροςδόκητο τησ ανθρώπινησ ζωόσ. Πϊλι με τα ύδια τεχνϊςματα και τα 
ςύνθετα προώόντα διαςπορϊσ κινδύνου το χρόμα αναπαρϊγεται παραμϋνοντασ 
ςτα ύδια πϊντα χϋρια. 

Χαρακτηριςτικό τησ ςυςςώρευςησ πλούτου και δύναμησ εύναι ότι αυτού οι 
κολοςςού ενώ κϊποτε πλόρωναν με φόρουσ το κρϊτοσ ςόμερα ϋχουν φτϊςει ςτο 
ςημεύο να επενδύουν ςε αυτό. Τισ τελευταύεσ τϋςςερισ δεκαετύεσ, οι φορολογικού 
ςυντελεςτϋσ των πλουςύων ϋχουν καταρρεύςει από το 70% που ύςχυε ςτισ ΗΠΑ 
μετϊ τον δεύτερο παγκόςμιο πόλεμο. Την δεκαετύα  του 80, που επιτελϋςτηκε εν 
πολλούσ αυτό η αλλαγό τα κϋρδη φορολογούνταν με ςυντελεςτό 35%, ςόμερα 
πλϋον  οι ςυντελεςτϋσ κυμαύνονται ςτα όρια του 15%. Όλοσ αυτόσ ο πλούτοσ 
δανεύζεται με την μορφό ομολογιών ςτα κρϊτη αποφϋροντασ ςτουσ ύδιουσ  
τόκουσ και πολιτικό εξουςύα. 

Η μεύωςη των ςυντελεςτών φορολογύασ γύνεται με το ιδεολογικό πρόςχημα ότι 
λιγότερο κρϊτοσ, υπό την μορφό μεύωςησ επιδομϊτων και παροχών, θα 
ενεργοποιόςει τα αντανακλαςτικϊ επιβύωςησ τησ κοινωνύασ καθιςτώντασ την 
πιο ανταγωνιςτικό και δημιουργικό και κατ επϋκταςη αυτϊρκη. Γιατύ να 
χρηματοδοτεύσ την αδρϊνεια των φτωχών αφού μπορεύσ να τουσ μετατρϋψεισ ςε 
πϊμφθηνο εργατικό δυναμικό; Και όλα αυτϊ τη ςτιγμό που παρϊ την κρύςη, τα 
εταιρικϊ κϋρδη επανακϊμπτουν και προοιωνύζεται ϋνασ ορύζοντασ  κερδοφόρασ 
τριακονταετύασ, τουλϊχιςτον για τισ ΗΠΑ. Η  κρύςη ϊλλωςτε ϋπληξε κατϊ κύριο 
λόγο τα μεςαύα και χαμηλότερα ςτρώματα.   

Θϋλοντασ να δώςει ϋμφαςη ςτο γεγονόσ πωσ ο κύνδυνοσ πληθωριςμού  εύναι 
ουςιαςτικϊ ανύπαρκτοσ και ςυνεπώσ μια πιο δύκαιη αναδιανομό των πόρων θα 
όταν πιο πρϋπουςα, ο Paul Krugman θϋτει τισ ακόλουθεσ ερωτόςεισ: 

1. Θεωρεύ κανεύσ πιθανό να υπϊρξουν πιϋςεισ από την πλευρϊ των εργαζομϋνων 
για αυξόςεισ των μιςθών ςαν απϊντηςη ςτισ υψηλϋσ τιμϋσ των καυςύμων και 
των τροφύμων; 

2. Υπϊρχουν ενδεύξεισ ότι οι εργοδότεσ θα προβούν ςε  αυξόςεισ μιςθών; 



 

 

 

6 

 

3.  Έχετε υπόψη ςασ εταιρεύεσ που προτύθενται να αυξόςουν τισ τιμϋσ τουσ 
περιςςότερο από όςο  τουσ επιβϊλει το κόςτοσ των πρώτων υλών, προκειμϋνου 
να πετύχουν μεγαλύτερα κϋρδη; 

Οι απαντόςεισ ςτισ τρεισ προηγηθεύςεσ ερωτόςεισ εύναι ςαφϋςτατα αρνητικϋσ. 
Ωσ εκ τούτου,  οι αυξόςεισ των τιμών ςτισ πρώτεσ ύλεσ θα μετακυλόςουν ςτουσ 
καταναλωτϋσ  αλλϊ δεν θα  ςυμπαραςύρουν όλα τα αγαθϊ. Θα εύναι 
μεμονωμϋνεσ και δεν θα προκαλϋςουν πληθωριςτικϋσ τϊςεισ.  Ο κύνδυνοσ 
πληθωριςμού εύναι μηδαμινόσ. 

Την ύδια ςτιγμό ςτην Ουϊςιγκτον ϋχει ξεςπϊςει  υπερβολικόσ πανικόσ για την 
αγορϊ ομολόγων. Με τα επιτόκια ςτο 0,7% εύναι πραγματικϊ παρϊξενο που 
κανεύσ δεν παύρνει πρωτοβουλύα για μακροχρόνιο δανειςμό, ο οπούοσ θα 
αφιερωθεύ ςε  αναγκαύεσ επενδύςεισ  υποδομών.  Αυτό για το οπούο θα πρϋπει 
να ανηςυχεύ κανεύσ  δεν εύναι οι πιϋςεισ ςτην αγορϊ ομολόγων,  αυτϋσ 
προκύπτουν εξαιτύασ πιϋςεων που δϋχεται το ύδιο το δολϊριο εξαιτύασ τησ 
αύςθηςησ ότι η αμερικανικό οικονομικό πολιτικό εύναι αςθενικό.  Εϊν οι 
επενδυτϋσ αςκούςαν πιϋςεισ ςτα επιτόκια, τότε ναι,  το γεγονόσ αυτό θα 
υποθόκευε πρϊγματι την ανϊκαμψη, οι πιϋςεισ ωςτόςο ςτο δολϊριο εύναι 
λυτρωτικϋσ καθότι καθιςτούν τα αμερικανικϊ προώόντα πιο ανταγωνιςτικϊ  ςτισ 
παγκόςμιεσ αγορϋσ. 

 

 

 

 


