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Προ ενόσ αδιεξόδου 
 
Βριςκόμαςτε πλϋον ςε μια αςυνόθιςτη ςτιγμό ςτην ιςτορύα του παγκόςμιου 
καπιταλιςμού. Η ικανότητα του ςυςτόματοσ να επιβιώνει και να 
επανεφευρύςκει τον εαυτό του δεύχνει προσ το παρόν να το ϋχει εγκαταλεύψει. 
Επύ μια τετραετύα παρακολουθούμε  τισ δυνϊμεισ τησ αδρϊνειασ να κρατούν 
δϋςμια την οικονομικό λογικό ςε μια φϊρςα η οπούα εξελύςςεται ςε τραγωδύα. 
 
Εντύπωςη προκαλεύ η αδυναμύα των ιθυνόντων και των φορϋων χϊραξησ 
πολιτικόσ να προβούν ςε προφανεύσ και λογικϋσ ενϋργειεσ οι οπούεσ θα 
επούλωναν τισ αιμορραγούςεσ πληγϋσ τη ςτιγμό που το αύτημα για κϊτι τϋτοιο 
εύναι αν μη τι ϊλλο καθολικό. Αυτό η ανερμόνευτη αμεριμνηςύα παρατεύνει την 
αγωνύα ςχετικϊ με το μϋλλον του κόςμου και πιο ςυγκεκριμϋνα τησ Ευρώπησ. 
 
Η πολιτικό ςυζότηςη κυριαρχεύται από φοροειςπρακτικϋσ λογικϋσ που 
εντοπύζουν το πρόβλημα ςτισ δημόςιεσ δαπϊνεσ, οι οπούεσ ενδεχομϋνωσ να 
αποτελούν μϋροσ τησ λύςησ. Η αυςτηρότερη δημοςιονομικό πολιτικό, ιδύωσ ςτισ 
προηγμϋνεσ οικονομύεσ, εύναι  ςχεδόν βϋβαιο πωσ θα  μειώςει, όδη το κϊνει, την 
αύξηςη του ΑΕΠ και κατ’ επϋκταςη τα ϋςοδα και αυτϊ εύναι ϊςχημα νϋα και για 
την δημοςιονομικό εξυγύανςη την οπούα θεωρητικϊ εξυπηρετεύ. Τα 
αποτελϋςματα ϊλλωςτε εύναι ςε όλουσ γνωςτϊ. 
 
Αυτό που ςυμβαύνει ςτην Ελλϊδα του 2011 επιβεβαιώνει την ανϊλυςη που 
προηγόθηκε. Μετϊ τισ επιθετικϋσ περικοπϋσ των δημοςύων δαπανών οι οπούεσ 
επεβλόθηςαν από την Ευρωπαώκό Ένωςη και το ΔΝΤ με το πρόςχημα τησ 
διϊςωςησ, η οικονομύα ςυρρικνώθηκε με ετόςιο ρυθμό 7,3%, κατϊ το δεύτερο 
τρύμηνο του τρϋχοντοσ ϋτουσ. Το εν λόγω ποςοςτό υπερβαύνει κατϊ πολύ τισ πιο 
απαιςιόδοξεσ εκτιμόςεισ των ΔΝΤ και τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ.  Η κατϊςταςη 
αναφορικϊ με το τρϋχον ϋτοσ δεν εύναι αναςτρϋψιμη  ακόμα  και εϊν 
επιταχυνθούν και εντατικοποιηθούν  οι διαδικαςύεσ εύςπραξησ  φορολογικών 
εςόδων  πρϊγμα που ςημαύνει πωσ τα δημοςιονομικϊ αποτελϋςματα θα 
βελτιωθούν μόνο με περαιτϋρω περικοπϋσ των δημοςύων δαπανών. Και όμωσ, ο 
κοινόσ νουσ θα ϋλεγε πωσ επεκτατικϋσ πολιτικϋσ αύξηςησ τησ ζότηςησ και των 
εςόδων θα παρόγαγαν περιςςότερα ϋςοδα μϋςω τησ φορολογύασ, όμωσ τϋτοιεσ 
πρακτικϋσ δεν εύναι δυνατϋσ εν μϋςω μνημονύου.  Τα μϋτρα που ϋχουν  επιλεγεύ 
και εφαρμόζονται  αποτελούν μια ακτινογραφύα των πολιτικών 
προτεραιοτότων και διαθϋςεων που υπεραςπύζονται οι πολιτικϋσ ελύτ, καθότι 
από οικονομικόσ λογικόσ, τουλϊχιςτον, μοιϊζουν αδιϋξοδα. Σε κϊποιεσ 
περιπτώςεισ η οικονομικό λογικό υποδεικνύει  με αμεύλικτο τρόπο το δϋον και 
αυτό δεν μπορεύ να αγνοηθεύ. 
 
Οι περικοπϋσ, φερ’ ειπεύν,  φόρων, ιδύωσ  αυτών που αφορούν τα υψηλότερα 
ειςοδόματα, εύναι λιγότερο αποτελεςματικϋσ από ό, τι οι δαπϊνεσ για υποδομϋσ, 
κοινωνικϋσ μεταβιβϊςεισ και επιδοτόςεισ.  Τα πολλαπλαςιαςτικϊ οφϋλη εύναι  
δεδομϋνα μεγαλύτερα όταν οι δημόςιεσ δαπϊνεσ απευθύνονται ςε χαμηλού 
ειςοδόματοσ ομϊδεσ οι οπούεσ ϋχουν μεγαλύτερη τϊςη να ξοδεύουν τα 
ειςοδόματϊ τουσ. Πώσ θα μπορούςε οποιαδόποτε κυβϋρνηςη να αγνοεύ αυτϋσ 
τισ προφανεύσ  οικονομικϋσ αλόθειεσ;  
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Το επιχεύρημα ότι κϊθε τύπου περικοπϋσ εύναι αναγκαύεσ για να κατευναςτούν 
οι χρηματοπιςτωτικϋσ αγορϋσ εύναι ϋνα προςχηματικό ϊλλοθι. Οι 
δημοςιονομικϋσ ανιςορροπύεσ λόγω τησ οικονομικόσ κρύςησ όταν οι ςυνϋπειεσ 
και όχι τα αύτια τησ κρύςησ, ενώ η προςπϊθεια διϊςωςησ του 
χρηματοπιςτωτικού ςυςτόματοσ, με τα χρόματα των φορολογουμϋνων 
ευθύνεται, ςε μεγϊλο ποςοςτό, για την οικονομικό τραγωδύα τησ Ιρλανδύασ και 
το  κολοςςιαύο ϋλλειμμα τησ Ιςπανύασ. 
 
Θα μπορούςε ενδεχομϋνωσ κϊποιοσ καλόπιςτοσ, με ςτοιχειώδη γνώςη 
οικονομικών να υποθϋςει ότι  μϋροσ του προβλόματοσ εύναι ότι μεγϊλη μερύδα 
των οικονομολόγων αγνοεύ  τα βαςικϊ μακροοικονομικϊ διδϊγματα του Κϋυνσ, 
που εύναι  εν μϋρει αλόθεια, θα παρϋβλεπε όμωσ την ουςύα του προβλόματοσ. Το 
γεγονόσ πωσ πολλού εξ ημών αγνοούμε ό δεν παραδεχόμαςτε κϊποιεσ από τισ 
θεωρύεσ των οικονομικών εύναι μϋροσ μιασ αλόθειασ η οπούα δεν ςυνδϋεται 
απαραύτητα με το ςημερινό χϊοσ. Η ουςύα ϋγκειται ςτο γεγονόσ πωσ οι ελύτ 
εξυπηρετούν τα ςυμφϋροντα η μύα τησ ϊλλησ. Αυτό τη ςτιγμό αποτελεύ πολιτικό 
απόφαςη  και προτεραιότητα να διαςωθεύ το χρηματοπιςτωτικό ςύςτημα. Πώσ 
αλλιώσ να εξηγόςει κανεύσ αυτό την απροκϊλυπτη  και αντιπαραγωγικό εμμονό 
με τα spreads και το ϋλλειμμϊ. Αμφότερα τα δυο μεγϋθη  εξυπηρετούν τισ αγορϋσ 
και μόνο. 
 
Οι τράπεζεσ 
 
Εν τω μεταξύ, οι  προςπϊθειεσ να χαλιναγωγηθούν οι  κύριοι φορεύσ τησ κρύςησ, 
οι τρϊπεζεσ, υπόρξαν μϋχρι ςτιγμόσ μετριοπαθεύσ. Οι ολϋθριεσ ςυνϋπειεσ μετϊ 
την πτώςη τησ Lehman Brothers ϋχει πεύςει τουσ  κυβερνώντεσ ότι όλεσ τουσ 
πρϋπει με  κϊθε κόςτοσ να διαςωθούν. Οι τρϊπεζεσ εύναι μϋχρι και ςόμερα, 
τϋςςερα χρόνια μετϊ, ςτο απυρόβλητο ενώ η παγκόςμια οικονομύα ούτε ϋνα 
βόμα μπροςτϊ ςε ςχϋςη με μερικούσ μόνεσ πριν. 
 
Το πλαύςιο λειτουργύασ των τραπεζών οφεύλει να επαναςχεδιαςτεύ και οι 
ϋλεγχοι  των εποπτικών αρχών να αυςτηροποιηθούν, ειδικϊ προσ  την  
κατεύθυνςη των «πολύ μεγϊλων για να καταρρεύςουν» ιδρυμϊτων,  εκεύνων 
που διαφεντεύουν και διαχειρύζονται το παγκόςμιο κεφϊλαιο. Μια εκ νϋου 
ρύθμιςη,  τουλϊχιςτον από  μόνη τησ, δεν θα εύναι ικανό να προςανατολύςει τισ 
ροϋσ των πιςτώςεων,  ανεμπόδιςτα, προσ την πραγματικό οικονομύα εϊν δεν 
ςυνοδεύεται από μια επανεξϋταςη του τραπεζικού οδικού χϊρτη ςε ορύζοντα 
δεκαετιών. 
 
Πιο ςυγκεκριμϋνα, πρϋπει να υπϊρξει αναδιϊρθρωςη του χρηματοπιςτωτικού 
ςυςτόματοσ με ταυτόχρονη «απογιγαντοπούηςη» των ηγεμονευουςών 
τραπεζών, με διαχωριςμό των  δραςτηριοτότων τησ εμπορικόσ και επενδυτικόσ 
τραπεζικόσ. Ο ςτόχοσ θα πρϋπει να εύναι ϋνα χρηματοπιςτωτικό ςύςτημα, με 
μεγαλύτερο  πλουραλιςμό και με δεδομϋνο ρόλο για τα κρϊτη. Δεν εύναι ηθικϊ, 
αν μην τι ϊλλο, ανεκτό, οι φορολογούμενοι που πληρώνουν για την διϊςωςη των 
τραπεζών να υφύςτανται μετϊ τισ ληςτρικϋσ επιθϋςεισ αυτών με τρόπουσ 
ϋμμεςουσ  αλλϊ όχι μόνο. Σε περιόδουσ οικονομικού χϊουσ και φτωχοπούηςησ η 
αύςθηςη τησ αδικύασ που αφορϊ τη μερύδα του λϋοντοσ των καταναλωτών μόνο 
αποςταθεροποιητικϋσ ςυνϋπειεσ μπορεύ να ϋχει. Η εφαρμογό ςκληρών μϋτρων 
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πρϋπει να ςυνοδεύεται από μια επύφαςη δικαιοςύνησ. Έλεγχοσ θα πρϋπει  
επύςησ να επιβληθεύ και ςτισ αγορϋσ εμπορευμϊτων, οι οπούεσ ϋχουν εκτεθεύ ςε 
δραματικϋσ, κερδοςκοπικού τύπου, διακυμϊνςεισ τιμών. Θα πρϋπει να εύναι 
δυνατό η ϊμεςη επϋμβαςη κρατικών φορϋων  για τον περιοριςμό των 
κερδοςκοπικών πρακτικών.  
 
Η 21η Ιουλίου 
 

Οι εβδομϊδεσ που ακολούθηςαν τη ςυμφωνύα τησ 21ησ  Ιουλύου ϋφεραν την 
Ευρώπη και πϊλι ςτα «ςκοινιϊ». Το ςχϋδιο διϊςωςησ τησ Ελλϊδασ 
εγκαταλεύφθηκε πριν καν τεθεύ ςε εφαρμογό και αυτό γιατύ η κρύςη ϋχει  με τον 
ϋναν ό τον ϊλλο τρόπο φτϊςει ςτισ μεγϊλεσ χώρεσ τησ Ευρωζώνησ. Τόςο η 
επιβύωςη του ευρώ όςο και  τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ τύθενται πλϋον ςε 
αμφιςβότηςη. 

Οι ςυνομιλύεσ κατϋληξαν ςε μια ευρωπαώκό ςυμφωνύα η οπούα αφορούςε ωσ επύ 
το πλεύςτον την αντιμετώπιςη των ςυνεπειών του ελληνικού προβλόματοσ 
αγνοώντασ ωςτόςο τόςο τα βαθύτερα αύτια όςο και τισ προεκτϊςεισ του 
ζητόματοσ ςε ευρωπαώκό επύπεδο. 

Η ςυμφωνύα ενταγμϋνη ςε ϊλλο ιςτορικό πλαύςιο, ύςωσ ςτα τϋλη του 2009 ωσ 
τισ αρχϋσ του 2010,  να αποτελούςε μια θετικό εξϋλιξη για την Ελλϊδα και να 
εύχε ενδεχομϋνωσ καθυςτερόςει την εξϊπλωςό τησ κρύςησ ςτην υπόλοιπη 
ευρωπαώκό περιφϋρεια. Στην οικονομύα όμωσ ο χρόνοσ εύναι κϊτι παραπϊνω από 
χρόμα, εύναι τα πϊντα. 

Δυςτυχώσ, η ςυμφωνύα αυτό, με τον τρόπο που επετεύχθη, δημιούργηςε 
περιςςότερα προβλόματα από αυτϊ που υποθετικϊ θα ϋλυνε καθώσ επύ τησ 
ουςύασ «ςτοχοποιούςε» τόςο την Ιταλύα  όςο και την Ιςπανύα ενώ ϋθετε τη 
Γαλλύα προ ανυπϋρβλητων προκλόςεων. Όταν, κατϊ τη διϊρκεια του 
καλοκαιριού, φϊνηκε ότι η ςυμφωνύα τησ 21ησ Ιουλύου ωθεύ την Ευρωζώνη ςτο 
χεύλοσ του γκρεμού, χϊθηκε και η ελπύδα ότι τα θετικϊ τησ ςημεύα,  τουλϊχιςτον 
για την Ελλϊδα, θα ϋφερναν κϊποιο αποτϋλεςμα. Χαρακτηριςτικό παρϊδειγμα 
το γεγονόσ ότι οι τραπεζύτεσ, βλϋποντασ την προοπτικό διϊλυςησ του ευρώ ςε 
τουλϊχιςτον δύο νομύςματα,  διϊλεξαν να απόςχουν από το πρόγραμμα 
επανακύληςησ των ελληνικών ομολόγων, βϊζοντασ με τον τρόπο αυτό ϊλλο 
ϋνα τϋλοσ, ςε ακόμα ϋνα επειςόδιο, τησ υποτιθϋμενησ  απόπειρασ διϊςωςησ του 
ελληνικού δημοςύου.  

Οι αποφϊςεισ τησ ςυνόδου κορυφόσ, όπωσ όταν αναμενόμενο  δεν ϋπειςαν τισ 
αγορϋσ και μϋςα ςτον Αύγουςτο το «δύχτυ τησ αρϊχνησ» τύλιξε  την Ιταλύα, χώρα 
που ϋωσ τότε θεωρούνταν εκτόσ περιφϋρειασ. Η Ιταλύα αντϋδραςε 
ανακοινώνοντασ μϋτρα λιτότητασ ύψουσ 45 δισ ευρώ. Ο Giulio Tremonti 
κατανοούςε βϋβαια ότι η λιτότητα θα χειροτερεύςει την Ιταλικό κρύςη χρϋουσ  
αλλϊ  την ώρα που τα Ιταλικϊ spreads κατϋρρεαν, η ΕΚΤ του ϋθεςε αυτϊ τα 
μϋτρα ωσ όρο για να ςτηρύξει τα επιτόκια αγορϊζοντασ ιταλικϊ ομόλογα  ςτην 
δευτερογενό αγορϊ. Ήταν ϋνα παύγνιο ςτυγνού εκβιαςμού μεταξύ εταύρων. 
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Ακολούθηςε, εν μϋςω πανικού, η ςυνϊντηςη Σαρκοζύ – Μϋρκελ η οπούα επύ τησ 
ουςύασ υπόρξε πρακτικϊ ατελϋςφορη ενώ εύχε προηγηθεύ η επιθετικό 
υποβϊθμιςη τησ αμερικανικόσ οικονομύασ από την Standard & Poor's, για λόγουσ 
πολιτικού καιροςκοπιςμού, εν μϋςω ενόσ κλιμακούμενου  οικονομικού πολϋμου. 
Η ςυμφωνύα τησ 21ησ Ιουλύου, η οπούα δεν ϋχει  επικυρωθεύ από τα ευρωπαώκϊ 
κοινοβούλια, ύςωσ μετατραπεύ από επιλεκτικό χρεωκοπύα, ςε ςυντεταγμϋνη. Οι 
ςχετικϋσ πιϋςεισ και εντϊςεισ θα ξετυλύγονται απ’ ότι φαύνεται γύρω από την 
επόμενη δόςη, αρχϋσ Δεκεμβρύου. Πιθανόν το ΔΝΤ να θϋςει πρώτο ζότημα 
αξιόχρεου τησ Ελλϊδασ, αν δε το μπλοκϊρουν ϋγκαιρα οι Αμερικϊνοι για τουσ 
δικούσ τουσ λόγουσ. 
 
Συμπεραςματικϊ, η ςύνοδοσ κορυφόσ τησ 21ησ Ιουλύου αποτϋλεςε ςημαντικό 
ςτιγμό ςτην διαδικαςύα «αποδόμηςησ» τησ Ευρωζώνησ και αντιθϋτωσ με τα 
προςδοκώμενα επιδεύνωςε οικονομικό κλύμα ςτισ περιςςότερεσ ευρωπαώκϋσ 
οικονομύεσ. 
 

Στα οικονομικά εργαστήρια 

Κϊθε κρύςη  εύναι και ϋνα εργαςτόριο του μϋλλοντοσ. Πριν όμωσ ϋρθει το μϋλλον, 
κϊνουν την εμφϊνιςό τουσ διϊφορα ςχϋδια επύ χϊρτου που ςτόχο ϋχουν να 
διαμορφώςουν τισ εξελύξεισ. Παρόλο που  πϊντα ςχεδόν τα ςχϋδια αυτϊ 
αποτυγχϊνουν, κϊποιο ςημϊδι αφόνει το καθϋνα τουσ ςτον ρου τησ ιςτορύασ.  Οι 
ευρωπαύοι, τουσ τελευταύουσ μόνεσ,  ϋχουμε επιδοθεύ ςε μια κακοφωνύα 
προτϊςεων για την αποκατϊςταςη τησ  τϊξησ οι οπούεσ καλύπτουν όλο το 
φϊςμα, από αυςτηροπούηςη των δημοςιονομικών ςτόχων, ωσ και  την 
ομοςπονδοπούηςη.  Εϊν αυτϋσ οι προτϊςεισ ςυμπύπτουν κϊπου εύναι ότι  
αποτυγχϊνουν να αντιμετωπύςουν ϊμεςα  τα προβλόματα τησ Ευρωζώνησ. 

Στο ϋνα ϊκρο, η αυςτηροπούηςη  φερ’ ειπεύν των δημοςιονομικών κανόνων και η 
ςτενότερη παρακολούθηςη των πολιτικών οι οπούεσ επηρεϊζουν την 
ανταγωνιςτικότητα, που με τόςο ζόλο υποςτηρύζει η τρόικα, θα μπορούςαν  να 
αποτρϋψουν μια μελλοντικό κρύςη, αλλϊ δεν φαύνεται να αντιμετωπύζουν 
αποτελεςματικϊ την παρούςα. Η μετϊβαςη, από την ϊλλη, ςε μια δημοςιονομικό 
ϋνωςη, αποτελεύ  μεγαλόπνοη προοπτικό και προώποθϋτει μια ριζικό, αν μη τι 
ϊλλο, αναθεώρηςη των ιδρυτικών ςυνθηκών τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ.  

 

Η λύςη που από την πρώτη ςτιγμό εμεύσ προτεύνουμε εύναι μετριοπαθόσ και  
κινεύται ςε τρεύσ ϊξονεσ: α) επανακεφαλαιοπούηςη των τραπεζών μϋςω του 
EFSF, με αντϊλλαγμα ςυμμετοχό του ταμεύου ςτο μετοχικό κεφϊλαιο των 
ςυγκεκριμϋνων ιδρυμϊτων, η οπούα ςυμμετοχό μπορεύ αργότερα να πωληθεύ 
ϋναντι αντιτύμου το οπούο θα ειςπρϊξει το ταμεύο, β) διευθϋτηςη, αλλϊ όχι 
αγορϊ, μϋρουσ του δημοςύου χρϋουσ κϊθε ελλειμματικόσ χώρασ, ωσ του ορύου 
που θϋτει η ςυνθόκη του Μϊαςτριχτ, από την ΕΚΤ, μϋςω τησ ϋκδοςησ ομολόγου 
με επιτόκιο χαμηλότερο από αυτό που θα υποχρεωνόταν να πληρώνει το κϊθε 
μϋλοσ ξεχωριςτϊ και γ) διαςπορϊ επενδυτικών ϋργων ςε όλη την Ευρώπη, 
ανϊλογα με τισ ανϊγκεσ τησ κϊθε οικονομύασ, μϋςω τησ Ευρωπαώκόσ Τρϊπεζασ 
Επενδύςεων.  
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Η πρόταςη, η οπούα τοποθετεύ ςτο επύκεντρο του προβλόματοσ την λειτουργύα 
του χρηματοπιςτωτικού ςυςτόματοσ, θεωρόθηκε τολμηρό αλλϊ προσ επύρρωςη 
των επιχειρημϊτων μασ  όρθε ο λόγοσ τησ κασ Christine Lagarde, η οπούα 
ανϊμεςα ςτα ϊλλα ςημεύωςε: «Οι ευρωπαΰκέσ τράπεζεσ έχουν ανάγκη άμεςησ 
επανακεφαλαιοποίηςησ. Πρέπει να ιςχυροποιηθούν ικανοποιητικά ώςτε να 
αντέξουν το ρίςκο που εγκυμονεί η υποβάθμιςη του δημόςιου χρέουσ και η 
αναιμική ανάπτυξη των οικονομιών [ςημ. εννοεί την ύφεςη]. Εκεί έγκειται η αιτία 
τησ μετάδοςησ τησ κρίςησ. Αν δεν αντιμετωπιςτεί, εύκολα η κρίςη θα χτυπήςει τισ 
χώρεσ του ευρωπαΰκού πυρήνα [ςημ. λέγε με Γαλλία] ή θα μετατραπεί ςε μια 
κατάρρευςη τησ ρευςτότητασ [ςημ. αναφέρεται ςε μια ςτιγμή α λα Lehman 
Brothers]. Η πιο αποτελεςματική μέθοδοσ επίλυςησ του προβλήματοσ είναι η 
υποχρεωτικό και ςημαντικό ςε μϋγεθοσ επανακεφαλαιοπούηςη των 
τραπεζών. Θα μπορούςε το EFSF ή κάποιοσ αντίςτοιχοσ πανευρωπαΰκόσ 
οργανιςμόσ να επανακεφαλαιοποιήςει τισ τράπεζεσ άμεςα, κάτι που θα απέφευγε 
την εναπόθεςη μεγαλύτερων βαρών ςτα χειμαζόμενα κράτη.» 

Τα ςημεύα ςτα οπούα οι θϋςεισ τησ προϋδρου του ΔΝΤ εναρμονύζονται με τισ 
δικϋσ μασ εύναι κϊτι παραπϊνω από εμφανό. Αυτό που ςε γενικϋσ γραμμϋσ 
αμφότεροι θεωρούμε δεδομϋνο εύναι ότι  οι τρϊπεζεσ τησ ευρωζώνησ εύναι 
πτωχευμϋνεσ ενώ οι τραπεζύτεσ παλεύουν λυςςαλϋα  να μην χϊςουν τον ϋλεγχο 
των ιδρυμϊτων  που οδόγηςαν ςτην πτώχευςη. Για τον λόγο αυτό προςπαθούν 
να διατηρόςουν την παροχό ρευςτότητασ από την ΕΚΤ και το EFSF, κϊνοντασ 
τισ ελϊχιςτεσ κινόςεισ που απαιτεύται η διατόρηςη τησ εξουςύασ τουσ,  χωρύσ να 
χϊςουν το ϋλεγχο του πλειοψηφικού πακϋτου. Δεν υπϊρχει προσ το παρόν η 
αναγκαύα  πολιτικό ςτόριξη για να γύνουν πρϊξη  κινόςεισ προσ αυτό την 
κατεύθυνςη, δηλαδό την  αποτελεςματικό εποπτεύα, χαλιναγώγηςη και 
“ςωφρονιςμό” των τραπεζών. 

ενάρια εξόδου 

Στο ςημεύο αυτό, και πριν προχωρόςουμε περαιτϋρω, θα όταν ςκόπιμο να 
εκφρϊςουμε την εκτύμηςη ότι επιβϊλλεται  να μπει ϋνα τϋλοσ ςτη φιλολογύα 
περύ εξόδου τησ Ελλϊδασ από το ευρώ, ανεξϊρτητα από τον τρόπο που θα 
αποφαςύςουν οι αρμόδιοι να λύςουν το γενικότερο ευρωπαώκό οικονομικό 
πρόβλημα. Ένα ςενϊριο εξόδου ϋχει μηδαμινϋσ πιθανότητεσ επαλόθευςησ. 

 

Η Ελλϊδα αλλϊ και κανϋνα ϊλλο μϋλοσ τησ Ευρωζώνησ, δεν πρόκειται να 
εξωθηθεύ ό να επιλϋξει αυτό τη λύςη, για τον απλούςτατο λόγο ότι μια 
οποιαδόποτε ϋξοδοσ ό εκπαραθύρωςη θα πυροδοτούςε μια αλυςιδωτό 
αντύδραςη η οπούα θα υποχρϋωνε την Γερμανύα να βγει από το ευρώ, η ύδια. Σε 
αυτό το παύγνιο, δεν θα επϋλεγε ποτϋ η Γερμανύα και δευτερευόντωσ κϊποια 
ϊλλη “αξιόπιςτη” οικονομύα, να εξϋλθει ετεροχρονιςμϋνα. Η ξαφνικό και μη 
αναμενόμενη  ϋξοδοσ τησ Γερμανύασ ελαχιςτοποιεύ το δικό τησ κόςτοσ ςε ςχϋςη 
με αυτό  που θα υποςτεύ παραμϋνοντασ ωσ την τελικό διϊλυςη τησ ϋνωςησ. Ίςωσ 
ο προβληματιςμόσ περύ τησ διατόρηςησ τησ Ευρωζώνησ θα ϋπρεπε να εύναι ο 
ακριβώσ αντύςτροφοσ: Μϋχρι πότε θα αντϋξει η Γερμανύα; 
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Στο μεταξύ, όςο η Ευρώπη ςυνεχύζει να αρνεύται τη μεταφορϊ τουλϊχιςτον του 
κατϊ Μϊαςτριχτ νόμιμου χρϋουσ ςτην ΕΚΤ, με παρϊλληλη ϋκδοςη ομολόγων 
από την ΕΚΤ, η αναδιϊρθρωςη ό ςτϊςη πληρωμών εύναι αναπόφευκτη, 
τόςο για την Ελλϊδα όςο και για τισ Ιρλανδύα και Πορτογαλύα. Τα προγρϊμματα 
διϊςωςησ όμωσ, εύτε εφαρμόζονται ςτο ακϋραιο (Ιρλανδύα), εύτε ωσ κϊποιο 
βαθμό (Ελλϊδα) ςτηρύζονται ςε ευςεβεύσ πόθουσ. Όλα τα ςυμβαλλόμενα μϋλη 
μοιϊζουν να εύναι ςυνϋνοχα ςε ϋνα υπονοούμενο και αυτό δεν εύναι ϊλλο  από 
την προςπϊθεια να κερδηθεύ  λύγοσ ακόμα χρόνοσ, με την ελπύδα ότι η 
παγκόςμια οικονομύα θα ανακϊμψει και θα ςυμπαραςύρει και τισ ελλειμματικϋσ 
οικονομύεσ. Αντύ αυτόσ (ανϊκαμψη), προκύπτει ύφεςη  ενιςχύοντασ το αύςθημα 
του αυτοτροφοδοτούμενου πανικού. 

 

Συνεπώσ, η Ελλϊδα εύναι παγιδευμϋνη ςε μια οριακό παρϊδοξη κατϊςταςη, 
μϋνοντασ ςτο ευρώ και υιοθετώντασ τα μϋτρα τησ τρόικα, βυθύζεται ςε ϋνα  
καθοδικό ςπιρϊλ ύφεςησ – χρϋουσ.  Παραλλόλωσ, το να αποςυρθεύ εθελούςια, 
θα εύναι καταςτροφικό. Όπωσ προηγουμϋνωσ τονύςαμε  δεν πρόκειται να 
εξωθηθεύ ςε ϋξοδο. 
 

Το ευρώ, την προηγούμενη (πρώτη δεκαετύα), ϋδινε τη δυνατότητα ςτην Ελλϊδα 
να δανεύζεται φθηνϊ, δυνατότητα που τησ επϋτρεπε  να ςυντηρεύ μεγϊλα 
ελλεύμματα. Στο φαύλο κύκλο  τησ ύφεςησ – χρϋουσ όμωσ, η τακτικό αυτό 
λειτουργεύ ωσ θηλιϊ. Οικονομικό αντύςτοιχο παρϊδειγμα που θυμύζει αυτό που 
βιώνουν οι χώρεσ τησ περιφϋρειασ θα μπορούςε να θεωρηθεύ “ο χρυςόσ 
κανόνασ”, τον μεςοπόλεμο.  

Η ϋνταξη ςτο κοινό νόμιςμα παρϊλληλα με τα οφϋλη ςυνεπαγόταν οριςμϋνουσ 
κινδύνουσ οι οπούοι  λόγο πολιτικών ό ϊλλων ςκοπιμοτότων αγνοόθηκαν τόςο 
από τισ χώρεσ που αυτό τη ςτιγμό βϊλλονται όςο και από εκεύνεσ που  προ 
δεκαετύασ ςυνϋναιςαν. Η ελληνικό  οικονομύα όφειλε να ςταθμύςει καλύτερα  
τουσ κινδύνουσ . Υιοθετώντασ  το ευρώ απεμπολούςε τα βαςικϊ οικονομικϊ 
εργαλεύα τησ κοπόσ νομύςματοσ,  τησ υποτύμηςησ, μεταξύ ϊλλων. 

 

Η αποπαγύδευςη  εύναι δυνατό αλλϊ δεν εξαρτϊται μόνο από την Ελλϊδα γιατύ 
δεν εύναι  η μοναδικό η οπούα πλόττεται. Με τη ςυνθόκη τησ 21ησ Ιουλύου, η 
εφαρμογό τησ οπούασ ςυνεπϊγεται ότι 17 εταύροι θα ςυμφωνόςουν να 
παρϊςχουν ςτην Ελλϊδα ευνοώκϋσ ρυθμύςεισ αναφορικϊ με τον όγκο του χρϋουσ, 
τον τρόπο αποπληρωμόσ, την διϊρκεια, η Ελλϊδα ζητϊ από τουσ εταύρουσ να 
ςπεύςουν να ςώςουν μια γϋρικη οικονομύα που πνύγεται ςτα ανοιχτϊ του 
ωκεανού. Μϋχρι τώρα απλϊ πετούςαν  ςωςύβιο αλλϊ πλϋον καλούνται να την 
αναςύρουν βουτώντασ οι ύδιοι. Η ςυνδρομό του ευρωπαύου φορολουγούμενου 
εύναι αναγκαύα και ο ευρωπαύοσ πολύτησ νιώθει ότι  κινδυνεύει από τουσ 
ϋλληνεσ. 

 

Με την 21η Ιουλύου δϋχεται να δανεύςει την Ελλϊδα πιο φθηνϊ από ότι 
δανεύζεται ο ύδιοσ από τισ αγορϋσ. Πωσ Οι γϊλλοι  να μην γύνονται επιφυλακτικού 
όταν τα αςφϊλιςτρα κινδύνου παρουςιϊζουν τη Γαλλύα πιο ευϊλωτη και 
αναξιόπιςτη από την Ταώλϊνδη ό την Κολομβύα. 
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Οι οικονομύεσ του ςκληρού πυρόνα εμφανύζονται “θιγμϋνεσ” παραβλϋποντασ 
ωςτόςο τισ εγγενεύσ ανιςορροπύεσ τησ ευρωζώνησ, τισ οπούεσ και οι ύδιεσ 
γνώριζαν και ωσ ϋνα ςημεύο εκμεταλλεύτηκαν. 

 Και εϊν η Ελλϊδα, το μαύρο πρόβατο, αποτελεύ αντιπαρϊδειγμα αναφορικϊ με 
την μη τόρηςη, τουλϊχιςτον ςτο ακϋραιο, των όρων του Μνημονύου- 
Μεςοπρόθεςμου, η περύπτωςη τησ Ιρλανδύασ εύναι ιδιαύτερα καύρια για τον 
δημόςιο διϊλογο εντόσ τησ Ευρωζώνησ γενικότερα αλλϊ και εντόσ των 
ελληνικών ςυνόρων, ειδικότερα.  

Σο άςπρο πρόβατο 

Το βαςικό επιχεύρημα των υποςτηρικτών του Μνημονύου-Μεςοπρόθεςμου εύναι 
ότι η πολιτικό αυτό απϋτυχε  διότι το ελληνικό κρϊτοσ δεν  εφϊρμοςε τουσ 
κανόνεσ ωσ όφειλε, κανόνεσ όμωσ που εφϊρμοςε η Ιρλανδύα. Ενδεχομϋνωσ τα 
προβλόματα και οι αδυναμύεσ που οδόγηςαν τισ δυο αυτϋσ οικονομύεσ ςτα 
πρόθυρα  ενόσ τρομακτικού  οικονομικού λαβύρινθου να μην εύναι ακριβώσ τα 
ύδια, ωςτόςο η αναποτελεςματικότητα των όρων που επιβλόθηκαν τόςο ςτουσ 
μεν όςο και ςτουσ δε, αποτελεύ ϋνδειξη του πόςο “ςοφϊ” μελετημϋνα υπόρξαν τα  
εγχειρύδια διϊςωςησ.  

Η Ιρλανδύα ούςα παρϊδειγμα προσ μύμηςη αναφορικϊ με την ςυνϋπεια που 
επϋδειξε  ςτην εφαρμογό των προγραμμϊτων με εξοντωτικό λιτότητα η οπούα 
πολλϋσ φορϋσ ϋφτανε ςε ςημεύα ανατριχιαςτικόσ ςκληρότητασ, ακόμα και πριν 
καταφύγει ςτην τρόικα για δϊνεια, ςε μια απεγνωςμϋνη προςπϊθεια να τα 
αποφύγει, απϋτυχε εν τϋλει.  

Η ιρλανδικό κυβϋρνηςη δεν κατϊφερε να αποφύγει την οικονομικό καραντύνα 
και να βγει ςτην επιφϊνεια. Εδώ και μόνεσ ειςπρϊττει επαύνουσ  από τουσ 
ειςηγητϋσ των δρακόντειων μϋτρων που ϋχει επιβϊλει. Όλα τα μϋτρα 
ειςϊγονται ςτην ώρα τουσ, οι περικοπϋσ ςτισ δημόςιεσ δαπϊνεσ γύνονται ϊμεςα 
εφαρμόςιμεσ και ανεξϊρτητα κοινωνικού κόςτουσ, οι μιςθού μειώθηκαν 
δραςτικϊ, οι απολύςεισ εύναι απόλυτα ελεύθερεσ, εθνικό ςύςτημα υγεύασ δεν 
υφύςταται, δημοτικϊ τϋλη δεν υπϊρχουν, η φορολογύα των φυςικών προςώπων 
εύναι  μόλισ 12,5%.  Ένα πραγματικό εργαςτόριο ςτο οπούο μπορούμε να 
ελϋγξουμε την θεωρύα: πωσ η πιςτό εφαρμογό των όρων του Μνημονύου οδηγεύ  
ςτην ςταδιακό επιςτροφό ςτισ αγορϋσ. Μόπωσ τελικϊ ςτην Ιρλανδύα το 
Μνημόνιο εύχε την πρώτη επιτυχύα του; Μόπωσ τελικϊ αν η Ελλϊδα όταν 
υποδειγματικό “κρατούμενη” να εύχε καλύτερη τύχη και να μην βριςκόταν εδώ 
που εύναι τώρα; Η απϊντηςη εύναι όχι! Η Ιρλανδύα βρύςκεται το ύδιο βαθειϊ 
βουτηγμϋνη ςτην κρύςη, το ύδιο αιχμϊλωτη τησ ύφεςησ και του χρϋουσ.  

Πιο ςυγκεκριμϋνα, μπορεύ η κυβϋρνηςη να καταφϋρνει να μειώνει τισ δημόςιεσ 
δαπϊνεσ επιβϊλλοντασ δρακόντειεσ περικοπϋσ αλλϊ όπωσ  ϋχουμε 
επανειλημμϋνα δηλώςει,  ςε καιρό ύφεςησ-χρϋουσ μειώνονται οι ιδιωτικϋσ 
δαπϊνεσ τόςο από τουσ καταναλωτϋσ όςο και από τισ επιχειρόςεισ, οι οπούεσ 
προςδοκώντασ χαμηλότερη ζότηςη, περιορύζουν τισ παραγγελύεσ και τισ 
επενδύςεισ τουσ. Όταν ςε αυτό την αρνητικό ςυγκυρύα το κρϊτοσ προβαύνει ςε 
μεύωςη  δαπανών  το ϊθροιςμα των ιδιωτικών και των δημόςιων  
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μειώνεται. Το εν λόγο ϊθροιςμα ιςούται με το εθνικό ειςόδημα  το οπούο, 
προφανώσ, μειώνεται περαιτϋρω. Νομοτελειακϊ  μειώνεται  το ςύνολο των 
φόρων που αντλεύ το κρϊτοσ, δεδομϋνου ότι αποτελούν ποςοςτό του εθνικού 
ειςοδόματοσ. Το ντόμινο  των ςυνεπειών ϋχει ωσ  αποτϋλεςμα  τη μη 
αποκλιμϊκωςη  του  ελλεύμματοσ. Ότι ακριβώσ  ςυμβαύνει και ςτην Ιρλανδύα 
ςτην παρούςα φϊςη.  

Η Ιρλανδύα κατϊφερε  μϋςα ςτο 2011 να παρουςιϊςει και πϊλι θετικούσ 
ρυθμούσ ανϊπτυξησ, όχι αντύςτοιχουσ βϋβαια εκεύνων τησ προηγούμενησ 
δεκαετύασ, κατϊ την οπούα κϊλπαζε  αλλϊ τησ τϊξησ του 1,6%. Καθόλου ϊςχημη 
επύδοςη  για μια οικονομύα η οπούα απώλεςε το 25% του ΑΕΠ, ςε χρόνο ρεκόρ. Η 
επύδοςη, όμωσ, αυτό μόνο ςυμβολικό ό αν θϋλετε ψυχολογικό χαρακτόρα μπορεύ 
να ϋχει. Μετριοπαθεύσ υπολογιςμού  υποδεικνύουν ότι για να αρχύςει να μειώνει 
το χρϋοσ τησ χρειϊζεται πρωτογενό πλεονϊςματα τα οπούα απαιτούν ετόςιο 
ρυθμό ανϊπτυξησ ϊνω του 3,5% για βϊθοσ χρόνων, ςε διαφορετικό περύπτωςη 
δεν μπορεύ παρϊ να επαφύεται ςτην δυνατότητα των μηχανιςμών ςτόριξησ να 
την υποβοηθούν.  

Η ανϊπτυξη του 1,6% οφεύλεται κατϊ κύριο λόγο ςτην χημικό βιομηχανύα και τισ 
φαρμακοβιομηχανύεσ, κατϊ κύριο λόγο πολυεθνικϋσ οι οπούεσ ϋχουν μετακομύςει 
ςτην Ιρλανδύα εξαιτύασ των χαμηλών φορολογικών ςυντελεςτών. Όμωσ, η 
αύξηςη του κύκλου εργαςιών των εταιρειών αυτών δεν αφορούν την οικονομύα 
τησ Ιρλανδύασ! Οι πολυεθνικϋσ, δηλώνουν την Ιρλανδύα ωσ ϋδρα τουσ ςτην 
Ευρώπη, για να ευνοούνται από την χαμηλό φορολογύα, χωρύσ όμωσ αυτό να 
μεταφρϊζεται ςε κϊτι πϋραν από εικονικϋσ επενδύςεισ και εικονικό αύξηςη τησ 
πραγματικόσ οικονομύασ. Έτςι, το ΑΕΠ τησ Ιρλανδύασ παρουςιϊζει πρόοδο χωρύσ 
να παραμϋνει χρόμα ςτο κρϊτοσ ό ϋςτω να περνϊ από αυτό, ςε πολλϋσ των 
περιπτώςεων.  

  Όταν μια χώρα μπει ςτο ςτόχαςτρο των αγορών ομολόγων, και αποκλειςτεύ 
από αυτϋσ, για να ανανόψει χρειϊζονται όχι απλϊ καλϊ νϋα από το μϋτωπο των 
ςτόχων του Μνημονύου αλλϊ κϊτι παραπϊνω: Χρειϊζονται πρωτογενό 
πλεονϊςματα μεγϋθουσ τουλϊχιςτον ύςου του επιτοκύου δανειςμού το οπούο να 
εύναι και αυτό ύςο με τον ρυθμό αύξηςησ του ΑΕΠ. Με απλϊ λόγια, η Ιρλανδύα για 
να βγει από την ςτενωπό χρειϊζεται, μετϊ την ςυμφωνύα τησ 21ησ Ιουλύου, και 
εφόςον βϋβαια αυτό εφαρμοςτεύ,  ρυθμούσ ανϊπτυξησ τουλϊχιςτον 3,5% και 
ανϊλογο πρωτογενϋσ πλεόναςμα. Χρειϊζεται και κϊτι ϊλλο: Την ϊρςη του 
ντόμινο που προχωρϊ ακϊθεκτο προσ την υπόλοιπη Ευρώπη. Εύναι ξεκϊθαρο ότι 
με το κλύμα να χειροτερεύει παγκοςμύωσ, η Ιρλανδύα παραμϋνει και θα 
παραμϋνει καθηλωμϋνη ςτην ύδια μούρα με τη Ελλϊδα. 

Εν κατακλείδι 

Η κρύςη χρϋουσ ςτην Ελλϊδα όπωσ και ςε πολλϋσ χώρεσ τησ Ευρωζώνησ 
εξελύςςεται  ςε, αλλϊ και υποκρύπτει  μια, οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό 
καταιγύδα που όςο περνϊ ο χρόνοσ θα φανερώνει ϊλλα βαθύτερα αύτια.  Πύςω 
από την κρύςη δημοςύου χρϋουσ  δεύχνει να υποβόςκει η δημογραφικό γόρανςη 
του δυτικού κόςμου, ςύςςωμοσ ο οπούοσ δεύχνει να χϊνει ςε δυναμιςμό από 
ϊλλεσ οικονομύεσ. Το πρόβλημα μπορεύ να αφορϊ πιο ϊμεςα την Ελλϊδα και τισ 
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χώρεσ τησ περιφϋρειασ εξαιτύασ των δομικών χαρακτηριςτικών και τησ 
ιδιοςυγκραςύασ  τουσ αλλϊ απϋκτηςε διαςτϊςεισ επιδημύασ η οπούα γρόγορα 
εξελύχθηκε ςε θανατηφόρα νόςο. Το πρόβλημα εύναι  ςυςτημικό και  η μόνη 
λύςη που μπορεύ να δοθεύ εύναι ςε πανευρωπαώκό αν όχι  ςε παγκόςμια κλύμακα. 
Μεμονωμϋνεσ απόπειρεσ, ειδικϊ όταν πρόκειται για χώρεσ οι οπούεσ βρύςκονται 
ςτο  ςτόχαςτρο των κερδοςκοπικών  πιϋςεων, εύναι πρακτικϊ ανώφελεσ. 
 

 


