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τισ 21 Ιουλύου διεξόχθη μια πολύ ςημαντικό ςύνοδοσ για το παρόν και το μϋλλον τησ 
Ευρωζώνησ. Σο καλοκαύρι του 2011, οι εξελύξεισ οδηγόθηκαν ςε κομβικό ςημεύο, 
αναφορικϊ με την κρύςη χρϋουσ εντόσ τησ ΟΝΕ. Οι ηγϋτεσ τησ Ευρωζώνησ ϋπρεπε να 
προχωρόςουν ςε αποφϊςεισ, χωρύσ περαιτϋρω χρονοτριβϋσ, ςτο ποιϊ θα εύναι η 
ςτρατηγικό που θα εφαρμόςουν, την ώρα που όλο και περιςςότερεσ χώρεσ-μϋλη 
απειλούνταν ϊμεςα από την οικονομικό ύφεςη. Μετϊ από πολύωρεσ διαπραγματεύςεισ 
και ςυζητόςεισ ανακοινώθηκε μια ευρωπαώκό ςυμφωνύα η οπούα αφορούςε ωσ επύ το 
πλεύςτον την αντιμετώπιςη του ελληνικού προβλόματοσ. 
 
Οι αποφϊςεισ που πϊρθηκαν ςτη ςύνοδο όταν αρκετϊ ςημαντικϋσ μεν, 
καθυςτερημϋνεσ δε. Αν η ςυμφωνύα εύχε λϊβει χώρα ςε προηγούμενο χρονικό πλαύςιο, 
περύ τον Φεβρουϊριο του 2010 φερ’ ειπεύν, τότε αναντύρρητα θα αποτελούςε μια θετικό 
εξϋλιξη για την Ελλϊδα και θα εύχε ενδεχομϋνωσ καθυςτερόςει την εξϊπλωςό τησ κρύςησ 
ςτην υπόλοιπη ευρωπαώκό περιφϋρεια. το μεταξύ, χϊθηκε πολύτιμο ϋδαφοσ καθώσ η 
κρύςη ϋχει εδώ και καιρό ξεφύγει από τα όρια του ελληνικού γύγνεςθαι, εύναι πλϋον 
ςυςτημικό και υπονομεύει τη βιωςιμότητα τησ ευρωζώνησ.  
 
Η ςυμφωνύα ϊρθρο προσ ϊρθρο 
 
τον πρόλογο, η ςυμφωνύα επαναδιατυπώνει την αποφαςιςτικότητα τησ Ευρώπησ να 
εξαςφαλύςει την ςταθερότητα ςτην ευρωζώνη δεςμεύοντασ την Ευρώπη «ςτην 
ενύςχυςη τησ ςύγκλιςησ, τησ ανταγωνιςτικότητασ και τησ διακυβϋρνηςησ». 
 
Σα ϊρθρα 1 με 5 αφορούν αποκλειςτικϊ την Ελλϊδα: 
 
1. Σο πρώτο επικροτεύ την κυβϋρνηςη Παπανδρϋου που πϋραςε από την Βουλό το 
Μνημόνιο αρχικϊ (με ςκοπό την εξαςφϊλιςη των πρώτων €110 δισ δανεύων τον Μϊιο 
του 2010) και το Μεςοπρόθεςμο ςε δεύτερη φϊςη. Σα «μϋτρα» αυτϊ χαρακτηρύζονται 
ωσ πολιτικϋσ αναγκαύεσ για την ϋξοδο από την Κρύςη. 
 
2. Σο δεύτερο ϊρθρο παραδϋχεται ότι τα μϋτρα αυτϊ, όςο αναγκαύα και να εύναι, δεν 
εύναι ικανϊ για να ξεπεραςτεύ η Κρύςη. Για αυτό τον λόγο προβλϋπει ϊλλο ϋνα δϊνειο, 
αυτό τη φορϊ από το EFSF (όπωσ και εκεύνα τησ Ιρλανδύασ και Πορτογαλύασ), ύδιου 
ύψουσ αλλϊ με ςημαντικϊ χαμηλότερο επιτόκιο και με μεγϊλη προθεςμύα 
αποπληρωμόσ. 
 
3. Σο τρύτο ϊρθρο εξειδικεύει λϋγοντασ ότι τα νϋα αυτϊ δϊνεια από το EFSF θα 
αποπληρώνονται από το ελληνικό δημόςιο μετϊ από 15, 30 ό και 40 χρόνια με επιτόκιο 
πιο κοντϊ ςε εκεύνο του ΔΝΣ και τουλϊχιςτον 45% μικρότερο εκεύνου του πρώτου 
Μνημονύου (το οπούο εύχε επιβϊλει η κα Μϋρκελ με ςτόχο να πεύςει τουσ εκλογεύσ τησ 
ότι η Ελλϊδα θα πϊρει μεν δϊνεια αλλϊ με επιτόκια διπλϊςια εκεύνων ςτα οπούα 
δανεύζεται η Γερμανύα). Σο τρύτο ϊρθρο κλεύνει με μια πρώτη αναφορϊ ςτα δϊνεια του 
πρώτου Μνημονύου λϋγοντασ καθαρϊ ότι το επιτόκιο για αυτϊ θα παραμεύνει 
απαγορευτικϊ υψηλό (γύρω ςτο 6%) αλλϊ θα επιμηκυνθεύ για δεύτερη φορϊ (μετϊ τον 
περαςμϋνο Μϊρτιο) η περύοδοσ αποπληρωμόσ τουσ. 
 
4. Ένα νϋο χϋδιο Marshall για την Ελλϊδα; Κϊτι τϋτοιο θυμύζει μια πρώτη ανϊγνωςη 
του τϋταρτου ϊρθρου. Λϋει ότι μια ομϊδα εργαςύασ θα ςυςταθεύ και θα ςταλεύ ςτην 
Ελλϊδα με ςκοπό την εκπόνηςη ϋργων ανϊπτυξησ που θα κϊνουν χρόςη ευρωπαώκών 
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κονδυλύων και των καλών υπηρεςιών τησ Ευρωπαώκόσ Σρϊπεζασ Επενδύςεων. Σα 
κρϊτη-μϋλη, ςτο μεταξύ, θα ςπεύςουν να προςφϋρουν τεχνικό βοόθεια ςτην χώρα μασ 
με ςτόχο την επανενεργοπούηςη τησ ελληνικόσ οικονομύασ. 
 
5. Σο πϋμπτο ϊρθρο αφορϊ, επιςόμωσ, τα δϊνεια που θα ςυνειςφϋρουν ςτην Ελλϊδα  οι 
ευρωπαώκϋσ τρϊπεζεσ παρουςιϊζοντασ, ωσ διϊ μαγεύασ, το ποςό των €37 δισ. Δεν 
αναφϋρει τι «κύνητρα» θα τουσ δοθούν για να δανεύςουν την Ελλϊδα αυτϊ τα χρόματα. 
Σο ϊρθρο αυτό εύναι πολύ ςημαντικό καθώσ γύνεται αναφορϊ ςτην ανϊγκη ενύςχυςησ 
των ελληνικών τραπεζών, κϊτι που υποδηλώνει ςαφώσ τα προβλόματα ρευςτότητασ 
που θα αντιμετωπύςουν. Με αυτό τον τρόπο η Διακόρυξη, ςτο πϋμπτο τησ ϊρθρο, 
ουςιαςτικϊ παραδϋχεται ότι η προτεινόμενη λύςη βαςύζεται ςτο default (χρεοκοπύα) 
των ελληνικών ομολόγων, ςτο πιςτωτικό γεγονόσ, και ςτισ πατϋντεσ που ςκαρφύζονται 
εδώ και μϋρεσ οι εταύροι μασ ώςτε να βρεθεύ ϋνα φύλλο ςυκόσ για τον κ. Trichet ώςτε να 
βρει τρόπο να εξηγόςει (ςτον εαυτό του κυρύωσ) γιατύ η ΕΚΣ θα ςυνεχύςει να παρϋχει 
ρευςτότητα ςτισ ελληνικϋσ τρϊπεζεσ μετϊ την επύςημη (ϋςτω και επιλεκτικό) πτώχευςη 
του ελληνικού δημοςύου του οπούου τα ομόλογα εύναι το μόνο εχϋγγυο που προςφϋρουν 
ςτην ΕΚΣ οι ελληνικϋσ τρϊπεζεσ.  
 
Σα επόμενα δύο ϊρθρα ϋχουν τύτλο: υμμετοχό του Ιδιωτικού Σομϋα και αναφϋρονται 
ςτο γνωςτό παρϊδοξο του πωσ να πεύςεισ τισ ημι-πτωχευμϋνεσ τρϊπεζεσ να δανεύςουν 
την πτωχευμϋνη Ελλϊδα ώςτε να πειςτεύ ο Γερμανόσ φορολογούμενοσ να ςυνεχύζει να 
δανεύζει και τουσ δύο. υγκεκριμϋνα: 
 
6. Σο Άρθρο 6 ξεκαθαρύζει ότι οι τρϊπεζεσ καλούνται να ςυμμετϊςχουν ςτον δανειςμό 
ΜΟΝΟ τησ Ελλϊδασ (καθώσ θα επικρατούςε πανικόσ ςτισ αγορϋσ αν διαδιδόταν ότι θα 
επιβληθεύ κούρεμα ςτα ομόλογα των υπόλοιπων κρατών-μελών). 
 
7. Από τα 16 ϊρθρα τησ υμφωνύασ αυτό αποτελεύ την «αχύλλειο πτϋρνα». Γιατύ; Επειδό 
ξεκαθαρύζει πωσ τα ανωτϋρω μϋτρα ιςχύουν μόνο για την Ελλϊδα. Ούτε για την 
Ιρλανδύα, ούτε για την Πορτογαλύα, ούτε για Ιςπανύα και Ιταλύα. Σο ςυγκεκριμϋνο ϊρθρο 
εύναι μια πρόκληςη για τουσ κερδοςκόπουσ οι οπούοι θα ςτοιχηματύςουν για ϊλλη μια 
φορϊ εισ βϊροσ τησ Ευρωζώνησ. ε λύγουσ μόνεσ με τισ πιϋςεισ που θα αςκηθούν θα 
ςπϊςει το Άρθρο 7 και η ΕΕ θα αναγκαςτεύ για ακόμα μια φορϊ ςε μια εξευτελιςτικό 
παραδοχό πωσ υποτύμηςε την ςυςτημικό υφό τησ Κρύςησ και πωσ τα Άρθρα 1 ϋωσ 5 θα 
πρϋπει να επεκταθούν και ςτην υπόλοιπη περιφϋρεια. 
 
Σα ϊρθρα 8 και 9 ϋχουν τύτλο «ταθεροποιητικϊ εργαλεύα»: 
 
8. Πρόκειται για το πιο θετικό βόμα τησ υμφωνύασ. Πρώτον, προτεύνει να μην 
ςυνεχιςτεύ η χρονοβόρα διαδικαςύα ςτην οπούα κϊθε φορϊ που το EFSF καλεύται να 
βοηθόςει τουσ υπό πτώχευςη πρϋπει πρώτα να εξαςφαλύζει την ϋγκριςη 27 
κυβερνόςεων και, αντ' αυτού να μπορεύ το Σαμεύο αυτό να εγγυϊται πιςτώςεισ εν μύα 
νυκτύ, ανϊλογα με τισ εξελύξεισ ςτισ αγορϋσ. Δεύτερον, δύνει ςτο EFSF τη δυνατότητα να 
κϊνει αυτό που ϋχουμε προτεύνει εδώ και καιρό (βλ. την Πολιτικό 2): να 
επανακεφαλαιοποιεύ τισ τρϊπεζεσ ολόκληρησ τησ ευρωζώνησ (και όχι μόνο των 
πτωχευμϋνων κρατών). Σρύτον, μεταφϋρει το πρόγραμμα αγορϊσ παλαιών ομολόγων, 
που ξεκύνηςε η ΕΚΣ τον Μϊιο του 2010, ςτο EFSF. (Αυτό το τρύτο ςκϋλοσ, αν και 
πολυδιαφημιςμϋνο,  εύναι όςςονοσ ςημαςύασ καθώσ (α) η επαναγορϊ χρϋουσ θα 
αποδειχθεύ απαγορευτικϊ ακριβό υπόθεςη, και (β) το EFSF δεν διαθϋτει αρκετϊ 
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κονδύλια για να κϊνει την διαφορϊ μϋςω τησ ςυμμετοχόσ του ςτισ δευτερογενεύσ 
αγορϋσ ομολόγων). 
 
9. ύντομο ϊρθρο αμφύβολησ ερμηνεύασ που φαύνεται να αφορϊ τισ προβληματικϋσ 
χώρεσ (π.χ. Ιςπανύα και Ιταλύα) που καλούνται όλον αυτόν τον καιρό να εγγυώνται τα 
δϊνεια του EFSF, καθιςτώντασ το τελευταύο τοξικό. 
 
Σα ϊρθρα 10 με 12 υπόκεινται ςτην επικεφαλύδα «Δημοςιονομικό προςαρμογό και 
μεγϋθυνςη ςτην Ευρωζώνη». την ουςύα, ςτα ϊρθρα αυτϊ οι ηγϋτεσ τησ Ευρωζώνησ 
θϋλουν να ςτεύλουν μόνυμα ότι παρϊ τισ αλλαγϋσ που προτεύνουν εξακολουθούν να 
υποςτηρύζουν ότι η λιτότητα εν μϋςω κρύςησ εύναι η μόνη διϋξοδοσ. Η εμμονό ςε αυτό 
την πολιτικό φαύνεται και από τισ τρομακτικϋσ πιϋςεισ που αςκούνται ςτην Ιρλανδύα να 
αυξόςει τον φορολογικό ςυντελεςτό ςτισ επιχειρόςεισ. 
 
Σα Άρθρα 13 και 14 υπόςχονται, αν κρύνει κανεύσ από τον τύτλο τουσ («Οικονομικό 
διακυβϋρνηςη») κϊτι ςημαντικό, μιασ και ο τύτλοσ παραπϋμπει ςτο μεγαλύτερο 
ϋλλειμμα τησ ευρωζώνησ. Αφορϊ την ενύςχυςη του ύμφωνου ταθερότητασ και 
Ανϊπτυξησ και την υποςτόριξη τησ Πολωνικόσ Προεδρύασ που ϋρχεται.  
 
Σο ϊρθρο 15 αναφϋρεται ςτην εξωτερικό αξιολόγηςη ςε ςχϋςη με τον δανειςμό και τη 
ςημαςύα που ϋχει για ολόκληρη την ϋνωςη να μειωθεύ η οικονομικό εξϊρτηςη από τουσ 
ούκουσ αξιολόγηςησ.  
 
Σϋλοσ το ϊρθρο 16 προςκαλεύ του Προϋδρουσ του Ευρωπαώκού υμβουλύου, τησ 
Κομιςιόν και του Eurogroup να προτεύνουν μϋχρι τον Οκτώβριο λύςεισ ςτην εργατικό 
και διοικητικό ανϊπτυξη με ςκοπό την διαχεύριςη τησ κρύςησ ςτην ευρωπαώκό 
περιφϋρεια.  
 
Η ςημαςύα τησ ςυμφωνύασ 
 
Πριν προχωρόςουμε ςτη ςημαςύα τησ ςυμφωνύασ, αξύζει να ςημειωθεύ ότι η καταρχόν 
επύτευξό τησ δεν ςυνεπϊγεται με βεβαιότητα την εφαρμογό τησ. Αρχικϊ, τα κοινοβούλια 
των πλεοναςματικών χωρών θα εκφϋρουν αντιρρόςεισ ςτην εφαρμογό τησ ςυμφωνύασ. 
Επιπλϋον, το κεύμενο τησ ςυμφωνύασ αναφϋρεται ςε προθϋςεισ (π.χ. του ευρωπαώκού 
τραπεζικού τομϋα) οι οπούεσ υπϊρχουν μόνο ςτην φανταςύα των ηγετών τησ 
Ευρωζώνησ και περιϋχει αςϊφειεσ ςε ςημεύο που οποιαδόποτε ανϊλυςη μπορεύ να 
κριθεύ επιςφαλόσ. Παρόλα αυτϊ, αν γύνει εφαρμογό των μϋτρων τότε τα πιο ςημαντικϊ 
ςημεύα για την Ελλϊδα και την Ευρώπη εύναι τα εξόσ: 
 
I. Προαναγγϋλλεται η  αναδιϊρθρωςη του ελληνικού χρϋουσ (την οπούα τόςο χρόνο 
εξόρκιζαν), αν και δεν εξηγεύται πωσ ακριβώσ θα την διαχειριςτεύ η Ευρώπη. Σο 
“κούρεμα” των ομολόγων θα ςυγκρατηθεύ περύπου ςτο 21% και οι ομολογιούχοι θα 
επιλϋξουν από ϋνα μενού (διαφορετικών ειδών κουρϋματοσ). 
II. Ένα νϋο δϊνειο για την Ελλϊδα ιςόποςο με το πρώτο ςε μϋγεθοσ αλλϊ με το μιςό 
επιτόκιο και μεγϊλη προθεςμύα αποπληρωμόσ (και παρϊλληλη επιμόκυνςη του 
πρώτου, ακριβού δανεύου) 
III. Πρόβλεψη για την επανακεφαλαιοπούηςη των ελληνικών τραπεζών, και κϊποιων 
από τισ υπόλοιπεσ ευρωπαώκϋσ μϋςω του EFSF 
IV. Καμύα πρόβλεψη για τισ υπόλοιπεσ χειμαζόμενεσ χώρεσ 
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Οι πρώτεσ τρεισ αποφϊςεισ ϋχουν αναμφύβολα θετικό βϊςη για τη διϊςωςη τησ 
Ελλϊδασ, πϊρθηκαν ωςτόςο αρκετϊ καθυςτερημϋνα. Σο Μϊιο του 2010 το κόςτοσ 
χρηματοδότηςησ, των ύδιων μϋτρων, από τον μηχανιςμό ςτόριξησ (EFSF), θα όταν 450 
δισ ευρώ. όμερα ϋχει υπϋρ-τετραπλαςιαςτεύ, ςτα 2 τρισ ευρώ και ςυνεχύζει να καλπϊζει 
ανεξϋλεγκτα. Πϋραν αυτού, η κρύςη ϋχει προλϊβει να προςβϊλει όλεσ ςχεδόν τισ 
ελλειμματικϋσ οικονομύεσ τησ Ευρωζώνησ, οικονομύεσ με πολύ μεγαλύτερα οικονομικϊ 
μεγϋθη (Ιταλύα, Ιςπανύα)  από τα αντύςτοιχα ελληνικϊ ό ιρλανδικϊ. Σο πιθανό, επύ του 
παρόντοσ, κόςτοσ ςτόριξησ αυτών  των κολοςςιαύων για τα δεδομϋνα τησ Ευρώπησ 
οικονομιών θα εύναι απαγορευτικό.  ύμφωνα με την οικονομικό λογικό, τόςο η 
Γερμανύα,  όςο και η Γαλλύα δεν θα μπορϋςουν να εγγυηθούν τα απαιτούμενα 
κεφϊλαια.  
 
Με απλϊ λόγια η ςυμφωνύα αποφεύγει για ϊλλη μια φορϊ να αντιμετωπύςει την ουςύα 
του προβλόματοσ, που μαςτύζει την Ευρωζώνη και να προςφϋρει μια ςυνολικό βιώςιμη 
λύςη. Μπορεύ η απόφαςη να ϋχει κϊποιεσ θετικϋσ πτυχϋσ (όπωσ οι Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) αλλϊ τα 
νϋα μϋτρα, επικεντρώνονται κατϊ κύριο λόγο, ςτην ελεγχόμενη χρεοκοπύα τησ 
Ελλϊδασ, αφόνοντασ την Ιρλανδύα ςτο χεύλοσ τησ χρεοκοπύασ και τισ Ιςπανύα και Ιταλύα 
ςτο ϋλεοσ των εταιρειών αξιολόγηςησ και των διεθνών κερδοςκόπων. 
 
Η ςυμφωνύα παρϋχει δυο νϋεσ προκλόςεισ ςτουσ κερδοςκόπουσ: α) επύθεςη ςε ομόλογα 
και τρϊπεζεσ τησ περιφϋρειασ τησ Ευρώπησ και β) ϊςκηςη πύεςησ ςτην γαλλικό 
αξιολόγηςη ωσ ΑΑΑ.  
 
Ένασ πιθανόσ κλονιςμόσ τησ αξιοπιςτύα, τησ Γαλλύασ, θα υποχρεώςει τη Γερμανύα να 
εγγυηθεύ κεφϊλαια ςτον EFSF, τα οπούα θα αγγύξουν το 50% του ΑΕΠ, τησ δεύτερησ. Η 
κατϊρρευςη τησ Ευρωζώνησ ςε αυτό την περύπτωςη θα εύναι αναπόφευκτη και θα γύνει 
τόςο ανεξϋλεγκτα που οι ςυνϋπειεσ τησ θα εύναι μϊλλον αδύνατο να περιοριςτούν.  
 
Οι ηγϋτεσ τησ Ευρώπησ δεύχνουν ακόμα να μην ςυνειδητοποιόςουν το τερϊςτιο κόςτοσ 
τησ ϊρνηςησ τησ ανϊγκησ για μια ςυςτημικό λύςη ςαν αυτό που ϋχουμε παραθϋςει και 
ςε προηγούμενο δελτύο του παρατηρητόριου (Γ. Βαρουφϊκησ, S Holland:  “A Modest 
Proposal for Overcoming the Euro Crisis ”). Η λύςη απαιτεύ μια τριπλό αντιμετώπιςη 
που θα βαςύζεται ςτην αναδιϊρθρωςη μϋρουσ του δημόςιου χρϋουσ όλησ τησ 
ευρωζώνησ (μϋςω τησ ϋκδοςησ ευρωομόλογου), ςε ϋνα χϋδιο Marshall για όλη την 
ευρωζώνη και, τϋλοσ, ςε ϋνα πανευρωπαώκό (και όχι πια εθνικό) πλαύςιο ελϋγχου, 
επύβλεψησ και κεφαλαιοπούηςησ  των τραπεζών τησ ηπεύρου μασ. Όςο δεν 
επιτυγχϊνεται ο ςυντονιςμόσ των τριών αυτών ενεργειών, το πρόβλημα θα ςυνεχύζει να 
υφύςταται.  
 
Η ςυνϊντηςη αρκοζύ-Μϋρκελ και το ευρωομόλογο 
 
Οι αποφϊςεισ τησ ςυνόδου κορυφόσ, όπωσ όταν αναμενόμενο, δεν ϋπειςαν τισ αγορϋσ 
και μϋςα ςτον Αύγουςτο το κλύμα που διαμορφώθηκε για την πορεύα τησ Ευρώπησ 
προκϊλεςε πανικό ςτουσ ιθύνοντεσ. Χαρακτηριςτικό εύναι ότι οι περιςςότεροι ηγϋτεσ 
τησ ευρωζώνησ ανϋβαλαν τισ καλοκαιρινϋσ τουσ διακοπϋσ καθώσ το μϋγεθοσ των 
επερχόμενων ςυνεπειών εύχε ςαφώσ υποτιμηθεύ. 
 
Σο τςουνϊμι τησ ύφεςησ και τησ κϊκιςτησ πολιτικόσ βούληςησ χτύπηςε διαδοχικϊ τισ 
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Ιςπανύα και Ιταλύα, με τουσ πολύτεσ να πληρώνουν για ϊλλη μια φορϊ το τύμημα. Η 
Ιταλύα ανακούνωςε μϋτρα λιτότητασ ύψουσ 45 δισ ευρώ, ύςτερα από παρότρυνςη τησ 
καγκελαρύου Μϋρκελ. Ο Ιταλόσ υπουργόσ οικονομικών παραδϋχτηκε ότι η κρύςη εύναι 
πανευρωπαώκό κϊνοντασ ϋκκληςη προσ τουσ κ.κ. αρκοζύ-Μϋρκελ να προωθόςουν το 
ευρωομόλογο ωσ το μόνο μϋςο που θα εγγυηθεύ τη ςταθερότητα των αγορών. 
 
Με την επιδύωξη εύρεςησ μιασ οριςτικόσ λύςησ, οι ηγϋτεσ τησ Γερμανύασ και τησ Γαλλύασ 
ςυναντόθηκαν πρϊγματι, εςπευςμϋνα, ςτο Παρύςι. Σο ενδιαφϋρον τησ ευρωπαώκόσ  
αλλϊ και παγκόςμιασ κοινότητασ όταν ςτραμμϋνο πϊνω τουσ. την  εν λόγω ςυνϊντηςη 
ςυμφωνόθηκε δϋςμη προτϊςεων, για την δημοςιονομικό διακυβϋρνηςη τησ ευρωζώνησ. 
Οι βαςικϋσ αποφϊςεισ όταν οι εξόσ:  
 
Α) Όχι ςτο ευρωομόλογο 
 
Οι δύο ηγϋτεσ φϊνηκαν επιφυλακτικού, για μια ακόμα φορϊ, αναφορικϊ με την ιδϋα 
ϋκδοςησ ευρωομολόγου, ξεκαθαρύζοντασ ότι εύναι κϊτι που θα ςυζητόςουν μόνο ςτη 
τελικό φϊςη τησ διαδικαςύασ ευρωπαώκόσ ολοκλόρωςησ. Επιπλϋον, διατύπωςαν την 
πεπούθηςη, ότι παρότι η μορφό τησ λύςησ πρϋπει να εύναι ςυνολικό για την ευρωζώνη, 
δεν δύνανται να εγγυηθούν για τα χρϋη όλων των μελών, χωρύσ να ϋχουν το δικαύωμα 
παρϋμβαςησ, τόςο για τισ δαπϊνεσ, όςο και για το χρϋοσ. Ο κ. αρκοζύ ϊφηςε ανοικτό το 
ενδεχόμενο ςτο μϋλλον να εφαρμοςτεύ μια τϋτοια λύςη αλλϊ κατϋςτηςε ςαφϋσ ότι ςτην 
παρούςα ςυγκυρύα το πολιτικό κόςτοσ για τισ κυβερνόςεισ Γαλλύασ και Γερμανύασ θα 
όταν τερϊςτιο. Η κοινό γνώμη των δυο χωρών διαπνϋεται από την πεπούθηςη ότι ϋχουν 
όδη γύνει αρκετϋσ θυςύεσ για να ςτηριχτούν οι ελλειμματικϋσ χώρεσ και η αντύδραςη 
κϊθε βαθύτερησ, από μϋρουσ τουσ εμπλοκόσ, θα εύναι μεγϊλη. 
 
Β) Οικονομικό διακυβϋρνηςη 
 
Σο βαςικό μόνυμα που θϋληςαν να ςτεύλουν οι δυο ηγϋτεσ όταν ότι θα ςτηρύξουν με 
όλεσ τουσ τισ δυνϊμεισ το ευρώ και ότι κύριο μϋλημα εύναι να πϊρουν τισ ςωςτϋσ 
αποφϊςεισ για να ςταματόςει η εξϊπλωςη τησ ύφεςησ. το πλαύςιο αυτό αναγνώριςαν 
την ανϊγκη μιασ ενιαύασ οικονομικόσ διακυβϋρνηςησ με ςτόχο την ενοπούηςη τησ 
ευρωζώνησ. 
 
Ειδικότερα, οι δύο χώρεσ ςυμφώνηςαν ςτη θϋςπιςη οικονομικού ςυμβουλύου για την 
ευρωζώνη, με διϊρκεια θητεύασ τα 2,5 χρόνια. Σο ςυμβούλιο θα ςυνεδριϊζει, 
τουλϊχιςτον, δύο φορϋσ το χρόνο με τη ςυμμετοχό των ηγετών των κρατών τησ ζώνησ 
του ευρώ. Για πρόεδρο του ςυμβουλύου πρότειναν τον νυν πρόεδρο τησ Ευρωπαώκόσ 
Ένωςησ,  Χϋρμαν Βαν Ρόμπεώ. 
 
Γ) Κοινού κανόνεσ 
 
Σϋλοσ, ςτο πλαύςιο τησ λιτότητασ και τησ εντατικοπούηςησ των ελϋγχων εντόσ τησ 
ευρωζώνησ, ςυμφώνηςαν ςτην επιβολό κοινών κανόνων. Αρχικϊ υιοθϋτηςαν την 
πρόταςη τησ θϋςπιςησ –το πολύ εντόσ ενόσ ϋτουσ– “χρυςού κανόνα” για το χρϋοσ και 
τα ελλεύμματα,  κατοχυρώνοντασ ϋτςι ςυνταγματικϊ νομιμοποιημϋνα όρια. 
 
Επύςησ, με αφορμό την 50η επϋτειο από την υπογραφό τησ ςυνθόκησ των Ηλυςύων, 
Γαλλύα και Γερμανύα ςυμφώνηςαν ςε ςειρϊ μϋτρων για την κοινό φορολόγηςη τόςο 
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των επιχειρόςεών τουσ όςο και των χρηματοοικονομικών ςυναλλαγών. Προβλϋπονται 
ακόμη ςυναντόςεισ των υπουργών Οικονομικών δύο φορϋσ το χρόνο για το ςυντονιςμό 
των προτϊςεων. Οι προτϊςεισ αναμϋνεται να υποβληθούν ςτισ αρχϋσ του 2012 και 
προβλϋπεται να τεθούν ςε ιςχύ από το 2013. 
 
Ευρωομόλογα  
 
Και ενώ η οικονομικό πυρκαγιϊ μαύνεται κατακαύοντασ τα πϊντα ςτο διϊβα τησ, η 
πυροςβεςτικό ςυνϊντηςη των δύο, Μϋρκελ και αρκοζύ εύχε ςαν θϋμα τη ςημαςύα τησ 
βιοποικιλότητασ. 
 
Η αδυναμύα των ηγετών και ςτισ δυο όχθεσ του Ατλαντικού να λϊβουν γενναύεσ 
αποφϊςεισ εύναι «αξιοληςμόνητη» αλλϊ ςτην περύπτωςη τησ ευρωζώνησ καταντϊ 
εφιαλτικό.  Η Ιταλύα και η Ιςπανύα καταρρϋουν την ώρα που ο ευρωπαώκόσ μηχανιςμόσ 
ςτόριξησ, το μόνο θεςμικό όργανο που ςυςτϊθηκε για να αντιμετωπύςει την πτώςη των 
κρατών-μελών, παραμϋνει πολύ αδύναμοσ και  τοξικόσ. Η ΕΚΣ δύνει μια μϊχη 
καταδικαςμϋνη ςε αποτυχύα ςτισ δευτερογενεύσ αγορϋσ ομολόγων. 
 
Σο ευρωομόλογο μοιϊζει να εύναι μια λύςη που μπορεύ να βϊλει φρϋνο ςτην παρούςα 
φϊςη, ςε αυτό το δαιμονιςμϋνο rollercoaster και αυτό διότι δεν προώποθϋτει, μια 
εςπευςμϋνη πολιτικό, ούτε καν νομιςματικό ϋνωςη, που οι πλεοναςματικϋσ χώρεσ 
τρϋμουν. Εγγυότρια των ομολόγων θα μπορούςε να εύναι η ΕΚΣ. Η λύςη μπορεύ να εύναι 
μια απόφαςη μακριϊ. 
 
Η δημιουργύα ευρωομολόγων, ωσ ϋξοδοσ κινδύνου από την κρύςη, εύναι λιγότερο  
τολμηρό αλλϊ περιςςότερο ρεαλιςτικό από τη θϋςη του George Soros, ο οπούοσ 
προτεύνει την αντιμετώπιςη τησ κρύςησ του ευρώ με ϋνα από κοινού εγγυημϋνο 
ευρωομόλογο ςτη βϊςη μιασ ενιαύασ δημοςιονομικόσ πολιτικόσ και με δεδομϋνη την 
απώλεια τησ εθνικόσ αυτοτϋλειασ. Μια τϋτοια λύςη εύναι πρακτικϊ (τουλϊχιςτον ςτο 
εγγύσ μϋλλον) ανϋφικτη ωσ ουτοπικό, οικονομικϊ τρωτό και πολιτικϊ αντιδημοκρατικό. 
 
Ο προβληματιςμόσ αναφορικϊ με τη λύςη των ευρωομολόγων ςυνεχύζει να υφύςταται. 
Οι οικονομολόγοι επιχειρηματολογούν ςε όλο το εύροσ του φϊςματοσ, με διαμετρικϊ 
αντύθετεσ θϋςεισ, από τον θιαςώτη μιασ ομοςπονδιακόσ Ευρώπησ Thomas Straubhaar 
μϋχρι και τον Otmar Issing ο οπούοσ θεωρεύ πωσ ϋνα ευρωομόλογο ςτο οπούο θα 
ςυμμετϋχουν τα κρϊτη μϋλη ενεργϊ θα ςημαύνει πωσ θα υπϊρχει μεταφορϊ κόςτουσ 
δανειςμού από τουσ ελλειμματικούσ ςτουσ πλεοναςματικούσ. Μια εξϋλιξη που δεν θα 
χαροποιόςει ιδιαύτερα τουσ ψηφοφόρουσ τησ Γερμανύασ και των ϊλλων  «υγιών» 
οικονομιών. τϋκεται επύςησ ςτην αναντιςτοιχύα που θα προκύψει μεταξύ ϋλλειψησ 
αντιπροςώπευςησ  και δημοςιονομικών επιλογών, η οπούα θα υποςκϊψει το πιο 
μεγαλεπόβολο εγχεύρημα τησ παγκόςμιασ ιςτορύασ. 
 
Σουλϊχιςτον, η ςυζότηςη αυτό διεξϊγεται, αν και καθυςτερημϋνα και αυτό εύναι το 
ενθαρρυντικό. Η αλλαγό τησ ςτϊςησ ςτη Γερμανύα αρχύζει να αχνοφαύνεται, γεγονόσ 
που οδηγεύ τουσ διαμορφωτϋσ τησ  κοινόσ γνώμησ, να ςκϋφτονται ακόμα  και το 
ενδεχόμενο τησ δημοςιονομικόσ ϋνωςησ, μια προοπτικό που μϋχρι πρόςφατα όταν 
ταμπού. Όςο όμωσ τα ατομικϊ κύνητρα (Γερμανύασ, Γαλλύασ) ςυνεχύζουν να 
υπονομεύουν το ςυλλογικό ςυμφϋρον (Ευρώπη) τόςο η ευημερύα τησ Ευρωζώνησ θα 
απομακρύνεται.  
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Η Αμερικανικό υποβϊθμιςη  
 
Ενώ η παγκόςμια αναταραχό εύχε εςτιαςτεύ ςτην γηραιϊ όπειρο μια φημολογούμενη  
εξϋλιξη ϋγινε ξαφνικϊ γεγονόσ. τον φαύλο κύκλο τησ κρύςησ, η οπούα βρύςκεται ςε 
εξϋλιξη από το 2007, αλλϊζοντασ διαρκώσ μορφϋσ ςαν εξελιγμϋνη μορφό ιού που γύνεται 
όλο και πιο ςύνθετοσ, προςαρμοζόμενοσ ςτα χαρακτηριςτικϊ του φορϋα του, η ιςτορικό 
για τα δεδομϋνα τησ χώρασ, απόφαςη του ούκου αξιολόγηςησ Standard&Poor’s να 
υποβαθμύςει την πιςτοληπτικό ικανότητα των ΗΠΑ, όταν μια πολύ δυςϊρεςτη εξϋλιξη. 
 
Πιο ςυγκεκριμϋνα, η Standard&Poor’s υποβϊθμιςε την αξιολόγηςό τησ για το 
μακροπρόθεςμο χρϋοσ τησ αμερικανικόσ οικονομύασ κατϊ μια βαθμύδα, από το AAA ςτο 
AA+, επικαλούμενη «πολιτικούσ κινδύνουσ», προβλόματα χρϋουσ και ελλεύμματοσ. Σα 
ομόλογα του αμερικανικού δημοςύου που όταν κατϊ το παρελθόν η αςφαλϋςτερη 
επϋνδυςη  ςε διεθνϋσ επύπεδο υπολεύπονται πλϋον των αντύςτοιχων τύτλων που 
εκδύδουν ϊλλεσ οικονομύεσ.  Η υποβϊθμιςη αυτό ϋλαβε χώρα ςτον απόηχο τησ ςκληρόσ 
διϋνεξησ των Δημοκρατικών και των Ρεπουμπλικϊνων η οπούα εύχε ςτο επύκεντρο την 
πορεύα των δαπανών και  των φόρων, τη μεύωςη του χρϋουσ και την αύξηςη  των ορύων 
του ομοςπονδιακού δανειςμού. 
 
το απόηχο τησ ιςτορικόσ αυτόσ εξϋλιξησ αμερικανού αξιωματούχοι και ϊνθρωποι των 
αγορών κατηγόρηςαν την Standard&Poor’s για χονδροειδεύσ και εραςιτεχνικούσ 
χειριςμούσ. Σο αμερικανικό υπουργεύο οικονομικών ϋκανε λόγο για αςτοχύα ύψουσ 2 
τριςεκατομμυρύων δολαρύων ςτον υπολογιςμό τησ Standard&Poor’s ο οπούοσ 
αφορούςε τον προώπολογιςμό των ΗΠΑ, δύνοντασ ϋτςι την δικό του εξόγηςη για τα 
δυςμενό ςυμπερϊςματα του ούκου, αφόνοντασ παρϊλληλα αιχμϋσ για την ςκοπιμότητα 
και τισ προθϋςεισ πύςω από κϊτι τϋτοιο. 
 
Σην ιςτορικό και ςυνϊμα ςυμβολικό εύδηςη τησ 5ησ Αυγούςτου, τησ υποβϊθμιςησ 
δηλαδό, ακολούθηςαν αντιδρϊςεισ και ανηςυχύεσ, αν και η εξϋλιξη αυτό όταν εν πολλούσ 
προαναγγελθεύςα. την Μϋκκα τησ ελεύθερησ οικονομύασ διαδραματιζόταν τισ 
τελευταύεσ εβδομϊδεσ  ϋνα οικονομικό-πολιτικό θρύλερ. Μόλισ λύγα εικοςιτετρϊωρα 
πριν την υποβϊθμιςη, ςτισ 2 Αυγούςτου, η κυβϋρνηςη Οµπϊµα ϋφταςε ϋνα βόμα πριν 
αναγκαςτεύ να κηρύξει ςτϊςη πληρωµών «εκβιαζόμενη» πολιτικϊ από τουσ 
Ρεπουµπλικανούσ του Κογκρϋςου, οι οπούοι αρνούνταν να εγκρύνουν την αύξηςη του 
πλαφόν δανειοδότηςησ τησ χώρασ. 
 
Ο πρόεδροσ Μπαρϊκ Ομπϊμα υπϋγραψε τελικϊ ϋνα νομοθϋτημα το οπούο ςτοχεύει  ςτη 
μεύωςη του δημόςιου χρϋουσ κατϊ 2,1 τριςεκατομμύρια δολϊρια ςε βϊθοσ δεκαετύασ. 
Σο εν λόγω ποςό υπολειπόταν των 4 τριςεκατομμυρύων που ϋθετε η Standard&Poor’s 
ςαν ςτόχο. Σο χϊςμα μεταξύ των δυο πλευρών όταν τερϊςτιο για να αγνοηθεύ, 
εξωθώντασ ςτην απόφαςη τησ υποβϊθμιςησ.  
 
Η νϋα εξϋλιξη ςτον οικονομικό πόλεμο που διεξϊγεται τα τελευταύα χρόνια μεταξύ 
αγορών και κυβερνόςεων εύχε πια μεταφερθεύ ςτα επιτελεύα των αντιμαχόμενων 
ςχηματιςμών. Σην ευκαιρύα από το πληγϋν γόητρο των ΗΠΑ ϋςπευςαν να 
εκμεταλλευτούν οι πιςτωτϋσ τουσ, όπωσ η Κύνα και η Ιαπωνύα, μεταξύ ϊλλων, που εύχαν 
αποκτόςει πλϋον το επύςημο ϊλλοθι και την οικονομικό νομιμοπούηςη να απαιτούν από 
την αμερικανικό κυβϋρνηςη να αςχοληθεύ με μεγαλύτερη ςοβαρότητα, με τα δομικϊ 
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προβλόματα του χρϋουσ τησ. 
 
Οι ΗΠΑ δεν εύναι πλϋον το αςφαλϋςτερο καταφύγιο των παγκόςμιων αποταμιεύςεων, 
αμφιςβητεύται επύςημα η ικανότητϊ τουσ να φανούν ςυνεπεύσ ςτισ υποχρεώςεισ τουσ 
ϋναντι των αγορών αν και, όπωσ αποδεύχθηκε, η αρνητικό αυτό εξϋλιξη ωφϋληςε 
βραχυπρόθεςµα την αμερικανικό οικονομύα. Σην υποβϊθμιςη από την Standard&Poor’s 
δεν ακολούθηςε αύξηςη του κόςτουσ δανειςμού ωσ εύθιςται να ςυμβαύνει ςε 
αντύςτοιχεσ περιπτώςεισ αλλϊ δραματικό πτώςη τησ απόδοςησ των αµερικανικών 
οµολόγων ςτο ιςτορικϊ χαµηλό ποςοςτό του 2,03%. 
 
Δεν όταν λύγοι εκεύνοι πϊντωσ που με αφορμό την υποβϊθμιςη, ϊδραξαν την ευκαιρύα 
και οδόγηςαν τον προβληματιςμό τουσ ςτα «ϊκρα», ειςηγούμενοι μια διεθνό επιτόρηςη 
ςχετικϊ με το ζότημα των αμερικανικών δολαρύων και ϋνα νϋο ςταθερό και αςφαλϋσ 
παγκόςμιο αποθεματικό νόμιςμα. Σο νϋο νόμιςμα θα μπορούςε να αποτελϋςει μύα 
επιλογό προκειμϋνου να αποτραπεύ μια ξαφνικό παγκόςμια κατϊρρευςη, από την 
ςτιγμό που οι ΗΠΑ δεύχνουν να μην μπορούν να εγγυηθούν την ςταθερότητα, με την 
ύδια ςιγουριϊ που το ϋκαναν ςτο παρελθόν, τουλϊχιςτον. Οι περιςςότεροι όμωσ 
οικονομολόγοι και κυβερνητικού αξιωματούχοι εξϋφραςαν την πύςτη τουσ ςτα 
αμερικϊνικϊ ομόλογα παρϊ την αβεβαιότητα που προκϊλεςε η υποβϊθμιςη τησ 
Standard & Poor’s, ςε μια προςπϊθεια να αποςοβόςουν την εξϊπλωςη του τρόμου, η 
οπούα περιορύςτηκε ςε μια δραματικϊ πτωτικό χρηματιςτηριακό αλληλουχύα.  
 
Οι ΗΠΑ, όπωσ και η Ευρωζώνη ϊλλωςτε, για να καθηςυχϊςουν τισ αγορϋσ οφεύλουν να 
αποδεύξουν ότι ϋχουν ϋνα αξιόπιςτο ςχϋδιο δημοςιονομικόσ ςταθερότητασ. Εύναι ςαφϋσ 
ότι η πρόςφατη ςυμφωνύα μεταξύ Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικϊνων δεν αρκεύ. Η 
εμπϋδωςη πνεύματοσ εμπιςτοςύνη αναφορικϊ με τη ςταθερότητα τησ αμερικανικόσ 
οικονομύασ απαιτεύ επύδειξη αποφαςιςτικότητασ από την πλευρϊ τησ αμερικανικόσ 
πολιτικόσ ηγεςύασ. Η κυβϋρνηςη Ομπϊμα οφεύλει να αποδεύξει ότι μπορεύ να θϋςει ςε 
εφαρμογό ϋνα ςχϋδιο ορθολογικότερησ και διατηρόςιμησ δημοςιονομικόσ πολιτικόσ. Οι 
ςυνϋπειεσ που εύχε η υποβϊθμιςη από την Standard&Poor’s μετριϊζεται από την 
απόφαςη των Moody's  και Fitch να διατηρόςουν προσ το παρόν αμετϊβλητη την 
αξιολόγηςη του κρατικού χρϋουσ των ΗΠΑ. 
 
Η υποβϊθμιςη τησ 5ησ Αυγούςτου μπορεύ ενδεχομϋνωσ να ακολουθηθεύ από νϋεσ 
μελλοντικϋσ  και αυτό διότι υπϊρχει αμφιβολύα για το αν θα μπορϋςουν να 
αναχαιτιςτούν, από τη ςτιγμό κατϊ την οπούα το ςχϋδιο δημοςιονομικόσ προςαρμογόσ 
ςτο οπούο ςυμφώνηςαν το Κογκρϋςο και η κυβϋρνηςη, δεν μοιϊζει ικανό να 
ςταθεροποιόςει τη μεςοπρόθεςμη δυναμικό του κυβερνητικού χρϋουσ. 
 
την παρούςα οικονομικό ςυγκυρύα ϋνασ από τουσ λόγουσ για τον οπούο δεν ϋχουν 
επιδοθεύ  οι επενδυτϋσ ςε επιθετικϋσ πωλόςεισ αμερικανικών κρατικών ομολόγων εύναι 
η απουςύα αξιόπιςτων εναλλακτικών, ςε όρουσ βϊθουσ και ρευςτότητασ. Η απουςύα 
επιλογών δεν ςημαύνει πωσ η αμερικανικό οικονομύα δεν καθύςταται  περιςςότερο 
ευϊλωτη ςε μαζικϋσ «αποχωρόςεισ» κεφαλαύων, ειδικϊ τη ςτιγμό κατϊ την οπούα η Κύνα 
διακρατεύ 1 τριςεκατομμύριο δολϊρια ςε αμερικανικϊ χρεόγραφα. ε μια ϋνδειξη 
αντιςτροφόσ των ρόλων και αλλαγόσ των ςυςχετιςμών δύναμησ, η Κύνα ϋχει 
επανειλημμϋνα ςυμβουλεύςει τησ ΗΠΑ να προςτατεύςουν τισ κινεζικϋσ επενδύςεισ 
αντιμετωπύζοντασ το πρόβλημα του προώπολογιςμού και του χρϋουσ τουσ, ειδϊλλωσ 
αφόνουν να εννοηθεύ πωσ ύςωσ πϊψουν να χρηματοδοτούν αυτό την ανιςορροπύα. 
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Η FED δια αντιπροςώπων τησ διαβεβαύωςε το κοινό ότι η υποβϊθμιςη δεν θα 
επηρεϊςει ςτο παραμικρό τισ ενϋργειϋσ τησ αναφορικϊ με τισ αγορϋσ και τισ πωλόςεισ 
κρατικών ομολόγων, διαμϋςου των οπούων αςκεύ τη νομιςματικό πολιτικό.  
 
Οι επιπτώςεισ ςτην Ευρώπη 
 
Η υποβϊθμιςη του αμερικανικού χρϋουσ ενεργοπούηςε εκ νϋου το ντόμινο τησ 
ανηςυχύασ που ωσ εύθιςται τον τελευταύο καιρό εκτονώθηκε ςτην Ευρώπη, βϊζοντασ 
ςτο ςτόχαςτρο των αγορών τη Γαλλύα. 
 
Πιο ςυγκεκριμϋνα, όςο η πιςτοληπτικό ικανότητα των ΗΠΑ αξιολογεύτο από τισ 
ελεγκτικϋσ αρχϋσ ςαν ϊριςτη (ΑΑΑ), υπόρχε ϋνα προςχηματικό ϊλλοθι για να 
αξιολογεύται αντιςτούχωσ και η Γαλλύα. Από την ςτιγμό που η Standard & Poor's 
προχώρηςε ςτην υποβϊθμιςη των ΗΠΑ εύναι αρκετϊ πιθανό, λαμβϊνοντασ κανεύσ 
υπόψη τα χαρακτηριςτικϊ τησ γαλλικόσ οικονομύασ αλλϊ και τισ προοπτικϋσ τησ 
ευρωζώνησ να περιμϋνει ανϊλογη αντύδραςη. 
 
Οι αγορϋσ απαιτούν επιτόκιο που πληςιϊζει το 4%, για να δανεύςουν την Γαλλύα ενώ το 
επιτόκιο που αφορϊ τον δανειςμό των ΗΠΑ δεν ξεπερνϊ το 2%, την ύδια ώρα  για τα 
γαλλικϊ ομόλογα ζητούν πολλαπλαςύωσ μεγαλύτερα αςφϊλιςτρα από εκεύνα που 
απαιτούν για να δανεύςουν τισ ΗΠΑ ενώ δεν πρϋπει να αγνοηθεύ το γεγονόσ ότι το 
δημόςιο χρϋοσ τησ δεύτερησ μεγαλύτερησ οικονομύασ τησ ευρωζώνησ εύναι υπεύθυνο για 
τρϊπεζεσ-ζόμπι, λόγου χϊρη την SocGen. 
 
Όπωσ αναλύςαμε και προηγουμϋνωσ η κατϊςταςη περιπλϋκεται καθώσ το γαλλικό 
δημόςιο καλεύται ςε ςυνεργαςύα με την Γερμανύα να εγγυηθεύ τα κεφϊλαια του 
μηχανιςμού ςτόριξησ. ε περύπτωςη κατϊ την οπούα ο μηχανιςμόσ ςτόριξησ χρειαςτεύ 
να παρϊςχει αρωγό ςτισ Ιταλύα και Ιςπανύα, η Γαλλύα, θα κληθεύ να εγγυηθεύ, από 
κοινού με την Γερμανύα, κεφϊλαια τριςεκατομμυρύων. Αν λοιπόν η Γαλλύα απαξιωθεύ 
από τουσ ούκουσ δεν θα ϋχει την δυνατότητα να αςκόςει τον ρόλο του εγγυητό ςτον 
μηχανιςμό ςτόριξησ, ρόλο που θα μπορεύ να υποςτηρύξει μόνο η Γερμανύα, η οπούα ςαν 
ϊλλοσ Άτλασ θα κρατϊ ςτουσ ώμουσ τα χρϋη όλησ τησ ευρωζώνησ. 
 

ύνοψη 
 
υμπεραςματικϊ, η ςύνοδοσ κορυφόσ τησ 21ησ Ιουλύου υπόρξε το επιςτϋγαςμα των 
αποφϊςεων των ευρωπαύων ηγετών αναφορικϊ με το μϋλλον τησ ευρωζώνησ. Παρόλα 
αυτϊ η πρακτικό εφαρμογό των αποφϊςεων τησ ςυνόδου δεν θα ϋχει λϊβει ςϊρκα και 
οςτϊ πριν τα τϋλη του επτϋμβρη. Ο ετεροχρονιςμόσ μεταξύ ςκϋψησ και αντύδραςησ 
ςτην Ευρώπη ςε ςυνδυαςμό με την αδυναμύα ςυμφωνύασ ςτισ ΗΠΑ ενϋτεινε το αύςθημα 
ανηςυχύασ των αγορών και οδόγηςε τα χρηματιςτόρια  ςε δραματικϋσ διακυμϊνςεισ. 
 
Οι αγορϋσ, προεξοφλώντασ την αδυναμύα τησ γαλλικόσ οικονομύασ να ανταπεξϋλθει των 
προκλόςεων, την ςτοχοπούηςαν. Με την εν λόγω οικονομύα να βρύςκεται ςτο επύκεντρο 
των πιϋςεων και ϋνα βόμα πριν από την υποβϊθμιςη, το μϋλλον του μηχανιςμού 
ςτόριξησ κατϋςτη αβϋβαιο. Η υποβϊθμιςη τησ Γαλλύασ αποςοβόθηκε προςωρινϊ αλλϊ 
το μεύγμα χρϋουσ και ϋλλειψησ ςυντονιςμού κϊνει τισ ευρωπαώκϋσ οικονομύεσ ευϊλωτεσ 
ςε κϊθε γεγονόσ. 
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Αναφορικϊ με τισ ΗΠΑ, η Standard & Poor's ϋκανε μια κύνηςη εναντύον τησ αμερικανικόσ 
κυβϋρνηςησ για δικούσ τησ επιχειρηματικούσ λόγουσ, ο αντύκτυποσ όμωσ ϋγινε 
περιςςότερο αιςθητόσ ςτην Ευρώπη εξαιτύασ τησ ιδιοςυγκραςιακόσ τησ φύςησ αλλϊ 
και των προβλημϊτων των χωρών μελών τησ. Σο θεώρημα του πετϊγματοσ τησ 
πεταλούδασ βρύςκει, για μια ακόμα φορϊ, τϋλεια εφαρμογό ςτην παρούςα 
παγκοςμιοποιημϋνη οικονομικό ςυγκυρύα. Μια κύνηςη πολιτικόσ ςκοπιμότητασ ςτισ 
ΗΠΑ εξελύςςεται τελικϊ ςε τιμωρό τησ ευρωπαώκόσ ύβρεωσ, θϋτοντασ τουσ ευρωπαύουσ 
πολιτικούσ, αυτό τη φορϊ, προ μιασ ιςτορικόσ απόφαςησ αναφορικϊ με το μϋλλον τησ 
ευρωζώνησ.  
 


