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Στις αρχές του 2015 η ΟΝΕ πλησιάζει πλέον 
στην ολοκληρωτική της αποτυχία. Η οικονομία 
βρίσκεται σε στασιμότητα, ο αποπληθωρισμός 
έχει γίνει μια πραγματική απειλή και η ανεργία 
ξεπερνάει το 10 %, με ποσοστά στη Νότια Ευρώ-
πη άνω του 25 %. Η αποτυχία της ΕΕ να αντιμε-
τωπίσει την κρίση της Ευρωζώνης είναιπλέον 
προφανής. Η ρίζα του προβλήματος βρίσκεται 
στο μεγάλο χάσμα της ανταγωνιστικότητας προς 
όφελος της Γερμανίας, το οποίο δημιουργήθηκε 
από τη γερμανική νεο-μερκαντιλιστική πολιτική 
που εφαρμόστηκε από τις πρώτες κιόλας ημέρες 
του ευρώ. Εν συντομία, η Γερμανία έχει συστη-
ματικά περιστείλει την αύξηση των εγχώριων 
μισθών,αποκτώντας έτσι τεράστια πλεονάσμα-
τα στις διεθνείς της συναλλαγές. Το χάσμα στην 
ανταγωνιστικότητα παραμένει κατάφωρα ευρύ, 
ενώ η Γερμανία έχει αναδειχθεί ως ο κύριος δα-
νειστής στην Ευρώπη.

Η απόφαση των ευρωπαϊκών αρχών να αναγκά-
σουν τις χώρες της περιφέρειας – και ιδιαίτερα 
της ΝότιαςΕυρώπης - να υιοθετήσουν προ-κυ-
κλικές πολιτικές σε μια κλίμακα που είχε να εμ-
φανιστεί από το 1930, έχει αποδειχθεί ένα μοι-
ραίο σφάλμα. To γερμανικό σύνθημα «λιτότητα 
ως η μόνη λύση» εφαρμόστηκε σε όλες τις χώ-
ρες που αναγκάστηκαν να ζητήσουν οικονομική 
βοήθεια,όταν έγινε αδύνατη η πρόσβασή τους 
στις παγκόσμιες αγορές κεφαλαίου, ή όταν απο-

κλείστηκαν λόγω των πολύ υψηλών επιτοκίων 
κατά τη διάρκεια του 2010-11.

Αλλά ακόμη και οι χώρες που δεν αποκλείστηκαν 
από τις χρηματοπιστωτικές αγορές, είναι τώρα 
υπόέλεγχο και ωθούνται προς περιοριστικές 
πολιτικές,καταμεσής της μεγαλύτερης ύφεσης 
που γνώρισε ποτέ η Νότια Ευρώπη τα τελευταία 
ογδόντα χρόνια. Η εμμονή με τα λεγόμενα δημο-
σιονομικά προβλήματα, η φοβία του χρέους και η 
ανησυχία για την προστασία των συμφερόντων 
των τραπεζών και των άλλωνμεγάλων επιχειρή-
σεων κυριαρχεί στη συζήτηση και αποτρέπει την 
όποια κοινωνικά επωφελή λύση.

Με τη επίμονη γερμανική κυριαρχία στις εξαγω-
γικές αγορές και με δεδομένη την άρνηση της 
Γερμανίας να μεταρρυθμίσει το δικό της οικο-
νομικό μοντέλο, το μέλλον μοιάζει δυσοίωνο για 
την Ευρωζώνη. Η έλλειψη πολιτικών μέσων για 
την αντιμετώπιση της ύφεσης, οι όροι που συν-
δέονται με τα προγράμματα προσαρμογής που 
επιβλήθηκαν στις οικονομίες σε κρίση, η ίδια η 
δυσλειτουργική “διαρθρωτική” προσαρμογή και η 
προοπτική επικείμενου αποπληθωρισμού, έχουν 
αυξήσει το κόστος της παραμονής εντός της ΟΝΕ 
σε σημείο τέτοιο, ώστε η πολιτική αναταραχή που 
καθοδηγείται κατά κανόνα από τη Δεξιά, να απει-
λεί τη δημοκρατία και την ίδια την ύπαρξη της 
ΕΕ. Η αποτυχία στην αντιμετώπιση του υψηλού 
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ποσοστού της ανεργίας και η αυξανόμενη φτώ-
χεια, έχουν ανοίξει το δρόμο στην  ακροδεξιά και 
στα λαϊκιστικά κόμματα τόσο στις δανειοδότριες 
χώρες, όσο και στις χώρες οφειλέτες. Απέναντι 
στους κινδύνους αυτούς, τα οφέλη μιας χώρας 
ως μέλος της ΟΝΕ είναι μικρά και το πιο σημα-
ντικό, συρρικνώνονται πολύ γρήγορα. 

Η αποδιάρθρωση των κεφαλαιαγορών στην ΟΝΕ 
μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση έχει μειώσει 

δραματικά τα οφέλη από τη συμμετοχή μιας χώ-
ραςστη νομισματική ένωση και από την αποδο-
χήτης κοινής νομισματικής πολιτικής. Σχεδόν 
πέντε χρόνια μετά από το ξέσπασμα της κρίσης 
στην Ευρωζώνη τα πράγματα δεν έχουν αλλάξει 
σημαντικά. Η μερική επιστροφή στις κεφαλαια-
γορές της Ιρλανδίας της Ισπανίας και της Ελλά-
δας έγινε με εξαιρετικά υψηλό τίμημα, καθώς οι 
χώρες αυτές υποχρεώθηκαν να πληρώσουν πολύ 
υψηλό επιτόκιο στα ομόλογά τους, λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ήταν σε ύφεση και αποπληθωρισμό. 
Αλλά ακόμα χειρότερο ήταν το ιστορικά πρωτο-
φανές κόστος της προσαρμογής που έπρεπε να 
δεχθούν για να φτάσουν σε αυτό το σημείο.

Επιπλέον, η περιορισμένη δυνατότητα άντλη-
σης κεφαλαίων από τις κεφαλαιαγορές δεν έχει 
απομακρύνειτους περιορισμούς που έχουν επι-
βληθεί στην εγχώρια οικονομική πολιτική. Ούτε 

η δημοσιονομική πολιτική, ούτε κανένα άλλο 
σύνηθες οικονομικό εργαλείο είναι διαθέσιμο 
σε αυτές τις χώρες, ώστε να τονώσουν την οικο-
νομία τους μετά την απότομη ύφεση που έχουν 
υποστεί. Στην περίπτωση της Ελλάδας δε τα 
πράγματα πήραν το χαρακτήρα οικονομικής κα-
τάρρευσης (βλ. Διάγραμμα 1):

Διάγραμμα 1: Ρυθμοί Ανάπτυξης Επιλεγμένων 
Χωρών της ΟΝΕ

Την ίδια στιγμή, οι νομισματικές συνθήκες (πραγ-
ματικά επιτόκια και πραγματικές συναλλαγματι-
κές ισοτιμίες) είναι σαφώς δυσμενέστερεςστις 
χώρες που αντιμετώπισαν εξωτερικά ελλείμμα-
τα σε σύγκριση με εκείνες που παράγουν πλεο-
νάσματα. Οι χώρες με πλεονασματικά ισοζύγια 
έχουν πολύ χαμηλά επιτόκια στα κρατικά τους 
ομόλογα βάζοντας έτσι τις βάσεις για εύκολη 
διαμόρφωση των προϋπολογισμών τους, ενώ οι 
καλοήθεις νομισματικές συνθήκες συμβάλλουν 
επίσης στην τόνωση των οικονομιών τους.

Η ΟΝΕ συνολικότερα, εφαρμόζοντας  ταυτόχρο-
να «διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις» στην αγορά 
εργασίας διαφόρων χωρών έχει επιφέρει δρα-
ματική πτώση της εγχώριας ζήτησης συμβάλλο-
ντας στην κατάρρευση των εμπορικών ροών. Η 
επίπτωση της περικοπής των μισθών στις χώρες 
όπου η εγχώρια ζήτηση υπερβαίνει σε μεγάλο 
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βαθμό την εξωτερική ζήτηση (για παράδειγμα, 
στη Γαλλία, στην Ιταλία, στην Πορτογαλία και 
στην Ισπανία η εγχώρια ζήτηση ανέρχεται στα 
τρία τέταρτα της συνολικής ζήτηση, σε αντίθεση 
με την Ιρλανδία, όπου το μερίδιο των εξαγωγών 
του ΑΕΠ είναι πάνω από 100%) είναι η άμεση 
μείωση της συνολικής ζήτησης. Με τον τρόπο 
αυτόν, η ελαστικότητα που έχει επιβληθεί στην 
αγορά εργασίας με τη μορφή της περικοπής των 
μισθών έχει αυξήσει την ανεργία αντί να την μει-
ώσει, όπως περίμενε η τρόικα.

Ως εκ τούτου, υπήρξε μια εξαιρετικά ισχυρή συ-
σχέτιση ανάμεσα στην προσαρμογή που ζητήθη-
κε από την τρόικα και την οικονομική ύφεση στις 
χώρες της περιφέρειας της ΟΝΕ. Όσο πιο πιστάοι 
χώρες ακολουθούν τη συνταγή της τρόικα, τόσο 
περισσότερο οι οικονομίες τους συρρικνώνονται 
ή  ακόμα και καταρρέουν. Η Γαλλία και η Ιταλία 
οι οποίες μέχρι σήμερα έχουν αρνηθεί να ακο-
λουθήσουν τις συνταγές της τρόικα περί «ελα-
στικότητας» (με την αύξηση των μισθών και την 
αύξηση του κόστους απασχόλησης να είναι μόνο 
ελαφρά μειωμένες), παρουσίασαν σημαντική 
επιβράδυνση της ανάπτυξης αλλά όχι απότομη 
ύφεση. Αντίθετα, οι χώρες που έχουν υποστεί 
από το 2010 τη «θεραπεία» της τρόικα αντιμετω-
πίζουν εκπληκτική πτώση.

Παραδόξως, οι χώρες που έχουν προχωρήσει 
αρκετά στον δρόμο της βελτίωσης της ανταγωνι-
στικότητας μέσω της μείωσης των μισθών, προ-
σφέρουν τελικά την απόδειξη ότι αυτός ακριβώς 
ήταν ο λάθος τρόπος για να πάει μπροστά η ΟΝΕ. 
Και ακόμα χειρότερα από αυτό: η βάναυση λογική 
της προσαρμογής που επιβάλλεται σε ορισμένες 
μικρότερες χώρες σημαίνει ότι οι άλλες, όπως η 
Γαλλία και η Ιταλία, δεν θα μπορούσαν να εφαρ-
μόσουν την ίδια προσαρμογή χωρίς να διακινδυ-
νεύσουν μια σημαντική πολιτική αποσταθερο-
ποίηση. Αν η Γαλλία και η Ιταλία ακολουθούσαν 

τον τρόπο που η τρόικα πρότεινε, είναι σχεδόν 
βέβαιο ότι ολόκληρη η Ευρωζώνη θα έμπαινε σε 
ύφεση, ως αποτέλεσμα της κατακόρυφης πτώ-
σης των τιμών και του μακράς διαρκείας απο-
πληθωρισμού.

Είναι δύσκολο να φανταστεί κάποιος ότι τα δη-
μοκρατικά καθεστώτα στη Γαλλία και την Ιταλία 
θα μπορούσαν να επιβιώσουνμετά από ένα τέ-
τοιο γεγονός. Είναι επίσης πιθανό τα ριζοσπα-
στικά κόμματα της άκρας δεξιάς να αποκτήσουν 
δεσπόζουσα θέση στην προεκλογική εκστρα-
τεία στρεφόμενα εναντίον της Ευρώπης και του 
ευρώ. Από την άλλη πλευρά, εάν η Γαλλία και η 
Ιταλία δεν προσαρμοστούν, τότε οι οικονομίες 
τους θα καταστραφούν ολοκληρωτικά από τη 
χαμηλή ανταγωνιστικότητα,καθώς καθίσταται 
αδύνατη η ευημερία με βάση το ισορροπημένο 
εμπόριο. Τα ελλείμματά τους στο ισοζύγιο τρε-
χουσών συναλλαγών θα συνεχίσουν να αυξάνο-
νται βάζοντας σε κίνδυνο ολόκληρο το οικονομι-
κό οικοδόμημα. Τελικά, εάν η Γαλλία και η Ιταλία 
δεν εφαρμόσουν το πρόγραμμα προσαρμογής 
της τρόικα και η Γερμανία δεν αλλάξει τη στάση 
της στην οικονομική της πολιτική, το τέλος του 
ευρώ ως κοινού νομίσματος θα είναι μόνο θέμα 
χρόνου.

Εν ολίγοις, οι συσσωρευμένες αποκλίσεις κατά 
τη διάρκεια των πρώτων χρόνων της ΟΝΕ και η 
τρομακτική φύση των προγραμμάτων προσαρ-
μογής έχουν θέσει την ίδια την επιβίωση της 
ΕΕ υπό αμφιβολία. Παρ’ όλα αυτά, οι ευρωπαϊκοί 
φορείς χάραξης πολιτικής φαίνεται να αγνοούν 
αυτό το γεγονός. Και είναι ακόμηλιγότερο πρό-
θυμοι να συμμετάσχουν σε μια πολιτική προ-
σπάθεια ώστε να αλλάξει η συνολική οικονομία 
και να σταματήσουν οι αυξανόμενες αποκλίσεις 
εντός της ΟΝΕ. Η προοπτική της αποσύνθεσης 
και της ενδεχόμενης κατάρρευσης της Ένωσης 
δεν μπορεί πλέον να αγνοηθεί.

Στις 16 Φεβρουαρίου 2015, στην αρχή των δια-
πραγματεύσεων μεταξύ της νέας Ελληνικής 

κυβέρνησης και των Ευρωπαϊκών θεσμών, ο 
Γερμανός Υπουργός Οικονομικών Βόλφγκανγκ 

2. Οι Αντίθετες Πορείες 
Ελλάδας και Γερμανίας 
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Σόιμπλε σε μία συνέντευξή του στον ραδιοφωνι-
κό σταθμό Deutchlandfunk έκανε σαφές ότι: 

“η Ελλάδα (οφείλει να συνεχίσει) την πορεία που 
θα την οδηγήσει σταδιακά στην επανόρθωση της 
ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της […] Η 
Ελλάδα ήταν σε αυτήν την τροχιά μέχρι στιγμής 
και οφείλει να συνεχίσει τις πολιτικές που εφαρ-
μόζει τα τελευταία αυτά χρόνια, η ανεργία οφεί-
λει να μειωθεί, η Ελληνική οικονομία θα πρέπει 
να ανακάμψει και να λειτουργήσει ξανά ορθά. Αν 
ακολουθήσουν αυτή την κατεύθυνση, τότε θα τα 
καταφέρουν.”

Εάν ήταν αλήθεια ότι η Ελληνική οικονομία ανα-
κάμπτει, εάν η Ελλάδα ήταν όντως όρθια, εάν η 
ανεργία πραγματικά μειωνόταν (και όχι μόνο 
στους στατιστικούς δείκτες) και οι όροι εργασίας 

στην Ελλάδα γινόταν καλύτεροι, τότε ο Σόιμπλε 
ίσως όντως να είχε κάνει μια ορθή παρατήρηση. 
Η επιμονή του ότι η Ελλάδα οφείλει να εκπλη-
ρώσει τις υποχρεώσεις της και να συνεχίσει να 
τηρεί τις πολιτικές λιτότητας του προγράμμα-
τος προσαρμογής θα είχε κάποιο νόημα. Όμως η 
θέση του Γερμανού Υπουργού Οικονομικών ήταν 
λάθος από την αρχή. Τα αποτελέσματα - οι συνέ-
πειες - των μέτρων λιτότητας που εφαρμόσθη-
καν για πέντε σχεδόν χρόνια,έφεραν τα εντελώς 
αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που πίστευε ο 

Γερμανός Υπουργός Οικονομικών, ή έλπιζε ότι 
θα πίστευε ο υπόλοιπος κόσμος. Οι εκτιμήσεις 
του για την ελληνική πραγματικότητα δεν θα 
μπορούσαν να είναι πιο μακριά από την αλήθεια. 

Από την αρχή του 2000 και μέχρι τη διεθνή κρίση 
του 2007-2009 η Ελληνική οικονομία απέδωσε 
αξιοσημείωτα καλά, όπως ήδη παρουσιάστηκε 
στο Διάγραμμα 1. Τα πραγματικά προβλήματα 
της Ελλάδας ξεκίνησαν με την παγκόσμια ύφεση 
που ξέσπασε στον απόηχο της χρηματοπιστω-
τικής κρίσης του 2008.Όπως αναδεικνύεται στο 
Διάγραμμα 2, η Ελληνική οικονομία πήρε την 
κατηφόρα πολύ γρηγορότερα από την Γερμανική 
οικονομία και δεν ανέκαμψε ποτέ.

Εικόνα 2: Ανάπτυξη στην Ελλάδα και στη Γερμα-
νία από το 2005 (1)

Η «διάσωση» της Ελλάδας από την Τρόικα έγινε 
στα πλαίσια αυτής της πραγματικότητας και το 
«προτεινόμενο φάρμακο» ήταν σε μεγάλο βαθμό 
γερμανικής έμπνευσης. Τον Μάιο του 2010 η Ελ-
λάδα υπέγραψε το Μνημόνιο Συνεννόησης (MoU 
- Memorandum of Understanding) και έλαβε τις 
αναγκαίες χρηματοδοτήσεις για να διατηρήσει 
την πιστωτική της φερεγγυότητα. Εντούτοις, το 
φάρμακο απεδείχθη τοξικό. Μεταξύ Μαϊου 2010 
και Δεκεμβρίου 2013 η συνολική οικονομική 
παραγωγή και τα πραγματικά μέσα εισοδήματα 
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έπεσαν σχεδόν κατά 20%. Όπως φαίνεται στους 
πλέον πρόσφατους δείκτες η κατάσταση δεν 
έχει βελτιωθεί σημαντικά από την αρχή του 2015. 

Η ξεκάθαρη και αναντίρρητη αλήθεια είναι ότι 
η “ορθή πορεία” που επέβαλαν στην Ελλάδα οι 
“σωτήρες” της έχει οδηγήσει σε μια οικονομική 
καταστροφή χωρίς προηγούμενο. Και αυτή είναι 
η αλήθεια την οποία ο Βόλφανγκ Σόιμπλε μαζί με 
πολλούς άλλους πολιτικούς από την Ευρώπη και 
την Ελλάδα, αρνούνται σταθερά να παραδεχθούν, 
ή έστω να αναλογισθούν και να μελετήσουν. 
Σύμφωνα με τηνοπτική τους, η ελληνική οικονο-
μία είχε ήδη αναιμικές επιδόσεις πριν από την 
έκρηξη της κρίσης το 2008: η Ελλάδα βίωνε μια 
φούσκα εύκολων πιστώσεων, εκτεταμένης δια-
φθοράς, σταθερής φοροδιαφυγής και όλοι οι Έλ-
ληνες πολίτες ζούσαν πέραν των δυνατοτήτων 
τους. Στην πραγματικότητα όμως, όλα αυτά τα 
επιχειρήματα είναι εξαιρετικά ψευδή. 

Η εκτεταμένη διαφθορά είναι φυσικά κατακρι-
τέα, εντούτοις υφίσταται σε πολλές χώρες οι 
οποίες φαίνεται να μην έχουν κανένα πρόβλη-
μα στο να λαμβάνουν την αναγκαία ρευστότη-
τα από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Εφόσον μια 
χώρα επιδεικνύει εμπορικό πλεόνασμα τότε ο 
δανεισμός δεν είναι ποτέ πρόβλημα, είτε υπάρ-
χει σε αυτή διαφθορά είτε όχι. Επιπρόσθετα, από 
τη στιγμή που για πολλές χώρες ανά τον κόσμο 
είναι δυνατή η οικονομική τους ευρωστία παρά 
τους σχετικά υψηλούς δείκτες διαφθοράς, συ-
μπεραίνει κανείς ότι η εκτεταμένη ύπαρξη δια-
φθοράς στην Ελλάδα δεν θα μπορούσε ποτέ να 
είναι ο μόνος λόγος μιας οικονομικής κατάρρευ-
σης όπως η πτώση του ΑΕΠ κατά 20% μεταξύ του 
2010 και του 2013. Η διαφθορά εξάλλου δεν με-
γάλωσε απότομα στην Ελλάδα μετά το 2010. Τα 
φαινόμενα διαφθοράς ήταν εκεί όταν η ελληνική 
οικονομία άκμαζε στις αρχές του 2000 και δεν 
αποτέλεσε εμπόδιο στην ανάπτυξη.  Η διαφθορά 
δεν συνδέεταιλοιπόν με την κατάρρευση της Ελ-
ληνικής οικονομίας. 

Το ίδιο επιχείρημα ισχύει και για τη διαδεδομένη 
φοροδιαφυγή. Πρόκειται για μία μάστιγα πιθα-
νότατα μεγαλύτερη και από την διαφθορά, αλλά 
ακόμα και σε αυτήν την έκταση δε θα μπορούσε 
να προκαλέσει την οικονομική κατάρρευση μιας 
χώρας σε 2 ή 3 χρόνια μόλις. Επιπλέον, δε μπορεί 
να είναι η αιτία μιας τέτοιας “βουτιάς” όπως αυτή 
της ελληνικής οικονομίας, και δεν υπάρχει λόγος 

να πιστέψουμε -ούτε και υπάρχουν οικονομικά 
στοιχεία που να το υποστηρίζουν- ότι το πρόβλη-
μα της φοροδιαφυγής επιδεινώθηκε σημαντικά 
μετά το 2010.Το πρόβλημα υπήρχε ήδη στην Ελ-
λάδα για δεκαετίες και πολύ πριν ξεσπάσει η οι-
κονομική κρίση του 2008. Η χαλαρή φορολογική 
ηθική ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένη από την αρχή 
του 2000όταν η ελληνική οικονομία είχε αρκετά 
καλές επιδόσεις.

Η ίδια συλλογιστική μπορεί να εφαρμοστεί και 
στα υπόλοιπα φαινόμενα,όπως η ανεπαρκής 
δημόσια διοίκηση, η έλλειψη κτηματολογίου, οι 
αναποτελεσματικές κρατικές επιχειρήσεις, τα 
οποία σύμφωνα με κάποιους προκάλεσαν -ή συ-
νεισέφεραν- στην ελληνική οικονομική καταβα-
ράθρωση. Όλοι αυτοί οι παράγοντες είναι όντως 
δυσλειτουργικοί σε ότι αφορά μιας σύγχρονη οι-
κονομία, αλλά δεν αποτελούν έγκυρη αιτιολόγη-
ση της απότομης και τραγικής καταβαράθρωσης 
της ελληνικής οικονομίας.

Το επιχείρημα όμως του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε 
ότι οι Έλληνες έζησαν πάνω από τις δυνατότη-
τές τους και ότι η ελληνική οικονομία δεν ήταν 
ανταγωνιστική, έχει μια δόση αληθείας. Είναι 
μείζονος σημασίας να γίνει αντιληπτό ότι η φθί-
νουσα ελληνική ανταγωνιστικότητα εντός της 
Νομισματικής Ένωσης όντως ευθύνεται για την 
κατάρρευση της ελληνικής οικονομίαςέως και 
σήμερα. Μετά το 2000 -αφότου η Ελλάδα εισήλθε 
στη Νομισματική Ένωση- και για πολλά χρόνια, 
ο πληθωρισμός της ελληνικής οικονομίας αυξα-
νόταν με ρυθμούς σημαντικά ταχύτερους από το 
στόχο του 2% της ΕΚΤ.  Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, 
τα εισαγόμενα προϊόντα και οι υπηρεσίες να γί-
νονται συστηματικά σημαντικά φθηνότερα από 
τα εγχώρια. Κατά συνέπεια, η Ελλάδα άρχισε να 
συσσωρεύει ένα μεγάλο έλλειμμα στο ισοζύγιο 
συναλλαγών, το οποίο έφτασε στο δυσθεώρητο 
επίπεδο του 15% του ΑΕΠ μέχρι το 2008-9. Αναμ-
φισβήτητα, από το 2000 και έπειτα τα ελληνικά 
προϊόντα έγιναν υπερβολικά ακριβά εντός της 
Νομισματικής Ένωσης με συνέπεια η ελληνική 
οικονομία να μην είναι επαρκώς ανταγωνιστική 
όταν χτυπήθηκε από την κρίση.

Εάν ο Σόιμπλε έχει εν μέρει δίκιο μιλώντας για 
την Ελλάδα που ζούσε “πάνω από τις δυνατότη-
τές της” -υπό την έννοια ότι συσσώρευε ελλείμ-
ματα στο ισοζύγιο συναλλαγών από το 2000- είναι 
εξίσου ορθό να πούμε ότι και η Γερμανία ζούσε 
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κάτω από τις δικές τις δυνατότητες. Ένας θεμε-
λιώδης νόμος της παγκόσμιας οικονομίας λέει ότι 
μια χώρα μπορεί να καταναλώνει συστηματικά 
περισσότερα από όσα παράγει μόνο όταν μια άλλη 
χώρα συστηματικά καταναλώνει λιγότερα από όσα 
παράγει. Δεν υπάρχουν ελλείμματα χωρίς πλεονά-
σματα στην παγκόσμια οικονομία και με αυτό το 
δεδομένο, δεν υπάρχουν παγκόσμιοι οφειλέτες 
χωρίς διεθνείς δανειστές. Αντίστοιχα, η ανταγω-
νιστικότητα είναι σχετική: η ανταγωνιστικότητα 
μιας χώρας είναι “υπερβολικά χαμηλή” μόνο εάν 
η αντίστοιχη ανταγωνιστικότητα των εμπορικών 
της εταίρων είναι “υπερβολικά υψηλή”.

Τέτοια θεμελιώδη προβλήματα υποτίθεται ότι 
δεν θα ανέκυπταν εντός της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, πολύ περισσότερο εντός της Νομισματικής 
Ένωσης. Σε τελική ανάλυση, οι διαφορές στα επί-
πεδα παραγωγικότητας και ανάπτυξης μεταξύ 
των χωρών που συμμετέχουν σε μια νομισμα-
τική ένωση δεν είναι κατ’ανάγκην πρόβλημα, 
εφόσον τα μισθολογικά επίπεδα και οι μισθολο-
γικές αυξήσεις διατηρούνται σε αναλογία με την 
αύξηση της παραγωγικότητας. Η συστηματική 
παρουσία χασμάτων και αποκλίσεων στην αντα-
γωνιστικότητα των χωρών εντός της Νομισμα-
τικής Ένωσης θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί 
εάν όλες οι χώρες συμμορφώνονταν με τη ρήτρα 
πληθωρισμού 2% που είχε τεθεί από την ΕΚΤ.

Τα πραγματικά αίτια της δυσλειτουργίας της Ευ-
ρωζώνης βρίσκονται στη Γερμανία, δεδομένου 
του οικονομικού της μεγέθους και του ρόλου 
της. Η Γερμανία υπέσκαπτε τους εμπορικούς της 
εταίρους ασκώντας δραματικές πιέσεις στους 
εγχώριους μισθούς από τα τέλη του 1990, καθώς 
οι μισθολογικές αυξήσεις που έδινε υπολείπο-
νταν κατά πολύ της παραγωγικής της ανάπτυξης. 
Αυτή είναι η άλλη όψη της κρίσης της Ευρωζώνη 
και η αληθινή της αιτία, παρ’ότι είναι ένα επιχεί-
ρημα που η γερμανική κυβέρνηση αρνείται να 
εξετάσει. Φαίνεται μάλιστα, πως η κυβέρνηση 
της Γερμανίας θεωρεί πως η ανταγωνιστικότητα 
μια χώρας δεν είναι μία σχετική έννοια, αλλά ένα 
απόλυτο μέγεθος. Αυτός είναι και ο λόγος που η 
γερμανική κυβέρνηση θεωρεί πως τα συσσω-
ρευόμενα πλεονάσματα εντός της Γερμανίας δεν 
αποτελούν πρόβλημα για τους άλλους. Κατ’ αυ-
τήν τη “λογική”, εάν οι υπόλοιπες χώρες αλλά και 
η Ευρωζώνη συνολικά, δε μπόρεσαν να βγουν 
από την πιο μακροχρόνια ύφεση στην ιστορία, ο 
λόγος δεν μπορεί να είναι άλλος παρά η απροθυ-

μία τους να πράξουν όπως η Γερμανία.

Η απώλεια ανταγωνιστικότητας είναι ένα πρό-
βλημα που η Ελλάδα δε θα μπορούσε να έχει 
επιλύσει μόνη της γιατί δεν είναι αποκλειστικά 
υπεύθυνη γι’αυτό. Από το 2010 η Ελλάδα υποχρε-
ώθηκε να μειώσει το κενό ανταγωνιστικότητάς 
της μέσω μιας αποπληθωριστικής στρατηγικής 
που επιβλήθηκε από την Τρόικα της ΕΕ, της ΕΚΤ 
και του ΔΝΤ. Μέχρι τις αρχές του 2015 δεν είχε 
πραγματικά επιτύχει το στόχο και παρέμενε αδύ-
νατον να ανταγωνιστεί τη Γερμανία. Αλλά καθώς 
η Ελλάδα δε μπορούσε να ανταγωνιστεί με αποτε-
λεσματικότητα -τόσο εντός όσο και εκτός της Ευ-
ρωζώνης- ήταν και αδύνατον να αποπληρώσει τα 
εξωτερικά της χρέη. Ταυτόχρονα, η Γερμανία δε 
σταμάτησε ούτε στιγμή να ακολουθεί την τακτι-
κή της “μισθολογικής μετριοπάθειας”, παραβιάζο-
ντας συστηματικά τον Ευρωπαϊκό στόχο πληθω-
ρισμού προς τα κάτω. Χωρίς τη διόρθωση αυτών 
των πολιτικών από μέρους της Γερμανίας, δε μπο-
ρεί να υπάρξει τέλος της κρίσης στην Ελλάδα και 
στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης -συμπερι-
λαμβανομένων της Γαλλίας και της Ιταλίας.

Η νέα κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα εξε-
λέγη ώστε να τερματίσει τις καταστροφικές πο-
λιτικές που επιβλήθηκαν από την Τρόικα. Ούτως 
ή άλλως, δεν είναι δυνατόν να επιφέρεις μια 
τέτοια τεράστια προσαρμογή με καταστροφι-
κές κοινωνικές συνέπειες σε μια χώρα και να 
πιστεύεις ότι ο λαός της δε θα αντιδράσει. Το 
2015 ο ελληνικός λαός χρησιμοποίησε τη μόνη 
δημοκρατική οδό που είχε: καταψήφισε την επι-
κίνδυνα ασταθή κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας 
-ΠΑΣΟΚ. Από τότε έγινε ξεκάθαρο ότι οι πολι-
τικοί των χωρών του πυρήνα της Ευρωζώνης 
-και ειδικά της Γερμανίας- έχουν ξεκινήσει μια 
στρατηγική (δολιο)φθοράς απέναντι στη νέα κυ-
βέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Το μήνυμα στην ελληνική 
κυβέρνηση είναι ευθύ και ξεκάθαρο: Παραδο-
θείτε! Παραμένει αβέβαιο αν κάποτε οι χώρες 
που βρίσκονται στην ηγεσία της Ευρωζώνης θα 
διαπραγματευτούν – πόσο μάλλον θα συμβιβα-
στούν- με μια κυβέρνηση της Αριστεράς. Από τη 
δική τους σκοπιά, εάν ο ΣΥΡΙΖΑ αποτύχει θα στα-
λεί ένα σαφές μάθημα στους λαούς -και ψηφο-
φόρους- της Ευρώπης για να πειθαρχήσουν.

Η ευθύνη για τις καταστροφικές εξελίξεις εντός 
της Ευρωζώνης βρίσκεται κυρίως στη Γερμανία, 
η οποία αρνήθηκε από την αρχή κιόλας της νομι-
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3. Ούτε μια πολιτική ένωση, 
ούτε μια ένωση βασισμένη σε 
χρηματικές μεταβιβάσεις είναι 
εύλογες λύσεις για την ΟΝΕ
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σματικής ένωσης να αναγνωρίσει και να τηρήσει 
τους βασικούς κανόνες του ευρωπαϊκού οικοδο-
μήματος. Η αλήθεια παραμένει απλή: Η Γερμανία 
πεισματικά αρνείται να δεχτεί πως ο κυρίαρχος 
λόγος του οικονομικού, πολιτικού και κοινωνι-
κού χάους που έχει επικαθίσει σα μάστιγα στην 

Ευρώπη εδώ και αρκετά χρόνια είναι η ίδια της 
η απροθυμία να συμβαδίσει με τους κανόνες, 
και παραβαίνοντάς τους συστηματικά διατηρεί 
τους εγχώριους μισθούς της σε χαμηλά επίπεδα 
υπερβαίνοντας αρνητικά το στόχο πληθωρισμού 
της ΕΚΤ.

Αρκετοί άνθρωποι, ακόμη και εντός της Αρι-
στεράς, που υπό φυσιολογικές συνθήκες είναι 
ρεαλιστές ονειρεύονται μια πολιτικά πλήρως 
ενοποιημένη Ευρώπη,η οποία θα βοηθούσε να 
ξεπεραστούν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει η 
παρούσα ΟΝΕ. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρό-
κειται για μια εξαιρετικά αβάσιμη ιδέα που δεν 
θα έπρεπε να καθοδηγεί την πολιτική πρακτική 
κανενός. Η βασική της αδυναμία τους βρίσκεται 
στο ότι δεν υπάρχει και δεν πρόκειται να υπάρξει 
ένας Ευρωπαϊκός «δήμος» ο οποίος θα υποστήρι-
ζε μια λειτουργική πολιτική ένωση στην Ευρώ-
πη. Τα δημοκρατικά δικαιώματα των Ευρωπαίων 
πολιτών θα καταπατηθούν με τον πιο σκληρό 
τρόπο σε οποιαδήποτε περαιτέρω προσπάθεια 
να παρακαμφθούν τα έθνη κράτη της Ευρώπης, 
με την ελπίδα να δημιουργηθεί ένα Ευρωπαϊκό 
“υπερκράτος” ή μια πολιτική ένωση. Ο μηχα-
νισμός της ΕΕ παρέκαμπτε συχνάστην πορεία 
της κρίσης τις δημοκρατικές διαδικασίες των 
κρατών μελών της ΟΝΕ, ακόμη και διορίζοντας 
μη ψηφισμένους πρωθυπουργούς όπως συνέβη 
στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Αυτό είναι ένας 
απογοητευτικός οιωνός.

Η εμφανής αδυναμία και η άρνηση να συζητη-
θούν με ειλικρίνεια οι λόγοι για την αποτυχία 
της ΟΝΕ κατά τη διάρκεια των πέντε τελευταίων 
ετών, δείχνει πόσο μακριά η μία από την άλλη εί-

ναι οι χώρες της Ευρώπης. Είναι απλώς ανοησία 
να πιστεύει κάποιος πως σε αυτές τις χώρες, με 
το υπάρχον πολιτικό σύστημα, μπορεί να υπάρξει 
κοινή αντίληψη για μια γνήσια πολιτική ένωση 
και επιπλέον ότι η αντίληψη αυτή μπορεί να συ-
νοδεύεται από ενισχυμένες δημοκρατικές διαδι-
κασίες.

Η ως τώρα εμπειρία δείχνει ότι, με δεδομένη την 
προφανή αδυναμία των Ευρωπαϊκών θεσμών να 
διαχειριστούν ένα πολύπλοκο σύστημα όπως εί-
ναι η ΟΝΕ, η νομισματική ένωση ήταν ένας πολύ 
φιλόδοξος στόχος για την ΕΕ. Η αρχική προσπά-
θεια να αναπτυχθεί ταχέως από νομισματική σε 
πολιτική ένωση απέτυχε παταγωδώς, αφήνοντας 
την Ευρώπη σε χειρότερη κατάσταση από πριν.

Η ρίζα της αποτυχίας της ΟΝΕ βρίσκεται στο Γερ-
μανικό οικονομικό μοντέλο όπως αναλύθηκε πα-
ραπάνω. Οιευρωπαϊκές χώρες αδυνατούσαν να 
αμφισβητήσουν το γερμανικό μοντέλο ανοιχτά 
και να πείσουν έτσι τη Γερμανία ότι δεν συνέφε-
ρεο ανταγωνισμός μεταξύ των κρατών-μελών 
της Ευρώπης αντί της συνεργασίας και ειδικά 
μεταξύ των κρατών-μελών που συμμετέχουν 
στη νομισματική ένωση. Η Γερμανία αναδείχθη-
κε στην κυρίαρχη δύναμη εντός ΕΕ, υπαγορεύο-
ντας τους όρους της σε άλλες χώρες, επηρεάζο-
ντας κρίσιμα την πολιτική συζήτηση σε επίπεδο 



ΕΕ και προστατεύοντας με ζήλο το πλεονέκτημά 
της αυτό. Αναγνωρίζοντας λοιπόν πως η έλλειψη 
συνεργασίας είναι πλέον γεγονός,είναι αναγκαίο 
να μετασχηματίσουμε τις θεσμικές συμφωνίες, 
δημιουργώντας αυτές που χρειάζονται για έναν 
νέο καταμερισμό εργασίας στην Ευρώπη, ο οποί-
οςδεν θα δημιουργεί εθνικές προστριβές.

Αν η νομισματική ένωση αποσυναρμολογηθεί, 
τότε θα μπορεί η κάθε χώρα να χρησιμοποιήσει 
τη νομισματική υποτίμηση ως ένα μέτρο οικο-
νομικής πολιτικής και έτσι να αποκρούσειτις 
προσπάθειες κάποιων χωρών να κυριαρχήσουν 
οικονομικά πάνω σε άλλες. Η υποτίμηση είναι ο 
πιο συχνά χρησιμοποιούμενος μηχανισμός της 
σύγχρονής οικονομικής ιστορίας για να αντιμε-
τωπίσει μία χώρα επιθετικές συμπεριφορές χω-
ρίς να κινδυνεύει η ίδια να γίνει προτεκτοράτο. 
Επιπλέον, ένα σύστημα ομαλών υποτιμήσεων 
(και ανατιμήσεων από την άλλη πλευρά) ίσως 
να διατηρήσει τη βασική ιδέα πάνω στην οποία 
θεμελιώθηκε η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση:δηλαδή 
ότι κάποιος βαθμός ελεύθερου εμπορίου είναι 
καλύτερος από την αυτάρκεια. 

Ακόμη, ο σχηματισμός  μιας ένωσηςβασισμένης 
σε χρηματικές μεταβιβάσεις ώστε να υποστηρι-
χτεί η ΟΝΕ, δεν είναι ούτε δυνατή, ούτε επιθυ-

μητή μεταξύ των ανεξάρτητων και κυρίαρχων 
εθνών της Ευρώπης. Ακόμη και στη Γερμανία- 
μια χώρα με κοινή γλώσσα και ιστορία- οιχρη-
ματικές μεταβιβάσεις που εδραιώθηκαν για να 
αντιμετωπιστούν τα προβλήματα από τη νο-
μισματική ένωση της Δυτικής και Ανατολικής 
Γερμανίας, δεν μπόρεσαν να επιφέρουν την αρ-
μονική συνύπαρξη μεταξύ των δύο μερών. Συ-
χνά μάλιστα προκαλούσαν πολιτικές προστρι-
βές.

Δεν υπάρχει κανένα κράτος μέλος της ΕΕ ο λαός 
του οποίου να δεχθεί να εξαρτηθείαπό τη γερ-
μανική χρηματοδότηση με στόχο την εξισορρό-
πηση των οικονομικών ανισομετριών και έτσι 
ώστε να αποφεύγεται η προσφυγή στις αγορές 
κεφαλαίου. Από την άλλη πλευρά, η Γερμανία 
και άλλες ισχυρές χώρες αντιμετωπίζουν γιγά-
ντιες υποκειμενικές και αντικειμενικές δυσκο-
λίες στο να πείσουν τους πολίτες τους να χρη-
ματοδοτήσουν προσωρινά τους “τεμπέληδες 
του Νότου” και η ακροδεξιά επωφελείται από τις 
επικίνδυνες αυτές τάσεις. Με τη θεσμοθέτηση 
ενός συστήματος δημοσιονομικών χρηματικών 
μεταβιβάσεων ώστε να γίνουν διαχειρίσιμα τα 
θέματα προϋπολογισμού και άλλων ανισομετρι-
ών της ΟΝΕ, ανοίγει η προοπτική μίας βαθιάς 
εθνικιστικής προστριβής.

3. Ούτε μια πολιτική ένωση, ούτε μια ένωση βασισμένη σε χρηματικές μεταβιβάσεις είναι εύλογες λύσεις για την ΟΝΕ
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4.Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ 
και οι αδυναμίες του

Αν η αντίδραση των ευρωπαϊκών Αρχών στην 
κρίση της ευρωζώνης ήταν κάκιστη, η απάντηση 
της ευρωπαϊκής Αριστεράςστην πρόκληση από 
την αναταραχή και τη συντηρητική σκλήρυνση 
της ΟΝΕ δεν ήταν ακριβώς εντυπωσιακή. Η Αρι-
στερά εν γένει, σύρθηκε πίσω από τις εξελίξεις 
και απέτυχε να κεφαλαιοποιήσει την πιο βαθιά 
κρίση του ευρωπαϊκού καπιταλισμού από το Β’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Χαρακτηριστική ήταν η ανικανότητα της να συ-
ντάξει ένα πειστικό οικονομικό πρόγραμμα το 
οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει διέξοδο από 

την κρίση και να οδηγήσει στην ανάπτυξη, βελ-
τιώνοντας ταυτόχρονα τις συνθήκες για τα εργα-
ζόμενα στρώματα.

Βέβαια, η Αριστερά έκανε αιχμηρή κριτική στη 
λιτότητα, τη φιλελευθεροποίηση και τις ιδιωτι-
κοποιήσεις, ανέδειξε την κενότητα της νεοφι-
λελεύθερης οικονομικής σκέψης, επέκρινε τη 
μείωση μισθών ως απάντηση στην ανεργία, υπε-
ραμύνθηκε των οικονομικών ελέγχων και των 
δημόσιων επενδύσεων. Απέτυχε όμως, να συ-
γκροτήσει τις ιδέες αυτές σε ένα συνεκτικό σύ-
νολο, το οποίο θα μπορούσε να παρέχει μια πει-
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στική απάντηση στην κρίση. Και έτσι απέτυχε να 
ενοποιήσει τις πολιτικές δυνάμεις για να αντιμε-
τωπίσουν την ηγεμονική γερμανική οπτική. Το 
μεγαλύτερο μέρος της ευρωπαϊκής Αριστεράς 
δεν επικεντρώθηκε στο επίμαχο θέμα του κοι-
νού νομίσματος ή αλλιώς στη ρίζα του κακού 
που προκάλεσε την κρίση. Αντίθετα, ακολούθησε 
σε μεγάλο βαθμό τη γραμμή που υπαγορεύτηκε 
από τις χώρες-πιστωτές.

Καθήκον για την Αριστερά στην Ευρώπη είναι 
να αναπτύξει το περίγραμμα ενός σχεδίου ικα-
νού να αντιμετωπίσει την κρίση της Ευρωζώνης, 
πρώτιστα στην περιφέρεια αλλά και στον πυρήνα 
των χωρών της ΟΝΕ. Ένας ευρύτερος στόχος θα 
ήταν να σκιαγραφήσει τα αναγκαία και θεμελιώ-
δη βήματα που είναι απαραίτηταώστε οι ευρωπα-
ϊκές κοινωνίες να κατευθυνθούν προς την ανά-
πτυξη με κοινωνική δικαιοσύνη, προς όφελος 
των δυνάμεων της εργασίας και θέτοντας την 
ανάπτυξη της κοινωνίας προς νέα κατεύθυνση. 
Η εκπλήρωση των στόχων αυτών προϋποθέτει 
ευθεία αντιπαράθεση με τους θεσμούς της ΕΕ 
και πιοσυγκεκριμένα με τον αποτυχημένο μη-
χανισμό της ΟΝΕ. Ευρύτερα ακόμη, απαιτεί την 
υιοθέτηση μιας καθαρά σοσιαλιστικής προοπτι-
κής η οποία να αντιπαρατίθεται συνολικά με τον 
δυσλειτουργικό καπιταλισμό της εποχής μας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί τη μεγάλη εξαίρεση στην 
ευρωπαϊκή Αριστερά. Κέρδισε τις βουλευτικές 
εκλογές της 25ης Ιανουαρίου στη βάση του πλή-
ρουςτου προγράμματος και πιο συγκεκριμένα 
στη βάση του προγράμματος της Θεσσαλονίκης, 
που ανακοινώθηκε από τον Αλέξη Τσίπρα το Σε-
πτέμβρη του 2014. Συνοπτικά, το πρόγραμμα της 
Θεσσαλονίκης έχει δύο μέρη: πρώτον «σκλη-
ρή» διαπραγμάτευση για την επίτευξη βαθιάς 
διαγραφής του δημόσιου χρέους και δεύτερον 
άμεση υλοποίηση ενός προγράμματος Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, το οποίο θα μπορούσε 
να εφαρμοστεί ανεξάρτητα από την πορεία των 
διαπραγματεύσεων. Ακόμη περισσότερο, ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ υποσχέθηκεκαι ρητά και υπόρρητα ότι το 
πρόγραμμά του θα εφαρμοζόταν με ταυτόχρονη 
παραμονή της χώρας στην Ευρωζώνη.

Το Σχέδιο της Παραγωγικής Ανασυγκρότησης 
αποτελείται από:

α. την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης 
που προκλήθηκε από την ελληνική κρίση, 

β. την επανεκκίνηση της οικονομίας μέσω μίας 
σειράς μέτρων που περιλαμβάνουν την επανα-
φορά του αφορολόγητου ορίου στις 12.000€, την 
κατάργηση του ΕΝΦΙΑ που επέβαλε η τρόικα, τη 
διαγραφή χρεών του ιδιωτικού τομέα, την ίδρυ-
ση αναπτυξιακής τράπεζας και την επαναφορά 
του κατώτατου μισθού στα προ-τρόικα επίπεδα, 

γ. την υλοποίηση ενός προγράμματος δημόσιων 
επενδύσεων που θα δημιουργήσει 300000 θέσεις 
εργασίας σε 2 χρόνια,

δ. τη μεταρρύθμιση του πολιτικού συστήματος. 
Το συνολικό κόστος του Σχεδίου για τον πρώτο 
χρόνο εκτιμήθηκε περίπου στα 11,5 δις. Η χρη-
ματοδότησή του αναμενόταν να πραγματοποιη-
θεί από την εκκαθάριση των καθυστερούμενων 
φόρων και άλλων υποχρεώσεων απέναντι στο 
κράτος, από τη πάταξη της φοροδιαφυγής, από τα 
χρήματα που παρακρατεί το ΤΧΣ ως μέρος του 
προγράμματος διάσωσης και τέλος από το ΕΣΠΑ.

Υποστηρίχθηκε δημόσια πολύ πριν τις ελληνικές 
εκλογές ότι ένα τέτοιο πρόγραμμα θα οδηγούσε 
σε σκληρή σύγκρουση με την ΕΕ και την ΟΝΕ για 
τους λόγους που αποτελούν την «τριάδα του ανέ-
φικτου» που αναπόφευκτα αντιμετωπίζει κάθε 
χώρα της περιφέρειας της ΟΝΕ.  

Πιο συγκεκριμένα, το ελληνικό πρόγραμμα διά-
σωσης περιλάμβανε δανειακές συμβάσεις που 
συνδέονται νομικά με το Μνημόνιο και με την 
«προϋπόθεση» ότι η Ελλάδα θα έχει την υπο-
χρέωση να το εφαρμόσει. Έτσι, οι πολιτικές τις 
λιτότητας που εφαρμόστηκαν στην Ελλάδα από 
το 2010 και μετά πλαισιώθηκαν από ένα νομικό 
και θεσμικό πλαίσιο ο κύριος στόχος του οποίου 
ήταν να προστατέψει τα συμφέροντα των δανει-
στών και να επιβάλλει τη συνέχιση της εξυπη-
ρέτησης του δημόσιου χρέους. Συνολικότερα, η 
συντηρητική αναδιάρθρωση της ΟΝΕ κατ’ εντο-
λή της Γερμανίας από το 2010 και μετά, σκλήρυνε 
το νομικό και θεσμικό περιβάλλον της ΟΝΕ και 
της ΕΕ όσον αφορά τη λιτότητα και τη φιλελευ-
θεροποίηση μέσω των δημοσιονομικών μεταρ-
ρυθμίσεων του λεγόμενου «Εξάπτυχου» και «Δί-
πτυχου» (Six-pack και Two-pack). 

Συνεπώς, το Πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης έρ-
χεται σε ευθεία αντιπαράθεση με το πλαίσιο 
της ΟΝΕ και της ΕΕ. Με το δεδομένο αυτό, οι 
μηχανισμοί της ΕΕ ανταποκρίθηκαν με επιθε-

15



τικότητα και απαίτησαν από την κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ να επιμείνει στη λιτότητα και ιδιαίτερα 
στη δημοσιονομική προσαρμογή, η οποία είναι 
πλέον επίσημα ενσωματωμένη στη δομή της 
ΟΝΕ μαζί με την επιβολή ποινών για τις χώρες 
παραβάτες.

Επιπλέον, ενώ είναι αποδεκτό ότι η αποτελε-
σματική αναδιάρθρωση του χρέους είναι για την 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ απαραίτητη συνθήκη ώστε 
να άρει αποτελεσματικά τη λιτότητα, είναι εξί-
σου αληθές ότι η αναδιάρθρωση του χρέους θα 
επιφέρει απώλειες, κυρίως στους επίσημους 
δανειστές της Ελλάδας, δηλαδή στους φορολο-
γούμενους/ψηφοφόρους της ΕΕ και των άλλων 
κρατών. Για τους δανειστές το κόστος αυτό συνε-
πάγεται τη στήριξη της βιωσιμότητας των τραπε-
ζών και των ασφαλιστικών ταμείων, όπως επί-

σης και τη διαγραφή δανείων που συνάφθηκαν 
από δημόσιους πόρους. Για της ευρωπαϊκές χώ-
ρες η αποδοχή αυτού του κόστους σημαίνει και 
την απαραίτητη αποδοχή από τα πολιτικά τους 
συστήματα, κάτι που απαιτεί μια περίπλοκη πο-
λιτική διαδικασία ζυγίσματος κερδών και απω-
λειών. Για τους λόγους αυτούς η Ελλάδα έχει να 
αντιμετωπίσει επιπρόσθετη σθεναρή αντίσταση 
από τους δανειστές εντός της ΕΕ.

Εν συντομία, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε να αντι-
μετωπίσει την «τριάδα του ανέφικτου» της ΟΝΕ 
και αυτή είναι: πρώτον, η επίτευξη αποτελεσμα-
τικής αναδιάρθρωσης του χρέους, δεύτερον, η 
άρση της λιτότητας και τρίτον, η παραμονή μέσα 
στο θεσμικό και πολιτικό πλαίσιο της ΟΝΕ. Η κυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ διαπίστωσε στην πράξη ότι κάτι 
τέτοιο δεν είναι δυνατό.

4.Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και οι αδυναμίες του

Υπό το πρίσμα της προηγούμενης ανάλυσης δεν 
αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ αντιμετώπισε σοβαρές προστριβές κατά 
τις διαπραγματεύσεις με την ΕΕ, αμέσως μετά 
τις εκλογές και στην προσπάθεια για εφαρμογή 
του «Προγράμματος της Θεσσαλονίκης”. Έτσι, 
στις 20 Φεβρουαρίου 2015 η  Ελλάδα φάνηκε να 
έχει συμφωνήσει με την ΕΕ ότι:

1. Θα υπάρξει μια παράταση τεσσάρων μηνών 
της υφιστάμενης δανειακής σύμβασης που θα 
επιτρέψει την πλήρη αξιολόγηση της ισχύου-
σας συμφωνίας και θα παράσχει  χρόνο για 
την προετοιμασία μιας νέας συμφωνίας.

2. Η Ελλάδα θα υποβάλει κατάλογο των «με-
ταρρυθμίσεων» που θα εξεταστεί από τους 
«θεσμούς» - την ΕΕ, το ΔΝΤ και την ΕΚΤ - και 
θα συμφωνηθεί τελικά τον Απρίλιο του 2015. 
Σε αυτή τη βάση η Ελλάδα θα λάβει τα χρήματα 

που της οφείλονται από την ισχύουσα δανεια-
κή σύμβαση συν τα κέρδη που πραγματοποι-
ήθηκαν από την ΕΚΤ λόγω της διακράτησης 
των ελληνικών ομολόγων.

3. Τα αχρησιμοποίητα κονδύλια που κατέχο-
νται από το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστω-
τικής Σταθερότητας (περίπου 11 δισ ευρώ) θα 
πρέπει να τεθούν εκτός της δικαιοδοσίας των 
ελληνικών αρχών και θα χρησιμοποιηθούν 
αποκλειστικά για τη στήριξη των ελληνικών 
τραπεζών.

4. Η Ελλάδα θα εκπληρώσει τις οικονομικές 
υποχρεώσεις της έναντι των εταίρων της, 
πλήρως και εγκαίρως.

5. Η Ελλάδα θα παράγει «κατάλληλα» πρωτο-
γενή πλεονάσματα για να εξασφαλίσει τη βιω-
σιμότητα του  χρέους της.

5. O ΣΥΡΙΖΑ αντιμέτωπος με 
την «τριάδα του ανέφικτου» στα 
πλαίσια της ΟΝΕ
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6. Η Ελλάδα δεν θα προβεί σε μονομερείς 
ενέργειες που θα μπορούσαν να διαταράξουν 
τους δημοσιονομικούς της στόχους, την οι-
κονομική ανάκαμψη ή τη χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα.

Η συμφωνία αυτή, η οποία είναι προφανές πως 
λίγο θυμίζει το «Πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης», 
προέκυψε μετά από την τεράστια πίεση που 
ασκήθηκε στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ από την ΕΕ 
σε δύο μέτωπα. Από τη μία, η ΕΚΤ περιόρισε δρα-
στικά την παροχή ρευστότητας στις ελληνικές 
τράπεζες. Από την άλλη, ο  επίσημος δανεισμός 
από διάφορους φορείς προς την ελληνική κυβέρ-
νηση στέρεψε ολοκληρωτικά. Σε αυτό δεν υπήρ-
ξε καμία έκπληξη, καθώς η εμπειρία της Κύπρου 
το 2013 είχε δείξει σαφώς ότι οι δύο αυτές πολι-
τικές είναι πιθανόν να χρησιμοποιηθούν ξανά ως 
εργαλεία εκβιασμού από την ΕΕ.

Ο κατά πολύ ισχυρότερος μοχλός πίεσης υπήρ-
ξε ο περιορισμός της προσφοράς ρευστότητας 
από την ΕΚΤ στις ελληνικές τράπεζες, οι οποί-
ες έχουν μια σταθερή διαρροή καταθέσεων και 
άλλων μορφών ρευστότητας από το Δεκέμβριο 
του 2014: από το Δεκέμβριο 2014 έως τον Μάρτιο 
2015 έχουν χάσει περίπου 30 δις ευρώ  καταθέ-
σεων. Εν τω μεταξύ, καθώς και στις 11 Φεβρου-
αρίου η ΕΚΤ αρνήθηκε να εφαρμόσει τη λεγόμε-
νη «εξαίρεση» (waiver) για τη χρήση ελληνικών 
ομολόγων ως στοιχεία εξασφάλισης, η κανονική 
παροχή ρευστότητας έχει ανασταλεί.

Κατά συνέπεια, οι ελληνικές τράπεζες έχουν 
αναγκαστεί να στηριχθούν  στον  Ύστατο Μη-
χανισμό Παροχής Ρευστότητας (ELA), που εί-
ναι ακριβός, ενώ  η ποσότητα της παρεχόμενης 
ρευστότητας ελέγχεται πολύ στενά από την ΕΚΤ.
Τον Μάρτιο του 2015 η εξάρτηση των ελληνικών 
τραπεζών για ρευστότητα από το Ευρωσύστημα 
υπερέβη τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ το 
Νοέμβριο του 2014 ήταν μόνο 45 δις ευρώ. Το με-
γαλύτερο μέρος της αύξησης ήταν από τον ELA, 
το οποίο πλησίασε τα 70 δισεκατομμύρια ευρώ 
τον Μάρτιο του 2015, από το σχεδόν μηδενικό 
ποσό το Νοέμβριο του 2014. Μέχρι τον Απρίλιο 
του 2015 οι ελληνικές τράπεζες ήταν απολύ-
τως εξαρτημένες από τη ρευστότητα του ELA, η 
οποία παρέχεται από την ΕΚΤ σε αυστηρά ρυθμι-
σμένα και μικρά ποσά. Το αποτέλεσμα είναι να 
έχει ουσιαστικά στερέψει η παροχή πιστώσεων 
προς την οικονομία. 

Εξίσου σημαντική παράμετρος είναι η δραστική 
μείωση της ικανότητα της ελληνικής κυβέρνησης 
να δανειστεί από τις τράπεζες, με αποτέλεσμα 
την επιδείνωση της έλλειψης δημοσίων πόρων. 
Ο ΣΥΡΙΖΑ μετά από τρεις μήνες στην κυβέρνηση 
έχει αναγκαστεί να κινητοποιεί όλο και περισ-
σότερο τα διαθέσιμα αποθέματα των δημόσιων 
κονδυλίων για την κάλυψη των πληρωμών του 
χρέους προς το ΔΝΤ, ενώ συνεχίζει να πληρώνει 
τους μισθούς και τις συντάξεις του δημόσιου το-
μέα. Προς το τέλος του Απριλίου 2015 η έλλειψη 
δημόσιων πόρων είχε φτάσει σε ακραία επίπεδα 
και η κυβέρνηση αναγκάστηκε να κινητοποιήσει 
τα αποθεματικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
των πανεπιστημίων. Οι προβλεπόμενες τρέχου-
σες δαπάνες για το μήνα Μάιο του 2015 συμπε-
ριλαμβανομένων των πληρωμών προς το ΔΝΤ, 
υπολογίζονται σε 4 δις και παρέμενε εξαιρετικά 
αμφίβολο εάν η κυβέρνηση θα είναι σε θέση να 
κινητοποιήσει αρκετά κονδύλια για να τις καλύ-
ψει. Η κατάσταση έχει φτάσει σε κρίσιμο σημείο.

Με λίγα λόγια, η ΕΕ έχει εφαρμόσει μια θηλιά 
ρευστότητας στην Ελλάδα στραγγαλίζοντας τις 
τράπεζες, παραλύοντας την οικονομία και οδη-
γώντας συστηματικά το κράτος σε χρεοκοπία. 
Δυστυχώς για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν 
μπορεί να υπάρξει αποτελεσματική αντιμετώπι-
ση του όπλου της ρευστότητας που χρησιμοποι-
ούν οι δανειστέςόσο η χώρα παραμένει εντός του 
πλαισίου της ΟΝΕ. Η έλλειψη της νομισματικής 
κυριαρχίας είναι τελικά ο λόγος για τον οποίο η 
«τριάδα του ανέφικτου» παραμένει ισχυρή. 

Με την εφαρμογή της θηλιάς της ρευστότητας 
ο στόχος της ΕΕ έχει γίνει ξεκάθαρος: να εξα-
ναγκάσει την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ σε πλήρη 
παράδοση ή κατάρρευση, φέρνοντάς την αντι-
μέτωπη με μια στάση πληρωμών. Στενά συνδε-
δεμένη με τη στάση πληρωμών είναι φυσικά, η 
προοπτική της εξόδου από την ΟΝΕ η οποία έχει 
χρησιμοποιηθεί ως η τελική απειλή από την ΕΕ 
εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ. 

Έτσι, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει  έρθει πρόσωπο με πρόσωπο 
με την “τριάδα του ανέφικτου” εντός της ΟΝΕ. 
Αντιμέτωπος με την απόλυτη εχθρότητα της ΕΕ, 
σταδιακά απομακρύνθηκε από το πρόγραμμα 
του και έχει χάσει την πολιτική του δυναμική. Η 
δημοσιονομική κατάσταση έχει επιδεινωθεί και 
η οικονομία έχει αρχίσει να εισέρχεται σε στα-
σιμότητα. Από τις αρχές του Μαίου 2015 υπάρ-
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χει επείγουσα ανάγκη για μια ταχύτατη αλλαγή 
κατεύθυνσης, εάν η Ελλάδα δεν θέλει να αντι-
μετωπίσει μια οικονομική και κοινωνική οπι-
σθοδρόμηση και η κυβέρνηση της Αριστεράς να 
καταρρεύσει με τρόπο εξευτελιστικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ 
πρέπει να συνειδητοποιήσει πως πρέπει να ξε-
φύγει από την «τριάδα του ανέφικτου» και να 
εξετάσει σοβαρά την αποχώρηση της Ελλάδας 
από την ΟΝΕ.

Η έξοδος από την ΟΝΕ ωστόσο, δεν αποτελεί 
ούτε αυτοσκοπό, ούτε μια πλήρη λύση για τα προ-
βλήματα της Ελλάδας. Αποτελεί, στην καλύτερη 
περίπτωση, ένα πρώτο βήμα προς την εφαρμογή 
ενός προγράμματος οικονομικής και κοινωνικής 
αναγέννησης για τη χώρα,το οποίο θα οδηγήσει 

στην ανάπτυξη με κοινωνική ισότητα. Η ελλη-
νική κοινωνία πρέπει να τοποθετηθεί σε μια δι-
αφορετική κοινωνική βάση που να ευνοεί τους 
εργαζόμενους και τους φτωχούς.

Ως εκ τούτου, πριν εξετάσουμε τις λεπτομέρει-
ες της εξόδου είναι απαραίτητο να συζητήσουμε 
τις θεμελιώδεις παραμέτρους του προγράμμα-
τος που μια αριστερή κυβέρνηση στην Ελλάδα θα 
πρέπει να θέσει σε εφαρμογή. Για να έχει θετι-
κά αποτελέσματα μια έξοδος από την ΟΝΕ πρέ-
πει να αποτελεί το πρώτο βήμα ενός ευρύτερου 
μετασχηματισμού της χώρας και της κοινωνίας 
προς το συμφέρον των εργαζομένων. Αυτό είναι, 
κατά κυριολεξία, το ιστορικό καθήκον που αντι-
μετωπίζει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ.

5. O ΣΥΡΙΖΑ αντιμέτωπος με την «τριάδα του ανέφικτου» στα πλαίσια της ΟΝΕ

Η Ελλάδα πρέπει σε πρώτη φάση να αναλάβει 
άμεση δράση για να αντιστραφεί η βλάβη που 
προκλήθηκε από την εγγενή δυσλειτουργία της 
νομισματικής ένωσης, την ύφεση και τις πολιτι-
κές προσαρμογής που επιβλήθηκαν από την τρό-
ικα. Είναι εξίσου σαφές ωστόσο, ότι το απαιτού-
μενο πρόγραμμα πρέπει να θέτει ταυτόχρονα και 
τους όρους για έναν βαθύ κοινωνικό μετασχη-
ματισμό της χώρας  προς το συμφέρον των ερ-
γαζομένων, μετατοπίζοντας ττο κέντρο βάρους 
μακριά από τις μεγάλες επιχειρήσεις και άλλες 
μορφές κεφαλαίου που έχουν κυριαρχήσει επω-
φελούμενες από την πολιτική ατζέντα εδώ και 
δεκαετίες. Υπάρχουν έξι αναπόσπαστα συνδεδε-
μένα θέματα σε ένα τέτοιο πρόγραμμα:

i. Εθνικό Χρέος: Η επιτακτική ανά-
γκη μιας βαθιάς διαγραφής

Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ένα εφικτό εναλ-
λακτικό πρόγραμμα για την Ελλάδα χωρίς να 
επιλυθεί πρώτα το ζήτημα του χρέους. Ο λόγος 

δεν είναι απλώς το μεγάλο ετήσιο κόστος που 
επιβάλλεται για την εξυπηρέτηση του χρέους, 
αλλά κυρίως ότι το καταστροφικό πλαίσιο πολι-
τικής που έχει επιβάλλει η τρόικα έχει ουσιαστι-
κά διαμορφωθεί από την ανάγκη εξυπηρέτησης 
του χρέους.

Η βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους είναι πρω-
τίστως θέμα των οικονομικών ροών. Πιο συγκε-
κριμένα, η ροή του εθνικού εισοδήματος θα πρέ-
πει να αποκατασταθεί μέσω της ανάπτυξης ώστε 
να παρέχει τα απαιτούμενα μέσα για την εξυπη-
ρέτηση του χρέους. 

Πρέπει επίσης να γίνει ο κατάλληλος χειρισμός 
ώστε η ροή του νέου χρέους και των αποπληρω-
μών του να αποτρέπουν τις μελλοντικές κρίσεις 
χρέους. Είναι σαφές ότι οι κατάλληλες πολιτικές 
που θα αποφέρουν τα αποτελέσματα αυτά ξεπερ-
νούν το θέμα του χρέους και σχετίζονται με τα 
θέματα της ανάπτυξης και των δημόσιων οικο-
νομικών, τα οποία αναλύονται παρακάτω. 5*
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6. Ένα πρόγραμμα κοινωνικής 
και εθνικής αναγέννησης 
για την Ελλάδα
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Η βιωσιμότητα του χρέους ωστόσο, συναρτάται 
και με τον όγκο του δημόσιου χρέους το οποίο 
έχει γίνει ανεξέλεγκτο στην Ελλάδα. Μία ανα-
διάρθρωση του ελληνικού χρέους θα απαιτήσει 
διαγραφές, μια πολιτική αναπόφευκτα συγκρου-
σιακή καθώςσυνεπάγεται στάση πληρωμών, 
εκτεταμένες διαπραγματεύσεις και συνήθως 
σημαντικές νομικές διαδικασίες. Ως εκ τούτου, 
είναι υψίστης σημασίας η αναδιάρθρωση του 
χρέους να αντιμετωπιστείαπό μία κυβέρνηση 
της Αριστεράς με πλήρη διαφάνεια. Αυτό σημαί-
νει άμεση συμμετοχή των πολιτών, άνοιγμα των 
βιβλίων του εθνικού χρέους με δημόσιο έλεγχο 
και άσκηση δημοκρατικού ελέγχου επί όλης της 
διαδικασίας της αναδιάρθρωσης. Ένα χρήσιμο 
βήμα στη διαδικασία αυτή είναι η δημιουργία 
μιας Επιτροπής Ελέγχου του χρέους και είναι εν-
θαρρυντικό το γεγονός ότι η κυβέρνηση του ΣΥ-
ΡΙΖΑ έχει ήδη κάνει ορισμένα σημαντικά βήματα 
προς αυτή την κατεύθυνση.

Από το 2010 η Ελλάδα έχει δοκιμάσει τις λύσεις που 
προτάθηκαν από τους πιστωτές της  για το πρόβλη-
μα του χρέους της, χωρίς όμως θετικά  αποτελέ-
σματα. Η εξασφάλιση των πόρων για την αποπλη-
ρωμή του χρέους υπήρξε η πρωταρχική μέριμνα 
της δημοσιονομικής πολιτικής. Η χώρα εφάρμοσε 
σκληρά μέτρα λιτότητας και διαπραγματεύτηκε με 
τους πιστωτές της μια οργανωμένη αναδιάρθρωση 
του χρέους το 2011-12,η οποία επέβαλε ουσιαστικά 
ένα σημαντικό κούρεμα στους εγχώριες κατόχους 
ομολόγων, συμπεριλαμβανομένων και των τραπε-
ζών. Όμως, ακριβώς λόγω της καταστροφικής φύ-
σης των πολιτικών της τρόικας το 2014 το χρέος 
έφτασε στο 177% του ΑΕΠ, ή ανέβηκε κατά 4% σε 
σχέση με το προηγούμενο ανώτατο επίπεδο που 
σημειώθηκε το 2012.  Ακόμα χειρότερα ακολουθώ-
ντας τις πολιτικές που έχουν αποφασιστεί από τις 
συμφωνίες «διάσωσης», η μελλοντική πορεία του 
ελληνικού χρέους θα είναι απλώς καταστροφική 
όπως  φαίνεται στο Διάγραμμα 3:
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Το Διάγραμμα 3 δείχνει την προβλεπόμενη εξέ-
λιξη του ελληνικού δημόσιου χρέους με βάση τις 
παραδοχές του ΔΝΤ. Χωρίς μεταβολή στις τρέ-
χουσες πολιτικέςη Ελλάδα θα χρειαστεί 26 χρό-
νια λιτότητας, ώστε να μειώσει το χρέος της σε 
επίπεδα συμβατά με τη Συνθήκη του Μάαστρι-
χτ. Οι παραδοχές που γίνονται για την προβολή 
αυτή περιλαμβάνουν μέσο ετήσιο επιτόκιο 3,6% 
(σε συμφωνία με τα σημερινά επίπεδα και με τις 
προβλέψεις του ΔΝΤ),  ρυθμό ανάπτυξης 2,8%, 
και πρωτογενές πλεόνασμα 4,2% του ΑΕΠ. Να 
σημειωθεί ότι ο ρυθμός ανάπτυξης που προβλέ-

πεται είναι ελαφρώς υψηλότερος από τον ιστο-
ρικό μέσο όρο της χώρας τα τελευταία 50 χρόνια. 
Επιπλέον, καμία χώρα ιστορικά δεν κατάφερε  να 
διατηρήσει πρωτογενή πλεονάσματα για περιό-
δους πάνω από 10 χρόνια. Με λίγα λόγια, οι συν-
θήκες υπό τις οποίες η χώρα θα μειώσει το χρέος 
της στα επίπεδα του Μάαστριχτ το 2040 με βάση 
τις παραδοχές του ΔΝΤ θα μπορούσανστην πρά-
ξη να υπάρξουν μόνο σε φύλλα ασκήσεων excel.

Η ελληνική κυβέρνηση παρά την αδυναμία της 
να ελέγξει το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ συνε-



χίζει να δεσμεύει τεράστιους όγκους πόρων για 
την εξυπηρέτηση ενός χρέους που ρεαλιστικά 
δεν μπορεί - και δεν πρέπει - να αποπληρωθεί, 
για οικονομικούς, κοινωνικούς και πολιτικούς 
λόγους. Ακόμη και μετά την αναδιάρθρωση του 
χρέους την περίοδο 2011-12, η κυβέρνηση αφιέ-
ρωσε το συγκλονιστικό ποσό των 146.6 δις ευρώ 
για την εξυπηρέτηση του χρέους το 2012 και το 
2013. Λαμβάνονταςυπόψη μόνο τις πληρωμές για 
τόκους, για κάθε 1 ευρώ που η κυβέρνηση έχει 
διαθέσει για επενδύσεις το 2012 και το 2013 έχει 
παράλληλα καταβάλει στους πιστωτές της 1,43 
ευρώ.   Μια χώρα που αποδίδει συστηματικά πε-
ρισσότερους πόρους στους πιστωτές της παρά 
στις δημόσιες επενδύσεις της και την παροχή 
δημόσιων αγαθών, δεν μπορεί να αναμένει γρή-

γορη ανάπτυξη, πόσο μάλλον να ξεπεράσει μία 
οικονομική κρίση ιστορικών διαστάσεων. 

Επιπλέον, στο μέλλον το κόστος  της συνέχισης 
της επιβολής λιτότητας για την εξυπηρέτηση του 
χρέους θα είναι απολύτως καταστροφικό υπολο-
γιζόμενο με κοινωνικούς όρους. Όπως φαίνεται 
στο Διάγραμμα 4, η χώρα αναμένεται να συγκε-
ντρώσει περίπου 40 διςευρώ τα επόμενα πέντε 
χρόνια για να πληρώσει τους πιστωτές της. Αυτό 
πρέπει να συγκριθεί με τα 30 μόνο δις ευρώ για 
την αποκατάσταση στα προ κρίσης επίπεδα των 
δαπανών για την υγεία, τη στέγαση και την εκ-
παίδευση. Αυτή είναι η ποσοτική πλευρά της 
υποδούλωσης του χρέους στην οποία υπόκειται 
η Ελλάδα.

6. Ένα πρόγραμμα κοινωνικής και εθνικής αναγέννησης για την Ελλάδα

Συγκεκριμένα, το Διάγραμμα 4 δείχνει το κόστος 
σε δισεκατομμύρια ευρώ από τις περικοπές που 
επιβλήθηκαν στην Ελλάδα από την τρόικα,ώστε 
να πληρούνταιοι προϋποθέσεις της βιωσιμότη-
τας του χρέους σύμφωνα με τα προγράμματα 
«διάσωσης». Τα ποσά αυτά συγκρίνονται στο Διά-
γραμμα με το κόστος για την αποκατάσταση της 
υγείας, της στέγασης και της παιδείας στα προ 
κρίσης επίπεδα. Έτσι, κατά τη διάρκεια των επό-
μενων πέντε χρόνων η Ελλάδα αναμένεται να 
συγκεντρώσει περίπου 40 διςευρώ για να απο-
πληρώσει το χρέος, ενώ θα χρειαστούν 30 δις 

ευρώ για την αποκατάσταση πιο κρίσιμων δημό-
σιων υπηρεσιών. 

Έχει τεθεί στην τρέχουσα πολιτική συζήτηση η 
άποψη ότι θα πρέπει να υπάρξει μια μείωση στα 
επιτόκια των δανείων της Ελλάδας. Εάν αυτό 
γίνει δεκτό, τότε με οποιοδήποτε λογική εκτί-
μηση θα σημαίνει μια μείωση του χρέους ως πο-
σοστό του ΑΕΠ το πολύ κατά 5% μέχρι το 2019.  
Επιπλέον, θα απαιτηθούν 26 χρόνια λιτότητας 
για να μειωθεί το δημόσιο χρέος σε ένα επίπεδο 
που να συνάδει προς τη Συνθήκη του Μάαστριχτ. 
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Μια εναλλακτική λύση είναι απαραίτητη. Η Ελ-
λάδα δεν μπορεί και δεν πρέπει να αναγκαστεί 
να πληρώσει το δημόσιο χρέος της σύμφωνα με 
τους ισχύοντες όρους. Δεν πρέπει να αναμένεται 
ότι ο ελληνικός λαός θα υποβληθεί σε μια ατέλει-
ωτη διαδικασία μείωσης του βιοτικού του επιπέ-
δου στο όνομα ενός στόχου που είναι οικονομικά 
αδύνατο να επιτευχθεί.

Η εναλλακτική λύση πρέπει να ξεκινήσει με μια 
αποφασιστική μείωση του συσσωρευμένου  χρέ-
ους, μια βαθιά διαγραφή, η οποία μπορεί να ανέλ-
θει ακόμη και σε εκατοντάδες δισεκατομμυρίων 
ευρώ. Για παράδειγμα, μια διαγραφή που θα ήταν 
αντίστοιχη με την παρούσα καταστροφική κατά-
σταση της ελληνικής κοινωνίας, θα ήταν η άμεση 
μείωση του χρέους στα επίπεδα του Μάαστριχτ, 
δηλ. στο 60% του ΑΕΠ (μείωση κατά περίπου 200 
δις). Σε αυτήν την περίπτωση η κυβέρνηση θα 
έχει τουλάχιστον 10 επιπλέον δις ευρώ ετησίως, 
για να εξασφαλίσει την επαρκή παροχή δημόσι-
ων αγαθών και υπηρεσιών, τα οποία απαιτούνται 
για την επίτευξη των οικονομικών, κοινωνικών 
και πολιτιστικών δικαιωμάτων των Ελλήνων 
πολιτών, διατηρώντας παράλληλα μια συνετή 
δημοσιονομική στάση.  

Μια διαγραφή συνεπάγεται βέβαια απώλειες για 
τους πιστωτές της Ελλάδας. Είναι λοιπόν απα-
ραίτητο στο σημείο αυτό να ρίξουμε μια πιο προ-
σεκτική ματιά στη σύνθεση του δημόσιο χρέους 
της Ελλάδας.   Το 2009, όταν η ελληνική κρίση 
χρέους ήταν έτοιμη να ξεσπάσει, το ελληνικό 
δημόσιο χρέος ανερχόταν στα 300 δις (130% του 
ΑΕΠ), ενώ κορυφώθηκε το 2011 φθάνοντας τα 
355 δις (170% του ΑΕΠ), πριν μειωθεί στα 304 δις 
(ή 157% του ΑΕΠ) το 2012. Ωστόσο, στο τέλος του 
2013 το ελληνικό δημόσιο χρέος είχε πάλι αυξη-
θεί σε 320 δις ευρώπερίπου (174% του ΑΕΠ).

Η μείωση του δημόσιου χρέους το 2012 ήταν το 
αποτέλεσμα της αναδιάρθρωσης, της λεγόμενης 
συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα (PSI), η οποία 
επηρέασε 200 περίπου δις ιδιωτικού χρέους, 
επιβάλλοντας μια βαθιά διαγραφή της ονομα-
στικής αξίας της τάξης του 50% για μέρος του 
χρέους, καθώς επαναγορά άλλου μέρους του με 
χαμηλότερες τιμές. Το μεγαλύτερο βάρος των 
απωλειών έπεσε στους Έλληνες κατόχους ομο-
λόγων, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών, 
στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και στους 
μικρο-ομολογιούχους. Οι απώλειες των τραπε-

ζών αντιμετωπίστηκαν με νέο δημόσιο δανεισμό 
περιορίζοντας έτσι την τελική μείωση του δημό-
σιου χρέους. 

Πέρα από το πρόγραμμα PSI το ελληνικό δημό-
σιο χρέος αναδιαρθρώθηκε σε βάθος κατά τη συ-
νολική διάρκεια της κρίσης με τέσσερις κυρίως 
τρόπους:

(i) Η σύνθεση του χρέους έχει αλλάξει δρα-
ματικά από το 2010 όταν το χρέος αποτε-
λείτο κυρίως από ομόλογα που διέπονταν 
από το ελληνικό δίκαιο. Στο τέλος του 2013 
το ελληνικό δημόσιο χρέος αποτελείτο κυ-
ρίως από μακροπρόθεσμα δάνεια από τους 
επίσημους δανειστές σύμφωνα με τους 
όρους των δύο προγραμμάτων «διάσωσης» 
το 2010 και το 2011. Πιο συγκεκριμένα, από 
τα 320δις του ελληνικού χρέους, στο τέλος 
του 2013 περίπου 65δις (20%) ήταν στα χέρια 
των ιδιωτών δανειστών,  65δις (20%) τα δι-
ακρατούσεη ΕΚΤ και το ΔΝΤ και τα υπόλοι-
πα 190δις (60%) είχαν περάσει στην ΕΕ και 
στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας (EFSF). Έτσι, περίπου το 80% 
του ελληνικού δημόσιου χρέους είναι σή-
μερα στα χέρια των επίσημων δανειστών 
και το εφαρμοστέο δίκαιο  συνήθως δεν εί-
ναι το ελληνικό.

(ii) Το σταθμισμένο μέσο ετήσιο κόστος του 
ελληνικού χρέους μειώθηκε απότομα από 
μόλις πάνω του 4% το 2009 σε μόλις πάνω 
του 2% το 2012, αν και φαίνεται να έχει δια-
μορφωθεί  πάνω από το 3% το 2013.

(iii) Ο σταθμισμένος μέσος όρος ωρίμανσης 
του ελληνικού χρέους επεκτάθηκε σημα-
ντικά, καθώς ανέβηκε από κάτι λιγότερο 
από 8 χρόνια το 2009 σε 16 χρόνια το 2013.

(iv) Τα δάνεια της ΕΕ συνοδεύονται από δι-
ατάξεις για παρατεταμένες περιόδους χά-
ριτος και ως εκ τούτου το προφίλ ωρίμαν-
σης του δημόσιου χρέους έχει βελτιωθεί 
σημαντικά. Κατά τη διάρκεια του 2016-2036 
η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει μειωμένες δό-
σεις για την αποπληρωμή του, οι οποίες θα  
κυμαίνονται μεταξύ 5 και 10 δις.

Παρά αυτές τις βαθιές αλλαγές στον όγκο και τη 
σύνθεση του χρέους η ελληνική οικονομία είναι 
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εξαιρετικά αποδυναμωμένη και δύσκολα μπορεί 
να αντιμετωπίσει το τρέχον βάρος του δημόσι-
ου χρέους, όπως έχει ήδη καταδειχθεί παραπά-
νω. Μια βαθιά διαγραφή είναι απαραίτητη και με 
δεδομένη τη σημερινή σύνθεση του δημοσίου 
χρέους, τις μεγαλύτερες απώλειες θα υποστούν 
οι χώρες του πυρήνα της ΕΕ. Αυτό θα είναι κάτι 
δύσκολο να επιτευχθεί και  απαιτεί μονομερείς 
δράσεις από την Ελλάδα, μεταξύ των οποίων μια 
προσωρινή παύση πληρωμών και ενός ολοκλη-
ρωμένου  δημόσιου ελέγχου για το χρέος. Με 
βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτού και με 
την αξιοποίηση της ιστορικής εμπειρίας σε προ-
ηγούμενα θέματαδιαγραφής χρεών είναι δυνατό 
να μειωθεί το συσσωρευμένο  ελληνικό χρέος σε 
ένα επίπεδο που θα είναι συμβατό με τις ανάγκες 
και τα δικαιώματα του ελληνικού λαού.

ii. Άρση της λιτότητας: Ούτε δημο-
σιονομικά πλεονάσματα, ούτε ισο-
σκελισμένοι προϋπολογισμοί

Το σημερινό πλαίσιο της ελληνικής δημοσιονο-

μικής πολιτικής καθορίζεται αφενός, από την 
απαίτηση της εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέ-
ους και αφετέρου, από τους αυστηρούς κανόνες 
της ΟΝΕ. Ως εκ τούτου, η Ελλάδα έχει εφαρμόσει 
δριμύτατη λιτότητα με την περικοπή των δαπα-
νών και την επιβολή φορολογικών αυξήσεων 
στα ήδη μειωμένα εισοδήματα. 

Ο βραχυπρόθεσμος στόχος του προγράμματος 
διάσωσης ήταν να επιτευχθούν πολύ μεγάλα 
πρωτογενή πλεονάσματα (έως 4,5% του ΑΕΠ το 
2016),  ώστε να μπορεί  να εξυπηρετείται το εθνι-
κό χρέος. Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα η χώρα θα 
είναι υποχρεωμένη να ακολουθήσει μια αυστηρή 
δημοσιονομική πολιτική υπό την αιγίδα της ΕΕ, 
αποφεύγοντας έτσι τα μόνιμα ελλείμματα.

Στο Διάγραμμα 5 απεικονίζεται ξεκάθαρα η κα-
τάρρευση των δημόσιων δαπανών μετά το 2009, 
αλλά και η μείωση των συνολικών φορολογικών 
εσόδων, παρά την τεράστια αύξηση των ποσο-
στών και των μορφών των φόρων, καθώς η οι-
κονομία εισήλθε σε βαθιά ύφεση.

6. Ένα πρόγραμμα κοινωνικής και εθνικής αναγέννησης για την Ελλάδα
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Η πραγματικότητα της φορολογικής καταιγίδας 
που επιβλήθηκε στην οικονομία είναι εμφανής 
στο Διάγραμμα 6, το οποίο δείχνει τη μείωση των 
συνολικών φορολογικών εσόδων, ενώ μειώνο-

νται και τα έσοδα από τις αυξήσεις των ατομι-
κών και οικιακών εισοδημάτων και τα έσοδα από 
τα κέρδη των επιχειρήσεων. Δεν υπάρχει αμφι-
βολία ότι η ελληνική οικονομία είναι μια οικονο-
μία που ουσιαστικά σκοτώνει τον εαυτό της.



Σχέδιο Κοινωνικής Αλλαγής και Εθνικής Ανασυγκρότησης για την Ελλάδα

Η υιοθέτηση αυτής της δριμύτατης λιτότητας εν 
μέσω μιας βαθιάς ύφεσης αποτέλεσε κάκιστη 
οικονομική πολιτική και ήταν εξαιρετικά κατα-
στροφική για την παραγωγή, την απασχόληση, το 
κράτος πρόνοιας και τις ευρύτερες δυνατότητες 
του κρατικού μηχανισμού. Μια κυβέρνηση της 
Αριστεράς δεν μπορεί παρά να απορρίψει συνολι-
κά την πολιτική της δημοσιονομικής περιστολής, 
ακόμη και αυτής των ισοσκελισμένων προϋπο-
λογισμών. Ο κύριος στόχος της δημοσιονομικής 
πολιτικής πρέπει να είναι η αναζωογόνηση της 
οικονομίας και όχι η εξυπηρέτηση του χρέους, 
ή η συμμόρφωση με τους καταστροφικούς κα-
νόνες της ΕΕ. Σε μια οικονομία σε ύφεση, όπως 
η ελληνική, με 1.3 εκ. ανέργους και τεράστιους 
υπό-αξιοποιημένους πόρους, η επεκτατική δημο-
σιονομική πολιτική είναι απολύτως απαραίτητη. 
Τα δημοσιονομικά ελλείμματα για περιορισμένο 
χρονικό διάστημα θα πρέπει να είναι ανεκτά κα-
θώς είναι πιθανό να παράγουν φορολογικά έσο-
δα όταν η οικονομία αρχίσει να ανακάμπτει.

Δύο θα πρέπει να είναι οι άμεσες πηγές χρημα-
τοδότησης για την κατάλληλη δημοσιονομική 
πολιτική που πρέπει να υιοθετηθεί από την κυ-
βέρνηση  του ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτον, μια σημαντική δι-
αγραφή χρεών και παύση πληρωμών που θα δώ-
σουν σημαντικούς πόρους, όπως φαίνεται από τα 
παραπάνω. Δεύτερον, θα μπορούσε να υπάρξει 

έναςέκτακτος εσωτερικός δημόσιος δανεισμός 
με ομόλογα ειδικού σκοπού. Ειδικά η διαγραφή 
ενός μεγάλου μέρους του χρέους θα αποτελέσει 
αποφασιστικό βήμα προς την υιοθέτηση μιας δη-
μοσιονομικής πολιτικής με στόχο τη δημιουργία 
θέσεων απασχόλησης, τη βελτίωση των συνθη-
κών διαβίωσης, την ενίσχυση των ζωτικών το-
μέων της υγείας και της εκπαίδευσης, καθώς και 
την αναζωογόνηση της οικονομίας. Όπως ήδη 
αναφέρθηκε παραπάνω, μια διαγραφή συμβατή 
με τα επίπεδα του Μάαστριχτ για το εθνικό χρέος 
θα μπορούσε να παράσχει στην Ελλάδα  επιπλέ-
ον  10 δις (5,4% του ΑΕΠ) δημοσιονομικών πόρων 
ανά έτος για την εφαρμογή των δημοσιονομικών 
μέτρων που θα μπορούσαν να καλύψουν τη ζη-
μιά που έγινε από τη λιτότητα, ενώ θα γινόταν 
και αποκατάσταση των δημοσίων παροχών. 

Εάν, τελικά, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αποκτήσει 
και νομισματική κυριαρχία τότε θα μπορούσε 
να υπάρξει και εκχρηματισμός των δημοσιονο-
μικών ελλειμμάτων για περιορισμένες χρονι-
κές περιόδους. Δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι 
έχει ενισχυθεί σημαντικά ο πληθωρισμός με την 
έκδοση μεγάλης ποσότητας χρήματος λόγω της 
Ποσοτικής Χαλάρωσης στην Ιαπωνία, τις ΗΠΑ 
και το Ηνωμένο Βασίλειο σε διάφορες χρονικές 
περιόδους κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων 
δεκαετιών. Το τελευταίο πράγμα για το οποίο θα 
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πρέπει προς το παρόν να ανησυχεί  μια κυβέρνη-
ση της Αριστεράς στην Ελλάδα είναι ο πληθωρι-
σμός, ιδιαίτερα καθώς η χώρα είναι ήδη σε κατά-
σταση αποπληθωρισμού.

Αναλυτικότερα και ως προς το σκέλος των δα-
πανών, το επίκεντρο της δημοσιονομικής πολιτι-
κής θα πρέπει να είναι η παροχή βοήθειας προς 
τους άνεργουςκαι η αποκατάσταση του Κράτους 
Πρόνοιας. Μια πρώτη δέσμη  μέτρων θα πρέπει 
να περιστρέφεται γύρω από την εφαρμογή ενός 
προγράμματος Εγγυημένης Απασχόλησης, ώστε 
με δημόσια χρηματοδότηση να δημιουργηθούν 
θέσεις εργασίας στο επίπεδο της κοινότητας. 
Μια πρόσφατη μελέτη - η οποία μάλιστα παρείχε 
τεχνική υποστήριξη για το “Πρόγραμμα της Θεσ-
σαλονίκης” - πρόσφερε τεκμηριωμένες εκτιμή-
σεις για τη δημιουργία μέχρι και 550.000 νέων 
θέσεων εργασίας με εκτιμώμενο καθαρό κόστος 
4,2 δις.   Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η μελέτη 
δεν είναι ιδιαίτερα σαφής σχετικά με τις πιθα-
νές πηγές χρηματοδότησης για τα προγράμματα 
αυτά, τα οποία απαιτούν μια σημαντικά υψηλό-
τερη αρχική δαπάνη από την καθαρή δαπάνη 
των 4,2 δις μέχρι να αρχίσουν να συλλέγονται τα 
αυξημένα φορολογικά έσοδα από την διόγκωση 
της απασχόλησης. Είναι εξαιρετικά απίθανονα 
διατεθούν ευρωπαϊκοί πόροι για το σκοπό αυτό. 
Εάν όμωςγίνει μια βαθιά διαγραφή χρεών, τότε η 
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα έχει αμέσως πρόσβα-
ση σε κονδύλια, τα οποία θα μπορούσε να χρη-
σιμοποιήσει για την τόνωση της απασχόλησης 
μέσω προγραμμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, για την 
αντιμετώπιση της ανεργίας σε τοπικό επίπεδοθα 
πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στις ανάγκες των 
τοπικών κοινωνιών.

Μια περαιτέρω δέσμη δαπανών θα πρέπει να 
στοχεύσει στην ανόρθωση του ελληνικού κρά-
τους πρόνοιας. Ο στόχος είναι να αυξηθεί η κά-
λυψη και η ποιότητα της παροχής δημόσιων 
αγαθών για την αναγέννηση της εμπιστοσύνης 
στους δημόσιους θεσμούς ενισχύοντας παράλ-
ληλα και το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυρι-
ών. Επείγοντα και μεγάλης κλίμακας μέτρα θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν την αποκατάσταση της 
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και κοινωνικής 
στήριξης, παρέχοντας ακόμη μεγαλύτερη ανα-
κούφιση σε άστεγες οικογένειες και άτομα - ο 
αριθμός των οποίων έχει αυξηθεί κατά τη διάρ-
κεια της κρίσης σε πρωτοφανή επίπεδα για ευ-
ρωπαϊκή χώρα - παρέχοντας επίσης επισιτιστική 
στήριξη κυρίως στα αστικά κέντρα.

Μόλις αντιμετωπισθεί η άμεση ανάγκη για ανα-
στροφή της καταστροφής της κοινωνίας από τις 
πολιτικές λιτότητας, η δημοσιονομική πολιτική 
πρέπει να στραφεί προς την εξισορρόπηση της 
οικονομίας στην κατεύθυνση της ανάπτυξης με 
κοινωνική δικαιοσύνη. Υπό αυτό το πρίσμα, μια 
καλά δομημένη βιομηχανική πολιτική είναι θέμα 
ζωτικής σημασίας. Ο κύριος στόχος της δημοσι-
ονομικής πολιτικής για τη βιομηχανική πολιτική 
θα πρέπει να είναι η στήριξη ενός προγράμματος 
δημοσίων επενδύσεων σε υποδομές, στην έρευ-
να και ανάπτυξη και στην εκπαίδευση. Ορισμέ-
νες πτυχές αυτών των στόχων αναπτύσσονται 
παρακάτω.

Από την πλευρά των εσόδων της δημοσιονομι-
κής πολιτικής θα πρέπει να ληφθούν άμεσα μέ-
τρα για τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης 
στα νοικοκυριά και στις μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις, με στόχο την προώθηση της απασχόλησης 
και την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος. 
Υπάρχουν πολλές επιλογέςοι οποίες χρειάζονται 
όμως προσεκτική κοστολόγηση για την διακρί-
βωση της επίπτωσής τους στα έσοδα. Οι επιλο-
γές αυτές περιλαμβάνουν: 

i)  αύξηση του ορίου του φορολογητέου 
εισοδήματος για την ενίσχυση του δια-
θέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, 
συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που 
βρίσκονται  στο μέσο, ή κοντά σε αυτό,της 
κατανομής του εισοδήματος.

ii)  μείωση των συντελεστών ΦΠΑ με ιδιαί-
τερη έμφαση στα αγαθά λαϊκής κατανάλω-
σης,

iii) κατάργηση του πρόσφατα εγκεκριμένου 
γενικού φόρου επί των ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) 
και αντικατάστασή του από έναν φόρο με-
γάλης ακίνητης περιουσίας. Αύξηση του 
φόρου κληρονομίας για τα νοικοκυριά που 
κατέχουν μεγάλη ακίνητη περιουσία.

iv) Αναπροσαρμογή του Εταιρικού Φόρου 
Εισοδήματος ώστε να ευνοεί τις μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις και τη δημιουργία θέ-
σεων απασχόλησης. Θα πρέπει επίσης να 
σχεδιαστεί μία προοδευτική φορολογική 
κλίμακα, με στόχο την αύξηση της συμμε-
τοχής των πολυεθνικών,μειώνοντας πα-
ράλληλα αυτή των Μικρομεσαίων Επιχει-
ρήσεων. Επιπλέον, οι εργοδοτικές εισφορές 

6. Ένα πρόγραμμα κοινωνικής και εθνικής αναγέννησης για την Ελλάδα
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από τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις μπο-
ρούν να μειωθούν και η απώλεια εσόδων 
μπορεί να αντισταθμιστεί από την αύξηση 
των εταιρικών φόρων στις πολυεθνικές. 
Αυτά τα μέτρα θα ενθαρρύνουν το σχημα-
τισμό κεφαλαίου στην οικονομία συνολικά.

v) Αύξηση του φορολογικού συντελεστή επί 
των μερισμάτων, τόκων και κεφαλαιακών 
κερδών,

vi) Εισαγωγή φόρου περιουσίας.

Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τη 
φορολογική ελάφρυνση στο σκέλος των εσόδων, 
πρέπει να σχεδιαστούν συμπληρωματικές στρα-
τηγικές με στόχο την αποτροπή της φοροαποφυ-
γής. Μετά από τέσσερα χρόνια πολιτικώνσκλη-
ρής λιτότητας και μνημονιακών προγραμμάτων, 
το μεγαλύτερο μέρος του βάρους της προσαρ-
μογής έχει βαρύνει τους μισθωτούς και τους 
συνταξιούχους, ενώ οι πλούσιοι συνεχίζουν να 
αποφεύγουν τη φορολογία, όπως αναγνωρίζει 
ακόμη και το ΔΝΤ. Είναι επιτακτική ανάγκηνα 
αλλάξει αυτή η κατάσταση.Όπως έχει εκτιμηθεί, 
η φοροδιαφυγή ανέρχεται σε 7-9 δις ευρώ ετησί-
ως. Το ελάχιστο που θα πρέπει να υπάρξει είναι 
επεξεργασία και ενίσχυση του πλαισίου των ποι-
νών για τους φοροφυγάδες μεγάλης κλίμακας. 
Η Εθνική Φορολογική Υπηρεσία θα πρέπει  να 
μεταρρυθμιστεί και να ενισχυθεί με αύξηση προ-
σωπικού και βελτίωση των αμοιβών του. 

iii. Το τραπεζικό σύστημα: Η απο-
τυχία των ιδιωτικών τραπεζών  
και η αναγκαιότητα της εθνικοποί-
ησής τους

Οι ιδιωτικές τράπεζες έχουν αποτύχει στην Ελ-
λάδα και το κόστος της αποτυχίας τους για τη 
χώρα ήταν σημαντικό. Πριν από το 2008 οι ισολο-
γισμοί των ιδιωτικών τραπεζών αυξήθηκαν ρα-
γδαία, από 181 δις το Δεκέμβριο του 1999 σε 544 
δις τον Ιούνιο του 2010. Ωστόσο, η δανειοδότηση 
αυτή, μεγάλο μέρος της οποίας ήταν κακής ποιό-
τητας, δεν κατευθύνθηκε σε κοινωνικά σημαντι-
κές δραστηριότητες.

Πρώτον, μόνο ένα μικρό μέρος των τραπεζικών 
ισολογισμών περιείχε δάνεια προς μη χρηματοπι-
στωτικές επιχειρήσεις. Αυτού του είδους ο δανει-
σμός αυξήθηκε από 53 δις ευρώ τον Ιανουάριο 2001 
(τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία από την ΕΚΤ) σε 

123δις  ευρώ τον Ιούνιο του 2010 – ποσό το οποίο 
περιλαμβάνει μόλις το 23% του συνολικού ενεργη-
τικού μέχρι εκείνο το χρονικό σημείο.  Δεύτερον, η 
κρίση αποκάλυψε ότι οι επενδύσεις που τροφοδό-
τησαν την αύξηση των συνολικών στοιχείων ενερ-
γητικού των τραπεζών ήταν κακής ποιότητας: οι 
κεφαλαιακές ανάγκες των ιδιωτικών ελληνικών 
τραπεζών εκτιμήθηκαν σε 50 δις το Δεκέμβριο του 
2012.   Ως αποτέλεσμα, το τραπεζικό σύστημα έχει 
επανειλημμένα διασωθεί χρησιμοποιώντας ένα 
συνδυασμό πόρων από την τρόικα και το Ελληνι-
κό Δημόσιο. Οι συνεχείς διασώσεις των τραπεζών 
ήταν ένας βασικός λόγος για τη δριμύτατη λιτότητα 
που επιβλήθηκε στη χώρα. 

Συγκεκριμένα, οι ελληνικές τράπεζες έχουν λά-
βει άφθονη ρευστότητα από την Κεντρική Τράπε-
ζα χωρίς την οποία θα είχαν  αποτύχει εντελώς. 
Στο απόγειό της τον Ιούλιο του 2012, η Ελληνική 
Κεντρική Τράπεζα είχε αξιώσεις από τα εγχώρια 
νομισματικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα που 
αποτιμήθηκαν σε 135 δις και 13.2 δις σταδάνεια 
και στους τίτλουςτης κυβέρνησης.

Το Διάγραμμα 7 δείχνει την έκταση της ενίσχυ-
σης της ρευστότητας που δόθηκε από την Τράπε-
ζα της Ελλάδα στις εγχώριες τράπεζες και στην 
κυβέρνηση έως την κορύφωση της χρηματοπι-
στωτικής κρίσης το 2012. Η Τράπεζα της Ελλάδας 
βασίστηκε προφανώς στη ρευστότητα που έλαβε 
από την ΕΚΤ και το ΕΣΚΤ, όπως προκύπτει από τη 
ραγδαία αύξηση των υποχρεώσεων της κατά την 
ίδια περίοδο. Το σημείο καμπής ήρθε στο τέλος 
του 2012 όταν η Γερμανία, μέσω της καγκελαρίου 
της  Άνγκελα Μέρκελ, ουσιαστικά άφησε να εν-
νοηθεί ότι δεν θα αναγκάσει προς το παρόν την 
Ελλάδα να βγει από την Ευρωζώνη. Μετά από 
αυτήν τη δήλωση, η έκταση της στήριξης που δό-
θηκε στις ιδιωτικές τράπεζες αλλά και η ρευστό-
τητα που προσφέρθηκε από την Ελληνική Κεντρι-
κή Τράπεζα από την ΕΚΤ και το ΕΣΚΤ μειώθηκε 
απότομα.

Επιπλέον, οι ελληνικές ιδιωτικές τράπεζες έχουν 
λάβει τεράστιες ενέσεις κεφαλαίων τόσο από το 
ελληνικό κράτος όσο  και από την τρόικα. Μέχρι 
το τέλος του 2013 το Ελληνικό Ταμείο Χρηματο-
πιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ, το κεφάλαιο του 
οποίου προήλθε από τον EFSF και αυξήθηκε σε 
49.7 δις το 2013) κατείχε: επενδυμένα κεφαλαία 
στις τέσσερις συστημικές τράπεζες που αποτι-
μώνται σε 22.5 δις,  αδιανέμητους  τίτλους εξα-
σφαλίσεων  του EFSF για περαιτέρω εισφορές 
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κεφαλαίου που αποτιμώνται σε 10,3 δις, ένα πα-
ράγωγο  υποχρέωσης των 2,2 δις και συσσωρευ-
μένες ζημίες της τάξης των 15.3 δις. Ένα μεγάλο 
ποσοστό από τις ζημίες προέκυψε από την ανακε-
φαλαιοποίηση τραπεζών, οι  οποίες στη συνέχεια 
πωλήθηκαν με ζημία – πρόκειται για τις τέσσερις 
συστημικές τράπεζες - στις  οποίες κεφάλαια είχε 
προσφέρει το ΤΧΣ.  

Παρά τη βοήθεια αυτή, το 2014 η κατάσταση των 
τραπεζών ήταν κάθε άλλο παρά υγιής. Οι ελληνι-
κές τράπεζες είχαν ένα από τα υψηλότερα ποσο-
στά  στον κόσμο μη εξυπηρετούμενων δανείων 
που έφτανε το 31,3% των συνολικών μεικτών χο-
ρηγήσεων στο τέλος του 2013. Τα μη εξυπηρετού-
μενα δάνεια αυξήθηκαν δραματικά κατά τη διάρ-
κεια της ύφεσης, φτάνοντας ίσως και  τα 80 δις το 
2014, όπου σύμφωνα με εκτιμήσεις τα 45 δις από 
αυτά αποτελούνται από επιχειρηματικά δάνεια και 
τα υπόλοιπα από δάνεια προς τα νοικοκυριά (στε-
γαστικά και καταναλωτικά).  

Επιπλέον, οι τράπεζες είναι επιχειρήσεις που 
βασίζονται στην εμπιστοσύνη ότι οι τραπεζικές 
υποχρεώσεις  θα  καταβληθούν στο ακέραιο και 
εγκαίρως. Ένα βαρόμετρο αυτής της εμπιστοσύ-
νης είναι ο όγκος των χρημάτων που οι τράπεζες 
–ως ρυθμιστές της πιστοληπτικής ικανότητας της 
οικονομίας - δανείζουν η μία στην άλλη. Αυτό το 
μέγεθος έχει μειωθεί σταθερά από την έναρξη της 

κρίσης, παρά τις προσπάθειες της τρόικα και του 
ελληνικού κράτους  να αναζωογονήσουν τις τρά-
πεζες και τη διατραπεζική αγορά.  Οι ελληνικές 
ιδιωτικές τράπεζες όφειλαν σε άλλες εγχώριες 
ιδιωτικές τράπεζες 9 δις τον Ιούνιο του 2010, αλλά 
μόνο 2,7 δις τον Ιούνιο του 2014. Ομοίως, όφειλαν 
σε άλλες ιδιωτικές τράπεζες της ζώνης του ευρώ  
60.4 δις τον Ιούνιο του 2010, αλλά μόνο 8,1 δις τον 
Ιούνιο του 2014.   Με λίγα λόγια, οι ελληνικές τρά-
πεζες φέρουν έναν τεράστιο όγκο μη εξυπηρετού-
μενων δανείων ενώ σε μεγάλο βαθμό είναι απο-
κομμένες από άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες και ο 
δανεισμός μεταξύ τους είναι πολύ μικρός. Αυτά 
είναι καταφανή σημάδια ενός αποτυχημένου τρα-
πεζικού συστήματος.

Το αποτέλεσμα είναι ότι μετά την εντατικοποίηση 
της εξάρτησης της οικονομίας από το χρέος κατά 
την περίοδο της οικονομικής άνθησης της δεκαε-
τίας του 2000, οι τράπεζες έχουν βρεθεί παγιδευ-
μένες σε ένα φαύλο κύκλο  απομόχλευσης και δεν 
μπορούν να παρέχουν πιστώσεις προς την οικονο-
μία κατά τη διάρκεια της ύφεσης. Έτσι, η δημοσι-
ονομική λιτότητα έχει ενισχυθεί από μια τραπεζι-
κή πιστωτική κρίση. Το Διάγραμμα 8 δείχνει την 
ταχεία συρρίκνωση του ενεργητικού και παθητι-
κού των ελληνικών τραπεζών. Η κατάρρευση του 
τραπεζικού δανεισμού σε συνδυασμό με τα υψηλά 
επιτόκια για νέα δάνεια έχει παραλύσει την οικο-
νομική δραστηριότητα.

6. Ένα πρόγραμμα κοινωνικής και εθνικής αναγέννησης για την Ελλάδα
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Σχέδιο Κοινωνικής Αλλαγής και Εθνικής Ανασυγκρότησης για την Ελλάδα

Ειδικότερα, οι ισολογισμοί των τραπεζών έχουν 
συρρικνωθεί από 544δις τον Ιούνιο του 2010  σε 
397δις  τον Ιούλιο του 2014 και η χορήγηση δανεί-
ων σε εγχώριες μη χρηματοοικονομικές επιχειρή-
σεις έχει μειωθεί από 124δις σε 95 δις κατά την 
ίδια περίοδο. Η τάση είναι παρόμοια και για τις 
τραπεζικές χορηγήσεις προς τα νοικοκυριά: υπήρ-
ξε υπερβολικός – και χωρίς καλή αξιολόγηση -   
δανεισμός κατά τη διάρκεια της άνθησης (από 31.9 
δις τον Ιανουάριο του 2003 σε 124δις τον Ιούνιο του 
2010), ενώ συνθήκες μεγάλης στενότητας έχουν 
επικρατήσει κατά τη διάρκεια της κρίσης (ο δανει-
σμός μειώθηκε σε 112,7 δις τον Ιούνιο του 2014).  
Το αποτέλεσμα είναι τα νοικοκυριά να έχουν πι-
εστεί από τις τράπεζες, γεγονός που αύξησε τον 
πιστωτικό κίνδυνο και διόγκωσε ακόμη περισσό-
τερο τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.  Το αποκορύ-
φωμα είναι ότι οι ιδιωτικές τράπεζες έχουν εισέλ-
θει σε ένα σπιράλ απομόχλευσης, όπου η αδυναμία 
τις έχει οδηγήσει σε περιορισμό των πιστώσεων, η 
οικονομία έχει έτσι αποδυναμωθεί περαιτέρω και 
αυτό έχει οδηγήσει σε περαιτέρω επιδείνωση της 
θέσης των τραπεζών. 

Με τις τρέχουσες πολιτικέςκαι τις διαρθρωτικές 
αλλαγές που εισήγαγε η ΕΕ, οι προοπτικές για τις 
ελληνικές  τράπεζες να βγουν από αυτόν τον φαύ-
λο κύκλο είναι ελάχιστες. Είναι λοιπόν καιρός για 
αλλαγή κατεύθυνσης. Οι τράπεζες θα πρέπει να 
εθνικοποιηθούν και να τεθούν υπό δημόσια διοί-

κηση και δημοκρατικό έλεγχο. Μετά από πλήρη 
δημόσιο έλεγχο οι επισφάλειες θα αφαιρεθούν 
και θα δημιουργηθεί ένα υγιές τραπεζικό σύστημα 
βασισμένο σε δημόσια κεφαλαία. Μια εθνική τρά-
πεζα ανάπτυξης θα μπορούσε επίσης να δημιουρ-
γηθεί για να υποστηρίξει μακροπρόθεσμα σχέδια 
ανάπτυξης. Επιπλέον, η παραγραφή του χρέους 
των νοικοκυριών θα πρέπει να εισαχθεί στη βάση 
των δημοσίων εγγυήσεων και κεφαλαίου για τους 
δανειστές. Το εθνικοποιημένο τραπεζικό σύστημα 
θα συμμετάσχει στην επέκταση του βραχυπρόθε-
σμου δανεισμού και της παροχής ρευστότητας, 
ιδίως προς τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 
που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οι-
κονομίας. Ο σκοπός θα είναι να αναζωογονηθεί η 
οικονομική δραστηριότητα στο βραχυπρόθεσμο 
μέλλον και να τονωθεί η απασχόληση.

iv. Για την ανακούφιση των χειρότε-
ρων συνεπειών της κρίσης και την 
αποκατάσταση των συνθηκών ερ-
γασίας

Η ανεργία έχει πλήξει βαρύτατα τους μισθωτούς 
στην Ελλάδα και η κατάρρευση των εισοδημάτων 
έχει επηρεάσει αρνητικά όσους ακόμα έχουν ερ-
γασία. Το Διάγραμμα 9 αναδεικνύει την εκρηκτι-
κή αύξηση της ανεργίας στα χρόνια της κρίσης, η 
οποία μάλιστα έχει λάβει ασυνήθιστα μεγέθη για 
τους νέους: 22
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Ο ΟΟΣΑ σημειώνει ότι “οι μεγαλύτερες συνέπει-
ες της κρίσης στην ευημερία και ευμάρεια έχουν 
προέλθει  από τα χαμηλά ποσοστά εργασίας και 
την επιδείνωση των όρων εργασίας” (και) “η 
φτωχή εργασιακή πραγματικότητα είχε σημαντι-
κό αντίκτυπο στη συνολική ικανοποίηση από τη 
ζωή”.  Η απώλεια της εργασίας, η μείωση των μι-
σθών, η υποβάθμιση των όρων κοινωνικής πρόνοι-
ας, έχουν δημιουργήσει δραματικές συνθήκες για 
πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού σε ότι αφορά 
την πρόσβαση του σε βασικά αγαθά όπως είναι η 
ενέργεια, το φάρμακο και η κατοικία. Οι επίσημες 

στατιστικές δυσκολεύονται να καταγράψουν την 
κατάσταση της εξαθλίωσης μέσα στην οποία επι-
βιώνει ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού. 

Εντούτοις, τα Διαγράμματα 10 και 11 δείχνουν την 
ασυνήθιστα μεγάλη αύξηση σε αποστέρηση υλι-
κών αγαθών και την κατάρρευση της κατά κε-
φαλήν δαπάνης για την υγεία, από τη στιγμή της 
εφαρμογής του προγράμματος διάσωσης. Ο βίαιος 
και έντονος χαρακτήρας αυτών των τάσεων ώθη-
σαν απότομα την Ελλάδα προς την κατεύθυνση 
των αναπτυσσόμενων χωρών.

6. Ένα πρόγραμμα κοινωνικής και εθνικής αναγέννησης για την Ελλάδα
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Περαιτέρω πηγές πληροφορίας φέρνουν στο 
φως μια ακόμα πιο ζοφερή εικόνα:

1. Το φαινόμενο των αστέγων έχει αυξηθεί 
σημαντικά: ο Ερυθρός Σταυρός αναφέρει 
ότι ο αριθμός των ανθρώπων που ζουν στο 
δρόμο έχει αυξηθεί κατά 20-25% και έχει 
επεκτείνει τα προγράμματά του στα πλαίσια 
της προσπάθειας να αντιμετωπίσει την ανα-
δυόμενη ανθρωπιστική κρίση.  Επιπρόσθετα, 
πολλοί από αυτούς που δεν είναι στο δρόμο 
ζουν στη πραγματικότητα σε συνθήκες υψη-
λού συνωστισμού. Ιδιαίτερα οι νέοι, λόγω 
των ισχνών πιθανοτήτων εύρεσης εργασίας 
και των μειωμένων παροχών καταλήγουν να 
μένουν στο πατρικό σπίτι και συχνά επιβιώ-
νουν από τις συνεχώς μειωμένες συντάξεις 
και εισοδήματα της οικογένειας. 

2. Οι επίσημες στατιστικές δείχνουν ότι οι 
κατά κεφαλή δαπάνες υπέρ υγείας αυξήθη-
καν στις αρχές του 2000 αλλά από το 2008 
έχουν πέσει από 3000$ σε 2000$.  Οι εκτετα-
μένες περικοπές στην δημόσια υγείαέχουν 
οδηγήσει σε μεγάλους χρόνους αναμονής και 
μειωμένη προσβασιμότητα και αποτελούν 
ξεκάθαρες ενδείξεις ότι οι “παροχές υγείας 
έχουν χειροτερεύσει” ήδη από το 2011. 

3. Ίσως ακόμα πιο ανησυχητικό είναι το 
γεγονός ότι σημαντικά τμήματα του πληθυ-

σμού υποφέρουν από διατροφική φτώχεια, 
με αυξανόμενα ποσοστά να εξαρτώνται από 
τράπεζες τροφίμων και περίπου τα μισά 
φτωχικά νοικοκυριά να αδυνατούν να πα-
ράσχουν υγιεινή διατροφή στα παιδιά τους 
με βάση στοιχεία της UNICEF.  

4. Τέλος, οι ελλείψεις στα καύσιμα έχουν 
αυξηθείκαι προς την οικιακή θέρμανση και 
προς την ιδιωτική αυτοκίνηση. Η ατμοσφαι-
ρική ποιότητα των Αθηνών και άλλων με-
γάλων αστικών κέντρων έχει χειροτερεύ-
σει σημαντικά και το χειμώνα ο πληθυσμός 
συνεχίζει να στρέφεται στην καύση ξυλεί-
ας, απορριμμάτων και άλλων υλικών που 
έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλ-
λον. 

Μια αριστερή κυβέρνηση πρέπει να έρθει αντι-
μέτωπη με την άμεση και σκληρή πραγματικότη-
τα μιας τέτοιας ακραίας φτώχειας και να αντι-
μετωπίσει τα βαθύτερα αίτιά της. Υπ’ αυτήν την 
έννοια, η αδυναμία της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ 
να εφαρμόσει ακόμη και τις πιο μετριοπαθείς 
προβλέψεις του “Προγράμματος της Θεσσαλονί-
κης” όσον αφορά την ανακούφιση της ανθρωπι-
στικής κρίσης που είναι απαραίτητη για τη χώρα, 
μιλά από μόνη της για την καταστροφική επί-
δραση και το ρόλο της “τριάδας του ανέφικτου”. 
Μία αριστερή κυβέρνηση πρέπει άμεσα να προ-
χωρήσει σε βήματα επαναφοράς του βιοτικού 
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επιπέδου του εργαζόμενου κόσμου στην Ελλάδα, 
εάν επιθυμεί να διατηρήσει τη λαϊκή στήριξη. Το 
κράτος πρέπει να έχει τον πρώτο ρόλο και μαζί 
με κοινωνικές δομές να καλύψει τις βασικές 
ανάγκες των Ελλήνων πολιτών, σε ότι αφορά την 
κατοικία, τη διατροφή, την περίθαλψη και την 
παροχή ενέργειας.

Κατ’ ελάχιστον, πρέπει να υπάρξει εθνικός συ-
ντονισμός συσσιτίων για τη διατροφή όσων 
αντιμετωπίζουν ακραία φτώχεια και παροχή 
μόνιμων καταλυμάτων προς τους αστέγους. Στο 
μέτωπο των παροχών υγείας, πρέπει να δοθεί 
έμφαση στην αναστροφή των καταστροφικών 
τάσεων της αυξανόμενης παιδικής θνησιμότητας 
και της πτώσης του προσδόκιμου ζωής, τα οποία 
προέκυψαν με την εφαρμογή της λιτότητας. Για 
τον σκοπό αυτό η εξασφαλισμένη ιατροφαρμα-
κευτική κάλυψη πρέπει να φτάσει στα ευάλω-
τα νοικοκυριά, με απώτερο στόχο τη συνολική 
πληθυσμιακή κάλυψη. Επιπρόσθετα, το κράτος 
πρέπει να προβεί σε αύξηση των δαπανών στην 
πρωτοβάθμια υγεία με το επιπλέον πλεονέκτημα 
ότι αυτό θα μειώσει τα έξοδα στην μακροχρόνια 
παροχή υγείας.

Το δημοσιονομικό κόστος εφαρμογής αυτών των 
πολιτικών θα είναι μέτριο, αλλά πρέπειοπωσδή-
ποτε να εγκαταλειφθεί το δόγμα της λιτότητας. 
Τα οικονομικά και πολιτικά οφέλη από αυτές τις 
δράσεις θα είναι σημαντικά. Από τη μια πλευρά, 
η ενίσχυση της κοινωνικής πρόνοιας θα αυξήσει 
το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, ενι-
σχύοντας έτσι την ανάκαμψη. Από την άλλη, η 
ισχυροποίηση των κοινωνικών υπηρεσιών και 
ο υποστηρικτικός ρόλος του κράτους αποτελούν 
ζωτικής σημασίας βήματα προς την αποκατά-
σταση της εμπιστοσύνης και της ασφάλειας των 
Ελλήνων πολιτών. Η αντιμετώπιση της φοροδια-
φυγής και η άμεση βελτίωση των δημοσίων πα-
ροχών πρέπει να συνοδεύουν το ένα το άλλο.

Ευρύτερα όμως, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα 
πρέπει να αντιμετωπίσει τα αίτια της φτώχειας 
και κάτι τέτοιο προϋποθέτει τρεις μορφές δρά-
σης:

Η πρώτη είναι η μείωση της  ανεργίας, όπως ήδη 
αναλύθηκε. 

Η δεύτερη είναι η μισθολογική αύξηση και η άμε-
ση αποκατάσταση των συλλογικών διαπραγμα-

τεύσεων στην αγορά εργασίας, ακυρώνοντας την 
αντεργατική νομοθεσία που έχει προωθηθεί και 
επικυρωθεί από την πρώτη συμφωνία “διάσω-
σης”. Οι ελάχιστοι μισθοί πρέπει να επανέλθουν 
από τα 586 ευρώ το μήνα στα αρχικά 751. Και πάλι, 
οι δυσκολίες που η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έχει 
αντιμετωπίσει στην εφαρμογή αυτής της πρό-
βλεψης του “Προγράμματος της Θεσσαλονίκης” 
αποκαλύπτουν τον απόλυτα περιοριστικό ρόλο 
της “τριάδας του ανέφικτου”. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα έπρε-
πε να προχωρήσει ανεξάρτητα από τις αντιρρή-
σεις της ΕΕ και του ΔΝΤ. Ο αντίκτυπος στις ιδιω-
τικές επιχειρήσεις και ειδικά στις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις θα μπορούσε εν μέρει να αποσοβη-
θεί μέσω φορολογικών ελαφρύνσεων, αλλά και 
μέσω της αύξησης της ζήτησης που θα προκύψει 
από την εγκατάλειψη της λιτότητας. Οι μισθοί εν 
γένει θα πρέπει να ακολουθούν την αύξηση της 
παραγωγικότητας και να υπολογίζονται βάσει 
μιας μελλοντικής αναδιανομής πλούτου. 

Η τρίτη είναι Τρίτο βήμα, η επανεξισορρόπηση 
του συνταξιοδοτικού συστήματος ώστε να ενι-
σχυθούν οι πλέον χαμηλοσυνταξιούχοι και να 
αντιμετωπιστεί έτσι η συνταξιοδοτική φτώχεια. 
Εδώ όμως θα πρέπει να σημειωθεί, ότι δε μπορεί 
να υπάρξει μακροχρόνια επίλυση για τις κακοή-
θειες στο συνταξιοδοτικό σύστημα χωρίς αύξη-
ση της απασχόλησης. Η οριστική απάντηση στη 
συνταξιοδοτική φτωχοποίηση είναι η εγκατάλει-
ψη του δόγματος της λιτότητας και η ενίσχυση 
της ανάπτυξης. 

v. Μεσοπρόθεσμη ανασυγκρότηση 
του παραγωγικού ιστού

Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να εγκαταλεί-
ψει την παρούσα νεοφιλελεύθερη στρατηγική 
ανάπτυξης που επιβάλλεται από την Τρόικα, η 
οποία στην ουσία περιλαμβάνει μειώσεις μι-
σθών, απελευθερώσεις, ιδιωτικοποιήσεις και 
ελπίζει σε μία αυθόρμητη αύξηση των εγχώριων 
επενδύσεων και παραγωγή πλούτου από το Άμε-
σες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ). H Ελλάδα χρειά-
ζεται μια μεσοπρόθεσμη στρατηγική ανάπτυξης 
που θα βασίζεται σε βιομηχανική πολιτική, ώστε 
να δοθεί ώθηση στους ρυθμούς ανάπτυξης, στη 
μείωση της ανεργίας και στην αύξηση των εισο-
δημάτων με έναν οικολογικά βιώσιμο τρόπο. Ο 
σχεδιασμός μιας τέτοιας στρατηγικής και η υλο-
ποίηση της απαιτεί συλλογική προσπάθεια από 
κοινωνικές οργανώσεις, τμήματα του κρατικού 
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μηχανισμού, ακαδημαϊκούς και σωματεία απ’ 
όλη τη χώρα. Μπορούμε εδώ να διευκρινίσουμε 
κάποια από τα θεμελιώδη θέματα που αναφύο-
νται.

Η απαιτούμενη βιομηχανική πολιτική πρέπει 
πρώτα να λάβει υπόψιν της την παρατεταμένη 
αποβιομηχάνιση της χώρας, που ξεκίνησε στις 
αρχές του 1980 και έχει γίνει δραματική, δεδομέ-
νης της μαζικής καταστροφής του παραγωγικού 
ιστού μετά το 2007. Πρέπει επίσης να λάβει υπό-
ψη την προβληματική φύση των θεσμών και των 
πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ΟΝΕ 
που έχουν οδηγήσει την Ελλάδα στο υπάρχον 
αναπτυξιακό αδιέξοδο. Πρέπει τέλος να γνωρίζει 
απόλυτα την κυριαρχία των μεγάλων πολυεθνι-
κών σε βασικά τμήματα της παγκόσμιας αγοράς, 
οι οποίες ελέγχουν την τεχνολογία και κυριαρ-
χούν στις αλυσίδες παραγωγής.

Είναι λάθος να πιστεύουμε ότι κάτω από συνθή-
κες παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού καπιταλι-
σμού δεν είναι δυνατή η εφαρμογή μιας στρα-
τηγικής ανάπτυξης για μια μεσαίου μεγέθους 
οικονομία, όπως αυτή της Ελλάδας. Η εμπειρία 
των τελευταίων τριών δεκαετιών στον αναπτυσ-
σόμενο κόσμο δείχνει ότι είναι απολύτως εφικτό 
να σχεδιαστεί μια αποτελεσματική στρατηγική 
ανάπτυξης, υπό την προϋπόθεση ότι το κράτος 
και ο ιδιωτικός τομέας θα βρουν την κατάλληλη 
ισορροπία. Πιο συγκεκριμένα, η Ελλάδα πρέπει 
να δώσει ώθηση στον βιομηχανικό της τομέα, 
δίνοντας έμφαση στην εγχώρια ζήτηση και αλ-
λάζοντας τη σύνθεση της παραγωγής υπέρ των 
διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων αντί των 
υπηρεσιών.Μια τέτοια στρατηγική εξαρτάται 
αναπόφευκτα από την ενδυνάμωση  των Μικρο-
μεσαίων επιχειρήσεων που παραμένουν η ραχο-
κοκαλιά της Ελληνικής οικονομίας, αντί για την 
ενδυνάμωση του μεγάλου κεφαλαίου. Είναι επί-
σης επιτακτικό για την Ελλάδα  να ενδυναμώσει 
τον αγροτικό τομέα  ο οποίος έχει συρρικνωθεί 
στα χρόνια της συμμετοχής της χώρας στην Ευ-
ρωπαϊκή   Ένωση.

Σε μακροπρόθεσμη βάση η κατάλληλη αναπτυξι-
ακή στρατηγική που χρειάζεται η Ελλάδα απαι-
τεί ενδελεχή αναδιάρθρωση του εκπαιδευτικού 
συστήματος. Ωστόσο βραχυπρόθεσμα η στρατη-
γική θα πρέπει να βασίζεται σε ένα συνεκτικό 
πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και σε ένα 
πρόγραμμα στήριξης για την έρευνα και την τε-

χνολογία. Για να μπει σε τροχιά μια τέτοια στρα-
τηγική βασικό βήμα είναι η εθνικοποίηση του 
τραπεζικού συστήματος και η δημιουργία κρα-
τικών αναπτυξιακώντραπεζών. Οι αναπτυξιακές 
τράπεζες θα μπορούσαν αρχικά να συσταθούν ως 
ιδρύματα καταθέσεων αλλά τελικά, καθώς θα δι-
ογκώνονται τα χαρτοφυλάκια των δανείων τους, 
θα είναι σε θέση να εκδώσουν ομόλογα ώστε να 
παρέχουν μια σταθερή και βιώσιμη βάση δανει-
σμού. Θα πρέπει επίσης να δοθεί προτεραιότητα  
στα δάνεια των ΜΜΕ, στους τομείς του εμπορίου 
και ειδικότερα σε αυτούς που έχουν την προο-
πτική να εισέλθουν στις διεθνείς αλυσίδες προ-
στιθέμενης αξίας.

vi. Εκδημοκρατισμός και μεταρ-
ρύθμιση του κράτους

Ο παρών κρατικός μηχανισμός, τα πολιτικά κόμ-
ματα και το πολιτικό προσωπικόπου κυβέρνησαν 
την Ελλάδα για αρκετές δεκαετίες είναι απο-
λύτως ανίκανα να υλοποιήσουν αυτές τις ανα-
γκαίες αλλαγές. Μία αριστερή κυβέρνηση που 
επιζητεί να μετασχηματίσει τη χώρα με βάση 
τους υπάρχοντες θεσμούς θα αποτύχει και πι-
θανότατα πολύ γρήγορα. Η Ελλάδα εάν πρόκει-
ται να μπει σε μια διαφορετική τροχιά ανάπτυ-
ξης, χρειάζεται ριζικές μεταρρυθμίσεις προς μια 
δημοκρατική κατεύθυνση τόσο στο κράτος όσο 
και στο πολίτευμα της. Συγκεκριμένα, το ελλη-
νικό κράτος έχει αποδυναμωθεί ιδιαίτερα κατά 
τη διάρκεια των τριών τελευταίων δεκαετιών, 
χάνοντας μεγάλο εύρος των δεξιοτήτων του και 
βασιζόμενο ολοένα και περισσότερο στους μη-
χανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαφθο-
ρά έχει αυξηθείδιαμορφωμένη από τα συμφέρο-
ντα μεγάλων εταιρειών και συχνά σχετιζόμενη 
με τις κρατικές προμήθειες του υπερμεγέθους 
στρατιωτικού τομέα. Οι κρατικοί μηχανισμοί 
έχουν γίνει όλο και πιο αυταρχικοί, ενώ στις δυ-
νάμεις ασφαλείας φαίνεται να έχουν παρεισφρή-
σει ακροδεξιοί κύκλοι. Ο κρατικός μηχανισμός 
πρέπει να «καθαριστεί» και να εκδημοκρατιστεί 
και ταυτόχρονα να βελτιώσει τις ικανότητες του 
στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της οικονομι-
κής και κοινωνικής πολιτικής.

Ένα ζωτικό μέρος αυτής της διαδικασίας είναι η 
επαναδημιουργία δεξιοτήτων στους τεχνικούς 
μηχανισμούς του κράτους και κυρίως στην κε-
ντρική τράπεζα και τα οικονομικά υπουργεία. 
Απαιτείται επίσης αναθεμελίωση της τεχνικής 
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γνώσης γύρω από την ελληνική οικονομία με 
την επανενεργοποίηση ερευνητικών ινστιτού-
των με κρατική στήριξη, τα οποία βρίσκονται σε 
μαρασμό τις τελευταίες τρεις δεκαετίες.  Πιο 
σημαντικός ακόμα είναι ο ανασχηματισμός του 
συστήματος δικαιοσύνης ώστε να αναμετρηθεί 
με τις θεσμικές καθυστερήσεις, τη διαφθορά και 
την ανικανότητα επιβολής του νόμου σε διάφο-
ρους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της εξυπη-
ρέτησης εμπορικών και άλλων χρεών. 

Τέλος, θα πρέπει να υπάρξει πολιτική μεταρρύθ-
μιση που θα επηρεάσει καταλυτικά αυτές τις 

αλλαγές, καθώς το πολιτικό σύστημα της χώρας 
έχει τελείως αποτύχει και πριν και κατά τη δι-
άρκεια της κρίσης. Η Ελλάδα χρειάζεται νέους 
και συμμετοχικούς πολιτικούς μηχανισμούς που 
να είναι υπεύθυνοι και αδιάβλητοι. Χρειάζεται 
επίσης μια νέα πολιτική διακυβέρνηση που θα 
συμπεριλάβει αλλαγές στην αντιπροσώπευση 
των θεσμών, αλλαγές στο σύνταγμα της και επι-
τέλους έναν κατάλληλο διαχωρισμό εκκλησίας 
και κράτους.   Τέλος, οι θύλακες του ακροδεξι-
ού απολυταρχισμού ακόμα και του φασισμού, θα 
πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα στα σώματα 
ασφαλείας.
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7. Στοχεύοντας σε μια συναινετική 
και κατόπιν διαπραγματεύσεων 
έξοδο από την ΟΝΕ

Υπό το πρίσμα του ευρύτερου οικονομικού και 
κοινωνικού μετασχηματισμού που είναι απαραί-
τητος για την Ελλάδα, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ 
δεν πρέπει να πτοηθεί από την προοπτική της 
αθέτησης πληρωμών και εξόδου από την ΟΝΕ. 
Πράγματι, αυτά τα βήματα θα μπορούσαν να 
ανοίξουν το δρόμο προς την κοινωνική και εθνι-
κή αναγέννηση επιτρέποντας την εφαρμογή του 
προγράμματος που περιγράφεται παραπάνω. Η 
σαφήνεια για το τι είναι εφικτό είναι θεμελιώ-
δους σημασίας, έχοντας κατά νου τόσο την «τρι-
άδα του ανέφικτου» εντός της ΟΝΕ, όσο και την 
προτεραιότητα  σχετικά με τη διαγραφή χρέους 
και την άρση της λιτότητας. Μια κυβέρνηση που 
αντλεί τη δύναμή της από τους ψηφοφόρους της 
δεν πρέπει να φοβάται μια πιθανή έξοδο από την 
Ευρωζώνη, εάν θέλει να επιτύχει τους θεμελι-
ώδεις στόχους της. Επιπλέον, επιτυγχάνοντας 
τους στόχους αυτούς θα μπορεί να αλλάξει γε-
νικότερα την Ευρώπη προς όφελος των εργαζο-
μένων.

Εξετάζοντας την πολυπλοκότητα και της δυσκο-
λία της διαδικασίας εξόδου είναι σημαντικό να 
έχουμε κατά νου ότι, εάν η Ελλάδα συνεχίσει τις 

πολιτικές των «διασώσεων»που υιοθετήθηκαν 
κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών, 
τα αποτελέσματα θα είναι καταστροφικά. Η 
«εσωτερική υποτίμηση» δεν έχει ακόμη αποκα-
ταστήσει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής 
οικονομίας δίνοντας ένα πλεονέκτημα ανταγω-
νιστικότητας, ιδιαίτερα σε σχέση με τη Γερμανία 
και είναι πιθανό ότι οι μισθοί και τα ημερομίσθια 
θα πρέπει να μειωθούν περαιτέρω στο επόμενο 
χρονικό διάστημα, αν η χώρα παραμείνει στο 
πλαίσιο των υπαρχουσών πολιτικών.

Η «εσωτερική υποτίμηση» σήμανε βασικά, μια 
απότομη μείωση των απολαβών σε μισθούς και 
συντάξεις η οποία οδήγησε στην κατάρρευση 
της εσωτερικής ζήτησης, στη μεγάλη συρρίκνω-
ση της παραγωγής και τελικά στη μείωση των 
τιμών. Η επιθετικότητα της διαδικασίας αυτής 
στην Ελλάδα προκλήθηκε πρώτον, από την τε-
ράστια έκταση της απαιτούμενης προσαρμογής 
– το δημοσιονομικό έλλειμμα και το έλλειμμα 
τρεχουσών συναλλαγών το 2010 ήταν περίπου 
15% του ΑΕΠ αντίστοιχα - και δεύτερον, από το 
απλό γεγονός ότι η ιδιότητα του μέλους τις ΟΝΕ 
σημαίνει ότι η υποτίμηση είναι αδύνατη. Δυστυ-
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χώς είναι πιθανόν οι μισθοί και οι συντάξεις να 
πρέπει  να παραμείνουν χαμηλά για αρκετά χρό-
νια ακόμη, εάν η Ελλάδα θέλει να επιτύχει αντα-
γωνιστικό πλεονέκτημα υπό την τρέχουσα πολι-
τική.

 Έτσι, ακόμη και μετά την καταστροφή που η ελ-
ληνική οικονομία και κοινωνία έχουν υποστεί 
από το 2010, το καλύτερο που η χώρα θα μπορού-
σε να ελπίζει για τα επόμενα πέντε χρόνια θα 
ήταν μια μέση ετήσια ανάπτυξη της τάξης του 2%. 
Είναι πιθανό ότι το επόμενο διάστημα οι τιμές θα 
συνεχίσουν την καθοδική τους πορεία με ποσο-
στό πληθωρισμού ίσως και -2%. Δεδομένης της 
κατάστασης του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλα-
γών και της συνεχιζόμενη δυσκολίας της αύξη-
σης των εξαγωγών θα υπάρχει συνεχής ανάγκη 
για «εσωτερική υποτίμηση», η οποία θα μειώσει 
ακόμη περισσότερο τους ονομαστικούς μισθούς. 
Με λίγα λόγια, στο πλαίσιο των πολιτικών της 
ΕΕ η Ελλάδα πιθανότατα θα παρουσιάσει χαμηλή 
και ασταθή ανάπτυξη,  πτώση των τιμών,  υψη-
λή ανεργία, πτώση των εισοδημάτων και  μόνιμη 
φτώχεια. Αυτή είναι η πραγματική εικόνα στη 
βάση της οποίας θα πρέπει να αξιολογηθούν το 
κόστος και τα οφέλη της εξόδου.

Οποιαδήποτε συνετή αξιολόγηση της τρέχου-
σας κατάστασης της ελληνικής οικονομίας και 
της γενικής κατεύθυνσης της ΟΝΕ κατά τη δι-
άρκεια των τελευταίων πέντε χρόνων οδηγεί 
στο συμπέρασμα ότι μεσοπρόθεσμα η ορθολο-
γική πορεία για την Ελλάδα είναι η έξοδος  και 
η αναδιάρθρωση την οικονομίας της με βάση τα 
συμφέροντα του λαού της, στην κατεύθυνση του 
προγράμματος που συζητήθηκε στο κεφάλαιο 
6. Εάν η έξοδος γίνει με ελεγχόμενο τρόπο τότε 
μπορεί να ανοίξει δρόμο για ανάπτυξη και κοι-
νωνική μετασχηματισμό, καθιστώντας εφικτό 
για μια αριστερή κυβέρνηση να εφαρμόσει ένα 
ριζοσπαστικό πρόγραμμα. Σε αυτή τη βάση μπο-
ρεί εύλογα θα μπορούσε κανείς να αναμένει ότι 
η Ελλάδα σύντομα θα περάσει σε σταθερούς και 
υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης για αρκετά χρόνια, 
πράγμα που θα ήταν υπέρ των συμφερόντων του 
εργαζόμενου λαού. Αλλά πρώτα θα πρέπει να 
βγει από το ζουρλομανδύα του ευρώ.

Τέλος, γίνεται κατανοητό πως η αποφασιστική 
χρήση της κρατικής εξουσίας σε συνδυασμό με 
την κοινωνική κινητοποίηση και τη διεθνή υπο-
στήριξη ( η έκταση της οποίας δεν πρέπει να 

μεγαλοποιείται) θα μπορούσε να βοηθήσει την 
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ώστε να επιτύχει έξοδο 
μέσω διαπραγμάτευσης (όχι συγκρουσιακής) 
εξασφαλίζοντας τη διαγραφή χρέους, την προ-
στασία της ισοτιμίας και την υπεράσπιση των 
τραπεζών. Θα μπορούσε ίσως η ΕΕ να δεχθεί μια 
τέτοια εξέλιξη από τη στιγμή που η «προβληματι-
κή» χώρα θα έφευγε από τη νομισματική ένωση 
-  αναπόφευκτα με κάποιο κόστος – αφήνοντας 
όμως την υπόλοιπη ΟΝΕ «υγιέστερη». Η έξοδος 
μπορεί να ιδωθεί ως το τίμημα που θα πληρώσει 
η Ελλάδα για τη διαγραφή του χρέους της.

Εάν η έξοδος πραγματοποιηθεί σε συναινετική 
βάση θα βρεθούν πολλοί τεχνικοί τρόποι ώστε η 
ΕΕ να τη διευκολύνει. Τα νομικά και τεχνικά επι-
χειρήματα που αναπαράχθηκαντο 2009-2012 και 
«αποδείκνυαν» ότι μια έξοδος από την ΟΝΕ είναι 
αδύνατη, ή ότι θα έφερνε αναπόδραστα και μια 
έξοδο από την ΕΕ, σε μεγάλο βαθμό στερούνται 
νοήματος. Μια έξοδος είναι απολύτως εφικτή, 
ιδίως εάν η ΕΕ προετοιμαζόταν και εκείνη για να 
τη διευκολύνει. Σε τελική ανάλυση, οι μηχανισμοί 
του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος, δη-
λαδή του προηγούμενου συστήματος σταθερών 
συναλλαγματικών ισοτιμιών, υπάρχουν ακόμη 
και θα μπορούσαν να επανενεργοποιηθούν. 

Χωρίς να έχει αυταπάτες για τις πραγματικές 
διαθέσεις της ΕΕ, η οποία πιθανότατα θα αποδει-
χθεί εχθρική στην πράξη, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ 
θα μπορούσε να προτείνει μια συναινετική έξοδο 
που θα μπορούσε να είναι προς όφελος όλων των 
εμπλεκομένων μερών και έτσι να  διευκολυνθεί 
από την ΕΕ. Συγκεκριμένα, η διευκόλυνση θα 
μπορούσε να πάρει τη μορφή συνεχούς παροχής 
ρευστότητας στις ελληνικές τράπεζες από την 
ΕΚΤ για μία περίοδο ίσως έξι μηνών μέχρι ενός 
έτους. Ακόμη σημαντικότερο στοιχείο θα ήταν η 
διευκόλυνση της εξόδου με τη μορφή της υπο-
στήριξης της συναλλαγματικής ισοτιμίας για την 
αποτροπή βαθιάς πτώσης, μέχρι η χώρα να είναι 
σε θέση να διαχειριστεί την ισοτιμία μόνη της. 
Μια συμφωνία αυτού του είδους θα ήταν μακράν 
η βέλτιστη λύση για τις περιφερειακές χώρες και 
θα μπορούσε επίσης να αποτελέσει τη λιγότερο 
προβληματική λύση για την ίδια την ΕΕ.

Λαμβάνοντας όμως υπόψη τα πολιτικά και οικο-
νομικά συμφέροντα που εμπλέκονται στην ΟΝΕ 
είναι πολύ πιο πιθανό η συναινετική έξοδος να 
μην είναι δυνατή. Οι δανειστές δεν είναι πιθανό 
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να ανεχτούν, πολύ περισσότερο να βοηθήσουν, 
μια Αριστερή κυβέρνηση που θα επιμείνει σε δι-
αγραφή χρέους, εγκατάλειψη της λιτότητας και 
στροφή της οικονομικής πολιτικής προς εντε-
λώς διαφορετική κατεύθυνση. Συνεπώς, μια 
Αριστερή κυβέρνηση θα πρέπει να είναι προε-
τοιμασμένη για μια συγκρουσιακή έξοδο, η οποία 
επίσης είναι απολύτως εφικτή και διαχειρίσιμη, 
αλλά με μεγαλύτερο κόστος. Οι παράμετροι και 
τα βασικά βήματα μιας συγκρουσιακής εξόδου 
αναπτύσσονται στην ενότητα 8 που ακολουθεί. 
Τα οικονομικά συμπεράσματα που παρατίθενται 
στην ενότητα 8 είναι σε γενικές γραμμές εφαρ-
μόσιμα και στην περίπτωση της συναινετικής 
εξόδου, εάν και οι ενδεχόμενες τριβές θα ήταν 
τότε προφανώς πολύ λιγότερες. 

Καταλήγοντας, δεν μπορεί να μην τονιστεί πως η 
πορεία μιας συγκρουσιακής εξόδου απαιτεί πο-
λιτική νομιμοποίηση και ενεργή λαϊκή υποστήρι-
ξη, εάν πρόκειται να αντιμετωπιστεί με επιτυχία 
από μια κυβέρνηση της Αριστεράς. Είναι σημα-
ντικό  η κυβέρνηση να καταστήσει σαφές ότι θα 
έχει εξαναγκαστεί σε έξοδο από την άρνηση της 
ΕΕ να δεχτεί εύλογους όρους σχετικά με τη δι-
αγραφή του χρέους και την άρση της λιτότητας. 
Είναι επίσης σημαντικό η κυβέρνηση να αποκτή-
σει ανοικτή πολιτική στήριξη θέτοντας το ζήτημα 
ξεκάθαρα στο εκλογικό σώμα και στο οργανωμέ-
νο εργατικό κίνημα. Για μια Αριστερή κυβέρνηση 
η εξασφάλιση της πολιτικής νομιμοποίησης και 
της άμεσης λαϊκής στήριξης είναι ζητήματα που 
απαιτούν εκτενή πολιτική προετοιμασία.

7. Στοχεύοντας σε μια συναινετική και κατόπιν διαπραγματεύσεων έξοδο από την ΟΝΕ

8. Απαραίτητα βήματα για τη 
διαχείριση μιας συγκρουσιακής 
εξόδου από την ΟΝΕ

Μια συγκρουσιακή έξοδος είναι μια δύσκολη 
διαδικασία αλλά σίγουρα διαχειρίσιμη, εφόσον 
υπάρχει επαρκής επίγνωση των ενδεχόμενων 
προβλημάτων, κάποιος βαθμός προετοιμασίας 
και σαφής λαϊκή υποστήριξη. Χωρίς  σαφήνεια 
ανάμεσα στα εργατικά στρώματα, αλλά και ετοι-
μότητα γιατη διαχείριση τηςνέας κατάστασης 
και των επιπλοκών της, θα είναι πολύ δύσκολο 
για την κυβέρνηση να διαχειριστεί επιτυχώς την 
αναταραχή που θα προκύψει. Εάν από την άλλη 
πλευρά, το θέμα γίνει πλήρως κατανοητό και δεν 
υπάρχει φόβος για τις συνέπειες, μια έξοδος από 
την ΟΝΕ θα μπορούσε να ανοίξει ένα δρόμο για 
τον κοινωνικό μετασχηματισμό προς όφελος της 
εργασίας. Πολλά θα εξαρτηθούν από τις προπα-
ρασκευαστικές δράσεις.Μερικές βασικές πα-
ρατηρήσεις είναι απαραίτητες στο σημείο αυτό 
ώστε να τεθεί το απαραίτητο πλαίσιο για το σχέ-
διο ελεγχόμενης (έστω συγκρουσιακής) εξόδου:

Πρώτον, όπως έχει ήδη αναφερθεί παραπάνω, 
η έξοδος δεν αποτελεί από μόνη της λύση στα 

προβλήματα της Ελλάδος. Η έξοδος θα πρέπει να 
κατανοηθεί ως ένα δύσκολο βήμα που έχει επι-
βληθεί στην Ελλάδα από την αποτυχία και την 
αδιαλλαξία των μελών της ΟΝΕ, το οποίο παρ’ 
όλα αυτά, μπορεί να ανοίξει ένα δρόμο οικονο-
μικής προόδου με μείωση της ανεργίας και αύ-
ξηση των εισοδημάτων, όπως επίσης και ένα νέο 
δρόμο ανάπτυξης για τη χώρα με κοινωνική δι-
καιοσύνη. Μετά από μερικούς μήνες του ΣΥΡΙΖΑ 
στην εξουσία, είναι φανερό ότι το πρόγραμμα με 
το οποίο η κυβέρνηση εκλέχθηκε δεν μπορεί να 
υλοποιηθεί μέσα στα όρια της ΟΝΕ.
Δεύτερον, εάν η διαχείριση της εξόδου από την 
ΟΝΕ γίνει με τρόπο επιτυχή από την κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ έχοντας τη στήριξη ισχυρής πλειοψηφί-
ας του λαού, μπορεί να αποτελέσει μια ιστορική 
ευκαιρία για να μπει η Ελλάδα σε διαφορετική 
τροχιά εθνικής ανεξαρτησίας στις διεθνείς της 
σχέσεις. Θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε βι-
ώσιμη ανάπτυξη που θα τοποθετούσε την Ελλά-
δα σε ισχυρότερη θέση μέσα στον παγκόσμιο κα-
ταμερισμό εργασίας. Η έξοδος από την ΟΝΕ είναι 
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ένας δρόμος που εμπεριέχει μετωπική σύγκρου-
ση με ισχυρότατα εγχώρια και ξένα συμφέρο-
ντα, αλλά αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο 
προσφέρει στην Ελλάδα μια μοναδική ευκαιρία 
να αλλάξει τη κοινωνική της δομή προς όφελος 
του εργαζόμενου λαού, μπαίνοντας παράλληλα 
σε τροχιά ταχείας ανάπτυξης και αύξησης των 
εισοδημάτων. 

Τρίτον, η μεγάλη δυσκολία στην έξοδο έγκειται 
στη μετάβαση σε ένα νέο και σταθερό νομισματι-
κό καθεστώς το οποίο θα ανοίξει νέες δυνατότη-
τας ανάπτυξης. Πρέπει να τονιστεί ότι η ιστορική 
εμπειρία από άλλα μεγάλα νομισματικά γεγονό-
τα δείχνει ότι οι εντονότερες δυσκολίες διήρκη-
σαν για μια μικρή μόνο περίοδο και η βελτίωση 
άρχισε να φαίνεται μετά από λίγους μήνες. Στην 
περίπτωση της Ελλάδας, που έχει τεράστιους 
αναξιοποίητους πόρους εξαιτίας των καταστρο-
φικών πολιτικών τα τελευταία πέντε χρόνια, 
είναι λογικό να περιμένουμε ότι η οικονομία θα 
αρχίσει να ανακάμπτει δυναμικά πιθανόν ακόμη 
και μετά από έξι μήνες.

Τέταρτον, η δύσκολη αρχική περίοδος της  εξό-
δου θα μπορούσε να γίνει σημαντικά καλύτερη 
με έναν συνεκτικό σχεδιασμό και λαμβάνοντας 
τα αποφασιστικά μέτρα που περιγράφονται πα-
ρακάτω. Ο σημαντικότερος παράγοντας στην 
αντιμετώπιση το δυσκολιών από την έξοδο είναι 
η δημόσια αποφασιστικότητα και θέληση. Πρέπει 
να εξηγηθεί στον ελληνικό λαό ότι η προοπτική 
της παραμονής στην ΟΝΕ και της εφαρμογής 
των μέτρων των «θεσμών» θα φέρει τη μακρο-
πρόθεσμη αποδυνάμωση της χώρας με αύξηση 
των ανισοτήτων και των κοινωνικών εντάσεων, 
ενώ παράλληλη θα διατηρηθεί η τεράστια πίεση 
του χρέους. Μέσα στην ΟΝΕ η Ελλάδα θα γίνει 
ένας ασήμαντος παρίας στη διεθνή σκηνή. 

Πέμπτον, στα πρώτα ένα ή δυο χρόνια μετά την 
έξοδο η Ελλάδα μπορεί να περιμένει μια ανάκαμ-
ψη που θα στηρίζεται κυρίως στις Μικρομεσαί-
ες επιχειρήσεις καθώς η εσωτερική ζήτηση, θα 
μπορούσε να αναζωογονηθεί και οι αναξιοποίη-
τοι αυτή τη στιγμή πόροι (εργασία και κεφαλαι-
ουχικός εξοπλισμός) θα μπορούσαν μπορούν  να 
χρησιμοποιηθούν ξανά για να γίνει ανάκτηση της 
εγχώριας αγοράς. Η επιστροφή στην εγχώρια 
παραγωγή παράλληλα με την ώθηση των εξαγω-
γών θα μειώσει την ανεργία επιτρέποντας στα 
εισοδήματα να ανακάμψουν μετά την τεράστια 

μείωση των τελευταίων χρόνων. Με δεδομένα 
τα τρομακτικά επίπεδα της ανενεργού ζήτησης 
εντός της χώρας (η ανεργία είναι ακόμη πάνω 
25%) είναι λογικό να αναμένουμε την εμφάνιση 
ισχυρών αναπτυξιακών ρυθμών αρκετά σύντομα 
μετά το αρχικό σοκ της εξόδου.

Έκτον, η ανάκαμψη που θα ακολουθήσει την 
έξοδο μπορεί να αποτελέσει τη βάση για τη με-
σοπρόθεσμη ανασυγκρότηση της χώρας, όπως 
σε γενικές γραμμές συζητήθηκε στην ενότητα 
6. Η Ελλάδα θα πρέπει να επιμείνει στη μεταρ-
ρυθμιστική προσπάθεια του εκπαιδευτικού και 
δικαστικού συστήματος, καθώς και της αλλαγής 
των κανόνων της αγοράς και της λειτουργίας του 
κράτους. Η μακρά ιστορική εμπειρία δείχνει ότι 
μια επίμονη επενδυτική προσπάθεια από πλευ-
ράς κάποιας χώρας βασίζεται πάντα στις εγχώ-
ριες δυνάμεις και δεν καθορίζεται από τις ξένες 
επενδύσεις. Τα επενδυτικά κεφάλαια που έρχο-
νται από το εξωτερικό μπορούν να παίξουν στην 
καλύτερη περίπτωση έναν συμπληρωματικό 
ρόλο.

Έβδομο, για να υλοποιηθεί μια μεσοπρόθεσμη 
επενδυτική τόνωση θα πρέπει η Ελλάδα άμεσα 
να ισχυροποιήσει το πρόγραμμα των δημοσίων 
επενδύσεών της. Θα πρέπει επίσης να αναδιαρ-
θρώσει τις αποτυχημένες ιδιωτικές τράπεζες 
θέτοντάς τες υπό δημόσιο έλεγχο με νέα αντίλη-
ψη διοίκησης και υποστηρίζοντας την παραγωγι-
κή ανασυγκρότηση της χώρας. Η αναζωογόνηση 
των δημόσιων επενδύσεων και η αναδιάρθρωση 
του τραπεζικού συστήματος θα μπορούσαν να 
δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για μια στα-
θερή ανάκαμψη των ιδιωτικών επενδύσεων. Η 
Ελλάδα θα μπορούσε τότε να αποκτήσει μία νέα 
σχέση ανάμεσα στον δημόσιο και τον ιδιωτικό 
τομέα. Οι πόροι για τις επενδύσεις, όπως πάντα 
συμβαίνει στις περιπτώσεις βιώσιμης ανάπτυ-
ξης, θα είναι κυρίως εγχώριοι. Θα προέλθουν 
από την ενεργή κινητοποίηση της αποταμίευσης 
έτσι ώστε να στηριχτεί η πίστωση που θα κατευ-
θύνεται προς την παραγωγική ανασυγκρότηση, 
αντί για κατανάλωση, ακίνητα και χρηματοπι-
στωτική κερδοσκοπία. Θα προέλθουν επίσης από 
τις υψηλές αποδόσεις των νέων επενδύσεων – η 
επένδυση τελικά χρηματοδοτεί τον εαυτό της σε 
βάθος χρόνου. Ο ρόλος ενός υγιούς και αδιάφθο-
ρου δημόσιου τομέα από αυτήν την άποψη είναι 
ύψιστης σημασίας, όπως έχει δείξει η εμπειρία 
της παγκόσμιας ανάπτυξης.
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Όγδοον, είναι σημαντικό να λαμβάνουμε υπόψη, 
ότι οι υποτιμήσεις δημιουργούν νέες και πολλά 
υποσχόμενες παραγωγικές ευκαιρίες. Η Φιλαν-
δία απέκτησε τη ΝΟΚΙΑ μετά τη μεγάλη υποτί-
μηση στις αρχές του ’90, ενώ η Ισλανδία φέρεται 
πρόσφατα να δημιουργεί έναν κλάδο ηλεκτρονι-
κών/ ΙΤ μετά τη δική της υποτίμηση και τραπεζι-
κή κατάρρευση του 2000. Δεν υπάρχει κανένας 
λόγος για τον οποίο η Ελλάδα να μη δημιουργή-
σει νέα και δυναμικά παραγωγικά πεδία μετά 
μια υποτίμηση, αν μάλιστα λάβουμε υπόψη μας 
το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και την εργατι-
κότητα του παραγωγικού της δυναμικού.

Η έξοδος από την ΟΝΕ, τελικά, είναι απλώς ένα 
βήμα στο δρόμο της κοινωνικής και οικονομικής 
μεταμόρφωσης της χώρας, αλλά είναι ένα ζωτι-
κό και αναγκαίο βήμα. Για το λόγο αυτόν, και τα 
επόμενα βήματα για τη διαχείριση της μιας συ-
γκρουσιακής αλλά ακόμα ελεγχόμενηςεξόδου θα 
μπορούσαν να αποτελέσουν έναν οδηγό για την 
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ:

Οι τεχνικές όψεις της εξόδου:

1. Η αλλαγή του νομίσματος από το Ευρώ σε ένα 
νέο εθνικό νόμισμα – μια Νέα Δραχμή– θα πρέ-
πει να λάβει χώρα κατά το κλείσιμο της εργάσι-
μης εβδομάδας(Παρασκευή βράδυ) σε μια στιγμή 
που η Wall Street είναι κλειστή και υπάρχει ένα 
«κενό» πριν από το άνοιγμα των ασιατικών αγο-
ρών. Η κυβέρνηση θα πρέπει να ανακοινώσει ότι:

i) Όλες οι εξοφλήσεις του κεφαλαίου και 
οι πληρωμές τόκων για το δημόσιο χρέος 
εκτός του ελληνικού συστήματος πληρω-
μών αναστέλλονται.

ii) Η συμμετοχή της Ελλάδας στην ΟΝΕ 
αναστέλλεται.

iii) Όλες οι τραπεζικές εργασίες  και οι χρη-
ματοπιστωτικές αγορές θα παραμείνουν 
κλειστές για μερικές ημέρες την ερχόμενη 
εβδομάδα.

iv) Η Ελληνική Κεντρική Τράπεζα τίθεται 
υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης.

v) Τοποθετείται Δημόσιος Επίτροπος για 
όλες τις ιδιωτικές και δημόσιες τράπεζες 
με ευρύτατη πληρεξουσιότητα.

vi) Θα εφαρμοστεί σύστημα ελέγχου των 
ροών κεφαλαίων και των τραπεζικών πρά-
ξεων, με βάση την εμπειρία της Κύπρου, 
αλλά χωρίς κούρεμα καταθέσεων, για τους 
επόμενους έξι μήνες.

vii) Όλοι οι λογαριασμοί και όλες οι οφειλές 
στο ελληνικό σύστημα πληρωμών που διέ-
πονται από την εθνική νομοθεσία θα μετα-
τραπούν στο νέο νόμισμα με ισοτιμία 1: 1.

viii)  Η κυβέρνηση δεσμεύεται να εκπληρώ-
σει τις υποχρεώσεις της προς όλους τους 
Έλληνες στην εγχώρια οικονομία. 

2. Σύμφωνα με την αρχή LexMonetae ένα κυρίαρ-
χο κράτος μπορεί να επιλέξει το νόμισμα που θα 
χρησιμοποιεί. Φυσικά, δεν πρέπει να υπάρχει εκ 
των προτέρων προειδοποίηση για την υιοθέτηση 
της νέας δραχμής. Όλες οι σημαντικές αποφάσεις 
- από την επιλογή των κανόνων που θα πρέπει να 
εφαρμοστούν κατά την εισαγωγή του εθνικού νο-
μίσματος, μέχρι τα ψηφίσματα που θα περάσουν 
από το Κοινοβούλιο, θα πρέπει να ληφθούν μέσα 
στο πρώτο Σαββατοκύριακο. Το Κοινοβούλιο θα 
πρέπει να δώσει στην Κυβέρνηση (και κυρίως 
στον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Οικονομι-
κών) όσο το δυνατόν ευρύτερες εξουσίες για την 
υλοποίηση της νομισματικής μεταρρύθμισης.

3. Το Σάββατο ο Επίτροπος για τα τραπεζικά θέ-
ματα συνεπικουρούμενος από μια Εκτελεστική 
Επιτροπή θα πρέπει να αποστείλει ομάδες δημο-
σίων υπαλλήλων να αναλάβουν προσωρινά τον 
έλεγχο των ελληνικών τραπεζών και της Κε-
ντρικής Τράπεζας ώστε  να διασφαλίσει:  

3.1. Την  αποτελεσματική συμμόρφωση με 
το σύστημα ελέγχου των κεφαλαιακών 
ροών και των τραπεζικών πράξεων, με 
γνώμονα τις κατευθύνσεις που περιγράφο-
νται αναλυτικότερα κατωτέρω και στο Πα-
ράρτημα Β

3.2. Τη μετατροπή της ονομαστική αξίας 
όλων των λογαριασμών στο νέο νόμισμα.

3.3. Την εισαγωγή των τραπεζογραμματίων 
σε δραχμές στα θησαυροφυλάκια των τρα-
πεζών, ώστε να αρχίσουν να χρησιμοποιού-
νται την επόμενη εβδομάδα.
3.4. Ενδεχομένως, την «δελτιοποίηση» των 
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υπαρχόντων τραπεζογραμματίων με τη 
χρήση ειδικής σφραγίδας, ώστε να επι-
τραπεί στα χαρτονομίσματα σε ευρώ που 
κατέχουν οι τράπεζες να σφραγιστούν και 
να χρησιμοποιηθούν προσωρινά ως «νέες 
δραχμές».

3.5. Σε συντονισμό με την Κεντρική Τρά-
πεζα να γίνει προετοιμασία του καταλόγου 
των ελληνικών επιχειρήσεων που έχουν 
δανειστεί από ξένους δανειστές. Η διαδικα-
σία αυτή δεν θα πρέπει να διαρκέσει περισ-
σότερο από δύο ή τρεις ημέρες.

4. Το Σάββατο η κυβέρνηση θα πρέπει να δηλώ-
σει την προθυμία της χώρας να παραμείνει στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και να εφαρμόσει τους νόμους 
της μετά την αλλαγή του νομίσματος. Οι αναφορές 
που έγιναν εκτενώς τα προηγούμενα χρόνια στην 
αδυναμία εξόδου από την ΟΝΕ χωρίς παράλληλα 
να φύγει μια χώρα και από την ΕΕ είναι αβάσιμες. 
Όπως δείχνει η νομική ανάλυση στο Παράρτημα 
Α, υπάρχει το νομικό πλαίσιο που θα επιτρέψει 
στην Ελλάδα να αποχωρήσει από την ΟΝΕ, αλλά 
να παραμείνει στην ΕΕ. Η κυβέρνηση θα πρέπει 
επίσης να ζητήσει ένα συνέδριο με τα άλλα μέλη 
της ΟΝΕ ώστε να αποφασιστεί τι είδους υποστή-
ριξη θα μπορούσε να χορηγηθεί στην Ελλάδα για 
μια συναινετική έξοδο. Η κυβέρνηση θα πρέπει 
επίσης να δηλώσει ότι η Ελλάδα θα ζητήσει ένα 
συνέδριο για να επιτευχθεί η αναδιάρθρωση του 
δημόσιου χρέους της. Τέλος, η κυβέρνηση θα πρέ-
πει να δηλώσει ότι οι απειλές ενάντια στην Ελλά-
δα θα έχουν σοβαρές συνέπειες για την Ελληνική 
συμμετοχή στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ.

5. Η απόφαση για αναστολή των εξωτερικών 
πληρωμών,αφήνοντας έτσι το δημόσιο χρέος να 
καταστεί ληξιπρόθεσμο, σημαίνει στην πράξη 
πως η Ελλάδα δεν θα καταφέρει να εξοφλήσει τα 
ομόλογα που κατέχει η ΕΚΤ και να αποπληρώσει 
τα δάνεια του ΔΝΤ. Τα χρέη προς τον ΕΤΧΣ και 
τα διμερή/πολυμερή χρέη που προκύπτουν από 
τα προγράμματα «διάσωσης» έχουν μια μεγάλη 
περίοδο χάριτος και δεν προκύπτουν μέχρι το 
2021 σημαντικές αποπληρωμές για το κεφάλαιο 
και τους τόκους. Αφού οι οφειλές καταστούν 
ληξιπρόθεσμες η Ελλάδα θα πρέπει να κοινοποι-
ήσει αίτημα για ένα διεθνές συνέδριο, ώστε να 
ρυθμιστεί το χρέος της συμπεριλαμβανομένης 
μιας σημαντικής διαγραφήςσύμφωνα με όσα 
συζητήθηκαν προηγουμένως στην ενότητα 7i. Η 

Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου που έχει ήδη δη-
μιουργηθεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο μπορεί 
να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο στη διαδι-
κασία, ενισχύοντας τα ηθικά και νομικά επιχει-
ρήματα της Ελλάδας.

6. Η μετατροπή του συνόλου των τραπεζικών 
υποχρεώσεων και περιουσιακών στοιχείων που 
διέπονται από το ελληνικό δίκαιο στη νέα δραχ-
μήθα πρέπει να πραγματοποιηθεί με ισοτιμία 1: 
1. Τη Δευτέρα η κυβέρνηση θα πρέπει να ανακοι-
νώσει ότι στο μέλλον δεν θα πραγματοποιεί ούτε 
θα αποδέχεται πληρωμές σε ευρώ. Η νέα δραχ-
μήθα αποκτήσει το μονοπώλιο του νόμιμου χρή-
ματος ως το τέλος της εβδομάδας. Η κυβέρνηση 
θα πρέπει να εκδώσει αμέσως μια πλήρη εγγύη-
ση των νέων καταθέσεων που έχουν μετατραπεί 
σε δραχμές. Κατά τη διάρκεια του αρχικού Σαβ-
βατοκύριακου και για τις πρώτες λίγες ημέρες, 
ενώ οι τράπεζες θα είναι κλειστές, όλες οι χρε-
ώσεις και οι συναλλαγές με πιστωτική κάρτα θα 
πρέπει να μετατραπούν στο νέο νόμισμα. Είναι 
ζωτικό να τονιστεί, ότι η κυβέρνηση θα πρέπει 
να κάνει άμεσα βήματα για να εκτυπωθούν νέα 
χαρτονομίσματα σε δραχμές μυστικά κατά τη δι-
άρκεια της περιόδου που θα προηγείται της ανα-
κοίνωσης αλλαγής νομίσματος. Τα νέα τραπεζο-
γραμμάτια σε δραχμές που θα έχουν παραχθεί 
μυστικά κατά τη διάρκεια της προηγούμενης 
περιόδου, θα πρέπει να εισαχθούν στα θησαυρο-
φυλάκια των τραπεζών και θα πρέπει να χρησι-
μοποιούνται στα ΑΤΜ και στα τραπεζικά ταμεία. 
Ανάλογα με τη δυνατότητα να εκτυπωθούν επαρ-
κείς ποσότητες νέων τραπεζογραμματίων, θα 
ήταν χρήσιμο επίσης να σφραγιστούν τα υπάρ-
χοντα ευρώ εντός του τραπεζικού συστήματος 
και να χρησιμοποιούνται ως  “δελτιοποιημένες” 
δραχμές στα ΑΤΜ και σε τραπεζικά ταμεία.

7. Κατά τη διάρκεια του πρώτου Σαββατοκύρια-
κου η λειτουργία των πληροφοριακών συστημά-
των των τραπεζών θα πρέπει να ελεγχθεί όσον 
αφορά δύο πράγματα: 1) να καθοριστεί σε ποιο 
χρόνο είναι δυνατόν τα ευρώ να μετατραπούν σε 
δραχμές για τους σκοπούς των διατραπεζικών 
και άλλων ηλεκτρονικών πληρωμών και 2) με 
ποιο τρόπο οι αναλήψεις μετρητών σε ευρώμπο-
ρούν να περιοριστούν λίγο πριν και λίγο μετά την 
αλλαγή του νομίσματος. Πρέπει επίσης να εξετα-
στεί η συμβατότητα με τα συστήματα πληροφο-
ρικής των τραπεζών της Ευρωζώνης.
8. Τη Δευτέρα ο Δημόσιος Επίτροπος για τις Τρά-
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πεζες θα πρέπει να ανακοινώσει την πλήρη εθνι-
κοποίηση των τεσσάρων συστημικών τραπεζών 
και τη μετατροπή των υφιστάμενων δημόσιων 
μετοχικών τίτλων σε κοινές μετοχές με δικαί-
ωμα ψήφου. Η κυβέρνηση θα πρέπει ταυτόχρονα 
να ανακοινώσει την επιβολή  ελέγχων στις ροές 
κεφαλαίων και στις τραπεζικές πράξεις που θα 
διενεργούνται από τον Επίτροπο για μια περίο-
δο έξι μηνών. Το πρότυπο θα είναι οι έλεγχοι που 
επιβλήθηκαν από την ΕΕ στην Κύπρο τον Μάρτη 
του 2013, οι οποίοι αποδείχθηκαν αποτελεσμα-
τικοί και περίληψη των βασικών σημείων τους 
παρέχεται στο Παράρτημα Β.  Θα πρέπει να τονι-
στεί ότι σε αντίθεση με την Κύπρο δεν θα υπάρ-
ξει κούρεμα των καταθέσεων. Η κυβέρνηση θα 
εγγυηθεί πλήρως τις υπάρχουσες καταθέσεις σε  
δραχμές. 

9. Ένα απλώς ενδεικτικό παράδειγμα των προ-
τεινόμενων μέτρων για την Ελλάδα θα μπορούσε 
να ήταν ως εξής:

I. Επιτρέπονται μηνιαίες πληρωμές ή μετα-
βιβάσεις χωρίς μετρητά από Φυσικά Πρό-
σωπα μέχρι 50.000 δραχμές ( με μετατροπή 
1:1 από ευρώ).

II. Επιτρέπονται μηνιαίες πληρωμές ή μετα-
βιβάσεις χωρίς μετρητά από Νομικά Πρό-
σωπα μέχρι 200.000 δραχμές ( με μετατρο-
πή 1:1 από ευρώ).

III. Πληρωμές ή μεταβιβάσεις στο εξωτερι-
κό σε μετρητά δεν επιτρέπονται εκτός εάν 
αφορούν συνήθεις επιχειρηματικές δρα-
στηριότητες και μέχρι 1.000.000 ευρώ το 
μήνα.

IV.  Έξοδα διαβίωσης και δίδακτρα για φοι-
τητές στο εξωτερικό επιτρέπονται έως το 
ποσό των 5000 ευρώ ανά τρίμηνο.

V. Μεταβίβαση των καταθέσεων / κεφαλαί-
ων στο εξωτερικό επιτρέπονται ανεξαρτή-
τως σκοπού έως και 5.000 ευρώ ανά άτομο 
και ανά μήνα.

VI. Επιτρέπεται η καθημερινή μεταβίβαση 
χαρτονομισμάτων του ευρώ ή / και ξένων 
νομισμάτων που προέρχονται από πληρωμή 
μισθών ή συντάξεωνέως 200 δραχμές ημε-
ρησίως (μετατρέπονται σε 1: 1 από Ευρώ).

Οτιδήποτε πέρα από αυτά θα απαιτεί την 
έγκριση του Επιτρόπου.

10. Μετά την εθνικοποίηση των τεσσάρων συ-
στημικών τραπεζών η υφιστάμενη διοίκηση  θα 
πρέπει να αντικατασταθεί αμέσως και η διαδικα-
σία της αναδιάρθρωσης των τραπεζών θα πρέπει 
να αρχίσει άμεσα. Οι αναδιαρθρωμένες τράπεζες 
θα είναι θεμελιώδους σημασίας για την παροχή 
ρευστότητας και πίστωσης για επενδυτικούς 
σκοπούς και για την κατανάλωση και με τον τρό-
πο αυτόν θα πραγματοποιηθεί η επανεκκίνηση 
της οικονομίας σύμφωνα με τις κατευθύνσεις 
που συζητήθηκαν στην ενότητα 7iii. Ο ελληνικός 
ιδιωτικός τραπεζικός τομέας έχει αποτύχει. Η 
αναγέννηση της οικονομίας απαιτεί υγιείς τρά-
πεζες που θα λειτουργούν με ένα νέο δημόσιο 
πνεύμα και που θα κεφαλαιοποιηθούν με νέες 
εκδόσεις τίτλων του Δημοσίου. Είναι αναμενό-
μενο πως για τη δημιουργία τέτοιων τραπεζών 
θα χρειαστούν αρκετές εβδομάδες. Το κράτος θα 
πρέπει επίσης να δημιουργήσει ειδικές τράπεζες 
για μακροχρόνιες επενδύσεις και για τον αγροτι-
κό τομέα.

11. Θεμελιώδους σημασία για την αναδιάρθρωση 
του τραπεζικού συστήματος θα είναι η θέσπιση 
μιας «κακής τράπεζας» που θα απαλλάξει τις 
τράπεζες από το μεγαλύτερο μέρος του όγκου 
των 80 δις προβληματικών χρεών (επιχειρημα-
τικών, στεγαστικών και καταναλωτικής πίστης, 
χονδρικά χωρίζονται σε 45/25/10). Η «κακή τρά-
πεζα» θα κεφαλαιοποιηθεί με νέες εκδόσεις 
δημόσιων ομολόγων, μετά την επιβολή ζημιών 
στους ιδιοκτήτες των τραπεζών. Μια επιτροπή 
θα διοριστεί ώστε να εφαρμοστούν κοινωνικά 
και οικονομικά κριτήρια για την κατανομή των 
προβληματικών χρεών προς την «κακή τράπε-
ζα». Είναι ζωτικής σημασίας από την άποψη αυ-
τήτόσο για τα νοικοκυριά όσο και για τις μικρές 
επιχειρήσεις να απαλλαγούν από το βάρος της 
υπερχρέωσης. Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να 
αποφευχθεί η επιβάρυνση του δημόσιου τομέα 
με τις επισφαλείς απαιτήσεις των ασυνείδητων 
ιδιωτικών φορέων. Εξίσου σημαντικό θα είναι 
ωστόσο,να μην καταστραφεί ότι έχει απομείνει 
από την αξιοπιστία μεταξύ των συναλλασσόμε-
νων στις διάφορες αγορές, με ενέργειες που θα 
ευνοούν τους επισφαλείς χρεώστες και ως εκ 
τούτουθα υπονομεύουν τη σημασία των κοινω-
νικών κριτηρίων.Ακριβώς για αυτό είναι ζωτικό 
να υπάρξουν κοινωνικά κριτήρια στην απόφαση 
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του τρόπου που θα διαγραφούν τα χρέη προς τις 
τράπεζες.

12. Κατά τη διάρκεια του πρώτου Σαββατοκύρια-
κου ο ισολογισμός της Εθνικής Κεντρικής Τρά-
πεζας θα αποτιμηθεί σε δραχμές και η διοίκησή 
της θα πρέπει να αλλάξει. Η Τράπεζα θα μετα-
τραπεί πλήρως σε ένα δημόσιο ίδρυμα. Η Ελλη-
νική Κεντρική Τράπεζα θα παραμείνει μέλος του 
Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών 
ακόμη και μετά την έξοδο από το Ευρωσύστη-
μα. Ωστόσο, είναι απαραίτητο να υπάρξει νομική 
ανάλυση των υποχρεώσεων αποπληρωμής προς 
το Ευρωσύστημα, καθώς και προς τον μηχανισμό 
ELA. H αθέτηση πληρωμών από μια Κεντρική 
Τράπεζα είναι ένα ζήτημα με μεγαλύτερη πολυ-
πλοκότητα από την αθέτηση πληρωμών από μια 
κανονική τράπεζα και η τακτοποίηση των χρεών 
της Κεντρικής Τράπεζας αναμένεται να χρεια-
στεί αρκετό χρόνο. Τέλος, η Κεντρική Τράπεζα 
θα πρέπει να ανακεφαλαιοποιηθεί μέσω της έκ-
δοσης νέων κρατικών τίτλων.

13. Αμέσως μετά την ανακοίνωση της αλλαγής 
του νομίσματος η κυβέρνηση θα πρέπει να προ-
σφέρει βοήθεια σε εταιρείες και φυσικά πρόσω-
πα που κατέχουν συμβόλαια που διέπονται από 
αλλοδαπό δίκαιο. Θα υπάρξουν εκτεταμένες δι-
καστικές διαδικασίες στις οποίες θα εμπλακούν 
ιδιωτικοί και δημόσιοι φορείς και η κυβέρνηση 
θα πρέπει να είναι έτοιμη να διευκολύνει αυτές 
τις διαδικασίες.

14. Γενικότερα, θα υπάρξει ανάγκη για οικονομι-
κή βοήθεια προς τις μικρές και μεσαίες επιχει-
ρήσεις, τα νοικοκυριά  και τις μεγάλες επιχει-
ρήσεις για τις επόμενες εβδομάδες και μήνες. Ο 
στόχος θα είναι να αποφευχθούν οι πτωχεύσεις 
και να αντιμετωπιστούν οι νομικές επιπλοκές 
από τη διενέργεια και την είσπραξη πληρωμών 
από το εξωτερικό. Κατά τη διάρκεια της πρώτης 
εβδομάδας η κυβέρνηση θα πρέπει να πραγματο-
ποιήσει συνάντηση με τους εκπροσώπους των 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για να συζη-
τηθούν τα μέτρα στήριξης. Οι μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις θα είναι σε θέση να καλύψουν το 
μεγαλύτερο μέρος των αναγκών τους εντός των 
παραμέτρων της τραπεζικών και κεφαλαιακών 
ελέγχων που περιγράφηκαν παραπάνω. Μεμο-
νωμένοι οφειλέτες που ενδεχομένως έχουν 
οφειλές από στεγαστικά ή άλλα δάνεια υπό αλ-
λοδαπό δίκαιο, θα πρέπει επίσης να τύχουν μέ-

τρων στήριξης συμπεριλαμβανομένων και των 
κρατικών εγγυήσεων.

15. Η Ελλάδα θα ανακτήσει τη νομισματική της 
κυριαρχία και εφόσον το κράτος επιμείνει να 
εκτελεί και να δέχεται πληρωμές στο νέο νόμι-
σμα, αυτό  γρήγορα θα καθιερωθεί ως το λειτουρ-
γικό μέσο συναλλαγών στη χώρα. Η μνήμη της 
χρήσης της δραχμής και η ιστορική της διασύν-
δεση με τη χώρα θα διευκολύνει τη διαδικασία. 
Οι ανάγκες της νομισματικής κυκλοφορίας θα 
καλυφθούν γρήγορα από τις αναδιαρθρωμένες 
τράπεζες που θα δημιουργήσουν ρευστότητα σε 
δραχμή υποστηριζόμενες από την αναδιαρθρω-
μένη Κεντρική Τράπεζα. Οι τράπεζες θα μπορούν 
να ξεκινήσουν τις τρέχουσες συναλλαγές ήδη τη 
Δευτέρα ή την Τρίτη της πρώτης εβδομάδας. Θα 
αρχίσουν επίσης να παράσχουν μέσω ΑΤΜ ταυ-
τόχρονα νέα τραπεζογραμμάτια δραχμών, ή τρα-
πεζογραμμάτια ευρώ με σφραγίδα. Θα πρέπει τέ-
λος να ανοίξουν τις πόρτες τους στο κοινό μετά 
την πρώτη εβδομάδα.

16. Ωστόσο, δεδομένου ότι χρειάζεται χρόνος για 
να παραχθούν νέα τραπεζογραμμάτια και κυ-
ρίως επειδή χρειάζεται χρόνος για να αποκτη-
θεί εμπιστοσύνη στο νέο νόμισμα, είναι πιθανό 
ότι κατά τη διάρκεια της αρχικής περιόδου να 
υπάρξει παράλληλη κυκλοφορία διάφορων μορ-
φών χρήματος. Έτσι, θα υπάρξουν νέα τραπεζο-
γραμμάτια δραχμών και ηλεκτρονικές δραχμές 
που θα δημιουργηθούν από τις τράπεζες, αλλά 
και κανονικά τραπεζογραμμάτια ευρώ και ίσως 
χαρτονομίσματα ευρώ με σφραγίδα, τα οποία θα 
κυκλοφορούν μεταξύ των ιδιωτών. Σημειώνεται 
πως σήμερα υπάρχουν τραπεζογραμμάτια περί-
που 40 δις ευρώ σε κυκλοφορία ως υποχρεώσεις 
της ελληνικής Κεντρικής Τράπεζας, μεγάλο μέ-
ρος των οποίων είναι αποθησαυρισμένο. Η πολι-
τεία πρέπει να θεσπίσει κίνητρα για να προσελ-
κύσει ορισμένα από αυτά τα τραπεζογραμμάτια 
στο επίσημο τραπεζικό σύστημα μέσα σε μια πε-
ρίοδο αρκετών μηνών μετά την αλλαγή του νομί-
σματος. Σε κάθε περίπτωση, θα είναι παράνομο 
αυτά τα τραπεζογραμμάτια  να βγουν σε φυσική 
μορφή έξω από τη χώρα.

17. Η παράλληλη κυκλοφορία νομισμάτων είναι 
πιθανό να δημιουργήσει κόστος στις συναλλαγές 
καθώς τα αγαθά κατά πάσα πιθανότητα θα αποτι-
μώνται με διαφορετικό τρόπο σε διαφορετικά νο-
μίσματα. Το πιθανότερο είναι ότι το κόστος αυτό 

Σχέδιο Κοινωνικής Αλλαγής και Εθνικής Ανασυγκρότησης για την Ελλάδα 39



θα είναι μικρό και δεν θα διαρκέσει για μεγάλο 
διάστημα. Πρόκειται περί ενός ακόμη ατυχούς 
τιμήματος που πρέπει να καταβάλλει η Ελλάδα 
για την καταστροφική απόφασή της να ενταχθεί 
στην ΟΝΕ, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί 
το κόστος αυτό να δικαιολογήσει την παραμονή 
σε μια αποτυχημένη νομισματική ένωση.

18. Το νέο νόμισμα θα αποκτήσει μια διεθνή 
συναλλαγματική ισοτιμία με το ευρώμετά την 
διοικητική μετατροπή του σε αναλογία 1:1. Οι 
παγκόσμιες αγορές θα αρχίσουν αμέσως την τι-
μολόγηση της δραχμής σε σχέση με το ευρώ και 
άλλα νομίσματα, όπως για παράδειγμα συνέβη 
όταν η ζώνη του ρουβλίου και η τσέχικη νομι-
σματική ένωση κατέρρευσαν το 1993. Είναι βέ-
βαιο ότι το νέο νόμισμα θα υποτιμηθεί.

19. Η υποτίμηση θα λειτουργήσει ως μοχλός 
ζωτικής σημασίας για τις ελληνικές επιχειρή-
σεις στην ανάκτηση της εγχώριας αγοράς και 
την επέκταση των εξαγωγών, δεδομένου ότι θα 
λειτουργήσει ως φραγμός στις εισαγωγές. Η 
υποχώρηση των πραγματικών μισθών κατά τα 
τελευταία πέντε χρόνια  ήταν τόσο εκτεταμένη 
ώστε ακόμη και μια σχετικά μικρή υποτίμηση θα 
είναι αρκετή για να εξασφαλίσει ένα τεράστιο 
πλεονέκτημα για τους Έλληνες παραγωγούς. 
Εάν το νέο νόμισμα σταθεροποιηθεί σε μια αξία 
ίσως 20% χαμηλότερη από την αρχική διοικητι-
κή ισοτιμία του 1:1, η ώθηση στην παραγωγή, την 
απασχόληση και το εισόδημα είναι πιθανό να εί-
ναι αποδειχθεί πολύ σημαντική μεσοπρόθεσμα.

20. Η υποτίμηση αναμένεται να έχει ευεργε-
τικά αποτελέσματα για την παραγωγή και την 
απασχόληση στην Ελλάδα για λόγους που ανα-
πτύσσονται με περισσότερες λεπτομέρειες στο 
Παράρτημα Γ. Η ανάκαμψη της ελληνικής οικο-
νομίας κατά πάσα πιθανότητα θα ξεκινήσει μέσα 
σε λίγους μήνες από την αλλαγή του νομίσμα-
τος, στο βαθμό που η ιστορική εμπειρία μπορεί 
να αποτελέσει έναν οδηγό στο θέμα αυτό. Δεν 
υπάρχει αμφιβολία ότι η αρχική περίοδος της 
αναταραχής θα επηρεάσει αρνητικά το παραγό-
μενο προϊόν και την παραγωγή. Ωστόσο, το συν-
δυαστικό αποτέλεσμα από την αποκατάσταση 
της ρευστότητας, την  άρση της λιτότητας και την 
υποτίμηση του νομίσματος, θα  προσδώσει μια 
ισχυρή ώθηση στην οικονομία. Δεδομένης της 
εξαιρετικά υφεσιακής κατάστασης της ελληνι-
κής οικονομίας, των αχρησιμοποίητων και κατα-

σπαταλημένων πόρων και της μειωμένης ζήτη-
σης, είναι λογικό να αναμένεται ότι η ανάπτυξη 
θα είναι ισχυρή και σταθερή για πολλά χρόνια, 
όταν η οικονομία ανακάμψει από την αναταρα-
χή της αλλαγής του νομίσματος και αρχίσει να 
υλοποιείται το πρόγραμμα που περιγράφεται 
στην ενότητα 6. Θα υπάρξουν σημαντικά οφέλη 
για τη μισθωτή εργασία όσον αφορά την απασχό-
ληση και το εισόδημα, καθώς και οφέλη για τις 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αναφορικά με 
την επέκταση των εγχώριων αγορών και τη βι-
ώσιμη χρηματοδότηση. Οφέλη  θα υπάρχουν και 
για τους συνταξιούχους όσον αφορά την υποστή-
ριξη των συντάξεων.

21. Είναι μάλλον απίθανο ότι η θετική επίδραση 
της αλλαγής του νομίσματος θα εκμηδενιστεί 
από τον υψηλό πληθωρισμό, για λόγους που και 
πάλι αναπτύσσονται εκτενέστερα στο Παράρτη-
μα Γ. Είναι βέβαια αναπόφευκτο ότι η υποτίμηση 
θα οδηγήσει σε  αύξηση των τιμών των εισαγω-
γών. Ωστόσο, η δομή της ελληνικής οικονομίας 
είναι τέτοια, ώστε η αύξηση αυτή δεν θα αποτυ-
πωθεί πλήρως στις τελικές τιμές. Γενικότερα, η 
επίπτωση της υποτίμησης στον πληθωρισμό θα 
εξαρτηθεί από τον τρόπο με τον οποίο θα αντα-
ποκριθεί στις εξελίξεις το κόστος εργασίας. Από 
αυτήν την άποψη, θα ήταν επιθυμητό να έχουμε 
την ενεργή στήριξη και συμμετοχή των οργανω-
μένων δυνάμεων της εργασίας ώστε να διατηρη-
θεί ο πληθωρισμός υπό έλεγχο και να μεγιστο-
ποιηθεί η ευεργετική επίδραση της αλλαγής του 
νομίσματος.Κρίνοντας την τρέχουσα κατάσταση 
της οικονομίας, η οποία αντιμετωπίζει παγιωμέ-
νο αποπληθωρισμό της τάξης του 2% και υπό το 
πρίσμα των αχρησιμοποίητων πόρων της οικο-
νομίας, είναι απίθανο ο πληθωρισμός τον επόμε-
νο χρόνο της αλλαγής του νομίσματος να υπερ-
βεί το 10%.

22. Είναι δυνατόν ωστόσο βραχυπρόθεσμα, η 
αξία του νέου νομίσματος να μειωθεί σημαντικά 
σε σχέση με το ευρώ και άλλα νομίσματα, έχο-
ντας έτσι αρνητικές συνέπειες για τις αγορές, τις 
εισροές και τα τελικά αγαθά. Αυτός ο κίνδυνος 
είναι πραγματικός εν όψει πιθανών κερδοσκοπι-
κών επιθέσεων κατά της δραχμής στη διάρκεια 
της αρχικής περιόδου, αλλά δεν πρέπει να μεγα-
λοποιείται. Το 2015 το ελληνικό ισοζύγιο τρεχου-
σών συναλλαγών είναι περίπου ισοσκελισμένο 
εξαιτίας της επταετούς ύφεσης και δεν υπάρχει 
καμία σύγκριση με τις πιθανές επιπτώσεις της 
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επιστροφής στη δραχμή το 2010, όταν το ισοζύ-
γιο τρεχουσών συναλλαγών αντιμετώπιζε ένα 
γιγαντιαίο έλλειμμα, ως αποτέλεσμα της αποτυ-
χημένης ένταξης της ΟΝΕ. Από αυτήν την άποψη 
η απειλή της απότομης συρρίκνωσης της εγχώ-
ριας ζήτησης ως συνέπεια της ελληνικής χρεο-
κοπίας και της εξόδου από την ΟΝΕ είναι σημα-
ντικά χαμηλότερη από ότι το 2010. Δεν υπάρχει 
αμφιβολία ωστόσο ότι εάν υπήρχε μια απότομη 
πτώση, το εμπόριο και οι οικονομικές σχέσεις με 
τον υπόλοιπο κόσμο θα διαταράσσονταν σοβαρά 
και ο αντίκτυπος στο ΑΕΠ θα ήταν σημαντικός.
Ακόμη κι έτσι, είναι πιθανό η ισοτιμία των νέων 
δραχμών να ακολουθήσει μια καμπύλη τύπου J, 
μειούμενη απότομα κατά την αρχική περίοδο και 
αυξανόμενη προοδευτικά μέχρι να φτάσει το νέο 
σημείο ισορροπίας, το οποίο θα είναι  πιθανόν 
20% κάτω από την διοικητική ισοτιμία αλλαγής 
1:1. Η αρχική περίοδος της απότομης μείωσης, η 
οποία θα μπορούσε να φτάσει το 50%, είναι απί-
θανο να κρατήσει περισσότερο από λίγες εβδο-
μάδες και η συνολική περίοδος προσαρμογής της 
ισοτιμίας ίσως διαρκέσει έξι μήνες.

23. Δεν υπάρχει αμφιβολία πάντως, ότι κατά τη 
διάρκεια του χρόνου που χρειάζεται η ισοτιμία 
για να αποκτήσει τη νέα ισορροπία οι εμπορικές 
και οικονομικές συναλλαγές με τον υπόλοιπο κό-
σμο θα διαταραχθούν με σημαντικό αρνητικό στο 
ΑΕΠ. Αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι της εξό-
δου και απαιτεί την προετοιμασία του κόσμου και 
πλήρη δημόσια ενημέρωση. Η βραχυπρόθεσμη 
ικανότητα υπεράσπισης της συναλλαγματικής 
ισοτιμίας θα είναι φυσικά πολύ σημαντική. Οι 
περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων θα αποτελέ-
σουν ένα σημαντικό εμπόδιο στην κερδοσκοπία. 
Παρόλα αυτά, κρίνεται ως ιδιαίτερα επιθυμητή 
η παράλληλη θέσπιση ενός ταμείου σταθεροποί-
ησης, ενδεχομένως με την υποστήριξη βασικών 
Κεντρικών Τραπεζών. Είναι υψίστης σημασίας 
ζήτημα  για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, να κα-
ταβάλεικάθε προσπάθειαπροκειμένου ακόμα 
και την τελευταία στιγμή να εξασφαλίσει την εν 
λόγω υποστήριξη. Πρέπει επίσης να σημειωθεί 
ότι οι έλεγχοι στην κίνηση των κεφαλαίων είναι 
πιθανό να αποδειχθούν σημαντικοί μεσοπρόθε-
σμα, εάν το εμπορικό ισοζύγιο μεταστραφεί υπέρ 
της Ελλάδαςμετά την υποτίμηση κι έτσι αρχίσουν 
να αυξάνονται οι εισροές κεφαλαίων ενισχύο-
ντας την δραχμή, και εξαλείφοντας με τον τρόπο 
αυτόν τη θετική επίδραση της υποτίμησης.
24. Μετά την έξοδο η Ελλάδα θα ανακτήσει τη 

νομισματική και δημοσιονομική της κυριαρχία. 
Η λιτότητα θα πρέπει να αρθεί, αλλά η χώρα θα 
πρέπει επίσης να δεσμευτεί για την επιδίωξη 
μιας πειθαρχημένης δημοσιονομικής και νο-
μισματικής πολιτικής, ιδίως υπό το πρίσμα του 
μικρού μεγέθους της ελληνικής οικονομίας και 
την παραμονή της στην ΕΕ. Κάποια καθοδήγη-
ση όσον αφορά τη διαχείριση της κυμαινόμενης 
συναλλαγματικής ισοτιμίας θα μπορούσε να λη-
φθεί από άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένης 
της Σουηδίας, η οποία διαχειρίζεται ένα νόμισμα 
με κυμαινόμενη συναλλαγματική ισοτιμία εντός 
της ΕΕ. Είναι φυσικά σημαντικό να αυξηθούν οι 
κατώτατοι μισθοί, αλλά πρέπει επίσης το οργα-
νωμένο εργατικό κίνημα να στηρίξει την προ-
σπάθεια μετάβασης της χώρας σε υγιέστερη 
βάση. Είναι επίσης σημαντικό, να υιοθετηθούν 
μέτρα για την προστασία των εισοδημάτων των 
εργαζομένων με την κατάργηση των υψηλών 
φόρων στα βασικά αγαθά (πχ τρόφιμα, ρεύμα, 
πετρέλαιο), αυξάνοντας τις παροχές για κοινω-
νική προστασία των πιο αδύναμων στρωμάτων 
της μισθωτής εργασίας και των μεσαίων στρω-
μάτων, καθώς και ρυθμίζοντας τις τιμές, συμπε-
ριλαμβανομένων των ενοικίων. Μόλις η χώρα 
αρχίσει να ανακάμπτει, τα εισοδήματα αναμένε-
ται να εισέλθουν σε ανοδική πορεία ειδικά εάν το 
εναλλακτικό πρόγραμμα αρχίσει να υλοποιείται.

25. Τη στιγμή αυτή η Ελλάδα είναι κοντά στην 
επίτευξη ενός πρωτογενούς δημοσιονομικού 
πλεονάσματος μετά από χρόνια ύφεσης και ση-
μαντικές περικοπές στις δημόσιες δαπάνες, 
όπως εξηγήθηκε στο τμήμα 7ii. Μετά την έξοδο 
από την ΟΝΕ η χώρα δεν θα πρέπει να καταβάλ-
λει τις καταστροφικές πληρωμές του χρέους 
προς την ΕΚΤ και το ΔΝΤ, αλλά είναι πιθανό το 
πρωτογενές πλεόνασμα να εξαλειφθεί βραχυ-
πρόθεσμα λόγω της μείωσης των φορολογικών 
εσόδων. Μεσοπρόθεσμα όμως η Ελλάδα χρειά-
ζεται μια ισχυρή πολιτική δημοσίων επενδύσε-
ων για τη βελτίωση των υποδομών της και για 
να δώσει ώθηση στις ιδιωτικές επενδύσεις και 
στην παραγωγή. Για την αντιμετώπιση των ανα-
γκών χρηματοδότησης η κυβέρνηση ενδεχομέ-
νως να χρειαστεί να προσφύγει στη χρηματο-
δότηση από την Κεντρική Τράπεζα. Όπως έχει 
δείξει η πρόσφατη εμπειρία σε ΗΠΑ, Ιαπωνία και 
Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι εγγενώς προβλη-
ματική η έκδοση χρήματος  για τη στήριξη της 
δημοσιονομικής δαπάνης, εάν γίνει προσεκτικά 
και για μικρά χρονικά διαστήματα. Δεν υπάρχει 
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λόγος να αναμένουμε ότι αυτό θα οδηγήσει σε 
ταχείς ρυθμούς πληθωρισμού, ιδιαίτερα εν όψει 
της βαριάς υφεσιακής κατάσταση της ελληνικής 
οικονομίας που από το 2008 έχει δει την παρα-
γωγή της να συρρικνώνεται κατά 25%.

26. Το τεράστιο ποσό των 77 δις ευρώ των απλή-
ρωτων υποχρεώσεων των πολιτών προς το κρά-
τος (φόροι, πρόστιμα κ.λπ.) πρέπει να εκκαθα-
ριστεί με κοινωνικά κριτήρια. Ο μεγάλος όγκος 
των μεμονωμένων περιπτώσεων των απλήρω-
των υποχρεώσεων περιλαμβάνει τα ποσά κάτω 
των 5.000 ευρώ που έχουν συσσωρευτεί κατά 
τη διάρκεια της κρίσης. Ομοίως όμως, ο μεγάλος 
όγκος του χρέους σε χρηματικούς όρους (ίσως 
και 60 δις ευρώ) οφείλεται από μερικές χιλιά-
δες μεγαλοφειλέτεςκυρίως επιχειρήσεις και 
δευτερευόντως φυσικά πρόσωπα. Στην πράξη, 
πολύ λίγα από τα 77 δις είναι πράγματι εφικτό 
να συλλεχθούν – ενδεχομένως λιγότερα από 10 
δις ευρώ. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έχει ήδη ση-
μειώσει πρόοδο στο θέμα αυτό με τη θέσπιση νο-
μοθεσίας που ανακουφίζει τον μεγάλο όγκο των 
μικρών οφειλετών, ενώ παράλληλα ενθαρρύνει 
τους μεγάλες οφειλέτες να πληρώσουν. Ωστόσο, 
είναι επίσης σαφές ότι οι διαδικασίες είσπραξης 
φόρων του ελληνικού κράτους και η συνακόλου-
θη διαφθορά πρέπει να αντιμετωπιστούν γρήγο-
ρα, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που αναπτύ-
χθηκαν στο 7ii.

27. Τέλος, η τροφοδοσία της αγοράς σε ορισμένα 
βασικά αγαθά - φάρμακα, τρόφιμα και καύσιμα - 
θα καταστεί ένα σημαντικό ζήτημα, αλλά για μι-
κρό χρονικό διάστημα. Διοικητικά μέτρα πιθανόν 
να είναι αναγκαία για την εξασφάλιση της πρό-
σβασης σε βασικά αγαθά για τη βιομηχανία και 
τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Θα είναι 
μια περίπτωση στάθμισης μεταξύ της  ανάγκης 
και της οικονομικής σπουδαιότητας της πρόσβα-
σης. Δεν θα υπάρξει ανάγκη για  δελτίο υπό την 
έννοια των κουπονιών, ή κάρτες σίτισης για τον 
πληθυσμό. Θα πρέπει να ληφθούν όλα τα μέτρα 
για να εξασφαλιστεί η προνομιακή πρόσβαση σε 
φάρμακα, τρόφιμα και καύσιμα των πλέον ευά-
λωτων και οικονομικά σημαντικών κοινωνικών 
ομάδων. Πρέπει να σημειωθεί ότι η πρόσβαση 
σε καύσιμα, φάρμακα και τρόφιμα έχει ήδη γίνει 
βαθύτατα προβληματική για τεράστια στρώματα 
των εργαζομένων, ως αποτέλεσμα της κατάρ-
ρευσης των εισοδημάτων. Σημειώνεται τέλος ότι 
το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών είναι σχε-

δόν ισορροπημένο και ως εκ τούτου η χώρα έχει 
εύλογη δυνατότητα να πληρώσει για τις εισαγω-
γές της.

28. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος σχε-
τικά με την αγορά βασικών προϊόντων είναι επί-
σης σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι τη στιγμή 
αυτή υπάρχουν τεράστιες υπο-χρησιμοποιούμε-
νες παραγωγικές δυνατότητες από την άποψη 
τόσο της εργατικής δύναμης όσο και των μέσων 
παραγωγής, η οποία θα μπορούσε γρήγορα να 
αξιοποιηθούν για την τροφοδοσία της εγχώριας 
αγοράς. Η Ελλάδα έχει ήδη σημαντική κάλυψη 
των βασικών προμηθειών τροφίμων από εγχώρι-
ες πηγές. Επιπλέον, έχει ικανοποιητική εγχώρια 
κάλυψη όσο αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας, αλλά θα χρειαστεί σίγουρα μια δια-
κρατική συμφωνία για να αυξηθεί η διαθεσιμό-
τητα των καυσίμων για τις μεταφορές. Η Ελλάδα 
τέλος, έχει καλή εγχώρια κάλυψη όσον αφορά τα 
φάρμακα και θα ήταν δυνατόν να δοθεί αμέσως 
προτεραιότητα σε βασικές εισαγωγές όσων φαρ-
μάκων χρειάζονται επειγόντως, συμπεριλαμ-
βανομένων και φθηνών γενόσημων φαρμάκων 
που είναι διαθέσιμα από πολλούς προμηθευτές 
σε όλο τον κόσμο.

29. Ο κοινωνικός μετασχηματισμός που θα ακο-
λουθήσει την έξοδο θα δημιουργήσει στη χώρα 
νικητές και χαμένους. Σημειώνουμε ότι οι πολι-
τικές λιτότητας που ακολουθήθηκαν από το 2010 
έχουν φορτώσει τεράστια κόστη στις πλάτες της 
μισθωτής εργασίας και των μεσαίων στρωμά-
των, αφήνοντας την μεσοαστική και αστική τάξη 
πρακτικά ανέγγιχτες. Η έξοδος θα μπορούσε να 
δώσει τη δυνατότητα να αντιμετωπιστεί η κρίση 
μετακυλώντας το κόστος της στους πλούσιους, 
στηρίζοντας ταυτόχρονα τον εργαζόμενο λαό 
και τα μεσαία στρώματα.Σίγουρα, η έξοδος θα 
μείωνε την αγοραστική δύναμη των τραπεζικών 
καταθέσεων που σχετίζονται με τις εισαγωγές, 
αλλά επίσης θα μείωνε και την αξία των τραπεζι-
κών δανείων οφελώντας για τα μεσαία στρώμα-
τα. Η ανάκαμψη της παραγωγής θα πραστάτευε 
τους μισθωτούς λόγω της μείωσης της ανεργί-
ας και προοδευτικά θα οδηγούσε σε αύξηση των 
εισοδημάτων. Η ανάκτηση της εγχώριας αγοράς 
θα ήταν προς όφελος των Μικρομεσαίων επιχει-
ρήσεων που είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής 
οικονομίας. Οι μεσοπρόθεσμοι κερδισμένοι της 
εξόδου – με την προϋπόθεση ότι το εναλλακτι-
κό πρόγραμμα που αναλύθηκε στο κεφάλαιο 7 θα 

8. Απαραίτητα βήματα για τη διαχείριση μιας συγκρουσιακής εξόδου από την ΟΝΕ



υλοποιηθεί – θα είναι ξεκάθαρα οι εργαζόμενοι 
και τα μεσαία στρώματα της χώρας. Με αυτό το 
δεδομένο, οι χαμένοι της εξόδου θα είναι οι τρά-
πεζες και οι σχετιζόμενοι με μεγάλα επιχειρη-
ματικά συμφέροντα που κυβερνούν τη χώρα επί 
δεκαετίες, οι οποίοι είναι και οι φανατικότεροι 
υποστηρικτές της παραμονής στην ΟΝΕ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Η νομική διάσταση της εξόδου της 
Ελλάδας από την ΟΝΕ

Το «ευρώ» αποτελεί εισαγωγή ομοσπονδιακού 
στοιχείου στη δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Συνεπώς  η πορεία του ενιαίου νομίσματος συν-
δέεται  αρρήκτως με τις Αρχές και Αξίες (1) της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά όχι μόνο στην 
ελεύθερη αγορά με ανόθευτο ανταγωνισμό, αλλά 
αφορά και στις πρόνοιες για την ευημερία των 
λαών, την πλήρη απασχόληση, την κοινωνική 
συνοχή και την αλληλεγγύη μεταξύ των κρα-
τών-μελών. 

Ασφαλώς σε ζητήματα που αφορούν imperium 
επί προσώπων και dominium επί πραγμάτων, 
σε ζητήματα δηλαδή κυριαρχίας (2), τίθεται εκ 
προοιμίου πέραν του πολιτικού ζητήματος και 
το νομικό ζήτημα: εάν η εκχώρηση της κυριαρ-
χίας υπηρετεί την επιβαλλόμενη «Ομοσπονδιακή 
λογική» ή εάν και κατά πόσο η εκχώρηση κυρι-
αρχίας κράτους-μέλους που αφορά ειδικότερα 
στο νόμισμα, συνεπάγεται αντίστοιχη αύξηση 
κυριαρχίας άλλου κράτους-μέλους, στο πλαίσιο 
Νομισματικής Ένωσης. 

Ασφαλώς, για την ένταξη στην ΟΝΕ πέραν των 
σταδίων που είχαν προβλεφθεί, είχαν προβλε-
φθεί και κριτήρια που αφορούσαν στον πλη-
θωρισμό, στο δημοσιονομικό έλλειμμα και στο 
κρατικό –δημόσιο χρέος (3). Κατά το μέρος δε 
που αφορά στην Ελλάδα, παρά που αρχικώς δεν 
πληρούσε τα σχετικά κριτήρια ένταξης στην ευ-
ρωζώνη, εν τούτοις «πέτυχε» στη συνέχεια να 
υιοθετήσει το ευρώ ως εθνικό νόμισμα, με μετα-
γενέστερη απόφαση του Συμβουλίου -2000/427/
ΕΚ (4).

το ζήτημα της αποχώρησης
Από τη συνολική δόμηση και τις ρυθμίσεις της 
Νομισματικής Ένωσης προκύπτει ευκρινώς η 
δυνατότητα αποχώρησης τόσο στην περίπτω-
ση της αποτυχίας του συμφώνου σταθερότητας 
λόγω αδυναμιών στη δημοσιονομική πειθαρχία, 
όσο και στην περίπτωση γενικότερων οικονομι-
κών επιβαρύνσεων, που ενδεχομένως θα οδη-
γούσαν το κράτος-μέλος σε αδυναμία τήρησης 
των ανειλημμένων υποχρεώσεών του –και το 
χειρότερο σε περίπτωση που η κοινωνία του 

κράτους-μέλους οδηγείται ή αντιμετωπίζει αν-
θρωπιστική κρίση. Υπ’ όψιν δε ότι η ανθρωπι-
στική κρίση αντιβαίνει Αρχές και πρόνοιες της 
ενωσιακής έννομης τάξης (5). 

Ενταύθα τίθεται το ζήτημα του «τεχνικού τρό-
που», από νομική άποψη, της εξόδου κράτους-μέ-
λους από την ευρωζώνη.

Τη δυνατότητα αυτή που αφορά ακόμη και στην 
μονομερή αποχώρηση κράτους-μέλους από την 
ευρωζώνη, μπορεί το κράτος-μέλος να  στη-
ρίξει κατ’ αρχήν στις διατάξεις των  αρθ. 61 
και 62 της Σύμβασης της Βιέννης για το Δίκαιο 
των Συνθηκών. Τα άρθρα αυτά προβλέπουν, στο 
πλαίσιο της δογματικής του Δημοσίου Διεθνούς 
Δικαίου, τη δυνατότητα λύσης μιας Συνθήκης 
λόγω ριζικών και απρόβλεπτων καταστάσεων 
(clausularebussicstandibus). 

Δηλαδή, το κράτος-μέλος που επιθυμεί να απο-
χωρήσει μονομερώς από την ευρωζώνη μπορεί 
να επικαλεσθεί επιγενόμενη αδυναμία εκτέλε-
σης της Συνθήκης, καθώς και θεμελιώδη μετα-
βολή των περιστάσεων σε σχέση με αυτές που 
υπήρχαν κατά το χρόνο της συνομολόγησης, 
και η μεταβολή αυτή δεν προβλέφθηκε και δεν 
ήταν δυνατόν να προβλεφθεί από τα μέρη. Ως εκ 
τούτου: το κράτος-μέλος που επιθυμεί να απο-
χωρήσει μονομερώς από την ευρωζώνη, μπορεί 
να προβάλει τον ουσιώδη ισχυρισμό της ριζικής 
μεταβολής της έκτασης των υποχρεώσεων που 
απομένει να εκπληρωθούν. 

Τούτων δοθέντων εκ προοιμίου τίθενται τρία 
καίρια και κύρια νομικά ερωτήματα:
Α) εάν υφίστανται διατάξεις με βάση τις οποίες 
υπάρχει δυνατότητα αποβολής κράτους-μέλους 
από την ευρωζώνη 
Β) εάν υφίστανται διατάξεις με βάση τις οποίες 
μπορεί οικειοθελώς να αποχωρήσει κράτος-μέ-
λος από την ευρωζώνη και 
Γ) εάν εθελοντική έξοδος από την ευρωζώνη 
προϋποθέτει ή συνεπάγεται κατ’ ανάγκη και 
έξοδο του κράτους-μέλους από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.

Οι απαντήσεις δίδονται από τις υπερκείμενες αυ-
στηρές διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας, η 
οποία συγκροτείται σε δύο ισοδύναμες Συνθήκες 
(του αυτού κύρους), που αφορούν το πρωτογενές 
Ευρωπαϊκό Ενωσιακό Δίκαιο. Συνεπώς αναφο-
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ρά γίνεται: α) στους κανόνες της Συνθήκης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΕ) και β) στους κανόνες 
της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΣΛΕΕ).

• Στο πρώτο ερώτημα η απάντηση έχει ως εξής:

Η συνολική άρθρωση των σχετικών διατάξεων 
ΣΛΕΕ δημιουργεί ανένδοτο πλέγμα κανόνων δι-
καίου που κατηγορηματικώς δεν επιτρέπουν την 
αποβολή κράτους-μέλους από την ευρωζώνη.

Από τη συνολική άρθρωση των σχετικών δια-
τάξεων η αποπομπή κράτους-μέλους χωρίς τη 
σύμπραξή του δεν προβλέπεται και δεν είναι 
νομικά δυνατή. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει 
πρωτίστως από την παρ. 3 αρθ. 140 ΣΛΕΕ (6), αλλά 
και τον Κανονισμό εισαγωγής του ευρώ (974/98), 
με τον οποίο θεσπίζεται «αμετακλήτως» η ισοτι-
μία με την οποία το ευρώ αντικαθιστά το νόμι-
σμα του συγκεκριμένου κράτους.

Ο Κανονισμός εισαγωγής του ευρώ (974/98) 
μόνο με μια actuscontrarius θα μπορούσε να 
αντικατασταθεί. Από το πρωτογενές όμως Ενω-
σιακό Ευρωπαϊκό Δίκαιο εξουσιοδότηση προκει-
μένου να θεσπισθεί μια τέτοια actuscontrarius, 
δεν υφίσταται. 

Ενδεχομένως μπορεί να «υποστηριχθεί» ότι απο-
πομπή κράτους-μέλους από την ευρωζώνη, μπο-
ρεί να λάβει χώρα με προσφυγή στο άρθρο 352 
ΣΛΕΕ. Η διάταξη αυτή προβλέπει την αναγκαία 
εξυπηρέτηση στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
που ωστόσο για την επίτευξή του δεν έχει θε-
σπισθεί  δράση του Ενωσιακού Οργάνου. Όμως 
η διάταξη αυτή προβλέπει ομοφωνία. Περαιτέρω 
μια τέτοια διαδικασία που αφορά στην αποπομπή 
κράτους-μέλους από την ευρωζώνη, προσκρού-
ει και στη διάταξη του άρθρου 5 ΣΕΕ που αφορά 
την οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων, με βάση της 
Αρχή της δοτής αρμοδιότητας. 

Ως εκ τούτου η ενωσιακή έννομη τάξη δεν πα-
ρέχει νομικό έρεισμα αποβολής κράτους-μέλους 
από την ευρωζώνη. 

Αλλά και στο πλαίσιο του Δημοσίου Διεθνούς Δι-
καίου τα Ενωσιακά Όργανα δεν μπορούν να επι-
καλεσθούν τη Σύμβαση της Βιέννης, την οποία 
αντιθέτως μπορεί να επικαλείται μόνο το κρά-
τος-μέλος που επιθυμεί την αποχώρηση του από 

την ευρωζώνη. Τα Ενωσιακά δε Όργανα δεν μπο-
ρούν να προσφύγουν στις διατάξεις των άρθρων 
61 και 62 της Σύμβασης της Βιέννης, καθόσον 
δεσμεύονται από τις ειδικότερες διατάξεις του 
πρωτογενούς Ευρωπαϊκού Ενωσιακού Δικαίου, 
και συγκεκριμένα από τις διατάξεις των άρθρων 
7 ΣΕΕ και 126, 258 και 259 ΣΛΕΕ οι οποίες ακυρώ-
νουν το δικαίωμα των Ενωσιακών Οργάνων να 
επικαλεσθούν τις προαναφερόμενες διατάξεις 
της Σύμβασης της Βιέννης. 

Ως εκ τούτου αποχώρηση από την ευρωζώνη με 
πρωτοβουλία των Ενωσιακών Οργάνων κατηγο-
ρηματικώς αποκλείεται. 

Αντιθέτως μια συναινετική απόφαση με βάση 
το άρθρο 50 ΣΕΕ και το άρθρο 352 ΣΛΕΕ σε συν-
δυασμό με τα άρθρα 61 και 62 της Σύμβασης της 
Βιέννης και σε αναφορά με τις επιφυλάξεις της 
παρ. 2 του άρθρου 4 ΣΕΕ, αποτελούν επαρκή νο-
μική βάση για την αποχώρηση κράτους-μέλους 
από την ευρωζώνη. 

• Στο δεύτερο ερώτημα –το οποίο συναρτάται και 
με το τρίτο, η απάντηση έχει ως εξής:

1) Η ΣΕΕ (7) για πρώτη φορά θεσπίζει τη δυνατό-
τητα (συνολικής) αποχώρησης κράτους-μέλους 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τους 
εσωτερικούς συνταγματικούς κανόνες (8). Η δυ-
νατότητα δε αυτή αφορά κράτος-μέλος που με-
τέχει στην ευρωζώνη και κράτος-μέλος που δεν 
μετέχει στην ευρωζώνη.

2) Τούτου δοθέντος, προκειμένου για αποχώρη-
ση κράτους-μέλους από την ευρωζώνη, γίνεται 
προσφυγή με αναλογική εφαρμογή στην ισχύ-
ουσα διάταξη του άρθρου 50 ΣΕΕ. Στη διάταξη 
αυτή θεσπίζεται το μείζον. Θεσπίζεται δηλαδή η 
συνολική αποχώρηση κράτους-μέλους από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο μείζον δε, προδήλως 
συμπεριλαμβάνεται και το έλασσον που αφορά 
στην αποχώρηση από την ευρωζώνη (μερική 
αποχώρηση). Η αναλογία δε αυτή προνοείται από 
τα κρατούντα στη νομική επιστήμη με βάση την 
Αρχή ότι: εφόσον δεν υπάρχει ρητή αντίθετη δι-
άταξη, στο μείζον συμπεριλαμβάνεται ασφαλώς 
και το έλασσον.  Ως εκ τούτου  είναι αναφαίρετο 
δικαίωμα η άσκηση του ελάσσονος δικαιώμα-
τος που αφορά στη μονομερή αποχώρηση κρά-
τους-μέλους από την ευρωζώνη, χωρίς τούτο να 
συνεπάγεται την διάσπασή του κράτους-μέλους 
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από τη νομική προσωπικότητα (9) της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης. 

ρητή επισημείωση –adrem

1) Όπως η προσχώρηση κράτους-μέλους στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση  δεν συνεπάγεται κατ’ ανά-
γκη την ένταξή του στο ευρωσύστημα, έτσι και 
αντιστρόφως (acontrario)  η αποχώρηση κρά-
τους-μέλους από το ευρωσύστημα δεν συνεπά-
γεται κατ’ ανάγκη και την αποχώρησή του από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Υπ’ όψιν δε ότι το Γερμανικό Συνταγματικό Δικα-
στήριο (10) στη γνωστή απόφασή του για τη Συν-
θήκη του Μάαστριχτ, έλαβε ξεκάθαρη θέση για 
τη δυνατότητα αποχώρησης της Γερμανίας από 
τη Νομισματική Ένωση σε περίπτωση που δια-
πιστωθεί ότι αποτυγχάνουν οι στόχοι της ΟΝΕ. 

2) Σε κάθε περίπτωση αποχώρηση από το ευρω-
σύστημα, δεν συνεπάγεται αποχώρηση από το 
ecofin στο οποίο μετέχουν όλα τα κράτη-μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο σε περίπτωση 
αποχώρησης από το ευρωσύστημα ακυρώνεται η 
συμμετοχή του κράτους-μέλους στο eurogroup 
(11), όπου συμμετέχουν (μόνο) τα κράτη-μέλη της 
ευρωζώνης 

3) Επίσης κατά το μέρος που αφορά στην Κεντρι-
κή Τράπεζα  του κράτους-μέλους που αποχωρεί 
από το ευρωσύστημα, είναι σαφές ότι: η Κεντρι-
κή Τράπεζα του αποχωρούντος κράτους-μέλους 
εξακολουθεί να εντάσσεται και να λειτουργεί στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών 
Τραπεζών –ΕΣΚΤ (12), όπου συμμετέχουν όλες 
οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε έχουν 
υιοθετήσει ως εθνικό νόμισμα το ευρώείτε όχι. 
Υπ’ όψιν δε ότι: η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
και οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες συγκροτούν 
το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών 
(ΕΣΚΤ). Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι 
Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες των κρατών-με-
λών με νόμισμα το ευρώ, συγκροτούν το ευρω-
σύστημα και ασκούν τη νομισματική πολιτική 
της Ένωσης. Η  Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
έχει νομική προσωπικότητα. 

Τέλος ούτε το eurogroup, ούτε το ecofin, ούτε το 
ΕΣΚΤ αποτελούν Θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης σύμφωνα με το άρθρο 13 ΣΕΕ. Αντιθέτως (για 
πρώτη φορά με τη Συνθήκη της Λισαβόνας) η Ευ-
ρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποτελεί Θεσμό της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν κατακλείδι τα βασικά 
καθήκοντα του ΕΣΚΤ προσδιορίζονται στην παρ. 
2 του άρθρου 127 ΣΛΕΕ.

Πέραν των προεκτεθέντων, η όλη δογματική της 
εξόδου από το ευρωσύστημα διέπεται από την 
Αρχή της Αναλογικότητας (13) όπου και ισχύουν 
οι αυστηρές αξιώσεις της ενωσιακής έννομης 
τάξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 
παρ. 4 ΣΕΕ και του Πρωτοκόλλου 2.

Το περιεχόμενο δε και η μορφή της δράσης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περίπτωση αποχώρη-
σης της Ελλάδας από την ευρωζώνη δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τα απαιτούμενα για την επίτευξη 
του στόχου αυτού μέτρα, ούτε να παραβιάζει εκ 
πλαγίου, αυστηρές διατάξεις της ενωσιακής έν-
νομης τάξης  καθόσον σκοπός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης είναι να προάγει την ειρήνη, τις αξίες 
της και την ευημερία των λαών της σύμφωνα με 
την παρ. 1 του άρθρου 3 ΣΕΕ. 

Στην παρούσα ανάλυση δεν πρέπει να παραλει-
φθεί  ότι ιστορικώς υφίσταται συναινετική απο-
χώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αφορά στην  
περίπτωση της Γροιλανδίας (14).

 
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α

1. Βλ. άρθρα 2, 3 και 6 ΣΕΕ.
2. Άλλωστε: «την δύναμιν του το κράτος να εισά-
γη νόμισμα δεν αντλεί ει μη εξ αυτού απορρέει 
αύτη εκ της εξουσίας (imperium) ήτις αποτελεί 
στοιχείον της εννοίας του κράτους (sic)» Βλ. 
Η.Κρίσπης, Η χρηματική οφειλή, 1964, σελ. 4.
3. Βλ. άρθρο 126 ΣΛΕΕ σε συνδυασμό με το Πρω-
τόκολλο υπ’ αριθμ. 12, αλλά επίσης πρβλ. και άρ-
θρα 3 παρ. 1 εδ.γ, 119 παρ. 2, 128, 137, 140, 219, 282 
παρ. 3 και 320 ΣΛΕΕ. 
4. Ε.Ε. 2000, L 167/1
5. Βλ. όλως ενδεικτικώς άρθρα 2, 3 παρ. 1,2 και 
3 και άρθρο 6 ΣΕΕ καθώς και άρθρα 151 έως 161 
ΣΛΕΕ.  
6. Επίσης βλ. ενδεικτικώς και τα άρθρα 120, 126 
και 137 ΣΛΕΕ.
7. Βλ. άρθρο 50 ΣΕΕ.
8. Πρβλ. άρθρο 4 παρ. 2
9. Βλ. άρθρο 47 ΣΕΕ σε συνδυασμό με το άρθρο 
335 ΣΛΕΕ. 
10. Βλ. BVerCE89, 155. Επίσης βλ. Δ.Παπαγιάννης, 
Ευρωπαϊκό Δίκαιο, 2011, σελ. 602.
11. Βλ. άρθρ. 137 ΣΛΕΕ και Πρωτόκολλο 14.
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12. Βλ. άρθρα 127, 129, 282 παρ. 1, 284 ΣΛΕΕ.
13. Βλ. G.De Burca, “The Principle of 
Proportionality and Its Application in EC 
Law,” 13 Y.B. Eur. L. 105, 1993, N.Emiliou, The 
Principle of Proportionality in European Law: 
A Comparative Study, London: Kluwer Law 
International, 1996, T.Franck, “On Proportionality 
of Countermeasures in International Law,” 
102  Am. J.Int’l L. 715 , 2008, V. Jackson, “Being 
Proportional about Proportionality,” 21 Const. 
Comment, 803, 2004, M. Kumm, “Democracy 
Is Not Enough: Rights, Proportionality and the 
Point of Judicial Review”, New York University 
Public Law and Legal Theory, Working Papers, 
Paper 118, 2009)
14. Η αποχώρηση της Γροιλανδίας έλαβε χώρα 
πριν από την ισχύ της Συνθήκης του Μάαστριχτ 
και πριν τη θέσπιση του κανόνα της Συνθήκης 
της Λισσαβόνας όπου (όπως έχει προεκτεθεί) για 
πρώτη φορά ιδρύονται πρόνοιες οικειοθελούς 
αποχώρησης.
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
Το σύστημα κεφαλαιακών και τραπεζικών ελέγ-
χων που εφαρμόστηκε στην Κύπρο τον Μάρτιο 
του 2013

α) Απαγορεύεται η εξαργύρωση επιταγών.

β) Επιτρέπονται τα ακόλουθα:

I. Οι πληρωμές ή μεταφορές καταθέσεων/ποσών 
χωρίς μετρητά, σε λογαριασμούς άλλων πιστω-
τικών ιδρυμάτων εντός της Κυπριακής Δημο-
κρατίας, μέχρι το ποσό των €50.000 το μήνα, για 
φυσικά πρόσωπα και σε κάθε πιστωτικό ίδρυμα, 
ανεξαρτήτως του σκοπού. 

II. Οι πληρωμές ή μεταφορές καταθέσεων/
ποσών χωρίς μετρητά, σε λογαριασμούς άλλων 
πιστωτικών ιδρυμάτων εντός της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, μέχρι το ποσό των €200.000 το 
μήνα, για νομικά πρόσωπα και σε κάθε πιστωτι-
κό ίδρυμα, ανεξαρτήτως του σκοπού.   

III. Οι πληρωμές ή μεταφορές καταθέσεων/
ποσών χωρίς μετρητά, σε λογαριασμούς που τη-
ρούνται σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα εντός της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, για την αγορά αγαθών 
ή/και υπηρεσιών, ανεξαρτήτως του ποσού.

Υπό τον όρο ότι απαγορεύονται οι πληρωμές χω-
ρίς μετρητά, από ένα πιστωτικό ίδρυμα σε άλλο, 
στον λογαριασμό ενός ατόμου:
Υπό τον όρο επίσης ότι τα πιστωτικά ιδρύματα 
δικαιούνται να ζητήσουν υποστηρικτικά έγγρα-
φα, εάν θεωρηθεί απαραίτητο.  

γ) Απαγορεύονται οι πληρωμές ή μεταφορές κα-
ταθέσεων/ποσών σε λογαριασμούς που τηρού-
νται στο εξωτερικό, με τις εξής εξαιρέσεις:

I. Συναλλαγές που εμπίπτουν στις συνή-
θεις επιχειρηματικές δραστηριότητες του πελά-
τη, ύστερα από την παρουσίαση υποστηρικτικών 
εγγράφων, ως εξής:

i. Οι πληρωμές ή μεταφορές καταθέσεων/
ποσών έως το ύψος των €1.000.000 ανά συναλ-
λαγή, δεν απαιτούν έγκριση του Συμβουλίου, υπό 
τον όρο ότι τα πιστωτικά ιδρύματα θα εξασφα-
λίζουν ότι τα υποστηρικτικά έγγραφα δικαιολο-
γούν σε κάθε περίσταση την εκτέλεση των πλη-
ρωμών ή/και την μεταφορά καταθέσεων/ποσών.

ii. Οι πληρωμές ή μεταφορές καταθέσεων/πο-
σών άνω των €1.000.000 ανά συναλλαγή, απαιτούν την 
έγκριση του Συμβουλίου. Το εμπλεκόμενο πιστωτικό 
ίδρυμα θα υποβάλλει στο Συμβούλιο αίτημα για κάθε 
τέτοια πληρωμή ή μεταφορά καταθέσεων/ποσών και 
τα απαραίτητα υποστηρικτικά έγγραφα, καθώς και το 
όνομα του εμπλεκόμενου συναλλαγματικού ιδρύμα-
τος. Το Συμβούλιο θα αποφανθεί, λαμβάνοντας υπόψη 
τα υποστηρικτικά έγγραφα καθώς και τα αποθέματα 
ρευστότητας ασφαλείας του πιστωτικού ιδρύματος. Η 
απόφαση του Συμβουλίου θα ανακοινώνεται σε κάθε 
περίπτωση στο πιστωτικό ίδρυμα και σε κάθε εμπλε-
κόμενο ίδρυμα συναλλαγών.   

Υπό τον όρο πως το Συμβούλιο δύναται να ζητή-
σει πληροφορίες για πληρωμές ή μεταφορές που 
υπάγονται στην κατηγορία ii.

II. Η πληρωμή μισθών προσωπικού με την 
παρουσίαση υποστηρικτικών εγγράφων.

III. (Η πληρωμή/μεταφορά) εξόδων διαβί-
ωσης έως και €5.000 το τρίμηνο, καθώς και δι-
δάκτρων, για πρόσωπα που σπουδάζουν στο 
εξωτερικό και είναι συγγενείς πρώτου βαθμού 
μόνιμου κάτοικου της Κύπριου, βάση υποστηρι-
κτικών εγγράφων:

Ύπο τον όρο ότι η πληρωμή ή/και μεταφορά πο-
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σών για έξοδα διαβίωσης θα επιτρέπεται μόνο με 
την υποβολή στο εμπλεκόμενο πιστωτικό ίδρυ-
μα, των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι 
ο αποδέκτης των πληρωμών/μεταφορών φοιτά 
στο εξωτερικό και είναι συγγενής πρώτου βαθ-
μού μόνιμου κάτοικου της Κύπρου. 

Υπό τον όρο επίσης ότι δίδακτρα θα πληρώνονται 
μόνο στο εκπαιδευτικό ίδρυμα, μετά την κατάθε-
ση των σχετικών δικαιολογητικών.

Υπό τον όρο επίσης ότι το πιστωτικό ίδρυμα κα-
ταγράφει και επιτηρεί κάθε πληρωμή. 
Υπό τον όρο επίσης, πως το Συμβούλιο μπορεί 
να ζητήσει την υποβολή προς το ίδιο, της προα-
ναφερόμενης καταγραφής ή/και πληροφορίες 
για κάθε πληρωμή ή/και μεταφορά που εμπίπτει 
στην περίπτωση (ΙΙΙ).

IV. Μεταβιβάσεις καταθέσεων/ποσών προς 
το εξωτερικό ύψους έως €5.000 ανά άτομο και 
πιστωτικό ή συναλλαγματικό ίδρυμα, ανεξαρτή-
τως του σκοπού. 

δ)  Ποσά που μεταφέρονται από προθεσμιακούς 
λογαριασμούς σε λογαριασμούς όψεως, υποβάλ-
λονται στους περιορισμούς που ισχύουν για τους 
λογαριασμούς όψεως.

ε) Απαγορεύεται η εξαγωγή μετρητών άνω των 
€3.000 ή ξένου συναλλάγματος με την αντίστοι-
χη αξία, ανά φυσικό πρόσωπο ανά ταξίδι στο 
εξωτερικό. 

Ο Διευθυντής Δασμών και Τελωνείων θα είναι 
υπεύθυνος για την εφαρμογή αυτού του μέτρου.

ζ) Κάθε χρηματική συναλλαγή, πληρωμή ή με-
ταφορά η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 
έναρξη της ισχύος του νόμου ‘Περί Επιβολής 
Προσωρινών Περιοριστικών Μέτρων στις Συ-
ναλλαγές Σε Περιπτώσεις Έκτακτης Ανάγκης’ 
του 2013, ακυρώνεται και πρέπει θα πρέπει να 
αιτηθεί εκ νέου.

η) Τα πιστωτικά ιδρύματα δεν θα διευκολύνουν 
την  παράκαμψη των περιοριστικών μέτρων.

θ) Τα περιοριστικά μέτρα θα ισχύουν για όλους 
τους λογαριασμούς, τις πληρωμές και τις μετα-
φορές, ανεξαρτήτως του νομίσματος.

ι) Απαγορεύεται η μεταφορά χαρτονομισμάτων 

Ευρώ ή ξένου συναλλάγματος, σε περιοχές της 
Κυπριακής Δημοκρατίας όπου δεν ασκείτε απο-
τελεσματικός έλεγχος από τους φορείς της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας [κατεχόμενα], για ποσά 
που υπερβαίνουν:

Ι. €300 ημερησίως ή η αντίστοιχη αξία σε ξένο 
συνάλλαγμα, ανά φυσικό πρόσωπο που είναι μό-
νιμος κάτοικος της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Εξαιρούνται φυσικά πρόσωπα που διαβιούν σε 
περιοχές της Δημοκρατίας της Κύπρου όπου 
δεν ασκείτε αποτελεσματικός έλεγχος από τους 
φορείς της Κυπριακής Δημοκρατίας, οπότε η με-
ταφορά χαρτονομισμάτων άνω των €300 επιτρέ-
πεται, εάν προέρχονται από μισθούς που έχουν 
καταβληθεί σε περιοχές όπου η Κυπριακή Δημο-
κρατία ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο, και με την 
παρουσίαση αναλόγων δικαιολογητικών. 

ΙΙ. €500 ημερησίως ή η αντίστοιχη αξία σε ξένο 
συνάλλαγμα, ανά φυσικό πρόσωπο που είναι μό-
νιμος κάτοικος εξωτερικού.

Ο Διευθυντής Δασμών και Τελωνείων θα είναι 
υπεύθυνος για την εφαρμογή αυτού του μέτρου.
κ) Απαγορεύεται το άνοιγμα νέου τραπεζικού λο-
γαριασμού σε οποιονδήποτε δεν είναι ήδη πελά-
της ενός πιστωτικού ιδρύματος κατά την έναρξη 
της ισχύος του νόμου ‘Περί Επιβολής Προσωρι-
νών Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές Σε 
Περιπτώσεις Έκτακτης Ανάγκης’ του 2013, με τις 
εξής εξαιρέσεις:

Ι. Ο λογαριασμός θα πιστωθεί αποκλειστικά με 
ποσά που μεταφέρονται στην Κυπριακή Δημο-
κρατία από το εξωτερικό, ή

ΙΙ. Έχει δοθεί σχετική έγκριση από το Συμβούλιο, 
ή

ΙΙΙ. Ο λογαριασμός είναι νέα προθεσμιακή κατά-
θεση, που πιστώνεται με μετρητά, υπό τον όρο 
ότι:

i. Το ποσό που κατατίθεται υπερβαίνει τις 
€5.000 και

ii. Ο νέος προθεσμιακός λογαριασμός δεν 
μπορεί να κλείσει πριν πριν την ωρίμανση του.

Με την πρώτη ωρίμανση του προθεσμιακού λο-
γαριασμού, το ποσό του προθεσμιακού λογαρια-
σμού δεν θα υπόκειται στα περιοριστικά μέτρα 
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που περιγράφονται στην υποπαράγραφο (β) του 
παρόντος  διατάγματος.  

Ύπο τον όρο επίσης ότι, το άνοιγμα λογαριασμού 
όψεως για τους κατόχους του προθεσμιακού λο-
γαριασμού απαγορεύεται, ή

IV) Ο λογαριασμός αφορά νέο δάνειο που χορη-
γήθηκε μετά την την έναρξη της ισχύος του νό-
μου ‘Περί Επιβολής Προσωρινών Περιοριστικών 
Μέτρων στις Συναλλαγές Σε Περιπτώσεις Έκτα-
κτης Ανάγκης’ του 2013.

Υπό τον όρο ότι το άνοιγμα του λογαριασμού 
όψεως που συσχετίζεται με το νέο δάνειο επι-
τρέπεται και ότι τα ποσά στον λογαριασμό όψεως 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν μονό για την κάλυ-
ψη των πληρωμών του δανείου και τις συνήθεις 
δραστηριότητες του πελάτη, και όχι για καταθέ-
σεις. 

Υπό τον όρο επίσης, ότι το πιστωτικό υπόλοιπο 
του λογαριασμού όψεως, δεν υπερβαίνει ποτέ το 
χρεωστικό υπόλοιπο του δανείου. 

Υπό τον όρο επίσης, ότι τα ποσά του δανείου πρέ-
πει να διατεθούν σε λογαριασμό όψεως, στο ίδιο 
πιστωτικό ίδρυμα, εντός της Κυπριακής Δημο-
κρατίας, και θα υπόκεινται στα ίδια περιοριστικά 
μέτρα. Τα ποσά στον λογαριασμό όψεως μπορούν 
να κατατεθούν ως μετρητά ή να μεταφερθούν 
από το εξωτερικό ή από άλλους λογαριασμούς 
εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας, και υπόκει-
νται στα περιοριστικά μέτρα. 

λ) Απαγορεύεται να προστεθούν νέοι δικαιούχοι 
σε λογαριασμούς όψεως, χωρίς την προηγούμε-
νη έγκριση του Συμβουλίου.
Εξαιρέσεις:

Α. Κάθε ποσό που μεταφέρεται από το Εξωτερικό 
στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Β. Η ανάληψη χρημάτων με την χρήση πιστωτι-
κής/χρεωστικής, ή προπληρωμένης κάρτας, που 
έχει εκδοθεί από ξένα ίδρυμα και με βάση λογα-
ριασμούς στο εξωτερικό.

Γ. Η εξαργύρωση επιταγών που έχουν εκδοθεί με 
βάση λογαριασμούς σε ξένα ιδρύματα στο εξω-
τερικό.

Δ. Η ανάληψη μετρητών από λογαριασμούς πι-

στωτικών ιδρυμάτων στην Κεντρική Τράπεζα.

Ε. Πληρωμές ή λήψη πόρων της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας.

Ζ. Πληρωμές ή λήψη πόρων της Κεντρικής Τρά-
πεζας.

Η. Οι ξένες διπλωματικές αποστολές και οι απο-
στολές των Ηνωμένων Εθνών στην Κυπριακή 
Δημοκρατία, βάσει των εξαιρέσεων που προσδι-
ορίζονται στην Συνθήκη της Βιέννης για τις δι-
πλωματικές σχέσεις, καθώς και της συμφωνίας 
μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ορ-
γανισμού Ηνωμένων Εθνών και άλλες διεθνείς 
συμφωνίες που υπερβαίνουν τις Εθνικές Νομο-
θεσίες. 

Θ. Πληρωμές μέσω πιστωτικών/χρεωστικών ή 
προπληρωμένων καρτών.

Ι. Συναλλαγές ή πληρωμές που έχουν εγκριθεί 
από το Συμβούλιο.  

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
Ο κίνδυνος πληθωρισμού μετά την εισαγωγή 
του νέου νομίσματος

Μία υποτίμηση της ονομαστικής αξίας της Νέας 
Δραχμής θα δημιουργήσει πληθωρισμό αντί για 
τόνωση της παραγωγής; Η σημαντική έννοια στο 
ζήτημα αυτό είναι η έννοια του ποσοστού της αλ-
λαγής της ισοτιμίας που θα περάσει στις τιμές 
(exchange-ratepassthrough), η οποία αποδίδει 
τις επιπτώσεις μιας υποτίμησης στον πληθωρι-
σμό. Το ποσοστό αυτό συμπεριλαμβάνει:

1) Μετάδοση από την αυξημένη τιμή του ξέ-
νου συναλλάγματος, στις τιμές των εισαγωγών. 

2) Μετάδοση από τις τιμές των εισαγόμε-
νων πρώτων υλών και αγαθών, στις τιμές κατα-
ναλωτών. 

3) Μετάδοση από τις τιμές των εισαγωγών 
στις τιμές παραγωγής , και ως εκ τούτου στις τι-
μές των καταναλωτικών αγαθών και των προϊό-
ντων προς εξαγωγή.

Πρέπει να σημειωθεί ότι στην πράξη:

Σχέδιο Κοινωνικής Αλλαγής και Εθνικής Ανασυγκρότησης για την Ελλάδα 49



1) Οι τιμές των εισαγωγών είναι μόνο ένα 
από τα επιμέρους στοιχεία του Δείκτη Τιμών Κα-
ταναλωτή, όπως και το ότι οι πρώτες ύλες είναι 
μόνο μία από τις πολλές κατηγορίες εισροών πα-
ραγωγής, κ.ο.κ.

2) Οι βραχυπρόθεσμες ελαστικότητες της 
ζήτησης είναι πάντα χαμηλότερες των μακρο-
πρόθεσμων. Επιπλέον, η προσαρμογή μπορεί να 
διαρκέσει για χρόνια, λόγω της αδράνειας στην 
προσαρμογή των τιμών.

Ιστορικά, και ιδιαιτέρως σε περιπτώσεις μεγά-
λων υποτιμήσεων, το ποσοστό είναι κάτω από 
τη μονάδα (100%) και η αναπροσαρμογή των τι-
μών δεν ακυρώνει τα αποτελέσματα της υπο-
τίμησης μέσω της δημιουργίας πληθωρισμού. 
Οι ονομαστικές υποτιμήσεις οδηγούν σε πραγ-
ματικές υποτιμήσεις και ως αποτέλεσμα έχουν 
θετικό αντίκτυπο στο εμπόριο και την παρα-
γωγή. Αυτό ισχύει βέβαια μόνο όταν ισχύουν οι 
συνθήκες Marshal-Lerner για την ελαστικότητα 
της ζήτησης. Έχουν υπάρξει και εξαιρέσεις ιστο-
ρικά, όπως στην περίπτωση του Μεξικού, όπου 
τα πραγματικά αποτελέσματα (της υποτίμησης) 
ήταν παροδικά, και σε χώρες της Λατινικής Αμε-
ρικής, όπου το ποσοστό σημείωνε τιμές μεγαλύ-
τερες της μονάδας, και τα οφέλη της ονομαστι-
κής υποτίμησης διαβρωθήκαν ραγδαία από τον 
πληθωρισμό. Ιστορικά όμως, είναι σαφές πως οι 
υποτιμήσεις επί το πλείστον είναι αποτελεσμα-
τικές. 

Στην περίπτωση της Ελληνικής οικονομίας, οι 
εμπειρικές μελέτες δείχνουν ότι μια ονομαστι-
κή υποτίμηση  πιθανότερα θα οδηγήσει σε μια 
πραγματική υποτίμηση, και ως αποτέλεσμα θα 
έχει θετικό αντίκτυπο στην παραγωγή, αντί της 
δημιουργίας πληθωρισμού. Τα παρακάτω στοι-
χεία για την Ελληνική οικονομία στηρίζουν αυτή 
την θέση:

1) Στις περισσότερες μελέτες οι συνθήκες 
Marshall-Lerner πληρούνται.

2) Το μακροπρόθεσμο ποσοστό της αλλαγής 
της ισοτιμίας που περνάει στις τιμές των εισαγο-
μένων μετά μία ονομαστική υποτίμηση εμφανί-
ζεται αρκετά υψηλό σε συνολικές μελέτες. 

3) Ο κεϋνσιανός πολλαπλασιαστής εμφανί-
ζεται αρκετά υψηλός, στην τάξη του 1,5.

Είναι αλήθεια πως συνολικά, το μακροπρόθεσμο 
ποσοστό της αλλαγής της ονομαστικής συναλ-
λαγματικής ισοτιμίας προς τις τιμές των εισαγο-
μένων στην ελληνική οικονομία, πλησιάζει την 
μονάδα. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως μια ονο-
μαστική υποτίμηση θα μετατραπεί ισοδύναμα σε 
πληθωρισμό (ακυρώνοντας έτσι τα πλεονεκτή-
ματα μιας ονομαστικής υποτίμησης). Αντιθέτως, 
η βραχυπρόθεσμες συνέπειες αναμένεται να εί-
ναι θετικές για την παραγωγή και ως εκ τούτου 
και για την απασχόληση.  

Ο λόγος για τον οποίον αυτό ισχύει έγκειται στο 
ότι υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση στην αδρά-
νεια των τιμών, που δημιουργεί μια καθυστέρη-
ση φάσεως μεταξύ της συναλλαγματικής υπο-
τίμησης και του πληθωρισμού. Αυτή η αδράνεια 
προσδιορίζεται από τις δομές των κλάδων παρα-
γωγής και την ίδια την παραγωγική διαδικασία, 
καθότι οι σχετικές τιμές θα μεταβληθούν έντονα 
στη συνέχεια μιας υποτίμησης.   Στην ουσία, πα-
ραγωγικές μονάδες που χρησιμοποιούν πρώτες 
ύλες ελληνικής παραγωγής, καθώς και παρα-
γωγικές μονάδες που λειτουργούν υπό έντονο 
ανταγωνισμό, θα αυξήσουν τις τιμές τους λιγότε-
ρο από άλλες. Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι κά-
ποια τμήματα του τομέα υπηρεσιών προσαρμό-
ζονται ραγδαία, κυρίως στο χώρο του τουρισμού, 
που είναι εξαιρετικά σημαντικός για την Ελλάδα. 

Οι καθηγητές Μαριόλης και Κάτσινος, που έχουν 
διεξάγει την μόνη σημαντική μελέτη για την Ελ-
λάδα  που αναλύει (τις επιπτώσεις) της συναλ-
λαγματικής υποτίμησης σε επίπεδο παραγωγι-
κών κλάδων, δείχνουν πως το ποσοστό διαφέρει 
από βιομηχανία σε βιομηχανία, με τον τομέα της 
ενέργειας αναμενόμενα να επηρεάζεται πιο βα-
ριά.  

Εκτιμούν ότι απαιτούνται πέντε έτη για μία 
ονομαστική υποτίμηση της τάξης του 50% να 
οδηγήσει σε αύξηση των τιμών στον τομέα της 
ενέργειας ύψους 45%. Ακόμα και σε αυτήν την 
περίπτωση, θα ήταν δυνατόν για την Ελληνική 
κυβέρνηση να διαχειριστεί την αύξηση των τι-
μών, μειώνοντας τους φόρους κατανάλωσης, 
ειδικά εάν η οικονομία ανακάμπτει. Οι Μαριό-
λης και Κάτσινος συμπεραίνουν γενικά, ότι μια 
υποτίμηση θα είχε ισχυρό θετικό αντίκτυπο στην 
Ελληνική παραγωγή. Σύμφωνα με την  ανάλυση 
τους, οι επιπτώσεις στον πληθωρισμό θα είναι 
πολύ μετριασμένες. Στην χειρότερη περίπτω-
ση, ο ετήσιος πληθωρισμός  θα διαμορφωνόταν 
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μόλις πάνω από το 9%, και θα μειωνόταν σχεδόν 
στο 2% εντός μίας πενταετίας. 
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