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Μεταρρύθμιση: η Ελλάδα την χρειάζεται απολύτως. Χρήματα: τελειώνουν απελπιστικά για 
την κυβέρνηση. Έτσι, ήρθε η ώρα για τον πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα να κάνει ότι το 
καλύτερο για την Ελλάδα και να αποδεχθεί τις απαιτήσεις των πιστωτών της για 
μεταρρυθμίσεις σε αντάλλαγμα με τα ιδιαίτερα απαραίτητα μετρητά.
Σ' αυτό το πλαίσιο σκιαγραφείται συνήθως η ελληνική κατάσταση. Είναι παντελώς 
παραπλανητικό.

Φαντάσου ότι είσαι στη φυλακή επειδή δεν μπορείς να πληρώσεις τα χρέη σου. (Έχεις 
δίκιο, είναι σχεδόν αδιανόητο – οι πολιτισμένες κοινωνίες δεν κλειδώνουν πια  τους 
πτωχεύσαντες. Αλλά κάτσε να ακούσεις...).  Μετά από πέντε χρόνια μιζέριας, ηγείσαι σε 
μια εξέγερση, παίρνεις τον έλεγχο της φυλακής  και απαιτείς  την απελευθέρωση σου. Οι 
δεσμοφύλακες αντιδρούν κόβοντας σου το νερό. Θα πρέπει να υποχωρήσεις και να 
επιστρέψεις στο κελί σου, πιθανόν διαπραγματευόμενος για λίγο λιγότερο
δυσάρεστες συνθήκες, προκειμένου να πάρεις μια μικρή ρευστότητα; Ή θα πρέπει να 
συνεχίσεις να αγωνίζεσαι για την ελευθερία; Αυτή ακριβώς είναι, στην ουσία,  η 
πραγματική κόντρα μεταξύ της αφερέγγυας Ελλάδας και των πιστωτών της Ευρωζώνης.

Επί μήνες, η Ελλάδα είχε “λίγες μόνο ημέρες”  για  να κλήσει μια συμφωνία με τους 
πιστωτές της, πριν ξεμείνει από μετρητά. Τελικά αυτό θα βγει  αληθινό. Αλλά ακόμη και αν 
ο Τσίπρας είχε αποδεχθεί τις απαιτήσεις των πιστωτών, η Ελλάδα θα εξακολουθούσε έχει 
μόνο λίγες μέρες πριν μείνει από  μετρητά.  Τα 7.2 δις Ευρώ που προσφέρονται αυτή  τη 
στιγμή δεν θα κάλυπταν ποτέ τις δόσεις αποπληρωμής του χρέους της Ελληνικής 
Κυβέρνησης μέχρι τα τέλη του Αυγούστου. Και για μια ευτελή ρευστότητα δύο μηνών 
αναμένεται ο Τσίπρας να παραδώσει τη δημοκρατική εντολή του: να σπάσει τις 
προεκλογικές υποσχέσεις του, να συμφωνήσει για περαιτέρω φορολογικές αυξήσεις και 
περικοπές δαπανών που θα οδηγήσει  Ελληνική οικονομία σε μεγαλύτερη ύφεση και να 
παραιτηθεί από τις απαιτήσεις του για την ελάφρυνση του χρέους.  

Στη συνέχεια, η αντιπαράθεση θα ξεκινήσει και πάλι. Διότι όσο η Ελλάδα παραμένει στη 
φυλακή των οφειλετών, θα είναι εξαρτώμενη  από τους δεσμοφύλακες για  ρευστότητα,  
και, ως εκ τούτου, αναμένεται να συμμορφώνεται με οποιεσδήποτε πρόσθετους όρους που 
αυτοί θα επιβάλλουν. Ο Τσίπρας δεν θα πρέπει να υποβληθεί  σε  δουλεία  χρέους. 



Από κάθε 10 Ευρώ που έχουν δανείσει στην Ελληνική κυβέρνηση από το 2010 οι 
κυβερνήσεις της Ευρωζώνης και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), τα 9 Ευρώ έχουν 
πάει για την αποπληρωμή του αβάστακτου χρέους, το οποίο αντίθετα θα έπρεπε να είχε 
αναδιαρθρωθεί από τότε. Αλλά από τώρα και στο εξής, κάθε τελευταίο λεπτό του  Ευρώ 
της πρόσθετης χρηματοδότησης θα πηγαίνει στην αποπληρωμή του χρέους. Η Ελληνική 
κυβέρνηση έχει τώρα ένα μικρό πρωτογενές πλεόνασμα: δεν χρειάζεται να δανείζεται, 
παρά μόνο για να εξυπηρετήσει το χρέος της των 175%  του ΑΕΠ.

Ωστόσο, σε αντάλλαγμα για μια πρόσθετη ρευστότητα, οι πιστωτές στην Ελλάδα απαιτούν 
την επιστροφή στις αποτυχημένες πολιτικές λιτότητας των τελευταίων πέντε ετών, η οποία 
έχει  συρρικνώσει την οικονομία κατά 21%  και έχει πετάξει έναν σε τέσσερις εργαζομένους 
- και ένα στους δύο νέους - εκτός εργασίας. Η υπόθεση ότι μπορεί η λιτότητα  να 
θεραπεύσει την ελλειμματικότητα  έχει δοκιμαστεί  καταστροφικά. Μια ακόμη δόση θα ήταν 
παράλογη.

Όπως επισημαίνει ο Martin Sandbu των Financial Times, η περαιτέρω λιτότητα δεν είναι 
καν υπέρ των συμφερόντων  των πιστωτών. Ζητούν μια δημοσιονομική σύσφιξη κατά 
1,7% του ΑΕΠ μόνο κατά το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους. Αφού η αύξηση των 
φόρων και μείωση των δαπανών θα συμπιέσουν την οικονομία - συρρικνώνοντας τα 
φορολογικά έσοδα και διογκώνοντας τις κοινωνικές δαπάνες, με αποτέλεσμα την μερική 
αναίρεση της σύσφιξης του προϋπολογισμού - θα πρέπει να επιτευχθεί διπλάσια  
δημοσιονομική συμπίεση ώστε να επιτευχθεί ο στόχος των πιστωτών, εάν τα τελευταία 
πέντε χρόνια σημαίνουν κάτι.  Αυτό θα συνέτριβε την οικονομία κατά 5% ,  αυξάνοντας 
στρεβλά τον δείκτη του λόγου χρέους προς  ΑΕΠ κατά 9 περίπου ποσοστιαίες μονάδες. 
Για την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος 3,5% του ΑΕΠ μέχρι το 2018, όπως  
απαιτούν οι πιστωτές,  θα χρειαζόταν  δημοσιονομική συμπίεση κατά 8,3% του ΑΕΠ, 
συμπιέζοντας την οικονομία από 12,5%, και αυξάνοντας το λόγο του χρέους προς το ΑΕΠ 
κατά περίπου 22,5 εκατοστιαίες μονάδες. Εντελώς αντίθετα από να φέρει το χρέος της 
Ελλάδας σε περισσότερο βιώσιμο επίπεδο, η περαιτέρω λιτότητα θα το απογείωνε.

Γιατί είναι οι Αρχές της Ευρωζώνης τόσο ανάλγητες και ανόητες; Επειδή δεν ενδιαφέρονται 
πραγματικά για το ευημερία των απλών Ελλήνων. Δεν νοιάζονται καν αν η Ελληνική 
κυβέρνηση θα ξεπληρώνει τα χρήματα που ανάγκασε τους Ευρωπαίους φορολογούμενους 
να της δανείζουν, υποτίθεται για λόγους αλληλεγγύης, αλλά στην πραγματικότητα για τη 
διάσωση των Γαλλικών και των Γερμανικών τραπεζών και των επενδυτών. Η Γερμανίδα 
Καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ και άλλοι φορείς χάραξης πολιτικής της ευρωζώνης απλά 
δεν θέλουν να παραδεχθούν ότι έκαναν ένα τρομερό λάθος το 2010 και από τότε 
ψεύδονται. Έτσι θέλουν να θεωρείται ότι υπερασπίζονται τα συμφέροντα των 
φορολογουμένων της ευρωζώνης, και θέλουν οι Έλληνες να συμβιβαστούν και να 
σωπάσουν μέχρι τότε που η Μέρκελ και τα τσιράκια της θα βγουν άνετα στη σύνταξης και 
θα πασάρουν το πρόβλημα σε κάποιον άλλο. 



Η περαιτέρω λιτότητα δεν είναι η μόνη συνέπεια  του να εγκαταλειφθούν οι Έλληνες να 
δεινοπαθούν  στη φυλακή των οφειλετών. Αντίθετα με τους ισχυρισμούς ότι η Ελλάδα δεν 
ξεπληρώνει  σχεδόν καθόλου επιτόκιο, πληρώνει ένα μέσο επιτόκιο  2,5% για
τα χρέη της, σύμφωνα με τον Joakim Tiberg της UBS  (ελβετική τράπεζα), συνολικά 4,5% 
του ΑΕΠ.   Με τη μείωση των τιμών κατά 2,1 τοις εκατό κατά το περασμένο έτος, το 
αποπληθωρισμένο  επιτόκιο είναι 4,7%. Ακόμη χειρότερα, το υπερβολικό χρέος δημιουργεί 
παραλυτική αβεβαιότητα σχετικά με το πώς η κρίση θα μπορούσε να επιλυθεί – 
συνυπολογίζοντας και μήπως η Ελλάδα θα μπορούσε να αναγκαστεί να βγει από το Ευρώ, 
με περικοπή  της κατανάλωσης, των επενδύσεων και της ανάπτυξης. Η ανάσα των  
πιστωτών στο σβέρκο για αύξηση των φόρων είναι ένας ακόμη  αποτρεπτικός παράγοντας 
για τις επενδύσεις. Και η απειλή του χρέους προκαλεί αποπληθωρισμό, κάνοντας το βάρος 
ακόμα πιο αφόρητο.

Η επιμονή των πιστωτών για μεταρρύθμιση είναι επίσης υποκριτική. Η Ελλάδα διοικήθηκε  
από τα θεσμικά όργανα γνωστά ως  Τρόικα - η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα και το ΔΝΤ - από τον Μάιο του 2010. Είχαν κάθε ευκαιρία να επιμείνουν 
στις μεταρρυθμίσεις που απαιτούν τώρα. Ωστόσο, συνέχιζαν τη χρηματοδότηση της 
Ελλάδας διότι το μόνο που τους ένοιαζε ήταν οι δημοσιονομικοί στόχοι (και οι περικοπές 
των μισθών για την ενίσχυση της «Ανταγωνιστικότητας»). Η ξαφνική εστίαση στη 
μεταρρύθμιση είναι κυρίως για να αναγκάσουν τον  Τσίπρα για να  αθετήσει τις
υποσχέσεις που  τον οδήγησαν στην εκλογή του Ιανουαρίου. 

 

Επιτρέψτε μου να είμαι σαφής : Η Ελλάδα χρειάζεται επειγόντως μεταρρύθμιση.  Η 
οικονομία  της είναι υπανάπτυκτη, αρτηριοσκληρωτική, και κυριαρχείται από ολιγαρχικές 
οικογένειες που μονοπωλούν τις αγορές και εξαγοράζουν πολιτικούς. Η δημόσια διοίκηση 
είναι διεφθαρμένη και αναποτελεσματική. Το νομικό του σύστημα είναι δυσλειτουργικό, το 
φορολογικό της σύστημα γεμάτο τρύπες. Ο Τσίπρας μπορεί να είναι πρόθυμος να  κάνει 
την  μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, ή μπορεί να μην είναι. Αλλά σε τελική ανάλυση, θα 
πρέπει να είναι στα χέρια των  Ελλήνων αν και  πώς θα την κάνουν. 

Πράγματι, το κύριο σημείο τριβής ανάμεσα στην Αθήνα και στους πιστωτές της δεν είναι 
πραγματικά οι μεταρρυθμίσεις, είναι τα δημοσιονομικά  μέτρα. Ενώ η  βελτίωση της 
συλλογής και διαχείρισης του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) είναι επιθυμητή, οι 
πιστωτές απαιτούν επίσης μια αύξηση του φόρου του 1% ΑΕΠ. Αυτό είναι προς λάθος 
κατεύθυνση, δεδομένου ότι θα χτυπήσει τον κύριο τομέα των εξαγωγών, τον τουρισμό της 
χώρας, που αντιπροσωπεύει το 18% του ΑΕΠ. 

Η μεταρρύθμιση των συντάξεων είναι επίσης απαραίτητη καθώς  οι Έλληνες ζουν 
περισσότερο και υπάρχουν λιγότεροι εργαζόμενοι που πρέπει να στηρίξουν 
περισσότερους συνταξιούχους. Αλλά το κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας της χώρας είναι τόσο 
διάτρητο  ώστε μια μόνη πετσοκομμένη  σύνταξη συχνά υποστηρίζει μια ολόκληρη  
οικογένεια  ανέργων. Έτσι, ενώ είναι επιθυμητή η  ενθάρρυνση των υγειών ανθρώπων να 
συνεχίσουν να εργάζονται, οι περικοπές των συντάξεων δεν είναι επιθυμητές. 



Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι ο Τσίπρας θα έπρεπε να υπογράψει ότι θέλουν οι πιστωτές, 
να λάβει τα μετρητά για να καλύψει  τις επερχόμενες πληρωμές ομολόγων του ΔΝΤ και της 
ΕΚΤ, να κάνει μια επίδειξη  μεταρρύθμισης, και στη συνέχεια να πιέσει ξανά για την 
ελάφρυνση του χρέους. Όμως,  η ιδέα ότι οι  πιστωτές θα είναι τότε πιο ευέλικτοι είναι 
ευφάνταστη.  

Το 2012 οι κυβερνήσεις της ζώνη του Ευρώ υποσχέθηκαν Ελλάδα ελάφρυνση του χρέους 
άμα επιτύγχανε  πρωτογενές πλεόνασμα, αλλά δεν το έχουν ακόμη εκπληρώσει. Η 
Ελληνική κυβέρνηση έχει ήδη υποβάλει λογικά σχέδια για την αναδιάρθρωση του χρέους 
της. Ο Τσίπρας θα πρέπει να απορρίψει οποιαδήποτε συμφωνία που θα  προσφερθεί, 
εκτός εάν οι πιστωτές της φανούν πρόθυμοι να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για 
ουσιαστική ελάφρυνση του χρέους.

Η Μέρκελ θα πρέπει να είναι τόσο  μεγαλόψυχη με την Ελλάδα, όσο ήταν οι Ηνωμένες 
Πολιτείες  με την μετα-ναζιστική Γερμανία, όταν  η Ουάσιγκτον παρέγραψε το ήμισυ των 
χρεών της κυβέρνησης της Γερμανίας το 1953. Αλλά αν οι αρχές της ζώνης του ευρώ δεν  
λογικευθούν, η μονομερής αθέτηση πληρωμών - ακόμα και η έξοδος από το ευρώ - είναι 
προτιμότερη από την υποδούλωση στα χρέη.

 


