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Λάμπρος Σακελλαρίου 

Hockenheim, 12.05.2020 
 
 

 

COVID-19 και Αγορές 

 

Γιατί έχει δίκαιο ο 

Κόντε ! 
 

Θα κριθεί το μέλλον της Ευρώπης 

στη Ιταλία; 
 

Abstract: 
 

Δεν έκρυψα ποτέ τους φόβους μου για την διατήρηση του σημερινού status quo  στη διαχείριση 

του χρέους και στη διαδικασία δανειοδότησης των κρατών της Ευρωζώνης. Ο συσχετισμός των 

δυνάμεων προς όφελος του Βορρά αλλά και η υπεροψία του Βορρά σε συνδυασμό με το 

φαινόμενο παρακμής  κάθε μορφής αλληλεγγύης προς τον Νότο κορυφώθηκε με την πρόσφατη 

απόφαση του ανώτατου Γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου να κηρύξει εν μέρει ως 

αντισυνταγματική την προσπάθεια της ΕΚΤ να επιφέρει μια ισορροπία στην Ευρωζώνη 

αγοράζοντας τα ομόλογα από τα κράτη του Νότου στα πλαίσια του προγράμματος της 

ποσοτικής χαλάρωσης. Τι παρακμή είναι αυτή; Τι ιστορικός, πολιτικός και νομολογικός 

εκτροχιασμός είναι αυτός; Που είναι το αίσθημα ευθύνης για μια ενωμένη Ευρώπη; Πιο τραγικό 

βρισκω το γεγονός ότι ενώ αυτή η απόφαση εκκρεμεί εδώ και χρόνια πάρθηκε τις μέρες που η 

πανδημία νέκρωσε κάθε μορφή οικονομικής δραστηριότητας. Εκατομμύρια άνθρωποι στην 

Ευρώπη τρέμουν για τις θέσεις εργασίας και χιλιάδες επιχειρήσεις οδηγούνται στην χρεωκοπία 

λόγω της έλλειψης ρευστότητας. 

     

Εάν έφερε κάτι πίσω η πανδημία είναι η αναγέννηση του ρόλου του κράτους δείχνοντας  τα όρια 

του φιλελευθερισμού και την ανάγκη λειτουργίας των ρυθμιστικών μηχανισμών του κράτους 

απέναντι στην αγορά. Η ανάγκη χρηματοδότησης για το ξεπέρασμα της κρίσης είναι εμφανής. 

Ο τρόπος της χρηματοδότησής είναι στρατηγικής σημασίας για το μέλλον της ΕΕ. Στόχος 

αυτού του άρθρου είναι να ερευνήσουμε την κατάσταση στο Νότο και κύρια στην Ιταλία και να 

προσπαθήσουμε να κάνουμε κατανοητό γιατί ο Κόντε έχει απόλυτο δίκαιο όταν απαιτεί  

την έκδοση των coronabonds. Η Ιταλία ενώ έχει στη ουσία μια υγιή οικονομία υποφέρει από τα 

διαθρωτικά προβλήματα της γέννησης του Ευρώ. Σημαντικό είναι δε, να ξεκαθαρίσουμε και τον 

κυρίαρχο ρόλο της Γερμανίας στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Τα προβλήματα υπήρχαν, η 

πανδημία τα έφερε στην επιφάνεια μέσα σε λίγο χρόνο και η κοινή γνώμη του Βορρά αρχίζει και 

στραβίζει προς την ιταλική θέση των coronabonds ενώ  οι κυβερνήσεις συνεχίζουν να στέκονται 

ακόμα πάνω στις παλιές τους θέσεις. Το κλειδί της διάσωσης της ΕΕ είναι η Ιταλία και σε 

αυτό το άρθρο θα προσπαθήσουμε θα ερευνήσουμε τους λόγους.   
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Εν μέρει 

αντισυνταγματική 

η ποσοτική 

χαλάρωση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το λόμπι των 

αγορών ήταν οι 

σύμβουλοι του 

Δικαστηρίου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η απόφαση 

πλήττει τον 

Νότο 

 

 

 

 

Τι σημαίνει η απόφαση  του Γερμανικού Συνταγματικού 

Δικαστηρίου  
 

 Πρόσφατα το ανώτατο Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο  

(Bundesverfassungsgericht) κλήθηκε μετά από προσφυγή ριζοσπαστικών 

φιλελευθέρων όπως του ιδρυτή της AfD(ακροδεξιό κόμμα) Bernd Luke, του 

Olaf Henkel πρώην προέδρου του Συνδέσμου Γερμανών Βιομήχανων και 

άλλων  να αποφασίσει εάν επιτρέπεται να αγοράζει η ΕΚΤ ομόλογα από τις 

χώρες της ΕΕ. Συγκεκριμένα πρόκειται για τα 2,1 τρις Ευρώ που η ΕΚΤ 

αγόρασε από το 2015 έως το 2019 με στόχο τη μείωση των τόκων στις χώρες 

του Νότου και την αναζωογόνηση της οικονομίας τους. Το δικαστήριο 

αποφάνθηκε ότι η πράξη αύτη της ΕΚΤ είναι εν μέρει αντισυνταγματική.  

Η απόφαση του γερμανικού  δικαστηρίου τορπιλίζει  την πολιτική της ΕΚΤ 

και θέτει θέμα αναλογικότητας των μέτρων στο προσκήνιο δίνοντας  στην  

ΕΚΤ προθεσμία τριών  μηνών να εξηγήσει στο γερμανικό κοινοβούλιο την 

σκοπιμότητα/αναλογικότητα της αγοράς των ομολόγων. Πρέπει κάνεις να 

γνωρίζει ότι ιστορικά το Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο  ήταν πάντα 

ο καθρέφτης της γερμανικής κοινής γνώμης και στις μέρες μας 

αντικατοπτρίζει τον οικονομικό εθνικισμό που ζούμε σήμερα στη Γερμανία 

και με τον οποίο θα ασχοληθούμε σε βάθος σε τούτο το άρθρο. 

 

Πιο ενδιαφέρον είναι όμως το γεγονός να δούμε τους  ειδικούς συμβούλους 

του δικαστηρίου:  Δυο φιλελεύθεροι καθηγητές και πέντε αντιπρόσωποι από  

Τράπεζες και Ασφάλειες, δηλ. αποκλειστικά  λόμπι των αγορών.  Εάν το 

δικαστήριο καλούσε άλλους ειδικούς ίσως να είχαμε αλλά αποτελέσματα. 

Αυτό που „διέφυγε“  στους δικαστές είναι ότι η αρχιτεκτονική του Ευρώ  

σχεδιάστηκε για τις πιο ευνοϊκές προϋποθέσεις. Η ΕΚΤ όμως επενέβη επειδή   

με την κρίση του 2008 όπως και την κρίση της Ευρωζώνης οι συνταγές του 

„καλού καιρού“ δεν αρκούσαν να επιλύσουν τα προβλήματα που 

δημιουργήθηκαν. Χωρίς την επέμβαση της ΕΚΤ θα είχαμε σήμερα πολύ 

μεγαλύτερα προβλήματα στο Νότο. Η απόφαση του Γερμανικού 

Συνταγματικού Δικαστηρίου  εκτός του ότι είναι πολιτικά και οικονομικά 

εκτός τόπου και χρόνου υποθάλπει από τη μια μεριά την εξουσία του 

Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και από την άλλη ανοίγει διάπλατα τις πόρτες 

στους ανατολικοευρωπαίους να μην πειθαρχούν σε αποφάσεις του. Η 

κομισιόν εξετάζει αυτή τη στιγμή την διαδικασία να στραφεί κατά της 

Γερμανίας και τονίζει ότι τον τελευταίο λόγο τον έχει πάντα το Ευρωπαϊκό 

Δικαστήριο. 

 

Η απόφαση έρχεται μέσα στη κρίση της πανδημίας και επιδεινώνει την 

κατάσταση στις χώρες του Νότου και κύρια στην Ιταλία και Ελλάδα. Από το 

διάγραμμα 1/σελίδα 3 φαίνεται καθαρά ότι αυτές οι χώρες θα έχουν 

αναλογικά τις μεγαλύτερες ανάγκες για επιπλέον χρηματοδότηση. Αυτό  

σημαίνει ότι οι τόκοι τους θα φτάσουν σε επίπεδα που θα θέσουν εκ νέου 

τουλάχιστον για την Ιταλία το θέμα της χρεωκοπίας. Σε αντίθεση με την 

απόφαση αυτή η Ευρώπη χρειάζεται σήμερα μια προσαρμογή του 
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COVID-19 και 

οικονομική 

ανάπτυξη το 2020 

ρεπερτορίου της στις καινούργιες πραγματικότητες. Αντί να επιδιώκουν οι 

προσφεύγοντες άνοδο των επιτοκίων και αποσταθεροποίηση του Νότου 

είναι νομίζω πιο επείγον να εστιάσουμε στην ενίσχυση των θεσμών της ΕΕ 

ώστε να επιτύχουμε ένα επίπεδο σταθεροποίησης των χωρών της 

Ευρωζώνης ενάντια στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.  

 

            Διάγραμμα 1 

            Η αναμενόμενη μείωση στο 2020 του εθνικού εισοδήματος σε %   

            σε σχέση με το 2019 

               
 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η υποστήριξη 

για τον Κόντε 

στη Ευρώπη 

μεγαλώνει 

 

 

 

 

 

 

 

Οι επιπτώσεις του κορονοϊού στα δημοσιονομικά 

ελλείματα 

 
 

Με την απόφαση του Γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου περνάει η 

συζήτηση στη Γερμανία για την έκδοση ή όχι των coronabonds σε ένα άλλο 

επίπεδο.  Τo καταξιωμένο ινστιτούτο κοινωνικών ερευνών Μαξ Πλανκ (Max-

Planck-Institut für Gesellschaftsforschung) καταλήγει στην τελευταία του 

ερευνά ότι η πολιτική του Κόντε βρίσκει όλο και περισσοτέρους υποστηριχτές 

στη Γερμανία. Η γερμανική κυβέρνηση αντιθέτως δεν δέχεται ακόμα τη λύση 

των coronabonds επειδή  φοβάται μήπως ένα μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων 

ακολουθήσει την AfD. Αλλά και στην Ιταλία δεν είναι ρόδινα τα πράγματα. 

Η νέα εκτίμηση του ΔΝΤ (διάγραμμα 2, σελίδα 4) δείχνει μια αύξηση του 

χρέους σε Ιταλία και Ελλάδα της κλίμακας του 20-25%. Στην Ιταλία είναι το 

κλίμα τόσο αρνητικό για την ΕΕ που μια μεγάλη πλειοψηφία του πληθυσμού 

ζητάει  λύσεις εκτός της ΕΕ. Σε καμία άλλη μεγάλη βιομηχανική χώρα δεν 

έχουμε τέτοιες δραματικές πτώσεις της ανάπτυξης και τέτοιες δυσμενείς 

προβλέψεις για  άνοδο του χρέους όπως στην Ιταλία.  
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Η άνιση αύξηση 

του χρέους στην 

Ευρωζώνη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Διάγραμμα 2 

               

 

 

 

Ιταλία και Ευρώ 

 

Στόχος αυτού του άρθρου είναι να ερευνήσουμε την κατάσταση στην Ιταλία 

και να προσπαθήσουμε να κάνουμε κατανοητό γιατί ο Κόντε έχει απόλυτο 

δίκαιο όταν απαιτεί  την έκδοση των coronabonds. Η Ιταλία ενώ έχει στη ουσία 

μια υγιή οικονομία υποφέρει από τα διαθρωτικά προβλήματα της γέννησης 

του Ευρώ. Σημαντικό είναι δε να ξεκαθαρίσουμε και τον κυρίαρχο ρόλο της 

Γερμανίας στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Τα προβλήματα υπήρχαν, η 

πανδημία τα έφερε στην επιφάνεια μέσα σε λίγο χρόνο και η κοινή γνώμη 

του Βορρά αρχίζει και στραβίζει προς την ιταλική θέση των coronabonds ενώ  

οι κυβερνήσεις συνεχίζουν να στέκονται ακόμα πάνω στις παλιές τους 

θέσεις. Το κλειδί της διάσωσης της ΕΕ είναι η Ιταλία και στις παρακάτω 

σελίδες θα δούμε και θα ερευνήσουμε τους λόγους.   

 

 

 

 

 

Η Ιταλία στο 

κέντρο των 

κερδοσκόπων 

 

 

 

 

 

 

Οι αγορές 

 

 

Η κατάσταση στην Ιταλία 
 

Η Ιταλία έχει σήμερα μετά την Ελλάδα  το μεγαλύτερο χρέος στην Ευρωζώνη 

(διάγραμμα 3/σελίδα 5). Το γεγονός αυτό φέρνει την Ιταλία στις μέρες μας 

στο επίκεντρο των κερδοσκόπων λόγω  της ανάγκης της πρόσθετης 

χρηματοδότησης που επέφερε ο κορονοϊός. Ας προσπαθήσουμε παρακάτω 

να αναλύσουμε τη θέση της Ιταλίας, την ψυχολογία των αγορών και μάλιστα 

κάτω από την οπτική γωνία της Γερμανίας για να καταλάβουμε προς ποια 

κατεύθυνση βαδίζει το ευρωπαϊκό οικοδόμημα και τι συγκρούσεις μας 

περιμένουν.   

 

Πριν ξεκινήσουμε πρέπει να έχουμε μια κοινή εικόνα με την έννοια αγορές. 

Όταν μιλούμε για αγορές εννοούμαι σε αυτό το άρθρο τράπεζες, 

ασφάλειες αλλά και τις εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων 
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BlackRock και  

σκιώδεις 

τράπεζες 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ύψος του  

χρέους στη ΕΕ 

 

 

(asset management)  ή σκιώδεις τράπεζες όπως η BlackRock 

(https://www.youtube.com/watch?v=A4foal20UTA), η οποία διακινεί π.χ. 

κεφάλαια έως τρεις φορές του εθνικού εισοδήματος της Γερμανίας. Οι asset 

management εταιρείες είναι σχεδόν άγνωστες στο πλατύ κοινό, 

διαδραματίζουν όμως ένα σημαντικό ρολό στο χρηματοπιστωτικό σύστημα 

διότι διαχειρίζονται κεφάλαια των  συνταξιοδοτικών ταμείων, άλλa ιδιωτικά 

κεφάλαια κτλ. και δρουν στην ουσία σαν τράπεζες στις αγορές. Με τα 

κεφάλαια αυτά που δεν είναι δικά τους, απλώς τα διαχειρίζονται 

(OPM=other people’s money), αγοράζουν ένα σημαντικό μέρος των μετοχών 

από  διάφορες εταιρείες, κάθονται στα διοικητικά συμβούλια αυτών των 

εταιρειών  και ρυθμίζουν έτσι τις τύχες μας. 

   

 

                     Διάγραμμα 3 

          
 

 

 

Γιατί με τον  

covid-19 

θα ανέβουν τα 

επιτόκια 

δανεισμού  στον 

Νότο 

 

Ο φόβος να ξεσπάσει πανικός στις αγορές κρατικών ομολόγων  λόγω του 

κορονοϊού και της κατάστασης που βρίσκεται η Ιταλία είναι μεγάλος. Η 

Ιταλία πληγώθηκε σε μεγάλο βαθμό από την πανδημία και θα αναγκασθεί 

να δανεισθεί τεράστια ποσά. Αυτός ο πανικός των αγορών  θα οδηγήσει 

αναγκαστικά σε μια άνοδο των επιτοκίων για την Ιταλία, πράγμα που μπορεί 

να οδηγήσει τη χώρα στα πρόθυρα της χρεωκοπίας. Η ΕΚΤ αγοράζοντας τα 

ιταλικά ομόλογα δρα εδώ σαν ένας πόλος σωτηρίας, παρ όλα αυτά οι υψηλοί 

τόκοι πιέζουν ασφυκτικά την χώρα. Είναι όμως η Ιταλία ένας υποψήφιος για 

πτώχευση και πάνω από όλα πού βασίζονται οι προκαταλήψεις των 

Γερμανών ότι οι Ιταλοί ζουν πάνω από τα όρια τους και δεν είναι σε θέση να 

διαχειριστούν τα οικονομικά τους; Ας δούμε  την πραγματικότητα. Η αλήθεια 

https://www.youtube.com/watch?v=A4foal20UTA
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είναι  ότι κανένα άλλο κράτος στη Ευρωζώνη δεν έδειξε τόσο υψηλά 

αποτελέσματα εξοικονόμησης τα τελευταία χρόνια όπως η Ιταλία. Αυτό το 

βλέπουμε  συγκρίνοντας  τους αριθμούς για την εξέλιξη του χρέους τα 

τελευταία χρόνια στην Ιταλία και σε άλλες χώρες αναφοράς.            

 

 

 

 

 

 

 

 

Ιστορική εξέλιξη 

του χρέους στην 

Ιταλία και σε 

χώρες αναφοράς  

Διάγραμμα 4 

Εξέλιξη του Ιταλικού χρέους ως 

ποσοστό του εθνικού εισοδήματος 

πριν τη είσοδο της Ιταλίας στη 

ευρωζώνη 1988-2000 

 

 

Διάγραμμα 5 

Εξέλιξη του χρέους ως ποσοστό του εθνικού 

εισοδήματος στα έτη 2000-2019 σε χώρες αναφοράς 

 

 

 
 Πηγή: Eurostat, IMF 

 

Για να αποκτήσουμε μια σφαιρική εικόνα του θέματος πρέπει να εστιάσουμε 

σε δυο διαστάσεις 

 Η πρώτη διάσταση είναι η εξέλιξη του ιταλικού χρέους στα τελευταία 

30 χρόνια και  

 Η δεύτερη διάσταση είναι η θέση εκκίνησης της Ιταλίας αλλά και 

Ελλάδας μετά τον κορονοϊό σε σχέση με τη Γερμανία  
 

 

 

Η ελληνική 

κρίση ως αιτία 

ανόδου του 

ιταλικού 

Χρέους 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από το διάγραμμα 4 συμπεραίνουμε ότι ένα μεγάλο μέρος του ιταλικού 

χρέους προέρχεται από την περίοδο 1988-1994, δηλ. πριν την εποχή του €. Αυτό 

το χρέος δεν έχει να κάνει με το €, σέρνεται όμως χρόνια από την Ιταλία  και 

επιβαρύνει με τους τόκους τον κρατικό προϋπολογισμό της. Στο διάγραμμα 5 

διαβάζουμε ότι η μεγάλη άνοδος του ιταλικού χρέους συμβαδίζει με την 

ελληνική κρίση και την κρίση του Ευρώ γενικότερα. Στις περίοδο της 

τραπεζικής κρίσης του 2008/2009 και ιδιαίτερα στην μετέπειτα κρίση του € 

παρατηρούμε  μια αύξηση του ιταλικού χρέους από σχεδόν 30%, ενώ στην 

Ελλάδα φτάνουμε στο επίπεδο του 70%.  

 

Το 2011/2012 ήταν η εποχή που  φούντωσε η κρίση του € στην Ελλάδα, 

Πορτογαλία και Ιρλανδία. Αυτές οι τρεις χώρες χρεωκοπήσαν και 

διασωθήκαν με τους μηχανισμούς και τη βοήθεια της ΕΕ. Η Ιταλία μπορούσε 

και συνέχισε να πληρώνει τα χρέη της και δεν επηρεάσθηκε άμεσα από αύτη 

την κρίση. Το πρόβλημα για την Ιταλία προέκυψε από τη στιγμή που η 

Ιταλία 
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“We will save the 

Euro, whatever it 

takes” 

M. Draghi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η προνομιακή 

θέση της 

Γερμανίας 

 

 

καγκελάριος Merkel και ο Γάλλος πρόεδρος Sarkozy αποφάσισαν να 

κουρέψουν το ελληνικό χρέος. Οι δανειστές της Ελλάδας, ξένοι και ντόπιοι, 

έχασαν εκείνη την περίοδο γύρω στα 130 δις €. 

 

Η δυνατότητα του  status quo των ευρωπαϊκών συμφωνιών να μπορεί μια 

χώρα να χρεοκοπήσει μπορεί να δημιουργήσει πανικό στις αγορές. Οι αγορές 

έψαξαν αμέσως μετά την Ελλάδα για τον επόμενο υποψήφιο που θα 

μπορούσε να χρεοκοπήσει. Φυσικά η επιλογή έπεσε στην Ιταλία γιατί η χώρα 

αυτή ήταν η επόμενη στη λίστα του υψηλού χρέους. Το γεγονός αυτό οδήγησε 

σε υψηλούς τόκους στην Ιταλία χωρίς να γίνει για έναν τουλάχιστον χρόνο 

η παραμικρή παρέμβαση από τα όργανα της ΕΕ. Όταν η ΕΚΤ αντιλήφθηκε 

αυτό το κατασκευαστικό λάθος του οικοδομήματος του Ευρώ επενέβη στην 

αγορά ομολόγων με  την πολιτική ποσοτικής χαλάρωσης. „We will save the 

Euro, whatever it takes. Δηλ. ότι και να γίνει θα σώσουμε το €“   ήταν η 

περίφημη δήλωση του Mario Draghi στα media. Η επέμβαση της ΕΚΤ οδήγησε 

μεν στη μείωση των τόκων για την Ιταλία, η χώρα όμως αναγκάστηκε για ένα 

χρόνο να χρηματοδοτηθεί με δάνεια υψηλών επιτοκίων. Με άλλες λέξεις η 

Ιταλία πλήρωσε πολύ ακριβά την ελληνική κρίση, το χρέος της ανέβηκε στην 

περίοδο αυτή σε αστρονομικά ύψη. Στα επόμενα έτη 2014-2019 έχουμε μια 

σταθεροποίηση του χρέους και στην Ιταλία αλλά και στην Ελλάδα.   

 

Πριν προχωρήσω στην ανάλυση των αιτιών που οδήγησαν την Ιταλία σε αύτη 

την κατάσταση, θα ήθελα να σταθώ για λίγο στη δεύτερη πιο επίκαιρη 

διάσταση του προβλήματος, δηλ. στη θέση εκκίνησης που έχουν Ιταλία και 

Ελλάδα μετά τον κορονοϊό. Όπως είδαμε στην Ιταλία και στην Ελλάδα 

περιμένουμε μια ύφεση γύρω στο 10-12%. Αυτό θα οδηγήσει σε μια αύξηση 

του χρέους μέχρι και 20%. Η Γερμανία ξεκινάει τον βαρύ μαραθώνιο του 

κορονοϊού ξεκούραστη και καλά προπονημένη με ένα χρέος μόνο 60% 

ενάντια στον λαχανιασμένο Νότο που το χρέος στο ξεκίνημα είναι 130+%. 

Σε όλη την Ευρώπη η βοήθεια για τον κορονοϊό ανέρχεται γύρω στα 1900 δις. 

από τα οποία τα 1000 δις προορίζονται για γερμανικές επιχειρήσεις. Η  

Γερμανία είναι σε θέση μέσα στην κρίση να αυξήσει αρκετά το χρέος της 

χωρίς να υποφέρει όπως η Ιταλία και η Ελλάδα. Ο νικητής στο M&A-πεδίο 

(αγοραπωλησία εταιρειών) είναι ήδη γνωστός. Και όλα αυτά ενώ 

τουλάχιστον η Ιταλία έχει σχεδόν συνεχώς από το 1980 πρωτογενή 

πλεονάσματα.    
 

 

 

 

 

Πρωτογενές 

Πλεόνασμα  

 

 

 

 

Ιταλία: Η χώρα των πρωτογενών πλεονασμάτων 
 

Τι σχέση έχει το πρωτογενές πλεόνασμα με το χρέος; Το πρωτογενές 

πλεόνασμα είναι αυτό που μένει  στο ταμείο του κράτους εάν αφαιρέσομε 

τους τόκους και τα τοκοχρεολύσια των δανείων. Στη περίπτωση αυτή δεν 

απαιτείται ένας νέος δανεισμός. Το παλιό χρέος όμως συνεχίζουμε 

φυσικά να το κουβαλούμε στις πλάτες μας.  Σε αντίθεση με την Ελλάδα 

στην Ιταλία είχαμε το παράδοξο  μιας συνεχούς ανόδου του συνολικού χρέους 

μολονότι που η χώρα είχε σχεδόν πάντα  πρωτογενή πλεονάσματα.  Στην 
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ΣΥΡΙΖΑ και 

πρωτογενές 

πλεόνασμα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ιστορική εξέλιξη 

των πρωτογενών 

πλεονασμάτων/ 

ελλειμάτων σε 

χώρες αναφοράς 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ιταλία:  

Ο πρωταθλητής 

των πρωτογενών 

πλεονασμάτων  

Ελλάδα, με εξαίρεση την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ η οποία πραγματοποίησε 

ένα τεράστιο έργο δημοσιονομικής εξυγίανσης, συνέβαινε το αντίθετο, 

δηλ. συνεχή  πρωτογενή ελλείματα τα οποία οδηγούσαν σε νέο χρέος. Στην 

Ιταλία με μοναδική εξαίρεση το 2009 είχαμε μια τελείως διαφορετική 

κατάσταση. Στο  Διάγραμμα 6  μπορούμε να παρακολουθήσουμε αυτή την 

εξέλιξη. Διαχρονικά βλέπουμε μόνο την Γερμανία και την Ιταλία να έχουν  

πρωτογενή πλεονάσματα. 

 

Διάγραμμα 6 

Πρωτογενή πλεονάσματα  χωρών αναφοράς της Ευρωζώνης ως 

ποσοστά του εθνικού εισοδήματος. 

 

 
 

Ας μείνουμε τωρα στην Ιταλία. Η Ιταλία, όπως φαίνεται από το διάγραμμα 

7/σελίδα 9, έχει με εξαίρεση το 2009 διαρκώς από το 1990 πρωτογενή 

πλεονάσματα. Οι χώρες του ΟΟΣΑ(OECD) που αποτελούν το σύνολο των 

βιομηχανικών χωρών της Δύσης έχουν κατά μέσο όρο μικρότερα πρωτογενή 

πλεονάσματα  από την Ιταλία. Μολονότι που τα χρέη της Ιταλίας στο ίδιο 

διαστήματα είχαν μια ανοδική πορεία στην πραγματικότητα είχε η χώρα  

πρωτογενή πλεονάσματα, δηλ. το κράτος έκανε μεγάλες οικονομίες μέχρι και 

το 2019. Η  κατάσταση αυτή δείχνει και την τραγικότητα του προβλήματος. 

Ενώ η Ιταλία έχει  πρωτογενή πλεονάσματα, πλήρωνε και πληρώνει ακόμα  

τα χρέη της, παρ όλα αυτά βρίσκεται λόγω του βάρους των τόκων από χρέη 

του παρελθόντος στη μπούκα του κανονιού του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος. Που οφείλεται αυτό; Που είναι το πρόβλημα; 

 

Για να καταλάβουμε αυτό το φαινόμενο πρέπει πρώτα να εξετάσουμε την 

εξέλιξη της ανάπτυξης της ιταλικής οικονομίας από την ίδρυση της 

Ευρωζώνης και μετά. Γεγονός είναι ότι το πραγματικό εισόδημα των Ιταλών 

έμεινε στο επίπεδο του 2002 και σε σύγκρισή με τους άλλους γείτονες του 

Βορρά μειώνεται  όλο και περισσότερο. Δηλαδή στη Ιταλία δεν έχουμε 

καθόλου ανάπτυξη εδώ και 20 χρόνια. Σε αντίθεση με την Ιταλία έχουμε 

στην Γερμανία στην ίδια περίοδο μια αύξηση του εθνικού προϊόντος γύρω στο  

Ελλάδα 

Ιταλία 
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Στην Ιταλία  

είχαμε μετά το 

1990 πρωτογενή 

πλεονάσματα  

Διάγραμμα 7 

Εξέλιξη του πρωτογενούς πλεονάσματος στην Ιταλία από 1960 

 

 
 

 

 

 

Ανάπτυξη 

2000 -2019 

 

Γερμάνια : 28% 

Ιταλία       : 0% 

 

28% (διάγραμμα 8/σελίδα 10). Παρότι που η Ιταλία έχει εδώ και 20 χρόνια 0% 

ανάπτυξη δεν κατάφεραν τα ακραία κόμματα να γκρεμίσουν το οικοδόμημα 

της κοινωνίας. Τι θα γινότανε στη Γερμανία εάν έλειπε το 28% ανάπτυξη; Θα 

έμενε η AfD στο επίπεδο του 10 με 12% ή θα βάδιζε προς το 50%;    Όλα αυτά 

τα στοιχεία δείχνουν ότι  ο Βορράς κοιτάει από μια λανθασμένη οπτική γωνιά 

προς την κατεύθυνση της Ιταλίας. Στη Ελλάδα παρατηρούμε μέχρι την κρίση 

του 2009 μια σχεδόν αδιάκοπη αύξηση του εθνικού εισοδήματος. Η καθίζηση 

και οι μεταβολές που έφερε η κρίση έριξαν το επίπεδο όμως δεκαετίες πίσω.  

Τα διαγράμματα που ακολουθούν(διάγραμμα 8/ 9/σελίδα 10) διευκρινίζουν 

αυτές τις σχέσεις. 

 

Η κεντρική ερώτηση είναι λοιπόν πώς μπορούν χώρες σαν την Ιταλία ή και 

την Ελλάδα ακόμα να γυρίσουν πίσω στην τροχιά της ανάπτυξης; 

 

Σίγουρο είναι ότι οι νεοφιλελεύθερες συνταγές για την Ιταλία και Ελλάδα 

έχουν αποτύχει. Οι Ιταλοί έκαναν τεράστιες οικονομίες εδώ και 30 χρόνια και 

το αποτέλεσμα είναι ότι η ανάπτυξη κατέρρευσε εντελώς. Τωρα με την 

αναμενομένη ύφεση του 9-10% λόγω της πανδημίας τι νόημα  έχει να 

συνεχίσουμε την ίδια πολιτική; Όλο και περισσότεροι στην Ιταλία σκέφτονται 

ότι ήρθε ο καιρός  να σταματήσουμε το πείραμα Ευρώ. Η ΕΚΤ κατήργησε σαν 

πρώτο μετρό το 3% που στέκεται στο σύμφωνο σταθερότητας της Maastricht. 

Το ερώτημα που τίθεται τωρα είναι το εξής: 

 

Αρκούν αυτά τα μέτρα; Μπορούν να δράσουν  σαν ένα ευρωπαϊκό σχέδιο 

ανάκαμψης της οικονομίας; Στην πραγματικότητα υπάρχουν αρκετές 
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Οικονομική 

ανάπτυξη 

χωρών 

αναφοράς της 

Ευρωζώνης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οικονομική 

ανάπτυξη στη 

Ελλάδα από το 

1980 και μετά  

           Διάγραμμα 8 

           Οικονομική ανάπτυξη σε χώρες αναφοράς στη Ευρωζώνη 

 

 

       
 

          Διάγραμμα 9 

          Εξέλιξη της ανάπτυξης του εθνικού εισοδήματος στην Ελλάδα στην 

          περίοδο 1980/2019 και πρόγνωση (χωρίς κορόνα) μέχρι το 2024 

            
                  Πηγή: Eurostat 

 

  
 

 

 

 

 

Τα spreads 

παραμένουν 

υψηλά 

 

 

δυσκολίες και αυτό για τους ακολούθους λόγους: 

 

 Σίγουρα μπορεί κανείς να πάρει καινούργια δάνεια αλλά μην 

ξεχνούμε ότι υπάρχουν ακόμα τα spreads, δηλ. οι διαφορές επιτοκίων 

αναμεσά στις χώρες. Το ύψος των spreads  δυσκολεύει την κατάσταση. 

Οι τόκοι για την Ιταλία είναι γύρω στο 3% και η ύφεση που αναμένεται 

το 2020  είναι γύρω στο 9%. Για το 2021 αναμένεται μια ανάπτυξη γύρω 

στο 5%.  Δηλ. τα επόμενα δυο τουλάχιστον χρόνια θα έχουμε στη 
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Ο πολιτικός 

κίνδυνος να 

αλλάξει πορεία 

η ΕΚΤ 

 

 

Ιταλία μια οικονομία η οποία σε σχέση με το 2019 θα μειώνεται 

συνεχώς. Το ίδιο αναμένεται πιο δυναμικά και για την Ελλάδα. 

 

 Η ΕΚΤ δρα πάντα με την επιφύλαξη ότι θα δέχεται τους 

βομβαρδισμούς από το ανώτατο γερμανικό συνταγματικό δικαστήριο. 

H EKT ξεπέρασε την βασική της εντολή και έδρασε με γνώμονα την 

κανονιστική εξουσία των περιστάσεων που βρήκε μπροστά της. 

Έπαιξε ένα παιγνίδι που είχε οικονομικά νόημα άλλα πολιτικά της 

έλλειπε με βάση τις ευρωπαϊκές συνθήκες η εντολή. Για αυτό το λόγο 

οι φιλελεύθεροι τρέχουν στα δικαστήρια για να ακυρώσουν κάθε 

μέτρο που δρομολογείται. 

 

 Ο κίνδυνος να αναγκασθεί η ΕΚΤ να αλλάξει πολιτική είναι υπαρκτός 

 

 Άρα πρέπει κανείς να ψάξει για μια πιο σταθερή λύση για την 

Ευρωζώνη. Μια λύση  θα μπορούσε να είναι η πρόταση του Κόντε.   
 

 

 

 

 

 

 

Γιατί ευημερεί η 

Ιαπωνία με 237% 

χρέος; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα διαθρωτικά 

λάθη του Ευρώ: 

Πρέπει  να 

χρεωκοπεί μια 

χώρα; 

 

 

 

 

Τι άλλο μπορεί να κάνει η ΕΚΤ; 
 

Η ερώτηση που τίθεται εδώ είναι εάν θα μπορούσε η ΕΚΤ να περάσει στους 

ισολογισμούς της ένα μέρος των ιταλικών ομολόγων. Ένα μέρος των 

ομολόγων π.χ. γύρω στο 30% θα μπορούσε να περάσει στον ισολογισμό της 

ΕΚΤ εάν υπήρχε για αυτό η πολιτική βούληση. Το πρόβλημα φαίνεται όμως 

να είναι πιο βαθύ. Όπως είπαμε η Ιταλία μπορούσε και πλήρωνε πάντα τα 

δάνεια της και έχει εδώ και χρόνια πρωτογενή πλεονάσματα. Είναι στην 

ουσία μια χώρα σαν την Ιαπωνία. Η Ιαπωνία έχει  το μεγαλύτερο χρέος στον 

κόσμο, πολύ μεγαλύτερο της Ελλάδας,  όπως φαίνεται στο διάγραμμα 

10/σελίδα 12 άλλα παρ όλα αυτά δεν ήταν ποτέ υποψήφια χρεωκοπίας. Η 

Ιαπωνία είναι μια χώρα με μεγάλες εξαγωγές και όλο το χρέος της είναι 

εσωτερικό χρέος, δηλ. δανειστές είναι οι πολίτες της Ιαπωνίας. Εάν δεν έχει 

κανείς χρέη εκτός της χωράς του, είναι χρεωμένος μόνο στους πολίτες του της 

και δεν έχει στην ουσία πρόβλημα χρεωκοπίας. Το μοντέλο δουλεύει όσο 

φυσικά ο  πληθωρισμός είναι υπό έλεγχο.  

 

Όπως αναφέραμε και νωρίτερα το ουσιαστικό πρόβλημα που έχουμε είναι το 

γεγονός ότι το κατασκευαστικό μοντέλο της ΕΕ  επιτρέπει την χρεωκοπία 

μιας χώρας. Αυτό το διαθρωτικό λάθος είναι η αναγκαία και ικανή 

ταυτόχρονα αιτία  να δημιουργείται     κατά καιρούς  πανικός  στις 

αγορές. Μετά το κούρεμα που έγινε με την Ελλάδα οι αγορές 

πανικοβλήθηκαν. Συνεπώς η αρχή του προβλήματος της Ιταλίας ήταν η 

χρεωκοπία της Ελλάδας και η  αντίληψη που επικρατεί στη ΕΕ ότι μια 

χώρα μπορεί να χρεοκοπήσει όπως μια ιδιωτική επιχείρηση. Αυτό το 

μεγάλο πολιτικό λάθος το πληρώνουν τωρα και οι Ιταλοί. Εάν θεωρηθεί 

ολόκληρη η ΕΕ σαν ένα κράτος το οποίο στο σύνολο του έχει πλεονάσματα  

δεν θα μπορούσε μια χώρα να χρεωκοπήσει και σε αύτη την περίπτωση θα 

ήταν η έκδοση των  coronabonds ή eurοbonds μια κανονική διαδικασία. 
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Οι πιο 

χρεωμένες 

χώρες στον 

πλανήτη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αλλάζουν 

πορεία οι 

Φιλελεύθεροι; 

 

 

 

 

Το ESM είναι 

νεκρό! 

 

 

 

 

 

Η ψυχολογία της 

αγέλης και οι 

αγορές 

 

 

 

BlackRock και 

Aladdin 

 

        Διάγραμμα 10           

      
  

Μια  ελπίδα για τα coronabonds είναι οι καινούργιες ανακατατάξεις και 

συμμαχίες που βλέπουμε σήμερα στη Γερμανία ανάμεσα σε φιλελευθέρους 

και οπαδούς του Keynes οι οποίοι συμφωνούν προς την κατεύθυνση  έκδοσης 

των  coronabonds. Γίνεται σιγά σιγά αποδεκτό ότι η μόνη λύση είναι η έκδοση 

κοινών ομολόγων εάν δεν θέλουμε να καταστραφεί το ευρωπαϊκό 

οικοδόμημα. Με την  πανδημία γίνεται κατανοητό ότι δεν υπάρχει μέλλον για 

την Ιταλία με 10% ύφεση, 3% επιτόκιο  και 20% αύξηση του δημοσίου χρέους.  

Το ίδιο και πολύ χειρότερα ισχύει και για την Ελλάδα.  Χρειαζόμαστε ένα 

ευρωπαϊκό σχέδιο ανάκαμψης της οικονομίας που φτάνει στα 

τρισεκατομμύρια. Το ESM δεν αρκεί διότι η χρηματοδότηση από αυτό 

ανέρχεται μόνο στο 2% του εθνικού εισοδήματος, για την Ιταλία σημαίνει 

αυτό  39 δις, γεγονός που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να καλύψει τις 

ανάγκες της. Το ESM είναι δυστυχώς οικονομικά και πολιτικά νεκρό. 

  

 Γεγονός είναι ότι η αντίφαση γίνεται όλο και πιο καταφανής. Από την μια 

μεριά επιτρέπουμε την  ΕΚΤ να αγοράζει ομόλογα και να φουσκώνει    τον 

ισολογισμό της και από την άλλη μεριά  δεν θέλουμε να κάνουμε το πολιτικό 

βήμα  και να πούμε NAI στα coronabonds/eurobonds. Για να καταλάβουμε 

αυτή την αντίφαση είναι πολύ σημαντικό να παρακολουθήσουμε  το 

πρόβλημα από την πλευρά των αγορών. Στις αγορές κυριαρχεί η 

ψυχολογία της αγέλης. Εάν οι αγορές ξεκινήσουν από την υπόθεση ότι μια 

χώρα θα χρεωκοπήσει τότε βαδίζουν όλοι προς την ίδια κατεύθυνση. Φτάνει 

μια εκτίμηση της  BlackRock μέσω του Aladdin1 όπως έγινε το 2011/2012 και με 

την Ελλάδα. Η έκδοση των Coronabonds/Eurobonds θα αναγκάσει τις 

τράπεζες να τα αγοράσουν γιατί από πίσω θα στέκεται ολόκληρη η οικονομία 

της ΕΕ. Η έκδοση κοινων. ομολόγων θα πάρει τον άνεμο από τα πανιά της 

                                                           
1 Πλατφόρμα λογισμικού της BlackRock με την οποία υπολογίζεται το ρίσκο των πελατών. Με την πλατφόρμα 
συλλέγει η BlackRock στοιχεία από τράπεζες, ασφάλειες , άλλους θεσμικούς οργανισμούς και κράτη. Εκτός από 
τα κεφάλαια που διαχειρίζεται η Black Rock υπολογίζεται ότι με αυτόν τον τρόπο διαχειρίζεται έμμεσα πάνω 
από 20 τρις €. Οι πληροφορίες που συλλέγει είναι φυσικά ανυπολογίστου αξίας.  
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σπέκουλας των αγορών. Η σπέκουλα γίνεται με βάση το γεγονός ότι έχουμε  

19 χώρες που η κάθε μια χωριστά εκδίδει ομόλογα με το ίδιο νόμισμα. 

 

 

 

 

 

 

 

19 χώρες, ένα 

νόμισμα και 19 

διαφορετικά 

ομόλογα 

Υπάρχουν άλλοι υποψήφιοι εκτός της Ιταλίας για 

χρεωκοπία; 
 

Το στοιχειώδες διαρθρωτικό σφάλμα στον ευρωπαϊκό οικοδόμημα  είναι το 

γεγονός ότι έχουμε 19 χώρες με το ίδιο νόμισμα  και ταυτόχρονα 19 ξεχωριστά 

κρατικά ομόλογα. Συνεπώς μπορεί κάθε χώρα να χρεοκοπήσει εάν βρεθεί 

μπροστά σε  μια δυσμενή κατάσταση  η οποία θα επιφέρει έναν πανικό στις  

αγορές. Αυτό που συμβαίνει στη πράξη είναι πολύ απλό: 

 

Όταν μια χώρα χρειάζεται χρήματα εκδίδει ομόλογα τα οποία αγοράζουν οι 

επενδυτές (αγορές). Οι αγορές αρχίζουν  και παίζουν τα παιγνίδια τους 

αναμεσά στις 19 χώρες και  στρέφουν την μια χώρα  ενάντια στην άλλη.  Εάν 

για οποιαδήποτε λόγο δημιουργηθεί  για μια χώρα π.χ. Ιταλία ή Ελλάδα 

πανικός, τότε οι αγορές πουλούν τα ομόλογα αυτής της χώρας. Το Ευρώ είναι 

Ευρώ δηλ. δεν έχουμε υποτίμηση και με τα χρήματα αυτά οι επενδυτές  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μια χώρα/ένα 

νόμισμα 

αγοράζουν ομόλογα μιας άλλης σταθερότερης χώρας π.χ. γερμανικά 

ομόλογα . Αυτές οι αγοροπωλησίες με ομόλογα δουλεύουνε με την αρχή του 

μηχανισμού της προσφοράς και ζήτησης και έτσι ανεβαίνουν οι τόκοι για 

Ιταλία/Ελλάδα και κατεβαίνουν για τη Γερμάνια. Στη Γερμανία παρατηρούμε 

ακόμα και το φαινόμενο να έχουμε και αρνητικούς τόκους ενώ από την άλλη 

πλευρά(Ιταλία, Ελλάδα) οι τόκοι να ανεβαίνουνε στα ύψη. Οι τόκοι είναι το 

κλειδί να καταλάβουμε γιατί η Γερμανία βγήκε αρκετά κερδισμένη από 

την κρίση.    

 

Εάν σε αντίθεση παρατηρήσουμε το μοντέλο „μια χώρα/ένα νόμισμα“ τότε 

σε μια ανάλογη περίπτωση θα είχαμε την εξής εξέλιξη. Σε  δυσμενή 

οικονομική συγκυρία δεν θα είχαν οι αγορές τις δυνατότητες που έχουν 

σήμερα με το Ευρώ. 

 

 Εάν θα έπρεπε να πουλήσουν ιταλικά ομόλογα π.χ. σε λίρες  δεν θα 

εισέπρατταν δολάρια  αλλά λίρες. Εάν ήθελαν να εξάγουν τα 

κεφάλαια αυτά  από την χώρα θα έπρεπε να αλλάξουν τις λίρες σε 

δολάρια.  Σε αύτη την περίπτωση θα είχαμε υποτίμηση  της λίρας για 

αυτό το όλο deal δεν θα είχε νόημα. Έτσι  η κατάσταση θα ρυθμιζόταν 

μόνη της. 

 
 Στο σημερινό σύστημα της Ευρωζώνης μπορούν οι επενδυτές να 

αλλάζουν ομόλογα αναμεσά στις 19 χώρες χωρίς να έχουν 

συναλλαγματικές ζημίες και στο κάτω κάτω της γραφής υπάρχει και 

η ΕΚΤ που τα αγοράζει. 

 

Αυτά είναι κατάφορα διαθρωτικά λάθη που έγιναν με την κατασκευή του 

Ευρώ και πρέπει με ή χωρίς corona κάποτε  να διορθωθούν. 
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Εθνική 

περηφάνεια και 

οι Γερμανοί 

 

 

 

 

 

 

 

Το γερμανικό 

οικονομικό 

θαύμα 

Η υπεροψία των Γερμανών 
 

Στο τέλος μερικές απόψεις από το εσωτερικό της Γερμανίας. Για να 

καταλάβουμε το οικονομικό εθνικισμό που επικρατεί σήμερα στη Γερμανία 

πρέπει να ανατρέξουμε στη νεότερη ευρωπαϊκή μας ιστορία. Μετά από δυο 

χαμένους πολέμους η Γερμανία έχασε πολύ από την περηφάνεια του 

παρελθόντος σαν „χώρα των μεγάλων ποιητών, των μεγάλων στοχαστών και 

ερευνητών“. Δεν μπορούμε ακόμα και σήμερα να είμαστε  περήφανοι στη 

Γερμανία  ούτε για τον εθνικό ύμνο, ούτε για την σημαία,  αλλά ούτε και για 

τον στρατό, πράγμα που είναι αυτονόητο σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές 

χώρες. Δεν μπορούν  οι Γερμανοί να γιορτάσουν εθνικές εορτές όπως οι 

Έλληνες, οι Γάλλοι και οι λοιποί Ευρωπαίοι. Εξ αιτίας αυτού του ιστορικού 

τραύματος που άφησαν  πίσω ο φασισμός και το ολοκαύτωμα 

συγκεντρώθηκε η διανόηση αυτής της χώρας κυρίως στον οικονομικό τομέα 

και δημιούργησε μετά τον πόλεμο αυτό που ονομάσθηκε το „γερμανικό 

οικονομικό θαύμα“. Η περηφάνεια γύρισε πίσω με το γερμανικό Μάρκο, την 

κοινωνική συνοχή και την κοινωνική οικονομία της αγοράς (soziale 

Marktwirtschaft) του Ludwig Erhard που ήταν οι προϋποθέσεις της 

κατοχύρωσης θεμελιωδών δικαιωμάτων του γερμανικού λαού.    
 

 

 

 

 

 

Η βοήθεια 

από τις 

ΗΠΑ 

 

 

 

 

 

 

 

Το deal του 

Helmut Kohl:  

Ένωση των 

Γερμανιών 

έναντι 

εισαγωγής του  

Ευρώ 

 

 

 

 

Αυτό που ευχάριστα ξεχνούμε στη Γερμανία είναι το γεγονός ότι όλα αυτά 

ήταν δυνατά όχι επειδή οι Γερμανοί ήταν κάτι το ιδιαίτερο αλλά όπως 

αποδείχθηκε αργότερα εξ αιτίας των ακόλουθων  παραγόντων: 

 

 Η  θέση της Γερμανίας στο γεωγραφικό κέντρο του ψυχρού πολέμου 

οδήγησε τις ΗΠΑ να της προσφέρουν μεγάλες οικονομικές βοήθειες 

στην Γερμανία πέραν του Marshall Plan. 

 

 Η ευρωπαϊκή συνεργασία ήταν η βάση της ανάπτυξης της 

γερμανικής οικονομίας και last but not least 

 

 Το μέγεθος της χώρας 

 

Θέλω να σταθώ ιδιαιτέρα στον τελευταίο παράγοντα. Το μέγεθος της χώρας 

για την Ευρώπη είχε τις ίδιες επιδράσεις που έχει σήμερα η Κίνα στις 

παγκόσμιες αγορές. Η δυνατή οικονομία της Γερμανίας απεικονίσθηκε στην 

Bundesbank (γερμανική κεντρική τράπεζα) η οποία καθόριζε για χρόνια 

αποφασιστικά την νομισματική πολιτική στη Ευρώπη. Στη εποχή του Μάρκου 

ολόκληρη η πολιτική γύρω από τους τόκους ήταν εξαρτημένη από την 

Bundesbank. Αυτό οδήγησε στο γεγονός να κάνουν οι Γάλλοι   από την πλευρά 

τους ένα στρατηγικό λάθος. O Francois Mitterrand έπεισε τον Helmut Kohl να 

παραιτηθεί από το Μάρκο και να συμφωνήσει στη δημιουργία ενός  κοινού 

ευρωπαϊκού νομίσματος. Το   αντάλλαγμά ήταν η ένωση των δυο Γερμανιών 

με την συνθήκη 2+4 που υπογράφτηκε ανάμεσα στη Γερμανία και  τις 

συμμαχικές δυνάμεις στις 12.09.1990 στη Μόσχα. Η απάντηση της Γερμανίας 

στο Ευρώ ήταν η Agenda 20/10 του επομένου καγκελάριου από την  
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Μείωση κατά 

30% του κόστους 

εργασίας με την 

Agenda 20/10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outsourcing: 

Μεταφορά 

χιλιάδων θέσεων 

εργασίας σε 

χώρες χαμηλού 

εργατικού 

κόστους 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τρεις 

νομισματικές 

μεταρρυθμίσεις 

σε 50 χρόνια 

 

 

σοσιαλδημοκρατία , Gerhard Schröder, μια σύμβαση καταστροφής των 

κοινωνικών παροχών στη Γερμανία (μείωση συντάξεων, ελαστικές θέσεις 

εργασίας κτλ. δηλ. ότι δέκα χρόνια αργότερα έγινε και στην Ελλάδα). Το 

μέτρο αυτό οδήγησε σε μια τεράστια μείωση του κόστους εργασίας με 

πολιτικά μέτρα. Το αποτέλεσμα ήταν η σμίκρυνση   του ονομαστικού 

μοναδιαίου κόστους εργασίας(Lohnstückkosten, unit labour costs)  στην 

γερμανική οικονομία στα χρόνια του Ευρώ γύρω στο 30%. Έτσι κατάφερε η 

Γερμανία να ανατρέψει τα μειονεκτήματα και να αποκτήσει μεγάλη 

ανταγωνιστικότητα στη ΕΕ και στις παγκόσμιες αγορές. 

 

Με τα μέτρα αυτά αλλά και με τη μεταφορά  χιλιάδων θέσεων εργασίας σε 

χώρες χαμηλού κόστους (low cost countries)2   δυνάμωσε η Γερμανία την 

οικονομική θέση της στην Ευρώπη και στις παγκόσμιες αγορές. Μέσα σε 10 

χρόνια στην δεκαετίας του 90 όλες οι πολυεθνικές εταιρείες στη Γερμανία 

κήρυξαν τα αγγλικά σαν την επίσημη γλώσσα επιχειρηματικής επικοινωνίας 

και κλασσικές κρατικές επιχειρήσεις που ιδιωτικοποιήθηκαν πέρασαν 

μεγάλες διαδικασίες μετασχηματισμού. Σε αντίθεση η Γαλλία, η Ιταλία και οι 

άλλες ευρωπαϊκές χώρες έμειναν στο υψηλό κόστος εργασίας  και δεν 

δέχθηκαν αλλά ούτε και  προώθησαν την εξαγωγή παραγωγικών 

διαδικασιών και θέσεων εργασίας στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία στο 

βαθμό που έκανε η Γερμανία. Πέραν αυτού  ούτε καν δέχθηκαν τα αγγλικά 

σαν επίσημη γλώσσα επικοινωνίας στις πολυεθνικές τους. Όποιος πέρασε 

μερικά χρόνια στις πολυεθνικές ένιωσε τη μικρή αποδοτικότητα των 

συνάδελφων του στις λοιπές ευρωπαϊκές χώρες. Φανταστείτε π.χ. να 

μεταφράζεται κάθε εμαιλ πριν σταλεί στον κόσμο από τα γαλλικά, 

γερμανικά και στο τέλος στα αγγλικά.  Στη Γερμανία αναγκαστικά δεν έγινε  

εστίαση στον εθνικισμό, όπως στη Γαλλία („La Grande Nation“)  αλλά σε πολύ 

πρακτικά πράγματα στο πεδίο της οικονομίας. Ένα  μεγάλο  άνοιγμα της 

Γερμανίας ήταν και η λύση του δημογραφικού προβλήματος που 

δρομολογήθηκε από την δεκαετία του 90 του περασμένου αιώνα. Περίπου  το 

20/25% των 83 εκ. Γερμανών πολιτών έχει κάποιες ρίζες εδώ και εκεί στο νότο 

της Ευρώπης, στην Τουρκία κτλ.,  είναι δηλαδή μετανάστες, πρόσφυγες ή 

απόγονοι αυτών. 

 

Εκτός αυτών    δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το Ευρώ ήταν για τη Γερμανία η 

τρίτη νομισματική μεταρρύθμιση μετά τον πόλεμο. Μια έγινε το 1948 

(κατάργηση του Reichsmark και Rentenmark και εισαγωγή του Deutsche Mark) 

και η δεύτερή με το „καταβρόχθισμα“ της ανατολικής Γερμανίας από την 

Δυτική Γερμανία. Όλες οι άλλες χώρες περπάτησαν με το Ευρώ σε 

αχαρτογράφητα νερά, όχι όμως η Γερμανία. Σε τελική ανάλυση η ιστορία της 

ΕΕ απέδειξε  με τραγικές συνέπειες για τους μικρούς ότι η Γερμανία είναι σε 

όλες τις διαστάσεις  πολύ μεγάλη για την Ευρώπη. 
 

 

                                                           
2 offshore χώρες (Κίνα, Ινδία και Λατινική Αμερική) αλλά και nearshore (ανατολική Ευρώπη και 

Ρωσία) 


