Μύθοι, Πλάνες και Αλήθειες…
2009-2019: Μια ρεαλιστική αποτύπωση της δεκαετούς κρίσης.
Αναλύονται οι μεγαλύτερες πλάνες που επικράτησαν στη διάρκειά της, με την ελπίδα ότι θα αντιστραφούν οι
προκαταλήψεις και οι εσφαλμένες εντυπώσεις που έχουν εδραιωθεί σε μία σημαντική μερίδα της ελληνικής
κοινωνίας…

Στο λυκόφως της δεκαετίας που διανύουμε, είναι καιρός να θυμηθούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που
σημάδεψαν την οικονομική κρίση: πώς και γιατί ξέσπασε, πώς αντιμετωπίστηκε από τις ελληνικές
κυβερνήσεις, ποιός ήταν ο ρόλος των διεθνών οργανισμών, του ξένου ιδιωτικού τομέα και των ξένων
κυβερνήσεων που συμμετείχαν στις εξελίξεις, και τελικά, τι συμπεράσματα μπορούν να αντληθούν από τη
μεγάλη περιπέτεια που σημάδεψε μια γενεά;
Πολλές οικονομικές αναλύσεις από την αρχή της κρίσης έχουν βασιστεί σε σειρά ανακριβειών που, με τη
βοήθεια και ελληνικών media, πήραν σχεδόν αξιωματική μορφή και οδήγησαν στη παραπλάνηση των
ψηφοφόρων.

«Δεν είναι ποτέ πολύ αργά για να εγκαταλείψουμε τις προκαταλήψεις μας»
Χένρι Ντέιβιντ Θόρω

Στο άρθρο με τον τίτλο “Πλάνες, μύθοι, αλήθειες και πραγματικότητα για την κρίση και τη διαρθρωτική
προσαρμογή της ελληνικής οικονομίας” , που δημοσιεύτηκε στο τεύχος Ιουνίου 2019 του παρόντος
περιοδικού, παρουσίασα συνοπτικά μια σειρά από πλάνες που κυριάρχησαν στη διάρκεια της κρίσης και οι
οποίες, σε ένα βαθμό, παρέτειναν τη διάρκειά της περισσότερο απ’ ότι υπαγόρευαν οι αντικειμενικές
συνθήκες. Σε αυτό το αναλυτικότερο άρθρο εξηγώ γιατί η κρίση στην Ελλάδα έχει διαρκέσει επι 10 χρόνια και
γιατί η επάνοδος του ΑΕΠ στο επίπεδο του 2009 θα χρειαστεί ακόμη 15 χρόνια σύμφωνα με το ΔΝΤ και 12
χρόνια σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ( https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/10/01/sp093019The-IMF-and-the-Greek-Crisis-Myths-and-Realities?cid=em-COM-123-39506). Οι δυο βασικότεροι παράγοντες

ήταν, πρώτον, η μακροχρόνια αντιπαράθεση με τους διεθνείς οργανισμούς, που αντικατόπτριζε την άγνοια ή
ημιμάθεια των ιθυνόντων για τα αίτια της κρίσης και τον ορθό τρόπο αντιμετώπισής της, ειδικά από την
συγκυβέρνηση που άσκησε εξουσία από τον Ιανουάριο του 2015 μέχρι τον Ιούλιο του 2019. Και, δεύτερον, ο
καταστροφικός, θα έλεγα, ρόλος αρκετών ελληνικών ΜΜΕ. Οι δυο αυτοί παράγοντες δεν επέτρεψαν τη
δημιουργία πολιτικής συναίνεσης για την αντιμετώπιση της κρίσης, όπως , λ.χ., επετεύχθη στην Πορτογαλία.
Έλλειμμα στη δημόσια διοίκηση

Αποτελεί θεμελιώδη πεποίθησή μου ότι για την παράταση της κρίσης έπαιξε σημαντικότερο ρόλο η έλλειψη
μακροοικονομικής κατάρτισης των περισσότερων decision makers της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, παρά
το πολιτικό κόστος ως μόνιμος ανασταλτικός παράγοντας για τη λήψη ορθών αποφάσεων. Με άλλα λόγια,
ακόμη και αν -ως εκ θαύματος- όλα τα πολιτικά κόμματα συμφωνούσαν με μια ορθή εισήγηση που θα είχαν
υπαγορεύσει οι διεθνείς πιστωτές, οι περισσότεροι υπεύθυνοι υπουργοί και αρμόδιοι φορείς θα βρίσκονταν
σε αδυναμία να εκτελέσουν την απόφαση ορθολογικά, συστηματικά και αποτελεσματικά. Από τη πρώτη
στιγμή που πάτησαν το πόδι τους στο ελληνικό έδαφος, οι διεθνείς πιστωτές δεν έπαυσαν να εκφράζουν τη
μεγάλη έκπληξή τους για τη χαμηλή στάθμη της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και, γι’ αυτό,
έριξαν τεράστιους πόρους για τη παροχή τεχνικής βοήθειας σε όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας.
Ο ρόλος καναλιών, εφημερίδων και ενημερωτικών ιστοσελίδων ήταν ολέθριος. Άτομα χωρίς κατάρτιση, πείρα
και γνώση στοιχειώδους μακροοικονομικής πολιτικής, αλλά και του τρόπου λειτουργίας των διεθνών
οργανισμών (εδώ περιλαμβάνω το ΔΝΤ και κατ’ επέκταση την ΕΕ και τη ΕΚΤ), διατύπωναν βαρύγδουπες
απόψεις για την αντιμετώπιση της κρίσης και παρέσυραν τον (δικαιολογημένα) αφελή μέσο πολίτη σε μια
κατάσταση αβεβαιότητας, ανησυχίας, ανασφάλειας και απελπισίας. Εξ ου και η μετανάστευση, τουλάχιστον
μισού εκατομμυρίου νέων ανθρώπων, στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας.

Τα αίτια και η αφορμή της κρίσης
Η ανάλυση των αιτίων της οικονομικής κρίσης θα απαιτούσε ένα ξεχωριστό δοκίμιο, όμως, συνοπτικά μπορεί
να συμπτυχθεί στην εξής πρόταση: προοδευτικά, μετά το 1990 και την έξαρση της παγκοσμιοποίησης, η
Ελλάδα έχασε τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα στους διάφορους εξαγωγικούς τομείς της οικονομίας και
έπαυσε να είναι ανταγωνιστική. Ως αποτέλεσμα, η διατήρηση του βιοτικού επιπέδου το οποίο είχε ανεβεί
μετά την είσοδο της χώρας στην ευρωζώνη και είχε εκτοξευθεί με την Ολυμπιάδα του 2004, απαιτούσε
ολοένα και περισσότερο εξωτερικό δανεισμό. Αυτή η πολιτική ήταν εύκολη στις αρχές και τα μέσα της
δεκαετίας του 2000, γιατί το χρήμα ήταν φθηνό και άφθονο. Όπως δείχνει το Γράφημα Ι, το ελληνικό δημόσιο
χρέος εκτινάχθηκε από 102% του ΑΕΠ το 1999 σε 135% του ΑΕΠ το 2009.

Η πρώτη μεγάλη πλάνη είναι η αντίληψη ότι η κρίση προκλήθηκε από τα Μνημόνια. Η πραγματικότητα είναι
αντίστροφη: η κρίση οδήγησε στα μνημόνια και τις πολιτικές λιτότητας που επέβαλαν. Η κρίση ήταν
αναπόφευκτη για μια χώρα που ζούσε με δανεικά τα τελευταία 35 χρόνια. Τα ελλείμματα του
προϋπολογισμού εκαλύπτοντο με εξωτερικό δανεισμό, και, τελικά, η εξυπηρέτηση του χρέους κατέστη
αδύνατη.
Η αφορμή ήταν η σταδιακή αύξηση των επιτοκίων δανεισμού του ελληνικού κράτους μεταξύ Αυγούστου 2009
και Ιουνίου 2010 όταν τα επιτόκια διπλασιάστηκαν από 4,5% σε 9,1%. (βλ. Γράφημα ΙΙ). Ταυτόχρονα, η
παροχή δανείων άρχισε να περιορίζεται σημαντικά, ώσπου, τον Απρίλιο του 2010, η ρευστότητα ουσιαστικά
εξαφανίστηκε, διότι οι διεθνείς επενδυτές έπαυσαν να χρηματοδοτούν το ελληνικό κράτος. Η χώρα
αναγκάστηκε να καταφύγει σε δανεισμό από διεθνείς οργανισμούς για να πληρώσει τα τοκοχρεολύσια και,
προφανώς, τα δάνεια που πήρε συνοδεύονταν από διάφορες δεσμεύσεις για περικοπές δαπανών, αυξήσεις
φόρων (όχι αναγκαστικά φορολογικών συντελεστών) και ευρείες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Αυτές οι
δεσμεύσεις ήταν τα διαβόητα Μνημόνια. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η σχέση αίτιου και αιτιατού είναι η
αντίστροφη από αυτή που υποστηρίζουν πολλοί σχολιαστές: δεν έφεραν τα Μνημόνια τη κρίση, αλλά η κρίση
οδήγησε (αναπόφευκτα) στα Μνημόνια.

Τι οδήγησε, λοιπόν, στη βαθμιαία εξάντληση των χρηματοδοτικών πόρων της ελληνικής οικονομίας μεταξύ
Οκτωβρίου 2009 και Απριλίου 2010;
Δύο ήταν οι παράγοντες: Πρώτον, η γενικότερη στενότητα χρήματος στις διεθνείς κεφαλαιαγορές μετά το
ξέσπασμα της μεγάλης χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008. Δεύτερον, ειδικά για την Ελλάδα, η αποκάλυψη
από τη νέα κυβέρνηση που ανέλαβε την εξουσία τον Οκτώβριο του 2009 ότι το πραγματικό δημοσιονομικό
έλλειμμα δεν ήταν περίπου 3% του ΑΕΠ, όπως υποστήριζε η προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά τουλάχιστον
τριπλάσιο! Τελικά, απεδείχθη ότι το πραγματικό έλλειμμα το 2009 ήταν 15,3% του ΑΕΠ… Με την θλιβερή
αποκάλυψη ότι η χώρα για μεγάλο διάστημα παρείχε χαλκευμένα στατιστικά στοιχεία (“the Greek statistics”),
οι μέχρι τότε διεθνείς πιστωτές της (δηλαδή, ο ιδιωτικός τομέας), θεώρησαν ότι το αξιόχρεο της χώρας είχε
καταρρεύσει, σε σημείο που η συνέχιση των δανείων ήταν ανεπίτρεπτη, κάτω από τους εσωτερικούς
κανονισμούς τους. Με την επικείμενη αποπληρωμή ενός μεγάλου ομολόγου το Μάϊο του 2010, η τότε
κυβέρνηση κατέφυγε στο ΔΝΤ και την ΕΕ για τη κάλυψη των δανειακών αναγκών της. Έτσι γεννήθηκαν τα
διαβόητα Μνημόνια.
Μία συναφής, δεύτερη πλάνη, σχετικά με το ρόλο των Μνημονίων στη διάρκεια της κρίσης, έχει να κάνει με
το αν αυτά επέτειναν την κρίση με την επιβολή μέτρων λιτότητας, παρότι δεν την προκάλεσαν. Εάν, με βάση
τα παραπάνω, αντιληφθούμε ότι η κρίση έφερε τα μνημόνια, τότε είναι εύκολο να αποδείξουμε ότι τα
μνημόνια και τα δάνεια που τα συνόδευαν, έκαναν τη λιτότητα ηπιότερη, όχι βαθύτερη.
Ας αρχίσουμε, λοιπόν, με ένα ξεκάθαρο ορισμό της λέξης «Μνημόνιο». Ένα Μνημόνιο
(αγγλιστί Memorandum of Economic and Financial Policies) είναι η δέσμευση μιας κυβέρνησης για την
υιοθέτηση οικονομικών πολιτικών που συνοδεύουν μια δανειακή σύμβαση ανάμεσα στη κυβέρνηση και σε

ένα διεθνή πιστωτικό οργανισμό, λχ. το ΔΝΤ. Με άλλα λόγια, η άλλη πλευρά των μνημονίων είναι τεράστια
δάνεια που παίρνει σαν αντάλλαγμα μια χώρα. Το πρώτο και διασημότερο δάνειο που πήρε η Ελλάδα, το
2010, ανερχόταν σε 110 δις ευρώ, δηλαδή ήταν ισοδύναμο με σχεδόν 50% του ΑΕΠ της χώρας! Και η μερίδα
του ΔΝΤ, 30 δις ευρώ, ήταν το μεγαλύτερο δάνειο σχετικά με το μέγεθος της Ελλάδος που είχε ποτέ
παραχωρήσει το Ταμείο και το δεύτερο μεγαλύτερο δάνειο σε ονομαστικούς όρους στην 65-ετή ιστορία του!
(Το κορυφαίο ήταν της Αργεντινής στα 57,1 δις δολ.)
Ηπιότερη προσαρμογή

Η διάθεση σε μια χώρα τέτοιων τεράστιων ποσών δεν επιτείνει τη λιτότητα. Αντίθετα, οδηγεί σε ηπιότερη
προσαρμογή απ’ ότι θα ήταν χωρίς τα νέα δάνεια (τα οποία, παρεμπιπτόντως, διατέθηκαν στην Ελλάδα με
πολύ ευνοϊκότερους όρους σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα, ειδικά τα δάνεια της Ευρωζώνης). Ο ευκολότερος
τρόπος να καταλάβουμε αυτή τη σημαντική αλήθεια είναι να αναλογιστούμε τις επιπτώσεις του
ελλείμματος του 2009, που ήταν 15,3% του ΑΕΠ (226 δις ευρώ), δηλαδή περί τα 35 δις ευρώ.
Ας υποτεθεί ότι η Ελλάδα αποφάσιζε να κηρύξει επίσημα στάση εξωτερικών πληρωμών το 2010. Με την
απόλυτη ανυπαρξία πόρων από τις διεθνείς χρηματαγορές (όπως συμβαίνει για χώρες που κηρύσσουν
πτώχευση), το έλλειμμα της χώρας θα έπρεπε μέσα σε ένα χρόνο εξ ορισμού μειωθεί στο μηδέν, δηλαδή ο
κρατικός προϋπολογισμός θα είχε έλλειμμα πόρων 35 δις, και θα ήταν κυριολεκτικά αδύνατον να διατηρήσει
το ύψος των απαιτούμενων εισαγωγών για είδη πρώτης ανάγκης (καύσιμα, φάρμακα, πρώτες ύλες). Και
επειδή η χώρα δεν είχε ανεξάρτητη νομισματική πολιτική θα ήταν επίσης αδύνατον να τυπώσει χρήμα για τη
πληρωμή ακόμη και κάποιων μισθών και συντάξεων. Δηλαδή, χωρίς τα δάνεια των διεθνών οργανισμών, η
προσαρμογή της οικονομίας θα ήταν άμεση και δραματική. Αντίστροφα, με το πρώτο δάνειο των 110 δις
ευρώ για τα επόμενα δύο χρόνια, και τα υπόλοιπα δάνεια κάτω από το δεύτερο και τρίτο Μνημόνιο, η
κυβέρνηση κατόρθωσε και να εξυπηρετήσει τις εξωτερικές της υποχρεώσεις και να ελαττώσει τις δαπάνες

βαθμιαία. Με άλλα λόγια, η οικονομική «προσαρμογή» -δηλαδή η επίπτωση της κρίσης στο βιοτικό επίπεδο
του πληθυσμού- ήταν πιο σταδιακή, όπως δείχνει το γράφημα ΙΙΙ.

Ο ρόλος του διεθνούς ιδιωτικού τομέα & η σχέση του με τους διεθνείς οργανισμούς

Ένας από τους μύθους που διαδόθηκε τα πρώτα χρόνια της κρίσης από τα ελληνικά ΜΜΕ, ειδικότερα από τη
μερίδα του κίτρινου τύπου που ευδοκίμησε την περίοδο της Τρόικας και των Μνημονίων, ήταν ότι οι διεθνείς
τράπεζες και τα hedge funds που είχαν χρηματοδοτήσει την Ελλάδα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο
απεκόμισαν μεγάλα οφέλη από την ελληνική κρίση. Μια ακραία εκδοχή αυτού του μύθου ήταν ότι οι ιδιώτες
πιστωτές προκάλεσαν τη κρίση προς ίδιον όφελος. Πως ακριβώς δημιούργησαν τη κρίση δεν εξηγήθηκε
ποτέ…!
Η πραγματικότητα είναι ότι οι διεθνείς επενδυτές συνέβαλαν στην λύση του προβλήματος διότι το 2012,
δύο χρόνια μετά την έναρξη του πρώτου Μνημονίου, αποδέχθηκαν τη μεγαλύτερη απομείωση δημοσίου
χρέους στη παγκόσμια ιστορία. Συγκεκριμένα, η συντριπτική πλειοψηφία των διεθνών πιστωτών του ιδιωτικού
τομέα (96,6%) συμφώνησε στην απομείωση των δανείων τους προς την Ελλάδα κατά 53%! Ένας πιστωτής
που είχε, λόγου χάριν, άνοιγμα 100.000 ευρώ στο ελληνικό δημόσιο με το κλείσιμο των αγορών μια
Παρασκευή απόγευμα, δέχθηκε τη μείωση του ανοίγματος σε 47.000 ευρώ τη Δευτέρα το πρωί, δηλαδή στη
διάρκεια του Σαββατοκύριακου το χαρτοφυλάκιο του μειώθηκε κατά 53.000 ευρώ!
Αυτή η τεράστια διευκόλυνση των ιδιωτικών αγορών ως προς την Ελλάδα, που τυπικά ήταν εθελουσία, αλλά,
ουσιαστικά, τους επιβλήθηκε από τις χώρες της Ευρωζώνης και ειδικότερα τη Γερμανία, είχε σαν σκοπό την
έναρξη της διαδικασίας για να καταστεί το εξωτερικό χρέος της χώρας βιώσιμο.
Η χρονική στιγμή (timing) της αναδιάρθρωσης του εξωτερικού χρέους είναι επίμαχο ζήτημα και πολύ
υποστηρίζουν (ανάμεσά τους και το ΔΝΤ) ότι έπρεπε να είχε προηγηθεί της σύναψης το πρώτου Μνημονίου.
Η απόφαση του ΔΝΤ να συμμετάσχει στο πρώτο Μνημόνιο χωρίς προφανή βιωσιμότητα του χρέους είχε
προκαλέσει εσωτερικές αντιδράσεις που διήρκεσαν πέντε χρόνια. Το 2010 το Εκτελεστικό Συμβούλιο είχε
αναγκαστεί να αλλάξει ένα βασικό κανονισμό του Ταμείου για να μπορέσει να εγκρίνει σύννομα το τεράστιο

δάνειο των 30 δις στην Ελλάδα, και, σαν αποτέλεσμα, πολλές χώρες εκτός της Ευρωζώνης είχαν κατηγορήσει
το ΔΝΤ ότι έδινε ευνοϊκή μεταχείριση στην Ελλάδα.
Η αντιφατικότητα των εντυπώσεων εντός και εκτός ΔΝΤ (ειδικά από τα ελληνικά ΜΜΕ) για τη στάση του
απέναντι στην ελληνική κρίση και τη μεγάλη ευελιξία του προς όφελος της Ελλάδος, είναι ένα ακόμη
παράδειγμα της άγνοιας της ελληνικής κοινωνίας για το τρόπο λειτουργίας του διεθνούς οργανισμού.
Το 2015 το ΔΝΤ είχε ζητήσει από τους Ευρωπαίους να προβούν σε περαιτέρω αναδιάρθρωση του ελληνικού
χρέους (καθώς και μείωση του στόχου περί πρωτογενών πλεονασμάτων) για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα
του, αλλά η εισήγηση δεν εισακούστηκε και το Ταμείο παρέμεινε εκτός του 3 ου Μνημονίου. (Εξού και οι
τελευταίες δηλώσεις της Κριστίν Λαγκάρντ που, από το νέο αξίωμά της ως Προέδρου της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας, μένει πιστή στην θέση που είχε εκφράσει και ως διευθύντρια του ΔΝΤ υποστηρίζοντας
ότι ο στόχος του 3,5% για πρωτογενές πλεόνασμα είναι πολύ υψηλός και λειτουργεί ως εμπόδιο για την
ανάπτυξη.)
Όπως και να έχει το θέμα, η τεράστια απομείωση τους χρέους το 2012 επέτρεψε ηπιότερη προσαρμογή και,
το σημαντικότερο, την μεταφορά των δανειακών υποχρεώσεων της Ελλάδος από τον ιδιωτικό στον δημόσιο
τομέα (δηλαδή τους διεθνείς οργανισμούς), που παρείχαν ευμενέστερους όρους απ’ ότι είχαν απαιτήσει μέχρι
τότε οι ιδιώτες επενδυτές.
Αργότερα, το 2018, λίγους μήνες πριν από τη λήξη του 3ου και τελευταίου Μνημονίου, οι Ευρωπαϊκοί θεσμοί
προχώρησαν σε περαιτέρω αναδιάρθρωση του ελληνικού δημοσίου χρέους, όχι υπό τη μορφή απομείωσης
του κεφαλαίου, αλλά με τη παροχή ευμενέστερων όρων αποπληρωμής για το μέλλον.
Επιτυχία ή αποτυχία του προγράμματος;

Η τελευταία πλάνη που διαπραγματεύεται αυτό το άρθρο είναι η απάντηση στο καίριο ερώτημα: το
πρόγραμμα -δηλαδή το σύνολο των πολιτικών για την έξοδο από τη κρίση- τελικά πέτυχε ή απέτυχε;
Είναι απίστευτο, και, ταυτόχρονα, απογοητευτικό, το από πόσες φωνές και από πόσες διαφορετικές
κατευθύνσεις, έχει διατυπωθεί η άποψη ότι το πρόγραμμα απέτυχε. Δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει μια
ολοκληρωμένη και πειστική ανάλυση που να οδηγεί σε αυτό το συμπέρασμα.
Μια εγκληματική αμέλεια -σχεδόν όλων των κυβερνήσεων από το 2010- ήταν η έλλειψη ικανοποιητικής
επικοινωνιακής πολιτικής για τις συνέπειες της κρίσης και της δημοσιονομικής προσαρμογής: Κανένας δεν
εξήγησε στον ελληνικό λαό ότι η δημοσιονομική προσαρμογή είναι συνώνυμη με τη μείωση του βιοτικού
επιπέδου και ότι αυτή η μείωση ήταν απαραίτητη για μία χώρα που είχε ουσιαστικά πτωχεύσει το 2009!
Όταν ζεις με δάνεια, για κατανάλωση πάνω από το επίπεδο των παραγωγικών σου δυνατοτήτων, και, όταν
φθάνεις στο σημείο να μη μπορείς να ξεπληρώσεις τα δάνειά σου, τότε θα περικόψεις τη πολυτελή διαβίωση
(λχ. ταξίδι στη Νέα Υόρκη για ψώνια στη 5η Λεωφόρο, ή …τρίτο αυτοκίνητο) και, κατά συνέπεια, θα υποστείς
μείωση του βιοτικού σου επιπέδου. Όμως, σε αυτό δεν φταίει η Τρόϊκα ή τα Μνημόνια, φταίει η
πραγματικότητα και η απλή αριθμητική του προϋπολογισμού…
Εάν, συνεπώς, οι υποστηρικτές της άποψης ότι το πρόγραμμα απέτυχε εννοούν τη μείωση του ΑΕΠ, την
αύξηση της ανεργίας και τη μείωση μισθών και συντάξεων, τότε δεν πρόκειται καν για πλάνη, πρόκειται για
έλλειψη κοινής λογικής.
Μια χώρα η οποία επί δεκαετίες ζούσε με δανεικά και η οποία, ως αποτέλεσμα, είχε επιτρέψει στους

πολίτες της να απολαμβάνουν ένα πλασματικό βιοτικό επίπεδο, ήταν καταδικασμένη να αντιμετωπίσει
κάποτε τη σκληρή πραγματικότητα: να μειώσει δραστικά τις δαπάνες της, ώστε να αποφύγει άτακτη
χρεοκοπία, που θα την απέκλειε οριστικά από τις διεθνείς χρηματαγορές.
Αυτή η διαδικασία γίνεται, συνήθως, με την αρωγή διεθνών οργανισμών, ειδικά του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας
Τράπεζας, αν και στη περίπτωση της Ελλάδος, της Κύπρου, της Πορτογαλίας και της Ιρλανδίας πρωτεύοντα
ρόλο έπαιξαν οι Ευρωπαϊκοί θεσμοί ενώ το ΔΝΤ παρέμεινε σε δευτερεύοντα ρόλο, ειδικά μετά την κατάρτιση
των σταθεροποιητικών προγραμμάτων.
Η λέξη-κλειδί σε αυτή την ανάλυση είναι η σταθεροποίηση της οικονομίας, που προηγείται της ανάπτυξης.
Όταν ένας ασθενής φθάσει στα Επείγοντα Περιστατικά με ακατάσχετη αιμορραγία, η υποχρέωση των
εξειδικευμένων γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού είναι να σταματήσουν την αιμορραγία και να
σταθεροποιήσουν τα ζωτικά σημεία για την επιβίωση το ασθενούς. Τα αίτια της αιμορραγίας και πως θα
αποφευχθεί στο μέλλον είναι, ίσως, δευτερεύον ζήτημα σε αυτή τη φάση.
Με αυτή τη συλλογιστική, το σταθεροποιητικό πρόγραμμα της Ελλάδος στη δεκαετία 2010-19 πέτυχε, αν και
υπήρξαν σποραδικές παλινωδίες και οπωσδήποτε μια θλιβερή οπισθοδρόμηση, το πρώτο εξάμηνο του 2015.
Και η διαρθρωτική προσαρμογή;
Η επιτυχία συνίσταται στη δραστική μείωση των εσωτερικών ανισορροπιών (δημοσιονομικό έλλειμμα) και των
εξωτερικών ανισορροπιών (ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών), παρά την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών που
θολώνουν κάπως το τοπίο. Από την άλλη πλευρά, η ασυνέπεια στην εφαρμογή των υπεσχημένων και η
θλιβερή εικόνα άλλων πτυχών της ελληνικής κοινωνίας (λ.χ. δικαιοσύνη) επιβράδυναν και την λύση των

βραχυχρονίων προβλημάτων και την έναρξη των μελετών για τη εξεύρεση ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου
της χώρας.
Συμπερασματικά, λοιπόν, το πρόγραμμα πέτυχε από σταθεροποιητικής πλευράς, αλλά απέτυχε (υπό την
έννοια μεγάλων καθυστερήσεων) από πλευράς διαρθρωτικής προσαρμογής.
Η σημασία της σταθεροποίησης σαν προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη και η σχέση ανάμεσα στη
δημοσιονομική και τη διαρθρωτική προσαρμογή για τη μακροχρόνια προοπτική της χώρας θα αναλυθούν σε
επόμενο άρθρο.
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