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Όταν η ελληνική κυβέρνηση πτώχευε, στα τέλη του 2009, πτώχευε επειδή 
κατέληξε να αδυνατεί να αναχρηµατοδοτήσει ένα δηµόσιο χρέος της τάξης των 
€300 δις. Τον επόµενο Μάιο, µετά από µήνες συζητήσεων, η Ευρώπη 
αποφάσισε εν τη σοφία της να παράσχει το γνωστό µνηµονιακό δάνειο στην 
χώρα των €110 - µε επιτόκιο 6% για τα 2/3 του δανείου που προέρχονταν από 
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τους εταίρους µας και επιτόκιο γύρω στο 
1,7% όσον αφορούσε το 1/3 που λάβαµε από το ΔΝΤ.  
 
Εκείνη, την ίδια εποχή, δύο γερµανικές τράπεζες, η δήθεν κραταιά Deutsche 
Bank και η µικρότερη Dresden Bank, λάµβαναν €376 δις δάνειο µόνο από την 
Κεντρική Τράπεζα των... ΗΠΑ (272 η πρώτη και 104 η δεύτερη). Όσο για το 
επιτόκιο το οποίο πλήρωναν, αυτό δεν ξεπερνούσε το 0,25%! (*) Το 
εντυπωσιακό είναι ότι αυτό το δάνειο προς τις γερµανικές τράπεζες προήλθε από 
το αµερικανικό κράτος. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα δεν συνεισέφερε; Συνεισέφερε 
βεβαίως κι αυτή. Την περίοδο 2008-2012 προσέφερε δανειακές διευκολύνσεις 
στις γερµανικές τράπεζες πάνω από €1,6 τρις. Κι αυτά τα ποσά, σηµειωτέον, δεν 
συµπεριλαµβάνουν τα «δωράκια» κεφαλαίων που έλαβαν οι τράπεζες από τις 
κυβερνήσεις – π.χ τα περί €80 δις που έδωσε η κυβέρνησή µας στις ελληνικές 
τράπεζες από το 2008, τα περισσότερα από µνηµονιακά δάνεια. (Εδώ 
αναφέροµαι µόνο στα δάνεια που έλαβαν οι τράπεζες από Κεντρικές Τράπεζες.) 
 
Είναι δεδοµένο ότι αν το ελληνικό κράτος είχε, στην δύσκολή του στιγµή, 
πρόσβαση σε µια δανειακή διευκόλυνση αντίστοιχης γενναιοδωρίας µε εκείνη 
που έδειξε µια ξένη κεντρική τράπεζα προς δύο µόλις γερµανικές τράπεζες, τα 
spreads των ελληνικών οµολόγων θα ήταν µηδενικά και η χώρα δεν θα είχε 
πτωχεύσει. Το ίδιο ισχύει για την Ιρλανδία, την Πορτογαλία, την Ισπανία, την 
Ιταλία – χώρες που, αντί για τέτοιου είδους δανεισµό, δεν θα είχαν αναγκαστεί 
από τις Βρυξέλλες, την τρόικα, την ΕΚΤ να συνθλίψουν κάθε κοινωνική πρόνοια, 
κάθε πρόβλεψη για την προστασία των αδυνάτων αλλά και των µικροµεσαίων 
επιχειρήσεων συνάµα. 
 
Το ερώτηµα είναι: Γιατί τέτοια µεροληψία εναντίον των κρατών στα χρόνια µια 
κρίσης που πλήττει τα κράτη και τις τράπεζες παράλληλα και αντίστοιχα;  
 
Η απάντηση των ιθυνόντων έρχεται υπό την µορφή δύο λέξεων: Ηθικός 
Κίνδυνος. Πρόκειται για έναν ανόητο όρο που χρησιµοποιούν οι οικονοµολόγοι 
στις περιπτώσεις όπου δίνεται κίνητρο σε κάποιον να παίρνει ρίσκο επειδή δεν 
θα πληρώσει ο ίδιος τα σπασµένα στην περίπτωση που τα πράγµατα δεν πάνε 
καλά. Π.χ. αν µια ασφαλιστική εταιρεία σου εξασφαλίσει ότι δεν θα πληρώσεις 
ποτέ τίποτα από την τσέπη σου σε περίπτωση ατυχήµατος (ακόµα κι αν φταις 
εκατό τοις εκατό) δηµιουργείται «ηθικός κίνδυνος» καθώς δεν έχεις κανένα 
κίνητρο πλέον να προσέχεις µε αποτέλεσµα να προκαλείς περισσότερα 



ατυχήµατα. Αντίστοιχα, καταλήγουν οι ιθύνοντες, αν δώσεις στους πολιτικούς, σε 
µια κυβέρνηση, την εντύπωση ότι την δύσκολη στιγµή θα έρθει να τους σώσει, µε 
φθηνό χρήµα, η κεντρική τράπεζα, τότε εκείνοι θα ξοδεύουν µε την σέσουλα, το 
δηµόσιο χρέος θα εκτοξευτεί στα ουράνια κι έτσι η κεντρική τράπεζα θα 
αναγκαστεί κάποια στιγµή να τυπώσει βουνά χρήµατος δηµιουργώντας συνθήκες 
υπερπληθωρισµού και εξευτελισµού του νοµίσµατος.  
 
Πολύ ωραία όλα αυτά. Οι κεντρικές τράπεζες δανείζουν τα κράτη µε µεγάλη 
φειδώ για να µην προκύψει ο «ηθικός κίνδυνος» που απειλεί την αξιοπιστία του 
νοµίσµατος. Οι τράπεζες όµως; Γιατί να µπορούν να δανείζονται οροσειρές 
ολόκληρες χρήµατος από την κεντρική τράπεζα, και µάλιστα µε σχεδόν µηδενικό 
επιτόκιο; Δεν υπάρχει «ηθικός κίνδυνος» εκεί; 
 
Η θεωρία των ίδιων ιθυνόντων είναι ότι ούτε οι τράπεζες µπορούν να δανείζονται 
ανεξέλεγκτα. Πράγµατι, τόσο η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ όσο και η ΕΚΤ έχουν 
έναν απλό κανόνα: Αν µια τράπεζα κρίνεται πτωχευµένη δεν δικαιούται να 
δανείζεται. Έτσι, ισχυρίζονται, περιορίζεται ο «ηθικός κίνδυνος» που οδηγεί τους 
τραπεζίτες σε αλόγιστο δανεισµό. Προσέξτε την διαφορά: Ένα κράτος δεν 
δικαιούται (τουλάχιστον στην Ευρώπη) να δανείζεται από την κεντρική τράπεζα 
ούτε ένα ευρώ. Μια τράπεζα δικαιούται να λαµβάνει τεράστια δάνεια εφόσον δεν 
κρίνεται πτωχευµένη.  
 
Οπότε όλη η «ιστορία» κρίνεται από το πως κρίνεται, και από ποιον, αν µια 
τράπεζα είναι πτωχευµένη. Την περίοδο 2008 µε  2010 όλες οι τράπεζες της 
Αµερικής και της Ευρώπης, κρινόµενες µε τα κριτήρια που κρίθηκε το ελληνικό 
δηµόσιο, ήταν πέρα για πέρα πτωχευµένες. Κι όµως. Οι κεντρικές τράπεζες τους 
δάνεισαν κόντρα στους ίδιους τους τους κανονισµούς, χωρίς καν µάλιστα να το 
αναφέρουν στα κοινοβούλια. Χωρίς τρόικες. Χωρίς όρους. Χωρίς να ανοίξει µύτη 
τραπεζίτη.  
 
Θα µου πείτε: «Καλά έκαναν. Φαντάσου να έκλεινε εν µέσω Κρίσης η Deutsche 
Bank;» Πολύ σωστά. Το ερώτηµα είναι άλλο: Γιατί την ίδια ώρα αφήνεις τα 
κράτη-µέλη της Ευρωζώνης να γονατίσουν όταν µε µια αντίστοιχη πολιτική 
«στραβών µατιών» θα είχαν γλυτώσει από τις δαγκάνες µιας Μεγάλης Ύφεσης; 
Αφήνω την απάντηση στην κρίση σου αναγνώστη και στρέφοµαι σε ένα 
τελευταίο, εξοργιστικό στοιχείο. 
 
Τώρα που υποτίθεται πέρασε ο άµεσος κίνδυνος κατάρρευσης των µεγάλων 
ευρωπαϊκών τραπεζών (ελέω της «γενναιοδωρίας» της ΕΚΤ), θα περίµενε κανείς 
ότι η ΕΚΤ θα έσφιγγε τα λουριά στους τραπεζίτες. Ο ίδιος ο Πρόεδρος της ΕΚΤ, ο 
κ. Draghi, έτσι λέει ότι θα κάνει. Μπορεί να µην το βλέπουµε στην Ελλάδα που 
χτίζεται µια νέα Πτωχοτραπεζοκρατία στα µνηµονιακά δάνεια που συσσωρεύει ο 
έλληνας πολίτης στους ισχνούς του ώµους, όµως τουλάχιστον στην Β. Ευρώπη 
υποτίθεται ότι έρχονται σκληροί έλεγχοι από την ΕΚΤ.  
 



Μην κρατάτε µεγάλο καλάθι. Θα απογοητευτείτε! Ξέρετε ποιον προσέλαβε η ΕΚΤ 
ως σύµβουλο για αυτό το σφίξιµο των λουριών της Deutsche Bank και των 
υπόλοιπων µεγάλων ευρωπαϊκών τραπεζών; Έναν κύριο Oliver Wyman, 
αµερικανό «εξπέρ» στα χρηµατοοικονοµικά.  
 
Την τελευταία φορά που εργάστηκε στην Ευρώπη ο εν λόγω κύριος, πέρσυ, 
βοήθησε τους ισπανούς τραπεζίτες να «αποδείξουν» ότι η µαύρη τρύπα στις 
τράπεζές τους δεν ήταν €100 δις όπως τα είχε υπολογίσει η ΕΚΤ και οι 
Βρυξέλλες (στην πραγµατικότητα οι µαύρες αυτές τρύπες ήταν τουλάχιστον €180 
δις) αλλά µόλις €59,3 δις. Έτσι κατάφεραν, οι ισπανοί τραπεζίτες, να αποφύγουν 
εισροή δηµοσίων κεφαλαίων στις τράπεζές τους τέτοια που θα έχαναν το 
πλειοψηφικό πακέτο των µετοχών τους, καταδικάζοντας παράλληλα τις τράπεζές 
τους σε µια µόνιµη νεκροζώντανη κατάσταση και την ισπανική οικονοµία στην 
έλλειψη τραπεζικής πίστης. 
 
Την προτελευταία φορά που είδαµε τον κ. Wyman εν δράσει στην Ευρώπη είχε 
διαπρέψει ακόµη περισσότερο. Ήταν πριν έξι χρόνια όταν είχε αποφανθεί, εκ 
µέρους της Ιρλανδικής κυβέρνησης, πως η τράπεζα Anglo-Irish ήταν η τράπεζα 
«µε την καλύτερη απόδοση στον κόσµο» (best performing bank, ήταν τα λόγια 
του). Σχεδόν αµέσως µετά, η συγκεκριµένη τράπεζα κατέρρευσε µε αποτέλεσµα 
η ΕΚΤ να επιβάλει στην Ιρλανδική κυβέρνηση να δανειστεί €17,6 δις για να την 
«διασώσει», καταδικάζοντας την χώρα στην µνηµονιακή λιτότητα.  
 
Έτσι λοιπόν, µε την επιλογή από την ΕΚΤ του Wyman εν έτει 2013 ως 
συµβούλου για το «ξεκαθάρισµα» των ευρωπαϊκών τραπεζών επιβεβαιώνεται 
µια απλή, θλιβερή πραγµατικότητα: Η Πτωχοτραπεζοκρατία κρατεί καλά στην 
Ευρώπη! 
 
 
 
(*) Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την αναφορά της Κεντρικής Τράπεζας των 
ΗΠΑ για την περίοδο 1ης Δεκεµβρίου 2007 έως 21ης Ιουλίου 2011 – βλ. 
http://www.scribd.com/doc/60553686/GAO-Fed-Investigation#outer_page_144 
 
 
 


