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Το 1920 ο Κάρολος Πόνζι έµεινε στην ιστορία λόγω µιας µεγάλης «κοµπίνας» µε 
την οποία απέσπασε µεγάλα ποσά από αποµιευτές υποσχόµενός τους 
αστρονοµικές αποδόσεις. Από τότε έχει καθιερωθεί η αναφορά σε τέτοιες 
κοµπίνες ως Σκευωρίες Πόνζι, π.χ. η πρόσφατη περίπτωση του εντιµότατου 
Μπέρναρντ Μέιντοφ ο οποίος αποκαλύφθηκε µετά το Κραχ του 2008 στέλνωντας 
στην απόγνωση χιλάδες άτοµα και οργανισµούς που του είχαν εµπιστευτεί τις 
οικονοµίες τους – οι οποίες, βεβαίως, εξανεµίστηκαν.  
 
Πέραν των περιπτώσεων συγκεκριµένων «κοµπιναδόρων» όπως ο Πόνζι ή ο 
Μέιντοφ, το όνοµα του Πόνζι έχει αρχίσει τις τελευταίες δεκαετίες να 
χρησιµοποιείται γενικότερα, σε µακροοικονοµικό επίπεδο, σε συνδυασµό µε την 
«ανάπτυξη» (αν και πιο σωστός όρος είναι η «µεγέθυνση») µιας ολόκληρης 
οικονοµίας. Ας ρίξουµε µια µατιά στο νόηµα του όρου αυτού, της Ανάπτυξης 
Πόνζι, πριν προσπαθήσω να σας πείσω ότι από µια περίοδο Ανάπτυξης Πόνζι 
(2000 µε 2008) η Ελλάδα έχει πλέον µπει σε µια άλλη φάση (µετά το 2010) την 
οποία θα ονοµάσω Λιτότητα Πόνζι. 
 
Ανάπτυξη Πόνζι 
 
Όλες οι Σκευωρίες Πόνζι βασίζονται σε µια «ταχυδαχτυλουργική» προσπάθεια να 
φανεί ότι οι εισροές χρηµάτων σ’ένα «ταµείο» είναι πολύ µικρότερες απ΄ότι η 
συσσωρευόµενη αξία του ταµείου – έτσι ώστε να εξηγείται πως είναι δυνατόν οι 
διαχειριστές του ταµείου αυτού να υπόσχονται µεγάλες αποδόσεις σε όσους 
τοποθετήσουν τα χρήµατά τους στο ταµείο αυτό. Στην πραγµατικότητα, τα 
αποθεµατικά του ταµείου συρρικνώνονται (καθώς οι διαχειριστές «τραβάνε» 
µέρος των εισροών για «ιδίαν» χρήση) αλλά η εντύπωση ενός υγειούς ταµείου 
διατηρείται καθώς οι νέες εισροές χρησιµοποιούνται για να πληρώνονται οι 
µεγάλες αποδόσεις στους προηγούµενους καταθέτες – µε την ελπίδα ότι η 
απληστία των τελευταίων θα τους εµποδίσει από το να ζητήσουν τα χρήµατά 
τους, ελπίζοντας πως αυτά θα αυγατέψουν ακόµα περισσότερο αν τα αφήσουν 
στο ταµείο. 
 
Εν κατακλείδι, η εντύπωση µιας µεγέθυνσης που, ουσιαστικά, δεν προκύπτει, 
αποτελεί τον µαγνήτη που τραβά νέα κεφάλαια στο ταµείο Πόνζι έτσι ώστε να 
µην αποκαλύπτεται η αλήθεια. Κάπως έτσι αναπτύσσονταν οι ΗΠΑ, η Βρετανία, 
η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Ελλάδα, η Βρετανία και ολόκληρη η παγκόασµια 
οικονοµία στην προ του 2008 εποχή: Εισέρρεαν στις ελλειµµατικές χώρες µας τα 
κεφάλαια πλεονασµατικών χωρών, δηµιουργούσαν φούσκες στις τιµές των 
ακινήτων, στις τιµές των οµολόγων, στις τιµές των µετοχών. Έτσι, υπό την πλάνη 
ότι είµαστε πλουσιότεροι, αγοράζαµε στις εξαγωγές των πλεονασµατικών 
βοηθώντας τους να διατηρήσουν τα πλεονάσµατά τους. Επρόκειτο για ανάπτυξη 
τύπου Πόνζι σε πλανητικό επίπεδο, καθώς οι ελλειµµατικοί βασιζόταν στην 



συνεχιζόµενη εισροή νέων κεφαλαίων από τις πλεονασµατικές χώρες, των 
οποίων τα πλεονάσµατα βασίζονταν στα δικάς µας ελλείµµατα. Κάπως έτσι για 
χρόνια πολλά δεν αποκαλύπτετο η πικρή αλήθεια ότι, δηλαδή, η παγκόσµια 
ανάπτυξη δεν ήταν παρά µια συλλογική πλάνη-δηµιούργηµα ενός τοξικού, 
διεθνούς χρηµατοπιστωτικού-οικονοµικού συστήµατος. 
 
Λιτότητα Πόνζι 
 
Πρόκειται για την αντιστροφή της Ανάπτυξης Πόνζι που ακολουθεί ένα Κραχ 
όπως εκείνο του 2008. Ενώ στις Σκευωρίες ή στην Ανάπτυξη τύπου Πόνζι ο 
«µαγνήτης» είναι η (ψευδής) υπόσχεση µεγέθυνσης ή ανάπτυξης, στην 
περίπτωση της Λιτότητας Πόνζι ο «µαγνήτης» είναι η υπόσχεση στον πολίτη 
ενός πτωχευµένου κράτους της µείωσης του δηµόσιου χρέους, του γενικού 
νοικοκυρέµατος της οικονοµίας, της «επιστροφής στις αγορές» (στην περίπτωση 
της Ελλάδας), της απελευθέρωσης από το άγχος της πτώχευσης. Με ποιό 
τρόπο; Μέσω, από την µία µεριά, του σφιξίµατος της ζώνης, της λιτότητας, των 
περικοπών, των νέων φόρων κλπ και, από την άλλη µεριά, νέων δανείων που θα 
αποτρέψουν την στάση πληρωµών στο µεταξύ. Επειδή όµως είναι αδύνατη η 
απόδραση από την κατάσταση πτώχευσης µέσω του συνδυασµού νέων δανείων 
και µείωσης του συνολικού εισοδήµατος (που επιφέρουν τα συνεχή «µέτρα» 
λιτότητας), η Λιτότητα Πόνζι απαιτεί, όπως όλες οι Σκευρωρίες Πόνζι, µια 
συνεχή νέων κεφαλαίων – δηλαδή όλο και περισσότερα δανεικά από επίσηµους 
οργανισµούς όπως η τρόικα (από την στιγµή που κανείς συνετός ιδιώτης δεν θα 
δανείζει ένα πτωχευµένο λαό ο οποίος βουλιάζει όλο και περισσότερο στην 
πτώχευσή του). Για να «ρέουν» όµως όλο και περισσότερα δάνεια στο εν λόγω 
πτωχευµένο κράτος, ώστε να µην αποκλυφθεί ότι η ασκούµενη πολιτική ήταν 
τύπου Πόνζι, απαιτείται η συστηµατική και µόνιµη παραπλάνηση τόσο του λαού 
του πτωχευµένου κράτους όσο και των πολιτών των κρατών των οποίων οι 
κυβερνήσεις προσφέρουν αυτά τα πολλαπλασιαζόµενα δανεικά. Κάπως έτσι µας 
προέκυψαν οι ανοησίες περί Greecovery εν Αθήναις και τα «εύσηµα» για την 
Ελλάδα από τον κ. Σόιµπλε, τον κ. Μπαρόζο, την κα Μέρκελ. 
 
Παράδειγµα Λιτότητας Πόνζι 
 
Το καλύτερο παράδειγµα Λιτότητας Πόνζι είναι οι αποπληρωµές των ελληνικών 
κρατικών οµολόγων που έχει στην κατοχή της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
(ΕΚΤ). Τα οµόλογα αυτά η ΕΚΤ τα αγόρασε κοψοτιµής – µε µια έκπτωση 
τουλάχιστον 35% σε σχέση µε την ονοµαστική τους αξία. Αν δεν τα είχε 
αγοράσει, θα είχαν χάσει 90% της ονοµαστικής τους αξίας. Κι όµως: η ΕΚΤ 
επιµένει να εισπράξει το 100% της αξίας τους και, αργότερα, να επιστρέψει στο 
κράτος µας ένα ποσοστό γύρω στο 20%. Όµως, η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει 
τα χρήµατα να αποπληρώσει αυτά τα οµόλογα. Οπότε είτε δανείζεται τα ποσά 
αυτά από την τρόικα, αυξάνοντας το χρέος της, είτε «πουλάει» 
τραπεζογραµµάτια στις πτωχευµένες «µας» τράπεζες οι οποίες, κατόπιν, 
καταθέτουν τα κρατικά τραπεζογραµµάτια αυτά στην... ΕΚΤ ως «εχέγγυα» ώστε 
να δανειστούν χρήµατα από την ΕΚΤ για να τα δώσουν στην κυβέρνηση (ως 



αντίτιµο για τα τραπεζογραµµάτια που έλαβαν) ώστε η κυβέρνηση να... 
αποπληρώσει την ΕΚΤ µε τα χρήµατα της ΕΚΤ! Μάλιστα, για να «επιτραπεί» 
στην ελληνική κυβέρνηση να προβεί σε αυτές τις κινήσεις, οι οποίες αυξάνουν εν 
τέλει το χρέος της, της επιβάλλεται να επιβάλει κι άλλη λιτότητα στην οικονοµία 
µας. Αν όλο αυτό το αλισβερίσι δεν είναι µια κλασική περίπτωση Σκευωρίας 
Πόνζι δεν γνωρίζω πως αλλιώς µπορεί να χαρακτηριστεί. 
  


