
PSI No.2 
 
Το 2012 θα µείνει στην παγκόσµια οικονοµική ιστορία ως η χρονιά που µια χώρα 
της Ευρωζώνης, η Ελλάδα µας, πτώχευσε δις. Μια φορά τον Φεβρουάριο και µια 
τον Δεκέµβριο. Και δεν είναι µόνο το επίτευγµα της διπλής, σε έναν χρόνο, 
πτώχευσης που θα καταγράψει το σωτήριον 2012 µε γράµµατα µαύρα κι άραχνα 
στην ιστορία. Υπάρχουν άλλοι δύο λόγοι: Πρώτον, ότι και οι δύο αυτές 
πτωχεύσεις συνέβησαν εν µέσω θριαµβολογιών των κυβερνώντων πως η χώρα 
σώθηκε από την... πτώχευση. Και, δεύτερον, ότι το δηµόσιο χρέος παραµένει µη 
βιώσιµο παρά τις δύο, διαδοχικές πτωχεύσεις. 
 
Ξέρω ότι η παραπάνω παράγραφος θα ξενίσει πολλούς αναγνώστες οι οποίοι 
έχουν πειστεί από τους κυβερνώντες, και τα «µέσα», ότι, τελικά, µε το PSI του 
Φεβρουαρίου και την πρόσφατη απόφαση του Eurogroup, η χώρα απέφυγε την 
πτώχευση. Κι όµως φίλες και φίλοι. Το κράτος µας πτώχευσε δύο φορές σε µία 
χρονιά, και οδεύει προς την τρίτη πτώχευσή του κάποια στιγµή στο εγγύς µέλλον. 
Επιτέλους, ήρθε η στιγµή να θέσουµε στο περιθώριο τους ευφηµισµούς που µας 
αποκρύπτουν την εικόνα της πραγµατικότητας, µε ζοφερά αποτελέσµατα, και να 
έρθουµε αντιµέτωποι µαζί της.  
 
Κατ’ αρχάς, ας θυµηθούµε τι σηµαίνει να πτωχεύσει ένα κράτος. Δεν σηµαίνει ότι 
«κατεβάζει τα ρολλά». Σηµαίνει ότι αναγκάζεται να ανακοινώσει πως δεν µπορεί 
να αποπληρώσει τα τοκοχρεολύσιά του στο ακέραιο. Ότι επιβάλει στους 
δανειστές του να «κουρέψουν» µέρος των τόκων που τους χρωστά ή ακόµα και 
µέρος του κεφαλαίου που δανείστηκε από αυτούς. Αυτό σηµαίνει. Κι αυτό συνέβη 
τον Φεβρουάριο µε το PSI, τότε που «κουρεύτηκε» το 75% της διαχρονικής αξίας 
των τοκοχρεολυσίων που χρώσταγε το ελληνικό δηµόσιο στους ιδιώτες (µε 
αποτέλεσµα, αν θυµάστε, την πυροδότηση των CDS). Το γεγονός ότι βαπτίστηκε 
«εθελοντικό» το κούρεµα, µε το λατινικό ακρώνυµο PSI να του δίνει µια αίσθηση 
«καθωσπρεπεισµού», δεν έχει καµία απολύτως σηµασία. Και η Μαφία 
«προσφορές» έκανε τις οποίες εκείνοι που αποδέχονταν «επέλεγαν» να 
αποδεχθούν (θα θυµάστε την φράση-κλειδί του µέσου µαφιόζου του Χόλυγουντ: 
«Θα σου κάνω µια προσφορά που δεν θα µπορείς να αρνηθείς!»)  
 
Σήµερα; Θα θυµάστε ότι στον δρόµο για το προηγούµενο Eurogroup πηγαίναµε 
µε την απαίτηση του ΔΝΤ για ένα OSI, δηλαδή για ένα κούρεµα των δανείων µας 
από την τρόικα – καθώς η εκρηκτικότητα του δηµόσιου χρέους είναι τέτοια που οι 
εκπρόσωποι του ΔΝΤ δεν δύνανται πλέον να προσποιούνται (όπως τους 
αναγκάζει το καταστατικό του ΔΝΤ) ότι δανειοδοτούν µια χώρα της οποίας το 
χρέος έχει µπει σε µια «σειρά». Επειδή όµως οι γερµανικές εκλογές καραδοκούν, 
και η κυβέρνηση Μέρκελ δεν θα µπορούσε να σταθεί µπροστά στην γερµανική 
κοινή γνώµη αν αποδεχόταν µερικούς µόνο µήνες µετά την ψήφιση του 
Μνηµονίου 2 από την Οµοσπονδιακή Βουλή πως κι αυτό το «σχέδιο» για την 
Ελλάδα ναυάγησε, η ιδέα του OSI παραπέµφθηκε στις καλένδες. Τι την 
αντικατέστησε; Η ιδέα της «επαναγοράς χρέους». 
 



Για να µιλάµε όµως για πραγµατική επαναγορά χρέους η διαδικασία αγοράς του 
πρέπει να εντάσσεται στους κανόνες της αγοράς. Πράγµατι, πολλές επιχειρήσεις 
αγοράζουν οµόλογα που έχουν στο παρελθόν διαθέσει σε επενδυτές 
(δανειζόµενες από αυτούς) εάν δουν ότι, για κάποιο λόγο, η τιµή τους έχει πέσει 
(µε σκοπό να τα «σκίσουν», διαγράφοντας έτσι ένα µέρος του µακροπρόθεσµου 
χρέους τους). Εξ ορισµού όµως, ποτέ δεν αγοράζουν µεγάλο ποσοστό αυτών 
των χρεών τους (των οµολόγων τους) καθώς, αν το κάνουν, θα σπρώξουν την 
τιµή τους στα ύψη, µε αποτέλεσµα η επαναγορά να είναι δώρον-άδωρον. 
 
Το ίδιο ισχύει και µε την επαναγορά που επιχειρεί το κράτος µας τώρα: Αν 
προσπαθήσει να επαναγοράσει (δανειζόµενο από το EFSF) µεγάλο ποσοστό του 
χρέους του που βρίσκεται στα χέρια των ιδιωτών, όπως συµβαίνει σήµερα, τότε η 
ελεύθερη τιµή διατίµησης των οµολόγων θα ανέλθει σε επίπεδα που θα 
αναιρέσουν την λογική της επαναγοράς. Γνωρίζοντας ότι έτσι έχουν τα 
πράγµατα, η κυβέρνηση (συνεπικουρούµενη από την ΕΕ και την ΕΚΤ) κάνει δύο 
πράγµατα: Πρώτον, παρεµβαίνει στην τιµή των οµολόγων (επιβάλλοντας µέγιστο 
επίπεδο τιµής) και, δεύτερον, ασκεί πιέσεις στις τράπεζες και σε όποιον µπορεί 
θα πουλήσουν µεγάλες ποσότητες των οµολόγων που κατέχουν. Ιδού το 
δίληµµα: Αν δεν ασκηθούν αυτές οι ασφυκτικές πιέσεις (συνοδεία διάφορων 
απειλών, φανερών και κρυφών) ώστε να αυξηθεί η ποσότητα των 
προσφερόµενων οµολόγων και να συγκρατηθεί η τιµή τους, τότε η επαναγορά 
δεν θα πετύχει τον στόχο της µείωσης του χρέους. Αν ασκηθούν τότε το 
αποτέλεσµα θα είναι ένα δεύτερο PSI, το PSI No.2 (καθώς οι ιδιώτες θα έχουν 
εξαναγκαστεί να κουρέψουν τα τοκοχρεολύσια του ελληνικού δηµοσίου). 
 
Τι από τα δύο θα συµβεί θα διαφανεί τις επόµενες µέρες κι εβδοµάδες. Το µέγα 
ζητούµενο, βέβαια, είναι πόσοι ξένοι οµολογιούχοι (δηλαδή hedge funds) θα 
συµµετάσχουν. Ίδοµεν. Έως τότε δύο είναι τα δεδοµένα: Πρώτον, η αποµείωση 
του χρέους, αν και όσο επιτευχθεί, θα αποτελεί άλλη µια κεκαλυµµένη πτώχευση, 
τύπου PSI. Ένα PSI Νο. 2! Και, δεύτερον, αντί αυτό το PSI Νο. 2 να βοηθήσει 
την ελληνική οικονοµία, θα βαθύνει την Κρίση – όπως ακριβώς έκανε το PSI No. 
1.  
 
Γιατί PSI Νο. 2; Επειδή, στην ουσία οι ελληνικές, ιδίως, τράπεζες εξαναγκάζονται 
να αποδεχθούν ένα κούρεµα των τοκοχρεωλυσίων του κράτους το οποίο δεν θα 
το αποδέχονταν εάν δεν ήταν απόλυτα δεσµευµένες θεσµικά και οικονοµικά από 
το υπουργείο οικονοµικών, το EFSF, και την ΕΚΤ. Και γιατί γράφω ότι αυτό το 
PSI Νο. 2 θα είναι κακό για την οικονοµία της χώρας; Επειδή θα διογκώσει τις 
µαύρες τρύπες στο εσωτερικό των ελληνικών τραπεζών, χωρίς να θέσει το 
δηµόσιο χρέος σε βιώσιµο µονοπάτι, και θα εγγυηθεί πως τα είκοσι τόσα δις που 
θα δανειστεί ο έλληνας φορολογούµενος για να τα δώσει (υπό την µορφή νέων 
κεφαλαίων, η λεγόµενη «επανακεφαλαιοποίηση») στις τράπεζες δεν πρόκειται 
ποτέ να διατεθούν στις επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά ως δάνεια.  
 
Έτσι έµελλε να «φύγει» το 2012: τυλιγµένο στην ιστορική απαξίωση που του 
επιφύλαξαν δύο ελληνικές κυβερνήσεις οι οποίες αναλώθηκαν σε ευφηµισµούς 



µε τους οποίους προσπάθησαν να συγκαλύψουν δύο πτωχεύσεις εις βάρος της 
πραγµατικότητας που γίνεται ολοένα και σκληρώτερη όσο προσπαθούν να µας 
την κρύβουν.  
  
 
 
  


