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Καιρό τώρα ακούµε ότι η Ιρλανδία αποτελεί απόδειξη πως η λιτότητα και η 
αυστηρή εφαρµογή του Μνηµονίου είναι µονόδροµος. Η πρόσφατη έκδοση 10-
ετών οµολόγων καθώς και η σηµαντική πτώση των επιτοκίων αποτελούν τα 
πειστήρια της επιτυχίας. Ας δούµε όµως τι έχει συµβεί πραγµατικά. 
 
Τον περασµένο Ιούλιο, η Ευρωζώνη βρέθηκε ελάχιστα πριν την κατάρρευση. Με 
το ισπανικό και το ιταλικό χρέος να µην µπορεί να επαναχρηµατοδοτηθεί από τις 
αγορές, και το EFSF να µην διαθέτει τα απαιτούµενα χρήµατα που χρειάζονταν οι 
δύο αυτές χώρες, ο Πρόεδρος της ΕΚΤ κ. Draghi αναγκάστηκε να παρέµβει, 
αρχικά µε µια δήλωση ότι θα κάνει «ό,τι χρειάζεται», και κατόπιν, στις αρχές 
Σεπτεµβρίου, µε την ανακοίνωση του προγράµµατος ΟΜΤ: την αναγγελία ότι η 
ΕΚΤ είναι έτοιµη να αγοράσει από τις τράπεζες οµόλογα χωρών που δεν 
δανειοδοτούνται ήδη από το EFSF σε όποια ποσότητα απαιτείτο για να 
συµπιεστούν τα επιτόκιά τους, εφόσον οι χώρες αυτές υπέγραφαν Μνηνόνιο 
µε την τρόικα. Προφανώς, ο κ. Draghi αναφερόταν στην Ιταλία και στην Ισπανία 
µηνύοντας στις αγορές ότι όποιος στοιχηµατίσει σε µεγάλη αύξηση των επιτοκίων 
τους θα «καεί». 
 
Η ανακοίνωση και µόνο του ΟΜΤ έφτανε για να πέσουν τα spreads σε όλη την 
Ευρωζώνη. Τα ιρλανδικά έπεσαν ακόµα πιο πολύ από τα ισπανο-ιταλικά για τον 
εξής λόγο: Κάποια funds (π.χ. το Franklin Templeton) είχαν στοιχηµατίσει από 
τον Ιούνιο (αγοράζοντας γοργά µέσα σε µερικούς µήνες το 30% των ιρλανδικών 
οµολόγων), ότι η Ιρλανδία θα έχει την τύχη της Ισπανίας – δηλαδή, µιας 
οικονοµίας που ναι µεν συρρικνώνεται και πλήττεται από µεγάλη ύφεση αλλά 
που, ελέω ΕΚΤ, ξαναβγαίνει στις αγορές και έτσι ανεβάζει τις αξίες των 
οµολόγων της.  
 
Ακριβώς αυτό είναι το τροϊκανό πλάνο για την Ιρλανδία σήµερα: Να 
«ανακηρυχθεί» ως η πρώτη µεγάλη «επιτυχία» του Μνηµονίου, η πρώτη χώρα 
που «απέδρασε» από το δανειοδοτικό πρόγραµµα του EFSF και πορεύεται 
«µόνη της» εντός των αγορών. Πίσω από την προπαγάνδα κρύβεται το εξής 
απλό σκεπτικό: Η µορφή που πήρε η Κρίση στην Ιρλανδία είναι πανοµοιότυπη µε 
εκείνη της Ισπανίας, καθώς ξεκίνησε όταν τεράστια θαλασσοδάνεια από ιδιωτικές 
τράπεζες σε εργολάβους ξεφούσκωσαν (τότε που κατέρρεε η αγορά των 
ακινήτων) συµπαρασύροντας τις ιρλανδικές τράπεζες και, αµέσως µετά, το 
ιρλανδικό δηµόσιο που έσπευσε να τις στηρίξει µε χρήµατα του φορολογούµενου 
(που παράλληλα συρρικνώνονταν από την αυξανόµενη ύφεση). Ακριβώς όπως η 
Ισπανία σήµερα.  
 
Δεδοµένου λοιπόν ότι το πρόγραµµα ΟΜΤ του κ. Draghi έδωσε στην ΕΕ την 
δυνατότητα να προσποιείται ότι η Ισπανία «σώθηκε», καθώς το ΟΜΤ την 
διατηρεί, εικονικά, εντός των αγορών µε αντάλλαγµα Μνηµονιακή λιτότητα άνευ 



επίσηµου Μνηµονίου, γιατί να µην µπορεί να γίνει κάτι τέτοιο µε την Ιρλανδία η 
οποία, έτσι κι αλλιώς, έχει ήδη αποδεχθεί και εφαρµόσει το δικό της Μνηµόνιο;  
 
Θα θυµάστε ίσως ότι η Γερµανία είχε αντιρρήσεις για το ΟΜΤ του κ. Draghi. 
Φοβόταν πως οι εταίροι της θα το έβλεπαν ως εν δυνάµει υποχώρηση της αρχής 
ότι η ΕΚΤ δεν τυπώνει χρήµα εκ µέρους κρατών. Από την άλλη το ΟΜΤ είχε το 
σηµαντικό πολιτικό πλεονέκτηµα ότι έδινε την δυνατότητα στο Βερολίνο να 
θριαµβολογήσει για επιτυχή αποφυγή της εξόδου της Ισπανίας και της Ιταλίας 
από τις αγορές µε αντάλλαγµα την εφαρµογή de facto Μνηµονίων. Τώρα, της 
δίνει την ακόµα πολυτιµότερη δυνατότητα να θριαµβολογήσει για την επιστροφή 
της Ιρλανδίας στις αγορές.  
 
Στην πραγµατικότητα, βέβαια, η «επιτυχία» της Ιρλανδίας είναι ότι τυγχάνει της 
ίδιας πλέον µεταχείρισης µε εκείνη της Ισπανίας: έναν συνδυασµό συνεχιζόµενης 
πρόσβασης στις αγορές, ελέω ΟΜΤ, και συνεχιζόµενης απάνθρωπης 
Μνηµονιακής ύφεσης. 
 
 


