
Οσοι ονειρεύονται επιστροφή στο παρελθόν θα εκπλαγούν 
δυσάρεστα:  επιστροφή στη δραχμή δεν υπάρχει. Αν εγκαταλείψουμε 
το Ευρώ δεν θα βρεθούμε στην κατάσταση που είμασταν το 1981, το 
1990 ή το 1999. Τότε οι προσδοκίες ήσαν προσανατολισμένες στην 
ολοκλήρωση με την Ευρώπη, και αυτό αποτυπωνόταν σε πολιτικές και 
σε συμπεριφορές. Τώρα οι προσδοκίες θα είναι αντίθετες – θα 
μεταστραφούν από την ολοκλήρωση στην αποχώρηση και την 
εσωστρέφεια -  και θα μεταβούμε σε εντελώς νέα θεσμική, οικονομική 
και γεωπολιτική κατάσταση. Περιορίζομαι στα οικονομικά.  

 Το νέο νόμισμα, έστω και αν ονομασθεί δραχμή,  θα είναι 
διαφορετικό από το παλιό: οι όροι έκδοσης, κυκλοφορίας, και 
διατήρησης της αξίας του θα διαφέρουν ριζικά. Θα μπορούσε κάλλιστα 
να ονομασθεί με ιστορικό (οβολός, υπέρπυρον, φοίνιξ) ή νεοπαγές 
όνομα (Ευρωδραχμή, λίρα, ελπίς, κουκουβάγια). Ας δεχθούμε το ‘Νέα 
Δραχμή’ συμβατικά.  

Οσοι προτείνουν Νέα Δραχμή έχουν ένα βασικό σκεπτικό: την 
δυνατότητα υποτίμησης έξω από τα δεσμά του ευρωνομίσματος. Κατά 
την άποψη αυτή η υποτίμηση θα αποκαταστήσει την χαμένη 
ανταγωνιστικότητα, θα τονώσει τις εξαγωγές και τις επενδύσεις. Ετσι, 
ισχυρίζονται,  θα επέλθει μία υγιής ισορροπία που θα εκφεύγει από 
την σημερινή ύφεση. Οι στατικές συγκρίσεις, η αντιπαράθεση μία 
σταθερής κατάστασης με μίαν άλλη, είναι προσφιλείς στους 
οικονομολόγους αλλά αμφίβολες όταν αγνοούν τις συνθήκες 
μετάβασης από μία κατάσταση σε άλλη και τις εκρηκτικές πιέσεις που 
μπορεί να αποτρέψουν την επάνοδο σε σταθερότητα κατά τη 
μετάβαση. 



Η εισαγωγή Νέας Δραχμής μπορεί να γίνει αναγκαστικά, λόγω 
χρηματοδοτικού αδιεξόδου. Ηδη τα δύο τελευταία χρόνια η χώρα 
περνά κρίση ρευστότητας που είναι πρωταρχικός λόγος για την 
μεγάλη ύφεση και την αποτυχία των προβλέψεων του μνημονίου.  

Η αδυναμία του δημοσίου να δανείζεται στις αγορές μετατράπηκε σε 
γενική κρίση εμπιστοσύνης στις Ελληνικές τράπεζες. Οι δύο μηχανισμοί 
ρευστότητας της οικονομίας – το δημοσιονομικό έλλειμμα και η 
τραπεζική πιστοδότηση – στέρεψαν μαζύ ή αλληλοδιαδόχως. 
Ταυτοχρόνως η έμμονη αβεβαιότητα γύρω από το επαναλαμβανόμενο 
σενάριο της χρεοκοπίας έτρεψε σε φυγή στο εξωτερικό αλλά και σε 
ακινητοποίηση (αποθησαύριση, φύλαξη) στο εσωτερικό πελώρια ποσά 
αποταμίευσης σε νομισματική μορφή, δηλαδή Ευρώ. Οι μόνοι 
μηχανισμοί παροχής ρευστότητας είναι οι εναπομένουσες τραπεζικές 
αποταμιεύσεις στο εσωτερικό και τα δάνεια των Ευρωπαίων και του 
ΔΝΤ, μεγάλο μέρος των οποίων όμως κατευθύνεται πάλι στο 
εξωτερικό. Η Ελλάδα έχει παγιδευθεί στη μεγαλύτερη  κρίση 
ρευστότητας της ιστορίας της.  

Υπάρχει επομένως το ενδεχόμενο η έκδοση νέου νομίσματος να 
οδηγήσει σε υπερπροσφορά ρευστότητας και ισχυρό πληθωρισμό. 
Φαντασθείτε το δημόσιο να πληρώνει μισθούς και συντάξεις κόβοντας 
νόμισμα, φαντασθείτε τις πελώριες πιέσεις για αποκατάσταση αδικιών 
που θα παρωθούν σε νέα προσφορά χρήματος, φαντασθείτε την πίεση 
των οφειλετών να επαναλογισθούν οι υποχρεώσεις σε δραχμές ώστε 
να ωφεληθούν από τον εσωτερικό πληθωρισμό. Φαντασθείτε την 
πλήρη απογύμνωση των τραπεζών από εναπομένουσες αποταμιεύσεις 
με την προσδοκία (ή τον φόβο) της μετάβασης σε ασταθέστερο 
νόμισμα.  



Η δυναμική της Νέας Δραχμής θα είναι δυναμική πληθωρισμού όχι 
δυναμική εξισορρόπισης. Οσοι κατέχουν αποταμιεύσεις σε Ευρώ, στο 
εξωτερικό ή στη θυρίδα, δεν θα τις επανεισάγουν αυτομάτως στην 
κυκλοφορία μετατρέποντας της οικειοθελώς σε Νέα Δραχμή. Θα 
περιμένουν γύρους πληθωρισμού και υποτίμησης. Ο μόνος τρόπος 
αποφυγής ενός ασυγκράτητου πληθωρισμού θα είναι και πάλι η 
σύναψη μεγάλων εξωτερικών ‘δανείων σταθεροποίησης’. Πώς, από 
ποιόν και με ποιους όρους άραγε; Βέβαια κάθε ζήτηση για νέο δάνειο 
θα θέτει επι τάπητος και τον διακανονισμό παλαιών... 

Η μετάβαση σε νέο νόμισμα θα σημάνει πελώρια αναδιανομή πλούτου 
υπέρ όσων κατέχουν διεθνείς αξίες. Θα μπορούσε μολοντούτο να γίνει 
αφετηρία για νέο ξεκίνημα αν η χώρα και το κράτος της αντισταθούν 
στους πληθωριστικούς μηχανισμούς που θα μπούν αμέσως σε 
λειτουργία. Αυτό θα απαιτούσε τρείς προϋποθέσεις. Πρώτη τη 
μεταρρύθμιση του κράτους, (αναδιοργάνωση των μηχανισμών 
φοροείσπραξης, δαπάνης, αναδιανομής). Δεύτερη τη μετάπτωση σε 
πρότυπα ζωής και παραγωγής που θα επαναζωογονήσουν την ιδιωτική 
αποταμίευση. Τρίτη την εξασφάλιση μεγάλου εξωτερικού δανείου. Με 
λίγα λόγια, η μετάβαση σε Νέα Δραχμή θα μας ξαναφέρει στα 
σημερινά διλήμματα αλλά με πιο δραματικό και επικίνδυνο τρόπο και 
με πολύ χειρότερη διανομή πλούτου, άρα και μεγαλύτερη πολιτική και 
κοινωνική ένταση,  από την σημερινή.  
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