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Του Πέτρου Παπαβασιλείου 

Γρίφους και αδιέξοδα κρύβει η μετάβαση μιας χώρας στο εθνικό 

της νόμισμα. Όπως παραδέχονται στο altsantiri.gr τρεις 

εξειδικευμένοι οικονομικοί επιστήμονες, με διαφορετικές 

καταβολές και θεωρήσεις, η επιστροφή στη δραχμή αποτελεί 

ένα εξαιρετικά δύσκολο και επικίνδυνο εγχείρημα, το οποίο όχι 

μόνο δεν μας αποδεσμεύσει από τη μέγγενη των περιοριστικών 

πολιτικών, αλλά αντίθετα μονιμοποιεί, ως αναγκαστική επιλογή, 

την παρουσία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην 

Ελλάδα! Ακόμα κι αν αύριο τα ATM’s έβγαζαν δραχμές αντί για 

ευρώ, το μνημόνιο -δηλαδή ένα αυστηρό πλαίσιο 

δημοσιονομικής προσαρμογής- θα ήταν απόλυτα επιβεβλημένο. 

Το γιατί στις απαντήσεις που ακολουθούν: 

Η Μιράντα Ξαφά, μπορεί να κατηγορείται από τους επικριτές 

της ότι συχνά κινείται σε ακραία νεοφιλελεύθερες 

κατευθύνσεις, ωστόσο γνωρίζει πολύ καλά πως λειτουργεί και 

σκέφτεται το ΔΝΤ σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, 

δεδομένου ότι δούλεψε στην Ουάσινγκτον για μια 15ετία, από 

τη θέση συμβούλου για τα προγράμματα του Ταμείου στη 

Λατινική Αμερική. Τη βρήκαμε σε ένα συνέδριο στην Βιέννη. Η 

απάντηση που μας έδωσε, στην ερώτηση γιατί το ΔΝΤ θα 

παρέμενε στην Ελλάδα, ακόμα και στην περίπτωση που 

πηγαίναμε στη δραχμή, είναι η εξής: «Οι χώρες – μέλη του 

ΔΝΤ παραμένουν μέλη, ανεξάρτητα από την 

συναλλαγματική πολιτική και το νόμισμα που 

επιλέγουν».  



Στο ίδιο ακριβώς μήκος και η τοποθέτηση του Κώστα 

Μελά, καθηγητή τμήματος Αστικής και Περιφερειακής 

Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου με ειδίκευση στα 

Διεθνή Νομισματικά. Ο κ. Μελάς ξεκαθαρίζει ότι «το ΔΝΤ 

συνεχίζει να εποπτεύει την οικονομία μιας χώρας που 

βρίσκεται σε πρόβλημα, καθώς επί της ουσίας δεν μπορεί 

να του πει φύγε, αν προηγουμένως η χώρα αυτή δεν 

υποβάλλει αίτημα αποχώρησής της από το Ταμείο. Κάτι 

τέτοιο, όμως, είναι αδύνατον να γίνει, ειδικά στην 

περίπτωση της Ελλάδας».  

Για το ίδιο θέμα, ο καθηγητἠς στο Τμήμα Οργάνωσης και 

Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου 

Πειραιώς, Χαράλαμπος Γκότσης, τονίζει ότι «ακόμα και 

στην περίπτωση της Αργεντινής, η οποία εγκατέλειψε τη 

σύνδεσή της με το αμερικανικό δολάριο και επέστρεψε 

στο εθνικό της νόμισμα, το ΔΝΤ παρέμεινε κραταιό στο 

Μπουένος Άιρες». Ο κ. Γκότσης προσθέτει ότι «δεν υπάρχει 

στα χρονικά αναφορά χώρας που να βρέθηκε σε μεγάλη 

ανάγκη και να εγκατέλειψε το ΔΝΤ. Δεν είναι μόνο το 

παράδειγμα της Αργεντινής, αλλά και άλλων χωρών, 

όπως της Τουρκίας και της Ρωσίας παλαιότερα». 

 

Σε ότι αφορά, το πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να αλλάξει μια 

χώρα το νόμισμά της οι τοποθετήσεις του Κώστα Μελά είναι 

αφοπλιστικές: «Είναι δύσκολο η Ελλάδα να φύγει από το 

οικοδόμημα του ευρώ. Δεσμεύεται με θεσμικές και 

νομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συνθήκες 

της ΟΝΕ. Το θέμα δεν είναι αν μπορεί να τυπώσει η 

Ελλάδα δραχμή, αυτό μπορεί να γίνει σε τρεις μήνες, 

κάνοντας παραγγελία στο Λονδίνο, αλλά το κατά πόσο 

είναι έτοιμη η οικονομία μας για κάτι τέτοιο, με δεδομένο 

ότι οι εξαγωγές της Ελλάδας κατά 55% εξαρτώνται από 

χώρες της ΕΕ. Είναι τρέλα να μιλάμε, αυτή τη στιγμή, για 



επιστροφή στη δραχμή. Το μεγαλύτερο παραμύθι είναι το 

εθνικό νόμισμα». 

Ο κ. Μελάς έχει κατ΄ επανάληψη υποστηρίξει ότι ήταν λάθος η 

είσοδος της Ελλάδας στο ευρώ το 2001. Εντούτοις, δεν κρύβει 

τους κινδύνους που ελλοχεύουν από τη βίαιη αποδέσμευση της 

χώρας μας από το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα. Ο κ. Μελάς, ο 

οποίος πρόσφατα κυκλοφόρησε το νέο του βιβλίο με 

τίτλο, «Αργεντινή – Ελλάδα», (εκδόσεις Πατάκη), με θέμα 

τις ομοιότητες και τις διαφορές στα οικονομικά των δύο χωρών, 

τονίζει ότι «ακόμα κι αν πηγαίναμε στη δραχμή η 

δημοσιονομική προσαρμογή θα ήταν απαραίτητη, από τη 

στιγμή που δεν θα είχαμε συναλλαγματικά αποθέματα». 

Αναφορικά, τώρα, με την πιθανή ισοτιμία δραχμής / ευρώ -

κάποιοι υποστηρίζουν ότι θα μπορούσε να διαμορφωθεί στο 

«ένα προς ένα», ο κ. Μελάς μιλάει με παραδείγματα: «Στην 

Αργεντινή το πέσο υποτιμήθηκε 400%, έφτασε δηλαδή 

στο 1/4 σε σχέση με το αμερικανικό δολάριο…».      

Όσο για την πρόταση Βαρουφάκη να καθιερωθούν ΙOU’s, όπως 

συνέβη στην Καλιφόρνια, ο κ. Μελάς τονίζει ότι «μπορείς να 

κάνεις πληρωμές με τα IOU’s στο εσωτερικό, αλλά αυτά 

δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εθνικό νόμισμα…» 

  

  

 


