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Αντί Εισαγωγής

Όταν τα διαγράμματα «μιλούν»* 

Στο διάστημα από τον Οκτώβριο του 2009 μέχρι το Μάιο του 
2010, η Ελλάδα δέχτηκε μια πρωτοφανή χρηματοπιστωτική επί-
θεση, που οδήγησε τα επιτόκια με τα οποία δανείζεται από την 
αγορά κεφαλαίων στα ύψη, καθιστώντας απαγορευτικό το κόστος 
δανεισμού και αναγκάζοντάς τη να αποδεχτεί την προσφυγή της 
στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και το μηχανισμό «στή-
ριξης» της ΕΕ. Το σημείο-ορόσημο ήταν η άνοδος των επιτοκίων 
του δεκαετούς ελληνικού ομολόγου (αυτού με το οποίο η χώρα δα-
νείζεται για διάστημα δέκα ετών) πάνω από το 6,00% τον Απρί-
λιο του 2010, ενώ τον Οκτώβριο του 2009 βρισκόταν στο 4,41%, 
αλλά και η προοπτική περαιτέρω αύξησής του, η οποία και τελι-
κά επιβεβαιώθηκε, εκτοξεύοντάς το πάνω από το 12% στο ζενίθ 
της κρίσης, το Μάιο του 2010. Όταν το επιτόκιο του δεκαετούς 
ελληνικού ομολόγου ξεπέρασε το 6,00%, η Ελλάδα έλαβε την ορι-
στική απόφαση για την υποβολή αίτησης ενεργοποίησης του μη-
χανισμού οικονομικής βοήθειας του ΔΝΤ. 

* Οκτώβριος 2010.
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Ο ορισμός του 6,00% ως τιμής-ορόσημο για το κόστος του ελ-
ληνικού δανεισμού δεν είναι τυχαίος, καθώς από τη στιγμή της 
ένταξης της χώρας στην ΕΕ και μετά το επιτόκιο του δεκαετούς 
ελληνικού ομολόγου υποχώρησε από το 6,00% περίπου στο 3,23%, 
με το μέσο όρο του στο διάστημα αυτό και μέχρι την εκδήλωση 
της «ελληνικής κρίσης» να παραμένει στο 4,55%. 

Έτσι, όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις αυτής της περιόδου προ-
γραμμάτιζαν το δανεισμό του κράτους με μέσο κόστος κοντά στο 
4,55%, με αποτέλεσμα η απότομη αλλαγή του κόστους προς τα 
πάνω και το ενδεχόμενο παγίωσής του σε υψηλότερες από τις προ-
γραμματισμένες τιμές να είναι βέβαιο πως θα τις έβγαζε εκτός 
προϋπολογισμού. 

Επιπλέον, αν οι αγορές έβλεπαν ότι το επιτόκιο δανεισμού της 
Ελλάδας ξεπερνούσε τα επίπεδα που είχε πριν από την ένταξή της 
στην ΕΕ, η πιθανότερη αντίδρασή τους θα ήταν να το ωθήσουν 
ακόμα υψηλότερα, θέτοντας σε λειτουργία ένα χρηματοπιστωτι-
κό μηχανισμό προστασίας τους από το ενδεχόμενο αδυναμίας της 
να εξυπηρετήσει το χρέος της. 
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Με δεδομένο, λοιπόν, ότι μια ελληνική χρηματοπιστωτική κρί-
ση επιβεβαιώνεται με την αύξηση της τιμής του επιτοκίου του δε-
καετούς ελληνικού ομολόγου πάνω από το 6,00%, διαπιστώνουμε 
ότι η κρίση που γνωρίζουμε και βιώνουμε όλοι δεν ήταν η πρώτη 
των τελευταίων ετών αλλά η δεύτερη. Πράγματι, μελετώντας το 
διάγραμμα του επιτοκίου του δεκαετούς ομολόγου, βλέπουμε ότι 
δεν ήταν τον Απρίλιο του 2010 η πρώτη φορά που το επιτόκιο του 
δεκαετούς ελληνικού ομολόγου ξεπέρασε το 6,00%, αλλά τον Ια-
νουάριο του 2009, και μάλιστα είχε παραμείνει κοντά ή πάνω από 
το 6,00% μέχρι τον Απρίλιο του 2009, οπότε κορυφώθηκε, για να 
φτάσει στη συνέχεια στο 4,40%. 
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Μια πιο διεισδυτική ματιά στο διάγραμμα του επιτοκίου του δε-
καετούς ελληνικού ομολόγου αποκαλύπτει μια περίεργη ομοιότητα 
της εξέλιξης της κίνησής του σε δύο διαφορετικές χρονικές περιό-
δους: μεταξύ Οκτωβρίου 2008 και Απριλίου 2009 και μεταξύ Οκτω-
βρίου 2009 και Απριλίου 2010. Η τεχνική ανάλυση μας δείχνει ότι: 

α)  Τα δύο αυτά διαστήματα είναι όμοια, τόσο χρονολογικά 
(Οκτώβριος-Απρίλιος) όσο και ως προς τη χρονική διάρκειά 
τους. 

β)  Και στις δύο περιπτώσεις είχε προηγηθεί πτώση του επιτο-
κίου μέχρι τον Οκτώβριο και ξαφνική και δραματική άνο-
δός του μέχρι τον Απρίλιο του επόμενου έτους. 

γ)  Και στις δύο περιπτώσεις η άνοδος έφερε το επιτόκιο από 
το επίπεδο κοντά στο 4,5% τον Οκτώβριο σε αυτό πάνω από 
το 6,00% τους επόμενους μήνες.

Η χρηματοπιστωτική ομοιότητα των περιόδων Οκτωβρίου 
2008-Απριλίου 2009 και Οκτωβρίου 2009-Απριλίου 2010 δεν απο-
τυπώνεται μόνο στο διάγραμμα τιμών του επιτοκίου του δεκαε-
τούς ελληνικού ομολόγου, αλλά και σε μια σειρά άλλων διαγραμ-
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μάτων, που παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Έτσι, στα δύο 
αυτά διαστήματα είναι παρόμοια, όπως αναμενόταν, η κίνηση του 
spread του επιτοκίου του δεκαετούς ελληνικού ομολόγου έναντι 
του αντίστοιχου γερμανικού. 

Είναι επίσης παρόμοια η κίνηση των ελληνικών CDS, δηλαδή 
των ασφαλίστρων των ελληνικών ομολόγων, σε περίπτωση αδυ-
ναμίας αποπληρωμής τους από την πλευρά της Ελλάδας. 
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Το πιο ενδιαφέρον όμως είναι ότι στα δύο κρίσιμα αυτά δια-
στήματα είναι παρόμοια η κίνηση του δολαρίου, με το δείκτη δο-
λαρίου να απογειώνεται από τις 75 στις 89 μονάδες μεταξύ Οκτω-
βρίου 2008-Απριλίου 2009 και από τις 74 στις 88 μονάδες μετα-
ξύ Οκτωβρίου 2009-Απριλίου 2010, καταγράφοντας την αντίστοιχη 
άνοδο σε αντίστοιχο διάστημα. 

Επιπλέον, και στις δύο περιπτώσεις, αμέσως μετά την κορύ-
φωση της τιμής του δολαρίου, τον Απρίλιο εκάστου έτους, ακο-
λούθησε δραματική πτώση του, η οποία το έφερε και πάλι κοντά 
στις 75 μονάδες. 

Όπως είναι λογικό, εφόσον δολάριο και ευρώ κινούνται αντί-
θετα, τόσο η πρώτη όσο και η δεύτερη χρηματοπιστωτική ελλη-
νική κρίση οδήγησαν σε πτώση του ευρώ και από τον Απρίλιο εκά-
στου έτους και μετά σε θεαματική άνοδό του. 
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Το παζλ των ομοιοτήτων κατά τη διάρκεια των δύο περιόδων 
που η Ελλάδα δέχτηκε χρηματοπιστωτική επίθεση συμπληρώνε-
ται με δύο τελευταία διαγράμματα: αυτό του δεκαετούς ομολόγου 
των ΗΠΑ και αυτό του επιτοκίου του. 

Και στις δύο αυτές περιόδους τα αμερικανικά δεκαετή ομόλο-
γα απογειώθηκαν και τα επιτόκιά τους (δηλαδή το κόστος δανει-
σμού των ΗΠΑ) βούλιαξαν. 
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Η ιστορία που μας αφηγούνται τα παραπάνω διαγράμματα εί-
ναι η εξής: η Ελλάδα δέχτηκε δύο χρηματοπιστωτικές επιθέσεις 
από το 2008 και μετά και όχι μία. Και οι δύο είχαν ως αποτέλεσμα 
τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος αυξημένου ευρωπαϊκού ρίσκου, 
το οποίο οδήγησε σε πτώση του ευρώ και άνοδο του δολαρίου, 
βοη θώντας: α) τη Γερμανία και τη Γαλλία να πετύχουν έμμεση 
υποτίμηση του ευρώ, στηρίζοντας την οικονομία τους και θέτοντας 
τη βάση για την ανάρρωση που ακολούθησε αμέσως μετά από αυ-
τές τις δύο χρηματοπιστωτικές επιθέσεις και β) τις ΗΠΑ να ανα-
κτήσουν σε ένα βαθμό την αξιοπιστία του δολαρίου ως παγκό σμιου 
νομίσματος, χτυπώντας το ευρώ, και να πετύχουν τη φυγή κεφα-
λαίων προς την ασφαλή αμερικανική αγορά ομολόγων, προκαλώ-
ντας έτσι πτώση του δικού τους κόστους δανεισμού, σε μια περίο-
δο που χρειάζονται δανεικά κεφάλαια στο μεγαλύτερο βαθμό από 
το Βʹ Παγκόσμιο πόλεμο. 

Οι ομοιότητες μεταξύ των δύο περιόδων όμως δεν τελειώνουν 
εδώ, αλλά εκτείνονται και στο πολιτικό σκηνικό, το οποίο χαρα-
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κτηρίστηκε και στις δύο περιπτώσεις από δραματική αύξηση της 
πολιτικής αστάθειας (θυμηθείτε τα γεγονότα που έλαβαν χώρα σε 
κάθε περίοδο) και από τη ρίψη δύο πολιτικών πυρηνικών βομβών 
πολλών μεγατόνων, μια σε κάθε αντίστοιχη περίοδο: η πρώτη πο-
λιτική πυρηνική βόμβα ήταν η ομιλία του πρώην πρωθυπουργού 
κυρίου Κώστα Σημίτη στις 18 Δεκεμβρίου 2008 κατά τη συζήτη-
ση στη Βουλή για τον Προϋπολογισμό, όπου, μεταξύ άλλων, για 
πρώτη φορά τα τελευταία δέκα χρόνια έγινε δημόσια αναφορά για 
προσφυγή της Ελλάδας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο· η δεύ-
τερη ήταν η «αποκάλυψη» από τον πρωθυπουργό κύριο Γιώργο 
Παπανδρέου του πραγματικού (;) δημοσιονομικού ελλείμματος 
της Ελλάδας. 

Στην ομιλία του ο κύριος Σημίτης, μεταξύ άλλων, ανέφερε τα 
εξής αποκαλυπτικά για την ελληνική κρίση στοιχεία: 

α)  Η Ελλάδα, πιστεύουν, καλό θα ήταν να αναγκαστεί να προ-
σφύγει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για να εξασφαλί-
σει τον απαραίτητο δανεισμό, ώστε η παρακολούθηση της 
ελληνικής οικονομίας να είναι αρμοδιότητά του και όχι 
φροντίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

β)  Αφορμές για μια τέτοια κίνηση μπορούν να βρεθούν αν συ-
νεχιστεί η σημερινή πορεία. 

γ)  Σε περίπτωση που παρουσιαστούν δυσκολίες δανεισμού του 
ελληνικού κράτους, θα έχει δοθεί η αφορμή να διατυπωθεί 
η υπόδειξη ότι η λύση του προβλήματος θα πρέπει να ανα-
ζητηθεί μάλλον με προσφυγή στο ΔΝΤ. 

Η ομιλία του πρώην πρωθυπουργού χαρακτηρίστηκε εκ των 
υστέρων προφητική, αν και ήταν μάλλον περισσότερο ενημε-
ρωτική και περιγραφική των επιθυμιών συγκεκριμένων αμερι-
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κανικών, ευρωπαϊκών και τραπεζικών κύκλων. Ο κύριος Σημί-
της με τρόπο απλό και ξεκάθαρο μετέφερε αυτό που γνώριζε 
ότι επιθυμούσαν κάποιοι από τους «συμμάχους», τους εταίρους 
και τους δανειστές μας για το μέλλον της Ελλάδας. Είναι εν-
διαφέρον πως στην ομιλία του αναφέρονται τα ασφάλιστρα των 
ελληνικών ομολόγων, δηλαδή ακριβώς τα χρηματοπιστωτικά 
όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στις δύο επιθέσεις εναντίον της 
Ελλάδας. 

Πρόβλεψη για την εξέλιξη των επιτοκίων 
των ελληνικών ομολόγων

Από την ώρα της ανακοίνωσης (όχι της υπογραφής) της συμφω-
νίας για την ενεργοποίηση του μηχανισμού «στήριξης» της Ελλά-
δας δεν έχουν σταματήσει οι προβλέψεις για δραματική πτώση 
των επιτοκίων των ελληνικών ομολόγων. Από την πρώτη στιγμή 
είχα υποστηρίξει πως τέτοιου είδους προβλέψεις αποτυπώνουν 
περισσότερο πολιτικές επιθυμίες και ελπίδες παρά βασιζόμενες 
στην προσεκτική εξέταση των διαθέσιμων στοιχείων προσδο κίες. 
Η Ελλάδα έχει δεχτεί ένα χρηματοπιστωτικό πλήγμα πέντε επι-
πέδων, με τα δύο πρώτα να έχουν να κάνουν με τη διπλή, συντρι-
πτική υποβάθμιση των ομολόγων των ελληνικών τραπεζών και 
των ομολόγων της ίδιας της χώρας, το τρίτο με την απογείωση 
των επιτοκίων δανεισμού της στη «χρηματοπιστωτική στρατό-
σφαιρα» και την έξοδό της από την αγορά κεφαλαίων, το τέταρ-
το με την προσφυγή της σε ένα διπλό μηχανισμό στήριξης, ο 
οποίος αποτελεί την πιστοποίηση του προβλήματος εξυπηρέτη-
σης του χρέους της, και το πέμπτο με το γεγονός ότι όλα τα πα-
ραπάνω συνέβησαν και συμβαίνουν εν μέσω και στον απόηχο της 
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χειρότερης διεθνούς οικονομικής κρίσης από το Βʹ Παγκόσμιο 
πόλεμο. 

Έτσι, πέρα από οποιουσδήποτε άλλους λόγους έχουν αναφερ-
θεί στη σχετική με το θέμα αρθρογραφία, φάνηκε από την αρχή 
της κρίσης πως το υψηλό κόστος δανεισμού αυτή τη φορά έμελ-
λε να εξελιχτεί σε παρατεταμένη κατάσταση, κάτι που μέχρι στιγ-
μής έχει επιβεβαιωθεί. 

Μελετώντας τα διαγράμματα των επιτοκίων του δεκαετούς, 
του πενταετούς και του διετούς ελληνικού ομολόγου, αλλά ακό-
μα και τους βραχυπρόθεσμους τίτλους τριμήνου, παρατηρούμε 
ότι έχει αρχίσει να σχηματίζεται μια μακροπρόθεσμη πλάγια 
τάση, η οποία μπορεί μεν να αφήνει βάσιμες ελπίδες ότι έχου-
με δει τα υψηλότερα επίπεδα των επιτοκίων τους, αλλά και επι-
βεβαιώνει ότι οι τιμές τους σταθεροποιούνται σε επίπεδα απα-
γορευτικά για την επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές κεφα-
λαίων. Επιπλέον, οι αυξομειώσεις των τιμών τους είναι τόσο 
δραματικές που συντηρούν ένα περιβάλλον διεθνούς ανασφά-
λειας και φόβου για την τελική εξέλιξη της υπόθεσης «ελληνική 
κρίση». 

Προσθέτοντας στα παραπάνω και τις προβλέψεις μερικών από 
τις μεγαλύτερες διεθνείς τράπεζες για την πορεία των επιτοκίων 
των ελληνικών ομολόγων, αναδεικνύεται ως πιθανότερο το σενάριο 
που θεωρεί πολύ δύσκολη την οξεία αποκλιμάκωσή τους στο προ-
σεχές μέλλον και τη σταθεροποίησή τους σε επίπεδα τέτοια που να 
εγγυώ νται την ασφαλή επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές κεφα-
λαίων. 

Αντίθετα, πιθανότερο φαίνεται το σενάριο που θέλει μια πα-
ρατεταμένη περίοδο χρηματοπιστωτικής αστάθειας, η οποία θα 
εξακολουθήσει να ταλανίζει την Ελλάδα και το 2011. 

YpothesiEllhnikhKrish013s066.indd   23 04/05/2011   12:32 ΜΜ


