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- Μεταξύ 2008 και 2015 οι ευρωπαϊκές χώρες ξόδεψαν με τη συγκατάθεση και την 

παρότρυνση των ευρωπαϊκών θεσμών 747 δισ. Ευρώ 

- Τέσσερις μεγάλες εταιρείες ορκωτών ελεγκτών PricewaterhouseCoopes, Ernst & Young, 

Deloitte και KPMG είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι 

- Η Ελλάδα είχε ζημιές περίπου 30 δισ ευρώ που αντιστοιχεί στο 10% του δημοσίου χρέους 

της! 

Αποκαλυπτικά και μαζί σοκαριστικά είναι τα στοιχεία από την έρευνα του Transnational 

Institute (TNI), με έδρα το Αμστερνταμ, για τις τέσσερεις μεγάλες εταιρείες ορκωτών ελεγκτών 

PricewaterhouseCoopes, Ernst & Young, Deloitte και KPMG. 

Σύμφωνα με αυτή, είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι από τη διάσωση των ευρωπαϊκών τραπεζών. 
Χαμένες είναι οι ίδιες οι χώρες, οι οποίες τούς ανέθεσαν την σωτηρία τους και δη με 
παρότρυνση της EE: η Ελλάδα είχε ζημιές 29,8 δισ. ευρώ, δηλαδή το 10% του συνολικού 
δημοσίου χρέους της, η Ισπανία 45,5 και η Ιρλανδία 46,6 δισ. ευρώ. 

Από την έρευνα, με τίτλο "The Bail Out Business" ("Η επιχείρηση διάσωσης"), προκύπτει ότι 
οι τέσσερεις αυτές εταιρείες αποτελούν ένα ολιγοπώλιο στην Ευρωπαϊκή Ενωση, των οποίων 
το μερίδιο ανέρχεται στο 60% της αγοράς. Σε χώρες μάλιστα οι οποίες βρίσκονται σε κρίση 
όπως λ.χ. η Ισπανία και η Ιταλία, το μερίδιό τους ανέρχεται σε 80%. 

Οι ορκωτοί ελεγκτές, κάτω από τα μάτια των οποίων κατέρρεαν οι τράπεζες, κέρδισαν τα 
περασμένα χρόνια εκατοντάδες εκατομμυρίων ευρώ από τα Stresstests και τις υπηρεσίες 
παροχής συμβουλών στις χώρες μέλη της ΕΕ, για το πως να σώσουν τις τράπεζές τους. 

Οι ευρωπαϊκές χώρες ξόδεψαν για τον σκοπό αυτό «με τη συγκατάθεση και την παρότρυνση 
των ευρωπαϊκών θεσμών 747 δισ. Ευρώ» μεταξύ 2008 και 2015, σύμφωνα με την εν λόγω 
έρευνα. Σε αυτό το ποσόν πρέπει να προστεθούν και σχεδόν 1,2 τρισεκατομμύρια ευρώ για 
εγγυήσεις, όπως υπολόγισε η κριτικά ιστάμενη προς τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους 
δεξαμενή σκέψης του Άμστερνταμ. Διευκρινίζεται δε πως νέες σωτηρίες, όπως αυτή της 
ιταλικής τράπεζας Monte dei Paschi δεν έχουν ακόμα συνυπολογισθεί... 

Από το σύνολο των ανωτέρω ποσών τα 213 δισ. ευρώ έχουν οριστικά χαθεί, γράφουν οι 
συντάκτες της έρευνας, οι οποίο αξιολόγησαν τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής 
Στατιστικής Υπηρεσίας Eurostat. Το ποσόν αυτό αντιστοιχεί στο σύνολο του ΑΕΠ της 
Φινλανδίας και του Λουξεμβούργου ή τις ετήσιες δαπάνες για την υγεία της Ισπανίας, της 
Αυστρίας, της Σουηδίας, της Ελλάδας και της Πολωνίας μαζί. Το Ινστιτούτο "ΤΝΙ" επισημαίνει 
περαιτέρω και το γεγονός ότι οι σωτηρίες των τραπεζών χρηματοδοτήθηκαν κυρίως μέσω 
νέων κρατικών χρεών, για τα οποία καταβάλλονται ετησίως και τόκοι. 
Μεγαλύτερες είναι οι ζημιές για την Ιρλανδία, οι οποίες ανέρχονται σε 46,6 δισ. ευρώ και 
αποτελούν σχεδόν το 1/4 του δημοσίου χρέους της. Στη χώρα αυτή το κόστος εκτοξεύτηκε 
κυριολεκτικά λόγω της εξαγοράς τραπεζών. Λίγο πιο πίσω βρίσκεται η Ισπανία με ζημιές 45,5 
δισ. ευρώ, ενώ η Ελλάδα είχε ζημιές...μόλις 29,8 δισ. ευρώ , ποσόν το οποίο αντιστοιχεί στο 
10% του συνολικού δημοσίου χρέους της... 

Εκεί όμως όπου υπάρχουν χαμένοι υπάρχουν και οι κερδισμένοι. Ο Sol Trumbo Vila και ο 
Matthijs Peters, οι οποίοι διεξήγαγαν την έρευνα τονίζουν ότι οι τέσσερις μεγάλες εταιρείες 
ορκωτών ελεγκτών είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι των διασώσεων των τραπεζών. Επιπλέον, θα 
πρέπει να αναφερθεί ότι οι εταιρείες αυτές έκαναν και από πριν καλές δουλειές με τις 
τράπεζες, αλλά σπάνια διαπίστωναν τα προβλήματα κατά τους λογιστικούς ελέγχους. 

Η μια εξ αυτών, η Deloitte, για παράδειγμα επιβεβαίωσε στην περίπτωση του -μετέπειτα 
κρατικοποιηθέντος- ισπανικού χρηματοπιστωτικού ομίλου Bankia, κέρδη ύψους 300 
εκατομμυρίων ευρώ για το έτος 2011. Αργότερα, διαπιστώθηκε μια τρύπα σχεδόν 24 δισ. 
ευρώ! Αντί της Deloitte τώρα τον έλεγχο στην τράπεζα τον διενεργεί η Ernst & Young, δηλαδή 



η εταιρεία η οποία ήλεγξε την "Anglo Irish Bank", της οποίας η κατάρρευση οδήγησε την 
Ιρλανδία στην ομπρέλα σωτηρίας / στον μηχανισμό διάσωσης. 

Οι τέσσερις μεγάλες εταιρείες ορκωτών ελεγκτών μαζί με άλλες μικρότερες εταιρείες παροχής 
υπηρεσιών επεξεργάστηκαν επιπλέον και τα κρατικά πακέτα σωτηρίας των χωρών που 
βρίσκονται σε κρίση και παρά τα λάθη τους «διατήρησαν τον κυρίαρχο ρόλο τους την αγορά», 
υπογραμμίζει η έρευνα του Transnational Institute (TNI). 

 

Οι Ιταλοί είναι οι μεγάλοι χαμένοι του ευρώ, σχεδόν δύο δεκαετίες μετά την εισαγωγή του 

ενιαίου νομίσματος, ενώ οι Γερμανοί είναι κερδισμένοι από αυτό, αναφέρει δημοσίευμα του 

πρακτορείου Bloomberg. Το πραγματικό κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) 

της Ιταλίας μειώθηκε 0,4% μεταξύ του 1998 και του 2016, σύμφωνα με υπολογισμούς του 

Bloomberg που βασίζονται σε στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας έως το 2015 

και σε εκτιμήσεις για το 2016. Η οικονομία της Ιταλίας αυξήθηκε 6,2% στη 18ετία από την 

καθιέρωση του ευρώ, αλλά ο πληθυσμός της αυξήθηκε 6,6% την ίδια περίοδο, με συνέπεια τη 

μείωση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ. 

Η επίδοση της Ιταλίας είναι χειρότερη και από αυτή της Ελλάδας, η οποία επλήγη σφοδρά 

από την οικονομική κρίση, αναφέρει το Bloomberg. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του, το 

κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας αυξήθηκε 4% τα τελευταία 18 χρόνια. Στη Γερμανία, το κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ αυξήθηκε 26,1% από το 1998, με συνέπεια οι Γερμανοί να είναι οι πιο 

κερδισμένοι μεταξύ των βασικών οικονομιών της Ευρωζώνης. 

«Η σύγκριση με άλλες χώρες δείχνει σαφώς ότι η ιταλική οικονομία αναπτύχθηκε με πάρα 

πολύ χαμηλό ρυθμό στην περίοδο αυτή», δήλωσε ο Λορεντάνα Φεντερίκο, οικονομολόγος 

της τράπεζας UniCredit στο Μιλάνο. «Θα είναι πολύ δύσκολο για την Ιταλία να κλείσει τα 

ερχόμενα χρόνια την απόστασή της με άλλες οικονομίες που έχουν ήδη επιστρέψει ή 

ξεπεράσει το προ της κρίσης επίπεδο», πρόσθεσε. 

Το ευρώ καθιερώθηκε τον Ιανουάριο του 1999 ως λογιστικό νόμισμα από 11 χώρες της ΕΕ, 

τις οποίες ακολούθησε αργότερα η Ελλάδα. Τα χαρτονομίσματα και κέρματα του ευρώ 

κυκλοφόρησαν τον Ιανουάριο του 2002 και έκτοτε συνεχίσθηκε η διεύρυνση της Ευρωζώνης, 

με τη Λιθουανία να γίνεται το 19ο μέλος της το 2015. 

 

Οι κερδισμένοι 
Boris Johnson και Michael Gove: 

Ήταν "πανταχού παρόντες" σε ό,τι αφορά την εκστρατεία υπέρ του Brexit. Τώρα, ο πρώην 
δήμαρχος του Λονδίνου και ο υπουργός Δικαιοσύνης θα καταστήσουν ηρωικές μορφές στα 
"μάτια" των Συντηρητικών που τρέφουν ισχυρά αντιευρωπαϊκά αισθήματα, από τη στιγμή 
μάλιστα που και ο David Cameron προανήγγειλε την παραίτησή του από πρωθυπουργός της 
χώρας. 

Το Brexit ήταν μια νίκη και για τον επικεφαλής του UKIP, Nigel Farage, που αν και δεν 
συμμετείχε επίσημα στην εκστρατεία υπέρ της αποχώρησης από την Ε.Ε., προωθούσε αυτήν 
τη θέση εδώ και πολύ καιρό.  

http://www.capital.gr/tag/brexit


 

Marine Le Pen και Vladimir Putin: 

Η επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς δεν είχε κρύψει τη στήριξή της σε ένα Brexit, αλλά 
ούτε και τιε ελπίδες της περί κατάρρευσης της Ε.Ε.. 

Ικανοποιημένος, άλλωστε, πρέπει να είναι και ο Ρώσος πρόεδρος Putin, καθώς οι 
πιθανότητες για μια αποδιοργανωμένη και αποπροσανατολισμένη Ευρώπη να παρεμποδίσει 
τα ρωσικά σχέδια - σε ό,τι αφορά παραδείγματος χάρη την Ουκρανία - είναι μικρές. 

Οι δικηγόροι: 

Η Βρετανία καλείται, πλέον, να επαναδιαπραγματευθεί τη σχέση της με την Ε.Ε., αλλά και τις 
εμπορικές συμφωνίες με τον υπόλοιπο κόσμο, κάτι που σημαίνει ένα πράγμα για τον 
δικηγορικό κόσμο: Αρκετές ώρες δουλειάς. Πράγματι, οι δικηγόροι - και ιδίως εκείνοι με 
εμπειρία στις διεθνείς συμφωνίες - θα έχουν αυξημένη ζήτηση στο Λονδίνο για σειρά ετών. 
Σημειωτέον, μάλιστα, πως η Βρετανία - ούσα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης - δεν έχει 
βρεθεί η ίδια στη θέση του διαπραγματευτή, επί δεκαετίες. 

Επιχειρήσεις: 

Αν και η πλειοψηφία των επιχειρήσεων τάχθηκαν κατά του Brexit, υπήρξαν και εκείνες που 
στάθηκαν στα πιθανά οφέλη από μία έξοδο της Βρετανίας από την Ε.Ε., μέσα από την 
ηπιότερη νομοθεσία, εξέλιξη που θα ενίσχυε την οικονομική ανάπτυξη. 

 

Αγορές - Χρυσός και άλλα "ασφαλή καταφύγια": 

Οι επενδυτές, παραδοσιακά, αναζητούν τα ασφαλέστερα περιουσιακά στοιχεία. Ο χρυσός, 
μάλιστα, "ανερριχήθη" στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο ετών, ενώ και το ελβετικό 
φράγκο γνώρισε ισχυρή άνοδο.  

 

Δουβλίνο, Άμστερνταμ και άλλα οικονομικά κέντρα: 

Η Ιρλανδία, η Ολλανδία και άλλες σκανδιναβικές χώρες παρενέβησαν, προκειμένου να 
στηρίξουν το Λονδίνο. Το Brexit ενδέχεται να δυσκολέψει τις τράπεζες που εδρεύουν στο 
Λονδίνο, σε ό,τι αφορά στην προώθηση των υπηρεσιών του στην Ε.Ε., ενώ μια πιθανή 
αναχαίτιση της μετανάστευσης θα μπορούσε να θέσει εν αμφιβόλω την ικανότητά τους να 
προβαίνουν σε προσλήψεις προσωπικού από την Ευρώπη.  

 

Οι χαμένοι 
David Cameron και George Osborne: 

Ο Cameron θα απομακρυνθεί από την ηγεσία, λόγω ενός δημοψηφίσματος που ο ίδιος όρισε, 
σε μια προσπάθεια να ενισχύσει τη στήριξη από τους Συντηρητικούς και να αντιμετωπίσει τις 
προκλήσεις από από UKIP. Το δεξί του χέρι, ο Osborne, μπορεί να οδεύει επίσης προς την 
καταστροφή.  

 

 



 

Πολιτικοί και επιχειρηματικοί ηγέτες: 

Σχεδόν άπαντες εκ του πολιτικού κόσμου απηύθυνε έκκληση προς τους Βρετανούς να 
ψηφίσουν υπέρ του Bremain. Μεταξύ τους και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Barack Obama και η 
επικεφαλής του ΔΝΤ, Christine Lagarde. Παράλληλα, και ο επιχειρηματικός κόσμος, όπως ο 
Jamie Dimon της JP Morgan, προειδοποίησε για τις επιπτώσεις στην αγορά εργασίας στη 
Βρετανία από ένα Brexit. 

Επιχειρήσεις 
Οι μεγάλες τράπεζες: 

Ο αντίκτυπος από το Brexit θα είναι ισχυρός και οι μετοχές των μεγάλων τραπεζών το 
μαρτυρούν. Θα υπάρξουν χρόνια αβεβαιότητας σε ό,τι αφορά το ρυθμιστικό τους πλαίσιο, 
αλλά και ενδεχόμενη υποχώρηση στις νέες εισαγωγές μετοχών στο χρηματιστήριο και στις 
συγχωνεύσεις. Άλλωστε και τα διεθνή ιδρύματα θα πρέπει, ενδεχομένως, να εξετάσουν τη 
μετακίνηση προσωπικού και δραστηριοτήτων στην ηπειρωτική Ευρώπη.  

 

Συμφωνίες: 

Το σχέδιο συγχώνευσης της Deutsche Boerse με τη London Stock Exchange Group μπορεί 
να κινδυνεύει, καθώς ανώτατοι πολιτικοί του κυβερνώντος κόμματος στη Γερμανία έχουν 
αφήσει να εννοηθεί πως δεν συμφωνεί με ενα deal με μια χώρα εκτός της Ε.Ε.. 

Οι επιχειρήσεις με έκθεση στη Βρετανία: 

Οι μετοχές των βρετανικών επιχειρήσεων, των οποίων οι δραστηριότητες επικεντρώνονται 
στην εσωτερική αγορά, αναμένεται να πηγούν. Οι επιπτώσεις, σύμφωνα με τους αναλυτές της 
UBS, θα είναι μεγαλύτερες για τις εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης του FTSE 250.  

Οικονομία και αγορές 
Ανάπτυξη: 

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Αγγλίας (BoE), η αβεβαιότητα λόγω του δημοψηφίσματος έχει 
πλήξει τις επενδύσεις και τις προσλήψεις, ενώ ο ρυθμός ανάπτυξης επιβραδύνθηκε στο 0,4% 
κατά το πρώτο τρίμηνο. Όπως τονίζουν οι οικονομολόγοι, η BoE που συνεδριάζει στις 14 
Ιουλίου, ίσως χρειαστεί βοήθεια. Η στερλίνα που "κατρακυλάει" σε χαμηλό 30 ετών δεν θα 
παράσχει ιδιαίτερη βοήθεια, εάν ακολουθήσει σε πτωτική πορεία και το ευρώ. Και ο ίδιος ο 
Mark Carney έχει προειδοποιήσει πως η ύφεση δεν είναι απίθανη. 

Μη ασφαλή καταφύγια: 

Η νορβηγική κορόνα βρίσκεται μεταξύ των νομισμάτων που είναι πιο ευάλωτα στο Brexit και 
η Βρετανία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της χώρας.  

Το Λονδίνο και η αγορά ακινήτων: 

Η Citigroup, η Morgan Stanley, η JPMorgan και η BlackRock είναι μεταξύ των διεθνών 
εργοδοτών που ενδέχεται να προβούν σε περικοπή θέσεων εργασίας στο Λονδίνο, ενώ θα 
πληγούν τα έσοδα από φόρους και οι τιμές των ακινήτων.  

Οι αυτονομιστές της Σκωτίας: 

Το κυβερνών κόμμα της Σκωτίας τάχθηκε υπέρ του Bremain. Η πρωθυπουργός της χώρας, 
Nicola Sturgeon, έκανε λόγο για έναν νέο δημοψήφισμα για την ανεξαρτητοποίηση της 
Σκωτίας, δύο χρόνια μετά από μία προηγούμενη αποτυχημένη προσπάθεια. Πρόκειται για 
ριψοκίνδυνο εγχείρημα, τώρα μάλιστα που το πετρέλαιο, εμπόρευμα - "κλειδί" για τις 
εξαγωγές της, κυμαίνεται κοντά στα 50 δολάρια το βαρέλι.  



 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
 

Η Ελλάδα έκανε καλά που μπήκε στην Ευρώπη αλλά έπρεπε να πάρει τα λεφτά που μας 

χρωστάει η Γερμανία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

http://www.newsit.gr/oikonomia/Ekatontades-dis-eyro-xamena-gia-tin-diasosi-ton-
eyropaikon-trapezon-Stoixeia-sok/702291 

http://news247.gr/eidiseis/oikonomia/oi-xamenoi-kai-oi-kerdismenoi-toy-eyrw.4510313.html 

 

http://www.capital.gr/brexit/3136095/brexit-oi-kerdismenoi-kai-oi-xamenoi 
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