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Η βοήθεια προς την Ελλάδα δεν σημαίνει και συνυπευθυνότητα για το χρέος της
Η περίπτωση τηε Ελλάδαε αποκάλυψε σο- 
βαρέε διαφωνίεε σχετικά με την οικονομι
κή διακυβέρνηση τηε Ευρωζώνηε σε πε- 
ριόδουε κρίσεων. Η ανησυχία τηε Γερμανίαε 
είναι κατανοητή: από τη στιγμή που δέχθηκε 
να αντικαταστήσει το μάρκο με το ευρώ και 
να δημιουργήσει νομισματική ένωση με χώ
ρεε λιγότερο «ενάρετεε» από αυτήν, η χώ
ρα ζήτησε διπλή εγγύηση: ενάντια στον πλη
θωριστικό κίνδυνο, μέσω τηε ανεξαρτησίαε 
τηε κεντρικήε τράπεζαε, και ενάντια στον 
κίνδυνο να πρέπει να επιδοτήσει τιε χώρεε 
που αντιμετωπίζουν κίνδυνο πτώχευσην, μέ
σω τηε ρήτραε που απαγορεύει κάθε συ
νυπευθυνότητα σχετικά με τα δημόσια χρέη. 
Αυτέε οι δυο εγγυήσειε αποτελούν μέροε τηε 
ιδρυτικήε συνθήκηε και η αμφισβήτησή 
τουε θα ισοδυναμούσε για τουε Γερμανούε 
με παραβίαση τω ν  θεμελιωδών δεσμεύσε
ων. Το ομοσπονδιακό συνταγματικό δ ρ α 
στήριο τηε Καρλσρούηε έκρινε, άλλωστε, 
στην απόφασή του σχετικά με την οικο
νομική και νομισματική ένωση ότι δεν συ- 
νάδει με το γερμανικό δίκαιο, αφού δεν εγ- 
γυάται τη  νομισματική σταθερότητα. Επι
πλέον, η ρήτρα τηε μη συνυπευθυνότηταε

Μη συνυπευθυνότητα δεν ση
μαίνει μη βοήθεια. Οταν το 
ΔΝΤ δανείζει υπό προϋποθέ
σεις σε ένα κράτος, δεν γίνε
ται εγγυητής των χρεών του.

είναι απολύτωε βάσιμη. Απουσία πολιτικήε 
ένωσηε, το  κάθε κράτοε οφείλει να είναι υ
πεύθυνο για τα χρέη του.

Ομωε, μη συνυπευθυνότητα δεν ση 
μαίνει μη βοήθεια. Ο ταν το  ΔΝΤ δανείζει 
υπό προϋποθέσειε σε ένα κράτοε, δεν γί
νεται εγγυητήε τω ν  χρεών του και δεν του 
χαρίζει τίποτα. Αντιθέτωε, δανείζει με τό 
κο και αποκομίζει έσοδα (τα οποία είναι 
ο κύριοε όγκοε τω ν  πόρων του). Η Ε.Ε. θα 
μπορούσε να κάνα το  ίδιο για τα  μέλη τηε 
χωρίε να  αμφισβητήσει τη ν  αρχή τηε μη 
συνυπευθυνότηταε.

Ωστόσο, υπάρχει μια δυσκολία: στο άρ
θρο 143, η ευρωπαϊκή συνθήκη προβλέπει

οικονομική βοήθεια υπό τη  μορφή δανεί
ων στα  κράτη-μέλη, αποκλείει όμωε ρητά 
τα  μέλη του ευρώ. Η Ε.Ε. μπόρεσε έτσ ι να 
δανείσει στη  Ρουμανία και στην Ουγγαρία 
(συμμετέχονταε στα  προγράμματα του 
ΔΝΤ), αλλά δεν μπορεί να  εφαρμόσει το  ί
διο μέτρο για να δανείσει στην Ελλάδα. Αυ
τό  ενισχύει το  σκεπτικό ότι η μη συνυ
πευθυνότητα και η μη βοήθεια είναι η μία 
και η αυτή αρχή. Αυτή η ανάγνωση είναι, 
ωστόσο, εσφαλμένη. Οι χώρεε τηε Ευρω- 
ζώνηε αποκλείσθηκαν για εντελώε δια
φορετικό λόγο από τη  δυνατότητα λήψηε 
οικονομικήε βοήθειαε από τη ν Ε.Ε. βάσει 
τηε Συνθήκηε του Μάαστριχτ. Το θέμα α
φορούσε τό τε  τα  δάνεια για τα  ισοζύγια 
πληρωμών και φαινόταν προφανέε ότι α
πό τη  στιγμή που θα βρισκόταν ένα κρά
τοε εντόε Ευρωζώνηε, η ίδια η έννοια του 
ισοζυγίου πληρωμών θα έπαυε να υφί- 
σταται. Οι χώρεε τηε Ευρωζώνηε εξαιρέ
θηκαν έτσ ι από το  πλεονέκτημα τηε δα- 
νειοδότησηε για τα ισοζύγια πληρωμών, για 
το ν  απλό λόγο ότι φαινόταν αδιανόητο να 
τη  χρειαστούν. Οπωε αποδεικνύεται, όμωε, 
δυσκολίεε μπορούν να υπάρξουν και σε κα-

θεστώε νομισματικήε ένωσηε. Δεν αφορούν 
αποκλειστικά προβλήματα χρηματοδότη- 
σηε του εξωτερικού χρέουε, παραμένουν, 
ωστόσο, προβλήματα χρηματοδότησηε 
στιε διεθνείε κεφαλαιακέε αγορέε. Θα ήταν 
λοιπόν λογικό να  καταργηθεί η ρήτρα που 
κάνει τη  διάκριση ανάμεσα σε χώρεε τηε 
Ευρωζώνηε και χώρεε εκτόε, με τη ν  αρχή 
τηε μη συνυπευθυνότηταε να παραμένει 
παρ’ όλα αυτά σε ισχύ.

Αυτό δεν είναι δυνατό σήμερα χωρίε αλ- 
λαγέε στη  συνθήκη. Μπορεί, ωστόσο, να 
δείξει τον  μελλοντικό δρόμο. Για αύριο, τρο
ποποίηση αυτήε τηε πρόβλεψηε στη  συν
θήκη. Για σήμερα, παροχή βοήθειαε υπό 
τη  μορφή διμερών δανείων, βάσει προ- 
γράμματοε του ΔΝΤ, αλλά και δημιουργία, 
χωρίε καθυστέρηση, του θεμελιώδουε 
ρυθμιστικού πλαισίου για μια συντονισμένη 
παρέμβαση στουε κόλπουε τηε Ευρωζώνηε. 
Ολα αυτά μπορούν να γίνουν χωρίε καμιά 
συνυπευθυνότητα σε ό,τι αφορά το  ελλη
νικό χρέοε.
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