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ΓΕΥΜΑ ΜΕ ΤΗΝ «Κ» ΕΠΙ ΚΑΙ ΡΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΙΔΕΕΣ

Ηθικοί κίνδυνοι στη χώρα του ευρώ

Α πό την οπτική των Ευρωπαίων εταίρων, το κεντρικό «ηθικό» δίλημμα τηε ελληνικήε δημοσιονομικής κρίσηε ήταν το ε- ξήε: δικαιοσύνη ή διασφάλιση του συστήματοε; Αε το περιγράφουμε με όρουε ναυσιπλοΐαε (από αλληλεγγύη στουε φορολογικά δοκιμαζόμενουε ιδιοκτήτεε σκαφών αναψυχήε): έχειε μόλιε κα- ταπλεύσει με όλουε τουε κανόνεε και δέσει ευγενικά το σκάφοε σου στο λιμάνι όταν αντιλαμβάνεσαι ταχύπλοο να εισέρχεται με μεγάλη ταχύτητα, αγνοώνταε Θρασύ- τατα όλουε τουε κανόνεε και προειδοποιήσει, κατευθυνόμενο αδέξια προε μεγαλειώδη και καταστροφική πρόσκρουση, ακολουθούμενο σε κάποια απόσταση από παρόμοια σκάφη που πλέουν με εξίσου ανεύθυνο τρόπο. Ερώτηση: επεμβαίνειε, καταβάλλονταε τεράστια προσπάθεια, στραπατσά- ρονταε και το δικό σου σκάφοε για να τον σώσειε ή τον αφήνειε να προσκρούσει όπωε του αξίζει ώστε να παραδειγματιστούν και οι επόμενοι; Και ποια θα ήταν η απάντηση αν η άγκυρά του έχει μπλεχτεί στη δική σου;Η Ευρώπη έχει δίλημμα; η κρίση τηε Ελλάδαε απειλεί τη συνοχή του ευρώ. Η λογική του παραδειγματισμού έδειξε αρχικά να υπερτερεί. «Η Ελλάδα θα βγει από την κρίση αποκλειστικά με τιε δι- κέε τηε δυνάμειε» είναι η πάγια ε- πωδόε των κοινοτικών ηγετών και αξιωματούχων. Ομωε, γρήγορα η καταρρακωμένη δημοσιονομική αξιοπιστία τηε Ελλάδαε συναντήθηκε με τον τυχοδιωκτισμό των χρηματαγορών. Αρκεί μια δέσμευση επίσημη του Εκοφίν ότι χώρα τηε Ευρωζώνηε δεν μπορεί να χρεοκοπήσει, για να σταματήσουν οι «σορτάκηδεε» του Λονδίνου την υποτιμητική κερδοσκοπία στα ελληνικά ομόλογα, με επιτόκια που θα άρμοζαν στην Αργεντινή και την Ουκρανία αλλά όχι σε χώρα του ευρώ. Αν αρ- νηθεί η Ε. Ε. τη διαβεβαίωση, παραμένει βαρύτατο το κόστοε τηε ελληνικήε χρηματοδότησηε, αυ- ξάνονταε την πιθανότητα μελλο- ντικήε σωστικήε επέμβασηε. Αν την παράσχει, διευκολύνει την προσαρμογή, ενισχύει όμωε τον «ηθικό κίνδυνο». Η σοβαρότητα των Παπανδρέου - Παπακωνσταντίνου και το κλίμα εθνικήε συ- ναίνεσηε που διαμορφώνεται ο-

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ*δηγούν την Ευρώπη προε την πρώτη επιλογή. Σε κάθε περίπτωση, το Πρόγραμμα Σταθερότηταε είναι για μαε μονόδρομοε. Η μη εφαρμογή του θα σήμαινε ταπεινωτική διεθνή επιτήρηση και πολύ σκληρότερουε όρουε.Η Ευρωπαϊκή Ενωση συμβιώνει στενά με την έννοια του «ηθικού κινδύνου» (moral hazard). Οικονομολόγοι και ασφαλιστέε τον γνωρίζουν καλά. Οταν θεωρείε την προστασία εξασφαλισμένη, αμε- λείε τα αναγκαία μέτρα προφύ- λαξηε. Αν η διάσωσή σου είναι δεδομένη, συμπεριφέρεσαι ανεύθυνα αναλαμβάνονταε υπέρμετρα ρίσκα. Δεν σε νοιάζει πάρα πολύ αν τρακάρειε το αυτοκίνητο, όσο ξέρειε ότι είναι πλήρωε ασφαλισμένο.Μπαίνονταε στην ΟΝΕ η Ελλάδα αγόρασε το καλύτερο πρό-
Σιην Ελλάδα των 
παραποιημένων 
αριθμών, των υπουργών 
- κομματαρχών, των 
συντεχνιών, το ευρώ 
χρησιμέυσε ως ομπρέλα 
συγκάλυψης δομικών 
αδυναμιών.

γραμμα ασφάλισηε που υπήρχε στην αγορά. Οποιοε αμφιβάλλει, αε κοιτάξει πού βρίσκονται σήμερα, χωρίε το ευρώ, η Ουγγαρία και η Λεττονία μετά το χτύπημα τηε κρί- σηε. Η ασφάλεια του ευρώ μάε προστάτευσε από καταστροφικέε συναλλαγματικέ ε επιθέσειε.Ομωε, η συμμετοχή μαε στο ευρώ αύξησε τον ηθικό κίνδυνο. Στην εποχή τηε δραχμήε όποτε οι εξα- γωγέε έπεφταν δυσανάλογα σε σχέση με τιε εισαγωγέε χτυπούσε συναγερμόε. Ακολουθούσε υποτίμηση του νομίσματοε, που μαε έκανε όλουε φτωχότερουε αλλά διόρθωνε την ανισορροπία. Οταν το 2008 το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών έφτανε το ιλιγγιώδεε 14%, η κυβέρνηση Καραμανλή εξακολουθούσε να μοιράζει χρήματα καλλιεργώνταε τον μύθο τηε ισχυρήε οικονομίαε. Το ευρώ ήταν η μεγαλύτερη κατάχτηση για μια οικονομία χρόνιαε νομισματικήε α- στάθειαε όπωε η δική μαε. Ομωε

εξασθένησε το σύστημα συναγερμού και τουε μηχανισμούε αυ- τοδιόρθωσηε. Η διόρθωση έγινε μέ- ροε πολιτικήε διαπραγμάτευσηε στιε Βρυξέλλεε.Η ΟΝΕ απέδειξε ότι μπορείε να παραβιάζειε το Σύμφωνο Σταθερότηταε. Δεν μπορείε όμωε να πα- ραβιάζειε τον νόμο τηε βαρύτηταε. Η ασφάλεια του ευρώ δεν σημαίνει ότι μια οικονομία μπορεί στο διηνεκέε να συνεχίζει να εισάγει χωρίε να εξάγει, να καταναλώνει χωρίε να παράγει και να δανείζεται χωρίε να αποπληρώνει. Το αύριο -στο όνομα του οποίου τα δυσάρεστα αναβάλλονταν- είναι τώρα εδώ, μαζί μαε.Ηθικόε κίνδυνοε προκύπτει όταν δεν αναλαμβάνειε τιε πλήρειε ευθύνεε και συνέπειεε των πρά- ξεών σου, γνωρίζονταε ότι υπάρχει κάποιοε άλλοε για να σε ξελασπώσει. Το διαχρονικό ελληνικό κράτοε δεν έχει πολλέε επιτυχίεε, σε ένα όμωε πράγμα υπήρξε αξεπέραστο: έχει τελειοποιήσει την τέχνη τού να περνάει τον λογαριασμό στον επόμενο.Για κάθε χώρα με σοβαρό κράτοε και υπεύθυνο πολιτικό σύστημα το ευρώ παρέχει τεράστιεε ευκαιρίεε. Στην Ελλάδα των παραποιημένων αριθμών, των υπουργών - κομματαρχών, των συντεχνιών, των κολλητών και των κουμπάρων, το ευρώ χρησιμέυσε ωε τεράστια ομπρέλα συγκάλυψηε δομικών αδυναμιών. Οι κυβερνή- σειε μαε μετέφεραν το κόστοε τηε κρατικήε σπατάληε κατευθείαν στο χρέοε - δηλαδή στην επόμενη κυβέρνηση και στην επόμενη γενιά. Οι κοινοτικέε εισροέε τούε έδιναν τη δυνατότητα να μεταμφιέζουν τη μεταρρυθμιστική απραξία σε οικονομική επιτυχία, όταν η μόνη πραγματική ανάπτυξη οφειλόταν κυρίωε στα κοινοτικά κονδύλια. Η εξασφαλισμένη ΚΑΠ επέτρεπε σε υπουργούε - αγροτο- πατέρεε να μοιράζουν επιδοτήσειε, παραπέμπονταε την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών στιε θεσσαλικέε καλένδεε.Το μεγάλο ηθικό δίδαγμα αυτήε τηε πολύπλευρηε κρίσηε είναι μια επιστροφή στα στοιχειώδη: οι ε- πιλογέε μαε έχουν συνέπειεε. Και τότε πληρώνουμε όλοι.
* Ο κ. Γ. Παγουλάτος είναι αναπληρωτής 
καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών.

Στο μεγάλο λιμάνι του ευρώ η Ελλάδα αγνόησε θρασύτατα όλους τους κανόνες ναυσιπλοΐας.


