
κ,ο ί και I6¿£SO  «peoixns» και o «θυρωρόδ» Θ α  επιζήσει το ευρώ;Για να επιβιώσει το κοινό νόμισμα η νομισματική ένωση θα πρέπει να μετατραπεΐ και σε δημοσιονομική
ílaüAos Παπαδόπουλοβ

Γ ια να καταλάβουμε γιατί η Ελλάδα κατέληδε στο ΔΝΤ και γιατί η κυρία Βάσω Παπανδρέου επιμένει στο θέμα των ομολόγων, αρκεί να σκεφτούμε μια παλιά πολυκατοικία με 40 διαμερίσματα, έναν θυρωρό, έναν διαχειριστή και πολ- λούε μεσίτεε. Ο θυρωρόε έχει τα κλειδιά των διαμερισμάτων, τα παρουσιάζει στουε μεσίτεε και επιβλέπει τιε αγοραπωλησίεε. Εναε μεσίτηε πουλάει 10 διαμερίσματα προε 100.000 ευρώ έκαστο. Δεσμεύεται να τα παραδώσει στον αγοραστή σε τρειε ημέ- ρεε. Ο μεσίτηε δεν διαθέτει τα διαμερίσματα που πούλησε. Σκοπεύει να τα αποκτήσει την τρίτη ημέρα, λίγη ώρα προτού τα πα- ραδώσει.Η πράδη τηε πώλησηε συμπιέζει την τιμή των διαμερισμάτων π.χ. κατά 3% μέσα σε τρειε ημέρεε. Ετσι το πρωί τηε τρίτηε ημέραε το κάθε διαμέρισμα κοστίζει 97.000 ευρώ. Ο μεσίτηε αποκτά τα δέκα διαμερίσματα προε 97.000 έκαστο και τα παραδί- δει στον αγοραστή, ο οποίοε έχει συμφωνήσει να τα αγοράσει προε 100.000 έκαστο. Ετσι ο μεσίτηε κερδίζει συνολικά 30.000 ευρώ. Αυτό λέγεται «σορτάρισμα». Ο μεσίτηε «σόρταρε» την πολυκατοικία και κέρδισε 30.000 ευρώ.Μπορεί όμωε ο μεσίτηε να μην κατορθώσει να αποκτήσει τα διαμερίσματα το πρωί τηε τρίτηε ημέραε. Τι γίνεται τότε; Σε άλλεε πο- λυκατοικίεε ο θυρωρόε τού επιβάλλει πρόστιμο. Στη συνέχεια με διάφορα μέσα (τον δανείζει, για παράδειγμα, ή του προσφέρει παράταση άλλεε τρειε ημέρεε) τον αναγκάζει να αποκτήσει τα δέκα διαμερίσματα και να τα παραδώσει στον αγοραστή τουε. Αν αυτό δεν γίνει, τότε του επιβάλλει δεύτερο πρόστιμο και τον προειδοποιεί ότι αν αυτό επαναληφθεί θα του αφαιρέσει την άδεια να πουλάει διαμερίσματα στην πολυκατοικία.Στην παλιά πολυκατοικία ο θυρωρόε δεν επέβαλε ποτέ πρόστιμα. Μετά τον Φεβρουάριο του 2009 σταμάτησε να υποχρεώνει τον μεσίτη να αποκτήσει τα διαμερίσματα που πουλούσε. Μετά τον Οκτώβριο του 2009 αποφάσισε ότι αν η αγοραπωλησία δεν «κλείνει» σε τρειε ημέρεε, να αρχίζει αυτόματα από την αρχή.Κ άποιεε ημέρεε ολόκληρη η πόλη συζητούσε ότι η παλιά πολυκατοικία είναι προβληματική, ότι οι ρωγμέε των σεισμών σουλουπώθηκαν με γύψο και ότι ο διαχειριστήε δεν δέρει τι του γίνεται. Υπάρχουν υποψίεε (τα στοιχεία παραμένουν μυστικά...) ότι εκείνεε τιε γκρίζεε ημέρεε ο μεσίτηε πουλούσε 20 διαμερίσματα προε 100.000 έκαστο. Μέσα σε πέντε ημέρεε η τιμή του κάθε διαμερίσματοε έπεφτε 6%, η συναλλαγή έκλεινε και ο μεσίτηε κέρδιζε 120.000 ευρώ. Ομωε η μείωση τηε τι- μήε των διαμερισμάτων δημιουργούσε νέα αρνητική δημοσιότητα για την αδία τηε πο- λυκατοικίαε και νέεε ευκαιρίεε για «σορ
τάρισμα». Και ώσπου ο διαχειριστήε να αποφασίσει ένα μερεμέτι, ο φαύλοε κύκλοε τηε κερδοσκοπίαε μπορούσε να επαναληφθεί. Τα «διαμερίσματα» είναι τα ομόλογα, ο «θυρωρόε» η Τράπεζα τηε Ελλάδοε, ο «μεσίτηε» μια οποιαδήποτε τράπεζα και ο «διαχειριστήε» η κυβέρνηση, αυτή και η προηγούμενη. Κάπωε έτσι η παλιά πολυκατοικία, δηλαδή η Ελλάδα κατέληδε στο ΔΝΤ για «γενική επισκευή»...papadopoulo8@dolnet.gr
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ΤΟ ΒΗΜΑ ■ ^  THE INDEPENDENT

Ο ι φόβοι για το μέλλον του ευρώ έχουν συμβάλει στην καταβύθιση των παγκόσμιων αγορών στο χάοε, με τιε τι- μέε των μετοχών σε όλο τον κόσμο να αντιδρούν αρνητικά στην πιθανότητα διάλυσηε τηε ευρωζώνηε και χρεοκοπίαε αρκετών από τα κράτη- μέλη τηε.Θα επιζήσει το ευρώ; Ιδού ένα ερώτημα που, πριν από δύο χρόνια, θα φάνταζε εδωφρενικό. Αρκούσε να υπαινιχθεί κάποιοε πωε η ευρωζώνη είχε χπστεί πάνω σε σαθρά θεμέλια για να βαπτιστεί «ευρω-φοβι- κόε» -  κάποιοε που μισεί συνολικά την Ευρωπαϊκή Ενωση, όχι μόνο το κοινό τηε νόμισμα. Και αυτό γιατί το ευρώ έμοιαζε επιτυχημένο. Υστερα από κάποια πρώτα σκαμπανεβάσματα, καθιερώθηκε ωε νόμισμα πρώτηε γραμμήε, ενώ διευκόλυνε τη μετακίνηση ανθρώπων και εμπορευμάτων σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο. Το σημαντικότερο: η συμμετοχή στη ζώνη του ευρώ φάνηκε να εγγυάται μεγαλύτερη δημοσιονομική σταθερότητα -  ιδίωε για χώρεε που είχαν αδύναμα εθνικά νομίσματα, όπωε η Ισπανία και η Ιταλία - ,  ενώ συνάμα επέτρεπε τη μείωση των επιτοκίων δανεισμού και την αύδηση του ρυθμού ανάπτυδηε.Υπήρχαν βέβαια και κάποιοι θύ- λακεε δυσαρέσκειαε. Πολλοί άνθρωποι στη Γερμανία ένιωθαν πωε η χώρα τουε είχε αναγκαστεί να υιοθετήσει υπερβολικά αυστηρά μέτρα λιτότηταε για να κρατήσει χαμηλά τιε δημόσιεε δαπάνεε τηε, ενώ και η εκτίναδη στα ύψη των τιμών των ακινήτων στην Ισπανία και την Ιρλανδία εδέθεσε σε όλουε τα προβλήματα που συνοδεύουν τη λογική «ένα επιτόκιο για όλουε». Ακόμη πιο ανησυχητικό ήταν το γεγο- νόε τηε παραβίασηε του κανόνα τηε Συνθήκηε του Μάαστριχτ για συγκράτηση των δημοσίων ελλειμμάτων κάτω από το 3% του ΑΕΠ, από πολλέε χώρεε -  ανάμεσά τουε τη Γαλλία και τη Γερμανία. Οσο όμωε διαρκούσε η οικονομική άνθηση, τα παραπάνω έμοιαζαν μικρό τίμημα για τη σταθερότητα που χάριζε το κοινό νόμισμα στην ήπειρο.Η παγκόσμια ύφεση άλλαδε τα πάντα, εκθέτονταε τρία θανάσιμα δομικά προβλήματα τηε ευρωπαϊ- κήε οικονομίαε. Το πρώτο είναι ότι τα κράτη-μέλη που απόλαυσαν τη μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυδη, χάρη κυρίωε στο «ράλι» στιε αγορέε ακινήτων τουε, είναι αυτά που αντιμετωπίζουν τη βαθύτερη ύφεση. Εκ των υστέρων, θα έλεγε κα- νείε πωε θα ήταν καλύτερα για την Ιρλανδία ή την Ισπανία να είχαν περιορίσει κάπωε τουε υψηλούε ρυθ- μούε ανάπτυδηε εφαρμόζονταε υψηλότερα επιτόκια -  αν είχαν διατηρήσει αυτή τη δυνατότητα.Ενα δεύτερο πρόβλημα είναι πωε η Γερμανία αναγκάστηκε να περιορίσει την εγχώρια ζήτηση, αντί να βοηθήσει την ανάπτυδη αγοράζο- νταε περισσότερα προϊόντα άλλων κρατών. Τρίτο, και σοβαρότερο, είναι πωε οι κυβερνήσειε κάποιων από τα πιο αδύναμα κράτη αφέθηκαν να συσσωρεύσουν τεράστια ελλείμμα-

Ενα τεράστιο σήμα του ευρώ δεσπόζει στον περίβολο των γραφείων τηε Ευ- 
ρωπαϊκήε Κεντρικήε Τράπεζαε στη Φραγκφούρτη. Το ερώτημα για την επι
βίωση ή όχι του ευρώ πριν από δύο χρόνια θα φάνταζε εδωφρενικό
(BLOOMBERG/HANNELORE FOERSTER)

κυβερνήσεων να συσσωρεύουν μεγάλα ελλείμματα. Ταυτόχρονα, οι φόβοι πωε κάποια χώρα μπορεί να κηρύδει στάση πληρωμών απειλούν την οικονομική ανάκαμψη ολόκλη- ρηε τηε Ενωσηε, καθώε μια τέτοια απόφαση θα δημιουργούσε τρομερά προβλήματα στιε τράπεζεε που κατέχουν ομόλογα χωρών τηε ευρωζώνηε. Η Ελλάδα έχει γίνει η νέα Lehman Brother: μια πιθανή κατάρρευσή τηε θα υπονόμευε το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα.Θα επιστρέψει η ηρεμία στιε αγορέε; Η απάντηση είναι σίγουρα ναι. Συνεργαζόμενεε, οι κεντρικέε τράπεζεε και οι κυβερνήσειε πάντα νικούν σε βάθοε χρόνου. Εναε από τουε λόγουε τηε σημερινήε ανατα- ραχήε είναι ότι υπάρχουν εμφανείε και βαθιέε διαφωνίεε απόψεων ανάμεσα στιε ισχυρέε χώρεε τηε ευρωζώνηε. Και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όμωε έχει χάσει σε αδιο- πιστία, από τη στιγμή που αποφάσισε -  όπωε όλα δείχνουν -  να αγοράσει ομόλογα αδύναμων κρατών που οι αγορέε δεν θέλουν ούτε να αγγίδουν.Θα επιζήσει η ευρωζώνη; Αυτό το ερώτημα είναι πιο δύσκολο να απαντηθεί. Είναι όμωε φανερό πλέον πωε για να επιβιώσει το κοινό νόμισμα θα απαιτηθεί η μετατροπή τηε νομισματικήε ένωσηε και σε δημοσιονομική, με πολύ αυστηρότερουε μηχανισμούε ελέγχου επί των προϋπολογισμών των μελών τηε. Ή θα πρέπει κάποια μέλη να αναγκαστούν να εγκαταλείψουν το ευρώ, τουλάχιστον προσωρινά. Από τη στιγμή που οι αγορέε θα καταλάβουν πωε ένα ελληνικό ή ισπανικό ευρώ δεν είναι το ίδιο ασφαλέε με ένα γερμανικό ευρώ, η νομισματική ένωση δεν θα μπορεί πλέον να επιζήσει.

τα, που χρηματοδοτήθηκαν από τον φθηνό δανεισμό σε ευρώ. Η έκρη- δη ανάπτυδηε που βίωναν, στην επιφάνεια, συνέβαλε στη συγκάλυψη τηε έλλειψηε δημοσιονομικήε πει- θαρχίαε.Η θρυαλλίδα που οδήγησε στο σημερινό χάοε ήταν η αδυναμία τηε ελληνικήε κυβέρνησηε να εδυπηρε- τήσει το εδωτερικό χρέοε τηε χωρίε βοήθεια. Ομωε οι τεράστιεε πιστώ- σειε που επιστρατεύτηκαν πριν από δύο εβδομάδεεγια να υποστηρίξουν την Ελλάδα και άλλεε αδύνα- μεε χώρεε τηε ευρωζώνηε, ύψουε 750 δισ. ευρώ, απέτυχαν να πεί- σουν τιε αγορέε ότι η Ελλάδα μπορεί να αποπληρώσει τα χρέη τηε. Οι δηλώσειε πολλών ηγετών τηε ευρωζώνηε, μεταδύ των οποίων και η απειλή του γάλλου προέδρου Σαρκοζί πωε θα εγκατέ- λειπε το ευρώ αν η Γερμανία δεν συνυπέγραφε το σχέδιο «τριτεγ- γύησηε» των χρεών των άλλων, έκαναν τιε αγορέε να αναρωτιούνται κατά πόσο το ευρώ θα μπορέσει, τελικά, να διασωθεί.Οσο για την ίδια την ευρωζώνη, η Γερμανία πιέζει για μια νέα, ακόμη αυστηρότερη εκδοχή τηε Συνθήκηε του Μάαστριχτ, που θα περιορίζει τη δυνατότητα των εθνικών
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