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Ι Δ Ε Ε Σ ' Δ Ι Α Λ Ο Γ Ο Σ '  Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Ι^  Πέρασε η κρίση;
Εναν χρόνο μετά το ντόμινο κατάρρευσης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος που πυρο
δότησε η πτώχευση της Lehm an B roth er και 
έβαλε ολόκληρο τον κόσμο στη μεγαλύτερη 
περιπέτεια μετά τον Β  'Π αγκόσμιο Π όλεμο, 
το ερώτημα που απασχολεί τους πολιτικούς, 
τους επιστήμονες, τους εργαζομένους και τις 
επιχειρήσεις είναι: «Πέρασε η κρίση;». Την 
απάντηση προσπαθούννα δώσουν όλοιοι διε
θνείς οργανισμοί (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
Ο ΟΣΑ, Δ Ν Τ ). Αυτή τη φορά είναι προσε
κτικοί και επιχειρούν να ανακτήσουν μ ε την 
εγκυρόπιτα των προβλέψεών τους τη χαμένη 
αξιοπιστία τους, αφού ποτέ δεν είχαν προει
δοποιήσει κανέναν για όσα συνέβησαν τον 
χρόνο που πέρασε. Το βέβαιο είναιότιη διεθνής 
οικονομική κρίση αποκάλυψε προβλήματα 
και αδυναμίες του σύγχρονου καπιταλισμού, 
της οικονομίαςτων αγορών, οιοποίεςκαιπάλι 
αισιοδοίούν ότι «ο εφιάλτης πέρασε»...

«Χρειαζόμαστε 
τα κονδύλια»; 
διαμαρτυρία 
στο Ιλινόι 
εναντίον 
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ΤΟΥ Τ . ΓΙΑΝΝΙΤΣΗ

πάρχουν σημάδια ότι 
σε ορισμένες ευρω
παϊκές και άλλες χώ
ρες ο ρυθμός μείωσης 
της παραγωγικής δρα
στηριότητας όχι μόνο 

εξασθενεί συνεχώς, αλλά αρχίζει να 
μετατρέπεται και σε οριακή αύξηση. 
Κατά βάση σας χώρες αυτές σημειώ
νεται μια τάση σταθεροποίησης γύρω 
από μηδενική αύξηση του ΑΕΠ. Πιθα- 
νώςτο αποτέλεσμα αυτό να οφείλεται 
στα κίνητρα ή πακέτα τόνωσης, που 
όμως δεν φαίνεται να συνεχίζονται. Οι 
ΗΠΑ, από την πλευρά τους, εξακο
λουθούν να είναι σε εξαιρετικά δύ
σκολη κατάσταση.

Μια λέξη χαρακτηρίζει πολλούς σο
βαρούς αναλυτές: επιφυλακπκότητα. 
Είναι πρόωρο~να μιλήσει κανείς για 
έξοδο από την κρίση, καθώς διαρ
θρωτικές αδυναμίες που οδήγησαν 
στην κρίση έχουν πάντα ισχυρή πα
ρουσία. Η ανησυχία είναι μήπως με
τά μια μικρή ανάκαμψη, οι παράγο
ντες αυτοί επαναφέρουν την ύφεσψ Η 
τιμή του πετρελαίου και άλλων πρώ
των υλών, ο όγκος και οι ναύλοι των 
θαλασσίων μεταφορών ή η εξέλιξη 
του πληθωρισμού σηματοδοτούν συ
νήθως μια ανάκαμψη. Και τα κριτή
ρια αυτά ακόμη δεν δείχνουν μια τέ
τοια εξέλιξη. Μια αισιόδοξη εκτίμη
ση θα είναι πιο στέρεη, αν σταματήσει 
αυτή η εναλλαγή ανοδικής και πτωτι
κής εξέλιξης γύρω από το χαμηλό επί
πεδο στο οποίο κινείται σήμερα η πα-

Οκ. Τάσος Γιαννίτσης είναι 
καθηγητής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, πρώην υπουργός.

Π ρόω ρό να μιλήσει κανεΐ8 για έίοδο
γκόσμια οικονομία. Στην περίπτωση 
αυτή κρίσιμα μεγέθη, όπως η απα
σχόληση, η ανεργία, τα εισοδήματα, η 
εμπιστοσύνη, θα ακολουθήσουν μια 
σαφώς πιο αργή πορεία βελτίωσης.

Η έξοδος από την κρίση, όποτε και 
αν συντελεστεί, δεν θα είναι ούτε ταυ
τόχρονη ούτε ισοδύναμη για όλες τις 
χώρες. Οπωσδήποτε η διεθνής ανά
καμψη θα επηρεάσει ως έναν βαθμό 
θετικά την ανάκαμψη και σε εθνικό 
επίπεδο. Ως έναν βαθμό μόνο, καθώς 
μια ανάκαμψη και η συνακόλουθη αύ
ξηση των επιτοκίων θα δημιουργήσει 
προβλήματα σε χώρες όπως η Ελλά
δα, που έχουν υψηλό χρέος ή για τις 
οποίες η ανταγωνιστικότητα θα έχει 
επιδεινωθεί περαιτέρω, ακόμη και στη 
διάρκεια της κρίσης. Επιπλέον, στην 
Ελλάδα η κρίση δεν εξαντλείται στην 
ύφεση. Είναι ταυτόχρονα κρίση δη
μοσιονομική, κρίση ανταγωνισπκό- 
ττμας, κρίση θεσμών και αξιοπισπας, 
εκτεταμένη διαφθορά, παραλυτική 
λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. 
Είναι πρόωρο να πει κανείς τι εξέλι
ξη θα σημειωθεί στα πεδία αυτά μετά 
τις εκλογές. Ωστόσο καθένα από τα 
φαινόμενα αυτά, ακόμη και με το κα
λύτερο σενάριο, δεν ανατρέπεται ού
τε γρήγορα ούτε εύκολα.

Θα ήταν επίσης αφελές να θεωρή
σει κανείς ότι η μελλοντική έξοδος της 
οικονομίας μας από την κρίση θα γί
νει με αυτόματο τρόπο, ως αποτέλε
σμα μιας διεθνούς ανάκαμψης. Οι 
εξαγωγές δεν έχουν σημαντικό βάρος 
στην ελληνική οικονομία, η ανταγω- 
νισπκότητα είναι χαμηλή και μια διε
θνής ανάκαμψη θα έχει θετικό, αλλά 
περιορισμένο αντίκτυπο για μας. Κα
τά βάση θα είναι ο συνδυασμός πα
γίων διαρθρωτικών χαρακτηρισπκών 
της οικονομίας μας και των πολιτικών
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που θα έχουμε ακολουθήσει από το 
2007 και σε όλη τη διάρκεια της κρί
σης που θα προσδιορίσει το πότε και 
πώς θα βγούμε από την κρίση. Για την 
Ελλάδα μια πολιτική εξόδου από την 
κρίση συνδέεται με μια πολυμέτωπη 
αντιμετώπιση πολλαπλών αδυναμιών, 
όπως ενδεικπκά:

X  Πρώτον, οι ισχυρές δημοσιονομι
κές ανισορροπίες, που μας έχουν φέ
ρει κοντά σε συνθήκες τύπου 1993-94 
αλλά από δυσκολότερη αφετηρία. Η 
κρίση οδηγεί την ελληνική οικονομία 
(όπως και σε πολλές άλλες χώρες) σε 
περαιτέρω σημαντική επιδείνωση. Δη- 
μιουργούνται πιο επίφοβες και δύ
σκολες συνθήκες για όλους και ση
μασία έχει η σχετική ανθεκιικότητα κά
θε χώρας και η ικανότητα του πολιτι
κού - οικονομικού της μάνατζμεντ. Η 
επόμενη κυβέρνηση θα βρεθεί αντιμέ
τωπη με μια πολλαπλά ασφυκτική 
πραγματικότητα, για την οποία ο έλ- 
ληνας πολίτης δεν θα περιμένει μεν 
άμεσα αποτελέσματα, αλλά άμεσες και 
αποτελεσματικές απαντήσεις. Μια πο
λιτική σταθεροποίησης, αυτή καθαυτή, 
δεν είναι προνομιακό πεδίο ιδεολογι
κών αντιπαραθέσεων. Αυτό που οδη
γεί στην επιτυχία ή στην αποτυχία δεν 
είναι το διακριτό ιδεολογικό στίγμα, 
αλλά το αποτέλεσμα. Το μείγμα πολι
τικής βεβαίως, τμήμα του οποίου εί
ναι η πολιτική σταθεροποίησης, έχει 
μεγάλη σημασία. Η αναπτυξιακή και η 
κοινωνική διάσταση αποτελούν κρί
σιμους παράγοντες διαφοροποίησης 
έναντι άλλων επιλογών. Η επιτυχία 
όμως δεν είναι δεδομένη αν δεν υπάρ
ξει πραγματισπκή αντίληψη των προ
βλημάτων, των δυνατοτήτων και των 
προϋποθέσεων επιτυχίας.

Δεύτερον, η κρίση οδηγεί σε επι
δείνωση διακριτά στρώματα και κυ

ρίως τους ανέργους και τους νέους, 
που δεν μπορούν να βρουν δουλειά. 
Εργαζόμενοι και συνταξιούχοι πλήτ
τονται, αλλά δεν είναι τα μεγάλα θύ
ματα της κρίσης. Οι πρώτοι όμως πρέ
πει να προστατευθούν. Η αποτελε- 
σματικότητα της κοινωνικής παρέμ
βασης δεν θα προσδιοριστεί μόνο από 
τις πολιτικές γύρω από κοινωνικά ζη
τήματα με τη στενή έννοια. Θα καθο
ριστεί και από το αν η πολιτική δημι
ουργεί νέες ευκαιρίες εξέλιξης και ει
σοδήματος, αν θα κατανοήσει τον ρό
λο της εκπαίδευσης και της τεχνολο
γίας για τη δημιουργία υψηλότερων 
επιπέδων μισθών, συντάξεων και ανά
πτυξης προοπτικών.

Τρίτον, απαιτούνται κρίσιμες τομές 
σε καίρια  προβλήματα. Η μακρο
χρόνια άρνηση να αντιμετωπιστούν 
αλλαγές, προσαρμογές και μεταρ
ρυθμίσεις που κάθε πετυχημένη χώ
ρα με τον δικό της τρόπο κάνει, έχει 
οδηγήσει σε τέλμα. Η παράταση της 
πολιτικής της αδράνειας ή της πολι
τικής που ορίζει το αρτηριοσκληρω
τικό ω ς φιλολαϊκό είναι αδιέξοδη 
και οι επιπτώσεις της είναι πλέον έντο
να αισθητές.

Η ώρα εξόδου^τη ^Ε λ^^α ς από 
την κρίση'εϊναΓαρκετά πιο αργά απ’ 
ό,τι για την παγκόσμια οικονομία. Η 
γλώσσα της αλήθειας, η ευελιξία πο
λιτικής, θυσίες για επενδύσεις, θε
σμικές και λειτουργικές τομές, συ
νέπεια και συνέχεια στην πολιτική 
και ένας συνδυασμός πολιτικού ορά
ματος και τεχνοκρατικής αποτελε- 
σματικότητας αποτελούν μερικούς 
από τους πολλούς παράγοντες που 
μπορούν να οδηγήσουν, αν όχι με 
τον λιγότερο επώδυνο, πάντως με 
τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, στον 
στόχο της ανάπτυξης.
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ΠΕΡΑΣΕ  Η ΚΡΙΣΗ;

Τα προβλήματα 
χώρα αρχίζουν

α ρ ’ όλο που η 
οικονομία συ
νεχίζει να απο
τελεί ένα σημα
ντικό μέρος της 
προεκλογικής

πολιτικής αντιπαράθεσης, παρα
μένουν ακόμη αναπάντητα σημα

ντικά ερωτήματα που σχετίζονται 
με την αντιμετώπιση της κρίσιμης κατάστασης της οι
κονομίας. Ετσι ενώ στο διεθνές και ευρωπαϊκό σκη
νικό αρχίζουν να προδιαγράφονται οι προϋποθέσεις 
για τη σταθεροποίηση και να δημιουργούνται κάποια 
σημάδια ανάκαμψης των οικονομιών, στην Ελλάδα 
οι εξελίξεις δεν επιτρέπουν αισιόδοξα σενάρια.

Οι δηλώσεις του επιτρόπου Χοακίν Αλμούνια και η 
εμπιστευτική έκθεση του ΔΝΤ μας υπενθυμίζουν ότι τα 
προβλήματα της ελληνικής οικονομίας μόλις τώρα αρ
χίζουν. Η εκτίμηση αυτή επιβεβαιώνεται από μια σειρά 
μακροοικονομικών δεικτών και δεικτών της αγοράς.

Η δυσεπίλυτη εξίσωση που έχει να λύσει το οικο
νομικό επιτελείο παραμένει και επιγραμματικά ανα- 
δεικνύεται με το ερώτημα για τον τρόπο που θα ανα
βρεθούν οι πόροι προκειμένου να στηριχθούν η ελ
ληνική παραγωγή και τα προγράμματα ενίσχυσης των 
κοινωνικών ομάδων που πλήττονιαι περισσότερο από 
την κρίση. Σήμερα όπου ένα μεγάλος μέρος του ΑΕΠ 
παράγεται από το ελληνικό Δημόσιο η οποιαδήποτε 
ταμειακή δυσχέρεια του Δημοσίου να ανιαποκριθεί σας 
υποχρεώσεις του θα δράσει καταλυτικά σιην αγορά.

Η επιδείνωση των δημοσίων οικονομικών και το 
διογκούμενο ταμειακό έλλειμμα του Δημοσίου στερούν 
τους απαιτούμενους πόρους από την οικονομία. Αρ
κεί να αναφερθεί ότι το 2009 ο στόχος για την αύ
ξηση των δανείων των τραπεζών ανήλθε στο 10% 
(ως πέρυσι ο αντίστοιχος ρυθμός αύξησης των κα
ταναλωτικών και σιεγασπκών δανείων κυμαινόταν στο 
12% περίπου). Αργότερα, κατά τη διάρκεια του 2009, 
ο ενδιάμεσος στόχος προσδιορίστηκε στο 6% και τε
λικά βλέπουμε να καταλήγουμε στο 3%. Επομένως 
μπορούμε με ασφάλεια να προβλέψουμε την περιο
ρισμένη αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών αλλά 
και των επενδυτικών προγραμμάτων επιχειρήσεων.

Σε αυτό το περιβάλλον δεν πρέπει να διαφεύγει 
της προσοχής μας το γεγονός ότι το 2010 είναι μια 
χρονιά όπου πολλές και μεγάλες χώρες θα αναζη
τήσουν κεφάλαια από τη διεθνή κεφαλαιαγορά για 
τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων στήριξης των 
οικονομιών τους. Το γεγονός αυτό αναμένεται όχι 
μόνο να δυσχεράνει την ανεύρεση πόρων, αλλά και 
να αυξήσει τα spreads των ελληνικών ομολόγων. 
Ετσι τα τρία μεγάλα προβλήματα, χρέος, έλλειμμα 
και υποχώρηση της ανταγωνιστικότητας της ελλη
νικής οικονομίας, δημιουργούν τις προϋποθέσεις 
έναρξης ενός φαύλου κύκλου ανατροφοδοτούμε- 
νης κρίσης.

Ο κ. Αιοννσης Χιόνης είναι καθηγητής Οικονομικών 
1στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

4̂ ) 0 e ilK 0 S  pO0JA0S CIVCCTTID&IS
TOY I. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ

α τελευταία διαθέσιμα στοι
χεία δείχνουν ότι οι περισσό
τερες οικονομίες του πλανήτη 
σταθεροποιήθηκαν το β’ τρί- 
μηνοτου 2009, έπειτα από ένα 
καταστροφικό α ’ τρίμηνο, ενώ 

για το γ’ και δ ’ τρίμηνο προβλέπεται θετικός 
ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης. Ατμομηχανή 
της παγκόσμιας ανάκαμψης αναδεικνύεται 
και πάλι η κινεζική οικονομία, με ρυθμούς που 
υπερβαίνουν το 8%. Η θετική έκπληξη του β’ 
τριμήνου αφορούσε κυρίως τη Γερμανία και 
τη Γαλλία αλλά και τις ΗΠΑ, μετά τις έντονα 
αρνητικές εξελίξεις που ακολούθησαντην κα
τάρρευση της Lehman Brothers.

Επομένως μπορεί να λεχθεί ότι η διεθνής 
κρίση υποχωρεί με μεγάλη ταχύτητα. Ουδείς 
όμως είναι βέβαιος αν η ανάκαμψη που ση
μειώνεται θα έχει μόνιμο χαρακτήρα. Η κα
τάσταση μοιάζει με αυτήν ασθενούς που μό
λις ανέκαμψε έπειτα από μια επικίνδυνη και 
δυνητικά θανατηφόρο πνευμονία, χάρη σε 
μια αποτελεσματική αναβίωση που χορηγή
θηκε με κεϊνσιανή συνταγή. Ο ασθενής όμως 
παραμένει αδύναμος και μπορεί ανά πάσα 
σαγμή να ξανακυλήσει, αφού οι αδυναμίες 
τού χρηματοπιστωτικού συστήματος και οι 
παγκόσμιες οικονομικές ανισορροπίες δεν 
έχουν θεραπευθεί.

Η βασική διαπίστωση είναι ο ρεαλισμός 
με τον οποίο όλες οι κυβερνήσεις και κε
ντρικές τράπεζες του πλανήτη, ασχέτως ιδε
ολογικής τοποθέτησης, αντιμετώπισαν την 
κρίση αυτή. Η διδασκαλία του Κέινς και

των επιγόνων του και τα βασικά διδάγμα
τα της κρίσης του 1929 φαίνεται ότι εμπε
δώθηκαν και, παρά τις όποιες παραλείψεις, 
δεν επαναλήφθηκαν τα μεγάλα λάθη της 
εποχής εκείνης. Βέβαια απομένουν ακόμη 
πολλά να γίνουν, όπως η νέα αρχιτεκτονι
κή εποπτείας και ελέγχου του χρηματοπι
στωτικού συστήματος, ο συντονισμός της 
οικονομικής πολιτικής για την εξάλειψη των 
μεγάλων διεθνών ανισορροπιών, η στροφή 
από τις μεγάλες στρατιωτικές δαπάνες προς 
τις δαπάνες προς όφελος της κοινωνίας, 
των φτωχών και του περιβάλλοντος.

Η διεθνής κρίση, παρά α ς  σχετικά ήπιες 
άμεσες επιιτιο'χΨιςΤπην ελληνική οικονομία 
σΓσχέοημε τις Λοιπές χώρες-μέΛη της ευρω
ζώνης, έχει έντονα αρνητικές μακροπρόθε
σμες επιπτώσεις. Αποκαλύπτοντας τα προ
βλήματα του τρέχοντος αναπτυξιακού προτύ
που έθεσε υπό αμφισβήτηση τη βιωσιμότητά 
του. Μια θατίκή συνέπεια αυτού του γεγονό
τος είνςΟή δραματική αύξηση του κόστους 
δανεισμού/ου ελληνικού Δημοσίου, Η δια
φορά της απόδοσης του δεκαετούς ομολό
γου του ελληνικού Δημοσίου από το αντίστοιχο 
γερμανικό στην κορύφωση της κρίσης ήταν πε
ρίπου 3 εκατοστιαίες μονάδες, «κλειδώνο
ντας» και μεταφέροντας στο μέλλον δυσανα- 
λόγως υψηλό κόστος αποπληρωμής τόκων. 
Από μια άλλη οπτική γωνία η ελληνική οικο
νομία εισήλθε στη διεθνή κρίση με υψηλό πο
σοστό εξάρτησης των αναγκών της σε κεφά
λαια (αναγκών του Δημοσίου και των τραπε
ζών) από το εξωτερικό. Οι ανάγκες αυτές κα
λύπτονται αλλά με υψηλό κόστος δανεισμού, 
μεταφέροντας στο μέλλον το βάρος της δια

τήρησης του επιπέδου της συνολικής ζήτησης 
στην οικονομία.

Η παραπάνω διαπίστωση προδιαγράφει 
βραχυπρόθεσμες και μεσο-μακροπρόθεσμες 
παρεμβάσεις και μέτρα. Στην παρούσα φ ά
ση, ίσως φαίνεται ελκυστική η άποψη ότι πρέ
πει να προταχθούν οι βραχυπρόθεσμες ανα
γκαιότητες που συνδέονται αμεσότερα με την 
κρίση. Στη δημοσιονομική, όμως, κατάστα
ση που βρίσκεται η ελληνική οικονομία οι 
διαθέσιμες πυροσβεστικές παρεμβάσεις εί
ναι αφενός λίγες και αφετέρου αμφίβολης 
αποτελεσματικότητας.

Αντιθέτως, η ταυτόχρονη λήψη λελογι
σμένων μέτρων δημοσιονομικής σταθερο
ποίησης και ειδικών μέτρων αναπτυξιακού 
χαρακτήρα (όπως η αύξηση του συγχρημα- 
τοδοτούμενου από την ΕΕ Προγράμματος Δη
μοσίων Επενδύσεων) καθώς και μέτρων διαρ
θρωτικής προσαρμογής είναι πολύ πιθανόν 
να επηρεάσουν θετικά τη συνολική ζήτηση 
σιην οικονομία χωρίς επίπτωση στο κρατικό 
έλλειμμα και να μειώσουν το κόστος δανει
σμού του Δημοσίου λόγω αύξησης της αξιο- 
πισπ'ας της οικονομικής πολιτικής. Η κρίση 
μπορεί να ανπμετωπισθεί μόνο με ένα σύνο 
λο παρεμβάσεων που θα εντάσσονται σε με 
σο-μακροχρόνιο σχεδίασμά ανασυγκρότη
σης της οικονομίας μας πάνω σε νέες βάσεις, 
τη σταδιακή δημοσιονομική προσαρμογή και 
τη σταδιακή προσαρμογή του αναπτυξιακού 
προτύπου της χώρας.

Ο κ. Ιωάννης Στονρνάρας είναι καθηγητής 
Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
επιστημονικοί διευθυντής τον ΙΟΒΕ.

πιθανότητα κα
τάρρευσης του 
χρηματοοικονομι
κού συστήματος 
έχει πλέον απομα
κρυνθεί, ενώ η 

απότομη προηγούμενη πτώση της οι
κονομικής δραστηριότητας σιο τέλος 
του 2008 και στην αρχή του 2009, που 
σε πολλές χώρες ξεπέρασε το -10%, 
σταμάτησε. Σήμερα πολλές χώρες, 
όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Κίνα ή 
οι ΗΠΑ, βρίσκονται σε διαδικασία 
ανάκαμψης. Τη βελτίωση αυτή οι αγο
ρές έχουν αρχίσει σταδιακά να την 
προεξοφλούν στις τιμές τους από τον 
Απρίλιο, με αποτέλεσμα τα διεθνή 
χρηματιστήρια να ακολουθούν ανο
δική πορεία και τα περιθώρια κινδύ-

Η  γκρίζα εικόνα m s παγκόσμκ^ οικονομία8
νου στα επιτόκια δανεισμού ιδιωτών 
και κρατών να συρρικνώνονται. Ο φό
βος για τον κίνδυνο αντισυμβαλλο
μένου περιορίστηκε. Η διατραπεζική 
αγορά και η αγορά ιδιωτικών ομολό
γων αναστήθηκαν, ενώ τα κερδο
σκοπικά κεφάλαια άρχισαν να ανα
ζητούν εκ νέου υψηλές αποδόσεις, 
μετακινούμενα από το αμερικανικό 
δολάριο προς αγορές εκιόψιων ΗΠΑ. 
Οι συγχωνεύσεις και εξαγορές εται
ρειών αναθερμάνθηκαν, ενώ πολλές 
τράπεζες τώρα στοχεύουν να απε
γκλωβιστούν από την περιοριστική 
αγκάλη των κυβερνήσεων και των κε
ντρικών τραπεζών, που με την παρο
χή άφθονης ρευστότητας, εγγυήσεων 
και φθηνού χρήματος τις διέσωσαν.

Η ανάκαμψη όμως είναι εύθραυ
στη. Η ανεργία συνεχίζει την ανοδι
κή πορεία της, ενώ οι χρεοκοπίες επι

χειρήσεων ανεβάζουν το ποσοστό 
των μη εξυπηρετούμενων δανείων, 
γεγονός που δημιουργεί ένα δευτε
ρογενές κύμα προβλημάτων στις τρά
πεζες. Συνεπώς βρισκόμαστε σε ένα 
ενδιάμεσο στάδιο που για να παγιω- 
θεί η προοπτική διεθνούς ανάκαμ
ψης το 2010 δεν πρέπει να γίνει το 
λάθος της πρόωρης απόσυρσης της 
στήριξης που ως σήμερα έχουν δώ
σει αφειδώ ς οι κυβερνήσεις και οι 
κεντρικές τράπεζες.

Η επιθετική πολιτική στήριξης των 
οικονομιών δημιουργεί νέες μελλο
ντικές πηγές προβλημάτων, καθώς το 
δημοσιονομικό χρέος πολλών χωρών 
έχει αυξηθεί. Στις ΗΠΑ από 63% του 
ΑΕΠ το 2007 αναμένεται σιο 92% το 
2010 Στην ευρωζώνη από 66% στο 
84% αντίστοιχα. Την επόμενη πεντα
ετία οι παγκόσμιοι ρυθμοί ανάπτυξης

0#
ττεροιαναμένεται να είναι πολύ μικρότερ 

από την εποχή προ κρίσης για πολ
λούς λόγους:
1. Οι κυβερνήσεις θα αναγκαστούν 
να ακολουθήσουν πιο περιοριστική 
δημοσιονομική πολιτική.
2 .0  αμερικανός καταναλωτής θα ανα
γκαστεί να αυξήσει την αποταμίευσή 
του, γεγονός που φέρνει μείωση σιην 
κατανάλωση, ενώ συγχρόνως ο Κινέ
ζος καταναλωτής δεν θα μπορεί να 
αναπληρώσει τη μειωμένη διεθνή ζή
τηση του Αμερικανού.
3. Τα επιτόκια στις διεθνείς αγορές 
αναμένονται υψηλότερα.

Στην Ελλάδα τα προβλήματα είναι 
πολύ μεγαλύτερα. Το χρέος της γενι
κής κυβέρνησης γρήγορα θα ξεπερά- 
σει το 110% του ΑΕΠ, τα δημοσιονο
μικά ελλείμματα βρίσκονται σε τρο
χιά απόκλισης, ενώ η διεθνής αντα

γωνιστικότητα της χώρας επιδεινώ
νεται. Εκ των υστέρων γίνεται ξεκά
θαρο ότι η πολιτική της ήπιας προ
σαρμογής που είναι η σωστή συνταγή 
του 2009 και του 2010 ώστε να μην 
καταρρεύσει η χώρα, αποδείχθηκε η 
πολιτική που σιο παρελθόν μας χα
λάρωσε και δεν αξιοποιήσαμε την ευ
καιρία των μεταρρυθμίσεων τότε που 
η οικονομία βρισκόταν σε αυτόνομους 
ρυθμούς υψηλής ανάπτυξης. Ετσι, σή
μερα, αντιμετωπίζουμε το σοβαρό πρό
βλημα μελλοντικής απόκλισης αντί 
σύγκλισης προς το βιοτικό επίπεδο 
των χωρών της παλαιός ΕΕ-15. Η πρό
κληση είναι μεγάλη και η λύση απαι
τεί προσπάθεια διάρκειας.

Ο κ. Γκίκας Χαρδονβελης είναι 
καθηγητής Χρηματοοικονομικής στο 
Πανεπιστήμιο Πειραιά.
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5 παρατηρήσει για 
τα προγράμματα 
Ν Δ  και Π α Σ ο Κ

ΤΟΥ Ν. ΜΟΥΖΕΛΗ

Η ΝΔ και το ΠαΣοΚ θέτουν το οι
κονομικό πρόβλημα της χώρας 
στο κέντρο της εκλογικής στρατη
γικής τους. Η έμφαση στην οικο
νομία είναι σωστή αφού η έξοδος 
από την κρίση και η αύξηση του 

παραγόμενου πλούτου είναι η αναγκαία (αν 
όχι και ικανή) προϋπόθεση για τη λύση μιας 
σειράς καίριων προβλημάτων στον χώρο της 
παιδείας, της υγείας, της κοινωνικής ασφά
λισης, της έρευνας κτλ.

2 Η οικονομική κρίση στη χώρα μας έχει 
και εξωτερικά (παγκόσμια ύφεση) αλλά 

και εσωτερικά αίτια (χαμηλή παραγωγικό
τητα και ανταγωνιστικότητα της οικονομίας). 
Η ΝΔ για προφανείς λόγους δίνει μεγαλύτε
ρη έμφαση στην εξωτερική διάσταση του 
προβλήματος, ενώ το ΠαΣοΚ στην εσωτερι
κή. Βέβαια τους ψηφοφόρους τούς ενδια
φέρει λιγότερο το βάρος που θα δώσει κα
νείς στους εξωτερικούς και εσωτερικούς πα
ράγοντες και περισσότερο με ποιον τρόπο 
θα βγούμε από την κρίση.

3 Τα δύο μεγάλα κόμματα έχουν σαφώ ς 
διαφορετικές στρατηγικές. Στη στρα

τηγική του κυβερνώντος κόμματος κυριαρ
χεί το νεο-φιλελεύθερο στοιχείο. Δίνε
ται έμφαση στη λιτότητα και στη 
δημοσιονομική πειθαρχία σαν ο 
μόνος τρόπος μείωσης του τερά
στιου χρέους της χώρας -  μείωση που θε
ωρείται απαραίτητη για την υπέρβαση της 
κρίσης. Αντίθετα στη στρατηγική της αξιω
ματικής αντιπολιτευτικής κυριαρχεί κεϋν- 
σιανή λογική. Το ξεπέρασμα της κρίσης και 
η μείωση του χρέους μεσοπρόθεσμα, αν όχι 
βραχυπρόθεσμα, προϋποθέτουν όχι το «σφί
ξιμο της ζώνης» αλλά την αύξηση της ζή
τησης, άρα την ενίσχυση και όχι το πάγω
μα των μισθών.

Νομίζω πως, σε γενικό επίπεδο, στη ση
μερινή συγκυρία η κεϋνσιανή πολιτική εί
ναι η πιο σωστή. Οπως έχει πολλές φορές 
ειπωθεί, δεν ρίχνεις κρύο νερό σε μια ήδη 
παγωμένη οικονομία. Το θέμα όμως είναι 
πως η επιτυχία μιας κεϋνσιανής πολιτικής 
στη σημερινή συγκυρία προϋποθέτει δύο 
βασικές κινήσεις.

4 Πρώτη προϋπόθεση: Το ΠαΣοΚ πρέπει να 
τονίσει, πολύ περισσότερο απ’ ό,τι το έχει 

κάνει ω ς τώρα, πως η κεϋνσιανή πολιτική 
του θα οδηγήσει βραχυπρόθεσμα όχι στη μεί
ωση αλλά στην αύξηση του χρέους. Το χρέ
ος θα αρχίσει να μειώνεται αφού πρώτα η 
οικονομία έχει πάρει μια σταθερή, σημαντι
κή ανοδική κατεύθυνση. Υπάρχει εδώ ένα 
σοβαρό πρόβλημα ετεροχρονισμού που δεν 
πρέπει με κανέναν τρόπο να αγνοηθεί. Η ιδέα 
πως τα προτεινόμενα φορολογικά μέτρα, κα
θώς και οι δραστικές οικονομίες στον χώρο 
των δημοσίων εξόδων, θα οδηγήσουν συγ
χρόνως και στη μείωση του χρέους και στην 
αναθέρμανση της ο ικονομίας είνα ι εξω 
πραγματική. Η μαζική αύξηση των δαπανών 
που μια πραγματικά κεϋνσιανή στρατηγική 
απαιτεί (αύξηση και της ζήτησης και των δη
μοσίων επενδύσεων) δεν μπορεί να αντι
σταθμιστεί με μέτρα όπως π.χ. η πάταξη της 
φοροδιαφυγής, που όντως μειώνει δραστι
κά τα κρατικά έσοδα. Αν όχι για κανέναν άλ
λον λόγο, γιατί η μείωση της φοροδιαφυγής 
απαιτεί τη ριζική μεταρρύθμιση των φορο
λογικών υπηρεσιών -  πράγμα που δεν επι
τυγχάνεται από τη μια μέρα στην άλλη -  κυ
ρίως σε μια χώρα όπου όλο το κομματικο- 
κρατικό σύστημα χαρακτηρίζεται από έναν 
συνδυασμό πελατειακής και συγχρόνως λάϊ- 
κιστικής λογικής.

Με άλλα λόγια ο αρχηγός του ΠαΣοΚ πρέ
πει να κάνει αυτό που ο Ομπάμα έκανε στις

ΗΠΑ. Είχε το θάρρος να πει ξεκάθαρα στους 
ψηφοφόρους πως το πρόγραμμά του για την 
έξοδο από την κρίση θα αυξήσει σημαντικά 
το ήδη τεράστιο χρέος της χώρας. Και τόνι
σε πως είναι μόνο μετά την αναθέρμανση της 
οικονομίας που θα γίνουν συστηματικές προ
σπάθειες για τη μείωση του δημοσίου χρέ
ους. Βέβαια οι αμερικανοί οικονομολόγοι 
έχουν διάφορες ή και ανιικρουόμενες από
ψεις για το timing, δηλαδή την κατάλληλη 
στιγμή που θα πρέπει να μπει φρένο και να 
αρχίσει η σταδιακή μείωση του δημοσίου 
χρέους. Αλλά σε κάθε περίπτωση γίνεται σχε
δόν από όλους αποδεισό πως δεν πά
νε χέρι χέρι η ουσιαστική ανα
θέρμανση και η μείωση του 
χρέους.

Ν ομίζω  πω ς το 
ΠαΣοΚ πρέπει να 
πάρει ξεκάθαρη 
θέση σε αυτό το 
θέμα . Οι

5+3 n p oiàoeis
για την ανατροπή 
του σκηνικού

ΤΟΥ Α. ΛΟΒΕΡΔΟΥ

ρόγραμμα σύγκλισης, διαρ
θρωτικές αλλαγές -  όπως 
π.χ. αλλαγή φορολογικού συ
στήματος, μείωση φορέων 

) του Δημοσίου -, περιορισμός
) των δαπανώντου Δημοσίου,
/διεύρυνση παραγωγικής βάσης της ελληνικής 
/οικονομίας και άλλα πολλά. Οι φράσεις αυτές 
«συμπυκνώνουν την αναξιοπιστία που νιώθει ο 
πολίτης του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Οι 
Ελληνες, ύστερα από τρεις δεκαετίες αναμα- 
σήματος των πολιτικών αυτών προταγμάτων, 

κυρίως σε προεκλογικές περιόδους, ακούν 
αδιάφοροι τους πολιτικούς να επανα- 

λαμβάνουντα ίδια και, από την άλ
λη πλευρά, οι επίτροποι της ΕΕ και 
κυρίως οι ανώτατοι υπάλληλοι 

ορισμένων Γενικών Διευθύνσεων 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καγχά

ζουν με τον επαναλαμβανόμενο οικονο-

C
,Λ
«

Δημοκρατία και 
ΠαΣοΚ δίνουν την '  

προεκλογική μάχη στο 
μέτωπο τη5 Οικονομίαε

ψ η φ οφ όρο ι 
σίγουρα έχουν την 
ωριμότητα να αντι- 
ληφθούν τη φύση 
του προβλήματος.
Αν δεν το κάνει, σε
περίπτωση που γίνει κυβέρνηση, θα αντιμε
τωπίσει πολύ σύντομα τεράστιο πρόβλημα 
αξιοπιστίας.

5Δεύτερη προϋπόθεση: Η κεϋνσιανή πο
λιτική, όπως τονίζει η ΝΔ, προσκρούει 

στη λογική της λιτότητας και της δημοσιο
νομικής σταθερότητας που η ΕΕ, λανθασμέ
να κατά τη γνώμη μου, απαιτεί από τα μέλη 
της ΟΝΕ -  ιδίως αυτά που έχουν μεγάλο δη
μόσιο χρέος. Βέβαια μερικά από τα μέλη (π.χ. 
Ισπανία, Ιταλία) αγνόησαν τις «φοβέρες» του 
Αλμούνια. Δεν δίστασαν να πάρουν μια σει
ρά από μέτρα οικονομικής αναθέρμανσης 
που οδήγησαν στη θεαματική άνοδο του δη
μοσίου χρέους τους. Επειδή η Ελλάδα, στο 
ευρωπαϊκό πλαίσιο, δεν έχει το βάρος μιας 
μεγάλης χώρας όπως η Ισπανία ή η Ιταλία, 
χρειάζεται ένας σοβαρός αλλά και άκρως 
διπλωματικός τρόπος προσέγγισης των ευ
ρωπαϊκών Αρχών. Χρειάζεται το είδος της 
αναδιαπραγμάτευσης του ύψους και του χρό
νου μείωσης του διογκούμενου χρέους που 
να μην οδηγήσει τη χώρα σε μια μετωπική 
σύγκρουση με την ΕΕ. Μια τέτοια σύγκρου
ση θα ήταν ολέθρια τη στιγμή που μια σειρά 
από εθνικά ζητήματα δεν μπορούν να αντι
μετωπιστούν αποτελεσματικά χωρίς την ευ
ρωπαϊκή υποστήριξη. Το ότι ο Γ. Παπαν- 
δρέου είναι πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διε
θνούς και έχει σχετικά καλές σχέσεις με πολ
λούς ευρωπαίους ηγέτες σίγουρα θα βοη
θήσει (στην περίπτωση που το ΠαΣοΚ πετύ- 
χει αυτοδυναμία) την προσπάθεια ριζικής 
αναδιαπραγμάτευσης του χρέους.

Ο κ. Νίκος Μουζέλης είναι ομότιμος 
καθηγητής Κοινωνιολογίας στην ΣδΕ.

μικό-πολιτικό τυφλοσούρτη 
των υπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών της Ελλάδας ή 
ακόμη και των ίδιων των πρω
θυπουργών.

Οσο βέβαια υπήρχε ανά
πτυξη, δηλαδή αύξηση του Ακαθαρίστου Εθνι
κού Προϊόντος, και συνεπώς μια κάποια αύ
ξηση των εσόδων του Δημοσίου, ο πολιτικός 
χρόνος με τον έναν ή τον άλλον τρόπο περ
νούσε. Τώρα, όμως, η Ελλάδα παρήκμασε. 
Δεν διαθέτει πλέον χρόνο. Ολα -  και δυστυ
χώς είναι πολλά -  πρέπει να γίνουν τώρα.

Οι οικονομολόγοι αναλύουν και ενίοτε προ
τείνουν. Οι δημοσιογράφοι καταγράφουν κατά 
βάση δυσκολίες, ανεπάρκειες και, κυρίως, τις 
ανεκπλήρωτες υποσχέσεις. Οι βουλευτές της 
αντιπολίτευσης ή και της συμπολίτευσης καυ
τηριάζουν τα κακώς κείμενα. Τα μέλη της κυ
βέρνησης, όμως, έχουν διαφορετική δουλειά να 
κάνουν. Η αποκλειστική υποχρέωσή τους είναι 
να πράττουν και εν προκειμένω -  εν σωτηρίω 
έτει 2009, μετά την 5η ημέρα του μηνός Οκτω
βρίου -  η κυβέρνηση του ΠαΣοΚ είναι υποχρε
ωμένη αμέσως να θέσει σε εφαρμογή ένα ριζο
σπαστικό πρόγραμμα καίριων αλλαγών στο σύ
στημα οικονομικής διακυβέρνησης του τόπου.

Ο χειρότερος σύμβουλος εν προκειμένω εί
ναι ο μαξιμαλισμός. Αν μπουν μαζί όλα τα θέ
ματα των αναγκαίων αλλαγών στο διοικητικό 
σύστημα διακυβέρνησης του τόπου, δεν θα 
γίνει απολύτως τίποτα. Αυτό που η χώρα έχει 
ανάγκη είναι να αρχίσει επιτέλους η εφαρ
μογή αλλαγών στα εργαλεία του κράτους, ού
τως ώστε η Ελλάδα να μπει και πάλι σε ανα
πτυξιακή τροχιά. Αν οι προηγούμενες σκέψεις 
είναι ορθές, τότε η νέα κυβέρνηση πρέπει να 
επικεντρωθεί αμέσως στις αλλαγές του συ
στήματος της οικονομικής διακυβέρνησης, 
δηλαδή στις απαραίτητες αλλαγές στα κρατι
κά εργαλεία που σχετίζονται με τη λειτουργία 
της οικονομίας. Εμπειροι πολιτικοί υποστη
ρίζουν ότι αν παρέλθει άπρακτο το πρώτο εξά

μηνο μιας κυβερνητικής θητείας, τότε οι κυ
βερνήσεις δυσκολεύονται ή αποτυγχάνουν να 
πραγματοποιήσουν μείζονες αλλαγές.

Οι ριζοσπαστικές αλλαγές που θα μπο
ρούσαν να μεταβάλουν -  με πολύ μικρό κόστος 
-  αμέσως την κατάσταση είναι οι εξής:

1Η επιτάχυνση του ΕΣΠΑ, με τα μέτρα που 
προβλέπει το κοινοτικό δίκαιο και που έχουν 

ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο, αλλά δεν 
εφαρμόζονται. Η ρευστότητα στην αγορά θα εί
ναι το πρώτο αποτέλεσμα αυτής της αλλαγής.

2Επαναπροσανατολισμός της αγροτικής πα
ραγωγής. Η στήριξη των αγροτών με διαρ

κή ενημέρωση προϋποθέτει καλύτερη οργάνω
ση των ήδη υπαρχουσών υπηρεσιών, σταθερή 
πολιτική ηγεσία και ικανή να επιβλέπει καθη
μερινά την εφαρμογή του προγράμματος της.

3 Επιτάχυνση της ίδρυσης Εταιρειών Πε
ριορισμένης Ευθύνης. Αφορά 2.500 εται

ρείες ετησίως. Το σχετικό σχέδιο νόμου είναι 
από το 2006 στα συρτάρια του υπουργείου 
Εσωτερικών! Και όμως οι 24 μήνες και τα 
4.500 ευρώ που απαιτούνται σήμερα μπορούν, 
με τον νόμο αυτόν, να γίνουν τρεις μήνες και 
400 ευρώ!!! Παρόμοια μεγάλη επιτάχυνση, με 

ρυθμίσεις μόνο θεσμικού περιεχομένου, 
μπορούν να γίνουν και για τις Συμπρά

ξεις Ιδιωτικού και Δημοσίου Το
μέα (ΣΔΙΤ).

4 Οι επενδύσεις, καθώς και οι πο
λιτικές βελτίωσης της ανταγωνι
στικότητας, πρέπει να είναι αρ

μοδιότητα κυβερνητικής επ ι
τροπής υπό τον πρωθυπουργό, με τη δομή και 
τη λογική της διοργάνωσης των Ολυμπιακών 
Αγώνων του 2004. Οποιο άλλο μέσο επιλε- 

γεί, είναι καταδικασμένο σε αποτυχία.

5 Το Συμβούλιο της Επικράτειας πρέπει 
να συνεργαστεί για τις υποθέσεις με 

μεγάλο οικονομικό ενδιαφέρον. Δεν νο
είται μια τέτοια υπόθεση να «αγκυροβολεί» 
για χρόνια στο δικαστήριο αυτό. Εδώ, αντί 
της αναθεώρησης του Συντάγματος και της 
αφαίρεσης αρμοδιοτήτων, προτιμότερη εί
ναι η συνεργασία της εκτελεστικής λειτουρ
γίας με τη δικαστική, για θέματα διαχείρι
σης. Η αρχή πρέπει να είναι «πες ναι ή όχι, 
αλλά πες το γρήγορα».

6 Η συνεργασία των κρατικών οργάνων με 
τα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης και 

τους επαγγελματίες στον χώρο του τουρισμού 
πρέπει να οργανωθεί τώρα, για να αποδώσει 
ως τον Φεβρουάριο. Εδώ ο στόχος είναι ένα 
ανταγωνιστικότερο τουριστικό προϊόν.

7 Η γραφειοκρατία  για την εγκατάσταση 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (δισεκα

τομμύρια επενδύσεων «περιμένουν» επί χρό
νια) πρέπει να καταργηθεί, με συνεννόηση της 
Διοίκησης με τη Δικαιοσύνη.

8 Η αλλαγή του φορολογικού συστήματος, 
που θα  προέλθει από την ψηφιοποίηση 

όλων των συναλλαγών των φορολογουμένων 
με τις εφοριακές αρχές, δηλαδή την κατάρ
γηση της σχέσης του διοικουμένου με τις ελε
γκτικές αρχές, την εισαγωγή του κριτηρίου 
των δαπανών της διαβίωσης (και όχι των τεκ
μηρίων), καθώς και από την κατάργηση του 
Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, που δυνα
στεύει δύο εκατομμύρια επαγγελματίες και 
επιχειρηματίες, και την αντικατάστασή του με 
ένα κείμενο είκοσι σελίδων.

Για όλα όσα προηγήθηκαν απαιτούνται αμε
τακίνητη πολιτική βούληση, τεχνογνωσία και 
σταθερότητα. Γνώμη μου είναι πως η παρακ
μή της Ελλάδας μόνο με αυτές, ή με παρό
μοιες, πολιτικές μπορεί να ανακοπεί.

Ο κ. ΑνδρέαςΛοβέρδος είναι υποψήφιος 
βουλευτής Β Ά  θηνών του ΠαΣοΚ. Πολιτικός 
εκπρόσωπος για θέματα είωτερικής πολιτικής 
(www. Ιονετάος^τ).


