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Να μην ηροδώσουμε το ευρώ
Του ΜΠΑΜΠΗ Π ΑΠ ΑΔΗ ΜΗΤΡΙΟΥ

Ο λοένα και περισσότεροι, εντόε και 
εκτόε xns κυβέρνησηε, βουλευ- 
τέε, τραπεζίτεε, «αριστεροί», αλ

λά και έγκυροι αναλυτέε συζητούν το ί
διο πάντοτε θέμα: «Θα αντέξει η Ελλά
δα; Και η Ευρωζώνη; Πρέπει η Ελλάδα 
να κηρύξει στάση πληρωμών; Να εγκα- 
ταλείψει το ευρώ; Ή  μήπωε η Γερμανία 
θα μαε προλάβει όλου s; Μήπωε η Ευρώπη 
δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τη ν  κρίση 
¿ου κοινωνικού τηε μοντέλου και, τελι
κά, οι Ηνωμένεε Πολιτείεε πρέπει να 
σπεύσουν στη σωτηρία τηε;

Ενα είναι σίγουρο. Τίποτε, αύριο, δεν 
θα μοιάζει με όσα γνωρίσαμε τα προη
γούμενα είκοσι με τριάντα χρόνια. Η ζωή 
μαε θα αλλάξει. Θα γλιτώσουμε τη ν αυ- 
τάρκεια, αλλά θα έλθει βαρύτατη η λι
τότητα  και θα εγκαταλειφθεί το όνειρο 
του κράτουε πρόνοιαε, που συνοδέυσε 
το  baby boom. Λύση θα ήταν να εγκα- 
θιδρύσουμε μια Ομοσπονδιακή Ευρώπη, 
βεβαίωε των λαών, κυρίωε όμωε τω ν βέλ
τισ τω ν οικονομικών ζωνών. Ακόμη, λέ
νε κάποιοι, η σημερινή Ευρώπη χρειά
ζεται μια ευρύτερη ζώνη ασφάλειαε. Πρέ-

Αν η κυβέρνηση επιμείνει 
να αυξάνει τους φόρους 
και να περικόπτει 
την καταβολή των υποχρε
ώσεων του κράτους, 
ώστε να «πιάνει» 
τον στόχο της, η οικονομία 
ολόκληρη θα βρεθεί 
παραποιούσα.

πει πάντωε να περιλαμβάνει τη  Ρωσία. 
Αλλά και κάποια μουσουλμανική ζώνη α- 
σφαλείαε. Προφανώε με την Τουρκία 
στον  πρώτο ρόλο. Αλλά με τιε χώρεε τηε 
Βορείου Αφρικήε, πέραν του Μαγκρέμπ- 
Μασρέκ. Ωστε να αναχαιτίζονται τα αν
θρώπινα ρεύματα τηε υποσαχάριαε 
Αφρικήε, με την οποία οφείλουν να α
σχοληθούν σοβαρά οι πλούσιεε αραβικέε 
χώρεε αλλά και η Κίνα.

Ωσπου να γίνουν όλα τούτα ή κάποια 
απ’ αυτά, εμείε εδώ, στην Ελλάδα δεν έ
χουμε καμία άλλη επιλογή παρά να μα
ζέψουμε τον δικό μαε αχυρώνα. Η ανά
γκη να βάλουμε τάξη στο σπιτικό μαε και 
να περιορίσουμε τιε δαπάνεε μαε σε ό
σα αντιστοιχούν στιε παραγωγικέε ικα- 
νότητέε μαε, προκύπτει ανεξαρτήτωε τηε 

τρέχουσαε δημοσιονομικήε κρίσηε. Αν 
όμωε δεν αντιμετωπίσουμε την κρίση 
πληρωμών του κράτουε, έξυπνα και α
ποτελεσματικά, η Ελλάδα κινδυνεύει να 
απομονωθεί από την κοινότητα τω ν 
πλουσίων εθνών στην οποία ανήκει με
τά την είσοδο ιηε στην Ευρωπαϊκή Ενω
ση. Υπάρχουν κάποιοι, όπωε ο πρόεδροε 
τηε Τσεχίαε Βακλάβ Κλάουε, που πι
στεύουν πωε το ευρώ είναι η καταστροφή 
τηε πολιτικήε Ευρώπηε και πρέπει άμε
σα να εγκαταλειφθεί από όλουε. Αντι- 
θέτωε, ο Ζισκάρ ν τ ’ Εστέν θέλει το γαλ- 
λο-γερμανικό ζεύγοε να αναθερμάνει τη 
σχέση του, προκειμένου να σταθερο
ποιηθεί η Ευρωζώνη. Αλλοι υπολογίζουν 
ότι η Γερμανία δεν θα αντέξει να δια
σώσει όλα τα ασθμαίνοντα κράτη τηε Ευ-

ρωζώνηε. Η ενσωμάτωση ανατολικών 
κρατιδίων κόστισε δύο δεκαετίεε πε
ριορισμών για τον  γερμανικό λαό, που 
πιστεύει ότι το Made in Germany έχει 
προ πολλού περάσει τα σύνορα τηε ε- 
νιαίαε αγοράε του 1992;

Επιμένω ότι για την Ελλάδα, όλα τού
τα είναι «ψιλά γράμματα». Ο στόχοε στον 
οποίο πρέπει να παραμείνουμε προση
λωμένοι είναι «σχεδόν λογιστικόε». Εξη
γούμαι: στην υπερτριετία 2010-2013 το 
συνολικό έλλειμμα πόρων που θα χρη
ματοδοτηθεί από το πακέτο διάσωσηε 
τω ν 110 δισ. ανέρχεται, ακριβώε, σε 109,2 
δισεκατομμύρια. Στο ποσό αυτό προ
στίθεται νέοε δανεισμόε του κράτουε, ύ- 
ψουε 77,9 δισ. Μέχρι το πρώτο τρίμηνο 
του 2012, τα δάνεια θα είναι μόνον ε
σωτερικά και βραχυχρόνια (έντοκα γραμ
μάτια) σε σύνολο 25 δισεκατομμυρίων. 
Στη συνέχεια η Ελλάδα θα βγει και πά
λι στιε αγορέε, με την υπόθεση εργασίαε 
ότι, μέχρι τότε, θα έχει μειωθεί το καπέλο 
Spread) και θα δανειστεί, μέχρι το τέλοε 
του αρχικού προγράμματοε, το ποσό των 
30,9 δισ. σε ομόλογα μακράε διάρκειαε.

Με δύο λόγια, το ελληνικό κράτοε θα 
έχει στη διάθεσή του 187,9 δισ. για να 
αποπληρώσει λήγοντα ομόλογα υπάρ- | 
χοντοε χρέουε ύψουε 138,3 δισ., έλλειμμα ί 
γενικήε κυβέρνησηε ύψουε 48,5 δισ. και 
την κάλυψη δανειακών αναγκών δημο
σίων επιχειρήσεων μέχρι το ποσό των 4,5 
δισ. Πέραν τούτου, ουδέν! Στον πίνακα 
4 τηε τεχνικήε έκθεσηε τω ν  εμπειρο
γνωμόνων του ΔΝΤ προε το διοικητικό 
συμβούλιο, αναφέρονται με επαρκή λε
πτομέρεια οι χρηματοοικονομικέε ροέε 
αυτήε τηε περιόδου. Η κυβέρνηση έχει 
έναν και μοναδικό βαθμό «ελευθερίαε».
Να πιάσει, κάθε τρίμηνο, τον εκάστοτε 
συγκεκριμένο στόχο.

Αν όμωε το έλλειμμα ενόε τριμήνου εί
ναι μεγαλύτερο από το προβλεφθέν, ο
πότε ή προγραμματισμένη χρηματοδό
τηση δεν θα επαρκεί, η ελληνική κυ
βέρνηση οφείλει να λάβει νέα, πρόσθε
τα μέτρα, που δεν έχουν συμπεριληφθεί 
στο Μνημόνιο. Είτε στην πλευρά τω ν ε- ί 
σόδων είτε στιε δαπάνεε. Αν η κυβέρ
νηση επιμείνει να αυξάνει τουε φόρουε 
και να περικόπτει τη ν  καταβολή τω ν  υ
ποχρεώσεων του κράτουε, ώ στε να 
«πιάνει» τον  στόχο τηε, η οικονομία ο
λόκληρη και όχι το πορτοφόλι τω ν υ
παλλήλων του κράτουε και τω ν  συντα
ξιούχων, θα βρεθεί παραπαίουσα.

Γνωρίζαμε από την πρώτη στιγμή πωε 
στη ν περίπτωση που το ελληνικό Δη
μόσιο δεν ανταποκριθεί σ ’ αυτόν τον τρι
μηνιαίο προγραμματισμό, δεν θα λάβουμε 
τη δόση που προβλέπει. Γνωρίζουμε τώ 
ρα πωε το  τμήμα τηε δόσηε που αφορά 
την εξόφληση χρέουε θα κατευθυνθεί α
πό τον διαχειριστή τω ν  χρηματορροών, 
τμν Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σε ι
κανοποίηση των κατόχων ελληνικών ο
μολόγων που λήγουν. Ετσι, ο κίνδυνοε 
θα φεύγει από το ευρωπαϊκό τραπεζικό 
σύστημα και θα τρυπώνει βαθύτερα στην 
ελληνική οικονομία. Ωστόσο, το σχέδιο 
διάσωσηε θα παραμένει ανοιχτό, εφόσον 
κάνουμε τιε απαραίτητεε διορθώσειε. Η 
Ελλάδα έχει λίγο αλλά πολύτιμο χρόνο 
για να οργανώσει τιε άμυνέε τηε. Να ελ
πίσουμε ότι δεν θα σπαταληθεί σε α- 
νόητεε, δήθεν «ιδεολογικέε», πλην όμωε 
μικρονοϊκέε πολιτικέε προδοσίεε.

EUROLAND

Οι συγκρούσεις του κεφαλαίου
Του ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΤΟΦΩΛΟΥ

Η διεθνής κρίση, η οποία γονατίζει 
τα τελευταία χρόνια το δυτικό η
μισφαίριο του πλανήτη, ανέδειξε 

τα  σοβαρά προβλήματα και τιε μεγάλεε 
αντιθέσειε που έχουν δημιουργηθεί στο 
μοντέλο τηε παγκοσμιοποίησηε, όπωε το 
ζήσαμε μέχρι σήμερα. Ζητήματα κο
λοσσιαία, τα  οποία θα πρέπει όμωε να α
ντιμετωπιστούν πάση θυσία, για να μην 
κινδυνέψουν να βρεθούν η Ευρώπη 
πρωτίστωε και η Αμερική σε πολύ χει
ρότερη από τη  σημερινή οικονομική θέ- 
τι. Οι πολύ σημαντικέε αυτέε αντιφάσειε 

lOU συστήματοε, οι οποίεε οδήγησαν και 
στην τρέχουσα μεγάλη κρίση, εκδηλώ
νονται και σε οικονομικό και σε πολιτι
κό φυσικά επίπεδο.

Σε οικονομικό κατ’ αρχάε επίπεδο, θα 
επισημάνουμε την ασυμμετρία που προ- 
κλήθηκε τιε δύο τελευταίεε δεκαετίεε, με
ταξύ του διεθνούε χρηματιστικού κεφα
λαίου από τη  μία πλευρά και του παρα
γωγικού, κατά μεγάλο μέροε βιομηχανι
κού κεφαλαίου, από την άλλη. Επίσηε, την 
έλλειψη κανόνων λειτουργίαε και ελέγχου 
όλου αυτού του αποκαλούμενου επενδυ
τικού βραχίονα τηε διεθνούε οικονομίαε 
(κερδοσκοπικά hedge ήιηάε, οίκοι αξιο- 
λόγησηε κ.λπ.) που επιτίθεται ανελέητα 
και επιζήμια στιε οικονομίεε διαφόρων χω
ρών, επιτείνονταε τα προβλήματά τουε. 
Χαοτικά κερδοσκοπικά κεφάλαια δηλαδή 
εναντίον πραγματικών οικονομικών ιστών. 
Αυτή είναι και μία αντίθεση μεταξύ του 

εθνούε κεφαλαίου από τη μία και τω ν 
κρατών από την άλλη, ή ακριβέστερα με
ταξύ χρηματιστικού κεφαλαίου και τηε πο- 
λιτικήε γενικότερα, η οποία θα πρέπει να 
επιβάλει τουε όρουε τηε και να κερδίσει 
αυτή τη μάχη, για να ελπίζουμε στην ορ
θή επιβίωση και ανάπτυξη στο μέλλον. 
Διαφορετικά, μεσοπρόθεσμα, θα υπάρξουν 
χώρεε που θα φτωχύνουν, στην Ευρώπη 
θα καταρρεύσει η κοινωνική πρόνοια και 
ασφάλεια και θα διαλυθεί η μεσαία τάξη.

Σε επίπεδο πολιτικό τώρα, θα επιση- 
μάνουμε ωε τη μεγαλύτερη αντίφαση που 
πρέπει να επιλυθεί, ότι τα κράτη από τη 
μία χαράσσουν τη στρατηγική τουε με ε
θνικά κριτήρια, ενώ από την άλλη η α
νάπτυξη και η ευημερία των λαών τουε 
είναι εξαρτημένεε από τιε ανοικτέε οι- 
κονομίεε, συνδεδεμένεε απόλυτα στο 
πλαίσιο τηε παγκοσμιοποίησηε. Με την 
τρομακτική αλληλεπίδραση τω ν οικονο
μιών, όμωε, δεν μπορείε να προσφέρειε 
με ασφάλεια δημόσια αγαθά, στηριζόμε- 
νοε μόνο στο εθνπώ κράτοε. Δεν μπορείε 
να διασφαλίσειε θέσειε εργασίαε, εισο
δήματα, τεχνολογία κ.λπ., αποκομμένοε 
από τιε διεθνείε εξελίξειε και τιε διεθνείε 
προκλήσειε. Η κρίση ή το όφελοε προ
κύπτουν κυρίωε έξω από τα εθνικά σου 
σύνορα. Είναι ανορθόδοξο να θέλειε να 
αντιμετωπίσειε σήμερα τεράστια προ
βλήματα, στηριζόμενοε σε εθνικέε πολι- 
τικέε και εθνικούε κρατικούε μηχανισμούε. 
Είναι βέβαιο ότι χρειάζεται μία παγκόσμια 
διακυβέρνηση, κατ’ αρχάε μία ευρωπαϊ
κή διακυβέρνηση. Χωρίε υπερεθνικήε κλί- 
μακαε θεσμικέε και πολιτικέε υποδομέε, 
η παγκοσμιοποίηση θα δημιουργεί συ- 
νεχώε κρίσειε, εντάσειε και συγκρούσειε. 
Επιβάλλεται, λοιπόν, να υπάρξει μία πο
λιτική και οικονομική ενοποίηση τηε Ευ
ρώπηε σε ανώτερη βαθμίδα.

Εάν δεν αντιμετωπιστούν οι σύγχρο- 
νεε αυτέε αντιθέσειε, το  μέλλον διαγρά
φεται εξαιρετικά δυσάρεστο, ιδίωε για την 
Ευρώπη, η οποία αποτελεί τον πιο αδύ
ναμο κρίκο (βλέπε και τη  συνεχή επίθε
ση στο ευρώ). Η ενοποίηση τηε Ευρώπηε 
μόνο μπορεί, πλέον, να προσφέρει όλα αυ
τά που παρείχε άλλοτε το εθνικό κράτοε. 
Και η πολιτική απόφαση για το πακέτο 
προάσπισηε των απειλούμενων οικονο
μιών του Νότου τηε Ευρώπηε (τα περί
φημα 750 δισ. ευρώ συνολικά), είναι ένα 
πολύ σημαντικό βήμα, το οποίο επιβε
βαιώνει αυτή την ανάγκη ενοποίησηε.

Ελλάδα και Ευρωζώνη: σκέψεις την επόμενη ημέρα
Του ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ*

Χ ρειάζεται μια νέα προσέγγιση 
στην οικονομική πολιτική τηε 
ίϊυρωζώνηε. Τα προβλήματα 

και οι παθογένειεε τηε ελληνικήε οι- 
κονομίαε είναι πολλά και σημαντικά, 
δεν είναι όμωε μοναδικά. Οσο οι συν- 
θήκεε στιε χρηματοπιστωτικέε αγο
ρέε ήταν ευνοϊκέε, το γεγονόε ότι η 
Οικονομική και Νομισματική Ενωση 
(ΟΝΕ) ήταν, στην ουσία, μόνο Νομι
σματική Ενωση (και ελάχιστα Οικο
νομική Ενωση) δεν είχε αρνητικέε συ- 
νέπειεε. Οι αγορέε χρήματοε και κε
φαλαίου ανακύκλωναν, χωρίε προ
βλήματα, τα πλεονάσματα του ισο
ζυγίου τρεχουσών συναλλαγών τω ν 
χωρών-μελών τηε ΟΝΕ που ανήκαν 
στον οικονομικά ώριμο ευρωπαϊκό 
Βορρά, προε το ν  λιγότερο ώριμο και 
ελλειμματικό ευρωπαϊκό Νότο, συ- 
μπεριλαμβανομένηε τηε Ιρλανδίαε.

Στο πλαίσιο αυτό, ο δημόσιοε το- 
μέαε, οι τράπεζεε και οι επιχειρήσειε 
τω ν  χωρών-μελών τηε ΟΝΕ του ευ
ρωπαϊκού Νότου χρηματοδοτούσαν 
χωρίε προβλήματα τιε δανειακέε 
τουε ανάγκεε. Οσο (α) οι ρυθμοί οι- 
κονομικήε ανάπτυξηε τω ν χωρών αυ
τώ ν ήταν υψηλότεροι από τουε α- 
ντίστοιχουε ρυθμούε τω ν χωρών-με
λών τηε ΟΝΕ του Ευρωπαϊκού Βορ
ρά, (β) οι ρυθμοί οικονομικήε ανά
πτυξηε τω ν χωρών αυτών ήταν υ
ψηλότεροι από τα επιτόκια δανεισμού 
τουε και (γ) οι προϋπολογισμοί τω ν 
χωρών αυτών έδειχναν μηδενικά ή 
θετικά πρωτογενή πλεονάσματα, τό 
τε  η παραπάνω αναφερθείσα αδυ
ναμία τηε ΟΝΕ ήταν άνευ σημασίαε. 

Ζήτημα γεννάται όταν οι συνθήκεε 
* αυτέε ανατρέπονται μερικώε ή ολι- 

κώε, όπωε συμβαίνει σήμερα, με κύ
ρια συνέπεια την απροθυμία των χρη
ματοπιστωτικών αγορών να συνεχί- 
σουν να διαμεσολαβούν, με επιτρε
πτό κόστοε, μεταξύ ελλειμματικών και 
πλεονασματικών, στο ισοζύγιο τρε
χουσών συναλλαγών, χωρών-μελών. 
Επιπλέον, η ανατροπή αυτών τω ν 
συνθηκών, σε συνδυασμό με ορι- 
σμένεε βασικέε αδυναμίεε του διε
θνούε εποπτικού συστήματοε του 
χρηματοπιστωτικού τομέα (που ξε
κίνησαν με την ακύρωση τηε νομο- 
θεσίαε Glaεε-Steagal στιε ΗΠΑ και την 
πλήρη απελευθέρωση τηε αγοράε πα- 
ραγώγων χρηματοπιστωτικών προϊ
όντων) ενθαρρύνει την εκδήλωση ε
πιθετικών συναλλακτικών πρακτικών, 
συμβάλλονταε στην αύξηση τηε α- 
βεβαιότηταε, στην επιδείνωση των ή
δη άσχημων οπωνομικών συνθηκών 
και στη δυσκολία επαναφοράε του συ
στήματοε σε ισορροπία.

Οσο οι τρέχουσεε συνθήκεε διαι- 
ωνίζονται, όσο το τοπίο δεν ξεκα
θαρίζεται από τιε κυβερνήσειε τηε Ευ- 
ρωζώνηε, όσο δεν τίθενται αποφα
σιστικά οι «κόκκινεε γραμμέε», οι 
χρηματοπιστωτικέε αγορέε θα συ
νεχίζουν να αμφισβητούν τα πάντα 
και να στοιχηματίζουν σε χρεοκοπία 
ορισμένων κρατών-μελών τηε Ευ- 
ρωζώνηε, ακόμα και στη διάλυσή τηε. 
Το πακέτο διάσωσηε τηε Ελλάδαε των 
110 δισ. ευρώ, η δημιουργία συνολι
κού ευρωπαϊκού πακέτου στήριξηε 
750 δισ. ευρώ μετά τουε φόβουε με- 
τάδοσηε του ελληνικού προβλήματοε 
στον υπόλοιπο ευρωπαϊκό Νότο, η α
γορά κρατικών ομολόγων μέσω τηε 
δευτερογενούε αγοράε από την Ευ
ρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και 
η αποδοχή τουε ωε ενέχυρων για χρη
ματοδότηση τω ν εμπορικών τραπε-

Η απόλυτη «κόκκινη γραμμή» πρέπει να είναι η διατήρηση χης Ευρωζώνης όπως 
είναι σήμερα, δηλαδή χωρίς διαφορετικές ταχύτητες, διαφορετικά ευρώ κ,λη.

Συνθήκη δεν μπορεί να υποχρεώσει

Το ευρωπαϊκό πακέτο 
στήριξης των 750 δισ. 
ευρώ θα πρέπει /
να μετεξελιχθεί σε ^
Ευρωπαϊκό Νομισματικό 
Ταμείο, στα πρότυπα 
του Διεθνούς 
Νομισματικού Ταμείου.

ζών, ανεξαρτήτωε του βαθμού αξιο- 
λόγησήε τουε από τουε ιδϊωτικούε οί- 
κουε πιστοληπτικήε αξιολόγησηε, 
είναι σημαντικά βήματα προε την ορ
θή κατεύθυνση. Δεν είναι όμωε αρ
κετά. Απαιτείται η ενσωμάτωσή τουε 
σε ένα αυστηρώε καθορισμένο θε
σμικό πλαίσιο, που θα προβλέπει τε
λικά τη  δημιουργία Ευρωπαϊκού Νο
μισματικού Ταμείου. Κυρίωε όμωε α
παιτείται ένα νέο πλαίσιο αρχών οι- 
κονομικήε πολιτικήε που θα αντα
νακλά τιε νέεε συνθήκεε και θα θέ
τει χωρίε περιστροφέε τιε «κόκκινεε 
γραμμέε», απαραίτητεε για την επι
βίωση τηε Ευρωζώνηε όπωε είναι σή
μερα. Αν όλοι οι στρατοί βαδίζουν ε
ναντίον του φρουρίου του ευρώ, ό
πωε πολύ εύγλωττα το έθεσε πρό
σφατα ο Tomasso Padoa-Schioppa, τό
τε το φρούριο πρέπει να οργανώσει 
τιε άμυνέε του!

Η συζήτηση και οι προτάσειε πε
ρί ελεγχόμενηε χρεοκοπίαε ορισμέ
νων κρατών-μελών και παροδικήε ε
ξόδου τουε από την Ευρωζώνη είναι 
ατυχείε. Η έξοδόε τουε από την Ευ
ρωζώνη και η υποτίμηση του νομί- 
σματόε τουε θα συμβάλει σ την άμε
ση χρεοκοπία του τραπεζικού τουε 
συστήματοε και του δημόσιου τομέα, 
δεδομένου ότι οι υψηλέε δανειακέε 
υποχρεώσειε τουε, που είναι σε ευ
ρώ, θα αυξηθούν κατά το ποσό τηε 
(όποιαε) υποτίμησηε. Οι προτάσειε αυ
τέε είναι ατυχείε, μονομερείε και το- 
ξικέε, διότι αγνοούν τιε δομικέε αλ- 
λαγέε που έχουν επισυμβεί λόγω 
τηε εισαγωγήε του ευρώ στα  χρη
ματοπιστωτικά συστήματα τω ν  χω
ρών-μελών και στιε συμβατικέε τουε 
υποχρεώσειε. Αν έχουν κατατεθεί μό
νο και και μόνο για λόγουε που έχουν 
να κάνουν με την επικείμενη δια
πραγμάτευση, προκαλούν ζημιά διό
τι ήδη τιμολογούνται αναλόγωε από 
τιε χρηματοπιστωτικέε αγορέε. Εάν 
είναι πραγματικέε και αποβλέπουν 
στην τιμωρία τω ν «αμαρτωλών», εί
ναι απαράδεκτα σκληρέε. Η Ιστορία 
διδάσκει ότι τέτοιεε λύσειε έχουν ο
λέθρια αποτελέσματα. Ευτυχώε, η

κανένα κρατοε-μέλοε να φύγει απο 
τη ν Ευρωζώνη. Επομένωε, η συζή
τη ση  αυτή προκαλεί μόνο ζημιά, δεν 
προσπορίζει οφέλη.
1 Η απόλυτη «κόκκινη γραμμή» πρέ- 
ττει να είναι η διατήρηση τηε Ευρω
ζώνηε όπωε είναι σήμερα, δηλαδή χω
ρίε διαφορετικέε ταχύτητεε, διαφο
ρετικά ευρώ κ. λπ. Η βιωσιμότητά τηε 
εξασφαλίζεται:

Πρώτον, από την αυστηρή τήρη
ση τω ν όρων του Συμφώνου Σταθε- 
ρότηταε και Ανάπτυξηε, συμπερι
λαμβανομένων λελογισμένων ποι
νώ ν σε περιπτώσειε μη συμμόρφω- 
σηε. Το Σύμφωνο πρέπει να γίνει πιο 
αυστηρό ωε προε την εφαρμογή 
του, συγχρόνωε όμωε και πιο ευέλι
κτο. Προε την κατεύθυνση τηε ευε- 
λιξίαε προτείνω ένα τροποποιημένο 
«χρυσό κανόνα», που υπαγορεύει ό
τι, μεσοπρόθεσμα, ο τακτικόε προϋ- 
πολογισμόε πρέπει να αφήνει ένα πλε
όνασμα όχι μικρότερο του 30% του 
καθαρού ελλείμματοε του Προγράμ- 
ματοε Δημοσίων Επενδύσεων. Οσον 
αφορά στουε λοιπούε τομείε τηε γε
νικήε κυβέρνησηε, θα πρέπει να 
διέπονται από διεθνή λογιστικά πρό
τυπα και να απαγορεύεται με νόμο η 
ελλειμματική διαχείριση. Οι κανόνεε 
αυτοί είναι σκόπιμο να καταστούν συ
νταγματικοί, ιδιαίτερα σε χώρεε όπωε 
η Ελλάδα, με μακρά παράδοση δη- 
μοσιονομικήε ανευθυνότηταε.

Δεύτερον, από τη  μετεξέλιξη του 
ευρωπαϊκού πακέτου στήριξηε των 
750 δισ. ευρώ σε Ευρωπαϊκό Νομι
σματικό Ταμείο, στα πρότυπα του Διε
θνούε Νομισματικού Ταμείου, που θα 

έχει σκοπό την παροχή ρευστότηταε 
σε συνθήκεε έκτακτηε ανάγκηε, ό
πωε οι σημερινέε. Το Ταμείο θα πα
ρέχει δάνεια, δεν θα κάνει δωρεέε. 
Οι πιστώτριεε χώρεε θα εισπράττουν 
επιτόκιο υψηλότερο από αυτό με το 
οποίο δανείζονται, θα ωφελούνται, 
δηλαδή, από τον μηχανισμό αυτό. Οι 
χώρεε που·λαμβάνουν δάνεια θα α
κολουθούν αυστηρά προγράμματα 
δημοσιονομικήε εξυγίανσηε και ε- 
φαρμογήε διαρθρωτικών τομών με 
σκοπό να ενισχύσουν τουε δυνητι- 
κούε ρυθμούε οικονομικήε ανάπτυ
ξηε μέσω τηε ενίσχυσηε τηε αντα- 
γωνιστικότητάε τουε, εξασφαλίζονταε 
έτσι συνθήκεε αποπληρωμήε τω ν 
χρεών τουε.

Τρίτον, από την υποχρέωση τω ν 
κρατών-μελών να λαμβάνουν μέτρα 
όταν το ισοζύγιο τρεχουσών συναλ
λαγών τουε ξεπερνάει ένα όριο. Προ
τείνω 4% του ΑΕΠ, θετικό ή αρνητι
κό. Δηλαδή, εάν το πλεόνασμα του ι
σοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών

τηε Γερμανίαε ξεπεράσει το 4% του 
ΑΕΠ, η Γερμανία θα πρέπει να χα
λαρώσει τη δημοσιονομική τηε πο
λιτική ή, σε περίπτωση που αυτό δεν 
αντιστρατεύεται στόχουε χρηματο- 
οικονομικήε ευστάθειαε, να χαλα
ρώσει τουε κανόνεε κεφαλαιακήε ε- 
πάρκειαε του τραπεζικού τηε συ
στήματοε. Αντιστοίχωε, αν το έλ
λειμμα τρεχουσών συναλλαγών τηε 
Ελλάδαε τείνει να ξεπεράσει το 1 

του ΑΕΠ, η Ελλάδα πρέπει να ασκή
σει ακόμα πιο περιοριστική δημο
σιονομική πολιτική ή/και να αυστη- 
ροποιήσει ακόμη περισσότερο τουε 
κανόνεε κεφαλαιακήε επάρκειαε του 
τραπεζικού τηε συστήματοε.

Τέταρτον, από την εφαρμογή ενόε 
πιο περιοριστικού εποπτικού συ
στήματοε για τον χρηματοπιστωτικό 
τομέα. Τα πρόσφατα μέτρα που έλαβε 
η γερμανική κυβέρνηση για το ν  πε
ριορισμό επιθετικών συναλλακτι
κών πρακτικών στην αγορά παρα- 
γώγων χρηματοπιστωτικών προϊό
ν τω ν  είναι προε την ορθή κατεύ
θυνση. Απαιτείται όμωε διεθνήε συ- 
ντονισμόε. Σήμερα οι συνθήκεε ευ
νοούν τον διεθνή συντονισμό στον 
τομέα αυτό. Ενδεχομένωε η Σύνοδοε 
τω ν 20 (0 2 0 ) είναι, υπό τιε τρέχουσεε 
συνθήκεε, το πλέον κατάλληλο όρ
γανο διεθνούε συντονισμού.

Εάν συμφωνηθεί ένα παρόμοιο 
πλαίσιο λειτουργίαε τηε Ευρωζώ
νηε, η (τοξική) συζήτηση που διεξά
γεται σήμερα διεθνώε περί ανα- 
διάρθρωσηε του δημοσίου χρέουε τηε 
Ελλάδαε και ενδεχομένωε και άλλων 
χωρών-μελών τηε Ευρωζώνηε θα 
αρχίσει να τερματίζεται. Σ’ αυτό θα 
βοηθήσει καταλυτικά η πρόοδοε που 
θα σημειώνεται στην Ελλάδα όσον α
φορά στιε δημοσιονομικέε εξελίξειε 
και την εφαρμογή των διαρθρωτικών 
τομών. Η μετατροπή των πρωτογενών 
ελλειμμάτων τηε γενικήε κυβέρνησηε 
σε πλεονάσματα τηε τάξηε του 4% - 
5% του ΑΕΠ, που ούτωε ή άλλωε υ
πήρχαν την εποχή που η Ελλάδα ει- 
σήλθε στην Ευρωζώνη, θα επιτρέψει 
είτε την επιστροφή τηε Ελλάδαε 
στιε διεθνείε χρηματοπιστωτικέε α
γορέε (που είναι και το πιθανότερο 
ενδεχόμενο) είτε την ανανέωση μέ- 
ρουε του πακέτου διάσωσηε, στο 
πλαίσιο πλέον του Ευρωπαϊκού Νο
μισματικού Ταμείου.

Σύμφωνα με εκτεταμένεε έρευνεε 
του ΙΟΒΕ και άλλων ερευνητικών ορ
γανισμών, οι δυνατότητεε τηε Ελλά
δαε αφ’ ενόε να σημειώσει υψηλούε 
ρυθμούε οικονομικήε ανάπτυξηε μέ
σω τω ν  διαρθρωτικών αλλαγών και 
αφ’ ετέρου να βελτιώσει τα δημο
σιονομικά τηε αποτελέσματα μέσω 
τηε αύξησηε τω ν εσόδων, τηε μείω- 
σηε τω ν πρωτογενών δαπανών και ε
κτεταμένων αποκρατικοποιήσεων 
και εκμετάλλευσηε τηε περιουσίαε 
του Δημοσίου είναι μεγάλεε.

Η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια 
να αποτύχει, αλλά και οι ηγέτιδεε δυ- 
νάμειε τηε Ευρωζώνηε πρέπει να α- 
ντιληφθούν ότι η ανάγκη οχύρωσηε 
τηε Ευρωζώνηε θα προέκυπτε αργά 
ή γρήγορα, με ή χωρίε την Ελλάδα. Η 
αδράνεια δεν δικαιολογείται, εκτόε κι 
αν η Ευρωζώνη όπωε είναι σήμερα δεν 
αποτελεί πλέον κόκκινη γραμμή. 
Εχει μήπωε ληφθεί παρόμοια από
φαση και το αγνοούμε; Αμφιβάλλω!

* Καθηγητής Οικονομικών ίου Πανεπιστημί
ου Αθηνών και γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ.

Αναπόφευκτη και σωτήρια η αναδιάρθρωση του χρέους
I  Τ ουΔΗΜ ΗΤΡΗ Β. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ*

Κ αθώς η ευρωπαϊκή κρίση χρέ
ουε συνεχίζεται, μπορούμε 
πλέον να εξάγουμε ορισμένα 

αναμφισβήτητα συμπεράσματα: 
Πρώτον, η Ελλάδα δεν έχει καμία 

ελπίδα για την αποπληρωμή των χρε
ών τηε, υπό την τρέχουσα μορφή 
τουε. Συνεπώε, το πολυσυζητημένο 
σχέδιο διάσωσηε ύψουε 110 δισ. ευ
ρώ και ο μετέπειτα μηχανισμόε διά
σωσηε περίπου ενόε τρισ. δολ. που 
προωθήθηκαν από τιε χώρεε τηε Ευ
ρωζώνηε και το Διεθνέε Νομισματι
κό Ταμείο είναι καταδικασμένεε να 
αποτύχουν, για τον  απλούστατο λό
γο ότι προσφέρουν απλώε περισσό
τερο δανεισμό σε χώρεε που είναι ή
δη «πνιγμένεε» στα  χρέη. Η Ελλάδα 
παρουσιάζει ένα πρωτογενέε έλ
λειμμα (δηλαδή έλλειμμα που θα 
διατηρηθεί για πολλά χρόνια εκτόε αν 
η χώρα σημειώσει μία θεαματική οι
κονομική ανάπτυξη) που ξεπερνά το 
6% του ΑΕΠ, και ένα δημοσιονομικό 
έλλειμμα, που προορίζεται για τη χρη
ματοδότηση του συσσωρευμένου 
χρέουε, το οποίο προσθέτει τουλά
χιστον τέσσεριε ποσοστιαίεε μονάδεε 
ακόμα. Επιπλέον, βρίσκεται αντιμέ
τωπη με τουλάχιστον τρία έτη συρ- 
ρίκνωσηε του ΑΕΠ. Με απλά μαθη
ματικά, βλέπουμε ότι για την επίτευξη 
ενόε σταθερού ποσοστού χρέουε ωε 
ποσοστό του ΑΕΠ, η Ελλάδα θα πρέ
πει να δημιουργήσει ένα πλεόνασμα 
προϋπολογισμού τουλάχιστον 10%, 
το οποίο είναι βασικά αδύνατο για ο
ποιαδήποτε κυβέρνηση. Ενα αυξα
νόμενο ποσοστό χρέουε σε συνάρ
τηση με μία οικονομία που συρρι-

κνώνεται, θα καθιστούσε, μετά τρία 
χρόνια, τη  χρηματοδότηση από ι- 
διώτεε επενδυτέε πολύ αμφίβολη.

Δεύτερον, μολονότι η Ελλάδα μπο
ρεί να αθετήσει τιε υποχρεώσειε πλη
ρωμών τηε επί τηε πλειοψηφίαε του 
δημόσιου χρέουε τηε με μία μονομε
ρή απόφαση του Κοινοβουλίου τηε - 
και οι πολιτικέε και οικονομικέε πραγ- 
ματικότητεε που θα οδηγήσουν σε αυ-

Η Ελλάδα χρειάζεται 
ευνοϊκότερους όρους 
δανεισμού - χαμηλότερο 
επιτόκιο και μεγαλύτερο 
διάστημα αποπληρωμής.
τό μπορεί να αποδειχθούν ακαταμά- 
χητεε- θα ήταν πολύ καλύτερα για την 
Ελλάδα, το ΔΝΤ και την υπόλοιπη Ευ
ρωζώνη, εάν το απέφευγε. Το σενάριο 
χρεοκοπίαε θα σηματοδοτούσε όχι α
πλώε έναν τρομακτικό πόνο για τουε 
Ελληνεε πολίτεε, αλλά και μία απειλή 
χρηματοοικονομικήε αναταραχήε σε 
όλη την Ευρώπη και ενδεχομένωε 
στον κόσμο, δεδομένηε τηε εμπλοκήε 
αρκετών μεγάλων τραπεζών. Επιπλέ
ον, τα χρέη τηε Ισπανίαε, Πορτογαλίαε, 
Ιρλανδίαε, πιθανότατα τηε Ιταλίαε και 
ακόμα και τηε Βρετανίαε, θα εξετί
θεντο σε μεγάλο κίνδυνο. Αυτέε οι κυ- 
βερνήσειε στην καλύτερη περίπτωση 
θα αντιμετώπιζαν χαμηλότερη πι- 
στοληπτική αξιολόγηση και υψηλό
τερο κόστοε δανεισμού, καθιστώ- 
νταε πολύ πιο πιθανή μία δική τουε

χρεοκοπία. Εφόσον οι επενδυτέε γνω
ρίζουν αυτό το ενδεχόμενο, δεν θα 
μπορούσε να αποκλειστεί η πιθανό
τητα μιαε ευρύτερηε απόσυρσηε κα
ταθέσεων από τιε τράπεζεε.

Οπότε, τι μπορεί να γίνει; Η Ελλά
δα δεν μπορεί να αθετήσει τιε υπο- 
χρεώσειε πληρωμών τηε, αλλά μπο
ρεί να τιε «αναδιαρθρώσει». Σε αρ- 
κετούε αυτό μπορεί να μοιάζει με χρε
οκοπία, αλλά πολλοί άνθρωποι είναι 
σε θέση να αντιληφθούν τη διαφορά 
όταν είναι προε το συμφέρον τουε, ό
πωε συνέβη με την πόλη τηε Νέαε 
Υόρκηε τη δεκαετία του ’70. Στην ου
σία, η Ελλάδα χρειάζεται ευνοϊκότε- 
ρουε όρουε δανεισμού - χαμηλότερο 
επιτόκιο και μεγαλύτερο διάστημα α
ποπληρωμήε. Οι ισολογισμοί τω ν ευ
ρωπαϊκών Και άλλων τραπεζών που 
έχουν στην κατοχή τουε αναδιαρ- 
θρωμένα ελληνικά ομόλογα μέχρι 
τη λήξη τουε, δεν θα κλονιστούν ε
φόσον η αποτίμηση των εν λόγω ο
μολόγων δεν γίνει σε τρέχουσεε τιμέε 
αγοράε, έναν λογιστικό κανόνα που 
φαίνεται πωε οδεύει προε κατάργη
ση. Με αυτόν τον τρόπο, οι τράπεζεε 
μπορούν να διατηρήσουν τον ωφέλιμο 
μύθο ότι παραμένουν φερέγγυεε, ω- 
σότου καταφέρουν να γίνουν με τη 
βοήθεια του φθηνού χρήματοε τηε 
ΕΚΤ. Πολλοί κάτοχοι ελληνικών ο
μολόγων πιθανότατα να μη συμφω
νούν με το συγκεκριμένο σχέδιο, αλ
λά ο κίνδυνοε αθέτησηε τω ν υπο
χρεώσεων πληρωμών τουε θα είναι 
πολύ χαμηλότεροε στην περίπτωση 
του αναδιαρθρωμένου χρέουε σε 
σχέση με το αρχικό. Ο οίκοε αξιολό-

γησηε Standard & ΡοοΓ’ε υπολόγισε 
προσφάτωε ότι στην περίπτωση μιαε 
αθέτησηε τω ν υποχρεώσεων πλη
ρωμών, οι επενδυτέε μπορεί να χά 
σουν έωε και το 50% τω ν κεφαλαίων.

Οποιαδήποτε τέτοιου είδουε ανα
διάρθρωση θα πρέπει να γίνει σε σ·< · 
νεργασία με το ΔΝΤ και την Ε.Ε. ί. 
ντίκτυποε ενόε τέτοιου σχεδίου θα ή
ταν μεγάλοε. Ο Καρλ Ουάινμπεργκ 
τηε High Frequency Economics υ
πολόγιζα ότι η Ελλάδα χρειάζεται 240 
δισ. ευρώ την επόμενη πενταετία, 90 
από τα οποία για τόκουε. Μία ανα
διάρθρωση των ελληνικών ομολόγων 
που λήγουν από σήμερα έωε και το 
2019 σε ένα ενιαίο 25ετέε ομόλογο αυ- 
το-απόσβεσηε με επιτόκιο 4,5% θα ε
ξοικονομούσε στη  χώρα τουλάχι
στον 140 δισ. ευρώ τα επόμενα πε- 
ντέμισι χρόνια. Η βελτίωση τω ν τα 
μειακών ροών τηε χώραε σε συνάρ
τηση με την εν εξελίξα εξισορρόπησα 
τω ν δημοσίων οικονομικών τηε, f 
αυξήσει το πιστωτικό τηε προφίλ 
θα τηε επιτρέψει τη ν πρόσβαστ 
δάνεια από τιε ιδιωτικέε αγορέ:

Μήπωε όλα αυτά ακούγοντε 
πωε εξεζητημένα; Δεν θα έπ 
Ολεε οι πλευρέε έχουν συμφέρ 
συνεργαστούν γ ι’ αυτό, δεδο 
μάλιστα ότι δεν υπάρχει άλ 
πρόσδεκτη εναλλακτική λύση, 
τοια αναδιάρθρωση έχει 
αλλού, συμπεριλαμβανομέ 
Νέαε Υόρκηε.

* Καθηγητής Οικονομικών και ηρ'1 
Levy Economics Institute, στο Ba 
της Νέας Υόρκης.


