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Συνέντευξη στον AIT. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ_________

ΑΝΑΠΟΦ ΕΥΚΤΗ θεωρεί την αναδιάρθρωση 
του ελληνικού χρέους ο Μπάρι Αϊχενγκριν. Ο  
διεθνούς φήμης οικονομολόγος του αμερικα
νικού πανεπιστημίου Μπέρκλεϊ, που εδώ και 
χρόνια παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην

ευρωζώνη, επιμένει ότι οι Ευρωπαίοι δεν θα 
αφήσουν το μεγαλύτερο επίτευγμά τους, το ευ
ρώ, να καταρρεύσει. Πρέπει όμως να λάβουν 
δύσκολες αποφάσεις σιη Σύνοδο Κορυφής του 
Μαρτίου. Πιστεύει ότι ο ευρωπαϊκός μηχανι
σμός σταθερότητας θα πρέπει να μπορεί να δα
νείζει τα κράτη-μέλη ώστε να επαναγοράζουν

ομόλογα. Και ξεκαθαρίζει ότι οι πολιτικές λ ι
τότητας δεν μπορούν να αποδώσουν μόνες 
τους, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτε
ρότητες κάθε κράτους. Οσο για το «κούρεμα», 
το θεωρεί δεδομένο διότι η εσωτερική υποτί
μηση μέσω της μείωσης μισθών και συντάξε
ων έχει όρια.

■ 0 Μπάρι Αϊχενγκριν, ¿vas από t o u s  Kopucpaious αμερικανούδ οικονομολόγουε, μιλά για την κρίση 
την αναδιάρθρωση του ελληνικού xpéous και το γερμανικό μοντέλο λιτότηταε

στην Ευρώπη

-  Εχετε μελετήσει επ ί πολλά 
χρόνια την ευρωπαϊκή νομι
σματική ένωση και έχετε εξε
τάσει την πιθανότητα κατάρ
ρευσής της. Είχατε μάλιστα πει 
κάποτε ότι τεχνικά θα ήταν δυ
νατόν για ένα κράτος-μέλος να 
αποχωρήσει από την ευρωζώ
νη, αλλά πολιτικά αυτό θα κα
τέστρεφε όλη την ευρωζώνη. 
Επιμένετε σε αυτή σας την 
εκτίμηση;«Ναι, επιμένω. Είμαι πεισματάρης, ξέρ ετε ... Και εξακολουθώ  να πιστεύω ότι η πιθανότητα απο- ιησης μιας χώρας από την ευ- (%)νη είναι αμελητέα. Συμπε- ,ιάμβάνω  μάλιστα τόσο την λλάδα όσο και τη Γερμανία σε αυτή μου την εκτίμηση».
-  Ο  νέος Ευρωπαϊκός Μηχα
νισμός Σταθερότητας θα πρέ
πει να έχει τη δυνατότητα να 
αγοράζει κρατικά ομόλογα ή 
να δανείζει τα κράτη-μέλη 
ώστε να επαναγοράζουν οι 
ίδιες τα ομόλογό τους;«Ο Ε υρω π α ϊκός Μ η χα νισμός Σταθερότητας (ESM) θα τεθεί σε λειτουργία το 2013. Το ερώτημα όμω ς είνα ι τι θα μπ ορούμε y a  κάνει ως τότε ο σημερινός, προσω ρινός Ε υρω π α ϊκός Μ η χα νισμός Χρηματοπιστω τικής Σ τα θερότητας (EFSF). Α ν κάποια “κοινοτική” οντότητα πρέπει ναι αγοράζει κρατικά ομόλογα, εί-\ ναι καλύτερο να το κάνει o  E FSFi παρά η Ευρω παϊκή Κ εντρ ικ ή  Τράπεζα. Η  δουλειά της ΕΚΤ δε\ί είνα ι να υποστηρίζει τη δ η μ ο ή  σιονομική πολιτική των κρατών- μελών. Το ιδεατό σενάριο όμως δεν είναι να αγοράζει το E F S F  κρατικά ομόλογα αλλά να υποστηρίζει την επαναγορά τους από τα ίδια  τα κράτη. Τα κονδύλια  του E F SF  πρέπει να χρησιμοποιούνται ως πιστωτικές εγγυήσεις επί των νέων, φθηνότερων ομολόγων που εθνικές κυβερνήσεις, όπω ς η ελλη νική , θα π ροσ φ έρουν στους πιστωτές τους ως| αντάλλαγμα για τις τρέχουσες υποχρεώσεις. Αυτές οι εγγυήσεις^ κάνοντας τα νέα ομόλογα ασφα/ λέστερα, θα έκαναν την οποία! δήποτε συμφωνία πιο ελκυστική' για όλους. Θ α  ήταν μάλιστα ένας τρόπος μείωσης του τρομακτικού φορτίου του δημοσίου χρέους».
-  Συμφωνείτε με τα μέτρα λι
τότητας που η Γερμανία θέλει 
να επιβάλει στην υπόλοιπη Ευ
ρώ πη μέσω  του Συμφώ νου  
Ανταγωνιστικότητας;«Ο ι α ν ισ ο ρ ρ ο π ίες  στην ευρω ζώνη μπορεί να προκόψουν και από λόγους που δεν έχουν να κάνουν με τη δημοσιονομική πολιτική . Ε ίν α ι λο γ ικ ό  λο ιπ ό ν  να  υπάρχει ευρύτερη επιτήρηση των εθνικώ ν πολιτικώ ν πέραν των εθνικών προϋπολογισμών. Ωστόσο η ιδέα ότι μπορεί να υπάρξει

«Το “κούρεμα” 
είναι αναπόφευκτο»

ΤΙ ΛΕΕΙ  ΓΙΑ
■την ελληνική

οικονομία:
«Η εσωτερική υποτί
μηση χωρίς αναδιάρ

θρωση του χρέους 
δεν μπορεί να λει
τουργήσει σε μια 

τόσο βαριά χρεω
μένη οικονομία όπως 

η ελληνική»

■ το Σύμφωνο 
Ανταγωνι
στικότητας:

«Η ιδέα ότι μπορεί να 
υπάρξει ένα ενιαίο μο

ντέλο, ότι οι θεσμοί της 
Γερμανίας μπορούν μη

χανικά να"μεταμο- 
σχευθούν"σε άλ

λες χώρες, 
είναι λανθα

σμένη»

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ
Ο  Μπάρι Αϊχενγκριν 
θεωρείται ένας από 
τους κορυφαίους 
καθηγητές
Οικονομικών διεθνώς. 
Διδάσκει στο 
Μπέρκλεϊ, ενώ στο 
παρελθόν έχει 
εργαστεί ως 
σύμβουλος στο 
Διεθνές Νομισματικό 
Ταμείο (ΔΝΤ), την 
περίοδο 1997-1998. 
Από τότε πάντως έχει 
εκφραστεί ιδιαίτερα 
επικριτικά για τον ρόλο 
του ΔΝΤ. Εχει γράψει 
σειρά βιβλίων, με 
κορυφαίο το πόνημά 
του Golden Fetters: The 
Gold Standard and the 
Great Depression, 7979 -  
1939- To τελευταίο του 
βιβλίο έχει τίτλο 
Exorbitant Privilege: The 
Rise and Fall o f  the 
Dollar and the Future o f  
the International 
Monetary System.

«Για να συμφωνήσει η Ανγκελα Μέρκελ σε οικονομική βοήθεια θα πρέπει 
να έχει να προσφέρει κάτι στουε γερμανούε ψηφοφόρουε» εκτιμά 

για την κρίσιμη Σύνοδο των ΒρυΕελλών στιε 25 Μαρτίου ο Μπάρι Αϊχενγκριν

«Απαιτείται έναε μεγάλο,ν συμβιβασμόν»
-  Η Ευρωπαϊκή Ενωση θα έχει το διήμερο 24 νο Σταθερότητας και Ανάπτυξης), αλλά και να
και 25 Μαρτίου μια από τις σημαντικότερες ,,δώσει” γενναιότερη οικονομική βοήθεια στις
συνόδους κορυφής στην ιστορία της. Τι επι- χώρες που αντιμετωπίζουν κρίση. Το Σχέδιο Α
λογές έχουν ενώπιον τους οι Ευρωπαίοι αν -  το φόρτωμα μεγαλύτερου χρέους σε υψηλά 
θέλουν να αντιμετωπίσουν την κρίση χρέ- χρεωμένες χώρες, όπως η Ελλάδα και η Ιρλαν-
ους και να σώσουν το ευρώ; δία -  δεν απέδωσε. Επομένως, πρέπει να βρε-
«Θα πρέπει να υπάρξει ένας μεγάλος συμβιβα- θεί ένα Σχέδιο Β που να περιλαμβάνει οικονο- 
σμός. Η Γερμανία θα πρέπει να"πάρεϊ' την ενι- μική βοήθεια με καλύτερους όρους. Για να
σχυμένη επιτήρηση των οικονομικών και χρη- γίνει αυτό όμως θα πρέπει η κυρία Μέρκελ να 
ματοοικονομικών υποθέσεων για τα μέλη της έχει να προσφέρει κάτι στους γερμανούς ψη- 
ευρωζώνης (δηλαδή ένα ισχυρότερο Σύμφω- φοφόρους».

ένα ενια ίο  μοντέλο, ότι οι θ εσμοί της Γερμανίας για την επίλυση αυτών των προβλημάτων μπορούν μηχανικά να “μεταμο- σχευθούν” σε ά λλες χώ ρες, ε ίναι λα νθ α σ μένη . Ο ι χώ ρες θέλουν κανόνες και ρυθμίσεις για τη διατήρηση της εσωτερικής και της εξω τερικής ισορροπίας που να συ νά δο υ ν π ρος τις εθ νικές π αραδόσεις και πρακτικές. Ελπίζω  ότι οι γερμανοί πολιτικοί και οικονομολόγοι θα το συνειδητοποιήσουν προτού να είναι πολύ αργά».
-  Θα καταφέρει η Ελλάδα να 
εφαρμόσει όλο το πρόγραμμα 
του μνημονίου; Πιστεύετε ότι 
μπ ορεί να δημιουργήσει πε
ρισσότερα προβλήματα από 
αυτά που θα λύσει, όπως π.χ. 
να προκαλέσει ασφυξία στην 
οικονομική ανάπτυξη;«Η άποψή μου είναι ξεκάθαρη. Η  εσω τερική υποτίμηση χω ρίς αναδιάρθρω ση του χρέους δεν μπορεί να λειτουργήσει σε μια τόσο βαριά χρεωμένη οικονομία , όπω ς η ελλη νική . Δ εν μπ ορείς δηλαδή να ζητείς απ’ όλους τους άλλους να δεχθούν μειωμένους μισθούς και συντάξεις χωρίς παράλληλα να μειώνεις την αξία του χρέους».
-  Αρα δεν μπορεί η Ελλάδα να 
διαχειριστεί το χρέος της χω
ρ ίς «κούρεμα»;«Το “κούρεμα” είναι αναπόφευκτο. Το μόνο ερώτημα που απομένει είναι ποια μορφή θα έχει. Αυτό που πρέπει να βρεθεί είναι ένα ς τρόπος να γίνει συντεταγμένη αναδιάρθρω ση με τέτοιον τρόπο ώστε να μη δημιουργηθούν ανταγωνισμοί με τους επενδυτές και να μην αποσταθεροποιηθούν οι τράπεζες σε άλλες ευρωπαϊκές χώ ρες. Το Σχέδιο Brady που χρησιμοποίησαν οι Α μερικανοί στα τέλη της δεκαετίας του 1980 δείχνει τον δρόμο. Θ α  προσφερ- θ εί στους επενδυτές ένα μενού ομολόγων, όπως ομόλογα με μα- κρά περίοδο ωρίμανσης για τράπ εζες και ομόλογα με έκπτωση για όσους επενδυτές βιάζονται να μειώσουν τις απώλειές τους. Εχει γίνει στο π α ρελθόν, δεν υπάρχει λόγος να μην μπορεί να ξαναγίνει».
-  Μπορείτε να μου πείτε γιατί 
οι αγορές επιτίθενται στην Ευ
ρώπη όταν τα βασικά οικονο
μικά μεγέθη της είναι καλύτε
ρα από εκείνα των Ηνωμένων 
Πολιτειών;«Μην ανησυχείτε. Ερχεται η σειρά της Α μ ε ρ ικ ή ς . Ο ι “ε κ δ ικ η τές” των αγορών ομολόγων αναδύονται στην επιφ άνεια κοντά σε π ερ ιό δ ο υ ς εκλογώ ν. Θ υ μ η θείτε τι έγινε στη χώρα σας στα τέλη του 2009! Ε μείς  στις Η Π Α  έχουμε π ροεδρ ικές εκλογές το 
2012» .
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πληρωτές τομεάρχες Οικονομίας κκ. Χρ. 
Σχαϊκούρας και Νότης Μηχαράκης προκά- 
λεσε ποικίλα σχόλια. Οι κκ. Λαζαρίδης και 
Μουρμούρας ήταν μαζί του επί περίπου τρεις 
ημέρες και είχαν την ευκαιρία να συζητή
σουν για πολλά θέματα. Δεν ήταν τυχαίο· 
όπως φάνηκε αργότερα, είχαν ιδιαίτερο βά
ρος στον σχεδιασμό της «γαλάζιας» οικο
νομικής πρότασης.

Στην πρόσφατη σύνοδο του Ευρωπαϊκού 
Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) στο Ελσίνκι ο πρό
εδρος της Ν Δ κ. Αντ. Σαμαράς επέλεξε να 
έχει μαζί του, εκτός από τον εκπρόσωπο του 
κόμματος κ. I. Μιχελάκη, και τους δύο συμ
βούλους του, κκ. Χρ. Λαζαρίδη και I. Μουρ
μούρα. Η απόφασή του να πάρει μαζί του 
στη φινλανδική πρωτεύουσα τα δύο στελέ
χη και να μείνουν σιην Αθήνα οι δύο ανα

Ηπια προσαρμογήν. Σαμαρά
Πώ ε διαμορφώνει το επικαιροποιημένο οικονομικό πρόγραμμά τηε η Ν Λ  και αφήνει 

στο χρονοντούλαπο τηε Ιστορίαε τον μηδενισμό τον ελλείμματοε σε 18 μήνεε
Ρεπορτάζ Α. ΡΑΒΑΝΟΣ

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΟ «ΓΑΛΑΖΙΟ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«| Θα αποφευχθούν ^ Θα παρουσιαστεί Θαεπισημαίνεται Θα αναφέρεται

1 -  πιθανότατα - -δ ε ν  είχε γίνει τον 9Κ  η ανάγκη σαφώς η άρνηση
IIτ αναφορές ! Ιούλιο του 2010- να υπάρχουν στη συνταγματική

στον μηδενισμό αναλυτικός πίνα ισοσκελισμένοι επιταγή
του ελλείμματος 
σε 18 μήνες

κας με τα ακίνητα 
του Δημοσίου που 
πρέπει να αξιοποι- 
ηθούν

προϋπολογισμοί για μηδενικό 
έλλειμμα

ΟΙ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΙΝΕΛΙΕΣ -  ΛΕΕΙ ΝΑΙ...1 σετολμηρές | σε συμβάσεις πα στηναναδιάρ- ■  στην άρση του κα-1αποκρατι- 
1 κοποιήσεις

ραχώρησης για 
' περιφερειακά αε

ροδρόμια, λιμάνια 
και μαρίνες

θρωση τουΟΣΕ |Β Ι μποτάζ

Η ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΥΞΙΔΑ } \

/  Επαναδιαπραγμάτευση των όρων του μνημονίου 
και όχι σε νέα πρόσθετα μέτρα

Τ ην Καθαρά Δευτέρα, τρεις ημέρες μετάτη σύνοδοτου ΕΛΚ, οι κκ. Χρ. Λαζαρί
δης και I. Μουρμούρας ήταν και πάλι με τον κ. Αντ. Σαμαρά, επί πέντε ώρες, στο σπίτι του προέδρου της ΝΔ σιην Κηφισιά. Εκεί, με την παρουσία και άλλων στενών συνεργατών του, όπως οι κκ. I. Μιχελάκης, Δ. Στα- 

μάτης, Ανδρ. Λυκουρέντζος (γραμματέας ΝΔ), Κ. Τοσούλας (γραμματέας ΚΟ), ο κ. Σαμαράς προετοιμάστηκε για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό κ. Γ. Παπανδρέουτο επόμενο πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου.Κεντρικό ρόλο σιην κατάρτιση της επικαιροποιημένης οικονομικής πρότασης, το αποκαλούμενο και ως «Ζάπ- πειο II», που αναμένεται να παρουσιαστεί στα μέσα του Απριλίου για να υπάρχει πλήρης εικόνα των δεδομένων που θα προκόψουν μετά τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ στις 25 Μαρτίου, έχουν οι κκ. Λαζαρίδης και Μουρμούρας. Επίσης σιην ομάδα συμμετέχουν και επεξεργάζονται πτυχές του σχεδίου οι αναπληρωτέςτομεάρχες κκ. Σταϊ- κούρας, Μηταράκης και I. Βρούτσης.

■  «Οδηγός» ισορροπίαςΜε κεντρικό σύνθημα την «επανεκκί
νηση» της οικονομίας με εντατικούς ρυθμούς, ο κ. Σαμαράς αναμένεται να παρουσιάσει το επικαιροποιημέ- νο οικονομικό πρόγραμμα της ΝΔ που θα έχει στο επίκεντρό του τους

ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς. Η στρατηγική θα είναι η ίδια με αυτή που περιγράφηκε σιην παρουσίαση των «γαλάζιων» προτάσεων τον Ιούλιο του 2010, αλλά θα αποφευχθεί
οποιαδήποτε αναφορά στον μηδενισμό του ελλείμματος σε 18 μήνες. Θα επιμείνει, όμω ς, ότι δεν πρέπει να σταματήσει η μάχη για τον περιορισμό του ελλείμματος, αλλά να συνε

χιστεί με στοχευμένους τρόπους και όχι με οριζόντιες περικοπές και φο- ροεπιδρομή.Ο  πρόεδρος της Ν Δ θα επαναλά- βει πολλές από τις προτάσεις του Ιουλίου του 2010 λέγοντας ότι αρκετές ήδη υιοθετούνται απότο Π αΣοΚ  και θα επιμείνει και πάλι σιην αξιοποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας η οποία κατά τους υπολογισμούς του «γαλάζιου» επιτελείου ξεπερνά τα 300 δισ. ευρώ σε αντικειμενική αξία.Στο επιτελείο του κ. Σαμαρά επιμένουν ότι με την πρόταση της ΝΔ μπορεί να επιτευχθεί επανεκκίνηση της οικονομίας, ανάπτυξη και έλεγχος των ελλειμμάτων και ο πρόεδρος του κόμματος αναμένεται να προτάξει τις εξής έννοιες-κλειδιά: «Αλλαγή παραγωγικού μοντέλου», «Ανταγωνιστικότητα» και «Εξωσιρέφεια».Στην παρουσίαση του προγράμματος θα γίνεται λόγος για την ανάγκη δημοσιονομικής προσαρμογής. Θ α αναφέρεται ότι θα χρειαστούν θυσίες και μέτρα αλλά όχι με την μορφή της σημερινής έντασης και κλίμακας. Ο  κ. Σαμαράς θα πει όχι σε αύξηση φ όρου και θα εμφανιστεί αντίθετος στην οριζόντια περικοπή μισθών και συντάξεων. Επίσης θα προβάλει: μείωση φορολογικών συντελεστών, αντικειμενικοποίησητης φορολογικής βάσης, σταδιακή μείωση ασφαλιστικών εισφορών, επιδότηση ενοικίου για πρώτη κατοικία με 2% για 10 έτη, πενταετή κατάργηση «πόθεν έσχες» για κατοικία  (γενικά), συμψ ηφ ισμούς οφειλώ ν από και προς το Δημόσιο.

ΓΙΑ Ν Ν Η Σ  Μ Ο ΥΡ Μ Ο ΥΡ Α Σ

Ο  καθηγητήε που εμπιστεύεται ο
Πριν από έναν μήνα ο 45χρονος καθηγητής του Τμήματος Οικονομικώ ν Επιστημών του Π ανεπιστημίου Μ α κεδονίας με γνωστικό αντικείμενο τα «μακροοικονομικά ανοικτής οικ ονομίας» μίλησε σε εκδήλω ση του Ιδρύματος της Β ουλής με τίτλο «Η πολιτική ο ικ ο ν ο μ ία  της ευρω ζώ νης». νΑπέναντι' του είχε τον πρώ ην Π ρω θυπ ουργό και επίτιμο πρόεδρο της Ν Δ  κ. Κ. Μητσοτάκη, που τον άκουσε με πολλή προσοχή, όπως και τους οικονομολόγους κκ. Γ. Κριμπά, Β. Ρά- 

πανο, I. Στουρνάρα, 
Γκ. Χαρδούβελη και 
Π. Κορλίρα. «Γεια 
σας, κύριε καθηγη
τή» είπε στον στενό ο ικ ο νο μ ικ ό  σύμβουλο του κ. Σα μα ρά και έ δ ε ιξε  να

συμφ ω νεί σε πολλά σημεία της ο μ ιλία ς του με θέμα «Ο  ρόλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σιην κρίση δανεισμού».Γνωρίζεται χρόνια με τον κ. Σα μα ρά κα ι ε ίνα ι ο  σύμβουλος που δίνει μια  α κα δη μα ϊκή  χρ ο ιά  στις συσκέψ εις, όπου κυριαρχούν οι ο ικ ονομικοί όροι. Π ιυχιούχοςτου Α Π Θ , με μεταπτυχιακό δίπλω μα στην ο ικ ονομική επιστήμη (ίδ Ε ) και διδα κ το ρ ικό  στα οικονομικά, έχει δ ιδ ά ξει στα πανεπιστήμια του Λ ονδίνου , του Σαου- θάμπτον και του Ε διμβούργου και εξελέγη ομόφ ω να τακτικός καθηγητής σε ηλικία 36 ετών.Θεω ρείται ο  πλέον ειδικός στα θέματα της Ο Ν Ε  (έχει γράψ ει και σχετικό βιβλίο) στο επιτελείο του κ. Σα μα ρά που τον είχε μα ζί του και στην επίσκεψη που έκανε στη Φ ραγκφούρτη, όπου συναντήθηκε με τον επικεφαλής της Ε Κ Τ  Ζαν-Κλοντ Τρισέ.Λέγεται ότι είναι ο  εισηγητής της πρότασης να διαχω ρίσει η Ν Δτη δ ια 

χείριση του δημοσίου χρέους και της οικονομικής πολιτικής που ασκείται μέσω του μνημονίου.Π ο λύ  συχνά αρθρογρα φ εί για να «περάσει» τις θ έσ εις  της Ν Δ  σε μ α κροοικονομικά  θέματα, ενώ συμμετέχει ως ομιλητής σε συνέδρια, όπως θα κάνει το επόμενο διάστημα, όπου μα ζί με τον κ. Χα ρδούβ ελη θα είναι βασικοί εισηγητές στο διεθνές συνέδ ρ ιο  του Πανεπιστημίου Κορνέλτω ν Η Π Α  που θα γίνει σ ιην Αθήνα.Μ ε τον κ. Μ ουρμούρα συνεργάζεται συχνά και ο  κ. Λ α ζα ρ ίδ η ς που είναι από τα ελάχιστα στελέχη -  κάποιοι λένε ότι είναι ο μόνος -  με τα οποία ο  κ. Σ α μα ρ ά ς έχει τόσο στενή σχέση. Θ εω ρείται από τους εμπνευστές της ιδ έα ς για την αξιοπ οίηση της δ η μ ό σιας ακίνητης περιουσίας.Ε ξα ρ χ ή ς υποστήριζε ότι θα απο- φ έρ ει σε μεσ οπ ρόθ εσμ ο διάστημα ποσό σχεδόν ίσο με αυτό που θα δ ο θεί στην Ελλάδα από τον μηχανισμό στήριξης.


