ΣΧΟΛΙΟ

I Τ ου

Σ ταυρου Λ υγερου

οι λέξεις και οι πραγματικότητες
Η πραγματικότητα είναι πεισματάρικη

που απέκλειε. Αδυνατεί, όμως, να συμ

σία για την Ελλάδα πρέπει να έχουν οι

για να υποκύψει σε ιδεοληψίες. Ο Πα-

φωνήσει σε μία ριζική λύση του

πραγματικότητες και όχι οι λέξεις. Είναι

πανδρέου δήλωνε μέχρι τώρα όχι η

ελληνικού προβλήματος, η οποία και θα

ποιοτικά διαφορετική η στάση πληρω

Ελλάδα θα ξεπληρώσει και ίο τελευταίο
ευρώ και ότι κάθε είδους αναδιάρθρω

οχύρωνε την Ευρωζώνη. Κύρια αιτία της

μών και η ανεξέλεγκτη χρεοκοπία από

εσωτερικής διαμάχης είναι οι διαφω

τη συναινετική αναδιάρθρωση, που θα

ση είναι καταστροφή. Εκείνες οι

νίες για την κατανομή του κόστους. Η

χαρακτηρισθεί χρεοκοπία, επιλεκτική ή

δηλώσεις θύμιζαν περισσότερο μάταιο

Μέρκελ βαρύνεται με πολλές «αμαρ

όπως αλλιώς. Η Ελλάδα είναι εκτός αγο

εξορκισμό αυτού που έρχεται παρά

τίες», αλλά έχει δίκιο όταν ζητάει να

ρών και ο συντομότερος δρόμος για να

αξιόπιστη διαβεβαίωση κυβερνήτη. Η

πληρώσουν και οι ιδιώτες επενδυτές.

επανέλθει είναι το χρέος της να κατα

πραγματικότητα είναι ότι το ελληνικό

Προσκρούει, όμως, στον Τρισέ, ο οποί

στεί βιώσιμο μέσα από τη συναινετική

χρέος έχει καταστεί μη βιώσιμο, ακόμα

ος βάζει πάνω απ’ όλα τα συμφέροντα

αναδιάρθρωσή του. Γι’ αυτό και ο σχετι

και αν επιτευχθεί η δημοσιονομική εξυ

των «παιδιών» του, των ευρωπαϊκών

κός προχθεσινός αφορισμός του

γίανση. Εχουμε επανειλημμένως το

τραπεζών.

Σαμαρά είναι λάθος.

τελευταίο έτος τονίσει ότι η μόνη λύση

Η Αθήνα έχει ζωτικό συμφέρον να πα-

Μέχρι πρότινος ο Παπανδρέου ισχυρι

για την Ελλάδα, την Ευρωζώνη και τους

ρέμβει για να επιτύχει τη μεγαλύτερη

ζόταν κινδυνολογικά ότι η

δανειστές είναι η εξυγίανση να συνδυα-

δυνατή ελάφρυνση του χρέους της,

αναδιάρθρωση θα κατέστρεφε τα ελλη

σθεί με μία συναινετική αναδιάρθρωση,

εξασφαλίζοντας παραλλήλως την παρο

νικά ασφαλιστικά Ταμεία και τις

ικανή να καταστήσει το χρέος εξυπηρετήσιμο. Σημασία, λοιπόν, έχει η

χή ρευστότητας στις ελληνικές

τράπεζες (κατέχουν περίπου 20% του

τράπεζες από την ΕΚΤ. Ο χαρακτηρι

χρέους). Ας επαναλάβουμε, λοιπόν, ότι

αποτελεσματικότητα της αναδιάρθρω

σμός που θα δώσουν οι οίκοι

το κράτος μπορεί να καλύψει τις απώ

σης και όχι η μορφή της.

αξιολόγησης σ’ αυτή τη διαδικασία εν

λειες και των μεν και των δε. Και πάλι το

Με μεγάλη καθυστέρηση, το ευρωπαϊ

διαφέρει όσους εμπλέκονται με

δημοσιονομικό όφελος θα είναι πολλές

κό «ιερατείο» αρχίζει να συζητάει αυτά

ασφάλιστρα CDS, όχι την Ελλάδα. Σημα

δεκάδες δ ια ευρώ.
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ωρίς εξωτερική βοήθεια, η Ελλά
δα προφανώε θα πτωχεΰσει.
Αξιολογώνταε xis προοπτικέε
in s , αξίζει τον κόπο να αναρωτηθού
με τι θα χρειαζόταν ώστε να πληρώσει
όλοι« tous λογαριασμούε τηε και τι είδουε απώλειεε θα έπρεπε να περιμέ
νουμε στην πορεία.
Οι απαντήσειε βρίσκονται όχι μόνο
στα στατιστικά στοιχεία -όπωε ο λόγοε
χρέουε/ΑΕΠ, που σήμερα κινείται πά
νω από το 140% και οδεύει ακόμα υ
ψηλότερα- αλλά και στα ανθρώπινα συ
ναισθήματα και χαρακτηριστικά. Σε με
γάλο ποσοστό, η ελληνική υπομονή, η
γερμανική ευελιξία και θυσίεε είναι τα
ελάχιστα που απαιτούνται για να α
ποτραπεί μια μείζων καταστροφή.
Για να δούμε την κατάσταση σε προ
οπτική, η ελληνική οικονομία αντι
στοιχεί σε λιγότερο από το 2% εκείνηε
τηε Ευρωπαϊκήε Ενωσηε. Αυτό μοιά
ζει διαχειρίσιμο μέγεθοε για μια λύση
βασισμένη στην οικονομική βοήθεια.
Η πραγματική δυσκολία είναι να δια
τηρηθεί η εμπιστοσύνη των παγκό
σμιων αγορών ενόσω κατανέμονται οι
απώλειεε με τακτικό τρόπο.
Αυτό δεν είναι τόσο εύκολο. Περί το

Χ

30% του ελληνικού χρέουε ανήκει σε
Ελληνεε, μεταξύ των οποίων τράπεζεε
και ταμεία κοινωνικήε ασφάλισηε.
Μια στάση πληρωμών στα τελευταία
θα σήμαινε πωε η ελληνική κυβέρνη
ση θα κήρυσσε στάση πληρωμών
στον εαυτό τηε. Θα έπρεπε και πάλι να
βρει αντίστοιχα κεφάλαια για να μην
αντιμετωπίσει πλήρη πολιτική και οι
κονομική κατάρρευση.
Ο ιδιωτικόε τομέαε μπορεί να πεισθεί να αναλάβει κάποιεε απώλειεε ε
πί του ελληνικού χρέουε, όμωε υπάρ
χει κίνδυνοε να πυροδοτήσει πανικό
τύπου Lehman B roth er, ιδίωε αν οι εταιρείεε αξιολόγησηε κρίνουν ότι πρό
κειται για πλήρη ή επιλεκτική χρεο
κοπία. Οι μεγάλεε ποινέε για τουε ιδιωτικούε πιστωτέε μπορεί να έχουν
επίσηε σοβαρέε επιπτώσειε, λόγω τηε
πιθανότηταε αλυσιδωτήε αντίδρασηε
- όπου οι πιστώσειε «στεγνώνουν» για
την Ιρλανδία και την Πορτογαλία.
Επιπλέον, ο ιδιωτικόε τομέαε κατέχει
μόλιε το ένα τρίτο του συνολικού ελ
ληνικού χρέουε - και μάλιστα το πο
σοστό μειώνεται τάχιστα.
Υπάρχει και η Ευρωπαϊκή Κεντρι
κή Τράπεζα, που κατέχει περί το
18% του χρέουε. Τα mo εύρωστα κρά
τη τηε Ε. Ε. θα μπορούσαν να μετα
φέρουν κεφάλαια στην Ελλάδα και την

δύσκολεςεπιλογές Ελλάδας
κεντρική τράπεζα ωε διαρκή οικονο
μική βοήθεια, αντί να συνεχίζουν με
μετακυλίσειε χρέουε που ίσωε έχουν
ομοιότητεε με τα σχήματα πυραμίδαε.
Οπωε έχουν σήμερα τα πράγματα, οι
ευάλωτεε χώρεε ωθούνται σε όλο
και υψηλότερα επίπεδα χρέουε. Ομωε
η Κεντρική Τράπεζα έχει αυστηρούε

Περί το 30% του ελληνικού
χρέους ανήκει σε Ελληνες.
Μια χρεοκοπία θα σήμαινε
πως η ελληνική κυβέρνη
ση θα κήρυσσε στάση
πληρωμών στον εαυτό της.

Η στάση του επικεφ αλής της Ευρωπαϊ
κής Κεντρικής Τράπεζας, Ζαν Κλοντ Τρισέ, θα είναι κρίσιμης σημασίας για τη
διαχείριση του ελληνικού χρέους.

κανόνεε, συμπεριλαμβανομένηε τηε
ρήτραε μη βοηθείαε και τηε σταθερότηταε των τιμών ωε μοναδικό στό
χο τηε νομισματικήε πολιτικήε, ενώ
η Ε. Ε. συχνά απαιτεί ομοφωνία των
μελών για μεγάλεε αλλαγέε. Μ ε άλλα
λόγια, οι κανόνεε αυτοί καταρτίσθη
καν για να αποτρέψουν αυτό που σή
μερα είναι η μόνη συνεκτική απά
ντηση στα προβλήματα τηε Ελλάδαε:
μια έγκαιρη αναγνώριση των ζημιών
και μια συμφωνία ότι θα κατανεμη-

θούν κατά κάποιο τρόπο εξίσου.
Η εικόνα γίνεται χειρότερη αν την
κοιτάξουμε από κοντά. Οι Γερμανοί πο
λιτικοί υποσχέθηκαν στουε ψηφοφόρουε τουε ότι το ευρώ δεν θα οδηγή
σει ποτέ σε δημοσιονομική ένωση ή
φορολογικέε αυξήσειε, όμωε η βοήθεια
στην Ελλάδα θα θέσει επί τάπητοε αυ
τά τα θέματα. Επιπλέον, για την Ελλά
δα μια τέτοια λύση δεν θα ήταν μα
κροπρόθεσμη. Αλλο να εξοφλείε τουε
πιστωτέε σου και άλλο να επανέρχε
σαι στην ανάπτυξη. Και σήμερα το ελ
ληνικό ΑΕΠ συρρικνώνεται πάνω από
3% ετησίωε.
Ακόμα και αν μια στάση πληρωμών
δεν πυροδοτούσε κατάρρευση στιε αγορέε, δεν θα θεράπευε τα προβλήματα
τηε Ελλάδαε. Οι Ελληνεε συνεχίζουν
να δανείζονται, επομένωε μια στάση
πληρωμών θα εξαντλούσε μέροε των
κεφαλαίων τουε και θα ανάγκαζε την
κυβέρνηση να προχωρήσει σε ακόμα
μεγαλύτερεε περικοπέε δαπανών. Αν
εγκατέλειπε την Ευρωζώνη, η Ελλάδα
θα μπορούσε να δρέψει τα σημαντικά
οφέλη μιαε υποτίμησηε, όμωε θα πυ
ροδοτούσε και μαζική φυγή κεφαλαί
ων. Αλλωστε, δεν έχει έτοιμο κάποιο
εναλλακτικό νόμισμα.
Οι αισιόδοξοι ίσωε πιστεύουν ότι οι
εξελίξειε στην Ελλάδα θα καθυστε

ρήσουν αρκετά ώστε η Πορτογαλία, η
Ιρλανδία, η Ισπανία, η Ιταλία και το
Βέλγιο να στηρίξουν τιε τράπεζεε και
να περιορίσουν τουε προϋπολογισμούε τουε. Ισωε πιστεύουν ότι οι
Ελληνεε θα κηρύξουν τελικά στάση
πληρωμών, αλλά ώε τότε το «φαινό
μενο ντόμινο» θα έχει τεθεί υπό έ
λεγχο, οι Ελληνεε θα έχουν δεχθεί κά
ποια βοήθεια και οι διεθνείε επιπτώσειε δεν θα είναι μια νέα οικονομική
κρίση, αλλά έναε απλόε «λόξυγγαε». Και
πάλι, όμωε, η Ελλάδα θα μείνει χωρίε
σαφέε οικονομικό σχέδιο για το μέλ
λον. Για αισιόδοξο σενάριο, δεν είναι
και πολύ καλό.
Οι απαισιόδοξοι, πάλι, ίσωε το θε
ωρούν ανέφικτο. Με το επιχείρημα ό
τι κάποια στιγμή η δημοκρατία θα παρέμβει: είτε οι ψηφοφόροι θα αρνηθούν
περαιτέρω λιτότητα είτε θα στείλουν
σαφέε εκλογικό μήνυμα ότι δεν στη
ρίζουν τα πακέτα ότήριξηε. Αν αυτό γί
νει πριν επιτευχθεί ευρύτερη ανακεφαλαιοποίηση των ευρωπαϊκών τρα
πεζών, ποιοε θα θελήσει να χρηματο
δοτήσει περαιτέρω τα ιρλανδικά, πορ
τογαλικά και ισπανικά ιδρύματα;
Αυτά μεταξύ άλλων είναι κάποια σε
νάρια. Μείνετε συντονισμένοι. Θα υ
πάρξουν εξελίξειε, προφανώε όμωε ελάχιστεε καλέε...

Επιλεκτική μνήμη,
πολιτική χρεοκοπία
Δέκα Εντολέε που παρέλαβε ο
Μωυσήε στο Σινά, έτοιμοι να τι
μωρήσουν κάθε «παραβατική»
ι καταιγιστικές ε ξ ε λ ίξ ε ι
γύρω από την κρίση χρέ- πολιτική υπέρ τηε ανάπτυξηε με
ous xns Ευρωζώνηε αφή τον ζήλο του τροχονόμου που κό
βει κλήση στο ασθενοφόρο για
νουν έκθετη τη ν κυβέρνηση
του Γ. Παπανδρέου και τουε ε- υπερβολική ταχύτητα. Και να που
λάσσονεε εταίρουε του μνημο- ξαφνικά, πληροφορούμαστε από
νιακού μπλοκ, ΛΑΟΣ και Δημο τον κ. Βενιζέλο ότι υπάρχει όχι
κρατική Συμμαχία. Επί ενάμιση ένα, α λλά ... 36 «Plan Β» για την
χρόνο, δικαιολογούσαν πολιτικέε περίπτωση τηε Ελλάδαε! Ο,τι ή 
οικονομικήε συρρίκνωσηε και ταν ιερό βεβηλώνεται, ό,τι ήταν
κοινωνικήε αποδόμησηε προ- στέρεο εξαερώνεται, όπωε θα ’λεβάλλονταε το εκφοβιστικό δί γε έναε σπουδαίοε Γερμανόε
λημμα: «Δρακόντεια λιτότητα ή μιαε άλληε εποχήε.
πτώχευση». Μόλιε στιε αρχέε τηε
Βλέπετε, ανάγκα και θεοί πεί
τρέχουσαε εβδομάδαε, ο πρω- θονται: Η Ελλάδα, η Πορτογαλία
θυπουργόε απέρριπτε κάθε σκέ και η Ιρλανδία ήταν αρκετά μιψη για στάση πληρωμών, υπο- κρέε ώστε να μπορούν άφοβα να
στηρίζονταε ότι παρόμοιεε προ- θυσιαστούν ωε πειραματόζωα
τάσειε «εξυπηρετούν μόνον ό- στο εργαστήριο τηε νέαε, γερσουε θέλουν να κερδοσκοπή μανικήε Ευρώπηε. Οταν όμωε οι
σουν» ειε βάροε τηε Ελλάδαε. γύπεε των «αγορών» αρχίζουν να
Γλαφυρότεροε, ο αντιπρόεδροε κόβουν βόλτεε πάνω από την
τηε κυβέρνησηε, Θ. Πάγκαλοε, Ισπανία και την Ιταλία, που α
υποστήριξε ότι, σε περίπτωση ντιπροσωπεύουν αθροιστικά το
πτώχευσηε, μεγάλο μέροε του ελ 28% τηε οικονομίαε τηε Ευρω
ληνικού λαού «δεν θα έχει ούτε ζώνηε και απειλούν να παρασύ
κρέαε, ούτε γάλα, ούτε καφέ, ού ρουν μαζί τουε τραπεζικούε κοτε ζάχαρη. Οι φτωχότεροι δεν θα λοσσούε του γαλλογερμανικού
έχουν ούτε ψωμί».
ζεύγουε, τότε το αδιανόητο γί
Να όμωε που, πριν αλέκτορα νεται αναπόδραστο. Αίφνηε, η εφωνήσαι, ο έτεροε αντιπρόε- πίτροποε Ρέντινγκ βρίσκει το φωε
δροε, Β. Βενιζέλοε, άρχισε να προ στο δρόμο προε τη Δαμασκό και
ετοιμάζει τουε πολίτεε για το νέο εκρήγνυται εναντίον του «καρέργο, δηλώνονταε ότι η «επιλε τέλ τριών αμερικανικών εται
κτική χρεοκοπία» είναι όντωε πι ρειών» (των κακόφημων «οί
θανή, ότι συζητείται ήδη στιε κων»), προειδοποιώνταε ότι «δεν
Βρυξέλλεε και ότι δεν θα είναι και είναι δυνατόν να αποφασίζει τη
καμιά καταστροφή, βρε αδερφέ, μοίρα ολόκληρων χωρών». Βέ
αρκεί να γίνει ωραία και σωστά. βαια, οι εν λόγω οίκοι ιδρύθηκαν
Οσο για τιε λεκτικέε πιρουέτεε το 1860, το 1909 και το 1913 α
-π ερ ί επιλεκτικήε χρεοκοπίαε ντίστοιχα και ουδείε μπορούσε
που δεν είναι χρεοκοπία, περί να διανοηθεί ότι θα επιβάλουν
εelective default που δεν θα α πολιτικέε σε έναν Ρούζβελτ, Ντε
ποτελεί «πιστωτικό γεγονόε» αρ Γκωλ ή Τσόρτσιλ. Οτι σήμερα
κεί να προφέρεται με τη σωστή, τρομοκρατούν «αυτά τα παιδά
οξφορδιανή προφορά για να μην κια που μαε κυβερνούν», όπωε
ερεθίσει τουε Κέρβερουε των δια τιτλοφόρησε σχετικό κύριο άρ
βόητων «οίκων αξιολόγησηε»- α- θρο τηε η γαλλική Le M onde, α
σφαλώε θα προσφέρουν τροφή ντανακλά απλώε την τερατώδη
στουε σεναριογράφουε καλο γιγάντωση των χρηματιστικών α
καιρινών επιθεωρήσεων, αλλά α γορών και την αντίστροφη, καπό πολιτική άποψη μόνο ένοχη ταθλιπτική συρρίκνωση του πο
αμηχανία προδίδουν. Αδύνατον λιτικού προσωπικού την τελευ
να συγκαλυφθεί με παρόμοια ταία τριακονταετία.
Κάλλιο αργά, παρά ποτέ, θα
φύλλα συκήε το βασανιστικό ε- 'J
ι ρώτημα που θα στοιχειώνει τού- πει κανείε. Εστω και ανόρεκτα,
' τη την κυβέρνηση μέχρι το τέ- υπό την πίεση των ίδιων των α
‘λοε του βίου τηε: Αν ήταν να χρε διεξόδων τηε, η Ευρώπη θα βρει
οκοπήσουμε με πρωτοβουλία ι τον σωστό δρόμο, όπωε (υποτί
των πιστωτών μαε, γιατί δεν κά θεται ότι) αποδεικνύει η αυξα
ναμε από την αρχή στάση πλη- ϊ νόμ ενη απήχηση, ακόμη και
ρωμών, διεκδικώνταε διαγραφ ή! στη Γερμανία, τηε πρότασηε
μεγάλου μέρουε του απεχθούε για ευρωομόλογο. Μακάρι να έ
χρέουε; Γιατί έπρεπε να υπο- χουν δίκιο όσοι επενδύουν σ ’ αυ
στούμε αυτό το ταξίδι στην κό τή τη λογική και δίκαιη ιδέα. Μό
λαση, το οποίο μάλιστα όχι μό νο που δεν ζούμε σε έναν κόσμο
νο δεν μείωσε το χρέοε, αλλά το όπου κυβερνά η δύναμη του δί
αύξησε δραματικά - από 120% κιου και τηε λογικήε, αλλά η λο
του ΑΕΠ θα φτάσει το 172% το γική και το δίκιο τηε δύναμηε.
2012, σύμφωνα με τιε προχθε- Και σ ’ αυτόν τον κόσμο, η Γερ
μανία τηε Μ έρκελ και η Γαλλία
σινέε εκτιμήσειε του ΔΝΤ;
του Σαρκοζί δεν έχουν λόγο να
κοινοτικοποιήσουν τα χρέη των
Το ίδιο ερώτημα θα έπρεπε ν α ) αδύνατων χωρών, αν δεν επι
τεθεί στουε ιθύνοντεε τηε Ε.Ε. βάλουν προηγουμένωε βαρύταΕπί ενάμιση χρόνο ισχυρίζο τουε όρουε, όπωε οι εμπράγμανταν ότι τρειε μικρέε χώρεε, τεε εγγυήσειε (δηλαδή, η ανα
Ελλάδα, Πορτογαλία και Ιρλαν γκαστική κατάσχεση εθνικού
δία, οι οποίεε αθροιστικά αντι πλούτου) και η κατάργηση με
προσωπεύουν μόλιε το 6% τηε οι- γάλου μέρουε τηε εθνικήε τουε
κονομίαε τηε Ευρωζώνηε, απο κυριαρχίαε, όπωε ρητά δήλωσε
τελούν φοβερό και τρομερό κίν ο κατά Βενιζέλο «φιλέλλην» Γιδυνο για την Ευρώπη όλη και ό ουνκέρ. Είναι βέβαιοι οι εισητι ο μόνοε δρόμοε προε τη σω γητέε του ευρωομόλογου ότι, υ
τηρία είναι εκείνοε των Μ νημο- πό τουε σημερινούε πολιτικούε
νίών. «Δεν υπάρχει Plan Β», ήταν συσχετισμούε, αξίζει να πλη
η στερεότυπη επωδόε Ρεν, Γι- ρώσουμε αυτό το βαρύ τίμημα
ουνκέρ και Σόιμπλε, οι οποίοι εμ για να διασωθεί η ευρωπαϊκή μαε
φάνιζαν τα όρια τηε συνθήκηε φαντασίωση;
του Μάαστριχτ για το έλλειμμα
και το χρέοε εξίσου ιερά με τιε
Του Π ΕΤΡΟ Υ Π ΑΠ Α ΚΩ Ν ΣΤΑ Ν ΤΙΝ Ο Υ
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