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Είναι πανάκεια 
το ευρωομόλογο;

Του ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΑΓΚΟΥ

Π αραδοσιακά, οι κανονικοί 
ρυθμοί σ τη ν Ελλάδα επα
νέρχονται σταδιακά μετά 

το ν  Δεκαπενταύγουστο. Τα πα
νηγύρια ολοκληρώνονται, τα  
μπάνια του λαού φτάνουν στο τέ- 
λοε τουε, οι οικογένειεε γυρίζουν 
στα σπίτια τουε, οι αδειούχοι στιε 
δουλειέε τουε και τα  παιδιά μπαί
νουν σε τροχιά προσαρμογήε 
για τα  επερχόμενα θυρανοίξια 
τω ν  σχολείων. Ολα αυτά σύμ
φωνα με το ν  ονειρικό και τα 
κτοποιημένο κόσμο τω ν  παλιών 
αναγνωστικών, που έχει ανα
τραπεί βέβαια εδώ και πολλά χρό
νια  από τη ν  πραγματικότητα. 
Οπωε φαίνεται, όμωε, και αυτή η 
πραγματικότητα που είχαμε συ
νηθίσει, δεν θα είναι φέτοε η ί
δια. Τα πανηγύρια και τα  μπάνια 
τελειώνουν, αλλά οι οικογένειεε 
επιστρέφουν πολύ ανήσυχεε, οι 
αδειούχοι δεν γνωρίζουν αν και

Είναι έτοιμες 
οι ευρωπαϊκές ηγεσίες 
να δεχθούν την κοινή 
οικονομική διακυβέρ
νηση, όπου φυσικά 
τον πρώτο λόγο θα 
τον έχει η Γερμανία;

σε ποια κατάσταση θα βρουν τιε 
δουλειέε τουε, ενώ  δεν είναι κα
θόλου σίγουρο ότι θα ανοίξουν τα 
σχολεία το ν  Σεπτέμβριο.

Με λίγα λόγια, αν η σεζόν που 
εγκαινιάστηκε το ν  Μάιο του 
2010 μαε έβγαλε από τον ονειρικό 
κόσμο και σε μεγάλο βαθμό μαε 
φανέρωσε μία νέα, πολύ πιο δύ
σκολη πραγματικότητα, από το  
φθινόπωρο του 2011 μπαίνουμε 
σε μια περίοδο που μπορεί να  α- 
ποδειχθεί ή του ΰψουε ή του βά- 
θουε. Περισσότερο ίσωε εμείε, ωε 
Ελληνεε, αλλά και όλοι οι Ευρω
παίοι πιθανότατα. Η κλιμάκωση 
τηε κρίσηε προκαλεί πρωτοφανή 
αβεβαιότητα και ρευστότητα ό
χι μόνο στο  παρόν άλλα και για 
το  άμεσο μέλλον. Ποτέ ο μετα- 
πολεμικόε τουλάχιστον Ελληναε 
δεν ή ταν τόσο  ανήμποροε να 
προβλέψει τι του επιφυλάσσει το 
αύριο και ποτέ δεν ένιωθε τόσο 
ανίσχυροε στη  διαμόρφωσή του.

Οι ενδείξειε είναι ότι στην ίδια κα
τηγορία μπαίνουν σταδιακά και 
οι πολίτεε άλλων ευρωπαϊκών χω
ρών με δυσβάσταχτο χρέοε.

Κατά τουε ειδικοΰε, το  σ το ί
χημα είναι να κρατήσει το  ευρώ. 
Σύμφωνα με τιε εκτιμήσειε, αν 
καταρρεύσει το ευρώ, κλονίζεται 
όλο το  χρηματοπιστωτικό σύ
στημα πρώτα τηε Ευρώπηε, αλ
λά κατά πάσα πιθανότητα και ό
λου του κόσμου, γ ι ’ αυτό διαλα- 
λούν συνεχώε τη  μεγάλη ανη
συχία τουε και οι αξιωματούχοι 
τω ν  μεγάλων οικονομικών δυ
νάμεων, ζητώνταε παράλληλα α
πό τιε ευρωπαϊκέε ηγεσίεε να πά
ρουν τα  κατάλληλα μέτρα. Και 
τώρα  πρέπει να  απαντηθεί το  ε
ρώτημα ποια είναι αυτά τα  κα
τάλληλα μέτρα και πώε μπο
ρούν να εφαρμοστούν... Γιατί, ώε 
τώρα  τουλάχιστον, τα  μέτρα 
που αποφασίστηκαν και ελή- 
φθησαν αποδείχτηκαν ανεπαρ
κή, αν και όσον αφορά τη ν  
Ελλάδα, ελάχιστα από αυτά ε
φαρμόστηκαν, είναι η αλήθεια.

Σήμερα είναι πλέον πολλοί, πε- 
ριλαμβανομένων και αρκετών 
Γερμανών, εκείνοι που υποστη
ρίζουν ότι το μοναδικό φάρμακο 
για να αντεπεξέλθει η Ευρωζώνη 
σ τη ν  κρίση είναι η έκδοση ευ
ρωομολόγου. Το προωθεί η Κο
μισιόν διά του Ολι Ρεν, το  φω
νάζουν οι Σόροε και Στίγκλιτε, το 
θέλει ακόμη και ο πρόεδροε τω ν  
Γερμανών εξαγωγέων, μεταξύ 
άλλων. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέ
ρουμε αν το  ευρωομόλογο θα α- 
ποδειχθεί πράγματι πανάκεια, 
ούτε και πόσο εύκολη υπόθεση 
είναι η έκδοσή του. Η Γερμανία 
αντιστέκεται πάντωε σθεναρά 
στη ν έκδοσή του και ο φόβοε εί
ναι μήπωε αν και όταν το  απο
φασίσει ή αναγκασθεί εκ τω ν  
πραγμάτων να πει το Βερολίνο το 
«ναι» θα είναι πολύ αργά. Από την 
άλλη πλευρά, δεν είναι και εύκολο 
για τη ν Αγκελα Μέρκελ να πείσει 
το  χρηματοπιστωτικό σύστημα 
τηε χώραε τηε και τουε Γερμα- 
νοΰε ψηφοφόρουε να  δεχθούν 
την έκδοση ευρωομολόγου, δίχωε 
προηγουμένωε να καθιερωθεί 
μία κοινή οικονομική διακυβέρ
νηση σε όλη τη ν Ευρωζώνη.

Είναι όμωε έτοιμεε οι ευρω- 
πα'ίκέε ηγεσίεε να  δεχθούν τη ν 
κοινή οικονομική διακυβέρνηση, 
όπου φυσικά το ν  πρώτο λόγο θα 
το ν  έχει η Γερμανία;

Δεν είναι και εύκολο για την Αγκελα Μέρκελ να πείσει ίο χρηματοπι
στωτικό σύστημα της χώρας της και τους Γερμανούς ψηφοφόρους να 
δεχθούν την έκδοση ευρωομολόγου.
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Σε ελληνικό γήπεδο

Με το δεύτερο πακέτο δ ιάσωσή  μέσα σε 
ένα χρόνο, η Ελλάδα δεν έχει ξεπεράσει 
ακόμη όλα τα  εμπόδια. Υπάρχει συναί
νεση μεταξύ τω ν  Ελλήνων οικονομο
λόγων ότι οι αποφάσειε τηε συνόδου κο- 
ρυφήε τηε 21ηε Ιουλίου είναι ένα απο
τελεσματικό βήμα για τη  διάσωση τηε 
Ελλάδαε. Η Ελλάδα έχει τώρα περισσό
τερο χρόνο για τη  βελτίωση τηε δημο- 
σιονομικήε τηε κατάστασηε και την ε
φαρμογή τω ν  μεταρρυθμίσεων που θα 
ενισχύσουν τη ν  ανταγωνιστικότητά 
τηε, λέει ο Παύλοε Μυλωνάε τηε Εθνι- 
κήε Τράπεζαε. Από την πλευρά του, ο 
Γιάννηε Στουρνάραε του ΙΟΒΕ, επιση
μαίνει ότι η μπάλα βρίσκεται στο ελλη
νικό γήπεδο, αλλά οι Ελληνεε καλούνται 
να αποδείξουν ότι μπορούν να δράσουν 
αποτελεσματικά. Εξαιρετικά επκρυλα- 
κτικόε εμφανίζεται ο πρώην υπουργόε 
Στέφανοε Μάνοε. Η κυβέρνηση υπό
σχεται πολλά, αλλά ζητεί διαρκώε πί
στωση χρόνου, επειδή πάλι δεν μπορεί 
να προσκομίσει απτά αποτελέσματα α
πό την πολιτική τηε. Μοιάζει να μην κα
τανοεί τη  σοβαρότητα τηε κατάστασηε, 
είναι η κριτική του. «Ο πρωθυπουργόε 
Γιώργοε Παπανδρέου μαε οδηγεί στη 
χρεοκοπία και ο ηγέτηε τηε αντιπολί- 
τευσηε Αντώνηε Σαμαράε θα το έκανε 
με μεγαλύτερη ταχύτητα», εκτιμά.

Ιε31ΐοηίέ
Απάτη η αναδιάρθρωση

Η συμφωνία τω ν  Βρυξελλών για το  ελ
ληνικό χρέοε δεν θα μπορούσε να εί
ναι πιο βλαβερή για τόυε φορολογού- 
μενουε. Οι ιδιώτεε επενδυτέε επωφε
λούνται εξασφαλίζονταε τιε εγγυή- 
σειε του Ταμείου ΕΕδΕ, ενώ ο «εθελο- 
ντικόε» χαρακτήραε τηε συμμετοχήε 
τουε αποτελεί κατά κύριο λόγο ένα βα
σιλικό δώρο στοσε τραπεζίτεε και άλ- 
λουε κατόχουε ελληνικών χρεογράφων, 
καθώε και μία σαφή υποχώρηση τω ν  
κρατών απέναντι σ τον ιδιωτικό τομέα. 
Η θέση αδυναμίαε, σ τη ν οποία έχουν 
περιέλθει οι κυβερνήσειε απέναντι 
σ τον  ιδιωτικό τομέα, έχει τιε ρίζεε τηε 
στη ν απόφαση του υπουργού Οικονο- 
μίαε τω ν  ΗΠΑ Τζέιμε Μπέικερ το  1982 
να μην επιτρέψει καμία αναδιάρθρω
ση του χρέουε τηε Λατινικήε Αμερικήε 
σε αμερικανικέε τράπεζεε. Για όσουε αι- 
σιόδοξουε υποστηρίζουν ότι το σχέδιο 
σωτηρίαε αποτελεί το πρώτο βήμα προε 
τη ν κατεύθυνση τηε ευρωπαϊκήε οι- 
κονομικήε διακυβέρνησηε, η απάντη
ση έρχεται από τη ν αδυναμία του ευ
ρώ, η ύπαρξη του οποίου απειλείται α
πό το  σχέδιο διάσωσηε. Η λύση βρί
σκεται στην αναγκαία αναμενόμενη σύ
γκρουση τω ν  κυβερνήσεων με τα τρα
πεζικά συμφέροντα και τη  ριζική α
ναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα.


