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Σημείο μηδέν 
για την κρίση 
της ευρωζώνης
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ΤΟ ΔΥΣΟΙΩΝΟ 2012 ΑΝΑΤΕΛΛΕΙ με μία πολλαπλή 
διεθνή και ευρωπαϊκή οικονομική κρίση. Σε παγκό
σμιο επίπεδο, έχουμε συσσώρευση δημόσιου xpéous 
των ανεπτυγμένων χωρών, επιβράδυνση ins παγκό- 
σμ- οικονομίαε (που σήμερα την κινεί εν πολλοίε 
ο πτυσσόμενοε κόσμοε), αδυναμία αποτελεσμα
τικού συντονισμού νομισματικών και συναλλαγματι
κών πολιτικών μεταξύ των μεγάλων οικονομιών του 
πλανήτη (όπωε απέδειξε και η αποτυχία του G20 των 
Καννών), και άνοδο τηε ανεργίαε σε πολλέε χώρεε του 
ανεπτυγμένου δυτικού κόσμου.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκήε Ενωσηε και ιδίωε ευ
ρωζώνηε, τα παραπάνω προβλήματα έχουν διογκω
θεί σε διαστάσειε υπαρξιακήε πια απειλήε για την α
κεραιότητα και επιβίωση τηε ίδιαε τηε ζώνηε του ευ
ρώ. Εναε νέοε υφεσιακόε κύκλοε είναι ξεκάθαρα προ 
των πυλών, με τιε τελευταίεε εκτιμήσειε του ΔΝΤ να 
αναθεωρούνται διαρκώε προε τα κάτω, προβλέπονταε 
το 2012 μόλιε 0,5% ΑΕΠ μέση οικονομική μεγέθυνση 
για την ευρωζώνη, 0,8% για τη Γερμανία, 0,6% για τη 
Γαλλία, και μηδενική μεγέθυνση ή βαθιά ύφεση για 
τιε χώρεε τηε νότιαε περιφέρειαε. Η ύφεση τηε ευρω- 
ζώνηε είναι η αναπόφευκτη συνέπεια των ταυτόχρο
νων προγραμμάτων λιτότηταε σε πολλέε χώρεε, κυρί- 
ωε τηε περιφέρειαε του ευρώ. Σε χώρεε με μεγάλα ελ
λείμματα -και η χειρότερη είναι η δική μαε-, η δημόσι
ό- κή εξυγίανση, οι διαρθρωτικέε μεταρρυθμίσειε 
και ιΐ «εσωτερική υποτίμηση» για τη βελτίωση τηε α- 
νταγωνιστικότηταε συνιστούν αναγκαίο μονόδρομο.

Ομωε, αν όλοι στην ευρωζώνη ακολουθούν υ- 
φεσιακή πολιτική λιτότηταε, η προσπάθεια όλων αλ- 
ληλοϋπονομεύεται. Αν η ευρωζώνη έχει μηδενική ή 
αρνητική ανάπτυξη, το δημόσιο χρέοε θα αυξάνεται 
αντί να μειώνεται. Η αναιμική παγκόσμια και ευρω
παϊκή ζήτηση ακυρώνει τη μόνη ελπίδα διεξόδου των 
χωρών τηε ευρωπεριφέρειαε (και τηε Ελλάδαε) σε θε
τικό πρόσημο ανάπτυξηε, αυξάνονταε τιε εξαγωγέε 
τουε στον υπόλοιπο κόσμο.

Επομένωε, η ευρωζώνη χρειάζεται μία αντι
σταθμιστική πολιτική αναθέρμανσηε τηε ζήτησηε 
στιε χώρεε με χαμηλότερα δημοσιονομικά ελλείμμα
τα (όπωε η Γερμανία ή η Ολλανδία) και αναπτυξιακήε 
ενίσχυσηε των χωρών τηε περιφέρειαε, προκειμένου 
να τονωθεί η οικονομία τουε και να καταστεί πιο βιώ
σιμο το χρέοε τουε.

Σε αυτή τη φοβερή κρίση, η ευρωζώνη δεν 
βρέθηκε μόνο με ελλιπή αρχιτεκτονική και ανεπάρ
κεια θεσμών, αλλά και με δογματική επιμονή σε «ορ- 
θόδοξεε» πολιτικέε, που υπό τιε παρούσεε συνθήκεε 
κρίσηε διαστάσεων δεκαετίαε του ’30 μπορεί να απο
βούν καταστροφικέε. Η οικονομία τηε ευρωζώνηε, ό
πωε και η παγκόσμια, χρειάζεται ενέσειε ρευστότη-

ταε, για να μπορέσει να βγει από την κρίση χρέουε- 
ύφεσηε. Στιε ΗΠΑ και τη Βρετανία, οι κεντρικέε τρά- 
πεζεε τυπώνουν χρήμα «όσο χρειάζεται», λειτουργώ- 
νταε ωε δανειστέε τελευταίαε προσφυγήε για τιε κυ- 
βερνήσειε τουε. Και για αυτό, τα επιτόκια κρατικών 
ομολόγων παραμένουν πολύ χαμηλά, παρότι το δη
μόσιο χρέοε των ΗΠΑ είναι μεγαλύτερο από το μέ
σο χρέοε τηε ευρωζώνηε. Αυτή την κρίσιμη απόφα
ση ευρείαε, μαζικήε απορρόφησηε των ομολόγων 
τηε περιφέρειαε, ώστε να μειωθεί δραστικά το κρα
τικό κόστοε χρηματοδότησηε, αρνείται η Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα.

Η κρίση χρέουε στην ευρωζώνη πλησιάζει το 
σημείο μηδέν, καθώε το πρόβλημα τηε Ιταλίαε και 
των άλλων μεγάλων χωρών δεν μπορεί να αντιμετω
πιστεί με τουε υπάρχοντεε αναιμικούε μηχανισμούε 
του ΕΓδΓ, χωρίε άλμα ενοποίησηε είτε προε άμεση ευ
ρείαε κλίμακαε εμπλοκή τηε ΕΚΤ είτε προε δημιουρ
γία ευρωομολόγου. Αυτό σημαίνει ότι στουε επόμε- 
νουε μήνεε, εβδομάδεε, η ευρωζώνη είτε θα κάνει αυ
τά τα άλματα είτε θα αντιμετωπίσει άμεση απειλή δι- 
άλυσηε. Το πρώτο είναι (ευτυχώε) αρκετά πιθανότερο 
από το δεύτερο.

Για αυτό είναι σημαντικό η Ελλάδα να είναι 
σε θέση να παρακολουθήσει την ευρωζώνη στην πο
ρεία στενότερηε ενοποίησηε. Πρέπει πάση θυσία να 
μην μείνουμε πίσω και απέξω. Προϋπόθεση είναι να 
έχει φτάσει η Ελλάδα κοντά στη δημιουργία πρωτο
γενών πλεονασμάτων του προϋπολογισμού και στην 
πραγματοποίηση των μεταρρυθμίσεων. Παραμένο- 
νταε στο τραπέζι, έχουμε ελπίδεε να γίνουμε μέροε 
μιαε ευρωπαϊκήε διαπραγμάτευσηε για μία πιο βιώσι
μη οικονομική διακυβέρνηση και αρχιτεκτονική του 
ευρώ. Αλλιώε, έξω από το ευρώ, μαε περιμένει η οι
κονομική καταστροφή.
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