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ΑΠΟΨΕΙΣ
Η  Ευρώπη εξαρτάται 

από τη Γερμανί ~

Του ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΑΓΚΟΥ

Οι εξελίξεις και η τύχη xns Eupconns εΕρρτώνται πλέον αποκλειστικά από χη Γερμανία. Το διαισφυξε χθεε η γαλλική Le Monde, αλλά αυτή είναι η αλήθεια και δεν θα μπορούσε να είναι άλλη. Η Γερμανία είναι η αχμομηχανή xns Eupconns, γύρω από αυχήν στροβιλίζονται οι πάνχεε και αυ- τή είναι που έχει χην οικονομική δύναμη να επιβάλει χη βού- σή xns oxous άλλουs. Είναι σαφές όχι οι αποφάσειε και οι εξελίξει σχην Ευρωζώνη έχουν πάνχα χη σφραγίδα χου Βερολίνου. Η ηγεσία χου δεν αμφισβηχείχαι.Η κρίση χρέουε που ανχιμεχωπίζει η Ευρωζώνη έγειρε ακόμη περισσόχερο χην πλάσχιγγα υπέρ xns Γερμανίαε σχο πλαίσιο χου γαλλογερμανικού άξονα. Επομένωε είναι α- πόλυχα δικαιολογημένο όλα χα σενάρια να διαμορφώνο- νχαι σχη βάση χων κινήσεων xns καγκελαρίου Μέρκελ και όλεε οι ευρωπαϊκεε πρωχεύουσεε να προσβλέπουν σε αυχήν για να βρεθεί η διέξοδος από χην κρίση. Πολλοί κα- χηγορούν χη σημερινή γερμανική κυβέρνηση όχι είναι κα- χώχερη χων περισχάσεων. Μπορεί να έχουν δίκιο, αλλά iacos και να μην έχουν.Αυχό όμωε θα αποδειχθεί σχο χέλθ5. npos χο παρόν βλέπουμε χη Γερμανία να κινείχαι με άπειρη προσοχή και με χαμηλή χα- χύχηχα. Είναι βέβαιο όχι δεν θέλει να διακινδυνεύσει χα οφέλη και χα συμφέρονχά xns, όπωε εί- 
'  Μ βέβαιο όχι θέλει να διαχηρεί ν έλεγχο σε κάθε εξέλιξη. Η Γερμανία δεν θα πει «ναι» σχην έκδοση ευρωομολόγου αν δεν υπάρξει κοινή οικονομική διακυβέρνηση σχην Ευρωζώνη και απόλυχη πειθαρχία σχα δημοσιονομικά χων χωρών-με- λών. Tns ζηχούν να δεχθεί αλλαγή σχη λειχουργία xns ΕΚΤ για να ενισχυθούν η ρευσχόχηχα και η ανάπχυξη. Αρνεί- χαι, γιαχί χρέμει χον πληθωρισμό και δεν θέλει να απειληθεί η σχαθερόχηχα χου ευρώ, αλλά δεν αποκλείεχαι να συρθεί χελικά, αν η υπόλοιπη Ευρώπη καχαρρέει. Η Ελλάδα δεν έχει δυναχόχηχα επηρεασμού χων όποιων αποφάσεων πάρει χο Βερολίνο.Εκείνο όμωε που προέχει είναι να ανακχήσει σχοιχειω- δώε χην αξιοπισχία xns και να παραμείνει σχην Ευρωζώνη με νύχια και με δόνχια. Ωσχε να βρίσκεχαι μέσα crus εξελίξει. Ακόμη και αν διαλυθεί η Ευρωζώνη, καλό είναι να μην έχει προηγηθεί η έξοδοε xns xciipas pas. Για να μοι- ρασχεί χουλάχισχον χην κοινή χύχη.

"  Ευρώ: είναι 
αυτό το τέλος;

THE ECONOMIST

Παρ’ όλο που η Ευρωζώνη δείχνει να πλησιάζει όλο και περισσότερο σχη συντριβή, αρκετοί υποθέτουν όχι, σχο τέ- λοε, οι Ευρωπαίοι ηγέχεε θα κάνουν ό,χι χρειαστεί για να διασώσουν χο ενιαίο νόμισμα. Και αυχό διότι οι επιπχώσειε από μια κατάρρευση χου ευρώ θα ήταν τόσο καταστροφικ έ  που κανένας πολιτικός δεν θα χην άφηνε να συμβεί. Μια διάσπαση xns Ευρωζώνη θα μπορούσε να προκαλέσει μια παγκόσμια κατάρρευση ακόμα χειρότερη και από αυχήν xns περιόδου 2008-09. Χρεοκοπίεε κρατών, καταρρεύσειε τραπεζικών συστημάτων και η επιβολή ελέγχων κεφαλαίων θα διέλυαν χην Ευρωζώνη σε μικρά κομμάτια, ή σε ένα μεγάλο κομμάτι στον Βορρά και στον κατακερματισμένο Νότο. Εν μέσω χων αντεγκλήσεων και χων σπασμένων συνθηκών, οι απότομεε διακυμάνσεΐ5 axis συναλλαγματικέ ισοτιμίες μεταξύ χων χωρών χου ευρωπαϊκού πυρήνα και αυτών xns περιφέρεια5, που θα διαδέχονταν χη διάλυση χου μεγαλύτερου έργου xns Ε.Ε., θα ήταν σχεδόν βέβαιο όχι θα επέφεραν ένα άτακτο τέλοε σχην ενιαία αγορά. Η επιβίωση xns 
/ i6ias xns Ε.Ε. θα ετίθετο υπό αμφισβήτηση. Ωστόσο, η α- / πειλή xns Kaxaoxpocpfis δεν σημαίνει συνήθως όχι θα χην αποτρέψει από χο να συμβαίνει. Οι πιθανότητες μιας διά- λυση5 xns Ευρωζώνης έχουν αυξηθεί σε ανησυχητικά επίπεδα, εξαιτίας χου χρηματοοικονομικού πανικού, xns ραγδαίας αποδυνάμωσα χων οικονομικών προοπτικών, και 

xns στενόμυαλα μικροπολιτικά. Στον αντίποδα, οι πιθανόχηχε5 υπέρ μιας ομαλή5 προσγείωσα μει- •ονται με γοργό ρυθμό.Θα μπορούσε να γίνει κάτι για να αποτραπεί η καταστροφή; Η απάντηση εξακολουθεί να είναι θετική, όμωε η κλίμακα xns απαιτούμενα δράσα αυξάνεται ακόμα περισσότερο, καθώς εξαντλούνται χα χρονικά περιθώρια. Το μόνο θεσμικό όργανο που θα μπορούσε να παράσχει άμεση ανακούφιση είναι η ΕΚΤ. Ω5 ο δανεισχήε xns έσ χα τέ λύση5, θα πρέπει να κάνει περισσότερα για να σώσει xis τράπεζες, προσφέ- povx0s xous απεριόριστη ρευσχόχηχα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Εάν η ΕΚΤ θέλει να εκπληρώσει χην εντολή που έχει λάβει για χη διατήρηση xns σταθερότητας χων τιμών, θα πρέπει να εμποδίσει μια πτώση χων τιμών. Αυτό σημαίνει χη μείωση χων βραχυπρόθεσμων επιτοκίων και χην έναρξη ενόε προγράμμαχο5 μεγάλης κλίμακας «ποσοτικής χαλάρωσης» (αγορά5 ομολόγων). Η μαζική νομισματική χαλάρωση θα μπορέσει να μετριάσει χην ύφεση και να αγοράσει πολύτιμο χρόνο. Ωστόσο, η ανάκτηση xns εμπιστοσ ύ ν η  και η προσέλκυση χων επενδυτών πίσω axis αγορέε κρατικών ομολόγων χρειάζεται κάτι περισσότερο από χη στήριξη xns ΕΚΤ, και αυχό, όσο φιλόδοξο και να ακούγεται, είναι η αναδιάρθρωση χου ελληνικού χρέους και οι μεταρρυθμίσει σε Ιταλία και Ισπανία. Ektos αυτού, σημαίνει χη ιμιουργία ενόε εργαλείου χρέους σχο οποίο θα μπορούν να πιστεύουν οι επενδυτές. Αυχό με χη σειρά χου απαιτεί μια πολιτική συμφωνία, χην οικονομική ενίσχυση που χρειάζονται οι περιφερειακές χώρες σε αντάλλαγμα με xis αλ- λαγέε axous κανονισμούς που η Γερμανία και οι άλλοι ζηχούν. Αυχό χο εργαλείο θα πρέπει να περιλαμβάνει κάποια κοινή ευθύνη για χα χρέη χων κυβερνήσεων. Η πρόταση χων ευρωομολόγων έχει αποκλειστεί από χην Αγκελα Μέρκελ.Η σχάση xns Γερμανίας είχε θα πρέπει να αλλάξει, είχε θα υπάρξει διάσπαση χου ευρώ. Οι ανησυχίες για προβλήματα ηθικού κινδύνου έχουν μικρότερη σημασία χώρα, που οι κυβερνήσει xns ευρωπαϊκής π ερ ιφ έρ ει έχουν δεσμευτεί για μέτρα λιτότητας και μεταρρυθμίσει. Η κ. Μέρκελ και η ΕΚΤ πρέπει να σταματήσουν από χη μία να απειλούν καταδικασμένες οικονομίες με έξοδό από χο ευρώ και από χην άλλη να καθησυχάζουν xis αγορές για χη σωτηρία χου ευρώ. Αν δεν λάβει μια απόφαση σύντομα, η Γερμανίδα καγκελάριος θα συνειδητοποιήσει όχι η απόφαση έχει ληφθεί για εκείνη.

Αν η Γερμανία και 
η Ε Κ Τ  δεν κινηθούν 
γρήγορα, ελλοχεύει 
η κατάρρευση του 
κοινού νομίσματος.

Ο ι αποφάσεις 
και οι εξελίξεις 
στην Ευρωζώνη 
έχουν πάντα 
τη σφραγίδα 
του Βερολίνου.


