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ΑΠΟΨΗ

Ή  τοξική συζήτηση
εξόδου από το ευρώ

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ*

«Εχουν παραφρονήσει;» αναρωτιό
ταν σοβαρόε αναλυτήε, για την α
τέλειωτη λιτανεία δηλώσεων περί 
εξόδου τηε Ελλάδαε από το ευρώ. 
Δεν είναι μόνο οι αμέτρητοι πολι
τικοί παράγοντεε από τον ευρω-Βορ- 
ρά. Είναι και οι αναπόφευκτοι οι
κονομολόγοι, που πιθανολογούν έ
ξοδο μέσα στο 2013.

Πώε γίνεται να παραμένει ισχυ
ρό ένα τόσο ολέθριο σενάριο, που 
καμιά πλευ ρά (Ευ ρωζώνη ή Ελλάδα) 
δεν θα είχε λόγουε να επιθυμεί;

Για Την Ελλάδα, η έξοδοε θα ήταν 
προ ήε καταστροφή. Αλλά και για 
την Ευρωζώνη, μια έξοδοε τηε 
Ελλάδαε θα σήμαινε κατακλυσμό. 
Θα την οδηγούσε σε αναγκαστική 
χρεοκοπία, επιβαρύνονταε τουε 
Ευρωπαίουε πολίτεε. Θα προσλαμ- 
βανόταν ωε αρχή διάλυσηε του ευ
ρώ. Θα σήμαινε χάοε στην ευρω
παϊκή και διεθνή οικονομία. Θα προ- 
καλούσε πανικό καταθετών στην πε
ριφέρεια. Θα οδηγούσε σε ελέγχουε 
στιε κινήσετε κεφαλαίων, ανατρέ- 
πονταε τη λειτουργία τηε ενιαίαε α- 
γοράε και τιε ροέε εμπορίου.

Θα ακολουθούσε ατέλειωτη σπέ- 
κουλα για το ποια χώρα θα είναι η 
επόμενη -  και οι προβολείε θα έ
πεφταν στην Ιταλία. Τα αλλεπάλ
ληλα στοιχήματα εξόδου θα λει
τουργούσαν ωε αυτεκπληρούμενη 
προφητεία. Σε κλίμα φόβου, οι ε- 
πενδυτέε θα εγκατέλειπαν όχι μό
νο την περιφέρεια αλλά την ίδια την 
Ευρωζώνη, που θα βυθιζόταν στην 
ύφεση. Ορισμένοι κοστολογούν τιε 
άμεσεε οικονομικέε επιπτώσειε πά
νω από 1 τρίο. ευρώ.

τμβάνονταε υπόψη τιε οικονο- 
μικέε επιπτώσειε, μια έξοδοε/εξώ- 
θηση τηε Ελλάδαε θα συνιστούσε 
πράγματι παραφροσύνη. Τότε για
τί θεωρείται τόσο πιθανή; Διότι, δυ- 
στυχώε, τα επιχειρήματα τηε άλληε 
πλευράε εμφανίζονται πολύ ισχυρά. 
Η Ελλάδα εμφανίζεται ωε η χώρα 
που αδυνατεί να ορθοποδήσει.

«Η Ελλάδα δεν διορθώνεται»
Αντιθέτωε, η κρίση τηε βαθαίνει 

και εντείνει την αποσταθεροποίη
ση του ευρώ. «Η Ελλάδα δεν διορ
θώνεται, έχει τεράστια διαρθρωτι
κά προβλήματα, το κράτοε δεν λει
τουργεί, η πολιτική τάξη είναι δι
αιρεμένη, η Αριστερά απειλεί να έρ
θει και να τα ανατρέψει όλα». «Οι 
πολιτικοί σαε δεν μπορούν και η κοι
νωνία σαε δεν θέλει».

Πέρα από τα δημοφιλή (και όχι 
;άντα αληθή) στερεότυπα, υπάρ

χουν οι δεδομένοι ευρωπαϊκοί συ
σχετισμοί. Η γερμανική κυβέρνηση 
εμφανίζεται έτοιμη να προχωρήσει 
στα επόμενα μεγάλα βήματα ενο
ποίησή στο ευρώ, ακόμα και αν α
παιτήσει αναθεώρηση του γερμα
νικού συντάγματοε.

Η αντιμετώπιση τηε κρίσηε σε 
Ιταλία και Ισπανία θα απαιτήσει τε
ράστιου κόστουε παραχωρήσει 
και ανάληψη χρέουε και κινδύνων 
από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία και την 
ΕΚΤ. Πώε θα βαδίσει στη στενότε
ρη ενοποίηση το ευρώ, χωρίε τη με
γαλύτερη δυνατή ομοιογένεια και 
συνοχή; Πώε θα βαδίσουν στιε ε-

κλογέε του 2013 οι Χριστιανοδη- 
μοκράτεε και οι κομματικοί εταίροι 
τουε έχονταε δεχθεί τη μετατροπή 
μιαε νομισματικήε ένωσηε δημο- 
σιονομικήε πειθαρχίαε σε ένωση 
μεταβίβασηε πόρων και κοινήε α- 
νάληψηε χρεών; Εάν αφεθεί η 
Ελλάδα να παραμείνει στο ευρώ, 
που «καταβρόχθισε τα μεγαλύτερα 
πακέτα βοήθειαε και απέτυχε 
στουε στόχουε περισσότερο από κά
θε άλλη», με ποια αξιοπιστία θα 
διεκδικηθεί από Ισπανία και Πορ
τογαλία η απαρέγκλιτη εφαρμογή 

' των δικών τουε προγραμμάτων 
προσαρμογήε; \

Η θυσία τηβ Ιφιγένειαβ
Να πώε προσφέρεται η Ελλάδα 

γ\α έμπρακτη επίδειξη τήρησηε των 
συμφωνημένων: δώσαμε εμΧαιρίεε 
στοηεΕλληνεε, απέτυχρλζδενμπο- 
οοιϊν να ακολαυθιϊΓτηυν. πρέπει 
να φύγουν. Μεγάλο το κόστοε, αλ
λά εάν μείνουν, θα είναι μεγαλύ-

Για την Ελλάδα η έξοδος 
θα ήταν προφανής 
καταστροφή. Αλλά και 
για την Ευρωζώνη, μια 
έξοδος της Ελλάδας θα 
σήμαινε κατακλυσμό.
Θα την οδηγούσε σε 
αναγκαστική χρεοκοπία, 
επιβαρύνοντας τους 
Ευρωπαίους πολίτες.

τερο. Ευκαιρία να διορθωθεί το λά- 
θοε, να επιβεβαιωθεί η αξιοπιστία 
κανόνων και δεσμεύσεων. Η θυσία 
τηε Ιφιγένειαε. Θα ήταν οικονομι
κά αποσταθεροποιητική, θα ήταν 
όμωε ίσωε πολιτικά λυτρωτική για 
τιε χώρεε του ευρω-Βορρά, θα ι
κανοποιούσε το θυμικό τηε κοινήε 
γνώμηε, θα έδινε πιθανόν στην κα
γκελάριο Μέρκελ τη δυνατότητα να 
διαπραγματευθεί τη δημοσιονομι
κή, οικονομική, τραπεζική και πο 
λιτική ένωση του ευρώ από θέστ 
αυξημένηε πολιτικήε ισχύοε.

Εχουμε ξαναδεί παρόμοια σύ
γκρουση μεταξύ οικονομήστε λο 
γικήε και πολιτικού βολονταρι 
σμού, στη συμφωνία ίδρυσηε τη: 
ΟΝΕ. Τότε, ο πολιτικόε βολονταρι 
σμόε μιαε ατελούε νομισματικήε έ
νωσηε επικράτησε, ειε πείσμα των 
οικονομικών επιχειρημάτων ότι 
νομισματική χωρίε πραγματική οι
κονομική ένωση δεν είναι βιώσιμη.

Τι είναι αυτό που θα κρίνει τη ση
μερινή αναμέτρηση; Σε ό, τι μαε α
φορά, οι επιδόσειε τηε ελληνικήε κυ- 
βέρνησηε τουε επόμενουε κρίσιμουε 
μήνεε. Από την υιοθέτηση και άμεση 
εφαρμογή του προγράμματοε θα κρι- 
θεί όχι μόνον η βελτίωση των όρων 
δανεισμού αλλά και η εξουδετέρω- 
ση τηε τοξικήε επιχειρηματολογίαε 
εξόδου από το ευρώ.

* 0  κ. Παγουλάτος είναι καθηγητής Ευρω
παϊκής Πολιτικής και Οικονομίας, Οικονομι
κό Πανεπιστήμιο Αθηνών.


