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Μέρος 7.  Οικονοµική και πολιτική ανάλυση εναλλακτικών στρατηγικών  

 

 

 
Η ευρωπαϊκή νοµισµατική ένωση υπήρξε προβληµατική για τις περιφερειακές 

χώρες, και κυρίως την Ελλάδα, την Πορτογαλία, την Ισπανία και την Ιρλανδία. 

Υπήρξε επίσης προβληµατική για τους εργαζόµενους των χωρών του 

ευρωπαϊκού κέντρου, µε πρώτη τη Γερµανία. Αλλά η Γερµανία είχε και οφέλη 

εις βάρος των χωρών της περιφέρειας, κυρίως λόγω µονίµων πλεονασµάτων 

στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών που µεταφράστηκαν σε ροές κεφαλαίων 

προς την υπόλοιπη ευρωζώνη. 

Η κρίση δηµόσιου χρέους είναι αποτέλεσµα, αφενός, της επισφαλούς 

ένταξης των περιφερειακών χωρών στην ευρωζώνη και, αφετέρου, της κρίσης 

της περιόδου 2007-2009. Το δηµόσιο στις χώρες της περιφέρειας 

αντιµετώπισε αυξηµένες ανάγκες δανεισµού λόγω του ότι χρειάστηκε να 

διασώσει τον χρηµατοπιστωτικό τοµέα ενώ παράλληλα προσπάθησε να 

αποτρέψει την βαθειά ύφεση. Οι αδυναµίες της ένταξης των περιφερειακών 

χωρών πρόσφεραν, εν συνεχεία, τη δυνατότητα στο χρηµατοπιστωτικό 

κεφάλαιο για κερδοσκοπικές επιθέσεις. Η ΕΚΤ δεν είχε ούτε τα µέσα ούτε τη 

διάθεση να αντιµετωπίσει τους κερδοσκόπους. 

Το ερώτηµα είναι τώρα ποιες στρατηγικές είναι διαθέσιµες για τις χώρες 

της περιφέρειας; Αυτό είναι ένα τεράστιο θέµα που θα άξιζε να µελετηθεί 

χωριστά. Μολαταύτα, στη βάση της προηγούµενης ανάλυσης, έχουµε τη 

δυνατότητα να σκιαγραφήσουµε το περίγραµµα των εναλλακτικών επιλογών. 

Αυτές µπορούν να χωριστούν σε τρεις: (1) επιβολή λιτότητας στις χώρες της 

περιφέρειας, (2) προσπάθεια αλλαγής της θεσµικής δοµής της ευρωζώνης και 

(3) έξοδος από την ευρωζώνη.  

 

7.1 Λιτότητα, ή αλλιώς µεταβίβαση του κόστους στους εργαζόµενους 

των χωρών της περιφέρειας  

 

Η επιβολή της λιτότητας είναι η τρέχουσα κυρίαρχη πολιτική στην Ελλάδα και 

αλλού. Η λιτότητα είναι, άλλωστε, και η µόνιµη γραµµή αντιµετώπισης των 

χρηµατοπιστωτικών κρίσεων κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριάντα 
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χρόνων, που συνήθως επιβλέπεται από το ∆ΝΤ. Οι όροι παρέµβασης του 

∆ΝΤ κατά κανόνα περιλαµβάνουν την καταβολή ενός προσωρινού δανείου για 

τη σταθεροποίηση των χρηµατοπιστωτικών αγορών καθώς και της αγοράς 

συναλλάγµατος, που συνοδεύεται από λήψη αυστηρών µέτρων. Το 

περιεχόµενο αυτών των µέτρων έχει αλλάξει µε τα χρόνια και υπάρχουν 

ενδείξεις ότι το ∆ΝΤ έχει ήδη αρχίσει να ανέχεται κάποια χαλάρωση των 

κανόνων του.1  Σε γενικές, όµως, γραµµές η προσέγγιση του ∆ΝΤ συνεχίζει να 

ισοδυναµεί µε λιτότητα σε συνδυασµό µε φιλελευθεροποίηση της οικονοµίας. 

Το πρόβληµα µε την παρέµβαση του ∆ΝΤ αυτή τη στιγµή στην ελληνική 

οικονοµία — και σε άλλες ενδεχοµένως — είναι ότι η ευρωζώνη εκδίδει 

νόµισµα που φέρεται να είναι η δεύτερη κυριότερη µορφή παγκοσµίου 

χρήµατος. Η ζηµία στην αξιοπιστία του ευρώ παγκοσµίως θα είναι 

χειροπιαστή. Η πρώτη επιλογή για χώρες του κέντρου της ευρωζώνης, ως εκ 

τούτου, ήταν η προώθηση της λιτότητας στην περιφέρεια, σε µια προσπάθεια 

να διαχειριστούν την κρίση εκ των έσω. Η ευρωζώνη, εντούτοις, δεν διαθέτει 

ικανούς µηχανισµούς για να αναπαράξει την προσέγγιση του ∆ΝΤ. Η παροχή 

προσωρινών δανείων για αντιµετώπιση κρίσεων απαγορεύεται 

κατηγορηµατικά από τις ιδρυτικές συµφωνίες του ευρώ. Το αποτέλεσµα ήταν 

να ασκούνται επίµονες πολιτικές πιέσεις στις χώρες της περιφέρειας για 

εφαρµογή λιτότητας, αλλά δίχως να προωθείται και η απαιτούµενη 

χρηµατοδότηση. Το κόστος των προσαρµογής µεταβιβάστηκε µε δυσανάλογο 

τρόπο στις χώρες της περιφέρειας, οδηγώντας αναπόδραστα σε συγκρούσεις 

εθνικών συµφερόντων µέσα στην ευρωζώνη.  

Στο πλαίσιο αυτό, οι κυβερνήσεις των περιφερειακών κρατών έχουν 

αρχίσει να εφαρµόζουν πολιτικές λιτότητας ελπίζοντας να µειώσουν το κόστος 

δανεισµού τους στις ελεύθερες αγορές. Αυτή η στρατηγική υιοθετήθηκε αρχικά 

από την Ιρλανδία, αλλά στη συνέχεια από την Πορτογαλία και την Ισπανία, και 

προσφάτως, µε αυξανόµενο ζήλο, και από την Ελλάδα. Στην ουσία, οι χώρες 

της περιφέρειας αναγκάστηκαν να υιοθετήσουν τις αυστηρές συνθήκες του 

∆ΝΤ, χωρίς όµως να λάβουν το δάνειο του ∆ΝΤ.    

Η ελληνική κυβέρνηση, που εκλέχτηκε µόλις τον Οκτώβριο του 2009, 

εφάρµοσε σταδιακά όλο και σκληρότερα µέτρα λιτότητας που περιλαµβάνουν 
                                                           
1
 Blanchard, O., Della Ariccia G. και Mauro P. “Rethinking Macroeconomic Policy”, IMF Staff Position Note, 12 Φεβρουάριος 

2010. http://www.imf.org/external/pubs/ft/spn/2010/spn1003.pdf 
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γενικές περικοπές δηµοσίων δαπανών, άµεση µείωση µισθών στον δηµόσιο 

τοµέα και επιδείνωση των δικαιωµάτων σύνταξης. Ο αντίκτυπος αυτών των 

µέτρων θα εξαπλωθεί αναπόφευκτα στον ιδιωτικό τοµέα, µια που οι 

εργοδότες θα έχουν την ευκαιρία να επιβάλλουν χειρότερους όρους στο 

εργατικό δυναµικό. Η κυβέρνηση επέβαλε επίσης υψηλότερους έµµεσους 

φόρους, λαµβάνοντας παράλληλα µέτρα για τη µείωση της φοροδιαφυγής. 

Αυτή η προσέγγιση έχει ήδη δοκιµαστεί στην Ιρλανδία, µειώνοντας το 

κόστος δανεισµού ως έναν βαθµό, όπως φαίνεται από τα ‘περιθώρια’ 

(spreads) των CDS 2 στον πίνακα 32, αλλά στην Ελλάδα θα αντιµετωπίσει 

περισσότερες δυσκολίες. Οι δανειακές ανάγκες της χώρας είναι υψηλότερες, 

και υπάρχει βαθειά απώλεια αξιοπιστίας για το ελληνικό κράτος στις 

χρηµατοπιστωτικές αγορές. Επιπλέον, ο κερδοσκοπικός πυρετός είναι πολύ 

πιο προχωρηµένος στις αρχές του 2010 σε σύγκριση µε το 2009, 

καθιστώντας απίθανη την υποχώρηση του φαινοµένου της κερδοσκοπίας επί 

πολύ. ∆ικαιολογηµένα βεβαίως, µια που ο δηλωµένος στόχος της ελληνικής 

κυβέρνησης να µειώσει το έλλειµµα του προϋπολογισµού της κατά 4% µέσα 

στο 2010 είναι µάλλον ανέφικτος. Το χειρότερο είναι πως τα µέτρα λιτότητας 

µάλλον θα εντείνουν την ύφεση και θα δυσκολέψουν περισσότερο την 

επίτευξη των στόχων σταθεροποίησης.  

Η Ελλάδα έχει βρεθεί σε πολύ δύσκολη θέση στις αρχές του 2010, 

περικόπτοντας δηµόσιες δαπάνες και αυξάνοντας τους φόρους εν πολλοίς 

προκειµένου να πληρώσει υψηλά επιτόκια στους αγοραστές του δηµόσιου 

χρέους της. Η χώρα εµφανίστηκε ικανή να δανειστεί στην ανοιχτή αγορά τον 

Ιανουάριο και τον Μάρτιο του 2010, αλλά µε υψηλό επιτόκιο και στις δύο 

περιπτώσεις, που ξεπερνούσε κατά πολύ το 6%. Η πρακτική αυτή σε 

µεταφορά εισοδήµατος από τους πολλούς στους λίγους σε µεγάλη κλίµακα. Η 

Ελλάδα έχει να αναχρηµατοδοτήσει έναν σηµαντικό όγκο χρέους µέσα στο 

υπόλοιπο 2010. Αν δεν µειωθεί το κόστος δανεισµού στις ανοιχτές αγορές, 

είναι προφανές ότι η πολιτική αυτή δεν θα αντέξει πολύ, δεδοµένου του 

τεράστιου κοινωνικού κόστους που δηµιουργεί. Ότι θα περικόπτει η 

κυβέρνηση µε το ένα χέρι, θα το δίνει µε το άλλο στους δανειστές. Εποµένως, 

                                                           
2
 Credit-default swap. Ανταλλαγή κινδύνου μη πληρωμής. Παράγωγο (credit derivative) που προστατεύει (διασφαλίζει με 

πληρωμή ορισμένης προμήθειας) τον δανειστή σε περίπτωση αδυναμία εξόφλησης ή κήρυξης σε πτώχευση του οφειλέτη. 

(σ.τ.μ.) 
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θα καταστεί αναγκαία η εξωτερική βοήθεια, η οποία είτε θα έρθει από την 

ευρωζώνη, είτε από το ∆ΝΤ. 

Το πολιτικό και οικονοµικό υπόβαθρο ενός δανείου από τη ζώνη του 

ευρώ, ωστόσο, δεν είναι καθόλου απλό. Κατά πρώτο λόγο, η θεσµική δόµηση 

της ευρωζώνης απαγορεύει επίσηµη παροχή τέτοιων δανείων. Η ΕΕ, όµως, 

έχει υπάρξει άκρως εφευρετική όταν βρέθηκε υπό πίεση στο παρελθόν. Θα 

ήταν δυνατόν, για παράδειγµα, να δοθούν διµερή δάνεια στην Ελλάδα, 

ενδεχοµένως µε τη µορφή εγγυήσεων του ελληνικού χρέους. Η πραγµατική 

δυσκολία δεν είναι οι τυπικές ρυθµίσεις αλλά οι πολιτικές σχέσεις εντός της 

ευρωζώνης. Η Γερµανία, η οποία θα επωµιστεί κατά πάσα πιθανότητα το 

κύριο βάρος, έχει υποστεί συνθήκες µόνιµης λιτότητας για δύο δεκαετίες 

περίπου. Έχει αντιτεθεί, ρητά και επανειληµµένα, στη διάσωση χωρών εντός 

της ευρωζώνης. Η διάθεση χρηµάτων σε άλλα κράτη θα είχε σηµαντικό 

πολιτικό κόστος για οποιαδήποτε γερµανική κυβέρνηση. Επιπλέον, ο 

δανεισµός στην Ελλάδα θα µπορούσε να ανοίξει πόρτες και σε άλλα κράτη 

της περιφέρειας. 

Από την άλλη µεριά, υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι αν αποκλειστεί το 

ευρωδάνειο και υπάρξει αναγκαστική και άµεση προσφυγή της Ελλάδας στο 

∆ΝΤ. Από τεχνικής απόψεως η χώρα θα παραµείνει στο ευρώ, κυρίως επειδή 

δεν υπάρχουν νοµικοί µηχανισµοί για την εγκατάλειψή του. Αλλά η ιδιότητά 

της ως µέλος στην πράξη θα υποβιβαστεί και οι µακροπρόθεσµες συνέπειες 

για την ικανότητά της να δανείζεται µε βάση τα συνήθη επιτόκια κρατικού 

δανεισµού εντός της ευρωζώνης θα καταστούν πολύ αβέβαιες. Ακόµη 

σηµαντικότερο είναι ότι µε το να στραφεί στο ∆ΝΤ θα δηµιουργήσει ένα 

προηγούµενο για άλλες χώρες της περιφέρειας και αυτό µπορεί να 

προκαλέσει περαιτέρω κερδοσκοπικές επιθέσεις. Οι κίνδυνοι για το ευρώ ως 

διεθνές νόµισµα θα πολλαπλασιαστούν, δεδοµένης ιδίως της υψηλής έκθεσης 

των τραπεζών των χωρών του κέντρου στις χώρες της περιφέρειας.   

Το ελληνικό κυβερνητικό κατεστηµένο έχει πλήρη επίγνωση αυτών των 

περιπλοκών. Αν και η επιλογή που προτίµησε ήταν να προσδεθεί σε µια 

“ευρωπαϊκή” λύση, έχει ταυτόχρονα εκφράσει την απειλή να στραφεί 

µονόπλευρα στο ∆ΝΤ. Γενικά όµως η κρατούσα άποψη ήταν πως η χώρα θα 

έπρεπε να κάνει ό,τι χρειάζεται για να παραµείνει στη ζώνη του ευρώ. 

Μολαταύτα, η λιτότητα που επιβάλλεται από τα πάνω µάλλον θα προκαλέσει 



 6

σκληρή αντίσταση από τα συνδικάτα, τις µαζικές οργανώσεις και τα πολιτικά 

κόµµατα. Η Ελλάδα θα δοκιµαστεί από πολιτική αναταραχή κατά την προσεχή 

περίοδο. Η κυβέρνηση θα βρει, πιθανώς, κάποια υποστήριξη λόγω του 

διάχυτου λαϊκού φόβου για εθνική πτώχευση όσο και λόγω της (εσφαλµένης) 

εθνικής υπερηφάνειας από τη συµµετοχή της χώρας στη ”λέσχη των 

πλουσίων” του ευρώ.   

Η βαθύτερη αδυναµία της τρέχουσας στρατηγικής, ωστόσο, δεν είναι ούτε 

η επιβολή της λιτότητας στους εργαζόµενους ούτε η δυσκολία εξασφάλισης 

προσωρινών δανείων. Είναι, µάλλον, το γεγονός ότι οι προοπτικές της να 

αντιµετωπίσει τις βαθύτερες αιτίες της κρίσης είναι ελάχιστες. Όπως δείχτηκε 

στα προηγούµενα, το βαθύτερο διαρθρωτικό πρόβληµα της ευρωζώνης είναι 

ότι η γερµανική ανταγωνιστικότητα έχει καλπάσει µπροστά κατά την τελευταία 

δεκαετία. Η Ελλάδα και άλλες χώρες της περιφέρειας δεν κατάφεραν να 

αυξήσουν αρκετά την παραγωγικότητα τους ώστε να αντισταθµίσουν τος 

πιέσεις που ασκεί η Γερµανία στους δικούς της εργαζόµενους.  

Η πολιτική λιτότητας ελάχιστα θα προσέφερε στην αντιµετώπιση του 

βαθύτερου προβλήµατος της ανταγωνιστικότητας. Μπορεί να κατάφερνε να 

µειώσει τους ονοµαστικούς και πραγµατικούς µισθούς για κάποια περίοδο, 

αλλά είναι φανερό πως αυτό δεν µπορεί να αποτελέσει µακροπρόθεσµη 

στρατηγική χωρών που ήδη έχουν σηµαντικά χαµηλότερους µισθούς από τη 

Γερµανία. ∆εδοµένης της καθήλωσης των γερµανικών ονοµαστικών µισθών, 

αυτό θα σηµαίνει απλώς πτώση µισθών στην περιφέρεια για χρόνια. Η 

απάντηση, λοιπόν, πρέπει να είναι πολιτικές αύξησης της παραγωγικότητας 

και στο πλαίσιο αυτό οι απόψεις που συνοδεύουν λύσεις-πακέτα τύπου ∆ΝΤ 

είναι καταστροφικές.   

Η καθιερωµένη συνταγή που προβάλλεται ακόµη παρά τη συνεχή 

αποτυχία της στα χρόνια που πέρασαν είναι η φιλελευθεροποίηση. Στο 

πλαίσιο της ευρωζώνης, αυτό θα ισοδυναµούσε µε την πλήρη ανάπτυξη, 

ακόµη και την εντατικοποίηση, των βασικών αρχών της ευρωπαϊκής 

στρατηγικής για την απασχόληση. Εν ολίγοις, η πολιτική αυτή θα 

περιλάµβανε: την περαιτέρω αποδυνάµωση της προστασίας του εργατικού 

δυναµικού, ιδιαίτερα µε τη µείωση της δύναµης των συνδικάτων· την 

κατάργηση των συλλογικών διαπραγµατεύσεων για τους µισθούς· την 

διευκόλυνση της εισόδου γυναικών στην αγορά εργασίας, ιδιαίτερα για µερική 
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και την προσωρινή απασχόληση· την άρση των περιορισµών εισόδου σε 

ορισµένα κλειστά επαγγέλµατα· τη µείωση των φορολογικών βαρών του 

κεφαλαίου µε την εφαρµογή βαρύτερων έµµεσων φόρων· την εφαρµογή της 

ιδιωτικοποίησης του εκπαιδευτικού συστήµατος και, τέλος, τη σηµαντική 

αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης, µε την παράλληλη προώθηση ενός 

συνταξιοδοτικού συστήµατος που θα προάγει τις δραστηριότητες των 

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων.  

∆εν υπάρχει λόγος να πιστεύουµε ότι τέτοια µέτρα, ή παρόµοια, θα 

οδηγούσαν σε σταθερή αύξηση της παραγωγικότητας, επιτρέποντας γνήσια 

σύγκλιση µε τις χώρες του κέντρου. Η αύξηση της παραγωγικότητας απαιτεί 

επενδύσεις, νέες τεχνολογίες και άνοιγµα νέων πεδίων δραστηριότητας. Στην 

περίπτωση της Ελλάδας αυτό σηµαίνει επίσης την αποµάκρυνση της χώρας 

από το υπάρχον πρότυπο ανάπτυξης που στηρίχτηκε στην κατανάλωση µε 

αυξανόµενα χρέη για τα νοικοκυριά. Τέτοιες αλλαγές δεν πρόκειται να 

προέλθουν από τις φιλελευθεροποιηµένες αγορές, ούτε και υπάρχουν 

ενδείξεις ότι το ιδιωτικό ελληνικό κεφάλαιο έχει την ικανότητα να πετύχει τέτοιο 

θαύµα. Μεσοπρόθεσµα, τα µέτρα φιλελευθεροποίησης κατά πάσα πιθανότητα 

θα οδηγήσουν σε στασιµότητα, µε συστηµατική µεταβίβαση εισοδήµατος από 

την εργασία στο κεφάλαιο. Η ελληνική κοινωνία — ήδη µε τον δεύτερο 

µεγαλύτερο βαθµό ανισότητας στην ευρωζώνη— πιθανότατα να οδηγηθεί σε 

µεγαλύτερη πόλωση και αναλγησία ως προς την κοινωνική στέρηση. Η 

πολιτική της παραµονής στην ευρωζώνη µε οποιοδήποτε τίµηµα µάλλον θα 

έχει ζοφερά αποτελέσµατα.   

 

 

7.2 Μεταρρύθµιση της ευρωζώνης: στοχεύοντας στο “καλό ευρώ” 

 

Η δεύτερη εναλλακτική επιλογή περιλαµβάνει διαρθρωτικές αλλαγές στο 

θεσµικό πλαίσιο της ευρωζώνης. Εδώ πρέπει να γίνει µια διάκριση ανάµεσα 

σε µεταρρυθµίσεις που δεν θα άλλαζαν τον θεµελιώδη χαρακτήρα της 

ευρωζώνης, αφενός, και σε µεταρρυθµίσεις που θα έρχονταν σε σύγκρουση 

µε τις οικονοµικές και κοινωνικές σχέσεις στην καρδιά της νοµισµατικής 

ένωσης, αφετέρου. 
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Το πρώτο είδος µεταρρυθµίσεων έχει συζητηθεί εκτενώς τόσο στην 

ακαδηµαϊκή βιβλιογραφία όσο και στον ευρείας κυκλοφορίας Τύπο.3 Είναι 

εξάλλου προφανές ότι τα θεσµικά όργανα της ευρωζώνης απέτυχαν πριν και 

κατά την κρίση, όπως αναλύθηκε στα προηγούµενα µέρη της έκθεσης. Πάνω 

από όλα, υπάρχει προφανής αντίφαση ανάµεσα στην ενιαία νοµισµατική 

πολιτική και στην κατακερµατισµένη δηµοσιονοµική πολιτική της ευρωζώνης. 

Ακόµη, οι κανόνες που ακολουθεί η ΕΚΤ είναι αδικαιολόγητα περιοριστικοί, 

συµπεριλαµβάνοντας αποκλειστική εστίαση στον πληθωρισµό και 

απαγόρευση άµεσης αγοράς δηµοσίου χρέους. Επιπλέον, δεν υπάρχει 

δυνατότητα για δηµοσιονοµικές µεταβιβάσεις οι οποίες να γίνονται κεντρικά 

προς ολόκληρη την ευρωζώνη και οι οποίες θα µπορούσαν να ανακουφίσουν 

κάποιες από τις εντάσεις που δηµιουργούνται από την ενιαία νοµισµατική 

πολιτική. ∆εν υπάρχει, τέλος, µηχανισµός οικονοµικής επέµβασης κατά τη 

διάρκεια κρίσεων, όπως φάνηκε ξεκάθαρα κατά την περίοδο 2007-2009, όταν 

το κάθε κράτος αφέθηκε να προστατεύσει την εγχώρια οικονοµία µόνο του. Η 

απουσία ενός τέτοιου µηχανισµού έγινε ακόµη πιο φανερή το 2010 καθώς η 

Ελλάδα πλησίαζε στην πτώχευση. 

∆εν υπάρχει κανένα εµπόδιο αρχών το οποίο θα έκανε αδύνατη τη 

βαθµιαία εφαρµογή ορισµένων µεταρρυθµίσεων της ευρωζώνης στο µέλλον. 

Είναι, για παράδειγµα, δυνατόν για την ευρωζώνη να δηµιουργήσει µια 

λειτουργική υπηρεσία δηµόσιου χρέους που θα µπορούσε να συντονίζει την 

έκδοση και τον χειρισµό του δηµόσιου χρέους σε συνεργασία µε την ΕΚΤ. 

Είναι επίσης εφικτό να υπάρξει χαλάρωση των κανόνων που εφαρµόζονται 

στην ΕΚΤ επιτρέποντας, για παράδειγµα, στην ΕΚΤ να αγοράζει κρατικό 

χρέος άµεσα κι έτσι να αρχίσει να µοιάζει περισσότερο µε φυσιολογική 

κεντρική τράπεζα. Ίσως ακόµη η λειτουργία της ΕΚΤ να συµπληρωθεί από 

ένα Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Ταµείο που θα δανείζει στα κράτη της 

ευρωζώνης τα οποία αντιµετωπίζουν κρίση, βάσει καθιερωµένων αναλογικών 

                                                           
3
 Για μια κριτική θεώρηση, βλ.: Arestis, P. και M. Sawyer (επιμ.). 2006.  Alternative Perspectives on Economic Policies in the 

European Union, Palgrave/Macmillan. Για μεταρρύθμιση που στοχεύει στη διατήρηση του status quo στην ευρωζώνη βλ.: Gros, 

D. και Mayer T. 2010. “Towards a Euro(pean) Monetary Fund”, Centre for European Policy Studies, 8 Feb,  

http://www.ceps.eu/book/towards-european-monetary-fund.  Τα επιχειρήματα των Gros και Mayer δημοσιεύτηκαν ως 

έκτακτο άρθρο στο The Economist της 28
ης

 Φεβρουαρίου 2010. 
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δικαιωµάτων. Είναι ακόµη δυνατόν να δηµιουργηθεί µέσα στην ευρωζώνη ένα 

συγκεντρωτικό σύστηµα δηµοσιονοµικών µεταβιβάσεων.  

Είναι ωστόσο εξαιρετικά απίθανο να υπάρξει ενοποίηση της 

δηµοσιονοµικής πολιτικής καθώς αυτό θα ισοδυναµούσε µε ολική 

αναδιάρθρωση της κρατικής ισχύος και εξουσίας στην Ευρώπη. Υπάρχει 

σαφής ιεράρχηση των κρατών της ευρωζώνης και τα στενά εθνικά 

συµφέροντα δεν έχουν εκλείψει. Η νοµιµότητα για κάθε κράτος πηγάζει από 

τη δική του ιστορία, αλλά και από τις τοπικές δοµές εξουσίας και λαϊκής 

συναίνεσης, συµπεριλαµβανοµένων και των δηµοκρατικών εκλογών. ∆εν 

υπάρχει προοπτική δηµιουργίας ενιαίου ευρωπαϊκού κράτους και, ως εκ 

τούτου, καµία προοπτική για ενιαία δηµοσιονοµική πολιτική. Οι οποιεσδήποτε 

µεταρρυθµίσεις στον τοµέα αυτό θα λάµβαναν χώρα στο πλαίσιο της 

υπάρχουσας ιεραρχίας κρατών, στην οποία κυριαρχούν οι χώρες του κέντρου 

και ιδίως η Γερµανία.  

Συνεπώς, µεταρρυθµίσεις αυτού του είδους θα ισοδυναµούσαν το πολύ µε 

κατευναστικές ρυθµίσεις της δηµοσιονοµικής πολιτικής, ή µε βελτιωµένη 

συνάρθρωση της δηµοσιονοµικής µε την νοµισµατική πολιτική. Για τον λόγο 

αυτό θα ήταν εντελώς απίθανο να έθεταν σε κίνδυνο τις αρχές που 

ενθυλακώθηκαν στη Συνθήκη του Μάαστριχτ, στο Σύµφωνο Σταθερότητας και 

στη Στρατηγική της Λισαβόνας. Οι µεταρρυθµίσεις που η παρούσα ηγεσία της 

ευρωζώνης θα µπορούσε δυνάµει να υιοθετήσει θα άφηναν αθικτο τον 

δηµοσιονοµικό και νοµισµατικό συντηρητισµό ο οποίος µεταβιβάζει τις πιέσεις 

της οικονοµικής αναπροσαρµογής στις πλάτες των εργαζοµένων.    

Ακόµη κι έτσι, υπάρχει ο κίνδυνος κάποιες ήπιες µεταρρυθµίσεις να 

οδηγήσουν σε µειωµένη αποδοχή του ευρώ σε διεθνές επίπεδο και συνεπώς 

σε πτώση της αξίας του σε σχέση µε το δολάριο. Αλλά αν δεν υπήρχε 

κίνδυνος για τις βασικές συντηρητικές αρχές της νοµισµατικής ένωσης, η 

εξέλιξη αυτή θα µπορούσε να ήταν αποδεκτή στον πυρήνα της ευρωζώνης. 

Είναι αντιληπτό πως ένα ελαφρά εξασθενηµένο ευρώ που στηρίζεται σε 

ελαφρώς αλλαγµένους —αλλά παρόλα αυτά σκληρούς— µηχανισµούς 

δηµοσιονοµικού και νοµισµατικού ελέγχου, θα ήταν ελκυστικό για το Βερολίνο 

και για άλλους. Αν µπορούσε να επιτευχθεί µια τέτοια εξέλιξη, η Γερµανία θα 

διατηρούσε ακόµη το πλεονασµατικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών εντός 

της ευρωζώνης, οι εξωτερικές συνθήκες του εµπορίου θα βελτιώνονταν και ο 
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ρόλος του ευρώ ως παγκόσµιο νόµισµα µπορεί να µην βρισκόταν σε µεγάλο 

κίνδυνο.  

Για τις χώρες της περιφέρειας και τους εργαζόµενους σε όλη την 

ευρωζώνη, µια τέτοια προοπτική δεν είναι καθόλου ελκυστική. Οι γερµανοί 

εργαζόµενοι θα συνεχίσουν να υφίστανται πιέσεις και οι περιφερειακές χώρες 

θα συνεχίσουν να έχουν ελλείµµατα. Η Γερµανία θα παρέµενε σε κατάσταση 

στασιµότητας, ενώ οι οικονοµίες των χωρών της περιφέρειας θα παρέµεναν 

επισφαλώς ενταγµένες στην ευρωζώνη. Η διαφορά θα ήταν περιστασιακή 

δηµοσιονοµική ελεηµοσύνη για την ανακούφιση των εντάσεων της ευρωζώνης 

και ίσως βελτιωµένη διαχείριση των κρίσεων. 

∆εν εκπλήσσει, εποµένως, ότι υπήρξε αναζήτηση ριζικότερων 

µεταρρυθµίσεων ιδιαίτερα από τµήµατα της ευρωπαϊκής Αριστεράς, τόσο στις 

χώρες της περιφέρειας όσο και του κέντρου. Ένας σηµαντικός στόχος είναι να 

ασκηθεί πίεση για περαιτέρω οικονοµική µεταρρύθµιση επιδιώκοντας την 

κατάργηση του Συµφώνου Σταθερότητας. Το τι θα ακολουθήσει µετά δεν είναι 

εντελώς σαφές, αλλά υποτίθεται πως θα υπάρξει µεγαλύτερη δηµοσιονοµική 

ανεξαρτησία για κάθε κράτος, συµπεριλαµβανοµένης και της δυνατότητας 

καθορισµού προϋπολογισµών και εθνικού χρέους, αλλά παρόλα αυτά µέσα 

σε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό θεσµικό πλαίσιο.  

Ο συντονισµός των επιµέρους πολιτικών θα µπορούσε να γίνει µέσω του 

ευρωπαϊκού προϋπολογισµού, ο οποίος θα διευρυνθεί από το τρέχον 

µικροσκοπικό µέγεθός του φτάνοντας  ίσως ποσοστό της τάξης του 5-6% του 

ΑΕΠ της ΕΕ. Ο συντονισµός θα µπορούσε επίσης να γίνει καλύτερος µέσω 

της παρέµβασης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Θα µπορούσε έτσι 

να δηµιουργηθεί πεδίο για την προώθηση προγραµµάτων δηµοσίων 

επενδύσεων τα οποία θα λάµβαναν υπόψη τους τις οικολογικές µεταβλητές, 

θα ήταν αναδιανεµητικά, και θα επιδίωκαν την κοινωνική ένταξη των 

φτωχότερων στρωµάτων. Η υιοθέτηση τέτοιων προγραµµάτων επενδύσεων 

θα µπορούσε να ελαττώσει τις παρούσες ασυµµετρίες στην ευρωπαϊκή 

ανάπτυξη.  

Η προσέγγιση αυτή θα εγκατέλειπε επίσης την ευρωπαϊκή στρατηγική 

απασχόλησης προωθώντας συντονισµένες πολιτικές που θα προστατεύουν 

τις συνθήκες εργασίας και το εργατικό εισόδηµα. Θα µπορούσε να υιοθετηθεί 

µια ευρωπαϊκή πολιτική βασικού µισθού (που θα αντιστοιχούσε τουλάχιστον 
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στο 60% του µέσου µισθού κάθε χώρας). Αυτό θα συνδυαζόταν µε τη 

νοµοθεσία για την επιβολή προοδευτικής ρύθµισης του χρόνου εργασίας σε 

όλη την Ευρώπη. Μπορούν επίσης να υπάρξουν ευρωπαϊκοί µηχανισµοί 

συντονισµού των εργατικών αµοιβών που θα έπαιρναν υπόψη τους την 

αύξηση της παραγωγικότητας, τον πληθωρισµό και την ανεργία. Η 

σταθεροποίηση των µεριδίων της εργασίας στο προϊόν (από κάτω προς τα 

πάνω) θα µπορούσε να µειώσει και τις διαφορές στην ανταγωνιστικότητα 

ανάµεσα στις χώρες της ευρωζώνης, οι οποίες και οδήγησαν στην κρίση, 

όπως αναλύθηκε προηγουµένως. Τέλος, θα µπορούσε να υπάρξει ταµείο 

ασφάλισης κατά της ανεργίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, χρηµατοδοτούµενο 

ίσως από µια προοδευτική φορολογία εισοδήµατος. Τα µέτρα αυτά θα 

µπορούσαν να προωθήσουν την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής οικονοµίας µε 

τρόπο που θα ήταν επωφελής για τους εργαζόµενους.  

Χαρακτηριστικό γνώρισµα τέτοιων προτάσεων είναι ότι δεν 

αντιµετωπίζουν ευθέως το πρόβληµα συντονισµού της χαλαρότερης 

δηµοσιονοµικής πολιτικής µε την ήδη ενιαία νοµισµατική πολιτική, ούτε και 

εξετάζουν τις επιπτώσεις για τις πρακτικές της ΕΚΤ. Η γενική υπόθεση είναι 

ότι η νοµισµατική ένωση θα διατηρηθεί, αλλά οι κανονισµοί της ΕΚΤ θα 

αλλάξουν, θέτοντας τέλος στην αντιδηµοκρατική ανεξαρτησία της και 

επιτρέποντας την ευκολότερη παροχή πιστώσεων προς κράτη και 

χρηµατοπιστωτικά συστήµατα. Η προσέγγιση αυτή µπορεί συνεπώς να 

ονοµαστεί το “καλό ευρώ”. Η νοµισµατική ένωση θα διατηρηθεί αλλά και θα 

συµπληρωθεί µε θεσµικές µεταρρυθµίσεις που θα κάνουν το κοινό νόµισµα να 

λειτουργεί υπέρ των εργαζόµενων, ιδίως στις µικρές οικονοµίες όπου τα 

περιθώρια για αυτόνοµη οικονοµική πολιτική είναι µάλλον στενά. Η 

στρατηγική αυτή φαίνεται να προσφέρει µια πολιτική πλατφόρµα που µπορεί 

να ενώσει τους εργαζόµενους του κέντρου και της περιφέρειας της 

ευρωζώνης. ∆υστυχώς όµως το ”καλό ευρώ” θα αντιµετώπιζε εγγενή 

προβλήµατα επιχειρώντας να πετύχει τους στόχους του.  

Ας αντιπαρέλθουµε για την ώρα τις πολιτικές δυσκολίες που θα έβρισκε ο 

απαραίτητος συντονισµός των λαϊκών πιέσεων στις διάφορες χώρες της 

ευρωζώνης για να επιτευχθεί η κατάργηση του Συµφώνου Σταθερότητας, µε 

δεδοµένη µάλιστα την αδιάλλακτη αντίδραση της κρατούσας τάξης. Ένα 

βασικό οικονοµικό πρόβληµα του ”καλού ευρώ” θα ήταν πως οι 



 12

µεταρρυθµίσεις θα εγκατέλειπαν την σηµερινή δηµοσιονοµική πειθαρχία και 

αυστηρότητα, αλλά θα συνέχιζαν την προσπάθεια να διατηρήσουν το ευρώ 

ως εγχώριο και παγκόσµιο νόµισµα. Κάτι τέτοιο θα ήταν ανέφικτο για ένα 

νόµισµα που θα επιχειρούσε να ανταγωνιστεί το δολάριο. Το αποτέλεσµα θα 

ήταν κατά πάσα πιθανότητα η πτώση της αξίας του ευρώ, γεγονός που θα 

καθιστούσε αδύνατη τη λειτουργία των µεγάλων τραπεζών της ευρωζώνης σε 

διεθνές επίπεδο. Θα εµφανίζονταν επίσης κερδοσκοπικές επιθέσεις  εναντίον 

του χρέους των χωρών µε τα µεγαλύτερα ελλείµµατα εντός της ευρωζώνης.  

Μια ζώνη κοινού νοµίσµατος, ειδικά όταν φιλοδοξεί να εκδώσει παγκόσµιο 

χρήµα, δεν µπορεί να ανεχτεί µεγάλα και µεταβαλλόµενα δηµοσιονοµικά 

ελλείµµατα ανάµεσα στα µέλη της. ∆εν είναι καθόλου προφανές ότι θα ήταν 

δυνατόν για την ευρωζώνη να συνεχίσει να εκδίδει µια µορφή παγκόσµιου 

χρήµατος ενώ ταυτόχρονα θα επέτρεπε ουσιαστική δηµοσιονοµική 

ανεξαρτησία ανάµεσα στα κράτη-µέλη της. Ο διευρυµένος ευρωπαϊκός 

προϋπολογισµός δεν αποτελεί λύση για αυτό το πρόβληµα, όσο κι αν µπορεί 

να συµβάλλει σε αναδιανεµητικές πολιτικές. Η πραγµατική λύση θα ήταν να 

υπάρξει ένας ευρωπαϊκός προϋπολογισµός που θα εκτελούνταν από ένα 

ενιαίο κράτος µε επαρκώς ολοκληρωµένη παρουσία σε ολόκληρη την 

ευρωζώνη και το οποίο θα µπορούσε να στηρίξει το κοινό νόµισµα. Αλλά για 

να συµβεί αυτό, πρέπει να ανατραπεί το σηµερινό θεσµικό και πολιτικό 

καθεστώς της ευρωζώνης.  

∆εν υπάρχουν αντιστοιχίες ανάµεσα στις ΗΠΑ και στην ευρωζώνη από 

την άποψη αυτή. Ισχύει βεβαίως ότι οι ΗΠΑ έχουν οµοσπονδιακή δοµή που 

επιτρέπει σε µεµονωµένες πολιτείες να διαχειρίζονται τις δηµοσιονοµικές τους 

υποθέσεις µε διάφορους βαθµούς ελευθερίας. Αλλά το οµοσπονδιακό κράτος 

των ΗΠΑ είναι µια ενιαία οντότητα που παρέχει την τελική εγγύηση για όλο το 

δηµόσιο χρέος. Η Καλιφόρνια µπορεί να έχει τεράστια ελλείµµατα, αλλά το 

οµοσπονδιακό κράτος θεωρείται ως ο σιωπηρός εγγυητής του χρέους της. 

Κανένα κράτος δεν µπορεί να παίξει αυτόν τον ρόλο στην ευρωζώνη σήµερα, 

και ούτε υπάρχει προοπτική να εµφανιστεί στο µέλλον. Επιπλέον οι ΗΠΑ 

αποτελούν µια πολύ γνωστή εξαίρεση στις διεθνείς συναλλαγές. Το δολάριο 

είναι ήδη παγκόσµιο χρήµα και µπορεί, ως εκ τούτου, να ανεχτεί πτώση της 

αξίας του δίχως να χάνει απαραίτητα τον βαθµό αποδοχής του, πάντα µέσα 
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σε ορισµένα όρια. Το ευρώ απλώς προσπαθεί να πετύχει κάτι παρόµοιο και 

δεν έχει συγκρίσιµο ιστορικό παρελθόν. 

Με άλλα λόγια, η στρατηγική των ριζικών µεταρρυθµίσεων µε στόχο ένα 

“καλό ευρώ” δεν θα αντιµετωπίσει απλώς πολιτικά προβλήµατα, δηλαδή τις 

τεράστιες δυσκολίες της οικοδόµησης µια συµµαχίας που θα µπορούσε να 

αλλάξει τη δοµή της ευρωζώνης. Πιο ουσιαστικά, θα αντιµετωπίσει το 

πρόβληµα της συµβατότητας µέσων και σκοπών. Μια ριζική µεταρρύθµιση 

στον δηµοσιονοµικό τοµέα θα οδηγούσε πιθανότατα σε αποτυχία της 

νοµισµατικής ένωσης συνολικά, καθώς ο διεθνής ρόλος του ευρώ θα άρχιζε 

να υφίσταται πιέσεις. 

Όσοι απαιτούν µεταρρυθµίσεις τέτοιου είδους θα πρέπει να γνωρίζουν 

καλά τι υποστηρίζουν και να προσαρµόζουν αναλόγως τις προτάσεις τους. 

∆ιότι η ουσία του θέµατος δεν είναι ούτε η κατάργηση του Συµφώνου 

Σταθερότητας, ούτε η υιοθέτηση ενός διευρυµένου ευρωπαϊκού 

προϋπολογισµού µε αναδιανεµητική εντολή. Είναι, µάλλον, η εναρµόνιση της 

δηµοσιονοµικής ανεξαρτησίας, και πιθανώς του αυξανόµενου δηµόσιου 

χρέους, µε τον διεθνή ρόλο του ευρώ. Ως εκ τούτου, είναι πιθανόν η ριζική 

µεταρρύθµιση να οδηγήσει σε κατάρρευση της νοµισµατικής ένωσης. Για να 

µην ακολουθήσει χάος µετά από ένα τέτοιο βήµα, θα πρέπει να υπάρξει 

συντεταγµένος κοινωνικός και οικονοµικός µετασχηµατισµός των εθνικών 

οικονοµιών, συµπεριλαµβανοµένου και του νοµισµατικού συστήµατος. Για να 

το πούµε διαφορετικά, το “καλό ευρώ” µπορεί κάλλιστα να οδηγήσει στο “µη 

ευρώ”, δηµιουργώντας έτσι την ανάγκη για ριζική µεταµόρφωση της 

ευρωπαϊκής οικονοµίας και κοινωνίας.  

 

 

7.3 Έξοδος από την ευρωζώνη: ριζική κοινωνική και οικονοµική αλλαγή 

 

Η τελική εναλλακτική επιλογή, που είναι η έξοδος από την ευρωζώνη, 

συνήθως αγνοείται ή αναφέρεται ως η ύστατη φρίκη από τις κυβερνήσεις και 

τον Τύπο. ∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι θα έχει σοβαρότατες συνέπειες. Αλλά 

πρέπει να έχουµε υπόψη µας ότι σηµαίνοντες οικονοµολόγοι του 

αγγλοσαξονικού κόσµου έχουν ήδη ανακινήσει το ζήτηµα στον Τύπο. Έτσι, ο 

Goodhart έχει στην ουσία προτείνει την επαναφορά της δραχµής για εγχώρια 
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χρήση, κάτι που στην πράξη θα οδηγήσει σε υποτίµηση.4 Ο Feldstein 

πρότεινε να κάνει η Ελλάδα σύντοµες “διακοπές” από την ευρωζώνη, 

επιστρέφοντας µε χαµηλότερη συναλλαγµατική ισοτιµία.5 Η λογική που διέπει 

τις προτάσεις αυτές είναι σαφής: το πρόβληµα δηµιουργείται από την απώλεια 

ανταγωνιστικότητας, η οποία µπορεί να αντιµετωπιστεί µερικώς µέσω της 

υποτίµησης.  

 Οι προτάσεις που διατυπώθηκαν από τους Goodhart και Feldstein θα 

µπορούσαν να ονοµαστούν “συντηρητική έξοδος”. Στην πράξη η συντηρητική 

έξοδος θα λειτουργούσε ως συµπλήρωµα στο σύνηθες πακέτο του ∆ΝΤ 

επιτρέποντας την υποτίµηση του νοµίσµατος, η οποία είναι προσώρας 

αδύνατη. Η λιτότητα θα εξακολουθούσε να επιβάλλεται, αλλά µέρος από τις 

πιέσεις της προσαρµογής θα το απορροφούσε η πτώση της συναλλαγµατικής 

ισοτιµίας. Η ανταγωνιστικότητα θα ανέκαµπτε εν µέρει, ενισχύοντας τις 

εξαγωγές. Θα ακολουθούσαν, κατά πάσα πιθανότητα, µέτρα 

φιλελευθεροποίησης προκειµένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα 

µακροπρόθεσµα. 

Η υποτίµηση θα είχε κόστος για τους εργαζόµενους µια και οι πραγµατικοί 

µισθοί θα έπεφταν στο βαθµό στον οποίο τα εισαγόµενα αγαθά συµµετέχουν 

στο καλάθι των µισθών. Αλλά θα υπήρχε και κόστος για τµήµατα της αστικής 

τάξης, ειδικά για αυτούς που έχουν να εξυπηρετήσουν χρέος στο εξωτερικό, 

συµπεριλαµβανοµένων εταιρειών και τραπεζών. Η παύση πληρωµών και η 

αναδιάρθρωση του διεθνούς χρέους πιθανόν να γίνονταν απαραίτητες. ∆εν 

είναι περίεργο, ως εκ τούτου, ότι οι κυρίαρχες ελίτ στις χώρες της περιφέρειας 

είναι απρόθυµες να εξετάσουν αυτή την επιλογή. 

Η εν λόγω προοπτική φαντάζει ιδιαίτερα απαγορευτική για τις “µικρές” 

Ελλάδα και Πορτογαλία µια που οι κυρίαρχες ελίτ τους έχουν επίγνωση της 

δικής τους ανικανότητας να αντιµετωπίσουν το πρόβληµα σε όλη του την 

πολυπλοκότητα. Η συντηρητική έξοδος δεν µπορεί από µόνη της να πετύχει 

τον µακροπρόθεσµο στόχο αύξησης της παραγωγικότητας και να αλλάξει 

ανεπαρκείς οικονοµικές δοµές. Απλώς θα άλλαζε τους όρους εµπορίου, 

ενθαρρύνοντας την παραγωγή διεθνώς εµπορεύσιµων αγαθών και 

                                                           
4
 Goodhart, C. “The Californian Solution for the Club Med”, Financial Times, 25 Ιανουαρίου 2010. 

5
 Feldstein, M. “Let Greece take a Eurozone ‘holiday’”, Financial Times, 16 Φεβρουαρίου 2010. 
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στρέφοντας δυνητικά την οικονοµία µακριά από µη εµπορεύσιµα αγαθά. 

Κατόπιν τούτου θα έπρεπε οι εγχώριοι καπιταλιστές να αδράξουν την ευκαιρία 

για αναδιάρθρωση της παραγωγής, επέκταση των επενδύσεων και ανάπτυξη 

νέων τοµέων δραστηριότητας. Η ελεύθερη αγορά θα έπρεπε να γεννήσει µιαν 

έκρηξη παραγωγικού δυναµισµού, αν είναι να επιλυθεί το βασικό πρόβληµα 

των περιφερειακών χωρών. 

∆εν υπάρχει τίποτε που να δείχνει ότι καπιταλιστές της περιφέρειας θα 

µπορούσαν να πετύχουν ένα τέτοιο θαύµα. Ο στόχος γίνεται ακόµη πιο 

πολύπλοκος από το γεγονός ότι οι χώρες της περιφέρειας διαθέτουν 

παραγωγικές δοµές ενδιάµεσης τεχνολογίας, ενώ οι πραγµατικές αµοιβές 

είναι υψηλότερες από εκείνες των ανταγωνιστών τους στην Ασία και αλλού. 

Υπάρχει, εποµένως, κίνδυνος η συντηρητική έξοδος, σε συνδυασµό µε τη 

φιλελευθεροποίηση, να οδηγήσουν σε παρατεταµένη στασιµότητα 

συνοδευόµενη από εξάρσεις πληθωρισµού, διαδοχικές υποτιµήσεις και αργή 

διάβρωση του εργατικού εισοδήµατος. Ως εκ τούτου οι κυρίαρχες ελίτ στην 

περιφέρεια φαίνεται να προτιµούν την επιλογή της παραµονής στην 

ευρωζώνη µεταφέροντας το κόστος στους εργαζόµενους.  

Έτσι αποµένει η επιλογή της “προοδευτικής εξόδου” από την ευρωζώνη, 

δηλαδή η έξοδος που συναρτάται µε ριζική αναδιάρθρωση της οικονοµίας και 

της κοινωνίας. Όπως αναφέραµε ήδη, η έξοδος αναπόφευκτα θα συνεπάγεται 

σηµαντικό οικονοµικό σοκ. Θα υπάρξει υποτίµηση, η οποία θα απορροφήσει 

κάποιες από τις πιέσεις της προσαρµογής µέσω της βελτίωσης του εµπορικού 

ισοζυγίου, αλλά θα κάνει και αδύνατη την εξυπηρέτηση του εξωτερικού 

χρέους. Η παύση των πληρωµών και η αναδιάρθρωση του χρέους θα είναι 

αναγκαίες. Η πρόσβαση σε διεθνείς κεφαλαιαγορές θα γίνει εξαιρετικά 

δυσχερής. Οι τράπεζες θα δεχτούν σκληρές πιέσεις καθώς θα αντιµετωπίζουν 

την πτώχευση. ∆εν είναι όµως καθόλου απαραίτητο τα προβλήµατα αυτά να 

αντιµετωπιστούν µε τον γνωστό συντηρητικό τρόπο.    

Η οικονοµική επιβίωση θα µπορούσε να εξασφαλιστεί, καθώς και να 

επιτευχθεί σταθερή πορεία ανάπτυξης, εφόσον υπάρξει δραστικός 

οικονοµικός και κοινωνικός µετασχηµατισµός. Για να γίνει κάτι τέτοιο θα 

καταστεί απαραίτητο να κινητοποιηθούν ευρύτερες κοινωνικές δυνάµεις, 

ικανές να λάβουν οικονοµικά µέτρα που θα αλλάξουν την ισορροπία 

δυνάµεων υπέρ της εργασίας. ∆εν είναι εδώ ο κατάλληλος χώρος για να 
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συζητήσουµε λεπτοµερώς την πολιτική µε την οποία θα µπορούσε να 

επιτευχθεί µια τέτοια αλλαγή. Αλλά µερικά στρατηγικά βήµατα είναι σαφή, 

συµπεριλαµβανοµένων των ακολούθων.  

Για να προστατευτεί το τραπεζικό σύστηµα θα είναι απαραίτητη η 

εθνικοποίηση, µέσω της οποίας θα δηµιουργηθεί σύστηµα δηµόσιων 

τραπεζών. Οι ιδιωτικές τράπεζες στις ώριµες καπιταλιστικές χώρες απέτυχαν 

συστηµατικά κατά την περίοδο 2007-2009. Η αποτυχία των τραπεζών έθεσε 

σε κίνδυνο την παροχή ρευστότητας σε ολόκληρη την οικονοµία. Επιπλέον, οι 

µεγάλες ιδιωτικές τράπεζες —ή τα λεγόµενα Μεγάλα Πολύπλοκα 

Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα— αποδείχτηκαν “πολύ µεγάλες για να 

χρεοκοπήσουν” τόσο στην ΕΕ όσο και στις ΗΠΑ. Ως εκ τούτου ο λεγόµενος 

‘ηθικός κίνδυνος’ γιγαντώθηκε, δηλαδή η αντίληψη των µετόχων, δανειστών 

και µάνατζερ των τραπεζών ότι µπορούν να αναλαµβάνουν κερδοσκοπικές 

δραστηριότητες χωρίς κίνδυνο χρεοκοπίας. Η κοινωνία ολόκληρη πλέον 

επιδοτεί το κόστος του τραπεζικού κεφαλαίου και τα κέρδη των τραπεζών. 

Στην πράξη οι µεγάλες τράπεζες προσφέρουν ακριβές πιστώσεις στα 

νοικοκυριά, ενώ µειώνουν τα δάνεια προς τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις. 

Εµπλέκονται επίσης σε περίπλοκες και συχνά κερδοσκοπικές συναλλαγές 

στις ανοιχτές αγορές που έχουν αµελητέα οικονοµική και κοινωνική αξίας.  

Η υπαγωγή των µεγάλων τραπεζών σε δηµόσιο έλεγχο θα λειτουργούσε 

ως εγγύηση των καταθέσεων. Περαιτέρω, θα επέτρεπε την παροχή 

πιστώσεων µε λογικούς όρους προς µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, 

προστατεύοντας έτσι την απασχόληση. Οι δηµόσιες τράπεζες θα συνέβαλλαν 

επίσης στην επίτευξη βιώσιµης ανάπτυξης, όπως και στην σταδιακή 

αντιστροφή του κυρίαρχου ρόλου του χρηµατοοικονοµικού κεφαλαίου στις 

σηµερινές οικονοµίες. Τα προηγµένα χρηµατοπιστωτικά συστήµατα πάντα 

είχαν σηµαντική συµµετοχή συνεταιριστικών και µη κερδοσκοπικών 

επιχειρήσεων και ιδρυµάτων. Η δηµόσια ιδιοκτησία και ο δηµόσιος έλεγχος 

των µεγάλων τραπεζών είναι µέτρα που µπορούν να βασιστούν σε 

εκτεταµένη δηµόσια γνώση και εµπειρία. 

Οι έλεγχοι εξωτερικών ροών κεφαλαίου θα ήταν επίσης απαραίτητοι, κατά 

πρώτο λόγο, για να αποτραπούν οι εκροές ρευστού χρήµατος και για να 

προστατευτεί το τραπεζικό σύστηµα. Ο κανονιστικός έλεγχος των εξωτερικών 

ροών κεφαλαίου είναι όµως ευρύτερα απαραίτητος αν πρόκειται να 
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κινητοποιηθούν µε αποτελεσµατικότητα οι εθνικοί πόροι. Η διαχείριση των 

ροών κεφαλαίου είναι τέλος απαραίτητη για να αποφευχθεί η εισαγωγή 

αστάθειας από το εξωτερικό, κάτι που ακόµη και τον ∆ΝΤ φαίνεται να 

αναγνωρίζει προσφάτως. 6 Η πολιτική απελευθέρωσης των διεθνών ροών 

κεφαλαίου κατά τις πρόσφατες δεκαετίες δεν έχει προσφέρει αναπτυξιακά 

πλεονεκτήµατα, ενώ προκαλεί κρίσεις κατά τακτά διαστήµατα. 

Ο συνδυασµός των δηµόσιων τραπεζών και των ελέγχων επί των 

εξωτερικών ροών κεφαλαίου θα θέσει άµεσα το ζήτηµα της δηµόσιας 

ιδιοκτησίας και σε άλλους τοµείς της οικονοµίας. Οι αδυναµίες της 

παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας, όπως αναλύθηκε 

προηγουµένως, ήδη απειλούν τη βιωσιµότητα ολόκληρων τοµέων 

οικονοµικής δραστηριότητας σε χώρες της περιφέρειας. Για να αποφευχθεί η 

κατάρρευση µετά την έξοδο από το ευρώ θα είναι απαραίτητο να επιβληθεί 

δηµόσιος έλεγχος και ιδιοκτησία. Οι τοµείς που θα περιέλθουν σε δηµόσια 

ιδιοκτησία - αλλά ακόµη και η ίδια η µορφή της δηµόσιας ιδιοκτησίας - θα 

εξαρτηθούν από τα χαρακτηριστικά κάθε χώρας. ∆εν υπάρχει όµως αµφιβολία 

ότι οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, µεταφορών, ενέργειας και 

τηλεπικοινωνιών θα είναι προνοµιακοί υποψήφιοι για δηµόσιο έλεγχο και 

ιδιοκτησία, τουλάχιστον για να µπορούν να στηρίξουν τις υπόλοιπες 

οικονοµικές δραστηριότητες.  

Έχοντας θέσει σηµαντικούς τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας κάτω από 

δηµόσιο έλεγχο και ιδιοκτησία, η υπόλοιπη οικονοµία θα µπορεί να στραφεί 

σε µια διαφορετική πορεία ανάπτυξης. Για τον σκοπό αυτόν θα ήταν 

απαραίτητη η υιοθέτηση βιοµηχανικής πολιτικής. Οι διάφοροι δηµόσιοι θεσµοί 

και µηχανισµοί οι οποίοι έχουν σκοπό να προωθήσουν την ανάπτυξη, και οι 

οποίοι καταργούνταν σταθερά στα χρόνια µετά τη Συµφωνία του Μάαστριχτ, 

θα πρέπει να ανοικοδοµηθούν σε νέα βάση. Σε συνδυασµό µε το δηµόσιο 

τραπεζικό σύστηµα, θα καταστήσουν εφικτή την εφαρµογή ενός εθνικού 

προγράµµατος δηµόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων. Υπάρχουν δυνατότητες 

ανάπτυξης στις χώρες της περιφέρειας για παραγωγή καθαρής ενέργειας, για 

ενεργειακός αποδοτικά σπίτια και µεταφορές, όπως και για βελτιωµένη 

ποιότητα νερού και διαχείρισης απορριµµάτων. Υπάρχει επίσης πεδίο για 
                                                           
6
 Ostry, J. κ. ά. “Capital Inflows: The Role of Controls”, IMF Staff Position Note, 19 Φεβρουαρίου 2010. 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/spn/2010/spn1004.pdf 
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δηµόσιες επενδύσεις στον τοµέα της στέγασης, της πολεοδοµίας, των οδικών 

δικτύων, των σιδηροδροµικών δικτύων, των γεφυρών και των αεροδροµίων. 

Υπάρχουν, τέλος, δυνατότητες και για το πολύ δυσκολότερο έργο βελτίωσης 

της τεχνολογίας, της έρευνας και της ανάπτυξης.  

Η προοδευτική έξοδος των χωρών της περιφέρειας θα πρέπει να στηριχτεί 

σε ουσιαστική διαρθρωτική αλλαγή της οικονοµίας και της κοινωνίας. Μια 

τέτοια αλλαγή δεν θα είχε καµία σχέση µε τα κουρασµένα ιδεολογήµατα της 

φιλελευθεροποίησης. Για να πάρει παραγωγικότητα ανοδική πορεία, οι 

οικονοµίες της περιφέρειας θα πρέπει να απογαλακτιστούν από την υψηλή 

κατανάλωση, τις χαµηλές αποταµιεύσεις, τον ατοµικό δανεισµό, τις χαµηλές 

επενδύσεις και τις κερδοσκοπικές φούσκες. Η διαρθρωτική αλλαγή απαιτεί 

δηµόσιους µηχανισµούς που θα µπορούν να κινητοποιούν διαθέσιµους 

πόρους για επενδύσεις. Απαιτεί επίσης τον µετασχηµατισµό της εκπαίδευσης 

µε τη δέσµευση πρόσθετων πόρων και την επέκτασή της στα φτωχότερα 

στρώµατα. Η βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήµατος θα µπορούσε, σε 

εύθετο χρόνο, να βελτιώσει τις δεξιότητες του εργατικού δυναµικού, 

παράγοντας παράλληλα και οφέλη για την παραγωγικότητα.  

Είναι φανερό πως δοµικές αλλαγές τέτοιου µεγέθους και χαρακτήρα δεν 

µπορούν να επιτευχθούν µέσω των σηµερινών ανεπαρκών και διαβρωµένων 

µηχανισµών του κράτους. Ευρείες πολιτικές και κοινωνικές συµµαχίες είναι 

απαραίτητες για την ανοικοδόµηση των κρατικών δοµών που θα βασίζονται 

στον έλεγχο και τη διαφάνεια, ενώ θα είναι υπόλογες στα λαϊκά στρώµατα. Με 

χρήση τέτοιων κρατικών µηχανισµών θα µπορούσε να διευρυνθεί η 

φορολογική βάση µε τη φορολόγηση του εισοδήµατος, του πλούτου και τους 

κεφαλαίου, ενώ θα µειώνονται οι έµµεσοι φόροι. Θα µπορούν επίσης να 

παρθούν µέτρα για τη βελτίωση της δηµόσιας υγειονοµικής περίθαλψης και 

την αναδιοργάνωση του συστήµατος δηµόσιων συντάξεων. Οι κοινωνικές 

παροχές, τα επιδόµατα, και οι µεταβιβάσεις εισοδήµατος ανάµεσα στα 

κοινωνικά στρώµατα θα µπορούσαν επίσης να παίξουν άµεσο ρόλο στην 

αντιµετώπιση της ανισότητας στις χώρες της περιφέρειας, η οποία είναι ήδη η 

χειρότερη στην ευρωζώνη.  

Οι πολιτικές και κοινωνικές συµµαχίες που θα µπορούσαν να 

πραγµατοποιήσουν µια τέτοια αλλαγή δεν είναι παρούσες αυτή τη στιγµή στα 

κράτη της ευρωζώνης, εκτός από κάποιες εν δυνάµει µορφές τους. ∆εν θα 
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είναι καθόλου εύκολο να λάβουν πραγµατική υπόσταση, ιδίως αν ληφθεί 

υπόψη ότι η µετατόπιση της κοινωνικής ισορροπίας υπέρ της εργασίας 

απαιτεί δηµοκρατική οργάνωση ολόκληρης της οικονοµίας και της κοινωνίας. 

Από την άλλη, η προοδευτική έξοδος από το ευρώ θα µπορούσε να βρει 

ευρεία υποστήριξη ακριβώς κάτω από τις σηµερινές συνθήκες, αρκεί να 

υπήρχε αξιόπιστη πολιτική δύναµη που θα πρότεινε αυτή την εναλλακτική 

λύση στις χώρες της περιφέρειας. 

Πέρα από τις πολιτικές δυσκολίες, η στρατηγική της προοδευτικής εξόδου 

θα πρέπει επίσης να αντιµετωπίσει το βαθύτερο πρόβληµα της επίτευξης 

εθνικής ανάπτυξης σε µια παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία. Η προοδευτική 

έξοδος δεν µπορεί να σκοπεύει σε εθνική αυτάρκεια. Θα είναι απαραίτητο για 

τις χώρες της περιφέρειας να διατηρήσουν τις προσβάσεις τους στο διεθνές 

εµπόριο, ιδιαίτερα µέσα στην ΕΕ. Επίσης θα είναι απαραίτητο να 

αναζητηθούν τεχνολογία και κεφάλαια από το εξωτερικό. ∆εν υπάρχουν 

βέβαια εγγυήσεις ότι τέτοιες ροές θα ήταν διαθέσιµες, ιδίως αν ληφθεί υπόψη 

ότι η καθεστηκυία τάξη στην Ευρώπη θα ήταν εχθρική προς κάθε 

ριζοσπαστική αλλαγή. Αλλά η προοδευτική έξοδος προσφέρει επίσης την 

προοπτική της διαφορετικής ανάπτυξης στους εργάτες των χωρών του 

κέντρου της ευρωζώνης, οι οποίοι έχουν αντιµετωπίσει τεράστιες πιέσεις τις 

δύο τελευταίες δεκαετίες, όπως είδαµε. Οι εργαζόµενοι των χωρών του 

κέντρου θα είναι φυσικός σύµµαχος των χωρών της περιφέρειας που 

επιχειρούν ριζικό µετασχηµατισµό της οικονοµίας. Αν ακόµη η ευρωζώνη 

καταρρεύσει στην περιφέρεια, ίσως να αρχίσει να αποδιοργανώνεται και στο 

κέντρο, επιτρέποντας γνήσιες σχέσεις συνεργασίας ανάµεσα στα ευρωπαϊκά 

κράτη.  

Για να ανακεφαλαιώσουµε, οι χώρες της περιφέρειας βρίσκονται σήµερα 

αντιµέτωπες µε πολύ δύσκολες επιλογές λόγω της κρίσης του 2007-2009 και 

λόγω ακόµη των διαρθρωτικών αδυναµιών της ευρωζώνης. Η παρούσα κρίση 

θα µπορούσε να επιλυθεί µε τρόπο που να εξυπηρετεί τα συµφέροντα 

εκείνων ακριβώς των κοινωνικών στρωµάτων που τη δηµιούργησαν. Μια 

τέτοια λύση σηµαίνει λιτότητα σε µια απεγνωσµένη προσπάθεια παραµονής 

στην ευρωζώνη. Αυτή η λύση θα ήταν άδικη και θα επέφερε τεράστιο κόστος 

στους εργαζόµενους, οι οποίοι δεν έχουν µερίδιο ευθύνης για όσα 

συµβαίνουν. Θα οδηγούσε επίσης στη σκλήρυνση της κοινωνίας ενώ είναι 
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άκρως απίθανο να προωθήσει την ανάπτυξη και την αύξηση των 

πραγµατικών εισοδηµάτων στο µέλλον.   

Θα µπορούσε όµως να υπάρξει και λύση που θα άλλαζε τη σηµερινή 

ισορροπία των κοινωνικών δυνάµεων στην Ευρώπη προκαλώντας θεσµικό 

και κοινωνικό µετασχηµατισµό. Στο σηµείο αυτό υπάρχει δηµόσιος διάλογος 

ανάµεσα σε αυτούς που θέλουν να προσπαθήσουν να αλλάξουν το θεσµικό 

καθεστώς της ευρωζώνης και σε εκείνους που υποστηρίζουν την έξοδο από 

τη ζώνη του ευρώ σε συνδυασµό µε ριζικό µετασχηµατισµό της οικονοµίας και 

της κοινωνίας. Είναι βέβαιο ότι οποιαδήποτε µορφή ριζοσπαστικής 

στρατηγικής θα είχε κόστος, αλλά τα βάρη µπορούν πραγµατικά να 

µοιραστούν δίκαια. Σε αντίθεση µε τη λιτότητα, η ριζοσπαστική αλλαγή θα είχε 

τη δυνατότητα να θέσει την οικονοµία σε διαρκή πορεία ανάπτυξης που θα 

παράγει οφέλη για όλους. Η επιλογή ανήκει στην κοινωνία και, όπως πάντα, 

εξαρτάται από τον κοινωνικούς αγώνες. 

 

 

 


