
ΑΘΗΝΑ  24°C ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  21°C από metereologos.gr Τετάρτη 27 Αυγούστου 2014

Γκότσης Χαράλαμπος  

TweetTweet 3 4 email εκτύπωση   

 

Το Σύµφωνο Ανάπτυξης απέτυχε!
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:  13/11/2013 06:00

 

Στα τέλη Ιουνίου του 2012 στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ελήφθησαν
σηµαντικές αποφάσεις που µας γέµισαν ελπίδα και αισιοδοξία, τόσο για το µέλλον της
Ευρώπης όσο και για το ελληνικό ζήτηµα.

Υπό την πίεση της Γαλλίας της Ισπανίας και της Ιταλίας, αποφασίσθηκε η ασκούµενη
πολιτική λιτότητας, που εκφράζεται µέσα από το Σύµφωνο Σταθερότητας, να συµπληρωθεί
και µε ένα Σύµφωνο Ανάπτυξης. Στόχος, η υποβοήθηση της ανάπτυξης, των επενδύσεων και
της απασχόλησης, κυρίως στις χώρες του Νότου που το είχαν ανάγκη.

 Σχεδόν ενάµισι χρόνο µετά επικρατεί πλήρης απογοήτευση. Οι αρχηγοί των κρατών είχαν
αποφασίσει  να διατεθούν 120 δις Ευρώ µέσα από τρεις ενέργειες. Να χρησιµοποιηθεί η
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), δεύτερον να εκδοθούν οµόλογα έργων
(Projectbonds) για τη χρηµατοδότηση έργων υποδοµής και τρίτον να αξιοποιηθούν αδιάθετα
κονδύλια από τα διαρθρωτικά ταµεία.

 Το βασικό εργαλείο που θα µας οδηγούσε σε άµεσα αποτελέσµατα ήταν η αύξηση του
µετοχικού κεφαλαίου της ΕΤΕπ κατά 10 δις, τα οποία θα έδιναν τη δυνατότητα να
µοχλευθούν σε δάνεια ύψους 60 δις Ευρώ. Ότι το σχέδιο ήταν πολύ φιλόδοξο φάνηκε από την
αρχή, τουλάχιστον σε όσους γνωρίζουν οικονοµικά. Είναι γνωστό ότι η ΕΤΕπ δανειοδοτεί
αποκλειστικά αξιόχρεες επιχειρήσεις.

Έτσι, επιχειρήσεις του Νότου θα µπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε κεφάλαια της ΕΤΕπ στην
περίπτωση µόνο που ήταν βιώσιµες αλλά δεν έβρισκαν χρηµατοδότη λόγω των προβληµάτων
των τραπεζών της χώρας. Αυτό όµως θα απαιτούσε την παράκαµψη των εγχώριων τραπεζών,
κάτι που δεν έγινε.

Δυστυχώς, το πρόβληµα στις χώρες του Νότου είναι, ότι αφενός οι επιχειρήσεις δεν
αντιµετωπίζονται ως βιώσιµες, ενώ από την άλλη και οι ίδιες δεν έχουν διάθεση να αυξήσουν
την παραγωγική τους βάση, αφού ούτως ή άλλως υπολειτουργούν λόγω µειωµένης ζήτησης.
Αποτέλεσµα; Τα δάνεια της ΕΤΕπ υπήρξαν από περιορισµένα έως ανύπαρκτα.

 Τα Projectbonds τώρα, ύψους 4,5 δις Ευρώ, σχεδιάστηκαν για να προσφέρουν πρόσβαση
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στις κεφαλαιαγορές σε εταιρείες που συµπράττουν µε το δηµόσιο για την κατασκευή έργων
υποδοµής. Δυστυχώς, µε τα κεφάλαια αυτά αντί να χρηµατοδοτηθούν έργα στις χώρες του
Νότου, να τονώσουν τη ζήτηση και την απασχόληση, χρησιµοποιήθηκαν για να στηθούν
πιλοτικά προγράµµατα των Βορείων χωρών, όπως της Γερµανίας, της Ολλανδίας και της Μεγ.
Βρετανίας. (Der Spiegel, 17/5/2013).

 Η αξιοποίηση εξάλλου των 55 δις αδιάθετων κεφαλαίων των διαρθρωτικών ταµείων,
αποδείχθηκε ότι ήταν µια µακροοικονοµική φούσκα. Στην ουσία έγινε ένας συµψηφισµός των
προς διάθεση κεφαλαίων από την ΕΕ στους εθνικούς προϋπολογισµούς σε όλες τις χώρες που
εφαρµόζουν προγράµµατα σταθεροποίησης της οικονοµίας. Το αποτέλεσµα συνεπώς ήταν
µηδενικό.

 Η αποτυχία του Συµφώνου Ανάπτυξης δείχνει, ότι οι εµπνευστές του και κυρίως η Γερµανία
δεν πίστεψαν ποτέ σ’αυτό. Αντίθετα η δηµιουργία συνθηκών µείωσης της ζήτησης ήταν στις
άµεσες προτεραιότητές τους. Με την εµµονή στις δραστικές µειώσεις των δαπανών και τις
αυξήσεις στους φόρους, κατάφεραν να βυθίσουν τις χώρες του Νότου στην ύφεση και να
φθάσουν την ανεργία στα ύψη.

 Ο κ. Χαράλαµπος Γκότσης είναι καθηγητής του Πανεπιστηµίου Πειραιώς
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