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Γράφει ο Χαράλαμπος Γκότσης, καθηγητής του Πανεπιστημίου
Πειραιώς

Από την αρχή της κρίσης δεν ήσαν λίγοι εκείνοι που προσπάθησαν να
ενοχοποιήσουν το ευρώ ως το βασικό υπεύθυνο για την κρίση χρέους
στην Ευρώπη. Φαίνεται όμως, ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι, κάτι που
προκύπτει από τη μελέτη των μεγεθών και στους άλλους
νομισματικούς χώρους. Είναι επίσης άλλος ένας μύθος, που
χρησιμοποιείται κατά καιρούς από τους πολέμιους της εισαγωγής των
Ευρωομολόγων, ότι τα χαμηλά επιτόκια οδηγούν σε υψηλό δανεισμό,
ενώ όταν αυτά είναι υψηλά τον αποφεύγουμε.
Είναι αλήθεια, ότι από το 1999, όταν κλείδωσαν οι ισοτιμίες των
ευρωπαϊκών νομισμάτων και απέκτησαν ενιαία έκφραση ως ευρώ (πριν
από τη φυσική του εισαγωγή), ως το τέλος του 2012, ο λόγος του
ευρωπαϊκού χρέους ως προς το συνολικό ΑΕΠ, αυξήθηκε κατά 20%.
Την ίδια περίοδο όμως, η εξέλιξη στους άλλους ανταγωνιστικούς
νομισματικούς χώρους ήταν χειρότερη. Στις ΗΠΑ προστέθηκε στο ήδη
υπάρχον χρέος άλλο ένα 43%, στη Μεγάλη Βρετανία ένα 44%, ενώ
στην Ιαπωνία συσσωρεύθηκαν πρόσθετα χρέη ύψους 120% του ΑΕΠ
της χώρας.
Αν απομονώσει κανείς μάλιστα την περίοδο πριν από το ξέσπασμα της
κρίσης (1998 - 2007), δηλαδή την πρώτη δεκαετία ζωής του ευρώ, στην
Ευρωζώνη μειώθηκε το χρέος ως προς το ΑΕΠ αντί να αυξηθεί. Από
73% έπεσε στο 70%, ενώ στις ΗΠΑ και στη Μεγάλη Βρετανία παρέμεινε
σταθερό. Μετά την κατάρρευση της Lehman Brothers, τα κράτη
αναγκάσθηκαν να δαπανήσουν σημαντικά ποσά τόσο για τη στήριξη
των τραπεζών, όσο και για να εφαρμόσουν προγράμματα τόνωσης της
ζήτησης. Παρ' όλα αυτά, όπως αναφέρθηκε, η αύξηση του συνολικού
χρέους ήταν μικρότερη από ότι στις αγγλοσαξονικές χώρες.
Από πρώτο χέρι γνωρίζουμε βέβαια, ότι στην Ευρωζώνη υπάρχουν
χώρες, που τα χρέη τους μετά το ξέσπασμα της κρίσης αυξήθηκαν
υπέρμετρα. Η Ιρλανδία, η Ελλάδα, η Πορτογαλία, το Βέλγιο και
λιγότερο η Ιταλία, η Ισπανία και η Γαλλία. Τα αίτια που οδήγησαν σε
κάθε μια χώρα στην αύξηση του χρέους είναι πολλά και ποικίλα. Θα
μπορούσαν απλά να ομαδοποιηθούν σε δύο κατηγορίες. Σ' αυτά που
οφείλονται σε διαχρονικές αδυναμίες των οικονομιών τους και σε
εκείνα που έχουν τη ρίζα τους στη συμπεριφορά του πολιτικού
συστήματος. Σε μερικές, όπως στην Ελλάδα συμπίπτουν και τα δύο.
Βεβαίως το να δανείζεται μια χώρα δεν είναι a priori κακό. Αρκεί αυτό
να γίνεται με μέτρο και σύμφωνα με τις δυνατότητές της να
αποπληρώσει τα δάνεια. Σημαντικό είναι επίσης τα κεφάλαια να
κατευθύνονται σε επενδύσεις, όπου προτεραιότητα θα πρέπει να έχουν
η παιδεία, η έρευνα και ανάπτυξη, όπως ακόμη και η κατασκευή
υποδομών.
Σε ό,τι αφορά στον άλλο μύθο, όπου μέσω του ευρώ οδηγηθήκαμε σε
χαμηλά επιτόκια και έτσι αυξήθηκε ο δανεισμός και εδώ τα πράγματα
είναι διαφορετικά. Αν μελετήσει κανείς τα στοιχεία που αναφέρονται
στις χώρες με τον υψηλότερο δανεισμό, θα διαπιστώσει, ότι είναι οι
ίδιες χώρες που πριν από την εισαγωγή του ευρώ πλήρωναν πολύ
υψηλά επιτόκια. Η Ιταλία, η Ελλάδα το Βέλγιο κ.ά.
Συνεπώς, η δανειοληπτική συμπεριφορά των πολιτικών μας ήταν η ίδια
τόσο με υψηλά όσο και με χαμηλά επιτόκια. Έτσι, θα πρέπει να
αναζητηθούν άλλοι μηχανισμοί που θα εμποδίζουν τους επιρρεπείς
πολιτικούς του Νότου να δανείζονται, αντί να οχυρώνονται οι πολέμιοι
του ευρωομολόγου πίσω από μια πιθανή παιδευτική σημασία των
επιτοκίων που δεν την έχουν.
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