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Η συνταγή απέτυχε. Ανάρρωση της οικονοµίας των υπερχρεωµένων χωρών µε βίαια
δηµοσιονοµική προσαρµογή σε µικρό χρονικό διάστηµα οδηγεί στα αντίθετα από τα
επιθυµητά αποτελέσµατα. Αντί για µείωση των ελλειµµάτων, διολισθαίνουµε σε βαθιά ύφεση,
φτώχεια, ανεργία, πολιτικά και κοινωνικά αδιέξοδα. Η απαίτηση για άσκηση κεϊνσιανής
πολιτικής µε τα χαρακτηριστικά της εποχής κερδίζει συνεχώς έδαφος. Βασική αρχή: για να
µπορέσει µια χώρα να µειώσει τα ελλείµµατά της θα πρέπει πρώτα η οικονοµία της να
αναπτύσσεται. Ας δούµε επιγραµµατικά ποιο θα πρέπει να είναι το περιεχόµενο µιας τέτοιας
πολιτικής.
1. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να µπορεί να δανείζει τα κράτη και τις
τράπεζες απεριόριστα. Ετσι οι αγορές θα γνωρίζουν ότι δανείζοντας θα πάρουν πίσω σίγουρα
τα χρήµατά τους. Η εµπιστοσύνη θα επανέλθει, η διατραπεζική αγορά θα λειτουργήσει
κανονικά, οι επιχειρήσεις θα επενδύουν και οι καταναλωτές θα αρχίσουν να καταναλώνουν.
2. Η ισχύς εν τη ενώσει. Κανένα κράτος δεν είναι σε θέση να λύσει τα προβλήµατά του µόνο
του από τη στιγµή που το νόµισµα είναι κοινό. Αρα χρειαζόµαστε κοινή οικονοµική και
δηµοσιονοµική πολιτική. Μια Ευρωπαϊκή Οικονοµική Διακυβέρνηση.
3. Διαφορές στα επίπεδα παραγωγικότητας των χωρών. Η υψηλή παραγωγικότητα των
βορείων χωρών χτίστηκε µε χαµηλούς µισθούς και µηδενικό πληθωρισµό. Αντίθετα, στον
Νότο οι αυξήσεις στους µισθούς και ο κρατικός δανεισµός οδήγησαν σε µεγάλα ανοίγµατα
στα ισοζύγια πληρωµών τους. Ετσι έχουµε πλεονάσµατα στον Βορρά και ελλείµµατα στον
Νότο. Η απαίτηση να λυθεί το πρόβληµα µόνο µε µειώσεις των µισθών στις ελλειµµατικές
χώρες παραπέµπει σε αντίστοιχες ενισχύσεις των µισθών και της κατανάλωσης των
πλεονασµατικών χωρών που θα βοηθούσε στην εξάλειψη των ελλειµµάτων.
4. Επιµήκυνση του χρόνου προσαρµογής. Είναι φανερό ότι η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η
Ισπανία και η Ιταλία δεν µπορούν να αναθερµάνουν την οικονοµία τους αυξάνοντας τις
κρατικές δαπάνες. Μια χαλάρωση όµως της περιοριστικής και µεταρρυθµιστικής πολιτικής
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θα διευκόλυνε τον οικονοµικό κύκλο και θα ζωντάνευε την αγορά.
5. Αναπτυξιακή πολιτική εδώ και τώρα. Διαµορφώνεται πλέον κοινή πεποίθηση ότι η
ανάσχεση της ύφεσης και η εξυπηρέτηση των ελλειµµάτων και του χρέους περνάει µέσα από
ένα ευρωπαϊκό επενδυτικό πρόγραµµα. Επενδύσεις στην εκπαίδευση, στην ενέργεια, στα
δίκτυα, στην οικολογία, στον τουρισµό θα δηµιουργήσουν θέσεις εργασίας για τους νέους και
θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα των χωρών.
Οι πόροι για τη χρηµατοδότηση αυτών των προγραµµάτων θα πρέπει να προέλθουν κυρίως
από τα υπόλοιπα των διαρθρωτικών ταµείων, τον φόρο χρηµατοπιστωτικών συναλλαγών, τη
φορολόγηση των πολύ υψηλών εισοδηµάτων, καθώς και της µεγάλης ακίνητης περιουσίας. Η
δοσολογία θα εξαρτηθεί από τις ανάγκες που πρέπει διαχρονικά να καλυφθούν.
Οι παραπάνω προτάσεις κεϊνσιανής κατεύθυνσης είναι σε θέση να προσφέρουν λύση στο
πρόβληµα µε κοινωνική ευαισθησία και αποτελεσµατικότητα. Δυστυχώς ακόµη οι
παλαιοφιλελεύθεροι εµπνευστές της πολιτικής της σκληρής λιτότητας συνεχίζουν να
αντιστέκονται. Αργά ή γρήγορα όµως θα κατανοήσουν, όπως και το 1933, ότι δεν υπάρχει
άλλη λύση. Αρκεί να µην είναι πολύ αργά!
Ο κ. Χαράλαµπος Γκότσης είναι καθηγητής του Πανεπιστηµίου Πειραιώς.
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