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Η ψήφιση του νέου Συµφώνου Σταθερότητας µπορεί ίσως να αποτελέσει µια καλή βάση για
το µέλλον, όµως τώρα χρειάζονται γενναία µέτρα και µηχανισµοί που να δώσουν οριστική
λύση στο πρόβληµα χρέους.
Τρεις είναι κατά την άποψή µας οι επιλογές που θα πρέπει το γρηγορότερο να εξετάσει το
Συµβούλιο Κορυφής.
Η πρώτη επιλογή σχετίζεται µε την αύξηση της δύναµης πυρός των δύο ταµείων, του
προσωρινού (EFSF) και του µόνιµου (ESM), όπως αυτό προτείνεται απ' όλους τους διεθνείς
οργανισµούς αλλά και πολλές ευρωπαϊκές χώρες, πλην της Γερµανίας, η οποία µέχρι πρότινος
αντιδρούσε. Τελικά η κυρία Μέρκελ υπέκυψε, έκανε τη στροφή της και προτείνει στο
κοινοβούλιό της αυτές τις ηµέρες την παράλληλη λειτουργία των δύο µηχανισµών µε
κεφάλαια αθροιστικά 700 δισ. ευρώ. Με µια πιθανή συµµετοχή του IMF, όπως ζητείται, οι
δυνατότητες παρέµβασης των ταµείων µπορεί να πλησιάσουν και το 1 τρισ. ευρώ. Το
ερώτηµα αν τα κεφάλαια του νέου µηχανισµού θα είναι επαρκή για να καθησυχάσουν τις
αγορές θα απαντηθεί σύντοµα από τις ίδιες.
Η δεύτερη επιλογή αποσκοπεί στη χρησιµοποίηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ως
τελικού δανειστή για τις οικονοµίες που δεν είναι σε θέση να προσφύγουν στις αγορές για
δανεισµό (Ελλάδα, Πορτογαλία, Ιρλανδία), αλλά και για εκείνες που πληρώνουν υπέρογκα
επιτόκια (Ισπανία, Ιταλία). Κάτω από τη διεύθυνση του νέου της διοικητή Mάριο Ντράγκι,
αυξήθηκε σηµαντικά η ρευστότητα κυρίως των ευρωπαϊκών τραπεζών, χωρίς όµως αυτή να
περάσει και στην πραγµατική οικονοµία. Οι φόβοι της Γερµανίας για αύξηση των
πληθωριστικών πιέσεων και εδώ διαψεύστηκαν. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα χωρίς
αµφιβολία έχει βοηθήσει, θα µπορούσε όµως µε µια απλή δήλωση, ότι θα αγοράζει
απεριόριστα οµόλογα των χωρών που προσφέρονται, να αποτελέσει τη λύση του
προβλήµατος.
Η τρίτη επιλογή, που θεωρώ ότι είναι η καλύτερη, αφού προσφέρει µια µόνιµη λύση για την
ευρωχώρα, είναι η δηµιουργία ενός Κοινού Ταµείου Διαχείρισης Χρεών, όπως αυτό
προτάθηκε προσφάτως από το συµβούλιο των πέντε σοφών της Γερµανίας. Το ταµείο θα
συγκεντρώσει όλα τα χρέη των χωρών (περίπου 2,5 τρισ. ευρώ), τα οποία ξεπερνούν το όριο
του 60% της Συνθήκης του Mάαστριχτ επί του ΑΕΠ. Με αυτόν τον τρόπο η εξυπηρέτηση του
χρέους θα γίνει µε χαµηλότερα επιτόκια, που µπορεί µεν να κοστίσει στις χώρες µε
αξιολόγηση ΑΑΑ κάτι παραπάνω, σώζεται όµως το ευρώ που τους δίνει καλύτερες
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προοπτικές. Η λύση αυτή προϋποθέτει βέβαια το νοικοκύρεµα των δηµοσιονοµικών, καθώς
και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των οικονοµιών, κάτι που είναι ακόµη ζητούµενο
για πολλές χώρες.
Εκείνο που τελικά έχει σηµασία είναι ότι η Ευρώπη θα πρέπει, όποια λύση και αν επιλέξει, να
δράσει γρήγορα, γιατί στο τέλος µπορεί να κερδίσει την αξιοπιστία των αγορών, θα έχει χάσει
όµως την εµπιστοσύνη των πολιτών, µε τραγικές συνέπειες.
Ο κ. Χαράλαµπος Γκότσης είναι καθηγητής στο Πανεπιστήµιο Πειραιώς.
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