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ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΙΣΤΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Χρειαζόµαστε οριστική λύση για το χρέος

Πρωτογενή πλεονάσµατα χωρίς πόρους για ανάπτυξη οδηγούν σε µια περίοδο παρατεταµένης στασιµότητας

Του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΓΚΟΤΣΗ, καθηγητή του Πανεπιστηµίου Πειραιώς

ΕΙΝΑΙ αλήθεια ότι τον τελευταίο καιρό πυκνώνουν οι φωνές για µια διαφοροποίηση στην ασκούµενη οικονοµική πολιτική
τής Ευρώπης. Πρώτα η απαίτηση του Ιταλού πρωθυπουργού Ματέο Ρέντσι για αναθεώρηση των δηµοσιονοµικών
κανόνων, µετά ο πρόεδρος της Γαλλίας Φρανσουά Ολάντ µε τη «δηµοσιονοµική ευελιξία», ενώ ακολούθησε ακόµη και ο
σοσιαλδηµοκράτης αντικαγκελάριος Ζίγκµουντ Γκάµπριελ, επισηµαίνοντας ότι είναι αναγκαία µια χρονική επέκταση στην
εφαρµογή του νέου Συµφώνου Σταθερότητας.

Το δρόµο χρονικής επέκτασης της εφαρµογής του νέου Συµφώνου
Σταθερότητας δείχνουν ο Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ και ο Ιταλός

πρωθυπουργός Ματέο Ρέντσι(δεξιά)

Ολες αυτές οι κινήσεις σχετίζονται πιθανά µε την ενίσχυση της κοινοβουλευτικής παρουσίας των ευρωσκεπτικιστών και τις
ευρωφοβικές τάσεις που αναφύονται στην ευρωπαϊκή κοινωνία, οι οποίες εκτρέφονται από την ασκούµενη πολιτική
σκληρής λιτότητας, την αύξηση της ανεργίας και την παγίωση ενός κλίµατος ανασφάλειας για το κοινό µας µέλλον.

Η ψύχραιµη απάντηση σ' αυτό το φαινόµενο δεν µπορεί να είναι άλλη από περισσότερη Ευρώπη, περισσότερη
αλληλεγγύη, περισσότερη ανάπτυξη, περισσότερες θέσεις εργασίας. Μ' άλλα λόγια, αλλαγή της ασκούµενης πολιτικής,
γενναία µέτρα στήριξης της ανάπτυξης και αντιµετώπιση του προβλήµατος των υπερχρεωµένων χωρών.

Στη χώρα µας φαίνεται ότι ξεκαθαρίζει το τοπίο σε πολύ βασικά για το παρόν και το µέλλον µας ζητήµατα.

Πρώτον, γίνεται ευρύτατα αποδεκτή από την ελληνική κοινωνία η συµµετοχή µας στην Ευρωπαϊκή Ενωση, καθώς και
στην Ευρωζώνη, µε τη διατήρηση του ευρώ. Οι νοσταλγοί της δραχµής, παρά τις καλές προθέσεις αρκετών
υποστηρικτών, αποδείχθηκε ότι αποτελούν µια µικρή, ασήµαντη µειοψηφία, η οποία δεν είναι σε θέση να διαταράξει την
οµαλή πορεία της χώρας.

Διαφορές βεβαίως µεταξύ των µεγάλων κοµµατικών σχηµατισµών υπάρχουν, αφού η αξιωµατική αντιπολίτευση τάσσεται
υπέρ µιας ριζικής αλλαγής των θεσµών και της ασκούµενης πολιτικής προς την κατεύθυνση µιας δηµοκρατικότερης και
δικαιότερης Ευρώπης των λαών, ενώ η κυβέρνηση, όµηρος των πολιτικών που εφαρµόζει, δείχνει να επικροτεί, έστω και
σιωπηρά, τις επιλογές του Βερολίνου.

Εκεί όµως που συµφωνούν, που είναι και το µείζον, είναι ότι η χώρα θα παραµείνει στην ευρώπη και το νόµισµά µας θα
είναι το ευρώ.

Δεύτερον, έγινε φανερό ότι όλες οι πολιτικές δυνάµεις δέχονται πως το δηµόσιο χρέος µας είναι τόσο µεγάλο, ώστε χωρίς
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µια δραστική παρέµβαση δεν είναι δυνατό να εξυπηρετηθεί.

Για την αξιωµατική αντιπολίτευση αυτό αποτελεί αναγκαία συνθήκη για να µπορέσει η χώρα να οικοδοµήσει το µέλλον
της. Ετσι, το κούρεµα του χρέους χρησιµοποιείται ως αιχµή του δόρατος της συνολικής της οικονοµικής πρότασης εξόδου
από την κρίση.

Η κυβέρνηση, αν και φαίνεται να παλινδροµεί, ανοίγοντας αρχικά το θέµα τον Σεπτέµβριο στη συνάντηση του τέως
υπουργού Οικονοµικών µε το Γερµανό οµόλογό του και µετά µαζεύοντάς το, υποστηρίζει την ανάγκη για αποµείωση,
αλλάζοντας απλά τη φρασεολογία της. Αλλωστε, η όλη επιχειρηµατολογία σχετικά µε την απόφαση της 27ης Νοεµβρίου
του 2012, περί περαιτέρω ελάφρυνσης του χρέους της Ελλάδας, δείχνει ότι αναγνωρίζει µεν την ανάγκη, χωρίς όµως και
να προτείνει ένα ολοκληρωµένο ελληνικό σχέδιο για µια τελική ρύθµιση του θέµατος.

Αρκείται να σχολιάζει, συνήθως αποδεχόµενη τις διάσπαρτες προτάσεις Ευρωπαίων αξιωµατούχων περί επιµήκυνσης της
λήξης των οµολόγων ή µείωσης επιτοκίων.

Περιµένει τις αποφάσεις, υπενθυµίζοντας απλά στους εταίρους ότι αφού πετύχαµε πρωτογενές πλεόνασµα, πρέπει τώρα
να κάνουν και αυτοί ό,τι υποσχέθηκαν. Ετσι, η συζήτηση γίνεται µε βάση τις προθέσεις των δανειστών και όχι τις ανάγκες
της οικονοµίας της χώρας µας.

Τρίτον, αφού συµφωνούµε ότι το χρέος δεν είναι βιώσιµο και χρειάζεται µια γενναία αποµείωση, θα πρέπει να
προσδιορίσουµε το µέγεθος αλλά και την τακτική που θα ακολουθήσουµε στις διαπραγµατεύσεις.

Σε ό,τι αφορά το πρώτο, υπάρχουν δύο µελέτες που έχουν δει το φως της δηµοσιότητας. Εκείνη της Deutsche Bank
(Φεβρουάριος 2014), που στους υπολογισµούς της υποθέτει µείωση του επιτοκίου των διµερών δανείων του πρώτου
πακέτου (52,9 δισ. ευρώ) κατά 0,5% και µια µετάθεση του χρόνου αποπληρωµής από τα 30 στα 50 χρόνια. Συνολικό
όφελος σε όρους καθαράς παρούσας αξίας για τη χώρα, 26 δισ. ή 14% επί του ΑΕΠ.

Η δεύτερη µελέτη προέρχεται από την επίσης γερµανική DZ-Bank (αρχές Μαΐου 2014), η οποία υπολογίζει το κόστος της
ελάφρυνσης των ελληνικών δανείων για την Ευρωζώνη, το οποίο ανέρχεται στα 78,2 δισ. ευρώ. Η επιµήκυνση της
αποπληρωµής καθώς και η µείωση των επιτοκίων φαίνεται ότι εφαρµόστηκε εδώ και στα δάνεια του ESM.

Ενα γενναίο κούρεµα

Το ερώτηµα που τίθεται είναι αν µε τη λύση που δείχνει να προκρίνεται από γερµανικής πλευράς -τυχαία άλλωστε δεν
µπορεί να είναι τα παραπάνω σενάρια- λύνεται το πρόβληµά µας ή παραµένουµε στα ίδια.

Δεν υπάρχει αµφιβολία ότι το ελληνικό χρέος, που κατέχουν οι επίσηµοι δανειστές, χρειάζεται ένα γενναίο κούρεµα. Αυτό
υποστηρίζεται όχι µόνο από ελληνικής πλευράς, αλλά και από το ΔΝΤ, τον ΟΟΣΑ, από όλα τα γερµανικά ινστιτούτα
οικονοµικών µελετών, αλλά και από τις ίδιες τις τράπεζες που παρουσίασαν τις µελέτες που αναφέρθηκαν.

Υπάρχει συνεπώς ένα ευνοϊκό έδαφος σε ό,τι αφορά τα επιχειρήµατα για µια ελληνική πρόταση αποµείωσης του χρέους.

Για να είναι αξιόπιστη µια τέτοια πρόταση θα πρέπει να συνοδεύεται από µια µελέτη και ένα πρόγραµµα.

**Πρώτον, µια τεκµηριωµένη ανάλυση του αδιεξόδου της πολιτικής που ασκείται και η οποία οδήγησε στο φαύλο κύκλο
λιτότητας και χρέους που βρίσκεται η χώρα.

Πρωτογενή πλεονάσµατα του µεγέθους που προβλέπονται στο πρόγραµµα που υλοποιούµε, χωρίς πόρους για ανάπτυξη,
οδηγούν απ' ευθείας σε µια περίοδο παρατεταµένης στασιµότητας. Αρα αδιέξοδο.

Η τεκµηρίωση αυτής της θέσης µπορεί αξιόπιστα να στηριχθεί στα µέχρι τώρα πραγµατικά δεδοµένα, όπου γίνεται σαφές
ότι όχι µόνο το πρόβληµα του χρέους δεν αντιµετωπίστηκε, αλλά προξένησε και τεράστιες, ίσως ανεπανόρθωτες βλάβες
στον κοινωνικό αλλά και στον παραγωγικό ιστό της χώρας.

**Δεύτερον, ένα εθνικό σχέδιο οικονοµικής και κοινωνικής ανασυγκρότησης, το οποίο θα στοχεύει στην οριστική
εξάλειψη των γενεσιουργών αιτίων της de facto χρεοκοπίας.

Τη δηµοσιονοµική σταθερότητα, στο πλαίσιο του σκληρού µεν αλλά κοινού ευρωπαϊκού συµφώνου σταθερότητας.

Την παραγωγική ανασυγκρότηση µε στόχο τη µεταφορά παραγωγικών συντελεστών από την οικοδοµή, το παρασιτικό
εµπόριο και τις µεταπρατικές δραστηριότητες, σε τοµείς που παράγουν και διακινούν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής
προστιθέµενης αξίας µε εξαγωγικό προσανατολισµό, όπως η µεταποίηση, οι τεχνολογικές εφαρµογές, η αξιοποίηση των
φυσικών και κλιµατικών πλεονεκτηµάτων της χώρας.

Εδώ ανήκουν -όχι µόνο ο υψηλού επιπέδου τουρισµός- η επεξεργασία των αγροτικών προϊόντων, οι εναλλακτικές µορφές
ενέργειας, οι ιχθυοκαλλιέργειες, η παραγωγή φυτικών καλλυντικών κ.ά., δραστηριότητες που µπορούν να αναδείξουν τους
εθνικούς πρωταθλητές τού αύριο σε παγκόσµιο επίπεδο.

Την καθιέρωση ενός απλού, δίκαιου, προοδευτικού και αποτελεσµατικού φορολογικού συστήµατος, που θα στηρίζεται
κατά βάση στη φοροδοτική ικανότητα των Ελλήνων.

Την απλοποίηση της απονοµής δικαιοσύνης, κάτι που προάγει όχι µόνο το περί δικαίου αίσθηµα των πολιτών, αλλά
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συµβάλλει και στην οµαλή λειτουργία των συναλλακτικών σχέσεων, ενώ ενισχύει και την ανάγκη για διεκπεραίωση
οικονοµικού περιεχοµένου υποθέσεων µε σηµαντικό όφελος για τα κρατικά ταµεία.

Την αναδιοργάνωση του κράτους µε στόχο την εξάλειψη της κοστοβόρου γραφειοκρατίας και την καλύτερη εξυπηρέτηση
των πολιτών.

Ολοκληρωµένη πρόταση

Η επεξεργασία και παρουσίαση των παραπάνω σχεδίων δεν θα είναι επαρκής, αν δεν συνοδεύεται ταυτόχρονα και από
συγκεκριµένες προτάσεις για τα εργαλεία µε τα οποία µπορούν και να υλοποιηθούν. Δεν αρκεί λοιπόν µόνο να
παρουσιάσουµε τι θέλουµε να κάνουµε, αλλά και πώς θα το κάνουµε. Μια τέτοια ολοκληρωµένη πρόταση έχει κατά την
άποψή µας µεγαλύτερη τύχη αποδοχής από τους δανειστές, σε αντίθεση µε τις αµφιβόλου σηµασίας επιτυχίες του
πρωτογενούς πλεονάσµατος και την έξοδο στις αγορές, που θέλει να στηριχθεί η κυβέρνηση.

Υστερα µπορεί κανείς, αφού παρουσιάσει τις πραγµατικές ανάγκες της χώρας και πείσει για την ορθότητα των σχεδίων
του, να προχωρήσει και στην επιλογή σεναρίων ελάφρυνσης του χρέους που να εξυπηρετούν και όχι να δυσχεραίνουν
την υλοποίηση του προγράµµατος. Τεχνικά υπάρχουν πολλές λύσεις ή και συνδυασµοί λύσεων τις οποίες µπορεί να
επιλέξει, αρκεί να έχει την πολιτική βούληση για µια οριστική διευθέτηση του προβλήµατος.

* Κούρεµα στο ονοµαστικό µέγεθος του συνόλου ή µέρους του επίσηµου χρέους.

* Ρήτρα ανάπτυξης για να διευκολύνεται η αναπτυξιακή διαδικασία.

* Μεγάλη περίοδος χάριτος πληρωµής τόκων και χρεολυσίων, ώστε να παραµείνουν πόροι για την ενδυνάµωση της
οικονοµίας. (Ισως µε κεφαλαιοποίηση των υποχρεώσεων)

* Μακρόχρονη επιµήκυνση των λήξεων αποπληρωµής (50-70 χρόνια).

* Μείωση των επιτοκίων.

* Σταθερό επιτόκιο για όλη την περίοδο µέχρι την αποπληρωµή για όλα τα δάνεια που ήδη πληρώνουµε χαµηλά επιτόκια.

Είναι βέβαιο ότι οι διαπραγµατεύσεις που έχουµε µπροστά µας δεν θα είναι εύκολες. Οµως, η οµάδα που θα αναλάβει
αυτό το έργο θα πρέπει, πρώτον, να πιστεύει στη λύση που προτείνει, δεύτερον, να έχει την αναγκαία επιστηµονική και
τεχνική επάρκεια και, τρίτον, να µην επιβαρύνεται αµέσως ή εµµέσως µε συµµετοχές σε αποφάσεις του παρελθόντος,
όπου η ελληνική πλευρά παρίστατο µόνο ως θεατής και αποδέκτης απλά των προτάσεων των δανειστών. Στόχος όλων θα
πρέπει να είναι η επιδίωξη για µια οριστική λύση του προβλήµατος, που θα δώσει στη χώρα τη δυνατότητα να κάνει µια
καινούργια αρχή. Προτάσεις που θα στοχεύουν µόνο στην εξοικονόµηση πολιτικού χρόνου, είτε από την πλευρά της
ελληνικής κυβέρνησης είτε των δανειστών, θα πρέπει να τις αποφύγουµε, αφού κάθε καθυστέρηση στην οριστική
διευθέτηση του προβλήµατος διογκώνει τη ζηµιά που έχει γίνει στον παραγωγικό ιστό και απαξιώνει την τεχνική και
επαγγελµατική κατάρτιση του πολύ καλά εκπαιδευµένου στελεχικού δυναµικού της χώρας µας.
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