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O P I N I O N

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΓΚΟΤΣΗΣ

Επτά χρόνια µετά την έναρξη της κρίσης των ενυπόθηκων δανείων
στις ΗΠΑ και έξι µετά την κατάρρευση της Lehman Brothers, που
στην ουσία προκάλεσε και τη µετάδοσή της στη γηραιά ήπειρο, η
Ευρώπη παλεύει ακόµη µε τα απόνερά της, λαµβάνοντας συχνά
αντιφατικά µέτρα για την αντιµετώπισή της.

Και ενώ το 2009, έγιναν ξαφνικά
όλοι Κευνσιανοί και αντέδρασαν µε
δηµοσιονοµικά πακέτα για τη
στήριξη των Τραπεζών και τη
σταθεροποίηση των οικονοµιών τους
απέναντι στη µεγάλη ύφεση, οι
επιλογές που ακολούθησαν
αποδείχθηκαν λανθασµένες.

Υποτίθεται, ότι µε τις παρεµβάσεις, θα
έπρεπε να δηµιουργηθεί ένα
περιβάλλον στην Ευρώπη, που να
µην επιτρέπει την επιστροφή στο

δηµοσιονοµικό εκτροχιασµό και στην απώλεια εµπιστοσύνης
µεταξύ των κρατών. Ταυτόχρονα η ασκούµενη πολιτική θα έπρεπε
να στοχεύει στην εξάλειψη των ελλειµµάτων, τη µείωση του χρέους
καθώς στην καταπολέµηση της ανεργίας κυρίως των νέων.

Το θεσµικό πλαίσιο της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ενωσης
ενισχύθηκε και θωρακίσθηκε µε ρυθµίσεις, οι οποίες έχουν εν τω
µεταξύ δεχθεί αρκετή κριτική. Αυστηρότεροι δηµοσιονοµικοί
κανόνες, αυστηρή εποπτεία, κυρώσεις σε περιπτώσεις παραβίασης,
αποτελούν µέρη ενός νέου Συµφώνου Σταθερότητας, στο οποίο
περιλαµβάνεται και ένα «χρεόφρενο» που απαιτεί ισοσκελισµένους
προϋπολογισµούς και τη σταδιακή αποκλιµάκωση του χρέους των
χωρών κατά το 1/20 ετησίως για εκείνο το µέρος που υπερβαίνει το
60% της ρήτρας του Μάαστριχτ.

Κατά την εκτίµηση του Γάλλου Προέδρου Ολάντ και του Ιταλού
Πρωθυπουργού Ρέντζι, η ικανοποίηση των όρων του νέου
συµφώνου που επιβάλλει τη συνέχιση της πολιτικής λιτότητας,
επιδεινώνει την κατάσταση αντί να την θεραπεύει. Ετσι, απαιτούν
«δηµοσιονοµική ευελιξία», ανάλογα µε τα προβλήµατα κάθε χώρας,
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καθώς και την προώθηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης,
στον αντίποδα της πολιτικής λιτότητας, την οποία µε φανατισµό
υποστηρίζει η Καγκελάριος Μέρκελ παρά τις ενστάσεις των Νοτίων.

Στη φάση αυτή, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το ερώτηµα, αν
οι αρχηγοί των δύο κρατών, χρησιµοποιούν το επιχείρηµα της
δηµοσιονοµικής ευελιξίας πράγµατι για µια αλλαγή της
οικονοµικής πολιτικής στην Ευρώπη ή αποτελεί απλά πρόσχηµα
επικοινωνιακών τακτικισµών για εσωτερική κατανάλωση στις
χώρες τους.

Οι εννέα αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων του
σοσιαλδηµοκρατικού χώρου που βρέθηκαν στο Παρίσι προ ηµερών,
δυστυχώς, δεν παρουσίασαν το περιεχόµενο κάποιας εναλλακτικής
πρότασης στην ασκούµενη πολιτική. Αντίθετα, µετά από κάποιες
γενικόλογες ευχές για διορθωτικές παρεµβάσεις στο πλαίσιο όµως
του συµφώνου σταθερότητας, δήλωσαν την υποστήριξή τους στην
επιλογή για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον κ.
Γιούνκερ, έναντι φυσικά ανταλλαγµάτων µε άλλες ευρωπαϊκές
θέσεις, όπως άλλωστε άφησαν να εννοηθεί.

Σε κάθε περίπτωση, η αλλαγή πλεύσης στην ευρωπαϊκή
οικονοµική πολιτική θα πρέπει να περιλαµβάνει τις παρακάτω
βασικές παρεµβάσεις, οι οποίες µπορούν να αποτελέσουν τη βάση
για µια πρόταση εξόδου από την κρίση και επανόδου σε τροχιά
σταθερής ανάπτυξης. Βασική προϋπόθεση βεβαίως για την
αποτελεσµατικότητα των επιµέρους αλλαγών είναι, ότι οι
Ευρωπαίοι θα πρέπει να κατανοήσουν, πως ενωµένοι θα είναι
ισχυροί, ενώ ο µοναχικός δρόµος θα οδηγήσει ακόµη και τις
ισχυρότερες χώρες στην ασηµαντότητα. Ενδεικτικά αναφέρονται:

Χαλάρωση της νοµισµατικής πολιτικής στην κατεύθυνση που
κινήθηκαν οι άλλες µεγάλες χώρες, όπως οι ΗΠΑ, η Μεγ.
Βρετανία και τελευταία η Ιαπωνία. Τα πρόσφατα µέτρα
Ντράγκι είναι µεν προς τη σωστή κατεύθυνση, δεν είναι όµως
αρκετά για να αντιστρέψουν την πορεία.
Στοχευµένη συναλλαγµατική πολιτική εκ µέρους της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αφού το ακριβό Ευρώ κάνει
τις ισχυρές χώρες ισχυρότερες, ενώ τις αδύναµες πιο
ανίσχυρες. Χωρίς αλλαγή της συναλλαγµατικής πολιτικής, οι
όποιες µεταρρυθµίσεις επιχειρούν να εφαρµόσουν χώρες
όπως η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Ελλάδα, η Πορτογαλία,
ακυρώνονται.
Επίσης, δείχνει να είναι εξωπραγµατική, η θρησκευτική
προσήλωση στη ρήτρα του ελλείµµατος 3% του Μάαστριχτ, σε
µια περίοδο κρίσης, όταν η συνθήκη αυτή δεν τηρήθηκε ούτε
σε περιόδους οικονοµικής έξαρσης. Αποτελεσµατική πολιτική
δυστυχώς χωρίς την απαραίτητη ευελιξία ανάλογα µε την
περίπτωση, µε νοµικές απαγορεύσεις, δεν µπορεί να υπάρξει,
αφού λειτουργεί αντιπαραγωγικά.

Ολα δείχνουν ότι η Ευρώπη
βρίσκεται µπροστά σε µια κρίσιµη
επιλογή. Ή να παραµείνει
προσκολληµένη στη µέχρι σήµερα
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ασκούµενη ατελέσφορη πολιτική που
την οδηγεί µε βεβαιότητα σε
στασιµότητα διαρκείας ή να αλλάξει
ρότα όχι µόνο ως δείγµα
αλληλεγγύης προς τις χώρες του
Νότου, αλλά και για µια
αποτελεσµατική σύµπλευση όλων
των χωρών µε κοινό στόχο την
ευηµερία των λαών της.

Την αλλαγή αυτή αργά ή γρήγορα θα
αναγκασθεί εκ των πραγµάτων να την κάνει, κυρίως λόγω του
επαπειλούµενου αποπληθωρισµού. Θα ήταν όµως φρόνιµο και
επωφελές οι όποιες αλλαγές να γίνουν γρήγορα, αφού η χρονική
µετατόπιση επιδεινώνει την κατάσταση.
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