2012 / 12

Η Ελλάδα στην παγίδα της λιτότητας της
τρόικας
Του Γιώργου Αργείτη

Στις 27 Νοεµβρίου 2012, το Eurogroup κατέληξε σε µια νέα «ελληνική συµφωνία», που
αποκαλύπτει για µια ακόµη φορά ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση για την
αντιµετώπιση της κρίσης χρέους στην Ελλάδα ή για την οικονοµική και κοινωνική
καταστροφή της χώρας. Το γεγονός αυτό κάνει τους έλληνες πολίτες να πιστεύουν όλο
και περισσότερο ότι η κρίση του δηµόσιου χρέους έχει γίνει αντικείµενο γεωοικονοµικών
και γεωπολιτικών συµφερόντων εις βάρος της εθνικής κυριαρχίας. Παρ' όλα αυτά, στον
καθαρά οικονοµικό τοµέα, υπάρχουν δύο κύριες πτυχές της νέας συµφωνίας. Η πρώτη
είναι η αποδοχή της απαίτησης της «τρόικας» ότι η Ελλάδα πρέπει να υιοθετήσει και να
εφαρµόσει έναν δηµοσιονοµικό διορθωτικό µηχανισµό για να «διασφαλιστεί η επίτευξη»
των παράλογων και µη ρεαλιστικών στόχων γύρω από τη δηµοσιονοµική ανάπτυξη και
τις ιδιωτικοποιήσεις. Ο µηχανισµός αυτός θα θεσµοθετήσει την οικονοµική λιτότητα και
την εξαθλίωση των Ελλήνων εργαζοµένων στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα και θα
εξαλείψει πλήρως την έννοια της εθνικής οικονοµικής πολιτικής.
Η δεύτερη πτυχή είναι η αναδιάρθρωση του χρέους ως µέσο για τη µείωση του κενού
χρηµατοδότησης και των δανειακών αναγκών της χώρας. Η απόφαση αυτή, σε
συνδυασµό µε την επαναγορά δηµοσίου χρέους, υποτίθεται ότι θα θέσει το δηµόσιο
χρέος στην Ελλάδα σε βιώσιµη τροχιά το 2020–22, µια εξέλιξη που θα διευκολύνει τη
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σταδιακή επιστροφή της χώρας στις ιδιωτικές χρηµατοδοτικές αγορές. Η νέα συµφωνία
ανάµεσα στην Ελλάδα και την τρόικα εµπεριέχει πολύ φαντασία, αλλά ελάχιστο
ρεαλισµό. Το οικονοµικό, κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον στην Ελλάδα παραµένει
ρευστό, δεδοµένου ότι η αβεβαιότητα και η έλλειψη αξιοπιστίας συνεχίζουν να
επηρεάζουν τη χάραξη οικονοµικής πολιτικής στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες
στην ευρωζώνη.
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 20 περίπου ετών, η ελληνική οικονοµία µετατράπηκε
σε µια οικονοµία µε πρότυπο ανάπτυξης το µοντέλο κατανάλωση/ζήτηση, που
εξαρτιόταν από τη συσσώρευση του χρέους, µε σηµαντικές διαρθρωτικές ελλείψεις στο
σύστηµα παραγωγής, το οποίο υπονόµευε την ανταγωνιστικότητα της χώρας και την
εξωτερική της θέση. Αυτό το οικονοµικό µοντέλο, το οποίο δεν ενσωµατώνει έναν
ενδογενή µηχανισµό βιώσιµης δηµιουργίας εισοδήµατος, θεωρείται από τους επενδυτές
ότι εµπεριέχει υψηλό πιστωτικό κίνδυνο, ιδίως στο πλαίσιο της τρέχουσας αρχιτεκτονικής
της ευρωζώνης, που δεν διαθέτει έναν θεσµό που να λειτουργεί ως δανειστής της
εσχάτης προσφυγής.
Η παγκόσµια χρηµατοοικονοµική κρίση και στη συνέχεια η κρίση του δηµόσιου χρέους
ανάγκασαν την Ελλάδα να περάσει µέσα από µια διαδικασία αποµόχλευσης, η οποία
είχε έντονες αρνητικές επιπτώσεις στη ζήτηση και την ανάπτυξη, συρρικνώνοντας την
αξιοπιστία και τη φερεγγυότητα της χώρας στις ιδιωτικές αγορές οµολόγων. Επιπλέον, η
παγίδα της λιτότητας της τρόικας, η οποία έχει επιβληθεί από τις συµφωνίες διάσωσης,
έχει προκαλέσει σηµαντική µείωση στην εγχώρια ζήτηση, εµβάθυνση της ύφεσης και
ελαχιστοποίηση κάθε δυνατότητας για την αποκατάσταση της αξιοπιστίας και της
φερεγγυότητας της χώρας. Το σχήµα 1 δείχνει την απότοµη αύξηση του ποσοστού
ανεργίας και αντικατοπτρίζει την οικονοµική και κοινωνική καταστροφή που έχει
πραγµατοποιηθεί στην Ελλάδα από τα δύο πρώτα µνηµόνια της τρόικας.
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Επιπλέον, η διάρθρωση του ελληνικού δηµοσίου χρέους δεν ήταν βιώσιµη πριν, δεν
έγινε βιώσιµη µετά το «κούρεµα» τον Μάρτιο του 2012, και δεν θα γίνει βιώσιµη ως
αποτέλεσµα της απόφασης του Eurogroup τον Νοέµβριο του 2012. Και όσο παραµένει
µη βιώσιµο το δηµόσιο χρέος, τα προβλήµατα ρευστότητας και φερεγγυότητας θα
συνεχίσουν να κάνουν την εµφάνισή τους, θα πολλαπλασιάζονται γρήγορα και θα
εξαπλώνονται στο σύνολο της οικονοµίας, η οποία θα συνεχίσει να εξελίσσεται µέσα
από µια διαδικασία «αποπληθωρισµού του χρέους», µε καταστροφικές επιπτώσεις στην
απασχόληση, την ανάπτυξη και τον πλούτο, οδηγώντας τη χώρα σε αδιέξοδο. Η
ελληνική οικονοµία έχει εγκλωβιστεί στον αυτοκαταστροφικό κύκλο µιας εξαιρετικά
αυστηρής δηµοσιονοµικής και µισθολογικής πολιτικής, που οδηγεί σε ύφεση και
υπονοµεύει την ικανότητα της χώρας να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του χρέους της.
Αυτός ο κύκλος, σε συνδυασµό µε την εµµονή της τρόικας για αυξήσεις φόρων και
µειώσεις δαπανών ενώ η οικονοµία βρίσκεται σε βαθιά ύφεση, διατηρούν την Ελλάδα σε
µια «παγίδα χρεοκοπίας», που αυξάνει τον νοµισµατικό κίνδυνο της χώρας καθώς και
την ευθραυστότητα και την αστάθεια του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος.
Οι παραπάνω παράγοντες οδηγούν στο συµπέρασµα ότι η Ελλάδα έχει επειγόντως
ανάγκη από µια νέα στρατηγική. Η οικονοµική λογική πίσω από τη νέα στρατηγική θα
πρέπει να διαφέρει παντελώς από εκείνη που είναι ενσωµατωµένη στα µνηµόνια της
τρόικας, τα οποία καθορίστηκαν από τις ψευδαισθήσεις, τα οικονοµικά συµφέροντα και
τον οµοσπονδιακό πολιτικό κύκλο της Γερµανίας. Αυτή η νέα στρατηγική θα πρέπει να
εφαρµοστεί µε συνέπεια, και χωρίς καθυστέρηση, προκειµένου να προσανατολιστεί η
Ελλάδα προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης και της βιωσιµότητας του χρέους και να
δώσει λύση στην οικονοµική, κοινωνική και χρηµατοπιστωτική κρίση που αντιµετωπίζει.
Δεδοµένης της τρέχουσας αρχιτεκτονικής της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης, η
στρατηγική αυτή πρέπει να στηρίζεται σε τρεις µεγάλους άξονες.
Προκειµένου να αποκατασταθεί η φερεγγυότητα και η αξιοπιστία της Ελλάδας, είναι
θεµελιώδους σηµασίας να δηµιουργηθούν προσδοκίες ότι η ελληνική οικονοµία µπορεί
να δηµιουργήσει πρωτογενή πλεονάσµατα που µπορούν να καλύψουν ένα µεγάλο
µέρος των ετήσιων δανειακών υποχρεώσεων της. Για να συµβεί αυτό, µια νέα
αναδιάρθρωση του δηµόσιου χρέους της χώρας είναι απαραίτητη. Η αναδιάρθρωση θα
πρέπει να περιλαµβάνει ένα σηµαντικό «κούρεµα» του ονοµαστικού αποθέµατος του
χρέους, σχεδόν µηδενικό επιτόκιο, και µια σηµαντική επέκταση της χρονικής περιόδου
για τις πληρωµές τόκων και κεφαλαίου. Η οικονοµική επιβίωση της Ελλάδας
προϋποθέτει ότι οι ετήσιες υποχρεώσεις του χρέους θα µειωθούν σε υποφερτά
οικονοµικά και κοινωνικά επίπεδα. Επιπλέον, η βιωσιµότητα των πρωτογενών
πλεονασµάτων εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την οικονοµική ανάπτυξη. Οποιαδήποτε
προσπάθεια να δηµιουργηθεί ένα πρωτογενές πλεόνασµα σε µια οικονοµία που
βρίσκεται σε βαθιά ύφεση είναι καταδικασµένη να αποτύχει. Θα έχει αρνητικές
οικονοµικές και κοινωνικές επιπτώσεις και χωρίς να προσφέρει λύση στα προβλήµατα
φερεγγυότητας και αξιοπιστίας.
Επιπλέον, η οικονοµική λιτότητα καθυστερεί τη δηµοσιονοµική προσαρµογή της
Ελλάδας και την εφαρµογή των ζωτικής σηµασίας διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων στο
σύστηµα παραγωγής. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η λιτότητα δηµιουργεί ύφεση, η
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οποία επηρεάζει αρνητικά τις προσδοκίες της αγοράς ότι θα µπορέσει η οικονοµία να
βγει από την «παγίδα χρεοκοπίας», αποθαρρύνοντας τους δυνητικούς εγχώριους και
ξένους επενδυτές. Όσο θα συνεχίζεται ο φαύλος κύκλος λιτότητα-ύφεση, οι προοπτικές
της Ελλάδας να καλύψει τους στόχους για το έλλειµµα και το χρέος θα εξαντλούνται,
ανεφοδιάζοντας τις αρνητικές προσδοκίες των αγορών. Παρ' όλα αυτά, η τρέχουσα
οικονοµική ύφεση και οι περιορισµοί ρευστότητας και φερεγγυότητας δεν αφήνουν
περιθώρια για την εφαρµογή µιας επεκτατικής δηµοσιονοµικής και µισθολογικής
πολιτικής. Ως εκ τούτου, τίθεται το ερώτηµα αν υπάρχει κάποιος θεσµός που θα
µπορούσε να σταθεροποιήσει σε σύντοµο χρονικό διάστηµα το µακροοικονοµικό
σύστηµα και το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και να διαµορφώσει τις συνθήκες για να
µπορέσει να δηµιουργήσει η Ελλάδα τα πρωτογενή πλεονάσµατα που απαιτούνται για
την εξυπηρέτηση του χρέους της.
Η απάντηση είναι, ναι, και ο θεσµός αυτός είναι η πρόταση του Χάιµαν Μίνσκι για έναν
«εργοδότη της εσχάτης προσφυγής» (π.χ., βλ. Minsky 1986, Papadimitriou και Minsky
1994), µια µοναδική, αντικυκλική κυβερνητική πρωτοβουλία, η οποία έχει αποδείξει ότι
συµβάλλει σε µεγάλο βαθµό στη προώθηση της ανάπτυξης και την καταπολέµηση της
φτώχειας. Η άµεση δηµιουργία θέσεων εργασίας είναι µια µακρο-κοινωνική απόκριση
γύρω από τα προβλήµατα ανάπτυξης, ανεργίας και φτώχειας και, ως εκ τούτου, πολύ
προτιµότερη από την τυφλή προσήλωση της τρόικας στις υποθετικές επιπτώσεις που
θα έχουν για την απασχόληση οι ευέλικτες αγορές εργασίας και η σταδιακή κατάργηση
του κατώτατου µισθού. Αυτή η πολιτική απόκριση θα µπορούσε να προωθηθεί άµεσα
υπό τη µορφή «προγραµµάτων εγγυηµένης απασχόλησης», που αποβλέπουν στη
διοχέτευση των πόρων σε στοχευµένες οµάδες του πληθυσµού (π.χ., νέοι και γυναίκες),
καθώς και σε συγκεκριµένες περιοχές, µε τη δηµιουργία θέσεων εργασίας στον τοµέα
υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, την περιβαλλοντική εξυγίανση και αποκατάσταση, την
πυροπροστασία, τις υγειονοµικές υπηρεσίες—µορφές απασχόλησης µε µεγαλύτερους
οικονοµικούς πολλαπλασιαστές από τις παραδοσιακές θέσεις εργασίας στις δηµόσιες
υποδοµές (Βλέπε Antonopoulos et al., 2011). Ωστόσο, η χρηµατοδότηση τωv
προγραµµάτων εγγυηµένης απασχόλησης απαιτούν τη δηµιουργία ενός ταµείου του
«εργοδότη της εσχάτης προσφυγής». Πρακτικές πηγές χρηµατοδότησης είναι τα έσοδα
από τη φοροδιαφυγή, η αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας, ένα ποσοστό του
πρωτογενούς πλεονάσµατος και τα διαρθρωτικά ταµεία. Η κλίµακα των προγραµµάτων
εγγυηµένης απασχόλησης θα εξαρτηθεί από το µέγεθος του ταµείο του «εργοδότη της
εσχάτης προσφυγής».
Τα προγράµµατα εγγυηµένης απασχόλησης µπορούν να λειτουργήσουν ως µηχανισµός
ρευστότητας που θα προκαλέσει θετικές µακροοικονοµικές επιπτώσεις, αφού θα
δηµιουργήσει ροές εισοδήµατος και εγχώρια ζήτηση. Υπό αυτή την έννοια, τα
προγράµµατα εγγυηµένης απασχόλησης µπορεί να είναι ο συνδετικός κρίκος στην έξοδο
της Ελλάδας από την ύφεση (µε τη δηµιουργία των προϋποθέσεων για θετικούς
ρυθµούς ανάπτυξης και βιώσιµα πρωτογενή πλεονάσµατα και µε τη βελτίωση της
κοινωνικής σταθερότητας και συνοχής µέσω της αύξησης της συµµετοχής στην
απασχόληση) και από την «παγίδα της χρεοκοπίας» (µε τη µείωση του συναλλαγµατικού
κινδύνου). Επιπλέον, η αναλογία του δηµόσιου χρέους προς το ΑΕΠ θα µειωθεί, καθώς
επίσης θα περιοριστούν και τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια των νοικοκυριών και οι
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χρεοκοπηµένες εταιρίες στο τραπεζικό σύστηµα, αυξάνοντας την χρηµατοπιστωτική
σταθερότητα της χώρας, τη φερεγγυότητα και την αξιοπιστία.
Εκτός από θεσµικά καθορισµένες δηµοσιονοµικές αλλαγές µε άµεσα επεκτατικά
αποτελέσµατα, η Ελλάδα χρειάζεται επίσης ένα νέο µοντέλο ανάπτυξης. Μια
µακροπρόθεσµη πολιτική ανάπτυξης θα πρέπει να επιδιώκει µεταρρυθµίσεις για να
προωθηθεί η µετάβαση σε µια νέα, εξαγωγικού προσανατολισµού οικονοµία µε
µεγαλύτερη διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα. Οι µεταρρυθµίσεις θα πρέπει να
επικεντρώνονται στην αλλαγή της δοµής της παραγωγής και της ανακατανοµής των
πόρων στις σύγχρονες βιοµηχανίες (π.χ. πράσινη ενέργεια και βιολογική γεωργία),
καθώς και σε µια πολιτική υποκατάστασης εισαγωγών. Παρ' όλα αυτά, η πιο σηµαντική
αναπτυξιακή αποστολή για την Ελλάδα θα είναι να αλλάξει την κυρίαρχη κουλτούρα της
εγχώριας επιχειρηµατικότητας. Η ελληνική επιχειρηµατικότητα θα πρέπει να πάψει να
επιδιώκει κέρδη µέσω αναδιανεµητικών µηχανισµών, όπως η φοροδιαφυγή και η
απορρόφηση κοινοτικών διαρθρωτικών πόρων για τη χρηµατοδότηση της επιδεικτικής
κατανάλωσης, και να κινηθεί προς την απόκτηση κερδών από επενδύσεις στον τοµέα
της Ε&Α, µε την επέκταση της παραγωγής και την αύξηση του µεριδίου αγοράς, και από
εξαγωγικά προσανατολισµένες δραστηριότητες, που στοχεύουν σε υψηλότερα ποσοστά
συσσώρευσης του κεφαλαίου.
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