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Εισαγωγή
Το ευρώ αποτέλεσε ένα μοναδικό οικονομικό εγχείρημα σε παγκόσμιο επίπεδο
δημιουργώντας μια κοινή νομισματική ζώνη μεταξύ διαφορετικών κρατών1 και
ταυτόχρονα ένα μεγαλεπήβολο βήμα για την οικονομική ολοκλήρωση σε ευρωπαϊκό
επίπεδο. Στα αρχικά στάδια εισαγωγής του, όλα φάνταζαν ειδυλλιακά και το μέλλον
διαγραφόταν λαμπρό. Οι χώρες οι οποίες συμμετείχαν στο κοινό νόμισμα
αναπτύσσονταν σχετικά ικανοποιητικά (ιδιαίτερα οι χώρες του ευρωπαϊκού Νότου),
τα επιτόκια κυμαίνονταν σε χαμηλά επίπεδα για όλες τις χώρες της Ευρωζώνης, η
ανεργία δεν συνιστούσε σημαντικό πρόβλημα και οι ροές χρήματος μεταξύ των
χωρών του κοινού νομίσματος ανέρχονταν σε υψηλά επίπεδα.
Όμως κάτω από τη «γυαλιστερή» επιφάνεια, υπέβοσκε η επερχόμενη «καταιγίδα»
που τελικά και θα ξεσπούσε με αφορμή την παγκόσμια κρίση του 2008-2009 η οποία
ξεκίνησε στις ΗΠΑ και επεκτάθηκε με σφοδρότητα στις οικονομίες ολόκληρης της
υφηλίου. Οι χώρες που συμμετείχαν στη ζώνη του ευρώ βρέθηκαν εκτεθειμένες και
με σημαντικά μακροοικονομικά προβλήματα τα οποία είχαν γιγαντωθεί κατά τη
διάρκεια της συμμετοχής τους στην Ευρωζώνη. Προβλήματα όπως ελλείμματα στο
δημοσιονομικό ισοζύγιο, στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, στην
ανταγωνιστικότητα, στο κόστος εργασίας είχαν κρυφθεί «κάτω από το χαλί» στα
χρόνια της ευφορίας και της ευμάρειας, αλλά δεν ήταν δυνατό να μην αποκαλυφθούν
τελικά.
Οι χώρες του Νότου αντιμετώπισαν τις υψηλότερες δυσκολίες και ιδιαίτερα η
Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Ιταλία, ωθώντας αρκετούς οικονομολόγους και
αναλυτές να διατυπώσουν την άποψη ότι θα ήταν ίσως καλύτερα τόσο για τις ίδιες
όσο και για την Ευρωζώνη στο σύνολό της, οι συγκεκριμένες χώρες να αποχωρήσουν
από το κοινό νόμισμα και να αποκτήσουν και πάλι ανεξάρτητη νομισματική πολιτική.
Έχουν δίκαιο στα επιχειρήματά τους ή μήπως όχι? Στην παρούσα εργασία θα
προσπαθήσουμε να προβάλλουμε όλες τις απόψεις αλλά θα δούμε και την «άλλη όψη
του νομίσματος», θα θέσουμε το πρόβλημα στις πραγματικές του διαστάσεις και θα
αναλύσουμε τον «ελέφαντα» που κρύβεται στο σαλόνι, δηλαδή το πραγματικό
πρόβλημα της ζώνης του ευρώ.
Θα αναδείξουμε ποιο ήταν το βασικό πρόβλημα των χωρών του Νότου (το ισοζύγιο
τρεχουσών συναλλαγών, το οποίο μετατράπηκε πια σε πρόβλημα δημόσιου χρέους
και σε συνδυασμό με την αρνητική δημογραφία έχει δημιουργήσει ένα εκρηκτικό
μείγμα) και ποιο ήταν το προπατορικό αμάρτημα του ευρώ. Πώς θα μπορούσε να
επιλυθεί το δομικό πρόβλημα της Ευρωζώνης με τον πιο δίκαιο κοινωνικά αλλά και
τον πιο ενδεδειγμένο οικονομικά τρόπο. Πώς θα μπορούσε η Ευρωζώνη να
προωθήσει την οικονομική αλλά και κοινωνική ευημερία επιλύοντας ένα δομικό
μειονέκτημα, ένα «κατασκευαστικό λάθος» το οποίο αποτελεί και την «αχίλλειο
πτέρνα» της.
1

19 χώρες συμμετέχουν στην Ευρωζώνη σήμερα και έχουν ως επίσημο νόμισμά τους το ευρώ. Οι
χώρες αυτές είναι οι : Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Αυστρία, Φινλανδία,
Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Λουξεμβούργο, Κύπρος, Μάλτα, Σλοβακία, Σλοβενία, Λετονία,
Εσθονία και Λιθουανία.
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1ο κεφάλαιο – Η γέννηση του κοινού
ευρωπαϊκού νομίσματος (Going for Euro)

Το ευρώ ξεκίνησε τη διαπραγμάτευσή του στις διεθνείς αγορές την 1η Ιανουαρίου του
1999 αντικαθιστώντας την Ευρωπαϊκή Νομισματική Μονάδα (European Currency
Unit). Σε φυσική μορφή (δηλαδή σε χαρτονομίσματα και κέρματα) εισήχθη στη ζωή
των πολιτών των αρχικών χωρών που συμμετείχαν (καθώς υπήρξαν στάδια εισόδου
χωρών στην κοινή νομισματική ζώνη, ανά διαφορετικά χρονικά διαστήματα) την 1η
Ιανουαρίου του 2002. Όμως η προετοιμασία για τη δημιουργία του αλλά και οι όροι
συμμετοχής στην Ευρωζώνη είχαν διαμορφωθεί αρκετά έτη νωρίτερα με τη συνθήκη
του Μάαστριχτ (Maastricht Treaty – 1992) και τα περίφημα κριτήρια ένταξης μιας
υποψήφιας χώρας στη ζώνη του ευρώ (τότε γνωστό ως ECU-European Currency
Unit, δηλαδή Ευρωπαϊκή Νομισματική Μονάδα).
Τα κριτήρια αυτά (με την πιο «επίσημη» ονομασία «Euro convergence criteria»)
είχαν ως εξής:
1) Πληθωρισμός (τιμές καταναλωτή): ο μετρούμενος πληθωρισμός σε μια
υποψήφια χώρα δεν θα έπρεπε να υπερβαίνει μια τιμή αναφοράς ίση με το
μέσο όρο πληθωρισμού (τιμών καταναλωτή) των 3 χωρών με το χαμηλότερο
πληθωρισμό προσαυξημένη κατά +1,5% (δηλαδή αν ο μέσος όρος
πληθωρισμού στις 3 χώρες με το χαμηλότερο πληθωρισμό ανερχόταν σε 1%,
τότε το όριο που θα έπρεπε η υποψήφια χώρα να μην υπερβαίνει, θα
ανερχόταν σε 1% + 1,5% = 2,5%).
2) Δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ: θα έπρεπε να ανερχόταν το πολύ ως το
60% του ΑΕΠ ή αν υπερέβαινε το προαναφερθέν όριο, θα έπρεπε
εναλλακτικά να μειώνεται με σταθερό και ικανοποιητικό ρυθμό προς το στόχο
του 60% (στο σημείο του τι θεωρείται ικανοποιητικός ρυθμός μείωσης υπήρχε
ασάφεια και περιθώρια ελαστικών ερμηνειών που διευκρινίστηκαν με το
Δημοσιονομικό Σύμφωνο – European Fiscal Compact το 2012).
3) Δημοσιονομικό έλλειμμα όχι υψηλότερο του 3% για το έτος πριν την έγκριση
του αιτήματος εισόδου όπως επίσης και για τα επόμενα 2 έτη (και στο
κριτήριο αυτό υπήρχε ένα «περιθώριο ελιγμών» για ελαφρώς υψηλότερα
ποσοστά ελλειμμάτων ανάλογα με την ύπαρξη ή μη εκτάκτων παραγόντων
που επηρέασαν τη δημοσιονομική προσπάθεια του έτους αναφοράς).
4) Η συναλλακτική ισοτιμία του νομίσματος της υποψήφιας χώρας θα έπρεπε να
παραμείνει σχετικά σταθερή και να μην έχει υπάρξει υποτίμησή του έναντι
του ECU (πρόγονου του ευρώ) για τα προηγούμενα 2 έτη, όπως επίσης και να
έχει παραμείνει εντός του μηχανισμού ERM (exchange-rate mechanism) για 2
επίσης έτη πριν την αίτηση εισόδου (επίσης με ύπαρξη ελαστικότητας όσον
αφορά την απαιτούμενη διάρκεια).
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5) Τα επιτόκια των 10ετών ομολόγων (μακροπρόθεσμου δανεισμού) της
υποψήφιας χώρας δεν θα πρέπει να διαπραγματεύονται 2% υψηλότερα από
τον απλό αριθμητικό μέσο όρο των επιτοκίων αντίστοιχων ομόλογων
(αντίστοιχης διάρκειας και χαρακτηριστικών- δηλαδή 10ετών ομολόγων) των
3 χωρών της Ε.Ε. με το μικρότερο ποσοστό πληθωρισμού (τιμών
καταναλωτή).
Τα ανωτέρω κριτήρια αποτελούσαν μια καλή βάση για τη σύγκλιση των οικονομιών
της Ευρώπης και δη των κρατών που επιθυμούσαν να συμμετάσχουν στο κοινό
νόμισμα, όμως έπασχαν από 3 σημαντικά «ελαττώματα»:
1) Χαρακτηρίζονταν από μια σχετική ελαστικότητα (όπως προαναφέρθηκε) με
την ύπαρξη χώρου για πολιτική διαπραγμάτευση που θα επέτρεπε τη
χαλάρωση των πιέσεων.
2) Οι υποψήφιες προς ένταξη χώρες ακολουθούσαν τις απαραίτητες οικονομικές
«συνταγές» για την επίτευξη των κριτηρίων προκειμένου να επιτύχουν την
συμμετοχή τους, αλλά στη συνέχεια (αφού εισέρχονταν στην κοινή
νομισματική ζώνη) ο έλεγχος και η συνεχής τήρηση των κριτηρίων δεν είχαν
την ίδια ένταση με αποτέλεσμα αρκετές χώρες να παρεκκλίνουν σημαντικά
προτού ξεσπάσει η παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008-2009.
3) Τα κριτήρια δεν κάλυπταν ένα ευρύτερο πλαίσιο μακροοικονομικών μεγεθών
όπως για παράδειγμα την κίνηση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών κάθε
χώρας, τα ποσοστά αύξησης του δανεισμού του ιδιωτικού τομέα, το ύψος της
διαρθρωτικής ανεργίας, δείκτες ανταγωνιστικότητας κτλ. Με απλά λόγια,
απαιτούνταν ένα φάσμα περισσότερων κριτηρίων και δεικτών για την πλήρη
ανάλυση της οικονομίας των υποψηφίων χωρών και της δυνατότητάς τους να
αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της συμμετοχής σε μια κοινή νομισματική
ζώνη αλλά και μιας μελλοντικής οικονομικής δυσπραγίας/ύφεσης.
Τα προβλήματα που εμφανίστηκαν μετά το ξέσπασμα της παγκόσμιας οικονομικής
κρίσης σχετίζονταν με τις παραπάνω «αδυναμίες» των κριτηρίων σύγκλισης με
αποτέλεσμα την καθυστερημένη αντίδραση της Ε.Ε. με τη θέσπιση ευρύτερων
δεικτών αναφοράς και αξιολόγησης των εθνικών οικονομιών (για παράδειγμα το
γνωστό SixPack με την καθιέρωση του ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμφώνου).
Παρά τις αναθεωρήσεις, την αυστηριοποίηση των όρων αλλά και την προσθήκη νέων
παρατηρούμενων μεγεθών και δεικτών, δεν επιλύθηκαν όλα τα θέματα σχετικά με
την οικονομική συνοχή της Ευρωζώνης ως ζώνης σταθερών – βασικά συναλλαγματικών ισοτιμιών, όπως θα δείξουμε και στη συνέχεια.
Οι οικονομίες των χωρών που αποτέλεσαν τη «μαγιά» του ευρώ (οι πρώτες χώρες του
που συμμετείχαν στον κοινό νομισματικό χώρο) χαρακτηρίζονταν από
διαφορετικότητα σε πάμπολλους τομείς και μεγέθη που εκτείνονταν από το ύψος του
δημόσιου χρέους και τα μέσα επίπεδα πληθωρισμού (όχι του τελευταίου έτους ή
ετών, αλλά σειράς δεκαετιών) έως τα επίπεδα ιδιωτικού δανεισμού, τους όγκους
βιομηχανικής παραγωγής, τα εμπορικά ισοζύγια, τα ισοζύγια τρεχουσών συναλλαγών
κτλ.
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Τα επίπεδα δημόσιου χρέους διέφεραν σε σημαντικό βαθμό όπως μπορούμε να
διαπιστώσουμε για τις πρώτες 12 χώρες (11 αρχικές το 1999 συν η Ελλάδα το 2001)
που συμμετείχαν στην εισαγωγή του ευρώ και μάλιστα για μια σειρά ετών πριν την
κυκλοφορία του σε φυσική μορφή (Πίνακας 1):
Πίνακας 1 : Δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ για τα έτη μεταξύ 1995 και
2002
(πηγή Ameco)
(η κόκκινη γραμμή αντιπροσωπεύει το μέσο όρο των 12 χωρών της Ευρωζώνης για
τα έτη 1995-2002)

Από τον ανωτέρω Πίνακα 1 είναι εύκολα ορατή η διαφορετικότητα μεταξύ των
χωρών της Ευρωζώνης όσον αφορά το ύψος του δημόσιου χρέους τους ως ποσοστό
του ΑΕΠ. Στην Ελλάδα, στην Ιταλία, αλλά και στο Βέλγιο ο δείκτης βρισκόταν ήδη
πριν την εισαγωγή του ευρώ σε ιδιαιτέρως υψηλά επίπεδα (άνω του 100%), ενώ στο
Λουξεμβούργο σε ιδιαιτέρως χαμηλά επίπεδα, όπως και στην Ιρλανδία που από
σχεδόν 79% το 1995, μείωσε το δημόσιο χρέος της στο 31% ως ποσοστό του ΑΕΠ το
2002. Όλες οι χώρες βίωσαν μείωση των ποσοστών του δημόσιου χρέος ως προς το
ΑΕΠ, καθώς αποτελούσε «απαίτηση» των κριτηρίων σύγκλισης, όμως η
ανομοιομορφία ήταν φανερή, ήδη από το σημείο μηδέν, δηλαδή την περίοδο
εισαγωγής του ευρώ ως νομίσματος σε φυσική πια μορφή (έτη 2001-2002).
Η μείωση του δημόσιου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ ήταν αποτέλεσμα τόσο της
ανάπτυξης όσο και του συνδυασμού της θετικής πορείας των δημόσιων οικονομικών
(μείωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων που αποτελούσε και κριτήριο σύγκλισης)
αλλά και της πτώσης των επιτοκίων δανεισμού για το σύνολο των χωρών που θα
απάρτιζαν τον αρχικό πυρήνα της Ευρωζώνης (Πίνακες 2 και 3):
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Πίνακας 2 : Καθαρή αποταμίευση Δημοσίου (υπολογισμένη για τους σκοπούς
του διαδικασίας ελέγχου υπερβολικού ελλείμματος) για τα έτη μεταξύ 1995 και
2002 (ως ποσοστό του ΑΕΠ)
(πηγή Ameco)

Πίνακας 3 : Εξέλιξη ονομαστικών μακροπρόθεσμων επιτοκίων μεταξύ των ετών
1995-2002
(πηγή Ameco)
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Από τον Πίνακα 2 γίνεται φανερό ότι όλες οι χώρες παρουσίασαν σημαντική πρόοδο
στη μείωση των ελλειμμάτων του Δημοσίου/ή και στην αύξηση των πλεονασμάτων
του ενόψει της εισόδου στο ευρώ και προκειμένου να εκπληρώσουν τα κριτήρια
σύγκλισης. Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις της Ελλάδας, της Ισπανίας, της
Πορτογαλίας και της Ιταλίας οι οποίες από υψηλά ελλείμματα (στην περίπτωση της
Ελλάδας και της Ιταλίας, ιδιαιτέρως υψηλά) κατόρθωσαν στο τέλος της υπό εξέταση
περιόδου να επιτύχουν πλεονάσματα σε δημοσιονομικό επίπεδο.
Ο Πίνακας 3 παρουσιάζει την εξέλιξη των ονομαστικών μακροπρόθεσμων επιτοκίων
μεταξύ των ετών 1995 και 2002, όπου φαίνεται ότι σε όλες τις χώρες παρουσιάστηκε
μια μείωση ή «σύγκλιση» προς χαμηλότερα επίπεδα, ακόμη και σε χώρες όπως η
Ελλάδα ή η Ιταλία που είχαν «συνηθίσει» ως οικονομίες να λειτουργούν με υψηλά
μακροπρόθεσμα επιτόκια. Τα ανωτέρω γίνονται πιο ευκρινή αν εξεταστεί η πορεία
των πραγματικών μακροπρόθεσμων επιτοκίων των 12 χωρών που αποτέλεσαν την
αρχική «μαγιά» του κοινού νομίσματος χρησιμοποιώντας το ΑΕΠ ως αποπληθωριστή
(Πίνακας 4):
Πίνακας 4 : Πραγματικά μακροπρόθεσμα επιτόκια ετών 1995 και 2002
(ΑΕΠ ως αποπληθωριστής και ομόλογο αναφοράς το 10ετές)
(πηγή Ameco)

Όπως έγινε φανερό, οι χώρες του ευρώ και ιδιαίτερα η περιφέρεια κατόρθωσαν να
μειώσουν τα σχετικά υψηλά και επίμονα ελλείμματα του Δημοσίου,
εκμεταλλευόμενα την πτώση των μακροπρόθεσμων επιτοκίων δανεισμού αλλά και
επιτυγχάνοντας τους στόχους – κριτήρια σύγκλισης (πτώση λόγου δημοσίου χρέους
προς ΑΕΠ, δημοσιονομικά πλεονάσματα, μακροπρόθεσμα επιτόκια κοντά στα μέσα
επίπεδα των άλλων χωρών).
Συνεπώς θα μπορούσε να εκτιμήσει κανείς ότι τα οικονομικά δεδομένα έδειχναν ότι
οι αρχικές χώρες που θα αποτελούσαν τον πυρήνα της Ευρωζώνης δεν αντιμετώπιζαν
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κάποιο πρόβλημα και η σύγκλισή τους σε οικονομικό επίπεδο ήταν επιτυχημένη.
Όμως υπήρχαν κάποιοι άλλοι δείκτες που θα έπρεπε να ανησυχήσουν τους ιθύνοντες
του κοινού ευρωπαϊκού νομίσματος.

Πίνακας 5 : Εμπορικό ισοζύγιο αγαθών (εξαγωγές – εισαγωγές) για τα έτη
μεταξύ 1995 – 2002 (σε δις ευρώ)
(πηγή Ameco)

Πίνακας 6 : Ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών για τα έτη μεταξύ 1995 – 2002 (σε
δις ευρώ)
(πηγή Ameco)
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Οι ανωτέρω πίνακες (Πίνακες 5 και 6) καταδεικνύουν ένα από τα σημαντικότερα (αν
όχι το σημαντικότερο) πρόβλημα των χωρών μελών της ζώνης του ευρώ, το οποίο
ήταν ήδη φανερό από τα χρόνια πριν την εισαγωγή του κοινού νομίσματος και κατά
τη διάρκεια της διαδικασίας σύγκλισης. Χώρες όπως η Ελλάδα, η Ισπανία ή η
Πορτογαλία παρουσίασαν μια διαρκή αύξηση στα εμπορικά τους ελλείμματα και στα
ελλείμματα στο ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών, ενώ και χώρες όπως η Ιταλία η
οποία εμφάνιζε παλιότερα σχετικά υψηλά πλεονάσματα, είδαν έναν σχεδόν
εκμηδενισμό των προηγούμενων πλεονασμάτων της. Την ίδια στιγμή το εμπορικό
πλεόνασμα και το πλεόνασμα αγαθών και υπηρεσιών της Γερμανίας παρουσίασε
σταδιακή άνοδο στα χρόνια της διαδικασίας σύγκλισης και εκτινάχθηκε την περίοδο
2001-2002.
Η αύξηση του εμπορικού ελλείμματος όμως πώς θα μπορούσε να δικαιολογηθεί ? Θα
μπορούσε να δικαιολογηθεί από μια αύξηση των επενδύσεων ή μια μείωση του
ποσοστού αποταμίευσης (συνολικά για μια οικονομία) ή από ένα συνδυασμό των
ανωτέρω.
Έχοντας όμως ήδη δείξει ότι η αποταμίευση του Δημοσίου στις χώρες που θα
εισέρχονταν στο κοινό νόμισμα αυξανόταν και στις περισσότερες από αυτές
μετατράπηκε από αρνητική σε θετική, ο «υπαίτιος» από την πλευρά της
αποταμίευσης θα πρέπει να αναζητηθεί στην αποταμίευση του ιδιωτικού τομέα και δη
των νοικοκυριών (Πίνακας 7). Ταυτόχρονα οι επενδύσεις στις χώρες με επιδείνωση
του ελλείμματος στο ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών βίωσαν όντως μια εκτόξευση
ενόψει της εισόδου των συγκεκριμένων χωρών στην κοινή νομισματική ζώνη
(Πίνακας 8):
Πίνακας 7 : Καθαρό ποσοστό αποταμίευσης νοικοκυριών για τα έτη μεταξύ 1995
- 20022 (ως ποσοστό του ΑΕΠ)
(πηγή Ameco)

2

Σημ.: η βάση δεδομένων της Ameco δεν περιέχει στοιχεία για το Λουξεμβούργο για την υπό εξέταση
περίοδο αλλά και για την Ιρλανδία ως και το 1998.

11

Πίνακας 8 : Καθαρές επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό για τα έτη μεταξύ 1995 και
2002 (σε σταθερές τιμές 2010 και ως αναλογία του έτους 1995)3
(πηγή Ameco)

Η καθαρή αποταμίευση των νοικοκυριών μειώθηκε γενικά κατά την εξεταζόμενη
περίοδο και στην περίπτωση της Ελλάδας γύρισε σε αρνητικό έδαφος από τα επίπεδα
του 9% το 1995, ενώ μειώθηκε δραματικά και στην Ιταλία (από το 16% στο 9,6%)
και στην Ισπανία (5,24% το 2002 έναντι 9,95% το 1995), αλλά και στην Πορτογαλία.
Ταυτόχρονα οι καθαρές επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό (σε σταθερές τιμές 2010 και
λαμβάνοντας ως έτος σύγκρισης το 1995) εκτοξεύτηκαν σε όλες τις χώρες της
περιφέρειας φθάνοντας σε σχεδόν διπλάσια επίπεδα το 2002 σε σχέση με το 1995,
ενώ ταυτόχρονα στη Γερμανία μειώθηκαν στο μισό (το 2002 οι καθαρές επενδύσεις
της Γερμανίας σε πάγιο εξοπλισμό ανέρχονταν στο 51% των αντίστοιχων του έτους
1995).
Ο συνδυασμός των ανωτέρω οδήγησε τις χώρες της περιφέρειας στη δημιουργία ενός
εκρηκτικού μείγματος «υπερθέρμανσης» των οικονομιών τους, υψηλών επενδύσεων,
3

Για λόγους ευανάγνωστης παρουσίασης του πίνακα, εξαιρέθηκε η Φινλανδία εξαιτίας των ακραίων
τιμών (>+400%) που επηρεάστηκαν από το «Nokia effect» στα τέλη της δεκαετίας του ‘90, γεγονός το
οποίο θα αναλυθεί σε επόμενο κεφάλαιο.
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διαρκούς πτώσης των ποσοστών αποταμίευσης (στην Ελλάδα εμφανίστηκε και
αρνητικό ποσοστό, ενώ στις λοιπές χώρες μειώθηκε το ποσοστό αποταμίευσης των
νοικοκυριών στο μισό) με αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας που ευνοήθηκε
από τη μείωση των μακροπρόθεσμων επιτοκίων δανεισμού των χωρών (ένα από τα
κριτήρια σύγκλισης) και η οποία συμπαρέσυρε τα επιτόκια δανεισμού τόσο για τις
επιχειρήσεις όσο και τα νοικοκυριά. Για οικονομίες όπως η ελληνική, η ιταλική ή η
πορτογαλική που λειτουργούσαν επί δεκαετίες με υψηλά επιτόκια και ήταν
αντιστοίχως «συνηθισμένες» σε σχετικά συχνές υποτιμήσεις, το μείγμα «πτώση
επιτοκίων και μη υποτίμηση του νομίσματος» (καθώς ένα από τα κριτήρια σύγκλισης
επέτασσε σταθερότητά του έναντι της κοινής νομισματικής μονάδας, ECU τότε, ευρώ
σήμερα) είχε ήδη ξεκινήσει να δημιουργεί οικονομικές ανισορροπίες που
εκφράζονταν κυρίως μέσω των ισοζυγίων συναλλαγών (καθώς τα δημοσιονομικά
ισοζύγια βελτιώνονταν λόγω της συμμόρφωσης με τα κριτήρια σύγκλισης και
εκμεταλλευόμενα τα υψηλά έσοδα από την αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας,
την αύξηση των εισαγωγών κτλ.).
Όμως ήμασταν ακόμα στην αρχή. Η εισαγωγή του ευρώ ως φυσικού νομίσματος θα
επιδείνωνε τα προβλήματα σε εκρηκτικό βαθμό μέχρι και το τελικό ξέσπασμα της
κρίσης.
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2ο κεφάλαιο – Τα χρόνια της πλασματικής
«ευφορίας» (Euphoria) και το «καζάνι που
έβραζε»4
Οι δείκτες αλλά και αρκετά «εναλλακτικά» (εκτός των κριτηρίων σύγκλισης)
οικονομικά δεδομένα πριν την εισαγωγή του ευρώ καταδείκνυαν μια ξεκάθαρη
απόκλιση μεταξύ των διαφόρων οικονομιών των χωρών που εισήλθαν στο κοινό
νόμισμα, μια έλλειψη ομοιογένειας που ήταν απαραίτητη για να υπάρξει μια
επιτυχημένη κοινή νομισματική πολιτική.
Τα χρόνια που ακολούθησαν μετά την εισαγωγή του στη ζωή των πολιτών των
κρατών-χωρών, μπορούν να χαρακτηριστούν ως τα χρόνια της πλασματικής
«ευφορίας» και της επίπλαστης ευμάρειας για αρκετές χώρες και ιδιαίτερα για τις
χώρες του ευρωπαϊκού Νότου. Ο συνδυασμός των χαμηλών επιτοκίων δανεισμού, οι
άνετες και άπλετες ροές χρήματος από τον πυρήνα της Ευρωζώνης στις
περιφερειακές χώρες αλλά και μια παγκόσμια οικονομική άνθηση συνετέλεσαν σε
μια επιφανειακή «εκτίναξη» των οικονομιών του Νότου σε σχέση με τις αντίστοιχες
του Βορρά, σε βάρος όμως των ισοζυγίων συναλλαγών τους και των επιπέδων
ιδιωτικού δανεισμού.

Πίνακας 9 : ΑΕΠ έτους 2008 χωρών ζώνης ευρώ σε σχέση με έτος βάσης το 2002
(ΑΕΠ σε σταθερές τιμές, έτος βάσης 2002, 2002=100)
(πηγή Ameco)

4

Η ανάλυση των ετών 2002 έως και 2008 με τους αντίστοιχους πίνακες θα επεκταθεί για να
συμπεριλάβει και τις 3 χώρες που εισήλθαν στο διάστημα αυτό στην Ευρωζώνη, δηλαδή τη Σλοβενία
(1/1/2007), την Κύπρο (01/01/2008) και τη Μάλτα (01/01/2008).
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Από τον Πίνακα 9 παρατηρούμε ότι ορισμένες χώρες όπως η Ιρλανδία, η Ελλάδα και
η Ισπανία βίωσαν σημαντικές αυξήσεις της οικονομικής τους δραστηριότητας και του
ΑΕΠ με τις οικονομίες τους να «παράγουν» +24%, +22% και +21% υψηλότερο ΑΕΠ
(σε σταθερές τιμές) το 2008 σε σχέση με το 2002. Ταυτόχρονα παρατηρούμε ότι η
Γερμανία παρουσίαζε μικρό ποσοστό αύξησης όπως και η Ιταλία η οποία παρουσίασε
τη μικρότερη πραγματική αύξηση ΑΕΠ μεταξύ των 15 χωρών στην υπό εξέταση
περίοδο.
Πίνακας 10 : Ποσοστό ανεργίας μεταξύ των ετών 2002 και 2008
(πηγή Ameco)

Η ανεργία (Πίνακας 10) ακολουθούσε πτωτική πορεία σε όλες τις χώρες από το 2002
έως και το 2008 (έναρξη της κρίσης) με χώρες όπως η Ελλάδα να επιτυγχάνουν
ποσοστά ανεργίας στο ύψος του 7,8% (2008) ή η Ισπανία στο 8,2% (2007). Σε όλες
τις χώρες η μείωση των ποσοστών ανεργίας ήταν εμφανής και δεν διαφαινόταν
κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα.
Ταυτόχρονα τα μακροπρόθεσμα επιτόκια δανεισμού των χωρών της ζώνης του ευρώ
(αλλά και των 3 χωρών που ετοιμάζονταν για την είσοδό τους στην κοινή
νομισματική ένωση) συνέχισαν την πτωτική τους πορεία που είχε ξεκινήσει από την
περίοδο της «σύγκλισης» και της προσπάθειας επίτευξης των κριτηρίων εισόδου. Τα
πραγματικά μακροπρόθεσμα επιτόκια μάλιστα (με αποπληθωριστή το ΑΕΠ) των
χωρών του Νότου διαμορφώθηκαν σε μηδενικά (πχ Ελλάδα) ή και αρνητικά επίπεδα
(Ισπανία) στην περίοδο της «ευφορίας» σε πλήρη αντίθεση με τα αντίστοιχα για τη
Γερμανία, την Ολλανδία ή την Αυστρία που διαμορφώνονταν σε αρκετά υψηλά
επίπεδα (Πίνακες 11 και 12):
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Πίνακας 11 : Εξέλιξη ονομαστικών μακροπρόθεσμων επιτοκίων μεταξύ των
ετών 2002-2008
(πηγή Ameco)

Πίνακας 12 : Πραγματικά μακροπρόθεσμα επιτόκια ετών 2002 και 2008
(ΑΕΠ ως αποπληθωριστής και ομόλογο αναφοράς το 10ετές)
(πηγή Ameco)

Η πτώση των μακροπρόθεσμων επιτοκίων δανεισμού των χωρών παρέσυρε τα
αντίστοιχα για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά και οδήγησε σε ένα «ντελίριο»
16

επενδύσεων οι οποίες αυξάνονταν με ραγδαίους ρυθμούς, δημιουργώντας μια
«ψευδαίσθηση» οικονομικής ευημερίας και διαρκούς ανόδου (Πίνακας 13):
Πίνακας 13 : Σχηματισμός παγίου κεφαλαίου μεταξύ των ετών 2002 και 2008 ως
ποσοστό του 2002 (σε σταθερές τιμές 2010)
(πηγή Ameco)

Τα παραπάνω στοιχεία αποτελούσαν μια οφθαλμαπάτη, καθώς υπήρχαν αρκετοί
δείκτες που θα έπρεπε να σημάνουν «συναγερμό» στους φορείς λήψης οικονομικών
αποφάσεων, ακόμη και για στοιχεία όπως τα ανωτέρω του Πίνακα 13, όπως γίνεται
φανερό με τους επόμενους πίνακες, οι οποίοι παρέχουν επιπλέον ανάλυση των υποκλάδων στους οποίους σημειωνόταν ταχύς σχηματισμός παγίου κεφαλαίου (Πίνακες
14, 15 και 16):
Πίνακας 14 : Σχηματισμός παγίου κεφαλαίου στον κατασκευαστικό τομέα σε
σταθερές τιμές 2010 (έτος βάσης 2002, 2002=100)
(πηγή Ameco)
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Πίνακας 15 : Σχηματισμός παγίου κεφαλαίου στον οικιστικό τομέα σε σταθερές
τιμές 2010 (έτος βάσης 2002, 2002=100)
(πηγή Ameco)

Πίνακας 16 : Σχηματισμός παγίου κεφαλαίου στον τομέα των μεταλλικών
προϊόντων και μηχανολογικού εξοπλισμού σε σταθερές τιμές 2010 (έτος βάσης
2002, 2002=100)
(πηγή Ameco)

Από τους ανωτέρω πίνακες, προκαλεί εντύπωση η υψηλή επένδυση των χωρών της
περιφέρειας στους τομείς των κατασκευών και των κατοικιών, ενώ ταυτόχρονα η
Γερμανία παρουσίαζε διαρκώς μειούμενα μεγέθη επενδύσεων στους αντίστοιχους 2
τομείς, αλλά διαρκώς αυξανόμενο όγκο επενδύσεων στον τομέα των μεταλλικών
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προϊόντων και του αντίστοιχου μηχανολογικού εξοπλισμού. Η Γερμανία φαινόταν
ωσάν να μην επένδυε στον κλάδο των κατασκευών και οικιστικών έργων, αλλά
περισσότερο στον κλάδο του βαρέως μηχανολογικού εξοπλισμού, ενώ στις υπόλοιπες
χώρες (ιδιαιτέρως του Νότου) υπήρχε ένα γενικό κλίμα επενδυτικής ευφορίας.
Ταυτόχρονα παρά την αύξηση του ΑΕΠ, ο δείκτης δημόσιου χρέους παρέμενε σε
σταθερός, κάτι το οποίο θα έπρεπε να ανησυχήσει τους αρμόδιους, καθώς σε μια
περίοδο τόσο υψηλής ανάπτυξης, θα έπρεπε ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ να μειώνεται,
ούτως ώστε να υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο σε μια ενδεχόμενη μελλοντική
κρίση. Όμως στις χώρες της περιφέρειας (πλην της Ισπανίας) δεν συνέβη κάτι τέτοιο,
όπως διακρίνεται από τον Πίνακα 17:
Πίνακας 17 : Εξέλιξη ακαθάριστου χρέους γενικής κυβέρνησης 2002-2008 (ως
ποσοστό του ΑΕΠ)
(πηγή Ameco)

Από τον ανωτέρω πίνακα, παρατηρούμε ότι τόσο η Ελλάδα όσο και η Ιταλία και η
Πορτογαλία, αλλά και η Γαλλία, δεν είχαν καταφέρει να μειώσουν το δείκτη χρέους
προς ΑΕΠ παρά την περίοδο «παχιών αγελάδων» την οποία διένυαν, κάτι το οποίο
προμήνυε δυσοίωνες εξελίξεις για το μέλλον.
Ο πληθωρισμός (Harmonized Consumer Price Index, Πίνακας 18) στις χώρες της
περιφέρειας αυξανόταν ταχύτερα σε σχέση με τις χώρες του πυρήνα (Γερμανία,
Ολλανδία, Φινλανδία) και η απώλεια ανταγωνιστικότητας ήταν δεδομένη (λόγω της
αδυναμίας εξωτερικής υποτίμησης σε μια κοινή νομισματική ζώνη):

19

Πίνακας 18 : Εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή με έτος βάσης το 2002
(2002=100)
(πηγή Ameco)

Ταυτόχρονα το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών (Πίνακας 19) συνέχιζε την
πτωτική του πορεία, καθώς τα τελευταία «εκμεταλλεύονταν» την πτωτική πορεία των
επιτοκίων και τη σχετική σταθερότητα του νομίσματος και προέβαιναν σε αγορές
αγαθών, κατοικιών κτλ.
Πίνακας 19 : Καθαρό ποσοστό αποταμίευσης νοικοκυριών για τα έτη μεταξύ
2002 - 20085 (ως ποσοστό του ΑΕΠ)
(πηγή Ameco)

Η Ελλάδα συνέχισε να εμφανίζει μηδενικό ή και αρνητικό ποσοστό αποταμίευσης για
τα νοικοκυριά, όπως και η Ιρλανδία (πριν την έναρξη της κρίσης το 2008), της
Ισπανίας εκμηδενίστηκαν, η Πορτογαλία «γύρισε» και αυτή σε αρνητικό ποσοστό
αποταμίευσης, ενώ το ποσοστό της Ιταλίας, αν και φαίνεται υψηλό, πρέπει να
5

Σημ.: η βάση δεδομένων της Ameco δεν περιέχει στοιχεία για το Λουξεμβούργο ως το 2006.
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τονιστεί ότι το 2008 είχε διαμορφωθεί σε μόλις 7,8% έναντι 16% το 1995 με μια
συνεχή τάση μείωσής του.
Με τις επενδύσεις στις χώρες της περιφέρειας να αυξάνονται με ραγδαίους ρυθμούς
και τα ποσοστά αποταμίευσης να μειώνονται, θα πρέπει να μελετηθούν τα ισοζύγια
τρεχουσών συναλλαγών των χωρών της ζώνης του ευρώ, από τα οποία θα εξαχθούν
σημαντικά συμπεράσματα (Πίνακες 20α και 20β):
Πίνακας 20α : Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών μεταξύ των ετών 2002 και 2008
(σε δις ευρώ)
(πηγή Ameco)

Πίνακας 20β : Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών μεταξύ των ετών 2002 και 2008
(ως ποσοστό του ΑΕΠ)
(πηγή Ameco)
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Οι Πίνακες 20α και 20β συνοψίζουν την «τραγωδία» του ευρώ, όπως και κάθε
συστήματος σταθερών («δεμένων») συναλλαγματικών ισοτιμιών που σχεδόν πάντα
καταλήγει σε «κρίση» ισοζυγίου πληρωμών εις βάρος μίας/ ή και περισσότερων
χωρών που συμμετέχουν στην κοινή νομισματική ζώνη ή που «δένουν» το νόμισμά
τους με το νόμισμα μιας τρίτης χώρας.
Ενώ το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Γερμανίας εκτινασσόταν από νέο υψηλό
σε νέο υψηλό, οι χώρες του Νότου (Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Πορτογαλία)
βυθίζονταν ολοένα και περισσότερο σε διαρκώς αυξανόμενα ελλείμματα στα
ισοζύγια τρεχουσών συναλλαγών τους. Ο συνδυασμός υψηλός διαφορικός
πληθωρισμός, χαμηλά επιτόκια δανεισμού, αύξηση επενδύσεων (κυρίως στον
κατασκευαστικό κλάδο και σε οικιστικές αναπτύξεις), χαμηλά ή και αρνητικά
ποσοστά αποταμίευσης και φυσικά αδυναμία υποτίμησης του νομίσματος (για
εκτόνωση των πιέσεων) οδήγησε σε μια συνεχή επιδείνωση των ισοζυγίων
τρεχουσών συναλλαγών των χωρών του Νότου και θα έπρεπε να αποτελέσει
«καμπανάκι» για τους ασκούντες την οικονομική πολιτική. Ταυτόχρονα το δημόσιο
χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ στις περισσότερες χώρες της Ευρωζώνης δεν είχε
μειωθεί παρά τους σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης που παρουσίαζαν, αφαιρώντας
τη δυνατότητα ουσιαστικής δημοσιονομικής ευελιξίας για την «καταιγίδα» που
ερχόταν. Η «ευφορία» είχε φθάσει στα όριά της και η «φούσκα» πλησίαζε στο τέλος
της. Όλα κρέμονταν από μία κλωστή.
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3ο κεφάλαιο – Η αναπόφευκτη κρίση (Eurozone
crisis)6

Η κλωστή τελικά «έσπασε» με αφορμή την παγκόσμια οικονομική κρίση που
ξέσπασε το 2008 με έναυσμα τη χρηματοοικονομική αναταραχή η οποία ξεκίνησε
στις ΗΠΑ (με τα περίφημα subprime loans) και επεκτάθηκε σε ολόκληρη την υφήλιο.
Οι χώρες της Ευρωζώνης δεν διέθεταν «όπλα» και δη νομισματικά για να μπορέσουν
να αντιπαρέλθουν την ουσιαστική μείωση της οικονομικής δραστηριότητας, ενώ το
υψηλό δημόσιο χρέος που δεν είχε μειωθεί την περίοδο των «παχιών αγελάδων»,
περιόριζε τις δυνατότητες δημοσιονομικών ελιγμών. Με το ξέσπασμα της κρίσης, το
ΑΕΠ των χωρών του κοινού νομίσματος υποχώρησε άμεσα, όμως άλλες χώρες
κατόρθωσαν να αναπληρώσουν γρήγορα τις απώλειες, άλλες όμως αρκετά πιο αργά
όπως διακρίνεται στους παρακάτω πίνακες (Πίνακες 21 και 22):

Πίνακας 21 : ΑΕΠ 2013 σε σταθερές τιμές ως ποσοστό του έτους βάσης 2008
(ΑΕΠ σε σταθερές τιμές, έτος βάσης 2008, 2008=100)
(πηγή Ameco)

6

Η ανάλυση των ετών 2008 έως και 2013 με τους αντίστοιχους πίνακες θα επεκταθεί για να
συμπεριλάβει και τις 2 χώρες που εισήλθαν στο διάστημα αυτό στην Ευρωζώνη, δηλαδή τη Σλοβακία
(1/1/2009) και την Εσθονία (01/01/2011).
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Πίνακας 22 (συνέχεια Πίνακα21) : ΑΕΠ 2013 σε σταθερές τιμές ως ποσοστό του
έτους βάσης 2008 (ΑΕΠ σε σταθερές τιμές, έτος βάσης 2008, 2008=100)
(πηγή Ameco)

Από τους ανωτέρω Πίνακες 21 και 22, διαπιστώνεται ότι αρκετές χώρες της
Ευρωζώνης, όπως η Ελλάδα, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Κύπρος, η Ιταλία αλλά και
η Φινλανδία, βρίσκονταν σε χαμηλότερα επίπεδα ΑΕΠ και οικονομικής
δραστηριότητας το 2013 σε σχέση με το 2008, δηλαδή 5 χρόνια μετά το ξέσπασμα
της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Αντίθετα, χώρες όπως το Λουξεμβούργο, το
Βέλγιο ή η Γερμανία λειτουργούσαν ήδη σε υψηλότερα επίπεδα το 2013 σε σχέση με
το peak προ της κρίσης.
Την ίδια στιγμή, το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ αυξήθηκε σε όλες τις χώρες
της κοινής νομισματικής ζώνης, όχι όμως με το ίδιο ποσοστό, όπως γίνεται εύκολα
αντιληπτό από τον παρακάτω Πίνακα 23:
Πίνακας 23 : Ακαθάριστο χρέος γενικής κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ για
την περίοδο μεταξύ 2008 και 2013
(πηγή Ameco)
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Στην Ελλάδα το δημόσιο χρέος είχε φθάσει το 2013 το 177% ως ποσοστό του ΑΕΠ,
στην Ιταλία το 129%, στην Πορτογαλία επίσης το 129%, στην Κύπρο το 102%, ενώ
σε Ισπανία και Γαλλία πλησίαζε το 100%. Ενδεικτικά στην Πορτογαλία το δημόσιο
χρέος ανερχόταν σε μόλις 72% του ΑΕΠ το 2008 και εξακοντίστηκε στο 129% ως το
2013, ενώ στην Κύπρο (λόγω και του «κουρέματος» καταθέσεων) από το 45% το
2008 στο 102% πέντε χρόνια αργότερα. Το ίδιο συνέβη και στην Ισπανία με το
δημόσιο χρέος να ξεκινά από το 39% ως ποσοστό του ΑΕΠ το 2008 και να
εκτοξεύεται στο 95% το 2013.
Σε αυτή τη σημαντική αύξηση (ή και εκτίναξη για τις χώρες του Νότου) συνέβαλε
τόσο η δραματική μείωση του ΑΕΠ που βίωσαν όσο και τα δημοσιονομικά
ελλείμματα που ανέρχονταν σε ποσοστά -10% σε αρκετές χώρες για σχεδόν
ολόκληρη την υπό εξέταση περίοδο (Πίνακας 24):
Πίνακας 24 : Δημοσιονομικό ισοζύγιο (συμπεριλαμβανομένων τόκων
εξυπηρέτησης χρέους) για την περίοδο μεταξύ 2008 και 2013 (ως ποσοστό του
ΑΕΠ και συμπεριλαμβανομένων των δαπανών ανακεφαλαιοποίησης των
τραπεζών)
(πηγή Ameco)

Ο συνδυασμός μείωση ΑΕΠ (σε αρκετές χώρες σε αρκετά υψηλά ποσοστά) και
υψηλά δημοσιονομικά ελλείμματα οδήγησε σε εκτίναξη τους δείκτες δημόσιου
χρέους και διαμόρφωσε μια «ασφυκτική» κατάσταση για τα δημόσια οικονομικά,
ιδιαίτερα για τις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου. Φυσικά η μείωση του ΑΕΠ
προκάλεσε αύξηση των ποσοστών ανεργίας σε υψηλά επίπεδα και σε ορισμένες
χώρες (πχ Ελλάδα, Ισπανία) το ποσοστό ανεργίας υπερέβη το 25% (Πίνακας 25):
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Πίνακας 25 : Ποσοστό ανεργίας για την περίοδο μεταξύ 2008 και 2013
(πηγή Ameco)

Είναι φανερό ότι η ανεργία στις χώρες του Νότου και ιδιαίτερα στην Ελλάδα (από το
7,8% το 2008 στο 27,5% το 2013), στην Ισπανία (από το 11,3% το 2008 στο 26,1%
το 2013) και στην Πορτογαλία (από το 8,8% στο 16,4% μεταξύ των ετών 2008 και
2013) παρουσίασε αύξηση που έλαβε εκρηκτικές διαστάσεις, ενώ αντίθετα στις
χώρες του πυρήνα της Ευρωζώνης, η αύξηση στα ποσοστά ανεργίας ήταν αναλογικά
μικρή (πχ Αυστρία, Φινλανδία) ή και μειώθηκε όπως για παράδειγμα στη Γερμανία
όπου το ποσοστό ανεργίας το 2013 ανερχόταν σε 5,2% ενώ το 2008 σε 7,4%.
Τα μακροπρόθεσμα επιτόκια δανεισμού των χωρών της Ευρωζώνης κινήθηκαν στο
διάστημα αυτό (αμέσως μετά το ξέσπασμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και
τη μετέπειτα κρίση χρέους στους κόλπους του κοινού νομίσματος) ακριβώς
αντίστροφα από τον τρόπο που κινούνταν κατά τα έτη της σύγκλισης και το διάστημα
της «ευφορίας». Τα πραγματικά επιτόκια μακροπρόθεσμου δανεισμού της
περιφέρειας του ευρώ εκτοξεύτηκαν, ενώ τα αντίστοιχα του πυρήνα της Ευρωζώνης
μειώθηκαν σημαντικά και της Γερμανίας «γύρισαν» σε αρνητικά επίπεδα (Πίνακας
26):
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Πίνακας 26 : Πραγματικά μακροπρόθεσμα επιτόκια δανεισμού για την περίοδο
μεταξύ 2008 και 2013 (αποπληθωριστής ΑΕΠ και ομόλογο αναφοράς το 10ετές)7
(πηγή Ameco)

Ταυτόχρονα οι επενδύσεις στις χώρες της Ευρωζώνης μειώθηκαν σημαντικά αμέσως
μετά το ξέσπασμα της κρίσης, όμως ενώ στη Γερμανία επέστρεψαν το 2013 στα
επίπεδα του 2008, στις χώρες της περιφέρειας συνέχισαν να βρίσκονται σε εξαιρετικά
χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τα αντίστοιχα προ κρίσης (Πίνακες 27 και 28):
Πίνακας 27 : Καθαρός σχηματισμός παγίου κεφαλαίου μεταξύ 2008 και 2013 (σε
δις ευρώ)
(πηγή Ameco)

7

Εξαιρέθηκε η Εσθονία γιατί η βάση δεδομένων της Ameco δεν περιέχει στοιχεία για ολόκληρη την
υπό εξέταση περίοδο.
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Πίνακας 28 : Ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου σε σταθερές τιμές
μεταξύ 2008 και 2013 ως ποσοστό του έτους 2008 (2008=100)
(πηγή Ameco)

Από τον Πίνακα 28, διαπιστώνουμε ότι με εξαίρεση το Λουξεμβούργο, την Αυστρία
και τη Γερμανία, ο καθαρός σχηματισμός παγίου κεφαλαίου στις χώρες της
Ευρωζώνης βρισκόταν σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με το 2008 με τις
περιπτώσεις της Ελλάδας (39% του επιπέδου των επενδύσεων του 2008), της
Κύπρου, αλλά και της Πορτογαλίας (63% σε σχέση με το επίπεδο του 2008), της
Ισπανίας (65% σε σχέση με το επίπεδο του 2008) και της Ιταλίας (74% των
αντίστοιχων επενδύσεων του 2008). Οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό πραγματικά
κατακρημνίστηκαν μετά την έναρξη της κρίσης και οι χώρες της περιφέρειας
επηρεάστηκαν περισσότερο με μια επενδυτική «καχεξία» να χαρακτηρίζει την
οικονομική κατάστασή τους σε αντίθεση με την Αυστρία και κυρίως τη Γερμανία που
ανέκαμψαν σχετικά γρήγορα.
Με το δημόσιο χρέος των χωρών του Νότου να εκτοξεύεται, με τα δημοσιονομικά
ελλείμματά τους να βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα, την ανεργία να διαμορφώνεται σε
δραματικά επίπεδα, τα μακροπρόθεσμα επιτόκια δανεισμού να αυξάνονται διαρκώς
και τις επενδύσεις να γνωρίζουν πρωτοφανή μείωση, οι χώρες της περιφέρειας είχαν
αρκετά προβλήματα να αντιμετωπίσουν. Όμως υπήρχε και ένα θετικό στοιχείο το
οποίο θα αποτελούσε τη «μαγιά» για τη σταδιακή ανάκαμψη τα επόμενα χρόνια, το
ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (Πίνακες 29α και 29β):
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Πίνακας 29α : Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών για την περίοδο μεταξύ 2008 και
2013 (ποσά σε δις ευρώ)
(πηγή Ameco)

Πίνακας 29β : Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών για την περίοδο μεταξύ 2008 και
2013 (ως ποσοστό του ΑΕΠ)
(πηγή Ameco)
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Από τους ανωτέρω πίνακες γίνεται φανερό ότι η Ευρωζώνη συνολικά από έλλειμμα
στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ύψους -0,69% του ΑΕΠ πέτυχε το 2013
πλεόνασμα ύψους +2,43% του ΑΕΠ. Ταυτόχρονα χώρες όπως η Ιρλανδία, η
Σλοβακία, αλλά και η Ισπανία, η Ιταλία και η Πορτογαλία, όλες επέστρεψαν σε
πλεονασματικά ισοζύγια τρεχουσών συναλλαγών ως αποτέλεσμα της αποθέρμανσης
των οικονομιών του Νότου λόγω της κρίσης. Η Ισπανία από έλλειμμα ύψους – 103
δις ευρώ (ή – 9,22% του ΑΕΠ) κατόρθωσε να εμφανίσει πλεόνασμα ύψους +15 δις
ευρώ (ή +1,46% του ΑΕΠ). Η Πορτογαλία μετέτρεψε ένα έλλειμμα στο ισοζύγιο
τρεχουσών συναλλαγών της ύψους - 22,5 δις ευρώ (ή – 12,6% του ΑΕΠ) σε
πλεόνασμα 5 χρόνια μετά ύψους + 1,25 δις ευρώ (ή +0,73% του ΑΕΠ), ενώ και η
Ιταλία εμφάνισε το 2013 πλεόνασμα ύψους +15,4 δις ευρώ (ή +0,96% του ΑΕΠ)
έναντι ελλείμματος ύψους -45,9 δις ευρώ (ή -2,81% του ΑΕΠ). Η Ελλάδα επίσης
κατόρθωσε να μηδενίσει σχεδόν το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών
της (στο -2,2% το 2013 έναντι -15,85% του ΑΕΠ το 2008), ενώ η Γαλλία αποτέλεσε
την εξαίρεση με το έλλειμμά της να αυξάνεται το 2013 έναντι του 2008.
Η εξάλειψη των ελλειμμάτων στα ισοζύγια τρεχουσών συναλλαγών (φυσικά με
υψηλό οικονομικό και κοινωνικό κόστος, μείωση του ΑΕΠ, υψηλά ποσοστά
ανεργίας, μείωση κατανάλωσης και επενδύσεων) καταδείκνυε ότι οι χώρες της
περιφέρειας είχαν πιθανότατα φθάσει στο κατώτατο του κύκλου και της οικονομικής
προσαρμογής που απαιτούνταν για να ανακτήσουν τη χαμένη τους
ανταγωνιστικότητα, προλειαίνοντας το έδαφος για την πολυπόθητη ανάκαμψη η
οποία όμως χρειαζόταν ένα «trigger effect» για να θέσει τους μηχανισμούς της
ανόδου σε λειτουργία.
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4ο κεφάλαιο – Η ανάκαμψη της Ευρωζώνης
μετά την κρίση (Post-crisis recovery)8
Το έναυσμα για την ανάκαμψη υπήρξε η ενεργοποίηση των προγραμμάτων αγορών
χρεογράφων και ομολόγων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και ιδιαίτερα
η περίφημη φράση του διοικητή της ΕΚΤ, Mario Draghi «whatever it takes (to save
the euro)» (Ιούλιος 2012). Οι αγορές ομολόγων και οι χρηματιστηριακές αγορές της
Ευρωζώνης αντέδρασαν άμεσα και τα επιτόκια δανεισμού των κρατών υπό πίεση
(Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία) μειώθηκαν δραστικά δίδοντας ώθηση στις αγορές
κεφαλαίων και μετοχών και οδηγώντας σε ένα μαζικό repricing των assets
(περιουσιακών στοιχείων) που αποτιμώνταν σε ιδιαιτέρως χαμηλά επίπεδα (επίπεδα
«οιονεί» χρεοκοπίας).
Η κίνηση της ΕΚΤ να προχωρήσει σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, δηλαδή να
υιοθετήσει χαλαρή νομισματική πολιτική, ελάφρυνε το υπερβολικό βάρος για τις
χώρες της περιφέρειας (πλην της Ελλάδας η οποία εξαιρέθηκε), οι οποίες είχαν
βρεθεί σε εξαιρετικά δύσκολη θέση πριν την παρέμβαση της κεντρικής τράπεζας. Τα
ανωτέρω γίνονται φανερά με τη μελέτη των επιτοκίων μακροπρόθεσμου δανεισμού
των χωρών της Ευρωζώνης και δη της περιφέρειας αμέσως μετά τις δηλώσεις του
διοικητή της ΕΚΤ (για τα επόμενα διαγράμματα θα συμπεριληφθεί και το έτος 2012
για να καταδειχθεί η άμεση επίδραση της αλλαγής πολιτικής της κεντρικής τράπεζας
στα επιτόκια δανεισμού των κρατών-μελών του κοινού νομίσματος) (Πίνακες 30, 31
και 32):
Πίνακας 30 : Εξέλιξη ονομαστικών μακροπρόθεσμων επιτοκίων μεταξύ των
ετών 2012-20169
(πηγή Ameco)

8

Η ανάλυση των ετών 2013 έως και 2016 με τους αντίστοιχους πίνακες θα επεκταθεί για να
συμπεριλάβει και τις 2 χώρες που εισήλθαν στο διάστημα αυτό στην Ευρωζώνη, δηλαδή τη Λετονία
(1/1/2014) και τη Λιθουανία (01/01/2015).
9
Εξαιρέθηκε η Εσθονία γιατί η βάση δεδομένων της Ameco δεν περιέχει στοιχεία για ολόκληρη την
υπό εξέταση περίοδο.
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Πίνακας 31 : Εξέλιξη πραγματικών μακροπρόθεσμων επιτοκίων δανεισμού για
την περίοδο μεταξύ 2012 και 2016 (αποπληθωριστής ΑΕΠ και ομόλογο
αναφοράς το 10ετές)
(πηγή Ameco)

Πίνακας 32 : Καμπύλη επιτοκίων (yield curve)
(πηγή Ameco)

Από τους ανωτέρω πίνακες γίνεται φανερό ότι η επίδραση της αλλαγής πολιτικής εκ
μέρους της κεντρικής τράπεζας συνετέλεσε στη δραστική μείωση των επιτοκίων
δανεισμού των χωρών-μελών του ευρώ προκαλώντας ταχεία αποκλιμάκωσή τους και
οδηγώντας τα επιτόκια δανεισμού σχεδόν όλων των χωρών της Ευρωζώνης σε
επίπεδα κάτω του 2% (με την εξαίρεση της Ελλάδας, της Κύπρου που βίωνε τις
συνέπειες του «κουρέματος καταθέσεων» και της Πορτογαλίας με την παροδική
άνοδο λόγω της αλλαγής κυβέρνησης), όπως διακρίνεται στον παρακάτω πίνακα
(Πίνακας 33):
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Πίνακας 33: Πορεία μακροπρόθεσμων επιτοκίων δανεισμού χωρών Ευρωζώνης
για την περίοδο μεταξύ 2012 και 2016
(πηγή Ameco)

Η σύγκλιση των επιτοκίων δανεισμού και η εξομάλυνση της κατάστασης πανικού και
ανησυχίας στις ομολογιακές αγορές της Ευρωζώνης οδήγησε σε ένα μαζικό repricing
των assets σε επίπεδο Ευρωζώνης με τις αγορές μετοχών του κοινού νομίσματος να
σημειώνουν σημαντική άνοδο (Πίνακας 34):
Πίνακας 34 :
Βασικός χρηματιστηριακός δείκτης Eurostoxx 50 για την περίοδο 2012-2016
(πηγή investing.com)
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Η μείωση των επιτοκίων δανεισμού των χωρών και η άνοδος των αγορών μετοχών
και ομολόγων άλλαξε το κλίμα για τις χώρες της περιφέρειας και λειτούργησε
ευνοϊκά για την προσέλκυση επενδύσεων, όπως επίσης και για την αύξηση της
κατανάλωσης καθώς η ΕΚΤ έδωσε (με τα LTROs και τα T-LTROs) μαζικά κίνητρα
στις εμπορικές τράπεζες για αύξηση του δανεισμού των τελευταίων στην πραγματική
οικονομία. Τα παραπάνω οδήγησαν σε σταδιακή αύξηση των επενδύσεων, αύξηση
του ΑΕΠ, μείωση της ανεργίας σε μια περίοδο που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως
μίνι-ανάκαμψη ή ορθότερα ως διόρθωση της αρνητικής υπερβολής (Πίνακας 35):
Πίνακας 35 : ΑΕΠ 2016 σε σταθερές τιμές ως ποσοστό του έτους βάσης 2013
(ΑΕΠ σε σταθερές τιμές 2010, έτος βάσης 2013, 2013=100)
(πηγή Ameco)

Η άνοδος του ΑΕΠ στις χώρες της Ευρωζώνης (Πίνακας 35) επιταχύνθηκε με
μοναδικές εξαιρέσεις την Ελλάδα και την Κύπρο, αν και πάλι η Ιταλία και η Γαλλία
υπο-απέδιδαν σε σχέση με το σύνολο της Ευρωζώνης. Εντύπωση προκαλεί και η
χαρακτηριστική υπο-απόδοση της Φινλανδίας, η οποία θα αναλυθεί στη συνέχεια της
παρούσας εργασίας.
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Πίνακας 36 : Ποσοστό ανεργίας για την περίοδο μεταξύ 2013 και 2016
(πηγή Ameco)

Από τον Πίνακα 36 γίνεται εμφανές ότι τα ποσοστά ανεργίας μειώθηκαν με σταθερό
ρυθμό στα έτη της ανάκαμψης μετά την κρίση με εξαίρεση την Αυστρία (αν και το
ποσοστό βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα), τη Γαλλία που μειώθηκε ελάχιστα (από το
10,3% στο 10,1%), την Ιταλία και για μια ακόμη φορά, τη Φινλανδία όπου το
ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε (αν και όχι σημαντικά).
Ταυτόχρονα η βελτίωση των ισοζυγίων τρεχουσών συναλλαγών των χωρών της
Ευρωζώνης η οποία είχε ξεκινήσει αμέσως μετά την έναρξη της κρίσης, συνεχίστηκε
και στη μετέπειτα περίοδο της ανάκαμψης, παρέχοντας μια επιπλέον στήριξη στην
ανάνηψη των οικονομιών του κοινού νομίσματος που είχαν δοκιμαστεί ιδιαιτέρως με
τις ανισορροπίες οι οποίες είχαν προκληθεί τα χρόνια της σύγκλισης και τα πρώτα
χρόνια της φυσικής κυκλοφορίας του ευρώ (Πίνακες 37, 38α και 38β):
Πίνακας 37 : Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών για την περίοδο μεταξύ 2013 και
2016 (ως ποσοστό του ΑΕΠ)
(πηγή Ameco)
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Πίνακας 38α : Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών για την περίοδο μεταξύ 2013 και
2016 (σε δις ευρώ)
(πηγή Ameco)

Πίνακας 38β : Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών για την περίοδο μεταξύ 2013 και
2016 (σε δις ευρώ)
(πηγή Ameco)

Από τους ανωτέρω πίνακες (ο Πίνακας 38 με τα ισοζύγια τρεχουσών συναλλαγών σε
δις ευρώ χωρίστηκε μεταξύ υψηλών πλεονασμάτων/ελλειμμάτων και χαμηλών
πλεονασμάτων/ελλειμμάτων για να διευκολυνθεί η μελέτη των στοιχείων)
διακρίνουμε ότι η Ευρωζώνη στο σύνολό της αύξησε το πλεόνασμα τρεχουσών
συναλλαγών της σε σχετικά υψηλά επίπεδα (περί το +3,4% του ΑΕΠ το 2016) και
αρκετές χώρες εμφανίζουν πλεονάσματα, με τη Γερμανία να συνεχίζει την
τρομακτική αύξηση των πλεονασμάτων της, αλλά και την Ιταλία και Ισπανία να
έχουν επιστρέψει στην παραγωγή σημαντικών πλεονασμάτων στα ισοζύγια
τρεχουσών συναλλαγών και τις Πορτογαλία και Ελλάδα να εμφανίζουν είτε μικρά
πλεονάσματα είτε μικρά ελλείμματα (σε σύγκριση με τα τρομακτικά ελλείμματα τα
οποία αυξάνονταν τα πρώτα χρόνια της εισαγωγής του ευρώ και ως το ξέσπασμα της
κρίσης). Για μια ακόμη φορά, αρνητική εντύπωση προκαλεί η περίπτωση της
Φινλανδίας, με μικρά αλλά χρονίζοντα ελλείμματα στο ισοζύγιο τρεχουσών
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συναλλαγών της (περί το -1,3% του ΑΕΠ για το 2016) και με εμφανή αδυναμία να
ακολουθήσει τη Γερμανία ή την Ολλανδία και σε αυτόν τον τομέα.
Ενώ την υπό εξέταση περίοδο (μετά την έναρξη της χαλαρής νομισματικής πολιτικής
εκ μέρους της ΕΚΤ), η πλειονότητα των οικονομικών δεδομένων παρουσιάζει μια
εικόνα ανάκαμψης και ευεξίας, υπάρχει και ένα στοιχείο που παραμένει αρνητικό και
θα πρέπει να ανησυχήσει τους ασκούντες οικονομική πολιτική. Το υψηλό δημόσιο
χρέος σε αρκετές χώρες της Ευρωζώνης παρά την ύπαρξη ευνοϊκού κλίματος για τη
μείωσή του (άνοδος του ΑΕΠ που μειώνει το λόγο χρέους/ΑΕΠ αλλά και αύξηση των
επενδύσεων, μείωση της ανεργίας που δίδει τη δυνατότητα επίτευξης υψηλών
κρατικών εσόδων και δη και πλεονάσματος κτλ.) (Πίνακας 39):
Πίνακας 39 : Ακαθάριστο χρέος γενικής κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ για
την περίοδο από το 2013 έως το 2016
(πηγή Ameco)

Από τον πίνακα 39, διακρίνεται ότι το 2016 το δημόσιο χρέος σε χώρες όπως η
Ελλάδα, η Ιταλία ή η Πορτογαλία ανέρχεται σε ιδιαιτέρως υψηλά επίπεδα (179% ως
ποσοστό του ΑΕΠ για την Ελλάδα, 133% για την Ιταλία, 130% για την Πορτογαλία),
ενώ ταυτόχρονα αρκετές χώρες δεν έχουν καταφέρει να μειώσουν την αναλογία του
δημόσιου χρέους ως προς το ΑΕΠ παρά το προαναφερθέν θετικό κλίμα. Η Γαλλία
βίωσε μια αύξηση του χρέους ως προς το ΑΕΠ από το 92% το 2013 στο 96% το
2016, η Ισπανία επίσης (από το 96% το 2013 στο 99% το 2016), ενώ για μια ακόμη
φορά προκαλεί εντύπωση η αύξηση του χρέους της Φινλανδίας (από το 56% ως
ποσοστό του ΑΕΠ το 2013 στο 63% το 2016) η οποία και πάλι δεν ακολουθεί την
πορεία της Γερμανίας ή της Ολλανδίας.

37

Σε μια περίοδο ανάκαμψης, όπως αυτή που βιώνει η Ευρωζώνη από το 2013 έως και
σήμερα10, η αναφορά και μόνο σε ενδεχόμενα προβλήματα ίσως φαντάζει άκαιρη και
δίχως νόημα, όμως όπως ακριβώς πριν το ξέσπασμα της παγκόσμιας κρίσης που στην
περίπτωση της Ευρωζώνης μετεξελίχθηκε σε κρίση δημόσιου χρέους και
εμπιστοσύνης στο κοινό νόμισμα, οι «φωνές» που εφιστούσαν την προσοχή σε
μεγέθη όπως το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, η αύξηση του δανεισμού
επιχειρήσεων και νοικοκυριών κτλ θεωρούνταν αιρετικές, έτσι ακριβώς και σήμερα η
Ευρωζώνη και οι ασκούντες οικονομική πολιτική θα πρέπει να μη δίδουν και πάλι
εξαιρετική σημασία στη βραχυπρόθεσμη ανάκαμψη (η οποία μπορεί αν ειδωθεί ως
ένα είδος «αντίδρασης» στην υπερβολική πτώση), αλλά να προετοιμάζονται για τις
μακροπρόθεσμες προκλήσεις της διαρκούς συμμετοχής σε μια κοινή νομισματική
ζώνη, σε μια ζώνη σταθερών (ουσιαστικά «κλειδωμένων») συναλλαγματικών
ισοτιμιών.

10

Η παρούσα εργασία ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2017.
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5ο κεφάλαιο – Οι μακροπρόθεσμες προκλήσεις
της Ευρωζώνης (Long-run Perspective)

Η ανάλυση της κοινής νομισματικής ζώνης σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα μέσα σε ένα
κλίμα ανάκαμψης και με μια δεδομένη προκατάληψη εναντίον οιουδήποτε
διατυπώσει προτάσεις αλλαγής του ευρώ προς το καλύτερο, πιθανόν θα οδηγήσει σε
«δαιμονοποίηση» της συγκεκριμένης άποψης και δη από οικονομολόγους της
Ευρωζώνης οι οποίοι τείνουν να παραβλέπουν τα μειονεκτήματα του κοινού
νομίσματος και να τονίζουν μόνο τα πλεονεκτήματά του. Η θεώρηση όμως των
μακροοικονομικών δεδομένων για αρκετές χώρες της Ευρωζώνης θα οδηγήσει σε
ορισμένα χρήσιμα συμπεράσματα για τις απαραίτητες μεταβολές στη δομή του ευρώ
προκειμένου να μπορέσει να λειτουργήσει με εποικοδομητικό τρόπο για τις
περισσότερες χώρες-μέλη σε μακροπρόθεσμο επίπεδο. Θα μελετήσουμε αρκετές
χώρες της Ευρωζώνης (την Ιταλία, την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Πορτογαλία, τη
Φινλανδία, την Αυστρία και τον «ελέφαντα στο σαλόνι», τη Γερμανία). Οι
προαναφερθείσες χώρες αντιπροσωπεύουν όλες μαζί περί το 74% του ΑΕΠ της
Ευρωζώνης σε τρέχουσες τιμές (με βάση τα επίσημα στοιχεία για το 2016) και θα
αναλύσουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει κάθε χώρα ξεχωριστά και η Ευρωζώνη
στο σύνολό της.

5α) Ιταλία
Η Ιταλία αποτελεί μια από τις χαρακτηριστικότερες περιπτώσεις χωρών οι οποίες δεν
ευνοήθηκαν από τη συμμετοχή τους στο κοινό νόμισμα. Η ιταλική οικονομία έχοντας
συνηθίσει σε δεκαετίες υψηλών μακροπρόθεσμων επιτοκίων και σχετικά διαφορικού
υψηλού πληθωρισμού έναντι της Γερμανίας11 είχε «συνηθίσει» να λειτουργεί υπό
καθεστώς υψηλού πληθωρισμού και «μαλακού» νομίσματος (Πίνακες 40, 41 και 42):

11

Δυτικής Γερμανίας μέχρι την πτώση του Τείχους του Βερολίνου και την ένωση με την Ανατολική
Γερμανία.
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Πίνακας 40 : Ονομαστικά μακροπρόθεσμα επιτόκια Ιταλίας και Γερμανίας από
το 1977 έως το 2016
(πηγή Ameco)

Πίνακας 41 : Πραγματικά μακροπρόθεσμα επιτόκια Ιταλίας και Γερμανίας από
το 1977 έως το 2016 (αποπληθωριστής ΑΕΠ και ομόλογο αναφοράς το 10ετές)
(πηγή Ameco)
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Πίνακας 42 : Ισοτιμία ιταλικής λιρέτας έναντι γερμανικού μάρκου
(πηγή Deutsche Bundesbank)

Ο Πίνακας 40 παρουσιάζει την πορεία των μακροπρόθεσμων επιτοκίων δανεισμού
της Ιταλίας έναντι της Γερμανίας για μια πορεία 30 ετών. Είναι φανερό ότι ως το
1995 και την έναρξη των προσπαθειών επίτευξης των κριτηρίων σύγκλισης, η Ιταλία
δανειζόταν με εμφανώς υψηλότερα επιτόκια (έως και +10% υψηλότερα ονομαστικά
επιτόκια) σε σχέση με τη Γερμανία. Τα πραγματικά μακροπρόθεσμα επιτόκια όμως
της Ιταλίας διαπραγματεύονταν σε χαμηλότερα επίπεδα έναντι της Γερμανίας (σε
κάποιες περιπτώσεις και σε αρνητικά επίπεδα) για αρκετά μεγάλη περίοδο, κάτι το
οποίο άλλαξε μετά την έναρξη της κρίσης, οπότε τα πραγματικά επιτόκια για τη
Γερμανία διαμορφώνονται πια σε αρνητικά επίπεδα για πρώτη φορά εδώ και
δεκαετίες ενώ της Ιταλίας βρίσκονται υψηλότερα (Πίνακας 41). Ταυτόχρονα η
ισοτιμία της ιταλικής λίρας (ή λιρέτας στα ελληνικά) έναντι του γερμανικού μάρκου
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υποτιμώνταν διαρκώς και πάλι ως το 1995 (και την αναμονή της ένταξης στο ευρώ)
και υποχώρησε από τις 1000 λιρέτες έναντι 6,5 μάρκα στις αρχές της δεκαετίας του
’60 στις 1000 λιρέτες έναντι 1 μάρκου στο «κλείδωμα» των ισοτιμιών ενόψει της
κυκλοφορίας του ευρώ (Πίνακας 42).
Η μείωση των ονομαστικών επιτοκίων δανεισμού για την Ιταλία και η σύγκλιση με
των αντίστοιχων της Γερμανίας οδήγησε σε μια κατακόρυφη αύξηση των επενδύσεων
(και δη των επενδύσεων στον κατασκευαστικό κλάδο και στα ακίνητα), καθώς
δόθηκε η ευκαιρία για εύκολο και φθηνό δανεισμό σε νόμισμα που δεν υποτιμάτο
(όπως η λιρέτα στο παρελθόν) με τελική κατάληξη την κατάρρευση της
αποταμίευσης του ιδιωτικού τομέα της Ιταλίας και της συνολικής αποταμίευσης της
χώρας, ακόμη και σε αρνητικά επίπεδα (Πίνακες 43-47α και 47β):
Πίνακας 43 : Ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου Ιταλίας και
Γερμανίας μεταξύ 1995 και 2016 (ως ποσοστό του έτους 1995, σε σταθερές τιμές
έτους 2010)
(πηγή Ameco)

Πίνακας 44 : Ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου στο τομέα των
κατασκευών Ιταλίας και Γερμανίας μεταξύ 1995 και 2016 (ως ποσοστό του έτους
1995, σε σταθερές τιμές έτους 2010)
(πηγή Ameco)
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Πίνακας 45 : Ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου στον οικιστικό τομέα
Ιταλίας και Γερμανίας μεταξύ 1995 και 2016 (ως ποσοστό του έτους 1995 σε
σταθερές τιμές έτους 2010)
(πηγή Ameco)

Πίνακας 46 : Καθαρή αποταμίευση ιδιωτικού τομέα Ιταλίας και Γερμανίας
μεταξύ 1995 και 2016 (ως ποσοστό του έτους 1995)
(πηγή Ameco)
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Πίνακας 47α : Καθαρή εθνική αποταμίευση (δημόσιου και ιδιωτικού τομέα)
Ιταλίας και Γερμανίας μεταξύ 1995 και 2016 (σε δις ευρώ)
(πηγή Ameco)

Πίνακας 47β : Καθαρή εθνική αποταμίευση (δημόσιου και ιδιωτικού τομέα)
Ιταλίας και Γερμανίας μεταξύ 1995 και 2016 (ως ποσοστό του έτους 1995)
(πηγή Ameco)
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Τα παραπάνω (μείωση μακροπρόθεσμων επιτοκίων, κατακόρυφη αύξηση
επενδύσεων και δη στον κατασκευαστικό και στον οικιστικό τομέα, εκμηδενισμός
της καθαρής αποταμίευσης για το σύνολο της οικονομίας) οδήγησαν σε μια ταχεία
επιδείνωση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών με την απόκλιση με τη Γερμανία
να αυξάνεται διαρκώς ως και την έναρξη της κρίσης (Πίνακες 48α και 48β):
Πίνακας 48α : Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών Ιταλίας και Γερμανίας μεταξύ
1995 και 2016 (σε δις ευρώ)
(πηγή Ameco)

Πίνακας 48β : Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών Ιταλίας και Γερμανίας μεταξύ
1995 και 2016 (ως ποσοστό του ΑΕΠ)
(πηγή Ameco)
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Από τους ανωτέρω πίνακες (48α και 48β) γίνεται φανερό ότι ενώ πριν την υιοθέτηση
του κοινού νομίσματος, η Γερμανία παρουσίαζε αρνητικό ισοζύγιο τρεχουσών
συναλλαγών και η Ιταλία θετικό ισοζύγιο, μετά την εισαγωγή του ευρώ, οι 2 χώρες
ακολούθησαν αντίστροφη πορεία με την Ιταλία να καταγράφει υψηλότατα
ελλείμματα ως και το ξέσπασμα της κρίσης. Η κρίση βοήθησε την Ιταλία να
επιστρέψει σταδιακά στην επίτευξη πλεονασμάτων, όμως παράλληλα η διαφορά με
τη Γερμανία μεγάλωσε σε υπερβολικά υψηλό βαθμό.
Με την Ιταλία να έχει επιστρέψει σε πλεονάσματα στο ισοζύγιο τρεχουσών
συναλλαγών, την ανεργία στη χώρα να μειώνεται σταδιακά (βλ. προηγούμενο
κεφάλαιο, Πίνακα 36), τις επενδύσεις να αυξάνονται και τα επιτόκια
μακροπρόθεσμου δανεισμού να μειώνονται (λόγω της παρέμβασης της ΕΚΤ), θα
μπορούσε να φανταστεί κανείς ότι το μέλλον προδιαγράφεται λαμπρό για τη
συγκεκριμένη χώρα. Όμως οι επενδύσεις σε πάγιο κεφάλαιο μόλις το 2016
επανήλθαν στα επίπεδα του 1995 (δηλαδή 21 χρόνια μετά, βλ. Πίνακα 43), η καθαρή
εθνική αποταμίευση επανήλθε σε θετικό επίπεδο, αλλά είναι εξαιρετικά χαμηλή (βλ.
Πίνακες 47α και 47β) η αποταμίευση του ιδιωτικού τομέα ανέρχεται στο 59% της
αντίστοιχης του 1995, αλλά και τα στοιχεία για το ΑΕΠ δεν εμπνέουν ιδιαίτερη
αισιοδοξία (Πίνακες 49α και 49β) :
Πίνακας 49α: ΑΕΠ Ιταλίας και Γερμανίας μεταξύ 1995 και 2002 σε σταθερές
τιμές 2010 (σε δις ευρώ)
(πηγή Ameco)
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Πίνακας 49β: ΑΕΠ Ιταλίας ως ποσοστό του ΑΕΠ Γερμανίας μεταξύ 1995 και
2016 (σε σταθερές τιμές 2010)
(πηγή Ameco)

Το ΑΕΠ της Ιταλίας το 2016 βρισκόταν σε χαμηλότερα επίπεδα έναντι του ΑΕΠ του
2008, αλλά και έναντι του ΑΕΠ του 2001 ή του 2002, δηλαδή εδώ και 15 χρόνια η
Ιταλία βρίσκεται σε μια κατάσταση στασιμότητας, ενώ ταυτόχρονα το ΑΕΠ της
Γερμανίας έχει αυξηθεί περί το +18,5% έναντι του 2001 (σε σταθερές τιμές). Επίσης
από τον Πίνακα 49β διακρίνεται η διαρκής μείωση του ΑΕΠ της Ιταλίας συγκριτικά
με το αντίστοιχο της Γερμανίας σε όλη τη διάρκεια της συμμετοχής των 2 χωρών
στην κοινή νομισματική ζώνη (από 66% περίπου στο 55% και με τάση συνεχούς υποαπόδοσης σε σχέση με τη Γερμανία).
Ταυτόχρονα το ποσοστό ανεργίας μειώνεται αλλά εξακολουθεί να βρίσκεται σε
υψηλά επίπεδα (11,7% το 2016 έναντι 9,0% το 2001, ενώ αντίστοιχα η Γερμανία
πέτυχε μείωση του ποσοστού ανεργίας από το 7,8% το 2001 στο 4,1% το 2016),
μείωση στην οποία συνετέλεσε καίρια το γεγονός ότι οι αμοιβές των εργαζομένων
στην Ιταλία μειώνονται τα τελευταία χρόνια, κάτι το οποίο την βοήθησε να
ανακτήσει ανταγωνιστικότητα έναντι της Γερμανίας που είχε απολεσθεί τα αρχικά
χρόνια της εισόδου στο ευρώ (Πίνακας 50):
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Πίνακας 50: Πραγματικές αμοιβές ανά εργαζόμενο Ιταλίας και Γερμανίας
μεταξύ 1995 και 2016 (έτος βάσης 2010, 2010=100)
(πηγή Ameco)

Η Ιταλία ανέκτησε ανταγωνιστικότητα προχωρώντας σε κλασική «εσωτερική
υποτίμηση» με τις αμοιβές της εργασίας να υποχωρούν και την απόκλιση με τη
Γερμανία να αυξάνεται διαρκώς, ενώ η κρίση με το φόβο που δημιούργησε στο μέσο
Ιταλό πολίτη και επιχειρηματία οδήγησε και σε μαζικές εκροές κεφαλαίων από την
Ιταλία (κυρίως προς τη Γερμανία) αποστερώντας κεφάλαια από τις ιταλικές τράπεζες
και την ιταλική οικονομία γενικότερα (Πίνακας 51):
Πίνακας 51: Υπόλοιπα Target2 Ιταλίας και Γερμανίας (ποσά σε δις ευρώ)
(πηγή Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα - ΕΚΤ)
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Με την κατανάλωση στην Ιταλία και τις πραγματικές αμοιβές των εργαζομένων να
μειώνονται, η ιταλική οικονομία ανέκτησε κάποια δυναμική και μετέτρεψε το
έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της σε πλεόνασμα. Όπως όμως
προαναφέρθηκε, οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό επανήλθαν μόλις το 2016 σε
ανάλογα επίπεδα με τις αντίστοιχες του 1995, η καθαρή εθνική αποταμίευση είναι
οριακά θετική, η αποταμίευση του ιδιωτικού τομέα στο 59% της αντίστοιχης του
1995, η τελική κατανάλωση του 2016 είναι σε παρόμοια επίπεδα με την αντίστοιχη
του 2002, το ποσοστό ανεργίας είναι υψηλότερο κατά περίπου +3% σε σχέση με τα
επίπεδα του 2002 (ή στα ίδια επίπεδα με το 1995), οι αμοιβές των εργαζομένων
μειώνονται για να αντιμετωπιστεί το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας σε σχέση με τη
Γερμανία, παρατηρούνται συνεχείς εκροές κεφαλαίων και το ΑΕΠ της Ιταλίας
δυσκολεύεται να ακολουθήσει την πορεία του ΑΕΠ της Γερμανίας (από 66% του
ΑΕΠ της Γερμανίας πριν την είσοδο στο ευρώ στο περίπου στο 55% το 2016 και με
τάσεις διεύρυνσης της διαφοράς), οπότε είναι φανερή η αδυναμία της Ιταλίας εντός
της νομισματικής ζώνης παρά τη διαφαινόμενη ανάκαμψη ως αντίδραση στην
υπερβολική πτώση μετά το ξέσπασμα της κρίσης.
Η ιταλική οικονομία φαίνεται να έχει εισέλθει σε μια μακροπρόθεσμη σχετική
στασιμότητα από την οποία είναι δύσκολο να ξεφύγει, καθώς έχει να αντιμετωπίσει
ταυτόχρονα 2 προκλήσεις : το υψηλό δημόσιο χρέος και την αρνητική δημογραφία.
Πίνακας 52: Ακαθάριστο χρέος γενικής κυβέρνησης Ιταλίας για την περίοδο
μεταξύ 1995 και 2016 (ως ποσοστό του ΑΕΠ)
(πηγή Ameco)

Με το δημόσιο χρέος της χώρας (Πίνακας 52) να ανέρχεται σε 132,6% του ΑΕΠ το
2016, τα περιθώρια δημοσιονομικών «ελιγμών» της χώρας είναι εξαιρετικά
περιορισμένα. Ενδεχόμενη νέα κρίση ή ακόμη και μια μίνι τραπεζική κρίση (όπως η
πρόσφατη κρίση με τις ιταλικές τράπεζες) και πιθανή ανάληψη νέου χρέους από το
ιταλικό δημόσιο θα καταστήσει το «βάρος» της εξυπηρέτησής του σχεδόν αδύνατο να
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το αναλάβει η ιταλική οικονομία, η οποία είναι ήδη εξουθενωμένη από σχεδόν 15
χρόνια στασιμότητας και μηδενικής ουσιαστικά ανάπτυξης.
Δίχως τη μαζική στήριξη από τα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ, η
Ιταλία θα ήταν σχεδόν αδύνατο να δανειστεί με επιτόκια πέριξ του 1,5% έχοντας
δημόσιο χρέος στο 133% του ΑΕΠ. Ακόμη και αν θεωρήσουμε λογικό ένα επιτόκιο
3% (σχετικά χαμηλό, καθώς η Ιταλία δεν διαθέτει εθνική κεντρική τράπεζα και
εθνικό νόμισμα και επίσης δεν δανείζεται σε εθνικό νόμισμα), η χώρα θα πρέπει να
εμφανίζει πρωτογενές πλεόνασμα σχεδόν 4% του ΑΕΠ ή εναλλακτικά πρωτογενές
πλεόνασμα 2% του ΑΕΠ και ανάπτυξη 2% τουλάχιστον για να διατηρείται ο λόγος
χρέος προς ΑΕΠ σταθερός σε μακροπρόθεσμο επίπεδο. Τα δύο ανωτέρω νούμερα
προϋποθέτουν να μην υπάρξει ουδεμία κρίση (μικρή ή μεγάλη) και ουδεμία ανάληψη
νέων χρεών από το ιταλικό δημόσιο προς το σκοπό της παροχής βοήθειας στις
ιταλικές τράπεζες12, αλλά και μια σταθερή πορεία διαρκούς ανάκαμψης και διαρκών
πλεονασμάτων, προϋποθέσεις που φαντάζουν σχεδόν ουτοπικές αν ληφθεί υπόψη και
η δεύτερη μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζει η χώρα.
Η δεύτερη πρόκληση, η δημογραφική γήρανση (αλλά και η σταδιακή μείωση του
πληθυσμού), επιτείνει τόσο το πρόβλημα εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους όσο και
την εύρεση μιας λύσης στο πρόβλημα της στασιμότητας (μηδενικής ή ασθενικής
ανάπτυξης) της ιταλικής οικονομίας. Ο παρακάτω πίνακας (Πίνακας 53) καταδεικνύει
το σχεδόν γόρδιο δεσμό που έχει να επιλύσει η Ιταλία :
Πίνακας 53: Πληθυσμός ηλικίας 65 ετών και άνω για την Ιταλία μεταξύ των
ετών 1995 και 201513
(πηγή Ameco)

12

Είναι γνωστό ότι οι ιταλικές τράπεζες αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα μη
εξυπηρετούμενων δανείων μεταξύ των χωρών του ευρώ και σύμφωνα με στοιχεία της ΕΚΤ, περί το
1/3 των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε επίπεδο Ευρωζώνης βρίσκεται στην κατοχή ιταλικών
τραπεζών, για την ακρίβεια 286 δις ευρώ μη εξυπηρετούμενων δανείων επί συνόλου 990 δις ευρώ σε
επίπεδο Ευρωζώνης, πηγή : Reuters, Italian banks hold nearly a third of euro zone's bad loans – ECB
(29 Νοεμβρίου 2016), βλ. https://www.reuters.com/article/italy-banks-ecb/italian-banks-hold-nearly-athird-of-euro-zones-bad-loans-ecb-idUSL8N1DU513
13

Δεν υπάρχουν στοιχεία στη βάση δεδομένων της Ameco για το έτος 2016 τη στιγμή συγγραφής της
παρούσας εργασίας.
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Πίνακας 54: Εκτίμηση πληθυσμού Ιταλίας μεταξύ των ετών 2015 και 2080
(πηγή Eurostat)

Με έναν πληθυσμό που γηράσκει και ταυτόχρονα μειώνεται διαρκώς, το δυνητικό
ΑΕΠ αυτόματα αναπροσαρμόζεται προς τα κάτω. Σύμφωνα με τις επίσημες
προβλέψεις της Eurostat βασισμένες σε εκτιμήσεις της ιταλικής στατιστικής αρχής
(Πίνακας 54), ο πληθυσμός της χώρας θα μειωθεί ως το 2060 στα 56,9 εκατ. έναντι
60,8 εκατ. το 2015, δηλαδή θα μειωθεί κατά 3,9 εκατ. άτομα. Σίγουρα η αρνητική
δημογραφία επηρεάζει τις χώρες της Δύσης στο σύνολό τους, αλλά η Ιταλία έχοντας
έναν από τους χαμηλότερους δείκτες γεννήσεων ανά γυναίκα (fertility rate) μεταξύ
των δυτικών χωρών (1,4 το 2015 έναντι 2,4 το 1960) και ταυτόχρονα έχοντας να
αντιμετωπίσει ένα υψηλό δημόσιο χρέος, ένα διαρκώς αυξανόμενο ποσοστό ατόμων
άνω των 65 ετών με υψηλές ανάγκες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (Πίνακας 53),
μια οικονομία στάσιμη για σχεδόν 2 δεκαετίες και δίχως εθνική νομισματική πολιτική
(προσαρμοσμένη στις ανάγκες της ιταλικής οικονομίας), βρίσκεται μπροστά σε ένα
πρόβλημα με σχεδόν αδύνατη λύση σε μακροπρόθεσμο επίπεδο. Σε παρόμοιο
αδιέξοδο βρίσκεται και η ιαπωνική οικονομία (στάσιμη οικονομία επί σχεδόν 3
δεκαετίες, αρνητική δημογραφία και υψηλό δημόσιο χρέος) με τη διαφορά ότι η
τελευταία έχει εθνική κεντρική τράπεζα και νόμισμα.
Η Ιταλία, παρά την επερχόμενη ανάκαμψη ως αντίδραση στην υπερβολική πτώση
μετά την έναρξη της κρίσης, δύσκολα θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τα πολύπλοκα
προβλήματα που την ταλανίζουν. Η ιδανική λύση θα ήταν μία ελάφρυνση χρέους
(debt relief) συνδυασμένη από μία κεντρική τράπεζα που θα εφάρμοζε χαλαρή
νομισματική πολιτική εις το διηνεκές (αντίστοιχη με τη τωρινή της ΕΚΤ, αλλά για
εξαιρετικά μεγάλη χρονική περίοδο) με ταυτόχρονα μέτρα παρότρυνσης απόκτησης
παιδιών για την αντιμετώπιση του προβλήματος υπογεννητικότητας. Με ένα τεράστιο
δημόσιο χρέος το οποίο αποτελεί τροχοπέδη για την ανάπτυξη και δίχως δυνατότητα
να το «πληθωρίσει» (έχοντας απολέσει το «όπλο» του εθνικού νομίσματος) και με
αρνητική δημογραφία, οι μακροπρόθεσμες προκλήσεις της ιταλικής οικονομίας
συνιστούν μια βραδυφλεγή βόμβα.
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5β) Ελλάδα
Η Ελλάδα αποτελεί την πιο «ταλαιπωρημένη» οικονομία της ζώνης του ευρώ με μια
ύφεση που διήρκεσε σχεδόν 7 χρόνια, με το ποσοστό ανεργίας εξαιρετικά υψηλό και
με τις επενδύσεις σε ιδιαιτέρως χαμηλά επίπεδα. Οι ανισορροπίες που παρουσίασε η
ελληνική οικονομία ήταν σημαντικές και εκφράστηκαν κυρίως μέσω του ισοζυγίου
τρεχουσών συναλλαγών αλλά και του δημοσιονομικού ισοζυγίου, ενώ ταυτόχρονα η
ιδιωτική αποταμίευση κατέστη αρνητική. Ο συνδυασμός των παραπάνω οδήγησε σε
μια πρωτοφανή κρίση και στην ένταξη της χώρας σε προγράμματα προσαρμογής14.
Πίνακας 55 : Ονομαστικά μακροπρόθεσμα επιτόκια Ελλάδας και Γερμανίας από
το 1995 έως το 2016
(πηγή Ameco)

Πίνακας 56 : Πραγματικά μακροπρόθεσμα επιτόκια Ελλάδας και Γερμανίας από
το 1995 έως το 2016 (αποπληθωριστής ΑΕΠ και ομόλογο αναφοράς το 10ετές)
(πηγή Ameco)

14

Τρία προγράμματα (Memorandum of Understandings – MoU- «μνημόνια») ως τη στιγμή συγγραφής
της τρέχουσας εργασίας.
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Η Ελλάδα (όπως και η Ιταλία) βίωσε μια τεράστια μείωση των επιτοκίων
μακροπρόθεσμου δανεισμού της ενόψει της ένταξης στο ευρώ (Πίνακες 55 και 56),
αλλά και τα πρώτα χρόνια μετά τη φυσική κυκλοφορία του και έφθασε να δανείζεται
με παρόμοια ονομαστικά επιτόκια με τα αντίστοιχα της Γερμανίας έχοντας όμως
«σκληρό» νόμισμα. Η πορεία ήταν αντίστοιχη με της Ιταλίας, καθώς και η ελληνική
οικονομία ήταν μια οικονομία που είχε «συνηθίσει» να λειτουργεί με σχετικά υψηλά
ονομαστικά επιτόκια και σχετικά υψηλό πληθωρισμό (αλλά όχι ιδιαιτέρως υψηλά
πραγματικά επιτόκια) και ξαφνικά βρέθηκε στη θέση να δανείζεται με χαμηλό
επιτόκιο και δίχως να απαιτείται υποτίμηση του νομίσματός της. Το αποτέλεσμα ήταν
παρόμοιο με το αντίστοιχο της Ιταλίας. Εκτίναξη των επενδύσεων, ιδιαίτερα στο
τομέα των κατασκευών και στον οικιστικό τομέα και ταυτόχρονη βύθιση των
ποσοστών αποταμίευσης (ιδιωτικής, καθώς το δημόσιο εκμεταλλευόταν την αθρόα
αύξηση των εισαγωγών και την αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας
επιτυγχάνοντας μείωση των ελλειμμάτων του) με τα ποσοστά ιδιωτικής
αποταμίευσης να μετατρέπονται σε αρνητικά και τη χώρα να αντιμετωπίζει το
πρόβλημα των τριδύμων ελλειμμάτων (ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών,
δημοσιονομικού ισοζυγίου αλλά και ιδιωτικής αποταμίευσης).
Πίνακας 57 : Ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου Ελλάδας (σε δις
ευρώ, σταθερές τιμές έτους 2010)
(πηγή Ameco)
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Πίνακας 58 : Ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου στο τομέα των
κατασκευών για την Ελλάδα μεταξύ 1995 και 2016 (ως ποσοστό του έτους 1995,
σε σταθερές τιμές έτους 2010)
(πηγή Ameco)

Πίνακας 59 : Ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου στον οικιστικό τομέα
για την Ελλάδα μεταξύ 1995 και 2016 (ως ποσοστό του έτους 1995, σε σταθερές
τιμές έτους 2010)
(πηγή Ameco)
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Οι επενδύσεις στην Ελλάδα (Πίνακες 57, 58 και 59) αυξήθηκαν σε υπερμεγέθη
βαθμό και ιδιαίτερα οι επενδύσεις στον κατασκευαστικό και στον οικιστικό τομέα
(ακριβώς όπως και στην Ιταλία) και μετά την έναρξη της κρίσης ξεκίνησε η βύθισή
τους με αποτέλεσμα οι επενδύσεις στο σύνολό τους για το 2016 να βρίσκονται σε
χαμηλότερα επίπεδα των αντίστοιχων του 1995, οι επενδύσεις στον κατασκευαστικό
κλάδο να ανέρχονται στο 60% των αντίστοιχων του 1995 και στον οικιστικό κλάδο
μόλις στο 10% των αντίστοιχων του 1995. Η τεράστια αύξηση των επενδύσεων (με
«καύσιμο» τον φθηνό δανεισμό σε «σκληρό» νόμισμα) ακολουθήθηκε από μια
κατάρρευσή τους σε επίπεδα αρκετά χαμηλότερα των αντίστοιχων του 1995, κάτι το
οποίο δείχνει την τραγική κατάσταση στο συγκεκριμένο τομέα.
Ταυτόχρονα η εθνική αποταμίευση της Ελλάδας από ελαφρώς θετική τα χρόνια πριν
την προσπάθεια για τη σύγκλιση, μετατράπηκε σε αρνητική (στα επίπεδα των -25 δις
ευρώ ετησίως) και μόνο μετά την επέλευση της κρίσης ξεκίνησε η βελτίωση του
συγκεκριμένου μεγέθους (αν και παραμένει σε αρνητικά επίπεδα) (Πίνακας 60):
Πίνακας 60 : Καθαρή εθνική αποταμίευση Ελλάδας για την περίοδο μεταξύ 1995
και 2016 (σε δις ευρώ)
(πηγή Ameco)

Οι αμοιβές των εργαζομένων αυξήθηκαν σημαντικά με την είσοδο της Ελλάδας στο
κοινό νόμισμα και μειώθηκαν δραματικά μόνο μετά την επέλευση της κρίσης, ενώ
ταυτόχρονα η άνοδος στη Γερμανία ήταν ιδιαιτέρως συγκρατημένη (Πίνακας 61):
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Πίνακας 61 : Καθαρή αποζημίωση εργαζομένων Ελλάδας και Γερμανίας για την
περίοδο μεταξύ 1995 και 2016 (αποπληθωριστής ΑΕΠ, έτος βάσης 2010,
2010=100)
(πηγή Ameco)

Η Ελλάδα, ενώ παρουσίαζε σχετικά ισορροπημένο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών,
βίωσε μια μεταστροφή προς το χειρότερο με τα ελλείμματα να αυξάνονται διαρκώς
μέχρι και το ξέσπασμα της κρίσης. Από το σημείο εκείνο, ξεκίνησε μια πορεία
μείωσης ως και ουσιαστικής εξάλειψής τους (με τεράστιο οικονομικό και κοινωνικό
κόστος, καθώς απαιτήθηκε μια δύσκολη διαδικασία «εσωτερικής υποτίμησης»):
Πίνακας 62 : Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών Ελλάδας και Γερμανίας μεταξύ
των ετών 1995 και 2016 (ως ποσοστό του ΑΕΠ)
(πηγή Ameco)
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Η Ελλάδα «έλυσε» βασικά το πρόβλημα του ελλειμματικού ισοζυγίου τρεχουσών
συναλλαγών (προσώρας φυσικά), όμως η επιτυχία αυτή συνέβη με εξαιρετικά υψηλό
κοινωνικό (ανεργία και δη μακροχρόνια ανεργία) και οικονομικό κόστος (βύθιση
επενδύσεων χαμηλότερα από τα επίπεδα του 1995, δηλαδή εδώ και 20 ετών,
κατάρρευση του ΑΕΠ). Βασικά η Ελλάδα «έλυσε» τα προβλήματα που της
δημιούργησε η συμμετοχή της στο κοινό νόμισμα και τα οποία έπρεπε να είχαν
προβλεφθεί ή και λυθεί πριν την είσοδό της σε αυτό.
Ταυτόχρονα η ελληνική οικονομία έχοντας πιεστεί υπερβολικά, βρίσκεται σε μια
κατάσταση «πιεσμένου ελατηρίου», εν αναμονή μιας ανοδικής αντίδρασης στην
πρωτοφανή πίεση προς τα κάτω. Τα δεδομένα καταδεικνύουν ότι η οικονομία της
Ελλάδας θα αντιδράσει έντονα ανοδικά τα επόμενα έτη, όμως αυτό δεν πρέπει να
αποπροσανατολίζει την πιο μακροπρόθεσμη ανάλυση των οικονομικών στοιχείων για
τη χώρα.
Η Ελλάδα, όπως ακριβώς και η Ιταλία (και ίσως με μεγαλύτερη ένταση) μαστίζεται
από δύο δομικές αδυναμίες και δύο προβλήματα που επίσης φαντάζουν ως γόρδιος
δεσμός. Το τεράστιο ύψος του δημόσιου χρέους και την αρνητική δημογραφική
εξέλιξη.
Πίνακας 63 : Ακαθάριστο Δημόσιο Χρέος Ελλάδας μεταξύ των ετών 1995 και
2016 (ως ποσοστό του ΑΕΠ)
(πηγή Ameco)

Με το δημόσιο χρέος (Πίνακας 63) να φθάνει περί το 179% του ΑΕΠ το 2016 και με
αδυναμία να πληθωρίσει/νομισματοποιήσει το συγκεκριμένο χρέος (όπως
πραγματοποιεί η Ιαπωνία), η Ελλάδα φαίνεται εγκλωβισμένη. Η ανάπτυξη των
επομένων ετών θα μειώσει την αναλογία χρέους/ΑΕΠ, αλλά δεν θα επιλύσει το
βασικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, την αδυναμία εξυπηρέτησης του
τεράστιου δημόσιου χρέους της σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Δηλαδή η ισχυρή
57

ανάπτυξη ως «αντίδραση» στην υπερβολική πίεση της ελληνικής οικονομίας που
αναμένεται να παρουσιάσει η χώρα για τα επόμενα 4-5 χρόνια, δεν πρόκειται να
μεταβάλλει τη δυναμική του χρέους σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, ιδιαιτέρως αν
ληφθεί υπόψη ότι τα δάνεια του επίσημου τομέα (ΔΝΤ, Ε.Ε) έχουν ληφθεί με αρκετά
χαμηλά επιτόκια. Η αντικατάσταση του δανεισμού αυτού με δανεισμό από την αγορά
θα γίνει με υψηλότερα επιτόκια που θα αναγκάζουν τη χώρα να επιτυγχάνει
αδιανόητα πρωτογενή πλεονάσματα για να μπορεί να διατηρεί τη δυναμική του
χρέους σταθερή.
Το ανωτέρω θέμα συνδυασμένο με το δεύτερο πρόβλημα (κοινό με την Ιταλία επίσης,
αλλά και με τις περισσότερες Δυτικές χώρες) της Ελλάδας, την αρνητική
δημογραφική εξέλιξη (Πίνακες 64-68) που θα περιορίσει το μακροπρόθεσμο
δυνητικό ΑΕΠ, καταδεικνύουν την ανάγκη να υπάρξει μια ουσιαστική λύση στο διττό
πρόβλημα, υψηλό δημόσιο χρέος και μειούμενος πληθυσμός:
Πίνακας 64 : Προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση ενός παιδιού (ανά φύλο)
(πηγή Ελστατ)

Πίνακας 65 : Μέση ηλικία γυναίκας κατά τη γέννηση παιδιού
(πηγή Ελστατ)
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Πίνακας 66 : Δείκτης γονιμότητας μεταξύ των ετών 1950 και 2014
(πηγή Ελστατ)

Πίνακας 67 : Προβολή πληθυσμού Ελλάδας ως το 2050 (για κάθε ηλικιακή
ομάδα ως ποσοστό του συνολικού πληθυσμού)
(πηγή Ελστατ)
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Πίνακας 68 : Προβολή πληθυσμού Ελλάδας ως το 2080
(πηγή Εurostat)

Με το προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση ενός παιδιού (Πίνακας 64) να αυξάνεται
από τα 63 χρόνια για τους άνδρες και τα 67 χρόνια για τις γυναίκες (το 1950) στα 78
και 84 χρόνια αντίστοιχα (το 2014), τη μέση ηλικία απόκτησης παιδιού για τις
γυναίκες στην Ελλάδα να έχει ανέλθει στα 31 έτη (Πίνακας 65), το δείκτη
γονιμότητας να έχει πέσει στο 1,30 παιδιά/γυναίκα (Πίνακας 66), το συνολικό
πληθυσμό της Ελλάδας (Πίνακας 68) να μειώνεται κάθετα λόγω της
υπογεννητικότητας στα 8,3 εκατ. το 2060 (ή στα 7,3 εκατ. το 2080) και την αναλογία
των ατόμων άνω των 65 ετών στο σύνολο του πληθυσμού να αυξάνεται με
ταχύτατους ρυθμούς (Πίνακας 67), η Ελλάδα αποτελεί μια χώρα που φθίνει
δημογραφικά και παράλληλα γηράσκει (σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η μέση
ηλικία του πληθυσμού στην Ελλάδα θα είναι 52,1 έτη το 2060 έναντι 43,4 έτη το
2015).
Με τη χώρα να προβλέπεται να απολέσει περί το 24% του πληθυσμού της ως το 2060
και ταυτόχρονα το συγκεκριμένο πληθυσμό να γηράσκει, το δυνητικό ΑΕΠ θα πρέπει
να προσαρμοστεί προς τα κάτω (καθώς τα άτομα τείνουν να αποταμιεύουν
περισσότερο και να καταναλώνουν λιγότερο πλησιάζοντας στη συνταξιοδότηση και
με στόχο να διατηρήσουν ένα λογικό επίπεδο ζωής αφού αποσυρθούν από την
εργασία)15 και η βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους της χώρας θα είναι αδύνατον να
επιτευχθεί (ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να δανείζεται από
τις αγορές και όχι από επίσημους φορείς δηλαδή ΔΝΤ, κράτη κτλ).
Η Ελλάδα θα βιώσει υψηλή ανάπτυξη ως «αντίδραση» στην εξαιρετικά σφοδρή
ύφεση, αλλά μακροπρόθεσμα με τη δημογραφία να πιέζει το δυνητικό ΑΕΠ, τον
15

Τo ΔΝΤ σε πρόσφατη αξιολόγησή του (Ιούλιος 2017) για την Ελλάδα και το πρόγραμμα
προσαρμογής της, στις εκτιμήσεις του για την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του χρέους, τονίζει
ιδιαίτερα το ρόλο της αρνητικής δημογραφικής εξέλιξης στο δυνητικό ΑΕΠ σε μακροπρόθεσμο
ορίζοντα, βλ. www.imf.org/~/media/Files/Publications/CR/2017/cr17229.ashx
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πληθυσμό να μειώνεται ως αριθμός αλλά και να γηράσκει ηλικιακά, την έλλειψη
ελαστικότητας των δημοσίων οικονομικών (το ελληνικό δημόσιο θα είναι
υποχρεωμένο να εμφανίζει σχετικά υψηλά πλεονάσματα, ακόμη και σε μια
ενδεχόμενη νέα παγκόσμια κρίση) το δημόσιο χρέος να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα
και με αδυναμία να το πληθωρίσει/νομισματοποιήσει, θα απαιτηθεί να υπάρξει
ελάφρυνση χρέους (debt relief) με τη μορφή επιμηκύνσεων, μικρότερων επιτοκίων
(ίσως και μηδενικών), μικρότερων απαιτούμενων πρωτογενών πλεονασμάτων ή και
ονομαστικού «κουρέματος» (παρόλη την απροθυμία, ίσως μια τέτοια κίνηση να
απαιτηθεί στο μέλλον όταν ένα σημαντικό μέρος του χρέους της Ελλάδας που
κατέχουν σήμερα επίσημοι φορείς και κράτη, μετατραπεί σταδιακά σε χρέος προς
ιδιώτες κατόχους μελλοντικών ομολογιακών εκδόσεων της χώρας). Διαφορετικά, η
χώρα χρειάζεται ένα «θαύμα» για να καταφέρει να συγκεράσει από τη μία πλευρά το
τεράστιο δημόσιο χρέος, την αρνητική δημογραφική εξέλιξη, τις απαιτήσεις υψηλών
πλεονασμάτων και από την άλλη, την επιθυμία να αναπτυχθεί και να παρέχει
ευημερία και κοινωνική συνοχή στους πολίτες της.
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5γ) Πορτογαλία
Η Πορτογαλία στα χνάρια της Ιταλίας και Ελλάδας ακολούθησε μια παρόμοια πορεία
κατά τη διάρκεια των ετών της σύγκλισης και τα πρώτα χρόνια εισαγωγής του ευρώ.
Κατακόρυφη μείωση των μακροπρόθεσμων επιτοκίων δανεισμού της χώρας που
οδήγησαν σε μια φρενίτιδα αύξησης της κατανάλωσης, των επενδύσεων (ιδιαίτερα σε
κατασκευαστικό και οικιστικό τομέα), κατάρρευση της ιδιωτικής αποταμίευσης και
φυσικά έντονα ελλειμματικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Η κρίση οδήγησε
στην ίδια ακριβώς διαδικασία προσαρμογής με μείωση των επενδύσεων,
εξορθολογισμό της εθνικής αποταμίευσης, αύξηση της ανεργίας (ωσότου διορθωθούν
οι οικονομικές ανισορροπίες), μείωση των πραγματικών αμοιβών των εργαζομένων,
ανάκτηση απολεσθείσας ανταγωνιστικότητας και επιδιόρθωση των προβλημάτων με
το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (Πίνακες 69-73):
Πίνακας 69 : Ονομαστικά μακροπρόθεσμα επιτόκια Πορτογαλίας και Γερμανίας
από το 1995 έως το 2016
(πηγή Ameco)

Πίνακας 70 : Πραγματικά μακροπρόθεσμα επιτόκια Πορτογαλίας και Γερμανίας
από το 1995 έως το 2016 (αποπληθωριστής ΑΕΠ και ομόλογο αναφοράς το
10ετές)
(πηγή Ameco)
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Πίνακας 71 : Καθαρή εθνική αποταμίευση Πορτογαλίας για την περίοδο μεταξύ
1995 και 2016 (σε δις ευρώ)
(πηγή Ameco)

Πίνακας 72 : Καθαρή αποζημίωση εργαζομένων Πορτογαλίας και Γερμανίας για
την περίοδο μεταξύ 1995 και 2016 (αποπληθωριστής ΑΕΠ, έτος βάσης 2010,
2010=100)
(πηγή Ameco)
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Πίνακας 73 : Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών Πορτογαλίας μεταξύ των ετών
1995 και 2016 (σε δις ευρώ)
(πηγή Ameco)

Η πορεία της Πορτογαλίας από τα χρόνια της προσπάθειας σύγκλισης και τα πρώτα
χρόνια της εισόδου του ευρώ ως και σήμερα, μοιάζει με την αντίστοιχη της Ιταλίας
και της Ελλάδας. Οι ανωτέρω πίνακες είναι ενδεικτικοί της ομοιότητας μεταξύ των
τριών χωρών του Νότου στην πορεία προς την κρίση και τη μετέπειτα «εξιλέωση» με
την ανάκαμψη να βρίσκεται προ των πυλών (επίσης όπως η Ιταλία ή η Ελλάδα).
Όπως όμως και οι δύο προαναφερθείσες μεσογειακές χώρες έτσι και η Πορτογαλία
αντιμετωπίζει δύο δομικά προβλήματα : το υψηλό δημόσιο χρέος και την αρνητική
δημογραφική εξέλιξη (Πίνακες 74-76):
Πίνακας 74 : Ακαθάριστο χρέος γενικής κυβέρνησης Πορτογαλίας μεταξύ των
ετών 1995 και 2016 (ως ποσοστό του ΑΕΠ)
(πηγή Ameco)
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Πίνακας 75 : Πορτογαλία : Δείκτης γονιμότητας μεταξύ των ετών 1971 και 2015
(πηγή Πορτογαλική Στατιστική Υπηρεσία)

Πίνακας 76 : Πορτογαλία : Εκτιμήσεις πληθυσμού χώρας ως το 2060
(πηγή Πορτογαλική Στατιστική Υπηρεσία)

Η Πορτογαλία πριν την είσοδο στην κοινή νομισματική ζώνη είχε δημόσιο χρέος που
ανερχόταν περί το 53% του ΑΕΠ (2001) και ως το 2016 το αντίστοιχο μέγεθος είχε
διαμορφωθεί στο 130% του ΑΕΠ της χώρας (Πίνακας 74). Η επιβάρυνση για την
Πορτογαλία είναι τεραστίων διαστάσεων και ένας πιθανός τερματισμός του
προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ θα οδηγούσε τα επιτόκια
μακροπρόθεσμου δανεισμού της χώρας σε υψηλά επίπεδα. Ο συνδυασμός υψηλού
δημόσιου χρέους, αρνητικής δημογραφίας (χαμηλός δείκτης γονιμότητας) και
γηράσκοντα πληθυσμού συνιστούν μια «ωρολογιακή βόμβα» στα θεμέλια της
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πορτογαλικής οικονομίας (ακριβώς όπως και της ιταλικής και ελληνικής οικονομίας).
Η ανάπτυξη που βιώνει η Πορτογαλία ως «αντίδραση» στην προηγούμενη πίεση της
οικονομίας, δεν αναιρεί το γεγονός ότι χώρα με δημόσιο χρέος ανερχόμενο στο 130%
του ΑΕΠ (2016) και με μείωση του πληθυσμού (συνεπώς και του δυνητικού ΑΕΠ/
δυνητικών ρυθμών ανάπτυξης) περί το -17% ως το 2060 (ή 8,6εκ άτομα το 2060
έναντι 10,4εκ το 2015), δεν θα μπορέσει να προσφέρει ικανοποιητικούς ρυθμούς
ανάπτυξης και κοινωνική ευημερία στους πολίτες της, καθώς το βάρος του τεράστιου
δημόσιου χρέους θα επιβαρύνει την οικονομία της Πορτογαλίας στο σύνολό της.

66

5δ) Γαλλία
Η Γαλλία, όντας το κράτος-μέλος με το 2ο υψηλότερο ΑΕΠ της Ευρωζώνης, αποτελεί
και η ίδια μια από τις χώρες που επλήγησαν από την παγκόσμια κρίση και τη
μετέπειτα κρίση χρέους των χωρών του κοινού νομίσματος, αλλά όχι στον βαθμό που
επλήγησαν οι λοιπές χώρες του Νότου, έχοντας ευνοηθεί ιδιαιτέρως από τα
προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ.
Τα μακροπρόθεσμα επιτόκια δανεισμού της Γαλλίας μειώθηκαν σε σημαντικό βαθμό
από την έναρξη της προσπάθειας σύγκλισης και παραμένουν ως και σήμερα σε
ιδιαιτέρως χαμηλά επίπεδα για μια οικονομία η οποία είχε «συνηθίσει» να λειτουργεί
με υψηλότερα επίπεδα επιτοκίων (Πίνακας 77):

Πίνακας 77 : Ονομαστικά μακροπρόθεσμα επιτόκια Γαλλίας από το 1995 έως το
2016
(πηγή Ameco)

Επίσης η Γαλλία αποτελεί μια από τις λίγες χώρες της Δύσης που η δημογραφική της
εξέλιξη κρίνεται ως θετική (έχει σχετικά υψηλό δείκτη γονιμότητας ανά γυναίκα) και
σύμφωνα με τις επίσημες προβλέψεις πρόκειται να ξεπεράσει τον αντίστοιχο
πληθυσμό της Γερμανίας ως το 2080 (Πίνακας 78):
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Πίνακας 78 : Εκτιμήσεις πληθυσμού Γαλλίας vs Γερμανίας και Ιταλίας μεταξύ
των ετών 2015 και 2080
(πηγή Eurostat)

Η δημογραφία αποτελεί θετικό στοιχείο, ενώ και σε αντίθεση με τις χώρες που
μελετήσαμε προηγουμένως, η Γαλλία δεν επηρεάστηκε ιδιαιτέρως από την κρίση και
το ΑΕΠ της δεν υποχώρησε όπως συνέβη στις λοιπές χώρες του Νότου, όμως αυτό
ήταν ίσως αποτέλεσμα της ζήτησης που δημιουργούσε η ελλειμματική λειτουργία του
δημοσίου και η «αδυναμία» (ή η πολιτική αντίσταση) της Γαλλίας να μειώσει
δραστικά το δημοσιονομικό της έλλειμμα, διατηρώντας με τον τρόπο αυτό σχετικά
υψηλά τη ζήτηση και στηρίζοντας το ΑΕΠ της (Πίνακας 79):
Πίνακας 79 : Δημοσιονομικό έλλειμμα/πλεόνασμα Γαλλίας από το 1995 έως το
2016 ως ποσοστό του ΑΕΠ
(πηγή Ameco)

Ταυτόχρονα, η βιομηχανική παραγωγή της Γαλλίας παραμένει στάσιμη από το 1995
έως και το 2016, ενώ αντίθετα η βιομηχανική παραγωγή της Γερμανίας έχει αυξηθεί
περί το +40% (Πίνακας 80):
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Πίνακας 80 : Βιομηχανική παραγωγή Γαλλίας και Γερμανίας από το 1995 έως το
2016 με έτος βάσης το 2010 (2010=100)
(πηγή Ameco)

Πρακτικά η βιομηχανική παραγωγή της Γαλλίας δεν έχει μεταβληθεί καθόλου εδώ
και δύο δεκαετίες και αυτό μπορεί να εξηγηθεί από τη μείωση της
ανταγωνιστικότητας της χώρας με τις πραγματικές απολαβές των εργαζομένων να
αυξάνονται σημαντικά τα τελευταία 20 χρόνια σε σύγκριση με την αύξηση που
βίωσαν οι Γερμανοί εργαζόμενοι (Πίνακας 81):
Πίνακας 81 : Καθαρή αποζημίωση εργαζομένων Γαλλίας και Γερμανίας για την
περίοδο μεταξύ 1995 και 2016 (αποπληθωριστής ΑΕΠ, έτος βάσης 2010,
2010=100)
(πηγή Ameco)
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Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Γαλλίας παραμένει έντονα αρνητικό (σε
αντίθεση με τα ισοζύγια τρεχουσών συναλλαγών της Ιταλίας, της Ελλάδας και της
Πορτογαλίας) και δεν διαφαίνεται τάση επιστροφής σε θετικό έδαφος, προκαλώντας
ανησυχία για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της οικονομίας (Πίνακας 82):

Πίνακας 82 : Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών Γαλλίας, Γερμανίας, Ιταλίας,
Ελλάδας και Πορτογαλίας μεταξύ των ετών 1995 και 2016 (ποσά σε δις ευρώ)
(πηγή Ameco)

Η Γαλλία δεν έχει προσαρμόσει ακόμη τα ισοζύγιά της (δημοσιονομικό – Πίνακας 79
και τρεχουσών συναλλαγών – Πίνακας 82) και αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση
της μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας της χώρας, ιδιαίτερα έναντι της Γερμανίας.
Ορισμένοι θεωρούν ότι η Γαλλία αποτελεί τον πραγματικό αδύναμο κρίκο της
Ευρωζώνης και όχι η Ιταλία (με το τεράστιο δημόσιο χρέος, αλλά τα λυμένα
προβλήματα στα ισοζύγιά της) ή η Ελλάδα. Η αδυναμία (ή ίσως και η έλλειψη
επιθυμίας από τους φορείς άσκησης πολιτικής της Γαλλίας) να περιορίσει τα
ελλείμματά της στο δημοσιονομικό πεδίο έχουν οδηγήσει σε μια συνεχή αύξηση του
δημόσιου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ (Πίνακας 83):
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Πίνακας 83 : Ακαθάριστο δημόσιο χρέος Γαλλίας μεταξύ των ετών 1995 και
2016 (ως ποσοστό του ΑΕΠ)
(πηγή Ameco)

Το δημόσιο χρέος της Γαλλίας ανερχόμενο σε περίπου 56% του ΑΕΠ το 1995 και
παραμένοντας σχετικά σταθερό ως το 2001 (58%), ξεκίνησε μια διαρκώς ανοδική
πορεία ως το 2016 οπότε και διαμορφώθηκε στο 96% του ΑΕΠ με το πρόβλημα να
εντοπίζεται στο γεγονός ότι η Γαλλία δεν έχει θέσει ακόμη υπό έλεγχο τα ελλείμματα
στο δημοσιονομικό της πεδίο (Πίνακας 79) τα οποία διαμορφώνονται περί το -3%
(ακόμη και τώρα εν μέσω της γενικής ανάκαμψης των χωρών της Ευρωζώνης)
ωθώντας προς τα πάνω το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ. Βέβαια τα επιτόκια
μακροπρόθεσμου δανεισμού της χώρας βρίσκονται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα
λόγω του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ, όμως με το δημόσιο χρέος
της χώρας να πλησιάζει τα επίπεδα του 100% ως ποσοστό του ΑΕΠ, μια πιθανή
έξοδος της ΕΚΤ από τη χαλαρή νομισματική πολιτική, θα οδηγήσει τα επιτόκια
δανεισμού της Γαλλίας σε υψηλά επίπεδα πιέζοντας την οικονομία και τους
ασκούντες πολιτική που θα πρέπει να ασκήσουν περιοριστική δημοσιονομική
πολιτική μειώνοντας τους δυνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης της χώρας.
Συμπερασματικά, στη Γαλλία, ενώ δεν υπάρχει η ίδια δημογραφική πίεση όπως στις
περισσότερες χώρες της Δύσης και της Ευρωζώνης, ο συνδυασμός υψηλού δημόσιου
χρέους και αδυναμίας ή και απροθυμίας της χώρας να τιθασεύσει τα δημοσιονομικά
της ελλείμματα (στον παρόντα χρόνο που η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται σε
πορεία ανάκαμψης από την κρίση) οδηγεί τη χώρα σε μια κατάσταση μελλοντικής
πίεσης που θα μπορούσε να λυθεί μόνο με μια ελάφρυνση χρέους ή με μια
νομισματοποίησή του η οποία όμως σε μια κοινή νομισματική ζώνη με τη Γερμανία
δεν είναι ίσως δυνατή. Ο γόρδιος δεσμός και για τη Γαλλία φαντάζει επίσης σχεδόν
αδύνατον να λυθεί.
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5ε ) Φινλανδία
Η Φινλανδία αποτελεί τον κρυφό «ασθενή» της Ευρωζώνης, κάτι το οποίο ίσως
προκαλεί εντύπωση, καθώς θεωρείται μια από τις χώρες του «πυρήνα» της, συχνά
συγκαταλέγεται στην ομάδα των χωρών του Βορρά που υποτίθεται ότι δεν έχουν
ιδιαίτερα προβλήματα με το ευρώ σε αντίθεση με τις χώρες του Νότου. Η Φινλανδία
όμως αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα και φαίνεται να μην μπορεί να ακολουθήσει
(βραχυχρόνια ή μη) τις χώρες του πυρήνα της Ευρωζώνης και ιδιαίτερα τη Γερμανία.
Η υπο-απόδοση της χώρας, ιδιαίτερα μετά το ξέσπασμα της κρίσης, γίνεται εμφανής
με το ΑΕΠ να ανακάμπτει αλλά με αργούς ρυθμούς (Πίνακας 84):
Πίνακας 84 : ΑΕΠ Φινλανδίας και Γερμανίας ως ποσοστό του ΑΕΠ του έτους
2008 (έτος παγκόσμιας κρίσης) (σε σταθερές τιμές 2010)
(πηγή Ameco)

Η Φινλανδία δεν μπορεί να ακολουθήσει τη Γερμανία και η «ψαλίδα» μεταξύ των
δύο χωρών συνεχόμενα διευρύνεται, ενώ και στον Πίνακα 35 διακρίνουμε ότι η
Φινλανδία βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης όσον
αφορά την ανάκαμψή της.
Παράλληλα, το ποσοστό ανεργίας παραμένει σε υψηλά επίπεδα (αρκετά υψηλότερα
από το αντίστοιχο της Γερμανίας) (Πίνακας 85):
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Πίνακας 85 : Ποσοστό ανεργίας Φινλανδίας και Γερμανίας μεταξύ των ετών
2001 και 2016
(πηγή Ameco)

Σύμφωνα με τον Πίνακα 85, η ανεργία στην Φινλανδία παραμένει σε υψηλά επίπεδα,
δίχως να έχει επιστρέψει στα επίπεδα προ κρίσης (2008) αλλά ταυτόχρονα
ευρισκόμενη σε επίπεδα αρχών δεκαετίας 2000, δηλαδή σε επίπεδα προ εισαγωγής
ευρώ, ενώ αντίθετα η ανεργία στη Γερμανία μειώνεται διαρκώς μετά το υψηλό το
2005 και έχει μειωθεί στο μισό σε σχέση με τα ποσοστά ανεργίας κατά την εισαγωγή
του κοινού νομίσματος.
Το δημόσιο χρέος της χώρας έχει σχεδόν διπλασιαστεί έναντι των επιπέδων προ
κρίσης (63% το 2016 έναντι 33% το 2008) και βρίσκεται σε υψηλότερα επίπεδα σε
σχέση με τα χρόνια πριν την ένταξη στο ευρώ (41% το 2001), αν και είναι ακόμη σε
διαχειρίσιμο στάδιο (Πίνακας 86):
Πίνακας 86 : Ακαθάριστο χρέος γενικής κυβέρνησης για τη Φινλανδία μεταξύ
των ετών 1995 και 2016 (ως ποσοστό του ΑΕΠ)
(πηγή Ameco)
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Τα πιο ανησυχητικά σημάδια όμως ότι η Φινλανδία αδυνατεί να προσαρμόσει την
οικονομία της και δεν μπορεί να ακολουθήσει τις ισχυρές χώρες της Ευρωζώνης είναι
η πορεία των δεικτών της εθνικής αποταμίευσης και του ισοζυγίου τρεχουσών
συναλλαγών, τα οποία βρίσκονται σε μια διαδικασία μακροχρόνιας επιδείνωσης,
ιδιαιτέρως τα χρόνια μετά την κρίση (Πίνακες 87 και 88) :
Πίνακας 87 : Καθαρή εθνική αποταμίευση Φινλανδίας μεταξύ των ετών 1995
και 2016 (ποσά σε δις ευρώ)
(πηγή Ameco)

Πίνακας 88 : Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών Φινλανδίας μεταξύ των ετών 1995
και 2016 (ως ποσοστό του ΑΕΠ)
(πηγή Ameco)
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Η καθαρή εθνική αποταμίευση στη Φινλανδία μειώνεται και έχει βασικά αγγίξει
μηδενικά επίπεδα, ενώ ταυτόχρονα το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της χώρας
έχει σταδιακά μετατραπεί από εξόχως θετικό (σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ένταξης στο ευρώ) σε αρνητικό και η Φινλανδία μοιάζει να μην μπορεί να διατηρήσει
την ανταγωνιστικότητά της εντός του κοινού νομίσματος (ιδιαίτερα μετά το τέλος της
επίδρασης του γνωστού «Nokia effect»16 αλλά και τη σημαντική πτώση των
εξαγωγών χάρτου και προϊόντων χάρτου της χώρας λόγω της μείωσης της χρήσης του
με την ευρεία χρήση των υπολογιστών, των ηλεκτρονικών μηνυμάτων-emails κτλ). Η
συμμετοχή στην Ευρωζώνη δεν δείχνει να μην ωφελεί τη χώρα και σύμφωνα με τον
Paul Krugman17, τονίζει τις αδυναμίες μιας μη άριστης νομισματικής ζώνης και της
έλλειψης της δυνατότητας απορρόφησης σημαντικών και μη συμμετρικών σοκ στις
οικονομίες μιας νομισματικής ζώνης σε σχέση με οικονομίες με εθνικά νομίσματα
και ελεύθερα κυμαινομένη συναλλαγματική ισοτιμία (δηλαδή σε αντίθεση με τις
«δεμένες» συναλλαγματικές ισοτιμίες των χωρών που μετέχουν στην Ευρωζώνη). Σε
παρόμοιο συμπέρασμα καταλήγει και αναλυτική μελέτη των Paavo Suni και Vesa
Vihriälä για το ETLA Institut (The Research Institute of the Finnish Economy)18,
όπου εξετάζεται η υπο-απόδοση της Φινλανδίας συγκριτικά με μια ομάδα Βορείων
χωρών και μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι «η σχετικά αδύναμη ανάπτυξη μπορεί να
εξηγηθεί ως ο συνδυασμός ισχυρών αρνητικών σοκ που βίωσε η φινλανδική
οικονομία με ταυτόχρονη αδυναμία της τελευταίας να τα απορροφήσει μέσω της
αύξησης της ανταγωνιστικότητας λόγω της απουσίας του μηχανισμού της ευέλικτης
συναλλαγματικής ισοτιμίας». Το ευρωσκεπτιστικό κίνημα της χώρας έχει συντάξει
μάλιστα και ξεχωριστή ανάλυση για την έξοδο της χώρας από το ευρώ19 και τη
διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί, ενώ και ο γνωστός Γερμανός οικονομολόγος
και πρώην διευθυντής του Ινστιτούτου Οικονομικών Μελετών της Γερμανίας Ifo
Institute Hans-Werner Sinn έχει αναφερθεί στις πιθανότητες να αποφασίσει η
Φινλανδία να εγκαταλείψει την Ευρωζώνη20.
Το 201721 η οικονομία της Φινλανδίας βιώνει μια σχετικώς ισχυρή ανάκαμψη, αλλά
όπως και οι λοιπές χώρες των οποίων η οικονομία αντιδρά ανοδικά έπειτα από την
υπερβολική πίεση που τους ασκήθηκε, έτσι και στην περίπτωση Φινλανδίας, η
16

Η τεράστια άνοδος της Nokia από τα μέσα της δεκαετίας του ’90 έως και τα μέσα της πρώτης
δεκαετίας του νέου αιώνα επηρέαζε ολόκληρη τη φινλανδική οικονομία καθώς σε μόνο 1 εταιρία, τη
Nokia, οφειλόταν το 25% της αύξησης του ΑΕΠ της Φινλανδίας μεταξύ 1998 και 2007, το 30% των
συνολικών επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυξη (R+D) της χώρας για το ίδιο διάστημα ή το 23% των
εσόδων του φινλανδικού κράτους από το φόρο εισοδήματος επιχειρήσεων. Η πτώση της εταιρίας από
τα τέλη της περασμένης δεκαετίας και έπειτα, συμπαρέσυρε και την φινλανδική οικονομία στο σύνολό
της. Πηγή και σχετικά ενδιαφέρον άρθρο, The Nokia effect, The Economist (25-08-2012), βλ.
http://www.economist.com/node/21560867 ή εναλλακτικά Jyrki Ali-Yrkkö, Nokia and Finland in a Sea
of Change (2010), βλ. https://www.etla.fi/wp-content/uploads/2012/09/B244.pdf
17
Πηγή : Paul Krugman, blog στους New York Times, The Finnish Disease (1 Ιουνίου 2015), βλ.
https://krugman.blogs.nytimes.com/2015/06/01/the-finnish-disease/ ή επίσης του ίδιου, Northern
Discomfort (29 Μαΐου 2015), https://krugman.blogs.nytimes.com/2015/05/29/northern-discomfort/
18
Πηγή : Paavo Suni και Vesa Vihriälä, Finland and Its Northern Peers in the Great Recession,
(ETLA-Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, The Research Institute of the Finnish Economy) βλ.
https://www.etla.fi/wp-content/uploads/ETLA-Raportit-Reports-49.pdf
19
Πηγή : Tuomas Malinen, Peter Nyberg, Heikki Koskenkylä, Elina Berghäll, Ilkka Mellin, Sami
Miettinen, Jukka Ala Peijari και Stefan Törnqvist, How to leave the Eurozone : The case of Finland ,
βλ. http://en.eurothinktank.fi/wp-content/uploads/2017/08/How-to-leave-the-Eurozone.pdf
20
Άρθρο στη γερμανική εφημερίδα Wirtschafts Woche, Hans-Werner Sinn warnt vor Austritt
Finnlands (7 Ιουλίου 2016), βλ. http://www.wiwo.de/politik/europa/euro-hans-werner-sinn-warnt-voraustritt-finnlands/13845432.html
21
Ως τη στιγμή συγγραφής της εργασίας, Δεκέμβριος 2017.
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άνοδος δεν θα διαρκέσει μακροπρόθεσμα αν η χώρα δεν επιλύσει το πρόβλημα
ανταγωνιστικότητας που έχει δημιουργηθεί μετά την είσοδό της στην κοινή
νομισματική ζώνη και το οποίο εκφράζεται μέσα από το αρνητικό ισοζύγιο
τρεχουσών συναλλαγών. Με το δημόσιο χρέος της σχετικά χαμηλά ως ποσοστό του
ΑΕΠ (Πίνακας 86), η χώρα διαθέτει χρονικά περιθώρια να διορθώσει τις
ανισορροπίες που έχουν δημιουργηθεί λόγω της απώλειας ελέγχου της νομισματικής
κυκλοφορίας, με κύριο «όπλο» τη συγκράτηση του μισθολογικού της κόστους, όμως
σε περίπτωση που δεν ληφθούν σοβαρά μέτρα και τα ελλείμματα στο ισοζύγιο
τρεχουσών συναλλαγών επιμείνουν, η χώρα θα οδηγηθεί σε μελλοντική κρίση,
παρόμοια με την αντίστοιχη των χωρών του ευρωπαϊκού Νότου.

76

5στ) Αυστρία
H Αυστρία ανήκει, όπως και η Φινλανδία, στις χώρες του περίφημου «πυρήνα της
Ευρωζώνης», όμως μια προσεκτική μελέτη θα δείξει ότι πέρα από τη σχετικά
σταθερή ανάπτυξη που παρουσιάζει η χώρα της κεντρικής Ευρώπης και το θετικό,
αλλά πέριξ του μόλις 2% πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, η ανεργία
βρίσκεται σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με το 2001, αλλά και σε σχέση με το
1995, ενώ ταυτόχρονα και το δημόσιο χρέος της χώρας διαπραγματεύεται αρκετά
υψηλότερα σε σχέση με τα επίπεδα πριν την εισαγωγή του ευρώ ενώ η τάση αύξησής
του είναι ανησυχητική (παρά τα σχεδόν μηδενικά επιτόκια δανεισμού για τη χώρα). Η
Αυστρία δεν δείχνει να ωφελείται ιδιαιτέρως από τη συμμετοχή της στο κοινό
νόμισμα και η πορεία της θα μπορούσε να χαρακτηριστεί μια συνέχεια (με αρνητικές
όμως προεκτάσεις για την ανεργία και το δημόσιο χρέος) της προηγούμενης πορείας
της.
Πίνακας 89 : ΑΕΠ σε σταθερές τιμές 2010 Αυστρίας και Ευρωζώνης ως ποσοστό
του ΑΕΠ του 1995 (έτος βάσης 1995, 1995=100)
(πηγή Ameco)
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Πίνακας 90 : Μέσο ποσοστό ανάπτυξης σε σταθερές τιμές 2010 Αυστρίας και
Ευρωζώνης για την περίοδο 1996-2000 και 2001-2016
(πηγή Ameco)

Το ΑΕΠ της Αυστρίας (σε σταθερές τιμές 2010) βρίσκεται 44% υψηλότερα σε σχέση
με το αντίστοιχο του 1995, ενώ σε επίπεδο Ευρωζώνης το αντίστοιχο νούμερο είναι
36% υψηλότερα σε σχέση με το έτος 1995 (Πίνακας 89) και η υπερ-απόδοση της
Αυστρίας δεν είναι τελικά τόσο υψηλή όσο θεωρεί η πλειοψηφία των αναλυτών.
Ταυτόχρονα το μέσο ποσοστό ανάπτυξης της Αυστρίας μεταξύ 1996 και 2000
ανερχόταν σε +3,02% και μετά την εισαγωγή του ευρώ έπεσε στο +1,38% (για την
περίοδο μεταξύ 2001 και 2016) ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για την Ευρωζώνη δεν
απείχαν σημαντικά με τα ποσοστά να διαμορφώνονται στο +2,79% και +1,08%
αντίστοιχα (Πίνακας 90).
Πίνακας 91 : Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Αυστρίας και της Ευρωζώνης
(ως σύνολο) για την περίοδο μεταξύ 1995 και 2016 (ως ποσοστό του ΑΕΠ)
(πηγή Ameco)
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Η Αυστρία παρουσιάζει πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της πέριξ
του 2%, ενώ η Ευρωζώνη ως σύνολο περίπου 3-3,3% (Πίνακας 91). Φυσικά τα
στοιχεία για την Ευρωζώνη επηρεάζονται από το ειδικό βάρος της Γερμανίας (με το
τεράστιο πλεόνασμα τρεχουσών συναλλαγών), όμως αξίζει να αναφερθεί ότι το ίδιο ή
και υψηλότερο πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών τους σε σχέση με
την Αυστρία παρουσιάζουν η Ιταλία (+2,6% για το 2016), η Σλοβενία (+7% για το
2016) ή η Ισπανία (+1,9% για το 2016), οπότε η επίδοση της Αυστρίας (περίπου
+2%) δεν είναι κάτι το εντυπωσιακό σε επίπεδο Ευρωζώνης.
Πίνακας 92 : Ποσοστό ανεργίας Αυστρίας, Γερμανίας και Ευρωζώνης για την
περίοδο μεταξύ 1995 και 201622
(πηγή Ameco)

Το ποσοστό ανεργίας στην Αυστρία (Πίνακας 92) ανερχόταν το 2016 στο 6%, το
οποίο βεβαίως είναι χαμηλό, όμως ταυτόχρονα παρουσιάζει αύξηση τόσο έναντι του
1995 (4,2%), όσο και έναντι του 2001 (4,0%). Την ίδια στιγμή η Γερμανία κατάφερε
να μειώσει το ποσοστό ανεργίας το 2016 στο 4,1% έναντι 8,2% το 1995 και 7,8% το
2001.

22

Τα στοιχεία για την Ευρωζώνη ξεκινούν από το 1998 στη βάση δεδομένων της Ameco.
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Πίνακας 93 : Ακαθάριστο χρέος γενικής κυβέρνησης για την Αυστρία μεταξύ
1995 και 2016 (ως ποσοστό του ΑΕΠ)
(πηγή Ameco)

Από τον πίνακα 93 γίνεται φανερό ότι η Αυστρία παρουσιάζει μια συνεχή και διαρκή,
αν και με σχετικά ήπιους ρυθμούς αύξηση του δημόσιου χρέους της από 68% του
ΑΕΠ το 1995 στο 84% το 2016 (ενδεικτικό είναι ότι το 2001 το χρέος της χώρας ως
ποσοστό του ΑΕΠ ανερχόταν στο 66,5% και μετά την εισαγωγή του ευρώ και φυσικά
το ξέσπασμα της κρίσης ανήλθε στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δεκαετιών).
Επίσης ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι η Αυστρία δεν επιτυγχάνει δημοσιονομικό
πλεόνασμα (παρουσίασε δημοσιονομικό έλλειμμα -1,55% του ΑΕΠ για το 2016) και
τα σχετικά της ελλείμματα είναι επίμονα, ενώ χώρες όπως η Γερμανία, η Ολλανδία,
το Λουξεμβούργο ή ακόμη και η Ελλάδα (για το 2016) παρουσίασαν συνολικά
δημοσιονομικά πλεονάσματα. Οι σχετικά μικροί ρυθμοί ανάπτυξης (ιδιαίτερα μετά
την κρίση) συνδυασμένοι με τα δημοσιονομικά ελλείμματα έχουν αυξήσει την
αναλογία χρέους/ΑΕΠ και δεν επιτρέπουν τη χώρα να μειώσει το βάρος του
συσσωρευμένου χρέους σε αντίθεση για παράδειγμα με τη Γερμανία που μειώνει το
λόγο χρέους/ΑΕΠ με σχετικά ταχείς ρυθμούς (ο συνδυασμός δημοσιονομικών
πλεονασμάτων και σχετικά ικανοποιητικών ρυθμών ανάπτυξης μειώνουν διαρκώς το
κλάσμα χρέους/ΑΕΠ για τη Γερμανία).
Σε γενικές γραμμές, η Αυστρία, μια από τις αποκαλούμενες «χώρες του πυρήνα της
Ευρωζώνης» ακολουθεί μια σχετικά σταθερή πορεία όσον αφορά το ΑΕΠ (με
σχετικά χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης από την εισαγωγή του κοινού νομίσματος και
έπειτα) και με την επίτευξη μικρών πλεονασμάτων στο ισοζύγιο τρεχουσών
συναλλαγών (αντίστοιχων με της Ισπανίας, αλλά μικρότερων της Ιταλίας για το
2016), όμως ταυτόχρονα σημειώνεται αύξηση της ανεργίας (έστω και μικρή, από το
4,2% στο 6%) αλλά και αύξηση του δημόσιου χρέους της το ίδιο διάστημα. Σίγουρα
δεν μπορεί να πει κανείς ότι επωφελήθηκε ιδιαιτέρως από την κοινή νομισματική
ζώνη.
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5ζ) Γερμανία
Η Γερμανία αποτελεί την πιο «ευνοημένη» χώρα από την εισαγωγή του κοινού
νομίσματος. Όλοι οι οικονομικοί της δείκτες βρίσκονται σε επίπεδα ρεκόρ και η
Γερμανία είναι ο αδιαφιλονίκητος οικονομικός «γίγαντας» της Ευρωζώνης. Η υψηλή
βιομηχανική τεχνογνωσία, η εξειδίκευση στη μηχανολογία, το υψηλό επίπεδο
μηχανικών, το εκπαιδευτικό σύστημα της «μαθητείας», η επιμονή στην πρακτική
εξάσκηση (όχι μόνο στη θεωρητική γνώση) και φυσικά το trademark “Made in
Germany” που αποτελεί από μόνο του εχέγγυο υψηλής ποιότητας (αλλά και παρέχει
τη δυνατότητα να θέτουν οι γερμανικές επιχειρήσεις υψηλότερες τιμές από τους
ανταγωνιστές τους παγκοσμίως, δίχως να πλήττονται οι πωλήσεις τους) συμβάλλουν
στη δημιουργία ενός κλίματος οικονομικής «κυριαρχίας» της Γερμανίας στην
ευρωπαϊκή σκηνή.
Πίνακας 94 : ΑΕΠ Γερμανίας ως ποσοστό του συνολικού ΑΕΠ της Ευρωζώνης
για τα έτη μεταξύ 2001 και 2016 (ποσά σε σταθερές τιμές 2010)
(πηγή Ameco)

Η Γερμανία φάνταζε ως ο «ασθενής» της Ευρωζώνης τα πρώτα χρόνια εισαγωγής του
ευρώ, αλλά στη συνέχεια και με τη βοήθεια και των αλλαγών στο τομέα των
εργασιακών σχέσεων (επί κυβέρνησης SPD – Agenda 2010), η οικονομία της χώρας
ανέκαμψε ταχύτατα και μετά το ξέσπασμα της κρίσης η υπερ-απόδοση της Γερμανίας
έναντι του συνόλου της Ευρωζώνης είναι εμφανής (Πίνακας 94).
Ταυτόχρονα η ανεργία έχει πέσει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα ακολουθώντας μια
διαρκώς καθοδική τροχιά (Πίνακας 95):
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Πίνακας 95 : Ποσοστά ανεργίας Ευρωζώνης και Γερμανίας μεταξύ των ετών
1995 και 201623
(πηγή Ameco)

Το ποσοστό ανεργίας στη Γερμανία έχει πέσει σε ιστορικά χαμηλά (4,1% για το
2016) και περίπου στο μισό σε σχέση με το διάστημα πριν την εισαγωγή του ευρώ,
ενώ για το σύνολο της Ευρωζώνης κυμαίνεται περί το 10% δηλαδή στα ίδια περίπου
επίπεδα που βρισκόταν και πριν την εισαγωγή του κοινού νομίσματος.
Ταυτόχρονα τα δημόσια οικονομικά της Γερμανίας βρίσκονται στην καλύτερη
κατάστασή τους εδώ και δεκαετίες με το δημόσιο χρέος να μειώνεται ταχύτατα ως
ποσοστό του ΑΕΠ λόγω του συνδυασμού ανάπτυξης (αύξηση παρονομαστή στο
κλάσμα χρέος/ΑΕΠ) και ταυτόχρονης μείωσης των επιτοκίων δανεισμού, τα οποία με
την κρίση της Ευρωζώνης έχουν καταστεί σε αρκετές περιπτώσεις αρνητικά (κυρίως
τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια). Το δημόσιο χρέος βρίσκεται σε καθοδική τροχιά, ο
γερμανικός προϋπολογισμός (κράτος και ευρύτερο δημόσιο) είναι πλεονασματικός,
τα επιτόκια δανεισμού για το υπάρχον χρέος είναι αρνητικά (σε πραγματικούς όρους),
οπότε όλα τα ανωτέρω συμβάλλουν στη δημιουργία του καλύτερου δυνατού
δημοσιονομικού κλίματος για το γερμανικό κράτος (Πίνακες 96-99):

23

Τα στοιχεία για την Ευρωζώνη ξεκινούν από το 1998 στη βάση δεδομένων της Ameco.
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Πίνακας 96 : Ακαθάριστο χρέος γενικής κυβέρνησης για τη Γερμανία και την
Ευρωζώνη μεταξύ των ετών 1995 και 2016 (ως ποσοστό του ΑΕΠ)
(πηγή Ameco)

Πίνακας 97: Δημοσιονομικό πλεόνασμα/έλλειμμα για τη Γερμανία μεταξύ των
ετών 1995 και 2016 (ως ποσοστό του ΑΕΠ)
(πηγή Ameco)
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Πίνακας 98 : Ονομαστικά μακροπρόθεσμα επιτόκια δανεισμού της Γερμανίας
μεταξύ των ετών 1995 και 2016
(πηγή Ameco)

Πίνακας 99 : Πραγματικά μακροπρόθεσμα επιτόκια δανεισμού της Γερμανίας
μεταξύ των ετών 1995 και 2016 (αποπληθωριστής ΑΕΠ και ομόλογο αναφοράς
το 10ετές)
(πηγή Ameco)

Το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ διαμορφωνόταν στο 68% το 2016 με
εμφανώς πτωτική τροχιά (Πίνακας 96), η Γερμανία παρουσίασε συνολικό
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δημοσιονομικό πλεόνασμα (όχι μόνο πρωτογενές, αλλά και μετά την καταβολή των
τόκων του χρέους) (Πίνακας 97), τα ονομαστικά μακροχρόνια επιτόκια δανεισμού
της χώρας έχουν βασικά μηδενίσει (Πίνακας 98), ενώ τα πραγματικά μακροχρόνια
επιτόκια δανεισμού (με αποπληθωριστή το ΑΕΠ) έχουν μετατραπεί σε αρνητικά (περί
το -1,30%) (Πίνακας 99). Η τάση συνεχίζεται και εντός του 2017 με τα στοιχεία να
δείχνουν πλεόνασμα – ρεκόρ για τη γενική κυβέρνηση για το 1ο εξάμηνο του 2017
ύψους +18,3 δις ευρώ24.
Ταυτόχρονα η καθαρή εθνική αποταμίευση της Γερμανίας έχει αυξηθεί σε επίπεδαρεκόρ ανερχόμενη σε 314 δις ευρώ (περί το 52% της συνολικής καθαρής εθνικής
αποταμίευσης και των 19 χωρών της Ευρωζώνης, ενώ το 1995 το αντίστοιχο ποσοστό
ανερχόταν σε 31%) (Πίνακας 100):
Πίνακας 100 : Καθαρή εθνική αποταμίευση της Γερμανίας μεταξύ των ετών
1995 και 2016 (ποσά σε δις ευρώ)
(πηγή Ameco)

Το πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της χώρας έχει εκτιναχθεί στα
επίπεδα των 267 δις ευρώ για το 2016 και συνιστά από μόνο του σχεδόν το 73% του
συνολικού πλεονάσματος για τις χώρες της Ευρωζώνης. Το αντίστοιχο νούμερο για
το 1995 ήταν έλλειμμα -24 δις ευρώ και η τάση αύξησης του πλεονάσματος, ιδιαίτερα
τα χρόνια μετά την εισαγωγή του ευρώ είναι εμφανής (Πίνακες 101α και 101β). Το
τεράστιο πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της Γερμανίας το οποίο
ανέρχεται στο +8,5% του ΑΕΠ της χώρας για το 2016 έχει συγκεντρώσει αρκετές
κριτικές από οικονομολόγους και θεωρείται ένα σημάδι της δυσλειτουργίας του ευρώ
(«πολύ φθηνό για τη Γερμανία, πολύ ακριβό για τις υπόλοιπες χώρες») και θα
αναλυθεί περαιτέρω στα επόμενα κεφάλαια.

24

Με βάση τα τελευταία στοιχεία από την επίσημη στατιστική υπηρεσία της Γερμανίας, destatis,
https://www.destatis.de/EN/PressServices/Press/pr/2017/08/PE17_295_813.html
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Πίνακας 101α : Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Γερμανίας μεταξύ των
ετών 1995 και 2016 (ποσά σε δις ευρώ)
(πηγή Ameco)

Πίνακας 101β : Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Γερμανίας μεταξύ των ετών
1995 και 2016 (ως ποσοστό του ΑΕΠ)
(πηγή Ameco)

Η Γερμανία χαρακτηρίζεται από υψηλό δείκτη export intensity25 των επιχειρήσεών
της (Πίνακας 102) και ταυτόχρονα από υψηλότατη συγκέντρωση των εξαγωγών με το
μεγαλύτερο ποσοστό των εξαγωγών να πραγματοποιείται από διεθνοποιημένους

25

Κλάσμα εξαγωγών προς συνολικές πωλήσεις.
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βιομηχανικούς κολοσσούς, κάτι το οποίο γίνεται φανερό από τη συγκέντρωση των
εξαγωγών σε επιχειρήσεις μεγάλου μεγέθους (Πίνακας 103):
Πίνακας 102 : Exports intensity για τη Γερμανία έτους 2015 (σε δις ευρώ και ως
ποσοστό του συνόλου των εξαγωγών)
(πηγή Eurostat)

Πίνακας 103 : Συγκέντρωση εξαγωγών της Γερμανίας για το έτος 2015
(πηγή Eurostat)
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Το 61% των εξαγωγών της χώρας πραγματοποιείται από εταιρίες με υψηλό export
intensity (άνω του 50% των πωλήσεών τους αφορά εξαγωγές και μόνο), ενώ την ίδια
στιγμή το ποσοστό των συνολικών εξαγωγών της χώρας που πραγματοποιείται από
επιχειρήσεις με άνω των 249 εργαζομένων είναι 67% για το 2015 (ή 78% για τις
επιχειρήσεις με περισσότερους από 50 εργαζόμενους). Ενδεικτικά να αναφερθεί ότι
το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 46% για την Ισπανία, 49% για την Ελλάδα, 44% για την
Ιταλία και 41% για την Πορτογαλία για το ίδιο έτος26.
Ταυτόχρονα η Γερμανία έχει υψηλό δείκτη έρευνας και ανάπτυξης
(Research+Development) και της ανήκει διαχρονικά συντριπτικό ποσοστό των
πατεντών που κατατίθενται και επικυρώνονται από το European Patent Office (EPO)
(Πίνακες 104, 105α και 105β):
Πίνακας 104 : Συνολική επένδυση σε Έρευνα και Ανάπτυξη (R+D) Γερμανίας vs
λοιπών χωρών Ευρωζώνης συνολικά για την περίοδο μεταξύ 2001 και 2015 (ως
% του συνόλου των επενδύσεων σε Έρευνα και Ανάπτυξη των 19 χωρών μελών)
(πηγή Eurostat)

Πίνακας 105α : Μέσος όρος αριθμού κατατεθέντων πατεντών στο European
Patent Office Γερμανίας vs 18 λοιπών χωρών Ευρωζώνης συνολικά μεταξύ των
ετών 2001 και 2014
(πηγή Eurostat)

26

Πηγή Euorstat, Trade by NACE Rev. 2 activity and enterprise size class.
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Πίνακας 105β : Μέσος όρος ποσοστού επί των κατατεθέντων πατεντών στο
European Patent Office της Γερμανίας vs 18 λοιπών χωρών Ευρωζώνης
συνολικά μεταξύ των ετών 2001 και 2014 (ως ποσοστό του συνόλου των
κατατεθέντων πατεντών των 19 χωρών μελών)
(πηγή Eurostat)

Η Γερμανία, παράγοντας το 28% του ΑΕΠ της Ευρωζώνης27, πραγματοποιεί το 40%
των συνολικών επενδύσεων της Ευρωζώνης σε Έρευνα και Ανάπτυξη (R+D)
διαχρονικά, ενώ της ανήκει επίσης διαχρονικά το 45%-50% των κατατεθέντων
πατεντών στο European Patent Office κατέχοντας συντριπτικά νούμερα στην έρευνα,
την ανάπτυξη και την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών.
Επίσης η καθαρή διεθνής επενδυτική θέση της χώρας (net national investment
position) έχει εκτοξευτεί στο ύψος των +1,7 τρις ευρώ στα τέλη του 2016
ακολουθώντας μια διαρκώς ανοδική πορεία από την είσοδο του ευρώ σε φυσική
μορφή και έπειτα (Πίνακας 106)28:

27

Στοιχεία για το 2016.
Τα στοιχεία της Eurostat για αρκετές χώρες της Ευρωζώνης πριν το 2001 είναι σχετικά ελλιπή,
οπότε χρησιμοποιήθηκε ως έτος βάσης το 2001.
28
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Πίνακας 106 : Καθαρή διεθνής επενδυτική θέση της Γερμανίας μεταξύ των ετών
2001 και 2016 (σε εκατ. ευρώ)
(πηγή Eurostat)

Με τη Γερμανία να καταγράφει ικανοποιητικούς ρυθμούς ανάπτυξης εδώ και αρκετά
χρόνια, την ανεργία στη χώρα σε ιστορικό χαμηλό (και κοντά σε ποσοστά ανεργίας
«τριβής»), το κράτος να επιτυγχάνει συνολικά δημοσιονομικά πλεονάσματα, τα
πραγματικά μακροπρόθεσμα επιτόκια δανεισμού της χώρας σε αρνητικά επίπεδα, το
δημόσιο χρέος να μειώνεται ταχύτατα, την καθαρή εθνική αποταμίευση της
Γερμανίας επίσης να αυξάνεται (ιδιαίτερα μετά την εισαγωγή του κοινού
νομίσματος), το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών να καταγράφει διαδοχικά ρεκόρ
και την καθαρή διεθνή επενδυτική θέση της χώρας να είναι εξόχως θετική, όλα
φαίνονται ρόδινα για τη γερμανική οικονομία29.
Όμως υπάρχει μια παράμετρος η οποία θα επηρεάσει αρνητικά τη γερμανική
οικονομία στο μέλλον. Η δημογραφία.
Η Γερμανία (όπως φυσικά και οι λοιπές χώρες της Ευρωζώνης πλην της Γαλλίας,
αλλά και οι περισσότερες χώρες της Δύσης) «γερνάει» και ταυτόχρονα ο πληθυσμός
της προβλέπεται να μειωθεί σημαντικά ως το 2060 (Πίνακας 107):

29

Ακόμη και ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης - GFK βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά από το 2001
(ανακοίνωση
στις
29
Αυγούστου
2017),
πηγή
http://www.gfk.com/de/insights/pressrelease/einkommenserwartung-stellt-erneut-rekord-auf/
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Πίνακας 107 : Πληθυσμιακές προβλέψεις για τη Γερμανία ως το έτος 2060 (με
βάση σενάριο υψηλών μεταναστευτικών και σενάριο χαμηλών μεταναστευτικών
ροών-σε χιλιάδες άτομα)
(πηγή Στατιστική υπηρεσία της Γερμανίας, destatis)

Με το δείκτη γονιμότητας των Γερμανίδων να ανέρχεται στο μόλις 1,50
παιδιά/γυναίκα το 2015 (στοιχεία Eurostat) και το αναγκαίο δείκτη αναπλήρωσης
πληθυσμού για τις ανεπτυγμένες χώρες στο 2,10 (για να διατηρείται σταθερός ο
πληθυσμός μιας χώρας), είναι εύλογο ο πληθυσμός της Γερμανίας να προβλέπεται να
μειωθεί από τα 81,3 εκ στα τέλη του 2015 στα 73,08 εκ το 2060 εάν οι
μεταναστευτικές ροές παραμείνουν υψηλές ή στα 67,6 εκ αν οι μεταναστευτικές ροές
μείνουν σχετικά χαμηλές, δηλαδή η χώρα θα βιώσει μια μείωση από -10,1% έως 16,9% του πληθυσμού της τις επόμενες πέντε δεκαετίες.
Το ανωτέρω ταυτόχρονα με τη γήρανση του απομένοντος πληθυσμού θα
δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στη γερμανική οικονομία η οποία θα πιέζεται
από δύο πλευρές. Τις συνταξιοδοτικές ανάγκες ενός γηράσκοντος πληθυσμού, αλλά
και τις υγειονομικές δαπάνες (που προβλέπεται να αυξηθούν δραματικά) και επίσης
την έλλειψη εργατικών «χεριών» δηλαδή εργατικού δυναμικού σε ηλικία κατάλληλη
για εργασία (Πίνακες 108 και 109):
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Πίνακας 108 : Προβλέψεις για ποσοστό ατόμων ηλικίας άνω των 64 για τη
Γερμανία ως το έτος 2060
(πηγή Economic Policy Committee’s Working Group on Ageing Populations and
Sustainability)30

Πίνακας 109 : Προβλέψεις για old age dependency ratio31 για τη Γερμανία ως το
έτος 2060
(πηγή Eurostat)

30

Πηγή : για τα αριθμητικά δεδομένα και τους αντίστοιχους πίνακες, βλ.
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2015/ee3_en.htm ενώ για την
πλήρη αναφορά για το έτος 2015 για όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε σε μορφή .pdf, βλ.
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2015/pdf/ee3_en.pdf
31
Ποσοστό ατόμων ηλικίας άνω των 64 ως ποσοστό των ατόμων με ικανότητα εργασίας (15-64 ετών).
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Με τον πληθυσμό της χώρας να μειώνεται στο μέλλον και ταυτόχρονα το ποσοστό
των ηλικιωμένων να αυξάνεται (όπως και οι ανάγκες περίθαλψής τους), η Γερμανία
θα αντιμετωπίσει σημαντικά προβλήματα λόγω της γήρανσης του πληθυσμού της και
της ταυτόχρονης μείωσής του. Επίσης θα αντιμετωπίσει τρομερή έλλειψη εργατικού
δυναμικού τις επόμενες δεκαετίες και το σχετικό έλλειμμα είναι πιθανό να ανέλθει
στα 3,9 εκατ. εργαζόμενους ως το 204032.
Οι οικονομικοί δείκτες της Γερμανίας έχοντας ευνοηθεί από την εισαγωγή του ευρώ,
βρίσκονται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση (σίγουρα στην καλύτερη κατάστασή
τους εδώ και τουλάχιστον τρεις δεκαετίες), όμως η αρνητική δημογραφική εξέλιξη
και οι προκλήσεις που θέτει η τελευταία σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα είναι πιθανό να
δημιουργήσουν μελλοντικά προβλήματα στη χώρα.

32

Πηγή
Prognos
Institute,
Arbeitslandschaft
2040
(Μάιος
2015)
βλ.
https://www.prognos.com/uploads/tx_atwpubdb/20150521_Prognos_Arbeitslandschaft2040-final.pdf
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6ο κεφάλαιο – Το ευρώ και «ο ελέφαντας στο
σαλόνι» (Elephant in the room)

Στο προηγούμενο κεφάλαιο μελετήθηκαν ξεχωριστά χώρες που συνιστούν περίπου το
74% του ΑΕΠ της Ευρωζώνης για το 2016. Τα προβλήματα της Ιταλίας, Ελλάδας και
Πορτογαλίας φαντάζουν κοινά (υψηλό δημόσιο χρέος που θα επιβαρύνει τις
συγκεκριμένες οικονομίες για τις επόμενες δεκαετίες ως ένα «άγος» και ταυτόχρονα
αρνητική δημογραφία), αλλά και της Γαλλίας (επίσης υψηλό δημόσιο χρέος
συνδυασμένο με αδυναμία ή μη επιθυμία περιορισμού των δημοσιονομικών
ελλειμμάτων με σχετικά θετική όμως δημογραφία). Η Αυστρία μοιάζει να μην
επωφελήθηκε ιδιαίτερα από την είσοδό της στο ευρώ, ακολουθεί την ίδια σχετικά
πορεία που είχε και πριν από το ευρώ αλλά με αυξημένο δημόσιο χρέος σε σχέση με
το διάστημα πριν την είσοδό της και με αυξημένο ποσοστό ανεργίας ενώ και το
ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών δεν είναι εξωφρενικά πλεονασματικό. Η Φινλανδία
φαντάζει ευάλωτη επίσης, αν και θεωρητικά ανήκει στις χώρες του «πυρήνα της
Ευρωζώνης», ενώ η Γερμανία φαίνεται ως η πιο ευνοημένη χώρα. Δεν εξετάστηκαν η
Ισπανία (προσομοιάζει με τις λοιπές μεσογειακές χώρες, καθώς και αυτή έχει
δημόσιο χρέος περί το 99% του ΑΕΠ) και η Ολλανδία τα μεγέθη της οποίας
επηρεάζονται ιδιαίτερα από το περίφημο Rotterdam effect33 το οποίο υπερεκτιμά τα
στατιστικά στοιχεία για το διεθνές εμπόριο και το πλεόνασμα στο εμπορικό ισοζύγιο
ή στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της χώρας .
Αν μελετήσουμε τώρα σε πιο μακροπρόθεσμη διάσταση (από το 2001 και έπειτα) τα
οικονομικά δεδομένα και εξαιρώντας τις μικρές και «νέες» (τις 7 χώρες που εισήλθαν
σταδιακά στην κοινή νομισματική ζώνη) χώρες της Ευρωζώνης, δηλαδή χώρες με
πολύ μικρό ΑΕΠ (Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Σλοβενία, Σλοβακία,
Κύπρος) οι οποίες συνολικά αποτελούσαν το 2,2% του ΑΕΠ της Ευρωζώνης για το
2016 και δεν επηρεάζουν την ανάλυσή μας (το 2,2% του συνολικού ΑΕΠ της
Ευρωζώνης δεν θα άλλαζε δομικά τα στοιχεία) και με σκοπό να είναι πιο
ευανάγνωστα και πιο κατανοητά τα διαγράμματα, θα μπορούσαμε να προβούμε σε
σημαντικές παρατηρήσεις.

33

Υπε-εκτίμηση μεγεθών στις στατιστικές των κρατών-μελών της Ευρωζώνης και ιδιαίτερα στις
σχετικές με το εμπόριο ή τις εξαγωγές/εισαγωγές καθώς αποτελεί σημαντικό λιμάνι και τελωνειακή
είσοδο/έξοδο για όλη την Ευρωζώνη και βασικά αποτελεί transit σταθμό για τις υπόλοιπες χώρες.
Ισχύει εν μέρει και για το Βέλγιο με το λιμάνι της Αμβέρσας, αλλά όχι στον ίδιο βαθμό. Οι
περισσότερες στατιστικές για την Ολλανδία όσον αφορά το διεθνές εμπόριο, το εμπορικό ισοζύγιο και
το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών υπερεκτιμώνται, βλ. http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/International_trade_statistics_-_background ή Dutch trade flows are overestimated because of the so-called ‘Rotterdam effect’ (or quasi-transit trade): that is goods bound for
other EU countries arrive in Dutch ports and, according to EU rules, are recorded as extra-EU
imports by the Netherlands (the country where goods are released for free circulation). This in turn
increases the intra-EU flows from the Netherlands to those Member States to which the goods are reexported. To a lesser extent, Belgian figures are similarly overestimated.ή βλ. το ακόλουθο report της
Ολλανδικής Στατιστικής Αρχής Half of all inbound goods destined for other countries
https://www.cbs.nl/en-gb/background/2016/49/half-of-all-inbound-goods-destined-for-other-countries
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Πίνακας 110 : ΑΕΠ 12 αρχικών χωρών Ευρωζώνης από το 2001 έως το 2016 (σε
σταθερές τιμές 2010) ως ποσοστό του έτους 2001 (έτος βάσης 2001, 2001=100)
(πηγή Ameco)

Από τον Πίνακα 110 γίνεται φανερό ότι χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, η
Πορτογαλία υπο-αποδίδουν ξεκάθαρα σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωζώνης, ενώ
χώρες όπως η Ιρλανδία (η μεγάλη αύξηση το 2015 οφείλεται σε αλλαγή του τρόπου
μέτρησης του ΑΕΠ της χώρας)34 ή το Λουξεμβούργο (ισχυρό χρηματοοικονομικό
κέντρο) υπερ-αποδίδουν των λοιπών χωρών. Η Ιταλία για παράδειγμα το 2016
παρουσίασε μικρότερο ΑΕΠ σε σχέση με το 2001, δηλαδή 15 χρόνια στασιμότητας,
ενώ η Πορτογαλία είχε μόλις 2% υψηλότερο ΑΕΠ το 2016 σε σχέση με το 2001.

34

Γενικά τα στατιστικά δεδομένα της Ιρλανδίας επιδέχονται συχνών αλλαγών και αναθεωρήσεων
λόγω του ειδικού «καθεστώτος» της χώρας, ως εν γένει έδρα πλήθους αλλοδαπών επιχειρήσεων για
φορολογικούς σκοπούς. Αυτό επηρεάζει αρκετά τα δεδομένα του ΑΕΠ και οδηγεί σε παρανοήσεις
μεταξύ Gross Domestic Product και Gross National Product. Το 1ο είναι αρκετά υψηλότερο για την
Ιρλανδία σε σχέση με το 2ο μέγεθος. Η τελευταία αναθεώρηση για το GDP έγινε το 2016 και
αφορούσε το 2015. Βλ. Eurostat,
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/24987/6390465/Irish_GDP_communication.pdf
To GNI της Ιρλανδίας αναθεωρήθηκε πρόσφατα από την επίσημη στατιστική αρχή της χώρας (Ιούλιος
2017)
http://pdf.cso.ie/www/pdf/20170714094826_Press_Statement_Macroeconomic_Releases_Year_2016_
and_Quarter_1_2017_full.pdf
Ενδιαφέρον είναι σχετικό άρθρο του editorial board του Bloomberg, How to make Ireland’s miracle
economy disappear (27 Ιουλίου 2017), βλ. https://www.bloomberg.com/view/articles/2017-07-27/howto-make-ireland-s-miracle-economy-disappear

95

Ο επόμενος πίνακας όμως (Πίνακας 111) ο οποίος παρουσιάζει την πορεία του ΑΕΠ
των 12 αρχικών (και βασικών) χωρών της Ευρωζώνης από το 2008 (έτος που
ξέσπασε η παγκόσμια κρίση) ως και το 2016 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να
εξαχθούν κρίσιμα συμπεράσματα:

Πίνακας 111 : ΑΕΠ 12 αρχικών χωρών Ευρωζώνης από το 2008 έως το 2016 (σε
σταθερές τιμές 2010) ως ποσοστό του έτους 2008
(πηγή Ameco)

Από το 2008 και έπειτα (την έναρξη της κρίσης, αρχικά της παγκόσμιας
χρηματοπιστωτικής κρίσης και στη συνέχεια της κρίσης της Ευρωζώνης), η Γερμανία
είναι η χώρα που υπερ-αποδίδει (μετά από τις Ιρλανδία και Λουξεμβούργο για τους
λόγους που προαναφέρθηκαν) μεταξύ των χωρών του κοινού νομίσματος και μάλιστα
κατά σχεδόν 6% σε σχέση με το μέσο όρο. Επίσης εντύπωση προκαλεί η ξεκάθαρη
υπο-απόδοση της Φινλανδίας (για την οποία έχει ειδική αναφορά στο πέμπτο
κεφάλαιο της παρούσας εργασίας). Σε επίπεδο ΑΕΠ, η Γερμανία φαίνεται να έχει
αντιμετωπίσει σχετικά άνετα την κρίση και να βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση σε
σχέση με τις λοιπές χώρες.
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Πίνακας 112 : Ποσοστά ανεργίας 12 αρχικών χωρών Ευρωζώνης μεταξύ των
ετών 2001 και 2016
(πηγή Ameco)

Από τον Πίνακα 112 γίνεται φανερό ότι εκτός της Γερμανίας, η οποία κατάφερε να
μειώσει το ποσοστό ανεργίας σχεδόν στο μισό (από το 7,8% το 2001 στο 4,1% το
2016), οι υπόλοιπες χώρες είτε έχουν σχετικά ίδια ποσοστά ανεργίας σε σχέση με το
2001 είτε αρκετά υψηλότερα. Με τη Γερμανία να έχει ποσοστό ανεργίας μειωμένο
σχεδόν κατά 50% σε σχέση με το 2001, η Ολλανδία είδε το ποσοστό ανεργίας της να
αυξάνεται από το 3,1% το 2001 σε 6% το 2016, η Αυστρία από το 4,0% στο 6,0%, το
Λουξεμβούργο από το 1,9% στο 6,3%, ενώ στις χώρες του Νότου τα ποσοστά
ανεργίας αυξήθηκαν σημαντικά για παράδειγμα στην Ισπανία από το 10,6% στο
19,6%, στην Ιταλία από το 9,0% στο 11,7% ή στη Γαλλία από το 7,8% στο 10,1% το
2016. Βασικά η μοναδική χώρα που φαίνεται να επωφελήθηκε από την εισαγωγή του
ευρώ και έπειτα, όσον αφορά και την ανεργία, είναι η Γερμανία.
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Πίνακας 113 : Ακαθάριστο χρέος γενικής κυβέρνησης για τις 12 αρχικές χώρες
της Ευρωζώνης για την περίοδο μεταξύ 2001 και 2016 (ως ποσοστό του ΑΕΠ του
αντίστοιχου έτους)
(πηγή Ameco)

Πίνακας 114 : Ακαθάριστο χρέος γενικής κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ 12
αρχικών χωρών Ευρωζώνης από το 2001 έως το 2016 ως ποσοστό του έτους 2001
(έτος βάσης 2001, 2001=100)
(πηγή Ameco)
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Ο πίνακας 113 δείχνει ότι το ακαθάριστο χρέος της γενικής κυβέρνησης ως ποσοστό
του ΑΕΠ αυξήθηκε σε όλες χώρες της Ευρωζώνης, ιδιαίτερα μετά το 2008 και το
ξέσπασμα της παγκόσμιας κρίσης, ενώ ο πίνακας 114 είναι περισσότερο
διαφωτιστικός. Ενώ το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ για το 2016 αυξήθηκε σε
όλες τις χώρες σε σχέση με το 2001, οι χώρες με τη μικρότερη αύξηση ήταν το
Βέλγιο (στα ίδια περίπου επίπεδα με το 2001) και η Γερμανία (10% υψηλότερο ως
ποσοστό του ΑΕΠ). Σε επίπεδο Ευρωζώνης συνολικά ήταν 24% υψηλότερο, ενώ και
χώρες του «πυρήνα», όπως η Ολλανδία (13% υψηλότερο), η Αυστρία (17%
υψηλότερο) ή η Φινλανδία (22% υψηλότερο) και αυτές βρίσκονται σε χειρότερη θέση
σε σχέση με τη Γερμανία (ιδιαίτερα η Φινλανδία). Αν εξετάσουμε μια ακόμη
μικρότερη περίοδο (από το 2008 και έπειτα), η Γερμανία υπερ-αποδίδει με μεγάλη
διαφορά σε σχέση με όλες τις χώρες της Ευρωζώνης (πίνακας 115):
Πίνακας 115 : Ακαθάριστο χρέος γενικής κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ 12
αρχικών χωρών Ευρωζώνης από το 2008 έως το 2016 ως ποσοστό του έτους 2008
(έτος βάσης 2008, 2008=100)
(πηγή Ameco)

Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο η Γερμανία μεταξύ των 12 αρχικών χωρών-μελών της
Ευρωζώνης κατόρθωσε ως το 2016 να μειώσει το ποσοστό του δημόσιου χρέους της
στα ίδια περίπου επίπεδα (3% υψηλότερα για την ακρίβεια) ενώ όλες οι υπόλοιπες
χώρες παρουσίαζαν αρκετά υψηλότερα ποσοστά δημόσιου χρέους ως αποτέλεσμα της
κρίσης. Η Γερμανία τόσο από το 2001 έως το 2016 (η 2η καλύτερη επίδοση) όσο και
από το 2008 ως το 2016 (με διαφορά η καλύτερη επίδοση) φαίνεται να έχει για μια
ακόμη φορά την καλύτερη συμπεριφορά εντός της νομισματικής ζώνης, αυτή τη
φορά στον τομέα του ακαθάριστου χρέους της γενικής κυβέρνησης.
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Πίνακας 116α : Διεθνής καθαρή επενδυτική θέση για τις 12 αρχικές χώρες της
Ευρωζώνης για την περίοδο μεταξύ 2001 και 2016 (σε δις ευρώ)35
(πηγή Eurostat)

Πίνακας 116β : Διεθνής καθαρή επενδυτική θέση για τις 12 αρχικές χώρες της
Ευρωζώνης για την περίοδο μεταξύ 2001 και 2016 (ως ποσοστό του ΑΕΠ)
(πηγή Eurostat)

35

Η βάση δεδομένων της Eurostat περιέχει αναλυτικά στοιχεία για τις περισσότερες χώρες της ζώνης
του ευρώ από το 2001 και έπειτα. Για τα προγενέστερα έτη είναι αρκετά ελλιπής.
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Οι Πίνακες 116α και 116β παρουσιάζουν την καθαρή διεθνή επενδυτική θέση των
χωρών της Ευρωζώνης από το 2001 έως το 2016. Είναι χαρακτηριστικό ότι η καθαρή
επενδυτική θέση των χωρών του Νότου επιβαρύνθηκε τρομακτικά σε όλη την υπό
εξέταση περίοδο. Η καθαρή επενδυτική θέση της Ελλάδας επιδεινώθηκε από -60%
του ΑΕΠ το 2003 σε – 136% του ΑΕΠ το 2016, της Ισπανίας από -38% του ΑΕΠ το
2001 σε – 86% του ΑΕΠ το 2016, της Πορτογαλίας από – 49% του ΑΕΠ το 2001 σε 105% το 2016, ενώ της Γαλλίας από θετική +8% του ΑΕΠ το 2001 μετατράπηκε σε
αρνητική καθαρή επενδυτική θέση ύψους -16% του ΑΕΠ το 2016. Οι χώρες που
ευνοήθηκαν ήταν η Αυστρία, το Βέλγιο, η Ολλανδία και κυρίως η Γερμανία της
οποίας η καθαρή επενδυτική θέση από ελαφρώς αρνητική το 2002 μετατράπηκε σε
θετική ύψους 55% του ΑΕΠ το 2016 ή από -75 δις ευρώ το 2002 σε +1.727 δις ευρώ
το 2016. Δηλαδή σε 14 χρόνια εντός της νομισματικής ζώνης, η καθαρή διεθνής
επενδυτική θέση της Γερμανίας από ελαφρώς αρνητική μετεξελίχθηκε σε μια
τεράστια θετική διεθνή επενδυτική θέση ύψους +1,73 τρις ευρώ.
Πίνακας 117α : Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών για τις 12 αρχικές χώρες της
Ευρωζώνης για την περίοδο μεταξύ 1995 και 2016 (σε δις ευρώ, σε τρέχουσες
τιμές)
(πηγή Ameco)
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Πίνακας 117β : Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών για τις 12 αρχικές χώρες της
Ευρωζώνης για την περίοδο μεταξύ 1995 και 2016 (ως ποσοστό του ΑΕΠ σε
τρέχουσες τιμές)
(πηγή Ameco)

Από τους δύο ανωτέρω πίνακες γίνεται φανερό ότι χώρες όπως η Ελλάδα, η
Πορτογαλία ή η Ισπανία που παρουσίαζαν ελλείμματα στα ισοζύγια τρεχουσών
συναλλαγών τους μεταξύ του -1% και -3% πριν την είσοδο στο ευρώ, είδαν τα
ισοζύγιά τους να φθάνουν στα αρνητικά επίπεδα του -15,9% για την Ελλάδα ή 12,6% για την Πορτογαλία ή – 9,6% για την Ισπανία εντός της κοινής νομισματικής
ζώνης και λίγο πριν το ξέσπασμα της κρίσης. Αλλά και χώρες όπως η Ιταλία ή η
Γαλλία με πλεονάσματα στα ισοζύγια τρεχουσών συναλλαγών τους, παρουσίασαν
ταχύτατη επιδείνωση με αποτέλεσμα να εμφανίσουν ελλείμματα και μάλιστα η
Γαλλία είναι ελλειμματική ακόμη και σήμερα (η Ιταλία κατόρθωσε να αντιστρέψει
την κατάσταση). Το Βέλγιο και η Ολλανδία παρουσίαζαν ανέκαθεν πλεονάσματα στα
ισοζύγια τρεχουσών συναλλαγών τους με το Βέλγιο να αντιμετωπίζει σημαντικό
πρόβλημα τα τελευταία χρόνια, αλλά τα στατιστικά των δύο συγκεκριμένων χωρών
όσον αφορά τις εξαγωγές-εισαγωγές (παλιότερα ίσχυε για το Βέλγιο περισσότερο από
όσο σήμερα) επηρεάζονται από το γνωστό (Antwerp –) Rotterdam effect36.
Την ίδια στιγμή εντύπωση προκαλεί η εμφανής αδυναμία της Φινλανδίας να
αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που θέτει το κοινό νόμισμα και από πλεονάσματα της
τάξης του 8% (το 2001) παρουσιάζει πια επίμονα ελλείμματα περί το -1% με -1,5%.37
36
37

Βλ. υποσημείωση 33.
Καλύτερη ανάλυση της Φινλανδίας πραγματοποιήθηκε στο κεφάλαιο 5 της παρούσας εργασίας.
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Η Γερμανία, για μια ακόμη φορά, φαντάζει ως ο μεγάλος ωφελημένος μετατρέποντας
ελλείμματα της τάξης του -1% ετησίως σε πλεονάσματα της τάξης του +8,5% του
ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές ή το υψηλότερο πλεόνασμα τρεχουσών συναλλαγών σε
παγκόσμιο επίπεδο σε απόλυτα νούμερα, υψηλότερο και από το αντίστοιχο της
Κίνας38 (η Γερμανία εμφάνισε πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της
ύψους 288,96 δις δολαρίων για το 2016 ενώ η Κίνα 196,38 δις δολαρίων για το ίδιο
έτος). Το νούμερο από μόνο του αντιστοιχεί περίπου στο 2,5% του συνολικού ΑΕΠ
της Ευρωζώνης για το 201639.
Το ερώτημα είναι πώς είναι η Γερμανία κατόρθωσε να επιτύχει τόσο υψηλό
πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της και οι υπόλοιπες χώρες να
καταγράψουν ελλείμματα, τουλάχιστον ως την έναρξη της κρίσης (πριν την εισαγωγή
του ευρώ, αρκετές από αυτές ήταν πλεονασματικές, ενώ οι υπόλοιπες όπως η Ελλάδα
και η Πορτογαλία παρουσίαζαν ελλείμματα, μικρής όμως και σίγουρα ελεγχόμενης
φύσης).
Όπως αναλύσαμε και σε προγενέστερα κεφάλαια, ένας από τους βασικότερους
λόγους αυτής της πορείας των χωρών του Νότου (αλλά όχι μόνο, καθώς και η
Φινλανδία βάδισε στο ίδιο μονοπάτι και συνεχίζει να είναι ελλειμματική) ήταν η
κατακόρυφη πτώση των μακροπρόθεσμων επιτοκίων δανεισμού των χωρών της
Ευρωζώνης. Η πτώση είχε ξεκινήσει ενόψει της εισόδου στο κοινό νόμισμα
(αποτελούσε ένα από τα κριτήρια σύγκλισης40) και συνεχίστηκε ως το ξέσπασμα της
κρίσης (Πίνακες 118 και 119):
Πίνακας 118 : Ονομαστικά μακροπρόθεσμα επιτόκια 12 αρχικών χωρών της
Ευρωζώνης για την περίοδο μεταξύ 1995 και 2016
(πηγή Ameco)

38

Πηγή, βάση δεδομένων του ΔΝΤ με τα στοιχεία για τα ισοζύγια πληρωμών για το έτος 2016,
http://www.imf.org/external/datamapper/A..BCA_BP6_USD@BOP/USA/JPN/CHN/USA/JPN/CHN?
year=2016
39
ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές και για τις 19 χώρες που συμμετέχουν στην κοινή νομισματική ζώνη,
πλεόνασμα Γερμανίας 267 δις ευρώ για το 2016 και ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές Ευρωζώνης 10,74 τρις
ευρώ, συνεπώς πλεόνασμα ΙΤΣ Γερμανίας περί το 2,5% του συνολικού ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές της
Ευρωζώνης για το 2016.
40
Βλ. κεφάλαιο 1 της παρούσας εργασίας.
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Πίνακας 119 : Πραγματικά μακροπρόθεσμα επιτόκια αρχικών χωρών της
Ευρωζώνης για την περίοδο μεταξύ 1995 και 2016 (αποπληθωριστής ΑΕΠ και
ομόλογο αναφοράς το 10ετές)
(πηγή Ameco)

Σύμφωνα με τον Πίνακα 118, η Ελλάδα δανειζόταν το 2005 με ονομαστικό επιτόκιο
3,59% σχεδόν ίσο με το αντίστοιχο της Γερμανίας που δανειζόταν με 3,35%, ενώ η
Πορτογαλία με 3,44% και η Ιταλία με 3,56% ή η Ισπανία με 3,39%. Οι ανωτέρω
χώρες δανείζονταν το 1995 με επιτόκια της τάξης του 17% για την Ελλάδα, 11,5%
για την Πορτογαλία, 12,2% για την Ιταλία και 11,3% για την Ισπανία. Τα πραγματικά
όμως μακροπρόθεσμα επιτόκια για τις προαναφερθείσες χώρες δεν ήταν ιδιαιτέρως
υψηλά, ακόμα και πριν την είσοδό τους στη νομισματική ζώνη (για παράδειγμα τα
αντίστοιχα πραγματικά επιτόκια δανεισμού το 1995 για την Ελλάδα, την Πορτογαλία,
την Ιταλία και την Ισπανία ανέρχονταν σε 6,5%, 5,5%, 6,9% και 6,0%).
Όμως στη συνέχεια τα επιτόκια μακροπρόθεσμου δανεισμού άρχισαν να πέφτουν με
ραγδαίους ρυθμούς σε όλες τις χώρες του ευρώ (τόσο τα ονομαστικά όσο και τα
πραγματικά) και αυτό συμπαρέσυρε τα επιτόκια δανεισμού για όλη την οικονομία
(επιτόκια δανεισμού για στεγαστικά δάνεια, καταναλωτικά δάνεια κτλ.). Το
αποτέλεσμα ήταν μια τεράστια αύξηση στην κατανάλωση, μια τρομακτική μείωση
του ποσοστού αποταμίευσης των συγκεκριμένων οικονομιών αλλά και μια εκτίναξη
στις επενδύσεις με έμφαση στον τομέα των κατασκευών και στον οικιστικό τομέα
(δηλαδή τομείς μη διεθνών εμπορεύσιμων αγαθών/υπηρεσιών που θα αύξαναν τις
εξαγωγές μελλοντικά). Οι καταναλωτές των χωρών της περιφέρειας
εκμεταλλεύτηκαν τα ιδιαιτέρως χαμηλά επιτόκια που οι οικονομίες των χωρών αυτών
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δεν είχαν βιώσει ποτέ (η Ιταλία δανειζόταν με μακροπρόθεσμα επιτόκια της τάξης
του 19%-20% το 1981-1982) και η κατανάλωση αυξανόταν με ταχύτατους ρυθμούς
(Πίνακας 120):
Πίνακας 120 : Συνολική κατανάλωση 12 αρχικών χωρών της Ευρωζώνης σε
σταθερές τιμές 2010 για την περίοδο μεταξύ 1995 και 2008 ως ποσοστό της
κατανάλωσης του έτους 1995 (έτος βάσης 1995, 1995=100)
(πηγή Ameco)

Σε επίπεδο Ευρωζώνης η συνολική κατανάλωση (σε σταθερές τιμές 2010) ήταν
υψηλότερη κατά 27% το 2008 έναντι του 1995, ενώ σε χώρες όπως η Ελλάδα, η
Ισπανία ή η Πορτογαλία, η συνολική κατανάλωση είχε εκτιναχθεί κατά 58%
υψηλότερα το 2008 έναντι του 1995 στην Ελλάδα, 57% στην Ισπανία ή 38% στην
Πορτογαλία. Η χώρα που παρουσίαζε τη μικρότερη αύξηση στη συνολική
κατανάλωση το 2008 σε σχέση με το 1995 ήταν η Γερμανία με την αύξηση να
ανέρχεται στο 14% έναντι 27% για το σύνολο των 12 χωρών.
Ταυτόχρονα στις περισσότερες χώρες η καθαρή αποταμίευση κατακρημνίστηκε
μεταξύ 1995 και 2008 (και μόνο μετά την κρίση ξεκίνησε να αυξάνεται και πάλι),
καθώς οι κάτοικοι των χωρών κυρίως της περιφέρειας εκμεταλλεύτηκαν τα χαμηλά
επιτόκια για να αυξήσουν την κατανάλωσή τους ή την αγορά κατοικιών (Πίνακας
121):
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Πίνακας 121 : Καθαρή εθνική αποταμίευση των 12 αρχικών χωρών της
Ευρωζώνης για την περίοδο μεταξύ 1995 και 2008 (ποσά σε δις ευρώ)
(πηγή Ameco)

Οι επενδύσεις αυξήθηκαν σε όλες τις χώρες, όμως ιδιαίτερα στις χώρες της
περιφέρειας επικεντρώθηκαν στον κατασκευαστικό και στον οικιστικό κλάδο και όχι
σε τομείς που θα μπορούσαν να προσφέρουν μελλοντική τεχνογνωσία και υπεραξία
με εξαγωγές αγαθών/υπηρεσιών (Πίνακες 122-125):
Πίνακας 122 : Ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου των 12 αρχικών
κρατών-μελών της Ευρωζώνης μεταξύ 1995 και 2016 (ως ποσοστό του έτους
1995, σε σταθερές τιμές έτους 2010)41
(πηγή Ameco)

41

Εξαιρέθηκε η Ιρλανδία διότι τα ακραία μεγέθη της με τις αναθεωρήσεις ποσών μετέτρεπαν τον
πίνακα σε μη αναγνώσιμο.
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Πίνακας 123 : Ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου στο τομέα των
κατασκευών των 12 αρχικών κρατών-μελών της Ευρωζώνης μεταξύ 1995 και
2016 (ως ποσοστό του έτους 1995, σε σταθερές τιμές έτους 2010)
(πηγή Ameco)

Πίνακας 124 : Ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου στον οικιστικό
τομέα των 12 αρχικών κρατών-μελών της Ευρωζώνης μεταξύ 1995 και 2016 (ως
ποσοστό του έτους 1995 σε σταθερές τιμές έτους 2010)
(πηγή Ameco)
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Πίνακας 125 : Δείκτης τιμών κατοικιών των 12 αρχικών κρατών-μελών της
Ευρωζώνης μεταξύ 2001 και 2016 σε όρους 2015 αλλά με σύγκριση με το έτος
2001 (2001=100)
(πηγή Eurostat)

Σύμφωνα με τον Πίνακα 122 οι επενδύσεις στα 12 αρχικά κράτη-μέλη του ευρώ
αυξάνονταν με αρκετά γρήγορους ρυθμούς ως το 2008 και ήταν 43% υψηλότερες σε
σχέση με το 1995 για να μειωθούν κάθετα μετά την έναρξη της κρίσης και να
σταθεροποιηθούν 32% υψηλότερα το 2016 σε σχέση με το 1995, όμως στην Ελλάδα
και στην Πορτογαλία οι συνολικές επενδύσεις ήταν το 2016 περίπου 21%
χαμηλότερα σε σχέση με το 1995 στην Ελλάδα και στην Πορτογαλία 7%
χαμηλότερα, ενώ στην Ιταλία ήταν περίπου στα ίδια επίπεδα το 2016 σε σχέση με το
1995 (δηλαδή δύο δεκαετίες στασιμότητας).
Από τους Πίνακες 123 και 124 γίνεται φανερό ότι οι τομείς όπου καταγράφηκαν
υπερβολές, ήταν ο κατασκευαστικός και ο οικιστικός τομέας. Η Ελλάδα βίωσε μια
τρομακτική άνοδο των επενδύσεων σε ακίνητα που ανήλθαν το 2007 στο 211% των
αντίστοιχων επενδύσεων σε ακίνητα το 1995, ενώ στην Ισπανία το νούμερο έφθασε
το 244% για το έτος 2007 σε σχέση με το 1995. Την ίδια περίοδο στη Γερμανία οι
επενδύσεις στον οικιστικό τομέα ανέρχονταν στο 80% των επενδύσεων στον
αντίστοιχο τομέα το 1995. Στον κατασκευαστικό κλάδο συνέβη το ίδιο με την
Ελλάδα να παρουσιάζει επενδύσεις στις κατασκευές το 2007 που ήταν 73%
υψηλότερες σε σχέση με το 1995 ή με την Ισπανία να παρουσιάζει επενδύσεις στον
ίδιο τομέα 97% υψηλότερες το 2007 σε σχέση με το 1995. Για μια ακόμη φορά, η
χώρα που φαινόταν ότι υπο-απέδιδε στις επενδύσεις και στον κλάδο των κατασκευών
(όπως και στον οικιστικό κλάδο) ήταν η Γερμανία με το επίπεδο των επενδύσεων στο
συγκεκριμένο κλάδο να υπολείπεται 21% των αντίστοιχων επενδύσεων το 1995.
Στον Πίνακα 125 παρατηρούμε ότι ο δείκτης τιμών κατοικιών εκτοξεύτηκε μεταξύ
2001 και 2008 στις χώρες της περιφέρειας. Στην Ελλάδα ο δείκτης βρισκόταν το 2008
34% υψηλότερα σε σχέση με το 2001, στην Ισπανία 75%, στην Ιταλία 29% και στη
Γαλλία 68% υψηλότερα το 2008 σε σχέση με το 2001. Την ίδια στιγμή στη Γερμανία
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ο αντίστοιχος δείκτης τιμών για τις κατοικίες βρισκόταν 12% χαμηλότερα το 2008 σε
σχέση με το 2001.
Φυσικά με το ξέσπασμα της κρίσης η αντιστροφή ήταν πλήρης και οι επενδύσεις
στους δύο συγκεκριμένους κλάδους κατακρημνίστηκαν. Στην Ελλάδα ο ακαθάριστος
σχηματισμός παγίου κεφαλαίου στον κλάδο των κατασκευών το 2016 ανερχόταν στο
51% των αντίστοιχων του 1995, ενώ στον οικιστικό τομέα στο εξωφρενικά χαμηλό
10,5% των αντίστοιχων του 1995. Στην Ιταλία τα αντίστοιχα ποσοστά για το 2016 και
για τους ίδιους τομείς ήταν 84% και 93%, ενώ στην Πορτογαλία 62% και 45%. Η
κατακόρυφη μείωση των επενδύσεων στους κλάδους αυτούς που φυσικά είχαν
«στηρίξει» την προγενέστερη «εικονική» άνοδο του ΑΕΠ των αντίστοιχων χωρών
είναι ενδεικτική των προβλημάτων που είχαν δημιουργηθεί τα προηγούμενα χρόνια.
Παράλληλα όμως με τη μείωση των επιτοκίων δανεισμού των χωρών της περιφέρειας
που οδήγησε σε αύξηση της κατανάλωσης, κατακόρυφη μείωση της εθνικής καθαρής
αποταμίευσης και αύξηση των επενδύσεων σε τομείς μη διεθνώς εμπορεύσιμων
αγαθών/υπηρεσιών (που ακολουθήθηκε βεβαίως από μια τρομακτική μείωση με την
έλευση της κρίσης), υπήρχε και ένας άλλος παράγοντας που επέδρασε στη
δημιουργία των υψηλών ελλειμμάτων στις χώρες του Νότου42, η κατακόρυφη πτώση
της βιομηχανικής παραγωγής των χωρών αυτών σε σχέση κυρίως με τη Γερμανία
(Πίνακας 126):
Πίνακας 126 : Βιομηχανική παραγωγή των 12 αρχικών κρατών-μελών της
Ευρωζώνης μεταξύ 1995 και 2016 με έτος βάσης το 2010 και με βάση σύγκρισης
το έτος 199543
(πηγή Ameco)

42

Αλλά και στην Φινλανδία, όπως είδαμε στο κεφάλαιο 5, η οποία επηρεάστηκε από την πτώση των
εξαγωγών χάρτου/προϊόντων χάρτου και την αντιστροφή της επίδρασης του Nokia effect από τις αρχές
της δεκαετίας του 2010 και έπειτα, ενώ από το 1995 και ως τέλη της δεκαετίας του ’10 η συγκεκριμένη
εταιρία αποτελούσε τον οδηγό της οικονομίας της Φινλανδίας.
43
Εξαιρέθηκε η Ιρλανδία διότι τα ακραία μεγέθη της με τις αναθεωρήσεις ποσών μετέτρεπαν τον
πίνακα σε μη αναγνώσιμο.
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Ενώ η βιομηχανική παραγωγή βρίσκεται σχεδόν 40% υψηλότερα στη Γερμανία το
2016 σε σχέση με το 1995, στην Ελλάδα βρίσκεται 11% χαμηλότερα, στην
Πορτογαλία 1% χαμηλότερα, στην Ισπανία 3% χαμηλότερα, στη Γαλλία στα ίδια
επίπεδα και στην Ιταλία 14% χαμηλότερα σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη 21
χρόνια πριν. Οι χώρες της περιφέρειας φαίνεται να απώλεσαν τη βιομηχανική τους
βάση, ταυτόχρονα με την αύξηση της κατανάλωσης και τη μείωση της εθνικής τους
αποταμίευσης44, ενώ η Γερμανία φαίνεται να ευνοήθηκε και στο συγκεκριμένο τομέα.
Η κατακόρυφη πτώση της βιομηχανικής παραγωγής είχε τη βάση της στη μείωση της
ανταγωνιστικότητας των χωρών αυτών έναντι της Γερμανίας λόγω της αδυναμίας να
υποτιμήσουν τα νομίσματά τους εντός του ευρώ και της ταχύτατης αύξησης των
πραγματικών απολαβών των εργαζομένων και του πραγματικού κόστους εργασίας
(άμεσες + έμμεσες επιβαρύνσεις) (Πίνακες 127 και 128):
Πίνακας 127 : Πραγματικές απολαβές των εργαζομένων (αποπληθωριστής ΑΕΠ)
των 12 αρχικών κρατών-μελών της Ευρωζώνης μεταξύ 1995 και 2016 με έτος
βάσης το 2010 (2010=100)
(πηγή Ameco)

44

Πάντως είναι θετικό ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια αντιστροφή της μακροχρόνιας τάσης
μείωσης της βιομηχανικής παραγωγής των χωρών του Νότου έναντι της Γερμανίας, αν και η
αντιστροφή αυτή είναι πιθανόν να οφείλεται στη γενική ανάκαμψη της Ευρωζώνης με τη βοήθεια της
χαλαρής νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ και ως αντίδραση του «πιεσμένου ελατηρίου» στην
υπερβολική πτώση κατά τη διάρκεια της κρίσης.

110

Πίνακας 128 : Πραγματικό κόστος εργασίας για το σύνολο της οικονομίας των
12 αρχικών κρατών-μελών της Ευρωζώνης μεταξύ 1995 και 2016 με έτος βάσης
το 2010 (2010=100)
(πηγή Ameco)

Από τους Πίνακες 127 και 128, γίνεται φανερό ότι το πραγματικό κόστος της
εργασίας και των εργαζομένων αυξήθηκε σημαντικά στις χώρες του Νότου από το
1995 έως και το 2008 σε πλήρη αντίθεση με τη Γερμανία όπου μειωνόταν διαρκώς
μέχρι και το ξέσπασμα της κρίσης. Οι πορείες ήταν διαμετρικά αντίθετες με τα κόστη
σε πραγματικούς όρους να αυξάνονται διαρκώς και στη Γερμανία να μειώνονται και
το ανωτέρω άλλαξε μόνο μετά την κρίση, δηλαδή από το 2008 και έπειτα. Η αύξηση
του κόστους και γενικά του πληθωρισμού ήταν εμφανής σε όλες τις χώρες της
περιφέρειας όπως δείχνει επίσης και ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή
(Πίνακας 129) :
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Πίνακας 129 : Εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή των 12 αρχικών
κρατών-μελών της Ευρωζώνης μεταξύ 1995 και 2016 σε όρους 2015 αλλά με
σύγκριση με το έτος 2001 (2001=100)
(πηγή Ameco)

Ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή στις χώρες της περιφέρειας αυξανόταν
με γρήγορους ρυθμούς ως το 2008 πριν ξεκινήσει η «αποθέρμανσή» τους. Το 2008
ήταν υψηλότερος κατά 27% στην Ελλάδα, 26% στην Ισπανία, 21% στην Πορτογαλία
σε σχέση με το 2001, ενώ στη Γερμανία ήταν μόνο 14% υψηλότερος σε σχέση με το
2001. Η κατάσταση άλλαξε μετά την επέλευση της κρίσης, οπότε οι οικονομίες του
Νότου μπήκαν σε μια διαδικασία σχετικού αποπληθωρισμού (με τις αντίστοιχες
επιπτώσεις στην ανεργία ή στην οικονομική δραστηριότητα που επιφέρει ο
τελευταίος).
Με τα επιτόκια δανεισμού να μειώνονται σημαντικά και να συγκλίνουν με τα
αντίστοιχα της Γερμανίας, την κατανάλωση να αυξάνεται, την εθνική αποταμίευση
των χωρών της περιφέρειας να μειώνεται, τις επενδύσεις να αυξάνονται ιδιαίτερα
στον οικιστικό και κατασκευαστικό τομέα, τη βιομηχανική παραγωγή να μειώνεται
δραματικά, τις πραγματικές απολαβές και το πραγματικό κόστος των εργαζομένων να
αυξάνεται γρηγορότερα σε σχέση με τη Γερμανία, (όπως και ο πληθωρισμός), οι
χώρες του Νότου, αλλά και σχεδόν ολόκληρη η Ευρωζώνη (πχ Φινλανδία με τα
πλεονάσματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών που μετατράπηκαν σε
ελλείμματα) δεν μπορούσε να ακολουθήσει τη Γερμανία, η οποία ξεκίνησε να
παρουσιάζει υψηλότατα πλεονάσματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της, το
112

οποίο το 2016 ήταν και το υψηλότερο σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο Πίνακας 130
παρουσιάζει το πώς η Γερμανία αύξησε το ποσοστό της όσον αφορά τις εξαγωγές του
συνόλου των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε χώρες εκτός της Ε.Ε.:
Πίνακας 130 : Ποσοστό εξαγωγών Γερμανίας, λοιπών χωρών Ευρωζώνης και
λοιπών χωρών Ε.Ε.-28 σε χώρες εκτός της Ε.Ε.-28 (τρίτες χώρες) για τα έτη 2002
και 2016 (ως ποσοστό των συνολικών εξαγωγών των χωρών της Ε.Ε.28)
(πηγή Eurostat)

Σύμφωνα με τον Πίνακα 130, το μερίδιο της Γερμανίας στις συνολικές εξαγωγές
αυξάνεται διαρκώς από το 200245 και έπειτα (από 26,7% σε 28,7%), ενώ το μερίδιο
των υπολοίπων χωρών της Ευρωζώνης μειώνεται (από 51,3% σε 49,2%) και βασικά η
Γερμανία «τρώει» μερίδιο αγοράς από τις λοιπές χώρες του κοινού νομίσματος όσον
αφορά τις εξαγωγές σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η μελέτη όμως της ιστορικής πορείας μιας σειράς νομισμάτων έναντι του γερμανικού
μάρκου πιθανότατα θα οδηγήσει σε ορισμένα καίρια συμπεράσματα (Πίνακες 131α,
131β, 131γ, 131δ, 131ε και 131στ) :

45

Τα στοιχεία της Eurostat ξεκινούν από το 2002 και έπειτα όσον αφορά τον συγκεκριμένο πίνακα.
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Πίνακας 131α : Ισοτιμία ιταλικής λιρέτας έναντι γερμανικού μάρκου για την
περίοδο μεταξύ 1955 έως 1998 (ετήσιοι μέσοι όροι)
(πηγή Deutsche Bundesbank)

Πίνακας 131β : Ισοτιμία πορτογαλικού εσκούδου έναντι γερμανικού μάρκου για
την περίοδο μεταξύ 1958 έως 1998 (ετήσιοι μέσοι όροι)
(πηγή Deutsche Bundesbank)
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Πίνακας 131γ : Ισοτιμία ισπανικής πεσέτας έναντι γερμανικού μάρκου για την
περίοδο μεταξύ 1963 έως 1998 (ετήσιοι μέσοι όροι)
(πηγή Deutsche Bundesbank)

Πίνακας 131δ : Ισοτιμία γαλλικού φράγκου έναντι γερμανικού μάρκου για την
περίοδο μεταξύ 1953 έως 1998 (ετήσιοι μέσοι όροι)
(πηγή Deutsche Bundesbank)
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Πίνακας 131ε : Ισοτιμία στερλίνας Ηνωμένου Βασιλείου έναντι γερμανικού
μάρκου για την περίοδο μεταξύ 1953 έως 1998 (ετήσιοι μέσοι όροι)
(πηγή Deutsche Bundesbank)

Πίνακας 131στ : Ισοτιμία δολαρίου Η.Π.Α. έναντι γερμανικού μάρκου για την
περίοδο μεταξύ 1953 έως 1998 (ετήσιοι μέσοι όροι)
(πηγή Deutsche Bundesbank)
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Από τους ανωτέρω πίνακες γίνεται φανερό ότι το γερμανικό μάρκο (μέχρι την
κατάργησή του και την εισαγωγή του ευρώ) είχε μια διαρκώς ανοδική πορεία έναντι
του συνόλου σχεδόν των νομισμάτων παγκοσμίως και ιδιαίτερα των νομισμάτων των
λοιπών χωρών που αποτέλεσαν στη συνέχεια μέλη της κοινής νομισματικής ζώνης.
Πιο συγκεκριμένα, η ιταλική λιρέτα έχασε το 84,9% της αξίας της έναντι του
γερμανικού μάρκου μεταξύ 1955 και 1998 (1.000 ιταλικές λιρέτες αντιστοιχούσαν σε
6,695 γερμανικά μάρκα το 1955, αλλά σε μόλις 1,0132 γερμανικά μάρκα το 1998).
Το εσκούδο της Πορτογαλίας (το εθνικό της νόμισμα πριν την εισαγωγή του ευρώ)
έχασε το 93,3% της αξίας του έναντι του γερμανικού μάρκου μεταξύ 1958 και 1998
(100 εσκούδο αντιστοιχούσαν σε 14,627 γερμανικά μάρκα το 1958, αλλά σε μόλις
0,9763 γερμανικά μάρκα το 1998). Η ισπανική πεσέτα έχασε το 82,3% της αξίας της
έναντι του γερμανικού μάρκου μεταξύ 1963 και 1998 (100 ισπανικές πεσέτες
αντιστοιχούσαν σε 6,654 γερμανικά μάρκα το 1963, αλλά σε μόλις 1,1779 γερμανικά
μάρκα το 1998). Το γαλλικό φράγκο απώλεσε το 75,0% της αξίας του έναντι του
γερμανικού μάρκου μεταξύ 1953 και 1998 (100 γαλλικά φράγκα αντιστοιχούσαν σε
1,1947 γερμανικά μάρκα το 1953, αλλά μόλις σε 0,2983 γερμανικά μάρκα το 1998,
λαμβάνοντας υπόψη την αλλαγή στο γαλλικό φράγκο που έγινε το 1960).
Όμως το ίδιο συνέβη και με τα νομίσματα άλλων χωρών εκτός αυτών που
συμμετείχαν μετέπειτα στην Ευρωζώνη, για παράδειγμα με τα νομίσματα της
Μεγάλης Βρετανίας και των Η.Π.Α. Η βρετανική στερλίνα απώλεσε το 75,1% της
αξίας της έναντι του γερμανικού μάρκου μεταξύ 1956 και 1998, ενώ το δολάριο
Η.Π.Α. έχασε το 58,1% της αξίας του έναντι του γερμανικού μάρκου μεταξύ 1953
και 1998, δηλαδή τα ποσοστά απωλειών των νομισμάτων της Μεγάλης Βρετανίας και
των Η.Π.Α. έναντι του γερμανικού ήταν ιδιαιτέρως υψηλά, κάτι το οποίο δείχνει ότι η
αδυναμία των χωρών του Νότου έναντι της Γερμανίας δεν ήταν μεμονωμένη ή δεν
περιοριζόταν μόνο στις «αδύναμες μεσογειακές χώρες» (όπως είναι η κοινή
πεποίθηση), αλλά ακόμη και η Μεγάλη Βρετανία ή οι Η.Π.Α. αντιμετώπιζαν
προβλήματα με την ισοτιμία των νομισμάτων τους έναντι της Γερμανίας46. Επίσης
είναι ενδεικτικό ότι το γερμανικό μάρκο αποτελούσε επί σειρά δεκαετιών το νο2
αποθεματικό νόμισμα παγκοσμίως (μετά το δολάριο Η.Π.Α.) και με διπλάσιο
ποσοστό σε σχέση με το γιεν Ιαπωνίας47.
Συμπερασματικά, οι χώρες της περιφέρειας (αλλά όχι μόνο αυτές) εκμεταλλεύτηκαν
την πτώση των επιτοκίων δανεισμού, αύξησαν την κατανάλωση, μείωσαν την εθνική
τους αποταμίευση, επένδυσαν μαζικά σε μη εμπορεύσιμους τομείς της οικονομίας
(κυρίως κατασκευές και κατοικίες), μειώθηκε σημαντικά η βιομηχανική τους
παραγωγή, ενώ ο διαφορικός πληθωρισμός σε σχέση με τη Γερμανία αυξήθηκε με
αρνητικά αποτελέσματα στην ανταγωνιστικότητά τους και ταυτόχρονα είχαν να
αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις μιας κοινής νομισματικής ζώνης, μιας ζώνης βασικά
σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών με τη Γερμανία, ενώ οι χώρες αυτές είχαν ένα
46

Θα ήταν ενδιαφέρουσα μια κοινή νομισματική ζώνη μεταξύ Γερμανίας και Μεγάλης Βρετανίας ή
Γερμανίας και Η.Π.Α. Βασικά το πρώτο συνέβη εμμέσως για σύντομο διάστημα με την είσοδο της
Μεγάλης Βρετανίας στο μηχανισμό ERM και την έξοδό της λίγο αργότερα, όμως δεν είναι στους
στόχους της παρούσας εργασίας να αναλυθεί διεξοδικά η αλληλουχία των γεγονότων.
47
Το γερμανικό μάρκο αποτελούσε το 14,1% των παγκόσμιων αποθεματικών σε ξένο νόμισμα το 1996
ενώ το δολάριο το 62,7% και το γιεν Ιαπωνίας το 7,0%. Μερικά χρόνια νωρίτερα (και πριν τις μαζικές
παρεμβάσεις λόγω της κρίσης στον ERM), το γερμανικό μάρκο συνιστούσε περίπου το 19% των
παγκόσμιων
αποθεματικών
σε
ξένο
νόμισμα.
Πηγή:
Bundesbank,
https://www.bundesbank.de/Redaktion/EN/Downloads/Publications/Monthly_Report_Articles/1997/19
97_04_international_investment.pdf?__blob=publicationFile
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ιστορικό διαρκών υποτιμήσεων (σε ποσοστά 84,9%, 93,3%, 82,3% ή 75%) έναντι του
γερμανικού μάρκου.
Η κρίση ήταν αναπόφευκτη, όπως αναλύθηκε στα επόμενα κεφάλαια. Η Ευρωζώνη
βέβαια βρίσκεται από τα μέσα του 2012 σε διαδικασία ανάκαμψης (με τη βοήθεια της
χαλαρής νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ) και ως αντίδραση στην υπερβολική
«πίεση» των οικονομιών. Η ανοδική όμως αντίδραση δεν θα έχει μακροπρόθεσμη
διάρκεια λόγω των τρομακτικών προβλημάτων δημοσίου χρέους που αντιμετωπίζει η
Ιταλία, η Πορτογαλία, η Ελλάδα ή η Γαλλία αλλά και λόγω της αρνητικής
δημογραφίας που θα οδηγεί το δυνητικό ΑΕΠ των συγκεκριμένων χωρών προς τα
κάτω.
Ταυτόχρονα η επανάκτηση της ανταγωνιστικότητας συνέβη με τον εξορθολογισμό
των αμοιβών των εργαζομένων και τη τρομερή πίεση στο μισθολογικό κόστος που
μείωσε τη ζήτηση στις αντίστοιχες οικονομίες και μετέτρεψε σε πιο συμφέρουσα την
«προσφορά», την παραγωγή. Όμως το ανωτέρω συνέβη μέσω της μείωσης των
αμοιβών των εργαζομένων («εσωτερική υποτίμηση», Πίνακες 127 και 128), η οποία
δημιουργεί πολιτικές και κοινωνικές εντάσεις σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
Επίσης 15 χρόνια με το κοινό νόμισμα και περίπου 2 δεκαετίες προσπαθειών
σύγκλισης από τις χώρες της περιφέρειας, δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα
αποτελέσματα, με τη σύγκλιση (ιδιαίτερα με τη Γερμανία) να μην επιτυγχάνεται 21
χρόνια μετά (Πίνακες 132α, 132β και 132γ)48 :
Πίνακας 132α : ΑΕΠ/κεφαλή σε σταθερές τιμές 2010 των 12 αρχικών χωρών της
Ευρωζώνης για την περίοδο μεταξύ 1995 και 2016 (σε χιλιάδες ευρώ)
(πηγή Ameco)

48

Για λόγους καλύτερης απεικόνισης των στοιχείων εξαιρέθηκε το Λουξεμβούργο με τις ακραίες του
τιμές.
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Πίνακας 132β : ΑΕΠ/κεφαλή σε σταθερές τιμές 2010 των 12 αρχικών χωρών της
Ευρωζώνης ως ποσοστό του Μ.Ο. του ΑΕΠ/κεφαλή της Γερμανίας για την
περίοδο μεταξύ 1995 και 2016
(πηγή Ameco)

Πίνακας 132γ : ΑΕΠ/κεφαλή σε σταθερές τιμές 2010 των 12 αρχικών χωρών της
Ευρωζώνης ως ποσοστό του Μ.Ο. του ΑΕΠ/κεφαλή της Ευρωζώνης (των 12
χωρών) για την περίοδο μεταξύ 1995 και 2016
(πηγή Ameco)
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Από τους ανωτέρω πίνακες γίνεται φανερή η απόκλιση των χωρών της περιφέρειας
από τον «πυρήνα» και βασικά τη Γερμανία ή έστω από το μέσο όρο του ΑΕΠ κατά
κεφαλή της Ευρωζώνης. Η Ελλάδα το 1995 είχε ΑΕΠ/κεφαλή (σε σταθερές τιμές
2010) ίσο με το 62% του μέσου όρου της Ευρωζώνης. 21 χρόνια αργότερα το
ΑΕΠ/κεφαλή της ανερχόταν σε 56,5% του αντίστοιχου Μ.Ο. της Ευρωζώνης. Στην
Πορτογαλία τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 56,3% για το 1995 και 55,7% για το 2016,
ενώ στην Ιταλία το ΑΕΠ/κεφαλή της ανερχόταν στο 102,3% του μέσου όρου της
Ευρωζώνης (12 χωρών) και 2 δεκαετίες αργότερα το ποσοστό αυτό ανερχόταν σε
85,5%.
Σε σύγκριση με τη Γερμανία, η Ελλάδα διέθετε ΑΕΠ/κεφαλή ίσο με το 57% του
γερμανικού ΑΕΠ/κεφαλή το 1995 και το 2016 το αντίστοιχο ποσοστό ανερχόταν σε
49,6%. Στην Πορτογαλία τα αντίστοιχα νούμερα ήταν 51,8% το 1995 και 49% το
2016, ενώ στην Ιταλία 94% το 1995 και 75% το 2016. Ακόμη και η Γαλλία που το
ΑΕΠ/κεφαλή της ανερχόταν στο 97,8% του ΑΕΠ/κεφαλή της Γερμανίας το 1995,
είδε το αντίστοιχο ποσοστό να πέφτει στο 92,3% το 2016. Δύο δεκαετίες απόκλισης
για τις χώρες της περιφέρειας.
Την ίδια στιγμή, ένας άλλος , ίσως πιο αντιπροσωπευτικός, δείκτης παρουσιάζει μια
διαρκή επιδείνωση για τις χώρες του Νότου σε σχέση με το μέσο όρο ολόκληρης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU-2849) (Πίνακας 133) :
Πίνακας 133 : ΑΕΠ/κεφαλή σε όρους αγοραστικής δύναμης (PPP) των 12
αρχικών χωρών της Ευρωζώνης για την περίοδο μεταξύ 1995 και 2016 (βάση
σύγκρισης EU-28, EU-28=100)5051
(πηγή Eurostat)

49

Η Μεγάλη Βρετανία συνυπολογίζεται, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί το Brexit επισήμως μέχρι τη
συγγραφή της παρούσας εργασίας.
50
Εξαιρέθηκε το Λουξεμβούργο διότι τα ακραία μεγέθη του μετέτρεπαν τον πίνακα σε μη
αναγνώσιμο.
51
Πηγή : Eurostat, βλ. http://ec.europa.eu/eurostat/web/purchasing-power-parities/data/database
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Το ΑΕΠ/κεφαλή της Ελλάδας (σε όρους αγοραστικής δύναμης και σε σύγκριση με το
μέσο όρο ΑΕΠ/κεφαλή σε όρους αγοραστικής δύναμης της Ε.Ε. των 28 χωρών) από
τα επίπεδα του 85 το 1995 έχει πέσει στα επίπεδα του 67 το 2016, της Πορτογαλίας
από τα επίπεδα του 80 το 1995 στα επίπεδα του 77, της Γαλλίας από τα επίπεδα του
116 το 1995 στα επίπεδα του 105 το 2016, ενώ της Ιταλίας από το 124 το 1995 στο 96
το 2016. Αναμφίβολα δύο χαμένες δεκαετίες για τις χώρες της περιφέρειας.
Μια περίληψη των ανωτέρω δίνεται στους παρακάτω Πίνακες 134α και 134β, όπου
εμφανίζονται συγκεντρωτικά 6 από τους σημαντικότερους δείκτες για τις οικονομίες
της ζώνης του ευρώ (τις 12 αρχικές οικονομίες που άλλωστε παράγουν περί το 97%
του ΑΕΠ της Ευρωζώνης) και παρουσιάζεται η «τραγικότητα» του κοινού
νομίσματος για αρκετές χώρες. Δύο σχεδόν χαμένες δεκαετίες.
Πίνακας 134α : Δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ, ποσοστό ανεργίας και
βιομηχανική παραγωγή (με έτος βάσης το 2010, 2010=100) των 12 αρχικών
χωρών της Ευρωζώνης για τα έτη 2001 και 2016
(πηγές Ameco και Eurostat)

Δημόσιο χρέος ως
ποσοστό του ΑΕΠ

Ιταλία
Ελλάδα
Πορτογαλία
Ισπανία
Γαλλία
Φινλανδία
Γερμανία
Βέλγιο
Ιρλανδία
Λουξεμβούργο
Ολλανδία
Αυστρία

2001
104,73
107,08
53,42
54,16
58,09
40,98
57,74
107,59
33,23
6,89
49,19
66,48

Ποσοστό
ανεργίας

2016 2001
132,62 9,00
179,03 10,70
130,35 5,10
99,38 10,60
95,98 7,80
63,56 9,10
68,32 7,80
105,89 6,60
75,45 3,90
20,03 1,90
62,26 3,10
84,61 4,00
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2016
11,70
23,60
11,20
19,60
10,10
8,80
4,10
7,80
7,90
6,30
6,00
6,00

Βιομηχανική Παραγωγή
(έτος βάσης 2010,
2010=100)
2001
2016
116
93
120
91
118
97
116
96
112
101
94
96
90
110
74
109
76
160
95
98
90
95
80
113

Πίνακας 134β : Καθαρή διεθνής επενδυτική θέση ως ποσοστό του ΑΕΠ,
ΑΕΠ/κεφαλή ως ποσοστό του Μ.Ο. του ΑΕΠ/κεφαλή της Ευρωζώνης των 12
αρχικών χωρών της Ευρωζώνης και ΑΕΠ/κεφαλή σε όρους αγοραστικής
δύναμης (PPP) σε σύγκριση με το Μ.Ο. των χωρών της Ε.Ε.28 για τα έτη 2001
και 2016 52
(πηγές Ameco και Eurostat)

Ιταλία
Ελλάδα
Πορτογαλία
Ισπανία
Γαλλία
Φινλανδία
Γερμανία
Βέλγιο
Ιρλανδία
Λουξεμβούργο
Ολλανδία
Αυστρία

Καθαρή διεθνής
επενδυτική θέση
ως ποσοστό του
ΑΕΠ*
2001
2016
-4,90
-15,00
-59,6*
-136,10
-49,00
-105,10
-38,20
-85,70
8,00
-15,70
-92,10
7,10
6,50
55,10
38,4*
49,50
-21,0*
-178,70
64,3*
23,20
-3,9*
68,70
-20,90
7,40

ΑΕΠ/κεφαλή ως ποσοστό
του Μ.Ο. ΑΕΠ/κεφαλή της
Ευρωζώνης των 12
αρχικών χωρών
2001
2016
99,56
85,45
65,24
56,49
58,92
55,70
79,34
78,37
105,56
104,99
112,01
113,98
105,44
113,81
109,44
113,82
122,60
168,52
256,01
276,46
126,54
129,92
114,57
119,05

ΑΕΠ/κεφαλή σε όρους
αγοραστικής δύναμης
(PPP) σε σύγκριση με το
Μ.Ο. των χωρών της
Ε.Ε.28 (EU-28=100)
2001
2016
118
96
88
67
82
77
97
92
117
105
117
109
121
123
122
118
137
177
236
267
138
128
125
126

Οι χώρες της περιφέρειας (αλλά όχι μόνο, καθώς και άλλες χώρες εμφανίζονται να
μην μπορούν να ακολουθήσουν τη Γερμανία) συχνά κατηγορούνται για ανεπάρκειες,
για κλειστές αγορές εργασίες, ότι θα πρέπει να εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις που θα
εκτοξεύσουν την ανταγωνιστικότητά τους όπως συνέβη και στη Γερμανία με την
περίφημη μεταρρύθμιση Hartz. Όμως σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη του
Christian Odendahl53, η οικονομική επίπτωση του πακέτου Hartz ήταν μέτρια, υπό
την έννοια ότι μείωσε ελαφρώς την ανεργία (πιθανόν περί το 1,5%, αλλά όχι στα
μεγέθη που θεωρούσε η πλειονότητα των μελετητών), μείωσε τις πρόωρες
συνταξιοδοτήσεις, αύξησε την απασχόληση των μεγαλύτερων σε ηλικία και πίεσε
όσους λάμβαναν επιδόματα ανεργίας να επανέλθουν πιο γρήγορα στην αγορά
εργασίας. Αλλά η τρομακτική άνοδος της γερμανικής οικονομίας και των γερμανικών
εξαγωγών στηρίχτηκε περισσότερο στην προσαρμοστικότητα των γερμανικών
επιχειρήσεων στις ανάγκες της παγκόσμιας οικονομίας, στην περιοριστική
52

Λόγω απουσίας στοιχείων στη βάση δεδομένων της Eurostat για ορισμένες χώρες σχετικά με την
καθαρή τους επενδυτική θέση για το 4ο τρίμηνο του 2001, τα στοιχεία των συγκεκριμένων χωρών
αφορούν το πρώτο έτος που η βάση δεδομένων περιέχει νούμερα, δηλαδή κατά περίπτωση: Βέλγιο –
2005, Ιρλανδία – 2002, Ελλάδα – 2003, Λουξεμβούργο – 2002 και Ολλανδία – 2003.
53
Christian Odendahl, The Hartz Myth. A closer look at Germany’s labour market reforms (Ιούλιος
2017), http://www.cer.eu/sites/default/files/pbrief_german_labour_19.7.17.pdf
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μισθολογική πολιτική και στις σχετικά περιορισμένες απαιτήσεις αυξήσεων μισθών
των συνδικάτων ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του ’9054 και κυριότερα στη
τεράστια άνοδο των οικονομιών των αναδυόμενων χωρών που εκτίναξε τη ζήτηση
για γερμανικά βιομηχανικά αγαθά.
Η γερμανική οικονομία, όντας μια οικονομία με τεράστια βιομηχανική υποδομή και
τεχνογνωσία και με ιστορικό υψηλής ανταγωνιστικότητας δεκαετιών,
εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία που της δόθηκε από την άνοδο των αναδυόμενων
οικονομιών (ιδιαίτερα των ασιατικών πχ Κίνα, Ινδία) και τη «δίψα» των τελευταίων
για εξειδικευμένα γερμανικά κεφαλαιουχικά αγαθά ή ακριβά καταναλωτικά αγαθά
(π.χ. αυτοκίνητα premium status, Mercedes, BMW, Porsche κτλ.). Η Γερμανία
διαθέτει πλήθος μεσαίων επιχειρήσεων (Mittelstand) που εξάγουν ποσοστά άνω του
50% των συνολικών τους πωλήσεων (export intensive επιχειρήσεις όπως είδαμε στο
προηγούμενο κεφάλαιο) με χαρακτηριστικό της γνώρισμα χιλιάδες μικρές και
μεσαίες οικογενειακές επιχειρήσεις παρασκευής εξειδικευμένων βιομηχανικών
κεφαλαιουχικών αγαθών. Πρόκειται για τους λεγόμενους Hidden Champions, όρο
που δημιούργησε ο καθηγητής Hermann Simon55, για εταιρίες που δεν είναι ευρέως
γνωστές, σε τομείς ιδιαίτερα εξειδικευμένους (niche), συνήθως είναι οικογενειακές,
έχουν τεράστια εξαγωγική επίδοση και είναι νο1 (ή εναλλακτικά νο2 ή νο3) στους
εξειδικευμένους κλάδους που δραστηριοποιούνται. Η λίστα των εταιριών αυτών είναι
ατελείωτη και εκτείνεται σε πλήθος τομέων και εξειδικευμένων προϊόντων (από
χημικά για την παρασκευή έξυπνων καρτών ως την κατασκευή επαγγελματικών
καμερών για χρήση στον κινηματογράφο). Σύμφωνα με τον Simon56, από τις 2.734
αντίστοιχες εταιρίες «Κρυφούς Πρωταθλητές» παγκοσμίως, οι 1.307 εδρεύουν στη
Γερμανία και η Γερμανία με το 1,1% του παγκόσμιου πληθυσμού αποτελεί την έδρα
του 48,7% των αντίστοιχων εταιριών. Επίσης οι γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες
παράγουν για παράδειγμα το 70% όλων των αυτοκινήτων της ακριβής (premium)
κατηγορίας παγκοσμίως57, ενώ ο κλάδος των μηχανολογικών προιόντων και της
παραγωγής κεφαλαιουχικού εξοπλισμού κατέχει την πρώτη θέση παγκοσμίως στην
παραγωγή μηχανημάτων με μερίδιο 16% (υψηλότερο τόσο της Κίνας όσο και των
ΗΠΑ) και γερμανικές επιχειρήσεις είναι οι παγκόσμιοι πρωταθλητές (world market
leaders) σε 18 από τους 31 υπό-κλάδους
του τομέα του μηχανολογικού
58
εξοπλισμού .
Ποιο ήταν συνεπώς το «προπατορικό αμάρτημα του ευρώ»? Η αποκλειστικά
νομισματική ένωση χωρών τόσο διαφορετικών μεταξύ τους (όπως είδαμε σε
προηγούμενα κεφάλαια) με διαφορετικές οικονομικές δομές, διαφορετική παράδοση
πληθωρισμού, με ορισμένες οικονομίες «συνηθισμένες» να λειτουργούν σε
54

Κάτι το οποίο είδαμε ότι συνέβη με διαγράμματα και στην παρούσα εργασία.
Έχει συγγράψει και σχετικά βιβλία, το Hidden Champions και το νεότερο Hidden Champions of the
21st Century : The Success Strategies of Unknown World Market Leaders.
56
Άρθρο του στο Harvard Business Review, Why Germany still has so many middle-class
manufacturing jobs, Hermann Simon (2 Μαΐου 2017), https://hbr.org/2017/05/why-germany-still-hasso-many-middle-class-manufacturing-jobs
57
Πηγή : German Trade and Invest, The Automotive Industry in Germany, βλ.
https://www.gtai.de/GTAI/Content/EN/Invest/_SharedDocs/Downloads/GTAI/Industryoverviews/industry-overview-automotive-industry-en.pdf
58
Πηγή : German Trade and Invest, The Machinery & Equipment Industry in Germany, βλ.
https://www.gtai.de/GTAI/Content/EN/Invest/_SharedDocs/Downloads/GTAI/Industryoverviews/industry-overview-machinery-equipment-en.pdf?v=12
55
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περιβάλλον σχετικά «μαλακού» εθνικού νομίσματος και άλλες «συνηθισμένες» να
λειτουργούν σε πιο περιοριστικό νομισματικό περιβάλλον, με διαφορετικά ποσοστά
εξαγωγικής επιτυχίας, διαφορετικά επίπεδα βιομηχανικής τεχνογνωσίας, διαφορετικά
ποσοστά έρευνας και ανάπτυξης σε βιομηχανικά προϊόντα (για παράδειγμα Ελλάδα
και Πορτογαλία καταθέτουν περί τις 100-120 πατέντες ετησίως η κάθε μία, ενώ η
Γερμανία καταθέτει άνω των 24.000 ετησίως, διαφορά που δεν αιτιολογείται από τη
διαφορά στους πληθυσμούς) και διαφορετική οικονομική «κουλτούρα». Το γεγονός
ότι η Φινλανδία μετά την ευφορία του γνωστού Nokia-effect, αντιμετωπίζει και αυτή
δυσκολίες με αυξημένη ανεργία έναντι της περιόδου πριν το ευρώ ή με έλλειμμα στο
ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της έναντι πλεονάσματος παλιότερα, δείχνει ότι τα
προβλήματα δεν περιορίζονται αποκλειστικά και μόνο στις χώρες του Νότου.
Ο «ελέφαντας στο σαλόνι» είναι η Γερμανία, μια χώρα με μακραίωνη παράδοση στη
βαριά βιομηχανία, με υψηλή τεχνογνωσία σε πάμπολλους βιομηχανικούς κλάδους
(από τη χημική βιομηχανία ως την αυτοκινητοβιομηχανία), με μια αγορά εργασίας
«σφιχτή» για δεκαετίες, με μια οικονομία συνηθισμένη σε νομισματική πολιτική
υπερβολικά «σκληρή» (λόγω της εμπειρίας του υπερπληθωρισμού του
Μεσοπολέμου) και με ευέλικτες επιχειρήσεις έμπειρες στη διαχείριση ενός διαρκώς
ανατιμώμενου εθνικού νομίσματος. Η ένωση με τις λοιπές χώρες της Ευρωζώνης
(αποκλειστικά νομισματική) δημιούργησε μια ιδιάζουσα κατάσταση που θα
μπορούσε να παρομοιαστεί με ένα σύστημα «peg» όπου οι λοιπές χώρες είχαν δέσει
τα εθνικά τους νομίσματα με σταθερή ισοτιμία με το μάρκο/ευρώ. Οι γερμανικές
επιχειρήσεις διαθέτοντας το πλεονέκτημα των χαμηλών «απαιτήσεων» των
εργατικών συνδικάτων και της «σφιχτής» αγοράς εργασίας ήδη από τα μέσα της
δεκαετίας του ’90 και εκμεταλλευόμενες την άνοδο της ζήτησης για τα προϊόντα τους
από τις αναδυόμενες χώρες (λόγω και του κύρους που προσδίδει το «Made in
Germany» στον κλάδο των κεφαλαιουχικών αγαθών), κατόρθωσαν να
πρωταγωνιστήσουν στον επιχειρηματικό στίβο της Ευρωζώνης. Η ανυπαρξία κοινής
δημοσιονομικής πολιτικής, φορολογικής πολιτικής και πολιτικής μεταφοράς πόρων
(όπως για παράδειγμα μεταξύ Δυτικής και Ανατολικής Γερμανίας μετά την
επανένωση) επέτεινε το χάσμα μεταξύ της Γερμανίας και των λοιπών χωρών του
κοινού νομίσματος.
Οι λοιπές χώρες και δη οι χώρες της περιφέρειας σίγουρα πραγματοποίησαν λάθη και
ίσως «έζησαν» για ορισμένα χρόνια «πάνω από τις δυνάμεις τους» με τα χαμηλά
επιτόκια δανεισμού, την αύξηση της κατανάλωσης, την κατακόρυφη πτώση της
εθνικής τους αποταμίευσης, τη μείωση της βιομηχανικής τους παραγωγής και την
έμφαση στις κατασκευές και στις κατοικίες (μη διεθνώς εμπορεύσιμους τομείς).
Μάλλον δεν είχαν κατανοήσει ότι το ευρώ λειτουργεί ως ένα εν δυνάμει σύστημα
σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών και μόνο, καθώς δεν συνιστά ενιαίο
δημοσιονομικό και φορολογικό χώρο. Εάν όμως διατηρούσαν τα εθνικά τους
νομίσματα, δεν θα είχαν σίγουρα φθάσει να παρουσιάζουν ελλείμματα της τάξης του
-16% στην Ελλάδα ή του -13% στην Πορτογαλία ή του -9% στην Ισπανία, καθώς το
εθνικό νόμισμα των χωρών αυτών θα είχε ήδη υποχωρήσει και η ανισορροπία θα
διορθωνόταν αρκετά νωρίτερα με την υποτίμηση των εθνικών τους νομισμάτων.
Άλλωστε τα νομίσματα των χωρών αυτών είχαν απολέσει από το -75% έως το -93%
της αξίας τους έναντι του γερμανικού μάρκου τις δεκαετίες πριν την εισαγωγή του
ευρώ, όπως το ίδιο συνέβη με την στερλίνα Μεγάλης Βρετανίας που έχασε το 75%
της αξίας έναντι του γερμανικού μάρκου ή το δολάριο Η.Π.Α. με απώλειες -58%
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έναντι του μάρκου Γερμανίας59. Ή να το θέσουμε διαφορετικά, το γερμανικό μάρκο
είχε ανατιμηθεί +467% έναντι της ιταλικής λιρέτας, +1.398% έναντι του
πορτογαλικού εσκούδου, +465% έναντι της ισπανικής πεσέτας, +301% έναντι του
γαλλικού φράγκου, αλλά και +302% σε σχέση με τη στερλίνα Μεγάλης Βρετανίας ή
+139% έναντι του δολαρίου ΗΠΑ τις δεκαετίες πριν την εισαγωγή του ευρώ.
Πραγματικά τρομακτικά ποσοστά ανατίμησης έναντι όλων των ανταγωνιστικών του
νομισμάτων δίχως να δημιουργείται κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα στη γερμανική
βιομηχανία, κάτι το οποίο αποδεικνύει το βάθος, την εξειδίκευση και την state-of-theart κατάστασή της. Η νομισματική ένωση με τη Γερμανία, ίσως την πιο
ανταγωνιστική χώρα σε παγκόσμιο επίπεδο και σίγουρα στις πρώτες θέσεις της
παγκόσμιας βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας, δίχως παράλληλη πρόβλεψη για
δημοσιονομική ή φορολογική ένωση, αφαίρεσε από τις οικονομίες της περιφέρειας
(αλλά και τη Φινλανδία, για παράδειγμα) το «όπλο» του εθνικού νομίσματος και της
ευέλικτης συναλλαγματικής ισοτιμίας οδηγώντας αναπόφευκτα στην κρίση με όλα τα
συνεπακόλουθά της.
Επανερχόμενοι στο σήμερα, οι χώρες της περιφέρειας θα πρέπει να επιτύχουν κάτι το
οποίο είναι σχεδόν αδύνατο: υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης σε μακροπρόθεσμο
ορίζοντα για να μειωθεί η αναλογία χρέους/ΑΕΠ σε χαμηλότερα επίπεδα από τα
τωρινά (εξωφρενικά υψηλά) επίπεδα, αλλά την ίδια στιγμή να προσπαθήσουν να
διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους έναντι της Γερμανίας, διατηρώντας χαμηλά
τους μισθούς των εργαζομένων εφαρμόζοντας ένα είδος διαρκούς εσωτερικής
υποτίμησης, δηλαδή δύο σχεδόν αντικρουόμενους στόχους.
Με το τεράστιο ύψος του δημόσιου χρέους να πιέζει τις περισσότερες από τις
συγκεκριμένες χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία, Γαλλία), με ελάχιστα περιθώρια
κινήσεων σε μελλοντικές κρίσεις (δεν διαθέτουν δημοσιονομικό περιθώριο) και με
την εξαιρετικά χαλαρή πολιτική της ΕΚΤ να τερματίζεται μελλοντικά σε συνδυασμό
με την αρνητική δημογραφία60 που θα περιορίσει τόσο τη δυνητική ανάπτυξη όσο και
θα αυξήσει τις δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης και συνταξιοδοτικών παροχών, οι
χώρες της περιφέρειας φαντάζουν καταδικασμένες σε μια αιώνια λιτότητα και σε μια
αιώνια αδυναμία να παρέχουν στους κατοίκους τους τις αναγκαίες προϋποθέσεις για
ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία. Όπως άλλωστε αναλύσαμε, οι περισσότερες από
αυτές έχουν απολέσει βασικά δύο δεκαετίες. Δύο δεκαετίες στασιμότητας ή και
οπισθοχώρησης σε οικονομικό επίπεδο.
Το προπατορικό αμάρτημα του ευρώ (η δημιουργία μιας αποκλειστικά νομισματικής
ένωσης με την ισχυρότερη βιομηχανικά χώρα του πλανήτη, τη Γερμανία και δίχως
59

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Γερμανία εμφανίζει τεράστια εμπορικά πλεονάσματα με το Ηνωμένο
Βασίλειο και τις Η.Π.Α. και σήμερα. Τα στοιχεία για το 2016 εμφανίζουν ένα εμπορικό πλεόνασμα
ύψους + 50,4 δις ευρώ έναντι του Ηνωμένου Βασιλείου και +48,9 δις ευρώ έναντι των Η.Π.Α., πηγή :
Γερμανική Στατιστική Υπηρεσία, destatis.
60
Σε ένα πρόσφατο paper του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, προβλέπεται ότι η συνολική
παραγωγικότητα θα μειώνεται κατά 0,20% ετησίως για τα επόμενα 20 χρόνια λόγω της αρνητικής
δημογραφίας στις χώρες της Ευρώπης και το ανωτέρω ποσοστό θα είναι μεγαλύτερο για τις χώρες με
υψηλό δημόσιο χρέος και ταχύτατα γηράσκον εργατικό δυναμικό (Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία,
Ελλάδα, Ιρλανδία) εάν δεν ληφθούν μέτρα που να μειώνουν τον αντίκτυπο του μειούμενου και
γηράσκοντος πληθυσμού. The Impact of Workforce Aging on European Productivity, Shekhar Aiyar,
Christian
Ebeke
and
Xiaobo
Shao,
IMF
Working
Paper
(WP/16/238),
βλ.
https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2016/wp16238.pdf
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εργαλεία αντιμετώπισης των ανισορροπιών) είναι επιτακτική ανάγκη να επιλυθεί.
Αρκετοί μελετητές και αναλυτές παγκοσμίως έχουν τονίσει τα ανωτέρω
μειονεκτήματα του κοινού νομίσματος, μεταξύ άλλων ο Joseph Stiglitz61, ο Paul
Krugman, ο Hans-Werner Sinn, ο Otmar Issing (πρώην μέλος του Executive Board
της ΕΚΤ και ο πρώτος Chief Economist της τελευταίας, γνωστός και ως ένας από
τους αρχιτέκτονες του κοινού νομίσματος)62 κ.ά. Στο επόμενο και τελευταίο
κεφάλαιο θα μελετήσουμε τους τρόπους επίλυσης του ανωτέρω προπατορικού
αμαρτήματος.
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Το σχετικό βιβλίο του περιγράφει αναλυτικά την άποψή του και ταυτόχρονα παραθέτει τις θέσεις
του για τις αναγκαίες βελτιώσεις στην Ευρωζώνη είναι το ακόλουθο, Joseph E. Stiglitz, The Euro:
How a Common Currency Threatens the Future of Europe (2016).
62

Σχετική συνέντευξη – ιδιαιτέρως αναλυτική και αποκαλυπτική - του Otmar Issing στο
centralbanking.com, Otmar Issing on why the euro ‘house of cards’ is set to collapse (13 Οκτωβρίου
2016), https://www.centralbanking.com/central-banks/economics/2473842/otmar-issing-on-why-theeuro-house-of-cards-is-set-to-collapse
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7ο κεφάλαιο : Τρόποι επίλυσης του γόρδιου
δεσμού της Ευρωζώνης (How to solve the
mess?)

Οι λύσεις των δομικών προβλημάτων της Ευρωζώνης μπορούν να συνοψιστούν στις
παρακάτω, από τις οποίες οι 5 πρώτες έχουν αναλυθεί (διεξοδικά ή μη) από άλλους
μελετητές ή εργασίες, ενώ εμείς στην παρούσα εργασία θα επικεντρωθούμε στη 6η
δυνατή επιλογή :

7.1 Πλήρης δημοσιονομική ένωση (ένωση με κοινό προϋπολογισμό,
υπουργό Οικονομικών, κοινή δημοσιονομική πολιτική, πρόβλεψη
μεταβιβάσεων από δυνατά μέλη σε αδύναμα, αλλά και κοινή
φορολογική πολιτική)

Η καλύτερη λύση για την Ευρωζώνη συνίσταται στη δημιουργία μιας πλήρους
δημοσιονομικής και νομισματικής ένωσης σε αντίθεση με την ύπαρξη μιας απλής
νομισματικής ένωσης. Η ανωτέρω λύση προϋποθέτει την ύπαρξη κοινού
προϋπολογισμού με έσοδα και δαπάνες που θα συγκεντρώνονται σε ένα «ταμείο» και
θα διανέμονται από μία κεντρική πηγή, έναν κοινό υπουργό Οικονομικών, ύπαρξη
πρόβλεψης για μεταβιβάσεις πόρων από τα ισχυρά στα αδύναμα μέλη της Ευρωζώνης
και φυσικά και κοινή φορολογική πολιτική.
Το συγκεκριμένο ζήτημα έχει αναλυθεί από πλείστους μελετητές αλλά και από
πολιτικούς ή δημοσιογράφους και δεν αποτελεί στόχο της παρούσας εργασίας να
δοθούν υπερβολικές λεπτομέρειες. Όμως αξίζει να αναφερθούν ορισμένα καίρια
σημεία.
Ένας κοινός προϋπολογισμός (με συγκέντρωση εσόδων και δαπανών) προϋποθέτει
φυσικά τα κράτη μέλη να παραδώσουν κυριαρχία (sovereignty) σε ένα υπερεθνικό
ταμείο και να αποδεχθούν την ύπαρξη ενός κοινού υπουργείου Οικονομικών και ενός
κοινού υπουργού Οικονομικών. Αυτό είναι αρκετά δύσκολο υπό τις παρούσες
περιστάσεις καθώς η Ευρωζώνη αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζουν
διάφορα προβλήματα με την άνοδο ευρωσκεπτιστικών κομμάτων τόσο από το
αριστερό όσο και από το δεξιό φάσμα του πολιτικού σκηνικού. Οι φυγόκεντρες
τάσεις είναι αρκετές ισχυρές και μια πιθανή συζήτηση για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
οικονομικής φύσης από εθνικό σε υπερεθνικό επίπεδο ενέχει τον κίνδυνο της
ενίσχυσης των συγκεκριμένων τάσεων ή και της ανόδου στην κυβερνητική εξουσία
αντίστοιχων κομμάτων. Η λύση της πλήρους δημοσιονομικής ένωσης θα μπορούσε
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να εφαρμοστεί σταδιακά και με αρκετά προσεκτικά βήματα για να μην προκληθούν
αντιδράσεις που θα ενίσχυαν τις φυγόκεντρες δυνάμεις.
Δύο από τα βήματα προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση θα αποτελούσαν η
φορολογική εναρμόνιση για την αποφυγή της εκμετάλλευσης των «κενών» στη
νομοθεσία των κρατών μελών με σκοπό την ευνοϊκότερη φορολόγηση των κερδών
και η σταδιακή μεταφορά πόρων από τα ισχυρά οικονομικά κράτη στα πιο αδύναμα.
Σχετικά με το πρώτο βήμα, θα μπορούσε να ξεκινήσει με μια επισκόπηση των
μεθόδων και των τρόπων που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις, αλλά και τα φυσικά
πρόσωπα, για να φορολογούνται τα κέρδη τους στη χώρα με το μικρότερο δυνατό
φορολογικό συντελεστή εντός της Ευρωζώνης. Είναι η γνωστή τακτική της
«μεταφοράς» του κέρδους από τις χώρες που «παράγεται» το εισόδημα σε άλλες
χώρες με χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές (χαρακτηριστικό παράδειγμα η
Ιρλανδία). Τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν να ενσωματώσουν δικλίδες ασφαλείας για
τη μείωση των αντίστοιχων φαινομένων με τον έλεγχο των συναλλαγών μεταξύ
εταιριών του ίδιου ομίλου (ενδο-ομιλικές συναλλαγές σε διασυνοριακό επίπεδο).
Επίσης μια επιλογή θα ήταν η επιβολή ποινών σε επίπεδο Ευρωζώνης για τις χώρες
που επιτρέπουν ανάλογες πρακτικές ή και τις ενθαρρύνουν (παρέχοντας κίνητρα σε
εταιρίες που εκμεταλλεύονται «κενά» των φορολογικών νομοθεσιών)63.
Σε επόμενο στάδιο θα μπορούσαν να εναρμονιστούν οι φορολογικοί συντελεστές σε
επίπεδο Ευρωζώνης (ή και Ε.Ε.) για να μειωθεί ακόμη περισσότερο η δυνατότητα
καταβολής φόρων στη χώρα με το πιο «ευνοϊκό» φορολογικό καθεστώς και όχι στη
χώρα όπου παράγεται πραγματικά το φορολογητέο εισόδημα64. Η πανσπερμία
διαφορετικών φορολογικών συστημάτων, διαφορετικών συντελεστών φορολόγησης
κεφαλαίου, μερισμάτων κτλ. δημιουργεί σύγχυση και ανισομέρεια, διατηρώντας το
χώρο της Ευρωζώνης διασπασμένο στο φορολογικό πεδίο και με πολύπλοκα
φορολογικά συστήματα που επιτρέπουν τη φοροδιαφυγή/φοροαποφυγή.
Χαρακτηριστική είναι η ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα taxation trends
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου μπορεί ο καθένας να διαπιστώσει την
πανσπερμία διαφορετικών συστημάτων και φορολογικών κανόνων65. Στη συνέχεια οι
χώρες-μέλη του ευρώ (και πιθανόν μετά από πολιτικές διαδικασίες και διεργασίες που
θα διαρκέσουν δεκαετίες) θα είναι δυνατόν να προχωρήσουν σε όλο και βαθύτερη
ένωση.
Η συγκεκριμένη λύση (δηλαδή μια πλήρης δημοσιονομική ένωση κοινού
προϋπολογισμού, δημοσιονομικής πολιτικής, φορολογικής πολιτικής και πολιτικής
μεταβίβασης πόρων) αποτελεί μακροπρόθεσμα την καλύτερη επιλογή, ανεξαρτήτως
των πολιτικών δυσκολιών που ενδεχομένως υπάρξουν. Η Ευρωζώνη θα πρέπει τελικά
να κινηθεί στην κατεύθυνση της πλήρους ένωσης, αν επιθυμεί να διατηρήσει τη
63

Πρόσφατη (Οκτώβριος 2017) είναι η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί της υποχρέωσης
του Λουξεμβούργου να αναζητήσει την επιστροφή 250 εκατ. ευρώ ως μη φορολογηθέν εισόδημα λόγω
της παροχής παράνομης φορολογικής ωφέλειας με τη χρήση ενός «παράθυρου» της νομοθεσίας του,
βλ http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3701_en.htm
64
Επίσης πρόσφατη (Οκτώβριος 2017) είναι η τελική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να
αναφέρει την Ιρλανδία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τη μη λήψη μέτρων σχετικά με την υπόθεση
της παροχής της δυνατότητας στην Apple να αποφύγει την καταβολή φόρων ύψους 13 δις ευρώ, βλ.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3702_en.htm
65
Για τη τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το ανωτέρω θέμα, βλ.
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/taxation_trends_report_2017.pdf
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συνοχή της σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Το δομικό πρόβλημα της Ευρωζώνης ήταν
και παραμένει το γεγονός ότι συνιστά αποκλειστικά και μόνο νομισματική ένωση, μια
ένωση-peg με τη Γερμανία, δίχως κανένα δημοσιονομικό δεσμό ή μηχανισμό
ανακατανομής πόρων ή διευκόλυνσης των αδύναμων κρατών. Το ανωτέρω πρόβλημα
θα επιλυθεί οριστικά και αμετάκλητα αν η Ευρωζώνη μετατραπεί σε πλήρη και
πραγματική ένωση, αν και αυτό συνιστά τη σημαντικότερη πρόκληση και ίσως δεν
γίνει ποτέ εφικτό λόγω των τρομακτικών δυσκολιών σε πολιτικό επίπεδο.
Ενδεχομένως να απαιτηθούν δεκαετίες για την ολοκλήρωση της Ευρωζώνης, όμως
αρκετές χώρες, ιδιαίτερα της περιφέρειας, πιθανόν να μην αντέξουν την αναμονή, ή
και το ξέσπασμα μιας νέας κρίσης (μετά το τέλος της «χαλαρής» νομισματικής
πολιτικής της ΕΚΤ και την αντίδραση-«ελατήριο» στην υπερβολική πίεση των
προηγουμένων ετών).
Οι προτάσεις για κοινή δημοσιονομική πολιτική ή φορολογική πολιτική δεν είναι
πρόσφατες, όμως η κρίση στην Ευρωζώνη έχει επιταχύνει τις εξελίξεις. Στο επίπεδο
της φορολογίας, γίνονται ήδη κινήσεις εναρμόνισης, με μικρά βήματα αρχικά στο
επίπεδο της ανταλλαγής πληροφοριών φορολογικού ενδιαφέροντος μεταξύ των
κρατών-μελών (οι περίφημες «αυτόματες ανταλλαγές δεδομένων» μεταξύ των χωρών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης), κάτι το οποίο αποφασίστηκε το 2016 και θα ξεκινήσει
εντός του 201766, ενώ επίσης ο νέος πρόεδρος της Γαλλίας, Ε. Μακρόν, μεταξύ των
προτάσεών του για τον εκσυγχρονισμό της Ευρωζώνης και τις αναγκαίες αλλαγές
συμπεριλαμβάνει και μια σταδιακή εναρμόνιση των φορολογικών συστημάτων (tax
harmonization) σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης67.
Ταυτόχρονα και οι προτάσεις του τελευταίου για μια πορεία προς τη δημιουργία ενός
κοινού δημοσιονομικού συστήματος ή ενός υπουργού Οικονομικών για την
Ευρωζώνη έχουν αρχίσει να βρίσκουν θετική ανταπόκριση τόσο από ανθρώπους των
αγορών68 ή οικονομολόγους69, αλλά και από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
(Κομισιόν), η οποία στις τελευταίες της προτάσεις για την εμβάθυνση της κοινής
νομισματικής ζώνης πρότεινε τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου
(European Monetary Fund), προτάσεις για τον προϋπολογισμό, για την τραπεζική
ένωση, αλλά και τη δυνατότητα ύπαρξης ενός κοινού υπουργού Οικονομικών που θα
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Βλ. σχετικές ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής` Επιτροπής, αρχικά με την απόφαση του Συμβουλίου
και στη συνέχεια σχετικά με νέους κανόνες και διαδικασίες που σταδιακά λαμβάνουν χώρα για το
συγκεκριμένο
θέμα,
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1886_el.htm
και
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1677_en.htm
67

Βλ. σχετικά το άρθρο του Guardian, Macron lays out vision for 'profound' changes in post-Brexit EU
(26 Σεπτεμβρίου 2017), https://www.theguardian.com/world/2017/sep/26/profound-transformationmacron-lays-out-vision-for-post-brexit-eu
68

Βλ. άρθρο στους Financial Times του Reza Moghadam, αντιπρροέδρου για κράτη και επίσημους
φορείς στη Morgan Stanley, μετά τη γνωστοποίηση των προτάσεων του Γάλλου προέδρου, Macron is
right – the Eurozone needs a finance
minister, Reza Moghadam (2017), βλ.
https://www.ft.com/content/68e0ead0-a3a5-11e7-8d56-98a09be71849
69

Βλ. και το πρόσφατο (Αύγουστος 2017) βιβλίο του Joseph Stiglitz που προαναφέραμε στην
υποσημείωση νο61.
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λειτουργεί ταυτόχρονα ως αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ως πρόεδρος
του Eurogroup70.
Ακόμη και ο Wolfgang Schaeuble, ο πρώην υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας,
δήλωσε πρόσφατα71 ότι «you can’t build a community of states of varying strengths
without a certain balance. That’s reflected in the European budget and bailout
programmes, for example, and that’s why there are net contributors and net
recipients in Europe. A union can’t exist if the stronger members don’t vouch for the
weaker ones», δηλαδή εμμέσως αποδέχεται ότι δεν είναι δυνατό να υπάρξει μια
ένωση χωρών με διαφορετικές οικονομικές δομές δίχως τη δημιουργία από τις
ισχυρότερες χώρες ενός «διχτυού προστασίας» των πιο αδύναμων χωρών.
Η λύση αυτή δεν είναι αδύνατο να εφαρμοστεί, καθώς έχει ήδη υπάρξει προηγούμενο
επί ευρωπαϊκού εδάφους και μάλιστα επί γερμανικού, με το παράδειγμα των μαζικών
μεταφορών πόρων από τη Δυτική στην Ανατολική Γερμανία μετά την επανένωσή
τους με το συνολικό ποσό να ανέρχεται στο ιλιγγιώδες νούμερο των σχεδόν 2 τρις
ευρώ για μια περίοδο 25 ετών72. Σίγουρα η αποδοχή από τους πολίτες της Δυτικής
Γερμανίας του κόστους ενσωμάτωσης των συμπατριωτών τους ήταν ευκολότερη
λόγω κοινής εθνικής ταυτότητας και καταγωγής, όμως και στην περίπτωση της
Ευρωζώνης θα πρέπει οι χώρες-μέλη να αποφασίσουν αν αισθάνονται μέλη της ίδιας
«οικογένειας» ή όχι και αν το ευρώ συνιστά απλά ένα peg και δεν αποτελεί έκφανση
μιας βαθύτερης οικονομικής, πολιτισμικής αλλά και πολιτικής ένωσης των χωρών της
Ευρώπης. Στη δεύτερη περίπτωση το μέλλον του κοινού νομίσματος θα είναι ζοφερό
και η μακροπρόθεσμη επιβίωσή του λιγότερο πιθανή.
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Βλ. δελτίο τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 6 Δεκεμβρίου 2017, Deepening Europe’s Economic
and Monetary Union, https://ec.europa.eu/commission/news/deepening-europes-economic-andmonetary-union-2017-dec-06_en
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Βλ. Σχετικό άρθρο στο Reuters, German finance minister says financial transfers in euro zone are
necessary (12 Μαΐου 2017), https://uk.reuters.com/article/us-germany-france/german-finance-ministersays-financial-transfers-in-euro-zone-are-necessary-idUKKBN1882FK
72

Michael C. Burda και Mark Weber, the Economics of German Unification after Twenty-five Years :
Lessons for Korea (Απρίλιος 2017), http://sfb649.wiwi.hu-berlin.de/papers/pdf/SFB649DP2017009.pdf
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7.2 Ευρωομόλογα

Η δεύτερη λύση που προτείνεται από διάφορους αναλυτές είναι η έκδοση
ευρωομολόγων με τα οποία θα γίνει ένα είδος αμοιβαιοποίησης του χρέους των
χωρών-μελών της Ευρωζώνης. Η συγκεκριμένη πρόταση έχει το πλεονέκτημα ότι
λύνει το βασικό πρόβλημα των χωρών της περιφέρειας (αλλά όχι μόνο της
περιφέρειας, καθώς αρκετές χώρες έχουν αντίστοιχο πρόβλημα), δηλαδή το υψηλό
δημόσιο χρέος το οποίο σε συνδυασμό με την αρνητική δημογραφία, θα περιορίζει εις
το διηνεκές τη δυνητική τους ανάπτυξη. Με ένα είδος αμοιβαιοποίησης του χρέους,
οι χώρες της Ευρωζώνης θα διαθέτουν τη δυνατότητα να δανείζονται με χαμηλά
επιτόκια ανεξαρτήτως της ύπαρξης ή μη προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης από
την ΕΚΤ, καθώς θα «δανείζονται» αξιοπιστία από τη Γερμανία.
Το τεράστιο μειονέκτημα όμως της πρότασης αυτής συνίσταται στην ύπαρξη ηθικού
κινδύνου (moral hazard). Οι πολιτικοί των χωρών που θα έχουν τη δυνατότητα να
δανείζονται πια με «εγγύηση» Γερμανίας δεν θα έχουν όφελος από τη τήρηση
αυστηρών δημοσιονομικών κανόνων, καθώς θα υπάρχει υψηλό πολιτικό κόστος για
τους ίδιους στο εσωτερικό των χωρών τους, αλλά μηδαμινή οικονομική ωφέλεια,
αφού ο δανεισμός των χωρών της Ευρωζώνης θα διενεργείται σε κεντροποιημένο
επίπεδο και θα υπάρχει αμοιβαιοποίησή του.
Η λύση αυτή δεν πρόκειται να λειτουργήσει από μόνη της, καθώς είναι σχεδόν
βέβαιη η απόκλιση και επίσης δεν είναι δυνατό να υπάρχει έκδοση χρέους με εγγυητή
στην πραγματικότητα μια χώρα (Γερμανία), χωρίς αυτή να έχει ένα είδος ελέγχου
στις πράξεις των υπολοίπων χωρών που θα επηρεάζουν και το κόστος δανεισμού της
ιδίας. Η λύση της έκδοσης ευρωομολόγων θα λειτουργούσε μόνο με την ύπαρξη και
πλήρους δημοσιονομικής ένωσης, δηλαδή εφόσον υπήρχε και η προϋπόθεση που
αναλύθηκε στο προηγούμενο υποκεφάλαιο.
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7.3 Αναδιάρθρωση χρέους (χωρών με υψηλό ποσοστό δημόσιου
χρέους ως προς το ΑΕΠ)

Μία τρίτη πιθανή λύση στο «γόρδιο δεσμό» των προβλημάτων της Ευρωζώνης θα
αποτελούσε μια μαζική αναδιάρθρωση χρέους των χωρών που βαρύνονται με υψηλό
δημόσιο χρέος (Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία, σύντομα και Γαλλία). Οι χώρες αυτές
ευνοούνται παροδικά από το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ και τα
επιτόκια δανεισμού τους (πλην της Ελλάδας) κυμαίνονται σε εξαιρετικά χαμηλά
επίπεδα. Όμως ο μελλοντικός τερματισμός από την ΕΚΤ τόσο των αγορών στη
δευτερογενή αγορά όσο και των επανεπενδύσεων των ομολόγων που κατέχει και
λήγουν, θα οδηγήσει τα επιτόκια δανεισμού των συγκεκριμένων χωρών σε
υψηλότερα επίπεδα, καθώς επίπεδα δημόσιου χρέους της τάξης του 130% (Ιταλία,
Πορτογαλία) ή του 100% και με τάση διαρκούς αύξησης (Γαλλία) δεν είναι δυνατό
να «επιβραβεύονται» με επιτόκια δανεισμού της τάξης του 1% ή 2%.
Ο συνδυασμός υψηλών επιπέδων χρέους και αρνητικής δημογραφίας θα καταστήσει
(όπως είδαμε σε περασμένα κεφάλαια) αδύνατη την εξυπηρέτηση του πρώτου, καθώς
οι δυνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης θα ανέρχονται σε σχεδόν μηδενικά επίπεδα σε
μακροπρόθεσμο ορίζοντα και ταυτόχρονα τα απαιτούμενα δημοσιονομικά
πλεονάσματα θα προκαλούν «ασφυξία» στην οικονομία των βαρέως χρεωμένων
χωρών.
Οι λύσεις θα μπορούσαν να είναι δύο: 1) Διαρκής εφαρμογή προγραμμάτων
ποσοτικής χαλάρωσης από την ΕΚΤ, δηλαδή εμμέσως διαρκής νομισματικοποίηση
του χρέους (κάτι αντίστοιχο με την Ιαπωνία) και 2) Μαζική αναδιάρθρωση χρέους
των συγκεκριμένων χωρών.
Η πρώτη επιλογή διαθέτει το πλεονέκτημα ότι εφαρμόζεται ήδη και υπάρχει εμπειρία
για την αντίδραση των αγορών σε αντίστοιχα προγράμματα, όμως ταυτόχρονα
ελλοχεύει ο κίνδυνος της «έλλειψης» στο μέλλον διαθέσιμων ομολόγων ή
χρεογράφων για αγορά, με άλλα λόγια ο κίνδυνος η κεντρική τράπεζα να
συγκεντρώσει σχεδόν το σύνολο του διαπραγματεύσιμου χρέους των χωρών ή να
φθάσει σε ένα ανώτατο όριο πάνω από το οποίο να μη δύναται να προβεί σε
επιπρόσθετες αγορές. Επίσης δεν επιλύει σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα το πρόβλημα
του συσσωρευμένου χρέους, παρά μεταφέρει την επίλυσή του στο μέλλον (καθώς
διευκολύνει την εξυπηρέτησή του σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα μειώνοντας τα
επιτόκια αναχρηματοδότησης του χρέους, αλλά δεν μειώνει το «απόθεμα» του χρέους
το οποίο σε αρκετές χώρες της περιφέρειας ανέρχεται σε αστρονομικά επίπεδα ως
ποσοστό του ΑΕΠ).
Η δεύτερη επιλογή έχει το μειονέκτημα ότι η αναδιάρθρωση χρέους εντός της
νομισματικής ζώνης και μάλιστα σε μαζικό επίπεδο θα δημιουργήσει αναταράξεις
εντός του ευρώ, αλλά και νομικά προβλήματα (ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη ότι η
ΕΚΤ έχει καταστεί σημαντικός κάτοχος χρέους των χωρών του κοινού νομίσματος),
ενώ η Γερμανία είναι σχεδόν αδύνατο να αποδεχθεί μια αντίστοιχη λύση, καθώς η
ύπαρξη ηθικού κινδύνου είναι προφανής (οι χώρες του Νότου να εκμεταλλευτούν την
αναδιάρθρωση και να επιστρέψουν σε μη συνετές οικονομικές πρακτικές). Το
πλεονέκτημα όμως της επιλογής αυτής συνίσταται στην απαλλαγή των χωρών
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(ιδιαίτερα των χωρών της περιφέρειας) από το βάρος του υψηλού δημόσιου χρέους
και την έμμεση «ενίσχυση» των δυνητικών ρυθμών ανάπτυξης, καθώς δεν θα
απαιτείται η επίτευξη υψηλών δημοσιονομικών πλεονασμάτων για να συγκρατείται η
αναλογία χρέους/ΑΕΠ σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
Η λύση της αναδιάρθρωσης χρέους θα αποτελούσε μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική,
εάν όμως είχαν επιλυθεί θέματα πολιτικής υφής σε επίπεδο Ευρωζώνης. Σε μια τέτοια
περίπτωση, η μείωση του χρέους χωρών όπως η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Γαλλία ή η
Ελλάδα θα αφαιρούσε ένα «άγος» από τις πλάτες των αντίστοιχων οικονομιών και θα
απελευθέρωνε σημαντική αναπτυξιακή δυναμική.
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7.4 Αύξηση των μισθών στη Γερμανία, αύξηση των επενδύσεων και
μείωση της αποταμίευσης με στόχο τη μείωση του τεράστιου
πλεονάσματος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (το περίφημο
German current account surplus “problem”)

Μία από τις προτάσεις πολλών οικονομολόγων και μελετητών παγκοσμίως είναι η
μείωση του εξωφρενικά υψηλού πλεονάσματος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών
της Γερμανίας με την εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών και μεθόδων όπως για
παράδειγμα με την αύξηση των μισθών των εργαζομένων, με μια σημαντική αύξηση
των επενδύσεων (κυρίως σε υποδομές) και με γενικό στόχο τη μείωση της
αποταμίευσης. Οι συγκεκριμένες προτάσεις εντάσσονται σε μια ευρύτερη συζήτηση
γύρω από το ισοζύγιο πληρωμών της Γερμανίας (με διαφορά το υψηλότερο
παγκοσμίως για το 2016, όπως είδαμε προηγουμένως), σε ένα περίφημο debate για το
τι ακριβώς πρέπει να γίνει προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το «πρόβλημα» (αν
αποτελεί βεβαίως πρόβλημα) της Ευρωζώνης73.
Μία αύξηση των μισθών των γερμανών εργαζομένων και δη σε σημαντικό ποσοστό
θα βοηθήσει τις λοιπές χώρες της Ευρωζώνης να ανακτήσουν ανταγωνιστικότητα
έναντι της Γερμανίας και θα αφαιρέσει τη τεράστια πίεση που ασκείται σε αυτές,
καθώς είναι υποχρεωμένες να συγκρατούν το μισθολογικό τους κόστος μονίμως
πιεσμένο για να μην προκληθεί και πάλι διαφορικός πληθωρισμός (ο οποίος είναι,
όπως αποδείχθηκε και στην περίπτωση της Ευρωζώνης, καταστροφικός εντός μιας
κοινής νομισματικής περιοχής). Όμως οι αλλαγές που έχουν γίνει στην αγορά
εργασίας της Γερμανίας με τη σχετική απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, όπως
επίσης και η σχετικά χαμηλή συμμετοχή των εργαζομένων σε επίσημους
συνδικαλιστικούς φορείς (τα ποσοστά συμμετοχής τους σε αντίστοιχους φορείς
βρίσκονται σε διαρκή πτώση τις τελευταίες δεκαετίες), καθώς και άλλοι λόγοι που θα
εξηγηθούν αναλυτικότερα στο κεφάλαιο 7.6, δεν δημιουργούν τις κατάλληλες
συνθήκες για μια σημαντική αύξηση των μισθών των γερμανών εργαζομένων.
Σίγουρα η «σφιχτή» αγορά εργασίας στη χώρα θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε μια
σταδιακή και μακροπρόθεσμη άνοδο των μισθών των εργαζομένων, αλλά όχι με τη
ταχύτητα ή με το μέγεθος που θα απαιτούνταν για να μειωθεί το τεράστιο πλεόνασμα
της χώρας ή για να επανέλθει η ισορροπία με το μισθολογικό κόστος των λοιπών
χωρών της Ευρωζώνης.
Μια άλλη λύση θα ήταν να αυξηθεί σημαντικά η κατανάλωση είτε του ιδιωτικού
τομέα (επιχειρήσεων και νοικοκυριών) είτε του γερμανικού δημοσίου και
αντιστοίχως να μειωνόταν η αποταμίευσή τους. Η γερμανική κουλτούρα (και η
προτεσταντική ηθική) είναι γνωστή για την έμφασή της στην αυτοσυγκράτηση και
73

Η σχετική συζήτηση επανήλθε στην επικαιρότητα εντός του 2017 με τις δηλώσεις του προέδρου των
ΗΠΑ, Donald Trump, σχετικά με την άποψή του ότι το γερμανικό πλεόνασμα είναι απαράδεκτο και
«κακό» για την παγκόσμια οικονομία. Ακολούθησε πλήθος άρθρων και αναλύσεων μεταξύ των οποίων
δύο ενδιαφέροντα στο Bloomberg, Trump’s right : Germany’s trade surplus is too big, Justin Fox (30
Μαΐου 2017), βλ. https://www.bloomberg.com/view/articles/2017-05-30/trump-s-right-germany-strade-surplus-is-too-big και There is no easy fix for the German surplus, Leonid Bershidsky (20
Απριλίου 2017), βλ. https://www.bloomberg.com/view/articles/2017-04-20/there-is-no-easy-fix-forthe-german-surplus
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στη σχετική αποστροφή στο δανεισμό, ενώ υπάρχει μια γενική έμφαση στην
αποταμίευση. Το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών (savings rate) ανερχόταν
για όλη την περίοδο μεταξύ 2001 έως και 2016 μεταξύ 9% και 10,5% (το 2016
ανήλθε σε 9,7% έναντι 9,6% το 2001), η γενική κυβέρνηση παρουσίαζε σημαντικά
πλεονάσματα, τόσο πρωτογενή όσο και μετά την καταβολή των τόκων για το δημόσιο
χρέος (ύψους +25,7 δις ευρώ για το 2016), ενώ και οι επιχειρήσεις της χώρας
εμφάνιζαν θετική «αποταμίευση» (net savings) ύψους +95,8 δις ευρώ74. Ολόκληρη η
λειτουργία της γερμανικής οικονομίας είναι πλεονασματική και υπάρχει μια γενική
τάση προς αποταμίευση. Οι συνήθειες των νοικοκυριών μεταβάλλονται αρκετά αργά
(ίσως χρειαστεί και δεκαετίες), καθώς απαιτείται αλλαγή κουλτούρας και φιλοσοφίας,
κάτι το οποίο χρειάζεται χρόνο για να επηρεάσει τις καταναλωτικές/αποταμιευτικές
συνήθειες του μέσου Γερμανού.
Οι επιχειρήσεις επίσης εκμεταλλεύονται τη τεράστια ζήτηση για γερμανικά προϊόντα
και τα σχετικά χαμηλά κόστη (οι μισθοί στη χώρα κυμαίνονται σε χαμηλότερα
επίπεδα σε σχέση με την παραγωγικότητα), ενώ ταυτόχρονα αρκετές από αυτές
δείχνουν απροθυμία για επιπρόσθετες επενδύσεις τόσο κρατώντας τα χρήματα για να
αυξήσουν την κεφαλαιακή τους βάση (ως προστασία σε ενδεχόμενη μελλοντική
κρίση) όσο και γιατί αρκετοί επιχειρηματίες με οικογενειακές επιχειρήσεις
(Mittelstand ή ο αγγλικός όρος SME) βρίσκονται σε μεγάλη ηλικία75 και ο μοναδικός
«παίκτης» ο οποίος θα μπορούσε να αυξήσει την «κατανάλωση» και να μειώσει την
αποταμίευσή του, είναι το κράτος. Στο συγκεκριμένο τομέα όντως θα υπήρχε η
δυνατότητα το γερμανικό δημόσιο να αποφασίσει την υλοποίηση έργων υποδομής
(βελτίωση οδικών έργων, νέες σχολικές μονάδες, επενδύσεις στα δίκτυα μέσων
μαζικής μεταφοράς), δηλαδή να αυξήσει τις επενδύσεις και να μειώσει την
αποταμίευσή του, όμως το μέγεθος του πλεονάσματος στο ισοζύγιο τρεχουσών
συναλλαγών της χώρας (άνω των +250 δις ευρώ ετησίως) δημιουργεί δυσκολία στην
απορρόφηση τόσο σημαντικού ύψους επενδύσεως κάθε χρόνο, τόσο γιατί θα
υπερθερμάνει τη γερμανική οικονομία (η οποία ήδη λειτουργεί με ιδιαιτέρως χαμηλά
ποσοστά ανεργίας, με μηδενικά επιτόκια σε ένα περιβάλλον εξαιρετικά «χαλαρής»
για την ίδια νομισματικής πολιτικής) όσο και γιατί θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα το
δημόσιο χρέος της χώρας. Ταυτόχρονα, δεν είναι βέβαιο ότι θα εκμηδενιστεί το
πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών εκτός και εάν οι επενδύσεις που θα
πραγματοποιηθούν, θα χρησιμοποιήσουν μόνο εισαγόμενα υλικά και προϊόντα, το
οποίο είναι σχεδόν απίθανο, καθώς θα υπάρξει και χρήση του εγχώριου κεφαλαίου,
πόρων και προϊόντων, συνεπώς δεν θα προσέφερε σημαντικά στις λοιπές χώρες της
Ευρωζώνης, θέτοντας παράλληλα σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα στην
ίδια τη Γερμανία. Επίσης οι εγχώριες επενδύσεις εντός Γερμανίας δεν βρίσκονται σε
χαμηλό επίπεδο, καθώς ανέρχονται στο 20% του ΑΕΠ το 2016 έναντι επίσης μέσου
όρου 20% επί του ΑΕΠ τα έτη 2001-2005 όταν το πλεόνασμα στο ισοζύγιο
τρεχουσών συναλλαγών ήταν αρκετά χαμηλότερο76. Η καλύτερη λύση θα ήταν να
74

Πηγή όλων των ανωτέρω στοιχείων : Ameco.
Οι δύο συγκεκριμένες υποθέσεις, καίτοι περίεργες, έχουν διατυπωθεί σε μια σύντομη έρευναπαρουσίαση των λόγων ύπαρξης του γερμανικού πλεονάσματος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών
του KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau), δηλαδή της γερμανικής κρατικής αναπτυξιακής τράπεζας,
βλ. Current account balance : Reduce surplus, make Germany stronger, Dr Klaus Borger, σελ. 3-4,
https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/Konzernthemen/Research/PDF-Dokumente-FokusVolkswirtschaft/Fokus-englische-Dateien/Fokus-2017-EN/Fokus-No.-178-August-2017-Currentaccount-balance.pdf
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Πηγή : άρθρο του Clemens Fuest, προέδρου του Ifo Institute στο Project Syndicate (17 Ιουλίου
2017),
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of
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Surplus,
βλ.
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μειωθεί το γενικό ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων,
όμως απαιτείται χρόνος και αλλαγή κουλτούρας, όπως προαναφέραμε.
Ταυτόχρονα, μια χώρα με αρνητική δημογραφία είναι λογικό αλλά και απαραίτητο να
αποταμιεύει περισσότερο για το μέλλον77. Το εργατικό δυναμικό της Γερμανίας
γηράσκει και αποταμιεύει υψηλότερο ποσοστό του εισοδήματός του για μελλοντική
χρήση, ενώ και ολόκληρη η γερμανική οικονομία λειτουργεί αναλόγως, καθώς
συνολικά η χώρα γηράσκει και όπως είδαμε στην ξεχωριστή μας ανάλυση, οι
ηλικιωμένοι θα αποτελούν σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού της τις επόμενες
δεκαετίες. Επομένως είναι λογικό, αλλά γιατί είναι και απαραίτητο για την
μακροπρόθεσμη ευρωστία της Γερμανίας? Ο γηράσκων πληθυσμός της χώρας θα
οδηγήσει αναπόφευκτα σε χαμηλότερο δυνητικό ΑΕΠ, ενώ ταυτόχρονα οι
επιχειρήσεις θα δυσκολεύονται να καλύπτουν τις κενές θέσεις εργασίας και συνολικά
η χώρα θα χρειάζεται ροές από το εξωτερικό για να καλύπτειν τις απαιτήσεις που θα
έχει δημιουργήσει η γήρανση του πληθυσμού, οπότε οι επενδύσεις στο εξωτερικό
(για παράδειγμα στην αναπτυσσόμενη Ασία ή στις εύρωστες δημογραφικά ΗΠΑ) θα
παρέχουν στο μέλλον τις αναγκαίες ροές κεφαλαίων πίσω στη Γερμανία, κάτι το
οποίο ενστερνίζεται για παράδειγμα και ο Otmar Issing (ένας από τους αρχιτέκτονες
του ευρώ, όπως προαναφέραμε)78.
Ο σημαντικότερος ίσως λόγος πίσω από τεράστιο ύψος του γερμανικού
πλεονάσματος είναι ότι στα τρέχοντα επίπεδα, η συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ
είναι «αρκετά φθηνή» για τη Γερμανία και για τις δομές της γερμανικής οικονομίας
(ενώ μάλλον «ακριβή» για τις χώρες της περιφέρειας). Το ανωτέρω το παραδέχθηκε ο
πρώην υπουργός Οικονομικών της χώρας, Wolfgang Schaeuble σε συνέντευξή του79,
αλλά και η καγκελάριος της χώρας, Angela Merkel80 ή ο Hans-Werner Sinn σε ένα
άρθρο του στο Project Syndicate81 που τονίζει ότι η Γερμανία πουλάει πολύ φθηνά τα

syndicate.org/commentary/germany-current-account-surplus-criticism-by-clemens-fuest-201707?barrier=accessreg
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Απόσπασμα από τη συνέντευξη του Otmar Issing στο centralbanking.com, Otmar Issing on why the
euro ‘house of cards’ is set to collapse (13 Οκτωβρίου 2016), «An ageing country and shrinking
economy like Germany should have a current account surplus – no doubt about it. There is a need to
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Βλ. άρθρο στο Reuters, Euro exchange rate is too weak for Germany: Schaeuble (4 Φεβρουαρίου
2010), https://www.reuters.com/article/us-euro-exchange-schaeuble/euro-exchange-rate-is-too-weakfor-germany-schaeuble-idUSKBN15J0N7
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Βλ. άρθρο στο Bloomberg, Merkel says “weak” euro partly to blame for German surplus (22 Μαΐου
2017),
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Σε άρθρο του εν είδει απάντησης στην κριτική του προέδρου των ΗΠΑ, Donald Trump, για το ύψος
του γερμανικού πλεονάσματος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, President Trump’s Necessary
German
Lessons, Project
Syndicate (28
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προϊόντα της τόσο εντός της Ευρωζώνης όσο και στο εξωτερικό, καθώς η ισοτιμία
του ευρώ είναι σχετικά χαμηλή έναντι του δολαρίου με αποτέλεσμα την υπέρμετρη
αύξηση της ζήτησης για γερμανικά αγαθά. Πιθανές λύσεις θα ήταν η αύξηση των
δαπανών για στρατιωτικό εξοπλισμό (η οποία θα λειτουργούσε όμως μακροπρόθεσμα
και όχι άμεσα) ή η παροχή φορολογικών κινήτρων στις γερμανικές επιχειρήσεις για
τη διενέργεια επενδύσεων εντός της χώρας ή για την αύξηση των δαπανών σε έρευνα
και ανάπτυξη με την αλλαγή του κώδικα φορολογίας νομικών προσώπων82. Γεγονός
πάντως παραμένει ότι το περίφημο «German current account problem» δεν αποτελεί
ένα θέμα που μπορεί να επιλυθεί σύντομα, καθώς οι ρίζες του έγκειται στο ότι το
ευρώ ως νόμισμα είναι εξαιρετικά «φθηνό», εξαιρετικά «χαλαρό» για τη γερμανική
οικονομία και για την υψηλή ελκυστικότητα των γερμανικών βιομηχανικών αγαθών
στο εξωτερικό.

syndicate.org/commentary/trump-germany-currency-manipulation-charge-by-hans-werner-sinn-201703?barrier=accessreg
82
Προτάσεις από το άρθρο του προέδρου του Ifo Institute, βλ. υποσημείωση νο76.
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7.5 Ισχυρή αύξηση του ΑΕΠ στις λοιπές χώρες της Ευρωζώνης για
να διαφύγουν από την «παγίδα του χρέους» με εφαρμογή
μεταρρυθμίσεων, συγκράτηση του μισθολογικού κόστους ή και
επίτευξη πλεονασματικών δημοσιονομικών προϋπολογισμών

Μια άλλη λύση την οποία επίσης προτείνουν αρκετοί μελετητές και αναλυτές είναι η
διαφυγή των χωρών της περιφέρειας (αλλά όχι μόνο των συγκεκριμένων χωρών,
καθώς αρκετές χώρες της Ευρωζώνης βρίσκονται αντιμέτωπες με υψηλά ποσοστά
δημοσίου χρέους ως προς το ΑΕΠ) από την «παγίδα του χρέους» με την αύξηση των
ρυθμών ανάπτυξης μέσω της εφαρμογής μεταρρυθμίσεων (structural reforms), ενώ
ταυτόχρονα θα πρέπει να υπάρχει μια συγκράτηση των μισθών των εργαζομένων και
τα συγκεκριμένα κράτη θα πρέπει να επιτυγχάνουν δημοσιονομικά πλεονάσματα εις
το διηνεκές (Ιταλία, Ελλάδα, Πορτογαλία κτλ.).
Στο σκέλος των μεταρρυθμίσεων, επικρατεί πιθανότατα μια «σύγχυση» μεταξύ των
μελετητών αλλά και οικονομολόγων, καθώς υπερεκτιμάται η επίδρασή τους σε μια
οικονομία με χαρακτηριστικό παράδειγμα την ίδια τη Γερμανία. Η Γερμανία αποτελεί
μια αρκετά ρυθμισμένη οικονομία, ιδιαίτερα στον τομέα των υπηρεσιών (για
παράδειγμα ο τομέας των φαρμακείων είναι heavy regulated), όμως αυτό δεν την
εμποδίζει να παρουσιάζει το υψηλότερο πλεόνασμα τρεχουσών συναλλαγών στον
κόσμο. Χαρακτηριστικές είναι οι αναλύσεις του Guntram Wolff στους Financial
Times, ο οποίος τονίζει την υπο-απόδοση του τομέα των υπηρεσιών στη Γερμανία
που κατατάσσεται για παράδειγμα στην 18η θέση παγκοσμίως στην ευκολία του
επιχειρείν, πίσω από τη Γαλλία ή την Ισπανία (σύμφωνα με έρευνα του ΟΟΣΑ για το
2008)83, ενώ ιδιαιτέρως αναλυτικό είναι αντίστοιχο άρθρο του Economist84, όπου
αναφέρεται ότι η Γερμανία ανήκει στις χώρες με την αυστηρότερη ρύθμιση
(regulation) μεταξύ αυτών που παρακολουθεί ο ΟΟΣΑ σχετικά με την παροχή
επαγγελματικών υπηρεσιών με την ύπαρξη πλήθους «κλειστών» επαγγελμάτων. Η
πρόσφατη μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ύπαρξη εμποδίων εισόδου σε 4
κλάδους - επαγγέλματα στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. (δικηγόρους, μηχανικούς,
αρχιτέκτονες, λογιστές) έδειξε ότι στις πρώτες θέσεις με τα υψηλότερα εμπόδια
εισόδου βρίσκονται το Λουξεμβούργο, η Αυστρία, η Μάλτα και τέταρτη η Γερμανία
(πάνω από την Ιταλία, την Ισπανία, τη Γαλλία ή την Ελλάδα)85.
Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων του ΟΟΣΑ για τη ρύθμιση στις αγορές
προϊόντων86, η Ιταλία και η Πορτογαλία έχουν τον ίδιο ακριβώς δείκτη PMR (Product
Market Regulation) με τη Γερμανία για το 2013 (1,29), ενώ ο αντίστοιχος δείκτης για
την Ελβετία ανέρχεται στο 1,50 (όσο υψηλότερος, τόσο πιο «ρυθμισμένες» οι αγορές
83

Άρθρο στους Financial Times, Germany needs a service sector to match its makers (7 Οκτωβρίου
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προϊόντων), για τη Νορβηγία στο 1,46 ή για τη Σουηδία στο 1,52, δηλαδή για τρεις
από τις πιο ισχυρότερες οικονομίες της Ευρώπης. Μια σύγκριση με τους δείκτες
παλαιοτέρων ετών θα καταδείξει ότι Ιταλία και Γερμανία παρουσίαζαν αντίστοιχους
δείκτες (2003 : 1,80 και για τις δύο χώρες και 2008 : 1,49 για την Ιταλία και 1,41 για
τη Γερμανία), όμως αυτό δεν εμπόδισε τη Γερμανία να αποδώσει καλύτερα εντός της
κοινής νομισματικής ζώνης. Είναι επίσης περίεργο το γεγονός ότι παρόλη τη
βελτίωση που παρουσιάζει ο σχετικός δείκτης διαχρονικά για την Ιταλία (αλλά και
για την Πορτογαλία, τη Γαλλία, την Ελλάδα ή την Ισπανία) οι συγκεκριμένες χώρες
δεν απέφυγαν την κρίση και δεν κατέστησαν ανταγωνιστικές έναντι της Γερμανίας.
Επίσης εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η Κίνα με εμφανώς υψηλότατη ρύθμιση
στις αγορές προϊόντων (ο δείκτης της ανερχόταν στο 2,86 το 2013) ή η Ιαπωνία με
δείκτη στο 1,41 για το 2013 (υψηλότερο της Ιταλίας ή της Πορτογαλίας)
παρουσιάζουν τεράστια πλεονάσματα στα ισοζύγια τρεχουσών συναλλαγών τους με
τον υπόλοιπο κόσμο σε αντίθεση για παράδειγμα με τη Μεγάλη Βρετανία ή τις ΗΠΑ
με αντίστοιχους δείκτες στα χαμηλά επίπεδα του 1,08 για την πρώτη για το 2013 και
1,11 για τη δεύτερη για το 2008 (δεν υπήρχαν στοιχεία για το 2013), αλλά με
τεράστια ελλείμματα στα ισοζύγια τρεχουσών συναλλαγών τους.
Τα ανωτέρω έρχονται σε πλήρη αντίθεση με ότι θα ανέμενε ο μέσος αναλυτής ή
οικονομολόγος και δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας εργασίας, όμως να
σημειωθεί ότι, όπως εξηγήσαμε στο έκτο κεφάλαιο, τα υψηλά πλεονάσματα
τρεχουσών συναλλαγών της Γερμανίας και η ισχυρή της εξαγωγική βιομηχανία έχουν
τη βάση τους σε μια ιστορική έμφαση της συγκεκριμένης χώρας στη βιομηχανική
παραγωγή, ένα εκπαιδευτικό σύστημα προσανατολισμένο στο συνδυασμό
θεωρητικής γνώσης, αλλά και πρακτικής εμπειρίας, στην ύπαρξη μιας μακρόχρονης
παράδοσης έμφασης στη τεχνική εκπαίδευση, στην κουλτούρα παραγωγής, στην
ύπαρξη χιλιάδων μικρών εξειδικευμένων επιχειρήσεων σε niche τομείς της
παγκόσμιας βιομηχανίας κτλ. Το ίδιο ισχύει και για τις άλλες τρεις χώρες που
φιγουράρουν στις τέσσερις πρώτες θέσεις με τις πιο πλεονασματικές χώρες στα
ισοζύγια τρεχουσών συναλλαγών παγκοσμίως : Κίνα, Ιαπωνία, Νότιος Κορέα. Χώρες
αρκετά συγκεντρωτικές, με τεράστια βιομηχανικά συγκροτήματα που παράγουν
πλήθος προϊόντων ή αλληλεξάρτηση μεταξύ τους (chaebol στη Νότιο Κορέα ή
keiretsu στην Ιαπωνία), πανεπιστήμια και τεχνικές σχολές με έμφαση στην πρακτική
εκπαίδευση, δημιουργία clusters – κυψελών παραγωγής με τη συνύπαρξη της
εταιρίας-τελικής παραγωγού πχ Samsung, αλλά και εκατοντάδων μικρότερων
εταιριών που την προμηθεύουν γύρω από αυτήν κτλ. Σίγουρα η μείωση της ρύθμισης
βοηθά μια οικονομία, αλλά δεν αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχία
της σε μακροπρόθεσμο επίπεδο και η επίκληση των «μεταρρυθμίσεων» (και όχι ο
εντοπισμός του πραγματικού, του προπατορικού, προβλήματος του κοινού
νομίσματος) ως τον «από μηχανής θεό» που θα επιλύσει όλα τα προβλήματα της
Ευρωζώνης δεν επιβεβαιώνεται, τουλάχιστον από την πραγματικότητα και τα
διαθέσιμα στοιχεία87. Δεν υπάρχει ο «από μηχανής θεός» και αν ακόμη υπήρχε, η
επίδραση των αντίστοιχων μέτρων θα γίνει εμφανής σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
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καθόλου την ανταγωνιστικότητα στους τομείς των εμπορεύσιμων αγαθών ή υπηρεσιών που θα
αποφέρουν συνάλλαγμα και εξαγωγές στη συγκεκριμένη χώρα. Η ανάπτυξη ισχυρής βιομηχανίας είναι
ένα πολύπλοκο εγχείρημα που δεν στηρίζεται μόνο στην ύπαρξη «ρύθμισης» ή όχι, αλλά σε πλήθος
παραγόντων, με κυριότερο ίσως το επίπεδο τεχνικής και τεχνολογικής εκπαίδευσης της δεδομένης
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Οπότε οι χώρες της περιφέρειας θα πρέπει ταυτόχρονα με τις μεταρρυθμίσεις να
προβούν και σε δραστικότερα μέτρα για να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους
και επίσης να μειώσουν τους δυσβάσταχτους δείκτες δημοσίου χρέους προς ΑΕΠ (αν
θεωρήσουμε ότι δεν θα έχει λάβει χώρα κάποια από τις προτεινόμενες λύσεις των
υποκεφαλαίων 7.1 – 7.3) είτε με την προσέλκυση επενδύσεων και την επίτευξη
ισχυρών ρυθμών ανάπτυξης του ΑΕΠ με ταυτόχρονη συγκράτηση του μισθολογικού
κόστους των εργαζομένων (για να μην απολέσουν ξανά ανταγωνιστικότητα έναντι
της Γερμανίας) είτε με τη διαρκή εφαρμογή προγραμμάτων λιτότητας και
δημοσιονομικής προσαρμογής προκείμενου να επιτυγχάνονται υψηλά δημοσιονομικά
πλεονάσματα.
Όσον αφορά τη δεύτερη επιλογή, είναι ευνόητο ότι μια μακρόχρονη λιτότητα δεν
μπορεί παρά να οδηγήσει σε αύξηση της κοινωνικής έντασης στο εσωτερικό των
συγκεκριμένων χωρών που θα εκδηλωθεί με πολιτική πίεση ή και ένα είδος
«επανάστασης» ή άρνησής τους να «συμμορφωθούν» στους στόχους για το
δημοσιονομικό έλλειμμα (όπως και συνέβη πρόσφατα τόσο με την Ιταλία όσο και με
τη Γαλλία). Ανεξαρτήτως όμως από τις πολιτικές εντάξεις και τις διενέξεις μεταξύ
των κρατών-μελών, σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη των Christopher L. House,
Christian Proebsting και Linda Tesar88, αν οι χώρες με το αρτικόλεξο GIIPS (Ελλάδα,
Ιρλανδία, Ιταλία, Πορτογαλία και Ισπανία) δεν είχαν υποστεί τέτοιας έντασης «σοκ
λιτότητας» θα είχαν βιώσει μια απώλεια προϊόντος ίση με -1% του ΑΕΠ έναντι της
απώλειας ύψους -18% που τελικά υπέστησαν από το ισχυρό σοκ λιτότητας στο οποίο
υπεβλήθησαν. Επίσης σύμφωνα με την ίδια μελέτη, ενώ τα προγράμματα λιτότητας
είχαν ως δεδηλωμένο στόχο να μειώσουν το λόγο χρέος / ΑΕΠ κατά -20%, στην
πραγματικότητα τον αύξησαν κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες (+20%), δηλαδή
επέφεραν το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Το ανωτέρω καθίσταται ήδη εμφανές
στις χώρες της περιφέρειας, οι οποίες εκμεταλλευόμενες τη χαλαρή νομισματική
πολιτική της ΕΚΤ, αλλά και τη σχετικά χαλαρή αντίδραση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής σε μικρές υπερβάσεις των στόχων για το δημοσιονομικό έλλειμμα, έχουν
εισέλθει σε μια φάση έντονης ανοδικής αντίδρασης (προσωρινής και
βραχυπρόθεσμης όμως, όπως εξηγήσαμε στα προηγούμενα κεφάλαια).
Η πρώτη επιλογή, δηλαδή η επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης για να μειωθεί ο
λόγος χρέος/ΑΕΠ, αλλά με ταυτόχρονη διατήρηση του μισθολογικού κόστους σε
χαμηλά επίπεδα για να μην δημιουργηθεί διαφορικός πληθωρισμός με τη Γερμανία,
είναι από μόνη της σχεδόν αδύνατον να γίνει πραγματικότητα, γιατί μια οικονομία η
οποία αναπτύσσεται κατά +3%-+4% επί σειρά ετών (για να μειώσει το «άγος» του
χρέους, το οποίο ανέρχεται σε άνω του 130% ως ποσοστό του ΑΕΠ για Ιταλία,
Ελλάδα και Πορτογαλία ή περί το 100% για Γαλλία, Ισπανία ή Βέλγιο), θα
δημιουργεί και πληθωριστικές πιέσεις και τάσεις αύξησης των μισθών και των
χώρας, το βάθος των προγραμμάτων «μαθητείας», την ύπαρξη μακρόχρονης παράδοσης βιομηχανικής
παραγωγής σε ορισμένους κλάδους, τη γεωγραφική συγκέντρωση βιομηχανιών-παραγωγών του
τελικού προϊόντος και βιομηχανιών-προμηθευτριών τους κτλ., δεν αποτελεί όμως αντικείμενο της
παρούσας εργασίας.
88
Στη σχετική μελέτη είναι ενδιαφέρον και το στοιχείο ότι χωρίς ευρώ (δηλαδή με εθνικά νομίσματα, a
world without euro το ονομάζουν οι συντάκτες) ότι οι GIIPS θα είχαν σχετικό όφελος σε όρους
προϊόντος ενώ οι υπόλοιπες χώρες (πέραν από τις GIIPS) όχι., βλ. Christopher L. House, Christian
Proebsting και Linda Tesar, Austerity in the aftermath of the Great Recession (2 Φεβρουαρίου 2017) ,
https://economics.nd.edu/assets/230093/austerity_hpt_nber_2017.pdf.
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απολαβών των εργαζομένων με αποτέλεσμα να καθίσταται δύσκολη η διατήρηση της
ανταγωνιστικότητας των συγκεκριμένων οικονομιών. Καθίσταται λοιπόν προφανές
για μια ακόμη φορά ότι δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις στα προβλήματα της
Ευρωζώνης με κάθε επιλογή να έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της,
ενώ κάποιες άλλες να καθίστανται φύσει αδύνατον να εφαρμοστούν.
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7.6 Έξοδος χώρας ή χωρών από την κοινή νομισματική ζώνη (Grexit
vs Gerxit)
Η τελευταία επιλογή για την επίλυση των συστημικών προβλημάτων της Ευρωζώνης
συνίσταται στην έξοδο χώρας/ ή και χωρών από την κοινή νομισματική περιοχή και
στην επιστροφή της χώρας αυτής (ή των χωρών) σε εθνικό νόμισμα. Η λύση αυτή
διαθέτει το πλεονέκτημα ότι η χώρα που εξέρχεται, ανεξαρτήτως των προσωρινών ή
μη δυσχερειών (μη ύπαρξη εγχώριου νομίσματος και ανάγκη εκτύπωσής του, ένα
απαραίτητο αρχικό διάστημα προσαρμογής της οικονομίας στο «σοκ» της εισαγωγής
ενός νέου νομίσματος, προσαρμογή συστημάτων επιχειρήσεων κτλ.), θα αποκτήσει
και πάλι τη δυνατότητα άσκησης εθνικής νομισματικής πολιτικής, πλήρως
εναρμονισμένης με τις ανάγκες της εθνικής της οικονομίας (ή των εθνικών
οικονομιών). Το μειονέκτημα συνίσταται στην αρχική περίοδο προσαρμογής
(πιθανόν επώδυνη, όπως προαναφέρθηκε) αλλά και στον κίνδυνο για τη συνολική
συνοχή της Ευρωζώνης ως ένα «κλειστό» οικοσύστημα, από το οποίο καμία χώρα (ή
και χώρες) δεν αποχωρεί μετά την είσοδό της σε αυτό και πιθανώς στη δημιουργία
μιας διαρκούς αναστάτωσης και αμφιβολίας για τη μελλοντική βιωσιμότητα του ευρώ
στο σύνολό του.
Οι περισσότεροι αναλυτές και μελετητές της Ευρωζώνης προτείνουν ή και
προβλέπουν την έξοδο της Ελλάδας ή κάποιας άλλης χώρας της περιφέρειας (για
παράδειγμα της Ιταλίας) από την κοινή νομισματική περιοχή, καθώς θεωρούν ότι οι
χώρες του Νότου και δη η Ελλάδα δεν έχουν τη δυνατότητα να παραμείνουν στην
Ευρωζώνη σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Έχοντας μελετήσει όμως τα προηγούμενα
κεφάλαια της παρούσας εργασίας, έχει γίνει φανερό ότι το «πρόβλημα» ή και το
«προπατορικό αμάρτημα» του ευρώ αποτέλεσε η ένωση με τη Γερμανία και εμμέσως
το «δέσιμο» των νομισμάτων της ζώνης του ευρώ με το μάρκο με μη αναστρέψιμη
ισοτιμία (που δεν δεχόταν δηλαδή υποτίμηση) και εμμέσως με την πανίσχυρη
βιομηχανική ισχύ της Γερμανίας. Για λόγους όμως συνοχής της εργασίας, θα
εξετάσουμε (σχετικά συνοπτικά) την επιλογή της εξόδου μιας χώρας της περιφέρειας,
εν προκειμένω και ως παράδειγμα της Ελλάδας, από το ευρώ και εν συνεχεία θα
προχωρήσουμε πιο αναλυτικά στην εξέταση της εξόδου της Γερμανίας από την κοινή
νομισματική ζώνη.

7.6.α Η επιλογή του Grexit (εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ ή και
οποιαδήποτε χώρας της περιφέρειας)

Η έξοδος της Ελλάδας από την Ευρωζώνη θα αποτελέσει ένα «σοκ» για τη χώρα,
τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, αλλά και για τις χώρες που θα παραμείνουν στο κοινό
νόμισμα. Η δομή του ευρώ ως ένα νόμισμα ή ορθότερα ως μια πολιτική απόφαση
εισόδου σε ένα σύστημα σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών παραδίδοντας τη
νομισματική αυτονομία σε ένα κεντρικό σύστημα οδηγούσε ως και το ξέσπασμα της
κρίσης στη δημιουργία της πεποίθησης σε επενδυτές, εταιρίες, οικονομούντα άτομα
142

ότι το ευρώ είναι ένα νόμισμα ή ένας δρόμος «χωρίς επιστροφή». Η έξοδος, έστω και
μίας χώρας, από το κοινό νόμισμα θα διαλύσει οριστικά τη συγκεκριμένη πεποίθηση
και θα δημιουργήσει ερωτηματικά για το μέλλον της Ευρωζώνης στο σύνολό της.
Οι άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις μιας εξόδου της Ελλάδας (ή για παράδειγμα της
Πορτογαλίας) από το ευρώ θα μπορούσαν να συνοψιστούν ως εξής :
Α) Βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις :
Η Ελλάδα θα βρισκόταν σε δύσκολη θέση, καθώς δεν διαθέτει εγχώριο νόμισμα σε
κυκλοφορία (όπως συμβαίνει σε κλασικές απλές περιπτώσεις peg νομισμάτων) και θα
χρειαζόταν ένα μεταβατικό στάδιο μέχρι να γίνει δυνατή η εκτύπωση του νέου
νομίσματος, η διανομή του σε εμπορικές τράπεζες, η είσοδος του γενικά σε
κυκλοφορία εντός της οικονομίας. Εάν δεν έχει προϋπάρξει προετοιμασία (το
πιθανότερο είναι να μην προϋπάρξει, καθώς η είδηση και μόνο για εκτύπωση
νομίσματος εν κρυπτώ, θα οδηγήσει από μόνη της σε πανικό τον εγχώριο πληθυσμό),
το διάστημα αυτό ενδέχεται να κυμανθεί μεταξύ μερικών εβδομάδων ή και ενός
μήνα. Στην ενδιάμεση περίοδο η χώρα θα βρίσκεται σε σχετική αναστάτωση λόγω
της ανασφάλειας που θα δημιουργηθεί στον πληθυσμό, αλλά και στις επιχειρήσεις.
Στο επίπεδο της συναλλαγματικής ισοτιμίας, η αρχική αντίδραση του νέου
νομίσματος, για παράδειγμα της δραχμής, θα είναι αρνητική έναντι των λοιπών
νομισμάτων, όμως η πτώση και η διάρκεια της πτώσης θα εξαρτηθεί από δύο
παράγοντες (στην περίπτωση της Ελλάδας) :
1) Την εκτίμηση των επενδυτών για τη δυνατότητα της χώρας να ισορροπήσει
την κατάσταση σε μέσο - και μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
2) Τη συμφωνία με τους δανειστές της χώρας, δηλαδή τον επίσημο τομέα (κράτη
της Ευρωζώνης και ΔΝΤ), καθώς το χρέος συνιστά το σημαντικότερο
πρόβλημα της Ελλάδας (σε οικονομικό επίπεδο, αφού υπάρχει και το
δημογραφικό που θα επηρεάσει τη μελλοντική πορεία της χώρας όπως είδαμε
σε προηγούμενο κεφάλαιο).
Με δεδομένο ότι η Ελλάδα παρουσιάζει σχετικά ισοσκελισμένο ισοζύγιο τρεχουσών
συναλλαγών και ταυτόχρονα θετικό δημοσιονομικό ισοζύγιο, το νόμισμα της χώρας
δεν θα υποτιμηθεί σε σημαντικό βαθμό μακροπρόθεσμα, υπό την έννοια ότι σε
μακροπρόθεσμο ορίζοντα η ισοτιμία ενός νομίσματος καθορίζεται από το ισοζύγιο
τρεχουσών συναλλαγών της χώρας-εκδότη και η Ελλάδα εμφανίζει σχεδόν μηδενικό
ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών τα τελευταία έτη.
Στο αρχικό στάδιο είναι πιθανό να υπάρξει κάποιος πανικός ή και αναστάτωση, η
διάρκεια της οποίας θα εξαρτηθεί από τη ταχύτητα εισαγωγής του νέου νομίσματος,
τη ταχύτητα προσαρμογής των ηλεκτρονικών συστημάτων στις νέες απαιτήσεις, την
εξομάλυνση της κατάστασης με τις εμπορευματικές συναλλαγές (εισαγωγές και
εξαγωγές της χώρας από και προς το εξωτερικό) κτλ. Θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα
για τις εισαγωγές απαραίτητων τροφίμων ή και φαρμακευτικών προϊόντων για να μην
παρουσιαστούν ελλείψεις για το μεταβατικό αυτό στάδιο.

143

Σε επίπεδο Ευρωζώνης, το πιθανότερο είναι να μην υπάρξει ιδιαίτερη αναστάτωση σε
αντίθεση με την πεποίθηση της πλειονότητας των αναλυτών, καθώς η ΕΚΤ μάλλον
θα παρέμβει με μαζικές αγορές ομολόγων των λοιπών χωρών της περιφέρειας ή και
θα επανενεργοποιήσει μαζικά προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης με φυσικό
επακόλουθο την ηρεμία στις αγορές χρήματος της Ευρωζώνης ή και την άνοδό τους
(όπως είδαμε επίσης σε προηγούμενο κεφάλαιο).
Β) Μακροπρόθεσμες επιπτώσεις :
Σε μέσο- και μακροπρόθεσμο επίπεδο, η κατάσταση στη χώρα που θα εισήγαγε
εθνικό νόμισμα (για παράδειγμα στην Ελλάδα, αλλά και στην Ιταλία ή την
Πορτογαλία) θα ισορροπούσε με την εξομάλυνση των εμπορευματικών συναλλαγών,
την ομαλοποίηση της διαπραγμάτευσης του νέου νομίσματος στις συναλλαγματικές
αγορές, τη χρήση του στις καθημερινές συναλλαγές κτλ. Ιδιαίτερα για χώρες όπως η
Ελλάδα με ισοσκελισμένο το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ή η Ιταλία με ισοζύγιο
τρεχουσών συναλλαγών ύψους +2% του ΑΕΠ, η πορεία του νέου νομίσματος θα
ήταν πιθανότερα ανοδική μετά το αρχικό σοκ και την πτώση των πρώτων εβδομάδων.
Για να μην θεωρητικολογούμε όμως, ας μελετήσουμε σχετικά συνοπτικά το
πρόσφατο παράδειγμα της Ισλανδίας η οποία βίωσε μια τραπεζική κρίση η οποία
εξελίχθηκε σε συναλλαγματική κρίση το διάστημα μεταξύ 2008-2011. Οι τρεις κύριες
τράπεζες της μικρής χώρας είχαν επεκταθεί αρκετά στο εξωτερικό τα προηγούμενα
χρόνια, έχοντας προσελκύσει κεφάλαια από ξένους καταθέτες και επενδυτές,
προέβαιναν σε επικίνδυνες επενδύσεις, ενώ παράλληλα στο εσωτερικό της χώρας η
οικονομία είχε υπερθερμανθεί με την αγορά ακινήτων και τον κλάδο των κατοικιών
να ίπτανται89 (παρόμοια κατάσταση με τις χώρες της περιφέρειας με τη διόγκωση του
οικιστικού κλάδου) οδηγώντας σε μια κατάσταση που θα χαρακτηριζόταν
«φούσκα»90. Η παγκόσμια κρίση που ξεκίνησε το 2008 δημιούργησε τεράστια πίεση
στις ισλανδικές τράπεζες, καθώς δεν θεωρούνταν ασφαλείς με τελικό αποτέλεσμα την
κατάρρευσή τους, την απώλεια χρημάτων των καταθετών εξωτερικού, την επιβολή
capital controls, την είσοδο της χώρας σε τεράστιες βραχυχρόνιες αναταράξεις και
την ακραία υποτίμηση του νομίσματός της, της ισλανδικής κορώνας (τουλάχιστον
βραχυπρόθεσμα).
Ο μέσος αναγνώστης θα ανέμενε η Ισλανδία να έχει «καταστραφεί» σε οικονομικό
επίπεδο και η χώρα να έχει «επιστρέψει στο Μεσαίωνα». Αντιθέτως μετά το αρχικό
δύσκολο διάστημα προσαρμογής και την υποτίμηση της κορώνας, η οικονομία της
89

Ενδιαφέρουσα ανάλυση της κεντρικής τράπεζας της Ισλανδίας, Icelandic boom and bust:
Immigration and the housing market, Lúðvík Elíasson, Νοέμβριος 2014, βλ.
https://www.cb.is/library/Skraarsafn---EN/Working-Papers/WP66.pdf
90

Επίσης ενδιαφέρουσα ανάλυση της κεντρικής τράπεζας της Ισλανδίας σε 2 μέρη,
Bjarni G. Einarsson, Kristófer Gunnlaugsson, Thorvardur Tjörvi Ólafsson και Thórarinn G. Pétursson,
The long history of financial boom-bust cycles in Iceland, Part I: Financial crises – Central Bank of
Iceland Working Paper no68 (Αύγουστος 2015), βλ. https://www.cb.is/library/Skraarsafn--EN/Working-Papers/WP68.pdf και το δεύτερο μέρος Bjarni G. Einarsson, Kristófer Gunnlaugsson,
Thorvardur Tjörvi Ólafsson και Thórarinn G. Pétursson, The long history of financial boom-bust cycles
in Iceland, Part I: Financial cycles – Central Bank of Iceland Working Paper no72 (Αύγουστος 2016),
βλ. https://www.cb.is/library/Skraarsafn---EN/Working-Papers/WP_72.pdf
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Ισλανδίας άρχισε να ισορροπεί και επέστρεψε σχετικά σύντομα στην ανάπτυξη. Το
ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών βελτιώθηκε, οι εμπορευματικές συναλλαγές με το
εξωτερικό επανήλθαν σε φυσιολογικά επίπεδα, το δημόσιο χρέος ξεκίνησε να
μειώνεται κατακόρυφα, η ανεργία επανήλθε σε ιδιαιτέρως χαμηλά επίπεδα.
Τα ανωτέρω στοιχεία δεν προέρχονται από την κυβέρνηση της χώρας, αλλά από την
Standard and Poor’s91 η οποία αναβάθμισε τον Ιανουάριο του 2017 την πιστοληπτική
αξιολόγηση της Ισλανδίας στο A- με σταθερό outlook προβλέποντας τα εξής : ΑΕΠ
κατά κεφαλή στα 65.400 δολάρια το 2017 έναντι των 46.100 δολαρίων το 2011 (το
έτος της κατάρρευσης), ποσοστό ανεργίας στο 3,0% το 2017 έναντι 7,1% το 2011 και
χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ στο 54,3% το 2017 έναντι 115,1% το 2011. Ταυτόχρονα
το νόμισμα της Ισλανδίας μετά την αρχική υποτίμηση, ανατιμάται σταθερά κάθε
χρόνο έναντι του ευρώ, λόγω του θετικού ισοζυγίου πληρωμών της χώρας, ενώ και τα
συναλλαγματικά της αποθέματα ενισχύθηκαν από τα 5,98 δις δολάρια το 2011 ή τα
4,01 δις δολάρια το 2012 στα 7,06 δις δολάρια το 2016.
Οι χώρες της περιφέρειας με λυμένα (βασικά) τα προβλήματα ισοζυγίων πληρωμών
(Ιταλία θετικό περί το +2%, Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα όλες πέριξ του μηδενός)
θα ακολουθούσαν μια αντίστοιχη πορεία μακροπρόθεσμα μετά την απαραίτητη
περίοδο προσαρμογής λόγω της αρχικής αναστάτωσης. Φυσικά το σημαντικότερο
πρόβλημα (οικονομικής υφής) των χωρών της περιφέρειας συνίσταται στο υψηλό
δημόσιο χρέος και στην αδυναμία εξυπηρέτησής του σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα,
κάτι το οποίο θα καθορίσει και την πορεία των συγκεκριμένων χωρών με εθνικό
νόμισμα. Δηλαδή η αντιμετώπιση των υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα (το ευρώ θα
είναι πια ξένο νόμισμα) και η εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους με βάση συμφωνίες
που θα γίνουν με τους δανειστές των συγκεκριμένων χωρών (στην περίπτωση της
Ελλάδας, με τον επίσημο τομέα, δηλαδή κράτη και ΔΝΤ, ενώ στην περίπτωση της
Ιταλίας με τους ιδιώτες πιστωτές).
Η αντιμετώπιση όμως του ανωτέρου προβλήματος δεν αναιρεί το γεγονός ότι η
επιστροφή των συγκεκριμένων χωρών σε καθεστώς εγχώριου νομίσματος και της
δυνατότητας άσκησης εθνικής νομισματικής πολιτικής, άκρως προσαρμοσμένης στις
ανάγκες/ ή και στις αδυναμίες της εγχώριας οικονομίας, θα προσδώσει ένα «όπλο»
στη φαρέτρα της οικονομικής πολιτικής μακροπρόθεσμα, αλλά και θα λειτουργεί ως
«αυτόματος ισορροπιστής» σε περιπτώσεις οικονομικών αποκλίσεων92.
Η Ευρωζώνη όμως θα βιώσει ένα μακροπρόθεσμο «σοκ». Οι επιδράσεις στις αγορές
χρήματος και κεφαλαίων δεν θα είναι σημαντικές (λόγω της ύπαρξης προγραμμάτων
ποσοτικής χαλάρωσης από την ΕΚΤ ή ακόμη και ενίσχυσή τους), όμως η υιοθέτηση
του ευρώ δεν θα θεωρείται πια ως «δρόμος χωρίς επιστροφή». Η διαρραγή της
αλυσίδας θα δημιουργήσει ένα κλίμα διαρκούς ανασφάλειας και αμφιβολίας σε
91

Πηγή : S+P Global Ratings, Iceland Long-Term Ratings Raised To 'A-' On Stronger External
Position; Outlook Stable (13 Ιανουαρίου 2017), βλ. https://cb.is/library/Skraarsafn--EN/International/SPGlobalRatings.pdf
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Η παρομοίωση με μια χύτρα ταχύτητας που το καπάκι της ανοιγοκλείνει όταν συσσωρεύονται ατμοί
και πιέσεις, ούτως ώστε να «εξομαλυνθεί» η κατάσταση εντός της χύτρας είναι πολύ καλή και αρμόζει
στη συγκεκριμένη περίπτωση. Μια χώρα με εθνικό νόμισμα εάν η οικονομική της πορεία ή τα
ελλείμματά της αρχίζουν και «ξεφεύγουν» (συγκέντρωση ατμών και πιέσεων), το νόμισμά της και η
συναλλαγματική του ισοτιμία λειτουργεί όπως το καπάκι μιας χύτρας («ανοίγει», δηλαδή υποτιμάται
και οι ατμοί ή οι πιέσεις υποχωρούν).
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επιχειρήσεις, σε επενδυτές, σε πολίτες διαφόρων χωρών, σε όλα τα οικονομούντα
άτομα σχετικά με το ποια/ ή και ποιες θα μπορούσαν να είναι οι επόμενες χώρες που
θα εξέρχονταν της κοινής νομισματικής ζώνης.
Το πλήγμα για την αξιοπιστία του ευρώ και για τις προοπτικές της μακροπρόθεσμης
σταθερότητάς του ή και ύπαρξής του θα ήταν καίριο. Η υπόθεση του «κλειστού
οικοσυστήματος» θα αποτελούσε παρελθόν και το μέλλον του θα ήταν αβέβαιο
προκαλώντας διαρκείς και έντονες αναταράξεις, καθώς θα υπήρχε πια η εύλογη
ανησυχία : «ποια θα είναι η επόμενη χώρα που θα ακολουθήσει στην έξοδο?».
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7.6.β Η επιλογή του Gerxit (εξόδου της Γερμανίας από το ευρώ)
Ενώ η εκδοχή του Grexit (έξοδος της Ελλάδας από την κοινή νομισματική ζώνη) ή
και άλλων χωρών του Νότου έχει μελετηθεί διεξοδικά ή και προταθεί πολλάκις από
αναλυτές και οικονομολόγους, η εναλλακτική που θα παρουσιαστεί στη συνέχεια,
δηλαδή μια έξοδος της Γερμανίας από το ευρώ δεν θεωρείται πιθανή ή μάλλον
θεωρείται ως η «ταφόπλακα» του ευρώ.
Όπως θα δούμε στη συνέχεια, σίγουρα μια έξοδος της Γερμανίας θα αποδυναμώσει
το ευρώ ως νόμισμα, όμως αν αποφασίσουν οι λοιπές χώρες να παραμείνουν σε μια
κοινή νομισματική ζώνη, ίσως κατορθώσουν να επιλύσουν ορισμένα δομικά
προβλήματα του κοινού νομίσματος. Με δεδομένο όμως ότι η έξοδος της Γερμανίας
από το ευρώ θα οδηγούσε πιθανότατα και την Ολλανδία, την Αυστρία, το
Λουξεμβούργο ή τη Φινλανδία (όπως και ορισμένες μικρότερες χώρες της
Ανατολικής Ευρώπης) εκτός της κοινής νομισματικής περιοχής, είναι σχεδόν βέβαιο
ότι και οι λοιπές χώρες (Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα) θα
αποφάσιζαν ότι δεν έχει ιδιαίτερη αξία η παραμονή σε ένα κοινό νόμισμα (έστω με
πιο «χαλαρή» κεντρική νομισματική πολιτική), αλλά μάλλον θα επεδίωκαν και αυτές
την επιστροφή τους σε εθνικά νομίσματα.
Ας εξετάσουμε όμως την περίπτωση της εξόδου της Γερμανίας από το ευρώ με
αποκλειστικά οικονομικούς (και όχι πολιτικούς) όρους με τις αντίστοιχες
βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες επιπτώσεις :

7.6.β.1) Ισοτιμία νέου γερμανικού μάρκου και ισοτιμία ευρώ (χωρίς
τη Γερμανία)
Η ισοτιμία του νέου γερμανικού μάρκου είναι βέβαιο ότι θα ενισχυθεί και μάλιστα
σημαντικά, καθώς η χώρα διαθέτει το πλεονέκτημα του σημαντικού πλεονάσματος
στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (όπως είδαμε, το υψηλότερο πλεόνασμα στο
ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παγκοσμίως για το 2016 ύψους 267 δις ευρώ), αλλά
και της θεώρησής της ως «safe haven» (ασφαλές λιμάνι) από τους επενδυτές σε
περιόδους αναστατώσεων και οικονομικών ανακατατάξεων και όπως είναι ευνόητο,
μια έξοδος της Γερμανίας από το κοινό νόμισμα θα προκαλούσε έντονη ανησυχία σε
παγκόσμιο επίπεδο προσελκύοντας κεφάλαια στη χώρα ως «safe haven».
Ο συνδυασμός των δύο ανωτέρων επιδράσεων θα λειτουργήσει ως ισχυρός μοχλός
ανόδου για το νέο γερμανικό μάρκο το οποίο είναι βέβαιο ότι θα ανατιμηθεί έναντι
των λοιπών νομισμάτων (λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γερμανία εμφανίζει πλεονάσματα
έναντι σχεδόν όλων των χωρών πλην της Κίνας αλλά συμπεριλαμβανομένων των
ΗΠΑ, της Μεγάλης Βρετανίας, της Κορέας, της Σαουδικής Αραβίας κτλ93), τόσο σε
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Πηγή : Στατιστική αρχή της Γερμανίας, destatis.de, ισοζύγιο αγαθών της Γερμανίας με τους κύριους
εμπορικούς της εταίρους,
Ranking of Germany's trading partners in foreign trade, βλ.
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βραχυπρόθεσμο επίπεδο (η άνοδος θα είναι πιθανότατα βίαια και ακραία λόγω της
αναταραχής και της τεράστιας εισροής κεφαλαίων στη Γερμανία), αλλά και σε
μακροπρόθεσμο επίπεδο.
Όσον αφορά τις λοιπές χώρες της Ευρωζώνης που θα έχουν παραμείνει στο κοινό
νόμισμα, η κίνηση του ευρώ θα είναι λογικά εντόνως πτωτική το αρχικό διάστημα
προσαρμογής λόγω του πανικού και της φυγής κεφαλαίων προς τη Γερμανία, αλλά
και προς άλλες χώρες που θεωρούνται «safe haven»94 (σε περίπτωση που δεν έχουν
επιβληθεί κεφαλαιακοί έλεγχοι). Όμως σε μεσο/μακροπρόθεσμο επίπεδο, το ευρώ
δίχως τη Γερμανία δεν θα υποτιμάτο σημαντικά ή και θα ισορροπούσε, καθώς η
Ευρωζώνη δίχως τη Γερμανία εμφανίζει πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών
συναλλαγών της ύψους + 93,75 δις ευρώ για το 2016 (ή +1,3% του ΑΕΠ σε σταθερές
τιμές της Ευρωζώνης για το 2016 εξαιρουμένης της Γερμανίας95). Οπότε σε σχέση με
τις λοιπές χώρες (τον «κόσμο» πλην Γερμανίας), το ευρώ θα διατηρήσει σχετικά
σταθερή ισοτιμία.
Σε σχέση με τη Γερμανία και το νέο γερμανικό μάρκο, η αρχική κίνηση θα είναι
εντόνως πτωτική (για τους λόγους που προαναφέρθηκαν), αλλά σε μακροπρόθεσμο
επίπεδο η πτώση θα περιοριστεί τόσο λόγω του σχετικά ισοσκελισμένου ισοζυγίου
συναλλαγών των λοιπών χωρών της Ευρωζώνης ως σύνολο με τη Γερμανία (το
έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών των χωρών της Ευρωζώνης έναντι της Γερμανίας για
το 2016 ανέρχεται σε – 12,9 δις ευρώ96, δηλαδή μόλις στο -0,18% του ΑΕΠ των
συγκεκριμένων χωρών για το 2016), όσο και λόγω της ανάκτησης
ανταγωνιστικότητας των χωρών αυτών έναντι της Γερμανίας μέσω της σχετικής
υποτίμησης του ευρώ σε σχέση με το γερμανικό μάρκο.
Συμπερασματικά, το νέο γερμανικό μάρκο θα ανατιμηθεί εντόνως στο αρχικό στάδιο
της προσαρμογής τόσο έναντι του ευρώ (όλων των υπολοίπων χωρών που θα έχουν
παραμείνει σε αυτό) όσο και έναντι των κυρίων νομισμάτων παγκοσμίως. Το ευρώ θα
υποτιμηθεί αρχικά έναντι των υπολοίπων νομισμάτων και ιδιαιτέρως έναντι του
γερμανικού μάρκου, όμως με δεδομένο ότι οι χώρες της Ευρωζώνης είναι
πλεονασματικές (και χωρίς τη Γερμανία) σε μακροπρόθεσμο επίπεδο το κοινό
νόμισμα θα σταθεροποιηθεί στις διεθνείς αγορές συναλλάγματος.
Σε μακροπρόθεσμο επίπεδο οι συνέπειες θα είναι ευεργετικές τόσο για τη Γερμανία
με το νέο μάρκο όσο και για τις χώρες που θα διατηρήσουν το ευρώ (υποθέτοντας
φυσικά ότι θα παραμείνουν αποφασισμένες να μείνουν και αυτές στο ευρώ και να
μην επιστρέψουν όλες σε εθνικά νομίσματα, όπως αναφέραμε προηγουμένως,
συνεπώς ισχύει ο κανόνας του ceteris paribus) .

https://www.destatis.de/EN/FactsFigures/NationalEconomyEnvironment/ForeignTrade/Tables/OrderR
ankGermanyTradingPartners.pdf?__blob=publicationFile
94
Για παράδειγμα Ελβετία ή Νορβηγία, οι οποίες φυσικά θα αντιδράσουν και οι ίδιες με αντίστροφα
μέτρα για να αποφύγουν την έντονη ανατίμηση των νομισμάτων τους.
95
Πηγή : Ameco, ΑΕΠ Ευρωζώνης για το έτος 2016 σε σταθερές τιμές 2010 εξαιρουμένης της
Γερμανίας : 7.005 δις ευρώ.
96
Πηγή: Στατιστική αρχή της Γερμανίας, destatis.de, Στοιχεία για ετήσιες εμπορικές συναλλαγές της
Γερμανίας και το ισοζύγιο αγαθών της Γερμανίας για το 2016 όπου : εξαγωγές σε λοιπές χώρες ζώνης
ευρώ : 441,8 δις ευρώ και εισαγωγές από λοιπές χώρες ζώνης ευρώ : 428,9 δις ευρώ, συνεπώς
πλεόνασμα
στο
ισοζύγιο
αγαθών
ύψους
+12,9
δις
ευρώ,
βλ.
https://www.destatis.de/EN/PressServices/Press/pr/2017/02/PE17_045_51.html
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7.6.β.2) Επιπτώσεις στις εξαγωγές – εισαγωγές της Γερμανίας αλλά
και των λοιπών χωρών που θα παραμείνουν στο ευρώ

Φυσικά το ερώτημα το οποίο δύναται να θέσει ο αναλυτής ή ο μελετητής είναι το
εξής :
«Οι παραδοχές για τις ισοτιμίες των νομισμάτων του υποκεφαλαίου 7.6.β.2 ισχύουν με
βάση τα σημερινά δεδομένα. Πώς όμως θα επηρεαστούν οι εξαγωγές και οι εισαγωγές
της Γερμανίας ή των λοιπών χωρών που θα έχουν παραμείνει στο ευρώ, εάν για
παράδειγμα το νέο γερμανικό μάρκο ανατιμηθεί για παράδειγμα +50% έναντι των
λοιπών κυρίων νομισμάτων? Θα εξακολουθήσει η Γερμανία να παρουσιάζει
πλεονάσματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ? Μήπως οι εξαγωγές της μειωθούν
κατακόρυφα και μήπως καταστραφεί η εξαγωγική της βιομηχανία?».
Το ανωτέρω ερώτημα (τι θα συμβεί στις γερμανικές εξαγωγές εάν το νέο γερμανικό
μάρκο ανατιμηθεί για παράδειγμα +50%) είναι ίσως το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο
επιχείρημα ότι μια έξοδος της Γερμανίας από το ευρώ θα την πλήξει ανεπανόρθωτα
και θα συντελέσει στην απώλεια της βιομηχανικής και εξαγωγικής της δύναμης.
Όμως οι υποστηρικτές της συγκεκριμένης άποψης υποπίπτουν σε ένα διπλό σφάλμα :
1) Δίνουν έμφαση μόνο στις εξαγωγές της Γερμανίας, ενώ θα έπρεπε να λάβουν
υπόψη τους και το μέγεθος των εισαγωγών και πώς οι τελευταίες επηρεάζουν
τις πρώτες και
2) Τη δυνατότητα της χώρας να προχωρήσει σε μείωση των τιμών των
εξαγώγιμων αγαθών της μέσω της χρήσης του εργαλείου των φθηνότερων
εισαγωγών αλλά και των διαπραγματεύσεων με τις εργατικές ενώσεις για
χαμηλότερους ονομαστικούς μισθούς (αλλά υψηλότερους πραγματικούς
μισθούς λόγω της ανόδου της ισοτιμίας του νέου γερμανικού μάρκου).
Σχετικά με το πρώτο σημείο έμφασης, η πλειονότητα των αναλυτών τονίζει την
πτώση των εξαγωγών που θα προκαλέσει η εισαγωγή του νέου γερμανικού μάρκου
και πόσο θα πλήξει την εξαγωγική βάση της Γερμανίας. Όμως η Γερμανία πέρα από
ένα από τα τρία κράτη με τις υψηλότερες εξαγωγές στον κόσμο, αποτελεί ταυτόχρονα
(όπως είναι και φυσικό, αλλά λησμονείται από τους μελετητές) και ένα από τα κράτη
με τις υψηλότερες εισαγωγές (αγαθών και υπηρεσιών) στον κόσμο.
Με δεδομένο ότι η Γερμανία εξήγαγε αγαθά και υπηρεσίες ύψους 1,450 τρις ευρώ το
2016 και εισήγαγε αγαθά και υπηρεσίες ύψους 1,199 τρις ευρώ το 201697
επιτυγχάνοντας το υψηλότερο πλεόνασμα τρεχουσών συναλλαγών παγκοσμίως (όπως
είδαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο), γίνεται φανερό ότι η ανατίμηση του νέου εθνικού
της νομίσματος θα έχει ως αποτέλεσμα μια διφυή κίνηση, καθιστώντας
«ακριβότερες» τις εξαγωγές της αλλά και «φθηνότερες» τις εισαγωγές της.
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Πηγή : Ameco, στοιχεία για εισαγωγές-εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών σε τρέχουσες τιμές για το
2016 (εθνικοί λογαριασμοί).
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Οι γερμανικές εξαγωγές θα γίνουν «ακριβότερες» και πιθανότατα η Γερμανία θα
δυσκολευτεί το αρχικό διάστημα προσαρμογής, τόσο λόγο της ακριβότερης ισοτιμίας
όσο και λόγω της παγκόσμιας κρίσης που θα προκληθεί. Άλλωστε η ελαστικότητα
των γερμανικών εξαγωγών στις μεταβολές της τιμής (και εμμέσως της
συναλλαγματικής ισοτιμίας, αν θεωρήσουμε ότι η τιμή πώλησης των γερμανικών
αγαθών στο εξωτερικό μετά το Gerxit και για ένα χρονικό διάστημα θα μεταβάλλεται
μόνο λόγω της μεταβολής της συναλλαγματικής ισοτιμίας) ανέρχεται σε -0,60, ενώ
αντιθέτως η ελαστικότητα των γερμανικών εξαγωγών ως προς το εισόδημα (των
τρίτων χωρών-καταναλωτών) ανέρχεται σε άνω του +298. Θεωρώντας ότι το
εισόδημα των τρίτων χωρών (αλλά και της Γερμανίας) θα επηρεαστεί σημαντικά για
τη βραχυχρόνια περίοδο, αλλά θα εξομαλυνθεί και θα επιστρέψει στη μακροχρόνια
τάση του μετά την αρχική «καταιγίδα», η κυριότερη πηγή «ανησυχίας» για το ύψος
των γερμανικών εξαγωγών θα πρέπει να αναζητηθεί στη τιμή (και εμμέσως στη
συναλλαγματική ισοτιμία του νέου γερμανικού μάρκου). Να τονιστεί στο σημείο
αυτό ότι οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών της Γερμανίας από τα 1,133 τρις ευρώ
το 2008 μειώθηκαν κάθετα στα 0,93 τρις ευρώ το 2009 λόγω της παγκόσμιας
οικονομικής κρίσης, αλλά το 2011 είχαν ήδη υπερβεί το υψηλό του 2008
πραγματοποιώντας νέο ιστορικό ρεκόρ ανερχόμενες σε 1,211 τρις ευρώ 99, δηλαδή η
επίδραση της κρίσης στο γερμανικό εξαγωγικό τομέα ήταν παροδική (διάρκειας μόλις
δύο ετών) και με την επάνοδο της σχετικής ηρεμίας παγκοσμίως, οι εξαγωγές της
χώρας επέστρεψαν στη μακροχρόνια ανοδική τους τάση.
Συνεπώς η επίδραση της συναλλαγματικής ισοτιμίας του νέου γερμανικού μάρκου θα
πρέπει να απασχολήσει περισσότερο την ανάλυσή μας για τις συνέπειες στις
γερμανικές εξαγωγές και με βάση την προηγούμενη υπόθεσή μας ότι η επιστροφή της
Γερμανίας στο εθνικό της νόμισμα θα οδηγήσει σε ανατίμησή του κατά 50%, οι
γερμανικές εξαγωγές θα υποστούν μία μείωση περί το -30% (ceteris paribus με βάση
την ελαστικότητα -0,60 ως προς τη τιμή και θεωρώντας ότι το μάρκο θα ανατιμηθεί
έναντι όλων των λοιπών νομισμάτων κατά +50% προκειμένου να είναι πιο
απλοποιημένο το παράδειγμά μας). Η υπόθεση όμως που γίνεται ή μάλλον η
παρανόηση που υπάρχει μεταξύ των αναλυτών είναι ότι οι γερμανικές εξαγωγικές
επιχειρήσεις θα μείνουν άπρακτες να παρακολουθούν την πτώση των εξαγωγών και
των πωλήσεών τους στους πελάτες εξωτερικού. Παραγνωρίζουν τη δυνατότητα που
θα τους παρέχει το «ακριβότερο» νέο γερμανικό μάρκο να εισάγουν φθηνότερα
πρώτες ύλες και υλικά απαραίτητα για την παραγωγή των αγαθών οδηγώντας σε
χαμηλότερο κόστος παραγωγής και δημιουργώντας τη δυνατότητα για τη μείωση των
τιμών πώλησής τους στο εξωτερικό διατηρώντας ανέπαφη τη μακροχρόνια
κερδοφορία τους.
98

Η ελαστικότητα των γερμανικών εξαγωγών ως προς τη τιμή κυμαίνεται μεταξύ -0,60 και -0,67 με
βάση δύο πρόσφατες μελέτες, ενώ η ελαστικότητα ως προς το εισόδημα (των τρίτων χωρών) ανέρχεται
μεταξύ +2,03 και +2,64 με βάση τις ίδιες μελέτες, βλ. Francesco Aiello, Graziella Bonanno, Alessia
Via, Trade-elasticities for China and the OECD countries. Facts and myths of global disequilibria,
http://www.etsg.org/ETSG2015/Papers/525.pdf και Willem Thorbecke, Atsuyuki Kato, The Effect of
Exchange Rate Changes on Germany’s Exports, http://www.rieti.go.jp/jp/publications/dp/12e081.pdf
Η ανωτέρω ελαστικότητα ως προς τη τιμή είναι μικρότερη για τα κεφαλαιουχικά αγαθά που παράγει η
Γερμανία και υψηλότερη για τα καταναλωτικά αγαθά, κάτι το οποίο εξηγείται, καθώς η χώρα είναι η
πιο εξειδικευμένη παραγωγός κεφαλαιουχικών αγαθών παγκοσμίως και σε πολλούς τομείς δεν έχει
ανταγωνιστή, οπότε τα αγαθά της αγοράζονται (ιδιαίτερα από τις ανερχόμενες οικονομίες) δίχως
ιδιαίτερη έμφαση στη τιμή, κάτι το οποίο μελετήσαμε σε προηγούμενα κεφάλαια της παρούσας
εργασίας.
99
Πηγή : Ameco, στοιχεία για εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ των ετών 2008 και 2011.
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Η γερμανική βιομηχανία θα πληγεί σίγουρα από την αύξηση της τιμής του νέου
γερμανικού μάρκου (οι «εκροές» της θα καταστούν ακριβότερες), όμως έχοντας την
ανάγκη να εισάγει πρώτες ύλες για την επεξεργασία των προϊόντων της (η Γερμανία
εισάγει πετρέλαιο, φυσικό αέριο κτλ.), οι «εισροές» της θα καταστούν φθηνότερες.
Συνεπώς θα έχει τη δυνατότητα να προσαρμόσει τις τιμές των αγαθών της αναλόγως,
δηλαδή μια ανατίμηση του μάρκου κατά +50% (σύμφωνα με την υπόθεσή μας), θα
οδηγήσει άμεσα σε προσαρμογές εκ μέρους των γερμανικών επιχειρήσεων και δη των
εξαγωγικών. Έχοντας φθηνότερες «εισροές» (πετρέλαιο, φυσικό αέριο,
μεταλλεύματα, πρώτες ύλες), θα προσαρμόσουν τις τιμές των εξαγώγιμων αγαθών
τους χαμηλότερα για να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους.
Οι εισαγωγές αγαθών της Γερμανίας για χρήση αποκλειστικά από τη βιομηχανία της
χώρας για το έτος 2015 ανήλθαν σε 433,8 δις ευρώ100, οπότε μια γενική ανατίμηση
του νέου γερμανικού μάρκου έναντι όλων των λοιπών ανταγωνιστών του κατά 50%
(όπως υποθέσαμε παραπάνω για λόγους απλοποίησης του παραδείγματος), θα
μειώσει το βάρος των εισαγωγών κατά 216,9 δις ευρώ, «απόθεμα» το οποίο θα
μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν οι γερμανικές επιχειρήσεις για να μειώσουν τις
τιμές των αγαθών τους στο εξωτερικό καθιστώντας τα πιο ανταγωνιστικά. Οπότε θα
έχουν τη δυνατότητα να καταστούν ανταγωνιστικές και πάλι στο εξωτερικό, ιδιαίτερα
στα καταναλωτικά αγαθά που παράγει και εξάγει η χώρα, καθώς στα τελευταία
(capital goods) η έμφαση στη τιμή είναι σημαντικά μικρότερη.
Φυσικά γνωρίζοντας ότι το εργατικό κόστος συνιστά το σημαντικό μέρος του
κόστους για την πλειονότητα των επιχειρήσεων (ανερχόμενο σε περί το 70,1% ως
ποσοστό των πωλήσεων της βιομηχανίας στη Γερμανία για το 2010 σύμφωνα με
στοιχεία του ΟΟΣΑ-OECD101), η δυνατότητα των γερμανικών επιχειρήσεων να
διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους θα εξαρτηθεί και από τη βούληση των
εργαζομένων ή και των εργατικών συνδικάτων να αποδεχθούν μισθολογικούς
περιορισμούς σε ονομαστικό επίπεδο (τουλάχιστον σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο) για
να δώσουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να ανταπεξέλθουν στο αρχικό στάδιο
στις πιέσεις λόγω της ανατίμησης του νέου γερμανικού μάρκου. Οι γερμανοί
εργαζόμενοι διαθέτοντας το πλεονέκτημα του ανατιμημένου νέου εθνικού
νομίσματος θα μπορούν να αγοράζουν αγαθά από τις ΗΠΑ φθηνότερα και να
πηγαίνουν διακοπές στην Ελλάδα ή στην Ιταλία με 50% χαμηλότερο κόστος ή να
πληρώνουν φθηνότερα για τη θέρμανση των σπιτιών τους με φυσικό αέριο, οπότε μια
ονομαστική μείωση των μισθών τους στο νέο γερμανικό μάρκο για παράδειγμα κατά
30%-40% δεν αλλάζει το γεγονός ότι οι απολαβές τους σε σχέση με τους
εργαζομένους άλλων χωρών θα έχουν βελτιωθεί (σε πραγματικούς όρους) .
Επίσης η Γερμανία έχει μια κουλτούρα συλλογικών διαπραγματεύσεων (collective
bargaining) σχετικά modest (δηλαδή εντός λογικών πλαισίων) με τις εργατικές
ενώσεις να μην απαιτούν υψηλές αυξήσεις, αλλά και τη γερμανική κεντρική Τράπεζα
(Deutsche Bundesbank) να διακρίνεται για μια αποστροφή για τον υψηλό
πληθωρισμό και τις υψηλές μισθολογικές αυξήσεις λόγω της εμπειρίας του
Μεσοπολέμου (με την άνοδο του εθνικοσοσιαλιστικού κόμματος στην εξουσία και
100

Πηγή : Eurostat, Βιομηχανία (εξαιρουμένων των κατασκευών), Trade by NACE Rev. 2 activity and
enterprise size class, βλ. http://ec.europa.eu/eurostat/web/international-trade-in-goods/data/database
101
Πηγή : Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης-ΟΟΣΑ (OECD), βλ. Unit Labor
Costs για το 2010, http://stats.oecd.org/index.aspx?queryname=345&querytype=view

151

τον καταστροφικό Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο που ακολούθησε). Ταυτόχρονα η ισχύς των
συλλογικών διαπραγματεύσεων στη Γερμανία έχει μειωθεί σημαντικά σε σχέση με
παλιότερα102 οδηγώντας σε μια πιο flexible αγορά εργασίας με σχετικά χαλαρές
εργασιακές σχέσεις και υψηλή κινητικότητα. Η παροιμιώδης συγκράτηση του
εργασιακού κόστους στη Γερμανία στα χρόνια μετά την εισαγωγή του ευρώ σχετικά
με την οποία υπάρχουν πλείστες αναφορές από αναλυτές και μελετητές είναι γνωστή,
όπως επίσης και η γενική αυτοσυγκράτηση της χώρας όσον αφορά τις μισθολογικές
αυξήσεις.

Το παράδειγμα της Ελβετίας
Πέρα όμως από θεωρητικές αναφορές και συζητήσεις, καλό θα ήταν να υπήρχε και
ένα υπαρκτό παράδειγμα που θα μπορούσε να δώσει στον ενδιαφερόμενο μελετητή,
μια πιθανή εικόνα του πώς θα αντιδρούσε η γερμανική οικονομία και δη η γερμανική
εξαγωγική βιομηχανία σε ένα βραχυπρόθεσμο «σοκ» λόγω της αρχικής έντονα
ανοδικής πορείας του νέου γερμανικού μάρκου.
Το κατάλληλο και αρκετά πρόσφατο παράδειγμα συνιστά η Ελβετία. Η Γερμανία
παρουσιάζει αρκετά παρόμοια χαρακτηριστικά με την Ελβετία (πλεονασματική χώρα,
με σύγχρονη βιομηχανία, εξειδίκευση σε διάφορους τομείς, safe haven, υψηλά
ποσοστά αποταμίευσης, νόμισμα που παρουσιάζει διαχρονική ανατίμηση έναντι των
ανταγωνιστών του κτλ) και σε περίπτωση εξόδου της Γερμανίας από την κοινή
νομισματική ζώνη, η χώρα θα αποτελούσε πιθανότατα το νο1 «ασφαλές λιμάνι» (safe
haven) για τους επενδυτές, καθώς συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της Ελβετίας αλλά
και μεγαλύτερο μέγεθος οικονομίας και βάθος ομολογιακών αγορών όπως επίσης και
μελλοντικής αγοράς συναλλάγματος για τους διεθνείς επενδυτές.
Η Ελβετία με την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης (2007-2008) βίωσε μια
τεράστια ανοδική κίνηση στη συναλλαγματική ισοτιμία του νομίσματός της λόγω των
μαζικών εισροών κεφαλαίων, καθώς θεωρούνταν από τις πιο ασφαλείς χώρες και το
ελβετικό φράγκο ως ένα ασφαλές νόμισμα. Το τελευταίο ανατιμήθηκε ταχύτατα
ωθώντας την κεντρική τράπεζα της χώρας να προχωρήσει σε μαζικές παρεμβάσεις
στις αγορές συναλλάγματος για να συγκρατήσει την άνοδο του νομίσματος.
Τελικά με μια δραστική παρέμβασή της, αποφάσισε τον Σεπτέμβριο του 2011103 να
θέσει ένα όριο (cap) στη συναλλαγματική ισοτιμία του ελβετικού φράγκου στο ύψος
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Το 2014 ο αριθμός των γερμανών εργαζομένων που καλύπτονταν από Collective Bargaining
Agreement (CBA) ανερχόταν στο 45% του συνόλου τους, με μια διαχρονική τάση μείωσης τις
τελευταίες δεκαετίες, πηγή : επίσημη Στατιστική Αρχή της Γερμανίας, destatis.de, βλ.
https://www.destatis.de/EN/FactsFigures/NationalEconomyEnvironment/EarningsLabourCosts/Agreed
Earnings/Tables_CollectiveBargainingCoverage/CollectiveBargainingCoverage.html
103
Απόφαση της κεντρικής τράπεζας της Ελβετίας, Swiss National Bank, 6 Σεπτεμβρίου 2011,
The current massive overvaluation of the Swiss franc poses an acute threat to the Swiss economy and
carries the risk of a deflationary development. The Swiss National Bank (SNB) is therefore aiming for a
substantial and sustained weakening of the Swiss franc. With immediate effect, it will no longer tolerate
a EUR/CHF exchange rate below the minimum rate of CHF 1.20. The SNB will enforce this minimum
rate with the utmost determination and is prepared to buy foreign currency in unlimited quantities. βλ.
https://www.snb.ch/en/mmr/reference/pre_20110906/source/pre_20110906.en.pdf
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των 1,20 ευρώ/φράγκο και ανακοινώνοντας ότι θα προβαίνει σε μαζικές παρεμβάσεις
στις αγορές (δηλαδή αγοράζοντας ευρώ και πουλώντας ελβετικά φράγκα), θεωρώντας
αυτό το όριο ως το floor της διμερούς ισοτιμίας.
Η συγκεκριμένη πολιτική ακολουθήθηκε απαρέγκλιτα ως τον Ιανουάριο του 2015 (15
Ιανουαρίου 2015)104, οπότε η κεντρική τράπεζα της Ελβετίας αποφάσισε να την
εγκαταλείψει και να σταματήσει τη τακτική ύπαρξης ορίου (cap) στην ισοτιμία, οπότε
η ισοτιμία ευρώ-ελβετικού φράγκου (αλλά και ελβετικού φράγκου με όλα τα
υπόλοιπα νομίσματα), επέστρεψε σε καθεστώς κυμαινόμενης-ελεύθερης
διακύμανσης.
Η άμεση συνέπεια ήταν μια αρχική τεράστια ανατίμηση του ελβετικού φράγκου
έναντι του ευρώ (και άλλων νομισμάτων) της τάξης του +18% (ισοτιμία της 23ης
Ιανουαρίου 2015, δηλαδή περίπου μία εβδομάδα μετά την άρση του floor)105 και μια
σχετική αναταραχή στο χρηματιστήριο ή στις αγορές χρήματος, τουλάχιστον
βραχυπρόθεσμα. Πώς όμως συμπεριφέρθηκαν οι επιχειρήσεις και οι πολίτες? Σχετικά
ψύχραιμα με τις επιχειρήσεις να αντιδρούν άμεσα μειώνοντας τις τιμές πώλησής
τους, να συζητούν με τους εργαζομένους τους για πιθανές επιπλέον ώρες εργασίας
(δίχως αμοιβή) ή και να χρησιμοποιούν ένα ειδικό πρόγραμμα αποζημίωσης που
τέθηκε από την κυβέρνηση για μείωση των ωρών εργασίας των εργαζομένων
(βραχυπρόθεσμα) χωρίς όμως μείωση της αμοιβής τους ωσότου ισορροπήσει εκ νέου
η ελβετική οικονομία.
Ενδεικτική είναι η στάση Ελβετών επιχειρηματιών που είδαν την ανατίμηση του
νομίσματος, ως μια βραχυπρόθεσμη πρόκληση, αλλά όχι ως μακροπρόθεσμο κίνδυνο,
περισσότερο ως ευκαιρία για τη χώρα, όπως και ενδεικτική ήταν η πίστη τους στο
Swiss-made trademark και στην ικανότητα της ελβετικής βιομηχανίας να παράγει
προϊόντα που δεν ανταγωνίζονται με βάση τη τιμή, αλλά με κριτήριο την ποιότητα
και το prestige106, κάτι το οποίο είδαμε σε προηγούμενα κεφάλαια ότι αποτελεί κοινό
τόπο για την πλειονότητα των γερμανικών εξαγωγικών επιχειρήσεων (Hidden
Champions).
104

Απόφαση της κεντρικής τράπεζας της Ελβετίας, Swiss National Bank, 15 Ιανουαρίου 2015, The
Swiss National Bank (SNB) is discontinuing the minimum exchange rate of CHF 1.20 per euro. At the
same time, it is lowering the interest rate on sight deposit account balances that exceed a given
exemption
threshold
by
0.5
percentage
points,
to
−0.75%,
βλ.
https://www.snb.ch/en/mmr/reference/pre_20150115/source/pre_20150115.en.pdf
105
Πηγή : Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα – European Central Bank, επίσημη ισοτιμία ευρώ-ελβετικού
φράγκου,
βλ.
https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/euro
fxref-graph-chf.en.html
106

Σχετικό άρθρο του Reuters, Wage cuts and discounts as Swiss companies respond to franc strength,
Maria Sheanan και Katharina Bart (6Φεβρουαρίου 2015), λίγο καιρό μετά το «σοκ» της άμεσης
ανατίμησης του ελβετικού φράγκου μετά την αφαίρεση του cap, In the Joux Valley near the French
border in the east, companies are more relaxed about the franc. “What you need in this situation where
you have more competition is to be more innovative, reinforce your ‘Swiss-made’,” said Nick Hayek,
the chief executive of Swatch , whose brands include Breguet and Omega. The high-value image of
Swiss-made brands such as Rolex and Patek Philippe is part of a sales argument for the watch industry
and their suppliers. “Just imagine if you give your customers a tour of the watch factory and they see
that you’re using cheap Chinese machines,” said Walter Fust, who owns 45 percent of watch part
maker Tornos , which he said would still make a profit this year, βλ.
https://www.reuters.com/article/swiss-snb-companies/wage-cuts-and-discounts-as-swiss-companiesrespond-to-franc-strength-idUSL6N0VD0W920150206
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Η Ελβετία βίωσε μια δεκαετία σχεδόν διαρκούς ανατίμησης του νομίσματός της με
εξαίρεση το ενδιάμεσο διάστημα μεταξύ 2011 και 2015 όπου η ισοτιμία του
ελβετικού φράγκου ήταν σχετικά σταθερή (μια σταθερή βασικά ισοτιμία με το ευρώ
πέριξ του 1,20 ευρώ/φράγκο). Οι παρακάτω πίνακες (Πίνακες 135 και 136) είναι
ενδεικτικοί:
Πίνακας 135 : Ονομαστική συναλλαγματική ισοτιμία ελβετικού φράγκου με όλα
τα ανταγωνιστικά του νομίσματα για την περίοδο μεταξύ 2007 έως 2016 (βάση
Δεκέμβριος 2010, Δεκέμβριος 2010=100)107
(πηγή κεντρική τράπεζα της Ελβετίας, SNB)

Πίνακας 136 : Ονομαστική συναλλαγματική ισοτιμία ελβετικού φράγκου έναντι
του ευρώ για την περίοδο μεταξύ 2007 έως 2016 (βάση Δεκέμβριος 2010,
Δεκέμβριος 2010=100)
(πηγή κεντρική τράπεζα της Ελβετίας, SNB)

Η ονομαστική συναλλαγματική ισοτιμία του ελβετικού φράγκου έναντι όλων των
χωρών108 που αντιπροσωπεύουν ποσοστό άνω του 0,2% του εξωτερικού του
107

Αντιπροσωπεύει την ονομαστική συναλλαγματική ισοτιμία του ελβετικού φράγκου έναντι όλων
των χωρών με ποσοστό άνω του 0,2% του εξωτερικού εμπορίου της Ελβετίας.
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εμπορίου έχει αυξηθεί κατά σχεδόν +50% (ενώ συγκεκριμένα έναντι του ευρώ κατά
+47%). Η πλειοψηφία των μελετητών και αναλυτών θα ανέμενε το ΑΕΠ της χώρας
να μειωθεί σημαντικά, την ανεργία να αυξηθεί, τις εξαγωγές να μειωθούν σημαντικά
και το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Ελβετίας να δεχθεί ισχυρές πιέσεις λόγω
της ταχείας ανατίμησης του νομίσματος.
Στην πραγματικότητα όμως η Ελβετία, πέρα από τις βραχυπρόθεσμες επιδράσεις
(ενδοτριμηνιαίες μεταβολές ή βραχυπρόθεσμα «σοκ» 2-3 τριμήνων στις ακραίες
μεταβολές του ελβετικού φράγκου) έχει παρουσιάσει αρκετά ικανοποιητική άνοδο
του ΑΕΠ της (περί το +1,7% κατά μέσο όρο τη τελευταία δεκαετία σε σταθερές
τιμές)109, η ανεργία παραμένει σε ιδιαιτέρως χαμηλά επίπεδα (ποσοστό ανεργίας
2,97% τον Ιούνιο του 2017 έναντι 3,32% τον Ιανουάριο του 2007)110, οι εξαγωγές της
χώρας αυξάνονται με σχετικά σταθερό ρυθμό και το ισοζύγιο τρεχουσών
συναλλαγών της (αλλά και το επιμέρους ισοζύγιο των αγαθών) παραμένουν
πλεονασματικά (Πίνακες 137 και 138):
Πίνακας 137 : Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών Ελβετίας για την περίοδο μεταξύ
2007 έως 2016 (ποσά σε χιλιάδες ελβετικά φράγκα)
(πηγή κεντρική τράπεζα της Ελβετίας, SNB)

108

54 χώρες συνολικά με ποσοστό της κάθε μίας τουλάχιστον του 0,2% του εξωτερικού εμπορίου της
Ελβετίας, πηγή : κεντρική τράπεζα της Ελβετίας, Swiss National Bank, overall nominal effective
exchange
rate
index
μεταξύ
01-01-2007
και
30-06-2017,
βλ.
https://data.snb.ch/en/topics/ziredev#!/cube/devwkieffid?fromDate=2007-01-01&toDate=2017-0630&dimSel=D0(N,K),D1(G,E),D2(I)
109
Πηγή : Ameco, Gross Domestic Product at constant 2010 prices.
110
Πηγή : κεντρική τράπεζα της Ελβετίας, Swiss National Bank (SNB).
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Πίνακας 138 : Ισοζύγιο αγαθών Ελβετίας για την περίοδο μεταξύ 2007 έως 2016
(ποσά σε χιλιάδες ελβετικά φράγκα)
(πηγή κεντρική τράπεζα της Ελβετίας, SNB)

Σε αντίθεση με την κοινή πεποίθηση, η Ελβετία άντεξε μια ανατίμηση του
νομίσματός της κατά 50% τη τελευταία δεκαετία, όπως και μια «αποσύνδεση» του
νομίσματός της από το ευρώ (ήταν ένα είδος peg με το ευρώ, καθώς η ισοτιμία
κυμαινόταν πέριξ του 1,20 επί σχεδόν 4 χρόνια όπως φαίνεται στον Πίνακα 136). Σε
μια πορεία που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως το «παράδοξο της Ελβετίας», η
οικονομία της χώρας δεν επλήγη, αντιθέτως συνέχισε να αναπτύσσεται και όλοι οι
οικονομικοί δείκτες διατήρησαν τη μακροπρόθεσμη θετική τους τάση111. Η Γερμανία
ομοιάζει με την Ελβετία σε αρκετά σημεία (πλεονασματική οικονομία, τόσο
δημοσιονομικά όσο και στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, χαμηλά ποσοστά
ανεργίας, υψηλή βιομηχανική εξειδίκευση, θεώρηση ως «safe haven» που θα
ενισχυθεί σε περίπτωση εξόδου από ευρώ, καθώς θα θεωρείται και η Γερμανία
ασφαλές λιμάνι εν μέσω αναταραχής κτλ.). Οπότε η εκτίμηση αναλυτών και
μελετητών ότι η Γερμανία θα πληγεί και η εξαγωγική της βιομηχανία θα υποστεί
ανεπανόρθωτη βλάβη είναι μάλλον επιπόλαιη, καθώς η Ελβετία πρόσφατα
αντιμετώπισε αντίστοιχη καταιγίδα (+50% ανατίμηση του νομίσματός της) δίχως να
καταστραφεί η βιομηχανική της βάση και στην πραγματικότητα αύξησε τόσο το
πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της όσο και στο επιμέρους ισοζύγιο
αγαθών.

111

Ενδιαφέρουσα είναι η ανάλυση του Matthew C. Klein στους Financial Times όπου αναλύει το
«παράδοξο της Ελβετίας», Have the Swiss National Bank’s currency internventions been good for
Switzerland?,
βλ.
https://ftalphaville.ft.com/2017/06/02/2189554/have-the-swiss-national-bankscurrency-interventions-actually-been-good-for-switzerland/
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Η Γερμανία θα επηρεαστεί από την αρχική αναστάτωση, αλλά οι επιχειρήσεις της θα
εκμεταλλευτούν τόσο τις φθηνότερες «εισροές» (τη δυνατότητα να εισάγουν
φθηνότερα όλες τις πρώτες ύλες τους, τα μεταλλεύματα, το πετρέλαιο, τα λοιπά
απαραίτητα για την παραγωγή τους ενδιάμεσα προϊόντα) όσο και το γεγονός ότι η
χώρα παράγει αγαθά που δεν επηρεάζονται ιδιαιτέρως από τη τιμή, καθώς το made in
Germany θεωρείται από μόνο του ως πιστοποιητικό ποιότητας και κύρους. Το
πρόσφατο παράδειγμα της Ελβετίας δείχνει την πορεία που θα ακολουθήσει και η
Γερμανία (φυσικά σε μεγαλύτερη κλίμακα) στην υποθετική περίπτωση που
αποφάσιζε να εξέλθει της κοινής νομισματικής ζώνης και να επανέλθει στο
γερμανικό μάρκο.
Σχετικά με τις λοιπές χώρες που θα έχουν παραμείνει στο ευρώ, όπως είδαμε στην
υπο-ενότητα 7.6.β.1, οι χώρες αυτές είναι ήδη ελαφρώς πλεονασματικές όσον αφορά
το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών τους (περί το +1,3% του ΑΕΠ) και φυσικά η
αρχική υποτίμηση του ευρώ (στο πρώτο στάδιο της εξόδου της Γερμανίας) θα
ευνοήσει τις εξαγωγές των χωρών αυτών, οπότε δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος να
αναλύσουμε γιατί δεν θα πληγούν οι εξαγωγές και γενικά η εξαγωγική βιομηχανία
των συγκεκριμένων χωρών.
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7.6.β.3) Απώλειες από τις απαιτήσεις της χώρας έναντι του
εξωτερικού (υπόλοιπα Target, λοιπές απαιτήσεις)

Μία από τις γνωστές ανησυχίες που εκφράζονται σχετικά με την έξοδο της Γερμανίας
από το κοινό νόμισμα έγκειται στις απώλειες τις οποίες θα υποστεί η χώρα από τις
απαιτήσεις που έχει έναντι χωρών του εξωτερικού, για παράδειγμα των απαιτήσεων
που έχει η Γερμανία έναντι των λοιπών χωρών της Ευρωζώνης (και δη των χωρών
του Νότου) μέσω του συστήματος Target, αλλά και λοιπές απώλειες λόγω της
μείωσης σε «λογιστικό» επίπεδο των επενδύσεων-απαιτήσεων που έχει έναντι του
εξωτερικού, καθώς η Γερμανία έχει καταστεί μια από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως
χώρες-δανειστές με θετική καθαρή διεθνή επενδυτική θέση.
Σχετικά με την φιλολογία περί του συστήματος Target και τις
απαιτήσεις/υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από αυτό, έχουν γραφτεί αρκετές
αναλύσεις και έχει εξεταστεί επισταμένως από οικονομολόγους και μελετητές και δεν
αποτελεί αντικείμενο της παρούσας εργασίας. Να αναφέρουμε συνοπτικά ότι το
Target και δη στη σημερινή του μορφή ως Target2112 αποτελεί βασικά ένα
διατραπεζικό και πανευρωπαϊκό σύστημα πληρωμών που διακανονίζει συναλλαγές
μεταξύ τραπεζών (και εμμέσως επιχειρήσεων και πολιτών) και στο τέλος κάθε
ημέρας, κάθε κεντρική τράπεζα κάθε χώρας που συμμετέχει στο σύστημα Target2
έχει είτε απαίτηση (να το θέσουμε απλοϊκά, της «χρωστούν» λεφτά οι υπόλοιπες
κεντρικές τράπεζες-συμμετέχουσες στο σύστημα Target2) είτε υποχρέωση (επίσης
απλοϊκά, «χρωστάει» χρήματα στις λοιπές κεντρικές τράπεζες που συμμετέχουν στο
Target2). Σε κεντρικό επίπεδο, δηλαδή σε επίπεδο Ευρωσυστήματος το υπόλοιπο
είναι μηδέν και πρακτικά κάθε κεντρική τράπεζα έχει ένα υπόλοιπο έναντι των
λοιπών κεντρικών τραπεζών. Με την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και
έπειτα και ιδιαίτερα μετά το ξέσπασμα της κρίσης χρέους στην Ευρωζώνη,
παρατηρήθηκε το φαινόμενο της συσσώρευσης τεράστιων απαιτήσεων εκ μέρους της
κεντρικής τράπεζας της Γερμανίας, της Deutsche Bundesbank, έναντι των λοιπών
κεντρικών τραπεζών και αντιστρόφως, της συσσώρευσης υποχρεώσεων αρκετών
κεντρικών τραπεζών και ιδιαιτέρως της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Ελλάδας113
έναντι (κυρίως) της Deutsche Bundesbank.
Ενδεικτικός είναι ο παρακάτω Πίνακας 139 ο οποίος παρουσιάζει τα υπόλοιπα του
συστήματος Target2 μεταξύ Ιανουαρίου 2001 και Ιουνίου 2017 :

112

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορούν να βρεθούν στο δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας
(European
Central
Bank),
βλ.
https://www.ecb.europa.eu/explainers/tellme/html/target2.en.html
113
Αν και η Ελλάδα μετά την επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων, το καλοκαίρι του 2015 έχει
περιορίσει το μέγεθος των υποχρεώσεών της έναντι του Target2 στο ύψος των 76,04 δις ευρώ στις
30/06/2017 σε σχέση με 107,70 δις ευρώ στις 30/06/2015, δηλαδή την περίοδο της έναρξης των
κεφαλαιακών ελέγχων (capital controls), πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, συνοπτικές λογιστικές
καταστάσεις
Ιουνίου
2017
και
Ιουνίου
2015,
βλ.
http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/financialstat201706.pdf
και
http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/financialstat201506.pdf
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Πίνακας 139 : Μέσα μηνιαία υπόλοιπα συστήματος Target για επιλεγμένες
χώρες114 για την περίοδο μεταξύ 2001 έως 2016 (ποσά σε εκατ. ευρώ)
(πηγή Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ΕΚΤ)

Από τον ανωτέρω Πίνακα 139 γίνεται φανερό ότι η Γερμανία (κυρίως και
δευτερευόντως η Ολλανδία) μέσω της κεντρικής της τράπεζας (Deutsche
Bundesbank) έχει συσσωρεύσει από την έναρξη της κρίσης και έπειτα, τεράστια
υπόλοιπα απαιτήσεων έναντι των λοιπών κεντρικών τραπεζών, τα οποία
παρουσιάζουν διαρκώς αυξητικές τάσεις με παροδικές μειώσεις που δεν μεταβάλλουν
όμως τη γενική μακροχρόνια ανοδική τάση τους.
Οι εξηγήσεις που έχουν δοθεί είναι αρκετές με πιο γνωστές αυτές του Hans Werner
Sinn, γνωστού, όπως προαναφέρθηκε στο υποκεφάλαιο με την ανάλυση της
Φινλανδίας, Γερμανού οικονομολόγου, πρώην προέδρου του Ifo Institute και ενός
από τους πρωτεργάτες της ανάδειξης των υπολοίπων του συστήματος Target ως ενός
«προβλήματος» της Ευρωζώνης και ο οποίος θεωρεί ότι ο μηχανισμός αυτός
λειτουργεί ως ένα είδος «εκτυπωτικής μηχανής» (printing press) για τις χώρες της
περιφέρειας με την έμμεση αύξηση της κυκλοφορίας χρήματος στις συγκεκριμένες
χώρες και της «επίλυσης» του προβλήματος των ισοζυγίων πληρωμών εντός της
Ευρωζώνης με τη δημιουργία θετικών (απαιτήσεις) και αντιστρόφως αρνητικών
(υποχρεώσεις) ροών μέσω του Target. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Deutsche Bundesbank
επιφορτίζεται με το συγκεκριμένο «βάρος» συσσωρεύοντας τεράστιες απαιτήσεις
έναντι των κεντρικών τραπεζών των χωρών του Νότου και ιδιαιτέρως της Ισπανίας
και της Ιταλίας (όπως προαναφέρθηκε)115. Η σχετική συζήτηση έχει διευρυνθεί τόσο
στους κόλπους των γερμανών οικονομολόγων όσο και γενικά σε επίπεδο
114

Για λόγους καλύτερης απεικόνισης των στοιχείων, εξαιρέθηκαν από τον πίνακα οι ιδιαιτέρως
μικρές χώρες με ασήμαντα υπόλοιπα εντός συστήματος Target (Σλοβακία, Σλοβενία, Μάλτα, Κύπρος,
Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, η ίδια η ΕΚΤ κτλ.). Βασικά επιλέχθηκαν οι 12 αρχικές χώρες-μέλη του
ευρώ.
115
Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. http://www.hanswernersinn.de/en/controversies/TargetDebate
και http://www.hanswernersinn.de/en/topics/TargetBalances

159

Ευρωζώνης116 με την ύπαρξη διαφόρων απόψεων και οπτικών με μία από αυτές να
θεωρεί ότι πέρα από την ερμηνεία των υπολοίπων του Target ως έμμεση κάλυψη των
ανισορροπιών στα ισοζύγια τρεχουσών συναλλαγών ή την αντιστροφή των ροών
κεφαλαίων λόγω ανησυχιών για την πιστοληπτική ικανότητα των χωρών του Νότου,
ένας σημαντικός λόγος για την αύξηση των συγκεκριμένων υπολοίπων πρέπει να
αναζητηθεί και στο φόβο των επενδυτών (αλλά και των πολιτών) για την ύπαρξη
ρίσκου διάλυσης της Ευρωζώνης ή έστω εξόδου ορισμένων χωρών από αυτήν,
δηλαδή κίνδυνος αλλαγής νομίσματος (redenomination risk)117.
Οι απαιτήσεις της Deutsche Bundesbank έναντι των λοιπών κεντρικών τραπεζών
μέσω του συστήματος Target αποτελούν μία παράμετρο των συνολικών απαιτήσεων
της Γερμανίας έναντι του εξωτερικού που γίνονται εμφανείς στην καθαρή διεθνή
επενδυτική θέση της Γερμανίας (net international investment position), καθώς οι
συγκεκριμένες απαιτήσεις της κεντρικής τράπεζας της χώρας αποτελούν υποσύνολο
των συνολικών απαιτήσεων της Γερμανίας, όπως επίσης και οι αντίστοιχες
υποχρεώσεις της. Η συνολική εξωτερική θέση της Bundesbank ανερχόταν σε + 397
δις ευρώ στα τέλη του 2016 έναντι μόλις +38 δις ευρώ το 2002118 και υπολογίζεται
στη θετική διεθνή επενδυτική θέση της Γερμανίας ως σύνολο.
Όπως είδαμε και στο κεφάλαιο 5 της παρούσας εργασίας και πιο συγκεκριμένα στον
Πίνακα 106, η Γερμανία έχει συσσωρεύσει μια υψηλή θετική καθαρή επενδυτική
θέση της τάξης των +1,7 τρις ευρώ στα τέλη του 2016 σε σχέση με μηδενική διεθνή
καθαρή επενδυτική θέση στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας και πριν την
εισαγωγή του ευρώ, ακολουθώντας ακριβώς αντίθετη πορεία από τις χώρες της
περιφέρειας (οι οποίες παρουσίασαν τρομακτική επιδείνωση της διεθνούς
επενδυτικής τους θέσης). Η αύξηση αυτή προήλθε βασικά από τη συσσώρευση
υψηλών πλεονασμάτων στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Γερμανίας στα
χρόνια μετά την εισαγωγή του ευρώ.
Η Γερμανία είχε απαιτήσεις έναντι του εξωτερικού (assets) ύψους 8,215 τρις ευρώ
στα τέλη του 2016 έναντι υποχρεώσεων έναντι του εξωτερικού (liabilities) ύψους
6,506 τρις ευρώ119 με την καθαρή επενδυτική θέση να ανέρχεται στα +1,71 τρις ευρώ,
όπως προαναφέρθηκε. Μια ενδεχόμενη έξοδος από το ευρώ και υιοθέτηση του νέου
γερμανικού μάρκου δεν θα επηρεάσει και πάλι μόνο τις απαιτήσεις της χώρας (ή και

116

Ενδιαφέρουσα η ανάλυση του Bloomberg για το θέμα των Target2 balances, του Ifo και των
«προβλημάτων» που θέτει στην ίδια την ΕΚΤ, άρθρο Carolynn Look (29 Αυγούστου 2017) ECB’s
German
Problem
Owes
a
Lot
to
This
Munich-Based
Think
Tank,
βλ.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-08-29/ecb-s-german-problem-owes-a-lot-to-thismunich-based-think-tank
117

Πηγή : Bank of International Settlements (BIS), BIS Working Papers No 393, Δεκέμβριος 2012,
Stephen Cecchetti, Robert McCauley και Patrick McGuire, Interpreting Target2 Balances, βλ.
https://www.bis.org/publ/work393.pdf
118

Πηγή : Deutsche Bundesbank, External position of the Bundesbank, σελ. 2, βλ.
https://www.bundesbank.de/Redaktion/EN/Downloads/Statistics/External_Sector/External_Positions_
Bundesbank/b39495.pdf?__blob=publicationFile
119
Πηγή : Deutsche Bundesbank, International Investment Position of Germany, σελ 4, βλ.
https://www.bundesbank.de/Redaktion/EN/Downloads/Statistics/External_Sector/International_Invest
ment_Position/sdds_auslandsvermoegen_jahr.en.pdf?__blob=publicationFile
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της κεντρικής τράπεζας) έναντι του εξωτερικού, αλλά και τις υποχρεώσεις προς το
εξωτερικό.
Υποθέτοντας και πάλι ότι το νέο γερμανικό μάρκο θα ανατιμηθεί κατά ένα ποσοστό
+50%, οι απαιτήσεις τις οποίες κατέχει η Γερμανία θα αποτιμώνται -50% λιγότερο
όταν θα μετατρέπονται σε νέα γερμανικά μάρκα, αλλά ταυτόχρονα και οι
υποχρεώσεις της χώρας θα «αποτιμώνται» -50% λιγότερο, οπότε το καθαρό
αποτέλεσμα θα είναι να μειωθεί μεν η καθαρή επενδυτική θέση της χώρας αλλά να
παραμείνει θετική και να ανέλθει σε +0,85 τρις ευρώ περίπου, ενώ ταυτόχρονα ως
υποσύνολο των ανωτέρω απωλειών («λογιστικών» απωλειών), η Bundesbank θα
υποστεί μια μείωση των καθαρών απαιτήσεών της έναντι του εξωτερικού (κυρίως
λόγω Target2) της τάξης των 198 δις ευρώ (τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα). Με
δεδομένο ότι η καθαρή θέση της κεντρικής τράπεζας της Γερμανίας (συν τα
αποθεματικά μέσω προβλέψεων) ανερχόταν στα τέλη του 2016 σε 147,1 δις ευρώ
περίπου120, η καθαρή θέση της Bundesbank θα μετατραπεί σε αρνητική περί τα -50,9
δις ευρώ. Για μια κοινή επιχείρηση, κάτι τέτοιο θα συνιστούσε πρόβλημα, όχι όμως
για μια κεντρική τράπεζα και υπάρχουν αρκετά παραδείγματα παγκοσμίως κεντρικών
τραπεζών που λειτουργούν ή λειτουργούσαν με αρνητικά ίδια κεφάλαια δίχως
ιδιαίτερο πρόβλημα για την εθνική τους οικονομία (Τσεχία, Ισραήλ, Χιλή, Μεξικό)
και μάλιστα για τη Τσεχία ή για τη Χιλή λειτουργούν ή προβλέπεται να συνεχίσουν
να λειτουργούν υπό τέτοιο καθεστώς επί αρκετά χρόνια και μάλιστα με σχετική
επιτυχία121.
Αναμφίβολα το «σοκ» μιας αρχικής εκτίναξης του νέου γερμανικού μάρκου και του
rebalancing απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Γερμανίας θα είναι ισχυρό και θα
οδηγήσει σε μείωση της καθαρής διεθνούς επενδυτικής θέσης της χώρας και σε
«λογιστικές» απώλειες, όμως με την ισορρόπηση της κατάστασης σε μακροπρόθεσμο
ορίζοντα, η χώρα (όπως και η κεντρική της τράπεζα) δεν θα έχει ιδιαίτερο πρόβλημα
να απορροφήσει τους κραδασμούς.
Άλλωστε εντός της νομισματικής ζώνης τα πλεονάσματα στο ισοζύγιο τρεχουσών
συναλλαγών της Γερμανίας διαρκώς αυξάνονται, η καθαρή διεθνής επενδυτική της
θέση επίσης διογκώνεται, ενώ και οι ροές χρήματος από τις χώρες της περιφέρειας
(Ιταλία, Ισπανία) προς τη Γερμανία αυξάνονται με την πρώτη μίνι-κρίση122,
οδηγώντας σε διαρκή αύξηση του κινδύνου και της έκθεσης της Bundesbank αλλά
και της Γερμανίας σε μια μελλοντική αδυναμία των χωρών της περιφέρειας ή και του
τραπεζικών τους συστημάτων να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους.
120

Πηγή : Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Deutsche Bundesbank, άθροισμα capital and
reserves+provisions+revaluation
accounts,
σελ.
55,
βλ.
https://www.bundesbank.de/Redaktion/EN/Downloads/Publications/Annual_Report/2016_annual_repo
rt.pdf?__blob=publicationFile
121
Πηγή : BIS Papers No 71, Central bank finances, David Archer and Paul Moser-Boehm, βλ. γενικά
τη μελέτη και ιδιαιτέρως σελ. 60 http://viessmanncentre.ca/wp-content/uploads/2013/08/MoserBoehm.pdf
122
Όπως συνέβη και με την κρίση των ιταλικών τραπεζών, όπως επίσης και με την κρίση στην
Καταλονία που εκτίναξαν τις ροές χρήματος από την Ιταλία και την Ισπανία προς τη Γερμανία,
εκτοξεύοντας τις υποχρεώσεις των χωρών αυτών προς το σύστημα Target και αντιστρόφως
δημιουργώντας απαιτήσεις της Bundesbank έναντι του Target με αποτέλεσμα τα αντίστοιχα υπόλοιπα
να έχουν αυξηθεί για τη μεν Ισπανία στα -373,4 δις ευρώ στα τέλη Σεπτεμβρίου 2017 (υποχρέωση
έναντι Target) σε σχέση με -328,1 δις ευρώ την 31/12/2016 και για τη δε Ιταλία σε -432,4 δις ευρώ στα
τέλη Σεπτεμβρίου 2017 έναντι -356,6 δις ευρώ 9 μήνες νωρίτερα. Πηγή : Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα – ΕΚΤ, TARGET balances of participating NCBs.
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Η έξοδος της Γερμανίας από την κοινή νομισματική ζώνη, αν και επώδυνη
βραχυπρόθεσμα, θα θέσει ένα όριο στην αύξηση του exposure (της έκθεσης) της
χώρας σε κινδύνους προερχόμενους από τα λοιπά κράτη της Ευρωζώνης, κατά το
γνωστό γερμανικό ρητό: Καλύτερα ένα τέλος με πόνο παρά ένας πόνος δίχως τέλος
(Besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende).
Επίσης δεν είναι τραγικό να μειωθεί αρχικά η διεθνής καθαρή επενδυτική θέση της
χώρας και να σταθεροποιηθεί σε χαμηλότερα επίπεδα για το διάστημα της
εξισορρόπησης, καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η συγκεκριμένη ήταν ουσιαστικά
μηδενική πριν την είσοδο του ευρώ. Μια πορεία παρόμοια με την αντίστοιχη της
Ελβετίας θα είναι η πιο λογική εξέλιξη (δηλαδή μείωση με την ακαριαία ανατίμηση
του νομίσματος, αλλά μεσοπρόθεσμη σταθεροποίηση και σταδιακή μικρή αύξηση)
(Πίνακας 140)123:
Πίνακας 140 : Καθαρή διεθνής επενδυτική θέση Ελβετίας για την περίοδο
μεταξύ 2007 έως 2016 (ποσά σε εκατ. ελβετικά φράγκα)
(πηγή κεντρική τράπεζα της Ελβετίας, SNB)

Όσον αφορά τις λοιπές χώρες που θα παραμείνουν στο κοινό νόμισμα, έχοντας ήδη
εξισορροπήσει τα ισοζύγια τρεχουσών συναλλαγών τους (βασικό συστατικό για την
αυξομείωση της διεθνούς επενδυτικής θέσης μιας χώρας) και με τη σχετική
υποτίμηση του ευρώ έναντι του νέου γερμανικού μάρκου, οι υποχρεώσεις τους σε
ευρώ θα είναι πιο εύκολο να καλυφθούν από τις ίδιες σε σχέση με την παραμονή σε
κοινό νόμισμα με τη Γερμανία, η οποία λειτουργεί ως «σφουγγάρι» επενδύσεων και
χρήματος δίχως όμως τον μηχανισμό της συναλλαγματικής ισοτιμίας για να

123

Πηγή : κεντρική τράπεζα της Ελβετίας, Swiss National Bank (SNB), Switzerland’s international
investment position, βλ. https://data.snb.ch/en/topics/aube#!/cube/auvekoma
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ισορροπεί τις υπερβολικά υψηλές ροές σε αυτήν από τις λοιπές χώρες. Επίσης να
υπενθυμίσουμε124 ότι οι περισσότερες χώρες του κοινού νομίσματος είχαν διεθνή
καθαρή επενδυτική θέση ως ποσοστό του ΑΕΠ σχετικά ισορροπημένη (στοιχεία
Eurostat για το τέλος του 2001: Γαλλία +8%, Ιταλία -4,9%, Ισπανία -38,2%) που
επιδεινώθηκαν εντός της νομισματικής ζώνης (στοιχεία Eurostat για το τέλος του
2016: Γαλλία -15,7%, Ιταλία -15%, Ισπανία -85,7%) και το ανωτέρω «όφελος» απλά
θα επαναφέρει σταδιακά τις διεθνείς καθαρές επενδυτικές τους θέσεις σε πιο λογικά
επίπεδα.
Συμπερασματικά, η έξοδος της Γερμανίας από το ευρώ θα προκαλέσει μια αρχική
αναταραχή οδηγώντας στην εγγραφή «λογιστικών» απωλειών από τις
απαιτήσεις/υποχρεώσεις της από/και έναντι του εξωτερικού, όμως θα είναι
αντιμετωπίσιμη τόσο από την κεντρική της τράπεζα όσο και από την οικονομία της
συνολικά (όπως επίσης συνέβη πρόσφατα με την Ελβετία), αλλά θα ευνοήσει στον
αντίστοιχο τομέα και τις λοιπές χώρες που θα έχουν παραμείνει στην κοινή
νομισματική περιοχή, εξορθολογίζοντας τα αντίστοιχα στοιχεία απαιτήσεων και
υποχρεώσεων και μειώνοντας σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα το «άγος» της ιδιαιτέρως
αρνητικής διεθνούς επενδυτικής τους θέσης.

124

Βλ. Πίνακες 116α και 116β της παρούσας εργασίας.
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7.6.β.4) Δημόσιο χρέος και αντιμετώπισή του (τόσο για τη Γερμανία
όσο και για τις λοιπές χώρες εξαιρουμένης της Γερμανίας)
Σε προηγούμενα κεφάλαια αναλύθηκε διεξοδικά το πρόβλημα δημοσίου χρέους που
αντιμετωπίζουν αρκετές χώρες της Ευρωζώνης ξεκινώντας από τις δύο μεγαλύτερες
μετά τη Γερμανία (Ιταλία με δημόσιο χρέος ύψους 133% ως ποσοστό του ΑΕΠ και
με εξαιρετικά αρνητική δημογραφία και Γαλλία με δημόσιο χρέος ύψους 96% ως
ποσοστό του ΑΕΠ και πολιτική απροθυμία να θέσει υπό έλεγχο τα δημοσιονομικά
της ελλείμματα με αποτέλεσμα μια συνεχή αύξηση του δημόσιου χρέους ως ποσοστό
του ΑΕΠ) έως και τις μικρότερες (Πορτογαλία με δημόσιο χρέος 130% ως ποσοστό
του ΑΕΠ στα τέλη του 2016 ή Ελλάδα με 179%), ενώ και σε άλλες χώρες (όπως η
Ισπανία), το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ εκτοξεύτηκε μετά την είσοδό τους
στο κοινό νόμισμα (στην περίπτωση της Ισπανίας από 54% ως ποσοστό του ΑΕΠ το
2001 σε 99% το 2016).
Η Γερμανία δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερο πρόβλημα όσον αφορά το δημόσιο χρέος της,
καθώς το τελευταίο ανέρχεται σε 68% του ΑΕΠ για το 2016125 με διαρκώς καθοδική
τάση λόγω του ισοσκελισμένου (ή και πλεονασματικού) προϋπολογισμού της χώρας,
αλλά και των σχετικά ικανοποιητικών ρυθμών ανάπτυξης (περί το 2%) που μειώνουν
κάθε χρόνο το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ.
Στις λοιπές χώρες όμως της Ευρωζώνης, η πίεση λόγω του τεράστιου ύψους του
δημόσιου χρέους και των αναγκών κάλυψής του, θα δημιουργούν μια διαρκή πίεση
στα δημοσιονομικά των συγκεκριμένων χωρών (οδηγώντας σε μια αέναη υψηλή
φορολόγηση για την επίτευξη των αναγκαίων πλεονασμάτων για την αποπληρωμή
του ήδη υπάρχοντος χρέους) και ταυτόχρονα θα αφαιρεί από τις συγκεκριμένες χώρες
κάθε περιθώριο δημοσιονομικών ελιγμών σε μια ενδεχόμενη μελλοντική κρίση, όπως
είδαμε επίσης σε προηγούμενα κεφάλαια.
Οι χώρες αυτές χρειάζονται μία από τις δύο λύσεις (με τα ανάλογα πλεονεκτήματα
και μειονεκτήματα) που παραθέσαμε στο υποκεφάλαιο 7.3 είτε δηλαδή συνεχή
εφαρμογή προγραμμάτων ποσοτικής χαλάρωσης από την ΕΚΤ (έμμεση
νομισματικοποίηση του χρέους, κάτι αντίστοιχο με την Ιαπωνία), είτε μια μαζική
αναδιάρθρωση του χρέους τους.
Η Γερμανία όμως δεν πρόκειται να συμφωνήσει σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω
επιλογές (και ιδιαίτερα στη δεύτερη), καθώς είναι αντίθετη σε προγράμματα
ποσοτικής χαλάρωσης, ιδιαίτερα αν απαιτείται στην πραγματικότητα μια διαρκής
ποσοτική χαλάρωση από την ΕΚΤ για να συντηρεί τα κόστη δανεισμού των
υπερχρεωμένων χωρών της Ευρωζώνης σε χαμηλά επίπεδα και να παρέχει την
απαραίτητη «ανάσα» στα δημοσιονομικά των χωρών αυτών126. Διαφορετικά οι χώρες
125

Πηγή:
κεντρική
τράπεζα
της
Γερμανίας,
Deutsche
Bundesbank,
βλ.
https://www.bundesbank.de/Redaktion/EN/Pressemitteilungen/BBK/2017/2017_03_31_schuldenstand.
html
126
Χώρες όπως η Ιταλία με δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ στο 133% ή η Πορτογαλία με
δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ στο 130% θα δανείζονταν από τις αγορές με επιτόκια της τάξης
του 4% το ελάχιστο, εάν δεν υπήρχε το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων – ποσοτικής χαλάρωσης της
ΕΚΤ για να διατηρεί τα επιτόκια δανεισμού σε χαμηλά επίπεδα. Τα συγκεκριμένα επιτόκια (4% και
άνω) δεν ήταν ασυνήθιστα για τις συγκεκριμένες χώρες, καθώς δανείζονταν με υψηλά ονομαστικά

164

της περιφέρειας θα είναι αναγκασμένες να επιτυγχάνουν εξωφρενικά υψηλά
πρωτογενή πλεονάσματα (με δεδομένο ότι η μακροπρόθεσμη αύξηση του ΑΕΠ τους
δεν πρόκειται να υπερβαίνει το 1-1,5% λόγω των αρνητικών δημογραφικών
εξελίξεων) για να συντηρούν απλά το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ σε ένα
σταθερό επίπεδο και αυτή η υπερπροσπάθεια θα πρέπει να συνεχίζεται εις το
διηνεκές, αφαιρώντας οποιαδήποτε δυνατότητα και ευελιξία σε μελλοντικές κρίσεις.
Ταυτόχρονα η Γερμανία είναι αντίθετη και στη λογική της αναδιάρθρωσης χρέους,
καθώς μια αντίστοιχη κίνηση έρχεται σε σύγκρουση με τους κανόνες της Ευρωζώνης,
αλλά και τη λογική της κεντρικής της τράπεζας (Deutsche Bundesbank), όπως επίσης
και είναι κάθετα αντίθετη και σε οποιαδήποτε κίνηση αμοιβαιοποίησης του χρέους
μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν στο κοινό νόμισμα.
Η διαρκής αντιπαράθεση (να συνεχίσει η ΕΚΤ τα προγράμματα ποσοτικής
χαλάρωσης ή όχι, να προχωρήσει σε διευκολυντικές κινήσεις προς ορισμένες χώρεςμέλη ή όχι κτλ) φέρνει σε «δύσκολη θέση» τόσο τη Γερμανία όσο και την ΕΚΤ, αλλά
και τις λοιπές χώρες της Ευρωζώνης και δημιουργεί συνεχείς εντάσεις, οι οποίες
διαταράσσουν την ομαλή άσκηση της νομισματικής πολιτικής ή τη λήψη αποφάσεων
εκ μέρους της κεντρικής τράπεζας του ευρώ.
Μια έξοδος της Γερμανίας από το κοινό νόμισμα θα επέλυε τα ανωτέρω προβλήματα
και θα απελευθέρωνε την ΕΚΤ να συνεχίζει να παρέχει στις αδύναμες χώρες-μέλη και
ιδιαίτερα στις χώρες με σημαντικά προβλήματα δημόσιου χρέους127, τη
«διευκόλυνση» του δανεισμού με σχετικά χαμηλά επιτόκια απελευθερώνοντας τα
δημόσια οικονομικά τους από τη δαμόκλειο σπάθη της επίτευξης υπερβολικών
υψηλών πλεονασμάτων για την κάλυψη των αναγκών πληρωμής του δημόσιου
χρέους τους. Ταυτόχρονα και η ίδια η Γερμανία θα σταματούσε να αποδέχεται
τακτικές και πολιτικές που έρχονται σε αντίθεση με τη φιλοσοφία της οικονομικής
και πολιτικής της ηγεσίας (προγράμματα Quantitative Easing) αλλά και θα εδραίωνε
το προφίλ της (παράλληλα ίσως με την Ελβετία ή τη Νορβηγία) ως μια από τις χώρες
που ακολουθεί συνετή οικονομική και νομισματική πολιτική, κάτι το οποίο
αποτελούσε διαχρονικά (τουλάχιστον μετά την εμπειρία του Μεσοπολέμου) το σήμα
κατατεθέν της χώρας.

επιτόκια επί δεκαετίες πριν την είσοδό τους στο ευρώ (αλλά με μηδενικά ή και αρνητικά πραγματικά
επιτόκια), όμως διατηρούσαν ταυτόχρονα σχετικά χαμηλά το ύψος του δημόσιου χρέους (το δημόσιο
χρέος της Πορτογαλίας ανερχόταν στο 53% του ΑΕΠ, της Ισπανίας στο 54%, της Γαλλίας στο 58% το
2001).
127
Ιταλία, Γαλλία, Πορτογαλία, Ισπανία, αλλά και Βέλγιο ή και Αυστρία με το δημόσιο χρέος της
τελευταίας ως ποσοστό του ΑΕΠ να παρουσιάζει διαχρονική αύξηση στα χρόνια της συμμετοχής της
χώρας στο ευρώ και να ανέρχεται στο 84% το 2016 έναντι 66 % το 2001.
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7.6.β.5) Η Ευρωζώνη δεν συνιστά άριστη νομισματική περιοχή
(ιδιαίτερα με τη συμμετοχή της Γερμανίας στο κοινό νόμισμα)

Όπως είδαμε και στα προηγούμενα κεφάλαια, η ζώνη του ευρώ δεν συνιστά άριστη
νομισματική περιοχή με την ύπαρξη κρίσιμων διαφορών μεταξύ των κρατών-μελών
της και με μια Γερμανία με αρκετά σημαντική απόσταση από τις λοιπές χώρες (ή
έστω την πλειοψηφία τους) στη βιομηχανική τεχνογνωσία, στο βάθος της εξαγωγικής
της βιομηχανίας (οι περίφημοι «Hidden Champions»), στην «αλλεργία» της σε μια
κεντρική τράπεζα που θα χαρακτηρίζεται από «ελαστικότητα» και «ευελιξία», στην
αντίθεσή της σε οποιαδήποτε προσπάθεια αμοιβαιοποίησης των χρεών ή και της
μεταφοράς πόρων (όπως θα γινόταν σε μια άριστη νομισματική περιοχή) κτλ.
Στο κεφάλαιο 6 είχαμε αναφέρει :
«Ποιο ήταν συνεπώς το «προπατορικό αμάρτημα του ευρώ» ? Η αποκλειστικά
νομισματική ένωση χωρών τόσο διαφορετικών μεταξύ τους (όπως είδαμε σε
προηγούμενα κεφάλαια) με διαφορετικές οικονομικές δομές, διαφορετική παράδοση
πληθωρισμού, με ορισμένες οικονομίες «συνηθισμένες» να λειτουργούν σε περιβάλλον
σχετικά «μαλακού» εθνικού νομίσματος και άλλες «συνηθισμένες» να λειτουργούν σε
πιο περιοριστικό νομισματικό περιβάλλον, με διαφορετικά ποσοστά εξαγωγικής
επιτυχίας, διαφορετικά επίπεδα βιομηχανικής τεχνογνωσίας, διαφορετικά ποσοστά
έρευνας και ανάπτυξης σε βιομηχανικά προϊόντα (για παράδειγμα Ελλάδα και
Πορτογαλία καταθέτουν περί τις 100-120 πατέντες ετησίως η κάθε μία, ενώ η Γερμανία
καταθέτει άνω των 24.000, διαφορά που δεν αιτιολογείται από τη διαφορά στους
πληθυσμούς) και διαφορετική οικονομική «κουλτούρα».
Επίσης η Ευρωζώνη δεν αποτελεί χώρο υψηλής κινητικότητας εργαζομένων (παρά
την αύξηση της ευκολίας μετακίνησης από χώρα σε χώρα εντός Ευρωζώνης και την
αύξηση των ροών εργαζομένων από τις χώρες της περιφέρειας κυρίως προς τη
Γερμανία μετά το ξέσπασμα της κρίσης, η σύγκριση σε σχέση με τις ΗΠΑ και τις
μετακινήσεις εντός πολιτειών που ομοιάζουν σαν μετακίνηση εντός νομών είναι
χαρακτηριστική), χαρακτηρίζεται από πανσπερμία γλωσσών, διαφορετικών
πολιτιστικών και πολιτισμικών συστημάτων, διαφορετικής κουλτούρας, από σχετική
ανελαστικότητα των μισθών και φυσικά από έλλειψη μηχανισμών απορρόφησης των
εξωτερικών σοκ στις οικονομίες των χωρών-μελών της λόγω της πρόκλησης
ασύμμετρων διαταραχών της ζήτησης στις τελευταίες (παράδειγμα ασύμμετρης
διαταραχής ήταν το Nokia effect ή η πτώση εξαγωγών χάρτου στην Φινλανδία η
οποία αναγκάστηκε να αντιμετωπίσει μόνη της τα ανωτέρω προβλήματα, όπως
μελετήσαμε στο πέμπτο κεφάλαιο).
Όλα τα ανωτέρω τα έχει περιγράψει αναλυτικά ο Milton Friedman σε ένα σχετικά
σύντομο άρθρο του, λίγα χρόνια πριν την κυκλοφορία του ευρώ σε φυσική μορφή128,

128

Το περίπου προφητικό άρθρο του Milton Friedman, The Euro: Monetary Unity To Political
Disunity?,
Project
Syndicate
(28
Αυγούστου
1997),
βλ.
https://www.projectsyndicate.org/commentary/the-euro--monetary-unity-to-political-disunity

166

ίσως η πιο σύντομη πρόβλεψη-ανάλυση των προβλημάτων του κοινού νομίσματος,
αρκετά έτη προτού τα τελευταία εμφανιστούν και διαταράξουν τη βιωσιμότητα της
Ευρωζώνης.
Σε περίπτωση που η Γερμανία δεν συναινέσει σε μέτρα που θα οικοδομήσουν μια
στενότερη συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών με τη σταδιακή μετάβαση σε έναν
κοινό Προϋπολογισμό, μια κοινή δημοσιονομική πολιτική (ή έστω αρκετά
εναρμονισμένη), τη σταδιακή αμοιβαιοποίηση του χρέους (αρχικά για ένα ποσοστό
ως το 60% του ΑΕΠ της Ευρωζώνης και στη συνέχεια και για υψηλότερο ποσοστό),
σε μια κοινή φορολογική πολιτική, σε μια πρόβλεψη για την ύπαρξη μεταβιβάσεων
από τα αδύναμα μέλη της κοινής νομισματικής περιοχής στα πιο δυνατά και
γενικότερα από τη μεταβίβαση σημαντικής οικονομικής και δημοσιονομικής
κυριαρχίας από την ίδια τη Γερμανία σε κεντρικό επίπεδο με τη δημιουργία
μελλοντικά και της θέσης ενός Υπουργού Οικονομικών ή και ενός Υπουργείου
Οικονομικών της Ευρωζώνης, το ευρώ δεν πρόκειται να λειτουργήσει ποτέ
αποτελεσματικά, καθώς δεν νοείται η ύπαρξη κοινού νομίσματος και ταυτόχρονα
έλλειψη κοινής δημοσιονομικής πολιτικής ή πολιτικής διαχείρισης χρέους.
Σε αντίθετη περίπτωση, θα έχουμε μια απλή διαρκή σύνδεση νομισμάτων μεταξύ
τους σε σταθερές ισοτιμίες (peg) και όχι μια πραγματική νομισματική,
δημοσιονομική και οικονομική ένωση και η οικονομική ιστορία έχει αποδείξει ότι οι
απλές «συνδέσεις» νομισμάτων (peg) δεν έχουν θετικά αποτελέσματα
μακροπρόθεσμα για τις χώρες που συμμετέχουν ως χώρες-ακόλουθοι του ισχυρού
κράτους-μέλους του peg με συνέπεια τη τελική κατάργηση της συγκεκριμένης
«σύνδεσης» με συνήθως δυσάρεστο τρόπο.
Οπότε εάν η Γερμανία δεν συμφωνήσει να απολέσει οικονομική και δημοσιονομική
κυριαρχία στην κατεύθυνση της δημιουργίας ενός κοινού Προϋπολογισμού ή ενός
μελλοντικού κοινού Υπουργείου Οικονομικών κτλ., θα ήταν καλύτερα τόσο για την
ίδια όσο και για τις λοιπές χώρες-μέλη του ευρώ, να αποχωρήσει από το κοινό
νόμισμα για να προσπαθήσουν τα υπόλοιπα κράτη (αν το επιθυμούν βεβαίως) να
προχωρήσουν σε πιο ουσιαστική δημοσιονομική ενοποίηση (πέρα από την καθαρά
νομισματική) για να αποτελέσει η Ευρωζώνη μια πραγματικά άριστη νομισματική
περιοχή και όχι μια ένωση «πιστωτών» (βασικά η Γερμανία και βοηθητικά η
Ολλανδία)/ «οφειλετών» (κυρίως οι χώρες της περιφέρειας, αλλά όχι αποκλειστικά).
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7.6.β.6) Ένα ισχυρό νόμισμα ωθεί την ίδια τη Γερμανία να γίνεται
ολοένα και πιο ανταγωνιστική σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα
Η Γερμανία θα ήταν ίσως καλύτερο να αποχωρήσει από το κοινό νόμισμα και για
έναν φαινομενικά περίεργο λόγο: τη διατήρηση της μακροπρόθεσμης
ανταγωνιστικότητάς της, κυρίως έναντι των ανταγωνιστικών της βιομηχανικών
χωρών της Ασίας. Αυτό ενδέχεται να φαντάζει παράλογο εκ πρώτης όψεως (γιατί η
έξοδος της Γερμανίας από το ευρώ και η εκ νέου υιοθέτηση του μάρκου θα την
καταστήσει πιο ανταγωνιστική μακροχρόνια?), όμως είναι σχετικά απλό στην
κατανόηση.
Η χρήση ενός νομίσματος (του ευρώ) το οποίο είναι αρκετά «υποτιμημένο» για τη
Γερμανία129, δημιουργεί την «ευκολία» να μην προσπαθεί η μέση γερμανική
επιχείρηση περισσότερο, καθώς έχει ένα νόμισμα που δεν ανατιμάται +7% ή +8%
κάθε χρόνο, δηλαδή ένα νόμισμα που δεν οδηγεί τα αγαθά που παράγει η μέση
γερμανική εξαγωγική επιχείρηση να καθίστανται ακριβότερα κατά +7%-+8% κάθε
χρόνο σε σχέση με τους ανταγωνιστές της στο εξωτερικό.
Το γερμανικό μάρκο πέρα από την αρχική σημαντική ανατίμησή του, θα
ακολουθούσε μια μακροπρόθεσμη ανοδική πορεία (όπως και τις δεκαετίες πριν την
εισαγωγή του ευρώ) και τα γερμανικά αγαθά θα καθίσταντο διαρκώς «ακριβότερα»
στις διεθνείς αγορές προϊόντων (κεφαλαιουχικών και μη). Αυτό θα υποχρέωνε τις
γερμανικές επιχειρήσεις να είναι πιο ανταγωνιστικές, πιο «διψασμένες» για
καινοτομία, για νέες τεχνολογικές αναβαθμίσεις των προϊόντων τους για να
αντιπαρέρχονται την αυξημένη τους τιμή και να προτιμώνται από τα ανταγωνιστικά
προϊόντα.
Απέναντι στις ανερχόμενες βιομηχανικές επιχειρήσεις της Ασίας (προερχόμενες όχι
μόνο από την Ιαπωνία ή την Κίνα, αλλά και από τη Νότιο Κορέα και σύντομα και
από την Ινδία κτλ), η Γερμανία ίσως έχει «επαναπαυθεί» και δεν πιέζεται ιδιαιτέρως
να γίνει ακόμη πιο ανταγωνιστική. Σίγουρα μια χώρα η οποία παρουσίασε το
υψηλότερο πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παγκοσμίως για το
2016130 δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει πρόβλημα σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο λόγω
της χρήσης ενός εμφανώς «φθηνού» νομίσματος για την οικονομία της, όμως σε
μακροπρόθεσμο επίπεδο και λαμβάνοντας υπόψη και την πρόκληση της αρνητικής
δημογραφικής εξέλιξης που θα περιορίσει από μόνη της τα πλεονάσματα της χώρας,
η Γερμανία θα επιθυμούσε πιθανότατα ένα νόμισμα που θα την «υποχρέωνε» να είναι
πιο ανταγωνιστική και πιο «διψασμένη» για καινοτομία, οπότε θα ήταν καλύτερη
επιλογή να εγκαταλείψει την κοινή νομισματική περιοχή και να υιοθετήσει εθνικό
νόμισμα εκ νέου131.
129

Ενδιαφέρον ένα σχετικά πρόσφατο άρθρο του Jamie McGeever στο Reuters, Euro may be too weak
for Germany but too strong for others (03/02/2017), βλ. https://www.reuters.com/article/uk-usa-trumpeuro-analysis/euro-may-be-too-weak-for-germany-but-too-strong-for-others-idUSKBN15I1ND
130

Βλ. κεφάλαιο 6 της παρούσας εργασίας.

131

Σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα, είναι επίσης ενδιαφέρον ένα σχετικό πρόσφατο άρθρο του
Leonid Bershidsky στο Bloomberg, Actually, Germany Hates the Undervalued Euro (01/02/2017), βλ.
https://www.bloomberg.com/view/articles/2017-02-01/actually-germany-hates-the-undervalued-euro
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Ταυτόχρονα και οι λοιπές χώρες που θα παρέμεναν στο κοινό νόμισμα, θα είχαν τη
δυνατότητα να ανακτήσουν ένα μέρος της απολεσθείσας βιομηχανικής τους
ανταγωνιστικότητας (ιδιαίτερα σε αγαθά μεσαίας τεχνολογικής πολυπλοκότητας),
καθώς το ευρώ θα καθίστατο πιο «ευέλικτο» και θα ανταποκρινόταν καλύτερα στις
ανάγκες των βιομηχανιών και των επιχειρήσεών τους (ιδιαίτερα των χωρών του
Νότου).
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7.6.β.7) Μισθοί και διεκδικήσεις εργαζομένων
Οι μισθοί των εργαζομένων στις χώρες της ζώνης του ευρώ βρίσκονται σε άμεση
συνάρτηση με την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα της κάθε μίας χώρας
ξεχωριστά, αλλά και με την αντίστοιχη των εργαζομένων στη Γερμανία. Το γεγονός
ότι η Γερμανία έχει μια εγγενή τάση να εμφανίζει υψηλά πλεονάσματα στο ισοζύγιο
τρεχουσών συναλλαγών της ωθώντας γενικά την Ευρωζώνη σε επίτευξη σχετικά
σταθερών πλεονασμάτων της τάξης του 2-3%, σημαίνει ότι το ευρώ, παρά την
παροδική σχετική του πίεση λόγω των προγραμμάτων ποσοτικής χαλάρωσης της
ΕΚΤ, θα έχει μια διαχρονικά ανοδική τάση έναντι των λοιπών νομισμάτων.
Αυτό θα έχει ως συνέπεια, οι λοιπές χώρες να πρέπει είτε να καταφέρουν να
εκσυγχρονίσουν σχετικά ταχύτατα τις εξαγωγικές τους βιομηχανίες, κάτι το οποίο με
την εξειδίκευση και τη βιομηχανική τεχνογνωσία που πρέπει να αποκτηθεί, θα
απαιτήσει αρκετά χρόνια και ίσως δεκαετίες ή να βρίσκονται σε μια διαρκή
κατάσταση εσωτερικής «πίεσης» των μισθών των εργαζομένων σε ονομαστικούς
όρους ούτως ώστε να παραμένουν ανταγωνιστικοί έναντι της Γερμανίας, αλλά και
έναντι των ανταγωνιστών τους εκτός ζώνης ευρώ.
Διαφορετικά θα χάνουν αγορές του εξωτερικού από «φθηνότερους» παγκόσμιους
ανταγωνιστές που θα εκμεταλλεύονται την ανατιμητική επίδραση του ευρώ στο
εξωτερικό εμπόριο της Ευρωζώνης και θα τιμολογούν φθηνότερα στα αγαθά χαμηλής
ή μεσαίας εξειδίκευσης που παράγουν αρκετές χώρες του κοινού νομίσματος και δη
της περιφέρειας. Η Γερμανία δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερο πρόβλημα λόγω της
ειδίκευσής της σε αγαθά υψηλής τεχνολογίας και τεχνογνωσίας τα οποία δεν
ανταγωνίζονται στις διεθνείς αγορές με βάση τη τιμή, αλλά την ποιότητα και την
κυριαρχία της εξαγωγικής της βιομηχανίας σε πλειάδα ιδιαιτέρως εξειδικευμένωνniche τομέων όπου βασικά δεν αντιμετωπίζουν σημαντικό ανταγωνισμό (Hidden
Champions, όπως αναλύσαμε σε προηγούμενα κεφάλαια).
Οι εργαζόμενοι των λοιπών χωρών της Ευρωζώνης θα αναγκάζονται να βρίσκονται
σε μια συνεχή πίεση για μείωση ή έστω μια διαρκή στασιμότητα132 των ονομαστικών
τους μισθών για να μπορούν οι επιχειρήσεις της χώρας τους να ανταπεξέρχονται στη
διαρκώς αυξανόμενη πίεση που θα δέχονται με τη σειρά τους από την ανερχόμενη
ισοτιμία του ευρώ λόγω των υψηλών πλεονασμάτων στο ισοζύγιο τρεχουσών
συναλλαγών του κοινού νομίσματος που προκαλεί η Γερμανία με τον ιδιαιτέρως
πλεονασματικό χαρακτήρα της οικονομίας της.
Η άλλη λύση θα ήταν να αυξηθούν σημαντικά οι μισθοί στην ίδια τη Γερμανία, όμως
εδώ υπάρχουν δυσκολίες όπως :
α) η αύξηση της μερικής απασχόλησης και των part-time εργαζομένων, οι οποίοι δεν
έχουν ιδιαίτερη δύναμη για να διεκδικήσουν σημαντικού ύψους αυξήσεις μισθών,
β) η μείωση της δύναμης των εργατικών συνδικάτων στη Γερμανία και γενικά της
συμμετοχής των εργαζομένων σε αυτά, ενώ ταυτόχρονα όλο και μικρότερο ποσοστό
132

Εξαρτάται από τη χώρα και την κατάσταση στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της. Για παράδειγμα στη
Γαλλία που συνεχίζει να παρουσιάζει ελλείμματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της, θα πρέπει να υπάρξει
καθοδική προσαρμογή των μισθών, στην Ελλάδα με ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών γύρω από το μηδέν θα
πρέπει να υπάρχει μια διαρκής στασιμότητα κτλ.
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εργαζομένων καλύπτεται από γενικές ή κλαδικές συμβάσεις εργασίας με βάση
συλλογικές διαπραγματεύσεις. Το ποσοστό των εργαζομένων που καλύπτεται από
συμφωνίες συλλογικών διαπραγματεύσεων έχει μειωθεί το 2014 στο 45% για το
σύνολο της χώρας133 (ενώ οι εργαζόμενοι που δεν καλύπτονται από αντίστοιχες
συμφωνίες σε 55%), ποσοστό που παρουσιάζει διαρκή πτώση τις τελευταίες
δεκαετίες και ιδιαίτερα από τα τέλη της δεκαετίας του ’90 και έπειτα.
γ) η γενική εγκράτεια των εργατικών ενώσεων (με τη μειωμένη ισχύ) αλλά και των
γερμανών εργαζομένων έναντι αυξήσεων των μισθών τους και η έμφαση σε μια
μακροπρόθεσμη οπτική, ενώ η Γερμανία χαρακτηρίζεται από ισχυρή συμμετοχή των
εργαζομένων στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων (π.χ. Volkswagen), αλλά
και από το σύστημα Codetermination (Mitbestimmung), όπου εκπρόσωποι των
εργαζομένων μπορούν να λάβουν μέρος σε αποφάσεις σε τομείς πέρα από καθαρά
μισθολογικούς134. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι (ή/και οι εκπρόσωποί τους) θεωρούν
τον εαυτό τους μέρος της επιχείρησης και της μακροπρόθεσμης επιτυχούς πορείας
της και οι απαιτήσεις τους προσαρμόζονται ανάλογα.
Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, είναι δεδομένο ότι οι μισθοί στη Γερμανία θα αρχίσουν
να αυξάνονται με ισχυρότερους ρυθμούς από τους σημερινούς (λόγω της
συσσωρευμένης υπερσυγκράτησης των μισθών και της υπερβολικά «στενής» αγοράς
εργασίας με ποσοστά ανεργίας σε επίπεδα ανεργίας τριβής), όμως αυτό δεν πρόκειται
να αναιρέσει το γεγονός ότι η χώρα θα συνεχίσει να επιτυγχάνει τεράστια
πλεονάσματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ωθώντας το ευρώ προς μια
διαρκώς ανοδική τροχιά, την οποία οι λοιπές χώρες θα πρέπει να αντιμετωπίσουν με
μια επίσης διαρκή εσωτερική «πίεση» συγκράτησης των ονομαστικών μισθών σε
χαμηλά επίπεδα για να διατηρούν οι συγκεκριμένες χώρες την ανταγωνιστικότητά
τους τόσο έναντι της Γερμανίας όσο και έναντι των τρίτων εκτός Ευρωζώνης χωρών.
Όμως μια συνεχής πολιτική συγκράτησης ή και μείωσης μισθών (σε όσες χώρες
απαιτείται) προκαλεί κοινωνική αναστάτωση και συχνές αναταραχές σε πολιτικό
επίπεδο από τον πληθυσμό που δεν παρατηρεί αύξηση των απολαβών του
(τουλάχιστον των ονομαστικών) και δεν ελπίζει επίσης σε βελτίωση της κατάστασής
του στο εγγύς μέλλον, θέτοντας την όλη βιωσιμότητα του εγχειρήματος σε
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Πηγή : Στατιστική αρχή της Γερμανίας, Statistisches Bundesamt-destatis, βλ.
https://www.destatis.de/EN/FactsFigures/NationalEconomyEnvironment/EarningsLabourCosts/Agreed
Earnings/Tables_CollectiveBargainingCoverage/CollectiveBargainingCoverage.html
134

Για περισσότερες πληροφορίες, German Trade Union Confederation (Deutsche GewerkschaftsbundDGB), βλ. http://en.dgb.de/fields-of-work/german-codetermination, αλλά και τα ενδιαφέροντα άρθρα
σε Washington Post, In Germany, workers help run their companies. And it’s going great!
(07/10/2012) του Dylan Matthews, βλ.https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2012/10/07/ingermany-workers-help-run-their-companies-and-its-going-great/?utm_term=.2e0fda08bb70 ή από το
ινστιτούτο Bruegel, Codetermination in Germany – a role model for the UK and the US? (13/10/2016)
των Bennet Berger and Elena Vaccarino, βλ. http://bruegel.org/2016/10/codetermination-in-germany-arole-model-for-the-uk-and-the-us/
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μακροπρόθεσμο ορίζοντα σε αμφισβήτηση, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη και η επόμενη
παρατήρησή μας (7.6.β.8).
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7.6.β.8) Πολυπλοκότητα προϊόντων Γερμανίας έναντι λοιπών χωρών
Ευρωζώνης

Η γερμανική οικονομία χαρακτηρίζεται από έναν από τους υψηλότερους δείκτες
οικονομικής πολυπλοκότητας παγκοσμίως (economic complexity), ενώ ταυτόχρονα
τα προϊόντα της βιομηχανίας της και δη της εξαγωγικής βιομηχανίας της χώρας
βρίσκονται επίσης στις υψηλότερες θέσεις παγκοσμίως όσον αφορά την
πολυπλοκότητά τους παρέχοντας ένα τεράστιο πλεονέκτημα στις γερμανικές
επιχειρήσεις, καθώς το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό τις επιτρέπει να μην
ανταγωνίζονται με βάση τη τιμή των αγαθών τους στις διεθνείς αγορές (όπως
εξετάσαμε σε προηγούμενες ενότητες) και συνεπώς να μην εξαρτώνται οι πωλήσεις
τους στο εξωτερικό από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες.
Αντιθέτως οι λοιπές χώρες της Ευρωζώνης και ιδιαίτερα οι χώρες της περιφέρειας
χαρακτηρίζονται από χαμηλή πολυπλοκότητα των εξαγώγιμων αγαθών τους με
αποτέλεσμα οι εξαγωγές τους να είναι πιο ευαίσθητες σε μεταβολές της τιμής (της
συναλλαγματικής ισοτιμίας) στην παγκόσμια αγορά σε σχέση με τη χαμηλή
ευαισθησία των γερμανικών προϊόντων σε αντίστοιχες μεταβολές της τιμής.
Σύμφωνα με μια μελέτη των Jesus Felipe και Utsav Kumar135, η Γερμανία κατέχει
μερίδιο της τάξης του 17,99% στις παγκόσμιες εξαγωγές των 100 πιο πολύπλοκων
και τεχνολογικά προηγμένων αγαθών, ενώ η Ελλάδα 0,02%, η Πορτογαλία 0,04% ή η
Ισπανία 0,89%, κάτι το οποίο δεν δικαιολογείται από τη διαφορά των πληθυσμών
μεταξύ των χωρών. Επίσης οι χώρες του Νότου έχουν εξαγωγική βιομηχανία που
ανταγωνίζεται βασικά στο κάτω άκρο της παγκόσμιας αγοράς αγαθών με τα προϊόντα
χαμηλής πολυπλοκότητας να κατέχουν το 33,09% των εξαγωγών της Ελλάδας και το
21,66% της Πορτογαλίας, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό της Γερμανίας για τα προϊόντα
χαμηλής πολυπλοκότητας ανέρχεται σε μόλις 3,4% των συνολικών εξαγωγών της
χώρας. Με απλά λόγια όσο κατεβαίνει κανείς τη «σκάλα» πολυπλοκότητας, τόσο
αυξάνεται το ποσοστό των εξαγωγών των χωρών της περιφέρειας σε σχέση με τη
Γερμανία που βασικά εξάγει τεχνολογικά προηγμένα αγαθά όντας ο παγκόσμιος
ηγέτης σε αρκετές αγορές136. Οι συγκεκριμένοι μελετητές τονίζουν μάλιστα ότι
Γερμανία βρίσκεται στη 2η θέση παγκοσμίως όσον αφορά την πολυπλοκότητα της
οικονομίας της πίσω από την Ιαπωνία. Τέλος εντοπίζουν μια αδυναμία της
Ευρωζώνης σημειώνοντας ότι η έλλειψη ανταγωνιστικότητας των συγκεκριμένων
χωρών έναντι της Γερμανίας δεν οφείλεται στην ύπαρξη υψηλότερων μισθών ή στην
μη αύξηση της παραγωγικότητας, αλλά περισσότερο στο γεγονός ότι τα προϊόντα
τους χαρακτηρίζονται από σχετικά μέσα επίπεδα χρήσης τεχνολογικής καινοτομίας
(σε αντίθεση με τα γερμανικά που χαρακτηρίζονται από ιδιαιτέρως υψηλή)
λειτουργώντας ως παγίδα από την οποία μια απλή μείωση των μισθών δεν θα τις
βοηθήσει να διαφύγουν.
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Jesus Felipe και Utsav Kumar , Unit Labor Costs in the Eurozone: The Competitiveness Debate
Again (February 2011), βλ. http://www.levyinstitute.org/pubs/wp_651.pdf
136

Βλ. αναφορά μας για Hidden Champions, κεφάλαιο 6 της παρούσας εργασίας.
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Επίσης σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη των Claudius Gräbner, Philipp
Heimberger, Jakob Kapeller και Bernhard Schütz137, η Γερμανία εξάγει +30%
περισσότερο από όσο θα ανέμενε κανείς με βάση το ποσοστό των εξαγωγών της στο
σύνολο της Ευρωζώνης σε αγαθά εξαιρετικά υψηλής πολυπλοκότητας, ενώ αντίθετα
η Ισπανία εξάγει - 40% λιγότερο από όσο θα ανέμενε κανείς σε αγαθά υψηλής
πολυπλοκότητας και περισσότερο σε αγαθά χαμηλής πολυπλοκότητας. Το ίδιο
συμβαίνει για παράδειγμα με την Ελλάδα και την Πορτογαλία, των οποίων τα
ποσοστά στις εξαγωγές αγαθών με υψηλό ποσοστό πολυπλοκότητας είναι άνω του 50% μικρότερα από όσο θα ανέμενε κανείς με βάση τα ποσοστά εξαγωγών τους στις
συνολικές εξαγωγές της Ευρωζώνης. Οι μελετητές τονίζουν για παράδειγμα ότι η
Ισπανία είναι συγκριτικά «κακή» στην παραγωγή σύνθετων προϊόντων και
συγκριτικά καλύτερη στην παραγωγή «απλών» προϊόντων» (όπως είναι ευνόητο, το
ίδιο ισχύει και για την Ελλάδα ή την Πορτογαλία).
Η έμφαση της γερμανικής εξαγωγικής βιομηχανίας σε αγαθά υψηλής
πολυπλοκότητας σε αντίθεση με τις βιομηχανίες του Νότου παρέχει ένα
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη Γερμανία, το οποίο οι χώρες της περιφέρειας δεν
έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν, ενώ ταυτόχρονα το γεγονός ότι τα αγαθά τα
οποία οι συγκεκριμένες χώρες εξάγουν, δεν απαιτούν ιδιαίτερη ενσωμάτωση
τεχνολογίας ή υψηλή πολυπλοκότητα, τα καθιστά πιο «ευαίσθητα» σε μεταβολές της
τιμής-συναλλαγματικής ισοτιμίας, ιδιαίτερα σε σχέση με τους ανταγωνιστές στους
στις διεθνείς αγορές οι οποίοι έχουν χαμηλότερα κόστη παραγωγής και πιο «μαλακά»
νομίσματα. Η διαφορά μεταξύ της Γερμανίας και των λοιπών χωρών στο βάθος και
την πολυπλοκότητα της βιομηχανίας συνιστά μια μακροπρόθεσμη πρόκληση για την
Ευρωζώνη και δεν είναι δυνατό να επιλυθεί με μια απλή μείωση μισθών (όπως
τονίζουν και οι ανωτέρω μελετητές).
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Πηγή: Claudius Gräbner, Philipp Heimberger, Jakob Kapeller και Bernhard Schütz, Is Europe
disintegrating? Macroeconomic divergence, structural polarization, trade and fragility (ICAE Working
Paper Series - No. 64 – Ιούλιος 2017), βλ.
https://www.jku.at/icae/content/e319783/e319785/e336673/wp64_ger.pdf
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7.6.β.9) Ποσοστά ανεργίας (αλλά και είδος απασχόλησης)

Από το προηγούμενο υποκεφάλαιο (7.6.β.8), γίνεται κατανοητό ότι οι χώρες της
περιφέρειας έχουν να αντιμετωπίσουν μια αρκετά σημαντική μακροπρόθεσμη
πρόκληση: να παραμένουν διαρκώς ανταγωνιστικές έναντι της Γερμανίας και έναντι
του εξωτερικού, παράγοντας όμως αγαθά χαμηλότερης πολυπλοκότητας και
τεχνολογικής καινοτομίας έναντι τόσο της Γερμανίας όσο και αρκετών χωρών του
εξωτερικού και ταυτόχρονα χρησιμοποιώντας ως νόμισμα, το ευρώ, το οποίο θα έχει
την εγγενή τάση138 να ανατιμάται έναντι των κυρίων ανταγωνιστικών του
νομισμάτων λόγω των τεράστιων πλεονασμάτων τρεχουσών συναλλαγών που
συσσωρεύει η Ευρωζώνη με τη Γερμανία ως μέλος της.
Η σχετικά χαμηλή πολυπλοκότητα των εξαγώγιμων αγαθών των χωρών της
Ευρωζώνης και δη της περιφέρειας και η μακροπρόθεσμη ανοδική τάση του ευρώ θα
δημιουργεί συνεχείς πιέσεις στο εσωτερικό των συγκεκριμένων οικονομιών λόγω της
διάβρωσης της ανταγωνιστικότητάς τους (τόσο έναντι της Γερμανίας αλλά κυρίως
έναντι των εκτός Ευρωζώνης χωρών).
Η ανεργία σε επίπεδο Ευρωζώνης139 έχει μειωθεί το 2016 σε σχέση με το υψηλό του
2013 (10% το 2016 συγκριτικά με 12% το 2013 σε επίπεδο Ευρωζώνης) και στις
χώρες του Νότου η μείωση είναι εμφανέστερη με την Ισπανία (19,6% το 2016 έναντι
26,1% το 2013), την Πορτογαλία (11,2% το 2016 έναντι 16,4% το 2013) ή και την
Ελλάδα (23,6% το 2016 έναντι 27,5% το 2013) να παρουσιάζουν κατακόρυφη πτώση
των ποσοστών ανεργίας, όμως όπως αναφέραμε σε προηγούμενα κεφάλαια, η
συγκεκριμένη πτώση είναι δυνατό να ειδωθεί ως μια αντίδραση στην υπερβολική
πίεση των ανωτέρω οικονομιών, ως μια «αντίδραση ελατηρίου» με βοηθό την
εξαιρετικά χαλαρή νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Ταυτόχρονα η μείωση των ποσοστών ανεργίας οφείλεται στις περισσότερες χώρες
της περιφέρειας στη σημαντική αύξηση της απασχόλησης στο τομέα των υπηρεσιών
και δη του τουρισμού, ο οποίος ευνοήθηκε τα τελευταία χρόνια και από τις διάφορες
τρομοκρατικές επιθέσεις σε χώρες όπως η Τουρκία, η Αίγυπτος, η Τυνησία κτλ. με
αρκετούς τουρίστες από τη Βόρεια Ευρώπη να επιλέγουν τις ευρωπαϊκές χώρες της
Μεσογείου για τις διακοπές τους παρέχοντας μια επιπλέον ώθηση στον τουριστικό
κλάδο των χωρών αυτών. Για παράδειγμα στην Ισπανία μεταξύ 2013 και 2016 η
ανεργία μειώθηκε από το 26,1% στο 19,6%, οι θέσεις όμως εργασίας αυξήθηκαν
μόλις 38.000 στον αγροτικό τομέα (από τις 737.000 στις 775.000 εργαζόμενους),
μόλις 45.000 στον τομέα των κατασκευών (από 1,029 εκ εργαζομένους σε 1,074 εκ.
εργαζομένους), μόλις 165.000 στον τομέα της παραγωγής (από 2,119 εκ
εργαζομένους σε 2,284 εκ εργαζομένους) και κατά 954.000 στον τομέα των
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Η παροδική σχετική σταθεροποίηση του ευρώ σε χαμηλά επίπεδα οφείλεται στην κρίση της
Ευρωζώνης που δημιούργησε αμφιβολίες για τη βιωσιμότητα του κοινού νομίσματος αλλά και στην
εφαρμογή του μαζικού προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
(ΕΚΤ). Αν υποθέσουμε ότι το ευρώ δεν θα διαλυθεί ως νόμισμα και η ΕΚΤ θα σταματήσει εύλογα την
ποσοτική χαλάρωση, τότε η επίδραση των σημαντικών πλεονασμάτων στο ισοζύγιο τρεχουσών
συναλλαγών της Ευρωζώνης θα ασκεί έντονη ανατιμητική επίδραση στην ισοτιμία του κοινού
νομίσματος στις διεθνείς αγορές συναλλάγματος σε μακροπρόθεσμο επίπεδο.
139
Πηγή : Ameco, Unemployment Rate.
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υπηρεσιών (από 13,017 εκ εργαζομένους σε 13,971 εκ εργαζομένους)140. Το ίδιο
συνέβη και στην Πορτογαλία, αλλά και στην Ιταλία με τις θέσεις εργασίας στον
κλάδο των υπηρεσιών να αυξάνονται κατά 539.000 στην τελευταία (έναντι μόλις
85.000 νέων θέσεων στην παραγωγή αγαθών, έναντι απώλειας -149.000 θέσεων στις
κατασκευές και αύξησης 85.000 των θέσεων εργασίας στον αγροτικό τομέα), ενώ
στην Πορτογαλία τα νούμερα ήταν απώλειες -135.000 θέσεων εργασίας στον
αγροτικό τομέα, μόλις 2.000 αύξηση στις κατασκευές, 72.000 στην παραγωγή
αγαθών και 232.000 στον τομέα των υπηρεσιών. Σε όλες τις χώρες της περιφέρειας ο
τουρισμός αποτέλεσε την κινητήριο δύναμη για την αύξηση της απασχόλησης και
είναι ενδιαφέρουσα η μελέτη των Beatriz García Moreno και Andrés Fernández
Alcantud141 για τη συμβολή του τουρισμού στην αντιμετώπιση των συνεπειών της
κρίσης στην Ισπανία και για την καταπολέμηση της υψηλής ανεργίας στη χώρα.
Το πρόβλημα όμως με τις θέσεις εργασίας στον τουρισμό ή σε επαγγέλματα που
επηρεάζονται από τον τουρισμό (για παράδειγμα επαγγέλματα σχετικά με την
εστίαση ή τη διασκέδαση) έγκειται στη χαμηλή εξειδίκευση που απαιτείται και στους
σχετικά χαμηλούς μισθούς, καθώς ο ανταγωνισμός με εργαζομένους χαμηλού
κόστους (για παράδειγμα μετανάστες) είναι υψηλός, ενώ δεν απαιτείται ιδιαίτερο
επίπεδο γνώσεων ή τεχνολογικής κατάρτισης.
Σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, οι προκλήσεις που τίθενται είναι σημαντικές, καθώς η
έλλειψη ιδιαίτερου βάθους στις εξαγωγικές βιομηχανίες των χωρών της περιφέρειας
και η χαμηλή πολυπλοκότητα των παραγόμενων αγαθών τους θα οδηγούν σε μια
διαρκή πίεση των μισθών των εργαζομένων στις συγκεκριμένες χώρες για να
μπορούν να ανταγωνίζονται στις διεθνείς αγορές με ομοειδή προϊόντα αντίστοιχα
χαμηλής εξειδίκευσης, αλλά χαμηλότερου κόστους.
Συνεπώς η μείωση των ποσοστών ανεργίας η οποία παρατηρείται το τελευταίο
χρονικό διάστημα και θα συνεχιστεί παράλληλα με την αύξηση των ποσοστών
ανάπτυξης των συγκεκριμένων χωρών ως αντίδραση «ελατηρίου» στην υπερβολική
πίεση την οποία δέχθηκαν λόγω της κρίσης δεν πρόκειται να λειτουργήσει
μακροπρόθεσμα προς τη σύγκλιση των ποσοστών ανεργίας των χωρών αυτών με το
αντίστοιχο χαμηλό της Γερμανίας, όπως επίσης και το είδος της απασχόλησης αλλά
και το μακροπρόθεσμο επίπεδο των μισθών, καθώς οι μισθοί στον τομέα των
υπηρεσιών και δη στον τουριστικό κλάδο θα δέχονται μια διαρκή πίεση προς τα κάτω
λόγω της χαμηλής αναγκαίας εξειδίκευσης. Η σύγκλιση των ποσοστών ανεργίας αλλά
και των μισθών με τους αντίστοιχους της Γερμανίας δεν θα καταστεί μακροπρόθεσμα
δυνατή και πιθανότατα η απόκλιση να αυξάνεται στο μέλλον, εάν δεν δοθεί έμφαση
στην αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής των συγκεκριμένων χωρών, κάτι το οποίο
όμως είναι δύσκολο να συμβεί εντός της κοινής νομισματικής περιοχής, σύμφωνα με
όσα αναφέραμε προηγουμένως.
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Πηγή Οργανισμός για την Οικονομική Ανασυγκρότηση και Συνεργασία-ΟΟΣΑ (OECD), βλ.
https://data.oecd.org/emp/employment-by-activity.htm#indicator-chart
141
Εκ μέρους του ισπανικού Department of Tourism Research, Development and Innovation. State
Secretary for Tourism, Ministry of Industry, Energy and Tourism, μελέτη των García Moreno και
Andrés Fernández Alcantud, Employment in the Spanish tourism industry and its key role in the
economic
crisis
recovery,
βλ.
http://tsf2016venice.enit.it/images/articles/Papers_Forum/3.3_Employment%20in%20the%20Spanish
%20tourism%20industry%20and%20its%20key%20role%20in%20the%20economic%20crisis%20rec
overy.pdf
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7.6.β.10) Γενική κοινωνική ευημερία και «δικαιοσύνη» για τη
Γερμανία και τις λοιπές χώρες

Η Γερμανία, αλλά και οι υπόλοιπες χώρες (τουλάχιστον η πλειονότητα των χωρών
μεταξύ των οποίων και η Φινλανδία που αντιμετωπίζει προβλήματα εντός της
νομισματικής ζώνης) θα ωφελούνταν με μια έξοδό της πρώτης από το ευρώ, όπως
επίσης και οι πολίτες της σε μακροπρόθεσμο επίπεδο. Φαντάζει περίεργο, όμως η
οικονομική λογική πίσω από το ανωτέρω επιχείρημα συνίσταται στο γεγονός ότι ο
μέσος Γερμανός εργαζόμενος ο οποίος είναι ιδιαιτέρως παραγωγικός και οδηγεί τις
επιχειρήσεις της χώρας του να παράγουν αγαθά με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται
τεράστια πλεονάσματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Γερμανίας, θα είχε
τη δυνατότητα να «επιβραβευτεί» άμεσα μέσω του μηχανισμού της συναλλαγματικής
ισοτιμίας και όχι να αναμένει την «επιβράβευσή» του μέσω αύξησης του μισθού του
(που για τους λόγους που αναφέρθηκαν στο υποκεφάλαιο 7.6.β.7 δεν είναι μια
αυτόματη ή άμεση διαδικασία).
Μια επιστροφή στο γερμανικό μάρκο με την ανατίμηση που το τελευταίο θα βίωνε,
θα «επιβράβευε» το μέσο Γερμανό εργαζόμενο για την υψηλή παραγωγικότητά του.
Θα του παρείχε τη δυνατότητα να πηγαίνει φθηνότερα διακοπές στην Ελλάδα ή στην
Ισπανία, να επισκέπτεται τη Νέα Υόρκη με χαμηλότερο κόστος (σε γερμανικά
μάρκα), να αγοράζει ιταλικά ρούχα με μικρότερο κόστος. Η διαρκής ανατίμηση του
νέου γερμανικού μάρκου (όπως ακριβώς τις δεκαετίες πριν την είσοδο στο ευρώ, βλ.
κεφάλαιο 6, Πίνακες 131α-131στ) θα λειτουργούσε ως ένα είδος ανταμοιβής των
εργαζομένων της χώρας έναντι των άλλων χωρών και θα απέδιδε οικονομική
«δικαιοσύνη», θα ήταν το πιο σωστό και δίκαιο (από οικονομική σκοπιά) για το μέσο
Γερμανό εργαζόμενο και πολίτη.
Ταυτόχρονα οι λοιπές χώρες δεν θα ήταν υποχρεωμένες να ακολουθούν μια
ιδιαιτέρως σκληρή και πιθανότατα μη αρμόζουσα στις εθνικές τους οικονομίες
νομισματική πολιτική. Η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Ελλάδα (αλλά
και άλλες χώρες με υψηλό δημόσιο χρέος) χρειάζονται είτε ένα είδος αναδιάρθρωσης
χρέους είτε μια σχετικά χαλαρή νομισματική πολιτική (με επακόλουθο ένα σχετικά
«μαλακό» νόμισμα) για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις που τους
θέτει το προαναφερθέν υψηλό δημόσιο χρέος τους. Επίσης η εγχώρια βιομηχανική
βάση των χωρών αυτών έχει απολέσει κάθε πλεονέκτημα που είχε τόσο έναντι της
Γερμανίας αλλά κυρίως των διεθνών ανταγωνιστών της λόγω της έλλειψης ιδιαίτερης
τεχνολογικής πολυπλοκότητας των παραγόμενων αγαθών των συγκεκριμένων χωρών.
Μια διαρκής εσωτερική πίεση για τη διατήρηση των μισθών σε χαμηλά επίπεδα και
μια συνεχής ύπαρξη σχετικά υψηλών ποσοστών ανεργίας δεν είναι δυνατό να
λειτουργήσει μακροπρόθεσμα χωρίς την πρόκληση κοινωνικών ή πολιτικών
αναταραχών ή και διαξιφισμών μεταξύ των συγκεκριμένων χωρών και της
Γερμανίας. Οι εργαζόμενοι στις χώρες της περιφέρειας θα πρέπει να αποδεχθούν μια
μακροπρόθεσμη παραμονή των μισθών τους σε χαμηλά επίπεδα για να παραμένουν
ανταγωνιστικοί στις παγκόσμιες αγορές, καθώς τα προϊόντα που παράγουν έρχονται
αντιμέτωπα με ισχυρό ανταγωνισμό (σε αντίθεση με τα αντίστοιχα της Γερμανίας).
Ταυτόχρονα οι πολίτες των χωρών αυτών θα πρέπει επίσης να αποδεχθούν μια αέναη
λιτότητα με την ανάγκη επίτευξης υψηλών δημοσιονομικών πλεονασμάτων λόγω του
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υψηλού χρέους, τα οποία σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
τερματίσει τα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης είναι πιθανό να απαιτείται να
φθάνουν το +3% (ή και περισσότερο)142. Η κοινωνική αναστάτωση και οι συχνές
πολιτικές αλλαγές είναι δυνατό να ενισχύσουν ακραία πολιτικά κόμματα ή να
οδηγήσουν σε ακραίες επιλογές143, καθώς ο μέσος πολίτης των συγκεκριμένων
χωρών δεν θα «βλέπει φως» στον ορίζοντα, παρά μόνο μια αέναη πίεση, ενώ
ταυτόχρονα τα κράτη δεν θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν μια πιθανή μελλοντική
κρίση έχοντας απολέσει κάθε περιθώριο δημοσιονομικού ελιγμού.

142

Ιδιαίτερα για χώρες όπως η Ιταλία με ποσοστό δημόσιου χρέους ως προς το ΑΕΠ στο 133% για το
2016, η Πορτογαλία με 130% ή η Ισπανία και η Γαλλία με ποσοστά που πλησιάζουν το 100%, τα
απαιτούμενα δημοσιονομικά πλεονάσματα που απαιτούνται σε μακροπρόθεσμο επίπεδο είναι δύσκολο
να τα αντέξει η κοινωνία και η οικονομία των συγκεκριμένων χωρών.
143
Η άνοδος ευρωσκεπτιστικών κομμάτων στην Ιταλία ή η άνοδος αντίστοιχων κομμάτων στην
Αυστρία, αλλά και στην ίδια τη Γερμανία στις κοινοβουλευτικές εκλογές του 2017 δείχνουν τον
κίνδυνο πολιτικής αναστάτωσης που ελλοχεύει για σχεδόν όλες τις χώρες της Ευρωζώνης.
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Επίλογος
Στην παρούσα εργασία προχωρήσαμε σε μια διεξοδική μελέτη του κοινού
ευρωπαϊκού νομίσματος από την εποχή της δημιουργίας του έως και σήμερα.
Μελετήσαμε την πορεία του ευρώ σε διάφορα στάδια (πριν την εισαγωγή του, τα
πρώτα χρόνια της κυκλοφορίας του σε φυσική μορφή, την έλευση της κρίσης, την
αντιμετώπισή της κτλ.) και στη συνέχεια αναλύσαμε τις δυσκολίες και τις προκλήσεις
χωρών που αντιπροσωπεύουν το 74% του ΑΕΠ της Ευρωζώνης. Ακολούθως
προχωρήσαμε σε μια συνολική επισκόπηση της Ευρωζώνης και των προβλημάτων
που δημιουργήθηκαν και αναλύσαμε το «προπατορικό αμάρτημα του ευρώ», δηλαδή
την αποκλειστικά νομισματική ένωση κρατών δίχως οποιοδήποτε εργαλείο
δημοσιονομικής ενοποίησης (πχ. κοινός προϋπολογισμός, κοινή φορολογική
πολιτική) και ιδιαίτερα την ένωση κρατών με τόσο διαφορετικές οικονομικές δομές,
κουλτούρα, επίπεδα τεχνογνωσίας με τη Γερμανία, μια χώρα με βαθιά βιομηχανική
παράδοση, τεράστια εξειδίκευση στη δευτερογενή παραγωγή, εξαιρετικά πολύπλοκα
εξαγώγιμα αγαθά, πρωταγωνιστικό ρόλο σε χιλιάδες niche τομείς της βιομηχανίας
που δεν ανταγωνίζονται με βάση τη τιμή, ένα πανίσχυρο brand name (made in
Germany) και μια χώρα που το νόμισμά της ανατιμήθηκε για παράδειγμα +467%
έναντι της ιταλικής λιρέτας, +465% έναντι της ισπανικής πεσέτας, +301% έναντι του
γαλλικού φράγκου, αλλά και +302% σε σχέση με τη στερλίνα Μεγάλης Βρετανίας ή
+139% έναντι του δολαρίου ΗΠΑ τις δεκαετίες πριν την εισαγωγή του ευρώ.
Τέλος παραθέσαμε ορισμένες λύσεις για να αντιμετωπιστεί το συγκεκριμένο
πρόβλημα με τη μετάβαση σε μια πλήρη δημοσιονομική ένωση, με την έκδοση
ευρωομολόγων (ένα είδος αμοιβαιοποίησης του δημόσιου χρέους) ή με εκτεταμένα
και συντεταγμένα προγράμματα αναδιάρθρωσης του δημόσιου χρέους των χωρώνμελών που αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα. Εξετάσαμε τις δυνατότητες μείωσης
του πλεονάσματος τρεχουσών συναλλαγών της Γερμανίας μέσω της αύξησης των
επενδύσεων και της μείωσης της αποταμίευσης, όπως επίσης και τη δυνατότητα των
χωρών της περιφέρειας να επιτύχουν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης (+3%-+4%) σε
μακροπρόθεσμο επίπεδο μέσω της εφαρμογής μεταρρυθμίσεων με ταυτόχρονη
απαίτηση όμως το μισθολογικό κόστος να παραμένει συγκρατημένο. Ως εναλλακτική
των ανωτέρω εξετάσαμε σχετικά συνοπτικά την περίπτωση της εξόδου μιας χώρας
της περιφέρειας από το ευρώ (για παράδειγμα της Ελλάδας, αλλά το ίδιο θα ίσχυε και
για την Πορτογαλία ή την Ιταλία), καθώς έχει αναλυθεί διεξοδικώς από τους
μελετητές και δώσαμε έμφαση στην περίπτωση της εξόδου της Γερμανίας από το
κοινό νόμισμα. Η λύση της εξόδου της Γερμανίας από το ευρώ θα ήταν πιθανότατα η
καλύτερη επιλογή για την ίδια αλλά και για την πλειονότητα των λοιπών χωρών με
ισχυρό ενδεχόμενο όμως τη τελική διάλυσή του, καθώς η έξοδος της Γερμανίας ίσως
ωθούσε και άλλες χώρες να εξέλθουν της κοινής νομισματικής ζώνης και τελικά όλες
οι χώρες να επέστρεφαν στα εθνικά τους νομίσματα.
Σε μακροπρόθεσμο επίπεδο και αν τα κράτη-μέλη επιθυμούν τη μακροπρόθεσμη
βιωσιμότητα του ευρώ, θα πρέπει να κινηθούν στην κατεύθυνση της πλήρους
δημοσιονομικής ένωσης. Φυσικά η ανωτέρω κατεύθυνση απαιτεί ισχυρή πολιτική
βούληση εκ μέρους των χωρών-μελών και ιδιαιτέρως εκ μέρους της Γερμανίας η
οποία αντιτίθεται (τουλάχιστον προσωρινά) σε κάθε σχετική συζήτηση αλλά και σε
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κάθε συζήτηση περί αμοιβαιοποίησης του χρέους ή αναδιάρθρωσης των τεράστιων
δημόσιων χρεών που αντιμετωπίζουν αρκετές χώρες που συμμετέχουν στην κοινή
νομισματική ζώνη.
Το ευρώ δημιουργήθηκε περισσότερο από πολιτική βούληση και λιγότερο από
οικονομική λογική. Οι χώρες της ηπείρου όπου προκλήθηκαν οι δύο καταστροφικοί
παγκόσμιοι πόλεμοι και οι εθνικοί ανταγωνισμοί μεταξύ τους οδήγησαν σε
φρικαλεότητες, αποφάσισαν να θέσουν ένα τέλος σε αιώνες συρράξεων και πολέμων
και η νομισματική ένωση ήταν ίσως το πρώτο βήμα στη συγκεκριμένη κατεύθυνση.
Τα προβλήματα του ευρώ είναι σημαντικά, ιδιαίτερα σε μακροπρόθεσμο επίπεδο και
με την αντίδραση «ελατηρίου» των πιεσμένων οικονομιών της περιφέρειας να
λειτουργεί μόνο βραχυπρόθεσμα, θα επιστρέψουν δριμύτερα. Το ερώτημα το οποίο
θα πρέπει να απαντηθεί είναι εάν οι χώρες-μέλη είναι έτοιμες να προχωρήσουν σε μια
πιο «πολιτική» ένωση και σε περίπτωση που η απάντηση είναι καταφατική, να
προχωρήσουν με συγκεκριμένα σταδιακά βήματα, στην κατεύθυνση της στενότερης
σύνδεσης. Η Ευρωζώνη χρειάζεται μια πορεία της οποίας ο τελικός στόχος θα είναι η
περαιτέρω πολιτική ενσωμάτωση, η δημοσιονομική σύγκλιση, η σύγκλιση των
φορολογικών μηχανισμών και νόμων, η πρόβλεψη μεταφοράς πόρων από τα δυνατά
μέλη στα αδύναμα μέλη (ιδιαίτερα σε περιόδους που τα αδύναμα κράτη-μέλη
ενδέχεται να βιώνουν ασύμμετρες διαταραχές της ζήτησης στις οικονομίες τους), η
αύξηση των επενδύσεων και δη των επενδύσεων στο βιομηχανικό τομέα στις χώρες
της περιφέρειας, ένας κοινός (σταδιακά) δημοσιονομικός προϋπολογισμός, ένας
κοινός υπουργός Οικονομικών και γενικά καθετί που είναι απαραίτητο για να
προχωρήσει από μία απλά νομισματική ένωση σε μια πραγματική δημοσιονομική και
μελλοντικά και πολιτική ένωση. Εάν η απάντηση στο προηγούμενο ερώτημα (εάν
δηλαδή υπάρχει πραγματική επιθυμία των κρατών-μελών για μια μακροπρόθεσμη
πορεία προς περισσότερη σύνδεση, μεγαλύτερη συνεργασία) είναι αρνητική, τότε το
ευρώ θα συνταράσσεται από διαρκείς κρίσεις και η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά του
είναι εξαιρετικά αβέβαιη, όπως και κάθε ατελούς νομισματικής ένωσης (ή ενός
«peg»), ενώ θα λειτουργεί αντίθετα με τον αρχικό στόχο, δηλαδή την ένωση των
λαών της Ευρώπης, δημιουργώντας διαρκείς προστριβές και πολιτικές εντάσεις
μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης επιβεβαιώνοντας και πάλι τον Milton Friedman
στο προφητικό του άρθρο στο Project Syndicate (1997)144.
Προσωπική εκτίμηση του γράφοντος είναι ότι η γερμανική πολιτική ελίτ θα επιλέξει
τελικά το «πικρό ποτήρι» της περαιτέρω ενσωμάτωσης, έστω και σταδιακά ή με
μικρά βήματα, καθώς δεν επιθυμεί να κατηγορηθεί ότι αποτελεί το διασπαστικό
παράγοντα της Ευρώπης και δεν θα άντεχε το πολιτικό κόστος της διάλυσης του ευρώ
λόγω δικών της επιλογών ή αποφάσεων145. Η χώρα που προκάλεσε δύο παγκόσμιους

144

Βλ. πάλι τo άρθρο του Milton Friedman, The Euro: Monetary Unity To Political Disunity?, Project
Syndicate (28 Αυγούστου 1997), βλ. https://www.project-syndicate.org/commentary/the-euro-monetary-unity-to-political-disunity
145

Στην ανωτέρω εκτίμηση φαίνεται να συμφωνεί και ο Roland Berger, της ομώνυμης γερμανικής
εταιρίας και κυβερνητικός σύμβουλος της γερμανικής κυβέρνησης, ο οποίος ενώ δηλώνει ότι η έξοδος
της Γερμανίας από το ευρώ θα ήταν η καλύτερη επιλογή που θα έσωζε την Ευρωζώνη, θεωρεί ότι η
Γερμανία δεν θα το έπραττε ποτέ μόνη της για πολιτικούς λόγους και πιστεύει ότι τελικά η λύση του
προβλήματος που θα επιλεγεί θα είναι ένα είδος transfer union, δηλαδή μιας ένωσης μεταβιβαστικών
πληρωμών από τη Γερμανία προς τα αδύναμα κράτη. Κάτι στο οποίο συμφωνεί και ο Hans-Werner
Sinn, διαβλέποντας ότι στο «τέλος του δρόμου», η Γερμανία θα επιλέξει τη δημοσιονομική ένωση με
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πολέμους και κατηγορήθηκε πολλάκις ως η κύρια πηγή προβλημάτων στην
ευρωπαϊκή ήπειρο δεν αντέχει (η πολιτική της ελίτ) το πολιτικό κόστος μιας
οικειοθελούς αποχώρησης από την Ευρωζώνη, όπως άλλωστε φαίνεται από την
υποχώρησή της σε πλείστα θέματα (τα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης, την
ιδιαίτερη μεταχείριση των ιταλικών τραπεζών κτλ.), στα οποία, παρά την αρχική της
αντίδραση, τελικά δεν θέτει ιδιαίτερα εμπόδια στην εφαρμογή τους. Η απόφαση για
το μέλλον της Ευρωζώνης ανήκει κυρίως στη Γερμανία και μένει να αποδειχθεί αν
τελικά το κοινό νόμισμα θα επιλύσει το προπατορικό του αμάρτημα, τη δημιουργία
μιας αποκλειστικά νομισματικής ένωσης δίχως ίχνος κοινής δημοσιονομικής,
φορολογικής ή πολιτικής μεταφοράς πόρων από τους ισχυρότερους στους
ασθενέστερους και μάλιστα μιας νομισματικής ένωσης με τη Γερμανία και την
ισχυρή βιομηχανική και εξαγωγική της παράδοση η οποία διέφερε αρκετά με την
αντίστοιχη παράδοση και κουλτούρα των λοιπών χωρών. Το ευρώ δημιουργήθηκε
περισσότερο λόγω πολιτικών αποφάσεων και λιγότερο λόγω οικονομικής λογικής και
η μακροπρόθεσμη επιβίωσή του εξαρτάται επίσης από την πολιτική βούληση των
χωρών-μελών του και βασικά της Γερμανίας σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης και
την περαιτέρω πολιτική ενοποίησή της. Ο καιρός των σημαντικών αποφάσεων έχει
φθάσει προ πολλού και η Ευρωζώνη δεν αντέχει άλλες αναβολές ή συμπεριφορές
τύπου «kicking the can down the road» ή όπως θα το έθετε ο Abraham Lincoln:

You cannot escape the responsibility of tomorrow by evading it today.

τις υπόλοιπες χώρες, κάτι το οποίο τον βρίσκει προσωπικά αντίθετο. Πηγές : Government advisor –
Roland Berger : Germany should leave the euro, Handelsblatt (14 Δεκεμβρίου 2016), βλ.
https://global.handelsblatt.com/politics/germany-should-quit-euro-says-top-consultant-661114
και
Hans-Werner Sinn - Europe’s Secret Bailout, Project Syndicate (28 Νοεμβρίου 2016), βλ.
https://www.project-syndicate.org/commentary/risky-eurozone-debt-buybacks-by-hans-werner-sinn2016-11?barrier=accessreg
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