Αφήστε τους Έλληνες να αυτοκαταστραφούν.
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Καλύτερο Αξιολόγηση

Λιγότερο από ένα χρόνο πριν το ευρώ να γίνει το νόμισμα των 11 ευρωπαϊκών χωρών τον Ιανουάριο του 1999, μία δήλωση υπογεγραμμένη από 155 γερμανόφωνους οικονομολόγους απηύθυνε έκκληση για μια «ομαλή»δηλαδή, μακροχρόνια καθυστέρηση. Τα υποψήφια μέλη του ευρώ, όπως είπαν, δεν είχαν ακόμη μειώσει το χρέος και τα ελλείμματά τους για να ταιριάζουν σε μια λειτουργική νομισματική ένωση. Μερικά χρησιμοποιούσαν
"δημιουργική λογιστική" για να φτάσουν εκεί, και μια αδιάφορη στάση απέναντι στα ελλείμματα θα υπονόμευε την εμπιστοσύνη στη σταθερότητα του ευρώ.
Τώρα είναι που η πρόβλεψη γίνεται πραγματικότητα, λέει ο Wim Kösters, του Πανεπιστημίου του Ruhr, στο Bochum ένα από τα αρχικά μέλη που είχε υπογράψει την δήλωση. Η Ελλάδα, η οποία προσχώρησε στο ευρώ, δύο
χρόνια μετά την ίδρυσή της, είχε αποκρύψει την κακή κατάσταση των οικονομικών της. Τώρα είναι υπό επίθεση από κερδοσκόπους. Η προεπιλογή θα μπορούσε να εξαπλωθεί σε πανικό ελλείμματος σε άλλες μαστιζόμενες
οικονομίες, συμπεριλαμβανομένων αυτών της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, με τρομακτικές συνέπειες για το ήδη εύθραυστο τραπεζικό σύστημα στην Ευρώπη. Αλλά αν οι εταίροι διασώσουν την Ελλάδα, αψηφώντας
ιδρυτική συνθήκη
του ευρώ, το νόμισμα θα υποφέρει. Είτε έτσι είτε αλλιώς, το ευρώ κινδυνεύει.
Αυτό το δίλημμα είναι ιδιαίτερα αισθητό στη Γερμανία. Ήταν δύσκολο για την Γερμανία να εγκαταλείψει το γερμανικό μάρκο, σύμβολο της μετά τον πόλεμο για την οικονομική επιτυχία, για το ευρώ. Την παραμονή της
νομισματικής ένωσης, το 55% των Γερμανών ήταν εναντίον του, καθιστώντας το έθνος τους πιο απρόθυμοι ιδρυτές της ζώνης του ευρώ. Όταν η λέξη «διάσωση» αναφέρεται, όλα τα μάτια εστιάζουν στη Γερμανία, τη
μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης και πιο φερέγγυα δανειολήπτη. Οι Γερμανοί φοβούνται ότι η διάσωση της Ελλάδα θα ήταν, στην πραγματικότητα, η επέκταση του Γερμανικού κράτους πρόνοιας στη Μεσόγειο.

Τα εργασιακά της Ελλάδας φέρνουν την Άνγκελα Μέρκελ, την καγκελάριο, σε μια δυσάρεστη θέση. Οι Γερμανών φορολογούμενοι δεν έχουν καμμία διάθεση να διασώσουν ό, τι θεωρούν ως σπάταλους Έλληνες, έχοντας ήδη
υποσχεθεί 500 δισεκατ. € ($ 682 δισ.) για να στηρίξουν τις ίδιες τους τις τράπεζες και περισσότερα δισεκατομμύρια για τις εταιρείες τους. Το φιλελεύθερο Ελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (FDP), ο junior εταίρος στην
κυβέρνηση συνασπισμού, είναι κατά διάσωσης, καθώς και πολλοί πολιτικοί από το Χριστιανοδημοκρατικής Κόμμα (CDU). Η ένωση Νέων Επιχειρηματιών, δήλωσε ότι θα ήταν μοιραίο για τη Γερμανία για να πληρώσουν το
τίμημα για το χάος προϋπολογισμού στην Ελλάδα.
Μια εσωτερική διαμάχη για την Γερμανική πρόνοια (σσ. οι Δυτικογερμανοί δεν θέλουν να πληρώνουν πρόνοια για τους άνεργους Ανατολικογερμανούς) κάνει την ελεημοσύνη για τους αλλοδαπούς, έναν ακόμη πιο δύσκολο
θέμα. Αυτό το μήνα το συνταγματικό δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η κυβέρνηση κακώς καθόρισε οφέλη για το κύριο πρόγραμμα κοινωνικής πρόνοιας, που ονομάζεται Hartz IV. Έχει μέχρι το τέλος του έτους για να καταλήξει σε
μια νέα φόρμουλα, η οποία μπορεί να κοστίσει περισσότερα χρήματα. Ο Guido Westerwelle, ο ηγέτης FDP, παραπονέθηκε για την "ύστερη Ρωμαϊκή παρακμή" μιας κοινωνίας που αντιμετωπίζει τους ανέργους και δικαιούχους
πρόνοιας πιο γενναιόδωρα από τους εργαζόμενους. Το ξέσπασμα του, με τη σειρά του, ενόχλησε την κυρία Μέρκελ. Δεν μπορώ να εξηγήσω σε κάποιον στο Hartz IV, ότι δεν μπορούμε να του δώσουμε ένα λεπτό παραπάνω,
αλλά ότι ο Έλληνας μπορεί να συνταξιοδοτείται στα 63", είπε ο Michael Fuchs, ηγέτης του CDU στην Ομοσπονδιακή Βουλή.
Στις 11 Φεβ κ. Μέρκελ προσχώρησε άλλους Ευρωπαίους ηγέτες προσφέροντας στην Ελλάδα ασαφή υποστήριξη , ενώ απαιτούν συγκεκριμένα σχέδια για την κάθετο μείωση του ελλείμματος του προϋπολογισμού. Από τη
σύνοδο κορυφής, οι απαιτήσεις έχουν καταστεί πιο συγκεκριμένες ενώ η βοήθεια ακόμη πιο ασαφής. Στις 15 Φεβρουαρίου υπουργοί Οικονομικών από 16 χώρες της ευρωζώνης είπαν την Ελλάδα να λάβει πρόσθετα μέτρα για
να μειώσει το δημοσιονομικό της έλλειμμα κατά τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ σε 8,7% το τρέχον έτος. Ένα σκληρό πρόγραμμα λιτότητας, ελπίζουν, θα είναι αρκετό για να αποτρέψει τους κερδοσκόπους, και να
καθησυχάσει τους ψηφοφόρους τους στο σπίτι ότι η Ελλάδα δεν έχει την βγάλει ελαφρά. Το μοντέλο είναι η Ιρλανδία, οι βάναυσες περικοπές δαπανών έφεραν την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην αγορά χωρίς να
παίρνουν ενίσχυση από τους ευρωπαίους γείτονές της.
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Μια διάσωση , φοβάται η κ. Μέρκελ , θα σπάσει το πλεονέκτημα ότι Γερμανία στήριξε την αποδοχή του ευρώ: ότι δηλαδή τα μέλη του ενιαίου νομίσματος δεν θα έθεταν σε κίνδυνο τη σταθερότητα του, ουτε να ζητούν από
τους Γερμανούς να πληρώνουν για οποιαδήποτε άλλη κακοδιαχείριση. Ωστόσο, η νομισματική ένωση ήταν σχεδόν μια πράξη του μαρτυρίου για τη Γερμανία. Κατά την τελευταία δεκαετία οι επιχειρήσεις της έχουν
εκσυγχρονιστεί και οι εργαζόμενοι τους έχουν αποδεχθεί μίζερες μισθολογικές αυξήσεις, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά τους. Σε μια Ευρώπη χωρίς το ευρώ, οι εμπορικοί της εταίροι της θα μπορούσαν να διαγράφουν
μερικώς το πλεονέκτημα αυτό με την υποτίμηση των νομισμάτων τους. Αντ 'αυτού, πολλές από τις πιο αδύναμες οικονομίες της Ευρώπης απέτυχαν στις μεταρρυθμίσεις και η Γερμανία συσσώρευσε μεγάλα πλεονάσματα.
Επίσης, η κρίση δεν ήταν εντελώς άσχημα νέα. Το ευρώ έχει αποδυναμωθεί κατά περίπου 10% έναντι του δολαρίου από τις αρχές του 2010. Υπό αυτές τις συνθήκες, ότι δεν ήταν προάγγελος του πληθωρισμού, αλλά ένα
ευπρόσδεκτο τονωτικό για τις ευρωπαϊκές εξαγωγές, κυρίως γερμανικές.
Τα spedasΤα spedas
Η διαδρομή για την έξοδο από την κρίση είναι ασαφής. Τα Ελληνικά ομόλογα παραμένουν υπό πίεση (βλέπε διάγραμμα). Επιχειρήματα, οργή, για την όποια αλυσιδωτή αντίδραση θα ήταν πιο επιζήμια: σειριακές διασώσεις ή
σειριακές πτωχεύσεις? Μια νομική γνώμη από την ομοσπονδιακή βουλή εμπειρογνωμόνων υποστηρίζει ότι μπορεί να δοθεί άδεια για βοήθεια στην την Ελλάδα, εάν η κρίση μπορεί να αποδωθεί σε εξωτερικές δυνάμεις, όπως
και οι κερδοσκόποι ή της παγκόσμιας ύφεσης. Ορισμένοι οικονομολόγοι (κυρίως όχι Γερμανοί) λένε η Γερμανία μπορεί να συμβάλει σε μια πιο μακροπρόθεσμη λύση στηρίζοντας την τόνωση της εγχώριας κατανάλωσης, η
οποία θα βοηθήσει τους "φτωχούς" της Μεσογείου να βγουν από τα προβλήματά τους. Γίνεται λόγος για πιο συντονισμένη «οικονομική κυβέρνηση» (σσ. Γι αυτό επιμένει ο Κος. Παπανδρέου ότι απωλέσαμε την Εθνική μας
Κυριαρχία) εντός της ζώνης του ευρώ.
Κ. Kösters είναι επιφυλακτικός. "Κανείς δεν ξέρει τι είναι οικονομική κυβέρνηση», λέει. Η ενιαία αγορά και νόμισμα της Ευρώπης ωθούν τα κράτη μέλη σε ανταγωνισμό μεταξύ τους με βάση των οικονομιών και των θεσμών
τους. Η Γερμανία ακολούθησε αυτή την τακτική κατά κράτος. Τώρα, λέει ο κ. Kösters, εναπόκειται στην Ελλάδα και τους άλλους να κάνουν το ίδιο.
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