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«Αδύνατη η έξοδος από
την κρίση χωρίς κούρεμα
του χρέους της Ελλάδας»

λαιά επίπεδα. Αυτό δεν μας εκπλήσσει, δεδομένου ότι το ελληνικό πρόβλημα χρέους είναι δομικό
και ουσιαστικό. Δεν μπορεί να λυθεί με προσωρινά μέτρα.

Τι είδους μέτρα έχετε κατά
νου; Πώς θα μπορούσε να
βοηθηθεί η Ελλάδα;
Απαιτείται η αναδιάρθρωση και
Μιλά στη «ΜτΚ» ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών
η περικοπή του ελληνικού χρέους.
Το ιδανικό θα ήταν να είχε γίνει
Ερευνών της Γερμανίας (DIW)
από νωρίς ένα κούρεμα. Σήμερα
ίσως χρειαστεί να βρούμε άλλους
Συνέντευξη στον Γιώργο Χρηστίδη
μηχανισμούς για να επιτύχουμε το
ίδιο αποτέλεσμα. Τα εργαλεία αυναγκαία προϋπόθεση για
της πολιτικής. Ο καθηγητής Τσί- τά όμως πρέπει να ισχύσουν για
να βγει η Ελλάδα όρθια από
μερμαν τονίζει επίσης στη συνέν- ολόκληρη την ευρωζώνη, όχι μόνο
«Αδύνατη
την κρίση θεωρεί την ανατευξή του στη "ΜτΚ" ότι η συνταγή για την Ελλάδα. Μεταξύ των εργαη επιστροφή
διάρθρωση του δημοσίου χρέους
του μνημονίου είναι σκληρή μεν λείων πρέπει να περιλαμβάνεται
στο μάρκο»
της χώρας μας ο καθηγητής Κλάαλλά αναγκαία για την ανάκτηση και ένας μηχανισμός που θα διαους Φ. Τσίμερμαν, πρόεδρος του
της εμπιστοσύσφαλίζει τη δηΙνστιτούτου Οικονομικών Ερευνών
Αδύνατη χαρακτηρίζει ο
νης των αγορών.
μοσιονομική στα(DIW) του Βερολίνου.
καθηγητής Τσίμερμαν την
Δηλώνει κατηγοθερότητα. Ως
Απαιτείται η αναδιάρΤο DIW είναι το μεγαλύτερο από
έξοδο της Γερμανίας από
ρηματικά ότι το
προς αυτό, προθρωση και η περικοπή του
τα έξι μείζονα οικονομικά ινστιτούτην ευρωζώνη, παρότι πασυμφέρον της
σωπικά θα προελληνικού χρέους. Το ιδατα της Γερμανίας, που συμβουλεύουν
ραδέχεται ότι πολλοί ΓερΓερμανίας υπατιμούσα έναν νέο,
νικό θα ήταν να είχε γίνει
την εκάστοτε γερμανική κυβέρνημανοί νοσταλγούν το μάργορεύει την παανεξάρτητο ευαπό νωρίς ένα κούρεμα.
ση στη χάραξη της οικονομικής
κο. "Τα διδάγματα της ιστοραμονή της στην
ρωπαϊκό θεσμό,
Σήμερα ίσως χρειαστεί να
ρίας κάνουν τη Γερμανία
ευρωζώνη, εξ ου
αφιερωμένο σε
βρούμε άλλους μηχανινα φοβάται τον πληθωρικαι εμφανίζεται
αυτή την πολιτισμούς για να επιτύχουμε
σμό. Ήμασταν πολύ υπεβέβαιος ότι η χώκή. Αμφιβάλλω
ρήφανοι για το μάρκο, την
ρα του θα κάνει
αν η ενοποίηση
το ίδιο αποτέλεσμα. Τα
επιστροφή στο οποίο επιστο τέλος ό,τι
της οικονομικής
εργαλεία αυτά όμως πρέθυμεί όλο και μεγαλύτεχρειαστεί για να
και
δημοσιονοπει να ισχύσουν για ολόρος αριθμός πολιτών. Αυβοηθήσει στην
μικής
πολιτικής
κληρη την ευρωζώνη, όχι
τό όμως είναι αδύνατον.
Ελλάδα, όχι όμως
[των χωρών της
μόνο για την Ελλάδα
Είναι ουσιαστικά μια ψευχωρίς ανταλλάγευρωζώνης] είδαίσθηση. Μεγάλο μέρος
ματα, τα οποία θα
ναι ένας εφικτός
του ΑΕΠ μας εξάγεται
έχουν τη μορφή της σιδηράς δη- ή αποτελεσματικός τρόπος για να
στους εταίρους μας στην
μοσιονομικής πειθαρχίας.
πετύχουμε αυτό που χρειάζεται.
ευρωζώνη. Το ευρώ ευνοεί το εμπόριο, και οι γερΠολλοί φοβούνται ότι η πο- Συνεπώς, δεν συμμερίζεστε
μανικές ελίτ το γνωρίζουν.
λιτική που υπαγορεύει το μνη- την άποψη ότι η ευρωζώνη
Γι' αυτό και η Γερμανία
μόνιο όχι μόνο οδηγεί την Ελ- είτε θα μετεξελιχθεί σε μια
θα δώσει στο τέλος βοήλάδα σε μεγάλη ύφεση και πραγματική οικονομική ένωθεια. Πρέπει όμως να μη
ανεργία, αλλά δεν εγγυάται ση είτε θα διαλυθεί.
συμβιβαστεί όσον αφοκαν την επιστροφή στην ομαΕπείγει να ακολουθήσουμε πορά την επιμονή της
λότητα και στις αγορές. Τι λύ πιο αυστηρούς [δημοσιονομινα κατοχυρωθεί
πιστεύετε;
κούς] κανόνες. Η οικονομική ένωο ορθός μηχαΔυστυχώς τα μέτρα λιτότητας εί- ση θα ερχόταν πολύ αργά.
νισμός κινήναι αναπόφευκτη προϋπόθεση για
τρων [συμτην ανάκτηση της ανταγωνιστικό- Έχει ευθύνη η Γερμανία για
μόρφωσης με
τητας και για την επιστροφή της την κρίση; Για παράδειγμα,
τη δημοσιοΕλλάδας σε τροχιά οικονομικής ως προς το γεγονός ότι διανομική πειανάπτυξης. Μόνον έτσι θα αποκα- τηρεί τεράστια πλεονάσματα
θαρχία]".
ταστήσει η Ελλάδα την εμπιστοσύ- στις εμπορικές σχέσεις της
νη των διεθνών αγορών, που είναι με την Ελλάδα;
αναγκαία για την ανάκαμψή της.
Οι ανισορροπίες αυτές πράγματι
Ωστόσο αυτό δεν αρκεί. Η Ελλάδα υπάρχουν, υπάρχουν όμως εδώ
σε τελικό βαθμό δεν μπορεί να επι- και δεκαετίες, με εξαίρεση λίγα χρόλύσει τα οικονομικά της προβλή- νια μετά την ενοποίηση της Γερμαματα χωρίς ισχυρά πρόσθετα μέ- νίας. Δεν είναι η πηγή των σημεριτρα βοήθειας από τη διεθνή κοινό- νών προβλημάτων αλλά απλώς ένα
τητα. Βλέπουμε σήμερα ότι τα σημάδι της ανταγωνιστικότητας [των
σπρεντ έχουν επι- οικονομιών]. Η Γερμανία, σε γενιστρέψει στα πα- κές γραμμές, εξάγει αυτοκίνητα
και μηχανήματα. Αν έπαυε να εξάγει, δεν θα βοηθούσε την Ελλάδα.
Αντιθέτως, θα κατέστρεφε τη δυνατότητά της να βοηθήσει.
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"Δυστυχώς τα μέτρα λιτότητας είναι αναπόφευκτη
προϋπόθεση για την ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας και
για την επιστροφή της Ελλάδας σε τροχιά οικονομικής
ανάπτυξης. Μόνον έτσι θα αποκαταστήσει η Ελλάδα την
εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών, που είναι αναγκαία για
την ανάκαμψή της. Ωστόσο αυτό δεν αρκεί", τονίζει ο
καθηγητής Τσίμερμαν.

