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ΦΙΛΙΠ ΛΕΓΚΡΕΝ

ΕΙΠΕ
Για τον
Μ. Σουλτς
«Γνωρίζοντάς τον
από πρώτο χέρι,
δεν θα έλεγα ότι
είναι ριζοσπαστικός
άνθρωπος, αλλά
ένας άνθρωπος των
θεσµών»
Για την
Ελλάδα
«∆εν έχει γίνει
ουσιαστική ανακούφιση χρέους, που θα
επέτρεπε σε αυτό να
είναι βιώσιµο, στη
χώρα να επιστρέψει
στην ανάπτυξη και
να σταµατήσει η εξαθλίωση που επιβλήθηκε στον ελληνικό
λαό»

Υπάρχει ήδη η Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων, σηµειώνει Στο ΧΩΝΙ
ο πρώην οικονοµικός σύµβουλος του Χ.Μ. Μπαρόζο, στην Κοµισιόν

«Ε

Είδαµε τέσσερις Ευρωπαίους ηγέτες, µετά από τη συνάντηση στις Βερσαλλίες,
να µιλούν ανοικτά για µια
Ευρώπη «πολλών ταχυτήτων». Παρόµοιο white
paper συνέταξε και ο πρόεδρος της Κοµισιόν, Ζαν
Κλοντ Γιούνκερ. Ωστόσο, ο
όρος δεν εµφανίζεται πρώτη φορά - αντίθετα υπάρχει
εδώ και δεκαετίες, σωστά;
Βεβαίως, η ιδέα για µια Ευρώπη πολλών ταχυτήτων είναι παλιά, υπήρξε σηµαντική συζήτηση
για το θέµα κυρίως στα τέλη της
δεκαετίας του ‘90. Τότε η συζήτηση αφορούσε στην ευρωζώνη,
όταν κάποιες χώρες επέλεξαν να
µη συµµετάσχουν. Επίσης είναι
µια ιδέα που αντανακλάται στη
Συνθήκη της Λισαβόνας, µέσω
της «ενισχυµένης συνεργασίας»,
οπότε σαφώς δεν είναι καινούριος
όρος.
Και προφανώς, υπάρχει ήδη µια

Ευρώπη πολλών ταχυτήτων όχι
µόνο σε ό,τι αφορά το ευρώ, αλλά
για παράδειγµα τη ζώνη Σένγκεν,
την ενιαία ισχύ ευρεσιτεχνίας κ.ά.
Υπάρχουν βαθιές διαφορές µεταξύ
κρατών-µελών και διαφορετικά
επίπεδα συµµετοχής [στην Ενωση].
Οι δηµοσιονοµικοί κανόνες ισχύουν διαφορετικά για τη Γαλλία και
διαφορετικά για τις µικρότερες
χώρες, ή ειδικότερα για την Ελλάδα, η οποία δεν ελέγχει πλέον τις
υποθέσεις της.

«∆εν υπάρχει
αναπτυξιακή
στρατηγική στην
Ευρώπη που να
βασίζεται στις
επενδύσεις, την
αύξηση των µισθών
σε συνάρτηση µε την
παραγωγικότητα,
αντί να συµπιέζουµε
τη ζήτηση και να
κρατάµε χαµηλά τα
εισοδήµατα, σε ένα
κοντόφθαλµο κυνήγι
ανταγωνιστικότητας»
Θα λέγατε ότι οι δηλώσεις
των τεσσάρων -Μέρκελ, Ολάντ, Ραχόι, Τζεντιλόνι- αποτελούν και λίγο ή πολύ
µια παραδοχή ότι το περίφηµο ευρωπαϊκό κεκτηµένο, ή το «όνειρο» µιας Ενωσης ισότιµων κρατών εξανεµίστηκε;
Νοµίζω ότι πριν ακόµα από
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τη συνάντηση των Βερσαλλιών,
το «όνειρο» της οµοσπονδιοποίησης σε έναν ενιαίο ευρωπαϊκό
χώρο έχει επί της ουσίας τελειώσει. Κι έχει τελειώσει όχι µόνο
επειδή νεότερα µέλη της Ε.Ε. δεν
µοιράζονταν αυτό το στόχο. Αλλά
επειδή τόσο οι ηγέτες όσο και το
µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού
στα ιδρυτικά κράτη-µέλη δεν ευνοούσαν αυτή την προοπτική.
Είδαµε ότι, κατά τη διάρκεια της
κρίσης, σηµειώθηκε κάµψη ή
-καλύτερα- κατάρρευση της στήριξης προς την Ε.Ε. γενικά και
τους θεσµούς της. Προέκυψαν
ακόµα µεγαλύτερες ρήξεις µεταξύ των κυβερνήσεων, µέχρι και
έριδες µεταξύ λαών. Συνεπώς η
[ευρωπαϊκή] ιδέα ήταν ήδη νεκρή.
Θα έλεγα ότι από την έκθεση
του προέδρου Γιούνκερ και από
τις ανακοινώσεις των ηγετών που
ακολούθησαν λείπει κάτι. Αποτυγχάνουν να θίξουν τα βασικά
προβλήµατα που αντιµετωπίζει
σήµερα η Ευρώπη και αντ’ αυτού
προσφεύγουν σε θεσµικού τύπου
προτάσεις. Εάν δεν επανέλθει η
ανάπτυξη στην Ευρώπη που να
ωφελεί όλους, που να προσφέρει
εισόδηµα σε όλους, δεν θα επανέλθει ούτε το αίσθηµα ασφάλειας και η αισιοδοξία. Επίσης, δεν
υπάρχει ακόµα κατάλληλη αναπτυξιακή στρατηγική στην Ευρώπη που να βασίζεται στις αυξηµένες επενδύσεις, την αύξηση
των µισθών σε συνάρτηση µε την
παραγωγικότητα, αντί να συµπιέζουµε τη ζήτηση και να κρατάµε
χαµηλά τα εισοδήµατα, σε ένα
κοντόφθαλµο κυνήγι της ανταγωνιστικότητας.
Είναι λάθος λοιπόν η προσέγγιση που ασχολείται µε το αν
χρειαζόµαστε «περισσότερη» Ευρώπη ή «λιγότερη» ή «α λα καρτ»

«Είναι λάθος η προσέγγιση που ασχολείται µε το αν χρειαζόµαστε “περισσότερη” ή “λιγότερη” Ευρώπη
και δεν επικεντρώνει στην επίλυση θεµελιωδών ζητηµάτων», τονίζει ο οικονοµολόγος Φιλίπ Λεγκρέν.

και δεν επικεντρώνει στην επίλυση αυτών των θεµελιωδών
ζητηµάτων.
Θεωρείτε ότι η αδιαφορία
για αυτά τα θεµελιώδη ζητήµατα συνέβαλε µεταξύ
άλλων και στην ενίσχυση
ακροδεξιών δυνάµεων; Ο
Βίλντερς έχασε στην Ολλανδία, παραµένουν ισχυροί
όµως άλλοι, όπως η Λεπέν
στη Γαλλία, ο Χόφερ στην
Αυστρία κ.ά.
Σίγουρα. Είναι τροµακτική η
άνοδος ακροδεξιών δυνάµεων,
από το κόµµα της Μαρίν Λεπέν ως
τον Χερτ Βίλντερς. Εχουν γίνει σοβαρά λάθη τόσο πριν όσο και κατά

τη διάρκεια της κρίσης, πολλά από
τα οποία συνεχίζονται. Εάν το σηµερινό πολιτικό προσωπικό δεν
είναι σε θέση να διορθώσει αυτά
τα λάθη, τότε σαφώς χρειαζόµαστε
φρέσκα πρόσωπα, εναλλακτικές
δυνάµεις, να προχωρήσουν σε αλλαγές, χωρίς βεβαίως να υιοθετούν
ακροδεξιές απόψεις.
Στην πράξη, τι µπορεί να
σηµαίνει η Ευρώπη πολλών
ταχυτήτων; Θα µπορούσε
για παράδειγµα να εφαρµοστεί ένα σχέδιο για προσωρινή έξοδο µιας χώρας από
το ευρώ ή η υιοθέτηση παράλληλων νοµισµάτων;
Η λογική του παράλληλου

νοµίσµατος αφορά στην καθησύχαση των αγορών ότι µια χώρα
δεν κάνει «άλµα στο σκοτάδι».
Εχει παρουσιαστεί από πολιτικές
δυνάµεις ως µια προσωρινή λύση
για διευθέτηση οικονοµικών ζητηµάτων, µε στόχο είτε να επιστρέψει η χώρα αυτή πλήρως στο
ευρώ είτε να περάσει τελικά σε
ένα εθνικό νόµισµα. Στην πράξη
όµως η προοπτική αυτή θα προκαλούσε παρεµβάσεις της ΕΚΤ,
οικονοµικό πανικό και έξοδο τελικά, έτσι κι αλλιώς. ∆εν είναι
ιδιαίτερα ρεαλιστική πρόταση
λοιπόν.
Πάντα υπάρχει ένα κόστος σε
µια ρήξη, πολιτικό και οικονοµικό. Η οµαλότερη λύση για µια

Για το Brexit
«Η βρετανική κυβέρνηση προσπαθεί να
έχει “και την πίτα
ολόκληρη και το
σκύλο χορτάτο”, αποσπώντας προνόµια
στην Ενιαία Αγορά
της Ε.Ε. και περιορίζοντας τη µετανάστευση»

χώρα σαν την Ελλάδα ή την Ιταλία θα ήταν µια τακτοποιηµένη
ανακούφιση χρέους και σοβαρές
πολιτικές ανάπτυξης, στο πλαίσιο
της ευρωζώνης. Αν όµως αυτό
δεν είναι εφικτό, τότε προφανώς
υπάρχει η επιλογή της εξόδου,
ώστε να µην επωµιστείς το αέναο
κόστος του οικονοµικού µαρασµού, που είναι τεράστιο.
Τό σ ο σ τ ο β ι β λ ί ο σ α ς
«European Spring» αλλά
και στην αρθρογραφία σας
έχετε επικρίνει τη Γερµανία
και το γερµανικό οικονοµικό µοντέλο, σηµειώνοντας ότι επιδείνωσε την
κατάσταση. Αν ισχύει αυτό,

δεν είναι µόνο ευθύνη µιας
χώρας η κρίση την οποία
βιώνει...
Αναµφισβήτητα. Το γερµανικό
µοντέλο είναι δυσλειτουργικό.
Είναι επιβαρυντικό για τους Γερµανούς και καταστροφικό συνολικά για την ευρωζώνη. Για τους
Γερµανούς πολίτες, γιατί οι µισθοί
έχουν µείνει στάσιµοι για πάνω
από 20 χρόνια. Αυτή η συµπίεση
των µισθών επιδότησε τεχνητά
τις γερµανικές εξαγωγές και εν
µέρει έδωσε ώθηση στα κέρδη
των µεγάλων επιχειρήσεων. Επίσης τα χρήµατα αυτά έγιναν κακές επενδύσεις στο εξωτερικό
από τις γερµανικές τράπεζες, µε
αποτέλεσµα να εξανεµιστούν οι
γερµανικές αποταµιεύσεις.
Για την ευρωζώνη είναι καταστροφικό γιατί η λογική ότι µια
οικονοµία τέτοιου µεγέθους µπορεί να αναπτυχθεί χάρη στη ζήτηση που υπάρχει κάπου αλλού,
είναι απλώς ανεφάρµοστη. ∆εν
υπάρχει αρκετή ζήτηση, πολύ
απλά. Από την άλλη, καθιστά τα
προβλήµατα του χρέους και των
τραπεζών µιας χώρας ακόµη µεγαλύτερα.
Με δεδοµένο ότι οι Σοσιαλδηµοκράτες στη Γερµανία
έχουν αποκτήσει αξιόλογη
δυναµική, υπό τον Μάρτιν
Σουλτς, πιστεύετε ότι µπορεί να αλλάξει κατεύθυνση
το γερµανικό µοντέλο;
Ισως υπάρξουν οριακές αλλαγές. Εχοντας εργαστεί στις Βρυξέλλες και γνωρίζοντας από πρώτο χέρι τον Μάρτιν Σουλτς, δεν
θα έλεγα ότι είναι ριζοσπαστικός
άνθρωπος, αλλά ένας άνθρωπος
των θεσµών. Στη Γερµανία είναι
φρέσκο πρόσωπο, πράγµατι, δεδοµένου ότι ήταν επί χρόνια στις
Βρυξέλλες και όχι στο Βερολίνο,
και αυτό το πιστώνεται. Σε κάθε
περίπτωση, όµως, θεωρώ ότι το
πιο πιθανό σενάριο στη Γερµανία,
µετά τις εκλογές του Σεπτεµβρίου,
είναι και πάλι ένας µεγάλος κυβερνητικός συνασπισµός. Εάν το
SPD είναι πρώτο, µπορεί να ανακατευθύνει τις επιλογές του σηµερινού συνασπισµού και να
ξεφορτωθεί τον Βόλφγκανγκ
Σόιµπλε, χωρίς αυτό να αποτελέσει τεράστια µετατόπιση της
πολιτικής. Λίγες περισσότερες
επενδύσεις, λίγο υψηλότεροι µισθοί. Και ο Μάρτιν Σουλτς έχει
κρατήσει σαφώς πιο θετική στάση απέναντι στην Ελλάδα.
Παρόλα αυτά, στο γερµανικό
εκλογικό σώµα έχει σερβιριστεί
ένα ψέµα για την Ελλάδα, ότι για

29
KΥΡΙΑΚΗ 26
ΜΑΡΤΙΟΥ
2017

Φ.Λ.

«Το ευρωπαϊκό
“όνειρο”
έχει τελειώσει»
ίναι λάθος η προσέγγιση που ασχολείται µε το
αν χρειαζόµαστε
“περισσότερη” ή “λιγότερη” ή “α λα
καρτ” Ευρώπη», προειδοποιεί ο
Φιλίπ Λεγκρέν, οικονοµολόγος
του LSE και πρώην σύµβουλος
του προέδρου της Κοµισιόν, Χοσέ
Μανουέλ Μπαρόζο. «Αντί να
προσφεύγουν σε θεσµικού τύπου
προτάσεις», αναφέρει, σχολιάζοντας τις ανακοινώσεις των Βερσαλλιών περί Ευρώπης «πολλών
ταχυτήτων», οι ηγέτες της ευρωζώνης πρέπει να δώσουν λύσεις
σε θεµελιώδη ζητήµατα, όπως η
αύξηση των εισοδηµάτων του κόσµου. Για την Ελλάδα, ο Λεγκρέν
θεωρεί ότι είναι άκρως απαραίτητη η ανακούφιση χρέους, ώστε να
µπορέσει να ανακάµψει.

Σε «µη βιώσιµη»
κατάσταση...

παράδειγµα οι φόροι τους χρησιµοποιήθηκαν για να σωθούν οι
απερίσκεπτοι Ελληνες, όταν στην
πραγµατικότητα τα χρήµατα έσωσαν τις γαλλικές και τις γερµανικές τράπεζες. Οσοι ακόµα
πιστεύουν το ψέµα, θα «δυσκολέψουν» τον Σουλτς, εφόσον εκλεγεί, να συναινέσει στην ανακούφιση χρέους για την Ελλάδα.
Εχετε επικρίνει στο παρελθόν τον τρόπο που αντιµετώπισαν την Ελλάδα τα ισχυρά ευρωπαϊκά κράτη
και η Ενωση.
Η Ελλάδα βρίσκεται σε απόγνωση για το χρέος της. Υπήρχαν
δεσµεύσεις [από τους δανειστές]
περί ανακούφισης του δηµοσίου
χρέους, όµως ακόµα δεν έχει γίνει ουσιαστική ανακούφιση χρέους, που θα επέτρεπε σε αυτό να
είναι βιώσιµο, στη χώρα να επιστρέψει στην ανάπτυξη και να
σταµατήσει η εξαθλίωση που επιβλήθηκε στον ελληνικό λαό.
Σε συνέντευξή σας στο
Euractiv το Φεβρουάριο
περιγράψατε την κατάσταση της Ελλάδας ως «µη βιώσιµη». Και τώρα η Αθήνα
έχει µπροστά της µια αξιο-

«Το πιο πιθανό
σενάριο
στη Γερµανία, µετά τις
εκλογές του
Σεπτεµβρίου, είναι και
πάλι ένας µεγάλος
κυβερνητικός
συνασπισµός.
Εάν το SPD είναι
πρώτο, µπορεί να
ανακατευθύνει τις
επιλογές του σηµερινού
συνασπισµού και
να ξεφορτωθεί τον
Βόλφγκανγκ Σόιµπλε»
λόγηση, την προοπτική ένταξης στο QE, και το ∆ΝΤ
ή τη Γερµανία να δυσκολεύουν τις διαπραγµατεύσεις. Θα λέγατε ότι εξακολουθεί να είναι «µη βιώσιµη» η κατάσταση; Πού βλέπετε την Ελλάδα σε έξι ή
οκτώ µήνες από τώρα;
Είναι ξεκάθαρο ότι παραµένει

µη βιώσιµη. Παρατείνεται κάθε
τόσο, κάτι που για τους λήπτες
αποφάσεων µπορεί να είναι καλό, όµως για τον απλό κόσµο η
ατέρµονη λιτότητα συνεχίζεται.
Είναι πιθανό το σενάριο να συνεχιστεί αυτό, µε το ∆ΝΤ να µη
συµµετέχει τελικά σε µελλοντική
στήριξη της Ελλάδας, αν µη τι
άλλο λόγω της διαφορετικής άποψης της κυβέρνησης Τραµπ
στις ΗΠΑ για το τι πρέπει και τι
δεν πρέπει να κάνει το Ταµείο.
Επίσης λόγω των διαφορών του
µε την Ε.Ε. για τη βιωσιµότητα
του ελληνικού χρέους.
Οι Γερµανοί από την πλευρά
τους είναι απολύτως µονόχνωτοι.
Θεωρούν ότι ένα «κούρεµα» χρέους δεν µπορεί να γίνει µέσα
στην ευρωζώνη, κάτι που δεν
είναι αλήθεια, και προσπαθούν
να αναγκάσουν την Ελλάδα να
επιλέξει ανάµεσα στο Grexit και
την πόρευση µ’ ένα δυσβάσταχτο
χρέος, χωρίς πολιτική αυτονοµία.
Θεωρώ ότι η Ελλάδα δεν µπορεί
να ανακάµψει χωρίς ελάφρυνση
χρέους. Αν δε γίνει αυτό, κάποια
στιγµή θα επέλθει ρήξη και ο
ελληνικός λαός θα ξεπεράσει το
φόβο της εξόδου από την ευρωζώνη. Είτε κάποιος Ελληνας ή
άλλος Ευρωπαίος που δεν βρίσκεται σε προνοµιακή θέση ή δεν
έχει τη δυνατότητα να µεταναστεύσει, φτάνει κάποια στιγµή
που θα αναρωτηθεί µήπως είναι
καλύτερες εναλλακτικές επιλογές.
Ενόψει του Brexit, µιας και
σύντοµα αναµένεται να ενεργοποιηθεί και το άρθρο
50, εκτιµάτε ότι τελικά το
Λονδίνο θα έρθει σε συνεννόηση µε τις Βρυξέλλες;
Νοµίζω η βρετανική κυβέρνηση προσπαθεί να έχει «και την
πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο», αποσπώντας προνόµια σε
ό,τι αφορά την Ενιαία Αγορά της
Ε.Ε. και ταυτόχρονα να περιορίσει τη µετανάστευση από την Ε.Ε.
στη Βρετανία, χωρίς να αντιµετωπίσει και πρόβληµα µε το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο. ∆εν πιστεύω ότι είναι απόλυτα ρεαλιστικό αυτό, κυρίως από οικονοµική άποψη, γιατί πολλές χώρες
θα εποφθαλµιούσαν τοµείς δραστηριότητας στο Ηνωµένο Βασίλειο, όπως τις αυτοκινητοβιοµηχανίες, το χρηµατοπιστωτικό
κλάδο κ.λπ. Βέβαια η οικονοµία
τα πάει καλύτερα, υπάρχει κατανάλωση κι αυτό έχει κάνει τους
οπαδούς του Brexit να αναθαρρήσουν.

