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Μην διστάζεις να το λες!!!
Διαβάζω Θράκη Press

Economy Press
Οι κλυδωνισμοί του Ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Καθ’ όλη τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών η Ελληνική οικονομία βρέθηκε στο στόχαστρο των διεθνών αγορών,
δεχόμενη επικρίσεις και πιέσεις οι οποίες την οδήγησαν στο μνημόνιο, στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα και στην
πρόσφατη Ευρωπαϊκή συμφωνία της 26ης Οκτωβρίου. Όμως η Ελληνική οικονομία, αποτελεί μια μικρή οικονομία
της ζώνης του ευρώ (ίσως από τις μικρότερες μαζί με την Μάλτα, την Κύπρο και την Πορτογαλία), με αυξημένο
δημόσιο χρέος, που σε καμία περίπτωση τα συνολικά μεγέθη της, δεν δικαιολογούν την αυξημένη ευαισθησία, αλλά
και την αυστηρότητα που επέδειξαν τόσο οι Ευρωπαϊκές οικονομικές αρχές, τα ηγεμονικά κράτη της ευρωζώνης
αλλά και οι διεθνείς αγορές.
Πολλοί αναλυτές εύστοχα έχουν επισημάνει ότι μετά την Ελληνική οικονομία, την σκυτάλη των πιέσεων θα λάβει
η Ιταλική οικονομία, η οποία είναι η 3η μεγαλύτερη στη ζώνη του ευρώ και έχει δημόσιο χρέος ύψους 1,9 τρις ευρώ (ενώ της Ελλάδας είναι
μόλις 350 δις ευρώ, κάτι λιγότερο από 1/5 του χρέους της Ιταλίας). Στη συνέχεια εκτιμάται ότι θα ακολουθήσει η Ισπανία, η οποία έχει ήδη
δεχθεί τις πρώτες επιθέσεις των αγορών, ενώ ο απώτερος μεγάλος στόχος εμφανίζεται να είναι η Γαλλική οικονομία, η οποία και θα επιφέρει
σοβαρότατους τριγμούς στο ευρώ-σύστημα.
Όμως για να διεξάγονται και να διεξαχθούν αυτές οι οικονομικές μάχες μεταξύ των αγορών και των εθνικών οικονομιών πρέπει να υφίσταται το απαραίτητο
υπόβαθρο, εκτός των άλλων οικονομικών αιτίων και αφορμών. Το
υπόβαθρο αυτό δεν είναι άλλο από το ενιαίο νόμισμα των ευρωπαϊκών
οικονομιών, το οποίο διαθέτει τρωτά σημεία τόσο στις οικονομίες
που το έχουν υιοθετήσει, όσο και στην ίδια του την οντότητα ως
διεθνές νόμισμα. Το σημαντικότερο τρωτό σημείο του ευρώ είναι ότι
ενώνει διαφορετικές οικονομίες, οι οποίες στο πλείστον, ακολουθούν
διαφορετικές (και αποκλίνουσες) οικονομικές επιλογές και πολιτικές. Το
στοιχείο της διαφορετικότητας των οικονομιών και των δημοσιονομικών
επιλογών αποτελεί το αδύνατο σημείο του ευρώ, τόσο στην δυναμική
της σύγκλισης των οικονομιών που ενώνει, όσο και στην δυναμική
αμφισβήτησης της πρωτοκαθεδρίας του αμερικανικού δολαρίου στις
διεθνείς αγορές.
Το γεγονός αυτό έχει γίνει ήδη κατανοητό από τους ιθύνουσες αρχές
και τα ισχυρά κράτη της Ε.Ε. που αντιλαμβάνονται ότι σταδιακά και
μεθοδευμένα η κρίση αυτή πρέπει να οδηγηθεί προς εκτόνωση. Όμως η
κρίση αυτή, (η οποία και ονομάσθηκε κρίση δημοσίου χρέους, ενώ στην
πραγματικότητα είναι η κρίση της διαφορετικότητας των οικονομιών
του ευρώ, αφού επηρέασε μόνον αυτές που έχουν υιοθετήσει το κοινό
νόμισμα, και όχι άλλες υπερχρεωμένες οικονομίες) για να εκτονωθεί θα
πρέπει να διευθετηθεί πρωτίστως το ζήτημα της διαφορετικότητας των
οικονομικών επιλογών και πολιτικών μεταξύ των κρατών του ευρώ. Έτσι
είναι αναμενόμενο το προσεχές διάστημα, να τεθούν ζητήματα σύγκλισης
ή απόκλισης των οικονομικών πολιτικών, επιλογών, μέτρων και πρακτικών
τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε εθνικό επίπεδο για την κάθε
οικονομία ξεχωριστά. Οι τρέχουσες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες
στην Ε.Ε. είναι ιδιαίτερα ρευστές, προσδίδοντας στο αποτέλεσμα της
τελικής διαπραγμάτευσης και επιλογής για σύγκλιση ή απόκλιση των
οικονομιών του ευρώ, περισσότερη αβεβαιότητα. Αναμφίβολα όμως, η
δυναμική της μεταβολής του σημερινού νομισματικού και οικονομικού
status quo αποτελεί την βεβαιότητα, η οποία πρόκειται να χαρακτηρίσει
τις επόμενες δεκαετίες στην γηραιά ήπειρο.
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