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Συνέντευξη στον ΓΙΑΝΝΗ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗ

Κύπρος και Ελλάδα βρίσκονται σε πο-
ρεία εξόδου από την κρίση, αλλά θα
πάρει χρόνο να επουλωθούν οι πλη-
γές. Στην εκτίμηση αυτή προβαίνει
μιλώντας στην «Κ» ο καθηγητής Ευ-
ρωπαϊκής Πολιτικής και Οικονομίας
του Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθη-
νών, Γιώργος Παγουλάτος. Θεωρεί
σημαντικό και οι δύο χώρες να πε-
ράσουν το ταχύτερο δυνατό στην
ανάκαμψη, ενώ για την περίπτωση
της Κύπρου επισημαίνει ότι δείχνει
αντοχή και ευελιξία. Σε ό,τι αφορά
για τη λύση που επιλέχτηκε για την
Κύπρο, με το «κούρεμα» ανέφερε

ότι «ότι είχε καταστεί αναπόφευκτη,
ιδίως λόγω αναβλητικότητας από
την προηγούμενη κυβέρνηση».
–Ελλάδα και Κύπρος βρέθηκαν
σε ένα κοινό μονοπάτι. Οι δύο
οικονομίες είναι διαφορετικές,
αλλά καλούνται να εφαρμόσουν
μία συνταγή με κοινά χαρακτη-
ριστικά: δημοσιονομική εξυ-
γίανση και μεταρρυθμίσεις. Η
συνταγή αυτή βλέπετε να απο-
δίδει;

–Οι δυο οικονομίες είναι πράγματι
διαφορετικές. Μεταξύ άλλων, η ελ-
ληνική κρίση προκλήθηκε από έναν

υπερχρεωμένο και σαθρό δημόσιο
τομέα που μετά μόλυνε τις τράπεζες,
ενώ στην Κύπρο ένας υπερμεγέθης
τραπεζικός τομέας περιήλθε σε κρίση
που μετατράπηκε σε δημοσιονομική.
Κι οι δύο χώρες βρέθηκαν στην αν-
τικειμενική ανάγκη να περιορίσουν
δραστικά το δημοσιονομικό τους
έλλειμμα και να πραγματοποιήσουν
μεταρρυθμίσεις, που στην περίπτω-
ση της ελληνικής οικονομίας έχουν
μεγαλύτερο αναγκαίο βάθος και εμ-
βέλεια λόγω της προβληματικής
διάρθρωσης του κράτους. Και στις
δύο περιπτώσεις, αλλά ιδίως στην
Ελλάδα, η δημοσιονομική εξυγίανση
ήταν έντονα εμπροσθοβαρής επι-
τείνοντας την ύφεση – στην Ελλάδα
μιλάμε ήδη για Μεγάλη Ύφεση. Κοι-
τάξτε, αν με ρωτάτε εάν τα ελλείμ-
ματα μειώθηκαν, πράγματι μειώθη-
καν θεαματικά. Και παρά τις υστε-
ρήσεις, σε 3,5 χρόνια έχουν γίνει
μεταρρυθμίσεις που δεν είχαν γίνει
επί δεκαετίες (ασφαλιστικό, φορο-
λογική διοίκηση, αγορές, κ.λπ.).
Όμως το κοινωνικοοικονομικό κό-
στος αυτής της προσαρμογής είναι
τεράστιο, ακριβώς εξαιτίας του εμ-
προσθοβαρούς χαρακτήρα και της
έλλειψης αντισταθμιστικών εργα-
λείων. Όλες οι επιμέρους πολιτικές
ήταν περιοριστικές (δημοσιονομική,
εισοδηματική, ακόμα κι η νομισμα-
τική λόγω του τεράστιου κόστους
χρήματος στον Νότο). Θα ήταν πι-
θανότατα μικρότερη η ύφεση κι η
ανεργία, εάν είχαν υπάρξει εκτενέ-
στερες υποστηρικτικές πολιτικές
από την Ευρωζώνη (στήριξη επεν-
δύσεων και απασχόλησης). Όμως
το περιθώριο αυτό δεν υπήρξε, σε
μεγάλο βαθμό, διότι και η Ευρωζώνη
βρέθηκε ανέτοιμη να διαχειριστεί
την κρίση, ακόμα και στην περί-
πτωση της Κύπρου. Πάντως, και οι
δυο οικονομίες βρίσκονται σε πορεία
εξόδου από την κρίση, αλλά θα πάρει
χρόνο να επουλωθούν οι πληγές.

Το σημαντικό είναι να περάσουν το
ταχύτερο δυνατό στην ανάκαμψη.
Η Κύπρος δείχνει αντοχή και ευε-
λιξία. 
–Η κυπριακή περίπτωση έχει
την ιδιαιτερότητα μιας βίαιης
λύσης στον τραπεζικό τομέα.
Εκ του αποτελέσματος αυτή η
λύση μπορεί να κριθεί επιτυχη-
μένη, από τη στιγμή που έφερε
ύφεση, ανεργία και ανασφάλεια; 

–Δεν θα χρησιμοποιούσα ποτέ
τον όρο «επιτυχημένη» δεδομένων
των επιπτώσεων που αναφέρετε,
και κυρίως δεδομένης της ευρύτατης
ζημιάς για τους καταθέτες. Όμως
το ερώτημα είναι εάν η λύση μπορεί
να κριθεί ως αναπόφευκτη. Από ένα
σημείο κι έπειτα, φοβάμαι ότι είχε
καταστεί αναπόφευκτη, ιδίως λόγω
αναβλητικότητας από την προηγού-
μενη κυβέρνηση. Πιθανόν ένα κάπως
διαφορετικό μείγμα, μία διαφορετική
κατανομή απωλειών για τους κατα-
θέτες, να ήταν προτιμότερο, αλλά
αυτό είναι μία υποκειμενική εκτί-

μηση. Επίσης, πιθανόν η επιστρά-
τευση άλλων μέτρων (όπως, για πα-
ράδειγμα, ένας φόρος μεγάλης πε-
ριουσίας) να είχε περιορίσει κάπως
τις απώλειες για τους καταθέτες.
Όμως με δεδομένους τους συσχε-
τισμούς της Ευρωζώνης στις αρχές
του 2013 (κυρίως την απροθυμία
για διάσωση των κυπριακών τρα-
πεζών με ευρωπαϊκό δημόσιο χρήμα)
και με δεδομένο το τεράστιο ποσο-
στιαίο κόστος ανακεφαλαιοποίησης,
οι εναλλακτικές ήταν πολύ περιο-
ρισμένες. 
–Η κυπριακή κοινή γνώμη έχει
την αίσθηση ότι η χώρα τιμω-
ρήθηκε. Σε αυτές τις συνθήκες
μπορεί να εφαρμοστεί με επι-
τυχία ένα μεταρρυθμιστικό πρό-
γραμμα που επιβάλλεται από
αυτούς που έδρασαν τιμωρητι-
κά;  

–Καταλαβαίνω την πικρή αίσθηση,
που είναι διαδεδομένη και στην Ελ-
λάδα. Όμως σε διάφορες συγκυρίες
στο παρελθόν πολλές ευρωπαϊκές

οικονομίες υπέστησαν την εμπειρία
επώδυνων προσαρμογών. Συνήθως
οι προσαρμογές αυτές επιβάλλονται
εκ των πραγμάτων από τις αγορές,
στις παραδοσιακές χρηματοοικο-
νομικές κρίσεις. Στην περίπτωση
των χωρών της περιφέρειας του ευ-
ρώ, ο επισπεύδων για το πρόγραμμα
μεταρρύθμισης και την οικονομική
προσαρμογή είναι η Ε.Ε., μαζί με το
ΔΝΤ, διότι οι χώρες λειτουργούν
στο ενιαίο νόμισμα και διότι προ-
σέφυγαν στον ευρωπαϊκό μηχανισμό
χρηματοδότησης. Η συμμετοχή στο
ευρώ έχει κανόνες, και απαιτεί μα-
κροοικονομική πειθαρχία, προκει-
μένου οι περιφερειακές κυρίως οι-
κονομίες να μπορούν να απολαμ-
βάνουν τα πλεονεκτήματα ενός ισχυ-
ρού κλαμπ και σταθερού νομίσματος.
Πρέπει και στην Ελλάδα και στην
Κύπρο να καταλάβουμε ότι οι οικο-
νομίες μας χρειάζονταν σοβαρές με-
ταρρυθμίσεις ούτως ή άλλως. Και οι
δύο χώρες, για παράδειγμα, είχαμε
οικοδομήσει ένα μοντέλο οικονο-
μικής μεγέθυνσης που ήταν χωρίς
βάση και μη διατηρήσιμο, για δια-
φορετικούς λόγους. Τις αναγκαίες
αυτές μεταρρυθμίσεις τώρα πρέπει
να περιβάλλουμε με κοινωνική και
πολιτική στήριξη, να τις υιοθετή-
σουμε, να αναλάβουμε την «ιδιο-
κτησία» τους, παρότι εμφανίζονται
ως εξωγενώς επιβαλλόμενες. Μόνο
έτσι μπορούν να εφαρμοστούν με
επιτυχία και να οδηγήσουν στην
ανάκαμψη. Είναι όμως και ευθύνη
της Ε.Ε., όσο οι μεταρρυθμίσεις προ-
χωρούν κι η μακροοικονομική ισορ-
ροπία αποκαθίσταται, να σπεύσει
σε γενναιόδωρη στήριξη και έμπρα-
κτη αλληλεγγύη προς τις δοκιμαζό-
μενες οικονομίες της περιφέρειας.
Έτσι θα διαλυθεί αυτή η τοξική υπο-
ψία της τιμωρητικότητας και θα
αποκατασταθεί ξανά το φιλοευρω-
παϊκό αίσθημα που παραδοσιακά
ήταν υψηλό στον ευρωπαϊκό νότο. 

«Η Κύπρος δείχνει αντοχή και ευελιξία»
Ο καθηγητής Γιώργος Παγουλάτος μιλά στην «Κ» για την κρίση, το «κούρεμα» και το αναπόφευκτο των μεταρρυθμίσεων

Η Ελλάδα
δεν μπορούσε
να βοηθήσει
τις κυπ. τράπεζες

–Διατελέσατε διευθυντής
Στρατηγικού Σχεδιασμού και
Σύμβουλος των Πρωθυπουρ-
γών Λουκά Παπαδήμου και
Παναγιώτη Πικραμμένου. Κα-
τά τη διάρκεια της παρουσίας
σας στο Μέγαρο Μαξίμου είχε
τεθεί από την κυπριακή πλευ-
ρά ζήτημα συνδρομής για το
θέμα των κυπριακών τραπε-
ζών, όπως η ανεξαρτητοποί-
ηση των ελληνικών δικτύων
των κυπριακών τραπεζών;
Μπορούσε η Ελλάδα να ανα-
λάβει μέρος της ζημιάς που
υπέστησαν οι κυπριακές τρά-
πεζες από το κούρεμα των ελ-
ληνικών ομολόγων;
-Δεν είχα άμεση εμπλοκή στο ζήτη-
μα αυτό. Καθ’ όσον γνωρίζω όμως,
τέτοιο αίτημα επισήμως δεν τέθη-
κε. Υπενθυμίζω ότι οι κυπριακές
τράπεζες στην Ελλάδα λειτουργού-
σαν ως υποκαταστήματα κι όχι ως
θυγατρικές. Εάν ήταν θυγατρικές
θα μπορούσε να τεθεί θέμα συν-
δρομής, διότι θα βρίσκονταν υπό
την εποπτεία της Τράπεζας της Ελ-
λάδος. Ως υποκαταστήματα όμως
τελούσαν υπό την εποπτεία της
Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.
Όπως ξέρετε και στην Ελλάδα ήταν
ιδιαίτερα βαριές οι επιπτώσεις από
το κούρεμα των ομολόγων, για τους
κατόχους ομολόγων, για τα ασφαλι-
στικά ταμεία, κ.λπ. Εκτιμώ ότι υπό
τις συνθήκες αυτές δεν θα ήταν σε
θέση η Ελλάδα να επωμιστεί μέρος
της ζημιάς των κυπριακών τραπε-
ζών. 

<<<<<<<

«Με δεδομένους τους
συσχετισμούς της Ευρω-
ζώνης στις αρχές του
2013, κυρίως την απρο-
θυμία για διάσωση των
κυπριακών τραπεζών με
ευρωπαϊκό δημόσιο χρή-
μα, οι εναλλακτικές ήταν
πολύ περιορισμένες».

Οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις πρέπει να περιβληθούν με κοινωνική και
πολιτική στήριξη, να αναληφθώ την «ιδιοκτησία» τους, παρότι εμφανίζονται
ως εξωγενώς επιβαλλόμενες, προτρέπει ο κ. Παγουλάτος.
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