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ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠΑΝΟΥ

Η

απειλή της δραχµής είναι πραγµατική,
σηµειώνει ο καθηγητής Γ. Παγουλάτος,
που πιστεύει ότι απαιτείται η σύµπλευση
και συνεργασία των φιλοευρωπαϊκών
πολιτικών δυνάµεων ως µέτωπο «Μένουµε Ευρώπη». Κατά την άποψή του,
«η Ελλάδα είναι στα µάτια της Ευρώπης το συνώνυµο
της ολοκληρωτικής αποτυχίας», ενώ εκτιµά ότι στο
µέλλον θα αποτελούν case study για το πώς δεν πρέπει να διεξάγεται µια διαπραγµάτευση όσα έκανε η κυβέρνηση τους τελευταίους πέντε µήνες.
Ποιο είναι το κεντρικό σας συµπέρασµα από την εξέλιξη της διαπραγµάτευσης κυβέρνησης-πιστωτών;
Η διαπραγµάτευση ήταν καταστροφική. Στο µέλλον θα
αποτελεί case study για το πώς δεν πρέπει να διεξάγεται µια διαπραγµάτευση. Η κυβέρνηση προσήλθε προκλητικά απροετοίµαστη και επί µήνες δεν έκανε καµία
προσπάθεια να καλύψει την ανυπαρξία τεχνικής επεξεργασίας. Αντ’ αυτού, ο υπουργός Οικονοµικών βοµβάρδιζε τους εταίρους µε γενικόλογες και ποµπώδεις
διαλέξεις για το πόσο η Ευρώπη απέτυχε στη διαχείριση της ευρωκρίσης, ενώ η δουλειά του ήταν να επεξεργάζεται στοιχεία και αριθµούς και να προτείνει αξιόπιστα µέτρα και µεταρρυθµίσεις για να βγει η Ελλάδα
από την κρίση. Χάσαµε πολύτιµο χρόνο για να αποσπάσουµε το φοβερό επίτευγµα της µετονοµασίας της τρόικας σε θεσµούς, Athens Group και Brussels Group, µε
τους τεχνοκράτες των θεσµών να φυγαδεύονται σε δωµάτια και γκαράζ ξενοδοχείων. Κωλυσιεργούσαµε διαρκώς, αρνούµενοι να παράσχουµε οικονοµικά στοιχεία, τα οποία οποιαδήποτε σοβαρή ευρωπαϊκή χώρα
ούτως ή άλλως µοιράζεται µε τους θεσµούς και εταίρους. Πράγµατα κωµικά, αν δεν ήταν τόσο τραγικά για
τις συνέπειές τους. Η κυβέρνηση υπερεκτίµησε θηριωδώς τις δυνατότητές της, δεν ανέγνωσε τους συσχετισµούς, καταλήγοντας σε µια λαθεµένη στρατηγική
chicken game, ενώ στόχος έπρεπε να είναι η οικοδόµηση εµπιστοσύνης και η εκµετάλλευση του αρχικού
ευνοϊκού κλίµατος για να κλείσει γρήγορα η «ενδιάµεση» συµφωνία και να µπορέσουµε να προχωρήσουµε

µε άνεση χρόνου και χωρίς οικονοµική ασφυξία στη διαπραγµάτευση για την επόµενη µέρα.
Να σας δώσω ένα παράδειγµα: η κυβέρνηση θεώρησε ότι µπορεί να πετύχει µια καλύτερη συµφωνία στο «παρά 5» της προθεσµίας της 30ής Ιουνίου (το
έλεγε ρητά ο κ. Βαρουφάκης). Όταν όµως εσύ είσαι το
µέρος εκείνο που θα καταστραφεί από τη µη επίτευξη
συµφωνίας, η προσέγγιση στο νήµα του τερµατισµού
λειτουργεί διαπραγµατευτικά εναντίον σου. Αυτά είναι
στοιχειώδη σφάλµατα. Επί πέντε χρόνια στελέχη των
προηγούµενων κυβερνήσεων διαπραγµατεύονταν µε
τους ίδιους ακριβώς ανθρώπους από την τρόικα/θεσµούς. Θα µπορούσε η κυβέρνηση να τους είχε συµβουλευτεί (έστω και µυστικά, εάν δεν ήθελε να εκτεθεί
στους οπαδούς της) για το τι επρόκειτο να αντιµετωπίσει.
Όπως και δεκάδες έµπειρα στελέχη της διοίκησης, τα
οποία άφησε στο ψυγείο. Όµως οι αφελείς υπερόπτες
δεν καταδέχτηκαν να συνοµιλήσουν µε τους «µνηµονιακούς» και ξεκίνησαν µόνοι τους να ανακαλύψουν
τον κόσµο. Με τα γνωστά αποτελέσµατα.
Τώρα, δυστυχώς, η χώρα έχει επιπλέον υποστεί
έναν χωρίς προηγούµενο εξευτελισµό ως µια χώρα
ασόβαρη, ασόβαρων ανθρώπων. Και αυτό αντανακλά
στις επιχειρήσεις µας και στους χιλιάδες συµπατριώτες
µας που προσπαθούν να συναλλαχθούν µε το εξωτερικό (είτε είναι εταιρείες µε διεθνείς πελάτες και εταίρους, είτε εργάζονται στο εξωτερικό, είτε στον τουριστικό κλάδο). Το πλήγµα στο κύρος, την αξιοπιστία, το
brand name της χώρας είναι ανυπολόγιστο και θα χρειαστούν πολλά χρόνια υπερβάλλουσας προσπάθειας για
να θεραπευτεί. Και το κυριότερο: το Grexit, που παλέψαµε σκληρά ως κοινωνία να εξορίσουµε και που όλοι
ξεχάσανε το 2013-2014, είναι τώρα πια ξανά στο τραπέζι.
Έχουµε µπροστά µας το εθνικό δίληµµα «ευρώ ή
δραχµή» ή πρόκειται για κατασκευή;
Η απειλή της δραχµής είναι πραγµατική. Αν εννοείτε
εάν τα επιχειρήµατα υπέρ της δραχµής αντέχουν σε µια
σοβαρή εξέταση, όχι. Η παραµονή στο ευρώ χρειάζεται πειθαρχία, µεταρρυθµίσεις, σοβαρή διακυβέρνηση.
Αλλά η έξοδος από το ευρώ θα οδηγούσε σε χάος, ανε-
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ξέλεγκτο πληθωρισµό, κατάρρευση του τραπεζικού συστήµατος, µαζική φτωχοποίηση, πτώση της παραγωγής,
βαθιά ύφεση και ανεργία. Η οικονοµία δεν θα ισορροπούσε αργότερα σε µια κατάσταση ανάπτυξης. Πρώτον,
διότι έχουµε ανεπαρκή παραγωγική εξαγωγική βάση
(µε µεγάλη εξάρτηση από εισαγωγές πετρελαίου και
πρώτων υλών). Και, δεύτερον, διότι οι µεταρρυθµίσεις που θα καθιστούσαν την οικονοµία µας ανταγωνιστική στη δραχµή είναι ακριβώς εκείνες που θα µας
καθιστούσαν βιώσιµους µέσα στο ευρώ. Και χωρίς το
εξωτερικό πλαίσιο κανόνων και πειθαρχίας που συνοδεύει τη λειτουργία µας στην Ευρωζώνη.
Όλα χάλασαν µέσα στους πέντε µήνες διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ; Πώς µπορεί να γίνει πιστευτό
κάτι τέτοιο;
H οικονοµία βρισκόταν σε αδύναµη και εύθραυστη ανάκαµψη µέχρι το φθινόπωρο του 2014. Ήταν έτοιµη να
περάσει στην πλήρη ανάκαµψη, καβαλώντας το κύµα
ανάκαµψης στην Ευρωζώνη (για πρώτη φορά από το
2009) και της πολιτικής φθηνού χρήµατος της ΕΚΤ. Σε
µια τόσο εύθραυστη κατάσταση, µια αντιστροφή προσδοκιών αρκεί για να ανατρέψει την πορεία. Μέχρι το
τέλος του 2014 η Ελλάδα στα µάτια της Ευρώπης και
των αγορών ήταν η χώρα που (µετά από µια Μεγάλη
Ύφεση) έκανε µια τεράστια προσαρµογή και επιτέλους
τα καταφέρνει, το παλεύει, βγαίνει από το τούνελ. Τον
Ιούνιο του 2015 η Ελλάδα είναι στα µάτια της Ευρώπης
το συνώνυµο της ολοκληρωτικής αποτυχίας, basket
case, failed case, στα όρια του να καταλήξει failed state.
Αυτός είναι ο θλιβερός απολογισµός, όπως αποτυπώνεται στην πλειονότητα των διεθνών αναλύσεων.
Υπάρχει περίπτωση να πάνε καλύτερα τα πράγµατα;
Ή θα συρθούµε µέχρι το φθινόπωρο και θα βρεθούµε
πάλι σε µια ανάλογη κατάσταση;
∆υστυχώς, το σύρσιµο είναι το πιθανότερο σενάριο. Κοιτάξτε τη σύνθεση αυτής της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
και της Κοινοβουλευτικής της Οµάδας και σκεφτείτε εάν
υπάρχει ελπίδα για σηµαντική βελτίωση. Το εύχοµαι,
αλλά δεν το περιµένω. Πιθανόν µια αλλαγή κυβερνητικού συνασπισµού να απέδιδε πιο αξιόπιστα αποτελέσµατα. Θεωρώ ότι (στο καλό σενάριο µιας συµφωνίας
που περνάει από την πλειοψηφία της Βουλής) ο κ. Τσίπρας θα έχει στον ορίζοντά του εκλογές το φθινόπωρο.

Λύνεται ο ελληνικός κόµπος; Η κοινωνία έχει κουραστεί τόσο πολύ, η έννοια των µεταρρυθµίσεων
έχει κακοποιηθεί, η εικόνα των πιστωτών έχει θαµπώσει…
Φτάσαµε στα 4/5 του δρόµου. Τα δύσκολα θα έπρεπε
να είναι πίσω µας. Χρειάζεται έµπρακτη ηγεσία και µια
γλώσσα ευθύνης που θα λέει τις σκληρές αλήθειες.
∆εν σας απογοήτευσε η στάση των θεσµών όλους
αυτούς τους µήνες; ∆εν έδειξαν να έχουν ούτε στρατηγική ούτε πολιτικό βάθος κατά τη γνώµη µου…
Οι θεσµοί ήταν κοντόφθαλµοι και εµµονικοί. Πλήρης
απουσία πολιτικού βάθους. Έχουν µεγάλη ευθύνη για
την ένταση της υφεσιακής προσαρµογής που επέβαλαν στην ελληνική οικονοµία και την αδυναµία τους
να ξεχωρίσουν τα σηµαντικά από τα δευτερεύοντα. Για
παράδειγµα, η ασφυκτική πίεση για µαζικές απολύσεις στο ∆ηµόσιο το 2012-2013 διέλυσε µια τρικοµµατική κυβέρνηση συνεργασίας που παρείχε τη βάση για
οικονοµική προσαρµογή µε πολιτική σταθερότητα. Η
εµµονή της τρόικας για µαζικές απολύσεις στο ∆ηµόσιο χάρισε τους δηµοσίους υπαλλήλους στον ΣΥΡΙΖΑ.
Όµως δεν είναι δουλειά των θεσµών να σώσουν την
Ελλάδα και την οικονοµία της. Αυτή θα έπρεπε να είναι η
δουλειά της ελληνικής κυβέρνησης και του πολιτικού
προσωπικού. ∆υστυχώς, πολλές από τις προτάσεις που
υπέβαλε η κυβέρνηση Τσίπρα ήταν κατώτερες από των
θεσµών. Η υπερφορολόγηση των επιχειρήσεων και η
αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών (ήδη οι υψηλότερες στην Ευρώπη) ήταν ό,τι πιο αντιαναπτυξιακό έχει
παρουσιαστεί, θα αύξανε την ανεργία αντί να τη µειώσει.
Κάποιοι έλεγαν ότι ο Αλ. Τσίπρας έχει κρυφή ατζέντα ρήξης και τώρα τον καταγγέλλουν για νέο µνηµόνιο. Κριτική ή εµπάθεια;
Ποτέ δεν θεώρησα ότι η κυβέρνηση Τσίπρα θα µπορούσε σοβαρά να διαχειριστεί τις σαρωτικές επιπτώσεις µιας ρήξης. Το ότι δεν την επέφερε είναι τουλάχιστον θετικό για τον κ. Τσίπρα. Το να καταγγέλλεται ο
Τσίπρας από τις δυνάµεις του φιλοευρωπαϊκού τόξου
επειδή πήγε σε συµφωνία µε τους εταίρους είναι πολιτικός χουλιγκανισµός. Η κριτική, βέβαια, για τους καταστροφικούς χειρισµούς της κυβέρνησής του και η
αξιολόγηση του περιεχοµένου της συµφωνίας πρέπει
να είναι αµείλικτες.
«Μένουµε Ευρώπη» µε τη Ν∆ να πρωταγωνιστεί και
να καπελώνει τις κινητοποιήσεις. ∆εν σας ενόχλησε;
Με ενόχλησε, αλλά µε ενόχλησε περισσότερο που η
παρουσία του ΠΑΣΟΚ στις κινητοποιήσεις δεν ήταν πιο
ενεργή. Το Ποτάµι ήταν παρόν.
Θα είχε νόηµα, σε περίπτωση εκλογών, η συνεργασία Ν∆-Ποταµιού-ΠΑΣΟΚ σε ένα «ευρωπαϊκό µέτωπο»;
Η συµµετοχή της Ελλάδας στον πυρήνα του ευρωπαϊκού εγχειρήµατος είναι το µεγαλύτερο ιστορικό κεκτηµένο των τελευταίων 3-4 δεκαετιών. Η ανάγκη να το υπερασπιστούµε ξεπερνά τις κοµµατικές διαχωριστικές
γραµµές. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόµµα που τέµνεται ακριβώς στη µέση όσον αφορά το ζήτηµα «ευρώ-δραχµή».
Φοβάµαι ότι η επώδυνη συµφωνία µε τους εταίρους θα
αυξήσει την επιρροή των πιο αριστερόστροφων ευρωφοβικών δυνάµεων στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Στην περίπτωση αυτή, είναι αναγκαίο οι δυνάµεις του φιλοευρωπαϊκού τόξου (Ν∆, Ποτάµι, ΠΑΣΟΚ) να ξεπεράσουν
όσα τις χωρίζουν και να εξετάσουν µια κοινή εκλογική
συµπόρευση ως µέτωπο «Μένουµε Ευρώπη».

