
Με οριακή πλειοψηφία 
(68 ψήφοι κατά, έναντι 
67 υπέρ και 6 «παρών») 

απορρίφθηκε, έπειτα από µυστι-
κή ψηφοφορία στην Ολοµέλεια 
της Βουλής, εισαγγελικό αίτηµα 
για άρση της ασυλίας του βου-
λευτή Χανίων, προσκείµενου στη 
∆ηµοκρατική Συµµαχία, Χρή-
στου Μαρκογιαννάκη. Η άρση 
ασυλίας του κ. Μαρκογιαννάκη 

είχε ζητηθεί κατόπιν µήνυσης για 
συκοφαντική δυσφήµηση που 
είχε καταθέσει ο βουλευτής της 
Ν∆ Κώστας Τζαβάρας, µε αφορ-
µή δηλώσεις του βουλευτή Χανί-
ων σε τηλεοπτικό σταθµό σχετικά 
µε την κοινοβουλευτική διερεύ-
νηση της υπόθεσης Siemens. 
Νωρίτερα, ο κ. Μαρκογιαννάκης 
πρότεινε ο ίδιος την άρση ασυλί-
ας του, αλλά υποστήριξε ότι µίλη-

σε πολιτικά και όχι προσωπικά, 
προσθέτοντας ότι όλες οι αναφο-
ρές του, όπως «κουκούλωµα της 
υπόθεσης», «άθλια µεθόδευση», 
«διασυρµός αθώων», «πολύµηνα 
παζάρια» και «αστείο πόρισµα», 
ήταν σε ένα γενικό πλαίσιο και 
δεν στόχευαν ούτε στον πρόεδρο 
της Εξεταστικής Επιτροπής Σήφη 
Βαλυράκη ούτε στον εισηγητή της 
Ν∆ Κώστα Τζαβάρα.
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ΓΙΑ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗ ∆ΥΣΦΗΜΗΣΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ:  Εχει η ευρωζώνη µέλλον; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι, όµως υπάρχει ένα «αλλά». 

Νοµίζω πως µε τη µέχρι τώρα πορεία της, θεωρη-
τικά µπορεί να υπάρξει για µερικά χρόνια ακόµη. 
Αυτό γιατί η ΕΚΤ, χωρίς περιορισµούς, αγοράζει 
κρατικά οµόλογα πιστωτών, που µε ένα λάθος 
τρόπο πρέπει στη συνέχεια να τα διαπραγµατευ-
θεί µε τους φορολογούµενους κράτους-µέλους υπό 
πτώχευση.  Το επόµενο πρόβληµα νοµίζω πως θα 
είναι η υπερψήφιση του ESM µέσα στο 2012. Οι 
λαοί και τα Κοινοβούλια των χωρών µε τριπλό Α 
θα έχουν µεγάλο πρόβληµα να αποδεχθούν την 
κοινωνικοποίηση των χρεών όσο δεν υπάρχουν 
κανόνες στα χρέη αυτά και όσο δεν τηρείται η πει-
θαρχία στα δηµοσιονοµικά τους. 

Αλλωστε, µια έξοδος των χωρών µε τριπλό Α 
από την ευρωζώνη, θα κόστιζε πάρα πολύ για τις 
χώρες αυτές, για τις τράπεζές τους, ενώ θα προκα-
λούσε και κοινωνικές αναταράξεις. 

Τα κράτη-µέλη της ευρωζώνης θα διατηρήσουν 
για µερικά ακόµη χρόνια την ανοχή τους, αλλά θα 
υπάρχουν όλο και µεγαλύτερες διαστάσεις απόψε-
ων. Εκτός και αν όλοι στην ευρωζώνη αποφασί-
σουν να προχωρήσουν σε µια διαδικασία χρεοκο-
πίας, αναλαµβάνοντας από κοινού την ευθύνη των 
χρεών, συνδυάζοντάς την µε αυστηρούς δηµοσιο-
νοµικούς κανόνες, οι οποίοι και θα έχουν στόχο 
τη σταθερότητα. 

Η ΕΚΤ πρέπει να παραµείνει και να είναι πολιτι-
κά και οικονοµικά ανεξάρτητη. Μπορεί να έχουµε 
και το ακόλουθο σενάριο. Υστερα από µια µεταβα-
τική περίοδο ισχυρών αναταράξεων, χώρες όπως 
η Γερµανία, η Φιλανδία, η Αυστρία, τα κράτη της 
Μπενελούξ, καθώς και η Γαλλία (η τελευταία δεν 
πρέπει να εξαιρεθεί), θα µπορέσουν να σχηµατί-
σουν έναν σκληρό πυρήνα νοµισµατικής ένωσης 
και να συνδέσουν µε σταθερές, αλλά προσαρµό-
σιµες συναλλαγµατικές ισοτιµίες, τις υπόλοιπες 
χώρες της Ε.Ε. 

Υπάρχει µια άλλη καλή λύση εκτός της ευρωζώ-
νης. Μόνον που ο δρόµος προς τη λύση αυτή είναι 
γεµάτος κινδύνους, ώστε κανείς πρέπει να χρησι-
µοποιήσει όσα χρόνια απέµειναν στην ευρωζώνη 
µε την σηµερινή της µορφή, ώστε να οικοδοµηθεί 
ένα θεσµικό πλαίσιο για την επιβίωσή της. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Υπάρχει στην ευρωζώνη µέλλον για 
την Ελλάδα; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι. Ενας αποκλεισµός της Ελ-
λάδας από την ευρωζώνη, µέσω του κλεισίµατος 
της στρόφιγγας παροχής οικονοµικών πόρων από 
την ΕΚΤ (είναι και ο µοναδικός τρόπος, άλλος δεν 
υπάρχει), ή η πίεση για µια εθελοντική έξοδο, δεν 
θα αποτελούσαν λύση µε διάρκεια. 

Κι αυτό γιατί οι αγορές θα προσπαθήσουν να 
δοκιµάσουν και τις άλλες χώρες που τελούν υπό 
κρίση και έτσι θα σηµειώνονταν µαζί µε την κρίση 
χρέους, µια νοµισµατική και µια τραπεζική κρίση, 

καθώς και πολιτικές αναταράξεις. Αποτέλεσµα: θα 
έµπαινε σε δοκιµασία ολόκληρη η ευρωζώνη, η 
βιωσιµότητα της οποίας θα ετίθετο υπό αµφισβή-
τηση. Κάποιες άλλες χώρες τη δεκαετία του ‘80 
βρέθηκαν σε κατάσταση ακόµη χειρότερη από την 
αντίστοιχη της Ελλάδας. Παρ’ όλα αυτά εφάρµο-
σαν τα µέτρα προσαρµογής και µέσα σε µερικά 
χρόνια κέρδισαν την εµπιστοσύνη των αγορών. 

Εδώ θα µπορούσε κανείς να πει ότι οι χώρες 
αυτές χρησιµοποίησαν τη µέθοδο υποτίµησης του 
νοµίσµατός τους. Αλλά και χώρες µε ένα σκληρό 
νόµισµα βλέπουµε πως αποτελούν παράδειγµα. 

Η Ιρλανδία µε ένα σκληρό νόµισµα και ακολου-
θώντας την πορεία του αποπληθωρισµού, απέδει-
ξε ότι µια χώρα µε µια ρεαλιστική υποτίµηση µέσα 
σε µια νοµισµατική ένωση, µπορεί να ανανήψει 
και να µειώσει τα ελλείµµατά της, παράλληλα µε 
σκληρές περικοπές του προϋπολογισµού της. 

Ενα άλλο παράδειγµα, είναι η Λετονία που παρά, 
ή εξαιτίας µιας σκληρής σύνδεσης µε τη συναλ-
λαγµατική ισοτιµία και µε χαµηλότερους µισθούς 
απ’ ό,τι η Ελλάδα, απεδείχθη ότι ήταν ικανή να 
πετύχει στις µεταρρυθµίσεις της. Επίσης, η έρευνα 
αποδεικνύει ότι ακόµη και χώρες που δεν έχουν 
τη δυνατότητα να υποτιµήσουν το νόµισµά τους, 
σηµειώνουν µεγαλύτερη επιτυχία στις µεταρρυθ-
µίσεις απ’ αυτές που µπορούν να προχωρήσουν 
στην υποτίµηση. Γιατί οι αγορές πιστεύουν ότι οι 
χώρες αυτές έχουν µεγαλύτερη θέληση να λύσουν 
τα δοµικά προβλήµατα της οικονοµίας τους. Ακρι-
βώς αυτό το αποτέλεσµα θα βοηθούσε και την Ελ-
λάδα να αδράξει την ευκαρία και να µείνει στην 
ευρωζώνη. Αποφασιστικό ρόλο για την Ελλάδα θα 
παίξει η επαναφορά του «κράτους δικαίου και της 
χρηστής διοίκησης». 

Η Ελλάδα έχει µεγάλο δηµοσιονοµικό πρόβλη-
µα (µεγαλύτερο από άλλες χώρες της Ε.Ε.) και γι’ 
αυτό πρέπει να επιδιώξει γρήγορη οικονοµική 
ανάπτυξη, ειδικά στον χώρο των εξαγωγών. 

«Η έξοδος της Ελλάδας δεν αποτελεί λύση»

Απορρίφθηκε, µε διαφορά µιας ψήφου, 
αίτηµα άρση ασυλίας του Μαρκογιαννάκη

O Ansgar Belke




