Απόσπασµα οµιλίας Γ. Βαρουφάκη, 30η Νοεµβρίου 2006, στο αµφιθέατρο
της ΓΣΕΕ (*)
Όλες οι στατιστικές προβλέψεις γίνονται σαν να περπατάµε µε την πλάτη µας στο
µέλλον, προσπαθώντας να το µαντέψουµε κοιτάζοντας πίσω. Αυτή είναι η µοίρα
της οικονοµικής πρόγνωσης. Αυτό όµως που µε ενοχλεί µε την συζήτηση για τον
τωρινό προϋπολογισµό είναι ο γενικευµένος, ο αβάσταχτος επαρχιωτισµός του.
Μιλάνε λες και τα σύνορα της Ελλάδας είναι τα πέρατα του κόσµου…
Είναι αλήθεια ότι η ΟΝΕ, το ευρώ, προστατεύει την κυβέρνηση από τον κίνδυνο
των συναλλαγµατικών κρίσεων. Ο κ. Αλογοσκούφης φαίνεται ικανοποιηµένος µε
την σκέψη ότι τίποτα βίαιο δεν θα του προκύψει το 2007 και έτσι θα πάει λίγοπολύ ανενόχλητος στις εκλογές. Με την διπλή στρατηγική του,
της Απογραφής από τη µια και της Προσαρµογής του ΑΕΠ από την άλλη, ζει
την χαρά του µάγου που θεωρεί ότι παίζει µε το κοινό του…
Αυτά τα παίγνια του κ. υπουργού µας έχουν κοστίσει την αξιοπιστία µας σε µια
ευρωζώνη που, ναι µεν µας προστατεύει από τους αέρηδες της συναλλαγµατικής
κρίσης, αλλά που, την ίδια στιγµή, µας καθιστά ακόµα πιο ευάλωτους στα
παλιρροιακά κύµατα µιας επερχόµενης ύφεσης. Θέλω να κλείσω µε µια σειρά
σκοτεινών σκέψεων.
Ο προϋπολογισµός του 2007 βασίζεται στο αξίωµα ότι το 2007 θα είναι, διεθνώς,
λίγο καλύτερο από το 2006. Μακάρι να είναι έτσι. Γιατί και η παραµικρή ύφεση
τον ανατρέπει. Τίποτα ουσιαστικό δεν προβλέπει ο προϋπολογισµός του 2007 σε
περίπτωση που η παγκόσµια οικονοµική ζωή αποδειχθεί λιγότερο γενναιόδωρη
προς τον κ. Αλογοσκούφη. Πρόκειται για αφροσύνη, ιδίως αν ρίξουµε µια µατιά
στα µαύρα σύννεφα που φαίνεται να µας πλησιάζουν.
Μια µικρή αναδροµή. Θυµόµαστε όλοι την ύφεση του 1990-1 (µόλις πριν τον 1ο
Πόλεµο του Κόλπου). Τι την προκάλεσε; Τέσσερις βασικοί παράγοντες:
1. Έσπασε η φούσκα στην αγορά ακινήτων της αγγλοσαξωνίας
2. Πληθωριστικές τάσεις µε παράλληλο σφίξιµο της νοµισµατικής πολιτικής στις
ΗΠΑ
3. Στασιµότητα πραγµατικών µισθών
4. Ψηλές τιµές πετρελαίου λόγω του πολέµου στον Κόλπο.
Ας πάµε τώρα δέκα χρόνια αργότερα: Στην µικρότερη ύφεση του 2000-1 (6 µήνες
πριν τους Δίδυµους Πύργους). Τι συνέβη εκεί;
1. Έσπασε η φούσκα της Νέας Οικονοµίας και έτσι στέγνωσαν οι επενδύσεις
2. Τα επιτόκια αυξήθηκαν κατά 1,75%
3. Το πετρέλαιο από $18 πήγε στα $30
4. Οι δίδυµοι πύργοι.

Η κατάσταση σήµερα κοιτάζοντας προς το 2007:
1. Φαίνεται να σπάει και πάλι η µεγαλύτερη φούσκα στην αγγλοσαξωνική αγορά
ακινήτων, όπως και το 1991
2. Τεράστια χρηµατοοικονοµική υπεραξία η οποία κινδυνεύει να σκάσει ως η
µεγαλύτερη φούσκα στην ιστορία ως απόρροια της κρίσεις στην αγγλοσαξωνική
αγορά ακινήτων, η οποία και την συντηρεί
3. Το πετρέλαιο στα $60
4. Τα επιτόκια αυξήθηκαν στις ΗΠΑ κατά 4,25%
5. Ιράκ, Αφγανιστάν.
Τα σηµάδια µιας ύφεσης για το 2007 είναι παρόντα και είναι σαφή. Κι
όµως: Λίγοι συµφωνούν µαζί µου ότι επέρχεται ύφεση – και µάλιστα
µεγάλη. Γιατί; Συνάδελφοι µου απαντούν µε διάφορους τρόπους:
Λένε: Η τιµή του πετρελαίου αυξήθηκε από το 2004/5 και δεν συνέβη τίποτα.
Γιατί να προκαλέσει ύφεση το 2007;
Απαντώ: Επειδή το 2004/5 ανέβηκε λόγω αυξηµένης ζήτησης µε χαµηλά
επιτόκια. Σήµερα οφείλεται στην µειωµένη προσφορά σε κλίµα αυξηµένων και
αυξανόµενων επιτοκίων. Το 2004/5 οι υψηλές τιµές ενέργειας ήταν δείγµα
οικονοµικής ισχύος. Σήµερα είναι δείγµα αδυναµίας.
Λένε: Οι νοµισµατικές αρχές των ΗΠΑ τα ξέρουν αυτά και είναι έτοιµες να
δράσουν.
Απαντώ: Ίσως. Αλλά και να δράσουν είναι απίθανο να προλάβουν την ύφεση.
Το 2000 χαλάρωσαν την νοµισµατική τους πολιτική 6 ολόκληρους µήνες πριν την
ύφεση. Ήταν πολύ αργά. Η ύφεση ήρθε. Και οι επενδύσεις µαράθηκαν. Αν και τα
επιτόκια έπεσαν από το 6,5% στο 1% µεταξύ 2001 και 2004, η κυβέρνηση Bush
µετέτρεψε ένα πλεόνασµα στον προϋπολογισµό της τάξης του 2,5% επί του ΑΕΠ
σε έλλειµµα 3,5%, και το δολάριο έπεσε σηµαντικά, παρόλα αυτά, οι επενδύσεις
στις ΗΠΑ µειώθηκαν κατά 4% ως ποσοστό του ΑΕΠ.
Σήµερα, δεν κινδυνεύουµε από την φούσκα της Νέας Οικονοµίας, όπως το
2001. Κινδυνεύουµε από την φούσκα της αγοράς ακινήτων, των
χρηµατοοικονοµικών παραγώγων που χτίστηκαν σε αυτήν, και των
αγαθών διαρκείας. Αν σπάσει η φούσκα αυτή, και είναι σίγουρο ότι θα σπάσει,
καµία µείωση επιτοκίων δεν πρόκειται να κινήσει τα κεφάλαια αυτά γρήγορα. Επί
πλέον, αντίθετα µε το 2001, ο πληθωρισµός είναι τσιµπηµένος, το έλλειµµα
προϋπολογισµού µεγαλύτερο και οι Κεντρικές Τράπεζες λιγότερο διατεθειµένες
να ρίξουν τα επιτόκια. Το δολάριο πόσο ακόµα µπορεί να πέσει πριν αρχίσει να
απειλείται το στάτους του στην αγορά ενέργειας;
Συνοψίζοντας: Εδώ και 30 χρόνια ένα φάντασµα πλανάται πάνω από την
διεθνή οικονοµία: Το διπλό έλλειµµα των ΗΠΑ. Σαν ένας Οικουµενικός
Μινώταυρος καταβροχθίζει τα παγκόσµια κεφάλαια, που εθελοντικά πηγαίνουν

σε αυτόν, και καθορίζει τις τύχες εκείνων που ζουν σε µέρη κοντά και µακρινά. Η
Κίνα τον Αύγουστο έφτασε να τον έχει «ταΐσει» µε 342 δις $. Δεν του φτάνουν
όµως. Τον Σεπτέµβρη, οι εισροές κεφαλαίων στις ΗΠΑ υπολείπονταν κατά 5
περίπου δις του ποσού που χρειαζόταν για να τραφεί το κτήνος. Όταν πεινάει ο
Μινώταυρος του αµερικανικού χρέους, εµείς εδώ πρέπει να φοβόµαστε. Προς το
παρόν η πείνα του καταλαγιάζει όσο η αγορά παραγώγων χτίζει πύργους από
χαρτί στην πλάτη των φτωχών δανειοληπτών των ΗΠΑ που πείστηκαν να
αγοράσουν µε δάνειο άθλια σπίτια, συνήθως στην µέση του πουθενά, και τα
οποία δεν µπορούν να διατηρήσουν δεδοµένων των χαµηλών τους µισθών. Όταν
αυτά τα δάνεια θα αρχίσουν να «σκάνε», µια αλυσιδωτή αντίδραση απειλεί να
συµπαρασύρει το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. Το ερώτηµα είναι όχι το αν κάτι
τέτοιο θα συµβεί αλλά (α) πότε θα προκύψει και (β) πόσο γρήγορα θα φέρει την
επόµενη µεγάλη ύφεση σε όλα τα µήκη και πλάτη της διεθνούς οικονοµίας.
Πρόκειται για δυσοίωνους χρησµούς που ελπίζω να αποδειχθούν κούφιοι.
Αναρωτιέµαι αν ο κ. Αλογοσκούφης ή ακόµα και οι συνάδελφοί του στην Ευρώπη
ασχολούνται µε αυτά. Αν σκέφτονται µε αυτούς τους φόβους κατά νου. Αν
σχεδιάζουν την αντίδρασή τους. Ή αν, όπως πολύ φοβάµαι, αναλώνονται στον
φετιχισµό των αριθµών και την απατηλή τέχνη της λογιστικής.
(*) Για την ιστορία, επρόκειτο για συνάντηση του Οµίλου Προβληµατισµού για την
Ελληνική Κοινωνία, του κ. Κ. Σηµίτη, µε θέµα τον προϋπολογισµό του 2007, του
τότε υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Γ. Αλογοσκούφη. Η συνάντηση
έλαβε χώρα στο αµφιθέατρο της ΓΣΕΕ. Ο Νίκος Χριστοδουλάκης και ο Γιάννης
Δραγασάκης ήταν οι άλλοι δύο οµιλητές. Συντονίστρια η κα. Ελίζα Παπαδάκη.

