Η ΑΥΓΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΜΑΪΟΥ 2010

29

ΕΝΘΕΜΑΤΑ

Ευρώ, το ευάλωτο νόµισµα
ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΙΩΑΚΕΙΜΟΓΛΟΥ

Η δηµοσιονοµική κρίση µιας µικρής χώρας της ευρωζώνης στάθηκε αρκετή για να
µπει σε περιπέτειες το ευρώ. Το νόµισµα της
Ευρώπης αναδεικνύεται σε ένα εξαιρετικά
ευάλωτο νόµισµα, υπό διαρκή επιτήρηση
από τις χρηµατοπιστωτικές αγορές και
διαρκείς προβληµατισµούς για το µέλλον
του. Γιατί, όµως το ευρώ είναι τόσο ευάλωτο; Τι µπορεί αυτό να σηµαίνει για εµάς;
Το ευρώ είναι ένα εργαλείο µε το οποίο οι
πιέσεις του διεθνούς ανταγωνισµού µεταφέρονται στην αγορά εργασίας προκειµένου
να διασφαλιστεί η πειθαρχία των εργαζόµενων τάξεων, να εδραιωθεί ο δεσποτισµός
του κεφαλαίου στους χώρους παραγωγής
και στην αγορά εργασίας και να αποδυναµωθούν οι θεσµοί που προστατεύουν τους
εργαζόµενους (Pissarides 2008, Layard,
Nickell and Jackman 1991 και πολλοί άλλοι). Σε σχέση µε αυτές του τις ιδιότητες, το
ευρώ, κρίνεται διαρκώς ως προς την αποτελεσµατικότητά του, από τις «αγορές», από το
διεθνές χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, και η
ύπαρξή του θα κρίνεται για όσο καιρό δεν
θα έχει αποδείξει πλήρως την ταξική του
«αξία».

Επίβλεψη και τιµωρία
των κεφαλαίων
Το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα αποτελεί
οργανικό και όχι παρασιτικό στοιχείο της
καπιταλιστικής οικονοµίας διότι επιτελεί
µια σειρά κρίσιµων λειτουργιών: συγκεντρώνει και διοχετεύει χρήµα το οποίο δεν
χρησιµοποιείται από τους καταθέτες και το
διαθέτει ως χρηµατικό κεφάλαιο στις επιχειρήσεις, δηµιουργεί χρήµα (κυρίως ως
χρηµατικό κεφάλαιο) προεξοφλώντας την
δυναµική της ανάπτυξης της οικονοµίας
και της συνακόλουθης αύξησης των εισοδηµάτων, επιτρέπει τη γρήγορη µετακίνηση
του κεφαλαίου µεταξύ λιγότερο κερδοφόρων
κλάδων της οικονοµίας σε κλάδους µε υψηλότερη απόδοση κεφαλαίου και ευνοεί την
τάση εξίσωσης της κερδοφορίας των πιο
διαφορετικών οικονοµικών δραστηριοτήτων, και δηµιουργεί ένα σύστηµα διαχείρισης επιχειρηµατικού κινδύνου για κάθε
µορφή οικονοµικής δραστηριότητας, κυρίως µέσω των παραγώγων χρηµατοπιστωτικών προϊόντων (Λαπατσιώρας και Μηλιός
2008).
Στην καρδιά αυτού του συστήµατος, στα
χρόνια του νεοφιλελευθερισµού και των
απελευθερωµένων παγκόσµιων αγορών,
βρίσκεται η διαχείριση κινδύνου έναντι του
ενδεχόµενου να µην επιτευχθεί η προσδοκώµενη κερδοφορία. Ο κίνδυνος προέρχεται από το γεγονός ότι τα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα, όπως και το χρήµα, αποτελούν
δικαίωµα επί της µελλοντικής παραγωγής,
δικαίωµα επί του µελλοντικού εισοδήµατος
που µπορεί να παραχθεί ή να µην παραχθεί
από την παραγωγή εµπορευµάτων (υλικών
ή υπηρεσιών) ως κέρδος (Suzanne de Brunhoff 1997). Ο κίνδυνος δηλαδή προέρχεται
από το γεγονός ότι δεν υπάρχει τίποτα στον
τρόπο µε τον οποίο παράγονται τα κέρδη (η
υπεραξία) που να εγγυάται ότι τα κέρδη αυ-
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τά όντως θα παραχθούν. Απ’ αυτό απορρέει
η ανάγκη διαχείρισης του κινδύνου έναντι
του ενδεχοµένου µη επαρκούς αξιοποίησης
των κεφαλαίων.
Ασκώντας διαχείριση του κινδύνου, το
χρηµατοπιστωτικό κεφάλαιο επιβλέπει την
αποφασιστικότητα µε την οποία οι κυρίαρχες τάξεις κάθε εθνικού κοινωνικού σχηµατισµού αντιµετωπίζουν τα εργατικά συνδικάτα, απορυθµίζουν την αγορά εργασίας και
µειώνουν το µερίδιο των µισθών στο ΑΕΠ.
Εάν οι «αγορές» σχηµατίσουν την εντύπωση ότι οι συνθήκες που επικρατούν σε µια
χώρα δεν διασφαλίζουν το µέσο κέρδος ή
ότι η επικινδυνότητα είναι αυξηµένη ή ότι
ο κόσµος της εργασίας δεν υποµένει καρτερικά τις θεσµικές µεταρρυθµίσεις και τις
µειώσεις των µισθών, τιµωρούν την εν λόγω χώρα, είτε µε µαζική εκροή κεφαλαίων,
είτε µε άνοδο των επιτοκίων, είτε µε όποιον
άλλον πρόσφορο τρόπο. Πρόκειται για µια
υπερεθνική κυριαρχία του κεφαλαίου επί
της εργασίας, έναν µηχανισµό πειθάρχησης
των εργαζόµενων τάξεων στις απαιτήσεις
της κεφαλαιοκρατικής οικονοµίας (Σωτηρόπουλος 2010).
Η εργασία, όµως, οργανώνεται κατεξοχήν
σε εθνικό επίπεδο και ο εθνικός κοινωνικός
σχηµατισµός αποτελεί το κατεξοχήν πεδίο
αναµέτρησης των δυνάµεων της εργασίας
µε τον αντίπαλο. Είναι, ως εκ τούτου, και ο
χώρος στον οποίο κρίνεται η ταξική αξία
του ευρώ, η αποτελεσµατικότητά του ως εργαλείο πειθάρχησης των εργαζόµενων τάξεων στην κυριαρχία του κεφαλαίου.

Η ευάλωτη φύση του ευρώ
Αυτό που διαφοροποιεί το ευρώ από τα
άλλα νοµίσµατα, και το καθιστά πιο εύθραυ-

στο, πιο ευάλωτο στην επίβλεψη των χρηµατοπιστωτικών αγορών, είναι ο ατελής χαρακτήρας του, διότι είναι γνωστό ότι δεν πληροί βασικές προϋποθέσεις (της «βέλτιστης
νοµισµατικής ζώνης») που είναι αναγκαίες
για να µπορεί ένα νόµισµα να δένει σε ένα
και µοναδικό άρµα εθνικούς καπιταλισµούς
µε διαφορετικά διαρθρωτικά χαρακτηριστικά χωρίς να δηµιουργεί τριβές µεταξύ τους
(Artus 2010, de Grauwe 2009). Είναι ακόµη
και το γεγονός ότι η δηµιουργία του συνοδεύτηκε από την ανάπτυξη προσδοκιών σχετικά µε την ικανότητά του να τιθασεύσει τα
εργατικά συνδικάτα και να επιταχύνει την
νεοφιλελεύθερη µεταρρύθµιση της αγοράς
εργασίας (Burda 2001, Calmfors 1998).
Η πρώτη δεκαετία της νοµισµατικής ένωσης δύσκολα θα µπορούσε να θεωρηθεί ότι
ήταν επιτυχής, µε τα ίδια τα κριτήρια του
κεφαλαίου και τις προσδοκίες που αναπτύχθηκαν σε σχέση µε την ιστορική του
αποστολή (Gros 2006, Arghyrou and Chortareas 2008, Ahearne and Pisany-Ferry
2006, κ.ά). ∆ιπλή ιστορική αποστολή. Πρώτον, να ενώσει σε µια ενιαία οικονοµική δύναµη τις χώρες της Ευρώπης υπό καθεστώς
σύγκλισης των εθνικών καπιταλισµών και,
δεύτερον, να αποτελέσει τον ∆ούρειο Ίππο
για την απορρύθµιση της αγοράς εργασίας
και τη συντριβή των εργατικών συνδικάτων.
Έτσι, ο εύθραυστος χαρακτήρας του ευρώ,
η διαρκώς επαπειλούµενη ποινή του από
τις χρηµατοπιστωτικές αγορές σχετίζεται:
• Πρώτον, µε τις αντιθέσεις που αναπτύσσονται µεταξύ χωρών µε διαφορετικά διαρθρωτικά χαρακτηριστικά, άνισους ρυθµούς
κεφαλαιακής συσσώρευσης και άνισες επιδόσεις στον διεθνή ανταγωνισµό, και έχουν
οδηγήσει σε ορατές και ενοχλητικές απο-

κλίσεις των χωρών της ευρωζώνης. Σε αντίθεση µε τις προβλέψεις των οικονοµικών
της ΟΝΕ, οι αποκλίσεις είναι έντονες στους
ρυθµούς πληθωρισµού και αύξησης του
ΑΕΠ (Matthes 2009, de Grauwe 2009), και
το χειρότερο, στην διεθνή εξειδίκευση των
εθνικών παραγωγικών συστηµάτων. Σε αυτά θα πρέπει να προσθέσουµε και το µεγάλο δηµόσιο χρέος των χωρών της ευρωζώνης, του οποίου η διαχείριση θα οδηγήσει,
κατά τα επόµενα έτη, τα εθνικά κράτη σε ανταγωνισµό για την κατανοµή των ζηµιών.
• ∆εύτερον, µε την βραδεία «πρόοδο» που
συντελέστηκε στην διάρκεια της πρώτης δεκαετίας της νοµισµατικής ένωσης όσον αφορά τις περιπόθητες «διαρθρωτικές αλλαγές
στην αγορά εργασίας» (Euro Adjustment Dynamics in the Euro Area: Experiences and
Challenges, Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2006). Οι
χρηµατοπιστωτικές αγορές κρίνουν διαρκώς
την ταξική αξία του ευρώ. Εάν το ευρώ δεν
εκπληρώσει τις σχετικές προσδοκίες θα κριθεί ως αποτυχηµένο από τις αγορές και θα
τύχει της ανάλογης µεταχείρισης.
Εν κατακλείδι, εάν οι κοινωνικοί αγώνες
στη νότια Ευρώπη υπερβούν ένα ορισµένο
κατώφλι, το ευρώ θα δοκιµαστεί αδυσώπητα από τις χρηµατοπιστωτικές αγορές. Ας
ακυρώσουµε, λοιπόν, την ταξική αποστολή
του ευρώ, και ίσως τότε πετύχουµε µεγάλα
αποτελέσµατα µε τις µικρές µας δυνάµεις.
Εκτός, βέβαια, εάν θέτουµε την διατήρηση
του ευρώ ως εσωτερικό όριο των διεκδικήσεών µας.
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