
Συνέντευξη στον Γιώργο Χρηστίδη

Μ
ιλώντας στη “ΜτΚ”, ο επί μακρόν υπουργός

Οικονομικών και αντικαγκελάριος της Αυ-

στρίας χαρακτηρίζει αδιανόητη την έξοδο της Ελ-

λάδας από το ευρώ και “παρανοϊκό περιθώριο”

όσους επιθυμούν τη διάλυση της ευρωζώνης.

Ο Γ. Άντρος δηλώνει βέβαιος ότι οι πολιτικές

ηγεσίες της Ευρώπης έχουν συναίσθηση του ιστο-

ρικού τους καθήκοντος και ότι θα λάβουν τις απο-

φάσεις που απαιτούνται, τονίζει όμως παράλληλα

ότι μόνιμη λύση στο πρόβλημα μπορούν να δώσουν

μόνον οι ίδιοι οι Έλληνες και οι ηγεσίες τους. 

Προτού στεγνώσει το μελάνι στη συμφωνία

των Βρυξελλών, οι αγορές αμφισβητούν τις

αποφάσεις των ηγετών, που, υποτίθεται, θα

έδιναν ολοκληρωμένη λύση στην κρίση χρέ-

ους. Ποια είναι η άποψή σας; 

Βλέπω με μεγάλη συμπάθεια τα προβλήματα

που αντιμετωπίζουν οι κυβερνήσεις της ευρωζώ-

νης. Από τη μία πλευρά, δεν έχουν άλλη επιλογή

από το να εκπέμπουν μηνύματα αισιοδοξίας, όποι-

ες κι αν είναι οι ενδόμυχες σκέψεις τους. Είμαι βέ-

βαιος ότι είναι συγκρατημένα αισιόδοξες ότι κατά-

φεραν να ανακόψουν τον χείμαρρο, τουλάχιστον

προς το παρόν. Το πρόβλημα όμως πρέπει να αντι-

μετωπιστεί ριζικά. Η Ευρώπη πρέπει να εδραιώσει

μία στέρεα βάση για το μέλλον, την ανάπτυξη και

την ευημερία της Ελλάδας. Η λύση στο ελληνικό

πρόβλημα μπορεί όμως να παρασκευαστεί μόνο

στην Ελλάδα - τα δάνεια από τις άλλες χώρες μπο-

ρούν να προσφέρουν προσωρινή ανακούφιση, δεν

αποτελούν όμως λύση. Η βοήθεια από την ευρω-

ζώνη και το ΔΝΤ μπορεί να απαλύνει τον πόνο,

προσφέροντας λίγο περισσότερο χρόνο για την

αναγκαία προσαρμογή, όμως το πικρό φάρμακο εί-

ναι αναπόφευκτο και η θεραπεία πρέπει να προέλ-

θει από τον ίδιο τον ασθενή. Γνωρίζετε επίσης ότι οι

κυβερνήσεις δέχονται μεγάλες πιέσεις. Η στήριξη

των χωρών με προβλήματα εξωτερικού χρέους, αν

και αναγκαία, δεν είναι δημοφιλής στην Ευρώπη,

και σε κάθε χώρα υπάρχουν λαϊκίστικα κόμματα

που σπεύδουν να εκμεταλλευτούν πολιτικά την κρί-

ση. Πρέπει να προσέξουμε να μην επιτρέψουμε σε

αυτά τα αισθήματα να μετατραπούν σε αντιευρω-

παϊκή χιονοστιβάδα. 

Πόσο φοβάστε αυτόν τον κίνδυνο του αντιευ-

ρωπαϊσμού για την Αυστρία, για τον πρόσθε-

το λόγο ότι είναι μία από τις ελάχιστες χώρες

της ευρωζώνης με πιστοληπτική αξιολόγηση

ΑΑΑ, άρα φέρει μεγάλο μέρος του φορτίου

των μηχανισμών διάσωσης; Ακούμε και δια-

βάζουμε συχνά για την εχθρική κοινή γνώμη

στη Γερμανία ή τη Φιλανδία, όχι όμως για την

Αυστρία. 

Καταρχάς όλοι οι λαοί είναι απολύτως πρόθυμοι

να δώσουν βοήθεια σε πληθυσμούς που χτυπήθη-

καν από κάποια φυσική καταστροφή - κανείς όμως

δεν βλέπει το πρόβλημα του υπερβολικού χρέους

της Ελλάδας, της Ιρλανδίας, της Πορτογαλίας ή

οποιουδήποτε άλλου σαν φυσική καταστροφή.

Πρέπει να αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες του πολιτι-

κού συστήματος και να σταματήσει η δημοσιονομι-

κή κακοδιαχείριση από τις πολιτικές ελίτ και τους

πολίτες των ίδιων των χωρών. Σε πολλούς, η Αυ-

στρία μοιάζει με μια ευημερούσα χώρα. Λόγω των

δημογραφικών προκλήσεων, όμως, καλούμαστε

και εμείς να προετοιμαστούμε για μεταρρυθμίσεις

που έπρεπε να είχαν γίνει προ πολλού στο ασφαλι-

στικό μας σύστημα, στην εκπαίδευση, στην περί-

θαλψη - ο κατάλογος είναι μακρύς. Επίσης, οι Αυ-

στριακοί φορολογούνται βαρύτατα. Υπό τις συνθή-

κες αυτές, είναι λογικό να μην πετάνε από χαρά για

το γεγονός ότι δίνουν στα κοινοτικά ταμεία περισ-

σότερα από όσα εισπράττουν, ή για το ότι πρέπει να

βοηθήσουν άλλες χώρες που πήραν εσφαλμένες

αποφάσεις στο παρελθόν. Οι Αυστριακοί αντιλαμ-

“Εάν δεν σταθούμε μαζί, 
θα κρεμαστούμε χώρια”
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Χρησιμοποιώντας μία φράση του Βενιαμίν Φραγκλίνου, ο πολύπειρος αυστριακός
πολιτικός και επιχειρηματίας Γιοχάνες Άντρος τονίζει ότι στη σημερινή κρίση χρέους

διακυβεύεται το μέλλον όχι μόνο της Ελλάδας αλλά ολόκληρης της Ευρώπης. 
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Ποιος είναι 

Ο Γιοχάνες Άντρος γεννήθηκε το 1938

στη Βιέννη. Υπήρξε επί μακρόν κορυ-

φαίο στέλεχος του αυστριακού σοσιαλ-

δημοκρατικού κόμματος, διετέλεσε αν-

τικαγκελάριος της Αυστρίας την περίο-

δο 1976-1981, ενώ σε ηλικία 32 ετών ανέ-

λαβε υπουργός Οικονομικών της χώ-

ρας, υπό τον ιστορικό καγκελάριο Μπρού-

νο Κράισκι, θέση την οποία διατήρησε

για περισσότερο από μία δεκαετία (1970-

1981). 

Ακολούθως εργάστηκε ως κορυφαίο

στέλεχος της μεγαλύτερης τράπεζας

της Αυστρίας και ως σύμβουλος της

Παγκόσμιας Τράπεζας. Το 1989 έκανε

το πέρασμα στον χώρο των επενδύσε-

ων, ιδρύοντας τον όμιλο Androsch In-

ternational Management Consulting

(AIC), ο οποίος πρωταγωνιστεί στην επι-

χειρηματική σκηνή της Αυστρίας. Το

Ίδρυμα Hannes Androsch στην Αυστριακή

Ακαδημία Επιστημών είναι ο σημαντικό-

τερος μη κερδοσκοπικός ερευνητικός

φορέας της χώρας. 
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Η διάσπαση της ευρωζώνης θα
αποτελούσε οπισθοδρόμηση της

ευρωπαϊκής ενοποίησης, ενώ πιθα-
νόν η ζημία να ήταν ανήκεστος, με

συνέπειες πολύ πέρα από τα
σύνορα της Ευρώπης 

“Το πώς μπορεί να υποστηρίζει

κανείς την έξοδο της Ελλάδας

από το ευρώ, πραγματικά δεν

το χωρά ο νους του

ανθρώπου”, υπογραμμίζει στη

“ΜτΚ” ο πρώην

αντικαγκελάριος της Αυστρίας

Γιοχάνες Άντρος.
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βάνονται όμως ότι επωφελούνται από την ευρωπαϊκή ενο-

ποίηση, εκμεταλλευόμενοι τη γεωγραφική τους θέση και

τις δομές της οικονομίας. Ως εκ τούτου αποδέχονται έναν

βαθμό ευθύνης, και μέχρι σήμερα δεν έχουν διατυπωθεί

σοβαρές ενστάσεις για τη βοήθεια προς την Ελλάδα. 

Σε πρόσφατο άρθρο σας στο Bloomberg υποστηρί-

ξατε ότι όσοι βλέπουν ή επιθυμούν τη διάλυση της

ευρωζώνης ανήκουν σε ένα “παρανοϊκό περιθώ-

ριο”. Υπάρχει κίνδυνος το περιθώριο να γίνει συρ-

μός, εάν, λόγου χάρη, οι χώρες του πυρήνα νιώ-

σουν κάποια στιγμή ασφαλείς από τις όποιες συνέ-

πειες της διάσπασης, ή εάν ο ελληνικός λαός χάσει

την εμπιστοσύνη του στο ευρώ και νιώσει ότι δεν

έχει άλλες αντοχές για θυσίες, στο όνομα της αντα-

γωνιστικότητας; 

Δεν πιστεύω ότι το “παρανοϊκό περιθώριο” θα γίνει ποτέ

συρμός. Η ΕΕ είναι ένας ισχυρός θεσμός με αφοσιωμένη

πολιτική ηγεσία. Αντέχει στις κρίσεις, όπως έχει αποδείξει

πολλές φορές στη μακρά ιστορία της. Και αυτή η κρίση θα

περάσει. Δεν βλέπω, επίσης, καμία λογική στο επιχείρημα

ότι θα συνέφερε την Ελλάδα να επαναφέρει τη δραχμή.

Συνήθως υποστηρίζεται ότι έτσι η ελληνική κυβέρνηση θα

μπορούσε να βγάλει μέσω υποτίμησης τη χώρα από την

κρίση. Όμως αυτή η επιχειρηματολογία επιδεικνύει πλήρη

άγνοια της οικονομικής και νομισματικής πραγματικότη-

τας. Το χρέος της Ελλάδας είναι σε ευρώ, άρα η υποτίμη-

ση θα προκαλούσε αύξηση του χρέους. Είναι σχεδόν βέ-

βαιο ότι το τραπεζικό σύστημα θα κατέρρεε αυθημερόν,

αφενός διότι με την πρώτη ένδειξη εξόδου από το ευρώ η

απόσυρση καταθέσεων και κεφαλαίων θα ήταν ασυγκρά-

τητη, αφετέρου διότι η υποτίμηση θα προκαλούσε δριμύ

πλήγμα στους ισολογισμούς των τραπεζών, εξαλείφον-

τας, αν μη τι άλλο, την κεφαλαιακή τους βάση. Η Ελλάδα

θα έμενε με ελάχιστους φίλους, και μπροστά στην απαι-

τούμενη βίαιη προσαρμογή θα ωχριούσαν τα σημερνά

προβλήματα. Η ΕΕ θα πλήρωνε επίσης βαρύ τίμημα. Θα

αποτελούσε οπισθοδρόμηση της ευρωπαϊκής ενοποί-

ησης, ενώ πιθανόν η ζημία να ήταν ανήκεστος, με συνέ-

πειες πολύ πέρα από τα σύνορα της Ευρώπης. Το πώς

μπορεί να υποστηρίζει κανείς την έξοδο από το ευρώ με

αυτά τα δεδομένα, πραγματικά δεν το χωρά ο νους του

ανθρώπου. Όπως το έθεσε ο Βενιαμίν Φραγκλίνος “If we

don’t hang together, we’ll hang separately” (αν δεν στα-

θούμε μαζί, θα κρεμαστούμε χώρια).

Αναφερθήκατε προηγουμένως στις πολιτικές ηγε-

σίες. Πολλοί πιστεύουν ότι η κρίση οφείλεται εν μέ-

ρει στην απουσία μεγάλων και χαρισματικών ηγε-

τών - λένε, για παράδειγμα, ότι ηγέτες της δικής

σας εποχής δεν θα άφηναν ποτέ τα πράγματα να

φτάσουν ως εδώ. Συμφωνείτε; 

Καταρχάς πρέπει να πω ότι το μεγαλείο ή μη ενός πολιτι-

κού αξιολογείται καλύτερα από ιστορική σκοπιά. Συχνά εί-

ναι και ζήτημα τύχης, κάποιου ευτυχούς γεγονότος, όταν

ο ισχυρός ηγέτης αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει ένα παράθυ-

ρο ευκαιρίας και συμβάλλει στο να αλλάξει ο ρους της

ιστορίας. Στην πολιτική, οι πάντες κρίνονται βάσει του απο-

τελέσματος, όχι του σκορ στο ημίχρονο. Εάν οι σημερινές

ηγεσίες μας λάβουν τις ορθές αποφάσεις και λύσουν τα

προβλήματα με τρόπο κοινώς αποδεκτό, προάγοντας κατ’

αυτόν τον τρόπο την ευρωπαϊκή ενοποίηση, η ιστορία θα

τις κρίνει ευμενώς. Εάν όχι, ο πολιτικός τους επιτάφιος θα

είναι πολύ διαφορετικός. Και είμαι βέβαιος ότι το γνωρί-

ζουν άριστα και οι ίδιες. Είμαι βέβαιος ότι συναισθάνονται

την πίεση των ευθυνών τους, και γι’ αυτόν ακριβώς τον λό-

γο είμαι βέβαιος ότι θα καταλήξουν στις ορθές αποφάσεις

όταν το πολιτικό κλίμα είναι το κατάλληλο.

Γίνεται πολύς λόγος -και εσείς έχετε μιλήσει επ’ αυ-

τού, ενώ προ ημερών έκανε σχετική δήλωση ο γερ-

μανός υπουργός Οικονομικών- ότι μεγαλύτερη ενο-

ποίηση σημαίνει και απώλεια κυριαρχίας. Τι σημαί-

νει αυτό; 

Η ευρωπαϊκή ενοποίηση έχει αφήσει σημαντικές δου-

λειές σε εκκρεμότητα. Ο συντονισμός της δημοσιονομι-

κής πολιτικής δεν αρκεί για να προστατεύσει και να ολο-

κληρώσει τη νομισματική ένωση και την ενιαία αγορά.

Απαιτείται μεγαλύτερη εναρμόνιση, σε συνδυασμό με αυ-

στηρότερους ελέγχους, όσον αφορά το μέγεθος και τη

χρηματοδότηση του εθνικού χρέους. Για να γίνει ισότιμα η

αναπόφευκτη αυτή εναρμόνιση, χρειάζεται να υπάρξει μία

ένωση μεταφοράς πόρων (σ.σ.: από Βορρά προς Νότο), η

οποία ούτως ή άλλως γίνεται σήμερα μέσω των κοινοτι-

κών ταμείων συνοχής. Και η γερμανική ενοποίηση, εξάλ-

λου, ήταν μία ένωση μεταφοράς πόρων, στην οποία συνέ-

βαλαν όλα τα κράτη της ΕΕ. Στην ΕΕ σήμερα, οι διαφορές

στην οικονομική δύναμη των επιμέρους κρατών υπερεκτι-

μώνται ως πρόβλημα, ενώ, αντίθετα, κανείς δεν ασχολεί-

ται, λόγου χάρη, με την οικονομική κρίση στη Λουϊζιάνα ή

με το υπερβολικό χρέος της Καλιφόρνιας. Σε μια παγκο-

σμιοποιημένη οικονομία, πρέπει να σταθούμε ο ένας δί-

πλα στον άλλον για να πετύχουμε. Η ιδέα αυτή πρέπει να

εδραιωθεί πολύ περισσότερο στη συλλογική συνείδηση

των κρατών της ΕΕ. 

Το ευρωπαϊκό όραμα

Μήπως πρέπει να βρεθεί μία νέα μεγάλη ευρωπαϊκή

αφήγηση, που θα εμπνεύσει ξανά τους λαούς, όπως

είχε συμβεί μεταπολεμικά; 

Πρέπει πράγματι να μην ξεχνάμε ότι οι ρίζες της

ΕΕ ανάγονται στα συντρίμμια του Β΄ Παγκοσμίου Πο-

λέμου. Ενώνοντας τις χώρες μας και ενισχύοντας

τους διαύλους επικοινωνίας ανάμεσα σε κυβερνή-

σεις και λαούς, σήμερα ο πόλεμος στην Ευρώπη εί-

ναι αδιανόητος. Με το πέρασμα του χρόνου, το γεγο-

νός αυτό πολύ εύκολα λησμονείται. Η ενοποίηση των

ευρωπαϊκών οικονομιών, επίσης, έφερε μία εποχή

ευημερίας, που θα ήταν αδιανόητη εξήντα χρόνια

πριν. Όμως η ιστορία διδάσκει ότι τίποτα δεν είναι μό-

νιμο. Ο κόσμος περνά σήμερα μία φάση μεγάλης

αναδιάταξης των ισορροπιών ισχύος, που αναδει-

κνύεται από τη σχετική κάμψη της επιρροής των ΗΠΑ

και την άνοδο της Κίνας. Εξάλλου, δεν έχει περάσει

παρά μόλις ένας αιώνας από τότε που τον ρόλο της

παγκόσμιας υπερδύναμης τον έπαιζε η Βρετανία. Η

μόνη μας ελπίδα για να έχει η Ευρώπη ισχυρό λόγο

στη διαμόρφωση των παγκόσμιων κανόνων για το

μέλλον είναι να συνεχίσει τη διαδικασία της σε έκτα-

ση και σε βάθος ενοποίησης. Σε διαφορετική περί-

πτωση, η θέση μας στον κόσμο θα βρίσκεται σύντο-

μα στον πάγκο των αναπληρωματικών. Χωρίς σαφές

όραμα και αίσθηση κατεύθυνσης, η Ευρώπη θα κα-

ταλήξει μια ωραία ανάμνηση ενός αρχαίου πολιτι-

σμού, που θα τη μνημονεύουν περισσότερο για το

μεγαλείο του παρελθόντος παρά για τη σημασία της

στο σήμερα. 
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