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Περίληψη
Η κρίση µπορεί να ξεπεραστεί. Ένας πολύ αποτελεσµατικός δρόµος είναι το χρήµα εξπρές.
•

Με αυτό τον τρόπο θα είναι σε θέση τα ευρωπαϊκά κράτη που βρίσκονται σε κρίση να

επιταχύνουν την κυκλοφορία του χρήµατος στη δική τους οικονοµία (βελτιστοποίηση
ρευστότητας), γεγονός που θα οδηγήσει σε οικονοµική ανάπτυξη, νέες θέσεις εργασίας,
περισσότερα φορολογικά έσοδα και µικρότερη εξάρτηση από το εξωτερικό.
•

Τα κοινοβούλια τη Ελλάδας, της Πορτογαλίας και της Ιρλανδίας µπορούν αυτόνοµα να

προχωρήσουν στην υιοθέτηση ενός περιφερειακού νοµίσµατος, το οποίο ονοµάζουµε παρακάτω
“Regio”.
•

Tο Regio δεν είναι ένα µοναδικό, αυτόνοµο νόµισµα, αλλά ένα "παράλληλο νόµισµα" του

ευρώ, είναι άµεσα συνδεδεµένο µε το ευρώ και χρησιµοποιείται συµπληρωµατικά του ευρώ.
Καλύπτεται από τις υπάρχουσες καταθέσεις σε ευρώ και τίθεται σε κυκλοφορία από το κράτος και
την κεντρική τράπεζα.
•

Το Regio έχει δύο ιδιαιτερότητες. Μέσω των κινήτρων κυκλοφορίας (φόρος χρήσης

χρήµατος) θα επιταχυνθεί η κυκλοφορία χρήµατος, κάτι που θα τονώσει την οικονοµία. Ένας
διπλασιασµός της ταχύτητας κυκλοφορίας του χρήµατος µπορεί να οδηγήσει σε διπλασιασµό του
ΑΕΠ.
•

Μέσω του φρένου διαρροής (φόρος ανταλλαγής σε ευρώ) το χρήµα παραµένει στη χώρα,

ενδυναµώνεται η περιφερειακή οικονοµία και µειώνεται το εµπορικό έλλειµµα.
•

Το κράτος διαθέτει µέσω της διάθεσης του Regio περίπου 10% περισσότερη ρευστότητα και
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εισπράττει µέσω των κινήτρων κυκλοφορίας και του φρένου διαρροής επιπλέον έσοδα ύψους
δισεκατοµµυρίων. Από αυτό δεν πλήττονται καθόλου τα χαµηλά εισοδήµατα.
•

Τα δάνεια σε Regio είναι πιο επωφελή από τα δάνεια σε ευρώ, γεγονός που διευκολύνει τις

οικονοµικές επενδύσεις.
•

Το Regio θα µπορούσε σύντοµα να καλύψει µεγάλο µέρος των µεταβιβάσεων πληρωµών

στο εσωτερικό της χώρας.
•

Παραµένει στην πραγµατική οικονοµία, αφού εκεί δεν υπάρχει γι' αυτό κανένα χρηµατο-

οικονοµικό προϊόν.
•

Οι χώρες διατηρούν τα πλεονεκτήµατα ενός περιφερειακού νοµίσµατος, µπορούν όµως

παράλληλα να παραµείνουν στο ευρώ κι αυτή είναι µακράν η καλύτερη εναλλακτική σε σχέση µε
µια καταστροφική έξοδο από το ευρώ.
•

Αυτό το χρήµα εξπρές ωστόσο θα υπάρξει µόνο αν αυτές οι ιδέες φτάσουν στους

υπεύθυνους στην πολιτική, την οικονοµία, τα ΜΜΕ και τα συνδικάτα και συζητηθούν δηµοσίως.
Μεταφράσεις αυτής της πρότασης είναι διαθέσιµες στα γερµανικά, αγγλικά, ελληνικά, πορτογαλικά
στο www.eurorettung.org. Προωθήστε το παντού, όπου είναι απαραίτητο, προκειµένου να
υιοθετήσουν τα κράτη το εξπρές χρήµα.
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Χρήµα εξπρές αντί για έξοδο από το ευρώ
Αυτή τη στιγµή συζητείται ολοένα και πιο έντονα το ότι κάποια στιγµή η Ελλάδα, η Πορτογαλία
και αλλά υπερχρεωµένα κράτη θα πρέπει να εγκαταλείψουν το ευρώ, γιατί αυτό είναι πολύ σκληρό
και θα στραγγαλίσει αυτές τις χώρες. Το σκληρό ευρώ δεν ταιριάζει στις αδύναµες οικονοµίες των
χωρών, στο εσωτερικό τα αγαθά και οι υπηρεσίες ακριβαίνουν και γι' αυτό οι χώρες δεν θα
µπορούν να ξεπεράσουν την ύφεση, την ανεργία και τα µειούµενα φορολογικά έσοδα. Μια έξοδος
από την ευρωζώνη που θα συνδεόταν µε την υιοθέτηση ενός νέου εθνικού νοµίσµατος, όπως η
∆ραχµή, το Εσκούδο ή την ιρλανδική Λίρα, θα οδηγούσε σε µεγάλη υποτίµηση ως προς το ευρώ
και πάνω από όλα το εργατικό κόστος θα βυθιζόταν για να γίνει ανταγωνιστικό. Παράλληλα όµως
θα γίνονταν όλες οι εισαγωγές πιο ακριβές και δυσβάστακτες για τα χαµηλά εισοδήµατα. Επειδή τα
παλιά χρέη υπολογίζονται σε ευρώ, θα εκτοξεύονταν, όταν θα υπολογίζονταν στο εθνικό νόµισµα
και το µόνο που θα απέµενε στα κράτη που θα οδηγούνταν εκτός ευρώ θα ήταν ένα ριζικό
“κούρεµα”. Η εµπιστοσύνη των ξένων δανειστών θα εξαφανιζόταν. Σίγουρα ούτε και σήµερα η
εµπιστοσύνη τους είναι πλέον ιδιαίτερα υψηλή και τη διασφαλίζουν µόνο µέσα από τις εγγυήσεις
που δίνουν γι' αυτές οι πιο φερέγγυες χώρες.
Μια έξοδος από το ευρώ µε παράλληλη χρεοκοπία ενέχει κινδύνους και θα µπορούσε να οδηγήσει
τις χώρες οικονοµικά πολλές δεκαετίες πίσω. Υπάρχουν πάµπολλα παραδείγµατα, όπως η
Αργεντινή, η οποία κατάφερε σχετικά γρήγορα να συνέλθει µετά το 2002. Υπάρχουν όµως πολλά
ακόµη παραδείγµατα, όπου ακολούθησε µια ύφεση που κράτησε πολλά χρόνια. Επιπλέον, η έξοδος
µιας χώρας θα µπορούσε να αποσταθεροποιήσει πλήρως όλο τον ευρωπαϊκό χώρο και να οδηγήσει
και τις υπόλοιπες χώρες σε µεγάλες δυσκολίες.
Το πραγµατικό πρόβληµα λοιπόν εδώ είναι ότι τα κράτη δε µαθαίνουν τίποτα από όλα αυτά.
Αρχίζουν και πάλι µε νέα χρέη και προσγειώνονται λίγα χρόνια µετά στην ίδια παγίδα χρέους. Η
Ελλάδα επαναλαµβάνει διαρκώς αυτή τη διαδικασία. Τα τελευταία διακόσια χρόνια η Ελλάδα έχει
χρεοκοπήσει πέντε φορές. Τα µισά από αυτά τα χρόνια, δηλαδή επί 100 χρόνια, η Ελλάδα
αντιµετώπιζε οικονοµικές δυσκολίες. Άλλα κράτη δεν τα καταφέρνουν και πολύ καλύτερα. Η
Γερµανία χρεοκόπησε τα τελευταία 400 χρόνια οκτώ φορές, δηλαδή κάθε πενήντα χρόνια κατά
µέσο όρο. Υπάρχει µια καλύτερη εναλλακτική από το να φύγει ένα κράτος από το ευρώ: η
επιτάχυνση της κυκλοφορίας και το φρένο της διαρροής του χρήµατος θα µπορούσαν να τονώσουν
τις εθνικές οικονοµίες, λειτουργώντας συµπληρωµατικά - χωρίς νέα εξωτερικά χρέη και εξωτερικές
επιχορηγήσεις. H αυτονοµία και η απευθείας ευθύνη των χωρών που βρίσκονται σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης αποτελούν προτεραιότητα, αντί για τη διαρκώς µεγαλύτερη εξάρτηση από έξω.
Μεγαλύτερη δραστηριοποίηση θα οδηγούσε σε περισσότερη οικονοµική δραστηριότητα, λιγότερο
έλλειµµα εµπορικού ισοζυγίου, χαµηλότερες κρατικές δαπάνες και περισσότερα φορολογικά έσοδα.
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Εδώ βρίσκεται η δοµική ιδέα: όταν δεν µπορεί να διοχετευτεί επιπλέον χρήµα στην οικονοµία,
επειδή αυτοµάτως φεύγει µέσω των εισαγωγών ή τη διαρροή χρήµατος, πρέπει το ήδη διαθέσιµο
χρήµα να χρησιµοποιείται καλύτερα, αυτό σηµαίνει στη γλώσσα της οικονοµίας βελτιστοποίηση
της ρευστότητας, ή χρήµα εξπρές στην καθοµιλουµένη.

Αύξηση της εσωτερικής ζήτησης µέσω των κινήτρων
κυκλοφορίας
Η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Ισπανία και άλλες χώρες του ευρώ στροβιλίζονται σε µια αρνητική
ύφεση. H κυκλοφορία του χρήµατος έχει µειωθεί εξαιτίας των απαραίτητων κρατικών περικοπών
και της µειωµένης καταναλωτικής κίνησης ως αποτέλεσµα της οικονοµικής κρίσης. Αντιστοίχως
συρρικνώνεται η κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να απολύεται
εργατικό δυναµικό και να µειώνονται περαιτέρω τα έσοδα από τη φορολογία, ένα σπιράλ που από
µόνο του κάνει πιο ισχυρή την πτώση. Η ανεργία των νέων φτάνει σε αυτές τις χώρες στο
αποθαρρυντικό 40%. Επειδή τα οικονοµικά προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται από το χρέος δεν
είναι πλέον εφικτά, µόνο οι δοµικές µεταρρυθµίσεις στην οικονοµία, η υπευθυνότητα και η
οµαλοποίηση του νοµισµατικού συστήµατος µπορούν να βοηθήσουν. Εδώ έρχεται το εξπρές
χρήµα.
Η ύφεση σηµαίνει ότι γίνονται λιγότερες επενδύσεις και αγορές και οι πληρωµές γίνονται µε
καθυστέρηση. Αυτό το γεγονός δηµιουργεί στασιµότητα στην κυκλοφορία του χρήµατος, όπως
ακριβώς συµβαίνει στο µποτιλιάρισµα. Ο έµπορος κάνει λιγότερες πωλήσεις και δεν µπορεί να
πληρώσει τον προµηθευτή του, γι' αυτό ο προµηθευτής δεν µπορεί να πληρώσει τους εργαζόµενους
του και οι εργαζόµενοι δεν µπορούν να πληρώσουν το νοίκι τους και οι εκµισθωτές δεν µπορούν να
πληρώσουν τους φόρους, γι' αυτό και το κράτος δεν µπορεί να πληρώσει τους δικούς του
προµηθευτές κοκ. Αν κάποιος καταφέρει να τα κάνει όλα να πηγαίνουν πιο γρήγορα, τότε
βγαίνουµε από το µποτιλιάρισµα.
Γι' αυτό πρέπει τα κράτη, εργαζόµενα προς ένα σταθερό ευρώ, να εισαγάγουν ένα περιφερειακό
νόµισµα, το οποίο θα συνοδεύεται από κίνητρα για την επιτάχυνση της κυκλοφορίας. Κίνητρα για
την κυκλοφορία σηµαίνει ότι για τη χρήση του περιφερειακού χρήµατος επιβάλλεται ένας φόρος.
Όπως ακριβώς σήµερα πληρώνουµε επιτόκια για τις πολύ µικρές καταθέσεις σε τρεχούµενους
λογαριασµούς, έτσι θα πρέπει να πληρώνεται ένας φόρος για τις ρευστές, όχι όµως για τις
µακροπρόθεσµες καταθέσεις.
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∆ιπλασιασµός του ΑΕΠ µε διπλασιασµό της ταχύτητας
κυκλοφορίας του χρήµατος
Τα κίνητρα για την κυκλοφορία ενθαρρύνουν τα άτοµα, τους επιχειρηµατίες και τους κρατικούς
φορείς να ξοδεύουν πιο γρήγορα το ρευστό χρήµα, ώστε να αποφεύγουν την πληρωµή του φόρου.
Όπως ακριβώς προσπαθούµε να αποφύγουµε τις ποινές που επιβάλλονται για υπερανάληψη από
έναν λογαριασµό, έτσι, µέσω των κινήτρων κυκλοφορίας, όλοι θα θέλουν να αποφεύγουν τις
υψηλές καταθέσεις . Με αυτό τον τρόπο αυξάνεται η ταχύτητα κυκλοφορίας του χρήµατος. Αν
µέσα σε ένα χρόνο δαπανηθούν και αναληφθούν 10 χιλιάδες ευρώ επί πέντε, αυτό θα ισοδυναµεί σε
έσοδα 50 χιλιάδων ευρώ για την οικονοµία της χώρας. Η ταχύτητα κυκλοφορίας διπλασιάζεται και
αποφέρει έσοδα ύψους 100 χιλιάδων, ενώ αντιστοίχως αυξάνεται η ζήτηση για αγαθά και
υπηρεσίες. Ένας διπλασιασµός της ταχύτητας κυκλοφορίας του χρήµατος, εφόσον βέβαια
βρίσκεται στην πραγµατική οικονοµία και υπάρχουν όλες οι παραγωγικές δυνατότητες, συµβάλλει
στο διπλασιασµό του ΑΕΠ!
Όπως στα χαρτιά, στο παιχνίδι «µουντζούρα», όποιος έχει χρήµατα θα θέλει όσο το δυνατό πιο
γρήγορα να τα ξεφορτωθεί. Έτσι θα διακινηθεί το χρήµα προς τις αγορές. Αυτό το
σταθεροποιηµένο κύµα χρήµατος φέρνει διαρκή ροή αγαθών και υπηρεσιών και επιτρέπει µια
σταθερή ανάπτυξη σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο και αντιστοίχως τη µείωση της ανεργίας.
Μέσα από τα κίνητρα κυκλοφορίας θα αυξηθεί η εσωτερική ζήτηση, χάρη στην πιο γρήγορη και
αποτελεσµατική χρήση του διαθέσιµου χρήµατος, παρόλα τα µέτρα λιτότητας του κράτους. Μέχρι
σήµερα προσπαθούσαν οι κεντρικές τράπεζες µέσα από την αύξηση της ζήτησης χρήµατος να
κατευθύνουν την οικονοµια µε µείωση των επιτοκίων, µε τη χωρίς περιορισµό διάθεση δανείων σε
όλες τις τράπεζες και την εξαγορά κρατικών οµολόγων. Ένα µεγάλο µέρος του χρήµατος ρέει µε
υπερβολική ταχύτητα προς τη χρηµατο-οικονοµία και προκαλεί ακόµη µεγαλύτερη αναστάτωση.
Έτσι µετά από λίγο η πραγµατική οικονοµία στερείται και πάλι το χρήµα. Ο στόχος µιας
σταθεροποίησης και ενδυνάµωσης της πραγµατικής οικονοµίας θα µπορούσε να επιτευχθεί πολύ
καλύτερα µέσα από επιτάχυνση κυκλοφορίας του χρήµατος.

Ενδυνάµωση της εσωτερικής παραγωγής µέσα από το φρένο
διαρροής
Η επιτάχυνση της κυκλοφορίας του χρήµατος θα επιτευχθεί µόνο αν ο χώρος του χρήµατος
προστατευτεί από τη χωρίς έλεγχο διαρροή της ρευστότητας. Για να αποφύγουν τα κίνητρα
κυκλοφορίας µπορεί κάποιοι να µετατρέψουν τους λογαριασµούς σε ευρώ και να µεταφέρουν τα
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χρήµατά τους στο εξωτερικό. Αυτό το πρόβληµα θα µπορούσε να µεταφερθεί σε τεράστιες
διαστάσεις και στις εισαγωγές. Η Ελλάδα είχε το 2011 εµπορικό έλλειµµα περίπου 12,3% του ΑΕΠ
και η Πορτογαλία 9,7% του ΑΕΠ. Ο στόχος πρέπει να είναι να εξισορροπηθεί το εµπορικό ισοζύγιο
µέσα από ενδυνάµωση της εσωτερικής παραγωγής και της ζήτησης για εγχώρια προϊόντα.
Γι’ αυτό το λόγο το φρένο διαρροής είναι απαραίτητο ως µέτρο προστασίας. Το φρένο διαρροής
σηµαίνει ότι για κάθε µετατροπή από Regio σε ευρώ και µεταβίβαση στο εξωτερικό θα πρέπει να
πληρώνεται, για παράδειγµα, ένας φόρος 10%. Έτσι όλοι θα σκέφτονται ότι ίσως είναι καλύτερα να
κρατήσουν τα χρήµατά τους στην Ελλάδα ή την Πορτογαλία και να τα ξοδέψουν εκεί ή να τα
αποταµιεύσουν σε έναν λογαριασµό της χώρας τους. Κατά τις µεταβιβάσεις χρηµάτων από το
εξωτερικό στην Ελλάδα ή την Πορτογαλία δεν θα υπάρχει κανένας φόρος, γιατί η εισροή χρήµατος
είναι απαραίτητη και ευπρόσδεκτη.
Το φρένο διαρροής ενδυναµώνει την περιφερειακή οικονοµία, επειδή αυτός ο φόρος δεν
επιβάλλεται σε συναλλαγές µε εγχώρια προϊόντα, επιβάλλεται όµως στα εισαγόµενα. Οι έµποροι θα
συνυπολογίζουν λοιπόν το φρένο διαρροής στην τιµή πώλησης και έτσι θα γίνουν τα ξένα
προϊόντα πιο ακριβά από τα αντίστοιχα προϊόντα που παράγονται στο εσωτερικό. Αυτό ενθαρρύνει
την εγχώρια παραγωγή.

Φρένο διαρροής αντί για εµπορικό έλλειµµα
Αυτή η προτίµηση για τα ελληνικά και πορτογαλικά προϊόντα είναι απολύτως απαραίτητη,
δεδοµένου του υψηλού ελλείµµατος στο εµπορικό ισοζύγιο. Οι χώρες αυτές θα µπορούσαν να
βγουν από το χρέος, αν εξισορροπηθεί και πάλι το εµπορικό τους ισοζύγιο. Ένα αρνητικό εµπορικό
ισοζύγιο σηµαίνει πάντα ότι µια χώρα πρέπει να είναι χρεωµένη στο εξωτερικό, ώστε να µπορεί να
αγοράζει τα ξένα προϊόντα.
Εδώ διαφέρουν πολύ τα ευρωπαϊκά κράτη µεταξύ τους. Πλεόνασµα στο εµπορικό τους ισοζύγιο σε
ποσοστό του ΑΕΠ είχαν το 2011 η Γερµανία, µε 5,8%, η Ολλανδία, µε 5,1%, η Αυστρία και το
Βέλγιο µε 3,2% και η Φινλανδία µε 2,8%. Αντιθέτως ένα σηµαντικό έλλειµµα σηµείωσαν η Ελλάδα
µε -12,3%, η Πορτογαλία µε -9,7%, η Ισπανία µε -4,5% και η Ιταλία µε -3,5% (Πηγή ΕΚΤ,
Eurostat, Wirtschaftswoche 31.1.2012). Τέτοιες διαφορές στα εµπορικά ισοζύγια, χωρίς δυνατότητα
αλλαγής γίνονται ολοένα και πιο τοξικές και οδηγούν σε υπερβολικό χρέος και οικονοµικές πιέσεις.
Τα αρνητικά εµπορικά ισοζύγια θα µπορούσαν να εξισορροπηθούν µέσω της αύξησης των
εξαγωγών, µέσω της πληρωµής των µεταβιβάσεων από τις χώρες που διαθέτουν πλεόνασµα ή µέσα
από τον περιορισµό των εισαγωγών- σε αυτή την τρίτη θέση έρχεται και το φρένο διαρροής.
Οι οικονοµίες εξισορροπούν συνήθως το παιχνίδι µέσα από ρύθµιση των ισοτιµιών, τις διαφορές
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στα επιτόκια, τη φορολογία, το επίπεδο του πληθωρισµού και το ύψος των µισθών. Μέσα στον
κοινό χώρο του ευρώ αυτοί οι µηχανισµοί εναρµόνισης αποδυναµώθηκαν, χωρίς να εφαρµοστούν
νέοι µηχανισµοί εξισορρόπησης. Αυτό αποτελεί και µια αιτία για τη σηµερινή ευρω-κρίση. Το
φρένο διαρροής αποτελεί ένα µέσο, για να διορθωθεί αυτό το δοµικό λάθος.
Όσοι προτείνουν την έξοδο της Ελλάδας ή της Πορτογαλίας από το ευρώ χρησιµοποιούν το
επιχείρηµα, ότι σε αυτή την περίπτωση κάθε νέα δραχµή ή εσκούδο θα έχει µειωµένη αξία, οι
εξαγωγές πιο φθηνές και οι εισαγωγές πιο ακριβές. Αγαθά πρώτης ανάγκης όµως, όπως οι πρώτες
ύλες και το πετρέλαιο, θα γίνουν µέσα από αυτή τη διαδικασία πολύ ακριβά για την οικονοµία. Σε
αυτή την περίπτωση το βάρος θα πέσει στους ώµους των επιχειρηµατιών και των απλών πολιτών.
Το φρένο διαρροής θα λειτουργήσει κατά µιας µεγάλης αύξησης του εισαγωγικού κόστους. Η
Ελλάδα ή η Πορτογαλία θα µπορούσαν να παραµείνουν στο σύστηµα του ευρώ και παράλληλα να
αξιοποιήσουν περαιτέρω τα πλεονεκτήµατα που προσφέρει µια ισχυρή νοµισµατική µονάδα.
Φυσικά το φρένο διαρροής θα είναι αρνητικό για τα εξαγωγικά κράτη, γι' αυτό το λόγο θα
υπάρξουν αντιδράσεις από συγκεκριµένες οµάδες συµφερόντων, οι οποίες θα δουν εδώ έναν
παρεµβατισµό στο ελεύθερο εµπόριο, που θα τον ονοµάσουν “προστατευτισµό”. Το ελεύθερο
εµπόριο όµως εξαρτάται και από τα εξισορροπηµένα εµπορικά ισοζύγια και αν δεν υπάρχει
ισορροπία προκύπτει ένα υπερβολικά µεγάλο χρέος, το οποίο µακροπρόθεσµα µπορεί να οδηγήσει
στην απαλλοτρίωση των εξαγωγέων. Οι επιδόσεις που έχει πετύχει, για παράδειγµα, εδώ και πάνω
από µια δεκαετία η Γερµανία, χάνουν την αξία τους µέσα από τις πληρωµές µεταβιβάσεων, τις
εγγυήσεις και το κούρεµα του χρέους.
Ο όρος ελεύθερο εµπόριο, που διδάσκεται στην οικονοµική θεωρία και εφαρµόζεται στην πολιτική,
πρέπει να επαναπροσδιοριστεί εκ βάθρων και να ενσωµατωθούν σε αυτόν οι µηχανισµοί ελέγχου
του εµπορικού ισοζυγίου, οι οποίοι θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε µια διεθνή ισορροπία στις
εξαγωγικές και εισαγωγικές συναλλαγές. Ένα σχετικά πιο απλό µέσο για να επιτευχθεί αυτή η
ισορροπία είναι ο φόρος στη διαρροή χρήµατος.

Το χρήµα παραµένει στη χώρα
Μόνο µε το φρένο διαρροής µπορούν να αποδώσουν οι επιχορηγήσεις και η αναπτυξιακή βοήθεια
από το εξωτερικό. Γιατί έτσι, το χρήµα που εισρέει παραµένει στη χώρα και ενδυναµώνει την
οικονοµία. Χωρίς το φρένο διαρροής το χρήµα διαφεύγει εκ νέου στο εξωτερικό. Αυτό το λάθος
έγινε και κατά την ενοποίηση της Γερµανίας: δισεκατοµµύρια από την αναπτυξιακή βοήθεια και
την κοινωνική πρόνοια από τη δυτική Γερµανία διοχετεύτηκαν από την ανατολική Γερµανία στην
κατανάλωση και πολύ γρήγορα επέστρεψαν και πάλι στη δυτική. Μετά την ενοποίηση η δυτική
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Γερµανία, η οποία δεν ήθελε κανένα προϊόν της ανατολικής στα ράφια της, την υποσκέλισε στο
λιανικό εµπόριο. Εταιρίες βετεράνοι στο είδος τους εξαφανίστηκαν και άφησαν µια χαίνουσα τρύπα
στην οικονοµία της ανατολικής Γερµανίας µε συνέπεια µακροχρόνια υψηλότερη ανεργία. Αν η
αγοραστική δύναµη δεν παραµείνει στην περιοχή, η αναπτυξιακή βοήθεια είναι σαν βαρέλι δίχως
πάτο. Μπορεί να δαπανώνται δισεκατοµµύρια επί δισεκατοµµυρίων, παρόλα αυτά η αγοραστική
δύναµη εξαφανίζεται πολύ γρήγορα, χωρίς να δηµιουργηθούν αποδοτικές οικονοµικές υποδοµές.
Μια περιφερειακή οικονοµία λοιπόν µε πολλές µικρού ή µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεις είναι
απαραίτητη, προκειµένου να µπορεί µια περιοχή να επιτυγχάνει την ευηµερία µε τις δικές της
δυνάµεις, χωρίς να εξαρτάται διαρκώς από την ξένη βοήθεια.

Κρατικό περιφερειακό νόµισµα
Προτείνουµε την έκδοση ενός περιφερειακού νοµίσµατος µε κίνητρα κυκλοφορίας και φρένο
διαρροής, συµπληρωµατικά προς το ισχύον ευρώ. Αυτό µπορούν να το υιοθετήσουν τα κοινοβούλια
και οι κυβερνήσεις της Ελλάδας, της Πορτογαλίας, της Ιρλανδίας ή της Ισπανίας άµεσα και
αυτόνοµα στη χώρα τους, ώστε να βγουν από την ύφεση. Για τη βασική δοµή του βασιζόµαστε στη
δοµή του Chiemgauer, του µεγαλύτερου περιφερειακού νοµίσµατος της Ευρώπης
(www.chiemgauer.info).
Πίσω από αυτή την πρόταση υπάρχουν ποικίλες εµπειρίες συµπληρωµατικών νοµισµάτων, τα
οποία χρησιµοποιούνται παράλληλα µε το νόµισµα που εκδίδουν οι κεντρικές τράπεζες. Το
µεγαλύτερο παγκοσµίως συµπληρωµατικό σύστηµα είναι το Οικονοµικός Κύκλος WIR στην
Ελβετία, στον οποίο συµµετέχουν περίπου 67.500 λογαριασµοί (περίπου 15% των εµπορικών
επιχειρήσεων) και έχει ετήσια απόδοση 1,63 δισεκατοµµύρια ελβετικά φράγκα (2002). Υπάρχει
επίσης το σύστηµα Barter, το σύστηµα CityCard και πολλά περιφερειακά νοµίσµατα
(www.regiogeld.de), τα οποία έχουν υιοθετηθεί από ενώσεις ή οικονοµικούς οργανισµούς. Η
έκδοση ηλεκτρονικού χρήµατος ρυθµίζεται µέσα από την ευρωπαϊκή νοµοθεσία. Η ιδέα για τα
κίνητρα ροής έχει προταθεί επίσης και για το χρήµα των κεντρικών τραπεζών. Στην Ελβετία,
συζητείται αυτή τη στιγµή, εξαιτίας της υψηλής ζήτησης για το ασφαλές ελβετικό φράγκο, η
υιοθέτηση ενός αρνητικού φόρου για τους λογαριασµούς σε φράγκα από το εξωτερικό, ώστε να
πέσει η ισοτιµία σε σχέση µε το “σκληρό” φράγκο, όπως έχει ήδη συµβεί µια φορά ακόµη στη
δεκαετία του '70.
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Υιοθέτηση από το κράτος και νόµιµο µέσο πληρωµής
Το περιφερειακό νόµισµα, το οποίο από εδώ και πέρα ονοµάζουµε απλώς “Regio”, θα καθοριστεί
µε νόµο και θα εκδοθεί από τις κεντρικές τράπεζες των κρατών ως συµπληρωµατικό “νόµιµο µέσο
πληρωµής”. Η ελληνική και η πορτογαλική κεντρική τράπεζα οργανώνουν την έκδοση
συµπληρωµατικά, τηρώντας τις δεσµεύσεις που προκύπτουν από τη συµµετοχή τους στην
ευρωζώνη. Το κράτος ανταλλάσσει στις κεντρικές τράπεζες το ευρώ σε Regio και το φέρνει σε
κυκλοφορία, ώστε µε αυτό να πληρώνονται οι µισθοί, οι κοινωνικές δαπάνες και οι υποχρεώσεις σε
πιστωτές. Μέσω των κρατικών δαπανών υπάρχει διαρκής ροή νέων Regio στην οικονοµία.
Παράλληλα το κράτος δέχεται πληρωµές χρεών και υποχρεώσεων έναντι του δηµοσίου σε Regio.
Έτσι κανείς δεν έχει πρόβληµα να ξοδέψει τα Regio που επιστρέφουν στα χέρια του, είναι όµως
όλοι ελεύθεροι να επιλέξουν αν θα πληρώνουν σε ευρώ ή Regio. Και οι επιχειρηµατίες θα µπορούν
να πληρώνουν τους υπαλλήλους και τους εσωτερικούς προµηθευτές τους µε Regio. Εδώ
αναµένεται ότι ο κόσµος θα προτιµά να ξοδεύει πρώτα τα Regio, και έπειτα να πληρώνει µε ευρώ.

Ευρωκάλυψη
Το Regio έχει την ίδια αξία µε το ευρώ. Οι επιχειρηµατίες δεν χρειάζεται να χρησιµοποιούν
ταµπελάκια µε δύο τιµές, γιατί αυτό θα γινόταν πολύ περίπλοκο και ακριβό. Όλοι οι λογαριασµοί
θα εξακολουθήσουν να εκδίδονται σε ευρώ, ακόµη κι όταν µπορούν να πληρωθούν σε Regio. Το
Regio είναι ένα συµπληρωµατικό παράλληλο νόµισµα του ευρώ, όχι ανεξάρτητο, µε ελευθερία
ισοτιµίας.
Αυτή η στενή σύνδεσή του µε το ευρώ θα διασφαλιστεί µέσα από µια κάλυψη σε ευρώ. Αυτό
σηµαίνει ότι για όσα Regio εκδίδονται, καταθέτει το κράτος τα αντίστοιχα ευρώ σε έναν
λογαριασµό στην κεντρική τράπεζα. Έτσι θα γνωρίζει καθένας ότι πίσω από το Regio δεν
βρίσκεται ένα υπερχρεωµένο, αφερέγγυο κράτος, αλλά ένα σκληρό και πραγµατικά ανταλλάξιµο
ευρώ, το οποίο µπορεί να ανταλλάσσει στην κεντρική Τράπεζα. Έτσι θα δηµιουργηθεί η
απαραίτητη εµπιστοσύνη για το Regio.
Θεωρητικά θα µπορούσε το κράτος να προχωρήσει στην έκδοση του Regio χωρίς ευρωκάλυψη και
να έχει αυτά τα ευρώ προς πραγµατική διάθεση. Αλλά εδώ τίθεται το ζήτηµα εµπιστοσύνης. Κατά
την εισαγωγή του στην αγορά η ύπαρξη του ευρώ στο παρασκήνιο διευκολύνει την οικοδόµηση
εµπιστοσύνης. Τι θα έλεγαν για παράδειγµα οι δηµόσιοι υπάλληλοι, αν µετά τις µειώσεις στους
µισθούς τους, τώρα τους πλήρωναν µε ακάλυπτο χρήµα, για το οποίο δεν γνωρίζουν τίποτα, ούτε
πόσο θα αξίζει σε µια εβδοµάδα, αν προκύψει νέα τρύπα στην οικονοµία; Θα µπορούσε επίσης να
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εγείρει αντιδράσεις και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, επειδή η ακάλυπτη έκδοση του Regio θα
οδηγούσε σε άνοδο την ποσότητα χρήµατος, το οποίο δεν έχει υπό τον έλεγχό της. Αν για κάθε
εκδιδόµενο Regio τοποθετηθούν τα αντίστοιχα ευρώ ως εγγύηση στις κεντρικές τράπεζες, τότε η
ζήτηση χρήµατος θα παραµένει η ίδια.

Το Regio ως τρεχούµενο και ρευστό χρήµα
Κάθε κάτοχος ενός λογαριασµού όψεως σε ευρώ διαθέτει έναν συµπληρωµατικό λογαριασµό σε
Regio µε κάρτα, ώστε να µπορεί να πληρώνει µετρητοίς χωρίς προβλήµατα. Προκειµένου να
επιταχυνθεί η διάδοσή του στην αγορά, θα πρέπει οι τράπεζες να προσφέρουν αυτοµάτως αυτή την
υπηρεσία για κάθε λογαριασµό όψεως ευρώ µε ετήσια κίνηση πάνω από κάποιο επίπεδο . Για τον
πελάτη αυτό γίνεται χωρίς χρέωση, καθώς το άνοιγµα και η διατήρηση λογαριασµού
χρηµατοδοτούνται από τα γενικότερα έσοδα από τα κίνητρα κυκλοφορίας.
Το Regio όµως ως χρήµα σε επιταγές δεν επαρκεί, επειδή ο κόσµος είναι συνηθισµένος στα
µετρητά. Στην Ελλάδα πληρώνονται για παράδειγµα περισσότερο από 70% των συναλλαγών
λιανικού εµπορίου µε µετρητά (πηγή ΕΚΤ). Οµοίως εκεί, για πληρωµές άνω των 1500 ευρώ, ο
νόµος προβλέπει τη δυνατότητα αποπληρωµής χωρίς µετρητά, ώστε να αποφεύγεται η
φοροδιαφυγή. Γι' αυτό θα πρέπει να εκδώσει η κεντρική τράπεζα χαρτονοµίσµατα Regio και να τα
δώσει στην κυκλοφορία µέσω των τραπεζών. Μακροπρόθεσµα θα µπορεί να λειτουργεί έτσι:
Regio να δίνουν µόνο τα ΑΤΜ και ευρώ µόνο τα ταµεία των τραπεζών. Τα κέρµατα Regio δεν είναι
απαραίτητα. Τα κέρµατα του ευρώ µπορούν να χρησιµοποιούνται σε συνδυασµό µε τα
χαρτονοµίσµατα Regio στις πληρωµές ή στην επιστροφή χρηµάτων. Θεωρητικά θα µπορούν τα
Regio να χρησιµοποιούνται και µε τις κάρτες. Αυτό θα µπορούσε να γίνει µε το να
προγραµµατιστεί στο τσιπ µιας κάρτας ένα ποσό, µε το οποίο θα γίνονται πληρωµές, χωρίς αυτές
να προστίθενται στον τρεχούµενο λογαριασµό. Θα ήταν επίσης δυνατό να δηµιουργηθεί µε τη
βοήθεια των σύγχρονων τεχνολογιών, όπως τα smartphones, ένα ηλεκτρονικό πορτοφόλι. Σίγουρα
οι κάρτες αυτές δεν έγιναν δεκτές θετικά τα τελευταία χρόνια από τους πελάτες και γι' αυτό δεν θα
µπορούσαν να αντικαταστήσουν τα µετρητά. Γι' αυτό θα ήταν λογικό στην αρχή να προωθηθεί η
χρήση του Regio ως ρευστό και επιταγές.

Κίνητρα κυκλοφορίας για τις επιταγές- κανένα κίνητρο
κυκλοφορίας στους λογαριασµούς καταθέσεων
Για όλους τους κατόχους τρεχούµενων λογαριασµών σε Regio θα αυξηθεί το κίνητρο κυκλοφορίας
µεταξύ 4-12% το χρόνο. Το ακριβές ύψος θα αποφασιστεί από την κεντρική τράπεζα σε συνάρτηση
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µε τη νοµισµατική της πολιτική. Κατά την εισαγωγή τους τα κίνητρα κυκλοφορίας δεν πρέπει να
είναι ιδιαίτερα υψηλά, ώστε να µην επικρατήσει πανικός, όπως συµβαίνει πχ στην περίπτωση του
υπερπληθωρισµού. Θα πρέπει όµως να είναι από την αρχή επαρκώς υψηλά, ώστε σε οικονοµικά
αβέβαιους καιρούς να ευνοούν τις δαπάνες. Γι' αυτό προτείνουµε καταρχήν να οριστεί το κίνητρο
ροής στο 8% το χρόνο. Με αυτή την αξία και το Chiemgauer έχει δηµιουργήσει µια πολύ καλή
εµπειρία. Όταν σταθεροποιηθεί η οικονοµία, θα µπορεί και πάλι να µειωθεί.
Μαζί µε τον τρεχούµενο λογαριασµό οι τράπεζες προσφέρουν και το λογαριασµό καταθέσεων σε
Regio. Οι καταθέσεις για διάστηµα ενός χρόνου δεν υπόκεινται σε κανένα κίνητρο κυκλοφορίας.
Είναι λοιπόν δυνατή η αποταµίευση και η διατήρηση της αξίας σε Regio και αυτή µάλιστα
επιβραβεύεται. Καθένας µπορεί να προστατεύσει τα χρήµατά του από το κίνητρο κυκλοφορίας,
όταν πρόκειται για µεσοπρόθεσµες καταθέσεις. Αυτά τα χρήµατα µπορούν να τα προσφέρουν οι
τράπεζες µε τη µορφή δανείων µε ευνοϊκούς όρους σε άλλους πελάτες.
Το κίνητρο κυκλοφορίας θα υπολογίζεται από τις τράπεζες και θα προστίθεται κάθε µήνα, όπως
ακριβώς γινόταν µέχρι σήµερα µε τους τόκους καταθέσεων. Αυτό µπορεί να γίνει µε µια απλή
αναπροσαρµογή του λογισµικού των τραπεζών, αντικαθιστώντας το συν για κάθε θετικό τόκο µε
έναν πλην για κάθε αρνητικό. Έτσι θα υπολογίζεται το κίνητρο κυκλοφορίας σε καθηµερινή βάση
και ο υπολογισµός θα εµφανίζεται αυτοµάτως στους µηνιαίους ισολογισµούς των τραπεζών. Οι
τράπεζες θα προωθούν τις αποδείξεις στο κράτος, αφού πρώτα αφαιρέσουν τα δικά τους έξοδα
συντήρησης λογαριασµού. Και οι τράπεζες υπόκεινται στα κίνητρα κυκλοφορίας για τους δικούς
τους λογαριασµούς, ώστε κι εκεί να υπάρχουν κίνητρα να διατηρείται η ροή του Regio.

Κίνητρο κυκλοφορίας για τα χαρτονοµίσµατα
Για τα χαρτονοµίσµατα προτείνουµε µια τεχνική µε µάρκες, όπως ισύχει στο Chiemgauer. Κάθε
τρίµηνο προστίθεται µια µάρκα ονοµαστικής αξίας 2%, ενώ το χαρτονόµισµα διατηρεί την πλήρη
αξία του. Η ανατίµηση γίνεται τέσσερις µέρες το χρόνο: 1η Ιανουαρίου, 1η Απριλίου, 1η Ιουλίου
και 1η Οκτωβρίου. Για µια περίοδο κυκλοφορίας δύο χρόνων τα χαρτονοµίσµατα έχουν οκτώ
µάρκες αναπροσαρµογής. Η πρώτη είναι ήδη τυπωµένη από την ηµέρα της έκδοσης. Το κίνητρο
κυκλοφορίας καθιστά τη συγκέντρωση µετρητών µη ελκυστική και δεν ευνοεί επίσης ούτε τη
συγκέντρωση µαύρου χρήµατος. Όλοι οι χρήστες χρήµατος θα προσπαθούν να το προωθήσουν όσο
το δυνατό πιο γρήγορα. ∆εν θα υπάρχει πλέον κανένα κίνητρο για τη συγκέντρωση µετρητών, θα
µπορούσαν όµως αυτά να χρησιµοποιούνται ως µέσο για αγορές και παροχές. Έτσι διαµορφώνεται
µια σταθερά υψηλή ταχύτητα κυκλοφορίας του χρήµατος. Η ανατίµηση είναι σηµαντική και για τις
καταθέσεις ρευστών διαθεσίµων σε Regio των τραπεζών, ώστε να µη παρεµποδίζονται τα κίνητρα
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κυκλοφορίας.
Ο καθηγητής Οικονοµίας Gregory Mankiw έχει κάνει µια ενδιαφέρουσα πρόταση στους New York
Times. Προτείνει να σβηστούν τα τελευταία ψηφία στον σειριακό αριθµό και όλα τα
χαρτονοµίσµατα µε αυτά τα ψηφία να ανταλλαχτούν µε νέα χαρτονοµίσµατα µε ένα συγκεκριµένο
φόρο κινήτρων. Και µόνο η προοπτική µιας απώλειας αξίας θα ήταν αρκετή για να µη θέλει κανείς
πλέον να έχει διαθέσιµα µετρητά και να ξοδεύει έτσι τα χαρτονοµίσµατα στην πλήρη αξία τους. Αν
για παράδειγµα η ονοµαστική αξία των χαρτονοµισµάτων των 500 είτε των 200 ευρώ κινείται πολύ
αργά, µπορεί ο υποχρεωτικός µηχανισµός ανταλλαγής να περιοριστεί µόνο σε αυτά. Το
µειονέκτηµα εδώ είναι ότι η αντίδραση θα ερχόταν µόνο όταν παρατηρούνταν η µείωση της
ταχύτητας κυκλοφορίας. Για τους θεωρητικούς του παιχνιδιού η έκπληξη σε µια λοτταρία είναι
πιθανόν πιο συναρπαστική από ό,τι αυτή η τακτική µε τις µάρκες πάνω στα χρήµατα. Στην πράξη
όµως µια ξεκάθαρη, υπολογίσιµη ρυθµιστική µέθοδος, την οποία µετά από µια δεδοµένη περίοδο
προσαρµογής στο νόµισµα θα καταλαβαίνουν όλοι, θα ήταν προτιµότερη. Οι µάρκες θα εκδίδονται
από τις κεντρικές τράπεζες και θα διατίθενται όπως τα γραµµατόσηµα στα ταχυδροµεία και τις
τράπεζες. Με το πέρασµα του χρόνου όλοι οι χρήστες των µετρητών θα τύχουν τον “µουντζούρη”
και θα θέλουν να προστατευτούν από την απώλεια της αξίας, διατηρώντας µόνο µικρά ποσά
µετρητών.

Συνάλλαγµα σε ευρώ και φρένο διαρροής προς το εξωτερικό
Το Regio µπορεί επισήµως να ανταλλάσσεται σε ευρώ µε ένα τέλος συναλλάγµατος ύψους 10%
(φρένο διαρροής). Για κάθε 100 Regio παίρνει λοιπόν κάποιος 90 ευρώ. Οι επιχειρηµατίες µπορούν
έτσι να κάνουν ξεκάθαρους υπολογισµούς. Όσο πιο πολλά Regio διοχετεύει µια επιχείρηση σε
άλλη επιχείρηση τόσο λιγότερα τα τέλη συναλλάγµατος. Έτσι θα προτιµώνται οι εγχώριοι
παραγωγοί και υπηρεσίες. Αν ένας επιχειρηµατίας έχει πολλά Regio, θα µπορεί να τα αλλάζει στις
τράπεζες σε ευρώ µε ένα τέλος 10% και έτσι θα µπορεί, για παράδειγµα, να πληρώνει τα προϊόντα
που εισάγει. Οι τράπεζες εφαρµόζουν το φρένο διαρροής φυσικά µόνο όταν γίνονται µεταβιβάσεις
από έναν λογαριασµό Regio σε έναν λογαριασµό ευρώ ή όταν από έναν λογαριασµό Regio
πραγµατοποιείται µια ανάληψη µετρητών σε ευρώ. Αντιθέτως, δεν επιβάλλουν τέλη
συναλλάγµατος σε µια µεταβίβαση από ένα λογαριασµό ευρώ σε έναν λογαριασµό Regio, από
έναν λογαριασµό Regio σε λογαριασµό Regio ή µια κατάθεση Regio σε έναν λογαριασµό Regio.
Οι τράπεζες µπορούν να ανταλλάσσουν στις κεντρικές τράπεζες πάλι τα Regio σε ευρώ, επίσης µε
επιτόκιο 10% σε κάθε ανταλλαγή. Αυτά τα µέτρα αυξάνουν το κέρδος των κεντρικών τραπεζών, το
οποίο θα µπορούσε να αποδίδεται στο κράτος ήδη για παράδειγµα από τη στιγµή που γίνεται η
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διάθεση των Regio. Στις κεντρικές τράπεζες συγκεντρώνονται τα διακινούµενα Regio µέσα από την
ανταλλαγή σε ευρώ, τα οποία πάλι αποδίδονται στο κράτος, όταν αυτά τα Regio είναι απαραίτητα
για την πραγµατοποίηση εγχώριων συναλλαγών.
Όταν κρίνουν οι κεντρικές τράπεζες ότι η ζήτηση για χρήµα Regio βρίσκεται σε πτώση, επειδή
ανταλλάσσονται σε ευρώ περισσότερα Regio από όσα είναι διαθέσιµα, τότε αυτό θα είναι ένας
λόγος για να αυξηθούν τα φρένα διαρροής. Οι κεντρικές τράπεζες προσδιορίζουν το ύψος των
φρένων διαρροής, καθώς αυτές είναι υπεύθυνες για τη νοµισµατική πολιτική.
Σε συγκεκριµένα συµπληρωµατικά νοµίσµατα υπάρχουν επίσης κλειστά κυκλώµατα που δεν
προβλέπουν καµία ανταλλαγή στο κύριο νόµισµα. Κάτι τέτοιο δεν θα ήταν κατάλληλο στην
περίπτωση ενός κρατικού Regio, το οποίο χρησιµοποιείται ως νόµιµο µέσο συναλλαγής. Κι αυτό
γιατί, χωρίς τη δυνατότητα ανταλλαγής, θα πρέπει οι επιχειρήσεις να κάνουν έναν διπλό έλεγχο
ρευστότητας και θα µπορούν τα δέχονται Regio µόνο για ένα µέρος της τιµής που χρεώνουν. Ο
ελβετικός Οικονοµικός Κύκλος WIR δεν προβλέπει καµία ανταλλαγή από φράγκα WIR σε
ελβετικά φράγκα και αντιστρόφως. Έτσι οι επιχειρήσεις δέχονται κατά µέσο όρο µόνο 40% σε
φράγκα WIR, και το υπόλοιπο 60% µιας συναλλαγής πρέπει να πληρωθεί σε ελβετικά φράγκα.
Αυτό λειτουργεί, επειδή κατά κύριο λόγο σε WIR πληρώνουν µεταξύ τους οι επιχειρήσεις µε
µεγάλες συναλλαγές, στο λιανικό εµπόριο µε πελάτες ή µικρές επιχειρήσεις κάτι τέτοιο θα
προκαλούσε ιδιαίτερα προβλήµατα. Γι' αυτό πρέπει να οριστούν οι κανόνες για µια επίσηµη
ανταλλαγή σε ευρώ, γιατί διαφορετικά θα µπορούσε έτσι να δηµιουργηθεί γύρω από αυτό µια
µαύρη αγορά.

Λογαριασµοί καταθέσεων σε Regio και ευνοϊκά επιτόκια για
δάνεια σε Regio
Τα Regio θα µπορούσαν να αποταµιεύονται όπως και τα ευρώ. Για τους λογαριασµούς καταθέσεων
µε µια δεσµευτική προθεσµία λήξης, το λιγότερο ενός χρόνου, δεν προβλέπεται κίνητρο
κυκλοφορίας. Αυτό πρέπει να το αναλάβει η τράπεζα, γι' αυτό και θα προσφέρει µικρότερα
επιτόκια σε σύγκριση µε αυτά που προσφέρονται για καταθέσεις σε ευρώ. Αν και πόσο πληρώνει η
τράπεζα τα επιτόκια για τους λογαριασµούς σε Regio, εξαρτάται από την προσφορά και τη ζήτηση.
Οι καταθέτες θα είναι ευχαριστηµένοι αν µπορούν να “παρκάρουν” τα χρήµατά τους χωρίς
επιτόκια. Η ανταµοιβή για την αποταµίευση βρίσκεται στη σταθεροποιητική αξία του Regio και όχι
στον τοκισµό.
Η τράπεζα µπορεί να προωθήσει γρήγορα στους δανειολήπτες τα αποταµιευµένα και
εξασφαλισµένης κυκλοφορίας Regio. Επειδή οι τράπεζες κρατούν τις αποταµιεύσεις χωρίς επιτόκια
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και δεν έχουν κανένα κόστος επαναχρηµατοδότησης θα µπορούσαν να δίνουν δάνεια σε Regio µε
αντίστοιχα ευνοϊκά επιτόκια. Πρέπει µόνο να καλύπτουν µε τα έσοδα από τους τόκους το πιστωτικό
ρίσκο και τα διαχειριστικά έξοδα . Μια ακριβή επαναχρηµατοδότηση απορρίπτεται. Γι' αυτό το
λόγο θα προτιµώνται τα φθηνότερα δάνεια σε Regio από ό,τι τα δάνεια σε ευρώ.Υπάρχει µεγάλη
διαφορά, αν για παράδειγµα κάποιος πρέπει να πληρώσει δανειακό επιτόκιο 2,5% αντί για 5%.
Χάρη σε αυτό πολλές επενδύσεις θα µπορούσαν να καταστούν οικονοµικά βιώσιµες.
Τι µπορούν να κάνουν οι τράπεζες, όταν υπάρχει µεγαλύτερη ζήτηση για δάνεια σε Regio από αυτά
που µπορούν να εξυπηρετήσουν µέσα από τα διαθέσιµα υπόλοιπα; Η τράπεζα ανταλλάσσει για
τους πελάτες της τα διακινούµενα Regio σε ευρώ και θα µπορούσε επίσης να χρησιµοποιήσει αυτά
τα ανταλλαχθέντα Regio για δάνεια, πρέπει όµως φυσικά να επαναχρηµατοδοτήσει τα ευρώ που
χρησιµοποιήθηκαν γι' αυτό το σκοπό. Είναι επίσης δυνατό, να δανείζονται οι τράπεζες Regio
απευθείας από τις κεντρικές τράπεζες. Το αν η κεντρική τράπεζα θα διαθέτει Regio µόνο στο
κράτος ή και στις τράπεζες το αποφασίζει αυτόνοµα η κεντρική τράπεζα στο πλαίσιο της
φορολογικής πολιτικής της.

Το Regio θα καλύψει µεγάλο µέρος της κίνησης συναλλαγών
στο εσωτερικό
Επειδή το Regio εξαιτίας των κινήτρων ροής και του φρένου διαρροής θα είναι το “χειρότερο
χρήµα” σε σύγκριση µε το ευρώ, θα ξοδεύεται πρώτα το Regio, πριν χρησιµοποιηθεί ο
λογαριασµός σε ευρώ. Έτσι το Regio γρήγορα θα αρχίσει να καταλαµβάνει ολοένα και µεγαλύτερο
µέρος της κίνησης των εσωτερικών συναλλαγών. Τότε το ευρώ θα χρησιµοποιείται κυρίως ως
απόθεµα αξίας και για τις συναλλαγές στο εξωτερικό. Για το Regio δεν υπάρχει κανένα
“χρηµατοοικονοµικό προϊόν”, αυτό σηµαίνει ότι το Regio δεν µπορεί να εισαχθεί στην
χρηµατιστηριακή αγορά, αλλά παραµένει στην πραγµατική οικονοµία και την κρατά σε
κυκλοφορία.

Η δηµόσια επικοινωνία είναι το ίδιο σηµαντική µε την αλλαγή
των κανόνων
Επειδή ο στόχος των κινήτρων κυκλοφορίας και του φρένου διαρροής είναι αλλαγές που
εξαρτώνται από τη συµπεριφορά του χρήστη του χρήµατος, είναι πολύ σηµαντική µια “επιθετική”
επικοινωνία τους προς το κοινό. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό το νόηµα και ο καλός σκοπός του
Regio για βοήθεια ως αυτο-βοήθεια. Πάνω από όλα από αυτό θα επωφεληθούν τα µεσαία
εισοδήµατα.
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Οι υψηλές καταθέσεις φορολογούνται
Επειδή τα κίνητρα κυκλοφορίας θα επιβάλλονται µόνο σε συγκεκριµένες καταθέσεις, θα
φορολογηθούν κυρίως οι λογαριασµοί µε υψηλές καταθέσεις. Όσοι δεν έχουν πλέον χρήµατα στους
λογαριασµούς τους, δεν πληρώνουν τίποτα. Ένας µέσος εργαζόµενος, που ξοδεύει κανονικά το
µηνιαίο εισόδηµά του, θα πληρώνει 5-10 Regio το µήνα για το κίνητρο κυκλοφορίας.Από την άλλη,
όποιος διατηρεί κατάθεση ενός εκατοµµυρίου Regio για ένα χρόνο, θα πληρώνει 80 χιλιάδες Regio.

Περισσότερη ρευστότητα και έσοδα δισεκατοµµυρίων για το
κράτος
Με τα κίνητρα κυκλοφορίας και τα φρένα διαρροής προκύπτουν επιπλέον έσοδα ύψους
δισεκατοµµυρίων για το κράτος και το βοηθούν να αποπληρώσει το χρέος του. Το ωραίο µε αυτά
τα τέλη είναι ότι κάθε πολίτης και κάθε επιχειρηµατίας µπορεί να τα αποφύγει µέσα από την
αλλαγή της συµπεριφοράς του. Χρειάζεται λοιπόν µόνο να ξοδεύεται γρήγορα το χρήµα στο
εσωτερικό ή µακροπρόθεσµα να αποταµιεύεται. Αυτό το κάνει πιο εύκολα αποδεκτό. Είναι ένας
φόρος, ο οποίος δεν επιβαρύνει τον κύκλο της οικονοµίας, αντιθέτως, τον ενθαρρύνει.
Σε ποια επιπλέον έσοδα για το κράτος µπορεί κάποιος να υπολογίζει; Για µια δεδοµένη ταχύτητα
ροής 10 κάθε χρόνο, απαιτείται νοµισµατικός όγκος 20 δισεκατοµµυρίων ευρώ, που θα οδηγήσει σε
ένα ΑΕΠ 200 δισεκατοµµυρίων. (Το ΑΕΠ της Ελλάδας ήταν το 2011 περίπου 217 δισ., της
Πορτογαλίας περίπου 170 δισ.). Είκοσι δισ. επί 8% κίνητρο ροής αντιστοιχεί σε 1,6 δισ. το χρόνο.
Με φρένο διαρροής ύψους 10% για 20 δισ. Regio που εκδίδονται προκύπτουν δύο δισεκατοµµύρια.
Αυτά βρίσκονται άµεσα στη διάθεση του κράτους µε την έκδοση των Regio. Επειδή για 100 Regio,
εξαιτίας του φρένου διαρροής παίρνει κάποιος µόνο 90, η κάλυψη επαρκεί, εφόσον τοποθετεί το
κράτος στην κεντρική τράπεζα για κάθε 100 Regio 90 ευρώ. Αυτό σηµαίνει ότι µε 18 δισ. ευρώ
µπορεί το κράτος να χρηµατοδοτήσει πληρωµές 20 δισ. σε Regio, διαθέτει λοιπόν ήδη 10%
περισσότερη ρευστότητα. Αυτό αντιστοιχεί σε µια προκαταβολική διάθεση επί των εσόδων από τα
φρένα διαρροής που εφαρµόζονται, όταν τα Regio ανταλλάσσονται πάλι σε ευρώ. Όσο
ανταλλάσσονται τα Regio σε ευρώ, για να πληρωθούν για παράδειγµα οι εισαγωγές από το
εξωτερικό ή ρευστοποιήσεις πιστώσεων σε ευρώ, τόσο αυξάνονται τα έσοδα από τα φρένα
διαρροής.
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Νοµοθετική ρύθµιση
Οι µη συνηθισµένες κρίσεις απαιτούν ασυνήθιστες λύσεις. Επειδή µέχρι στιγµής δεν υπάρχει
κανένα κρατικό περιφερειακό νόµισµα, δεν υπάρχει κανένας σχετικός νόµος ή κάποιο προηγούµενο
διοικητικής δικαιοδοσίας. Γι' αυτό θα πρέπει το εθνικό κοινοβούλιο να ρυθµίσει µε νόµο το Regio
και να εξουσιοδοτήσει την εθνική κεντρική τράπεζα να προχωρήσει στην έκδοσή του.
Πρέπει βέβαια παράλληλα να τηρηθεί και το ευρωπαϊκό δίκαιο. Οι ισχύουσες ευρωπαϊκές
συµφωνίες για το ευρώ παραµένουν ανεπηρέαστες, ακόµη κι αν υπάρξει ένα συµπληρωµατικό
παράλληλο νόµισµα. Το παράλληλο νόµισµα προβλέπεται από το ευρωπαϊκό δίκαιο και το
ηλεκτρονικό χρήµα ρυθµίζεται µέσω της οδηγίας για το ηλεκτρονικό χρήµα. Οι τράπεζες και από
το 2002 και οι οργανισµοί ηλεκτρονικού χρήµατος µπορούν να “εκδίδουν” ηλεκτρονικό χρήµα, το
οποίο µπορεί να ανταλλαχθεί µε ευρώ.
Είναι πιθανό φυσικά να προκύψει κατά την κυκλοφορία ενός κρατικού νοµίσµατος Regio κάποια
ασυµβατότητα µε το ευρωπαϊκό δίκαιο. Αυτό όµως συµβαίνει πάντα µε τις νέες νοµοθετικές
ρυθµίσεις και γι' αυτό τότε πρέπει να αναζητηθεί µια λύση ή κάτι που θα συνάδει µε το ευρωπαϊκό
δίκαιο. Για παράδειγµα θα µπορούσε το φρένο διαρροής να θεωρηθεί ως παραβίαση του ελεύθερου
ανταγωνισµού. Λόγω της κρισιµότητας της κατάστασης λοιπόν θα πρέπει η ΕΕ είτε να επιδείξει
ανοχή ή να αντιµετωπίσει αυτή την ασυµβατότητα µέσα από ένα συγκεκριµένο σχέδιο δράσης. Αν
το Regio έχει αποτέλεσµα και η οικονοµία στη χώρα ξυπνήσει, θα µπορούν όλοι οι πολιτικοί της
ΕΕ να σκουπίσουν τον ιδρώτα από το µέτωπό τους και να αναπνεύσουν ανακουφισµένοι και ίσως
έτσι η ιδέα των νοµικών κυρώσεων για παραβίαση του ανταγωνισµού να εγκαταλειφθεί. Με το
φρένο διαρροής θα αποµακρυνθούν τα δοµικά προβλήµατα του ευρω- συστήµατος, για τα οποία
δεν έχει προβλεφθεί κανένας επαρκής µηχανισµός, ώστε να εξισορροπούνται οι διαφορές µεταξύ
των οικονοµιών. Αντιστοίχως, αν το ευρωπαϊκό δίκαιο µεταρρυθµιστεί, θα µπορούσε το φρένο
διαρροής να ισχύσει και στο σύστηµα του ευρώ από ένα συγκεκριµένο ύψος εµπορικού
ελλείµµατος και µετά και να εξαλείφει τις ανισορροπίες.

Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης: επιτάχυνση κυκλοφορίας και
φρένο διαρροής του ευρώ
Συνιστούµε στα κράτη της Ευρωζώνης που βρίσκονται σε κρίση να υιοθετήσουν ένα κρατικό
περιφερειακό νόµισµα. Αυτό θα µπορούσε να λειτουργεί παράλληλα µε το ευρώ στις εσωτερικές
διαδικασίες συναλλαγών ή εν τέλει να το υποκαταστήσει. Βέβαια οι νέες ιδέες δεν γίνονται
δυστυχώς συχνά κατανοητές και δεν υιοθετούνται. Τι θα συµβεί αν µια χώρα δεν υιοθετήσει
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κανένα περιφερειακό νόµισµα και η ύφεση, η ανεργία, η φτώχεια, η οικονοµική πίεση και οι
διαµαρτυρίες του κόσµου αρχίσουν να γίνονται πιο βίαιες, η χώρα βρεθεί προ των πυλών της
χρεοκοπίας και γι' αυτό τα παρατήσει και αποφασίσει να φύγει από το ευρώ; Τι θα συµβεί αν το
παιδί βουλιάξει και τότε οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης, της εθνικής κεντρικής τράπεζας, της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), της ΕΕ και του ∆ΝΤ αρχίσουν να συναντιούνται σε
κρυφές, νυχτερινές συνόδους για την κρίση, προκειµένου να προετοιµάσουν την έξοδο από το
ευρώ; Τότε κάποιος θα έχει, εύχοµαι, αυτή την ιδέα στην τσέπη του και θα την παρουσιάσει στους
άλλους ως σχέδιο εκτάκτου ανάγκης:
Επειδή η υιοθέτηση του περιφερειακού νοµίσµατος έχει αγνοηθεί, δεν έχουµε πλέον άλλο χρόνο.
Πρέπει τώρα, εντός λίγων ηµερών, να αναληφθεί δράση, να αλλάξουν οι κανόνες που ισχύουν για
το ευρώ στα κράτη που βρίσκονται σε κρίση και οι αλλαγές να ισχύσουν για ολόκληρη την
οικονοµία του κράτους. Αυτό δεν µπορεί να το αποφασίσει µόνο του ένα εθνικό κοινοβούλιο ή µια
εθνική κεντρική τράπεζα, αλλά µόνο η ΕΚΤ, η οποία όµως δεν έχει γι' αυτό καµία ξεκάθαρη και
νόµιµη δικαιοδοσία. Βέβαια αυτή τη στιγµή οι νόµιµες ενστάσεις δεν παίζουν πλέον κανέναν ρόλο,
αφού η έξοδος ενός κράτους από το χώρο του ευρώ επίσης δεν προβλέπεται νοµικά και κάτι τέτοιο
θα µπορούσε να αποτελέσει µια ακόµη µεγαλύτερη παραβίαση. Πάνω από όλα η έξοδος από το
ευρώ θα προκαλούσε ένα τεράστιο σοκ και θα ακολουθούσαν πολλές χρεοκοπίες, πακέτα διάσωσης
και πανικός. Αντιθέτως, στην περίπτωση του σχεδίου έκτακτης ανάγκης όλα θα εφαρµστούν µε
σειρά, κανείς δεν θα χρεοκοπήσει εξαιτίας του, οι οικονοµικές πιέσεις θα αποκλιµακωθούν και αν
αυτό δεν αποδεχτεί αρκετό, µπορεί στην πράξη να επαναπροσδιοριστεί. Αυτά είναι αποφασιστικά
πλεονεκτήµατα. Γι' αυτό η µυστική συνάντηση της επιτροπής αποφασίζει:
−

σε κάθε κατάθεση σε τρεχούµενο λογαριασµό ή σε λογαριασµό άµεσης πρόσβασης σε

τράπεζες, οι οποίες έχουν την έδρα τους στη χώρα που βρίσκεται σε κρίση, εφαρµόζεται ένα
κίνητρο κυκλοφορίας 10% το χρόνο, 5% εφαρµόζεται στα βιβλιάρια καταθέσεων µε τρίµηνη
προθεσµία ανάληψης και 0% για τις αναλήψεις σε περίοδο ενός χρόνου ή περισσότερο.
−

Για κάθε µεταβίβαση σε έναν τρεχούµενο λογαριασµό του εξωτερικού εφαρµόζεται φρένο

διαρροής 15%, το οποίο ισχύει επίσης για τη µεταφορά χρεογράφων σε τράπεζες του εξωτερικού
−

θα κυκλοφορήσουν στη χώρα νέα χαρτονοµίσµατα του ευρώ, τα οποία κάθε τρίµηνο θα

επανεκτιµώνται µε συµβολικές µάρκες. Οι τράπεζες θα έχουν την υποχρέωση την ηµέρα της
έκδοσης να ανταλλάσσουν και τα δικά τους παλιά χαρτονοµίσµατα. Γ'ι αυτά τα νέα
χαρτονοµίσµατα ευρώ δεν χρειάζεται κανένα φρένο διαρροής, γιατί στο εξωτερικό δεν θα θέλει να
τα αποκτήσει κανείς.
−

Οι τράπεζες προωθούν τα έσοδα από τα κίνητρα κυκλοφορίας και τα φρένα διαρροής προς

το κράτος. Έτσι δηµιουργείται ένα ευρώ δεύτερης κατηγορίας, υποτιµάται στη χώρα που βρίσκεται
σε κρίση και το χρήµα ρέει γρηγορότερα, κάτι που ενεργοποιεί τη δύναµη ατοµικής οικονοµικής
17

εξυγίανσης. Έξοδος από το ισχύον ευρώ θα µπορούσε επίσης να σηµαίνει είσοδο σε ένα ευρώ µε
συγκεκριµένους κανόνες. Επειδή όµως αυτό το σχέδιο εκτάκτου ανάγκης εγείρει νοµικά
προβλήµατα είναι καλύτερο ένα κρατικό περιφερειακό νόµισµα, γιατί µπορεί να υιοθετηθεί από τις
χώρες µεµονωµένα.

Συµπληρωµατικά µέτρα
Ένα κρατικό περιφερειακό νόµισµα µπορεί προφανώς να ξεδιπλώσει όλα του τα πλεονεκτήµατα
µόνο αν συνοδευτεί από πολλά περαιτέρω µέτρα. Στόχος θα πρέπει να είναι πάντα η ενδυνάµωση
της περιφερειακής προστιθέµενης αξίας και η διευκόλυνση της δύναµης των κινήτρων και της
δηµιουργικότητας του κόσµου. Προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κινούνται όλες οι κρατικές
οικονοµικές πολιτικές. Εδώ παρουσιάζουµε µόνο κάποια σηµεία, πολλά ακόµη όµως θα προκύψουν
µέσα από τις δηµόσιες συζητήσεις:
−

τοπική, ανανεώσιµη παροχή ενέργειας από τον ήλιο ή τα βιοκαύσιµα. Κάνει τις χώρες

ανεξάρτητες από τις εισαγωγές πετρελαίου και αερίου και απελευθερώνει το εµπορικό ισοζύγιο
−

η κοµποστοποίηση βελτιώνει την ποιότητα των αγροτικών περιοχών χωρίς τη χρήση

ακριβών λιπασµάτων και διασφαλίζει την τοπική παραγωγή προϊόντων διατροφής
−

η υιοθέτηση διττής εκπαίδευσης, δηλαδή επαγγελµατική εκπαίδευση όχι µόνο στο σχολείο,

αλλά και σε µια επιχείρηση, οδηγεί σε γνώση σε συνδυασµό µε την πράξη και βελτιώνει την
επαγγελµατική προσβασιµότητα
−

τα τοπικά δίκτυα ανταλλαγής και τα συστήµατα Barter µεταξύ των επιχειρήσεων δίνουν τη

δυνατότητα αύξησης των εσόδων
−

προκειµένου να βγουν τα κράτη από την φάση της κρίσης θα πρέπει σε ευρωπαϊκό επίπεδο

να αποφασιστεί µια “συνθήκη για τη µείωση του εθνικού χρέους”, ώστε τα χρήµατα που θα
εξοικονοµούνται µέσω πληρωµών µε µειωµένο φόρο να αποτελούν τη βάση για µια σταδιακή
αποπληρωµή του χρέους (λεπτοµερέστερα η ιδέα στο www.eurorettung.org )

Πόσο ισχυρά είναι τα αποτελέσµατα του χρήµατος εξπρές;
Η αποτελεσµατικότητα ενός κρατικού περιφερειακού νοµίσµατος µπορεί µόνο µερικώς να
εκτιµηθεί και εξαρτάται από µια πλειάδα παραγόντων. Η ετήσια ταχύτητα της κυκλοφορίας του
Chiemgauer ήταν το 2011, µε 11,3, σχεδόν τρεις φορές γρήγορη όσο το ευρώ στη Γερµανία µε 4,4.
Σε περίπτωση που υιοθετείτο το κρατικό Regio θα µπορούσε, µετά µια φάση προσαρµογής, να
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διπλασιάσει την ταχύτητα κυκλοφορίας κατά ένα τέταρτο και να καλύψει την εσωτερική κίνηση
συναλλαγών, οπότε θα µπορούσε να ανεβεί η απόδοση της οικονοµίας µέχρι και κατά 25%.
Βλέπουµε λοιπόν ότι το Regio έχει µια µεγάλη δυναµική για µια καλύτερη αξιοποίηση των
αναξιοποίητων δυνατοτήτων και µια σηµαντική µείωση των ποσοστών της ανεργίας.

Πώς µπορεί να υιοθετηθεί το χρήµα εξπρές;
Ένα κρατικό νόµισµα Regio µπορεί να αποφασιστεί από ένα κοινοβούλιο και την κυβέρνηση µιας
από τις χώρες που βρίσκονται σε κρίση. Αυτό το κείµενο υπάρχει στο www.eurorettung.org στα
γερµανικά, τα αγγλικά, τα πορτογαλικά, τα ελληνικά κλπ. Παρακαλώ προωθήστε αυτή την ιδέα σε
όλη την Ευρώπη, θα πρέπει να µπει στα κανάλια των συζητήσεων, ώστε να φτάσει εν τέλει στους
ανθρώπους που µπορούν να το εφαρµόσουν.
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