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La "bonne drachme" ? Une modeste contribution au débat sur la Grèce

Kapitulacja rz du Tsiprasa wobec dyktatu trojki to bolesna pora ka dla wszystkich
zwolenników alternatywy dla neoliberalnych programów oszcz dno ciowych w Europie.
Pokrótce i nieco bez adnie przypomnijmy przyczyny tej pora ki. Nie doceniono
przemocowego charakteru „instytucji” – tego melan u fanatyzmu ekonomicznego i
politycznej woli z amania jakiejkolwiek alternatywy. Nie przygotowano materialnych
elementów zerwania, przechodz cego zw aszcza przez jednostronne zawieszenie sp aty
ugu. Nie zbudowano w kraju ideologicznego uk adu si , koniecznego do tego zerwania. Nie
potrafiono wykorzysta zwyci stwa „nie” w referendum, co przejawi o si , zgodnie z logik
jedno ci narodowej, w posuni ciach, które obywatele odrzucili na wezwanie rz du. Zabrak o
równie w Europie rz dów, które mog yby politycznie wesprze Grecj , a poparcie dla Grecji
ze strony europejskiego ruchu spo ecznego by o s abe.
Cz sto wyci gany z tego stanu rzeczy wniosek brzmi tak: zdecydowanie nie ma mo liwo ci
prowadzenia polityki alternatywnej w obr bie strefy euro. Zdaniem Stathisa Kouvélakisa
„sta o si jasne, e chcie zerwa z polityk neoliberaln , ultraoszcz dno ciow i
‘memorandaln ” w ramach strefy euro to ho dowa z udzeniu, które bardzo drogo kosztuje.
Idea ‘dobrego euro’ i ‘poruszenia Europy’, uparta odmowa przyj cia planu B i zamkni cie si
w wyczerpuj cym procesie pseudorokowa doprowadzi y do najwi kszej w Europie
katastrofy lewicy stawiaj cej na przeobra enia spo eczne od czasu za amania si ZSRR” [1].
Jacques Sapir dochodzi do takiego samego wniosku: „W rzeczywisto ci adna zmiana Unii
Europejskiej od wewn trz nie jest mo liwa. ‘Lewica radykalna’ powinna postawi sobie za
pierwszy cel zerwanie co najmniej z instytucjami, których pó kolonialna tre jest najwi ksza,
to znaczy z euro, i powinna my le o swoich sojuszach politycznych wychodz c od tego celu.
Nadesz a dla niej godzina wyboru: trzeba b dzie zerwa albo skaza si na mier ” [2].
Mo liwe, e dzi Grecji nie pozostaje inne wyj cie ni wyj cie z euro. O tym mo na
dyskutowa . Nie oznacza to jednak, e nale y wyprowadzi z tego now orientacj
strategiczn dla ca ej Europy. Taki binarny wybór – albo jaka forma kapitulacji, albo wyj cie
z euro – to droga na skróty, która eliminuje wszelkie po rednie elementy budowy uk adu si .

Ekonomista i statystyk, cz onek Komisji Prawdy o Greckim D ugu Publicznym, powo anej przez Parlament
Grecji. Autor ksi ki Kapitalizm bez znieczulenia (Ksi ka i Prasa 2011).
um. Zbigniew Marcin Kowalewski.

1

To prawda, e debat cz sto prowadzono w taki sposób – i to od dawna. W wietle
do wiadczenia greckiego wielu uczestników tej debaty opowiada si dzi za wyj ciem z euro
jako jedyn drog alternatywn . Sprowadza si to, raz jeszcze, do mieszania ze sob dwóch
ró nych debat: jedna dotyczy Grecji dzi , a druga ma ogólniejszy charakter i dotyczy strategii
zerwania w Europie.
Wyjd tu od pewnego komentarza do mojego artyku u Ekonomia polityczna zbrodni [3].
„Interesuj ce, ale dlaczego zawsze opowiada si pan przeciwko wyj ciu z euro? Wydaje si ,
e d ugo nie móg pan zrozumie , i euro i narzucone Grecji plany dostosowawcze id w
parze. Pa skiemu punktowi widzenia brakuje spójno ci.” S k w tym, e nigdy nie by em
„przeciwny wyj ciu z euro”, o czym m.in. wiadczy taki fragment mojego artyku u
opublikowanego w 2011 r.: „W schemacie tym wyj cie z euro ju nie jest warunkiem
wst pnym. Natomiast jest to or , którego nale y u ywa w ostateczno ci. Zerwanie
powinno raczej dokona si na dwóch p aszczyznach, które pozwoli yby stworzy prawdziwe
pola manewru: powinno polega na nacjonalizacji banków i wypowiedzeniu d ugu” [4].
Wszyscy zgodz si z tym, e dla Grecji spraw kluczow jest niesp acalno jej zad enia.
Priorytetowe posuni cia, których nale y zatem dokona , to og oszenie jednostronnego
moratorium, a nast pnie ca kowite lub cz ciowe anulowanie d ugu. Lecz dlaczego
posuni cia te mia yby wymaga wyj cia z euro? Nigdy nie zdo em zrozumie , na czym
mia by polega logiczny zwi zek mi dzy tymi dwoma rodzajami posuni .
Za my, e Grecja wychodzi z euro. Pierwszy przypadek: nadal sp aca d ug. Kto powie, e to
absurd, ale – rzecz dziwna – wielu zwolenników wyj cia z euro wyra nie nie wyklucza takiej
mo liwo ci. Gdyby d ug mia by sp acany w euro, jego realna waga (w drachmach)
wzros aby z powodu dewaluacji. Gdyby mia by sp acany w drachmach, równa oby si to
cz ciowemu anulowaniu d ugu, o 20%, gdyby np. drachm zdewaluowano o 20%, ale taki
przypadek jest prawnie wykluczony – nie ma tu zastosowania lex monetae [5].
W ka dym razie wierzyciele nie zaakceptowaliby takiej redukcji d ugu, lecz zareagowaliby na
to posuni ciami odwetowymi, w tym spekulacj wymierzon w now walut . Odnosi si to
równie do drugiego przypadku, w którym wyj ciu z euro towarzyszy oby logicznie ca kowite
lub cz ciowe anulowanie d ugu. Jak zauwa a John Milios, atwo wyobrazi sobie „sytuacj ,
w której po wyj ciu z euro Grecja nie mo e znale rezerw koniecznych do utrzymania kursu
swojej nowej waluty i bierze po yczk od strefy euro lub kogo innego. Lecz w obecnej fazie
kapitalizmu wszelka po yczka oznacza memorandum oszcz dno ciowe. Kto zatem sfinansuje
kraj po to, aby utrzyma kurs nowej waluty?” [6]
Wierzyciele nadal by tam wi c byli, a przej cie do drachmy da oby im do r k bro ci kiego
kalibru. Bro ta nie by aby skuteczna tylko wtedy, gdyby handel zagraniczny Grecji by
zrównowa ony. Jest to drugi argument na rzecz wyj cia z euro: dzi ki dewaluacji eksport
grecki otrzyma by silny bodziec i handel zagraniczny uleg by trwa emu zrównowa eniu.
W scenariuszu tym zapomina si co najmniej o dwóch sprawach. Pierwsza to zale no
gospodarki greckiej [7]: wszelkie o ywienie dzia alno ci gospodarczej prze
oby si na
wzrost importu, zw aszcza ywno ci, leków i ropy naftowej (których ceny wzros yby w
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wyniku dewaluacji). Mo na, rzecz jasna, i nale y wyobrazi sobie polityk przemys ow i
roln , która zmniejsza tak zale no , ale jej skutki nie by yby natychmiastowe.
Druga sprawa, o której si zapomina, to zachowanie kapitalistów, których priorytetem
by oby przywrócenie wcze niejszej stopy zysku. Niedawne do wiadczenie pokazuje, e w
Grecji obni ka p ac nie prze
a si na obni
cen, lecz na wzrost mar zysków w eksporcie
– do tego stopnia, e Komisja Europejska zastanawia a si , co si dzieje z „brakuj cym”
eksportem greckim [8]. To wa ne: czyni c z waluty alf i omeg kwestii greckiej, pomija si
zupe nie wewn trzne stosunki klasowe spo ecze stwa greckiego. Tymczasem wyj cie z euro
jako takie nie godzi w struktur oligarchiczn .
Inna korzy wynikaj ca z wyj cia z euro mia aby polega na tym, e ponownie umo liwi oby
ono finansowanie deficytu publicznego przez bank centralny, a zatem niezale nie od rynków
finansowych. Tu jednak równie wyj cie z euro nie jest wst pnym warunkiem poszukiwania
innych sposobów finansowania. Nacjonalizacja banków, po czona z narzuceniem im
pewnego zasobu obligacji skarbowych, by aby innym mo liwym kana em finansowania, przy
czym w gr wchodzi aby równie rekwizycja banku centralnego. By aby to inna forma
zerwania, która nie mia aby nic wspólnego z odwo ywaniem si do „dobrego euro”.
Zwolennikom wyj cia z euro uda o si zamkn debat w takim oto binarnym wyborze:
idylliczne „dobre euro” albo wyj cie z euro; innymi s owy, mamy do wyboru: albo przej pod
sto em, albo go przewróci . Nawo uj oni równie , aby nie robi z euro tabu (lecz totem?)
itd. To, e bilans do wiadczenia greckiego prowadzi do zamkni cia debaty strategicznej w
tym binarnym wyborze, jest zrozumia e, ale jest to pój cie na atwizn .
Nie ma spokojnego wyj cia z dramatycznej sytuacji, w której znajduje si dzi Grecja. By
mo e dzi wyj cie z euro by oby dla Grecji mniej kosztowne ni zastosowanie trzeciego,
jeszcze potworniejszego ni poprzednie memorandum. Nie jest to jednak droga królewska i
nale y uczciwie o tym mówi . Ponadto istnieje ryzyko, e uczyni si z tego rozwi zanie
wszystkich problemów gospodarki greckiej – zarówno gdy chodzi o struktury produkcyjne,
jak i gdy chodzi o w adz oligarchii.
Wyj cie z euro prezentuje si prawie zawsze jako magiczn ró
pozwalaj
wymkn
si spod panowania kapitalizmu finansowego, jak równie umkn przed wewn trznymi
sprzeczno ciami mi dzy kapita em a prac – tak, jakby wyj cie z euro równa o si wyj ciu z
polityki neoliberalnej. Czy wielkie firmy i bogaci Grecy jakim cudem zaprzestan uchyla si
na wielk skal od p acenia podatków? Czy armatorzy greccy zgodz si jakim cudem na
finansowanie emerytur?
Ta fiksacja na sprawie waluty jest zatem niebezpieczna w takiej mierze, w jakiej odsuwa na
dalszy plan i przys ania wiele zasadniczych spraw, zwi zanych ze stosunkami klasowymi,
które nie zatrzymuj si na granicach pa stwowych. Grecja nie jest „narodem
proletariackim” poddanym jarzmu euro – jest to ukszta towana przez stosunki klasowe
formacja spo eczna. Ogó kapita ów, które wyciek y z Grecji w ci gu minionych 10 lat, jest
tego samego rz du wielko ci, co ca y grecki d ug. Nie ma to nic wspólnego z euro i powrót do
drachmy nic tu nie zmieni. Pozwoli by on nawet tym, którzy uchylaj si od p acenia
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podatków, na wywóz cz ci ich kapita ów i zrealizowanie zysków proporcjonalnych do stopy
dewaluacji.
Opowiadamy si oczywi cie za reform podatkow i wielu jeszcze innymi rzeczami,
odpowiedz zwolennicy wyj cia z euro. W praktyce te elementy programu spycha si jednak
na dalszy plan, a ponadto niemo liwe jest wykazanie, e wyj cie z euro u atwi oby ich
realizacj . Zamiast zarzuca Tsiprasowi, e nie przygotowa planu B, kojarzonego z wyj ciem z
euro, nale oby zarzuci mu, e od pierwszego dnia nie wprowadzi kontroli kapita ów –
odmówi jej wprowadzenia po to, aby zapewni „instytucje” o swojej dobrej woli.
Argumentacja na rzecz wyj cia z euro opiera si w ko cu na fundamentalnym postulacie, tak
oto sformu owanym przez Sapira w niedawnym artykule: „Sprawa zmiany waluty i sprawa
niewyp acalno ci s ze sob ci le zwi zane.” Sporz dzi on list problemów, którymi nale y
zaj si w przypadku wyj cia Grecji z euro: 1) sprawa rezerw banku centralnego, 2) sprawa
ynno ci, 3) sprawa d ugu, 4) sprawa banków komercyjnych. Sapir podkre la, e „bardzo
wa ne jest, aby rz d Grecji og osi , i nie mo e sp aci d ugu, a jednocze nie o wiadczy , e
euro nie mo e legalnie kursowa na jej terytorium” [9].
To w nie jednoczesne og oszenie niewyp acalno ci i rezygnacji z euro jest spraw
dyskusyjn . Logika ka e rozumowa inaczej: najpierw og oszenie, e kraj nie mo e sp aci
ugu, poniewa jest to konieczny warunek przestawienia gospodarki greckiej. Nast pnie
posuni cia towarzysz ce, które z tego wynikaj , a mianowicie nacjonalizacja banków,
rekwizycja banku centralnego, kontrola kapita ów, ewentualne stworzenie waluty
równoleg ej. Jest to spójny program, który poci ga za sob zasadnicze zerwania z
europejskimi regu ami gry, ale który a priori nie wymaga wyj cia z euro.
Wyj cie z euro nie jest samo w sobie programem, lecz jedynie narz dziem do wykorzystania
w razie potrzeby i nale y wykaza jego konieczno , a nie pos ugiwa si nim jak zakl ciem.
Taka fetyszyzacja waluty narusza równowag , gdy konstruuje si program, szerzy z udzenia,
e istnieje „dobra drachma”, które s tyle warte, co z udzenia, e istnieje „dobre euro”, i
sugeruje, e istnieje jaka narodowo-walutowa logika rozwi zywania podstawowych kwestii
spo ecznych.
Bardzo dobrze wyja nia to John Milios, by y „naczelny ekonomista” Syrizy: „W toku zmiany
spo ecznej rzucaj cej wyzwanie neoliberalizmowi i kapitalizmowi nie b dzie adnego
powodu, aby zatrzyma si dlatego, e w Grecji walut jest euro. Gdyby tak by o, nowa
waluta mog aby by konieczna do wsparcia tego nowego kursu. Powinni my jednak
wychodzi od takiego kursu, a nie na odwrót. Dlatego uwa am, e sprawa wyj cia z euro jest
drugorz dna. Mówi c w kategoriach politycznych – to znaczy o tym, jak zmieni polityczne i
spo eczne uk ady si – a nie teoretycznych, uwa am, e euro to fa szywy problem. Nie
uczestnicz w debatach o walucie, poniewa odk ada si w nich na bok najwa niejsz spraw
– to, jak obali d ugofalow strategi kapitalistów greckich i europejskich promuj
plany
oszcz dno ciowe.” [10]
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