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Τοις Εντευξομένοις

11
Το αλn8eς διακύ8ευμα
" κρι"σnς
τnς οικοvομικnς

ΤρΥ-Κ, .l5ωνστ. [ξ~ΘJ!.Ν~ΟΠΟΥ/JΡΥ
Καθηγητού Παvτείou Πανεπιστ.
Καιν. Παλιτ. Επιστ.,
Πaνεπιστ ΑΑην(ίΥν (Επισκ.),
Εχ

Ch.L., UL. Bruxe//es,
Εχ lπι. 11 Α Ρ., Paris

Οι επερχόμενες εκλογές της 7ης [ουνίου
τρ. ι'τ. για την ανάδειξη των Μl'λ(ί))! του Ευ
ρωπα;κού Κ οl νοβοιιλίοlJ

μιρικ(v.; το ι:11 ()ιαφι:ροΙ!

ixOIJ}! «(.(ποmίρl,l»

[(l)l'

Jlριιξιλλ(ίn l από

τα θέματα «διαχείρισης» σε Κεντρικό Επί

πεδο της τρέχουσας οικονομικής κρίσης.
Υπενθυμίζεται, ότι η εν εξελίξει ευρι
σκομένη δεινή οικονομική κρίση πέραν των
τεραστίων ερωτηματικών, τα οποία γεννά
περί τα αίτιά της, προκαλεί αναμφιβόλως

πικρίες, ανησυχίες και φόβους όπου δήποτε
γης, δεδομένης της αδυναμίας ουσιαστικού

και αποτελεσματικού ελέγχου της υπό οίου
δήποτε.
Τα γεγονότα είναι ήδη λεπτoμερώςΓV~
στά και παρέλκει οία δήποτε εδώ εκ 11 έου
σχι:τικιί αναφορά τους.
Γνωστή είναι, βεβαίως, και η αφετηρία

τη ς κρίση ς: το πρόβλημα ανέκυψε στην καρ

δία του καπιταλισμ ού, μ ε δ, τι αυτό συνεφέλ
κεται, και είναι μ έγα, αδήλων παγκοσμίων
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διαστάσεων και συνεπει(Ων, βραχυχρονίως,

.• ~,.ι

μι:σοχρονίως και μακροχρονίως.

*T~~

1'0 αληθές δε διακύβευμα εν προκειμένω
δεν είναι

ιn

•

,,,,,Ι ι.

.- \ , Ι, ί'$ $.1 ιιιι.~

.

1J μείωση ιί η αναστολή των ρυθ

μ ών ανάπrυξη ς των επί μέρους οικονομ ιών,
αλλά έτι περισσότερον, ο κίνδυνος «κατα

ποντισμού» των παρδντων οικονομικών

ση μ αντικών κατακτή σεων.
Δ εν ωφελεί τώρα ο θρήνος επί τειχών α
λωΟείσης ιεράς πόλεως, ως κατά το παρελ
θόν.

Οι καιροί απαιτούν λυσιτελείς, ρηξικέ

c.p~rι:riι~ Μα. . .

λευθες και ριζοσπαστικές λύσεις μακράν μ ι

-.ut',..ιiwt.. ~,

κροπολιτικών προσεγγίσεων.

~ίIlια

Επ' αυτού, όλως ενδεικτικώς σημειώνο
νται τα εξής:

ι,α:. .Μ

-Ι'

8ι'Tίιs. ο, ... ~

. .ι

~ιιι.α οι ..ιιa-"..

Οι διατυπωθείσlo'ς απόψεις για την έξοδο
από την τρέχουσα κατάσταση ποικίλλουν τό
σο ως προςτυ εύροςτους, όσο και ως προς την

υφιί τους.
Έτσι, κατά μία άποψη, η συρρίκνωση

JM.Ι~~
TJιυlι,. . JH

t d

ξι

rlr~ /ϊτ'Η P"'Τ~

του Κράτους, υπό την παραδοσιακιί του
διάσταση, και η πλέον ενεργός συμμετοχή

των Πολιτών σε διαδικασίες λ,ίψης αποφ/ι
σεων θα ι:ίχαν ως αποτέλεσμα μία νέα μορ
φιί Δ ιακυβέρνησης των Λ αών, (κατ' αρχάς

σε εθνικό, και κατ' Επέκταση σε διεθνές επί
πεδο), διαπνεομένης απδ ΠΕρισσδπρη ΚΟI

progrDlIt.i.,
jlaibi/iI) Ι.Τ Ι1ιιt.

νωνικιί ευαισΟησία, υπδ το πρίσμα των ση

JIItIIr

μαοιίμl'νων κατ' αΙΙΤff.ς κοlν(l)νι.κ(;)1' ('(.λλα~

~ " {]er C Μ"Ρiι!'Ι~

i'ίul'.

"":: ΓΙ _}, αιυ1 fJt.θfY.

J<1 (α! υ::r,Γ'1!f}~!μ) ζρ'tπ , ,!:',;r,i 1:ar,' "t"f'"J.,. ·p !,'r{! I.~] ~;.

ιίψι οι

LI

ιι τ ικ ές ~Ko ιιιωl'ίu; 1)J"((JΚ /i /IΙΤ{l{ ('Ι!'

διαρκείς, ποικίλλες και ταχείες «μεταλλα
γι;ς», μι;' σΙΙΙΙΕφελκόμενες oυσιOJδεις ανακα

0/ J•• th. (8f

ι"ι' 8 QC~

.. i:acNU

{~( unforfll.tU~

. iruar;oll

..-jJ/

ταTά~εις χαι αl'αΠΡOπανατoλιrιμ οlί:; α ξ[(:ΗΙ,

.

::r;, . (ι·~1 11,,,,.

( ,:ίΙ Υ'

" ifTtI,";1 ,

ι.l; ~ \4.!{' J7(, , Ι ~ Ι l"

! ς~

f'r.-

r

πύ μακροιι εμπεδομΙνων, ΗίσΗΩν ατομι

tirha ΟΙ Jarg" "" ..

σμού, σε πρωτόγνωρι-:ς διαστάσΕις, υποδη

5ι.~αJ~,

λοιίσl:ς απροθυμία συμμετοχής σε συλλογι

BoJd

mta.5.ιr~$ &ι"

κές μορφές δράσης, όπως π.χ. μί:σω Πολιτι

{l/f'!t'

κών Κομμάτων κ.ά.

llIT)' ρο/ίι')' mιt'iΛJII.TΓ.J.. ιι.1

ta..r incoιriΠoJ... -
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:~τειόJl!, βραχυχρονίως,
:ροχρονίως.
ί'βευμ α εν πιιυΛ;,Ι~ΙΙΙ,
η

Κατ' άλλες προσεγγίσεις, απαιτείται ανα
κοπή της ύφεσης, μέσω αύξησιις των παρα
γωγικών επενδύσεων) διατιίρησιιςτων Οέσε
ων εργασίας, έναντι οίου διίποτε κόσΤΌυς, και,
βεβαίως, μέσω «της επαναφοράς» επί uκηV1jς

των δημοσίων επενδύσεων, ως εργαλείου επί
τευξης ανάπτυξης.

Περί τωv τελευταίων αναφέρεται

11 ετε

ρόκλητη τύχη τους διαχρονικώς κω παγκο
σμίως:

Οι δημόσιες επενδύσεις είχαν αγνοηθεί ε

πί μακρόν ως μηχανισμός ανάπτυξ1lς, υπό
πολλών οικονομιών ως κείνη των Η.π.Α.,
της οποίας κυρίαρχη άποψη απετέλει η «()εο
ποίηση» της Ιδιωτική ς Πρωτ()βουλίας και
των εξ αυτής απορρεουσών ιδιωτικών παρα

γωγικών επενδύσ. ων.
Τα τρ :Χοντι;

Ί

(, ς

ε

,ιότα δεν 'πιβε

βα;ωσαν «('[7J ι ορθότητα» της μονόπλευρης
αυτής ·πιλογής.

ώρες Γιν ' ,μ , α υ των ΟΠΟΙCQν και 11
Ελλάδα, <ικατ •φυγαν» κατά περιόδους σε μη 
χαtιισμούς αξιοποίησιιςτων δημοσίων

εν
δύσεωtι εκ ποικίλλων ομολογουμίνως λό
γων, όπα>; Π.χ. εyycv(bv α~ιι α ι ό

πιλο ω

, α,τροΟυl

ία

ά.ϊ.

( , -

ΜΙ ιδ ω ικών κ φα

λαίων να ασχοληθούν μ ωρισμΈVες δραστη
ριότητες, κατά την εκτίμησή τους οικονομι
κώς ασύμ φορες, εθισμ ού σε Κρατικiς δι,ευρυ
μ έtι ςπαρεμβάσειςγια <~νκάλυψη» ΤOμ έων
εκτός ε.ιδιαφέροντος Ιδιωτών, για <<την ικα
νοποί1]Ο1I», (μέσω έργων και δράσεων) «δι
xaiaJl!» κοινωνικών αιτημάτων κ.ά.
Κατά την παρούσα φάσιι της δεδομένης
διεOvούς οικονομ ικής κρίσιιςτο μείζον ερώ
τημα, εν αναφορά προς «το εργαλείο» δημό
σιες επεvδύσειςγια -την αντιμετώπΙΟ1ί της, ε
μπεριέχεται στο δίλη μμ α, εάν οι δημόσιες ε
πενδύσεις συνιστούν πλέον μία αδ,ίριnι
αναγκαιότητα

1j μία

«εναλλακτική» πολιτι

Κ1ί επιλογή) ίτ λόγωτων πλεονεκτημάτων
τους, είτε ελλείψει άλλων δυνατοτιίτων πα
ρ'μβασης.
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ΒΊ. ΑΠ, ΤΟΠ, ΑΥΤ. ΠΕΡ.

Τα στοιχεία οδηγούν μάλλον προς την

πρ(ίπη παραδοχιί της αναγκαι,ότητας, δεδο
μένου, ότι οι δημόσιες επενδύσεις «ειισωμα

τώνουν», τόσο «ως φιλοσοφία», όσο και «ως
πρακτικιί» σειρά πλωνεκτη μ άτωl / , Ιιπως

π.χ. ταχεία λήΨη αποφάσεων ευχέρεια ανα
Οεωρήσεων προγραμματισμών, Ευελ ιξία πε

ρί τη"!' διαχείριση κεφαλαίωll, ειινοcίται υπΙΙ
καΟεστώς πλήρους διαφάνι;Lας, κ. (ί.

, θεωρείται

αυτονόητο, ότι η δυσάΡΕστη

υικονομΙΚ1ί κατάσταση δεν Οα αντιμετωπι
σθεί με μόνη την εφαρμογή προγραμμάτων

δημοσίων Επενδύσεων, ευρείας ή περιωρι
σμένης κλίμακας.
Απαιτούνται γενναία μέτρα, όπως νέα
φορολογικά κίνητρα, μέτρα νομισματικής
πολι,τικής αυστηρότερες ρυΟμ ίσεις για « ε

πιΟετικά» ι:πενδυτικά κεφάλαια, ως αποτέ
λεσμα τολμηρών πολιτικών αποφάσεων, η
δυστοκία των οποίων είναι δυστυχώς δεδο
μένη επί παγκοσμίου επιπέδου, διότι:
Η νέα Πολιτική Ηγεσία των Η.Π.Α. εκ
δηλώνει προθέσεις «αναθέρμανσης» της οι
κονομίας των Η.Π.Α. μέσω γι:νναίων επιχο
ρηγήσεων κ.ά.
Η «επανίδρυση» ή η «Επαναπροσέγγι

But be)'ond o/J

ρείται,» υπό της Ηγ , σίας τη ς Ευρ ωπαϊκής

bη'οnd expectot
rhe implementotio.

Έ νωση ς, δεν τυγχάνει τη ς γ

meosure,

ση» του καπιταλισμού, όπως αυΤΙ1 (<επιχει
ικιί

αποδο

χής.
Η εναρμ () νιση των Δ ιι,,()I'(ύν Λ ογωτικώl'

Προτύ,τωl' αl'τιμι' τ{ι);τίζπαι II JTn ;τ'ολλ(ίιl'
Κρατιύν με επιφυλάξεις.

11 υπό

perh

currenr ~';ωaιίυπ, u

των Ευρωπαίων Ηγετών επιχει

ρούμενη ενίσχυση του ρόλου του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμι:ίοl l (Tl ι ναντr[ πολλές α
l'τιστάσCΙς.

11 Τραπεζική κρίση δεν απορροψ;'ται, με
αποτέλεσμα τα Τραπεζικά Ιδρύματα παγκο
σμίως να μη συμβάλουν στην αναθέρμανση

της οικονομίας, ενίοτε και δι' ίδιον αυηί})! α
ναμενόμενο όφελος.

•

•

of "ι:r/!{ιtί,' ε (leH
nth('r p();n,
~hou{d ;//,φίΓι' rho

/ΓΟΠΙ αιι

ha~'e

fhe

reΡω';tίοn»

K'orld

the hum

H'C//lS.

(;o\'e

Organizαtions and

πίsΠI.~ ShOllld αctfor
benefits, regardIess ο

;nfenf, cω,t,ΡΙace αnd

-

-~-_
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7ί'ούν μάλλον προς την
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Παρά ταύτα, διετυπώθη η άποψη, απευ

7ς αναγκαιότητας, δεδο

θυνθείσα μάλιστα και προς τους Συμμετέ

u:; επενδύσει,ς «ενσωμα

χοντεςτης G20, να αποφευχθούν φαινόμενα

" λοσοφία», όσο και «ως
μ
ri.εονεκτημάτων, όπως
:οφάσι:ων, ευχέρεια ανα
ιιματισμοw, ευελιξία πε

οικονομικού προστατευτισμού.

Εκ παραλλήλου τονίζεται, ότι οι Τράπε
ζες χρησιμοποιούν επιχειρηματική προ

σέγγιση για την χρηματοδότηση αναδιιό

:"αλαίων, εννοείται υπό

μενων οικονομικών και βιομηχανικών επι

~ιαq.άνειας, κ.{ί.

χειρήσεων.

vόητο, ότι η δυσάρωτη

Υπενθυμίζεται, εν προκειμένω, ότι έχει

7ση δι>' θα αντιμετωπι

αρχίσει ήδη συζήτηση περί του ενδεχομέ

r.ι.ρμOγή προγραμμάτων

νου εθνικοποίησης των Τραπεζών, θεωρου

'ων, εllΡΙ'ίας ή περιωρι-

μένης υπό τινών Οικονομολόγων (π.χ.
ΣΤΙΓΚΛΠΣ) ωςμόνηςλύσης.

ι..,αία μέτρα, όπως νέα

Η έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ πάν

α, μέτρα νομισματικής

των, Κρατών, Δ ιεθνών Οργανισμών, Τραπε

-ερες ρυθμίσεις για «ε

ζιάν κ.ά., «δεν αντικαθίσταται» από τις εν α

·ά ;<εφάλαια, ωι; αποτέ
;.ιτικιάν αποφάσεαπ', η
~. είναι δυστllχ(ίJς δεδο
!

ετιπέδοll, διότι:

Ιγεσία των /Ι.π.Α. εκ
'Ι\'αθέρμανσης» της οι

. μέσω γενναίων επιχοή η «επαναπροσέγγι

)ί" όπως αυτή «επιχει
"σίας της Ευρωπαϊκής
'ει της γενικής αποδοΙ' Δ lεθνών Λογιστικών
ϋπίζεται υπό πολλών
~Ίς.

ταίων Ηγετών επιχει
"ΙΙ ρόλου του Διεθνούς
ου συναντά πολλές α-

7 δεν απορροφάται, με
Ι;ικά Ιδρύματα παγκο

φθονία δηλιΟΟει,ς Αρμοδίων, εκφραζόντων

απλΟJς «ελπίδα για βελτίωση των -μεταξύ
των- σχέσεων», ούτε υπό προτάσεων για την

σύνταξη Νέας Οικονομικής Χάρτας.

Την σύ~ταξη της τελευταίας ~χoυν ήδη
προτείνει Εκπρόσωποι του Δ ιεOvούς Νομι
σματικοιί Ταμείου, του Παγκοσμίου ΟΙJ)'α,

νισμοιΊ Εμπορίου, της Παγκόσμιας Τράπε
ζας, του Οργανισμού Οικονομικής Συν

εργασίας και Ανάπτυξης, του Διεθνούς
Οργανισμού Εργασίας, Χωρών Μελών της
Ε.Ε.κ.ά.

Πέραν όμως όλων αυτών, και πέραν των

προσδοκωμένων εκ της εφαρμογής οίων

δήποτε μέτρων αποτελεσμάτων, ίσως πρέ
πει η τρέχουσα κατάσταση, κατάσταση εξ
άλλης πλευράς «δημιουργικής καταστρο
φής», <<να ι::μπνεύσει» τους Ισχυρούς «να ε
πανατοποθετήσουν» ως κέντρο βάρους στα
ποικίλλα παγκοσμ ίως δρώμενα τον .ίί νθρω

πο, υπέρ και χάριν του οποίου πρέπει <<να

lfl' στην αναθέρμανση

λειτουργούν» Κυβερνήσεις, Οργανισμοί

. και δι' ίδιον αυτών α-

και Μηχανισμοί, ανεξαρτήτως ισχύος, προ

θέσεων, κόστους, τόπου και χρόνου...

5

•

"
οι

