Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
ΚΑΙ
Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ «ΕΥΡΩΠΗΣ»
Η κρίση σε οποιοδήποτε σύστηµα εκφράζει την ύπαρξη ανισορροπιών σε αυτό. Κρίση είναι το
προϊόν δυσαρµονίας ενός συστήµατος. Όπως έδειξα, η κρίση θεραπεύει κιόλας τις
ανισορροπίες και τη δυσαρµονία, εάν αφεθεί να επιτελέσει το θετικό έργο της. Η Παγκόσµια
Οικονοµική Κρίση προκλήθηκε από µια θεµελιώδη ανισορροπία µεταξύ χρηµατοπιστωτικών
µέσων και πραγµατικής οικονοµίας. Εποµένως, υπήρξε µια δυσαρµονία στη διάρθρωση της
προσφοράς, µια ελαττωµατική κατανοµή πόρων στις παραγωγικές δοµές.
Η κρίση ενός συστήµατος αναδεικνύει µε αυτόν τον τρόπο τα προβλήµατά του. Στην παρούσα
περίπτωση, η κρίση φανέρωσε την υπερβολική διόγκωση του χρηµατοπιστωτικού τοµέα σε
σχέση µε την πραγµατική οικονοµία. Αυτή η διόγκωση ξεκίνησε στην Αµερική µε τη φούσκα
των ακινήτων, την υπεραξία των ακινήτων και των σύνθετων χρηµατοπιστωτικών προϊόντων
των δοµηµένων πάνω στην αξία τους. Το κλασικό θεώρηµα ισχύει πάντοτε: υπερβολή
χρήµατος συνεπάγεται ή γενικό πληθωρισµό ή φούσκα, δηλαδή υπεραξία, αφύσικα µεγάλη
αξία κάποιου αγαθού ή αγαθών. Συνεπάγεται φυσικά, περαιτέρω, και ανορθολογική κατανοµή
πόρων και ρόλων, παραµόρφωση στις φυσικές δοµές των παραγωγικών σχέσεων, ήτοι της
συνολικής προσφοράς. Η περίσσεια χρηµατοπιστωτικών διαθεσίµων κάνει διπλό κακό,
φουσκώνει όλα ή κάποια αγαθά και στρεβλώνει γενικά τον παραγωγικό ιστό.
Στην ελευθερώτερη οικονοµία της Αµερικής η κρίση θα θεράπευε το πρόβληµα. Το περίσσιο
κεφάλαιο θα καταστρεφόταν, άλλο θα άλλαζε χέρια, και η οικονοµία θα ξαναγύριζε σε
κατάσταση ισορροπίας διορθώνοντας ταυτόχρονα και τον ανορθολογισµό της προσφοράς που
η περίσσια είχε προκαλέσει. Στην διαδικασία αναδιευθέτησης αυτή φυσικά τα σφαλερά
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και οι αστόχαστες επιχειρησεις θα έκαναν τόπο σε καλύτερους
διαχειριστές κεφαλαίων. Η αυτοδιόρθωση και ανανέωση αυτή είναι ουσιώδες προτέρηµα των
ελεύθερων αγορών. Η Αµερικανική Κυβέρνηση όµως υιοθέτησε παρεµβατική πολιτική
ενισχύοντας τον χρηµατοπιστωτικό τοµέα, τονώνοντας δηλαδή την αιτία του προβλήµατος.
Λάδι κυριολεκτικά στη φωτιά. Αλλά βλέπουµε λοιπόν ότι η αυξανόµενη προσφορά χρήµατος
δεν περνάει στην πραγµατική οικονοµία. Προφανώς. Γιατί το πρόβληµα στην πραγµατική
οικονοµία είναι η στρέβλωση που η περίσσια χρηµατοπιστωτικών διαθεσίµων προκαλεί. Ενώ
και η διοχετευόµενη ρευστότητα χρησιµοποιείται για να καλύψει την καταστροφή κεφαλαίων,
ακυρώνοντας έτσι την ευεργετική δράση της κρίσης. Χρησιµοποιείται επίσης και για
εξασφάλιση έναντι µελλοντικού κινδύνου του τραπεζικού συστήµατος. Μένει δηλαδή στον
χρηµατοπιστωτικό χώρο, κι αν δεν προκαλεί ακόµη νέες φούσκες είναι γιατί προφυλάσσονται
τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα έναντι επεκτατικών χρηµατοπιστοτικών πρακτικών σαν αυτές
που προκάλεσαν την Οικονοµική Κρίση και κινδύνων που εξερράγησαν σαυτήν. Μόλις η
κρίση αρχίσει να περνάει, θα αρχίσει να λειτουργεί η ίδια λογική νοµοτέλεια µε τα ίδια
αποτελέσµατα.
Σύµφωνα µε την οικονοµική ανάλυση που κάνω, οι ΗΠΑ, µε την πολιτική που ακολουθούν,
θα έπρεπε να ευρίσκονται σε πολύ χειρότερη οικονοµική κατάσταση από αυτήν που έχουν.
Και εδώ είναι ένα πρόβληµα που οι τετριµµένες αναλύσεις δεν µπορούν να εξηγήσουν και δεν
λύουν. Είναι παρόµοιο προς εκείνο της βαθειάς ανισορροπίας του Αµερικανικού Ισοζυγίου
Εξωτερικού Εµπορίου και του γεγονότος ότι ταυτόχρονα η συνολική ανταγωνιστικότητα της
αµερικανικής οικονοµίας είναι υψηλή, ενώ και το δολάριο παραµένει κατά µεγάλο µέρος
ανεπηρέαστο από την ανισορροπία. Και η απάντησε σε αυτά και ανάλογα οικονοµικά

αινίγµατα είναι κατά βάση η ίδια: η ιδιαίτερη θέση των ΗΠΑ ως ηγεµονικό κέντρο του
παγκόσµιου πεδίου και υποµόχλιο της παγκοσµιοποιηµένης αγοράς. Γι’ αυτό το δολάριο π.χ.
είναι, µαζί µε τον χρυσό, το βασικό αποθεµατικό του παγκόσµιου οικονοµικού συστήµατος.
Και γι’ αυτό τα µέρη του παγκόσµιου συστήµατος, και ιδίως τα ανερχόµενα µέρη του, και
ιδιαίτατα τα ραγδαίως ανερχόµενα µέρη του, στηρίζουν την εστία του, τις ΗΠΑ, µε ποικίλους
τρόπους. Τα τεράστια αποθεµατικά της Κίνας σε Αµερικανικά οµόλογα είναι ένας. Η εισροή
επενδύσεων στις ΗΠΑ άλλος. Κ.ο.κ. Για να µην αναφερθώ στην ανάγκη ενός γεωπολιτικού
και στρατιωτικού υποµοχλίου για την παγκοσµιοποιηµένη ελεύθερη αγορά, όπως την ανέλυσα
σε προηγούµενο άρθρο µου.
Η Ε.Ε., η Ευρωζώνη, ακόµη και οι οικονοµίες των µεγάλων κρατών της Ευρώπης, και αυτής
της ισχυρής οικονοµίας της Γερµανίας συµπεριλαµβανοµένης, δεν έχουν την «πολυτέλεια»
που έχουν οι ΗΠΑ ακριβώς γιατί δεν βρίσκονται στο ηγεµονικό κέντρο του κόσµου. Γι’ αυτό
ορθολογικά η Γερµανία (η Κεντρική της Τράπεζα κυρίως και η Κυβέρνηση σωφρονιζοµένη)
τείνει να επιµένει στην τήρηση αυστηρού πλαισίου χρηµατοπιστωτικής επέκτασης. Αυτό είναι
το θεµελιώδες. Το παράγωγο είναι η επιµονή της στη δηµοσιονοµική πειθαρχία των χωρών της
Ευρωζώνης, και ιδιαίτερα των ανεπαρκών χωρών, µε ακραία περίπτωση τη χρεωκοπηµένη
Ελλάδα, ένα καθ’ όλα failed state. Η όποια βοήθεια πρέπει να ζυγοσταθµίζεται αυστηρά προς
τη σκληρότητα των περιοριστικών µέτρων στον τοµέα που προκαλεί το κύριο πρόβληµα. Και
εξηγούµαι, γιατί αυτό µας οδηγεί στον πυρήνα του ζητήµατος.
Το Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Σύστηµα (είτε ως συνολική Ευρωπαϊκή Ένωση και Ευρωζώνη είτε
ως οικονοµία των χωρών χωριστά) δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις µιας πραγµατικά
ελεύθερης και ανοικτής αγοράς, ενός φυσικού συστήµατος αυτοδιευθέτησης, όπως το έχω
περιγράψει. Η οικονοµία των κρατών της Ευρωζώνης (ιδίως των ηγετικών χωρών της Παλαιάς
Ευρώπης) είναι λιγότερο ελεύθερη από αυτήν των χωρών όπου το φυσικό σύστηµα της
ελεύθερης οικονοµίας πραγµατώνεται µε ικανοποιητική προσέγγιση. Π.χ., στον δείκτη
οικονοµικής ελευθερίας του Heritage Foundation – Wall Street Journal για το 2010, ελεύθερες
αποδεικνύονται χώρες όπως (σε παρένθεση τίθεται ο σύνθετος, συνολικός βαθµός οικονοµικής
ελευθερίας κάθε χώρας µε βαθµό απόλυτης ελευθερίας το 100):
1η/ Hong Kong (89.7)
2η/ Σιγκαπούρη (86.1)
3η/ Αυστραλία (82.6)
4η/ Νέα Ζηλανδία (82.1)
5η/ Ιρλανδία (81.3)
6η/ Ελβετία (81.1)
7η/ Καναδάς (80.4)
8η / Η.Π.Α. (78) [Εχει χάσει 2.7 ποντους τον τελευταίο χρόνο.]
Οι Ευρωπαϊκές χώρες, µε την εξαίρεση της Ιρλανδίας, και εν συνεχεία της Μ. Βρεττανίας και
∆ανίας, ανήκουν στην κατηγορία είτε των «ως επι το πλείστον ελεύθερων» οικονοµιών είτε, οι
περισσοτερες, στην κατηγορία των «µετρίως ελεύθερων» χωρών (όπου ανήκει και η Ελλάδα,

στην 73η θέση) µε διαφοροποιηµένο, αλλά γενικά χαµηλότερο δείκτη ελευθερίας από αυτές
των πρωτοπόρων. Περισσότερη ελευθερία σηµαίνει φυσικά υψηλότερος βαθµός ορθολογικών
κατανοµών πόρων και ρόλων, µεγαλύτερη ευλυγισία και προσαρµοστικότητα στις
λειτουργικές δοµές του συστήµατος, και τελικά µεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα (αν λάβουµε
υπόψη το συνολικό οικονοµικό έργο και όχι απλώς και µόνο το ισοζύγιο εξωτερικού
εµπορίου).
Το Ευρωπαϊκό οικονοµικό σύστηµα των µεγάλων χωρών (εξαιρείται πάντα η Μ. Βρετανία,
που δεν ανήκει, και εφεδρεύει, στο Ηπειρωτικό Σύστηµα του Μ. Ναπολέοντα) έχει βασισθεί
σε έναν λιγότερο ή περισσότερο κρατικό τύπο καπιταλισµού, όπου το κράτος δεν τηρεί απλώς
την ουδέτερη λειτουργία του φυσικού πλαισίου για την οικονοµική δραστηριότητα
(εγγυούµενο ασφάλεια από βία και απάτη στις ανθρώπινες σχέσεις), αλλά:
α) δηµιουργεί ένα βαρύ κανονιστικό πλαίσιο έτσι ώστε de facto τα οικονοµικά υποκείµενα να
ευρίσκονται συνεχώς εξαρτηµένα από τους πολιτικούς και γραφειοκρατικούς µηχανισµούς του
κράτους,
και β) παρεµβαίνει κατ’ ευθείαν στην οικονοµική λειτουργία αναλαµβάνοντας το ίδιο µεγάλο
κοµµάτι της προσφοράς σε επιλεγµένους από αυτό τοµείς.
Πρόκειται για τον περιβόητο «Καπιταλισµό του Ρήνου», που έκανε τον οικονοµικό
συνδετήρα µεταξύ κυρίως των Νοτίων και Βορείων Φράγκων, µεταξύ Γαλλίας και Γερµανίας.
Ο ιδιότυπος αυτός Καπιταλισµός της Ηπειρωτικής Ευρώπης αποτέλεσε την οικονοµική βάση
του ΓαλλοΓερµανικού Άξονα στην δροµολόγηση και οικοδόµηση των µεταπολεµικών
Ευρωπαϊκών εξελίξεων και δοµών. Και ένας από τους κύριους λόγους που ο άξονας έσπασε
τώρα πια είναι ο διαφορετικός προσανατολισµός της Γερµανίας, που επιδιώκει τη µεγαλύτερη,
βαθµιαία, σχετική απελευθέρωση της οικονοµίας της υιοθετώντας πρακτικές (αν όχι τις αρχές
και τη φιλοσοφία) της πλήρως ελεύθερης αγοράς. Ετσι, η Γερµανία έχει την 23η θέση στην
κατάταξη των κρατών µε βάση τον βαθµό οικονοµικής ελευθερίας που έχουν, ενώ η Γαλλία
την 64η! Απλούστατα η Γερµανία δεν θέλει να µείνει πίσω σε σχέση µε αυτό που κάνει
προεξεχόντως η Κίνα, µε φαντασµαγορικά αποτελέσµατα. [Σηµειωτέον ότι το Χονγκ Κονγκ
ανήκει στη µικρή οµάδα των οικονοµικά ελεύθερων χωρών, έχοντας δείκτη οικονοµικής
ελευθερίας υψηλότερο από αυτόν των Ευρωπαϊκών χωρών]. Έτσι, µε τη Γαλλία να επιµένει σε
αντιδραστικές πολιτικές ως προς την κίνηση της ιστορίας, η ΓαλλοΓερµανική Συνεννόηση
διασπάσθηκε. (Ανάλογα συµβαίνουν και στη γεωπολιτική και εθνική στρατηγική των δύο
χωρών).
Ο παρεµβατικός και κατευθυντικός «Καπιταλισµός του Ρήνου» έδωσε και την αφορµή για τη
φαιδρή ιδεολογία του Τρίτου ∆ρόµου µεταξύ του καθαρόαιµου Καπιταλισµού
(Αγγλοσαξωνικού τύπου) και του Υπαρκτού Σοσιαλισµού (του Κοµµουνισµού τύπου
Σοβιετικής Ένωσης). Όλα αυτά τα τριτοδροµικά ιδεολογήµατα είναι βεβαίως πλέον παρελθόν.
Και ούτως ή άλλως δεν είχαν µέλλον. Γιατί ένα είναι το φυσικό σύστηµα, και εάν είναι να
βάλεις φρένο σε αυτό πηγαίνοντας κόντρα, θα πρέπει να κάνεις όλο το δρόµο και να το
ακυρώσεις ολοκληρωτικά. (Από µια βαθύτερη σκοπιά, ούτε έτσι το ακυρώνεις. Η οικονοµία
της Σοβιετικής Ένωσης ήταν σε ορισµένα σηµεία πιο «κλασσική» οικονοµικά από τις
Ευρωπαϊκές οικονοµίες, και µπορεί θεωρητικά να µελετηθεί σαν µια οριακή περίπτωση της
ελεύθερης αγοράς, όπου υπάρχει ένα µόνο ανεξάρτητο οικονοµικό υποκείµενο δράσης, το
Κράτος – σαν το πρόβληµα του ενός σώµατος στην κλασσική µηχανική).
Ο Τρίτος ∆ρόµος κατέρρευσε µαζί µε τον ∆εύτερο. Και ο Καπιταλισµός του Ρήνου καταρρέει

µετά την κατάρρευση του Κοµµουνισµού. Μένει ο µόνος και µοναδικός, Πρώτος ∆ρόµος της
Ελευθερίας, κράτη και κοινωνίες που τον βαδίζουν, καθεστώτα που λαχανιάζουν να
προσαρµοστούν, και οι δυσπροσάρµοστοι που θα κατεβαίνουν συνεχώς την κλίµακα ισχύος
των παγκόσµιων συσχετισµών.
Τώρα την αποτυχία οι δογµατικοί κάθε είδους πάντοτε την ονειρώττονται σαν επιτυχία και
φαντασιάζονται σχήµατα Αριστοφανικής νεφελοκοκυγίας για να αυτοδικαιωθούν στην πτώση
τους. Τέτοια κάνει και ο Padoa-Schioppa ελαυνόµενος οιστρόπληξ από τον Ευρωπαϊσµό του.
Το ελάττωµα το κάνει τάχα προτέρηµα. Και ιδού πώς.
Ο Padoa-Schioppa προφασίστηκε όπως ανέφερα τρεις βασικές αιτίες για την Παγκόσµια
Οικονοµική Κρίση: α) τον Φονταµενταλισµό των Αγορών («οι ελεύθερες αγορές φταίνε» µας
λέει), β) την εµµονή στην απόλυτη ανεξαρτησία και κυριαρχία του Εθνικού Κράτους («ο
ανεξέλεγκτος ανταγωνισµός µεταξύ εθνικών οικονοµιών φταίει») και γ) στην κοντοφθαλµία
των αγορών που τις κάνει ανορθολογικές («οι κερδοσκόποι της στιγµής φταίνε γιατί δεν έχουν
µυαλό»). Κατέδειξα στην κριτική µου το σφάλµα αυτών των προφάσεων και αρνητικά,
αναλύοντας το αβάσιµό τους, αλλά και θετικά, αποκαλύπτοντας την αληθή αιτία της κρίσης.
Οι αγορές δρουν στην πραγµατικότητα σταθεροποιητικά και ορθολογικά, το δε πρόβληµα δεν
είναι η απόλυτη κυριαρχία και ανεξαρτησία του κράτους, αλλά η υφή των δοµών και οι
πολιτικές του κράτους. Την κρίση δηµιούργησαν, µε τον τρόπο που ανέφερα, οι παρεµβατικές
πολιτικές της πολιτικής εξουσίας πάνω στην οικονοµική δραστηριότητα.
Είδαµε λοιπόν πριν αναλυτικά το λάθος των απόψεων του Padoa-Schioppa. Τώρα
αποκαλύπτεται και ο λόγος του λάθους. Ο Padoa-Shioppa θέλει να βγάλει ότι το Ευρωπαϊκό
πείραµα είναι τάχα ο δρόµος του µέλλοντος. (Third Way Revisited ή Τέταρτος ∆ρόµος;!). Με
λίγα λόγια προφασίζεται φανταστικές αιτίες για την κρίση γιατί αυτές οι αιτίες είναι αυτές που
κατά τη γνώµη του δεν υπάρχουν στην Ε.Ε., και της δίνουν ένα συγκριτικό πλεονέκτηµα στις
τρέχουσες και µελλοντικές εξελίξεις. Ο Τρίτος ∆ρόµος του Καπιταλισµού του Ρήνου δεν θέλει
ελεύθερες αγορές, αλλά βαρειά τη σκιά ενός κράτους-Leviathan που δρα κατευθυντικά και
παρεµβατικά, προστατευτικά, προσδίδοντας δήθεν ορθολογισµό και µακρόπνοη προοπτική
στην υποτιθέµενη ανορθολογικότητα και κοντοφθαλµία και λογική της τρέχουσας στιγµής των
αγορών. Έτσι υπερβαίνονται η πρώτη και τρίτη προφασιζόµενη αιτία της κρίσης κατά PadoaSchioppa. Ως προς το δεύτερο, εδώ είναι που θριαµβολογεί επί γαϊδάρου. Το Εθνικό Κράτος
ακριβώς τιθασεύεται από τις δοµές της Ε.Ε. και της Ευρωζώνης. Έτσι κάπως ούτε λίγο ούτε
πολύ δεν θα υπήρχε κρίση αν η Ε.Ε. κυβερνούσε τον κόσµο και όλοι την εµιµούντο!
Έλα όµως που η πραγµατικότητα είναι σκληρή, ιδιαίτερα απέναντι σε φαντασιώσεις, και έτσι
η Ευρωζώνη κινδυνεύει να είναι το µεγαλύτερο θύµα της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης,
αντί να είναι νησίδα σωτηρίας! Πολύ φυσικό, σύµφωνα µε την αληθινή θεωρία. Κάθε κρίση
αναδεικνύει τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα και τα συγκριτικά µειονεκτήµατα των
εµπλεκοµένων. Γι’ αυτό και δρα αυτοµάτως εξορθολογιστικά, αν αφεθεί να επιτελέσει το έργο
της. Το Ευρωπαϊκό πείραµα είναι µια άσκηση τεχνητότητας – και µαταιότητας. Έχει
οικοδοµηθεί, και έχει φθάσει εδώ που έχει φθάσει, όχι λόγω των οραµάτων και του ιδεαλισµού
των δογµατικών πιστών της, αλλά για τρεις πολύ ρεαλιστικούς λόγους:
1) Τη στρατηγική των ΗΠΑ και την Αµερικανική πολιτικοστρατιωτική οµπρέλα. Είναι
τεράστιο πλεονέκτηµα να µην καταβάλλεις ανάλογη ενέργεια για την ασφάλειά σου.
2) Το συµφέρον των ισχυροτέρων µελών της και αυτών που έχουν τη φρόνηση και ικανότητα
να χρησιµοποιούν τη συµµετοχή τους σε αυτή για να ανέρχονται στην κλίµακα συνολικής

ισχύος (και φυσικά δεν εννοώ τις πονηρευόµενες κουτοεξυπνάδες του ΝεοΕλληνικού
Κατεστηµένου). Η Γερµανία ωφελήθηκε όπως το άξιζε από τη διεύρυνση της ενιαίας αγοράς
στην Ε.Ε., όπως και χώρες στην περιφέρεια και από τη Νέα Ευρώπη που στάθηκαν υπέρτερες
των προκλήσεων.
Και 3) τη δυνατότητα παντοειδούς µόχλευσης που παρέχει ο «Καπιταλισµός του Τρίτου
∆ρόµου» στα υποκείµενα οικονοµικής δράσης µέσα στο Σύστηµα, ιδίως στα µεγάλα και
ισχυρά. Το Κράτος εδώ λειτουργεί υπέρ των κατεστηµένων δυνατών παραγόντων,
θωρακίζοντάς τους από τις εξορθολογιστικές δυνάµεις και επιδράσεις των µεγάλων αριθµών
στις αγορές.
Είναι εξαιρετικά χαρακτηριστικό γεγονός λοιπόν ότι η κρίση εκδηλώθηκε στην Αµερική στον
ιδιωτικό τοµέα, ενώ µετακυλίστηκε στην Ευρώπη ως κρατικό πρόβληµα, δηµόσιο χρέος και
δηµοσιονοµικά των χωρών. Ακριβώς ό,τι περιµένει κανείς από την πραγµατική αιτιολογία της
κρίσης και από τη διαφορά του οικονοµικού συστήµατος σε Αµερική και Ευρώπη. Η φούσκα
στην Ευρώπη είναι κρατική. Γιατί το Κράτος του Καπιταλισµού του Ρήνου δρα προστατευτικά
και άρα επωµίζεται το πρόβληµα όταν αυτό εκραγεί. Γι’ αυτό και οι αγορές δεν
πολυλογαριάζουν τις εγγυήσεις των Ευρωπαϊκών Κρατών και της Ευρωζώνης. Τι εγγύηση να
δώσει ο υπερχρεωµένος; Το αποκορύφωµα της αστειότητας έγινε µε το χρηµατοπιστωτικό
ανέκδοτο της χρονιάς: τα stress-tests που έκανε η Ε.Ε. για τις Ευρωπαϊκές Τράπεζες. Τις
έβγαλαν όλες σώες και αβλαβείς, συµπεριλαµβανοµένων και των Ελληνικών! (Κάτι ελάχιστες
δυστύχησαν και δεν εξελέγησαν! Γιατί περί αυτού πρόκειται, ποιοι ορίζονται και ποιοι όχι σε
δεδοµένους ρόλους κατά τον καπιταλισµό του Ρήνου. Οι θέσεις δίνονται και δεν κερδίζονται
σε ένα ελεύθερο τεραιν). Έλαβαν λέει υπόψη τις εγγυήσεις ενός σχεδόν τρισεκατοµµυρίου
δολαρίων της «Ευρωζώνης» µε συµπλήρωµα το ∆ΝΤ, σε περίπτωση κινδύνου. Έτσι όµως όλοι
είµαστε φερέγγυοι!
Για να σοβαρευτούµε. Το πρόβληµα δεν είναι ούτε οι αγορές ούτε το Κράτος. Είναι το
Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κράτους και Οικονοµίας. Είναι, γενικότερα, οι πολιτικές της πολιτικής
εξουσίας. Και στην Ευρώπη του ελεγχόµενου και κατευθυνόµενου καπιταλισµού, υπάρχει
θεµελιώδης τάση στρεβλωτικής δράσης της κρατικής εξουσίας στις αγορές. Οπότε µε την
κρίση το πρόβληµα εµφανίζεται εκεί που πονάει περισσότερο. Στο δηµόσιο χρέος, στα
κρατικά οµόλογα, στη δηµοσιονοµική αυθαιρεσία.
Και στο Ευρώ. Γιατί το Ευρώ είναι τεχνητό και αυθαίρετο δηµιούργηµα. Και σαν τέτοιο έχει
ηµεροµηνία λήξης. Αν όχι µε αυτή την κρίση, τότε µε την επόµενη. Ή και χωρίς κρίση, µε
«συµφωνία κυρίων», σαν αυτή που το δηµιούργησε.
Είναι αδύνατον (από ορθολογικής άποψης) χώρες σαν τη Γερµανία και την Ελλάδα (στην
κατάσταση που βρίσκονται τις τελευταίες δεκαετίες) να έχουν κοινό νόµισµα επι κοινή ωφελία
– εκτός εάν η Ελλάδα ήταν επαρχία της Γερµανίας, σαν ένα είδος χειρότερης Ανατολικής
Γερµανίας. Γι’ αυτό το Κράτος έχει σηµασία και ο Padoa-Schioppa εκφράζει ευσεβείς πόθους.
Βέβαια εκεί κατατείνει και αυτός, από τη λάθος µεριά του προβλήµατος και της ιστορίας. Και
φτάσαµε στην αποκαλυπτική ουσία όλου του ζητήµατος. Λέει στην ουσία ότι θα ήταν καλά αν
η Ε.Ε. ή η Ευρωζώνη ήταν ενιαίο Κράτος ή (επί το κοµψότερο) είχε θεσµούς οικονοµικής
διακυβέρνησης. Και εδώ φαίνεται καθαρά η σκοπιµότητα των σκέψεών του, στην αντίφασή
του. Ενώ κατακρίνει το απόλυτα κυρίαρχο εθνικό κράτος της Ευρωπαϊκής τάξης µετά τη
Συνθήκη της Westphalia, θέλει να δηµιουργήσει στο επίπεδο της «Ευρώπης» ακριβώς ένα
τέτοιο κράτος.

Αλλά ο καιρός της Ευρώπης πέρασε. Τώρα έχει εισέλθει σε περίοδο παρακµής από
φυσιολογικά γερατειά και µερικές σοβαρές χρόνιες και γονιδιακές αρρώστιες. Τώρα η
απόλυτη κυριαρχία του Κράτους θα µεταµορφωθεί µέσω των διαδικασιών παγκοσµιοποίησης
και σε συνάρτηση µε το Ηγεµονικό Κέντρο του παγκοσµιοποιηµένου συστήµατος, τις Η.Π.Α.,
όπως εξήγησα σε προηγούµενο άρθρο. Ουδείς λόγος για τα τερτίπια της «Ευρώπης», τις Ιερές
Συµµαχίες και τους Ανόσιους Συµβιβασµούς της, στο ερχόµενο µέλλον της Ιστορίας.
Το πουλί πέταξε. Και είναι ελεύθερο. Και είναι καλύτερα έτσι.
(*) ∆ηµοσιεύθηκε στην "Εξπρές"

