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το πρόβλημα της διεθνούς οικονομικής κατάστασης και του αντίκτυπου στην κυπριακή οικο-
νομία δεν μπορούσε να περάσει απαρατήρητο από τον Eνδείκτη. ιδιαίτερα όταν υπάρχει διάχυτη
η εντύπωση ότι, ως χώρα,  δεν έχουμε βρει ακόμη εκείνους τους σταθερούς βηματισμούς που
θα οδηγήσουν την οικονομία μας πέρα από την κρίση. οι διεθνείς μηχανισμοί αξιολόγησης μας
προειδοποίησαν από τον ιούλιο του 2010 ότι το δημόσιο χρέος ετίθετο υπό παρακολούθηση,
με προοπτική υποβάθμισης. Όταν η υποβάθμιση ήρθε, η αντίδραση κινήθηκε προς την κατεύ-
θυνση της επίρριψης ευθυνών αντί της ανάληψης δράσης.
Η ςυντακτική επιτροπή κατανοεί ότι το πρόβλημα είναι σύνθετο, με πολλές διαστάσεις και
συγκρουόμενες προτεραιότητες. δεν επιδέχεται εύκολες τεχνοκρατικές λύσεις, ούτε είναι
εύκολη η επίτευξη συναίνεσης σε επίπεδο πολιτικής διαδικασίας. γι’ αυτό ακριβώς οι συγγρα-
φείς που προσκλήθηκαν να συνεισφέρουν σε αυτή την ειδική έκδοση επιλέχθηκαν με δύο
βασικά κριτήρια: την αναγνωρισμένη εμπειρία τους στα θέματα που πραγματεύονται και την
ετερογενή τους προσέγγιση στο θέμα της κρίσης. πιστεύουμε ότι οι προκλήσεις της
κυπριακής οικονομίας δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν μόνο με συμβιβασμό των συγκρουό-
μενων συμφερόντων. απαιτούν την εις βάθος κατανόηση των κύριων ρευμάτων – στη διεθνή
πολιτική, στην κοινωνική οργάνωση και οικονομία και στη σύνθεσή τους με τη γνώση του
τοπικού περιβάλλοντος. διότι είναι η ικανότητα βαθιάς κατανόησης που αποτελεί το κύριο
γνώρισμα αυτού που ο φιλόσοφος της πολιτικής ελευθερίας και ιστορικός των ιδεών  Isaiah
Berlin αποκαλεί «statecraft» – δηλαδή την τέχνη της διακυβέρνησης μιας κοινωνίας.
οι αναγνώστες θα βρουν αναλύσεις συγκεκριμένων πτυχών της κρίσης του τραπεζικού
συστήματος, της δομής της οικονομίας και των κοινωνικών της επιπτώσεων, αλλά και προσε-
κτική ανάλυση των χαρακτηριστικών της κρίσης. από την έκδοση δεν λείπει ο αντίλογος:
ότι δηλαδή, απαιτείται προσοχή όταν απευθυνόμαστε σε ειδικούς για καθοδήγηση. ας μην
ξεχνούμε ότι οι «ειδικοί» κρατούσαν το πηδάλιο όταν ξέσπασε η κρίση. τέλος, οι βιβλιοπα-
ρουσιάσεις ενθαρρύνουν τον αναγνώστη να εμβαθύνει στο θέμα της κρίσης, διαλεγόμενος
με ορισμένα από τα πιο σημαντικά βιβλία που γράφτηκαν επί του θέματος.
και καθώς αυτή είναι η τελευταία έκδοση του Eνδείκτη υπό την παρούσα σύνθεση της ςυντα-
κτικής επιτροπής, ευχαριστώ τα μέλη της επιτροπής, τους συγγραφείς και τους αναγνώστες μας,
που με τη μεθοδική δουλειά και την ενεργό στήριξή τους, καθιστούν το περιοδικό του πανεπι-
στημίου της κύπρου ένα σημαντικό βήμα στοχασμού για τον εκσυγχρονισμό της κοινωνίας μας. 

Καθηγητής Σταύρος Α. Ζένιος
Πρύτανης, Πρόεδρος της Συντακτικής Επιτροπής
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Η διεθνής οικονομική κρίση και η Κυπριακή
οικονομία



Η κρίση που πέρασε η υφήλιος τα τελευταία
δύο χρόνια χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη
διεθνής οικονομική κρίση από τη λεγόμενη
μεγάλη κατάθλιψη (Great Depression) της
δεκαετίας του 1930. το πραγματικό ακαθά-
ριστο εγχώριο προϊόν (αεπ) της ευρώπης
των 27 μειώθηκε κατά 4.2% το 2009 σε
σχέση με το 2008. ςε κάποιες χώρες η συρρί-
κνωση ήταν δραματική: 13,9% στην
εσθονία, 14,7% στη λιθουανία, 18,0% στη
λετονία. Η οικονομική επιβράδυνση
οδήγησε αναπόφευκτα και σε σημαντική
αύξηση της ανεργίας. τον ιούνιο του 2010,
ο μέσος όρος της ανεργίας στην εε ήταν
9.6%· στην ισπανία, τη λετονία και τη
λιθουανία έφτασε ή προσέγγισε το 20%.
ςυγκριτικά, η κύπρος επηρεάστηκε σαφώς
λιγότερο από τις πλείστες ευρωπαϊκές
χώρες. το πραγματικό αεπ της συρρικνώ-
θηκε μόνο κατά 1,7% το 2009, ενώ η ανεργία
φαίνεται να έχει αρχίσει να υποχωρεί από το
7,2% που είχε φτάσει το καλοκαίρι της ίδιας
χρονιάς. με άλλα λόγια, η κύπρος πέρασε
μια σχετικά βραχεία και ήπια ύφεση. 
γιατί τότε όλη αυτή η φασαρία; γιατί χρει-
άζεται να αφιερώσουμε ολόκληρη έκδοση
του ενδείκτη σε μια μικρή ύφεση; Ένας
λόγος είναι ότι η μείωση του αεπ το 2009
ήταν η πρώτη για την κύπρο μετά την
εισβολή. Όσοι κύπριοι γεννήθηκαν μετά τον
πόλεμο δεν είχαν βιώσει οικονομική ύφεση
μέχρι πριν δυο χρόνια. από την ιστορική
σκοπιά λοιπόν ήταν ένα σημαντικό γεγονός.
Όμως ο κύριος λόγος ενασχόλησης με το
θέμα είναι ότι αυτή η μικρή ύφεση ήταν
αρκετή για να αναδείξει τα μεγάλα διαρθρω-

τικά προβλήματα της κυπριακής οικονομίας:
το δημοσιονομικό πρόβλημα, την ανεπαρκή
χρηματοδότηση των συνταξιοδοτικών
ταμείων, τη μονοδιάστατη ανάπτυξη, τη
διαβρωμένη ανταγωνιστικότητα.

Το δημοσιονομικό
Η επιδείνωση των οικονομικών του κράτους
ήταν δραματική. ενώ το 2007 το κράτος
παρουσίασε δημοσιονομικό πλεόνασμα
3,4%, το 2009 βρέθηκε με έλλειμμα 6,1% -
επίπεδο στο οποίο αναμένεται να παραμείνει
και το 2010. Η ανατροπή αυτή είναι ιδιαί-
τερα ανησυχητική, τόσο λόγω της έκτασής
της όσο και για τους λόγους που την προκά-
λεσαν. Η επιδείνωση των δημοσιονομικών
ήταν πολύ μεγαλύτερη στην κύπρο παρά
στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες (το
μέσο έλλειμμα στις χώρες της ευρωπαϊκής
Ένωσης για την ίδια περίοδο αυξήθηκε από
0,6% σε 6,3%), κι αυτό παρά το ότι οι περισ-
σότερες ευρωπαϊκές χώρες επηρεάστηκαν
από την κρίση πολύ περισσότερο από την
κύπρο και χρειάστηκε να δαπανήσουν τερά-
στια ποσά για να στηρίξουν τα τραπεζικά
συστήματα και τις οικονομίες τους. 
Η ανατροπή των δημοσιονομικών δεδομένων
στην κύπρο οφείλεται σε ένα συνδυασμό
μείωσης των κρατικών εσόδων και αύξησης
των δαπανών. τα κρατικά έσοδα μειώθηκαν
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Στον απόηχο της κρίσης

του Σωφρόνη Κληρίδη
Αναπληρωτή Καθηγητή Οικονομικών
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Το κράτος υπόσχεται στους υπαλλήλους του
πολύ περισσότερα από ο,τι του επιτρέπουν οι
οικονομικές του δυνατότητες.
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κατά 8,9% το 2009 σε σχέση με τον προηγού-
μενο χρόνο, ενώ ταυτόχρονα οι δαπάνες
αυξήθηκαν κατά 7,0%. Η μείωση των εσόδων
ήταν αναμενόμενη λόγω της μείωσης της
κατανάλωσης και των εταιρικών κερδών, η
μεγαλύτερη ζημιά όμως προήλθε από την
επιβράδυνση στις κατασκευές, οι οποίες, κατά
την περίοδο 2003-2008, είχαν αποφέρει τερά-
στια έσοδα στο κράτος. το δυστύχημα είναι
ότι τα έσοδα από τον κατασκευαστικό τομέα
δύσκολα θα επανέλθουν στα επίπεδα που
ήταν την προαναφερθείσα περίοδο, συνεπώς
τα δημόσια έσοδα δεν θα ανακάμψουν αυτό-
ματα με την έξοδο από την ύφεση. αντίθετα,
οι δημόσιες δαπάνες θα συνεχίσουν να αυξά-
νονται με γοργούς ρυθμούς λόγω των αυτό-
ματων αυξήσεων των οποίων απολαμβάνουν
οι εργαζόμενοι στον ευρύτερο δημόσιο και
ημιδημόσιο τομέα (Πίνακας 1). 
οι αρνητικές τάσεις των δημοσίων οικονο-
μικών αποτυπώνονται στα στοιχεία που
παρατίθενται στον πίνακα 1. είναι σαφές ότι
τα δημόσια οικονομικά δεν είναι βιώσιμα με
τις σημερινές τάσεις, η διαχείριση όμως της
κατάστασης φαίνεται να είναι εφικτή: μία
μετρημένη πολιτική συγκράτησης του
ρυθμού αύξησης των μισθών στο δημόσιο σε
λογικά επίπεδα θα αρκούσε ίσως για να
περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα.
Όμως αυτό παραβλέπει την άλλη σημαντική
συνιστώσα: το κόστος των συντάξεων των

δημοσίων υπαλλήλων. το 2007 οι δημόσιες
δαπάνες για συντάξεις ήταν 6,3% του αεπ.
ςύμφωνα με την «Έκθεση του 2009 για τη
δημογραφική γήρανση» της ευρωπαϊκής
Ένωσης (http://ec.europa.eu/economy_finance/
publications/publication_summary13784_e
n.htm), το ποσοστό αυτό θα ανέβει στο
17,7% μέχρι το 2060, προκαλώντας τερά-
στιες πιέσεις στα δημόσια ταμεία. ουσια-
στικά, το κράτος υπόσχεται στους
υπαλλήλους του πολύ περισσότερα από ότι
του επιτρέπουν οι οικονομικές του δυνατό-
τητες. Η διόρθωση αυτής της ανισομέρειας
είναι επιτακτική ανάγκη και όσο περισσό-
τερο καθυστερεί, τόσο μεγαλύτερο θα είναι
το κόστος για όλους. 

Τα βαθύτερα αίτια
εδώ και τρεις τουλάχιστον δεκαετίες η
κυπριακή οικονομία ακολουθεί ένα μοντέλο
ανάπτυξης στο οποίο κυριαρχεί το στοιχείο
της υπερβολικής εξάρτησης από ένα-δύο

Αυτή η μικρή ύφεση ήταν αρκετή για να ανα-
δείξει τα μεγάλα διαρθρωτικά προβλήματα
της Κυπριακής οικονομίας: το δημοσιονομικό
πρόβλημα, την ανεπαρκή χρηματοδότηση
των συνταξιοδοτικών ταμείων, τη μονοδιά-
στατη ανάπτυξη, τη διαβρωμένη ανταγωνι-
στικότητα.

Πίνακας 1: Τα αρνητικά δεδομένα της οικονομίας
2007 2008 2009 2010

ρυθμός αύξησης πραγματικού αεπ (%) 5,1 3,6 -1,7 -0,4
ανεργία (%) 4,0 3,6 5,3 7,1
δημοσιονομικό ισοζύγιο 3,4 0,9 -6,1 -6,0
δημόσιο χρέος (% του αεπ) 58,3 48,3 58,0 61,9
ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (% του αεπ) -11,7 -16,8 -7,8

Πηγές: Eurostat και Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών). Τα στοιχεία
για το 2010 είναι εκτιμήσεις, εκτός από αυτά που αναφέρονται στην ανεργία, τα οποία είναι για το
Σεπτέμβριο του 2010. Το δημόσιο χρέος ανέρχεται στο 103,5% του ΑΕΠ αν σε αυτό συμπεριληφθεί
και το κυβερνητικό χρέος των €7,3 δις προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
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τομείς της οικονομίας. τη δεκαετία του 1980,
κινητήρια δύναμη της οικονομίας ήταν ο
τουρισμός. Η επένδυση στον τουρισμό
έδωσε μεγάλη αναπτυξιακή ώθηση, όμως η
ταχύτητα και η αταξία με την οποία έγινε
αυτό δημιούργησαν και πολλά προβλήματα,
κυρίως επειδή επιβαρύνθηκαν οι υποδομές
και το περιβάλλον. το 1990 τέθηκαν οι
βάσεις για να γίνει η κύπρος διεθνές επιχει-
ρηματικό κέντρο. ενώ ο τουρισμός συνέχιζε
την ανοδική του πορεία, κατά τη δεκαετία
του 1990, η ευτυχής για την κύπρο
σύμπτωση της διάλυσης της γιουγκοσλαβίας
και της ςοβιετικής Ένωσης κατέστησε την
κύπρο ελκυστικό προορισμό κεφαλαίων από
τις πιο πάνω χώρες και έδωσε ακόμη μεγα-
λύτερη ώθηση στην οικονομία. με την νέα
χιλιετία, ο τουρισμός μπήκε σε μια φθίνουσα
πορεία, η οποία πολύ δύσκολα θα ανατραπεί,
τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον. Όμως, η
ένταξη στην ευρωπαϊκή Ένωση συνέτεινε
στη μεγάλη ανάπτυξη των κατασκευών και
των κτηματομεσιτικών υπηρεσιών, οι οποίες
οδήγησαν την κούρσα της ανάπτυξης μέχρι
και το ξέσπασμα της κρίσης. 
για όσους παρακολουθούσαν από κοντά την
πορεία της κυπριακής οικονομίας, η δημο-
σιονομική κρίση που βιώνουμε σήμερα δεν
ήταν έκπληξη. αρκετοί προειδοποιούσαν
θυμίζοντας ότι η εξάρτηση από τις κατα-
σκευές και την κτηματαγορά δεν είναι υγιής
συνθήκη. Ήταν προφανές ότι αργά ή
γρήγορα η δραστηριότητα στον τομέα αυτό
θα κόπαζε και το κράτος θα βρισκόταν εκτε-
θειμένο. παράλληλα, η προσφορά άφθονου
φθηνού χρήματος είχε οδηγήσει σε υπερδα-
νεισμό, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιω-
τικό τομέα. το έλλειμμα στο ισοζύγιο
τρεχουσών συναλλαγών είχε εκτοξευθεί στο
16,8% το 2008 και σήμερα η κύπρος έχει το
δεύτερο ψηλότερο ιδιωτικό χρέος στην
ευρωπαϊκή Ένωση (ως ποσοστό του αεπ).
φορτωμένη με ένα σπάταλο και αναποτελε-

σματικό κράτος και με τα νοικοκυριά και τις
επιχειρήσεις υπερχρεωμένα και εθισμένα
στην κατανάλωση, η κύπρος βρισκόταν σε
μη διατηρήσιμη πορεία. Η διεθνής κρίση
απλώς επέσπευσε την αναπόφευκτη διόρ-
θωση, φέρνοντάς την πιο νωρίς από ότι
περίμεναν και οι πιο απαισιόδοξοι. 

Επενδύοντας στο μέλλον
οι κρίσεις είναι οδυνηρές, έχουν όμως και τη
χρησιμότητά τους. φέρνουν στο φως τις
αδυναμίες και τα διαρθρωτικά προβλήματα
μιας οικονομίας με τρόπο τέτοιο που η
ύπαρξη τους δεν μπορεί πλέον να αμφισβη-
τηθεί. ανοίγεται έτσι ένα παράθυρο ευκαι-
ρίας για ριζικές μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα
βάλουν την οικονομία σε μια νέα πορεία
ανάπτυξης και ευημερίας. οι μεταρρυθμίσεις
πρέπει να κινηθούν σε τρεις άξονες. 

1. Εξορθολογισμός και εκσυγχρονισμός του
δημοσίου
οι μισθοί και οι συντάξεις στο δημόσιο
τομέα είναι εξωπραγματικοί σε σχέση με
τις δυνατότητες της οικονομίας. εκτός
από τις προφανείς δημοσιονομικές
επιπτώσεις, το φαινόμενο αυτό έχει και
πολλές άλλες αρνητικές παρενέργειες. οι
σαφώς υπέρτεροι όροι εργασίας στο
δημόσιο σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα
προσελκύουν τους νέους, πολλοί εκ των
οποίων επιλέγουν κλάδο σπουδών με
κύριο κριτήριο τη δυνατότητα εργοδό-
τησης στο δημόσιο. επενδύουν λοιπόν
μερικά από τα καλύτερά τους χρόνια για
να ενταχθούν σε μια λίστα αναμονής η
οποία σε 5, 10, ή 20 χρόνια θα εξαργυ-
ρωθεί με ένα κυβερνητικό πόστο. Η απορ-
ρόφηση μεγάλης μερίδας του καλύτερου
ανθρώπινου δυναμικού του τόπου από το
δημόσιο αποστερεί τον ιδιωτικό τομέα
από ικανά στελέχη και αποτελεί τροχο-
πέδη στην ανάπτυξή του. Η εκλογίκευση



των απολαβών στο δημόσιο θα διορθώσει
αυτές τις στρεβλώσεις.
το δεύτερο ζητούμενο είναι ο επανακαθο-
ρισμός της αποστολής του δημόσιου
τομέα. Η εκάστοτε πολιτική ηγεσία θα
πρέπει να πάψει να μεταχειρίζεται το
δημόσιο τομέα ως όχημα «βολέματος» των
ημετέρων και χώρο εξυπηρέτησης κομμα-
τικών συμφερόντων. αποστολή του δημό-
σιου τομέα πρέπει να είναι η δημιουργία
και η συντήρηση δομών που να επιτρέπουν
στον ιδιωτικό τομέα να λειτουργήσει
σωστά και αποτελεσματικά. ο δημόσιος
τομέας πρέπει να υποβοηθά και να
στηρίζει την ανάπτυξη, και όχι να αποτελεί
τροχοπέδη σε αυτήν. το κυπριακό δημόσιο
διαθέτει πολλά ικανά στελέχη τα οποία
μπορούν να πετύχουν πολλά αν τους δοθεί
η ευκαιρία και τα κίνητρα. 

2. Βελτίωση των υποδομών
Η κύπρος υστερεί σε επίπεδο υποδομών.
Έχουμε ένα αρκετά καλό οδικό δίκτυο και
μετά από πολλά χρόνια κατορθώσαμε να
έχουμε σύγχρονα αεροδρόμια. από εκεί και
πέρα, υπάρχουν πολλές ελλείψεις. τα
λιμάνια χρήζουν αναβάθμισης: η κακή
διαχείριση δεκαετιών, που έχει δημιουργήσει
στρεβλώσεις στο εισαγωγικό εμπόριο με
αποτέλεσμα την αύξηση των τιμών των
εισαγόμενων αγαθών, τα έχει οδηγήσει σε
μαρασμό. το μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε
για τα αεροδρόμια με την εμπλοκή του ιδιω-
τικού τομέα θα μπορούσε να εφαρμοστεί
και εδώ με επιτυχία. οι δημόσιες συγκοινω-
νίες είναι ανεπαρκείς με αποτέλεσμα
χιλιάδες ανθρωποώρες να χάνονται στους
δρόμους και με την ανάλογη επιβάρυνση
στο περιβάλλον. Η ποιότητα ζωής στις
πόλεις μας πάσχει από την έλλειψη στοιχει-
ωδών υποδομών (πεζοδρόμια), από την
έλλειψη δημόσιων χώρων (πάρκα και
πλατείες), από την κυκλοφοριακή συμφό-

ρηση και τη γενική ακαταστασία και αταξία
που επικρατεί. Η επένδυση στις υποδομές
είναι αναγκαία τόσο για την αναβάθμιση
της ποιότητας ζωής των κυπρίων πολιτών
όσο και για την προσέλκυση ξένων, είτε
αυτοί είναι περιηγητές είτε είναι φοιτητές,
ενδιαφερόμενοι για ιατρικές υπηρεσίες,
επενδυτές ή άλλες κατηγορίες επισκεπτών
που μας ενδιαφέρουν.

3. Επένδυση σε παιδεία και έρευνα
είναι σχεδόν καθολική η εκτίμηση ότι το
εκπαιδευτικό μας σύστημα βρίσκεται σε
καθοδική πορεία, γι’ αυτό και προέκυψε η
ανάγκη για εκπαιδευτική μεταρρύθμιση.
Όμως η μεταρρύθμιση κινείται με πάρα
πολύ αργούς ρυθμούς και δεν έχει αγγίξει
ακόμα θέματα κεφαλαιώδους σημασίας.
δεν έχει σημασία πόσο σπουδαία είναι τα
αναλυτικά μας προγράμματα αν εξακο-
λουθούμε να προσλαμβάνουμε εκπαιδευ-
τικούς χωρίς καμία απολύτως αξιολόγηση·
αν δεν δημιουργήσουμε μηχανισμούς
αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου· αν
δεν δοθεί στις σχολικές μονάδες μεγαλύ-
τερη αυτονομία, συνοδευόμενη βέβαια και
από την ανάλογη ευθύνη. Όλοι συμφω-
νούν για την ανάγκη καλλιέργειας
κριτικής σκέψης και ανάπτυξης της επιχει-
ρηματικότητας. Έχουμε όμως καθυστε-
ρήσει πάρα πολύ να περάσουμε από τη
διάγνωση στη θεραπεία.
ακούγεται συχνά ότι η κύπρος μπορεί να
καταστεί περιφερειακό κέντρο τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης. τα ιδιωτικά πανεπι-
στήμια προσπαθούν μέσα στα πλαίσια της
δικής τους φιλοσοφίας να πραγματώσουν
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Η διεθνής κρίση απλώς επέσπευσε την ανα-
πόφευκτη διόρθωση, φέρνοντάς την πιο
νωρίς από ότι περίμεναν και οι πιο απαισιό-
δοξοι. 



αυτή την προοπτική. τα δημόσια πανεπι-
στήμια – και κυρίως το πανεπιστήμιο
κύπρου που έχει πλέον εδραιωθεί στο
διεθνή χώρο – μπορούν να συνεισφέρουν
τα μέγιστα σε αυτή την προσπάθεια. κι
όμως, το κράτος λειτουργεί αποτρεπτικά
στις προσπάθειες των δημόσιων πανεπι-
στημίων να προσφέρουν προγράμματα
σπουδών σε ξένες γλώσσες και να
προσελκύσουν ξένους φοιτητές και καθη-
γητές. το κυπριακό κράτος και η κυπριακή
κοινωνία έχουν επενδύσει πολλά στα
δημόσια πανεπιστήμια και έχουν προσελ-
κύσει αξιοζήλευτο ανθρώπινο κεφάλαιο
που μπορεί να πετύχει πολλά. είναι πραγ-
ματικά κρίμα το ίδιο το κράτος να
αποτελεί τροχοπέδη στην προσπάθεια των
πανεπιστημίων να ανοιχτούν προς τα έξω. 
αναπόσπαστο μέρος της πανεπιστημιακής
εκπαίδευσης αποτελεί και η έρευνα. είναι
γνωστό ότι η κύπρος υστερεί στις δαπάνες
για έρευνα (0,45% επί του αεπ, σε σύγκριση
με 1,9% που είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος
και 3% που είναι ο στόχος της ευρωπαϊκής
Ένωσης), δεν υστερεί όμως σε ερευνητές
διεθνούς ακτινοβολίας. ςε κάποιους

κύκλους υπάρχει η εντύπωση ότι η έρευνα
είναι για τις μεγάλες χώρες και ότι η κύπρος
δεν μπορεί να διακριθεί σε αυτό τον τομέα.
αυτό καταρρίπτεται από τα ίδια τα δεδο-
μένα. μικρές χώρες όπως η φινλανδία ή το
ισραήλ είναι πρωτοπόρες στο τομέα της
έρευνας. δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην
ανήκει και η κύπρος σε αυτή την κατηγορία.
ερευνητές του πανεπιστημίου κύπρου
έχουν ήδη καταγράψει πολλές επιτυχίες
στην προσέλκυση ερευνητικών προγραμ-
μάτων, με αποκορύφωμα τις επιτυχίες τους
στα εξαιρετικά ανταγωνιστικά προγράμματα
του ευρωπαϊκού ςυμβουλίου Έρευνας.
μπορούμε πάρα πολλά, αν υπάρξει και η
ανάλογη στήριξη από την πολιτεία. 

Έχει λεχθεί κατά κόρον ότι κάθε κρίση
αποτελεί και μια ευκαιρία. παρόλο που
τείνει να καταντήσει κλισέ, η ρήση αυτή
είναι απόλυτα ορθή. Η συγκυρία είναι μονα-
δική για να ληφθούν αποφάσεις που θα
θέσουν τις βάσεις για μια νέα εποχή
ανάπτυξης και ευημερίας για την κύπρο και
τους ανθρώπους της. το μόνο που χρει-
άζεται είναι τόλμη και πολιτική βούληση.
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ςε επίσκεψη της βασίλισσας της αγγλίας
στο London School of Economics (5 νοεμ-
βρίου 2008), η συνήθως αμίλητη ηγεμόνας
εξέπληξε τους διάσημους οικονομολόγους
του πανεπιστημίου όταν τους ρώτησε γιατί
κανένας δεν πρόβλεψε την επερχόμενη
κρίση, δεδομένου του μεγέθους της. μερι-
κούς μήνες αργότερα, τον ιούλιο του 2009,
ο καθηγητής οικονομικών Timothy Besley
με επιστολή του προς τη βασίλισσα προσπά-
θησε να εξηγήσει την κατάσταση. ο καθη-
γητής παρατηρεί ότι πολλά δυνατά μυαλά
στην υφήλιο δεν μπόρεσαν να δουν τους
κινδύνους που συσσωρεύονταν, έστω και αν
μία μικρή μειοψηφία έλεγε ότι υπήρχαν
κίνδυνοι στο σύστημα. Η απόσταση όμως
μεταξύ του να λες ότι υπάρχουν κίνδυνοι
μέχρι να προβλέψεις πότε θα κτυπήσει η
καταιγίδα και με πόση δύναμη, είναι τόσο
σημαντική που κανένας δεν κατάφερε να
κάνει σωστά την πρόβλεψη.
οι πρώτοι που είχαν δει τα προειδοποιητικά
σημάδια ήταν οι οικονομολόγοι της
τράπεζας διεθνών διακανονισμών (τδδ ή
BIS, Bank of International Settlements) που
εντόπιζαν τους κινδύνους στο σύστημα από
τη γρήγορη αύξηση των τιμών των ακινήτων
και των μετοχών παγκοσμίως. τα εύκολα
δάνεια για αγορά κατοικίας με ψηλό
δανεισμό ήταν ίσως επικίνδυνα για εκείνους
που τα έπαιρναν, αλλά ήταν σίγουρα πιο
επικίνδυνα για τους οργανισμούς που τα
έδιναν, έστω και με τις πιθανές κυβερνητικές
εγγυήσεις. τα επιχειρήματα της τράπεζας
διεθνών διακανονισμών έχουν γίνει γνωστά
ως «η θέση της τδδ» (BIS view). 

ςτην αντίθετη πλευρά βρίσκονταν οι περισ-
σότεροι πανεπιστημιακοί οικονομολόγοι και
η κεντρική τράπεζα της αμερικής (Fed) που
έλεγαν ότι δεν είναι η δουλειά των
κεντρικών τραπεζών να επεμβαίνουν στα
χρηματιστήρια ή στην αγορά ακινήτων. τα
επιχειρήματα που προβλήθηκαν είχαν να
κάνουν με τη δύναμη που έχει μία κεντρική
τράπεζα: ελέγχοντας το επιτόκιο, μία
κεντρική τράπεζα μπορεί να σταθεροποιήσει
τις γενικές τιμές στην οικονομία, αλλά δεν
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Τα μακροοικονομικά της κρίσης και η Κύπρος

του Αλέξανδρου Μιχαηλίδη
Καθηγητή Χρηματοοικονομικών

Τα εύκολα δάνεια για αγορά κατοικίας με
ψηλό δανεισμό ήταν ίσως επικίνδυνα για
εκείνους που τα έπαιρναν, αλλά ήταν σί-
γουρα πιο επικίνδυνα για τους οργανισμούς
που τα έδιναν.



μπορεί με το ίδιο εργαλείο να ελέγχει και τις
τιμές των ακινήτων ή των χρηματιστηρίων.
εξάλλου, δεν μπορεί κανείς να εκφέρει με
βεβαιότητα προβλέψεις για ζητήματα όπως
οι «φούσκες» στα ακίνητα: για να το κάνει
κανείς αυτό θα πρέπει να περιμένει να
σκάσει η φούσκα – ή να πέσουν οι τιμές
κατά 50%, αλλά αυτό γίνεται μόνο μετά το
συμβάν.
πολλοί οικονομολόγοι επίσης ανησυχούσαν
για τις λεγόμενες παγκόσμιες ανισορροπίες
(global imbalances), ένας όρος που προέρ-
χεται από τον Ben Bernanke, διοικητή της
κεντρικής τράπεζας της αμερικής και
πρώην καθηγητή οικονομικών στο
Princeton. οι παγκόσμιες ανισορροπίες
προέρχονται από την παγκοσμιοποίηση και
την είσοδο της κίνας και της ινδίας στο
παγκόσμιο εμπόριο. το τεράστιο (ανειδί-
κευτο) εργατικό δυναμικό αυτών των
κολοσσών βοήθησε στη μείωση των τιμών
σε καταναλωτικά αγαθά στη δύση. τα
χρήματα από τις πωλήσεις χρησιμοποι-
ήθηκαν από την κίνα για επένδυση σε
αμερικανικά κυβερνητικά ομόλογα – κάτι
που σήμαινε ότι η αμερική μπορούσε να
συνεχίζει να καταναλώνει περισσότερο από
την εγχώρια παραγωγή της. ο δανεισμός
για τη διαφορά χρηματοδοτείτο από την
κίνα, κάτι που δεν θα μπορούσε να γίνει σε
μία οικονομία κλειστή στο εμπόριο, διότι
τότε το επιτόκιο θα ανέβαινε για να φέρει σε
ισορροπία την εγχώρια ζήτηση με την
εγχώρια παραγωγή. ςτην ευρώπη ισχύει
κάτι αντίστοιχο μεταξύ της γερμανίας και
των μεσογειακών χωρών όπως η ελλάδα. Η

μη ανταγωνιστική ελληνική οικονομία για
πολλά χρόνια κατανάλωνε πολύ περισσό-
τερο απ’ ότι παρήγαγε, και τώρα πληρώνει
το λογαριασμό. 
τα χαμηλά επιτόκια με τη σειρά τους έκαναν
τις τράπεζες να θέλουν να δανείσουν περισ-
σότερο στους καταναλωτές, ενώ η άνθιση
στο παγκόσμιο εμπόριο έδινε την αίσθηση ότι
η παραγωγικότητα είχε αυξηθεί. παράλληλα
οι διεθνείς τράπεζες, προσλαμβάνοντας τους
καλύτερους φοιτητές στον κόσμο, έβρισκαν
τρόπους να «μειώνουν» το ρίσκο στα βιβλία
τους και ταυτόχρονα να αναζητούν δανει-
οδοτικές ευκαιρίες όταν τα παγκόσμια
επιτόκια ήταν ήδη πολύ χαμηλά. Η περίοδος
1982-2007 ονομάστηκε «περίοδος της
μεγάλης ςταθερότητας» (!), αγγλιστί Great
Moderation. ςτο «μεγάλο πάρτι» οι
εποπτικές αρχές ήταν καλεσμένες μόνο με
τον όρο να συμμετέχουν και να μην αλλοι-
ώνουν την ατμόσφαιρα της γενικευμένης
ευφορίας που επικρατούσε. Η διάσπαση του
εποπτικού συστήματος μεταξύ κεντρικών
τραπεζών, υπουργείων οικονομικών και
ανεξάρτητων αρχών προστασίας του κατα-
ναλωτή (για παράδειγμα στην αγγλία) δε
βοήθησε ούτε στην επιτυχή ανάλυση των
διεσπαρμένων δεδομένων, ούτε στη γρήγορη
λήψη αποφάσεων όταν αυτό ήταν αναγκαίο.
για πρώτη φορά στην ιστορία της, η αγγλία
έζησε τον τρόμο του τραπεζικού πανικού με
την Northern Rock.
αν οι τιμές των ακινήτων συνέχιζαν να
ανεβαίνουν, τότε το πρόβλημα δεν θα
παρουσιαζόταν ποτέ. τα ψηλά δάνεια θα
μπορούσαν να αποπληρωθούν με τις ακόμη
ψηλότερες τιμές των ακινήτων: η μόχλευση
στο τραπεζικό σύστημα αύξανε γεωμετρικά
τις αποδόσεις (και τα ρίσκα) στα ίδια κεφά-
λαια των τραπεζών και των επενδυτών/
καταναλωτών. ςε αυτή την κατάσταση
ευφορίας, η απάντηση στις προειδοποιήσεις
του Economist και της BIS ήταν ότι αν
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Αν η κατασκευαστική φρενίτιδα και η αύ-
ξηση στη χορήγηση δανείων συνεχιζόταν με
τον ίδιο ρυθμό μετά τον Ιούλιο του 2007, πι-
θανώς να είχαμε στο τραπεζικό σύστημα
προβλήματα παρόμοια με αυτά της Αγγλίας. 



πέσουν οι τιμές των ακινήτων, τότε θα επέμ-
βουν οι αρχές για να καθαρίσουν την κατά-
σταση. υπέρ αυτής της ιδέας συνηγορούσε
η επιτυχημένη αντίδραση των αρχών μετά
τη μείωση των τιμών το 2000 στο αμερικα-
νικό χρηματιστήριο («Nasdaq bubble»), που
οδήγησε σε μία μικρής έκτασης κρίση το
2001. δυστυχώς κανένας δεν συνειδητο-
ποίησε πόσο στενά συνδεδεμένο είχε γίνει
το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα
και κανείς δεν πρόβλεψε ότι μικροί κίνδυνοι
σε ένα τμήμα ενός τέτοιου συστήματος
μπορούσαν να επηρεάσουν δραματικά τη
συνοχή του.
Η κύπρος δεν έμεινε ανεπηρέαστη από την
κρίση. Έχοντας μπει το 2004 στην ευρω-
παϊκή Ένωση και ακολουθώντας σταθερή
πορεία προς την εισαγωγή του ευρώ, που
έγινε το 2008, είχε αναπτύξει τις προοπτικές
που θα την καθιστούσαν ισότιμο μέλος της
ευρωζώνης. Η μείωση των επιτοκίων στα
οικιστικά δάνεια (περίπου 2.5 ποσοστιαίες
μονάδες από το 2004 στο 2007) και η ζήτηση
για επενδύσεις από ξένους που αναζητούσαν
επενδυτικές ευκαιρίες σε ένα παγκόσμιο
περιβάλλον με χαμηλά επιτόκια, δημιούρ-
γησε ένα κατασκευαστικό οργασμό κατά
την περίοδο 2005-2007. για καλή τύχη της
κυπριακής οικονομίας, τον ιούλιο του 2007,
με απόφαση του διοικητή της κεντρικής
τράπεζας αθανάσιου ορφανίδη, το
ποσοστό δανεισμού για δεύτερη κατοικία
μειώθηκε από 70% σε 60% της αξίας του
ακινήτου. παρόμοια τακτική είχε τηρήσει ο
κεντρικός τραπεζίτης της κολομβίας το
2007-2008, όταν αυξανόταν δραματικά η
χορήγηση δανείων.
αν η κατασκευαστική φρενίτιδα και η
αύξηση στη χορήγηση δανείων συνεχιζόταν
με τον ίδιο ρυθμό μετά τον ιούλιο του 2007,
πιθανώς να είχαμε στο τραπεζικό σύστημα
προβλήματα παρόμοια με αυτά της αγγλίας.
ο καθηγητής John Muellbauer του πανεπι-

στημίου της οξφόρδης, για χρόνια συμβού-
λευε την τράπεζα της αγγλίας να χρησιμο-
ποιεί την προκαταβολή (downpaymemt
requirement) για να ελέγχει καλύτερα την
αγορά ακινήτων. δυστυχώς, ίσως λόγω της
αδυναμίας των ακαδημαϊκών οικονομο-
λόγων να κατασκευάσουν πειστικότερα
υποδείγματα, η συμβουλή του δεν εισακού-
στηκε.
ευτυχώς για την κυπριακή οικονομία, είχαμε
αυτή την απόφαση της κεντρικής τράπεζας
που έφερε κάποιο μέτρο στην οικιστική
ανάπτυξη και τη χορήγηση δανείων. θα
ήταν σωστό επίσης να πω ότι πολλοί
αναλυτές ερμηνεύουν την επαναφορά του
70% τον ιούλιο του 2008 σαν ικανοποίηση
των αιτημάτων των κυπριακών εταιρειών
ανάπτυξης γης και των τραπεζών. προσω-
πικά, δεδομένης της πτώχευσης της Lehman
Brothers το ςεπτέμβριο του 2008, της υποτί-
μησης της στερλίνας έναντι του ευρώ (από
1.47 προς μία στερλίνα στις 31/5/2007 σε
1.25 στις 03/08/2008) και της επιδείνωσης
της παγκόσμιας οικονομίας, θεωρώ ότι η

π α ν ε π ι ς τ Η μ ι ο  κ υ π ρ ο υ  -  ι ο υ λ ι ο ς  2 0 0 6

τ α  μ α κ ρ ο ο ι κ ο ν ο μ ι κ α  τ Η ς  κ ρ ι ς Η ς  κ α ι  Η  κ υ π ρ ο ς

π α ν ε π ι ς τ Η μ ι ο  κ υ π ρ ο υ  -  δ ε κ ε μ β ρ ι ο ς   2 0 1 0 11

Οι παγκόσμιες ανισορροπίες προέρχονται
από την παγκοσμιοποίηση και την είσοδο της
Κίνας και της Ινδίας στο παγκόσμιο εμπόριο.



απόφαση ήταν εξίσου θετική για την
κυπριακή οικονομία όπως αυτή του
προηγούμενου χρόνου. αν υπήρχε νόμπελ
για κεντρικούς τραπεζίτες, ο αθανάσιος
ορφανίδης θα ήταν ένας εξαιρετικά καλός
υποψήφιος!
τελικά, η διεθνής κρίση έχει κάνει πολλούς
οικονομολόγους περισσότερο συνετούς.
πολλοί από εμάς έχουν γίνει πιο δεκτικοί ως
προς τα υποδείγματα που πρέπει να χρησι-
μοποιούμε για να καταλάβουμε πως
δουλεύει μία οικονομία. οι οικονομολόγοι
που δουλεύουν σε κεντρικές τράπεζες ή σε
υπουργεία οικονομικών έχουν μεγαλύτερη
προδιάθεση να είναι ανοικτοί σε διαφορε-
τικές απόψεις. Η απότομη αύξηση στις τιμές
ακινήτων ή χρηματιστηρίων είναι κάτι που
πρέπει να προσέχουμε περισσότερο. Η
εποπτεία των τραπεζικών αρχών και των

κεφαλαιαγορών πρέπει να είναι ανεξάρτητη,
μακριά από πολιτικές πιέσεις, επαγγελμα-
τικά και αξιοκρατικά στελεχωμένη, χωρίς
ίχνος υποψίας αντικρουόμενων συμφε-
ρόντων. οι ίδιες αρχές πρέπει να ισχύουν για
τη στελέχωση της υπηρεσίας προστασίας
των καταναλωτών, προστασία που πρέπει να
προφέρεται ειδικά για προϊόντα χρηματοοι-
κονομικής φύσης τα οποία, όταν χρησιμο-
ποιούνται σωστά, μπορούν να μειώσουν
τους οικονομικούς κινδύνους που αντιμετω-
πίζει ο καταναλωτής. τότε, ίσως, δεδομένης
της πολυπλοκότητας του παγκόσμιου
τραπεζικού συστήματος, να μπορέσουμε να
προσφέρουμε στα νοικοκυριά και τις επιχει-
ρήσεις τη μακροοικονομική σταθερότητα
και την απαραίτητη εποπτική υποστήριξη
που θα οδηγήσει σε μία δίκαιη και ευημε-
ρούσα κοινωνία. 
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1. Εισαγωγή
Η πρόσφατη χρηματοοικονομική κρίση έχει
θέσει σε σοβαρή δοκιμασία τη σταθερότητα
του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστή-
ματος και έχει αναδείξει σημαντικές αδυνα-
μίες στην αρχιτεκτονική και τη μέχρι σήμερα
εφαρμογή της ρύθμισης και εποπτείας του
χρηματοπιστωτικού τομέα. Έχει επίσης
αναδείξει αισθητά κενά στην πρόληψη,
διαχείριση και επίλυση κρίσεων. οι αδυνα-
μίες και τα κενά του διεθνούς χρηματοπι-
στωτικού συστήματος, καθώς και η
κατανόηση των αρνητικών επιπτώσεών
τους, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις ιδρυμάτων
με διασυνοριακή παρουσία, επιβάλλουν
αναθεώρηση του υφιστάμενου πλαισίου και
λήψη διορθωτικών μέτρων. οι προσπάθειες
πρέπει να είναι εντατικές και η προετοιμασία
έγκαιρη, ώστε να επενεργήσουν προληπτικά
και αποτρεπτικά για την αποφυγή και αντι-
μετώπιση μελλοντικών κρίσεων.
είναι πρακτικά αδύνατο να αποτραπούν
πλήρως μελλοντικές κρίσεις χωρίς να
αλλάξει η φιλοσοφία του οικονομικού μας
συστήματος που βασίζεται στην ελεύθερη
αγορά και στις θεμελιώδεις αρχές της ελεύ-
θερης διακίνησης εργασίας, κεφαλαίου,
αγαθών και υπηρεσιών. είναι όμως εφικτό
να περιοριστεί το μέγεθος και η συχνότητα
των μελλοντικών κρίσεων χωρίς να επηρε-

αστεί αρνητικά η οικονομική αποτελεσματι-
κότητα και η ανάπτυξη και πρέπει να κατα-
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Η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα:
προβληματισμοί και συμπεράσματα από την

κρίση για την Ευρώπη*

* οι απόψεις που εκφράζονται στο παρόν άρθρο είναι προσωπικές και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τις απόψεις
του διοικητικού ςυμβουλίου της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας. μία εκτενέστερη εκδοχή του άρθρου περιλαμ-
βάνεται στο βιβλίο των  γ. χαρδουβέλη και ν. καραμούζη: «Από τη διεθνή κρίση στην κρίση της Ευρωζώνης και της
Ελλάδας: Τι μας επιφυλάσσει το μέλλον», που θα κυκλοφορήσει σύντομα από τις εκδόσεις λιβάνη.

του Αθανάσιου Ορφανίδη
Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου

Βασικό δίδαγμα από την πρόσφατη χρημα-
τοπιστωτική κρίση είναι οτι χρειάζεται ενδυ-
νάμωση του μακροπροληπτικού προσανατο -
λισμού της ρύθμισης και εποπτείας του
χρηματοπιστωτικού τομέα, αλλά και διασφά-
λιση της στενής και αποτελεσματικής σύν-
δεσης της μακροπροληπτικής εποπτείας με
την εποπτεία των μεμονωμένων χρηματοπι-
στωτικών ιδρυμάτων.



βληθεί κάθε προσπάθεια προς αυτή την
κατεύθυνση. είναι λοιπόν αναγκαίος ο
προβληματισμός για το μέλλον της αρχιτε-
κτονικής της εποπτείας του χρηματοπιστω-
τικού συστήματος και για τις περαιτέρω
θεμελιώδεις αλλαγές που απαιτούνται στο
ρυθμιστικό και εποπτικό πλαίσιο με βάση τα
πρόσφατα διδάγματα και τις εμπειρίες μας.
προς αυτή την κατεύθυνση, μια εκτεταμένη
συζήτηση για τους πιο αποτελεσματικούς
τρόπους βελτίωσης της ρύθμισης και της
εποπτείας, καθώς και της αντιμετώπισης
πιθανών μελλοντικών κρίσεων, έχει αρχίσει
εδώ και καιρό στα ευρωπαϊκά και διεθνή
φόρα. είναι πλέον αντιληπτό ότι απαιτείται
μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την
πρόληψη, διαχείριση και επίλυση κρίσεων με
στόχο τη διασφάλιση της χρηματοπιστω-
τικής σταθερότητας.
το παρόν άρθρο επικεντρώνεται σε τρεις
πτυχές των αλλαγών που πρέπει να γίνουν:
οι δύο αφορούν την πρόληψη και η τρίτη τη
διαχείριση και επίλυση κρίσεων. Όσον
αφορά την πρόληψη κρίσεων, το άρθρο
αναφέρεται αφενός στην ανάγκη βελτίωσης
του ρυθμιστικού και του εποπτικού πλαισίου
για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην
ευρώπη και διεθνώς, και αφετέρου στην
ανάγκη για ενδυνάμωση του μακροπρολη-
πτικού προσανατολισμού της εποπτείας.
τέλος, όσον αφορά τη διαχείριση και
επίλυση κρίσεων, το άρθρο πραγματεύεται
την ανάγκη ανάπτυξης ενός αποτελεσμα-
τικού πλαισίου, που σε πιθανή περίπτωση

επανεμφάνισης κρίσεων θα συμβάλει στην
ομαλή επίλυση, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις
ιδρυμάτων με διασυνοριακή παρουσία.

2. Προληπτική πολιτική
οι πρωτοβουλίες για την αποτροπή ή/και
άμβλυνση μελλοντικών χρηματοοικονομικών
κρίσεων στηρίζονται σε δύο πυλώνες: στη
μικροπροληπτική και τη μακροπροληπτική
εποπτεία. Η μικροπροληπτική εποπτεία
στοχεύει στον περιορισμό των προβλημάτων
που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν μεμονω-
μένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. αυτό
γίνεται μέσω της παρακολούθησης και
ανάλυσης πληροφοριών που αφορούν το κάθε
ίδρυμα ξεχωριστά, με σκοπό την αξιολόγηση,
μεταξύ άλλων, των κινδύνων που αντιμετωπί-
ζουν, της επάρκειας των συστημάτων, της διοί-
κησής τους, καθώς και της συμμόρφωσής τους
με τους κανόνες που διέπουν τη λειτουργία
των τραπεζών. από την άλλη πλευρά, η
μακροπροληπτική εποπτεία εστιάζεται στους
κινδύνους για τη σταθερότητα του χρηματο-
πιστωτικού συστήματος ως συνόλου, κινδύ-
νους οι οποίοι πηγάζουν από τη συλλογική
συμπεριφορά των χρηματοπιστωτικών ιδρυ-
μάτων, από τις διασυνδέσεις μεταξύ των
ενδιάμεσων χρηματο οικονομικών οργανισμών
και των αγορών, καθώς επίσης και από το
μακροοικονομικό περιβάλλον. Η εποπτεία
αυτή αποσκοπεί στον εντοπισμό, την παρακο-
λούθηση και την αξιολόγηση δυνητικών
κινδύνων και αδυναμιών που απειλούν το
χρηματοπιστωτικό σύστημα ως σύνολο. οι
δύο αυτές συνιστώσες της εποπτείας είναι
άρρηκτα συνυφασμένες τόσο με ουσιαστικούς
όσο και με λειτουργικούς όρους και συμβάλ-
λουν στη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής
σταθερότητας.

2.1 Μικροπροληπτική εποπτεία
οι υπό εξέλιξη πρωτοβουλίες σε διεθνές
επίπεδο αντλούν συμπεράσματα από την
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Είναι όμως εφικτό να περιοριστεί το μέγεθος
και η συχνότητα των μελλοντικών κρίσεων
χωρίς να επηρεαστεί αρνητικά η οικονομική
αποτελεσματικότητα και η ανάπτυξη και
πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια προς
αυτή την κατεύθυνση.



πρόσφατη χρηματοοικονομική κρίση, η
οποία έχει αναδείξει ελλείψεις και ανεπάρ-
κειες στο παγκόσμιο αλλά και το ευρωπαϊκό
ρυθμιστικό και εποπτικό πλαίσιο. είναι
αναπόδραστο το συμπέρασμα ότι αυτά τα
κενά και οι ελλείψεις έχουν συντείνει στη
δριμύτητα της κρίσης. είναι συνεπώς επιτα-
κτική η ανάγκη ενίσχυσης της διασυνο-
ριακής συνεργασίας για τη θέσπιση
ομοιόμορφων κανόνων και την υιοθέτηση
ομοιογενών ρυθμιστικών πλαισίων.
Όσο μεγαλύτερη είναι η ανομοιογένεια των
πλαισίων ρύθμισης και εποπτείας ανάμεσα
στις διάφορες χώρες τόσο μεγαλύτερο είναι
και το πρόβλημα. Η έλλειψη ενός σταθερού
συνόλου κανόνων αναγκαστικά οδηγεί σε
στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό μεταξύ των
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και ενθαρ-
ρύνει το αρμπιτράζ σε θέματα ρύθμισης. Η
απουσία ενός εναρμονισμένου συνόλου
κανόνων, σε παγκόσμιο επίπεδο, για παρά-
δειγμα στον ορισμό του κεφαλαίου, είναι
προφανής. ανομοιογένειες στο ρυθμιστικό
πλαίσιο υπάρχουν ακόμη και σε ενιαίες
χρηματοπιστωτικές αγορές, όπως η ευρω-
παïκή Ένωση. Όπως σημειώνεται στην
έκθεση de Larosière (2009), το υφιστάμενο
ρυθμιστικό πλαίσιο στην ευρώπη στερείται
συνοχής, κυρίως λόγω των διαφορετικών

επιλογών που παρέχονται στα κράτη-μέλη
της ευρωπαïκής Ένωσης στην εφαρμογή
των κοινοτικών οδηγιών. αυτές οι επιλογές
οδηγούν σε μια μεγάλη ποικιλομορφία σε
ό,τι αφορά τη μεταφορά των οδηγιών στο
εθνικό δίκαιο αναλόγως των τοπικών
συνθηκών, νομοθεσιών και πρακτικών. Η
επίτευξη μεγαλύτερου βαθμού ομοιογένειας
του ρυθμιστικού πλαισίου εντός της ευρω-
παïκής Ένωσης μπορεί να αποτελέσει
βοηθητικό στοιχείο μιας ευρύτερης προσπά-
θειας ενίσχυσης της οικονομικής διακυβέρ-
νησης της ενιαίας ευρωπαϊκής οικονομίας. 
οι υπό εξέλιξη συζητήσεις και προσπάθειες
για πρόληψη και αντιμετώπιση μελλοντικών
κρίσεων σε διεθνές επίπεδο προσδίδουν,
μεταξύ άλλων, μεγάλη έμφαση στην απαι-
τούμενη συνεργασία και ομοιογένεια των
ρυθμιστικών και εποπτικών πλαισίων,
διεθνώς. τέτοιες συζητήσεις γίνονται, για
παράδειγμα, στο διεθνές νομισματικό
ταμείο, στο ςυμβούλιο χρηματοπιστωτικής
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Είναι συνεπώς επιτακτική η ανάγκη ενίσχυ-
σης της διασυνοριακής συνεργασίας για τη
θέσπιση ομοιόμορφων κανόνων και την υιο-
θέτηση ομοιογενών ρυθμιστικών πλαισίων.



ςταθερότητας και στα πλαίσια της
επιτροπής τραπεζικής εποπτείας της βασι-
λείας. Η ευρωπαïκή Ένωση προχωρεί επίσης
στην υλοποίηση σχετικών πρωτοβουλιών,
όπως η σύσταση των ευρωπαϊκών
εποπτικών αρχών και του ευρωπαϊκού
ςυμβουλίου ςυστημικών κινδύνων. αν και
οι προσπάθειες και οι πρωτοβουλίες δεν
έχουν ακόμα ολοκληρωθεί, είναι φανερό ότι
βαδίζουμε προς τη σωστή κατεύθυνση, με
γνώμονα τα λάθη και τις παραλείψεις του
παρελθόντος.
ςτο πιο πάνω πλαίσιο διεθνούς συνεργασίας
και διαβουλεύσεων, κατά τη διάρκεια της
χρηματοοικονομικής κρίσης είχε διαφανεί σε
αρκετές χώρες ότι η ποιότητα των κεφα-
λαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων δεν ήταν
ικανοποιητική. ςυγκεκριμένα, το ύψος των
ιδίων κεφαλαίων και τα χαρακτηριστικά
τους δεν επέτρεπαν στα πιστωτικά ιδρύματα
να απορροφήσουν τις ζημιές τους στη βάση
δρώσας επιχείρησης (going concern). αυτό
είχε ως αποτέλεσμα την ανάγκη παρέμβασης
των κυβερνήσεων για τη διάσωση συγκεκρι-
μένων πιστωτικών ιδρυμάτων και για τη
διασφάλιση της χρηματοοικονομικής σταθε-
ρότητας. 
Η ευρωπαïκή Ένωση έχει ήδη προβεί σε
τροποποίηση της οδηγίας για την κεφα-
λαιακή επάρκεια (θα τεθεί σε ισχύ στις
31/12/2010) για να ρυθμίσει το θέμα των
υβριδικών κεφαλαίων. μέσω του πακέτου
βελτιώσεων του ρυθμιστικού πλαισίου των
πιστωτικών ιδρυμάτων, προχωρεί επίσης σε

περαιτέρω ενδυνάμωση της ποιότητας των
κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων,
βάσει της δέσμευσης των αρχηγών των
κρατών-μελών του G20. ςυγκεκριμένα,
προτείνεται να αποτελούνται τα βασικά
πρωτοβάθμια κεφάλαια των πιστωτικών
ιδρυμάτων μόνο από τις κοινές μετοχές και
τα αποθεματικά προσόδου, διότι αυτό το
είδος κεφαλαίου έχει την πιο υψηλή
ποιότητα, παρέχει τη μεγαλύτερη αποτελε-
σματικότητα ως προς την απορρόφηση
ζημιών και επιτρέπει στο πιστωτικό ίδρυμα
να λειτουργεί ως δρώσα επιχείρηση. μέσα
στο ίδιο πακέτο προτείνεται, μεταξύ άλλων,
και η υιοθέτηση του προληπτικού δείκτη
κεφαλαιακής εξάρτησης (leverage ratio) που
θα καθορίζει τη σχέση των στοιχείων ενερ-
γητικού ενός πιστωτικού ιδρύματος ως προς
το πρωτοβάθμιο κεφάλαιό του.
παρά τη θετική συνεισφορά τους στη
βελτίωση της μικροπροληπτικής εποπτείας,
πρέπει να επισημανθεί ότι τα πιο πάνω μέτρα
δεν συμβάλλουν στην άμβλυνση μιας σημαν-
τικής αδυναμίας της μικροπροληπτικής
εποπτείας, δηλαδή με το γεγονός ότι δεν
λαμβάνει υπόψη τις επιδράσεις στο χρηματο-
οικονομικό σύστημα. Ένας τρόπος διόρθωσης
αυτής της αδυναμίας είναι η υιοθέτηση
πρόσθετων κεφαλαιακών απαιτήσεων,
ανάλογα με το μερίδιο συνεισφοράς ενός
χρηματοπιστωτικού ιδρύματος στο συστη-
μικό κίνδυνο. Η πρόταση αυτή έχει τύχει ιδιαί-
τερης προσοχής διεθνώς, για παράδειγμα από
το διεθνές νομισματικό ταμείο (International
Monetary Fund, 2010). 
Η πιο πάνω πρόταση διευρύνει σε κάποιο
βαθμό την εμβέλεια και χρησιμότητα της
μικροπροληπτικής εποπτείας. παρα ταύτα,
είναι παραδεκτό ότι από μόνη της η μικρο-
προληπτική εποπτεία δεν είναι αρκετή για
να διατηρηθεί η χρηματοοικονομική σταθε-
ρότητα. χρειάζεται ένα σημαντικό συμπλή-
ρωμα, τη μακροπροληπτική εποπτεία.
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Οι υπό εξέλιξη συζητήσεις και προσπάθειες για
πρόληψη και αντιμετώπιση μελλοντικών κρί-
σεων σε διεθνές επίπεδο προσδίδουν, μεταξύ
άλλων, μεγάλη έμφαση στην απαιτούμενη συ-
νεργασία και ομοιογένεια των ρυθμιστικών
και εποπτικών πλαισίων, διεθνώς.



2.2 Μακροπροληπτική εποπτεία
πέραν της ανάγκης εναρμόνισης των ρυθμι-
στικών και εποπτικών πλαισίων, ένα βασικό
δίδαγμα από την πρόσφατη χρηματοπιστω-
τική κρίση είναι ότι χρειάζεται ενδυνάμωση
του μακροπροληπτικού προσανατολισμού
της ρύθμισης και εποπτείας του χρηματοπι-
στωτικού τομέα, αλλά και διασφάλιση της
στενής και αποτελεσματικής σύνδεσης της
μακροπροληπτικής εποπτείας με την
εποπτεία των μεμονωμένων χρηματοπιστω-
τικών ιδρυμάτων. Η κρίση ανέδειξε κατά
γενική ομολογία το θέμα της υποτίμησης
του συστημικού κινδύνου στην άσκηση της
μικροπροληπτικής εποπτείας. υπάρχει
ευρεία συναίνεση ως προς την ανάγκη καλύ-
τερης κατανόησης του τρόπου με τον οποίο
αλληλεπιδρούν οι διάφορες συνιστώσες του
σημερινού περίπλοκου χρηματοπιστωτικού
συστήματος και της κατανομής του
κινδύνου εντός του χρηματοπιστωτικού
συστήματος. μια τέτοια κατανόηση
συμβάλλει στον εντοπισμό των κενών και
στην ενδυνάμωση της μακροπροληπτικής
εποπτείας με στόχο τη διασφάλιση της
σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού
συστήματος ως συνόλου. απόρροια αυτής
της κατανόησης ήταν και η διασαφήνιση του
ρόλου των εμπλεκομένων και η συναντί-
ληψη για ενίσχυση της συμμετοχής των
κεντρικών τραπεζών σε αυτή την προσπά-
θεια. εξ ορισμού, η εποπτεία σε μικροπρο-
ληπτικό επίπεδο επικεντρώνεται στα
μεμονωμένα ιδρύματα και δεν μπορεί να
αξιολογήσει αποτελεσματικά τους ευρύτε-
ρους μακροοικονομικούς κίνδυνους που
απειλούν το χρηματοπιστωτικό σύστημα ως
σύνολο. αυτό το έργο και ο ρόλος αρμόζει
καλύτερα στις κεντρικές τράπεζες, οι οποίες
ούτως ή άλλως εστιάζονται στην ανάλυση
των μακροοικονομικών και χρηματοοικονο-
μικών συνθηκών. 
προκειμένου μια κεντρική τράπεζα να ασκεί

με επιτυχία τη μακροπροληπτική εποπτεία
θα πρέπει να της παρέχονται τα κατάλληλα
μέσα για την ανάληψη ουσιαστικής δράσης
σε επίπεδο μικροπροληπτικής ρύθμισης και
εποπτείας. ςτην προσπάθειά της να διασφα-
λίσει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα,
μια κεντρική τράπεζα δεν αρκεί να έχει την
ευθύνη του εντοπισμού, της αξιολόγησης
των κινδύνων και της έκδοσης έγκαιρων
προειδοποιήσεων, χρειάζεται και την
εξουσία να επιβάλλει διορθωτικά μέτρα.
υπάρχουν σημαντικές συνέργιες σε θέματα
πληροφόρησης μεταξύ μικροπροληπτικής
και μακροπροληπτικής εποπτείας. οι συνέρ-
γιες αυτές καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστική
την ιδέα να ασκούνται και οι δύο εποπτείες
από τον ίδιο οργανισμό. οι κεντρικές
τράπεζες μπορούν να βασιστούν στην εκτε-
ταμένη πρόσβαση που έχουν σε εποπτικά
δεδομένα και πληροφορίες, ιδιαίτερα σε ό,τι
αφορά τα συστημικά σημαντικά ιδρύματα,
ώστε να αξιολογήσουν τους κινδύνους που
απειλούν το εθνικό χρηματοπιστωτικό
σύστημα ως σύνολο. επιπλέον, στον τομέα
της διαχείρισης και επίλυσης κρίσεων, η
χρηματοπιστωτική κρίση κατέδειξε τη
σημασία της στενής αλληλεπίδρασης μεταξύ
των αρμοδιοτήτων κεντρικών τραπεζών και
άλλων εποπτικών αρχών, ειδικότερα όταν
προκύπτει η ανάγκη παροχής ρευστότητας
σε έκτακτες περιπτώσεις.
Όντως, για πολλές κεντρικές τράπεζες
κρίθηκε ότι η άσκηση της χρηματοπιστω-
τικής, και ειδικότερα της τραπεζικής,
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Στην προσπάθειά της να διασφαλίσει τη χρη-
ματοπιστωτική σταθερότητα, μια κεντρική
τράπεζα δεν αρκεί να έχει την ευθύνη του εν-
τοπισμού, της αξιολόγησης των κινδύνων και
της έκδοσης έγκαιρων προειδοποιήσεων, χρει-
άζεται και την εξουσία να επιβάλλει διορθω-
τικά μέτρα.



εποπτείας από τις ίδιες, αλλά και η συνεπα-
γόμενη ευκολία στη ροή πληροφόρησης
εντός του ίδιου οργανισμού ήταν εξαιρετικά
βοηθητικοί παράγοντες ως προς τον τρόπο
που αντιμετώπισαν την πρόσφατη κρίση οι
νομισματικές αρχές, ακόμη και σε ό,τι αφορά
τη λήψη προληπτικών μέτρων. αυτό
ενίσχυσε περισσότερο τα επιχειρήματα υπέρ
της άσκησης των αρμοδιοτήτων της
κεντρικής τράπεζας και των εποπτικών
αρμοδιοτήτων από τον ίδιο οργανισμό. τα
τελευταία χρόνια, χώρες όπως η ολλανδία,
η ςλοβακία, η τσεχία και η φινλανδία έχουν
αναθέσει στις κεντρικές τράπεζές τους την
αποκλειστική αρμοδιότητα για τη μικροπρο-
ληπτική χρηματοπιστωτική εποπτεία ή
έχουν ιδρύσει έναν ενιαίο φορέα χρηματοπι-
στωτικής εποπτείας εντός της κεντρικής
τράπεζας. ςτην αυστρία έχουν επίσης μετα-
φερθεί οι αρμοδιότητες της τραπεζικής
εποπτείας (επιτόπιοι έλεγχοι και αναλύσεις
με βάση καταστάσεις που υποβάλλονται) οι
οποίες προηγουμένως ασκούντο από την
ενιαία χρηματοοικονομική εποπτική αρχή
της χώρας. ςτη γερμανία βρίσκονται υπό
συζήτηση εισηγήσεις που θα δώσουν στην
κεντρική τράπεζα τη δυνατότητα ελέγχου
όλης της εποπτείας του χρηματοοικονο-
μικού συστήματος. πολύ πρόσφατο παρά-
δειγμα χώρας όπου έχουν ανατεθεί
εποπτικές αρμοδιότητες στην κεντρική
τράπεζα αποτελεί το βέλγιο. 

Η μεταφορά της μικροπροληπτικής
εποπτείας κάτω από την ομπρέλα των
κεντρικών τραπεζών μπορεί να είναι
επίσης ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για
τη διατήρηση της θεσμικής ανεξαρτησίας
της εποπτείας – μια σημαντική μορφή
άμυνας έναντι πολιτικών πιέσεων ή
πιέσεων από ιδιώτες και ομάδες επιρροής.
ςε δημοκρατικές κοινωνίες πάντοτε οι
κεντρικές τράπεζες συγκαταλέγονται
μεταξύ των πιο ανεξάρτητων ιδρυμάτων,
αφού απαιτείται ψηλός βαθμός ανεξαρτη-
σίας για τη διασφάλιση της νομισματικής
σταθερότητας. 
χειροπιαστές περιπτώσεις για το πώς η
έλλειψη εποπτείας από την ανεξάρτητη
κεντρική τράπεζα προκάλεσε μεγάλα
προβλήματα κατά την πρόσφατη χρηματο-
οικονομική κρίση βρίσκουμε, για παρά-
δειγμα, στις Ηπα. χρηματοοικονομικά
ιδρύματα με καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη
της παγκόσμιας κρίσης, όπως οι Fannie Mae
και Freddie Mac, Bear Sterns, Lehman
Brothers, Goldman Sachs και AIG, αν και
σχετίζονται με τραπεζικές εργασίες, δεν
βρίσκονταν κάτω από την εποπτεία της
ομοσπονδιακής τράπεζας των Ηπα
(Federal Reserve), η οποία είναι η κύρια
εποπτική αρχή του τραπεζικού τομέα στις
Ηπα. εκ των υστέρων, θα μπορούσε να
λεχθεί ότι αν η κεντρική τράπεζα των Ηπα
είχε ευρύτερο εποπτικό ρόλο, θα μπορούσε
να χειριζόταν καλύτερα τους συστημικούς
κινδύνους στις πιο πάνω περιπτώσεις και θα
είχε ενδεχομένως αποτρέψει αυτό που
τελικά έγινε η γενεσιουργός αιτία της
παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης
(Orphanides, 2008 and 2009).
ςτην ευρώπη, χαρακτηριστικό παράδειγμα
δυσλειτουργίας του εποπτικού πλαισίου
αποτελεί η περίπτωση του Ηνωμένου βασι-
λείου. παρά την ύπαρξη ενιαίας εποπτικής
αρχής για ολόκληρο το χρηματοπιστωτικό
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Η μεταφορά της μικροπροληπτικής επο-
πτείας κάτω από την ομπρέλα των κεντρι-
κών τραπεζών μπορεί να είναι ο πιο
αποτελεσματικός τρόπος για τη διατήρηση
της θεσμικής ανεξαρτησίας της εποπτείας –
μια σημαντική μορφή άμυνας έναντι πολιτι-
κών πιέσεων ή πιέσεων από ιδιώτες και ομά-
δες επιρροής. 
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τομέα, της γνωστής Financial Services
Authority (FSA), η απομάκρυνση της
τράπεζας της αγγλίας από την εποπτεία είχε
δυσάρεστα αποτελέσματα τα οποία
οδήγησαν στην κατάρρευση της Northern
Rock. εξαιτίας και αυτού του γεγονότος, η
βρετανική κυβέρνηση αποφάσισε να μετα-
φέρει τις εποπτικές αρμοδιότητες της FSA
για τράπεζες και άλλα χρηματοοικονομικά
ιδρύματα στην τράπεζα της αγγλίας.

3. Πλαίσιο διαχείρισης κρίσεων
Η πρόσφατη κρίση έδειξε την αδυναμία της
ευρωπαïκής Ένωσης να χειριστεί αποτελε-
σματικά προβληματικές τράπεζες, ιδίως
εκείνες με διασυνοριακή παρουσία. Όταν
ξέσπασε η κρίση, εφόσον δεν υπήρχε (και
δεν υπάρχει ακόμα) σαφές ευρωπαϊκό
πλαίσιο για τη διαχείριση κρίσεων στον
τραπεζικό τομέα, οι διάφορες εθνικές αρχές
εφάρμοσαν μέτρα στο επίπεδο των οικονο-
μικών οντοτήτων στην επικράτεια τους
παρά στο επίπεδο του διασυνοριακού
ομίλου. αν και σε μερικές περιπτώσεις
έγιναν κατά την πρόσφατη κρίση προσπά-
θειες συνεργασίας των εμπλεκόμενων
εθνικών αρχών, η έλλειψη προσυμφωνη-
μένου πλαισίου συνεργασίας ήταν ιδιαίτερα
εμφανής και λειτούργησε αρνητικά. 
Η περίπτωση της Fortis, ενός διασυνο-
ριακού τραπεζικού ιδρύματος με παρουσία
σε τρεις ευρωπαϊκές χώρες με ιδιαίτερα
ανεπτυγμένες χρηματοοικονομικές σχέσεις,
αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα.
ςτην περίπτωση αυτή, η αρχική συμφωνία
για διάσωση του ομίλου ως συνόλου από το
βέλγιο, την ολλανδία και το λουξεμβούργο,
πολύ γρήγορα κατέρρευσε υπό το βάρος των
πιέσεων ρευστότητας που συνεχίζονταν να
ασκούνται στις αγορές, αλλά και λόγω της
υπαναχώρησης της ολλανδίας λίγες μόνο
ημέρες αργότερα. Η ολλανδία αποφάσισε
να κινηθεί μόνη της και να κρατικοποιήσει

πλήρως τα ολλανδικά τμήματα της Fortis, σε
αντίθεση με την αρχική συμφωνία που
προνοούσε μερική μόνο κρατικοποίηση (σε
ποσοστό 49%, με την καταβολή αντίστοιχου
ποσού) των δραστηριοτήτων της Fortis σε
κάθε μία από τις τρεις χώρες. το βέλγιο και
το λουξεμβούργο αιφνιδιάστηκαν από την
ολλανδική απόφαση και βιάστηκαν να
δώσουν τη δική τους λύση. μετά από ένα
σαββατοκύριακο εντατικών διαπραγματεύ-
σεων, κατέληξαν σε συμφωνία για την
πώληση του τραπεζικού βραχίονα του
ομίλου που βρισκόταν στη δική τους επικρά-
τεια, στη γαλλική BNP Paribas.
γενικότερα, οι διάφορες ενέργειες σε εθνικό
επίπεδο αύξησαν τους κινδύνους στρεβλώ-
σεων του ανταγωνισμού και κλονισμού της
εμπιστοσύνης. επιπλέον, οι εθνικές αρχές
χρησιμοποίησαν τεράστια ποσά δημόσιου
χρήματος για διάσωση προβληματικών
τραπεζών. μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση
στην αντιμετώπιση της κρίσης θα μπορούσε
να έχει καλύτερα αποτελέσματα για όλους
τους επηρεαζόμενους. Ένα βασικό ζητούμενο
είναι να μην κληθούν ξανά οι φορολογού-
μενοι πολίτες να καταβάλουν βαρύ τίμημα για
την αποτυχία τραπεζών.
   παρά τις σοβαρές αδυναμίες που έδειξε η
πρόσφατη κρίση και παρά τη σύσταση της
ομάδας de Larosière (2009) για ένα συνε-
κτικό και λειτουργικό πλαίσιο διαχείρισης
κρίσεων στην ευρωπαïκή Ένωση, δεν έχει
επιτευχθεί ουσιαστική πρόοδος προς αυτή
την κατεύθυνση.

Αν και σε μερικές περιπτώσεις έγιναν κατά
την πρόσφατη κρίση προσπάθειες συνεργα-
σίας των εμπλεκόμενων εθνικών αρχών, η
έλλειψη προσυμφωνημένου πλαισίου συνερ-
γασίας ήταν ιδιαίτερα εμφανής και λειτούρ-
γησε αρνητικά.



3.1 Οι τρεις πυλώνες του πλαισίου διαχείρισης 
κρίσεων 

παρά τις μεγάλες δυσκολίες επίτευξης
συμφωνίας για ένα συνολικό ευρωπαϊκό
πλαίσιο διαχείρισης κρίσεων, από τις μέχρι
τώρα συζητήσεις διαφαίνεται ένας σκελετός
του πλαισίου αυτού. για παράδειγμα, η
ευρωπαϊκή επιτροπή (2009), έχει σκιαγρα-
φήσει τους βασικούς πυλώνες του πλαισίου:
(α) έγκαιρη παρέμβαση των εποπτικών
αρχών (early intervention) (β) εξυγίανση
των τραπεζών (bank resolution), και (γ)
αφερεγγυότητα - διαδικασίες εκκαθάρισης
(insolvency proceedings).

Έγκαιρη παρέμβαση
Η λήψη μέτρων έγκαιρα, όταν τα προβλή-
ματα είναι στο αρχικό στάδιο, συνεπάγεται
ασφαλώς χαμηλότερο κόστος. οι
εποπτικές αρχές χρειάζονται μία ισχυρό-
τερη δέσμη εναρμονισμένων εργαλείων τα
οποία να μπορούν να χρησιμοποιούν για
αποφυγή της κατάρρευσης χρηματοοικο-
νομικών ιδρυμάτων ή τουλάχιστον για
περιορισμό των προβλημάτων. Η συνερ-
γασία μεταξύ των εποπτικών αρχών που
έχουν αρμοδιότητα για διασυνοριακές
τράπεζες είναι επίσης σημαντική για
έγκαιρη και αποτελεσματική δράση. Η
πρόσφατη κρίση δείχνει ότι θα πρέπει να
επιδιωχθεί η μέγιστη δυνατή εναρμόνιση
και σε αυτό τον τομέα, συμπεριλαμβανο-
μένων και κοινών κριτηρίων για ενεργο-
ποίηση των μέτρων.

Εξυγίανση τραπεζών
ςε περίπτωση που δεν αντιμετωπιστούν
αποτελεσματικά τα προβλήματα μιας
τράπεζας με την έγκαιρη παρέμβαση, η
εξυγίανση θα περιλαμβάνει την αναδιοργά-
νωση της τράπεζας με το χαμηλότερο
δυνατό κόστος για την οικονομία και την
κοινωνία, πριν η τράπεζα καταστεί

αφερέγγυα και οδηγηθεί σε εκκαθάριση. τα
μέτρα εξυγίανσης που θα μπορούσαν να
λάβουν οι αρμόδιες αρχές περιλαμβάνουν,
για παράδειγμα, την αλλαγή της διευθυντ -
ικής ομάδας, ενδεχόμενες συγχωνεύσεις, τη
μεταφορά περιουσιακών στοιχείων ή
υποχρεώσεων από την προβληματική
τράπεζα σε τρίτη οντότητα, τη δημιουργία
«ενδιάμεσης τράπεζας» (bridge bank), το
διαχωρισμό σε «καλή» και «κακή» τράπεζα,
ώστε να διατηρηθεί η αξία των εναπομει-
νάντων περιουσιακών στοιχείων και να διευ-
κολυνθεί η γρήγορη επανέναρξη της
παραγωγικής χρήσης τους. 
για τη λήψη τέτοιων μέτρων απαιτείται το
κατάλληλο νομικό πλαίσιο, το οποίο σήμερα
δεν υπάρχει στις περισσότερες χώρες της
ευρωπαïκής Ένωσης (Barnier, 2010).
επιπλέον, τα μέτρα εξυγίανσης συνεπά-
γονται κόστος που θα πρέπει να χρηματο-
δοτηθεί. το κόστος αυτό θα πρέπει να
καλυφθεί, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, από
τον ίδιο το χρηματοοικονομικό τομέα,
πρωτίστως από τους μετόχους και τους
ακάλυπτους πιστωτές, σύμφωνα με την αρχή
«ο ρυπαίνων πληρώνει». αν και υπάρχει
γενική συμφωνία επί της αρχής, σε παγκό-
σμιο επίπεδο, υπάρχουν διαφορετικές
απόψεις και προσεγγίσεις για τα μέσα
χρηματοδότησης αλλά και για το επίπεδο
των αρχών (ευρωπαïκή Ένωση ή εθνικές
αρχές) που θα είναι υπεύθυνες για την
εξυγίανση διασυνοριακών τραπεζών. μια
επιλογή που συζητείται είναι η επιβολή
τελών στις τράπεζες. είναι ακόμα αναγκαία
η ανάλυση των ζητημάτων που αφορούν τα
κίνητρα των τραπεζών και τον ηθικό κίνδυνο
(moral hazard). 

Αφερεγγυότητα - Διαδικασίες εκκαθάρισης
αν τα μέτρα εξυγίανσης δεν μπορούν να
οδηγήσουν την προβληματική τράπεζα ή
ένα τμήμα της σε βιώσιμη πορεία, τότε θα
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πρέπει να διασφαλίζεται η ομαλή εκκαθά-
ρισή της. τα συστήματα εκκαθάρισης των 27
χωρών της ευρωπαïκής Ένωσης έχουν
ουσιώδεις διαφορές και απαιτούνται πρωτο-
βουλίες για εναρμόνισή τους. Η πρωτο-
βουλία της ευρωπαϊκής επιτροπής για
σύσταση ομάδας εμπειρογνωμόνων για το
δίκαιο αφερεγγυότητας είναι θετική. Η
εναρμόνιση των διαφορετικών συστημάτων
εκκαθάρισης είναι ίσως δύσκολη, αλλά
σίγουρα είναι εφικτή. ως πρώτο βήμα, θα
πρέπει τουλάχιστον να διασφαλίσουμε ότι
τα εθνικά συστήματα θα υποστηρίζουν τα
μέσα εξυγίανσης που θα εισαχθούν για
διασυνοριακούς τραπεζικούς ομίλους. 

3.2 Προκλήσεις και διλήμματα 
υπάρχουν προκλήσεις και αντικρουόμενες
απόψεις και για τους τρεις πυλώνες της
διαχείρισης κρίσεων και κάποια επαναλαμ-
βανόμενα βασικά ερωτήματα: σταδιακή
προσέγγιση ή τολμηρή αλλαγή; συνεργασία
εθνικών αρχών ή επικέντρωση εξουσιών σε
μια ευρωπαϊκή αρχή; εναρμόνιση εθνικών
νομοθεσιών ή ρύθμιση με ευρωπαϊκή νομο-
θεσία που θα ισχύει αυτούσια σε όλα τα
κράτη μέλη; είναι δυνατή ή επιθυμητή η
εισαγωγή εκ των προτέρων (ex ante)
κανόνων; τα διλήμματα που σχετίζονται με
την εξυγίανση των τραπεζών είναι ίσως
κρισιμότερα, καθώς σε αυτόν τον τομέα
δυνητικά χρειάζεται η μεγαλύτερη παρέμ-
βαση με πόρους του δημοσίου. Όπως
αναφέρθηκε προηγουμένως, τα διλήμματα
είναι ιδιαίτερα μεγάλα στις περιπτώσεις
διαχείρισης προβλημάτων σε διασυνοριακές
τράπεζες. 
για την καλύτερη κατανόηση των διλημ-
μάτων αυτών θα πρέπει να προστρέξουμε σε
ανάλυση της κύριας αιτίας που οδηγεί στις
δυσκολίες εξεύρεσης λύσεων σε τέτοιες
περιπτώσεις, δηλαδή της ύπαρξης του λεγό-
μενου ηθικού κινδύνου. ο κίνδυνος αυτός,

δηλαδή ο κίνδυνος εφησυχασμού ότι
«κάποιος άλλος θα πληρώσει» ενδεχόμενες
κακές επιλογές, είναι διπλός στην περί-
πτωση διαχείρισης προβλημάτων σε διασυ-
νοριακά τραπεζικά ιδρύματα. πρώτον, το
κάθε ίδρυμα που πιστεύει ότι είναι πολύ
σημαντικό για να αφεθεί από τις αρχές να
καταρρεύσει («toο big to fail»), ίσως να μην
έχει επαρκή κίνητρα για έλεγχο των
κινδύνων που αναλαμβάνει. επιπρόσθετα,
όμως, έλλειψη επαρκών κινήτρων μπορεί να
υπάρξει στην περίπτωση που μια εποπτική
αρχή πιστεύει ότι κάποια άλλη χώρα μπορεί
να πληρώσει το κόστος των δικών της
κακών επιλογών. 
για να περιοριστεί το πρώτο είδος ηθικού
κινδύνου, θα πρέπει να διασφαλιστεί, κατά το
δυνατόν, ότι το κόστος αποτυχίας των
τραπεζών θα επωμίζονται πρωτίστως οι ίδιες οι
τράπεζες (μέτοχοι, ακάλυπτοι πιστωτές, διευ-
θυντές). θα πρέπει επίσης να διασαφηνιστεί,
νομικά και επικοινωνιακά, ότι το πλαίσιο
διαχείρισης κρίσεων δεν στοχεύει στη διάσωση
τραπεζών που χρεοκοπούν αλλά στη διευκό-
λυνση της ομαλής χρεοκοπίας τους, και ότι
καμιά τράπεζα δεν μπορεί να θεωρείται πολύ
μεγάλη για να χρεοκοπήσει («toο big to fail»).
ςε σχέση με το δεύτερο είδος ηθικού
κινδύνου θα μπορούσε κάποιος να εισηγηθεί
δύο τρόπους αντιμετώπισης. μία επιλογή
είναι η επιστροφή στην κατάσταση που
προϋπήρχε της ενιαίας χρηματοοικονομικής
αγοράς στην ευρώπη, δηλαδή στον περιο-
ρισμό των δραστηριοτήτων των χρηματοοι-
κονομικών ιδρυμάτων εντός των εθνικών
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Οι αδυναμίες που ανέδειξε η πρόσφατη κρίση
στην αρχιτεκτονική της Ευρωπαïκής Ένωσης
είχαν εντοπισθεί από διάφορους παρατηρη-
τές ήδη πριν την υπογραφή της συνθήκης
του Μάαστριχτ.



συνόρων. αυτό όμως θα μας αποστερούσε
από τα μεγάλα οφέλη της ενιαίας αγοράς που
έχουμε συνηθίσει να απολαμβάνουμε ως
ευρωπαίοι πολίτες τα τελευταία χρόνια.
εναλλακτικά, θα μπορούσε να δημιουργηθεί
ένας μηχανισμός ο οποίος να αποτρέπει, με
κατάλληλα κίνητρα και κυρώσεις, το ενδεχό-
μενο να αφήνεται μια εποπτική αρχή χώρας
της ευρωπαïκής Ένωσης να μην αναλαμβάνει
τις ευθύνες της· παράλληλα όμως, θα πρέπει
να προωθηθεί ομοιόμορφη εποπτεία σε όλο
το σύστημα λαμβάνοντας υπόψη το
συμφέρον του συνόλου και όχι μόνο των
μεμονωμένων μερών του συστήματος.
Η μεγαλύτερη ίσως δυσκολία έγκειται στην
ανάπτυξη ενός αποδοτικού συστήματος
εξυγίανσης διασυνοριακών τραπεζικών
ομίλων, το οποίο να ελαχιστοποιεί τη μετά-
δοση των προβλημάτων, τις επιπτώσεις στην
οικονομία, τις ζημιές των καταθετών και το
κόστος για τους κρατικούς προϋπολογι-
σμούς. μια προσέγγιση είναι η εγκαθίδρυση
ευρωπαϊκής αρχής εξυγίανσης με όρους
εντολής και νομική εξουσία να χειρίζεται
προβληματικές διασυνοριακές τράπεζες. το
διεθνές νομισματικό ταμείο υποστηρίζει
αυτή την προσέγγιση (Strauss-Kahn, 2010,
Fonteyne et al., 2010), όχι όμως οι περισσό-
τερες κυβερνήσεις της ευρωπαïκής Ένωσης
και άλλες ευρωπαϊκές αρχές, οι οποίες στο
παρόν στάδιο την θεωρούν ανέφικτη (Euro-
pean Commission, 2010a). ωστόσο, μια
ευρωπαϊκή αρχή εξυγίανσης φαίνεται να
είναι η βέλτιστη λύση για υπέρβαση της
σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ εθνικών
αρχών και επιδίωξης του κοινού καλού. Η
χρηματοοικονομική κρίση αποκάλυψε την
ανεπάρκεια του ad hoc συντονισμού εθνικών
αρχών ενώπιον μιας καταρρέουσας διασυνο-
ριακής τράπεζας. μια ευρωπαϊκή αρχή
εξυγίανσης θα είναι σε θέση να πάρει τα
κατάλληλα μέτρα με την ταχύτητα που είναι
απαραίτητη σε καταστάσεις κρίσης, λαμβά-

νοντας υπόψη τα συμφέροντα όλων των
πολιτών της ευρωπαïκής Ένωσης που
επηρεάζονται από τη χρεοκοπία της διασυ-
νοριακής τράπεζας. 
μια ευρωπαϊκή (ή εθνική) αρχή εξυγίανσης
θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη και υπόλογη,
ικανή να υπερβαίνει συγκρούσεις συμφε-
ρόντων και να λαμβάνει αποφάσεις που
πιθανόν να είναι πολιτικά ευαίσθητες. Η
ευρωπαϊκή αρχή εξυγίανσης δεν θα είναι
κατ’ ανάγκη νέος ξεχωριστός οργανισμός.
οι σχετικές αρμοδιότητες θα μπορούσαν να
ανατεθούν στην ευρωπαϊκή αρχή τραπεζών,
η οποία αναμένεται να αρχίσει να λειτουργεί
τον ιανουάριο 2011 (Fonteyne et al. 2010,
European Commission, 2010b). το ευρω-
παϊκό ςύστημα κεντρικών τραπεζών θα
μπορούσε επίσης να έχει ρόλο, δεδομένης
και της λειτουργίας των εθνικών κεντρικών
τραπεζών ως ύστατο καταφύγιο δανεισμού
(lender-of-last-resort) για φερέγγυες
τράπεζες που αντιμετωπίζουν προβλήματα
ρευστότητας.
Όσον αφορά τη χρηματοδότηση των
μέτρων εξυγίανσης, η ευρωπαϊκή επιτροπή
(2010b) έχει προτείνει τη σύσταση ταμείων
εξυγίανσης από τα κράτη-μέλη της ευρω-
παïκής Ένωσης∙ τα ταμεία αυτά θα μπορούν
να προ-χρηματοδοτούνται από τέλη που θα
καταβάλλουν οι τράπεζες, σύμφωνα με
εναρμονισμένους δεσμευτικούς κανόνες.
δεδομένων των διαφορετικών απόψεων και
νομικών πλαισίων που υπάρχουν σήμερα
στις χώρες της ευρωπαïκής Ένωσης, είναι
κατανοητή η επιλογή της επιτροπής να
προτείνει τη σύσταση εθνικών ταμείων
εξυγίανσης ως πρώτο βήμα, ενώ σημειώνει
ότι καταρχήν ένα ενιαίο ταμείο εξυγίανσης
στην ευρωπαïκή Ένωση θα μπορούσε να
αποδώσει σαφή οφέλη. οι πρακτικές δυσκο-
λίες όμως δεν θα πρέπει να μας αποτρέπουν
από την επιδίωξη των βέλτιστων λύσεων.
ειδικότερα για διασυνοριακές τράπεζες δεν
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είναι σαφές πώς θα μπορούσε να καταμερι-
στεί η χρηματοδότηση μέτρων εξυγίανσης
αν δεν υπάρχει ενιαίο ταμείο. Η επίτευξη
συμφωνίας για τον καταμερισμό ανάμεσα
στις αρμόδιες αρχές σε περίοδο κρίσης είναι
εξαιρετικά δύσκολη, όπως έδειξαν τα γεγο-
νότα με την Fortis.
για να περιοριστεί ο ηθικός κίνδυνος, η
ευρωπαϊκή επιτροπή (2010b) ορθά τονίζει
ότι τα ταμεία εξυγίανσης δεν θα πρέπει να
χρησιμοποιούνται ως ασφάλιση κατά της
χρεοκοπίας ή για τη διάσωση τραπεζών που
χρεοκοπούν, αλλά για τη διευκόλυνση της
ομαλής χρεοκοπίας τους. κάποιες κυβερνή-
σεις ίσως βρουν ελκυστική τη χρήση των
ποσών αυτών για μείωση των ελλειμμάτων
τους. είναι όμως σημαντικό τα ταμεία
εξυγίανσης να παραμένουν ξεχωριστά από
τους κρατικούς προϋπολογισμούς και να
προορίζονται μόνο για τη χρηματοδότηση
μέτρων εξυγίανσης, ως μέρος ενός ολοκλη-
ρωμένου πλαισίου πρόληψης και διαχείρισης
κρίσεων, όπως έχει προτείνει η επιτροπή.
διαφορετικά, θα συνεχίζεται η εξάρτηση του
χρηματοπιστωτικού τομέα από δημόσια
κονδύλια, η οποία ενισχύει τον ηθικό
κίνδυνο, ενώ σε περίπτωση μελλοντικής

κρίσης δεν θα υπάρχουν αμέσως διαθέσιμα
ποσά για μέτρα εξυγίανσης. οι λεπτομερείς
κανόνες για τον καθορισμό του τραπεζικού
τέλους (π.χ. συγκεκριμένο ποσοστό επί των
υποχρεώσεων κάθε τράπεζας) θα πρέπει να
σχεδιαστούν προσεκτικά, λαμβάνοντας
υπόψη τις σωρευτικές επιδράσεις άλλων
προληπτικών ή ρυθμιστικών μέτρων για τις
τράπεζες. είναι επίσης σκόπιμο να διερευνη-
θούν οι συνέργιες μεταξύ των ταμείων
εξυγίανσης και των σχεδίων προστασίας
καταθέσεων.
ακόμα και με ένα πολύ καλά σχεδιασμένο
ταμείο εξυγίανσης, χρηματοδοτούμενο εκ
των προτέρων από τις τράπεζες, και με μια
ισχυρή αρχή εξυγίανσης, σε περίπτωση
κρίσης είναι πιθανόν να χρειαστεί κυβερνη-
τική ενίσχυση. ςυνεπώς είναι σημαντικός ο
καταμερισμός του κόστους εξυγίανσης
ανάμεσα στις χώρες της ευρωπαïκής
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Η πρόκληση είναι να σχεδιαστεί ένα ευρω-
παϊκό σύστημα διαχείρισης κρίσεων, με τους
κατάλληλους όρους ώστε να είναι αποδοτικό
και ταυτόχρονα να ελαχιστοποιεί τον ηθικό
κίνδυνο. 
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Ένωσης, που στις περιπτώσεις διασυνο-
ριακών τραπεζών είναι όντως περίπλοκη
υπόθεση. Όπως όμως επισημαίνει και η
ομάδα De Larosière (2009), η εκ των
προτέρων συμφωνία για τις βασικές αρχές
κατανομής είναι ευκολότερη και αποδοτι-
κότερη από μία εκ των υστέρων συμφωνία
μεσούσης της κρίσης.
θα χρειαστεί αρκετός χρόνος μέχρι να
συσσωρευθούν στα ταμεία εξυγίανσης
ικανοποιητικά ποσά από την επιβολή τραπε-
ζικών τελών. επομένως, θα πρέπει να γίνουν
προσωρινές διευθετήσεις για τη χρηματοδό-
τηση μέτρων εξυγίανσης διασυνοριακών
τραπεζών σε περίπτωση χρεοκοπίας συστη-
μικά σημαντικών τραπεζών προτού συσσω-
ρευθούν αρκετά ποσά στα ειδικά ταμεία
εξυγίανσης, ιδίως όταν οι εμπλεκόμενες
χώρες αντιμετωπίζουν δημοσιονομικές
δυσκολίες. ςε τέτοιες περιπτώσεις θα
μπορούσε ίσως να χρησιμοποιηθεί η ευρω-
παϊκή διευκόλυνση χρηματοοικονομικής
ςταθερότητας (European Financial Stability
Facility) που δημιουργήθηκε πρόσφατα και
λειτουργεί ως ασφαλιστικός μηχανισμός με
τον οποίο τα κράτη-μέλη της ευρωπαïκής
Ένωσης θα βοηθούν άλλα κράτη-μέλη όταν
αυτά, λόγω εξαιρετικών καταστάσεων, θα
αδυνατούν να αντεπεξέλθουν. βέβαια η
βοήθεια θα δίνεται υπό αυστηρές προϋπο-
θέσεις, οι οποίες θα επαναφέρουν το
προβληματικό κράτος σε βιώσιμη πορεία.
μια τέτοια βοήθεια δεν είναι απλώς ένδειξη
αλληλεγγύης των εταίρων· εξυπηρετεί τα

συμφέροντα όλων των κρατών-μελών, που
είναι αλληλένδετα στην ενιαία αγορά της
ευρωπαïκής Ένωσης.
αποτελεί ίσως τραγική ειρωνεία ότι οι
αδυναμίες στην αρχιτεκτονική της ευρω-
παïκής Ένωσης, που ανέδειξε η πρόσφατη
κρίση, είχαν εντοπισθεί από διάφορους
παρατηρητές ήδη πριν την υπογραφή της
συνθήκης του μάαστριχτ. αρκετοί παρα-
τηρητές είχαν επισημάνει την απουσία
σαφούς πλαισίου διαχείρισης κρίσεων ως
κίνδυνο για τη βιωσιμότητα της οικονο-
μικής και νομισματικής ένωσης (Begg et al.
1991, Mishkin 1993, IMF 1998, Begg et al.
1998, Aglietta 1999, Prati and Schinasi,
1999) και είχαν διαβλέψει τα όρια των
αποκεντρωμένων δράσεων εθνικών αρχών
σε περίπτωση παγκόσμιας κρίσης: ακόμα
και αν προσπαθούν να συνεργαστούν, οι
εθνικές αρχές είναι δυνατόν να μη λαμβά-
νουν επαρκώς υπόψη τα συμφέροντα των
πολιτών άλλων χωρών μελών.
H επιλογή των ιδρυτών της οικονομικής
και νομισματικής Ένωσης (ονε) να μην
διατυπώσουν σαφές πλαίσιο διαχείρισης
χρηματoοικονομικών κρίσεων βασιζόταν εν
πολλοίς στην αντίληψη ότι είναι επιθυμητή
και αναγκαία η «εποικοδομητική ασάφεια»
σε αυτό τον τομέα, ώστε να περιοριστεί ο
ηθικός κίνδυνος. Η πρόσφατη κρίση όμως
έδειξε ότι η απουσία ενός τέτοιου πλαισίου
συνεπάγεται βαρύ τίμημα για τους πολίτες
της ευρωπαïκής Ένωσης. δεν είναι εποικο-
δομητικό να υπάρχει ασάφεια ανάμεσα στις
αρμόδιες αρχές για τα διαθέσιμα μέτρα
αντιμετώπισης κρίσεων, για τις αρμοδιό-
τητες κάθε εμπλεκόμενης αρχής και για
τους βασικούς κανόνες κατανομής του
κόστους. Η ασάφεια μπορεί να είναι εποι-
κοδομητική στο βαθμό που αφορά την
εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων για
μεμονωμένα χρηματοοικονομικά ιδρύματα
σε περίπτωση κρίσης (de Larosière 2009,

Δεν είναι εποικοδομητικό να υπάρχει ασά-
φεια ανάμεσα στις αρμόδιες αρχές για τα δια-
θέσιμα μέτρα αντιμετώπισης κρίσεων, για τις
αρμοδιότητες κάθε εμπλεκόμενης αρχής και
για τους βασικούς κανόνες κατανομής του
κόστους. 



Goodhard και Schoenmaker 2009). ο
ηθικός κίνδυνος περιορίζεται σημαντικά
εφόσον βασικό χαρακτηριστικό του πλαι-
σίου διαχείρισης κρίσεων είναι ότι δεν θα
στοχεύει στη διάσωση τραπεζών που χρεο-
κοπούν, αλλά στην ομαλή χρεοκοπία τους.
εν πάση περιπτώσει, κάποιος βαθμός
ηθικού κινδύνου είναι αναπόφευκτος όπως
υποδηλοί και η εμπειρία. Η πρόκληση είναι
να σχεδιαστεί ένα ευρωπαϊκό σύστημα
διαχείρισης κρίσεων, με τους κατάλληλους
όρους ώστε να είναι αποδοτικό και ταυτό-
χρονα να ελαχιστοποιεί τον ηθικό κίνδυνο.
αφού αποδεχόμαστε τη χρησιμότητα της
ασφάλειας, ο ηθικός κίνδυνος δεν μπορεί
να αποτελεί λόγο για μη ανάληψη δράσης
στο ζωτικό ζήτημα της διαχείρισης
κρίσεων. καθώς διαφαίνεται ότι στα
χρηματοοικονομικά θέματα δεν μπορούν
να συνυπάρχουν ενοποιημένη αγορά,
εθνική αυτονομία και σταθερότητα
(Schoenmaker 2010), καλούμαστε να
επιλέξουμε τον βέλτιστο συνδυασμό των
τριών. λαμβάνοντας υπόψη τα μεγάλα
οφέλη της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς, το
ζητούμενο είναι μάλλον η κατάλληλη,
θεσμοθετημένη συνεργασία μεταξύ των
χωρών της ευρωπαïκής Ένωσης για να
διασφαλιστεί η αναγκαία σταθερότητα,
παρά ο επανατεμαχισμός των χρηματοοι-
κονομικών αγορών σε εθνικά σύνορα.
εφόσον δεν θέλουμε να χάσουμε τα οφέλη
της ενιαίας αγοράς, απομένει η επιλογή της
ευρωπαϊκής λύσης, δηλαδή η δημιουργία
ενιαίου πλαισίου αντιμετώπισης κρίσεων με
προσυμφωνημένη κατανομή κόστους και
ανάλογη νομοθετική εναρμόνιση, ώστε το
πλαίσιο να είναι άμεσα εφαρμόσιμο σε
μελλοντική κρίση. διαφορετικά, αν δεν
υπάρχει ξεκάθαρο προσυμφωνημένο
πλαίσιο, ο ηθικός κίνδυνος για τις τράπεζες
μεγεθύνεται και οι κυβερνήσεις πιθανόν να
αναγκαστούν ξανά να διασώσουν προβλη-

ματικές τράπεζες με δημόσια χρήματα και
σε εθνικό επίπεδο, εφόσον δεν θα υπάρχει
άλλη εφαρμόσιμη επιλογή.

4. Συμπεράσματα
χρειάστηκαν δύο δεκαετίες και μια σοβαρή
χρηματοοικονομική κρίση, με βαριές
επιπτώσεις στους ευρωπαίους πολίτες, για
να επανεξετάσουμε το θέμα της χρηματο-
οικονομικής σταθερότητας. ςτην ενοποι-
ημένη χρηματοοικονομική αγορά της
ευρωπαïκής Ένωσης, με ομίλους που υπερ-
βαίνουν τα εθνικά σύνορα, η χρηματοοικο-
νομική σταθερότητα είναι δημόσιο αγαθό
που δεν μπορούν να προσφέρουν μεμονω-
μένα οι εθνικές κυβερνήσεις. είναι
καιρός να ενεργήσουμε αποφασιστικά και
συλλογικά, για να ολοκληρώσουμε τη
χρηματοοικονομική αρχιτεκτονική της
ευρωπαïκής Ένωσης.
ςτον απόηχο της κρίσης γίνονται αλλαγές
για βελτίωση της εποπτείας του χρηματο-
πιστωτικού τομέα σε όλο τον κόσμο.
θεωρώ σημαντικό να προβούμε έγκαιρα
και στην ευρώπη σε βελτιωτικές αλλαγές
του ρυθμιστικού και εποπτικού πλαισίου,
ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω η διασφάλιση
της χρηματοοικονομικής σταθερότητας
στο μέλλον. 
πιο δύσκολες αποδεικνύονται οι προσπά-
θειες για αλλαγή του πλαισίου διαχείρισης
κρίσεων για την ευρωπαïκής Ένωσης. είναι
γεγονός ότι οι λύσεις είναι και τεχνοκρα-
τικά δύσκολες και πολιτικά ευαίσθητες
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Στην ενοποιημένη χρηματοοικονομική αγορά
της Ευρωπαïκής Ένωσης, με ομίλους που
υπερβαίνουν τα εθνικά σύνορα, η χρηματο-
οικονομική σταθερότητα είναι δημόσιο
αγαθό που δεν μπορούν να προσφέρουν με-
μονωμένα οι εθνικές κυβερνήσεις. 



καθότι ενδεχομένως προϋποθέτουν χρήση
δημόσιων πόρων. το κόστος όμως της απου-
σίας ενός προσυμφωνημένου πλαισίου διαχεί-
ρισης κρίσεων για την ευρώπη αποδείχθηκε
δραματικό στην πρόσφατη κρίση. χρειάζεται

λοιπόν διασυνοριακή συνεργασία, πολιτική
βούληση και θαρραλέες αποφάσεις για να
υπερβληθούν οι αντικειμενικές δυσκολίες
διαμόρφωσης και αποτελεσματικής λειτουρ-
γίας αυτού του πλαισίου.
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Ένα ερώτημα που ενδιαφέρει από πλευράς
οικονομικής και, ιδιαίτερα, κοινωνικής πολι-
τικής είναι να καταλάβουμε ποιες κοινωνι-
κοοικονομικές ομάδες έχουν υποστεί το
μεγαλύτερο κόστος της πρόσφατης οικονο-
μικής κρίσης. Η καθυστέρηση στη δημοσί-
ευση στατιστικών στοιχείων δεν επιτρέπει
επί του παρόντος να απαντηθεί το ερώτημα
αυτό με τον επιθυμητό βαθμό στατιστικής
αξιοπιστίας. ωστόσο, μία σειρά από ενδείξεις
που προκύπτουν από πρόσφατες στατι-
στικές για την ανεργία, το κόστος ζωής και
τους μισθούς και αναλύονται στο παρόν
άρθρο, βοηθούν στο να εξαχθούν κάποια
αρχικά συμπεράσματα.

Ανεργία
ςτο διάγραμμα 1, ο αριστερός κάθετος
άξονας δείχνει την ετήσια ποσοστιαία
αλλαγή στον αριθμό των εγγεγραμμένων
ανέργων κατά επάγγελμα. οι διακεκομμένες
γραμμές δείχνουν το μέσο μηνιαίο μισθό
των εργαζομένων στον τομέα, που μετριέται
στον δεξιό κάθετο άξονα. 
είναι φανερό ότι η ανεργία αυξήθηκε σημαν-
τικά σε όλους τους τομείς της κυπριακής
οικονομίας, ωστόσο ξεχωρίζουν οι τομείς
των κατασκευών και της διαχείρισης
ακινήτων, όπου η αύξηση της ανεργίας το
δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του 2009 ήταν
γύρω στο 180%! επίσης, είναι αξιοσημείωτη
η καθυστέρηση και η σχετικά σύντομη
χρονική διάρκεια κατά την οποία η οικονο-
μική κρίση επηρέασε αρνητικά τους τομείς
των υπηρεσιών και της δημόσιας διοίκησης.
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Αναδιανεμητικές επιπτώσεις
της οικονομικής κρίσης 

του Πάνου Πασιαρδή
Καθηγητή Οικονομικών

Διευθυντή Κέντρου Οικονομικών Ερευνών Πανεπιστημίου Κύπρου

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου.
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Διάγραμμα 1: Ποσοστιαία αύξηση
της ανεργίας κατά τομέα
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τελευταία παρατηρείται μία τάση
αναστροφής του κλίματος, με την έννοια ότι
επιβραδύνεται ο ρυθμός αύξησης της ανερ-
γίας. αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η οικο-
νομία βελτιώνεται, αλλά ότι χειροτερεύει με
αργότερους ρυθμούς. 
ςε ό,τι αφορά το μέσο εισόδημα των εργα-
ζομένων στους διάφορους τομείς, φαίνεται
πως η αύξηση της ανεργίας ήταν σχετικά
μεγαλύτερη σε τομείς όπου οι μισθοί δεν
είναι υψηλοί (εμπόριο, ξενοδοχεία, εστια-
τόρια, κατασκευές κ.λ.π.), αφού οι τομείς
αυτοί συγκεντρώνουν ως επί το πλείστον
επαγγέλματα που δεν απαιτούν ιδιαίτερα
προσόντα. αντίθετα, η ανεργία στα υψηλό-
μισθα επαγγέλματα έχει συνολικά επηρεα-
στεί λιγότερο από την οικονομική κρίση. 
Η αρνητική συσχέτιση μεταξύ της αύξησης
της ανεργίας και του ύψους του μισθού
φαίνεται καλύτερα στο διάγραμμα 2, που
παρουσιάζει την ποσοστιαία αλλαγή της
ανεργίας κατά εισοδηματική κατηγορία. ςτο
διάγραμμα φαίνεται καθαρά ότι η μεγαλύ-
τερη συνολικά αύξηση της ανεργίας το 2009
παρατηρείται σε επαγγέλματα μεσαίου εισο-
δήματος. φαίνεται επίσης ότι, από τις αρχές
του 2010, ο ρυθμός αύξησης της ανεργίας
επιβραδύνεται συστηματικά στα υψηλά και
μεσαία αμειβόμενα επαγγέλματα. ωστόσο,

δεν φαίνεται να ισχύει το ίδιο και για τα
χαμηλά αμειβόμενα επαγγέλματα, όπου ο
ρυθμός αύξησης της ανεργίας μειώθηκε το
πρώτο τρίμηνο του 2010, αλλά έκτοτε παρα-
μένει σχεδόν στο ίδιο επίπεδο. 
επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι:
•  η οικονομική κρίση επηρεάζει περισσό-

τερο τους εργαζόμενους που έχουν μόνο
στοιχειώδη εκπαίδευση, και

•  υψηλότερο ποσοστό αύξησης στον αριθμό
των εγγεγραμμένων ανέργων παρατη-
ρείται μεταξύ των ατόμων ηλικίας κάτω
των 25, με το ποσοστό ανεργίας για αυτή
την ηλικιακή κατηγορία να φτάνει το
18,6% το δεύτερο τρίμηνο του 2010.

Κόστος ζωής
οι αλλαγές στην ευημερία των νοικοκυριών
δεν εξαρτώνται μόνο από την αλλαγή
επιπέδου των εισοδημάτων τους, αλλά και
από τον πληθωρισμό, δηλαδή από τις
αλλαγές στο γενικό επίπεδο τιμών. ωστόσο,
ο πληθωρισμός δεν αυξάνει ομοιόμορφα το
κόστος ζωής όλων των καταναλωτών, γιατί
οι τιμές των αγαθών και υπηρεσιών δεν
αυξάνονται με το ίδιο ποσοστό. Η αύξηση
του κόστους ζωής λόγω πληθωρισμού είναι
μεγαλύτερη για ομάδες καταναλωτών που
δαπανούν μεγαλύτερο ποσοστό του εισοδή-

Διάγραμμα 2: Ποσοστιαία αλλαγή στην ανεργία κατά εισοδηματική κατηγορία

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου.
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ματος τους σε αγαθά των οποίων οι τιμές
αυξάνονται σχετικά περισσότερο. αντίθετα,
ομάδες καταναλωτών που δαπανούν μεγα-
λύτερο μέρος του εισοδήματος τους σε
αγαθά των οποίων οι τιμές αυξάνονται
σχετικά λιγότερο αντιμετωπίζουν μικρότερη
διάβρωση του βιοτικού επιπέδου τους από
τον πληθωρισμό. 
ςτο παρόν άρθρο μας ενδιαφέρει να συγκρί-
νουμε τις επιπτώσεις του πληθωρισμού στο
κόστος ζωής των νοικοκυριών ταξινομη-
μένων σύμφωνα με το ύψος του εισοδήματός
τους. για το λόγο αυτό έχουμε υπολογίσει την
αύξηση των τιμών κατά την περίοδο
01.01.2008 μέχρι 30.09.2010 για δύο κατηγο-
ρίες αγαθών: αυτά που καταναλώνονται ως
επί το πλείστον από νοικοκυριά με χαμηλό
εισόδημα (βασικά αγαθά όπως τρόφιμα,
στέγαση, καύσιμα κλπ) και αυτά που κατανα-
λώνονται ως επί το πλείστον από νοικοκυριά
με υψηλό εισόδημα (αγαθά πολυτελείας,
όπως επικοινωνίες, αναψυχή κλπ). τα αποτε-
λέσματα των εκτιμήσεων μας παρουσιά-
ζονται στο διάγραμμα 3. είναι φανερό ότι,
για την υπό εξέταση περίοδο, οι τιμές των
βασικών ειδών έχουν αυξηθεί πολύ περισσό-
τερο από ό,τι οι τιμές των ειδών πολυτελείας.
ςυγκεκριμένα, οι τιμές των βασικών αγαθών
έχουν αυξηθεί πέραν του 12%, ενώ αυτές των

ειδών πολυτελείας μόλις 4%. 
το διάγραμμα 4 (σελ. 30) παρουσιάζει τις
αναδιανεμητικές επιπτώσεις του πληθωρι-
σμού λόγω της πιο πάνω ανομοιόμορφης
αύξησης των τιμών. με απλά λόγια, στο
διάγραμμα αυτό φαίνεται ότι, κατά την υπό
εξέταση περίοδο, το κόστος ζωής των νοικο-
κυριών με χαμηλά εισοδήματα αυξήθηκε
πολύ περισσότερο από ο,τι το κόστος ζωής
των νοικοκυριών με υψηλά εισοδήματα. για
παράδειγμα, ενώ το κόστος ζωής των νοικο-
κυριών στο πλουσιότερο 10% του πληθυ-
σμού αυξήθηκε κατά μέσο όρο γύρω στο
4,3%, η αντίστοιχη αύξηση του κόστους
ζωής για τα νοικοκυριά στο φτωχότερο 10%
του πληθυσμού ήταν σχεδόν 9%. επιπλέον,
η αρνητική συσχέτιση κόστους ζωής και
ύψους εισοδήματος δείχνει να εντείνεται με
την πάροδο του χρόνου. 

Μισθοί
ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η
επίδραση της οικονομικής κρίσης στους
μισθούς. ςτο διάγραμμα 5 (σελ. 30) παρου-
σιάζεται η μέση ονομαστική (περιλαμβάνει
τον πληθωρισμό) και πραγματική ποσο-
στιαία αύξηση στους μισθούς στο σύνολο
των εργαζομένων της κυπριακής οικονομίας
από το πρώτο τρίμηνο του 2008 μέχρι το
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Διάγραμμα 3: Δείκτης τιμών βασικών αγαθών και αγαθών πολυτελείας

Πηγή: Εκτιμήσεις του συγγραφέα από στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου.
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δεύτερο τρίμηνο του 2010. από τα στοιχεία
αυτά προκύπτει ότι υπήρξαν μεγάλες αυξή-
σεις στους ονομαστικούς (κυρίως λόγω
ατα) και πραγματικούς μισθούς, κάτι που
δεν πρέπει να ωφέλησε καθόλου την
κυπριακή οικονομία, αφού διάβρωσε την
ανταγωνιστικότητα της σε μια περίοδο
διεθνούς ύφεσης. είναι καθησυχαστικό το
ότι μετά το πρώτο τρίμηνο του 2010 οι πραγ-
ματικοί μισθοί όχι απλά σταμάτησαν να
αυξάνονται, αλλά ακολουθούν πτωτική
πορεία.
το διάγραμμα 6 (σελ. 31) συγκρίνει τις
εξαμηνιαίες αυξήσεις μισθών των δημόσιων

υπαλλήλων με τις αντίστοιχες αυξήσεις
όλων των εργαζομένων από το πρώτο
εξάμηνο του 2008 μέχρι το πρώτο εξάμηνο
του 2010. φαίνεται ότι για τις μεγάλες αυξή-
σεις των μισθών το 2008 ευθύνεται, σε
κάποιο μικρό βαθμό, περισσότερο ο ιδιω-
τικός από ό,τι ο δημόσιος τομέας. Όμως, από
το 2009 οι αυξήσεις των μισθών φαίνεται ότι
οφείλονται σχεδόν εξ ολοκλήρου στις αυξή-
σεις των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων. 

Συμπέρασμα
Η οικονομική κρίση εμφανίστηκε στην
κύπρο με αρκετή καθυστέρηση σε σχέση με
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Διάγραμμα 4: Ποσοστιαία αύξηση του κόστους ζωής κατά κατηγορία εισοδήματος

Πηγή: Εκτιμήσεις του συγγραφέα από στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου.
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Διάγραμμα 5: Ποσοστιαία ονομαστική και πραγματική αλλαγή στους μισθούς

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου.
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την υπόλοιπη ευρώπη. αυτό εν μέρει οφεί-
λεται στην καλή κατάσταση στην οποία
βρισκόταν η κυπριακή οικονομία όταν ξεκί-
νησε η κρίση και στο γεγονός ότι οι αλλαγές
στην εξωτερική ζήτηση για τουρισμό και
κατασκευές παρατηρήθηκαν με κάποια
χρονική υστέρηση, προφανώς λόγω της
εποχικότητας.
Η αύξηση της ανεργίας που προκλήθηκε από
την οικονομική κρίση έπληξε όλους τους
τομείς της οικονομίας, ωστόσο ήταν διαφο-
ρετική ανάμεσα στους διάφορους επαγγελμα-
τίες. γενικά, η αύξηση της ανεργίας ήταν
μεγαλύτερη ανάμεσα σε επαγγέλματα για τα
οποία ο μισθός δεν είναι υψηλός. οι μικρομε-
σαίοι στην κατανομή του εισοδήματος έχουν
επίσης πληγεί σημαντικά λόγω της μεγάλης
αύξησης στις τιμές των ειδών πρώτης
ανάγκης, που παρατηρείται από τις αρχές του
2008. Tο μεγαλύτερο κόστος της οικονομικής
κρίσης φαίνεται να επιβαρύνει τους εργαζό-
μενους στον ιδιωτικό τομέα, όπου οι μισθοί
κατά μέσο όρο έχουν αυξηθεί λιγότερο από
ο,τι οι μισθοί στον δημόσιο τομέα.

τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι το συνταξιο-
δοτικό πακέτο που εισήγαγε η κυβέρνηση
στις αρχές του 2009 ωφέλησε σημαντικά τα
φτωχότερα νοικοκυριά και αντιστάθμισε τις
μεγάλες αυξήσεις του κόστους ζωής που
αντιμετώπισαν τα νοικοκυριά αυτά στη
διάρκεια της οικονομικής κρίσης. με αυτό
το δεδομένο και λαμβάνοντας υπόψη τις
μέχρι σήμερα μεγάλες αυξήσεις των μισθών
των δημοσίων υπαλλήλων, δεν θα ήταν
σοφό η κυβέρνηση να αυξήσει περισσότερο
τις συντάξεις ή/και τους μισθούς των δημο-
σίων υπαλλήλων, γιατί αυτό θα προκαλούσε
περεταίρω στρεβλώσεις στην αγορά εργα-
σίας. παράλληλα, είναι σημαντικό να τονι-
στεί ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα δεν
πρέπει να μειωθεί με μέτρα που πλήττουν
την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας (π.χ.
με αυξήσεις φόρων στα επιχειρηματικά
κέρδη, που επίσης μειώθηκαν σημαντικά
λόγω της οικονομικής κρίσης), αλλά με
μείωση των δημοσίων δαπανών και με μη
στρεβλωτικές φορολογίες (όπως είναι π.χ. η
φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας).

π α ν ε π ι ς τ Η μ ι ο  κ υ π ρ ο υ  -  ι ο υ λ ι ο ς  2 0 0 6

α ν α δ ι α ν ε μ Η τ ι κ ε ς  ε π ι π τ ω ς ε ι ς  τ Η ς  ο ι κ ο ν ο μ ι κ Η ς  κ ρ ι ς Η ς

π α ν ε π ι ς τ Η μ ι ο  κ υ π ρ ο υ  -  δ ε κ ε μ β ρ ι ο ς   2 0 1 0 31

Πηγή: Εκτιμήσεις του συγγραφέα και Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου.
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Διάγραμμα 6: Ποσοστιαίες αυξήσεις των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων και
όλων των εργαζομένων
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Οικονομικές κρίσεις: δημιουργική καταστροφή
και αναδιάρθρωση της εθνικής οικονομίας
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Η κρίση που διέρχεται η διεθνής, όπως και η
δική μας, οικονομία από το 2008 δεν είναι
απλά μια, ίσως έντονη, έκφραση του οικονο-
μικού κύκλου. τη σημερινή κατάσταση πρα -
γμάτων συνοψίζει η παρατήρηση του Joseph
Stiglitz: «πίσω από τα σημερινά συμπτώματα
δυσλειτουργίας κρύβεται μια βαθύτερη
αλήθεια: η παγκόσμια οικονομία υφίσταται
σεισμικές μετατοπίσεις» (Stiglitz, 2010, p.
24). Η σε βάθος κατανόηση της παρούσας
κρίσης μας επιτρέπει να σχεδιάσουμε καλύ-
τερα — πιο οικονομικά και αποτελεσματικά
την πολιτική μας. Η κρίση, μαζί με μία
προσεκτική μελέτη των στοιχείων της
κυπριακής οικονομίας, μας υποδεικνύει την
ανάγκη για αλλαγή υποδείγματος στην οικο-
νομική οργάνωση και για αναδιάρθρωση της
εθνικής οικονομίας με καινούργιους προσα-
νατολισμούς. το άρθρο αυτό αναλύει την
παρούσα κρίση ως έκφραση «δημιουργικής
καταστροφής», περιγράφει με στοιχεία την
κατάσταση της κυπριακής οικονομίας, και
υποδεικνύει, επίσης με στοιχεία, τις υπάρ-
χουσες ευκαιρίες για ένα νέο υπόδειγμα
οικονομικής οργάνωσης. 

Οικονομικές κρίσεις και δημιουργική
καταστροφή
ο κύκλος της παραγωγής και κατανάλωσης
(παράγουμε άρα δημιουργούμε θέσεις εργα-
σίας, εργαζόμαστε άρα έχουμε εισόδημα,
έχουμε εισόδημα άρα καταναλίσκουμε,
καταναλίσκουμε άρα χρειάζεται να παρά-
ξουμε) μπορεί ενίοτε να αποσυντονιστεί. οι

λόγοι αποσυντονισμού είναι πολλοί και
σύνθετοι, αλλά το αποτέλεσμα είναι ένα,
μείωση της παραγωγής και αύξηση της
ανεργίας. Ένας σημαντικός παράγοντας
αποσυντονισμού είναι η υπερπαραγωγή και
η δημιουργία πλεονάσματος αποθεμάτων,
που αναγκάζει τις επιχειρήσεις να χαμηλώ-
σουν τους ρυθμούς παραγωγής, αυξάνοντας
όμως έτσι την ανεργία, μειώνοντας την
κατανάλωση και δυσκολεύοντας την απορ-
ρόφηση των πλεονασμάτων. 
Όταν ο οικονομικός κύκλος συνοδεύεται και
από «φθηνό» χρήμα και υπερδανεισμό, τότε
ο αποσυντονισμός γίνεται πιο έντονος και
έχουμε κρίση. αυτό συνέβη και το 2008. το
βάθος και η διάρκεια τις σημερινής κρίσης
είναι τα μεγαλύτερα από την μεγάλη κατά-
θλιψη του 1929.
οι μεγάλες κρίσεις συνοδεύονται — ή και
προκαλούνται — από ποιοτικές αλλαγές
στη διαδικασία παραγωγής, στα προϊόντα ή
στις μορφές οικονομικής οργάνωσης. οι
ποιοτικές αλλαγές επιφέρουν αλλαγές στη
δομή της οικονομίας, κάτι για το οποίο δεν
λείπουν τα ιστορικά παραδείγματα (βλ.
Πίνακα 1, σελ.33). αυτές οι δομικές μετατο-
πίσεις έγιναν γνωστές με τον όρο «δημιουρ-
γική καταστροφή» από τον Joseph
Schumpeter, ο οποίος έδειξε ότι αποτελούν
αναπόσπαστο συστατικό του καπιταλι-
στικού συστήματος, αφού επιφέρουν εκ των
έσω επαναστάσεις, καταστρέφοντας το
πεπαλαιωμένο και αντικαθιστώντας το με το
καινούργιο και σύγχρονο. 



ςτον Πίνακα 1 δίνονται οι χρονικές στιγμές
έναρξης της κάθε νέας φάσης. τέτοιες
στιγμές δεν αναγνωρίζονται ως καθορι-
στικές παρά χρόνια αργότερα, αφού η
τεχνολογία που είχε αναπτυχθεί στη συγκε-
κριμένη χρονική στιγμή αφομοιωθεί πλήρως
και επιφέρει σημαντική αναδιάρθρωση στην
οικονομία. γι αυτό και δεν είμαστε σε θέση
ακόμη να γνωρίζουμε τι επιφέρει τη
σύγχρονη οικονομία της γνώσης: η αποκω-
δικοποίηση του γενετικού υλικού, η
πρόοδος στη νανοτεχνολογία, η δημιουργία
συνθετικών χημικών μορίων, η ανάπτυξη
ερευνητικών κέντρων; το Γράφημα 1 δείχνει
την διαδικασία των τεχνολογικών επαναστά-
σεων και της δημιουργικής καταστροφής.
από τα στοιχεία της Perez (2002) εκτιμάται
ότι από τη μεγάλη έκρηξη έως την ωρίμανση
απαιτείται μια περίοδος μισού αιώνα, και ότι
η κάθε νέα έκρηξη επιφέρει κρίσεις στις
χρηματαγορές, οι οποίες ακολούθως μεταδί-
δονται στην πραγματική οικονομία. 
τα στοιχεία που αφορούν την παρούσα κρίση
υποδεικνύουν ότι διερχόμαστε μια περίοδο
δημιουργικής καταστροφής (Reinhart &
Rogoff, 2009. Stiglitz, 2010). Η βελτίωση της

παραγωγικότητας έχει φέρει τη διεθνή οικο-
νομία στο σημείο όπου ένα μικρό ποσοστό
του εργατικού δυναμικού παράγει όλα τα
υλικά προϊόντα — παιγνίδια, τηλεοράσεις,
μεταξωτά πουκάμισα, κουζινικά είδη — που
μπορεί να καταναλώσει και η πλέον άπληστη
αναπτυγμένη κοινωνία. ταυτόχρονα, το
φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης έχει μετα-
φέρει τον πυρήνα παραγωγής από την
ευρώπη και τις Ηπα στην κίνα, την ινδία
και άλλες αναπτυσσόμενες χώρες. 
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βιομηχανική επανάσταση 1771: ανοίγει ο μύλος του Arkwright
 (Cromford)
εποχή της ατμομηχανής και 1829: δοκιμή της ατμομηχανής στη γραμμή
του σιδηρόδρομου Liverpool-Manchester
εποχή χάλυβα, ηλεκτρισμού  1875: ανοίγει το εργοστάσιο χάλυβα 
και βαριάς βιομηχανίας Carnegie Bessemer (Pittsburgh)
εποχή πετρελαίου, αυτοκινήτου 1908: κυκλοφορεί το πρώτο T-model από
και μαζικής παραγωγής την αυτοκινητοβιομηχανία Ford (Detroit)
εποχή της πληροφορίας  1971: δημιουργείται ο μικροϋπολογιστής
και των τηλεπικοινωνιών της Intel (Santa Clara, CA) 
εποχή της γνώσης και της καινοτομίας ?

Πίνακας 1. Τρείς αιώνες δημιουργικής καταστροφής (18ος - 21ος αιώνας) 

Οι πρώτες τέσσερεις σειρές είναι από την Perez (2002), σ. 11. 

Γράφημα 1. Ο κύκλος των τεχνολογικών
επαναστάσεων και της δημιουργικής

καταστροφής. 



Δομικές αλλαγές της Κυπριακής οικονο-
μίας από την ανεξαρτησία μέχρι σήμερα
αν και η οικονομική κρίση στην κύπρο
θεωρείται «εισαγόμενη» — δηλαδή παρά-
γωγο της διεθνούς οικονομικής κρίσης — εν
τούτοις, όπως και στον υπόλοιπο αναπτυγ-
μένο κόσμο, έχει αναδείξει τα δομικά
προβλήματα της οικονομίας. δεν είναι η
διεθνής κρίση υπεύθυνη για τα βαθύτερα
αίτια των δικών μας προβλημάτων.
πρώτον, η μείωση του τουριστικού
προϊόντος προηγήθηκε της παγκόσμιας
κρίσης. από το 2001 παρατηρείται συνεχής
μείωση στον ετήσιο αριθμό τουριστών, ενώ
πιο έντονη υπήρξε η μείωση των εισοδη-
μάτων από το τουριστικό προϊόν. κατά τη
χρυσή δεκαετία 1990-2000 ο τουρισμός
αποτελούσε το 20% του αεπ. Έκτοτε συρρι-
κνώνεται σταθερά κάθε χρόνο και το 2007
μειώθηκε στο 12.1%. προφανώς δεν μπορεί
να θεωρείται υπεύθυνη η διεθνής οικονο-
μική κρίση, η οποία απλά ανέδειξε τα όρια
του τουρισμού ως μοχλού οικονομικής
ανάπτυξης (για ανάλυση βλ. Adamou &
Clerides, 2009). 
δεύτερον, τα ίδια ισχύουν για την οικοδο-
μική βιομηχανία. την πενταετία πριν την
οικονομική κρίση ανεγείρονταν περίπου
10.000 οικιστικές μονάδες ετησίως, ενώ οι
ντόπιες ανάγκες δεν ξεπερούσαν τις 6.000
μονάδες. το πλεόνασμα απορροφούταν από
ξένους αγοραστές. με την οικονομική
κρίση, η πηγή των ξένων αγοραστών έχει
στερέψει και το πλεόνασμα δεν μπορεί να
απορροφηθεί. αν λάβουμε υπόψη ότι «υπερ-
παραγωγή» οικιστικών μονάδων είχαν και
άλλες ευρωπαϊκές χώρες — ιδιαίτερα η
ισπανία, η οποία ανταγωνίζεται την κύπρο
ως προορισμός για εξοχικό σπίτι — τότε
βλέπουμε ότι και αυτός ο τομέας οικονο-
μικής δραστηριότητας εξάντλησε τις δυνα-
τότητές του. 
αυτές οι παρατηρήσεις δεν πρέπει να φοβί-

ζουν. δεν είναι η πρώτη φορά στην ιστορία
της κυπριακής δημοκρατίας που παρατη-
ρούνται δομικές αλλαγές. μέχρι τη δεκαετία
του ’70 η γεωργία, η αλιεία, τα ορυχεία, τα
μεταλλεία και η μεταποίηση αποτελούσαν το
σημαντικότερο μέρος της οικονομίας. ςτη
δεκαετία του ’60, το 46.8% του εργαζόμενου
πληθυσμού απασχολείτο στον πρωτογενή
τομέα της οικονομίας. ςτη δεκαετία του ’80
αναπτύσσονται οι υπηρεσίες, οι οποίες
αποτελούν το 55% το αεπ. ςτην δεκαετία
του ’90 οι υπηρεσίες αυξάνονται στο 65% του
αεπ, με τον τουρισμό να έχει την μερίδα του
λέοντος, αλλά και με την εμφάνιση άλλων
τομέων, όπως οι τραπεζικές υπηρεσίες, τα
δικηγορικά γραφεία, οι ελεγκτικοί και
συμβουλευτικοί οίκοι κ.α.. ςήμερα ο τομέας
παροχής υπηρεσιών συνεισφέρει κατά 80%
στο αεπ και απασχολεί πέραν του 70% του
εργαζόμενου δυναμικού της χώρας (μάτσης,
2010).
υπάρχει όμως μια σημαντική διαφορά όσον
αφορά τα σημερινά δομικά προβλήματα της
οικονομίας, από τις δομικές αλλαγές περα-
σμένων εποχών. Η διαφορά έγκειται στην
κατάσταση των δημόσιων οικονομικών —
και αυτή πρέπει να μας ανησυχεί.
γιατί το δίδυμο της οικονομικής ύφεσης με
την υφιστάμενη κατάσταση των δημόσιων
οικονομικών προκαλεί ανησυχία; θα απαν-
τήσουμε αυτό το ερώτημα αφού πρώτα αντι-
ληφθούμε το μέγεθος των προβλημάτων
των δημόσιων οικονομικών. 

Η κατάσταση των δημόσιων οικονομικών 
Όταν άρχισε η διεθνής οικονομική κρίση το
2008, το κράτος είχε πλεόνασμα στον ετήσιο
προϋπολογισμό ίσο με 0.9% του αεπ, και το
δημόσιο χρέος ήταν 48.4% αεπ, κατά πολύ
μικρότερο από το επιτρεπόμενο 60% με τα
κριτήρια του μαάστριχτ. οι προβλέψεις του
υπουργείου οικονομικών για τα δημόσια
οικονομικά της επόμενης πενταετίας
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φαίνονται στον Πίνακα 2. 
Όταν γραφόταν το άρθρο αυτό (οκτώβριος
2010) δεν είχαν ληφθεί οποιαδήποτε μέτρα
που να επιτρέπουν τα αισιόδοξα σενάρια του
πίνακα. ςε σχέση με αυτό, οι Standard and
Poor’s (S&P) και η ευρωπαϊκή επιτροπή
εξέφρασαν την ανησυχία τους για τις
επιπτώσεις από την έλλειψη μέτρων. ςτις 21
ιουλίου 2010 οι S&P ανακοίνωσαν ότι
θέτουν την αξιοπιστία του μακροχρόνιου
χρέους της κυπριακής δημοκρατίας υπό
προειδοποίηση, για υποβάθμιση από την
κατηγορία α+. Η αιτιολογία είναι αποκαλυ-
πτική: «Η κυπριακή κυβέρνηση δεν πέτυχε
την έγκριση σημαντικών νομοθετικών
ρυθμίσεων σχετικά με το πρόγραμμα της
δημοσιονομικής περισυλλογής». παρο-
μοίως, η σύνοδος των υπουργών οικονο-
μικών της ευρωπαϊκής Ένωσης δίνει
προθεσμία μέχρι τις 13 ιανουαρίου 2011
στην κυβέρνηση για να λάβει τα απαραίτητα
μέτρα για διόρθωση του υπερβολικού δημό-
σιου χρέους στα επίπεδα που προβλέπει η

ςυνθήκη ςταθερότητας, μέχρι το 2012. 
εκτός από τα αρνητικά σενάρια που περι-
γράφονται στον πίνακα 2 στις σειρές «χωρίς
μέτρα», η κατάσταση είναι ακόμη πιο ανησυ-
χητική όταν δούμε το αυξανόμενο χρέος των
νοικοκυριών και το ισοζύγιο πληρωμών,
όπως φαίνεται στον Πίνακα 3.
τέλος, πρέπει να προσθέσουμε στα πιο πάνω
το κόστος των συντάξεων μέσω του ταμείου
κοινωνικών ασφαλίσεων (τκα). ως
γνωστόν, το κράτος δανείζεται από το τκα
και το ταμείο ύψους 7 δις ευρώ είναι εικο-
νικό. χρήματα δεν υπάρχουν στο ταμείο,
αλλά το κράτος αναλαμβάνει τις πληρωμές
των μελλοντικών συντάξεων με αντάλ-
λαγμα το σημερινό δανεισμό. το ύψος των
συντάξεων από το τκα για το 2008 αντι-
στοιχεί σε 6.6% του αεπ, την επόμενη
δεκαετία φθάνει στο 9.4% του αεπ και
μέχρι το 2030 ξεπερνά το 11%. επιπρόσθετα,
έχουμε τα ταμεία συντάξεων των δημόσιων
οργανισμών. Η έκθεση της ελεγκτικής
υπηρεσίας της δημοκρατίας του 2008 κατέ-
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2009 2010 2011 2012 2013
Έλλειμμα
χωρίς μέτρα -6.1 -7.0 -9.0 -9.5 -10.0
Έλλειμμα
με μέτρα -6.1 -6.0 -4.5 -3.5 -2.5
δημ. Χρέος 
χωρίς μέτρα 55.2 60.9 67.7 74.4 80.2
δημ. Χρέος 
με μέτρα 55.2 59.7 61.8 61.7 61.0

Πίνακας 2. Προβλέψεις Υπουργείου Οικονομικών για το δημοσιονομικό έλλειμμα
και το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ (Ποφαΐδης, 2010).

2006 2007 2008 2009 2010
χρέος νοικοκυριών 104 108 118 122 128
ισοζύγιο πληρωμών — — -17.7 -8.5 -7.1

Πίνακας 3. Χρέος των νοικοκυριών και ισοζύγιο πληρωμών ως % επι του ΑΕΠ
(Οικονομικό Δελτίο Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου, Ιούνιος 2010, και European

Economic Forecast 2010, αντίστοιχα).
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γραφε ελλείμματα σε συνταξιοδοτικά ταμεία
δεκαπέντε ημικρατικών οργανισμών, που
φτάνουν σε ύψος 252,6 εκατομμυρίων ευρώ,
καθώς και ελλείμματα ύψους 143,7 εκατομ-
μυρίων σε 18 δήμους όπου έγιναν αναλογι-
στικές μελέτες. το κράτος δεν (θα) είναι σε
θέση να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις του.
το γενικό συμπέρασμα από τα στοιχεία που
παραθέσαμε είναι ότι τα τελευταία χρόνια
ζούμε πέραν των δυνατοτήτων της οικονο-
μίας μας. εισάγουμε περισσότερα από ό,τι
εξάγουμε, καταναλίσκουμε πέραν των εισο-
δημάτων μας με συνεχή και αυξανόμενο
δανεισμό, και έχουμε καταναλώσει τις
αποταμιεύσεις των συντάξεών μας. αυτή η
πορεία οδηγεί στην κατάρρευση μιας οικο-
νομίας. αν συνεχιστούν οι τάσεις που περι-
γράψαμε, τότε η κατάρρευση είναι βέβαιη –
το μόνο που παραμένει αβέβαιο είναι η
χρονική στιγμή της κατάρρευσης. αυτή
εξαρτάται από τη χρονική στιγμή που οι
δανειστές θα κρίνουν ότι η οικονομία ξεπέ-
ρασε τα όρια αντοχής της στο δανεισμό, και
θα σταματήσουν το δανεισμό απαιτώντας
υπερβολικά ψηλά επιτόκια. αυτό συνέβη
στην περίπτωση της ελλάδας, μόλις η νέα
κυβέρνηση προέβη σε απογραφή και φάνηκε
το μέγεθος του προβλήματος των δημόσιων
οικονομικών. 
Η πορεία είναι αναστρέψιμη, αλλά με αυξα-
νόμενη δυσκολία όσο περνά ο καιρός. το
δίδυμο πρόβλημα οικονομικής ύφεσης με
ψηλό δημόσιο χρέος δημιουργεί ένα φαύλο
κύκλο. με αυτό το δίδυμο προβλημάτων, τα
διαθέσιμα εργαλεία πολιτικής για αντιμετώ-
πισή του αποτελούν δίκοπο μαχαίρι. Η επέν-
δυση δημόσιων πόρων προς τόνωση της
οικονομίας και έξοδο από την ύφεση — η
παραδοσιακή κευνεσιανή συνταγή αντιμε-
τώπισης κρίσεων — επιδεινώνει την ήδη
αρνητική κατάσταση των δημόσιων οικονο-
μικών και επιβαρύνει ακόμη περισσότερο
την οικονομία με το αυξημένο κόστος του

δημόσιου δανεισμού. από την άλλη, τυχόν
μείωση των δημόσιων δαπανών μειώνει την
κατανάλωση και επομένως την παραγωγή,
μειώνοντας έτσι τους φόρους και δυσκο-
λεύοντας την αποπληρωμή του δημόσιου
χρέους, και επιτείνει την ύφεση. Η ύπαρξη
δίδυμων προβλημάτων μας θέτει ενώπιον
συγκρουόμενων προτεραιοτήτων.

Δομικά προβλήματα της οικονομίας 
για να επιλέξουμε συνετά μεταξύ συγκρουό-
μενων προτεραιοτήτων πρέπει να αντιλη-
φθούμε ορθολογικά που είναι τα αδύνατα
σημεία της οικονομίας, και ποια είναι τα
τυχόν πλεονεκτήματα. Έχουμε τότε πυξίδα
προσανατολισμού: διαχείριση των αδυνα-
μιών και ενδυνάμωση των πλεονεκτημάτων.
οι κύριες αδυναμίες της κυπριακής οικονο-
μίας μπορούν να συνοψισθούν στα εξής: 
1. το ψηλό κόστος των δημόσιων δαπανών,

ιδιαίτερα οι μη επενδυτικές δαπάνες, όπως
είναι το κρατικό μισθολόγιο, και οι στρε-
βλώσεις στους όρους απασχόλησης
μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

2. Η χαμηλή παραγωγικότητα εργασίας: με
βάση στοιχεία του Eurostat 2008, η
κύπρος βρίσκεται στο 87.3% του μέσου
όρου της ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή
στην 16η θέση.

3. Η χαμηλή ανταγωνιστικότητα: σύμφωνα
με το European Competitiveness Index
2006-07, κατέχουμε την 19η θέση μεταξύ
των 27 κρατών μελών της ευρωπαϊκής
Ένωσης , και την 92η από 118 ευρωπαϊκές
«περιοχές» (Huggins & Davies, 2006). 

4. Η πλήρης εξάρτηση από εισαγόμενη ενέρ-
γεια: μαζί με τη μάλτα είμαστε οι μόνες
ευρωπαϊκές χώρες που εξαρτώμαστε κατά
100% από εισαγόμενη ενέργεια.

5. Η μεγάλη συγκέντρωση οικονομικής
δραστηριότητας σε λίγους τομείς χαμηλής
προστιθέμενης αξίας, όπως είναι ο τουρι-
σμός και η οικοδομική βιομηχανία. 

π α ν ε π ι ς τ Η μ ι ο  κ υ π ρ ο υ  -  ι ο υ λ ι ο ς  2 0 0 6

ο ι κ ο ν ο μ ι κ E ς  κ ρ ι ς ε ι ς :  δ Η μ ι ο υ ρ γ ι κ Η  κ α τ α ς τ ρ ο φ Η
κ α ι  α ν α δ ι α ρ θ ρ ω ς Η  τ Η ς  ε θ ν ι κ Η ς  ο ι κ ο ν ο μ ι α ς

π α ν ε π ι ς τ Η μ ι ο  κ υ π ρ ο υ  -  δ ε κ ε μ β ρ ι ο ς   2 0 1 0 37



ςτα πιο πάνω πρέπει να προσθέσουμε την
έλλειψη δημόσιων συγκοινωνιών, την
υψηλότερη κατ’ αναλογία πληθυσμού
εκπομπή αέριων ρύπων στην ευρωπαϊκή
Ένωση, το κόστος διαχείρισης των περιορι-
σμένων υδάτινων πόρων και τη σχετική
γεωγραφική απομόνωση λόγω του νησιώ-
τικου χαρακτήρα του κράτους μας και της
απόστασης από τις κύριες αγορές της ευρω-
παϊκής Ένωσης.
από την άλλη, η κυπριακή οικονομία έχει
ελαφρώς υψηλότερη ικανότητα καινοτομίας
από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και σημαντική
ικανότητα καινοτομίας στις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις. ςύμφωνα με το InnoMetrics
(2008), η κύπρος είναι στην δεύτερη κατη-
γορία των «innovation followers», αμέσως
μετά τους «innovation leaders» που περι-
λαμβάνουν τη δανία, φινλανδία, γερμανία,
ςουηδία και Ηνωμένο βασίλειο. μεταξύ
2008 και 2009 είχαμε τον ψηλότερο ρυθμό
βελτίωσης του δείκτη καινοτομίας και περά-
σαμε από την τρίτη κατηγορία στη δεύτερη.
τα ψηλά ποσοστά ανθρώπινου δυναμικού με
πανεπιστημιακή εκπαίδευση — διπλάσια
του ευρωπαϊκού μέσου όρου — συνεισφέ-
ρουν σημαντικά σε αυτό τον τομέα. 
τα στοιχεία από το European Competitive-
ness Report 2009 που παρατίθενται στον
Πίνακα 4 (σελ. 36) δείχνουν τόσο τα
θετικά σημεία όσο και τις ελλείψεις.
μιλούν από μόνα τους, αν και κάποιος
σχολιασμός είναι απαραίτητος. ενώ η
έκθεση θεωρεί τη «ψηλή πυκνότητα οδικού
δικτύου» ως θετικό χαρακτηριστικό για
την ανταγωνιστικότητα, το υπερβολικά
ψηλό ποσοστό της κύπρου πρέπει να μας
προβληματίσει. ο συνδυασμός της
πλήρους εξάρτησής μας από το πετρέλαιο
και το γεγονός ότι το οδικό μας δίκτυο δεν

μας ενώνει με τις άλλες χώρες και τις
μεγάλες αγορές, αλλά περιορίζεται στα
νησιώτικα μας όρια, δεν καθιστά το πολύ
πυκνό οδικό δίκτυο θετικό παράγοντα της
οικονομίας.

Ξεκαθάρισμα προτεραιοτήτων και το
μέλλον της Κυπριακής οικονομίας 
Η ανάλυση που έχει προηγηθεί επιτρέπει να
ξεκαθαρίσουμε τις προτεραιότητές μας. 

Χρειαζόμαστε πρωτίστως καλύτερο κράτος.
αυτό σημαίνει αλλαγή υποδείγματος στην
πρόσληψη, αξιολόγηση και ανταμοιβή των
δημοσίων υπαλλήλων, ούτως ώστε οι ικανό-
τητες και η αποτελεσματικότητα να αποτε-
λούν τα κύρια κριτήρια και όχι η αρχαιότητα.
Όσο πιο γρήγορα ληφθούν μέτρα συγκρά-
τησης του κρατικού μισθολογίου τόσο πιο
ανώδυνα θα είναι: η μη παραχώρηση
προσαυξήσεων σήμερα και για τα επόμενα
λίγα χρόνια είναι λιγότερο οδυνηρή από τη
μείωση ή το πάγωμα των μισθών όταν η
κατάσταση θα έχει επιδεινωθεί. 

Χρειαζόμαστε μια σύγχρονη υποδομή. 
οι επενδύσεις δημόσιου χρήματος πρέπει να
στοχεύουν στην ανάπτυξη των τομέων της
οικονομίας, όπου μπορούμε να δημιουργή-
σουμε συγκριτικό βιώσιμο πλεονέκτημα, και
όχι στην στήριξη των τομέων που αντιμετω-
πίζουν την δημιουργική καταστροφή. χρει-
αζόμαστε υποδομή ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας αντί για μεγαλύτερο οδικό δίκτυο,
ανάπτυξη των πανεπιστημίων και της δημό-
σιας υγείας αντί για οικιστικές μονάδες
φθηνού τουρισμού, ορθολογική πολιτική
κοστολόγησης των περιορισμένων υδάτινων
πόρων αντί για εσπευσμένη δημιουργία
μονάδων αφαλάτωσης1. 

(1) Σύμφωνα με μελέτη του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου, το κόστος από έλλειψη νερού
εκτιμάται μεταξύ 77-200 εκατομμυρίων ευρώ μέχρι το 2030, ενώ το κόστος των μονάδων αφαλάτωσης υπολογίζεται
σε 400 εκατομμύρια (Zachariades, 2010).
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Χρειαζόμαστε βελτίωση της προσβασιμότητας
της χώρας με την Ευρώπη.
Η μελέτη ανταγωνιστικότητας (Huggins &
Davies, 2006) των ευρωπαϊκών χωρών ειση-
γείται ότι η χαμηλή προσβασιμότητα
αποτελεί σημαντικό μειονέκτημα. υπό αυτή
την οπτική γωνία το θέμα των αερομετα-
φορών και της ανταγωνιστικότητας των
λιμανιών μας αναδεικνύεται σε θέμα
σύγχρονης υποδομής. δεν είναι απλά θέμα
εξυπηρέτησης του τουρισμού ή προσέλ-
κυσης ναυτιλιακών δραστηριοτήτων, αλλά
άπτεται όλων των οικονομικών δραστηριο-
τήτων. και αν η «φυσική» προσβασιμότητα
δύσκολα βελτιώνεται, λόγω της γεωγρα-
φικής μας θέσης, μπορούμε να βελτιώσουμε
την «εικονική» προσβασιμότητα με
βελτίωση των τηλεπικοινωνιών και του
διαδικτύου. μεταξύ 25 ευρωπαϊκών χωρών,
βρισκόμαστε στην 22η θέση ως προς την
διαθεσιμότητα γραμμών ευρυζωνικού
δικτύου και εδώ πρέπει να επενδυθούν
δημόσιοι πόροι. 

Χρειαζόμαστε επανατοποθέτηση των βάσεων
για μακροχρόνια κοινωνική συνοχή.
Η ρύθμιση του συνταξιοδοτικού ζητήματος
άπτεται των θεμάτων εργοδοσιμότητας των
νέων (βραχυπρόθεσμα), μελλοντικών συνει-
σφορών των εργαζομένων (μεσοπρόθεσμα),
και ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων
(μακροπρόθεσμα). για να βρεθούν οι κατάλ-
ληλες τομές προς επίλυση των προβλη-
μάτων του ταμείου κοινωνικών
ασφαλίσεων απαιτείται δομημένος δημό-
σιος διάλογος, με τη συμμετοχή των εμπλε-
κομένων κοινωνικών τάξεων και των
επαγγελματιών του κλάδου.

Χρειαζόμαστε συγκροτημένη στρατηγική για
τη μετάβαση στην οικονομία της γνώσης.
Η πρόταση που υποβάλαμε για τη δημι-
ουργία περιφέρειας γνώσης λευκωσίας

εξηγεί πώς αυτός ο στόχος μπορεί να γίνει
πραγματικότητα (Ζένιος, 2007). περιλαμ-
βάνει, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη των
πανεπιστημίων, ούτως ώστε η κύπρος να
καταστεί καταρχάς αυτάρκης στην πανεπι-
στημιακή εκπαίδευση και ακολούθως να
διαδραματίσει ρόλο ως ευρωπαϊκό κέντρο
παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών στην
περιοχή· την ανάπτυξη υπηρεσιών υγείας, με
την δημιουργία ιατρικής σχολής υψηλών
προδιαγραφών· τη διαφοροποίηση των
δημόσιων πανεπιστημίων, ούτως ώστε να
διαμορφωθεί διακριτός ρόλος για το
καθένα· την ανάδειξη του πανεπιστημίου
της κύπρου ως ευρωπαϊκού κέντρου
αριστείας· την αύξηση των επενδύσεων στην
έρευνα και την καινοτομία, ώστε να παύσει
η κύπρος να είναι τελευταία, με μεγάλη
διαφορά, από τους ευρωπαίους εταίρους
μας· τη διασύνδεση των ερευνητικών
κέντρων με τον επιχειρηματικό κόσμο. 

Χρειαζόμαστε θεσμούς που να συνεπικουρούν
τα συντεταγμένα πολιτειακά όργανα στη
χάραξη πολιτικής.
οι δεξαμενές σκέψεις και η συμμετοχή των
εμπειρογνωμόνων στη χάραξη πολιτικής —
ιδιαίτερα σε δύσκολα θέματα οικονομικής
πολιτικής, τεχνολογικής και βιομηχανικής
ανάπτυξης, κοινωνικών προβλημάτων —
είναι πλέον αναπόσπαστο στοιχείο της πολι-
τικής διαδικασίας στην ευρωπαϊκή Ένωση
και τις Ηπα. Η παλαιότερη εισήγησή μας
για δημιουργία ςυμβουλίου οικονομικών
εμπειρογνωμόνων παραμένει διαχρονική
(Ζένιος, 2001). 

Καταληκτικό σχόλιο: η δύναμη των ιδεών
καταλήγω με ένα σχόλιο περί πολιτικού
πολιτισμού στην κύπρο.
για να επιτύχουμε τους πιο πάνω στόχους
πρέπει να συνθέσουμε την εις βάθος κατα-
νόηση των σύγχρονων ρευμάτων — στη
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διεθνή πολιτική, στην κοινωνική οργάνωση
και οικονομία — με μία καλή γνώση του
τοπικού περιβάλλοντος. διότι είναι η ικανό-
τητα βαθιάς κατανόησης που αποτελεί το
κύριο γνώρισμα αυτού που ο Isaiah Berlin
αποκαλεί «statecraft» — δηλαδή την τέχνη
της διακυβέρνησης μιας κοινωνίας. 
Η πολιτική διαδικασία πρέπει να στοχεύει
στο μακροχρόνιο κοινό συμφέρον και όχι
στους ευκαιριακούς συμβιβασμούς των επί
μέρους ομάδων ή οικονομικών συμφε-
ρόντων. οφείλουμε επομένως, να κατανοή-
σουμε τη δύναμη των ιδεών, όπως την
περιέγραψε ο John Manyard Keynes:

«Οι ιδέες των οικονομολόγων και πολι-
τικών φιλοσόφων, τόσο όταν είναι
ορθές αλλά και όταν είναι λανθασμέ-
νες, έχουν περισσότερη επιρροή από ότι

συνήθως αντιλαμβανόμαστε… Είμαι
βέβαιος ότι υπερβάλλουμε ως προς την
δύναμη των οικονομικών συμφερόντων
σε σχέση με αυτήν των υποβοσκουσών
ιδεών…. Αργά ή γρήγορα, για καλό ή
για κακό, είναι οι ιδέες και όχι τα συμ-
φέροντα που επικρατούν.»

Η προειδοποίηση του γερμανού ποιητή
Heine προς τους γάλλους στα μέσα του 19ου

αιώνα να μην υποτιμούν τη δύναμη των
ιδεών, έχει διαχρονική εφαρμογή: «φιλοσο-
φικές έννοιες που εκκολάπτονται στην
ησυχία του μελετητηρίου ενός καθηγητή
πανεπιστημίου μπορούν να καταστρέψουν
ένα πολιτισμό». 
Όταν συζητούμε τη διαχείριση της οικονομίας
οφείλουμε να αντιληφθούμε τη μεγάλη δύναμη
των ιδεών «γρηγορότερα αντί αργότερα».
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“εσείς οι Άγγλοι δεν μπορείτε να καταλάβετε
τους Έλληνες”, έλεγε ο καβάφης το 1918 στο
μεγάλο Άγγλο συγγραφέα και στενό του
φίλο ε. μ. φόρστερ. “εμείς χρεοκοπήσαμε
εδώ και καιρό. να προσεύχεστε εσείς οι
Άγγλοι, με την τάση σας για περιπέτειες, να
μην χάσετε το κεφάλαιό σας γιατί τότε θα
γίνετε σαν κι εμάς, ανήσυχοι, ανήμποροι και
ψεύτες”. ςχολιάζοντας αυτό το μυστηριώδες
κείμενο, ο Giorgio Agamben γράφει το 1993
ότι «το μόνο σίγουρο είναι ότι από τότε όλοι
οι λαοί της ευρώπης, και πιθανόν όλου του
κόσμου, έχουν πτωχεύσει». εμείς οι Έλληνες
και πιθανόν όλοι οι ευρωπαίοι, έχουμε χρεο-
κοπήσει: πολιτικά, πολιτισμικά και ψυχικά.
πολιτικά πρώτα.
H ελλάδα προσφέρει σήμερα την καλύτερη
εικόνα του ευρωπαϊκού μέλλοντος. Ότι η
ελλάδα επιλέχθηκε ως πειραματόζωο για το
νέο τρόπο οικονομικής διακυβέρνησης,
θεωρείται γενικά γνωστό. αυτό που έχει
αναλυθεί λιγότερο, είναι το είδος της πολι-
τικής που εισάγεται χωρίς καμία συζήτηση.
οι εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση, οι
δημοσκοπήσεις και οι κομματικές αντιδικίες
δίνουν την εντύπωση ότι η πολιτική ζωή
συνεχίζεται όπως πάντα. τα μέτρα όμως που
παίρνονται εισάγουν την πλέον επιθετική
παραλλαγή της γεωπολιτικής (που ορίζεται
ως άσκηση εξουσίας στο ατομικό και κοινω-
νικό σώμα, εξουσίας που στοχοποιεί τη ζωή)
στην ευρώπη. θα μπορούσαμε να πούμε ότι
η πρόσφατη ηφαιστειακή έκρηξη στην

ισλανδία, μια χώρα που έχει υποφέρει τα
πάνδεινα από την παράλογη απληστία και
ανηθικότητα των τραπεζιτών, είναι η αρμό-
ζουσα αλληγορία για την εξελισσόμενη ελλη-
νική τραγωδία. αλλά η κρίση έχει συζητηθεί
κυρίως με υλικούς και οικονομικούς όρους
και δευτερευόντως μόνο σε σχέση με τον
πολιτικό χαρακτήρα και τις επιπτώσεις της.
Η κυβέρνηση, τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης
και οι αυτάρεσκοι «ειδικοί» παρουσιάζουν τα

γεγονότα και το μνημόνιο σαν θεϊκή πράξη,
σαν ένα είδος φυσικής καταστροφής που δεν
μπορούσε να προβλεφθεί ή να αποφευχθεί.
αν η ελλάδα είναι σαν τον τιτανικό, οι
«αγορές» είναι το ανελέητο παγόβουνο και οι
απαιτήσεις της ευρωπαïκής Ένωσης και του
δντ μια ξαφνική ηφαιστειακή έκρηξη. θα
μπορούσαμε να ονομάσουμε αυτή την «φυσι-
κοποίηση» (naturalization) της οικονομίας,
«φετιχισμό των καταστροφών», κάτι σαν τον
φετιχισμό του εμπορεύματος κατά μαρξ.
πολιτικές αποφάσεις που παίρνονται στις
βρυξέλλες και τη νέα υόρκη και εφαρμό-
ζονται πιστά στην αθήνα, στρατηγικές
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Το ελληνικό ηφαίστειο
του Κώστα Δουζίνα*

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η πρόσφατη
ηφαιστειακή έκρηξη στην Ισλανδία, μια χώρα
που έχει υποφέρει τα πάνδεινα από την πα-
ράλογη απληστία και ανηθικότητα των τρα-
πεζιτών, είναι η αρμόζουσα αλληγορία για
την εξελισσόμενη ελληνική τραγωδία.

* ο κώστας δουζίνας, καθηγητής νομικής, είναι αντιπρύτανης και διευθυντής του ινστιτούτου ανθρωπιστικών
ςπουδών του Birkbeck College (πανεπιστήμιο του λονδίνου). τα βιβλία του Το Τέλος των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
και Νόμος και Αισθητική κυκλοφορούν από τις εκδόσεις παπαζήση, ενώ Ο Λογος του Νομου κυκλοφορεί από τις εκ-
δόσεις αλεξάνδρεια. τα τελευταία του βιβλία, στην αγγλική γλώσσα, είναι τα Adieu Derrida, Critical Jurisprudence
και Human Rights and Empire. 



επιλογές των χρηματιστών, πρωτόγνωρες
επιβολές της ευρωπαϊκής Ένωσης και του
δντ παρουσιάζονται ως αναπόφευκτες,
αναπόδραστες, σχεδόν μη ανθρώπινες
παρεμβάσεις. Η μόνη απάντηση των πολι-
τικών και οικονομικών ελίτ μπροστά σε
τέτοια «ανωτέρα βία» είναι να εφαρμόσουν
πολιτικές διαδικασίες άμυνας έτσι ώστε να
περιορίσουν τις απώλειες και τις ζημιές.
αν η οικονομική κρίση είναι μια φυσική κατα-
στροφή, τότε η πολιτική δεν πρέπει να ανακα-
τεύεται στην αντιμετώπιση της, με τον ίδιο
τρόπο που δεν πρέπει να αναμειγνύεται στην
ανθρωπιστική βοήθεια σε περιπτώσεις
σεισμού. Ένας υπουργός μας είπε ότι «χρει-
αζόμαστε στρατιωτική πειθαρχία» στην
αποδοχή των μέτρων. τα τηλεοπτικά νέα, με
επικεφαλής έναν από τους γνωστότερους
τηλεοπτικούς σταθμούς, επαναλαμβάνουν
ανιαρά: «Η οικονομία φταίει, βρε βλάκα»!
ςχεδιαγράμματα με την άνοδο των «σπρέντς»
κυριαρχούσαν στις οθόνες με τον ίδιο τρόπο
που θα παρουσιαζόταν η εξάπλωση της ηφαι-
στειακής στάχτης ή την αύξηση της θερμο-
κρασίας σε περίοδο ξηρασίας. «ποια είναι η
εναλλακτική πρόταση;» ρωτούν ρητορικά οι
παντογνώστες δημοσιογράφοι και οι
υπόλογοι πολιτικοί, θέτοντας έτσι τέλος στην
πολιτική συζήτηση και παρέμβαση για να
επιστρέψoυν στην «επιστημονική» ανατομή
της φυσικής οικονομικής καταστροφής. ας
δούμε όμως την πολιτική πλευρά της κρίσης.

Μια μικρή παρένθεση πολιτικής
φιλοσοφίας
Η πολιτική λειτουργεί πάνω σε δύο άξονες

και μορφές εξουσίας: από τη μία πλευρά η
autoritas, η νομιμοποιημένη εξουσία,
εκφράζει το “κοινό συμφέρον” ή τη βούληση
του λαού να συμβιώνει· από την άλλη πλευρά
η potestas είναι η δύναμη που διατηρεί τη
συνοχή της κοινωνίας μέσω της κυριαρχίας
των λίγων πάνω στους πολλούς. Η
λειτουργία της πολιτικής εκφράζει, συμπυ-
κνώνει και διαμεσολαβεί πρόσκαιρα στην
κοινωνική και οικονομική σύγκρουση και
οικοδομεί νομιμοποιημένη εξουσία πάνω σ’
ένα μόνιμο υπόβαθρο αναπόδραστου αντα-
γωνισμού. αυτή η βασική πολιτική πραγμα-
τικότητα συσκοτίστηκε από τη
νεοφιλελεύθερη σύγκλιση των δεξιών και
των σοσιαλδημοκρατών. ο νεοφιλελευθερι-
σμός δεν είναι απλώς ένα ολέθριο οικονομικό
μοντέλο. είναι μια παγκόσμια ιδεολογία και
κοσμοθεώρηση που ωθεί τους ανθρώπους να
κατανοούν τη ζωή τους και να σχετίζονται με
τους άλλους αποκλειστικά ως άπληστοι
σφετεριστές και χωρίς όριο καταναλωτές και
μηχανές επιθυμίας. ως αποτέλεσμα, η πολι-
τική μετατρέπεται αποκλειστικά σε διαχεί-
ριση της οικονομίας, απαρνούμενη τη βασική
της λειτουργία, την προσωρινή ειρήνευση
των κοινωνικών συγκρούσεων (προσωρινή,
γιατί η κοινωνική σύγκρουση είναι μόνιμο
συστατικό του κοινωνικού δεσμού και η pote-
stas είναι η συνεχής του έκφραση) και την
προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης, που
είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για την auto-
ritas και τη νομιμοποίηση του πολιτικού
συστήματος.
Η πολιτική που επιβάλλει ο νεοφιλελευθε-
ρισμός λαμβάνει οικονομικές και ηθικίστικες
μορφές. μιμούμενη τα νεοκλασικά οικονο-
μικά, η πολιτική μετατρέπεται σε μια
δραστηριότητα που μοιάζει με την αγορά.
Άτομα, συμφέροντα και τάξεις αποδέχονται
τη συνολική κοινωνικο-οικονομική ισορ-
ροπία και χρησιμοποιούν την πολιτική για
να επιδιώξουν οριακές βελτιώσεις συμφέ-
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Περιμένουμε ακόμα την πολιτική ελίτ να
απολογηθεί στον ελληνικό λαό, αν και μια
μεταμέλεια ιαπωνικού τύπου και ακόμα πε-
ρισσότερο ένα δημόσιο χαρακίρι, θα ταίρια-
ζαν περισσότερο στην κατάσταση.



ροντος και κέρδους. από την άλλη πλευρά,
η πολιτική παρουσιάζεται ως διαδικασία
ηθικής επιχειρηματολογίας, με την οποία
μπορεί να επιτευχθεί ορθολογική συναίνεση
σχετικά με τα δημόσια αγαθά.
Η πολιτική που ασκείται ψευδεπίγραφα, είτε
ως τέλεια αγορά, είτε ως σωκρατικός
διάλογος, προδιαγράφει τη σύγκρουση ως
τελειωμένη, παρωχημένη, αδύνατη και
ταυτόχρονα προσπαθεί να αποκηρύξει και
να αποκλείσει την εμφάνισή της. Η αντικα-
τάσταση της σύγκρουσης από μια συνερ-
γασία οικονομολόγων “που λένε την
αλήθεια”, από εκσυγχρονιστές γραφει-
οκράτες και πατριωτικά μμε, μετατρέπει
το κράτος σε «προστάτη» της αγοράς
εσωτερικά (παράδειγμα η αγριότητα της
αστυνομικής καταστολής) και σε δήθεν
φιλελεύθερο φορέα του ανθρωπισμού
εξωτερικά (κάτι που φάνηκε στους “ανθρω-
πιστικούς” πολέμους της περασμένης δεκαε-
τίας). Η σύγκρουση όμως δεν εξαφανίζεται:
οι νεοφιλελεύθερες συνταγές αυξάνουν την
ανισότητα, τροφοδοτούν τον ανταγωνισμό
και στρέφουν την οργή εναντίον των μετα-
ναστών, των φτωχών και όσων ανθίστανται
στην εξαθλίωση.
αυτή ακριβώς τη στάση έναντι της πολι-
τικής εισήγαγαν τα πρόσφατα γεγονότα
στην ελλάδα. κανένα από τα πρωτοφανή
μέτρα που πάρθηκαν δεν συζητήθηκε, ούτε
εγκρίθηκε, έξω από τον κύκλο ελάχιστων
μυημένων κυβερνητικών στελεχών. Η
επιβολή τους παρουσιάστηκε ως αναπό-
φευκτο αποτέλεσμα των άπληστων αγορών
και της δόλιας ευρωπαϊκής αδράνειας που
υποτίθεται ότι βρίσκεται πίσω από την
απληστία των αγορών, κάτι σαν ανθρωπι-
στική εκστρατεία για να σωθούν τα θύματα
μιας φυσικής καταστροφής. οι νεοφιλελεύ-
θεροι οικονομολόγοι, οι ειδικοί και τα
κυρίαρχα μμε αρχικά ανήγγειλαν ότι δεν
υπάρχει εναλλακτική λύση και στη συνέχεια

εξαπέλυσαν μια συστηματική εκστρατεία για
να πείσουν το κοινό.
Η αυστηρή οικονομία και η εντιμότητα, οι
περικοπές μισθών και η ηθική αρετή αποτε-
λούν την καθολική νεοφιλελεύθερη
συνταγή. Όλα αυτά στην ελλάδα παίρνουν
μια πιο σκληρή μορφή απ’ ό,τι στην ιρλανδία
ή την ισλανδία, διότι η (οικονομική) τιμωρία
πρέπει να είναι πιο σκληρή, αντίστοιχη με
την υπερβολική μας ηθική χαλαρότητα. Η
ποινή αντιστοιχεί με την αμαρτία – μόνο που
εδώ θα την πληρώσουν οι αναμάρτητοι.
πρόκειται για ένα δηλητηριώδη τύπο μετα-
μοντέρνου κυνισμού.
για την αληθινή πολιτική, από την άλλη, η
ιδέα ότι “δεν υπάρχει εναλλακτική λύση”
δεν υφίσταται. Η δημοκρατία, που είναι
συνώνυμη με την πολιτική, είναι ακριβώς η
έκφραση της διαφωνίας και της
σύγκρουσης, είναι ένας τρόπος ζωής μέσω
του οποίου τα πιο αστάθμητα προβλήματα
μπορούν να τεθούν προς συζήτηση και δοκι-
μασία, μπορούν να βρεθούν λύσεις και να
αναληφθούν πολιτικές πρωτοβουλίες. αυτός
ακριβώς είναι ο λόγος που, με το ξέσπασμα
της κρίσης στην ελλάδα, σχολιαστές και
ειδικοί έσπευσαν να προκαταλάβουν την
κοινή γνώμη αναγγέλλοντας ότι το πιο
αμφιλεγόμενο ζήτημα αυτής της περιόδου,
δηλαδή το μνημόνιο, δεν υπάγεται στην
πολιτική κρίση και στην κανονιστική αξιο-
λόγηση, αλλά στις αληθοφανείς συνομιλίες
των ορθοφρονούντων ειδικών.
οι εναλλακτικες προτάσεις για πολιτική
κινητοποίηση κατά των μέτρων, οι ιδέες για
παύση πληρωμών ή για ριζική αναδιάρ-

π α ν ε π ι ς τ Η μ ι ο  κ υ π ρ ο υ  -  ι ο υ λ ι ο ς  2 0 0 6

τ ο  ε λ λ Η ν ι κ ο  Η φ α ι ς τ ε ι ο  

π α ν ε π ι ς τ Η μ ι ο  κ υ π ρ ο υ  -  δ ε κ ε μ β ρ ι ο ς   2 0 1 0 43

Στρατηγικές επιλογές των χρηματιστών,
πρωτόγνωρες επιβολές της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και του ΔΝΤ παρουσιάζονται ως
αναπόφευκτες, αναπόδραστες, σχεδόν μη
ανθρώ πινες παρεμβάσεις. 



θρωση του χρέους, η πρόταση για δημοψή-
φισμα, όλα αυτά απορρίπτονται γιατί δεν
«κατανοούν» τον επείγοντα και μονόδρομο
χαρακτήρα της οικονομικής λύσης. αν η
«φυσικοποιημένη» οικονομία κινείται με
τρόπους θεόσταλτους και απρόβλεπτους, η
πολιτική γίνεται μια υποκατηγορία της
οικονομίας που πρέπει να μένει σιωπηλή
και περιθωριοποιημένη. μ’αυτό τον τρόπο,
βαθύτατα πολιτικές αποφάσεις εμφανί-
ζονται ως αναπόφευκτο αποτέλεσμα
αδήριτων νόμων και ταξικά συμφέροντα
περιβάλλονται την αίγλη της επιστημο-
νικής αλήθειας.

Ο πολιτικός χαρακτήρας της οικονομικής
κρίσης
και όμως, η πραγματικότητα είναι ακριβώς
το αντίθετο. κάθε βήμα, κάθε απόφαση,
κάθε πράξη από αυτές που οδήγησαν στο
σημερινό αδιέξοδο, ήταν βαθιά πολιτικές
επιλογές. Η οικονομική κατάρρευση του
2008 που επιδείνωσε την οικονομική κρίση,
αποκάλυψε τη θεμελιώδη υποκρισία και
ανηθικότητα του νεοφιλελεύθερου καπιτα-
λισμού. ενώ οι απλοί άνθρωποι υποβάλ-
λονται καθημερινά στην «πειθαρχία» της
αγοράς χάνοντας σπίτια, δουλειές και
ελπίδες, το κράτος αναλαμβάνει να καλύψει
τις τεράστιες απώλειες των τραπεζών. αυτή
το ειδος πολιτικής ονομαστηκε «σοσιαλι-
σμος του λεμονιού»: σοσιαλισμός για τους

πλούσιους – καπιταλισμός για τους υπόλοι-
πους. Η, για να παραφράσουμε τον μπέρ-
τολτ μπρέχτ, πας φυλακή για μικρά
οικονομικά παραπτώματα, ενώ αν οδηγήσεις
μια τράπεζα στην πτώχευση παίρνεις τερά-
στια μπόνους.
το ίδιο ισχύει και για το χρέος. To χρέος
συσσωρεύτηκε τα τελευταία 30 χρόνια με
αποφάσεις των εναλλασσόμενων πολιτικών
ελίτ που χρησιμοποιούσαν τα δάνεια για να
υλοποιήσουν πελατειακές πολιτικές και να
αποκομίσουν πολιτικά οφέλη. ως προς αυτό,
δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο ςημίτη,
τον καραμανλή, τον παπανδρέου και τους
διάφορους υπουργούς και πρώην υπουργούς
που παρελαύνουν στις τηλεοπτικές οθόνες
ζητώντας «στρατιωτική πειθαρχία». Όπως
πρόσφατα είπε ο κ. πάγκαλος, ‘τα φάγαμε
όλοι μαζί’ - αλλά δεν προσέθεσε ότι αυτό το
‘όλοι’ δεν περιλαμβάνει την πλειοψηφία του
χαμηλόμισθου λαού, που τώρα καλείται να
πληρώσει αυτά που άλλοι ‘έφαγαν’. Όλες οι
πρόσφατες εκλογικές εκστρατείες έγιναν με
το κόμμα της εκάστοτε αντιπολίτευσης να
υπόσχεται «ηθική στην πολιτική», «εκλογί-
κευση των δημοσιονομικών», «επαναθεμε-
λίωση του κράτους», εγκατάλειψη της
«αλαζονείας της εξουσίας». μόλις τελει-
ώνουν οι εκλογές, η νέα κυβέρνηση
επιστρέφει στις παλιές μεθόδους, αυξά-
νοντας το χρέος με δάνεια, δωροδοκώντας
και μοιράζοντας προνόμια στους ημέτερους.
ςήμερα, τo ένα κυβερνητικό κόμμα επιτί-
θεται στο άλλο για το ποιος φταίει για το
χρέος, ωσάν να υπάρχει κάποιος που ανήκει
στην πολιτική ελίτ των τελευταίων 30
χρόνων και δεν φταίει. με αυτή την έννοια,
τα πρόσφατα γεγονότα δείχνουν ότι η οικο-
νομική και η ηθική έκπτωση είναι στην
πραγματικότητα συνοδοιπόροι. ςτην
βρετανία, στη διάρκεια των τηλεοπτικών
αναμετρήσεων της πρόσφατης προεκλο-
γικής εκστρατείας, και οι τρεις ηγέτες
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Οι φήμες για την αξιοπιστία ενός κράτους ή
για τον κίνδυνο να μην πληρώσει προσδιορί-
ζονται από φανταστικούς σχεδιασμούς και
ιδεολογικές κατασκευές, αποτελούν μια αυ-
τοεκπληρουμενη προφητεία που δεν έχει
σχέση με την πραγματικότητα, στην οποία
όμως έχουν την δύναμη να παρεμβαίνουν
καταστροφικά.



απολογήθηκαν στο κοινό για τα «σκάνδαλα
των εξόδων» (οι βουλευτές χρέωναν στο
δημόσιο κονδύλια που δεν δικαιούνταν) που
στοίχισαν στο δημόσιο λιγότερο από δύο
εκατομμύρια λίρες και ασφαλώς ωχριούν σε
σύγκριση με τα ποσά που σπαταλήθηκαν
από τις δικές μας ελίτ. περιμένουμε ακόμα
την πολιτική ελίτ να απολογηθεί στον ελλη-
νικό λαό, αν και μια μεταμέλεια ιαπωνικού
τύπου και ακόμα περισσότερο ένα δημόσιο
χαρακίρι, θα ταίριαζαν περισσότερο στην
κατάσταση, αν αναλογιστούμε το μέγεθος
της ευθύνης. Η πολιτική κάστα όμως δεν
διαθέτει το βασικό ηθικό ανάστημα: η
αξίωση να αλλάξουν οι πολίτες στάση, να
υπακούν στο νόμο και να δρουν υπεύθυνα
προς την κοινωνία θα ήταν πολύ πιο αξιό-
πιστη αν οι στυλοβάτες της ηθικής έδειχναν
ένα ίχνος ταπεινοφροσύνης και κατανόησης
των ευθυνών τους.
Η πολιτική φύση της κρίσης διαφαίνεται και
στην ευρωπαϊκή πλευρά. το όριο του 3%
στο έλλειμμα (που το έχουν ξεπεράσει όλα
τα κράτη της ευρωζώνης), το σύμφωνο
σταθερότητας, η κερδοσκοπία των
«αγορών», όλα υπακούουν σε πολιτικά
κίνητρα και σχέδια. ο στενός δεσμός μεταξύ
των μέτρων της ευρωπαïκής Ένωσης και του
δντ με τη γερμανική πολιτική είναι πασί-
γνωστος. Όλοι σχεδόν αποδέχονται πλέον
ότι η γερμανική πολιτική περιορισμού
μισθών και ισχυρού ευρώ έχει βοηθήσει τη
γερμανική οικονομία, αλλά έχει δημιουρ-
γήσει προβλήματα στο νότο της ευρώπης.
αυτό που έχει σχολιαστεί λιγότερο είναι η
φύση της κερδοσκοπίας των αγορών. αυτή
δεν βασίζεται στις επιδόσεις της πραγμα-
τικής οικονομίας (η ελλάδα είναι ακόμη
γύρω στην 25η θέση του οοςα, αλλά τα
μέτρα και η ύφεση που δημιουργούν την
οδηγούν συνεχώς προς τα κάτω), αλλά στα
αισθήματα «εμπιστοσύνης» και «ρίσκου»
που διακατέχουν τους χρηματιστές. οι

χρηματαγορές δεν λειτουργούν σε πραγμα-
τικό επίπεδο, αλλά σε εικονικό. οι φήμες για
την αξιοπιστία ενός κράτους ή για τον
κίνδυνο να μην πληρώσει προσδιορίζονται
από φανταστικούς σχεδιασμούς και ιδεολο-
γικές κατασκευές, αποτελούν μια αυτοεκ-
πληρουμενη προφητεία που δεν έχει σχέση
με την πραγματικότητα, στην οποία όμως
έχουν την δύναμη να παρεμβαίνουν κατα-
στροφικά.
οι επιθέσεις των «αγορών» κατά της
ελλάδας είναι η εκδίκηση του νεοφιλελευ-
θερισμού για την μεγάλη ήττα του 2008. Η
εκδίκηση αυτή όμως αποτελεί και αναπό-
σπαστο κομμάτι των ευρύτερων ρυθμίσεων
της παγκοσμιοποιημένης μεταβιομηχανικής
κοινωνίας των υπηρεσιών. Η συσσώρευση
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Ο νεοφιλελευθερισμός δεν είναι απλώς ένα
ολέθριο οικονομικό μοντέλο. Είναι μια παγ-
κόσμια ιδεολογία και κοσμοθεώρηση που
ωθεί τους ανθρώπους να κατανοούν τη ζωή
τους και να σχετίζονται με τους άλλους απο-
κλειστικά ως άπληστοι σφετεριστές και χωρίς
όριο καταναλωτές και μηχανές επιθυμίας. 



κεφαλαίου δεν βασίζεται πλέον στην δημι-
ουργία υπεραξίας στον πρωτογενή τομέα,
αλλά στην άντληση προσόδων, με κύρια
μορφή τον τόκο και το μίσθωμα για πνευμα-
τική ιδιοκτησία. αυτό ισχύει τόσο σε
ατομικό επίπεδο (ο νεοφιλελευθερισμός μας
μεταχειρίζεται όχι σαν φυσικά πρόσωπα ή
πολίτες, αλλά σαν καταναλωτές που πρέπει
να δανείζονται για να ξοδεύουν) όσο και σε
κρατικό. Η συσσώρευση κεφαλαίου μέσω
προσόδων όμως πρέπει να αστυνομεύεται
αυστηρά, αφού το δανειστικό συμβόλαιο
δεν δημιουργεί αυτόματα τις συνθήκες της
αναπαραγωγής του όπως συμβαίνει με το
συμβόλαιο εργασίας. Η άντληση προσόδου
και τόκου απαιτεί εκφοβισμό καθώς δεν
υπάρχει κάποιο “φυσικό” επίπεδο μισθώ-
ματος. Η πίεση των αγορών είναι ένας
τρόπος να ασκηθεί πίεση στους οφειλέτες,
ώστε είτε να αποδεχτούν την πιο ακραία
καταστροφή των δημοσίων δαπανών είτε να
χρεοκοπήσουν. «οφειλέτες προσέχετε»,
λένε στα κράτη, «ή καταστρέφετε το κράτος
πρόνοιας, ή γίνεστε η επόμενη ελλάδα».
τακτική που δεν διαφέρει και πολύ από την
μαφιόζικη προστασία: αν ο οφειλέτης αμφι-
σβητήσει τους όρους ή την αμοιβή, τον
δέρνουν οι μπράβοι! και οι απειλές έπιασαν:
στη μεγάλη βρετανία, η νέα κυβέρνηση
χρησιμοποίησε συστηματικά το ελληνικό
παράδειγμα για να επιβάλλει πρωτοφανείς
στα μεταπολεμικά χρονικά περικοπές
δαπανών· το ίδιο γίνεται στην ισπανία, την
προτογαλία, την ιρλανδία. Όπως ξέρουμε,
η ελλάδα, της οποίας το αεπ είναι μόλις 3%

του ευρωπαϊκού, δεν έχει μεγάλη οικονομική
σημασία για την ερωπαϊκή Ένωση, αλλά η
συμβολική σημασία της επίθεσης που της
έγινε ήταν κυριολεκτικά καταλυτική.
Η επιβολή του νεοφιλελευθερισμού από τον
ρέιγκαν και την θάτσερ συνοδεύτηκε από
επιθέσεις σ’όλους τους ενδιάμεσους κοινω-
νικους θεσμούς, οπως τα κόμματα, τα συνδι-
κάτα, την αυτοδιοίκηση, ακόμα και την
εκκλησία. οι θεσμοί αυτοί όμως είναι
απαραίτητοι για την διαμεσολάβηση μεταξύ
εξουσίας και πολιτών. Η απουσία τους
εξασθενεί την κοινωνική ευπρέπεια (civility),
την αποδοχή και την ενσωμάτωση που είναι
αναγκαίες στον καπιταλισμό για να κατευ-
νάζει τον ανταγωνισμό και να περιορίζει την
σύγκρουση. O άνθρωπος που αντιμετωπί-
στηκε από την εξουσία ως καταναλωτής σε
περιόδους ευημερίας, σε εποχή ανέχειας
γίνεται αντικείμενο αστυνόμευσης. Έτσι
εξηγείται η μεγάλη αύξηση των μηχανισμών
καταστολής που εμφανίστηκαν μεν ως συνέ-
πεια του περίφημου πολέμου κατά της
τρομοκρατίας, αλλά στην πραγματικότητα
είχαν άλλο κύριο στόχο. οι αλλαγές που
παρατηρούνται είναι τρομακτικές: τείχη
σηκώνονται στο μεξικό και στην παλαι-
στίνη, γκέτο φτωχών εμφανίζονται στα
κέντρα των πόλεων, οχυρωμένες κοινότητες
πλουσίων στα προάστια, αυξάνονται οι
φυλακές και οι δυνάμεις καταστολής. ο
κόσμος που είχε αποπλανηθεί από την
τεχνητή χρηματοπιστωτική ανάπτυξη εγκα-
ταλείπει αναγκαστικά την κατανάλωση ως
μέθοδο ικανοποίησης προσωπικών επιδιώ-
ξεων και επιθυμιών και βλέπει την ζωή του
να ανατρέπεται. δεν είναι πια μόνο το 1/3
της κοινωνίας που μένει απέξω, όπως
γινόταν κατά τη δεκαετία του ’80. αυτή τη
στιγμή, μεγάλα σύνολα πληθυσμού μετατρέ-
πονται από «βολεμένα» σε αποκλεισμένα.
εδώ φαίνεται η πραγματική διάσταση του
τέλους της πολιτικής και η ριζική επαναδια-
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Ενώ οι απλοί άνθρωποι υποβάλλονται καθη-
μερινά στην «πειθαρχία» της αγοράς χάνον-
τας σπίτια, δουλειές και ελπίδες, το κράτος
αναλαμβάνει να καλύψει τις τεράστιες απώ-
λειες των τραπεζών. 



πραγμάτευση του κοινωνικού δεσμού. ο
νεοφιλελευθερισμός δεν είναι απλώς ένα
ολέθριο οικονομικό μοντέλο. είναι μια
παγκόσμια ιδεολογία και κοσμοθεώρηση,
που ωθεί τους ανθρώπους να κατανοούν τη
ζωή τους και να σχετίζονται με τους άλλους
ως καταναλωτές χωρίς όρια, ως μηχανές
επιθυμίας. αλλά, καθώς καταρρέει το οικο-
νομικό μοντέλο που τον στήριξε, μπαί-
νουμε σε μία εποχή νέας κοινωνικής
οντολογίας. ο εκτεθειμένος σε δάνεια και
χρέη άνθρωπος υφίσταται τεράστια ψυχο-
λογική κρίση, κρίση ταυτότητας. για να
επαναπροσδιοριστεί συνολικά η ζωή του
υποκειμένου και η σχέση του με τους
άλλους και με τον κοινωνικό δεσμό, χρει-
άζεται μια άγρια και απότομη βιοπολιτική
στρατηγική. τα μέτρα αποτελούν την πιο
προωθημένη γεωπολιτική επέμβαση, ένα
νέο τρόπο συνολικής αναδιοργάνωσης της
ζωής μας από την εξουσία. ο κοινωνικός
έλεγχος και η πειθάρχηση, η ριζική αλλαγή
συμπεριφορών και σχέσεων που επιβάλ-
λεται αυτή τη στιγμή, δεν έχει προηγούμενο
πουθενά στην ευρώπη. Η ελλάδα γίνεται
το μεγάλο εργαστήρι όπου φτιάχνεται ο
άνθρωπος του μέλλοντος.
Η βιοεξουσία (biopower) αποτελεί άσκηση
εξουσίας επί της ζωής, πειθάρχηση του
κοινωνικού σώματος μέσω του ελέγχου των
διαδικασιών της ζωής. εκτείνεται από τα
βάθη της συνείδησης στα σώματα του
πληθυσμού και στην στοχοποίηση κοινω-
νικών ομάδων βάσει χαρακτηριστικών
όπως το φύλο, η φυλή ή η εθνότητα. τεχνο-
λογίες της εξουσίας που εφαρμόζονται στο
κοινωνικό σύνολο συμπληρώνονται με
τεχνολογίες ‘επιμελείας εαυτού’. οι
άνθρωποι καλούνται να ‘αλλάξουν’
εαυτούς μέσω πρακτικών προσωπικής
‘βελτίωσης’ στο όνομα της ατομικής η
συλλογικής υγείας. ςτην περίπτωση της
ελλάδας, τα μέτρα του μνημονίου διαχωρί-

ζουν τον πληθυσμό με οικονομικά κριτήρια
και απαιτούν από τους χαμηλόμισθους και
τους συνταξιούχους να αλλάξουν συνολικά
τις συμπεριφορές τους στο όνομα της
εθνικής ‘σωτηρίας’. από την κατανάλωση
των απολύτως αναγκαίων μέχρι την εκπαί-
δευση, την εργασία ή την ψυχαγωγία τους,
οι Έλληνες καλούνται να τροποποιήσουν
ριζικά τη συμπεριφορά τους και να υποβλη-
θούν σε εκτεταμένους ελέγχους που
υπόσχονται να αποκαταστήσουν την
κοινωνική υγεία και την ατομική ευτυχία.
Η βιοπολιτική στοχοποιεί κυρίως συμπερι-
φορές, όχι ιδέες· τροποποιεί συνήθειες και
πρακτικές, όχι ιδεολογίες. Η επιβολή των
αλλαγών ακλουθεί τη στρατηγική του
‘δόγματος του σοκ’ (shock doctrine) υπολο-
γίζοντας ότι η βίαιη και ταχεία εισαγωγή
τους θα εξουδετερώσει την αντίσταση στην
άδικη και καταστροφική τους φύση. αυτός
είναι ο λόγος για τον οποίο η βιοπολιτική
στρατηγική δεν κινητοποιεί μόνο τον φόβο
για το μέλλον και την δήθεν επιστημονική
αλήθεια, αλλά φροντίζει να καλλιεργήσει
και ένα όσο γίνεται βαθύτερο αίσθημα
ενοχής. μια χαμηλόφωνη υπόδειξη λέει
στον πολίτη «για δεκαπέντε χρόνια είχες
βελτίωση του βιοτικού σου επιπέδου μέσα
από μη παραγωγικές δραστηριότητες και
τώρα πρέπει να πληρώσεις». Ένας μέσος
άνθρωπος που είχε αποδεχτεί το νεοφιλε-
λεύθερο μοντέλο μπορεί να πιστέψει ότι
δικαιολογούνται οι μειώσεις μισθών και
συντάξεων, γιατί είχε αυξημένες απολαβές
κατά την προηγούμενη περίοδο.
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Οι νεοφιλελεύθερες συνταγές αυξάνουν την
ανισότητα, τροφοδοτούν τον ανταγωνισμό
και στρέφουν την οργή εναντίον των μετα-
ναστών, των φτωχών και όσων ανθίστανται
στην εξαθλίωση.



χωρίς να αρνιόμαστε ότι υπήρξε φοροδια-
φυγή και διαφθορά, πρέπει να εξετάσουμε
τη δημιουργία ενοχικού συνδρόμου ως
τακτική γεωπολιτικής πειθάρχησης. εδώ
μπορεί να βοηθήσει η ψυχανάλυση: το
υπερεγώ μας εγκαλεί τις παράνομες
απολαύσεις που το πρόστυχο μέρος του μας
είχε επιβάλλει. το ηθικιστικό υπερεγώ
παίρνει τώρα το πάνω χέρι λέγοντας ότι
όποιος αμάρτησε πρέπει να υποφέρει. οι
γερμανοί και οι Άγγλοι βλέπουν τους
Έλληνες ως τεμπέληδες, άχρηστους καλοπε-
ρασάκηδες. Η ζωή τους, δήθεν γεμάτη
απολαύσεις και αργίες, κλέβει από τους
βόρειους αυτό το κάτι που θα τους έκανε
ολοκληρωμένους και ευτυχείς. αλλά το ίδιο
κάνουν και οι ελληνικές ελίτ. αποδέξου την
τιμωρία, λένε στον κόσμο, γιατί αμάρτησες
και το αξίζεις. Η ηθικολογία είναι απαραί-
τητος συνοδοιπόρος της πειθάρχησης.
δεν υπάρχει επομένως μεγαλύτερο ψέμα
από τον ισχυρισμό ότι η κρίση είναι κυρίως
οικονομική. την κρίση που χρησιμοποιείται
σήμερα με κυνικό τρόπο για να καταστραφεί
το κοινωνικό συμβόλαιο της μεταπολί-
τευσης, την δημιούργησαν η πολιτική
λογική και οι ανάγκες του ύστερου καπιτα-
λισμού. μόλις συνειδητοποιήσουμε το
μέγεθος της πολιτικής κρίσης, που οδηγεί
στην ολική διάλυση και επανασύσταση του
κοινωνικού δεσμού, ίσως εμφανιστούν τα
πρώτα σημάδια καθολικής αντίδρασης.

Που βρίσκεται ο ελληνικός πολιτισμός;
ποια είναι η απάντηση της κοινωνίας αυτή
την ριζική αλλαγή; Έχουμε δύο ειδών αντι-
δράσεις. μια πρώτη είναι η βίαιη άρνηση, το

«acting out». Η απόγνωση δεν μπορεί να
απορροφηθεί από τους εξασθενημένους
ενδιάμεσους θεσμούς, με αποτέλεσμα να
ραγίζει ο, ούτως ή άλλως εύθραυστος,
ψυχικός δεσμός με την κοινωνία και να
έχουμε διάφορες εκδηλώσεις προσωπικής
άρνησης που μπορεί να παίρνουν μορφή
βίας, αυτοδικίας, εγκληματικότητας κ.ο.κ –
κάτι που οδηγεί τον κυρίαρχο ελληνικό
πολιτισμό σε τεράστιο αδιέξοδο.
τα όσα αντιμετώπισαν τελευταία οι Έλληνες
του εξωτερικού ήταν πρωτοφανή. ο ανθελ-
ληνικός και αντιμεσογειακός ρατσισμος και
οριενταλισμός που ίσως να υπήρχε ως
υφέρπων, έγινε εκκωφαντικός. ςε πολλές
χώρες οι λαϊκές εφημερίδες επιχαίρουν με
την ελληνική τραγωδία γιατί οι διακοπές
στην κρήτη ή στο ιόνιο θα είναι πιο φτηνές.
από την άλλη πλευρά, οι περισσότεροι
διανοούμενοι δεν μπορούν να πιστέψουν
πως οι νεοέλληνες, που ‘δήθεν κατάγονται
από τους δημιουργούς της φιλοσοφίας, της
δημοκρατίας και της επιστήμης, έγιναν
τέτοιοι ψεύτες, κλέφτες και τεμπέληδες’.
αντίστροφα, το μεγάλο μέρος των ελλήνων
βλέπει την αγγλία ως μέρος για ψώνια στο
Harrods και σπουδές σε υποβαθμισμένα
πανεπιστήμια, πολλά τμήματα των οποίων
συντηρούνται χάρη στους Έλληνες
φοιτητές. αν δημοκρατία σημαίνει εξουσία
(κράτος) του δήμου, δυστυχώς η ευρώπη
έχει αποκτήσει κράτος, αλλά δεν έχει (ούτε
φαίνεται να δημιουργεί) δήμο.
Η ψυχανάλυση διακρίνει μεταξύ ιδεώδους
και ιδεατού εγώ (ideal ego και ego ideal). το
πρώτο οργανώνει φαντασιακά το εγώ μέσα
από την προβολή μίας ιδεατής ταυτότητας:
βλέπω τον εαυτό μου πετυχημένο, έξυπνο,
ωραίο. αλλά το ego ideal είναι πιο σημαν-
τικό για την ψυχική ισορροπία: για να γίνω
αντικείμενο επιθυμίας, βλέπω τον εαυτό μου
από τη σκοπιά του άλλου και προσπαθώ να
γίνω ή να πράξω αυτό που νομίζω ότι ο
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Κάθε βήμα, κάθε απόφαση, κάθε πράξη από
αυτές που οδήγησαν στο σημερινό αδιέξοδο,
ήταν βαθιά πολιτικές επιλογές.



άλλος περιμένει από εμένα. αυτό ήταν μέχρι
πρόσφατα το μοντέλο των ελληνικών ελίτ:
θα εκσυγχρονιστούμε, θα γίνουμε όπως
νομίζουμε ότι μας θέλουν οι ευρωπαίοι. και
τώρα καταλαβαίνουμε ότι οι ευρωπαϊκές
ελίτ μας βλέπουν σαν τις δικές μας, όπως
έλεγε ο καβάφης το 1918: ανήσυχους, ανήμ-
πορους, ψεύτες.
αυτό αποτελεί χρεοκοπία του εκσυγχρονι-
στικού μοντέλου πολιτιστικής ταυτότητας.
ςτο ψυχικό επίπεδο αποτελεί πρόβλημα
αυτών που βιώνουν τη σχέση ανάμεσα στον
φαντασιακό τους ευρωπαϊσμό και τον υποτι-
μητικό τρόπο που τους αντιμετωπίζουν οι
ευρωπαίοι. και θα μπορούσε κανείς να
υποστηρίξει ότι ο παπανδρέου προσπαθεί
να προβάλει την τραγική φιγούρα κάποιου
που κάνει αυτό που πρέπει, ακυρώνοντας
ταυτόχρονα την ταυτότητά του. ςαν
τραγωδία ή σαν φάρσα, πάντως, η αναδιάρ-
θρωση του κοινωνικού δεσμού περνάει μέσα
από την επανεξέταση της κυρίαρχης, πολι-
τισμικής ταυτότητας.

Μερικές ιδέες για την επάνοδο
της πολιτικής
είναι πιθανόν ότι χρειαζόμαστε μια νέα
θεωρητική σύλληψη για τον πολιτισμό και
την πολιτική. ο δημόσιος τομέας αντιπρο-
σωπεύει και προάγει τα επιτεύγματα του
κράτους πρόνοιας. Έχοντας όμως μετα-
τραπεί σε υποχείριο των πολιτικών μηχανι-
σμών και σε πεδίο πελατειακών σχέσεων,
έχει χάσει μεγάλο μέρος του κύρους του και
της εμπιστοσύνης των πολιτών. Η κατά-
σταση αυτή βολεύει το νεοφιλελεύθερο
μοντέλο που χρησιμοποιεί την ιδιωτικο-
ποίηση και την απορρύθμιση προκειμένου
να μεταφέρει κεφάλαιο και εξουσία από τον
δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα. ςυνειδητοποι-
ώντας την αντίφαση που κρύβει η επίφαση
της δημόσιας αρετής που χρησιμοποιείται
για ιδιωτική εξαχρείωση, οφείλουμε να

αποτρέψουμε τη διαίρεση της κοινωνίας σε
δύο αντιμαχόμενους χώρους, δημόσιο και
ιδιωτικό. οι αλληλοκατηγορίες για τεμπέ-
ληδες και διεφθαρμένους δημόσιους υπάλ-
ληλους ή για φοροφυγάδες και
διεφθαρμένους ελεύθερους επαγγελματίες
δεν εξυπηρετούν παρά μόνο τη νεοφιλελεύ-
θερη στρατηγική του διαίρει και βασίλευε.
πέρα από τη διάκριση δημόσιου και ιδιω-
τικού, υπάρχει ένας τρίτος όρος: το κοινό
καλό, res publica. το κοινό καλό αντιπροσω-
πεύει την κοινωνική δικαιοσύνη και την
αλληλεγγύη του μεταπολιτευτικού κοινω-
νικού συμβολαίου, την ενέργεια που εμψυ-
χώνει την κοινωνία και δημιουργεί την
αίσθηση της αλληλεγγύης. ο δημόσιος
τομέας εκπροσωπούσε παραδοσιακά αυτό
το κοινό καλό, που όμως σήμερα δεν εκφρά-
ζεται πια αποκλειστικά από το κράτος. αυτό
το κοινό συμφέρον, ή κοινοπολιτεία
(commonwealth), οριοθετείται σήμερα από
τον βαθύ ανταγωνισμό και την σύγκρουση
ανάμεσα στο λαό και τις οικονομικές και
πολιτικές ελίτ. ωστόσο, σε αυτό τον καιρό
της επικείμενης καταστροφής, οι προοδευ-
τικές δυνάμεις οφείλουν να απευθυνθούν
στην δεξαμενή του κοινού αισθήματος για
να σώσουν το ανθρώπινο πρόσωπο της
ελληνικής κοινωνίας.
Η κοινωνική αποστροφή για τις πολιτικές
ελίτ πρέπει να μετατραπεί από απαθής
αποστασιοποίηση σε ενεργή δύναμη.
διάφορες ιδέες μπορούν να χρησιμοποι-
ηθούν σ΄αυτή την κατεύθυνση. θα
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Η δημοκρατία, που είναι συνώνυμη με την
πολιτική, είναι ακριβώς η έκφραση της δια-
φωνίας και της σύγκρουσης, είναι ένας τρό-
πος ζωής μέσω του οποίου τα πιο αστάθμητα
προβλήματα μπορούν να τεθούν προς συζή-
τηση και δοκιμασία.



μπορούσε ίσως να δημιουργηθεί μια εξετα-
στική επιτροπή, πέρα από τα δύο μεγάλα
κόμματα, από Έλληνες και ξένους οικονομο-
λόγους και κοινωνικούς επιστήμονες για να
εξετάσει γιατί εκτινάχτηκε το χρέος και πώς
ξοδεύτηκαν τα κονδύλια. οι Έλληνες πρέπει
να προετοιμαστούν πολιτικά και οικονομικά
για μεγάλη μείωση του χρέους ή και έξοδο
από το ευρώ. αυτές οι λύσεις θεωρούνταν
ακραίες μέχρι πρόσφατα, τώρα όμως προτεί-
νονται τόσο από συστημικούς αναλυτές όσο
και από τις αγορές. το αν η αναδιάρθρωση
του χρέους (haircut) ή η στάση πληρωμών
θα γίνει προς όφελος του λαού ή των χρημα-
τιστών, θα εξαρτηθεί από την πολιτική κινη-
τοποίηση της επόμενης περιόδου.
οι πολιτικές και οικονομικές ελίτ πρέπει να
λογοδοτήσουν για την καταστροφή της
χώρας. θα μπορούσε να συγκροτηθεί ένα
δικαστήριο τύπου Beratrand Russell για να
διερευνήσει την ηθική και νομική ευθύνη
τους. Η κυβέρνηση δεν έχει την παραμικρή
νομιμοποίηση για τα μέτρα και η συμπερι-
φορά των ελεγκτών του δντ και της ευρω-
παϊκής Ένωσης θυμίζει αποικιοκράτες σε
περιοχές υπό διεθνή κηδεμονία. επομένως η
συνταγματικότητα των μέτρων πρέπει να
ελεγχθεί δικαστικά, κάτι που ήδη γίνεται
από σημαντικούς φορείς της κοινωνίας,
όπως ο δικηγορικός ςύλλογος αθήνας και
το τεχνικό επιμελητήριο ελλάδας.
γενικότερα, η ελλάδα χρειάζεται ένα
μεγάλο, πατριωτικό μέτωπο αντίστασης,
πέρα από κομματικές εντάξεις. μία ηγεμο-
νική πολιτική αναγνωρίζει την πολυδιά-
σπαση των κοινωνικών δυνάμεων και
προσπαθεί να αναγάγει μια βασική αντί-
φαση που συμπυκνώνει τις αντιθέσεις σε

γραμμή αντιπαράθεσης των λαϊκών δυνά-
μεων. το κοινό καλό και η δημοκρατία είναι
οι καλύτεροι υποψήφιοι για ηγεμονική πολι-
τική. Ένα τέτοιο μέτωπο δημιουργεί την
απαραίτητη δυναμική για να μετατρέψει την
άμυνα σε ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο.
οι ευρωπαϊκές ελίτ φοβήθηκαν ότι η χρεο-
κοπία της ελλάδας θα δημιουργήσει
προβλήματα για το ευρώ και την ευρωπαϊκή
Ένωση. αλλά υπάρχει και η άλλη πλευρά.
τώρα που ξέρουμε ότι η θεραπεία είναι
χειρότερη από την ασθένεια, ίσως να κατα-
λάβει η ευρώπη ότι διάλεξε το λάθος πειρα-
ματόζωο. ο όρος "κρίση νομιμοποίησης"
περιγράφει τη μαζική απώλεια εμπιστοσύνης
στο εξ ορισμού εύθραυστο κοινωνικό
συμβόλαιο, το οποίο δεν μπορεί πλέον να
συγκεντρώνει τη λαϊκή συγκατάθεση σε μια
ισορροπία ισχύος τόσο κατάφωρα και άδικα
οργανωμένη κατά των συμφερόντων της
πλειοψηφίας. τέτοιες κρίσεις εμφανίζονται
όταν το κενό που πάντα υπάρχει ανάμεσα
στους κυβερνώντες και τους κυβερνωμέ-
νους, γίνεται αγεφύρωτο χάσμα και ο ισχυ-
ρισμός των ελίτ ότι εκφράζουν το κοινό
συμφέρον δεν πείθει πια κανέναν.
το τέλος ή ο σκοπός της πολιτικής είναι η
προσωρινή ειρήνευση της κοινωνικής
σύγκρουσης και η προώθηση της κοινωνικής
δικαιοσύνης. Όταν η πολιτική χάνει αυτό το
σκοπό, έρχεται το δικό της τέλος. ς’ αυτό το
σημείο βρισκόμαστε σήμερα: οι Έλληνες πρέπει
να παλέψουν για την επιβίωση της πολιτικής.
αν από πειραματόζωα γίνουν η πρωτοπορία
της αντεπίθεσης των ευρωπαίων κατά του
καταστροφικού νεοφιλελευθερισμού, θα
προσφέρουν στον κόσμο μια υπηρεσία ισάξια
με την επινόηση της δημοκρατίας.
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Η ςύγκλητος του πανεπιστημίου κύπρου
κατά τη συνεδρία της στις 13 οκτωβρίου
2010, δήλωσε υπερήφανη για την εξαιρε-
τικά σημαντική για το πανεπιστήμιο
κύπρου, αλλά και για ολόκληρη την
κυπριακή κοινωνία, διάκριση του καθη-
γητή χριστόφορου πισσαρίδη, ο οποίος
τιμήθηκε με το νόμπελ οικονομικών.

Η ημέρα της ανακοίνωσης απονομής του
νόμπελ στον καθηγητή πισσαρίδη,
μέλους του ακαδημαϊκού προσωπικού του
πανεπιστημίου από το μάιο του 2010, θα
αποτελεί για το Ίδρυμα κορυφαία ιστορική
στιγμή, όσο και η ημερομηνία εγκαθί-
δρυσής του. ο πρώτος κύπριος νομπελί-
στας διαδραμάτισε ενεργό ρόλο στην
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Κορυφαία ιστορικη στιγμή για το Πανεπιστήμιο Κύπρου
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εξέλιξη του ιδρύματος, αφού υπήρξε μέλος
της προσωρινής διοικούσας επιτροπής
του και συμμετείχε στην πρώτη εκλογή
ακαδημαϊκού προσωπικού της ςχολής
οικονομικών επιστημών και διοίκησης.
ο καθηγητής πισσαρίδης έθεσε με το
παράδειγμά του τα πρότυπα ακαδημαϊκής
αριστείας που επιδιώκει το πανεπιστήμιο,
το οποίο αναγνωρίζοντας την προσφορά
του στα οικονομικά και τη διεθνή επιστη-
μονική ακτινοβολία του, τον ανακήρυξε σε
επίτιμο διδάκτορα της ςχολής οικονο-
μικών επιστημών και διοίκησης. Η
ςύγκλητος παρατηρεί ότι η διάκριση του
μέλους του ακαδημαϊκού προσωπικού του
πανεπιστημίου με το νόμπελ οικονο-
μικών τιμά το Ίδρυμα και επαναπροσδιο-
ρίζει τους στόχους για όλη την
πανεπιστημιακή κοινότητα. το έργο του

καθηγητή πισσαρίδη εκπονήθηκε σε πανε-
πιστήμια του εξωτερικού, ωστόσο η
επιθυμία που ο ίδιος εξέφρασε να
επιστρέψει στον τόπο καταγωγής του, σε
συνδυασμό με τη διαχρονική συνεργασία
του με το πανεπιστήμιο κύπρου, συνετέ-
λεσαν στο να αποδεχθεί να αναλάβει την
Έδρα Marfin Laiki Bank στις ευρωπαϊκές
ςπουδές και να διδάσκει πλέον στο πανε-
πιστήμιο κύπρου.
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Η ημέρα της ανακοίνωσης απονομής του
Νόμπελ στον Καθηγητή Πισσαρίδη, μέλους
του ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπι-
στημίου από το Μάιο του 2010, θα αποτελεί
για το Ίδρυμα κορυφαία ιστορική στιγμή, όσο
και η ημερομηνία εγκαθίδρυσής του. 



Krugman, Paul: The Return of Depression
Economics and the Crisis of 2008,
Penguin: Economics/Business, 2008, 224 p.
του Κώστα Χατζηγιάννη
Επίκουρο Καθηγητή
Τμήμα Οικονομικών

ο τρόπος που
εκφράζεται ο Paul
Krugman ήταν και
παραμένει μονα-
δικός. το πιο αξιο-
θαύμαστο στοιχείο
του γραπτού του
λόγου είναι η
απίστευτη ικανό-

τητά του να μεταφράζει πολύπλοκα οικο-
νομικά θέματα σε απλά αγγλικά που μπορεί
να κατανοήσει ο καθένας. αυτό συνο-
δεύεται με ένα συγγραφικό στυλ γεμάτο
χιούμορ, που μετατρέπει την ανάλυση των
συνήθως ανιαρών οικονομικών θεμάτων σε
άκρως διασκεδαστική. Όλα αυτά συνδυά-
ζονται με ακριβή περιγραφή των γεγονότων
και υψηλού επιπέδου οικονομική ανάλυση.
δεν πρέπει επομένως να μας ξενίζει η
μεγάλη εμπορική επιτυχία των βιβλίων του
και της τακτικής του στήλης στους New
York Times, που προηγήθηκε της
βράβευσης του με το βραβείο Nobel οικο-
νομικών το 2008 - και επομένως δεν μπορεί
να αποδοθεί σε αυτό. για όσους, εκτός της
οικονομικής επιστήμης, δεν γνωρίζουν την
ακαδημαϊκή συνεισφορά του Krugman, το
βραβείο Nobel πρόσθεσε επιπλέον κύρος
στο λόγο του· για τους οικονομολόγους, το
βραβείο απλώς νομιμοποιεί την έπαρση
που πάντα χαρακτήριζε τον Krugman, η
οποία όμως μάλλον προσθέτει στη γοητεία

του λόγου του παρά την μειώνει.
Όλα αυτά χαρακτηρίζουν και το πρόσφατο
βιβλίο του, The Return of Depression
Economics and the Crisis of 2008, που μπορεί
να διαβαστεί άνετα σε ένα σαββατοκύριακο.
πρόκειται για επανέκδοση παλαιότερου
βιβλίου με θέμα τη νομισματική και οικονο-
μική κρίση στην νοτιοανατολική ασία, τα
τέλη της δεκαετίας του 1990, με την
προσθήκη νέου υλικού που αφορά κυρίως
στην κρίση που ξεκίνησε το 2008 και από την
οποία δεν έχουμε ακόμη απαλλαγεί. ο
ανεπτυγμένος κόσμος δεν έχει βιώσει παρό-
μοια κρίση από την δεκαετία του 1930 και,
ίσως λόγω εφησυχασμού, βρεθήκαμε προ
εκπλήξεως. Η οικονομική επιστήμη μπορεί να
αποδείχτηκε ανίκανη να προβλέψει την
κρίση, αλλά δεν τρομοκρατήθηκε, αφού τα
φαινόμενα αυτά είναι «φυσιολογικά»: πάντα
συνέβαιναν και θα συνεχίσουν να συμβαί-
νουν. απλά, για τυχαίους ίσως λόγους, δεν
έχουν εμφανιστεί για σχεδόν 80 χρόνια σε
χώρες όπως οι Ηπα ή οι χώρες της ευρω-
παϊκής Ένωσης. οι μη οικονομολόγοι όμως
τρομοκρατήθηκαν και σε κάποιες περιπτώσεις
άρχισαν να αμφισβητούν το σύστημα της
ελεύθερης αγοράς αποδίδοντας την κρίση σε
γενικές και αόριστες αδυναμίες του, αντί σε
αποτυχία διαχείρισής του από τις αρχές.
φυσικά η αμφισβήτηση αυτή δεν είναι ούτε
τυχαία, ούτε αθώα, αφού αποτελεί απλά μια
απόπειρα από κάποιους να δικαιώσουν
παλαιότερες πολιτικές τους επιλογές. ο
Krugman ξεκινά την ανάλυση του για τις
κρίσεις από αυτό ακριβώς το σημείο και εξηγεί
τα προτερήματα και τους λόγους επικράτησης
του καπιταλισμού, όπως αποκαλεί το
σύστημα της ελεύθερης αγοράς. προς
αποφυγή οποιασδήποτε παρεξηγήσεως
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Βιβλία για την οικονομική κρίση



αναφέρω ότι ο Krugman ποτέ δεν έκρυψε το
γεγονός ότι υποστηρίζει το δημοκρατικό
κόμμα, που σε γενικές γραμμές αντιστοιχεί με
τα σοσιαλιστικά κόμματα στην ευρώπη. 
ςτη συνέχεια αναλύει μια σειρά από νομι-
σματικές κρίσεις στη λατινική αμερική,
στην ιαπωνία, και στη νοτιοανατολική
ασία, καταλήγοντας στην σημερινή. το
κοινό σημείο σε όλες τις κρίσεις είναι ο
πανικός που προκλήθηκε από έλλειψη εμπι-
στοσύνης στο νομισματικό σύστημα. ςε
όλες τις περιπτώσεις, η έλλειψη εμπιστο-
σύνης ξεκινά από κάποια αιτία που δικαιο-
λογείται απόλυτα από τα οικονομικά
δεδομένα. ο Krugman χρησιμοποιεί το
ακόλουθο παράδειγμα το οποίο δανείζεται
από ένα άρθρο των Joan και Richard Sweeny
του 1978 για να εξηγήσει τη δυναμική των
κρίσεων. τη δεκαετία του 1970, 150 περίπου
ζευγάρια εργαζομένων στο κοινοβούλιο των
Ηπα δημιούργησαν ένα είδος συνεταιρι-
σμού για την φροντίδα των παιδιών τους
κατά τις νυχτερινές τους εξόδους. κάθε
φορά που ένα ζευγάρι αναλάμβανε τη φρον-
τίδα των παιδιών κάποιου άλλου, έπαιρνε
ένα κουπόνι που μπορούσε να εξαργυρώσει
με αντίστοιχες υπηρεσίες, όταν ήθελε να
βγει έξω. ςε κάποιο στάδιο, ορισμένα
ζευγάρια προσπάθησαν να αυξήσουν τα
κουπόνια που είχαν στη διάθεση τους
προσφέροντας τις υπηρεσίες τους πιο συχνά
από ότι συνήθως. αυτό είχε ως αποτέλεσμα
τη μείωση των κουπονιών που είχαν οι
υπόλοιποι στη διάθεση τους, που φυσιολο-
γικά άρχισαν να ανησυχούν ότι δεν θα είχαν
κουπόνια όταν τα χρειάζονταν. επομένως,
και αυτοί με τη σειρά τους προσπαθούσαν
να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους πιο
συχνά επιδεινώνοντας το πρόβλημα. Έτσι,
δημιουργήθηκε ένας «πανικός», που τελικά
οδήγησε το σύστημα σε κατάρρευση.
προφανώς, τα κουπόνια στο παράδειγμα
είναι το αντίστοιχο του χρήματος σε μια

πραγματική οικονομία: αν ο συνεταιρισμός
απλώς άλλαζε την αξία του κουπονιού, η
κρίση θα μπορούσε να αποφευχθεί.
από την ανάλυση των κρίσεων είναι φανερό
ότι καμία κρίση δεν είναι ακριβώς ίδια με την
άλλη. ςτο επίκεντρο όλων, όμως, βρίσκεται
κατά κανόνα η νομισματική πολιτική (η
διαχείριση δηλαδή της αξίας του χρήματος)
και η ρύθμιση του τραπεζικού συστήματος
που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πολι-
τικής αυτής. Η ρύθμιση είναι αναγκαία λόγω
της ύπαρξης ηθικού κινδύνου (moral
hazard) στην τραπεζική αγορά. οι τράπεζες
επενδύουν τις καταθέσεις των πελατών τους
σε διάφορα έργα. Όσο πιο ριψοκίνδυνο είναι
ένα έργο τόσο πιο μεγάλο είναι το κέρδος σε
περίπτωση επιτυχίας. αν η κυβέρνηση δεν
ρυθμίσει σωστά την αγορά, ελέγχοντας τον
κίνδυνο που αναλαμβάνουν οι τράπεζες,
τότε αργά ή γρήγορα τα ιδρύματα θα αναλά-
βουν υπερβολικά ριψοκίνδυνα έργα με
αποτέλεσμα να χρεοκοπήσουν ή να αναγκά-
σουν την κυβέρνηση να τα διασώσει. και
στις δύο περιπτώσεις η κατάληξη είναι η
οικονομική κρίση.
το δυσάρεστο είναι ότι τα τραπεζικά ιδρύ-
ματα είναι πολύ ευέλικτα και πάντα
βρίσκουν τρόπους να παρακάμπτουν οποι-
εσδήποτε ρυθμίσεις, ενώ το κράτος δεν είναι
τόσο ευέλικτο και αργά η γρήγορα η κατά-
σταση θα ξεφύγει και μια νέα κρίση με
διαφορετική μορφή θα εμφανιστεί. παρόλα
αυτά, είναι γεγονός ότι πάντοτε υπάρχουν
λύσεις και ότι η κρίση θα δώσει την ευκαιρία
στο κράτος να καλύψει το χαμένο έδαφος.
τα νέα για τους οικονομολόγους είναι
ακόμα καλύτερα, αφού οι υπηρεσίες τους θα
είναι πάντα πολύτιμες και στις δύο πλευρές
σε αυτό το παιχνίδι μεταξύ ρυθμιστή και
ρυθμιζόμενου.
εν κατακλείδι, συστήνω ανεπιφύλακτα το
βιβλίο σε όλους, ανεξαρτήτως γνώσης οικο-
νομικών. χωρίς χρήση οικονομικών όρων,
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περιγράφει με ακρίβεια τα γεγονότα
αναλύοντας τα σε επίπεδο αντάξιο ενός
κατόχου του βραβείου Nobel. πάνω από
όλα, όμως, καταφέρνει να τα κάνει όλα αυτά
με πολύ χιούμορ. τελειώνοντας, δεν μπορώ
να αντισταθώ στον πειρασμό να παραθέσω
μία σύντομη αναφορά από το κεφάλαιο για
την κρίση στην ασία. ως απάντηση στο
ερώτημα γιατί η κρίση ξεκίνησε το 1997 ο
Krugman γράφει: «Όπως θα έλεγε και ο Bill
Clinton, η απάντηση εξαρτάται από το τι
εννοείτε με τη λέξη γιατί»1.  

Ferguson, Niall: The Ascent of Money:
A Financial History of the World, London,
Penguin Press, 2008, 432 p.
της Ανθής Καλδέλη
Ερευνήτριας,
Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας

με αφορμή τη σύγ-
χρονη οικονομική
κρίση, ο ιστορικός Niall
Ferguson με το βιβλίο
του «Η άνοδος του
χρήματος: μια οικονο-
μική ιστορία του κό-
σμου», επιχειρεί να εξε-
τάσει το ρόλο που

διαδραμάτισε η χρήση του χρήματος δια-
χρονικά, και συγκεκριμένα ο ρόλος των δα-
νείων, στην ανάπτυξη της οικονομίας και της
υφιστάμενης οικονομικής κατάστασης. προ-
σεγγίζει το θέμα μέσα από την πεποίθησή
του ότι ο τρόπος με τον οποίο αναπτύχθηκε
ο χαρακτήρας της οικονομίας ιστορικά, μπο-
ρεί να ερμηνεύσει τις πολύπλοκες δομές του
σύγχρονου οικονομικού συστήματος και τις
συνθήκες που επιφέρουν την ανατροπή της
εξελικτικής πορείας. 
με κεντρικό γνώμονα την εξέταση της

λειτουργίας του χρήματος και τη διαχρονική
αύξηση της χρήσης του, δομεί τα επιχειρή-
ματά του μέσα από την ανάλυση της
εξέλιξης του τραπεζικού συστήματος, της
αγοράς των ομολόγων, της κεφαλαιαγοράς,
της αγοράς ακινήτων και της ασφαλιστικής
αγοράς. Η ανάπτυξη των θέσεών του είναι
καθόλα λεπτομερής, πλούσια σε παραδείγ-
ματα και αναφορές, επιστημονικά τεκμηριω-
μένη και δοσμένη με γλαφυρό και πειστικό
τρόπο, που αναμφίβολα κερδίζει κάθε
αναγνώστη. ςτόχος του άλλωστε, όπως ο
ίδιος υπογραμμίζει, είναι η προσφορά της
ανεκτίμητης ιστορικής, αλλά και οικονο-
μικής γνώσης στον καθημερινό άνθρωπο, ο
οποίος δεν αντιλαμβάνεται πάντοτε, ή
εξολοκλήρου, τα στοιχεία που καθορίζουν
τις οικονομικές αποφάσεις που λαμβάνει
στον καθημερινό του βίο. 
Η εμπορευσιμότητα του βιβλίου και ο εν
γένει διάλογος που αναπτύχθηκε γύρω από
αυτό, επισφραγίζουν την πρωτοτυπία που το
χαρακτηρίζει ως προς την ιστορική θεώρηση
της οικονομίας. Η προσπάθεια συσσώ-
ρευσης και σύνδεσης πολλών πληροφοριών
που σχετίζονται με την εξέλιξη του
σύγχρονου οικονομικού συστήματος, μέσα
από τη λειτουργία του χρήματος στην
κλίμακα του χρόνου, θα μπορούσε κανείς να
ισχυριστεί ότι δρα, και επιδρά, στον αντί-
ποδα οικονομικών μοντέλων και θεωριών
που στοχεύουν στην ανατροπή των
παρόντων δεδομένων. ο λόγος είναι ρέων,
παρά την ειδική οικονομική ορολογία που
σίγουρα για πολλούς αποτελεί νέο πεδίο
γνώσης, ενώ το έργο στη σύλληψή του είναι
εγκεφαλικό, συνέπεια της πεποίθησης του
συγγραφέα ότι η σημερινή κρίση αποτελεί
προϊόν της άγνοιας απέναντι στην οικονο-
μική ιστορία και στην υπερεκτίμηση των

1.  Η αναφορά παραπέμπει στη περίφημη φράση «It depends on what the meaning of the word 'is' is», με την οποία συ-
νόψισαν οι σχολιαστές την ασάφεια των απαντήσεων του Bill Clinton στους δικαστές σε σχέση με την υπόθεση Monica
Lewinsky.
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μαθηματικών μοντέλων. 
αφετηρία στην ιστορική εξέταση της οικο-
νομίας αποτελεί η αντικατάσταση των
ανταλλαγών πολύτιμων αγαθών, στις
απαρχές του πολιτισμού, από τη χρήση νομι-
σμάτων, η έκδοση και κυκλοφορία των
οποίων είναι, κατά τον Ferguson, άρρηκτα
συνδεδεμένη με την ανάγκη πίστωσης και
χρέωσης. αυτή ακριβώς η ανάγκη, σύμφωνα
με το συγγραφέα, εντοπίζεται ήδη στη
δεύτερη χιλιετία π.χ. στις πήλινες πλάκες
από τη μεσοποταμία. Η ίδια ανάγκη
σταδιακά κατέληξε στη δημιουργία των
πρώτων τραπεζών, με σκοπό την παροχή
δανείων προς εξυπηρέτηση οικονομικών
αναγκών, υπηρεσία που τελικά οδήγησε σε
κέρδος, λόγω της χρήσης των καταθέσεων
για την έκδοση δανείων με τόκους. γραμ-
μάτια ανταλλαγών, ή «υποσχέσεις
πληρωμών», χρησιμοποιήθηκαν από πολύ
νωρίς στην ιστορία προς διευθέτηση
οφειλών, ώστε να αποφευχθούν οι δυσκο-
λίες που σχετίζονταν με την αποστολή πολύ-
τιμων μετάλλων δια θαλάσσης. 
μεγάλο μέρος του βιβλίου καταλαμβάνει η
παρουσίαση των καινοτομιών που εισήγαγε
στο τραπεζικό σύστημα η οικογένεια των
μεδίκων στην ιταλία της αναγέννησης, όπως
για παράδειγμα η εφαρμογή των τραπεζικών
τεχνικών σε μεγαλύτερη κλίμακα και η διαφο-
ροποίηση στη λειτουργία τους με την εισδοχή
συνεταίρων. οι συνέταιροι, βάσει ειδικών
συμβολαίων, λάμβαναν μερίδιο από τα κέρδη,
διαχέοντας κατά αυτό τον τρόπο το ενδεχό-
μενο κινδύνου. Η πραγματική, όμως, οικονο-
μική υπεροχή και η δύναμη της δυναστείας
των μεδίκων, σύμφωνα με τον συγγραφέα,
οφείλεται στην αγορά και πώληση μιας
πρώιμης μορφής ομολόγων, που ανάγκαζαν
τον δανειστή να διευθετήσει τις οφειλές
εντός συγκεκριμένων χρονικών πλαισίων. 
οι καινοτομίες που επέφεραν στο τραπεζικό
σύστημα οι μέδικοι και η σταδιακή εμπο-

ρευσιμότητα των ομολόγων, έθεσαν τις
βάσεις για την ανάπτυξη της λεγόμενης
αγοράς των ομολόγων. κατά τον Ferguson,
η υιοθέτησή τους από την ευρώπη του 17ου
και 18ου αιώνα, και οι επακόλουθοι νεωτε-
ρισμοί, στην ουσία δημιούργησαν την πρώτη
πραγματικά σύγχρονη οικονομική αγορά.
μέσα σε αυτό το πλαίσιο, και έχοντας ως
αρχή την απιθανότητα της δυνατότητας να
αιτηθούν όλοι οι καταθέτες ταυτοχρόνως τα
χρήματά τους, οι τράπεζες μπορούσαν να
εκδώσουν περισσότερα δάνεια, βάσει του
πλεονάσματος από τις καταθέσεις. το
κράτος, όπως υπογραμμίζει ο Ferguson,
έπαιξε ουσιαστικό ρόλο, εφόσον οι ανάγκες
του καθόρισαν την πρώιμη ανάπτυξη της
ευρωπαϊκής οικονομίας. χαρακτηριστικό
παράδειγμα είναι η αγγλία του 18ου και
19ου αιώνα, ο πλούτος της οποίας, όπως
εξηγεί ο συγγραφέας, οφείλεται σε διακανο-
νισμό μεταξύ της κυβέρνησης και της
τράπεζας της αγγλίας, που εξασφάλιζε στην
πρώτη δάνεια σε χαμηλό κόστος. 
Η επόμενη καθοριστική καινοτομία της
σύγχρονης οικονομίας που πραγματεύεται το
βιβλίο είναι η ανάπτυξη των κοινών κεφα-
λαίων, της μετοχοποίησης και η δημιουργία
της κεφαλαιαγοράς. για τον Ferguson, η νέα
διάσταση του οικονομικού συστήματος είναι
απόρροια της ανάγκης δημιουργίας διαφορε-
τικής οικονομικής δομής για τις μακροπρόθε-
σμες επενδύσεις εταιριών. παράλληλα, ο
συγγραφέας υπογραμμίζει και αναλύει τις
λανθάνουσες δυναμικές που μπορούν να
διαταράξουν την ομαλή πορεία των διαδικα-
σιών του συγκεκριμένου συστήματος.
μεγάλο μέρος της ανάλυσης καταλαμβάνει ο
εντοπισμός των παραγόντων που οδήγησαν
στη μεγάλη κρίση του 1929-1933, την οποία
τελικώς αποδίδει σε κακή νομισματική πολι-
τική, συγλίνοντας με τη γενικά αποδεκτή
άποψη. το «φούσκωμα» της κεφαλαιαγοράς,
δηλαδή, προκλήθηκε από τη χαμηλή αξία των
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χρημάτων, στην οποία το οικονομικό
σύστημα αδυνατούσε να προσδώσει την
απαραίτητη ρευστότητα ώστε να ανακάμψει. 
ςτη συνέχεια, η αναδρομή στην εξέλιξη της
οικονομίας εστιάζεται στα ιστορικά γεγο-
νότα που οδήγησαν στην άνοδο των ασφα-
λιστικών αγορών, κυρίως κατά τον 19ο
αιώνα, με στόχο την παροχή ασφάλειας
απέναντι σε κινδύνους. ςημαντικό μέρος
της συζήτησης καταλαμβάνει ο τρόπος με
τον οποίο τα ασφαλιστικά και συνταξιοδο-
τικά κεφάλαια κατέληξαν να αποτελούν
μεγάλο μέρος των επενδύσεων, επηρεά-
ζοντας το σύγχρονο οικονομικό σύστημα.
ςε μεγάλο βαθμό, ο συγγραφέας αποδίδει
την εξέλιξη των ασφαλειών στην παροχή
κοινωνικής ασφάλειας από πλευράς του
κράτους προς τους πολίτες, με τελικό σκοπό
τη στρατιωτική ασφάλεια. ςυγχρόνως
διερωτάται για την αποτελεσματικότητα της
συγκεκριμένης δομής και εξετάζει τους
λόγους που σταδιακά οδήγησαν στην ιδιω-
τικοποίηση του ασφαλιστικού τομέα.
Η διαχρονική αντιμετώπιση της χρήσης των
ακίνητων περιουσιών ως δυνατού εγγυη-
τικού μέσου και της λειτουργίας τους ως
υποθήκης για διευκόλυνση δανειοδοτήσεων,
αποτελεί ένα επιπλέον σημείο ανάλυσης
στην οικονομική ιστορία του Ferguson. ςτο
βιβλίο εξετάζονται οι διαδικασίες με τις
οποίες η αγορά ακινήτων επιδρά στο
σύγχρονο οικονομικό σύστημα. με
έναυσμα τη γαλλία του 19ου αιώνα, ο
συγγραφέας ερμηνεύει τον τρόπο με τον
οποίο η ακίνητη περιουσία προσφέρει ασφά-
λεια στον δανειστή, χάρη στη σταθερή
κτηματική της αξία, ενώ συγχρόνως τονίζει
τα προβλήματα που συνεπάγεται η υποθή-
κευση ακινήτων και εξηγεί τις διαδικασίες
που μακροπρόθεσμα συμβάλλουν στην
οικονομική κρίση, όπως η υπερεκτίμηση των
κερδών και των κεφαλαίων.
τελευταίο στάδιο της ανόδου του χρήματος

είναι η δημιουργία του σύγχρονου φαινο-
μένου που ο συγγραφέας με ευφυή τρόπο
αποκαλεί «χιμερική» (Chimerica). O
Ferguson, έχοντας εξετάσει τη γένεση και
εξέλιξη των σύγχρονων οικονομικών δομών,
αποδίδει την τελική ανατροπή της οικονο-
μικής ανάπτυξης στην πολυδιάστατη σχέση
κίνας και αμερικής. μέσα από αυτή τη
σχέση, κατά το συγγραφέα, το κέντρο του
παγκόσμιου οικονομικού συστήματος, η
αμερική, κατέστη στην ουσία εξαρτώμενο
από την περιφέρεια. Η αλλαγή της δύναμης
ελέγχου σε αυτή την ασύμμετρη σχέση
επηρέασε, ως αποτέλεσμα, τις οικονομικές
δομές, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις που
τελικώς επέφεραν την παγκόσμια οικονο-
μική κρίση. 
Όπως φαίνεται μέσα από την σύντομη αυτή
επισκόπηση, ο Ferguson έχει αναμφίβολα
πετύχει να τονίσει το ρόλο που διαδραμά-
τισαν στη διάρκεια τόσων αιώνων η
πίστωση και η χρέωση στην εξέλιξη του
οικονομικού συστήματος, αλλά και στη
δημιουργία των εκάστοτε οικονομικών
κρίσεων. Η σύνδεση καθοριστικών ιστο-
ρικών γεγονότων είναι σαφώς πρωτότυπη
στο σύνολό της, από ιστορικής πλευράς
όμως, είναι έκδηλη η έμφαση που δίνει στην
πιστωτική ιδιότητα του χρήματος, και γενι-
κότερα στον τομέα της οικονομίας – κάτι
που γίνεται εις βάρος όχι μόνον άλλων
τομέων του πολιτισμού, αλλά και της διαφο-
ρετικότητας που διακρίνει τις δομές προ-
καπιταλιστικών και καπιταλιστικών
οικονομιών. μπορεί, όπως ο συγγραφέας
ισχυρίζεται, η άνοδος των χρημάτων να
καθόρισε την άνοδο του ανθρώπου, αλλά οι
εξελίξεις που διέκριναν και διακρίνουν την
οικονομική άνοδο, συμπεριλαμβανομένου
του ιδίου του φαινομένου της χρέωσης και
της πίστωσης, δεν μπορούν να εξεταστούν
ανεξάρτητα από το πολιτικό, κοινωνικό και
ιδεολογικό πλαίσιο του κάθε πολιτισμού. ο
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ρόλος της πολιτικής οικονομίας, του
κρατικού ελέγχου, της εκμετάλλευσης και
των ασύμμετρων κοινωνικοοικονομικών
σχέσεων, βρίσκονται στο επίκεντρο της
επιστημονικής συζήτησης, όσον αφορά στο
χαρακτήρα όλων των οικονομικών συστη-
μάτων και δη των αρχαίων. ο επίπονος
διάλογος για την ύπαρξη ή μη οικονομικής
συνείδησης κατά την αρχαιότητα καθιστά
απαραίτητο τον προσεκτικό παραλληλισμό
με σύγχρονες διαδικασίες. ςυνεπώς, η όποια
σύγκριση ανάμεσα σε οικονομικές δομές
οφείλει να λαμβάνει υπόψη την πολυπλοκό-
τητα του κάθε πολιτισμού και κυρίως τους
μη οικονομικούς παράγοντες που εν τέλει
καθόρισαν την άνοδο τόσο της οικονομίας
όσο και του ανθρώπου. αυτή η γραμμή
ανάλυσης δεν ακολουθείται από τον
Ferguson παρά μερικώς, μέσα από τη θέση
του ότι τα οικονομικά συστήματα επεκτά-
θηκαν για να εξυπηρετήσουν τις στρατιω-
τικές ανάγκες των κρατών. με βάση το
ευρύτερο πλαίσιο, ανάλογη έμφαση έπρεπε
να δοθεί στους υπόλοιπους τομείς της οικο-
νομίας που ιστορικά καθόρισαν την ανάγκη
χρέωσης και πίστωσης και προσέδωσαν την
ανάλογη λειτουργία στα χρήματα. Άλλωστε,
μέσα στις ευρύτερες πολιτισμικές διαδικα-
σίες, εξίσου καθοριστική υπήρξε η
λειτουργία των χρημάτων ως μέσο αποθή-
κευσης πλούτου. 
οι πιο πάνω γενικεύσεις που χαρακτηρίζουν
το κατά τα άλλα πρωτοποριακό έργο του
Ferguson, όπως και η σμίλευσή τους με
υπολογισμούς που σχετίζονται με την οικο-
νομική ανάπτυξη κρατών, μαρτυρούν πώς ο
συγγραφέας ισορροπεί μεταξύ παραδο-
σιακής και σύγχρονης οικονομικής ιστορίας,
κατακτώντας εν τέλει το ευρύ κοινό.
τολμώντας, κατά αυτό τον τρόπο, να αγγίξει
πολλαπλά ζητήματα που φυλακίζονται στα
επιστημονικά στεγανά, πέτυχε να προσφέρει
ιστορική γνώση στο κοινό, «ανακαλύ-

πτοντας», τρόπον τινά, το αντίδοτο στην
αβεβαιότητα της οικονομικής αστάθειας
που, όπως συμπεραίνει, ανέκαθεν συνόδευε
την άνοδο των χρημάτων. αυτό ακριβώς
μαρτυρά το ασυνήθιστο ενδιαφέρον
απέναντι σε ένα ιστορικής φύσης βιβλίο και
η παράλληλη επιτυχία των ομότιτλων τηλε-
οπτικών εκπομπών.

Σταύρος Τομπάζος: Φυγόκεντροι Καιροί.
Η Παγκόσμια Οικονομική Κρίση 2007,
2008, 2009... Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση
του Πάνου Κοσμά
Οικονομικό Συντάκτη

ςτις 270 σελίδες του
βιβλίου του ςταύ-
ρου τομπάζου, ο
αναγνώστης θα
βρει δεκάδες πίνα-
κες και διαγράμ-
ματα που ο συγγρα-
φέας κατασκεύασε
βασιζόμενος στις
πιο έγκυρες, επίση-

μες πηγές διεθνών οργανισμών, κεντρικών
τραπεζών, εθνικών κρατών και της ευρω-
παϊκής Ένωσης. αυτή η πληθώρα εμπειρικών
δεδομένων δεν παρατίθεται όμως τυχαία.
οι αριθμοί διηγούνται μια ιστορία, τη συσ-
σώρευση οικονομικών αντιθέσεων από τις
αρχές της δεκαετίας του 1980 που οδήγησαν
στην παρούσα δομική κρίση, και στηρίζουν
μια πρωτότυπη ερμηνεία της κρίσης.
τίποτα στον τίτλο του βιβλίου δεν είναι
τυχαίο. καταρχάς ο τομπάζος αποφεύγει τον
τόσο διαδεδομένο και εμπεδωμένο όρο
“χρηματοπιστωτική κρίση”, επιλέγοντας
αντί αυτού τον όρο “οικονομική κρίση”. εδώ
έγκειται εν μέρει και η πρωτοτυπία της δικής
του ερμηνείας της κρίσης. δεν έχουμε να
κάνουμε με μια απλή (αν και πολύ σοβαρή)
χρηματοπιστωτική κρίση λέει, αλλά με μια
κρίση του ίδιου του μοντέλου καπιταλι-
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στικής ανάπτυξης, ή, με πιο τεχνικούς
όρους, με μια κρίση των συγκεκριμένων
σχημάτων αναπαραγωγής του κεφαλαίου
που επικράτησαν προοδευτικά στον
ανεπτυγμένο κόσμο από τις αρχές της
δεκαετίας του 1980. ςτο ερμηνευτικό σχήμα
του τομπάζου, η χρηματοπιστωτική κρίση
είναι απλώς το σύμπτωμα ενός πολύ βαθύ-
τερου οικονομικού αδιεξόδου. τα παράγωγα
προϊόντα των δανείων και των χρεών (τίτλοι
ABS, CDO, MBS, CDS κλπ.) που “ευδοκί-
μησαν” στο πλαίσιο του απορυθμισμένου
χρηματοπιστωτικού συστήματος δεν ευθύ-
νονται για την κρίση που άρχισε το 2007
στις Ηπα, αλλά κυρίως για την σχετικά
ικανοποιητική οικονομική μεγέθυνση που
παρατηρήθηκε τη δεκαετία του 2000 πριν
την κρίση στις Ηπα και σε άλλα ανεπτυγ-
μένα κράτη. Όπως σημειώνει, αυτά τα παρά-
γωγα προϊόντα επέτρεψαν τη “μεταφορά”
ποσοστών μεγέθυνσης από το μέλλον στην
περίοδο πριν την κρίση. με αυτό το
σκεπτικό, οι αρνητικοί ρυθμοί μεγέθυνσης
της περιόδου της κρίσης αποτελούν τον
τρόπο με τον οποίο το παρελθόν εξοφλεί το
χρέος του στο μέλλον. 
το βιβλίο οργανώνεται σε τέσσερα κεφά-
λαια. το πρώτο κεφάλαιο αφιερώνεται στην
χρηματοπιστωτική πλευρά της κρίσης. τα
παράγωγα προϊόντα των δανείων και χρεών
δημιούργησαν στις επενδυτικές τράπεζες και
τα διάφορα κερδοσκοπικά ταμεία την
ψευδαίσθηση μιας ικανότητας έγκαιρης
διαχείρισης του κινδύνου διαμέσου της
μετακύλισής του από τον ένα οργανισμό
στον άλλο. ςτην πραγματικότητα, αυτή η
μετακύλιση του κινδύνου από τον ένα στον
άλλο ισοδυναμεί με την μετακύλισή του
στον γενικευμένο Άλλο, δηλαδή στο
σύστημα. ο ιδιωτικός κίνδυνος μεταμορφώ-
νεται έτσι σε κοινωνικό κίνδυνο. ο συγγρα-
φέας εξηγεί με λεπτομέρεια με πιο τρόπο η
κρίση στην αγορά ακινήτων των Ηπα, μια

σχετικά μικρή αγορά, διαδόθηκε ταχύτατα
και οδήγησε το παγκόσμιο χρηματοπιστω-
τικό σύστημα στα πρόθυρα της ολοκληρω-
τικής κατάρρευσης. 
ςτο δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου ο
τομπάζος αναπτύσσει τον “σκληρό πυρήνα”
του ερμηνευτικού του σχήματος. καταδει-
κνύει με μεγάλη λεπτομέρεια την αυξητική
τάση του ποσοστού του κέρδους από τις
αρχές της δεκαετίας του 1980 σ' όλο τον
ανεπτυγμένο κόσμο (Ηπα, ε.ε. και
ιαπωνία) και την σχετική καθήλωση των
εισοδημάτων της μεγάλης μάζας των εργα-
ζομένων. οι δείκτες των εισοδηματικών
ανισοτήτων που παρουσιάζει είναι πραγμα-
τικά εντυπωσιακοί. λίγο πριν την κρίση το
10% των ανώτερων εισοδηματικών στρω-
μάτων στις Ηπα είχαν εισόδημα που αντι-
στοιχούσε στο 50% του αεπ των Ηπα. από
τις αρχές του 20ου αιώνα ποτέ οι εισοδημα-
τικές ανισότητες δεν ήταν τόσο ακραίες
εκτός από μία και μοναδική περίπτωση: λίγο
πριν την κρίση του 1929! ωστόσο, παρά την
αύξηση του ποσοστού του κέρδους, οι επεν-
δύσεις παγίου κεφαλαίου, λόγω έλλειψης
νέων επενδυτικών, παραγωγικών ευκαιριών
σε νέους τομείς που να υπόσχονται υψηλή
κερδοφορία, δεν ακολουθούν. δημιουρ-
γείται έτσι μια ασυμβατότητα ανάμεσα στον
ρυθμό αξιοποίησης του κεφαλαίου και τον
ρυθμό παραγωγικής του συσσώρευσης.
προκύπτουν δηλαδή διαθέσιμα κεφάλαια τα
οποία, ως ένα βαθμό καταναλώνονται ιδιω-
τικά από τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα.
μέσα στη δεκαετία του 2000 πριν την κρίση,
με την αύξηση των παράγωγων προϊόντων
των δανείων και χρεών σε κυκλοφορία, ένα
μεγάλο μέρος αυτών των διαθέσιμων κεφα-
λαίων καταλήγουν στην κατανάλωση των
κατώτερων εισοδηματικών στρωμάτων τα
οποία χρεώνονται όλο και περισσότερο. με
άλλους όρους η οικονομική δραστηριότητα
τονώνεται διαμέσου μιας τεχνητής ζήτησης
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που διαβρώνει αδιάκοπα την δανειοληπτική
ικανότητα των κατώτερων εισοδηματικών
στρωμάτων. είναι φανερό ότι ένα τέτοιο
σχήμα οικονομικής μεγέθυνσης δεν θα
μπορούσε να διαιωνίζεται. 
Η πληθώρα διαθέσιμης ρευστότητας που
προκύπτει από την όξυνση των κοινωνικών
ανισοτήτων μεγεθύνεται, όπως καταδεικνύει
ο τομπάζος στο τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου
του, και από την αντιστροφή της παγκό-
σμιας ροής των κεφαλαίων από τις αρχές της
δεκαετίας του 1980: ήδη με την κρίση του
χρέους της δεκαετίας του 1980 στα
αναπτυσσόμενα κράτη, η εκροή κεφαλαίων
από τα τελευταία (προκειμένου να εξυπηρε-
τηθεί το δημόσιο και ιδιωτικό τους χρέος)
υπερβαίνει την εισροή κεφαλαίων σ' αυτά
από τον ανεπτυγμένο κόσμο. ενώ κατά τις
προηγούμενες δεκαετίες ο ανεπτυγμένος
κόσμος χρηματοδοτεί τον αναπτυσσόμενο,
από τη δεκαετία του 1980 ο αναπτυσσό-
μενος κόσμος χρηματοδοτεί τον ανεπτυγ-
μένο. αυτό το φαινόμενο της “αντίστροφης”
χρηματοδότησης διογκώθηκε επικίνδυνα με
την ραγδαία ανάπτυξη της κίνας των τελευ-
ταίων ετών που επενδύει τα συναλλαγμα-
τικά της αποθέματα κυρίως σε
κυβερνητικούς τίτλους των Ηπα. Η αποτα-
μίευση της κίνας επέτρεψε στις Ηπα να ζει
με δανεικά και διαιωνιζόμενο έλλειμμα στις
τρέχουσες συναλλαγές της, το οποίο τόνωνε
τεχνητά την παγκόσμια ανάπτυξη. 
το τέταρτο κεφάλαιο του βιβλίου αναφέ-
ρεται στην ευρωπαϊκή Ένωση. ο συγγρα-
φέας εξηγεί πώς η παγκόσμια
χρηματοπιστωτική κρίση του ιδιωτικού
τομέα μετατρέπεται προοδευτικά σε κρίση
του δημόσιου χρέους κάποιων κρατών-
μελών της Ένωσης και κατ' επέκταση σε
κρίση του ευρώ και της ευρωπαϊκής
συγκρότησης γενικότερα. ςχετικά με την
ευρωζώνη, ο τομπάζος επιμένει ότι η
παγκόσμια κρίση απλώς φανερώνει και

οξύνει τα εγγενή (και άρα προγενέστερα
της κρίσης) προβλήματα μιας ημιτελούς
οικονομικής και νομισματικής Ένωσης.
ενώ το ευρώ καθιστά τις οικονομίες των
κρατών-μελών της όλο και πιο συμπληρω-
ματικές, διαβρώνοντας παράλληλα την
ανταγωνιστικότητα των ασθενέστερων
οικονομιών, δεν ανέπτυξε μηχανισμούς
στήριξης αντάξιους των προκλήσεων της
εποχής. οι οικονομικές πολιτικές των
κρατών-μελών αντί να συντονίζονται χαρα-
κτηρίζονται από εθνοκεντρισμό (η
γερμανία π.χ. καθηλώνοντας εντελώς τους
μισθούς στο εσωτερικό της κατά τη
δεκαετία του 2000 επιδείνωσε τα ελλείμ-
ματα στις τρέχουσες συναλλαγές όχι μόνο
της νότιας ευρώπης αλλά και της γαλλίας),
η έλλειψη φορολογικής εναρμόνισης δημι-
ουργεί συνθήκες αθέμιτου φορολογικού
ανταγωνισμού ανάμεσα στα κράτη-μέλη
και καταλήγει στη διόγκωση του δημόσιου
χρέους, ενώ ο σχεδόν ανύπαρκτος ευρω-
παϊκός προϋπολογισμός δεν αρκεί προκεί-
μενου να αντιμετωπίζονται αποτελε-
σματικά ασύμμετρα σοκ. χωρίς αλλαγή
προσανατολισμού στην οικονομική φιλο-
σοφία των κρατών-μελών και συγκεκρι-
μένα χωρίς την αντικατάσταση της αρχής
του “ανόθευτου ανταγωνισμού” με την
“αρχή της κοινοτικής αλληλεγγύης” οι
φυγόκεντρες δυνάμεις στην ευρωζώνη δεν
εξευμενίζονται, σημειώνει ο τομπάζος παρά
με σύγχρονες “ανθρωποθυσίες”: ανεργία,
κοινωνική ανασφάλεια, φτώχεια... ωστόσο,
οι κοινωνικές αντοχές που δοκιμάζονται
σήμερα ιδιαίτερα στην ελλάδα δεν είναι
απεριόριστες. 
προκύπτει αβίαστα από το βιβλίο του
τομπάζου ότι η οικονομική κρίση δεν θα
είναι ένα βραχυπρόθεσμο επεισόδιο, χωρίς
αυτό να σημαίνει ότι η παγκόσμια οικονομία
δεν θα επιστρέψει παροδικά σε θετικούς
ρυθμούς μεγέθυνσης. επειδή η κρίση δεν
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είναι μόνο, ούτε και κυρίως, χρηματοπιστω-
τική, η αποτελεσματική ρύθμιση του χρημα-
τοπιστωτικού τομέα θα οδηγούσε απλώς σε
οικονομική στασιμότητα, ενώ η μια ενδεχό-
μενη ασθενική του ρύθμιση θα επέτρεπε
κάποια ανάπτυξη βασισμένη όμως σε νέες
φούσκες που θα οδηγήσουν σε νέες υφέσεις.
Η οικονομική κρίση σε συνδυασμό με την
οικολογική κρίση που απειλεί τον πλανήτη
συνθέτουν το τοπίο, λέει ο τομπάζος, μιας
βαθιάς κρίσης πολιτισμού, χωρίς να υπάρχει
καμιά εγγύηση για αίσια διέξοδο. είναι γι’ αυτό
που η εποχή μας είναι “αποσυντονισμένη”,
“εξαρθρωμένη”, “αποπροσανατολισμένη”, “φυγό-

κεντρη” για να χρησιμοποιήσουμε κάποιες από
τις δικές του λέξεις. 
το βιβλίο του τομπάζου σίγουρα δεν είναι
ένα κλασσικό βιβλίο πολιτικής οικονομίας,
όπου δεν θα ανέμενε κανείς εκτενείς
αναφορές στον χέγκελ, τον ςαίξπηρ, τον
ντεριντά, τον μπουρντιέ, τον μπενσαϊντ...
δίπλα σε αναφορές σε συγγραφείς της
“ψυχρής” οικονομετρικής λογικής. Ίσως,
όμως, τελικά, μια αξιόλογη ερμηνεία των
οικονομικών πραγματικοτήτων να προϋπο-
θέτει μια προσέγγιση που δεν συμβιβάζεται
με τον παραδοσιακό καταμερισμό της
επιστημονικής εργασίας. 




