Η ΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Τα χρέη των τραπεζών των ΗΠΑ και των χωρών της Ε.Ε. δηµιουργήθηκαν από την
απληστία τους για όλο και υψηλότερα κέρδη µε τις περιβόητες «φούσκες» και τα
τοξικά οµόλογα. Τα χρέη αυτά, αντί να τα καλύψουν οι µεγαλοµέτοχοί τους από τα
τεράστια κέρδη τους που είχαν αποκοµίσει τα προηγούµενα χρόνια, τα φορτώνουν
µε τη συνδροµή των κυβερνήσεων στο δηµόσιο χρέος, το οποίο αυξάνεται ραγδαία.
Η τραπεζική κρίση µετατρέπεται σε κρίση δηµόσιου χρέους. Αυτή είναι η ουσία
της κρίσης.
Οι ΗΠΑ, µε το δυσθεώρητο χρέος των 14,5 τρισ. δολαρίων, δεν έχουν κανένα
πρόβληµα, αφού το χρέος είναι στο νόµισµά τους, που διατηρείται ως αποθεµατικό
χρήµα παγκοσµίως (µε τη συνδροµή και του ΓΑΠ). Ο Τζον Κόνολι, υπουργός
Οικονοµικών της κυβέρνησης Ρίτσαρντ Νίξον είχε πει το 1971 στον υπόλοιπο κόσµο
ότι το δολαριο ”είναι δικό µας νόµισµα αλλά δικό σας πρόβληµα”. Ετσι βάζουν το
«µηχανάκι» και τυπώνουν πληθωρικά δολάρια, στηρίζοντας τη δική τους ανάπτυξη.
Στην Ε.Ε. η κρίση έχει πλήξει κυρίως τις χώρες του νότου, που η συµµετοχή τους
στο σκληρό ευρώ τις κατέστησε µη ανταγωνιστικές και τελικά ελλειµµατικές προς
όφελος της Γερµανίας και των άλλων βόρειων χωρών, που έχουν πλεονάσµατα. Η
Ιρλανδία έγινε ελλειµµατική, επειδή χρηµατοδοτεί µε κρατικά δάνεια τα χρέη των
τραπεζών της, που είχαν γεµίσει µε «φούσκες» στεγαστικών δανείων. Οι Ιρλανδοί
τώρα κατηγορούν την ΕΚΤ και τον Τρισέ ότι ενθάρρυναν τη µαζική διαφυγή
καταθέσεων από το ιρλανδικό τραπεζικό σύστηµα, υποδαύλισαν τη ραγδαία άνοδο
των spreads των οµολόγων τους, για να τους εκβιάσουν να µπουν στο «µηχανισµό
στήριξης» προς όφελος των τραπεζών και της στήριξης του ευρώ.
Η Ελλάδα είναι ιδιαίτερη περίπτωση. Έγινε ελλειµµατική από την ένταξή της στην
ΕΟΚ. Η είσοδός της στο ευρώ επιδείνωσε την οικονοµία της. Η χώρα πορευόταν
τουλάχιστον για 30 χρόνια µε δανεικά, µε τα οποία πληρώνονταν προηγούµενα
δάνεια, χωρίς καµµιά προσπάθεια για αυτοδύναµη ανάπτυξη, µε επιλογή όλων των
κυβερνήσεων. Η κρίση προϋπήρχε και ήταν από τότε φανερό ότι χωρίς συνεχή και
αυξανόµενο δανεισµό θα φτάναµε σύντοµα στη στάση πληρωµών στους δανειστές.
Είχαν φροντίσει η χώρα µας να έχει όλα τα «προσόντα» κι ένα «κατάλληλο»
πρωθυπουργό, ώστε µε αφορµή την πρόσφατη οικονοµική κρίση να οδηγηθεί
σιδηροδέσµια για «διάσωση».

