ΔΙΕΘΝΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ –
ΚΡΙΗ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΠΛΕΟΝΑΜΑΣΩΝ
Έλενα Δήμα
ΕΙΑΓΩΓΗ
Η δμιή ημο παβηόζιζμο ηαπζηαθζζηζημύ ζοζηήιαημξ ανίζηεηαζ ζε δζαδζηαζία
ιεηαζπδιαηζζιμύ,

απμηέθεζια,

ακάιεζα

ζε

άθθμοξ

πανάβμκηεξ,

ηδξ

πνδιαημμζημκμιζηήξ παβημζιζμπμίδζδξ. Τμ άκμζβια ηςκ αβμνώκ πνήιαημξ ηαζ
ηεθαθαίμο απέηηδζε ζδζαίηενδ έκηαζδ ηζξ δύμ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ, ιεηααάθθμκηαξ
ηδ θεζημονβία ημοξ, αθθά ηαζ ημκ νόθμ ημοξ ζημ μζημκμιζηό ζύζηδια ηαζ εζδζηόηενα
ζηδ δζαδζηαζία θήρδξ απμθάζεςκ πμθζηζηήξ ηαζ επεκδύζεςκ.
Η ζοιπενζθμνά ημο δζεεκμύξ πνδιαημμζημκμιζημύ ζοζηήιαημξ απμηαθύπηεζ
ηδ δμιζηή ημο δοζθεζημονβία, δδιζμονβώκηαξ εκημκόηαηεξ ακζζμννμπίεξ &
δζεονύκμκηαξ ζοκεπώξ ηδκ ραθίδα ιεηαλύ ηςκ ηναηώκ. Γίκεηαζ θμζπόκ επζηαηηζηή δ
ακάβηδ επακαζπεδζαζιμύ ηδξ ανπζηεηημκζηήξ ημο δζεεκμύξ κμιζζιαηζημύ ηαζ
πζζηςηζημύ ζοζηήιαημξ, ιε ηνζηήνζμ ηδκ μζημκμιζηή ηαζ ημζκςκζηή ακάπηολδ.
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΚΡΙΗ
Τμ Κναπ ημο 1929 δνμιμθόβδζε ηναβζηέξ ελεθίλεζξ πμο όηακ ηαηαθάβζαζακ
(ζηδκ δεηαεηία ημο ’50) μ ηόζιμξ δεκ εύιζγε ζε ηίπμηα ηδκ πνμ ημο 1929 επμπή. Η
Καηάννεοζδ ημο 2008 μδήβδζε επίζδξ ζε δζαδμπζηέξ ηνίζεζξ πμο, ζήιενα,
δδιζμονβμύκ ηζξ ζοκεήηεξ βζα έκακ ηόζιμ πμο πζεακόηαηα δε εα εοιίγεζ ζε ηίπμηα
ηδκ πνμ ημο 2008 επμπή.
Κμζηάγμκηαξ ζημ πανεθεόκ πνμηεζιέκμο κα δζελάβμοιε ζοιπενάζιαηα βζα ημ
ιέθθμκ, ημ πνώημ εύια ημο 1929 ήηακ ημ «ημζκό κόιζζια» ηδξ επμπήξ: μ Κακόκαξ
ημο Φνοζμύ πμο ηαηέννεοζε ηαεώξ ηα ηνάηδ, ακηί κα ζοκημκίζμοκ ηζξ εκένβεζεξ ημοξ
ώζηε κα ζοιπζέζμοκ ημ ζοκμθζηό άενμζζια δδιόζζμο πνέμοξ ηαζ ηναπεγζηώκ γδιζώκ,
επέθελακ κα πενζμνίζμοκ ηζξ δδιόζζεξ δαπάκεξ ηαζ κα πνμζπαεήζμοκ ημ έκα κα αβεζ
από ηδκ ηνίζδ εζξ αάνμξ ημο άθθμο. Έηζζ δ Κνίζδ βζβακηώεδηε ηαζ ιόκμ μ Β’
Παβηόζιζμο Πμθέιμο ηδκ ηζεάζερε .
Μεηά ημ ηέθμξ ημο πμθέιμο, μζ Ηκςιέκεξ Πμθζηείεξ ηδξ Αιενζηήξ (ΗΠΑ)
έπνεπε κα ζπεδζάζμοκ ιζα ζηναηδβζηή βζα ηδκ απμθοβή ιεθθμκηζηώκ ηνίζεςκ.
Σηόπμξ ήηακ ηονίςξ δ κμιζζιαηζηή ζηαεενόηδηα & δ ακαηύηθςζδ ηςκ
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Αιενζηακζηώκ πθεμκαζιάηςκ ζημ ελςηενζηό. Αοηό ημ Παβηόζιζμ Σπέδζμ (πμο
ζοκδύαγε ημ ζύζηδια Bretton Woods, ημ Σπέδζμ Marshall, ηζξ ζοκεπείξ αιενζηακζηέξ
πνμζπάεεζεξ ζηήνζλδξ Ιαπςκίαξ ηαζ Γενιακίαξ ηθπ) μδήβδζε ζε ιζα από ηζξ
ιαηνμαζόηενεξ, ηαζ ζηαεενόηενεξ πενζόδμοξ ηαπζηαθζζηζηήξ ακάπηολδξ. Όιςξ, δ
ζηαεενόηδηα βεκκά αζηάεεζα, ηαηά ζοκέπεζα, ημ Παβηόζιζμ Σπέδζμ ηαηέννεοζε ημ
1971.
Τμ Αιενζηακζηό Κνάημξ, ζίβμονμ βζα ηδκ ζηαεενόηδηα ημο Παβηόζιζμο
Σπεδίμο, ηαζ ηδκ ηονζανπία ημο δμθανίμο, πνδιαημδόηδζε έκακ πμθύπνμκμ,
πακάηνζαμ πόθειμ ηαεώξ ηαζ ιζα εζςηενζηή ημζκςκζηή πμθζηζηή εηδίδμκηαξ ιεβάθεξ
πμζόηδηεξ κέμο πνήιαημξ. Όηακ μζ ηάημπμζ αοηώκ ηςκ πνδιάηςκ θμαήεδηακ όηζ ηα
δμθάνζα ημοξ ήηακ αηάθοπηα, ηαζ πςξ ηα ειπμνζηά εθθείιιαηα ηδξ Αιενζηήξ δεκ
ιπμνμύζακ κα ζοκεπζζημύκ εζαεί , ημ Παβηόζιζμ Σπέδζμ ηαηέννεοζε.
Οζ Η.Π.Α ανέεδηακ πνμ δζθήιιαημξ. Η ζοκηδνδηζηή ακηίδναζδ εα ήηακ κα
αημθμοεήζμοκ ιζα πενζμνζζηζηή πμθζηζηή, ιεζώκμκηαξ ηζξ εζζαβςβέξ ηαζ ημ ιέζμ
Αιενζηακζηό αζμηζηό επίπεδμ. Γεκ επέθελακ αοηό, αθθά μδδβήεδηακ ζηδκ οζμεέηδζδ
αοημύ πμο μκμιάγεηαζ ελεγσόμενη αποζηαθεποποίηζη ηδξ παβηόζιζαξ μζημκμιίαξ δ
μπμία μδδβεί ζε ιζα ελεγσόμενη διεθνή ανιζοπποπία (yanisvaroufakis.eu).
Αοηό ζδιαίκεζ, όηζ ακηί κα ιεζώζμοκ ηα εθθείιιαηά ημοξ, ηα αύλδζακ
ζηόπζια. Έηζζ, από ηα ιέζα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1970, έςξ ηαζ ημ 2008, μζ ΗΠΑ
ζοκηδνμύζακ ηδκ παβηόζιζα γήηδζδ αβαεώκ επζηνέπμκηαξ ημ ειπμνζηό ημοξ
έθθεζιια κα βζβακηςεεί ιε ακηάθθαβια ηενάζηζμοξ όβημοξ ηεθαθαίςκ (βενιακζηώκ,
ζαπςκζηώκ, ανααζηώκ, ηζκεγζηώκ) πμο ένεακ πνμξ ηδκ Wall Street ηαθύπημκηαξ ηα
αιενζηακζηά ειπμνζηά ηαζ ηναηζηά εθθείιιαηα. Οζ ΗΠΑ, εκ μθίβμζξ, απμννμθμύζακ
ηα πθεμκάζιαηα ηςκ πςνώκ πμο ζηήνζγακ ημ ιμκηέθμ ακάπηολήξ ημοξ ζηα επζεεηζηά
ειπμνζηά πθεμκάζιαηα.
Τα ηεθεοηαία πνόκζα, ηα πανάβςβα πνμσόκηα έπαζλακ ζδιακηζηό νόθμ ζηδ
δζαπείνζζδ ηςκ πθεμκαζιάηςκ ηαζ ζηδ δδιζμονβία ακζζμννμπίαξ. Οζ ηζηθμπμζήζεζξ
ήηακ έκα ααζζηό ενβαθείμ ηςκ ηναπεγώκ πνμηεζιέκμο κα αολήζμοκ ηδκ νεοζηόηδηα
ημοξ ηαζ κα επεηηείκμοκ ηζξ πμνδβήζεζξ δακείςκ. Υπό ηδκ πίεζδ ημο ακηαβςκζζιμύ,
πμθθέξ ηνάπεγεξ πμνδβμύζακ δάκεζα ζε κμζημηονζά ιε βκςζηό πνμαθδιαηζηό
πανεθεόκ ζηδκ απμπθδνςιή. Οζ ηνάπεγεξ ζοβηεκηνώκμκηαξ μιάδεξ μιμεζδώκ
δακείςκ (π.π εκοπόεδηα ζηεβαζηζηά, πζζηςηζηέξ ηάνηεξ, δάκεζα βζα αβμνά
αοημηζκήημο) ηα εηπςνμύζακ ζε εοβαηνζηέξ εηαζνείεξ πμο είπακ ιμκαδζηό
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πενζμοζζαηό ζημζπείμ αοηέξ ηζξ απαζηήζεζξ. Σηδ ζοκέπεζα αοηέξ μζ μζημκμιζηέξ
μκηόηδηεξ ελέδζδακ μιμθμβίεξ, πνδζζιμπμζώκηαξ ςξ ελαζθάθζζδ ηα δάκεζα αοηά, ηα
μπμία εκ ζοκεπεία πμοθμύζακ ζε εεζιζημύξ επεκδοηέξ. Με αοηή ηδ ιέεμδμ
ιπμνμύζακ κα παναηάιπημοκ ημοξ ηακμκζζιμύξ ηςκ ηεκηνζηώκ ηναπεγώκ βζα ηδκ
ηεθαθαζαηή επάνηεζα, ηαεώξ ηα ηζηθμπμζδιέκα δάκεζα δεκ οπμθμβίγμκηακ ζημκ
ζζμθμβζζιό ηδξ ηνάπεγαξ αθμύ εεςνδηζηά είπακ πμοθδεεί ζε άθθδ μζημκμιζηή
μκηόηδηα (Michel Aglietta, 2008, ζελ: 33-42) .
Οζ ηζηθμπμζήζεζξ πμο έπμοκ λεηζκήζεζ από ηδκ δεηαεηία ημο 1930 ζηζξ
Ηκςιέκεξ πμθζηείεξ, έδςζακ ηδ δοκαηόηδηα ζηζξ ηνάπεγεξ κα λεθμνηώκμκηαζ ημ
νίζημ ηαζ κα απμηημύκ νεοζηόηδηα βζα κέα δάκεζα.
Οζ ηζηθμπμζήζεζξ δζαπςνίγμοκ ημ νίζημ ζε δζαθμνεηζηέξ ααειίδεξ ή tranches.
Γζαθμνεηζημί επεκδοηέξ αβμνάγμοκ δζαθμνεηζηά tranches. Όζμ ιεβαθύηενμξ μ
ηίκδοκμξ ηόζμ ιζηνόηενδ δ ηζιή πώθδζδξ ηαζ ζοκεπώξ ιεβαθύηενδ δ ακαιεκόιεκδ
απόδμζδ . Τμ απμηαθμύιεκμ equity portion έπεζ ημ ιεβαθύηενμ νίζημ ηαζ ηαηά
πνμέηηαζδ ηδ ιεβαθύηενδ απόδμζδ (Υαπδοςβέληρ: Eurobank EFG, 2008:7).
Η ιαγζηή νεοζημπμίδζδ πνεμβνάθςκ ηάεε ηύπμο ημκ Αύβμοζημ ημο 2007
δδιζμύνβδζε ηνμιαηηζηά πνμαθήιαηα νεοζηόηδηαξ ζηζξ δζεεκείξ πνδιαηαβμνέξ. Οζ
ηεκηνζηέξ ηνάπεγεξ ηδξ Αιενζηήξ ηαζ ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ ακαβηάζηδηακ κα
πανέιαμοκ πνμζεέημκηαξ νεοζηόηδηα ζημ πνδιαημμζημκμιζηό ζύζηδια, από θόαμ
όηζ μδδβμύιαζηακ ζε πζεακή ηαηάννεοζή ημο.
Ο ορδθόξ ααειόξ αθθδθελάνηδζδξ ηςκ δζεεκώκ μζημκμιζώκ, πνδιαηαβμνώκ,
αθθά ηαζ πνεμβνάθςκ μδήβδζε ζ’ έκα domino effect. Η ηνίζδ ζηδκ ελέθζλδ ηδξ,
απμηάθορε όηζ δεκ ήηακ απθά ηνίζδ ημο Τναπεγζημύ ζοζηήιαημξ αθθά ηνίζδ
ααεύηαηα δμιζηή, ζπεηζγόιεκδ ιε ηδκ ζοκμθζηή ανπζηεηημκζηή ημο παβηόζιζμο
ζοζηήιαημξ, πμο έπεζ ακαπηύλεζ ζμαανέξ ιαηνμμζημκμιζηέξ ακζζμννμπίεξ.
ΕΤΡΩ ΚΡΙΗ
Σηα πνώηα ζηάδζα ηδξ Αιενζηακζηήξ πνδιαημπζζηςηζηήξ ηνίζδ μζ δβέηεξ ηδξ
Δονςπασηήξ

Έκςζδξ

(ΔΔ)

εηεείαγακ

ηδκ

ζηαεενόηδηα

ημο

εονςπασημύ

μζημδμιήιαημξ. Τδκ ίδζα ζηζβιή απμηεθμύζε βεκζηή παναδμπή όηζ ημ Δονς-ζύζηδια
είκαζ ανηεηά ζηαεενό ηαζ ζηακό κα απμννμθήζεζ ημοξ εκδεπόιεκμοξ ηναδαζιμύξ.
Τδκ αζζζμδμλία αοηή αημθμύεδζακ ηνζξ πανάθθδθεξ ηαζ αθθδθέκδεηεξ
ηνίζεζξ. Η πνώηδ: αθμνά ηδκ Κνίζδ πνέμοξ ηςκ οπενπνεςιέκςκ ηναηώκ, δ δεύηενδ:

3

ηδκ Κνίζδ πνέμοξ ηςκ εονςπασηώκ ηναπεγώκ ηαζ δ Τνίηδ: ηδκ Κνίζδ επεκδύζεςκ.
Γοζηοπώξ, δ Κνίζδ πμο ηεκηνίγεζ ηδκ πνμζμπή όθςκ, είκαζ δ Κνίζδ Φνέμοξ ηςκ
οπενπνεςιέκςκ ηναηώκ. Η Δονώπδ επζδζώηεζ ηδκ ηζεάζεοζδ αοηήξ ηδξ Κνίζδξ ιέζς
πενζμνζζηζηώκ πμθζηζηώκ θζηόηδηαξ. Οζ πμθζηζηέξ αοηέξ έπμοκ ςξ απμηέθεζια κα
εκηείκμοκ ηδκ Κνίζδ ηςκ εονςπασηώκ ηναπεγώκ ζηζξ μπμίεξ «ακήηεζ» ημ πνέμξ ηςκ
οπενπνεςιέκςκ ηναηώκ.
Πνόηεζηαζ βζα ηνάπεγεξ πμο επζαζώκμοκ ιε ηδκ Δονςπασηή Κεκηνζηή
Τνάπεγα [European Central Bank (ECB)} δ μπμία ημοξ πανέπεζ άπθεημ, θεδκό
δακεζηό πνήια. Τμ δακεζαηό όιςξ αοηό πνήια ανκμύκηαζ κα ημ δζαεέζμοκ ζηδκ
αβμνά επεζδή αιθζζαδημύκ όηζ εα πάνμοκ πίζς ηα πνήιαηα πμο ημοξ πνςζημύκ ηα
οπενπνεςιέκα ηνάηδ. Τμ απμηέθεζια είκαζ ιία πακεονςπασηή ηναπεγζηή «ζηάζδ»
δακεζμδόηδζδξ ημο ζδζςηζημύ ημιέα. Με αοηό ημκ ηνόπμ ααεαίκεζ δ ύθεζδ,
ιεζώκμκηαζ ηα ηναηζηά έζμδα ηςκ οπενπνεςιέκςκ ηναηώκ, αολάκμκηαζ ηα πνέδ ημοξ
ςξ πμζμζηό ημο ΑΔΠ ηαζ, ζοκεπώξ, πακζημαάθθμκηαζ αηόια πζμ πμθύ μζ ηνάπεγεξ.
Η ζδιενζκή Κνίζδ απέδεζλε πςξ δ κμιζζιαηζηή έκςζδ ζηενείηαζ ημκ
απαναίηδημ ιδπακζζιό πμο πνεζάγεηαζ πνμηεζιέκμο κα απμννμθδεμύκ μζ ηναδαζιμί
ιζαξ ιεβάθδξ Δονςπασηήξ Οζημκμιζηήξ Κνίζδξ. Η αηαιρία ημο οπάνπμκημξ
εονςζοζηήιαημξ

ακηακαηθάηαζ

ζημ

ζδεμθμβζηό

ηνίπηοπμ

ηδξ

εονςγώκδξ:

«Απαγοπεύεηαι η Διάζωζη - Απαγοπεύεηαι η ‘Έξοδορ’ - Απαγοπεύεηαι η
Αναδιάπθπωζη».
Σε αδνέξ βναιιέξ, έκα ηνάημξ-ιέθμξ ημ μπμίμ ανίζηεηαζ ζηδκ δεζκή εέζδ κα
ιδκ ιπμνεί κα απμπθδνώζεζ ηα πνέδ ημο δεκ δζηαζμύηαζ κα πενζιέκεζ αμήεεζα από ηζξ
Βνολέθθεξ, δεκ δζηαζμύηαζ κα «αβεζ» από ηδκ εονςγώκδ, ηαζ δεκ δζηαζμύηαζ κα
απεζθήζεζ ιε ζηάζδ πθδνςιώκ γδηώκηαξ ηαθύηενμοξ όνμοξ απμπθδνςιήξ.
Πνζκ ημ 2008, ηόηε πμο ημ πνδιαημπζζηςηζηό ζύζηδια πανήβαβε ηενάζηζεξ
πμζόηδηεξ κέμο ζδζςηζημύ πνήιαημξ, μζ μζημκμιίεξ ηδξ εονςγώκδξ ιεβεεύκμκηακ.
Υπό αοηέξ ηζξ ζοκεήηεξ, ημ ηνίπηοπμ άκηεπε. Όηακ όιςξ ήνεε δ πηώζδ, ηαοηόπνμκα,
άνπζζε κα δζαθαίκεηαζ ηαζ δ δοζημθία ζοκύπανλδξ αοηώκ ηςκ πμθζηζηώκ ζε
ηαηάζηαζδ ακζζμννμπίαξ. Γεδμιέκμο όηζ, δ έλμδμξ από ημ Δονώ είκαζ ηεπκζηά
αδύκαηδ, μζ οπενπνεςιέκεξ πώνεξ πμο ανέεδηακ ζε αδοκαιία απμπθδνςιήξ δακείςκ
είηε εα πηώπεοακ (επζαάθθμκηαξ de facto ηδκ Ακαδζάνενςζδ) είηε εα δζαζώγμκηακ
(ιε ηδκ πανμπή παιδθόημηςκ δακείςκ).
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Όηακ ελεννάβδ όιςξ δ θμύζηα ημο 2008, δ Γενιακία ανέεδηε πνμ
απνμόπημο. Σηζξ δεηαεηίεξ ημο '70, ημο '80 ηαζ ημο '90 απμζμαμύζε ηζξ ηνίζεζξ
δδιζμονβώκηαξ έκα έκημκα πθεμκαζιαηζηό ειπμνζηό ζζμγύβζμ ιε ηζξ ΗΠΑ ηαζ ημοξ
μζημκμιζημύξ δμνοθόνμοξ ηδξ . Από ημ 2000 έηακε ημ ίδζμ ιε ηδκ Κίκα, ζηδκ μπμία
πμοθμύζε μθόηθδνα ενβμζηάζζα. Μεηά όιςξ ημ 2008, ηαζ ηδκ ηαείγδζδ ηδξ γήηδζδξ
Γενιακζηώκ αβαεώκ από ηζξ αββθμζαλμκζηέξ πώνεξ, ηδκ Ακαημθζηή Δονώπδ ηαζ ηδκ
Κίκα, ημ Γενιακζηό πθεόκαζια ανέεδηε κα ζοιπζέγεηαζ από πακημύ. Τμ 2009, ημ
83% ημο ειπμνζημύ πθεμκάζιαημξ ηδξ Γενιακίαξ ημ απμννόθδζε δ εονςγώκδ.
Τδκ ώνα πμο Ιζπακμί, Πμνημβάθμζ, Ιηαθμί, Βέθβμζ ηαζ Έθθδκεξ επςιίγμκηαζ
ηδκ δζαηήνδζδ ηςκ Γενιακζηώκ πθεμκαζιάηςκ, εβηαθμύιεκμζ επεζδή έπμοκ
εθθείιιαηα. Τμ πθεόκαζια ημο εκόξ, ακαβηαζηζηά, ιεηαθνάγεηαζ ζε έθθεζιια βζα ημκ
άθθμκ. Μζα ηαείγδζδ ηδξ γήηδζδξ ζε πώνεξ όπςξ δ Δθθάδα, δ Ιζπακία ηθπ. εα
μδδβήζεζ ζηδκ ηαηάννεοζδ ηςκ Γενιακζηώκ ελαβςβώκ. Η Γενιακία εθπίγεζ όηζ δ
ιείςζδ ηςκ ιζζεώκ ζημκ Νόημ εα εθαηηώζεζ ηζξ εζζαβςβέξ από ηδκ Κίκα αθθά εα
δζαηδνήζεζ ηζξ πςθήζεζξ εηηόξ εονςγώκδξ (Υαπδοςβέληρ: Eurobank EFG, 2011:79).
Τμ θάεμξ όιςξ ζε αοηή ηδκ πνμζέββζζδ είκαζ όηζ ημ παβηόζιζμ μζημκμιζηό
πενζαάθθμκ ήδδ παναηηδνίγεηαζ από έθθεζρδ γήηδζδξ. Οζ ΗΠΑ, ακ ηαζ
πνδιαημδμημύκ ημ παβηόζιζμ ζύζηδια πανάβμκηαξ εζημκζηό πνήια, είκαζ ακήιπμνεξ
πθέμκ κα πανάβμοκ ηδκ γήηδζδ πμο εα απμννμθήζεζ ηδκ πθεμκάγμοζα παναβςβή
ηόζμ ηςκ αιενζηακζηώκ όζμ ηαζ ηςκ λέκςκ εηαζνεζώκ.
Η Γενιακία πάκηα επζεοιμύζε ιζα κμιζζιαηζηή έκςζδ ηαη’ εζηόκα ηαζ ηαε’
μιμίςζδ ημο ιάνημο. Αοηό ζδιαίκεζ, όηζ, δύζημθα εα άθδκε πενζεώνζμ βζα ηδκ
δδιζμονβία εονςπασημύ πνέμοξ, βζα ηδκ ζηήνζλδ ηςκ ηναηώκ από ηδκ ΔΚΤ, ή βζα
ίδνοζδ εκόξ ιδπακζζιμύ ακαηύηθςζδξ ηςκ πθεμκαζιάηςκ εκηόξ ηδξ εονςγώκδξ. Με
αοηό ημκ ηνόπμ δ ΔΔ αοηό - εβηθςαίγεηαζ ζε έκακ θαύθμ ηύηθμ. Δίκαζ πνμθακέξ όηζ,
από ιόκδ ηδξ, δ πεζεανπία δεκ εα θένεζ ηδκ ακάηαιρδ. Φνεζάγμκηαζ νζγζηέξ αθθαβέξ
έηζζ ώζηε δ Δ.Δ κα απμθύβεζ ιζα ζοζηδιζηή ηαηάννεοζδ ημο Δονώ.
Τα ιδκύιαηα από ηδκ ηεθεοηαία Σύκμδμ Κμνοθήξ είκαζ εεηζηά αθθά δεκ
ανημύκ πνμηεζιέκμο κα απμθεοπεμύκ ιεθθμκηζημί ηναδαζιμί. Η ΔΔ εα πνέπεζ κα
μδδβδεεί ζε ιδπακζζιμύξ ακαηύηθςζδξ πθεμκαζιάηςκ, μηζδήπμηε άθθμ, απθώξ
ιεηαεέηεζ ημ πνόαθδια δζμβημύιεκμ ζημ ιέθθμκ.
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ΤΜΠΕΡΑΜΑ
Η δμιζηή δοζθεζημονβία ημο ζοζηήιαημξ ηάκεζ επζηαηηζηή ηδκ ακάβηδ
επακαζπεδζαζιμύ ηδξ μζημκμιζηήξ ανπζηεηημκζηήξ. Τμ παβηόζιζμ μζημκμιζηό
ζύζηδια έπεζ ακάβηδ έκακ πμθζηζηό ζπεδζαζιό μπμίμξ εα ζοννζηκώζεζ ημ ζοκμθζηό
πνέμξ, εα ηαηαπναΰκεζ ηζξ αβμνέξ, ηαζ εα ζηαεενμπμζήζεζ ηδκ ηαηάζηαζδ.
Τμ 2010 ημ εκζαίμ κόιζζια πζέζηδηε έκημκα από ηζξ αβμνέξ, ςεώκηαξ ηζξ
πμθζηζηέξ δβεζίεξ ζηζξ πώνεξ ηδξ Δονςγώκδξ κα ηνέπμοκ πίζς από ηα βεβμκόηα,
πςνίξ κα ιπμνμύκ κα ζοιθςκήζμοκ βνήβμνα ζημ εύνμξ ηδξ απαζημύιεκδξ
δζαηοαενκδηζηήξ ζοκενβαζίαξ. Οζ ΗΠΑ, επίζδξ, ηοπώκμοκ δζανηώξ κέμ πνήια
πνμηεζιέκμο κα ηαθύρμοκ ηα εθθείιιαηα ημοξ, ηαεώξ, είκαζ όθμ ηαζ δοζημθόηενμ κα
ανμοκ πνδιαημδόηεξ. Μεηά ημκ Καηαζηνμθζηό ζεζζιό ζηδκ Ιαπςκία ηα πνάβιαηα
βίκμκηαζ αηόιδ πεζνόηενα. Οζ Ιαπςκία πνμηεζιέκμο κα ημκώζεζ ηδκ νεοζηόηδηα ηδξ,
εα ελακαβηαζηεί κα πνμαεί ζε πςθήζεζξ ιεημπώκ & μιμθόβςκ ζε δμθάνζα ώζηε κα
επακαπαηνζζηεί ηεθάθαζα, αοηό εα δοζημθέρεζ αηόιδ πενζζζόηενμ ηζξ ΗΠΑ ζηδκ
εύνεζδ ηεθαθαίςκ1.
Μπμνεί μζ πνμαθέρεζξ όζμκ αθμνά ηδ βεκζηόηενδ ακάπηολδ κα είκαζ
ζοβηναηδιέκα εεηζηέξ, όιςξ ημ μζημκμιζηό ημπίμ είκαζ ανηεηά αζαθέξ βζα κα
απμηθείεζ ηακείξ οπμηνμπζαζιό ηδξ ηνίζδξ. Σοκεπώξ, πνέπεζ κα ακαγδηδεεί έκα
ζοκμθζηό ζπέδζμ πμο εα ζημπεύεζ ζηδκ επίθοζδ ημο πναβιαηζημύ πνμαθήιαημξ, πμο
δεκ είκαζ άθθμ, από ηδκ ακαδζακμιή ηςκ πθεμκαζιάηςκ.

1

Οζ Iάπςκεξ επεκδοηέξ από ημ 2005 ιέπνζ ημ ηέθμξ ημο 2010 αβόναζακ δζεεκείξ αλίεξ ζε ιεημπέξ,
μιόθμβα ηαζ ζύκεεηα πνδιαημμζημκμιζηά πνμσόκηα, ζοκμθζημύ ύρμοξ 1,25 ηνζζ. δμθανίςκ, ζύιθςκα
ιε ηα ζημζπεία ημο οπμονβείμο Οζημκμιζηώκ ηδξ Ιαπςκίαξ. Σπεδόκ μζ ιζζέξ από ηζξ αλίεξ είκαζ
επεκδύζεζξ ζε αιενζηακζηά μιόθμβα ηαζ ιεημπέξ.
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