
Τι κρύβεται πίσω από την ευρωπαϊκή και παγκόσµια 
κρίση 
 
Έχετε παρατηρήσει το µεγάλο παράδοξο της γερµανικής στάσης απέναντι στις 
χώρες της Περιφέρειας; Από την µία, κατηγορούνται οι χώρες µας για την 
συστηµατική ελλειµµατικότητά τους. Από την άλλη όµως η Γερµανία θεωρεί 
δεδοµένο το «δικαίωµά της» να έχει πλεονάσµατα τόσο εντός όσο και εκτός της 
Ευρωζώνης. Πως όµως γίνεται να διατηρεί η Γερµανία πλεονάσµατα µε την 
Περιφέρεια χωρίς η Περιφέρεια να είναι ελλειµατική σε σχέση µε την Γερµανία; 
Γίνεται;  
 
Και βέβαια δεν γίνεται. Δεν γίνεται εκτός αν τα κέρδη των γερµανικών 
επιχειρήσεων ρέουν ως δάνεια ή (ακόµα καλύτερα) ως επενδύσεις στις χώρες της 
Περιφέρειας, κλείνοντας τον «κύκλο». Μέχρι το Κραχ του 2008 αυτό ακριβώς 
συνέβαινε. Το Κραχ του 2008 όµως έθεσε τέλος στην ανακύκλωση εκείνη µε 
αποτέλεσµα η Ευρωζώνη να αρχίσει να αποδοµείται, µε την Ελλάδα να βρίσκεται 
πάνω στο όλο και πιο βαθύ ρήγµα που προκάλεσε ο σεισµός του 2008.  
 
Αυτό το εν εξελίξει φαινόµενο έχει και την διεθνή του διάσταση, µέσα στην οποία 
εντάσσεται και εντός της οποίας πρέπει να κατανοηθεί. Από τα µέσα της 
δεκαετίας του 1970, ο διεθνής καπιταλισµός απαρτίζεται από λίγες 
πλεονασµατικές χώρες και πολλές ελλειµµατικές (όπως ακριβώς και η Ευρωζώνη 
σήµερα). Στις πλεονασµατικές συγκαταλέγονται η Γερµανία, η Ιαπωνία, χώρες της 
Ν.Α. Ασίας (π.χ. Ν. Κορέα, Ταιβάν) και, βεβαίως, η Κίνα. Η πιο ελλειµµατική χώρα 
από όλες ήταν οι ΗΠΑ, µε δεύτερη την Βρετανία, ακολουθούµενες από τις χώρες 
της ευρωπαϊκής περιφέρειας. Πως ήταν δυνατόν, επί τρεις δεκαετίες, το λεγόµενο 
«αγγλοσαξονικό µοντέλο» να θεωρείται τόσο επιτυχηµένο όταν Αµερική και 
Βρετανία ήταν όλο και περισσότερο ελλειµµατικές; Πως κατάφερνε ο παγκόσµιος 
καπιταλισµός να «αναπτύσσεται» (τουλάχιστον όσον αφορά το συνολικό 
εισόδηµα) όταν η «ατµοµηχανή» του βούλιαζε όλο περισσότερο στα ελλείµµατα 
και στα χρέη;  
 
Η απάντηση είναι απλή: Από το 1973 έως το 2008, τα αµερικανικά ελλείµµατα 
λειτουργούσαν ως µια τεράστια ηλεκτρική σκούπα που «ρούφαγε» τις εξαγωγές 
των πλεονασµατικών χωρών (Γερµανίας, Ιαπωνίας, Κίνας κλπ). Και πως 
χρηµατοδοτούνταν αυτά τα ελλείµµατα; Πολύ απλά: Οι επιχειρηµατίες των 
πλεονασµατικών χωρών προτιµούσαν να στέλνουν περί το 70% των κερδών τους 
στην Wall Street, επενδύοντας σε αµερικανικά κτήρια, µετοχές, παράγωγα, 
εταιρείες, στοιχήµατα κλπ. Έτσι, ο «υπόλοιπος κόσµος» χρηµατοδοτούσε τα 
αµερικανικά ελλείµµατα τα οποία, µε την σειρά τους, εξασφάλιζαν την απαραίτητη 
ζήτηση για τα εργοστάσια της Γερµανίας, της Ιαπωνίας, της Κίνας.  
 
Στην ουσία, λοιπόν, οι ΗΠΑ χρησιµοποιούσαν τα όλο και διογκούµενα ελλείµατά 
τους ώστε να παράγουν ζήτηση για τις πλεονασµατικές χώρες, µε αντάλλαγµα 
την χρηµατοδότηση αυτών των ελλειµµάτων από τις... πλεονασµατικές χώρες. 
Όσο για την Ευρωζώνη, σχεδιάστηκε µε την (λανθασµένη) υπόθεση κατά νου ότι 



αυτό το παγκόσµιο σύστηµα ανακύκλωσης των πλεονασµάτων του πλανήτη 
µέσω των αµερικανικών ελλειµµάτων θα λειτουργούσε ες αεί. Εµ δε! Το 2008 
κατέρρευσε η Wall Street και, ως αποτέλεσµα, οι ΗΠΑ έχασαν την δυνατότητά 
τους να ανακυκλώνουν τα πλεονάσµατα των πλεονασµατικών χωρών. 
 
Πράγµατι, µε την κατάρρευση των αµερικανικών τραπεζών το φθινόπωρο του 
2008, που οδήγησε στην ύφεση της αµερικανικής οικονοµίας, οι αµερικανοί 
µειώσαν κατά πολύ τις εισαγωγές τους. Εκεί που το εµπορικό έλλειµµα των ΗΠΑ 
ήταν $781 δις το 2005, το 2009 έπεσε κατακόρυφα στα $506 δις. Ξάφνου, τα 
εργοστάσια της Κίνας, της Ιαπωνίας και της Γερµανίας είδαν την ζήτηση των 
προϊόντων τους να µειώνεται καταστροφικά (δεδοµένης και την εσωτερική τους 
ύφεση).  
 
Από τότε το αµερικανικό έλλειµµα «ανέκαµψε» στα $738 δις. Όµως, κι αυτό έχει 
σηµασία, οι ΗΠΑ σήµερα δηµιουργούν 24% χαµηλότερη ζήτηση για τις 
βιοµηχανικές εξαγωγές των πλεονασµατικών χωρών σε σχέση µε εκείνη που θα 
δηµιουργούσαν αν δεν είχε συµβεί το Κραχ του 2008 – γύρω στο $1 τρις λιγότερο 
ετήσια. Παράλληλα, οι γερµανοί, ιάπωνες και κινέζοι επιχειρηµατίες µείωσαν 
δραµατικά την χρηµατοδότηση του αµερικανικού ιδιωτικού τοµέα κατά 30%! 
Αποτέλεσµα;  Να παραπαίει ταυτόχρονα η Αµερική, η Ευρωζώνη, η Ιαπωνία και 
η Κίνα. Για να το πω απλά, ο διεθνής καπιταλισµός εισήλθε στην πιο βαθειά του 
Κρίση από την εποχή του Μεσοπολέµου. 
 
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το κακο-ναυπηγηµένο καράβι «Ευρωζώνη» µπάζει 
νερά και οι χώρες της Περιφέρειας (µε πρώτη την Ελλάδα) πνίγονται. Όπως οι 
επιβάτες της πρώτης θέσης του Τιτανικού αρνούνταν να πιστέψουν ότι το πλοίο 
βούλιαζε, και καταφέρονταν εναντίον των πληβείων της τρίτης θέσης, έτσι και η 
Γερµανία επιµένει να τιµωρεί τις χώρες της Περιφέρειας χωρίς να κατανοεί ότι το 
ναυάγιο δεν θα αφήσει κάνεναν ατιµώρητο.  


