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Ο
 πραγματιστής που γνω ρίσαμε γράφει ένα βιβλίο για την κρίση. ΟΚώ σταςΣη- μίτης δεν συμμερίζεται γνώ μες αυτών που υποστηρίζουν ότι η παρούσα κρίση υποθηκεύει το μέλλον του καπιταλιστικού συστήματος. Και δεν τις συμμερίζεται γιατί πολύ μεγαλύτερες αναταραχές στο παρελθόν, όπως η ύφεση του 1929και οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι, δεν οδήγησαν σε ρι- ζοσπασηκήαλλαγήτουκαπιταλισμού. Εκείνο που μπορεί να προκύψει, γράφει ο Κώστας Σημίτης, είναι «νέες μορφ ές οργάνωσης χρηματοπιστωτικής δραστηριότητας και νέες αντιλήψ εις για τη σχέση κράτους και αγοράς». Γία τον πρώην πρωθυπουργό τα κράτη ζουν σήμερα μία από τις λίγες στιγμές τους, που «χωρίς ισχυρές αντιρρήσεις μπορούν να επιβάλουν κανόνες παιγνιδιού στις επιχειρήσεις». Ετσι το πολιτικό ζητούμενο της διαμάχης που θα ξεσπάσει αμέσω ς μετά τη μερική εξομάλυνση της κατάστασης θα αφορά τον ρόλο του συνυπεύθυνου κράτους. «Θα είναι αστυνόμος της αγοράς ή θα έχει άποψη για τη λειτουργία της και θα μεριμνά ώστε να λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα των πολιτώνκαιτουκοινωνικούσυνόλου;»ανα- ρωτιέται ο συγγραφέας, ενώ η επικαιρό- τητα στα πληττόμενα κράτη -  και στην Ελλάδα -  επιβεβαιώνει ότι προτού καν εξομαλυνθεί η  κατάσταση η διαμάχη για τον ρόλο του κράτους έχει αρχίσει. Ο ,τι και αν συμβεί πάντως, υποστηρίζει ο συγγραφέ

ας στην καταληκτήρια πρόταση του ευσύνοπτου και καίριου δοκιμίου του, «η κρίση αποτελεί πρόκληση για δράση».Για να παραφράσουμε έναν παλιό παιδαγωγικό τίτλο, ο  Κώστας Σημίτης δίνει με το καινούργιο βιβλίο του απλά μαθήματα οικονομίας. Το δοκίμιό του Η  κρίση, τεκμηριωμένο και γραμμένο σε μια υποδειγ- ματική γλώσσα δημοσιογραφικής διεισδυτικότητας, παρουσιάζει μέσα από τέσσερα κεφάλαιατηνκρίση,τιςεπιπτώσειςτης,την απρόβλεπτη έκτασή της, τη θέση αδυναμίας στην οποία βρίσκεται η  Ελλάδα, την απραξίατηςΕυρωπάικήςΕνωσηςμπροστά σε προβλήματα που θα έπρεπε από καιρό να είχαν αντιμετωπιστεί, τη δοκιμασία, μέχρι καταρρεύσεω ς, βεβαιοτήτων που ως πριν από λίγο παρουσιάζονταν ω ς αξεπέ- ρασταδόγματα.ΤοδοκίμιοτουΚώ σταΣη- μίτη είναι επίκαιρο όχι μόνο γιατί παρακολουθεί την κρίση που βρίσκεται σε εξέλιξη αλλά και γιατί κατά την προετοιμασία του ο συγγραφέας έλαβε υπόψη τουόλατασυμ- βάντα ως τις 15 Οκτωβρίου. Είναι το μόνο βιβλίο στην ελληνική βιβλιογραφία, μέχρι στιγμής, που μπορεί να πληροφορήσει τον αναγνώστη, με αξιοπιστία, τι συμβαίνει. Γ ια τη βιβλιογραφία του ίδιου του συγγραφέα είναι από τα καλύτερα βιβλία του.
Η αυτορρύθμιοηΑσφαλώ ς το πρώτο δόγμα που κατέρ- ρευσεείναιηχωρίςκανέναν(κρατικό)έλεγ- χο λειτουργία της αγοράς και η  περίφημη αρχή της αυτορρύθμισής της. Ακούγαμε όλα αυτά τα χρόνια , από σοβαρούς ανθρώπους αλλά και από παπαγαλάκια, την άποψη αφήστε την αγορά να λειτουργήσει και ότι η  ίδια θα ρυθμίσει αποκλίσεις και αθέμιτες συμπεριφορές. Α κόμη και στην Ελλάδα, όπου οι θεσμοί είναιτόσοαβαθείς, ηαγοράείχεθεοποιηθεί, ακόμη και γιαετη- χειρούμενες μεταρρυθμίσεις όπως οι αλλαγές στην ανώτατη εκπαίδευση. «Οι σεισμικές δονήσεις που συγκλόνισαν το σύ

στημα, από το 2007 και μετά, έδειξαν ότι οι αγορέςδενμπορούναπό μόνεςτους να απορρίψουν τις αθέμιτες συμπεριφ ορές και να επιβραβεύσουν τις ορθές» γράφει ο  Κώστας Σημίτης. «Τα οικονομικά μεγέθη είναι τόσο μεγάλα ώστε η αυτορρύθμι- ση των αγορώ ν επέρχεται με ύφ εση τέτοιας έκτασης που θίγει το κοινωνικό σύνολο και τις αμέτοχες στην κερδοσκοπία οικονομικά ασθενέστερες τάξεις. Η  διόρθωση τότε παύει να είναι έργο της αγοράς και γίνεται έργο της πολιτείας, που είναι υποχρεωμένη να προλάβει τα χειρότερα».Μ αζίμετοδόγματηςαυτορρυθμιστικής ικανότητας της αγοράς, έχασε την ηθική νομιμοποίησή του και το δόγμα ή η ιδεολογία, όπως το ονομάζει ο συγγραφέας, της απόλυτης ελευθερίας των επιχειρηματιών στηναγορά. Βέβαια,τοότι εκείνοιπουπρο- κάλεσαντην κρίση εξακολουθούν να επηρεάζουν τις πολιτικές αντιμετώπισής της δημιουργεί ένα μεγάλο πρόβλημα. Και το πρόβλημα αυτό είναι πολιτικό, πρόβλημα των κρατών, ιδιαίτερα από τη στιγμή που «η ανάληψη του κόστους διάσω σης των χρηματοπιστωτικώνεπιχειρήσεωνγίνεται από τους φορολογουμένους».
Περισσότερη ΕυρώπηΕισόςαπόπραγματιστής,στοδοκίμιοαυ- τό ο  Κώστας Σημίτης είναι και ο ευρωπαϊστής που γνωρίσαμε. «Για να διαχερστού- με τα θέματα που ανέδειξε η κρίση, χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη» γράφει ο Κώστας Σημίτης. Σήμερα έχουμε τη νομισματική ένω ση αλλά εκείνο που χρειαζόμαστε είναι η  οικονομική διακυβέρνηση. «Χωρίςακονομικήδιακυβέρνηση, ηπορεία του εγχειρήματος δεν θα έχει σταθερότητα καισυνέπεια(...)Χω ρίςπρόοδοπροςτηνοι- κονομική ενοποίηση,ηΟΝ Εδενθαέχει την επιθυμητή σταθερότητα και διεθνή απήχησ α  Δεν θα διαθέτει ιδέες και μέσαγιανααντι- μετωπίζει τις παγκόσμιες εξελίξεις, να έχει λόγο στον διεθνή διάλογο, να παίζει ρόλο

στη διαμόρφωση της επιθυμητής τάξης πραγμάτων». Γνωρίζουμε όλοι ότι η οικονομική διακυβέρνηση δεν είναι αποδεκτή. Αλλά ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι αυτή «θα επιβληθεί από τα πράγματα, είτε μέσα απότουςυπάρχονιεςθεσμούςείτε με νέους τρόπους συνεργασίας».Και η  Ελλάδα; Μ έσα σε αυτήν την κρίση είναι ένας αδύναμος κρίκος. Αύξηση των ελλειμμάτων στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, απώλεια ανταγωνιστικότητας, δραματική μείωσηδιαθέσιμωνκεφαλαίων, υπερχρέοτση και μείωση των εισοδημάτων των Ελλήνων, απειλή νέας μετανάστευσης είναι μερικά από τα μείζονα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Ο  Κώστας Σημίτης επισημαίνει την κυβερνητική αδυναμία απέναντι στην κατάσταση. Πίσω από το προπέτασμα της διεθνούς κρίσης η  κυβέρνηση, κατά τον συγγραφέα, γενικολο- γεί, φοβάται να παρέχει πληροφόρηση, δημαγωγεί και δεν είναι σε θέση να συντάξει τον προϋπολογισμό, «τον πρώτο σωστό προϋπολογισμό, όπωςτον διαφήμιζε μετά τις εκλογές του 2007».Ο  Κώστας Σημίτης διατυπώνει και ορισμένες παρατηρήσεις χρήσιμες και καθο- λικήςεφαρμογήςγιατηνελληνικήκανωνία. Για παράδειγμα, η  γενικολογία είναι ένα καθολικό χαρακτηριστικό. «Η έκφραση “ένα άλλο πανεπιστήμιο” μπορεί να σημαίνει οτιδήποτε -  και συνήθως δεν σημαίνει απολύ- τως τίποτε» γράφει. Το ίδιο μπορεί να Π0  κανείς για τις μεταρρυθμίσεις, που μέσα από μια κενή ρητορική έχουν...κατα\τήσει να θεωρούνται όλες νεοφιλελεύθερες, «εσφαλμένα βέβαια» γράφει ο συγγραφέας.Α ξίζει να διαβαστεί το δοκίμιο του Κώστα Σημίτη. Δεν είναι μόνο ο εποπτικός τρόπος του συγγραφέα να παρουσιάζει την κρίση ούτε τα ρεαλιστικά του επιχειρήματα. Είναι και ένα βιβλίο που περιέχει πολιτικό λόγο στοχασμού αλλά και δράσ η ς, πράγμα σπάνιο για την ελληνική πολιτική πραγματικότητα.


