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Δ υσοίωνεε είναι οι προβλέψειε του Κ. Σημίτη για το βάθοε και ιην 
έκταση tns οικονομικήε θύελλαε, τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε 

εθνικό επίπεδο. Ο πρώην πρωθυπουργόε στο νέο Βιβλίο του με τον χα
ρακτηριστικότατο μονολεκτικό τίτλο «Η κρίση» (εκδόσειε «Πόλιε») 
υποστηρίζει ότι το πρόβλημα «βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και θα 
διαρκέσει πολύ».
□  Στιε 115 σελίδεε του πονήματόε του, ο Κ. Σημίτηε διαχωρίζει τη θέ
ση του από την εκτίμηση ότι βλέπουμε τον επιθανάτιο ρόγχο του κα
πιταλισμού. Αντιθέτωε, διαπιστώνει πωε οι δυνάμειε που μπήκαν 
μπροστά «στην υπόθεση εξορθολογισμού του συστήματοε, δεν έχουν 
στρατηγικό στόχο τη ριζοσπαστική αλλαγή του». ΑκριΒώε όπωε συ
νέβη και μετά την ύφεση του '29 και τουε δύο παγκόσμιουε πολέμουε. 
□  Apa, θα επιστρέφουμε στην προτέρα κατάσταση, στο «βιιείηεεε 8ε 
τιετιβί»; Οχι, απαντά ο Κ. Σημίτηε: «Ο,τι είναι πιθανό να προκύψει σή
μερα, είναι νέεε μορφέε οργάνωσηε τηε χρηματοπιστωτικήε δραστη- 
ριότηταε και νέεε αντιλήψειε για τη σχέση κράτουε και αγοράε».
□  Κατά τον συγγραφέα, το διακύβευμα τηε επόμενηε μέραε τηε κρί-

σηε θα αφορά το ρόλο του 
κράτουε: «θα είναι αστυνό- 
μοε τηε αγοράε ή θα έχει ά
ποψη για τη λειτουργία τηε 
και θα μεριμνά ώστε να 
λαμβάνονται υπόψη τα 
συμφέροντα και των α
πλών πολιτών;»

Το στοίχημα είναι ανοι
χτό και θα κριθεί στο μέλ

λον από τη στάση των πολιτικών ηγεσιών αλλά και των κοινωνικο- 
πολιτικών αγώνων που θα διαμορφώσουν την κρατική παρέμβαση. 
□  Δύσκολα τα πράγματα και για την ελληνική οικονομία, καθώε ο Κ. 
Σημίτηε πιστεύει ότι η ασπίδα τηε ΟΝΕ θα λειτουργήσει μόνο προσω
ρινά απέναντι σε μια ύφεση που θα έχει διάρκεια. Υπάρχουν, άλλω
στε, τα αντικειμενικά στοιχεία: οι μακροχρόνιεε υστερήσειε που αντι
μετωπίστηκαν από την κυβέρνηση ευκαιριακά, καθώε και το γεγονόε 
ότι η οικονομική ανάπτυξη τηε χώραε στηρίζεται στην οικοδομή και 
τον τουρισμό. Δύο δραστηριότητεε εξαιρετικά ευπρόσβλητεε.
□  Υπάρχουν, ωστόσο, και οι πολιτικέε αιτίεε: «η κυβέρνηση δεν έχει 
σχέδιο, κινείται σπασμωδικά, βλέπονταε και κάνονταε. Ολα αφέθη- 
καν στον αυτόματο πιλότο τηε αγοράε και η ηγεσία τηε συντηρητικήε 
παράταξηε έστειλε το μήνυμα ότι όλα επιτρέπονται για την πραγματο
ποίηση του εύκολου και γρήγορου κέρδουε».
□  Επιφυλακτικόε εμφανίζεται ο πρώην πρωθυπουργόε απέναντι στα 
επιδόματα, που τόσο η κυβέρνηση όσο και το ΠΑΣΟΚ υιοθετούν ωε 
μέσο ανακούφισηε των ασθενεστέρων. Και γράφει με τόλμη το εξήε: 

«Επιδόματα με ασαφή κριτήρια, σε έναν απροσδιόριστο κύκλο προ
σώπων και ιδίωε εκείνα που πρόκειται να δοθούν "εφάπαξ" είναι αμ
φίβολο αν περιορίζουν τιε ανισότητεε. Μάλλον συντελούν στην εμπέ
δωσή τουε, με αφαίρεση πόρων από κρίσιμεε πολιτικέε».

□  Αλλά και η πολιτική ενίσχυση τηε κατανάλωσηε με δημόσιεε 
παροχέε χαρακτηρίζεται αμφίβοληε αποτελεσματικότηταε, 

«λόγω του υψηλού δημοσίου χρέουε και των υψηλών ελ
λειμμάτων».
□  Ποιοε είναι, λοιπόν, ο δρόμοε; 0 Κ. Σημίτηε επικαλείται 
το παράδειγμα τηε Φιλανδίαε: «Το 1950 η Φιλανδία ήταν 
μια φτωχή αγροτική χώρα, με κύρια πηγή πλούτου την ξυ
λεία. Πενήντα χρόνια αργότερα συγκαταλέγεται ανάμεσα 

στιε πρώτεε χώρεε του κόσμου όσον αφορά την τεχνο
λογική ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα, τουε δεί- 

κτεε κοινωνικήε δικαιοσύνηε και το μορφωτικό ε
πίπεδο του πληθυσμού».

□  «Κλειδιά» για τον πρώην πρωθυπουργό 
στο παράδειγμα τηε Φιλανδίαε ήταν: Η 
στροφή στην παιδεία, η συνεργασία συνδι- 

κάτων-εργοδοσίαε και η ύπαρξη ενόε ι
σχυρού κοινωνικού κράτουε. Αυτό στη- 
ρίχθηκε σε υψηλή φορολογία, περιορι
σμό των γραφειοκρατικών διαδικα

σιών, βελτίωση τηε ανταγωνιστικότη- 
ταε και στην απελευθέρωση των 

αγορών, αλλά με παρουσία του 
Δημοσίου, ιδίωε σε θέματα 

σχεδιασμού.
■ Η εμπειρία τηε Φι- 
λανδίαε δείχνει ότι η α
πόστασή μαε από τιε α- 
ναπτυγμένεε χώρεε δεν 
είναι κάτι το αμετάβλη
το: «Μπορούμε να την 
περιορίσουμε, αρκεί να 
το θελήσουμε», κατα
λήγει με αισιόδοξο μή
νυμα ο Κ. Σημίτηε.


