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Συνέντευξη στην TANIA ΜΠΟΖΑΝΙΝΟΥ

Ο πολυπολχκόε κόσμοΞ είναι ήδη εδώ, λέει σε συνέ
ντευξή του npos «Το Βήμα» ο ΖακίΛαϊντί, καθη- 
γητιis και διευθυντήε έρευναε στη Sciences Ρο 
(Σχολή Π ολιτικώ ν Ε πιστημώ ν) του Π αρισιού. 
Ω στόσο προσθέτει ότι δεν πρέπει να βιαστούμε να 
διαγράψουμε ns Η Π Λ  διότι συνεχίζουν να έχουν 
τη μεγαλύτερη στρατηγική επιρροή στον κόσμο.

Η  παρούσα οικονομική κρίση πάντωε αποτελεί 
μια ευκαιρία για την Ευρώπη, την οποία ο κ. Λαϊντί 
θεωρεί τη μεγάλη ευνοημένη m s παγκοσμιοποί- 
nons. Το ερευνητικό έργο  του γάλλου καθηγητή  
στρέφεται κυρίωε γύρω από την Ευρώπη και την 
παγκοσμιοποίηση, θέματα που πραγματεύονται 
πολλά από τα βιβλία του καθώε και άρθρα του ans 
εφημερίδε5 «Le M onde» και «Libération».

ΖΑΚΙΛΑΪΝΉ

i£H  κρίση είναι ευκαιρία για την Ευρώπη
-  Η παγκόσμια οικονομική κρίση 
αποτελεί αποτυχία της παγκοσμιο
ποίησης;
«Δεν το πισιεύω. Η παγκοσμιοποίηση 
είναι μια περίπλοκη διαδικασία που 
έχει διάφορες μορφές. Αυτό που δια- 
κυβεύεται είναι η ρύθμιση ενός πα- 
γκοσμιοποιημένου χρηματοπιστωτι
κού καπιταλιστικού συστήματος. Κα
νείς δεν πίστευε ότι η παγκοσμιοποί
ηση θα ήταν μια διαδικασία που δεν 
θα παρουσίαζε κανένα πρόβλημα και 
δεν θα περνούσε καμία κρίση. Χαρα
κτηριστικό του καπιταλιστικού συ
στήματος είναι να βιώνει κρίσεις, αλ
λά επίσης χαρακτηριστικό του είναι
-  και αυτό αποτελεί τη δύναμή του -  
η ικανότητά του να τις ξεπερνάει. Το 
να μιλάμε για αποτυχία δεν έχει νόη
μα. Δεν θα αλλάξουμε σύστημα».
-  Η κρίση θα προκαλέσει το τέλος 
της παντοδυναμίας των ΗΠΑ ή του
λάχιστον θα αναδείξει την Ευρώ
πη ως παγκόσμιο παίκτη ίσο με τις 
ΗΠΑ;
«Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όσον 
αφορά την επιρροή των ΗΠΑ διότι οι 
σχέσεις δύναμης εξελίσσονται με πο
λύ αργό ρυθμό. Πάντως πιστεύω ότι 
έχουμε ήδη εισέλθει σε ένα πολυπο
λικό σύστημα, κυρίως με την άνοδο 
χωρών όπως η Κίνα, που παρεμπι
πτόντως αποδεικνύει πανηγυρικά ότι 
η παγκοσμιοποίηση αποτελεί πηγή δια
φοροποίησης και πολυπολικότητας. 
Χωρίς την παγκοσμιοποίηση η Κίνα 
δεν θα βρισκόταν εκεί που βρίσκεται. 
Εχουμε εισέλθει σε μια πολυπολική 
λογική όπου οι ΗΠΑ είναι ένας πόλος 
μεταξύ άλλων και η ηγεμονία τους δεν 
θα μπορεί να ασκείται με τρόπο τόσο 
μονομερή όσο στο παρελθόν. Ωστό
σο δεν πρέπει να βιαστούμε να βγά
λουμε συμπεράσματα, διότι ακόμη και 
σε ένα πολυπολικό σύστημα οι ΗΠΑ 
παραμένουν η ισχυρότερη χώρα. Εκτός 
από την οικονομική τους δύναμη, που 
παραμένει μεγάλη παρά την κρίση, 
διαθέτουν και σημαντική στρατηγική 
ισχύ. Εγγυώνται την ασφάλεια της Ευ
ρώπης, της Ιαπωνίας».
-  Ποια είναι η θέση της Ευρώπης σε 
αυτόν τον πολυπολικό κόσμο;
«Από τη στιγμή που η Ευρώπη είναι 
ένας πόλος, έχει εξ ορισμού έναν ρό
λο να παίξει. Ο μόνος τρόπος για να 
επιβιώσει είναι να γίνει ένας ισχυρός 
πόλος. Βλέπουμε ότι στην οικονομική 
κρίση επικρατεί η ευρωπαϊκή προσέγ
γιση που βασίζεται στη μεγαλύτερη 
ρύθμιση των αγορών. Με αυτόν τον 
τρόπο η παρούσα κρίση μπορεί να απο- 
τελέσει μια ευκαιρία για την Ευρώπη.

Η πραγματικότητα δεν είναι απλή διό
τι η Ευρώπη, ακόμη και αν είναι εμπο
ρική και οικονομική δύναμη, δεν έχει 
πολιτική ενότητα, άρα δεν είναι συ
γκρίσιμη με τους άλλους πόλους που 
σχηματίζονται, γύρω από ένα κράτος. 
Αυτό αποτελεί πηγή αδυναμίας.
Η Ευρώπη μπορεί να ασκήσει την ισχύ 
της μέσω αυτού που αποκαλώ δύνα
μη των προδιαγραφών της. Παρά
δειγμα αποτελεί η επιρροή των ευ
ρωπαϊκών στάνταρντ στη ρύθμιση του 
οικονομικού συστήματος. Δεν πρέπει 
όμως να έχουμε αυταπάτες· προ
σκρούουμε πάντα στην απουσία πο
λιτικής ενότητας. Τα περισσότερα κρά- 
τη-μέλη της ΕΕ δεν θέλουν να παρα
χωρήσουν ένα μέρος της κυριαρχίας 
τους. Εντοπίζω εδώ μια απόκλιση ανά
μεσα στις εκπεφρασμένες επιθυμίες 
και στην πραγματικότητα».
-  Μια ΕΕ που δεν μπορεί να συμ
φωνήσει σε ένα Σύνταγμα ή σε ένα 
σύστημα εύρυθμης λειτουργίας των 
«27» μπορεί να σταθεί αξιόπιστα 
απένανπ σας ανερχόμενες δυνάμεις 
όπως η Κίνα, η Ινδία, η Ρωσία;
«Δεν πιστεύω ότι το ευρωπαϊκό πολι
τικό σύστημα δεν λειτουργεί. Σύμφωνα 
με πρόσφατες μελέτες, εν αναθέσει 
προς την ευρέως ̂ διαδεδομένη άπο
ψη, οι “27” λειτουργούν μάλλον καλά 
και μάλιστα γενικώς καλύτερα από το 
παρελθόν. Οι διαδικασίες απλου- 
σιεύθηκαν και είναι πιο γρήγορες, η 
συνεργασία ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό

Εκδήλωση 
στο Γαλλικό 
Ινστιτούτο
Ο κ. Ζακί Λαϊνή θα δώσει διά
λεξη με θέμα «Ποια είναι η 
θέση της Ευρώπης σε έναν  
πολυπολικό κόσμο» την ερ
χόμενη Πέμπτη 20 Νοεμβρί
ου 7.30 μ.μ. στο Γαλλικό Ινσπ- 
τουτο (Σίνα 31). Μετά τη διά
λεξη θα ακολουθήσει συζή
τηση με τον κ. Λουκά Τσού- 
καλη, καθηγητή του Πανεπι
στημίου Αθηνών και πρόεδρο 
του ΕΛΙΑΜΕΠ. Τη συζήτηση 
θα διευθύνει ο  διευθυντής Συ
ντάξεως του «Βήματος της Κυ
ριακής» κ. Γιάννης Καρτάλης. 
Την εκδήλωση συνδιοργανώ- 
νουν «Το Βήμα» και το Γαλλι
κό Ινσπτούτο.

Συμβούλιο και στο Ευρωκοινοβούλιο 
λειτουργεί καλύτερα από πριν. Ωστό
σο σε πολλά ζητήματα δεν υπάρχει 
ενότητα. Το πρόβλημα είναι ότι τα 
κράτη-μέλη δεν βλέπουν με τον ίδιο 
τρόπο το ευρωπαϊκό συμφέρον. Δεί
τε στο ζήτημα της ενέργειας πώς αντι
μετωπίζει η Πολωνία τη Ρωσία και 
πώς η Ελλάδα. Δεν την αντιμετωπί
ζουν με τον ίδιο τρόπο, γι’ αυτό έχουν 
αναγκαστικά διαφορετικές στρατηγι
κές. Δεν μπορούμε όμως να πούμε ποι
ος υπερασπίζεται καλύτερα το ευρω
παϊκό συμφέρον».
-  Αυτό δεν κάνει την ΕΕ λιγότερο 
αξιόπιστη σε παγκόσμιο επίπεδο;
«Εξαρτάται τι εννοούμε με τον όρο 
“αξιόπιστη”. Ποτέ δεν θα είναι τόσο 
αξιόπιστη όσο ένα κράτος. Δεν είμα
στε ένα ευρωπαϊκό έθνος-κράτος ού
τε ένας λαός. Εχουμε κοινά στοιχεία, 
θέλουμε να κάνουμε πράγματα μαζί, 
όμως εξ ορισμού όλα είναι λίγο πιο 
δύσκολα. Δεν είμαστε ένα κράτος με 
μια κυβέρνηση που μπορεί να πάρει το 
ένα ή το άλλο μέτρο. Επιπλέον, δεν 
εγγυόμαστε την ίδια μας την ασφά
λεια. Την εγγυώνται οι ΗΠΑ. Μπο
ρούμε λοιπόν να είμαστε αξιόπιστοι; 
Σε πολλούς τομείς, ναι. Στον εμπορι
κό τομέα είμαστε η πρώτη δύναμη πα- 
γκοσμίως. Οταν καταφέρουμε να απο
κτήσουμε μια κοινή πολιτική, θα γί
νουμε πιο αξιόπιστοι. Οταν εμφανι
ζόμαστε πολιτικά ενωμένοι, γινόμα
στε πιο αξιόπιστοι- όταν όχι, λιγότερο.

Υπάρχουν βεβαίως και ενδιάμεσες κα
ταστάσεις.
Η οικονομική κρίση είναι διφορού
μενη από αυτή την άποψη, διότι από 
τη μια πλευρά έδειξε ότι τα κράτη-μέ
λη είναι σε θέση να λάβουν μια σειρά 
αποφάσεις, αλλά από την άλλη μπο
ρέσαμε να λάβουμε κοινές αποφάσεις 
με βάση ένα “διευθυντήριο” των με
γάλων κρατών. Το τοπίο λοιπόν έχει 
αντιφάσεις».
-  Η ΕΕ θα μπορέσει να δεχθεί νέα μέ
λη στο άμεσο μέλλον, όπως την Κρο
ατία ή τα κράτη που περιμένουν το 
πράσινο φως για την έναρξη εντα- 
ξιακών διαπραγματεύσεων;
«Η ένταξη της Κροατίας είναι τετελε
σμένη. Στο μέλλον θα ενιαχθεί και η 
Σερβία, όπως και άλλα βαλκανικά 
κράτη. Αυτό θα γίνει σε πέντε, 10 ή 
15 χρόνια; Κανένας δεν γνωρίζει».
-  Στο άμεσο μέλλον η πόρτα είναι 
κλειστή;
«Δεν είναι πάντως ανοιχτή. Το ζήτημα 
είναι αν είναι κλειστή ή αν είναι κλει
δωμένη. Το μεγάλο ερώτημα παρα
μένει η Τουρκία, για την οποία μιλά
με επί 15-20 χρόνια».
-  Εχετε υποστηρίξει ότι η Ευρώπη 
είναι «ψευτοθύμα» της παγκοσμιο
ποίησης. Τι εννοείτε;
«Οταν το είπα πήρα θέση εναντίον 
όσων, κυρίως στη Γαλλία, υποστηρί
ζουν, όπως ο πρόεδρος της Δημο
κρατίας, ότι η Ευρώπη είναι υπερβο
λικά ανοιχτή στον ανταγωνισμό, δεν 
προστατεύεται αρκετά, είναι ευάλω
τη -  καλλιεργούν ένα αίσθημα ευρω- 
σκεπτικισμού. Διαφωνώ με όλα αυτά 
γιατί τα θεωρώ αβάσιμα».
-  Πιστεύετε ότι ωφελήθηκε από την 
παγκοσμιοποίηση;
«Η Ευρώπη ωφελήθηκε βαθιά από την 
παγκοσμιοποίηση. Είναι από τους με
γάλους ευνοημένους. Γνωρίζετε ποιος 
είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας στον κό
σμο; Η Γερμανία. Οι ευρωπαϊκές χώρες 
εξάγουν πολύ περισσότερα προς τις ανα
πτυσσόμενες χώρες από ό,τι οι ΗΠΑ. 
Αρα η Ευρώπη έχει απόλυτη ανάγκη την 
παγκοσμιοποίηση. Αυτό δεν σημαίνει 
ότι η παγκοσμιοποίηση δεν προκάλεσε 
προβλήματα στην Ευρώπη, προβλήμα
τα προσαρμογής, μια σειρά από κοι
νωνικά προβλήματα, βιομηχανίες απει
λούνται με κλείσιμο, αλλά ευθύνη έχουν 
και τα κράτη. Δεν πιστεύω όμως ότι 
υπάρχει πραγματική εναλλακτική λύση, 
ούτε ότι οι λύσεις στα προβλήματα θα 
βρεθούν με μια πολιτική προστατευτι
σμού. Στην Ευρώπη παράγουμε το 25% 
του παγκόσμιου πλούτου, ενώ είμασι. 
το 8% του παγκόσμιου πληθυσμού»


