
| ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ | TPITH 15 MAPTIOY 2011

7

Πολιτική

°
ια «κυβερνητική επιλογή και όχι
αναγκαιότητα» κάνει λόγο η Aυ-
στριακή οικονοµολόγος και

πρόεδρος του κινήµατος πολιτών
Attac Αυστρίας, Αλεξάντρα Στρί-
κνερ, αναφερόµενη στην είσοδο της
χώρας µας στο ∆ιεθνές Νοµισµατι-
κό Ταµείο. Το Αttac, ένα παγκόσµιο
κίνηµα πολιτών σε 40 χώρες σε όλο
τον κόσµο, προτείνει µια εναλλακτι-
κή πολιτική ενάντια στο νεοφιλελευ-
θερισµό.

Η κ. Στρίκνερ βρέθηκε στη χώρα
µας για να συµµετάσχει στο διεθνές
συνέδριο µε θέµα «∆ηµόσιο Χρέος
και Πολιτικές Λιτότητας στην Ευρώ-
πη - Η απάντηση της Ευρωπαϊκής
Αριστεράς».

Πόσο σηµαντική είναι στις µέρες
µας η δηµιουργία ενός παγκόσµι-

ου κινήµατος πολιτών;
«Κατ’ αρχάς το κίνηµα ξεκίνησε α-

πό τη Γαλλία το 1998, γιατί η οικονο-

µική κρίση είχε ξεκινήσει από τότε,
απλώς τα τελευταία χρόνια έφτασε
στην κορύφωσή του. Σήµερα βιώ-
νουµε στο µέγιστο βαθµό τις συνέ-
πειες των νεοφιλελεύθερων πολιτι-
κών. Επρεπε, λοιπόν, οι πολίτες να
ενώσουµε τη φωνή µας και να προ-
τείνουµε µια εναλλακτική πολιτική,
είναι µια επίθεση (attac) στη φτώ-
χεια και τα σκληρά µέτρα».

Ποιες είναι οι βασικές αρχές της
εναλλακτικής πολιτικής που προ-
τείνετε;

«Προτείνουµε έναν ελεγκτικό µη-
χανισµό της χρηµατοπιστωτικής α-
γοράς, σήµερα δεν υπάρχει σχεδόν
κανένας έλεγχος, να µπει φόρος συ-
ναλλαγής στις χρηµατοπιστωτικές
συναλλαγές, για να χτυπήσουµε
τους κερδοσκόπους που δρουν ανε-
ξέλεγκτα. Ακόµα, προτείνουµε µι-
κρότερες τράπεζες, για να µειωθεί
η τεράστια δύναµη και επιρροή
τους. Σήµερα, η Ευρωπαϊκή Κε-
ντρική Τράπεζα δίνει χρήµατα στις

ιδιωτικές τράπεζες µε τόκο µόλις 1%
και η Ελλάδα φέρ’ ειπείν ή οποιοδή-
ποτε άλλο κράτος που βρίσκεται σε
δύσκολη θέση, πρέπει να δανειστεί
από αυτές, ενώ η Ευρωπαϊκή Κε-
ντρική Τράπεζα θα µπορούσε να
δώσει χρήµατα απ’ ευθείας στο κρά-
τος που αντιµετωπίζει πρόβληµα.
Είµαστε ενάντια στην παγκόσµια οι-
κονοµική πολιτική που είναι εις βά-
ρος της πλειονότητας».

Με ποιον τρόπο;
«Τώρα η πολιτική που υιοθετείται

είναι να εξάγουµε παγκοσµίως και ι-
σχυρίζονται οι ευρωπαϊκές κυβερ-
νήσεις ότι για να το πετύχουµε αυτό
πρέπει να κόψουµε µισθούς για να
είναι φθηνό, άρα ανταγωνιστικό το
εξαγόµενο προϊόν. Εµείς λέµε να
παράγουµε και να εξάγουµε στο ε-
σωτερικό της Ευρώπης, έτσι θα ενι-
σχύσουµε την ευρωπαϊκή οικονοµία
και θα πάψουµε να είµαστε εξαρτη-
µένοι από την παγκόσµια αγορά».

Γιατί τότε οι ευρωπαϊκές κυβερ-

νήσεις δεν εφαρµόζουν τέτοιες
εναλλακτικές πολιτικές αλλά
σκληρά µέτρα λιτότητας;

«Γιατί οι περισσότερες εθνικές κυ-
βερνήσεις στην Ε.Ε. εξυπηρετούν
τα συµφέροντα των οικονοµικά ι-
σχυρών και είναι επιλογή τους, α-
φού όλοι αυτoί έχουν κοινά συµφέ-
ροντα, είναι µια µεγάλη παρέα. Επι-
λογή και όχι αναγκαιότητα της ελλη-
νικής κυβέρνησης ήταν και η είσο-
δος της χώρας σας στο ∆ιεθνές Νο-
µισµατικό Ταµείο, τους βολεύει να
το παρουσιάζουν ως αναπόφευκτο.
Γι’ αυτό και ο πρωταρχικός στόχος
του Αttac ήταν η ενηµέρωση των
πολιτών µε στόχο τη συµµετοχή και
παρέµβαση, δεν µπορούµε να αφή-
νουµε την τύχη µας στους “διαπλε-
κόµενους ειδικούς”, έχουµε λόγο
για αποφάσεις που επηρεάζουν ά-
µεσα τη ζωή µας».

ñΤο ΑΤΤΑC συντονίζει τη δράση
του στην ιστοσελίδα: http://
www.attac.org

«Eλεγχος στις χρηµατοπιστωτικές αγορές»

∏
Μπριγκίτε Ούνγκερ δι-
δάσκει Οικονοµικά του
∆ηµόσιου Τοµέα στο

Πανεπιστήµιο της Ουτρέ-
χτης, στην Ολλανδία. Από
την Αυστρία η ίδια, περιγρά-
φει µε τα καλύτερα λόγια τον
τρόπο λειτουργίας του δηµό-
σιου τοµέα στις δύο χώρες, σ’
αυτήν όπου γεννήθηκε και
µεγάλωσε και σ’ αυτήν όπου
ζει και διδάσκει τα τελευταία
δέκα χρόνια.

Βρέθηκε στην Αθήνα στο
πλαίσιο του ∆ιεθνούς Συνε-
δρίου που διοργάνωσε το
Κόµµα Ευρωπαϊκής Αριστε-
ράς, όπου µίλησε για την κρί-
ση του χρέους.

Μιλώντας στην «Ε» τονίζει
ότι µία από τις λύσεις στα προ-
βλήµατα που αντιµετωπίζουν
η Ελλάδα, η Ιρλανδία αλλά και
άλλες χώρες που εδώ και και-
ρό έχουν βρεθεί στο στόχα-
στρο των λεγόµενων αγορών,
είναι η αλλαγή πλεύσης. «Οι
κυβερνήσεις πρέπει να κατευ-
θυνθούν στην πραγµατική οι-
κονοµία, γιατί εκεί βρίσκο-
νται οι άνθρωποι», λέει.

«Είναι γνωστό ότι εδώ και
δύο χρόνια οι χώρες της ευρω-

ζώνης δεν τηρούσαν τους ό-
ρους που έθετε το Μάαστρι-
χτ. Oλοι προσπαθούσαν
–σύµφωνα µε το Μάαστριχτ–
να ρίξουν τον πληθωρισµό χα-
µηλά, ενώ σε περιόδους που
δεν υπήρχε κάποιου είδους
οικονοµική κρίση ο πληθωρι-
σµός ήταν από 5% έως 10%». 

Oπως λέει στη συνέχεια,
το «ισχυρό» ευρώ είναι κάτι
που ωφελεί τις χρηµατοπι-
στωτικές αγορές. Oπως εξη-
γεί «η Αγγλία (σ.σ. παρ’ ότι
δεν µετέχει στην ΟΝΕ), η
Ολλανδία και η Γερµανία
χρειάζονται ένα ισχυρό ευρώ
επειδή αυτό προστατεύει τις

“περιουσίες” των χρηµατα-
γορών. Ωστόσο στην Ευρω-
παϊκή Eνωση υπάρχουν 27
χώρες και όχι τρεις. Μπορεί
αυτές οι τρεις να είναι ισχυ-
ρές οικονοµικά αλλά όλες έ-
χουν από µία ψήφο».

Τότε γιατί όλες οι άλλες δεν
πείθονται για να ψηφίσουν
διαφορετικά;

«Προφανώς γιατί φοβού-
νται µήπως τιµωρηθούν. Οι
αγορές µπορεί να τιµωρήσουν
όποια χώρα δεν υπακούσει.
Και ξαφνικά να βρεθεί στην ί-
δια ή και σε χειρότερη κατά-
σταση από την Ελλάδα».

Για να περιγράψει την προ-
βληµατική εικόνα της παγκό-
σµιας οικονοµίας επικαλείται
στοιχεία του ∆ιεθνούς Νοµι-
σµατικού Ταµείου. Σύµφωνα
µε αυτά, η αύξηση των επεν-
δύσεων στον χρηµατοοικονο-
µικό τοµέα είναι τεράστια σε
σχέση µε τις επενδύσεις στην
πραγµατική οικονοµία. Αυτό
φαίνεται ξεκάθαρα τα τελευ-
ταία τριάντα χρόνια. Και το

ζήτηµα είναι ότι ο χρηµατο-
οικονοµικός τοµέας δεν έχει
κανενός είδους δηµοκρατική
νοµιµοποίηση.

Σύµφωνα µε την καθηγή-
τρια του Πανεπιστηµίου της
Ουτρέχτης, στη σηµερινή κα-
τάσταση πρέπει να ληφθεί υ-
πόψη το εισόδηµα του κάθε
εργαζοµένου για να αναλυθεί
η κρίση και να διαπιστωθούν
τα αίτιά της. Εάν αυτό δεν
συµβεί, η κρίση µπορεί να βα-
θύνει και να συνεχίσει να
πλήττει τους χαµηλά αµειβό-
µενους.

Πιστεύετε ότι η ελληνική
κυβέρνηση µπορούσε να
κάνει περισσότερα από αυ-
τό που κάνει τώρα;

«Είναι ιδιαίτερα άσχηµο αυ-
τό που συµβαίνει στην Ελλά-
δα. Η κυβέρνηση µπορεί να
ξεκινήσει µε αργούς ρυθµούς
µια διαδικασία για να αγορα-
στεί το χρέος που έχει. Τώρα
είναι πολύ δύσκολο να αλλά-
ξει κάτι. Θα ήθελα να σας πω
ότι δεν θα ήθελα να είµαι στη

θέση του πρωθυπουργού της
Ελλάδας».

Μπορεί η Ελλάδα να µην
πληρώσει το δάνειο;

«Φυσικά και µπορεί, αλλά
στη συνέχεια είναι πολύ πιθα-
νό να µην µπορεί να απευ-
θυνθεί στις ευρωπαϊκές αγο-
ρές. Πρόκειται για ένα πολύ
επικίνδυνο παιχνίδι». 

Πιστεύετε ότι οι Eλληνες
είναι υπεύθυνοι γι’ αυτό
που συµβαίνει;

«Αν διαβάσετε τις ολλανδι-
κές εφηµερίδες θα δείτε ότι
γράφουν πως η ελληνική κυ-
βέρνηση έκανε µειώσεις µι-
σθών και συντάξεων. Οι
Ολλανδοί βλέπουν ότι οι
Eλληνες θέλουν να κρατή-
σουν όρθιο το σπίτι τους και
θεωρούν ότι αυτό είναι δικό
τους θέµα. ∆εν έχουν αντιλη-
φθεί ότι αυτό που έγινε έχει
σχέση µε τη συµπεριφορά
των αγορών. ∆εν γίνεται επί
της ουσίας λόγος για το ρόλο
της Goldman Sachs».

tsath@enet.gr
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«Λύσεις µε στροφή στην
πραγµατική οικονοµία»
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