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Από ό,ηη δύλακαη λα αληηιεθζώ, εληόο ηεο ειιεληθήο Αξηζηεξάο 

(θνκκνπληζηηθήο θαη κε), αιιά θαη ζε επξύηεξα ηκήκαηα ηεο θνηλσλίαο, 

επδνθηκεί ε άπνςε όηη ε παγθόζκηα νηθνλνκία βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε 

παξαηεηακέλεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ε νπνία μέζπαζε από ηα ηέιε ηνπ 

2007. Με απηό, ινηπόλ, σο απαξαβίαζην δεδνκέλν, πξνηείλνληαη, ελ 

ζπλερεία, δηάθνξεο εξκελείεο ηνπ θαηλνκέλνπ, ελώ ε «ειιεληθή θξίζε» 

παξνπζηάδεηαη σο όχι ηδηαίηεξα ζεκαληηθή: απνηειεί κία εηδηθή 

πεξίπησζε-έθθαλζε ηεο δπζκελνύο παγθόζκηαο θαηάζηαζεο ή, αιιηώο, 

αζήκαληε ιεπηνκέξεηα ησλ δπζθνιηώλ δηεπξπκέλεο αλαπαξαγσγήο ηνπ 

θεθαιαίνπ ζε πιαλεηηθή θιίκαθα. 

 θνπόο κνπ, εδώ, δελ είλαη νύηε λα πξαγκαηεπζώ ηηο δηάθνξεο, 

εξκελείεο-ζεσξίεο ησλ θεθαιαηνθξαηηθώλ θξίζεσλ, νύηε ηε δηεζλή θξίζε 

ηεο πεξηόδνπ 2008-2009, νύηε, ηέινο, ηελ «ειιεληθή πεξίπησζε» (ην έρσ 

θάλεη ζε άιιεο πεξηζηάζεηο). Δίλαη ε παξάζεζε ηεηξηκκέλσλ (πιελ, 

όκσο, παξαδόμσο ιεζκνλεκέλσλ) ζηνηρείσλ, δειαδή ησλ πνζνζηηαίσλ 

ξπζκώλ κεγέζπλζεο ηνπ πξαγκαηηθνύ Αθαζάξηζηνπ Πξντόληνο ηεο 

παγθόζκηαο νηθνλνκίαο θαη νξηζκέλσλ εζληθώλ νηθνλνκηώλ. 

 Απηνί νη ξπζκνί είλαη νη εμήο: 

1. Σν έηνο 2010, ην Αθαζάξηζην Παγθόζκην Πξντόλ απμήζεθε θαηά 4.9% κε 

5.3%. Σν 2011 απμήζεθε θαηά 3.6% κε 3.9% (Γηα ιόγνπο πιεξόηεηαο, 

παξαζέησ ελαιιαθηηθέο εθηηκήζεηο, ηηο νπνίεο εληόπηζα ζηα δηεζλώο 

δηαζέζηκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία. Δθεμήο, ζα παξαζέησ, ράξηλ ζπληνκίαο, 

κόλνλ κία από ηηο πθηζηάκελεο εθηηκήζεηο). Σέινο, ην 2012 ε αύμεζή 

ηνπ ήηαλ ηεο ηάμεο ηνπ 3.0%. 

2. Σν 2011, κάιινλ όιεο νη γεηηνληθέο καο, βαιθαληθέο νηθνλνκίεο 

εκθάληζαλ ζεηηθνύο ξπζκνύο κεγέζπλζεο, όπσο, γηα παξάδεηγκα, ε 

Σνπξθία (8.5%), ε ΠΓΓΜ (3.2%), ε Αιβαλία (3.0%), ε Ρνπκαλία (2.5%), 

θαη ε Βνπιγαξία (1.9%). 

3. Σν 2011, κόλνλ 19 από ηηο 216 εζληθέο νηθνλνκίεο ηνπ πιαλήηε (γηα 

ηηο νπνίεο ππάξρνπλ ζηνηρεία) εκθάληζαλ κείσζε ηνπ ΑΔΠ ηνπο: ε απηέο 

βξίζθνληαη ε Πνξηνγαιία (ζέζε 207, κείσζε ΑΔΠ θαηά 1.7%), ην Πνπέξην 

Ρίθν (ζέζε 213, κείσζε θαηά 5.8%), ε Διιάδα (ζέζε 214, κείσζε θαηά 

6.9%), ε Αλγθνπίια (ζέζε 215, κείσζε θαηά 8.5%), θαη ε Τεκέλε (ζέζε 

216, κείσζε θαηά 10.5%). 

4. Όζνλ αθνξά ζην 2013, νη πξνβιεπόκελνη πνζνζηηαίνη ξπζκνί κεηαβνιήο 

ησλ ΑΔΠ είλαη νη εμήο: ΖΠΑ, 2.2%, Καλαδάο, 1.9%, Εώλε ηνπ Δπξώ, -

0.2%, Γεξκαλία, 0.8%, Γαιιία, 0.2%, Ηηαιία, -1.1%, ΖΒ, 1.0%, ΔΔ-27, 

0.1%, Ηαπσλία, 0.4%,  Κίλα, 8.1%, Ηλδία, 5.7%, Ηλδνλεζία, 6.2%, 

Ρσζία, 3.4%, Βξαδηιία, 3.9%, Αξγεληηλή, 3.0%, «Αλαδπόκελεο Αγνξέο», 

4.9%, G7, 1.3%. Σέινο, ν ξπζκόο αύμεζεο ηνπ παγθόζκηνπ εκπνξίνπ  

πξνβιέπεηαη ζην 4.2%, από 2.0% ην 2012 θαη 6.9% ην 2011 (γηα όια 

απηά, βιέπε World Economic Prospects. Economic Outlook, 36, December 

2012). 

 Γελ βιέπσ, επνκέλσο, πώο κπνξεί λα ζεσξείηαη απηνλόεηε ε ύπαξμε 

παγθόζκηαο θξίζεο. Δθηόο εάλ, «πίζσ» από ηα πξναλαθεξζέληα, 

ππνλννύληαη άιια κεγέζε, έλλνηεο θαη δπλακηθέο αιιειεπηδξάζεσλ, 
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πξάγκα πνπ πξναπαηηεί, όκσο, ηε ξεηή έθζεζε ζπγθεθξηκέλνπ – 

ελλνηνινγηθνύ, αλαιπηηθνύ θαη εκπεηξηθνύ – ππνδείγκαηνο. ε θάζε 

πεξίπησζε, βέβαηα, ην ηη πξάγκαηη ζα ζπκβεί ζην – νξαηό θαη αόξαην – 

κέιινλ, είλαη δηαθνξεηηθό δήηεκα.  

 Πξνο ην παξόλ, ζα άμηδε: 

1. Να θηλεζνύκε αληηζηξόθσο, δειαδή λα πξνβάιινπκε ηνπο «ειιεληθνύο 

αξηζκνύο» (π.ρ. ην πνζνζηό ηεο κείσζεο, επί ηέζζεξα ζπλερή έηε, ηνπ 

ΑΔΠ ή αύμεζεο ηεο αλεξγίαο) ζηελ παγθόζκηα νηθνλνκία. Έηζη, ζα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπκε, επαθξηβώο, ηη ζα ζήκαηλε κία παγθόζκηα θξίζε à la 

Διιάδα. 

2. Να αλαξσηεζνύκε κήπσο αθόκα θαη απηό πνπ ζπλεζίζακε λα απνθαινύκε 

«ειιεληθή θξίζε» ή, γεληθόηεξα, «θξίζε ηνπ επξσπατθνύ Νόηνπ», δελ 

ζπληζηά θξίζε, κε ηελ απζηεξή, νηθνλνκηθή έλλνηα ηνπ όξνπ, αιιά 

κεηαβαηηθό θαηλόκελν λνκνηειεηαθήο αλαπξνζαξκνγήο εληόο ηνπ 

πζηήκαηνο ηνπ Δπξώ. Σν εάλ απηή ε αλαπξνζαξκνγή, απηή «ε θίλεζε ηνπ 

πξάγκαηνο πξνο ηελ έλλνηά ηνπ», ελέρεη ηα ζπέξκαηα θύθινπ επζηάζεηαο 

ή αζηάζεηαο, γηα ην επξσπατθό ή/θαη ην παγθόζκην ζύζηεκα, είλαη, θαη 

πάιη, δήηεκα άιιεο ηάμεσο. 

 


