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Κύππορ: Άλλο ένα Θεπμό Επειζόδιο Ενδοζωνικού 

Εξοπθολογιζμού 

 

Θεόδωπορ Μαπιόληρ 
Αλ. Καζεγεηήο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο, Τκήκα Γεκόζηαο Γηνίθεζεο, Πάληεην 

Παλεπηζηήκην 

 

Όπσο είρα ηελ επθαηξία λα ππνζηεξίμσ, από ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, 

κε ην Σύζηεκα ηνπ Δπξώ, γηα ην νπνίν πνιύ δύζθνια κπνξεί θαλείο λα 

θαληαζηεί έλα ππνθαηάζηαην, ζπληεινύληαη νη αθόινπζεο «γεσινγηθέο 

κεηαηνπίζεηο»:[1] 

1. Ζ παξαγσγή κεηαθέξεηαη, όιν θαη πεξηζζόηεξν, ζε εθείλεο κόλνλ ηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ ζεκεηώλνπλ ηελ πςειόηεξε δπλαηή παξαγσγηθόηεηα 

εξγαζίαο θαη θεθαιαίνπ, δειαδή ζηηο πην ηερλνινγηθά πξνεγκέλεο 

επηρεηξήζεηο. Έηζη, ζηνλ επξσπατθό ρώξν, ε κεθαλαιοκραηική νξζνινγηθόηεηα 

(ή, αιιηώο, απνηειεζκαηηθόηεηα) ηεο παραγωγής ηνπ εηζνδήκαηνο αγγίδεη ην 

ηδεαηό όξηό ηεο. 

2. Τειεηώλεη, νξηζηηθά θαη ακεηάθιεηα, ν όπνηνο ελεξγόο ξόινο ηεο εζληθήο 

νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο: Οη εζληθέο αξρέο είλαη αλαγθαζκέλεο, είηε ην 

επηζπκνύλ είηε όρη, λα αληαπνθξίλνληαη, κε ηνλ ίδην πάληνηε ηξόπν θαη κε ηα 

ίδηα πάληνηε ειάρηζηα κέζα-εξγαιεία ζηελ νηθνλνκηθή ζπγθπξία, όπσο απηή 

δηακνξθώλεηαη από ηε δξάζε ησλ «δπλάκεσλ ηεο αγνξάο», παξά λα ηελ 

δηεπζεηνύλ ή, έζησ, λα ηελ επεξεάδνπλ. 

3. Υπό ηελ πίεζε πνπ αλαπηύζζεη ε αλαγθαηόηεηα ηεο ελδνδσληθήο 

αληηζηνίρεζεο κηζζώλ-παξαγσγηθόηεηαο θαη ε ειεύζεξε κεηαθίλεζε ηνπ 

εξγαηηθνύ δπλακηθνύ, αλαδηαξζξώλεηαη ε ζπλνιηθή δηαδηθαζία αλαπαξαγσγήο 

ηεο εξγαζηαθήο δύλακεο (δειαδή από ην εθπαηδεπηηθό κέρξη θαη ην 

ζπληαμηνδνηηθό ζύζηεκα) θαη ζπζηήλεηαη «απειεπζεξσκέλε, επέιηθηε θαη 

επξσπατθά εληαία αγνξά εξγαζίαο».  Έηζη, ε θεθαιαηνθξαηηθή νξζνινγηθόηεηα 

ηεο καηανομής ηνπ εηζνδήκαηνο αγγίδεη ην ηδεαηό όξηό ηεο. 

 Ο ζπλδπαζκόο όισλ απηώλ ησλ δνκηθώλ κεηαβνιώλ δελ παξαπέκπεη 

παξά ζε έλα αλόζεπην, από εμσαγνξαίεο ζηξεβιώζεηο θαη θνηλσληθνύο 

πεξηνξηζκνύο, θεθαιαηνθξαηηθό ζύζηεκα ζε επξσπατθή θιίκαθα, ην νπνίν ζα 

ζπκπιεξσζεί κε ην επνηθνδόκεκα-ζηάδην ηεο «Πιήξνπο Οηθνλνκηθήο 

Έλσζεο», δειαδή ηεο επξσπατθά εληαίαο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο.[2]  

 Οη ηξέρνπζεο εμειίμεηο, κε επίθεληξν ηελ Κύπξν, δελ ζπληζηνύλ παξά 

άιιν έλα επεηζόδην ζε απηήλ ηε δηαδηθαζία «κεηαηνπίζεσλ». Οηιδήποηε θαη λα 

ζπκβεί ζην πιαίζην ησλ πνιπκεξώλ δηεζλώλ δηαπξαγκαηεύζεσλ πνπ 

δηεμάγνληαη, δηα ησλ νπνίσλ ζα δηακνξθσζνύλ (επ’ αθορμή ηνπ ελ ιόγσ πξν-

δξνκνινγεκέλνπ επεηζνδίνπ) ηζνξξνπίεο γηα επξύηεξα γεσνηθνλνκηθά 

δεηήκαηα ηεο πεξηνρήο, κεηά ην άλνηγκα ησλ θππξηαθώλ ηξαπεδώλ (θαη εθόζνλ 
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ε ρώξα παξακείλεη ζηε ΕΔ, πξάγκα πνπ είλαη ην ζπληξηπηηθά πηζαλόηεξν), ν 

ρξεκαηνπηζησηηθόο ηνκέαο ηεο (ε κία από ηηο δύν «αηκνκεραλέο» ηεο 

νηθνλνκίαο) ζα «εμνξζνινγηζηεί», δειαδή ζα ζπξξηθλσζεί ζηηο δηαζηάζεηο πνπ 

ππαγνξεύνληαη – όρη, γεληθά, από ηελ θεθαιαηνθξαηηθή θεξδνθνξία, αιιά, 

εηδηθά – από ηνλ ελδνδσληθό θαηακεξηζκό-ζπλδπαζκό εξγαζίαο.  

 Καη είλαη ζαθέο, γηα όπνηα/νλ παξαθνινύζεζε ηε ζπδήηεζε πνπ έγηλε ζηε 

Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ (19/3/2013) αιιά θαη όιεο ηηο άιιεο δεκόζηεο 

ηνπνζεηήζεηο ησλ αληηπξνζώπσλ ηνπ θππξηαθνύ ιανύ, όηη κάιινλ δελ 

εθδειώζεθε θακία ακθηζβήηεζε πεξί ηεο αλαγθαηόηεηαο απηνύ ηνπ 

«εμνξζνινγηζκνύ». 
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