Τετάρτη, 28 Νοεµβρίου 2012.
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Παρουσίαση του βιβλίου:
«Η ΚΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ
Πώς η Ελλάδα έγινε η σπίθα που προκάλεσε φωτιά στο Ευρώ
και στο Παγκόσµιο Οικονοµικό Σύστηµα;».

Σηµαντική ήταν η προσέλευση του κόσµου στην παρουσίαση του νέου βιβλίου των
Εκδόσεων

Κερπινή

«Η

Κρίση

Χρέους»

του

∆ηµήτρη

Κουτσόγιωργα

που

πραγµατοποιήθηκε πρόσφατα στο Ίδρυµα Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Β & Μ
Θεοχαράκη στην Αθήνα. Το βιβλίο παρουσίασαν ο Θανάσης Παπανδρόπουλος,
δηµοσιογράφος και ο καθηγητής Ιωάννης Μουρµούρης, Πρόεδρος στο Τµήµα ∆ιεθνών
Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης του ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης. Την
εκδήλωσε συντόνισε από τις Εκδόσεις Κερπινή ο Φωκίων Ζαΐµης.
Στην παρουσίαση αναλύθηκε διεξοδικά η σηµερινή οικονοµική κρίση τόσο στην χώρα µας
όσο και στην παγκόσµια οικονοµία. Κοινός τόπος των οµιλητών και του συγγραφέα ήταν ότι
η τεράστια αύξηση της παγκόσµιας ρευστότητας, ο διαρκής κρατικός και ιδιωτικός
δανεισµός τις τελευταίες κυρίως δεκαετίες, η υπερκατανάλωση αγαθών και η δηµιουργία
νέων οικονοµικών προϊόντων µη συνδεδεµένων µε την πραγµατική οικονοµία, οδήγησαν
στην αύξηση µιας χρηµατο-οικονοµικής «φούσκας» που έφτασε σε εκρηκτικό σηµείο µε
τελική συνέπεια την οικονοµική ασφυξία κυρίως για τις ευάλωτες χώρες που δεν κράτησαν
µια σηµαντική και υγιή παραγωγική βάση όπως η χώρα µας.
Πώς όµως έφτασε η Ελλάδα σ’ αυτό το σηµείο; Την απάντηση την δίνει ο συγγραφέας του
βιβλίου µε απλό, περιεκτικό και καίριο τρόπο.

Υπάρχουν τρεις βασικοί παράγοντες που

οδήγησαν τη χώρα µας στη δεινή σηµερινή οικονοµική κατάσταση. Ο πρώτος παράγοντας
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είναι ότι ένα κράτος δεν µπορεί να ζει µόνο µε δανεικά και να ξοδεύει περισσότερα από όσα
παράγει. Ταυτόχρονα δε η συρρίκνωση της πρωτογενούς παραγωγικής βάσης κατέστησε
την Ελλάδα χώρα πρόθυµου καταναλωτή και λιγότερο χώρα παραγωγό και εξαγωγέα. Το
πρόβληµα επιδεινώθηκε µε την ένταξη της χώρας στο ευρωπαϊκό νόµισµα. Η ένταξη στην
Ευρωζώνη ήταν επιθυµητή και σωστή ως στόχος οικονοµικός και πολιτικός αλλά η χώρα
αποδείχθηκε δυστυχώς ανέτοιµη και οικονοµικά και κυρίως πολιτικά να τη διαχειρισθεί. Η
ανικανότητα του πολιτικού συστήµατος να προσαρµοσθεί και να αντεπεξέλθει σε αυτήν την
ένταξη ήταν δυστυχώς καθοριστική. Μεταρρυθµίσεις που δεν έγιναν και πολιτικές που δεν
ακολουθήθηκαν, δεν επέτρεψαν στην Ελλάδα την ουσιαστική ένταξή της στην ευρωπαϊκή
οικογένεια των εύρωστων χωρών και την σύγκλιση της οικονοµίας της µε τις υπόλοιπες
ευρωπαϊκές οικονοµίες.
Ο δεύτερος παράγοντας ήταν η βεβιασµένη κίνηση της Ευρώπης να δηµιουργήσει ένα
κοινό νόµισµα χωρίς όµως µελέτη (σε βάθος) των ασυµµετριών που θα προέκυπταν στο
µέλλον και χωρίς υλοποίηση αντίστοιχων εξισορροπιστικών ευρωπαϊκών πολιτικών. Το
αµερικανικό οµοσπονδιακό µοντέλο (µε κάποιες τροποποιήσεις βέβαια) αποτελεί καλό
επιτυχηµένο παράδειγµα.
Ο τρίτος και τελευταίος παράγοντας ήταν το πρόβληµα ρευστότητας που δηµιουργήθηκε
σε παγκόσµιο επίπεδο µετά την τραπεζική κρίση του 2008 στις Η.Π.Α. Τα παλιά οικονοµικά
εργαλεία όπως ο κανόνας χρυσού που εγκαταλείφθηκε και ο πληθωριστικός φόβος που
σταδιακά εξέλειπε στην Ευρωζώνη είχε ως αποτέλεσµα την άκριτη ελευθερία των κεντρικών
τραπεζών που οδήγησε σε υπερδιόγκωση της κυκλοφορίας χρήµατος και του δανεισµού. Η
κρίση του 2008 αποτέλεσε ένα παγκόσµιο σοκ για τις αγορές, που όµως είχαν ήδη εκτεθεί
σε χρηµατοοικονοµικά προϊόντα αµφίβολης επιτυχίας.
Οι λύσεις που προτείνονται είναι µεν απλές αλλά χρειάζονται ευρωπαϊκή πολιτική
οµοφωνία και ταχύτητα υλοποίησης. Μεταξύ άλλων είναι η δραστική αύξηση της
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παραγωγικής βάσης της χώρας µας αλλά και νέες ευρωπαϊκές πολιτικές εξοµάλυνσης των
οικονοµικών ανισοτήτων Βορρά-Νότου σε µια οµοσπονδιακού πλέον τύπου Ευρώπη για να
αποφευχθεί η επιδείνωση της κρίσης αλλά και µία πιθανή διάλυση της Ευρωζώνης.
Όπως αναφέρει και ο συγγραφέας ‘‘το ελληνικό πρόβληµα, η δηµιουργία του και λύση του

είναι κυρίως θέµα δικής µας ικανότητας οργάνωσης της οικονοµίας µας. Στην Ελλάδα
υπάρχουν διαχρονικά προβλήµατα που κανείς µπορεί να ανατρέξει και ως τα χρόνια της
επανάστασης, αλλά το δικό µου συµπέρασµα είναι, ότι τα τελευταία δέκα χρόνια, υπήρξαν
καταστροφικά σε ότι είχε να κάνει µε την ικανότητα του πολιτικού συστήµατος να
κατευθύνει την ελληνική οικονοµία στα δύσκολα νερά του ευρωπαϊκού και παγκόσµιου
ανταγωνισµού. Η είσοδος στο Ευρώ συνοδεύτηκε από ένα πολιτικό σύστηµα που δεν ανήκε
στην εποχή του Ευρώ και του οποίου οι ηγεσίες απέτυχαν την αναµόρφωση όπως και του
ελληνικού παραγωγικού µοντέλου στο επίπεδο που απαιτούσε το νέο νόµισµα. Από ένα
σηµείο και µετά η κρίση ξέφυγε και η αντιµετώπισή της έπαψε να είναι αµιγώς ελληνικό
ζήτηµα. Για την Ελλάδα η βασική αρχή παραµένει να εξισορροπήσει τους δηµόσιους και
εξωτερικούς λογαριασµούς της παράλληλα µε την παραµονή της στο Ευρωπαϊκό τρένο.
Αυτό σηµαίνει ότι για µας η ουσία της κρίσης είναι ότι πρέπει να µάθουµε να ζούµε µε αυτά
που παράγουµε. Αν κατακτήσουµε αυτό, από εκεί και πέρα υπάρχουν πολλά περιθώρια να
διεκδικήσουµε διευκολύνσεις, µε περισσότερο ή λιγότερο δυναµικό τρόπο, για το µέρος της
κρίσης που δεν µας ανήκει.’’

Το βιβλίο διατίθεται στην τιµή των δώδεκα (12) ευρώ µε µαλακό εξώφυλλο και είναι 176
σελίδες διαστάσεων 14,5Χ22,5.
ISBN-978-960-99009-4-2
Για περισσότερες πληροφορίες και παραγγελίες παρακαλούµε απευθυνθείτε στο
τηλ.: +30.210.339.2500 • office@iForce.gr.

Εταιρική Επικοινωνία & Επιµέλεια Οργάνωσης:
iForce Επικοινωνίες Α.Ε.
Ακαδηµίας 28, 106 71 Αθήνα • Τηλ: +30.210.339.2500 • Φαξ: +30.210.339.2318
office@iForce.gr • www.iForce.gr

( από αριστερά: ∆ηµήτρης Κουτσόγιωργας, Θανάσης Παπανδρόπουλος, Ιωάννης Μουρµούρης και Φωκίων Ζαΐµης)
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Σχετικά µε την iForce Επικοινωνίες Α.Ε.
Η iForce Επικοινωνίες Α.Ε. (iForce), προσφέρει υπηρεσίες, στους τοµείς της Μελέτης, ∆ιοργάνωσης και ∆ιαχείρισης
Εκδηλώσεων, της Εταιρικής Επικοινωνίας, των ∆ηµοσίων Σχέσεων και των Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων
προσαρµοσµένες ανάλογα στα µέτρα της ελληνικής και διεθνούς αγοράς και των πελατών της. Το ανθρώπινο
δυναµικό της εταιρείας αποτελείται από εξειδικευµένα στελέχη µε τεχνογνωσία στους παραπάνω τοµείς και παρέχει
υπηρεσίες "µε το κλειδί στο χέρι" ιδιαίτερα σε θέµατα Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών, Πολιτισµού, Κατασκευών,
Τουρισµού, Τραπεζικών Επενδύσεων και Πολιτικής Επικοινωνίας. Oι πελάτες και χορηγοί των εκδηλώσεών της
iForce περιλαµβάνουν εταιρείες του καταλόγου ‘‘Fortune 500’’, διεθνείς εταιρείες, εισηγµένες εταιρείες στο
Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, δηµόσιους οργανισµούς, εταιρείες τοπικής αυτοδιοίκησης και µικροµεσαίες εταιρείες
που θεωρούν την εταιρική επικοινωνία και την προσέγγιση της αγοράς µέσω εκδηλώσεων ιδιαίτερα σηµαντική.
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