Ποιός κυβερνά; - Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2015

Θα περιμέναμε πως μετά από 70 χρόνια, που μεσολάβησαν από το τέλος του
Παγκοσμίου Πολέμου, τα πράγματα να ήταν πιο ισόρροπα στον πλανήτη
γενικότερα, μα και στην Ευρώπη ειδικότερα, που κατέβαλε το μεγαλύτερο κόστος
στη φρίκη.

Το μήνυμα της επτάχρονης παγκόσμιας σφαγής όμως, φαίνεται πως πέρασε απαρατήρητο.
Οι δυνατότητες των ηγετών περιορίστηκαν, προς το παρόν, στο να μην υπάρξει εμπλοκή με
πυρηνικά, ώστε να μην επαληθευτεί η πρόγνωση του Α. Εinstein, ότι αν ξεσπάσει τρίτος Π.
Π., ο επόμενος, θα διεξαχθεί με ρόπαλα. Η ισχύς της εξουσίας φυλακίστηκε σε ένα παιχνίδι
ανταγωνισμού και οικονομικής επιβουλής. Η Δύση δεν έμαθε τίποτα και η Σοβιετία
ενταφίασε κάθε προσμονή περί ισότητας.

Εβδομήντα χρόνια νωρίτερα, εκείνη την μακρινή Πέμπτη, της 27ης Δεκεμβρίου του '45,
ιδρύθηκε στην πρωτεύουσα των Η.Π.Α. το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με κύριο σκοπό την
προώθηση της διεθνούς νομισματικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών και την
ισόρροπη ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου. Την ιδρυτική διάταξη υπέγραψαν 29 κράτη μέλη.
Στο τέλος του 20ου αιώνα συμμετείχαν 182 κράτη μέλη. Δεν συμμετείχαν τέσσερις
φορολογικοί παράδεισοι. Μονακό Λιχτενστάιν, Ανδόρα, Ναουρού.

Την ίδια Πέμπτη, στην ίδια πόλη υπογράφονται από εκπροσώπους 29 χωρών, ανάμεσά τους
και η Ελλάδα, τα άρθρα της συμφωνίας

για την ένταξη στην Διεθνή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. Σήμερα συμμετέχουν
188 κράτη. Το πρώτο δάνειο που δόθηκε από αυτή την παγκόσμια Τράπεζα, ήταν επί
προεδρίας John J. McCloy ('47 – '49), στην Γαλλία.
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Οι απόγονοι της Γαλλικής επανάστασης, ανοίγοντας νέους δρόμους, συμφώνησαν σε
ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς και σε στενή παρακολούθηση από αξιωματούχους της
Τράπεζας. Πριν από την έγκριση του δανείου, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ αξίωσε
από τη γαλλική κυβέρνηση την παραίτηση των κομμουνιστών από κυβερνητικές θέσεις. Η
γαλλική κυβέρνηση συμμορφώθηκε και μέσα σε λίγες ώρες, το δάνειο εγκρίθηκε.

Το Δ.Ν.Τ και η Παγκόσμια Τράπεζα είναι απότοκα της διάσκεψης του Bretton Woods που
έλαβε χώρα τον Ιούλιο του '44 στο Νέο Χάμσαϊρ των Η.Π.Α.
Η νέα παγκόσμια τάξη ανέτειλε.
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