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‘Η Αζηική Μητανή και η ζύγτρονη ελληνική οικονομική κρίζη’ 

ηνπ Σωτήπη Χτούπη 

[The Urban Growth Machine  and the contemporary Greek  economic crisis] 

                       Η νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Επξώπε θαη ηηο ΗΠΑ παξνπζηάδεη έλα θνηλό 

ζηνηρείν ζην θέληξν ηνπ πξνβιήκαηνο, δειαδή, ηε γλσζηή θνύζθα ησλ 

αθηλήησλ θαη ηε ζπλδεόκελε κε απηήλ θξίζε ηνπ ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο: Δελ 

πξόθεηηαη γηα έλα ‘νηθνλνκηθό αηύρεκα’, κηα ‘αβιεςία’ ησλ ππεπζύλσλ ησλ 

ηξαπεδώλ, ή, αθόκα πην απιά, κηα επηπνιαηόηεηα ησλ απιώλ επελδπηώλ θαη 

νηθηζηώλ ηεο κεζαίαο ηάμεο, αιιά αληίζεηα είλαη  έλα θεληξηθό   ζηνηρείν ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο.  Η πξνζπάζεηα ππνβάζκηζεο απηήο ηεο δηάζηαζεο ηεο 

θξίζεο θαη ε απόδνζε ηεο επζύλεο κόλν  ζηελ απιεζηία ή ηε  ρακειή 

πξνλνεηηθόηεηα νξηζκέλσλ νηθνλνκηθώλ ζηειερώλ απνθξύπηεη  κηα   

βαζύηεξε αιήζεηα πνπ έρεη ζρέζε κε ηνλ πξαγκαηηθό  ραξαθηήξα ηεο 

ζύγρξνλεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο ζηνλ δπηηθό θόζκν.                   

                   Πξάγκαηη, ε κεηαπνιεκηθή αλάπηπμε, ζε πνιιέο ρώξεο  ζην κεγαιύηεξό 

ηεο κέξνο, ζηεξίρζεθε ζε απηό πνπ, ελ ζπληνκία, απνθαινύκε Αστική 

Μησανή ηεο αλάπηπμεο. Τν ζηακάηεκα ή ε αναστπουή απηήο ηεο κεραλήο 

νδεγεί απηόκαηα ζε ζνβαξά νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα.  Η 

έλλνηα ηεο μησανήρ, ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ζέιεη λα πεξηγξάςεη ηηο 

επαλαιακβαλόκελεο  δηαδηθαζίεο, ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο ε  παπαγωγή νέος 

αστικού σώπος ζπλερίδεηαη αθαηάπαπζηα, έρνληαο μεθύγεη από κηα 

νξζνινγηθά  ειεγρόκελε θαη  ζρεδηαζκέλε αλάπηπμε. Πξόθεηηαη, αληίζεηα,  

γηα ην απνηέιεζκα παξαγόλησλ πνπ νδεγνύλ ππνρξεσηηθά, θαη πνιιέο θνξέο 

ελάληηα ζε θάζε άιιε δύλακε,  ζηελ εμάπισζε ηνπ   αζηηθνύ ρώξνπ ή 

παξόκνησλ ζπλαθώλ νηθηζηηθώλ θαηλνκέλσλ. Η θαηαλόεζε απηήο ηεο 

δηαδηθαζίαο είλαη θαλεξό όηη μεθεύγεη από ηε ζηελή νηθνλνκηθή αλάιπζε θαη 

ζπλδέεηαη άκεζα κε ζύλζεηα θνηλσληθά θαη πνιηηηζηηθά θαηλόκελα. Απηό 

ζπκβαίλεη θπξίσο δηόηη ηα λνηθνθπξηά, σο θύξηνο επελδπηήο ηεο αζηηθήο 

αλάπηπμεο θαη σο κνριόο ιεηηνπξγίαο ηεο αζηηθήο κεραλήο,  ζπλδένπλ ηηο 

απνθάζεηο ηνπο  κε αηνκηθέο θαη ζπιινγηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ μεπεξλνύλ ην 

πιαίζην κηαο απιήο απνηίκεζεο ηνπ θαζαξνύ  νηθνλνκηθνύ  θόζηνπο θαη 

νθέινπο  πνπ ζα έρνπλ από κία αζηηθή επέλδπζε. Μηα πιεηάδα από 

πολιτιστικά, κοινωνικά θαη πολιτικά θξηηήξηα παίδνπλ ζπρλά θεληξηθό ξόιν 

ζηελ  απόθαζε γηα ηελ αγνξά ή ηελ θαηαζθεπή θαηνηθίαο, ελώ νη ιεγόκελεο 

νηθνλνκηθέο απνηηκήζεηο θαη πξνβιέςεηο  ππνηάζζνληαη ζπρλά ζε άιιεο  

πξνηεξαηόηεηεο, όπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ Ειιάδα, ε πξνίθα, ε ρσξηθή 

ζπλνρή ηεο νηθνγέλεηαο, ελώ ζηηο ΗΠΑ, ε απνθπγή ηεο εγθιεκαηηθόηεηαο θαη 

ησλ θπιεηηθώλ αληηζέζεσλ. 

                 Η  Ειιάδα, κάιηζηα, απνηειεί ηδηαίηεξε πεξίπησζε κηαο δηαξθώο 

αλαηξνθνδνηνύκελεο Αζηηθήο Μεραλήο,  πνπ κε ηε ζεηξά ηεο ππνζηεξίδεηαη 
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ή αθόκα ηαπηίδεηαη κε πνιηηηζηηθέο, πνιηηηθέο  θαη  θνηλσληθέο πξαθηηθέο.   Η 

πξόζθαηε θξίζε ηνπ εμσηεξηθνύ ρξένπο ηεο Ειιάδνο θαη  ε  παξέκβαζε ηνπ 

ΔΝΤ ζπλδπάζηεθαλ –όρη ίζσο όζν ζα έπξεπε- κε ηελ θξίζε ηεο νηθνδνκήο θαη 

ησλ θαηαζθεπώλ, κηα θξίζε πνπ  νδήγεζε κε ηε ζεηξά ηεο ζηελ θαηάξξεπζε 

ηεο παξαγσγήο θαη ηελ νηνλεί θαηάξξεπζε ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνύ  

κεραληζκνύ. Απηό ζπκβαίλεη δηόηη ε  νηθνδνκή,  θαη νη θαηαζθεπέο 

γεληθόηεξα, ζηέθεηαη ζην θέληξν ησλ νηθνλνκηθώλ ζπλαιιαγώλ αλάκεζα 

ζηνπο δηάθνξνπο νηθνλνκηθνύο θιάδνπο θαη γη’ απηό απνηειεί ηνλ θιάδν - 

θιεηδί ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Σύκθσλα κε νξηζκέλεο νηθνλνκηθέο 

ζεσξίεο, έλα ηέηνηνο ‘θιάδνο - θιεηδί’ ζεσξείηαη ζηξαηεγηθόο θαη απνηειεί, 

όρη κόλν ηελ αηκνκεραλή ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, αιιά θαη ην ζεκείν 

αλαθνξάο  γηα ην ζύλνιν ησλ παξαγσγηθώλ θιάδσλ. Σηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε, είλαη γεγνλόο όηη ε δηαζύλδεζε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ κε 

ηνπο ππόινηπνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο είλαη, σο πξνο ην κέγεζνο θαη ηελ  

πνηόηεηα ησλ ζρέζεσλ,  ν βαζηθόηεξνο παξάγνληαο πνπ νδεγεί ζηελ 

νηθνλνκηθή κεγέζπλζε, ηε δηαηήξεζε ελόο ηθαλνπνηεηηθνύ επηπέδνπ 

απαζρόιεζεο θαη ηελ αλαγθαία θνξνδνηηθή ηθαλόηεηα ηεο νηθνλνκίαο. Η 

δηαθνπή ή ε ζηαζηκόηεηα θάπνησλ από απηέο ηηο ζρέζεηο είηε νδεγεί άκεζα ζε 

κηα ζπλνιηθή νηθνλνκηθή θξίζε θαη ζηαζηκόηεηα είηε, αθόκα ρεηξόηεξα, ζηελ 

έληνλε  αποανάπτςξη, θάηη πνπ ζπκβαίλεη ζήκεξα ζηελ Ειιάδα. Τα θελά 

δηακεξίζκαηα πξνο πώιεζε, ν πεξηνξηζκόο ησλ λέσλ θαηαζθεπώλ, ε αλεξγία 

ησλ  επαγγεικαηηώλ ηεο νηθνδνκήο, ε ππνιεηηνπξγία θαη ζπρλά ην θιείζηκν 

ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηηο θαηαζθεπέο δείρλνπλ όηη ν 

σςντονιστικόρ πςπήναρ τηρ οικονομίαρ, δειαδή νη θαηαζθεπέο, έρεη 

απνξξπζκηζηεί. Ίζσο, αθόκα πην δπζνίσλν είλαη ην γεγνλόο όηη ε θαξδηά 

απηνύ ηνπ ππξήλα, πνπ είλαη νη νηθνλνκηθέο πξαθηηθέο ησλ λνηθνθπξηώλ, έρεη 

ράζεη ηελ θηλεηήξηό ηεο δύλακε. Απηή ε δύλακε είλαη ε έληνλε επηζπκία θαη ε 

πνιηηηζηηθή αλάγθε λα νξγαλώζνπλ ηε δνπιεηά θαη ηε δσήο ηνπο ζηε κεγάιε 

πόιε. Η σςμμετοσή ζηελ αστική κατάσταση ππήξμε ζην παξειζόλ, ζε 

ζπλδπαζκό κε ηηο ζπλζήθεο θηώρεηα ηεο επαξρίαο, ν θύξηνο παξάγνληαο ηεο 

ζπξξνήο ησλ πιεζπζκώλ ηεο πεξηθέξεηαο ζηα αζηηθά θέληξα. Απηή ε ηάζε 

θαίλεηαη λα έρεη πιένλ  αλαθνπεί θαη νη ιόγνη είλαη πνιιαπινί : Χακειή 

πνηόηεηα δσήο ζηα αζηηθά θέληξα, απνζύλδεζε ηεο εξγαζίαο από ηελ 

παξνπζία ζηελ πόιε, θαζώο θαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε όηη ε ‘θαιύηεξε’ 

εθπαίδεπζε δελ εμαζθαιίδεη εξγαζία ζηνλ εθπαηδεπόκελν.  Καηά δεύηεξν 

ιόγν, ε κεζαία ηάμε δελ δηαζέηεη πηα αξθεηνύο πόξνπο θαη απνηακηεύζεηο γηα 

λα επελδύζεη ζε θαηνηθία, είηε γηα ηελ ζηέγαζή ηεο, είηε γηα λα απνηακηεύζεη  

ην επηπιένλ εηζόδεκα.  Τέινο, ηα αθίλεηα έρνπλ γίλεη κία αζύκθνξε θαη 

πνιιέο θνξέο ‘επηθίλδπλε’ επέλδπζε, ιόγσ ησλ λέσλ θνξνινγηθώλ κέηξσλ, 

ζηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο ηεο θπβέξλεζεο λα αληηκεησπίζεη ηε 

θνξνδηαθπγή. Όινη απηνί νη παξάγνληεο καδί νδεγνύλ ζηελ ηειηθή 

ζηαζηκόηεηα ησλ θαηαζθεπώλ θαη ζηε ζπλνιηθή ζηαζηκόηεηα ηεο νηθνλνκίαο.   
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