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ΑΦΙΕΡΩΜ Α

ΤΟΥ 0ΑΝΑΙΗ ΓίΑΛΚΕΤΣΗ

δραμαπκή οικονομική κρίοη που 
ξέσπασε αρχικά σιην Αμερική, για 
να συμπαραούρει γρήγορα mv Ευ
ρώπη και να απειλεί σήμερα με α
ποσταθεροποίηση την παγκόσμια 
οικονομία, σηματοδοτεί το τέλος 
μιας εποχής, ίσως και το τέλος του 
αμερικανικού ή αγγλοσαξονικού 
μοντέλου του καπιταλισμού, όπως 

το γνωρίσαμε στις τρεις τελευταίες δεκαε
τίες. Ο Αμερικανός νομπελίστας οικονο
μολόγος Τζόζεφ Στίγκλπς δήλωσε χαρα
κτηριστικά ότι η κατάρρευση της Γουόλ 
Στρπ τού Θυμίζει την πτώση του τείχους 
του Βερολίνου. Τότε κατέρρευσε ο «υπαρ
κτός σοσιαλισμός» και σήμερα πεθαίνει, 
όχι απλώς μια ορισμένη μορφή του χρη
ματοπιστωτικού συστήματος, αλλά και ο 
νεοφιλελεύθερος φονταμενταλισμός της 
αγοράς. Πώς αλλιώς μπορούμε, αλήθεια, 
να περιγράφουμε το θλιβερό και παράδο
ξο θέαμα των ακραίων νεοφιλελεύθερων, 
που κρατούν το πηδάλιο της αμερικανι
κής οικονομίας, οι οποίοι υποχρεώνονται 
μέσα σε λίγες μέρες να παρέμβουν για να 
εθνικοποιήσουν πρώτα δύο κολοσσούς της 
στεγαστικής πίστης, τη Fannie Mae και 
τη Freddie Mac, κι έπειτα έναν ασφαλι
στικό γίγαντα, όπως η American 
International Group;

Πανικόβλητη η ρεπουμπλικανική κυ
βέρνηση σπεύδει να φορτώσει στις πλάτες 
των Αμερικανών φορολογουμένων ένα α
νυπολόγιστο βάρος, προκειμένου να απο
τρέψει το μοιραίο κραχ, την πτώση των με
γαλύτερων χρηματοπιστωτικών θεσμών 
και το συνακόλουθο κύμα πανικού που θα 
παρέλυε την οικονομική ζωή.

Ο Τζόζεφ Στίγκλπς και πάλι, σε ένα 
άρθρο του που δημοσιεύτηκε στις 15-7-08, 
πριν ξεσπάσει ανοιχτά η μεγάλη κρίση, 
σημείωνε ανάμεσα στ’ άλλα: «Ο κόσμος 
δεν υπήρξε ευνοϊκός απέναντι στον νεο
φιλελευθερισμό, απέναντι σε εκείνη τη 
μυριάδα ιδεών που βασίζονται στην αντί
ληψη ότι οι αγορές αυτοδιορθώνονται, κα
τανέμουν αποτελεσματικά τους πόρους και 
υπηρετούν καλά το δημόσιο συμφέρον 
Αυτός ο φονταμενταλισμός της αγοράς υ
πήρξε η προϋπόθεση του θατοερισμού, 
των ριγκανόμικς και της λεγάμενης “συ
ναίνεσης της Ουάσιγκτον” υπέρ της ιδιω
τικοποίησης, της φιλελευθεροποίησης και 
της αποφασιστικής επικέντρωσης των α
νεξάρτητων κεντρικών τραπεζών στον στό
χο της συγκράτησης του πληθωρισμού». 
Και αφού παρέθετε έναν σφαιρικό κατα
στροφικό απολογισμό της νεοφιλελεύθε
ρης πολιτικής, ο Στίγκλπς κατέληγε με τη 
φράση: «Ο νεοφιλελεύθερος φονταμεντα-
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Μια ακτίνα φωτός
λισμός της αγοράς υπήρξε πάντοτε μια 
πολιτική θεωρία στην υπηρεσία συγκε
κριμένων συμφερόντων. Δεν υποστηρί
χτηκε ποτέ από μιαν οικονομική θεωρία 
ούτε και επιβεβαιώνεται από μιαν ιστορι
κή εμπειρία. Το να αφομοιώσουμε μια για 
πάντα αυτό το μάθημα θα μπορούσε να α
ποκαλυφθεί ότι είναι η μικρή ακτίνα φω
τός σε ένα μαύρο σύννεφο που σκιάζει ή
δη την παγκόσμια οικονομία».

Με αυτή την έννοια η παρούσα κρίση, 
παρά τις δραματικές επιπτώσεις της και το 
ακριβό τίμημα που θα κληθούν να πλη
ρώσουν δισεκατομμύρια εργαζόμενοι σε ο
λόκληρο τον κόσμο, αντιπροσωπεύει ίσως 
και μιαν ευκαιρία να τερματιστεί η τρια
ντάχρονη κυριαρχία εκείνης της «μετα-ι- 
δεολογίας», που υπαγορεύει τις δεσμευτι
κές εντολές της σε όλες σχεδόν τις κυβερ
νήσεις του κόσμου. Τι μας έλεγαν, πράγ
ματι, οι κυβερνώντες και οι πολιτικές και 
οικονομικές ελίτ όλα αυτά τα χρόνια; Μας 
έλεγαν ότι «δεν έχουμε άλλη επιλογή», ό
τι «δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε άλ
λο» από το να συμμορφωθούμε στις επιτα
γές της παγκοομιοποιημένης αγοράς. Σε 
όλες σχεδόν τις χώρες του κόσμου, όσο 
διαφορετικές και αν ήταν οι καταστάσεις 
και ο βαθμός ανάπτυξης, η συνταγή της 
οικονομικής πολιτικής ήταν παντού η ί
δια: ανταγωνιστικότητα, προτεραιότητα 
στην καταπολέμηση του πληθωρισμού και 
στη μείωση των ελλειμμάτων, απελευθέ
ρωση των αγορών, μείωση της φορολόγη- 
σης του κεφαλαίου, ιδιωτικοποιήσεις, ευε

λιξία της εργασίας, απορύθμιση. Η δυνα
μική που οργανώνει και ενισχύει η φιλε
λεύθερη παγκοσμιοποίηση είναι εκείνη 
της παρόξυνσης του ανταγωνισμού ανάμε
σα στα άτομα, τις επιχειρήσεις, τα κράτη 
και τις εθνικές οικονομίες. Η απαίτηση 
για προσαρμογή στις επιταγές της παγκό
σμιας αγοράς επιβάλλει την προτεραιότη
τα του οικονομικού στοιχείου οε σχέσι^Κ 
το πολιτικό, των οικονομικών ελευθερΡ  
σε σχέση με τις πολιτικές ελευθερίες. Η 
πολιτική εμφανίζεται έτσι αδύναμη 
μπροστά σε φαινόμενα όπως η αύξηση 
των ανισοτήτων, η διάδοση της επισφαλούς 
εργασίας και της φτώχειας, όχι μόνο στις 
αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά ακόμη και 
στο εσωτερικό των πλούσιων χωρών.

Ο νεοφιλελεύθερος μονόδρομος δικαι
ολογείται συνήθως με το επιχείρημα ότι, 
αφού κανένα έθνος δεν διαθέτει ιη δύνα
μη να ρυθμίσει και να χαλιναγωγήσει τον 
παγκόσμιο οικονομικό ανταγωνισμό, η 
πολιτική είναι υποχρεωμένη να υπακούει 
στα κελεύσματα των αγορών. Η νεοφιλε
λεύθερη ιδεολογία εμφανίζει την εξέλιξη 
του κόσμου σαν να είναι μοιραία προκα
θορισμένη από κάποιους νόμους της οικο
νομίας ή από την ανάπτυξη της τεχνολο
γίας. Αποκρύπτει έτσι ότι, κατά κανόνα, 
αυτή η εξέλιξη είναι το αποτέλεσμα μιας 
κοινωνικής και πολιτικής σύγκρουσης, 
στην οποία οι πολιτικές επιλογές έχουν 
ουσιώδη σημασία. Η ίδια η αποχαλίνωση 
και παρόξυνση του γενικευμένου ανταγω
νισμού είναι αποτέλεσμα πολιτικών επι
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μεοα οτην κρίοη
λογών των κυβερνήσεων, οι οποίες ήδη α
πό τη δεκαετία του 1970 κατάργησαν θε
σμούς και δημόσιες ρυθμίσεις που καθό
ριζαν μέχρι τότε τους κανόνες, τον χαρα
κτήρα και την ένταση του διεθνούς οικο
νομικού παιχνιδιού.

Η ιστορία είναι λίγο ώς πολύ γνωστή. Η 
δεκαετία του 1970 σηματοδοτεί το τέλος 
pjgc εποχής, εκείνης του εθνικού κεϊνσια- 
t fP b o  που μεταφράστηκε πολιτικά με το 
σοσιαλδημοκρατικό κράτος πρόνοιας στην 
Ευρώπη και με το New Deal στην Αμερι
κή. Ο κεϊνσιανιομός εγκαταλείφτηκε τότε 
επειδή οι παραδοσιακές συνταγές του δεν 
μπορούσαν να θεραπεύσουν τον στασιμο
πληθωρισμό, που προκλήθηκε από την 
κατάργηση των συμφωνιών του Μπρέτον 
Γουντς και την πετρελαϊκή κρίση που α
κολούθησε. Στο πάνθεον των οικονομικών 
θεωριών η εικόνα του Τζον Μέιναρντ 
Κέινς αντικαταοτάθηκε από εκείνη του 
Μίλτον Φρίντμαν, του πνευματικού πατέρα 
των Chicago boys, που διέδωσαν τον λόγο 
του σε ολόκληρο τον κόσμο, ξεκινώντας α
πό τη Χιλή του Πινοσέτ. Η Μάργκαρετ θά- 
τοερ στο Λονδίνο και ο Ρόναλντ Ρέιγκαν 
στην Ουάσιγκτον αναγόρευσαν την απε
λευθέρωση και την απορύθμιση των αγο
ρών σε οικονομικό ευαγγέλιο ολόκληρης 
της Δύσης. Η απελευθέρωση της οικονο
μίας από το βάρος του ζημιογόνου κρατι
κού παρεμβατισμού έγινε το σύνθημα του 
διεθνούς νεοουντηρητιομού.

Ενώ η κρίοη της δεκαετίας του 1930 εί
χε ερμηνευτεί ως αποτυχία του κυρίαρχου

τότε οικονομικού φιλελευθερισμού και εί
χε οδηγήσει σε μιαν αυξανόμενη παρέμ
βαση του κράτους, η κρίση της δεκαετίας 
του 1970 κατέστησε αναξιόπιστες τις δημό
σιες πολιτικές και ευνόησε την πολιτική 
επικράτηση του νεοφιλελευθερισμού. Η 
νεοφιλελεύθερη ιδεολογία εκμεταλλεύ
τηκε στο έπακρο τη δυσφορία για ορισμέ
νες υπαρκτές αρνητικές πλευρές του κρα- 
τιομού, όπως ήταν λ.χ. η τάση για αύξηση 
της φορολογικής επιβάρυνσης, η μη πα
ραγωγική χρήση των πόρων σε ορισμένες 
περιπτώσεις, η πελατειακή φεουδοποίηση 
του κράτους από τα κόμματα εξουσίας, η ύ
παρξη συντεχνιακών προνομίων, η τάση 
να ευνοούνται παραοιτικά στρώματα, το 
βάρος των δαπανηρών και ελάχιστα απο
τελεσματικών γραφειοκρατιών κ.ά.

Η σφοδρή κριτική σε αυτές τις αρνητι
κές όψεις επίσκιασε τον αναγκαίο και θε
τικό ρόλο της κρατικής παρέμβασης σε 
μια σειρά τομείς. Πήραν, αντιθέτως, το 
προβάδισμα ο εγκωμιαομός της ιδιωτικής 
επιχειρηματικής πρωτοβουλίας και η επι
δίωξη της φιλελευθεροποίησης και της ι
διωτικοποίησης.

Στη δεκαετία του 1980, όλες σχεδόν οι α
ναπτυγμένες χώρες εγκατέλειψαν η μία 
μετά την άλλη τα πολλαπλά εργαλεία δη
μόσιας δράσης που είχαν αναπτυχθεί μετα
πολεμικά (μακροοικονομικές πολιτικές, 
βιομηχανική πολιτική, κοινωνική προστα
σία, ρύθμιση και έλεγχος των αγορών, δη
μόσια επιχειρηματική δραστηριότητα, φο- 
ρολόγηση του πλούτου και αναδιανομή

κ.λπ.). Οι περισσότερες κυβερνήσεις υιο
θέτησαν τα μονεταριοτικά δόγματα και 
προσπάθησαν με κάθε τρόπο να μειώσουν 
το «βάρος» και τον ρόλο του κράτους. Ακό
μα και οι κυβερνήσεις της σοσιαλδημο
κρατικής Αριστερής ή της Κεντροαριστεράς 
θυσίασαν τον στόχο της κοινωνικής δικαιο
σύνης στον βωμό της ανταγωνιστικότητας 
και εφάρμοσαν πολιτικές που δεν απέκλι- 
ναν ουσιαστικά από το κυρίαρχο νεοφιλε
λεύθερο υπόδειγμα. Ορισμένοι μάλιστα 
θεωρητικοί ή πολιτικοί ηγέτες της «εκσυγ
χρονιστικής» Αριστερής εμφάνισαν αυτή 
ιην παραίτηση σαν ανανέωση, ταυτίζοντας 
έτσι τον εκσυγχρονισμό της σοσιαλδημο
κρατίας με την υποτελή αποδοχή της νεο
φιλελεύθερης ορθοδοξίας, με τις ιδιωτικο
ποιήσεις, την αποδυνάμωοη του κράτους 
πρόνοιας, την ευελιξία της εργασίας, δηλα
δή με «φιλελεύθερες» μεταρρυθμίσεις που 
μοιάζουν πολύ με εκείνες που προωθεί και 
η συντηρητική παράταξη.

Το νεοφιλελεύθερο μοντέλο θα εφαρ
μοστεί με καταστροφικές επιπτώσεις και 
στις αναπτυσσόμενες χώρες μέσα από προ
γράμματα και πολιτικές που προώθησαν 
το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Πα
γκόσμια Τράπεζα. Στη δεκαετία του 1990 
θα επιβληθεί και στην Ανατολική Ευρώ
πη ως το υπόδειγμα πολιτικής που εμπνέ
ει τη μετάβαση των χωρών του πρώην σο
βιετικού συνασπισμού στην οικονομία της 
αγοράς. Αυτή η παγκόσμια επέκταση της 
οικονομίας της αγοράς συνοψίζεται συνή
θως με τον όρο «παγκοσμιοποίηση».

Με την απελευθέρωση των οικονομικών 
συναλλαγών και της κίνησης των κεφα
λαίων δημιουργήθηκε μια μεγάλη παγκό
σμια και ανοιχτή χρηματοπιστωτική αγορά. 
Κυνηγώντας το γρήγορο και εύκολο κέρ
δος, οι κυρίαρχοι χρηματοπιστωτικοί κύ
κλοι κυκλοφόρησαν σε αυτή την αγορά μια 
πολλαπλότητα νέων «προϊόντων». Η απο- 
ρύθμιοη και η απελευθέρωση των αγορών 
γέννησε πολλές διεθνείς οικονομικές κρί
σεις στη Λατινική Αμερική, στη Νότια 
Ασία, στη Ρωσία και αλλού. Μια ιδιαιτερό
τητα της σημερινής κρίσης είναι το ότι δεν 
ξέσπασε στην περιφέρεια του διεθνούς οι
κονομικού συστήματος, αλλά πλήττει κα
τευθείαν το μητροπολιτικό του κέντρο.

Η παρούσα κρίση καταρρίπτει ένα προς 
ένα τα κυριότερα αξιώματα του νεοφιλε
λευθερισμού και κονιορτοποιεί τις βασικές 
ιδέες που είχαν αποτελέσει την πυξίδα τό
σων κυβερνήσεων στα τελευταία τριάντα 
χρόνια. Το εύρος και ο χαρακτήρας των 
δημόσιων παρεμβάσεων, που γίνονται σή
μερα υπό την πίεση μιας επείγουσας ανά
γκης, καταδεικνύουν ότι η ιδέα του νεοφι
λελεύθερου «μονόδρομου», η περίφημη
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TINA (There Is No Alternative), ή
ταν ένας μύθος που υπηρετούσε ία 
συμφέροντα της πλουτοκρατίας. Επι
βεβαιώνεται ότι υπάρχουν πάντα και 
άλλες επιλογές, ότι ο γενικευμένος 
οτκονομικός πόλεμος, που ευνοεί την 
επικράτηση των ισχυρών, δεν είναι 
μια μοιραία και αναπότρεπτη ανα
γκαιότητα. Ολοι μπορούν τώρα να α- 
ναλογιστούν και να συνειδητοποιή
σουν ότι η νεοφιλελεύ8ερη στροφή 
που πραγματοποιήθηκε στον κόσμο 
τις τρεις τελευταίες δεκαετίες δεν εί
ναι η φυσική ή αυτόματη συνέπεια 
μιας αναπόφευκτης οικονομικής ή τε
χνολογικής εξέλιξης, αλλά προέκυ- 
ψε από πολιτικές αποφάσεις και υιο
θετήθηκε από κυβερνήσεις που διέ
θεταν ταυτόχρονα και άλλες επιλογές. 
Ολοι μπορούν τώρα να ανττληφθούν 
ότι η ιδιοτελής ή απλοϊκή ιτίστη στις 
αρετές της ελεύθερης αγοράς είναι 
μια αστήρικτη θεολογία, που σαρώνε
ται από τα δραματικά διδάγματα της 
ιστορικής πραγματτκότητας. Τώρα α
κόμα και οτ νεοφτλελεύθεροι «εθνι
κοποιούν» αναγνωρίζοντας σιωπηλά 
και έμμεσα την κρυφή αλήθεια: οι α
νεξέλεγκτες και αποχαλινωμένες α
γορές προκαλούν ανισορροπίες, α
νεργία, φτώχετα, διεύρυνση των ανι
σοτήτων, σπατάλες, φθορά των δημό- 
στων αγαθών, οικονομικές κρίσεις κατ 
οικολογτκές καταστροφές. Τώρα είνατ 
ίσως μια κατάλληλη στιγμή για να ε- 
παναπροταθεί η παλιά και λησμονη
μένη ιδέα ότι στο επίκεντρο της οτκο- 
νομίας και της οικονομτκής πολιττκής 
πρέπετ να βρίσκονται ο άνθρωπος κατ 
οι ανάγκες του και επομένως ότι τα δι
καιώματα των εργαζομένων και οι 
στόχοι της αλληλεγγύης και της κοι
νωνικής δικαιοσύνης δεν πρέπει να 
θυσιάζονται στον βωμό της ανταγωνι
στικότητας και της κερδοφορίας του 
κεφαλαίου. Κατ είναι ίσως καιρός να 
ανττληφθούν όλοι ότι οι δημοκρατικά 
εκλεγμένες κυβερνήσεις δεν πρέπει 
να εκχωρούν στην αγορά τις πιο ση
μαντικές κοινωνικές και πολιτικές α
ποφάσεις.

Η παρούσα κρίση μάς υποχρεώνει 
όλους να επανεξετάσουμε σε βάθος 
τις αντιλήψεις και τις ιδέες που μέχρι 
τώρα εμφανίζονταν σαν αναντίρρητες 
αλήθειες και συναποτελούσαν τη 
«συμβατική σοφία» των καιρών μας. 
Ελπίζουμε ότι τα κείμενα και οι ανα
λύσεις που συλλέξαμε και παρουσιά
ζουμε σε αυτό το αφιέρωμα μπορεί να 
λειτουργήσουν ως ερεθίσματα γι’ αυ
τό τον αναγκαίο κριτικό αναστοχασμό.

του Π ολ Κρουγκμαν

Α ν ο Μπεν Μπερνάνκι (επικεφα
λής της Ομοσπονδιακής Τράπε
ζας) θα κατορθώσει να σώσει το 

χρηματοπιστωτικό σύστημα από την κα
ταστροφή, θα εγκωμιάζεται δίκαια για 
την ηρωική του δράση.

Στην πραγματικότητα ωστόσο θα έπρε
πε να αναρωτηθούμε: Πώς τα καταφέρα
με να ξαναβρεθούμε σε αυτή την κατά
σταση; Γιατί το οικονομικό σύστημα 
χρειάζεται να σωθεί από έναν κατακλυ
σμό; Γιατί οικονομολόγοι με ευγενικούς 
τρόπους συμπεριφοράς θα πρέπει να με
ταμορφωθούν σε υπερήρωες;

Η απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα εί
ναι, κατά βάση, ότι πληρώνουμε το τίμη
μα μιας επίμονης αμνησίας. Επτλέξαμε 
πράγματι να παραγνωρίσουμε αυτό που 
συνέβη στη δεκαετία του 1930 και καθώς 
αρνηθήκαμε επίμονα να διδαχθούμε από 
την ίδια μας την ιστορία, είμαστε έτοιμοι 
να επαναλάβουμε τα ίδια λάθη. Αντίθετα 
με αυτό που πιστεύει η κοινή γνώμη, η 
κατάρρευση της αγοράς μετοχών το 1929 
δεν ήταν η πιο εύγλωττη και κομβική 
στιγμή της Μεγάλης Υφεσης. Αυτό που 
μετέτρεψε μια συνήθη οικονομική υπο
χώρηση σε καταστροφή, που έθεσε σε 
κίνδυνο έναν ολόκληρο πολιτισμό, υ
πήρξε το κύμα των εφόδων στα υποκατα
στήματα των τραπεζών, που διαδόθηκε 
στην Αμερική στα χρόνια 1930 και 1931.

Η κρίση του τραπεζικού συστήματος της 
δεκαετίας του 1930 κατέδετξε ότι χρηματο
πιστωτικές αγορές στερούμενες κανονιστι
κών ρυθμίσεων και ελέγχων μπορούσαν 
να οδηγηθούν πολύ εύκολα σε μια κατα
στροφική χρεοκοπία. Με το πέρασμα των 
δεκαετιών ωστόσο, λησμονήσαμε αυτό το 
σημαντικό μάθημα. Τώρα οφείλουμε να το 
ξαναδιδαχθούμε με ακριβό τίμημα.

Για να κατανοήσουμε καλύτερα το πρό
βλημα, είναι αναγκαίο να κατανοήσουμε 
με τι ασχολούνται οι τράπεζες. Αυτές υ
πάρχουν για να βοηθούν τη συμφιλίωση 
των άλληλοσυγκρουόμενων επιθυμιών 
των αποταμιευτών από τη μια μεριά και 
εκείνων που παίρνουν τα δάνεια από την 
άλλη. Οι αποταμιευτές θέλουν την πλή
ρη ελευθερία, δηλαδή την πρόσβαση στα 
λεφτά τους ύστερα από μιαν εξαιρετικά 
σύντομη προειδοποίηση. Οι δανειζόμε
νοι και οι εγγυητές δανείων θέλουν δέ
σμευση, θέλουν να μη διατρέχουν τον 
κίνδυνο να αντιμετωπίσουν αιφνίδιες α
παιτήσεις απόδοσης της οφειλής τους.

Το λησμονημ
Κατά κανόνα οι τράπεζες ικανοποιούν 

και τις δύο αυτές επιθυμίες. Οποιος έχει 
λογαριασμούς καταθέσεων μπορεί να ίΊ Λ  
πρόσβαση σε αυτούς όποτε το επιθυμεί, ε
νώ το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων 
που έχουν κατατεθεί σε μια τράπεζα χρη
σιμοποιείται για τη χορήγηση μακροπρό
θεσμων δανείων. Ο λόγος για τον οποίο 
αυτός ο μηχανισμός λειτουργεί είναι το ό
τι οι αναλήψεις συνήθως ισοσταθμίζονται 
λίγο ώς πολύ από νέες καταθέσεις, και συ
νεπώς μια τράπεζα χρειάζεται μόνον ένα 
μέτριο απόθεμα μετρητών για να τηρεί τις 
υποσχέσεις της. Μερικές φορές όμως -με 
βάση τίποτε περισσότερο από μιαν απλή 
φήμη- οι τράπεζες υποχρεώνονται να α
ντιμετωπίσουν μιαν αληθινή έφοδο στα υ- 
ποκαταστήματά τους από πολλούς ανθρώ
πους που προσπαθούν να πάρουν τα κε
φάλαιά τους την ίδια στιγμή. Αν μια τρά
πεζα, που δέχεται μια παρόμοια έφοδο α
πό τους δικαιούχους των καταθέσεων, βρε
θεί να στερείται την αναγκαία ρευστότητα 
για να αντιμετωπίσει τη ζήτηση, θα μπο
ρούσε να χρεοκοπήσει ακόμα και αν η αρ
χική φήμη ήταν εντελώς ανυπόστατη.
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Υπάρχει όμως και κάτι χειρότερο. 
Οι έφοδοι στις τράπεζες μπορεί να εί
ναι μεταδοτικές. Αν οι δικαιούχοι των 
καταθέσεων μιας τράπεζας χάσουν τα 
κεφάλαιά τους, είναι εύλογο κι εκεί
νοι που έχουν λογαριασμούς σε άλλες 
τράπεζες να ανησυχήσουν, πυροδοτώ
ντας έτσι μιαν αλυσιδωτή αντίδραση. 
Μπορεί, προφανώς, να επέλθουν οι
κονομικές επιπτώσεις ακόμη μεγαλύ
τερης σημασίας. Καθώς οι τράπεζες 
που επιβίωσαν προσπαθούν να βρουν 
^■Βτότητα ζητώντας την εξόφληση 
ι^Ριανείων, μπορεί να δημιουργηθεί 
ένας φαύλος κύκλος, με βάση τον ο
ποίο οι έφοδοι στα υποκαταστήματα 
προκαλούν μια πιστωτική στενότητα, 
η οποία οδηγεί σε έναν μεγαλύτερο α
ριθμό χρεοκοπιών και επομένως σε 
περισσότερα χρηματοδοτικά προβλή
ματα για τις τράπεζες κ.ο.κ.

Αυτό, με δυο λόγια, συνέβη στα 
1930-31 και μετέτρεψε τη Μεγάλη 
Υφεση στη μεγάλη καταστροφή που 
αυτή υπήρξε. Το Κογκρέσο προσπά-

θέοεις εγγυημένες σε ομοσπονδιακό 
επίπεδο σε τράπεζες καταθέσεων και 
οι τράπεζες χρησιμοποιούσαν αυτά τα 
κεφάλαια για να χορηγούν δάνεια. 
Με το πέρασμα του χρόνου όμως αυτό 
το σύστημα αντικαταοτάθηκε εν μέρει 
από ένα άλλο, στο οποίο οι αποταμι
ευτές επένδυαν τα κεφάλαιά τους σε ε
πενδυτικά ταμεία που αγόραζαν τιτλο- 
ποιημένα χρεόγραφα, τα οποία μέσω 
ειδικών επενδυτικών οδών κατέληγαν 
σε τίτλους δημιουργημένους από εγ
γυημένες υποθήκες. Και όλα αυτά χω
ρίς την ελάχιστη σκιά κανονιστικής 
ρύθμισης. Με το πέρασμα του χρόνου 
το σκιώδες τραπεζικό σύστημα ανέλα
βε τον έλεγχο όλο και περισσότερων 
τραπεζικών δραστηριοτήτων, επειδή οι 
ανεξέλεγκτοι παράγοντες αυτού του 
συστήματος εμφανίζονταν να προσφέ
ρουν καλύτερους όρους από τις κανο
νικές τράπεζες. Στο μεταξύ, όλοι εκεί
νοι που ανησυχούσαν για το γεγονός 
ότι αυτός ο νέος τολμηρός κόσμος του 
χρήματος στερούνταν εντελώς από

ένο μάθημα του 1929
θησε να ενεργήσει έτσι ώστε κάτι πα-

« οιο να μην επαναληφθεί ποτέ πια 
δημιούργησε ένα σύστημα κανο- 
ικών ρυθμίσεων και εγγυήσεων, 

που συνδιαμόρφωσαν ένα δίκτυο α
σφαλείας για το χρηματοπιστωτικό σύ
στημα. Κι έζησαν όλοι ευτυχισμένοι 
και ικανοποιημένοι. Για λίγο καιρό 
ωστόσο, και όχι για πάντα. Η Γουόλ 
Στριτ δυσφορούσε πολύ για τις κανο
νιστικές ρυθμίσεις, οι οποίες περιόρι
ζαν μεν τους κινδύνους, αλλά περιό
ριζαν και τα δυνητικά κέρδη. Σιγά σι
γά αποδεσμεύτηκε από αυτούς τους 
κανόνες, εν μέρει πείθοντας τους πο
λιτικούς να χαλαρώσουν τα χαλινά
ρια, αλλά κυρίως δημιουργώντας ένα 
«σκιώδες τραπεζικό σύστημα». Αυτό 
το τελευταίο βασιζόταν σε πολύπλοκες 
χρηματοπιστωτικές συμφωνίες, οι ο
ποίες απέβλεπαν στο να υπερφαλαγ
γίσουν τις κανονιστικές ρυθμίσεις που 
είχαν σχεδιαστεί για να εγγυώνται ό
τι οι τραπεζικές δραστηριότητες είναι 
ασφαλείς. Για παράδειγμα, στο παλιό 
σύστημα οι αποταμιευτές είχαν κατα-

προοτατευτικό δίκτυο, λοιδορούνταν 
ως αθεράπευτοι οπισθοδρομικοί.

Στην πραγματικότητα ωστόσο, μέχρι 
πριν από λίγο καιρό, το γλεντούσαμε 
σαν να ήμασταν στο 1929. Δυστυχώς, 
τώρα ήρθε το 1930. Η χρηματοπιστωτι
κή κρίση που τώρα βρίσκεται σε εξέ
λιξη, είναι ουσιαστικά μια εκσυγχρο
νισμένη εκδοχή του κύματος των εφό
δων στις τράπεζες, που πριν από τρεις 
γενεές έπληξε το έθνος. Οι άνθρωποι 
δεν παίρνουν πλέον τα λεφτά τους α
πό τις τράπεζες για να τα κρύψουν κά
τω από το στρώμα του κρεβατιού τους, 
αλλά κάνουν το σημερινό ισοδύναμο: 
παίρνουν τα λεφτά τους από το σκιώ
δες τραπεζικό σύστημα, για να τα το
ποθετήσουν σε κρατικά ομόλογα.

Η έκβαση αυτού του εγχειρήματος 
είναι, σήμερα όπως και τότε, ένας 
φαύλος κύκλος χρηματοπιστωτικής 
συρρίκνωσης. Εφτασε η ώρα να διδα
χθούμε γι’ άλλη μια φορά το μάθη
μα της δεκαετίας του 1930 και να θέ
σουμε οριστικά υπό έλεγχο το χρημα
τοπιστωτικό σύστημα.

Τρεις
ελέφαντες 
σε ένα 
δωμάτιο
ΤΟΥ ΪΖΕΡΕΜΙ ΡΐΦΚΙΝ

Η κρίση δεν είναι μία, αλλά τρεις. Η χρη
ματοπιστωτική κρίση είναι εκείνη για 
την οποία όλοι μιλούν, αλλά είναι οι 

ταυτόχρονες κρίσεις, η ενεργειακή και η κλι
ματική με την παγκόσμια άνοδο της θερμο
κρασίας, που την καθιστούν χειρότερη από τις 
άλλες κρίσεις που έχουμε γνωρίσει, ουμπερι- 
λαμβανομένης κι εκείνης του 1929. Καθεμιά α
πό αυτές τις κρίσεις τροφοδοτεί και επιταχύνει 
τις άλλες.

Ας ξεκινήσουμε από την πρώτη. Στις Ηνω
μένες Πολιτείες βγαίνουμε τώρα από σχεδόν 
είκοσι χρόνια τρελών δαπανών που βασίζο
νταν στις πιστωτικές κάρτες. Με αυτόν τον τρό
πο υποστηρίξαμε την οικονομία μας αλλά και 
τις ξένες οικονομίες. Ομως, ενώ το 1991 είχα
με το 9% των αποταμιεύσεων, σήμερα βρισκό
μαστε στο «αρνητικό εισόδημα», ένα οξύμωρο 
που λέει ότι ξοδεύουμε περισσότερα από όσα 
κερδίζουμε. Με μισθούς στάσιμους που, με ό 
ρους αγοραστικής δύναμης, έχουν μειωθεί. 
Ετσι οι τράπεζες, αφού μας χάρισαν τις κάρτες 
Visa, οκέφτηκαν να επινοήσουν κάτι άλλο. Να 
δίνουν δάνεια σε ανθρώπους που δεν είχαν τη 
δυνατότητα να τα εξοφλήσουν. Με τις συνέπει
ες που παρακολουθούμε σήμερα.

Σε αυτή την κρίση προστίθεται και η ενερ
γειακή κρίση. Στις 11 Ιουλίου, όταν το πετρέ
λαιο έφτασε τα 147 δολάρια το βαρέλι, αγγίξα
με αυτό που εγώ αποκαλώ «κορυφή της πα
γκοσμιοποίησης», ένα κομβικό σημείο χωρίς 
επιστροφή. Ολες οι τιμές αυξήθηκαν επειδή το 
πετρέλαιο χρησιμεύει για την παραγωγή όλων 
των εμπορευμάτων. Η αγοραστική δύναμη έ
πεφτε, ο πληθωρισμός ανέβαινε και η οικονο
μία έμενε στάσιμη. Ακόμα και όταν το κόστος 
του πετρελαίου μειώθηκε, όπως συνέβη τις τε
λευταίες εβδομάδες, δεν υπήρξε κάποιο διορ
θωτικό αποτέλεσμα. Επειδή η αλήθεια είναι ό
τι ο μαύρος χρυσός είχε φτάσει στο κορυφαίο 
σημείο της καμπύλης του ήδη το 1979. Από τό
τε η διάθεσή του δεν θα μπορούσε να αυξάνει 
και αυτό θα είχε επιπτώσεις στην τιμή του.

Η τρίτη κρίση είναι η πιο νέα κρίση, εκείνη 
της ανόδου της θερμοκρασίας του πλανήτη. Οι 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 14

24  Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Υ  2 0 0 8  ·  Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η
13



α φ ιέ ρ ω μ α  Α ντιμ έτω π ο ι μ ε  τη ν  κρίση
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΣΕΛ. 13 

κυκλώνες πολλαπλασιάζονται και σα
ρώνουν μαζί με τις ανθρώπινες ζωές και 
δισεκατομμύρια δολάρια. Πράγμα που οι 
ασφαλιστικές εταιρείες δεν κατορθώ
νουν πλέον να το καλύπτουν. Η επίπτω
ση της κλιματικής αλλαγής στη γεωρ
γία είναι βαρύτατη. Και αυτός ο παράγο
ντας (αν και οι δύο άλλες κρίσεις είναι 
ήδη αρκετά περίπλοκες για να λυθούν) 
είναι εκείνος που δυσκολότερα μπορεί 
να αναχαιτιστεί βραχυπρόθεσμα.

Ενας τρόπος υπάρχει για να αναχαι
τίσουμε αυτές τις κρίσεις: να συγκε
ντρώσουμε την προσοχή μας στην αυγή 
της τρίτης βιομηχανικής επανάστασης 
μάλλον, παρά στη δύση της δεύτερης, 
στο μέλλον και όχι στο παρελθόν. Εξη
γούμαι. Στηριζόμενοι στις ανανεώσιμες 
μορφές ενέργειας, κατασκευάζοντας οι
κολογικές κατοικίες, ηλεκτρικά αυτοκί
νητα κ.ο.κ., θα μπορούσαμε να αναζω
ογονήσουμε την πραγματική οικονο
μία, που αυτά τα χρόνια δυστυχώς πα
ραμελήθηκε προς όφελος της χρηματο
πιστωτικής οικονομίας.

Το ένα τρισεκατομμύριο δολάρια των 
Αμερικανών φορολογουμένων που ήδη 
ξοδεύεται για τις διάφορες διασώσεις α
πό τη Φάνι Μέι και Φρέντι Μακ κι έ
πειτα, θα αρκέσουν για να καλύψουν έ
να πολύ μικρό μέρος της τρύπας. Το ζη
τούμενο είναι να ισοσκελίσουμε περί
που είκοσι χρόνια συσσώρευσης χρεών. 
Είναι ένα απλοϊκό σχέδιο που δεν θα 
λειτουργήσει. Καλύτερα να ξοδεύαμε 
αυτά τα χρήματα για να χρηματοδοτή
σουμε μια γρήγορη μετάβαση στην τρί
τη βιομηχανική επανάσταση, που θα α
ντιστρέφει την τάση εγκαινιάζοντας 
μια νέα θετική περίοδο και δημιουρ
γώντας εκατομμύρια θέσεις εργασίας.

Γνωρίζω ότι οι άνθρωποι θα ήθελαν 
να βγούμε από αυτό το τέλμα αύριο, αλ
λά αυτό δεν είναι δυνατό. Από μια ά
ποψη βρισκόμαστε σε μια κατάσταση 
χειρότερη και από την περίοδο της με
γάλης ύφεσης της δεκαετίας του ’30. 
Τότε υπήρχε μια τερατώδης πιστωτική 
κρίση, αλλά υπήρχε άφθονη ενέργεια, 
και βέβαια δεν μιλούσαν για την πα
γκόσμια άνοδο της θερμοκρασίας. Σή
μερα αυτοί οι τρεις ελέφαντες κινούνται 
όλοι μέσα σε ένα μικρό δωμάτιο. Και 
δεν υπόσχονται τίποτε καλό. Η Ευρώ
πη υποφέρει από την κρίση στις ΗΠΑ, 
αλλά οι οικογένειες έχουν αποταμιεύ
σεις, διαθέτει ένα ισχυρό νόμισμα και 
περισσότερες εξαγωγές. Είναι ένα κοι
νωνικό μοντέλο λιγότερο άδικο. Τα 
χρόνια του αχαλίνωτου νεοφιλελευθε
ρισμού εκτόπισαν τις ΗΠΑ από τη θέση 
του οικονομικού ηγέτη του κόσμου.

του Τ ζοζεφ Στιγκλιτς

Η παγκόσμια οικονομία ζει μια 
χρηματοπιστωτική κρίση. Μει
ώνονται οι πιστώσεις, αυξάνο

νται οι χρεοκοπίες και στις χρηματο
πιστωτικές αγορές καταγράφονται πα
ρεμβάσεις χωρίς προηγούμενο από 
την Ομοσπονδιακή Τράπεζα και από 
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 
Το πρόβλημα γεννήθηκε στις Ηνω
μένες Πολιτείες με την αγορά των στε- 
γαστικών δανείων υψηλού ρίσκου, με 
τα οποία ενάμισι εκατομμύριο Αμερι
κανοί έχασαν ήδη την κατοικία τους 
(πολλοί από αυτούς έχασαν και τις α
ποταμιεύσεις μιας ζωής) και άλλα 
δύο εκατομμύρια, σύμφωνα με τις 
προβλέψεις, θα έχουν την ίδια τύχη 
την προσεχή χρονιά. Διεξάγεται συ
ζήτηση για τη σοβαρότητα των ζη
μιών, για το μέγεθος και τη διάρκεια 
της κάμψης της οικονομικής δραστη
ριότητας. Η αβεβαιότητα γεννιέται α
πό το γεγονός ότι αγνοούμε το πόσο 
θα μειωθούν οι τιμές των ακινήτων. 
Οι πιο αξιόπιστοι ειδικοί προβλέπουν 
μιαν ολική πτώση της τάξης τουλάχι

τράπεζες κατέδειξαν ότι δεν είναι ι
κανές να διαχειριστούν τον κίνδυνο. 
Τα προϊόντα που διαφημίστηκαν ως 
υποστηρικτικά εργαλεία για τη δια
χείριση του κινδύνου στην πραγματι
κότητα δημιουργούσαν νέους κινδύ
νους και ήταν τόσο περίπλοκα, ώστε 
ούτε και οι ίδιες οι τράπεζες δεν φαί
νονταν να κατανοούν πλήρως ης επι
πτώσεις τους. Παρά την ικανότητα που 
επέδειξαν στη δημιουργία νέων προϊ
όντων διαχείρισης του κινδύνου, οι 
τράπεζες δεν κατόρθωσαν να π ρ οο ιΛ  
ρουν τα προϊόντα που θα υπηρετο^ 
σαν τις ανάγκες του μέσου Αμερικα
νού. Το αποτέλεσμα δεν είναι μόνον η 
οικονομική καταστροφή, αλλά κι ένα 
κοινωνικό πρόβλημα. Οι υποστηρι- 
κιές των τραπεζών υποστηρίζουν ότι 
ία νέα δάνεια έδωσαν την ευκαιρία να 
αποκτήσουν δικό τους σπίτι σε όσους 
διαφορετικά δεν θα είχαν ποτέ μια τέ
τοια δυνατότητα. Ναι, αλλά για κά
ποιους μήνες μόνο, για να το χάσουν 
έπειτα μαζί με όλες τις αποταμιεύσεις 
τους. Στο τέλος αυτής της καταστροφής 
το ποσοστό εκείνων που θα διαθέτουν 
δικό τους σπίτι θα είναι μικρότερο α
πό πριν.

Η τρέλα των ανεξέλ
στον του 20-30%. Δεν γνωρίζουμε έ
πειτα μέχρι ποιο σημείο θα είναι απο
τελεσματικές οι κυβερνητικές παρεμ
βάσεις. Είναι βέβαιο ότι η κατάσταση 
θα επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο, 
πριν αρχίσει να βελτιώνεται. Τα προ
βλήματα έχουν μόλις αρχίσει να περ
νούν από τον χρηματοπιστωτικό τομέα 
στην πραγματική οικονομία.

Αυτή η ιστορία μάς λέει πολλά για 
τον σύγχρονο καπιταλισμό και για τα 
συστήματα ρύθμισης. Η συμφωνία της 
Βασιλείας ήταν στην πραγματικότητα 
ένα σύστημα αυτορύθμισης. Ζητούσε 
από τις τράπεζες να αποκτήσουν έ
γκυρα συστήματα διαχείρισης του κιν
δύνου. Δεν όφειλαν όμως να το κά
νουν αυτό από μόνες τους;

Τα χρηματοπιστωτικά συστήματα έ
χουν δύο βασικές λειτουργίες: τη δια
χείριση του κινδύνου και τον καθορι
σμό της χρήσης του κεφαλαίου. Οι

Δεν είναι καλύτερη η επίδοση των 
χρηματοπιστωτικών αγορών στο άλλο 
κύριο καθήκον τους, τον καθορισμό 
της χρήσης του κεφαλαίου. Δεν είναι 
η πρώτη φορά. Οπως είχαν επενδύσει 
υπερβολικά κεφάλαια στις τηλεπι
κοινωνίες και στις νέες τεχνολογίες 
στα τέλη της δεκαετίας του ’90, αυτή 
τη φορά επένδυσαν υπερβολικά κε
φάλαια στον στεγαστικό τομέα. Αναμ
φίβολα η δράση ορισμένων τομέων υ
πήρξε αξιοθαύμαστη: οι εταιρείες ε
πιχειρηματικών συμμετοχών
(venture capital) χρηματοδότησαν 
την ανανέωση στην υψηλή τεχνολο
γία, στις βιοτεχνολογίες και τώρα στις 
«πράσινες» τεχνολογίες. Αλλά αυτές 
οι επιχειρήσεις της Σίλικον Βόλεϊ α
πέχουν χιλιάδες χιλιόμετρα από τις 
χρηματοπιστωτικές ίντριγκες της Νέ
ας Υόρκης. Οι τραπεζίτες της ανατολι
κής ακτής πολλές φορές έφτιαξαν και
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εγκιων αγορών
διέλυσαν επιχειρήσεις, αποκομίζοντας 
πελώρια κέρδη. Τα παράγωγα που δη- 
μιουργήθηκαν διευκόλυναν την κερ
δοσκοπία και κατέστησαν πιο απλό το 
να αποκτήσει κανείς ένα υψηλό οικο
νομικό κίνητρο. Αλλά ποιο είναι το 
χειροπιαστό αποτέλεσμα, ποια είναι τα 
αληθινά μακροπρόθεσμα αποτελέσμα
τα, εκτός από το ότι γέμισαν οι τσέπες 
ορισμένων;

Η συμφωνία της Βασιλείας εμπι
στευόταν τις υπηρεσίες αξιολόγησης, 
εκείνες τις ίδιες υπηρεσίες που είχαν 
ένα όχι και τόσο αξιοζήλευτο παρελ
θόν εσφαλμένων κρίσεων. Η επίδοσή 
τους δεν υπήρξε καλύτερη σήμερα, 
και αυτό δεν προξενεί έκπληξη με δε
δομένα τα όσα προαναφέραμε αλλά 
και την υπαρκτή σύγκρουση συμφερό
ντων (πληρώνονται από τις ίδιες τις ε
ταιρείες των οποίων αξιολογούν τα 
προϊόντα). Δίνοντας όμως την έγκρισή

τους στη χρηματιοτική αλχημεία των 
τραπεζών, που μετέτρεπαν τα επισφα
λή δάνεια σε «εγγυημένους» τίτλους 
«υψηλής αξίας», τους οποίους μπο
ρούσαν να αποκτήσουν τα ασφαλιστι
κά ταμεία και άλλοι πιστωτές, έπαιξαν 
έναν θεμελιώδη ρόλο στη δημιουργία 
του σημερινού προβλήματος.

Ηταν σαφές ότι κάτι δεν πήγαινε κα
λά, και δεν το λέω αυτό με την όψιμη 
γνώση τού σήμερα. Οπως και πολλοί 
άλλοι, έτσι κι εγώ είδα την κρίση να 
έρχεται, σήμανα συναγερμό, αλλά ού
τε οι ρυθμιστικές αρχές ούτε οι αγορές 
άκουσαν το σήμα κινδύνου. Πίστευαν 
ότι οι τιμές των ακινήτων θα μπορού
σαν να συνεχίσουν να ανεβαίνουν, πα- 
ρότι το πραγματικό εισόδημα έπεφτε. 
Χορηγούσαν δάνεια σε οποιονδήποτε. 
Δεν χρειαζόταν καν να βεβαιώσει το 
εισόδημά του.

Ορισμένα δάνεια χορηγούνταν με τη

δυνατότητα της εξόδου από αυτά, αν οι 
τιμές των σηπιών μειώνονταν. Ακόμα 
και οι λιγότεροι επιτήδειοι δανειζόμε
νοι κατόρθωναν να κατανοήσουν ότι ό
σο περισσότερο χρήμα δανείζονταν τό
σο περισσότερο μπορούσαν να κερδί
σουν. Αλλά υπήρχε σαφώς κάτι το πα
ράξενο. Το να χαρίζουν χρήμα δεν 
ταιριάζει με το μοντέλο επιχειρηματι
κής δράσης των τραπεζών ή πολύ πε
ρισσότερο το να το χαρίζουν στους φτω
χούς (στα στελέχη τους ναι, μέσα από 
τις πελώριες αμοιβές). Συνέβαινε κάτι 
απλό: οι τράπεζες ήταν προσηλωμένες 
στην παραγωγή άχρηστων χαρτιών, ώ
στε να μπορούν να τα προσφέρουν σε 
αδαείς αγοραστές σε όλο τον κόσμο. Το 
σύστημα λειτουργούσε. Πώς είναι όμως 
δυνατό οι ρυθμιστικές αρχές να μην 
είχαν αντιληφθεί ότι συντελούνταν 
κάτι βαθιά ανησυχητικό;

Η φούσκα των οτεγαστικών δανείων 
τροφοδούσε την κατανάλωση. Εβγαι
ναν χρήματα από τα σπίτια σε φρενι
τιώδη ρυθμό. Οι αποταμιεύσεις των οι
κογενειών εξανεμίζονταν. Αλλά ούτε 
οι επενδυτικές τράπεζες ούτε οι ρυθμι
στικές αρχές εκδήλωναν ανησυχία για 
τη βιωσιμότητα του συστήματος. Οι 
ρυθμιστικές αρχές κοιμούνταν. Τώρα 
η Ομοσπονδιακή Τράπεζα δίνει οδη
γίες για πιο αυστηρές ρυθμίσεις. Κλα
σικό παράδειγμα του να κλείνεις τον 
στάβλο στα βόδια που το ’σκασαν. Ηταν 
πάρα πολλοί εκείνοι που έκαναν τρέ
λες στις χρηματοπιστωτικές αγορές και 
οι ρυθμιστικές αρχές δεν ήθελαν να 
τους χαλάσουν τη γιορτή.

Τώρα που ξέσπασε η κρίση, πολλοί 
από εκείνους που επωφελήθηκαν από 
τις ακρότητες της Γουόλ Στριτ ήδη 
κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου: 
προσοχή στις υπερβολικές αντιδρά
σεις -λένε-, ας αποφύγουμε την επι
βολή πολλών κανόνων. Κατά τη γνώ
μη μου, διατρέχουμε έναν πολύ μεγα
λύτερο κίνδυνο: οφείλουμε να αποφύ
γουμε μιαν αντίδραση κατώτερη από το 
μέγεθος του προβλήματος.

Αυτή η κρίση έχει πολλά να μας δι
δάξει για την οικονομία της αγοράς, 
για την αναγκαιότητα και τον τύπο των 
κανόνων, για το πώς μπορεί να εδραι
ωθεί η σωστή ισορροπία ανάμεσα στις 
αγορές και στο κράτος. Το ότι αγνοού
με αυτά τα μαθήματα μας εκθέτει σε 
σοβαρούς κινδύνους.
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ Α ντιμ έτω π ο ι μ ε  τη ν  κρίση

Ζαν-Πολ Φιτουσί:
«Οι κρίσεις είναι σια γονίδια του καπιταλισμού»
— Καθηγητή Φπουσί, τι συμβαίνει; 
Είμαστε μόνο στην αρχή μιας ύφε
σης που θα μας κάνει όλους φτωχό
τερους;
—Αν κάνουμε μιαν αναφορά στην ι
στορία, οι περιοδικές οικονομικές 
κρίσεις είναι σύμφυτες στο καπιταλι
στικό σύστημα. Αλλά η τωρινή κρί
ση έχει μία ιδιαιτερότητα, θ α  έλεγα 
ότι είναι μια κρίση της κατανόησης. 
Εχουμε την εντύήωση, η οποία ε
ξάλλου είναι πραγματικότητα, ότι οι 
ίδιοι οι πρωταγωνιστές δεν κατανο
ούν τι κάνουν και δεν κατανοούν 
πλέον το σύστημα. Εχουν δημιουρ
γήσει προϊόντα τόσο πολύπλοκα, των 
οποίων κανείς δεν ξέρει πλέον πώς 
να υπολογίσει την αξία, και επομέ
νως αυτή η αξία καταρρέει. Τώρα 
βρισκόμαστε στη στιγμή της κατάρ
ρευσης αυτής της αξίας.
— Προς στιγμήν πρόκειται μάλλον 
για μια κρίση κατανόησης και λι
γότερο για μια γενικευμένη κρίση 
εμπιστοσύνης;
—Η κρίση αφορά τους παράγοντες 
του τραπεζικού συστήματος. Δεν έ
χουν πλέον εμπιστοσύνη στους εαυ
τούς τους, και επομένως δεν έχουν ε
μπιστοσύνη στους άλλους. Γνωρίζο
ντας σε ποια κατάσταση βρίσκονται, 
δεν έχουν πλέον την επιθυμία να 
δανείζουν χρήματα ο ένας τον άλ
λον. Ετσι το σύστημα μπλοκάρεται. 
Κατά κανόνα, πράγματι, τα αποθεμα- 
τικά είναι ένα τμήμα των δανείων. Οι 
τράπεζες έχουν διαρκώς ανάγκη να 
αναχρηματοδοτούνται μέσω της δια
τραπεζικής αγοράς, επειδή δανεί
ζουν περισσότερα από όσα έχουν στα 
ταμεία τους. Τώρα αυτή η αγορά δεν 
λειτουργεί πλέον. Και επειδή δεν 
μπορούν πλέον να αναχρηματοδοτη
θούν, βρισκόμαστε μπροστά στον με
γάλο κίνδυνο να μην μπορούν πλέ
ον να δανείζουν τις οικογένειες και 
τις επιχειρήσεις. Αυτό μπορεί να ο
δηγήσει στην ολική ασφυξία του συ
στήματος, με τη συνακόλουθη παρά

λυση της οικονομικής δραστηριότη
τας, την αύξηση της ανεργίας, την ε
πανάληψη αυτού που έγινε στη δε
καετία του 1930.
— Βρισκόμαστε επομένως στο χεί
λος του γκρεμού ενός άλλου 1929;
—Δεν το νομίζω, επειδή σήμερα οι 
κυβερνήσεις δεν κάνουν τα ίδια λά
θη που έκαναν τότε. Ακόμη και οι 
πιο νεοφιλελεύθεροι εθνικοποιούν 
τις τράπεζες. Κλείνουν τη μύτη τους, 
αλλά εθνικοποιούν, με σκοπό να α
ποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη στο 
σύστημα. Οι ΗΠΑ ζουν μια κατά βά
ση καλή εμπειρία, αν και υπάρχει 
συζήτηση και το σχέδιο θα μπορούσε 
να βελτιωθεί. Ο Πόλσον κάνει μια 
προσπάθεια να αποκαταοτήοει την ε
μπιστοσύνη μεταξύ των παραγόντων 
του συστήματος, οι οποίοι, αν και δεν 
κατανοούν τι συμβαίνει, θα πρέπει 
νά ξαναβρούν αυτή την εμπιστοσύ
νη, εφόσον δεν έχουν επβαρυνθεί α
πό στοιχεία του ενεργητικού τους που 
δεν μπορούν να αξιολογηθούν.
— Διαφορετικά από τις ΗΠΑ, η Ευ
ρώπη διακατέχεται από αναβλητι
κότητα. Γαλλία και Γερμανία δεν 
συμφωνούν, η Ιρλανδία βαδίζει τον 
δικό της δρόμο. Αν καταρρεύσει 
μια τράπεζα που έχει υποκαταστή-

ματα σε διάφορες ευρωπαϊκές χώ
ρες, τι θα συμβεί;
—Στην Ευρώπη είναι τα κράτη αυτά 
που γίνονται εγγυητές, εθνικοποιώ
ντας τις τράπεζες με αυξήσεις κεφα
λαίου. Αυτό συνέβη, για παράδειγμα, 
με την Dexia. Και αν οι Ευρωπαίοι 
δεν κατορθώσουν να συνεννοηθούν 
για ένα κοινό σχέδιο, θα είναι η χ Λ  
ρα όπου η τράπεζα έχει την κύρια ε^ 
δρα της αυτή που θα κληθεί να αντι
μετωπίσει το πρόβλημα. Ο Σαρκοζί 
πρότεινε ένα κοινό ευρωπαϊκό ταμείο 
300 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι Γερ
μανοί είπαν «όχι», και συνεπώς αυτό 
το σχέδιο δεν θα γίνει. Ετσι σε αυτή 
την κρίση εμφανίζεται η θεμελιώδης 
διαφορά μεταξύ Ηνωμένων Πολιτει
ών και Ευρωπαϊκής Ενωσης. Οι 
ΗΠΑ είναι ικανές να κινητοποιη
θούν γρήγορα, ενώ τα ευρωπαϊκά 
κράτη αντιδρούν ασυντόνιστα.
— Από πού βγήκαν όλα αυτά τα 
χρήματα για να σωθούν οι τράπε
ζες, αφού εδώ και πολλά χρόνια οι 
κυβερνήσεις επαναλαμβάνουν ότι 
τα ταμεία είναι άδεια, όταν τους ζη
τούν να χρηματοδοτήσουν κοινωνι
κά προγράμματα;
—Μας κοροΐδευαν πάντα όταν μας έ
λεγαν ότι τα ταμεία ήταν άδεια. Είναι

απλώς ένας τρόπος για να αντιστέκο
νται σε αιτήματα για δαπάνες.

Τα ταμεία όμως δεν είναι ποτέ ά
δεια, επειδή τα ταμεία του κράτους εί-

· ι τσέπες των πολιτών. Το κράτος 
_ εί πάντα να προσφεύγει στους 
φόρους και τα ταμεία δεν θα είναι ά

δεια όσο δεν θα είναι άδειες οι τσέπες 
των πολιτών. Σήμερα όμως τα σχέδια 
για τις τράπεζες δεν είναι τρέχουσα 
δαπάνη αλλά είναι επενδύσεις. Με 
λίγα λόγια, τα κράτη ξοδεύουν δισε
κατομμύρια για να αγοράσουν τίτλους 
και τράπεζες με μικρή αξία. Αλλά σε 
4 ή 5 χρόνια αυτοί οι τίτλοι και αυτές 
οι τράπεζες μπορεί να έχουν σημαντι
κή αξία. Είναι ακριβώς αυτό που έγι
νε στην Κορέα, η οποία είχε αναβρά
σει στην ασιατική κρίση του 1998-99 ε
θνικοποιώντας το τραπεζικό σύστημα. 
Υστερα από πέντε χρόνια το ξαναπού- 
λησε πετυχαίνοντας αξιοσημείωτα 
κέρδη. Με άλλα λόγια, αυτός ο τύπος 
επένδυσης έχει ισχυρές δυνατότητες, 
ενώ το να μην κάνει κανείς τίποτε συ-

« άγεται τον κίνδυνο μιας κατάρρευ
σης οικονομίας και μιας γενικευ- 
μένης ένδειας.

— Σήμερα η δημόσια παρέμβαση 
και αύριο η πορεία θα συνεχιστεί ό
πως πριν; Δεν θα υπάρξει κάποια 
βαθύτερη αλλαγή του συστήματος;
—Αυτή τη στιγμή πρέπει να δράσου
με γρήγορα. Σε αντίθετη περίπτωση 
οδηγούμαστε κατευθείαν στην κατα
στροφή. Επειτα θα πρέπει να σκε- 
φτούμε για το πώς θα βελτιώσουμε 
τους κανόνες και τις ρυθμίσεις. Ας 
μην έχουμε όμως αυταπάτες. Γνωρί
ζουμε ότι σε περίπου 20 χρόνια μια 
παρόμοια κρίση θα κάνει ξανά την 
εμφάνισή της. Οι οικονομικές κρί
σεις είναι μέσα στα γονίδια του κα
πιταλιστικού συστήματος.

*  Η συνέντευξη αυτή ίου Γάλλου οικο
νομολόγου Ζαν - Πολ Φιτουαί δημοσι
εύτηκε στην ιταλική εφημερίδα 
«II Manifesto» στις 3-10-08.

0 Γκρίνοπαν 
κοίταζε αλλού

του Ρομπερτ Ραϊχ

ΟΧανκ Πόλσον έμεινε απαθής 
και έτσι η Lehman Brothers 
χρεοκόπησε. Αυτό είναι το τέ

λος του δημόσιου ελέγχου του καπιτα
λισμού; Ούτε κατά διάνοια. Το υπουρ
γείο Οικονομικών και η Ομοσπον
διακή Τράπεζα προσπαθούν πυρετω- 
δώς να διευρύνουν το πεδίο παρέμ
βασης της κυβέρνησης, για να αντι
καταστήσουν αβέβαιης αξίας οικονο
μικά εργαλεία με άλλα εγγυημένα, 
στην προσπάθειά τους να αντιμετωπί
σουν τη μεγαλύτερη οικονομική 
θύελλα που έχει ξεσπάσει από τη δε
καετία του 1930 κι έπειτα.

Παράδοξα, μια ρεπουμπλικανική 
κυβέρνηση, που υποστήριζε την ε
λεύθερη αγορά, προετοιμάζει τη με
γαλύτερη κυβερνητική παρέμβαση 
στην αγορά. Με ποια αποτελέσματα, 
όμως; Διασώσεις, οικονομική βοή 
θεια και δημόσιες εγγυήσεις δεν θα 
βοηθήσουν τη Γουόλ Στριτ, επειδή το 
κύριο πρόβλημά της δεν είναι η έλ
λειψη κεφαλαίων. Είναι η έλλειψη 
εμπιστοσύνης.

Η αιτία που προκάλεσε την κρίση ή
ταν ο κυκεώνας των στεγαοτικών δα
νείων υψηλού ρίσκου, αλλά το πρό
βλημα είναι πολύ βαθύτερο. Οι χρη
ματοπιστωτικές αγορές ανταλλάσσουν 
υποσχέσεις: ότι τα αγαθά και οι πόροι 
θα έχουν μια ορισμένη αξία, ότι οι α
ριθμοί ενός ισολογισμού είναι αξιόπι
στοι, ότι ένα δάνειο έχει έναν περιορι
σμένο κίνδυνο. Αν οι επενδυτές πά- 
ψουν να έχουν εμπιστοσύνη σε αυτές 
τις υποσχέσεις, τότε η Γουόλ Στριτ δεν 
μπορεί να λειτουργήσει. Αυτό που α
ποκαλύφθηκε είναι το ότι πολλές από 
αυτές τις υποσχέσεις δεν άξιζαν ούτε 
το χαρτί πάνω στο οποίο είχαν γραφτεί. 
Κι αυτό γιατί, όταν πριν από μερικά 
χρόνια η αγορά ήταν σε φάση επέκτα
σης, πολλοί οικονομικοί παράγοντες 
δεν είχαν ιδέα για το τι ήταν εκείνο 
που αγόραζαν ή πουλούσαν. Ακόμη 
χειρότερα, δεν τους ενδιέφερε καθό
λου. Παράγωγα των παραγώγων, τίτλοι 
προστασίας έναντι χρεοκοπίας (credit 
default swaps) και φυσικά επενδύ
σεις εγγυημένες από οτεγαοτικά δά

νεια. Φαινόταν να μην υπάρχουν όρια 
στις επενδύσεις που γίνονταν με δα
νεισμό, στα στοιχεία του παθητικού 
που δεν εγγράφονταν στους ισολογι
σμούς, σε ό,τι οι υπηρεσίες ελέγχου 
μπορούσαν να βεβαιώσουν ύστερα α
πό απαίτηση αυτού που τις πλήρωνε.

Πριν από δύο χρόνια, ζήτησα από 
έναν μάνατζερ ενός κερδοσκοπικού α
μοιβαίου κεφαλαίου (hedge fund) να 
περιγράφει την αξία των επενδύσεων 
του κεφαλαίου του. Αρχισε να γελάει 
και μου απάντησε ότι δεν είχε ιδέα. 
Αυτό σημαίνει ότι οι υποσχέσεις δεν 
είχαν όρια. Οι οργανισμοί που ήταν ε
πιφορτισμένοι με το καθήκον να θέ
τουν τους κανόνες - ο  Αλαν Γκρίνοπαν 
ιδιαίτερα- είχαν αλλού στραμμένο το 
βλέμμα τους. Αυτό το σύστημα λει
τουργούσε καλά όσο όλοι συνέχιζαν 
να το εμπιστεύονται και όσο η αγορά 
βρισκόταν σε φάση επέκτασης. Αλλά 
ήταν αρκετό να μην τηρηθούν λίγες υ
ποσχέσεις ώστε ολόκληρο το σύστημα 
να καταρρεύσει.

Τι πρέπει να γίνει; Η λύση δεν εί
ναι να παρεμβαίνει το κράτος στον 
καπιταλισμό με διασώσεις και βοή 
θειες που μεταφέρουν τον κίνδυνο 
στους φορολογουμένους. Αν αυτό που 
λείπει είναι η εμπιστοσύνη και όχι 
τόσο τα κεφάλαια, το κύριο βήμα που 
πρέπει να κάνει η πολιτική είναι να 
αποκαταοτήοει την εμπιστοσύνη. Και 
ο καλύτερος τρόπος για να το κάνει 
είναι να καθορίσει κανόνες που θα υ
ποχρεώσουν τους οικονομικούς παρά
γοντες να τηρούν τις υποσχέσεις τους 
και να λένε την αλήθεια, καθώς και 
αυστηρούς ελέγχους που θα εγγυώ- 
νται αυτό το αποτέλεσμα.

Λέμε στα φτωχά έθνη ότι οφείλουν 
να καταστήσουν διαφανείς τις αγορές 
τους, αν θέλουν να προσελκύσουν ε
πενδύσεις. Τώρα η υποχρέωση αυτή 
βαραίνει εμάς. Εξαιτίας της έλλειψης 
κατάλληλων κανόνων ή ελέγχων, οι α
γορές μας έγιναν αναξιόπιστες και α
πατηλές. Τώρα η κυβέρνηση έχει δύο 
εναλλακτικές λύσεις: να συνεχίσει να 
πληρώνει για όποιον σφάλλει ή να 
καθιερώσει τους κανόνες που επιβάλ
λουν τη διαφάνεια. Εγώ τάσσομαι με 
τη δεύτερη λύση.
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

της Ναομι Κλαϊν

Ο,ιι και αν σημαίνουν τα γεγονό
τα που ουμβαίνουν αυτές τις ε
βδομάδες, κανείς δεν θα έπρε

πε να πιστέψει στις υπερβολικές δη
λώσεις που βλέπουν στην κρίση των α
γορών τον θάνατο της ιδεολογίας της 
ελεύθερης αγοράς. Η ιδεολογία της ε
λεύθερης αγοράς υπηρετούσε πάντοτε 
τα συμφέροντα του κεφαλαίου και η 
παρουσία της εμφανίζει πολλές εναλ
λαγές ανάλογα με τη χρησιμότητά της 
γι’ αυτά τα συμφέροντα.

Στη διάρκεια των περιόδων οικονο- 
μικής-ανάπτυξης είναι χρήσιμο να κη
ρύττουν το laisser faire, επειδή μια α
πούσα κυβέρνηση δίνει τη δυνατότητα

Η ιδεολογία του κεφαλαίου
στις κερδοσκοπικές φούσκες να διο
γκώνονται ανεβάζοντας τις τιμές. Οταν 
αυτές οι φούσκες οκάνε, η ιδεολογία 
γίνεται εμπόδιο και παραμερίζεται, ε
νώ οι μεγάλες κυβερνήσεις τρέχουν 
στα χαρακώματα. Τα υπόλοιπα είναι 
εγγυημένα: η ιδεολογία θα επανέλθει 
κραυγάζοντας πιο δυνατά από πριν, ό
ταν τερματιστούν τα εγχειρήματα οικο
νομικής διάσωσης. Τα πελώρια χρέη 
που συσσωρεύει ο δημόσιος τομέας για 
να σώσει οικονομικά τους κερδοοκό- 
πους, θα γίνουν τότε παράγοντας μιας 
κρίσης του προϋπολογισμού, που θα 
συνεπάγεται έναν εξορθολογιομό κα
θώς και μια περικοπή των κοινωνικών 
προγραμμάτων, με δυο λόγια μιαν ανα
νεωμένη ώθηση για να ιδιωτικοποιη- 
θεί ό,τι απομένει από τον δημόσιο το
μέα. θ α  μας πουν επιπλέον ότι οι ελ
πίδες μας για ένα πράσινο μέλλον κο
στίζουν υπερβολικά.

Αυτό που δεν γνωρίζουμε είναι το 
πώς θα απαντήσει ο δημόσιος τομέας. 
Ας πάρουμε υπόψη μας ότι στην Αμε
ρική όλοι όσοι είναι μικρότεροι των 40 
ετών έχουν μεγαλώσει με την αντίλη
ψη ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να 
παρεμβαίνει στη ζωή τους, ότι η κυ
βέρνηση είναι το πρόβλημα και όχι η 
λύση, ότι η ελεύθερη αγορά είναι η 
μοναδική επιλογή.

Τώρα, ξαφνικά, βρισκόμαστε μπρο

στά σε μια κυβέρνηση εξαιρετικά ε
νεργητική και έντονα παρεμβατική, 
φαινομενικά έτοιμη να κάνει οτιδήπο
τε είναι αναγκαίο για να σώσει τους ε
πενδυτές από τους εαυτούς τους. 
Μπροστά σε αυτό το σενάριο αναδύε
ται αυθόρμητα ένα ερώτημα: Αν το 
κράτος μπορεί να παρεμβαίνει για να 
σώσει τις εταιρείες, που από έλλειψη 
σύνεσης διατρέχουν κινδύνους στη 
στεγαοτική αγορά, γιατί δεν μπορεί να 
παρέμβει προκειμένου να αποτρέψει 
την αφαίρεση από εκατομμύρια Αμερι
κανούς του δικαιώματος να εξαλεί
ψουν μιαν υποθήκη; Με τον ίδιο τρό
πο, αν 85 δισεκατομμύρια δολάρια 
μπορούν να διατεθούν αμέσως για να 
εξαγοραστεί ο ασφαλιστικός γίγαντας 
Αίμ, γιατί η υγιειονομική περίθαλψη 
για όλους, η οποία θα προστάτευε τους 
Αμερικανούς από τις ληστρικές πρα
κτικές των ασφαλιστικών εταιρειών, 
παρουσιάζεται σαν άπιαστο όνειρο; 
Και αν άλλες εταιρείες χρειάζονται τα 
χρήματα των φορολογουμένων για να 
επιβιώσουν, γιατί οι φορολογούμενοι 
να μην μπορούν να ζητήσουν ανταλ
λάγματα, για παράδειγμα να τεθούν ό
ρια στις αμοιβές των διευθυντικών 
στελεχών και να υπάρξουν εγγυήσεις 
ότι δεν θα χαθούν θέσεις εργασίας; 
Τώρα που είναι σαφές ότι η κυβέρνη
ση μπορεί να δρα σε καιρούς κρίσης,

θα είναι πολύ δύσκολο στο μέλλον για 
την κυβέρνηση να υποστηρίζει ότι δεν 
μπορεί να παρέμβει.

Μια άλλη πιθανή αλλαγή σχετίζε
ται με τις προσδοκίες της αγοράς για 
μελλοντικές ιδιωτικοποιήσεις. Εδώ 
και πολλά χρόνια, οι τράπεζες που α
σχολούνται με επενδύσεις σε παγκό
σμιο επίπεδο ασκούν πιέσεις οτοιχ 
πολιτικούς για δύο νέες αγορές: 
που θα προέκυπτε από την ιδιωτικο
ποίηση του ουνταξιοδοτικού συστήμα
τος και μία άλλη που θα πήγαζε από 
ένα νέο κύμα ιδιωτικοποιήοεων του ο
δικού συστήματος και του συστήματος 
ύδρευσης. Και τα δύο αυτά όνειρα έγι
νε πιο δύσκολο να πραγματοποιη
θούν. Οι Αμερικανοί δεν έχουν την ε
πιθυμία να εμπιστευτούν τα περιου
σιακά τους αγαθά, ατομικά και συλλο
γικά, στους απερίσκεπτους κερδοοκό- 
πους της Γουόλ Στριτ, ιδιαίτερα επειδή 
είναι αρκετά πιθανό να υποχρεωθούν 
οι φορολογούμενοι να ξαναγοράσουν 
τα αγαθά τους, όταν θα σκάσει η προ
σεχής χρηματοπιστωτική φούσκα.

Με την αποτυχία των διαπραγματεύ
σεων της Παγκόσμιας Οργάνωσης 
Εμπορίου, αυτή η κρίση θα μπορούσε 
και να λειτουργήσει ως καταλύτης για 
μια ριζικά εναλλακτική προσέγγιση 
στη ρύθμιση των παγκόσμιων αγορών 
και των οικονομικών συστημάτων. Ηδη
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Α ντιμ έτω π ο ι μ ε  τη ν  κρίση

παρακολουθούμε στις αναπτυσσόμενες 
χώρες μια κίνηση προς την «επισιτιστι
κή κυριαρχία», προκειμένου να μην ε- 
γκαταλείψουν την πρόσβαση στην τρο
φή στα καπρίτσια των χονδρεμπόρων. 
Ισως οι καιροί είναι ώριμοι για ιδέες ό
πως η φορολόγηση του εμπορίου, που 
θα επιβράδυνε τις κερδοσκοπικές ε
πενδύσεις, και για άλλους ελέγχους 
κεφαλαίων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Και τώρα που η εθνικοποίηση δεν 
^ α ι  πλέον μια κακιά λέξη, οι πετρε- 
'^ρκές εταιρείες θα πρέπει να προσέ
ξουν. Κάποιος πρέπει να πληρώσει 
για την αλλαγή προς ένα περισσότερο 
βιώσιμο μέλλον, και αυτό έχει περισ
σότερο νόημα εξαιτίας του μεγέθους 
των εσόδων που προέρχονται από έναν 
εξαιρετικά κερδοφόρο τομέα, που εί
ναι και ο μεγαλύτερος υπεύθυνος για 
την περιβαλλοντική και κλιματική 
κρίση. Εχει σίγουρα περισσότερο νόη
μα από τη δημιουργία μιας άλλης ε
πικίνδυνης χρηματοπιστωτικής φού
σκας στο εμπόριο του άνθρακα.

Ωστόσο, η κρίση που παρακολου
θούμε απαιτεί βαθύτερες αλλαγές. Αυ
τά τα δάνεια-σκουπίδια έγινε δυνατό 
να πολλαπλαοιαοτούν όχι μόνον επει
δή οι ρυθμιστές-διορθωτές δεν κατα
νοούσαν τους κινδύνους, αλλά κι ε
πειδή έχουμε ένα οικονομικό σύστημα 
που μετράει τη συλλογική μας ευημε-

Λβασιζόμενο αποκλειστικά στην αύ- 
η του ΑΕΠ. Ετσι, όσο τα δάνεια- 
σκουπίδια τροφοδοτούσαν την οικονο

μική ανάπτυξη, οι κυβερνήσεις μας 
τα υποστήριζαν ενεργητικά. Επομέ
νως, αυτό που η κρίση θέτει αληθινά 
υπό αμφισβήτηση είναι η αναντίρρητη 
αφοσίωση στην ανάπτυξη με κάθε τί
μημα. Αυτή η κρίση θα έπρεπε να ο
δηγήσει προς έναν τρόπο ριζικά δια
φορετικό για την κοινωνία μας να με
τράει την ευηερία και την πρόοδο.

Τίποτε από όλα αυτά, ωστόσο, δεν 
θα συμβεί, αν δεν υπάρξει μια πελώ
ρια πίεση της κοινής γνώμης στην πο
λιτική τάξη σε αυτή την κομβική πε
ρίοδο. Οχι απλώς μια αδύναμη πολι
τική πίεση, αλλά μια επιστροφή στους 
δρόμους και στην άμεση δράση, σαν 
και αυτή που στη δεκαετία του 1930 ε
γκαινίασε το New Deal. Χωρίς αυτή 
την πίεση θα υπάρξουν μόνον επι
φανειακές αλλαγές και μια επιστρο
φή, το συντομότερο δυνατό, στο 
business as usual.

Το ιέλος ιης εποχής 
ιων ακροτήτων

του Μ ιςελ Αλιετα

Α υτή η κρίση σηματοδοτεί 
τη χρεοκοπία ενός «πι
στεύω», σύμφωνα με το ο

ποίο το οικονομικό σύστημα 
μπορεί να αυτορυθμίζεται. Εί
ναι, επομένως, η αποτυχία μιας 
ιδεολογίας, η οποία αναπτύχθη
κε εδώ και τριάντα χρόνια από 
τον Ρόναλντ Ρέιγκαν και τη 
Μάργκαρετ θάτσερ κι έπειτα έ
φτασε στον παροξυσμό της με 
τον Τζορτζ Μπους και τον Αλαν 
Γκρίνσπαν (πρώην επικεφαλής 
της Ομοσπονδιακής Τράπεζας). 
Αυτή η ιδεολογία επέτρεψε στα 
διάφορα χρηματοπιστωτικά και 
οικονομικά τεχνάσματα όχι μόνο 
να αναπτυχθούν, αλλά και να γί
νουν αντικείμενο εκμετάλλευ
σης με ιδιαίτερα στρεβλό τρόπο. 
Η ανάληψη από το κράτος της 
ευθύνης για το οικονομικό σύ
στημα (όπως βλέπουμε να γίνε
ται σήμερα στις Ηνωμένες Πολι
τείες) κλείνει μια εποχή που 
διήρκεοε μία τριακονταετία, την 
εποχή όλων των ακροτήτων της 
τραπεζικής πίστης, αλλά και της 
απαράδεκτης διεύρυνσης των α
νισοτήτων, που οφείλεται στην α
νεξέλεγκτη οικονομία της ελεύ
θερης αγοράς.

Το πελώριο μέγεθος του αμε
ρικανικού δημόσιου χρέους και 
η επιστροφή των αναγκαίων 
ρυθμίσεων στις τράπεζες και στις 
αγορές κεφαλαίων θα αυξήσουν 
μονιμότερα το κόστος των πιστώ
σεων και θα περιορίσουν τους 
μοχλούς του δανεισμού.

Η αχαλίνωτη ανάπτυξη της 
Δύσης, που στηριζόταν στον δα
νεισμό, ενώ τα πραγματικά εισο
δήματα της μεγάλης πλειονότη
τας των πολιτών παρέμεναν στά
σιμα, έφτασε στο τέρμα της. Στο 
μέλλον η οικονομική δραστη
ριότητα θα πρέπει να χρηματο
δοτείται κυρίως από δικές της 
πηγές που προορίζονται για μα
κροπρόθεσμες επενδύσεις.

Η Κίνα αναπτύσσει ένα εναλ
λακτικό μοντέλο καπιταλισμού 
ελεγχόμενου από το κράτος και 
βασιζόμενου στη δύναμη της α
ποταμίευσης. Η άνθηση της α
σιατικής οικονομίας, η οποία θα 
οργανώσει βαθμιαία τις αγορές 
της και θα αναπτύξει τους θεσμι
κούς επενδυτές της, καθιστά δυ
νατή την πρόβλεψη ενός οικονο
μικού συστήματος που θα προ- 
ολάβει νέες μορφές. Η δυτική α
ποταμίευση θα επενδυθεί στις α- 
ναδυόμενες χώρες. Και τα απο- 
θεματικά που διαχειρίζονται τα 
κράτη και οι επιχειρήσεις των α- 
ναδυόμενων χωρών θα αποκτή
σουν εταιρείες στη Δύση.

Σε μια κρίση τόσο μεγάλη, α
πό τη στιγμή που η ιδιωτική οι
κονομία δεν δαπανά πλέον αρ
κετά, το κράτος οφείλει να πα- 
ρέμβει. Ομως η οικονομική πο
λιτική της Ευρώπης έχει παρα- 
λύσει εξαιτίας των δεσμεύσεων 
του συμφώνου σταθερότητας, το 
οποίο περιορίζει τα δημόσια ελ
λείμματα και είναι απολύτως α
κατάλληλο για την εποχή μας. 
Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εί
ναι ανίκανες να προωθήσουν 
μια συντονισμένη δράση.

Αν εξετάσουμε τους οικονομι
κούς κύκλους από το 1980, οι 
κρίσεις ξεσπούν πάντα στις 
Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευ
ρώπη υφίσταται πάντοτε μια 
χρονικά μεγαλύτερη οικονομι
κή επιβράδυνση. Αλλά όταν α
πουσιάζουν οι κατάλληλες α
παντήσεις, χρειάζεται τόσος 
χρόνος για την ανάκαμψη, ώστε 
μόλις βγαίνουμε από τη μια 
κρίση έρχεται μια άλλη. Τελευ
ταίο παράδειγμα: Οι Ηνωμένες 
Πολιτείες ξαναπήραν μπρος το 
2003, η Ευρώπη το 2005. Και το 
2008 αυτό ξαναρχίζει. Δεν έχου
με τον χρόνο να αποκαταστή
σουμε μια διαρκή δυναμική, 
και αυτό έχει ως συνέπεια την ε
ξασθένηση της ανάπτυξης μα
κροπρόθεσμα.
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Α ντιμ έτω π ο ι μ ε  τη ν  κρίσηΑΦΙΕΡΩΜΑ

τ ο υ Α νρι Βεμπερ

Η πρωιαρχτκη αιτία -όσο  και αν 
είναι μακρινή- της χρηματο- 
πτοτωττκής και οικονομικής 

κρίοης που ζούμε είναι ιδεολογική. 
Στα τέλη χης δεκαετίας του 1970, η νε- 
οφτλελεύθερη τδεολογία, η οποία επί 
μακράν είχε θεωρηθεί αναξιόπιστη 
κατ είχε περτθωριοποιηθεί μετά τη 
Μεγάλη Υφεση της δεκαετίας του 
1930, επέστρεψε δυναμικά. Η κρττική 
της αποτυχίας του κράτους κατ της 
γραφετοκρατίας του επτσκίασε την 
κρτττκή για τις αδυναμίες της αγοράς. 
Στη σύγχρονη μορφή του, ο νεοφτλε- 
λευθερτομός βασίζεται σε δύο αξιώ
ματα. Το πρώτο υποστηρίζει ότι το ε
λεύθερο παιχνίδι των αγορών επττρέ- 
πετ την καλύτερη κατανομή των πό
ρων και την άριοτη ανάπτυξη της οι
κονομίας. Το δεύτερο, ότι οι αγορές 
είνατ προικισμένες με ικανότητες αυ- 
τορύθμχσης, που καθιστούν την πα
ρέμβαση της δημόστας εξουσίας στην 
οικονομική ζωή όχτ μόνον ανώφελη, 
αλλά ακόμα κατ ζημτογόνο. Στο όνο
μα αυτών των πεποτθήσεων οτ νεοφτ-

μας απαντούσαν με συγκατάβαση όττ 
η πληθωρική δημιουργικότητα της 
χρηματοπτστωτικής βχομηχανίας επέ
τρεπε τη δτασπορά των κινδύνων σε 
εκατοντάδες εκατομμύρτα οτκονομτ- 
κών παραγόντων κατ εξαττίας αυτού 
του γεγονότος απέκλετε ένα τραπεζτ- 
κό κραχ. Στην πραγματικότητα, τα ό
λο κατ πτο περίπλοκα παράγωγα 
προϊόντα δημιουργούσαν τις προϋπο- 
θέσετς μτας γενικευμένης κρίσης ε
μπιστοσύνης στη φερεγγυότητα του 
συστήματος.

Σήμερα, για να αποτρέψουν τη ν ^ τ  
τάρρευση, οι δυττκές κυβερνήσετς ε- 
θνικοποτούν μαζτκά τις ζημτές κατ υ
ποχρεώνουν τους φορολογουμένους 
να πληρώσουν τα εκατοντάδες δτοε- 
κατομμύρια δολάρτα που σπαταλήθη- 
καν από τις μικρές ιδχοφυϊες του 
χρηματοπτστωτικού τομέα. Ο νεοφιλε
λεύθερος μύθος για ττς ικανότητες 
των αγορών γτα αυτορύθμιοη δέχτηκε 
ένα πλήγμα. Το ίδτο κατ το συνακό
λουθο πόρισμα για την αναγκαία α
πόσυρση του κράτους. Οι νεοφτλελεύ- 
θεροτ εμφανίζοντατ αυτοί που αληθτ- 
νά είνατ: τδεολόγοι που στιγματίζουν

ναδιάρθρωση και επανένταξη των α
νέργων) αλλά κατ στο εθντκό (ανά
πτυξη της εκπαίδευσης κατ της έρευ
νας, εξετδίκευση της οικονομίας μας 
στις βιομηχανίες ατχμής και στις υ
πηρεσίες με υψηλή προσττθέμενη α
ξία, προώθηση των υπηρεσιών στα 
πρόσωπα). Στο ευρωπαϊκό επίπεδο 
-που είνατ αποφαστσττκό- οτ σοστα- 
λτοτές πρέπετ να επιβάλουν έναν συ- 
ντοντσμό της οτκονομικής πολτττκής 
των κρατών - μελών, την ενεργοποίη- 

μτας πολιτικής μεγάλων έργων 
ις διηπετρωττκές υποδομές και την 

προώθηση κοτνών πολττικών στην ε- 
νέργετα, στην έρευνα κατ στην άμυνα. 
Στο δτεθνές επίπεδο, τέλος, οφείλουν 
να προτείνουν τη δημτουργία ενός 
συμβουλίου οτκονομικής ασφαλείας 
στο πλαίσχο του ΟΗΕ, ο ρόλος του ο
ποίου θα είναι να αποτρέπετ προλη
πτικά τις κρίσεις ή τουλάχτστον να 
περιορίζει το εύρος τους.

Για να θέσουμε ένα τέρμα στον πολ
λαπλασιασμό των οικονομχκών κρίσε
ων θα πρέπετ να εντσχύσουμε τους κα
νόνες σύνεσης κατ τα συστήματα ελέγ
χου των αγορών. Να δημτουργήσουμε

Πλήγμα στους μύθους του νεοφιλε λευθερισμού
λελεύθεροτ κήρυτταν εδώ κατ τρτάντα 
χρόντα την απόσυρση του κράτους α
πό την οτκονομτκή κατ κοτνωντκή 
ζωή, την αναδίπλωσή του σττς λετ- 
τουργίες της δτατήρησης της εσωτερτ- 
κής κατ εξωτερτκής ασφάλετας. Στο ό
νομα αυτών των πεποτθήσεων εγκω
μίαζαν την τδτωττκοποτηση των δημό- 
στων υπηρεστών κατ την επέκταση 
των εμπορευματτκών σχέσεων στους 
περτσοότερους τομείς της κοτνωντκής 
δραστηρτότητας.

Οτ Γάλλοτ σοσταλτστές ποτέ δεν 
συμμερίστηκαν αυτό το «πτστεύω». 
Ποτέ δεν πίστεψαν όττ οτ αγορές ήταν 
πάντοτε καλύτερα πληροφορημένες 
από τους πολτττκούς, όττ οτ επτχετρη- 
ματτες ήταν πάντοτε ευφυέστεροτ από 
τους δημόστους λεττουργούς. Γτ’ αυτό 
τους συνόδευε -κατ τους συνοδεύετ α
κόμα- μτα σταθερή φήμη όττ είνατ ο- 
πτσθοδρομτκοί κατ κρατολάτρες. Αυ
τοί που τους κατηγορούσαν -ενάνττα

σε όλα τα προφανή δεδομένα- όττ α
πορρίπτουν την οτκονομτα της αγο
ράς, τους κατηγορούσαν στην πραγ- 
ματτκότητα όττ απορρίπτουν τα αξτώ- 
ματα του νεοφτλελευθερτσμού κατ ττς 
πολτττκές που απορρέουν από αυτά. 
Ολοτ αυτοί θα πρέπετ επττέλους να κα
τεβάσουν τους τόνους. Τρτάντα χρόντα 
φτλελευθεροποτησης, απορυθμτσεων, 
τδτωττκοποτήσεων, υπό την εξουσία 
των Ηνωμένων Πολττετών κατ των με
γάλων πολυεθντκών, καταλήγουν σή
μερα στη σοβαρότερη οτκονομτκή 
κρίση που γνώρτσε ο καπτταλτομός 
μετά το 1929. Οταν δταμαρτυρόμασταν 
ενάνττα στην υπερβολτκή φτλελευθε- 
ροποίηση κατ την υπερτροφία των 
χρηματοπτστωττκών αγορών, όταν 
προετδοποτούσαμε γτα τα κρυφά λο
γιστικά στοτχετα που καθτοτούσαν δυ
νατή την παράκαμψη των ελέγχων, ό
ταν ξεσηκωνόμασταν ενάνττα στη δτά- 
δοση των φορολογτκών παραδείσων,

την κραττκή παρέμβαση σττς ιιεχ^^ 
δους των παχτών αγελάδων κατ που α- 
παττούν, ανττθέτως, τη μαζτκή κραττ
κή υποστήρτξη, όταν έρχοντατ κατατ- 
γίδες που ττς προκάλεσαν οτ πολτττ
κές τους.

Η τδέα όττ ο κόσμος υποφέρετ από 
μτα έλλετψη κατ όχτ από μτα υπερ
βολτκή δόση οργάνωσης, όττ πρέπετ 
να επεξεργαστούμε νέους κανόνες 
λεττουργίας της παγκόσμτας οτκονο- 
μίας κατ να οτκοδομήσουμε ττς δτε- 
θνετς οργανώσετς που είνατ τκανές να 
εξασφαλίσουν την εφαρμογή τους, 
θα γνωρίσετ κατ πάλτ μεγάλη απή
χηση. Αν θέλουν να αποτρέψουν το 
ενδεχόμενο να ωφεληθεί από αυτό η 
ακροδεξτά, οτ σοσταλτστές οφείλουν 
να ενσαρκώσουν την επτστροφή της 
δημόστας εξουσίας στην οτκονομτκή 
κατ κοτνωντκή ζωή σε όλα τα επίπε
δα. Αυτό τσχύετ στο δημοττκό κατ πε- 
ρτφερετακό επίπεδο (οτκονομτκή α-

Ι^Ρμόοτες υπηρεσίες εποπτετας κατ ε
λέγχου. Να μεταρρυθμίσουμε τους λο
γιστικούς κανόνες αγγλοσαξοντκής έ
μπνευσης που υτοθετήθηκαν από την 
Ευρωπαϊκή Ενωση το 2002 κατ που α
ποκαλύφθηκε όττ ευνοούν την περτο- 
δτκή εμφάντση των κρίσεων. Να με
ταρρυθμίσουμε τον τρόπο αμοτβής των 
χρηματοπτστωττκών παραγόντων, που 
τους ωθεί σήμερα να αναλαμβάνουν υ- 
περβολτκά ρίσκα. Να θεσμοθετήσουμε 
έναν Ευρωπαίο επτθεωρητή.

Το Γαλλτκό Σοσταλτσττκό Κόμμα 
τάσσετατ υπέρ μτας κοτνωντκής κατ οτ- 
κολογτκής οτκονομτας της αγοράς, δη
λαδή υπέρ μτας οτκονομτας με επτχετ- 
ρηματτκή ελευθερία, που ρυθμίζετατ 
από τη δημόστα εξουσία κατ τους κοτ- 
νωντκούς εταίρους. Το νέο τδεολογτκό 
πλατοτο θα είνατ όλο κατ πτο ευνοϊκό 
σε αυτό το σχέδτο. Σε μας ανήκετ το κα
θήκον να ορίσουμε επακρτβώς το πε- 
ρτεχόμενό του κατ τα μέσα του.

Χρειαζόμαστε 
περισσότερο κράτος;
του Μ ικελε Σαλβατι

Δ εν θα ήθελα η οτκονομτκή κρί
ση που βρίσκετατ σε εξέλτξη 
σττς Ηνωμένες Πολττείες κατ η 

επώδυνη δημόστα παρέμβαση που 
προκλήθηκε σε αυτή τη χώρα, να τρο- 
φοδοτήοετ στη δτκή μας χώρα ένα κλί
μα υπέρ του «περτοσότερου κράτους», 
που είνατ εξίσου επτφανετακό -αλλά 
κυοφορεί πολτττκές συνέπετες- με το 
κλίμα υπέρ της «περτσσότερης αγο
ράς» που κυρταρχούσε μέχρτ πρόσφα
τα. Είνατ αλήθετα όττ το αμερτκαντκό 
υπουργείο Οτκονομτκών ξοδεύετ πελώ- 
ρτους πόρους γτα να αμβλύνετ ττς επτ- 
πτώσετς της κρίσης. Πρόκεττατ όμως 
γτα μταν επείγουσα απάντηση. Το πρό
βλημα που βρίσκετατ στην πηγή των 
τωρτνών δυσκολτών δεν είνατ από εκεί
να που επτλύοντατ με το να ρίξουμε πά
νω του (δημόστα) χρήματα. Είνατ ένα 
πρόβλημα ανεπαρκούς κατ κακής ρύθ- 
μτσης των αγορών, από την οποία προ- 
κύπτετ ένας κίνδυνος οτκονομτκής α- 
στάθετας, μτα υψηλή πτθανότητα κα
τάρρευσης της πελώρτας πυραμίδας 
χρεών κατ πτστώσεων που άφησαν να 
οτκοδομεττατ τα τελευταία χρόντα πάνω 
σε σαθρές βάοετς.

Ενας κίνδυνος τον οποίο γνώρτζαν οτ 
αμερτκαντκές αρχές -ένα τμήμα των τό
σο δυσφημτσμένων οτκονομολόγων δεν 
είχε κουραστεί ποτέ να τον υπενθυμί- 
ζετ-, αλλά γτα την ανττμετώπτση του ο
ποίου δεν έδρασαν έγκατρα. Εν μέρετ 
επετδή, όταν τα πράγματα πήγατναν 
καλά, όλοτ κέρδτζαν κατ χρεταζόταν 
μεγάλο πολτττκό θάρρος γτα να τερμα
τίσουν την «ευφορία», έστω κατ αν αυ
τή ήταν «ανορθολογτκή». Αλλά κυ
ρίως επετδή εκείνοτ που κέρδτζαν πε- 
ρτσσότερο (πολύ περτσσότερο) δτέθεταν 
μεγάλη επτρροή σττς αρχές σττς οποίες 
είχε ανατεθεί η ρύθμτση. Δεν είνατ δυ
νατόν να προβλέψουμε το αν οτ επεί
γουσες παρεμβάοετς θα είνατ αποτελε- 
σματτκές, κατ κυρίως το αν θα κατορ
θώσουν κατ σε ποτο χρόνο οτ αρχές να 
θεμελτώσουν ένα καθεστώς ρύθμτσης 
κατ εποπτετας, τκανό να αποκαταστήσετ 
σττς χρηματοπτστωττκές αγορές την ε- 
μπτστοσύνη που τόσο έχουν ανάγκη, 
θα  το κατορθώσουν βέβατα, αλλά α

φού πρώτα θα έχετ καταβληθεί υψηλό
τατο τίμημα γτα την ευημερία σττς Ηνω
μένες Πολττείες κατ σε ολόκληρο τον 
κόσμο.

θ α  ήθελα μόνο να υπογραμμίσω όττ 
το να μτλάμε γτα «περτσσότερο κρά
τος» σχεττκά με τα όσα συμβαίνουν 
στην Αμερτκή προκαλετ μόνο σύγχυση 
των τδεών. Ουοταοττκά πρόκεττατ γτα 
μτα αποτυχία της πολτττκής, μτας πολτ
ττκής δτεφθαρμένης από υπερβολτκή 
στενούς δεσμούς με τα μεγάλα τδτωττκά 
συμφέροντα, η οποία δεν κατόρθωσε 
να επτβάλετ ορθούς κανόνες στο σύ
στημα των χρηματοπτστωττκών αγορών. 
Κανόνες που θα είχαν επττρέψετ να υ
πάρχουν ταυτόχρονα ένας ανταγωντοττ- 
κός κατ ανανεωττκός χρηματοπτοτωττ- 
κός τομέας -στον βαθμό που είνατ ανα
γκαίος γτα την ανάπτυξη της πραγμα- 
ττκής οτκονομτας- κατ συνθήκες στα
θερότητας κατ εμπτστοσύνης. Οτ συν
θήκες αυτές θα είχαν αποτρέψετ την α- 
ναποτελεσματτκότητα κατ ττς αδτκτες 
που ουνδέοντατ με τη χρήση δημόστων 
πόρων, που υποχρεώθηκε να κάνετ το 
αμερτκαντκό υπουργείο Οτκονομτκών.

Η σύγχυση των τδεών μπορεί να ετ- 
νατ επτκίνδυνη σε μτα χώρα όπως η 
Ιταλία, η οποία ποτέ δεν είχε μτα καλή 
σχέση με τους κανόνες, στην οποία οτ 
οχέσετς ανάμεσα σε πολτττκή κατ επτ- 
χετρήσετς υπήρξαν πάντοτε αρκετά 
στενές κατ στην οποία ο ίδτος ο τδτωττ- 
κός καπτταλτομός, στα υψηλότερα πε
δία του, είνατ σε μεγάλο βαθμό ένας 
καπτταλτομός της δταπλοκής κατ όχτ 
της αγοράς. Μτα χώρα στην οποία η σύ
γκρουση συμφερόντων είνατ ακόμη 
πτο ενδημτκή από όσο σττς Ηνωμένες 
Πολττείες. Ενα σχέδτο αποτελεσματτ- 
κής ρύθμτσης είνατ βέβατα μτα δημό
στα παρέμβαση, αλλά δεν είνατ κατ’ α
νάγκη «περτσσότερο κράτος». Είνατ 
μάλτστα το ακρτβώς αντίθετό του: κα
νόνες ενάνττα σττς ευνοτοκραττκές δτα- 
κρίσετς, απόσταση ενάνττα στη γεττνία- 
ση κατ την ώσμωση με τα τδτωττκά συμ
φέροντα, κραττκή ανττκετμεντκότητα ε
νάνττα στην πολτττκή μεροληψία. Το 
«περτσσότερο κράτος» με αυτή την έν- 
νοτα θα το είχαμε μεγάλη ανάγκη, κυ
ρίως γτα να ξαναρχίοετ η ανάπτυξη 
στη μακρά περίοδο.
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Δέκα μέτρα για την έξοδο από την κρίοη
ΤΟΥ ΓΙΟΧΑΝ ΓΚΑΛΤΟΥΝΓΚ

Τ ι κυνισμός να μιλάμε για «κρί
ση» σαν φαινόμενο ενός μήνα ή ε
νός χρόνου ή δύο χρόνων, όταν 

καθημερινά γύρω στις 125 χιλιάδες άν
θρωποι πεθαίνουν από πείνα οφειλόμε- 
νη στο σύστημα ή από ασθένειες που θα 
μπορούσαν να είχαν προληφθεί ή θε
ραπευτεί. Μεγάλο μέρος της ευθύνης α
νήκει σε έναν οικονομιομό, ο οποίος α
ποδίδει μεγαλύτερη σημασία στο σύ
στημα των συναλλαγών σε σχέση με τις 
θεμελιώδεις ανάγκες των ανθρώπων. 
Αυτό ακριβώς είναι ο καπιταλισμός. Κι 
ωστόσο υπάρχει μια πρόσθετη κρίση ε
κτός από τη δταρκή κρίση. Με μια συρ
ρίκνωση των τραπεζικών πιστώσεων σε 
μιαν άρρωστη χρηματοπιστωτική οικο
νομία, οι συναλλαγές υποφέρουν και υ
ποφέρουν και οι άνθρωποι που τις κά
νουν ακόμη περισσότερο από πριν. Πώς 
είναι δυνατόν;

Ο καπιταλισμός είναι ένα σύστημα 
που αντλεί πλούτο από τους φτωχούς 
για να τον δώσει στους πλούσιους με 
μιαν ελάχιστη ανταπόδοση, εκτός αν υ

πάρξουν αντίμετρα. Με οικονομικούς ό
ρους: ένα έλλειμμα αγοραστικής δύνα
μης -με εξαίρεση τον δανεισμό και τις 
πιστωτικές κάρτες- στα χαμηλά στρώμα
τα και μια υπερβολική συγκέντρωση 
χρήματος στα υψηλά στρώματα. Σε ση
μείο που μόνον ένα τμήμα αυτού του 
χρήματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για την κατανάλωση.

Αλλά η μακροπρόθεσμη επένδυση σε 
παραγωγικές επιχειρήσεις, σε μια στάσι
μη πραγματική οικονομία, είναι περιο,- 
ρισμένη. Γι’ αυτό η «επένδυση» μετα- 
τρέπεται σε κερδοσκοπία βραχυπρόθε
σμης απόδοσης στη χρηματοπιστωτική 
οικονομία και η φούσκα μεγαλώνει.

Κάθε πραγματική οικονομία παράγει 
προϊόντα για την κατανάλωση. Αλλά 
της χρησιμεύει και μια χρηματοπιστωτι
κή οικονομία, η οποία παράγει προϊό
ντα, όπως τα δάνεια, για να μπορεί να α
γοράζει και να πουλάει. Οι δυο τους ο
φείλουν να συγχρονίζονται. Αν.αυτό 
δεν συμβαίνει, τότε έχουμε κρίση. Υπάρ
χει όμως και ένα νέο στοιχείο. Με μια 
στάσιμη οικονομία και μια υπερβολική 
χρηματική ρευστότητα, η διαφοροποίη-

ση των χρηματοπιστωτικών προϊόντων 
ήταν προβλέψιμη. Από δω προέκυψαν 
τα παράγωγα, τα κερδοσκοπικά αμοι
βαία κεφάλαια (hedge funds), τα συμ
βόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης 
(futures), τα δικαιώματα προαίρεσης 
(options) κ.λπ., εκεί όπου πριν είχαμε 
μετοχές και ομόλογα, δάνεια κι επιτό
κια. Ετσι, πριν καταρρεύσει, η Bear and 
Stearns πληροφόρησε τους πελάτες 
ότι ένα από τα χρηματοπιστωτικά π ρ ο^ ^  
ντα της δεν άξιζε σχεδόν τίποτα.

Υπάρχει διέξοδος; Φυσικά, αλλά δεν 
είναι το σχέδιο διάσωσης με τα 700 δισε
κατομμύρια δολάρια που αντλήθηκαν α
πό τους φτωχούς φορολογούμενους και 
δόθηκαν στις τράπεζες και στους πά- 
μπλουτους. Αυτός είναι ο συνηθισμένος 
καπιταλισμός και δεν θα λειτουργήσει. 
Με δεδομένη μια μαζική εκτύπωση νο
μίσματος, χαρίζουν κακά λεφτά στα κα
κά λεφτά. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, επι
βραβεύουν μια πελώρια ανικανότητα 
που αγγίζει τον δόλο και την απάτη. Και 
τρίτον, περιορίζεται ακόμα περισσότερο 
η αγοραστική δύναμη του μεγαλύτερου 
μέρους των Αμερικανών, με αποτέλεσμα

να απομακρύνεται ακόμα περισσότερό η 
πραγματική οικονομική ανάπτυξη.

Ας εξετάσουμε, αντιθέτως, αυτά τα δέ
κα σημεία που θα μπορούσαν να λει
τουργήσουν:

1. Ενας μαζικός κεϊνοιανιομός. Μαζι
κή χρηματοδότηση για τη βελτίωση των 
υποδομών των ΗΠΑ, που βρίσκονται σε 
διάλυση, δημιουργώντας εκατομμύρια 
^ κ ι ς  εργασίας, ουμπεριλαμβανομένης

κατασκευής σχολείων και νοσοκο
μείων. Μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη 
για τα χαμηλά στρώματα.

2. Μια μαζική αναδιανομή. Αύξηση 
της φορολόγησης του πλούτου. Προο
δευτική φορολογική κλίμακα και φο- 
ρολόγηση της πολυτελούς κατανάλωσης. 
Μείωση της φορολογικής πίεσης για το 
70% που ανήκει στα χαμηλά κοινωνικά 
στρώματα με επιδόματα για την κατοικία 
και την υγεία.

3. Κυβερνητική παρέμβαση στα στε- 
γαστικά δάνεια που συνάφθηκαν από 
την αρχή μέχρι και την έκρηξη της 
φούσκας, ανακουφίζοντας τον οφειλέτη 
από αυτό το βάρος και βοηθώντας ακό
μα και τις τράπεζες.

4. Να σταματήσουν όλες οι κατασχέ
σεις, να βρεθεί μια δίκαιη λύση για ό
λους.

5. Να χρηματοδοτηθούν αυτές οι πα
ρεμβάσεις με περικοπή των υπερβολι
κών δαπανών του Πενταγώνου για την α
μερικανική αυτοκρατορία, καθώς και 
των δαπανών για τις στρατιωτικές βά
σεις.

6. Να αφεθούν οι χειρότεροι χρηματο
πιστωτικοί θεσμοί και οι χειρότερες τρά
πεζες να βουλιάξουν, οι πιο άπληστες 
με τη μικρότερη κάλυψη για τις συναλ
λαγές τους, καθώς κι εκείνες με τη με
γαλύτερη διαφορά ανάμεσα στους μι

σθούς και τα φιλοδωρήματα των διευθυ
ντικών στελεχών τους και τους μισθούς 
των άλλων υπαλλήλων τους.

7. Να κηρυχθεί παράνομο το μεγαλύ
τερο μέρος των νέων χρηματοπιστωτι
κών προϊόντων, εκτός αν υπάρχει μια ε
πιβεβαιωμένη εγγύηση ότι ο αγοραστής 
και ο πωλητής έχουν πλήρη επίγνωση 
της λειτουργίας τους και των συνεπειών 
τους.

8. Να ανταμειφθούν οι τράπεζες που 
διατηρούν ευθείες σχέσεις με τους πε
λάτες, που ανακοινώνουν σαφώς ότι τα 
δάνεια θα παραμείνουν επαρκή σε σχέ
ση με τις εγγυήσεις.

9. Να γίνεται δημόσια γνωστό το α
κριβές μέγεθος της προσφοράς χρήμα
τος, ώστε να καταστεί περισσότερο δια
φανές το οικονομικό σύστημα των 
ΗΠΑ.

10. Μια σοβαρή υποτίμηση του δολα
ρίου, για ένα νέο δολάριο που θα μειώ
νει το βάρος της εξυπηρέτησης του χρέ
ους, έτσι ώστε τα αμερικανικά προϊόντα 
να γίνουν πιο ανταγωνιστικά και να α
ποφευχθεί μια μεγάλη άνοδος του πλη
θωρισμού.

"Hi

Τα φαντάσματα 
του Κέινς και 
του Ρούζβελτ
του Μαςιμο Σαλβαντορι

Δ ιαβάζοντας αυτά που γράφονται για την παρούσα κρίση, 
ξανάρχεται στη μνήμη μου, εμένα που δεν είμαι γνώστης 
των οικονομικών, ένα άρθρο του Τζον Μέιναρντ Κέινς, το 

φάντασμα του οποίου -θαμμένο στα χρόνια του θριαμβεύοντος 
νεοφιλελευθερισμού- επέστρεψε, καθώς το επικαλούνται για να 
υποστηρίξουν μιαν οικονομική γραμμή, η οποία αποβλέπει στην 
κοινωνικοποίηση των ζημιών με ταυτόχρονη διατήρηση της ιδιω
τικοποίησης των κερδών.

Το άρθρο του Αγγλου οικονομολόγου γράφτηκε το 1926 και ε
πομένως προηγείται της καταστροφικής κρίσης του 1929. Αλλά ή
δη έλεγε τότε πράγματα αληθινά διαφωτιστικά γύρω από τις σο
βαρές δυσλειτουργίες μιας αγοράς, στην οποία οι κερδοσκοπικές 
δραστηριότητες μπορούν να αναπτύσσονται με πλήρη ελευθερία.

Ερευνώντας τις αιτίες των «μεγαλύτερων οικονομικών δεινών του 
καιρού μας», ο Κέινς τις εντόπιζε στις «μεγάλες εισοδηματικές α
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νισότητες», που προκαλούνται όταν «ορισμένα άτομα, κατέχοντας^· 
διαίτερες θέσεις ή ικανότητες, κατορθώνουν να αντλούν πλεο 
κτήματα από την αβεβαιότητα και την άγνοια», όταν «για τους ίδ 
ους λόγους οι μεγάλες επιχειρήσεις είναι συχνά μια λοταρία» που 
σπέρνει ανεργία, μειώνει τις «εύλογες επιχειρηματικές προσδο
κίες», αποδυναμώνει την ορθή απόδοση και την υγιή παραγωγή. 
Οσο για τη θεραπεία, υποστήριζε ότι δεν έπρεπε να εναποτεθεί στη 
δράση των ατόμων, επειδή ενδέχεται τα άτομα «να επιδεινώσουν την 
κατάσταση», αλλά χρειαζόταν να στηριχτούμε «στον αποφασιστικό 
έλεγχο του χρήματος και της πίστης», στη «διάδοση σε ευρεία κλί
μακα των δεδομένων των σχετικών με την επιχειρηματική κατά
σταση», στην «πλήρη δημοσίευση (με νόμο, αν είναι αναγκαίο) ό
λων των δεδομένων της επιχείρησης που είναι χρήσιμο να γνωρί
ζουμε», σε πολιτικές αποταμίευσης που πρέπει να συγκλίνουν 
προς τα «πιο παραγωγικά κανάλια από εθνική άποψη». Ο Κέινς 
ξαναγίνεται της μόδας ως θιασώτης κρατικών διασώσεων, αλλά αρ
κετά λιγότερο ως αδιάλλακτος κριτικός της ασυδοσίας της αγοράς.

Επικαλούνται ακόμα και το φάντασμα του Ρούζβελτ και παρα
τηρούμε ακόμα και τον Μπους, αφού υπήρξε ένας νέος Χούβερ, 
αρχιερέας του «ελάχιστου κράτους», να προσπαθεί να μιμηθεί τώ
ρα τον μεγάλο δημοκρατικό πρόεδρο, ο οποίος, μετά την προ
κλητική επίδειξη πλούτου ενός αρπακτικού καπιταλισμού που 
γέννησε μια πελώρια καταστροφή, αναζωογόνησε με δύναμη τον 
διευθυντικό ρόλο του κράτους στην οικονομία. Αλλά και σε αυ
τή την περίπτωση βλέπουν τη μία όψη του νομίσματος και όχι 
την άλλη. Ο Μπους, παρασυρμένος από τις επιπτώσεις της υπο
τελούς στα επιχειρηματικά συμφέροντα νοεφιλελεύθερης οικο
νομικής πολιτικής του, αφήνει τους κερδοσκόπους να απολαμ-
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2 «ο υ ν  τα κέρδη που γεννήθηκαν από τους «τοξικούς» τίτλους, 
•^Ριοίοι μόλυναν τον αμερικανικό και διεθνή καπιταλισμό, συλ
λέγει αυτούς τους τίτλους από τα σκουπίδια, τους δίνει στο κράτος 
και ρίχνει το κόστος στις πλάτες των φορολογούμενων. Αλλά α
ποφεύγει να μιμηθεί τον Ρούζβελτ και στην πολιτική, δηλαδή να 
ρίξει φως στις ευθύνες γι’ αυτήν τη διαδικασία μόλυνσης.

Και με αφορμή αυτό έρχονται στον νου μας, μετά τα λόγια του 
Κέινς, εκείνα που εκφώνησε ο Ρούζβελτ το 1932, σύμφωνα με τον ο
ποίο έπρεπε να δοθεί τέλος σε ένα σύστημα που έκανε «τις ζωές του 
μισού πληθυσμού των Ηνωμένων Πολιτειών κρέας για το βιομηχα
νικό σφαγείο», προς όφελος των «συμφερόντων λίγων ισχυρών» και 
η ατομική ιδιοκτησία δεν έπρεπε να «υποτάσσεται στην αδίστακτη 
χειραγώγηση από μέρους επαγγελματιών παικτών στην αγορά με
τοχών και στο σύστημα των μεγάλων εταιρειών», οι οποίοι κερδο
σκοπούν ενάντια «στην ευημερία και την ιδιοκτησία των άλλων».

Ο Μπερτινότι μας βεβαιώνει ότι βρισκόμαστε τώρα μπροστά 
στην «κρίση του καπιταλισμού», αλλά οι φίλοι του καπιταλισμού 
μπορούν να κοιμούνται ήσυχοι, επειδή όσο απουσιάζει ένα ορ
γανωμένο αντικαπιταλιοτικό υποκείμενο, εφοδιασμένο με ένα έ
στω και λίγο αξιόπιστο πρόγραμμα, δεν αναδύεται καμία μορφή 
εναλλακτικής κοινωνίας. Παρ’ όλα αυτά είναι γεγονός ότι μια 
αρκετά σοβαρή κρίση βρίσκεται σε εξέλιξη. Τα «μεγαλύτερα οι
κονομικά δεινά (θα προσθέταμε: και πολιτικά) του καιρού μας», 
για να επαναλάβουμε την έκφραση του Κέινς, είναι αρκετά πρό
δηλα: μια ισχυρή ελίτ διεθνών κερδοοκόπων, η οποία έδρασε -ή 
δη όλοι το αναγνωρίζουν- «ανεύθυνα»· μια συσσώρευση των πό
ρων που έκανε όλο και πλουσιότερα τα ανώτερα στρώματα, φτώ
χυνε τη μεσαία τάξη και έπληξε σκληρά τις μάζες των μισθωτών
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εργαζομένων- η έλλειψη Βούλησης ή η ανικανότητα των οργά
νων, στα οποία είχε ανατεθεί ο έλεγχος της οικονομικής πειρα
τείας, να επληρώσουν τα καθήκοντά τους.

Μας λένε ότι η Ευρώπη είναι λιγότερο εκτεθειμένη από την 
Αμερική στους σχετικούς κινδύνους, αλλά η γερμανική κυβέρ
νηση μας πληροφορεί ότι ήταν η Μεγάλη Βρετανία αυτή που μα
ζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιθυμούσε πιο αποτελεσματι
κές «διεθνείς συμφωνίες ενάντια στην ανεύθυνη οικονομική 
κερδοσκοπία».

Με δεδομένη αυτή την κατάσταση θα νόμιζε κανείς ότι ήρθε η 
ώρα για έναν ανανεωμένο, έντιμο σοσιαλδημοκρατικό «συμβι
βασμό». Αν όχι τώρα, πότε; Η ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία ό
μως (ας μη μιλήσουμε καλύτερα για την ιταλική) φαίνεται να ζει 
μιαν άδοξη περίοδο. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει κάπου, αλλά είναι 
βουβή. Αναδύεται επομένως τελευταίο το πρόβλημα των προ
βλημάτων. Η οικονομική και κοινωνική κρίση είναι πιεστική 
και απαιτεί λύσεις. Η λύση να φορτώσουμε στο κράτος το κόστος 
της καταστροφικής χρηματοπιστωτικής μόλυνσης δεν υποδει
κνύει μία διέξοδο. Οπως είπε το αμερικανικό υπουργείο Οικο
νομικών, ισουδυναμεί με το να κάνεις το κακό για να αποφύγεις 
το χειρότερο. Περισσότερο από εκδήλωση ισχύος είναι μια δή
λωση αδυναμίας. Επιβεβαιώνεται ότι χρειάζεται μια νέα «δια
κυβέρνηση» της άρρωστης οικονομίας. Αλλά επειδή πίσω από 
αυτή την οικονομία υπήρξε και υπάρχει μια πολιτική ή υποτελής 
στους αυτουργούς των «οικονομικών δεινών του καιρού μας» ή α
κόμα και συνένοχη, απαιτούνται τολμηρές μεταρρυθμίσεις. Για 
την ώρα όμως δεν απομένει παρά η διαπίστωση πως οι δυνάμεις 
που θα μπορούσαν να τις κάνουν δεν φαίνονται στον ορίζοντα.
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ΤΟΥ Ρ ικαρντο Π ετρελα

Πολύ λίγοι είναι εκείνοι που 
θα σκεφτούν όχι ζούμε χη 
χρεοκοπία χου παγκόομιου 

καπιχαλιοχικού χρημαχοπισχωχικού 
συστήματος, καθώς όλοι εμείς έχου
με εκπαιδευχεί και πειοχεί να πι- 
οχεύουμε όχι χο καπιχαλισχικό σύ- 
οχημα χης αγοράς είναι «σχη φύοη 
χων πραγμάχων» και όχι δεν υπάρ
χει εναλλακχική λύοη σχην καπι- 
οχαλιοχική οικονομία. Γιαχί μπο
ρούμε να μιλάμε, ορθά, για χρεο
κοπία;

Ο παγκόσμιος χρημαχισχικός κα- 
πιχαλισμός χης αγοράς επικράχησε 
πάνω σχη δάση χριών αρχών.

Πρώτον: Η agía καθορίζεται και 
μεχριέχαι σχις κοινωνίες μας σε συ- 
νάρχηση με χη συμβολή που μια 
npágn, ένα αγαθό, μια καχάοχαοη 
προσφέρει σχην αύξηση χης αξίας

σχην ελευθερία και χην αυχορυθμι- 
σχική ισχύ χων δυνάμεων χου κεφα- 
λάιου και χης αγοράς και δεν είναι 
χυχαίο που σε αυχά χα χελευχαία 
χρόνια οι υποοχηρικχές χου παγκό
σμιου καπιχαλιοχικού ουοχήμαχος ε
πέβαλαν χην ιδέα χου «κόσχους χης 
πολπικής»).

Ο παγκόσμιος χρημαχισχικός κα- 
πιχαλιομός χης αγοράς οδήγησε 
σχην ενεργειακή κρίση, σχην επιοι- 
χιοχική κρίση, σχην κλιμαχική κα- 
χασχροφή, σχον αποκλεισμό δισεκα- 
χομμυρίων προσώπων που ζουν σχις 
παραγκουπόλεις. Αναγνώρισε τηΛ *. 
νικανόχηχά ίου να ξεριζώσει χη 
χεια σχον κόσμο (σήμερα υπολογί- 
ζεχαι όχι είναι περισσόχερες από 2,8 
διοεκαχομμύρια ανθρώπινες υπάρ
ξεις αυχές που «ζουν» με λιγόχερα 
από 2 δολάρια χη μέρα), ενώ, σχην ε
ποχή χης ανόδου χης ισχύος αυχού 
χου συσχήμαχος, οι υμνηχές χου εί

Ανεύθυνοι και κυνικοί υποκριτές
χου χρημαχισχικού κεφαλαίου.

Δεύτερον: Η ιδιωχική επιχείρηση 
είναι ο θεσμός που είναι ο πιο κα- 
χάλληλος και ικανός να αξιοποιεί 
χους πόρους που είναι διαθέσιμοι 
σχον κόσμο.

Τρίτον: Η αγορά είναι ο μηχανι
σμός που είναι καχάλληλος για να ε
πιλέγει αποχελεσμαχικά ιη χρήση 
χων πόρων (και ιδιαίχερα προς όφε
λος ποιων γίνεχαι αυχή η χρήση).

Από αυχές χις χρεις αρχές προέκυ- 
ψαν οι μεγάλοι «νόμοι-ενχολές» χου 
παγκόσμιου καπιχαλισμού: η εμπο- 
ρευμαχοποίηση κάθε μορφής ζωής 
(όλα είναι εμπόρευμα), η απελευθέ
ρωση κάθε οικονομικής δραοχηριό- 
χηχας (ελευθερία χων κινήσεων χου 
κεφαλαίου, έκρηξη χων φορολογι
κών παραδείσων), η απορύθμιση 
χης οικονομίας (η παρέμβαση χου 
κράχους είναι πηγή διαοχρέβλωοης 
χης αγοράς), η ιδιωχικοποίηση όλων 
όσα μπορούν να ιδιωχικοποιηθούν 
(νερό, υγεία, εκπαίδευση, ενέργεια, 
χηλεπικοινωνίες, μεχαφορές, απορ- 
ρίμμαχα, φάρμακα, νεκροχαφεία, 
χράπεζες, χαμιευχήρια, ασφάλεια 
κ.λπ.), η παγκοσμιοποίηση χης 
χρημαχοπισχωχικής οικονομίας, χων 
επιχειρήσεων, χου εμπορίου (και η 
συνακόλουθη διαμόρφωση ισχυρό- 
χαχων παγκόσμιων ιδιωχικών βιομη

χανικών και χρημαχοπισχωχικών ο
μάδων), η υποχρέωση ανχαγωνισχι- 
κόχηχας σε όλα χα μέχωπα, χην οποία 
κανείς (ούχε και χα κράχη) δεν μπο
ρεί να αποφύγει.

Εδώ και χριάνχα χουλάχισχον χρό
νια, ο κόσμος (και όχι μόνον η οι
κονομία) κυβερνιέχαι από αυχούς 
χους «νόμους-ενχολές». Εδώ και 
χριάνχα χρόνια έγινε χόσο πολύς λό
γος για χον θρίαμβο χου παγκόσμι
ου καπιχαλιοχικού χρημαχισχικού 
συσχήμαχος χης αγοράς. Κι ωσχόοο 
-σήμερα είναι πρόδηλο- η εφαρμο
γή αυχών χων «νόμων-ενχολών» σε 
πάνω από χριάνχα χρόνια συχνών 
κρίσεων οδήγησε χο καπιχαλισχικό 
σύσχημα μπροσχά σχην καχάρρευ- 
ση. Το καπιχαλισχικό σύσχημα κα- 
χέδειξε όχι είναι δομικά αοχαθές (ε
πειδή θεμελιώνεχαι πάνω σχη δια- 
κινδύνευση), εχθρικό απένανχι σχη 
μεγάλη πλειονόχηχα χου πληθυ
σμού (επειδή υπηρεχεί χις πιο ισχυ
ρές και πλούσιες ομάδες), καχα- 
οχροφικό για χους φυσικούς πόρους 
χου πλανήχη (επειδή είναι άπλησχο 
και επεκχαχικό, καθώς είναι πεπει
σμένο όχι όλα είναι δυναχά χάρη 
σχην επισχήμη και χην χεχνολογία), 
αυχαρχικό και αλαζονικό απένανχι 
σχην ανχιπροοωπευχική δημοκρα- 
χία (επειδή πιοχεύει περιοσόιερο

χαν αναγγείλει χο ξερίζωμα χης 
φχώχειας για χο 2000, χάρη σχις πο- 
λιχικές χης Παγκόσμιας Τράπεζας 
και χου Διεθνούς Νομισμαχικού Τα
μείου.

Σήμερα οι Αμερικανοί, Ευρωπαίοι 
και Ιάπωνες πολιχικοί και οικονομι
κοί ηγέχες διαδίδουν σχην κοινή 
γνώμη χην ιδέα όχι η κρίση ε ·  
πολύ σοβαρή, αλλά χα θεμέλια χου 
συσχήμαχος είναι καλά και σχέρεα. 
Η επίλυση χης κρίσης είναι μόνο ζή- 
χημα χρόνου. Καχά χη γνώμη χους, 
χα φάρμακα που θα καχασχήσουν δυ- 
ναχή χην υπέρβαση χης κρίσης είναι 
χριών ειδών: η αποκαχάσχαση ορι
σμένων κανόνων (έχουμε προχωρή
σει υπερβολικά -λένε- σχη φιλε
λευθεροποίηση και σχην απορύθμι- 
ση), η εφαρμογή πιο αυσχηρών ε
λέγχων (οι οικονομικές και νομι- 
σμαχικές αρχές -λ ένε - υπήρξαν υ
περβολικά χαλαρές και άφησαν σχις 
ιδιωχικές εχαιρείες ελέγχου καθήκο- 
νχα που έπρεπε να ανήκουν σχη δι
κή χους αρμοδιόχηχα), η υιοθέχηοη 
μέχρων πληροφόρησης και διαφά
νειας που μπορούν να αποκαχασχή- 
σουν χην εμπιοχοσύνη σχο σύσχημα. 
Με αυχόν χον χρόπο αυχοί οι ηγέχες 
καχαδεικνύονχαι αδαείς (δεν καχα- 
νόηοαν χίποχε από αυχά που συμβαί
νουν, πράγμα ελάχισχα πιθανό), ή
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Μια οφειΠόμενη απάντηση
Ο ναρκ ισσευόμενος Ιανός και ο διπρόσωπος Νάρκισσοςκυνικοί υποκριχές (γνωρίζουν αυχό 

που συμβαίνει, αλλά δεν χολμούν να 
ομολογήσουν χη χρεοκοπία χου ου- 
σχήμαχος που έχουν εγκαθιδρύσει 
και επιβάλει σχον κόσμο), ή ακόμα 
και ανεύθυνοι (προσπαθούν να φορ- 
χώσουν σχους «άλλους» χην ευθύνη 
για χη διαιώνιση χης παγκόσμιας 
κρίσης χης κοινωνίας, που οημαχο- 
δοχεί ήδη χην πρώχη δεκαεχία χου 
21ου αιώνα).

Ο παγκόσμιος χρημαχισχικός κα- 
πιχαλισμός χης αγοράς υποοχέθηκε 
ευημερία, ειρήνη, ελευθερία, δημο- 
κ^πία, δικαιοσύνη για όλους και 
χ^Ριύ. Παρήγαγε, ανχιθέχως, και 
ιροδοχόχησε φχώχεια, εξαθλίωση, 
βία, ανασφάλεια, πολέμους, μίσος, 
αδικία. Μας κληρονομεί μια κοχνω- 
νία-κόσμο, η οποία πρέπει ουοιαοχι- 
κά να διδαχθεί εκ νέου χην κοινή 
συμβίωση, χη δικαιοσύνη, χην ελευ
θερία για όους.

Βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθε
σμα η προχεραιόχηχα πρέπει να δο
θεί σχην επείγουσα σύγκληση ενός 
«συμβουλίου χης παγκόσμιας ασφά
λειας» -ένα είδος παγκόσμιας συν
διάσκεψης χων κραχών χου κόσμου- 
για χον προσδιορισμό και χην προώ
θηση μιας νέας οικονομικο-χρημα- 
χοπισιωχικής και πολπικής αρχιχε- 
κχονικής χου πλανήχη. Προς χο πα
ρόν ανήκει σχα κράχη η ευθύνη να 
υιοθεχήσουν, πάνω σε βάσεις ουμφω- 
νημένες σε διεθνές επίπεδο, επείγο- 
’Λ ^ιέχρα με σκοπό να αποφευχθεί 
η^Κινωνικοποίηση ίων ζημιών σε 
βάρος ίων πιο αδύναμων πληθυ
σμών χου πλανήχη, να καχαργηθούν 
η πολιχική ανεξαρχηοία χης Ευρω
παϊκής Κενχρικής Τράπεζας και η 
πολιχική αυιονομία χης Ομοσπον
διακής Τράπεζας και χων άλλων κε- 
νχρικών χραπεζών, να καθιερωθεί ε
θνικός και διεθνής έλεγχος σχις κι
νήσεις χων κεφαλαίων, να ξεριζω
θούν οι φορολογικοί παράδεισοι και 
οι κερδοσκοπικές αγορές, να ρυθμι- 
σχεί αυσχηρά η νομισματική αγορά 
(επιτόκια συναλλαγών), να αντικα- 
χασχαθούν οι ιδιωτικές εταιρείες επι
θεώρησης χων ισολογισμών με ένα 
διαφανές δημόσιο σύσχημα αξιολό
γησης και επιβεβαίωσης.

Η «καλή είδηση» είναι όχι η α
νοικοδόμηση μιας νέας οικονομίας 
σε πλανητική κλίμακα, η οποία θα 
βρίσκεται σχην υπηρεσία όλων χων 
κατοίκων χου κόσμου, είναι χώρα δυ
νατή.

Η επιστολή χου Μάνου Σχεφανίδη 
που δημοσιεύτηκε σχο ένθεχο 
«Βιβλιοθήκη» χης Παρασκευής 

20 Σεπτεμβρίου 2008, υπό χην ενδεικτική 
επιγραφή «Ο Ιανός και η κριτική», σχε
τικά με χο άρθρο μου «Σύγχρονες στρα
τηγικές και τακτικές προβολής και υστε
ροφημίας όπως εφαρμόζονται σχο ευρύ
τερο πεδίο χης λογοτεχνικής παραγω
γής» («Βιβλιοθήκη», τεύχος 519, 12-9- 
2008, σ.σ. 22-24), περιέχει δύο αναντίρ
ρητες εις βάρος μου αλήθειες. Πράγματι 
είμαι, οφείλω να χο παραδεχτώ, και γέ
ρος και άρρωστος. Και πώς να μην είμαι, 
εφόσον και πάσχω από αυχενική νόσο 
(σπαστική ιεχραπάρεση), όχι πάνχως, ευ
τυχώς, σχη δεινότερη μορφή χης, και δια
νύω εδώ και τέσσερα χρόνια χο τέταρτο 
σχάδιο -  δόξα  σοι ο θεός -  χης ηλικίας, 
«χο αχθεινότατον χου βίου», όπως θα έλε
γαν οι αρχαίοι μας συγγραφείς. Καχά χα 
άλλα η επιστολή είναι γεμάτη από ψεύ
δη και ανακρίβειες, θ α  υποδείξω μια - 
δυο, αφού διευκρινίσω χο ακόλουθο ση
μείο. Ανάμεσα σχα περιοδικά που υπαι
νίσσεται ο επιστολογράφος πρέπει καχά 
πρώτο λόγο να αναγνωρίσουμε χο «Πλα
νόδιον» χου Γιάννη Παχίλη, αληθινό 
Πλανώδιο (με ω) καχά χα ποιητικά και φι
γουρίνι ως προς χην εκτύπωση. Σχο 38ο 
τεύχος ίου εντύπου αυχού, χον Ιούνιο χου 
2005, δημοσιεύτηκε κείμενό μου με χον 
χίχλο «Α λλ ’ ανι’ άλλων: διδασκαλίες χου 
λέκτορα χου Πανεπιστημίου Αθηνών κ. 
Μάνου Σχεφανίδη». Σχο άρθρο αυχό κα
τήγγειλα σωρεία απίστευτων ή και δια- 
σκεδαοχικών λαθών, πολλά από χα οποία 
προέρχονται από πόνημα χου ανδρός για 
χα μουσουλμανικά τεμένη χης Θράκης.

Ενα από χα ασθενέστερα, περισσότερο α
ναληθή και κριτικά ακάλυπτο και έκθετο 
σημείο χης ειηοτολής είναι ο ισχυρισμός -  
πώς χου κατέβηκε, αλήθεια, χου ανθρώ
που!- όχι χο άρθρο μου σχη «Βιβλιοθήκη» 
είναι λίβελος! Αν ένα κείμενο σχο σύνολό 
χου ή καχά μέγιστο μέρος ανήκει σχο α
παιτητικό αυχό είδος που θέλει κότοια, και 
από χους δύο παίκτες κρίνεται αποκλειστι
κά από χο εάν δυσφημεί επιτυχώς χο πρό
σωπο καχά χου οποίου στρέφεται. Λίβελος 
είναι πράγματι, για να αναχθούμε σε αυ
θεντικό και γενέθλιο υπόδειγμα, χο φυλ
λάδιο χου Ιακώβου Πολυλά «Πόθεν η μυ- 
σχικοφοβία χου Κ. Σπυρίδωνος Ζαμπελί- 
ου» (Κέρκυρα, 1860). Ο Κερκυραίος εκδό
της και προλογιστής χων «Ευρισκομένων» 
χου λυρικού μας γενάρχη στρέφει καχά ίου 
Ζαμπελίου -«ιδεομάχο κριτικό» θα χον α- 
ποκαλέσει- χο ακόλουθο εξοντωτικό σαχι
ρηχό επίγραμμα χου Σολωμού, χο οποίο και

επιθέτει ως γενικό μότο χου φυλλαδίου: 
«Σε βλέπω πάντα που κυλάς, /  Για πες 
μου, ψίχαλο, πού πας; /  Πού πας, ομπρός 
οιήσω; /  - Τον κόσμο να φωτίσω». Ψίχαλο, 
βέβαια, δεν υπήρξε, έστω κι αν έπεφτε έ
ξω σχα ποιητικά, σχα γλωσσικά, ακόμη και 
σχα εθνικά ο περιώνυμος Λευκαδίχης ιοτο- 
ριονόμος, αλλά με πιο καίριο και εξοντω
τικό πλήγμα δεν μπορούσε να αρχίσει ο α
ντίζηλός χου. Το σημειώνω αυχό για να ξέ
ρουμε χι μας περιμένει, αν χο ρίξουμε σχη 
λιβελογραφία. Πάντως αν υπάρχει κάποιο 
σημείο σχο άρθρο μου που προκάλεσε χο ε
πιστολικό μένος χου Μάνου -χρησιμοποιώ 
χο μικρό όνομα, για να ανταποδώσω χη φι
λοφρόνηση- είναι χο αυστηρό οπωσδήπο
τε κριτικό σχόλιό μου για χον αληθινά υ
περφίαλο και ασύστατο ισχυρισμό χου κα
χά χον οποίο - αντιγράφω από χη σελίδα 21 
ίου «Νάρκισσος και Ιανός» -«Η  έκδοση 
(έχω χην ευθύνη για χην αραίωση)... πέρα 
ίων λοιπών ανατροπών που προτείνει δο
κιμάζει επιπλέον -έστω πειραματικά, έστω 
ακροθιγώς- παράλληλη εξέταση οπτικού 
και ρηματικού λόγου, χην ισοδυναμία ανά
μεσα σχο κείμενο και χην εικόνα».

Δεν θα πέρασε απαρατήρητο από χον α
ναγνώστη, είμαι βέβαιος, όχι ο Μόνος Σχε- 
φανίδης σχο απόσπασμα που παραθέσαμε 
δεν μιλάει για βιβλίο ή τόμο ή ανθολόγιο 
ή έστω για εγχειρίδιο (όρος πολλαπλά 
συγγνωστός για χη συγκεκριμένη περί
πτωση), αλλά για «έκδοση». Και είναι α
κριβώς αυχή η σκόπιμη χρήση και ασά
φεια που επέβαλε χη μεθοδική ανίχνευ
ση χων παρακειμενικών (και περικειμενι- 
κών) ζωνών χου φιλόδοξου όσο και προ
κλητικού αυχού βιβλίου. Σχο άρθρο χης 
«Βιβλιοθήκης» προσπαθήσαμε να δεί
ξουμε όχι χο εγχείρημα που σχέδιασαν οι 
Αρισιηνός, Σχεφανίδης και Μαραγκόπου- 
λος -για χην ακριβή σειρά ως προς χη 
συμβολή χων δύο τελευταίων δεν είμαι σε 
θέση να εγγυηθώ επί χου παρόντος- δια- 
πλέκειαι ικανώς, αν όχι και πρωχίσχως, με 
χις στρατηγικές και τακτικές προβολής 
και υστεροφημίας όπως σχεδιάζονται και 
σε άλλους χώρους και κατ’ εξοχήν σχα 
Ηγουμενεία χων θεωρητικών Σχολών. 
Αλλωστε χο άρθρο που φέρει χην υπογρα
φή μου και διήγειρε όχι χα λεπτότερα και 
ευγενέσχερα ένστικτα και συναισθήματα 
χου Μάνου Σχεφανίδη, τελειώνει ως εξής: 
«Ποια χα ακριβή αποτελέσματα ίου ελέγ
χου αυχού σχη νεωιερική μας πεζογραφία, 
θα επιχειρήσουμε να περιγράφουμε σχη 
συνέχεια αυχών χων σημειώσεων». Εάν, εν
νοείται, χα άστρα ευνοήσουν.

Α νδρεας Μπελεζινης
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