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ΜΕΡΟ Α
το οπιςκόφυλλο του βιβλίου αναφζρει μεταξφ άλλων:
Ο Παγκόςμιοσ Μινϊταυροσ αφθγείται τα πραγματικά αίτια που επζβαλαν τθν Κρίςθ ςε
ολόκλθρο τον πλανιτθ και τα οποία, αν παραμείνουν κρυφά, ελαχιςτοποιοφν μασ
δυνατότθτεσ μασ ωσ Ζλλθνεσ, ωσ Ευρωπαίοι, να πάρουμε τισ τφχεσ του τόπου μασ ςτα χζρια
μασ. Το βιβλίο μασ καλεί να ςκεφτόμαςτε οικουμενικά ϊςτε να μποροφμε να κρίνουμε τα
τθσ πολιτείασ μασ, να δροφμε τοπικά, να βελτιϊνουμε ό,τι μποροφμε γφρω μασ.
Θεωρϊ πραγματικά ότι είναι ζνα βιβλίο που κα πρζπει να διαβαςτεί απ’ όλουσ μασ. Θα
το κατζταςςα περιςςότερο ςτα Ιςτορικά βιβλία και όχι ςτα Οικονομικά. Αφθγείται με
πολφ εφςτοχο τρόπο και με όλα τα απαραίτθτα βιβλιογραφικά ςτοιχεία και επιχειριματα
τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ ζφταςε το παγκόςμιο οικονομικό ςφςτθμα ς’ αυτιν τθν
κατάςταςθ που τθν αποκαλοφμε ςιμερα Κρίςθ. Λφνει πολλζσ απορίεσ και μακαίνει κα
ζλεγα περιςςότερο παρά ενθμερϊνει τουσ αναγνϊςτεσ, με πολφ απλό και κατανοθτό
τρόπο, τθν οικονομικι ιςτορία του πλανιτθ Γθ. Θα μου πείτε και τι μασ χρειάηεται αυτό;
Όποιοσ κζλει να λζγεται ςυνειδθτόσ άνκρωποσ που ςτόχο ζχει τθν προςωπικι του
ανάπτυξθ και εξζλιξθ και κζλει πραγματικά να πάρει τθ ηωι ςτα χζρια του και να κάνει
ό,τι καλφτερο μπορεί για τθν ανκρωπότθτα, κα πρζπει να γνωρίηει πϊσ φτάςαμε εδϊ
που φτάςαμε.
Ωσ επαγγελματίασ με ζνα από τα αντικείμενα εναςχόλθςισ μου τθν προςταςία τθσ
φυτικισ βιοποικιλότθτασ πριν από κάποια χρόνια είχα υιοκετιςει το ςφνκθμα Think
Global, Act Local-κεφτείτε Οικουμενικά, Δράςτε ςτον Σόπο ςασ. Ζνα ςφνκθμα που
χρθςιμοποιικθκε ςε πολλζσ δράςεισ που αναφερόταν ςτθν περιβαλλοντικι προςταςία.
Ο ςυγγραφζασ χρθςιμοποιϊντασ το εργαλείο τθσ μεταφοράσ αναφζρεται ς’ αυτό το
ςφνκθμα και προτρζπει να το χρθςιμοποιιςουμε και ςτο κζμα τθσ Οικονομικισ Κρίςθσ.
Μια προτροπι που με βρίςκει απόλυτα ςφμφωνθ. Δθλαδι να αναλφςουμε και να
κατανοιςουμε τι ςυμβαίνει ςε παγκόςμιο επίπεδο ϊςτε να ζχουμε the big picture και
ςτθ ςυνζχεια να δράςουμε τοπικά, να δοφμε δθλαδι μζςα ς’ αυτό το γενικό πλαίςιο τι
μποροφμε να κάνουμε για τθ χϊρα μασ ϊςτε να ξεπεραςτεί αυτι θ Κρίςθ.
Θα ξεκινιςω τθν παρουςίαςθ αυτοφ του καταπλθκτικοφ βιβλίου με κάποια hot spots που
δίνουν τθν κεντρικό νόθμα. τθ ςυνζχεια και με τθ μορφι ιςτορικισ αφιγθςθσ μζςα από
αρχεία που μπορείτε να κατεβάςετε μζςω links κα ςασ δϊςω ςυγκεκριμζνα τμιματα του
βιβλίου τα οποία κα διαφωτίςουν και κα ςασ πλθροφοριςουν για ςυγκεκριμζνα καίρια
γεγονότα που ςυνζβθςαν ςτθν ιςτορία τθσ ανκρωπότθτασ και που μασ ζφεραν μπροςτά
ς’ αυτό που αποκαλοφμε ςιμερα Οικονομικι Κρίςθ.
Πρόκειται για ζνα βιβλίο 468 ςελίδων, πυκνογραμμζνων και με πάρα πολλζσ ζννοιεσ που
απαιτοφν ιδιαίτερθ ανάλυςθ. Κατά τθ μελζτθ του και για τθν καλφτερθ κατανόθςι του,
κεϊρθςα καλό να το τμθματοποιιςω ςε δφο μζρθ. Σο πρϊτο μζροσ αναφζρεται ςε
ιςτορικά ςτοιχεία τθσ εξζλιξθσ τθσ ανκρωπότθτασ ςε οικονομικό επίπεδο μζχρι και τθ
δθμιουργία του Παγκόςμιου Μινϊταυρου και είναι αυτό που ςασ παρουςιάηω ςιμερα
(Σισ 225 ςελίδεσ του πρϊτου μζρουσ προςπάκθςα να ςασ τισ "δϊςω" ςε 14 ςελίδεσ Α4...).
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Θα ακολουκιςει μία δεφτερθ παρουςίαςθ που κα αναφζρεται ςτο δυνάμωμα του
Κτινουσ και ςτθν κατάρρευςθ του.

Hot Spots:
Τίποτα δεν μασ εξανκρωπίηει όςο θ Απορία. Το ςυναίςκθμα που προκαλεί θ κατάρρευςθ
των βεβαιοτιτων μασ. Η αίςκθςθ ότι βριςκόμαςτε παγιδευμζνοι ςε ζνα απρόςμενο
αδιζξοδο όπου ο νουσ αδυνατεί να εξθγιςει όςα βλζπουν τα μάτια μασ, αγγίηουν τα
δάχτυλά μασ, ακοφν τα αφτιά μασ. Σε αυτζσ τισ ςπάνιεσ ςτιγμζσ, και ενϊ θ λογικι μασ
παςχίηει να κατανοιςει όςα μασ μεταδίδουν οι αιςκιςεισ, θ Απορία μασ ταπεινϊνει.
Παράλλθλα όμωσ θ ίδια Απορία ετοιμάηει τον πρόκυμο νου για αλικειεσ που μζχρι τότε
ιταν αβάςταχτεσ. Και όταν ςτα δίχτυα μιασ τζτοιασ Απορίασ παγιδεφεται ολόκλθρθ θ
ανκρωπότθτα, καταλαβαίνουμε ότι βριςκόμαςτε ςε μια πολφ ιδιαίτερθ ιςτορικι ςτιγμι.
Η απάντθςθ που δίνει το βιβλίο τοφτο είναι ότι το Κραχ του 2008 προζκυψε όταν το κτινοσ
το οποίο ο ςυγγραφζασ το ονομάηει Παγκόςμιο Μινϊταυρο πλθγϊκθκε κανάςιμα. Όςο
κυβερνοφςε τον πλανιτθ, θ ςιδθρά γροκιά του ιταν ανελζθτθ, θ βαςιλεία του απόλυτθ.
Όςο ιταν υγιζσ, διατθροφςε τθν παγκόςμια οικονομία ςε μια κατάςταςθ ςτακερισ
ανιςορροπίασ και πρόςφερε ζνα βακμό ςτακερότθτασ χτιςμζνθσ πάνω ςε αςτακι κεμζλια.
Όταν όμωσ ζπεςε κφμα του αναπόφευκτου και βυκίςτθκε ςε κωματϊδθ κατάςταςθ το
2008, καταπόντιςε τθν ανκρωπότθτα ςε μία Κρίςθ που από τότε ςιγοκαίει, μεταλλάςςεται,
μεταναςτεφει. Μζχρι να βροφμε τρόπουσ να ηοφμε χωρίσ το κτινοσ, ο κανάςιμοσ
τραυματιςμόσ του κα παράγει τθ βακιά αβεβαιότθτα, τθν παρατεταμζνθ ςταςιμότθτα και
τθ μεγζκυνςθ τθσ αναςφάλειασ που βρίςκονται ςτθν θμεριςια διάταξθ παγκοςμίωσ.

Ποιοσ είναι όμωσ ο Παγκόςμιοσ Μινϊταυροσ κατά το ςυγγραφζα??
Οι αρχζσ των ΗΠΑ, το 1971, πιραν μία παράτολμθ ςτρατθγικι απόφαςθ: αντί να μειϊςουν
τα δφο ελλείμματα που ςυςςωρεφονταν από τα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1960 (το ζλλειμμα
του κρατικοφ προχπολογιςμοφ και το εμπορικό ζλλειμμα τθσ αμερικανικισ οικονομίασ)
αποφάςιςαν να τα αυξιςουν εςκεμμζνα και απεριόριςτα. Και ποιοσ κα πλιρωνε το
μάρμαρο; Πολφ απλά, θ υπόλοιπθ ανκρωπότθτα!! Πϊσ; Μζςω ενόσ κακθμερινοφ
τςουναμιοφ κεφαλαίων που διζςχιηαν τουσ δφο μεγάλουσ ωκεανοφσ για να
χρθματοδοτιςουν τα δφο ελλείμματα τθσ Αμερικισ. Τα «δϊρα υποτζλειασ» (δθλαδι το
τςουνάμι γερμανικϊν, ιαπωνικϊν και κινεηικϊν κεφαλαίων) που ζςπευδαν προσ τθ Νζα
Υόρκθ ςυντθροφςαν μια αυτοτροφοδοτοφμενθ ςχζςθ ανάμεςα: (α) ςτα δφο ελλείμματα των
ΗΠΑ και (β) ςτθ ςυνολικι ηιτθςθ για τα πλεονάςματα βιομθχανικϊν προϊόντων των
υπόλοιπων εκνϊν (Γερμανίασ, Ιαπωνίασ και Κίνασ ωσ επί το πλείςτον).
Το ρόλο του κτινουσ διαδραμάτιηε το διπλό ζλλειμμα τθσ Αμερικισ και τα δϊρα υποτζλειασ
ζπαιρναν τθ μορφι κεφαλαίων που ειςζρεαν καταρρακτωδϊσ ςτθν Wall Street. Όπωσ και ο
Μινϊταυροσ τθσ μυκολογίασ…Τρεφόταν από τα φρικτά «δϊρα υποτζλειασ» των Ακθναίων,
αλλά ο χορταςμόσ του επζτρεπε ςτο βαςιλιά Μίνωα να κρατά τθν ειρινθ ςτθν ανατολικι
Μεςόγειο, με αποτζλεςμα να ευθμερεί όχι μόνο θ Κριτθ αλλά και θ Ακινα και όλοι οι
υποτελείσ του.

Θα ξεκινιςω τθν ιςτορικι αφιγθςθ δίνοντασ the big picture ςχετικά με το τι οδιγθςε ςτο
Κραχ του 2008 ςφμφωνα με το ςυγγραφζα. Άλλωςτε για να μπορζςουμε να
παρακολουκιςουμε τθ ςυνζχεια τθσ ιςτορίασ μασ κα πρζπει να γνωρίηουμε το γενικό
πλαίςιο, να ξζρουμε τι και γιατί μασ ςυνζβθ μζςα από μία ειςαγωγι...

Ζξι ερμθνείεσ για το τι Συνζβθ και φτάςαμε ςτθν Κρίςθ του 2008:
Ερμθνεία 1θ: Κατά κφριο λόγο, μια αποτυχία τθσ ςυλλογικισ φανταςίασ
πολλϊν ζξυπνων ανκρϊπων…να κατανοιςουν τουσ ςυςτθμικοφσ κινδφνουσ
Κακθγθτζσ του London School of Economics ανζλαβαν τθ ςυγγραφι μιασ ςυγκροτθμζνθσ
απάντθςθσ ςτθν ερϊτθςθ τθσ βαςίλιςςασ τθσ Αγγλίασ που αναφερόταν ςτο γιατί δεν
πρόβλεψαν τθν Κρίςθ, τθν οποία, φςτερα από αρκετζσ προςπάκειεσ, ςυνυπζγραψαν 35
από τουσ κορυφαίουσ οικονομολόγουσ τθσ Βρετανίασ. Η απάντθςθ αυτι κφμιηε τθν
απρόκυμθ ομολογία ενόσ παιδιοφ που ο δάςκαλοσ το ςυνζλαβε αδιάβαςτο. Η ουςία τθσ
απάντθςθσ ιταν: «Ουπσ! Τθν πατιςαμε. Ραρατθροφςαμε τθ δθμιουργία μιασ Τερατϊδουσ
Φοφςκασ και νομίηαμε ότι βιϊναμε τθ γζνεςθ ενόσ Θαυμαςτοφ Νζου Κόςμου». Χωρίσ
ενκουςιαςμό παραδζχτθκαν το αμάρτθμα τθσ αυτοϊκανοποιοφμενθσ ρθτορικισ
(κεωροφςαν ότι θ Κρίςθ δε κα ζρκει επειδι ζλεγαν ότι δε κα ζρκει!) ςε ςυνδυαςμό με το
αμάρτθμα τθσ γραμμικισ ςυναγωγισ ςυμπεραςμάτων (αφοφ θ Κρίςθ δεν ζχει προκφψει, δε
κα ςυμβεί!!).
Ράνω ςτο αξίωμα ότι Κρίςθ δε κα ζχουμε χτίςτθκε μια κολοςςιαία αγορά νζων χρεϊν. Ζτςι,
χρθματοοικονομικι κεωρία και χρθματοοικονομικό ζγκλθμα πορευόταν χζρι χζρι, ςαν
αχϊριςτοι ςυνζνοχοι.
Πλοι οι οικονομολόγοι τελοφςαν υπό τθ φανταςίωςθ ότι είχαν βρει μια μαγικι φόρμουλα
οικονομικισ ανάπτυξθσ και πλουτιςμοφ που ςυνδυάηει τθν κοινωνικι ευθμερία με τθ δικι
τουσ κερδοφορία.
Ρίςτευαν ότι αυτι θ χρθματοπιςτωτικι «καινοτομία» κατάφερνε να αφαιρεί τον κίνδυνο
από το ςφςτθμα. Πτι τα νζα εργαλεία επζτρεπαν μια νζα μορφι χρζουσ που μποροφςε να
ςυςςωρεφεται επ’ άπειρο χωρίσ να αυξάνει τον κίνδυνο ενόσ κραχ. Και ζνα απ’ αυτά τα νζα
εργαλεία ιταν τα CDO (Collateralised Debt Obligation). Ζνα «πακζτο» το οποίο
αποτελοφνταν από «φλοίδεσ» (τεμάχια) ενόσ δανείου. Ρχ. ο κφριοσ Κϊςτασ είχε δανειςτεί
100 χιλιάδεσ ευρϊ και ζπρεπε να επιςτρζψει 190 χιλιάδεσ ευρϊ ςε δζκα χρόνια. Οι 190
αυτζσ χιλιάδεσ ευρϊ μετατρζπονταν ςε 19 χιλιάδεσ «φλοίδεσ» των 10 ευρϊ θ μία. Λογιϊν
λογιϊν τζτοιεσ «φλοίδεσ» (πολλϊν ατόμων και επιχειριςεων) τοποκετοφνταν ςε ζνα
«πακζτο» που το ονόμαςαν CDO.
Αυτά τα ετερογενι, πολφπλοκα «πακζτα», τα οποία εξ οριςμοφ και εκ καταςκευισ ενείχαν
διαφορετικοφσ βακμοφσ κινδφνου πωλοφνταν ςε όλθ τθν υφιλιο. Με αυτόν τον τρόπο, το
δάνειο που ζδινε μια τράπεηα αμζςωσ διαςκορπιηόταν ςε ολόκλθρο τον κόςμο. Ζτςι ζλεγαν
ότι ο χρθματοπιςτωτικόσ κίνδυνοσ από τα νζα δάνεια «διαχεόταν». Ρίςτευαν ότι μ’ αυτι τθ
διάχυςθ ο κίνδυνοσ εξαφανιηόταν. Το ςκεπτικό ιταν ότι αν ο κφριοσ Κϊςτασ δεν μπορζςει
να αποπλθρϊςει το δάνειό του, κανείσ δεν κα «πονζςει» ιδιαίτερα. Η τράπεηα που του το
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ζδωςε το «διζχυςε» ςτθν οικουμζνθ τθ ςτιγμι που ο κφριοσ Κϊςτασ ειςζπραξε το χριμα
και αγόραςε το ςπιτάκι του. Αν κάποια ςτιγμι ο κφριοσ Κϊςτασ «βαρζςει κανόνι», τθν
τράπεηα δεν τθν πειράηει κακϊσ τον κίνδυνο τον ζχει διϊξει από τα βιβλία τθσ. Πςο για
εκείνουσ που τον «αγόραςαν», κακζνασ αγόραςε ζνα τόςο μικρό κομμάτι του χρζουσ του
κυρίου Κϊςτα, που θ απϊλεια από τθ μθ αποπλθρωμι εκ μζρουσ του κυρίου Κϊςτα
χάνεται ςτο «πακζτο» εντόσ του οποίου αγοράςτθκε. Οφτε γάτα οφτε ηθμιά λοιπόν.
Πμωσ οι κίνδυνοι που κεωροφνταν ακίνδυνοι εγκυμονοφςαν τθ μεγαλφτερθ κατάρρευςθ
ςτθν οικονομικι ιςτορία. Ριςτεφοντασ ότι είχε επιτυχϊσ διαχφςει τουσ κινδφνουσ, ο
χρθματοπιςτωτικόσ τομζασ δθμιοφργθςε τόςο πολλοφσ κινδφνουσ, που τον κατάπιαν.

Ερμθνεία 2θ: Λακροκυνθγοί ςτο ρόλο του κυροφφλακα
Οι δικεν αμερόλθπτεσ ρυκμιςτικζσ αρχζσ (ιδιωτικζσ και δθμόςιεσ) και οι οίκοι αξιολόγθςθσ
ζχουν το ρόλο του να παρζχουν κεςμικι πλθροφόρθςθ και κακοριςμζνουσ κανόνεσ ϊςτε οι
αγοραςτζσ των προϊόντων CDOs να ζχουν τθν απαραίτθτθ πλθροφόρθςθ. Πμωσ και οι δφο
αυτοί κεςμοί δεν αποδείχκθκαν απλϊσ ελλιπείσ αλλά ζνοχοι.
Αν ζνα CDO αξιολογθκεί με το μζγιςτο βακμό των ΑΑΑ και αποφζρει επιτόκιο 1% πάνω από
εκείνο των ομολόγων που εκδίδει το αμερικανικό κράτοσ, θ ςθμαςία τθσ αξιολόγθςθσ
αυτισ για τον επίδοξο αγοραςτι είναι διπλι: πρϊτον, αιςκάνεται βζβαιοσ ότι δεν αγοράηει
«ςαπάκι» και δεφτερον, αν ο αγοραςτισ είναι μια τράπεηα μπορεί να χρθςιμοποιιςει το
CDO αυτό ςαν να ιταν χριμα εξίςου πραγματικό με αυτό που ζδωςε για να το αγοράςει.
Τα καλά αξιολογθμζνα CDOs κεωροφνταν ιςότιμα με χαρτονομίςματα τθσ ίδιασ
ονομαςτικισ αξίασ και ζτςι οι τράπεηεσ μποροφςαν να τα διατθροφν χωρίσ να χρειάηεται να
τα ςυμπεριλαμβάνουν ςτουσ υπολογιςμοφσ των κεφαλαιοποιιςεϊν τουσ. Αυτό ςιμαινε ότι
μποροφςαν να χρθςιμοποιοφν ατιμωρθτί τισ κατακζςεισ των πελατϊν τουσ για να
αγοράηουν CDO αξιολογθμζνα με ΑΑΑ χωρίσ να μειϊνεται θ δυνατότθτά τουσ να χορθγοφν
καινοφρια δάνεια ςε άλλουσ πελάτεσ και άλλεσ τράπεηεσ.
Στθν πραγματικότθτα τα CDO ιταν εργαλεία για να παραβιάηονται οι κανόνεσ που ςκοπόσ
τουσ ιταν να ςϊςουν τισ τράπεηεσ από τον ίδιο τουσ τον εαυτό.
Επίςθσ οι τράπεηεσ αντί να διατθροφν τα CDO ςτα ταμεία τουσ, τα ζδιναν ωσ εγγυιςεισ ςε
κάποια Κεντρικι Τράπεηα για δάνεια τα οποία μποροφςαν να χρθςιμοποιοφν κατά το
δοκοφν. Η κρίςιμθ λεπτομζρεια ιταν ότι ζπαιρναν τα δάνεια αυτά από τισ κεντρικζσ
τράπεηεσ με ελάχιςτα επιτόκια, δίνοντασ ωσ εγγφθςθ CDO τα οποία αγόραηαν με χριματα
των πελατϊν τουσ.
Κάπωσ ζτςι τα CDO λειτοφργθςαν ωσ μια ανοιχτι πρόκλθςθ για να τυπϊνει χριμα κάκε
τυχάρπαςτοσ τραπεηίτθσ. Ο Warren Buffett χαρακτιριςε τα CDO Ππλα Μαηικισ
Καταςτροφισ. Πςο περιςςότερο δανείηονταν τα χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα για να
αγοράςουν CDO που ιταν αξιολογθμζνα με ΑΑΑ τόςο περιςςότερα χριματα κζρδιηαν.
Οι τραπεηίτεσ πλιρωναν τουσ οίκουσ αξιολόγθςθσ για να βακμολογοφν με ΑΑΑ τα CDO που
εξζδιδαν. Οι κρατικζσ ρυκμιςτικζσ αρχζσ αποδζχονταν αυτζσ τισ αξιολογιςεισ ωσ κζςφατα.

Ερμθνεία 3θ: Ανεξζλεγκτθ απλθςτία
Οι άνκρωποι είμαςτε άπλθςτα όντα που υποκρινόμαςτε ότι ζχουμε εκπολιτιςτεί. Αν μασ
δοκεί θ παραμικρι ευκαιρία, κα κλζψουμε, κα λεθλατιςουμε και κα αποκαλφψουμε τον
τραμποφκο που κρφβουμε μζςα μασ. Αυτι θ απαιςιόδοξθ άποψθ για τθν ανκρϊπινθ φφςθ
δεν αφινει καν χϊρο για τθν ελπίδα πωσ οι ευφυείσ τραμποφκοι τουλάχιςτον κα
αποδεχτοφν τουσ κανόνεσ που απαγορεφουν τον τραμπουκιςμό. Το επιχείρθμα είναι ότι,
ακόμα κι αν το κζλουν, ποιοσ κα τουσ επιβάλει τουσ κανόνεσ;
Χάρθ ςτθν υποςτιριξθ και ςτθν υπόκαλψθ τθσ ανακάμπτουςασ Wall Street, αλλά και των
πτωχευμζνων ευρωπαϊκϊν τραπεηϊν, καταβάλλεται ςιμερα ςυςτθματικι προςπάκεια
εκτροχιαςμοφ οποιαςδιποτε απόπειρασ κρατικισ ρφκμιςθσ και περιοριςμοφ του τρόπου
λειτουργίασ των τραπεηϊν. Άλλθ μια φορά ακοφμε το ίδιο τροπάρι για τθν ανκρϊπινθ φφςθ
που δεν μπορεί να περιοριςτεί χωρίσ ταυτόχρονα να διακυβευτεί θ ελευκερία μασ και θ
μακροχρόνια ευθμερία μασ. Αν δεν ιταν τόςο ςοβαρι θ απειλι μιασ νζασ απολυταρχίασ
των τραπεηιτϊν επί των κοινωνιϊν που πολτοποίθςαν τόςο πρόςφατα, θ άποψθ αυτι κα
ζπρεπε να μασ κάνει να γελάμε. Θυμίηει τον κομπογιαννίτθ γιατρό, που παρά τθν
εγκλθματικι «κεραπεία» που εφάρμοςε επιμζνει ότι δεν ζφταιξε ςε τίποτα
χρθςιμοποιϊντασ ωσ επιχείρθμα το ότι ο αςκενισ…δεν ζχει πεκάνει ακόμα. Κάπωσ ζτςι το
προ του 2008 τραπεηικό κατεςτθμζνο επιμζνει να του δοκεί άφεςθ αμαρτιϊν με το
αιτιολογικό ότι ςε τελικι ανάλυςθ ο καπιταλιςμόσ επιβίωςε. Και πωσ αν επιμζνουμε ότι
πρζπει να καταλογιςτοφν ευκφνεσ για το Κραχ ΤΟΥ 2008, ασ τα ρίξουμε (λζνε οι τραπεηίτεσ)
ςτθν…ανκρϊπινθ φφςθ.

Ερμθνεία 4θ: Αγγλοκελτικι αςκζνεια
Οι περιςςότεροι Ευρωπαίοι παραμζνουν πεπειςμζνοι ότι οι πολιτιςμικζσ ρίηεσ του Κραχ
είναι αγγλοκελτικζσ. Μζμφονται το «κόλλθμα» των αγγλόφωνων με τα ακίνθτα, και ιδίωσ
με τθν ιδζα ότι ςϊνει και καλά πρζπει κάποιοσ να εμφανίηεται ωσ ιδιοκτιτθσ του ςπιτιοφ
του για να μπορεί να κεωρείται «επιτυχθμζνοσ’ και όχι κοινωνικό απόβλθτο.
Βλζποντασ τον αγγλοκελτικό χρθματοπιςτωτικό τομζα να διογκϊνεται υπζρμετρα επί
δεκαετίεσ εισ βάροσ τθσ βιομθχανίασ, τόςο οι Ευρωπαίοι όςο και οι Αςιάτεσ πείςτθκαν ότι ο
παγκόςμιοσ καπιταλιςμόσ είχε παραδοκεί ςτα χζρια αγγλόφωνων παραφρόνων.
Το αίςκθμα δικαίωςθσ των Ευρωπαίων δζχτθκε ζνα πολφ ςκλθρό πλιγμα από τθν Κρίςθ
του Ευρϊ και τθ ςυνειδθτοποίθςθ ότι οι ευρωπαϊκζσ τράπεηεσ ιταν ακόμα βακφτερα
βουτθγμζνεσ ςτα χρζθ από τισ αμερικανοβρετανικζσ, οι Αςιάτεσ εξακολουκοφν να ζχουν το
άλλοκι και τθν τάςθ να διακατζχονται από αρκετι αυταρζςκεια. Το μεγαλφτερο τμιμα τθσ
Αςίασ το Κραχ του 2008 και τα ςυνεπακόλουκά του αποκαλοφνται «Κρίςθ του Βόρειου
Ατλαντικοφ».

Ερμθνεία 5θ: Τοξικζσ κεωρίεσ
Το 1997 το Βραβείο Νόμπελ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν απονεμικθκε ςτουσ Robert Merton
και Myron Scholes επειδι ανζπτυξαν «ζναν καινοτόμο μακθματικό τφπο για τθν αποτίμθςθ
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των παραγϊγων μετοχϊν και χρεϊν». Η μεκοδολογία αυτι άνοιξε το δρόμο για οικονομικζσ
αποτιμιςεισ ςε πολλοφσ τομείσ. Ραριγαγε επίςθσ νζα είδθ χρθματοπιςτωτικϊν εργαλείων
και διευκόλυνε τθν πιο αποτελεςματικι διαχείριςθ των κινδφνων ςτθν κοινωνία.
Αυτό όμωσ οδιγθςε τεράςτια ποςά να επενδυκοφν βάςει μιασ λανκαςμζνθσ εικαςίασ. Πτι
είναι δυνατόν να υπολογιςτοφν οι πικανότθτεσ να ςυμβοφν γεγονότα τα οποία το ίδιο
μακθματικό μοντζλο κεωροφςε αδφνατον να αναλυκοφν επειδι είναι αδφνατον
να…ςυμβοφν.
Το να ςτοιχθματίηεισ τθ μοίρα του παγκόςμιου καπιταλιςμοφ ςε μια τζτοια εικαςία αγγίηει
τα όρια του εγκλιματοσ.
Οι οικονομολόγοι και οι τραπεηίτεσ ζκαναν κάτι που μόνο ςτθ ςφαίρα τθσ προπαγάνδασ (θ
οποία ςιμερα είναι γνωςτι ωσ….marketing) ςυνζβαινε: μετονόμαςαν τθν άγνοια και τθν
όριςαν ωσ μια μορφι… «προςωρινισ γνϊςθσ» και τθν αβεβαιότθτα ςε «ακίνδυνο
κίνδυνο». Στθ ςυνζχεια, οι τραπεηίτεσ οικοδόμθςαν νζεσ μορφζσ χρζουσ πάνω ςτθ
μετονομαςκείςα άγνοια και ζχτιςαν πυραμίδεσ βαςιηόμενοι ςτθν υπόκεςθ ότι οι κίνδυνοι
είχαν εξαλειφτεί. Μ’ αυτόν τον τρόπο αναπτφχκθκε μια διαδικαςία αλλθλοενίςχυςθσ
ανάμεςα ςτα τοξικά χρθματοπιςτωτικά εργαλεία και ςτα τοξικά οικονομικά μοντζλα
ανάλυςθσ. Κάκε φορά που θ κυρίαρχθ οικονομικι κεωρία αδυνατοφςε να εξθγιςει τισ
παρατθροφμενεσ αποκλίςεισ των ανκρϊπινων ςυμπεριφορϊν από τισ προβλζψεισ τθσ, οι
οικονομολόγοι που προωκοφςαν τισ αποτυχθμζνεσ αυτζσ κεωρίεσ προζβαιναν ςε δφο
«κινιςεισ»: (α) χαρακτιριηαν τισ ςυμπεριφορζσ που απζκλιναν από τισ προβλζψεισ τουσ
«εκτόσ ιςορροπίασ»-με άλλα λόγια, μθ κανονικζσ και ςυνεπϊσ απρόβλεπτεσ και (β)
κεωροφςαν δεδομζνο ότι όλεσ οι αποκλίςεισ των παρατθροφμενων ςυμπεριφορϊν και
φαινομζνων από τισ κεωρθτικζσ τουσ προβλζψεισ ιταν τυχαίεσ (επειδι ιδθ είχαν δεχκεί ότι
είναι απρόβλεπτεσ). Ζτςι ξεπερνοφςαν το ςκόπελο τθσ πραγματικότθτασ.
Ζτςι οι οικονομικζσ κεωρίεσ που δζςποηαν ςτα καλά πανεπιςτιμια, ςτον τραπεηικό τομζα
και ςτισ ρυκμιςτικζσ αρχζσ δεν ιταν παρά μια ελάχιςτα ςυγκαλυμμζνθ μορφι διανοθτικισ
απάτθσ. Ήταν μια μορφι χοντροκομμζνου δογματιςμοφ οι τεράςτιεσ αδυναμίεσ του οποίου
καλφπτονταν πίςω από εντυπωςιακά περιβλιματα μεγάλθσ μακθματικισ πολυπλοκότθτασ.

Ερμθνεία 6θ: Συςτθμικι αποτυχία
Με τθν ίδια ςαρωτικι ενζργεια το Κεφάλαιο γεννά ακατάπαυςτα πλοφτο και Κρίςεισ,
ανάπτυξθ και υπανάπτυξθ, πρόοδο και οπιςκοδρόμθςθ.
Μιπωσ το Κραχ του 2008 δεν ιταν τίποτα άλλο από μια ακόμα (περιοδικά εμφανιηόμενθ)
ευκαιρία για να ςυνειδθτοποιιςουμε ςε πόςο μεγάλο βακμό ζχουμε επιτρζψει ςτθ
Βοφλθςι μασ να υποκφψει ςτο Κεφάλαιο? Ζνα ταρακοφνθμα για να μασ αφυπνίςει και να
αντιλθφκοφμε ότι το Κεφάλαιο ζχει γίνει, όπωσ ζλεγε ο Marx, «μια δφναμθ ςτθν οποία
καλοφμαςτε να υποταχκοφμε», μια μορφι ενζργειασ που εξελίχτθκε ςτθν «κοςμοπολίτικθ,
κακολικι ενζργεια θ οποία διαπερνά κάκε όριο και κάκε δεςμό, και θ οποία
αυτοπαρουςιάηεται ωσ θ μοναδικι πολιτικι, θ μοναδικι κακολικότθτα, το μοναδικό όριο
και ο μοναδικόσ δεςμόσ;».

Επίςθσ για να κατανοιςουμε τθν Κρίςθ που βιϊνουμε πρζπει να γνωρίςουμε τον τρόπο
με τον οποίο δθμιουργοφνται οι Κρίςεισ και τα αποτελζςματα αυτϊν μζςα από μία
ιςτορικι προςζγγιςθ...

Πϊσ δθμιουργοφνται οι Κρίςεισ
Μια μεγάλθ οικονομικι κρίςθ, ίςωσ θ πρϊτθ ςτθν ιςτορία, ζδωςε ςτθν ανκρωπότθτα το
ζναυςμα για το πρϊτο Μεγάλο Άλμα Ρροσ τα Εμπρόσ: τθν αγροτικι επανάςταςθ. Το
δεφτερο Μεγάλο Άλμα Ρροσ τα Εμπρόσ ςυνζβθ πριν από δφο περίπου αιϊνεσ και ιταν θ
βιομθχανικι επανάςταςθ. Ππωσ το πρϊτο Μεγάλο Άλμα ζτςι και το δεφτερο προκλικθκε
από μία κρίςθ και ζτςι θ γθ και θ εργαςία μετατράπθκαν ςε εμπορεφματα. Αν θ ιςτορία
ςεβόταν τισ δθμοκρατικζσ διαδικαςίεσ και τισ επικυμίεσ των ανκρϊπων, δε κα είχαν ςυμβεί
οφτε θ αγροτικι οφτε και θ βιομθχανικι επανάςταςθ. Η αιτία και για τα δφο Άλματα Ρροσ
τα Εμπρόσ ιταν οι αφόρθτα οδυνθρζσ κρίςεισ που είχαν οδθγιςει τουσ περιςςότερουσ
ανκρϊπουσ να εφχονται να μποροφςαν να επιςτρζψουν ςτο παρελκόν. Αυτζσ τισ μζρεσ που
βιϊνουμε τθ δικι μασ Κρίςθ τόςο ζντονα είναι ενδεχομζνωσ παριγορο να κυμόμαςτε πϊσ
επενεργοφν οι κρίςεισ ςτθν ιςτορία ωσ εργαςτιρια του μζλλοντοσ ζχοντασ τθ ςυναίνεςθ ωσ
βαςικι κινθτιρια δφναμθ.
Ο Condorcet είχε υποςτθρίξει πωσ «θ δφναμθ, όπωσ και θ γνϊμθ, δεν μπορεί να διατθρθκεί
πολφ, εκτόσ εάν ο τφραννοσ επεκτείνει τόςο πολφ τθν αυτοκρατορία του, ϊςτε να κρφψει
από το λαό (τον οποίο κυβερνά με τθ μζκοδο του διαίρει και βαςίλευε) το μυςτικό ότι θ
πραγματικι εξουςία δε βρίςκεται ςτα χζρια των καταπιεςτϊν αλλά των καταπεςμζνων».
Οπουδιποτε αναπτφχκθκε αυτό που ςιμερα αποκαλοφμε «πολιτιςμό» ο ζλεγχοσ και θ
χρθςιμοποίθςθ των πλεοναςμάτων από τουσ κυβερνϊντεσ βαςίςτθκε:





Στθν ικανότθτά τουσ να κάνουν τθ ςυμμόρφωςθ να μοιάηει ατομικά αναπόφευκτθ
(ι ακόμα και κελκτικι)
Σε ευφυείσ μεκόδουσ εφαρμογισ του δόγματοσ «διαίρει και βαςίλευε»
Στθ δθμιουργία ενκουςιαςμοφ για τθ διατιρθςθ του status quo( ιδίωσ ανάμεςα
ςτουσ μθ προνομιοφχουσ)
Στθν υπόςχεςθ ενόσ ςθμαντικοφ ρόλου ςε κάποια μετακανάτια ηωι

Ρολφ ςπάνια χρειάςτθκε θ εξουςία τθν ωμι βία για να διατθρθκεί. Ρράγματι, όλεσ οι
δυναμικζσ κοινωνίεσ κεμελίωςαν τθν επιτυχία τουσ ςε δφο παραγωγικζσ διαδικαςίεσ που
εκτυλίςςονται παράλλθλα: ςτθ δθμιουργία πλεοναςμάτων και ςτθ δθμιουργία ςυναίνεςθσ
(ωσ προσ τθν κατανομι των πλεοναςμάτων). Πταν όμωσ οι αγορζσ επζκτειναν τθν
κυριαρχία τουσ ςτουσ αγροφσ και ςτισ βιοτεχνίεσ, ζνα πζπλο μυςτθρίου κατζβθκε και τφλιξε
ςτο ςκότοσ τον τρόπο με τον οποίο τα πλεονάςματα διανζμονταν μεταξφ των ανκρϊπων.
Υπό αυτό το πζπλο προζκυψαν: (α) νζεσ μορφζσ ςυναίνεςθσ και (β) περιοδικζσ κακαρά
οικονομικζσ κρίςεισ.
Επί φεουδαρχίασ θ οικονομικι διαδικαςία ζπαιρνε τθ μορφι τθσ αλυςίδασ: ΡαραγωγιΔιανομι-Χρθματικοποίθςθ-Ρίςτθ.
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Τϊρα πια ζχουμε τθ νζα ακολουκία: Ρίςτθ-Διανομι-Ραραγωγι-Χρθματικοποίθςθ-Ρίςτθ…
Δθλαδι πρϊτα δανείηεται (πίςτθ) ο εργοδότθσ για να προκαταβάλει μιςκοφσ και ενοίκια,
ακολουκεί αυτι θ πλθρωμι (διανομι ειςοδιματοσ μεταξφ εργαηομζνων και λοιπϊν), Τρίτθ
ζρχεται θ παραγωγι, τζταρτθ θ χρθματικοποίθςθ (μετά τθν πϊλθςθ τθσ ςοδειάσ) και πάλι
από τθν αρχι.

Ο Οικονομικόσ Κφκλοσ του Καπιταλιςμοφ:
Ο καπιταλιςμόσ διζπεται από δφο παράλλθλεσ δυναμικζσ:
1θ δυναμικι: κακορίηει το μερίδιο των μιςκϊν. Πταν θ απαςχόλθςθ αυξάνεται πάνω από
ζνα ςυγκεκριμζνο όριο, θ διαπραγματευτικι ιςχφσ των εργατϊν αυξάνεται και άρα το
μερίδιο των μιςκϊν μεγαλϊνει.
2θ δυναμικι: κακορίηει τθν πορεία τθσ απαςχόλθςθσ ωσ εξισ: όταν το μερίδιο των μιςκϊν
περάςει ζνα δικό τθσ όριο, θ απαςχόλθςθ ςυρρικνϊνεται (και θ ανεργία αυξάνεται). Και
τότε θ 1θ δυναμικι λειτουργεί αντίςτροφα οδθγϊντασ ςε μείωςθ των μιςκϊν. Σε αυτι τθ
φάςθ του κφκλου υφίςταται θ πιο ζντονθ φφεςθ: οι μιςκοί ζχουν μειωκεί και θ ανεργία
βρίςκεται ςτα φψθ. Τότε όμωσ θ 1θ δυναμικι δίνει ϊκθςθ ςτθν απαςχόλθςθ, θ οποία ςε
κάποιο ςθμείο αρχίηει να αυξάνει τουσ μιςκοφσ. Ζτςι θ οικονομία μπαίνει ςτθν πορεία τθσ
ανάκαμψθσ. Πμωσ θ ανάκαμψθ εγκυμονεί τθν επόμενθ κρίςθ.
Αυτόσ ο οικονομικόσ κφκλοσ «παράχκθκε» χωρίσ τθν παραμικρι μνεία ςτο χριμα και ςτο
χρθματοπιςτωτικό τομζα. Πταν ςτο μείγμα προςτίκεται ο χρθματοπιςτωτικόσ τομζασ, ο
κφκλοσ γίνεται πιο αςτακισ και τότε εμφανίηεται ο κίνδυνοσ μιασ καταςτροφικισ πτϊςθσ ςε
αντίκεςθ με μια βακμιαία και παροδικι φφεςθ.

Οι δφο Δαίμονεσ του Καπιταλιςμοφ
Οι δφο δαίμονεσ είναι: το χριμα και θ εργαςία. Σε μία οικονομία όπου ο ρυκμόσ
ανάπτυξθσ εξαρτάται από τισ επενδφςεισ που κάνουν ι δεν κάνουν οι μεγάλεσ εταιρίεσ, οι
διευκυντζσ τουσ παίρνουν αποφάςεισ που ςε μεγάλο βακμό κακορίηουν το ςυνολικό
οικονομικό κλίμα. Το κφμα επενδφςεων των μεγάλων εταιριϊν είναι αυτό που αυξάνει τθ
ηιτθςθ για χριμα και εργαςία ςε όλθ τθν οικονομία. Και αυτό που κακορίηει τθν απόφαςθ
των μεγάλων εταιριϊν να επενδφςουν είναι θ Αιςιοδοξία!
Και ςε μία περίοδο φφεςθσ, όπου υπάρχει πλεονάηουςα εργαςία και αποταμιεφςεισ που
κανείσ δε κζλει να δανειςτεί, θ μείωςθ των μιςκϊν και των επιτοκίων δεν βοθκάει γιατί
κάνει τουσ επενδυτζσ απαιςιόδοξουσ. Και ζτςι ςτθν πραγματικότθτα θ φφεςθ βακαίνει.

Το Παράδοξο τθσ Επιτυχίασ και το Παράδοξο τθσ Προφθτείασ


Η οικονομικι ανάπτυξθ και ο πλουτιςμόσ απαιτοφν τθ χρθςιμοποίθςθ μθχανϊν, τθν
ανάπτυξθ νζων τεχνολογιϊν και τθν εντατικοποίθςθ τθσ παραγωγικότθτασ τθσ
εργαςίασ







Οι κοινωνίεσ τθσ αγοράσ ακμάηουν όςο ενιςχφεται θ εμπορευματοποίθςθ, θ
χρθματικοποίθςθ και οι τεχνολογικζσ καινοτομίεσ. Πςο αποδοτικότερθ και πιο
μθχανοποιθμζνθ θ παραγωγι τόςο φτθνότερθ και ιςχνότερθ γίνεται θ ανκρϊπινθ
ςυμβολι ςε αυτι
Πμωσ, όςο μειϊνεται θ ςυμβολι τθσ ανκρϊπινθσ εργαςίασ ςτθν (όλο και
περιςςότερο μθχανοποιθμζνθ) παραγωγι τόςο μικρότερθ είναι θ αξία κάκε
παραγόμενθσ μονάδασ των προϊόντων
Κακϊσ θ αξία των προϊόντων φκίνει, τα κζρδθ των μεγάλων επιχειριςεων
δοκιμάηονται και αργά ι γριγορα, θ Κρίςθ μασ χτυπά τθν πόρτα

Πϊσ κα κατάφερναν οι ΗΠΑ να γίνουν ο παγκόςμιοσ Ηγεμόνασ (και όχι Ηγζτθσ); Πϊσ κα
κατάφερναν να αποφφγουν ζνα Κραχ ςαν αυτό του 1929; Φυςικά δθμιουργϊντασ ζνα
Παγκόςμιο χζδιο. Διαβάςτε τθν ιςτορία τθσ δθμιουργίασ και τθσ "επιβολισ" αυτοφ του
Παγκόςμιου χεδίου...

Το Παγκόςμιο Σχζδιο Ηγεμονίασ των ΗΠΑ
Οι ΗΡΑ βγικαν από το Β’ Ραγκόςμιο Ρόλεμο ωσ θ μοναδικι χϊρα-πιςτωτισ. Ρρϊτθ φορά
ςτθν ιςτορία του καπιταλιςμοφ το ςφνολο του παγκόςμιου εμπορίου εξαρτιόταν από ζνα
μόνο νόμιςμα, το δολάριο, και χρθματοδοτοφνταν από ζνα μόνο κζντρο, τθν Wall Street.
Ενϊ θ μιςι Ευρϊπθ βριςκόταν υπό τον ζλεγχο του Κόκκινου Στρατοφ και θ Αριςτερά είχε
καταφζρει μεγάλθ θκικι νίκθ ακόμα και ςε χϊρεσ όπωσ θ Γαλλία ι θ Βρετανία, οι New
Dealers (οι άνκρωποι του προζδρου Roosevelt που βριςκόταν ςτθν εξουςία ςτθν
Washington από το 1932) ςυνειδθτοποίθςαν ότι θ ιςτορία τουσ πρόςφερε μια μοναδικι
ευκαιρία: να ςχεδιάςουν και να χτίςουν τθ μεταπολεμικι παγκόςμια τάξθ πραγμάτων με
τρόπο που κα χαλφβδωνε τθν αμερικανικι θγεμονία ενϊ, παράλλθλα, κα κωράκιηε τα
αςτικά, φιλελεφκερα πολιτεφματα από τισ επικζςεισ του απολυταρχιςμοφ τόςο τθσ
Ακροδεξιάσ όςο και τθσ Σοβιετικισ Ζνωςθσ.
Ήταν μία ευκαιρία τθν οποία ζςπευςαν να εκμεταλλευτοφν ζχοντασ ωσ εργαλεία το φόβο
και τθν ιςχφ. Ο πόλεμοσ είχε προςφζρει ςτισ ΗΡΑ πρωτοφανι ςτρατιωτικι και οικονομικι
ιςχφ.
Οι Νew Dealers είχαν μάκει από τθν περίοδο τθσ φφεςθσ 1932-1938 ότι θ αποτελεςματικι
διαχείριςθ μιασ μεγάλθσ καπιταλιςτικισ οικονομίασ, όπωσ τθσ αμερικανικισ, δεν είναι
εφικτι ςε εκνικό επίπεδο. Και ζτςι ο Roosvelt υποςτιριηε ότι «θ οικονομικι υγεία κάκε
χϊρασ πρζπει να απαςχολεί κάκε γείτονα χϊρα, είτε βρίςκεται κοντά τθσ είτε μακριά τθσ».
Ζτςι δθμιουργικθκε το Παγκόςμιο χζδιο ςτο πλαίςιο του οποίου ιδρφκθκαν οι κεςμοί:




Το Διεκνζσ Νομιςματικό Ταμείο
Η Διεκνισ Τράπεηα Αναςυγκρότθςθσ και Ανάπτυξθσ που ςιμερα αναφζρεται ωσ
Ραγκόςμια Τράπεηα
Το Σφςτθμα Συναλλαγματικϊν Ιςοτιμιϊν που ζμεινε ςτθν ιςτορία ωσ το Σφςτθμα
Bretton Woods.
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Αναδφκθκε ςτο πλαίςιο τθσ αμερικανικισ προςπάκειασ επανεκκίνθςθσ του διεκνοφσ
εμπορίου, τθσ δθμιουργίασ αγορϊν για τισ εξαγωγζσ των ΗΡΑ και τθσ επζκταςθσ των
μεγάλων αμερικανικϊν εταιριϊν. Θεμελίωςε τθν αμερικανικι θγεμονία και επανίδρυςε το
λεγόμενο «δυτικό τρόπο ηωισ» από τθ Βόνθ μζχρι το Τόκιο και από τθν Καλιφόρνια ζωσ τθν
Ελλάδα.
Για να μπορζςει να λειτουργιςει αυτό το Ραγκόςμιο Σχζδιο και να ιςχυροποιθκεί το
δολάριο ζπρεπε να υπάρχει κάποιοσ Μθχανιςμόσ Ανακφκλωςθσ των Πλεοναςμάτων που
να παίρνει τα κεφάλαια από τισ πλεοναςματικζσ περιοχζσ και να τα μεταφζρει ςτισ
ελλειμματικζσ περιοχζσ.
Ζνα ιςχυρό νόμιςμα ζπρεπε να βαςίηεται ςε μια αντίςτοιχθ βαριά βιομθχανία, αλλά και ςε
μια ηϊνθ εμπορίου θ οποία κα είναι ζνα είδοσ Lebensraum (ηωτικοφ χϊρου) που παρζχει
τθν αναγκαία ηιτθςθ για τα προϊόντα αυτισ τθσ βιομθχανίασ.
Για τθ κεμελίωςι του χρθςιμοποιικθκαν δφο χϊρεσ: θ Γερμανία και θ Ιαπωνία. Βριςκόταν
και οι δφο υπό κακεςτϊσ εξάρτθςθσ (χάρθ ςτθν παρουςία των ζνοπλων δυνάμεων των
ΗΡΑ). Διζκεταν και οι δφο ςτζρεεσ βιομθχανικζσ βάςεισ, ικανό και ειδικευμζνο εργατικό
δυναμικό και το πιο ςθμαντικό και οι δυο κα εκμεταλλευόταν τθν παραμικρι ευκαιρία για
να αναγεννθκοφν, όπωσ ο φοίνικασ από τισ ςτάχτεσ του. Τζλοσ και οι δυο είχαν ςθμαντικά
γεωπολιτικά πλεονεκτιματα ζναντι τθσ Σοβιετικισ Ζνωςθσ.
Τότε ιρκε το χζδιο Marshall, ζνα μεγάλο πακζτο οικονομικισ βοικειασ που κα άλλαηε για
πάντα τθν Ευρϊπθ. Σκοπόσ του ιταν να ςϊςει τον παγκόςμιο καπιταλιςμό από μία
μελλοντικι Κρίςθ παρόμοια με εκείνθ του 1929. Το αποτζλεςμα ιταν να αυξθκεί
κατακόρυφα θ ευρωπαϊκι βιομθχανικι παραγωγι και να ςτακεροποιθκεί πολιτικά θ
γθραιά ιπειροσ, αλλά και να δθμιουργθκεί μια βιϊςιμθ ηιτθςθ τόςο για τα ευρωπαϊκά όςο
και για τα αμερικανικά προϊόντα εκτόσ Αμερικισ. Δεν περιελάμβανε μόνο ζνα πακτωλό
χρθμάτων αλλά και τθν υιοκζτθςθ κεςμϊν ηωτικισ ςθμαςίασ όπωσ τον Οργανιςμό
Ευρωπαϊκισ Οικονομικισ Συνεργαςίασ (ςυμφωνία μεταξφ Ευρϊπθσ και ΗΡΑ) που είχε
αρμοδιότθτα να κακορίηει τισ ςυνκικεσ, τουσ ςκοποφσ και τουσ παραλιπτεσ ςτουσ οποίουσ
κα διοχετευόταν θ χρθματοδότθςθ. Και τότε ιταν που ενςωματϊκθκε θ θττθμζνθ και
μιςθτι Γερμανία ςτουσ κεςμοφσ τθσ ευρωπαϊκισ ολοκλιρωςθσ. Ρροκειμζνου να χορθγοφν
ωσ οικονομικι βοικεια το 2% του ΑΕΡ τουσ ετθςίωσ, οι Αμερικανοί ζκεςαν ωσ όρο τθν
απάλειψθ των ενδοευρωπαϊκϊν φραγμϊν ςτο εμπόριο και τθν ζναρξθ μιασ διαδικαςίασ
οικονομικισ ολοκλιρωςθσ θ οποία κα είχε ωσ επίκεντρο τθν αναβίωςθ τθσ γερμανικισ
βιομθχανίασ. Ζτςι ο πρϊτοσ πυλϊνασ του Ραγκόςμιου Σχεδίου είχε ςτθκεί.
Η ευρωπαϊκι λοιπόν ολοκλιρωςθ ιταν μια μεγαλεπιβολθ αμερικανικι ιδζα τθν οποία
ζφερε ςε πζρασ θ αμερικανικι διπλωματία.
Για να «χτίςουν» και το δεφτερο πυλϊνα ςτθν Ανατολι οι ΗΡΑ είχαν τθν ιδζα να
υποςτθριχκεί το δολάριο ςτθν Άπω Ανατολι από τθ ηϊνθ του γεν, κάτι που απαιτοφςε τθν
αποκατάςταςθ τθσ Ιαπωνίασ ωσ βιομθχανικισ δφναμθσ. Η χρθματοδότθςθ τθσ Ιαπωνίασ
από τισ ΗΡΑ ιταν καταιγιςτικι. Δθμιοφργθςαν παράλλθλα νζουσ κεςμοφσ και

χρθςιμοποίθςαν τθν παγκόςμια ιςχφ τουσ για να κζςουν ςτθν υπθρεςία του Ραγκόςμιου
Σχεδίου τουσ κεςμοφσ που προχπιρχαν.
Οι New Dealers είχαν ωσ βαςικό οργανωτικό αξίωμα ότι θ παγκόςμια αμερικανικι θγεμονία
ζπρεπε να πάρει υπό τθ ςκζπθ τθσ, να «φροντίςει», να «γιατροπορζψει» δφο πρϊθν
εχκρικζσ χϊρεσ. Αυτό το ζκαναν για να διαςφαλίςουν ότι ςτισ υπόλοιπεσ καπιταλιςτικζσ
χϊρεσ κα υπιρχε υψθλι ηιτθςθ για γερμανικά και ιαπωνικά βιομθχανικά προϊόντα. Για να
ςυμβεί όμωσ αυτό θ Ευρϊπθ και οι ελεγχόμενεσ από τισ ΗΡΑ αςιατικζσ χϊρεσ ζπρεπε να
διακζτουν ικανζσ ποςότθτεσ δολαρίων με τα οποία να δφνανται να αγοράηουν όχι μόνο
ιαπωνικά και γερμανικά προϊόντα αλλά και υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ αμερικανικά
προϊόντα, ζτςι ϊςτε οι ΗΡΑ να παραμζνουν πλεοναςματικζσ.
Η ανακφκλωςθ των αμερικανικϊν πλεοναςμάτων ςτθν Ευρϊπθ και ςτθν Ιαπωνία ιταν θ
πεμπτουςία του Παγκόςμιου χεδίου.
Ζτςι το Παγκόςμιο χζδιο ςυμπεριλάμβανε:



Σθ δθμιουργία των ηωνϊν του μάρκου και του γεν μζςω κεφαλαιακϊν ενζςεων
και πολιτικϊν παρεμβάςεων προσ όφελοσ τθσ Γερμανίασ και τθσ Ιαπωνίασ
Σθν προςεκτικι διαχείριςθ τθσ ςυνολικισ ηιτθςθσ ςτο εςωτερικό των ΗΠΑ,
λαμβάνοντασ πάντα υπόψθ τα ςυμφζροντα τθσ Ευρϊπθσ και τθσ Άπω Ανατολισ.

Ζτςι από το 1950 ζωσ το 1971 που διιρκεςε το Ραγκόςμιο Σχζδιο υπιρχε μία εικόνα
γενικευμζνθσ ανάπτυξθσ. Λόγω τθσ ανακφκλωςθσ πλεοναςμάτων προσ τθν Ευρϊπθ και τθν
Ιαπωνία, οι χϊρεσ αυτζσ αναπτφχκθκαν με ταχφτερο ρυκμό και κάλυψαν το χαμζνο
ζδαφοσ. Ραράλλθλα, θ Αμερικι ςυνζχιςε να αναπτφςςεται κακϊσ ο υπόλοιποσ δυτικόσ
κόςμοσ αγόραηε τα προϊόντα τθσ. Απϊτεροσ ςτόχοσ ιταν να μθν επαναλθφκεί θ τραγωδία
του Μεςοπολζμου ςτθν μεταπολεμικι εποχι.
Σι ζγινε το 1971 και αυτό το Παγκόςμιο χζδιο κατεφρρεςε και τθ κζςθ του πιρε ο
Παγκόςμιοσ Μινϊταυροσ; Πϊσ προςπάκθςαν οι ΗΠΑ να ςυνεχίςουν αυτι τθν παγκόςμια
Ηγεμονία τουσ;...

Πϊσ Γεννικθκε ο Παγκόςμιοσ Μινϊταυροσ
Το Ραγκόςμιο Σχζδιο είχε όμωσ μία Αχίλλειο Ρτζρνα. Δεν υπιρχε ζνασ Αυτόματοσ
Ραγκόςμιοσ Μθχανιςμόσ Ανακφκλωςθσ Ρλεοναςμάτων που κα διατθροφςε υπό ζλεγχο τισ
ςυςτθματικζσ ανιςορροπίεσ ςτα ιςοηφγια των εμπορικϊν ςυναλλαγϊν.
Ο παγκόςμιοσ θγεμόνασ (οι ΗΡΑ) τυφλωμζνοσ από τθν ιςχφ που βρζκθκε να ζχει
αδυνατοφςε να αντιλθφκεί τθ ςθμαςία τθσ αυτοπεικαρχίασ ςτο πλαίςιο ενόσ μθχανιςμοφ
που κα επζβαλλε και ςτθν ίδια τθν Αμερικι κανόνεσ που κα βοθκοφςαν το Ραγκόςμιο
Σχζδιο να επιβιϊςει μακροπρόκεςμα.
Και το 1971 και όταν θ Αμερικι μετατράπθκε ςε ελλειμματικι οικονομία, με υψθλό
δθμόςιο χρζοσ, όταν όλεσ οι χϊρεσ «γζμιςαν» δολάρια και όταν ο πόλεμοσ ςτο Βιετνάμ
ςυνεχιηόταν και οι ΗΡΑ εξιγαν πλθκωριςμό, ο πρόεδροσ Nixon, αναγκάςτθκε να
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καταργιςει τθν ουςιαςτικότερθ παράμετρο του Ραγκόςμιου Σχεδίου. Δεν κα μετζτρεπαν
πια τα δολάρια των ξζνων και των ιδιωτϊν ςε χρυςό. Βζβαια αυτό κα είχε ωσ αποτζλεςμα
το μεγαλφτερο πρόβλθμα να το ζχουν τα άλλα κράτθ και όχι θ Αμερικι.
Ζτςι μόλισ κατζρρευςε το ςτακερό ςφςτθμα ιςοτιμιϊν του Bretton Woods άρχιςαν να
αυξάνονται ανεξζλεγκτα όλεσ οι τιμζσ και οι δείκτεσ. Αυξικθκε θ τιμι του χρυςοφ. Το
δολάριο ζχαςε τθν αξία του ζναντι του μάρκου και του γεν. Η τιμι του πετρελαίου
ςκαρφάλωςε ςτα φψθ. Το τζλοσ του Ραγκόςμιου Σχεδίου ςθματοδότθςε μια εντυπωςιακι
άνοδο του κόςτουσ παραγωγισ ςε όλο τον κόςμο. Ο καλπάηων πλθκωριςμόσ ςυνδυάςτθκε
και με μία ςυνεχϊσ αυξανόμενθ ανεργία: ζνασ ςπάνιοσ ςυνδυαςμόσ ςταςιμότθτασ και
πλθκωριςμοφ που ζγινε γνωςτόσ ωσ ςταςιμοπλθκωριςμόσ.
Οι ΗΡΑ προςπακοφςαν να βρουν τρόπουσ χρθματοδότθςθσ των δφο ελλειμμάτων τουσ
χωρίσ όμωσ να περικοποφν οι δθμόςιεσ δαπάνεσ, χωρίσ να αυξθκεί θ φορολογία και βζβαια
χωρίσ να περιοριςτεί θ παγκόςμια κυριαρχία τουσ.
Το ηθτοφμενο ιταν πϊσ από τθν ϊρα που θ Αμερικι ζγινε ελλειμματικι, να καταφζρει να
παραμείνει θγεμονικι «πείκοντασ» τον υπόλοιπο κόςμο να τθν αφινει να ανακυκλϊνει τα
πλεονάςματα που παράγει ο ….υπόλοιποσ κόςμοσ, χρθματοδοτϊντασ ζτςι το όλο και
αυξανόμενο διπλό ζλλειμμά τθσ.
Και ιταν τότε που γεννικθκε ο Παγκόςμιοσ Μινϊταυροσ. Πϊσ; Δείτε παρακάτω:
Η λφςθ ιταν μία. Να γίνει ανακατανομι των παγκόςμιων πλεοναςμάτων προσ όφελοσ των
Ηνωμζνων Ρολιτειϊν και εισ βάροσ των δφο οικονομικϊν ηωνϊν που οι ίδιεσ είχαν
οικοδομιςει γφρω από τθ Γερμανία και τθν Ιαπωνία. Δφο ιταν τα βαςικά προαπαιτοφμενα
για να επιτευχκεί μια τζτοια ςτροφι των κεφαλαιακϊν ροϊν προσ τθ Wall Street,
προκειμζνου να χρθματοδοτθκοφν τα δφο αυξανόμενα ελλείμματα των ΗΡΑ:



Να βελτιωκεί θ κερδοφορία των αμερικανικϊν εταιριϊν ςε ςφγκριςθ με τουσ
Γερμανοφσ και τουσ Ιάπωνεσ ανταγωνιςτζσ τουσ
Τα αμερικανικά πραγματικά επιτόκια να γίνουν κελκτικά ϊςτε να προςελκυςτοφν
μεγάλεσ κεφαλαιακζσ ροζσ προσ τισ ΗΡΑ.

Το εργαςιακό κόςτοσ ςτισ ΗΡΑ ςυμπιζςτθκε και παράλλθλα «ενκαρρφνκθκε» θ άνοδοσ τθσ
τιμισ του πετρελαίου. Ζτςι αυξικθκε θ ανταγωνιςτικότθτα των αμερικανικϊν εταιριϊν και
άρχιςαν να ειςρζουν τα ξζνα κεφάλαια που αναηθτοφςαν επικερδείσ επιχειρθματικζσ
ευκαιρίεσ. Η άνοδοσ τθσ τιμισ του πετρελαίου είχε ωσ αποτζλεςμα να ςυςςωρευτοφν
τεράςτια ποςά ςε τραπεηικοφσ λογαριαςμοφσ τθσ Μζςθσ Ανατολισ και τθσ Αςίασ. Αυτά τα
πετροδολάρια κατζλθξαν ςτθ φιλόξενθ αγκαλιά τθσ Wall Street. Αυξικθκαν τα επιτόκια ζωσ
και 21,5% και ζτςι δαμάςτθκε ο πλθκωριςμόσ.
Πμωσ θ ανεργία φοφντωνε, οι ανιςότθτεσ μεγεκφνονταν και ο Τρίτοσ Κόςμοσ βοφλιαξε ςε
μια κρίςθ πριν καλά καλά γνωρίςει τθν ανάπτυξθ.
Ο Reagan αφξανε ιλιγγιωδϊσ τισ αμυντικζσ δαπάνεσ και μείωνε εξίςου με ιλιγγιϊδθ ρυκμό
τουσ φόρουσ που κατζβαλλαν οι πλουςιότεροι Αμερικανοί. Τότε ιταν που εμφανίςτθκε και

ο περίφθμοσ όροσ “Trickle Down Effect” που υποςτιριηε ότι αν πλουτίςουν και άλλο οι
πλοφςιοι ο νζοσ αυτόσ πλοφτοσ κα διαχυκεί προσ τα «κάτω» και ζτςι κα ωφελθκοφν και οι
φτωχοί. Τότε ιταν που «γεννικθκε» αυτι θ νζα ςτρατθγικι που είχε ωσ αποτζλεςμα ζνα
νζο υπζροχο προνόμιο για τισ ΗΡΑ (και για το City του Λονδίνου το οποίο λειτοφργθςε ωσ ο
Ευρωπαίοσ ατηζντθσ τθσ Wall Street): τθ δυνατότθτά τθσ να αυξάνει ςχεδόν απεριόριςτα
τα δφο ελλείμματά τθσ χάρθ ςτισ κεφαλαιακζσ ειςροζσ από τον υπόλοιπο κόςμο. Όμωσ
αυτό το προνόμιο το γευόταν μόνο το 30% των Αμερικανϊν του οποίου το ειςόδθμα δε
ςυρρικνωνόταν και του οποίου οι φόροι εξαφανίηονταν. Σότε ιταν που ξεκίνθςε θ
βαςιλεία του Παγκόςμιου Μινϊταυρου. Ήταν τότε που θ Αμερικι επζλεξε να διαλφςει το
ςφςτθμα που ςτόχο είχε τθν ιςόρροπθ ανάπτυξθ τθσ Δφςθσ, προτιμϊντασ να ςχεδιάςει
ζναν κόςμο όλο και πιο αςφμμετρων ροϊν.
Ο Volcker ςτθν ομιλία του ςτο Ρανεπιςτιμιο του Warwick προσ τθν παγκόςμια κοινότθτα,
μζρεσ πριν αναλάβει το τιμόνι τθσ Fed, είπε:
Γνωρίηω ότι ο κόςμοσ όλοσ ποκεί τθ ςτακερότθτα, όμωσ θ ςτακερότθτα δε μασ ςυμφζρει
ςτθν άλλθ πλευρά του Ατλαντικοφ.
Γι’ αυτό ετοιμαηόμαςτε να αποςτακεροποιιςουμε τθν παγκόςμια οικονομία
δρομολογϊντασ όλο και πιο αςφμμετρεσ ροζσ κεφαλαίων και αγακϊν που κα μασ
επιτρζψουν:




Να διατθροφμε τθν θγεμονία μασ παρά τα ελλείμματά μασ
Να μθν χρειάηεται να ςφίγγουμε το ηωνάρι μασ (τουλάχιςτον οι πλοφςιοι
Αμερικανοί)
Να διατθροφμε τον παγκόςμιο καπιταλιςμό ςφριγθλό απορροφϊντασ τισ
κακαρζσ εξαγωγζσ εμπορευμάτων των πλεοναςματικϊν χωρϊν (Γερμανίασ,
Ιαπωνίασ και αργότερα Κίνασ).

Κλειδί ςε όλα αυτά κα είναι το μζροσ των αςφμμετρων ροϊν κεφαλαίων που κα ωκοφν
τα κζρδθ των μθ αμερικανικϊν επιχειριςεων προσ τθν Wall Street, χρθματοδοτϊντασ ζτςι
τα ελλείμματά μασ.
Και ζτςι οι κεφαλαιακζσ ειςφορζσ που ςυντθροφςαν τθν ειρινθ, το εμπόριο αλλά και μια
αίςκθςθ παγκόςμιασ ςτακερότθτασ με γοργι ανάπτυξθ (αν και άνιςθ) ειςζρεαν εκοφςια
ςτισ ΗΠΑ. Και όχι μόνο εκοφςια αλλά και με ενκουςιαςμό!
Και πϊσ πείςτθκαν οι ανά τον κόςμο βιομιχανοι, επιχειρθματίεσ, επενδυτζσ, οι
καπιταλιςτζσ τθσ υφθλίου να χρθματοδοτοφν δυόμιςι δεκαετίεσ το ολοζνα διογκοφμενο
ζλλειμμα των ΗΠΑ; Οι 4 Χάρεσ του Παγκόςμιου Μινϊταυρου ζκαναν το καφμα τουσ....

Οι Τζςςερισ Χάρεσ του Παγκόςμιου Μινϊταυρου
Πρϊτθ Χάρθ: Ο ρόλοσ του δολαρίου ωσ παγκόςμιου αποκεματικοφ νομίςματοσ
Στο νομιςματικό ςφςτθμα του Bretton Woods όλα τα νομίςματα ιταν ίςα, αλλά ζνα, το
δολάριο, ιταν πιο…ίςο από τα άλλα.
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Πποτε διαφαίνεται μια κρίςθ το χριμα του πλανιτθ μεταμορφϊνεται ςε δολάρια κακϊσ οι
ανά τον κόςμο «ζχοντεσ» κάκε φορά που νιϊκουν αναςφάλεια ςτζλνουν τα κεφάλαιά τουσ
ςτθν Wall Street.
Οι ΗΡΑ είναι θ μοναδικι χϊρα όπου θ ηιτθςθ για το νόμιςμά τθσ δεν αντικατοπτρίηει κατ’
ανάγκθν μια αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ για τα προϊόντα και τισ υπθρεςίεσ τθσ.
Η τιμι πϊλθςθσ των βαςικϊν εμπορευμάτων κακορίηεται ςε δολάρια (πετρζλαιο,
κάρβουνο κ.ά.)
Δεφτερθ Χάρθ: Σο αυξανόμενο ενεργειακό κόςτοσ
Η αφξθςθ του κόςτουσ του ειςαγόμενου πετρελαίου ιταν πιο επϊδυνθ για τουσ
Ευρωπαίουσ και τουσ Ιάπωνεσ και ζτςι ηθμίωνε τθν ανταγωνιςτικότθτα τθσ Γερμανίασ και
τθσ Ιαπωνίασ ζναντι εκείνθσ των ΗΡΑ.
Οι υψθλότερεσ τιμζσ του πετρελαίου διεφρυναν τα κζρδθ τουσ και ενίςχυαν τθ δυνατότθτά
τουσ να κυριαρχοφν ακόμα περιςςότερο ςτθ διεκνι αγορά πετρελαίου.
Οι Άραβεσ λάμβαναν ωσ δεδομζνο το «υπζρμετρο προνόμιο» του δολαρίου ωσ
αποκεματικοφ νομίςματοσ και ςχεδόν αυτόματα κατζκεταν τα αμφκθτα πετροκζρδθ τουσ
ςε δολαριακοφσ λογαριαςμοφσ.
Οι ιαπωνικζσ και γερμανικζσ εταιρίεσ για να ςυνεχίςουν να είναι ανταγωνιςτικζσ άρχιςαν να
υιοκετοφν καινοτομίεσ που μεταςχθμάτιςαν τθ βιομθχανικι τουσ παραγωγι και ζτςι
ανζκτθςαν μζροσ του ςυγκριτικοφ τουσ πλεονεκτιματόσ τουσ. Τα κζρδθ τουσ φυςικά τα
επζνδυαν ςτθν Wall Street!
Σρίτθ Χάρθ: Φτθνι, παραγωγικι εργαςία
Ρόλωςαν τθν κοινωνία και δθμιοφργθςαν ςυνκικεσ ςτισ οποίεσ ςτο όνομα τθσ «επιςτροφισ
ςτθν αςφάλεια και ςτο Αμερικανικό Πνειρο», το Κοινωνικό Συμβόλαιο των New Dealers
ζδωςε τθ κζςθ του ςε ζνα ςτίβο ςτον οποίο οι ιςχυροί ζκαναν ό,τι ικελαν και οι αδφναμοι
υπζμεναν ςτωικά τα βάρθ. Ζτςι μειϊκθκαν οι μιςκοί των εργαηομζνων και αυξικθκε
ταυτόχρονα θ παραγωγικότθτα μζςω τθσ χριςθσ των νζων τεχνολογιϊν.
Ζτςι οι πραγματικοί μιςκοί μειϊκθκαν, το εργαςιακό κόςτοσ ανά μονάδα παραγωγισ
παρζμεινε ςτάςιμο και θ παραγωγικότθτα αυξικθκε. Πλα αυτά είχαν ωσ αποτζλεςμα τθν
εκτίναξθ των κερδϊν ςτα φψθ.
Σζταρτθ Χάρθ: Γεωπολιτικι ιςχφσ
Οι ΗΡΑ θγοφνταν τθσ Δφςθσ όχι μόνο ςτον οικονομικό ςτίβο αλλά τθν περίοδο του Ψυχροφ
Ρολζμου και ςτο γεωςτρατθγικό οικουμενικό παίγνιο.
Η απότομθ αφξθςθ των επιτοκίων από τον Volcker ςυνζβαλε ςτθν οικονομικι καταςτροφι
των χωρϊν που όλοσ τυχαίωσ λίγο καιρό πριν είχαν δανειςτεί μεγάλα ποςά από δυτικά
χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα. Και αυτζσ οι χϊρεσ ιταν χϊρεσ του πρϊθν ανατολικοφ μπλοκ

κακϊσ και χϊρεσ του Τρίτου Κόςμου που είχαν αρχίςει μία προςπάκεια απεξάρτθςθσ από
τθ Δφςθ ι και «δορυφόροι» τθσ Σοβιετικισ Ζνωςθσ.
Μόλισ ο Volcker αφξθςε τα επιτόκια αυτζσ οι χϊρεσ προςπάκθςαν μζςα από πολιτικζσ
λιτότθτασ να αποπλθρϊςουν τα δάνεια με αποτζλεςμα τθ δυςαρζςκεια του κόςμου και τθν
πτϊςθ του πρϊθν ανατολικοφ μπλοκ. Άλλεσ χϊρεσ δεν μποροφςαν να αποπλθρϊςουν τα
δάνεια (όπωσ και θ Ελλάδα), και τότε τουσ επιςκζφτθκε το ΔΝΤ. Επειδι τα δάνεια τα οποία
πρόςφερε ςτισ κυβερνιςεισ είχαν βαςικό ςτόχο τθν αποπλθρωμι των δυτικϊν τραπεηϊν
και δίνονταν με εξωφρενικό αντίτιμο: τθ διάλυςθ του μεγαλφτερου μζρουσ του δθμόςιου
τομζα των χρεωμζνων χωρϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων τθσ παιδείασ, τθσ υγείασ και τθσ
πρόνοιασ, τθ ςυρρίκνωςθ των νεοϊδρυκζντων κρατικϊν κεςμϊν και βζβαια τθ μεταβίβαςθ
πολφτιμων δθμόςιων περιουςιακϊν ςτοιχείων ςε δυτικζσ πολυεκνικζσ εταιρίεσ.
Η αφξθςθ των αμερικανικϊν επιτοκίων υπιρξε όπλο μαηικισ καταςτροφισ των εχκρϊν των
ΗΡΑ.
Ζτςι ο Παγκόςμιοσ Μινϊταυροσ ανακφκλωνε τα πλεονάςματα των «άλλων» με τθν
ακριβϊσ αντίκετθ φορά: θ Αμερικι απορροφοφςε τα πλεοναςματικά κεφάλαια των
«άλλων» και ςτθ ςυνζχεια τα ανακφκλωνε αγοράηοντασ τα εξαγωγικά προϊόντα τουσ.
Σόςο απλά!!!

Β’ ΜΕΡΟ
Μετά το 2008-Τα χωρίσ τζλοσ επακόλουκα
Τα πρϊτα κανάςιμα πλιγματα που δζχτθκε ο Παγκόςμιοσ Μινϊταυροσ ιταν θ ςυρρίκνωςθ
των πλεοναςμάτων ςτα εμπορικά ιςοηφγια τθσ Ιαπωνίασ, τθσ Γερμανίασ και τθσ Κίνασ λόγω
τθσ μείωςθσ των ειςαγωγϊν από τισ ΗΠΑ. Και όπωσ γνωρίηετε όλο το χρονικό τθσ Κρίςθσ δεν
ζχει τζλοσ.
Τα ποςά που κυςιάηονταν ςτο βωμό τθσ διάςωςθσ των τραπεηιτϊν αυξάνονταν εκκετικά. Τα
διάφορα πακζτα διάςωςθσ (είτε τθσ Wall Street είτε του Ελλθνικοφ Δθμοςίου) είχαν
αποδζκτεσ μόνο εκείνουσ που ευκφνονται για τθν καταςτροφι τθσ μετά το 2008 Κρίςθσ
(τουσ τραπεηίτεσ) τθν ϊρα που δίνονται δικεν για να εξυπθρετθκεί το κοινό καλό. Πρόκειται
πράγματι για μια πολφ περίεργθ ερμθνεία του «κοινοφ καλοφ».

Από τθν μια μεριά ζχουμε εκείνουσ που κατά τθ διάρκεια τθσ βαςιλείασ του Μινϊταυρου
εργάηονταν ςκλθρά και ανταμείβονταν ελάχιςτα. Από τθν άλλθ μεριά ζχουμε μια
μειονότθτα που τον Καιρό του Μινϊταυρου πλοφτιςε πζραν των ονείρων τθσ παράγοντασ
χρθματοπιςτωτικά «προϊόντα» τα οποία διακινοφςε ωσ ιδιωτικό χριμα. Αυτι θ μειονότθτα
διαςϊκθκε από τθν καταςτροφι χάρθ ςτα λεφτά τα οποία πλιρωςαν οι μθ προνομιοφχοι
φορολογοφμενοι των ΗΠΑ.
Η μεγζκυνςθ του τραπεηικοφ και παρατραπεηικοφ τομζα οδιγθςε ςε νζεσ μορφζσ
κερδοςκοπίασ ςτο Χρθματιςτιριο Προκεςμιακϊν Συμβολαίων του Σικάγου, όπου
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αγοράηονται και πωλοφνται τα παράγωγα που βαςίηονται ςτισ τιμζσ και ςτισ ποςότθτεσ των
τροφίμων. Ζτςι, θ διόγκωςθ των τιμϊν των τροφίμων ξεπζραςε κάκε λογικό επίπεδο.
Τον Απρίλιο του 2009 το G20 ςυνεδρίαςε ςτο Λονδίνο και αποφάςιςε να ενιςχφςει τουσ
πόρουσ του ΔΝΤ με 1,1 τρισ. Δολάρια ϊςτε να τονωκοφν οι οικονομίεσ ςε παγκόςμιο
επίπεδο προκειμζνου να αντιμετωπίςουν το Κραχ του 2008. Στα ψιλά γράμματα όμωσ
υπιρχε μία ριτρα: τα χριματα ζπρεπε να χρθςιμοποιθκοφν αποκλειςτικά για τθν ενίςχυςθ
του παγκόςμιου χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ!!!!
Το κτινοσ τραυματίςτθκε κανάςιμα και ζτςι τα εκτόσ Αμερικισ παραγόμενα πλεονάςματα
δεν μποροφςαν να ανακυκλωκοφν μζςω Wall Street. Ζτςι θ Κρίςθ από το 2008 μζχρι
ςιμερα καλά κρατεί. Μεταμορφϊνεται ςυνεχϊσ. Πλιττει κάκε φορά με διαφορετικοφσ
τρόπουσ διαφορετικζσ θπείρουσ, χϊρεσ, κλάδουσ. Δεν πρόκειται πλζον για μια απλι
χρθματοπιςτωτικι κρίςθ. Οφτε καν για οικονομικι. Ζχει μετατραπεί ςε Κρίςθ των
Κοινωνιϊν.
Στθ «ηϊνθ του δολαρίου» όςο και ςτθ «ηϊνθ του Ευρϊ» επικρατεί ακυβερνθςία εξαιτίασ τθσ
ανικανότθτασ των πολιτικϊν ελίτ τουσ να ςυντονιςτοφν.
Και αυτό που πραγματικά ςυνζβθ ιταν οι νεκροηϊντανεσ τράπεηεσ άντλθςαν αςτείρευτεσ
ηωτικζσ δυνάμεισ από τα κράτθ και ςτθ ςυνζχεια ςτράφθκαν εναντίον τουσ!!! Ο
χρθματοπιςτωτικόσ τομζασ που βριςκόταν ςτθν καρδιά του προβλιματοσ προκαλεί δζοσ
ςτουσ πολιτικοφσ με ςυνζπεια όχι μόνο να κακίςταται αδφνατον να εφαρμοςτοφν πολιτικζσ
αντιμετϊπιςθσ τθσ ςυνεχιηόμενθσ Κρίςθσ, αλλά και να απαγορεφεται κάκε ορκολογικόσ
δθμόςιοσ διάλογοσ για το τι πραγματικά ςυνζβθ.
Και φτάνουμε ςε αυτό που ονομάηει ο ςυγγραφζασ Πτωχοτραπεηοκρατία-ζνα κακεςτϊσ
όπου τθ μζγιςτθ εξουςία ζχουν οι χρεοκοπθμζνεσ τράπεηεσ!!!
Όμωσ οι κεραπαινίδεσ του Κτινουσ είναι πανταχοφ παροφςεσ και μετά το 2008
επανζκαμψαν δριμφτερεσ.

Ποιεσ είναι όμωσ αυτζσ οι Θεραπαινίδεσ;
Η ειρωνεία είναι: ςε ζναν κόςμο όπου τθν Εποχι του Μινϊταυρου δζςποηε ιδεολογικά ο
μονεταριςτικόσ ςυντθρθτιςμόσ και όπου αντθχοφςαν οι πφρινοι λόγοι για τουσ κινδφνουσ
που ενείχε θ εκτφπωςθ νζου χριματοσ, θ πραγματικι προςφορά χριματοσ είχε εκχωρθκεί
ςε ιδιϊτεσ. Σε κουρςάρουσ που κατζκλυηαν τισ αγορζσ με χριμα που καταςκεφαηαν οι ίδιοι
χωρίσ ειρμό και χωρίσ μζτρο. Όταν το 2008 τραβιχτθκε το καλϊδιο από τθ πρίηα και το
ιδιωτικό χριμα εξαφανίςτθκε από προςϊπου γθσ, ο παγκόςμιοσ καπιταλιςμόσ βρζκθκε
αντιμζτωποσ με κάτι που ζμοιαηε με κρίςθ ρευςτότθτασ. Η εξαφάνιςθ του ιδιωτικοφ
χριματοσ γονάτιςε τον Παγκόςμιο Μινϊταυρο. Και μαηί με τον Παγκόςμιο Μινϊταυρο
κατζρρευςε ο μοναδικόσ μθχανιςμόσ που διζκετε θ παγκόςμια οικονομία για να
ανακυκλϊνει τα πλεονάςματά τθσ.

Οι Θεραπαινίδεσ του Παγκόςμιου Μινϊταυρου

Θεραπαινίδα 1θ: Ο Πυρετόσ των Εξαγορϊν-Η Wall Street Δθμιουργεί Νζεσ
Μεταφυςικζσ Αξίεσ
Μζχρι το 2000 θ Ιαπωνία και θ Γερμανία ιταν οι πρωταρχικζσ πθγζσ χρθματοδότθςθσ του
Κτινουσ. Από το 2003, θ Κίνα ζγινε ςταδιακά ο μεγαλφτεροσ χορθγόσ (αλλά και
ευεργετθμζνοσ) του Μινϊταυρου. Βουνά ηεςτοφ χριματοσ ζρεαν από όλο τον κόςμο προσ
τθ Wall Street, εκεί ενϊνονταν με τα ποτάμια εταιρικϊν κερδϊν των αμερικανικϊν
εταιρειϊν και ςτθ ςυνζχεια κατζλθγαν, με τθ μορφι ομολόγων, μετοχϊν και δανείων (α)
ςτο αμερικανικό Δθμόςιο, (β) ςε αμερικανικζσ επιχειριςεισ και (γ) υπό τθ μορφι
επιςφαλϊν δανείων ςτα φτωχότερα νοικοκυριά τθσ Αμερικισ.
Οι μαηικζσ κεφαλαιακζσ ειςροζσ ςε ςυνδυαςμό με τθν αφξθςθ τθσ κερδοφορίασ των
εταιριϊν προκάλεςαν ζνα γιγαντιαίο κφμα ςυγχωνεφςεων επιχειριςεων (και εξαγορϊν) το
οποίο, όπωσ ιταν φυςικό, απζφερε ακόμα περιςςότερα κζρδθ.
Η Wall Street λειτουργοφςε ωσ εξισ: οι αποτιμιςεισ τθσ, ωκοφμενεσ από τθν ψυχολογικι
ευφορία που δθμιουργοφςαν οι κεφαλαιακζσ ειςροζσ εξαιτίασ του Ραγκόςμιου
Μινϊταυρου, άγγιηαν τθ ςτρατόςφαιρα. Δεν ιταν παρά μόνο φοφςκεσ που αργά ι γριγορα
κα ζςκαγαν.
Ζνα παρόμοιο παιχνίδι εκτυλιςςόταν με επίκεντρο το City του Λονδίνου. Κατάφερε να
μετατραπεί ςε μεταβιβαςτικό ςτακμό ςτον οποίο ξαπόςταινε, πριν ςυνεχίςει το διάβα του
προσ τθ Νζα Υόρκθ, ζνα μεγάλο μζροσ του τςουναμιοφ κεφαλαίων που ελκυόταν από τον
Ραγκόςμιο Μινϊταυρο.
Εν κατακλείδι, Ο Ραγκόςμιοσ Μινϊταυροσ δθμιοφργθςε κεφαλαιακζσ ροζσ, που χάρθ ςτισ
ςυγχωνεφςεισ και ςτισ εξαγορζσ εκτόξευςαν τα κζρδθ τθσ Wall Street (και, μζςω όςμωςθσ,
και του City του Λονδίνου) ςτθ χρθματοπιςτωτικι ςτρατόςφαιρα. Στα μάτια των πολλϊν το
αλιςβερίςι αυτό φάνταηε ωσ ζνασ ενάρετοσ κφκλοσ: οι κεφαλαιακζσ ροζσ ενίςχυαν τον
Ραγκόςμιο Μινϊταυρο και ταυτόχρονα χρθματοδοτοφςαν τα δφο ελλείμματα των ΗΡΑ,
πριν ενιςχφςουν τουσ πραγματικοφσ παραγωγοφσ τθσ οικουμζνθσ (τθ γερμανικι, ιαπωνικι
και κινεηικι βιομθχανία) προςφζροντάσ τουσ ικανι ηιτθςθ για τα προϊόντα τουσ.
Τα options και τα futures, τα δφο βαςικά εργαλεία του Χρθματιςτθρίου Εμπορευμάτων του
Σικάγου, το οποίο ιδρφκθκε για να προςφζρει ςτουσ αγρότεσ τθ δυνατότθτα να πωλοφν
ςιμερα τθ ςοδειά τθσ επόμενθσ χρονιάσ ςε προκακοριςμζνεσ τιμζσ, θ Wall Street τα
μετζτρεψε ςτθν πιο χυδαία κεραπαινίδα του Ραγκόςμιου Μινϊταυρου.
Δθμιοφργθςε ζνα είδοσ επενδυτικισ αςφάλιςθσ το γνωςτό hedging. Δθλαδι, μία δεφτερθ
επενδυτικι κίνθςθ (ςυντθρθτικι) που ουςιαςτικά ζρχεται επίτθδεσ ςε πλιρθ αντίκεςθ με
μια πρϊτθ (πιο επικίνδυνθ) επενδυτικι κίνθςθ. Ρρϊτοι διδάξαντεσ αυτισ τθσ ςτρατθγικισ
ιταν οι άνκρωποι που ςτοιχθματίηουν ςτον ιππόδρομο. Τα hedging δεν είναι τίποτα άλλο
από μία προςπάκεια των επενδυτϊν να ζχουν καλυμμζνα τα νϊτα τουσ. Για χρόνια πολλά
χρθςιμοποιοφνταν για τθ μείωςθ τθσ ζκκεςθσ ςε επενδυτικοφσ κινδφνουσ. Πμωσ θ Wall
Street τα χρθςιμοποίθςε με ςκοπό όχι τθ μείωςθ αλλά τθ μεγζκυνςθ των κινδφνων. Ζτςι
αντί να αγοράηουν μετοχζσ άρχιςαν να αγοράηουν μόνο options. Πταν τα κεφάλαια ζρεαν
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ςαν τα ακατάςχετα, ορμθτικά ποτάμια τθσ Αλάςκασ και οι τιμζσ ςτα χρθματιςτιρια
ανζβαιναν με τον ίδιο αςταμάτθτο ρυκμό, ιταν πολφ εφκολο για τα νζα παιδιά ςτθν Wall
Street και ςτισ παραφυάδεσ τθσ να μεκφςουν με αυτά τα ανζξοδα κζρδθ. Η πρακτικι αυτι
τθσ αγοράσ μόνο options αγοράσ ζγινε γνωςτι ωσ leverage. Ελλθνιςτί μόχλευςθ: μια μορφι
δανειςμοφ-τοφρμπο που ςτόχο είχε να ςτοιχθματίηονται αμφκθτα ποςά άλλων
προκειμζνου να παράγονται ακόμα πιο αμφκθτα ποςά για τουσ ίδιουσ.
Κάπωσ ζτςι, κατά τθ δεκαετία του 1980 και ζπειτα επικράτθςε το ςκεπτικό ότι θ
ςωφροςφνθ άρμοηε μόνο ςτουσ δειλοφσ. Ρωσ επζνδυςθ ςθμαίνει μόχλευςθ. Ρίςω όμωσ
από αυτά τα κενά «ικθ και ζκιμα» των χρθματαγορϊν κρφβονταν οι ροζσ κεφαλαίων που
οφείλονταν ςτον Ραγκόςμιο Μινϊταυρο και που δθμιουργοφςαν ζνα ςυνεχζσ παλιρροϊκό
κφμα το οποίο καταπόντιςε τισ τελευταίεσ νθςίδεσ ςφνεςθσ που είχαν απομείνει ςτθν Wall
Street, ςτο City, ςε όλεσ τισ τράπεηεσ και χρθματαγορζσ τθσ Δφςθσ.
Οι άνκρωποι που γνϊριηαν ζςπευδαν να αγοράςουν αυτά τα «νζα καινοτόμα προϊόντα» τα
οποία δεν ιταν τίποτα άλλο παρά νζοι τρόποι δθμιουργίασ leverage-μόχλευςθσ-ζνασ
νεολογιςμόσ που ακουγόταν καλφτερα από τθ φράςθ που όμωσ αποδίδει ςαφζςτερα το
νόθμά του: νζεσ μορφζσ υπερβολικοφ χρζουσ.

Θεραπαινίδα 2θ: Η Ιδεολογία του Φτθνοφ ςτθν Εποχι των Υπερβολϊν-Το
Φαινόμενο Wal Mart.
Σε αντίκεςθ με τισ εταιρίεσ που επικεντρϊνονται ςε ζνα ςυγκεκριμζνο προϊόν με
παςίγνωςτο λογότυπο ι με τισ εταιρίεσ που δθμιοφργθςαν εντελϊσ νζουσ τομείσ χάρθ ςε
κάποια εφεφρεςθ, θ Wal Mart ζκανε κάτι που κανείσ δεν είχε ςκεφτεί μζχρι τότε:
ςυςκεφαςε τθν Ιδεολογία του Φτθνοφ ςε ζνα λογότυπο, αποςκοπϊντασ να προςελκφςει τθ
μικροαςτικι και τθν εργατικι τάξθ τθσ Αμερικισ που πιζηονταν οικονομικά τθν Εποχι του
Μινϊταυρου. Ρουλοφςαν τθν «ιδζα» ότι αγοράηεισ τεράςτια ποςότθτα ςε τόςο χαμθλι
τιμι. Η φπαρξθ ςτο ψυγείο ενόσ τεράςτιου βάηου με φτθνό τουρςί κατζλθξε να υποδθλϊνει
μια μικρι νίκθ ςε μια εποχι ςυντριπτικισ ιττασ του μζςου Αμερικάνου εργαηόμενου του
οποίου ο μιςκόσ δεν ανζκαμψε ποτζ μετά το 1973 ενϊ οι εργαςιακζσ ςυνκικεσ του
ςυνεχϊσ επιδεινϊνονται. Βζβαια θ Wal Mart ζκανε κάτι ακόμα πιο «ζξυπνο». Οι άνκρωποι
που δοφλευαν γι’ αυτιν δεν ιταν υπάλλθλοί τθσ αλλά «ςυνεργάτεσ».
Η Wal Mart αντιπροςωπεφει ζνα νζο είδοσ εταιρίασ που εξελίχτθκε ανταποκρινόμενθ ςτισ
ςυνκικεσ που δθμιοφργθςε ο Ραγκόςμιοσ Μινϊταυροσ. Το υπερεκμεταλλευτικό μοντζλο
τθσ βαςίςτθκε ςτο Φετιχιςμό του Φτθνοφ και ταυτόχρονα διεφρυνε τθν αλλθλοενίςχυςθ
ανάμεςα (α) ςτισ μειοφμενεσ τιμζσ και (β) ςτθ μειοφμενθ αγοραςτικι δφναμθ τθσ
αμερικανικισ εργατικισ τάξθσ. Ειςιγαγε τον Τρίτο Κόςμο ςτισ αμερικανικζσ πόλεισ και
εξιγαγε κζςεισ εργαςίασ ςτον Τρίτο Κόςμο (μζςω τθσ ανάκεςθσ ςε εξωτερικοφσ
προμθκευτζσ), προκαλϊντασ τθν απομφηθςθ τόςο του «ανκρϊπινου δυναμικοφ» όςο και
του φυςικοφ περιβάλλοντοσ οπουδιποτε και αν πιγαινε.

Θεραπαινίδα 3θ: Στοιχειωμζνα Σπίτια, Τοξικό Χριμα-Η Wall Street Γεννάει
το Δικό τθσ Ιδιωτικό Χριμα

Με τουσ διαφθμιςτζσ και τουσ μαρκετίςτεσ να τουσ βομβαρίδουν με καταναλωτικά
«πρότυπα» μιασ «επιτυχθμζνθσ ηωισ» οι μιςκωτοί αμερικανοί βρζκθκαν πρϊτθ φορά ςτθν
ιςτορία των ΗΡΑ ςε ζνα τεράςτιο χάςμα μεταξφ εκείνων που «ζπρεπε» να αγοράςουν και
εκείνων που τουσ επζτρεπε να αγοράςουν ο ςτάςιμοσ πραγματικόσ μιςκόσ τουσ.
Οι τραπεηίτεσ τότε ςκζφτθκαν το εξισ: να χρθςιμοποιιςουν τισ αυξανόμενεσ ειςροζσ
κεφαλαίων ςτισ τράπεηζσ τουσ προκειμζνου να δανείηουν, με το αηθμίωτο φυςικά, ςτουσ μθ
προνομιοφχουσ Αμερικάνουσ, ϊςτε να μπορζςουν κι εκείνοι να αγοράςουν αυτά που δεν
τουσ δίνει τθ δυνατότθτα να χαίρονται ο μιςκόσ τουσ. Να πωσ άρχιςαν να ρζουν τα
προςωπικά δάνεια και να αβγατίηουν οι πιςτωτικζσ κάρτεσ. Κι όςο για τισ αναςτολζσ που
κάποτε είχαν οι εργαηόμενοι εναντίον του δανειςμοφ, οι τραπεηίτεσ τουσ ζπειςαν ότι δεν
υπάρχει πρόβλθμα: όςο θ αξία του ςπιτιοφ τουσ αυξανόταν τα νζα χρζθ κα καλφπτονταν
από τθν αυαξανόμενθ αξία του οικογενειακοφ ςπιτιοφ. Στθ χειρότερθ περίπτωςθ κα το
πουλοφςαν και κα μετακόμιηαν ςε ζνα μικρότερο. Τα τοφβλα και το τςιμζντο φάνταηαν θ
μοναδικι ρεαλιςτικι ελπίδα για να ανεβεί ο μζςοσ Αμερικάνοσ τθν κυλιόμενθ ςκάλα που
οδθγοφςε ςτθν Κοινωνία τθσ Αφκονίασ, για τθν οποία τόςα άκουγε, χωρίσ να ζχει ο ίδιοσ
πρόςβαςθ. Ζτςι οι Αμερικανοί άρχιςαν να δανείηονται και μία και δφο και τρεισ φορζσ για
να αγοράςουν κατοικίεσ. Το αποτζλεςμα ιταν να διογκωκοφν τα ιδιωτικά χρζθ πιο γριγορα
και από τθν κερδοφορία των επιχειριςεων, ενϊ παράλλθλα αυξανόταν το εμπορικό
ζλλειμμα τθσ χϊρασ (όπωσ απαιτοφςε θ λογικι του Μινϊταυρου). Ππωσ ιταν λογικό, τα
επιςφαλι δάνεια αυξικθκαν ςε δυςκεϊρθτο επίπεδο.
Απ’ όλεσ τισ επιπτϊςεισ τθσ ανόδου του Ραγκόςμιου Μινϊταυρου αυτι που ζγινε
περιςςότερθ αιςκθτι ιταν θ αφξθςθ των τιμϊν των ςπιτιϊν και γενικότερα των ακινιτων.
Οι τιμζσ των ακινιτων απλϊσ αντανακλοφςαν το ςυνδυαςμό: (α) των ειςροϊν ξζνων
κεφαλαίων, (β) των αυξανόμενων εγχϊριων κερδϊν ςτισ ΗΡΑ και πιο πολφ απ’ όλα (γ) τθν
αυξανόμενθ διακεςιμότθτα ςτεγαςτικϊν δανείων.
Η άνοδοσ τθσ ονομαςτικισ αξίασ των ςπιτιϊν κάνει πάντοτε τουσ ιδιοκτιτεσ να αιςκάνονται
πλουςιότεροι, πιο ζτοιμοι να δανειςτοφν προκειμζνου να χρθματοδοτιςουν τθν
κατανάλωςι τουσ.
Για να δοφμε τϊρα πϊσ τα CDO (που αναφζρκθκαν εκτενϊσ ςε προθγοφμενο κεφάλαιο)
δθμιοφργθςαν ζνα εκρθκτικό κοκτζιλ μεταξφ (α) των τιμϊν των κατοικιϊν ςτισ
αγγλοκελτικζσ χϊρεσ και (β) τθσ ωκοφμενθσ από τθν κατανάλωςθ οικονομικισ μεγζκυνςθσ.
Ζδωςαν τθν ψευδαίςκθςθ ςτισ τράπεηεσ ότι μποροφςαν πλζον να δανείηουν ακόμα και ςε
απόρουσ, με υψθλά επιτόκια, χωρίσ να ανθςυχοφν για το ενδεχόμενο να μθν
αποπλθρωκοφν τα δάνεια.
Αυτό που κατζςτθςε τα CDΟ πραγματικά μζςα μαηικισ καταςτροφισ ιταν το γεγονόσ ότι
επειδι ανζβαινε τόςο γοργά θ αξία τουσ άρχιςαν να τα μαηεφουν οι τράπεηεσ που τα
δθμιοφργθςαν! Τα CDO είναι ζνα καλό παράδειγμα κεραπαινίδασ του Μινϊταυρου θ οποία
όμωσ ξζφυγε από κάκε ζλεγχο και τελικά, από τθν φβρθ τθσ, κατάφερε να κάνει μεγάλο
κακό ςτον αφζντθ τθσ.
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Και ζτςι το χρθματοπιςτωτικό ςφςτθμα διογκϊκθκε τόςο πολφ που δεν χωροφςε πλεόν
ςτον πλανιτθ Γθ!!!!
Οι παραδοςιακζσ εταιρίεσ που ςυνζχιηαν να καταςκευάηουν αλθκινά «πράγματα»
χλευάηονταν ωσ παρωχθμζνεσ. Άρχιςαν μεγάλεσ εταιρίεσ όπωσ θ General Motors κακϊσ και
ολόκλθρθ θ παγκόςμια οικονομία να εκίηονται ςε αυτά τα χρθματοπιςτωτικά εργαλεία,
από τα οποία τα CDO ιταν μόνο ζνα δείγμα. Και άρχιςαν να λειτουργοφν όχι μόνο ωσ
«μζςο αποκικευςθσ αξίασ» αλλά και ωσ «μζςο ςυναλλαγισ: δθλαδι απζκτθςαν τισ δφο
βαςικζσ ιδιότθτεσ του χριματοσ. Μόνο που επρόκειτο για μια μορφι ιδιωτικοφ χριματοσ.
Και όταν θ Wall Street απελευκερϊκθκε από κάκε ρυκμιςτικό περιοριςμό επί Clinton, τότε
αυτό το ιδιωτικό χριμα κατζκλυςε τθν παγκόςμια οικονομία. Η απεριόριςτθ προςφορά
τουσ οδθγοφςε ελλειμματικά κράτθ όπωσ θ Ελλάδα, να κλείνουν τισ τρφπεσ ςτουσ
προχπολογιςμοφσ τουσ με φτθνά, άμεςα διακζςιμα δάνεια.

Θεραπαινίδα 4θ: Τοξικζσ Θεωρίεσ, Μζροσ Α- Ο Μφκοσ τθσ Διάχυςθσ και τα
Οικονομικά τθσ Προςφοράσ.
Ο πρόεδροσ Reagan πρόςκεςε ςε όλο αυτό το εκρθκτικό μείγμα του ιδιωτικοφ χριματοσ και
των διεκνϊν ανιςορροπιϊν που περιγράφθκε πιο πάνω ζνα πολιτικό και οικονομικό
οικοςφςτθμα που εξυπθρετοφςε απόλυτα τον Ραγκόςμιο Μινϊταυρο. Μείωςε τθ
φορολογία, αφξθςε τισ εξοπλιςτικζσ δαπάνεσ και κιρυττε τθν επιςτροφι ςτισ «παλιζσ
καλζσ πουριτανικζσ αξίεσ». Κοινόσ αυτό που ζλεγε ιταν: «θ προχπόκεςθ για τθ ςυλλογικι
επιτυχία είναι θ απρόςκοπτθ επίτευξθ τθσ ατομικισ επιτυχίασ». Αυτό όμωσ οδιγθςε ςε ζνα
τεράςτιο ζλλειμμα τον κρατικό προχπολογιςμό των ΗΡΑ.
Από τθν άλλθ μεριά του Ατλαντικοφ θ κ. Thatcher βαςιςμζνθ ςτθν επιτυχθμζνθ ςτρατθγικι
του «διαίρει και βαςίλευε» δθμιοφργθςε ζνα τεράςτιο φαφλο κφκλο που ξεκίνθςε από
ςτεγαςτικά δάνεια, ανζβαςε τισ τιμζσ των ακινιτων, δθμιοφργθςε τα βουνά πιςτωτικϊν
καρτϊν και ενιςχφκθκε από τισ ιδιωτικοποιιςεισ των κρατικϊν εταιριϊν, πράγμα που
οδιγθςε ςε περιςςότερα προςωπικά δάνεια.
Με άλλα λόγια, αυτό που ηιςαμε ςτθν Ελλάδα πριν από το δικό μασ Κραχ το 2009-2010
ζχει τισ ρίηεσ του ςτθν περίοδο που γεννιόταν το Θαφμα τθσ ιδθράσ Κυρίασ ςτθ
Βρετανία.
Ζτςι το ντουζτο Reagan-Thatcher ςυνζβαλαν ςθμαντικά ςτθν άνοδο του Ραγκόςμιου
Μινϊταυρου.

Θεραπαινίδα 5θ: Τοξικζσ Θεωρίεσ, Μζροσ Β’-Οικονομικι Θεωρία και Λοιπζσ
Πλάνεσ
Πμωσ ο Μινϊταυροσ χρειαηόταν κάτι ακόμα, πζραν των κυβερνιςεων και των τραπεηιτϊν
που τον κεράπευαν: μια νζα οικονομικι κεωρία που κα πρόςκετε τθν απαραίτθτθ επίφαςθ
επιςτθμονικισ νομιμοποίθςθσ ςτισ εφαρμοηόμενεσ οικονομικζσ και κοινωνικζσ πολιτικζσ.

Ζτςι οι νζεσ οικονομικζσ κεωρίεσ ζπρεπε να αποςταςιοποιοφνται από τθν ιδζα ότι μια
ορκολογικι διαχείριςθ τθσ μακροοικονομίασ είναι εφικτι και ζπρεπε να εμπεριζχουν ζνα
οικονομικό μοντζλο ςτο οποίο τόςο οι ρυκμιςτικοί περιοριςμοί ςτθ ςυςςϊρευςθ
κεφαλαίων όςο και κάκε μορφι δθμοκρατικοφ ελζγχου των αχαλίνωτων αγορϊν ζπρεπε να
μοιάηουν αναποτελεςματικοί και κυρίωσ παράλογοι.
Ζτςι μία ολόκλθρθ γενιά οικονομολόγων μεγάλωςε με οικονομικά μοντζλα που είτε
μποροφςαν να χειριςτοφν το χρόνο (τθν κίνθςθ, τθν αλλαγι) είτε τθν πολυπλοκότθτα
(διαφορετικοφσ ανκρϊπουσ και κλάδουσ)-αλλά που ιταν φφςει αδφνατον να χειριςτοφν
ταυτόχρονα και το χρόνο και τθν πολυπλοκότθτα που εξ οριςμοφ διζπει μια καπιταλιςτικι
οικονομία.
Ζτςι τα υπάρχοντα οικονομικά μοντζλα είναι αδφνατον να διαχειριςτοφν μια Κρίςθ θ οποία
είναι εκ φφςεωσ ζνα δυναμικό φαινόμενο το οποίο επθρεάηει μια πολυπρόςωπθ,
περίπλοκθ κοινωνία και θ οποία εκτυλίςςεται ςε πραγματικό χρόνο.
Ζτςι φτάςαμε ςτθν πικρι ςτιγμι τθσ παραδοχισ ότι θ αμερικανικι οικονομία είχε πζςει ςε
μια τυπικι «παγίδα ρευςτότθτασ» δθλαδι ςε μία κατάςταςθ όπου δεν είναι πλζον δυνατόν
να τονωκεί θ οικονομία με μείωςθ των επιτοκίων κακϊσ τα επιτόκια ζπιαςαν πάτο!
Ουςιαςτικά θ Αμερικι είχε εμπλακεί ςε μια παγίδα όπου οι οικονομολόγοι είχαν πείςει τον
εαυτό τουσ ότι ιταν αδφνατον να ξαναεμφανιςτεί ςτθ μεταπολεμικι εποχι-μια παγίδα που
είχε να προκφψει από το 1929. Όμωσ προζκυψε και αυτι τθ φορά χειρότερθ γιατί πλζον θ
παγίδα ρευςτότθτασ είναι παγκόςμια.

Ποιο ιταν όμωσ το χρονικό που μασ οδιγθςε ςτο Κραχ του 2008;
Σο χρονικό τθσ κατάρρευςθσ
2007-Σα πρϊτα ςθμάδια κατάρρευςθσ
Η New Century Financial, μια χρθματοπιςτωτικι εταιρία που είχε χορθγιςει μεγάλο αρικμό
ςτεγαςτικϊν δανείων χαμθλισ εξαςφάλιςθσ χρεοκοπεί. Η Bear Stearns και θ γαλλικι
επενδυτικι τράπεηα BNP Paribas ανακοινϊνουν ότι δεν μποροφν καταβάλουν ςτουσ
επενδυτζσ τουσ τα οφειλόμενα από δφο funds. Σθμειϊκθκε ζνα μαηικό κφμα αναλιψεων
από τθ Northern Rock. Η τραπεηικι αυτι κρίςθ επεκτάκθκε και ςτθν Ελβετία.
2008-Σο κφριο γεγονόσ
Η Ραγκόςμια Τράπεηα προβλζπει ότι θ παγκόςμια οικονομία κα μπει ςε φφεςθ και τα
χρθματιςτιρια καταρρζουν. Ξαφνικά θ αςφαλιςτικι εταιρία MBIA ανακοινϊνει μεγάλεσ
απϊλειεσ από αςφαλιςτικά ςυμβόλαια για ομόλογα που εμπεριείχαν ενυπόκθκα δάνεια
χαμθλισ εξαςφάλιςθσ. Αυτά είναι ομόλογα είναι τα γνωςτά μασ Credit Default Swaps-CDS
(Συμφωνίεσ ανταλλαγισ πιςτωτικϊν κινδφνων) τα οποία είναι ουςιαςτικά ζνα ςτοίχθμα ότι
κα ςυμβεί κάτι κακό. Πςοι λοιπόν επζνδυαν ςε CDO αγόραηαν CDS για το ενδεχόμενο να
μθν αποπλθρωκοφν κάποια από τα ςτεγαςτικά δάνεια ςτα οποία βαςίηονταν τα CDO, και
ςτα οποία είχαν επενδφςει τα χριματά τουσ. Ο ςυνδυαςμόσ CDO & CDS απζφερε
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εκατομμφρια ςε μια περίοδο όπου οι ακετιςεισ πλθρωμϊν για τα ςτεγαςτικά δάνεια ιταν
ςπάνιεσ και δε ςυςχετίηονταν. Πταν όμωσ άρχιςαν οι ακετιςεισ πλθρωμϊν και οι τιμζσ των
CDO κατρακφλθςαν ςτον πάτο, οι εκδότεσ CDS ζπρεπε ξάφνου να καταβάλουν υπζρογκα
ποςά ςε όςουσ είχαν αγοράςει CDS.
H JP Morgan Chase απορροφά τθν Bear Stearns, θ Northern Rock κρατικοποιείται, και
φυςικά όλα αυτά με τθ «βοικεια» των αμερικανϊν φορολογοφμενων. Η Royal Bank of
Scotland προςπακεί να αποφφγει τθ χρεοκοπία παραδεχόμενθ ότι είχε υποςτεί απϊλειεσ
από τα CDO και άλλα παρόμοια χρθματοπιςτωτικά προϊόντα. Οι τιμζσ των ακινιτων
άρχιςαν να μειϊνονται ςτθν Αγγλία, ςτθν Ιρλανδία και ςτθν Ιςπανία, με ςυνζπεια να
αυξθκοφν οι χρεοκοπίεσ. Το Βρετανικό Εμπορικό Επιμελθτιριο προβλζπει ότι θ πραγματικι
οικονομία ενδζχεται να μπει ςε ςφοδρι φφεςθ και το City του Λονδίνου μπαίνει ςε μία
κατάςταςθ μελαγχολίασ. Η κυβζρνθςθ των ΗΡΑ αρχίηει να ενιςχφει δφο χρθματοπιςτωτικά
ιδρφματα που χορθγοφν ςτεγαςτικά δάνεια. Συνεχίηεται θ πτϊςθ τθσ τιμισ των ακινιτων
ςτισ προαναφερόμενεσ χϊρεσ αλλά και ςτισ ΗΡΑ. Το Σεπτζμβριο γίνεται το Κραχ ςτο
χρθματιςτιριο του Λονδίνου και οι ςτατιςτικζσ αποκαλφπτουν τθν ανοδικι πορεία τθσ
ανεργίασ και επιφζρουν άλλο ζνα ιςχυρό πλιγμα ςτθν Wall Street. Χρεοκοπεί θ Lehman
Brothers θ οποία ιταν ζνα από τουσ βαςικοφσ δθμιουργοφσ CDO. Η κυβζρνθςθ των ΗΡΑ
«ςϊηει» τθ Merrill Lynch νομίηοντασ ότι ζτςι κα ςταματιςει το πρόβλθμα. Πμωσ μετά
άρχιςε το ντόμινο ςε παγκόςμιο επίπεδο λόγω των CDO.
Και πϊσ αντεπιτζκθκαν οι Θεραπαινίδεσ;
Αν οι Κρίςεισ είναι τα εργαςτιρια του μζλλοντοσ, τότε θ εξουςία των ςχεδιαςτϊν των
διάφορων πειραμάτων που εξελίςςονται εντόσ των εργαςτθρίων είναι τεράςτια.

Η Αντεπίκεςθ των Θεραπαινίδων
Σο χζδιο Geithner-Summers
Οι Geithner-Summers εφθφραν ζνα «μθχανιςμό» που φαινόταν καινοτόμοσ και μπόρεςε να
μεταμφιζςει μια ακόμα κρατικι επιδότθςθ τθσ Wall Street ωσ τθ δθμιουργία κάποιασ νζασ
κερδοφόρασ (και για το κράτοσ) αγοράσ. Η ιδζα ιταν «ςε ςυνεργαςία με τράπεηεσ, hedge,
funds,ςυνταξιοδοτικά ταμεία κ.λπ., κα δθμιουργοφνταν μια προςομοιωμζνθ αγορά για τα
CDO θ οποία κα βοθκοφςε όλουσ αυτοφσ τουσ εταίρουσ, ςε ςυνεργαςία με το κράτοσ,
πρϊτον να τιμολογθκοφν τα CDO αυτά και δεφτερον να πωλθκοφν.
Κάπωσ ζτςι θ Αμερικανικι κυβζρνθςθ επζτρεψε ςτθν Wall Street ςτθν πιο αφοςιωμζνθ και
ειδεχκι κεραπαινίδα του Ραγκόςμιου Μινϊταυρου, μετά τθν πτϊςθ του Κτινουσ, να
επανζλκει δριμφτερθ. Ήταν μόνο ζνα από τα πολλά βιματα τα οποία ζκαναν οι πολιτικοί
μασ, και από τισ δφο πλευρζσ του Ατλαντικοφ, ςε μονοπάτι που τουσ οδιγθςε ςτθν
αποποίθςθ τθσ ιςχφοσ τουσ. Ζτςι όπλιςαν το χζρι των χρεοκοπθμζνων τραπεηϊν, ςτζρθςαν
από τον εαυτό τουσ κάκε δυνατότθτα να χαράξουν αποτελεςματικζσ πολιτικζσ. Μόλισ
αποκαταςτάκθκε θ ιςχφσ τθσ Wall Street θ πολιτικι ζχαςε τθ δυνατότθτά τθσ να κζςει υπό
τον ζλεγχό τθσ τθ ςυνεχιηόμενθ Κρίςθ. Η Ρτωχοτραπεηοκρατία ιταν γεγονόσ.

Στθν Ευρϊπθ δθμιουργικθκαν τα διάφορα πακζτα διάςωςθσ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ, το γνωςτό EFSF, θ ίδρυςθ του οποίου ςτόχο είχε τθ
δανειοδότθςθ των κρατϊν-μελϊν τθσ ευρωηϊνθσ που αναγκάςτθκαν να εγκαταλείψουν τισ
αγορζσ χριματοσ. Η ζμπνευςθ για τθ δομι του ιταν τα CDO τθσ Wall Street. Πταν ο ςτόχοσ
τθσ θγεςίασ είναι να βρεκεί μια λφςθ, που όμωσ παράλλθλα κα παραπλανεί τουσ πολίτεσ,
είναι φυςιολογικό θ θγεςία να προςφεφγει ςτα πολφπλοκα εργαλεία που κατζχουν,
καλφτερα απ’ όλουσ, τα χρυςά αγόρια και κορίτςια του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ.
Το πρϊτο κοινό μυςτικό είναι ότι το EFSF δεν ςυγκεντρϊνει χριματα για να διαςϊςει τθν
Ιρλανδία, τθν Ρορτογαλία κλπ, αλλά τισ χρεοκοπθμζνεσ τράπεηεσ τθσ Ευρϊπθσ. Το δεφτερο
ςτοιχείο είναι ότι δανείηεται χριματα εκδίδοντασ τοξικά ευρωομόλογα. Δθλαδι ομόλογα
που είναι δομθμζνα με τρόπο παρόμοιο με εκείνο των CDO.
Πταν ζγινε φανερό ότι χϊρεσ όπωσ θ Ελλάδα και θ Ιρλανδία κα χρθματοδοτθκοφν με τοξικά
ευρωομόλογα του EFSF για να «διαςωκοφν» και δεδομζνου ότι οι αγορζσ δεν πείςτθκαν
οφτε μια ςτιγμι ότι τελικά κα αντιμετωπιςτεί αποτελεςματικά το ηιτθμα φερεγγυότθτασ
αυτϊν των κρατϊν, οι τράπεηεσ και οι παρατράπεηεσ άδραξαν και με τα δυο τουσ χζρια τθν
ευκαιρία να μετατρζψουν τθν αβεβαιότθτα για το ευρϊ ςε ζναν ακόμα παροξυςμό
ςτοιχθμάτων. Συγκεκριμζνα, άρχιςαν να βάηουν δφο ειδϊν νζα ςτοιχιματα:
μακροπρόκεςμα και μεςοπρόκεςμα.
Ζτςι αντί οι πολιτικοί θγζτεσ μασ να ςτείλουν ςτισ τράπεηεσ το θχθρό μινυμα «Ροτζ ξανά!»
τουσ ςθματοδότθςαν: (α) ότι μποροφςαν να ςυνεχίςουν τισ επιχειρθματικζσ τουσ
δραςτθριότθτεσ ςαν να μθν είχε ςυμβεί τίποτα, (β) ότι οι απϊλειζσ τουσ κα καλφπτονταν με
δθμόςια κονδφλια και (γ) ότι όταν τα κράτθ ψάχνουν να βρουν μεκόδουσ να τουσ
χρθματοδοτοφν, ζςτω και ζμμεςα, κα χρθςιμοποιοφν τισ δικζσ τουσ μεκόδουσ.

Ποιοι είναι οι κερδιςμζνοι από τθν άνοδο του Παγκόςμιου Μινϊταυρου;


Οι πιο χρυςοπλθρωμζνοι διευκυντζσ μεγάλων επιχειριςεων που είτε
δραςτθριοποιοφνταν ςτο χρθματοπιςτωτικό τομζα είτε είχαν βρει ζναν όμορφο
τρόπο να ωφελοφνται από τισ εξελίξεισ ςε αυτόν.



Οι ομάδεσ ατόμων που βρικαν καταφφγιο και πεδίο δράςεισ ςτουσ νζουσ κλάδουσ
με τθν ιςχυρότερθ διαςφνδεςθ με το χρθματοπιςτωτικό ςφςτθμα (διαφιμιςθ)



Οι βιομθχανικοί κλάδοι ςτθν Αμερικι που ιταν ςυνυφαςμζνοι με το ςτρατιωτικόβιομθχανικό κατεςτθμζνο τθσ χϊρασ



Οι επιχειριςεισ τφπου Wal Mart που κατάφερναν να κερδίηουν από τθν
αυξανόμενθ ανιςότθτα, πουλϊντασ φτθνά ειςαγόμενα προϊόντα ςτουσ φτωχοφσ
Αμερικανοφσ και προάγοντασ τθν Ιδεολογία του Φτθνοφ



Οι εξαγωγικζσ βιομθχανίεσ τθσ Γερμανίασ, τθσ Ιαπωνίασ και τθσ Κίνασ, και μαηί τουσ
οι ευρωπαϊκζσ τράπεηεσ που διαχειρίηονταν τα γερμανικά κεφάλαια και τα ζςτελναν
τόςο ςτθ Wall Street όςο και ςτθν περιφζρεια τθσ Ευρϊπθσ για καλφτερεσ
«αποδόςεισ».
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Και τι άλλαξε μετά το Κραχ του 2008;


Ο Μινϊταυροσ βρζκθκε να κείται λαβωμζνοσ ςτο Λαβφρινκό του, πολφ αδφναμοσ
για να ςυνεχίςει να καταβροχκίηει αρκετά από τα πλεονάςματα τθσ Ευρϊπθσ, τθσ
Ιαπωνίασ, τθσ Κίνασ, τθσ νοτιανατολικισ Αςίασ ϊςτε να τροφοδοτεί τθν παγκόςμια
οικονομία με τθ ηιτθςθ που εκείνθ ζχει ανάγκθ για να αναπτφςςεται.



Οι αγορζσ χριματοσ, αν και παςχίηουν (με τθ βοικεια των πολιτικϊν) να χτίςουν
νζεσ πυραμίδεσ ιδιωτικοφ χριματοσ, ϊςτε να αντικαταςτιςουν εκείνεσ που
«κάθκαν» το φκινόπωρο του 2008, δεν τα καταφζρνουν. Με το που δθμιουργοφν
νζο ιδιωτικό χριμα, οι άνεμοι τθσ Κρίςθσ το ςκορπίηουν ςτα τζςςερα ςθμεία του
χάρτθ.



Οι πολιτικοί που διαχειρίηονται υποτίκεται τισ τφχεσ μασ είτε αποφάςιςαν να
ενδϊςουν ςτισ κεραπαινίδεσ του κτινουσ είτε αντικαταςτάκθκαν από νζουσ
υπαλλιλουσ των κεραπαινίδων είτε ςτον πάλαι ποτζ Τρίτο Κόςμο (Κίνα, Λατινικι
Αμερικι, Ινδία) απζκτθςαν μια νζα αποφαςιςτικότθτα να ζρκουν ςε ριξθ με τισ
κεραπαινίδεσ.

