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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

Ζούµε σε ένα εξαιρετικά αβέβαιο κόσµο και σε µια ιδιαίτερα κρίσιµη εποχή. Αυτό, 
σήµερα, το παραδέχονται σχεδόν όλοι—οικονοµικοί αναλυτές, πολιτικοί σχολιαστές και 
επενδυτές. Ζούµε όµως επίσης σε µια επικίνδυνη εποχή, κι αυτό είναι κάτι που πολύ 
λιγότερα µέλη της φλύαρης τάξης είναι πρόθυµα να παραδεχτούν. Η κρίση του δυτικού 
χρηµατοοικονοµικού καπιταλισµού διανύει τώρα τον πέµπτο χρόνο της (σίγουρα δεν 
πρόκειται για καµιά νέα κρίση, αλλά είναι πολύ πιο θανατηφόρα από οποιαδήποτε άλλη 
κρίση στη µεταπολεµική εποχή) και έχει οδηγήσει τις προηγµένες φιλελεύθερες 
κοινωνίες σε οριακό σηµείο. Εάν οι κυβερνήσεις συνεχίσουν να είναι το δεξί χέρι του 
χρηµατιστικού κεφαλαίου και οι επίδοξοι πολιτικοί ηγέτες µαζορέτες των χρηµατοδοτών 
τους, ένα καταστροφικό οικονοµικό σενάριο δεν θα είναι κάτι το εξωπραγµατικό, όπως 
κάποιοι θα ήθελαν να πιστεύουν. Κυβερνήσεις, βιοµηχανικές επιχειρήσεις και νοικοκυριά 
βρίσκονται υπό τα δεσµά του χρέους, µε αποτέλεσµα τα έσοδα από κάθε τοµέα της 
οικονοµίας να διοχετεύονται σε πληρωµές τόκων και καθυστερηµένων οφειλών για τα 
διάφορα δάνεια που χορηγήθηκαν, σε µεγάλο βαθµό µε καθαρά εκµεταλλευτικούς, 
ακόµα και δόλιους όρους.  
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Σίγουρα, πριν από λίγο καιρό, η επικρατούσα διάθεση ήταν ότι ο καθένας θα µπορούσε 
να γίνει πλούσιος µε τη διαδικασία του απλού δανεισµού, ή διαµέσου κερδοσκοπικών 
επενδύσεων. Αυτό όµως αποτελεί σοβαρό πρόβληµα µόνο όταν η χρηµατοοικονοµική 
απάτη και η οικονοµική πολιτική καταλήγουν σε θεσµική συµφωνία για την επιβολή των 
κανόνων του παιχνιδιού και για τον σχεδιασµό της δοµής και της λειτουργίας ενός 
δεδοµένου οικονοµικού περιβάλλοντος. Στον 15ο αιώνα, πολλοί άνθρωποι 
χρησιµοποίησαν τις οικονοµίες µιας ζωής για να αγοράσουν βολβούς τουλίπας υπό την 
πεποίθηση ότι θα γινόντουσαν πλούσιοι εν µία νυκτί. Πιο πρόσφατα, ιδιώτες, νοικοκυριά, 
βιοµηχανίες, τοπικότητες, ακόµα και εθνικές κυβερνήσεις συµµετείχαν σε διάφορα 
µυστηριώδη χρηµατοοικονοµικά σχήµατα µε σκοπό ένα καλύτερο µέλλον, αλλά στο 
τέλος οδηγήθηκαν σε καθεστώς χρεοκοπίας απλά και µόνο επειδή το χρηµατοπιστωτικό 
σύστηµα είχε δοµηθεί να λειτουργεί µε αυτόν τον τρόπο. Η δηµιουργία του πλούτου 
διαµέσου υψηλού δανεισµού (π.χ., µε τους καταναλωτές και τους ιδιοκτήτες κατοικιών να 
ενθαρρύνονται να αναλάβουν περισσότερο χρέος για να διατηρήσουν τα βιοτικό τους 
πρότυπα σε µια εποχή στάσιµων µισθών) και µόχλευσης (η οποία κατέληξε να 
καταστρέψει ακόµα και µεγάλες εταιρείες) µετατράπηκε σε θεσµικό τρόπο για 
πλουτισµό—αλλά αυτοί που διαµόρφωσαν αυτές τις στρατηγικές ήξεραν ότι το παιχνίδι 
ήταν στηµένο. Αλλά κατά κάποιο τρόπο, τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα ήταν ευάλωτα 
στο σύστηµα που τα ίδια είχαν δηµιουργήσει. Η Ελλάδα ήταν σε θέση να δανειστεί πάνω 
από πεντακόσια δισεκατοµµύρια δολάρια πριν αποκλειστεί από τις διεθνείς αγορές, και 
τώρα οι ιδιώτες δανειστές υποχρεώνονται σε κούρεµα του χρέους της τάξης του 74%. 
Τίθεται συνεπώς το εξής ερώτηµα: µε βάση ποια κριτήρια δάνεισε η διεθνής επενδυτική 
κοινότητα τέτοια τεράστια ποσά σε µια εθνική οικονοµία η οποία ήταν ιδιαίτερα µη 
ανταγωνιστική, διατηρούσε υψηλά ποσοστά αναλογίας χρέους-ΑΕΠ καθ’ όλη τη 
διάρκεια, αντιµετώπιζε βαθιά δοµικά οικονοµικά προβλήµατα, ενώ ήταν  
διαβόητη και η διαφθορά στην πολιτική κουλτούρα της χώρας; 
 
Τώρα, µετά από πολλά χρόνια οικοδόµησης ενός χρηµατοπιστωτικού καθεστώτος 
τύπου Πόνζι, ο δυτικός καπιταλισµός αντιµετωπίζει τη τελική δοκιµασία των αντοχών 
του. Θα καταρρεύσει, οδηγώντας τον κόσµο σε µακροπρόθεσµη οικονοµική αστάθεια και 
αυταρχικά πολιτικά καθεστώτα, ή θα βρει τη δύναµη και τη σοφία για µια µεγάλη 
επαναφορά, όπως συνέβη στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Ύφεσης; Οι 
κοινωνίες βρίσκονται σήµερα υπό σοβαρή απειλή είτε επειδή οι κυβερνήσεις τους έχουν 
υποκύψει στις νεο-ιµπεριαλιστικές πιέσεις από κυρίαρχες ξένες δυνάµεις και τον διεθνή 
τραπεζικό τοµέα για την αποπληρωµή επαχθών δανείων (µε την Ελλάδα και την 
Πορτογαλία να είναι οι κλασικές περιπτώσεις) είτε επειδή απλά οι κυβερνήσεις είναι 
απρόθυµες να συγκρουστούν µε τον πιο ισχυρό τοµέα της οικονοµίας και να λάβουν 
µέτρα για την αναζωογόνηση της οικονοµικής µεγέθυνσης, την απασχόληση και την 
επιστροφή στην «οικονοµία της αφθονίας». 

Σήµερα, το οικονοµικό περιβάλλον σε πολλά µέρη του δυτικού κόσµου µοιάζει ήδη κατά 
κάποιο τρόπο στο κοινωνικοοικονοµικό (και σε κάποιο βαθµό ακόµη και στο πολιτικό) 
σκηνικό που επικράτησε στα τέλη της δεκαετίας του 1920--αρχές της δεκαετίας του 
1930. Τότε, όταν ο βιοµηχανικός καπιταλισµός ήταν ακόµη κυρίαρχος, ο δυτικός κόσµος 
είχε βυθιστεί σε µια τεράστια οικονοµική ύφεση και βρισκόταν αντιµέτωπος µε την άνοδο 
εθνικιστικών και εξτρεµιστικών πολιτικο-ιδεολογικών ρευµάτων, καθώς και την 
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επικράτηση συντηρητικών τάσεων στην οικονοµική πολιτική. Το χρέος και οι πτωχεύσεις 
επικρατούσαν τότε όπως συµβαίνει και σήµερα. Ως εκ τούτου, οι πολιτικοί και οι 
τραπεζίτες, όπως και σήµερα, ανησυχούσαν σε συντριπτικά υψηλό βαθµό για τη 
σταθερότητα των τιµών, και σε πολύ µικρότερο βαθµό για την ανεργία και για µέτρα 
αναφορικά µε τη µείωση ή τη διαγραφή του χρέος και την αποκατάσταση του βιοτικού 
επιπέδου. Πράγµατι, αυτό που τελικά συνέβη στις Ηνωµένες Πολιτείες τη δεκαετία του 
1930 ήταν µια σπάνια εξαίρεση—και αν ο Ρούσβελτ δεν ήταν αυτός που ήταν (ένας 
άνθρωπος της αριστοκρατίας, αλλά µε αρκετή διορατικότητα και απόλυτα πεπεισµένος 
ότι αν δεν δροµολογηθεί µια δηµοκρατική οικονοµική επανάσταση το έθνος διέτρεχε τον 
κίνδυνο να καταρρεύσει), είναι µάλλον απίθανο να είχαν επιζήσει ο δυτικός καπιταλισµός 
και οι φιλελεύθερες δηµοκρατίες. 

Στο σηµερινό πολιτικό περιβάλλον, µε τον χρηµατιστικό καπιταλισµό να ασκεί ηγεµονικό 
ρόλο έναντι όλων των άλλων µορφών κεφαλαίου, αλλά να διακατέχεται ταυτόχρονα από 
ορισµένες µάλλον αυτοκαταστροφικές τάσεις, δεν έχουµε πολιτικούς µε την ικανότητα να 
κατανοήσουν τι πραγµατικά συµβαίνει στο κοινωνικοοικονοµικό περιβάλλον ή να 
µπορούν να οδηγήσουν τα έθνη και τον κόσµο µε το χαρακτήρα, τη σοφία και την 
αποφασιστικότητά τους. Στη Γερµανία, η καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ ασκεί µία 
ξεπερασµένη και εξαιρετικά επικίνδυνη µορφή εθνικο-οικονοµικού νεοφιλελευθερισµού 
(αν και εξακολουθεί να αληθεύει ότι στη Γερµανία τα βιοµηχανικά και χρηµατοοικονοµικά 
συµφέροντα παραµένουν ιδιαίτερα ενσωµατωµένα), ενώ ο Γάλλος πρόεδρος Σαρκοζί 
έσβησε οποιαδήποτε αµφιβολία µπορεί να υπήρχε για την πολιτική και διανοητική του 
κατάταξη όταν δήλωσε πρόσφατα ότι η κρίση στη ζώνη του ευρώ έληξε επειδή 
επιτεύχθηκε η ελληνική συµφωνία για την ανταλλαγή του χρέους. Όσο για τις Ηνωµένες 
Πολιτείες, οι οικονοµικές πολιτικές του προέδρου Οµπάµα εµφανίζουν αβεβαιότητα (για 
το τι πρέπει να γίνει) καθώς και µια µορφή παράλυσης (λόγω των στενών δεσµών της 
κυβέρνησής του µε τον πιο επικίνδυνο και καταστροφικό τοµέα της οικονοµίας). Εάν 
µάλιστα επεκτείνουµε τον αναλυτικό προβληµατισµό µας γύρω από τους υποψηφίους 
του Ρεπουµπλικανικού κόµµατος για τις εθνικές εκλογές του 2012, τότε η εξελισσόµενη 
πραγµατικότητα θα µπορούσε να είναι πολύ πιο ζοφερή από ότι θα τολµούσε να 
παραδεχτεί ο οποιοσδήποτε ανάµεσά µας.  

Ωστόσο, η κατάσταση που βρισκόµαστε είναι εξαιρετικά δύσκολη. Το χρέος οδηγεί τις 
οικονοµίες σε συρρίκνωση και προκαλεί ραγδαία µείωση του βιοτικού επιπέδου καθώς 
εφαρµόζονται µέτρα λιτότητας προκειµένου ουσιαστικά να αυξηθούν τα έσοδα για την 
αποπληρωµή των δανείων. Όντως υπό οικονοµική πίεση, πολλές κυβερνήσεις είναι 
υποχρεωµένες να εφαρµόσουν αποφάσεις που στερούνται δηµοκρατικής νοµιµότητας 
και λειτουργούν εις βάρος των συµφερόντων των εργαζόµενων πληθυσµών, 
ετοιµάζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το έδαφος για την ανάδυση εξαιρετικά επικίνδυνων 
πολιτικών ρευµάτων, που δεν λειτουργούν πλέον στη βάση αυστηρών ιδεολογικών 
αρχών και ιδανικών (η δική µας εποχή είναι, ούτως ή άλλως, η εποχή της ιδεολογικής µη 
συνοχικότητας), αλλά προβάλλουν αξιώσεις και απαιτήσεις µε βάση µια 
αντιλαµβανόµενη απειλή για την εθνική και πολιτιστική ταυτότητα ενός έθνους. Διάφορες 
παραφυάδες νεοφασισµού βρίσκονται σε άνοδο σε όλο τον δυτικό κόσµο, µε µέρη της 
αριστεράς να υποκύπτουν επίσης σε έναν αντιπροοδευτικό λόγο, ιδίως δεδοµένου ότι η 
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έλλειψη µιας πλατφόρµας για οικονοµική αλλαγή εξακολουθεί να είναι η αχίλλειος 
πτέρνα της αριστεράς. 

Το κύριο πρόβληµα είναι η δύναµη που ασκεί ο χρηµατιστικός καπιταλισµός πάνω από 
την εγχώρια κοινωνία και τα κοινωνικά δεινά που προκαλεί. Ο χρηµατιστικός 
καπιταλισµός είναι οικονοµικά αντιπαραγωγικός (δεν δηµιουργεί πραγµατικό πλούτο), 
κοινωνικά παρασιτικός (ζει από τα έσοδα που παράγονται από άλλους τοµείς της 
οικονοµίας) και πολιτικά αντιδηµοκρατικός (περιορίζει τη διανοµή του πλούτου, 
δηµιουργεί απαράµιλλη ανισότητα, και µάχεται για αποκλειστικά προνόµια). Από τις 
αρχές του εικοστού αιώνα, ο χρηµατιστικός καπιταλισµός, που οδήγησε σε αυτό που ο 
Λένιν αποκάλεσε το «ανώτατο στάδιο του καπιταλισµού»—δηλαδή τον ιµπεριαλισµό—
προσπαθούσε ακόµη να θέσει υπό τον έλεγχό του τη βιοµηχανία και επέβαλε τη 
βάναυση δύναµή του και τις διαθέσεις του κυρίως πάνω από αντιδηµοκρατικές κοινωνίες 
στο εξωτερικό. Από τα τέλη του 1970, µπορεί να ειπωθεί µε σιγουριά ότι ο χρηµατιστικός 
καπιταλισµός είχε υποτάξει τη βιοµηχανία στις ανεπτυγµένες χώρες και πήρε τον έλεγχο 
της κυβερνητικής εξουσίας µε τον ίδιο τρόπο που οι µεγάλοι βιοµήχανοι του 19ου αιώνα 
και του 20ου αιώνα ήταν σε θέση να επηρεάζουν τη δηµόσια πολιτική. Η διαφορά είναι 
ότι ο χρηµατιστικός καπιταλισµός δεν έχει κανένα έννοµο συµφέρον να δει το βιοτικό 
επίπεδο των απλών ανθρώπων να βελτιώνεται, ενώ θεωρεί οποιαδήποτε δηµόσια 
παρέµβαση ως επίθεση στο δικαίωµα της ελευθερίας του να εκµεταλλεύεται τους 
οικονοµικούς και χρηµατοδοτικούς πόρους της κοινωνίας κατά το δοκούν. Ο 
βιοµηχανικός καπιταλισµός ήταν ένα προοδευτικό στάδιο της οικονοµικής ανάπτυξης, 
συγκριτικά µε τον αγροτικό καπιταλισµό και τον φεουδαλισµό. Αυτό το παραδέχθηκε 
ακόµη και ο σηµαντικότερος επικριτής του καπιταλισµού, ο Καρλ Μαρξ. Αλλά η 
κυριαρχία του χρηµατιστικού καπιταλισµού αποτελεί οπισθοδρόµηση για τους λόγους 
που προαναφέρθηκαν.  

ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Η δυτική χρηµατοοικονοµική κρίση του Σεπτεµβρίου-Οκτωβρίου 2008 θα περάσει στην 
ιστορία ως ένα συνδυασµένο συµβάν σκανδαλώδους εταιρικής απληστίας και 
αναλγησίας, απάτης και κρατικής ανευθυνότητας—αν και πιθανότατα έχει βαθύτερα και 
περισσότερο δοµικά αίτια. Όσον αφορά τις ιστορικές διασώσεις στις ΗΠΑ και την 
Ευρώπη, θα τις θυµόµαστε για πολύ καιρό όχι ως πολιτικές που έφεραν πίσω την 
κρατική παρέµβαση (όπως αφελώς ορισµένοι σχολιαστές υποστήριξαν πριν από µερικά 
χρόνια), αλλά µάλλον ως ξεδιάντροπους, απροκάλυπτους ταξικούς πολέµους από τα 
πάνω προς τα κάτω. 

Σε αντίθεση µε τα βασικά οικονοµικά εγχειρίδια και την επικρατούσα ιδεολογία, ο 
καπιταλισµός ανέκαθεν ευδοκιµούσε στη βάση της κρατικής παρέµβασης, 
συµπεριλαµβανοµένου του είδους των κυβερνητικών παρεµβάσεων που µετατοπίζουν 
την αγοραία καθοδηγούµενη εγχώρια επέκταση στο εξωτερικό και κατανέµουν τον 
πλούτο από κάτω προς τα πάνω. Κάτω από το νεοφιλελεύθερο καθεστώς, το κράτος 
λειτουργεί ως αποκλειστική σφαίρα επιρροής των ολιγαρχικών υπερπλουσίων και των 
ισχυρών, που στη δική µας εποχή τυγχάνει να είναι τα άτοµα που εµπλέκονται στο 
µεγάλο χρηµατιστικό κεφάλαιο και στον χρηµατοοικονοµικό τοµέα εν γένει.  
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Το κράτος έχει µετατραπεί σε παράρτηµα του µεγάλου χρηµατιστικού κεφαλαίου και της 
ελίτ της εξουσίας. Έτσι, τα σχέδια διάσωσης των τραπεζών—κοινωνικοποίηση των 
ζηµιών για τις καταστροφικές ενέργειες άπληστων ιδιωτών και επιχειρήσεων—ήταν µόνο 
µια φυσική αντίδραση της ελίτ στις εγγενείς αδυναµίες ενός οικονοµικού συστήµατος που 
θεωρεί αρετή την απρόσκοπτη οικονοµική συµπεριφορά και επαινεί την απληστία και 
τον απεριόριστο πλούτο (συµπεριλαµβανοµένου του εικονικού πλούτου!), ενώ 
επιδεικνύει την ίδια στιγµή περιφρόνηση προς τον κόσµο της εργασίας και τη κοινωνική 
δικαιοσύνη και απάθεια για το µέλλον της οικονοµίας µιας χώρας. Πράγµατι, ας µην 
ξεχνάµε ότι πολλά υψηλόβαθµα στελέχη της κυβέρνησης (των ΗΠΑ) είχαν υπηρετήσει 
σε µεγάλες επιχειρήσεις επενδύσεων πριν εισχωρήσουν στη δηµόσια πολιτική—και από 
τη στιγµή που βρέθηκαν εκεί, πάλεψαν σκληρά για να προωθήσουν τα συµφέροντα των 
επενδυτικών τραπεζών και άλλων χρηµατοπιστωτικών οργανισµών. 

Η χρηµατοοικονοµική κρίση του Σεπτεµβρίου-Οκτωβρίου 2008 ήταν µια κατάρρευση 
στις λειτουργίες ενός συστήµατος που είχε δηµιουργηθεί µέσα από ένα γάµο 
συµφερόντων µεταξύ της πολιτικής ελίτ και της χρηµατοοικονοµικής ελίτ. Οι κυρίαρχοι 
του σύµπαντος (ένας όρος που χρησιµοποιήθηκε αρχικά από τον Tom Wolfe στο 
µυθιστόρηµά του The Bonfire of Vanities για να περιγράψει τους τιτάνες της Γουόλ Στριτ) 
δεν µπορούσαν να έχουν το πεδίο ελεύθερο για το κυνήγι του κέρδους ανεξαρτήτως 
ρίσκου, να καταστρέφουν βιοµηχανίες και κοινότητες µε τις αλόγιστες πρακτικές τους και 
να έχουν βασιλική φορολογική µεταχείριση—χωρίς το κατάλληλο setup αναφορικά µε 
τον τρόπο λειτουργίας του παιχνιδιού. Κάτι τέτοιο απαιτούσε πολιτική παρέµβαση, 
ειδάλλως το φαινοµενικά διαστελλόµενο σύµπαν της Γουόλ Στριτ—το οποίο έγινε εφικτό 
µε τη δηµιουργία όλο και πιο σύνθετων χρηµατοπιστωτικών εργαλείων και δικτύων 
(τόσο για να συνεχίσει η άντληση µεγαλύτερου ποσοστού κέρδους όσο και για να 
αναβληθεί το ενδεχόµενο µιας επερχόµενης κρίσης)—δεν θα µπορούσε να υλοποιηθεί. 
Γι' αυτό δεν υπάρχει τέτοιο πράγµα όπως τα «οικονοµικά» παρά µόνο αυτό που 
αποκαλείται «πολιτική οικονοµία». Η δηµιουργία πλούτου και η οικονοµική ανάπτυξη 
είναι ταυτόχρονα πολιτικές και οικονοµικές διαδικασίες, και οποιαδήποτε προσπάθεια να 
αποσυνδεθούν αυτά τα δύο οδηγεί σε µεγάλες παραµορφώσεις τόσο οικονοµικής όσο 
και πολιτικής φύσεως. 1 

Είναι καιρός αυτή η υπόθεση να πάρει τη θέση που δικαιούται στο σύγχρονο οικονοµικό 
και πολιτικό λόγο. Είναι ο µόνος τρόπος για να µπορέσουν ενδεχοµένως οι δυτικές 
φιλελεύθερες κοινωνίες να βγουν από την άκρως προβληµατική κατάσταση στην οποία 
έχουν µπλέξει. Από τα τέλη του ΄70, η κυβέρνηση των ΗΠΑ επιδιώκει να δηµιουργήσει 
ένα περιβάλλον ευνοϊκό για τις ανάγκες και τη δυναµική του µεγάλου χρηµατιστικού 
κεφαλαίου, θυσιάζοντας στην πορεία τους πιο υγιείς τοµείς της οικονοµίας και 
οδηγώντας σε πτώση το βιοτικό επίπεδο του ενεργού πληθυσµού της χώρας. Αλλού, 
στην Ευρώπη, για παράδειγµα, οι κυβερνήσεις παρείχαν ένα πιο ισορροπηµένο 
οικονοµικό τοπίο, αλλά δεν δίστασαν να σώσουν τις τράπεζές τους και το 
χρηµατοπιστωτικό τοµέα όταν ξέσπασε η κρίση—δίχως καν να διασφαλίσουν ότι 

                                                        
1 Το µέρος της ανάλυσης που ακολούθησε εµφανίστηκε σε µια ελάχιστα τροποποιηµένη µορφή 
στο άρθρο µου «The ‘Masters of the Universe’ Outsmart Themselves,» Economic and Political 
Weekly 48, no. 43 (25 Οκτωβρίου 2008), σελ. 14. 
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διέθεταν τις απαιτούµενες πολιτικές που θα ανάγκαζαν τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα 
να προβούν σε σηµαντικές προσαρµογές στον τρόπο µε τον οποίον λειτουργούν. Αυτό 
λέει πολλά από µόνο του για την ισχύ που διαθέτει το µεγάλο χρηµατιστικό κεφάλαιο στη 
δηµόσια σφαίρα της πολιτικής σε όλες τις δυτικές φιλελεύθερες κοινωνίες. 

Ωστόσο, το µέλλον των δυτικών φιλελεύθερων οικονοµιών και των κοινωνιών µπορεί 
κάλλιστα να εξαρτάται από ριζικές αλλαγές όσον αφορά τη σχέση κράτους µε το µεγάλο 
χρηµατιστικό κεφάλαιο και τους τρόπους µε τους οποίους ο κυβερνητικός τοµέας 
προσεγγίζει την ανάπτυξη και την απασχόληση (δείτε Colin Crouch 2011). Η κρατική 
εξουσία πρέπει να επαναβεβαιωθεί αναφορικά µε την προώθηση της γενικής ευηµερίας 
ενός έθνους, και όχι απλά ως εργαλείο του µεγάλου χρηµατιστικού κεφαλαίου. Για να 
συµβεί αυτό, η δηµόσια συζήτηση θα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί και να 
συµπεριλαµβάνει τη συµµετοχή πολιτών και κοινοτήτων σε όλα τα επίπεδα. Ο 
χρηµατιστικός καπιταλισµός έχει προκαλέσει βαρύ πλήγµα όχι µόνο στην οικονοµία 
αλλά και στην πολιτική κουλτούρα. Η δηµοκρατία είναι σε περίοδο παρακµής και η 
«γενική βούληση» έχει µετατραπεί σε αποκλειστικό προνόµιο των υπερπλουσίων και 
των ισχυρών. 

ΜΑΖΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΩΣ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ 
ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΜΨΗ 

Από την αρχή της χρηµατοπιστωτικής κρίσης, ο µοναδικός χαρακτηρισµός που θα 
µπορούσαµε να χρησιµοποιήσουµε για να περιγράψουµε τις προσπάθειες των 
κυβερνήσεων να αντιµετωπίσουν τη µεγαλύτερη καπιταλιστική κρίση η οποία έπληξε τον 
δυτικό κόσµο από τη Μεγάλη Ύφεση είναι αυτός της αντανακλαστικής αντίδρασης. 
Όπως προαναφέρθηκε, οι δυτικές κυβερνήσεις, οι επιχειρήσεις και οι πολίτες είναι 
εγκλωβισµένοι σε µια κρίση χρέους που απειλεί τις οικονοµίες µε µακροχρόνια 
στασιµότητα και τις κοινωνίες µε πολιτική και κοινωνική αστάθεια. Η διαγραφή του 
χρέους µπορεί να ακούγεται σε κάποιους ως µια παράξενη και ίσως εξωφρενική ιδέα, 
αλλά έχει χρησιµοποιηθεί ευρέως ως πρακτική για την αποκατάσταση της ισορροπίας σε 
όλη τη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας. Πιο σηµαντικό, στο στάδιο που βρισκόµαστε, 
αυτός µπορεί να είναι ο µοναδικός τρόπος να αποφευχθεί άλλη µια κατάρρευση και µια 
ακόµη µεγαλύτερη οικονοµική καταστροφή. Πρόσφατα, είχαµε µια διαγραφή του 
δηµόσιου χρέους της Ελλάδας για το εκπληκτικό ποσό των 100 δις ευρώ, αλλά ακόµα κι 
αυτό δεν είναι αρκετό για να αλλάξει η πορεία της χώρας και να αποφύγει η οικονοµία 
της να βυθιστεί σαν τον Τιτανικό. Το επίπεδο του χρέους παραµένει µη βιώσιµο, και θα 
απαιτηθεί σίγουρα ακόµη άλλη µια µεγάλη αναδιάρθρωση—και ενδεχοµένως η έξοδος 
από τη ζώνη του ευρώ—προκειµένου να επιβιώσει η χώρα σε χρηµατοπιστωτικό 
επίπεδο και να ανακάµψει τελικά οικονοµικά. 

Με σχεδόν όλες τις δυτικές καπιταλιστικές οικονοµίες να είναι επιβαρηµένες µε µη 
βιώσιµα επίπεδα χρέους, αλλά και στενά διασυνδεδεµένες µεταξύ τους, µια µαζική 
αναδιάρθρωση του δηµόσιου (και ιδιωτικού) χρέους είναι µια πολιτική επιλογή που 
πρέπει να εξεταστεί σοβαρά. Οι υπόλοιπες διαθέσιµες στρατηγικές—ανάπτυξη, 
πληθωρισµός, και περαιτέρω µείωση των ελλειµµάτων—είναι αδύναµες και/ή απλά µη 
ρεαλιστικές. Είναι απλά αδύνατο για τις δυτικές οικονοµίες να επανέλθουν σε τροχιά 
ισχυρής ανάπτυξης οποιαδήποτε στιγµή στο εγγύς µέλλον όταν κουβαλούν τεράστια 
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φορτία χρέους, ενώ το σβήσιµο του χρέους µέσω ενός γρήγορου πληθωρισµού (όπως 
συνέβη στην Δηµοκρατία της Βαϊµάρης το 1923) είναι απλά επικίνδυνο και ανεπίτρεπτο. 
Η περαιτέρω µείωση των ελλειµµάτων θα έχει ως αποτέλεσµα να βυθιστούν οι 
οικονοµίες ακόµα πιο βαθιά σε ύφεση, και πιθανόν να προκαλέσει µια παγκόσµια ύφεση. 
Αυτό ουσιαστικά µας αφήνει µε τη µαζική αναδιάρθρωση του χρέους ως τη µόνη 
ρεαλιστική επιλογή. Είναι η µόνη στρατηγική που θα µπορούσε να επιφέρει τα 
επιθυµητά αποτελέσµατα—επίλυση άπαξ και διά παντός του θέµατος της βιωσιµότητας 
του χρέους και την επιστροφή των οικονοµιών σε τροχιά πραγµατικής ανάπτυξης. 

Για να τεθεί σήµερα σε εφαρµογή ένα µαζικό σχέδιο αναδιάρθρωσης του χρέους σε όλη 
την Ευρώπη και στις Ηνωµένες Πολιτείες, θα υπάρξει πιθανώς η ανάγκη για ορισµένες 
νέες θεσµικές ρυθµίσεις (ειδικά αν η επιλεγείσα µέθοδος είναι η αποκήρυξη του 
δηµόσιου χρέους) και ένα µεγάλης κλίµακας συντονισµό µεταξύ κεντρικών τραπεζών 
(ειδικά αν η µέθοδος που επιλεχθεί για τη µείωση του επιπέδου του χρέους είναι να 
αγοράσουν οι κυβερνήσεις τις δικές τους µετοχές στην αγορά). Η διαγραφή του χρέους 
θα µπορούσε επίσης να περιλαµβάνει και κρατικές παρεµβάσεις µέσω της διαδικασίας 
της εθνικοποίησης. Η περίπτωση της Σουηδίας αποτελεί ένα καλό παράδειγµα. Όταν 
ξέσπασε στη Σουηδία η τραπεζική κρίση το 1992, οι τράπεζες κατασχέθηκαν και 
πέρασαν υπό την ιδιοκτησία του κράτους. Οι κυβερνήσεις θα µπορούσαν να πάρουν τον 
έλεγχο ορισµένων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και να διαγράψουν το χρέος µε αυτόν 
τον τρόπο. 

Αυτές οι µέθοδοι µπορεί να ακούγονται ριζοσπαστικές, αλλά ζούµε σε σχεδόν ακραίες 
συνθήκες. Εκατοµµύρια άνθρωποι σε Ευρώπη και ΗΠΑ είναι άνεργοι εξαιτίας της 
ύφεσης, το βιοτικό επίπεδο έχει πάρει την κατιούσα λόγω των σκληρών µέτρων 
λιτότητας, τα συνταξιοδοτικά ταµεία κινδυνεύουν µε αφανισµό, οι υποδοµές είτε 
βρίσκονται σε κατάσταση αποσύνθεσης είτε έχουν ήδη καταρρεύσει εξαιτίας της 
έλλειψης πόρων για δηµόσιες επενδύσεις, και η φτώχεια και η εγκληµατικότητα διαλύουν 
το όνειρο µιας δίκαιης και αξιοπρεπούς κοινωνίας. Ο προηγµένος καπιταλισµός 
βρίσκεται σε µια βαθιά οικονοµική κρίση, που µπορεί να είναι ή να µην είναι 
συνδεδεµένη µε την χρηµατοπιστωτική κρίση του 2008 (δείτε Harvey 2011).  

ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  

O χρηµατοοικονοµικός καπιταλισµός, που είναι παρασιτικός από τη φύση του, δεν 
µπορεί να συνεχιστεί να είναι η κινητήρια δύναµη σε µια δηµοκρατική κοινωνία. Πρέπει 
να συγκρατηθεί και, στην πραγµατικότητα, να αποστειρωθεί στο µέγιστο δυνατό βαθµό. 
Ως εκ τούτου, ένα φιλόδοξο πολιτικό σχέδιο για τον επανασχεδιασµό του 
χρηµατοπιστωτικού σύµπαντος πρέπει να τεθεί σε εφαρµογή, µε την υποστήριξη των 
κυβερνήσεων και άλλων δηµόσιων φορέων. Το πρότζεκτ αυτό δεν θα στοχεύει στην 
εξάλειψη χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων που λειτουργούν µε αποκλειστικό στόχο το 
κέρδος, αλλά θα πρέπει να έχει ως πρωταρχικό του στόχο (α) τον σχεδιασµό και την 
εφαρµογή πολιτικών που θα µπορούν να περιορίσουν εκείνες τις ιδιαίτερα 
καταστροφικές πρακτικές των διαχειριστών των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, και (β) 
την ανάπτυξη εναλλακτικών χρηµατοπιστωτικών συστηµάτων.  
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Άτοµα όπως ο Τζόζεφ Στίγκλιτς και ο Τζορτζ Σόρος έχουν συµβάλει σηµαντικά στη 
δηµόσια συζήτηση αναφορικά µε τη συγκρότηση µιας νέας παγκόσµιας 
χρηµατοοικονοµικής αρχιτεκτονικής (δείτε Stiglitz 2010 και Soros 2011). Δεν θα 
αναφερθώ στα σχέδια που έχουν παρουσιάσει επειδή θέλω να επεκταθεί ο διάλογος 
πέρα από τον αρχιτεκτονικό σχεδιασµό της νέας παγκόσµιας χρηµατοοικονοµικής τάξης 
πραγµάτων και να µεταφερθεί σε πιο άµεσο επίπεδο εφαρµογής. Ο επανασχεδιασµός 
του χρηµατιστικού καπιταλισµού είναι ένα τεράστιο πρότζεκτ, το οποίο µπορεί να πάρει 
πολλά χρόνια και να χρειαστεί περισσότερες κρίσεις προτού φθάσουµε στο στάδιο 
υλοποίησης. Ακόµα και το ζήτηµα της χρηµατοοικονοµικής ρύθµισης θέτει σοβαρές 
προκλήσεις (δείτε Gordon και Mayer 2011). Είδαµε πόσο γρήγορα οι κυρίαρχοι του 
σύµπαντος επέστρεψαν από τις πολυτελείς παραλιακές βίλες τους όπου είχαν 
αποµονωθεί µετά την κατάρρευση του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, και σήµερα είναι 
εξίσου ισχυροί όσο πριν. (Για µια ανάλυση των επιπτώσεων της αποτυχίας του 
συστήµατος διακυβέρνησης στις χρηµατοοικονοµικές ρυθµίσεις, δείτε Levine 2011). Για 
να µειωθεί η δύναµή τους, η µάχη θα πρέπει να µεταφερθεί στην πολιτική αρένα. Στο 
πλαίσιο αυτό, οι διαδηλώσεις του κινήµατος «Καταλάβατε την Γουόλ Στριτ» έχουν παίξει 
έναν πολύ χρήσιµο ρόλο.  

Ας ξεκινήσουµε µε τις τράπεζες, τα πρωτογενή χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα σε µια 
καπιταλιστική οικονοµία. Τώρα, πρέπει να είναι προφανές σε όλους ότι η ιδέα «πολύ 
µεγάλο για να αποτύχει» είναι εξίσου παράλογη και επικίνδυνη. Οι τράπεζες είναι εξ 
ορισµού δηµόσιοι θεσµοί. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να επιστρέψουν να κάνουν αυτό το 
οποίο δηµιουργήθηκαν να κάνουν: να προσφέρουν ένα ασφαλές περιβάλλον για τις 
αποταµιεύσεις του κόσµου και την παροχή κεφαλαίων σε επιχειρήσεις για 
αναπτυξιακούς σκοπούς. Αναµφίβολα, οι τράπεζες µπορούν να αυξήσουν την 
κερδοφορία τους στοιχηµατίζοντας µε τα ίδια κεφάλαιά τους, αλλά δεν είχαν σχεδιαστεί 
για το σκοπό αυτό. Αν επιθυµούν να είναι επενδυτικοί φορείς, δεν πρέπει να τους 
επιτρέπεται να ασκούν παραδοσιακές τραπεζικές δραστηριότητες. Σε µια ώριµη 
δηµοκρατική πολιτική κουλτούρα, αυτό θα πρέπει να είναι αυτονόητο. Ωστόσο, από τη 
στιγµή που η ιδεολογία διαστρέβλωσε την πραγµατικότητα και υπονόµευσε το κοινό 
συµφέρον, ένας δηµόσιος διάλογος γύρω από αυτό ακριβώς το θέµα θα πρέπει να 
βρίσκεται στην κορυφή της οποιασδήποτε ατζέντας δηµόσια πολιτικής. 

Το επόµενο θέµα αποτελεί ακόµα µεγαλύτερο ταµπού στη σηµερινή «ευγενική 
κοινωνία», αλλά η ανάγκη για την εθνικοποίηση ορισµένων µεγάλων τραπεζικών 
ιδρυµάτων που είναι αφερέγγυα µπορεί επίσης να είναι ένα απαραίτητο συστατικό στην 
προσπάθεια να ξεκινήσει ο επανασχεδιασµός για το χρηµατοοικονοµικό σύµπαν του 
προηγµένου χρηµατιστικού καπιταλισµού. Έχουµε πολλά παραδείγµατα που δείχνουν 
ότι οι εθνικοποιηµένες τράπεζες δεν προκάλεσαν ποτέ το είδος της καταστροφής που 
βίωσαν οι προηγµένες καπιταλιστικές οικονοµίες ως αποτέλεσµα της χρηµατοπιστωτικής 
κρίσης του 2008. Αντιθέτως, έχουν αποδειχτεί εξαιρετικά λειτουργικά και κερδοφόρα 
ιδρύµατα. Στην πραγµατικότητα, η συµβίωση δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα ήταν µια 
επιτυχηµένη ιστορία καθ΄ όλη τη διάρκεια της πορείας του σύγχρονου καπιταλισµού. Σε 
αντίθεση, ο καπιταλισµός της ελεύθερης αγοράς ήταν µια απόλυτη καταστροφή—και 
µόνον αυτοί µε ιδεολογικές παρωπίδες και µε περιχαρακωµένα ειδικά συµφέροντα εντός 
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του υπάρχοντος χρηµατοοικονοµικού συστήµατος θα πρόβαλαν ενστάσεις στο αίτηµα 
αυτό. 

Στο πλαίσιο αυτό, τα εναλλακτικά χρηµατοπιστωτικά συστήµατα θα πρέπει να 
καταλαµβάνουν σηµαντικό χώρο στην ατζέντα για τον επανασχεδιασµό του 
χρηµατοοικονοµικού σύµπαντος του προηγµένου καπιταλισµού. Τέτοια συστήµατα είναι 
απαραίτητα, ιδίως σε έναν διαρκώς αυξανόµενο αβέβαιο κόσµο όπου οι 
παγκοσµιοποιηµένες τάσεις τείνουν να έχουν ενιαίες επιπτώσεις σε διάφορους τοµείς 
της οικονοµίας και σε διαφορετικές τοπικότητες.  

Οι κοινωνικές τράπεζες αποτελούν ένα συγκεκριµένο παράδειγµα ενός εναλλακτικού 
χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος. Αρχικά, θα µπορούσαν να υπάρξουν χρηµατοπιστωτικοί 
οργανισµοί, σε τοπικό και σε εθνικό επίπεδο, όπου δεν είναι το κέρδος η καθοδηγήτρια 
γραµµή, αλλά οι ανάγκες των ανθρώπων.  

Θα πρέπει επίσης να υπάρχει µια θέση στο µέλλον του καπιταλισµού για τις κοινωνικές 
επιχειρήσεις, που θα προσέλκυαν µικρούς επενδυτές οι οποίοι δεν κινούνται µε βάση το 
βραχυπρόθεσµο κέρδος και που θα µπορούσαν επίσης να νοιάζονται για το περιβάλλον 
και τις κοινωνίες µέσα στις οποίες ζουν. ΟΙ διεθνείς οργανισµοί που προωθούν τη 
βιωσιµότητα και λαµβάνουν δηµόσια χρηµατοδότηση θα µπορούσαν να αποδειχθούν 
σηµαντικοί σύµµαχοι των κοινωνικών επιχειρήσεων, παρέχοντας τεχνογνωσία και, 
ενδεχοµένως, αρχική χρηµατοδότηση.  

Υποθέτοντας ότι πραγµατικά µάθαµε κάτι από τα συντρίµµια ενός µη βιώσιµου 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος σαν αυτό που προκάλεσε τη χρηµατοοικονοµική κρίση 
του 2008, οι κοινωνικές τράπεζες και οι κοινωνικές επιχειρήσεις θα πρέπει να 
διαδραµατίσουν καίριο ρόλο στο µέλλον του καπιταλισµού. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Η δυτική χρηµατοοικονοµική κρίση του Σεπτεµβρίου-Οκτωβρίου 2008 συνεχίζεται 
αµείωτη. Τεράστια οικονοµική καταστροφή έχει προκληθεί και η ανθρώπινη δυστυχία 
είναι ακόµη µεγαλύτερη. Ωστόσο, οι επιπτώσεις αυτής της κρίσης συνεχίζουν να µας 
διαφεύγουν, κυρίως επειδή πολλοί άνθρωποι είναι κάτω από τη λαβή της 
νεοφιλελεύθερης ορθοδοξίας και αρνούνται να αναγνωρίσουν την ανάγκη για µια 
µεγάλης κλίµακας οικονοµική, κοινωνική και πολιτική αλλαγή. Η διαγραφή του χρέους 
µπορεί να είναι το πρώτο βήµα για την οικονοµική ανάκαµψη και την κοινωνική 
ισορροπία. Η επανακατάληψη του πνεύµατος της δηµοκρατικής διακυβέρνησης είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση για το µέλλον των φιλελεύθερων κοινωνιών, καθώς επίσης και 
η δηµιουργία εναλλακτικών χρηµατοπιστωτικών συστηµάτων. Ο σκοπός της ζωής σε µια 
προηγµένη και πολιτισµένη κοινωνία δεν µπορεί, δεν πρέπει να είναι, η αλόγιστη 
συσσώρευση του πλούτου, η χυδαία ανισότητα και η ωµή εκµετάλλευση, η καταστροφή 
των αξιών της κοινότητας και η ρύπανση του περιβάλλοντος. Γι αυτό πρέπει να 
εργαστούµε για τη διόρθωση ενός συστήµατος που διαθέτει την ικανότητα να δηµιουργεί 
τεράστιο πλούτο, αλλά και να προκαλεί τεράστια καταστροφή. 
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