Ευρϊ : Η πανάκεια που απζβη ο εφιάλτησ τησ Ελληνικήσ οικονομίασ
Οι δυνάμεισ του χρηματοοικονομικοφ καπιταλιςμοφ είχαν ζναν
κατεξοχιν μεγαλόπνοο ςκοπό, τίποτε λιγότερο από τθν δθμιουργία ενόσ
παγκόςμιου ςυςτιματοσ χρθματοπιςτωτικοφ ελζγχου ςε ιδιωτικά χζρια,
ικανά να κυριαρχήςουν επί του πολιτικοφ ςυςτιματοσ κάκε χϊρασ και
τθσ παγκόςμιασ οικονομίασ εξ ολοκλιρου. Το ςφςτθμα αυτό επρόκειτο
να ελζγχεται με Φεουδαρχικό τρόπο από τισ κεντρικζσ τράπεηεσ του
κόςμου, ενεργϊντασ ςυντονιςμζνα μζςω μυςτικϊν ςυμφωνιϊν, που κα
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επιτυγχάνονταν ςε ςυχνζσ ιδιωτικζσ ςυναντιςεισ και ςυνδιαςκζψεισ.

Τάδε Ζφθ ο ςεβαςτόσ κακθγθτισ τθσ ιςτορίασ του πανεπιςτιμιου Georgetown τθσ
Washington, που το όνομα του μνθμονεφτθκε από τον πρόεδρο των Ηνωμζνων Πολιτειϊν,
Bill Clinton ςτθν εναρκτιρια ομιλία του, ωσ ο κατεξοχιν professor, που άςκθςε τόςο μεγάλθ
επιρροι ςτθν πολιτικι και φιλοςοφικι του ςκζψθ, παρότι θ βακμολογία του ςτα εξαμθνιαία
μακιματα, ιταν ζνα μζτριο Β. Στο εκτενζσ και πυκνογραμμζνο ςφγγραμμα των 1300 ςελίδων,
Τθσ Τραγωδίασ & Ελπίδασ του Carroll Quigley, ςκιαγραφείται το ςενάριο τθσ βακμιαίασ
ανόδου τθσ πολιτικισ δφναμθσ μιασ ‘κάςτασ’ πολφ πλουςίων ανκρϊπων, μιασ νζασ ελίτ που
απαρτίηεται από τραπεηίτεσ, πολιτικοφσ και θγζτεσ πολυεκνικϊν εταιριϊν, τθσ οποίασ το
δόγμα είναι θ Παγκόςμια Διακυβζρνθςθ τθσ Υφθλίου, για χάριν ιςχυρίηεται, τθσ παγκόςμιασ
ειρινθσ και τθσ οικονομικισ ευθμερίασ των λαϊν. Ζτςι, de facto υποςκελίηονται οι εκνικζσ
κυβερνιςεισ, οι παραδόςεισ και τα ικθ & ζκιμα των λαϊν και επζρχεται το τζλοσ τθσ εκνικισ
κυριαρχίασ των κρατϊν μαηί και θ ελεφκερθ ζκφραςθ και θ επιλογι τθσ δθμοκρατίασ.
Υπάρχει πράγματι μια τζτοια ατηζντα που προςπακοφν να επιβάλουν οι κιαςϊτεσ
τθσ Παγκόςμιασ Διακυβζρνθςθσ ςτουσ ελεφκερουσ δθμοκρατικοφσ πολίτεσ των κρατϊν,
μζςω τθσ εγκακίδρυςθσ ενόσ παγκόςμιου ολιγοπωλιακοφ χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ
και του ελεφκερου διεκνοφσ εμπορίου των αγακϊν και του επιμεριςμοφ τθσ εργαςίασ, που
αλλοιϊνει τα κυριαρχικά δικαιϊματα τθσ εκνικισ κυβζρνθςθσ και του αυτοπροςδιοριςμοφ
ενόσ κράτουσ- ζκνουσ; Ο επιφανισ Αμερικανόσ ιςτορικόσ υποςτθρίηει ότι υπάρχει, και μάλιςτα
λειτουργοφςε με μυςτικότθτα και μεκοδικότθτα πίςω από τα ςκθνικά, για μια ολόκλθρθ
γενεά μζχρι τθν δεκαετία του 1970, ςε μια ςυνεχι διαμάχθ του ιδιωτικοφ κεφαλαίου να
επικρατιςει επί των δθμοκρατικϊν κυβερνιςεων μζςω του ελζγχου τθσ πίςτωςθσ και τθσ
προςφοράσ του χριματοσ. Η τελικι επικράτθςθ επετεφχκθ ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του
1980, με τθν ζλευςθ ςτθν εξουςία και από τισ δφο πλευρζσ του Ατλαντικοφ, ςυντθρθτικϊν
κυβερνιςεων, του Ronald Reagan ςτισ Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ και τθσ Margaret Thatcher ςτθν
Αγγλία. Αμφότεροι, κερμοί υποςτθρικτζσ των κεωρθτικϊν αρχϊν τθσ laissez-faire οικονομίασ
τισ ζκεςαν αμζςωσ ς’ εφαρμογι με τον ακαδθμαϊκό μανδφα του Μονεταριςμοφ. Κατά τθν
διάρκεια των διακυβερνιςεων τουσ, θ ιδεολογία του νζο-φιλελευκεριςμοφ άνκθςε για τα καλά,
με τισ ιδιωτικοποιιςεισ να παίρνουν τθν ςκυτάλθ, και θ γενικι αντιπάκεια του κρατικοφ
παρεμβατιςμοφ ςτισ ‘αγορζσ’ να αποτελεί τo κφριο χαρακτθριςτικό τθσ οικονομικισ μεταρρφκμιςθσ.
Ιδιαίτερα ςτον τραπεηικό τομζα, θ κατάργθςθ των ρυκμιςτικϊν κανόνων ζκεςε τθν ακρογωνιαία
λίκο τθσ φιλελευκεροποίθςθσ και των ςυγχωνεφςεων του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ, που

οδιγθςε ςτθν άνκθςθ τθσ οργιϊδουσ τραπεηικισ κερδοςκοπίασ. Η καινοτομία των χρθματοοικονομικϊν παραγϊγων, με τισ αγορζσ μελλοντικισ εκπλιρωςθσ απετζλεςε τθν ςφγχρονθ
υδρογονοβόμβα, που θ πρϊτθ ζκρθξθ το 2008, προκάλεςε τθν κατάρρευςθ του παγκοςμίου
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ, με επίπτωςθ τθν Μεγάλθ Κρίςθ που βιϊνουμε ςιμερα.
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Carroll Quigley (1910-1977), Tragedy & Hope, A History of the World in our Time, p. 324,
Macmillan, New York, 1966. “… the powers of financial capitalism had a far reaching aim, nothing
less than to create a world system of financial control in private hands able to dominate the political
system of each country and the economy of the world as a whole. The system was to be controlled in
a feudalist fashion by the central banks of the world acting in concert, by secret agreements arrived at
in frequent private meetings and conferences”.
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Tο μνθμειϊδεσ γεγονόσ τθσ διάλυςθσ του υπαρκτοφ ςοςιαλιςμοφ ςτθν Ευρϊπθ με
επακόλουκο τθν αποςφνκεςθ τθσ Σοβιετικισ Ζνωςθσ, αναπόφευκτα οδιγθςε ςε κριαμβολογίεσ
των υποςτθρικτϊν τθσ αποκζωςθσ του ατομικοφ ςυμφζροντοσ και τθσ απελευκζρωςθσ των
αγορϊν άνευ φραγμοφ και ςφνεςθσ: «το θμερολόγιο δεν μπορεί να υπολογίςει τθν Αμερικι
διότι εμείσ είμαςτε αποφαςιςμζνοι να γίνουμε ζνα ατελείωτο πείραμα τθσ ελευκερίασ … το
τι επικυμϊ να δω πάνω απ’ όλα, διλωςε ο 40οσ πρόεδροσ των Ηνωμζνων Πολιτειϊν Ronald
Reagan, είναι ότι αυτι θ χϊρα παραμζνει ζνασ τόποσ όπου κάποιοσ μπορεί να γίνει πλοφςιοσ.2
Αυτό το πρωτόγνωρο ‘κοινωνικό ιδεϊδεσ’, τθσ «ςυςςϊρευςθσ πλοφτου», ωσ ζπακλο του
δθμοκρατικοφ πολιτεφματοσ τθσ πιο ιςχυρισ οικονομικισ δφναμθσ του κόςμου, αςπάςκθκε
με υποδειγματικι προςιλωςθ και ο 41οσ πρόεδροσ George Bush Sr., διακθρφςςοντασ ότι θ
ανκρωπότθτα βρίςκεται ςτα όρια τθσ δθμιουργίασ μιασ Νζασ Παγκόςμιασ Τάξθσ. Ακριβϊσ από τι
αυτι ςυνίςτατο και ποιζσ οι βαςικζσ αρχζσ του ‘νζου’ δόγματοσ και οι απϊτεροι ςκοποί του, δεν
είχαν ακόμθ διευκρινιςκεί, απλϊσ θ φράςθ είχε πλαςκεί ωσ ειςαγωγι πολιτικοφ διαλόγου.

Ο αντικειμενικόσ ςκοπόσ τθσ Νζασ Παγκόςμιασ Τάξθσ, ιταν και ςυνεχίηει να είναι,
θ δθμιουργία μιασ παγκόςμιασ διακυβζρνθςθσ, τθσ οποίασ τα επιτελικά ςτελζχθ κα λειτουργοφν
με διακριτικότθτα και μυςτικότθτα πίςω από τθν αρζνα των εξελίξεων και τθσ επικαιρότθτασ
των κεςμικϊν οργάνων, όπωσ του ΟΗΕ και τθσ Ευρωπαϊκισ Νομιςματικισ Ζνωςθσ. Ιδιαίτερα θ
τελευταία, ακλουκεί το όραμα του Καρλομάγνου ( Charlemagne), που ενοποίθςε και εκχριςτιάνιςε
ου
τισ παγανιςτικζσ φυλζσ και τα φζουδα τθσ Ευρϊπθσ του 9 αιϊνα μ.Χ, αλλά είχε δίπλα του

λόγιουσ για τθν εκμάκθςθ τθσ Λατινικισ και τθσ Ελλθνικισ γλϊςςθσ, τθν οποία ζφταςε ςτο
ςθμείο να τθν κατανοεί, όχι και να τθν γράφει. Οι προκζςεισ των ςθμερινϊν τεχνοκρατϊν
τθσ ηϊνθσ του ευρϊ, φαίνεται ότι είναι διαφορετικζσ, διότι οι αρχζσ τουσ είναι κεμελιωμζνεσ
ςτουσ κεςμοφσ τθσ Μεςαιωνικισ Φεουδαρχίασ, τθσ δουλοπαροικίασ και του φόρου υποτζλειασ
των αδφναμων μελϊν, γι αυτό και δεν επετεφχκθ ποτζ θ Ευρωπαϊκι Πολιτικι Ζνωςθ.
Ζνασ ςφγχρονοσ κεςμόσ ενοποίθςθσ των οικονομιϊν του κόςμου, λογικά δεν μπορεί
να ςτθρίηεται ςε μυςτικζσ διαβουλεφςεισ και ςχιματα πλουςίων γόνων γενεαλογικϊν δζνδρων,
πολιτικϊν κλθρονομικϊν δυναςτειϊν και τεχνοκρατϊν, που δεν επικυμοφν τα ονόματα τουσ να
γίνουν γνωςτά. Αυτι θ πρακτικι δεν αποτελεί πρόοδο, αλλά επιςτροφι ςτθν εποχι τθν
επονομαηόμενθ Dark Ages, οι ρίηεσ τθσ οποίασ εντοπίηονται ςτον Μεςαίωνα. Είναι ιδθ
γνωςτό, ότι οριςμζνοι είναι τραπεηίτεσ, ενϊ άλλοι ξεκίνθςαν ςε διαφορετικζσ επιχειρθματικζσ
γραμμζσ, αλλά μεταβλικθκαν ςε τραπεηίτεσ, διότι ςυνειδθτοποίθςαν ότι εκεί επικεντρϊνεται
θ πραγματικι δφναμθ. Αυτοί λειτουργοφν κυρίωσ παραςκθνιακά, όχι ςαν εκνικοί πολιτικοί
θγζτεσ, αλλά ωσ διεκνείσ ελίτ, για τουσ οποίουσ τα εκνικά ςφνορα και θ πίςτθ ςτθν πατρίδα
είναι ιδεολογικϊσ ζννοιεσ άνευ ςθμαςίασ. Πολλά ζχουν γραφεί γφρω από τθν διάςθμθ
οικογζνεια Rothschild τθσ οποίασ ο ιδρυτισ, Mayer Amschel Rothschild, γεννθκείσ ςτθν
Φραγκφοφρτθ το 1744, ανακάλυψε ότι ιταν δυνατόν οι αργυραμοιβοί (money changers)
να γίνουν πλοφςιοι μζςω τθσ χοριγθςθσ δανείων ςτισ κυβερνιςεισ των εμπόλεμων κρατϊν,
επιμθκφνοντασ τθν προκεςμία αποπλθρωμισ των δανείων. Μ’ αυτό τον τρόπο κακιςτοφςε
αναγκαία τθν εξάρτθςθ των κυβερνιςεων από τισ υπθρεςίεσ του, προςκζτοντασ όρουσ ςτισ
επιμθκφνςεισ, και εν ςυνεχεία άκροιηε τουσ αυξανόμενουσ τόκουσ. Ζτςι παγίωςε τθν κζςθ του με
ζδρα τθν Φραγκφοφρτθ, ωσ ο πρότυποσ διεκνισ χρθματοδανειςτισ, εξ ου και θ ςυμβολικι πράξθ
τθσ εγκακίδρυςθσ του αρχθγείου τθσ ζκδοςθσ του Ευρϊ, τθσ φοβερισ ΕΚΤ, ςτθν ίδια πόλθ.

Στθν πρωτεφουςα λοιπόν των Φράγκων, ςτθν ιςτορικι πόλθ του διεκνοφσ εμπορίου
και των τραπεηικϊν ιδρυμάτων, ξεκίνθςε τισ λειτουργίεσ τθσ θ Ευρωπαϊκι Κεντρικι Τράπεηα
(ΕΚΤ), με το εναρκτιριο λάκτιςμα του ενιαίου νομίςματοσ τθσ Ευρωηϊνθσ, να γίνεται αρχικά
ωσ θλεκτρονικό νόμιςμα ςυναλλαγϊν, τθν πρωτομθνιά του 1999. Η Ελλθνικι κυβζρνθςθ
υπό πρωκυπουργίασ Σθμίτθ, ςτισ 9 Μαρτίου 2000, κατζκεςε αίτθςθ εντάξεωσ τθσ Ελλάδοσ
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President Reagan’s State of the Union Address, January 1987.
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ςτθν Ευρωπαϊκι Νομιςματικι Ζνωςθ, θ οποία και ζγινε δεκτι ςφμφωνα με απόφαςθ του
Συμβουλίου Υπουργϊν Οικονομίασ και Οικονομικϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ECOFIN) ςτο
πλαίςιο τθσ Συνόδου Κορυφισ, που πραγματοποιικθκε ςτο Πόρτο τθσ Πορτογαλίασ ςτισ 19
& 20 Ιουνίου 2000. Ωσ αποτζλεςμα, θ Ελλάδα εντάχκθκε ςτθ ηϊνθ του ευρϊ τθν 1 Ιανουαρίου
2001, με τθν αμετάκλθτθ ιςοτιμία μετατροπισ τθσ δραχμισ ςε ευρϊ: 1 ευρϊ=340,75 δραχμζσ.
Τθν 1θ Ιανουαρίου 2002, το ευρϊ πιρε ςάρκα και οςτά ςε φυςικι μορφι, αντικακιςτϊντασ
το εκνικό μασ νόμιςμα τθν δραχμι με τραπεηογραμμάτια και κζρματα ευρϊ, που ειςιχκθςαν
ςε 12 χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ, με ςυνολικό πλθκυςμό 308 εκατομμυρίων κατοίκων.
Επρόκειτο για τθ μεγαλφτερθ νομιςματικι μετατροπι που ζχει γίνει ποτζ ςε ολόκλθρο
τον κόςμο. Το εγχείρθμα τθσ μετάβαςθσ ολοκλθρϊκθκε μζςα ςε δφο μινεσ και τα εκνικά
τραπεηογραμμάτια και κζρματα των κρατϊν-μελϊν, ζπαυςαν πλζον να αποτελοφν νόμιμο
χριμα ςτο τζλοσ Φεβρουαρίου 2002. Αναμφιςβιτθτα επρόκειτο για μια ιςτορικι απόφαςθ,
θ οποία κα άλλαηε άρδθν τθν φυςιογνωμία και τθν οικονομικι διαδικαςία τθσ Ελλάδοσ, με
άγνωςτεσ τισ επιπτϊςεισ τθσ «άωρου» ζνταξθσ ςτισ τφχεσ του λαοφ μασ, λόγω του ότι θ
οικονομία τθσ χϊρασ μασ ιταν ιδιαίτερα αδφναμθ με τα διπλά χρόνια ελλείμματα, του
δθμοςίου χρζουσ και του διεκνοφσ ιςοηυγίου πλθρωμϊν. Η απεμπόλθςθ του κυριαρχικοφ
δικαιϊματοσ τθσ ζκδοςθσ και του κακοριςμοφ τθσ ςυναλλαγματικισ ιςοτιμίασ του εκνικοφ
νομίςματοσ, ςιμαινε ταυτόχρονα και τθν απϊλεια τθσ χάραξθσ νομιςματικισ πολιτικισ τθσ
χϊρασ. Αυτό το γεγονόσ και μόνο, επιδείνωνε τισ προοπτικζσ ευζλικτθσ πολιτικισ, διότι θ Τράπεηα
τθσ Ελλάδοσ πλζον, κα αποτελοφςε με τθν πενιχρι κλείδα του 2.6%, μζροσ του Ευρωςυςτιματοσ
το οποίο απαρτίηεται από τθν Ευρωπαϊκι Κεντρικι Τράπεηα (ΕΚΤ) και τισ εκνικζσ κεντρικζσ τράπεηεσ
των χωρϊν που ζχουν υιοκετιςει το ευρϊ. Ωσ ςυνζπεια, θ κεντρικι τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, ζχοντασ
τθν εποπτεία των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων τθσ χϊρασ, κα λειτουργοφςε ςτθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων τθσ, ςφμφωνα με τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ και οδθγίεσ τθσ ΕΚΤ, κι όχι τθσ κυβζρνθςθσ.

Είναι πλζον παςιφανζσ, το υπεριφανο επίτευγμα του ενιαίου ευρωπαϊκοφ νομίςματοσ, θ
κορωνίδα του ‘κοινωνικοφ’ μοντζλου, το Ευρϊ, ότι βρίςκεται ςε ςοβαρό κίνδυνο, με τθν Ευρϊπθ
ςε βακειά κρίςθ, ζχοντασ όλα τα χαρακτθριςτικά μιασ ςφγχρονθσ τραγωδίασ του Αιςχφλου,
που προκαλεί τον φόβο και τον οίκτο για τα περιςςότερα κράτθ που το υιοκζτθςαν. Οι
τυμπανοκρουςίεσ τθσ κυβζρνθςθσ Σθμίτθ, περί «οικονομικισ ευρωςτίασ» μετατράπθκαν με
τθν ενκάρρυνςθ τθσ πιςτωτικισ επζκταςθσ, ςε επικανάτιο βρόγχο τθσ υπό πτϊχευςθ Ελλάδοσ.
Η απερίγραπτθ δθμοςιονομικι κακοδιαχείριςθ, ςε ςυνδυαςμό με τθν «δθμιουργικι λογιςτικι» των
ςτατιςτικϊν ςτοιχείων, ιταν φυςικό να κάνουν εμφανι ςε ζνα κλαςςικό ςκθνικό αποκάλυψθσ, τα

μοιραία λάκθ τθσ φβρισ, τθσ αλαηονικισ ςυμπεριφοράσ των κυβερνιςεων, που υπερζβθ τα
όρια του θκικοφ νόμου. Τι πιο κατάλλθλο, που θ παροφςα Ευρωπαϊκι δθμοςιονομικι κρίςθ
ξεκίνθςε από τθν Ελλάδα, οδθγϊντασ πρϊτθ τον μακάβριο χορό προσ τα Τάρταρα του Άδθ,
κι αμζςωσ ακλοφκθςαν οι ανεμικζσ οικονομίεσ, τθσ Ιρλανδίασ, και ειρωνικά τθσ Πορτογαλίασ
εν μζςω κυβερνθτικισ κατάρρευςθσ. Οι μνιμεσ είναι ςχετικά νωπζσ, πωσ ςτο Οπόρτο, πριν
μια δεκαετία οι Ευρωπαίοι θγζτεσ μζςα ςε μία πανθγυρικι ατμόςφαιρα ζδωςαν όρκο πίςτθσ
ςτο ευρϊ, ωσ το πιο ευγενικό επίτευγμα του οράματοσ μιασ ενωμζνθσ Ευρϊπθσ.
Πλθν όμωσ, θ Ευρϊπθ τθσ ηϊνθσ του ευρϊ είναι ςιμερα βαριά αςκενισ. Τισ πταιει;
Μιπωσ θ κεωροφμενθ πανάκεια των οικονομικϊν προβλθμάτων, το ευρϊ, απζβθ ο εφιάλτθσ των
κρατϊν-μελϊν; Πωσ το Ελλθνικό ‘καφμα’ με τουσ μεγάλουσ ρυκμοφσ ανάπτυξθσ και τουσ άψογουσ
Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ, μετετράπθ ς’ ζνα ςυγκλονιςτικό δράμα φφεςθσ και καλπάηουςασ ανεργίασ;
Παρομοίωσ, πωσ εξθγείται το Ιρλανδικό ‘καφμα’, που εκκειάςτθκε από τουσ πολιτικοφσ ωσ
το «πρότυπο προσ μίμθςθ», και χαιρετίςκθκε ωσ ο “Κελτικόσ Τίγρθσ”, να πνζει τϊρα τα λοίςκια;
Τα ανωτζρω ερωτιματα κα προςπακιςει να απαντιςει το παρϊν δοκίμιο, που ςυνδζονται
αναπόφευκτα με τον γρίφο, εάν θ Ευρϊπθ του ενιαίου νομίςματοσ, μπορεί να παραμείνει
αδιάςπαςτθ, ι μιπωσ το ίδιο το Ευρϊ υπιρξε θ «παγίδα» τθσ προςδοκϊμενθσ «αλλθλζγγυασ»
ευθμερίασ, που ςυν τω χρόνο αποδείχκθκε ότι αποτελεί ζνα «όνειρο κερινισ νυκτόσ».
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Προσ διευκόλυνςθ του αναγνϊςτθ, κα ξεκινιςουμε από τθν ςθμαδιακι χρονολογία
για το χρθματοπιςτωτικό ςφςτθμα, που το θμερολόγιο ζγραφε 1999. Κατά τθν διάρκεια αυτισ τθσ
χρονιάσ, δεν ζγινε μόνο θ ειςαγωγι του Ευρϊ ςε θλεκτρονικι μορφι για τα κράτθ-μζλθ του ενιαίου
ευρωπαϊκοφ νομίςματοσ, αλλά και θ ανάκλθςθ τθσ περίφθμθσ νομοκεςίασ Glass-Steagall3
ςτισ Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ, παραδόξωσ από ζνα δθμοκρατικό πρόεδρο, τον Βill Clinton. Η
κατάργθςι τθσ, ευρζωσ γνωςτι ωσ το χρθματοοικονομικό ζγκλθμα του 1999, επθρζαςε
κακοριςτικά τισ λειτουργίεσ των τραπεηϊν, με τθν επιβράβευςθ τθσ κερδοςκοπίασ και τθν
μεταμόρφωςθ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ ςε μια ςφγχρονθ Λερναία Ύδρα. Ήταν θ
εποχι τθσ ζξαρςθσ του νζο-φιλελευκεριςμοφ με τθν ανκρϊπινθ επιδίωξθ τθσ μεγιςτοποίθςθσ
του βραχυχρόνιου κζρδουσ να δεςπόηει. Ωσ αποτζλεςμα, το απαραίτθτο ςτοιχείο τθσ υγιοφσ
επιχειρθματικότθτασ, θ κατά τον J.M. Keynes, «μακροπρόκεςμθ προςδοκία» να εκμθδενίηεται
και να τίκεται ςτο χρονοντοφλαπο τθσ ιςτορίασ. Ήταν θ εποχι τθσ αναβίωςθσ του ατομικιςμοφ
τθσ Margaret Thatcher, θ οποία ποτζ δεν πίςτεψε ςτθν κοινι ςυναίνεςθ (consensus). Οι δε
ακραίεσ αντικοινωνικζσ απόψεισ τθσ ςυνοψίηονται ςτο πρωταρχικό τθσ γνωμικό: «Δεν
υπάρχει τζτοιο πράγμα όπωσ θ κοινωνία: υπάρχουν τ’ άτομα, οι άνδρεσ και οι γυναίκεσ»4.
Ζτςι δεν αποτελεί ζκπλθξθ θ μικρόψυχθ ενζργειά τθσ, αναφορικά μ’ ζνα από τα πρϊτα
μζτρα τθσ διακυβζρνθςισ τθσ, που ιταν θ κατάργθςθ τθσ δωρεάν διανομισ γάλακτοσ για τα
παιδιά θλικίασ 7-11 ετϊν ςτα δθμοτικά ςχολεία τθσ Αγγλίασ. Ωσ εκ τοφτου, είναι εφλογο να
διερωτθκεί κανείσ, μιπωσ ςτο νζο οικονομικό περιβάλλον πριν τθν ζλευςθ του 21ου αιϊνοσ,
θ αναηιτθςθ τθσ ςυςςϊρευςθσ του ατομικοφ πλοφτου, αποτζλεςε τθν ςφγχρονθ ερμθνεία
τθσ διανεμθτικισ δικαιοςφνθσ (distributive justice). Η αυκεντικι απάντθςθ, ίςωσ κατ’ απρόςμενο
τρόπο ζρχεται από τθν λικθ του παρελκόντοσ, από τθν φωνι του Αριςτοτζλθ: «όλοι παραδζχονται
ότι το κεμζλιο του διανεμθτικοφ δικαίου είναι μια οριςμζνθ αξία, διαφωνοφν μόνο ςχετικά
με το ποια είναι αυτι ςυγκεκριμζνα. Για τουσ δθμοκρατικοφσ είναι θ ελευκερία, για τουσ
ολιγαρχικοφσ ο πλοφτοσ ι θ καταγωγι, για τουσ αριςτοκρατικοφσ θ αρετι».5
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Η νομοκεςία Glass-Steagall αποτελείται από δφο τραπεηικοφσ νόμουσ των οποίων οι
ειςθγθτζσ είναι, ο δθμοκρατικόσ γερουςιαςτισ Carter Glass, πρϊθν υπουργόσ οικονομικϊν, και ο
δθμοκρατικόσ βουλευτισ Henry Steagall, πρόεδροσ τθσ επιτροπισ επί τραπεηικϊν κεμάτων και του
νομίςματοσ. Η πρϊτθ νομοκεςία Glass-Steagall κεςπίςτθκε το Φεβρουάριο του 1932 από τθν
κυβζρνθςθ του Henry Hoover, ενϊ θ δεφτερθ νομοκεςία Glass-Steagall κεςπίςτθκε τον Ιοφνιο του
1933 από τθν κυβζρνθςθ Franklin D. Roosevelt. Η νομοκεςία του1932, αποτελοφςε μια προςπάκεια
να αναχαιτιςτεί θ πτωτικι τάςθ των τιμϊν (deflation) και ωσ εκ τοφτου οι αρμοδιότθτεσ του Federal
Reserve διευρφνκθκαν. Ζτςι επετράπθ θ επαναπροεξόφλθςθ (rediscounting) περιςςότερων περιουςιακϊν ςτοιχείων των τραπεηϊν, όπωσ οι κρατικζσ ομολογίεσ και τα εμπορικά γραμμάτια. Επίςθσ,
επετράπθ θ δθμιουργία τραπεηογραμματίων (χαρτονόμιςμα) χωρίσ τθν κάλυψθ χρυςοφ, αφοφ θ
Αγγλία από το Σεπτζμβριο του 1931, είχε εγκαταλείψει το χρυςό κανόνα εξαιτίασ αδυναμίασ να
εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ τθσ. Η δεφτερθ νομοκεςία Glass-Steagall, που ψθφίςκθκε ςτισ 16
Ιουνίου 1933, είναι αυτι που θ οικονομικι βιβλιογραφία επικεντρϊνεται λόγω τθσ επίδραςθσ που
είχε ςτο τραπεηικό ςφςτθμα πάνω από 65 χρόνια. Αναλυτικά, θ Glass-Steagall κζςπιςε τον πλιρθ
διαχωριςμό των χρθματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων ςε δφο βαςικοφσ τομείσ : (α) των εμπορικϊν
τραπεηϊν και (β) των επενδυτικϊν τραπεηϊν. Ειδικότερα, το πνεφμα τθσ νζασ νομοκεςίασ, εκτόσ του
περιοριςμοφ τθσ χρθματιςτθριακισ κερδοςκοπίασ, είχε ωσ ςκοπό να απαγορεφςει ςτισ τράπεηεσ με
τθ χριςθ εςωτερικισ πλθροφόρθςθσ να κερδοςκοποφν ςε κινθτζσ αξίεσ με τα δικά τουσ κεφάλαια,
αλλά και με τα κεφάλαια των πελατϊν τουσ. Επίςθσ, οι εμπορικζσ τράπεηεσ επιτρζπετο να δζχονται
κατακζςεισ και να εκδίδουν δάνεια, αλλά απαγορεφτο να γίνονται ανάδοχοι εκδόςεωσ μετοχϊν, και
να ςυναλλάςςονται ςτο χρθματιςτιριο με τα ίδια τουσ κεφάλαια.

4

Margaret Thatcher, Quotes. Το πρωτότυπο ζχει ωσ εξισ: “There is no such thing as society: there are
individuals, men and women” http://thinkexist.com
5
α
Αριςτοτζλθσ, Ηκικά Νικομάχεια, Ε, 1131 , Βιβλίο Δεφτερο, Εκδόςεισ Κάκτοσ, 1993, Ακινα.
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Στθν περιβόθτθ λοιπόν εποχι του “ςτροβιλιςμοφ”, όπωσ τθν απεκάλεςε ο Alan
Greenspan,6 δθμιουργικθκε το ενιαίο ευρωπαϊκό νόμιςμα, το ευρϊ, και εγκωμιάςκθκε,
πλθν τθσ Αγγλίασ, Δανίασ και Σουθδίασ, ωσ μία εξζχουςα ενζργεια από τουσ αρχιτζκτονεσ του,
τθν Γαλλία και τθ Γερμανία, με ανεκτίμθτθ ςυμβολι ςτθν ενίςχυςθ τθσ ενωμζνθσ Ευρϊπθσ.
Ήταν θ ίδια εποχι τθσ ονομαςκείςθσ «χρθματοοικονομικισ επανάςταςθσ», τθσ αχαλίνωτθσ
επαφξθςθσ ι καταςτροφισ του πλοφτου μζςω μιασ «θλεκτρονικισ εγγραφισ», θ οποία
μετζτρεψε τθν κοινωνία ςε ζνα πειραματόηωο που αυτό-προςαρμόηεται ςτο πικανό, και
τισ παγκόςμιεσ χρθματοπιςτωτικζσ αγορζσ ςε τεράςτιεσ ρουλζτεσ. Μζςα ς’ αυτό το κλίμα
τθσ πανδαιςίασ του αχαλίνωτου καπιταλιςμοφ ζκανε το ‘ντεμποφτο’ του το Ευρϊ, που πριν
ςτακεί γερά ςτα πόδια του, πρϊτα ‘βοφτθξε’ ςτο $ 0.88 για να πάρει το βάπτιςμα του πυρόσ, και εν
ςυνεχεία αναδφκθκε ςτο $ 1.20, ςφμφωνα με τθ ριςθ του Ηράκλειτου «τα πάντα ρεί».

Τα πλεονεκτιματα του ενιαίου ευρωπαϊκοφ νομίςματοσ ιταν εμφανι, κυρίωσ τα
χαμθλότερα κόςτθ των διεκνϊν ςυναλλαγϊν, αφοφ ιδθ τα ςφνορα ιταν πλζον ανοικτά, θ
τελωνιακι ζνωςθ είχε επιτευχκεί και θ ελεφκερθ διακίνθςθ προςϊπων και κεφαλαίων
ιταν διαςφαλιςμζνθ. Η φζτα Cheese ιδθ είχε κάνει τον γφρο τθσ Ευρϊπθσ, απλϊσ τϊρα
δεν ιταν πλζον αναγκαίο να μετατραπεί θ αξία του Ελλθνικοφ αγακοφ, ςτο νόμιςμα τθσ
χϊρασ που κα απζλαυνε τθν γευςτικότθτα τθσ. Δεν υπιρχε πλζον θ αβεβαιότθτα, που απορρζει
από τουσ ςυναλλαγματικοφσ κινδφνουσ των ελευκζρων κυμαινόμενων ιςοτιμιϊν εντόσ τθσ
Ευρωηϊνθσ, τουσ οποίουσ επωμίηονται οι εκάςτοτε ειςαγωγείσ και οι εξαγωγείσ αγακϊν
και υπθρεςιϊν, κακϊσ και οι εποχιακοί τουρίςτεσ. Αποκρφπτοντασ επιμελϊσ τα ςοβαρά μειονεκτιματα του, οι κιαςϊτεσ του ευρϊ ιςχυρίςκθκαν, ότι το κοινό νόμιςμα κα ενιςχφςει το αίςκθμα
τθσ ενότθτασ και τθσ αλληλεγγφησ. Επί παραδείγματι, μεταξφ των Γερμανϊν και των Ελλινων, οι

πρϊτοι κα απζλαυναν τον ελλθνικό ιλιο, τισ γαλάηιεσ παραλίεσ, και πικανόν τθν καυμαςτι
Ακρόπολθ, ενϊ οι ςφγχρονοι ζλλθνεσ, γνωςτοί για τθν αυτοπροβολι τουσ, κα γζμιηαν τουσ
δρόμουσ τθσ Ακινασ, με ΒΜWs, Mercedes- Benz και τισ εξωτικζσ Porch Cayenne. Όπερ και εγζνετο.
Σπάςαμε μάλιςτα και παγκόςμιο οικονομικό ρεκόρ, όχι ςτο κατά κεφαλιν ΑΕΠ, αλλά ςτο κατά
κεφαλιν Porch, που όντωσ αποτελεί καινοτομία, αλλά πολφ παράξενθ. Πωσ λοιπόν τα πράγματα
πιγαν τόςο ςτραβά, ζτςι ϊςτε θ μεν Ελλάδα de facto χρεοκόπθςε, θ δε Ευρϊπθ να κλυδωνίηεται,
παρά το δίκτυ ςωτθρίασ των € 750 δισ ςτο χρθματοπιςτωτικό ςφςτθμα;

Πριν ξεκινιςουμε τθν επεξιγθςθ τθσ τραγωδίασ του ευρϊ, κα πρζπει να λάβουμε
υπ’ όψιν ότι ςτα διεκνι νομιςματικά κζματα, θ οικονομικι ανάλυςθ είναι πιο περίπλοκθ,
διότι εμπλζκονται τουλάχιςτον δφο χϊρεσ, κι ωσ γνωςτό, αρκετζσ είναι οι ςκοτοφρεσ και οι
πονοκζφαλοι μόνο με τθν μία χϊρα. Αυτό ςτθ ‘ηοφερι επιςτιμθ’ τθσ οικονομίασ ςθμαίνει,
ότι ςτισ νομιςματικζσ ενϊςεισ υπάρχουν κόςτθ και οφζλθ μεταξφ των εκνικϊν κρατϊν, γι
αυτό οι διαμάχεσ που ιςτορικϊσ οδιγθςαν ςε αιματθροφσ πολζμουσ, ιταν πολφ ςυχνζσ και
καταςτροφικζσ. Αναμφίβολα, ςθμαίνοντα γεγονότα, που οι κυρίαρχεσ ευρωπαϊκζσ δυνάμεισ, θ
Γερμανία και ιδίωσ θ υπζρμαχοσ του ενιαίου νομίςματοσ, θ Γαλλία, αποφάςιςαν να τα αγνοιςουν.
Η αποδοχι του ενιαίου νομίςματοσ από ζνα κράτοσ-μζλοσ, αυτόματα ςθματοδοτεί τθν μερικι
απεμπόλθςθ τθσ κεμελιϊδουσ αρχισ τθσ εκνικισ κυριαρχίασ του ςυμμετζχοντοσ κράτουσ. Η
ανελαςτικι ιςοτιμία του νομίςματοσ και θ ζντονθ επιρροι των ιςχυρϊν κρατϊν μζςω των
ντιρεκτίβων, δθμιουργεί πράγματι, πολλά προβλιματα ςε ζνα αδφναμο κράτοσ «εντόσ ευρϊ»,

αλλά και ςτθν διεκνι οικονομικι ςυνεργαςία του με τον υπόλοιπο κόςμο «εκτόσ ευρϊ».
6

Ο Alan Greenspan ιταν επί 18 χρόνια πρόεδροσ τθσ ομοςπονδιακισ τράπεηασ των Ηνωμζνων

Πολιτειϊν (Federal Reserve Bank), ο ex-officio οικονομολόγοσ του ρεπουμπλικανικοφ κόμματοσ.
Υπιρξε οικονομικόσ ςφμβουλοσ ζξι αμερικανϊν προζδρων: Nixon, Ford, Reagan, Bush, Clinton και γιό
Bush. Επίςθσ υπιρξε μακθτισ τθσ Ayn Rand και ζνκερμοσ οπαδόσ του κεςμοφ του καπιταλιςμοφ ωσ
το ιδεϊδεσ οικονομικό ςφςτθμα. Ο ίδιοσ κεωροφςε τον εαυτό του Libertarian και o τφποσ τον
αποκαλοφςε ωσ τον μαζςτρο τθσ καπιταλιςτικισ ορχιςτρασ των ελεφκερων αγορϊν.
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Για ζνα αδφναμο κράτοσ με τόςεσ πολλζσ δομικζσ ανιςορροπίεσ και με ανεκμετάλλευτα
τα ςυγκριτικά του πλεονεκτιματα, όπωσ θ Ελλάδα, ιταν αναμενόμενο ότι θ οικονομία τθσ κα
μεταβλθκεί ςε παραςιτικι, από τθν ςτιγμι που απεδζχκθ τθν ζνταξθ τθσ με αμετάκλθτθ
ιςοτιμία ςε ζνα ενιαίο νόμιςμα, πριν τθν επίτευξθ τθσ δθμοςιονομικισ ςφγκλιςθσ. Εδϊ δεν
βριςκόμαςτε ςφννομοι μόνο με το δθμοφιλζσ γνωμικό «του ξυπόλυτου ςτα αγκάκια», αλλά από ότι
φαίνεται, οι «εκςυγχρονιςτζσ» τα μπζρδεψαν για τα καλά και «βάλανε το κάρο μπροςτά και πίςω το
γαϊδοφρι» και εν ςυνεχεία διαπίςτωςαν ότι το κάρο δεν προχωράει. Οι ζλλθνεσ ατυχϊσ είχαν
υπνωτιςκεί από τα φαινομενικά οφζλθ ενόσ ιςχυροφ νομίςματοσ, όπωσ θ επιρροι μιασ παγκόςμιασ

δφναμθσ ςυνικωσ ςαγθνεφει τουσ πολιτικοφσ ενόσ αδφναμου κράτουσ, που με τθν πάροδο
του χρόνου μετατρζπεται ςε μια φανταςιοπλθξία υποτικζμενθσ ωφζλειασ.
Οι «εκςυγχρονιςτζσ» κα πρζπει να γνϊριηαν, ότι κάκε κράτοσ αναηθτά να ζχει καλζσ
ςχζςεισ με άλλα κράτθ για τουσ ευνόθτουσ λόγουσ τθσ διατιρθςθσ και τθσ προϊκθςθσ των
εκνικϊν και οικονομικϊν του ςυμφερόντων. Επίςθσ, κα πρζπει να ιταν καλά ενιμεροι ότι το
par excellence ςυμφζρον κάκε δθμοκρατικοφ κράτουσ είναι θ ςυνεχισ επιβίωςθ και θ ανάπτυξθ του
ίδιου του κράτουσ, που ζχει ωσ κφριο ςτόχο τθν επίτευξθ τθσ οικονομικισ προόδου και τθσ

ευθμερίασ των πολιτϊν του. Πωσ λοιπόν διανοικθκαν οι Ζλλθνεσ πολιτικοί ότι εξυπθρετείται
το δθμόςιο ςυμφζρον μιασ χϊρασ με ςοβαρά ελλείμματα, όταν θ ζνταξθ ςτθ ηϊνθ του ευρϊ,
αυτόματα νζκρωνε τθν νομιςματικι πολιτικι και μ’ αυτι, τθν διαμόρφωςθ των επιτοκίων και του
ελεφκερου κακοριςμοφ τθσ ςυναλλαγματικισ ιςοτιμίασ του εκνικοφ νομίςματοσ, κακιςτϊντασ
κατ’ ουςίαν, ανιμπορθ τθν κυβζρνθςθ να πολεμιςει τισ πικανζσ οικονομικζσ κρίςεισ.
Οι ζχοντεσ τα ινία τθσ διακυβζρνθςθσ τθσ χϊρασ, δεν πρζπει να τρζφανε αυταπάτεσ
ότι θ ςυνεργαςία των ανεπτυγμζνων κρατϊν, ενϊ εμφανίηεται καλοπροαίρετοσ και αμοιβαία
ςτο διεκνζσ εμπόριο και ςτισ ροζσ κεφαλαίου, οι διεκνείσ ςχζςεισ των κρατϊν είναι ςυχνά
ανταγωνιςτικζσ και εκφράηουν τθν ςφγκρουςθ ςυμφερόντων. Η κεςμοκζτθςθ μεμονωμζνα
ενόσ ενιαίου νομίςματοσ, χωρίσ τθν δθμοςιονομικι ενοποίθςθ, διευκολφνει και επαυξάνει
το διεκνζσ εμπόριο τθσ ιςχυρισ και κακαρϊσ εξαγωγικισ χϊρασ. Αυτι ζχει το ςυγκριτικό
πλεονζκτθμα ζναντι των άλλων κρατϊν-μελϊν, με αποτζλεςμα τα διαρκι πλεονάςματα τθσ
εξαγωγικισ χϊρασ να αντιςτοιχοφν ςτα διαρκι ελλείμματα του ιςοηυγίου πλθρωμϊν των
ειςαγωγικϊν χωρϊν. Σ’ αυτό το ιδιόμορφο χαρακτθριςτικό των διεκνϊν εμπορικϊν ςχζςεων,
ςτθρίχκθκε το δόγμα του μερκαντιλιςμοφ, που κυριάρχθςε τθν χρονικι περίοδο 1500-1750.
Η αδυςϊπθτθ αλικεια, ότι οι διεκνείσ εμπορικζσ ςχζςεισ είναι περιςςότερο ανταγωνιςτικζσ, παρά
αλλθλζγγυεσ, ωκεί τα ιςχυρά κράτθ να είναι ‘υποκριτικά’ παρά ‘ειλικρινι’. Η πεμπτουςία
τθσ οικονομικισ πολιτικισ των ιςχυρϊν κρατϊν, πάντοτε υπιρξε θ προϊκθςθ τθσ βιομθχανικισ
παραγωγισ. Κι αυτόσ ο μείηων ςθμαςίασ ςτόχοσ επιτυγχάνεται, με τθν εφαρμογι ςτθν πράξθ,

του κεμελιϊδουσ αξιϊματοσ του μερκαντιλιςμοφ ότι : «υπάρχει ζνα ιδιόμορφο οικονομικό
πλεονζκτθμα ςτο κράτοσ που ζχει κετικό εμπορικό ιςοηφγιο και αντικζτωσ ζνασ ςοβαρόσ
οικονομικόσ κίνδυνοσ το διατρζχει, όταν το εμπορικό του ιςοηφγιο είναι αρνθτικό».
Είναι εφλογο να διερωτθκεί ο αναγνϊςτθσ, πωσ είναι δυνατόν να μθ γνϊριηαν αυτό το
αξίωμα οι ςθμερινοί πολιτικοί, όταν εμείσ από μικρά παιδιά ςτα ςχολικά κρανία μακαίναμε για
τον ξακουςτό υπουργό οικονομικϊν τθσ Γαλλίασ, τον J.B.Colbert,7 που ωσ κερμόσ οπαδόσ του
μερκαντιλιςμοφ κατζςτθςε τθν πατρίδα του τθν πρϊτθ οικονομικι δφναμθ τθσ Ευρϊπθσ.
Πωσ είναι δυνατόν οι οικονομικοί ‘ειδιμονεσ’ τθσ χϊρασ, να μθν γνϊριηαν, ότι οι διεκνείσ
7

Ο J.B.Colbert (1619-1683), υπιρξε υπουργόσ οικονομικϊν τθσ Γαλλίασ για 22 χρόνια επί βαςιλείασ
του Louis XIV. Είναι φθμιςμζνοσ για τθν απαράμιλλθ εργατικότθτα, εντιμότθτα, και τθν εκπλθκτικι
επιτυχία ωσ υπουργοφ, που υιοκετϊντασ τισ αρχζσ του Μερκαντιλιςμοφ, οδιγθςε τθν Γαλλία από το
χείλοσ τθσ χρεωκοπίασ ςτθν ευθμερία, κακιςτϊντασ τθν, πρϊτθ οικονομικι δφναμθ τθσ Ευρϊπθσ.
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ςχζςεισ των κρατϊν είναι κεμελιωδϊσ ςχζςεισ ιςχφοσ, όπου το πλεονζκτθμα του κετικοφ
ιςοηυγίου των διεκνϊν πλθρωμϊν μιασ χϊρασ προζχει και οδθγεί ςτθν οικονομικι ευθμερία,
όταν ςυνοδεφεται με κακαρι ειςροι ςυναλλαγματικϊν αποκεματικϊν. Ήταν γνωςτό και
από τα οικονομικά εγχειρίδια, ότι οι κεωρθτικοί του μερκαντιλιςμοφ επίμονα ιςχυρίηονταν:
« ότι οι ςυνολικζσ πλουτοπαραγωγικζσ πθγζσ του κόςμου είναι ςτατικζσ ι περιοριςμζνεσ, κι ωσ
ςυνζπεια το ανυπζρβλθτο των φυςικϊν ςυνκθκϊν να δθμιουργεί μια κεμελιϊδθ δυςαρμονία
ςτθ παράλλθλθ επίτευξθ τθσ αφξθςθσ του οικονομικοφ πλοφτου των ςυναλλαςςομζνων
κρατϊν». Αυτι θ εξεχοφςθσ ςθμαςίασ επιςιμανςθ, ςαφϊσ υποδθλϊνει, ότι ο όγκοσ του
παγκοςμίου εμπορίου είναι ςχεδόν αμετάβλθτοσ, και υπό αυτόν τον περιοριςμό, το διεκνζσ
εμπόριο, ιδιαίτερα ςε μια ενιαία νομιςματικι ηϊνθ, είναι ακροιςτικϊσ ζνα μθδενικό παιχνίδι
(zero sum game), ιτοι, θ επίτευξθ του κζρδουσ ενόσ κράτουσ ςυνεπάγεται τθν ταυτόχρονθ
οικονομικι ηθμιά του άλλου. Ωσ αποτζλεςμα, είναι λογικϊσ αδφνατον να υπάρξει ζνα
ςφςτθμα νομιςματικισ ζνωςθσ, που να λειτουργεί με ρυκμιςτικοφσ κανόνεσ οι οποίοι ωφελοφν
από κοινοφ όλα τα κράτθ. Τουτζςτιν, θ διατυμπάνιςθ τθσ αλλθλεγγφθσ είναι ζνασ άλλοσ μφκοσ,
όπωσ αυτόσ τθσ ταυτόχρονθσ επίτευξθσ τθσ γενικισ ευθμερίασ των κρατϊν- μελϊν.
Οι Γερμανοί με τον εκνικιςμό να αποτελεί ζνα πολιτιςτικό φαινόμενο που ερεκίηει
αιςκθςιακά τουσ επιτελείσ τθσ ιςχυρισ αυτισ χϊρασ, ςτθν πρακτικι εφαρμογι τθσ πολιτικισ
οικονομίασ, ποτζ δεν αποδζχτθκαν τθν κεωρία του ατομικοφ ςυμφζροντοσ του Adam Smith, αλλά
οφτε και τον κλαςςικό νόμο τθσ εκκακάριςθσ των αγορϊν, «θ προςφορά δθμιουργεί τθν δικι
τθσ ηιτθςθ» του J.B.Say. Αυτοί πάντοτε διακατζχονταν από το ψυχολογικό ςφνδρομο του
φόβου των αποφλθτων προϊόντων. Ο φόβοσ των αγακϊν (fear of goods), ςυνιςτοφςε ζνα
ακόμθ ιδιόμορφο ςτίγμα του γερμανικοφ ταμπεραμζντου, που απεικόνιηε το δυςάρεςτο
ςυναίςκθμα τθσ απειλισ ι πικανισ αποτυχίασ τθσ επικράτθςθσ των πολυεκνικϊν τουσ

εταιριϊν ςτισ διεκνείσ αγορζσ. Για τθν επίτευξθ του μείηονοσ αυτοφ ςτρατθγικοφ ςκοποφ,
ωσ εργαλείο εξάλειψθσ του παραλυτικοφ ανκρϊπινου ςυναιςκιματοσ του υποκετικοφ κινδφνου,
με κυνιςμό οι γερμανοί διαχειριςτζσ επζλεξαν τθν κατά ςυρροι δωροδοκία των ελλινων
αξιωματοφχων. Οι αξιόποινοι μζκοδοι που χρθςιμοποίθςαν για τθν επίτευξθ του γερμανικοφ
καφματοσ, αποτελοφν ςενάρια αςζβειασ που ξεπερνοφν ςε πανουργία το Δοφρειο Ίππο του
κρυλικοφ Οδυςςζα που καταςκευάςκθκε με μεγαλοπρζπεια ωσ δϊρο των κεϊν, αλλά με
πραγματικό ςκοπό το γκρζμιςμα των τειχϊν και τθν κατάκτθςθ τθσ Ομθρικισ Τροίασ.
Το ίνδαλμα των Γερμανϊν, ιταν ο αυτοδίδακτοσ οικονομολόγοσ Friedrich List,8
διαμορφωτισ του εκνικοφ ςυςτιματοσ τθσ γερμανικισ βιομθχανίασ και μζγασ πολζμιοσ των
αφθρθμζνων και ατεκμθρίωτων εννοιϊν του Adam Smith και του δόγματοσ του ατομικοφ
ςυμφζροντοσ. Στο οικονομικό του μοντζλο, τθν κινθτιρια δφναμθ τθν αποτελεί, κατεξοχιν,
θ αλλθλεξάρτθςθ των μελϊν και θ ευθμερία τθσ κοινωνίασ και όχι το ατομικό ςυμφζρον.
Κι αυτό, διότι ο List κεϊρθςε ότι το ελεφκερο εμπόριο και ο διεκνισ καταμεριςμόσ τθσ
εργαςίασ, που πρεςβεφει το φιλελεφκερο-υλιςτικό ςφςτθμα τθσ αγγλοςαξονικισ ςχολισ,
8

O Friedrich List (1789-1846), υπιρξε ζνασ από τουσ κορυφαίουσ Γερμανοφσ οικονομολόγουσ και

πρωτοπόροσ τθσ Γερμανικισ Ιςτορικισ Σχολισ. Η πρϊιμθ μόρφωςθ ιταν θμιτελισ και πατζρασ του
αναγκάςτθκε να τον αποςφρει από το ςχολείο λόγω του ανιςυχου χαρακτιρα του. Ωσ υπάλλθλοσ
τθσ επαρχίασ Wurttemberg, εντυπωςίαςε τον αρμόδιο υπουργό και διορίςκθκε ςτο πανεπιςτιμιο
Tubingen, ωσ κακθγθτισ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ και μζλοσ τθσ νομοκετικισ βουλισ τθσ επαρχίασ. Το
1822, εκδιϊχκθκε από τθν βουλι, διότι ςυνθγόρθςε υπζρ τθσ κατάργθςθσ των εςωτερικϊν ταριφϊν
(ςθμερινϊν διοδίων), όπου ςυνελιφκθκε και φυλακίςτθκε. Δραπζτευςε και αυτοεξορίςτθκε ςτθν
Αμερικι. Στθν νζα ιπειρο ζηθςε ωσ αγρότθσ, και απζκτθςε ςθμαντικι οικονομικι περιουςία, όταν
ανακαλφφκθκε κάρβουνο ςτον αγρό που κατείχε. Με τθ ςυνδρομι του προζδρου Andrew Jackson,
διορίςκθκε πρόξενοσ των ΗΠΑ ςτθ Λειψία. Εκεί και ςτο Παρίςι, ζγραψε τθ περίφθμθ διατριβι του,
Το Εκνικό Σφςτθμα Πολιτικισ Οικονομίασ, (1841). Το 1846, μετά από απροςδόκθτεσ επενδυτικζσ
ηθμίεσ και επαγγελματικζσ απογοθτεφςεισ, αποφάςιςε να δϊςει τζλοσ ςτθν πολυτάραχθ ηωι του.
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φκείρει τισ προςωπικότθτεσ και τισ ψυχζσ των ανκρϊπων. Αντίκετα, οι πρόςφατεσ ελλθνικζσ
κυβερνιςεισ με λάβαρο τον ‘εκςυγχρονιςμό’ πιςτζψανε ςτον νζο- φιλελευκεριςμό και ςτο
ςφαλερό δόγμα του μονεταριςμοφ που διαμόρφωςε ο Milton Friedman, που εν ηωι, ιταν
ο par excellence ςφμβουλοσ του οικονομικοφ ‘καφματοσ’ τθσ Ιςλανδίασ. Αναπόφευκτα λοιπόν,
θ χϊρα παγιδεφτθκε ςτθ «ηϊνθ του ευρϊ», και ςυν τω χρόνο ζκεςε τον λαό τθσ υπό κθδεμονία
ςτουσ πιςτωτζσ τθσ, διότι οι θγζτεσ μασ πίςτεψαν ς’ ζνα εςφαλμζνο δόγμα που διακιρυττε ότι:
«τα ελλείμματα του ιςοηυγίου τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν εντόσ μιασ νομιςματικισ ζνωςθσ δεν
ζχουν ςθμαςία», ζτςι μασ ζλεγαν, κι εμείσ τουσ πιςτζψαμε για να γίνουμε Ευρωπαίοι!
Είναι γνωςτό ότι ο List επιτζκθκε με ςφοδρότθτα κατά τθσ laissez faire οικονομίασ,
με το δθμοφιλζσ του ςφγγραμμα “Το Εκνικό Σφςτθμα τθσ Πολιτικισ Οικονομίασ”, κατθγορϊντασ
ευκζωσ τον Adam Smith ότι ανζλυςε τθν πολιτικι οικονομία ςαν ζνα αρμονικό ςφςτθμα μιασ
κοςμοπολίτικθσ οικονομίασ, χωρίσ καμιά αναφορά ςτισ διαφοροποιιςεισ των κρατϊν. Τα κράτθζκνθ, ιςχυρίςκθκε ο γερμανόσ οικονομολόγοσ, ζχουν τα δικά τουσ ικθ & ζκιμα και τθν δικι
τουσ ιδιοςυγκραςία κι ωσ ςυνζπεια θ γενίκευςθ των αρχϊν τθσ οικονομίασ, χωρίσ να λθφκοφν υπ’
όψιν οι ιδιομορφίεσ των κρατϊν είναι εςφαλμζνθ. Μεταξφ του ατομικοφ ςυμφζροντοσ και τθσ
παγκόςμιασ οικονομίασ υπάρχουν τα κράτθ, τα οποία είναι υπαρκτά και είναι υπεράνω του
ατόμου. Ο Adam Smith ενδιαφζρεται για τθν ελευκερία του ατόμου και τθν μεγιςτοποίθςθ

του προςωπικοφ κζρδουσ, ενϊ ο πραγματικόσ ςκοπόσ τθσ οικονομίασ, ο οποίοσ δεν μπορεί
να διαςπαςκεί από τθν πολιτικι, είναι θ ανάπτυξθ του κράτουσ, διακιρυξε ο List.
Το πιο ιςχυρό οικονομικϊσ κράτοσ τθσ «αλλθλζγγυασ ζνωςθσ» από τθν ςφςταςθ τθσ
Συνκικθσ του Μάαςτριχτ (1992), ζχοντασ ωσ πρωταρχικό ςκοπό τθν ανάπτυξθ του κράτουσ,
ανελλιπϊσ επιτυγχάνει πλεοναςματικά διεκνι ιςοηφγια πλθρωμϊν. Ωσ επακόλουκο, οι ευάλωτεσ
οικονομίεσ, όπωσ τθσ Ελλάδοσ, τθσ Ιρλανδίασ, τθσ Πορτογαλίασ και τθσ Ιςπανίασ, να καταγράφουν
αντίςτοιχα ελλείμματα ςτουσ ιςολογιςμοφσ των διεκνϊν ςυναλλαγϊν τουσ, δεδομζνου ότι τα

2/3 των εξαγωγϊν τθσ Γερμανίασ απορροφϊνται από τα κράτθ-μζλθ τθσ Ευρωηϊνθσ. Η μθ
επιτευχκείςα πολιτικι ενοποίθςθ, που αποτρζπει τον επιμεριςμό των δθμοςιονομικϊν
βαρϊν των μελϊν, ιταν αναμενόμενο, ότι κα οδθγιςει, εν μζςω μιασ κυελλϊδουσ κρίςθσ
όπωσ αυτισ του 2008, ςε εντυπωςιακι κατάρρευςθ των αδφναμων μελϊν από τα δυςβάςτακτα
δθμοςιονομικά χρζθ των τοκοφόρων «διευκολφνςεων» των αλλθλζγγυων εταίρων.
Η ςυνειςφορά του Friedrich List υπιρξε εξζχουςα ςτθ διαμόρφωςθ τθσ ςφγχρονθσ
γερμανικισ ςκζψθσ υπζρ τθσ υιοκζτθςθσ ενόσ μοντζλου νζο- μερκαντιλιςμοφ ςτθν άςκθςθ τθσ
οικονομικισ πολιτικισ, που ο πρωταρχικόσ ςκοπόσ είναι θ μεγζκυνςθ τθσ οικονομικισ δφναμθσ
και αίγλθσ του κράτουσ- ζκνουσ. Η επίτευξθ αυτοφ του ςκοποφ διαλογίςκθκαν οι γερμανοί,
προχποκζτει, πλθν τθσ διατιρθςθσ του ςυγκριτικοφ πλεονεκτιματοσ των εξαγωγϊν μασ που
εςτζφκθ επιτυχϊσ με τθν ακαταμάχθτθ μζκοδο τθσ δωροδοκίασ, το πλεοναςματικό χριμα, ο
περιςςόσ εκνικόσ πλοφτοσ, να εξαχκεί ευκφσ αμζςωσ εκτόσ ςυνόρων τθσ μθτρόπολισ, ςτισ νζεσ
αποικίεσ. Μόνο ζτςι κα επιτευχκεί ο διπλόσ ςτόχοσ, αφ’ ενόσ τθσ επαφξθςθσ του εκνικοφ
πλοφτου τθσ Γερμανίασ και αφ’ εταίρου, τθσ διατιρθςθσ τθσ αξίασ του με τθν αποτροπι του
εγχϊριου πλθκωριςμοφ. Δεν είναι πρζπων οφτε ςυνετό ν’ αγνοοφμαι το δεφτερο κεμελιϊδεσ
αξίωμα των μερκαντιλιςτϊν : « θ κοπριά είναι χριςιμθ μόνο όταν ςκορπιςτεί»
Στο ςκόρπιςμα τθσ κοπριάσ είναι που « αναποδογυρίηονται τα τραπζηια», διότι ο
ςφγχρονοσ νζο-μερκαντιλιςμόσ τθσ θγζτιδασ χϊρασ τθσ Ευρωηϊνθσ, αποβλζπει ςτθν ειρθνικι

κατάκτθςθ των αποικιϊν τθσ. Κι αυτό, διότι το επενδυτικό κεφαλαίο, το superfluous χριμα
τθσ οικιακισ οικονομίασ τθσ μθτρόπολισ, πρζπει μόλισ ςυςςωρευτεί ευκφσ αμζςωσ να τθν
αποχαιρετιςει για να επενδυκεί ςτθν υποτελι αποικία. Ζτςι ζνα μζροσ των κεφαλαίων που
επενδφονται με τθν περίοπτθ ετικζτα «ξζνεσ επενδφςεισ», δεν είναι τίποτε διαφορετικό από
τα ίδια χριματα των καταναλωτϊν τθσ νζασ αποικίασ, που δαπανικθκαν ςτα ειςαγόμενα προϊόντα
τθσ μθτρόπολισ. Τϊρα όμωσ επιςτρζφουν κριαμβευτικά για τθν εξαγορά των ομολόγων και των
υποδομϊν τθσ νζασ αποικίασ με το περίβλθμα των επενδφςεων υπό μορφι αλλθλεγγφθσ.
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Όμωσ, δεν πρζπει εμείσ να ξεχνάμε, ότι το «ςκόρπιςμα τθσ κοπριάσ» υπό μορφι
επενδφςεων χαρτοφυλακίου, είναι θ πιο επιηιμια μορφι επζνδυςθσ ςτθν οικονομία τθσ αποικίασ,
διότι δεν παρζχει κανζνα παραγωγικό όφελοσ, οφτε ςυμβάλλει ςτθ δθμιουργία νζων κζςεων
εργαςίασ. Οι Ζλλθνεσ πολιτικοί, δεν διδάχκθκαν από το παράδειγμα τθσ Γερμανίασ του 19ου
αιϊνα, όταν αυτι υςτεροφςε βιομθχανικϊσ τθσ Αγγλίασ, όπωσ ςτθ ςθμερινι εποχι θ Ελλάδα
ςε ςφγκριςθ με τα περιςςότερα μζλθ τθσ ηϊνθσ του ευρϊ. Τότε θ Γερμανία αμφιςβιτθςε
τον κεςμό του ελευκζρου εμπορίου που διακαϊσ ςυνθγοροφςε θ αγγλοςαξονικι ςχολι, με το
επιχείρθμα “ ότι ο ελεφκεροσ ανταγωνιςμόσ μεταξφ δφο εκνϊν είναι αμοιβαίωσ ωφζλιμοσ μόνο
εάν αυτά βρίςκονται ςτο ίδιο επίπεδο βιομθχανικισ ανάπτυξθσ”. Αυτό το κεϊρθμα, θ μεν
Ελλάδα το αγνόθςε, θ δε Γερμανία το εκκείαςε, κακιςτϊντασ το γνϊμονα τθσ οικονομικισ τθσ
πολιτικήσ, και ςιμερα ωσ κυρίαρχθ εξαγωγικι δφναμθ ξεπζραςε το ορόςθμο του € 1 τρισ
εξαγωγϊν το 2010, ςε ςχζςθ με το πενιχρό € 17 δισ εξαγωγϊν τθσ χϊρασ μασ. Είναι λυπθρό
ότι και αυτι τθν ‘παρά φφςιν’ δυςαναλογία, τθν αγνοοφν ι δεν κατανοοφν τθν ςθμαςία τθσ
οι κυβερνιςεισ μασ, γιατί εάν τθν κατανοοφςαν, κα ζκεταν ςτον «κάλακο των αχριςτων» τα
ςφαλερά επιχειριματα τθσ παραμονισ τθσ χϊρασ ςτθν ευρωηϊνθ, που μασ οδιγθςαν ςτον ςθμερινό
οικονομικό όλεκρο και ςτο Μνθμόνιο τθσ Δανειακισ Σφμβαςθσ τθσ Κοινωνικισ Εξακλίωςθσ.

Η Γερμανία του 19ου αιϊνα αμφιςβιτθςε τθν ειλικρίνεια τθσ ‘φωνισ’ τθσ Μεγάλθσ
Βρετανίασ για το δικεν «αμοιβαίο όφελοσ» που επιφζρει το ελεφκερο εμπόριο ςε όλα τα
κράτθ, ανεξάρτθτα από το ςτάδιο οικονομικισ ανάπτυξησ, μζςω τθσ ανεξίτθλθσ διλωςθσ
του List:9 “Κάκε ζκνοσ το οποίο διαμζςου προςτατευτικϊν δαςμϊν και περιοριςμϊν ςτθ
ναυςιπλοΐα, ζχει αυξιςει τθν βιομθχανικι του δφναμθ και ναυτιλία ςε τόςο υψθλό βακμό
ανάπτυξθσ, που κανζνα άλλο κράτοσ δεν μπορεί ελεφκερα να το ανταγωνιςτεί, δεν μπορεί
να κάνει τίποτε πιο ςυνετό, παρά να πετάξει μακριά αυτζσ τισ ςκάλεσ τθσ επιτυχίασ που το
οδιγθςαν ςτο μεγαλείο, και να διακθρφξει ςτ’ άλλα ζκνθ τα πλεονεκτιματα του ελευκζρου
εμπορίου, δθλϊνοντασ ςε τόνουσ μετανοίασ, ότι αυτό ζωσ τϊρα περιπλανιόταν ςε λάκοσ
μονοπάτια και μόλισ τϊρα κατόρκωςε για πρϊτθ φορά, να ανακαλφψει τθν αλικεια”.
Ο Friedrich List δεν ζηθςε με ζκπλθξθ να δει, πωσ οι ςυμπατριϊτεσ του λίγο αργότερα,
απάντθςαν ςτθν ‘παραπλάνθςθ τθσ Αγγλίασ ςε λάκοσ ‘μονοπάτια’, αλλά και ςτo ερϊτθμα,
πωσ αποκτάτε ο πλοφτοσ των εκνϊν, που ο Adam Smith πράγματι δεν απαντά ςτον Πλοφτο
των Εκνϊν. Οι απόψεισ του, για τα εκνικά πλεονεκτιματα του μερκαντιλιςμοφ, ενςωματϊκθκαν
με επιμζλεια ςτισ οικονομικζσ αρχζσ τθσ Ομοςπονδιακισ Γερμανίασ, αλλά ποτζ δεν κα είχε
διανοθκεί πωσ θ υπεριφανθ χϊρα του, κα μετατρζπετο ςε ζνα διεκνι αργυραμοιβό μετρϊντασ τουσ
τόκουσ ωσ φόρο υποτζλειασ του ελλείμματοσ, που θ ίδια προκάλεςε ςτον αδφνατο ‘κοινωνικό
εταίρο.’ Είναι όντοσ κλιβερό, ότι οι κυρίαρχεσ δυνάμεισ του ‘οράματοσ του ευρϊ’, θ Γερμανία

και θ Γαλλία ςε πλιρθ αντιφατικι πρακτικι, με τον μανδφα του νζο-φιλελευκεριςμοφ
ακλοφκθςαν πιςτά το δόγμα του μερκαντιλιςμοφ, που θ εφαρμογι του «ςκότωνε με ζνα
ςμπάρο δφο τρυγόνια», και με τθν πρωτοφανι απεριςκεψία και ‘μεγαλομανία’ των
Ελλινων πολιτικϊν, τϊρα το δάκτυλο τθσ Αφροδίτθσ προσ τα πάνω μασ κουνοφν, αφοφ πρϊτα
μασ ςπρϊξανε «άρον-άρον» να κρατοφμε, τον Σταυρό του Μαρτυρίου του Ευρϊ.
Σπύρος Λαβδιώτης
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The National System of Political Economy, by Friedrich List, 1841, translated by Sampson S. Lloyd,
1885, Fourth Book, The Politics, Chapter 33, “ The insular Supremacy of the Continental Powers”.
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