Η Δθμιουργία του Χριματοσ
Είναι καλό ότι ο λαόσ του ζκνουσ μασ, δεν κατανοεί το τραπεηικό και
νομιςματικό ςφςτθμα μασ, γιατί εάν το είχε κατανοιςει, εγϊ πιςτεφω
ότι κα είχε γίνει επανάςταςθ πριν αφριο το πρωί. Henry Ford 1

Βριςκόμαςτε ςτο μζςο μιασ πρωτόγνωρθσ οικονομικισ κρίςθσ, τα αίτια τθσ οποίασ επικεντρϊνονται ςτθ
πρόςφατθ πανωλεκρία του παγκόςμιου χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ και τθν κλιμάκωςθ τθσ ς’ όλεσ τισ δομζσ
τθσ πραγματικισ οικονομίασ. Ωσ αποτζλεςμα, θ ανκρωπότθτα ςιμερα βρίςκεται ςε μια κρίςιμθ καμπι, όπου μια
πολιτιςμζνθ κοινωνία ζχει ανάγκθ ενόσ νζου νομιςματικοφ ςυςτιματοσ και μάλιςτα όςο το δυνατόν πιο
γριγορα, πριν ο κόςμοσ οδθγθκεί ςτθν απελπιςία, τθν οικονομικι ακλιότθτα και τθν μαηικι ανεργία.

Πολλοί από τουσ οικονομικοφσ και νομιςματικοφσ κανόνεσ με βάςθ τουσ οποίουσ ζχουμε εμείσ
λειτουργιςει ζωσ ςιμερα ζχουν αποτφχει. Το περιβόθτο Αγγλοςαξονικό μοντζλο, που ςχεδιάςτθκε ςτα
τζλθ του 17ου και αρχζσ του 18ου αιϊνα, του οποίου τθν ακρογωνιαία λίκο τθν αποτελεί το νομιςματικό
ςφςτθμα που εγκακίδρυςε θ ξακουςτι Τράπεηα τθσ Αγγλίασ, μετά από μια περιπετειϊδθ διαδρομι
δθμιουργϊντασ μεγάλεσ ανιςότθτεσ μεταξφ των λαϊν του κόςμου, «πνζει τα λοίςκια». Κι αυτό, διότι
εςτίαςε αποκλειςτικά τθν προςοχι ςτθν επίτευξθ τθσ μεγιςτοποίθςθσ του ιδιωτικοφ πλοφτου ωσ του
φψιςτου ςκοποφ τθσ επίγειασ ηωισ και με τθν επιρροι τθσ πρωτοκακεδρίασ τθσ Αγγλίασ, εγκακίδρυςε ιδιωτικά
πιςτωτικά μονοπϊλια προσ όφελοσ των ντόπιων και διεκνϊν χρθματοδανειςτϊν. Ζτςι, μεταμορφωκικαν όλα τα
κοινωνικά επαγγζλματα ςε ιδιοτελι μζςα πλουτιςμοφ, «ςαν να είναι ο μοναδικόσ ςκοπόσ τθσ ηωισ, που πρζπει

να διζπει όλεσ τισ ανκρϊπινεσ ενζργειεσ», όπωσ είχε επιςθμάνει προ πολλοφ ο ευρυμακισ Αριςτοτζλθσ2.
Όςον αφορά τθν περίπτωςθ τθσ οδυνθρισ de facto χρεωκοπίασ τθσ χϊρασ μασ, που ευκαρςϊσ
τεκμθριϊνει θ ανάλυςθ του δθμοςίου χρζουσ και του προχπολογιςμοφ του κράτουσ, τον ςθμαντικότερο
ρόλο και τθν ευκφνθ ςτθν ςθμερινι οικονομικι τραγωδία τθν επωμίηεται, θ ςφμπραξθ τθσ πολιτικισ
θγεςίασ με τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ. Είναι κλιβερό, ότι οι κυβερνιςεισ, με τον μανδφα τθσ «κοινωνικισ
ευθμερίασ», εκχϊρθςαν το κυριαρχικό δικαίωμα του ζλεγχου του νομίςματοσ & τθσ πίςτωςθσ τθσ χϊρασ
ςε ζναν κατεξοχιν ιδιωτικό οργανιςμό, του οποίου θ ςυντριπτικι πλειοψθφία του μετοχικοφ κεφαλαίου
παραμζνει ακόμθ άγνωςτθ ςτον ελλθνικό λαό. Δεν είναι λοιπόν απορίασ άξιον, γιατί θ Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ
διατζλεςε πλθμμελϊσ το εποπτικό τθσ κακικον επί των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων και άφθςε ζκκετθ τθν
φερεγγυότθτα του τραπεηικοφ ςυςτιματοσ, με αποτζλεςμα να χρθςιμοποιθκεί εκτάκτωσ για τθν διάςωςθ
του, το διάτρθτο από τα υπερβολικά χρζθ δίκτυ του δθμοςίου φορζα. Αυτι θ επιβλαβισ μεταβίβαςθ, με
το αχρείο επιχείρθμα του “too big to fail”, των κολοςςιαίων ηθμιϊν των τραπεηϊν ςτο προχπολογιςμό
του κράτουσ, απετζλεςε τθν «χαριςτικι βολι», το coup de grace τθσ χρεοκοπίασ. Η ολζκρια πολυετι
ςφμπραξθ των πολιτικϊν και του τραπεηικοφ ςυςτιματοσ, που κατζλθξε να κζςει ςφςςωμο τον ελλθνικό
λαό ωσ βορά ςτα νφχια τθσ διεκνοφσ τοκογλυφίασ, αγνόθςε καταφανϊσ τθν βαρυςιμαντθ διλωςθ του
πρϊθν μακροβιότερου, επί 21 χρόνια (1921-1930, 1935-1948) πρωκυπουργοφ του Καναδά, Mackenzie
King του οποίου θ δθμοφιλισ ριςθ υπιρξε : « βοθκιςτε αυτοφσ που δεν μποροφν να βοθκιςουν τουσ
εαυτοφσ τουσ». Αυτόσ όμωσ ο ςπουδαίοσ πολικόσ ανιρ μασ ζδωςε επίςθσ τθν ακόλουκθ πολφτιμθ ςυμβουλι:
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Πολιτικά, Α’ Τόμοσ Πρϊτοσ, ibid. 1258a 10.
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“Άπαξ ζνα ζκνοσ εκχωριςει τον ζλεγχο του νομίςματοσ και τθσ πίςτωςθσ, δεν ζχει
ςθμαςία ποιοσ κεςπίηει τουσ νόμουσ του κράτουσ. Η τοκογλυφία, άπαξ και
επικρατιςει, κα ςυντρίψει οποιοδιποτε ζκνοσ. Μζχρι να επανζλκει ο ζλεγχοσ τθσ
ζκδοςθσ του χαρτονομίςματοσ και τθσ πίςτωςθσ ςτθν κυβζρνθςθ και αναγνωριςτεί ωσ
θ πιο περίοπτθ και ιερι ευκφνθ, όλεσ οι ςυηθτιςεισ για εκνικι κυριαρχία του
Κοινοβουλίου και τθσ δθμοκρατίασ είναι ανϊφελεσ και μάταιεσ”.
Επίςθσ, είναι αξιοςθμείωτθ θ διλωςθ του μεγάλου Αμερικανοφ εφευρζτθ, Thomas Edison, ότι : « είναι
παράλογο να αναφζρεισ ότι μια χϊρα μπορεί να εκδϊςει $ 30 εκατ. ςε ομολογίεσ και όχι $ 30 εκατ. ςε νόμιςμα.
Και τα δφο είναι ‘ γραμμάτια πλθρωτζα’, αλλά το ζνα παχαίνει τον τοκογλφφο, και το άλλο βοθκάει το κοινό».

Από τθν αρχαιότθτα το χριμα δθμιουργοφςε πάντοτε πολλά προβλιματα ςτθ κοινωνία, και ςτθν
μακρά του ιςτορία οφτε ακόμθ ο ζρωτασ δεν ζχει κάνει τόςουσ πολλοφσ να γελοιοποιθκοφν. Ζχει γενικά
περιγραφεί, ςαν ζνα διαβατιριο για οτιδιποτε εκτόσ του ουρανοφ και ωσ ο προμθκευτισ του οτιδιποτε
αγακοφ ςτθν ανκρϊπινθ ηωι, εκτόσ τθσ ευτυχίασ. Πλθν όμωσ, ςχεδόν όλουσ τουσ ζχει μπερδζψει, από
τον επαίτθ ωσ το μονάρχθ, από τον απλό πολίτθ ζωσ τα μζλθ του κοινοβουλίου, και ςε μεγάλο βακμό τουσ
φιλοςόφουσ, αλλά και αυτοφσ ακόμα τουσ οικονομολόγουσ. Τι είναι τζλοσ πάντων χριμα;
Δυςτυχϊσ το χριμα είναι μια λζξθ με πολλοφσ απόθχουσ, αλλά χωρίσ μια οριςτικι και γενικά
αποδεκτι ζννοια. Ζτςι, οι ακαδθμαϊκοί αποφεφγουν να ορίςουν τι ακριβϊσ είναι χριμα, ενϊ αυτοί που
τολμοφν, γενικά δίνουν απαντιςεισ που είναι επιεικϊσ αςυνάρτθτεσ, ενϊ ο John Galbraith διευκρινίηει:
«θ μελζτθ του χριματοσ πιο πολφ από κάκε τομζα τθσ οικονομίασ, είναι αυτόσ που θ περιπλοκότθτα
χρθςιμοποιείται για να αποκρφψει τθν αλικεια, ι να τθν αποφφγει και όχι να τθν αποκαλφψει».3
Ωςτόςο οι οικονομολόγοι ςυμφωνοφν, ότι με επιφφλαξθ, το χριμα μπορεί να οριςκεί ωσ οτιδιποτε
χρθςιμοποιείται ευρζωσ ωσ μζςο ςυναλλαγϊν των αγακϊν και υπθρεςιϊν και εν ςυνεχεία προχωροφν
ςτθν ανάλυςθ των βαςικϊν του λειτουργιϊν, που είναι : (α) λογιςτικι μονάδα, (β) μζςο ςυναλλαγϊν,
(γ) μζςο αποκεματικισ αξίασ, (δ) μζςο κερδοςκοπίασ και (ε) μζςο αποπλθρωμισ χρεϊν.
Είναι γενικϊσ αποδεκτό ότι ςτθν νομιςματικι οικονομία, άλλα γράφονται και άλλα εννοοφνται, κακϊσ
το χρζοσ γίνεται χριμα και το δάνειο μεταμορφϊνεται ςε περιουςιακό ςτοιχείο. Επιπλζον, επειδι θ
διαδικαςία τθσ δθμιουργίασ του χριματοσ από τουσ τραπεηικοφσ οργανιςμοφσ δεν ζχει λογικι βάςθ, αλλά
αποτελεί μια ταχυδακτυλουργία (sleight of hand),που κυρίωσ αποςκοπεί ςτθν επίτευξθ τθσ μεγιςτοποίθςθσ
του κζρδουσ, εςκεμμζνα παρουςιάηεται περίπλοκθ ωσ μια ιερατικι τελετουργία. Ζτςι, παρ’ ότι το ιςχφον
δόγμα του νζο-φιλελευκεριςμοφ και οικονομικοφ κετικιςμοφ, προκλθτικά ενκαρρφνει και επιβραβεφει
κάκε ενζργεια που τελικό ςκοπό ζχει το ατομικό κζρδοσ, θ κακοικθσ τακτικι τθσ ςυγκάλυψθσ τθσ αλικειασ
ςυνεχίηεται. Ωσ αποτζλεςμα, κάκε προςπάκεια των ςφγχρονων ςταυροφόρων του δόγματοσ του φιλελευκεριςμοφ να μπερδζψει και να εξαπατιςει πνευματικά τον αναγνϊςτθ διαιωνίηεται.
Επειδι το χριμα παρζχει δφναμθ και εξουςία, οι αρχαίοι ζλλθνεσ αςχολικθκαν εκτενϊσ με το
επίμαχο αυτό κζμα και διατφπωςαν μάλιςτα τθν ανεξίτθλθ ριςθ : « θ εξουςία δείχνει τον άνκρωπο»,
όπωσ τθν είχε εκφράςει ο Βίασ ο Πριθνεφσ, ο φιλόςοφοσ που κεωρείται ζνασ από τουσ επτά ςοφοφσ
τθσ αρχαιότθτασ. Αποτελεί όντοσ μια ιςτορικι αλικεια, το πόςο δφςκολο είναι ςτον κοινό κνθτό να
διατθριςει τθν εντιμότθτα και τθν ευκφτθτα του χαρακτιρα του, όταν ανζλκει ςτθν πολιτικι εξουςία
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και ελζγχει υπεροπτικά το πθδάλιο τθσ διακυβζρνθςθσ του κράτουσ. Δυςτυχϊσ για τουσ ςφγχρονουσ

πολιτικοφσ τθσ Ελλάδοσ, θ αρχαία ριςθ επαλθκεφτθκε, κακϊσ με επιμζλεια ‘ρίξανε ςτάχτθ’ ςτα μάτια
του λαοφ που τουσ εξζλεξε, και ςυγκάλυψαν ζναν ιδιωτικό οργανιςμό με το « πζπλο» Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ.
Ο νομιςματικόσ αυτόσ οργανιςμόσ που αποτελεί τθν Κεντρικι Τράπεηα τθσ χϊρασ, περιβάλλεται με τον
αποδεκτό μφκο, ότι δθμιουργικθκε με πρωταρχικό ςκοπό τθν ςτακερότθτα τθσ οικονομίασ και τθν
αποφυγι του πλθκωριςμοφ ςτθν χϊρα, ενϊ ςτθν ουςία κεςπίςκθκε με τθν ςφραγίδα του κράτουσ για
να προςτατεφςει τθν κερδοφορία ενόσ και μοναδικοφ καρτζλ,4 αυτό των εμπορικϊν τραπεηϊν.
Πλθν όμωσ, αυτι θ διαφορετικι ερμθνεία που ςυνιςτά τθν ουςία του παρόντοσ δοκιμίου, ιςχυρίηεται
ότι ο κεςμόσ δθμιουργικθκε για να τικαςεφςει ζνα αςτακζσ τραπεηικό ςφςτθμα και να αποφευχκεί το
μολυςματικό ςφνδρομο τθσ πτϊχευςθσ των ιδίων τραπεηϊν. Γι αυτό, ποτζ δεν επιτεφχκθκε ο ςκοπόσ για τον
οποίον ευαγγελίηεται ότι δθμιουργικθκε, θ χαλιναγϊγθςθ τθσ μάςτιγασ του πλθκωριςμοφ. Μια απλι ματιά
ςτα ςτατιςτικά ςτοιχεία των δεικτϊν πλθκωριςμοφ, οιονδιποτε οικονομικοφ κλάδου τθσ τελευταίασ τριακοντα-

ετίασ, κα πείςει τον ερευνθτι, ότι το γενικό επίπεδο των τιμϊν πολλαπλαςιάςκθκε. Πια είναι λοιπόν θ
αλικεια; Γιατί το νομιςματικό ςφςτθμα με επίκεντρο τθν κεντρικι τράπεηα μιασ χϊρασ, ςτόχευςε ςε μια
επεκτατικι ανζμελθ πιςτωτικι πολιτικι και με τθν επιβολι υψθλϊν επιτοκίων δεν ςυνζβαλλε ςτθν γενικι
ευθμερία τθσ κοινωνίασ; Μάλιςτα ςτο μζτωπο τθσ ςτακεροποίθςθσ των τιμϊν απζτυχε οικτρά, κακϊσ θ
τικάςευςθ του « κρυφοφ φόρου» για κάκε πολίτθ, του διαβρωτικοφ φαινομζνου των οικονομικϊν αξιϊν που
ονομάηεται πλθκωριςμόσ, δεν επετεφχκθ. Η απάντθςθ είναι απλι: “ το νομιςματικό ςφςτθμα από τθν γζννθςθ
του, δεν είχε ωσ αντικειμενικι επίτευξθ αυτόν τον κοινωνικό ςκοπό”, απλϊσ αποτελοφςε ζνα « προςωπείο».
Για χάρθ τθσ επαρκοφσ κατανόθςθσ από τον ακροατι του ιςχφοντοσ τραπεηικοφ ςυςτιματοσ, κα
ξεκινιςουμε τθν ανάλυςθ μασ, με τον κεςμό των εμπορικϊν τραπεηϊν. Οι εμπορικζσ τράπεηεσ είναι ιδιωτικζσ
πολυμετοχικζσ εταιρίεσ κι είναι οι μοναδικοί οργανιςμοί, που ζχουν το προνόμιο τθσ δθμιουργίασ του χριματοσ
μζςω τθσ πίςτωςθσ. Η δθμιουργία του χριματοσ γίνεται ταυτόχρονα με τθν χοριγθςθ των δανείων κι αυτό είναι
το εξζχων προνόμιο που κακιςτά τόςο ςπουδαίο τον ρόλο τουσ ςτθν οικονομικι διαδικαςία. Ο καταςτατικόσ
χάρτθσ και θ άδεια λειτουργίασ των εμπορικϊν τραπεηϊν εγκρίνεται από το κράτοσ, ενϊ ο ζλεγχοσ των

λειτουργιϊν τουσ αποτελεί αρμοδιότθτα τθσ κεντρικισ τράπεηασ τθσ χϊρασ που εδρεφουν. Ο βαςικόσ ςκοπόσ
τθσ λειτουργίασ τουσ είναι θ μεγιςτοποίθςθ των κερδϊν, εκ των οποίων το ςθμαντικότερο τμιμα προζρχεται
από τουσ τόκουσ δανείων προσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ και το κοινό και ζνα μικρότερο από τισ αποδόςεισ
επενδφςεων. Κατά τθν διάρκεια τθσ τελευταίασ δεκαετίασ τθσ αχαλίνωτθσ laissez faire, μετά τθν ανάκλθςθ τθσ
περίφθμθσ νομοκεςίασ Glass–Steagall (1999) και τθν νομιμοποίθςθ τθσ ςυγχϊνευςθσ των τραπεηικϊν και
χρθματιςτθριακϊν υπθρεςιϊν, προςπάκθςαν να δθμιουργιςουν κι άλλθ πθγι κερδοφορίασ και επιδόκθκαν
ςτισ δραςτθριότθτεσ ενόσ παγκόςμιου καηίνο, μζςω των ιδίων κεφαλαίων ‘αζρα’ ςε πάςθσ φφςεωσ κερδοςκοπικζσ ςυναλλαγζσ χρεογράφων και παραγϊγων (derivatives), που επζφερε τθν πρόςφατθ ςυντριβι τουσ.

Τα χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα δεν αποτελοφν ‘αποκετιρια’ φφλαξθσ χρθμάτων, όπωσ τθν
εποχι του 16ου και του 17ου αιϊνα,5 αλλά χρθςιμοποιοφν τισ κατακζςεισ των πελατϊν για να χορθγοφν
4

Α καρτζλ, είναι θ ζνωςθ ανεξάρτθτων επιχειριςεων, που παρζχουν το ίδιο προϊόν ι υπθρεςία, ςε μια ομάδα
για να ςυντονίςουν τθν τιμι, παραγωγι και μάρκετινγκ των μελϊν του. Σκοπόσ του είναι ,θ μείωςθ του ανταγωνιςμοφ προσ αφξθςθ τθσ κερδοφορίασ, θ οποία επιτυγχάνεται μζςω τθσ δθμιουργίασ μιασ ολιγοπωλιακισ αγοράσ,
που ωκεί το κοινό αναγκαςτικά να πλθρϊςει υψθλότερεσ τιμζσ ςε ςχζςθ με αυτζσ του ελευκζρου ανταγωνιςμοφ.
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δάνεια ςε πολλαπλι αξία των απαιτουμζνων αποκεματικϊν. Όςο μεγαλφτερθ είναι θ κατακετικι βάςθ
των πελατϊν, τόςο μεγαλφτερθ είναι και θ κερδοφορία τουσ, μζςω τθσ χοριγθςθσ περιςςοτζρων δανείων
υπό φυςιολογικζσ οικονομικζσ ςυνκικεσ. Μόνο ςτθν περίπτωςθ μεγάλθσ οικονομικισ δυςπραγίασ και
κοινωνικισ ταραχισ, όπωσ αυτι που βιϊνουμε ςιμερα, αναδφεται θ κοινι επικυμία των κατακετϊν να
αποςφρουν τα χριματά τουσ, λόγω τθσ ζντονθσ ανθςυχίασ για τθν τφχθ των αποταμιεφςεϊν τουσ.
Σε περιπτϊςεισ ζκρυκμθσ οικονομικισ κατάςταςθσ, οι κατακζτεσ μζςα ςε μια ατμόςφαιρα
πανικοφ, προσ μεγάλθ ζκπλθξθ διαπιςτϊνουν ότι τα χριματά τουσ δεν είναι διακζςιμα. Σε πείςμα των ιςτορικϊν
γεγονότων, που αφοροφν χρθματοοικονομικοφσ πανικοφσ και πολλαπλζσ πτωχεφςεισ τραπεηϊν, ακόμα υπάρχουν
ιδιϊτεσ που πιςτεφουν ότι, όταν κατακζτουν τα χριματά τουσ ςτθν τράπεηα, αυτά τοποκετοφνται ςε ζνα κουτί
αςφαλείασ (safety box), το οποίο κα τουσ δοκεί όταν το επικυμιςουν ι τθν ςτιγμι που αποφαςίςουν να κάνουν
ανάλθψθ μετρθτϊν λόγω ζκτακτθσ ανάγκθσ. Στθν ουςία ο μόνοσ τομζασ των τραπεηικϊν λειτουργιϊν που

ςυνιςτά αποκικευςθ είναι αυτόσ τθσ τραπεηικισ κυρίδασ, όπου οι δικαιοφχοι τοποκετοφν για αςφάλεια
τα πολφτιμα αντικείμενά τουσ, διακικεσ, τιμαλφι, μετρθτά ςε χαρτονόμιςμα ι ςυνάλλαγμα και πολφτιμα
μζταλλα, όπωσ ςυνζβθ ςτα τζλθ του 2008 και τισ αρχζσ του 2009. Τότε όλο το χρθματοπιςτωτικό ςφςτθμα
ιταν όντωσ ςε limbo και με τον 82χρονο πλζον Alan Greenspan, απεγνωςμζνα να προςπακεί να εκφωνιςει
“κρατικοποιιςτε τισ τράπεηεσ” (nationalize the banks). Κι αυτι υπιρξε μια μεγάλθ ζκπλθξθ προσ όλεσ τισ

κατευκφνςεισ, να ακοφσ τον Greenspan, τον πρωτακλθτι του νζο-φιλελευκεριςμοφ και τον αρχιτζκτονα
αυτισ τθσ πρωτοφανοφσ οικονομικισ πανωλεκρίασ, να προτρζπει με μζνοσ τθν κυβζρνθςθ των ΗΠΑ για
εκνικοποιιςεισ. Δεν ζφτανε ο πραγματικόσ εφιάλτθσ τθσ οικονομικισ καταςτροφισ, να ζχεισ και ζναν
ςυντετριμμζνο Greenspan, με τόνουσ μετανοίασ να προτρζπει κάτι ςτο οποίο ποτζ δεν πίςτεψε ςτθν 50χρονθ
κθτεία του, πάει πολφ. Πρζπει να ζχεισ δυνατι καρδιά, αλλά και ψυχικό ςκζνοσ για να το αντζξεισ.

τον πειραςμό τθσ χριςθσ των κατακζςεων των πελατϊν για τθν χρθματοδότθςθ των δικϊν τουσ επιχειριςεων. Η
πρϊτθ τράπεηα ςτθν Ευρϊπθ κεωρείται θ ιταλικι Casa di San Giorgio τθσ Γζνοβασ (1407) κι ακολοφκθςαν θ Taula
ου
de Canvi τθσ Βαρκελϊνθσ (1433) και ςτισ αρχζσ του 16 αιϊνα θ Taula de Valencia ( C.Kindleberger,A Financial
History of Western Europe, 1984, p.47). Πρζπει να τονιςκεί, ότι τθν περίοδο εκείνθ οι τράπεηεσ λειτουργοφςαν ωσ
κατακετικοί οργανιςμοί και δεν προεξοφλοφςαν ςυναλλαγματικζσ, οφτε ςφναπταν δάνεια. Οι αναλιψεισ
μετρθτϊν χωρίσ αντίκριςμα (overdrafts) απαγορεφονταν και λειτουργοφςαν με βάςθ το ςφςτθμα του 100%
αποκεματικοφ. Ο Adam Smith κεωρεί ωσ πρϊτθ κρατικι τράπεηα, που χρθςιμοποίθςε χαρτονόμιςμα προσ
αντικατάςταςθ του χρυςοφ κι αργφρου, τθν τράπεηα του Amsterdam (1609), με εγγυθτι τθν ίδια πόλθ του
Amsterdam. Η τράπεηα του Amsterdam κεωρείται θ πρϊτθ ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο που εξζδωςε νόμιμο
ου
χαρτονόμιςμα (legal tender) ςτισ αρχζσ του 17 αιϊνα, όταν θ Ολλανδία ιταν θ κινθτιρια δφναμθ του
διθπειρωτικοφ εμπορίου. Εντοφτοισ, θ τράπεηα δεν προεξοφλοφςε ςυναλλαγματικζσ, οφτε χορθγοφςε δάνεια.
Απλϊσ ιταν ζνασ τραπεηικόσ οίκοσ κατακζςεων που εφιρμοηε το ςφςτθμα 100% αποκεματικοφ, και δζχονταν
ζναντι αμοιβισ τα νομίςματα ι το bullion των πελατϊν τθσ, με αποτίμθςθ -5% τθσ αγοραίασ τιμισ και εξζδιδε το
αντίτιμο ςε χαρτονόμιςμα. Γι’ αυτό το χαρτονόμιςμα τθσ αρχικά διαπραγματεφονταν ςτθν αγορά με premium, το
agio. (Adam Smith, ibid., p. 428). Η τράπεηα του Amsterdam απαγόρευε τθν ανάλθψθ μετρθτϊν χωρίσ αντίκριςμα
κι ζτςι θ δθμιουργία νζου χριματοσ ιταν ανζφικτθ. Αργότερα, θ δομι λειτουργίασ τθσ που διιρκθςε χωρίσ
ουςιϊδθ μεταβολι τα πρϊτα 50 χρόνια, άλλαξε όταν θ βαςικι εταιρία τθσ Ολλανδίασ, θ Dutch East India
Company, υπζςτθ πανωλεκρία από τον Αγγλικό ςτόλο, που τθσ βφκιςε τα πλοία τθσ. Οι ςυνκικεσ από τότε
άλλαξαν δραματικά, κακϊσ υπζρμετροσ δανειςμόσ ανακαλφφτθκε ςτα βιβλία τθσ εταιρίασ, που τελικά τθν
οδιγθςε ςτθν χρεοκοπία το 1691. Αλλά όπωσ είναι ςτθ ηωι θ αλλθλουχία του κανάτου και τθσ γζννθςθσ, ζτςι και
ςτισ επιχειριςεισ ωσ ηωντανοί οργανιςμοί, θ μία πεκαίνει κι άλλθ γεννιζται. Κι αυτι που γεννικθκε το 1694,
απζβθ θ τράπεηα των τραπεηϊν, το πιςτωτικό ίδρυμα που κυριάρχθςε με τισ ταχυδακτυλουργίεσ τθσ για 300
χρόνια ςτον παγκόςμιο χρθματοπιςτωτικό χϊρο και φζρει το όνομα, Bank of England.
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Η διαδικαςία τθσ δθμιουργίασ του χριματοσ είναι μια πράξθ μαγείασ, μιασ ταχυδακτυλουργίασ
ενόσ μεγάλου μάγου, όπωσ του Houdini, που προκαλοφςε τθν απόδραςθ του ωσ δια μαγείασ από ζναν
ηουρλομανδφα ι από τισ πολλαπλζσ χειροπζδεσ κι άφθνε άναυδο το ακροατιριο του. Με παρόμοιο τρόπο
δθμιουργεί το χριμα το ςφγχρονο τραπεηικό ςφςτθμα μζςω λογιςτικϊν εγγραφϊν από «ηεςτό αζρα»,
κυριολεκτικά από το τίποτε και το χρεϊνει με τόκο! Ζτςι επζρχεται θ ςταδιακι χρεοκοπία των άμοιρων
δανειολθπτϊν και θ χρεοκοπία των υπερδανειςμζνων αδφναμων κρατϊν-μελϊν τθσ Ευρωηϊνθσ, μζςω
τθσ μιςθτισ από τθν αρχαιότθτα τοκογλυφίασ υπό μορφι «πολιτικισ παραπλάνθςθσ τθσ δικεν κοινοτικισ
αλλθλεγγφθσ». Η αποκλειςτικι δθμιουργία του χριματοσ από τισ ιδιωτικζσ εμπορικζσ τράπεηεσ μζςω τθσ
χοριγθςθσ δανείων υπαινίςςεται, ότι το χριμα δθμιουργείται πρϊτα και μετά περιμζνει κάποιον να το
δανειςτεί. Όμωσ θ ταχυδακτυλουργία τθσ δθμιουργίασ του χριματοσ από το χρζοσ είναι μια ταυτόχρονθ
πράξθ, που λαμβάνει χϊρα ακριβϊσ τθν ςτιγμι που χορθγείται το δάνειο. Ο λογαριαςμόσ του δανειολιπτθ
πιςτϊνεται με το αντίςτοιχο ποςό του δανείου που ονομάηεται ωσ ευφθμιςμόσ «κατάκεςθ» για να πιςτζψει
ο ‘αφελισ’ λαόσ ότι ςυνιςτά «πρωταρχικι» κατάκεςθ, νζο «ηεςτό χριμα» και ςυνεπϊσ «πλοφτο», ενϊ είναι
δάνειο. Κι από τθν άλλθ πλευρά του κακολικοφ, θ τράπεηα το ιςοςκελίηει με τθν εγγραφι δάνειο και το ονομάηει
περιουςιακό ςτοιχείο, διότι τθσ προςπορίηει ειςόδθμα υπό μορφι ςταδιακϊν πλθρωμϊν τόκων από το «τίποτε».
Η πράξθ λοιπόν τθσ χοριγθςθσ του δανείου είναι αυτι που προκαλεί τθν φπαρξθ του χριματοσ!

Η εκχϊρθςθ από τθν κυβζρνθςθ του προνομίου τθσ δθμιουργίασ του χριματοσ αποκλειςτικά ςε ζνα
καρτζλ εμπορικϊν τραπεηϊν, που ωσ ιδιωτικοί οργανιςμοί ο αντικειμενικόσ τουσ ςκοπόσ είναι θ μεγιςτοποίθςθ του κζρδουσ, ζχει ιςτορικϊσ ςυνδράμει ςτθν άμβλυνςθ του επιχειρθματικοφ κφκλου και ςτθν
δθμιουργία μεγάλθσ ανιςότθτασ πλοφτου. Ο ςχεδιαςμόσ και θ εφαρμογι ςτθν πράξθ του ιςχφοντοσ
ολιγοπωλιακοφ τραπεηικοφ ςυςτιματοσ, ενκάρρυνε τθν υπερβολικι ανάπτυξθ του ατομικοφ ςυμφζροντοσ, που
απορρζει από το αρχζτυπο ανκρϊπινο ζνςτικτο τθσ αυτό-προςταςίασ και τθσ αυτό-ςυντιρθςθσ του

ονομαηόμενου, self-preservation. H φιλοχρθματία και θ περίκαλψθ του άνιςου ανταγωνιςμοφ δεν είναι
αποτζλεςμα ενόσ απαράβατου νόμου τθσ ανκρϊπινθσ ιδιοςυγκραςίασ, αλλά θ ςυνζπεια των πολιτικϊν
επιλογϊν και κεςμϊν του κράτουσ που ενκαρρφνουν τον “Κοινωνικό Δαρβινιςμό”, τθν ςφαλερι ιδεολογία
θ οποία αποτελεί επζκταςθ του αχαλίνωτου καπιταλιςμοφ. Του κεςμοφ τθσ laissez faire οικονομίασ, θ οποία
καλλιεργεί τθν ανκρϊπινθ πλεονεξία ςτο ζπακρο και τον φόβο τθσ οικονομικισ ζλλειψθσ, ςτοιχεία που ςυνεχϊσ
προκαλοφνται και μεγεκφνονται από το ιςχφον νομιςματικό ςφςτθμα. Εμείσ μποροφμε να παράγουμε αρκετι
τροφι για τον κακζνα και να δθμιουργιςουμε αρκετζσ κζςεισ εργαςίασ για όςουσ επικυμοφν να εργαςκοφν,
αλλά δεν υπάρχει αρκετό χριμα ςτθν κυκλοφορία για να πλθρωκοφν, διότι αυτι τθν ηωοδόχο πθγι τθσ
οικονομικισ ευθμερίασ οι δθμοκρατικζσ κυβερνιςεισ παραδόξωσ τθν ζχουν παραχωριςει ςε μια ελίτ οικονομικισ
ολιγαρχίασ, ςε ζνα απομεινάρι του κεςμοφ τθσ μεςαιωνικισ Φεουδαρχίασ. Ζτςι δθμιουργικθκε το απίςτευτο
παράδοξο του ςφγχρονου χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ : « θ πείνα και θ ανεργία ςτο μζςον τθσ αφκονίασ».

Εμείσ γνωρίηουμε, ότι θ βαςικι αιτία γιατί τόςοσ πολφσ κόςμοσ βρίςκεται ςε οικονομικι δυςπραγία,
δεν είναι επειδι δεν ζχουν οι άνκρωποι αυτοί τθν δυνατότθτα να παράγουν τα αναγκαία αγακά, αλλά εξ
αιτίασ τθσ ζλλειψθσ του χριματοσ για να τα αγοράςουν. Ζτςι θ ζλλειψθ του εκνικοφ νομίςματοσ επιδείνωςε τθν
κατάςταςθ, αφοφ οι πρόςφατεσ ελλθνικζσ κυβερνιςεισ με λάβαρο τον ‘εκςυγχρονιςμό’, ακλοφκθςαν το
ςφαλερό δόγμα του νζο-φιλελευκεριςμοφ κι αναπόφευκτα κζςανε τθν χϊρα ςτθν ηϊνθ του ευρϊ, πιςτεφοντασ
ότι τα ελλείμματα του διεκνοφσ ιςοηυγίου πλθρωμϊν εντόσ μιασ νομιςματικισ ζνωςθσ ότι δεν ζχουν ςθμαςία.
Γι αυτό ςτισ αρχζσ του 2000, πείςανε οι πολιτικοί τουσ Ζλλθνεσ να απολζςουν μζροσ τθσ εκνικισ τουσ κυριαρχίασ

κι ωσ υποτελείσ ικαγενείσ να αποδεχτοφν να καταργθκεί θ ελλθνικι δραχμι, το εκνικό νόμιςμα τθσ χϊρασ με
αντάλλαγμα να γίνουν Ευρωπαίοι! Όμωσ, θ ζνταξθ τθσ Ελλάδασ ςτθν Ευρωηϊνθ και θ επακόλουκοσ κατάργθςθ
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τθσ δραχμισ, το ευρϊ τθσ αρχαίασ εποχισ του 5 αιϊνα π. Χ., απετζλεςε ζνα μοιραίο λάκοσ, διότι απωλζςαμε
ταυτόχρονα τθν νομιςματικι πολιτικι και τθν μετακζςαμε ςε ξζνα κζντρα αποφάςεων, ςτθν ΕΚΤ με ζδρα τθν
Φρανκφοφρτθ. Με τθν απϊλεια τθσ δικισ μασ Κεντρικισ Τράπεηασ χάςαμε μαηί και τθν δυνατότθτα τθσ ζκδοςθσ
νομίςματοσ και δανειςμοφ μ’ αυτό, ςε περίπτωςθ που θ χϊρα περιζλκει ςε κατάςταςθ ζκτατθσ ανάγκθσ. Αυτι θ
δραματικι μεταβολι, ςιμαινε αλλαγι πορείασ ςτθν κυβερνθτικι οικονομικι πολιτικι, αφοφ ο ζνασ βραχίονασ
τθσ νομιςματικισ πολιτικισ χάκθκε και απζμεινε κουλι να υπολειτουργεί μόνο με τθν χριςθ του βραχίονα τθσ
δθμοςιονομικισ πολιτικισ. Αναπόφευκτα λοιπόν, όταν θ χϊρα περιιλκε ςε κατάςταςθ ζκτατθσ ανάγκθσ το

2009 λόγω των δυςβάςτακτων χρεϊν, οι ανάλγθτοι πολιτικοί τθν κζςανε υπό κθδεμονία ςτουσ πιςτωτζσ τθσ
και μετακφλθςαν το απεχκζσ βάροσ τθσ αποπλθρωμισ χρεϊν, μζςω τθσ αφξθςθσ των φόρων και τθσ περικοπισ
μιςκϊν και ςυντάξεων ςτουσ ανιμπορουσ, προσ το παρόν να αντιδράςουν πολίτεσ. Η άμεςθ ςυνζπεια αυτισ τθσ
τραγικισ πολιτικισ, είναι ότι εμείσ τϊρα πρζπει να παλζψουμε ο ζνασ με τον άλλο για να επιβιϊςουμε.
Πρζπει να ςυνειδθτοποιιςουμε, ότι το ιςχφον νομιςματικό ςφςτθμα τθσ ηϊνθσ του ευρϊ που επεβλικθ
ςτον ελλθνικό λαό από τθν πολιτικι θγεςία, χωρίσ τθν διενζργεια δθμοψθφίςματοσ, είναι μια απόκρυφθ απάτθ.
Όταν εμείσ πράγματι αφυπνιςτοφμε και δοφμε κατάματα αυτι τθν ςκλθρι πραγματικότθτα, τότε θ προςωπικι
μασ κεϊρθςθ ολόκλθρθσ τθσ παγκόςμιασ οικονομικισ τάξθσ κα πρζπει να ανακεωρθκεί. Όπωσ ακριβϊσ ςυνζβθ
ο
ο
με τθν φυςικι και τθν αςτρονομία τον 16 – 17 αιϊνα, όταν ο άνκρωποσ ανακεϊρθςε τθν εςφαλμζνθ άποψθ
του για τον κόςμο, ςυνειδθτοποιϊντασ μζςω τθσ επιςτιμθσ, ότι θ γθ δεν είναι ακίνθτοσ οφτε το κζντρο του
κόςμου, αλλά γυρίηει και μάλιςτα με εκπλθκτικι ταχφτθτα, με δφο ταυτόχρονεσ περιφορζσ μια γφρω από τον
άξονα τθσ και μια γφρω από τον ιλιο, ωσ ζνασ απλόσ πλανιτθσ του θλιακοφ ςυςτιματοσ. Η εξαπάτθςθ είναι, ότι
δεν υπάρχει κατ’ ουςίαν κακόλου πραγματικό χριμα ζτςι όπωσ το φαντάηεται ο κόςμοσ, που το ‘τυπϊνουν ‘ το
‘ςτοιβάηουν’ και το ‘μεταφζρουν’ « ηεςτό-ηεςτό» ςτθ ςφγχρονθ εποχι αεροπορικϊσ, όπωσ ιςχυρίςκθκαν μερικοί,
με Airbus από τθν Φρανκφοφρτθ, τθν περίοδο τισ Μεγάλθσ Κρίςθσ του 2008 κι αρχζσ του 2009, όταν θ οικονομικι
ελίτ τθσ χϊρασ απζςυρε πανικόβλθτθ ότι απζμεινε από τον χρθματιςτθριακό όλεκρο τθσ Σοφοκλζουσ.

Σε αντίκεςθ με το τι πιςτεφουν οι περιςςότεροι, δεν υπάρχει ςχεδόν κακόλου πραγματικό χριμα
ςτο οικονομικό ςφςτθμα παρά μόνο χρζθ. Εκτόσ από τα κζρματα, τα οποία ςυνιςτοφν ζνα αμελθτζο ποςό,
το ςφνολο τθσ προςφοράσ του χριματοσ ςε κυκλοφορία αποτελείται από χρζθ ςτισ ιδιωτικζσ τράπεηεσ. Όπωσ
προαναφζρκθκε, το χριμα δθμιουργείται με λογιςτικζσ εγγραφζσ ςτουσ λογαριαςμοφσ των εμπορικϊν
τραπεηϊν. Αυτι θ λογιςτικι εγγραφι αποτελεί μια ταχυδακτυλουργία, παρόμοια τθσ δεξιοτεχνίασ των
μάγων, που πρζπει να τθν δοφμε πολλζσ φορζσ για να αντιλθφτοφμε τι ακριβϊσ ςυμβαίνει. Κι αυτό το κόλπο
που ακριβϊσ ςυμβαίνει είναι αδφνατον να το κατανοιςουμε, εάν δεν γνωρίηουμε το ιςχφον ςφςτθμα
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των κλαςματικϊν αποκεματικϊν του νομιςματικοφ μθχανιςμοφ. Ωσ ςυνζπεια του μυςτθριϊδουσ φαινομζνου
των κλαςματικϊν αποκεματικϊν, που ζντεχνα ζχει αποκρυφτεί από τθν δθμόςια κζα, το χριμα που οι τράπεηεσ

δανείηουν δεν ςυνιςτά ανακφκλωςθ των προχπαρχόντων κατακζςεων των πελατϊν, αλλά νζο χριμα.
Λόγω τθσ εξεχοφςθσ ςθμαςίασ ςτθν οικονομικι ηωι τθσ τραπεηικισ δθμιουργίασ του χριματοσ, εμείσ
ζχουμε ςυνειδθτά τθν πρόκεςθ να γίνουμε κουραςτικοί με τισ επαναλιψεισ μασ, διότι θ διαδικαςία ζχει
6

Επειδι το χριμα δθμιουργείται τόςο άνετα από τισ ιδιωτικζσ τράπεηεσ, οι κεντρικζσ τράπεηεσ για να εμποδίςουν
τθν υπερβολικι πιςτωτικι επζκταςθ των εμπορικϊν τραπεηϊν κεςπίςανε κανόνεσ κεφαλαιακισ επάρκειασ οι
οποίοι βαςίηονται ςε ποςοςτά επί των κατακζςεων τουσ. Μια τράπεηα πρζπει να διατθρεί νόμιμα απαιτοφμενα
αποκεματικά (α) υπό τθν μορφι μετρθτϊν χρθματοκιβωτίου (vault cash) και (β) υπό τθν μορφι αποκεματικϊν
ςτθν κεντρικι τράπεηα ίςα μ’ ζνα προκακοριςμζνο ποςοςτό επί των κατακζςεων τθσ. Με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ,
το απαιτοφμενο ποςοςτό για μετρθτά και κατακζςεισ ηιτθςθσ είναι 8%, ενϊ για λογαριαςμοφσ ταμιευτθρίου
(savings) και χρονικισ δζςμευςθσ (time deposits) 3%. Αυτά τα ποςοςτά όμωσ μεταβάλλονται.
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διαςτρεβλωκεί από τον τφπο κι ζχει ςυγκαλυφκεί από τισ τράπεηεσ, ενϊ οριςμζνοι από τουσ πολιτικοφσ
το γνωρίηουν, αλλά απαντοφν ζντρομοι με χαμθλι φωνι: «ε, τι κζλεισ τϊρα να κάνουμε επανάςταςθ».
Ζτςι, το ευκολόπιςτο κοινό επί μακρόν υπνωτίςτθκε και παρζμεινε παραπλανθμζνο ςε λάκοσ μονοπάτια από
τον ςυνεχι βομβαρδιςμό των εγκωμίων και των ‘εικονικϊν’ βραβείων των τραπεηϊν, ζχοντασ εμπεδϊςει
λανκαςμζνεσ εντυπϊςεισ και τραπεηικζσ απόψεισ, γι αυτό και θ διαδικαςία τθσ απόρριψθσ των εςφαλμζνων
ιδεϊν και ‘εικόνων’ που ζχουν αιχμαλωτίςει το μυαλό και τθν φανταςία του, είναι πράγματι επίπονοσ.

Μζςα ςε αυτό το ομιχλϊδεσ περιβάλλον τθσ ςυςκότιςθσ, οι εμπορικζσ τράπεηεσ ςυνζχιςαν να
‘κτίηουν’ κατακζςεισ με τθν χοριγθςθ δανείων, υπό τθν προχπόκεςθ, ότι είχαν επαρκι αποκεματικά διακζςιμα
για να εξαργυρϊςουν οτιδιποτε ποςό ςε μετρθτά, όταν οι κάτοχοι των κατακζςεων το επικυμοφςαν. Υπό
κανονικζσ ςυνκικεσ, θ εμπειρία ζχει ορκά υποδείξει, ότι οι αποταμιευτζσ δεν ανθςυχοφν κι ζχουν ςτακερζσ
ςυνικειεσ αναφορικά με τθν χριςθ του χριματοσ, με ςυνζπεια πολφ λιγότερο του 5% των κατακζςεων
ηιτθςθσ να είναι ζνα επαρκζσ ποςό. Αυτό το μοναδικό χαρακτθριςτικό των κλαςματικϊν αποκεματικϊν,
μζςω των οποίων οι ςθμερινζσ τράπεηεσ δθμιουργοφν το πολυπόκθτο χριμα, είχε ανακαλυφκεί αρκετοφσ
αιϊνεσ νωρίτερα, από τουσ χρυςοχόουσ (goldsmiths).7 Ειδικά, με τθν πάροδο του χρόνου οι χρυςοχόοι
ανακάλυψαν, ότι μποροφν να εκδϊςουν χάρτινεσ πιςτωτικζσ αποδείξεισ (γραμμάτια) και να δανείςουν
με τόκο, τα πολφτιμα μζταλλα που φφλαγαν ςτα χρθματοκιβϊτια τουσ, πολλζσ φορζσ πιο πάνω από τθν
ποςότθτα που είχαν ςτθν κατοχι τουσ. Αυτι θ πρακτικι ιταν εφικτι εφ’ όςον είχαν επαρκι αποκεματικά
χρυςοφ & αργφρου ςε «φφλαξθ» για να εξαργυρϊςουν οτιδιποτε ποςά οι κάτοχοι των γραμματίων επικυμοφςαν ςε μια δεδομζνθ ςτιγμι. Αυτι θ ‘κατεργαριά’ ςυνιςτά τθν “ γζννθςθ” του μυςτθρίου που ζμελε
να γίνει γνωςτό, ωσ « το κλαςματικό ςφςτθμα αποκεματικοφ» του ςφγχρονου νομιςματικοφ ςυςτιματοσ.
Ζτςι οι χρυςοχόοι ζγιναν οι πρϊτοι τραπεηίτεσ τον 17ο αιϊνα ςτθν Ευρϊπθ, όταν το εμπόριο
διεξάγονταν κυρίωσ με χρυςά κι αργυρά νομίςματα. Εντοφτοισ τα μεταλλικά νομίςματα ιταν πρακτικϊσ
δφςκολο να μεταφερκοφν ςε μεγάλεσ ποςότθτεσ και εφκολο να κλαποφνε. Ωσ ςυνεπεία, οι χρυςοχόοι
αρχικϊσ παρείχαν μόνο υπθρεςίεσ αςφάλειασ (safekeeping) και με τισ προμικειεσ που ζπαιρναν ωσ ‘ τζλθ
αποκικευςθσ’ των πολφτιμων μετάλλων, απεκόμιηαν ζνα μικρό κζρδοσ. Σε ανταλλαγι των κατατεκζντων
νομιςμάτων του χρυςοφ κι αργφρου, εξζδιδαν αποδείξεισ κατάκεςθσ(deposit receipts) ςτουσ δικαιοφχουσ,
οι οποίεσ αντιπροςϊπευαν τθν αξία του χρυςοφ κι αργφρου που κατατζκθκε ςτα κθςαυροφυλάκια τουσ.
Αυτζσ οι αποδείξεισ κατάκεςθσ, ςυν τω χρόνω βρζκθκαν να είναι πιο βολικζσ για τουσ εμπόρουσ ωσ μζςον
πλθρωμϊν κι άρχιςαν να διαδίδονται ευρζωσ, κακϊσ ο κακζνασ τισ χρθςιμοποιοφςε και ζγιναν γνωςτζσ
ωσ «γραμμάτια» αποδεκτά ωσ χριμα, δεδομζνου ότι όποιοσ τα είχε ςτθν κατοχι του μποροφςε να τα
ανταλλάξει ςτον χρυςοχόο-τραπεηίτθ με τθν αναγραφόμενθ αξία ςε μεταλλικό νόμιςμα. Τελικά, οι χρυςοχόοι
παρατιρθςαν ότι ςε οποιαδιποτε χρονικι ςτιγμι μόνο το 10% με 20% από τα γραμμάτια που εξζδιδαν,

επζςτρεφαν για εξαργφρωςθ ςε χρυςό ι άργυρο που κρατοφςαν για φφλαξθ ςτα vault τουσ.
7

Πριν τθν ίδρυςθ τθσ Bank of England(1694), oι χρυςοχόοι ιταν οι ανεπίςθμοι τραπεηίτεσ τθσ οικονομίασ και του
εμπορίου, αλλά τα αποκεματικά τουσ ςε χρυςό και άργυρο κεωροφντο ανεπαρκι για τθν χρθματοδότθςθ των
πολεμικϊν δαπανϊν. Η αξιοπιςτία τουσ κλονίςτθκε, όταν υπζςτθςαν μαηικι χρεοκοπία, κατόπιν ακζτθςθσ
δανείου £ 1 εκατ. από τον βαςιλιά Charles II (1660-1685), που οδιγθςε ςτον αφανιςμό των νομιςμάτων περίπου
10,000 κατακετϊν. Η κφρια απαςχόλθςθ των χρυςοχόων τθν εποχι του Μεςαίωνα, ιταν θ χάραξθ ανάγλυφων
ςχεδίων ςτισ λαβίδεσ των πιςτολιϊν και θ διακόςμθςθ αργυρϊν αγκραφϊν, αλλά ςτθν διαχρονικι τουσ εξζλιξθ
μετατράπθκαν ςε τραπεηίτεσ – αργυραμοιβοφσ. Ο λόγοσ, θ κατοχι μεγάλων χρθματοκιβωτίων απρόςβλθτα από
φωτιά και κλοπι, όπου οι εφποροι και οι βιοτζχνεσ τοποκετοφςαν τα τιμαλφι, πολφτιμα είδθ & μζταλλα.
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Ωσ επακόλουκο διαλογίςκθκαν, πριν ακόμθ γεννθκεί ο Adam Smith, ότι μποροφν κι αυτοί να
γίνουν πλοφςιοι με μία μόνο ‘ηαβολιά’ χωρίσ κανείσ να τθν γνωρίηει, εκτόσ και εάν «ςπάςει ο διάολοσ το
πόδι του» και ακετιςει ζνασ πολφ ςθμαντικόσ πελάτθσ, όπωσ ο βαςιλιάσ Charles II, ο οποίοσ αφοφ αρνικθκε
να πλθρϊςει το £ 1 εκατ. που δανείςκθκε από τουσ χρυςοχόουσ, εν ςυνεχεία κατζλυςε το Αγγλικό Κοινοβοφλιο
για να μθν πλθρωκοφν ποτζ! Επειδι τα περιςτατικά αυτά είναι ςπάνια, οι χρυςοχόοι πιρανε τθν απόφαςθ
να αναλάβουν τον ενδεχόμενο κίνδυνο, με αντάλλαγμα γίνουν πλοφςιοι και το επζτυχαν, με τθν ζκδοςθ
γραμματίων με τόκο, που δεν καλφπτονταν από τα πολφτιμα μζταλλα ςτα κθςαυροφυλάκια τουσ. Ζτςι γεννικθκε
το πρωταρχικό ςυμβολικό χριμα (paper money) αξίασ 5 με 10 φορζσ άνω τθσ αξίασ των πολφτιμων μετάλλων

που πραγματικά είχαν. Και μαηί με τον ίδιο πολλαπλαςιαςτι του νομίςματοσ, δθμιοφργθςαν το ‘αεράτο’
τοκοφόρο κεφάλαιο, που ζμελε με τθν πάροδο του χρόνου να καταδυναςτεφςει οικογζνειεσ και ολόκλθρεσ
κοινωνίεσ. Είναι εμφανζσ ότι με ζνα επιτόκιο, λόγω χάριν, τθσ τάξεωσ του 10%, τα ίδια αποκεματικά χρυςοφ &
αργφρου, δανειηόμενα 10 φορζσ πιο πάνω τθσ αξίασ των μετάλλων, παριγαγε 100% απόδοςθ ετθςίωσ ςε

περιουςιακά ςτοιχεία, που οι ίδιοι οι χρυςοχόοι δεν ιταν ιδιοκτιτεσ και νομικϊσ δεν είχαν το δικαίωμα
να τα δανείςουν. Τα πραγματικά επιτόκια ιταν όμωσ πολφ υψθλότερα. και κατά καιροφσ ζφκαναν το super
τοκογλυφικό επιτόκιο του 33%. Γι αυτό, όταν ο πάμπλουτοσ, Sir Dudley North μετά από εικοςαετι απουςία ςτθν
Κωνςταντινοφπολθ, ωσ αντιπρόςωποσ τθσ εταιρίασ του Αγγλικοφ Στζμματοσ, “The Turkish Company”, επζςτρεψε
ςτο Λονδίνο (1680), ζμεινε κατάπλθκτοσ από το γεγονόσ να είναι περιςτοιχιςμζνοσ από χρυςοχόουσ ςτουσ

δρόμουσ του Λονδίνου, να τον ρωτοφν που βάηει τα λεφτά του, για να τον εξυπθρετιςουν καλφτερα.8
Σφμφωνα με όςα ζχουν διατυπωκεί ζωσ τϊρα αναφορικά για το χρθματοπιςτωτικό ςφςτθμα, που

μζςω των κλαςματικϊν αποκεματικϊν οι τράπεηεσ δθμιουργοφν νζο χριμα από «λεπτό αζρα», δθλαδι
από το τίποτα, γίνεται πλζον κατανοθτό γιατί είναι αδφνατον να υπάρξει ζνασ κοινϊσ αποδεκτόσ οριςμόσ
του χριματοσ. Οι ακαδθμαϊκοί μάλιςτα, τθν περίοδο τθσ δεκαετίασ του 1960, τθσ αποκαλοφμενθσ εποχισ
των «καλϊν χρόνων», όπου το κίνθτρο του ατομικοφ ςυμφζροντοσ είχε αντικαταςτακεί από ζνα κοινωνικό
ιδεϊδεσ, βάηανε κζματα προσ ςυηιτθςθ ςτουσ φοιτθτζσ τουσ με τθν ακόλουκθ μορφι:
Η παράξενθ εντφπωςθ ότι θ ςυνολικι δθμιουργία χριματοσ από ιδιωτικοφσ οργανιςμοφσ είναι ζνα
είδοσ παραχάραξθσ νομίςματοσ, μεκοδευμζνθ κλοπι και λθςτεία, ίςωσ μετριαςτεί από τθ γνϊςθ ότι
9
θ αφξθςθ τθσ προςφοράσ του χριματοσ μπορεί να είναι ωφζλιμθ για τθν οικονομία. Συηθτιςτε.

Το φαινόμενο του κλαςματικοφ χριματοσ, που είναι μείηονοσ ςθμαςίασ ςτθν οικονομικι διαδικαςία,
επιςθμαίνεται από τον James Tobin με τθν ακόλουκθ διλωςθ του : «Η αρχι τθσ ςοφίασ ςτθν νομιςματικι
οικονομία ξεκινά από τθν παρατιρθςθ, ότι το χριμα είναι όπωσ μία καυτι πατάτα (hot potato) ς’ ζνα παιδικό
παιχνίδι, όπου ζνα άτομο μπορεί να τθν περάςει ςτο άλλο αλλά θ ομάδα ςτο ςφνολό τθσ δεν μπορεί να
απαλλαχτεί από αυτιν ».10 Επίςθσ είναι αξιοςθμείωτθ θ ερϊτθςθ του Richard Eckaous11, του κακθγθτι
Οικονομίασ ςτο M.I.T προσ τουσ πρωτοετείσ φοιτθτζσ του: «είναι το κατακετικό χριμα που δθμιουργοφν οι
8

Virginia Cowles, The Great Swindle, Collins, 1960. Ο Sir Dudley North (1641-1691) υπιρξε ζνασ πλοφςιοσ ζμποροσ
και οικονομολόγοσ. Διετζλεςε επίτροποσ των Δαςμϊν & Ταμίασ των βαςιλζων τθσ Αγγλίασ, Charles II & James II.
9
George Halm, Economics of Money and Banking, Irwin 1961 p.57.
10
James Tobin, “Commercial Banks as Creators of Money”, in Readings in Money, National Income and
Stabilization Policy, Edited by W. Smith and R. Teigen, . Irwin, 1965, p.156
11
Richard Eckaous, Basic Economics, Little Brown 1972, p.294. “Is the deposit money that banks create real honest
money? Well, it will do anything that money is supposed to do. Once a deposit is made, no one receiving a check
drawn on that deposit knows whether its origins were cash found hidden in a sugar bowl or under a mattress or a
loan. And no one cares.”
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τράπεηεσ, πραγματικό, τίμιο χριμα;». Εντοφτοισ, θ απάντθςι του κακθγθτι Eckaous φζρει τθν ςφραγίδα τθσ
διγλωςςίασ των αρχαίων ςοφιςτϊν, καλυπτόμενθ από ζνα πζπλο μυςτθρίου: «Καλά, το χριμα κα κάνει
οτιδιποτε πρζπει να κάνει. Από τθ ςτιγμι που γίνεται θ κατάκεςθ, κανζνασ από αυτοφσ που λαμβάνουν τθν
επιταγι μζςω αυτισ τθσ κατάκεςθσ, δεν γνωρίηει εάν θ πθγι τθσ ιταν μετρθτά κρυμμζνα ς’ ζνα μπολ

ηάχαρθσ ι κάτω από το πάπλωμα ι ιταν ζνα δάνειο. Και κανζνασ δεν ενδιαφζρεται». Είναι άγνωςτο,
εάν οι πρωτοετείσ φοιτθτζσ του Eckaous φωτίςτθκαν ι εγκατζλειψαν τρζχοντασ τον διαφωτιςμό τουσ.
Ίςωσ φαίνεται παράξενο, είχαν διαλογιςτεί οι ακαδθμαϊκοί του παρελκόντοσ, ότι θ δθμιουργία
του χριματοσ από ιδιωτικοφσ οργανιςμοφσ αποτελεί ζνα είδοσ νομιμοποιθμζνθσ παραχάραξθσ νομίςματοσ. Κι
ακόμθ πιο παράξενο είναι το γεγονόσ, ότι αυτι θ δραςτθριότθτα εξακολουκεί να αςκείται από ιδιωτικά
χζρια. Δεν κα ιταν ςυνετό για τθν επίτευξθ του δθμόςιου ςυμφζροντοσ, αυτό το εξζχον δικαίωμα να
διατθρθκεί αποκλειςτικά για τθ νομιςματικι αρχι του κράτουσ; Το εναλλακτικό αυτό ςχιμα επιβάλλει τθν
μετατροπι όλων των εμπορικϊν τραπεηϊν ςε απλοφσ διαμεςολαβθτζσ μεταξφ των πιςτωτϊν και των
δανειολθπτϊν με 100% απαιτιςεισ αποκεματικοφ. Ζτςι εξουδετερϊνεται θ αυκαίρετθ τραπεηικι δθμιουργία
και καταςτροφι του πιςτωτικοφ χριματοσ από ‘αζρα’, μαηί και θ αποςτακεροποιθτικι επιρροι του ςτθν
ςυνολικι προςφορά του χριματοσ και τθν άμβλυνςθ του επιχειρθματικοφ κφκλου. Το νζο αυτό κακεςτϊσ του
τραπεηικοφ ςυςτιματοσ μπορεί να επιτευχκεί με τθν κζςπιςθ κανονιςμϊν που κα κακορίηουν τθν ςταδιακι
αφξθςθ των νόμιμων απαιτοφμενων κλαςματικϊν αποκεματικϊν από 8% και 3% ςτισ κατακζςεισ ηιτθςθσ

και τθσ χρονικισ δζςμευςθσ αντίςτοιχα, ςτο 100% των ςυνολικϊν κατακζςεων. Μία μζκοδοσ για να
επιτευχτεί αυτόσ ο ςκοπόσ, είναι θ εκτφπωςθ νζου χριματοσ από τθν κρατικι νομιςματικι αρχι και ο
δανειςμόσ του ςτισ εμπορικζσ τράπεηεσ υπό μορφι αποκεματικοφ. Από εκεί και ζπειτα, θ νομιςματικι
αρχι, μζςω των ανοικτϊν αγορϊν ι πωλιςεων κρατικϊν ομολόγων (open market operations), κα κζτει
περιςςότερο ι λιγότερο χριμα ςε κυκλοφορία, ανάλογα με τισ απαιτιςεισ των οικονομικϊν ςυνκθκϊν.
Εντοφτοισ κι αυτι θ ςυνετι ειςιγθςθ, θ οποία προτείνει τθν ςτακεροποίθςθ, το ςφίξιμο τθσ
«ξελαςκαριςμζνθσ βίδασ» του νομιςματικοφ ςυςτιματοσ που ςυνίςταται από τον κεςμό των κλαςματικϊν
αποκεματικϊν, υπιρξε μία άλλθ «βοι εν τθ εριμω», όπωσ οι φωνζσ μιασ ςειράσ αιρετικϊν, όπωσ τουσ
αποκάλεςε ο Tobin, που διακιρυτταν με κάρροσ ότι «ςτο ιςχφον νομιςματικό ςφςτθμα το χριμα δθμιουργείται
12

από κονδυλοφόρο χριματοσ (Fountain Pen money) και ςυνεπϊσ ο ζλεγχοσ τθσ προςφοράσ του χριματοσ είναι
ζνασ μφκοσ. Υπαινιςςόμενοι, τθν δθμιουργία του χριματοσ μζςω μιασ μονοκονδυλιάσ του διευκυντι τθσ τράπεηασ
όταν εγκρίνει το δάνειο και πιςτϊνει τα χριματα ςτο λογαριαςμό του δανειολιπτθ. Ζτςι λοιπόν καταλιγουμε

ςτο ςυμπζραςμα, ότι το πολιτικό ςφςτθμα, δθλαδι «το κατεςτθμζνο» (the Establishment)13 εάν κζλετε να το
ονομάςουμε, κακιζρωςε με τθν ςφραγίδα και τισ ευλογίεσ τθσ εκάςτοτε κυβζρνθςθσ, ζνα νομιςματικό κεςμό ο
οποίοσ δεν ζχει λογικι βάςθ. Κι αυτό, διότι θ χριςθ τθσ λογικισ είναι λειτουργία του αριςτεροφ θμιςφαιρίου

του εγκεφάλου μασ, ενϊ ο κεςμόσ των τραπεηϊν και του χριματοσ που είναι κεμελιωμζνοσ ςτθν επικυμία τθσ ςυςςϊρευςθσ του πλοφτου αποτελεί λειτουργία του δεξιοφ θμιςφαιρίου του εγκεφάλου
12

James Tobin, ibid. “Commercial Banks as Creators of Money”.

13

Το κατεςτθμζνο (the Establishment) κατά τον Ανδρζα Παπανδρζου είναι ο ςυναςπιςμόσ εςτιϊν τθσ εξουςίασ
(p.102). Τθν κυρίαρχθ κζςθ κατζχει θ κορυφαία κοινωνικι τάξθ θ οποία είναι και θ κυβερνϊςα τάξθ. Η τάξθ αυτι
είναι ικανι να αςκεί ςε μεγάλο βακμό πολιτικι επιρροι πάνω ςτο κράτοσ. Τα μζλθ του κατεςτθμζνου
αποτελοφνται από τθν οικονομικι ελίτ, τθν πολιτικι ελίτ, και τθν κρατικι ελίτ. Η οικονομικι ελίτ κατζχει τθν
κυρίαρχθ κζςθ ςτο κατεςτθμζνο διότι πθγάηει από τθν κυρίαρχθ τάξθ (dominant class). Andreas Papandreou,
Paternalistic Capitalism, University of Minnesota Press, 1972, p.106.
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μασ. Και όπωσ είναι γνωςτό, θ λογικι με τθν επικυμία που ωσ ψυχολογικι τάςθ δεν ζχει όριο, δεν είναι
πάντοτε ςυμβιβάςιμεσ ςτθ ηωι, όπωσ παραδείγματοσ χάριν θ ερωτικι ςχζςθ ι ο γάμοσ. Το αςυμβίβαςτο
τθσ λογικισ (rationality) και τθσ επικυμίασ (desire) γίνεται ςαφζςτερο ςτισ χρθματιςτθριακζσ αγορζσ, όπου οι
«φοφςκεσ» δεν είναι δθμιοφργθμα τθσ λογικισ, αλλά τθσ ψυχολογίασ και των αιςκιςεων (emotions).
Η ςυςκότιςθ τθσ δθμιουργίασ του χριματοσ ςτο μυαλό του πολίτθ, ενιςχφεται περιςςότερο όταν
ερωτάται ο τραπεηίτθσ εάν αυτόσ δθμιουργεί νζο χριμα και το αρνείται κατθγορθματικά. Η απάντθςι
του είναι, ότι αυτόσ ‘μόνο’ δανείηει τα χριματα που του εμπιςτεφκθκαν οι κατακζτεσ. Τουτζςτιν, ότι
ανακυκλϊνει τισ υπάρχουςεσ κατακζςεισ των πελατϊν, μεταξφ των αποταμιευτϊν και δανειολθπτϊν. Ο
ρόλοσ του είναι διαμεςολαβθτικόσ που ςυμβάλλει ςτθν κοινωνικι ςυνοχι, διότι εξιςορροπεί τθ ροι τθσ
αποταμίευςθσ και τθσ χρθματικισ ζλλειψθσ των νοικοκυριϊν και των επιχειριςεων. Είναι φανερό ότι αυτά
που ιςχυρίηεται ο τραπεηίτθσ αποτελοφν κουβζντεσ χωρίσ ουςιαςτικό περιεχόμενο, αφοφ θ δθμιουργία
του χριματοσ είναι μια ταχυδακτυλουργία, τόςο απλι που το μυαλό τθν απωκεί. Τθν απωκεί λόγω του
ότι είναι τελείωσ ξζνθ με ότι ζχουμε διδαχτεί ςτο ςχολείο και διαβάςαμε ςτα δθμοςιογραφικά ζντυπα.
Το μυαλό μπλοκάρει ςτθν αποδοχι ότι ςτο οικονομικό μασ ςφςτθμα, το χριμα δθμιουργείται από τθν
πίςτωςθ, το χρζοσ. Κι αυτό, διότι το χριμα και το χρζοσ είναι εκ διαμζτρου αντίκετα, όπωσ ςτθν φφςθ
το νερό και θ φωτιά. Το χριμα ςβινει το χρζοσ όπωσ το νερό τθν φωτιά. Είναι λοιπόν λογικό το μυαλό να
διαταράςςεται, όταν θ μεταφυςικι εμπλζκεται με τθν ςυγκεκριμζνθ ζννοια τθσ πίςτωςθσ, δθλαδι τθσ
κατάκεςθσ χρθματικοφ ποςοφ ςτον λογαριαςμό του δανειολιπτθ, θ οποία του αυξάνει τθν αγοραςτικι
δφναμθ για τθν προμικεια πραγματικϊν αγακϊν και υπθρεςιϊν. Αυτι όμωσ θ πίςτωςθ, που παρζχει
τθν αγοραςτικι δφναμθ ςτον δανειηόμενο, δεν αποτελεί ανακφκλωςθ των υπαρχόντων κατακζςεων
από τουσ πιςτωτζσ ςτουσ οφειλζτεσ τθσ ίδιασ τράπεηασ, διότι δεν ζχει αφαιρεκεί θ αγοραςτικι δφναμθ
από κανζνα πιςτωτικό λογαριαςμό. Η χοριγθςθ του δανείου που αποτελεί τθν νζα πίςτωςθ είναι ςτθν
ουςία, όπωσ ο Graham Towers14 προ πολλοφ είχε πει «brand new money». Κι εμείσ ωσ ζλλθνεσ, πάντοτε
επινοθτικοί, προςκζςαμε το «ηεςτό ολοκαίνουργιο χριμα», το «κολλαριςτό» που ζλεγαν παλαιότερα.
Ο ιςχυριςμόσ του τραπεηίτθ, ότι θ χοριγθςθ δανείων είναι ςυνεπισ μ’ αυτό το οποίο πάντοτε
ζλεγε ότι είναι θ δουλειά του, δεν αμφιςβθτείται. Εντοφτοισ, θ ςφναψθ δανείων με ςτόχο τθν αφξθςθ
τθσ κερδοφορίασ τθσ τράπεηασ μζςω τθσ επιβάρυνςθσ του επιτοκίου, ςυντελεί ςτθν δθμιουργία νζου
χριματοσ, είτε το αποδζχεται είτε όχι. Το εάν θ χοριγθςθ των δανείων ι αγορά επενδυτικϊν προϊόντων
μζςω των κλαςματικϊν αποκεματικϊν μεταβάλει τθν προςφορά του χριματοσ, αυτό είναι ζνα ηιτθμα
που δεν τον αφορά, απαντά. Αυτό που τον ενδιαφζρει, είναι το κατά πόςο θ πίςτωςθ γίνεται μζςα ςτα
πλαίςια του νόμου και των κανονιςμϊν, ςφμφωνα με τισ διαδικαςίεσ του τραπεηικοφ ςυςτιματοσ. Στθν
ερϊτθςθ, εάν οι κατακζςεισ που δθμιουργεί αποτελοφν ταχυδακτυλουργία ι το επιτόκιο που απαιτεί,
χρεϊνεται επάνω ςε «αικζρα» ι «αζρα κοπανιςτό» αυτό είναι «άλλου παπά ευαγγζλιο», ο τραπεηίτθσ
με ζμφαςθ απαντά. Το κζμα που προζχει αποκρίνεται, είναι κατεξοχιν θ επαφξθςθ τθσ κερδοφορίασ
τθσ τράπεηασ και τα bonus που δικαιοφται να πάρει. Εάν τϊρα, θ ςφναψθ των δανείων που εγκρίνει
ςτουσ πελάτεσ νομικϊσ παραβιάηει ζνα ουςιϊδεσ ςτοιχείο του ςυμβολαίου δανειοδότθςθσ που ονομάηεται
«αντίκριςμα» (consideration), δθλαδι εάν το αντικείμενο που ανταλλάςςεται είναι ‘εμπράγματο’, αυτό
απλά αποτελεί «ψιλά γράμματα» που το ιςχφον νομικό ςφςτθμα το παραβλζπει.

14

Graham Towers, πρϊτοσ Κυβερνιτθσ τθσ Κεντρικισ Τράπεηασ του Καναδά (Bank of Canada) 1934-55.
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Στθν πραγματικότθτα όμωσ, αυτό που ανταλλάςει θ τράπεηα με τον δανειολιπτθ είναι μια λογιςτικι
εγγραφι «αζρα» πάςθσ φφςεωσ και μορφισ και το χειρότερο τθν επιβαρφνει με τόκο. Η εγγραφι «λεπτοφ
αζρα» ανταλλάςςεται με ζνα « γραμμάτιο πλθρωτζο» (promissory note) του δανειολιπτθ υποςτθριηόμενο
από εμπράγματθ εγγφθςθ. Ο αζρασ όμωσ είναι άυλοσ, άπιαςτοσ, το μθδζν και το άπειρο, και δεν αποτελεί
αντίκριςμα. Νομικϊσ δεν κεωρείται ‘νόμιμο χριμα’ για να επιτευχκεί θ ανταλλαγι με το δάνειο. Γι αυτό, επί
παραδείγματι, θ απλι αγοραπωλθςία ακινιτου ενϊπιον ςυμβολαιογράφου απαιτεί για τθν περαίωςθ
τθσ ςυναλλαγισ, τραπεηικζσ επιταγζσ και όχι τραπεηικζσ κατακζςεισ των ςυμβαλλομζνων. Συνεπϊσ, θ
πράξθ τθσ χοριγθςθσ δανείου που γίνεται «εκ του μθ υπάρχοντοσ» είναι νομικϊσ ζνα είδοσ απάτθσ. Ο
τραπεηίτθσ πικανϊσ να μθν γνϊριηε, ότι ιδθ από τισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1960 το Federal Reserve του
15
Chicago είχε επίςθμα δθλϊςει: «Οι τράπεηεσ δεν χορθγοφν ςτθν πραγματικότθτα δάνεια από τα χριματα που
δζχονται ωσ κατακζςεισ. Αυτό το οποίο κάνουν όταν ςυνάπτουν δάνεια, είναι να αποδζχονται υποςχετικζσ ςε
ανταλλαγι για πιςτϊςεισ ςτουσ λογαριαςμοφσ ςυναλλαγϊν των δανειολθπτϊν. Οι κατακζςεισ πίςτωςθσ

αποτελοφν νζα ακροίςματα ςτο ςφνολο των κατακζςεων του τραπεηικοφ ςυςτιματοσ».
Οι τραπεηικζσ κατακζςεισ ι το κατακετικό χριμα (deposit money), αποτελεί άνω του 90% του
χριματοσ τθσ ςθμερινισ εποχισ και διευκολφνει τουσ ιδιϊτεσ και τισ επιχειριςεισ που ζχουν ανάγκθ κεφαλαίων,
να ςυνάπτουν δάνεια και οι πλθρωμζσ να γίνονται μζςω επιταγϊν ι με τθν διαδικαςία τθσ απ’ ευκείασ

μεταφοράσ εμβαςμάτων μζςω του θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ από τον λογαριαςμό κατακζςεων τουσ ςε
οποιοδιποτε τραπεηικό λογαριαςμό επικυμοφν. Οι κατακζςεισ ηιτθςθσ γίνονται αποδεκτζσ ωσ χριμα,
είτε ωσ επιταγζσ (cheques) ι ωσ θλεκτρονικά εμβάςματα μζςω του διατραπεηικοφ ςυςτιματοσ από κάκε
πιςτωτικό οργανιςμό, αφοφ δθμιουργοφνται μόνο από τισ εμπορικζσ τράπεηεσ, οι οποίεσ ζχουν από τθν
νομοκεςία το «κλειδί» τθσ απεριόριςτθσ πιςτωτικισ επζκταςθσ. Αν και το κατακετικό χριμα δεν ζχει
καμία φυςικι υπόςταςθ, είναι απλά μια άυλθ θλεκτρονικι πίςτωςθ, που αποτελεί μια λογιςτικι εγγραφι
θ οποία καταχωρείται ςτουσ λογαριαςμοφσ των τραπεηϊν, θ παρωχθμζνθ ζννοια του χριματοσ μόνο ςε
αυτό που μπορεί κανείσ να δει, να ακουμπιςει και να μεταφζρει, δεν ζχει ακόμα εξαλειφτεί.
Ζτςι, θ δθμιουργία του κατακετικοφ χριματοσ μζςω τθσ πίςτωςθσ, οδθγεί όλεσ τισ τράπεηεσ μαηί
να αυξιςουν τισ χορθγιςεισ δανείων από «ηεςτό αζρα», αλλά και να τισ μειϊςουν ταυτόχρονα δεδομζνου
ότι ο ςτόχοσ είναι θ επίτευξθ του κζρδουσ. Η ενζργεια αυτι όμωσ αυξάνει τον ςυςτθματικό κίνδυνο (systemic
risk) τθσ ταυτόχρονθσ κατάρρευςθσ. Συνεπϊσ, θ ςυγκλονιςτικι κατάρρευςθ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ
δεν προκλικθκε από το δυνατό φτεροφγιςμα τθσ πεταλοφδασ των χαοτικϊν ςυςτθμάτων, αλλά από τθν

μεγιςτοποίθςθ τθσ φιλαργυρίασ και κατά τον Keynes «πνευματικισ ανικανότθτασ» των τραπεηιτϊν να
κατανοιςουν τα προβλιματά τουσ. Εξ’ άλλου θ «πεταλοφδα», που ζκανε τθν εμφάνιςθ τθσ ςτθν επιςτιμθ τθν
δεκαετία του 1960, δεν είναι εξ’ ολοκλιρου νζα ζννοια. Μια παλιά παροιμία ενκυμοφμεκα ότι ζλεγε:
Από ζλλειψθ ενόσ καρφιοφ το παποφτςι χάκθκε. Από ζλλειψθ κάρρουσ θ μάχθ χάκθκε. Από
ζλλειψθ μάχθσ το βαςίλειο χάκθκε. Κι εμείσ με ταπεινότθτα να προςκζςουμε: Από ζλλειψθ
τραπεηικισ ςωφροςφνθσ, θ οικονομικι άνεςθ χάκθκε. Από ζλλειψθ οικονομικισ άνεςθσ, θ
ψυχικι θρεμία χάκθκε. Και από ζλλειψθ ψυχικισ θρεμίασ το νόθμα τθσ ηωισ χάκθκε.
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Federal Reserve of Chicago, Modern Money Mechanics, 1963, “The Banks do not really pay out loans
from the money they receive as deposits. What they do when they make loans is to accept promissory
notes in exchange for credits to the borrower’s transaction accounts. The deposit credits constitute new
additions to the total deposits of the banking system”.
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Η παραχϊρθςθ από το κράτοσ του αποκλειςτικοφ προνομίου τθσ δθμιουργίασ του χριματοσ ςε
ιδιωτικζσ τράπεηεσ είναι παρωδία, διότι ωσ νευραλγικόσ ςφνδεςμοσ μεταξφ τθσ νομιςματικισ αρχισ και
των πολιτϊν, δεν ζχει ωσ βαςικό κίνθτρο οφτε τουσ ςκοποφσ τθσ δθμόςιασ νομιςματικισ αρχισ, αλλά οφτε
αποβλζπει ςτθν γενικι ευθμερία τθσ κοινωνίασ. Επειδι ο κατεξοχιν ςκοπόσ είναι θ μεγιςτοποίθςθ του
κζρδουσ, που είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνοσ με τα bonus των αξιωματοφχων των τραπεηϊν και τα μερίςματα
των μετόχων τουσ. Ωσ ςυνζπεια, το ιςχφον ςφςτθμα των «νομίμων κλαςματικϊν αποκεματικϊν» μεταμορφϊνει τισ τράπεηεσ ςε «υβριδικά ιδρφματα», τα οποία ςτθν προςπάκεια να αυξιςουν τα κζρδθ τουσ,
δθμιουργοφν επίςθσ χριμα. Ήτοι είναι γόνοι διαςταφρωςθσ ετερογενϊν ςτοιχείων, θ παρετυμολογία
του φβρισ τθσ αρχαίασ τραγωδίασ. Τθσ απρεποφσ ζκφραςθσ, που προςβάλει τθν τιμι και τθν αξιοπρζπεια
του ανκρϊπου ι επιτθδεφματοσ και χαρακτθρίηει τθν αλαηονικι ςυμπεριφορά του ατόμου θ οποία
οδθγεί ςτθν υπζρβαςθ του θκικοφ και κεϊκοφ νόμου, με ςυνζπεια τθν τελικι του καταδίκθ.
Ζτςι, οι μάνατηερ των τραπεηϊν προςπακοφν να ςυμβιβάςουν τα από τθν φφςθ αςυμβίβαςτα:
από τθν μια πλευρά τθν «απλθςτία» τθσ επίτευξθσ του μζγιςτου δυνατοφ κζρδουσ, και από τθν άλλθ,
τθν «ςυνετι διαχείριςθ τθσ δθμιουργίασ του χριματοσ». Τα δφο αυτά ςτοιχεία είναι αςυμβίβαςτα, διότι
εν τθ γενζςει υπάρχει θ «αχίλλειοσ πτζρνα» των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων, τθσ ςφγκρουςθσ των παραμζτρων
τθσ «κερδοφορίασ», τθσ «ρευςτότθτασ» και τθσ «φερεγγυότθτασ». Τα απολφτωσ ρευςτοποιιςιμα περιουςιακά
ςτοιχεία, τα μετρθτά (cash),δεν παράγουν ειςόδθμα, ενϊ τα πιο επικερδι, δεν μποροφν να μετατραποφν

άμεςα ςε μετρθτά χωρίσ ηθμιά. Η φερεγγυότθτα, κακορίηεται από τθν αναλογικι ςχζςθ του μετοχικοφ
κεφαλαίου (shareholders’ equity) και των ςυνολικϊν κατακζςεων (Total Deposits), που απαιτεί τθν
τιρθςθ ενόσ αυκαίρετου κανόνα, ςυνικωσ 1/10, λόγο μετοχικοφ κεφαλαίου προσ κατακζςεισ. Αυτι θ ςχζςθ όμωσ
αντιμάχεται τθν κερδοφορία, θ οποία αυξάνεται με τθν επζκταςθ των πιςτϊςεων και των επενδφςεων, που
επιφζρουν επιπλζον ροζσ ειςοδιματοσ, αλλά και μεγαλφτερθ ανάλθψθ κινδφνου των δανείων και επενδφςεων

χαρτοφυλακίου, που είναι αςυμβίβαςτθ με τθν υγιι κζςθ. Η ςχζςθ κεφαλαίου προσ κατακζςεισ, κακϊσ
και ο λόγοσ των αποκεματικϊν προσ κατακζςεισ, που ςυνιςτά το κριτιριο τθσ υγιοφσ ρευςτότθτασ, τθν
τελευταία δεκαετία ζχουν μειωκεί δραματικά. Με αποτζλεςμα, τθν εντυπωςιακι αφξθςθ του τραπεηικοφ
«ςυςτεμικοφ κινδφνου», λόγω ζλλειψθσ επαρκϊν ρυκμιςτικϊν κανόνων μόχλευςθσ ςτθν Ευρωηϊνθ.
Μια ματιά ςτουσ ιςολογιςμοφσ των εμπορικϊν τραπεηϊν κα δείξει16, ότι οι λογαριαςμοί κεφαλαίου
που προζρχονται από τισ ςυνδρομζσ των μετόχων και τα διατθρθτζα κζρδθ, δεν αποτελοφν τθν κφρια πθγι
16

Προσ ενθμζρωςθ του αναγνϊςτθ, παρατίκενται τα ςτοιχεία του ιςολογιςμοφ τθσ Alpha Bank (31.12.2009). Το
ςφνολο του ενεργθτικοφ τθσ (ςε εκατ. ευρϊ), ανζρχεται ςε € 67,849 εκ των οποίων το ποςό των € 41,810 ( 62 %)
αντιπροςωπεφει δάνεια πελατϊν, € 13.461(20 %) απαιτιςεισ άλλων πιςτωτικϊν ιδρυμάτων, € 9,063 (13%)
αξιόγραφα επενδυτικοφ χαρτοφυλακίου, και € 1,426 (2 %) ταμείο και διακζςιμα ςε νομιςματικζσ αρχζσ. Σωςτά
βλζπεται τουσ αρικμοφσ, δεν ζχετε υποςτεί το ςφνδρομο τθσ ‘αναγνωριςτικισ δυςαρμονίασ’, μόνο ζνα πενιχρό
δφο τοισ εκατό των περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ τράπεηασ ςε μετρθτά (cash) και αποκεματικά (reserves) ςε
κεντρικζσ τράπεηεσ. Βλζπεται, δεν τθσ ζφτανε τθσ Alpha θ μία κεντρικι τράπεηα, αλλά ικελε και περιςςότερεσ για
τισ επεκτατικζσ δραςτθριότθτεσ τθσ. Ωσ νζοσ Αλκιβιάδθσ, απλϊσ άλλαξε τθν πορεία τθσ εκςτρατείασ από τθν
Σικελία ςτα Βαλκάνια, εντοφτοισ δεν απζφυγε τθν πανωλεκρία με τζτοιου είδουσ αξιοκρινθτο ιςολογιςμό. Κι
αφοφ τα ‘ζκανε μάνταρα’ μαηί με άλλεσ φιλόδοξεσ τράπεηεσ ςε αλλότριεσ περιοχζσ, όπωσ τθσ NGB, ηιτθςε τθν
εξιλζωςθ χωρίσ καμιά ντροπι ςτισ ελλθνικζσ κυβερνιςεισ, κοινωνικοποιϊντασ τισ ηθμίεσ ςτισ πλάτεσ του ζλλθνα
φορολογοφμενου. Η άλλθ πλευρά του ετιςιου ιςολογιςμοφ του “too big to fail” οργανιςμοφ, του πακθτικοφ, ο
μετονομαςκείσ « υποχρεϊςεισ» ( liabilities), που αποτελείται από τισ εξωτερικζσ απαιτιςεισ, το ποςό των
δανειακϊν υποχρεϊςεων τθσ τράπεηασ προσ πελάτεσ ανζρχεται ςε € 45,664 (67 %), οι υποχρεϊςεισ προσ
πιςτωτικά ιδρφματα € 15,291 (23 %), μετοχικό κεφάλαιο € 3,451 (5 %) και μθ διανεμθτζα κζρδθ € 1324 (2 %).
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των λειτουργικϊν κεφαλαίων των χρθματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων. Μάλιςτα, ο λόγοσ φερεγγυότθτασ
τθσ Alpha Bank το 2009, ιταν 1/14, ενϊ ο λόγοσ τθσ ρευςτότθτασ (κατακζςεων/αποκεματικά) είχε 43 φορζσ
ςυντελεςτι μόχλευςθσ προσ αποκεματικά! Δεν είναι λοιπόν απορροίασ άξιον, γιατί θ μετοχι τθσ Alpha, εξ

αιτίασ τθσ ανάλθψθσ υπερβολικοφ κινδφνου ςε φφεςθ, να καταρρεφςει ςτα € 4 προσ τα τζλθ του 2010, από €
27 (-85 %) πριν τρία χρόνια. Παρότι υποχρεϊκθκε να κάνει αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου, θ κζςθ τθσ
παρζμεινε επιςφαλισ και τελικά κάλεςε εςπευςμζνα τθν κυβζρνθςθ για να τθν ςϊςει, με το περιβόθτο
πρϊτο πακζτο ςτιριξθσ των € 28 δισ των τραπεηϊν, των δικεν εγγυιςεων, τον Μάρτιο του 2009.
Είναι λοιπόν φανερό, ότι θ μακρά ςειρά αιρετικϊν κατά τον Tobin, ςωςτά διαμινυε ότι το χριμα
δθμιουργείται «ενδογενϊσ», από ζνα «κονδυλοφόρο χριματοσ» του τραπεηίτθ, κι όχι εξωγενϊσ μζςω
τθσ χοριγθςθσ κεφαλαίων δανειοδότθςθσ τθσ κεντρικισ τράπεηασ. Η κεντρικι τράπεηα ωσ δανειςτισ
εςχάτθσ ανάγκθσ (lender of last resort), παρζχει πιςτϊςεισ χρθματοδότθςθσ ςτισ τράπεηεσ με ατροφικοφσ
ιςολογιςμοφσ και επιςφάλειεσ για να μθν πτωχεφςουν και ςυμπαραςφρουν μαηί ςτθ δίνθ τθσ ρουφιχτρασ τουσ
και τισ κατακζςεισ απλϊν πολιτϊν. Όμωσ το χριμα όπωσ διαπιςτϊςαμε, δθμιουργείται από τθν χοριγθςθ

πιςτωτικοφ χριματοσ από τισ εμπορικζσ τράπεηεσ προσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ, οι οποίοι τοποκετοφν
εμπράγματθ αςφάλεια (collateral) ωσ εγγφθςθ του δανείου. Η ςφμβαςθ του δάνειου δεν απαιτείται να
υποςτθριχκεί από χρθματοδότθςθ τθσ κεντρικισ τράπεηασ: το χριμα δθμιουργείται από τθν ‘υποςχετικι’ που
ενςωματϊνεται ςτο δάνειο και όχι από τθν δανειοδότθςθ ι επαναδανειοδότθςθ τθσ κεντρικισ τράπεηασ.

Η πίςτωςθ είναι προγενζςτερο ςτοιχείο του αποκεματικοφ (reserves) των τραπεηϊν. Όταν ζνα τραπεηικό
δάνειο εξοφλείται, το ‘creatio εκ του μθδενόσ’ του πιςτωτικοφ χριματοσ καταςτρζφεται, αλλά θ τράπεηα
δθμιουργεί αποκεματικά μζςω τθσ πλθρωμισ των τόκων, το κζρδοσ που απορρζει από το δάνειο.
Το πιςτωτικό χριμα, που αποτελεί τθν κινθτιριο δφναμθ του ςφγχρονου νομιςματικοφ ςυςτιματοσ,
είναι απλά ζνασ ‘άυλοσ’ αρικμόσ ςε ζνα τραπεηικό λογαριαςμό, που δεν ‘καλφπτεται’ οφτε από πολφτιμα
μζταλλα, οφτε από κζρματα ι από μετρθτά (χαρτονόμιςμα). Επί παραδείγματι, θ αγορά ενόσ αγακοφ
μζςω τθσ πιςτωτικισ κάρτασ, αφαιρεί χριμα από τον λογαριαςμό του αγοραςτι και το προςκζτει ςτον
λογαριαςμό του πωλθτι του αγακοφ, είτε αυτό είναι προϊόν είτε υπθρεςίεσ. Μια χρθματικι ςυναλλαγι,
λόγω χάριν, θ αγορά ενόσ ηευγαριοφ παποφτςια με ανταλλαγι τθν πλθρωμι ςε ευρϊ ςτθν ςθμερινι
εποχι, δεν είναι μια διπλι ςυναλλαγι όπωσ ςτθν εποχι του χριματοσ, που ιτανε εμπόρευμα ( commodity),
o χρυςόσ & άργυροσ. Αντίκετα, είναι μια τριπλι ςυναλλαγι, που περιλαμβάνει τρία μζλθ, τον αγοραςτι,
τον πωλθτι και τον ενδιάμεςο, το πιςτωτικό ίδρυμα, τον κάπθλο κατά τον Αριςτοτζλθ. Ο αγοραςτισ
δεν ανταλλάςει κανζνα φυςικό εμπόρευμα ι υπθρεςία με ζνα άλλο αγακό του πωλθτι. Αυτό το οποίο
ςτθν ουςία ανταλλάςςεται, είναι μία εγγραφι χρζωςθσ ςτον τραπεηικό λογαριαςμό του αγοραςτι, με μία
πιςτωτικι εγγραφι αντίςτοιχθσ αξίασ ςτον λογαριαςμό του πωλθτι. Η τράπεηα απλϊσ διαμεςολάβθςε
μεταφζροντασ πιςτωτικό χριμα ‘αζροσ’ από τον ζνα λογαριαςμό ςτον άλλο για τθν περαίωςθ τθσ
ανταλλαγισ, και γι αυτι τθν επίπονθ προςπάκεια, απαιτεί τόκο από τον οφειλζτθ 18 % ετθςίωσ!
Η υπερβολικι επιβάρυνςθ τόκου ςε εικονικά κεφάλαια με τθν ςυνεπακόλουκο κερδοφορία,
υπιρξε ο βαςικόσ λόγοσ που οι ςφγχρονοι τραπεηίτεσ προωκοφςαν με τόςο ηιλο και επιμζλεια το μάρκετινγκ
των πιςτωτικϊν καρτϊν τθν τελευταία δεκαετία. Αγνοϊντασ μπροςτά ςτο είδωλο του βραχυπρόκεςμου
κζρδουσ, ότι αυτι θ ενζργεια μακροπρόκεςμα κα οδθγιςει ςε επιςφάλειεσ, λόγω του ανατοκιςμοφ του τόκου.
Επίςθσ, με περιςςι αλαηονεία παρζβλεψαν τον θκικό κανόνα των χρθςτϊν θκϊν, ότι αποτελοφςε μια

πράξθ ανελζθτθσ τοκογλυφίασ, παραβιάηοντασ τουσ ιεροφσ κανόνεσ των αρχαίων, οι οποίοι κεωροφςαν
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τθν επιβάρυνςθ του τόκου άνω του 6 % ετθςίωσ, επί των νομιςμάτων και όχι επί του αζροσ, ωσ πράξθ
ιεροςυλίασ. Η ςυγκομιδι τόκου με ‘άυλα πιςτωτικά κεφαλαία’, ςυνιςτά μια ςφγχρονθ καινοτομία του
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ. Οι εμπορικζσ τράπεηεσ υλοποίθςαν τθν νζα τζχνθ ςε πράξθ, χορθγϊντασ
πρόκυμα «πιςτωτικζσ γραμμζσ» (credit lines) ςε εταιρίεσ και ιδιϊτεσ, που ςυνιςτοφν μονομερείσ τραπεηικζσ
ςυμβάςεισ «υπόςχεςθσ», τθσ χοριγθςθσ δάνειου ςτον δικαιοφχο μζχρι ενόσ προκακοριςμζνου ποςοφ
και εντόσ ςυγκεκριμζνου χρόνου, εφ’ όςον o κάτοχοσ επικυμεί να χρθςιμοποιιςει τθν «γραμμι».
Εντοφτοισ, θ «υπόςχεςθ» τθσ χοριγθςθσ του δανείου, δεν κεωρείται χριμα από τουσ ρυκμιςτικοφσ
κανονιςμοφσ των κεντρικϊν τραπεηϊν, κι ωσ ςυνζπεια τα πιςτωτικά ιδρφματα δεν απαιτείται να διατθροφν
αποκεματικά ζναντι τθσ « πιςτωτικισ γραμμισ». Ζτςι, όταν θ πιςτωτικι γραμμι χρθςιμοποιείται και το
δάνειο χορθγείται, τότε bona fide πιςτωτικό χριμα δθμιουργείται και αποκεματικά πρζπει εξ ανάγκθσ
να βρεκοφν για να το εξυπθρετιςουν. Είναι λοιπόν φανερό ότι και ς’ αυτι τθν περίπτωςθ, το πιςτωτικό
χριμα ςυνιςτά προγενζςτερο ςτοιχείο των αποκεματικϊν (reserves), αφοφ θ χοριγθςθ του δανείου
δθμιουργεί τθν ρυκμιςτικι απαίτθςθ τθσ άντλθςθσ κεφαλαίων αποκεματικοφ. Το ζκδθλο ςυμπζραςμα
του νομιςματικοφ μθχανιςμοφ ςτθν πράξθ, είναι ςαφϊσ ςε πλιρθ αντίκεςθ με το ορκόδοξο μοντζλο
που διδαχκικαμε ωσ φοιτθτζσ, όπου θ προϊκθςθ των αποκεματικϊν από τθν κεντρικι τράπεηα ωκεί
με τθν ςειρά τθσ, τθν δθμιουργία νζων τραπεηικϊν δανείων. Η εμπειρία υποδεικνφει ότι όταν οι οικονομικζσ
ςυνκικεσ είναι ευδόκιμεσ για τθν επζκταςθ του πιςτωτικοφ χριματοσ, οι τραπεηίτεσ εφκολα βρίςκουν
επιτιδειουσ τρόπουσ να δθμιουργιςουν reserves. Μια εντυπωςιακι μζκοδο, μασ υπζδειξε προ πολλοφ
(1929) ο Γερουςιαςτισ Carter Glass, αναφορικά με τθ χειραγώγθςθ από τισ τράπεηεσ των λογαριαςμϊν
κατακζςεων των πελατϊν, μεταφζροντασ κεφάλαια από τισ κατακζςεισ ηιτθςθσ ςτισ κατακζςεισ χρονικισ
δζςμευςθσ, απελευκερϊνοντασ κεφάλαια για να ριχκοφν ςτθ δίνθ τθσ χρθματιςτθριακισ κερδοςκοπίασ.
Τθν ίδια μζκοδο χρθςιμοποίθςαν οι αποκαλοφμενεσ ‘ελλθνικζσ’ τράπεηεσ που κατζχουν δεςπόηουςα
κζςθ ςτθν αγορά, ενϊ θ πλειοψθφία του μετοχικοφ τουσ κεφαλαίου ανικει ςτα χζρια τθσ ανϊνυμθσ
παγκοςμιοποίθςθσ των υπεράκτιων εταιριϊν. Εντοφτοισ, θ ετικζτα «ελλθνικι» ςυνεχίηει να παραμζνει
εμπεδωμζνθ ςτθ μνιμθ του πολίτθ που είναι δφςκολο να εξαλειφτεί, διότι είναι δυςνόθτο το μζςο μυαλό
να αντιλθφκεί τθν μεταμόρφωςθ που ζχει υποςτεί το τραπεηικό ςφςτθμα τθν τελευταία δεκαετία και τθν
ςθμαςία τθσ αξιοποίθςθσ των λογαριαςμϊν χρονικισ δζςμευςθσ ςτα αποκεματικά των τραπεηϊν. Μ’ αυτι
τθν μζκοδο επιλκε ο όλεκροσ των επιςφαλειϊν κι ακολοφκθςε θ μεγάλθ κρίςθ ςτθν οικονομία. H αποτυχία
τθσ νομιςματικισ πολιτικισ κατά τθν διάρκεια ςοβαρϊν οικονομικϊν κρίςεων, όπωσ αυτισ που βιϊνουμε
ςιμερα αποδίδεται μεταφορικά με τθν φράςθ: « ςπρϊχνοντασ ζνα ςχοινί» (pushing on a string).17 Με
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Η φράςθ χρθςιμοποιείται ςτο πλαίςιο τθσ οικονομικισ πολιτικισ, ειδικά ςε ςχζςθ με τθν νομιςματικι πολιτικι
τθσ οποίασ θ αποτελεςματικότθτα ζχει εμπειρικϊσ αποδειχκεί ότι είναι αςφμμετροσ. Δθλαδι, είναι ευκολότερο
οι νομιςματικζσ αρχζσ να χαλιναγωγιςουν μια επεκτατικι πιςτωτικι πολιτικι που ςυνδράμει ςτθν αφξθςθ του
πλθκωριςμοφ, όπωσ επί κθτείασ του Paul Vocker ωσ προζδρου του Federal Reserve ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του
1980, παρά να εξουδετερϊςουν μία μεγάλθ οικονομικι κρίςθ. Η φράςθ ςυχνά αποδίδεται ςτον J.M.Keynes,
εντοφτοισ θ ςφγχρονθ βιβλιογραφία υποδεικνφει τθν ειςαγωγι τθσ ςτο μζλοσ του Κογκρζςου, Alan Goldsborough
το 1935, κατά τθν διάρκεια τθσ Μεγάλθσ Κρίςθσ ( A History of Central Banking in Great Briain and the United
States, by John Woods, p.231, Cambridge, 2006). Ειδικά, ςε ακροαματικι διαδικαςία του Κογκρζςου για τθν
κζςπιςθ του Τραπεηικοφ Νόμου του 1935,ο πρόεδροσ του Federal Reserve M.Eccles, εξζφραςε τθν γνϊμθ ότι
κάτω από εκείνεσ τισ ςυνκικεσ θ νομιςματικι πολιτικι «πολφ λίγο μποροφςε να ςυνειςφζρει». Η διευκρινιςτικισ
μορφισ ερϊτθςθ του Goldsborough ιταν : « you mean you cannot push on o string». Η μεταφορικι ζννοια τθσ
φράςθσ « ςπρϊχνοντασ ζνα ςχοινί» χρθςιμοποιείται για να υποδείξει τουσ περιοριςμοφσ τθσ νομιςματικισ
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άλλα λόγια, ενϊ οι κεντρικζσ τράπεηεσ χορθγοφν τεράςτια ποςά ςτο χρθματοπιςτωτικό ςφςτθμα, με
ςκοπό τθν ενκάρρυνςθ των εμπορικϊν τραπεηϊν να δανειοδοτιςουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ, όπωσ
πρόςφατα ζπραξαν το Federal Reserve και θ ΕΚΤ, οι τράπεηεσ αντικζτωσ αποφεφγουν να χορθγιςουν νζα
δάνεια και τα χρθςιμοποιοφν ωσ ‘αδρανι αποκεματικά’ για τθν επιδιόρκωςθ των ςακρϊν ιςολογιςμϊν τουσ.
Παρότι οι νομιςματικζσ αρχζσ αγοράηουν κρατικζσ ομολογίεσ ςτθν ‘ανοικτι αγορά’ που οδθγεί ςτθν
αφξθςθ των αποκεματικϊν των τραπεηϊν ςε ‘βαςικό χριμα’ (base money),18 το αρνθτικό ψυχολογικό
ςυναίςκθμα του κοινοφ ςε ςυνδυαςμό με τισ ηθμιζσ ςτισ επενδφςεισ του χαρτοφυλακίου τουσ και τισ
προςωπικζσ & επιχειρθματικζσ πτωχεφςεισ λόγω τθσ κρίςθσ, προκαλοφν παράλυςθ και αποςτροφι ςτθν
ανάλθψθ κινδφνου. Η ςτάςθ γενικά των πολιτϊν και των επενδυτϊν είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικι ςτον
επιπρόςκετο δανειςμό μπροςτά ςτο φάςμα των καταςχζςεων των κατοικιϊν, τθσ αφξθςθσ τθσ ανεργίασ
και τθσ ζλλειψθσ επενδυτικϊν ευκαιριϊν. Μια γενικι ατμόςφαιρα φόβου και αναςφάλειασ επικρατεί,
ενϊ το μζλλον διαγράφεται ηοφερό, κακϊσ το «χορτάτο άλογο» υπερχρεωμζνο από τα ςυνεχι δάνεια
τθσ τελευταίασ ανζμελθσ δεκαετίασ ζχει παραφουςκϊςει κι οφτε νερό πλζον μπορεί να πιεί. Ζτςι λοιπόν,
παρότι, οι νομιςματικζσ αρχζσ με κιρυκεσ διαλαλοφν ότι υπάρχει άφκονο χριμα για δανειςμό, και το άλογο από
τα γκζμια το τραβοφν και ςτθν πθγι του χριματοσ το οδθγοφν, αυτό αρνείται να πιεί νερό. Ακριβϊσ ςτο ςθμείο
αυτό βριςκόμαςτε ςτισ αρχζσ του 2011, μζςα ςε μια τεράςτια παγίδα ρευςτότθτασ, a la Keynes.

Είναι αξιοςθμείωτο να επιςθμανκεί, ότι ιςτορικϊσ θ ςχζςθ του κράτουσ και των τραπεηϊν υπιρξε
ομφάλιοσ μζςω τθσ χρθματοδότθςθσ των δαπανϊν του κράτουσ από τισ τράπεηεσ, ιδίωσ των εκτάκτων
αναγκϊν για τθν διεξαγωγι πολζμων. Η ξακουςτι Bank of England, ωσ θ παγκόςμια κεντρικι τράπεηα
τθν εποχι τθσ πρωτοκακεδρίασ τθσ Μεγάλθσ Βρετανίασ, ειςιγαγε τον ιδιόμορφο ςυνεταιριςμό μεταξφ
των τραπεηών και των πολιτικών. Αρχικϊσ, θ ακζτθςθ κρατικϊν δανείων υπιρξε θ κεμελιϊδθσ αιτία τθσ
κατάρρευςθσ των τραπεηικϊν οίκων ςτθν εποχι του Μεςαίωνα, ενϊ με τθν πάροδο του χρόνου, θ ςχζςθ
πιςτωτι - οφειλζτθ, προοδευτικά άρχιςε να αντιςτρζφεται, και με τθν ίδρυςθ τθσ Τράπεηασ τθσ Αγγλίασ το
κράτοσ πλζον οριςτικά μετετράπθ ςε δανειςτι ‘εςχάτθσ ανάγκθσ’ των ιδιωτικϊν εμπορικϊν τραπεηϊν.
Πωσ προκλικθκε αυτι θ αλλαγι, κα αναλυκεί ευκφσ αμζςωσ. Όμωσ το πιο χαρακτθριςτικό παράδειγμα
του περαςμζνου αιϊνοσ, το αποτελεί θ ςτιριξθ με ιδιαίτερο ηιλο του τραπεηικοφ ςυςτιματοσ από τισ
δθμοκρατικζσ κυβερνιςεισ κατά τθν διάρκεια τθσ Μεγάλθ Κρίςθσ ςτθν δεκαετία του 1930. Εμφανϊσ, θ
χρθματοπιςτωτικι κρίςθ των τελευταίων τριϊν ετϊν, που μετζτρεψε τθν Ελλάδα ςε δουλοπαροικία του
χρζουσ, ςθματοδοτεί ζνα άλλο θχθρό παράδειγμα, ότι θ αιτιϊδθσ ςυνάφεια ζχει οριςτικά αντιςτραφεί.
Ζτςι, ενϊ ςτο παρελκόν ο μεγαλφτεροσ κίνδυνοσ των τραπεηϊν προζρχονταν από το κράτοσ, ςτθ ςθμερινι
εποχι ο μεγαλφτεροσ κίνδυνοσ τθσ βιωςιμότθτασ των κρατϊν προζρχεται από τα πιςτωτικά ιδρφματα.
Η Τράπεηα τθσ Αγγλίασ ιδρφκθκε το 1694, κάνοντασ το ‘ντεμποφτο’ τθσ ωσ αμιγϊσ ιδιωτικι εταιρία,
παρά τον μεγαλοπρεπι τθσ τίτλο. Η Αγγλία είχε χρθματοοικονομικϊσ εξαντλθκεί μετά από μιςό αιϊνα
πολζμων με τον βαςιλιά ‘ιλιο’ τθσ Γαλλίασ, Louis XIV, και τον αιματθρό εμφφλιο πόλεμο (1641-1651), ο
πολιτικισ, ιδιαίτερα ςε περιόδουσ κρίςεων. Οι κεντρικζσ τράπεηεσ με τθν διοχζτευςθ κεφαλαίων ςτο ςφςτθμα και
τθν ενκάρρυνςθ τθσ δθμιουργίασ πιςτωτικοφ χριματοσ, δεν μποροφν να εξαναγκάςουν τισ εμπορικζσ τράπεηεσ να
χορθγιςουν πιςτϊςεισ δανειοδότθςθσ : « μποροφν να τισ τραβιξουν όχι και να τισ ςπρϊξουν».
18
Το ‘βαςικό χριμα’(base money) ι νομιςματικι βάςθ ι αποκεματικό χριμα, αποτελείται από τα κζρματα, από
το χαρτονόμιςμα ςτα κθςαυροφυλάκια των τραπεηϊν (vault cash), ςυν τα αποκεματικά (reserves) των εμπορικϊν
τραπεηϊν ςτθν κεντρικι τράπεηα, δθλαδι, θ ’ςτενι’ προςφορά του χριματοσ ( Μο).
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οποίοσ διεξιχκθ κυρίωσ, λόγω τθσ υπερβολικισ φορολογίασ. Ο βαςιλιάσ William of Orange βρίςκονταν
ςε ςοβαρι ανάγκθ χρθμάτων για τθν διεξαγωγι ενόσ νζου πολζμου με τον Louis XIV, για να αποτρζψει τθν
θγεμονία τθσ ιςχυρισ Γαλλίασ ςτθν θπειρωτικι Ευρϊπθ. Παγιδευμζνοσ όμωσ, μεταξφ τθσ αδυναμίασ επιβολισ
νζων φόρων και τθσ προςφυγισ ςε δανειςμό, ςε ςυνεργαςία με το Κοινοβοφλιο απεδζχκθ το ςχζδιο
του Σκωτςζηου William Paterson, τθσ ίδρυςθσ μιασ ανϊνυμθσ πολυμετοχικισ εταιρίασ (joint- stock company).
Το πλάνο όριηε, ότι θ εταιρία κα είναι τράπεηα που κα φζρει το όνομα Bank of England, τθσ οποίασ οι μετοχζσ κα
πωλθκοφν ςε ιδιϊτεσ επενδυτζσ με αντίτιμο το ποςό των £ 1,200,000, και θ ολοςχερισ είςπραξθ του μετοχικοφ
κεφαλαίου κα προςφερκεί ωσ δάνειο ςτον βαςιλιά William με επιτόκιο 8% ! Αυτό είναι το πρϊτο ςκζλοσ του
19
ςχεδίου, που θ ςφλλθψθ ζγινε από ζνα cabal, μια κλίκα ςτο παρεκκλιςι Mercer’s Chapel του Λονδίνου.
Η αρχικι επινόθςθ του ςχεδίου τθσ ίδρυςθσ τθσ Τράπεηασ τθσ Αγγλίασ πιςτϊνεται ςτο μζλοσ του Αγγλικοφ
Κοινοβουλίου Charles Montagu, μετζπειτα χρθςκείσ, ωσ Πρϊτοσ Κόμθσ του Halifax, ο οποίοσ παρουςίαςε ςτο
Κοινοβοφλιο το πλάνο τθσ ίδρυςθσ τθσ Τράπεηασ, ωσ χρθματοδότθ και εντολοδόχο του δθμοςίου με βάςθ τον
ςχεδιαςμό του William Paterson. Παρ’ όλθ τθν ζξαψθ τθσ ηιτθςθσ μεταξφ των μελϊν του κοινοβουλίου,

ιδίωσ των ςυντθρθτικϊν, τθσ αριςτοκρατίασ των γαιοκτθμόνων, που αντετίκεντο ςτθν δθμιουργία τθσ
ζκδοςθσ εκνικοφ νομίςματοσ από « χαρτονόμιςμα» ωσ διαβρωτικό ςτοιχείο τθσ οικονομίασ, θ πρόταςθ
του Charles Montagu υπερψθφίςτθκε. Ζτςι, τθν 27θ Ιουλίου 1694, με βαςιλικό διάταγμα ( Royal Chapter)
πιρε «ςάρκα και οςτά» θ τράπεηα των τραπεηϊν με τθν μεγαλοπρεπι επωνυμία: “ Ο Κυβερνιτθσ και θ
Εταιρία τθσ Τράπεηασ τθσ Αγγλίασ” ( The Governor and the Company of the Bank of England), που κυριάρχθςε
με τισ ταχυδακτυλουργίεσ τθσ για 300 ολόκλθρα χρόνια το χρθματοπιςτωτικό ςφςτθμα και υπιρξε το
μοντζλο των κεντρικϊν τραπεηϊν του δυτικοφ θμιςφαιρίου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ δικισ μασ,
τθσ περίοπτθσ νομιςματικισ αρχισ τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ. Μ’ αυτό το επιβλθτικό όνομα και τθν κεςμικι
ιεροτελεςτία του Βαςιλιά και του Κοινοβουλίου να ςυμβαδίηουν αρμονικά χζρι- χζρι, πϊσ να μθν παραπλανθκεί
ο απλόσ λαόσ από τθν επινόθςθ ενόσ cabal, μιασ « γιγαντιαίασ εξαπάτθςθσ» τριϊν ολόκλθρων αιϊνων.
Στο ενθμερωτικό δελτίο τθσ αρχικισ δθμόςιασ προςφοράσ, που εκδόκθκε για να ελκφςει επενδυτζσ
20
αναφζρει : “ Η Τράπεηα επωφελείται του τόκου ςε όλα τα χριματα που δθμιουργεί από το τίποτε” Με αυτό
τον πολφ παράξενο τρόπο δθμιουργικθκε θ πρϊτθ κεντρικι τράπεηα του κόςμου, ζχοντασ το δικαίωμα τθσ
δθμιουργίασ του χριματοσ από το τίποτε γραμμζνο μζςα ςτον καταςτατικό τθσ χάρτθ! Ήταν λοιπόν φυςικό από
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Edward Griffin, The Creature From Jeckylle Island, American Media, p. 176, 1998. Ο Griffin, χαρακτθριςτικά δθλϊνει
ότι : Το American Heridige Dictionary ορίηει το cabal, ωσ “ conspiratorial group or plotters or intrigers”. Και προςκζτει, « δεν
υπάρχει πιο ακριβισ οριςμόσ να περιγράψει τθ μυςτικότθτα και το μυςτιριο που περιζβαλε αυτι τθν ςυνάντθςθ
των ‘ πολιτικϊν επιςτθμόνων’ και των ‘ επιςτθμόνων του χριματοσ’», που ςφυρθλάτθςε ζνα ςχζδιο επτά ςθμείων
τα οποία κα εξυπθρετοφςαν τα αμοιβαία ςυμφζροντα τουσ : 1) θ κυβζρνθςθ κα χορθγιςει άδεια ςτουσ
επιςτιμονεσ του χριματοσ να δθμιουργιςουν μια τράπεηα, 2) Η Τράπεηα κα ζχει το μονοπϊλιο τθσ ζκδοςθσ
χαρτονομίςματοσ που κα κυκλοφορεί ωσ τραπεηογραμμάτιο τθσ Αγγλίασ, 3) Η Τράπεηα κα ζχει το δικαίωμα να
δθμιουργιςει χριμα από το τίποτε, με ςτιριξθ μόνο ζνα κλάςμα τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ του νομίςματοσ (coin),
4) Οι επιςτιμονεσ του χριματοσ κα διακζςουν ςτο κράτοσ όςο χριμα αυτό χρειαςκεί, 5) Το χριμα που κα
δθμιουργθκεί για κρατικά δάνεια κα ζχει ωσ ςτιριξθ (collateral) πρωτίςτωσ τα χρεόγραφα του κράτουσ, 6) Αν και
το χριμα κα δθμιουργθκεί από το τίποτε, το κράτοσ κα πλθρϊςει επιτόκιο 8% ςτο χριμα που κα δανειςτεί, 7) Τα
χρεόγραφα( I.O.U.s) του κράτουσ κα κεωρθκοφν ωσ « αποκεματικά» (reserves) για τθν δθμιουργία επιπρόςκετου
πιςτωτικοφ χριματοσ για το ιδιωτικό εμπόριο, το οποίο επίςθσ κα κερδίηει τόκο από τθν ςτιγμι που χορθγείται.
20
Caroll Quigley, Tragedy and Hope, A History of the World in our Time, p. 49, “ The Bank hath benefit of interest
on all moneys which it creates out of nothing”. Επίςθσ, ο Quigley αναφζρει ότι « αυτό που επζτυχε ο William
Paterson με τθν Τράπεηα τθσ Αγγλίασ, επαναλιφτθκε από τον Sir Edward Holden, ιδρυτι τθσ Midland Bank ςτισ
18 Δεκεμβρίου του 1907, και είναι βεβαίωσ, γενικϊσ αποδεκτό ςιμερα».

16

τουσ πρϊτουσ μετόχουσ, πλθν του Paterson και τθσ παρζασ του, να είναι ο ίδιοσ ο βαςιλιάσ William ΙΙΙ και

μαηί του ο Δοφκασ και θ Δοφκιςςα του Marlborough και πιο πίςω οριςμζνα πρωτοκλαςάτα μζλθ του
Αγγλικοφ Κοινοβουλίου. Ζτςι ξεκίνθςε θ πολυςυηθτθμζνθ Πιςτωτικι Επανάςταςθ (Credit Revolution) ςτο
Λονδίνο, που είχε ωσ οργανωτικι δομι τθσ δθμιουργίασ του χριματοσ το τραπεηογραμμάτιο, το οποίο κατάςκευάηεται από ‘κοπανιςτό αζρα’, με το par excellence εργοςτάςιο χριματοσ τθν ξακουςτι Bank of England.

Είναι φανερό, ότι θ ταχυδακτυλουργία τθσ Τράπεηασ τθσ Αγγλίασ ςυνίςταται από το γεγονόσ, ότι δάνειςε
ςτθν κυβζρνθςθ αρχικά το ποςό των £ 1,200,000 με επιτόκιο 8% ετθςίωσ, και προφανϊσ για να μθ μπερδευτεί θ
νεοςφςτατθ διοίκθςθ, ςτρογγφλεψε τον αρικμό τθσ πλθρωμισ του τόκου από £ 96,000 ςε £ 100,000, με τθν
επιβάρυνςθ των £ 4,000 ετθςίωσ, ωσ ζξτρα αμοιβι για τθν εξυπθρζτθςθ του δανείου! Ζτςι εγκακιδρφκθκε ο
κεςμόσ τθσ «προμικειασ» και το δικαίωμα τθσ ζκδοςθσ τραπεηογραμματίων του ιδίου ποςοφ με τθν αξία του
δανείου. Ωσ αποτζλεςμα, θ Τράπεηα τφπωςε από ‘ηεςτό αζρα’ χαρτονόμιςμα αξίασ £ 1,200,000 και το ζκεςε ςε
κυκλοφορία υπό μορφι δανείου ςτο κοινό με τόκο! Η νζα εταιρία παραγωγισ χριματοσ με τθν επωνυμία Bank
of England, ιταν ζνα « επαναςτατικό ίδρυμα» αφοφ με μια αλχθμεία, το χριμα πλζον δθμιουργείτο ταυτόχρονα
από το χρζοσ. Η πρωτόγνωρθ αυτι ιςτορικϊσ καινοτομία ζφερε τα ‘πάνω κάτω’ ςτο τραπεηικό ςφςτθμα, διότι τα
τραπεηογραμμάτια ( bank notes) όχι μόνο ιταν δθμιοφργθμα του χρζουσ, αλλά πλθρωτζα ςτον κομιςτι “ payable
to the bearer”- χαρτονόμιςμα που μεταβιβάηεται ελεφκερα από χζρι ςε χζρι, όπωσ το γνωρίηουμε ςιμερα!
Από τθν χρονικι ςτιγμι που ιδρφκθκε θ Bank of England, αναφζρει ο Griffin ( ibid.p. 177), αμφότερεσ οι
ομάδεσ του ςυνωμοτικοφ cabal των πολιτικϊν και τραπεηιτϊν ανταμείφκθκαν δεόντωσ για τισ προςπάκειεσ τουσ.
Οι μεν πολιτικοί επιςτιμονεσ, ενϊ ηιτθςαν £ 500,000 για να χρθματοδοτιςουν τον πόλεμο με τθν Γαλλία, θ
Τράπεηα πρόκυμα τουσ ζδωςε πάνω από το διπλάςιο ποςό που ικελαν. Τα οικονομικά εγχειρίδια αναφζρουν,
ότι το κεφάλαιο των £ 1,200,000 που είχαν δεςμευκεί να χορθγιςουν καταβλικθκε, ενϊ τα ιςτορικά ςτοιχεία
21
πιςτοποιοφν ότι το πραγματικό κεφάλαιο που κατεβλικθ ανιρχετο μόνο ςτισ £ 720,000! Συνεπϊσ, με ζνα
‘τίμιο’ ποςό επζνδυςθσ των £ 720,000, θ ετιςια απόδοςθ με 8% κα ιταν £ 57,600 ςε τόκο, εντοφτοισ με τθν νζα
επιςτιμθ που κακιζρωςε θ ξακουςτι Τράπεηα τθσ Αγγλίασ, θ απόδοςθ ανζρχεται ςτο αρχικό ποςό των £ 100,000
ςυν τθν επιπρόςκετθ επζνδυςθ των £ 720,000 ςτο κοινό, με επιτόκιο υψθλότερο του 8%,ιτοι τρείσ φορζσ
ανϊτερθ : £ 160,000 ι 22% ετθςίωσ. Όμωσ το εξζχον κζμα είναι, ότι εδϊ ζχουμε τθν γζννθςθ ενόσ τραπεηικοφ
οργανιςμοφ ο οποίοσ ζμελε να κυριαρχιςει παγκοςμίωσ, που γεννά το χριμα από το τίποτε και ωσ εκ τοφτου θ
απόδοςθ του επιτοκίου είτε 8% ι 9% είναι άνευ ςθμαςίασ, αφοφ ςτθν ουςία το επιτόκιο είναι το άπειρον.
Ζκτοτε λοιπόν, το τραπεηικό ςφςτθμα με τθν αμφίεςθ τθσ χοριγθςθσ δανείων, ενεργεί ωσ ζνασ κρυφόσ
μθχανιςμόσ δθμιουργίασ του χριματοσ, ο οποίοσ πολιτικϊσ είναι αςφαλισ, διότι δεν κα γίνει αντιλθπτόσ.

Σωςτά είχαν εκτιμιςει οι ‘επιςτιμονεσ του χριματοσ’ ότι το ευκολόπιςτο κοινό κα υπνωτιςτεί από τθν αίγλθ
του ‘επίγειου ειδϊλου’, κι αντί να καταδικάςει τον νζο τοκογλυφικό ςφςτθμα πικανόν να το υπεραςπίςει, διότι
αυτό ςυνικωσ μιμείται, όπωσ «ο πίκθκοσ βλζπει, ο πίκθκοσ κάνει» και κα επικυμιςει κι αυτό να γίνει πλοφςιο.

Στθν προςπάκεια του όμωσ αυτι κα τθν ‘πατιςει’ για τα καλά από το μυςτικό όπλο του τόκου, που θ
αποτελεςματικότθτα του ςυνοψίηεται ςτο αδιανόθτο για το κοινό γεγονόσ: « ότι όλο το χριμα ςε κυκλοφορία
δθμιουργείται με usury και τθν αποκλειςτικότθτα τθν ζχουν μόνο οι τράπεηεσ». Ακόμθ και τα κζρματα και τα
χαρτονομίςματα τα ονομαηόμενα «τραπεηογραμμάτια», που υπάρχουν ςτθν κυκλοφορία οφείλουν τθν φπαρξθ
τουσ μόνο εάν απελευκερωκοφν από τισ εμπορικζσ τράπεηεσ! Κι αν τυχόν, παρ’ ελπίδα το κοινό αρχίηει
να αντιλαμβάνεται ότι ο τόκοσ το αλυςοδζνει, εμείσ κα βροφμε κάποιον θκικό φιλόςοφο να μασ δικαιϊςει, που

αρζςκεται ςτθν αυτοπροβολι και κα τον κάνουμε διάςθμο. Όπωσ και βρικαν, τον Adam Smith, που δεν
κατανόθςε τι ακριβϊσ ζκανε θ Bank of England, κι άρχιςε να μιλάει για νζουσ τροχοφσ τθσ οικονομικισ άμαξασ.
21

R.D.Richards, ” The Early History of Banking in England” (1965) p. 148, Augustus Kelly, original edition, 1929.
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Συνοψίηοντασ, οι εμπορικζσ τράπεηεσ ζχουν το μονοπϊλιο να κζτουν το χριμα ςε κυκλοφορία
μόνο μζςω δανειςμοφ, δθλαδι με τόκο. Αυτό ςθμαίνει, ότι όλο το χριμα ςτθν οικονομία προζρχεται από
τισ τράπεηεσ και πρζπει να επιςτραφεί ςτισ τράπεηεσ κάποια ςτιγμι ςτο μζλλον, φουςκωμζνο με τόκο.
Τα χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα παραμζνουν οι ιδιοκτιτεσ του χριματοσ. Εμείσ είμαςτε μόνο οι ζνοικοι,
οι δανειολιπτεσ. Εάν κάποιοι κατορκϊςουν κα αποταμιεφςουν χριματα για ζνα χρονικό διάςτθμα ι και
μόνιμα, άλλα άτομα υποχρεωτικά από τθν φφςθ του ιςχφοντοσ νομιςματικοφ ςυςτιματοσ, κακίςταται
αναπόφευκτο να ακετιςουν τισ υποχρεϊςεισ τουσ και να χρεοκοπιςουν. Ο Bernard Lietaer22, ζνασ από
τουσ οικονομολόγουσ, που ςχεδίαςαν το ενιαίο ευρωπαϊκό ςφςτθμα τθσ ηϊνθσ του “euro”, επεξθγεί :
Όταν θ τράπεηα ςου χορθγεί για ζνα ενυπόκθκο κτθματομεςιτικό δάνειο το ποςό των $ 100,000,
αυτι δθμιουργεί μόνο το κεφάλαιο, το οποίο εςφ το δαπανάσ κι αυτό κυκλοφορεί ςτθν οικονομία. Η
τράπεηα αναμζνει να τθσ πλθρϊςεισ το ποςό των $ 200,000 ςτθν διάρκεια των επομζνων 20 ετϊν,
αλλά αυτι δεν δθμιουργεί το δεφτερο $ 100,000, που αποτελεί τον τόκο. Αντικζτωσ, θ τράπεηα ςε
ςτζλνει ζξω ςτον ςκλθρό κόςμο να παλζψεισ εναντίον οποιουδιποτε να φζρεισ πίςω το δεφτερο $
100,000, που δεν υπάρχει ςτθν οικονομία. Έτςι κάποιοι πρζπει να ακετιςουν τα δάνεια τουσ, οφτωσ
ϊςτε οι υπόλοιποι να βρουν τα αναγκαία χριματα να αποπλθρϊςουν το ποςό του τόκου.
Είναι λοιπόν εμφανζσ, ότι όταν θ τράπεηα επιβεβαιϊνει τθν πιςτολθπτικι ςου ικανότθτα, ςτθν ουςία αυτι
ελζγχει εάν εςφ ζχεισ το ςκζνοσ και τθν ικανότθτα να ανταγωνιςκείσ και να κερδίςεισ ςε μια τόςο άχαρθ μάχθ
τουσ άλλουσ υπερχρεωμζνουσ, που αναπόφευκτα κάποιοι απ’ αυτοφσ κα φαλιρίςουν. Το λάβαρο τθσ νίκθσ του
απεχκοφσ αυτοφ αφφςικου αγϊνα είναι θ εξεφρεςθ του τοκογλυφικοφ κεφαλαίου των $ 100,000, που δεν
δθμιουργικθκε ποτζ από τθν τράπεηα, αλλά το απαιτεί, λόγω του ακζμιτου μονοπωλίου που τθσ παραχϊρθςε θ
κάκε δθμοκρατικϊσ εκλεγόμενθ κυβζρνθςθ εισ βάροσ του ίδιου του λαοφ τθσ! Πωσ κα μποροφςε να αντιλθφκεί
ζνα υγιζσ μυαλό αυτό το ςκθνικό τθσ μθχανορραφίασ μεταξφ των πολιτικϊν και τθσ ολιγαρχίασ, που μασ κυμίηει
το ανεξίτθλο αρχαίο γνωμικό: « αυτοφσ που οι κεοί αποφάςιςαν να καταςτρζψουν πρϊτα τουσ τρελαίνουν».

Ζτςι φκάςαμε ςτο τζλοσ τθσ παρουςίασ μασ, και ωσ επίλογο κα πρζπει να ανακαλζςουμε ςτθν μνιμθ
μασ τθν ριςθ των αρχαίων, ότι « το χριμα δεν γεννάει απογόνουσ», γι αυτό θ τοκογλυφία ιταν μιςθτι
ςτθν αρχαία κοινωνία. Οφείλουμε λοιπόν να δείξουμε τον προςικοντα ςεβαςμό ςτισ «φωνζσ των πεκαμζνων»,
είτε φιλοςόφων ι αξιόλογων και ενάρετων ςτοχαςτϊν, οι οποίοι με γνϊμονα τθν διαμόρφωςθ μιασ καλφτερθσ
κοινωνίασ ςτο μζλλον, με μικρότερεσ ανιςότθτεσ κι ανκρϊπινθ δυςτυχία, προ πολλοφ είχαν δθλϊςει:
Το ςφγχρονο τραπεηικό ςφςτθμα παράγει χριμα από το τίποτα. Η διαδικαςία είναι ίςωσ θ πιο
εξζχουςα μορφι ταχυδακτυλουργίασ που ζχει εφευρεκεί. Το τραπεηικό ςφςτθμα διανοικθκε μζςα
ςτθν ανιςότθτα και μζςα ςτθν αμαρτία… πάρτε αυτι τθ δφναμθ από πάνω του και όλεσ οι μεγάλεσ
περιουςίεσ όπωσ θ δικι μου κα εξαφανιςτοφν, και τότε αυτό κα μποροφςε να επιφζρει ζνα
καλφτερο και πιο ευτυχιςμζνο κόςμο να ηιςουμε. Αλλά εάν εςείσ επικυμείτε να είςκε ςκλάβοι των
τραπεηιτϊν και να πλθρϊνετε το κόςτοσ τθσ ςκλαβιάσ ςασ, τότε αφιςτε τουσ τραπεηίτεσ να
23
δθμιουργοφν χριμα και να ελζγχουν τθν πίςτωςθ» .
Σπύρος Λαβδιώτης 22-1-2011

Ο Bernard Lietaer (1942- ) είναι Βέλγορ οικονομολόγορ, και ο ζςγγπαθέαρ ηος " The Future of Money Beyond
Greed and Scarcity”,Random House, 2001). Ο καθηγηηήρ Lietaer δπαζηηπιοποιείηαι ζε ένα εςπύ θάζμα λειηοςπγιών
ηος διεθνούρ νομιζμαηικού ζςζηήμαηορ για πεπίπος 40 έηη. Το παπάδειγμα πος ακολοςθεί δόθηκε ζε μία ζςνένηεςξη
ηος με ηίηλο: “Beyond Greed and Scarcity” ηο καλοκαίπι ηος 1997, ζηο Yes! Magazine,
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Sir Joseph Stamp, Director of the Bank of England, και ο δεφτεροσ πιο πλοφςιοσ άνκρωποσ τθσ Αγγλίασ τθσ
δεκαετίασ του 1920. Από μια ομιλία του ςτο πανεπιςτιμιο του Τζξασ το 1927. Greed and Scarcity of Money: The
flaw of our Monetary System, by Spiros Lavdiotis, δοκίμιο,http://spiros26.wordpress.com (23 Νοεμβρίου 2008).
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