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Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Σ Τ Η Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η

Τι συνδέει τις µοίρες των πιο διαφορετικών ανθρώπων στις πιο
αποµακρυσµένες γωνιές του πλανήτη; Τι συνδέει ένα µουσικό
κρουστών σε µια κεντρική πολιτεία των ΗΠΑ, ένα σχεδιαστή επί-
πλων κουζίνας στην Ισλανδία, µία εργάτρια συναρµολόγησης iPad
στην Κίνα, έναν πρώην κτηνοτρόφο και νυν παραγωγό σόγιας
στην Αργεντινή, έναν αποταµιευτή σε µία επαρχιακή πόλη της Ελ-
λάδας και έναν ακριβοπληρωµένο µεταλλωρύχο στην Αυστραλία;

Ο πετυχηµένος µουσικός κρουστών στις ΗΠΑ είδε τη ζωή του
να ανατρέπεται, όταν αισθάνθηκε τα τελευταία χρόνια ότι βρέ-
θηκε αντιµέτωπος µε την κρίση της µουσικής βιοµηχανίας και βίω-
σε τον ανταγωνισµό από αυτόµατες µηχανές ρυθµών να χρησιµο-
ποιούνται όλο και πιο συχνά. Την ίδια στιγµή, το συντηρητικό στε-
γαστικό του δάνειο µετατράπηκε, µετά την κρίση του 2008, σε µιαν
απειλή για τα οικονοµικά του, καθώς οι συνεχείς αναδιαρθρώσεις
του δανείου του εξακολουθούσαν να προσθέτουν, αντί να αφαι-
ρούν, στο χρέος του και η αξία του σπιτιού του παρέµενε κατώτε-
ρη του ίδιου του δανείου.

Ο σχεδιαστής επίπλων στην Ισλανδία βίωσε µία εκρηκτική δε-
καετία, όπου η ζήτηση και η κατανάλωση νέων επίπλων κουζίνας
έφτασε στο ζενίθ, πριν να εκµηδενιστεί µε την κατάρρευση των
τραπεζών. Εκείνη την περίοδο διαπιστώθηκαν οι εφιαλτικές όψεις
της µετατροπής της Ισλανδίας σε χρηµατοπιστωτικό κέντρο το
οποίο διαχειριζόταν αποταµιεύσεις από την Αγγλία, την Ολλανδία
και αλλού, όταν κατέρρευσε, αφήνοντας χρέος για κάθε Ισλανδό
320.000 δολάρια.
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Η εργάτρια συναρµολόγησης του iPad ήταν µέρος της τεράστιας
µετανάστευσης από την ενδοχώρα στα παράλια της Κίνας –µία εκ
των 300 εκατοµµυρίων ανθρώπων– που εργαζόταν στη µεγαλύ-
τερη µηχανή παραγωγής αγαθών µε προορισµό την παγκόσµια
αγορά, κυρίως εκείνη των ΗΠΑ. Άφησε πίσω της µία αγροτική Κί-
να ενός ελάχιστου εισοδήµατος των 30 δολαρίων, χάριν ενός µι-
σθού 150 δολαρίων που της διασφαλίζει στοιχειώδη επιβίωση αλ-
λά και αποταµιεύσεις. Η ίδια έγινε µέρος της τεράστιας αναδιά-
ταξης της παγκόσµιας παραγωγής αγαθών από τις αναπτυγµένες
προς τις αναπτυσσόµενες χώρες, µε την Κίνα ως προπύργιο, δη-
µιουργώντας ένα τεράστιο εµπορικό και συναλλαγµατικό πλεό-
νασµα, το οποίο η ίδια η Κίνα εν µέρει εξισορροπεί µε την αγορά
αµερικανικών οµολόγων.

Για τον Αυστραλό µεταλλωρύχο, η ζωή του άλλαξε δραστικά
τα τελευταία 20 χρόνια. Η ακόρεστη ζήτηση της Κίνας για πρώ-
τες ύλες προκάλεσε την έκρηξη της εξορυκτικής βιοµηχανίας στην
Αυστραλία. Με µισθούς της τάξης των 100.000 δολαρίων ετησίως,
πετάει κάθε βδοµάδα ανάµεσα στο σπίτι του και στο αποµακρυ-
σµένο ορυχείο στην έρηµο, εργάζεται τέσσερις ηµέρες και επι-
στρέφει, συµµετέχοντας σε µία οικονοµία µε δυαδικά πλέον χα-
ρακτηριστικά. ∆ιχασµένη δηλαδή ανάµεσα σε δυναµικούς τοµείς
που συµπαρασύρουν µισθούς και τιµές προς µία κατεύθυνση και
την υπόλοιπη οικονοµία που ακολουθεί ασθµαίνοντας.

Ο κτηνοτρόφος τρίτης γενιάς στην Αργεντινή, µε όλο το πολι-
τιστικό και αξιακό βάρος που αυτό συνεπάγεται, βρέθηκε αντι-
µέτωπος µε την ανάγκη να µετατραπεί σε γεωργό παραγωγής σό-
γιας, καθώς η ακόρεστη ζήτηση της Κίνας οδηγούσε τις τιµές της
σόγιας στα ύψη. Εν µέσω της καταρρέουσας οικονοµίας της Αρ-
γεντινής, η αναβίωση των εξαγωγών ταυτίστηκε µε τεράστιες αλ-
λαγές στον παραδοσιακό εξαγωγικό της τοµέα. Ανασφαλής κά-
θε χρόνο, παρακολουθεί τους ρυθµούς ανόδου ή καθόδου της κι-
νέζικης οικονοµίας και τις διακυµάνσεις στις τιµές ενός προRό-
ντος το οποίο παραµένει ξένο για τον ίδιο.

Για τον Έλληνα αποταµιευτή µιας επαρχιακής πόλης, οι υπο-
σχέσεις για καλύτερες αποδόσεις, από το πενιχρό επιτόκιο προ-
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θεσµιακής κατάθεσης, τον ενέπλεξαν στα διεθνή αµοιβαία κε-
φάλαια, όπου επέλεξε ανάµεσα σε πολλά προRόντα που του προ-
τάθηκαν: υψηλού, µεσαίου, ή χαµηλού ρίσκου. Ήταν δυσδιάκριτο
το τι ακριβώς αγόραζε –µετοχές εταιρειών, οµόλογα κρατών, στε-
γαστικά δάνεια Αµερικανών, οµολογιακά δάνεια πολυεθνικών–
αλλά µέχρι το 2008 αισθανόταν ότι έκανε κάτι καλό, σύγχρονο
και αποτελεσµατικό για την αξιοποίηση των χρηµάτων του, παρά
τις επιφυλάξεις που είχε µετά την κατάρρευση του ελληνικού χρη-
µατιστηρίου το 2001. Εντούτοις, την επαύριον της κατάρρευσης της
Lehman Brothers, κατέγραψε τεράστιες απώλειες. Ακόµα χειρό-
τερο, λίγο µετά οι ίδιες οι αγορές έθεσαν στο στόχαστρο τη δυνα-
τότητα της ελληνικής οικονοµίας να δανείζεται και να εξυπηρετεί
τα χρέη της. Η ευρωπαRκή αντίδραση ήταν η εφαρµογή ακραίων πο-
λιτικών λιτότητας τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες της πε-
ριφέρειας, µε στόχο την υπεράσπιση του νοµίσµατος και του τρα-
πεζικού συστήµατος και διαχέοντας το κόστος της προσαρµογής
στις πραγµατικές αξίες, στους µισθούς και στο κοινωνικό κράτος.

Η διασύνδεση της µοίρας τόσο διαφορετικών ανθρώπων σε
τόσο απόµακρα µέρη του πλανήτη, η διασύνδεση των ίδιων των
εθνικών οικονοµιών και τελικά η διασύνδεση της οικονοµικής πο-
λιτικής για την αντιµετώπιση της κρίσης έχει στο επίκεντρό της τις
τεράστιες αλλαγές που επέφερε η παγκοσµιοποίηση µετά το 1980,
αλλά κυρίως µετά το 1990, η οποία σηµατοδοτήθηκε από την έντα-
ξη της Κίνας στην παγκόσµια οικονοµία και την άνοδο του πα-
γκόσµιου χρηµατοπιστωτικού συστήµατος.

Η ένταξη της Κίνας από µόνη της άλλαξε άρδην τη δοµή της
παγκόσµιας οικονοµίας. Η Κίνα ακολούθησε την πολιτική των
«τίγρεων» της Νοτιοανατολικής Ασίας, αλλά λόγω µεγέθους τις
υπερκέρασε γρήγορα, όντας προστατευµένη από τις εγχώριες
αστάθειες που αυτές παρουσίαζαν. Ταυτόχρονα, πάλι λόγω κλί-
µακας, πρόσφερε απλόχερα παγκόσµια ρευστότητα µέσω της
ανακύκλωσης των πλεονασµάτων της, διατηρώντας ταυτόχρονα
στο εσωτερικό της την αναγκαία νοµισµατική σταθερότητα χάρη
στην τεράστια εγχώρια αποταµίευση.

Το παγκόσµιο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα γιγαντώθηκε σε

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ��
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απίστευτη κλίµακα, κινητοποιώντας την παγκόσµια αποταµίευση
και κατευθύνοντας πόρους προς πάσα κατεύθυνση. Με την απε-
λευθέρωση του παγκόσµιου εµπορίου και των κεφαλαιακών ροών,
µε την ακλόνητη δηλαδή ηγεµονία του νεοφιλελεύθερου παραδείγ-
µατος της «συναίνεσης της Ουάσινγκτον», συνέκλιναν οικειοθε-
λώς ή αποδέχτηκαν εξ ανάγκης σχεδόν το σύνολο των οικονοµιών
σε παγκόσµια κλίµακα. ∆ιαµορφώθηκε έτσι ένα πρωτοφανές,
ιστορικά, πεδίο εµπορικής και χρηµατοπιστωτικής ενοποίησης,
που ξεπέρασε κάθε προηγούµενο επίπεδο παγκοσµιοποίησης.

Αυτή η διαδικασία µπορεί να πέτυχε µια πρωτόγνωρη διαδι-
κασία οικονοµικής ανόδου, µε ραγδαία βελτίωση των οικονοµι-
κών και κοινωνικών δεικτών στον αναπτυσσόµενο κόσµο, να συ-
νοδεύτηκε παντού από µαζική αστικοποίηση των αγροτικών κοι-
νωνιών, να ανέδειξε, πέρα από την Κίνα, τη Βραζιλία, την Ινδία
και πολλές άλλες ανερχόµενες οικονοµικές δυνάµεις, µα ταυτό-
χρονα δηµιούργησε και πολλούς «χαµένους». Οι διαδοχικές κρί-
σεις του 1996 στο Μεξικό, του 1999 στη Νοτιοανατολική Ασία, η κα-
τάρρευση της Αργεντινής το 2001, των εταιρειών υψηλής τεχνο-
λογίας το 2003 αποτύπωσαν την ενδηµική αστάθεια του συστή-
µατος και αποτέλεσαν προάγγελους της µεγάλης κρίσης του 2008.

Το πιο σηµαντικό είναι ότι η διαδικασία συνοδεύτηκε από την
αποδιάρθρωση της κοινωνικής συνοχής στις αναπτυγµένες χώρες.
Οι εισοδηµατικές ανισότητες στις ΗΠΑ και αλλού διευρύνθηκαν
µε γρήγορο ρυθµό, οι µισθοί πάγωσαν για δεκαετίες, η µεσαία τά-
ξη βρέθηκε υπό διαρκή πίεση και την επαύριον της κρίσης του
2008 είδε το σύνολο των αξιών που κατείχε να καταρρέει. Η µικρή
πλούσια ελίτ της αµερικανικής οικονοµίας βρέθηκε να απολαµβά-
νει τεράστιο πλούτο από την πρόσδεση στη χρηµατοπιστωτική µη-
χανή, αλλά και διαρκώς επεκτεινόµενες φοροελαφρύνσεις και
ηµινοµιµοποίηση των φορολογικών της παραδείσων.

Η διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων αποτέλεσε ακόµα
ένα πεδίο δραστηριοποίησης της χρηµατοπιστωτικής µηχανής. Η
διεθνής ρευστότητα δεν τροφοδοτούσε µόνο την εξισορρόπηση
των εµπορικών ανισορροπιών, αλλά ταυτόχρονα ενσωµάτωνε τις
ίδιες τις κοινωνικές ανισορροπίες, µετατρέποντας τον επισφαλή
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δανεισµό των φτωχών αµερικανικών νοικοκυριών σε τίτλους υψη-
λού κινδύνου, κατάλληλους για την προσέλκυση των αποταµιευ-
τών του υπόλοιπου κόσµου.

Η επανάσταση της τιτλοποίησης κατέληξε στην αποσύνδεση
της παγκόσµιας χρηµατοπιστωτικής σφαίρας από την πραγµατι-
κή οικονοµία, συντηρώντας και εντείνοντας τις ενδογενείς ανι-
σορροπίες στο εµπορικό και νοµισµατικό σύστηµα. Το 2008 ο
κλονισµός µιας ή περισσότερων παραµέτρων του όλου συστήµα-
τος αποκάλυψε την έκταση της αποσύνδεσης αυτής, που οριζόταν
πλέον ως «τοξικοί τίτλοι», η διαχείριση των οποίων εγκαινίασε
τις πολιτικές αντιµετώπισης της κρίσης σε ΗΠΑ, ΕΕ, Κίνα και αλ-
λού. Οι πολιτικές που εφαρµόστηκαν απέφυγαν τα χειρότερα, τις
συνθήκες δηλαδή που βίωσε ο κόσµος το 1929, αλλά αδυνατούν
να διορθώσουν τις βασικές αιτίες που οδήγησαν στην κρίση του
2008. Η διεθνής αστάθεια παραµένει και η αναζήτηση νέων λύ-
σεων συνεχίζει να αποτελεί το διακύβευµα των επόµενων χρόνων
τόσο στην ΕΕ όσο και στην «Κιµέρικα».

Το βιβλίο του Μάικλ Τζ. Κέισι αποτελεί ένα εξαιρετικό δοκί-
µιο, εύληπτο, κατανοητό, συγκροτηµένο και µε σαφείς διατυπώ-
σεις, σκέψεις και προτάσεις. Ταυτόχρονα, όπου χρειάζεται, γίνε-
ται πιο περίπλοκο, αναλύοντας τους µηχανισµούς λειτουργίας των
αγορών ή των σύνθετων διαδικασιών που αφορούν τις παγκό-
σµιες επενδύσεις και το εµπόριο. Καταλήγει µε εξαιρετικές ιδέες
για τη µονιµότερη αναδιάταξη της οικονοµικής πολιτικής, των
ρυθµίσεων και του πλαισίου που οφείλει να κινεί την παγκόσµια
οικονοµία και τον χρηµατοπιστωτικό τοµέα. Συνοψίζοντας την
πρόταση του Κέισι, είναι επιτακτικό σήµερα να αποδυναµωθεί η
πολιτική επιρροή της χρηµατοπιστωτικής ελίτ και τον πρώτο λό-
γο να τον αποκτήσουν η πολιτική και η δηµοκρατία, ώστε να οδη-
γήσουν σε οικονοµικές ρυθµίσεις που θα διασφαλίσουν τη διαδι-
κασία λήψης των σηµαντικών εθνικών και διεθνών αποφάσεων.

Γιώργος Σταθάκης
Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ – Περιφέρεια Χανίων

Καθηγητής Οικονοµικών Πανεπιστηµίου Κρήτης
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Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

Η θέα από την οδό Τζέιμς

Έχω ένα γείτονα που μένει απέναντι από το σπίτι μου στο Πέλαμ
της Νέας Υόρκης, του οποίου το χιούμορ, η ευφυΐα και η καλά
εφοδιασμένη κάβα από ουίσκι single malt τον καθιστούν την ιδα-
νική παρέα που μπορεί να έχει κανείς για αναλύσει τα προβλή-
ματα του κόσμου. Ο Σκοτ, που είναι ακόρεστος και στοχαστικός
αναγνώστης, μου έλεγε συνεχώς ότι έλπιζε πως το βιβλίο μου θα
τον καθησύχαζε. Ήθελε να πειστεί ότι έπειτα από τη χρηματοπι-
στωτική κρίση και την πολιτική αβεβαιότητα που βίωσε πρόσφα-
τα η Αμερική σε σχέση με την παγκοσμιοποίηση, τελικά «όλα θα
ήταν και πάλι καλά».

Με δεδομένη την παταγώδη αποτυχία του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για το οποίο έγραφα, φαινόταν δύσκολο να ικανο-
ποιήσω την επιθυμία του Σκοτ για αίσιο τέλος. Ωστόσο, ανταπο-
κρίθηκα στο αίτημά του, εκθέτοντας τα κατά την κρίση μου ελπι-
δοφόρα δείγματα προόδου που επέφερε η παγκοσμιοποίηση. Για
παράδειγμα, μεταξύ του 1990 και του 2005, ο αριθμός εκείνων
που ζούσαν με λιγότερο από 1,25 δολάρια την ημέρα μειώθηκε
στα 400 εκατομμύρια, οδηγώντας έτσι τον κόσμο να ξεπεράσει
κατά πολύ τον Αναπτυξιακό Στόχο Χιλιετίας των Ηνωμένων
Εθνών για τη μείωση στο μισό της ακραίας φτώχειας ανάμεσα στο
1990 και στο 2015. Επίσης, από το 1990 έως το 2010 παρατηρήθη-
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κε αύξηση του προσδόκιμου ζωής κατά επτά χρόνια, 47% μείωση
της παιδικής θνησιμότητας και άνοδος της τάξης 11 μονάδων στην
ικανότητα γραφής και ανάγνωσης πάνω από την ηλικία των δε-
καπέντε, που άγγιξε έτσι το 84%. Αν και η επίμονη πρόοδος της Κί-
νας του 1,3 δισεκατομμυρίου κατοίκων την περίοδο αυτή αύξησε
δυσανάλογα τα συνολικά ποσοστά ανάπτυξης, η πρωτοφανής
ετούτη άνοδος αποτελεί πραγματικά παγκόσμιο φαινόμενο. Επε-
κτάθηκε στην Ασία, στη Λατινική Αμερική και στην ανατολική Ευ-
ρώπη. Μάλιστα, ακόμα και στην υποσαχάρια Αφρική –την ξεχα-
σμένη ήπειρο– παρουσιάζεται βελτίωση, με το ρυθμό ανάπτυξης
να κυμαίνεται γύρω στο 4% την τελευταία τετραετία και τους κοι-
νωνικούς δείκτες υγείας, εκπαίδευσης και γενικής ανάπτυξης να
σημειώνουν σημαντική βελτίωση μετά το 2000. Σε διεθνές επίπε-
δο, ο Άνταμ Σμιθ αποδείχτηκε ως επί το πλείστον σωστός: το ελεύ-
θερο εμπόριο και η ολοκλήρωση οδήγησαν σε μεγαλύτερη και
αποτελεσματικότερη παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών για όλους.

Παρ’ όλα αυτά όμως, τόσο ο Σκοτ όσο και εκατοντάδες εκα-
τομμύρια ανθρώπων της Δύσης δυσκολεύονται να εκτιμήσουν
πλήρως αυτά τα βήματα προόδου. Συνδέουν, δικαίως, την παγκο-
σμιοποίηση με την αναστάτωση στη ζωή τους και την ολοένα αυ-
ξανόμενη αστάθεια. Το 2008, ο κόσμος βρέθηκε στο μάτι ενός
χρηματοπιστωτικού κυκλώνα, που όμοιό του είχε να ζήσει πάνω
από ογδόντα χρόνια. Και τρία χρόνια αργότερα, με μια νέα κρί-
ση να ταλανίζει την Ευρώπη, βρέθηκε αντιμέτωπος με μιαν ακό-
μα χρηματοπιστωτική κρίση, ενδεχομένως πιο καταστροφική από
την προηγούμενη. Οι κρίσεις αυτές κατέδειξαν ότι πολλές από τις
θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν πριν αυτές ξεσπάσουν
ήταν πρόσκαιρες, ιδιαίτερα όσες σχετίζονταν με τους τομείς της
οικονομίας-φούσκας των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, της
αγοράς ακινήτων και της κατασκευής κατοικιών. Στις Ηνωμένες
Πολιτείες, όπου στοιχεία προσαρμοσμένα στον πληθωρισμό δεί-
χνουν το εισόδημα των νοικοκυριών να παρουσιάζει πτώση της
τάξης του 7,1% από το 1999 έως το 2010 και τον μέσο μισθό των ερ-
γαζόμενων ανδρών να παραμένει στα ίδια επίπεδα με εκείνον
του 1968, η ανισότητα αυξήθηκε, φτάνοντας στα επίπεδα του

�� ΜΑΪΚΛ ΤΖ. ΚΕΪΣΪ
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1928, της χρονιάς δηλαδή που προηγήθηκε της Μεγάλης Ύφεσης.
Το 2008, το 1% όσων βρίσκονταν στην κορυφή της πυραμίδας των
αμοιβών έλαβαν το 21% του συνολικού εθνικού εισοδήματος, σε
σύγκριση με το 9% που έλαβαν το 1976, ενώ το ίδιο 1% ήταν υπεύ-
θυνο για τα τέσσερα πέμπτα απ’ όλα τα κέρδη εισοδήματος από
το 1980 έως το 2005. Η παγκοσμιοποίηση και το Διαδίκτυο επέ-
τρεψαν να αυξηθεί η παραγωγικότητα του εργατικού δυναμικού
των Ηνωμένων Πολιτειών κατά μέσο όρο 3% ετησίως από το
1995 έως σήμερα, αλλά τα κέρδη εισοδήματος από αυτή την αυ-
ξημένη παραγωγικότητα διοχετεύτηκαν σχεδόν αποκλειστικά στα
ανώτερα στρώματα των πλουσίων. Παρότι η ζωή όλων βελτιώθηκε
σε κάποιο βαθμό από τη μεγαλύτερη αφθονία προσιτών αγαθών
και από τα μεγάλα άλματα στην επικοινωνία και στην ιατρική τε-
χνολογία, οι περισσότεροι βίωσαν, σε σχετικούς όρους, τεράστιες
απώλειες. Εντούτοις, ακόμα κι αυτή η απόκλιση θα μπορούσε να
εκληφθεί με ορθολογικό τρόπο ως μια συνολικά βελτιωμένη ποιό-
τητα ζωής, εάν δεν υπήρχε ένα νέο στοιχείο που εισήγαγαν οι κρί-
σεις: μια βαθιά αίσθηση αβεβαιότητας για το μέλλον.

Στο πλαίσιο της έρευνάς μου για το βιβλίο ετούτο, ταξίδεψα πο-
λύ και συνάντησα ανθρώπους από κάθε ήπειρο που έχουν χάσει
την πίστη τους στους πολιτικούς και στους χρηματοπιστωτικούς
θεσμούς. Το άκουσα από τους χρεοκοπημένους ιδιοκτήτες σπι-
τιών στις Ηνωμένες Πολιτείες, τους υπασφάλιστους εργάτες στη
νότια Κίνα, τους τρομοκρατημένους εργάτες στα εργοστάσια της
Σιουδάδ Χουάρες στο Μεξικό, τους λιανέμπορους που κυριολε-
κτικά πνίγονται από τα ακριβά ενοίκια των καταστημάτων στο
Χονγκ Κονγκ, από τους εξαπατημένους καταθέτες στο Γκέρνσι
και από τους άνεργους στην Κόστα δελ Σολ και στο Ρέικιαβικ.
Και δεν το άκουσα μόνο απ’ όσους επλήγησαν περισσότερο. Για
πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2011, μια δημοσκόπηση της Gallup
έδειξε ότι η πλειονότητα των Αμερικανών –ανήκουν ως επί το πλεί-
στον στη μεσαία τάξη στην οποία ανήκει και ο Σκοτ– πιστεύουν ότι
«ήταν πολύ ή αρκετά πιθανό» τα παιδιά τους να μην έχουν την τύ-
χη να απολαύσουν ένα καλύτερο επίπεδο ζωής από το δικό τους.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, αυτή η συναισθηματική αντίδραση εκ-
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φράστηκε τόσο με μία αμφισβήτηση του πολιτικού κατεστημένου
όσο και με έντονες διαφωνίες στο εσωτερικό του. Αυτό αντανα-
κλάται στην πολιτική προέλαση των εθνικιστικών κινημάτων κατά
του ευρώ στη Φινλανδία και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, καθώς
και στις κυβερνήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας, της
Ιρλανδίας, της Ελλάδας, της Πορτογαλίας, της Ολλανδίας και του
Βελγίου, που πασχίζουν να διατηρήσουν την κυβερνητική τους
πλειοψηφία. Είναι επίσης εμφανές στην άνοδο του Tea Party στις
Ηνωμένες Πολιτείες και του κινήματος Occupy Wall Street, καθώς
και στον αδιάλλακτο κομματισμό της Ουάσινγκτον που οδήγησε
την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της μεγαλύτερης οι-
κονομίας του κόσμου να πέσει θύμα ενός κατά τα φαινόμενα παι-
διάστικου καβγά. Οι διαφωνίες που απείλησαν να μετατρέψουν
τις προεδρικές εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών του 2012 σε μια
σκληρή ταξική μάχη πηγάζουν από αυτή την ανησυχία.

Ωστόσο, η ρίζα του κακού ετούτης της ανησυχίας δεν είναι ού-
τε η παγκόσμια ολοκλήρωση ούτε μία αναίσθητη ελεύθερη αγο-
ρά. Στην πραγματικότητα, οφείλεται σε έναν παγκοσμίως άδικο
και ανισόρροπο συνδυασμό πολιτικών που δημιούργησαν παρά-
λογα οικονομικά κίνητρα, υπονομεύοντας τη λειτουργία των πα-
γκόσμιων δυνάμεων της αγοράς. Αυτό το δίκτυο εσφαλμένων πο-
λιτικών διανέμει άνισα τα κέρδη της ολοκλήρωσης, ωφελώντας
πολιτικά προνομιούχες ελίτ και αδικώντας τους υπόλοιπους. Αυ-
τό έχει ως αποτέλεσμα οι ζωές των ανθρώπων να κυριεύονται από
αβεβαιότητα και αστάθεια. Δεδομένου ότι η συγκεκριμένη ανα-
στάτωση σχετίζεται άμεσα με την επέλαση της παγκοσμιοποίη-
σης, δεν προκαλεί έκπληξη ότι είναι πολλοί πλέον όσοι επιθυμούν
την ανατροπή της ολοκλήρωσης.

Ο γείτονάς μου ο Σκοτ εκτιμά το γεγονός ότι η ζωή πολλών ανά
τον κόσμο βελτιώθηκε, αλλά όπως αναφέρει: «Είναι ανώφελο να
σκέφτομαι έτσι. Πρέπει να αναλογιστώ τι σημαίνει η παγκοσμιο-
ποίηση για μένα και απλούστατα δεν μπορώ να καταλήξω στο συ-
μπέρασμα ότι η επίδρασή της είναι θετική. Αν χάσω τη δουλειά
μου λόγω της εξωτερικής ανάθεσης της παραγωγής, τι μπορώ να
κάνω; Είμαι ένας μάνατζερ στο μέσον της καριέρας μου και πρέ-
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πει να θρέψω τη σύζυγο και την εννιάχρονη κόρη μου. Δεν υπάρ-
χει περίπτωση να εκπαιδευτώ εκ νέου σε κάτι πιο ανταγωνιστικό,
να αποκτήσω μια ειδίκευση που να είναι περιζήτητη σε παγκό-
σμιο επίπεδο. Το ερώτημα που οφείλω να θέσω στον εαυτό μου
είναι το εξής: “Πώς φαίνονται τα πράγματα από δω, από την οδό
Τζέιμς;” Και δυστυχώς δεν είναι καλύτερα αλλά χειρότερα».

Ποιος μπορεί να αντικρούσει αυτό το επιχείρημα; Ο Σκοτ εί-
ναι αξιοπρεπής και σκληρά εργαζόμενος και αναζητά την ασφά-
λεια του status quo, όχι ένα μεγαλύτερο μέρος της πίτας. Δεν είναι
άπληστος. Η μεγαλύτερή του επιθυμία είναι να διασφαλίσει ότι το
παιδί του θα έχει τις ίδιες ευκαιρίες που είχε κι αυτός. Δε διαφέ-
ρει και πολύ από μένα. Μαζί με τη γυναίκα μου επιλέξαμε να ζή-
σουμε στο Πέλαμ, επειδή τα σχολεία της περιοχής προσφέρουν
την καλύτερη εκπαίδευση που θα μπορούσαμε να παράσχουμε
στις κόρες μας. Φυσικά, η ολοκλήρωση πάει περίπατο. Το Πέλαμ
δεν έχει ενοποιηθεί καν με τις όμορες περιοχές του Μάουντ Βέρ-
νον και του Μπρονξ, όπου τα εισοδήματα είναι χαμηλότερα, τα
σχολεία έχουν λιγότερους πόρους, το επίπεδο της εγκληματικότη-
τας είναι υψηλότερο και οι προοπτικές για το μέλλον των παιδιών
μικρότερες. Η επιλογή που κάναμε ήταν πολύ προσεκτικά μελε-
τημένη. Μπορώ να παρουσιάσω όσες μελέτες θέλω για τα οφέλη
της παγκοσμιοποίησης, αλλά αδυνατώ να κρύψω ότι οι προτεραιό-
τητές μου υπαγορεύονται από αυτό που είναι καλύτερο για την οι-
κογένειά μου, απ’ ό,τι συμβαίνει στο σπίτι μου. Άλλωστε, όλοι δεν
ατενίζουμε τον κόσμο από τη δική μας οδό Τζέιμς;

Η καρδιά της πρόκλησης βρίσκεται στο γεγονός ότι η παγκο-
σμιοποίηση είναι ένα τρένο δίχως γυρισμό. Ακόμα κι αν θέλαμε
να επιστρέψουμε σ’ έναν κόσμο προστατευτισμού και υψηλών δα-
σμών ή εάν μια πολιτική αναταραχή οδηγούσε στη διάλυση του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), η πολυπλοκότητα
που χαρακτηρίζει σήμερα την παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού
καθιστά σχεδόν αδύνατη μια τέτοια επιστροφή. Εντούτοις, το έν-
στικτο της αντίδρασης στις διασπαστικές αλλαγές που επιφέρει η
μεγαλύτερη ολοκλήρωση είναι ισχυρό. Όλοι μας το διαθέτουμε
σε κάποιο βαθμό και συνεπώς δρούμε ακούσια ως συντελεστές
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της στρεβλωτικής πολιτικής που προστατεύει το δυσλειτουργικό
status quo. Πάντα έτσι συνέβαινε. Σε όλη τη σύγχρονη ιστορία, η
τεχνολογική αλλαγή και η συνεπακόλουθη διεύρυνση των ανθρώ-
πινων δυνατοτήτων ερχόταν σε σύγκρουση με έναν ενστικτώδη
συντηρητισμό, αφήνοντας τις κοινωνικές, πολιτικές και νομικές
δομές μας ανεπαρκώς προετοιμασμένες για τη νέα πραγματικό-
τητα. (Σκεφτείτε πώς τα ηθικά όρια αμφισβητήθηκαν έντονα μέ-
σα στο χρόνο από τις επιστημονικές και ιατρικές εξελίξεις – από
τον Γαλιλαίο έως την τεχνολογία βλαστοκυττάρων). Μ’ αυτό ακρι-
βώς το ζήτημα πάλευαν οι Ευρωπαίοι τη στιγμή που η κρίση
χρέους έφτανε στο αποκορύφωμά της στα τέλη του 2011. Οι χρη-
ματοπιστωτικές τους αγορές είχαν μηχανογραφηθεί και παγκο-
σμιοποιηθεί τόσο γρήγορα, ώστε πλέον λειτουργούσαν στη διε-
θνή σφαίρα, όπου ο χρόνος και η απόσταση δεν αποτελούσαν
εμπόδια στο εμπόριο. Η πολιτική τους όμως, συνεπώς και το χρη-
ματοπιστωτικό ρυθμιστικό πλαίσιο που είχε τεθεί σε λειτουργία
για τη διαχείριση αυτών των αγορών, ήταν άμεσα συνδεδεμένη με
τους παλαιότερους θεσμούς που εκ των πραγμάτων προστάτευαν
τα εθνικά συμφέροντα. Ετούτη η αντίφαση, προϊόν της ίδιας έμ-
φυτης αντίστασης στις ριζικές αλλαγές που τόσο ο Σκοτ όσο κι
εγώ βιώνουμε, άφησε τους Ευρωπαίους απροετοίμαστους μπρο-
στά στη χρηματοπιστωτική δίνη όπου βρέθηκαν. Φυσικά, εννοεί-
ται ότι ούτε οι Αμερικανοί ούτε άλλοι μη Ευρωπαίοι έχουν ανο-
σία σε τέτοιου είδους κρίσεις. Όπως θα δούμε στις σελίδες που
ακολουθούν, παντού παρατηρείται έξαρση στις εντάσεις ανάμε-
σα στην προελαύνουσα παγκοσμιοποίηση και στη στάσιμη εθνι-
κή πολιτική. Στόχος μου είναι να καταδείξω πώς με την προσκόλ-
λησή μας σ’ ένα μη ολοκληρωμένο πολιτικό status quo, έχουμε
αποτύχει να αποτρέψουμε ένα ισχυρό παγκοσμιοποιημένο σύ-
στημα να λειτουργεί ενάντια στο κοινό συμφέρον. Μ’ αυτόν τον
τρόπο ελπίζω να ενθαρρύνω τους αναγνώστες μου να ξεπερά-
σουν τους ενστικτώδεις συντηρητικούς δισταγμούς τους και να
προωθήσουν τις μεταρρυθμίσεις που θα καταστήσουν την πα-
γκοσμιοποίηση δίκαιη για όλους.

Σε κάθε περίπτωση, η άποψη του Σκοτ χρήζει προσοχής: κά-
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θε σοβαρή προσπάθεια για χαλιναγώγηση της δύναμης του πα-
γκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος πρέπει προηγουμένως
να λάβει υπόψη τη βαθιά ριζωμένη αντίσταση στις αλλαγές που
θα επέφερε. Ο φόβος για το καινούργιο δεν πρέπει να υποτιμά-
ται ή να εκλαμβάνεται ως οπισθοδρομισμός. Πολύ απλά βασίζε-
ται στα όνειρα που κάνουμε για τα παιδιά μας. Πρέπει να προ-
σφέρουμε στον κόσμο λόγους να συνεχίσει να κάνει τέτοια όνει-
ρα. Φυσικά, οφείλουμε να υπογραμμίσουμε ότι δεν πρόκειται να
πραγματοποιηθούν, εάν δεν αναμορφώσουμε το κατεστραμμένο
παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό μας σύστημα.

Στην προσπάθειά μας να κατανοήσουμε το δυσλειτουργικό μας
σύστημα, πρέπει πρώτα να επισκεφθούμε το Μπαντ, την εξόχως
ανακαινισμένη αποικιακή συνοικία της Σανγκάης, να κοιτάξου-
με προς τον ποταμό Χουανγκπού και να ατενίσουμε τον εκθαμ-
βωτικό ορίζοντα που υψώνεται πάνω από την Πουντόνγκ στην άλ-
λη πλευρά της πόλης. Έτσι όπως την παρατηρώ, δεν μπορώ παρά
να σκεφτώ πόσο πολύ μοιάζει με το Μανχάταν. Είμαι σίγουρος
ότι και ο Σκοτ θα σκεφτόταν το ίδιο. Και όμως το επιχειρηματικό
κέντρο της Σανγκάης δε μοιάζει ιδιαίτερα μ’ εκείνο της Νέας
Υόρκης. Στην πραγματικότητα, η εικόνα με τον ουρανοξύστη
Oriental Pearl Tower που μαγνητίζει το βλέμμα θυμίζει περισσό-
τερο το Τορόντο με τον εμβληματικό πύργο παρατήρησης και τη-
λεπικοινωνιών CN Tower. Ωστόσο, δεν μπορώ να καταπνίξω την
τάση να τη συγκρίνω με τους ουρανοξύστες του Κάτω Μανχάταν.
Γιατί άραγε; Διότι οι εικόνες με τους ουρανοξύστες και των δύο
αυτών γιγαντιαίων πόλεων αποτελούν πολιτιστικά σύμβολα για
ό,τι επιφυλάσσει το μέλλον τόσο στους κατοίκους όσο και στις χώ-
ρες τους.

Το αντιπροσωπευτικότερο έμβλημα της αμερικανικής δύνα-
μης τον εικοστό αιώνα, αντιπροσωπευτικότερο και από τον Λευ-
κό Οίκο ή τα πολεμικά πλοία των Ηνωμένων Πολιτειών, υπήρξε
ο ουρανός του Μανχάταν. Ωστόσο, κάποια στιγμή μια ομάδα που
απεχθανόταν ετούτη τη δύναμη προσπάθησε να καταστρέψει τη
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συγκεκριμένη εικόνα. Κατά τη δεκαετία που ακολούθησε τις επι-
θέσεις στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου, οι προσπάθειές τους
για αποκατάσταση της εικόνας του Μανχάταν δεν αποτελούσαν
παρά μια οδυνηρή υπενθύμιση απώλειας και όχι προόδου. Σε σύ-
γκριση με την ανελέητη ταχύτητα με την οποία η Σανγκάη άγγιζε
τον ουρανό, οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κατασκευή του Πα-
γκόσμιου Κέντρου Εμπορίου 1, του επονομαζόμενου «Πύργου
Ελευθερίας», έμοιαζαν να συμβολίζουν την εξασθένιση της αμε-
ρικανικής δύναμης. (Το γεγονός ότι ένας κατασκευαστής στην Κί-
να κέρδισε την ανάθεση του έργου για την κατασκευή του άθραυ-
στου γυαλιού που θα περιβάλλει τον πύργο έριξε απλώς αλάτι
στην πληγή). Στο Μανχάταν, οκτώ δεκαετίες πρωτύτερα και εν
μέσω μιας ακόμα μεγαλύτερης οικονομικής κρίσης, ομάδες με-
ταναστών κατασκεύασαν σε λιγότερο από ένα χρόνο το Empire
State Building από υλικά παραγωγής ΗΠΑ. Αυτό το μοναδικό επί-
τευγμα σηματοδότησε την κυριαρχία της Αμερικής τον εικοστό
αιώνα. Προσφάτως, ωστόσο, το κενό που άφησαν οι Δίδυμοι Πύρ-
γοι στον ουρανό του Μανχάταν υπαινίσσεται ότι αυτή η κυριαρ-
χία δε θα συνεχιστεί και τον εικοστό πρώτο αιώνα.

Αντίθετα, η Σανγκάη δείχνει να επιθυμεί απεγνωσμένα να δεί-
ξει στον υπόλοιπο κόσμο ότι τώρα πλέον διαθέτει την ηγετική φυ-
σιογνωμία που μετατρέπει ένα έθνος σε αυτοκρατορία. Ιδιαίτε-
ρα το βράδυ, όταν οι προσόψεις ορισμένων κτιρίων μετατρέπο-
νται σε γιγαντιαίες οθόνες όπου προβάλλονται βίντεο, ενώ ταυ-
τόχρονα ζωηρόχρωμες φορτηγίδες επιπλέουν στο νερό σαν στο-
λισμένα χριστουγεννιάτικα δέντρα, ο ουρανός του Πουντόνγκ
μοιάζει βγαλμένος από φουτουριστική ταινία. Θα μπορούσε κα-
νείς να πιστέψει ότι ιπτάμενα αυτοκίνητα θα αρχίσουν να ξεπρο-
βάλλουν ξαφνικά από τους ουρανοξύστες, σαν σε σκηνή από την
ταινία κινουμένων σχεδίων Οι Τζέτσον ή από την προφητική ται-
νία επιστημονικής φαντασίας Blade Runner. Το 1990, το Που-
ντόνγκ ήταν κατά κύριο λόγο αγρότοπος. Τότε όμως ο Τενγκ Σιάο
Πινγκ αποφάσισε ότι θα το μετέτρεπε στο χρηματοπιστωτικό κέ-
ντρο που θα οδηγούσε τη χώρα του στη σύγχρονη εποχή. Σήμερα,
αντιπροσωπεύει την καρδιά της ραγδαίας ανάπτυξης της Σαν-
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γκάης, με τους γερανούς να είναι πανταχού παρόντες και να απο-
τελούν το σύμβολο της ταχύτητας αστικοποίησης. Έτσι εξηγείται
ο φόβος του Σκοτ και εκατομμυρίων άλλων που ανησυχούν για
την ανεξέλεγκτη άνοδο της Κίνας.

Όπως κάθε συμβολική ανάγνωση, αυτή η αξιολόγηση των δύο
πόλεων στερείται τις λεπτές αποχρώσεις της πραγματικότητας.
Με λίγες ακόμα πληροφορίες, μπορεί κανείς να συνθέσει μια εξί-
σου πειστική ιστορία, που τοποθετεί τις δύο πόλεις σε μια σχέση
συμβίωσης. Οι κλάδοι που κινούν τις οικονομίες της Σανγκάης
και της Νέας Υόρκης αλληλοσυνδέονται με το εμπόριο και τις
χρηματοπιστωτικές ροές στο πλαίσιο της οικονομικής εταιρικής
σχέσης Κίνας-ΗΠΑ. Η Σανγκάη του εικοστού πρώτου αιώνα οι-
κοδομήθηκε με βάση τον πλούτο που συγκεντρώθηκε χάρη στις
τεράστιες εξαγωγές της Κίνας, οι οποίες εξαρτώνται από την αγο-
ρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Χάρη στη συναλλαγματική και νο-
μισματική πολιτική της Κίνας καθώς και στους διαφορετικούς κα-
νόνες που περιορίζουν τον πλούτο ο οποίος διοχετεύεται στον
πληθυσμό των 1,3 εκατομμυρίων κατοίκων της, ο εξαγωγικός μη-
χανισμός δημιουργεί ένα ολοένα και μεγαλύτερο αποταμιευτικό
πλεόνασμα σε δολάρια. Ένα μεγάλο μέρος αυτού του πλεονά-
σματος «κατάσχεται» από την People’s Bank of China (PBOC),
την Κεντρική Τράπεζα της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, η
οποία εν συνεχεία το μεταφέρει στην κυβέρνηση των Ηνωμένων
Πολιτειών ως αντάλλαγμα για τα ομόλογά της. Με έναν άμεσο
αλλά ιδιαίτερο σημαντικό τρόπο, τα χρήματα αυτά συμβάλλουν
στη συντήρηση των επιχειρήσεων διαπραγμάτευσης αξιόγραφων
που βοηθούν τη Νέα Υόρκη να «κρατά τα φώτα της ανοιχτά».
Έτσι εξηγείται και το γεγονός ότι οι τιμές των ακινήτων στη Νέα
Υόρκη παρέμειναν σταθερές, τη στιγμή που οι κατοικίες στις
Ηνωμένες Πολιτείες έχασαν μεγάλο μέρος της αξίας τους μετά
την κρίση του 2008. Επίσης, δεν πρέπει να προκαλεί έκπληξη το
γεγονός ότι δέκα χρόνια μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της
11ης Σεπτεμβρίου και τα 24 εκατομμύρια δολάρια που δαπανή-
θηκαν για την ανοικοδόμηση, η περιοχή γύρω από το Παγκόσμιο
Κέντρο Εμπορίου ανθούσε και πάλι.
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Υπό το πρίσμα αυτό, το Πουντόνγκ και το Μανχάταν δεν είναι
αντίπαλοι αλλά εταίροι μιας ισχυρής συμμαχίας. Είναι αλληλοε-
ξαρτώμενα μέλη μιας σχέσης ανάμεσα στην Κίνα και στην Αμε-
ρική, που λειτουργεί σαν μια ενιαία συγχωνευμένη οικονομία και
την οποία ο Νίαλ Φέργκιουσον αποκαλεί «Κιμέρικα*». Ωστόσο,
παρά τον πλούτο που παράγει, η διεθνής αυτή σχέση είναι ανα-
ποτελεσματική, καθώς μεροληπτεί όσον αφορά ορισμένους το-
μείς σε αμφότερες τις χώρες. Τα μέλη της ευημερούσας τάξης των
επιχειρηματιών στα εμπορικά λιμάνια κατά μήκος της ανατολικής
ακτής της Κίνας –στη Σανγκάη, τη Σεντζέν, την Γκουανγκζού και
την Τιεντσίν– είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι της χώρας. Οι χαμέ-
νοι είναι οι φτωχοί και όσοι προέρχονται από τα χαμηλά στρώ-
ματα της μεσαίας τάξης στις αγροτικές περιοχές της ενδοχώρας.
Ομοίως, στις Ηνωμένες Πολιτείες οι περισσότερο ωφελημένοι εί-
ναι όσοι βρίσκονται κοντά στις δύο ακτές, την Ανατολική και τη
Δυτική: οι τραπεζίτες στο Μανχάταν, οι διαχειριστές αμοιβαίων
Κεφαλαίων Αντιστάθμισης Κινδύνου στο Γκρίνουιτς του Κονέ-
κτικατ, οι διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων στη Βοστόνη, οι
εταιρείες διαχείρισης ομολόγων στο Λος Άντζελες και στο Σαν
Φρανσίσκο. Ωστόσο, στις ΗΠΑ οι χαμένοι βρίσκονται και στις πε-
νήντα Πολιτείες.

Αυτός ο διαχωρισμός ανάμεσα στην ακτή και στην ενδοχώρα,
τόσο στην Κίνα όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι το πρώτο
στοιχείο που αποδεικνύει πώς οι μεγάλες αποκλίσεις στις ευκαι-
ρίες που διαθέτουν όσοι βρίσκονται σε διαφορετικές περιστάσεις
ανά τον κόσμο αντανακλούν μια θεμελιώδη αποτυχία στη δομή
της παγκόσμιας οικονομίας. Όπως θα δούμε, όλα εξαρτώνται
από το πώς συνδυάζεται η πολιτική που αποφασίζεται στην Ουά-
σινγκτον, στο Πεκίνο και σε άλλες πρωτεύουσες όπου λαμβάνο-
νται πολιτικές αποφάσεις, δημιουργώντας ένα δυσλειτουργικό
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* Στα αγγλικά η ονομασία είναι Chimerica, ένας έξυπνος συνδυασμός
των ονομασιών της Κίνας, China, και της Αμερικής, America, που παράλ-
ληλα αποτελεί και λογοπαίγνιο καθώς θυμίζει τη λέξη «χίμαιρα», chime-
ra. (Σ.τ.Μ.)
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παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα που διανέμει τα μεγαλύ-
τερα οφέλη στους λίγους προνομιούχους και υποβάλλει όλους
τους υπόλοιπους στην αβεβαιότητα και την αστάθεια.

Ο Τέρι Γκου αποκόμισε τεράστια οφέλη από αυτή τη διευθέτηση,
αλλά και από την πολιτική της χαμηλής συναλλαγματικής ισοτι-
μίας και τον γενικότερο εξαγωγικό προσανατολισμό της οικονο-
μίας της Κίνας. Ο Γκου μεγάλωσε φτωχός στην Ταϊπέι, αλλά μ’ ένα
δάνειο 7.500 δολαρίων που πήρε το 1974 από τη μητέρα του για
να κάνει τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα, κατόρθωσε να εκ-
μεταλλευτεί την άνθηση της Κίνας και να αποκτήσει, σύμφωνα με
το περιοδικό Forbes, μια περιουσία ύψους 5,7 δισεκατομμυρίων
δολαρίων το 2011. Σήμερα, ο Γκου, το επιφανέστερο μέλος μιας
νέας γενιάς επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στην ευρύ-
τερη περιοχή Ταϊβάν-Κίνας, είναι ιδιοκτήτης της εταιρείας Hon
Hai Industries, περισσότερο γνωστής με την εμπορική επωνυμία
Foxconn, η οποία παράγει τα περισσότερα ηλεκτρονικά προϊόντα
καταναλωτικής χρήσης στον κόσμο. Έχει εργοστάσια σε δέκα το-
ποθεσίες στην Κίνα και άλλα έξι σε αναπτυσσόμενες χώρες, απα-
σχολώντας συνολικά ένα εκατομμύριο υπαλλήλους, περισσότε-
ρους απ’ όσους απασχολούν μαζί η Apple, η Dell, η Microsoft, η
Hewlett-Packard, η Intel και η Sony. Μάλιστα, οι εργαζόμενοί της
κατασκευάζουν σε μεγάλες ποσότητες προϊόντα για πολλές απ’ αυ-
τές τις πασίγνωστες εταιρείες. Η επίσημη κατοικία του Γκου, που
ζει απομονωμένος, είναι στην Ταϊπέι, αλλά περνά πολύ χρόνο στο
εργοστασιακό συγκρότημα της Foxconn στην περιοχή Λουνγκ-
χούα της πόλης Σεντζέν, όπου εργάτες συναρμολογούν δημοφιλή
προϊόντα, όπως το iPad της Apple και τις κονσόλες παιχνιδιών
Wii της Nintendo. Αν και είναι περιώνυμη η εργασιομανία και η
τσιγκουνιά του, βρίσκει χρόνο και ξοδεύει χρήματα για να κάνει
το κέφι του, όπως να αγοράζει κάστρα αξίας 30 εκατομμυρίων
δολαρίων στην Τσεχία και να επιδίδεται στο τανγκό που αποτε-
λεί το πάθος του.

To 2010, η εταιρεία Hon Hai Industries κατέγραψε έσοδα ύψους

© Michael J. Casey, 2012/© ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2013



95,15 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων
αποκτήθηκε στο εξωτερικό. Αυτό το ιλιγγιώδες ποσό αντιστοιχεί
σε 260 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα και αποτελεί τη συμμε-
τοχή του Τέρι Γκου στη χρηματική ροή που συντηρεί ένα δυσλει-
τουργικό παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Έως τα τέλη
του 2000, όταν οι νόμοι για τον επαναπατρισμό των κερδών χα-
λάρωσαν, τα κέρδη του Γκου όπως και πολλών άλλων Κινέζων
εμπόρων επέστρεφαν αυτόματα στην Κίνα, μαζί με δισεκατομμύ-
ρια από χιλιάδες άλλους εξαγωγείς, και ήταν δολάρια τα οποία η
σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία της PBOC την ωθούσαν να απο-
κτήσει. Ακόμα και μετά τις αλλαγές, εξαγωγείς όπως η Hon Hai
συνέχισαν να μεταφέρουν τα κέρδη τους στην Κίνα, κυρίως επει-
δή γνώριζαν ότι η συναλλαγματική ισοτιμία είχε υποτιμηθεί και
θα ακολουθούσε σταθερά ανοδική πορεία. Τη στιγμή που γρά-
φεται ετούτο το βιβλίο, το γιουάν έχει σημειώσει άνοδο περίπου
7,3% έναντι του δολαρίου στους δεκαοχτώ μήνες που παρεμβλή-
θηκαν, αφότου η Κεντρική Τράπεζα της Κίνας έβαλε τέλος σε μια
διετή πολιτική σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών και ξεκί-
νησε να κάνει μικρές προσαρμογές προς τα πάνω. Στη συνέχεια,
στα τέλη του 2011, με την παγκόσμια οικονομία να εισέρχεται σε
νέα περίοδο ύφεσης, οι εισροές γιουάν περιορίστηκαν και μερι-
κές φορές μετατράπηκαν σε εκροές, καθώς οι επενδυτές υπέθεταν
ότι η κυβέρνηση θα εγκατέλειπε την πολιτική ανατίμησης, όπως εί-
χε κάνει και κατά την τελευταία παγκόσμια οικονομική κρίση.
Ακόμα όμως κι αν υπήρχαν ποικίλες απόψεις σχετικά με την εύ-
λογη αξία του γιουάν, όλοι σχεδόν οι αναλυτές συμφωνούσαν ότι
το κινεζικό νόμισμα παρέμενε σημαντικά υποτιμημένο απέναντι
σε όλα τα υπόλοιπα νομίσματα των εμπορικών εταίρων της χώ-
ρας. Το γεγονός ότι η PBOC αύξησε το αποθεματικό της κατά ένα
τρισεκατομμύριο δολάρια την περίοδο της ανατίμησης αποτελεί
απόδειξη της υποτίμησης του νομίσματος και συνεπώς μιας πολι-
τικής μερκαντιλισμού η οποία αποσκοπεί στη στήριξη των Κινέ-
ζων εξαγωγέων.

Οι συνέπειες ενός παρεμβατισμού τέτοιου μεγέθους έχει σαρω-
τικές επιπτώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο Φρεντ Μπέργκστεν,
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διευθυντής του Ινστιτούτου Peterson για τη Διεθνή Οικονομία,
τον χαρακτήρισε «το μεγαλύτερο μέτρο παρεμβατισμού που ελή-
φθη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο – ίσως μεγαλύτερο από κά-
θε άλλο στην Ιστορία». Θα έρθει κάποια στιγμή που το γιουάν δε
θα θεωρείται πλέον υποτιμημένο, και μάλιστα αυτή η στιγμή ίσως
να μην αργήσει, αν σκεφτεί κανείς την ευρωπαϊκή ή αμερικανική
ύφεση που πλήττει τις εξαγωγές της Κίνας. Ως εκ τούτου, θα
χρειαστούν πάρα πολλά χρόνια προκειμένου να αποκατασταθούν
οι παγκόσμιες στρεβλώσεις οι οποίες προκλήθηκαν από τις πα-
ρεμβάσεις που έλαβαν χώρα την τελευταία δεκαετία.

Αυτές οι στρεβλώσεις πυροδοτούνται από ένα γιγαντιαίο
ατέρμονα κύκλο δολαρίων που ρέει ανάμεσα στην Κίνα και στις
Ηνωμένες Πολιτείες. Ξεκινά με τα κέρδη που αποκομίζουν οι Κι-
νέζοι εξαγωγείς όπως η Foxconn, όταν πωλούν τα προϊόντα τους
στους Αμερικανούς. Τα χρήματα αυτά καταλήγουν στην PBOC, η
οποία με τη σειρά της τα στέλνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου
συμβάλλουν στη δημιουργία της πίστωσης, χάρη στην οποία οι
Αμερικανοί αγοράζουν περισσότερα κινεζικά προϊόντα και τρο-
φοδοτούν τα εισοδήματα των τραπεζιτών της Νέας Υόρκης.

Μολονότι η δύναμή του έχει ελαφρώς εξασθενίσει, τα έσοδα
από τον τεράστιο εξαγωγικό τομέα της Κίνας παρήγαγαν εμπο-
ρικό πλεόνασμα περίπου 13 δισεκατομμυρίων δολαρίων ανά μή-
να το 2011, ήτοι λίγο λιγότερα από 750 εκατομμύρια δολάρια ανά
εργάσιμη ημέρα. Αυτά τα κέρδη από το εξωτερικό –μαζί με τις
εισροές από εγκεκριμένους επενδυτές σε γη, εργοστάσια και μη-
χανήματα, καθώς και από τους ξένους εν γένει οι οποίοι κατά-
φερναν να παρακάμπτουν τους αυστηρούς ελέγχους επί του κε-
φαλαίου που είχε θέσει η κυβέρνηση και να κερδοσκοπούν στα
κινεζικά χρηματοπιστωτικά μέσα– σήμαιναν ότι έμπαιναν στη χώ-
ρα περισσότερα δολάρια κι έβγαιναν λιγότερα γιουάν. Μόνο οι
αγορές της PBOC, η οποία πωλούσε ακατάπαυστα γιουάν για να
αγοράσει δολάρια, θα μπορούσαν να αποτρέψουν αυτές τις ατέρ-
μονες εισροές και να μην ανεβάσουν την αξία του τοπικού νομί-
σματος πάνω από τον αυστηρά συναλλαγματικό του στόχο. Προ-
κειμένου να πληρώσει γι’ αυτές τις αγορές, χωρίς να θέσει σε κυ-
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κλοφορία νέο χρήμα που οδηγεί σε άνοδο του πληθωρισμού, η
Κεντρική Τράπεζα εξέδωσε ομόλογα σε γιουάν και τα διέθεσε
μέσω των κινεζικών τραπεζών, οι οποίες είχαν μεγάλη ρευστότη-
τα χάρη στις καταθέσεις που οφείλονται στις αποταμιεύσεις τόσο
των νοικοκυριών όσο και των επιχειρήσεων. Αφού μετέτρεπε τις
καταθέσεις αυτές σε ξένο νόμισμα, η PBOC έπρεπε να αποφασί-
σει πού να τις επενδύσει. Έως τα μέσα του 2011, τα συνολικά απο-
θεματικά της άγγιξαν τα 3,2 τρισεκατομμύρια δολάρια, όπως στις
30 Σεπτεμβρίου του 2011. Απλώς, δεν υπάρχουν αρκετές ξένες
αγορές αρκετά μεγάλες και με τόση ρευστότητα, ώστε να δια-
σφαλίζουν ότι οι τιμές δε θα διαμορφώνονται σε βάρος μιας τέ-
τοιας Κεντρικής Τράπεζας όταν αγοράζει ή πωλεί, οι οποίες θα
είναι αρκετά σταθερές από νομική άποψη για να προστατεύουν
τις μελλοντικές συναλλαγές. Συνεπώς, η PBOC, αν και διστακτι-
κά, διοχέτευσε το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων της σε αξιό-
γραφα των Ηνωμένων Πολιτειών, στο μεγαλύτερο αποθεματικό
νόμισμα του κόσμου. Στα τέλη του 2011, τα συναλλαγματικά απο-
θεματικά της Κίνας σημείωσαν μικρή πτώση, αγγίζοντας τα 3,18
τρισεκατομμύρια δολάρια. Η πτώση αυτή οφείλεται εν μέρει στην
έκρηξη των κερδοσκοπικών εκροών που έλαβαν χώρα τον Δε-
κέμβριο, αν και νωρίτερα υπήρχαν ενδείξεις ότι οι κινεζικές τρά-
πεζες είχαν λάβει εντολές να κρατήσουν τα δολάρια που διέθεταν
και να μην τα πουλήσουν στην PBOC. Αν είχε δεχτεί όλα εκείνα τα
δολάρια, η Κεντρική Τράπεζα της Κίνας θα είχε ακόμα περισσό-
τερα αποθεματικά, τη στιγμή που ήδη υπέφερε από κορεσμό.

Οι Κεντρικές Τράπεζες από άλλες χώρες με εμπορικό πλεόνα-
σμα, συμπεριλαμβανομένης της Bank of Japan, της Κεντρικής Τρά-
πεζας της Ιαπωνίας, έπρεπε να κάνουν παρόμοιες επιλογές, όμως
καμία δεν αγόρασε ποτέ κρατικά αμερικανικά ομόλογα τόσο άπλη-
στα όσο η Κίνα, η οποία σε μια δεκαετία τριπλασίασε τα αποθε-
ματικά της, ξεπερνώντας κατά πολύ οποιαδήποτε άλλη χώρα. Τον
Σεπτέμβριο του 2011, η Κίνα κατείχε επισήμως 1,15 τρισεκατομ-
μύρια δολάρια σε αμερικανικά κρατικά ομόλογα, από τα συνολικά
14,3 τρισεκατομμύρια δολάρια κρατικού χρέους της αμερικανικής
κυβέρνησης. Επίσης, διατηρούσε μαζικές διακρατήσεις χρεογρά-
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φων που είχαν εκδώσει οι κρατικοποιημένοι πλέον οργανισμοί
ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων Fannie Mae και Freddie Mac.
Τα ακριβή νούμερα ενδέχεται να είναι κατά πολύ μεγαλύτερα απ’
ό,τι αναφέρουν τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών των
Ηνωμένων Πολιτειών. Υπάρχει υπόνοια ότι οι κινεζικές υπηρε-
σίες διαχείρισης κρατικών αποθεματικών αποκρύπτουν τις αγο-
ρές αμερικανικών χρεογράφων τις οποίες πραγματοποιούν –κα-
τά πάσα πιθανότητα, για να μη δείξουν τα χαρτιά τους και η αγο-
ρά λειτουργήσει εις βάρος των συμφερόντων τους– υλοποιώντας
τις συναλλαγές τους με ιδιωτικές τράπεζες και εταιρείες διαχεί-
ρισης κεφαλαίων που εδρεύουν στο Η.Β. Κατά περίεργο τρόπο,
τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών των Ηνωμένων Πολι-
τειών για τον Σεπτέμβριο του 2011 δείχνουν τις κινεζικές διακρα-
τήσεις κρατικών αμερικανικών ομολόγων πρακτικά αμετάβλητες
σε σύγκριση με τα προ έτους αντίστοιχα στοιχεία, ενώ αυτές που
αποδίδονται σε κατοίκους του Η.Β. έχουν υπερδιπλασιαστεί, πα-
ρουσιάζοντας αύξηση ύψους 231 δισεκατομμυρίων δολαρίων,
υπερβαίνοντας την αύξηση οποιασδήποτε άλλης χώρας – ακόμα
και της Ιαπωνίας, του άλλου μεγάλου κατόχου αποθεματικών.

Ενώ υπάρχουν πολλές άλλες πηγές ζήτησης για κρατικά αμε-
ρικανικά ομόλογα, η οριακή επίδραση των αγορών της Κίνας εί-
ναι τόσο μεγάλη, ώστε δεν μπορεί να μη στηρίξει τις τιμές των αμε-
ρικανικών κρατικών ομολόγων. Αυτή η στήριξη με τη σειρά της
διατηρεί χαμηλά την απόδοση που οι επενδυτές αποκομίζουν από
τα χρεόγραφα. (Εξ ορισμού, οι αποδόσεις κινούνται αντιστρόφως
ανάλογα με τις τιμές ομολόγων και άλλων χρεογράφων σταθερού
εισοδήματος). Με την πάροδο του χρόνου, έχει επιτρέψει στις
Ηνωμένες Πολιτείες να αναχρηματοδοτούν το τεράστιο χρέος
τους με πάρα πολύ χαμηλά επιτόκια δανεισμού – έφτασαν στο
επίπεδο ρεκόρ του 1,67% για τα 10ετή ομόλογα τον Σεπτέμβριο
του 2011. Πράγματι, η Κίνα καθιστά δυνατή τη συσσώρευση
χρέους από τις ΗΠΑ και το απότομα αυξανόμενο δημοσιονομικό
έλλειμμα: το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου πρόβλε-
ψε ότι θα φτάσει το 8,5% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος
(ΑΕΠ) το 2011. Η ροή αποταμιεύσεων στις δύο πλευρές του Ει-
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ρηνικού –και, ευρύτερα, το προνόμιο ελέγχου στο αποθεματικό
νόμισμα– ενισχύει τη στρατηγική βραχυπρόθεσμης πολιτικής στις
Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο σημαίνει ότι οι μεταρρυθμίσεις
που απαιτούνται για να μειωθούν τα μακροπρόθεσμα ελλείμμα-
τα της χώρας αναβάλλονται. Είναι ανησυχητικό το πόσο λίγη προ-
σοχή δόθηκε σ’ αυτή τη διεθνή πτυχή του προβλήματος χρέους της
Αμερικής κατά τη διάρκεια της εχθρικής συζήτησης για το όριο
του δημόσιου χρέους, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την επονείδι-
στη υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Αμερικής από
τη Standard & Poor’s. Η συζήτηση περιορίστηκε σε υπερβολικά
απλοϊκά ευχολόγια –«οι φόροι σκοτώνουν την ανάπτυξη» από τα
δεξιά, «δεν μπορούμε ν’ αγγίξουμε την κοινωνική ασφάλιση» από
τ’ αριστερά–, τα οποία αγνόησαν το φλέγον θέμα. Οι προκλήσεις
που συνδέονται με το χρέος της Αμερικής είναι άρρηκτα συνδε-
δεμένες με το πρόβλημα των παγκόσμιων ανισορροπιών.

Το τελευταίο που χρειάζεται ένας μεγάλος επενδυτής όπως η
Κίνα είναι μια μελλοντική κρίση χρέους στην αγορά όπου είναι
συγκεντρωμένες οι διακρατήσεις της. Παρ’ όλα αυτά, συνάπτο-
ντας μια σχέση συνεξάρτησης, το Πεκίνο συμβάλλει στο να δη-
μιουργούνται τα αμερικανικά δημοσιονομικά προβλήματα που
φοβάται περισσότερο. Η Κίνα δεν μπορεί να κατηγορηθεί για
ανεύθυνη δημοσιονομική πολιτική. Εντούτοις, είναι γεγονός ότι
η αδιάκοπη ζήτηση για αμερικανικά κρατικά ομόλογα, που δη-
μιουργείται από τις πλεονάζουσες αποταμιεύσεις της και την
ασκούμενη συναλλαγματική πολιτική, καθιστά ευκολότερο για
την Ουάσινγκτον να αναβάλλει τη λήψη σκληρών αποφάσεων. Αν
η Κίνα δεν κατέβαλλε τόσο υψηλό αντίτιμο για το χρέος των Ηνω-
μένων Πολιτειών, τότε το Κογκρέσο θα είχε αναγκαστεί να αντι-
μετωπίσει τη μείωση του ελλείμματος πολλά χρόνια πριν. Όπως
ακριβώς τα υψηλά επιτόκια των κρατικών ομολόγων υποχρεώ-
νουν τους πολιτικούς να λάβουν σκληρές αποφάσεις –όπως στην
περίπτωση της Ελλάδας, της Ιρλανδίας, της Πορτογαλίας και της
Ισπανίας όπου ελήφθησαν σκληρά μέτρα λιτότητας κατά τη διάρ-
κεια της πρόσφατης κρίσης κρατικού χρέους στην ευρωζώνη–, τα
χαμηλά επιτόκια τείνουν να καλλιεργούν μιαν αυταρέσκεια. Επι-
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πλέον, ενθαρρύνουν τη βούληση για ανάληψη χρεών απ’ όλη την
κοινωνία. Από τη στιγμή που τα κρατικά ομόλογα είναι το σημείο
αναφοράς για την τιμολόγηση κάθε άλλης μορφής πίστωσης, η
αυξανόμενη τιμή τους και οι πτωτικές αποδόσεις τους διαχέονται
στις χρηματοπιστωτικές αγορές της Αμερικής, ωθώντας τους
επενδυτές να αναζητούν καλύτερες συμφωνίες σε χρεόγραφα
υψηλότερων αποδόσεων. Αυτό μειώνει τα επιτόκια σε άλλα δά-
νεια και δημιουργεί πειρασμούς για τους δανειολήπτες. Επίσης,
θέτει σε κίνηση το είδος της «βιομηχανίας» στην οποία ειδικεύε-
ται η Νέα Υόρκη: τη διαπραγμάτευση ομολόγων.

Καθώς ο χρηματοοικονομικός και εμπορικός κύκλος Κίνας-προς-
τις-ΗΠΑ επιταχύνθηκε κατά τα πρώτα οκτώ έτη της δεκαετίας, η
μνημειώδης διεθνής ροή κεφαλαίων αποτέλεσε το καύσιμο με το
οποίο οι διαπραγματευτές, πωλητές και μηχανικοί οικονομίας και
διοίκησης της Γουόλ Στριτ έθεσαν σε λειτουργία μια τεράστια νέα
μηχανή παραγωγής χρήματος. Επρόκειτο για μια επικίνδυνη σχέ-
ση, καθώς το κινεζικό χρήμα, η ταχέως αυξανόμενη πηγή της αμε-
ρικανικής χρηματοδότησης, έπεσε στα χέρια του ανεπαρκώς ρυθ-
μισμένου χρηματοπιστωτικού τομέα της Αμερικής με τα στρεβλά
κίνητρα και πολλαπλασιάστηκε σε μια έκρηξη πλεονάζουσας πί-
στωσης. Η επικερδής σχέση σήμαινε ότι οι τράπεζες επενδύσεων
μπορούσαν να προσφέρουν παχυλούς μισθούς και να δελεάσουν
έτσι πολλά υποσχόμενα νεαρά μυαλά απ’ ολόκληρο τον κόσμο.
Πτυχιούχοι μαθηματικών –μπορεί σε διαφορετική περίπτωση να
είχαν εφεύρει λύσεις καθαρής ενέργειας σε εταιρείες μελετών–
κατέληξαν να σχεδιάζουν περίπλοκα νέα «τιτλοποιημένα» και
παράγωγα προϊόντα προς πώληση από τις τράπεζες. Οι εφευρέ-
σεις τους περιελάμβαναν τις περιβόητες Εγγυημένες Δανειακές
Υποχρεώσεις (CDO), στις οποίες υπήρχαν χιλιάδες στεγαστικά
δάνεια, προτού χωριστούν σε χρεόγραφα απαιτήσεων διαφορε-
τικής σειράς. Σ’ αυτό που φαινόταν να μοιάζει με χρηματοοικο-
νομική αλχημεία, τα υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας χρεόγρα-
φα τριπλού Α μπορούσαν πλέον με μαγικό τρόπο να δημιουργού-
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νται από άλλα χαμηλής πιστοληπτικής ικανότητας ενυπόθηκα δά-
νεια – με λίγη βοήθεια όμως από τους οίκους αξιολόγησης πιστο-
ληπτικής ικανότητας, τους ικανούς βοηθούς των θαυματοποιών
της Γουόλ Στριτ. Μόλις το 2008, οι επενδυτές συνειδητοποίησαν
ότι μαγικά δε γίνονται.

Με τη ζήτηση από τις κεντρικές τράπεζες της Κίνας και άλλων
χωρών να οδηγούν ανοδικά την τιμή των αμερικανικών κρατικών
ομολόγων τριπλού Α –κι έτσι να ωθούν προς τα κάτω τις αποδό-
σεις τους ή την απόδοση επενδύσεων–, τα συνταξιοδοτικά ταμεία
και τα άλλα ιδρύματα των οποίων το καταστατικό απαιτούσε να
διακρατούν χρεόγραφα υψηλής αξιολόγησης στράφηκαν με προ-
θυμία στα καινοτόμα χρεόγραφα. Φυσικά, στην πορεία κατέβα-
λαν υπέρογκα ποσά ως προμήθεια στις τράπεζες της Γουόλ Στριτ
που τα είχαν σχεδιάσει, αλλά και στους οίκους αξιολόγησης πι-
στοληπτικής ικανότητας, οι οποίοι τους πρόσφεραν την πολυπό-
θητη σφραγίδα τριπλού Α. Καθώς αυξανόταν η παραγωγή CDO,
απορροφούσε ολοένα και περισσότερα ενυπόθηκα δάνεια στη
διαδικασία τιτλοποίησης, γεγονός που απελευθέρωνε κεφάλαια
στις τράπεζες που είχαν χορηγήσει τα αρχικά δάνεια και τους
επέτρεπε να ξεχυθούν στις συνοικίες των προαστίων και να προ-
σελκύσουν ακόμα περισσότερους πελάτες-δανειολήπτες. Οι πε-
ρισσότεροι θεωρούσαν ότι επρόκειτο για έναν τέλειο ενάρετο κύ-
κλο που οδηγούσε με γοργό ρυθμό όλους τους πολίτες της χώρας
στην απόκτηση κατοικίας. Μόνο με την πάροδο του χρόνου μερι-
κοί μυημένοι της Γουόλ Στριτ, οι πελάτες τους, και ορισμένοι ευ-
φυείς ακαδημαϊκοί παραδέχτηκαν ότι το σύστημα δεν ήταν παρά
μια βόμβα έτοιμη να εκραγεί.

Ανάμεσα στις περιουσίες που δημιουργήθηκαν από τους νέους
ποσοτικούς αναλυτές οι οποίοι επινοούσαν αυτά τα νέα χρημα-
τοοικονομικά προϊόντα ήταν και εκείνη του Φαμπρίς Τουρέ, της
Goldman Sachs –της εργοδότριας του Τουρέ– και των εύπορων
πελατών της εταιρείας. Ο Τουρέ, ένας έξυπνος νέος, πτυχιούχος
της περίφημης σχολής μηχανικών École Centrale de Paris, ξεκί-
νησε να εργάζεται στην Goldman σε ηλικία είκοσι δύο ετών, το
2001. Ειδικεύτηκε στην τέχνη της δημιουργίας CDO, αλλά και σε
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ορισμένες ακόμα πιο περίπλοκες συμβάσεις ανταλλαγής, ενώ γρή-
γορα του απονεμήθηκε ο συνήθης στη Γουόλ Στριτ τίτλος του αντι-
προέδρου. Στο τέλος της δεκαετίας, ωστόσο, όταν ένα μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τη φίλη του ήρθε στην επιφά-
νεια κατά τη διάρκεια μιας έρευνας της Επιτροπής Κεφαλαιαγο-
ράς (SEC), έγινε γνωστός με τον διαβόητο τίτλο: «ο υπέροχος
Φαμπ». Το ηλεκτρονικό του μήνυμα –γράφτηκε λίγο προτού ξε-
σπάσει η χρηματοπιστωτική κρίση– έγραφε: «Ολόκληρο το οικο-
δόμημα είναι έτοιμο να καταρρεύσει από στιγμή σε στιγμή… Μο-
ναδικός πιθανός επιζών ο υπέροχος Φαμπ… που στέκεται ανά-
μεσα σε όλα ετούτα τα σύνθετα και ιδιαίτερα μοχλευμένα εξωτι-
κά προϊόντα τα οποία δημιούργησε, χωρίς να κατανοεί απαραί-
τητα όλες τις συνέπειες αυτών των τερατουργημάτων!!!»

Η SEC χρησιμοποίησε ετούτο το μήνυμα και σειρά άλλων
στοιχείων ώστε να απαγγείλει κατηγορίες για απάτη κατά του
εργοδότη του Τουρέ. Σε μια υπόθεση που η Goldman διευθέτη-
σε εξωδικαστικά με το ποσό ρεκόρ των 550 εκατομμυρίων δο-
λαρίων, η SEC την κατηγορούσε ότι το 2007, στο ζενίθ της άνθη-
σης των ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων, ο Τουρέ εν γνώσει
του συγκέντρωνε περίπλοκα «συνθετικά» CDO, η βασιζόμενη σε
παράγωγα δομή των οποίων στηριζόταν σε ύποπτα ενυπόθηκα
δάνεια και στη συνέχεια τα διοχέτευε σε αφελείς επενδυτές σαν
χρεόγραφα χαμηλού κινδύνου. Στο μεταξύ, η SEC υποστήριξε ότι
ένας καλύτερα ενημερωμένος και περισσότερο προνομιούχος
πελάτης χρησιμοποίησε το ίδιο επενδυτικό μέσο, το οποίο η Gold-
man είχε ονομάσει «Abacus», για να τοποθετήσει στοιχήματα
ανοιχτών πωλήσεων εναντίον των χρεογράφων. Μήνες αργότε-
ρα, αυτός ο πελάτης, ο γνωστός διαχειριστής Κεφαλαίων Αντι-
στάθμισης Κινδύνου Τζον Πόλσον, κέρδισε ένα δισεκατομμύριο
δολάρια για λογαριασμό της Paulson & Co., της εταιρείας του με
έδρα το Μανχάταν, όταν τα κύματα αθέτησης υποχρεώσεων άρ-
χισαν να πλήττουν τα ενυπόθηκα δάνεια χαμηλής εξασφάλισης
μέσα στη δομή του Abacus. Ήταν το επιστέγασμα σε ένα έτος
που κατακλύστηκε από στοιχήματα κατά της φούσκας στον το-
μέα των ακινήτων και απέφερε στην Paulson & Co. το ιλιγγιώδες
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ποσό των 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο Πόλσον αποκόμισε
4 δισεκατομμύρια δολάρια και εκτοξεύτηκε στην όγδοη θέση της
λίστας του περιοδικού Forbes με τους πλουσιότερoυς Αμερικα-
νούς. Από την πλευρά του, ο εικοσιοκτάχρονος Τουρέ πήρε μπό-
νους ύψους 2 εκατομμυρίων δολαρίων. Αφού πλήρωσε το ενοί-
κιό του, ύψους 4.000 δολαρίων το μήνα για το διαμέρισμά του στο
Γκρίνουιτς Βίλατζ, ο Τουρέ μπορούσε να αφιερώσει τα κέρδη
του σε άλλες δραστηριότητες, μη εξαιρουμένων των τρελών ολο-
νύκτιων πάρτι που περιέγραψαν οι γείτονές του. Μόλις ξέσπασε
η κρίση, ο Τουρέ μετακινήθηκε στα γραφεία της Goldman στο
Λονδίνο. Όμως μετά τη δημοσιοποίηση της έρευνας από τη SEC
την άνοιξη του 2010, ετέθη σε διαθεσιμότητα. Συνέχισε να λαμ-
βάνει το μισθό του και τις παροχές του, ενώ η Goldman πλήρω-
νε τα νομικά του έξοδα σε μια υπόθεση στην οποία, όλως πε-
ριέργως, ο Γάλλος είναι ο μόνος απ’ όλη τη Γουόλ Στριτ που θα
μηνυθεί από τη SEC με κατηγορίες οι οποίες σχετίζονται με την
κρίση των ενυπόθηκων δανείων.

Ενώ η ελίτ των επιχειρηματιών και των τραπεζιτών, που ευημερεί
χάρη στη σχέση ΗΠΑ-Κίνας, κατοικεί χωρίς εξαίρεση στα μεγά-
λα εμπορικά και οικονομικά κέντρα στις ακτές και των δύο χω-
ρών, οι εργαζόμενοι και οι καταναλωτές που στηρίζουν τη δια-
κρατική αυτή επιχείρηση συχνά έρχονται από σημεία της ενδο-
χώρας. Τελικά, η ουρανομήκης πόλη αναδείχτηκε ο νικητής και η
ενδοχώρα ο ηττημένος.

Η οικονομική πρόοδος δε χαρίζεται. Και στην Κίνα το βαρύ-
τερο τίμημα πλήρωσαν, δυσανάλογα, οι κάτοικοι στις κεντρικές
αγροτικές περιοχές και τα μοναχοπαίδια τους, εκ των οποίων 220
εκατομμύρια έφυγαν από τα σπίτια τους τα τελευταία χρόνια για
να εργαστούν, με εξαντλητικές βάρδιες, στα παράκτια εργοστά-
σια. Όλοι αυτοί, γνωστοί ως «περιπλανώμενος πληθυσμός», κα-
θώς δεν εμπίπτουν στο αυστηρό επαρχιακό σύστημα μόνιμης κα-
τοικίας της Κίνας, προσβλέπουν σ’ ένα λαμπρότερο μέλλον. Κι
αυτό μπορεί τελικά να έρθει για τα παιδιά ή τα εγγόνια τους. Ο
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δρόμος προς την ευημερία όμως δε χρειάζεται να είναι τόσο μα-
κρύς, τόσο δύσβατος. Οι άνθρωποι ετούτοι ζουν καλύτερα απ’ ό,τι
στα χωριά τους, αλλά αυτό δε λέει πολλά. Και κατά τη διάρκεια
της οικονομικής άνθησης των δύο τελευταίων δεκαετιών, ποικί-
λες πολιτικές διακρίσεων εξασφάλισαν τη στήριξη – χάρη στην
καλά διασυνδεδεμένη μειονότητα που ελέγχει την εξαγωγική βιο-
μηχανία της– της πολυπληθέστερης εργατικής τάξης της Κίνας.
Εξαιτίας μιας σταθερής, υποτιμημένης νομισματικής ισοτιμίας,
ενός συνόλου κανόνων που περιορίζουν ρητά την πρόσβαση των
περιπλανώμενων εργατών στην παιδεία, στις υπηρεσίες υγείας
και στην κοινωνική ασφάλιση, κι ενός κλειστού τραπεζικού συ-
στήματος, οι εργάτες είδαν την αγοραστική τους δύναμη να μειώ-
νεται και τις επενδυτικές επιλογές τους να περιορίζονται. Στε-
ρούμενοι κρατικής στήριξης στον τομέα της συνταξιοδότησης ή
των αναγκών της υγείας, οι άνθρωποι αυτοί και οι συγγενείς που
αφήνουν πίσω τους αναγκάζονται να προβαίνουν σε ακραία απο-
ταμίευση, καταθέτοντας τα χρήματά τους σε κρατικές τράπεζες,
οι οποίες πληρώνουν πολύ χαμηλούς, κυβερνητικά καθορισμέ-
νους, τόκους. Έτσι, συνεισφέρουν σε ένα αυξανόμενο απόθεμα
κεφαλαίων που χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση του μηχα-
νισμού εξαγωγών με εσκεμμένα συγκρατημένα επιτόκια. Όπως
περιγράφει ο καθηγητής του Πανεπιστημίου του Πεκίνου Μάικλ
Πέτις, η ανάπτυξη της Κίνας χτίζεται πάνω «στο βιασμό των απο-
ταμιευτών».

Οι επιμελείς εργαζόμενοι, όπως η εικοσάχρονη Σούι Λι (πρό-
κειται για ψευδώνυμο), θυσιάζουν τη ζωή, τις σχέσεις και την οι-
κογένειά τους ώστε να κάνουν οικονομία για το μέλλον, ενώ οι
εργοδότες τους πλουτίζουν από το μόχθο και τις υποαμειβόμενες
οικονομίες τους. Γεννημένη σ’ ένα μικρό χωριό της επαρχίας Χου-
μπέι, η Σούι Λι μετακόμισε στη Σεντζέν το 2010, όπου, όταν τη συ-
νάντησα, εργαζόταν και ζούσε στα κεντρικά του εργοστασίου Fox-
conn του Τέρι Γκου στη Λουνγκχούα – μαζί με άλλους 300.000.
Με έκταση 2,5 τ. χμ., το άναρχα επεκτεινόμενο κλειστό συγκρό-
τημα είναι μια πόλη από μόνο του. Εκεί, οι διαχωριστικές γραμ-
μές που θα διέκριναν την προσωπική ζωή της Σούι Λι από τη δου-
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λειά της ήταν συγκεχυμένες. Περνούσε τις περισσότερες ώρες της
ημέρας μπροστά σε μια σειρά από ασυναρμολόγητους εκτυπω-
τές Hewlett-Packard, στο εσωτερικό των οποίων προσάρμοζε τους
ιμάντες που κινούν τα δοχεία μελάνης. Είπε ότι δουλεύοντας δε-
κάωρες βάρδιες, η ομάδα της συναρμολογούσε 2.400 μονάδες ημε-
ρησίως. Εργαζόταν έξι ημέρες την εβδομάδα και κέρδιζε 1.200
γιουάν, περίπου 200 δολάρια, το μήνα. Το ποσό αυτό ήταν χαμη-
λότερο από το βασικό μισθό στη Foxconn, αλλά επρόκειτο να αυ-
ξηθεί έπειτα από τη συμπλήρωση έξι μηνών στο εργοστάσιο. Η
Σούι Λι έβγαινε από το συγκρότημα μόνο μία φορά την εβδομάδα
– την Κυριακή, στο ρεπό της, οπότε και τη συνάντησα ανάμεσα σε
εκατοντάδες νέους και νέες που συνέρρεαν στην έξοδο των κε-
ντρικών της Foxconn στη Σεντζέν. Κοιμόταν σε μια κουκέτα σε κοι-
τώνα θηλέων, έτρωγε όλα σχεδόν τα γεύματά της σε κάποια από τις
πολλές θολωτές καφετέριες του συγκροτήματος και διασκέδαζε
στις χρηματοδοτούμενες από τη Foxconn εκδηλώσεις. Φορούσε την
ίδια στολή με όλους, παρακολουθούσε την εσωτερική υπηρεσία τη-
λεόρασης της Foxconn, έκανε τις αγορές της από τα σουπερμάρκετ
της εταιρείας και δεχόταν ιατρική περίθαλψη στο νοσοκομείο του
συγκροτήματος. Παντού υπήρχαν πανό και οθόνες με σλόγκαν που
προέβαλλαν τα οφέλη της εργασίας στη Foxconn: ακόμα και τα κα-
πάκια των υπονόμων έφεραν το λογότυπό της.

Σαν καλόγριες και καλόγεροι κλεισμένοι σε μοναστήρι, οι ερ-
γαζόμενοι του συγκροτήματος ήταν για πολλά χρόνια αποκλει-
σμένοι από τον υπόλοιπο κόσμο και ουσιαστικά ξεχασμένοι από
τα ΜΜΕ της Δύσης εξαιτίας του αυστηρού ελέγχου πρόσβασης
της Hon Hai. Το 2010, οι δεκατρείς αυτοκτονίες εργατών –έπε-
φταν από τους τελευταίους ορόφους των κοιτώνων– τράβηξαν
ξαφνικά την ανεπιθύμητη προσοχή στο συγκρότημα, ωθώντας κά-
ποιους ξένους πελάτες να αναλογιστούν το πραγματικό κόστος
των γκάτζετ που αγόραζαν. Τα κίνητρα των θυμάτων δεν αποσα-
φηνίζονταν πάντα, αν και μερικοί άφησαν σημειώματα στα οποία
ζητούσαν συγγνώμη από τις οικογένειές τους και εξέφραζαν την
αίσθηση αποτυχίας των φιλοδοξιών τους. Εντούτοις, προσπάθη-
σαν άλλοι να μιλήσουν για λογαριασμό τους, συμπεριλαμβανο-
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μένου του εργαζόμενου της Foxconn που ανάρτησε την εξής δή-
λωση σε δικτυακό ημερολόγιο έπειτα από την ενδέκατη αυτοκτο-
νία: «Ο θάνατος είναι η μόνη απόδειξη ότι ζήσαμε. Ίσως για τους
υπαλλήλους της Foxconn και όλους εκείνους όπως εμείς –εμάς
που μας αποκαλούν nongmingong, περιπλανώμενους εργάτες της
επαρχίας, στην Κίνα– η χρησιμότητα του θανάτου είναι να μαρ-
τυρήσει απλώς ότι ήμασταν ζωντανοί και ότι όσο ζούσαμε, νιώ-
θαμε μόνο απελπισία».

Η πρώτη αντίδραση της Hon Hai στη δημόσια κατακραυγή
ήταν να τοποθετήσει δίχτυα πάνω από το τσιμεντένιο δάπεδο, για
να πιάνει όσους πηδούσαν, και να ζητήσει από τους εργαζόμε-
νους να υπογράψουν επιστολή, στην οποία ορκίζονταν ότι δε θα
αυτοκτονήσουν. Προχώρησε όμως και σ’ ένα δημοσιοσχετίστικο
τρικ, προσλαμβάνοντας τη νεοϋορκέζικη εταιρεία Burson-Mars-
teller να διορθώσει την εικόνα της Foxconn. Η εταιρεία διοργά-
νωσε μια συγκέντρωση σε στάδιο, μέσα στο συγκρότημα της Σεν-
τζέν, για να αναπτερώσει το ηθικό, με δεκάδες χιλιάδες εργαζό-
μενους να παρελαύνουν φορώντας μπλουζάκια με την επιγραφή
«I ♥ Foxconn», ενώ ο Γκου χρηματοδότησε ξεναγήσεις για επι-
λεγμένους δημοσιογράφους. (Αυτή η ελεγχόμενη πολιτική πρό-
σβασης διήρκεσε μόνο μία ή δύο εβδομάδες. Το δικό μου αίτημα
για ξενάγηση και συνέντευξη απορρίφθηκε έπειτα από πέντε μή-
νες). Στις παρουσιάσεις στα μέσα ενημέρωσης, ο Γκου ανακοί-
νωσε ένα σχέδιο που θα επέτρεπε, εν ευθέτω χρόνω, στους ερ-
γαζόμενους να ζουν ανεξάρτητα έξω από το συγκρότημα. Επι-
πλέον, αύξησε το βασικό μισθό στους εργαζόμενους στη Σεντζέν
από τα περίπου 180 στα 300 δολάρια το μήνα. Αξίζει να σημειω-
θεί ότι ορκίστηκε πως θα άρχιζε να κατευθύνει ένα μεγαλύτερο
μέρος των δραστηριοτήτων του στα κεντρικά της χώρας, όπου οι
μισθοί είναι χαμηλότεροι, προκειμένου να προστατέψει το περι-
θώριο κέρδους του, αλλά και να επεκτείνει τις επιχειρήσεις του
στο εξωτερικό. Η Σούι Λι είπε ότι της υποσχέθηκαν μια θέση στη
Γουχάν, πλησιέστερα στη γενέτειρά της, αλλά το αφεντικό της δεν
αποσαφήνισε εάν θα κρατούσε την αύξηση που θα έπαιρνε και
μετά τη μετακίνησή της.
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Δεν είναι σαφές εάν οι συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις θα
προσφέρουν περισσότερη ελευθερία σε εργαζόμενους όπως η
Σούι Λι. Επίσης, δεν είναι σαφές εάν κάποια από αυτές τις αλλα-
γές θα αντιμετωπίσει τα πραγματικά αίτια που ώθησαν μερικούς
συναδέλφους της να δώσουν τέλος στη ζωή τους. Είναι μάλλον
απίθανο να αναπτερωθεί το ηθικό τους χωρίς την εκ βάθρων ανα-
μόρφωση ενός επιχειρηματικού μοντέλου που βασίζεται στην
απομύζηση όσο το δυνατόν μεγαλύτερης παραγωγής από ένα
υπάκουο και εξαρτώμενο εργατικό δυναμικό. Οποιοσδήποτε Κι-
νέζος φοιτητής Ιστορίας θα βρει κάτι το ανατριχιαστικά οικείο
στον τρόπο με τον οποίο ο Ταϊβανέζος ιδιοκτήτης της Hon Hai,
καθισμένος μέσα στη δική του Απαγορευμένη Πόλη, μεταχειρί-
ζεται τις στρατιές του προσωπικού του.

Αν ακολουθούσαμε όλα τα iPhone, τους υπολογιστές Dell, τις κον-
σόλες Nintendo και τα υπόλοιπα αντικείμενα που προορίζονται
για τις Ηνωμένες Πολιτείες και παράγονται στο εργοστάσιο της
Foxconn στη Λουνγκχούα ή σε άλλες παρόμοιες βιομηχανίες κα-
τά μήκος της κινεζικής ακτής ως τον τελικό προορισμό τους, θα
καταλήγαμε να διασχίσουμε τα ηπειρωτικά εδάφη των Ηνωμέ-
νων Πολιτειών. Θα φτάναμε σε σπίτια των προαστίων που περι-
βάλλουν τις μεγαλουπόλεις της χώρας, στην καρδιά της αμερικα-
νικής μεσαίας τάξης. Εκεί συναντάς ανθρώπους που αντιπροσω-
πεύουν το αμερικανικό αντίστοιχο της παραμελημένης ενδοχώ-
ρας της Κίνας. Κι αυτοί έχουν πληρώσει το τίμημα για τη δυσλει-
τουργική σχέση ΗΠΑ-Κίνας που πλουτίζει τις εδρεύουσες στις πό-
λεις ελίτ των δύο χωρών.

Εδώ, στις μικρές επαρχιακές πόλεις, βρίσκουμε τη ραχοκοκα-
λιά της αμερικανικής οικονομίας. Τα μεσαίου και χαμηλού εισο-
δήματος νοικοκυριά τροφοδότησαν την ανάπτυξη της τελευταίας
δεκαετίας με τα έξοδά τους και μετά σήκωσαν το βάρος της χρεο-
κοπίας. Υπέστησαν τις συνέπειες της απώλειας 8 εκατομμυρίων
και πλέον θέσεων εργασίας και της κατάσχεσης 7 εκατομμυρίων
κατοικιών από το 2007. Συνεισέφεραν στα συνταξιοδοτικά ταμεία
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που αγόρασαν τα καταδικασμένα CDO της Γουόλ Στριτ και άλλα
τοξικά χρεόγραφα, πριν από την κατάρρευση της αγοράς και τη
βουτιά της αξίας τους. Οι φόροι που κατέβαλαν στήριξαν το πρό-
γραμμα 700 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη διάσωση των με-
γαλύτερων τραπεζών και εταιρειών της χώρας το 2008. Απ’ αυ-
τούς προέρχονται οι στρατιώτες που πολέμησαν στο Ιράκ και στο
Αφγανιστάν. Ακόμα κι όταν η οικονομία άρχισε να ανακάμπτει
από την κρίση, συνέχισαν να πασχίζουν, καθώς δεν προστέθηκαν
θέσεις εργασίας ικανές να ακολουθήσουν την πληθυσμιακή ανά-
πτυξη, ενώ συνεχίστηκαν τα παιχνίδια επιστροφής στην ύφεση.
Με τις τιμές των κατοικιών σε πτώση, οι θέσεις εργασίας που εξα-
φανίστηκαν –εκ των οποίων εκατομμύρια προέρχονταν από τον
κατασκευαστικό τομέα– δεν επρόκειτο να επιστρέψουν, ενώ τα
χρέη των κατοίκων παρέμεναν υπερβολικά επαχθή.

Εντούτοις, αυτή η προαστιακή βάση παραμένει ζωτικής ση-
μασίας ως αγορά για τη Foxconn και άλλους Κινέζους εξαγω-
γείς. Το 2007, τη χρονιά πριν από την οικονομική κρίση, τα νοι-
κοκυριά με ετήσιο εισόδημα χαμηλότερο των 150.000 δολαρίων
κάλυπταν το 83% των καταναλωτικών δαπανών στις Ηνωμένες
Πολιτείες. Την ίδια χρονιά, οι Αμερικανοί επιβαρύνθηκαν με
πρόσθετο χρέος 70 δισεκατομμυρίων δολαρίων από πιστωτικές
κάρτες και 1,14 τρισεκατομμυρίων δολαρίων από ενυπόθηκα
στεγαστικά δάνεια, με αποτέλεσμα τα συνολικά ανεξόφλητα πο-
σά να ανέλθουν σε 942 δισεκατομμύρια και 14,6 τρισεκατομμύ-
ρια δολάρια αντίστοιχα. Πρόκειται για ένα σύνολο 131.000 δο-
λαρίων ανά νοικοκυριό. Χωρίς αυτούς τους εξαρτώμενους από
το χρέος καταναλωτές, ο διεθνής κύκλος εμπορίου και χρηματο-
δότησης θα σταματούσε.

Ανάμεσα στα δεκάδες χιλιάδες εξαρτήματα υπολογιστών της
Hewlett-Packard που πέρασαν τις πύλες του εργοστασίου της Fox-
conn στη Λουνγκχούα, βρίσκονταν κι εκείνα που κατέληξαν στον
υπολογιστή κάποιου σπιτιού στη Φιλαδέλφεια των Ηνωμένων Πο-
λιτειών. Το μηχάνημα χρησιμοποιήθηκε για τη διαχείριση των λο-
γαριασμών του Τζον ΝτεΒλίγκερ, ενός καλλιτέχνη του οποίου οι
κλασικού ιταλικού ύφους τοιχογραφίες ήταν περιζήτητες μετά την
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οικοδομική έκρηξη από εύπορους διαχειριστές αμοιβαίων κεφα-
λαίων αντιστάθμισης κινδύνου στο Κονέκτικατ και στη Νέα Υόρ-
κη. Το εισόδημα του ΝτεΒλίγκερ ήταν ικανοποιητικό αλλά απρό-
βλεπτο και το βάρος των νομικών εξόδων και της διατροφής, έπει-
τα από πρόσφατο διαζύγιο, τον είχε αφήσει χωρίς ρευστό. Έτσι,
το 2006 αποφάσισε να υποθηκεύσει μια μικρή κατοικία που είχε
αγοράσει για επένδυση στο εργατικό προάστιο του Άπερ Ντάρμπι
και για το οποίο μία ανύπαντρη μητέρα τριών παιδιών τού κατέ-
βαλλε ενοίκιο 1.200 δολάρια το μήνα. Το είχε αγοράσει 100.000
δολάρια το 2004, αλλά έπειτα από δύο χρόνια το ενεχυροδανει-
στήριο Ameriquest Mortgage του πρόσφερε πιστωτικό όριο 148.500
δολάρια – αντίστοιχο σχεδόν της εκτιμηθείσας αξίας. Με δεδομέ-
νο το λεπτό κεφαλαιακό περιθώριο και τα απρόβλεπτα έσοδά του,
το δάνειο μεταβλητού επιτοκίου ξεκίνησε με υψηλό επιτόκιο 8,5%
και κρίθηκε ενυπόθηκο δάνειο υψηλού κινδύνου. Πωλήθηκε αμέ-
σως στη Citigroup, που το τοποθέτησε σε ειδική εταιρεία επενδύ-
σεων χαρτοφυλακίου για διασφαλιζόμενα με υποθήκη χρεόγρα-
φα με το ακρωνύμιο CMLTI 2006-AMC1. Ακόμα κι αν ο ΝτεΒλί-
γκερ γνώριζε ότι το δάνειό του είχε τιτλοποιηθεί με αυτόν τον τρό-
πο, σίγουρα αγνοούσε το γεγονός ότι κάτι τέτοιο τον έφερνε πολύ
κοντά στον Υπέροχο Φαμπρίς Τουρέ και τον πελάτη του Τζον
Πόλσον. Ο Πόλσον περίμενε ακριβώς ότι άτομα όπως ο ΝτεΒλί-
γκερ θα χρεοκοπούσαν, γεγονός που οδήγησε το διαχειριστή
αμοιβαίων κεφαλαίων αντιστάθμισης κινδύνου να επιλέξει το
CMLTI 2006-AMC1 ως ένα από τα 92 χρεόγραφα που ενσωματώ-
θηκαν στο χαρτοφυλάκιο επενδύσεων Abacus.

Σύντομα, ήρθε η κρίση στον στεγαστικό τομέα και η ύφεση. Ο
ΝτεΒλίγκερ έχασε τις παραγγελίες του, ενώ και η ενοικιάστριά
του έμεινε άνεργη και άρχισε να καθυστερεί τα ενοίκια. «Βρέθη-
κε σε πραγματική δυσχέρεια. Δεν μπορούσα να τη διώξω. Δεν
προσπάθησα καν», είπε. «Δοκίμασα να επαναδιαπραγματευτώ
την υποθήκη, αλλά δεν τα κατάφερα. Οι δόσεις συνέχισαν να διο-
γκώνονται: ήταν σαν χάρτινος πύργος». Ο ΝτεΒλίγκερ άντεξε μέ-
χρι το 2010, οπότε υπέκυψε στην κατάσχεση. Και μόλις η ενοι-
κιάστρια το πληροφορήθηκε, σταμάτησε να πληρώνει. «Με άφη-
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σε χωρίς επιλογή», είπε. Μία αξιοπρεπέστατη σχέση μεταξύ ενοι-
κιαστή και ιδιοκτήτη καταστράφηκε από τη φούσκα που δη-
μιούργησαν οι ταχυδακτυλουργοί της Γουόλ Στριτ. Ο πόνος που
ένιωσαν αυτοί οι δύο μεταφράστηκε απευθείας σε καθαρό κέρ-
δος για τον Τζον Πόλσον. Μόλις μερικοί όπως ο ΝτεΒλίγκερ άρ-
χισαν να χάνουν πληρωμές ή να επαναδιαπραγματεύονται τα δά-
νειά τους, η τιμή των χρεογράφων στο οικοδόμημα Abacus έκανε
βουτιά, αποδίδοντας κεφαλαιακά κέρδη άνευ προηγουμένου στο
διαχειριστή αμοιβαίων κεφαλαίων αντιστάθμισης κινδύνου που
είχε βάλει στοιχήματα ανοιχτών πωλήσεων εναντίον τους.

Πολλοί Αμερικανοί ισχυρίζονται τώρα ότι άτομα όπως ο Τζον
ΝτεΒλίγκερ έπαθαν ό,τι τους άξιζε. Ισχυρίζονται ότι τόσο αυτός
όσο και εκατομμύρια άλλοι όπως εκείνος, που πήραν δάνεια μη-
δενικής προκαταβολής ή άλλα υψηλού κινδύνου, έπρεπε να γνω-
ρίζουν τα όριά τους και να ζουν ως εκεί όπου έφτανε η τσέπη τους.
Αν και πολλοί δανειζόμενοι όντως ενήργησαν ανεύθυνα, η συγκε-
κριμένη άποψη παραβλέπει τους συστημικούς παράγοντες που
οδήγησαν τους πάροχους ενυπόθηκων δανείων στο να δίνουν τό-
σο μεγάλα, αβάσταχτα δάνεια και στην ψευδαίσθηση του κοινού
που θεώρησε κάτι τέτοιο αποδεκτό. Ο ΝτεΒλίγκερ –υπήρξε σπι-
τονοικοκύρης για πολλά χρόνια και «ήταν πάντα αρκετά επιλε-
κτικός» όσον αφορά την κατοικία– υπέθεσε εσφαλμένα ότι η αγο-
ρά ακινήτων θα γνώριζε πάντα άνοδο στις τιμές. Αυτό το «σκε-
πτικό φούσκας», όπως το αποκαλεί ο οικονομολόγος του Γέιλ Ρό-
μπερτ Σίλερ, συμμερίζονταν οι περισσότεροι Αμερικανοί εκείνη
την περίοδο. Υπήρχαν πολλά αίτια για τούτη τη συλλογική κα-
τάρρευση της λογικής και το παρόν βιβλίο θα εξετάσει ορισμένα,
αλλά το σημείο-κλειδί είναι να αναγνωρίσουμε ότι τα αίτια της
κρίσης ήταν συστημικά, ότι απορρέουν από βαθιά ριζωμένα δο-
μικά προβλήματα και ότι δεν μπορούν να αποδίδονται μόνο σε
απατεώνες δανειστές ή σε υπερενθουσιώδεις δανειζόμενους. Το
σύστημα –το παγκόσμιο– είναι δυσλειτουργικό και αν δεν το συ-
νειδητοποιήσουμε και δε διορθώσουμε το πλαίσιο της πολιτικής
που το καθιστά δυσλειτουργικό, θα βιώσουμε μία ακόμα εξίσου
σοβαρή κρίση. Το σύστημα αυτό είναι σταθερά προσανατολι-
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σμένο υπέρ των λίγων προνομιούχων και κατά ατόμων όπως ο
ΝτεΒλίγκερ και η ενοικιάστριά του, καθώς και κατά των συντα-
ξιοδοτικών ταμείων που βρέθηκαν στην άλλη πλευρά του οικοδο-
μήματος Abacus του Πόλσον. Όλοι κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν
το πρόβλημα όταν ήρθε η κρίση. Αυτοί –και όχι οι Αμερικανοί
τραπεζίτες, οι κτηματομεσίτες και οι Κινέζοι εξαγωγείς που διό-
γκωσαν τις φούσκες– πλήρωσαν το μεγαλύτερο τίμημα, όταν η κρί-
ση έκανε αναπόφευκτα την εμφάνισή της. Άνθρωποι όπως αυτοί,
οι μεσαίες και εργατικές τάξεις της Αμερικής, της Κίνας και άλ-
λων χωρών θα πληρώσουν ξανά, όταν έρθει η επόμενη κρίση.

Οι διαχωρισμοί που δημιουργήθηκαν από αυτό το γεμάτο διακρί-
σεις παγκόσμιο σύστημα δεν περιορίζονται στις Ηνωμένες Πολι-
τείες και στην Κίνα. Η αδιάκοπη ανάπτυξη του μηχανισμού εξα-
γωγών της Κίνας τροφοδοτεί οικονομικές στρεβλώσεις και αλλού.
Αρκεί να κοιτάξουμε τα φτωχά «περιφερειακά» κράτη της ευρω-
ζώνης –Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιρλανδία– τα οποία
επιθυμούν απεγνωσμένα να βγουν από την κρίση που έχει φέρει
αναταραχή στην παγκόσμια οικονομία. Δεσμευμένοι από ένα
υπερβολικά ισχυρό ευρώ, οι παραγωγοί τους δεν μπορούν να συ-
ναγωνιστούν τα φτηνά προϊόντα από την Κίνα και το υποτιμημέ-
νο γιουάν, γεγονός που τους παγιδεύει σ’ ένα φαύλο κύκλο ολι-
σθαίνουσας ανάπτυξης, αυξανόμενων χρεών και, με τρόπο ειρω-
νικό, εξάρτησης από το Πεκίνο για χρηματοδότηση. Λίγες χώρες
έχουν υποβάλει τόσους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο σε τόσες αλ-
λαγές μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα όσο η Κίνα την τελευταία
δεκαετία. Με την ανάπτυξή της, η Κίνα άφησε διακριτές ομάδες
νικητών και ηττημένων. Μέσα από μια λίγο έως πολύ τυχαία επι-
λογή ταξιδιωτικών προορισμών, το βιβλίο ετούτο θα εξετάσει πα-
ραδείγματα από τον καθένα. Θα δούμε πώς εργάτες στο Περθ της
δυτικής Αυστραλίας έχουν κερδίσει αδιανόητα πλούτη χάρη στην
αδιάκοπη ζήτηση των μεταλλευμάτων τους από τους Κινέζους. Θα
επισκεφθούμε όμως και τη Σιουδάδ Χουάρες στα σύνορα ΗΠΑ-
Μεξικού, μια πόλη που έχει γίνει η βιαιότερη του κόσμου εξαι-
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τίας, σε μεγάλο βαθμό, της αποτυχίας της μεταποιητικής βιομη-
χανίας της να ανταγωνιστεί το κινεζικό εξαγωγικό zeitgeist που
εισήλθε στην αμερικανική αγορά το 2001. Οι σαφείς διαφορές ανά-
μεσα στις τοποθεσίες αυτές εκφράζουν τις ανισορροπίες ενός πα-
γκοσμιοποιημένου συστήματος όπου οι ενέργειες ορισμένων σε
ένα σημείο έχουν επίπτωση στις ζωές άλλων σε απόσταση χιλιά-
δων χιλιομέτρων. Ο κόσμος αυτός είναι ένας άδικος, ασταθής τό-
πος όπου τεράστιες περιουσίες μπορούν να κερδηθούν ή να χα-
θούν, ανάλογα με τη θέση που έχει κανείς.

Φυσικά, οι αυθαίρετοι διαχωρισμοί ανάμεσα σε προνομιού-
χους και μη δεν είναι κάτι καινούργιο. Τα κληρονομούμενα προ-
νόμια υπάρχουν από την εποχή των φέουδων. Σύμφωνα, όμως, με
μία άποψη της παγκοσμιοποίησης που ήταν δημοφιλής την τελευ-
ταία δεκαετία, υποτίθεται ότι θα καταργούνταν, τουλάχιστον
όσον αφορά τις ίσες ευκαιρίες. Οι εξελιγμένες τηλεπικοινωνίες, τα
ταχύτερα μεταφορικά μέσα και η μεγαλύτερη ευελιξία στη μετα-
κίνηση των εργαζομένων, σε συνδυασμό μ’ ένα βελτιωμένο διεθνές
νομικό πλαίσιο και ένα σύμφωνο ελεύθερου εμπορίου θα εξομά-
λυναν το πεδίο για το παγκόσμιο εμπόριο. Ο κόσμος είναι επίπε-
δος, δήλωνε ο αρθρογράφος και συγγραφέας Τόμας Φρίντμαν,
περιγράφοντας μια παγκόσμια οικονομία όπου τα έθνη-κράτη
παρέδιδαν την εξουσία σε μια γιγαντιαία ελεύθερη αγορά. Σύμ-
φωνα με τη θέση του Φρίντμαν, νικητές θα αναδεικνύονταν εκεί-
νοι που θα πουλούσαν προϊόντα υψηλής ποιότητας ή υπηρεσίες
που θα άξιζαν τα λεφτά τους, ενώ όσοι ήταν ανίκανοι ή απρόθυ-
μοι να καινοτομήσουν, να αυξήσουν την παραγωγικότητα και να
ανέλθουν στην αλυσίδα αξιών, θα έχαναν. Καθώς οι κυβερνήσεις
έπαψαν να στηρίζουν τις εγχώριες βιομηχανίες, θα έπρεπε όλοι
να ανταγωνίζονται υπό αυτούς τους βασικούς όρους. Ετούτος ο
νέος υπερανταγωνιστικός κόσμος θα ήταν σκληρός, αλλά δε θα
έκανε διακρίσεις και, ενθαρρύνοντας την τάση για παραγωγικό-
τητα και καινοτομία, θα ήταν τελικά ένας καλύτερος τόπος.

Η παγκόσμια οικονομική κρίση και ο σαφώς διαχωρισμένος
κόσμος των νικητών και των ηττημένων που προέκυψε ως επακό-
λουθο κατέρριψε βίαια αυτόν το μύθο. Έδειξε ότι αν και τα αγα-
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θά, οι υπηρεσίες και οι κεφαλαιαγορές είχαν όντως παγκοσμιο-
ποιηθεί, το πεδίο δράσης κάθε άλλο παρά ομαλό ήταν – ακριβώς
λόγω του στρεβλωτικού ρόλου του ολοζώντανου έθνους-κράτους.
Εντούτοις, ακόμα κι αν η οικονομική κρίση αποκάλυψε έναν ανη-
συχητικό βαθμό απάτης και διαφθοράς ανάμεσα σ’ εκείνους που
αποκόμισαν τεράστια κέρδη από την προηγούμενη πιστωτική
φούσκα, η εκδίωξη των ενόχων δε θα διορθώσει από μόνη της το
πρόβλημα. Το ζήτημα, στην προκειμένη περίπτωση, είναι η απο-
τυχία του οικονομικού και πολιτικού μας συστήματος και σε αυτή
είμαστε όλοι κατά κάποιο τρόπο συμμέτοχοι. Εμείς –δηλαδή όσοι
έχουμε δικαίωμα ψήφου, όσοι ζούμε στις εύπορες δημοκρατικές
κοινωνίες της Δύσης– επιτρέψαμε σ’ εκείνους που πλουτίζουν
από το αποτυχημένο αυτό σύστημα να χρησιμοποιήσουν τους οι-
κονομικούς πόρους τους για να κατευθύνουν την εκλογική διαδι-
κασία και να εμποδίσουν σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Μέχρι να
νικήσουμε τη μάστιγα της πολιτικής του χρήματος, οι δημοκρατίες
μας δε θα ανταποκρίνονται στην υπόσχεση διακυβέρνησης από
την πλειοψηφία, με αποτέλεσμα οι κοινωνίες μας να διχάζονται
ολοένα και περισσότερο και οι οικονομίες μας να γίνονται όλο
και πιο ασταθείς.

Σύμφωνα με το νεοφιλελεύθερο δόγμα περί απορρύθμισης και
ιδιωτικοποιήσεων, που επικράτησε μετά το τέλος του Ψυχρού Πο-
λέμου και διαμόρφωσε τη θέση του Φρίντμαν, δεν αποτελούσαν
ιδιαίτερο πρόβλημα οι οικονομικές ανισότητες που αργότερα ώθη-
σαν τους συμμετέχοντες στο κίνημα Occupy να βγουν στους δρό-
μους των πρωτευουσών του κόσμου. Οι ανισότητες όσον αφορά
τον πλούτο ήταν αναπόσπαστο κομμάτι ενός αποδοτικότερου συ-
στήματος ελεύθερης αγοράς, το οποίο ωθούσε την παγκόσμια οι-
κονομία σε μια διαδικασία εξέλιξης όπου θα επιβίωνε ο ισχυρό-
τερος. Κατά την εσωτερική λογική του νεοφιλελευθερισμού, αν
κάποιος επενέβαινε σ’ αυτό το σύστημα, θα καθυστερούσε την
πρόοδο της ανθρώπινης ευημερίας.

Η άποψη ετούτη όμως δεν αναγνώριζε ότι το «σύστημα ελεύθε-
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ρης αγοράς» δεν είναι διόλου ελεύθερο. Η παγκόσμια οικονομία
είναι ανισοσκελής, γεμάτη τεράστιες στρεβλώσεις, ανεπάρκειες
και ανισότητες, οι περισσότερες από τις οποίες προκύπτουν άμεσα
από την εκάστοτε κυβερνητική πολιτική – άλλοτε από την υπερβο-
λική ρύθμιση και άλλοτε από την πολύ ελλιπή ρύθμιση. Κάθε ατε-
λής πολιτική αποτελεί από μόνη της πρόβλημα, αλλά το χειρότερο
είναι τα προβλήματα που δημιουργεί η απόκλιση ανάμεσα στις διά-
φορες πολιτικές. Ένα παγκόσμιο πλέγμα από αταίριαστες, στρε-
βλωτικές πολιτικές βρίσκεται στην καρδιά πολλών από τα οικονο-
μικά μας προβλήματα. Οι στρεβλώσεις αυτές, και όχι κάποια δαρ-
βινική διαδικασία που ξεριζώνει την οκνηρία ή την ανικανότητα,
είναι η κύρια αιτία που το χάσμα πλούτου στην Αμερική το 2010
βρισκόταν στο ανώτερο επίπεδο σε διάστημα ογδόντα ετών.

Πάντως, λίγοι βλέπουν ετούτη την εικόνα. Αντίθετα, πολλοί
αποδίδουν τις διεθνείς ανισότητες σε υποτιθέμενα ελαττώματα
του χαρακτήρα κάθε έθνους – στον αχαλίνωτο καταναλωτισμό
των Αμερικανών ή στην οκνηρία των Ελλήνων και των Ιταλών. Αν
και κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει με το γεγονός ότι οι Αμερι-
κανοί πρέπει να μάθουν να ζουν με τα μέσα που διαθέτουν –οι
καταστάσεις, μάλιστα, τους αναγκάζουν πλέον να το κάνουν– ή
με το γεγονός ότι η Ελλάδα και η Ιταλία έχουν ανάγκη από διαρ-
θρωτικές αλλαγές που θα εξασφαλίσουν την ανταμοιβή στη σκλη-
ρή δουλειά, είναι επικίνδυνο να αντιμετωπίζονται τα προβλήμα-
τα των συγκεκριμένων χωρών ανεξάρτητα από τις στρεβλώσεις
της πολιτικής που διαμορφώνει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό
σύστημα. Μπορεί να είναι ευκολότερο να κατανοήσουμε την κρί-
ση σαν ένα είδος τιμωρίας για μια περίοδο άσωτης υπερβολής,
αλλά η ηθικολογία αυτή δε θα διαμορφώσει αποτελεσματική χά-
ραξη πολιτικής. Η λύση απαιτεί συνολική αλλαγή του τρόπου με
τον οποίο είναι δομημένη η παγκόσμια οικονομία. Χωρίς αυτή, η
έλευση ενός πιο ολιγαρκή Αμερικανού καταναλωτή θα φέρει μό-
νο μεγαλύτερες δυσκολίες.

Μια καλή αφετηρία είναι η τιμή της πίστωσης, ο μηχανισμός
μέσω του οποίου διογκώθηκε το χρέος της Αμερικής και της Ευ-
ρώπης. Για μεγάλο διάστημα, η τιμολόγηση του χρέους ήταν λαν-
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θασμένη. Της αποδιδόταν πολύ υψηλή τιμή από τους πιστωτές, με
αποτέλεσμα να σημαίνει ότι οι δανειζόμενοι πλήρωναν πολύ λί-
γα. Ναι, η απληστία και η αφέλεια συνέβαλαν στη μανία για ενυ-
πόθηκα δάνεια υψηλού κινδύνου και για επένδυση σε κατοικίες
σε μέρη όπως η Ισπανία και η Ιρλανδία, αλλά η χρηματοοικονο-
μική φούσκα δε θα ήταν δυνατή χωρίς την ουσιαστικά λανθασμέ-
νη τιμολόγηση του χρέους που προκλήθηκε από την αλληλεπί-
δραση μιας κακοσχεδιασμένης πολιτικής από διάφορες κυβερ-
νήσεις ανά τον κόσμο.

Είναι κεντρικό δόγμα των οικονομικών –και σίγουρα ένα δόγ-
μα το οποίο συμμερίζονται οι νεοφιλελεύθεροι μεταρρυθμιστές–
ότι αν παίξεις με τις τιμές, υπονομεύεις την ικανότητα της αγοράς
να κατανείμει τους πόρους εκεί όπου χρειάζονται περισσότερο.
Υπάρχουν ενίοτε καλοί λόγοι παρέμβασης στη διαδικασία αυτή
και για τη δημιουργία θετικών κινήτρων –να διοχετευθούν κεφά-
λαια στις υποδομές, στην παιδεία ή στην υγεία, για παράδειγμα–,
αλλά αν οι στρεβλώσεις των τιμών πραγματοποιούνται σε συστη-
μική βάση στο εύρος της οικονομίας, η αυξανόμενη απόκλιση με-
ταξύ ζήτησης και προσφοράς τελικά παράγει κρίση. Αυτές οι στρε-
βλώσεις τιμών μπορεί να προκύψουν επειδή οι κυβερνητικές ρυθ-
μίσεις πριμοδοτούν ορισμένες βιομηχανίες και εταιρείες ή, αντί-
στροφα, επειδή μία αποτυχία στην εφαρμογή ρυθμίσεων υπέρ του
ανταγωνισμού επιτρέπει σε ιδιωτικά μονοπώλια να υπονομεύουν
την ελεύθερη αγορά. Σε κάθε περίπτωση, καταλήγουμε με λάθος
κίνητρα· οπότε, λαμβάνουμε συνεχώς οικονομικές αποφάσεις
που οδηγούν σε μέτρια οικονομικά αποτελέσματα για όλους. Μια
χαρακτηριστική περίπτωση: η αποτυχία της συγκεντρωτικής οι-
κονομίας της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Κάτι παρόμοιο συνέβη
σε ολόκληρο τον κόσμο πριν από την κρίση. Ενοποιήσαμε τις οι-
κονομίες μας σε έναν άνευ προηγουμένου βαθμό, αλλά με το να
αφήσουμε στη θέση της αυτή την αταίριαστη πολιτική, τις τιμές
και τα κίνητρα, κάναμε κακή κατανομή των πόρων και δημιουρ-
γήσαμε ένα εγγενώς ασταθές οικονομικό περιβάλλον. Η ενο-
ποίηση είναι όντως ο δρόμος προς την ευημερία, αλλά χρειάζεται
συντονισμός για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα.

�� ΜΑΪΚΛ ΤΖ. ΚΕΪΣΪ
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Στην Κίνα, η υποτίμηση του γιουάν, τα χαμηλά επιτόκια και η
κοινωνική πολιτική που προωθεί την αποταμίευση μείωσαν το κό-
στος εισόδου στη μεταποιητική βιομηχανία και δημιούργησαν
ισχυρό κίνητρο για τους Κινέζους επιχειρηματίες να εστιάσουν
στις εξαγωγές περισσότερο παρά στους εγχώριους καταναλωτές.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η υπερεκτίμηση των τραπεζικών κε-
φαλαίων ενθάρρυνε την υπερβολική ανάληψη ρίσκου, κι όλα αυ-
τά λόγω του ανομολόγητου δόγματος «too-big-to-fail» (πολύ με-
γάλος για να αποτύχει), βάσει του οποίου η κυβέρνηση εγγυόταν
σιωπηρά να διασώσει τις τράπεζες, αν βρεθούν σε δυσχέρεια. Το
γεγονός αυτό άφησε με τη σειρά του την αμερικανική οικονομία
επικίνδυνα εξαρτώμενη από μια συνεχόμενη, τροφοδοτούμενη με
πιστώσεις αύξηση των δαπανών στον στεγαστικό τομέα. Και στην
ευρωζώνη, ένα παρόμοια υπερπροστατευμένο τραπεζικό σύστη-
μα, που λειτουργούσε υπό μια νομισματική πολιτική της λογικής
«ένα μέγεθος για όλους», τιμολόγησε εσφαλμένα την αξία του δη-
μόσιου χρέους, τροφοδοτώντας μια πιστωτική έκρηξη που κάλυ-
ψε τις εσωτερικές ανισορροπίες της περιοχής. Σε μεγάλο βαθμό,
αυτές οι στρεβλώσεις πολιτικής μπορούν να εντοπιστούν στις δί-
δυμες τάσεις που συγκέντρωσα, σε γενικές γραμμές, στα δύο μέ-
ρη ετούτου του βιβλίου: την άνοδο της Κίνας ως παγκόσμιας οι-
κονομικής δύναμης και στην εμφάνιση ενός ισχυρού, ανεπαρκώς
ρυθμισμένου και παγκοσμιοποιημένου οικονομικού τομέα. Συ-
νολικά, αυτές οι τεκτονικές μετατοπίσεις αποδιοργάνωσαν την
παγκόσμια οικονομία.

Οι ανισορροπίες έχουν φτάσει σ’ ένα σημείο όπου η προηγού-
μενη διχοτόμηση, στο πλαίσιο της οποίας η Κίνα και άλλες ανα-
πτυσσόμενες χώρες κατασκεύαζαν και ο υπόλοιπος ανεπτυγμέ-
νος κόσμος κατανάλωνε, δεν μπορεί να διαρκέσει. Καθώς θα μειώ-
νουν βαθμιαία το υπερβολικά διογκωμένο χρέος τους πωλώντας
περιουσιακά στοιχεία, σε μια πολυετή διαδικασία «απομόχλευ-
σης», η αμερικανική και οι ευρωπαϊκές κοινωνίες θα αντιμετω-
πίσουν αναπόφευκτα μια συνεχόμενη επιβράδυνση των δαπανών.
Οι καταναλωτές σ’ αυτές τις προηγμένες οικονομίες δεν είναι πια
το χρυσωρυχείο που ήταν κάποτε για τους παραγωγούς των ανα-

Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ��

© Michael J. Casey, 2012/© ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2013



πτυσσόμενων χωρών και θα εξαρτώνται από τις εξαγωγές για να
προωθήσουν την ανάπτυξη. Για να επιστρέψει ξανά ο κόσμος σε
ισορροπία λοιπόν, πρέπει να αλλάξουν τα κίνητρα, έτσι ώστε οι
Κινέζοι να αποταμιεύουν λιγότερο, οι Αμερικανοί να αποταμιεύουν
περισσότερο και οι Ευρωπαίοι να τακτοποιήσουν τις εσωτερικές
διαφορές τους όσον αφορά τα έσοδα και τις δαπάνες. Αν αποτύ-
χει αυτή η απόπειρα επανεξισορρόπησης, το τελικό αποτέλεσμα
μπορεί να είναι καταστροφικό: εμπορικές συγκρούσεις, κοινωνι-
κή αναταραχή, ακόμα και επαναστάσεις και πόλεμοι. Σε μια επο-
χή όπου η ειρηνική δημοκρατία φαίνεται να κερδίζει έδαφος και
όπου τα ανοιχτά εμπορικά συστήματα προστατεύονται από τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, τέτοιου είδους συγκρούσεις
μπορεί να μοιάζουν μακρινή προοπτική. Στο διάβα της ιστορίας
της ανθρωπότητας όμως είναι κοινές.

Το πρόβλημα είναι ότι καμία πλευρά δε θα αλλάξει από μόνη
της, φοβούμενη ότι οι υπόλοιποι θα το εκμεταλλευτούν. Ο μόνος
δρόμος προόδου είναι οι πολύπλευρες συμφωνίες που θα ληφθούν
μέσω φόρουμ όπως η G20 και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
Προκειμένου όμως οι εθνικές κυβερνήσεις να συναλλαχθούν με
αυτόν τον τρόπο, πρέπει να δοθούν τα κατάλληλα κίνητρα. Θα
επιχειρήσουν να αλλάξουν την καθεστηκυία τάξη, μόνο αν βρε-
θούν υπό ικανή πολιτική πίεση – αν απλοί άνθρωποι όπως εσείς
κι εγώ το απαιτήσουν.

Στις συζητήσεις μου με ανθρώπους που επηρεάστηκαν από τις
οικονομικές κρίσεις των τελευταίων ετών, διαπίστωσα μια βαθιά,
καθολική απώλεια εμπιστοσύνης στους πολιτικούς και οικονομι-
κούς μας θεσμούς. Το ανησυχητικό συμπέρασμα στο οποίο κατέ-
ληξα είναι ότι χάνουμε την πίστη στη συλλογική ικανότητά μας να
σχηματίσουμε κυβερνήσεις που θα εκφράζουν τη συλλογική βού-
ληση του κόσμου. Κάτι τέτοιο σημαίνει τη λυπηρή απομάκρυνση
από τον αισιόδοξο, αν και συχνά παραπλανητικό, ουτοπισμό των
περασμένων δεκαετιών. Αποτελεί επίσης σοβαρή απειλή για τον
καπιταλισμό της ελεύθερης αγοράς, ένα σύστημα που, παρ’ όλα
τα ελαττώματά του, έχει αποδειχθεί μέχρι τώρα το αποτελεσμα-
τικότερο όσον αφορά την προώθηση και τη διατήρηση της αν-
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θρώπινης ευημερίας. Ένα λειτουργικό καπιταλιστικό σύστημα
εξαρτάται από την εμπιστοσύνη και την πίστη του κόσμου: εμπι-
στοσύνη στο ότι ο νόμος θα προστατεύει τα συμβατικά και ιδιο-
κτησιακά δικαιώματά του και πίστη σ’ ένα σταθερό μέλλον. Χω-
ρίς εμπιστοσύνη και πίστη κανείς δεν επενδύει σε επισφαλή κε-
φάλαια. Κάτι που σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις δε θα έχουν πρό-
σβαση στη ροή χρηματοδότησης που χρειάζεται για να επιτραπεί
η ανάπτυξη.

Σε κινήματα τόσο ανόμοια όσο το Occupy Wall Street, το U.S.
Tea Party και η Αραβική Άνοιξη, βρίσκουμε ενδείξεις ότι ο κό-
σμος προσπαθεί να προωθήσει την πολιτική αλλαγή προς το κα-
λύτερο. Κι αυτό πρέπει να είναι ενθαρρυντικό. Για τους περισ-
σότερους όμως στόχος είναι η επίθεση ενάντια στους υπάρχοντες
θεσμούς και όχι η δημιουργία νέων, καλύτερων. Εξίσου σημαντι-
κό είναι το γεγονός ότι λίγοι από τους διαδηλωτές εστιάζουν στο
τι πρέπει να γίνει σε διεθνές επίπεδο. Οι κοινωνίες μας οφείλουν
να κάνουν ένα ακόμα βήμα συντονισμένες. Πρόκειται για τερά-
στια πρόκληση, αλλά αν δε βρούμε τρόπο να αναμορφώσουμε
συλλογικά το φθαρμένο παγκόσμιο οικονομικό μας σύστημα, η
επόμενη δεκαετία προβλέπεται ζοφερή.

Δε χρειάζεται να το ακούσετε από μένα. Στις σελίδες που ακο-
λουθούν, απλοί άνθρωποι, όπως ο Σκοτ, θα δώσουν φωνή στους
φόβους, στις ελπίδες και στα όνειρά τους και θα δείξουν έτσι πό-
σο αδύναμο είναι το υπάρχον παγκόσμιο σύστημα. Συνολικά, οι
ιστορίες τους ίσως καταστήσουν σαφές ότι, όπως κι αν εξελιχθούν
τα πράγματα στο εξής, αντιμετωπίζουμε όλοι την ίδια κατάσταση.
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Η άνοδος της Κίνας
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1

Τα αίτια της δυσλειτουργίας:
πώς φτάσαμε στη σημερινή κατάσταση

Ο Ρίτσαρντ Νίξον ήταν συμπτωματικά ο πρωτεργάτης του σημε-
ρινού παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού μας συστήματος. Επομέ-
νως, αποτελεί το ιδανικό σημείο αφετηρίας στην προσπάθειά μας
να κατανοήσουμε το δυσλειτουργικό χαρακτήρα της παγκόσμιας
οικονομίας. Στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και στις αρχές της
δεκαετίας του 1970, οι δαπάνες για τον πόλεμο του Βιετνάμ απο-
δείχθηκαν ολέθριες για τα δημόσια οικονομικά των Ηνωμένων
Πολιτειών. Το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου παρουσίαζε αύξη-
ση σε μηνιαία βάση, καθώς οι Αμερικανοί καταναλωτές συνέρ-
ρεαν για να αγοράσουν νέα φτηνά προϊόντα εισαγωγής από την
Ευρώπη και την Ιαπωνία. Μια ολοένα διευρυνόμενη μερίδα ανή-
συχων ξένων επενδυτών άρχισαν να μετατρέπουν τα αποθεματι-
κά τους από δολάρια σε χρυσό, μειώνοντας τα τηρούμενα αποθε-
ματικά χρυσού των ΗΠΑ σε επικίνδυνα χαμηλό επίπεδο. Ο πρόε-
δρος Νίξον αισθανόταν παγιδευμένος από ένα οικονομικό μεγα-
θήριο που δεν μπορούσε να ελέγξει.

Έτσι, στις 5 Αυγούστου του 1971, ο Νίξον απηύθυνε στον αμε-
ρικανικό λαό τηλεοπτικό διάγγελμα. Η βαρύτητά του δεν έγινε
πιθανότατα αντιληπτή από την πλειονότητα του ακροατηρίου του,
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αλλά κλόνισε σαν σεισμική δόνηση όλα τα τραπεζικά μέγαρα του
πλανήτη. Κοιτάζοντας με επισημότητα την κάμερα, ο Αμερικανός
πρόεδρος ξεκίνησε την ομιλία του αναφερόμενος, με πένθιμο τό-
νο στη φωνή του, σε έναν «εξοντωτικό πόλεμο» που είχαν εξαπο-
λύσει κατά των Ηνωμένων Πολιτειών «διεθνείς κερδοσκόποι του
χρήματος». Έπειτα, αφού υποσχέθηκε χωρίς το παραμικρό ψήγ-
μα ειρωνείας στη φωνή του να προστατέψει το δολάριο «σαν πυ-
λώνα νομισματικής σταθερότητας ανά τον κόσμο», ο Νίξον ανα-
κοίνωσε ότι είχε δώσει στον υπουργό Οικονομικών Τζον Κόναλι
την εντολή να αναστείλει τη μετατρεψιμότητα του δολαρίου σε
χρυσό. Η ανακοίνωση αυτή σηματοδότησε και το τέλος του συ-
στήματος Μπρέτον-Γουντς, ενός καθεστώτος που είχε διασφαλί-
σει την παγκόσμια νομισματική σταθερότητα μετά τη λήξη του Β΄
Παγκοσμίου Πολέμου. Το ποσό των κυκλοφορούντων δολαρίων
δε θα εξασφαλιζόταν πλέον από την απαίτηση να τηρείται ισοδύ-
ναμη αξία τους σε χρυσό από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Fed),
ρύθμιση που είχε επιτρέψει στο δολάριο να καταστεί το νόμισμα
αναφοράς για όλα τα νομίσματα παγκοσμίως. Ο Νίξον χαρακτή-
ρισε το μέτρο «προσωρινό» και υποσχέθηκε να συνεργαστεί με
το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και τους εμπορικούς εταί-
ρους της Αμερικής, ώστε να δημιουργηθεί «επειγόντως ένα νέο
διεθνές νομισματικό σύστημα» που «θα διασφαλίζει τη σταθερό-
τητα και την ίση μεταχείριση». Αποδείχθηκε όμως ότι οι υποσχέ-
σεις αυτές ήταν αδύνατον να τηρηθούν. Δεκαοκτώ μήνες αργότε-
ρα, τα ισχυρά νομίσματα του πλανήτη είχαν αποδεσμευθεί από το
δολάριο και υπάγονταν πλέον σε καθεστώς ελεύθερης διακύ-
μανσης. Το τέλος του αποθέματος σε χρυσό εδραιώθηκε και έκτο-
τε δε θεσπίστηκε ποτέ ξανά ένα συντονισμένο παγκόσμιο νομι-
σματικό σύστημα.

Το «Σοκ Νίξον», όπως έγινε γνωστό, είχε βαρύτατες επιπτώ-
σεις μεγάλης εμβέλειας. Επέτρεψε μεγαλύτερη ελευθερία στις
διασυνοριακές χρηματικές και πιστωτικές ροές, εξέλιξη που σή-
μαινε επίσης ταχύτερο ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης. Συνεπα-
γόταν όμως εξίσου τη δραματική αύξηση της χρηματοπιστωτικής
μεταβλητότητας και αστάθειας, καθώς και τη συγκέντρωση με-
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γαλύτερης εξουσίας στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Το τραγι-
κό τέλος του συστήματος Μπρέτον-Γουντς προκάλεσε το μετα-
σχηματισμό της παγκόσμιας οικονομίας, θέτοντάς τη στην τροχιά
των εξελίξεων που την οδήγησαν στην ανισόρροπη κατάσταση
στην οποία έχει περιέλθει σήμερα.

Χρυσός: σταθεροποιητικός παράγοντας
ή ζουρλοµανδύας;

Απαλλάσσοντας την Ομοσπονδιακή Τράπεζα από τους περιορι-
σμούς του αντικρίσματος σε χρυσό, ο Νίξον απελευθέρωσε το
ισχυρότερο –και, κατά την εκτίμηση ορισμένων, επισφαλές– μέ-
σο οικονομικής ανάκαμψης της Fed: τη δυνατότητα δημιουργίας
χρήματος. Το ίδιο συνέβη και με άλλες Κεντρικές Τράπεζες,
όταν οι κυβερνήσεις τους αντέδρασαν, προβαίνοντας στην απο-
δέσμευση των νομισμάτων τους από το δολάριο. Ο πλανήτης εκ-
σφενδονίστηκε σε μια εποχή παραστατικών νομισμάτων, του νό-
μιμου χρήματος που δεν έχει αντίκρισμα σε κάποια ενσώματη
ακινητοποίηση αλλά στην άυλη έννοια της εμπιστοσύνης της κοι-
νής γνώμης προς την κυβέρνηση. Τρεις δεκαετίες αργότερα, οι
πραγματικές επιπτώσεις της δυνατότητας αυτής αποκαλύφθηκαν
πλήρως από τα πρωτόγνωρα νομισματικά μέτρα που ελήφθησαν
μετά την κρίση του 2008. Συγκεκριμένα, κατέστησε εφικτές τις
απόπειρες μαζικής «ποσοτικής χαλάρωσης» της Fed, τα προ-
γράμματα αγοράς ομολόγων χάρη στα οποία η Fed διοχέτευσε
τρισεκατομμύρια δολάρια φρέσκου χρήματος στην οικονομία
των ΗΠΑ την περίοδο που ακολούθησε μετά την κρίση. Αυτές οι
αμφιλεγόμενες νομισματικές ενέσεις αποτέλεσαν θέμα εντονό-
τατης διαμάχης. Ο Ρικ Πέρι, κυβερνήτης του Τέξας και υποψή-
φιος για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων τη στιγμή που γράφεται
το παρόν βιβλίο, χαρακτήρισε την ενέργεια του προέδρου της
Fed Μπεν Μπερνάνκι ως πράξη «που αγγίζει τα όρια της εθνι-
κής προδοσίας» και δήλωσε ότι οι αντιδράσεις στο πρόσωπό του
θα ήταν «πολύ άσχημες στο Τέξας». Ωστόσο, ο Μπερνάνκι και η
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Fed μάλλον διέσωσαν την οικονομία των ΗΠΑ από τον όλεθρο
ενός κύκλου αποπληθωρισμού όμοιου με εκείνον που έπληξε την
Ιαπωνία. Παρ’ όλα αυτά, με τη μείωση της αξίας του δολαρίου –
που κατέστησε ακριβότερες τις εξαγωγές άλλων χωρών– εξόρ-
γισε επίσης τους εμπορικούς εταίρους της Αμερικής και συνέ-
βαλε στη διαμόρφωση πληθωρισμού κόστους για το πετρέλαιο
και άλλες βασικές πρώτες ύλες. Οι ενέργειες της Fed προκάλε-
σαν δριμύτατες επικρίσεις σχετικά με τα συστήματα παραστατι-
κών νομισμάτων και αναζωπύρωσαν μία από τις πλέον σφοδρές
και συναισθηματικά φορτισμένες αντιπαραθέσεις στους κύκλους
των οικονομολόγων.

Η κρίση του 2008 επέφερε αύξηση στον αριθμό των υποστηρι-
κτών της επιστροφής στον χρυσό κανόνα – οι οποίοι, ωστόσο, τον
ερμηνεύουν πολύ πιο λαϊκίστικα από το σύστημα Μπρέτον-Γουντς,
βάσει του οποίου το αντίκρισμα δολαρίων σε χρυσό ίσχυε απο-
κλειστικά για κυβερνήσεις και δεν εκχωρούσε σε ιδιώτες το ίδιο
δικαίωμα σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες για την από-
δοση μετρητών έναντι ράβδων χρυσού. Οι άνθρωποι αυτοί ισχυ-
ρίζονται ότι η απόλυτη μετατρεψιμότητα σε χρυσό προσδίδει στα-
θερότητα στο νομισματικό σύστημα, επειδή δεν επιτρέπει σε σπά-
ταλες κυβερνήσεις να ενδώσουν στον πειρασμό της νομισματο-
ποίησης του δημόσιου χρέους τους. Κατά την άποψή τους, η τύ-
πωση χρήματος συνιστά μεν την εύκολη λύση, αλλά είναι επικίν-
δυνη, διότι η νομισματική επέκταση είναι συνυφασμένη με πλη-
θωριστικές συνέπειες. Η Δημοκρατία της Βαϊμάρης δε θα αποτε-
λούσε συνώνυμο όρο του υπερπληθωρισμού, αν την περιόριζε η
εφαρμογή του χρυσού κανόνα. Ούτε θα μπορούσε να υπάρξει
ανάλογο φαινόμενο με εκείνο του χαρτονομίσματος των 100 δι-
σεκατομμυρίων δολαρίων Ζιμπάμπουε, η ονομαστική αξία του
οποίου ισοδυναμούσε με την τιμή αγοράς μόλις τριών αυγών,
όταν κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 2008. Η εφαρμογή ενός ορθού
χρυσού κανόνα αποκλείει την εμφάνιση τέτοιων περιστατικών.
Αυτό όμως δε σημαίνει ότι αποτελεί και το μαγικό ραβδί για την
εξάλειψη της χρηματοπιστωτικής αστάθειας.
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