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Όσο εγωιστής κι αν θεωρείται ο άνθρωπος, υπάρ-
χουν προφανώς κάποιες αρχές στη φύση του που
του προκαλούν το ενδιαφέρον για την τύχη των άλ-
λων και καθιστούν την ευτυχία τους απαραίτητη σε
εκείνον, αν και δεν κερδίζει τίποτα περισσότερο,
πέρα από την ευχαρίστηση να τη βλέπει.
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Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

του Μάικλ Κίνσλι

Το παρόν βιβλίο αναφέρεται στην πιθανότητα εξάπλωσης
του καπιταλισµού σε νέους τοµείς και στη χρήση του για

την επίλυση προβληµάτων µε τα οποία έως τώρα ασχολούνταν
οι φιλανθρωπικές οργανώσεις και οι κυβερνήσεις. Η στιγµή δεν
είναι η καλύτερη. Καθώς το γράφω, στα τέλη Σεπτεµβρίου του
2008, βρισκόµαστε εν µέσω οικονοµικής κρίσης, οι διαστάσεις
της οποίας δεν είναι ακόµα σαφείς. Μπορούµε όµως να πούµε
ότι αν ο καπιταλισµός ήταν µετοχή και η φήµη νόµισµα, η µε-
τοχή έχει πέσει κατακόρυφα τις τελευταίες εβδοµάδες.

Μέχρι τις πρώτες µέρες του Σεπτεµβρίου, η µετοχή ετούτη
βρισκόταν πολύ ψηλά και ο κόσµος µιλούσε για τις ανεξερεύνη-
τες δυνατότητες του καπιταλισµού, ενώ ήταν γεµάτος ιδέες –µε-
ρικές από τις οποίες περιλαµβάνονται σ’ ετούτο το βιβλίο– για
τη χρήση των αγορών µε δηµιουργικούς, νέους τρόπους. Σήµε-
ρα, η ιδέα να αφήσουµε τον καπιταλισµό ελεύθερο µοιάζει
εξίσου δελεαστική µε το να αφήσουµε ελεύθερη στο δρόµο µια
αγέλη λυσσασµένων σκύλων. Ίσως, όταν το διαβάζετε, να έχουν
όλα τελειώσει ή να έχει αποδειχτεί πως ήταν απλώς ένας πανι-
κός που προκάλεσαν τα ΜΜΕ.

Ίσως πάλι όχι. Αν µας περιµένει η οικονοµική καταστρο-
φή, ορισµένοι απ’ όσους συνεισέφεραν σ’ αυτό το βιβλίο θα
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σας πουν σίγουρα ότι θα ήµασταν πολύ καλύτερα αν οι επιχει-
ρήσεις στις ΗΠΑ έµεναν σ’ εκείνα που ήξεραν. Ό,τι κι αν γίνει
όµως, είναι απίθανο να συµβεί κάτι που θα υποβαθµίσει τη γε-
νική, παγκόσµια συναίνεση ότι ο καπιταλισµός της ελεύθερης
αγοράς (για να δανειστούµε τη φράση του Τσόρτσιλ) αποτελεί
το χειρότερο οικονοµικό σύστηµα, εξαιρουµένων των υπολοί-
πων. Αν περνάµε, µάλιστα, µια δύσκολη φάση, θα χαρούµε
ιδιαίτερα που τα τελευταία χρόνια οι εταιρείες υποχρεώθηκαν
να αποκτήσουν µεγαλύτερη αίσθηση κοινωνικής ευθύνης.

Στις µέρες µας όλοι θέλουν να κάνουν το καλό, από τους φοι-
τητές πανεπιστηµίου µέχρι τους ηθοποιούς του Χόλιγουντ και
από τους κοσµικούς της Νέας Υόρκης έως τους γενικούς διευ-
θυντές εταιρειών. ∆εν είναι όµως σαφές πόσο καλό θα κάνει αυ-
τό. Πάντως, πρόκειται για µια τάση που θα έπρεπε να ενθαρρύ-
νουµε· έτσι δεν είναι;

Υπάρχουν όµως µερικά προβλήµατα. Η µανία µε το καλό
όσον αφορά τις µεγάλες επιχειρήσεις είναι ιδιαίτερα προβλη-
µατική, µιας και οι επιχειρήσεις είναι πλασµατικές οντότητες
οι οποίες υφίστανται, βάσει ειδικής νοµοθεσίας, µε µοναδικό
στόχο την επιδίωξη του οµαδικού συµφέροντος των µετόχων.
Εντούτοις, οι επιχειρήσεις κυριαρχούν σε τόσο απόλυτο βαθ-
µό στο οικονοµικό µας τοπίο, ώστε αν δεν περιλαµβάνονται µε
κάποιο τρόπο σε τούτη τη διαδικασία, είναι πιθανό ότι το γενι-
κό καλό-για-όλους δε θα υπάρξει καν.

Τον Ιανουάριο του 2008, ο Μπιλ Γκέιτς έδωσε µια οµιλία
στην ετήσια συνάντηση στο Νταβός της Ελβετίας, γνωστό ως
Παγκόσµιο Οικονοµικό Φόρουµ. Ο Γκέιτς, ο πιο επιτυχηµένος
καπιταλιστής όλων των εποχών –αν ο καπιταλισµός µετράται
σε δολάρια (έχετε καλύτερο τρόπο µέτρησης;)– σχεδίαζε να
παραιτηθεί από τη διοικητική του θέση και να αφιερώσει το
µεγαλύτερο µέρος του χρόνου του στο Ίδρυµα Μπιλ & Μελίντα
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Γκέιτς, το οποίο ίδρυσε µαζί µε τη γυναίκα του πριν από µερι-
κά χρόνια. Μπορούµε να υποστηρίξουµε ότι στα χρόνια που
µεσολάβησαν από τη δηµιουργία του Ιδρύµατος, ο Γκέιτς εξε-
λίχθηκε στον µεγαλύτερο φιλάνθρωπο όλων των εποχών. Φυ-
σικά, αυτό ισχύει αν η επιτυχία στη φιλανθρωπία µετράται µε
δολάρια. Έως το 2008, το ζεύγος Γκέιτς είχε δωρίσει περισσό-
τερα από $30 δισεκατοµµύρια στο Ίδρυµά τους και αυτό είχε
προσφέρει περισσότερα από $16 δισεκατοµµύρια. Επιπλέον,
ο φίλος των Γκέιτς, Γουόρεν Μπάφετ, είχε αποφασίσει να
χρησιµοποιήσει το Ίδρυµα Γκέιτς για να χαρίσει το µεγαλύτε-
ρο µέρος της περιουσίας του, αυξάνοντας έτσι το κεφάλαιο
του Ιδρύµατος σε ένα ποσό που αγγίζει τα $60 δισεκατοµµύ-
ρια. (Στην πραγµατικότητα, ο Μπάφετ δεν έχει δώσει ακόµα
όλη την περιουσία του και δε θα το κάνει µέχρι το θάνατό του.
Αντίθετα, δίνει στο Ίδρυµα 5 τοις εκατό κάθε χρόνο και απαι-
τεί να ξοδεύεται όλο το ποσό. Από τη στιγµή που ο νόµος υπο-
χρεώνει τα ιδρύµατα να καταβάλλουν ποσό ίσο µε το 5% της
περιουσίας τους κάθε χρόνο, η κίνησή του έχει το ίδιο αποτέ-
λεσµα που θα είχε αν ο Μπάφετ παραχωρούσε στο Ίδρυµα
ακόµα $30 δισεκατοµµύρια).

Εντούτοις, όπως τα χρήµατα αποτελούν απλώς έναν τρόπο
να µετρήσει κάποιος την επιτυχία του Γκέιτς ως καπιταλιστή,
είναι επίσης κι ένας τρόπος για να µετρηθεί η επιτυχία του ως
φιλάνθρωπου. Η πειθαρχία και η προσήλωση που έχει φέρει
στο Ίδρυµα αποτελούν ακόµα ένα κριτήριο, µαζί µε την επι-
µονή του να αντιτίθεται στις συνεχείς πιέσεις των συνεργατών
του να αναλάβει µικρότερους σκοπούς, υποστηρίζοντας ότι η
φτώχεια και η αρρώστια σε µακρινούς τόπους είναι πιο σηµα-
ντική από την τοπική όπερα.

Ακόµα ένα κριτήριο για να µετρηθεί η επιτυχία του Γκέιτς
ως φιλάνθρωπου πρέπει να είναι η αντιστροφή της δικής του
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δηµοφιλούς εικόνας. Ορισµένοι έχουν υποστηρίξει ότι αυτός
ήταν εξαρχής ο σκοπός του, κάτι που ακούγεται γελοίο. Κα-
νείς δεν ξοδεύει $30 δισεκατοµµύρια σε εκστρατεία δηµοσίων
σχέσεων. Πέντε χρόνια πριν όµως, θεωρούνταν ένας κακός
άνθρωπος που µονοπωλούσε την αγορά. Μια ταινία, µε τον
διόλου καθηλωτικό τίτλο Antitrust, τον παρουσίαζε ακόµα και
σαν δολοφόνο. Σήµερα, το όνοµα Μπιλ Γκέιτς φέρνει περισ-
σότερο στο νου τη φιλανθρωπία παρά τις σκληρές επιχειρηµα-
τικές πρακτικές. ∆εν είναι η πρώτη µεταστροφή του είδους
που έχει συµβεί. Ο Τζον Ντ. Ροκφέλερ και ο Άντριου Κάρνε-
γκι είχαν καταφέρει κάτι παρόµοιο.

Ο Γκέιτς υπήρξε πλούσιος, αν όχι υπερβολικά πλούσιος,
για περισσότερα από είκοσι χρόνια, προτού αρχίσει να ασχο-
λείται σε µεγάλο βαθµό µε φιλανθρωπίες. Είχε επικριθεί αρ-
κετά για το γεγονός ότι δεν ξεκίνησε νωρίτερα, αλλά πάντα
έλεγε ότι το να δίνεις χρήµατα απαιτεί την ίδια σκέψη µε το να
βγάζεις χρήµατα και ότι θα έκανε το πρώτο όταν θα είχε τε-
λειώσει µε το δεύτερο. Προς έκπληξη ορισµένων, αυτό ακρι-
βώς έκανε. Η Microsoft υπό τη διοίκηση του Μπιλ Γκέιτς δεν
ήταν µια εταιρεία που έγινε γνωστή για την ήπια στρατηγική
της. Μολαταύτα, στην οµιλία του στο Νταβός ο Γκέιτς ακολού-
θησε µια διαφορετική προσέγγιση. Την ονόµασε «δηµιουργι-
κό καπιταλισµό» (∆Κ). ∆εν είναι ξεκάθαρο τι ακριβώς εννοούσε
και ένα από τα θέµατα του παρόντος βιβλίου είναι να διασα-
φηνιστεί ο όρος αυτός. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, εννοούσε
ότι οι µεγάλες παγκόσµιες επιχειρήσεις, που είναι το χαρακτη-
ριστικό του σύγχρονου καπιταλισµού, πρέπει να φροντίσουν να
κάνουν και καλό µέσω των εργασιών τους.

Ο συνδυασµός της καλής ζωής µε την ηθική έννοια του
όρου και της καλής ζωής µε την υλική είναι ένα ερώτηµα που
αντιµετωπίζουν τόσο οι απλοί άνθρωποι όσο και οι επιχειρή-
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σεις. Μετά την οµιλία του Μπιλ, φλέρταρα µε την ιδέα να γρά-
ψω ένα βιβλίο για τον δηµιουργικό καπιταλισµό ή να επιµελη-
θώ µια συλλογή δοκιµίων για το συγκεκριµένο θέµα, το οποίο
θα έγραφαν άνθρωποι που ήξεραν περισσότερα από µένα.
Έπειτα σκέφτηκα κάτι που µου φάνηκε καλύτερη ιδέα. Το πα-
ρόν βιβλίο είναι µια δοκιµή ετούτης της ιδέας: ένα λογοτεχνι-
κό πείραµα.

Για εφτά χρόνια –από το 1995 έως το 2002– εργαζόµουν
στη Microsoft. ∆ουλειά µου ήταν να ξεκινήσω ένα «webzine»
(διαδικτυακό περιοδικό), όρος που σήµερα είναι απαρχαιω-
µένος. Αποτέλεσµα ήταν το online περιοδικό Slate (slate.com),
το οποίο σήµερα αποτελεί ιδιοκτησία της εφηµερίδας Washing-
ton Post. Είναι δύσκολο να το πιστέψουµε σήµερα, καθώς η
οθόνη του υπολογιστή καταστρέφει τη βιοµηχανία των εφηµε-
ρίδων, τότε όµως υπήρχε σκεπτικισµός για το αν ο κόσµος θα
διάβαζε εκούσια οτιδήποτε –οτιδήποτε δεν έχει σχέση µε τη
δουλειά– σε µια οθόνη. Ενώ ακόµα και σήµερα υπάρχει ένα
είδος γραφής που αντιστέκεται στους υπολογιστές: η αφηγη-
µατική δηµοσιογραφία ή η µυθοπλασία.

Σε µια συνάντηση στη Microsoft, προτού ξεκινήσει να βγαί-
νει το Slate, αναρωτιόµασταν πόσο µεγάλα θα µπορούσαν να
είναι τα άρθρα που θα διάβαζε ο κόσµος στην οθόνη, όταν κά-
ποιος είπε: «Μα ήδη διαβάζουν χιλιάδες και χιλιάδες λέξεων
µε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο». Την εποχή εκείνη η Microsoft
βρισκόταν στην κορυφή του παλιρρο·κού κύµατος των email
που στην κυριολεξία θα έπνιγε τους πάντες στις προηγµένες
κοινωνίες. Ο κόσµος διαµαρτύρεται, αλλά πράγµατι πολλοί δια-
βάζουν χιλιάδες λέξεις σε email κάθε µέρα, κι αν σταµατούσαν
να υπάρχουν, τότε θα τους έλειπαν. Σήµερα υπάρχουν τα SMS,
τα blogs αλλά και τα RSS feeds.

Η δύναµη που επεσήµανε ένα στέλεχος της Microsoft –εί-
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µαι σχεδόν βέβαιος πως ήταν ο Νέιθαν Μάιρχβολντ– και µας
ωθεί να διαβάζουµε χιλιάδες λέξεις στο ηλεκτρονικό ταχυδρο-
µείο έχει να κάνει µε τη γραφή. Υπάρχει αµφιβολία ότι ο αριθ-
µός των λέξεων που παράγεται έχει εκτοξευτεί σε δυσθεώρη-
τα ύψη από τότε που εµφανίστηκαν οι υπολογιστές; Ναι, γνω-
ρίζω το ανέκδοτο: δεν είναι γραφή αλλά δακτυλογράφηση. ∆εν
είναι όµως κακή. Κάποιες µάλιστα είναι καλές. Επιπλέον, είναι
εύκολη – ή, τουλάχιστον, ευκολότερη από την «πραγµατική»
γραφή. Πολλοί επαγγελµατίες συγγραφείς που βρίσκουν τη δια-
δικασία της γραφής επίπονη και θεωρούν ότι έχουν µια καλή µέ-
ρα αν καταφέρουν να γράψουν πεντακόσιες λέξεις, µπορούν να
καθίσουν και να βγάλουν δώδεκα καλογραµµένα email, που στο
σύνολό τους είναι πέντε φορές αυτός ο αριθµός λέξεων.

Μπορούµε να διαφωνούµε όσο θέλουµε για την ποιότητα
του γραπτού λόγου στο ∆ιαδίκτυο: η µειωµένη χρήση της γραµ-
µατικής, τα ακρωνύµια (ας µη µιλήσουµε για τα emoticons), η
πρόχειρη ορθογραφία, οι µισοτελειωµένες προτάσεις· αυτή
όµως είναι η γλώσσα της εποχής µας. Ο κόσµος τη διαβάζει
και τη γράφει.

Η ιδέα, λοιπόν, γι’ αυτό το βιβλίο ήταν να βρω µια οµάδα έξυ-
πνων ανθρώπων, να τους προσελκύσω ώστε να µπουν σε µια
διαδικτυακή συζήτηση για τον δηµιουργικό καπιταλισµό και,
άρα, να τους ξεγελάσω ώστε να δηµιουργηθεί ένα βιβλίο. Θα
είχε τα χαρακτηριστικά ενός blog ή ενός «chat» ή µιας συζήτη-
σης µέσω email όπως γινόταν στο Slate. Η γλώσσα θα ήταν απλή,
η οργάνωση ίσως λίγο χαοτική. Η εµπειρία να το διαβάσεις θα
ήταν περίπου όπως όταν «σερφάρεις» στο ∆ιαδίκτυο – χωρίς
όµως τους υπερσυνδέσµους.

Πολλά βιβλία έχουν δηµιουργηθεί µέσα από ιστοσελίδες.
Υπάρχουν όµως ιστοσελίδες που αναπτύχθηκαν µε την ξεκά-
θαρη πρόθεση να δηµιουργήσουν ένα βιβλίο; Ίσως, αλλά όχι
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πολλές. Αυτή η µέθοδος δηµιουργίας ενός βιβλίου ενδέχεται
να σας θυµίσει τον τρόπο µε τον οποίο ο Τοµ Σόγιερ κατάφερε
να ασβεστώσει το φράχτη της θείας Πόλυ. Σας διαβεβαιώνου-
µε όµως ότι όσοι έχουν συµµετάσχει θα αποζηµιωθούν. Τα κέρ-
δη του βιβλίου –µείον τα έξοδα– θα διαιρεθούν µε τον αριθµό
των λέξεων που τελικά δηµοσιεύτηκαν. Αυτή η µέθοδος –εξι-
σορροπεί το κίνητρο για ποσότητα και ποιότητα– έχει σκοπό
να εντυπωσιάσει και να προσελκύσει οικονοµολόγους.

Στο ξεκίνηµα της προσπάθειάς µας, κάναµε ένα βασικό και
πραγµατικά ηλίθιο λάθος. Αγνοώντας όσα έχει µάθει ο κόσµος
τα τελευταία είκοσι χρόνια σχετικά µε τη διαφάνεια του ∆ια-
δικτύου, ξεκινήσαµε να φτιάχνουµε µια ιστοσελίδα και την πε-
ριορίσαµε, απαιτώντας κωδικό πρόσβασης από τους χρήστες.
Νοµίζαµε ότι σπουδαίοι οικονοµολόγοι καθώς και άλλοι ήταν
πιθανότερο να εγγραφούν µέλη και να συνεισφέρουν, αν επρό-
κειτο για κάτι αποκλειστικό. ∆εν είχε να κάνει µόνο µε µια έκ-
φραση σνοµπισµού. Υπήρχε η ανησυχία ότι οικονοµολόγοι της
κλάσης του Γκάρι Μπέκερ ή του Λάρι Σάµερς θα προσβάλλο-
νταν από τους πολλούς τρελούς που φαίνεται ότι περνούν το
χρόνο τους σε τοποθεσίες του κυβερνοχώρου όπου µάλλον δεν
ανήκουν, αποφασισµένοι να κάνουν δύσκολη τη ζωή των σοβα-
ρών συµµετεχόντων. Αυτή ήταν η εµπειρία µου από κάθε ιστο-
σελίδα µε την οποία ασχολήθηκα.

Μέχρι σήµερα όµως. Όταν αρχίσαµε να καταρτίζουµε τη
λίστα των ονείρων µας από διακεκριµένους οικονοµολόγους,
διαπιστώσαµε σε γενικές γραµµές ότι ήταν εύκολο να µας δώ-
σουν υποσχέσεις συµµετοχής, αλλά δυσκολότερο να έχουµε την
πραγµατική συµµετοχή τους. Οι οικονοµολόγοι, όπως όλοι,
έχουν σύντοµους χρονικούς ορίζοντες. Η επιθυµία τους να µην
τους ενοχλήσουµε βραχυπρόθεσµα –και πιθανόν ένα πραγµα-
τικό ενδιαφέρον για το έργο– τους έκανε να πουν το «ναι», αλ-
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λά µακροπρόθεσµα, οπότε και θα έπρεπε να γράψουν κάτι· µό-
νο που δεν ανταποκρίθηκαν.

Έτσι, µε κάποιο δισταγµό, αποφασίσαµε να επεκτείνουµε
την αναζήτησή µας. Αυτό που ήταν µια κοµψή αλλά περίπλοκη
ιστοσελίδα µετατράπηκε σ’ ένα απλό δηµόσιο blog, το οποίο
χρησιµοποιούσε το γνωστό λογισµικό για blogging, το Typepad.
Το αποτέλεσµα ήταν εντυπωσιακό. Ξαφνικά, γεµίζαµε µε χι-
λιάδες σελίδες κάθε µέρα· υπήρχαν άλλα blogs που µας υπο-
στήριζαν, ενώ οι συµµετοχές που µας είχαν υποσχεθεί εδώ και
καιρό άρχισαν να γίνονται πραγµατικότητα. Φαίνεται ότι και
οι διακεκριµένοι καθηγητές οικονοµικών αισθάνονται την ανά-
γκη να ακούσουν από κάποιον: «Ε, διάβασα το κοµµάτι σου».
Τους αρέσει πολύ περισσότερο από το να ανήκουν σ’ ένα απο-
κλειστικό κλαµπ µαζί µε άλλους διακεκριµένους καθηγητές
οικονοµικών.
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ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ

του Μπιλ Γκέιτς

(Οµιλία που δόθηκε στο Παγκόσµιο Οικονοµικό Φόρουµ,
στις 24 Ιανουαρίου 2008, στο Νταβός της Ελβετίας)

Είναι η τελευταία φορά που έρχοµαι στο Νταβός ως πλήρως
απασχολούµενος της Microsoft.

Ορισµένοι από µας είµαστε αρκετά τυχεροί ώστε, φτάνοντας
σ’ ένα σηµείο της ζωής µας, µπορούµε να κάνουµε µια παύση, να
σκεφτούµε τη δουλειά µας και να πούµε: «Είναι υπέροχο. Είναι
διασκεδαστικό, συναρπαστικό και χρήσιµο – θα µπορούσα να το
κάνω για πάντα».

Το πέρασµα όµως του χρόνου µάς αναγκάζει να αναρωτη-
θούµε: Τι έχω πετύχει ως τώρα; Τι θέλω να πετύχω από δω και
πέρα;

Πριν από τριάντα, είκοσι, δέκα χρόνια, η προσοχή µου ήταν
αποκλειστικά στραµµένη στον τρόπο µε τον οποίο η µαγεία του
λογισµικού θα κατάφερνε να αλλάξει τον κόσµο.

Πίστευα ότι η τεχνολογική πρόοδος µπορούσε να λύσει τα
βασικά προβλήµατα. Το έχει κάνει βέβαια –ολοένα και περισ-
σότερο– για δισεκατοµµύρια ανθρώπους.

Η πρόοδος όµως αλλάζει τη ζωή των ανθρώπων µόνο εκεί
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όπου ο κόσµος µπορεί να την αγοράσει, εκεί όπου υπάρχει οι-
κονοµική ζήτηση.

Και η οικονοµική ζήτηση δεν είναι ίδια µε την οικονοµική
ανάγκη.

Υπάρχουν δισεκατοµµύρια άτοµα που χρειάζονται τις µε-
γάλες ανακαλύψεις της εποχής των υπολογιστών, αλλά έχουν
και πολύ βασικότερες ανάγκες. ∆εν έχουν όµως τρόπο να τις
εκφράσουν, έτσι ώστε να έχουν αξία για τις αγορές. Οπότε,
ζουν χωρίς να τις ικανοποιούν.

Αν πρόκειται να υπάρξει µια σηµαντική ευκαιρία για να αλ-
λάξουµε τη ζωή τους, θα χρειαστούµε ένα άλλο επίπεδο καινο-
τοµίας: όχι στην τεχνολογία αλλά στο σύστηµα. Αυτό θα ήθελα
να συζητήσω σήµερα µαζί σας εδώ, στο Νταβός.

Ας αρχίσω εκφράζοντας µια άποψη που ίσως δε συµµερί-
ζονται πολλοί.

Ο κόσµος γίνεται καλύτερος.
Με σπουδαίους και φιλόδοξους τρόπους, ο κόσµος είναι

καλύτερος από ποτέ.
Σκεφτείτε τη θέση των γυναικών και των µειονοτήτων στην

κοινωνία –σχεδόν σε κάθε κοινωνία– σε σχέση µε οποιαδήπο-
τε χρονική στιγµή στο παρελθόν.

Σκεφτείτε ότι το προσδόκιµο ζωής έχει σχεδόν διπλασια-
στεί τα τελευταία εκατό χρόνια.

Σκεφτείτε τη διακυβέρνηση, τον αριθµό όσων ψηφίζουν στις
εκλογές, που εκφράζουν τη γνώµη τους και απολαµβάνουν οι-
κονοµική ελευθερία, σε σύγκριση µε οποιαδήποτε άλλη χρονι-
κή στιγµή στο παρελθόν.

Σε αυτούς τους κρίσιµους τοµείς ο κόσµος γίνεται καλύτερος.
Οι συγκεκριµένες βελτιώσεις έχουν συνταιριαστεί µε –και

µερικές φορές πυροδοτηθεί από– εξελίξεις στην επιστήµη, στην
τεχνολογία και στην ιατρική. Αυτές έφεραν την ανθρωπότητα

26 ΜΑLΚΛ ΚΙΝΣΛΙ

© Michael Kinsley, 2008 / EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ×ÏÃÉÏÓ Á.Å., 2009



σε ένα υψηλό επίπεδο ευηµερίας. Βρισκόµαστε στην αρχή µιας
επανάστασης που οδηγείται από την τεχνολογία, ως προς το τι
µπορούν οι άνθρωποι να κάνουν ο ένας για τον άλλο. Στις ερ-
χόµενες δεκαετίες θα έχουµε απίστευτες δυνατότητες να δια-
γιγνώσκουµε ασθένειες, να θεραπεύουµε αρρώστιες, να µορ-
φώνουµε τα παιδιά του κόσµου, να δηµιουργούµε ευκαιρίες για
τους φτωχούς και να χρησιµοποιούµε τα λαµπρότερα µυαλά
του πλανήτη για να λύνουµε τα πιο δύσκολα προβλήµατά µας.

Έτσι βλέπω τον κόσµο και θέλω να ξεκαθαρίσω ένα πράγ-
µα: είµαι αισιόδοξος.

Είµαι όµως ένας ανυπόµονος αισιόδοξος.
Ο κόσµος γίνεται καλύτερος, αλλά όχι αρκετά γρήγορα και

όχι για όλους.
Οι µεγάλες εξελίξεις στην πρόοδο ανά την υφήλιο έχουν συ-

χνά επιδεινώσει τις ανισότητες που παρατηρούνται. Όσοι έχουν
τις λιγότερες ανάγκες βλέπουν τη µεγαλύτερη βελτίωση, κι όσοι
έχουν τις µεγαλύτερες ανάγκες βλέπουν τη µικρότερη βελτίω-
ση – ειδικά τα εκατοµµύρια εκείνων που ζουν µε λιγότερο από
ένα δολάριο την ηµέρα.

Υπάρχουν περίπου ένα δισεκατοµµύριο άνθρωποι στον κό-
σµο που δεν έχουν αρκετή τροφή, δεν έχουν καθαρό πόσιµο
νερό, δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύµα – τα πράγµατα που εµείς θεω-
ρούµε δεδοµένα.

Ασθένειες όπως η ελονοσία, που σκοτώνει πάνω από ένα
εκατοµµύριο άτοµα το χρόνο, τυγχάνουν µικρότερης προσοχής
απ’ ό,τι τα φάρµακα για τη θεραπεία της φαλάκρας.

Αυτοί όχι µόνο δεν απολαµβάνουν τα οφέλη της παγκόσµιας
οικονοµίας, αλλά και θα υποφέρουν από τις αρνητικές επιπτώ-
σεις της οικονοµικής ανάπτυξης στην οποία δε µετέχουν. Η κλι-
µατική αλλαγή θα έχει τις χειρότερες επιπτώσεις σ’ εκείνους
οι οποίοι έχουν κάνει τα λιγότερα για να την προκαλέσουν.
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Γιατί όµως οι άνθρωποι απολαµβάνουν οφέλη αντιστρόφως
ανάλογα προς τις ανάγκες τους;

Γι’ αυτό ευθύνονται τα κίνητρα της αγοράς.
Σε ένα αµιγώς καπιταλιστικό σύστηµα, καθώς αυξάνεται ο

πλούτος, αυξάνονται και τα οικονοµικά κίνητρα για την εξυπη-
ρέτηση των αναγκών τους. Καθώς ο πλούτος τους µειώνεται,
τα οικονοµικά κίνητρα µειώνονται επίσης, ώσπου γίνονται µη-
δενικά. Πρέπει να βρούµε έναν τρόπο να κάνουµε τις πλευρές
του καπιταλισµού που εξυπηρετούν τους πλούσιους να εξυπη-
ρετούν και τους φτωχούς.

Η ιδιοφυ�α του καπιταλισµού έγκειται στην ικανότητά του
να κάνει το ατοµικό συµφέρον να εξυπηρετεί το ευρύτερο συµ-
φέρον. Η προοπτική για µεγάλα οικονοµικά κέρδη που απορ-
ρέει από την καινοτοµία έχει ως αποτέλεσµα πολλοί ταλαντού-
χοι άνθρωποι να αφοσιώνονται στην επίτευξη νέων ανακαλύ-
ψεων. Στο σύστηµα αυτό, που υποκινείται από το προσωπικό
συµφέρον, οφείλονται οι µεγάλες καινοτοµίες που έχουν βελ-
τιώσει τη ζωή δισεκατοµµυρίων ατόµων.

Χρειάζεται όµως να δηµιουργήσουµε ένα πιο εκλεπτυσµένο
σύστηµα προκειµένου αυτή η δύναµη να ωφελήσει τους πάντες.

Κατά τη γνώµη µου, υπάρχουν δύο µεγάλες δυνάµεις που
διέπουν την ανθρώπινη φύση: το προσωπικό συµφέρον και το
ενδιαφέρον µας για τους άλλους. Ο καπιταλισµός τιθασεύει το
προσωπικό συµφέρον δηµιουργώντας τρόπους που µπορούν
να δώσουν λύσεις, µόνο γι’ αυτούς όµως που µπορούν να πλη-
ρώσουν. Η φιλανθρωπία και η κυβερνητική βοήθεια αξιοποιούν
το ενδιαφέρον µας για όσους δεν µπορούν να πληρώσουν, αλ-
λά οι διαθέσιµοι πόροι τελειώνουν πριν προλάβουν να ικανο-
ποιήσουν τις ανάγκες αυτές. Για να βελτιωθεί γρήγορα η κα-
τάσταση των φτωχών, χρειαζόµαστε ένα σύστηµα που να αξιο-
ποιεί τις δυνατότητες των επιχειρήσεων, αλλά και όσων καινο-
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τοµούν µε έναν πολύ καλύτερο τρόπο από αυτόν που εφαρµό-
ζεται σήµερα.

Ένα τέτοιο σύστηµα θα είχε διπλή αποστολή: να αποφέρει
κέρδη και ταυτόχρονα να βελτιώσει τη ζωή εκείνων που δεν
µπορούν να επωφεληθούν πλήρως από τις δυνάµεις της αγοράς.
Για να κάνουµε το σύστηµα βιώσιµο, πρέπει να χρησιµοποιή-
σουµε ως κίνητρο την ύπαρξη του κέρδους, όπου είναι δυνατόν.

Την ίδια στιγµή, το κέρδος δεν είναι πάντα εφικτό, όταν µια
επιχείρηση προσπαθεί να βοηθήσει τους πολύ φτωχούς. Σε τέ-
τοιες περιπτώσεις χρειάζεται να υπάρχει ένα άλλο κίνητρο
που να βασίζεται στην αγορά – κι αυτό είναι η αναγνώριση. Η
αναγνώριση βελτιώνει τη φήµη της εταιρείας και έλκει τους
πελάτες. Πάνω απ’ όλα, προσελκύει καλούς ανθρώπους στον
οργανισµό. Έτσι, η αναγνώριση δίνει το έναυσµα για αντα-
µοιβή –η οποία βασίζεται στην αγορά– της καλής συµπεριφο-
ράς. Στις αγορές όπου δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν κέρδη,
η αναγνώριση ουσιαστικά αποτελεί εκπρόσωπο της εταιρείας.
Εκεί όπου τα κέρδη είναι εφικτά, η αναγνώριση αποτελεί ένα
επιπλέον κίνητρο.

Η πρόκληση είναι να σχεδιάσουµε ένα σύστηµα όπου τα κί-
νητρα της αγοράς, τα οποία θα περιλαµβάνουν τόσο τα κέρδη
όσο και την αναγνώριση, να είναι φορείς της αλλαγής.

Θα ήθελα να ονοµάσω ετούτο το νέο σύστηµα δηµιουργικό
καπιταλισµό – µια προσέγγιση όπου κυβερνήσεις, επιχειρήσεις
και µη κερδοσκοπικές οργανώσεις δουλεύουν µαζί για να επε-
κτείνουν τις δυνάµεις της αγοράς ώστε να έχουν κέρδη ή ανα-
γνώριση, εκτελώντας ένα έργο που θα αµβλύνει τις ανισότητες
του κόσµου.

Ορισµένοι ίσως διαφωνούν µε αυτού του είδους την «κοι-
νωνική αλλαγή που βασίζεται στην αγορά». Πιθανόν να υπο-
στηρίξουν ότι αν συνδυάσουµε το συναίσθηµα µε το προσωπι-
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κό συµφέρον, δε θα επεκτείνουµε το φάσµα της αγοράς, αλλά
θα το περιορίσουµε. Εντούτοις, ο Άνταµ Σµιθ –ο πατέρας του
καπιταλισµού και συγγραφέας του Πλούτου των εθνών*– πί-
στευε βαθιά στην αξία που έχει το προσωπικό συµφέρον για
την κοινωνία και ξεκινούσε το βιβλίο του µε αυτά τα λόγια:

«Όσο εγωιστής κι αν θεωρείται ο άνθρωπος, υπάρχουν
προφανώς κάποιες αρχές στη φύση του που του κινούν το εν-
διαφέρον για την τύχη των άλλων και καθιστούν την ευτυχία
τους απαραίτητη σε εκείνον, αν και δεν κερδίζει τίποτα περισ-
σότερο, πέρα από την ευχαρίστηση να τη βλέπει».

Ο δηµιουργικός καπιταλισµός παίρνει αυτό το ενδιαφέρον
για τις τύχες των άλλων και το συνδέει µ’ εκείνο για τη δική
µας τύχη, έτσι ώστε να βελτιωθούν αµφότερες. Ετούτη η υβρι-
δική µηχανή προσωπικού συµφέροντος και ενδιαφέροντος για
τους άλλους εξυπηρετεί έναν πολύ ευρύτερο κύκλο ανθρώπων
απ’ ό,τι θα έκαναν ξεχωριστά το προσωπικό συµφέρον ή το
προσωπικό ενδιαφέρον.

Ο τρόπος σκέψης µου για το συγκεκριµένο θέµα έχει επη-
ρεαστεί από πολλές διαφορετικές εµπειρίες, συµπεριλαµβα-
νοµένου και του τρόπου µε τον οποίο η δουλειά µας στη Micro-
soft προσπαθεί να αντιµετωπίσει την ανισότητα.

Τα τελευταία είκοσι χρόνια, η Microsoft έχει χρησιµοποιή-
σει την εταιρική φιλανθρωπία ως έναν τρόπο για να φέρει την
τεχνολογία κοντά σε όσους δεν έχουν πρόσβαση σε αυτήν.
Έχουµε δωρίσει περισσότερα από $3 δισεκατοµµύρια σε µε-
τρητά και λογισµικό, προσπαθώντας να γεφυρώσουµε το ψη-
φιακό χάσµα. Ετούτη η προσπάθεια θα συνεχιστεί.
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Η κίνηση όµως που έχει τα µεγαλύτερα αποτελέσµατα δεν
είναι η παροχή οικονοµικού ή δωρεάν λογισµικού, αλλά µάλ-
λον το γεγονός ότι χρησιµοποιούµε την τεχνολογία για να δη-
µιουργήσουµε λύσεις. Έχουµε δεσµευτεί να χρησιµοποιήσου-
µε ακόµα περισσότερο την εµπειρία µας. Τα προ·όντα που
διαθέτουµε και οι επιχειρηµατικές οµάδες µας ανά τον κόσµο,
καθώς και µερικά από τα σπουδαιότερα µυαλά στο εργαστή-
ριο ερευνών µας στην Ινδία, δουλεύουν πάνω σε νέα προ·ό-
ντα, τεχνολογίες και επιχειρηµατικά µοντέλα που µπορούν να
κάνουν τους υπολογιστές περισσότερο προσβάσιµους και οι-
κονοµικούς. Για παράδειγµα, αναπτύσσουµε µια διεπαφή χω-
ρίς κείµενο που θα παρέχει σε όσους είναι αναλφάβητοι ή
ηµιαναλφάβητοι τη δυνατότητα να χρησιµοποιούν άµεσα έναν
Η/Υ µε ελάχιστη εκπαίδευση ή βοήθεια. Σε µια άλλη περίπτω-
ση, αναζητούµε τρόπους ώστε η ασύρµατη τεχνολογία, σε συν-
δυασµό µε το ανάλογο λογισµικό, να καταφέρουν να εξαλεί-
ψουν τα έξοδα συνδεσιµότητας που αποτελούν εµπόδιο για
την ύπαρξη πληροφορικής σε αγροτικές περιοχές. Σκεφτόµα-
στε πολύ πιο σοβαρά τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι
φτωχοί και παρέχουµε στους πιο πρωτοπόρους ερευνητές µας
το χρόνο και τους πόρους να βρουν λύσεις.

Αυτού του είδους ο δηµιουργικός καπιταλισµός συνδυάζει
την επιχειρηµατική εµπειρία µε τις ανάγκες που υπάρχουν στον
αναπτυσσόµενο κόσµο, ώστε να εντοπιστούν αγορές οι οποίες
υπάρχουν αλλά δεν έχουν ακόµα αξιοποιηθεί. Ορισµένες φο-
ρές οι δυνάµεις της αγοράς δεν καταφέρνουν να επηρεάσουν
τις αναπτυσσόµενες χώρες, όχι επειδή δεν υπάρχει ζήτηση ή δεν
υπάρχουν χρήµατα, αλλά επειδή δε διαθέτουµε αρκετό χρόνο
για να µελετήσουµε τις ανάγκες και τα όρια της συγκεκριµέ-
νης αγοράς.

Για το συγκεκριµένο θέµα µίλησε αναλυτικά ο Σ. K. Πρα-
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χαλάντ στο βιβλίο του The Fortune at the Bottom of the Pyramid
(Το µέλλον στη βάση της πυραµίδας), κι αυτό επηρέασε πάρα
πολύ τις εταιρείες, ώστε να δώσουν έµφαση στο κίνητρο του
κέρδους µέσω της καινοτοµίας.

Όταν ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας προσπάθησε να
αυξήσει τον αριθµό των εµβολιασµών κατά της µηνιγγίτιδας
στην Αφρική, δεν απευθύνθηκε στον παρασκευαστή των εµ-
βολίων. Πήγε πρώτα στην Αφρική για να µάθει τι µπορούσε
να πληρώσει ο κόσµος. ∆ιαπίστωσε ότι για να κάνουν οι µητέ-
ρες το εµβόλιο στα µωρά τους, έπρεπε να κοστίζει λιγότερο
από πενήντα σεντς. Έπειτα, έθεσε στις εταιρείες την πρόκλη-
ση να προσεγγίσουν αυτή την τιµή. Πράγµατι, το Serum Insti-
tute στην Ινδία βρήκε έναν τρόπο να παρασκευάζει το εµβό-
λιο για σαράντα σεντς το ένα. Η εταιρεία συµφώνησε µέσα
στην επόµενη δεκαετία να προµηθεύσει 250 εκατοµµύρια δό-
σεις, οι οποίες θα διανεµηθούν µέσα από το δηµόσιο σύστηµα
υγείας, ενώ έχει το δικαίωµα να το πουλήσει απευθείας και
στον ιδιωτικό τοµέα.

Σε µια άλλη περίπτωση, µια ολλανδική εταιρεία που έχει τα
δικαιώµατα για ένα εµβόλιο κατά της χολέρας, ενώ εξακολου-
θεί να τα διατηρεί για τον ανεπτυγµένο κόσµο, στις αναπτυσ-
σόµενες χώρες τα µοιράζεται µε τους εκεί παρασκευαστές. Το
αποτέλεσµα είναι ένα εµβόλιο κατά της χολέρας το οποίο πα-
ρασκευάζεται στο Βιετνάµ και κοστίζει λιγότερο από ένα δο-
λάριο η δόση – στην τιµή περιλαµβάνεται η παράδοση και τα
έξοδα µιας εκστρατείας εµβολιασµού. Υπάρχει ένας αριθµός
επιχειρήσεων που µπορούν να εκµεταλλευτούν αυτού του εί-
δους την κλιµακωτή τιµολόγηση για να προσφέρουν πολύτιµη
ιατρική και τεχνολογική βοήθεια σε ανθρώπους µε χαµηλά ει-
σοδήµατα.

Αυτά τα παραδείγµατα µας δίνουν µόνο µια ιδέα για το τι
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θα µπορούσαµε να πετύχουµε, αν οι γνώστες των αναγκών του
αναπτυσσόµενου κόσµου συναντιούνταν µερικές φορές το χρό-
νο µε τους επιστήµονες από το χώρο της πληροφορικής ή της
φαρµακευτικής και τους βοηθούσαν να βρουν τρόπους να εφαρ-
µόσουν τις καλύτερες ιδέες τους στις χώρες του Τρίτου Κόσµου.

Μια άλλη προσέγγιση του δηµιουργικού καπιταλισµού πε-
ριλαµβάνει τον άµεσο ρόλο των κυβερνήσεων. Φυσικά, οι κυ-
βερνήσεις κάνουν πολλά για να βοηθήσουν τους φτωχούς, µε
τρόπους που ξεπερνούν κατά πολύ τη στήριξη των αγορών:
χρηµατοδοτούν την έρευνα, επιχορηγούν την ιατρική φροντί-
δα, χτίζουν σχολεία και νοσοκοµεία. Αυτό όµως που µπορούν
να κάνουν οι κυβερνήσεις και να έχει τη µεγαλύτερη βαρύτητα
είναι να δηµιουργήσουν κίνητρα στην αγορά, θεσπίζοντας το νο-
µοθετικό πλαίσιο και παρέχοντας χρηµατοδότηση για την ανά-
πτυξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας µε σκοπό τη βελτίωση
της ζωής των φτωχών.

Βάσει νόµου που υπεγράφη από τον πρόεδρο Τζορτζ Μπους
το [2007], οποιαδήποτε φαρµακευτική εταιρεία παρασκευά-
σει µια νέα θεραπεία για κάποια ξεχασµένη ασθένεια όπως η
ελονοσία ή η φυµατίωση, µπορεί να πετύχει τη γρηγορότερη
έγκριση για ένα άλλο προ·όν της από τον Οργανισµό Τροφί-
µων και Φαρµάκων. Αν βρεις ένα νέο φάρµακο για την ελονο-
σία, το επικερδές φάρµακό σου που ρίχνει τη χοληστερίνη θα
µπορεί να βγει στην αγορά ένα χρόνο νωρίτερα. Αυτή η προ-
νοµιακή έγκριση ενδέχεται να αξίζει εκατοντάδες εκατοµµύ-
ρια δολάρια.

Μια άλλη προσέγγιση του δηµιουργικού καπιταλισµού εί-
ναι απλώς να ενισχύσει τις επιχειρήσεις των φτωχών χωρών,
ώστε οι τελευταίες να αποκτήσουν πρόσβαση στις αγορές των
πλούσιων χωρών. Αύριο το πρωί θα ανακοινώσω µια συνερ-
γασία που θα δώσει στους Αφρικανούς αγρότες πρόσβαση στην
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καλύτερη αγορά του καφέ, µε στόχο να διπλασιάσουν τα κέρ-
δη τους από τις αυτές τις καλλιέργειες. Η συγκεκριµένη κίνηση
θα βοηθήσει τους αγρότες της Αφρικής να παράγουν καφέ υψη-
λής ποιότητας και θα τους φέρει σε επαφή µε εταιρείες που θέ-
λουν να τον αγοράσουν. Αυτό θα βοηθήσει τους ίδιους, την οι-
κογένειά τους και την κοινότητά τους να βγουν από τη φτώχεια.

Τέλος, µία από τις πιο δηµιουργικές µορφές δηµιουργικού
καπιταλισµού έχει να κάνει µε κάτι που όλοι γνωρίζουµε πολύ
καλά.

Πριν από µερικά χρόνια, ήµουν σ’ ένα µπαρ εδώ στο Ντα-
βός µε τον Μπόνο. Ενώ οι εκπρόσωποι της Ασίας, σχεδόν όλης
της Ευρώπης και της Αφρικής είχαν πάει για ύπνο, εκείνος ήταν
γεµάτος ενέργεια, µιλώντας συνέχεια για το πώς θα µπορούσα-
µε να λαµβάνουµε ένα ποσοστό από την αγορά κάθε προ·όντος
εταιρειών µε κοινωνική συνείδηση, προκειµένου να βοηθήσου-
µε τον κόσµο. Έπαιρνε τηλέφωνα, ξυπνούσε διάφορους και µου
έδινε το ακουστικό. Τα σχέδιά του ήταν αρχικά λίγο ενθουσιώ-
δη, είχαν όµως σωστή βάση. Αν δώσεις στους άλλους την ευκαι-
ρία να ταυτιστούν µε ένα σκοπό που τους ενδιαφέρει, θα πληρώ-
σουν περισσότερα και το επιπλέον ποσό µπορεί να κάνει τη δια-
φορά. Έτσι γεννήθηκε η εκστρατεία RED εδώ στο Νταβός.

Τα προ·όντα RED διατίθενται από εταιρείες όπως η Gap, η
Motorola και η Armani. Μόλις αυτή την εβδοµάδα, η Dell και
η Microsoft συγκαταλέγονται ανάµεσά τους. Μέσα στον τε-
λευταίο ενάµιση χρόνο, η εκστρατεία RED απέφερε $50 εκα-
τοµµύρια στο Παγκόσµιο Ταµείο για την Καταπολέµηση του
AIDS, της Φυµατίωσης και της Ελονοσίας. Ως αποτέλεσµα, πε-
ρίπου δύο εκατοµµύρια άτοµα στην Αφρική µπορούν σήµερα
να λαµβάνουν φάρµακα που θα τους σώσουν τη ζωή.

Αυτό που ενώνει όλες τις διαφορετικές µορφές δηµιουργι-
κού καπιταλισµού είναι ότι πρόκειται για προσπάθειες που
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υποκινούνται από την αγορά µε σκοπό να αναπτύξουν λύσεις,
τις οποίες εµείς θεωρούµε δεδοµένες, για ανθρώπους που δεν
µπορούν να τις αποκτήσουν. Καθώς αυτή η προσέγγιση τελειο-
ποιείται, έχουµε κάθε λόγο να πιστεύουµε ότι οι µηχανισµοί
της αλλαγής θα γίνουν µεγαλύτεροι, δυνατότεροι και πιο απο-
τελεσµατικοί.

Γίνεται ολοένα και περισσότερο κατανοητό ανά τον κόσµο
ότι όταν η αλλαγή έχει κίνητρα που βασίζονται στην αγορά,
µπορεί να υπάρξει ένα βιώσιµο σχέδιο για αλλαγή – επειδή τα
κέρδη και η αναγνώριση είναι ανανεώσιµοι πόροι. Ο Κλάους
Σκουάµπ διευθύνει ένα ίδρυµα που βοηθά τους κοινωνικούς
επιχειρηµατίες ανά τον κόσµο: άντρες και γυναίκες που µετα-
τρέπουν σε προσιτά αγαθά και υπηρεσίες τις ιδέες τους για βελ-
τίωση της ζωής µας. Ο πρόεδρος Κλίντον αποτελεί παράδειγ-
µα του µοναδικού ρόλου που µπορεί να παίξει ένας µη κερδο-
σκοπικός παράγοντας στη σύναψη µιας συµφωνίας ανάµεσα
σε παραγωγούς από πλούσιες χώρες και σε καταναλωτές από
φτωχές χώρες. Το περιοδικό Fast Company δίνει βραβεία γι’ αυ-
τό που ονοµάζει Κοινωνικό Καπιταλισµό.

∆εν είναι µόνο µερικές µεµονωµένες ιστορίες, αλλά ένα πα-
γκόσµιο κίνηµα και είµαστε ικανοί και έχουµε την ευθύνη για
να το επεκτείνουµε.

Θα ήθελα να ζητήσω απ’ όλους εδώ –είτε ανήκετε στον επι-
χειρηµατικό χώρο είτε σε κάποια µη κερδοσκοπική οργάνωση
ή είστε κυβερνητικά στελέχη– να αναλάβετε µέσα στην επόµε-
νη χρονιά µια πρωτοβουλία δηµιουργικού καπιταλισµού. ∆ε
χρειάζεται να είναι νέα πρωτοβουλία. Μπορείτε να πάρετε ένα
ήδη υπάρχον έργο και να δείτε πώς θα καταφέρετε να κάνετε
τις δυνάµεις της αγοράς να δώσουν ώθηση στα πράγµατα. Όταν
επιβραβεύετε την ξένη βοήθεια, όταν κάνετε δωρεές, όταν προ-
σπαθείτε να αλλάξετε τον κόσµο – είναι δύσκολο να βρείτε
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τρόπους να κάνετε τις δυνάµεις της αγοράς να στηρίξουν την
προσπάθεια για παροχή βοήθειας στους φτωχούς;

Ελπίζω οι εταιρείες να σκεφτούν σοβαρά και να αφιερώσουν
ένα µέρος από το χρόνο των κορυφαίων ερευνητών τους σε ζη-
τήµατα που µπορούν να βοηθήσουν όσους βρίσκονται στο πε-
ριθώριο της παγκόσµιας οικονοµίας. Μια παρόµοια συνεισφο-
ρά ενδέχεται να είναι πολύ πιο δυνατή από το να δώσετε απλώς
µετρητά ή να διαθέσετε τους εργαζόµενούς σας για εθελοντική
εργασία. Πρόκειται για µια επικεντρωµένη εφαρµογή του αντι-
κειµένου που η εταιρεία σας ξέρει να κάνει καλύτερα. Αποτελεί
µια εξαιρετική µορφή δηµιουργικού καπιταλισµού, καθώς παίρ-
νει την πνευµατική ισχύ που βελτιώνει τη ζωή των πλουσιότερων
και την αφιερώνει στη βελτίωση της ζωής όλων των άλλων.

Υπάρχουν µερικές φαρµακευτικές εταιρείες –συγκεκριµέ-
να η GlaxoSmithKline– οι οποίες απασχολούν τους καλύτερους
ερευνητές τους για την εξεύρεση νέων λύσεων που θα βοηθούν
τους φτωχούς. Το ίδιο κάνουν κι άλλες εταιρείες στους τοµείς
της διατροφής, της τεχνολογίας, των κινητών τηλεφώνων. Αν
θεωρήσουµε πρότυπα τους ηγέτες τους σε αυτούς τους τοµείς
και προσπαθήσουµε να τους φτάσουµε, τότε µπορούµε να πετύ-
χουµε σηµαντικά αποτελέσµατα στην καταπολέµηση των ανισο-
τήτων του κόσµου.

Τέλος, ελπίζω ότι οι µεγάλοι στοχαστές που βρίσκονται εδώ
θα αφιερώσουν λίγο χρόνο για να βρουν τρόπους ώστε οι επι-
χειρήσεις, οι κυβερνήσεις, οι ΜΚΟ και τα ΜΜΕ να αναπτύξουν
µέτρα για όσα κάνουν οι εταιρείες προκειµένου να χρησιµο-
ποιήσουν τη δύναµη και τις γνώσεις τους για να εξυπηρετήσουν
έναν ευρύτερο κύκλο ανθρώπων. Αυτού του είδους η πληρο-
φόρηση αποτελεί σηµαντικό στοιχείο του δηµιουργικού καπι-
ταλισµού. Ίσως µετατρέψει τα καλά έργα σε αναγνώριση και
να εξασφαλίσει ότι θα ανταµείψει στα πλαίσια της αγοράς τις
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επιχειρήσεις εκείνες που κάνουν την περισσότερη δουλειά για
να εξυπηρετήσουν περισσότερους ανθρώπους.

Ζούµε σε µία απίθανη εποχή. Αν µπορέσουµε να αφιερώ-
σουµε τις πρώτες δεκαετίες του εικοστού πρώτου αιώνα για να
ικανοποιήσουµε τις ανάγκες των φτωχών µε µεθόδους που να
δηµιουργούν κέρδος και αναγνώριση για τις επιχειρήσεις, θα
έχουµε βρει ένα βιώσιµο τρόπο για να περιορίσουµε παγκο-
σµίως τη φτώχεια. Αυτό το έργο δεν έχει τέλος. Αν όµως προ-
σπαθήσουµε µε πάθος να ανταποκριθούµε στην πρόκληση, θα
βοηθήσει να αλλάξουµε τον κόσµο.
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