Απόστολος Πιερρής
Το Οικονοµικό Πρόβληµα των ΗΠΑ

Με τις γελοιότητες του Μνηµονίου Ι, του Μνηµονίου ΙΙ, του Μεσοπρόθεσµου, κλπ.
δεν αξίζει να ασχολείται κανένας σοβαρός άνθρωπος. Αυτά είναι εκ του πονηρού
τεχνάσµατα του Καθεστώτος Κατοχής για την υποδούλωση της χώρας.
Να µιλήσουµε για σοβαρά πράγµατα σήµερα, ενώ η Βουλή του Καθεστώτος ψηφίζει
ψοφοδεής υπό την «προστασία» πραιτωριανών τα ανοµήµατα κατά της κοινωνίας και
της χώρας, και ενώ η Ευρωζώνη έχει µπερδευτεί σαν τον Ηρακλή µε τις
κουβαρίστρες σε ένα απολύτως αναµενόµενο in extremis όργιο ανούσιας
τεχνητότητας.
***
Την περασµένη Τετάρτη στην συνεδρίαση της Αµερικανικής Οµοσπονδιακής
Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς (το σώµα που καθορίζει τη νοµισµατική πολιτική του
Federal Reserve) υπήρξαν συνοφρυωµένα µέτωπα. Μετά από 2 ½ χρόνια γιγαντιαίων
ενέσεων χρήµατος και εγγυήσεων τρισεκατοµµυρίων δολαρίων στον αµερικανικό
χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, η οικονοµία δεν αντιδρά όπως οι σχεδιαστές της
παρεµβατικής αυτής πολιτικής ανέµεναν. Υπάρχει καθηλωµένη ή αναιµική ανάπτυξη
(1.8% το πρώτο τρίµηνο εφέτος, µε αναµενόµενο ετήσιο ποσοστό γύρω στο 2.8%
κατά τους νέους υπολογισµούς του F.R. – µειωµένο από εκτίµηση 3.2% πριν ενάµισυ
µήνα – ή 2.6% κατά επισκόπηση απόψεων κορυφαίων οικονοµολόγων). Υψηλή για
την Αµερική ανεργία (γύρω στο 8.7% εκτιµώµενη στο τέλος του έτους). Και
πληθωριστική πίεση (αν και ο προβλεπόµενος για εφέτος ρυθµός είναι γύρω στο
2.4% για τις τιµές καταναλωτή, µε 1.5-1,8% πληθωριστικό «πυρήνα» - εξαιρουµένων
δηλαδή των τιµών διατροφής και καυσίµων).
Σε συνέντευξη τύπου µετά τη συνεδρίαση ο Πρόεδρος του F.R. Bernanke οµολόγησε:
«∆εν έχουµε µια ακριβή ανάγνωση του γιατί αυτός ο βραδύτερος βηµατισµός
ανάπτυξης επιµένει». Και πρόσθεσε: «ίσως κάποιοι από τους µετωπικούς ανέµους
που µας έχουν απασχολήσει, όπως η αδυναµία στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα,
προβλήµατα στον τοµέα κατοικίας... µερικοί από τους µετωπικούς ανέµους ενδέχεται
να είναι ισχυρότεροι και πιο επίµονοι από ό,τι σκεφτήκαµε».
Τα λόγια ενός κρυφού ή φανερού Κεϋνσιανού!
Πήγαν να θεραπεύσουν µια κρίση την οποία εδηµιούργησε πληθώρα
χρηµατοπιστωτικών µέσων, µε παροχή περισσότερων χρηµατοπιστωτικών µέσων
(νέο χρήµα, εγγυήσεις, µηδενικά βασικά επιτόκια), ενώ το σύστηµα είχε αρχίσει να
καταστρέφει από µόνο του (χρεωκοπία Lehman Brothers) την περίσσεια κεφαλαίων
που το είχε πνίξει και αρρωστήσει. Έδρασαν ενάντια στην πραγµατικότητα και τους
νόµους της – εδώ τους οικονοµικούς νόµους. Και κάνουν µια τρύπα στο νερό, ενώ
ταυτόχρονα υποθηκεύουν το µέλλον µην αφήνοντας την αναγκαία δηµιουργική
καταστροφή να διαδραµατίσει τον ρόλο της προς αυτόµατο εξορθολογισµό του
συστήµατος. Πολύ σωστά οι Οίκοι Αξιολόγησης έχουν προειδοποιήσει για πιθανή
πιστοληπτική υποβάθµιση της Αµερικανικής Κυβέρνησης.
Από τον µεσοπόλεµο ο Κόσµος µπήκε σε µια χρηµατοπιστωτικά βαρβαρική περίοδο

(µέρος της παρακµής της Ευρωπαϊκής φάσης της ιστορίας) µε την έξοδο από τον
Κανόνα του Χρυσού και την επικράτηση του Κεϋνσιανισµού ως οικονοµικής
ορθοδοξίας. Θεσµοθετήθηκε ένας άνευ προηγουµένου de facto συστηµατικός
οικονοµικός και χρηµατοπιστωτικός παρεµβατισµος.
Το φαινόµενο είναι σύστοιχο του φιλοσοφικού υπαρξισµού ή των ολοκληρωτικών
ιδεολογιών του 20ου αιώνα. Όπως και του Μοντερνισµού στην Τέχνη. Η ουσία του
έγκειται στην επιδείνωση µιας χαρακτηριστικής ιδιότητας του Ευρωπαϊκού
Πνεύµατος: Το Υποκείµενο, εκτός Όντος και απέναντί του, αναγκάζεται να
αυτοδεσµεύεται (και έτσι να εγκλωβίζεται) σε όλο και περισσότερο τεχνητά
συστήµατα ώστε να λειτουργήσει στην πραγµατικότητα που το περιβάλλει. Ξεχνάει
το φυσικό σύστηµα των ελεύθερων ροών.
Ο Κανόνας του Χρυσού περιόριζε εξ αντικειµένου τη χρηµατοπιστωτική ασυδοσία
του Κράτους απέναντι στις ελεύθερες αγορές. Η παραβίαση εκ µέρους της πολιτικής
εξουσίας των οικονοµικών νόµων, και εποµένως ο κατευθυντικός παρεµβατισµός του
Κράτους στην οικονοµική δραστηριότητα, ήταν ad hoc και περιοριζόταν σε κάποια
σχετικά στενά όρια, γιατί η συστηµατική παρεµβατικότητα οδηγούσε γρηγορότερα
µάλλον παρά αργότερα σε χτυπητά αρνητικά αποτελέσµατα.
Στον θεωρητικό τοµέα, ο Κεϋνσιανισµός ήταν είδος Οικονοµικού Υπαρξισµού. Το
Υποκείµενο (εδώ ως Κρατική οντότητα της συλλογικής κοινωνίας) µπορεί να
«αυτοθεσµίζεται» στις σχέσεις του µε την πραγµατικότητα, όπως η ύπαρξη
προηγείται και ορίζει την ουσία της. Η πραγµατικότητα είναι εύπλαστη ύλη για τη
δηµιουργικότητα του Υποκειµένου. ∆εν υπάρχει φυσική τάξη πραγµάτων, αλλά τάξη
είναι η θέσµιση που κάνει το Υποκείµενο.
Στην οικονοµία το πνεύµα αυτό οδήγησε στην παραγνώριση ενός θεµελιώδους
γεγονότος. Ότι το χρήµα, η ποσότητά του, η αξία του και το «ενοίκιό» του (το
επιτόκιο), δεν είναι ανεξάρτητες µεταβλητές του οικονοµικού συστήµατος, αλλά
καθορίζονται από παράγοντες της πραγµατικής οικονοµίας που εκφεύγουν της
επίδρασης του κράτους, πέρα από ορισµένες στενές τροποποιητικές δυνατότητές του.
Και ότι καθορίζοντάς τις τεχνητά εκτός των φυσικών τιµών τους για να επιδράσεις
υποτίθεται ευεργετικά στην οικονοµική δραστηριότητα προκαλείς αντιθέτως
πολλαπλή ζηµιά που συγκεφαλαιούται σε τρεις κατηγορίες:
α) Γεννώνται φούσκες (υπερτίµηση συγκεκριµένων κατηγοριών αξιών) ή γενικός
πληθωρισµός.
β) Μειώνεται η ανταγωνιστικότητα λόγω ανορθολογικής (= βεβιασµένης, µη
φυσικής) κατανοµής ρόλων και πόρων, που και αυτή προέρχεται από εµποδιζόµενες
ροές του συστήµατος.
γ) Η κρίση που αναπόφευκτα δηµιουργείται από την έτσι προκαλούµενη
δυσλειτουργία του συστήµατος επιδέχεται ή επώδυνη θεραπεία (αν αφεθεί να δράσει
η απαιτούµενη αυτόµατη δηµιουργική καταστροφή) ή προσωρινή ανακούφιση και
νέα βύθιση σε χειρότερη κρίση – roll the can further down the road - (αν η ίδια λογική
επικρατήσει, αυτή του τεχνητού παρεµβατισµού). Η ροπή είναι προς το δεύτερο
ενδεχόµενο, γιατί οι πολιτικές εξουσίες που είναι υπεύθυνες για την κρίση µε τις
παρεµβατικές πολιτικές τους δεν είναι για πολλούς λόγους διατεθειµένες να
αναγνωρίσουν το θεµελιώδες λάθος της προσέγγισής τους, ενώ ταυτόχρονα
δεσµεύονται και από τις εγγυήσεις του προς το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. Και
επιπλέον διαλέγουν συνήθως αυτό που έχει το µικρότερο κόστος επί του παρόντος,
χωρίς λογαριασµό της µελλοντικής επιδείνωσης της κατάστασης. Αλλά όπως στα
σφιχτά όρια του Κανόνα του Χρυσού αποδίδει για τις πολιτικές εξουσίες να είναι
υπεύθυνες, έτσι στο Κεϋνσιανό σύστηµα αποδίδει να είναι άφρονα «λαϊκίστικες»,
αφού µάλιστα έτσι οι διαπλεκόµενοί τους κερδίζουν περισσότερα µε λιγότερα και

χωρίς ιδιαίτερη ικανότητα. Και οι δυσµενείς συνέπειες συνεχίζονται µε την εµπέδωση
Αναξιοκρατίας. Η οποία µε τη σειρά της δηµιουργεί συµφέρον για παρεµβατικές
πολιτικές του Κράτους. Και ο φαύλος κύκλος συνεχίζεται και διευρύνεται και
βαθαίνει συνεχώς.
Υπάρχει λοιπόν µια απόλυτα λογική εξήγηση γιατί η Αµερικανική οικονοµία δεν
συνέρχεται µετά από τέτοια τιτανική ένεση ρευστότητας που της έχει γίνει. Ακόµη
και σήµερα το F.R. είναι στα τελευταία στάδια της αγοράς της τελευταίας στήριξης
των 600 δισεκατοµµυρίων δολαρίων οµολόγων της Αµερικανικής Κυβέρνησης, ενώ
κρατάει ακόµα τον στόχο για τα επιτόκια των Οµοσπονδιακών Κεφαλαίων στο 0% µε
0,25%, και στην ανακοίνωση της Επιτροπής προχθές επαναλαµβάνεται ότι οι
συνθήκες δικαιολογούν «εξαιρετικά χαµηλά επίπεδα για τα επιτόκια των
Οµοσπονδιακών κεφαλαίων για µια εκτεταµένη χρονική περίοδο»! Η
πραγµατολογική αιτία γιατί τέτοιος κατακλυσµός χρήµατος δεν αναζωογονεί την
οικονοµία είναι απλά γιατί η οικονοµία θέλει καταστροφή «καυσίµου» (κεφαλαίων)
για να ξαναπάρει µπροστά υπό πλήρη δυναµική. Θέλει εξορθολογισµό κατανοµής
ρόλων και πόρων. Αυτό φωνάζει κάθε κρίση. Πολιτικές σαν του Obama πάνε να
µαλακώσουν για τώρα τις επιπτώσεις του προβλήµατος, όχι να θεραπεύσουν την
αιτία του, και συνεπώς δυσχεραίνουν την µελλοντική λύση του.
Να γενικεύσω το θέµα. Φυσικό είναι το σύστηµα που οι ροές είναι ελεύθερες –
πραγµατοποιούνται µε τις ελάχιστες θεσµικές τριβές. Αυτό είναι το σύστηµα των
ελεύθερων, ανοικτών αγορών. (Έχω πει ότι η ελευθερία χρειάζεται ισχυρό κράτος για
να την εγγυάται). Τα δυο θεµελιωδέστερα οργανικά υγρά στην οικονοµία της
κοινωνίας είναι το χρήµα (η τροφή, το αίµα της) και η γνώση (η γονιµότητα, το
σπέρµα της). Η ελευθερία οικονοµικής και φυσικής κίνησης προσώπων, αγαθών και
πληροφοριών είναι επίσης παράµετροι του φυσικού ανθρώπινου συστήµατος. Ο
κατευθυντικός παρεµβατισµός εκφράζει µια βαρβαρική αντίληψη της ανθρώπινης
κοινωνίας και µια αρνητική κατά βάση εκτίµηση της ανθρώπινης φύσης: την
απαισιόδοξη «Προτεσταντική» πεποίθηση ότι µόνο µε καθοδηγούµενη αυστηρή
πειθαρχία σε ένα τεχνητό σύστηµα κανόνων µπορεί να έχει συνοχή και απόδοση ένα
ανθρώπινο σύστηµα. Το Πνεύµα των καιρών και το Άνυσµα της Ιστορίας είναι όµως
προς τα φυσικά και ελεύθερα συστήµατα. Το µέγεθος και το βάθος αλληλένδεσης
των συστηµάτων σήµερα κάνει επίσης αδύνατη την αρχή του παρεµβατισµού.
Αντίστοιχα η ηγεµονική θέση των ΗΠΑ στο παγκόσµιο και παγκοσµιοποιηµένο
σύστηµα εκφράζει το προφανές πεπρωµένο των ΗΠΑ να είναι φορέας του Πνεύµατος
και του Ανύσµατος του ιστορικού παρόντος και (προβλεπόµενου) µέλλοντος. Πέρα
από µικρόπνοες προσωρινές πολιτικές οποιουδήποτε Προέδρου. Το Αµερικανικό
Σύστηµα χωνεύει τα λάθη των προέδρων του.
Και να εξειδικεύσω το θέµα. Η Παγκόσµια Ηγεµονία των ΗΠΑ της επιτρέπει εν τοις
πράγµασι άνεση χειρισµών, και ακόµη λανθασµένες επιλογές, που θα εξόντωναν
οποιαδήποτε άλλη χώρα. Το Κέντρο του Παγκόσµιου Συστήµατος είναι σαν κόρη
οφθαλµού για όλο το Σύστηµα. Έχω δείξει σε παλαιότερο άρθρο µου ότι από την
Αµερικανική ηγεµονία ωφελούνται τα µέρη του συστήµατος και περισσότερο
(σχετικά και συγκριτικά) οι νέες ανερχόµενες περιφέρειες και περιφερειακές δυνάµεις
από ό,τι το ίδιο το Κέντρο που από τη φύση του σταθεροποιείται σε µια ισχυρή θέση
εντός του συστήµατος. Και οι πάντες, ιδίως οι ανερχόµενοι, το στηρίζουν. Τα
οµόλογα του Αµερικανικού ∆ηµοσίου είναι σαν τις Αθηναϊκές τριήρεις που
συνέλεγαν τους φόρους του οικονοµικοπολιτικού συστήµατος του οποίου την
ηγεµονική εστία είχε η Αθήνα. Όλοι συνεισέφεραν στην εγγύηση της τάξης και της
ελευθερίας από την οποία κέρδιζαν. Έτσι και σήµερα τα Αµερικανικά οµόλογα
αγοράζονται και αποθεµατοποιούνται από Κίνα και λοιπούς, χρηµατοδοτώντας π.χ.

το τεράστιο έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου των ΗΠΑ. Οι Άµεσες Ξένες
Επενδύσεις στην Αµερική αυξήθηκαν το 2010 κατά 40% από το 2009, εν µέσω
κρίσης. Το τέλος του 2008 το συνολικό ποσό των Άµεσων Ξένων Επενδύσεων στις
ΗΠΑ ήταν 2.1 τρισεκατοµµύρια δολάρια, το 16% του συνολικού ακαθάριστου
εγχώριου προϊόντος.
Αλλά το ότι µπορεί να το κάνει κάτι η Αµερική δεν σηµαίνει ότι πρέπει να το κάνει ή
ότι είναι καλύτερο γι’ αυτήν και για τον κόσµο να το κάνει. Ο Κόσµος θα συµµετέχει
µε τον ένα ή άλλο τρόπο για την ασφάλεια και ελευθερία του. Το ηγεµονικό κέντρο
όµως δεν πρέπει να χάνει την αιχµή της συντριπτικής υπεροχής του σε οικονοµία,
όπως και σε γνώση και στρατιωτική ισχύ. Γιατί τότε ριψοκινδυνεύει την ευστάθεια
του κόσµου.
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