Το Δικαίωµα στην Χρεοκοπία
Περίληψη: Όσο η Ευρωζώνη αρνείται το δικαίωµα στην χρεοκοπία θα
γίνεται όλο λιγότερο ανταγωνιστική σε σχέση µε τον υπόλοιπο κόσµο.
Ίσως η πιο βασική νοµοθετική καινοτοµία που έδωσε φτερά στον καπιταλισµό
ήταν η εισαγωγή, κατά τον 19ο αιώνα, της έννοιας της «περιορισµένης ευθύνης»:
της ιδέας ότι όταν µια εταιρεία πτωχεύει, οι ιδιοκτήτες και διοικούντες δεν έχουν
να χάσουν παρά µόνο τα χρήµατα που επένδυσαν σε αυτήν. Έως τότε, η
χρεοκοπία σήµαινε πλήρη καταστροφή – ακόµα και φυλακή. Ο επιχειρηµατίας
του οποίου η επιχείρηση αδυνατούσε να πληρώσει τα χρέη της έχανε όλες τις
οικονοµίες του, το σπίτι του, την δυνατότητα και το δικαίωµα να εργάζεται.
Πολλές φορές κατέληγε στα λεγόµενα χρεο-κάτεργα (debt prisons). Προφανώς,
υπό αυτές τις συνθήκες, το επιχειρηµατικό ρίσκο ήταν τόσο µεγάλο που
απέτρεπε πολλούς από το να συστήσουν µια επιχείρηση. Επί πλέον, όταν το
έκαναν, ήταν διατεθειµένοι να πατήσουν επί πτωµάτων για να αποφύγουν την
πτώχευση – κάτι αντίστοιχο µε τις χώρες όπου οι ποινές για ληστεία είναι τόσο
µεγάλες που ο ληστής έχει κίνητρο να σκοτώσει όποιον βρεθεί µπροστά του,
παρά να συλληφθεί.
Ένας από τους λόγους που η Αµερική θεωρείται φιλικότερη προς την καινοτοµία
είναι το νοµικό καθεστώς περί πτώχευσης. Πράγµατι, στις ΗΠΑ το να πτωχεύσει
µια και διο και τρεις φορές κάποιος νέος επιχειρηµατίας δεν θεωρείται απόδειξη
ούτε ηθικής κατωτερότητας ούτε ανοησίας. Πολλές φορές µάλιστα θεωρείται
τίτλος τιµής, επένδυση στην µελλοντική επιχειρηµατική του επιτυχία, απόδειξη
του πόσο πεισµατικά πασχίζει να δηµιουργήσει κάτι νέο και σηµαντικό. «Πέφτει»
αλλά πολύ γρήγορα, µε την βοήθεια του νοµικού καθεστώτος, «ξαναστέκεται
όρθιος» ώστε να ξαναπροσπαθήσει.
Όταν το 2009 η πάλαι ποτέ κραταιά General Motors πτώχευσε, καθώς ήταν
αδύνατον να αποπληρώσει τα συσσωρευµένα χρέη της, η νέα της διοίκηση δεν
αρνήθηκε την πτώχευση. Δεν προσπάθησε να την συγκαλύψει. Αντίθετα, την
αγκάλιασε ως σωτηρία. Η κυβέρνηση, παράλληλα, δεν έθεσε την αποπληρωµή
των χρεών της General Motors ως απαράβατο όρο για να βοηθήσει την
επιχείρηση να επιβιώσει. Πριν εµφυσήσει δισεκατοµµύρια του αµερικανού
φορολογούµενου στην General Motors αποδέχθηκε ως δεδοµένη την πτώχευση,
επέβαλε βίαια (και χωρίς διαπραγµατεύσεις) στους δανειστές της κούρεµα των
χρεών της εταιρείας σε ποσοστό 90%, και ασχολήθηκε αποκλειστικά µε το ένα
και µοναδικό ερώτηµα: «Τι αλλαγές πρέπει να γίνουν ώστε η µεγάλη
αυτοκινητοβιοµηχανία να ορθοποδήσει και να ξαναµπεί στον δρόµο της
ανάπτυξης;» Αποτέλεσµα είναι ότι σήµερα, παρά το δυσµενές οικονοµικό
περιβάλλον, η General Motors µεγεθύνεται, αυξάνει τις θέσεις εργασίας και
κερδοφορεί. Κάτι που, αν δεν είχε προηγηθεί η πτώχευση, θα ήταν αδύνατον.
Πολλοί θα πουν ότι άλλο η General Motors και άλλο ένας κρατικός, συλλογικός
θεσµός. Κι όµως. Στις ΗΠΑ η ιδέα της «περιορισµένης ευθύνης» ισχύει για τους

δήµους και την τοπική αυτοδιοίκηση όπου το νοµοθέτηµα που είναι γνωστό ως
Chapter 9-Title 11-USC προβλέπει συγκεκριµένη και ιδιαίτερα αποτελεσµατική
διαδικασία λελογισµένης πτώχευσης των τοπικών αρχών. Η βασική αρχή της
νοµικής αυτής διαδικασίας είναι η προστασία: (α) της δυνατότητας των τοπικών
αρχών να παρέχουν ελάχιστες υπηρεσίες στους δηµότες τους, (β) των
µακροπρόθεσµων συµφερόντων των δανειστών, (γ) του δικαιώµατος των
πολιτών να ακούγεται η φωνή τους στην διαδικασία πτώχευσης των δήµων και
κοινοτήτων τους, και (δ) του γενικότερου δηµόσιου συµφέροντος. Για την
επίτευξη αυτών των πολλαπλών και συχνά αλληλοσυγκρουόµενων στόχων, ο
νόµος ορίζει τον διορισµό ανεξάρτητων διαιτητών µεταξύ των δανειστών και των
πτωχευµένων τοπικών αρχών – διαιτητές οι οποίοι έχουν τον τελευταίο λόγο
όσον αφορά τον διακανονισµό και το κούρεµα των χρεών.
Μια τέτοια διαδικασία πτώχευσης κρατικών θεσµών που στερούνται Κεντρικής
Τράπεζας για να τους χρηµατοδοτεί σε περίπτωση αδυναµίας αποπληρωµής
των χρεών τους (π.χ. δήµων και κοινοτήτων στις ΗΠΑ ή κρατών-µελών της
Ευρωζώνης) εξασφαλίζει όχι µόνο την όσο πιο απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών
στους πολίτες αλλά και την µέγιστη δυνατή αποπληρωµή των δανειστών. Κι αυτό
γιατί, όπως στην περίπτωση της General Motors, η πτώχευση δεν αποτελεί
ταµπού αλλά, αντίθετα, θεωρείται απαραίτητη διαδικασία στον καπιταλισµό. Ή
όπως λέγαµε κάποτε: Η Πτώχευση είναι για τον Καπιταλισµό ότι η Κόλαση για
τον Χριστιανισµό (δηλαδή, αποφευκτέα αλλά απαραίτητη).
Σε αντιδιαστολή, στην Ευρωζώνη της Κρίσης, οι δανειστές µετετράπησαν εν µία
νυκτί σε δικαστές-εισαγγελείς-ενόρκους που αποφασίζουν και διατάζουν τους
πτωχευµένους κατά το δοκούν, χωρίς κανέναν διαιτητή, άνευ της παραµικρής
αίσθησης της έννοιας της «περιορισµένης ευθύνης» που ισχύει για όλες τις
επιχειρήσεις αλλά και για τους πολιτειακούς-τοπικούς θεσµούς στις ΗΠΑ. Θα µου
πείτε: οι δανειστές κάνουν αυτό που τους συµφέρει, εντός του νοµοθετικού
πλαισίου της Ευρωζώνης. Ανοησίες. Κάνουν αυτό που νοµίζουν ότι τους
συµφέρει! Τηρώντας ηλιθιωδώς αµείλικτη στάση απέναντι στους οφειλέτες
(λόγου χάριν στην χώρα µας) το αποτέλεσµα είναι η... ελαχιστοποίηση της
πιθανότητας να αποπληρωθούν τα δάνειά τους (καθώς οι όροι που επιβάλουν
είναι τόσο επαχθείς που δολοφονούν την «αγελάδα» από την οποία περιµένουν
το «γάλα»). Κι αυτό ισχύει όχι µόνο σε διακρατικό επίπεδο αλλά και εντός
κρατών-µελών της Ευρωζώνης. Γνωρίζετε ότι πολλοί ιρλανδοί, αντιµέτωποι µε
την χρεοκοπία, αναγκάζονται να µεταναστεύσουν στην γειτονική Βρετανία µε
σκοπό να πτωχεύσουν εκεί επειδή εντός δώδεκα µηνών το αγγλικό δίκαιο αίρει
την κατάσταση χρεοκοπίας (αντί για τα δέκα χρόνια που ισχύουν στην Ιρλανδία)
και τους επιτρέπει να κρατούν το 100% του µισθού τους ή ακόµα και να επαναδραστηριοποιηθούν ως επιχειρηµατίες;
Όσο λοιπόν η Ευρωζώνη αρνείται το δικαίωµα στην χρεοκοπία εντός των τειχών
της, κι όσο εξισώνει την χρεοκοπία των ατόµων µε την απαξίωση και την
χρεοκοπία των κρατών-µελών µε την εκπαραθύρωση από το ευρώ, θα
παραµένει πιασµένη στα πλοκάµια µιας γενικευµένης Κρίσης που θα την καθιστά

καθηµερινά όλο και λιγότερο ανταγωνιστική, και περισσότερο µισανθρωπική, σε
σχέση µε τον υπόλοιπο κόσµο.

