
Τοξικές θεωρίες 
 
Abstract: Όταν χρέος και χρήµα είναι παντού, εκτός από τα οικονοµικά µοντέλα 
στα οποία βασίζεται η διαχείρησή τους 
 
Φανταστείτε έναν θεωρητικό των οικονοµικών που χτίζει µοντέλα της 
µακροοικονοµίας, π.χ. της συνολικής Ευρωπαϊκής ή και της παγκόσµιας 
οικονοµίας, από τα οποία λείπουν τα εξής τρία στοιχεία: χρήµα, χρέος, τράπεζες. 
Τα µαθηµατικά µοντέλα του περιέχουν τιµές (εκφρασµένες ως λόγοι ανταλλαγής, 
µιας και δεν υπάρχει χρήµα - π.χ. 1 µήλο αξίζει όσο 2 πορτοκάλια), εισοδήµατα 
(τα οποία εκφράζονται ως ένα καλάθι αγαθών το οποίο ο κάθε ένας «εισπράττει» 
ανά περίοδο), εµπορικές συναλλαγές (στην βάση του αντιπραγµατισµού), 
φόρους (που παίρνουν την µορφή αγαθών τα οποία παρακρατά το κράτος),  
επενδύσεις (π.χ. το µέρος της σοδειάς καλαµποκιού που δεν τρώγεται αλλά, 
αντίθετα, παραµένει στην αποθήκη υπό την µορφή σπόρων για την καλλιέργεια 
της επόµενης χρονιάς) κλπ.  
 
Φανταστείτε τώρα ότι ο συγκεκριµένος οικονοµολόγος προσπαθεί να σας πείσει 
πως αυτού του είδους το οικονοµικό µοντέλο πρέπει να αποτελέσει την βάση 
πάνω στην οποία θεµελιώνουµε όλες τις οικονοµικές µας πολιτικές: φορολογική, 
κοινωνική, βιοµηχανική κλπ. Ουσιαστικά, σας καλεί να εµπιστευτείτε την 
καθηµερινότητα και το οικονοµικό σας µέλλον σε ένα µοντέλο που, εξ ορισµού, 
δεν δύναται να πει τίποτα για το χρήµα, το χρέος (ιδιωτικό και δηµόσιο) και, 
βέβαια, το τραπεζικό σύστηµα. Κι όταν του λέτε «Μα καλά, είναι δυνατόν να 
θέλεις να εµπιστευτούµε την θεωρία σου όταν δεν έχει να πει τίποτα για το 
χρήµα, τις τράπεζες και το χρέος;», εκείνος απαντά καλώντας σας να 
ακολουθήσετε το εξής σκεπτικό:   
 
«Έστω ότι αύριο το πρωί όλες οι τιµές των αγαθών που θα αγοράζατε 
διπλασιάζονταν και, την ίδια στιγµή, διπλασιαζόταν και το εισόδηµά σας, τα 
χρήµατα που έχετε στο πορτοφόλι σας. Δεν θα άλλαζε τίποτα. Άρα, το χρήµα δεν 
είναι παρά ένα επιφαινόµενο, µια λεπτή «επίστρωση» επί της «πραγµατικής» 
οικονοµίας που δεν αλλάζει τίποτα. Απλά, όταν αυξάνεται η ποσότητά του 
(δηλαδή, η Κεντρική Τράπεζα τυπώνει πιο πολύ) τότε το κάθε νόµισµα 
αντιστοιχεί σε µικρότερο καλάθι αγαθών (πληθωρισµός).  Όσο για το χρέος και 
τις τράπεζες, µην ανησυχείτε. Δεν µας χρειάζονται στα µοντέλα µας καθώς κάθε 
χρέος εξισορροπείται από ένα περιουσιακό στοιχείο (αν σου χρωστώ χίλια ευρώ 
εσύ έχεις λαµβάνειν χίλια ευρώ συν τον τόκο) και οι τράπεζες δεν είναι τίποτα 
άλλο από διαµεσολαβητές αυτών των αλληλο-ακυρούµενων χρεών και 
περιουσιακών στοιχείων.» 
 
Φανταστείτε τώρα ότι σε µια χώρα, σε µια ήπειρο, στον πλανήτη ολάκαιρο, όλοι 
οι οικονοµολόγοι που δουλεύουν στα διάφορα οικονοµικά υπουργεία, στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, στις Κεντρικές και ιδιωτικές τράπεζες, στις µεγάλες 
επιχειρήσεις σκέφτονταν για την οικονοµία, και σχεδίαζαν τις οικονοµικές τους 
κινήσεις, δράσεις και πολιτικές, βασιζόµενοι σε µια τέτοια θεωρία, από την οποία 



(εκ κατασκευής) λείπουν οι έννοιες του χρήµατος και του χρέους, καθώς και ο 
θεσµός των τραπεζών. Φαντάζεστε τι επικίνδυνος θα ήταν ο κόσµος που ζούµε 
αν, πραγµατικά, οι έχοντες και ασκούντες την οικονοµική εξουσία βασίζονταν 
αποκλειστικά σε ένα τέτοιου είδους οικονοµικό µοντέλο;  
 
Σταµατήστε, αγαπητοί αναγνώστες, να φαντάζεστε. Δεν χρειάζεται να 
φανταζόµαστε έναν τέτοιο κόσµο. Σε τέτοιον ζούµε. Ακριβώς σε τέτοιου είδους 
οικονοµικά µοντέλα θεµελιώνονται όλες οι πολιτικές που καθορίζουν, και 
δηλητηριάζουν, την ζωή µας. Όσο ακούτε τους υπουργούς και τους 
οικονοµολόγους να µιλούν για το χρέος, για την ανακεφαλαιοποίηση των 
τραπεζών και για το ευρώ, εσείς να θυµάστε ότι οι θεωρίες τους δεν έχουν θέση, 
στην εσωτερική τους (µαθηµατική) λογική ούτε για το χρέος, ούτε για τις 
τράπεζες, ούτε και για το χρήµα. 
 
Δεν είναι λοιπόν περίεργο ότι το πρώτο που τους διέφυγε, από τότε που χτίστηκε 
το ευρώ (αλλά, βεβαίως, και πριν) είναι το γεγονός ότι οι τράπεζες δεν είναι σαν 
τις άλλες επιχειρήσεις, π.χ. διαφέρουν από ένα αγρόκτηµα που παράγει 
καλαµπόκι και του οποίου το κέρδος µπορεί να προκύψει µόνο µέσα από τις 
παραγωγικές επενδύσεις στο έδαφος, στα τρακτέρ, στην τεχνολογία της 
αγροτικής καλλιέρργειας, στην σκληρή σδουλειά. Η τράπεζα δεν έχει λόγο απλά 
να περιµένει τον αγρότη να κερδίσει µερικές δεκάρες για να του πάρει (υπό την 
µορφή τόκων στα δάνεια που του έδωσε) λίγες από αυτές τις δεκάρες. Υπάρχει 
ένας πολύ πιο εύκολος τρόπος να κερδίσει η τράπεζα. Κι όχι µόνο να κερδίσει 
αλλά, ουσιαστικά, να δηµιουργήσει ποταµούς κερδών στα οποία οι τραπεζίτες και 
οι παρατρεχάµενοι να κολυµπούν καθηµερινά:  
 
Να δανείζει σε ιδιώτες (που µπορεί να είναι και άλλες τράπεζες) όλο και 
µεγαλύτερα ποσά από τις καταθέσεις των πελατών της τα οποία ποσά εκείνοι, µε 
την σειρά τους, χρησιµοποιούν για να στοιχηµατίσουν πως κάποιες τιµές (π.χ. 
ακινήτων, µετοχών, παραγώγων) θα αυξηθούν. Όσο αυξάνονται, και τα 
στοιχήµατα τους «βγαίνουν», τα κέρδη τόσο των «επενδυτών» (δηλαδή των 
τζογαδόρων) όσο και των τραπεζών εκτινάσσονται στον αέρα. Κι όταν το κράτος 
προσπαθήσει να συµµετάσχει σε αυτό το φαγοπότι, δανειζόµενο από τις 
τράπεζες µέρος αυτού του πακτωλού, τότε έχουµε µια εκρηκτική µεγέθυνση της 
οικονοµίας που, όµως, είναι καταδικασµένη στην Κρίση την στιγµή που η 
πυραµίδα αυτών των στοιχηµάτων, που χτίζεται πάνω στο όλο και διογκούµενο 
χρέος (ιδιωτικό και δηµόσιο) που δηµιουργούν οι τράπεζες, καταρρέει. 
 
Και τότε; Τότε οι ίδιοι πολιτικοί και οικονοµολόγοι που δεν πήραν χαµπάρι πως 
έγιναν όλα αυτά, εγκλωβισµένοι όπως ήταν σε µοντέλα όπου δεν υφίστανται οι 
τράπεζες, το χρέος και το χρήµα, αποφαίνονται ότι η λύση είναι (Α) να δοθούν 
όσα-όσα στις τράπεζες από τον δηµόσιο κορβανά, και (Β) να αποπληρωθούν τα 
συσσωρευµένα χρέη (που τώρα πλέον είναι, ως επί το πλείστον, δηµόσια) µέσω 
περικοπών των εισοδηµάτων (ιδίως των πιο αδύναµων που ζουν µακρυά τους, 
τόσο γεωγραφικά όσο και ψυχολογικά). Κι όταν τους λες ότι αυτή η απότοµη 
µείωση των εισοδηµάτων θα φέρει την ύφεση, απαντούν όπως και πιο πάνω 



(εκεί που προσπαθούσαν να µας πείσουν ότι τα µοντέλα τους δεν χρειάζονταν 
το... χρήµα): «Όχι», η ύφεση δεν θα είναι πρόβληµα καθώς οι τιµές και τα 
εισοδήµατα θα πέφτουν µαζί – εφόσον οι συνδικαλιστές και οι κρατικοδίαιτοι 
µπουν στο περιθώριο.» Τέτοια ανοησία! 
 
Σε όσους µε ρωτούν, ιδίως νέα παιδιά, γιατί οι οικονοµολόγοι δεν βοηθούν µε την 
επιστηµοσύνη τους στο ξεπέρασµα της Κρίσης, η απάντηση είναι τόσο απλή όσο 
και αποκαρδιωτική: επειδή τα οικονοµικά, όσο κυριαρχούνται από όµορφα 
µαθηµατικά µοντέλα απο τα οποία όµως λείπουν το χρήµα, οι τράπεζες και το 
χρέος, θα παραµένουν µια τοξική ψευτο-επιστήµη που αποτελεί µέρος της 
Κρίσης και όχι της καταπολέµισής της.  


