
Υπό τη σκιά ενός «  New     Deal  »  . Αναζητώντας μια ανθρωπιστική οικονομική κουλτούρα

Το σύγχρονο οικονομικό μας σύστημα και ο τρόπος λειτουργίας  της κυρίαρχης μορφής των 
επιχειρήσεων, αυτών που ονομάζουμε corporations, διαπνέονται και λειτουργούν στη βάση μιας 
οικονομικής  κουλτούρας,  η  οποία  δημιουργήθηκε  μέσα  από  συγκεκριμένες  συνθήκες  και 
ιστορικά  γεγονότα.  Αναλύοντας  τις  συνθήκες  και  τα  γεγονότα,  μπορούμε  να  αντιληφθούμε 
καλύτερα,  γιατί στο σύγχρονο καπιταλιστικό σύστημα, επαναλαμβάνονται,  κατά διαστήματα, 
παρόμοια συμπτώματα που οδηγούν σε κρίσεις. Η δημιουργία των  corporations Η οργάνωση 
των  επιχειρήσεων  (corporations)  με  τη  σημερινή  της  μορφή,  είναι  δημιούργημα  της 
βιομηχανικής επανάστασης και του Αμερικανικού Εμφυλίου Πολέμου. Αυτά τα δύο γεγονότα 
δημιούργησαν  τις  συνθήκες,  ώστε  αυτοί  οι  οργανισμοί  να  αναπτύξουν  μια  συγκεκριμένη 
κουλτούρα  και  συμπεριφορά,  που  σε  προσωπικό  επίπεδο  χαρακτηρίζει  ένα  άτομο  με 
ψυχοπάθεια. Για να είμαστε ακριβείς, τα θεμέλια αυτής της οικονομικής κουλτούρας βρίσκονται 
ακόμα  πιο  πίσω  στο  χρόνο,  στη  φεουδαρχική,  μεσαιωνική  Ευρώπη.  Εκείνη  την  εποχή,  ως 
αντίδραση στο σκοταδισμό και την επικυριαρχία της εκκλησίας, γεννήθηκε μια νέα νοοτροπία 
που αφορούσε την ιδιοκτησία. Άρχισε να επικρατεί η θεωρία, ότι η ιδιωτική ιδιοκτησία και η 
εκμετάλλευση της γης από τους ιδιώτες ήταν πιο παραγωγική από το φεουδαρχικό κολεκτιβισμό 
της  εποχής.  Αυτός  ήταν  και  ο  πρόδρομος  της  θεωρίας  του  ελεύθερου  εμπορίου  και  του 
καπιταλισμού  του  Άνταμ Σμίθ.  Αυτές  οι  αντιλήψεις  οδήγησαν στην άκρατη ιδιοποίηση και 
εκμετάλλευση από τις εταιρείες, ζωτικών δικαιωμάτων του ανθρώπου, όπως το νερό, ακόμα και 
το ανθρώπινο DNA. 
Η βιομηχανική επανάσταση μπορούμε να πούμε ότι ξεκίνησε το 1712, όταν ο Άγγλος Thomas 
Newcamen ανακάλυψε την ατμομηχανή και τη χρησιμοποίησε για την άντληση του νερού από 
τα  ορυχεία  κάρβουνου  στην  Αγγλία,  αυξάνοντας  με  αυτό  τον  τρόπο  την  παραγωγή,  ανά 
ανθρώπινη ώρα εργασίας. Από τότε υπάρχει μία, σχεδόν ενδογενής, συνεχής προσπάθεια από τις 
εταιρείες, αναζήτησης μεθόδων (μέσω τεχνολογίας) που θα αυξάνουν την παραγωγή και την ίδια 
ώρα θα μειώνουν το κόστος της ανθρώπινης εργασίας. Ο λόγος είναι απλός. Οι μηχανές, ούτε 
απεργούν,  ούτε  διεκδικούν καλύτερες  συνθήκες  εργασίας.  Απλά θέλουν συντήρηση.  Αυτή η 
κουλτούρα  σήμερα  εφαρμόζεται  με  διάφορες  μεθόδους,  όπως  το  γνωστό  outsourcing,  η 
μεταφορά  μέρους  του  παραγωγικού  κύκλου  μιας  εταιρείας,  σε  περιοχές  ή/και  χώρες  με 
φτηνότερα εργατικά χέρια. Στις αρχές όμως του 19ου αιώνα, οι εταιρείες δεν λειτουργούσαν 
ακόμα (ούτε στις ΗΠΑ) όπως σήμερα. Αποτελούσαν συνεταιρισμούς, τους οποίους επι-νοίκιαζε 
η  πολιτεία  για  την  εκτέλεση  δημοσίων  έργων,  όπως  δρόμους,  γέφυρες,  σιδηρόδρομους.  Οι 
συνεταιρισμοί αυτοί λειτουργούσαν εντός ενός ξεκάθαρου νομικού πλαισίου, που, ανάμεσα σε 
άλλα, απαγόρευε την ιδιοκτησία άλλων εταιρειών, καθόριζε το χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο 
θα λειτουργούσαν,  ακόμα και  το μέγεθος  ρευστοποίησής τους.  Με άλλα λόγια,  οι  εταιρείες 
αυτές  θεωρούνταν  δώρο  της  πολιτείας  στους  πολίτες.  Ο  Αμερικανικός  Εμφύλιος  Πόλεμος 
άλλαξε άρδην την κατάσταση αυτή. Ο πόλεμος αύξησε δραματικά τον αριθμό, αλλά και την 
δύναμη αυτών  των  εταιρειών  (και  των  τραπεζών),  γιατί,  πολύ  απλά,  όπως  ανάφερα  και  σε 
προηγούμενο άρθρο μου, ο πόλεμος είναι η πλέον επικερδής επιχείρηση για τις εταιρείες που 
ασχολούνται με έργα στρατηγικής σημασίας, όπως οι σιδηρόδρομοι και οι γέφυρες. 
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H 14η Συνταγματική Τροποποίηση 

Οι  δικηγόροι  των  εταιρειών  αναζητούσαν  απεγνωσμένα  τρόπους  που  θα  αναιρούσαν  τους 
περιορισμούς  λειτουργίας  των  πελατών  τους.  Η  ευκαιρία  τούς  δόθηκε  με  τον  πιο  ειρωνικό 
τρόπο.  Με  το  τέλος  του  πολέμου,  το  Ανώτατο  Δικαστήριο  των  ΗΠΑ  εξέδωσε  την  14η 
Συνταγματική Τροποποίηση. Η τροποποίηση αυτή προέβλεπε πως κανένα κράτος δεν έχει το 
δικαίωμα να στερήσει το δικαίωμα ενός ατόμου στην ελευθερία, στην ιδιοκτησία και στη ζωή. Ο 
νόμος αυτός αποσκοπούσε στη διασφάλιση αυτών των δικαιωμάτων των Αφροαμερικανών. Οι 
δικηγόροι  όμως  κατέφυγαν  στο  Ανώτατο  Δικαστήριο  και  πέτυχαν  το  χαρακτηρισμό  των 
εταιρειών ως «νομικών προσώπων», με αποτέλεσμα, οι περιορισμοί που ίσχυαν αναφορικά με 
την  ιδιοκτησία  και  το  χρόνο  λειτουργίας  τους,  να  αρθούν,  δίνοντας  στις  εταιρείες,  πλέον, 
δικαιώματα  «αιώνιων  πολιτών»!!  Η  συνέχεια  ήταν  εύκολη.  Δικηγόροι  και  διευθυντές 
corporations,  δημιούργησαν  μία  εταιρική  μορφή  οργάνωσης  μετοχικής  κεφαλαιοποίησης,  η 
οποία  στην  ουσία  διέγραφε  κάθε  ίχνος  ευθύνης  από  τη  λειτουργία  των  εταιρειών  τους. 
Δημιουργήθηκαν οι ανώνυμες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης. Σαν να μην έφτανε αυτό, με μία 
άλλη δικαστική απόφαση, οι εταιρείες υποχρεούνταν από το νόμο να βάζουν πάνω απ’ όλα το 
συμφέρον των μετόχων τους, ακόμα και αν αυτό ήταν ενάντια στο δημόσιο συμφέρον!! Έτσι οι 
corporations, ενώ δημιουργήθηκαν για να υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον, μεταμορφώθηκαν 
σε ανταγωνιστές του δημόσιου συμφέροντος. Για την ιστορία αναφέρω ότι, από το 1890 μέχρι 
το 1910, σε σύνολο 307 υποθέσεων που κατατέθηκαν στο Ανώτατο Δικαστήριο και αφορούσαν 
την  14η  Τροποποίηση,  οι  288  είχαν  κατατεθεί  από  corporations και  μόνο  19,  από 
Αφροαμερικανούς,  για τους οποίους εκδόθηκε η τροποποίηση. Η ψυχοπάθεια των εταιρειών 
Αυτά  τα  νέα  δεδομένα,  οδήγησαν  σε  μια  νέα  εταιρική  πρακτική,  με  τον  οικονομικό  όρο 
externality.  Την  ανάγκη,  δηλαδή,  για  συνεχή  εξωτερίκευση  του  κόστους  παραγωγής  των 
εταιρειών, μέσα από νέες μεθόδους, που θα μετακυλούσαν μέρος του κόστους αλλού, εκτός της 
εταιρείας. Για παράδειγμα, στην εποχή μας, οι πετρελαϊκές εταιρείες εξωτερικεύουν το κόστος 
παραγωγής τους, μέσα από τον πόλεμο και την κατοχή του Ιράκ από τις ΗΠΑ. 

Στο εξαιρετικό,  πολυβραβευμένο καναδέζικο ντοκιμαντέρ  «The Corporation»,  οι  συγγραφείς 
αναλύοντας τη συμπεριφορά αυτών των νομικών προσώπων, καταλήγουν στο συμπέρασμα, πως 
είναι η ίδια με αυτήν των ασθενών με ψυχοπάθειες. Τα συμπτώματα είναι: 

• Ανικανότητα να διατηρήσουν μακροχρόνιες σχέσεις 
• Αδιαφορία για τα αισθήματα των άλλων 
• Αμέλεια για την ασφάλεια των άλλων 
• Ανικανότητα να αισθανθούν ενοχή 
• Αποτυχία συμμόρφωσης σε νομοταγείς συμπεριφορές 

Τα  συμπτώματα  αυτά  οδηγούν  σε  μια  ασύμμετρη  κοινωνική  ανάπτυξη,  όπου  οι  ατομικοί 
ωφελιμισμοί  και  ο  ανταγωνισμός  είναι  άκρατοι  και  άναρχοι,  χαρακτηρίζοντας  μια  κυρίαρχη 



κανιβαλιστική συμπεριφορά. Η κοινωνική ψυχρότητα γίνεται το θερμοκήπιο που αναπτύσσει 
και επανατροφοδοτεί τη ψυχοπάθεια των μελών της κοινωνίας. Αρκεί να θυμηθούμε μερικές 
από τις  αμέτρητες  καταδίκες  εταιρειών  από δικαστήρια,  για  εγκληματική  αμέλεια  κατά των 
υπαλλήλων τους, για απάτη, για μη συμμόρφωσή τους με περιβαλλοντικές ρυθμίσεις, για να 
αντιληφθούμε πόσο ορθή είναι η παραπάνω διάγνωση. 

Η αντιμετώπιση της παγκόσμιας κρίσης 

Σήμερα, σε καθημερινή βάση οι εταιρείες αυτές προχωρούν σε απολύσεις προσωπικού, λόγω 
της  τελευταίας  παγκόσμιας  οικονομικής  κρίσης,  ακολουθώντας  την  ίδια  κουλτούρα, 
εφαρμόζοντας τον κανόνα της μείωσης του κόστους παραγωγής τους, με τη μείωση του κόστους 
της  ανθρώπινης  εργασίας.  Η ανεργία  είναι  το  χρυσοφόρο κρυφό  χαρτί  του  επιχειρηματικού 
κεφαλαίου κατά τη διάρκεια κρίσεων. Στρατιές ανέργων περιμένουν στην ουρά για μια θέση, 
χωρίς  μισθολογικές  απαιτήσεις,  χωρίς  απαιτήσεις  για  συνθήκες  εργασίας,  δημιουργώντας 
υπερκέρδη στις επιχειρήσεις, υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, αύξηση της παραγωγικότητας και 
του ανταγωνισμού.  Με τίμημα την ανθρώπινη δυστυχία και  ανέχεια,  μη μετρήσιμα στοιχεία 
στους δείκτες της οικονομίας. Κανείς δεν διανοείται να ζητήσει από τις εταιρείες να αναλάβουν 
τις ευθύνες τους και να αναζητήσουν άλλους τρόπους μείωσης του κόστους παραγωγής. Κανείς 
δεν διερωτάται γιατί τα επιτόκια ανέβηκαν στις ΗΠΑ από το 2004 μέχρι το 2006 από 1% σε  
5,35%, ενώ όλοι  γνώριζαν ότι  αυτό θα δημιουργούσε πρόβλημα ρευστότητας στις  τράπεζες. 
Κανείς δεν διερωτάται γιατί οι τράπεζες δημιούργησαν τις λεγόμενες sub-prime mortgages, που 
έκαναν  το  σύστημα  όλο  ακόμα  πιο  ευάλωτο.  Απλά,  ο  κύριος  Paul Crugman,  επειδή 
προειδοποιούσε για την κρίση από το 2005, επιβραβεύεται με το Νόμπελ Οικονομίας. Τη λύση 
θα  τη  δώσουν  οι  ισχυρές  χώρες  του  πλανήτη  και  θα  περιλαμβάνει  εγγυήσεις  των 
αποταμιεύσεων,  παροχές  κυβερνητικών  κεφαλαίων  και  μειώσεις  των  επιτοκίων.  Δεν  θα 
αναφέρεται στους ανέργους, ούτε στον πληθωρισμό που εξαφανίζει και τα τελευταία υπόλοιπα 
των αποταμιεύσεων των πολιτών. Μέτρα χωρίς αντίκρισμα. Κρίσεις, όπως αυτή που περνά η 
παγκόσμια  οικονομία,  είναι  επαναλαμβανόμενες.  Πριν  δέκα  χρόνια,  την  προκάλεσαν  οι 
εταιρείες τεχνολογίας έχοντας την ίδια κουλτούρα, αυτή του αρπαχτικού. 

Η νέα οικονομική κουλτούρα. 

Γι’ αυτό είναι κρίσιμο πλέον να αναπτύξουμε μία νέα οικονομική κουλτούρα. Μια κουλτούρα, 
που  θα  επικεντρώνεται  στην  ανάπτυξη  και  όχι  στην  μεγέθυνση,  μια  κουλτούρα,  που  θα 
φροντίζει το ανθρώπινο και κοινωνικό κεφάλαιο και όχι το χρηματικό, μια κουλτούρα, για μια 
μέθοδο  παραγωγής  που  να  είναι  ανακυκλώσιμη  και  όχι  καταστροφική  ή  επιβλαβής,  μία 
κουλτούρα κατανάλωσης, που θα είναι υπεύθυνη και θα σκέφτεται το σύνολο και όχι το άτομο. 
Είναι κρίσιμο, γιατί σήμερα ο άνθρωπος και ο πολιτισμός που έχει δημιουργήσει, ενώ θα έπρεπε 
να  πετά  ακόμα  ψηλότερα,  επιβεβαιώνοντας  τις  απεριόριστες  δυνατότητες  του  ανθρώπινου 
είδους και τους απεριόριστους πόρους του πλανήτη μας, βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση από την 
κορυφή όπου έχει φτάσει. 
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