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Συνηθίζεται να κατακεραυνώνουν οι περισσότεροι σχολιαστές τους 
καταγγελλόμενους σαν κερδοσκόπους των διεθνών αγορών πως είναι  υποτίθεται 
υπεύθυνοι για την διεθνή οικονομική κρίση και για τα αδιέξοδα χρέους που 
αντιμετωπίζουν πολλές χώρες. Στην περίπτωση της Ελλάδας μάλιστα έχει αποκτήσει 
λαϊκή απήχηση το σύνθημα πως είναι οι «τοκογλύφοι» δανειστές μας που 
αποσκοπούν στο με κάθε τρόπο κέρδος υπονομεύοντας έτσι την ευημερία του λαού 
και την όποια κοινωνική ισορροπία η χώρα είχε εξασφαλίσει. 

Είναι περίπου αυτονόητο πως πίσω από την αφηρημένη καταγγελία περί αδίστακτων 
κερδοσκόπων οι πάντες θεωρούν πως κρύβονται μεγάλα ιδιωτικά χρηματιστικά και 
επενδυτικά συμφέροντα που αποσκοπούν στην ανατροπή των εθνικών οικονομιών 
για την εξασφάλιση μεγάλων κερδών. Ορισμένοι μάλιστα επιμένουν πως πολλά 
προβλήματα θα είχαν λυθεί αν οι χώρες με προβλήματα έστρεφαν την πλάτη στις 
αγορές η στους μεγάλους οργανισμούς (∆ΝΤ, Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα) κι’ 
απευθύνονταν σε φιλικά κράτη που θα είχαν τα μέσα και την διάθεση να βοηθήσουν. 
Κορυφαία ανάμεσά τους φιγουράρουν η Ρωσία και η Κίνα που και τις δυνατότητες 
διαθέτουν αλλά και προθυμία έδειξαν να δώσουν χέρι βοηθείας. Στην περίπτωση της 
Ελλάδας μάλιστα πολλοί καταγγέλλουν την προηγούμενη κυβέρνηση του Πασόκ σαν 
περίπου υπεύθυνη προδοσίας που δεν εκμεταλλεύθηκε τις σχετικές ευκαιρίες. 

Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον βιβλίο που κυκλοφόρησε πρόσφατα στο εξωτερικό 
ουσιαστικά συντρίβει αυτές τις παραδοχές. Πέρα από την αντικειμενική αδυναμία 
τέτοιες προσδοκίες να αποκτήσουν ποτέ σάρκα και οστά – λ.χ. το απόθεμα της 
Ρωσίας είναι περίπου μισό δις δολάρια κι’ ως εκ τούτου θα ήταν αδύνατο να καλύψει 
το ελληνικό χρέος που φθάνει τα 350 δις ευρώ, ενώ η Ρωσία δήλωσε αδύναμη να 
προσφέρει πάνω από 6 δις δολάρια (με δυσβάστακτους όρους) για την διάσωση της 
Λευκορωσίας που αποτελεί στενό της σύμμαχο και εταίρο – το αποκαλυπτικό στοιχείο 
είναι πως οι βασικοί πρωταγωνιστές των κερδοσκοπικών αγορών είναι ακριβώς οι 
χώρες αυτές με τα μεγάλα συναλλαγματικά αποθέματα. 



Ο Eric Weiner, γράφοντας για την «Σκιώδη Αγορά» (Shadow Market), προκάλεσε 
σοβαρές αναταράξεις στο διεθνές οικονομικό στερέωμα περιγράφοντας τον ρόλο των 
κρατικών επενδυτικών ταμείων στην ποδηγέτηση και τον σχετικό έλεγχο των διεθνών 
αγορών. Αντί για θύματα πολλά κράτη, ιδιαίτερα μάλιστα τα αναδυόμενα, τείνουν να 
γίνουν οι θύτες. Σωρεύοντας τεράστια ποσά, από τις εξαγωγές πρώτων υλών κυρίως, 
αξιοποιούν τις τεράστιες οικονομικές τους δυνατότητες πρωταγωνιστώντας στο 
διεθνές επενδυτικό – χρηματοπιστωτικό στερέωμα.     

 


