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«Υπάρχει μια βακειά ριηωμζνθ και ςχεδόν
οικουμενικι άρνθςθ, για τθν κατανόθςθ των
βαςικϊν οικονομικϊν αρχϊν που διζπουν τθν
δθμιουργία του πλοφτου» (P.J. O'Rourke)

Η πρόκλθςθ τθσ φτώχειασ
Η μαηικι φτϊχεια εξακολουκεί να αποτελεί πρόκλθςθ για τθν παγκόςμια κοινότθτα.
Σφμφωνα με τθν Παγκόςμια Τράπεηα, το 1998, 1,2 διςεκατομμφρια άνκρωποι ηοφςαν ςε
ςυνκικεσ απόλυτθσ φτϊχειασ, δθλαδι με ειςόδθμα λιγότερο από 1 $ τθν θμζρα, ςχεδόν οι
μιςοί από αυτοφσ ςτθ Νότια Αςία. Παρόλο που θ φτϊχεια ζχει μειωκεί κάπωσ, παραμζνει θ
μεγαλφτερθ πρόκλθςθ για τθν ανκρωπότθτα.
Οι ςυνζπειεσ τθσ φτϊχειασ είναι τόςο ολζκριεσ, που αξίηει να τισ επαναλάβουμε: Πρϊτα απ’
όλα, θ φτϊχεια ζχει ζνα ςυντριπτικό αποτζλεςμα κατά τθσ ανκρϊπινθσ υπόςταςθσ.
Επιφζρει κακθμερινι δυςτυχία μζςα από τθν πείνα, και μζςα από τθν διαρκι απογοιτευςθ,
ακόμθ και για τισ πιο απλζσ προςδοκίεσ. Προςδίδει ςκλθρότθτα ςτθν ανκρϊπινθ
ςυμπεριφορά, τόςο μζςω τθσ ϊκθςθσ κάποιων φτωχϊν ανκρϊπων προσ τθ βία, όςο και
μζςα από τθν δθλθτθρίαςθ των ανκρϊπινων ςχζςεων, ειδικά μζςα ςτθν οικογζνεια. Η
φτϊχεια είναι ζνασ ςθμαντικόσ παράγοντασ ςτθ βία κατά των γυναικϊν. Όταν θ ηωι των
φτωχϊν ανκρϊπων βελτιϊνεται, μία από τισ πιο αξιοςθμείωτεσ αλλαγζσ που αναφζρουν οι
γυναίκεσ ςτα χωριά τθσ Νότιασ Αςίασ, είναι θ μεγαλφτερθ αρμονία ςτθν οικογζνεια, δθλαδι
λιγότερθ ενδοοικογενειακι βία.
Η φτϊχεια δεν επιτρζπει ςτουσ φτωχοφσ ανκρϊπουσ να αξιοποιιςουν το ζμφυτο δυναμικό
τουσ. Χωρίσ πρόςβαςθ ςτθν εκπαίδευςθ, οι φτωχοί άνκρωποι περιορίηονται ςοβαρά, ςτθν
ανάπτυξθ των ταλζντων τουσ, ςτθν ικανότθτά τουσ, και ςτθν παραγωγικότθτά τουσ. Σε μια
εποχι, που λζγονται τόςα πολλά και μεγάλα λόγια για τθ ςθμαςία τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ
ανάπτυξθσ των ανκρϊπινων πόρων, τα διςεκατομμφρια των αποκλειςμζνων ανκρϊπων από
αυτζσ τισ ευκαιρίεσ, αντιπροςωπεφουν μια ςπατάλθ ανκρϊπινου δυναμικοφ ςε μαηικι
κλίμακα, για τα άτομα, αλλά και για τθν κοινωνία ςτο ςφνολό τθσ. Πολλοί άνκρωποι δεν
ςυνειδθτοποιοφν τθν ςθμαςία αυτοφ του γεγονότοσ. Αντ' αυτοφ, ενοχλοφνται από τον
υπερπλθκυςμό, και πιςτεφουν ότι αυτό είναι το βαςικό πρόβλθμα. Η μαηικι φτϊχεια γίνεται
ζτςι
υπαιτιότθτα των φτωχϊν - μια πραγματικά κυνικι προςζγγιςθ, και ςε μεγάλθ
αντίκεςθ τόςο με τθν ιςτορικι εμπειρία, όςο και με τθν οικονομικι κεωρία. Καμία πλοφςια
χϊρα δεν ζχει γίνει φτωχι λόγω τθσ αφξθςθσ των γεννιςεων, και θ οικονομικι ανάπτυξθ
πάντα ςυνδζεται με πυκνοκατοικθμζνεσ πόλεισ, όχι με αραιά κατοικθμζνεσ αγροτικζσ
περιοχζσ. Η οικονομικι κεωρία μασ διδάςκει, ότι θ παραγωγι και θ διανομι του εκνικοφ
ειςοδιματοσ είναι μια δυναμικι διαδικαςία, που εξαρτάται από πολλζσ μεταβλθτζσ, εκ των
οποίων το μζγεκοσ του πλθκυςμοφ είναι μόνο μία, και που πραγματικά ζχει κετικι
επίδραςθ , αν δεχκεί κανείσ ότι κάκε άτομο ζχει τθ δυνατότθτα να ςυμβάλει ςτθν
οικονομικι και κοινωνικι ανάπτυξθ. Μόνο ςτισ κοινωνίεσ που ζχουν δθμιουργιςει
δυςλειτουργικά ςυςτιματα, που παράγουν ςταςιμότθτα αντί για δυναμιςμό, και ςτισ
οποίεσ δεν επιτρζπεται ςτουσ ανκρϊπουσ να αξιοποιιςουν τισ δυνατότθτζσ τουσ, θ αφξθςθ
του πλθκυςμοφ κεωρείται πρόβλθμα. Τζτοια δυςλειτουργικά ςυςτιματα οξφνουν το
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πρόβλθμα, δεδομζνου ότι ςτρεβλϊνουν τα κίνθτρα για τουσ φτωχοφσ να δθμιουργιςουν
μεγάλεσ οικογζνειεσ: ωσ μια μορφι αςφάλειασ γιρατοσ, για πρόςκετθ εργατικι δφναμθ,
για τθν ενίςχυςθ του περικωριακοφ οικογενειακοφ ειςοδιματοσ.
Η φτϊχεια ζχει ςοβαρζσ πολιτικζσ προεκτάςεισ. Αναγκάηει τουσ ανκρϊπουσ ςε άνιςεσ
ςχζςεισ, οι οποίεσ περιορίηουν ςοβαρά τθν ελευκερία τουσ, και τουσ εκκζτει, ςχεδόν
ανυπεράςπιςτουσ, ςτθν επικετικι ςυμπεριφορά των άλλων. Ο κακθμερινόσ αγϊνασ για τθν
επιβίωςθ, ςυνικωσ δεν αφινει ςτουσ φτωχοφσ χρόνο ι χϊρο, για να ςυμμετάςχουν
ανεξάρτθτα ςτθν πολιτικι ηωι τθσ κοινότθτασ ι του ζκνουσ τουσ. Τα ςυμφζροντά τουσ δεν
εκπροςωποφνται, και ςυνεπϊσ παραμελοφνται. Συνικωσ αναγκάηονται να προςκολλθκοφν
ςε κάποιον προςτάτθ, είτε πρόκειται για τον «μεγάλο» ςτο χωριό, τον βαρόνο τθσ
παραγκοφπολθσ, τον ςυνδικαλιςτι: δεν ζχουν άλλθ επιλογι από το να «πωλοφν» τα
πολιτικά δικαιϊματά τουσ ςε ζναν τζτοιο προςτάτθ, που τουσ παρζχει με τθ ςειρά του μια
μικρι ποςότθτα αςφάλειασ. Αυτι είναι μια κατάςταςθ, που απειλεί ςοβαρά τθ δθμοκρατία.
Οι κοινωνίεσ κατόρκωςαν να μετατραποφν ςε πραγματικζσ δθμοκρατίεσ, μόνο όταν θ
φτϊχεια μειϊκθκε, και όταν αυτζσ οι ςχζςεισ προςτάτθ-πελάτθ, ζγιναν λιγότερο κυρίαρχεσ.
Η φτϊχεια είναι επομζνωσ μια τεράςτια πρόκλθςθ για τουσ Φιλελεφκερουσ, για το όραμά
τουσ τόςο για τθν ανκρωπότθτα, όςο και για μια δίκαιθ φιλελεφκερθ κοινωνία. Οι
Φιλελεφκεροι πιςτεφουν ςτθν αρχι τθσ ελευκερίασ του ατόμου, και ςε μια ςειρά
αναφαίρετων ανκρϊπινων δικαιωμάτων. Η ακραία φτϊχεια, είναι μια κακθμερινι επίκεςθ
κατά του δικαιϊματοσ ςτθ ηωι ενόσ ατόμου, και ςυνεπϊσ δεν μπορεί να γίνεται ανεκτι από
τουσ Φιλελεφκερουσ. Επιπλζον, ζνα άτομο που αγωνίηεται για τθ φυςικι επιβίωςι του, ζχει
πολφ λίγεσ επιλογζσ ςτθ ηωι του, όπου αυτόσ ι αυτι κα μποροφςε να ζχει τθν εμπειρία τθσ
ατομικισ ελευκερίασ. Η υλοποίθςθ τθσ ατομικισ ελευκερίασ ςτο ςφνολο τθσ κοινωνίασ,
προχποκζτει τθν ανακοφφιςθ από τθ μαηικι φτϊχεια.
Οι Φιλελεφκεροι ζχουν, δυςτυχϊσ, αποτφχει να το καταφζρουν με ςκζνοσ. Επίςθσ, ςυχνά
ξεχνοφν τισ ρίηεσ του φιλελεφκερου κινιματοσ, το οποίο ιταν εν πολλοίσ, κίνθμα κατά τθσ
φεουδαρχικισ κυριαρχίασ, θ οποία δεν κατζπνιγε μόνο
πολιτικζσ, κρθςκευτικζσ και
πολιτιςτικζσ ελευκερίεσ, αλλά και τθν οικονομικι ελευκερία, που αναγνωρίςτθκε τότε ωσ
μια αιτία τθσ μαηικισ φτϊχειασ. Τζτοιεσ δομζσ οιονεί φεουδαρχικισ κυριαρχίασ,
εξακολουκοφν να υφίςτανται ςε πολλζσ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ, ακόμθ και αν θ
ονοματολογία των φεουδαρχϊν ζχει αλλάξει. Συχνά δεν είναι πλζον τα μζλθ μιασ
αριςτοκρατίασ, αλλά τθσ παραςιτικισ τάξθσ ςοςιαλιςτϊν γραφειοκρατϊν και πολιτικϊν, που
αποςποφν προςόδουσ μζςω του υπερ-ελζγχου και τθσ διαφκοράσ, ι μζςω τθσ λειτουργίασ
τεράςτιων αυτοκρατοριϊν εκνικοποιθμζνων βιομθχανιϊν και τραπεηϊν. Ο φιλελευκεριςμόσ
κα μποροφςε να γίνει μια πραγματικά επαναςτατικι κίνθςθ ςε πολλζσ αναπτυςςόμενεσ
χϊρεσ, και κα μποροφςε επίςθσ να αντιπροςωπεφςει τισ ελπίδεσ και τισ προςδοκίεσ των
φτωχϊν, αν οι φιλελεφκεροι μάκαιναν να μιλοφν τθν γλϊςςα τουσ, και προςδιορίςουν
εννοιολογικά τισ μεταρρυκμίςεισ, βάςει των αναγκϊν τουσ.
Η φιλελεφκερθ αντιμετϊπιςθ τθσ φτϊχειασ εμποδίηεται επίςθσ, διότι είναι, ςε κάποιο
βακμό, μθ εφλθπτθ. Η βαςικι ανκρϊπινθ αντίδραςθ ςτθ φτϊχεια, είναι θ άμεςθ βοικεια
προσ τουσ φτωχοφσ. Οι φιλελεφκεροι, αντίκετα, κεωροφν τθν ελευκερία, εργαλείο αλλά
ταυτόχρονα και ςτόχο, και αυτό ςε πολλοφσ φαίνεται ότι είναι μια πολφ αφθρθμζνθ
προςζγγιςθ. Πίςω από αυτό κρφβεται ζνα μεγάλο δίλθμμα. Σε ζνα πολφ βαςικό επίπεδο, θ
βοικεια είναι αςφαλϊσ απαραίτθτθ, για εκείνουσ που είναι ςε πάρα πολφ αδφναμθ κζςθ
για να βοθκιςουν τουσ εαυτοφσ τουσ. Ωςτόςο, υπάρχει κίνδυνοσ μια τζτοια βοικεια να
γίνει ζνα μόνιμο χαρακτθριςτικό, και να οδθγιςει τουσ ανκρϊπουσ ςε εξάρτθςθ.
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Πολφ πιο ςθμαντικό είναι το γεγονόσ, ότι ςυνικωσ ξεχνιζται το πϊσ οι άνκρωποι ιςτορικά
κατάφεραν να ξεφφγουν από τθν φτϊχεια ςε ολόκλθρο τον κόςμο: μζςω των δικϊν τουσ
προςπακειϊν, τθσ ςκλθρισ δουλειά τουσ, τθσ διαβίωςθσ με πνεφμα οικονομίασ, τθσ
επζνδυςισ τουσ ςτθν εκπαίδευςθ, τθσ προκυμίασ τουσ να μετακινοφνται ςε αναηιτθςθ
καλφτερων ευκαιριϊν και να δοκιμάςουν κάτι νζο, να αναλάβουν ρίςκο. Όπωσ περίφθμα
τόνιςε ο Λόρδοσ Bauer, αν θ βοικεια από το εξωτερικό ιταν αναγκαία προχπόκεςθ για τθν
ανακοφφιςθ τθσ φτϊχειασ, όλοι κα ςυνεχίηαμε να ηοφμε ςτθ λίκινθ εποχι. Αν και υπάρχουν
ςίγουρα κάποια άτομα, που είναι ςε πάρα πολφ αδφναμθ κζςθ για να βοθκιςουν τουσ
εαυτοφσ τουσ, αυτό δεν ςυμβαίνει για το μεγαλφτερο μζροσ των φτωχϊν. Δεν χρειάηονται
βοικεια. Χρειάηονται πρόςβαςθ ςε ευκαιρίεσ, και χρειάηονται τθν προςταςία του νόμου, για
να ξεφφγουν από τθν κυριαρχία των ιςχυρϊν ομάδων ι ατόμων, που ζχουν τθν τάςθ να
οικειοποιοφνται τουσ καρποφσ των κόπων τουσ.
Δεν είναι τυχαίο, ότι ο φιλελευκεριςμόσ δίνει πάντα ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςε ςτακερά
δικαιϊματα ατομικισ ιδιοκτθςίασ, δεδομζνου ότι θ ατομικι ιδιοκτθςία αποτελεί ςθμαντικι
διαςφάλιςθ τθσ ατομικισ ελευκερίασ. Συχνά ζχει υποςτθριχκεί ότι το φιλελεφκερο
ενδιαφζρον για τθν ατομικι ιδιοκτθςία, αντανακλά τα ςυμφζροντα των τάξεων που
κατζχουν ιδιοκτθςία, αλλά αυτό είναι μόνο ζνα μικρό μζροσ τθσ εικόνασ. Οι φτωχοί το
χρειάηονται ακόμθ περιςςότερο, διότι είναι το δικαίωμά τουσ επί τζτοιασ ιδιοκτθςίασ, που
ςυχνά δεν τουσ αναγνωρίηεται από το νόμο, ι δεν προςτατεφεται από το νομικό ςφςτθμα.
Το φιλελεφκερο ενδιαφζρον για τθν ατομικι ιδιοκτθςία, πρζπει επίςθσ να κεωρθκεί ωσ
ςτόχοσ κρατικισ πολιτικισ: το κράτοσ πρζπει να κακιςτά όλουσ τουσ πολίτεσ, ιδιαίτερα τουσ
φτωχοφσ, ικανοφσ για απόκτθςθ ιδιωτικισ περιουςίασ. Αυτό είναι ουςιαςτικά διαφορετικό
από, ι ακόμα και αντίκετο, των ςοςιαλιςτικϊν πολιτικϊν που κζλουν το κράτοσ να
περιορίηει ι ακόμα και να δθμεφει τθν ιδιωτικι περιουςία, προκειμζνου να διοχετεφει ποςά
προσ χρθματοδότθςθ των πολιτϊν. Οι φιλελεφκεροι είναι ςκεπτικοί ςχετικά με τθν αξία
τζτοιασ διοχζτευςθσ χρθμάτων, κακϊσ ζτςι ειςάγεται το ςτοιχείο τθσ εξάρτθςθσ, ενϊ θ
απόκτθςθ ιδιοκτθςίασ αυξάνει τθν οικονομικι αυτονομία και ενιςχφει ςυνεπϊσ, τθν ατομικι
ελευκερία.
Υπάρχουν, βζβαια, περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ οι κάποιου είδουσ παροχζσ κα είναι
αναγκαίεσ, για παράδειγμα μζςω τθσ εργαλείων αυτο-ςτόχευςθσ, όπωσ τα προγράμματα
τρόφιμα-για εργαςία, που είναι αποτελεςματικά ςτθν πρόλθψθ τθσ λιμοκτονίασ, ιδίωσ ςε
περίπτωςθ φυςικϊν καταςτροφϊν. Οι παροχζσ αυτζσ, είναι ςίγουρα καλφτερθ πρακτικι
από τουσ ελζγχουσ των τιμϊν, π.χ. των τροφίμων, οι οποίοι ςυχνά επιβάλλονται ςτο όνομα
των φτωχϊν, αλλά που ζχουν ςοβαρζσ οικονομικζσ ςυνζπειεσ, δεδομζνου ότι ςτρεβλϊνουν
τα οικονομικά κίνθτρα. Τεχνθτά χαμθλζσ τιμζσ τροφίμων, μποροφν να κάνουν ςοβαρι ηθμιά
ςτουσ αγρότεσ, να αδυνατίςουν τθν αγροτικι οικονομία, με βαριζσ ςυνζπειεσ ςτθν
απαςχόλθςθ των φτωχϊν τθσ υπαίκρου, οι οποίοι αποτελοφν το μεγαλφτερο μζροσ των
φτωχϊν ςτον κόςμο.
Όποτε είναι δυνατόν όμωσ, θ φιλελεφκερθ κοινωνικι πολιτικι, κα διερευνιςει κατά πόςον
υπάρχουν μζςα, που βοθκοφν τουσ φτωχοφσ ανκρϊπουσ να αποκτιςουν περιςςότερθ
ιδιοκτθςία, αντί να τουσ προςφζρουν μια νζα παροχι. Αν ο καταναγκαςμόσ είναι
αναπόφευκτοσ, οι φιλελεφκεροι προτιμοφν να υποχρεϊνουν τουσ ανκρϊπουσ να
εξοικονομοφν χριματα ςε ατομικοφσ λογαριαςμοφσ ςυνταξιοδότθςθσ ι αςφάλιςθσ, όπωσ
υγείασ ι ανεργίασ, αντί απλϊσ να τουσ αναγκάηουν να πλθρϊνουν φόρουσ, και να
διανζμουν αυτά τα χριματα ςε άτομα με τθ μορφι τθσ μιασ ι τθσ άλλθσ κεκτθμζνθσ
παροχισ. Η οδόσ τθσ υποχρεωτικισ αποταμίευςθσ/αςφάλιςθσ, επιτρζπει τθ λειτουργία
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αποτελεςματικϊν ιδιωτικϊν φορζων, θ οποία ελζγχεται από κυβερνθτικζσ ρυκμίςεισ, που
μπορεί να περιλαμβάνουν και ανταςφαλιςτικζσ απαιτιςεισ. Η προςζγγιςθ
φορολογία/αναδιανομι, από τθν άλλθ πλευρά, απαιτεί τθ δθμιουργία μιασ τεράςτιασ
γραφειοκρατίασ πρόνοιασ, που κατατρϊγει ζνα ςθμαντικό μζροσ των πόρων. Σθμειϊςτε ότι
και ςτισ δφο περιπτϊςεισ, το κράτοσ αναλαμβάνει τθν ευκφνθ να προςτατεφει τουσ
ανκρϊπουσ από οικονομικοφσ κινδφνουσ, αλλά τα μζςα που χρθςιμοποιοφνται είναι ριηικά
διαφορετικά. Η οδόσ εξοικονόμθςθσ/αςφάλιςθσ, δεν ενδζχεται να είναι μόνο φκθνότερθ
και πιο αποτελεςματικι, αλλά επίςθσ παράγει κεφάλαια που μποροφν να επενδυκοφν,
εφόςον υπάρχει μια λειτουργοφςα αγορά κεφαλαίων. Η πρόςκετθ αυτι επζνδυςθ, κα
ςυμβάλλει ςτθν οικονομικι ανάπτυξθ, ενϊ μια αναδιανεμθτικι γραφειοκρατία πρόνοιασ,
αποτελεί απϊλεια για τθν οικονομία, και οι φτωχοί πλθρϊνουν βαρφ τίμθμα για αυτιν τθν
ςπατάλθ.
Μια πικανι αντίρρθςθ ςε αυτό το πλαίςιο, είναι ότι τα ςυςτιματα εξοικονόμθςθσ /
αςφάλιςθσ, είναι άνευ ςθμαςίασ για τθν πλειοψθφία των φτωχϊν του Τρίτου Κόςμου.
Τίποτα δεν κα μποροφςε να απζχει περιςςότερο από τθν αλικεια. Υπάρχει μια πλθκϊρα
μελετϊν, που δείχνουν ότι οι φτωχοί ζχουν πραγματικά εκπλθκτικά ποςοςτά αποταμίευςθσ.
Αυτό που τουσ λείπει είναι θ εφκολθ πρόςβαςθ ςε χρθματοπιςτωτικά μζςα. Σε πολλζσ
χϊρεσ, τα χρθματοπιςτωτικά ςυςτιματα ζχουν κρατικοποιθκεί, και πρζπει να το δει κανείσ
για να το πιςτζψει, τα εμπόδια που αντιμετωπίηει ζνα φτωχό αναλφάβθτο άτομο, που
τολμά να δοκιμάςει το άνοιγμα τραπεηικοφ λογαριαςμοφ. Αλλά όταν επαγγελματικά
χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα ζχουν ςυςτακεί ειδικά για τθν φροντίδα των φτωχϊν, όπωσ
είναι θ Grameen Bank του Μπανγκλαντζσ, οι αποταμιεφςεισ που κατατίκενται από τουσ
φτωχοφσ, φτάνουν γριγορα ςε εκπλθκτικζσ αναλογίεσ, και κάποια τζτοια ιδρφματα, ζχουν
επίςθσ αναπτφξει με επιτυχία, βαςικά ςυςτιματα αςφάλιςθσ για τουσ φτωχοφσ. Αυτό δεν
πρζπει να αποτελεί ζκπλθξθ, αφοφ είναι γνωςτόσ ο ςπουδαίοσ ρόλοσ που ζπαιξαν ςτθ
Δυτικι οικονομικι ιςτορία, οι ιδιωτικζσ τοπικζσ ςυνεταιριςτικζσ τράπεηεσ, ι οι ενϊςεισ
αποταμιεφςεων και δανείων. Σιμερα ανακαλφπτουμε ξανά, αυτό που ζχει δουλζψει ςτο
παρελκόν, μετά από μια πραγματικά δαπανθρι παράκαμψθ, ςε πολλζσ, αν όχι ςτισ
περιςςότερεσ, αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ, μζςω των κρατικϊν χρθματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων.
Αυτά ζχουν αποκλείςει τουσ φτωχοφσ, και διοχετεφουν τισ αγροτικζσ αποταμιεφςεισ ςτισ
πόλεισ, όπου «επενδφονται» ςε ετοιμόρροπεσ πλζον κρατικζσ βιομθχανίεσ, ι ψεφτικεσ
οικονομικζσ οντότθτεσ, πολιτικά διαπλεκομζνων παρεο-καπιταλιςτϊν. Δυςτυχϊσ, ςε πολλζσ
χϊρεσ, αυτι θ φαφλθ διαδικαςία ςυνεχίηεται. Η ανάγκθ ςιμερα είναι, να απομακρυνκεί το
κράτοσ από τθν λειτουργία των χρθματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων, και αντί γι’ αυτό, να
επικεντρωκεί ςτθ δθμιουργία του κατάλλθλου νομικοφ πλαιςίου για τισ ιδιωτικζσ τράπεηεσ
και αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ όλων των μεγεκϊν, ιδιαίτερα για απλά χρθματοπιςτωτικά
ιδρφματα ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ. Φυςικά χρειάηονται επίςθσ, αποτελεςματικά κεςμικά
όργανα για τθν εποπτεία των τραπεηϊν και των αςφαλιςτικϊν ιδρυμάτων, που πρζπει να
κρατιοφνται ςε απόςταςθ από πολιτικζσ παρεμβάςεισ.
Δυςτυχϊσ οι ςοςιαλιςτζσ, φαίνεται ότι με κάποιο τρόπο κατάφεραν να πείςουν τουσ
περιςςότερουσ ανκρϊπουσ, ότι θ δθμιουργία μιασ τεράςτιασ γραφειοκρατίασ πρόνοιασ,
είναι θ μόνθ θκικά υγιισ απάντθςθ ςτθν πρόκλθςθ για περιοριςμό τθσ φτϊχειασ. Αυτι θ
προςφυγι ςτο ςυναίςκθμα, χρθςιμεφει για να καταςτείλει τθν εφλογθ ςυηιτθςθ, ςχετικά με
τθν αποτελεςματικότθτα των εναλλακτικϊν μζςων. Αυτό είναι ολζκριο για τουσ φτωχοφσ,
όπωσ δείχνουν τα παραδείγματα τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ υγειονομικισ περίκαλψθσ.
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Εκπαίδευςθ και κοινωνικι κινθτικότθτα
Δεν μπορεί να υπάρξει αμφιβολία, ότι θ εκπαίδευςθ είναι ζνα κρίςιμο ςτοιχείο για τθν
καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ. Μπορεί να εφοδιάςει τα άτομα με εμπορεφςιμεσ δεξιότθτεσ,
που κα τουσ επιτρζψουν να βρουν καλφτερεσ κζςεισ εργαςίασ από τουσ γονείσ τουσ, και
ςυνεπϊσ, να ανζβουν ςτθν κοινωνικι κλίμακα. Η εκπαίδευςθ για όλουσ, βοθκά ςτο να
μειωκοφν οι διακρίςεισ που αντιμετωπίηουν οι γυναίκεσ. Η εκπαίδευςθ των κοριτςιϊν,
μειϊνει αποδεδειγμζνα τα ποςοςτά γεννιςεων λόγω χρονικισ μετάκεςθσ του γάμου,
δίνοντάσ τουσ πρόςβαςθ ςε πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν αντιςφλλθψθ, κακϊσ και για τθν
καλφτερθ υγειονομικι περίκαλψθ για τθν οικογζνεια, ειδικά για βρζφθ, μειϊνοντασ ζτςι τθν
παιδικι κνθςιμότθτα. Περιττό να ποφμε, ότι θ εκπαίδευςθ επιτρζπει επίςθσ ςτουσ
ανκρϊπουσ να αποκτιςουν πλθροφορίεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων ηθτθμάτων που τονϊνουν
τθν πολιτικι ςυηιτθςθ, και τελικά ενιςχφουν τθν δθμοκρατία και τθν ελευκερία.
Αν ο ςκοπόσ τθσ εκπαίδευςθσ είναι να βελτιϊςει τθν κοινωνικι κινθτικότθτα, θ ποιότθτα τθσ
εκπαίδευςθσ που παρζχεται ςτουσ φτωχοφσ πρζπει να είναι αποφαςιςτικισ ςθμαςίασ.
Περιζργωσ, πολλοί εκπαιδευτικοί μεταρρυκμιςτζσ οι οποίοι ιςχυρίηονται ότι νοιάηονται για
τα ςυμφζροντα των φτωχϊν, δείχνουν πολφ μεγαλφτερο ενδιαφζρον για τισ ποςοτικζσ
πτυχζσ, δθλαδι να δίνονται πιςτοποιθτικά εκπαίδευςθσ ςε όςο το δυνατόν περιςςότερουσ
ανκρϊπουσ, χωρίσ να λαμβάνουν υπόψθ τθν ποιότθτα των εν λόγω πιςτοποιθτικϊν. Το
αποτζλεςμα είναι μια παγίωςθ τθσ κοινωνικισ διαςτρωμάτωςθσ. Περιζργωσ, αυτό μπορεί
να παρατθρθκεί ςε ανεπτυγμζνεσ χϊρεσ όπωσ θ Γερμανία, κακϊσ και ςε πολλζσ
αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ.
Ζνασ λόγοσ γι’ αυτό είναι, ότι θ παροχι τθσ εκπαίδευςθσ ζχει ανατεκεί ςε μια κρατικι
γραφειοκρατία, ςυχνά ςυγκεντρωτικι, χωρίσ να τίκεται το προφανζσ ερϊτθμα αν οι
γραφειοκρατίεσ είναι τα κατάλλθλα μζςα για τθν παροχι εκπαίδευςθσ. Αυτό πικανϊσ
ςυμβαίνει, επειδι οι περιςςότεροι άνκρωποι, ςυμπεριλαμβανομζνων των περιςςότερων
φιλελευκζρων, ςυμφωνοφν ότι είναι κακικον του κράτουσ να εξαςφαλίηει τθν πρόςβαςθ
ςτθν εκπαίδευςθ για όλουσ. Αλλά ακόμα κι αν εμείσ ςυμφωνοφμε ότι αυτό είναι πράγματι,
το κακικον του κράτουσ, λογικά δεν προκφπτει, ότι, ωσ εκ τοφτου, αυτό πρζπει να
υλοποιείται μζςω μιασ κυβερνθτικισ γραφειοκρατίασ. Εντοφτοισ, θ ζμφυτθ τάςθ των
γραφειοκρατιϊν να μεγαλϊνουν και να πολλαπλαςιάηονται, ζχει διαςφαλίςει ότι αυτό
γίνεται ςχεδόν παντοφ. Όποιοσ αμφιςβθτεί αυτόν τον γραφειοκρατικό ιμπεριαλιςμό,
κατθγορείται ότι προςπακεί να καταςτρζψει τθν κακολικι πρόςβαςθ ςτθν εκπαίδευςθ, μια
κανάςιμθ κατθγορία ςε κάκε δθμοκρατικι κοινωνία.
Τα αποτελζςματα είναι ςυχνά ολζκρια. Στισ περιςςότερεσ χϊρεσ τθσ Νότιασ Αςίασ, π.χ., θ
ποιότθτα τθσ εκπαίδευςθσ ςτα δθμόςια ςχολεία είναι τόςο κακι, που οι άνκρωποι
επωμίηονται μεγάλα οικονομικά βάρθ, για να ςτείλουν τα παιδιά τουσ ςε ιδιωτικά ςχολεία,
τα οποία προςφζρουν ςθμαντικά καλφτερθ εκπαίδευςθ, ςυχνά με τα αγγλικά ωσ γλϊςςα
διδαςκαλίασ. Ωςτόςο, ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ, τζτοια ιδιωτικά ςχολεία είναι ςπάνια, ζτςι οι
φτωχοί των αςτικϊν κζντρων και το μεγαλφτερο μζροσ του πλθκυςμοφ τθσ υπαίκρου,
πρζπει να αρκεςκοφν ςτα δθμόςια ςχολεία μάλλον χαμθλισ ποιότθτασ, ι να μθν πάρουν
κακόλου καμία εκπαίδευςθ. Δεδομζνου ότι τουλάχιςτον το 40% του προχπολογιςμοφ για
τθν εκπαίδευςθ ςτθν Ινδία, το Μπαγκλαντζσ και το Πακιςτάν, δαπανάται για τα
Πανεπιςτιμια – με φοιτθτζσ ωσ επί το πλείςτον από οικογζνειεσ τθσ μεςαίασ τάξθσ - δεν
υπάρχουν αρκετά χριματα για ςχολεία πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, ϊςτε να δοκοφν ςε όλα
τα παιδιά, τουλάχιςτον οι ςτοιχειϊδεισ γνϊςεισ.
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Το να δοκεί ςτουσ ανκρϊπουσ μεγαλφτεροσ ζλεγχοσ των τοπικϊν ςχολείων τουσ, με τθν
μετάκεςθ τθσ ευκφνθσ για τθν εκπαίδευςθ, από ζνα κεντρικό υπουργείο ςε διμουσ και
χωριά, κα ιταν ζνα ςθμαντικό βιμα. Η κεντρικι κυβζρνθςθ κα μποροφςε ζτςι να
επικεντρωκεί ςτον κακοριςμό και τθν εφαρμογι εκπαιδευτικϊν προτφπων. Αυτόσ ο
διαχωριςμόσ κακθκόντων, κα ενίςχυε τθν διαφάνεια των δαπανϊν για τθν εκπαίδευςθ,
κακϊσ κα είναι ευκολότερο ίςωσ για τουσ γονείσ, να ελζγχουν τί ςυμβαίνει ςε επίπεδο
διμου ι χωριοφ. Ο διαχωριςμόσ τθσ οργάνωςθσ που κζτει τα ςχετικά πρότυπα, από τθν
οργάνωςθ που τα εφαρμόηει, κα μποροφςε επίςθσ να βελτιϊςει πικανότατα τθν ποιότθτα
τθσ εκπαίδευςθσ. Ζνα ςτοιχείο ανταγωνιςμοφ κα μποροφςε να εγχυκεί, με τθ δθμοςίευςθ
αποτελεςμάτων από διάφορα ςχολεία, και με τθν επιβράβευςθ των καλϊν ςχολείων, και
τθν τιμωρία των κακϊν. Διάφορεσ τζτοιεσ μεταρρυκμίςεισ ζχουν δοκιμαςτεί με κάποια
επιτυχία.
Μία πιο ριηικι προςζγγιςθ, κα ιταν θ αποδοχι τθσ πραγματικότθτασ. Η πραγματικότθτα,
τουλάχιςτον ςτισ αςτικζσ περιοχζσ, είναι ότι υπάρχει μια ακμάηουςα αγορά για τθν
εκπαίδευςθ, αλλά οι φτωχοί δεν μποροφν να ςυμμετζχουν ς’ αυτιν. Η κυβζρνθςθ κα
μποροφςε να δϊςει ςτουσ φτωχοφσ πρόςβαςθ, καταβάλλοντασ το κόςτοσ αποςτολισ των
παιδιϊν τουσ, ςε ςχολείο τθσ δικισ τουσ επιλογισ, π.χ. μζςω ενόσ ςυςτιματοσ κουπονιϊν. Η
κυβζρνθςθ κα κακόριηε τα πρότυπα και τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ, και κα
επικεντρωνόταν ςτθν παρακολοφκθςθ και τθν εφαρμογι τουσ. Τα δθμόςια ςχολεία δεν κα
χρθματοδοτοφνταν πια από τον κρατικό προχπολογιςμό, και κα ζπρεπε να
αυτοχρθματοδοτοφνται με τθν προςζλκυςθ ςπουδαςτϊν, δθλαδι με τθν παροχι καλφτερθσ
ποιότθτασ. Ζνα τζτοιο ςφςτθμα κα δθμιουργοφςε ζναν πολφ υγιι ανταγωνιςμό μεταξφ των
ςχολείων. Οι γονείσ κα επζλεγαν ςχολεία με βάςθ τθν προςφερόμενθ ποιότθτα τθσ
εκπαίδευςθσ, δεδομζνου ότι το ςφςτθμα των κουπονιϊν εξαςφαλίηει ότι δεν κα μποροφςαν
να ξοδζψουν τα χριματα για άλλουσ ςκοποφσ. Τα ςχολεία κα ιταν αναγκαςμζνα να
αναηθτιςουν τον πιο οικονομικά αποδοτικό τρόπο για τθν παροχι ποιοτικισ εκπαίδευςθσ.
Σχολεία που κα ζριχναν τθν ποιότθτα κα ζχαναν μακθτζσ, ςχολεία που δεν κα ζλεγχαν το
κόςτοσ κα χρεοκοποφςαν. Η δθμιουργία μιασ ανταγωνιςτικισ αγοράσ ςτον τομζα τθσ
εκπαίδευςθσ, κα ζδινε επίςθσ ςτουσ γονείσ, περιςςότερεσ επιλογζσ για το είδοσ τθσ
εκπαίδευςθσ που λαμβάνουν τα παιδιά τουσ, ειδικά αν περιλαμβάνονται και ςχολεία που
διευκφνονται
από
κρθςκευτικζσ
οργανϊςεισ.
Αυτό
φυςικά,
κα
αφξανε
τθ δυνθτικι ςφγκρουςθ μεταξφ των κρατικϊν προγραμμάτων ςπουδϊν και κρθςκευτικϊν
αξιϊν που διαδίδονται ςτα ςχολεία, αλλά ζνασ ςυμβιβαςμόσ είναι ςίγουρα δυνατόσ προσ το
ςυμφζρον των φτωχϊν. Όποιοσ ζχει δει, για παράδειγμα, τθν ανϊτερθ απόδοςθ των
ιδιωτικϊν, δθλ. ςυνικωσ κακολικϊν, ςχολείων ςτα αμερικανικά αςτικά γκζτο, ςε ςφγκριςθ
με τα δθμόςια ςχολεία, πικανότατα κα αιςκανκεί ότι αξίηει να βρεκεί ζνασ τζτοιοσ
ςυμβιβαςμόσ. Στισ ΗΠΑ, κατά ςυνζπεια, ζχουν αρχίςει οριςμζνα ελπιδοφόρα πειράματα με
τζτοια ςυςτιματα. Δεν αποτελεί ζκπλθξθ, ότι θ κρατικι γραφειοκρατία μιςεί τζτοιεσ ιδζεσ,
και αντιςτζκεται με νφχια και με δόντια, κακϊσ αντιςτζκεται ςτθν αξιολόγθςθ τθσ
ποιότθτασ τθσ εκπαίδευςθσ που παρζχει. Εφόςον όμωσ θ ποιότθτα δεν γίνεται ο
αδιαμφιςβιτθτοσ ςτόχοσ τθσ εκπαιδευτικισ μεταρρφκμιςθσ, οι φτωχοί κα εξακολουκοφν να
ςτεροφνται του πιο ιςχυροφ μζςου κοινωνικισ κινθτικότθτασ που είναι διακζςιμο, και θ
κοινωνία ςτο ςφνολό τθσ κα ςτερθκεί του δυναμικοφ των αδρανϊν φτωχϊν παιδιϊν. Το
τίμθμα που πλθρϊνουμε για τθν γραφειοκρατία τθσ εκπαίδευςθσ, είναι
επαίςχυντα
μεγάλο.
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Τγεία
Υπάρχει κι ζνα παράλλθλο επιχείρθμα όςον αφορά τθν υγεία. Οι φτωχοί αντιμετωπίηουν
πολφ υψθλότερουσ κινδφνουσ υγείασ, και θ ζλλειψθ ποιοτικϊν υπθρεςιϊν υγείασ προκαλεί
ανείπωτθ δυςτυχία, ταλαιπωρία, και πρόωρο κάνατο - και πάλι, με ζνα επαίςχυντα υψθλό
κόςτοσ για τα άτομα αλλά και τθν κοινωνία ςτο ςφνολό τθσ. Είναι γενικά αποδεκτό, ότι το
κράτοσ ζχει κακικον να εξαςφαλίηει τισ βαςικζσ υπθρεςίεσ υγείασ για όλουσ, αλλά και πάλι
οι ςοςιαλιςτικόφρονεσ πολιτικοί και οι ιδιοτελείσ γραφειοκράτεσ, το ζχουν χρθςιμοποιιςει
ωσ πρόφαςθ, για να δθμιουργιςουν μία τεράςτια, ςυχνά ςυγκεντρωτικι, γραφειοκρατία
τθσ υγείασ. Ωσ εκ τοφτου το κράτοσ, ςε πολλζσ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ, ζχει δεςμευτεί να
παρζχει δωρεάν κακολικι υγειονομικι περίκαλψθ, και θ ιατρικι περίκαλψθ που παρζχεται
ςχεδόν ςε όλουσ, είναι πράγματι πολφ χαμθλισ ποιότθτασ. Όπωσ και ςτθν περίπτωςθ τθσ
εκπαίδευςθσ, αυτι θ ςαρωτικι (αν και προβλζψιμθ) αποτυχία, ζχει γεννιςει μια ακμάηουςα
αγορά ιδιωτικισ υγειονομικισ περίκαλψθσ, που εξυπθρετεί όλουσ όςουσ μποροφν κάπωσ να
το αντζξουν οικονομικά. Οι φτωχοί, επίςθσ, είναι αναγκαςμζνοι να ξοδεφουν πολλά ςτθν
ιδιωτικι αγορά υγείασ, επειδι οι δικεν δωρεάν κρατικζσ υπθρεςίεσ είναι είτε ανφπαρκτεσ,
άχρθςτεσ, ι προςβάςιμεσ μόνο με τθν καταβολι βαριάσ δωροδοκίασ. Όπωσ και ςτθν
περίπτωςθ τθσ εκπαίδευςθσ, υπάρχει ευρφ πεδίο για τθν εξερεφνθςθ διαφόρων εργαλείων,
που κα μποροφςε να χρθςιμοποιιςει το κράτοσ, για να εξαςφαλίςει τθν υγειονομικι
περίκαλψθ των φτωχϊν: κουπόνια υγείασ, επιδότθςθ για ςχιματα ιδιωτικισ βαςικισ
αςφάλιςθσ υγείασ, ι, τουλάχιςτον, αποκζντρωςθ τθσ ευκφνθσ - και του προχπολογιςμοφ ςτθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ.
Προκαλεί μεγάλθ μελαγχολία, ότι οι φιλελεφκερεσ μεταρρυκμίςεισ των ςυςτθμάτων
εκπαίδευςθσ και υγείασ, είναι λίγεσ ζωσ ελάχιςτεσ. Ο λόγοσ γι' αυτό δεν είναι, ότι δεν είναι
ρεαλιςτικζσ. Ο λόγοσ είναι, ότι υπάρχουν μικρά, αλλά ιςχυρά ςυμφζροντα, που
ςυντάςςονται εναντίον αυτϊν των μεταρρυκμίςεων: θ κεντρικι γραφειοκρατία που κα
πρζπει να ςυρρικνωκεί ι να εξαφανιςκεί, αλλά επίςθσ και οι πολιτικοί που χρθςιμοποιοφν
το ςφςτθμα για να αςκοφν κθδεμονία. Επιτίκενται κατά όλων των μεταρρυκμιςτικϊν
προτάςεων, δθμιουργϊντασ φόβο ότι θ αλλαγι κα ςθμάνει υψθλότερεσ δαπάνεσ για τουσ
φτωχοφσ, και μζχρι ςτιγμισ το ςυναιςκθματικό τουσ προπζταςμα καπνοφ, δεν ζχει
αποτελεςματικά διαπεραςτεί από τον φιλελεφκερο φάρο του ορκολογιςμοφ.
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Χρειάηεται και κάποια οικονομικι ανάπτυξθ, επίςθσ ...
Το ηιτθμα του πϊσ να δϊςουμε ςτουσ φτωχοφσ καλφτερθ πρόςβαςθ ςτισ οικονομικζσ
ευκαιρίεσ, είναι ζνα άλλο κεντρικό ηιτθμα. Πρϊτα απ' όλα, κάτι τζτοιο απαιτεί μια δυναμικά
αναπτυςςόμενθ οικονομία. Είναι μια ακόμθ ςοςιαλιςτικι αφροςφνθ να αγνοεί, ι
τουλάχιςτον να υποβακμίηει κανείσ, το κζμα τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ, κατά τον χειριςμό
τθσ ανακοφφιςθσ τθσ φτϊχειασ. Αυτό και πάλι εξθγείται μόνο, από το μζλθμα τθσ αριςτεράσ,
για παροχζσ και παρεμβατικζσ γραφειοκρατίεσ - και με τθ δυςάρεςτθ πραγματικότθτα (από
τθν αριςτερι οπτικι), ότι οι φιλελεφκερεσ οικονομικζσ πολιτικζσ, κυρίωσ το ελεφκερο
εμπόριο, είναι πολφ πιο επιτυχείσ για τθν παραγωγι βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ, ςε ςχζςθ με τισ
κρατικζσ παρεμβατικζσ πολιτικζσ - τόςο που οι περιβαλλοντολόγοι επιτίκενται κατά του
φιλελευκεριςμοφ, και ιδιαίτερα κατά του εμπορίου, επειδι παράγει υπερβολικι οικονομικι
ανάπτυξθ! Η κακαρι αλικεια είναι, ότι ο κλαςικόσ φιλελευκεριςμόσ, κατά τον οποίο άνκιςε
το ελεφκερο εμπόριο, υπιρξε θ πιο επιτυχθμζνθ οικονομικι ςτρατθγικι ςτθν ιςτορία του
κόςμου. Κατά τον 19ο αιϊνα ζβαλε τζλοσ ςτθν πείνα ςτθν Ευρϊπθ, θ οποία μζχρι τότε
κεωρείτο ωσ αναπόφευκτο πεπρωμζνο τθσ ανκρωπότθτασ. Ζχουμε τθν τάςθ να ξεχνάμε, ότι
για παράδειγμα, ςτον 18ο αιϊνα ςτθ Γαλλία υπιρξαν εννζα λιμοί που ςκότωςαν
περιςςότερο από το 5% του πλθκυςμοφ. Όταν βλζπουμε λιμοφσ ςιμερα, τουσ εντοπίηουμε
μόνο ςε μθ-καπιταλιςτικζσ, μθ φιλελεφκερεσ, και μθ ζχουςεσ ελεφκερθ αγορά, δικτατορίεσ
όπωσ θ Βόρεια Κορζα. Η εποχι του ελεφκερου εμπορίου τον 19ο αιϊνα, για πρϊτθ φορά
ςτθν ανκρϊπινθ ιςτορία, ζκανε τθν ευθμερία δυνατι για όλουσ. Ότι θ ελεφκερθ αγορά είναι
μια πθγι πλοφτου, ςιμερα είναι μια αναμφιςβιτθτθ αλικεια. Κι αυτό το επιβεβαιϊνουν τα
εμπειρικά ςτοιχεία.
Το Ίδρυμα Friedrich Naumann, είναι ζνασ από τουσ περίπου 52 ςυν-εκδότεσ μιασ ετιςιασ
μελζτθσ με τίτλο «Οικονομικι Ελευκερία ςτον Κόςμο», θ οποία αρχικά ιταν ζργο που είχε
αναλάβει ο νομπελίςτασ Milton Friedman. Σκοπόσ αυτισ τθσ μελζτθσ είναι θ μζτρθςθ και θ
ςφγκριςθ τθσ οικονομικισ ελευκερίασ ςε 123 χϊρεσ. Για τθν ςυγκριτικι κατάταξθ κάκε
χϊρασ χρθςιμοποιοφνται μετριςιμοι δείκτεσ, όπωσ ο φορολογικόσ ςυντελεςτισ, το μερίδιο
των κυβερνιςεων ςτο ΑΕΠ, ι το μζγεκοσ των εμπορικϊν περιοριςμϊν. Αυτό δεν γίνεται
από απλό ακαδθμαϊκό ενδιαφζρον. Η μελζτθ ζδειξε ςαφϊσ, ότι υπάρχει μια αξιοςθμείωτθ
ςυςχζτιςθ μεταξφ οικονομικισ ελευκερίασ και οικονομικισ ανάπτυξθσ. Αντιςτρόφωσ ζδειξε,
ότι όςο μεγαλφτερο είναι το βάροσ τθσ κυβζρνθςθσ πάνω ςτο άτομο, τόςο πιο ςτάςιμθ είναι
θ οικονομία. Αυτό δεν αποτελεί ζκπλθξθ για τουσ φιλελεφκερουσ οικονομολόγουσ, ο οποίοι
πάντα πίςτευαν, ότι ο οικονομικόσ δυναμιςμόσ εξαρτάται από τθν ατομικι πρωτοβουλία,
τθν δθμιουργικότθτα, και τθν ανάλθψθ ρίςκων, και ότι αυτά τα χαρακτθριςτικά απαιτοφν
ελευκερία για να ανκίςουν. Αλλά θ κοινι λογικι, δυςτυχϊσ, δεν κατευκφνει πάντα τθν
διαμόρφωςθ των οικονομικϊν πολιτικϊν.
Επίςθσ, ςυςχετίηοντασ τα αποτελζςματα τθσ «Οικονομικισ Ελευκερίασ ςτον Κόςμο», με
άλλα κριτιρια του «βιοτικοφ επιπζδου» και όχι μόνο των ρυκμϊν ανάπτυξθσ, αποδείχκθκε
ότι οι ελεφκερεσ χϊρεσ του κόςμου ζχουν χαμθλότερθ αναλογία φτϊχειασ, λιγότερο
αναλφαβθτιςμό, λιγότερθ διαφκορά και μεγαλφτερο προςδόκιμο ηωισ, από τισ
ανελεφκερεσ. Και πάλι, θ κοινι λογικι αυτό κα προζβλεπε, διότι θ οικονομικι ανάπτυξθ
δθμιουργεί τουσ πόρουσ που απαιτοφνται, για τθν επίλυςθ των πιο πιεςτικϊν προβλθμάτων
τθσ ανκρωπότθτασ. Αλλά ο μφκοσ ότι τα οφζλθ τθσ ανάπτυξθσ δεν φκάνουν ςτουσ φτωχοφσ,
είναι πολφ ιςχυρόσ - το παλιό γνωμικό που λζει ότι οι πλοφςιοι γίνονται πλουςιότεροι και οι
φτωχοί φτωχότεροι. Αυτι θ πεποίκθςθ είναι αποδεδειγμζνα λάκοσ, όπωσ δείχνουν θ
ιςτορικι εμπειρία και τα εμπειρικά ςτοιχεία του «Παγκόςμιου Δείκτθ Οικονομικισ
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Ελευκερίασ», αλλά θ πίςτθ φαίνεται να είναι αδιαπζραςτθ από τα γεγονότα. Είναι ίςωσ
λόγω τθσ αδυναμίασ να ςυλλάβει κάποιοσ, τθν εικόνα τθσ οικονομίασ επειδι είναι κάπωσ μθ
εφλθπτθ: δθλαδι, ότι μια οικονομία δεν είναι ζνα παιχνίδι μθδενικοφ ακροίςματοσ, όπου
το οικονομικό όφελόσ μου δεν ςτθρίηεται ςτθν δικι ςου απϊλεια, και ότι και τα δφο μζρθ
κερδίηουν ςε μια ελεφκερθ και εκελοντικι οικονομικι ςυναλλαγι. Με άλλα λόγια,
μποροφμε όλοι να αυξιςουμε τον πλοφτο μασ από κοινοφ, αν και ίςωσ με διαφορετικζσ
ταχφτθτεσ.
Αλλά τι λζει αυτι θ μελζτθ για όςουσ «μζνουν πίςω»; Όλοι ακοφμε ότι το χάςμα μεταξφ
πλοφςιων και φτωχϊν χωρϊν διευρφνεται. Αυτό είναι ςτθν πραγματικότθτα αλικεια. Στον
τρίτο κόςμο υπάρχουν φτωχζσ χϊρεσ με μθδενικοφσ, ι ακόμθ και αρνθτικοφσ ρυκμοφσ
ανάπτυξθσ, ενϊ οι περιςςότερεσ οικονομίεσ ςτον πρϊτο κόςμο - ζςτω και μετρίωσ αναπτφςςονται. Αλλά κι αυτό γίνεται πλιρωσ κατανοθτό, αν ςυςχετιςκεί με τον βακμό
οικονομικισ ελευκερίασ, όπου φαίνεται ξεκάκαρα, ότι θ ομάδα των φτωχότερων και
λιγότερο αναπτυςςόμενων χωρϊν, αποτελείται ςχεδόν αποκλειςτικά από εκείνεσ που δεν
ζχουν ανοίξει τισ οικονομίεσ τουσ, και ςυνεχϊσ παρεμβαίνουν ςτθν ελευκερία των λαϊν
τουσ. Ναι, υπάρχουν άνκρωποι που «μζνουν πίςω», αλλά δεν είναι τα κφματα του
ελεφκερου εμπορίου ι τθσ παγκοςμιοποίθςθσ. Είναι κφματα των κυβερνιςεϊν τουσ!
Ο ρυκμόσ ανάπτυξθσ λαμβανόμενοσ εν ςυνόλω, κα υποςτιριηε κανείσ, δεν λζει πολλά
ςχετικά με τθν εςωτερικι κατανομι του πλοφτου. Στισ βιομθχανοποιθμζνεσ χϊρεσ, ζτςι λζνε
τα ΜΜΕ, θ φιλελευκεροποίθςθ τθσ οικονομίασ ενδζχεται να ζχει δθμιουργιςει νζεσ κζςεισ
εργαςίασ, αλλά αυτζσ είναι μόνο ανειδίκευτεσ κζςεισ εργαςίασ του πιο χαμθλοφ επιπζδου ι
«McJobs», όπωσ λζνε οι αυκεντίεσ, για να προςκζςουν τον ςυνικθ αντιαμερικανικό τόνο
ςτο επιχείρθμα. Οι «εργαηόμενοι φτωχοί» είναι το νζο ςτερεότυπο, που υποτίκεται ότι δίνει
κάποια ρθτορικά όπλα ςτουσ ςταυροφόρουσ κατά τθσ παγκοςμιοποίθςθσ και του
ελεφκερου εμπορίου, τόςο τθσ δεξιάσ όςο και τθσ αριςτεράσ. Ακόμθ και αν αυτό ιταν
αλικεια, κα ιταν καλφτερο απ’ ό,τι ο αποκλειςμόσ των λιγότερο ειδικευμζνων από τθν
αγορά εργαςίασ, πράγμα που ςυμβαίνει ςτα υπερ-φουςκωμζνα κράτθ πρόνοιασ ςτθν
Ευρϊπθ. Αλλά κάτι τζτοιο - τουλάχιςτον με τον τρόπο που παρουςιάηεται ςε γενικζσ
γραμμζσ - δεν είναι κακόλου αλικεια. Όχι μόνο οι νζεσ τεχνολογίεσ δεν κατάργθςαν κζςεισ
εργαςίασ, αλλά δθμιοφργθςαν νζεσ και καλφτερεσ.
Οι χϊρεσ εκείνεσ που κράτθςαν αρκετά ανοιχτζσ τισ αγορζσ τουσ, είδαν αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ
για υψθλά ειδικευμζνουσ εργαηόμενουσ και όχι για τουσ χαμθλά ειδικευμζνουσ
εργαηόμενουσ. Στισ ΗΠΑ το 55% των κζςεων εργαςίασ, που δθμιουργικθκαν μεταξφ 1983
και 1996, ιταν υψθλϊν προςόντων, περίπου το 32% απαιτοφςαν μεςαία προςόντα, και
μόνο το 18% ιταν εργαςίεσ χαμθλισ ποιότθτασ. Αν κοιτάξει κανείσ τθν κατανομι του
ειςοδιματοσ ςτο εςωτερικό των χωρϊν, οι φτωχότερεσ και οικονομικά πιο ανελεφκερεσ
χϊρεσ, ζχουν επίςθσ μεγαλφτερεσ ειςοδθματικζσ ανιςότθτεσ από τισ οικονομικά ελεφκερεσ
χϊρεσ. Μερικζσ φορζσ, μόνο μια ματιά ςτα ςτοιχεία αρκεί, για να διαπιςτϊςει κανείσ τί
κρφβεται πίςω από τα κοινά ςτερεότυπα ςχετικά με τθν οικονομικι ελευκερία και τθν
παγκόςμια αγορά. Σε παγκόςμιο επίπεδο, ωσ εκ τοφτου, το ςυμπζραςμα κα πρζπει να είναι,
θ δυναμικι ςυνζχιςθ τθσ πολυμεροφσ φιλελευκεροποίθςθσ του εμπορίου υπό τθν αιγίδα
του ΠΟΕ, υποςτθρίηει ο κακθγθτισ Jagdish Bhagwati, μια κορυφαία αυκεντία ςε εμπορικά
κζματα, ςε πρόςφατο άρκρο του με τίτλο «Η καλφτερθ ελπίδα των φτωχϊν» (The
Economist, 22 Ιοφνθ 2002). Σ’ αυτό κατακρίνει κυβερνιςεισ αναπτυςςόμενων χωρϊν, για
τθν αποτυχία τουσ να δουν το κακό που ζχει κάνει για τισ οικονομίεσ τουσ ο εναγκαλιςμόσ
τουσ με τον προςτατευτιςμό, κακϊσ και για τθν εςφαλμζνθ πεποίκθςθ που διακατζχει
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πολλζσ από αυτζσ, ότι υπεφκυνοσ τθν ςυνζχιςθ του δικοφ τουσ προςτατευτιςμοφ, είναι ο
προςτατευτιςμόσ των πλοφςιων χωρϊν. Αυτό ςθμαίνει ότι βλάπτουν τον εαυτό τουσ δφο
φορζσ.
Επομζνωσ, ο ςκοπόσ τθσ οικονομικισ πολιτικισ λιψθσ αποφάςεων, είναι θ δθμιουργία
πολιτικϊν και οικονομικϊν κεςμϊν, που επιτρζπουν τθν εμφάνιςθ αποτελεςματικϊν
αγορϊν προϊόντων. Κεφαλαιϊδουσ ςθμαςίασ, ςτο πλαίςιο αυτό, είναι τα δικαςτιρια, το
νομικό ςφςτθμα, ο αμερόλθπτοσ δικαςτικόσ μθχανιςμόσ επιβολισ, και ζνα αποτελεςματικό
ςφςτθμα δικαιωμάτων ιδιοκτθςίασ. Η άμεςθ ςχζςθ όλων αυτϊν με τουσ φτωχοφσ, κα
ςυηθτθκεί αργότερα. Αλλά ζνασ ςθμαντικόσ παράγοντασ για τθν εμφάνιςθ τζτοιων αγορϊν,
πρζπει να αναφερκεί εδϊ: θ παροχι και ςυντιρθςθ των υποδομϊν. Μελζτεσ για τθν
φτϊχεια ζχουν δείξει, ότι ςε όλο τον κόςμο, θ πρόςβαςθ ςε υποδομζσ, όπωσ δρόμοι και
θλεκτρικι ενζργεια, μειϊνει τθν φτϊχεια ςτισ περιοχζσ υπό μελζτθ. Οι υποδομζσ
μεταφορϊν, ςυνδζουν τισ αγορζσ, και παρζχουν πρόςβαςθ ςτουσ ανκρϊπουσ των
αγροτικϊν περιοχϊν, ςε νζα προϊόντα και ςε νζεσ οικονομικζσ ευκαιρίεσ, όπωσ θ παραγωγι
πιο προςοδοφόρων προϊόντων, όπωσ λαχανικά για τισ αςτικζσ αγορζσ. Η παροχι
θλεκτρικοφ ρεφματοσ, επιτρζπει το ςτιςιμο μικρϊν εργαςτθρίων επιςκευϊν και
καταςκευισ. Χωρίσ τζτοιου είδουσ υποδομζσ, θ ανάπτυξθ επικεντρϊνεται μόνο ςτισ
περιοχζσ που ςυνδζονται με το διεκνζσ εμπόριο, όπωσ οι παράκτιεσ περιοχζσ, ενϊ θ
ενδοχϊρα παρουςιάηει ςταςιμότθτα. Μια πολφ γριγορθ ματιά ςτθν Ινδία και τθν Κίνα, το
κάνει φανερό.
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Οι φτωχοί χρειάηονται μια νομικι επανάςταςθ
Η κετικι ςχζςθ μεταξφ φιλελεφκερων οικονομικϊν πολιτικϊν, οικονομικισ ανάπτυξθσ, και
ανακοφφιςθσ τθσ φτϊχειασ, είναι εμπειρικά τεκμθριωμζνθ. Αλλά όταν βρεκοφν αντιμζτωποι
με τθν πραγματικότθτα του πόνου των φτωχϊν, οι περιςςότεροι άνκρωποι αιςκάνονται ότι
θ απάντθςθ που επικεντρϊνεται ςτθν μεταρρφκμιςθ τθσ οικονομικισ πολιτικισ ςε
μακροοικονομικό επίπεδο, είναι πολφ αφθρθμζνθ και πολφ μακριά από τθν πραγματικότθτα
τθσ ηωισ των φτωχϊν. Αυτό είναι επίςθσ κι ζνα πολιτικό εμπόδιο, διότι αυτι θ ςυλλογιςτικι,
δεν δελεάηει τουσ φτωχοφσ να ψθφίςουν ζνα φιλελεφκερο πολιτικό κίνθμα.
Υπάρχει μια κατανοθτι και θκικά αξιζπαινθ ανάγκθ να κάνουμε κάτι, οτιδιποτε, για να
βοθκθκοφν οι φτωχοί άμεςα - μζςω τθσ φιλανκρωπίασ, ι μζςω των οργάνων του κράτουσ
πρόνοιασ. Κι αυτό είναι επίςθσ που ηθτοφν πολλοί φτωχοί, κακϊσ είναι ςυνθκιςμζνοι ςε
πατερναλιςτικά ςυςτιματα πελατειακϊν ςχζςεων. Αλλά αυτι θ θκικι πίεςθ, ςυχνά
υποβακμίηει το ερϊτθμα, κατά πόςον αυτζσ οι αντιδράςεισ πραγματικά αντιμετωπίηουν τα
βακφτερα αίτια τθσ φτϊχειασ, ι αν απλά τθν ανακουφίηουν από τα ςυμπτϊματα, ενϊ
δθμιουργοφν εξάρτθςθ, και καταπνίγουν τθν πρωτοβουλία των ίδιων των φτωχϊν.
Συνειδθτοποιϊντασ το, ο προτιμϊμενοσ ςτόχοσ των οργανϊςεων διανομισ βοικειασ για
πολλά χρόνια, είναι θ προϊκθςθ πρωτοβουλιϊν αυτοβοικειασ. Ζτςι αναγνωρίςτθκε
τουλάχιςτον, ότι οι φτωχοί δεν είναι ανιμπορα πλάςματα, αλλά άτομα με πολλζσ ζμφυτεσ
δυνατότθτεσ. Ωςτόςο, αυτό κζτει ζνα απλό ερϊτθμα: Γιατί οι φτωχοί χρειάηονται τθν
ενκάρρυνςθ από εξωτερικοφσ φορείσ, ςυχνά ξζνουσ, για να κάνουν το αυτονόθτο, δθλ. να
βοθκιςουν οι ίδιοι τον εαυτό τουσ; Δεν υπιρχαν ξζνεσ ΜΚΟ, όταν οι άνκρωποι του
λεγόμενου Δυτικοφ κόςμου, ξεκίνθςαν τον μακρφ δρόμο τουσ, για να ξεφφγουν από τθ
φτϊχεια.
Πολλζσ από τισ απαντιςεισ μποροφν να δοκοφν ςε δφο λαμπρά βιβλία του Περουβιανοφ
οικονομολόγου, Hernando de Soto. Αφετθρία του είναι το οικονομικό ςφςτθμα που
βρίςκονται οι φτωχοί αυτοφ του κόςμου, και επιςθμαίνει ότι οι φτωχοί δεν ζχουν πρόςβαςθ
ςτα νομικά όργανα και κεςμοφσ, που κάνουν μια ςφγχρονθ οικονομία τθσ αγοράσ
αποτελεςματικι: κράτοσ δικαίου, ιδίωσ προςταςία και εκτζλεςθ των ςυμβάςεων, ςτακερά
και αςφαλι δικαιϊματα ιδιοκτθςίασ, απλι αλλά αποτελεςματικι ρφκμιςθ των αγορϊν. Αντ'
αυτοφ, είναι αντιμζτωποι με ζνα νομικό ςφςτθμα που είναι υπερβολικά περίπλοκο και
αναποτελεςματικό. Ακόμθ και όταν τα δικαςτιρια είναι ανεξάρτθτα και επιδεικνφουν
επαγγελματιςμό, οι υποκζςεισ ςζρνονται για χρόνια. Οι κυβερνθτικοί κανονιςμοί είναι
φριχτά περίπλοκοι και παρεμβατικοί, κακιςτϊντασ τισ οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ
εξαρτϊμενεσ από πολλζσ εγκρίςεισ και ςφραγίδεσ. Οι φτωχοί μπορεί να ζχουν κάποια
περιουςιακά ςτοιχεία, όπωσ ζνα κομμάτι γθσ ςε μια παραγκοφπολθ, αλλά αυτά τα
περιουςιακά ςτοιχεία δεν είναι νομικϊσ καταχωρθμζνα ςτο όνομά τουσ.
Ο De Soto και θ ομάδα του ζκαναν ζνα πρακτικό πείραμα: προςπάκθςαν να δθμιουργιςουν
ζνα απλό εργαςτιρι κλωςτοχφαντουργίασ με ζναν εργαηόμενο, ακολουκϊντασ όλουσ τουσ
προβλεπόμενουσ κανόνεσ και κανονιςμοφσ, χωρίσ τθν καταβολι δωροδοκιϊν. Τουσ πιρε
ςχεδόν ζνα ζτοσ, και το κακαρό ςυμπζραςμα ιταν: θ επίτευξθ τθσ νομιμότθτασ είναι
προφανϊσ αδφνατθ για κάκε μικροεπιχειρθματία. Εδϊ βρίςκεται ζνασ από τουσ
μεγαλφτερουσ λόγουσ για το μζγεκοσ τθσ παραοικονομίασ.
Αυτοί οι αναςταλτικοί κανονιςμοί, επθρεάηουν επίςθσ τισ οικονομικζσ πρωτοβουλίεσ
αυτοβοικειασ των φτωχϊν: ςε πολλζσ χϊρεσ είναι τεχνικά παράνομεσ, ειδικά εκείνεσ που
αφοροφν μικροπιςτϊςεισ. Οι κανονιςμοί αυτοί, ςτθ κεωρία, ςυχνά ζχουν ωσ ςτόχο τθν
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προςταςία των φτωχϊν από τθν εκμετάλλευςθ. Στθν πραγματικότθτα όμωσ, τουσ εκκζτουν
ςε εκμετάλλευςθ ςτα χζρια τθσ αςτυνομίασ και τθσ γραφειοκρατίασ, τουσ οποίουσ πρζπει να
δωροδοκιςουν, προκειμζνου να πραγματοποιιςουν ακόμθ και τθν πιο απλι οικονομικι
δραςτθριότθτα. Είτε εργάηονται ωσ πωλθτζσ, κοφλθδεσ, ι οδθγοί μινιμπάσ, οι φτωχοί πρζπει
να δωροδοκοφν τισ εξουςίεσ, που είναι θ αςτυνομία και θ γραφειοκρατία.
Αυτό εξθγεί επίςθσ γιατί θ εξωτερικι εμπλοκι ιταν απαραίτθτθ: για να πειςκοφν ι να
πιεςκοφν οι κυβερνιςεισ και οι γραφειοκρατίεσ τουσ, ϊςτε να επιτρζψουν – ςυνικωσ
απρόκυμα - τισ δραςτθριότθτεσ αυτζσ να λαμβάνουν χϊρα, τουλάχιςτον ςε περιοριςμζνθ
κλίμακα. Είναι ζνα από τα λιγότερο αναγνωριςμζνα επιτεφγματα τθσ ξζνθσ βοικειασ, που
ζχει βοθκιςει ςτθν προςταςία τθσ ανάπτυξθσ του κινιματοσ αυτοβοικειασ ςτισ
αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ, ενάντια ςτισ προςπάκειεσ του κρατικοφ μθχανιςμοφ να το πνίξει εν
τθ γενζςει του.
Το πιο ςοβαρό πρόβλθμα, όμωσ, είναι το κζμα των δικαιωμάτων ιδιοκτθςίασ. Στισ
περιςςότερεσ χϊρεσ του Νότου, τα δικαιϊματα ιδιοκτθςίασ είναι είτε αςαφι, ι κακϊσ
προςτατευόμενα, ι δφςκολο να μεταβιβαςκοφν. Οι χϊρεσ αυτζσ διακζτουν ςυςτιματα
δικαιωμάτων ιδιοκτθςίασ, ςυχνά πολφ περίπλοκα, αλλά δεν αντικατοπτρίηουν τθν
πραγματικότθτα ςτθν οποία ηουν οι φτωχοί, και δεν ζχουν κακόλου αποτελεςματικι
διαχείριςθ. Πολλοί από τουσ φτωχοφσ ηουν ςε κατοικίεσ, όπωσ ςε φτωχογειτονιζσ, των
οποίων οι τίτλοι αμφιςβθτοφνται. Η αναποτελεςματικότθτα τθσ αγοράσ ακινιτων, ςθμαίνει
ότι δεν υπάρχει αρκετι διακζςιμθ γθ και ςτζγαςθ, για τον αυξανόμενο αρικμό των
ανκρϊπων που μεταναςτεφουν ςτισ πόλεισ. Συνεπϊσ, πρζπει να καταπατιςουν γθ ,
ςυνικωσ δθμόςια, κακϊσ το κράτοσ είναι αναποφάςιςτο για τθν χριςθ τθσ, και ανίκανο να
τθν προςτατεφςει. Αυτζσ οι καταπατιςεισ γθσ, οργανϊνονται από «άτυπουσ
επιχειρθματίεσ», που είναι γνωςτοί και ωσ βαρόνοι των παραγκουπόλεων, που οργανϊνουν
τθν άμυνα των παράνομων οικιςμϊν, και τθν πολιτικι προςταςία τουσ. Οι φτωχοί που ηουν
ςε αυτζσ τισ νζεσ παραγκουπόλεισ, πλθρϊνουν ενοίκιο ςε αυτοφσ, ψθφίηουν όπωσ τουσ
λζνε, και ςυμμετζχουν ςτο ςτιςιμο των πολυπλθκϊν πολιτικϊν ςυγκεντρϊςεϊν τουσ. Είναι
προφανζσ ότι αυτό βλάπτει και τθν δθμοκρατία και τθν οικονομικι ανάπτυξθ, αλλά οι
φτωχοί δεν ζχουν άλλθ επιλογι.
Οι οικονομικζσ επιπτϊςεισ αυτισ τθσ κατάςταςθσ είναι βαρυςιμαντεσ: Ακίνθτθ περιουςία,
όπωσ καλφβεσ, ςπίτια, ι γθ , τθσ οποίασ θ κυριότθτα είναι αςαφισ ι αμφιςβθτιςιμθ, δεν
μπορεί να μετατραπεί ςε κεφάλαιο. Από τθν ςτιγμι που θ κυριότθτα ενόσ περιουςιακοφ
ςτοιχείου, είναι ςαφϊσ κακοριςμζνθ και προςτατευόμενθ από τθ νομοκεςία, και θ
μεταβίβαςι τθσ μπορεί να γίνει με αςφάλεια και αποτελεςματικά, μπορεί να
χρθςιμοποιθκεί ωσ ενζχυρο για να αντλθκοφν κεφάλαια. Η ακίνθτθ περιουςία αποκτά ζτςι
μια δεφτερθ, εικονικι ηωι ωσ κεφάλαιο. Οι φτωχοί ςε αυτόν τον πλανιτθ ςυνικωσ
αποκλείονται από αυτό: ζχουν τον ζλεγχο περιουςιακϊν ςτοιχείων, αλλά δεν ζχουν
πρόςβαςθ ςτισ νομικζσ πράξεισ, που μετατρζπουν τα περιουςιακά ςτοιχεία τουσ ςε ακίνθτα
και ζτςι ςε κεφάλαιο. Ο De Soto εκτιμά, ότι το ποςό του αχρθςιμοποίθτου ι «νεκροφ»
κεφαλαίου, που προκαλείται από τθν ζλλειψθ δικαιωμάτων ιδιοκτθςίασ ςτισ χϊρεσ του
Νότου, πρζπει να είναι μεγαλφτερο από 9 τριςεκατομμφρια δολάρια, και ζνα μεγάλο μζροσ
του ελζγχεται από τουσ φτωχοφσ. Κανζνα ποςό ξζνθσ βοικειασ δεν μπορεί να ςυγκρικεί με
αυτό το δυναμικό, για ςχθματιςμό κεφαλαίου. Επιπλζον, κα ζδινε ςτουσ φτωχοφσ ζνα πολφ
μεγαλφτερο μερίδιο του καταγεγραμμζνου πλοφτου.
Αυτό που προκφπτει, είναι θ αρχικι κζςθ τθσ ειςιγθςισ μου: ο καλφτεροσ τρόποσ για να
ξεπεραςτεί θ φτϊχεια, είναι θ βοικεια προσ τουσ φτωχοφσ ϊςτε να αποκτιςουν πρόςβαςθ
ςε ιδιοκτθςία. Αποδεικνφεται ότι ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, αυτό μπορεί να γίνει ςχεδόν χωρίσ
κόςτοσ: αυτό ςθμαίνει απλϊσ τθν νομικι αναγνϊριςθ αυτοφ που είναι ιδθ πραγματικότθτα,
δθλαδι να αποκτιςουν τον ζλεγχο τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ. Οι φτωχοί ςε μια
παραγκοφπολθ, ιδθ γνωρίηουν ποιόσ είναι «κφριοσ», ποιάσ καλφβασ. Το μόνο που
χρειάηεται να κάνει το κράτοσ, είναι να καταγράψει τθν κατάςταςθ και να του παράςχει τθν
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αποτελεςματικι προςταςία του νόμου. Η διατφπωςθ του νόμου κα πρζπει να εξεταςτεί, ςτθ
γλϊςςα του De Soto, ωσ μια διαδικαςία ανακάλυψθσ τθσ πραγματικότθτασ, και ςε αυτι τθν
διαδικαςία, μπορεί να καταςτεί εμφανισ θ ανάγκθ για μια ποικιλία νομικϊν πράξεων. Για
να δοκεί ζνα παράδειγμα, γθ που κατζχεται για αιϊνεσ ςυλλογικά από φυλζσ, μπορεί να
ενςωματωκεί ςε ζνα επίςθμο ςφςτθμα ατομικϊν δικαιωμάτων ιδιοκτθςίασ, με τθ χριςθ όχι
μόνο φυςικϊν, αλλά και νομικϊν προςϊπων, π.χ. ςυνεταιριςμϊν ι μετοχικϊν εταιρειϊν.
Ζχουμε ιδθ παραδείγματα ςτθν Ευρϊπθ, όπωσ μοναςτιρια, όπου οι μοναχοί και μοναχζσ
κατζχουν γθ ςυλλογικά, και το μοναςτιρι γίνεται ο φορζασ τθσ ςτθν αγορά. Σε περίπτωςθ
που μια φυλι κζλει να ςυνεχίςει τθ μακραίωνθ πρακτικι τθσ ςυλλογικισ χριςθσ τθσ γθσ,
αυτό κα ιταν ζνα μζςο για να το πράξουν εντόσ του οικονομικοφ ςυςτιματοσ τθσ αγοράσ.
Η αναγνϊριςθ και θ υπεράςπιςθ των δικαιωμάτων ιδιοκτθςίασ των φτωχϊν, δεν είναι ζνασ
τεχνικόσ αλλά ζνασ πολιτικόσ ςτόχοσ. Για πάρα πολφ καιρό, οι πρωτακλθτζσ ςτθν
υπεράςπιςθ των φτωχϊν, ζχουν αγνοιςει το κζμα των δικαιωμάτων ιδιοκτθςίασ,
κεωρϊντασ ότι αυτό αφορά μόνο τουσ πλοφςιουσ. Στον Νότο, αυτι είναι μια μοιραία
πλάνθ. Οι πλοφςιοι δεν ζχουν ανάγκθ προςταςίασ των δικαιωμάτων ιδιοκτθςίασ τουσ, ςτο
βακμό που τθν ζχουν οι φτωχοί, και ςτθν πραγματικότθτα είναι τα αςαφϊσ κακοριςμζνα
και ςυχνά ανυπεράςπιςτα δικαιϊματα ιδιοκτθςίασ των φτωχϊν, που δζχονται επίκεςθ
ι καταςτρζφονται από τουσ πλοφςιουσ. Ζνα παράδειγμα από το Μπαγκλαντζσ ίςωσ
απεικονίηει τθν διαδικαςία: Μια γυναίκα, μζλοσ τθσ Grameen Bank, είχε ξεφφγει από τθν
φτϊχεια, με τθ λιψθ δανείων από τθν Grameen Bank, που επζνδυςε ζξυπνα, και ςε
ςυνδυαςμό με ςκλθρι δουλειά, κατάφερε να δθμιουργιςει μια μικρι κεφαλαιακι βάςθ.
Στθ ςυνζχεια κζλθςε να ςτιςει ζνα μικρό πριονιςτιριο. Όταν το ζμακε ο τοπικόσ
ανταγωνιςτισ, ζνασ πολιτικά διαπλεκόμενοσ ντόπιοσ επιχειρθματίασ, ζςτειλε τουσ
μπράβουσ του και τθν απείλθςε με επίκεςθ και βιαςμό, αν δεν εγκατζλειπε το ςχζδιό τθσ.
Γνωρίηοντασ ότι θ αςτυνομία κα ζπαιρνε το μζροσ του μζλουσ τθσ τοπικισ ελίτ, και ότι μια
δικαςτικι υπόκεςθ κα ζπαιρνε χρόνια, θ γυναίκα παραιτικθκε από τθν προςπάκειά τθσ.
Τζτοιεσ ιςτορίεσ ςε καμία περίπτωςθ δεν είναι εξαιρζςεισ ςτο Νότο. Μιλιςτε με τουσ
επιχειρθματίεσ ςτισ χϊρεσ του Νότου, για τθν μετεγκατάςταςθ ενόσ εργοςταςίου ι τθν
δθμιουργία ενόσ νζου, και κα διαπιςτϊςετε ότι κανείσ δεν τολμά να πάει ςε άγνωςτο
ζδαφοσ, διότι το κράτοσ αδυνατεί να εφαρμόςει τον κανόνα δικαίου, κακϊσ τθ κζςθ του
παίρνει το κακεςτϊσ τθσ τοπικισ εξουςίασ, που λυμαίνεται τουσ ξζνουσ, τουσ φτωχοφσ, τισ
εκνοτικζσ και κρθςκευτικζσ μειονότθτεσ. Αυτό είναι ζνα ςθμαντικό εμπόδιο για τθν
ανάπτυξθ, και δθμιουργεί ζνα εφκραυςτο περιβάλλον για τισ οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ
των φτωχϊν. Αρκετά ςτελζχθ τθσ προαναφερκείςασ Grameen Bank, αναρωτιοφνται γιατί οι
δανειηόμενοι πελάτεσ τουσ δεν φαίνεται να εξελίςςονται εφκολα πζρα από μια κάπωσ
ςτακερι, αλλά απλι οικονομία επιβίωςθσ. Η απάντθςθ είναι θ ζλλειψθ ςτακερϊν
δικαιωμάτων ιδιοκτθςίασ, και γενικότερα του κράτουσ δικαίου, και ιδίωσ του οικονομικοφ
δικαίου, που να διευκολφνει τθ μετάβαςι τουσ ςε μια επίςθμθ οικονομία.
Η απουςία ςαφϊσ κακοριςμζνων δικαιωμάτων ιδιοκτθςίασ, είναι επίςθσ θ αιτία για τθν
διαδεδομζνθ δυςτυχία των φτωχϊν ανκρϊπων, ςυχνά ομάδων ικαγενϊν, που ζχουν
εκτοπιςτεί από τισ λζξεισ «ςχζδια ανάπτυξθσ», όπωσ είναι τα μεγάλα φράγματα. Στθν Ινδία,
ςτθν πραγματικότθτα ζχει καταργθκεί το ςυνταγματικό δικαίωμα τθσ ιδιοκτθςίασ, που κα
υποδιλωνε πλιρθ αποηθμίωςθ ςε περίπτωςθ απαλλοτρίωςθσ από τθν πολιτεία, ακριβϊσ για
να κάνει τζτοια ζργα φκθνότερα. Η κυβερνθτικι ρθτορικι είναι κατά των μεγάλων
ιδιοκτθτϊν, αλλά ςτθν πραγματικότθτα ζχει ωσ αποτζλεςμα, δεκάδεσ χιλιάδεσ φτωχοί
άνκρωποι να εκτοπίηονται χωρίσ επαρκι αποηθμίωςθ, κακϊσ θ ζλλειψθ ςαφϊν δικαιωμάτων
ιδιοκτθςίασ ςθμαίνει, ότι τα δικαςτιρια δεν κα μποροφςαν να τουσ προςφζρουν προςταςία.
Το τραγικό είναι, ότι οι περιςςότεροι από αυτοφσ που κάνουν τθν εκςτρατεία κατά των
φραγμάτων, δεν ζχουν καν αρχίςει να καταλαβαίνουν το πρόβλθμα, όςον αφορά το ηιτθμα
των δικαιωμάτων ιδιοκτθςίασ.
Το να αλλάξει όλο αυτό, είναι μια πολιτικι διαδικαςία, και πρζπει να διαςφαλιςκεί, ότι κατά
τθ μετάβαςθ ςε ζνα ςτακερό και αποτελεςματικό ςφςτθμα των δικαιωμάτων ιδιοκτθςίασ, οι
φτωχοί δεν κα περικωριοποιοφνται από ιςχυρζσ ομάδεσ, όπωσ οι βαρόνοι των
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παραγκουπόλεων. Αυτό κα ςυμβεί αςφαλϊσ, αν θ διαδικαςία αυτι γίνει μόνο από
γραφειοκράτεσ και τεχνοκράτεσ, που υπθρετοφν τισ δυνάμεισ του status quo. Χρειάηεται μια
φιλελεφκερθ επανάςταςθ, και είναι ενδιαφζρον να υπενκυμίςουμε ςτο ςθμείο αυτό, ότι
ςτθν πραγματικότθτα είναι αυτό που ακριβϊσ ςυνζβθ ςτθν ιςτορία τθσ Δφςθσ.
Το ζργο που ζχουμε μπροςτά μασ ωσ εκ τοφτου, δεν είναι να επινοιςουμε νζα και καλφτερα
μζςα για να διοχετεφουμε χριματα ςτουσ φτωχοφσ. Είναι να αναγνωρίςουμε τα δικαιϊματά
τουσ ςτθν οικονομικι ςυμμετοχι, και να ςχεδιαςκοφν τα κατάλλθλα νομικά μζςα και οι
κεςμοί, που κα τουσ επιτρζψουν να εγκαταλείψουν τθν παραοικονομία, και να προχωριςουν
ςτθν επίςθμθ οικονομία, ζνα πατρογονικό δικαίωμα, από το οποίο ζχουν αποκλειςτεί για
πάρα πολφ καιρό.
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