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Απροσδόκητες και άγνωστες στο ευρύ κοινό πτυχές

παρουσιάζει αυτή η οικονοµική κρίση. Το ότι π.χ. οι τράπεζες έχουν µαζέψει

κολοσσιαία ποσά χρηµάτων υποχρεώνοντας τους ανθρώπους τους στις

κυβερνήσεις των χωρών να φορολογούν µε µεσαιωνική αγριότητα τα

ασθενέστερα και τα µεσαία κοινωνικά στρώµατα προκειµένου να

συγκεντρώσουν µέρος των ασύλληπτων χρηµατικών ποσών που ουσιαστικά

χαρίζουν στους ζάπλουτους τραπεζίτες, είναι πλέον πασίγνωστο.

Ελάχιστοι όµως -αναφερόµαστε βεβαίως στους µη µυηµένους πολίτες-

φαντάζονταν ότι εντελώς αθόρυβα οι γιγαντιαίες επιχειρήσεις του πλανήτη που

δεν δραστηριοποιούνται στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα ακολουθούν κι αυτές µε

τον δικό τους τρόπο το παράδειγµα των τραπεζών: την ώρα που η καθεµία

από αυτές τις εταιρείες απολύει δεκάδες χιλιάδες εργαζόµενους, την ίδια ώρα...

αποθησαυρίζουν τροµακτικά ποσά µετρητών! Είναι απίστευτα πολλά τα

χρήµατα που κατέχουν ενδεικτικά οι δέκα µεγαλύτερες επιχειρήσεις του

κόσµου, της Ευρωζώνης και ειδικά της Γερµανίας, που παρουσίασε σε τρεις

πίνακες η γερµανική εφηµερίδα «Φράνκφουρτερ Αλγκεµάινε Τσάιτουνγκ». Το

φαινόµενο δηλαδή της έλλειψης ρευστότητας που παρατηρείται σε όλες τις

επιχειρήσεις της Ελλάδας, από τις µικρές ως τις µεγαλύτερες, αλλά και σε

πολλές µεγάλες επιχειρήσεις των ΗΠΑ και της Ευρώπης, διαπιστώνουµε µε

έκπληξη ότι συνυπάρχει µε το φαινόµενο της πρωτοφανούς έκτασης

συγκέντρωσης µετρητών (προσοχή, δεν αναφερόµαστε σε µετοχές,

χρεόγραφα κ.λπ., µόνο σε µετρητά) από άλλες επιχειρήσεις τεράστιου

µεγέθους.

Τα νούµερα αφήνουν άφωνο όποιον τα δει. Ποιος θα υποψιαζόταν ποτέ ότι η

γνωστή εταιρεία κατασκευής υπολογιστών, προηγµένων κινητών τηλεφώνων

κ.λπ. Apple έχει στη διάθεσή της µετρητά ύψους... 103,9 δισ. ευρώ! Τράπεζα

δεν είναι η Apple, αλλά αυτά τα εκατό και πλέον δισ. ευρώ ούτε τα επενδύει

ούτε τα µοιράζει στους µετόχους! Συµβολικά µιλώντας, απλώς τα στοιβάζει στα

χρηµατοκιβώτιά της, θυµίζοντας τις παλιές εικόνες των σπαγκοραµµένων

πλουσίων πριν από έναν αιώνα ή και περισσότερο. Η αµερικανική Apple

λοιπόν έχει τα περισσότερα µετρητά στον κόσµο των επιχειρήσεων αυτή τη

στιγµή. Αµερικανική είναι όµως και η δεύτερη σε µετρητά επιχείρηση, η

Τζένεραλ Ελέκτρικ, µε ρευστό 95,3 δισ., όπως και η τρίτη, η εταιρεία

λογισµικού Microsoft, µε 51,8 δισ. Αµερικανικές είναι άλλωστε οι εφτά από τις

δέκα πρώτες επιχειρήσεις σε µετρητά στον κόσµο. Μόνο µία κινέζικη εταιρεία

κινητής τηλεφωνίας παρεµβάλλεται στην τέταρτη θέση µε 49 δισ. ευρώ, η

γιαπωνέζικη Τογιότα στην έβδοµη θέση µε 30,6 δισ. και η γερµανική

Φολκσβάγκεν στη δέκατη θέση µε 25,4 δισ. ευρώ. Σχεδόν 400 δισ. ευρώ σε

µετρητά έχουν συνολικά αυτές οι δέκα επιχειρήσεις!

Στον χώρο της Ευρωζώνης τα µετρητά είναι λιγότερα στα ταµεία των

επιχειρήσεων, αλλά καθόλου ασήµαντα. Αναφέραµε ήδη τα 25,4 δισ. της

Φολκσβάγκεν, που είναι η πρώτη σε µετρητά εταιρεία της Ευρωζώνης.

Ακολουθεί η γαλλική εταιρεία ηλεκτρισµού EDF µε 22,3 δισ. και η επίσης

γαλλική εταιρεία ύδρευσης GDF Suez µε 18,3 δισ. ευρώ. Η ιταλική FIAT µπορεί

να θέλει να κλείσει εργοστάσια στην Ιταλία, να κάνει χιλιάδες απολύσεις

εργαζοµένων, αλλά, όπως αποδεικνύεται, το... «κοµπόδεµά» της το έχει κάνει:

κατατάσσεται στην τέταρτη θέση των επιχειρήσεων της Ευρωζώνης από

πλευράς µετρητών µε 17,1 δισ. ευρώ - οριακά περισσότερα δηλαδή και από

τον γαλλικό ενεργειακό γίγαντα της Total που έχει 17 δισ.

Χρειάζεται να φτάσουµε πια στην έκτη θέση των επιχειρήσεων της Ευρωζώνης

µε άνετη ρευστότητα για να βρούµε πάλι γερµανική εταιρεία, αυτήν που

κατασκευάζει τα αυτοκίνητα Μερσεντές (Daimler) και η οποία έχει 14,8 δισ.

ευρώ σε µετρητά. Στην έβδοµη θέση παρεµβάλλεται η πασίγνωστη Shell, µε

14,1 δισ. Η γερµανική BMW και η γαλλική Ρενό καταλαµβάνουν την όγδοη και

ένατη θέση µε 12,8 και 12,2 δισ. ευρώ σε µετρητά αντιστοίχως, ενώ η πρώτη
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«τυραννία της

θεοποιηµένης αγοράς»
29/11

δεκάδα της Ευρωζώνης κλείνει µε τη Siemens. Η γερµανική εταιρεία, το όνοµα

της οποίας έχει γίνει πια συνώνυµο του «λαδώµατος» στη χώρα µας -θυµάµαι

ότι είχα δει σε φωτογραφική αναπαραγωγή πρώτη σελίδα της «Καθηµερινής»

αναφερόµενη σε «σκάνδαλο Ζίµενς» του... 1951 (!)-, έχει στη διάθεσή της

µετρητά ύψους 11,2 δισ. ευρώ. Φανταστείτε σε πόσες χιλιάδες µίζες

αναλογούν τα λεφτά αυτά! Πέρα όµως από τα αστεία, η ουσία είναι πως ο

σηµερινός καπιταλισµός «αποθηκεύει» τα κέρδη αντί να τα επενδύει, αρπάζει

αντί να ενσωµατώνει. Ετσι συµπεριφέρονται τα συστήµατα λίγο πριν

καταρρεύσουν...
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