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Θεζμικά οικονομικά και δημοκραηία
Δκκαλνπήι-Μάξηνο Οηθνλόκνπ**
Περίληψη
Μεξηθνί από ηνπο παιαηόηεξνπο κεγάινπο νηθνλνκνιόγνπο είραλ ζπγγξάςεη γηα ηελ ζεκαζία ησλ
ζεζκώλ ζηελ νηθνλνκία, όπσο ν T. Veblen θαη ν J.S.Mill, ελώ θαη ν παηέξαο ηεο νηθνλνκηθήο
επηζηήκεο A. Smith έρεη αλαθνξέο ζηνλ Πλούηο ηων Δθνών. Σα Θεζμικά Οικονομικά (Institutional
Economics) αλαβίσζαλ κεηά ηνλ Β΄ Παγθόζκην πόιεκν, σο “λέα” (New Institutional Economics) κε ηα
έξγα ησλ F.A. von Hayek, J.A. Schumpeter θαη άιισλ, θαη κε ηδηαίηεξε έκθαζε από ηνλ D. North θαη
ηνπο πην ζύγρξνλνπο D. Acemoglu, J.A. Robinson, G. Hodgson θιπ., ελώ πιένλ πνιινί κε ακηγώο
“ζεζκηθνί” νηθνλνκνιόγνη αλαθέξνληαη ζε ζεζκηθά ζέκαηα, όπσο ν A. Sen, o J. Tirole θιπ.

Ειζαγωγή
Μεξηθνί από ηνπο παιαηόηεξνπο κεγάινπο νηθνλνκνιόγνπο είραλ ζπγγξάςεη γηα
ηελ ζεκαζία ησλ ζεζκώλ ζηελ νηθνλνκία, όπσο ν T. Veblen θαη ν J.S.Mill, ελώ θαη ν
παηέξαο ηεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο A. Smith έρεη αλαθνξέο ζηνλ Πλούηο ηων Δθνών.
Σα Θεζμικά Οικονομικά (Institutional Economics) αλαβίσζαλ κεηά ηνλ Β΄
Παγθόζκην πόιεκν, σο “λέα” (New Institutional Economics) κε ηα έξγα ησλ F.A. von
Hayek, J.A. Schumpeter θαη άιισλ, θαη κε ηδηαίηεξε έκθαζε από ηνλ D. North θαη
ηνπο πην ζύγρξνλνπο D. Acemoglu, J.A. Robinson, G. Hodgson θιπ., ελώ πιένλ
πνιινί κε ακηγώο “ζεζκηθνί” νηθνλνκνιόγνη αλαθέξνληαη ζε ζεζκηθά ζέκαηα, όπσο ν
A. Sen, o J. Tirole θιπ. Τπάξρνπλ δε θαη εμεηδηθεπκέλα δηεζλή journals γηα ζεζκηθά,
όπσο ην Journal of Institutional Economics θαη ην Journal of Institutional and
Theoretical Economics αιιά ζεζκηθά ζέκαηα δεκνζηεύνληαη θαη ζε πνιιά άιια
έγθπξα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά.
ε ηη νθείιεηαη απηό ην απμεκέλν ελδηαθέξνλ;
Αο ζθεθζνύκε έλα βαζηθό εξώηεκα: Γηαηί επηθξάηεζαλ παγθόζκηα θαη έγηλαλ νη
ληθεηέο ηεο ηζηνξίαο νη ηόηε (ζηηο αξρέο ηνπ 16νπ αηώλα) κηθξνί επξσπατθνί λάλνη
απέλαληη ζηηο κεγάιεο αζηαηηθέο απηνθξαηνξίεο; Ζ Πνξηνγαιία ηόηε είρε πιεζπζκό
κόιηο 2 εθαηνκκύξηα θαη έθηαζε 80.000 η.ρ., ε Οιιαλδία (Κάησ Υώξεο) άιια ηόζα
θαη έθηαζε όζν ε Πεινπόλλεζνο, ε Ηζπαλία 11, ε Αγγιία (όρη ελσκέλε κε ηελ
Γηδάθησξ θαη Γηδάζθσλ Παλεπηζηεκηαθόο Τπόηξνθνο Σκήκαηνο Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ,
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θσηία) 6, ην κεγαιύηεξν επξσπατθό θξάηνο, ε Γαιιία, πεξίπνπ 15 θαη έθηαζε
πεξίπνπ 500.000 η.ρ. ελώ ε Ηηαιία θαη ε Γεξκαλία απνηεινύληαλ, όπσο θαη ε Ρσζία,
από πνιιά κηθξά θξαηίδηα. Απέλαληί ηνπο ππήξραλ ηξείο αραλείο θαη πνιπάλζξσπεο
απηνθξαηνξίεο ηεο Αζίαο, πνπ δελ πζηεξνύζαλ, αιιά κάιινλ ππεξηεξνύζαλ θαη
ηερλνινγηθά. Ζ νζσκαληθή, κε πιεζπζκό πεξίπνπ 18 εθ., θαη έθηαζε από ηελ
ζεκεξηλή Αιγεξία κέρξη ην Ηξάλ, όιε ηελ Μεζνπνηακία θαη όια ηα Βαιθάληα, ε
ηλδηθή ησλ Μεγάισλ Μνγγόισλ1 κε πιεζπζκό θνληά ζηα 100 εθ., θαη ε Κίλα ηεο
δπλαζηείαο Μηλγθ, κε πιεζπζκό 150 εθ. Ζ Κίλα ήηαλ ε ρώξα πνπ είρε εθεύξεη ηελ
ππξίηηδα, ην ραξηί, θαη ε γξαθεηνθξαηία ηεο επηιέγνληαλ κε απζηεξέο εμεηάζεηο,
θάπσο αλάινγεο ζπιινγηζηηθήο κε ην ζεκεξηλό ΑΔΠ.
Καη όκσο, δελ θαηάθηεζαλ νη Οζσκαλνί ηελ Ηζπαλία, ή νη Ηλδνί ηελ Αγγιία, ή ε
Κίλα ηηο Κάησ Υώξεο θαη ηελ Πνξηνγαιία, αιιά ε Αγγιία ηελ Ηλδία, (θαη κεγάιν
κέξνο ηεο γεο κέρξη ηα κέζα ηνπ ηνπ 20νπ αηώλα), νη Κάησ Υώξεο ηελ Ηλδνλεζία (κε
έθηαζε 20 θνξέο ηνπιάρηζηνλ ηεο κεηξηθήο ρώξαο), νη Ηζπαλνί ηελ Κεληξηθή θαη ηελ
Νόηηα Ακεξηθή θαη ηηο Φηιηππίλεο, νη Πνξηνγάινη ηελ Βξαδηιία, ηελ Γθόα (Ηλδίεο) θαη
ην Μαθάν (Κίλα) θαη νη Γάιινη κεγάιν κέξνο ηεο Αθξηθήο θαη ηνλ 19ν αηώλα ηελ
Ηλδνθίλα (Βηεηλάκ, Λάνο, Κακπόηδε). Αιιά θαη ε ίδηα ε Κίλα, αλ θαη δελ
θαηαθηήζεθε ηππηθά, βξέζεθε ηνλ 19ν αηώλα ζε θαζεζηώο εκηαπνηθηνθξαηίαο, κε
ηνπο Δπξσπαίνπο (θαη Ακεξηθαλνύο) λα εθκεηαιιεύνληαη ηηο ππνδνκέο ηεο. Αθόκα
θαη ην κηθξό Βέιγην, εθηόο από ην Κνγθό είρε αλαιάβεη σο “απνθιεηζηηθή” πεξηνρή
κηα κεγάιε έθηαζε ηεο Κίλαο γηα λα θηηάμεη ηηο εθεί ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο. Ζ
Κίλα, ληθεκέλε ζε δύν πνιέκνπο ηνπ “νπίνπ”, από ηνπο Βξεηηαλνύο, αλαγθάζζεθε λα
δερηεί ειεύζεξεο εηζαγσγέο από ηελ βξεηαληθή Ηλδία. Ζ ζεζκηθή ζεσξία δίλεη
πεηζηηθή (θαη κάιινλ ηελ κόλε) εμήγεζε γηα απηήλ ηελ απξνζδόθεηε εμέιημε.
Αιιά έρνπκε θαη ζύγρξνλα παξαδείγκαηα: Ζ Μπνηζνπάλα, είλαη κηα ζρεηηθά
θησρή ρώξα, κε 70% ηεο έθηαζεο λα θαιύπηεηαη από ηελ έξεκν Καιαράξη, κε ιίγνπο
θπζηθνύο πόξνπο (κε εμαίξεζε κεξηθά αδακαλησξπρεία). Δίλαη όκσο ε πην
δεκνθξαηηθή ρώξα ηεο Αθξηθήο, από ην 1960 πνπ έγηλε αλεμάξηεηε θαη δεκηνύξγεζε
έλα ιεηηνπξγηθό ζεζκηθό πιαίζην. Ζ θνληηλή Εηκπάκπνπε (πξώελ Ρνδεζία) κηα
ζρεηηθά πινύζηα ζε πόξνπο ρώξα (ρξπζόο, δηακάληηα, κέηαιια, γεσξγία θαη
θηελνηξνθία) είρε ηελ “ηύρε” κεηά ηελ αλεμαξηεζία ηεο ην 1980, λα έρεη κέρξη ην
2018 “ηζόβην” πξόεδξν-δηθηάηνξα ηνλ Ρόκπεξη Μνπγθάκπε, πνπ αλαηξάπεθε ην
Απνγόλσλ ηνπ Σακεξιάλνπ, πνπ είραλ θαηαθηήζεη ηα ζεκεξηλά Παθηζηάλ, Αθγαληζηάλ, ηελ βόξεηα
θαη ηελ θεληξηθή Ηλδία κεηά ηελ εηζβνιή ηνπ Μπακπνύξ ην 1525).
1

2

2018 ζε ειηθία άλσ ησλ 90 εηώλ. Ζ Εηκπάκπνπε έγηλε κηα από ηηο πην δηεθζαξκέλεο
ρώξεο ηνπ θόζκνπ, κε ην δεύηεξν κεγαιύηεξν ρξένο κεηά ηελ Ηαπσλία κέρξη ην 20172018, όηαλ εθηνπίζζεθε από ηελ Διιάδα.
Απνηέιεζκα: Ζ ζεσξεηηθά πην θησρή Μπνηζνπάλα κε ηνπο ζσζηνύο ζεζκνύο,
είλαη ηώξα πεξίπνπ 10 θνξέο πην πινύζηα ζε ΑΔΠ θαηά θεθαιή (πεξίπνπ 6000
δνιάξηα ην 2018) από ηελ πην πινύζηα αιιά δηεθζαξκέλε Εηκπάκπνπε. Πην θνληηλό
παξάδεηγκα: Ζ Ηξιαλδία, όηαλ εληάρζεθε (ην 1973) ζηελ ΔΔ θαη ε Διιάδα (ην 1981)
είραλ πεξίπνπ Καηά Κεθαιήλ ΑΔΠ ζην 70% ηεο ηόηε ΔΔ. ήκεξα, ε Ηξιαλδία
(έρνληαο ππεξβεί ηελ δηθή ηεο θξίζε, κε δηαθνξεηηθά αίηηα από ηελ Διιάδα) είλαη ε
δεύηεξε πινπζηόηεξε ρώξα ηεο ΔΔ κε Καηά Κεθαιήλ ΑΔΠ ζην 125% ηνπ κέζνπ
όξνπ ηεο ΔΔ, κεηά ην Λνπμεκβνύξγν, ελώ αληίζηνηρα ε Διιάδα έρεη ππνρσξήζεη
πεξίπνπ ζην 65% ηνπ κέζνπ όξνπ ησλ ΔΔ-27). Πσο θαηόξζσζαλ νη ζρεηηθά θησρέο
Ηξιαλδία θαη Λνπμεκβνύξγν (ρσξίο ηδηαίηεξνπο θπζηθνύο πόξνπο θαη πζηεξώληαο
θιηκαηνινγηθά) λα μεπεξάζνπλ ηελ ζρεηηθά πινύζηα Διιάδα, ηόζν ζε θπζηθνύο
πόξνπο (βσμίηεο, λίθει, θπζηθέο γαίεο, ρξπζόο, άλζξαθαο) όζν θαη ζε αλαλεώζηκεο
πεγέο-κειηέκηα ζην Αηγαίν θαη ειηνθάλεηα, κεγάιε βηνπνηθηιόηεηα;
Ζ απάληεζε πνπ δίλεη ζε όια ηα πάλσ ε ζεζκηθή ζεσξία είλαη: Γηα ηελ νηθνλνκηθή
αλάπηπμε, ην πην ζεκαληηθό είλαη ε δεκηνπξγία ησλ ζσζηώλ ζεζκώλ. Απηό πέηπραλ
ηόηε (ηνλ 16ν θαη 17ν αηώλα) ε Αγγιία θαη νη Κάησ Υώξεο, θαη ζε κηθξόηεξν βαζκό νη
άιιεο επξσπατθέο, απηό πέηπρε ε Μπνηζνπάλα, ε Ηξιαλδία θαη ην Λνπμεκβνύξγν,
απηό δελ πέηπραλ ηόηε νη Οζσκαλνί, ε Ηλδία θαη ε Κίλα, θαη ζηελ ζεκεξηλή επνρή ε
Εηκπάκπνπε θαη ε Διιάδα (θαη πνιιέο άιιεο ρώξεο βέβαηα).
Σν ζσζηό ζεζκηθό πιαίζην όκσο πνπ δεκηνύξγεζε ε Κίλα, (κεηά ηηο
κεηαξξπζκίζεηο ηνπ Νηελγθ Υνάν Πίλγθ ηελ δεθαεηία ηνπ 1980), ην Βηεηλάκ κεηά ην
2000, ε ηγθαπνύξε, ε Ν. Κνξέα, ε Σαηβάλ κεηά ηνλ Β΄ Παγθόζκην πόιεκν, ε
Ηαπσλία ήδε από ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηώλα, νδήγεζαλ ζηελ γξήγνξε νηθνλνκηθή
αλάπηπμε.
Αο ηαμηδέςνπκε όκσο μαλά πίζσ ζηελ ηζηνξία, ζηηο αξρέο ηνπ 16νπ αηώλα, όηαλ ε
δπηηθή Δπξώπε έβγαηλε από ηνλ Μεζαίσλα θαη εηζέξρνληαλ ζηελ Αλαγέλλεζε θαη
ηνλ επόκελν αηώλα ζηελ πξώηκε ζύγρξνλε επνρή. Πσο δεκηνπξγήζεθαλ θαη γηαηί, νη
ζεζκνί πνπ έθαλαλ ηνπο λάλνπο, ή ηνπο Γαβίδ ηεο ηζηνξίαο λα ληθήζνπλ ηνπο
αζηαηηθνύο γίγαληεο Γνιηάζ;
Ζ Δπξώπε είρε ζνβαξέο αδπλακίεο. Κάπνηεο ρώξεο θαηόξζσζαλ όκσο απηέο ηηο
αδπλακίεο λα ηηο κεηαηξέςνπλ ζε δύλακε.
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Κακηά επξσπατθή ρώξα, ιόγσ κεγέζνπο, δελ ήηαλ απηάξθεο ζε πξώηεο ύιεο θαη
ηξνθέο, ζε αληίζεζε κε ηηο κεγάιεο απηνθξαηνξίεο. ηελ Κίλα θαη ηελ Ηλδία π.ρ.
θαιιηεξγνύληαλ θάζε είδνπο θπηό, ζηηάξη θαη θξηζάξη ζην Βνξξά, ξύδη ζηνλ Νόην θαη
ηξνπηθά θαη εύθξαηεο δώλεο θξνύηα, όζπξηα, ιαραληθά θιπ. Τπήξραλ θάζε είδνπο
εμεκεξσκέλα θαη άγξηα δώα,

άινγα, γνπξνύληα, βννεηδή, αηγνπξόβαηα, θιπ.

Τπήξραλ ζρεδόλ όια ηα απαξαίηεηα κέηαιια, ζίδεξν, ραιθόο, θαζζίηεξνο, ρξπζόο
θιπ. Ζ Κίλα δηέζεηε (όπσο θαη ε Ηλδία) δύν κεγάια πισηά πνηάκηα, κε ηνπο
παξαπνηάκνπο ηνπο, θαη αλεπηπγκέλν δίθηπν θαλαιηώλ πνπ δηεπθόιπλε ηηο
εζσηεξηθέο κεηαθνξέο πξντόλησλ.
Οη επξσπατθέο ρώξεο κπνξνύζαλ κε δπζθνιία λα ζξέςνπλ ηνλ πιεζπζκό ηνπο,
θάπνηεο, όπσο νη ππθλνθαηνηθεκέλεο Κάησ Υώξεο2 εμαξηηόηαλ από εηζαγσγέο
ζηηεξώλ. Γελ δηάζεηε ζηδεξνκεηάιιεπκα θαη ειάρηζηα δάζε γηα μπιεία.
Ζ Αγγιία είρε πινύζηα απνζέκαηα κεξηθώλ κεηάιισλ όπσο ζηδήξνπ, ραιθνύ θαη
θαζζίηεξνπ, αιιά δελ δηάζεηε ζεκαληηθά κεηαιιεύκαηα ρξπζνύ θαη αξγύξνπ θαη ηεο
έιιεηπαλ ζε πνιύ κεγάιν βαζκό γνπλαξηθά, ρξήζηκα γηα λα αληηκεησπίδεηαη ην θξύν
ηνπ ρεηκώλα. Δθηόο από ηελ αξηζηνθξαηία θαη ηνπο πινύζηνπο εκπόξνπο (έλα
ειάρηζην πνζνζηό ηνπ ζπλνιηθνύ πιεζπζκνύ)3 νη άλζξσπνη θαηαλάισλαλ ειάρηζην
θξέαο θαη γεληθόηεξα δσηθέο πξσηεΐλεο. Ήηαλ αλαγθαζκέλνη λα ζπκπιεξώλνπλ ηελ
δηαηξνθή ηνπο κε πξσηεΐλεο από ςάξηα, θπξίσο από ηα κεγάια θνπάδηα ζαξδέιαο,
ξέγθαο, ηόλνπ θιπ. ζηελ Βόξεην Θάιαζζα. Αιιά ε Βόξεηνο Θάιαζζα δελ είλαη
Μεζόγεηνο, θαη γηα ην ςάξεκα απηώλ ρξεηάδνληαη όρη θαΐθηα, αιιά “σθεαλνπόξα”
αιηεπηηθά, ηθαλά λα αληέμνπλ ηξηθπκίεο θαη λα αλνηρηνύλ εθαηνληάδεο κίιηα από ηηο
αθηέο αθνινπζώληαο ηα θνπάδηα. Δμ ίζνπ κεγάια (γηα ηελ επνρή βέβαηα) εκπνξηθά
ρξεηάδνληαλ γηα λα κεηαθέξνπλ ζηδεξνκεηάιιεπκα θαη γνύλεο από ηελ νπεδία,
ζηηεξά θαη γνύλεο από ηα ξσζηθά θξαηίδηα ζηηο Κάησ Υώξεο, θαη ζην ηαμίδη ηνπ
πεγαηκνύ ηα πξώηκα βηνκεραληθά πξντόληα ησλ Κάησ Υσξώλ (πθάζκαηα, πιαθάθηα,
όπια θιπ.) πξνο απηέο. Σν ίδην θαη γηα ηελ Ηζπαλία, Αγγιία, Γαιιία, Πνξηνγαιία, γηα
ην εκπόξην κε ηηο ξσζηθέο ρώξεο θαη ηελ Πνισλία (ζηηεξά, άινγα, γνύλεο, μπιεία)
θαη όιν θαη πεξηζζόηεξν, κε ηελ Ακεξηθή.

Όπσο ε αξραία Αζήλα, ην πξώην γλσζηό παξάδεηγκα “ζύγρξνλεο” θαη επηηπρεκέλεο ζεζκηθά
νηθνλνκίαο. Γείηε ηα Κπξηαδήο θαη Οηθνλόκνπ (2015), Γημοκπαηία και Οικονομία, θαη Economou and
Kyriazis (2019), Democracy and Economy.
3
Δπεηδή εθείλε ηελ επνρή δελ ηεξνύληαλ ζηαηηζηηθέο, όινη νη αξηζκνί πνπ αλαθέξνληαη είλαη θαηά
πξνζέγγηζε ζύγρξνλεο εθηηκήζεηο.
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Αιιά γηα λα γίλνπλ απηά, ρξεηάδνληαλ θαηάιιεια πινία, πνπ ζηαδηαθά
δεκηνπξγήζεθαλ θαη εμειίρζεθαλ : πνξηνγαιηθέο θαξάθεο θαη λάνπ (από ην ειιεληθό
λαπο) ηζπαληθέο θαξαβέιεο, νιιαλδηθά θινπίη, θαη ζηαδηαθά εμεηδηθεπκέλα πνιεκηθά
γαιιεόληα, όια πινία ρσξίο θνππηά. Αιιά γηα ηελ λαππήγεζε πινίσλ ρξεηάδνληαη
πνιιά: Ξπιεία, εξγαιεία, κέηαιιν γηα θαξθηά, άγθπξεο, θαλόληα, “ρεκηθά” γηα
ρξώκαηα θαη κνλώζεηο (ξεηίλεο θαη πίζζα), ζρνηληά, πθάζκαηα γηα ηα παληά. Αθόκα
θαη εηδηθά ηξόθηκα πνπ ζα άληεραλ γηα εβδνκάδεο: Γεκηνπξγήζεθαλ παμηκάδηα4,
εηδηθά ζθιεξά νιιαλδηθά ηπξηά, θαπληζηά θαη παζηά θξέαηα θαη ςάξηα. Ζ λαππεγηθή
βηνκεραλία δεκηνύξγεζε πνιιέο

δηαζπλδέζεηο θαη αλάπηπμε άιινπο ηνκείο ηεο

νηθνλνκίαο. Έγηλε κνριόο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο.
Οη κεγάιεο απηάξθεηο αζηαηηθέο απηνθξαηνξίεο πνπ αλαθέξακε δελ ρξεηάδνληαλ
σθεαλνπόξν εκπόξην θαη δελ αλέπηπμαλ λαππεγηθή βηνκεραλία, νύηε ηηο
ζπλδεδεκέλεο βηνκεραλίεο. Όια απηά όκσο απαηηνύζαλ νξγάλσζε θαη ρξήκαηα. Οη
απηνθξαηνξίεο ήηαλ πινύζηεο, νη επξσπατθέο ρώξεο ζρεηηθά θησρέο, θαη θάπνηεο,
όπσο νη Κάησ Υώξεο, Δλσκέλεο Δπαξρίεο κε ηελ ηόηε νλνκαζία ηνπο, αθόκα
θησρόηεξεο. Ήηαλ δεύηεξε ζεκαληηθή αδπλακία. Πνπ ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο,
κεηαβιήζεθε ζε δύλακε.
Όηαλ ν Κνιόκβνο παξνπζηάζζεθε ζηνπο Καζνιηθνύο βαζηιείο ηεο Ηζπαλίαο,
Ηζαβέιια ηεο Καζηίιεο- Λεόλ θαη Φεξδηλάλδνπ ηεο Αξαγνλίαο- Καηαινλίαο (είραλ
ελώζεη κε ηνλ γάκν ηνπο ηα βαζίιεηά ηνπο, θαη εθδηώμεη ηνπο Άξαβεο από ηελ
Γξαλάδα) ηνπο δήηεζε πινία θαη πιεξώκαηα γηα λα θηάζεη ζηηο Ηλδίεο πιένληαο, ζε
αληίζεζε κε ηνπο Πνξηνγάινπο, δπηηθά, γηα λα αλαθαιύςεη ηελ πεγή πξνέιεπζεο ησλ
κπαραξηθώλ. Γηαηί όκσο ηα κπαραξηθά; Γηαηί ήηαλ εμαηξεηηθά ρξήζηκα ηόηε: ππήξρε
ηεξάζηηα δήηεζε θαη ειάρηζηε πξνζθνξά. Σα κπαραξηθά ήηαλ πνιύηηκα σο κέζν
ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ ζε επνρή πνπ δελ είρε εθεπξεζεί ε θαηάςπμε. Σα ζπαληόηαηα
κνζρνθάξπδα, πίζηεπαλ πσο ήηαλ παλάθεηα, γηάηξεπαλ από πνλόδνλην θαη ζπλάρη
κέρξη ζηνκαρηθνύο πόλνπο θαη παλνύθια. Έλα θηιό κνζρνθάξπδν, ηνλ 17 ν αηώλα
θόζηηδε ηνλ κηζό κεληαίν κηζζό Οιιαλδνύ λαπηηθνύ, κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα πάλσ
από 1000 επξώ! Πηπέξη ππήξρε ζε πνιιά ηξνπηθά κέξε, όπσο θαη ζαληαιόμπιν.
Καλέιια ζε ιηγόηεξα. Γαξύθαιιν κόλν ζε κεξηθά λεζηά ηεο Ηλδνλεζίαο, Ακπόηλα
θαη εξάκ. Μνζρνθάξπδν, κόλν ζηα κηθξνζθνπηθά λεζηά ηνπ Αξρηπειάγνπο Μπάληα,

Σνλ 18ν αξρέο 19νπ αηώλα, ζηηο πέηζεο θαη Ύδξα, πνπ είραλ ηόηε πιεζπζκό 18-20.000 θαηνίθνπο ε
θάζε κία, ιεηηνπξγνύζαλ δεθάδεο θνύξλνη γηα ηνλ αλεθνδηαζκό ησλ πινίσλ ηνπο κε παμηκάδηα.
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αλάκεζα ζηελ Απζηξαιία θαη ηελ Νέα Γνπηλέα, πνπ ην κεγαιύηεξν, Ζ Μεγάιε
Μπάληα, είρε κέγεζνο πεξίπνπ όζν ε Αληίπαξνο.
Γηα ηέηνηα πξντόληα, κε ηέηνηα αμία, άμηδε λα νξγαλσζνύλ κεγάια ηαμίδηα γηα λα
αλαθαιπθζνύλ νη πεγέο ηνπο. Οη Πνξηνγάινη, κε ηνλ πξίγθεπα Δλξίθε ηνλ
Θαλαζζοπόπο5 πνπ έζηεζε ην αξρεγείν ηνπ ζην δπηηθόηεξν αθξσηήξην ηεο Δπξώπεο,
άλγθξεο, νξγάλσζαλ ηα πξώηα ηαμίδηα (1430-1460) παξαπιένληαο ηηο αθηέο ηεο
Αθξηθήο, θζάλνληαο ζηα ηέιε ηνπ αηώλα ζηα λεζηά ηεο Ηλδνλεζίαο. Ο Κνιόκβνο,
ζέινληαο λα ζπάζεη ην Πνξηνγαιηθό κνλνπώιην, ηαμίδεςε δπηηθά θαη αλαθάιπςε ηελ
Ακεξηθή. Σν ζεκαληηθό όκσο είλαη θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο, Πνξηνγαιίαο θαη
Ηζπαλίαο, ήηαλ ε θεληξηθή εμνπζία, νη βαζηιείο πνπ νξγάλσλαλ θαη ρξεκαηνδνηνύζαλ
ηηο απνζηνιέο.
Λίγν κεηά ηα κέζα ηνπ 16νπ αηώλα, δύν λενθεξκέλεο ρώξεο, Αγγιία θαη
Δλσκέλεο Δπαξρίεο ζέιεζαλ λα ζπάζνπλ ην κνλνπώιην ηνπ εκπνξίνπ κπαραξηθώλ
θαη κε ηελ Ακεξηθή θαη ηελ Αζία γεληθόηεξα. Δθηόο από ηνλ πνιηηηθό νηθνλνκηθό
αληαγσληζκό, ε αληηπαιόηεηα εληζρύνληαλ από ηνλ ζξεζθεπηηθό παξάγνληα. Οη
Άγγινη θαη νη Οιιαλδνί ήηαλ δηακαξηπξόκελνη. Ο αληαγσληζκόο, όπσο ζρεδόλ πάληα
ζηελ Δπξώπε νδήγεζε ζε πόιεκν.
Δδώ, έρνπκε άιια έλα δηαθνξεηηθό πεξηβάιινλ ζηελ Δπξώπε:

κηθξά

θαηαθεξκαηηζκέλα θξάηε πνπ πνιεκνύλ αδηάθνπα κεηαμύ ηνπο. Αληίζεηα, ε Ηλδία θαη
ε Κίλα δελ αληηκεηώπηδαλ ηόηε ζνβαξέο εμσηεξηθέο απεηιέο. Ο δηαξθήο πόιεκνο θαη
αληαγσληζκόο αλάγθαδε ηα επξσπατθά θξάηε λα είλαη ζπλέρεηα ζε “εγξήγνξζε” θαη
λα θαηλνηνκνύλ, ζηελ νξγάλσζε, ηελ ηαθηηθή θαη ηελ ηερλνινγία. Όηαλ έλα εηζήγαγε
κία θαηλνηνκία, ηα άιια ήηαλ αλαγθαζκέλα λα αθνινπζήζνπλ γηα λα κελ ράζνπλ από
ηνπο αληαγσληζηέο ηνπο. Έηζη όκσο ππήξρε ζπλερήο πίεζε γηα θαηλνηνκία θαη
δηάρπζή ηεο. Καιύηεξα πινία, θαιύηεξα όξγαλα λαπηηιίαο, θαιύηεξνη-ζσζηόηεξνη
ράξηεο, θαιύηεξα θαλόληα, παλνπιίεο θαη ληνπθέθηα, απνηειεζκαηηθόηεξε νξγάλσζε.
Οη αζηαηηθέο απηνθξαηνξίεο πνπ δελ αληηκεηώπηδαλ ηέηνηα πίεζε, δηαπίζησζαλ, ηνλ
18ν-19ν αηώλα πόζν πίζσ είραλ κείλεη, πσο νη λάλνη είραλ κεηαβιεζεί ζε
ηερλνινγηθνύο γίγαληεο, ελώ νη ίδηεο νη απηνθξαηνξίεο ήηαλ γίγαληεο κε πήιηλα πόδηα.

Παξά ηνλ ηίηιν Θαλαζζοπόπορ, ν ίδηνο δελ ηαμίδεςε πνηέ, ήηαλ όκσο ε νξγαλσηηθή ςπρή ησλ
απνζηνιώλ.
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Σν 1568 νη Οιιαλδνί επαλαζηάηεζαλ ελαληίνλ ησλ επηθπξίαξρσλ Ηζπαλώλ6, έλαο
πόιεκνο πνπ θξάηεζε κέρξη ηελ εηξήλε ηεο Βεζηθαιίαο ην 1648, όπνπ
αλαγλσξίζηεθε ηππηθά ε αλεμαξηεζία ηνπο, πνπ ήηαλ νπζηαζηηθή από ην ηέινο ηνπ
16νπ αηώλα. Οη Οιιαλδνί, (όπσο θαη νη ζύκκαρνί ηνπο Άγγινη), πεξηηξηγπξηζκέλνη από
ερζξηθέο (αςβνπξγηθέο) ρώξεο ζηελ μεξά, είραλ κόλε δηέμνδν ηελ ζάιαζζα, όπνπ
κπνξνύζαλ λα κεηαθέξνπλ ηνλ πόιεκν θαη λα πιήμνπλ ηνπο Ηζπαλνπνξηνγάινπο (ε
Πνξηνγαιία είρε ελσζεί κε ηελ Ηζπαλία ην 1580) ζηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο, θύξηα
ζπάδνληαο ην επηθεξδέο εκπόξην ησλ κπαραξηθώλ.
Οη Οιιαλδνί όκσο αληηκεηώπηδαλ ζνβαξό πξόγξακκα νξγάλσζεο. Γελ είραλ
βαζηιείο γηα λα δηαζέζνπλ πιεξώκαηα θαη πινία. Γελ είραλ θαλ ηζρπξή θεληξηθή
θπβέξλεζε, γηαηί ήηαλ νξγαλσκέλνη ζε κηα ραιαξή νκνζπνλδία 7 επαξρηώλ όπνπ
θπξηαξρνύζαλ 54 πόιεηο, κε ζπνπδαηόηεξε ην Άκζηεξληακ.
Πνηνο θαη πσο ζα νξγαλώλνληαλ ινηπόλ νη ζαιάζζηεο απνζηνιέο; Ζ ζεζκηθή
ζεσξία δίλεη ηελ απάληεζε: Όπνπ δελ ππάξρεη ηζρπξή θαη παξεκβαηηθή θεληξηθή
εμνπζία, παξεκβαίλεη ε αγνξά, βξίζθεη ιύζεηο, πνπ ππεξηεξνύλ. Απηό έγηλε ζηελ
Οιιαλδία, θαη ζηελ Αγγιία, όπνπ ππήξρε θεληξηθή θπβέξλεζε (ε βαζίιηζζα
Διηζζάβεη Α΄) αιιά ήηαλ ζπγθξηηηθά πνιύ αζζελέζηεξε από ηελ ηζπαληθή, ηελ
γαιιηθή, ηελ νζσκαληθή, ηελ ηλδηθή θαη ηελ θηλεδηθή, όπνπ ήδε νη επγελείο-έκπνξνη
είραλ πεηύρεη ηελ Magna Carta ησλ δηθαησκάησλ ηνπο ηνπ 1215 θαη ηελ ιεηηνπξγία
Κνηλνβνπιίνπ.
Ζ ιύζε ηεο αγνξάο γηα ηελ νξγάλσζε ησλ ηαμηδηώλ ήηαλ ε εθεύξεζε ηεο
“αλώλπκεο”, αιιά θπξίσο ζπκκεηνρηθήο εηαηξείαο (joint stock company). Οιιαλδνί
έκπνξνη ζπγθεληξώζεθαλ, κάδεςαλ θεθάιαηα, δεκηνύξγεζαλ κηα εηαηξεία όπνπ ν
θαζέλαο είρε κεξίδηα (δειαδή κεηνρέο) αλάινγα κε ηελ ζπλεηζθνξά ηνπ, εηνίκαζαλ
πέληε πινία θαη ηα πιεξώκαηά ηνπο, πνπ μεθίλεζαλ κε ηελ βνήζεηα ηνπ Θενύ θαη ηεο
πξνηεζηαληηθήο Θείαο Πξόλνηαο ζην ηαμίδη γηα ην άγλσζην ην 1596.
Γύν ρξόληα αξγόηεξα, ηα πινία γύξηζαλ κε ραξκόζπλα λέα: Σα ακπάξηα ηνπο ήηαλ
γεκάηα κπαραξηθά, θαη ην ηαμίδη θεξδνθόξν. Οη έκπνξνη κνηξάζηεθαλ ηα θέξδε θαη
ηελ επηζηξνθή ηνπ θεθαιαίνπ ηνπο θαη έιεμαλ ηελ εηαηξεία. Αιιά θπζηθά ηνπο είρε
αλνίμεη ε όξεμε. Σώξα πνπ ν δξόκνο ήηαλ πηα γλσζηόο, ην ηαμίδη ήηαλ πην εύθνιν.
Οξγαλώζεθαλ λέεο ζπκκεηνρηθέο εηαηξείεο, έγηλαλ λέα ηαμίδηα, θεξδνθόξα.
Οη ζεκεξηλέο Κάησ Υώξεο, Βέιγην θαη Λνπμεκβνύξγν είραλ πεξηέιζεη ζηελ Ηζπαληθή Απηνθξαηνξία
κεηά από δπλαζηηθνύο γάκνπο ησλ Αςβνύξγσλ κε ηνλ νίθν ηεο Βνπξγνπλδίαο όπνπ αλήθαλ κέρξη ηα
ηέιε ηνπ 15νπ αηώλα.
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Σν επόκελν βήκα, ινγηθό ήηαλ, αληί λα ζρεκαηίδεηαη κηα εηαηξεία γηα θάζε
ηαμίδη, λα ζρεκαηηζηεί κηα κε καθξνρξόλην νξίδνληα. Δπηπιένλ, γηαηί λα
αληαγσλίδνληαη πεξηζζόηεξεο νιιαλδηθέο εηαηξείεο θαη λα κελ ελσζνύλ ζε κία; Απηό
αθξηβώο έγηλε, κε ηελ νιιαλδηθή εηαηξεία Αλαηνιηθώλ Ηλδηώλ (VOC) ην 1602, θαη ηελ
αληίζηνηρε αγγιηθή EIC (East India Company) ην 1600, ηηο πξώηεο νπζηαζηηθά
πνιπεζληθέο. Ζ βαζίιηζζα Διηζζάβεη Α΄ θαη νη Γενικέρ Τάξειρ (Staten-Generaal) ησλ
Δλσκέλσλ Δπαξρηώλ (ην νκνζπνλδηαθό θνηλνβνύιην ηεο Οιιαλδίαο) έδσζαλ
κνλνπσιηαθό θαζεζηώο ζηηο δπν απηέο εηαηξείεο κε ζθνπό λα ηηο ηζρπξνπνηήζνπλ.
Μπνξνύζαλ λα έρνπλ νπιηζκέλα πινία, ηδησηηθό ζηξαηό, λα αλαγείξνπλ θξνύξηα,
απνζήθεο θαη παξνηθίεο αθόκα θαη λα ζπλάπηνπλ ζπλζήθεο κε ηνπηθνύο εγεκόλεο.
Όηαλ όκσο ππάξρνπλ κεγάιεο εηαηξείεο κε κεγάιν ρξνληθό νξίδνληα, έλαο κέηνρνο
πνπ ρξεηάδεηαη ξεπζηό κπνξεί λα αλαδεηήζεη θάπνηνλ αγνξαζηή θαη ζα ηνλ βξεη. ηελ
αξρή απηό γηλόηαλ ζηηο απνβάζξεο θαη ηηο απνζήθεο ησλ κεγάισλ ιηκαληώλ. Σν
επόκελν βήκα ινγηθήο όκσο ήηαλ λα δεκηνπξγεζεί έλαο εηδηθόο ρώξνο όπνπ ε
πξνζθνξά θαη ε δήηεζε κεηνρώλ κπνξνύζε λα ζπλαληεζεί. Έηζη δεκηνπξγήζεθαλ ηα
πξώηα ρξεκαηηζηήξηα, ζην Άκζηεξληακ θαη ην Λνλδίλν.
Ζ θαηλνηνκία ηεο ζςμμεηοσικήρ εηαηξείαο, όπσο ήηαλ απόιπηα θπζηθό θαη
αλακελόκελν, δηαδόζεθε από ηνλ ηνκέα ηεο λαπηηιίαο ζε όινπο ηνπο ηνκείο πνπ
απαηηνύζαλ ζεκαληηθά θεθάιαηα, όπσο θξάγκαηα, ιηκάληα, ρπηήξηα κεηάιισλ,
πιαθάθηα, πθαληνπξγία. Καη όιν θαη πεξηζζόηεξεο επηρεηξήζεηο εηζέξρνληαλ ζην
ρξεκαηηζηήξην. Αξγόηεξα, νη θπβεξλήζεηο ηεο Αγγιίαο (Μ. Βξεηαλίαο από ην 1707)
θαη ησλ Δλσκέλσλ Δπαξρηώλ αληηιήθζεθαλ πσο κπνξνύζαλ λα αληιήζνπλ θεθάιαηα
από ηα ρξεκαηηζηήξηα γηα λα ρξεκαηνδνηήζνπλ έθηαθηεο αλάγθεο, ζπλήζσο
πνιεκηθέο. Έηζη δεκηνπξγήζεθαλ ηα νκόινγα, έλα ηξνκεξό όπιν ησλ Βξεηαλώλ
έλαληη ηνπ Ναπνιένληα. ε αληίζεζε κε ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθά ππαλάπηπθηε
Γαιιία, ε Μ. Βξεηαλία δαλείδνληαλ κε επθνιία από ην ρξεκαηηζηήξην ηνπ Λνλδίλνπ,
θαη ρξεκαηνδνηνύζε θαη ηνπο ζπκκάρνπο ηεο.
Ζ ρξήζε ζπκκεηνρηθώλ εηαηξεηώλ ρξεζίκεπζε θαη γηα ηελ ρξεκαηνδόηεζε
πνιεκηθώλ επηρεηξήζεσλ, ησλ θνπξζάξσλ. Ζ πην δηάζεκε πεξίπησζε είλαη ηνπ
Φξάλζηο Νηξέηθ, θαη ηνπ πινίνπ ηνπ, Χπςζού Δλαθιού (Golden Hind) πνπ
ρξεκαηνδνηήζεθε από κηα ζπκκεηνρηθή εηαηξεία, ζηελ νπνία ζπκκεηείρε ε ίδηα ε
Διηζζάβεη θαη ν “ζεζαπξνθύιαθαο” ηνπ ηέκκαηνο, Walsingham. Ο Νηξέηθ
μεθηλώληαο ην 1571, θνύξζεςε δύν ηζπαληθά πινία, ην έλα γεκάην αζήκη, ην άιιν κε
κπαραξηθά. Όηαλ επέζηξεςε ζηελ Αγγιία, ε απόδνζε ηνπ θεθαιαίνπ (ηα θέξδε) ήηαλ
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6.400%, ζίγνπξα κηα από ηηο θαιύηεξεο απνδόζεηο όισλ ησλ επνρώλ. Σν Χπςζό
Δλάθι είρε απνδεηρζεί πξαγκαηηθά ρξπζό. Ζ Διηζάβεη, από ηα θέξδε ηεο,
απνπιήξσζε ην δεκόζην ρξένο ηνπ ηέκκαηνο. Ο πόιεκνο κε ηδησηηθννηθνλνκηθά
θξηηήξηα ήηαλ πνιύ απνηειεζκαηηθόο. Σα κεγάια ηαμίδηα δεκηνύξγεζαλ θαη άιιεο
αλάγθεο, όπσο ηξάπεδεο, αζθάιεηεο θαη πξντόληα όπσο ζπλαιιαγκαηηθέο. Όια απηά
κείσζαλ ζεκαληηθά ην θόζηνο ζπλαιιαγήο (transaction cost, ζύκθσλα κε ην
ζεώξεκα ηνπ R. Coase). Έηζη δεκηνπξγήζεθε ζηελ Αγγιία θαη ηελ ΔΔ ε
ρξεκαηννηθνλνκηθή επαλάζηαζε, πνπ ηηο έθαλε ηηο πινπζηόηεξεο ρώξεο ηνπ 17 νπ-18νπ
αηώλα.
Έλα άιιν πνιύ ζεκαληηθό ζέκα πνπ αλαδεηθλύεη ε ζεζκηθή ζεσξία είλαη ε
πξνζηαζία ησλ πεξηνπζηαθώλ δηθαησκάησλ, πνπ ζηηο αζηαηηθέο απηνθξαηνξίεο ήηαλ
αλύπαξθηε θαη ζηηο πεξηζζόηεξεο ρώξεο ηεο Δπξώπεο, κε εμαίξεζε πάληα ηηο
Δλσκέλεο Δπαξρίεο θαη Αγγιία, πνιύ ειιηπήο. ηηο ζπγθξηηηθά πην δεκνθξαηηθέο ΔΔ
θαη Αγγιία αλαπηύρζεθαλ αλεμάξηεηα αλεμέιεγθηα από ηελ θπβέξλεζε θαη
ακεξόιεπηα δηθαζηήξηα πνπ πξνζηάηεπαλ ηα πεξηνπζηαθά δηθαηώκαηα, κεξηκλνύζαλ
γηα ηελ ηήξεζε ζπκβνιαίσλ θιπ. Δίλαη γλσζηό ην έξγν ηνπ αίμπεξ, Ο Έμποπορ ηηρ
Βενεηίαρ. Πνιύ ζεκαληηθό είλαη ην λνκηθό ππόβαζξν: Σν ζπκβόιαην κεηαμύ ηνπ
Βελεηνύ θαινύ Υξηζηηαλνύ εκπόξνπ θαη ηνπ κνρζεξνύ Δβξαίνπ άπινθ, είλαη ηόζν
ηζρπξό πνπ παξόιν πνπ ζα ήζειαλ λα ζώζνπλ ηνλ έκπνξν, νη δηθαζηέο είλαη
ππνρξεσκέλνη λα δερηνύλ ην ζπκβόιαην πνπ επηδηθάδεη κηα ιίβξα θξέαο από ην ζώκα
ηνπ εκπόξνπ ζηνλ Δβξαίν. Σν ζέκα ιύλεηαη θαη ν έκπνξνο ζώδεηαη κόλν όηαλ ε
πνιπκήραλε αξξαβσληαζηηθηά ηνπ Πόξζηα, αλαθαιύπηεη λνκηθό θελό: Σν ζπκβόιαην
δελ αλαθέξεη ρύζηκν αίκαηνο.
Σα ηαπεηλά κπαραξηθά ζηελ θνπδίλα καο, έπαημαλ απνθαζηζηηθό ξόιν ζηελ
δεκηνπξγία ηεο ζύγρξνλεο νηθνλνκίαο. Ζ ζεζκηθή ζεσξία θαηαιήγεη ζε πξνηάζεηο,
πνπ αθνινύζεζαλ νη πεηπρεκέλεο ρώξεο όπσο Ηξιαλδία, Λνπμεκβνύξγν, ηγθαπνύξε
θιπ. Ζ βαζηθή πξόηαζε είλαη ζαθήο: Γεκηνπξγία επλντθνύ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ γηα
αλάπηπμε θαη επελδύζεηο. Πξαθηηθά απηό ζεκαίλεη ιηγόηεξε γξαθεηνθξαηία, θίλεηξα,
ρακειή θνξνινγία, πξνζηαζία πεξηνπζηαθώλ δηθαησκάησλ θαη ζσζηή θαη γξήγνξε
απόδνζε δηθαηνζύλεο.
ε όια απηά ηα δηαρξνληθά κελύκαηα ε ζύγρξνλε Διιάδα πζηεξεί, ζύκθσλα κε
ηνπο Γείκηερ Οικονομικών Δλεςθεπίαρ (Fraser Economic Freedom Indicators), αιιά
θαη σο πξνο ηελ δεκνθξαηία. ύκθσλα κε ηνλ Economist Intelligence Unit, ε Διιάδα
θαηαηάζζεηαη σο ε ιηγόηεξν δεκνθξαηηθή ρώξα ηεο ΟΝΔ, κε ηνλ ραξαθηεξηζκό
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“ειαηησκαηηθή δεκνθξαηία” (faulted democracy). Δμαηξεηηθά θαθή είλαη ε επίδνζε
ζηελ γξαθεηνθξαηία- κέγεζνο θπβέξλεζεο, δηθαηνζύλε θιπ. Έηζη δελ είλαη πεξίεξγν
πνπ ε Ηξιαλδία πξνζειθύεη θαηά κέζν όξν ηξηπιάζηεο άκεζεο μέλεο επελδύζεηο (FDI)
από ηελ Διιάδα θαη εμαπιάζηεο θαηά θεθαιή.
Σα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιάβεη ε ρώξα καο είλαη επίζεο ζαθή: 1. Υακειόηεξε
θνξνινγία επηρεηξήζεσλ (ην 2018 29% ζηελ Διιάδα, 12,5% ζηελ Ηξιαλδία) θαη
κείσζε ζην 24% από ηελ λέα θπβέξλεζε είλαη ζσζηή. 2. Μείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο
θαη πνιπλνκίαο. 3. Βειηίσζε ζηελ απόδνζε δηθαηνζύλεο.
Πξαθηηθά, ε Διιάδα δελ ρξεηάδεηαη λα αλαθαιύςεη λέεο ιύζεηο, αξθεί λα
πηνζεηήζεη βέιηηζηεο πξαθηηθέο άιισλ ρσξώλ. Δίλαη γλσζηέο νη ηεξάζηηεο
θαζπζηεξήζεηο ηεο επέλδπζεο ζην Διιεληθό, κε ηηο παξεκβάζεηο ηνπ δαζάξρε, ηνπ
ΚΑ θιπ., κεηά ηελ έγθξηζε ηεο επέλδπζεο από ηελ Βνπιή ην 2014. Δδώ ζα
κπνξνύζε λα πηνζεηεζεί ε γαιιηθή ιύζε πνπ πξνβιέπεη (άξζξν 61 ηνπ πληάγκαηνο)
πσο ην πληαγκαηηθό Γηθαζηήξην (Conseil Constitutional) κειεηά ηηο κεγάιεο
επελδύζεηο, εληνπίδεη αλ ππάξρνπλ ζθάικαηα θαη δίλεη ηελ έγθξηζή ηνπ. Όηαλ ηελ
δώζεη, δελ κπνξεί πιένλ λα γίλεη θακία παξέκβαζε από θαλέλαλ, νύηε αγσγέο θιπ. Ο
δξόκνο ηεο επέλδπζεο είλαη αλνηρηόο7.
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Αλαπηύζζνπκε δηεμνδηθά ηελ ζεκαηνινγία ηεο αλάιπζεο απηνύ ηνπ άξζξνπ ζηα βηβιία καο
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