
Οι Λόρδοι του Χρήματος

Μια νομισματική ιστορία τρόμου που μοιάζει βγαλμένη 
από το σήμερα

της Janet Maslin, από τους New York Times, 14 Ιανουαρίου 2009

Οι “Λόρδοι του Χρήματος” (Lords of Finance) του Liaquat Ahamed υποτίθεται ότι είναι 
ένα βιβλίο ιστορίας για τα οικονομικά του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου και της Μεγάλης 
Ύφεσης. Αλλά υπάρχει καταπληκτική διορατικότητα σε αυτό το πορτρέτο μιας 
περασμένης εποχής. Ο κ. Ahamed, ένας διαχειριστής επενδύσεων που αποδεικνύεται 
ένας συγγραφέας με μεγάλη ζωντάνια και πολυμάθεια, συνδέει εύκολα τις τελείες 
μεταξύ των οικονομικών κρίσεων που συγκλόνισαν τον κόσμο κατά τη διάρκεια των 
ετών που καλύπτει το βιβλίο του, και τις οικονομικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 
που μας ταλανίζουν σήμερα. Το κάνει δε μέ τόσο ελκυστικό τρόπο, ώστε να 
μετατρέπει ένα βιβλίο για μία νομισματική ιστορία τρόμου να φαίνεται σαν μια 
εργασία αγάπης για το αντικείμενό της.

Το 1999, κοιτάζοντας σε μια φωτογραφία του εξωφύλλου του περιοδικού Time τον 
Alan Greenspan (τότε πρόεδρο του Federal Reserve Board), τον Robert Rubin (τότε 
Υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ), και τον Lawrence Summers (τότε Αναπληρωτή 
Υπουργό), ο κ. Ahamed προβληματίστηκε από τη λεζάντα “Η Επιτροπή Σωτηρίας του 
Κόσμου”. Ήξερε, γιατί προφανώς γνωρίζει πολλά πράγματα για ένα εκθαμβωτικό 
φάσμα θεμάτων, ότι η έννοια μιας οικονομικής ομάδας υπερηρώων δεν ήταν νέα.

Στη δεκαετία του 1920, ο Τύπος ήταν ξετρελαμένος με μια διεθνή τετράδα από ελίτ 
κεντρικούς τραπεζίτες που ανέλαβαν την πρόκληση της αποκατάστασης της 
παγκόσμιας οικονομικής ισορροπίας, μετά το ναυάγιο που δημιουργήθηκε από τον 
Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τους ονόμαζαν “Η πιο Αποκλειστική Λέσχη στον Κόσμο”.

Ο κ. Ahamed κατόρθωσε να στηρίξει μία πολύπλευρη διεθνή οικονομική ιστορία 
πάνω στις υπερμεγέθεις προσωπικότητες - από μία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη 
Γαλλία, τη Βρετανία και τη Γερμανία - που αποτελούσαν αυτή την ομάδα διάσωσης. 
Τα καταφέρνει δε τόσο καλά, ώστε να μπορεί κανείς να διεισδύσει σε μία σειρά 
δύσκολων οικονομικών και νομισματικών θεμάτων που δεν είναι προσιτά στον 
καθένα.

Ο αναγνώστης, που δεν θα περίμενε κανείς να παρασύρεται από την επικίνδυνη 
αστάθεια του κανόνα του χρυσού, για παράδειγμα, θα μπορέσει να τον δει ως ένα 
πραγματικά γοητευτικό ζήτημα. Και ο κ. Ahamed κάνει μια εξαιρετική δουλειά 
εξηγώντας τον πάντοτε συναφή τρόπο με τον οποίο ένας ασυνείδητος δικηγόρος, μία 
τράπεζα, ένα ταμείο ή μια οικονομία μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις για 
ολόκληρο τον κόσμο.



Παρά το γεγονός ότι οι «Λόρδοι του Χρήματος» είναι πολύ περισσότερο από ένα 
προσωποκεντρικό βιβλίο, το βιβλίο αναλύει μία σειρά από ενδιαφέρουσες 
προσωπικότητες. Οι τέσσερις άνδρες και οι διακριτές στρατηγικές τους περιγράφονται 
θαυμάσια. Ο Montagu Norman, ∆ιοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας, αναδεικνύεται 
ως η πιο εξωτική μορφή αυτού του βιβλίου, και όχι μόνο της κάπας με το βελούδινο 
γιακά και της ανατολίτικης πολυθρόνας με ανεμιστήρα που χρησιμοποίησε ως εφόδια 
σε μια άκρως απόρρητη συνάντηση στο Long Island το 1927. Η συνάντηση αυτή 
οδήγησε την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ να μειώσει τα επιτόκια κατά μισή 
ποσοστιαία μονάδα για να στηρίξει τη βρετανική λίρα. Ότι αυτό θα μπορούσε να είναι 
«το κρίσιμο σημείο, το σημείο καμπής που έθεσε σε κίνηση τη μοιραία αλληλουχία 
γεγονότων που θα οδηγούσε τον κόσμο στη Μεγάλη Ύφεση" δεν καθίσταται καθόλου 
τετριμμένο, παρά την έμφαση του κ. Ahamed στο ιδιόμορφο προσωπικό στυλ του 
Norman.

Με τον Hjalmar Schacht της Reichsbank, των θυμωμένων πρωσικών τρόπων, τον 
συμπράτοντα Émile Moreau της Banque de France και τον Benjamin Strong της Federal 
Reserve Bank της Νέας Υόρκης και με τους άλλους πρωταγωνιστές τους, καθώς και με 
τον Winston Churchill, το John Maynard Keynes και τον Franklin D. Roosevelt μεταξύ 
των δευτεραγωνιστών, οι «Λόρδοι του Χρήματος» παρακολουθούν τη μετατόπιζόμενη 
ισορροπία οικονομικής ισχύος που αντανακλάται στις ιδιοτελείς ατζέντες της κάθε 
χώρας. Αλλά ένα από τα πιο σημαντικά σημεία του βιβλίου είναι ότι η ιδιοτέλεια, σε 
ένα κόσμο διακυμάνσεων και διεθνούς οικονομικής αλληλεξάρτησης μπορεί να είναι 
αυτοκαταστροφική.

Προκειμένου να εξηγήσει το πώς ένα πλεόνασμα χρυσού θα μπορούσε να είναι τόσο 
επικίνδυνο όσο και μια έλλειψη, ο κ. Ahamed αναλύει το θέμα ελιγμό προς ελιγμό. 
Κατηγορεί κάθε ένα τραπεζίτη για την αδυναμία του να προβλέψει πόση ζημιά θα 
μπορούσε να προκαλέσει ο κάθε ελιγμός του.

Οι απόψεις του κ. Ahamed καθίστανται πολύ σαφείς (το σχέδιο της ∆ιάσκεψης 
Ειρήνης των Παρισίων που επέβαλλε στη Γερμανία να πληρώσει υπέρογκες 
πολεμικές αποζημιώσεις παρουσιάζεται ως μια μεγάλη γκάφα), αλλά η πρωταρχική 
ιδέα του είναι ότι οι ευθύνες δεν μπορεί εύκολα να καταμερισθούν: ακόμη και οι πιο 
οξυδερκείς οικονομολόγοι της εποχής θα μπορούσαν να προβλέψουν με ακρίβεια την 
καταστροφή, πόσο μάλλον να προφυλαχθούν από αυτη. Τα αποτελέσματα της 
δημόσιας νοοτροπίας αγέλης κατά τη στιγμή της κατάρρευσης του 1929 στο 
χρηματιστήριο απεικονίζονται, με πολύ αναγνωρίσιμο τρόπο, ως ασταμάτητα.

"Οδηγείται κάποιος στο αναπόφευκτο, αλλά μη ικανοποιητικό συμπέρασμα, ότι η 
άνοδος της αγοράς το 1929 ήταν τόσο βίαιη και έντονη και οδηγούμενη από πάθη 
τόσο ισχυρά, ώστε η Fed να μην μπορεί να κάνει τίποτα γι 'αυτό.", γράφει ο κ. 
Ahamed, με ένα κάθε άλλο παρά μη ικανοποιητικό τρόπο.



Όσο για τους πολιτικούς που προσπαθούσαν να ηρεμήσουν τους φοβισμένους 
πολίτες, ο κ. Ahamed βλέπει να τους κατατρύχει μια εκδοχή της αρχής της 
αβεβαιότητας του Heisenberg. "Το τι έχουν να πουν για την οικονομία επηρεάζει την 
πορεία της", σημειώνει. "Ως εκ τούτου, δεν έχουν άλλη επιλογή από το να 
περιορίζονται σε βλακωδώς θετικές δηλώσεις, που δεν πρέπει ποτέ να λαμβάνονται 
σοβαρά υπόψη ως προβλέψεις." Οι “Λόρδοι του Χρήματος” έχουν το περιεχόμενο και 
τη σοφία για να βρουν ένα ευρύ αναγνωστικό κοινό, λόγω της δύναμης των βασικών 
ιδεών τους. Ακόμα καλύτερα, το βιβλίο έχει πρόσθετα στοιχεία ενεργητικού. Είναι 
γραμμένο από έναν άνθρωπο τόσο εξοικειωμένος με το υλικό του ώστε να εκτιμά 
όλες τις αποχρώσεις του, μικρές και μεγάλες. Μεταξύ των ήσσονος σημασίας 
χαρακτηριστικών αυτής της κατ 'εξοχήν αναγνώσιμης ιστορίας είναι μερικοί από τους 
πιο σκοτεινούς απατεώνες τους οποίους η ιστορία έχει σχεδόν ξεχάσει. Τέτοιος ήταν ο   
Marthe Hanau, ένας σπάταλο γάλλος διαζευγμένος, ο οποίος στη δεκαετία του 1920 
εξαπάτησε εκατοντάδες χιλιάδες οικονόμους επενδυτές από τη γαλλική επαρχία, 
προωθόντας τους σαθρές μετοχές, και ο οποίος πάντα ταξίδευε με δύο λιμουζίνες, σε 
περίπτωση που η μία υφίστατο βλάβη. Έπειτα, υπάρχουν οι αριστοκράτες: όταν ο κ. 
Ahamed έχει την ευκαιρία να ρίξει ένα όνομα τόσο αξέχαστο όπως ο Vere Brabazon 
Ponsonby, ένατος κόμης της Bessborough, είναι σίγουρο, ότι θα το κάνει.

Οι πολιτισμικές συγκρούσεις αυτού του βιβλίου είναι εξίσου αξέχαστες όσο και οι 
απόκοσμες προεικονίσεις του για την τρέχουσα οικονομική κρίση. Είναι μέσα στο 
πνεύμα αληθινής στοργής για τα γεγονότα, και όχι μιας προσπάθειας βάλει προζύμι 
στα μυστήρια της παγκόσμιας οικονομικής συνέργειας, ότι ο κ. Ahamed αναφέρει ένα 
Αμερικανό πολιτικό ιδιαίτερα ακατάλληλο για μια επίσκεψη στο Windsor Castle.

"Βασιλιά, είμαι ευτυχής που σας γνωρίζω,» δήλωσε ο γερουσιαστής Key Pittman της 
Νεβάδα, ο οποίος επισκεπτόταν την Αγγλία για να συζητήσει την επαναφορά του 
κανόνα αργύρου. Και αν αυτό δεν ήταν επαρκής λόγος για να είχε μείνει σπίτι του, 
"ένα βράδυ ανακαλύφθηκε από το προσωπικό ορόφου στο Claridges να κάθεται 
ολόγυμνος στο νεροχύτη του κελλαριού του ξενοδοχείου, προσποιούμενος ότι είναι 
άγαλμα σε συντριβάνι."


