Μοσταμάντ Γιοσνούς, ο τραπεζίτης των
υτωτών
Ρίζος Κωνσταντίνος
Παρασκεσή, 24 Απρίλιος 2009 11:06
Σν Μπαλγθιαληέο είλαη κηα αζηαηηθή ρώξα ζηα αλαηνιηθά ηεο Ιλδίαο, πνπ
αλεμαξηεηνπνηήζεθε ην 1971. Έρεη έθηαζε 144.000 ηεηξαγσληθώλ ρηιηνκέηξσλ
(η.ρ.) θαη πιεζπζκό πεξίπνπ 154.000.000 (2007) θαηνίθνπο. Η ππθλόηεηα ηνπ
πιεζπζκνύ είλαη ζρεδόλ 1.070 θάηνηθνη αλά η.ρ., αξηζκόο πνιύ κεγάινο (ζηελ
Διιάδα είλαη πεξίπνπ 80 θάηνηθνη αλά η.ρ.). Δίλαη ρώξα θαηά βάζε γεσξγηθή κε
θύξην πξντόλ ην ξύδη θαη ην θαηά θεθαιήλ εηζόδεκα αλέξρεηαη ζηα 1.400$.
Πξσηεύνπζαο είλαη ε Νηάθα.
Η θησρή απηή ρώξα κπνξεί λα πεξεθαλεύεηαη όηη έλαο άμηνο πνιίηεο ηεο θέξδηζε
ην Βξαβείν Νόκπει Δηξήλεο γηα ην 2006. Πξόθεηηαη γηα ηνλ Μνπρακάλη Γηνπλνύο,
νηθνλνκνιόγν θαη ηξαπεδίηε. ην ζθεπηηθό ηεο Δπηηξνπήο, πνπ απέλεηκε ην
βξαβείν, αλαθέξεηαη:

"Απνθαζίζακε λα απνλείκνπκε ην Νόκπει ζηνλ Μνπρακάλη Γηνπλνύο θαη ζηελ
Grameen Bank γηα ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο λα δεκηνπξγήζνπλ νηθνλνκηθή θαη
θνηλσληθή αλάπηπμε από ηα ρακειά. Βηώζηκε εηξήλε κπνξεί λα επηηεπρζεί κόλν
εθόζνλ κεγάιεο νκάδεο πιεζπζκνύ βξνπλ ηξόπνπο λα μεθύγνπλ από ηε θηώρεηα.
Η κηθξνπίζησζε είλαη έλαο ηέηνηνο ηξόπνο. Η αλάπηπμε από ηα ρακειά ππεξεηεί
επίζεο ηελ πξνώζεζε ηεο δεκνθξαηίαο θαη ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ.
Κάλνληαο πξηλ από 30 ρξόληα κηα ηαπεηλή αξρή, ν Γηνπλνύο κεηέηξεςε ηε
κηθξνπίζησζε ζε έλα ζεκαληηθό όπιν ελαληίνλ ηεο θηώρεηαο".
Ο ίδηνο ν Γηνπλνύο απαληώληαο ζε ζρεηηθή εξώηεζε ζεκεηώλεη:
«Με απηή ηελ επηινγή έζηεηιαλ ζηνλ θόζκν έλα πνιύ ηζρπξό κήλπκα: ηελ ηδέα όηη
ε θηώρεηα είλαη κηα απεηιή γηα ηελ εηξήλε. Από ηε κεξηά κνπ ζέιεζα λα
ππνγξακκίζσ όηη ε θηώρεηα είλαη έλα γόληκν έδαθνο γηα ηε βία, γηαηί όζν
κεγαιύηεξε είλαη ε θηώρεηα ζηελ νπνία δεη θαλείο ηόζν κεγαιύηεξε είλαη ε
απνγνήηεπζε πνπ ζπζζσξεύεηαη θαη πνπ ζα κπνξνύζε λα γίλεη θαηαζηξνθηθή.
Πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα απμεζνύλ νη πηζαλόηεηεο γηα ηελ εηξήλε πξέπεη
επνκέλσο λα κεησζεί ε θηώρεηα. Δθείλνη πνπ δελ θαηνξζώλνπλ λα δνπλ ην δεζκό
γηα ηνλ νπνίν κηιώ, αλαξσηηνύληαη ηη ζρέζε έρεη ε θηώρεηα κε ηελ εηξήλε. Γη'
απηνύο ε εηξήλε ζεκαίλεη απιώο απνπζία πνιέκνπ. Η εηξήλε όκσο δελ είλαη κόλνλ
ε απνπζία έλνπισλ ζπγθξνύζεσλ, αιιά είλαη θάζε ηόπνο ζηνλ νπνίν δελ
θαιιηεξγείηαη ε ζπλήζεηα λα βιέπνπκε ζηνπο άιινπο ηνπο ερζξνύο ή ηνπο
αληηπάινπο πνπ πξέπεη λα θαηαζηξέςνπκε».
Ο Μνπρακάλη Γηνπλνύο γελλήζεθε ζηηο 28 Ινπλίνπ 1940 ζην Μπαγθιαληέο (ηόηε
κέξνο ησλ Βξεηαληθώλ Ιλδηώλ). πνύδαζε νηθνλνκηθά ζην Παλεπηζηήκην ηεο
Νηάθαο. Σν 1969 νινθιήξσζε ηε δηδαθηνξηθή ηνπ δηαηξηβή ζην Παλεπηζηήκην
Vanderbilt ησλ ΗΠΑ θαη ζηε ζπλέρεηα δίδαμε ζην Middle Tennessee State
University ζηελ ίδηα ρώξα.
Δπέζηξεςε ζην Μπαγθιαληέο κόιηο απέθηεζε ηελ αλεμαξηεζία ηνπ από ην
Παθηζηάλ (1971) θαη εξγάζηεθε ζηελ θξαηηθή Δπηηξνπή ρεδηαζκνύ θαη αιινύ.
πλέιαβε ηελ ηδέα γηα ηα «κηθξνδάλεηα» πξνο πνιύ θησρνύο αλζξώπνπο ην 1976.
Σν 1983 δεκηνύξγεζε ηελ Grameen Bank, πνπ θάλεη απηήλ αθξηβώο ηε δνπιεηά ζε

ζπζηεκαηηθή βάζε.
Σελ ηδέα γηα ηε «κηθξνπίζησζε» ζπλέιαβε ην 1974 ζε έλα ρσξηό ηνπ
Μπαλγθιαληέο, ηελ επνρή ηνπ κεγάινπ ιηκνύ. Η θαξδηά ηνπ ξάγηζε κπξνζηά ζε
κηα θνπέια 21 ρξόλσλ πνπ πνπινύζε ζθακλάθηα από κπακπνύ θιαίγνληαο βνπβά.
Κάζε πξσί, ηνπ είπε, αγόξαδε ηα θαιάκηα από κεζάδνληεο, έπιεθε έλα θάζηζκα, ην
πνπινύζε, πιήξσλε ηνλ ηνθνγιύθν (κε ηόθν 10% ηελ εκέξα) θαη πάιη απ' ηελ
αξρή. Δξγαδόηαλ 14 ώξεο θαη έηξσγε ζπάληα. Σα "θέξδε" ηεο ήηαλ κεδακηλά. Ο
Μνπρακάλη Γηνπλνύο έλησζε αγαλάθηεζε. Ρώηεζε ηνπο ρσξηθνύο πόζα
ρξεηάδνληαλ γηα λα πιεξώζνπλ ηα ρξέε ηνπο. Έκεηλε θαηάπιεθηνο όηαλ θάλνληαο
ην ινγαξηαζκό δηαπίζησζε όηη νη νθεηιέο γηα 42 νηθνγέλεηεο ήηαλ ζπλνιηθά κόιηο
27 δνιάξηα. Ο Γηνπλνύο άλνημε ην πνξηνθόιη ηνπ θαη κνίξαζε ζηνπο θαηάπιεθηνπο
ρσξηθνύο ηα δηπιάζηα. Σνλ επόκελν κήλα μαλαπήγε. Πνιινί αγόξαδαλ θηόιαο ην
κπακπνύ κεηξεηνίο. Έλαο είρε πάξεη αγειάδα, άιινο είρε γίλεη γαιαηάο. Οη
πεξηζζόηεξνη ηνύ επέζηξεςαλ ην δάλεην. Ο Γηνπλνύο ηνύο πξόηεηλε λέα
ρξεκαηνδόηεζε. Δθείλνη παξαμελεκέλνη δελ πίζηεπαλ ζε όζα ηνπο ζπλέβαηλαλ.
Σν 1976 ίδξπζε ηελ Grameen Bank (γθξακ ζηε γιώζζα ηνπ ζεκαίλεη ρσξηό).
θνπόο ήηαλ ε ρνξήγεζε κηθξνδαλείσλ. Δηζήγαγε ην ζύζηεκα ηεο «κηθξνπίζησζε»
(microcredit). Δγγπήζεηο θεξεγγπόηεηαο δελ δεηνύληαη από ηνπο δαλεηδόκελνπο. Ο
κόλνο όξνο είλαη ε ππνρξέσζε δαλεηζκνύ αλά νκάδεο ησλ πέληε θαη ε
αιιεινβνήζεηα ζηελ απνπιεξσκή ησλ δαλείσλ.
ήκεξα ε ηξάπεδα απηή έρεη αλαπηπρζεί ζε πνιύ κεγάιν βαζκό. Σν 94% ησλ
κεηνρώλ αλήθεη ζηνπο δαλεηνιήπηεο θαη ην 6% ζηελ Κπβέξλεζε ηνπ
Μπαλγθιαληέο. Έρεη πάλσ από 2.000 ππνθαηαζηήκαηα ζε πεξηζζόηεξα από 69.000
ρσξηά θαη ην πξνζσπηθό μεπεξλά ηηο 17.000 άηνκα. Οη δαλεηνιήπηεο είλαη πάλσ
από 6,5 εθαηνκκύξηα (ην 97% είλαη γπλαίθεο) θαη νη ζπλνιηθέο ρνξεγήζεηο
πιεζηάδνπλ ηα 4 δηο €. Καη ην πην ζεκαληηθό νη θαθνπιεξσηέο αλέξρνληαη κόιηο
ζην 1%, ελώ ην 64% ησλ δαλεηνδνηεζέλησλ μεπέξαζε ην όξην ηεο θηώρεηαο.
Σα απνηειέζκαηα είλαη εληππσζηαθά. Ωζηόζν όπσο πάληα ε δξάζε θέξλεη
αληίδξαζε. Όπσο παξαδέρεηαη θαη ν ίδηνο, έρεη απνθηήζεη αξθεηνύο ερζξνύο ζηε
ρώξα ηνπ. Οη ζξεζθεπόκελνη ζεώξεζαλ αληηηζιακηθό ην λα δαλείδνληαη θαη λα
ζηήλνπλ κηθξνεπηρεηξήζεηο νη γπλαίθεο, νη αξηζηεξνί όηη θέξλεη ηνλ ακεξηθαληθό
θαπηηαιηζκό θαη απνκαθξύλεη ηελ επαλάζηαζε, νη δεμηνί όηη είλαη θνκκνπληζηήο θαη
μεζεθώλεη ηνλ θόζκν, νη παλεπηζηεκηαθνί νηθνλνκνιόγνη όηη είλαη αληηαλαπηπμηαθόο
θαη πάεη ιέγνληαο.
Η νηθνλνκηθή ζεσξία είλαη ζαθήο: «Βαζηθόο ζθνπόο ησλ ηδησηηθώλ επηρεηξήζεσλ
είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο». ηε βάζε απηή νη ηξάπεδεο ζηε ρώξα καο ηα
ηειεπηαία ρξόληα απέθηεζαλ ηεξάζηηα θέξδε. Δπηδεηθλύνληαο δε έλα ζθιεξόηαην
πξόζσπν απαηηνύλ από ηνπο νθεηιέηεο αθόκα θαη κε έκκεζε βία κέζσ ησλ
εηζπξαθηηθώλ εηαηξηώλ ηελ εμόθιεζε ησλ νθεηιώλ.
Αληίζεηα ε Grameen Bank ρσξίο ηελ επηβνιή δεζκεύζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ
πξνάγεη ζηα ηνπηθά πιαίζηα ηνπ Μπαλγθιαληέο ηελ θνηλσληθή επηρείξεζε θαη ηνλ
ιατθό θαπηηαιηζκό. Ο Μνπρακάλη Γηνπλνύο γηα ηελ ρώξα ηνπ είλαη έλαο ήξσαο, έλα
ίλδαικα. Έδεημε πξαγκαηηθό ελδηαθέξνλ γηα ηνπο εμαζιησκέλνπο ζπκπαηξηώηεο ηνπ
θαη θαηάθεξε λα ηνπο εκπλεύζεη ηελ πξννπηηθή ελόο λένπ νξάκαηνο, ηελ
πξννπηηθή κηαο θαιύηεξεο δσήο, ελόο δηαθνξεηηθνύ κέιινληνο κε ιηγόηεξε
θηώρεηα.
ηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα πξναγάγεη ηνπο ζθνπνύο ηνπ ζε δηεζλέο επίπεδν ν
Μ.Γηνπλνύο ζπλέζηεζε καδί κε ηνλ Νέιζνλ Μαληέια, ηνλ Κόθη Αλάλ θαη ηνλ Σδίκη
Κάξηεξ ηνπο «Global Elders», ηνπο «Γεκνγέξνληεο ηνπ θόζκνπ», νη νπνίνη

δξαζηεξηνπνηνύληαη ππέξ ηεο εηξήλεο θαη ηεο αλάπηπμεο. πκκεηέρεη επίζεο ζην
Φηιαλζξσπηθό Ίδξπκα ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ, πνπ μεθίλεζε ην 1998 κε
πξσηνβνπιία ηνπ αθεληηθνύ ηνπ CNN Σελη Σέξλεξ.
Έγηλε δηάζεκνο ζηε Γύζε από ηνλ Μπίι Κιίληνλ, ν νπνίνο σο Κπβεξλήηεο ηεο
Πνιηηείαο Αξθάλζαο ησλ ΗΠΑ ην 1992 ζέιεζε λα αληηγξάςεη ην κνληέιν ηνπ. «Γελ
ζα εζπράζσ εάλ δελ ηνπ δνζεί ην Νόκπει!» έιεγε θαη μαλάιεγε ν πξώελ πξόεδξνο
ησλ ΗΠΑ από ην 2002.
Η πνιηηεία ηνπ Σέμαο θαζηέξσζε από ην 2008 ηελ 14ε Ιαλνπαξίνπ σο εκέξα
Μνπρακάλη Γηνπλνύο. Παξά ηαύηα, «ν ηξαπεδίηεο ησλ θησρώλ» δελ έρεη θακηά
δπζθνιία λα εθθξάδεη ειεύζεξα ηηο απόςεηο ηνπ ηόζν γηα ηε ζενπνίεζε ηεο
ειεύζεξεο αγνξάο όζν θαη γηα ηελ ακεξηθαληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή. «Η
ηξνκνθξαηία δελ ληθηέηαη κε ζηξαηησηηθέο επεκβάζεηο, αιιά κε ηνλ αγώλα ελάληηα
ζηελ νηθνλνκηθή εμαζιίσζε ησλ ιαώλ, ε νπνία θαη ηελ εθθνιάπηεη. Η θπξηαξρία
ηεο ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο κε κνλαδηθό ζθνπό ην θέξδνο απνγπκλώλεη ηνλ
άλζξσπν από ηελ αμηνπξέπεηά ηνπ».

