ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΘΑΝΑΤΟΥ
Ο Μπεν είναι 62 χρονών, επιτυχηµένος χηµικός µηχανικός, φανατικός τεννίστας.
Πριν µια εβδοµάδα πήγε στον γιατρό του για προγραµµατισµένο τσεκ απ. Όταν
είδε τα αποτελέσµατα δεν πίστευε στα µάτια του. Ο καρκίνος τον είχε επισκεφτεί
και µάλλιστα µε τον πιο βάναυσο τρόπο. Οι γιατροί δεν του δίνουν πάνω από ένα
χρόνο. Μετά την δεύτερη επίσκεψη στο νοσοκοµείο, όταν πλέον η καταστροφική
διάγνωση θεωρήθηκε ασφαλής, εκεί που ο Μπεν προσπαθούσε να συνέλθει και
να σκεφτεί πως θα το πει στην οικογένειά του, τον πλησιάζει εκπρόσωπος
επενδυτικής τράπεζας ονόµατι Havisham Funding µε µια πρόταση: Να πουλήσει
ο Μπεν στην τράπεζα την ασφάλεια ζωής του.
Βλέπετε, πριν δέκα χρόνια, το 2002, ο Μπεν είχε αγοράσει από µια κανονική
ασφαλιστική εταιρεία µια κανονική ασφάλεια ζωής που θα του απέφερε 1
εκατοµµύριο δολάρια σε είκοσι χρόνια, το 2022 σε περίπτωση που ζούσε ως τότε
ή το ίδιο ποσό για την οικογένειά του σε περίπτωση που πέθαινε εν τω µεταξύ. Η
προσφορά του εκπρόσωπου της Havisham είχε την εξής λογική: Σου δίνω τώρα
400 χιλιάδες δολάρια, µετρητά, για να ζήσεις όσο γίνεται καλύτερα τους λίγους
µήνες που σου αποµένουν. Αν δεχθείς, τότε όταν θα πεθάνεις, π.χ. σε ένα
χρόνο, η Havisham θα εισπράξει το 1 εκατοµµύριο όταν εσύ πια δεν θα
υπάρχεις.
Από την µεριά του Μπεν, το δίληµµα είναι το εξής: Να πάρει τα τετρακόσια
χιλιάρικα τώρα ώστε να ζήσει πιο άνετα τους τελευταίους του µήνες; Ή να πει όχι
και να αφήσει ένα εκατοµµύριο στα παιδιά του; Για τους περισσότερους
αµερικανούς, αλλά και για εµάς τους έλληνες, δεδοµένου του απαγορευτικού
κόστους µιας ανθρώπινης περίθαλψης, η τάση είναι να λένε «ναι» σε τέτοιες
προσφορές. Από την µεριά της επενδυτικής τράπεζας, η προσφορά αυτή στον
Μπεν δεν είναι τίποτα άλλο από ένα στοίχηµα ότι θα πεθάνει γρήγορα: Όσο
περισσότερο ζει, τόσο µεγαλύτερο το κόστος της εταιρείας, καθώς τα χρήµατα
που του δίνει τώρα θα τα εισπράξει όλο και αργότερα – ίσως και πολύ αργότερα
αν, ως δια θαύµατος, ο Μπεν νικήσει τον καρκίνο και ζήσει στα βαθειά γεράµατα.
Το 1992, δέκα χρόνια πριν αγοράσει την ασφάλεια ζωής του ο Μπεν, ένας άλλος
αµερικανός, ονόµατι Πάτρικ, µόλις µάθαινε ότι είχε τον ιό HIV που προκαλεί
AIDS. Εκείνη την εποχή, µια τέτοια διάγνωση ισοδυναµούσε µε θανατική
καταδίκη. Και σε εκείνη την περίπτωση µια άλλη επενδυτική τράπεζα, η γνωστή
JP Morgan, του αγόρασε την αφάλεια ζωής του, προκαταβάλλοντας το 45% της
αξίας του τελικού ποσού που θα εισέπραττε η οικογένειά του όταν θα πέθαινε. Το
ποσό αυτό ήταν αρκετό για να µπορέσει ο Πάτρικ να έχει την περίθαλψη που
χρειαζόταν. Η συγκεκριµένη επενδυτική τράπεζα το φυσάει και δεν κρυώνει.
Γιατί; Επειδή ο Πάτρικ, ευτυχώς, ζει και βασιλεύει (λόγω των νέων φαρµάκων
που έχουν δώσει νέα πνοή στους φορείς του ιού HIV).
Λόγω παθηµάτων όπως αυτό της JP Morgan, τι νοµίζετε ότι σκαρφίστηκαν τα
σαΐνια των χρηµαταγορών; Να δηµιουργήσουν παράγωγα αποτελούµενα το
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καθένα από πολλά µικρά κοµµατάκια τέτοιων αγορασµένων (από θεωρούµενους
ετοιµοθάνατους) ασφαλειών ζωής! Στο ίδιο πακέτο «πακετάρισαν» ασφαλιστήρια
ζωής ατόµων που έπασχαν από διαφορετικές αρρώστειες (π.χ. καρκίνο, AIDS,
ηπατικές παθήσεις, λευχαιµίες κλπ) ώστε εάν κάποιος από αυτούς τους ασθενείς
ζούσε λόγω νέων φαρµάκων, όπως ο Πάτρικ, το όλο πακέτο να µην χάνει µεγάλο
µέρος της «αξίας» του.
Αυτά τα παράγωγα δεν διαφέρουν σε τίποτα από τα CDO τα οποία κατέστρεψαν
το 2008 το παγκόσµιο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα δηµιουργώντας έτσι τις
συνθήκες για την σηµερινή Κρίση που, ναι µεν µαστίζει την χώρα µας ιδιαίτερα
βάναυσα αλλά που, παράλληλα, πλήττει ολόκληρη την Οικουµένη τέσσερα
χρόνια µετά. Η διαφορά είναι ότι ενώ εκείνα τα CDO «πακετάριζαν» τα
στεγαστικά δάνεια διαφορετικών κατηγοριών δανειζοµένων (από πλούσιους
µέχρι και κακοµοίρηδες που δεν θα µπορούσαν, εκ των πραγµάτων, να
αποπληρώσουν το στεγαστικό τους), τα νέα «παράγωγα θανάτου» (δικός µου
όρος) πακετάρουν ασφαλιστήρια ετοιµοθάνατων µε διαφορετικές ασθένειες.
Υπάρχει και µια άλλη διαφορά: τα CDO στεγαστικών δανείων, αν και
αποδείχθηκαν τοξικά καθώς κατέστρεψαν την Lehman Brothers και παραλίγο
ολάκαιρο το τραπεζικό σύστηµα του πλανήτη, δεν εµπεριείχαν το κίνητρο της
καταστροφής. Π.χ. όταν κάποια οικογένεια αποτύγχανε να αποπληρώσει
στεγαστικό δάνειο που είχε πακεταριστεί εντός συγκεκριµένου CDO, το CDO
αυτό έχανε ένα (µικρό) µέρος της αξίας του. Αντίθετα, η αξία ενός «παραγώγου
θανάτου» αυξάνεται όσο πιο γρήγορα πεθαίνουν τα άτοµα των οποίων τα
ασφαλιστήρια συµβόλαια έχουν ενταχθεί σε αυτό το παράγωγο! Κι εδώ αρχίζουν
αυτά τα παράγωγα να θυµίζουν τα θρυλικά πλέον CDS: τα παράγωγα που
ουσιαστικά αποτελούν στοιχήµατα ότι κάποιος (π.χ. µια εταιρεία ή ένα κράτος) θα
πτωχεύσει. Παράγωγα που, όπως τα νέα «παράγωγα θανάτου» δίνουν στον
κάτοχό τους κίνητρο να πάθει κακό κάποιος άλλος. Όπως, π.χ. τον περασµένο
Μάρτιο που πτώχευσε το ελληνικό δηµόσιο (θυµάστε το PSI) και πυροδοτήθηκαν
τα CDS επί των ελληνικών οµολόγων, πλουτίζοντας έτσι τους κατόχους των
CDS, έτσι και τώρα αν ένα τσουνάµι πλήξει την Δυτική Ακτή των ΗΠΑ και
πεθάνουν µερικές χιλιάδες άνθρωποι των οποίων η ασφάλεια ζωής έχει ενταχθεί
σε κάποιο «παράγωγο θανάτου», όσοι έχουν αγοράσει τέτοια παράγωγα θα
χειροκροτούν!
Θα µε ρωτήσεις αναγνώστη: Καλά, γιατί µεγέθη µιλάµε; Πρόκειται για παράγωγα
που έχουν απλώς φιλοσοφικό και ηθικό ενδιαφέρον ή για χρηµατοπιστωτικά
«προϊόντα» τα οποία θα παίξουν σηµαντικό ρόλο στην οικονοµία (όπως τα CDO
και τα CDS το 2008); Μερικοί αριθµοί προς απάντησή σου: Αυτή την στιγµή, στις
ΗΠΑ µόνο το ποσό που «εκκρεµεί» σε ασφάλειες ζωής είναι 26 τρισεκατοµµύρια
δολάρια (δύο φορές το ΑΕΠ των ΗΠΑ!). Από αυτά, τα 500 δισεκατοµµύρια
αφορούν άτοµα που, αφότου αγόρασαν το ασφαλιστήριό τους, ανακάλυψαν µια
κακή αρρώστεια και, αµέσως, µετετράπησαν στο αντικείµενο του πόθου
επενδυτικών τραπεζών που δηµιουργούν «παράγωγα θανάτου». Ήδη η αγορά
αυτών των παραγώγων υπολογίζεται να έχει φτάσει την αξία των 388
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δισεκατοµµυρίων δολαρίων, αυξανόµενη καθηµερινά καθώς οι ανόητες τράπεζες
προσπαθούν να ρεφάρουν από την κατάρρευση των παραγώγων που
βασίζονταν στα στεγαστικά δάνεια, στα CDO, αντικαθιστώντας τα µε «παράγωγα
θανάτου».
Δεν θα ξαφνιαστείτε φαντάζοµαι αν σας πω ότι πρωταθλητής στην «παραγωγή»
«παραγώγων θανάτου» είναι η Goldman Sachs. Ούτε όταν διαβάσετε πως οι
ευρωπαϊκές τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες που πτώχευσαν το 2008
κάνοντας τέτοιες ανοησίες (και οι οποίες διεσώθησαν µε χρήµατα των
φορολογουµένων, οι οποίοι κατόπιν ανταµείφθηκαν µε «προγράµµατα
λιτότητας») δεν υστερούν σε τίποτα. Στην Ευρώπη τόσο η ελβετική Credit Suisse
όσο και η γερµανική Allianz παραβγαίνουν µε την Goldman Sachs στο ποιος θα
ηγηθεί αυτής της νέας αγοράς «παραγώγων θανάτου».
Ας προσέχαµε. Όταν το 2008 οι επενδυτικές τράπεζες κατέρρευσαν, εµείς
αφήσαµε τους πολιτικούς µας να τις σώσουν χωρίς περιορισµούς, αφήνοντάς τις
όχι µόνο να επιβάλουν την λιτότητα στους λαούς που τις έσωσαν, αλλά και να
κάνουν ό,τι θέλουν από τότε. Αυτό παθαίνεις όταν ζεστάνεις µια οχιά στον κόρφο
σου: έρχεσαι αντιµέτωπος µε «παράγωγα θανάτου».
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