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H Ελληνική Tραγωδία στο Eυρωπαϊκό Θέατρο - οι Οικονοµικές Συνέπειες της 
Ύφεσης1 

 

Καθηγητής Ιωάννης Θεοδοσίου 

Κέντρο για την Έρευνα της Ευρωπαϊκής Αγοράς Εργασίας (CELMR) 

Πανεπιστήµιο της Οικονοµικής Σχολής του Αµπερντήν 

Πανεπιστήµιο του Αµπερντήν 

Σκωτία 

Ηνωµένο Βασίλειο. 

 

Από το 2010 η Ευρωπαϊκή Ενωση, το ΔΝΤ και το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό πολιτικό 
κατεστηµένο έχουν επιβάλει ένα πρόγραµµα εσωτερικής υποτίµησης που επικάθεται 
σε όλο το κοινωνικοοικονοµικό γίγνεσθαι, προκαλώντας στην Ελλάδα µια ύφεση που 
παρόµοιά της δεν έχει υπάρξει ξανά στην Ευρώπη από τον Δεύτερο Παγκόσµιο 
Πόλεµο. Το κύριο χαρακτηριστικο αυτού του προγράµµατος είναι µια υπερβολική, 
βίαιη εφαρµογή της νεοφιλελεύθερης πολιτικής που περιλαµβάνει περικοπές στους 
µισθούς και τις συντάξεις, αυξήσεις στη φορολογία, συνολική απορύθµιση των 
όποιων συλλογικών σύµβασεων, απολύσεις δηµοσίων υπαλλήλων, ξεπούληµα 
δηµόσιας περιουσίας σε ευτελισµένες τιµές και βαριές περικοπές για το ήδη 
υποχρηµατοδοτούµενο σύστηµα υγείας.  

Αυτές οι αποπληθωριστικές πολιτικές έχουν ενισχυθεί πρόσφατα µε πολιτική, που 
είναι ακόµη πιο εξωφρενική όταν εφαρµόζεται σε µια οικονοµία σε βαθιά ύφεση, 
δηλαδή την απαίτηση ενός πρωτογενούς πλεονάσµατος, τουτέστιν την επίτευξη 
δηµοσίων εσόδων πλέον των δηµοσίων δαπανών προ πληρωµής τόκων για το 
δηµόσιο χρέος. Καθώς αυτό το πλεόνασµα προορίζεται για να πληρωθούν οι 
πιστώτριες χώρες, θα πρέπει να περιµένει κανείς ότι θα προκαλέσει µια περαιτέρω 
µείωση της αγοραστικής δύναµης των Ελλήνων πολιτών, πέρα από αυτή που 
προκαλέσε η προαναφερόµενη βιαιοπραγία των πολιτικών εσωτερικής υποτίµησης. 

Η ευρωπαϊκή οικονοµική και πολιτική ελίτ, υποστηρίζοντας αυτές τις πολιτικές 
προτάσεις, υποστήριξε ότι, αφού κατά τις δεκαετίες πριν το 2010 η ελληνική 
οικονοµία βίωσε χαµηλή παραγωγικότητα, αυτές οι πολιτικές θα αποκαταστήσουν 
την ισορροπία µε το να περιορίσουν τις δαπάνες – ιδιωτικές και δηµόσιες – 

																																																													
1	 Το	 παρόν	 αποτελεί	 σύνοψη	 της	 αγγλικής	 εκδοχής	 του	 άρθρου,	 το	 οποίο	 βρίσκεται	 εδώ:	
http://www.ikempatsis.gr/greek-tragedy-in-european-theatre-the-economic-consequences-of-depression-
economics/.	 Θερμές	 ευχαριστίες	 στην	 κα	 Μαρία	 Μπασλή	(ΕΔΕΚΟΠ/ERENSEP)	 για	 την	 μετάφραση	 από	 τα	
αγγλικά.	
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επαναφέροντας µε κάποιον τρόπο την εµπιστοσύνη στις αγορές. Με τη σειρά της, η 
αυξανόµενη εµπιστοσύνη θα αύξησει τις επενδύσεις και ετσι θα ξεπερνούσε τα 
υφεσιακά αποτελέσµατα της λιτότητας. 

Σχεδόν δέκα έτη αυστηρής εφαρµογής αυτών των οικονοµικών πολιτικών έχουν 
προκαλέσει µόνο απόγνωση στο Ελληνικό έθνος. Το Ελληνικό εθνικό χρέος – η 
µείωση του οποίου ήταν, υποτίθεται, αρχικά ο λόγος για αυτές τις πολιτικές – έχει 
αυξηθεί από περίπου 109% το 2008 σε σχεδόν 180% του σηµερινού ΑΕΠ. Εν τω 
µεταξύ το ΑΕΠ της χώρας έχει µειωθεί κατά περισσότερο από 25% κατά τη διάρκεια 
της ίδιας περιόδου και οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου (ΑΕΠΚ) ως 
ποσοστό του ΑΕΠ έχουν µειωθεί σταδιακά από το 26% το 2007 στο 11.7% το 2015. 

Ο δείκτης ανεργίας έχει αυξηθεί από 11% σε σχεδόν 23% µετά από µια κορύφωση 
στο 28%, ενώ η ανεργία των νέων, αφού έφτασε στο απίστευτο 60%, είναι τώρα 
σχεδόν 44%. Είναι αξιοσηµείωτο ότι αυτή η πρόσφατη ελαφριά µείωση στα ποσοστά 
ανεργίας απεικονίζει πρώτον, µια ανήλεη αύξηση της προσωρινής απασχόλησης µε 
αντίστοιχα άθλιες απολαβές. Δεύτερον, η πτώση του ποσοστού ανεργίας απεικονίζει 
µια ραγδαία αύξηση της εκροής των Ελλήνων πολιτών σε αναζήτηση µιας καλύτερης 
διαβίωσης στην ΕΕ ή αλλού.  

Η καταστροφή της Ελληνικής οικονοµίας διαφαίνεται πιο καθαρά στις εκθέσεις 
σχετικά µε την αυξανόµενη ανισότητα και τη φτώχεια. Η Ελλάδα έχει τη µεγαλύτερη 
αύξηση στην εισοδηµατική ανισότητα (πριν από τους φόρους και τις δηµόσιες 
παροχές) στην Ευρώπη από το 2010, και είναι τώρα η πιο µεγάλη στην ΕΕ.  

Η δηµόσια συζήτηση στην Ελλάδα και την ΕΕ υποτάσσεται στην ιδεολογική υστερία 
σχετικά µε το ζήτηµα του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος και του δηµόσιου χρέους. Η 
πρόταση είναι ότι όσο λιγότερο δανείζονται οι κυβερνήσεις τόσο καλύτερα. 
Εποµένως, η πολιτική είναι να ασκηθεί πίεση στο κράτος για να περιορίσει όσο το 
δυνατόν περισσότερο όλες τις δηµόσιες επενδύσεις, χωρίς να νοιάζεται για το πόσο 
παραγωγικό ή επιθυµητό είναι κάτι τέτοιο. Επιπλέον η µείωση των κυβερνητικών 
δαπανών δεν πρέπει να αξιοποιηθεί απο την κυβέρνηση προκειµένου να µειώσει τη 
φορολογία όλου του πληθυσµού, αλλά για να δανειστεί λιγότερο, υποθέτοντας οτι 
εαν η κυβέρνηση δανείζεται λιγότερο, ο ιδιωτικός τοµέας θα δανειστεί αναγκαστικά 
περισσότερο. Επιπλέον, µειώνοντας τους φόρους των πιο υψηλών στρωµάτων στην 
κατανοµή εισοδήµατος, µπορεί να µειώνει τα δηµόσια έσοδα, αλλά εντούτοις 
θεωρείται επιθυµητό επειδή τάχα δίνει κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις. 
Καθοδηγούµενες από την πεποίθηση ότι η κύρια ώθηση της πολιτικής πρέπει να 
είναι η εσωτερική υποτίµηση οι κυβερνήσεις έχει επιδοθεί σε ένα πρόγραµµα 
µειώσεων των δαπανών, ελάττωσης των ελλειµµάτων και του δηµοσίου χρέους σε 
συνδυασµό µε µειώσεις των µισθών και των εισοδηµάτων ακόµη και σε περίοδο 
ύφεσης. 

Η θεωρία είναι ότι, εάν οι παραγωγοί-επιχειρήσεις µειώσουν το κόστος εργασίας, θα 
παράγουν περισσότερο και οι τιµές των παραχθέντων αγαθών θα πέσουν τόσο όσο 
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και οι µισθοί. Εντούτοις, δεν υπάρχει κανένας λόγος να προσδοκούµε ότι 
οποιαδήποτε µείωση της αγοραστικής δύναµης των εργαζοµένων θα αντικασταθεί 
από άλλες αντισταθµίζουσες αυξήσεις. Βεβαίως, αυτή η µείωση της αγοραστικής 
δύναµης µπορεί να προκαλέσει µια µείωση των δαπανών των νοικοκυριών σε 
εισαγωγές βελτιώνοντας ίσως το εµπορικό ισοζύγιο. Μπορεί επίσης να µειώσει τις 
καταθέσεις, καθώς οι δηµόσιοι υπάλληλοι και άλλοι των οποίων  οι µισθοί 
περικόπτονται και οι άνεργοι θα αποταµιεύσουν λιγότερο ή θα αντλήσουν από τις 
αποταµιεύσεις τους για να διατηρήσουν το σύνηθες επίπεδο διαβίωσής τους. 
Ωστόσο, οι παραγωγοί/επιχειρήσεις θα διαπιστώσουν ότι οι δαπάνες των 
καταναλωτών (δηµόσιων υπαλλήλων, συνταξιούχων, ανέργων) θα µειωθούν. 
Συνεπώς, µπορούν να αντισταθµήσουν αυτήν τη µείωση των εσόδων τους είτε µε το 
να περιορίσουν τις δικές τους δαπάνες, είτε απολύοντας µερικούς από τους 
εργαζοµένους τους, ή και τα δύο. Αναγκαστική συνέπεια των µειωµένων 
εισοδηµάτων και κερδών είναι η αύξηση στην ανεργία και η µείωση των 
φορολογικών εσόδων για την κυβέρνηση. 

Συνέπειες για τους δανειστές και τους οφειλέτες 

Ο αποπληθωρισµός των µισθών, των εισοδηµάτων και των τιµών, µεταφέρει πλούτο 
από τον υπόλοιπο πληθυσµό στους εισοδηµατίες (rentiers) και σε εκείνους που 
διατηρούν δικαιώµατα στο χρήµα. Στην πραγµατικότητα, η εσωτερική υποτίµηση 
ανακατανέµει τον πλούτο καθώς µεταφέρει χρήµα από τους οφειλέτες στους 
δανειστές. Τα πραγµατικά περιουσιακά στοιχεία στη χώρα αποτελούν τον πλούτο 
των πολιτών της χώρας. Τέτοια πραγµατικά περιουσιακά στοιχεία είναι κτήρια, 
αποθέµατα προϊόντων, αγαθά προοριζόµενα για την παραγωγή κλπ. Στην 
πραγµατικότητα, οι ιδιοκτήτες αυτών των πραγµατικών περιουσιακών στοιχείων 
συχνά τα αγοράζουν δανειζόµενοι χρήµα. Έτσι για κάθε αριθµό οφειλετών υπάρχει 
πάντα ένας αντίστοιχος αριθµός δανειστών. Οι τελευταίοι είναι κάτοχοι του χρήµατος 
που χρησιµοποιείται από του οφειλέτες για την αγορά των πραγµατικών 
περιουσιακών στοιχείων που κατέχουν. Αυτό το χρήµα συνήθως διοχετεύεται µέσω 
του εµπορικού τραπεζικού συστήµατος. Για αυτό στην πραγµατικότητα οι τράπεζες 
διαβεβαιώνουν τους καταθέτες - που δανείζουν αυτά τα χρήµατα στην τράπεζα - ότι 
θα τους επιστραφούν όταν το ζητήσουν. Αυτή η υπόσχεση δίνεται βάσει της 
προυποθέσης ότι οι δανειολήπτες θα τιµήσουν τους όρους του δανείου και θα 
αποπληρώσουν το ποσό που χρησιµοποίησαν για να αγοράσουν τα πραγµατικά 
περιουσιακά στοιχεία τους. 

Όµως, η αλλαγή στην αξία του χρήµατος έχει επιπτώσεις στη σχετική θέση εκείνων 
που έχουν οφειλές σε µορφή χρήµατος και εκείνων που τους ανήκει το χρήµα. Μια 
µείωση στις τιµές και στους µισθούς είναι ισοδύναµη µε την αύξηση στο µέγεθος των 
οφειλών σε µορφή χρήµατος. Ως εκ τούτου πραγµατικός πλούτος µεταφέρεται από 
τους οφειλέτες στους πιστωτές δεδοµένου ότι είναι µεγαλύτερο το ποσοστό των 
πραγµατικών περιουσιακών στοιχείων που εκπροσωπείται από τις αξιώσεις του 
δανειστή (καταθέτη) και ένα µικρότερο ποσοστό πηγαίνει στον ιδιοκτήτη του 
πραγµατικού περιουσίακου στοιχείου, ο οποίος έχει δανειστεί τα χρήµατα για να το 
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αγοράσει. Εν ολίγοις, η πραγµατική αξία του δανείου αυξάνεται για τον πιστωτή και 
το πραγµατικό βάρος του χρέους µεγαλώνει για τον δανειολήπτη. Ως εκ τούτου, η 
εξυπηρέτηση του χρέους απαιτεί µεγαλύτερο µέρος των εισοδηµάτων των οφειλετών 
και υπάρχει µια µείωση ή και ακόµα και µια εξάλειψη στην πιστωληπτική 
φερεγγυότητα των οφειλετών. Αυτό τους αποκλείει από την περαιτέρω πρόσβαση σε 
δάνεια. Ως εκ τούτου, έπεται η αδυναµία αποπληρωµής των χρεών και η πτωχεύση 
των οφειλετών δηµιουργώντας έτσι έναν φαύλο κύκλο. Αυτό µεταδίδει την οικονοµική 
δυσχέρεια των οφειλετών στους πιστωτές τους, και έτσι απειλείται η φερεγγυότητα 
και η ρευστότητα των δανειστών και των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων.  

Συνέπειες  στονΤραπεζικό Τοµέα 

Τα ανωτέρω είναι µόνο η αρχή των επιπτώσεων του αποπληθωρισµού των τιµών 
και µισθών στην οικονοµία. Ο δεύτερος κύκλος επιπτώσεων προέρχεται από την 
θέση των εµπορικών τραπεζών ανάµεσα στους οφειλέτες και στους δανειστές, 
καθώς αυτές οφείλουν χρήµατα στους καταθέτες τους, τα οποία έχουν δοθεί ως 
δάνειο στους οφειλέτες. Οι τράπεζες διαβεβαιώνουν τους καταθέτες τους ότι οι 
καταθέσεις θα τους επιστραφούν όταν τις ζητήσουν, χωρίς όµως να τους απασχολεί 
η πραγµατική αξία του χρηµάτος. Πράγµατι, οι µικρές διακυµάνσεις στην αξία του 
χρήµατος δεν έχουν κανένα αντίκτυπο για τις τράπεζες, δεδοµένου ότι είναι κοινή 
πρακτική τους να αφοµοιώνουν µικρές µειώσεις στην τιµή των ακίνητων 
περιουσιακών στοιχείων, καθώς χρηµατοδότησαν µόνο ενός µέρος της αρχικής τιµής 
του ακινήτου. Αυτό το «περιθώριο» προστατεύει την τράπεζα υπό κανονικές 
συνθήκες, όπου η πτώση στην τρέχουσα αξία των ακινήτων είναι εντός των 
συµβατικών ορίων. Αλλά η παραπάνω εγγύηση που δίνεται στο δανειστή µπορεί να 
τηρηθεί µόνο εάν η τρέχουσα αξία του ακινήτου, το οποίο έχει αγοράσει ο οφειλέτης, 
παραµείνει σταθερή ή κυµαίνεται µέσα σε περιορισµένο περιθώριο κατά τη 
µεγαλύτερη διάρκεια του δανείου. Όταν σε µια σύντοµη χρονική περίοδο η τρέχουσα 
αξία του ακινήτου ελαττωθεί υπερβολικά κατά τέτοιο τρόπο που να υπερβαίνει το 
καθορισµένο περιθώριο, τότε η τράπεζα είναι απροστάτευτη. Μια υπερβολική πτώση 
στη χρηµατική αξία των ακινήτων, όπως δείχνει η πρόσφατη εµπειρία στην Ελλάδα 
και σε άλλες χώρες της ΕΕ, θέτει σε κίνδυνο ολόκληρη την τραπεζική δοµή. Υπάρχει 
ένας βαθµός αποπληθωρισµού στην τιµή των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων, ο 
οποίος δεν µπορεί να αφοµοιωθεί από καµία τράπεζα και οι ελληνικές τράπεζες είναι 
µια τέτοια περίπτωση. 

Συνέπειες στις προσδοκίες 

Καθώς ο αποπληθωρισµός των µισθών και των τιµών ακολουθεί την πορεία του και 
υπάρχει µια βαθµιαία άνοδος στην αξία του χρήµατος της χώρας σε όρους αγαθών, 
είναι σαν να αναγγέλει στον κάθε παραγωγό-επιχειρηµατία, ότι στο µέλλον 
οποιοδήποτε απόθεµα εµπορεύµατων ή πρώτων υλών θα υποτιµάται σταθερά. Η 
ίδια διαδικασία επίσης αναγγέλει επίσης σε καθέναν που έχει δανειστεί για να 
χρηµατοδοτήσει την επιχειρηµατική δραστηριότητά του ότι η πραγµατική αξία του 
δανείου θα αυξάνεται σταθερά. Με αυτά τα δεδοµένα, ο κάθε λογικός παραγωγός-
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επιχειρηµατίας θα αναβάλει οποιαδήποτε παραγγελία όσο περισσότερο µπορεί και 
κάθε λογικός οφειλέτης θα προτιµήσει να διακόψει την λειτουργία της επιχείρησής 
του παρά να δανειστεί για να επενδύσει σε αυτήν. Επιπλέον ο κάθε λογικός πολίτης 
θα µετατρέψει κάθε περιουσιακό του στοιχείο που κατέχει σε ρευστό, και θα 
περιµένει την ανατίµηση της αξίας του χρήµατος. Κατά συνέπεια, καθώς εδραιώνεται 
η απαισιοδοξία, η κυκλοφορία του χρήµατος αναµένεται να πέσει, κάτι που θα 
εντείνει περαιτέρω την επιβράδυνση της οικονοµικής δραστηριότητας. Όπως το 
έθεσε ο Keynes «µια πιθανή προσδοκία αποπληθωρισµού είναι αρκετά βλαβερή, µια 
βέβαια προσδοκία είναι καταστροφική». Πράγµατι, ολόκληρη η οικονοµική 
δραστηριότητα µπορεί να σταµατήσει εντελώς όπως συµβαίνει στην Ελλάδα. Αλλά 
και η υπόλοιπη ΕΕ πάσχει από την ίδια ασθένεια. 

 

Ο Νόµος του Say: Όταν τα δόγµατα αψηφούν τη λογική 

Η κλασσική παράδοση προτείνει ότι οι πολιτικές εσωτερικής υποτίµησης ωφελούν 
την κοινότητα συνολικά µε το να µειώνουν το κόστος παραγωγής, το οποίο µε τη 
σειρά του δίνει κίνητρα στους παραγωγούς-επιχειρηµατίες να αυξήσουν τον όγκο της 
παραγωγής και ως εκ τούτου τις θέσεις εργασίας. Αυτό συµβαίνει επειδή το εργατικό 
κόστος είναι αυτό που πληρώνει ο παραγωγός στους απασχολούµενους για την 
παραγωγή του προϊόντος και οι τιµές του παραγώµενου προϊόντος καθορίζουν το 
εισόδηµα του παραγωγού, όταν πωλούνται τα προϊόντα. Για την κοινότητα συνολικά, 
οι παραγωγοί-επιχειρηµατίες παίρνουν πίσω τα ίδια ποσά που έχουν πληρώσει 
στους απασχολούµενους κατά τη διάρκεια της παραγωγής ως έσοδα πωλήσεων. 
Αυτό είναι το εισόδηµα της κοινωνίας, το οποίο χρησιµοποιείται για να αγορασθούν 
τα παραχθέντα προϊόντα. Κατά συνέπεια, η προσφορά δηµιουργεί την ίδια τη 
ζήτηση. 

Όµως, δεν είναι αλήθεια πως ό,τι πληρώνουν οι παραγωγοί-επιχειρηµατίες ως 
κόστος παραγωγής επιστρέφει απαραιτήτως σε αυτούς ως έσοδα απο την πωλήση 
των προιόντων που παρήχθησαν. Όπως το έθεσε ο Keynes «Είναι µια πλάνη να 
υποθέσει κανείς ότι οι [παραγωγοί-επιχειρηµατίες] µπορούν υποχρεωτικά να 
αποκαταστήσουν ισσοροπία µε τη µείωση του συνολικού κόστους παραγωγής, είτε µε 
τον περιορισµό του παραγόµενου προιόντος ή µε την µείωση των µισθών … Διότι η 
µείωση των εξόδων τους, µειώνοντας την αγοραστική δύναµη των εργαζοµένων τους, 
οι οποίοι είναι επίσης οι πελάτες τους, ελαττώνει τα εισπραχθέντα έσοδα κατά ένα 
σχεδόν ίσο ποσό» . 

Γιατί εποµένως υπολείπεται το συνολικό κόστος της παραγωγής των συνολικών 
εσόδων από την πώληση των προιόντων; Για να απαντήσει κανείς σε αυτό, θα ήταν 
διδακτικό να περιγραφούν εν συντοµία οι εξηγήσεις του Keynes όπως εµφανίζονται 
στην «Πραγµατεία για το χρήµα (Treatise of Money)», η οποία προηγείται του 
αριστουργήµατός του Η Γενική Θεωρία. 
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Ο Keynes ξεκινά µε την προϋπόθεση ότι το συνολικό κόστος παραγωγής – που είναι 
επίσης οι συνολικές αποδοχές του πληθυσµού - διαιρούνται σε κάποια αναλογία 
µεταξύ του κόστους παραγωγής καταναλωτικών αγαθών και του κόστους 
παραγωγής κεφαλαιούχικών αγαθών (µέσα παραγωγής). Τα εισοδήµατα της 
κοινωνίας (οι συνολικές αποδοχές) διαιρούνται επίσης σε κάποια αναλογία µεταξύ 
των δαπανών για καταναλωτικά αγαθά και τις καταθέσεις. Συνολικά, εάν η αναλογία 
του κόστους παραγωγής καταναλωτικών αγαθών είναι µεγαλύτερη από την αναλογία 
που χρησιµοποιείται από την κοινωνία για να αγοράσει καταναλωτικά αγαθά, τότε οι 
παραγωγοί-επιχειρηµατίες των αγαθών κατανάλωσης θα λάβουν λιγότερες 
εισπράξεις από την πώληση των αγαθών σε σχέση µε τις δαπάνες παραγωγής τους. 
Ως εκ τούτου υφίστανται οικονοµική ζηµιά. 

Εντούτοις, τα κέρδη των παραγωγών-επιχειρηµατιών των αγαθών κατανάλωσης θα 
αποκατασταθούν µόνο εάν αυξηθεί το ποσοστό εισοδήµατος που η κοινωνία 
δαπανά για αγαθά κατανάλωσης (δηλ. ο κόσµος αποταµιεύει λιγότερο) ή εάν ένα 
µεγαλύτερο ποσοστό της παραγωγής αφιερώνεται σε κεφαλαιουρχικά αγαθά 
(δεδοµένου ότι αυτό µειώνει το ποσοστό της παραγωγής που αφιερώνεται µε τα 
αγαθά κατανάλωσης). Ωστόσο, τα κεφαλαιουχικά αγαθά δεν µπορούν να παραχθούν 
σε ένα µεγαλύτερο ποσοστό εκτός εαν οι παραγωγοί-επιχειρηµατίες αυτών 
προβλέψουν ότι κάτι τέτοιο πρόκειται να τους αποφέρει ικανοποητικό κέρδος. 
Εποµένως, το ζήτηµα βρίσκεται στο να προσδιοριστούν οι καθοριστικοί παράγοντες 
της κερδοφορίας για τους παραγωγούς-επιχειρηµατίες των κεφαλαιουχικών αγαθών. 
Σαφώς, η κερδοφορία τους εξαρτάται από το εάν η κοινωνία προτιµά να κρατήσει τις 
καταθέσεις του ως ρευστό ή να τα χρησιµοποιήσει για να αγοράσει κεφαλαιουχικά 
αγαθά. Εάν η κοινωνία δεν αγοράσει κεφαλαιουχικά αγαθά, τότε οι παραγωγοί-
επιχειρηµατίες των κεφαλαιουχικών αγαθών πρόκειται να εµφανίσουν ζηµίες. Ως εκ 
τούτου θα παραχθούν λιγότερα κεφαλαιουχικά αγαθά. Εαν είναι έτσι, τότε οι 
παραγωγοί-επιχειρηµατίες των καταναλωτικών αγαθών θα εµφανίσουν ζηµίες. Στο 
τέλος, όλοι οι παραγωγοί-επιχειρηµατίες θα εµφανίσουν ζηµίες. Αυτό θα προκαλέσει 
την άνοδο της ανεργίας και ένας φαύλος κύκλος θα αρχίσει. Αυτή η απλοποιηµένη 
διεργασία της παραγωγής – δαπανών τονίζει τη µεταβλητή-κλειδί στην ανάλυση του 
Keynes που είναι η επενδύση σε νέα µέσα παραγωγής. Η θεµελιώδης αιτία της 
ύφεσης ή της κρίσης είναι το ανεπαρκές προϊόν από επενδύσεις σε µέσα 
παραγωγής. 

Εποµένως, λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, γιατί υπάρχει σήµερα µια 
ανεπαρκής προϊόν από επενδύσεις σε µέσα παραγωγής;  

Κατά την άποψή µου αυτό οφείλεται σε έναν συνδυασµό περιστάσεων. Κατ' αρχάς, η 
πτώση στα εισοδήµατα και στις τιµές υπήρξε καταστροφική για εκείνους που έχουν 
δανειστεί και οποιοσδήποτε έχει αναβάλει πρωτοβουλίες για νέες επενδύσεις 
κεφαλαίου ή άλλες επιχειρηµατικές- δραστηριότητες έχει κερδίσει από αυτήν την 
αναβολή. Δεύτερον, η έλλειψη επαρκούς ζήτησης που δηµιουργήθηκε από την 
πολιτική λιτότητας επιδείνωσε την απροθυµία των επιχειρηµατιών που παράγουν 
µέσα παραγωγής να δανειστούν. Τρίτον, τόσο η πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
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Τράπεζας για φθηνό χρήµα (ποσοτική χαλάρωση) όσο και η µετατόπιση του 
πλούτου από τα χαµηλά και µεσαία εισοδήµατα στα υψηλά, έχουν µεταστρέψει τις 
προτιµήσεις των δανειστών προς την κερδοσκοπική χρήση των κεφαλαίων τους και 
τους ενθαρρύνουν να συµµετέχουν στην κερδοσκοπία των χρηµατιστηρίων. 
Τέταρτον, λόγω της απροθυµίας των δανειοληπτών να δανειστούν, αντί να 
χρηµατοδοτήσουν νέες επενδύσεις, οι καταθέσεις των δανειστών δαπανώνται είτε 
για να χρηµατοδοτήσουν επιχειρηµατικές ζηµίες και οφειλέτες που αδυνατούν να  
πληρώσουν τα χρέη τους, είτε για να χρηµατοδοτήσουν µεθόδους εξοικονόµησης 
εργασίας, οι οποίες υπό κανονικές συνθήκες θα θεωρούνταν µη βιώσιµες. Αυτό 
επιδείνωσε την ανεργία. 

Υπάρχει Έξοδος σε αυτήν την Ελληνική Τραγωδία και την Ευρωπαϊκή 
στασιµότητα; 

Οποιαδήποτε ανάκαµψη είναι στενά δεµένη µε την αποκατάσταση τόσο της 
αγοραστικής δύναµης του κοινού όσο και µε την αποκατάσταση της ζήτησης σε πιο 
υψηλά επίπεδα, και κυρίως µε την επικράτηση υψηλότερου επιπέδου νέων 
κεφαλαιουχικών επενδύσεων. Για να γίνει αυτό θα πρέπει αρχικά να διατηρηθούν 
χαµηλά επιτόκια και δεύτερον, την επιστροφή της εµπιστοσύνης στον επιχειρηµατικό 
κόσµο επιφέροντας έτσι ευνοϊκές προσδοκίες για το µέλλον, ώστε να πειστεί να 
επενδύσουν σε νέα µέσα παραγωγής. Ωστόσο, η εµπιστοσύνη δεν µπορεί να 
επιστρέψει χωρίς την έµπρακτη βελτίωση στα επιχειρησιακά κέρδη, αλλά τα 
επιχειρηµατικά κέρδη δεν µπορούν να επανακάµψουν χωρίς την αύξηση 
επενδύσεων σε σχέση µε τις καταθέσεις. 

Η αύξηση των επενδύσεων σε σχέση µε τις καταθέσεις µπορεί µόνο να 
πραγµατοποιηθεί όταν πρώτον, υπάρχει µια άνοδος στις τιµές βελτιώνοντας έτσι τη 
δυνατότητα µείωσης της νοµισµατικής υπερχρέωσης, καθώς η ανακούφιση απο τα 
χρεη ή τουλάχιστον η αποµείωσή τους, έτσι ώστε να είναι ίση µε την αγοραστική αξία 
των περιουσιακών στοιχείων, µπορεί να βοηθήσει στην αποκατάσταση της 
εµπιστοσύνης. Δεύτερον, όταν ενισχύθούν οι ευνοϊκές προσδοκίες των 
επιχειρηµατίων σχετικά µε τη µελλοντική απόδοση µιας µονάδας νέου κεφαλαιοχικού 
αγαθού έναντι του τρέχοντος κόστους παραγωγής αυτής της µονάδας του 
κεφαλαιοχικού αγαθού. Το ερώτηµα εποµένως που τίθεται είναι ποιες µέθοδοι 
µπορούν να εφαρµοστούν για να αυξήσουν τις επένδυσεις που είναι η δαπάνη 
χρήµατος στην παραγωγή των νέων κεφαλαιουχικών αγαθών. Στην τρέχουσα 
παρούσα κατάσταση υπάρχουν δύο τρόποι για αυτόν τον σκοπό: Ο πρώτος είναι η 
αποκατάσταση της εµπιστοσύνης στις επιχειρηµατικές προσδοκίες, έτσι ώστε οι 
επιχειρηµατίες να έχουν µια ρεαλιστική προσδοκία του να αποκτήσουν ικανοποιητική 
απόδοση από νέες επενδύσεις σε κεφαλαίουχικά αγαθά. Ωστόσο, η αποκατάσταση 
της εµπιστοσύνης δεν µπορεί να βασιστεί σε ασαφείς ελπίδες και ρητορίες, αλλά 
στην πραγµατική βελτίωση της ζήτησης αγαθών και υπηρεσιών. Αυτό το 
αποτέλεσµα µπορεί να επιτευχθεί µόνο στη βάσει ενός δεύτερου σχεδίου. Αυτό το 
σχέδιο αποτελείται από µια συνολική αντιστροφή των τρέχουσων πολιτικών σε µια 
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ώθηση για νέες δηµόσιες επενδύσεις κεφαλαιουχικών αγαθών υπό την άµεση αιγίδα 
του κράτους ή άλλων δηµοσίων αρχών. 

Σε αυτό το σηµείο πρέπει να καταστεί κάτι σαφές: νέα επένδυση κεφαλαιουχικών 
αγαθών δεν σηµαίνει αύξηση εσόδων για την κυβέρνηση προερχόµενα απο την 
πώληση κρατικών περιουσιακών στοιχείων µέσω των ιδιωτικοποιήσεων. Οι 
κλασσικοί διανοούµενοι, όπως ο John Steward Mill, θεωρούσαν τα κρατικά 
περιουσιακά στοιχεία όπως τα λιµάνια, το σύστηµα ύδρευσης, την ηλεκτρική 
ενέργεια, τους σιδηροδρόµους, τα νοσοκοµεία και τα πανεπιστήµια ως οντότητες 
που δεν πρέπει να λειτουργούν για το κέρδος αλλά περισσότερο για να δηµιουργούν 
µια υποδοµή στη χώρα, η οποία συµβάλλει στη δηµιουργία ενός περιβάλλοντος 
χαµηλού και σταθερού κόστους για όλους τους πολίτες και τον επιχειρηµατικό 
κόσµο, µέσα απο το οποίο θα µπορούν να προωθήσουν τα συµφέροντά τους. Η 
ιδιωτικοποίηση όχι µόνο αναιρεί αυτόν τον ζωτικής σηµασίας σκοπό, αλλά επιπλέον 
εισάγει µονοπωλιακή δύναµη στις αγορές, καθώς τα περισσότερα από τα κρατικά 
περιουσιακά στοιχεία είναι, σε έναν πολύ σηµαντικό βαθµό, φυσικά µονοπώλια και 
είναι ευρέως γνωστό ότι ιδιωτικά µονοπώλια είναι καταστρεπτικά για τη λειτουργία 
της αγοράς. Δεύτερον, όταν µια χώρα πωλεί τα περιουσιακά της στοιχεία, η καθαρή 
αξία της µειώνεται µε µακροπρόθεσµες συνέπειες. Είναι άξιο λόγου ότι η χώρα δεν 
χάνει απλώς την ιδιοκτησία της πωληθείσας περιουσίας της αλλά αποποιείται επίσης 
οποιωνδήποτε αποδόσεων που προκύπτουν από την ιδιοκτησία της και αυτό οδηγεί 
επιπλέον σε αυξήσεις δαπανών για την κυβέρνηση, όταν αυτή αγοράζει πίσω τις 
υπηρεσίες ή τα αγαθά που το αποποιηµένο περιουσιακό στοιχείο της παρέχει. Αυτό 
είναι αντιπαραγωγικό για την πορεία της ανάκαµψης. 

Πρέπει η κυβέρνηση να εγκαταλήψει την ενεργητική παρέµβαση στην οικονοµία; 

Η κυβέρνηση πρέπει να αναλάβει ενεργό ρόλο στην εγκαθίδρυση νέων επενδύσεων 
κεφαλαίων. Αντίθετα µε τις τρέχουσες προτάσεις οικονοµικής πολιτικής, η κυβέρνηση 
θα πρέπει να ιδρύσει µια Αρχή, η οποία θα διασφαλίζει την εκπόνηση λεπτοµερών 
σχεδίων για τις νέες επενδύσεις κεφαλαίου που θα αναληφθούν άµεσα από το 
κράτος. Κατά συνέπεια οι φορείς των λιµανιών, του σύστηµατος ύδρευσης, της 
ηλεκτρικής ενέργειας, των σιδηροδρόµων, των νοσοκοµείων, των πανεπιστηµίων, οι 
τοπικές αρχές και άλλοι φορείς θα πρέπει να τους ζητηθεί να ερευνήσουν και να 
εκπονήσουν µελετές χρήσιµων επενδυτικών έργων που θα µπορούσαν να 
υλοποιηθούν µολίς θα υπάρχουν διαθέσιµα κεφάλαια χωρίς καθυστέρηση. Αυτή 
ήταν και η συµβουλή του Keynes για τον δρόµο προς την ευηµερία στην δεκαετία 
του '30 και οι συµβουλές του ισχύουν πλήρως µέχρι και σήµερα. Είναι επίσης 
αξιοσηµείωτο ότι οι επενδύσεις στην υγεία και την εκπαίδευση είναι το πολυτιµότερο 
και αποτελεσµατικότερο µέρος του προγράµµατος δηµόσιας επένδυσης, καθώς 
οδηγούν σε µια αποδοτικότερη και δυναµικότερη οικονοµία. 

Είναι σηµαντικό ότι οι νέες επενδύσεις κεφαλαίου µπορούν να ενθαρρυνθούν 
περαιτέρω εάν η κυβέρνηση θεσπίσει νοµοθεσία για να διευκολύνει την καθιέρωση 
συνεταιρισµών των εργαζοµένων (worker cooperatives) που να υποστηρίζονται από 
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την πρόσβαση σε ευνοϊκές πηγές χρηµατοδότησης για να καθιερώσουν νέες 
επιχείρησεις ή να επαναλειτουργήσουν τις υπερχρεωµένες ιδιωτικές επιχειρήσεις. Η 
ίδρυση συνεταιρισµών των εργαζοµένων δίνει µια εναλλακτική στην καπιταλιστική 
επιχείρηση και παρέχει ένα εναλλακτικό πρότυπο για την οικονοµική ανάκαµψη, 
όπου οι εργαζόµενοι και η τοπική κοινότητά τους µπορούν να αποφασίζουν τι θα 
παράγουν, πού να παράγουν, πώς να παράγουν και πως να αξιοποιήσουν τα κέρδη. 
Η εταιρία MONDRAGON, η συνεταιριστική επιχείρηση στη χώρα των Βάσκων και 
άλλοι παρόµοιοι συνεταιρισµοί εργαζοµένων είναι πρότυπα προς µίµηση.  

Τα κρατικά έσοδα που απαιτούνται για αυτήν την εκτεταµένη κυβερνητική 
παρέµβαση µπορούν να διασφαλιστούν µε τη δίκαια και αυστηρά προοδευτική 
φορολογία. Η παράλογη αύξηση της ανισότητας είναι µια έκβαση της κυβερνητικής 
πολιτικής σε σχέση µε το τι έχει και τι δεν έχει κάνει. Ένα µεγάλο µέρος των υψηλών 
εισοδηµάτων δεν είναι αποτέλεσµα της συνεισφοράς των συγκεκριµένων ατόµων 
στην κοινωνία, αλλά αντ' αυτού είναι αποδόσεις (rents) που επιτυγχάνονται εξαιτίας 
ακατάλληλων κανονισµών, συµπεριλαµβανοµένων των χαριστικών µειώσεων φόρων 
και φορολογικών απαλλαγών, της εκµετάλλευσης της µονοπωλιακής δύναµης – 
χωρίς βεβαίως να παραλείψουµε τη διαφθορά. Αυτό έχει µεταφέρει εισόδηµα από τα 
κατώτερα και µεσαία στα υψηλά στρώµατα του πληθυσµού κατα τη διάρκεια 
αρκετών απο τις προηγούµενες δεκαετίες. Αυτή η τάση πρέπει να ανατραπεί.  
Πράγµατι, εάν υπάρχει µια ακραία συγκέντρωση εισοδηµάτων και πιθανώς µια τάση 
για υπερβολική αποταµίευση. Mε µια πιο ίση κατανοµή εισοδήµατος θα µπορούσε 
να µειωθεί ο υπερµεγέθης όγκος των καταθέσεων, που είναι τόσο µεγάλος ώστε να 
αχρηστεύεται ένα σηµαντικό µέρος τους.  Αυτή η αλλαγή θα ήταν µάλλον ένα καθαρό 
κέρδος για την κοινωνία. Η προοδευτική φορολογία θα κινητοποιήσει τις ανενεργές 
καταθέσεις και θα αντιστρέψει την τάση της µεταφοράς του εισοδήµατος από τα 
κατώτατα και µεσαία στρώµατα του πληθυσµού στην κορυφή της κατανοµής 
εισοδήµατος, παρέχοντας τα έσοδα για την ενεργό κυβερνητική παρέµβαση και 
αυξάοντας τη ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες, καθώς µεταφέρει εισόδηµα σε 
εκείνους, οι οποίοι έχουν υψηλή ροπή πρός την κατανάλωση σε εγχώρια προϊόντα 
και υπηρεσίες, ενισχύοντας έτσι την ενεργό ζήτηση. 

Αντίθετα µε τις τρέχουσες πολιτικές συνταγές, η εποχή για την µείωση του 
ελλείµµατος και του χρέους θα ήταν σε περιόδους οικονοµικής άνθισης και όχι σε 
χρόνους ύφεσης και κρίσης. Κατά συνέπεια, όπως ο Keynes προέτρεψε στο µέσο 
της µεγάλης οικονοµικής κρίσης του 1930, η κυβέρνηση πρέπει να δανείζεται από 
τους ίδιους τους πολίτες της χώρας προκειµένου να ξοδεύει για την οικοδόµηση της 
ευηµερίας. Αυτό αυξάνει αναµφισβήτητα το εθνικό χρέος. Αλλά όπως επίσης 
επισήµανε ο Keynes, το χρέος ενός έθνους προς τους ίδιους τους πολίτες του είναι 
ένα πολύ διαφορετικό ζήτηµα από το χρέος ενός ατόµου ή το χρέος προς τους µη 
εθνικές οντότητες. Οι πολίτες αποτελούν το έθνος και το να τους οφείλει χρήµατα 
είναι σαν να οφείλει χρήµατα στον εαυτό του. Κατά κάποιο τρόπο οι πληρωµές των 
τόκων θα έχουν µερικά δυσµενή αποτελέσµατα στην διανοµή εισοδήµατος, καθώς 
µεταφέρεται εισόδηµα στους δανειστές, το οποίο είναι ένα µειονέκτηµα, αλλά είναι 
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ένα µικρό θέµα σε σχέση µε την σπουδαιότητα του να καθιστά εφικτή την επίτευξη 
της γενικής ευηµερίας. 

Συνοψίζοντας, εάν οι ιδιώτες και οι επιχειρήσεις είναι απρόθυµοι να δαπανήσουν για 
νέες επενδύσεις κεφαλαίου, τότε είναι απαραίτητο η κυβέρνηση να το κάνει για 
αυτούς. Αλλά δεν υπάρχει καµία δικαιολογία να µην το κάνει καθόλου. Εκτός από το 
ανθρώπινο κόστος που είναι το αποτέλεσµα των πολιτικών λιτότητας που έχουν 
συζητήθεί παραπάνω, ο Franklin D. Roosevelt έχει προειδοποιήσει:  

«Έχουµε διαπιστώσει ξεκάθαρα ότι η αληθινή ατοµική ελευθερία δεν µπορεί να 
υπάρξει χωρίς την οικονοµική ασφάλεια και ανεξαρτησία. Οι άνθρωποι που είναι 
πεινασµένοι και άνεργοι αποτελούν το υλικό από το οποίο δηµιουργούνται οι 
δικτατορίες» 

Το κύριο µήνυµα αυτού του δοκιµίου είναι η ζωτική αναγκαιότητα για προσπαθειες 
ανάκαµψης που να είναι καλά συντονισµένες, καλά προγραµµατισµένες µέσω της 
στρατηγικής παρέµβασης της κυβέρνησης µε σκοπό να αυξηθεί η οικονοµική 
δραστηριότητα. Όπως το θέτει ο Keynes:  

«αναµένω να δω το κράτος… να αναλαµβάνει µια ακόµη µεγαλύτερη ευθύνη για την 
άµεση οργάνωση των επενδύσεων… µια σχετικά ολοκληρωµένη κοινωνικοποίηση 
των επενδύσεων θα αποδείχτεί ως το µόνο µέσο για να εξασφαλιστεί µια προσέγγιση 
στην πλήρη απασχόληση». 

Είναι αυτό το πρόγραµµα προς την ευηµερία εφικτό για την Ελλάδα ή για άλλες 
χώρες της ΕΕ µέσα στην ΕΕ, εντός ή εκτός Ευρωζώνης; Η απάντηση αυτή αφήνεται 
στην κρίση του αναγνώστη.  


