
Neapolis University

HEPHAESTUS Repository http://hephaestus.nup.ac.cy

School of Economic Sciences and Business Informative material

2012-10-24

þÿ�—� �º�Á�¯�Ã�·� �Ä�·�Â� �•�Å�Á�É�¶�Î�½�·�Â�,� �·� �•�»�»�¬�´�±� �º�±�¹

þÿ�¿� �K�e�y�n�e�s

Maris, Georgios

http://hdl.handle.net/11728/8983

Downloaded from HEPHAESTUS Repository, Neapolis University institutional repository



Η κρίση της Ευρωζώνης, η Ελλάδα και ο Keynes  

Γράφει ο Γιώργος Μαρής 
http://www.verena.gr/node/9675 

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 

 

 

 

 

 

 

Η παγκόσµια οικονοµική κρίση που ξεκίνησε το 2007 στις Ηνωµένες Πολιτείες της 
Αµερικής είχε τροµερές επιπτώσεις σε όλους του τοµείς της ανθρώπινης 
δραστηριότητας. Ξεκίνησε σαν κρίση στην αγορά κατοικίας και σχεδόν ταυτόχρονα όχι 
µόνο µετατράπηκε σε χρηµατοοικονοµική και τραπεζική κρίση αλλά και διαδόθηκε σε 
ολόκληρο τον κόσµο. Έτσι, η κρίση επηρέασε όλες τις περιοχές του πλανήτη και 
σηµατοδότησε την αρχή του τέλους για τα πιο αδύναµα στοιχεία του παγκόσµιου 
οικονοµικού συστήµατος. Με αυτόν τον τρόπο η κρίση µεταδόθηκε από την Αµερική 
στην περιοχή της Ευρώπηw και οδήγησε στην αποκάλυψη των αδυναµιών και ευπαθειών 
που υπήρχαν όχι µόνο στο ευρωπαϊκό αλλά και στο επίπεδο των κρατών µελών.  
 
Βεβαία τα τελευταία 100 και πλέον χρόνια έχουν εκδηλωθεί µια σειρά από οικονοµικές 
κρίσεις που έκαναν φανερό πως αιφνίδιες διαταραχές µπορούν πολύ εύκολα να συµβούν 
στο παγκόσµιο χρηµατοοικονοµικό σύστηµα. Για αυτό το λόγο πολλές θεωρητικές 
συζητήσεις έχουν αναπτυχθεί τόσο για τους κυριότερους λόγους εµφάνισης τέτοιων 
κρίσεων όσο και για τους τρόπους αντιµετώπισης τους. Σήµερα όµως είναι πλέον φανερό 
πως ο καπιταλισµός της ελεύθερης αγοράς δεν µπορεί να επιλύει µακροχρόνια το 
οικονοµικό πρόβληµα και πως η θεωρία της αποτελεσµατικής χρηµατοοικονοµικής 
αγοράς µπορεί να οδηγεί σε  κρίσεις. Οι παράγοντες της αγοράς δεν µπορούν να 
διαµορφώνουν ορθές αντιλήψεις ως προς την πορεία της οικονοµίας. Μάλιστα είναι 
αυτές οι  εσφαλµένες ιδέες των οικονοµολόγων που νοµιµοποίησαν την απορρύθµιση 
του χρηµατοοικονοµικού τοµέα και αυτή ακριβώς η απορρύθµιση οδήγησε στην 
πιστωτική έκρηξη που µετατράπηκε τελικά σε πιστωτική συµπίεση. Φαίνεται τελικά πως 
οι οικονοµίες της αγοράς δεν µπορούν να αυτορυθµίζονται και η κυβερνητική 
παρέµβαση κρίνεται αναγκαία. 
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Το χειρότερο όµως στοιχείο αναφορικά µε την σηµερινή κρίση είναι πως βρισκόµαστε 
χρονικά στο επίκεντρο της, οι κυβερνήσεις έχουν αποτύχει στα µέτρα σταθεροποίησης 
των οικονοµιών, υπάρχει τεράστια ανεργία, έχουν χαθεί τα πλεονεκτήµατα που θα 
µπορούσαµε να απολαµβάνουµε παρεµβαίνοντας στην κρίση εκ των προτέρων και έτσι 
ήδη κυκλοφορούν ελεύθερα στον πολιτικό χώρο όλα τα ακραία στοιχεία που 
προσφέρονται να λύσουν το οικονοµικό πρόβληµα καταργώντας θεµελιώδη και 
δηµοκρατικά δικαιώµατα των πολιτών. Μπορεί να φαίνεται τόσο δεδοµένο σήµερα αλλά 
είναι ουσιαστικά η πεµπτουσία της πολιτικής επιδίωξης του Keynes. Μέσα σε αυτά τα 
πλαίσια η Ελλάδα βρίσκεται παγιδευµένη τόσο από το Ευρωπαϊκό πλαίσιο όσο και από 
τις εγχώριες αδυναµίες της που αφορούν κατά κύριο λόγο την κρίση της ελληνικής 
πολιτείας.  
 
Η Ελληνική πολιτεία σήµερα όσο ποτέ άλλοτε στο παρελθόν είναι διχασµένη. Εξαιτίας 
όλων αυτών των διαδικασιών-µετασχηµατισµών που συµβαίνουν στο εγχώριο, 
ευρωπαϊκό και παγκόσµιο πλαίσιο έχει πληγεί η εµπιστοσύνη των Ελλήνων απέναντι 
στην δηµοκρατία και στον ρόλο που θα πρέπει να διαδραµατίζει η πολιτική. Η ουσία του 
ελληνικού προβλήµατος, βρίσκεται πέρα από την οικονοµική αποτελεσµατικότητα. Η 
ελληνική χρηµατοοικονοµική κρίση έχει µια πολιτική πλευρά η οποία δεν µπορεί να 
παραβλεφθεί και η οποία είναι τελείως διαφορετική από τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Αυτό 
είναι ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό της κρίσης το οποίο δεν πρέπει να ξεχνάµε και το 
οποίο διαφοροποιεί την ελληνική περίπτωση. Ακόµα και µέσα στα πλαίσια της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι φανερό πως η οικονοµική σύγκλιση δεν έχει ενδυναµωθεί από 
την αντίστοιχη πολιτική και θεσµική σύγκλιση. Θα µπορούσαµε δηλαδή να πούµε πως 
έστω και εάν η ελληνική οικονοµική και δηµοσιονοµική λειτουργία µπορεί να 
εξυγιανθεί, είναι πολύ αµφίβολο εάν το πολιτικό και θεσµικό πλαίσιο µπορεί να αλλάξει 
σε τόσο σύντοµο χρονικό διάστηµα. Για να γίνει αυτό όµως είναι αναγκαία η πίστη 
απέναντι στον ρόλο της πολιτικής και κατ’ επέκταση η βελτίωση της εµπιστοσύνης 
απέναντι στην ελληνική πολιτεία.  
 
Η Ελλάδα είναι ένα τέλειο παράδειγµα του πως η πολιτική και θεσµική υπανάπτυξη 
καθώς και ο στρεβλός τρόπος διακυβέρνησης µπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες κρίσεις. 
Αυτό το στρεβλό µοντέλο διακυβέρνησης δηµιουργήθηκε τα τελευταία τριάντα χρόνια 
και ενδυναµώθηκε από τα φαινόµενα του κρατισµού, της διαφθοράς, των 
προσοδοθηρικών συµπεριφορών, της πολιτικής ανισορροπίας, του λαϊκισµού, και της 
πολιτικής και κοινοβουλευτικής ανισορροπίας. ∆ηλαδή αυτό που µε την πρώτη µατιά 
µπορεί να φαίνεται πως είναι το αποτέλεσµα κακών δηµόσιων οικονοµικών πρακτικών, 
στην πραγµατικότητα είναι η έλλειψη ενός ικανοποιητικού και επαρκούς µοντέλου 
διακυβέρνησης. Οι Έλληνες φαίνεται πως δηµιούργησαν έναν στρεβλό «Λεβιάθαν» ο 
οποίος απέτυχε να τους υποστηρίξει. Για αυτό το λόγο όλες οι προσπάθειες για 
εκσυγχρονισµό και εξευρωπαϊσµό απέτυχαν και ταυτόχρονα µονιµοποίησαν και 
νοµιµοποίησαν ένα «ώριµο πελατειακό σύστηµα» σαν το κύριο χαρακτηριστικό της 
Ελληνικής πολιτείας.  
 
Αυτό το «ώριµο πελατειακό σύστηµα» είναι η κύρια αιτία της Ελληνικής κρίσης και 
µπορεί να θεωρηθεί πως είναι η κύρια συνέπεια της πολιτικής και θεσµικής 
υπανάπτυξης. Όλοι οι παραπάνω συντελεστές συνδέονται µε το πελατειακό σύστηµα το 
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οποίο όλες οι πολιτικές ελίτ στην Ελλάδα χρησιµοποίησαν για να επεκτείνουν τα δίκτυα 
πατρωνίας µέσα από τους νέους πολιτικούς θεσµούς που δανειστήκαµε τα τελευταία 
χρόνια τόσο γεωγραφικά όσο και λειτουργικά. Για αυτό το λόγο είναι πολύ δύσκολο 
έστω και αν τα οικονοµικά µέτρα λιτότητας έχουν στο µέλλον ικανοποιητικά 
αποτελέσµατα, να αλλάξει σε ένα σύντοµο διάστηµα η ελληνική πολιτική κουλτούρα. Η 
αλλαγή του τρόπου λειτουργίας της ελληνικής πολιτείας είναι µια πολύ δύσκολή δουλειά 
για τους Έλληνες και τους Ευρωπαίους αξιωµατούχους και µάλλον είναι απίθανο να 
πραγµατοποιηθεί βραχυχρόνια. 
 
Πέρα από την κρίση που αφορά την ελληνική πολιτική κουλτούρα η Ελλάδα είναι 
παγιδευµένη τόσο από το Ευρωπαϊκό πλαίσιο όσο και από το µνηµόνιο. Με βάση αυτές 
τις συνθήκες στην Ελλάδα αυτή την στιγµή δεν µπορεί να ασκηθεί καµία ουσιαστική 
νοµισµατική και δηµοσιονοµική πολιτική. Οι πολιτικοί στο Ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς 
και η Τρόικα φαίνεται πως έχουν ξεχάσει τον ρόλο της πολιτικής, επιδίδονται σε 
συνεχόµενες λογιστικές αναλύσεις και προτείνουν λύσεις καθαρά λογιστικού χαρακτήρα. 
Έτσι µε αυτό τον τρόπο µονιµοποιούν την αβεβαιότητα που επικρατεί στην ελληνική 
οικονοµία. Θα µπορούσαµε να πούµε πως δεν έχουν διαβάσει ποτέ τον Keynes και 
αγνοούν δυο πολύ σηµαντικά στοιχεία των θεωριών του  που αναφέρουν από την µια 
πλευρά πως ριζική αβεβαιότητα είναι ο κύριος λόγος για την αστάθεια των οικονοµιών 
και η οποία εµποδίζει την ανάρρωσή τους από τις κρίσεις και από την άλλη πως η 
οικονοµία της αγοράς είναι κυκλικά ασταθής όταν δεν υπάρχει κρατική παρέµβαση.   
 
Με βάση αυτήν την οπτική η κρίση και η βαθιά ύφεση στην Ελλάδα είναι αποτέλεσµα 
της επενδυτικής αστάθειας και των χαµηλών επιπέδων πραγµατικής ζήτησης. Για αυτό 
είναι αναγκαία η αύξηση της συνολικής δαπάνης µέσω της κρατικής παρέµβασης. Εάν το 
κράτος δεν λαµβάνει µέτρα για την σταθεροποίηση της συνολικής δαπάνης τότε η 
οικονοµία της αγοράς γίνεται αρκετά ασταθής και οι επενδύσεις επηρεάζονται από τις 
αβέβαιες προσδοκίες για τις µελλοντικές εξελίξεις. Η µονεταριστική οπτική ότι η 
εκτύπωση χρήµατος αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την αναζωογόνηση της ιδιωτικής 
δαπάνης σήµερα στην Ελλάδα µπορεί να µην έχει κανένα αποτέλεσµα.  Αυτό σηµαίνει 
ότι έστω και εάν ήταν δυνατή η δυνατότητα εκτύπωσης χρήµατος αυτή την στιγµή δεν 
θα ήταν αποτελεσµατική για την χώρα. Αυτό έγινε φανερό και στην περίπτωση της 
Ιαπωνίας . Στην Ελλάδα αυτή την στιγµή τόσο ο ιδιωτικός τοµέας όσο και ο δηµόσιος 
βρίσκονται σε µια διαδικασία αποµόχλευσης.  Όταν ο ιδιωτικός τοµέας προσπαθεί να 
µειώσει τις δαπάνες και τα ελλείµµατα του µια ταυτόχρονη δηµοσιονοµική προσαρµογή 
δεν θα έχει θετικές επιπτώσεις στην κρίση παρά µάλλον θα την κάνει χειρότερη. Αυτό ο 
Keynes ονόµασε παράδοξο της φειδούς λέγοντας επίσης πως δεν είναι η ποσότητα του 
χρήµατος που έχει σηµασία αλλά η δαπάνη του.  
 
Για να µπορέσουµε δηλαδή να βγούµε από τον φαύλο κύκλο της ύφεσης στην Ελλάδα 
απαιτούνται συγκεκριµένες πολιτικές και όχι λογιστικές αποτιµήσεις. Οι πολιτικοί θα 
πρέπει να αφήσουν στο περιθώριο τους τεχνοκράτες σύµβουλους τους και να 
επαναφέρουν στα σχέδια τους την πραγµατική οικονοµική πολιτική. Αυτό όµως είναι 
πολύ δύσκολο να συµβεί σε ένα ευρωπαϊκό επίπεδο µε τα σηµερινά δεδοµένα και όταν 
ακόµα περισσότερο οι πολιτικές και οικονοµικές συγκρούσεις συµφερόντων βρίσκονται 
πάνω από την προσπάθεια δηµιουργίας µιας ολοκληρωµένης Ευρωπαϊκής πολιτείας. Με 
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βάση αυτές τις συνθήκες η µεγαλειώδης ελληνική προσπάθεια πορεύεται χωρίς καµία 
βοήθεια από την νοµισµατική και δηµοσιονοµική πολιτική της χώρας. Πως περιµένουµε 
λοιπόν την Ελλάδα χωρίς καµία πραγµατική προσπάθεια δηµοσιονοµικής ή έστω και 
νοµισµατικής ώθησης να βγει από την κρίση; Εάν αυτά τα πακέτα ώθησης δεν βγουν 
γρήγορα στην πραγµατική οικονοµία και εάν οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν πείσουν τους 
επενδυτές πως πραγµατικά θα αλλάξουν το Ευρωπαϊκό πλαίσιο στηρίζοντας την 
ανάπτυξη τότε µάλλον κάθε προσπάθεια µας έστω και εάν αυτή είναι µεγαλειώδη θα 
είναι χωρίς σηµασία.  
http://topolitiko.blogspot.gr/2012/10/keynes.html 
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