«Η Οικονομική Κρίση και η Κρίση της Οικονομικής Επιστήμης»
Δημήτρης Μυλωνάκης
Καθηγητής
Κοσμήτορας Σχολής Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Περίληψη
Το Σεπτέμβριο του 2008 κάποια δραματικά γεγονότα συνέβησαν στην
οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών, γεγονότα που έμελλαν να επηρεάσουν με
επίσης δραματικό τρόπο ολόκληρο τον πλανήτη, αρχικά προκαλώντας κρίση στο
χρηματοπιστωτικό τομέα και μετά στην πραγματική οικονομία, με τελευταία πράξη
του δράματος την κρίση χρέους πολλών χωρών, με τη χώρα μας να σέρνει το χορό τα
τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα την κατάληξη στην αγκαλιά της τρόϊκας με τις
γνωστές συνέπειες. Αυτά που έχουν συμβεί από το μαύρο Σεπτέμβριο του 2008 έχουν
φέρει τα πάνω κάτω στην παγκόσμια οικονομία, έχουν κάνει τα θεμέλια της
Ευρωπαϊκής Ένωσης να τρίζουν, έχουν αναστατώσει την καθημερινότητά μας αλλά
και όλες τις πτυχές της κοινωνικής ζωής και έχουν σπρώξει μεγάλα τμήματα του
πληθυσμού, ειδικά στη χώρα μας, στα όρια της φτώχειας και της εξαθλίωσης, και
έχουν καταστήσει τις οικονομικές εξελίξεις κυρίαρχο θέμα στα μέσα μαζικής
ενημέρωσης.
Οι κρίσεις διαχρονικά, πέραν των οδυνηρών συνεπειών που έχουν για μεγάλα
τμήματα του πληθυσμού, αποτελούν συνήθως και εφαλτήρια για ριζικές αλλαγές και
ραγδαίες οικονομικές. πολιτικές, κοινωνικές και ιδεολογικές εξελίξεις. Μόνο που μία
τέτοια κατάσταση μπορεί να, και έχει στο παρελθόν, αποδειχτεί δίκοπο μαχαίρι. Έτσι
για παράδειγμα η Μεγάλη ΄Υφεση του μεσοπολέμου που ακολούθησε το κραχ του
1929 δεν γέννησε μόνο το New Deal του Προέδρου Ρούζβελτ, που αποτέλεσε μία
μεγάλη έστω και ημιτελή μεταρρυθμιστική προσπάθεια, αλλά και το φαινόμενο του
Ναζισμού στη Γερμανία αποτελώντας έτσι μία από τις βασικές αιτίες του 2ου
Παγκοσμίου Πολέμου. Έγινε όμως και η μαμή μίας άλλης επανάστασης αυτή τη
φορά στην οικονομική σκέψη όπως εκφράστηκε μέσα από τη Γενική Θεωρία της
Απασχόλησης, του Τόκου και του Χρήματος του John Maynard Keynes.
Παρότι η τωρινή κρίση ξαναέφερε στο προσκήνιο θέματα όπως η ανάγκη
θέσπισης νέων κανόνων για τη λειτουργία των αγορών και ειδικά των
χρηματοπιστωτικών αγορών, η συζήτηση για το τι Ευρώπη θέλουμε με αφορμή τα

τεράστια διαρθρωτικά και θεσμικά ελλείμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έφερε
στην επιφάνεια η κρίση, η συζήτηση για το ποιό είναι το κατάλληλο μοντέλο
ανάπτυξης που θα αντικαταστήσει το νεοφιλελεύθερο κ.λπ., οι αλλαγές που έχουν
συντελεστεί σε όλους αυτούς τους τομείς είναι μικρές. Η οικονομική κρίση όμως
έφερε στη επιφάνεια και μία άλλη κρίση η οποία σοβούσε εδώ και πολλά χρόνια, την
κρίση της οικονομικής επιστήμης.
Η κατάρρευση και χρεοκοπία της Lehman Brothers στις 14 Σεπτεμβρίου του
2008, ενός Τραπεζικού κολοσσού με πάνω από 150 χρόνια ζωή, σηματοδότησε την
έναρξη της μεγαλύτερης οικονομικής κρίσης των τελευταίων 80 ετών. Ήταν το
επιστέγασμα σειράς γεγονότων με κύριο το σκάσιμο της φούσκας στην αγορά των
ακινήτων στις ΗΠΑ το τέλος του 2006. Αυτό που έσωσε την παγκόσμια οικονομία
από την ολοσχερή κατάρρευση το Σεπτέμβρη του 2008 ήταν δύο ενέργειες. Πρώτον,
η σωτηρία των τραπεζών και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων από το κράτος,
και, δεύτερον, το χρήμα που διοχετεύθηκε στην οικονομία από την κυβέρνηση Bush.
Ξαφνικά λοιπόν η αγορά έπαψε να είναι η λύση δια πάσα νόσο.
Το εντυπωσιακό είναι ότι τίποτα από αυτά δεν προβλεπόταν από την
κυρίαρχη οικονομική σκέψη. Τουναντίον, μόλις 2-3 χρόνια πριν, τόσο από την
πλευρά των Αμερικανών οικονομολόγων, όσο και από την πλευρά των πολιτικών
υπήρχαν διθύραμβοι για την πορεία της οικονομίας. Έτσι λοιπόν όταν η κρίση
κτύπησε έπιασε τους ιθύνοντες στα περί της οικονομίας και τους κρατούντες στην
πολιτική, εξ απήνης. Και όμως τα σημάδια και τα μηνύματα ήταν πολλά. Για
παράδειγμα μόνο μεταξύ της δεκαετίας του 1970 και το 1997 έχουν καταμετρηθεί
ούτε λίγο ούτε πολύ 139 χρηματοπιστωτικές κρίσεις σε όλο τον κόσμο!
Αντίστοιχη ευφορία επικρατούσε στους κόλπους της κυρίαρχης οικονομικής
σκέψης όσον αφορά στην κατάσταση της οικονομικής επιστήμης. Στον πυρήνα της
κυρίαρχης οικονομικής σκέψης υπήρχε η άποψη ότι οι αγορές λειτουργούν
αποτελεσματικά. Αιχμάλωτοι αυτής της αντίληψης οι οικονομολόγοι έδιναν
συγχαρητήρια ο ένας στον άλλο για τις επιτυχίες της οικονομικής επιστήμης. Όλα
αυτά κατέρρευσαν με πάταγο το Σεπτέμβριο του 2008.
Τι συνέβη λοιπόν εκείνο το μαύρο Σεπτέμβρη του 2008; Και πως φτάσαμε
στο σημείο να κινδυνεύει με κατάρρευση η παγκόσμια οικονομία; Τι πήγε στραβά;
Και γιατί τα πολύπλοκα μαθηματικά μοντέλα των οικονομολόγων απέτυχαν να
προβλέψουν την κρίση; Και όταν ήρθε η κρίση γιατί η οικονομική θεωρία δεν
μπόρεσε να δώσει λύσεις; Θα δώσει η κρίση ώθηση για ριζικές αλλαγές στην

οικονομική επιστήμη όπως η αντίστοιχη του 1929; Αυτά είναι μερικά από τα
ερωτήματα/ερεθίσματα της διάλεξης.
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