
 
 

 
 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 
 

ΜΑΘΗΜΑ: Πολιτική Οικονομία και Δημόσια Οικονομική   
 

 
Α. Ποια θεωρείτε ως βασικά χαρακτηριστικά της σημερινής διεθνούς οικονομικής 
κρίσης; 
Β. Να αξιολογήσετε την επίδραση της διεθνούς οικονομικής κρίσης στην ελληνική 
οικονομία. 
Γ. Ποιες κατευθύνσεις πολιτικής προτείνετε για την αντιμετώπιση της σημερινής κρίσης 
της ελληνικής οικονομίας; 
 
 
 
 

Κατευθύνσεις για απάντηση από: 

 

Μπαντούλα Κων/νο, Οικονομολόγο, Μs Χρηματοοικονομικών 
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Εισαγωγή 

Περιγραφή των φάσεων της κυκλικής διακύμανσης των οικονομιών. 

Υπερθέρμανση  (έντονη  ανάπτυξη):  οι  ονομαστικές  αμοιβές  των  συντελεστών 

παραγωγής λόγω της μη ικανοποιητικής προσφοράς τους, αυξάνονται πολύ περισσότερο από 

την  αύξηση  της  παραγωγικότητας  με  αποτέλεσμα  να  παρατηρείται  αύξηση  του 

πληθωρισμού, των επιτοκίων. Η οικονομία υπερθερμαίνεται. Η αυξανόμενη ζήτηση συναντά 

υψηλότερες τιμές καθώς η επιχείρηση αντιμετωπίζει υψηλότερο από το κανονικό κόστος. 

Κρίση:  (καμπή  της  ανάπτυξης)  ο  ρυθμός  ανάπτυξης  μειώνεται  και  ο  πληθωρισμός 

εξακολουθεί  να  αυξάνεται  (ακαμψίες  στην  αγορά  προϊόντος).  Επιβράδυνση  του  ΑΕΠ  της 

οικονομίας,  η  παραγωγικότητα  και  οι  επενδύσεις  κυμαίνονται  σε  χαμηλά  επίπεδα  με 

αποτέλεσμα  να  εμφανίζεται  άνοδος  της  ανεργίας  χαμηλούς  μεγέθυνσης  και  μείωση  της 

ενεργούς συνολικής ζήτησης. Οι επιχειρήσεις δεν απολύουν εργαζόμενους γιατί θεωρούν ότι 

η  κάμψη  της  ζήτησης  δε  θα  έχει  μόνιμο  χαρακτήρα.  Ο  πληθωρισμός  αυξάνεται  επειδή  οι 

επιχειρήσεις  περνάνε  στους  καταναλωτές  την  αύξηση  του  κόστους  παραγωγής.  Καθώς 

οξύνεται  η  αντιπαράθεση  τιμών  ‐  μισθών,  τα  κέρδη  των  επιχειρήσεων  μειώνονται  και  η 

ανεργία αυξάνεται. 

Ύφεση  και  αντιπληθωρισμός,  ταυτόχρονη  πτώση  και  του  πληθωρισμού  και  του 

ποσοστού  ανάπτυξης  του  παραγόμενου  προϊόντος  της  οικονομίας.  Σε  αυτό  το  σημείο 

εμφανίζεται  υψηλή  ανεργία,  οι  εργαζόμενοι  εμφανίζονται  διαλλακτικοί  στις  μισθολογικές 

απαιτήσεις τους  (φόβος ανεργίας) και οι  επιχειρήσεις χαμηλώνουν τις τιμές των προϊόντων 

τους  λόγω  της  μείωσης  ζήτησης  και  του  κόστους  εργασίας  ανά  απασχολούμενο  (φόβος  να 

χάσουν μερίδιο της αγοράς). Σε αυτό το στάδιο παρατηρείται μείωση των τιμών των αγαθών 

και  του  πληθωρισμού  φαινόμενο  το  οποίο  μπορεί  να  οφείλεται  είτε  στην  υπερβάλλουσα 

προσφορά είτε στη χαμηλή συνολική ενεργό ζήτηση. Πλέον οι  επιχειρήσεις πείθονται ότι η 

μείωση  της  ζήτησης  έχει μόνιμο χαρακτήρα και απολύουν  εργαζόμενους στην προσπάθειά 

τους  να  εξισώσουν  το  κόστος  εργασίας  ανά  απασχολούμενο  με  την  παραγωγικότητα  της 

εργασίας των προϊόντων. 
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Τα βασικά χαρακτηριστικά της σημερινής διεθνούς οικονομικής κρίσης 

Περιγραφή της σημερινής προβληματικής κατάστασης. 

• Η  διεθνής  οικονομική  κρίση  είναι  κυρίως  κρίση  φερεγγυότητας  και  ρευστότητας  του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος. Προήλθε από τον τρόπο δράσης των θεσμικών φορέων. 

Η συμπεριφορά τους προκάλεσε: 

• Τη  χαλάρωση  αποτελεσματικής  εποπτείας  του  τραπεζικού  συστήματος,  όπου  hedge 

funds και private equity funds λειτουργούσαν ως τράπεζες,  

• Το  σύστημα  κινήτρων  και  αμοιβών  των  στελεχών  το  οποίο  βασίστηκε  στην  άμεση 

ανταμοιβή για μακροπρόθεσμα οφέλη που έφερναν στις  επιχειρήσεις και  το ευνόησε 

την υπερβολική ανάληψη κινδύνων από τις τράπεζες, δανείζοντας τεράστια χρηματικά 

ποσά σε αφερέγγυα άτομα. 

• Την  έλλειψη  διεθνούς  συντονισμού  μεταξύ  των  εποπτικών  αρχών  των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, παρά τη παγκόσμια ενοποίηση των αγορών. 

• Την  χαλαρή  νομισματική πολιτική,  που  εφαρμόστηκε  από πολλές  χώρες  για  μεγάλο 

χρονικό διάστημα, για ανάπτυξη του ΑΕΠ των χωρών 

• Τα  χαμηλά  επιτόκια  που  προκάλεσαν  αύξηση  δανεισμού  για  αγορά  κατοικιών, 

διόγκωση της παροχής δανείων με μεγάλη επισφάλεια  

• Την αστάθεια στις χρηματιστηριακές αγορές προϊόντων (ενέργεια, τρόφιμα, μέταλλα), 

δημιουργήθηκαν προσδοκίες  άμεσων  υψηλών  κερδών που  δεν  επαληθεύθηκαν  αλλά 

και αύξηση των επιτοκίων λόγω της προαναφερόμενης αβεβαιότητας.  

• Η κατάρρευσή των τιμών λόγω αποπληρωμής των δανείων που έλαβαν οι χρηματιστές 

μιας  και  δεν  μπορούσαν  να  διατηρήσουν  τις  ζημιογόνες  θέσεις  τους,  έλλειψη 

ρευστότητας  της  χρηματιστηριακής  αγοράς,  κατάρρευση  χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων, χρηματοπιστωτικός πανικός 

Ξεκίνησε με την μη αποπληρωμή των στεγαστικών δανείων χαμηλής φερεγγυότητας 

(subprime), τα οποία είχαν τιτλοποιηθεί  (μετατράπηκαν ως ομόλογα). Εξαπλώθηκε εξαιτίας 

της  μορφής  της  σημερινής  παγκόσμιας  οικονομίας  (παγκοσμιοποίηση,  απελευθέρωση 
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αγορών,  πτώση  οικονομικών  συνόρων,  κλπ).  Επιδεινώθηκε  εξαιτίας  της  κατάρρευσης 

αρκετών  τραπεζικών  ιδρυμάτων  που  ξεκίνησε  από  τα  στεγαστικά  πιστωτικά  ιδρύματα 

Maggie May  και  Freddy Mac.  Επεκτάθηκε  με  τη  χρεοκοπία  γιγαντιαίων  επιχειρήσεων  της 

πραγματικής οικονομίας  (βιομηχανίες‐βιοτεχνίες) και τη διακοπή παραγωγής σε άλλες από 

αυτές.  Προκλήθηκε  απότομη  διακοπή  ροής  πόρων  προς  νοικοκυριά  και  επιχειρήσεις.  Οι 

οικονομικές  μονάδες  ξαφνικά  βρέθηκαν  από  τον  υπερδανεισμό  και  τη  βεβαιότητα 

αποπληρωμής  του,  στην  αδυναμία  να  ανταποκριθούν  στις  υποχρεώσεις  τους,  μέσα  σε  μία 

περίοδο αφθονίας πόρων και χαμηλών επιτοκίων. Μειώθηκε η παροχή των πιστώσεων (κρίση 

εμπιστοσύνης μεταξύ δανειστών και οφειλετών), πτώση των ρυθμών οικονομικής ανάπτυξης 

και μετά η ύφεση. Ο  John Keneth Galbreith περιέγραψε ότι όλες οι κρίσεις  τους  τελευταίους 

τρεις αιώνες, έχουν περίπου τα ίδια χαρακτηριστικά. Αυτά περιλαμβάνουν: 

α)  Την  ύπαρξη  μαζικής  ψυχολογίας.  Αρχικά  υπάρχει  ευφορία  για  άμεσα  και  υψηλά 

κέρδη,  που  συντελεί  στο φούσκωμα  των  τιμών  και  στη  συνέχεια  η  απότομη  καταστροφική 

κατάρρευση με το σκάσιμο της κερδοσκοπικής φούσκας.  

β) Μία ανακάλυψη,  ένα επίτευγμα,  κάτι καινούριο που προδικάζει μεγάλα κέρδη και 

αποτελεί επενδυτική ευκαιρία.  

γ) Η ανάληψη μεγάλου χρέους για να χρηματοδοτηθεί η κερδοσκοπική δραστηριότητα 

που δεν καλύπτεται από πραγματικά περιουσιακά στοιχεία. 

 

Η επίδραση της διεθνούς οικονομικής Κρίσης στην ελληνική οικονομία 

Περιγραφή της σημερινής κατάστασης της ελληνικής οικονομίας 

• Οι παραγωγικές και τις εξαγωγικές ικανότητες της ελληνικής οικονομίας 

o Η λειτουργία των βασικών τομέων της ελληνικής οικονομίας καθώς μειώνεται η 

διεθνής ανταγωνιστικότητά. 

o Η διεύρυνση των δαπανών στον μη παραγωγικό δημόσιο τομέα. 
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o Παράθεση των βασικών οικονομικών μεγεθών της οικονομίας και της εξέλιξής 

τους κατά τα τελευταία έτη. 

• Οι διαρθρωτικές ανισορροπίες και ταυτόχρονα οι αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας  

o Δημοσιονομικό  έλλειμμα,  δημόσιο  χρέος,  έλλειμμα  ισοζυγίου  εξωτερικών 

συναλλαγών (δίδυμα ελλείμματα) 

o Έλλειμμα  ανταγωνιστικότητας,  μικρές  επιχειρήσεις,  έλλειψη  επενδυτικών 

δαπανών σε έρευνα και καινοτομία. 

o Σχετικά  χαμηλό  ποσοστό  απασχόλησης  σε  ιδιωτικές  επιχειρήσεις  προϊόντων 

υψηλής προστιθέμενης αξίας. 

o Σχετικά υψηλή ανεργία σε νέους και γυναίκες, ανισότητα διανομής του πλούτου 

και υψηλό ποσοστό φτώχιας. 

• Το εφαρμοζόμενο μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης 

o Η  ανάπτυξη  επιδιώκεται  κυρίως  μέσω  της  αύξησης  κατανάλωσης  και  της 

χρηματοπιστωτικής  επέκτασης  και  όχι  μέσω  της  παραγωγής  προϊόντων 

πραγματικής οικονομίας‐ αποβιομηχάνιση της χώρας.  

• Οι  αδυναμίες  άσκησης  σταθεροποιητικής  οικονομικής  πολιτικής  (νομισματικής, 

δημοσιονομικής) εξαιτίας  

o Των  χρονικών  υστερήσεων  για  την  εμφάνιση  των  αποτελεσμάτων  τους  στην 

οικονομία.  

o Των ήδη μεγάλων δημοσιονομικών ελλειμμάτων. 

o Της συσσώρευσης δημόσιου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ. 

Περιγραφή των επιδράσεων της ύφεσης στην ελληνική Οικονομία 

• Η εξέλιξη των μεγεθών της ελληνικής οικονομίας 

o Διακοπή της αναπτυξιακής διαδικασίας εξαιτίας της ανάσχεσης κατανάλωσης, 

βιομηχανικής και βιοτεχνικής δραστηριότητας, υπηρεσιών.  

o Μείωση  του ΑΕΠ,  μείωση  της  απασχόλησης  (ανεργία),  μείωση  των  εξαγωγών, 

μείωση των κρατικών εσόδων. 
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o Μείωση εισοδήματος, αποταμιεύσεων, καταναλωτικών & επενδυτικών δαπανών 

σε ιδιωτικό & δημόσιο τομέα. 

o Πιθανές  μεταβολές  των  δημοσιονομικών  μεγεθών  (δημόσια  ελλείμματα, 

δημόσιο χρέος) ως ποσοστό ΑΕΠ. 

 Η  στασιμότητα  του  ΑΕΠ  προξενεί  την  αύξηση  του  λόγου  δημόσιο 

έλλειμμα/ΑΕΠ και χρέος/ΑΕΠ. 

o Οι επιπτώσεις εξαρτώνται από την αβεβαιότητα που θα υπάρχει στις αγορές και 

κατά συνέπεια από: 

• Την  αντίδραση  των  εθνικών  δημοσιονομικών  και  νομισματικών 

αρχών σε διεθνές επίπεδο 

• Τη διεθνή συνεργασία των αρμόδιων αρχών και κρατών. 

• Τα  αποτελέσματα  που  θα  υπάρξουν  στον  τουρισμό  κατά  την 

καλοκαιρινή περίοδο. 

 Οι επιπτώσεις στην Ελλάδα εμφανίζονται μικρότερες σε σχέση με άλλες 

χώρες διότι η οικονομία μας 

• Στηρίζεται  στον  δημόσιο  τομέα  (έχουν  αυξηθεί  και  δεν  έχουν 

μειωθεί  οι  δημόσιες  δαπάνες  παρά  τις  επιβεβαιώσεις  των 

οικονομικών αρχών)  

• Είναι  σχετικά  εσωστρεφής,  οι  τιμές  των  ακινήτων  και  άλλων 

αγαθών,  εξαιτίας  του  χαμηλού  ανταγωνισμού  παρέμειναν 

σταθερές σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωζώνης,  

• Προσφέρει  υπερκέρδη  στις  τράπεζες  και  έτσι  δεν  έχουν  υποστεί 

μείωση τα κεφάλαιά τους. κ.λπ. και βέβαια ακόμη δεν γνωρίζουμε  

Οι  κατευθύνσεις  πολιτικής  για  την  αντιμετώπιση  της  σημερινής  κρίσης  της 

ελληνικής οικονομία 

• Αναγκαιότητα  ή  όχι  κρατικής  παρέμβασης  για  την  αντιμετώπιση  τους  σύμφωνα  με 

οικονομικές θεωρίες.  
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  Το άριστο μείγμα πολιτικής εξαρτάται από: 

• Την αρχική κατάσταση της οικονομίας δηλαδή αν βρίσκεται σε υπερθέρμανση ή 

έχει διαθέσιμες παραγωγικές ικανότητες. 

• Τον τύπο του σοκ που χτυπά την οικονομία δηλαδή αν είναι μόνιμο ή παροδικό, 

αν είναι από την πλευρά της ζήτησης, της προσφοράς ή το εξωτερικό ή αν είναι 

ανάλογο (συμμετρικό) με σοκ που συναντούν οι κυριότεροι εμπορικοί εταίροι της 

χώρας.  

• Το  βαθμό με  τον  οποίο  είναι  συγχρονισμένη  η  οικονομία με  τις  οικονομίες  των 

κυριότερων εμπορικών εταίρων της χώρας και  

• Την πολιτική αντίδραση των κυριότερων εμπορικών εταίρων στο σοκ. 

Από καθαρή στατιστική άποψη οι κύκλοι προκαλούνται από σοκ (shocks) που χτυπούν 

την οικονομία.  Τα σοκ αυτά προκαλούν μια πρόσκαιρη αλλά επίμονη παρεκτροπή από του 

προϊόντος της οικονομίας από το επίπεδο των ικανοτήτων της.  

• Σύμφωνα με  την θεωρία  του Keynes  τα  σοκ προέρχονται  είτε  από  την πλευρά 

της  προσφοράς,  είτε  από  την  πλευρά  της  ζήτησης  και  της  διανομής,  είτε  από 

διαρθρωτικές μεταβολές. 

• Μια άλλη διάκριση είναι ανάλογα με το χώρο προέλευσης τους. Έτσι χωρίζονται 

σε  εγχώριας προέλευσης και  εξωτερικής αν μας  έρχεται από κάποια χώρα του 

εξωτερικού. 

• Οι  τυπικοί  εγχώριοι  κύκλοι  μπορούν  να  οφείλονται  σε  αλλαγές  της 

ακολουθούμενης οικονομικής  (δημοσιονομικής ή νομισματικής) πολιτικής αλλά 

και  της  συμπεριφοράς  του  ιδιωτικού  τομέα  (ροπή  προς  αποταμίευση  και 

επενδύσεις). 

Όταν στόχος είναι η αντιμετώπιση της ανεργίας και η οικονομία αναρρώνει από 

κάποια  ύφεση  τότε  απαιτούμενη  πολιτική  είναι  αυτή  της  χαλαρής  νομισματικής  και 

δημοσιονομικής  πολιτικής  και  η  αντιστροφή  της  καθώς  μειώνεται  το  παραγωγικό  κενό. 

Έτσι  στο  πρώτο  στάδιο  έχουμε  δημιουργία  καινούριων  θέσεων  απασχόλησης  χωρίς 
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πληθωριστικές  πιέσεις.  Όσο  μεγαλύτερο  το  παραγωγικό  κενό  (διαφορά  ανάμεσα  στο 

δυνητικό  και  το  παραγόμενο  προϊόν)  και  πιο  βραδεία  η  αντίδραση  της  οικονομίας  στις 

αλλαγές της οικονομικής πολιτικής τόσο περισσότερο η οικονομική αυτή πολιτική μπορεί να 

παραμείνει επεκτατική. Αν η ακολουθούμενη πολιτική παραμείνει επεκτατική και πέρα από 

το  επίπεδο  των  παραγωγικών  δυνατοτήτων  της  οικονομίας  τότε  ακολουθεί  ανταγωνιστική 

αύξηση  τιμών‐μισθών και ακαμψίες στην αγορά  εργασίας.  Τότε σύμφωνα με  τη  κεϋνσιανή 

θεωρία απαιτείται χαλαρή δημοσιονομική πολιτική που θα μειώσει  την ανεργία και σφιχτή 

νομισματική πολιτική που θα στοχεύει τον περιορισμό του πληθωρισμού. 

Η θεωρία του Keynes για την ανάλυση του φαινόμενου των κυκλικών διακυμάνσεων 

χρησιμοποιεί τις καμπύλες IS‐LM καθώς και των καμπύλων και της συνολικής ζήτησης (AD) 

και προσφοράς  (AS).  Βραχυχρόνια  είναι  δυνατή  η παραγωγή οποιονδήποτε ποσοτήτων στο 

δεδομένο επίπεδο τιμών. Το επίπεδο τιμών όμως μακροχρονίως προσαρμόζεται στις συνθήκες 

της  αγοράς  και  η  οικονομία  προσεγγίζει  την  μακροχρόνια  ισορροπία  της  στην  οποία  η AS 

είναι  κάθετη  και  επικρατεί  πλήρης  απασχόληση  των  παραγωγικών  συντελεστών.  Κατά 

συνέπεια  οι  κύκλοι  της  οικονομικής  δραστηριότητας  οφείλονται  στις  μεταβολές  της AD.  Η 

σταθεροποιητική πολιτική βασίζεται στη διαχείριση της συνολικής ζήτησης με τη χρήση της 

νομισματικής  και  δημοσιονομικής  πολιτικής  για  την  αντιμετώπιση  των  κάμψεων  της 

παραγωγικής δραστηριότητας και της διατήρησης πλήρους απασχόλησης. 

  Η  μεταβολή  των  δημοσίων  δαπανών  προκαλεί  μεταβολή  της  συνολικής 

ζήτησης  (κατανάλωση και επένδυση) και μετατόπιση της  IS και η μεταβολή της προσφοράς 

της ποσότητας του χρήματος προκαλεί μετατόπιση της LM με αποτέλεσμα να προκαλούνται 

μεταβολές  του  πραγματικού  προϊόντος  της  οικονομίας  στη  βραχυχρόνια  περίοδο. 

Μακροχρόνια  το προϊόν  επιστρέφει  στο  επίπεδο πλήρους απασχόλησης  και  το πραγματικό 

επιτόκιο αυξάνει. Κατά συνέπεια η δημοσιονομική πολιτική είναι ουδέτερη μακροχρόνια διότι 

δεν  επηρεάζει  τα  πραγματικά  δεδομένα  της  οικονομίας  (παραγωγή,  απασχόληση, 

κατανάλωση, επένδυση). 
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  Η  μεταβολή  της  ποσότητας  του  χρήματος  που  κυκλοφορεί  στην  αγορά 

λειτουργεί  προς  την  ίδια  κατεύθυνση.  Αύξηση  της  προσφοράς  χρήματος  προκαλεί  την 

οικονομική  άνθηση  και  η  μείωση  του,  προκαλεί  ύφεση  στην  οικονομία.  Βασιζόμενοι  στην 

αργή προσαρμογή των τιμών και των μισθών, υπάρχει αδυναμίας της αγοράς να εκκαθαρίσει 

και  να  επιστρέψει  στην  πλήρη  απασχόληση  άμεσα  και  μπορεί  να  διατηρείται  εκτός 

ισορροπίας για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Για αυτό οι νομισματικές αρχές και οι δημόσιοι 

φορείς οφείλουν να παρέμβουν ώστε να εξαλειφθεί το φαινόμενο της εκτενούς ανεργίας και 

να  επιστρέψει  η  αγορά  όσο  το  δυνατό  συντομότερα  σε  επίπεδο  προϊόντος  πλήρους 

απασχόλησης. 

  Στο  βασικό  κλασικό  υπόδειγμα  το  χρήμα  θεωρείται  ουδέτερο  μακροχρόνια, 

που  σημαίνει  ότι  οι  διαφοροποιήσεις  της  ονομαστικής  προσφοράς  χρήματος  μεταβάλλουν 

αναλογικά το επίπεδο των τιμών και δεν επηρεάζουν τις πραγματικές μεταβλητές δηλαδή το 

προϊόν, την απασχόληση, τους πραγματικούς μισθούς και τα πραγματικά επιτόκια. Με αυτό 

τον  τρόπο  η  αύξηση  της  προσφοράς  του  χρήματος  προκαλεί  μεταβολή  των  τιμών  και  όχι 

μεταβολή του προϊόντος της οικονομίας. 

  Η Μονεταριστική  θεωρία  του Milton  Friedman  στηρίζεται  στην  υπόθεση  της 

ατελούς  πληροφόρησης  των  εργαζομένων  για  τις  μεταβολές  του  επιπέδου  τιμών.  Σε  αυτή 

εξαιτίας  της  ελλιπούς πληροφόρησης η βραχυχρόνια προσφορά  έχει  θετική κλίση και  είναι 

ανερχόμενη ως προς τις τιμές. Αλλά η μακροχρόνια καμπύλη προσφοράς είναι ανεξάρτητη 

του  επιπέδου  των  τιμών και  εμφανίζεται κατακόρυφη προς  τον άξονα του προϊόντος. Στην 

βραχυχρόνια  περίοδο  επειδή  έχουν  ατελή  πληροφόρηση  δεν  γνωρίζουν  τις  μεταβολές  των 

σχετικών  τιμών  των  αγαθών  και  προσφέρουν  την  εργασία  τους  με  χαμηλότερους 

πραγματικούς  μισθούς  και  κατά  συνέπεια  προσφέρεται  μεγαλύτερη  ποσότητα  προϊόντος 

στην αγορά.  

  Όταν  το  επίπεδο  των  παρατηρούμενων  τιμών  είναι  μικρότερο  από  το 

αναμενόμενο  οι  εργαζόμενοι  επειδή  προσφέρουν  την  εργασία  τους  με  υψηλότερους 
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πραγματικούς  μισθούς,  προσφέρεται  μικρότερη  ποσότητα  προϊόντος  στην  αγορά  και  η 

βραχυχρόνια προσφορά αποκτά θετική κλίση. 

  Όταν η προσφερόμενη ποσότητα προϊόντος αγγίξει την πλήρη απασχόληση, οι 

εργαζόμενοι  δεν  σφάλουν  στις  προβλέψεις  τους  και  το  αναμενόμενο  επίπεδο  των  τιμών 

ισούται με το εμφανιζόμενο. Τότε η καμπύλη συνολικής προσφοράς είναι τελείως ανελαστική 

ως προς τις τιμές. 

  Στη θεωρία των ορθολογικών προσδοκιών τα άτομα χρησιμοποιούν το σύνολο 

της πληροφορίας για να προσδιορίσουν τη συμπεριφορά τους. Οι επιχειρηματίες βλέποντας 

τη  μεταβολή  της  προσφοράς  χρήματος  αντιλαμβάνονται  ότι  επίκειται  άνοδος  του  γενικού 

επιπέδου  τιμών  και  δεν  μεταβάλλουν  τα  κεφάλαια  των  επιχειρήσεων  τους  (δεν  κάνουν 

επενδύσεις)  και  κατά  συνέπεια  την  παραγόμενη  ποσότητα  προϊόντος.  Μόνο  αν  το 

εφαρμοζόμενο μέτρο οικονομικής πολιτικής δεν είναι αναμενόμενο θα έχει αποτέλεσμα και 

θα συμβάλει στην αύξηση του παραγόμενου προϊόντος. 

  Σύμφωνα  με  αυτή  τη  θεωρία  μία  απροσδόκητη  μεταβολή  της  προσφοράς  του 

χρήματος μεταβάλει τη ποσότητα του παραγόμενου προϊόντος προς την ίδια κατεύθυνση και 

κατά  συνέπεια  η  καμπύλη  της  συνολικής  προσφοράς  είναι  θετική  βραχυχρόνια.  Στη 

μακροχρόνια  περίοδο  μέσα  από  τις  μεταβολές  του  γενικού  επιπέδου  των  τιμών  και  την 

προσαρμογή των τιμών και  των μισθών οι αγορές συντελεστών και αγαθών εκκαθαρίζουν. 

Εφόσον  το προϊόν χαρακτηρίζεται ως πλήρους απασχόλησης η απροσδόκητη μεταβολή  της 

προσφοράς του χρήματος δεν μεταβάλει τη ποσότητα του παραγόμενου προϊόντος και κατά 

συνέπεια  η  καμπύλη  της  συνολικής  προσφοράς  είναι  κάθετη  μακροχρόνια.  Αντίθετα  μια 

αναμενόμενη  μεταβολή  της  προσφοράς  του  χρήματος  δεν  μεταβάλει  τη  ποσότητα  του 

παραγόμενου  προϊόντος  και  η  αύξηση  της  προσφοράς  του  χρήματος  είναι  ουδέτερη  τόσο 

βραχυχρόνια όσο και μακροχρόνια, επειδή οι προσδοκίες των ατόμων προσαρμόζονται άμεσα 

και  για  να  αντιμετωπίσουν  τις  μεταβολές  των  τιμών  που  απειλούν  τα  πραγματικά  τους 

διαθέσιμα  δρομολογούν συμπεριφορά  έτσι ώστε  να προστατευτούν από αυτές  τις  επιλογές 

της νομισματικής αρχής. 
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  Το διευρυμένο κλασικό υπόδειγμα βασίζεται στη μονεταριστική θεωρία αλλά 

και των ορθολογικών προσδοκιών. Σύμφωνα με αυτό μόνο οι αιφνιδιαστικές μεταβολές της 

προσφοράς  του χρήματος μπορούν να  επηρεάσουν  το προϊόν για βραχυχρόνιο  διάστημα  (η 

καμπύλη  της  συνολικής  προσφοράς  έχει  βραχυχρόνια  θετική  κλίση).  Με  τη  χρήση  των 

ορθολογικών  προσδοκιών  το  κοινό  δεν  μπορεί  να  αιφνιδιάζεται  συστηματικά  από  τις 

νομισματικές αρχές με αποτέλεσμα η μεταβολή της προσφοράς χρήματος να είναι ουδέτερη 

και να μην επηρεάζεται το προϊόν της οικονομίας (η καμπύλη της συνολικής προσφοράς είναι 

κάθετη μακροχρόνια). 

  Στη  θεωρία  των  πραγματικών  επιχειρηματικών  κύκλων  οι  μεταβολές  του 

φυσικού  προϊόντος  οφείλονται  σε  πραγματικές  και  όχι  σε  νομισματικές  μεταβολές,  που 

προέρχονται από τη πλευρά της προσφοράς. Οι νομισματικές μεταβολές αφορούν διαταραχές 

της προσφοράς και της ζήτησης χρήματος. Οι πραγματικές μεταβολές, είναι διαταραχές της 

“πραγματικής” οικονομίας, επηρεάζουν τη συνάρτηση παραγωγής, το μέγεθος απασχόλησης 

των  συντελεστών  παραγωγής,  τις  δημόσιες  δαπάνες  και  τις  αποταμιευτικές  και 

καταναλωτικές αποφάσεις  των νοικοκυριών. Οι πραγματικές μεταβολές  (διαταραχές‐shock) 

σύμφωνα με αυτή τη θεωρία οφείλονται στην μεταβολή της παραγωγικότητας είτε στην 

τεχνολογική  πρόοδο.  Οι  ευεργετικές  διαταραχές  της  παραγωγικότητας  προκαλούν 

οικονομική  ανάπτυξη  και  οι  δυσμενείς  προκαλούν  οικονομικές  υφέσεις.  Οι  μεταβολές  της 

παραγωγικότητας περιλαμβάνουν ανάπτυξη νέων προϊόντων ή νέων μεθόδων παραγωγής, 

εισαγωγή νέων τεχνικών διοίκησης, μεταβολές της ποιότητας του κεφαλαίου ή της εργασίας, 

αλλαγές των διαθέσιμων πρώτων υλών ή των ενεργειακών πηγών, ασυνήθιστα καλό ή κακό 

καιρό  που  προκαλεί  καλές  ή  κακές  συγκομιδές,  αλλαγές  των  κρατικών  ρυθμίσεων  που 

επηρεάζουν την παραγωγή και κάθε παράγοντα που επηρεάζει την παραγωγικότητα.  

Άλλες  αιτίες  για  την  ύπαρξη  των  πραγματικών  κύκλων  είναι  οι  μεταβολές  των 

σχετικών  τιμών  των  εισαγόμενων  πρώτων  υλών  και  των  πηγών  ενέργειας  (τιμή 

πετρελαίου),  οι  μεταβολές  των  φορολογικών  συντελεστών  και  γενικότερα  της  φορολογίας 

αλλά  και  των  επιλογών  των  συντελεστών  παραγωγής  για  τη  διαχείριση  του  διαθέσιμου 

χρόνου  σε  εργασία  και  ανάπαυση.  Η  αύξηση  της  παραγωγικότητας  των  συντελεστών 
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παραγωγής, αυξάνει το οριακό προϊόν των συντελεστών παραγωγής, αυξάνει τη ζήτηση για 

απασχόληση  προκαλεί  την  άνοδο  των  πραγματικών  αμοιβών  και  συνεπώς  μέσα  από  την 

αύξηση  της  ζήτησης  όσο  και  της  προσφοράς  εργασίας  αυξάνεται  η  απασχόληση  και  η 

ποσότητα  του  πραγματικού  παραγόμενου  προϊόντος  της  οικονομίας,  με  αποτέλεσμα  η 

οικονομία να μπαίνει στη φάση της ανάπτυξης. Με παρόμοιο τρόπο μία δυσμενής διαταραχή 

προκαλεί  οικονομική  ύφεση  στην  παραγωγική  διαδικασία.  Δυσμενείς  διαταραχές  της 

προσφοράς έχουμε όταν μειώνεται το οριακό προϊόν της εργασίας, ή μειώνεται η ζήτηση για 

απασχόληση σε κάθε επίπεδο πραγματικού μισθού.  

  Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία η οικονομία πλήττεται διαρκώς από διαταραχές της 

παραγωγικότητας.  Η  απασχόληση,  η  μέση  παραγωγικότητα  της  εργασίας,  οι  πραγματικοί 

μισθοί και  οι  τιμές κινούνται προς  την  ίδια κατεύθυνση με  την ποσότητα  του πραγματικού 

παραγόμενου προϊόντος. Αυξάνονται  την περίοδο της οικονομικής άνθησης και μειώνονται 

την περίοδο της οικονομικής ύφεσης. Επίσης σύμφωνα με αποτελέσματα ερευνών απέδειξαν 

ότι  οι  μεταβολές  της  δημοσιονομικής  πολιτικής  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  για  την 

αντιστάθμιση  των  κυκλικών  διακυμάνσεων  και  τη  σταθεροποίηση  του  προϊόντος  και  της 

απασχόλησης.  

  Στις  θεωρίες  αυτές  η  ευκαμψία  των  τιμών  και  αμοιβών προς  τα  κάτω  είναι  το 

θεμέλιο στοιχείο για την επίτευξη σημείου μακροχρόνιας ισορροπίας πλήρους απασχόλησης. 

Η  μη  ύπαρξη  ευκαμψίας  οδηγεί  στην  εμφάνιση  της  οικονομικής  ύφεσης,  έτσι  ώστε  να 

αναπροσαρμοστεί  ο  επιχειρηματικός  τομέας  στο  νέο  υψηλότερο  κόστος  παραγωγής  που 

προκαλείται από την άνοδο των πραγματικών αμοιβών των συντελεστών παραγωγής. 

• Η  εφαρμογή  πολιτικών,  κευνσιανών  μεταπολεμικά,  και  μονεταριστικών  απ’  τη 

δεκαετία του 1970 και μετά. 

• Η  άσκηση  σταθεροποιητικής  πολιτικής  εκ  μέρους  του  κράτους  με 

επεκτατική  δημοσιονομική  πολιτική  με  τη  μορφή  εισοδηματικών 

ενισχύσεων,  παροχής  κεφαλαιακών  ενισχύσεων  στις  επιχειρήσεις 

για  υιοθέτηση  σύγχρονων  τεχνολογιών  που  αυξάνουν  την 
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παραγωγικότητα  και  την  ανταγωνιστικότητά  τους,  δημόσιες 

επενδύσεις σε υποδομές  

o Υπόδειγμα IS‐LΜ και παράθεση παραδειγμάτων σε διεθνές επίπεδο. 

o Αναποτελεσματικότητα  κατά  το  παρελθόν  από  την  αγορά  για  εξυγίανση 

προβληματικών επιχειρήσεων από το κράτος και στη συνέχεια την πώλησή τους 

ως κερδοφόρες στο χρηματιστήριο. 

o Αδυναμία  εφαρμογής  προστατευτικών  μέτρων  εγχώριας  παραγωγής,  ώστε  να 

αντιμετωπιστεί η ύφεση. 

• Η  άσκηση  σταθεροποιητικής  πολιτικής  εκ  μέρους  των  νομισματικών  αρχών  με 

επεκτατική  νομισματική  πολιτική  ώστε  να  δοθεί  ρευστότητα  στο  επιχειρηματικό 

σύστημα.  

o Υπόδειγμα IS‐LΜ και παράθεση παραδειγμάτων σε διεθνές επίπεδο. 

o Αναφορά  στο  πρόγραμμα  της  κυβέρνησης  για  παροχή  ρευστότητας  προς  τις 

εμπορικές τράπεζες (28 δις). 

• Εισαγωγή των επιδράσεων της ΟΝΕ  

o Άσκηση  ενιαίας  οικονομικής  πολιτικής,  (δημοσιονομική,  νομισματική, 

συναλλαγματική), εξαιτίας του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης. 

o Αδυναμία  άσκησης  σταθεροποιητικής  δημοσιονομικής  πολιτικής  ανεξάρτητης 

από  τα  υπόλοιπα  κράτη  που  διαθέτουν  σχετικά  περιθώρια  εμφάνισης 

ελλειμμάτων  (εμείς  δε  διαθέτουμε  επειδή  είμαστε  εντός  καθεστώτος 

δημοσιονομικής  επιτήρησης  και  έχουμε  περιορισμένα  περιθώρια  επεκτατικής 

δημοσιονομικής πολιτικής). 

o Αδυναμία  άσκησης  συναλλαγματικής  πολιτικής,  όπως  την  εφαρμόζαμε  για 

πολλά χρόνια χάρη στη δραχμή και οι  επιπτώσεις στην αδυναμία τόνωσης της 

ανταγωνιστικότητας των εγχώριων προϊόντων, μέσω αυτής. 

• Εισήγηση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για την αντιμετώπιση της κρίσης 

o Προτάσεις για τη διόρθωση των δημοσιονομικών ανισορροπιών. 
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o Οι  αναγκαίες  διαρθρωτικές  μεταρρυθμίσεις  βάση  της  Στρατηγικής  της 

Λισαβόνας  για  την  αύξηση  της  απασχόλησης  και  τη  βελτίωση  της 

ανταγωνιστικότητας των εγχώριων προϊόντων. 

• Η  αναγκαιότητα  προώθησης  των  διαρθρωτικών  αλλαγών,  μέσω  δημόσιου  διαλόγου 

και κοινωνικής συναίνεσης,  εξαιτίας των επιταχυνόμενων επιπτώσεών τους, ώστε να 

αποκτήσουμε ένα μακροχρόνια διατηρήσιμο μοντέλο ανάπτυξης και να μετατραπούμε 

σε  μια  εξωστρεφή  οικονομία  που  θα  στηρίζει  τις  εξαγωγές  της  στην  αύξηση  της 

παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας, επειδή το επιτάσσουν: 

o Η  αδυναμία  διατήρησης  του  υπάρχοντος  αναπτυξιακού  και  κοινωνικού 

μοντέλου, που βασίζεται στην ασυνείδητη κατανάλωση και όχι στην παραγωγή 

ανταγωνιστικών  προϊόντων,  και  με  τις  στρεβλώσεις  του  προκαλεί  υψηλό 

ιδιωτικό, δημόσιο και εξωτερικό χρέος. 

o Ο  εντεινόμενος  διεθνής  ανταγωνισμός,  η  αναγκαιότητα  στήριξης  των 

μικρομεσαίων  επιχειρήσεων  στην  υιοθέτηση  σύγχρονων  τεχνολογιών  και 

περιβαλλοντικής  προστασίας,  ώστε  να  συνεχιστεί  η  προσπάθεια  της 

πραγματικής σύγκλισης σε παγκόσμιο επίπεδο. 

o Η ενίσχυση των επιχειρήσεων πέρα από την παροχή κεφαλαίων για εξοπλισμό, 

μπορεί  να  περιλαμβάνει  φορολογικά  κίνητρα  με  μειωμένους  φορολογικούς 

συντελεστές, υψηλά ποσοστά αποσβέσεων. 

o Την  απλοποίηση  του  ρυθμιστικού  πλαισίου  για  αδειοδότηση  χωροθέτηση  και 

λειτουργία  επιχειρήσεων ώστε  να  προσελκύσουμε  παραγωγικές  επενδύσεις  σε 

διεθνές επίπεδο. 

o Άρση των αντικινήτρων άσκησης υγιούς επιχειρηματικότητας, περιορισμού της 

γενικότερης  μονοπωλιακής  διάρθρωσης  των  αγορών,  άρση  των  κλειστών 

επαγγελμάτων, της αύξησης του ανταγωνισμού και της διαμόρφωσης σταθερού 

και ευνοϊκού περιβάλλοντος με την εφαρμογή “σταθερών κανόνων παιχνιδιού” 

που θα διασφαλίζουν την ύπαρξη γνήσιου ανταγωνισμού.  
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o Οι χαμηλές επιδόσεις του εκπαιδευτικού μας συστήματος, όπως εμφανίζεται σε 

πίνακες  αξιολόγησης  και  την  υψηλή  ανεργία  των  νέων  και  την  ανάγκη  για 

αύξηση των δαπανών στην εκπαίδευση και την επιστημονική έρευνα. 

o Το πρόβλημα στο  ασφαλιστικό  σύστημα,  εξαιτίας  της  ανασφάλιστης  εργασίας 

και του δημογραφικού, της κακοδιαχείρισης των αποθεματικών τους κεφαλαίων 

και  της  γήρανσης  του  πληθυσμού,  η  οποία  σε  συνδυασμό  με  τη  χαμηλή 

εκπαίδευσή  του  την  αδυναμία  χρήσης  σύγχρονης  τεχνολογίας  προκαλούν 

αδυναμία  αύξησης  της  παραγωγικότητας  και  δυσκολία  επιβίωσης  των 

επιχειρήσεων. 

o Το διογκούμενο δημόσιο και  ιδιωτικό χρέος, όπως και το έλλειμμα στο ισοζύγιο 

πληρωμών  (δίδυμα  ελλείμματα),  η  αδιαφάνεια  των  δημοσίων  προμηθειών,  η 

έλλειψη λογοδοσίας, σχεδιασμού και σοβαρής διαβούλευσης για τα μεγέθη τους, 

ώστε να ελέγχεται η σκοπιμότητα και η αποτελεσματικότητά τους και η οποία 

λειτουργεί  ως  τροχοπέδη  της  ανάπτυξης  λόγω  της  κατασπατάλησης  του 

δημοσίου χρήματος, των παράλογα υψηλών αμυντικών δαπανών, των χαμηλών 

δαπανών  για  έρευνα  και  ανάπτυξη  καινοτομιών,  των  ισχνών  εισπρακτικών 

μηχανισμών  που  προκαλούν  εκτεταμένη  φοροδιαφυγή,  φοροαποφυγή  και 

μετακύλιση  φόρων,  αλλά  και  άδικη  επιβάρυνση  των  ασθενών  οικονομικών 

τάξεων. 

o Την στήριξη της απασχόλησης και την αντιμετώπιση της ανεργίας με επιδότηση 

του  άμεσου  και  του  έμμεσου  κόστους  απασχόλησης,  υιοθέτηση  κινήτρων  για 

προσλήψεις νέων και γυναικών. Στη χώρα μας επίσης χρειάζεται να μελετηθεί ο 

βαθμός ευελιξίας της εργασίας και να αναπροσαρμοστεί: 

Το  κόστος  της  εργασίας,  όπου  διάφοροι  μηχανισμοί  επιβάλλουν  αυξήσεις  μισθών 

μεγαλύτερες  από  τις  αυξήσεις  παραγωγικότητας,  ή  υψηλό  κόστος  για  την  απόλυση 

εργαζομένων. 
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Τις συνθήκες απασχόλησης, δηλαδή την ύπαρξη αποδεκτών συνθηκών στους χώρους 

εργασίας  και  κινήτρων  για  αποτελεσματικότερη  εργασία  και  διατηρήσιμη  θέση 

απασχόλησης. 

Τις πρακτικές εργασίας, δηλαδή θεσμικές ρυθμίσεις για το περιεχόμενο της εργασίας, 

το επίπεδο εξειδίκευσης, την ευελιξία στο χρόνο εργασίας. 

Τους  εργασιακούς  κανόνες  και  κανονισμούς,  που  περιλαμβάνει  τις  εξειδικευμένες 

ρυθμίσεις για τις εργασιακές σχέσεις. 

Την κινητικότητα, διατάξεις περί της μεταβίβασης συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων κλπ 

Την  εκπαίδευση  και  την  κατάρτιση,  που  περιλαμβάνει  τις  μεθόδους  βελτίωσης  της 

βασικής εκπαίδευσης, και της επαγγελματικής κατάρτισης και εξειδίκευσης. 

• Χρειάζεται να καταβληθεί προσπάθεια  

o Ποιοτικής βελτίωσης του εκπαιδευτικού συστήματος και απόκτησης συγκριτικού 

πλεονεκτήματος στο ανθρώπινο κεφάλαιο  (δίνοντας βαρύτητα στην διενέργεια 

πνευματικών  έναντι  των  φυσικών  κεφαλαιακών  υποδομών  που  δίνονταν 

παλαιότερα) 

o Αντιμετώπισης  του  μεγάλου  μεγέθους  της  παραοικονομίας  και  της 

φοροδιαφυγής,  με προοδευτική φορολόγηση  της μεγάλης ακίνητης περιουσίας, 

κατάργηση  των  χαριστικών  φοροαπαλλαγών,  της  άνισης  κατανομής  των 

φορολογικών  βαρών  και  του  εθνικού  εισοδήματος,  ώστε  να  ωφεληθούν  τα 

ασθενέστερα εισοδηματικά στρώματα,  

o Αναστροφής  των  πελατειακών  αντιλήψεων  που  καλλιεργούν  την  ανομία,  την 

αυθαιρεσία,  τη  γραφειοκρατία,  τη  διαφθορά  στη  λειτουργία  του  κράτους  και 

εμποδίζουν κάθε αξιόλογη πρωτοβουλία για καινοτομία, εξέλιξη, περιφερειακή 

ανάπτυξη, ώστε οι πολίτες να νιώθουν ότι η πολιτεία εκτιμά και επιβραβεύει τη 

συνέπεια κατά την άσκηση των επιχειρηματιών τους δραστηριοτήτων. 
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o Ενίσχυσης  των  μηχανισμών  εποπτείας  των  αγορών  προϊόντων  και  των 

συντελεστών  παραγωγής,  ώστε  να  καταπολεμηθεί  τόσο  η  ακρίβεια  που 

προωθείται  από  πολιτικές  εναρμονισμένων  τιμών  που  επιβάλλουν  τα  κατά 

τόπους καρτέλ, αλλά και η καταστρατήγηση των εργασιακών δικαιωμάτων. 

o Απάλειψης του κλίματος της ελάσσονος προσπάθειας από τους χώρο  εργασίας 

σύμφωνα  με  την  οποία  οι  επιχειρηματίες  αναζητούν  το  γρήγορο  και  εύκολο 

κέρδος  και  οι  εργαζόμενοι  την  μη  καταβολή  ιδιαίτερης  προσπάθειας  αφού  οι 

επιπλέον  προσπάθειές  τους  δεν  αμείβονται.  Βέβαια  είναι  δύσκολο  να  πείσεις 

τους  ανθρώπους  ότι  θα  αμειφθούν  αφού  προσπαθήσουν  σε  μία  κοινωνία  που 

κυριαρχεί η αναξιοκρατία και η έλλειψη αξιολόγησης. 

o Αναδιάρθρωσης  και  εκσυγχρονισμού  της  εγχώριας  μεταποίησης  ώστε  να 

ξεπεραστούν  τα  διαρθρωτικά  της  προβλήματα  που  οδηγούν  σε  μικρές 

επιχειρήσεις  χωρίς  οικονομίες  κλίμακας  και  προϊόντα  χαμηλής  προστιθέμενης 

αξίας. 

o Σχετικά με τον τουρισμό να υιοθετηθούν νέα δυναμικά προϊόντα (εναλλακτικές 

μορφές  τουρισμού),  να  βελτιωθούν  οι  δημόσιες  και  οι  ιδιωτικές  υποδομές,  να 

επιμηκυνθεί  η  τουριστική  περίοδος  από  θερινή  σε  δωδεκάμηνη,  να 

καταπολεμηθεί  η  καταστροφική  “κακή”  τουριστική  υπηρεσία,  να  βελτιωθεί  η 

τουριστική εκπαίδευση όλων όσων συμμετέχουν στον κλάδο αυτό. 

o Σχετικά  με  τη  ναυτιλία  χρειάζεται  να  ενδυναμωθούν  οι  δεσμοί  της  με  άλλους 

τομείς  της  ελληνικής  οικονομίας  όπως  η  ναυπηγική  και  επισκευαστική 

βιομηχανία, η βιομηχανία ναυτιλιακού εξοπλισμού, ο εφοδιασμός των πλοίων, η 

πρακτόρευση, οι ναυλώσεις, οι ναυτασφαλίσεις, η ναυτιλιακή χρηματοδότηση, η 

ναυτιλιακή διαιτησία‐δικαιοσύνη‐νομικές υπηρεσίες και οι νηογνώμονες. 

 

Eπίλογος 



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ 

Μπαντούλας Κων/νος, Οικονομολόγος, Μs Χρηματοοικονομικών 

- 18 - 

• Η  οικονομική  κρίση  αποτελεί  μία  ευκαιρία  για  να  επιλύσουμε  τα  διαρθρωτικά  μας 

προβλήματα  είναι  η  προϋπόθεση  για  να  τεθεί  σε  λειτουργία  η  ορθολογική 

αναπτυξιακή διαδικασία και να αποκατασταθεί η μακροοικονομική ισορροπία. 

• Τότε  θα  επιτευχθεί:  βελτίωση  της  ανταγωνιστικότητας  των  προϊόντων  της  και  με 

δικαιότερη  κατανομή  των  προϊόντων  και  των  θυσιών  των  κοινωνικών  τάξεων, 

σύγκλιση  της  οικονομίας  θα  είναι  ορθολογική  και  πραγματική,  θα  εξασφαλιστεί  η 

απασχόληση και η μείωση των πληθωριστικών πιέσεων.  

• Η  διαιώνισή  των  προβλημάτων  αυτών  καθιστά  αναποτελεσματικές  τις  οικονομικές 

πολιτικές  και  επιδεινώνει  ακόμα  περισσότερο  τις  ευρείες  κοινωνικές  τάξεις  που 

στηρίζονται σε αμοιβές εξαρτημένης εργασίας και συντάξεις. 

• Επιπλέον  υπάρχει  ανάγκη  για  την  αντιμετώπιση  της  ύφεσης  σε  διεθνές  επίπεδο  και 

εύρεση  λύσης  στο  πρωταρχικό  αίτιο  της  παρούσας  κρίσης  που  είναι  η  ύπαρξη 

αποτελεσματικής ρυθμιστικής αρχής του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος. 


