Οικονοµία,
Ειχειρηµατικότητα,
∆ηµιουργικότητα

Στα πλαίσια των Οικονοµικών Μαθηµάτων στο Πειόλους τους µαθητές και ταυτόχρονα ενδιαφέρουσα. ΕρΑντί
Προλόγου
ραµατικό Λύκειο της Ευαγγελικής Σχολής Σµύρνης
γαστήκαµε σε οµάδες – για την συγγραφή – και χρειµε πρωτοβουλία των µαθητών και µε την υποστήριξη της καθηγήάστηκε να αντλήσουµε πληροφορίες τόσο από τα Οικονοµικά
τριάς µας Βασιλικής Μπρίνια, οι µαθητές σκεφτήκαµε να γράψουµε µαθήµατα που διδασκόµαστε στο σχολείο όσο και από το διαδίµερικά άρθρα οικονοµικού περιεχοµένου µε βάση τα βιώµατά µας
κτυο (internet) ή την πραγµατική ζωή. Είχαµε την δυνατότητα να
από την οικονοµική ζωή. ∆εδοµένου ότι η οικονοµία αποτελεί καθο- γνωρίσουµε και να κατανοήσουµε καλύτεραα τα ζητήµατα της οιριστικό παράγοντα στην ζωή κάθε ανθρώπου αλλά και λόγω της
κονοµικής πραγµατικότητας που όλους λίγο-πολύ µας απασχοσηµερινής οικονοµικής κρίσης και τω ραγδαίων αλλαγών που αντιλούν. Τελικά µέσα απ΄ όλη αυτή την διαδικασία αποκοµίσαµε όχι
µετωπίζει ο κόσµος µπορεί κάποιος να καταλάβει την επικαιρότητα
µόνο γνώσεις αλλά και την εµπειρία µιας δηµιουργικής συνεργαµιας τέτοιας προσπάθειας. Η συγγραφή ενός άρθρου µε οικονοµικό σίας.
Μαρία Μηκωνιάτη
περιεχόµενο ήταν αναµφισβήτητα µια εµπειρία πρωτόγνωρη για

Η οικονοµική κρίση σήµερα όπως την αντιλαµβανόµαστε οι νέοι άνθρωποι.

Μαρία Μηκωνιάτη,Ιωάννα Πορτοκάλη, Εφιλίνα Πολύζου

Στην Ελλάδα έγινε αναδιανοµή πλούτου, δίχως να υπάρχει πλούτος. Έγινε ανακατανοµή εισοδήµατος, µε τα χρήµατα
των ξένων τραπεζών. Και όπως ήταν
αναπόφευκτο, ήλθε η ώρα του λογαριασµού. Ποιος θα πληρώσει όµως; Η
απάντηση είναι: Ολόκληρη η Ελληνική
κοινωνία, που δίχως να παράγει κάτι
νέο έστω και παλαιό, δίχως να δουλεύει, είδε τα εισοδήµατά της να αυξάνουν και το βιοτικό της επίπεδο
θεαµατικά να βελτιώνεται, κατατάσσοντας την χώρα µας στις πλέον αναπτυγµένες.
Από το σύνολο των ετήσιων κρατικών
εξόδων όµως, το 70% πηγαίνει σε µισθούς και συντάξεις του δηµόσιου
τοµέα, το 20% σε εξυπηρέτηση των
κρατικών χρεών και µόνο το 10% σε
γενικές δραστηριότητες (παιδεία,
Σκίτσο: Στέλλα Μαρκίδη
υγεία, ασφάλιση κλπ).
Σε ετήσια βάση το 12% (µε τους καλύτερους υπολογισµούς) αναγκαζόµαστε να το
δανειστούµε ∆ΙΟΤΙ ∆ΕΝ ΤΟ ΕΧΟΥΜΕ. Χρωστάµε συνολικά, µέχρι και σήµερα
300 δις ευρώ.
Βασικό ερώτηµα είναι τι είµαστε έτοιµοι να κάνουµε εµείς µόνοι µας, όχι για να
δανειζόµαστε ευκολότερα (όπως λανθασµένα επιµένουν οι περισσότεροι), αλλά
για να αρχίσουµε να αποπληρώνουµε αυτά που χρωστάµε. ∆ιότι τώρα δανειζόµαστε για να πληρώνουµε τα χρωστούµενα. Και το συνολικό χρέος µας συνολικά και
καθηµερινά µεγαλώνει. Θα πρέπει δηλαδή να κερδίζουµε από την δουλειά µας
ως έθνος περισσότερα από όσα ξοδεύουµε. Για να αποφύγουµε την χρεωκοπία,
την κοινωνική εξαθλίωση, ένα δρόµο έχουµε µπροστά µας και µάλιστα άµεσα να
οδηγηθούµε σε αυτόν. Τις δραµατικές περικοπές στις δηµόσιες δαπάνες και στο
υπερβολικά µεγάλο µέγεθος του κράτους.
Η οικονοµική κρίση βαθαίνει. Ξεκινώντας από την Ελλάδα, µε το δηµοσιονοµικό
έλλειµµα της χώρας ανέρχεται στα 300.000.000.000 ευρώ. Έτσι την ανασυγκρότηση της Ελληνικής Οικονοµίας αναλαµβάνει η Τρόϊκα, αποτελούµενη από το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Η ανεργία σε πολλές χώρες αυξάνεται δραµατικά,
στην Ισπανία είναι 20%.
Στην Ρώµη και στο Λονδίνο στην Ιρλανδία ξεσπούν
ταραχές ως απάντηση στα προγράµµατα περικοπών, µαζικών απολύσεων και διάλυσης του κοινωνικού κράτους.
Η δωρεάν παιδεία απειλείται. Οι περικοπές στην
υγεία είναι αναπόφευκτες, οι επιχορηγήσεις στον πολιτισµό και στον αθλητισµό περιττές και παρόλα αυτά
την ίδια στιγµή οι πωλήσεις σε αµυντικό εξοπλισµό
παραµένουν ανεπηρέαστες,
Ο επιχειρηµατίας του FAR ROCKWAY της Νέας Υόρκης Τζέιµς Σάντερς είπε για τις ΗΠΑ πως «αν εξοικονοµούσαµε όσα ξοδεύουµε στον πόλεµο στο Ιράκ,
δεν θα είχαµε πρόβληµα», προσθέτοντας πως
«Αλλά δεν µπορείς να έχεις σφαίρες και γάζες την ίδια στιγµή…» «∆εν µπορείς
να έχεις σφαίρες και ψωµί την ίδια στιγµή… ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ∆ΙΑΛΕΞΕΙΣ».

Ένα κράτος, µια κρίση, µια ευκαιρία.

Χρήστος Κουφουδάκης

Αναµφισβήτητα η κρίση του 2008 που
αφετηρία της είχε τις ΗΠΑ και τελικό
της σταθµό την γηραιά ήπειρο κατατρύχει σε πολύ µεγάλο βαθµό την ελληνική οικονοµία και ανάπτυξη.
Εκατοντάδες επιχειρήσεις καθηµερινά
«πεθαίνουν» και χιλιάδες εργαζόµενοι
συµπληρώνουν τα µητρώα των ανέργων. Σε αυτό το τραγικό κλίµα έρχονται
να προστεθούν και οι απεγνωσµένες
κινήσεις της πολιτείας για αποφυγή
των δεινότερων καταστάσεων στην µεταπολιτευτική ιστορία του ελληνικού
κράτους. ∆υστυχώς τόσες δεκαετίες το
ελληνικό κράτος είχε προχωρήσει σε
λιγοστές επενδύσεις που θα του εξασφάλιζαν τους απαραιτήτους οικονοµικούς πόρους για την άσκηση κοινωνικής
πολιτικής. Επιπλέον δεν υπήρχε ο ενδεδειγµένος φοροεισπρακτικός µηχανισµός για την αύξηση των εσόδων των κρατικών ταµείων. Αυτή η κατάσταση σε
συνδυασµό µε έναν υπέρµετρο και ασύµφορο δανεισµό έφερε την χώρα σε οικονοµική κρίση. Κάπως έτσι λοιπόν φτάσαµε στο σηµείο που είµαστε τώρα, δηλαδή να συζητάµε για συνδιαχειρίσεις των πρόσφατα ανακαλυπτόµενων
φυσικών πόρων που διαθέτει η επικράτεια αγνοώντας ότι αυτή η κίνηση ενδεχοµένως θα µας φέρει σε χειρότερη θέση τα επόµενα χρόνια. Μπορεί τα οικονοµικά προβλήµατα να µας πλήττουν σοβαρά αλλά µας πλήττουν στο παρόν και
οι επιπτώσεις τους είναι ορατές στο τώρα, ενώ αντίθετα τα κυριαρχικά έχουν
επιπτώσεις στο µέλλον και είναι αρκετά πιο δύσκολο να τις αντιληφθεί κάποιος.
Ίσως αυτή η σκληρή πραγµατικότητα φέρνει µαζί της και ένα δώρο. Το δώρο
της αλλαγής και της αναδιοργάνωσης. Πρέπει επιτέλους το κράτος να φύγει
από την τακτική του «πουλάµε για να ζήσουµε» και οι πολίτες από την υπηρέτηση µόνο του ατοµικού τους συµφέροντος και να στηριχθούµε όλοι οι κοινωνικοί παράγοντες σε ένα νέο µοντέλο οικονοµικής
ανάπτυξης που πρωταρχικό στόχο θα έχει την µακροπρόθεσµη ευηµερία και όχι την βραχυχρόνια ευδαιµονία. Ταυτόχρονα θα πρέπει να δοθεί έµφαση στα κρατικά
έσοδα µέσα από κινήσεις που θα «αναστήσουν» τον επιχειρηµατικό κλάδο της χώρας µας και θα δώσουν πρόσφορο έδαφος για την δηµιουργία µια ισχυρής
βιοµηχανικής δύναµης που θα βασίζεται περισσότερο
στην παραγωγή και λιγότερο στην υπηρεσία. Ανακεφαλαιωτικά είναι βέβαιο ότι «αργά» ή «γρήγορα» αυτή η
κρίση θα ξεπεραστεί. Χρέος όλων µας είναι να προσέξουµε την επόµενη µέρα της καταστροφής να αναρωτηθούµε τα λάθη µας και
να µην αφήσουµε περιθώρια για επιστροφή στο παρελθόν. Πρέπει να προσέξουµε τις κινήσεις του παρόντος γιατί µπορεί να µας επιφέρουν άλλα είδους
προβλήµατα.
Ειδική ‘Εκδοση της ΠΕΣΣ...τα
µε υλικό της οµάδας
για την Επιχειρηµατικότητα.
Υπεύθυνη Καθηγήτρια:
∆ρ Βασιλική Μπρίνια
Οικονοµολόγος

Η δική µας γνώµη
για το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Συνέχεια και παντού γίνεται λόγος για το ∆ΝΤ ,αλλά οι περισσότεροι από εµάς δεν γνωρίζουµε ούτε καν τι εστί ∆ΝΤ ! Έτσι ,µε αφορµή την εργασία που αναλάβαµε στα οικονοµικά
και µε την υποστήριξη της καθηγήτριάς µας,κ.Μπρίνια,αποφασίσαµε, έχοντας µέσα µας
ανάµεικτα συναισθήµατα,καθώς ήµασταν και ‘ψιλοτροµοκρατηµένοι’ από την κακή διαφήµιση και εν µέρει δικαιολογηµένη των ΜΜΕ,έχοντας βέβαια αρκετά καλή διάθεση για δουλειά, να παρουσιάσουµε συνοπτικά το έργο του ∆ΝΤ καθώς και να απαντήσουµε όσο
καλύτερα µπορούµε σε ορισµένα βασικά ερωτήµατα που προκύπτουν χρόνο µε τον
χρόνο από την µεγαλύτερη ανάµειξή του στην χώρα µας.Το κείµενό µας είναι δοµηµένο
σε πολλά κοµµάτια µε την µορφή ερωτήσεων,ώστε να είναι κατανοητά !
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΟΛΥΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΟΛΥ∆ΙΑΦΗΜΙΣΜΕΝΟ ∆ΝΤ, ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ;
Το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (∆ΝΤ), (διεθνής ονοµασία "IMF"),
είναι ένας διεθνής οργανισµός ο οποίος επιβλέπει το παγκόσµιο
χρηµατοπιστωτικό σύστηµα παρακολουθώντας τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες και τα ισοζύγια πληρωµών και προσφέροντας οικονοµική και τεχνική βοήθεια όταν του ζητηθεί. Το ∆ΝΤ ιδρύθηκε στις
27 ∆εκεµβρίου του 1945 στην Ουάσιγκτον, πρωτεύουσα των
ΗΠΑ κατόπιν συνοµολόγησης 39 Χωρών που είχαν συµβάλει στο
80% του κεφαλαίου. Η ίδρυση του Οργανισµού αυτού είχε προπαρασκευαστεί κατά τη ∆ιεθνή Νοµισµατική και Χρηµατοδοτική
Συνδιάσκεψη που συνήλθε στο Μπρέτον Γουντς, του Νιού Χαµσάιρ των ΗΠΑ, ενάµισι χρόνο πριν, από 1ης Ιουλίου µέχρι 22 Ιουλίου του 1944. Έδρα του Οργανισµού ορίσθηκε η Ουάσιγκτον ως
πρωτεύουσα της χώρας µε το µεγαλύτερο ποσοστό συµµετοχής.
ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ∆ΝΤ;
Κύριος σκοπός του ∆ΝΤ είναι η προώθηση της διεθνούς νοµισµατικής συνεργασίας µεταξύ των κρατών-µελών µε ισόρροπη ανάπτυξη του διεθνούς εµπορίου. Για τον σκοπό
αυτό προωθούνται συγκεκριµένα µέτρα, ή οσάκις κρίνεται αναγκαίο αποφασίζονται ιδιαίτερα µέτρα, µεταξύ των οποίων είναι:
1.
Η ενιαία διαδικασία οµαλής προσαρµογής εκάστου κράτους µέλους στις συναλλαγµατικές ισονοµίες.
2.
∆ιεθνείς διαβουλεύσεις σε περιπτώσεις σηµαντικών αλλαγών των ακολουθουµένων συναλλαγµατικών πρακτικών.
3.
Επιβολές ορισµένων περιοριστικών συναλλαγµατικών µέτρων και τέλος
4.
Άρση των παραπάνω περιοριστικών µέτρων κατόπιν διαπιστωµένης βελτίωσης
οικονοµικής θέσης του συγκεκριµένου κράτους-µέλους.
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ∆ΟΙΗΚΗΤΙΚΗ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΝΤ;
Ανώτατο διοικητικό όργανο του ∆ΝΤ είναι το λεγόµενο «Συµβούλιο των ∆ιοικητών» στο
οποίο εκπροσωπείται κάθε κράτος µέλος µ΄ ένα ∆ιοικητή και έναν αναπληρωµατικό για
πέντε συνεχή έτη. Το Συµβούλιο αυτό συνέρχεται µία φορά ετησίως στη λεγόµενη "Τακτική
Σύνοδο". Κατά τη διάρκεια της συνόδου αυτής εγκρίνονται τα πεπραγµένα του Οργανισµού, εκλέγονται νέοι διευθυντές, ενώ λαµβάνονται διάφορες αποφάσεις όπως π.χ. τυχόν
αλλαγή ισοτιµιών, περί εισόδου νέων µελών, κ.λπ.
Πολλές από τις εξουσίες του Συµβουλίου των διοικητών έχουν σήµερα µεταβιβαστεί στο
Εκτελεστικό Συµβούλιο που αποτελεί τον αµέσως υφιστάµενο όργανο του ∆ΝΤ. Ο ∆ιοικητικός ∆ιευθυντής του Συµβουλίου προΐσταται του Εκτελεστικού Συµβουλίου καθώς και όλου
του προσωπικού του Οργανισµού που υπολογίζεται περίπου στα 4000 άτοµα από 180 και
πλέον χώρες.
Σηµειώνεται ότι το Εκτελεστικό Συµβούλιο ασχολείται κυρίως µε θέµατα τρέχουσας φύσεως του Οργανισµού αφού για τα σηµαντικότερα επιλαµβάνεται αυτό τούτο το Συµβούλιο
των ∆ιοικητών.
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΧΩΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆ΝΤ;?
Μέλη του ∆ΝΤ γίνονται δεκτά µόνο ελεύθερες και κυρίαρχες χώρες. Το 2000 τα µέλη του
∆ΝΤ αριθµούσαν 182 (χώρες). Στα συστήµατα παρακολούθησης των οικονοµιών, συνεισφέρουν στατιστικά δεδοµένα χωρίς να είναι µέλη του ∆ΝΤ, οι Παλαιστινιακές Αρχές, το
Χονγκ Κονγκ όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την
Ευρωζώνη και η Eurostat για όλη την ΕΕ. Οποιαδήποτε χώρα µπορεί να ζητήσει να γίνει
µέλος του ∆ΝΤ. Η αίτηση θα εξεταστεί πρώτα από το Εκτελεστικό Συµβούλιο του ∆ΝΤ, το
οποίο θα υποβάλει έκθεση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆ΝΤ µε εισηγήσεις. Οι εισηγήσεις
αφορούν το µερίδιο που αναλογεί (quota) στο υποψήφιο µέλος, τον τρόπο πληρωµής της
συνδροµής, και άλλους όρους και προϋποθέσεις για ένταξη. Αφού το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
εγκρίνει την έκθεση, η αιτούσα χώρα οφείλει να λάβει τα απαραίτητα νοµικά µέτρα σύµφωνα µε τη δική της νοµοθεσία ώστε να µπορέσει να υπογράψει τη σχετική συµφωνία µε
το ∆ΝΤ και να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της ως µέλος.
Το µερίδιο (quota) ενός µέλους του ∆ΝΤ καθορίζει τη συνδροµή που πρέπει να πληρώνει,
το βάρος της ψήφου του, την πρόσβαση σε χρηµατοδοτήσεις από το ∆ΝΤ, και το µερίδιό
του σε Special Drawing Rights. Ένα µέλος δεν µπορεί µονοµερώς να αυξήσει το µερίδιό
του - η οποιαδήποτε αύξηση πρέπει πρώτα να εγκριθεί από το Εκτελεστικό Συµβούλιο. Για
παράδειγµα, το 2001 δεν επιτράπηκε στην Κίνα να αυξήσει το µερίδιό της όσο επιθυµούσε, ώστε να παραµείνει στο επίπεδο της µικρότερης οικονοµίας των G7 (Καναδάς).
Έκτοτε, η συνεισφορά της έχει αυξηθεί µόνο ελαφρώς.
Από το 2006 διεξάγεται συζήτηση για αλλαγές στον τρόπο ψήφισης, ώστε να γίνεται πιο δίκαια.
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΒΑΣΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ∆ΝΤ;
Η βασική αποστολή του ∆ΝΤ είναι να παρέχει τεχνική και οικονοµική βοήθεια σε χώρες
που βρίσκονται σε πολύ δύσκολη οικονοµική κατάσταση. Χώρες-µέλη που έχουν πρόβληµα µε το ισοζύγιο πληρωµών µπορούν να ζητήσουν δάνεια και βοήθεια στη διαχείριση
της εθνικής τους οικονοµίας. Για να δοθεί η βοήθεια απαιτείται συνήθως από τις χώρες
αυτές να προβούν σε µεταρρυθµίσεις (οι οποίες αναφέρονται σε µερικές περιπτώσεις ως
"συναίνεση της Ουάσινγκτον"). Αυτές οι µεταρρυθµίσεις συνήθως απαιτούνται γιατί χώρες
µε σταθερή συναλλαγµατική ισοτιµία µπορούν να δηµιουργήσουν οικονοµικές, νοµισµατικές και πολιτικές πρακτικές οι οποίες να οδηγήσουν οι ίδιες το σύστηµα σε κρίση. Για παράδειγµα, χώρες µε τεράστια ελλείµµατα προϋπολογισµού, ανεξέλεγκτο πληθωρισµό,
αυστηρό έλεγχο τιµών, ή ιδιαίτερα υπερτιµηµένο ή υποτιµηµένο νόµισµα διατρέχουν τον
κίνδυνο να αντιµετωπίσουν στο µέλλον σοβαρό πρόβληµα µε το ισοζύγιο πληρωµών.
Έτσι, τα προγράµµατα αυτά έχουν ως στόχο, να διορθώσουν τις συνθήκες που οδήγησαν
στην οικονοµική κρίση και όχι απλώς να χρηµατοδοτήσουν την έλλειψη υπεύθυνης στάσης
στα οικονοµικά. Όταν η βοήθεια συνίσταται από δάνεια, αυτά συνήθως δίνονται σε δόσεις,
καθεµιά από τις οποίες δίνεται υπό την προϋπόθεση ότι έχουν επιτευχθεί συγκεκριµένοι
στόχοι.
Πολλές χώρες µπήκαν στον εναγκαλισµό του ∆ΝΤ. Συγκεκριµένα πάνω από 40 χώρες
ζήτησαν δανειοδότηση από το ∆ΝΤ. Το τίµηµα για όλες ήταν µεγάλο και δυσβάστακτο.
Αξίζει να δούµε κάποιες από τις χώρες αυτές και τα αποτελέσµατά τους:
Ρουµανία (Μάρτιος 1999, δάνειο 12,9 δις ευρώ). Η χώρα απέλυσε 137.000 δηµόσιους
υπαλλήλους. Μείωσε µισθούς και συντάξεις. Αύξησε φόρους. Το ΑΕΠ µειώθηκε κατά 7,1
%.
Ουγγαρία (στα τέλη του 2008 έλαβε δάνειο 12,5 δις ευρώ). Η χώρα κατάργησε το 13ο
µισθό και τη 13η σύνταξη. Έκανε περικοπές σε µισθούς και συντάξεις των δηµοσίων
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υπαλλήλων κατά 30%. Το ΑΕΠ της χώρας µειώθηκε κατά 6,1%.
Ουκρανία (∆άνειο το Νοέµβριο 2008) µε περικοπές κρατικών δαπανών. Το ΑΕΠ
µειώθηκε κατά 15%.
Λετονία (το 2009 δάνειο 1,7 δις ευρώ). Το δηµόσιο µείωσε µισθούς κατά 30%. Επέβαλε πάγωµα µισθών και συντάξεων. Η ανεργία εκτινάχτηκε στο 17%.
Ισλανδία (Οκτώβριος 2008 δάνειο 1,7 δις δολλάρια). επέβαλε µείωση κρατικών δαπανών κατά 10% και αύξηση επιτοκίων δανεισµού.
Βρεττανία (δανείστηκε το 1976 µε 2,3 δις στερλίνες). Έκανε περιορισµούς κρατικών
δαπανών.
Αργεντινή (δανείστηκε το 1999 µε 7,2 δις δολάρια το 2000 µε 39,7 δολλάρια) µε µείωση µισθών δηµοσίων υπαλλήλων κατά 20% και πάγωµα καταθέσεων). Η ανεργία
τινάχτηκε στο 40%. Παραιτήθηκε η κυβέρνηση και η νέα κυβέρνηση
κήρυξε πτώχευση.
Μεξικό (δανείστηκε το 1995 µε 30 δις δολλάρια). Το όριο της φτώχειας
έφθασε το 50% του πληθυσµού. Απολύσεις 20% υπαλλήλων του ∆ηµοσίου.
Ρωσία (δανεισµός 20 δις δολλάρια το διάστηµα 1992-1996). Τελικά
κήρυξε πτώχευση.
Τουρκία (δανεισµοί από το 1999 έως το 2004 µε 21,5 δις δολλάρια),
µε απολύσεις δηµοσίων υπαλλήλων και µείωση κρατικών δαπανών)
Όπως διαπιστώνουµε από αυτήν την αναδροµή καµιά χώρα δεν
βγήκε αλώβητη από το σκληρό εναγκαλισµό του ∆ΝΤ!
Τώρα έχει έρθει η ώρα να γίνει αναφορά στις σχέσεις µεταξύ Ελλάδας
και ∆ΝΤ, τουλάχιστον µέχρι στιγµής:
Σύµφωνα µε το άρθρο IV του συµφωνητικού του ∆ΝΤ µε τις χώρες
µέλη, τουλάχιστον µία φορά το χρόνο συντάσσεται από διοικητικό
συµβούλιο του ∆ΝΤ µία έκθεση συµπερασµάτων για την πορεία έκαστης χώρας η
οποία και της κοινοποιείται, αφού πρώτα έχει πραγµατοποιηθεί επίσκεψη σε αυτήν
από µία οµάδα του ∆ΝΤ, η οποία συλλέγει οικονοµικά, λογιστικά και στατιστικά στοιχεία και συζητά µε τους ιθύνοντες για τις οικονοµικές εξελίξεις και την οικονοµική
τους πολιτική. Αντίστοιχες εκθέσεις καταρτίζονται και από την ΕΕ για τις χώρες µέλη
της.
Με την Ελλάδα να διασύρεται διεθνώς τους τελευταίους µήνες εξαιτίας της οικονοµικής της κατάστασης, να ‘τιµωρείται’ µε δραµατική αύξηση του κόστους δανεισµού
της, να 'διαφηµίζεται’ ως η 4η πιθανότερη χώρα προς πτώχευση στον κόσµο και να
εξωθείται προς έναν µηχανισµό στήριξης ‘Φρανκεστάιν’, δηµιούργηµα της Γερµανίας και του ∆ΝΤ, είναι ενδιαφέρον να δούµε τί κρύβεται στα συµπεράσµατα παλαιότερων εκθέσεων του ∆ΝΤ (και της ΕΕ) για την Ελλάδα, τόσο στην δεκαετία του ‘90
όσο και του 2000 και να τα συγκρίνουµε µε τα τρέχοντα, για να διαπιστώσουµε αν,
πράγµατι, η σηµερινή οικονοµική κατάσταση είναι τόσο τραγική όσο περιγράφεται,
αν, όντως, αποκλίνει αρνητικά σε µεγάλο βαθµό από αυτήν προηγούµενων ετών
και δεκαετιών, αν αποτέλεσε µία δυσάρεστη έκπληξη για την ΕΕ, το ∆ΝΤ και τις
αγορές, αν χειροτέρεψε έναντι των υπόλοιπων χωρών εντός και εκτός Ευρώπης
και τελικά αν η στροφή προς το ∆ΝΤ ήταν αναπόφευκτη εξαιτίας της οικονοµικής
πραγµατικότητας ή αν συνέβη και συµβαίνει κάτι διαφορετικό το οποίο αξίζει να
αποκαλυφθεί και να εξεταστεί. Σύγκριση του έτους κρίσης, 2010, µε τις δεκαετίες
ανάπτυξης του ‘90 και 2000
Σήµερα, στην περίοδο της ‘ελληνικής κρίσης’, το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ υπολογίζεται στο 110% - 114%, το δηµοσιονοµικό έλλειµµα στο 12,7%, το έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών στο 8,8%, τα επιτόκια δανεισµού (βραχυπρόθεσµου και
µακροπρόθεσµου) κατά µέσο όρο στο 7%, η ανεργία στο 10,6%, η ανάπτυξη του
ΑΕΠ στο –1% µε –2% και ο πληθωρισµός στο 3,9%.
Σύγκριση µε τη δεκαετία του ‘90 (προ ευρώ)
Σύµφωνα µε τις εκθέσεις του ∆ΝΤ κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ‘90, το ελληνικό χρέος κυµάνθηκε, κατά µέσο όρο, στο 110% του ΑΕΠ, το δηµοσιονοµικό έλλειµµα στο 6%, το έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών στο –13,5%, τα επιτόκια
δανεισµού, περίπου, στο 13%, η ανεργία στο 10%, η ανάπτυξη του ΑΕΠ στο 2,5%
και ο πληθωρισµός πάνω από 7%.
Έτσι, όσον αφορά στο χρέος και στην ανεργία η οικονοµική κατάσταση, σήµερα,
είναι ίδια µε αυτήν σε όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του ‘90, όσον αφορά στα επιτόκια δανεισµού και στον πληθωρισµό είναι µακράν καλύτερη, όσον αφορά στο έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών καλύτερη, ενώ είναι 2 φορές χειρότερη όσον
αφορά στο δηµοσιονοµικό έλλειµµα και σαφώς χειρότερη ως προς την ανάπτυξη
του ΑΕΠ αφού σήµερα είναι αρνητική.
Σύγκριση µε τη δεκαετία του ‘00 (µετά ευρώ)
Στη δεκαετία του 2000, το χρέος κυµάνθηκε στο 105% του ΑΕΠ, το δηµοσιονοµικό
έλλειµµα στο 5%, το έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών στο 11%, τα επιτόκια δανεισµού στο 5,5%, η ανεργία στο 10%, η ανάπτυξη του ΑΕΠ στο 3,5% –4% και ο πληθωρισµός στο 3,5% – 4%.
Έτσι, όσον αφορά στο χρέος και στην ανεργία η οικονοµική κατάσταση, σήµερα,
είναι ίδια και µε αυτήν σε όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του ‘00, το δηµοσιονοµικό
έλλειµµα είναι 150% µεγαλύτερο, τα επιτόκια δανεισµού είναι κατά 30% υψηλότερα,
το έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών είναι µικρότερο, η ανάπτυξη του ΑΕΠ και πάλι
µικρότερη, αφού στο 2010 είναι αρνητική, ενώ ο πληθωρισµός κυµαίνεται στα ίδια
επίπεδα.
ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ
ΟΙ ΑΙΤΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ;
Από την παραπάνω σύγκριση είναι προφανές, πως η σηµερινή οικονοµική κατάσταση της Ελλάδας δεν είναι χειρότερη από αυτή των προηγούµενων 10 και 20
ετών ως προς το χρέος, την ανεργία, τον πληθωρισµό και το έλλειµµα τρεχουσών
συναλλαγών. Όσον αφορά στο επιτόκιο δανεισµού η Ελλάδα δανείστηκε, σε όλη
τη δεκαετία του ‘90, µε κόστος 85% µεγαλύτερο από το τρέχον και κατά τη διάρκεια
της δεκαετίας του 2000 µε κόστος 30% χαµηλότερο από το τρέχον, µε το µέσο κόστος δανεισµού και στις δύο δεκαετίες στο 9,25%, δηλαδή αρκετά υψηλότερο από
τη τρέχον. Εποµένως η µόνη διαφορά του σήµερα µε το χθες έγκειται στο δηµοσιονοµικό έλλειµµα και το ρυθµό ανάπτυξης.
Ξεκινώντας από το δεύτερο, σύµφωνα µε έκθεση του ∆ΝΤ για την παγκόσµια οικονοµία, που δηµοσιεύτηκε στις 26 Ιανουαρίου του 2010, η καταγραφή αρνητικών
ρυθµών ανάπτυξης αποτελεί παγκόσµιο φαινόµενο, µε το µέσο ρυθµό ανάπτυξης
των αναπτυγµένων οικονοµιών (στις οποίες συµπεριλαµβάνεται και η Ελλάδα) να
έχει βουλιάξει στο –8.2% στα µέσα του 2008 και µε την ανάρρωση να καταγράφεται
µόνο µεταξύ των µεγαλύτερων οικονοµιών του κόσµου, όπως των ΗΠΑ, της Γερµανίας, της Βρετανίας κλπ.
Όσον αφορά στο πρώτο, το δηµοσιονοµικό έλλειµµα, σύµφωνα µε το ∆ΝΤ, αυτό
αυξήθηκε δραµατικά διεθνώς και αναµένεται να αυξηθεί ακόµη περισσότερο, ιδιαίτερα στις χώρες που κατάφεραν να περάσουν από αρνητική σε θετική ανάπτυξη
του ΑΕΠ, καθώς προσπαθούν να βοηθήσουν τις οικονοµίες τους να σταθεροποιηθούν πριν λάβουν µέτρα για τη µείωση του ελλείµµατος, πολιτική που το ∆ΝΤ ‘χαιρετίζει’ και ‘υποστηρίζει’.
Συγκεκριµένα, στην έκθεση του ∆ΝΤ για τη Γερµανική οικονοµία, η οποία δηµοσιεύ-

τηκε στις 30 Μαρτίου του 2010, διαβάζουµε τα εξής: ‘Η (γερµανική) κυβέρνηση αύξησε τις
δηµόσιες δαπάνες, προχώρησε σε µείωση της φορολογίας και χρηµατοδότησε νέες θέσεις εργασίας µε αποτέλεσµα να δώσει ώθηση στην καταναλωτική ζήτηση στο 2009
αλλά επίσης αύξησε και το δηµοσιονοµικό έλλειµµα στο 3,25% από 0,2% τον προηγούµενο χρόνο, µε στόχο να αυξηθεί περαιτέρω στο 5,7% του ΑΕΠ το 2010, δηλαδή σχεδόν
στο διπλάσιο από το όριο της συµφωνίας σταθερότητας της ΕΕ. Οι διοικητές του ∆ΝΤ
χαιρετούν τη στρατηγική της γερµανικής κυβέρνησης, η οποία συνδυάζει τη βραχυπρόθεσµη στήριξη της οικονοµίας µε τη δέσµευση για την λήψη µέτρων για τη µείωση του ελλείµµατος στο µεσοπρόθεσµο ορίζοντα.
Επίσης, (οι διοικητές του ∆ΝΤ) υποστηρίζουν τη συνέχιση της πολιτικής τόνωσης της οικονοµίας καθώς η ανάρρωση παραµένει εύθραυστη και βλέπουν την ανάγκη για την
αρχή λήψης δηµοσιονοµικών µέτρων όταν πια η ανάρρωση γίνει αυτόνοµη και δε χρειάζεται τη στήριξη της κυβέρνησης, κάτι που προβλέπεται να συµβεί στο 2011. Στο µεσοπρόθεσµο ορίζοντα, οι διοικητές του ∆ΝΤ θεωρούν πως το να καταφέρει η Γερµανία να
πετύχει τους δηµοσιονοµικούς στόχους της Ευρώπης θα τη βοηθήσει να προετοιµαστεί
για τις προκλήσεις που πηγάζουν από τον υψηλό µέσο όρο ηλικίας του πληθυσµού της
αλλά και θα ενισχύσουν την δηµοσιονοµική πολιτική σε ολόκληρη την ευρωζώνη.”
Έτσι, µε τη Γερµανία να αυξάνει το δηµοσιονοµικό της έλλειµµα κατά 2,750% προκειµένου να στηρίξει την οικονοµία της και να τη βοηθήσει να περάσει από αρνητική σε θετική
ανάπτυξη, προγραµµατίζοντας τη λήψη µέτρων µείωσης του αφού πρώτα η οικονοµία
της σταθεροποιηθεί και µε το ∆ΝΤ να επικροτεί και να στηρίζει ξεκάθαρα αυτήν την πολιτική, φαίνεται, τουλάχιστον, παράξενο, ότι Γερµανία, ∆ΝΤ και αγορές ‘µαστιγώνουν’ την
Ελλάδα για την αύξηση του δηµοσιονοµικού της ελλείµµατος εν καιρώ κρίσης και της επιβάλλουν µία εκ διαµέτρου αντίθετη πολιτική µε αυτήν που ακολουθούν οι Γερµανοί, Αµερικανοί, Βρετανοί, Γάλλοι κλπ, υπονοµεύοντας την ελληνική οικονοµία και βάζοντας την
σε ένα εξαιρετικά επικίνδυνο δρόµο περαιτέρω µείωσης της ανάπτυξης και αύξησης της
ανεργίας, µε στόχο την άµεση µείωση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος, στη χειρότερη
χρονική στιγµή.
Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΝΤ :
Η επιφύλαξη µας σχετικά µε την ανάµιξη του ∆ΝΤ δεν σηµαίνει ότι το ίδρυµα αυτό κάνει
γενικά κακό ή έκανε στις χώρες που αναγκάστηκε να επέµβει. Και τονίζω το αναγκάστηκε,
γιατί οι χώρες που πέφτουν σε κρίσεις το καλούν, δεν πάει ποτέ µε το ζόρι.
Οι συνηθισµένες κριτικές προς το ∆ΝΤ στην Ελλάδα είτε υποφέρουν από πλήρη άγνοια,
είτε, στην καλύτερη περίπτωση, εξαντλούνται στην ανούσια παράθεση δυσάρεστων οικο-

Ελληνική Οικονοµία και Μετανάστες

Ποιά είναι η θετική συµβολή των µεταναστών στην Οικονοµία;
Σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία της τελευταίας απογραφής οι µετανάστες που βρίσκονται
στη χώρα µας φτάνουν τους 760.000 περίπου, δηλαδή το 7% του µόνιµου πληθυσµού. Η
προσέγγιση των οικονοµικών επιπτώσεων από τους µετανάστες είναι µια πολύπλοκη διαδικασία και αποτελείται από τρεις παραµέτρους: την επίπτωση στους µακροοικονοµικούς
δείκτες, τις επιπτώσεις σε θέµατα απασχόλησης και αυτές σε θέµατα δηµοσίων δαπανών.
•
Στην Ελλάδα, θα µπορούσαµε να λέγαµε ότι και η Τράπεζα της Ελλάδας έχει αποφανθεί στην τελευταία έκθεση του ∆ιοικητή ότι οι επιπτώσεις στο ΑΕΠ είναι θετικές. Σηµαντική παράµετρος για το θέµα των δεικτών είναι και οι επιδράσεις των µεταναστών στο θέµα
της κατανάλωσης, όπου τα αποτελέσµατα είναι και σ' αυτόν τον τοµέα θετικά,
όχι όµως στον αναµενόµενο βαθµό. Αυτό συµβαίνει γιατί η ροπή προς κατανάλωση των µεταναστών είναι µικρότερη από την αντίστοιχη των Ελλήνων,
καθώς οι µετανάστες αποταµιεύουν ένα µεγάλο µέρος του εισοδήµατος ή το
στέλνουν στις οικογένειές τους στις χώρες προέλευσης.
•
Όσον αφορά στο δεύτερο άξονα, αυτόν της απασχόλησης, τα αποτελέσµατα κρίνονται θετικά καθώς είχαµε την είσοδο νέων εργαζοµένων. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι πολλοί µετανάστες έχουν υποκαταστήσει την
«οικογενειακή βοήθεια» µε µισθωτή απασχόληση στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
•
Στον τρίτο άξονα -των δηµοσίων δαπανών, η είσοδος των µεταναστών είναι σίγουρα θετική, διότι ενώ πληρώνουν έµµεσους ή άµεσους φόρους
οι µετανάστες δεν παίρνουν ακόµα συντάξεις. Ακόµα και τη νοσοκοµειακή περίθαλψη,
επειδή είναι οι περισσότεροι νεαρής ηλικίας δεν τη χρησιµοποιούν όσο οι Έλληνες.
•
Παράλληλα, όπως µας δείχνουν µελέτες, λίγες είναι οι κατηγορίες του πληθυσµού
που επηρεάστηκαν από την είσοδο των µεταναστών στην αγορά εργασίας.
Πολλοί µετανάστες δουλεύουν παράνοµα ή είναι και οι ίδιοι «παράνοµοι». Πόσο
συµβάλει αυτή η εργασία στην παραοικονοµία της Ελλάδας;
Κάτι τέτοιο είναι πολύ δύσκολο να το προσεγγίσει κανείς. Όλοι συµφωνούν ότι η παραοικονοµία υπολογίζεται περίπου στο 35% του ΑΕΠ. ∆εν υπάρχουν όµως πληροφορίες για τη
συµβολή των παράνοµων µεταναστών σε αυτό το ποσοστό. Είναι σίγουρο όµως, ότι οι µετανάστες έχουν βοηθήσει στην οικονοµία της χώρας. Τα οφέλη από την «παράνοµη» εργασία των µεταναστών ήταν άµεσα και για τους εργοδότες καθώς δεν φαντάζονταν ποτέ πως
θα είχαν τόσο χαµηλούς µισθούς, αλλά αυτό το γεγονός αύξησε σηµαντικά την παραγωγικότητα.
Πρόσφατη µελέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρει ότι µέχρι το 2050 θα χρειαστούν 56

Η ιστοσελίδα των δισεκατοµµυρίων
Με αφορµή την πρόσφατη παγκόσµια επιτυχία της ταινίας “The Social
Network” γεννιέται σε πολλούς το ερώτηµα πώς µια απλή ιστοσελίδα επικοινωνίας είναι δυνατό να αξίζει 45 δις ευρώ και να έχει επηρεάσει τόσες πτυχές της
καθηµερινής ζωής των ανθρώπων. Όλα ξεκίνησαν όταν ο ευφυέστατος και µόλις
20χρονων Mark Zuckerberg δέχτηκε την ερωτική απόρριψη µιας συµφοιτήτριάς
του στο Harvard. Στην προσπάθειά του να αποδείξει την ανωτερότητά του δηµιούργησε την ιστοσελίδα Facemash ( σηµερινό Facebook ). Παρόλο που η ιδέα
για έναν τέτοιο ιστότοπο δεν ήταν δική του, η υλοποίησή της ανήκει ολοκληρωτικά σε αυτόν. Οι αρχικές προσδοκίες σε καµία περίπτωση δεν
προέβλεπαν την τωρινή εξέλιξη καθώς η µέτρια οικονοµική κατάσταση του Mark αλλά και του συνιδρυτή Eduardo Saverin δεν επέτρεπε άνεση στις επενδύσεις. Η πρωτότυπη δοµή, οι λειτουργικές
δυνατότητες αλλά κυρίως η επιθυµία των νέων να αναπτύξουν τεχνολογικά εξελιγµένα µέσα επικοινωνίας ήταν τα κύρια συστατικά της επιτυχίας. Οι εκπληκτικές
επιχειρηµατικές κινήσεις των ιδρυτών και η σωστή διαχείριση της επιτυχίας σε
συνδυασµό µε τις κατάλληλες επιµέρους διορθώσεις έβαλαν την ‘επιχείρηση’
αυτή στο στόχαστρο µεγάλων επενδυτικών εταιριών. Η αξία του άρχισε τότε να
πολλαπλασιάζεται και η διαφήµιση γινόταν από τους ίδιους τους χρήστες καθώς
έµεναν διαρκώς ικανοποιηµένοι. Από το πανεπιστήµιο του Harvard εξαπλώθηκε
σε όλα τα πανεπιστήµια της Αµερικής στη συνέχεια σε σχολεία και κολέγια της

νοµικών στοιχείων από χώρες στις οποίες ανακατεύτηκε προηγουµένως. Να κριτικάρει
κανείς το ∆ΝΤ επειδή συσχετίζεται µε κρίσεις, είναι παράλογο όταν ακριβώς η δουλειά
του ∆ΝΤ είναι να µπλέκεται σε κρίσεις, ασχολείται µε α υτό που ονοµάζει ο Τζεφρυ Σαξ
“κλινικά οικονοµικά”. Να αποδίδουµε στο ∆ΝΤ έτσι απλά και αβασάνιστα τις κακές οικονοµικές επιδόσεις µιας χωράς µετά την επέµβαση του είναι τυπικό παράδειγµα πλάνης,
γνωστής και ως “ποστ χοκ εργο προπτερ χοκ” (=”κατόπιν αυτού, άρα εξαιτίας αυτού”).
Παροµοίως θα µπορούσε να πει κανείς ότι οι χειρουργοί ευθύνονται για τον καρκίνο,
γιατί σε µια επέµβαση καµιά φορά (δυστυχώς) βρίσκουν καρκίνο και (δυστυχέστερα)
µετά από αυτό ενίοτε πεθαίνει ο ασθενής.
Απεχθανόµαστε τον καρκίνο και µας θλίβουν οι οικονοµικές κρίσεις. ∆εν θα βγούµε
όµως έτσι απλά να βρίζουµε τους γιατρούς, ούτε το ∆ΝΤ. Θα κάτσουµε να κοιτάξουµε
όσο πιο προσεκτικά ποια είναι η θεωρία τους, ποια η θεραπεία που προτείνουν, ποια
τα στοιχειά που στηρίζουν την γνώµη τους και να µην καταλήξουµε σε στην κατάσταση
που περιγράφει η παρακάτω εικόνα:
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εκατοµµύρια µετανάστες προκειµένου να καλυφθούν τα κενά στον εργασιακό χώρο.
Γενικά η συµβολή των µεταναστών είναι ιδιαίτερα σηµαντική σε όλες τις οικονοµίες όµως
για να είναι και αποτελεσµατική χρειάζεται σωστή διαχείριση του θέµατος από την εκάστοτε
κυβέρνηση.(στα αριστερά:εικόνα από την κατάληψη της νοµικής)
Ποιες είναι οι αρνητικές συνέπειες της µετανάστευσης στην Ελλάδα;
Όσον αφορά τις αρνητικές συνέπειες,
Σε πρόσφατη µελέτη τους τρεις καθηγητές του Πανεπιστηµίου της Αθήνας (Κόντης, Πετράκος, Ζωγραφάκης) εξετάζουν τρία σενάρια αύξησης ή αποχώρησης του µεταναστευτικού
δυναµικού: Στο πρώτο σενάριο κάνουν την υπόθεση ότι οι µετανάστες εξακολουθούν να
εργάζονται αλλά σταµατούν να καταναλώνουν, στη δεύτερη
ότι ο µεταναστευτικός πληθυσµός αυξάνεται κατά 200.000
άτοµα και στο τρίτο σενάριο οι µετανάστες φεύγουν µέσα σε
λίγα χρόνια.Στην περίπτωση του πρώτου σεναρίου θα
υπάρξει αρνητικός αντίκτυπος στην οικονοµία λόγω της µείωσης των επιπέδων κατανάλωσης, στην δεύτερη περίπτωση θα υπάρξει συνολικά ένας θετικός αντίκτυπος λόγω
της αύξησης στην παραγωγή και την κατανάλωση αλλά και
της δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας, παρόλα αυτά οι µετανάστες που ήδη βρίσκονται στη χώρα θα υποστούν αυξηµένο ανταγωνισµό ενώ οι µισθοί γενικά θα µειωθούν.
Σύµφωνα µε το τρίτο σενάριο αν υποθέσουµε ότι οι µετανάστες θα φύγουν από την χώρα σε τρία προοδευτικά κύµατα και ότι θα υπάρξει αυξηµένη
ελαστικότητα στους γηγενείς εργαζόµενους, τουλάχιστον 400.000 θέσεις εργασίας θα παραµείνουν κενές δηµιουργώντας σηµαντικές πιέσεις στις Ελληνικές επιχειρήσεις και την Ελληνική οικονοµία συνολικά. Γενικά, η κατανάλωση θα µειωθεί, όπως και το ΑΕΠ, το
επίπεδο των µισθών για τους ανειδίκευτους εργάτες και το εισόδηµα των φτωχότερων οικογενειών θα αυξηθεί ενώ αυτό των οικογενειών της µεσαίας ή ανώτερης τάξης θα παραµείνει το ίδιο ή θα µειωθεί. Επίσης θα αυξηθεί το έλλειµµα στο εθνικό ισοζύγιο πληρωµών.
Για αυτούς λοιπόν που ανησυχούν, η απάντηση µου είναι καθησυχαστική: δεν φταίει η µετανάστευση για την σηµερινή οικονοµική δυσπραγία - κάθε άλλο µάλιστα. Και δεν υπάρχει
φόβος ότι θα µείνουν πολλοί έλληνες άνεργοι αν συνεχίσουν να έρχονται µετανάστες - οι
δύο οµάδες σε γενικές γραµµές ∆ΕΝ ανταγωνίζονται για τις ίδιες θέσεις.
Αυτό βέβαια δεν σηµαίνει ότι η µετανάστευση µπορεί ή πρέπει να γίνεται ανεξέλεγκτα.
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Αγγλίας, στην ηπειρωτική Ευρώπη και τέλος σε οποιοδήποτε µέρος του κόσµου υπήρχε διαδίκτυο. Το Facebook πλέον δεν αποτελούσε απλό ιστότοπο
αλλά µια µόδα για παιδιά από 13 χρονών µέχρι και µεσήλικους εξοικειωµένους µε το διαδίκτυο. Σήµερα υπάρχουν περίπου 600 εκατοµµύρια ενεργά
µέλη γεγονός που κάνει την ιστοσελίδα µια από τις πιο δηµοφιλείς και κερδοφόρες που υπήρξαν ποτέ.
Εκτός όµως από την τεράστια επιχειρηµατική αξία θα πρέπει
να τονιστεί και η κοινωνική διάσταση του θέµατος. Πολλοί νέοι
από τη συνεχή χρήση του facebook έχουν εθιστεί σε αυτό µε
αποτέλεσµα να βρίσκονται προσκολληµένοι για ώρες στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους, ή όταν βρίσκονται έξω να έχουν το
µυαλό τους στις αλλαγές που θα έπρεπε να κάνουν στο προσωπικό τους
προφίλ. Παράλληλα αποµακρύνονται από υγιείς τρόπους επικοινωνίας και
στερούνται την αµεσότητα της ανθρώπινης επαφής. Ακόµη το Facebook λειτουργεί και ως µέσο παρακολούθησης καθώς το φωτογραφικό υλικό και οι
πληροφορίες που ανεβάζουν οι χρήστες µπορεί να προβάλλονται ακόµη και
σε αγνώστους. Τέλος ο εθισµός αυτός (facebook addiction) δεν είναι εύκολο
να αντιµετωπιστεί για αυτό κρίνεται καλό να υπάρχει σωστή ενηµέρωση για
τους κινδύνους που εγκυµονούν. Καταλήγοντας πρέπει να τονιστεί πως το
facebook αποτελεί κοινωνικό φαινόµενο παγκοσµίως και είναι σίγουρο πως
θα µας απασχολεί για αρκετό καιρό ακόµη.

Τα Καταναλωτικά Πρότυπα και εµείς
Ας δούµε τι εννοούµε, µε τον όρο «Καταναλωτικά Πρότυπα». Εννοούµε τις µικρές µας καθηµερινές συνήθειες: τι αγοράζουµε, τι καταναλώνουµε, τελικά (γιατί δεν καταναλώνουµε όλα όσα αγοράζουµε), τι
θέλουµε να αγοράσουµε, τι θέλουµε να καταναλώνουµε, τι έχουµε,
πραγµατικά, ανάγκη να καταναλώνουµε, για να επιβιώσουµε. Όλα
αυτά, µαζί µε το εισόδηµα, που διαθέτουµε, αποτελούν την καταναλωτική µας συµπεριφορά.
Ποιοι παράγοντες διαµορφώνουν την καταναλωτική µας συµπεριφορά; Οικογένεια, σχολείο, κοινωνικός περίγυρος, διαφήµιση. Ποιος
παράγοντας υπερισχύει; Φυσικά η διαφήµιση.
Γινόµαστε θεατές ενός άνισου αγώνα, ανάµεσα, στην επιθυµία των
απλών ανθρώπων να ζήσουν τη ζωή τους, όπως αυτοί το επιθυµούν
και στην προσπάθεια των διαφηµιστών να δηµιουργήσουν νέες
ανάγκες και να πείσουν τους Καταναλωτές να καταναλώνουν περισσότερο.
Η διαφήµιση, τηλεοπτική - ραδιοφωνική –
έντυπη παρουσιάζει µια πλασµατική εικόνα ευµάρειας και ευτυχίας. Συνήθως,
παρουσιάζει «ιδανικές» ανθρώπινες σχέσεις (οικογένεια, ζευγάρια, συναδέλφους,
φίλους κ.λπ.), οι οποίες, όµως, σύµφωνα
µε τη διαφήµιση, βασίζονται και στην οικονοµική άνεση, που διασφαλίζει ένα δάνειο.
Πόσο ιδανικές είναι, στην πραγµατικότητα;
Οι διαφηµίσεις βασίζονται όλο και περισσότερο, στην ψυχολογία. Έτσι βλέπουµε
µια οικογένεια, σε ένα µεγάλο ευάερο, ευήλιο και πεντακάθαρο σπίτι, µε τον πατέρα
να διαβάζει αµέριµνος την εφηµερίδα του,
τη µητέρα να είναι µακιγιαρισµένη και ντυµένη στην εντέλεια, χωρίς ίχνος κούρασης,
από την καθηµερινότητα της εξωτερικής
δουλειάς και της φροντίδας του σπιτιού και το παιδί να παίζει ευτυχισµένο, µε τα παιχνίδια του, το καλό παιδί, που δεν κάνει σκανταλιές
και δεν ενοχλεί τους γονείς του. Υποσυνείδητα συγκρίνουµε τη δική
µας οικογένεια, η οποία, ενώ βρίσκεται, µέσα στα φυσιολογικά όρια
της µέσης ελληνικής οικογένειας, διαθέτει µικρότερο σπίτι, ο πατέρας
έρχεται κουρασµένος και µε χίλιες έννοιες, από την εργασία του, η
µητέρα γυρίζει και αυτή, στην ίδια κατάσταση, από την εργασία της
και πρέπει να συνεχίσει, µε το νοικοκυριό και το παιδί κάνει ένα
σωρό αταξίες, για να τραβήξει την προσοχή τους, έστω και για λίγο.
Χωρίς να το καταλάβουµε, θέλουµε να πάρουµε το δάνειο, για να
φτιάξουµε τη ζωή µας. Θέλουµε να πάµε διακοπές, σε εξωτικά νησιά,
θέλουµε να αποκτήσουµε µεγαλύτερο αυτοκίνητο, θέλουµε να αγοράσουµε καινούργια έπιπλα, θέλουµε, θέλουµε, θέλουµε...
Όταν βλέπουµε µια τέτοια διαφήµιση, γνωρίζουµε όλοι ότι στοχεύει
στην προώθηση του είδους, που διαφηµίζεται και έτσι το µήνυµα δεν
έχει την επιθυµητή αποδοχή. Οι διαφηµιστές, συνεχώς, προσπαθούν
να βρουν νέους τρόπους, για να τραβήξουν την προσοχή µας και για
να διεισδύσουν, σε νέους τοµείς της οικονοµίας. Έτσι, αναπτύσσουν
νέες τεχνικές προσέγγισης των Καταναλωτών, όπου τα πράγµατα,
δεν είναι τόσο απλά και ξεκάθαρα. Ας δούµε µερικά παραδείγµατα
άµεσων διαφηµίσεων, που όµως εµπεριέχουν και άλλες «πονηρές»
µεθόδους. Όλα αυτά, που µας διασκεδάζουν, µπορεί και να ενδυναµώσουν τα θέλω µας. Είµαστε στο σπίτι µας, παρακολουθούµε τηλεόραση, εντελώς χαλαρωµένοι και ανύποπτοι, ότι το πρόγραµµα που
παρακολουθούµε υπαγορεύει, στο υποσυνείδητό µας, τρόπους
ζωής, ξένους προς εµάς, νέα ήθη, νέες επιθυµίες για υπερκαταναλωτισµό. Φρίκη προκαλεί µια σκηνή, από την κινηµατογραφική ταινία
Περλ Χάρµπορ του Χόλυγουντ. Οι πρωταγωνιστές δίνουν αίµα, στο
νοσοκοµείο, και το αίµα συλλέγεται, σε µπουκάλια Coca cola.
Ας δούµε µερικές τέτοιες τεχνικές τις οποίες βιώνουµε, κάθε µέρα, οι
Καταναλωτές;
Στοχευµένο µάρκετινγκ: ∆ηµιουργούνται κατάλογοι, µε το τι ψωνίζουµε, συνήθως, ή σε ποιες ιστοσελίδες πλοηγούµαστε και ξαφνικά
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λαµβάνουµε φυλλάδια διαφηµιστικά και απορούµε πως ξέρουν ότι
εµείς αγοράζουµε ή ενδιαφερόµαστε, για το συγκεκριµένο προϊόν.
∆ιασπορά φηµών, σε κλειστές κοινωνίες: Ο διαφηµιστής γίνεται
µέλος ενός πολιτιστικού συλλόγου και χωρίς να αποκαλύψει την
ασχολία του, στη γενική συνέλευση του συλλόγου µιλάει γενικά και
αόριστα, για το προϊόν, που διαφηµίζει.
Χορηγίες: Φυσικά, αν ο σύλλογος χρειαστεί ένα τραπέζι, το συγκεκριµένο µέλος θα κάνει δωρεά ένα τραπέζι, πάνω στο οποίο θα
υπάρχει η φίρµα της εταιρίας, που παράγει το προϊόν.
Κρυπτοδιαφήµιση: Ενσωµάτωση της "µάρκας", σε κείµενα τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών εκποµπών κ.λπ.). Πόσα προϊόντα είναι τοποθετηµένα, στο σκηνικό των διάφορων τηλεοπτικών σειρών; ∆εν
αντιλαµβανόµαστε, άµεσα, την ύπαρξή τους, αλλά, υποσυνείδητα, τα
καταχωρούµε στον εγκέφαλό µας και τα αναγνωρίζουµε και, ίσως, τα
αγοράζουµε, όταν ψωνίζουµε.
Λέσχες: Κατακλύζουν το γραµµατοκιβώτιό µας
διαφηµιστικά έντυπα, συγκεκριµένων εταιριών,
τα οποία αποστέλλονται, στο όνοµά µας και πολλές φορές περιέχουν εκπτωτικά κουπόνια.
Προσφορά δώρων: Μας προσφέρουν ένα λουλούδι ή ένα δωράκι και µας πείθουν να επισκεφτούµε ένα ινστιτούτο αδυνατίσµατος. Αν
πειστούµε και επισκεφτούµε το ινστιτούτο, πρέπει να γνωρίζουµε ότι η επίσκεψη θα µας κοστίσει πολύ χρόνο, πολλά χρήµατα και πολλά
προβλήµατα.
∆ιαγωνισµοί: Σηκώνουµε το τηλέφωνο, σχηµατίζουµε ένα αριθµό και αν είµαστε τυχεροί, µετά
από πολλή ώρα αναµονής, απαντάµε, σε κάποιες απλοϊκές ερωτήσεις και κερδίζουµε ένα
δώρο. Όταν έρθει ο λογαριασµός του τηλεφώνου,
αντιλαµβανόµαστε ότι έχουµε πληρώσει το δώρο,
σε τιµή πολλαπλάσια της πραγµατικής του αξίας.
Προώθηση πωλήσεων µέσα στους εργασιακούς χώρους: Ο χώρος
εργασίας υποτίθεται ότι είναι χώρος συγκέντρωσης και ησυχίας,
ώστε να αποδώσουµε, στην εργασία µας. Και, όµως, όλες οι εταιρίες
καταφέρνουν να µοιράσουν διαφηµιστικό υλικό,
όλοι οι πωλητές να περάσουν, µπροστά από τα
γραφεία µας, για να µας πουλήσουν κάτι, συνήθως
άχρηστο, που το αγοράζουµε για να βρούµε την
ησυχία µας και να συνεχίσουµε τη δουλειά µας.
Τηλεφωνική πώληση: Συνήθως, σε ακατάλληλες
ώρες, µας τηλεφωνούν προσωπικά στο σπίτι µας,
και µας «προξενεύουν» κάποιο προϊόν ή κάποια
υπηρεσία. Τράπεζες, τουριστικά γραφεία και ένα
σωρό αδιάκριτοι µας ενοχλούν, συστηµατικά. Η
πληροφόρηση, από τηλεφώνου, ελάχιστη, η πιθανότητα να παραπλανηθούµε, µέγιστη.
Αναγνωρίζουµε ότι η διαφήµιση παίζει σηµαντικό
ρόλο, στη λειτουργία της ελεύθερης αγοράς και του
ανταγωνισµού, από την οποία οι Καταναλωτές
µπορούν να αποκοµίσουν σηµαντικά οφέλη. Αναγνωρίζουµε, επίσης, ότι τα έσοδα, από τις διαφηµίσεις, έχουν συνεισφέρει, θετικά, στην ανάπτυξη των
υπηρεσιών των οπτικοακουστικών µέσων, τόσο
στην Ευρώπη όσο και σε παγκόσµιο επίπεδο και ότι, ίσως κάποια
από αυτά τα έσοδα να διατεθούν, για τη χρηµατοδότηση των δράσεων, για την υλοποίηση της Συµφωνίας της Λισσαβόνας, όπως
ισχυρίζονται οι οπαδοί της διαφήµισης. Ωστόσο, η παραπάνω αποδοχή, δε σηµαίνει ότι κάθε τρόπος διαφήµισης είναι καλός. Οι επιφυλάξεις µας, για την επίδραση της διαφήµισης, στην καθηµερινή µας
ζωή, στις οικογένειές µας και στον πολιτισµό µας, αυξάνονται και εντείνονται. Η επίδραση της διαφήµισης είναι πολύ σηµαντική, γιατί,
παρότι οι αλλαγές, στον τοµέα της διαφήµισης, γίνονται σταδιακά,
ένα βήµα κάθε τόσο, όταν κάνουµε µια αναδροµή, στο παρελθόν,

Απο τα «ξένα» έρχοµαι και στην Ελλάδα πάω..

«Έρευνες δείχνουν ότι σε µια δεκαετία µόνο το 40% της χώρας θα αποτελείται απο γηγενείς Έλληνες.» «Επίσης έρευνες δείχνουν ότι η οικονοµική κατάσταση της Ελλάδας
σε µια δεκαετία θα είναι 5 φορές χειρότερη» σου λέει ο δηµοσιογράφος, και να το εγκεφαλικό!
Πως φτάσαµε όµως σ αυτή την κατάσταση και τι αποµένει να δούµε ακόµα; “Γιατί είµαι
βουλιαγµένος στα χρέη;” αναρωτιέται ο µέσος Έλληνας.
Ξαφνικά απ' το πουθενά(;) έσκασε µια κρίση και µέσα σε µια
βδοµάδα όλοι έτρεχαν να µάθουν πως και τι. Κλασσικά όµως,
επειδή είµαστε σε µια χώρα όπου όλοι είναι ειδικοί σε όλα -µα
εν τέλει, κανείς σε τίποτα- αρχίσ' ο καθένας να πουλάει τη δική
του θεωρία.
Πολλά ακούστηκαν, µεταξύ άλλων, και το «Μαζί τα φάγαµε!»
που µάλλον συσκοτίζει τοπρόβληµα παρά το ερµηνεύει.
Τέλος πάντων. Αυτό που δείχνει πλέον να έχει καταλάβει ο
Έλληνας είναι ότι ζει σε µια χώρα που κάποιοι µπορούν να
κλέβουν ατιµωρητί.
Οικονοµική κρίση λοιπόν. Και τι κάνουµε; Ότι κάναµε και πριν.
(∆ηλαδή: «δεν έχω λεφτά, µα ο καφές-καφές και το µπουζούκι; Μπουζούκι»). Κακοπερνάµε;
Αυτή είναι η κρίσιµη ερώτηση. Και ποια η απάντηση; Άλλος λέει ναι. ∆ύσκολα τα πράγµατα, κι άλλος λέει έχουµε περάσει και καλύτερα. Το σίγουρο όµως είναι, ότι όλοι, λίγοπολύ το ζωνάρι το σφίξαµε! Αυτό που είναι όµως σίγουρο, είναι ότι από µέρα σε µέρα τα
πράγµατα όλο και χειρότερα θα γίνονται. «Απ' το κακό στο χειρότερο» που λέει κι ο αθάνατος Χαρυ Κλυνν. Κι οι ξένοι που κολλάνε; Εδώ ακριβώς! «Η κρίση είναι ξενόφερτη»
είπε ένας παππούς. «Οι Ευρωπαίοι µας έστρωσαν καλά-καλά κι εµείς απλά κοιµόµα-

ανακαλύπτουµε ότι οι αλλαγές κερδίζουν τόσο έδαφος, χρόνο
µε το χρόνο, που έχουν καταλήξει να έχουν µεταµορφώσει θεµελιώδη στοιχεία του πνευµατικού και πολιτισµικού µας περιβάλλοντος. Είναι κοντόφθαλµο να εξετάζουµε τη διαφήµιση,
µόνον ως πηγή εσόδων, για ενίσχυση πολιτιστικών δραστηριοτήτων ή ανάπτυξη καινοτόµων υπηρεσιών οπτικοακουστικών
µέσων. Είναι κοντόφθαλµο να προωθούµε τη διαφήµιση, χρησιµοποιώντας τα αναµενόµενα έσοδα, από αυτήν, ως άλλοθι,
για τη χρηµατοδότηση των δράσεων της Συµφωνίας της Λισσαβόνας, παραβλέποντας, σκοπίµως, ότι η Συµφωνία αυτή αναδεικνύει πολλά περισσότερα ζητήµατα, από τους οικονοµικούς
στόχους. Η Συµφωνία της Λισσαβόνας βασίζεται, σε τρεις πυλώνες: Ανταγωνιστικότητα, Κοινωνική Συνοχή και Προστασία
του Περιβάλλοντος. ∆υστυχώς, µέχρι στιγµής, η Κοινωνική Συνοχή και η Προστασία του Περιβάλλοντος έχουν θυσιαστεί, στο
βωµό µιας "στενόµυαλης" και, χωρίς προοπτικές, ανταγωνιστικότητας, που έχει µοναδικό της κέντρο και στόχο το οικονοµικό
κέρδος. Φυσικά, θα ήταν ανοησία, από µέρους µας, να πιστεύουµε ότι τα έσοδα, από τη διαφήµιση, δεν εµπλέκονται και
σε άλλα πεδία. Είναι σίγουρο ότι διαφηµιστές και διαφηµιζόµενοι, διατηρούν προνοµιακές σχέσεις, µε τις διοικήσεις των
µέσων µαζικής ενηµέρωσης, επηρεάζουν τον τρόπο δράσης
τους και αυτή η σχέση αποφέρει τουλάχιστον µεγαλύτερη δύναµη.
Αν αναλύσει κανείς την κοστολόγηση των προϊόντων και των
υπηρεσιών, που εµείς οι Καταναλωτές πληρώνουµε θα εκπλαγεί, από τα ποσά, τα οποία διατίθενται, για τη διαφήµιση. Το
µεγαλύτερο, ίσως, κοµµάτι της τιµής, που πληρώνει ο Καταναλωτής προέρχεται, από το κόστος της διαφήµισης, η οποία έχει,
ως στόχο να τον πείσει να αγοράσει συγκεκριµένο προϊόν ή
υπηρεσία. ∆ηλαδή διαφηµιζόµενοι και διαφηµιστές µας ταλαιπωρούν, µας βοµβαρδίζουν, µας αγανακτούν και, στο τέλος,
µας στέλνουν και το λογαριασµό να πληρώσουµε, για κάτι, που
δε ρωτηθήκαµε, δεν επιλέξαµε, δε θελήσαµε.
Η διαφήµιση έχει µπει στη ζωή µας. Είναι, όµως, και στο χέρι
µας, να ανατρέψουµε σχέδια, που κάποιοι κάνουν, χωρίς εµάς,
για εµάς. Ενηµέρωση, επαγρύπνηση, κριτική στάση είναι τα
όπλα µας. Ο Καταναλωτής τρέφει ή σβήνει τα όνειρα κάθε
επιχείρησης, αρκεί να γνωρίζει
τα δικαιώµατά του, να συνειδητοποιήσει τη δύναµή του, να
λειτουργήσει, συλλογικά, ώστε
να προστατευτεί.
Η άποψη των περισσότερων
νέων για το καταναλωτικό πρότυπο είναι ότι έχει και θετικές
και αρνητικές επιδράσεις στην
καθηµερινή τους ζωή. Η συνεχής προβολή καταναλωτικών
προτύπων από τα Μ.Μ.Ε βοµβαρδίζει και διαµορφώνει τις
προσωπικότητες των νέων. ∆ηµιούργει πλασµατικές ανάγκες
και ωθεί τους εφήβους προς τον υλιστικό ευδαιµονισµό ,µέσω
της διαφήµισης. Στον ελλαδικό χώρο λόγω της οικονοµικής κρίσης και της συνεχής ζήτησης των δηµιουργούνται προβλήµατα
µέσα στις οικογένειες. Εκτός από προσωπικό επίπεδο έχουµε
και προβλήµατα στις επιχειρήσεις οι οποίες κλείνουν σταδιακά.
Έτσι όλο και γρηγορότερα η οικονοµία καταρρέει. Επίσης το
καταναλωτικό πρότυπο ενισχύει οικονοµικά τις µεγάλες επιχειρήσεις και έτσι δηµιουργούνται µονοπώλια. Τελικώς οι νέοι αντιλαµβάνονται τον κίνδυνο του καταναλωτικού πρότυπου όµως
δεν γνωρίζουν πάντα τρόπους για να το αντιµετωπίσουν.

Νίκος Καραµουσαδάκης

στε».λέει κάποιος άλλος. Η αλήθεια είναι όµως η εξής.
Η οικονοµία της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια διαρκώς κατέρρεε λόγω απλήρωτων δανείων ή αλλιώς χρεών. Όσο λοιπόν πέρναγε ο καιρός τα χρέη όλο και µεγαλύτερα γίνονταν και τώρα είναι απλά απίστευτα υπέρογκα.
Και ενώ:
-η διασπάθιση δηµοσίου χρήµατος συνεχίζεται,
-η ανεργία καλπάζει,
-η λαθροµετανάστευση γίνεται µε µη αντιµετωπίσιµους ρυθµούς µε
µια Ελλάδα να αδυνατεί πλέον να δεχθεί όσους αναζητούν µία καλύτερη ζωή,
-τα εθνικά θέµατα βρίσκονται σε σε κρίσιµη καµπή
Οι πολίτες είναι διαιρεµένοι, ο φανατισµός βρίσκεται ΄στο προσκήνιο και όλοι έχουν γνώµη για όλα και για τίποτε.
Η γνώµη µου είναι ότι ο καθένας µας πρέπει πριν απ΄ όλα να κάνει
σωστά την δουλειά του, αφήνοντας και τους άλλους να κάνουν την
δική τους. Ελέγχοντας ως συνειδητός πολίτης:
Ασφαλώς, όπου βλέπεις να συµβαίνει κάτι λάθος, µίλα βρε αδερφέ!
Πες το!.. κατήγγειλε το! Μην αφήνεις να περνά απαρατήρητο! Γιατί
αυτή η νοοτροπία µας έφερε εδώ.
Αµ τι περιµένεις; Όταν βλέπεις την παρανοµία να γίνεται, µου γυρνάς το κεφάλι και φωνάζεις µε ειρωνεία «Ελλαδάρα!». Βέβαια, αφού το θέµα δεν είναι να φωνάξεις, το θέµα
είναι να κάνεις το στραβό ίσιο. Κάντο λοιπόν! Γιατί αν το κάνεις εσύ, το κάνω κι εγώ, το
κάνουµ' όλοι, η κατάσταση θ' αλλάξει στην Ελλάδα σε χρόνο dt. Τέλος το θέµα δεν είναι
αν µπορείς. Σίγουρα σε κάτι που σε αφορά και δε σ' αρέσει, µπορείς να επέµβεις. Το
θέµα είναι αν θέλεις .… Θέλεις;

