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Ένα σύντοµος οδηγός στις συζητήσεις γύρω από
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Θα πρέπει να επιτρέψουµε να τεθεί σε ισχύ ο δηµοσιονοµικός γκρεµός, µια πολιτική που περιλαµβάνει αυτόµατες
περικοπές των δαπανών σε όλους τους τοµείς και µεγάλες αυξήσεις στους φόρους που θα επηρεάσουν σχεδόν κάθε
Αµερικανό πολίτη; Οι οικονοµολόγοι διερευνούν αυτά τα ζητήµατα δηµοσιονοµικής πολιτικής στις συζητήσεις που
διεξάγονται στην εντονότερη ίσως εκλογική χρονιά εδώ και πολλά χρόνια. Για να βοηθήσουµε τους αναγνώστες µας
να παρακολουθήσουν από κοντά τις συζητήσεις που διεξάγονται αναφορικά µε την δηµοσιονοµική πολιτική,
προσφέρουµε µια λίστα µε µερικά από τα αληθοφανή επιχειρήµατα κατά των µέτρων τόνωσης της οικονοµίας και
υπέρ της λιτότητας, µαζί µε σύντοµες απαντήσεις που εµφανίζονται µε πλάγια γράµµατα.
«Μια ισχυρή ανάκαµψη δεν είναι ρεαλιστική»
Χρησιµοποιώντας στοιχεία από πολλά ιστορικά επεισόδια από όλο τον κόσµο, ορισµένοι οικονοµολόγοι παρατηρούν
ότι οι «χρηµατοοικονοµικές υφέσεις», σε αντίθεση µε τις διάφορες οικονοµικές οπισθοχωρήσεις, δεν ακολουθούνται
από γρήγορη ανάκαµψη. Μια και η ανάρρωση από αυτό το είδος της ύφεσης είναι αναπόφευκτα αργή, τονίζει αυτό το
επιχείρηµα, οι κεϋνσιανές προσεγγίσεις που περιλαµβάνουν µέτρα τόνωσης της οικονοµίας και αυτόµατους
σταθεροποιητές θα εξαντλήσουν την οικονοµική δυνατότητα της χώρας πολύ πριν πραγµατοποιηθούν οι υποσχέσεις
των πολιτικών για πλήρη απασχόληση. Άλλοι υποστηρίζουν ότι τα αίτια για την πρόσφατη πτώση της απασχόλησης
εντοπίζονται στην πλευρά της προσφοράς. Συγκεκριµένα, ο ισχυρισµός είναι ότι τα υπερβολικά γενναιόδωρα
επιδόµατα ανεργίας και τα κουπόνια τροφίµων έχουν οδηγήσει σε µείωση του ποσοστού εργασίας που οι άνθρωποι
είναι διατεθειµένοι να προσφέρουν. Ως αποτέλεσµα, το κόστος των επιχειρήσεων έχει αυξηθεί, ή δεν έχει µειωθεί
αρκετά γρήγορα για να συνεχιστεί η ανάκαµψη της οικονοµίας. Σύµφωνα µε αυτό επιχείρηµα από την πλευρά της
προσφοράς, βάζοντας χρήµατα στις τσέπες των ανθρώπων µπορεί να τους βοηθήσει να αγοράσουν αγαθά, αλλά δεν
συνεισφέρει σε τίποτα σχετικά µε το κόστος παραγωγής, και ως εκ τούτου δεν βοηθά σε τίποτα αναφορικά µε τα αίτια
µιας αδύναµης ανάκαµψης.
Η αµερικανική οµοσπονδιακή κυβέρνηση δεν έχει κανένα περιορισµό φερεγγυότητας. Είναι αδύνατον να χρεοκοπήσει
και δεν χρειάζεται να αποσύρει όλο το χρέος της. Η ελευθερία που διαθέτει η οµοσπονδιακή κυβέρνηση να δαπανά για
λογαριασµό του δηµοσίου ανοίγει το δρόµο για µια µεγάλη προσπάθεια τόνωσης της οικονοµίας η οποία µπορεί να
επιταχύνει την ανάκαµψη από το τεράστιο χρηµατοοικονοµικό σοκ του 2007-08 και την επακόλουθη ύφεση. Οι
περικοπές στα επιδόµατα, όπως οι µειώσεις σε µισθούς, υπονοµεύουν τη ζήτηση για καταναλωτικά αγαθά και, σε
γενικές γραµµές, η άποψη της ζοφερής επιστήµης για την επίπτωση των κυβερνητικών επιδοµάτων στην προσπάθεια
για απασχόληση και στην προσφορά εργασίας είναι συχνά λιγάκι υπερβολική. Επιπλέον, οι κανόνες επιλεξιµότητας
δεν έχουν αλλάξει αρκετά γρήγορα για να προκαλέσουν ένα τόσο ξαφνικό άλµα στα επίπεδα ανεργίας. Δεν είναι τυχαίο
ότι οι µεγάλες αυξήσεις στα ποσοστά ανεργίας ξεκίνησαν άρχισαν στα τέλη του 2007, σχεδόν αµέσως µετά την άνοδο
ενός µεγάλου ποσοστού στεγαστικών δανείων που είχαν χτυπήσει «κόκκινο» και η φούσκα των ακινήτων είχε αρχίσει
να ξεφουσκώσει. Καµία σηµαντική χαλάρωση στους κανόνες επιλεξιµότητας για κρατικά επιδόµατα κυβέρνησης δεν
είχε εµφανιστεί σε εκείνο το χρονικό σηµείο.
«Η δηµοσιονοµική πολιτική δεν παίζει ρόλο»
Το επιχείρηµα εδώ είναι ότι οι καταναλωτές, ως ανταπόκριση στα δηµοσιονοµικά κίνητρα, θα βάλουν στην άκρη
ακόµα περισσότερες αποταµιεύσεις για να µπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες που θα προκύψουν από τις
µελλοντικές αυξήσεις των φόρων. Ως εκ τούτου, µια κεϋνσιανή προσέγγιση περικοπής των φόρων ή αύξησης των
δαπανών δεν θα έχει, σύµφωνα µε αυτή την άποψη, καµία επίδραση στο µακροπρόθεσµο διαθέσιµο εισόδηµα
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και, εποµένως, θα έχει µηδενική επίδραση στην παραγωγή και την απασχόληση. Δεν υπάρχει καµία διαφορά εάν οι
φορολογούµενοι πληρώσουν τον λογαριασµό τώρα ή αργότερα, στο βαθµό που τα κίνητρα παραµένουν τα ίδια και
στις δύο περιπτώσεις.
Τα νοικοκυριά σπανίως προγραµµατίζουν µε τον τρόπο που περιγράφει η ορθόδοξη οικονοµική θεωρία. Πολλά
νοικοκυριά, µάλιστα, δεν αποταµιεύουν καθόλου. Επιπλέον, δεν υπάρχει κανένας κανόνας που να λέει ότι ένα
δεδοµένο έλλειµµα θα «καλυφθεί» σε κάποια συγκεκριµένη µελλοντική ηµεροµηνία. Στην πραγµατικότητα, αυτό που
γίνεται είναι το εξής: η κυβέρνηση εκδίδει νέους τίτλους για να εξοφλήσει παλαιά χρέη. Για τους λόγους αυτούς, οι
άνθρωποι δεν έχουν κανένα τρόπο να προβλέψουν πιθανές αυξήσεις των φόρων. Στην πραγµατικότητα, δεν είναι καν
ξεκάθαρο ότι έχουν καλή αίσθηση για τα
µελλοντικά εισοδήµατά τους.
«Εστιάζοντας στον βραχυπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα εις βάρος του µακροπρόθεσµου χρονικού ορίζοντα
είναι ανεύθυνη πράξη»
Η άποψη αυτή αντιµετωπίζει τα κεϋνσιανά µέτρα για την τόνωση της οικονοµίας ως µια µορφή ναρκωτικού για την
ίδια την οικονοµία. Συχνά, οι υποστηρικτές αυτής της αντίληψης συγκρίνουν τα µέτρα δηµοσιονοµικής τόνωσης µε
διάφορα είδη ανεύθυνων, βραχυπρόθεσµα εστιασµένων µορφών συµπεριφοράς, όπως, για παράδειγµα, ξοδεύοντας
τις αποταµιεύσεις για την οργάνωση κάποιου πάρτι.
Τα µεγάλα επίπεδα δανεισµού δεν αποτελούν συνήθως συνετή µορφή συµπεριφοράς για τα άτοµα, τις οικογένειες, ή
τις επιχειρήσεις, αλλά έχουν νόηµα για µεγάλες επενδύσεις, όπως η ιδιοκτησία µιας κατοικίας. Οι ελλειµµατικές
δηµόσιες δαπάνες, από την άλλη µεριά, δεν επηρεάζουν την οµοσπονδιακή κυβέρνηση, δεδοµένου του γεγονότος ότι
ως εκδότης ενός κυρίαρχου νοµίσµατος η οµοσπονδιακή κυβέρνηση δεν αντιµετωπίζει πρόβληµα φερεγγυότητας. Αυτή
η πραγµατικότητα παρέχει στην οµοσπονδιακή κυβέρνηση τη δυνατότητα να καθορίσει τις πολιτικές δαπανών που θα
εφαρµόσει µε την πλήρη απασχόληση, τον χαµηλό πληθωρισµό, και άλλους στόχους πολιτικής ως τις µοναδικές
κατευθυντήριες γραµµές της.
«Η έννοια της διαρκούς αύξησης του ΑΕΠ είναι επικίνδυνη και ξεπερασµένη»
Η σταθερή και γρήγορη ανάπτυξη, σύµφωνα µε το επιχείρηµα αυτό, δεν µπορεί να προχωρήσει χωρίς την
καταστροφή του περιβάλλοντος ή χωρίς να προκαλέσει µια κατακλυσµική αλλαγή του κλίµατος. Ως εκ τούτου, ενώ οι
θέσεις εργασίας και τα υλικά αγαθά αντιπροσωπεύουν σηµαντικές ανάγκες, θα πρέπει τελικά να επιτευχθούν µε
κάποιον άλλον τρόπο εκτός από την επίτευξη αύξησης του ΑΕΠ κατά 3 ή 4 τοις εκατό σε ετήσια βάση.
Είναι πολύ πιθανό να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη και η απασχόληση µε τρόπους που δεν λεηλατούν το περιβάλλον. Για
παράδειγµα, ένα πρόγραµµα πλήρους απασχόλησης όπου η κυβέρνηση εγγυάται µια αµειβόµενη θέση εργασίας σε
όλους όσους είναι έτοιµοι και πρόθυµοι να εργαστούν, όπως το πρόγραµµα του εργοδότη της ύστατης προσφυγής
που υποστήριζε ο Χάιµαν Μίνσκι, θα µπορούσε να ενσωµατώσει την άµεση δηµιουργία θέσεων απασχόλησης σε
«πράσινα» έργα ανάπτυξης ή σε άλλες δραστηριότητες, όπως η εργασία στον τοµέα φροντίδας, που έχουν σχετικά
καλοήθεις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Τα µεγάλα οικονοµικά επιχειρήµατα έχουν αλλάξει µε την πάροδο του χρόνου, αλλά οι ιδέες του Τζον Μέιναρντ Κέινς
και των ακολούθων του έχουν αντέξει στη δοκιµασία του χρόνου. Μάλιστα, προσφέρουν µεγάλη διορατικότητα σε
αυτήν την εποχή εκλογικής εκστρατείας.
Hannsgen είναι ερευνητής-µελετητής στο Ινστιτούτο Οικονοµικών Levy.

