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Περίληψη
Είναι κοινώς γνωστό ότι ο John Maynard Keynes υπήρξε ο βασικός υποστηρικτής του
κρατικού παρεµβατισµού για την αντιµετώπιση της ύφεσης και της ανεργίας. Αυτό που
δεν είναι ευρέως γνωστό είναι ότι οι σύγχρονες «κεϋνσιανές πολιτικές» δεν έχουν τίποτα
το κοινό µε τα µέτρα πολιτικής που ο ίδιος ο Keynes θεωρούσε απαραίτητα για την
επίτευξη της µακροπρόθεσµης, πλήρους πραγµατικής απασχόλησης. Η παρούσα
εργασία έχει ως σκοπό να διορθωθεί αυτή η παρανόηση και να περιγράψει τον δρόµο
που δεν ακολουθήθηκε—δηλαδή το µακροπρόθεσµο πρόγραµµα για την πλήρη
απασχόληση που υπάρχει στα γραπτά του Keynes και που επεξεργάστηκαν µετέπειτα
οικονοµολόγοι, αλλά το έργο των οποίων δεν αναφέρεται στα οικονοµικά εγχειρίδια του
κυρίαρχου ρεύµατος και δεν λαµβάνεται υπόψη από τους χαράκτες πολιτικής. Η
ανάλυση που ακολουθεί επικεντρώνεται στους λόγους για τους οποίους ο ιδιωτικός
τοµέας αδυνατεί, συνήθως, να παράγει πλήρη απασχόληση, ακόµα και κατά τη διάρκεια
περιόδων οικονοµικής επέκτασης και υπό καθεστώς κρατικού παρεµβατισµού, και
επιχειρηµατολογεί για ποιο λόγο η δουλειά των χαρακτών πολιτικής δεν είναι να
«τσιγκλούν» τις ιδιωτικές επιχειρήσεις να δηµιουργήσουν θέσεις εργασίας για όλους,
αλλά να το πράξουν οι ίδιοι άµεσα ως ζήτηµα ύστατης προσφυγής. Η εργασία εξετάζει
διάφορες πολιτικές άµεσης δηµιουργίας θέσεων εργασίας στο πλαίσιο της φιλοσοφίας
του Keynes για την πλήρη απασχόληση.

Εισαγωγή
Τα οικονοµικά του κυρίαρχου ρεύµατος θεωρούν ότι η πλήρης απασχόληση δεν είναι
ούτε εφικτή ούτε επιθυµητή. Δεν είναι εφικτή λόγω της αυτοµατοποίησης, της εξωτερικής
ανάθεσης και άλλων διαρθρωτικών αλλαγών στην οικονοµία, που εµποδίζουν την αγορά
από τη δηµιουργία θέσεων εργασίας για όλους εκείνους που θέλουν να εργαστούν. Είναι
ανεπιθύµητη, επειδή, ακόµη κι αν είναι σε θέση το κράτος να δηµιουργήσει επαρκή
αριθµό θέσεων εργασίας, το πρόβληµα του πληθωρισµού που θα προέκυπτε θα
µπορούσε να προκαλέσει µεγαλύτερο κακό παρά καλό στην οικονοµία. Ως εκ τούτου, οι
οικονοµολόγοι θεωρούν ότι το καλύτερο που µπορεί να ελπίζει κανείς είναι το ποσοστό
ανεργίας που αντιστοιχεί σε µη επιταχυνόµενο ρυθµό πληθωρισµού. Το ποσοστό
ανεργίας µη επιταχυνόµενου πληθωρισµού έχει οριοθετηθεί στις ΗΠΑ τα τελευταία
χρόνια στο 6.7% (Weidner και Williams 2011), το οποίο µεταφράζεται σε άνω από 10
εκατοµµύρια ανέργους—άτοµα που επιθυµούν να είναι µέρος του παραγωγικού
δυναµικού, αλλά είναι παγιδευµένα σε µια κατάσταση αναγκαστικής αδράνειας.
Το περίεργο πρόβληµα µε τα οικονοµικά είναι ότι οι πολιτικές που θα παράγουν και
θα διατηρήσουν ένα επίπεδο «σφικτής» πλήρους απασχόλησης σπανίως θέτονται σε
εφαρµογή. Με τον όρο «σφικτή» πλήρη απασχόληση αναφέροµαι εδώ σε µια κατάσταση
όπου µια θέση απασχόλησης µε βασικό µισθό και παροχές είναι διαθέσιµη σε όποιον
επιθυµεί να εργαστεί. Αυτή είναι η κατάσταση που ο νοµπελίστας οικονοµολόγος William
Vickrey αποκάλεσε «ασφυκτική πλήρη απασχόληση» (Vickrey 1994), και που Βρετανός
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κοινωνικός µεταρρυθµιστής William Beveridge χαρακτήρισε ως µια κατάσταση όπου
υπάρχουν ελαφρώς περισσότερες θέσεις απασχόλησης από ό, τι άτοµα που αναζητούν
εργασία (Beveridge 1944). Αλλά ο οικονοµολόγος που µας δίδαξε πώς θα µπορούσε να
επιτευχθεί η µακροπρόθεσµη πλήρη απασχόληση ήταν ο John Maynard Keynes, για τον
οποίον η πλήρης απασχόληση υποδηλώνει µια κατάσταση όπου το ποσοστό της
ανεργίας σε καιρό ειρήνης είναι λιγότερο από 1% (Keynes 1980:303).
Είναι κοινώς γνωστό ότι τα οικονοµικά ερεθίσµατα βασισµένα στο κεϋνσιανό µοντέλο
αποτελούν συχνά εργαλεία πολιτικής για την αντιµετώπιση της ύφεσης και της ανεργίας,
Αυτό που δεν είναι ευρέως γνωστό είναι ότι οι σύγχρονες «κεϋνσιανές πολιτικές» έχουν
ελάχιστη οµοιότητα µε τα µέτρα πολιτικής που ο ίδιος ο Keynes θεωρούσε απαραίτητα
για την επίτευξη της µακροπρόθεσµης, πλήρους πραγµατικής απασχόλησης. Η
παρούσα εργασία έχει ως σκοπό να διορθωθεί αυτή η παρανόηση και να περιγράψει τον
δρόµο που δεν ακολουθήθηκε—δηλαδή το µακροπρόθεσµο πρόγραµµα για την πλήρη
απασχόληση που υπάρχει στα γραπτά του Keynes και που επεξεργάστηκαν µετέπειτα
οικονοµολόγοι, αλλά το έργο των οποίων δεν αναφέρεται στα οικονοµικά εγχειρίδια του
κυρίαρχου ρεύµατος και δεν λαµβάνεται υπόψη από τους χαράκτες πολιτικής.

Η λύση του Keynes για την πλήρη απασχόληση: Μια επανερµηνεία
Σε µια οικονοµία της αγοράς, η ανεργία αποτελεί νοµισµατικό φαινόµενο, που σηµαίνει
ότι υπάρχουν άνθρωποι που έτοιµοι, πρόθυµοι και ικανοί να εργαστούν για κάποιον
µισθό, αλλά δεν υπάρχει προσφορά. Από τη σκοπιά µιας επιχείρησης, αυτό σηµαίνει ότι
το κόστος της πρόσληψης ενός ανέργου δεν αντισταθµίζεται από αρκετά έσοδα και
κέρδη, ώστε να δικαιολογηθεί η προσφορά εργασίας. Ως νοµισµατικό φαινόµενο, η
ανεργία υπάρχει ανεξάρτητα από το αν η οικονοµία βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης ή
κάµψης. Ακόµη και σε περιόδους ευηµερίας, υπάρχουν πάντα άτοµα που αναζητούν
µισθωτή εργασία, αλλά που οι εργοδότες δεν προσλαµβάνουν για τον ένα ή τον άλλο
λόγο. Για παράδειγµα, είτε επειδή οι επιχειρηµατικές συνθήκες (σε µια ήδη ισχυρή
οικονοµία) δεν εγγυώνται περαιτέρω αύξηση της ζήτησης για να δικαιολογήσουν την
πρόσληψη τους είτε επειδή οι εργοδότες χρησιµοποιούν κάποια επιµέρους κριτήρια που
αποµακρύνουν τους υποψήφιους εργαζόµενους. Αυτό θα µπορούσε να συµβεί όταν οι
άνεργοι ανήκουν σε οµάδες που ορισµένοι εργοδότες προτιµούν να αποφεύγουν όσον
αφορά την πρόσληψη προσωπικού, όπως η κατηγορία νέων σε διακυνδύνευση, τους
πρώην φυλακισµένους, τους µακροπρόθεσµα άνεργους, αυτούς που µένουν ακόµη µε
τους γονείς τους, και τις µειονότητες. «Δεν είναι δουλειά των ιδιωτικών επιχειρήσεων να
ξοδεύουν περισσότερα από ό, τι θα έπρεπε, όπως δεν είναι η δουλειά τους να µεριµνούν
για τους ανέργους µε φιλανθρωπία», υποστήριξε ο Keynes (Keynes 1982: 151).
Δεν µπορεί κανείς να βασιστεί στον ιδιωτικό τοµέα για την εξασφάλιση της πλήρους
απασχόλησης, ακόµη και σε καλές εποχές. Και όταν οι οικονοµίες εισέλθουν σε φάση
επιβράδυνσης και ύφεσης, η κατάσταση φυσικά γίνεται χειρότερη: όχι µόνο δεν υπάρχει
επαρκής ζήτηση για όλους όσους επιθυµούν να εργαστούν ακόµη και σε περίοδο
οικονοµικής επέκτασης, αλλά ξεκινούν οι απολύσεις τη στιγµή που αρχίζει η
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επιβράδυνση της οικονοµίας. Για τον Keynes, η ανεργία είναι «µια λοιµώδης ασθένεια,
[που] πολλαπλασιάζεται και εξαπλώνεται από σπίτι σε σπίτι, εκτός κι αν γίνει κάτι για να
ελεχθεί» ( Keynes, 1981:824). Η ανεργία δεν είναι µόνο « ένα κακό µέσα στα σπίτια των
ίδιων των ανέργων» (ibid), αλλά επηρεάζει και άλλους, καθώς κάθε άτοµο που είναι
άνεργο οδηγεί και άλλα άτοµα στην ανεργία λόγω της απώλειας της αγοραστικής
δύναµης. Επιπλέον, η ανεργία γεννά την µη απασχολησιµότητα. Παραδόξως, το σηµάδι
της ανεργίας αποτελεί εµπόδιο στην εξεύρεση εργασίας. Στα µάτια ενός εργοδότη, η
αναγκαστική αδράνεια ακόµη και για ένα σύντοµο χρονικό διάστηµα κάνει την πρόσληψη
των ανέργων επικίνδυνη υπόθεση λόγω της απώλειας των δεξιοτήτων. Για παράδειγµα,
εννέα µήνες ανεργίας µεταφράζεται σε απώλεια τεσσάρων ετών εργασιακής εµπειρίας
(Eriksson και Rooth, υπό έκδοση).
Στη µεταπολεµική εποχή, οι κυβερνήσεις των κρατών έχουν εφαρµόσει διάφορες
πολιτικές που εµποδίζουν την κατάρρευση της ζήτησης µέσω αντικυκλικών δαπανών. Η
πολιτική για την τόνωση της ζήτησης («priming the pump») αναγνωρίζεται ως µέτρο για
την αντιµετώπιση της ανεργίας, αλλά λανθασµένα εκλαµβάνεται ως «κεϋνσιανή»
πολιτική. Σύµφωνα µε τη συµβατική άποψη, τα µόνα µέτρα που απαιτούνται σε
περιόδους ύφεσης είναι η αύξηση των δηµοσίων δαπανών όταν συρρικνώνονται οι
δαπάνες του ιδιωτικού τοµέα. Μέσα από αυτή τη διαδικασία θα προκύψει και η
ανάκαµψη της απασχόλησης. Ωστόσο, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα
προσεκτικές ώστε να µην τονώσουν υπερβολικά τη ζήτηση στην οικονοµία σε περιόδους
ευηµερίας, καθώς αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση των τιµών. Με άλλα λόγια, το
κυρίαρχο ρεύµα στα οικονοµικά θεωρεί την τόνωση της συνολικής ζήτησης
αποτελεσµατική µόνο σε περιόδους οικονοµικής ύφεσης (Krugman 1999). Όµως, επειδή
το ποσοστό ανεργίας παραµένει υψηλό πέντε χρόνια µετά την παγκόσµια
χρηµατοοικονοµική κρίση του 2008, και παρά την κρατική παρέµβαση που έχει υπάρξει,
η εµπιστοσύνη στην αποτελεσµατικότητα των κεϋνσιανών πολιτικών έχει κλονιστεί για
άλλη µια φορά, ακόµη και για περιόδους ύφεσης.
Αυτή η σχέση αγάπης και µίσους µε τα κεϋνσιανά οικονοµικά θα συνεχιστεί όσο οι
σύγχρονες οικονοµίες υπόκεινται σε µεγάλες διακυµάνσεις των επιχειρηµατικών κύκλων
που απαιτούν κρατική παρέµβαση και οι χαράκτες πολιτικής συνεχίζουν να εφαρµόζουν
µέτρα που είναι σχετικά αδύναµα και οριακά αποτελεσµατικά. Είναι απαραίτητη µια νέα
προσέγγιση της δηµοσιονοµικής πολιτικής, µια νέα στρατηγική για την πλήρη
απασχόληση, που έχει τις ρίζες της σταθερά στις αρχικές συνεισφορές του Keynes, αντί
σε εκείνες της συµβατικής προσέγγισης του «pump priming» που συνδέεται µε τη
νεοκλασική σύνθεση και την οποία αναβίωσε η «Νέα Συναίνεση».
Η «Νέα Συναίνεση» δίνει υπερβολική έµφαση στο συνολικό επίπεδο των κρατικών
δαπανών και ελάχιστη στο συγκεκριµένο τύπο ή στην κατεύθυνση των δαπανών. Το
επιχείρηµα έχει ως εξής: στο βαθµό που οι δηµόσιες δαπάνες χρησιµεύουν για να
λαδώνουν τις µηχανές της οικονοµίας και να ωθούν την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, η
δηµιουργία θέσεων εργασίας θα ακολουθήσει από µόνη της. Για τον Keynes, αντιθέτως,
ο τρόπος που χρησιµοποιούνται οι δαπάνες ήταν πιο σηµαντικό προκειµένου να
εξασφαλιστεί ότι η ανάκαµψη ήταν ισχυρή και ότι θα διατηρείτο η πλήρης απασχόληση—
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µια άµεση προσέγγιση για την απασχόληση που υπερτερεί όλων των άλλων
εναλλακτικών.
Ο Keynes είχε πολύ συγκεκριµένο όραµα σχετικά µε αυτή την προσέγγιση άµεσης
απασχόλησης και προσέφερε βαθιά θεωρητικά, µεθοδολογικά και πολιτικά επιχειρήµατα
για τα πλεονεκτήµατά της έναντι του λεγόµενου «pump priming» (περισσότερα
παρακάτω). Το σινάφι των οικονοµολόγων δεν ασπάστηκε σε µεγάλο βαθµό τη λογική
του Keynes εξαιτίας της λανθασµένης ταύτισης της έννοιας της «ενεργούς ζήτησης» του
Keynes µε την έννοια της «συνολικής ζήτησης». Η συνολική ζήτηση είναι το άθροισµα
όλων των τρεχουσών δαπανών σε τρέχουσες τιµές για κάθε δεδοµένη λογιστική περίοδο
από όλους τους τοµείς (νοικοκυριά, επιχειρήσεις, δηµόσιο τοµέα και εξωτερικό τοµέα). Η
συνολική ζήτηση αντανακλά το επίπεδο του ΑΕΠ ενώ η ενεργός ζήτηση είναι το
ποσοστό των προσλήψεων που πραγµατοποιείται µε βάση τις αναµενόµενες
µελλοντικές δαπάνες και τα κέρδη των επιχειρήσεων που θα µπορούσαν να
δικαιολογήσουν αυτό το επίπεδο των προσλήψεων. Σηµειώστε ότι η οικονοµία θα
µπορούσε να έχει πολύ ισχυρή συνολική ζήτηση (αυξανόµενο ΑΕΠ), αλλά να
εξακολουθεί να αντιµετωπίζει ανεπαρκή ενεργό ζήτηση, πράγµα που σηµαίνει ότι τα
αναµενόµενα µελλοντικά κόστη και κέρδη µπορεί να είναι τέτοια ώστε οι επιχειρήσεις να
αποθαρρύνονται από το να προσλαµβάνουν όσους είναι έτοιµοι, πρόθυµοι και ικανοί να
εργαστούν. Με άλλα λόγια, το επίπεδο της ενεργούς ζήτησης µπορεί να είναι ακόµη
κάτω από το επίπεδο της πλήρους απασχόλησης, ακόµη και όταν οι συνολικές δαπάνες
κυµαίνονται σε υψηλά επίπεδα.
Σύµφωνα µε τον Keynes, η διοχέτευση περισσότερων δαπανών στην οικονοµία δεν
δηµιουργεί κατ' ανάγκην επαρκή αύξηση των θέσεων εργασίας, ώστε να έρθει η
οικονοµία σε κατάσταση πλήρους απασχόλησης. Όλα εξαρτώνται από την ελαστικότητα
της ζήτησης εργασίας. Σε µακροοικονοµικό επίπεδο, όταν κάποιος δαπανά ένα δολάριο
κάποιος άλλος κερδίζει ένα δολάριο, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό ότι τα οποιαδήποτε
απροσδόκητα κέρδη που µπορεί να προκύψουν για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις θα
προκαλέσουν πρόσθετη ζήτηση που θα δηµιουργήσει θέσεις απασχόλησης. Τα νέα
έσοδα θα µπορούσαν να διατεθούν για την αποπληρωµή του χρέους (αποµόχλευση),
για αποταµίευση (εξοικονόµηση) ή να οδηγήσουν σε υψηλότερες τιµές τα προϊόντα σε
τοµείς µε ισχυρή χρησιµοποίηση της παραγωγικής ικανότητας (αντί στην επέκτασης της
παραγωγής). Σε µια ισχυρή οικονοµία, η επίδραση των τιµών, εξήγησε ο Keynes, είναι
ιδιαίτερα σηµαντική, καθώς τείνει να στρέφει την κατανοµή του εισοδήµατος από τους
µισθούς στα κέρδη (Keynes 1964 [1936]:287) .
Η εξασφάλιση θέσεων εργασίας για όλους εκείνους που θέλουν να εργαστούν ήταν
ωστόσο σηµαντικός πολιτικός στόχος. Παρά το γεγονός ότι ανθούσε η οικονοµία, η
ανάγκη να βοηθηθούν οι άνεργοι εξακολουθούσε να υφίσταται. Για τον Keynes, ο
σκοπός της οικονοµικής πολιτικής σε όλα τα στάδια του επιχειρηµατικού κύκλου ήταν να
λύσει το «πραγµατικό πρόβληµα, θεµελιώδες, αλλά ουσιαστικά απλό… [δηλαδή] να
προσφέρει απασχόληση για όλους» (Keynes 1980:267).
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Αυτό που χρειαζόταν ήταν να διασφαλιστεί ότι το σηµείο της ενεργούς ζήτησης βρίσκεται
πάντα σε ένα επίπεδο που είναι συµβατό µε την πλήρη απασχόληση. Όµως, οι
υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δεν είχαν εργαλεία στη διάθεσή τους για να καθορίσουν
συγκεκριµένες προσδοκίες για τα µακροπρόθεσµα, µελλοντικά κόστη και κέρδη σε
επίπεδο που θα ωθούσε τις επιχειρήσεις να προσφέρουν θέσεις εργασίας για όλους
τους εργαζόµενους σε συνεχή βάση. Οι κυβερνήσεις θα µπορούσαν να προσπαθήσουν
να εξοµαλύνουν τις διακυµάνσεις στα επιτόκια, να τροποποιήσουν το διακριτικό και
αντικυκλικό επίπεδο των δαπανών κατά τη διάρκεια του επιχειρηµατικού κύκλου ή να
χρησιµοποιήσουν αναδιανεµητικές πολιτικές για τη διαχείριση του επιπέδου της
ιδιωτικής κατανάλωσης και των επενδύσεων. Ωστόσο, ενώ όλα αυτά τα µέτρα θα έχουν
αντίκτυπο στις προσδοκίες των επιχειρήσεων (και ως εκ τούτου στην ενεργό ζήτηση),
δεν θα µπορούσαν ποτέ να εγγυηθούν ότι το επίπεδο των εταιρικών προσλήψεων θα
είναι συνεπές µε την πλήρη απασχόληση, παρά µόνο από τύχη.
Επειδή η ανάγνωση των προσδοκιών ήταν µια αδύνατη αποστολή, το έργο των
χαρακτών πολιτικής δεν ήταν να «τσιγκλούν» τον ιδιωτικό τοµέα προκειµένου να
δηµιουργήσει θέσεις εργασίας για όλους, αλλά να το υλοποιήσουν οι ίδιοι ως ζήτηµα
έσχατης προσφυγής. Αν και οι κυβερνήσεις θα πρέπει να σχεδιάσουν τις πολιτικές που
διασφαλίζουν ένα ισχυρό και ανθεκτικό ιδιωτικό τοµέα, η δουλειά του δηµόσιου τοµέα
όσον αφορά την πλήρη απασχόληση, υποστήριξε ο Keynes, ήταν να παρέχει ευκαιρίες
εργασίας σε όλους εκείνους που άφησε πίσω του ο ιδιωτικός τοµέας.
Με άλλα λόγια, δουλειά του δηµοσίου τοµέα ήταν να προσφέρει θέσεις εργασίας για
όλους και, για το σκοπό αυτό, η κατεύθυνση των δαπανών ήταν πολύ σηµαντική. Η
λύση δεν ήταν η εξοµάλυνση των βραχυχρόνιων διακυµάνσεων ή το «pump priming»,
αλλά η άµεση δηµιουργία θέσεων εργασίας για όσους επιθυµούσαν να εργαστούν.
Επιπλέον, ενώ πολλοί πιστεύουν ότι τα δηµόσια έργα αποτελούν την «κεϋνσιανή» λύση
για την αντιµετώπιση της ύφεσης, ο Keynes ήταν σταθερός στη θέση του γύρω από το
ζήτηµα της άµεσης απασχόλησης: συγκροτεί µια πολιτική που θα πρέπει επίσης να
εφαρµόζεται σε περιόδους ευνοϊκής οικονοµικής συγκυρίας. Ο τερµατισµός των
δηµοσίων έργων σε συνθήκες πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας του ιδιωτικού
τοµέα δεν είναι επιθυµητός, καθώς ο ιδιωτικός τοµέας δεν µπορεί να επεκταθεί
προκειµένου να απορροφήσει τους εργαζόµενους που έχουν απολυθεί από τον δηµόσιο
τοµέα (Keynes 1982:150).
Είναι πιο σωστό να δούµε την πολιτική πλήρους απασχόλησης του Keynes ως ένα
σχέδιο άµεσης απασχόλησης των ανέργων σε οποιοδήποτε στάδιο του επιχειρηµατικού
κύκλου (Tcherneva 2012A). Σε περιόδους οικονοµικής άνθησης, υπάρχει «µεγαλύτερη
ανάγκη . . . για µια σωστά κατανεµηµένη ζήτηση από ό,τι για µεγαλύτερη συνολική
ζήτηση», υποστήριξε ο Keynes (Keynes 1982:395). Το σχέδιό του για την πλήρη
απασχόληση σε µακροπρόθεσµοo πλαίσιο ήταν «να πάει η σύµβαση στους
εργαζόµενους και στις αναξιοπαθούντες περιοχές και περιφέρειες». Αυτό θα έπρεπε να
ισχύει τόσο για τις καλές όσο και για τις κακές εποχές. Τα δηµόσια έργα πρέπει να
λειτουργούν ως προληπτικές λύσεις, όχι πυροσβεστικές: « το πρόβληµα της
απασχόλησης . . . θα πρέπει να θεωρηθεί ως µια συνεχής διαδικασία» (Keynes
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1980:331). Σήµερα, η δηµοσιονοµική πολιτική δίνει ελάχιστη σηµασία στην πρόληψη της
ανεργίας και ασχολείται αποκλειστικά µε τη θεραπεία. Λαµβάνοντας υπόψη τις σοβαρές
και πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις που έχει η ανεργία, η σύγχρονη πολιτική λειτουργεί
µε έναν τρόπο που είναι πολύ αργός για να έχει θετικά αποτελέσµατα.
Μια µόνιµη πολιτική άµεσης πρόσληψης για όσους θέλουν να εργαστούν, αλλά δεν
µπορούν να βρουν θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τοµέα, θα εξασφαλίζει πλήρη
πραγµατική απασχόληση για κάθε στάδιο του επιχειρηµατικού κύκλου. Το ερώτηµα,
λοιπόν, είναι θα µπορούσαν να διασφαλίσουν οι χαράκτες πολιτικής ότι αυτή η
προσέγγιση δεν θα είναι πληθωριστική. Η επανερµηνεία του Minsky σχετικά µε την
προσέγγιση του Keynes δίνει την απάντηση. Το πρόγραµµα του εργοδότη έσχατης
προσφυγής «θα παίρνει τους εργαζόµενους όπως είναι» και «θα ταιριάζει τη θέση
απασχόλησης στον εργαζόµενο», εξασφαλίζοντας έτσι µακροπρόθεσµα την πλήρη
απασχόληση (Minsky 1986).
Μέσω του εργοδότη έσχατης προσφυγής, το κράτος θα διασφαλίζει ότι υπάρχει µια
απείρως ελαστική ζήτηση για εργατικό δυναµικό µε τον διαχωρισµό της προσφοράς
εργασίας από την κερδοφορία της απασχόλησης. Η πολιτική αυτή θα καθιερώσει ένα
βασικό αξιοπρεπές επίπεδο µισθών και πακέτο παροχών, που θα λειτουργεί ως άγκυρα
στον πληθωρισµό. Ο µηχανισµός θα έχει ως εξής: καθώς η οικονοµία θα αναπτύσσεται
και θα βιώνει πληθωριστικές πιέσεις, η δεξαµενή άντλησης ανέργων θα συρρικνώνεται,
µειώνοντας έτσι τη συνεισφορά του δηµόσιου τοµέα στη συνολική ζήτηση. Με άλλα
λόγια, θα έχει µια αποπληθωριστική επίδραση που θα µειώνει τις πληθωριστικές τάσεις
στον ιδιωτικό τοµέα. Αντίθετα, όταν η οικονοµία ολισθαίνει σε ύφεση και οι εργαζόµενοι
απολύονται µαζικά, το αποπληθωριστικό περιβάλλον θα αντιµετωπίζεται µε την
επέκταση των δαπανών του δηµοσίου τοµέα για την απασχόληση των ανέργων στο
πρόγραµµα του εργοδότη έσχατης προσφυγής. Όταν η οικονοµία αρχίζει να ανακάµπτει,
οι ιδιώτες εργοδότες θα µπορούν να προσλαµβάνουν εργαζόµενους του δηµόσιου τοµέα
µε µισθούς υψηλότερους από αυτούς στο πρόγραµµα του εργοδότη έσχατης
προσφυγής. Ο µισθός δεν είναι προσαρµοσµένος στον πληθωρισµό (αλλά θα πρέπει να
αλλάζει περιοδικά και µε διακριτική ευχέρεια) και δεν θα ανταγωνίζεται τους µισθούς
στον ιδιωτικό τοµέα. Ως εκ τούτου, θα χρησιµεύει ως ο ενεργός κατώτατος µισθός στην
οικονοµία και θα παρέχει ένα σταθερό επίπεδο στη ζήτηση. Επειδή το πρόγραµµα του
εργοδότη έσχατης προσφυγής προσφέρει µια σταθερή άγκυρα στους µισθούς και έναν
µηχανισµό αντικυκλικών δαπανών, το πρόγραµµα έχει σχεδιαστεί ώστε να αντισταθµίζει
παρά να εντείνει τις πληθωριστικές πιέσεις. Όπως συµβαίνει και σήµερα, ο
πληθωρισµός από άλλες πηγές παραµένει εφικτός, π.χ. , από την πιστωτική επέκταση
του ιδιωτικού τοµέα, διαταραχές στην προσφορά, κερδοσκοπική ευφορία ή οποιοδήποτε
άλλο στοιχείο που συµβάλλει στην άνοδο των τιµών. Αλλά το ίδιο το πρόγραµµα του
εργοδότη έσχατης προσφυγής (σε αντίθεση µε το «pump priming») δεν αποτελεί πηγή
πληθωρισµού.
Ένα πρόσθετο και σηµαντικό χαρακτηριστικό του προγράµµατος του εργοδότη έσχατης
προσφυγής είναι ότι δεν οξύνει τις ανισότητες εισοδήµατος µε τον τρόπο που το πράττει
η πολιτική του «pump priming». Αντιθέτως, τις βελτιώνει. Η προ-επενδυτική, προ7	
  
	
  

αναπτυξιακή διαχείριση της συνολικής ζήτησης συνήθως δηµιουργεί ευκαιρίες
απασχόλησης πρώτα για τους υψηλόµισθους, εξειδικευµένους εργαζόµενους—δηλαδή
για εκείνους που έχουν µεγάλη ζήτηση από τον ιδιωτικό τοµέα και δεν αντιµετωπίζουν
σοβαρά και µόνιµα προβλήµατα ανεργίας. Αντίθετα, οι εργαζόµενοι που
προσλαµβάνονται τελευταίοι και απολύονται πρώτοι προέρχονται συνήθως από το
χαµηλότερο µέρος της κατανοµής του εισοδήµατος και βιώνουν τις πιο επισφαλείς
συνθήκες στην αγορά εργασίας, καθώς και πολύ µεγαλύτερες περιόδους ανεργίας. Αυτά
τα άτοµα δεν επωφελούνται άµεσα από την επίδραση της δηµιουργίας θέσεων εργασίας
λόγω της πολιτικής του «prime pumping». Η προσδοκία είναι ότι η ζήτηση για
υψηλόµισθους εργαζόµενους θα φτάσει στα κατώτερα στρώµατα υπό τη µορφή της
ζήτησης για τα προϊόντα που παράγονται από τους χαµηλόµισθους εργαζοµένους. Οι
σύγχρονες πολιτικές του «pump priming» προσφέρουν πολύ λίγες ευκαιρίες άµεσης
απασχόλησης για εκείνους που βρίσκονται στο κάτω µέρος της κατανοµής του
εισοδήµατος και που βιώνουν τον φαύλο κύκλο της απασχόλησης.
Δεν αποτελεί έκπληξη, λοιπόν, ότι το «prime pumping» µπορεί να τροφοδοτήσει
πληθωριστικές τάσεις σε µια ανθίζουσα οικονοµία: ο δηµόσιος τοµέας συναγωνίζεται µε
τον ιδιωτικό τοµέα για τους ίδιους ιδιαίτερα ειδικευµένους εργαζόµενους που είναι
δυσεύρετοι. Στο πλαίσιο αυτό, θα απαιτούνται όλο και µεγαλύτερες δηµόσιες δαπάνες
για περισσότερη ανάπτυξη και περαιτέρω µείωση της ανεργίας. Αλλά αυτού του είδους η
προ-αναπτυξιακή, προ-επενδυτική προσέγγιση τροφοδοτεί µόνο τα κέρδη και τους
µισθούς στην κορυφή της κατανοµής του εισοδήµατος, µε αποτέλεσµα την επιδείνωση
των ανισοτήτων ανάµεσα στο εργατικό δυναµικό και µεταξύ εργασίας και κεφαλαίου. Το
«prime pumping» δεν είναι η πρόταση του Keynes για την πλήρη απασχόληση, επειδή
επιδεινώνει τον πληθωρισµό και την εισοδηµατική ανισότητα και δεν εγγυάται «σφιχτή»
πλήρη απασχόληση. Αυτά τα προβλήµατα µε τη προσέγγιση της διαχείρισης της
ζήτησης προσδιορίστηκαν µε σαφήνεια από τον Keynes στο κεφάλαιο 20 της «Γενικής
Θεωρίας», αλλά το σινάφι των οικονοµολόγων δεν έδωσε σηµασία.
Η πρόταση του Keynes, αντιθέτως, ήταν η άµεση δηµιουργία θέσεων εργασίας για τους
ανέργους και σε περιοχές που αντιµετώπιζαν δυσκολίες ακόµη και σε καλές εποχές.
Ένα πρόγραµµα «επί τόπου» απασχόλησης για όλους όσους επιθυµούν να εργαστούν
µε ένα βασικό µισθό οριοθετεί το επίπεδο για τη ζήτηση και τους µισθούς στην
οικονοµία, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα αληθινή πλήρη απασχόληση σε µακροπρόθεσµο
χρονικό πλαίσιο. Με την σταθεροποίηση των µισθών και των εισοδηµάτων για εκείνους
που βρίσκονται στο κάτω µέρος της κατανοµής του εισοδήµατος (και όχι στην κορυφή),
αυτή η πολιτική δεν προκαλεί διάβρωση στην κατανοµή του εισοδήµατος. Και µε τη
οριοθέτηση του επιπέδου των µισθών για την οικονοµία στο σύνολό της, η κατανοµή του
εισοδήµατος στην πραγµατικότητα βελτιώνεται. Επειδή η πλήρης απασχόληση έχει
σχεδιαστεί να είναι εγγυηµένη και δεν βασίζεται σε µια συνεχώς αυξανόµενη συνολική
ζήτηση και σε σταθερά επιχειρηµατικά κέρδη για τη δηµιουργία θέσεων εργασίας, η
πολιτική αυτή δεν επιδεινώνει την εισοδηµατική ανισότητα όπως κάνουν οι σύγχρονες
πολιτικές. Τέλος, αν το πρόγραµµα περιέχει ένα µηχανισµό ρυθµιστικού αποθέµατος
(µια δεξαµενή εργασίας µε σταθερούς µισθούς που επεκτείνεται σε περιόδους ύφεσης
και συρρικνώνεται κατά τη διάρκεια της οικονοµικής επέκτασης), µπορεί να έχει επίσης
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µια εσωτερική λειτουργία όσον αφορά τη σταθεροποίηση των τιµών για το σύνολο της
οικονοµίας, πράγµα που δεν παρατηρείται µε τη σύγχρονη διαχείριση της συνολικής
ζήτησης.
Η νεοκλασική προσέγγιση του «pump priming» είναι διαστρεβλωµένη: Στοχεύει στην
ανάπτυξη και βλέπει τη δηµιουργία θέσεων εργασίας ως υποπροϊόν. Όταν το επιθυµητό
αποτέλεσµα για την απασχόληση δεν υλοποιείται, η ανάκαµψη χωρίς δηµιουργία
απασχόλησης
αιτιολογείται
ως
φυσικό
αποτέλεσµα
των
σύγχρονων
παγκοσµιοποιηµένων και αυτοµατοποιηµένων οικονοµιών. Αυτό δεν έχει να κάνει µε τις
συνταγές του Keynes. Για τον Keynes, η απασχόληση ήταν το πρωταρχικό καθήκον του
χαράκτη πολιτικής και η ανάπτυξη ήταν υποπροϊόν µιας πολιτικής υπέρ της
απασχόλησης. Με ένα µόνιµο, «επί τόπου» πρόγραµµα εργασίας, η ανάκαµψη χωρίς
δηµιουργία απασχόλησης εξαλείφεται εξ ορισµού.
Μια τελευταία λέξη σχετικά µε τις αντιρρήσεις του Keynes γύρω από τα µοντέλα για τη
διαχείριση της συνολικής ζήτησης µε βάση την πολιτική του «pump priming»—µια κριτική
που εξακολουθεί να ισχύει και σήµερα. Για µεθοδολογικούς και πρακτικούς λόγους, δεν
ήταν δυνατόν να κλείσει το χάσµα ανάµεσα στη πραγµατική παραγωγή και τη δυνητική
παραγωγή. Επειδή το ΑΕΠ δεν λάµβανε υπόψη τον αριθµό των ατόµων που
απασχολούνται στην παραγωγή των αγαθών και των υπηρεσιών, δεν µπορούσε κανείς
να πει ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στην απασχόληση από µια µεταβολή στη ζήτηση. Με
άλλα λόγια, το ΑΕΠ µπορεί να αυξάνεται και η απασχόληση µπορεί να µειώνεται αν η
ζήτηση κατευθυνόταν προς την αύξηση της παραγωγής έντασης κεφαλαίου. Αν και ο
Keynes υπέθεσε µια σταθερή αναλογία παραγωγής/απασχόλησης σε ορισµένες από τις
θεωρητικές του εργασίες, ως χαράκτης πολιτικής υποστήριξε ότι αυτό δεν αποτελούσε
µια χρήσιµη υπόθεση και ότι η παραγωγή ενός ορισµένου ποσοστού ανάπτυξης δεν θα
µεταφράζεται απαραιτήτως σε ένα συγκεκριµένο αποτέλεσµα για την απασχόληση
(όπως θα όριζε αργότερα ο νόµος του Okun). Ο ισχυρισµός ότι µια µέθοδος µέτρησης
της «δυνητικής παραγωγής» µπορεί να διαγνώσει κατά κάποιο µια πλήρως
απασχολούµενη οικονοµία ήταν ιδιαίτερα προβληµατικός, επειδή δεν λαµβάνει υπόψη
τους νεοεισερχόµενους στην αγορά εργασίας, την αύξηση του πληθυσµού ή τυχόν
δυναµικές αλλαγές στη σύνθεση της παραγωγής εργασίας/κεφαλαίου. Οποιοδήποτε
µέθοδος µέτρησης της «δυνητικής παραγωγής» που δεν λαµβάνει υπόψη τον αριθµό
των ανδρών και των γυναικών που επιθυµούν να συµµετάσχουν σε αµειβόµενη
απασχόληση ήταν µια «απάτη» (Keynes 1980:72).
Για θεωρητικούς, µεθοδολογικούς και πολιτικούς λόγους, ο Keynes προτιµούσε την
άµεση απασχόληση των ανέργων σε συνεχή βάση µέσω ενός µόνιµου, «επί τόπου»
προγράµµατος εργασίας. Σε περιόδους ύφεσης, απαιτούνται πολιτικές µε στόχο την
ώθηση της ζήτησης και µεγάλης κλίµακας επενδύσεις για την απορρόφηση µέρους των
ανέργων. Όταν οι οικονοµίες ανακάµπτουν και επεκτείνονται, µικρότερα και πιο
στοχευµένα προγράµµατα άµεσης δηµιουργίας θέσεων εργασίας για ανέργους σε
περιοχές που αντιµετωπίζουν προβλήµατα θα εξασφαλίσουν πλήρη πραγµατική
απασχόληση χωρίς να τροφοδοτούν πληθωριστικές πιέσεις ή να διαβρώνουν την
κατανοµή του εισοδήµατος.
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Τι είδους θέσεις εργασίας; Όχι απλά θέσεις εργασίας µε σκοπό την κατασκευή οδών,
γεφυρών, υδραγωγείων, που οι περισσότεροι οικονοµολόγοι ταυτίζουν µε την πρόταση
του Keynes για την άµεση απασχόληση. Δεν θα µπορούσαµε να χρησιµοποιήσουµε
περισσότερα πανεπιστήµια, τοπικά σχολεία, χώρους αναψυχής, θέατρα, µουσεία,
γκαλερί, καφέ, ή αίθουσες χορού, αναρωτήθηκε ο Keynes. Εντόπισε πιεστικές ανάγκες
που έπρεπε να αντιµετωπιστούν εκείνη την εποχή. Σχεδόν έναν αιώνα αργότερα,
µπορούµε να επισηµάνουµε ότι οι πλούσιες και αναπτυγµένες χώρες έχουν τις ίδιες
ανάγκες: υποβάθµιση των κοινοτήτων, κατάρρευση των υποδοµών, ανεπαρκή δηµόσια
στέγαση, υποβάθµιση του περιβάλλοντος. Τα δηµόσια έργα, υποστήριξε ο Keynes,
µπορεί να χρησιµοποιηθούν για να «επανασχεδιαστεί το περιβάλλον της καθηµερινής
µας ζωής ... Όχι µόνο θα καταλήξουµε να έχουµε αυτά τα εξαιρετικά πράγµατα, αλλά ...
µπορούµε να ελπίζουµε ότι θα διατηρήσουµε την απασχόληση για πολλά χρόνια»
(Keynes 1980:270). Μερικά από τα έργα, όπως τα στεγαστικά προγράµµατα µεγάλης
κλίµακας, θα απαιτήσουν προσεκτικό σχεδιασµό και οργάνωση, αλλά κάποια θα είναι
γρήγορα και ανέξοδα: « [Για ] τη διατήρηση του εθνικού τοµέα για την άσκηση και την
ψυχαγωγία και την απόλαυση και την ενατένιση της φύσης … αυτά δεν απαιτούν τίποτα
περισσότερο από την απόφαση να δράσουµε» (Keynes 1980:269).

Η απάντηση στην πρόκληση του Keynes: Σχεδιασµός και υλοποίηση πολιτικής
Ο Keynes παρείχε το προσχέδιο για το σχεδιασµό της δηµοσιονοµικής πολιτικής για την
πλήρη απασχόληση. Οι καλές προθέσεις, υποστήριξε, δεν ήταν ποτέ το πρόβληµα,
αλλά, αντιθέτως, η έλλειψη πίστης και δηµιουργικότητας. Ο Minsky και άλλοι
οικονοµολόγοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµα. Ο εργοδότης έσχατης προσφυγής
(Minsky, 1986, Wray 1998), το ρυθµιστικό απόθεµα απασχόλησης (Mitchell 1998), η
πλήρης απασχόληση µέσω της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας (Tcherneva 2012c), η
εγγυηµένη απασχόληση (Ginsburg 1997), η δηµόσια υπηρεσία απασχόλησης (Harvey
1989), και οι πράσινες θέσεις εργασίας (Forstater 2004) είναι προτάσεις που παρέχουν
τον σχεδιασµό προγραµµάτων µε στόχο την εξασφάλιση της µακροπρόθεσµης πλήρους
απασχόλησης.
Πολλά διδάγµατα µπορούν να αντληθούν από τις προσπάθειες άµεσης δηµιουργίας
θέσεων εργασίας ανά τον κόσµο. Υπάρχουν πολύ λίγα προγράµµατα που λειτουργούν
ως µακροχρόνια µέτρα. Παρόλα αυτά, το καθένα από αυτά έχει προσφέρει
κοινωνικοοικονοµικά, πολιτικά και περιβαλλοντικά οφέλη σε συνδυασµό µε τις
επιπτώσεις τους στην απασχόληση. Το µόνο πρόγραµµα που αυτή τη στιγµή είναι
τεχνικά µόνιµο είναι η «Πράξη Εγγυηµένης Εθνικής Γεωργικής Απασχόλησης» στην
Ινδία. Το 2005, κατοχύρωσε σε νόµο την πρόσβαση σε θέση εργασίας ως βασικό
ανθρώπινο δικαίωµα, ένα δικαίωµα που διατυπώθηκε από τη Οικουµενική Διακήρυξη
των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου (1948). Η «Πράξη Εγγυηµένης Εθνικής Γεωργικής
Απασχόλησης» παρέχει 100 ηµέρες µισθωτής εργασίας σε µια κοινότητα ή αγροτικό
έργο, µε βάση τον νόµιµο ελάχιστο µισθό, σε οποιοδήποτε άτοµο θέλει να εργαστεί. Αν
και το πρόγραµµα είναι σχετικά καινούργιο και τα προβλήµατα ανεργίας και φτώχειας
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στην Ινδία είναι τεράστια, το πρόγραµµα έχει ήδη αποδειχθεί ότι είναι ένα σηµαντικό
συστατικό της συνολικής στρατηγικής της Ινδίας για την ανακούφιση από τη φτώχεια.
Μια πρόσφατη µελέτη δείχνει ότι το πρόγραµµα έχει επίσης προσφέρει σηµαντικά
περιβαλλοντικά οφέλη (Indian Institute of Science 2013).
Ένα άλλο πρόσφατο πρόγραµµα µεγάλης κλίµακας για την άµεση δηµιουργία θέσεων
εργασίας ήταν το σχέδιο Jefes y Jefas στην Αργεντινή. Το πρόγραµµα αυτό είχε
εφαρµοστεί το 2001 για την αντιµετώπιση της κρίσης (βασισµένο στην ίδια λογική µε τα
προγράµµατα του New Deal στις ΗΠΑ τη δεκαετία του '30), κάτω από λαϊκή απαίτηση
για την άµεση δηµιουργία θέσεων εργασίας. Το σχέδιο Jefes ήταν ένα πρόγραµµα
εγγυηµένης µερικής απασχόλησης, µε βάση τον νόµιµο ελάχιστο µισθό, για άνεργους
που ήταν επικεφαλής νοικοκυριών. Το πρόγραµµα παρείχε σηµαντικά οφέλη στους
δικαιούχους, ειδικά στις γυναίκες, οι οποίες συµµετείχαν σε µεγάλα ποσοστά. Συνέβαλε
στο να κοινωνικοποιηθεί η επιβάρυνση της φροντίδας και προσέφερε στις γυναίκες
εισόδηµα και περιουσιακά στοιχεία. Μερικές γυναίκες χρησιµοποίησαν το πρόγραµµα
για να ξεκινήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις. Οι φτωχές γυναίκες αισθάνθηκαν ιδιαίτερα
ενδυναµωµένες χάρη σε αυτό το πρόγραµµα. Ακόµα και όταν άρχισε να καταργείται
σταδιακά το σχέδιο Jefes, και οι γυναίκες ενθαρρύνονταν να εισαχθούν σε ένα
συµβατικό πρόγραµµα κοινωνικής πρόνοιας που τους παρείχε εισόδηµα, αλλά χωρίς
την απαίτηση να εργάζονται, πολλές φτωχές γυναίκες είτε αρνήθηκαν να αλλάξουν
πρόγραµµα είτε, όταν τελικά το έκαναν, συνέχισαν πηγαίνουν στις δουλειές τους για όσο
διάστηµα εξακολουθούσε να βρίσκεται σε λειτουργία το έργο του Jefes (για µια
λεπτοµερή µελέτη του εν λόγω προγράµµατος και τις επιπτώσεις που είχε για τους
δικαιούχους, βλ., Tcherneva 2013).
Η Νότια Αφρική είναι µια άλλη χώρα που προσπαθεί να αντιµετωπίσει τα προβλήµατα
της µαζικής ανεργίας και της φτώχειας µέσω της άµεσης δηµιουργίας θέσεων εργασίας.
Το «Εκτεταµένο Πρόγραµµα Δηµοσίων Έργων» ξεκίνησε το 2004 και διευρύνθηκε
σηµαντικά το 2009. Πρόκειται για µια κρατική πρωτοβουλία µε στόχο τη δηµιουργία
θέσεων εργασίας, η οποία επιδιώκει στο να εµπλέξει τα φτωχότερα και πιο ευάλωτα
άτοµα στη νοτιοαφρικανική κοινωνία σε αποτελεσµατικούς συνδυασµούς αµειβόµενης
εργασίας και κατάρτισης. Οι εργασίες που παρέχονται µέσω του προγράµµατος έχουν
ως στόχο να καλύψουν τις ελλείψεις σε υποδοµές και σε κοινωνικές και περιβαλλοντικές
υπηρεσίες (Lieuw-Kie-Song 2009).
Ενώ τα τελευταία χρόνια τα «επί τόπου» προγράµµατα απασχόλησης έχουν εφαρµοστεί
κατά κύριο λόγο από τις αναπτυσσόµενες χώρες, οι ανεπτυγµένες οικονοµίες µπορούν
να επωφεληθούν από την προσέγγιση για την άµεση απασχόληση. Εξάλλου, οι
ανεπτυγµένες χώρες έχουν επίσης αποτύχει να λύσουν το πρόβληµα της ανεργίας και
συνεχίζουν να µαστίζονται (σε διάφορους βαθµούς) από µαζική φτώχεια, ανεπαρκείς
δηµόσιες υπηρεσίες, φθίνουσες κοινότητες και περιοχές, και υπέργηρους δηµόσιους
χώρους. Ένα προσεκτικά σχεδιασµένο πρόγραµµα άµεσης δηµιουργίας θέσεων
εργασίας σε µια αναπτυγµένη χώρα µπορεί να οδηγήσει στην έκρηξη ενός νέου
κοινωνικού επιχειρηµατικού τοµέα που θα απασχολεί τους ανέργους για τον κοινό
σκοπό (Tcherneva 2012c). Η «νέα κοινωνική οικονοµία» έχει αναπτύξει ιδιωτικούς
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πόρους για την αντιµετώπιση των κοινωνικών αναγκών. Έχει βοηθήσει στην προώθηση
πρακτικών για τη βιώσιµη γεωργία, την πράσινη τεχνολογία και την περιβαλλοντική
ανανέωση. Για παράδειγµα, οι πρωτοβουλίες που έχουν ως στόχο την αντιµετώπιση του
προβλήµατος στην πρόσβαση σε τρόφιµα στις ΗΠΑ έχουν δηµιουργήσει το είδος των
στοχευµένων θέσεων εργασίας σε προβληµατικές κοινότητες που επεδίωξε ο Keynes.
Ένα µόνιµο πρόγραµµα άµεσης δηµιουργίας θέσεων εργασίας µπορεί να µεγεθύνει
αυτές και άλλες πρωτοβουλίες µε το πάντρεµα των στόχων των επιµέρους κοινωνικών
σχεδίων µε στόχο την παροχή απασχόλησης για όλους όσους επιθυµούν να εργαστούν.
Αυτό µπορεί να είναι το νέο πρόσωπο των κεϋνσιανών, «επί τόπου» προγραµµάτων
απασχόλησης για τις ανεπτυγµένες χώρες.

Συµπέρασµα
Φανταστείτε έναν µηχανικό διαστηµοπλοίων που δεν έχει ποτέ κατασκευάσει ή
εκτοξεύσει έναν πύραυλο να επιµένει ότι το φεγγάρι βρίσκεται πέρα από τη δυνατότητα
των ανθρώπων να το πλησιάσουν. Αυτή είναι η κατάσταση στον κλάδο των οικονοµικών
σήµερα όσον αφορά το στόχο της πλήρους απασχόλησης. Αν και ο Keynes προσέφερε
το προσχέδιο για ένα πρόγραµµα µακροχρόνιας πλήρους απασχόλησης, αυτό δεν
τέθηκε ποτέ σε εφαρµογή. Έχουµε πολλές σύγχρονες προτάσεις που επανερµηνεύουν
αυτό το προσχέδιο µε έναν σχεδιασµό που παρέχει θέσεις εργασίας σε όλους όσους
επιθυµούν να εργαστούν για τον κοινό σκοπό. Οι περισσότερες από τις προτάσεις αυτές
περιλαµβάνουν σηµαντικά µακροοικονοµικά χαρακτηριστικά για τη σταθεροποίηση των
τιµών και τη βελτίωση της κατανοµής του εισοδήµατος. Σε µεγάλο βαθµό, οι
οικονοµολόγοι του κυρίαρχου ρεύµατος δεν έχουν εξετάσει τις θεωρητικές, εµπειρικές ή
µεθοδολογικές αξίες αυτών των συνεισφορών. Εποµένως, δεν υπάρχει ελέγξιµη γνώση
για τη βιωσιµότητα της εξασφάλισης της «σφιχτής» πλήρους απασχόλησης. Το
περιορισµένο έργο που έχει γίνει γύρω από την άµεση δηµιουργία θέσεων εργασίας στα
µέρη του κόσµου που αναφέρθηκαν παραπάνω έχει προσφέρει σηµαντικές γνώσεις
σχετικά µε τα οφέλη και τις προκλήσεις στην εφαρµογή προγραµµάτων για την
µακροπρόθεσµη πλήρη απασχόληση. Μια επιστηµονική προσέγγιση για την πλήρη
απασχόληση απαιτεί την ανάπτυξη, την υλοποίηση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση
αυτών των προγραµµάτων, καθώς και τον εντοπισµό των όποιων προβληµάτων.
Υπάρχουν δύο δρόµοι προς την πλήρη απασχόληση: (1) το «pump priming», η προεπενδυτική, προ-αναπτυξιακή προσέγγιση της νεοκλασικής σύνθεσης και της σύγχρονης
«Νέας Οικονοµικής Συναίνεσης», και (2) το µόνιµο πρόγραµµα άµεσης, «επί τόπου»
δηµιουργίας θέσεων εργασίας για όλους όσους θέλουν να εργαστούν γύρω από ένα
έργο που εξυπηρετεί το δηµόσιο σκοπό που διατυπώνεται στα έργα του Keynes και των
συνοδοιπόρων του. Ένας από αυτούς τους δρόµους δεν έχει ακολουθηθεί.
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