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Επέτειος, Δράση, και Θέση για την Οικονομική Συγκυρία 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΤΗΣ  

Ο.Μ.Σ.Ο./S.G.S.E. 
 

Χθες 
Πριν από ένα, ακριβώς, χρόνο ολοκληρώθηκε, μέσα σε κλίμα δημιουργικής ευφορίας, 

το διήμερο 1ο Συνέδριο της Ομάδας Μελέτης Σραφφαϊανών Οικονομικών 

(Ο.Μ.Σ.Ο.)/Study Group on Sraffian Economics (S.G.S.E.), το οποίο έλαβε χώρα στο 

Πάντειον Πανεπιστήμιο. Το Συνέδριο είχε τίτλο: «Από τη Διαμάχη για το Κεφάλαιο 

του 1960 στην Ελλάδα της Virtual Πτώχευσης του 2010», και δύο στόχους: 

•  Να εισάγει το κοινό στη Σχολή του Piero Sraffa, ειδικά, και στη μη-δογματική και 

δι-επιστημονική Πολιτική Οικονομία, γενικότερα. 

•  Να φέρει τις/τους σπουδαστές κοντά στις σπουδές τους, και τις σπουδές τους 

κοντά στα πρωτεύοντα ζητήματα της οικονομικής επιστήμης και της πατρίδας μας. 

 Η επιτυχία του συνεδρίου δεν έγκειται μόνο στην εκπλήρωση των στόχων του. 

Ταυτοχρόνως, αποτυπώθηκε: 

• Στην άψογη και εμπνευσμένη λειτουργία της Οργανωτικής Επιτροπής, η οποία 

αποτελείτο μόνο από φοιτητές/τριες. 

• Στις πρωτοπόρες διαδραστικές σχέσεις ανάμεσα σε ακροατές και εισηγητές, τις 

οποίες αυτό το συνέδριο εισήγαγε. 

• Στην έκταση της συμμετοχής.   

 Εκδηλώθηκε δε περαιτέρω με την – αμέσως μετά το συνέδριο – αυθόρμητη 

δημιουργία της Προπτυχιακής Ο.Μ.Σ.Ο.. 

 

Σήμερα 
Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, η δράση της Ο.Μ.Σ.Ο. αναπτύχθηκε και 

αναπτύσσεται ως ακολούθως: 

• Παραγωγή βίντεο με συνεντεύξεις μελών της Ο.Μ.Σ.Ο., όπου παρουσιάζονται οι 

δραστηριότητες και οι ευρύτερες και εξειδικευμένες, επιστημονικές και 

επιστημολογικές, θέσεις της Ομάδας. Το βίντεο θα δημοσιοποιηθεί στις αρχές 

καλοκαιριού του 2020. 
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• Ανοικτή εκδήλωση, η οποία έχει ως «κέντρο» της μία πρωτότυπη 

Οπτικοακουστική Αναπαράσταση της Ιστορίας των Οικονομικών Θεωριών, με 

τίτλο: «Ο Λαβύρινθος της Ιστορίας των Οικονομικών Θεωριών, ο 

Μινώταυρος, και η Διέξοδος». Η εκδήλωση είχε προγραμματιστεί για τις 7 

Μαΐου 2020, αλλά τα γεγονότα που μεσολάβησαν, από τη διεθνική εξάπλωση του 

κορωνοϊού, επέβαλαν την αναβολή της.  

• Διοργάνωση κλειστού, θεωρητικού και εργαστηριακού, σεμιναρίου με τίτλο: 

«Ανάλυση Εισροών-Εκροών, Κυκλική Οικονομία, και Γενική Θεωρία 

Συστημάτων» (Νοέμβριος-Απρίλιος 2020). 

• Προετοιμασία έκδοσης των Πρακτικών του 1ου Συνεδρίου της Ο.Μ.Σ.Ο., η οποία 

θα δημοσιοποιηθεί το Δεκέμβριο του 2020. 

• Εορτασμός των 60 χρόνων των θεωριών του Rudolf E. Kálmán και του Piero 

Sraffa, με τη συγγραφή του βιβλίου: Capital Theory and Actual Economies. Value, 

Effective Demand, and Distributive Cycles from a Sraffian Standpoint. Το βιβλίο 

προτείνει την ενοποίηση των θεωριών του Kálmán και του Sraffa, και αποδεικνύει 

τη γονιμότητα αυτής της ενοποίησης σε τρία, θεμελιώδη πεδία της Πολιτικής 

Οικονομίας: Αξία, Ενεργός Ζήτηση, Οικονομικές Διακυμάνσεις. Θα 

κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Springer, στα τέλη του 2020. 

• Φασματική ανάλυση (spectral analysis) 172 Πινάκων Εισροών-Εκροών από 43 

εθνικές οικονομίες (για τη χρονική περίοδο 2000-2014). Τα ευρήματα αυτής της 

εκτεταμένης εμπειρικής έρευνας θα δημοσιοποιηθούν κατά τις επόμενες μέρες, 

και δείχνουν ότι τα συστήματα τιμών των οικονομιών του πραγματικού κόσμου 

είναι σχεδόν μη-ελέγξιμα (almost uncontrollable) κατά Kálmán. 

• Υπολογισμός και σύγκριση των πολυκλαδικών (i) σραφφαϊανών, και (ii) 

εισροών-εκροών πολλαπλασιαστών αυτόνομων δαπανών για την ελληνική 

οικονομία, προ και μετά «Μνημονίων». Αυτή η έρευνα, τα ευρήματα της οποίας 

θα δημοσιοποιηθούν το Φθινόπωρο του 2020, καταλήγει στο πόρισμα ότι, κατά 

κανόνα, οι πολλαπλασιαστές για την ελληνική οικονομία μεταβλήθηκαν προς το 

χειρότερο, μετά την άσκηση της «Μνημονιακής Πολιτικής». 

• Υπολογισμός και σύγκριση των πολυκλαδικών σραφφαϊανών 

πολλαπλασιαστών αυτόνομων δαπανών για τις δέκα μεγαλύτερες οικονομίες 

του κόσμου (70% του παγκόσμιου Α.Ε.Π.). Αυτή η έρευνα, τα ευρήματα της 

οποίας θα δημοσιοποιηθούν το Φθινόπωρο του 2020, αναδεικνύει σημαντικές 
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δομικές διαφορές και ομοιότητες ανάμεσα στις εν λόγω οικονομίες (διακρινόμενες 

σε δύο βασικά υποσύνολα, ήτοι «Αναπτυγμένες» και «Αναπτυσσόμενες»), και 

καταλήγει σε προτάσεις (i) διεθνικής και εθνικής πολιτικής διαχείρισης της 

ενεργού ζητήσεως, και (ii) βιομηχανικής πολιτικής. 

• Υπολογισμός και σύγκριση των ενεργειακών διακλαδικών συνδέσεων 

(«κάθετων και οριζόντιων») στις οικονομίες των Η.Π.Α. και της Λαϊκής 

Δημοκρατίας της Κίνας, με τη σύγχρονη μέθοδο της υποθετικής απόσπασης 

(hypothetical extraction method). Αυτή η έρευνα, τα ευρήματα της οποίας θα 

δημοσιοποιηθούν το Φθινόπωρο του 2020, αναδεικνύει σημαντικές διαφορές 

ανάμεσα σε αυτές τις δύο οικονομίες κατά τη χρήση ενεργειακών εισροών, και 

καταλήγει σε προτάσεις ενεργειακής πολιτικής.  

• Προετοιμασία του 2ου Συνεδρίου της Ο.Μ.Σ.Ο., με τίτλο: «Δύο Αιώνες 

Ελληνική Οικονομία. Μεταξύ Ανάπτυξης, Υπανάπτυξης, και Αποανάπτυξης». 

Θα λάβει χώρα τον Απρίλιο του 2021, στο Πάντειον Πανεπιστήμιο, και θα 

συνδιοργανωθεί με Πανεπιστημιακά Τμήματα, το Ινστιτούτο Κοινωνικών 

Ερευνών Δημήτρης Μπάτσης, και, ενδεχομένως, άλλες επιστημονικές ερευνητικές 

ομάδες.  

 

Αύριο 
Μετά από δέκα χρόνια «Μνημονίων», η πατρίδα μας βρίσκεται εκ νέου αντιμέτωπη 

με ένα πολύπλοκο σύνολο αρνητικών επιπτώσεων, οι οποίες απορρέουν από την 

εξάπλωση του κορωνοϊού. H Ο.Μ.Σ.Ο., με βάση τα επικαιροποιημένα ευρήματά της, 

από το υπόδειγμα του Πολυκλαδικού Σραφφαϊανού Πολλαπλασιαστή Αυτόνομων 

Δαπανών για την ελληνική οικονομία, εκτιμά ότι: 

• Κάθε μείωση των τουριστικών εισπράξεων κατά 1 δισ. ευρώ θα προκαλέσει: 

μείωση του ΑΕΠ κατά 0.57%, μείωση της απασχόλησης κατά 0.61%, και αύξηση 

του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου (αγαθών και υπηρεσιών) κατά 39.3%.  

• Κάθε αύξηση των κρατικών δαπανών κατά 1 δισ. ευρώ θα προκαλέσει: αύξηση 

του ΑΕΠ κατά 0.79%, αύξηση της απασχόλησης κατά 0.78%, και αύξηση του 

ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου κατά 20.9%.  

• Και στις δύο ως άνω περιπτώσεις, θα προκληθεί αύξηση τόσο του εμπορικού 

ελλείμματος όσο και του ελλείμματος του κρατικού προϋπολογισμού. Από την 

άλλη πλευρά, ωστόσο, μία καταλλήλως στοχευμένη αύξηση αλλά και κλαδική 
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ανακατανομή των κρατικών δαπανών δύναται να αντισταθμίσει τις αρνητικές 

επιπτώσεις των μειούμενων τουριστικών εισπράξεων (αλλά και, σε κάποιο, έστω, 

βαθμό, της αναμενόμενης μείωσης όλων των συνιστωσών της αυτόνομης 

δαπάνης) στο παραγόμενο προϊόν και στην απασχόληση. 

 Επομένως, το τελικό συμπέρασμα είναι ότι: 

• Όπως ποτέ δεν υπήρξαν, έτσι και τώρα, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις.  

• Οι εκκλήσεις για «χρήματα από την Ευρώπη», ως εάν η «Ευρώπη» να μην 

αποτελείται από κράτη όπως το δικό μας, αλλά να διαθέτει – κάτι σαν – ένα 

μεγάλο κουμπαρά, τον οποίο κάποιοι κρατούν πεισματικά κλειστό, ή για – γενικώς 

και αορίστως – «κόψιμο χρήματος» είναι ανυπόστατες.  

• Το ζητούμενο ήταν (προ-κορωνοϊού), είναι σήμερα, και θα είναι αύριο ένα: Να 

πάρει μπροστά η παραγωγική μηχανή! 

• Και το εάν αυτό θα συντελεστεί χωρίς ή με «κόψιμο χρήματος», σε ρυθμούς 

αντίστοιχους με τους ρυθμούς ανόδου των στροφών της παραγωγικής μηχανής, 

δεν ενδιαφέρει. 

 
Η Επιστημονική Επιτροπή  

της Ο.Μ.Σ.Ο. 
12.04.2020 

https://sgse-greece.weebly.com/  
 
 

 
 


