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βιβλιο
Από τον Ηλία Μαγκλίνη

Οικονομικά για αρχάριους 
 
Ενα βιβλίο για την Ιστορία, τους κανόνες και τις... αλλεπάλληλες αποτυχίες της οικονομικής επιστήμης. 

«Ο Ουίνστον Τσόρ-
τσιλ συνήθιζε 
να λέει πως, αν 

βάλεις δύο οικονομολόγους 
σε ένα δωμάτιο, θα έχεις δύο 
διαφορετικές απόψεις, εκτός 
κι αν ο ένας από αυτούς εί-
ναι ο Κέυνς, οπότε θα έχεις 
τρεις! Οι οικονομολόγοι 
διαφωνούν περίπου σε όλα: 
στο ρόλο του κράτους στην 
οικονομία, στην αποτελε-
σματικότητα των αγορών, 
τη νομισματική πολιτική, τη 
σκοπιμότητα ελλειμματικών 
ή πλεονασματικών προϋπο-
λογισμών, τη φορολογική 
πολιτική, στους κινδύνους 
του πληθωρισμού και του 
αποπληθωρισμού και πολ-
λά-πολλά άλλα. Διαφωνούν 
ακόμα και στον ορισμό της 
οικονομικής επιστήμης».

Αυτά γράφει σε κάποιο 
σημείο του βιβλίου του 
«Η άνοδος και η πτώση 
του Homo Economicus» ο 
Γιάννης Παπαδογιάννης, 
συντάκτης στην Οικονομική 
«Καθημερινή», και το συ-

Μοιάζει με ένα 
συναρπαστικό 
βιβλίο Ιστορίας. 
Επιπροσθέτως, 
διαπλέκεται με 
μαθηματικά 
θεωρήματα  
και θεωρίες της 
Φυσικής, για 
να φτάσει στο 
σήμερα.

αστικά σε αυτή την ταπεινή 
προσπάθειά μας.

Πρώτα απ’ όλα, είναι κα-
λογραμμένο και η ανάγνωσή 
του απολαυστική. Επειτα, η 
εξιστόρηση, η αφήγηση ξε-
κινά από τις απαρχές της οι-
κονομικής ιστορίας, για την 
ακρίβεια, σε πολλά σημεία 
του το «Homo Economicus» 
μοιάζει με ένα συναρπα-
στικό βιβλίο Ιστορίας. Επι-
προσθέτως, διαπλέκεται με 
μαθηματικά θεωρήματα 
και θεωρίες της Φυσικής, 
για να φτάσει στο σήμερα. 
Συναρπαστικό υλικό που 
κατανέμεται μέσα στο βιβλίο 
προσεγμένα και φιλικά προς 
τον αναγνώστη. Επιπλέον, η 
ανάλυση εκ μέρους του συγ-

γραφέα αποσκοπεί σε μια 
ευρεία, καθολική εξέταση 
των «αστοχιών της λεγόμε-
νης ορθόδοξης οικονομικής 
επιστήμης», όπως σημειώνει 
και στην εισαγωγή ο Γιάν-
νης Στουρνάρας, υπηρεσι-
ακός υπουργός Ανάπτυξης, 
γενικός διευθυντής του 
ΙΟΒΕ και καθηγητής Οικο-
νομικών του Πανεπιστημίου 
Αθηνών.

Εξυπακούεται ότι ο Γ. 
Παπαδογιάννης, γραφιάς με 
υψηλή εποπτεία των οικο-
νομικών ζητημάτων, μέσα 
από το βιβλίο του στέκεται 
ιδιαίτερα στην αποτυχία των 
οικονομικών επιστημών 
να προβλέψουν δύο από τις 
μεγάλες οικονομικές κρίσεις 
της νεότερης Ιστορίας, αυτή 
του 1929 και, βέβαια, την 
κρίση που ξέσπασε από το 
2008 και μετά.

Το κατόρθωμα δεν εί-
ναι αμελητέο. Εμπειροι και 
διαβασμένοι οικονομολόγοι 
μπορούν να ταξιδέψουν στις 
σελίδες του βιβλίου και να 
ανακαλύψουν πράγματα, 
την ίδια στιγμή που άσχετοι 
και απαίδευτοι περί τις οικο-
νομικές θεωρίες έχουν την 
ευκαιρία να τακτοποιήσουν 
μέσα στο κεφάλι τους θέ-
ματα και εκκρεμότητες από 
το χθες και το σήμερα της 
οικονομικής επιστήμης. Της 
καθημερινότητάς μας, με 
άλλα λόγια.■

μπέρασμα αυτό το βιώνουμε 
σήμερα στο πετσί μας όλοι, 
είτε είμαστε σχετικοί είτε 
άσχετοι με τις οικονομικές 
επιστήμες.

Η σκληρή αλήθεια είναι 
ότι από το 2008 και μετά, κά-
ποιοι εξ ημών αναγκαστήκα-
με να εντρυφήσουμε, έστω 
και άτσαλα, σπασμωδικά, σε 
έννοια και θεωρίες οικονομι-
κών και χρηματοοικονομίας, 
μήπως και καταφέρουμε 
να κατανοήσουμε έστω και 
στοιχειωδώς τις τρέχουσες 
οικονομικές και κοινωνικές 
συνθήκες. Οχι πως τα κα-
ταφέραμε. Ομως, ο αγώνας 
συνεχίζεται και πονήματα 
όπως αυτό του Γ. Παπαδο-
γιάννη συνεισφέρουν ουσι-
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