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Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, κάτοχος του βραβείου Νόμπελ (2001) και 

επικεφαλής ερευνών στην Παγκόσμια Τράπεζα, ο Stiglitz είναι συγγραφέας πλήθους 

βιβλίων και άρθρων που αμφισβητούν τα νεοκλασικά οικονομικά. Το κύριο 

επιχείρημα του τελευταίου του βιβλίου είναι ότι με την παρούσα δομή του, το ευρώ 

είναι βέβαιο ότι θα αποτύχει.  

Η αρχιτεκτονική του κοινού νομίσματος, υποστηρίζει ο Stiglitz, ήταν ελαττωματική 

από την αρχή. Οι δημιουργοί του θα έπρεπε να είχαν προβλέψει για την έκδοση 

Ευρωομολόγων, για την αμοιβαία στήριξη των τραπεζικών καταθέσεων και για ένα 

κοινό ταμείο ασφάλισης για την ανεργία. Αντί γι' αυτά, όταν ξέσπασε η διεθνής 

οικονομική κρίση, το βάρος της προσαρμογής των αδύναμων οικονομιών έπεσε στα 

ίδια τα κράτη που εξαναγκάστηκαν να εφαρμόσουν πολιτικές λιτότητας με αυξήσεις 

φόρων και μειώσεις μισθών.  

Η αφήγηση του Stiglitz έχει πολλές ομοιότητες με προηγούμενα βιβλία του. 

Κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμοί όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο βασίζουν 

τις πολιτικές τους στην λανθασμένη υπόθεση ότι οι αποφάσεις των αγορών είναι 

βέλτιστες - σε αντίθεση με πλήθος μελετών (ανάμεσά τους και του ίδιου του Stiglitz) 

που αποδεικνύουν το αντίθετο. Ωστόσο αυτές οι πολιτικές συνεχίζουν να 

ακολουθούνται γιατί βασίζονται σε μια ιδεολογία φιλελευθεροποίησης και 



απορρύθμισης που εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα. Η εισαγωγή του ευρώ  

ουσιαστικά εξαφάνισε τις δυνατότητες των κεντρικών τραπεζών των κρατών-μελών 

της ΕΕ να ρυθμίζουν την εσωτερική πίστωση. Στην πραγματικότητα, παρατηρεί ο 

Stiglitz, το ευρώ αντανακλούσε την ιδεολογία των τραπεζιτών και τις φιλοδοξίες των 

παν-Ευρωπαϊστών. Η υιοθέτησή του όμως χωρίς υποστηρικτικούς θεσμούς ήταν μια 

'μοιραία απόφαση'. Καθώς η ισοτιμία του παρέμεινε σταθερή, το κοινό νόμισμα 

οδήγησε σε μια ροή κεφαλαίων από τις χώρες με χαμηλά επιτόκια (Βορράς) στις 

χώρες με υψηλά επιτόκια (Νότος). Το αποτέλεσμα ήταν μια σπάταλη δημοσιονομική 

πολιτική στην Ελλάδα και μια φούσκα στην αγορά ακινήτων της Ισπανίας. Κατά τον 

Stiglitz, το ευρώ αύξησε τη χρηματοοικονομική αστάθεια, προκάλεσε οικονομικές 

αποκλίσεις αντί για συγκλίσεις, διεύρυνε την ανισότητα τόσο μεταξύ όσο και στο 

εσωτερικό χωρών και χειροτέρευσε το δημοκρατικό έλλειμμα της ΕΕ. Αν και 

θεωρήθηκε στην αρχή ως το μέσο προώθησης της πολιτικής ολοκλήρωσης, στην 

πραγματικότητα την υπέσκαψε.  

Η απάντηση των τεχνοκρατών στην κρίση του Νότου ήταν βασισμένη στην 

νεοφιλελεύθερη ιδεολογία του 'μικρού κράτους' και της απορρύθμισης, οδηγώντας 

την Ευρώπη σε μια 'χαμένη δεκαετία'. Το βιβλίο δεν περιορίζεται στην άσκηση 

κριτικής στις πολιτικές λιτότητας αλλά κάνει και μια σειρά από ενδιαφέρουσες 

προτάσεις πολιτικής. Πέρα από τη διαγραφή χρεών για την οποία έχουν ειπωθεί 

πολλά από πολλούς, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η πρότασή του για τον 

'πολλαπλασιαστή του ισοσκελισμένου προϋπολογισμού' (balanced budget multiplier) 

- αύξηση της ζήτησης μέσω της ισόποσης αύξησης φόρων και δαπανών. Μάλιστα το 

γεγονός ότι η ιδέα αυτή 'δεν έχει καν συζητηθεί ... υπονοεί μια κρυφή ατζέντα: 

συρρίκνωση του κράτους, μείωση του ρόλου του στην οικονομία'. Bέβαια το ερώτημα 

είναι αν αυτό αποτελεί λύση για μια ανοικτή οικονομία όπως η ελληνική όπου το 

μεγάλο θύμα της κρίσης είναι κυρίως ο ιδιωτικός τομέας. 

Στο τέλος ο Stiglitz προσφέρει τρεις πιθανές λύσεις για την κρίση. Η πρώτη (την 

οποία φαίνεται να προτιμά) είναι η 'περισσότερη Ευρώπη' με περισσότερη 

αλληλεγγύη, μεγάλες χρηματικές μεταβιβάσεις και πολιτική ολοκλήρωση. Η δεύτερη 

είναι το 'φιλικό διαζύγιο' και η τρίτη το 'ευέλικτο ευρώ'. Ωστόσο η σημερινή 

κατάσταση, υπογραμμίζει ξανά και ξανά, είναι μη διατηρήσιμη. 

Το βιβλίο απευθύνεται στο μέσο αναγνώστη. Παρά το γεγονός ότι εξετάζει σύνθετα 

οικονομικά ζητήματα, ο τρόπος γραφής και το ύφος είναι προσιτά και προσβάσιμα 

από τους μη ειδικούς. Πρόκειται για μια διαφορετική αφήγηση της κρίσης του ευρώ 

στην οποία οι αναγνώστες του Ευρωπαϊκού Νότου θα βρουν αρκετή κατανόηση για 

τις ευθύνες του πολιτικού προσωπικού τους.      

  


