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ΣΕΙΣΜΟΙ και ΚΡΙΣΕΙΣ, οι προβλέψεις των

Γ

ια κάποιους, η αξία της επιστήμης κρίνεται από την ακρίβεια των προβλέψεών της. Με αυτό το κριτήριο, η σεισμολογία και η οικονομική είναι το ίδιο
αποτυχημένες: Η μεν απέτυχε να προβλέψει το τσουνάμι στην Ιαπωνία και η δε
πιάστηκε αδιάβαστη από το άλλο τσουνάμι, το Κραχ του 2008 (του οποίου η
σημερινή Κρίση είναι απόρροια).
Θυμάμαι πριν από δεκαετίες, το 1981 για
την ακρίβεια, την εξής σοφή συμβουλή
που μου έδωσε ο επιβλέπων καθηγητής
μου της στατιστικής: “Αν ποτέ κάνεις το
λάθος να ασχοληθείς με τα οικονομικά,
δίνε τους είτε μια πρόβλεψη για το τι θα
γίνει, είτε μια πρόβλεψη για το πότε θα
συμβεί, κάτι το οποίο αφήνεις "φλου".
Ποτέ μην προβλέπεις πότε θα γίνει κάτι
συγκεκριμένο!”
Πόσο δίκιο είχε! Η συμβουλή του ήταν
εξαιρετική και ισχύει εξ ίσου για τους σεισμολόγους και τους οικονομολόγους.
Οι σεισμολόγοι πέφτουν μέσα όταν
προβλέπουν ότι κάποια στιγμή θα γίνει
ένας μεγάλος σεισμός στην Καλιφόρνια
ή στην Ιαπωνία. Ή ότι αύριο, κάπου, θα
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ΒΑ Ρ ΟΥΦΑΚΗΣ

Eμείς οι οικονομολόγοι κάλλιστα
μπορούμε να
κατηγορηθούμε ως
(τουλάχιστον εν μέρει)
υπεύθυνοι για τους
σεισμούς στην
οικονομία για τις κρίσεις
18

γίνει ένας σεισμός - χωρίς να σου πουν
που. Το ίδιο και εμείς οι οικονομολόγοι:
Έχουμε αρκετές πιθανότητες να επαληθευτούμε αν προβλέψουμε ότι στην
Κίνα, ή στην ευρωζώνη, ή κάπου αλλού,
θα ξεσπάσει μεγάλη οικονομική κρίση.
Ή αν προβλέψουμε ότι τον μήνα που έρχεται κάποια μεγάλη κρίση θα προκύψει
κάπου. Αν όμως κάνουμε το λάθος να
προβλέψουμε ένα μέγεθος κρίσης σε κάποιον κλάδο ή οικονομία και μια ημερομηνία, μάλλον θα διασυρθούμε.
Από την άλλη, υπάρχει και η άποψη ότι
η σοβαρότητα μιας επιστήμης δεν εξαντλείται στην ακριβή πρόβλεψη. Παραδείγματος χάριν, οι σεισμολόγοι είναι σα-

φέστατα οι σωστοί άνθρωποι για να μας
εξηγήσουν πως προέκυψε ο σεισμός των
9 ρίχτερ στα ανοικτά της Β.Α. Ιαπωνίας.
Κανείς δεν κατανοεί καλύτερα από τους
σεισμολόγους τους γεωλογικούς νόμους που διέπουν τις κινούμενες τεκτονικές πλάκες. Επί πλέον, ως επιστημονικός κλάδος, οι σεισμολόγοι λίγο - πολύ
συγκλίνουν σε κοινά αποδεκτές θεωρίες για το πως προκαλούνται οι σεισμοί.
Τι ωραία θα ήταν να τους μοιάζαμε εμείς
οι οικονομολόγοι! Πρώτον, είναι ξεκάθαρο ότι εξαιρετικοί οικονομολόγοι, που
όμως ανήκουν σε διαφορετικές σχολές
σκέψης, δεν συμφωνούν σε τίποτα. Για
την ακρίβεια, είμαστε το μόνο σινάφι που

οικονομολόγων & τα ρίχτερ της οικονομικής κρίσης
ένας Νομπελίστας μπορεί να θεωρεί τον
προηγούμενο Νομπελίστα τσαρλατάνο!
Πράγματι, η συναίνεση μεταξύ οικονομολόγων είναι είτε εκ του πονηρού, είτε
αδύνατη. Αντίθετα, οι θετικοί επιστήμονες (όπως οι σεισμολόγοι, οι φυσικοί,
κ.λπ.) αποδέχονται τις περισσότερες θεωρίες που διδάσκουν και συγκλίνουν ως
προς το μεγαλύτερο μέρος της επιστήμης τους, διαφωνώντας μόνο στα όρια
της επιστήμης (π.χ. για την σύσταση των
Μαύρων Τρυπών στο διάστημα ή την
συμπεριφορά των κβάντων). Σε αντιδιαστολή, οι οικονομολόγοι διαφωνούμε και για τα πιο βασικά. Ακόμα και για
τον ορισμό της οικονομικής επιστήμης,
για να μην αναφερθώ στα πιο δύσκολα,
π.χ. στο τι θα συμβεί όταν μειώνονται οι
δημόσιες δαπάνες σε περίοδο ύφεσης
ή στο κατά πόσον τα ολιγοπώλια αποτελούν ένα καρκίνωμα για την ελεύθερη
οικονομία ή, αντίθετα, προαπαιτούμενο
για την “καλλιέργεια” καινοτομιών και
έρευνας - ανάπτυξης.
Ακόμα χειρότερα, κι εδώ είναι η ουσία,
ενώ οι σεισμολόγοι μπορούν μόνο να
κατηγορηθούν ότι δεν προβλέπουν
τους σεισμούς, χωρίς κανείς να διανοηθεί να τους κατηγορήσει ότι τους προκαλούν, εμείς οι οικονομολόγοι κάλλιστα μπορούμε να κατηγορηθούμε ως
(τουλάχιστον εν μέρει) υπεύθυνοι για
τους σεισμούς στην οικονομία - για τις
κρίσεις. Πρόκειται για κατηγορία που
μπορεί να αποδειχθεί με στοιχεία και
με επιχειρήματα. Μήπως τα παραλέω;
Σε καμία περίπτωση.
Το 1997 το Νόμπελ Οικονομικών απενεμήθη στους Robert Merton και Myron
Scholes για την διατύπωση, σύμφωνα
με το σκεπτικό της Επιτροπής Νόμπελ:
“μιας καινοτόμας εξίσωσης που διατιμά
την αξία των options.” “Η μεθοδολογία
Τεύχος 37

τους,” συνέχιζε η Επιτροπή, “... δημιούργησε νέες μορφές χρηματοοικονομικών
εργαλείων τα οποία οδήγησαν στην πιο
αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων από την κοινωνία.”
Που να ήξεραν τα μέλη της Επιτροπής
Νόμπελ, ότι σε λίγους μήνες μετά την
συγκεκριμένη απονομή του μεγαλόσχημου βραβείου τους στους εν λόγω κυρίους η εφαρμογή της “καινοτόμας εξίσωσης” θα προκαλούσε ένα κραχ πολλών
δισεκατομμυρίων και μια αντίστοιχα μεγαλειώδη διάσωση της χρηματιστηριακής LTCM (στην οποία συμμετείχε ο ένας
από τους δύο Νομπελίστες) από τον πάντα γενναιόδωρο Αμερικανό φορολογούμενο. Και σαν να μην έφτανε αυτό, η
παρωδία του LTCM ήταν η πρόβα τζενε-

Το να ενσωματώσει κανείς ένα λογικά
σαθρό αξίωμα στο μοντέλο του είναι
πρόβλημα. Το να πείσει όμως τους άλλους να στοιχηματίσουν την ευημερία
της οικουμένης πάνω στην ορθότητα αυτού του αξιώματος αγγίζει τα όρια της
εγκληματικότητας.
Πως όμως καταφέραμε εμείς οι οικονομολόγοι να πείσουμε τον υπόλοιπο κόσμο να ποντάρει τόσο πλούτο πάνω σε
σαθρά αξιώματα και στην βάση των μοντέλων μας που χτίστηκαν σε αυτά; Πως
πείσαμε την Επιτροπή Νόμπελ, ότι μπορούσαμε να υπολογίσουμε τις πιθανότητες κυλιόμενων πτωχεύσεων στην αγορά
στεγαστικών δανείων στις ΗΠΑ ή ομολόγων στην Ευρώπη (πιθανότητες που τα
ίδια μας τα μοντέλα θεωρούσαν ότι είτε

Η οικονομική αναλυτική σκέψη είναι
σημαντική στο να διαφωτίζει ζητήματα
οικονομικής πολιτικής. Όμως για να
την εκμεταλλευτεί η κοινωνία δημιουργικά,
θα πρέπει να βρει τρόπους να θέτει
τις εντυπωσιακές οικονομικές θεωρίες
στο μικροσκόπιο του ορθού λόγου
και της κριτικής
ράλε για το Κραχ του 2008. Γιατί συνέβη;
Επειδή γιγαντιαίες τοποθετήσεις βασίστηκαν στην εμπειρικά μη επαληθεύσιμη
υπόθεση ότι οι χρηματο-οικονομολόγοι
δύνανται να υπολογίζουν πιθανότητες
σπάνιων γεγονότων τα οποία το ίδιο τους
το μοντέλο υποθέτει πως δεν μπορούν
να... προβλεφθούν!

είναι μηδενικές είτε δεν υπολογίζονται);
Η απάντηση βρίσκεται περισσότερο στο
πεδίο της μαζικής ψυχολογίας παρά στην
οικονομική επιστήμη: Αυτό που πετύχαμε, ως οικονομολόγοι, είναι να μεταμφιέσουμε την άγνοια ως προκαταρκτική,
ποσοτικοποιήσιμη γνώση. Κατόπιν, οι
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ΣΕΙΣΜΟΙ και ΚΡΙΣΕΙΣ, οι προβλέψεις των οικονομολόγων και
τα ρίχτερ της οικονομικής κρίσης
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χρηματιστές έχτισαν νέες μορφές χρέους
στη βάση αυτής της υποτιθέμενης προκαταρκτικής, ποσοτικοποιήσιμης γνώσης
και οικοδόμησαν πάνω τους ολόκληρες
πυραμίδες προσποιούμενοι έντεχνα, ότι
το ρίσκο που προκαλεί η άγνοια είχε...
καταργηθεί. Όσο πιο πολύ οι επενδυτές
πείθονταν από αυτό το τέχνασμα, τόσο
πιο πολλά χρήματα επένδυαν και τόσο
πιο πολλά κέρδη είχαν όλοι οι συμμετέχοντες. Στην πορεία, οι συγκεκριμένοι οικονομολόγοι, των οποίων οι θεωρίες είχαν προσφέρει το θεωρητικό υπόβαθρο
αυτής της απάτης, εισέπρατταν θώκους
και τιμές από το κόσμο του χρήματος. Με
αυτό τον τρόπο, για χρόνια πολλά, άνθισε μια αυτοτροφοδοτούμενη, αμφίδρομη σχέση μεταξύ των τοξικών χρηματοοικονομικών εργαλείων και των τοξικών
οικονομικών θεωριών.
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Για εμάς τους Έλληνες, η παραπάνω οικουμενική ιστορία έχει και μια ιδιαίτερη,
καθαρά ελληνική, διάσταση. Για χρόνια
λέγαμε ότι η Ευρωπαϊκή Νομισματική
Ένωση θα φέρει τις διαφορετικές οικονομίες πιο κοντά. Ότι θα έρθει, σχεδόν από
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μόνη της, η πολυπόθητη σύγκλιση σε μια
πραγματική ευρωπαϊκή κοινοπολιτεία. Η
νομισματική μας ένωση βασίστηκε σε οικονομικά μοντέλα που εξυπηρετούσαν τα
βουλεύματα των κυρίαρχων πολιτικών
πολύ περισσότερο από ότι εξυπηρετούσαν τις ανάγκες της επιστήμης. Συνεπώς,
όταν ήρθε το Κραχ του 2008, και ο κόσμος όλος σείστηκε, το δικό μας μικρό ευρωπαϊκό κατασκεύασμα, το ευρώ, ράγισε
και άρχισε να αποδομείται.
Η Ελλάδα μας δεν ήταν παρά ο αδύναμος κρίκος, ο πιο σαθρός σοβάς του οικοδομήματος που έσπασε πρώτος. Από
κάπου όμως η αποδόμηση θα ξεκινούσε. Αν όχι από εδώ, από την Ιρλανδία
ή από την Πορτογαλία. Από κάπου θα
άρχιζε η ρωγμή. Το αποτέλεσμα είναι,
ότι εδώ στην Ελλάδα, στο Δουβλίνο και
στο Cork, στο Oporto και στην Valencia,
αμέτρητοι άνθρωποι θα πάνε για ύπνο
απόψε φοβισμένοι, με άγχος για το πως
θα τα βγάλουν πέρα την επόμενη μέρα.
Συμπερασματικά, μια ιστορία που ξεκίνησε σχεδόν ειρωνικά (συγκρίνοντας

τις δικές μας επιστημονικές αποτυχίες,
ως οικονομολόγοι, με τις αποτυχίες των
σεισμολόγων) εξελίχθηκε σε καταθλιπτικό αφήγημα. Από το 2008, εμείς οι
οικονομολόγοι προσπαθούμε να αυτοπαρουσιαζόμαστε ως μέρος της λύσης
την ώρα που, στην πραγματικότητα, είμαστε μέρος του προβλήματος. Οι τοξικές
μας θεωρίες θεμελίωσαν τα τοξικά παράγωγα. Η επιστήμη μας απεδείχθη ως
τίποτα περισσότερο από μια ακολουθία
επικερδών (για εμάς) φαντασιώσεων που
απεγνωσμένα ψάχνουν θεωρητική αιτιολόγηση - φονταμενταλιστικά κείμεναμοντέλα που παραδέχονται τα γεγονότα
μόνο όταν αυτά συνάδουν με τις προφητείες μας ή όταν λειτουργούν υποστηρικτικά προς τα συμφέροντα των αφεντικών
μας (επιχειρηματικών ή πολιτικών).
Δεν αμφιβάλω ότι, κάποτε, οι σεισμολόγοι θα καταφέρουν να προβλέπουν τους
σεισμούς. Εμείς οι οικονομολόγοι δεν θα
καταφέρουμε να προβλέπουμε τις κρίσεις στον αιώνα τον άπαντα. Η αναλυτική
μας σκέψη σίγουρα θα είναι σημαντική
στο να διαφωτίζει ζητήματα οικονομικής
πολιτικής. Όμως για να την εκμεταλλευτεί η κοινωνία δημιουργικά, θα πρέπει
μόνη της να βρει τρόπους, ώστε να θέτει
τις εντυπωσιακές μας οικονομικές θεωρίες στο μικροσκόπιο του ορθού λόγου και
της κριτικής. Για να το πω απλά αγαπητέ
αναγνώστη, έχεις ένα μεγάλο καθήκον:
Να μην αφήνεις τις εντυπωσιακές μαθηματικοποιημένες προκαταλήψεις μας
(δηλαδή τις οικονομικές θεωρίες ημών
των οικονομολόγων) να οπλίζουν το χέρι
των επιτήδειων πολιτικών και των απατεώνων της αγοράς και να το στρέφουν
εναντίον της κοινωνίας για την οποία χύνουν κροκοδείλια δάκρυα.
Ο κύριος Γιάνης Βαρουφάκης είναι Καθηγητής
στο Tμήμα Οικονομικών επιστημών του
Πανεπιστημίου Αθηνών.

