
Τν ηεύρνο απηό είλαη ην ηξίην ηνπ Δλεκε-
ξσηηθνύ Γειηίνπ ηεο Δπηζηεκνληθήο Δηαηξείαο 
Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο. Βγαίλεη κεηά από αξθεηό 
θαηξό, ιόγσ αλσηέξαο βίαο θαη πηεζηηθώλ ππν-
ρξεώζεσλ πνπ ειπίδνπκε όηη δελ ζα μαλαεκθα-
ληζζνύλ. Πεξηιακβάλεη έλα θείκελν ηνπ 
Γ.Βαξνπθάθε κε ζέκα ην θεηηλό βξαβείν Νό-
κπει ζηα Οηθνλνκηθά. Δπίζεο, πεξηιακβάλεη 
λέα ηεο Δηαηξείαο (θαη ηδηαίηεξα ην θάιεζκα γηα 
ηελ γελ. ζπλέιεπζε ηεο ζηηο 19 Μαξηίνπ ζηελ 
Αζήλα θαη ηελ πξνθήξπμε ησλ εθινγώλ γηα λέν 
δηνηθ. Σπκβνύιην ζηηο 1-2 Απξηιίνπ). Τέινο, ε-
κπεξηέρνληαη δηάθνξεο αλαθνηλώζεηο πνπ κπν-
ξεί λα ελδηαθέξνπλ ηα κέιε ηεο Δηαηξείαο. 

Αντί εισαγωγής 

Το Νόμπελ της ντροπής, του Γιάνη Βαρουφάκη 

Φαληαζηείηε όηη κηα επηδεκία βαξηάο 
θπκαηίσζεο έρεη μεζπάζεη ζε όιν ηνλ 
θόζκν. Τώξα ζθεθηείηε ηη ζα γηλόηαλ αλ, 
ηελ ίδηα ρξνληά πνπ ηα ζύκαηά ηεο πνι-
ιαπιαζηάδνληαη, ε επηηξνπή Νόκπει 
απνθάζηδε λα απνλείκεη ην βξαβείν ηα-
ηξηθήο ζε ηξεηο επηδεκηνιόγνπο πνπ όρη 
κόλν αγλννύζαλ ηελ θπκαηίσζε ζε όιε 
ηνπο ηελ θαξηέξα, αιιά θαη πνπ ζπζηε-
καηηθά απέθιεηαλ ηελ πηζαλόηεηα λα 
επηζηξέςεη ε θπκαηίσζε σο επηδεκία. 
Φαληάδνκαη λα ζπκθσλείηε όηη έλα ηέ-
ηνην Νόκπει, ελ κέζσ θξίζεο, ζα εμόξ-
γηδε όινπο. Κη όκσο, κηα ηέηνηα αλαθνί-
λσζε έγηλε ηελ πεξαζκέλε εβδνκάδα 
αιιά θαηαθξαπγή θακία. 

Τν ελ ιόγσ βξαβείν Νόκπει αθνξά ηα 
νηθνλνκηθά. Οη ηξεηο θαινί ζπλάδειθνη 
(Peter Diamond, Dale Mortenson θαη 
Chris Pissarides) είλαη αλακθηζβήηεηα 
εμαηξεηηθνί ηερλίηεο ησλ καζεκαηηθώλ 

κνληέισλ πνπ πιάζνπλ. Ο έλαο κάιηζηα 
από απηνύο, ν ειιελνθύπξηνο Chris Pis-
saridis, είλαη θαη γιπθύηαηνο άλζξσπνο, 
εληππσζηαθά θαιόο δάζθαινο (δηαβάζηε 
εδώ κηα καξηπξία θνηηεηή ηνπ) θαη ελά-
ξεηνο παλεπηζηεκηαθόο. Όκσο, παξόιν 
πνπ πνιύ ζα ήζεια λα γηνξηάζσ θη εγώ 
ηα ραξκόζπλα λέα πνπ έλαο ειιελνθύ-
πξηνο πέηπρε κηα ηέηνηα αλαγλώξηζε, 
έρνπκε ππνρξέσζε λα ζηαζνύκε ζηελ 
πηθξή αιήζεηα πνπ αθνξά ηελ επηζηεκν-
ληθή ζπλεηζθνξά ησλ νηθνλνκνιόγσλ 
ζηελ θνηλσλία. Δπηηξέςηε κνπ λα μεθηλή-
ζσ αληηγξάθνληαο (θαη κεηαθξάδνληαο) 
ηελ παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ ησλ λέσλ 
Ννκπειηζηώλ ηνπο από ηελ Financial 
Times (θύιιν 11εο Οθησβξίνπ 2010): 

Σπλεηζέθεξαλ ζεκειησδώο ζην πσο θα-
ηαλννύκε ηνλ ηξόπν πνπ ε δήηεζε θαη ε 
πξνζθνξά εμηζνξξνπνύληαη ζηελ πεξί-
πησζε πνπ νη ζπλαιιαγέο θνζηίδνπλ ή 
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όηαλ ε πιεξνθόξεζε θνζηίδεη ζηνπο ζπλαιιαζζό-
κελνπο... Οη ζεσξίεο ησλ Ννκπειηζηώλ δείρλνπλ 
πσο δελ αξθεί λα ππάξρνπλ αγνξαζηέο θαη πσιε-
ηέο πνπ, θαη' αξρήλ, κπνξνύλ λα ζπλάςνπλ κηα 
ζπλαιιαγή. Απηνί νη αγνξαζηέο θαη πσιεηέο πξέ-
πεη, επί πιένλ, λα αλαθαιύςνπλ αιιήινπο θαη λα 
θαηαθέξνπλ λα ηα "βξνπλ", αληί λα πεξηκέλνπλ 
κέρξη λα βξνπλ κηα θαιύηεξε πξνζθνξά. Οη ζπ-
λαιιαγέο δελ γίλνληαη απηόκαηα αιιά κόλν κεηά 
από κηα δηαδηθαζία ςαμίκαηνο ή έξεπλαο πνπ θν-
ζηίδεη. Απηό ζεκαίλεη όηη νη αγνξέο κπνξεί είλαη 
απνηειεζκαηηθέο, κε απνηειεζκαηηθέο ή θαη λα κελ 
ππάξρνπλ θαζόινπ. Οη ηδέεο ησλ Ννκπειηζηώλ 
εθαξκόζηεθαλ, από ηνπο ίδηνπο θαη από άιινπο 
εξεπλεηέο, ζε κηα επξεία γθάκα αγνξώλ, ζπκπεξη-
ιακβαλνκέλσλ ηεο αγνξάο αθηλήησλ, θεθαιαίσλ, 
αθόκα θαη ηηο επηινγέο ζπδύγσλ. Όκσο ε πην ζε-
καληηθή εθαξκνγή αθνξά ηηο αγνξέο εξγαζίαο. Οη 
ηξηβέο ζηελ δηαδηθαζία "παληξέκαηνο" εξγαδνκέ-
λσλ θαη θελώλ ζέζεσλ εξγαζίαο κπνξεί λα νδεγή-
ζνπλ ζε αλαπνηειεζκαηηθόηεηεο ζηελ αγνξά εξγα-
ζίαο. Σπγθεθξηκέλα, ε αγνξά νδεγεί ζε θαηαζηά-
ζεηο όπνπ ε αλεξγία επηκέλεη αθόκα θη όηαλ ππάξ-
ρνπλ εξγαδόκελνη πνπ ζα δνύιεπαλ ζηνπο κη-
ζζνύο πνπ νη εξγνδόηεο είλαη δηαηεζεηκέλνη λα 
πιεξώζνπλ. 
 

Καη ηώξα ε πξαγκαηηθή κεηάθξαζε ζηελ θαζνκη-
ινπκέλε: νη ηξεηο Ννκπειίζηεο πέξαζαλ δεθαεηίεο 
κειεηώληαο ηη ζπκβαίλεη όηαλ ππάξρνπλ δνπιεηέο 
αιιά νη εξγαδόκελνη πνπ ζα ηηο ήζειαλ δελ κπν-
ξνύλ λα βξνπλ, ή λα ηα βξνπλ, κε ηνπο εξγνδόηεο 
πνπ ζα ήζειαλ, ελ δπλάκεη, λα ηνπο πξνζιάβνπλ. 
Καη ην αληίζεην: πεξηπηώζεηο όπνπ νη εξγνδόηεο 
δελ κπνξνύλ λα δηαθξίλνπλ πνηνη είλαη νη εξγαδό-
κελνη πνπ ζέινπλ λα πξνζιάβνπλ κε απνηέιεζκα 
θαη νη ζέζεηο εξγαζίαο λα παξακέλνπλ θελέο θαη νη 
εξγαδόκελνη άλεξγνη. 

Παξάδεηγκα πξώην: ν εξγνδόηεο Κώζηαο ζα 
ήζειε πνιύ λα πξνζιάβεη ηελ εξγαδόκελε Μαξία 
αλ ήμεξε πόζν πξαγκαηηθά θαιή ππάιιεινο είλαη 
ε Μαξία. Παξάιιεια, ε Μαξία ζα ήζειε δηαθαώο 
λα δνπιέςεη γηα ηνλ Κώζηα κε ηνλ κηζζό πνπ ν 
Κώζηαο είλαη δηαηεζεηκέλνο λα ηεο δώζεη. Κη 
όκσο: ν Κώζηαο δελ πξνζιακβάλεη ηελ Μαξία θαη 
κηα ζέζε εξγαζίαο κέλεη θελή ηελ ώξα πνπ κηα 
θαζόια ηθαλή ππάιιεινο παξακέλεη άλεξγε. Γηαηί 
ζπκβαίλεη απηό; Μία εμήγεζε, πνπ πξνθύπηεη από 
ηελ έξεπλα ησλ Ννκπειηζηώλ, είλαη ε εμήο: ν Κώ-
ζηαο παξαηεξεί όηη ε Μαξία ζα δνύιεπε γηα ιηγό-
ηεξα από απηά πνπ εθείλνο είλαη έηνηκνο λα ηεο 
πξνζθέξεη. Ο Κώζηαο δελ είλαη ζίγνπξνο αλ απηό 
ζπκβαίλεη επεηδή ε Μαξία είλαη απειπηζκέλε 
(ιόγσ ηεο αλεξγίαο ηεο) ή επεηδή ε ίδηα θξίλεη όηη 

δελ είλαη αξθεηά θαιή γηα έλαλ ηόζν θαιό κη-
ζζό. Απηή ε αβεβαηόηεηα, εθόζνλ είλαη αξθεηά 
έληνλε, αξθεί γηα λα απνηξέςεη ηελ πξόζιεςε 
ηεο Μαξίαο. 

Παξάδεηγκα δεύηεξν: ε εξγαδόκελε Δπξπδίθε 
ζεσξεί όηη κπνξεί λα βξεη θαιύηεξε δνπιεηά 
από απηή πνπ έρεη σο ππάιιεινο ηνπ εξγνδό-
ηε Ολνύθξηνπ. Τν πξόβιεκα όκσο είλαη όηη ην 
εγρείξεκα εμεύξεζεο κηαο πνιύ θαιήο δνπιεηάο 
είλαη ρξνλνβόξν (ρξεηάδεηαη λα πεγαίλεηο ζε 
ζπλεληεύμεηο, πηζαλόλ ζε άιιεο πόιεηο, λα επη-
ζθέπηεζαη εηαηξείεο, γξαθεία εμεύξεζεο εξγαζί-
αο θιπ). Με απηή ηελ εθηίκεζε θαηά λνπ, ε Δπ-
ξπδίθε παξαηηείηαη κε ζθνπό λα ςάμεη γηα ηελ 
πνιππόζεηε θαιύηεξε ζέζε εξγαζίαο. Δίλαη, 
ιέλε νη Ννκπειίζηεο καο, ζαλ λα επελδύεη ζην 
κέιινλ ηεο (δέρεηαη λα ζπζηάζεη ηνλ ζεκεξηλό 
κηζζό ηεο κε ζθνπό θαιύηεξεο κειινληηθέο α-
κνηβέο). Να ινηπόλ άιιε κηα εμήγεζε ηεο ζπκ-
βίσζεο αλεξγίαο κε κηα άδεηα ζέζε εξγαζίαο 
(εθείλε πνπ έρεη ηώξα ζηελ εηαηξεία ηνπ ν Ο-
λνύθξηνο): Οη άλεξγνη επελδύνπλ επηιέγνληαο 
νξζνινγηθά λα είλαη... άλεξγνη. 

Όιεο νη παξαπάλσ ππνζέζεηο παξνπζηάδνληαη 
ζην δεκνζηεπκέλν έξγν ησλ Ννκπειηζηώλ ππό 
ηελ κνξθή πξνρσξεκέλσλ καζεκαηηθώλ κν-
ληέισλ πνπ είλαη αμηνζαύκαζηα από ηελ ζθν-
πηά ηεο ηερληθήο θαη αθόκα ηεο αηζζεηηθήο ηνπο 
πιεξόηεηαο. Όζνλ αθνξά ηελ νπζία, ην λόεκά 
ηνπο, παξαπάλσ ζαο έδσζα δύν παξαδείγκα-
ηα. Θα κπνξνύζα λα ζαο βνκβαξδίζσ κε πνι-
ιά αθόκα ηνπ ζθεπηηθνύ πνπ πεγάδεη κέζα από 
απηά ηα κνληέια ησλ ηξηώλ λέσλ Ννκπειηζηώλ. 
Γελ ρξεηάδεηαη όκσο. Πηάζαηε λνκίδσ ην λόεκα: 
πξόθεηηαη γηα έλα κεγάιν θαη εληππσζηαθό ε-
ξεπλεηηθό έξγν ζηνρεπκέλν ζην κέγα δήηεκα 
ηεο αλεξγίαο πνπ όκσο δελ έρεη απνιύησο ηί-
πνηα λα πεη, νύηε κηα ιέμε, γηα ηηο νηθνλνκηθέο 
θξίζεηο πνπ γηγαληώλνπλ ηελ αλεξγία θαη θαηα-
ζηξέθνπλ ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ζε όινπο ηνπο 
θιάδνπο ηαπηόρξνλα. Ούηε κία ιέμε! 

Καηαιαβαίλεηε ηώξα ηνλ παξαιιειηζκό ηεο 
πξώηεο παξαγξάθνπ κνπ κε ηελ επηδεκία θπ-
καηίσζεο; Τν 2008 ζηηο ΗΠΑ θαη ηελ Δπξώπε, 
θαη δύν ρξόληα αξγόηεξα εδώ ζηελ Διιάδα, ν 
δηεζλήο θαπηηαιηζκόο εηζήιζε ζε κηα θαηαζηξν-
θηθή Κξίζε. Τελ κεγαιύηεξε από ην 1929. Σή-
κεξα, απηή ηελ ζηηγκή, θάζε κήλα πάλσ από 
250 ρηιηάδεο νηθνγέλεηεο δνπλ ηελ ηαπείλσζε 
ηεο έμσζεο από ηα ζπίηηα ηνπο κόλν ζηηο ΗΠΑ 
θαη ηελ Βξεηαλία. Τνπιάρηζηνλ πελήληα εθαηνκ-
κύξηα είλαη νη λένη άλεξγνη ιόγσ ηεο Κξίζεο 
ζηηο αλεπηπγκέλεο ρώξεο. Πξόθεηηαη γηα ηελ 
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επηδεκία ηεο επνρήο καο πνπ ζέηεη αλζξώπηλεο 
κάδεο ζηελ λεθξή δώλε ηεο αλέρεηαο θαη ηεο αλεξ-
γίαο. Τελ ζηηγκή ινηπόλ πνπ αθόκα θαη ν θ. 
Bernanke, ν δηνηθεηήο ηεο Κεληξηθήο Τξάπεδαο 
ησλ ΗΠΑ, είλαη ζνξπβεκέλνο από ην θάζκα θαη 
ηελ δπλακηθή ηεο παγθόζκηαο επηδεκίαο αλεξγίαο 
πνπ εμαπιώλεηαη από ηελ νηθνδνκή θαη ηνπο α-
γξνύο κέρξη ηηο βηνκεραλίεο πςειήο ηερλνινγίαο, 
νη ηξεηο θαινί νηθνλνκνιόγνη επηβξαβεύνληαη γηα 
έξεπλα ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αλεξγίαο πνπ βαζίδε-
ηαη ζε κνληέια ζηα νπνία κηα Κξίζε ζαλ ηελ ζε-
κεξηλή είλαη αδύλαηε! 
 
Πσο γίλεηαη απηό; Η απιή κνπ εμήγεζε είλαη όηη ε 
επηζηήκε καο έρεη αλαδεηρζεί ζηελ πην πεξίεξγε 
ζεσξεηηθή απνηπρία. Πάξηε ςεπδνεπηζηήκεο 
όπσο ε αζηξνινγία. Έλαο αζηξνιόγνο δελ θεξδί-
δεη ηίπνηα όηαλ νη πξνβιέςεηο ηνπ πέθηνπλ έμσ. 
Η ζεσξεηηθή απνηπρία δελ ηνπ θάλεη θαιό. Γη' απ-
ηό ηνλ ιόγν θαη παζρίδεη λα εθθέξεη πξνβιέςεηο 
πνπ νπζηαζηηθά λα κελ πξνβιέπνπλ ηίπνηα νπζη-
αζηηθό ώζηε λα κελ κπνξεί λα πέζνπλ έμσ. Οη 
νηθνλνκνιόγνη όκσο δελ πηννύκαζηε. Αληίζεηα κε 
ηελ αζηξνινγία, ε εμνπζία ησλ νηθνλνκνιόγσλ 
είλαη αληηζηξόθσο αλάινγε κε ηελ ηθαλόηεηά ηνπο 
λα έρνπλ θάηη ρξήζηκν λα πνπλ γηα ηνλ ππάξρν-
ληα θαπηηαιηζκό! Δπεηδή απηόο ν ηζρπξηζκόο κνπ 
ζεθώλεη κεγάιε ζπδήηεζε, δελ ζα ζαο θνπξάζσ 
εδώ κε κηα πιήξε παξνπζίαζε ηεο εμειηθηηθήο 
δηαδηθαζίαο πνπ ε πνιηηηθή θαη θνηλσληθή εμνπζία 
ησλ νηθνλνκνιόγσλ εληζρύεηαη από ηηο ζεσξεηη-
θέο καο απνηπρίεο. Θα πεξηνξηζηώ ινηπόλ ζηελ 
εμήο πεξίιεςε ηνπ επηρεηξήκαηνο: 

Τα νηθνλνκηθά απνθηνύλ όιν θαη κεγαιύηεξε ε-
μνπζία πάλσ ζηελ θνηλσλία (πείζνληάο ηελ όηη 
δηαζέηνπλ ην θιεηδί ηεο ιύζεο ησλ νηθνλνκηθώλ 
πξνβιεκάησλ ηόζν ηεο ίδηαο όζν θαη ησλ επηρεη-
ξήζεσλ, λνηθνθπξηώλ, θξαηώλ θιπ) ιόγσ δύν 
ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπο. 

(α) Τεο αζπγθξάηεηεο θηινδνμίαο λα εμεγήζνπλ 
όια ηα θνηλσληθά θαηλόκελα κε καζεκαηηθά κν-
ληέια ζαλ απηά ησλ ηξηώλ Ννκπειηζηώλ (π.ρ. ην 
ίδην κνληέιν πνπ εμεγεί γηαηί ν Κώζηαο δελ πξνζ-
ιακβάλεη ηελ Μαξία, κε κηα αλεπαίζζεηε αιιαγή, 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εμεγήζεη γηαηί δελ πα-
ληξεύνληαη - κε απνηέιεζκα λα κέλνπλ άλζξσπνη 
ζην ξάθη όηαλ ζα κπνξνύζαλ λα είλαη καδί). Έηζη, 
ηα νηθνλνκηθά εκθαλίδνληαη σο ε θνηλσληθή επη-
ζηήκε πνπ δελ έρεη αλάγθε θαλέλαλ - πνπ κπνξεί 
λα εμεγεί ηα πάληα, από ηελ ηηκή ηνπ θαθέ θαη ην 
επίπεδν αλεξγίαο κέρξη ηελ επηινγή ζπληξόθσλ 
θαη ηελ εμέιημε ησλ θαλόλσλ ηεο εζηθήο. 
 
(β) Μηαο εμειηθηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ, κε ηξόπν 

πνπ ζα θαηαλννύζε πιήξσο ν Γαξβίλνο, κε-
ηαηξέπεη ηηο ζηάρηεο ηεο νηθνλνκηθήο επηζηή-
κεο ζε ρξπζό. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη νηθνλνκν-
ιόγνη μεθηλάκε λα ρηίδνπκε ηα καζεκαηηθά κν-
ληέια καο κε ζπγθεθξηκέλεο ππνζέζεηο πνπ 
ηηο επηιέγνπκε έηζη ώζηε λα "ιύλνληαη" ηα κα-
ζεκαηηθά θαη λα θαηαιήγνπκε ζε ζπγθεθξηκέλα 
ζπκπεξάζκαηα (π.ρ. όηη ε αλεξγία κπνξεί λα 
ζπλππάξρεη κε θελέο ζέζεηο εξγαζίαο). Όκσο, 
γηα λα ιύλνληαη ηα καζεκαηηθά, νη ππνζέζεηο 
καο πξέπεη λα παξακείλνπλ ζρεδόλ παηδηθέο, 
απιντθέο. Έηζη, ηα κνληέια καο δελ έρνπλ θα-
κία ζρέζε κε ηνλ ππάξρνληα θαπηηαιηζκό 
(θαιή ώξα ηα ππνδείγκαηα ησλ ηξηώλ Ννκπε-
ιηζηώλ). Καηαιήγνπκε ινηπόλ ζε νηθνλνκηθέο 
ζεσξίεο πνπ δελ αθνξνύλ ηνλ θαπηηαιηζκό 
θαη πνπ δελ κπνξνύλ λα πνπλ ηίπνηα γηα ηηο 
θξίζεηο ηνπ, όπνπ ε καδηθή αλεξγία απιά δελ 
ππάξρεη. Δδώ βξίζθεηαη ην θιεηδί ηεο πεξίεξ-
γεο επηηπρίαο ηνπ ζηλαθηνύ κνπ: Έρνληαο 
πξνζθέξεη ζηνπο έρνληεο ηελ εμνπζία εθπιε-
θηηθά πεξίπινθεο ζεσξίαο γηα ηελ νηθνλνκία 
ζηηο νπνίεο όκσο δελ ρσξάλε "άβνιεο" αλα-
θνξέο ζηελ καδηθή αλεξγία θαη ζηα άιια δεηλά 
πνπ ε εμνπζία πνιύ πξνηηκά λα αγλνεί, νη 
νηθνλνκνιόγνη επηβξαβεύνληαη γηα ηηο ζεσξίεο 
ηνπο απηέο. Πσο; Με ζέζεηο ζπκβνύισλ, κε 
πξνεδξηιίθηα ζε ηξάπεδεο θαη νξγαληζκνύο 
θαη, ηειηθά, θάπνηνη εμ απηώλ (νη πην επηδέμηνη 
ζην ρηίζηκν ηέηνησλ καζεκαηηθώλ κνληέισλ) 
θαη κε Νόκπει. 

Η ππόζεζή κνπ ινηπόλ είλαη όηη έλα βαζηθό 
ζηνηρείν ηεο παζνινγίαο ησλ θνηλσληώλ καο 
είλαη απηόο ν κεραληζκόο ακνηβαίαο αιιειν-
ελίζρπζεο (ή αλάδξαζεο) κεηαμύ: (α) ησλ ζε-
σξεηηθώλ απνηπρηώλ ησλ νηθνλνκνιόγσλ, (β) 
ηεο ηθαλόηεηαο ηεο πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο 
εμνπζίαο λα κελ πιήηηεηαη από ηηο θξίζεηο πνπ 
πξνθαιεί, θαη (γ) ηεο όιν θαη κεγαιύηεξεο θνη-
λσληθήο εμνπζίαο ησλ νηθνλνκηθώλ. Κάζε έλα 
από απηά ηα ηξία θαηλόκελα (α), (β) θαη (γ) 
εληζρύνπλ θαη εληζρύνληαη από ηα ππόινηπα. 
Όζν απηόο ν κεραληζκόο παξακέλεη κπζηηθόο 
θαη δελ πέθηεη πάλσ ηνπ ην θσο ηνπ ήιηνπ, ην 
παξόλ νηθνλνκηθό ζύζηεκα (ν ππάξρσλ ηξα-
πεδνθξαηνύκελνο θαπηηαιηζκόο) θαη ηα νηθν-
λνκηθά ζα εληζρύνληαη ην έλα από ηηο αζηνρίεο 
ηνπ άιινπ. Απηή ε ζπληνληζκέλε πνξεία ζα 
βαζαίλεη ηελ Κξίζε ηόζν ζε όξνπο νηθνλνκη-
θνύο όζν θαη ζηνλ ρώξν ηεο δηαλόεζεο, ηεο 
πνηόηεηαο ηνπ δεκόζηνπ δηαιόγνπ. Καη ην ρεη-
ξόηεξν είλαη όηη ζα αιιειν-εληζρύνληαη όζν: 

(α) ηα νηθνλνκηθά παξακέλνπλ πηζηά ζηα θνκ-
ςά καζεκαηηθά κνληέια πνπ έρνπλ ηελ ίδηα 
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ζρέζε κε ηνλ θαπηηαιηζκό πνπ έρεη ε Φνιπγνπληηαλή Τξνία κε ηνλ Όκεξν, θαη  
 
(β) ε ζεκεξηλή θαηαζηξνθηθή νηθνλνκηθή πνιηηηθή, ζε παγθόζκην θαη επξσπατθό επίπεδν, επεθηείλεηαη 
ππνβνεζνύκελε από κηα νηθνλνκηθή ζεσξία πνπ, ιόγσ ηεο απόζηαζήο ηεο από ηελ πξαγκαηηθόηεηα, δί-
λεη ζηελ εμνπζία ην έλα άιινζη κεηά ην άιιν. 

 
Κιείλσ κε έλα πνιύ πξνζσπηθό ζπκπέξαζκα: Ίζσο πνηέ ζηελ ηζηνξία ηνπ αλζξώπηλνπ πλεύκαηνο δελ 
έρεη νηθνδνκεζεί έλαο ηέηνηνο ηδενινγηθόο θαη ζεσξεηηθόο ζξίακβνο ζηελ βάζε κηαο ηεξάζηηαο αιπζίδαο 
ζεσξεηηθώλ απνηπρηώλ, όπσο απηέο ησλ ζύγρξνλσλ νηθνλνκνιόγσλ. Γεδνκέλνπ όηη ην Νόκπει αθόκα 
ζπκβνιίδεη ηελ επηζηεκνληθή ζπκβνιή ζηελ επίιπζε (θαη όρη ζηελ ελίζρπζε θαη πνιιαπιαζηαζκό) βαζη-
θώλ πξνβιεκάησλ ηεο αλζξσπόηεηαο, κία ιύζε ππάξρεη: ε άκεζε θαηάξγεζε ηνπ Νόκπει Οηθνλνκηθώλ. 

 
 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟ Δ.. 
ΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 

Αγαπεηνί ζπλάδειθνη 
ζύκθσλα κε ην θαηαζηαηηθό ηεο ΔΔΠΟ ε δηαδηθαζία γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ 
εθινγώλ γηα ηελ αλάδεημε ηνπ λένπ ΓΣ ηεο Δηαηξείαο είλαη ε αθόινπζε: 

 
 Σηηο 19 Μαρηίοσ 2011, ζηελ Αθήνα ζηηο 12μμ. ζην Τκήκα Οηθνλνκη-

θώλ ηνπ ΔΚΠΑ (Εσριπίδοσ 14, 6ος όροθος) ζα γίλεη ε εκλογοαπολογιζηι-
κή γεν. ζσνέλεσζη ηεο Δηαηξείαο. Σηελ γελ. ζπλέιεπζε απηή ζα ζπδεηεζεί 
ν απνινγηζκόο ηεο δξάζεο ηεο Δηαηξείαο ηελ πξνεγνύκελε πεξίνδν, πξν-
ηάζεηο δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ επόκελε πεξίνδν θαη ζα εθιεγεί εθνξεπηηθή 
επηηξνπή γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ εθινγώλ. Υπνςεθηόηεηεο γηα ην επόκελν 
Γ.Σ. κπνξνύλ λα θαηαηεζνύλ ακέζσο κεηά ηελ εθινγή ηεο εθνξεπηηθήο επη-
ηξνπήο. 

 
 Οη εκλογικές διαδικαζίες ζα δηεμαρζνύλ ζηηο 1 και 2 Απριλίοσ ζε 
ηξία θέληξα (Αθήνα, Θεζζαλονίκη, Ρέθσμνο), όπσο θαη ζηελ πξνεγνύκε-
λε εθινγηθή δηαδηθαζία. Οη ώξεο δηεμαγσγήο ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο ζα 
αλαθνηλσζνύλ από ηελ εθνξεπηηθή επηηξνπή. Η ζπιινγή ησλ ζπλνιηθώλ 
απνηειεζκάησλ ζα γίλεη ζηελ Αζήλα. 
 

Τν Γ.Σ. ηεο ΔΔΠΟ 
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Call for Papers for the 59th annual 
conference of JSPE 

"The Global Economic Crisis and 
State:  

Alternative Approaches for Monetary 
and Fiscal Policies " 

 
September 17 (Saturday) and 18 (Sunday), 

2011, at Rikkyo University, Tokyo, Japan 
 
The Japan Society of Political Economy 

(JSPE) is an interdisciplinary association devoted 
to the study, development, and application of polit-
ical economy to social problems. Japan has been 
an important laboratory for developing and debat-
ing ideas about capitalism and its dynamics. On 
the one hand, many political economists in Japan 
have chosen to work with diverse approaches to 
political economy – the French Regulation school, 
the Cambridge Keynesian models, institutionalist 
and historical schools, and so on. On the other 
hand, Japan has given rise to several distinct 
strands of Marxian political economy such as the 
Uno School. JSPE has been the largest organiza-
tion of heterodox economists in Japan since its 
founding in 1959. Its annual meetings have pro-
vided important occasions for debate among di-
verse points of view. Beginning in October 2001, 
the JSPE began inviting non-Japanese econo-
mists to make presentations and engage in de-
bates at these annual meetings. (For more infor-
mation see its homepage: http://www.jspe.gr.jp/
en_front) 

 
JSPE invites proposals for the English ses-

sions in the following categories. 
English Sessions I: Topics relating to the ple-

nary session such as: (1) The Global Economic 
Crisis and State: Alternative Approaches for Mon-
etary and Fiscal Policies, (2) Mechanisms of the 
Crisis and their Consequences, (3) Regimes of 
Capitalism, (4) Global Reconfigurations of Capital-
ism, and (5) The Future of Capitalism. 

English Sessions II: All proposals reflecting 
the tradition and analytical perspective of JSPE 
which include (1) environment, (2) gender, (3) ine-
quality, (4) regional economies and (5) research 
agenda are welcome. 

 
Submission Procedures and the Deadline: 
Proposals should reach the JSPE Committee 

for International Communication and Exchange 
(Jspecice@jspe.gr.jp ) by 11 June 2011 at the 

Ανακοινώσεις & Συνέδρια 

latest. 
When submitting your proposal, please 

include: 
   1. The title of proposed paper and the 

category of the session; 
   2. Name and academic affiliation; 
   3. E-mail and postal address; 
   4. An abstract (up to 200 words). 
Notification of acceptance will be sent by 

27June. 
 
Cost: 
Attendants will pay their conference fee 

(6000 yen per person including the conference 
buffet), as well as their own transportation, ac-
commodation and other personal expenses. 

 
Contact: 
Prof. Nobuharu Yokokawa (Chairman of 

the JSPE Committee for International Commu-
nication and Exchange) E-mail: yokoka-
wa@cc.musashi.ac.jp 

Postal Address: c/o Prof. Toshiaki Ohtomo, 
Department of Economics, Rikkyo University, 3-
34-1 Nishi-Ikebukuro,Toshima-ku, Tokyo Japan 
171-8501    Tel: +81-3-3985-2281 

http://www2.rikkyo.ac.jp/web/jspe/ 
 
 
 
 

URPE/IAFFE at ASSA 2012 
 
Chicago, Illinois | January 6-8, 2012 
 
Joint URPE/IAFFE sessions using feminist and 
radical political economy approaches 
 
Once again, URPE (Union of Radical Political 
Economics) and IAFFE (International Associa-
tion for Feminist Economics) plan to co-sponsor 
up to three sessions at the ASSA annual meet-
ing in 2012. I will be coordinating these for 
IAFFE and working closely with URPE panel 
coordinators for the ASSAs (Fred Moseley and 
Laurie Nisonoff) and IAFFE panel coordinator 
(and president-elect) Rosalba Todaro. 
 
I welcome proposals on feminist and radical 
political economic theory and applied analysis. 
The number of panels allocated to heterodox 
organizations is very limited. The joint IAFFE/
URPE panels are allocated to URPE. Please 
note that anyone who presents a paper must be 

http://www.jspe.gr.jp/en_front
http://www.jspe.gr.jp/en_front
mailto:yokokawa@cc.musashi.ac.jp
mailto:yokokawa@cc.musashi.ac.jp
http://www2.rikkyo.ac.jp/web/jspe/


a member of URPE or IAFFE at the time of submission of the paper or panel proposal. Preference will be given to 
presenters who are members of both organizations. 
 
Proposals for individual papers should include the title, the abstract, and the author's name, institutional affiliation, 
phone, email and the completed registration form included below (or fill out the form attached). I will also need to 
know about your (and any co-authors) membership status in URPE and/or IAFFE. Please send these proposals ma-
terials to randy.albelda@umb.edu. 
 
Proposals for complete sessions are possible. If you want to propose a panel, please contact me at 
randy.albelda@umb.edu. 
 
If you are interested in/willing to be a chair or discussant, please let me know. 
 
The deadline for proposed papers for joint URPE/IAFFE panels is April 4, 2011. 
 
Contact urpe@labornet.org or 413-577-0806 for URPE membership. Contact iaffe.org for IAFFE membership infor-
mation. We will confirm membership prior to accepting proposals. URPE is very serious about this and will cancel 
panels in which any members (besides chairs or discussants) are not URPE or IAFFE members. 
Please note that the date, time, and location of sessions is assigned by ASSA, not URPE or IAFFE. You should re-
ceive word from me that your paper/session was accepted by mid-June. ASSA will not assign dates and times until 
much later in the summer. 
 
Regards, Randy Albelda 
 
 
 

SCEME Workshop: Economic Methodology After the Crisis 
 
8-9 June 2011 | University of Aberystwyth 
"Economic Methodology After the Crisis" 
 
Contributions are invited for the next SCEME Workshop, which will be held at the University of Aberystwyth on 8-9 
June, on the topic ‘Economic Methodology After the Crisis’. Please send your abstract to Kobil Ruziev at 
kkr@aber.ac.uk by 15th March. 
 
For further details, please go to http://www.management.stir.ac.uk/research/economics/stirlingcentre- 
for-economic-methodology 


