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IX

Πρόλογος γ ια την Ελληνική Έκδοση

Το σκεπτικό σύμφωνα με το οποίο μια Καλή Κοινωνία στηρίζεται 
σε ένα βασικό εισόδημα (ΒΙ) είναι διαχρονικό, και ισχύει τόσο για 
τη σημερινή Ελλάδα όσο για οπουδήποτε αλλού. Καθώς αυτό το 
βιβλίο προτίθεται να δείξει, οι λόγοι που συνηγορούν γι’ αυτό είναι 
θεμελιωδώς ηθικής φύσεως: πρόκειται για ένα ζήτημα καθολικής 
δικαιοσύνης, ελευθερίας και βασικής ασφάλειας.

Ωστόσο, η ελληνική έκδοση έρχεται σε μια πολύ ιδιαίτερη στιγ-
μή. Η πανδημία του κορωνοϊού και η προκληθείσα από αυτή οι-
κονομική ύφεση θα μπορούσε να συμβάλει καθοριστικά σε μια 
Παγκόσμια Μεταμόρφωση. Η χρηματοπιστωτική κατάρρευση του 
2008 υπήρξε ένας πρόδρομος· εξαιτίας της, η Ελλάδα υπέφερε 
κατά τρόπο ανήκουστο. Αυτό δεν πρέπει να επαναληφθεί, ούτε 
στην Ελλάδα, ούτε πουθενά αλλού. Ωστόσο, αν μια ικανή πλειο-
ψηφία δεν υψώσει τη φωνή της και δεν απαιτήσει μια εναλλακτική 
λύση, οι κυβερνήσεις και οι διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οργανι-
σμοί θα καταφύγουν για μια ακόμη φορά στην ενίσχυση των επεν-
δυτών κερδοσκόπων και των χρηματιστηρίων, ενώ θα αφήσουν το 
συνεχώς διογκούμενο πρεκαριάτο να ασφυκτιά εξαιτίας της οικο-
νομικής ανασφάλειας, καθώς ο καπιταλισμός των εισοδηματιών θα 
επελαύνει ακάθεκτος.

Κατά σύμπτωση, το βιβλίο μεταφράστηκε σε μια πρόσφορη συ-
γκυρία. Ο κόσμος συγκλονίστηκε από τη χειρότερη ιογενή παν-
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δημία μετά από αυτή της Ισπανικής Γρίπης, η οποία εκδηλώθηκε 
ακριβώς πριν από σχεδόν εκατό χρόνια. Η Ισπανική Γρίπη σκό-
τωσε σχεδόν πενήντα εκατομμύρια ανθρώπους, πολύ περισσότε-
ρους από τον κορωνοϊό. Όμως, κατά ειρωνικό τρόπο, η οικονομική 
ύφεση που προκλήθηκε από τον αυτόν μπορεί να αποδειχτεί βα-
θύτερη και να αφήσει το αποτύπωμά της για μεγαλύτερο χρονι-
κό διάστημα.

Ο βασικός λόγος γι’ αυτό είναι ότι το οικονομικό σύστημα το 
2020 ήταν εύθραυστο κατά έναν μοναδικό τρόπο. Ο πλέον αποκα-
λυπτικός δείκτης γι’ αυτό είναι τα απίστευτα υψηλά επίπεδα ιδιω-
τικού χρέους, τα οποία συνοδεύονται, σε παγκόσμιο επίπεδο, από 
άνευ προηγουμένου επίπεδα εταιρικού χρέους. Μια οικονομική 
κρίση ήταν προ των πυλών.

Ζούμε σε μια εποχή στην οποία κυριαρχεί αυτός που έχω απο-
καλέσει καπιταλισμός των εισοδηματούχων: όλο και μεγαλύτερο με-
ρίδιο του συνολικού εισοδήματος και του πλούτου καταλήγει στους 
κατόχους περιουσιακών στοιχείων – φυσικών, χρηματοπιστωτικών, 
πνευματικών.1 Η λειτουργική κατανομή του εισοδήματος έχει εξε-
λιχθεί επί τα χείρω τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες, και πιθανότα-
τα έχει περαιτέρω επιδεινωθεί από τον κορωνοϊό και τις αντιδράσεις 
των κυβερνήσεων στην ύφεση που προκλήθηκε από την πανδημία.

Το μήνυμα θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Το σύστημα εισοδη-
ματικής κατανομής του 20ού αιώνα έχει καταρρεύσει· δεν πρό-
κειται να επανέλθει. Οι μέσοι πραγματικοί μισθοί στην Ευρώπη 
παραμένουν στάσιμοι από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, και 
για πολλούς ανθρώπους που ανήκουν στο διογκούμενο πρεκαριά-
το έχουν καταστεί όλο και πιο ευμετάβλητοι και ανεπαρκείς.

Αυτό είναι το οικονομικό συγκείμενο. Εάν η κυβέρνηση είναι 
ειλικρινής όταν ισχυρίζεται ότι επιθυμεί να μειώσει τη φτώχεια, 
την ανισότητα και την οικονομική ανασφάλεια, τότε η καταβολή 

1 G.Standing, The Corruption of Capitalism: Why Rentiers Thrive and Work Does 
Not Pay, Λονδίνο: Biteback, Δεύτερη Έκδοση, 2021.
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ενός ΒΙ σε όλους τους πολίτες της Ελλάδας που κατοικούν στη 
χώρα συνιστά οικονομική επιταγή. Όπως υποστηρίζουμε σε αυτό 
το βιβλίο, κάτι τέτοιο είναι οικονομικά προσιτό. Όμως υπάρχει και 
ένα επιπρόσθετο επιχείρημα το οποίο έχει καταστεί εμφανές κατά 
την πανδημία του κορονοϊού και την εξ αυτής απορρέουσα ύφεση.

Θα έπρεπε να είχαμε μάθει ότι η ανθεκτικότητα της κοινωνίας 
βασίζεται στην ανθεκτικότητα των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομά-
δων. Και είμαστε όλοι ευάλωτοι. Εάν δεν διαθέτουμε όλοι βασική 
ασφάλεια, κανένας από εμάς δεν μπορεί να προσδοκά ότι θα έχει 
ανοσία απέναντι σε κλονισμούς και νόσους που πλήττουν την κοι-
νωνία. Όμως αποδείχτηκε περίτρανα ότι τα υπάρχοντα εθνικά συ-
στήματα κοινωνικής αρωγής είναι τραγικά ανεπαρκή σε μια εποχή 
πανδημίας. Ένα ΒΙ θα αποτελούσε τη βάση για ένα νέο πολυπεπί-
πεδο σύστημα.

Η απάντηση της ελληνικής κυβέρνησης στην οικονομική ύφε-
ση που προκλήθηκε από την πανδημία ήταν παρόμοια με εκείνη 
που έδωσαν πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες: η επιδότηση όσων 
είχαν δουλειές, δηλαδή η καταβολή αμοιβής υπό τον όρο να μην 
απασχολούνται – ένας εξαιρετικά παράλογος τρόπος δράσης. Η 
πολιτική αυτή απλώς θα ενισχύσει τη σταδιακή προσαρμογή στις 
δομικές και τεχνολογικές αλλαγές που ούτως ή άλλως λαμβάνουν 
χώρα και πιθανώς επιταχύνονται από την πανδημία· θα αυξήσει 
τον αριθμό των αποκαλούμενων «εταιρειών ζόμπι», ενισχύοντας 
επιχειρήσεις που θα έκλειναν ή θα αναδιαρθρώνονταν· και θα αυ-
ξήσει την εισοδηματική ανισότητα ανάμεσα σε εκείνους με τυπικές 
θέσεις απασχόλησης και εκείνους που αγωνίζονται να επιβιώσουν 
στο πρεκαριάτο, συμπεριλαμβανομένων και των ανέργων, το ποσο-
στό των οποίων ανέρχεται στο 18% στα μέσα του 2020.

Πάνω απ’ όλα, η διατήρηση των θέσεων εργασίας δεν έχει ενι-
σχύσει τις αντοχές των απλών Ελλήνων και συνολικά της ελληνικής 
κοινωνίας. Αυτές οι αντοχές θα ενισχύονταν μόνο στην περίπτωση 
που όλοι θα ήταν βέβαιοι ότι διαθέτουν βασική ασφάλεια. Θα ήταν 
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πολύ καλύτερα εάν η κυβέρνηση είχε ενισχύσει τις μεταβιβάσεις 
του Εγγυημένου Ελάχιστου Εισοδήματος και είχε εντάξει σε αυτό 
πολύ ευρύτερα στρώματα του πληθυσμού.

Τώρα, στην πορεία μετάβασης σε ένα σύστημα ΒΙ, η μεγαλύτε-
ρη πρόκληση είναι η πολιτική. Πρέπει να ενεργοποιήσουμε την πο-
λιτική υποστήριξη και να πιέσουμε τους πολιτικούς να αναλάβουν 
δράση. Οι πιο πολλοί πολιτικοί έχουν αυτό που έχω αποκαλέσει 
εύκαμπτες σπονδυλικές στήλες–δηλ., δεν διαθέτουν ιδιαίτερο δια-
νοητικό σθένος. Σε αυτό το πλαίσιο, πιθανώς, όσα λιγότερα πούμε 
για τον ΣΥΡΙΖΑ, τόσο το καλύτερο. Όμως πολλοί θα ανακαλέσουν 
τον εγωκεντρικό ηγέτη του, τον Αλέξη Τσίπρα, να δηλώνει γεμάτος 
έπαρση: «Η ήττα είναι η μάχη που δεν δόθηκε [...] Οι χαμένες μά-
χες είναι αυτές που δεν δόθηκαν». Κατόπιν παραδόθηκε αμαχητί.

Όμως οι πολιτικοί όντως αντιλαμβάνονται την πολιτική πίεση. 
Το ερώτημα εδώ είναι εάν οι κοινοί άνθρωποι –εσύ κι εγώ- επιθυ-
μούμε την αλλαγή. Τα πράγματα δείχνουν ενθαρρυντικά: Ενώ η 
πανδημία έκανε τον Πάπα να ταχθεί δημοσίως υπέρ του ΒΙ, πολλοί 
απλοί άνθρωποι στην Ευρώπη έκαναν ακριβώς το ίδιο.

Τον Δεκέμβριο του 2020, μια έρευνα που διεξήχθη σε έξι μεγά-
λες ευρωπαϊκές χώρες έδειξε ότι η πλειοψηφία κατανοεί τη δυναμι-
κή που το ΒΙ διαθέτει για να βελτιώσει τις ζωές τους. Η έρευνα όχι 
μόνο έδειξε ότι σε χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η 
Πολωνία, η Πορτογαλία και η Ισπανία η μεγάλη πλειοψηφία ευνοεί 
τα σχετικά πιλοτικά προγράμματα ΒΙ και το ΒΙ ως μόνιμη πολιτι-
κή, αλλά επίσης τα πλεονεκτήματα που οι άνθρωποι πιστεύουν ότι 
ένα ΒΙ θα προσφέρει σε αυτούς.

Η ανεξάρτητη δημοσκόπηση, που διενεργήθηκε από τη 
YouGov, βρήκε ότι τα δύο τρίτα ή και παραπάνω από τους ερωτη-
θέντες στις έξι χώρες ήταν υπέρ των πιλοτικών προγραμμάτων και 
ενός συστήματος ΒΙ. Εάν εξαιρέσουμε τους λίγους που απάντησαν 
«Δεν γνωρίζω», τα ποσοστά υποστήριξης κυμαίνονταν από 65% στη 
Γαλλία έως και 87% στην Πορτογαλία. Οι γυναίκες γενικώς ήταν 
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πιο υποστηρικτικές, ιδίως στη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και 
την Ισπανία.

Η έρευνα παρείχε πειστική υποστήριξη για τα επιχειρήματα 
υπέρ του ΒΙ. Υψηλό ποσοστό των ερωτηθέντων είπε ότι ένα ΒΙ θα 
μείωνε το άγχος – πάνω από το 50% στην Πολωνία και την Πορτο-
γαλία, και πάνω από το 40% συνολικά, ιδίως μεταξύ των γυναικών 
και των νέων. Πλέον είναι αναμφισβήτητο ότι το χρόνιο άγχος αυ-
ξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης ψυχικών και σωματικών παθήσεων. 
Ένα ΒΙ προσφέρει την προοπτική για τη μέιωση των προβλημάτων 
υγείας και την απαίτηση για καλύτερες υγειονομικές υπηρεσίες – 
τις οποίες ενδέχεται και να καλύπτει.

Οι ερωτηθέντες ήταν επίσης της άποψης ότι ένα ΒΙ θα προ-
σφέρει ευκαιρίες για καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και εργασίας. 
Ένα υψηλό ποσοστό μεταξύ των γυναικών και των νέων είπε ότι θα 
προσέφερε μεγαλύτερη οικονομική ανεξαρτησία – π.χ., το 50% των 
νέων Ιταλών και το 41% των νέων Γερμανών. Με αυτή θα μειωνόταν 
η αίσθησή τους της επισφάλειας, το αίσθημά τους ότι είναι ικέτες 
που εξαρτώνται από τη διακριτική αρωγή των άλλων – ένα θεμελιώ-
δες στοιχείο που διακρίνει όσους ανήκουν στο πρεκαριάτο.2

Πολλοί νέοι είπαν ότι ένα ΒΙ θα τους επέτρεπε να επιδιώξουν 
την περαιτέρω εκπαίδευση ή επιμόρφωσή τους – μεταξύ άλλων, το 
49% στην Πορτογαλία, το 53% στην Ισπανία και το 27% στη Γερ-
μανία. Τούτο αντανακλά την τρέχουσα ανικανότητα όσων ανήκουν 
στο πρεκαριάτο να αναπτύξουν τις ικανότητές τους σύμφωνα με τις 
επιλογές τους, επειδή αναγκάζονται να πιάσουν οποιαδήποτε δου-
λειά μπορούν να βρουν, και μάλιστα με πολύωρη απασχόληση. Η 
βασική ασφάλεια συμβάλλει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και σε 
μια πιο πεπαιδευμένη κοινωνία.

Ένα βασικό εισόδημα θα βελτιώσει επίσης την ποιότητα της 
ζωής. Πιο συγκεκριμένα, οι νέοι άνθρωποι είπαν ότι θα τους επι-
τρέψει να λάβουν μέρος σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες, καθώς 
2 G.Standing, The Precariat: The New Dangerous Class – Ισπανική Έκδοση.
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τώρα δεν διαθέτουν την οικονομική δυνατότητα για να το κάνουν 
– π.χ., περίπου το 30% των ερωτηθέντων στην Ισπανία και την 
Πορτογαλία.

Εξάλλου, ένα ΒΙ θα προαγάγει την εργασία πέρα από την «έμ-
μισθη απασχόληση». Γυναίκες και άνδρες, ανεξαρτήτως ηλικίας, 
είπαν ότι ένα ΒΙ θα τους επιτρέψει να αφιερώσουν περισσότερο 
χρόνο στην οικογένειά τους. Αυτό υποστήριξαν το ένα στα πέντε 
άτομα στη Γερμανία και πάνω από το 25% των ερωτηθέντων στην 
Πολωνία – τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες. Η πανδημία του 
κορωνοϊού ανέδειξε την έκταση στην οποία η κοινωνία υποφέρει 
από ένα «έλλειμμα φροντίδας», τα δε πιλοτικά προγράμματα έχουν 
καταδείξει ότι ένα ΒΙ ενθαρρύνει τους άνδρες να αναλάβουν περισ-
σότερη φροντίδα κατ’ οίκον· αυτό με τη σειρά του βοηθά στην υπο-
νόμευση του έμφυλου δυϊσμού τον οποίο οι φεμινίστριες δικαίως 
καταδικάζουν.

Το ΒΙ θα ενθαρρύνει επίσης και μια πιο φιλική στην επιχειρη-
ματικότητα συμπεριφορά. Ένα σημαντικό ποσοστό των ερωτηθέ-
ντων είπε ότι θα τους ενθάρρυνε να ξεκινήσουν μιας μικρής κλίμα-
κας επιχείρηση – το 8% στην Ιταλία, το 10% στη Γαλλία, το 13% 
στη Γερμανία και το 19% στην Πορτογαλία. Ο ενθουσιασμός για το 
επιχειρείν ήταν ακόμα μεγαλύτερος ανάμεσα στους νέους – π.χ. 
το 14% στην Ιταλία. Πολλοί νέοι είπαν επίσης ότι ένα ΒΙ θα τους 
επέτρεπε να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο στον εθελοντισμό ή 
τον κοινωνικό ακτιβισμό – μεταξύ άλλων, πάνω από το 25% στη 
Γερμανία και το 13% στη Γαλλία. Η κοινωνία σίγουρα επιθυμεί μια 
πιο δραστήρια και συμμέτοχο στα κοινά νεολαία.

Ένα μάθημα που μάθαμε καλά κατά τη διάρκεια της πανδη-
μίας είναι ότι οι πιο πολλοί από εμάς είναι ευάλωτοι, όχι μόνο σε 
ό,τι αφορά την υγεία μας αλλά και σε πιθανά πλήγματα στα οικο-
νομικά μας, στις σχέσεις μας και στον τρόπο ζωής μας. Από ένα 
δείγμα το οποίο προήλθε από έξι σχετικά πλούσιες χώρες, μόνο 
μια μικρή μειοψηφία δήλωσε ότι ένα ΒΙ θα επηρέαζε ελάχιστα τη 
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ζωή της – π.χ., το 11% στην Ιταλία και το 6% στην Πορτογαλία. Για 
τους περισσότερους από εμάς, η μακροπρόθεσμη βασική ασφά-
λεια είναι πολύτιμη.

Θα πρέπει να πιέσουμε τους χαράσσοντες την πολιτική στην 
Ευρώπη να θεσπίσουν πιλοτικά προγράμματα βασικού εισοδή-
ματος σε κοινότητες ανά την Ευρώπη. Ιδεωδώς, κάποιες σθεναρές 
κυβερνήσεις θα κινηθούν προς την κατεύθυνση ενός εθνικού συ-
στήματος. Αν όμως αποτύχουν ως προς αυτό, ο καιρός έχει φτάσει 
σίγουρα για τη διεξαγωγή πιλοτικών προγραμμάτων που θα διερευ-
νήσουν τη μετασχηματιστική δυναμική του ΒΙ. Σύμφωνα με αυτή 
την έρευνα, πάνω από το 70% των Ευρωπαίων τα επιθυμούν.

Καθώς η μετάφραση αυτού του βιβλίου οδεύει στο τυπογρα-
φείο, βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο. Πράγματι ο καιρός έχει 
φτάσει για μια νέα μεταμόρφωση. Ίσως τα δεινά που προξένησε η 
πανδημία να δώσουν την ώθηση για να αφήσουμε την πεπατημένη 
και να δημιουργήσουμε μια καλύτερη, πιο οικολογικά ισορροπη-
μένη κοινωνία
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Παρά το ότι, κατά την άποψή μου, οι πρωταρχικοί λόγοι που δι-
καιολογούν ένα βασικό εισόδημα είναι η κοινωνική δικαιοσύνη, η 
ελευθερία και η ασφάλεια, ένα τέτοιο σύστημα θα προσφέρει επί-
σης μια σειρά από οικονομικά πλεονεκτήματα, τα οποία περιλαμ-
βάνουν την υψηλότερη και πιο βιώσιμη οικονομική μεγέθυνση, τη 
σταθεροποίηση του οικονομικού κύκλου και την προστασία απέ-
ναντι στην πιθανή, μεγάλης κλίμακας, ανεργία, η οποία προκύπτει 
από τις ανατρεπτικές τεχνολογικές αλλαγές.

Οικονομική μεγέθυνση

Ποιες θα είναι οι ενδεχόμενες επιπτώσεις ενός βασικού εισοδήμα-
τος στην οικονομική μεγέθυνση; Παρά το ότι η μεγέθυνση καθεαυ-
τή δεν μπορεί υποχρεωτικά να εκληφθεί ως απολύτως ευεργετική, 
ένα σύστημα καθολικού βασικού εισοδήματος θα έχει πολλαπλές 
θετικές επιπτώσεις. Τα επιπρόσθετα χρήματα που θα εισρεύσουν 
στην οικονομία θα αυξήσουν τη συνολική ζήτηση και συνεπώς θα 
επιταχύνουν την οικονομική μεγέθυνση, εφόσον βέβαια η προσφο-
ρά είναι απρόσκοπτη. Ακόμα και εάν το βασικό εισόδημα υποκα-
ταστήσει τις λοιπές δημόσιες δαπάνες, θα τονώσει τη ζήτηση διότι 
θα αυξήσει την αγοραστική δύναμη των χαμηλοεισοδηματιών, οι 
οποίοι, σε αντίθεση με τους εύπορους, τείνουν περισσότερο να δα-
πανούν όλα τα χρήματα που λαμβάνουν.

Για τον ίδιο λόγο, ένα βασικό εισόδημα θα μπορούσε επίσης να 
ελαττώσει τους περιορισμούς σε ό,τι αφορά το ισοζύγιο πληρωμών, 
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κάτι που συνδέεται με την τόνωση της συνολικής ζήτησης. Όσοι 
διαθέτουν υψηλότερες απολαβές τείνουν να αγοράζουν πιο πολλά 
εισαγόμενα αγαθά (και εισαγόμενες υπηρεσίες, όπως τα ταξίδια στο 
εξωτερικό) από τους χαμηλοεισοδηματίες. Έτσι, η μεγέθυνση, η 
οποία θα ενισχυθεί από το βασικό εισόδημα, είναι λιγότερο πιθανό 
να προκαλέσει μη βιώσιμα ελλείμματα στο ισοζύγιο πληρωμών: οι 
επιπρόσθετες δαπάνες δεν θα διοχετεύονται σε εισαγόμενα «είδη 
πολυτελείας» αλλά σε τοπικά αγαθά και υπηρεσίες.

Ένα αντεπιχείρημα στα προηγούμενα είναι πως, εάν το βασικό 
εισόδημα είναι επιπρόσθετο χρήμα, αυτό θα είναι πληθωριστικό. 
Στο επόμενο Κεφάλαιο θα πραγματευθούμε λεπτομερέστερα αυτή 
την αντίρρηση. Εδώ αρκεί να σημειώσουμε ότι αυτή αντανακλά μια 
«μονοδιάστατη» οικονομική συλλογιστική. Αυτό ισχύει διότι η αυξη-
μένη ζήτηση που οφείλεται στο επιπρόσθετο χρήμα ουσιαστικά θα 
προκαλέσει μια αυξημένη προσφορά αγαθών και υπηρεσιών που, 
με τη σειρά της, θα δημιουργήσει πιο πολλές θέσεις απασχόλησης. 
Έτσι θα αυξηθούν περαιτέρω τα εισοδήματα, η αγοραστική δύναμη 
και η παραγωγή μέσω του «πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος».

Η τόνωση της αγοραστικής δύναμης προκαλεί ανησυχία στον 
εκβιομηχανισμένο κόσμο επειδή τα εισοδήματα για την πλει-
οψηφία έχουν πάψει πλέον να συμβαδίζουν με την παραγωγική 
ικανότητα. Παλαιότερα, καθώς αυξανόταν η παραγωγικότητα, οι 
πραγματικοί μισθοί (μετά την προσαρμογή τους με βάση τον πλη-
θωρισμό) αυξάνονταν, ωθώντας προς τα πάνω τη συνολική ζήτηση 
(κατανάλωση). Αυτό έχει πλέον πάψει να ισχύει. Η αυξανόμενη 
παραγωγικότητα δεν ακολουθείται από την άνοδο των μέσων απο-
δοχών, και αυτό επιβραδύνει τη μεγέθυνση.85

Οι κυβερνήσεις θα μπορούσαν να δοκιμάσουν τις παλαιές ει-
σοδηματικές πολιτικές, μέσω των διαπραγματεύσεων για το ύψος 

85 G. Standing (2016), The Corruption of Capitalism: Why Rentiers Thrive and 
Work Does Not Pay, Λονδίνο: Biteback. G. Crocker (2015), The Economic Necessity 
of Basic Income, Mimeo. https://mpra.ub.uni-muenchen.de/62941/1/MPRA_
paper_62941.pdf
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και τον όγκο της παραγωγής. Όμως αυτές θα ήταν πολύ πιο δύ-
σκολο να εφαρμοστούν σε μια ανοιχτή οικονομία σε σχέση με τη 
δεκαετία του 1960, όταν υιοθετήθηκαν ευρύτατα, με ανάμεικτα 
αποτελέσματα. Αντ’ αυτού, τα νοικοκυριά που παλεύουν να τα φέ-
ρουν βόλτα με στάσιμες ή μειωμένες αποδοχές καταφεύγουν συ-
χνότερα στον δανεισμό αυξάνοντας το χρέος τους. Έτσι, όταν σκάνε 
οι φούσκες του χρέους, η οικονομία καθίσταται πιο ευάλωτη. Αυτή 
ήταν η κατάσταση που πυροδότησε την κατάρρευση του 2007-8, 
και απειλεί να το κάνει ξανά. Ένα βασικό εισόδημα θα ήταν ένας 
τρόπος για να διατηρηθεί υψηλή η συνολική ζήτηση, ενώ παράλλη-
λα θα καθιστούσε την οικονομία λιγότερο εύθραυστη.

Κατά την εξέταση της οικονομικής μεγέθυνσης, αναλογικά έχει 
δοθεί περιορισμένη προσοχή στον αντίκτυπο του βασικού εισοδή-
ματος στις μικρές επιχειρήσεις και την επιχειρηματικότητα.86 Εί-
ναι βέβαιο ότι αυτό θα βοηθούσε: οι οικονομικά ασφαλείς είναι και 
πιο πρόθυμοι να αναλάβουν επιχειρηματικούς κινδύνους, καθώς 
γνωρίζουν ότι θα διαθέτουν ένα δίχτυ ασφαλείας σε περίπτωση που 
το εγχείρημα αποτύχει. Έχει αποδειχτεί ότι στις αναπτυσσόμενες 
χώρες, το βασικό εισόδημα και οι μεταβιβαστικές πληρωμές έχουν 
επιδράσει θετικά στην επιχειρηματικότητα.87 Στη Μαντία Πραντές 
της Ινδίας, το βασικό εισόδημα συνδέθηκε έντονα με τις νέες επιχει-
ρηματικές δραστηριότητες.88 Στις εκβιομηχανισμένες χώρες, αυτό 
θα προσφέρει ουσιαστική ασφάλεια στους αυτοαπασχολούμενους 
και τους ελεύθερους επαγγελματίες, που συνεχώς αυξάνονται, κα-
θώς και σε όσους έχουν επιχειρηματικές φιλοδοξίες. Γενικότερα, 
οι άνθρωποι θα ενθαρρυνθούν ώστε να αναζητήσουν ευκαιρίες για 

86 B. Nooteboom (1987), «Basic income as a basis for small business», International 
Small Business Journal, 5 (3), σελ. 10-18.
87 M. Bianchi και M. Bobba (2013), «Liquidity, risk, and occupational choices», 
Review of Economic Studies, 80 (2), σελ. 491-511. C. Blattman (2013), «Can 
entrepreneurship transform the lives of the poor (and how)?», chrisblattman.com, 
30 Μαΐου.
88 S. Davala, R. Jhabvala, S. K. Mehta και G. Standing (2015), Basic Income: A 
Transformative Policy for India, Λονδίνο και Νέο Δελχί: Bloomsbury.



ΒΑΣΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

116

απασχόληση και προγράμματα κατάρτισης που θα συνάδουν με 
τις δεξιότητες και τα κίνητρά τους, και δεν θα εξασφαλίζουν απλώς 
«ένα πιάτο φαΐ». Έτσι η οικονομία θα καταστεί πιο παραγωγική, 
καθώς θα διευκολύνεται η αποτελεσματική ανακατανομή των τα-
λέντων και θα ενισχύεται η αφοσίωση στην εκάστοτε απασχόληση. 
Έχει υπολογιστεί ότι στις ΗΠΑ, το κόστος της απωλεσθείσας πα-
ραγωγικότητας, η οποία οφείλεται στην απουσία δέσμευσης των 
εργαζομένων, ανέρχεται στα 500 δισ. δολάρια ετησίως.89

Ένα σύστημα βασικού εισοδήματος θα ενθαρρύνει επίσης τη 
στροφή από την έμμισθη «απασχόληση» στην άμισθη «εργασία» – τη 
φροντίδα των παιδιών και των ηλικιωμένων, στη μεγαλύτερη ενα-
σχόληση με την εθελοντική εργασία, τη δουλειά για την κοινότητα 
και την αφιέρωση περισσότερου χρόνου στην προσωπική βελτίω-
ση. Παράλληλα, θα ελαφρύνει την πίεση για τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας σε ρυπογόνες βιομηχανίες που εξαντλούν τους φυσικούς 
πόρους. Και με τους δύο τρόπους, ένα βασικό εισόδημα θα στρέψει 
την επιχειρηματική δραστηριότητα προς μια μεγέθυνση περιβαλ-
λοντικά και κοινωνικά πιο βιώσιμη.

Το βασικό εισόδημα ως αυτόματος σταθεροποιητής

Ένα παραδοσιακό κεϋνσιανό επιχείρημα υπέρ του κράτους πρό-
νοιας, και ιδίως υπέρ των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ήταν 
ο σταθεροποιητικός ρόλος τους κατά τη διάρκεια ενός οικονομικού 
κύκλου. Όταν η οικονομία άνθιζε, και οι πληθωριστικές πιέσεις 
μεγάλωναν, οι δημόσιες δαπάνες σε προνοιακά επιδόματα μειώνο-
νταν, επειδή υπήρχαν λιγότεροι άνεργοι που χρειάζονταν ενίσχυ-
ση. Σε περιόδους ύφεσης, οι δαπάνες για επιδόματα ανεργίας και 
λοιπά προνοιακά επιδόματα έτειναν να αυξάνονται, ενισχύοντας 
την τόνωση της ζήτησης και της απασχόλησης.

89 S. Sorenson και K. Garman (2013), «How to tackle U.S. employees’ stagnating 
engagement», Gallup, 11 Ιουνίου.
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Η ικανότητα που τα υπάρχοντα προνοιακά συστήματα έχουν 
για να δρουν ως αυτόματοι μακροοικονομικοί σταθεροποιητές, 
έχει πλέον περιοριστεί κατά πολύ. Το εύρος της κοινωνικής ασφά-
λισης έχει διαβρωθεί από την αδιάπτωτη τάση για ελέγχους απο-
ρίας και την ικανοποίηση των όρων για προνοιακές ενισχύσεις. 
Την ίδια στιγμή, η νεοφιλελεύθερη συλλογιστική που καθοδηγεί τα 
προγράμματα λιτότητας και αποβλέπει σε ισοσκελισμένους προϋ-
πολογισμούς και μείωση του δημοσίου χρέους, έχει οδηγήσει τις 
κυβερνήσεις στην εσκεμμένη περικοπή των δημοσίων δαπανών σε 
περιόδους ύφεσης.

Ένα απλό βασικό εισόδημα θα ήταν μια εκδοχή ενός αυτόμα-
του οικονομικού σταθεροποιητή, καθώς θα διασφάλιζε μεγαλύτερη 
αγοραστική δύναμη σε περιόδους ύφεσης. Ωστόσο, σε άλλη μελέτη 
έχω προτείνει τη δημιουργία ενός πολυεπίπεδου συστήματος που 
θα προσθέτει μια συνιστώσα «σταθεροποίησης» σε ένα ευέλικτο βα-
σικό εισόδημα.90 Η αξία της σταθεροποιητικής χορήγησης, η οποία 
θα κυμαίνεται ανάλογα με τη συνολική κατάσταση της οικονομίας, 
θα μπορεί να ορίζεται από μία ανεξάρτητη επιτροπή πολιτικής για 
το βασικό εισόδημα, με βάση τις αρχές της Επιτροπής για τη Νο-
μισματική Πολιτική της Τράπεζας της Αγγλίας.

Μια συνιστώσα σταθεροποιητικής χορήγησης θα είναι εγγενώς 
δίκαιη. Όταν οι ευκαιρίες απασχόλησης είναι άφθονες, οι άνθρωποι 
έχουν πιο πολλές ευκαιρίες να κερδίσουν υψηλότερα εισοδήματα. 
Συνεπώς, η καταβολή μικρότερων ποσών για βασικό εισόδημα θα 
είναι λογική, ενώ σε περιόδους ύφεσης, μια υψηλότερη χορήγηση 
σε μετρητά, ως σταθεροποιητικός παράγοντας, θα αποζημιώνει για 
τη συνολική πτώση στα διαφυγόντα εισοδήματα.

Αντιθέτως, το υφιστάμενο πρόγραμμα κοινωνικής προστασίας 
απαιτεί από τους ανέργους να κυνηγούν συνεχώς ευκαιρίες για 
απασχόληση, οι οποίες σε μια ύφεση είναι εξ ορισμού περιορισμέ-

90 G. Standing (2011), «Responding to the crisis: Economic stabilization grants», 
Policy & Politics, 39 (1), σελ. 9-25.
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νες. Τα σχέδια για την παροχή επιδομάτων που απαιτούν από τους 
δικαιούχους να αποδεικνύουν επιμελώς και συνεχώς ότι ψάχνουν 
για δουλειά, ουσιαστικά συρρικνώνουν το εισόδημά τους. Η προ-
σπάθεια για την ανεύρεση απασχόλησης στοιχίζει σε χρήμα και 
χρόνο ενώ καταρρακώνει το ηθικό, και, σε ένα περιβάλλον ανεργί-
ας, υποχρεώνει τους ανθρώπους σε μια δραστηριότητα με ελάχιστα 
ενδεχόμενα οφέλη.

Ένα σύστημα σταθεροποιητικής χορήγησης που δεν θα βασι-
ζόταν σε αποδείξεις για την προσπάθεια ανεύρεσης απασχόλησης, 
θα διέθετε τρεις αρετές: α) θα λειτουργούσε ως αυτόματος σταθερο-
ποιητής για την οικονομία· β) θα ήταν λιγότερο παρεμβατικό και 
αυθαίρετο για τους δικαιούχους· γ) θα εξοικονομούσε δημόσιους 
πόρους από ένα γραφειοκρατικό μηχανισμό ελέγχου και επιβολής 
ποινών σε ευάλωτους ανθρώπους.

Αξίζει να σημειώσουμε εδώ ότι, η απάντηση της αυστραλια-
νής κυβέρνησης στη χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-8 ήταν η 
εφάπαξ χορήγηση 1.000 δολαρίων Αυστραλίας, ή και παραπάνω, 
στους συνταξιούχους, στους παρόχους φροντίδας κατ’ οίκον και 
στα παιδιά οικογενειών με χαμηλό εισόδημα, για να ενισχύσουν 
την κατανάλωση των νοικοκυριών. Η πολιτική απέδωσε: η Αυστρα-
λία ήταν μια από τις λίγες εκβιομηχανισμένες χώρες που απέφυγε 
την ύφεση. Παρά το ότι οι χορηγήσεις δεν συνιστούσαν ένα βασι-
κό εισόδημα, εφόσον οι παραλήπτες του ανήκαν σε συγκεκριμένες 
ομάδες, κατέδειξαν ωστόσο την αποτελεσματικότητά τους: τόνωσαν 
την οικονομία, παρέχοντας στους ανθρώπους επιπλέον μετρητά για 
να προβούν σε δαπάνες.91

91 T. McDonald και S. Morling (2011), «The Australian economy and the global 
downturn. Part 1: Reasons for resilience», Economic Roundup Issue 2, Καμπέρα, 
Υπουργείο Οικονομικών, Κυβέρνηση της Αυστραλίας.




