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     Αν δεν έπαθαν κραχ οι ΗΠΑ το 2009  και συνεπώς όλος ο κόσμος, το οφείλετε στην 
εργασία μου ΠΑΡΕ ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΟΜΠΑΜΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕ ΓΡΗΓΟΡΑ ΤΟ ΘΑΥΜΑ, 
κατηγορία οικονομία στο άνω site μου. Το έκανα όχι μόνο για να γλιτώσουμε τις οδυνηρές 
συνέπειες του κραχ αλλά και για να μην οδηγηθεί μοιραία η γη σε ένα παγκόσμιο κράτος και 
μία παγκόσμια δικτατορία. Τώρα, πέρα από το εθνικό καθήκον, υπάρχουν έστω ατονισμένοι 
οι ίδιοι λόγοι και θα δώσουμε την άγνωστη για την επιστήμη της εθνικής οικονομίας 
εξίσωση, που θα οδηγήσει γρήγορα την χώρα στην ανάπτυξη. Και εδώ στον πρόλογο πρέπει 
να πούμε, ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να ελεύθερη από απειλές για να υλοποιηθεί η θεωρία 
και να συστήσει επιτροπή ελέγχου ανόδου των τιμών, ιδίως από τα super markets , σε μία 
οικονομία εθνικού νομίσματος της δραχμής.  

 

                ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΤΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

 

      Το σύνολο των ιδιωτικών και των κρατικών καταναλώσεων  συμβολίζουμε με Κ. Το 
σύνολο των κρατικών και των ιδιωτικών αποταμιεύσεων μα Α. Το σύνολο των κρατικών και 
ιδιωτικών επενδύσεων με Ι.  

      Έτσι το εθνικό προϊόν είναι Π= Κ+Ι σε μία κλειστή οικονομία και το εθνικό εισόδημα 
είναι  Ε=Κ+Α.  

      Βέβαια σε μία ανοικτή οικονομία, επενδύσεις γίνονται και από παράγοντες του 
εξωτερικού και ντόπιοι παράγοντες επενδύουν και στο εξωτερικό και ξένοι παράγοντες ίσως 
αποταμιεύουν στην εθνική οικονομία και Έλληνες αποταμιεύουν και στο εξωτερικό.  

     Στο παιγνίδι μπαίνουν η φοροδιαφυγή, η μαύρη αγορά, τα ναρκωτικά και κάθε λογής 
παραοικονομία, τα κέρδη της οποίας φυγαδεύονται κυρίως στο εξωτερικό. Στην ανοικτή 
οικονομία η φυγή των κεφαλαίων είναι ελεύθερη και η αιμορραγία του χρήματος είναι 
τεράστια και το διευκολύνει αυτή την διαρροή το κοινό νόμισμα Ευρώ. 

      Όμως δεν θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή του κοινού και των κυβερνητικών 
παραγόντων σε θεωρίες που είναι γνωστές, αλλά να αποκαλύψουμε την κρυφή εξίσωση που 
θα οδηγήσει την χώρα σε πλήρη ανάπτυξη και ευημερία. Πρόκειται για την οικονομία 
εθνικού νομίσματος (δραχμής), όπου οι εξαγωγές κεφαλαίων θα ελέγχονται και ούτως ή 
άλλως η κυβέρνηση θα έχει το εκδοτικό δικαίωμα χρήματος, ένα πανίσχυρο όπλο στην 
ανάπτυξη και ένα μπούμεραγκ αν γίνει κατάχρηση , που θα προκαλέσει μεγάλο πληθωρισμό. 

 

  Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΝΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΗ  



 

     Θυμίζουμε ότι η βασική εξίσωση του εθνικού προϊόντος είναι Π= Κ+Ι. Προσέξτε τώρα 
εγώ θέλω το Κ και το Ι να εκφράζονται σε δραχμές. Ναι, αλλά υπάρχει υποαπασχόληση 
(ανεργία εργασίας και κεφαλαιουχικών αγαθών). Αυτό σημαίνει ότι η Κ είναι μικρότερη της 
πλήρους απασχόλησης, όπως και το Ι, αφού ή υποαπασχολούνται κεφαλαιουχικά αγαθά, ή 
υπάρχει δυνατότητα αύξησης της παραγωγής διά των επενδύσεων, αφού υπάρχει ανεργία).  

Έτσι λοιπόν προβαίνουμε άμεσα, στην δυνητική (επιδιωκόμενη) κατάσταση της οικονομίας, 
που φανερώνει η εξίσωση,   

                          Π=(Κ1+ΔΚΠ)+(Ι1+ΔΙΠ) 

Κ1=πραγματοποιημένη κατανάλωση, ΔΚΠ =προσδοκώμενη αύξηση της κατανάλωσης, αν 
αυξηθεί η απασχόληση, Ι1=πραγματοποιούμενες επενδύσεις,  ΔΙΠ= επιδιωκόμενη αύξηση 
των επενδύσεων. 

 

              ΜΕ ΕΘΝΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΧΕΙ ΟΛΗ ΣΧΕΔΟΝ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ 

 

     Προσέξτε τώρα η χώρα έχει εθνικό νόμισμα, δεν υπάρχει ο χρυσούς κανόνας έκδοσης του 
χρήματος. Το κράτος εκδίδει χρήμα. Και έχουμε πει ότι υπάρχει υποαπασχόληση εργασίας 
και κεφαλαίου, ή περιθώρια αύξησης κεφαλαιουχικών επενδύσεων. Όμως τώρα το κράτος 
εκδίδει χρήμα και έχει κάθε εξουσία να αυξήσει τις κρατικές δαπάνες και επενδύσεις και 
συνεπώς την κατανάλωση και να δανείσει χαμηλότοκα τις τράπεζες ώστε και αυτές 
χαμηλότοκα να χρηματοδοτήσουν την οικονομία. Η ποσότητα και η ταχύτητα κυκλοφορίας 
του χρήματος, είναι στα χέρια της κυβέρνησης, όπως και η μείωση της ανεργίας, αύξησης 
των εισοδημάτων και των επενδύσεων. 

 

                                  ΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ 

 

      Η χώρα εξάγει προϊόντα και υπηρεσίες και ιδιαίτερα έχει τουρισμό που φέρνει 
συνάλλαγμα. Εισάγει προϊόντα και κεφαλαιουχικά αγαθά και χρειάζεται συνάλλαγμα. Αν η 
χώρα βγει από την ΕΟΚ , θα έχει το επιπλέον πλεονέκτημα, ότι θα βάζει δασμούς στα 
εισαγόμενα προϊόντα και θα ελέγχει την εκροή συναλλάγματος. Το κράτος έχοντας το 
δικαίωμα της έκδοσης εθνικού νομίσματος, να χρηματοδοτήσει την αύξηση των επενδύσεων 
και της εγχώριας παραγωγής, για να εξισορροπήσει την ανάγκη συναλλάγματος.  

      Ανάπτυξη σημαίνει ότι είναι αναγκαίος ένας μικρός πληθωρισμός (5%-7%) και οι 
ενδεικτικές μας εξισώσεις θα είναι οδηγός.  

 

                                     ΟΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΣ 

 



     Μία αύξηση της κατανάλωσης ή των επενδύσεων, έχει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα 
στο εθνικό εισόδημα, πράγμα που πρέπει να λάβει υπόψη η κυβέρνηση, για να αποφύγει 
μεγάλο πληθωρισμό. Όταν υπάρχει υποαπασχόληση σοβαρή εργασίας και κεφαλαίου, 
οποιαδήποτε αύξηση των επενδύσεων που θα τα λαμβάνει υπόψη (τι είδους εργασίας είναι 
υποάσχολη, ή τι είδους κεφαλαίου), τότε ο πληθωρισμός θα είναι ανεπαίσθητος. 

 

                                ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ 

 

        Πολλές επιχειρήσεις, ιδίως στο τομέα της κατανάλωσης, θα προσπαθούν να αυξήσουν 
τα κέρδη τους και να ιδιοποιηθούν την αύξηση κυκλοφορίας του χρήματος, με αυξήσεις 
αναιτιολόγητες τιμών και με συνεννοήσεις (καρτέλ). 

 

                    ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΧΡΕΩΚΟΠΙΑ  

 

     Αν το δημοψήφισμα έχει την απόφαση ενός υπερήφανου λαού και οδηγηθούμε στην 
χρεωκοπία που είναι μακροχρόνια η μοναδική λύση, έχουμε να πούμε τα εξής. Δεν ευθύνεται 
η κυβέρνηση αυτή, η οποία πρέπει να οδηγήσει την χώρα σε συντεταγμένη χρεωκοπία. 
Χρεωκοπία σημαίνει ότι παραγράφονται οι απαιτήσεις (οφειλές στο κράτος) και τα 
δικαιώματα των δανειστών. Μέχρι να εισπράξει μετά την χρεωκοπία το κράτος φόρους, θα 
πρέπει να περάσουν δύο-τρεις μήνες, να γίνουν νέες εισπράξεις ΦΠΑ και λοιπών φόρων και 
του εισοδήματος το επόμενο έτος. Το κράτος πρέπει να κινηθεί άμεσα για την επισίτιση των 
φτωχών και να μην υπάρχουν εκρήξεις και να θέσει σε κυκλοφορία το νέο νόμισμα, από το 
οποίο μπορούν μετά την πάροδο μηνός, να πληρωθούν μισθοί συντάξεις και να ενισχυθούν 
άμεσα χρονικά οι επιχειρήσεις, ιδίως εκείνες στις οποίες οφείλεται επιστροφή φόρων, υπό 
μορφή επιδότησης. 

     Σε ενδεχόμενη χρεωκοπία την οποία προτιμώ (και δεν χρωστάω χρήματα στο κράτος), οι 
αστυνομικοί πρέπει να δείξουν τον ζήλο τους στην πατρίδα και να αποτρέψουν εκρήξεις , που 
άλλωστε αν κατασταλούν η μεταβατική περίοδος θα είναι μικρότερη , και οι δημόσιοι 
υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι να υπομείνουν μία μικρή αναβολή να πληρωθούν και θα 
πληρωθούν αν τηρηθούν οι οδηγίες μου.  

    Η ΕΥΠ και η αστυνομία πρέπει να επαγρυπνεί, θα χρειαστεί επαναπροσανατολισμός των 
διεθνών σχέσεών μας και συναλλαγών και θα απειληθεί η ζωή ιθυνόντων.  


