
1 

 

’Παταφυσική εναντίον Άλγεβρας της Οικονομικής Ανάπτυξης στη 

Μελέτη του ΕΔΕΚΟΠ 

 

Θεόδωρος Μαριόλης 

Καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο, 

ΙΚΕ Δημήτρης Μπάτσης, και ΕΔΕΚΟΠ 
 

 

Εάν ήταν σε θέση να αναστοχαστεί κανείς τι – κατά συντριπτική πλειοψηφία – 

λέγεται και γράφεται, εδώ και έξι-επτά χρόνια, τότε θα κατέληγε στο συμπέ-

ρασμα ότι το ζήτημα της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας συνιστά γρίφο 

Μεταφυσικής. Το σφάλμα του θα ήταν ότι λησμόνησε πως στον «αντεστραμ-

μένο κόσμο» της Ευρωζώνης-ΕΕ το «αληθινό είναι μία στιγμή του ψεύτικου» 

(G. Hegel). Δεν αποτελεί ζήτημα Μεταφυσικής αλλά ’Παταφυσικής. 

  Σύμφωνα με τον ιδρυτή της Alfred Jarry (1873-1907), η 

«’Pataphysique» (γράφεται με ένα απόστροφο πριν από τη λέξη και προέρχε-

ται από παραφθορά του: «τὰ ἐπὶ τὰ φυσικά») είναι: (i) η επιστήμη των φαντα-

στικών λύσεων, η οποία αποδίδει συμβολικά στα χαρακτηριστικά γνωρίσματα 

των πραγμάτων και των εν εξελίξει διαδικασιών τις ιδιότητες που περιγράφο-

νται από την «κατ’ αξίαν ιδιότητά τους» («virtualité»), κατ’ επέκτασιν (ii) η 

μελέτη των νόμων, οι οποίοι διέπουν τις εξαιρέσεις (και όχι τις συστηματικό-

τητες) και, άρα, (iii) η περιγραφή και εξήγηση ενός σύμπαντος συμπληρωματι-

κού ως προς το υπάρχον, το οποίο κανείς μπορεί ή, ίσως, πρέπει να δει. 

 Μόνο αφού πάρουμε το «κόκκινο χάπι» (όπως ο Neo στο The Matrix!) 

της μη-απολογητικής οικονομικής επιστήμης, τα πράγματα μπαίνουν στις θέ-

σεις τους. Καταρχάς, κάθε κεφαλαιοκρατική εθνική οικονομία αποτελείται από 

τρεις, διακριτούς, τομείς, τον Ιδιωτικό (νοικοκυριά και επιχειρήσεις), το Δημό-

σιο και τον Εξωτερικό τομέα. Όπως γνωρίζουμε, από τις συμβολές των M. 

Kalecki και J. M. Keynes, αλλά και από τα ιστορικά δεδομένα, η υπέρβαση 

κάθε βαθιάς (ιδίως) ύφεσης έχει ως αναγκαία συνθήκη το να λειτουργήσει ένας, 

τουλάχιστον, εξ αυτών των τομέων ως «ατμομηχανή», δηλαδή να αναλάβει και 

να καθοδηγήσει την τόνωση της συνολικής ενεργού ζητήσεως. Τέλος, αυτή η 

τόνωση επιτυγχάνεται, στη γενική περίπτωση, μέσω δημοσιονομικών, νομι-

σματικών, συναλλαγματικών, εισοδηματικών, εμπορικών και διαρθρωτικών 

πολιτικών (όπως η βιομηχανική πολιτική).  

 Ωστόσο, δεδομένης της συμμετοχής της χώρας στην ΕΖ-ΕΕ αυτά τα ερ-

γαλεία είτε δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε μπορούν να χρησιμοποιη-

θούν οριακά, τρόπος του λέγειν, και στρεβλωμένα. Όπως, για παράδειγμα, η 

δημοσιονομική πολιτική, η οποία περιορίστηκε ακόμα πιο ασφυκτικά με τη 

«Συνθήκη Δημοσιονομικής Σταθερότητας» (τέθηκε σε ισχύ στην αρχή του έ-
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τους 2013) και, αντιστοίχως, η εισοδηματική πολιτική, η οποία δεν δύναται 

παρά να ασκείται μονομερώς, δηλαδή εις βάρος των μισθωτών εργαζομένων. 

 Η μελέτη του «Ευρωπαϊκού Δικτύου Ερευνών Κοινωνικής και Οικονομι-

κής Πολιτικής» (ΕΔΕΚΟΠ), η οποία θα παρουσιαστεί στις 15 Φεβρουαρίου 

στην Αθήνα,[1] και έχει συνταχθεί από τους Κωνσταντίνο Γαβριηλίδη, Κώστα 

Λαπαβίτσα και τον γράφοντα, περιλαμβάνει μία εικονοκλαστική ανάλυση της 

ΕΖ και της ελληνικής οικονομίας, καθώς και ένα πρόγραμμα ανακατεύθυνσης 

της τελευταίας σε τροχιά επαρκούς, πολυκλαδικής και ευσταθούς ανάπτυ-

ξης.[2] 

 Ποσοτικό θεμέλιο του Προγράμματος είναι ένα Σύστημα Διάγνωσης των 

δομικών ανισορροπιών της ελληνικής οικονομίας, το οποίο περιλαμβάνει πάνω 

από 30.000 κλαδικούς δείκτες και πολλαπλασιαστές και, έτσι, υποδεικνύει τις 

απαιτούμενες μεταβολές καθώς και τη λογική και χρονική κλιμάκωσή τους. 

 Οι δείκτες και πολλαπλασιαστές αφορούν (μιλώντας εν συντομία): 

(i). Στη δαπάνη: ενδιάμεσες αναλώσεις, κατανάλωση-επενδύσεις (ιδιωτικές και 

δημόσιες), και εξαγωγές- εισαγωγές. 

(ii). Στα επίπεδα παραγωγής των εμπορευμάτων. 

(iii). Στην απασχόληση εργασίας. 

(iv). Στη διεθνή ανταγωνιστικότητα.[3] 

 Με αυτήν την ανατομή των διακλαδικών συναρτήσεων αποδεικνύεται ότι 

πηγή θεμελιωδών δομικών ανισορροπιών της ελληνικής οικονομίας είναι ο έ-

ντονος διαφορισμός ανάμεσα στην ισχυρή εξάρτηση από εισαγωγές του τομέα 

της Βιομηχανίας, από την μία πλευρά, και στη συγκέντρωση πλεονεκτημάτων 

διεθνούς ανταγωνιστικότητας και ευνοϊκών πολλαπλασιαστών ενεργού ζητή-

σεως στον Πρωτογενή τομέα και, κυρίως, στις Υπηρεσίες, από την άλλη πλευ-

ρά. Έπεται, λοιπόν, ότι απαιτείται η εφαρμογή ορισμένου μείγματος οικονομι-

κής πολιτικής, το οποίο θα στοχεύσει, καταρχάς, στην αξιοποίηση της θετικής 

πλευράς του συστήματος προκειμένου να επιτύχει, τελικά, τη διόρθωση της 

αρνητικής πλευράς του.  

 Ωστόσο, η – έως σήμερα – πολιτικά εγγυημένη υπαγωγή της χώρας στην 

ΕΖ εγγυάται, με τη σειρά της, ότι τόσο η όντως ασκούμενη πολιτική (μέσω υ-

πογραφής Μνημονίων) μείωσης της ενεργού ζητήσεως όσο και η υποθετική, 

βερμπαλιστικά υποστηριζόμενη από Αριστερίζουσες πλευρές, ακριβώς αντί-

στροφη πολιτική αδυνατούν να ανακατευθύνουν την ελληνική οικονομία σε 

τροχιά επαρκούς, πολυκλαδικής και ευσταθούς ανάπτυξης. Διότι η μεν «αιρε-

τική» πολιτική θα ερχόταν, όχι αργά αλλά ταχέως, αντιμέτωπη με την ασθενή 

διεθνή ανταγωνιστικότητα και την στενότατη βάση παραγωγής μέσων παρα-

γωγής της ελληνικής οικονομίας, ενώ η δε «ορθόδοξη» πολιτική συστηματικά 

συρρικνώνει τις διαστάσεις αυτής της οικονομίας, μετατρέποντάς την, στην 

καλύτερη περίπτωση, σε προσάρτημα του ευρωπαϊκού «Βορρά». 
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 Το κατά τη μελέτη του ΕΔΕΚΟΠ ενδεικνυόμενο μείγμα πολιτικής βασί-

ζεται στη διαδοχική χρησιμοποίηση των ακολούθων τεσσάρων «μοχλών» ε-

ντός μηχανισμού σταθεροποιητικών και, ταυτοχρόνως, αναπτυξιακά προωθη-

τικών φραγμών στις διεθνείς κινήσεις των χρηματικών κεφαλαίων:  

(i). Νομισματική υποτίμηση. 

(ii). Νομισματική χρηματοδότηση και ανακατανομή δημοσίων δαπανών προς 

«κλάδους-κλειδιά». 

(iii). Βιομηχανική πολιτική σε «κλάδους-αντί-κλειδιά». 

(iv). Αύξηση της παραγωγικότητας στον Πρωτογενή τομέα.  

 Οι πρώτοι δύο μοχλοί αντιστοιχούν στο βραχυ-μεσοχρόνιο σκέλος του 

Προγράμματος, το οποίο αφορά στην αντικειμενικά επιβαλλόμενη τόνωση της 

ενεργού ζητήσεως χωρίς επιβάρυνση των εξωτερικών και δημοσίων ελλειμμά-

των. Οι υπόλοιποι δύο μοχλοί αντιστοιχούν στο μακροχρόνιο σκέλος του, το 

οποίο αφορά στον εξίσου αναγκαίο, καίτοι μόνον σε δεύτερη φάση εφικτό, 

διατομεακό συγχρονισμό της οπισθοβατούσας παραγωγικής βάσης του συστή-

ματος. 

 Οι Aleksandr Ivanovich Herzen (1812-1870) και V. I. Lenin προσδιόρι-

ζαν τη Διαλεκτική ως την «Άλγεβρα της Επανάστασης». Για να αρχίσει να α-

ντιστρέφεται η κατάσταση στην πατρίδα μας, με πρώτη εκείνη των μισθωτών 

εργαζομένων, θα πρέπει να εκκινήσουμε από την Άλγεβρα της Οικονομικής 

Ανάπτυξης και τη συνεπαγόμενη Νέα Οικονομική Πολιτική. 
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