Και Ευρώ και Βαρβαρότητα;
Θεόδσξνο Μαξηόιεο
Αλ. Καζεγεηήο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο, Τκήκα Δεκόζηαο Δηνίθεζεο, Πάληεην
Παλεπηζηήκην
Τν Φεβξνπάξην ηνπ 2012, κνπ δεηήζεθε, από ζπλεξγάηε ηνπ πεξηνδηθνύ
«Επίθαηξα», ζεκείωκα 600 ιέμεωλ, πάλω ζηε ζπγθπξία ηεο Ζώλεο ηνπ
Επξώ θαη ηεο Ειιάδαο. Απνθξίζεθα κε ην θείκελν πνπ αθνινπζεί. Από
ό,ηη γλωξίδω δελ δεκνζηεύζεθε, κέρξη ζήκεξα, ζην πξναλαθεξζέλ
πεξηνδηθό.

Πξηλ από κία δεθαεηία, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ κειεηεηώλ θαη ησλ
πνιηηηθώλ θνκκάησλ ππνζηήξηδε, γηα λα ην δηαηππώζσ κε κεηξηνπάζεηα, όηη ε
Ζώλε ηνπ Επξώ (ΖΕ) «ζπκβάιιεη ζηελ εμππεξέηεζε ησλ ηξηώλ βαζηθώλ
ζθνπώλ ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, ήηνη ζηε κηθξννηθνλνκηθή
απνηειεζκαηηθόηεηα, ζηε καθξννηθνλνκηθή ζηαζεξόηεηα θαη ζηελ ηζόξξνπε
αλάπηπμε κεηαμύ ρσξώλ θαη πεξηνρώλ». Σήκεξα, απνθαζίδεηαη θαη
επηβάιιεηαη ε αλάιεςε θάζε πηζαλήο θαη απίζαλεο ζπζίαο από ηελ Ειιάδα
πξνθεηκέλνπ λα ζπληεξεζεί ε ζπκκεηνρή ηεο ζηε ΖΕ ή, θαηά άιινπο, λα
απνθεπρζεί ε απνζύλζεζε ηεο ηειεπηαίαο. Πξόθεηηαη, άξαγε, γηα ζηαηηζηηθή
αζηνρία ηνπ επξσπατθνύ νηθνδνκήκαηνο ή γηα αλαπόθεπθην απνηέιεζκα ηεο
εγγελνύο δπλακηθήο ηνπ;
Με ην Σύζηεκα ηνπ Επξώ ζπληεινύληαη νη αθόινπζεο «γεσινγηθέο
κεηαηνπίζεηο»:
1. Η παξαγσγή ησλ δηεζλώο εκπνξεύζηκσλ εκπνξεπκάησλ κεηαθέξεηαη, όιν
θαη πεξηζζόηεξν, ζε εθείλεο κόλνλ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζεκεηώλνπλ ηελ
απνιύησο πςειόηεξε, ελδνδσληθά, ζπλνιηθή παξαγσγηθόηεηα (εξγαζίαο θαη
θεθαιαίνπ).
2. Τειεηώλεη, νξηζηηθά θαη ακεηάθιεηα, ν όπνηνο ελεξγόο ξόινο ηεο εζληθήο
νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. Οη εζληθέο αξρέο αλαγθάδνληαη, είηε ην επηζπκνύλ είηε
όρη, λα αληαπνθξίλνληαη, κε ηνλ ίδην πάληνηε ηξόπν θαη κε ηα ίδηα πάληνηε
ειάρηζηα θαη κνλόπιεπξα κέζα-εξγαιεία (πεξηθνπέο κηζζώλ θαη δεκνζίσλ
δαπαλώλ) ζηε ζπγθπξία, παξά λα ηελ δηεπζεηνύλ ή, έζησ, λα ηελ επεξεάδνπλ.
3. Υπό ηελ πίεζε πνπ αλαπηύζζεη ε αλαγθαηόηεηα ηεο ελδνδσληθήο
αληηζηνίρεζεο κηζζώλ-ζπλνιηθήο παξαγσγηθόηεηαο θαη ε ειεύζεξε
κεηαθίλεζε ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ, αλαδηαξζξώλεηαη ε ζύλνιε δηαδηθαζία
αλαπαξαγσγήο ηεο εξγαζηαθήο δύλακεο (δειαδή, από ην εθπαηδεπηηθό κέρξη
θαη ην ζπληαμηνδνηηθό ζύζηεκα) θαη ζπζηήλεηαη «απειεπζεξσκέλε, επέιηθηε
θαη επξσπατθά εληαία αγνξά εξγαζίαο».
Ο ζπλδπαζκόο όισλ απηώλ ησλ κεηαβνιώλ δελ παξαπέκπεη παξά ζηε
ζύζηαζε αλόζεπηνπ, από εμσαγνξαίεο «ζηξεβιώζεηο» θαη θνηλσληθνύο
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πεξηνξηζκνύο, θεθαιαηνθξαηηθνύ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν ζα ζπκπιεξσζεί, όηαλ
θαη όπνηε ιάβεη «ζάξθα θαη νζηά», κε ην επνηθνδόκεκα-ζηάδην ηεο «Πιήξνπο
Οηθνλνκηθήο Έλσζεο». Ωζηόζν, ην θύξην δήηεκα, απηή ηε «ζηηγκή», είλαη όηη
νη ρώξεο κε ρακειά επίπεδα παξαγσγηθόηεηαο έρνπλ ζηξαθεί ζηελ παξαγσγή
«παξαδνζηαθώλ ή εληάζεσο θπζηθώλ πξώησλ πιώλ θαη αλεηδίθεπηεο
εξγαζίαο» εκπνξεπκάησλ θαη δηεζλώο κε εκπνξεύζηκσλ εκπνξεπκάησλ,
γεγνλόο πνπ έρεη, ρσξίο ακθηβνιία, νδπλεξέο ζπλέπεηεο γηα ηα εμσηεξηθά θαη
δεκόζηα ειιείκκαηα θαη ρξέε, θαζώο επίζεο θαη γηα ηελ απαζρόιεζε, ελώ νη
ρώξεο κε πςειά επίπεδα παξαγσγηθόηεηαο έρνπλ ζηξαθεί ζηελ παξαγσγή
«εληάζεσο ηερλνινγίαο θαη εμεηδηθεπκέλεο εξγαζίαο» εκπνξεπκάησλ. Οη ιόγνη
είλαη:
1. Η ύπαξμε «εμσηεξηθώλ θαη εζσηεξηθώλ νηθνλνκηώλ θιίκαθαο».
2. Η επζπγξάκκηζε ηνπ ελδνδσληθνύ πξνηύπνπ παξαγσγηθήο εμεηδίθεπζεο κε
ηελ θιίκαθα ησλ – ελ ελεξγεία – ζπγθξηηηθώλ θαη ησλ – ελ δπλάκεη –
απνιύησλ πιενλεθηεκάησλ.
3. Η έθθξαζε όισλ ησλ ελδνδσληθώλ ηηκώλ ζε έλα θαη ην απηό «ζθιεξό»
λόκηζκα, ην επξώ, ε νπνία εμαζζελεί ζεκαληηθά ηελ αληαγσληζηηθόηεηα
(κεηξνύκελε ζε όξνπο πξαγκαηηθήο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο) ησλ ρσξώλ
ρακειήο παξαγσγηθόηεηαο σο πξνο ηνλ ππόινηπν θόζκν.
Έπεηαη, ινηπόλ, όηη ε αλάιεςε ζπζηώλ από ηελ Ειιάδα θάζε άιιν παξά
ζπληζηά αηύρεκα. Παξόια απηά δελ ζα πξέπεη λα αληηπαξέιζνπκε ηελ
«ππνθεηκεληθή» δηάζηαζε ηνπ δεηήκαηνο, ηδίσο, κάιηζηα, ζην βαζκό πνπ
νπδείο (εθ ησλ αξκνδίσλ, ηνπιάρηζηνλ) θάλεη ηνλ θόπν λα αλαθεξζεί ζε απηήλ:
Υθίζηαηαη, άξαγε, θάπνηα ηξνρηά καθξνρξόληαο θαη βηώζηκεο αλάπηπμεο γηα
ηελ ειιεληθή νηθνλνκία εληόο ηεο ΖΕ; Εάλ λαη, ηόηε πνηα αθξηβώο είλαη απηή;
(ζίγνπξα, πάλησο, δελ κπνξεί λα είλαη ε ηεο «ρξπζήο δεθαεηίαο κεγέζπλζεο»
ηνπ 2000, όπνπ ε ζπλνιηθή θαζαξή απνηακίεπζε ηεο νηθνλνκίαο ήηαλ
αξλεηηθή!). Εάλ όρη, ηόηε ε ζπκκεηνρή ηεο ζηε ΖΕ δελ ζπληζηά ηαθηηθή άλεπ
ζηξαηεγηθνύ ζηόρνπ; Τέζζεξα ρξόληα κεηά ηελ εηζαγσγή ηνπ επξώ, ην
πόξηζκα αλαιπηηθήο κειέηεο ζθνπηκόηεηαο ηνπ βξεηαληθνύ ππνπξγείνπ
νηθνλνκηθώλ ήηαλ ην εμήο: «Παξά ηνπο θηλδύλνπο θαη ην θόζηνο από ηελ
θαζπζηέξεζε θαη ηα νθέιε από ηελ έληαμε, δελ ζηνηρεηνζεηείηαη, πξνο ην
παξόλ, θαζαξά θαη αδηακθηζβήηεηα ε ζπκκεηνρή ηεο ρώξαο ζηελ ΟΝΕ. Η
απόθαζε ηεο άκεζεο έληαμεο δελ ζα εμππεξεηνύζε ην εζληθό νηθνλνκηθό
ζπκθέξνλ.». Πνηα ήηαλ ή, έζησ, είλαη ε αληίζηνηρε κειέηε ηνπ ειιεληθνύ
ππνπξγείνπ νηθνλνκηθώλ;
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