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Σζνπιθίδε γηα εθηελείο ζπδεηήζεηο πάλω ζην αληηθείκελν.]

Καηά ηε Γεληθή Θεσξία ησλ πζηεκάησλ, φηαλ ε ζπζζψξεπζε πνζνηηθψλ
κεηαβνιψλ ζε έλα ζχζηεκα ππεξβεί νξηζκέλν φξην, ζεκεηψλεηαη πνηνηηθή
κεηαβνιή ζηε δπλακηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ ή, αιιηψο, «δηαθιάδσζε»
(bifurcation). Ζ επζηάζεηα, ε παιηλδξνκηθή αζηάζεηα, ε θπθινεηδήο πεξηθνξά
ή, ελαιιαθηηθά, ε ρανηηθή θίλεζε δηαδέρνληαη ε κία ηελ άιιε. Όζνλ αθνξά
ηελ ΔΔ, έλα θαζνξηζηηθφ ζεκείν δηαθιάδσζεο ήηαλ ε εηζαγσγή ηνπ επξψ.
Μέζα ζε ιηγφηεξν απφ κία δεθαεηία, απηή ε εηζαγσγή νδεγεί, αλαπφθεπθηα,
ζε λέα δηαθιάδσζε.
1. Η Καηάζηαζε
ηελ Διιάδα, έπεηηα απφ ηέζζεξα ρξφληα εθαξκνγήο ηεο εζσηεξηθήο
ππνηίκεζεο, ε «επίζεκε» αλεξγία έρεη ππεξβεί ην 27% θαη ε αζξνηζηηθή
κείσζε ηνπ ΑΔΠ ην 20%. Ζ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ (βιέπε Μαξηφιεο, 2012α)
δείρλεη φηη αθφκα θαη αλ απμεζεί, εθεμήο, ην ΑΔΠ κε κέζν εηήζην ξπζκφ 1%,
ηφηε κεηά απφ κία δεθαεηία ε αλεξγία ζα είλαη ζην 30%. Γείρλεη, επίζεο, φηη
γηα λα αξρίδεη λα ζπκπηέδεηαη ε αλεξγία πξέπεη, απφ αχξην θηφιαο, ην ΑΔΠ λα
αξρίδεη λα απμάλεηαη κε ξπζκφ πάλσ απφ 2%. Έηζη, γηα λα έρνπκε κία
ζπκπίεζε ηεο αλεξγίαο ζην π.ρ. 10% κέζα ζε 5 έηε, απαηηείηαη αχμεζε ηνπ
ΑΔΠ κε κέζν εηήζην ξπζκφ 5.4%, ν νπνίνο ελέρεη αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο κε
κέζν εηήζην ξπζκφ 4.4%, δει. ηε δεκηνπξγία 181 ρηιηάδσλ ζέζεσλ εξγαζίαο
αλά έηνο.
2. Αληηζηξνθή;
Πνηνο θαη ηη κπνξεί λα εγγπεζεί απηφ ην ηφζν ην θξίζηκν θαηψθιη ηεο
ζπλερνχο αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ θαηά 2%; Πνηνο θαη ηη κπνξεί λα εγγπεζεί ηε
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δεκηνπξγία 181 ρηιηάδσλ ζέζεσλ εξγαζίαο αλά έηνο; Καλέλαο θαη ηίπνηε. Απφ
ηε κία πιεπξά, «θαλέλαο», δηφηη αθφκα θαη ε Αξηζηεξά, ε νπνία ππνηίζεηαη ή
δηαηείλεηαη φηη πξναζπίδεη ηα ζπκθέξνληα ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, βξίζθεηαη
πξνζεισκέλε είηε ζην: «εζληθφ καο λφκηζκα είλαη ην επξψ» ή, ζηελ
καξμηζηηθή-θνκκνπληζηηθή παξαιιαγή ηεο, ζην: «νχηε επξψ νχηε δξαρκή,
επαλάζηαζε ζνζηαιηζηηθή».[1] Πεξίεξγε, πνιχ πεξίεξγε, νθείινπκε λα ην
ππνγξακκίζνπκε, απηή ε δηαθιάδσζε ηεο Αξηζηεξάο, ηε ζηηγκή αθξηβψο πνπ
φρη κφλνλ ε εξγαηηθή ηάμε αιιά κάιινλ ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ
αλζξψπσλ πνπ δνπλ ζηελ Διιάδα ηελ έρνπλ αλάγθε πεξηζζφηεξν απφ πνηέ.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, «ηίπνηε», δηφηη, φπσο δηδάζθεη ηφζν ε επηζηήκε φζν θαη
ε εκπεηξία, θακηά εζληθή νηθνλνκία δελ κπφξεζε λα μεπεξάζεη αθφκα θαη
επηθαλεηαθέο θξίζεηο, ρσξίο λα δηαζέηεη θαλέλαλ κνριφ αληη-θπθιηθήο
νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. Πφζν κάιινλ ε ειιεληθή, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη,
κεηαμχ άιισλ, απφ ρακειή έσο κέζε αλάπηπμε ηεο παξαγσγηθφηεηαο εξγαζίαο
θαη θεθαιαίνπ, απφ κηθξφ ηνκέα δηεζλψο εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ, θαη ε νπνία
έρεη, παξάιιεια, πηνζεηήζεη έλα ηφζν «ζθιεξφ» λφκηζκα, φπσο ην επξψ.[2]
3. (Δη-)Έμνδνο;
Σν κνλνζήκαλην ζπκπέξαζκα πνπ εμάγεηαη, επνκέλσο, είλαη φηη ν ειιεληθφο
ιαφο ζα πξέπεη λα αλαθηήζεη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνπο κνρινχο
νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. Γπζηπρψο ή επηπρψο (δελ λνκίδσ φηη ελδηαθέξνπλ
θαλέλαλ νη πξνζσπηθέο κνπ απφςεηο) απηή ε αλάθηεζε ζπλεπάγεηαη ηελ έμνδν
απφ ηε Εψλε ηνπ Δπξψ. Ση βξαρπρξφληεο ζπλέπεηεο ζα έρεη απηφ; Οξηζκέλεο,
φρη δεπηεξεχνπζεο, κπνξνχλ λα εθηηκεζνχλ:
3.1. Καηαξράο, εάλ δελ γίλεη ππνηίκεζε, ε χθεζε ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ ηεο
ηάμεο ηνπ 1.2%. Γηα λα επηηεπρηεί ην θξίζηκν φξην ηεο αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ θαηά
2% πξναπαηηείηαη (νλνκαζηηθή) ππνηίκεζε θαηά 17%, ελψ κία ππνηίκεζε
θαηά 30% ή 50% ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε αχμεζε ηνπ ΑΔΠ θαηά 4% ή
7%, αληηζηνίρσο.[3] Θα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη απηέο νη εθηηκήζεηο
πξνυπνζέηνπλ φηη, κε ηελ έμνδν απφ ηε ΕΔ, ζα ζηακαηήζεη, απφ ηε κία πιεπξά,
ν εμσηεξηθφο δαλεηζκφο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, θαη, απφ ηελ άιιε πιεπξά,
ε πιεξσκή ησλ ηφθσλ επί ηνπ εμσηεξηθνχ καο ρξένπο. Πξνυπνζέηνπλ επίζεο,
φηη ε ππνηίκεζε δελ ζα πξνθαιέζεη ππνθαηάζηαζε νχηε ζηελ παξαγσγή νχηε
ζηελ θαηαλάισζε, πξάγκα φρη ξεαιηζηηθφ. Σέινο, πξνυπνζέηνπλ φηη νη
πξαγκαηηθνί κηζζνί ζα είλαη ακεηάβιεηνη. Κάζε άιινο επλντθφηεξνο
ζπλδπαζκφο εμειίμεσλ, ν νπνίνο πεξηζηέιιεη ιηγφηεξν ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ
ειιείκκαηνο ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ή/θαη ελέρεη
ππνθαηάζηαζε ζηελ παξαγσγή θαη ζηελ θαηαλάισζε, νδεγεί θαη ζε
αληηζηνίρσο επλντθφηεξα απνηειέζκαηα.
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3.2. χκθσλα κε ην ζελάξην ηεο ππνηίκεζεο θαηά π.ρ. 50%, ν εηζαγφκελνο
πιεζσξηζκφο ζα είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 9.29%, ελψ ε δηεζλήο αληαγσληζηηθφηεηα
ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζα απμεζεί θαηά 37.2% (ζε φξνπο πξαγκαηηθήο
ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο). Σα επξήκαηα δείρλνπλ επίζεο φηη πιεζσξηζκφο
ζηνπο ηνκείο ηεο Γεσξγίαο-Γαζνθνκίαο-Αιηείαο, ησλ Μεηαιιείσλ-ΛαηνκείσλΑξγνχ Πεηξειαίνπ θαη ησλ Τπεξεζηψλ ζα είλαη κηθξφηεξνο ηνπ κέζνπ φξνπ
(4.9%, 8.4% θαη 7.3%, αληηζηνίρσο), ελψ ην αληίζεην ηζρχεη γηα ηελ
Βηνκεραλία (14.3%). Γεδνκέλνπ φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εμαγσγψλ
αθνξά ζηηο Τπεξεζίεο (ελ ζπλερεία ζηε Βηνκεραλία θαη κεηά ζηε Γεσξγία) θαη
φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εηζαγσγψλ αθνξά ζηε Βηνκεραλία (ελ
ζπλερεία ζηηο Τπεξεζίεο θαη κεηά ζηα Μεηαιιεία), έπεηαη φηη ε ππνηίκεζε ζα
κπνξνχζε λα ηνλψζεη ζεκαληηθά ηηο εμαγσγέο θαη λα πξνθαιέζεη δηαδηθαζίεο
ππνθαηάζηαηεο ησλ εηζαγσγψλ, νη νπνίεο ζα είλαη ηδηαίηεξα ζεηηθέο. Βεβαίσο,
ε παξάιιειε εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο «πνιιαπιψλ ζπλαιιαγκαηηθψλ
ηζνηηκηψλ», αλά ηνκέα παξαγσγήο-νκάδα εκπνξεπκάησλ ή/θαη αλά λφκηζκα,
ζα κπνξνχζε λα έρεη επηπξφζζεηεο επεξγεηηθέο επηπηψζεηο.
4. Αλαθξίβεηεο πεξί ηελ Υπνηίκεζε
Σφζν απφ ηα «δεμηά» φζν θαη – θπξίσο – απφ ηα «αξηζηεξά» έρνπλ εηπσζεί,
ζηε ρψξα καο θαη ρσξίο θακία ζηήξημε ή, έζησ, απιή παξαπνκπή ζηελ
επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία, δηάθνξεο αλαθξίβεηεο ζρεηηθά κε ηελ ππνηίκεζε
ηνπ λνκίζκαηνο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα δηνξζσζνχλ:
4.1. ΑΕΠ
Λέγεηαη φηη ε ππνηίκεζε ζα πξνθαιέζεη κείσζε ηνπ ΑΔΠ. Μέρξη ζήκεξα,
ηνπιάρηζηνλ, δελ ππάξρεη θαλέλα ζεψξεκα ηεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο, ην
νπνίν λα δειψλεη θάηη ηέηνην. Καη απηφ ην ζθάικα αθεηεξίαο ζπκπιεξψλεηαη
κε κία ζνθηζηεία: Με ηελ εζσηεξηθή ππνηίκεζε ην ΑΔΠ κεηψλεηαη, φπσο
δηαπηζηψλνπκε. Με ηελ ππνηίκεζε ηνπ λνκίζκαηνο ζα κεησζεί αθφκα
πεξηζζφηεξν, αλ θαη κεηά ζα αξρίζεη λα απμάλεηαη. Έηζη, ζα ζπγθιίλεη, κεζνκαθξνρξφληα ζην επίπεδν πνπ ζα είρακε εάλ δελ γηλφηαλ ππνηίκεζε ηνπ
λνκίζκαηνο. Άξα, είηε ε ρψξα απνρσξήζεη απφ ηε ΕΔ είηε φρη, ην ηειηθφ
απνηέιεζκα ζα είλαη ην ίδην. Δάλ ρξεηαδφηαλ έλαο Πιάησλ γηα λα
αληηπαξαηεζεί ηνπο δεηλνχο ζνθηζηέο ηεο επνρήο ηνπ, ρξεηάδεηαη λα έρεηο
δηαβάζεη έλα, έζησ, εγρεηξίδην Γηεζλνχο Οηθνλνκηθήο γηα λα θαηαιάβεηο ηηο
δεηπλνζνθηζηείεο ηεο δηθήο καο επνρήο.
4.2. Πξαγκαηηθνί Μηζζνί
Λέγεηαη, επίζεο, φηη ε ππνηίκεζε ζα νδεγήζεη ζε κείσζε ησλ πξαγκαηηθώλ
κηζζψλ. Μέρξη ζήκεξα, ηνπιάρηζηνλ, δελ ππάξρεη θαλέλα ζεψξεκα ηεο
νηθνλνκηθήο επηζηήκεο, ην νπνίν λα δειψλεη θάηη ηέηνην. Απηφ πνπ ιέλε ηα
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ζεσξήκαηα είλαη: Με ακεηάβιεηεο ηηο ηερληθέο ζπλζήθεο ζηελ παξαγσγή θαη
ηε ζχλζεζε ηεο θαηαλάισζεο, ε ππνηίκεζε νδεγεί είηε ζε κείσζε ηνπ κέζνπ
πξαγκαηηθνχ κηζζνχ (κε ακεηάβιεην ην κέζν πξαγκαηηθφ πνζνζηφ θέξδνπο)
είηε ζε κείσζε ηνπ κέζνπ πξαγκαηηθνχ πνζνζηνχ θέξδνπο (κε ακεηάβιεην ην
κέζν πξαγκαηηθφ κηζζφ). Αιιά θαη απηφ αθφκα ηζρχεη αλαπόθεπθηα φηαλ,
πξψηνλ, δελ ππάξρνπλ θιάδνη ζπκπαξαγσγήο (joint production), θαη,
δεχηεξνλ, δελ ππάξρεη ππναπαζρφιεζε ηνπ επελδεδπκέλνπ θεθαιαίνπ. Όκσο,
ε ζπκπαξαγσγή είλαη ν θαλφλαο, ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν, ελψ ιφγσ ηεο
βαζεηάο θξίζεο πνπ δηαλχνπκε ε ππναπαζρφιεζε ηνπ θεθαιαίνπ είλαη, ρσξίο
ζπδήηεζε, πςειή. Άξα, δελ είλαη θαζφινπ αλαπφθεπθην φηη κε ηελ ππνηίκεζε
ζα κεησζεί είηε ν πξαγκαηηθφο κηζζφο είηε ην πξαγκαηηθφ πνζνζηφ θέξδνπο.
Δλδέρεηαη λα κπνξνχλ λα απμεζνχλ θαη ηα δχν (κφλνλ κία εκπεηξηθή κειέηε
κπνξεί λα δείμεη ηνπο βαζκνχο ειεπζεξίαο πνπ ππάξρνπλ).[4] Αιιά αο θάλνπκε
ηελ παξαρψξεζε (ζηελ αληίπαιε άπνςε) φηη έλα απφ ηα δχν απηά κεγέζε ζα
κεησζεί αλαγθαζηηθά. Γηαηί κία θπβέξλεζε πνπ πξναζπίδεη ηα ζπκθέξνληα ηεο
εξγαηηθήο ηάμεο, θαη φρη ησλ θεθαιαηνθξαηψλ, λα κελ επηιέμεη ηε κείσζε ηνπ
πξαγκαηηθνχ πνζνζηνχ θέξδνπο;
4.3. Ννκηζκαηηθή Πνιηηηθή
Λέγεηαη, ηέινο, φηη κεηά ηελ ππνηίκεζε, ε φπνηα θπβέξλεζε ζα αλαγθαζηεί λα
πάξεη κέηξα γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ζην λέν
επίπεδφ ηεο, δει. φηη ζα αθνινπζήζεη κία πνιηηηθή ζηαζεξήο ηζνηηκίαο θαη,
άξα, δελ ζα αλαθηήζεη, παξά κφλνλ ζην κεζνδηάζηεκα, ηνλ κνριφ ηεο
λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο. πλεπψο, δελ ζα θεξδεζεί ηίπνηε (απφ απηήλ ηελ
άπνςε) κε ηελ έμνδν απφ ην επξψ. Δίκαη ν πξψηνο πνπ ππνζηήξημε, πξηλ απφ 2
ρξφληα, φηη ζα πξέπεη λα επηδησρζεί απηή ε ζηαζεξνπνίεζε ηεο ηζνηηκίαο
(Μαξηφιεο, 2011) θαη, άξα, ν ηειεπηαίνο πνπ ζα ηελ αξλεζεί. Πξφζζεζα,
φκσο, φηη ζα πξέπεη λα ζπλνδεπηεί απφ πεξηνξηζκνχο ζηηο θηλήζεηο ησλ
δηεζλψλ ρξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ θαη άξα, φπσο ζπλάγεηαη απφ ην ιεγφκελν
«Αζχκβαην Σξίγσλν ηνπ Mundell», φλησο ζα αλαθηεζεί ν κνριφο ηεο
λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο.
5. Δνκηθή Μεηαβνιή ηεο Παξαγωγήο
Ζ θαζαξή απνηακίεπζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο είλαη ζε φιν ην κήθνο ηεο
δεθαεηίαο ηνπ 2000 ζπζηεκαηηθά αξλεηηθή (αλαιπηηθά, βιέπε Μαξηφιεο,
2012β). Καη ρσξίο ζεηηθή θαζαξή απνηακίεπζε, ε αλάπηπμε είλαη απνιχησο
αδχλαηε, εθηφο εάλ ππάξρεη εμσηεξηθφο δαλεηζκφο. Αλακέλεηαη φηη ε
ππνηίκεζε ζα απμήζεη ηελ απνηακίεπζε (φπσο δηδάζθεη ε Γηεζλήο
Οηθνλνκηθή), αιιά δελ κπνξεί λα ηε δηαηεξήζεη, καθξνρξνλίσο, ζηα επηζπκεηά
γηα ηελ αλάπηπμε επίπεδα. Ζ επηζηήκε θαη ε εκπεηξία δηδάζθνπλ φηη έλαο, θαη
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κφλνλ έλαο, ηξφπνο ππάξρεη γηα λα επηηεπρζεί θάηη ηέηνην (αλαιπηηθά, βιέπε
Μαξηφιεο, 2012γ, 2013): Ζ δνκηθή κεηαβνιή, κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηνπ
ηνκέα παξαγσγήο κέζσλ παξαγσγήο έλαληη ησλ ηνκέσλ παξαγσγήο κέζσλ
θαηαλάισζεο θαη ησλ ππεξεζηψλ. Γηφηη έηζη κφλνλ απμάλεηαη ε παξαγσγηθή
δπλακηθφηεηα θαη, άξα, ε δπλάκελε λα πξαγκαηνπνηεζεί θαζαξή απνηακίεπζε.
Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε άκεζν ή/θαη έκκεζν ηξφπν. Ο άκεζνο ηξφπνο
ζπλίζηαηαη ζηελ επαλεπέλδπζε ελφο φιν θαη απμαλόκελνπ ηκήκαηνο ηνπ
θαζαξνχ πξντφληνο ηνπ ηνκέα κέζσλ παξαγσγήο ζηνλ εαπηφ ηνπ. Ο έκκεζνο
ηξφπνο ζπλίζηαηαη ζηελ απφθηεζε ησλ απαηηνχκελσλ επηπξφζζεησλ κέζσλ
παξαγσγήο κέζσ ηνπ δηεζλνύο εκπνξίνπ θαη, άξα, εδξάδεηαη ζηελ αλάπηπμε
ησλ ηδηαίηεξα εμαγσγηθψλ ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο. Σν βέιηηζην κείγκα απηψλ
ησλ δχν ηξφπσλ, ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα λα νινθιεξσζεί ε
αλαδηάξζξσζε, θαζψο θαη ν βαζκφο θαηά ηνλ νπνίν ζα επεξεαζηεί, θαηά ηε
κεηαβαηηθή πεξίνδν, ην χςνο ηεο θαηαλάισζεο είλαη θξίζηκα εξσηήκαηα, ηα
νπνία, σζηφζν, κφλνλ κία εκπεηξηθή κειέηε δχλαηαη λα απαληήζεη. Καη
δπζηπρψο δελ δηαζέηνπκε αθφκα νχηε θαλ κία κειέηε πξνζδηνξηζκνχ ησλ
ηνκέσλ φπνπ ε ειιεληθή νηθνλνκία παξνπζηάδεη ζηαηηθά ζπγθξηηηθά
πιενλεθηήκαηα θαη, άξα, ησλ ηνκέσλ πνπ ζα απνηειέζνπλ ηηο βαζηθέο πεγέο
ζπλαιιάγκαηνο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξναλαθεξζέληνο «έκκεζνπ
ηξφπνπ».[5] Έηζη, νθείινπκε λα ην παξαδερζνχκε: Ζ Αξηζηεξά αγαπά ηα ιφγηα
αιιά φρη ηε δνπιεηά.
Πξνο ην παξφλ δηαζέηνπκε δχν κειέηεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ
ιεγνκέλσλ «ηνκέσλ-θιεηδηά» (key sectors), απφ άπνςε δηαζπλδέζεσλ ζηελ
παξαγωγή, νη νπνίεο εθπνλήζεθαλ ζην Πάληεην Παλεπηζηήκην απφ ηελ
Διεπζεξία Ρνδνπζάθε (2006 θαη Rodousaki, 2007) θαη ηνλ Παλαγηψηε
Μειαρξηλφ (2013). χκθσλα κε απηέο, ππάξρνπλ 13 «ηνκείο-θιεηδηά», εθ ησλ
νπνίσλ νη 3 ππάγνληαη ζηνλ ηνκέα ησλ Μεηαιιείσλ-Λαηνκείσλ-Αξγνχ
Πεηξειαίνπ (Άλζξαθαο-ιηγλίηεο, Αξγφ πεηξέιαην-θπζηθφ αέξην, Άιια
πξντφληα ιαηνκείσλ-νξπρείσλ), 7 ζηνλ ηνκέα ηεο Βηνκεραλίαο (Πνιηφο ραξηίπξντφληα απφ ραξηί, Διαζηηθά-πιαζηηθά πξντφληα, Βαζηθά κέηαιια, Άιια κε
κεηαιιηθά νξπθηά πξντφληα, Ζιεθηξηθά κεραλήκαηα θαη ζπζθεπέο,
Μεηαπνηεκέλα κεηαιιηθά πξντφληα εθηφο κεραλεκάησλ εμνπιηζκνχ, Ξπιεία
θαη πξντφληα απφ μπιεία θαη θειιφ), θαη 3 ζηνλ ηνκέα ησλ Τπεξεζηψλ
(Τπεξεζίεο πιεξνθνξηθή θαη ζπλαθείο ππεξεζίεο, Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο
κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ ρσξίο ρεηξηζηή, Άιιεο επηρεηξεκαηηθέο
ππεξεζίεο). Δπίζεο, δηαζέηνπκε κία αληίζηνηρε κειέηε ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο
ηνπ Καζεγεηή Θεφδσξνπ θνχληδνπ (2007), ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη
«ηνκείο-θιεηδηά», απφ άπνςε δηαζπλδέζεσλ ζηελ απαζρόιεζε ηεο εξγαζίαο,
είλαη ε Γεσξγία-Κηελνηξνθία-Γάζε, ε Βηνκεραλία Ξχινπ, θαη νη Οηθηαθέο
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Τπεξεζίεο. Σέινο, δηαζέηνπκε κία ζπλαθή κειέηε απφ ην «Study Group on
Sraffian Economics» ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ (Mariolis and Soklis,
2010): Βαζίδεηαη ζε παιαηφηεξα αιιά πην αλαιπηηθά ζηνηρεία θαη ζε
γεληθφηεξε κεζνδνινγία («πξνζέγγηζε ζπκπαξαγσγήο») απφ ηελ
πξναλαθεξζείζα κειέηε. Ωζηφζν, ηα απνηειέζκαηά ηεο δελ θαίλεηαη λα
απνθιίλνπλ. Καηά απηήλ, ινηπφλ, νη ηνκείο κε ηνπο πςειφηεξνπο
«πνιιαπιαζηαζηέο απαζρφιεζεο εξγαζίαο» είλαη: Γαζνθνκία-Τινηνκία,
Καηαζθεπή ινηπνχ εμνπιηζκνχ κεηαθνξψλ, πιινγή-θαζαξηζκφο-δηαλνκή
λεξνχ, Τπεξεζίεο ρξεκαηνπηζησηηθήο δηακεζνιάβεζεο, Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη
Άκπλα, Δθπαίδεπζε, Οηθηαθέο Τπεξεζίεο. Τπνδεηθλχεη, επίζεο, φηη ππάξρεη
έλαο «ππξήλαο» ζηνλ ηνκέα ηεο Βηνκεραλίαο, ν νπνίνο εκθαλίδεη πςειή
παξαγσγηθφηεηα (ζε εζληθνχο φξνπο): Άληιεζε αξγνχ πεηξειαίνπ-θπζηθνχ
αεξίνπ, Κισζηνυθαληνπξγία, Έλδπζε, Δίδε Γέξκαηνο, Βηνκεραλία Ξχινπ
(εθηφο επίπισλ), Πξντφληα Υαξηηνχ, Πξντφληα Γηχιηζεο Πεηξειαίνπ, Υεκηθά,
Πξντφληα κε Μεηαιιηθψλ Οξπθηψλ, Πξντφληα Βαζηθψλ Μεηάιισλ.
Όια απηά ηα επξήκαηα, θαζψο θαη φ,ηη πεξηέρεηαη ζηηο ελ ιφγσ κειέηεο,
δελ αξθνχλ, βέβαηα, γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο δνκηθήο κεηαβνιήο, αιιά δχλαληαη
λα ππνδείμνπλ, κε θαηάιιειε ζπκπιήξσζε θαη αλαζχλζεζε, ηνπο ηνκείο ζηνπο
νπνίνπο απηή ζα πξέπεη λα βαζηζηεί ζηε βξαρπρξόληα πεξίνδν.
6. Ελδνδωληθή Εμηζνξξόπεζε;
Σν ηειεπηαίν δήηεκα πνπ ζέισ λα ζίμσ αθνξά ζηελ επαλεηιεκκέλα
εθθξαζκέλε άπνςε (θπξίσο απφ ηα «θεληξν-αξηζηεξά») φηη νη αληζνξξνπίεο
ηεο ΕΔ νθείινληαη, ζεκαληηθά, ζην ιεγφκελν «πάγσκα ησλ γεξκαληθψλ
κηζζψλ» θαη, ζπλεπψο, φηη εάλ νη ηειεπηαίνη απμεζνχλ, ηφηε ζα επέιζεη
δηφξζσζε. Καηαξράο, ζα πξέπεη λα ππελζπκίζνπκε φηη απηή ε άπνςε απνηειεί
παξαιιαγκέλε εθδνρή άπνςεο ηνπ Keynes, ηελ νπνία πξνζπάζεζε λα
ελζσκαηψζεη σο «αξρή» ζηε δηάζθεςε ηνπ Μπξέηνλ Γνπληο (Ηνχιηνο 1944),
φπνπ ζρεδηάζηεθε ε κεηαπνιεκηθή δηάηαμε ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ θφζκνπ: «Ο
ηζνζθειηζκφο ησλ αληζνξξνπηψλ ζην ηζνδχγην πιεξσκψλ είλαη επζχλε ηφζν
ηεο πιενλαζκαηηθήο φζν θαη ηεο ειιεηκκαηηθήο ρψξαο.». Αζρέησο ηνπ
γεγνλφηνο φηη απηή ε «αξρή» νχηε εθαξκφζηεθε νχηε κπνξεί λα εθαξκνζηεί, ν
Keynes δελ έθξπςε πνηέ φηη θχξηα πξφζεζή ηνπ ήηαλ, πάληνηε, ε ζσηεξία ηνπ
θεθαιαηνθξαηηθνχ ζπζηήκαηνο. Δπίζεο, ε αλάγλσζε ησλ ζηαηηζηηθψλ
ζηνηρείσλ δείρλεη φηη νη γεξκαληθνί πξαγκαηηθνί κηζζνί δελ είλαη «παγσκέλνη»,
αιιά απμάλνληαη, αλ θαη κε ξπζκνχο πνπ θαίλεηαη λα είλαη ρακειφηεξνη απφ
απηνχο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο. Αιιά αθφκα θαη εάλ θάλνπκε ηελ
παξαρψξεζε (πξνο ηελ αληίπαιε άπνςε) φηη νη γεξκαληθνί κηζζνί είλαη
«παγσκέλνη», κπνξνχκε λα ξσηήζνπκε: Γηαηί ε Γεξκαλία λα απμήζεη ηνπο
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κηζζνχο ηεο, φηαλ ηα βγάδεη πέξα (sic!), ηφζν ζην εζσηεξηθφ φζν θαη ζην
εμσηεξηθφ, κε ηνπο ηζρχνληεο κηζζνχο ηεο; Σέινο, αιιά πην ζεκαληηθφ είλαη
φηη, φπσο δειψλεη ν ιεγφκελνο «Νφκνο ησλ 45 Μνηξψλ» ηνπ Thirlwall (1979,
2011), ν ξπζκφο κεγέζπλζεο θάζε νηθνλνκίαο σο πξνο ηνλ ξπζκφ κεγέζπλζεο
ηνπ ππνινίπνπ θφζκνπ έρεη, καθξνρξνλίσο, έλα άλσ θξάγκα δνκηθήο θχζεσο:
Σν ιφγν ηεο εηζνδεκαηηθήο ειαζηηθφηεηαο δήηεζεο ησλ εμαγσγψλ ηεο πξνο
ηελ εηζνδεκαηηθή ειαζηηθφηεηα δήηεζεο ησλ εηζαγσγψλ ηεο. Γηα ηελ ειιεληθή
νηθνλνκία απηφο ν ιφγνο θαίλεηαη φηη λα είλαη αξθεηά κηθξφηεξνο ηνπ 0.64,
πξάγκα πνπ ζπλεπάγεηαη φηη εάλ ν ππφινηπνο θφζκνο αλαπηχζζεηαη κε ξπζκφ
π.ρ. 3%, ν εκεδαπφο ξπζκφο δελ κπνξεί λα είλαη, καθξνρξνλίσο, κεγαιχηεξνο
ηνπ 1.93% (ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε). Απηφο ν δνκηθφο πεξηνξηζκφο δελ
κπνξεί λα ραιαξψζεη νχηε κε κηζζνινγηθέο νχηε κε ηηκνινγηαθέο νχηε κε
ζπλαιιαγκαηηθέο πνιηηηθέο θαη δηαθαλνληζκνχο ζην εζσηεξηθφ ή/θαη ζην
εμσηεξηθφ. Μφλνλ ε πξναλαθεξζείζα παξαγσγηθή αλαδηάξζξσζε (Δλφηεηα 5
ηνπ παξφληνο) νδεγεί ζε κεηαβνιή ηεο ζχλζεζεο θαη ηεο πνηφηεηαο ηνπ
εζληθνχ πξντφληνο θαη, έηζη, ζε αχμεζε ηεο εηζνδεκαηηθήο ειαζηηθφηεηαο
δήηεζεο ησλ εμαγσγψλ, ζε κείσζε ηεο εηζνδεκαηηθήο ειαζηηθφηεηαο δήηεζεο
ησλ εηζαγσγψλ θαη, ηειηθά, ζηελ ππέξβαζε απηνχ ηνπ ηφζν θαζνξηζηηθνχ
πεξηνξηζκνχ.
7. Δηαθιάδωζε (-εηο)
Βάζεη φισλ απηψλ, αιιά θαη ησλ ινηπψλ εμειίμεσλ ζηε ΕΔ, έπεηαη φηη ην
Δπξσπατθφ ζχζηεκα ελέρεη έλα λέν ζεκείν δηαθιάδσζεο. Απηφ ζα είλαη είηε ε
Γεκνζηνλνκηθή-Πνιηηηθή Δλνπνίεζε (κε ελδηάκεζν ζηαζκφ ηε ιεγφκελε
Σξαπεδηθή Δλνπνίεζε) είηε ε δηάζπαζε ηεο ΕΔ. ηελ πξψηε πεξίπησζε ζα
πεξάζνπλ – εθηηκψ – πνιιέο δεθαεηίεο κέρξη ε επξσπατθή εξγαηηθή ηάμε λα
πεηχρεη θάηη πνπ ζα βειηηψζεη ηνπο φξνπο ηεο δσήο ηεο, ελψ ζην κεηαμχ νη
ρψξεο ηνπ Νφηνπ αιιά θαη νξηζκέλεο πεξηθέξεηεο δηαθφξσλ ρσξψλ (γηα ηελ
αθξίβεηα, απηέο νη πεξηθέξεηο πνπ πζηεξνχλ ζε παξαγσγηθφηεηα εξγαζίαο θαη
θεθαιαίνπ) ζα κεηαηξαπνχλ ζε έξεκε γε (κε νξηζκέλεο νάζεηο θεξδνθνξίαο).
ε θάπνηα απφηνκε ζηξνθή ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 ειέρζε φηη «νη κάδεο
ςάρλνπλ ηε ξσγκή κέζα απφ ηελ νπνία ζα εηζέιζνπλ ζηελ Ηζηνξία». ήκεξα,
ε Κχπξνο απνηέιεζε ηε ξσγκή κέζα απφ ηελ νπνία εθαηνκκχξηα άλζξσπνη
θαηαλφεζαλ, ζε απεηξνειάρηζην θιάζκα ηνπ ρξφλνπ, ην «Ση Δίλαη θαη ηη
Θέιεη» ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ναη, είλαη αιήζεηα: Σψξα, ν Νφηηνο άλεκνο
ζα κπνξνχζε λα γίλεη πην δπλαηφο απφ ηνλ Βφξεην.
Σεκεηώζεηο
[1]. Οη εληφο εηζαγσγηθψλ πξνηάζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη σο ηδηαηηέξσο αληηπξνζσπεπηηθέο.
Γηεπθξηλίδσ φηη κε ηελ θαηά ζεηξά δεχηεξε δελ έρσ θαηά λνπλ ην ιεγφκελν ηξνηζθηζηηθφ
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ξεχκα, γηα ην νπνίν δελ κπνξεί λα πεη θαλείο φηη δελ είλαη ζπλεπέο κε ηνλ εαπηφ ηνπ, αιιά ην
ΚΚΔ, ην νπνίν κεηαιιάρζεθε, εάλ θξίλσ απφ ηηο ζέζεηο ηνπ ηειεπηαίνπ ζπλεδξίνπ ηνπ, ζε sui
generis ηάζε απηνχ ηνπ ξεχκαηνο (ηεο πεξηφδνπ ηνπ κεζνπνιέκνπ).
[2]. Όπσο πνιχ εχζηνρα έρεη ζεκεηψζεη ν Κψζηαο Παπνπιήο, θάζε αλαηίκεζε ηνπ επξψ, ε
πνξεία ηνπ νπνίνπ δελ βξίζθεηαη ππφ ηνλ έιεγρν ησλ ειιεληθψλ αξρψλ νηθνλνκηθήο
πνιηηηθήο, αλαηξέπεη ηελ εθαξκνδφκελε εζσηεξηθή ππνηίκεζε. Απηφ απνηειεί άιιε κία
ππφκλεζε φηη ην φιν πξφγξακκα ζπληζηά απφπεηξα «ηεηξαγσληζκνχ ηνπ θχθινπ».
[3]. Ζ κεζνδνινγία ησλ ππνινγηζκψλ, νη νπνίνη βαζίδνληαη ζην ζπλδπαζκφ ελφο δπλακηθνχ
ηηκηαθνχ ππνδείγκαηνο εηζξνψλ-εθξνψλ κε ηελ «Δμίζσζε ηνπ Thirlwall», εθηίζεηαη ζηα
Katsinos and Mariolis (2012) θαη Mariolis (2013). H εληππσζηαθά επλντθή δηαθνξνπνίεζε
ησλ παξφλησλ απνηειεζκάησλ, ζε ζρέζε κε απηά πνπ εθηίζεληαη ζηα Μαξηφιεο (2012α) θαη
Mariolis (2013), νθείιεηαη ζην φηη ηα θαηά ζεηξά πξψηα βαζίδνληαη ζηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία
γηα ην έηνο 2012, ηα νπνία παξνπζηάδνπλ έληνλεο δηαθνξέο απφ απηά ηνπ έηνπο 2011, φπνπ
βαζίδνληαη ηα θαηά ζεηξά δεχηεξα: Σν έιιεηκκα ηνπ ηζνδπγίνπ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ
κεηψζεθε ζηα 4.9 δηζ. επξψ (εηήζηα κείσζε θαηά 61.4%), πξάγκα πνπ νθείιεηαη ζηελ κείσζε
ησλ εηζαγσγψλ (12.1%) παξά ζηελ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ (0.58%), θαη δειψλεη, επνκέλσο,
φηη ε εθαξκνδφκελε εζσηεξηθή ππνηίκεζε θάζε άιιν παξά είρε ζεκαληηθή επίδξαζε ζηε
δηεζλή αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Ζ θαζαξή πιεξσκή ηφθσλ,
κεξηζκάησλ θαη θεξδψλ κεηψζεθε θαηά 6.9 δηζ. επξψ ή 78.4%, ελψ ε θαζαξή πιεξσκή
ηφθσλ επί ηνπ εμσηεξηθνχ ρξένπο κεηψζεθε θαηά πεξίπνπ 6.3 δηζ. επξψ ή 58.6% («Ζ εμέιημε
απηή νθείιεηαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ PSI, θαζψο θαη ζηε ρξνληθή κεηάζεζε ηεο θαηαβνιήο ησλ
ηφθσλ πνπ αθνξνχλ δάλεηα ηνπ κεραληζκνχ ζηήξημεο κέζσ ηεο ΔΚΣ, ιφγσ αλαπξνζαξκνγήο
ηνπ επηηνθίνπ», Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, θεθ. 8). Έηζη, νη θαζαξέο εηζξνέο ρξεκαηηθψλ
θεθαιαίσλ, γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ειιείκκαηνο αγαζψλ, ππεξεζηψλ θαη θαζαξψλ ηφθσλ,
κεξηζκάησλ θαη θεξδψλ κεηψζεθαλ θαηά 14.6 δηζ. επξψ ή 68.4%.
[4]. Γηα ηηο απνδείμεηο ησλ ζεσξεκάησλ, βιέπε Steedman (1979, Essays 15 and 16), Metcalfe
and Steedman (1981), Bhaduri and Marglin (1990), Mariolis (2006, 2008).
[5]. Πεξαηηέξσ, απαηηείηαη θαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ ηνκέσλ φπνπ ε ειιεληθή νηθνλνκία
παξνπζηάδεη δπλακηθά ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα. Ωζηφζν, απηφο ν πξνζδηνξηζκφο δελ
κπνξεί λα γίλεη ζε αλεμαξηεζία απφ ην ζρεδηαζκφ ηεο δνκηθήο κεηαβνιήο ηεο παξαγσγήο.
Απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ ηειεπηαίνπ.
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