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Η Άλγεβρα ηης Ανάγκης 

 
Θεόδωρος Μαριόλης

* 

(α) Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο, Τκήκα Γεκόζηαο Γηνίθεζεο, Πάληεην Παλεπηζηήκην, (β) Οηθνλνκηθή Δπη-

ηξνπή «Σρεδίνπ Β». Οη αλαιύζεηο θαη ζέζεηο πνπ αλαπηύζζνληαη εδώ δελ δεζκεύνπλ παξά κόλνλ ηνλ ζπγγξαθέα. Τν παξόλ θεί-

κελν παξνπζηάζηεθε ζε εθδήισζε ηεο «Δπηηξνπήο Αγώλα Κεθηζηάο», ηελ Τεηάξηε 19 Ηνπλίνπ 2013. 
   

1. Η Καηάζηαζη 

Έπεηηα από ηέζζεξα ρξόληα εθαξκνγήο ελόο 

κείγκαηνο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, ην νπνίν ζπ-

λίζηαηαη ζε δεκνζηνλνκηθή ζπζηνιή, εζσηεξη-

θή ππνηίκεζε θαη απνξξύζκηζε ηεο αγνξάο εξ-

γαζίαο, ε «επίζεκε» αλεξγία ζηελ Διιάδα έρεη 

ππεξβεί ην 27% θαη ε αζξνηζηηθή κείσζε ηνπ 

ΑΔΠ ην 20%, ελώ εθηηκάηαη όηη ε ύθεζε ζα εί-
λαη πάλσ από 5% θαηά ην 2013. Πξόθεηηαη γηα 

ηε ρώξα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηε κεγα-

ιύηεξε κείσζε  ηνπ ΑΔΠ θαη ησλ κηζζώλ, ζε 

πνζνζηά δηπιάζηα από απηήλ πνπ ηελ αθνινπ-

ζεί, δειαδή ηελ Πνξηνγαιία, ε νπνία επίζεο 

αλήθεη, γεγνλόο θαζόινπ ζπκπησκαηηθό, ζηελ 

«πεξηθέξεηα» ηεο Εώλεο ηνπ Δπξώ (ΕΔ). Τέ-

ινο, όζνλ αθνξά ζηνλ πίλαθα ησλ ξπζκώλ κε-

ηαβνιήο ηνπ ΑΔΠ ζε παγθόζκηα θιίκαθα, γηα 

ην έηνο 2011, ε ρώξα καο βξηζθόηαλ ζηε ζέζε 

214 (κε κείσζε ηνπ ΑΔΠ θαηά 6.9%), δειαδή 
κπξνζηά κόλνλ από ηελ Αλγθνπίια (κείσζε 

θαηά 8.5%) θαη ηελ Υεκέλε (κείσζε θαηά 

10.5%).  

 Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο δείρλεη όηη αθόκα θαη εάλ απμάλε-

ηαη, εθεμήο, ην ΑΔΠ κε κέζν εηήζην ξπζκό 

1%, ηόηε κεηά από κία δεθαεηία ε αλεξγία ζα 

είλαη ζην 30%. Γείρλεη, επίζεο, όηη γηα λα αξρί-

δεη λα κεηώλεηαη ε αλεξγία πξέπεη, από «αύξη-

ν» θηόιαο, ην ΑΔΠ λα αξρίδεη λα απμάλεηαη κε 

ξπζκό πάλσ από 2%. Έηζη, γηα λα ζεκεησζεί 

κία ζπκπίεζε ηεο αλεξγίαο ζην, γηα παξάδεηγ-
κα, 10% κέζα ζε 5 έηε, απαηηείηαη αύμεζε ηνπ 

ΑΔΠ κε κέζν εηήζην ξπζκό 5.4%, ν νπνίνο ε-

λέρεη αύμεζε ηεο απαζρόιεζεο κε κέζν εηήζην 

ξπζκό 4.4%, δειαδή ηε δεκηνπξγία 181 ρηιηά-

δσλ ζέζεσλ εξγαζίαο αλά έηνο. 

 Υπάξρεη θαλείο πνπ ηζρπξίδεηαη, βάζεη 

ζηνηρείσλ, όηη ζα κεησζεί ε αλεξγία; Όρη, δελ 

ππάξρεη θαλείο. Καηαξράο, ηόζν ε Τξόηθα εμσ-

ηεξηθνύ όζν θαη ε Τξόηθα εζσηεξηθνύ δελ έ-

ρνπλ θαηαζέζεη θαλέλα πξόγξακκα ή κειέηε, 

ηόζν γηα ην δήηεκα ηεο αλεξγίαο όζν θαη γελη-
θά γηα απηό ηεο αλάθακςεο. Αληηζέησο, κάιη-

ζηα, εθηηκνύλ (κε ηξόπν-κέζνδν πνπ δελ γλσ-

ξίδσ λα έρεη δεκνζηνπνηεζεί) όηη ν κέζνο ξπζ-

κόο κεγέζπλζεο ηνπ ειιεληθνύ ΑΔΠ ζα είλαη 

ηεο ηάμεο ηνπ 2%, θαηά ηελ πεξίνδν 2015-

2020, θαη ηεο ηάμεο ηνπ 1.7%, γηα κεηά ην 

2020. Άξα, νκνινγνύλ, εκκέζσο πιελ ζαθώο, 

όηη νύηε ζηνρεύνπλ ζηελ νύηε αλακέλνπλ ηελ 

ζπκπίεζε ηεο αλεξγίαο. Πεξαηηέξσ, νύηε ε Α-

ξηζηεξά ησλ δειώζεσλ πεξί επξσπατθήο δηα-

πξαγκάηεπζεο νύηε ε Αξηζηεξά ησλ δειώζεσλ 

πεξί επαλάζηαζεο επηρεηξνύλ λα ιύζνπλ ην δή-

ηεκα, αιιά κόλνλ ην κεηαζέηνπλ: Ζ κελ πξώηε 

ζηελ σο δηα καγείαο ζύζηαζε κίαο άιιεο Δπ-
ξώπεο, ε νπνία ηνπνζεηείηαη θάπνπ κεηαμύ ηεο 

«Δπξώπεο ησλ Δξγαδνκέλσλ (ή Λαώλ)» θαη 

ησλ «Σνζηαιηζηηθώλ Πνιηηεηώλ ηεο Δπξώπεο», 

ε δε δεύηεξε ζηελ επόκελε κέξα ηεο επαλά-

ζηαζεο, ε νπνία θαη απηή ζα μεζπάζεη σο δηα 

καγείαο ή άπαμ θαη γίλεη πόιεκνο. 

 
2. «Πίζω» από ηα Φαινόμενα 

Σύκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή επηζηήκε, θάζε 

εζληθή νηθνλνκία δύλαηαη λα παξάγεη (ή λα κελ 

παξάγεη) έλα εκπόξεπκα γηα ηε δηεζλή αγνξά 

ζηε βάζε πέληε παξαγόλησλ: (α) ηνπ κηζζνύ, 

(β) ηεο παξαγσγηθόηεηαο ηεο εξγαζίαο θαη ηνπ 

θεθαιαίνπ, (γ) ηνπ πνζνζηνύ θέξδνπο, (δ) ηεο 

ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο, θαη (ε) ησλ δα-

ζκώλ (ή άιισλ, ηζνδπλάκσλ, κέζσλ εκπνξηθήο 

πνιηηηθήο). Δθείλεο, όκσο, νη νηθνλνκίεο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζε λνκηζκαηηθέο δώλεο δελ κπν-
ξνύλ λα επεξεάζνπλ όρη κόλνλ ηνπο παξάγν-

ληεο (δ) θαη (ε), πξάγκα πξνθαλέζηαην, αιιά 

θαη ηνλ παξάγνληα (γ), πξάγκα ιηγόηεξν πξν-

θαλέο: Γηόηη ην πνζνζηό θέξδνπο ζρεηίδεηαη κε 

ην επηηόθην (θαη ζε θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο η-

ζνύηαη κε απηό), ελώ ην επηηόθην ξπζκίδεηαη 

από ηελ ππεξεζληθή Κεληξηθή Τξάπεδα. Απν-

κέλνπλ, επνκέλσο, ν κηζζόο θαη ε παξαγσγηθό-

ηεηα.  

 Γηα απηόλ αθξηβώο ην ιόγν ε ειιεληθή νη-

θνλνκία, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη από ζπγθξη-
ηηθά ρακειή παξαγσγηθόηεηα, επηρεηξεί λα 

ζηαζεξνπνηεί ηε ζέζε ηεο κέζσ ρακειώλ κη-

ζζώλ. Γηα απηόλ αθξηβώο ην ιόγν, επίζεο, όηαλ 

εμεηάδνπκε ηε δνκή παξαγσγήο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο, δηαπηζηώλνπκε κία ζεκαληηθόηαηε 

κεηαβνιή, από ηε ζηηγκή πνπ ε ρώξα εληάρζε-

θε ζηε ΕΔ: Σπξξηθλώζεθε, από ηε κία πιεπξά, 

ν ηνκέαο παξαγσγήο εκπνξεπκάησλ γηα ηε δηε-

ζλή αγνξά, ν νπνίνο δελ κπόξεζε λα επηβηώζεη 

σο είρε, θαη αλαπηύρζεθε, από ηελ άιιε πιεπ-

ξά, ν ηνκέαο παξαγσγήο εκπνξεπκάησλ γηα 
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ηελ εγρώξηα αγνξά, ν νπνίνο δελ αληηκεησπίδεη 
ηελ πίεζε ηνπ δηεζλνύο αληαγσληζκνύ. Γηα απ-

ηόλ αθξηβώο ην ιόγν, ηέινο, νη δηαθεξύμεηο πε-

ξί «Δπξώπεο ησλ Δξγαδνκέλσλ» ζπληζηνύλ 

θιελαθήκαηα: Δάλ ππνζέζνπκε όηη ηα επξσ-

πατθά ζπλδηθάηα ζπληνλίδνληαη θαη επηβάι-

ινπλ εληαία κηζζνινγηθή πνιηηηθή, ηόηε ην κό-

λν απνηέιεζκα ζα είλαη όηη νη πζηεξνύζεο ζε 

παξαγσγηθόηεηα ρώξεο ζα δνπλ θιάδνπο πα-

ξαγσγήο ηνπο λα θιείλνπλ ν έλαο κεηά ηνλ άι-

ινλ.  

 Άξα, ελ αληηζέζεη κε ό,ηη ηζρπξίδνληαη δηά-
θνξνη αξηζηεξν-θεληξώνη, ε Εώλε ηνπ Δπξώ 

θάζε άιιν παξά βαζίδεηαη ζε παξαινγηζκνύο. 

Έρεη ηε δηθή ηεο ζπλεθηηθή «Άιγεβξα», ε ν-

πνία ζπλεπάγεηαη δεηλά γηα ηε ρώξα καο (θαη, 

γεληθά, γηα ηνλ «Δπξσπατθό Νόην»): Φακε-

ινύο κηζζνύο, επηθέληξσζε ηεο παξαγσγήο ζε 

νξηζκέλνπο κόλνλ θιάδνπο, κείσζε ηνπ ΑΔΠ, 

δηόγθσζε ηνπ εμσηεξηθνύ θαη ηνπ δεκνζίνπ 

ρξένπο, θαη, ηειηθά, αλεξγία. 

 Μήπσο, όκσο, ε κεηαλάζηεπζε ηνπ εξγαηη-

θνύ δπλακηθνύ, ε νπνία πξνθαιείηαη από ηνλ 

ελδν-επξσπατθό δηαθνξηζκό ησλ κηζζώλ θαη 
επηδηώθεηαη κέζσ ηεο επξσπατθήο ελνπνίεζεο 

ησλ αγνξώλ εξγαζίαο, ζα ακβιύλεη ηελ θαηά-

ζηαζε; Αλ θαη είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθά, δελ 

ζα αλαθεξζώ ζηα νξαηά πξνβιήκαηα πνπ δε-

κηνπξγεί γηα ηε ρώξα καο ε κεηαλάζηεπζε (ζε 

αληίζεζε κε ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1960-1970, απηή 

αθνξά, ζήκεξα, ζην εμεηδηθεπκέλν, θπξίσο, 

εξγαηηθό δπλακηθό), αιιά ζε εθείλν ην πξό-

βιεκα πνπ είλαη αόξαην γηα όινπο όζνη δελ 

γλσξίδνπλ ηελ νηθνλνκηθή επηζηήκε: Ζ κεηα-

λάζηεπζε νδεγεί ζε δηεζλή εμίζσζε ησλ κη-
ζζώλ (αλά είδνο εξγαζίαο) θαη, επνκέλσο, ε 

ζηαζεξνπνίεζε κίαο πζηεξνύζαο ζε παξαγσγη-

θόηεηα εζληθήο νηθνλνκίαο δελ κπνξεί θαλ λα 

επηρεηξεζεί κέζσ ηεο ζπκπίεζεο ησλ κηζζώλ. 

Οη κηζζνί παύνπλ λα είλαη κεηαβιεηή, ε νπνία 

δύλαηαη λα ειεγρζεί από ηηο αξρέο νηθνλνκηθήο 

πνιηηηθήο. Έηζη, ε θαηάζηαζε πνπ πεξηγξάθε-

θε πξνεγνπκέλσο όρη κόλνλ δελ ακβιύλεηαη 

αιιά εληείλεηαη, ζηνλ ππεξζεηηθό βαζκό, δηόηη 

ζα επηβηώζνπλ κόλνλ νη θιάδνη κε ηελ απνιύ-

ησο πςειόηεξε (ζε επξσπατθνύο όξνπο) παξα-

γσγηθόηεηα. 
 Δίλαη θαθό απηό; Γηα ην επξσπατθό θεθά-

ιαην ζην ζύνολό ηνπ είλαη πάξα πνιύ καλό, 

δηόηη πξόθεηηαη γηα κία δηαδηθαζία «εθθαζάξη-

ζεο», κία δηαδηθαζία επηβίσζεο ησλ ηδηαίηεξα 

αληαγσληζηηθώλ θιάδσλ, ε νπνία επαπμάλεη ην 

εηδηθό βάξνο ηνπ επξσπατθνύ θεθαιαίνπ ζηελ 

παγθόζκηα αγνξά. Καθό είλαη κόλνλ γηα ηηο 

πζηεξνύζεο ζε παξαγσγηθόηεηα ρώξεο θαη, η-

δίσο, γηα ηηο εξγαηηθέο ηάμεηο απηώλ ησλ ρσ-

ξώλ. 

 Καη παξακέλεη αθαηαλόεην πώο ε – από 
πνιινύο, αθόκα θαη ζηα «αξηζηεξά», ππνζηε-

ξηδόκελε – Πνιηηηθή-Γεκνζηνλνκηθή Δλνπνίε-

ζε ζα αληηζηξέςεη απηήλ ηε δπλακηθή: Αο θνη-

ηάμνπκε, γηα παξάδεηγκα, ην ράζκα Βνξξά-

Νόηνπ ζηελ Ηηαιία, ηα Κεληξηθά Απαιάρηα θαη 

ηελ Πνιηηεία ηνπ Μηζηζίπη ζηηο ΖΠΑ, ηηο πξώ-

ελ αθκάδνπζεο πόιεηο (Φακπεξζηόνπλ, Πηζά-

γθνπα, Σάληα Λάνπξα) πεξί ηα νξπρεία ζηελ 

Αηαθάκα ηεο Φηιήο…    

 
3. Οι Δύο Ανάγκες 

Μέζσ ησλ Μλεκνλίσλ ε ιέμε «δόζε» έρεη γί-

λεη ζπζηαηηθό ζηνηρείν πεξηγξαθήο ηεο θαηά-

ζηαζήο καο. Σην βηβιίν ηνπ Γσμνό Γεύμα, ν 

William S. Burroughs γξάθεη: «Καηάιαβα, ζηα 

δεθαπέληε ρξόληα ηεο εμάξηεζήο κνπ, κε πνηνλ 

ηξόπν αθξηβώο ιεηηνπξγεί ν ηόο ηεο πξέδαο. Δί-

δα ηελ ππξακίδα ηεο πξέδαο, κε ην έλα επίπεδν 
λα ηξώεη ην ακέζσο παξαθάησ κέρξη πάλσ ηελ 

θνξπθή ή ηηο θνξπθέο κηα θαη ππάξρνπλ πνι-

ιέο ππξακίδεο ηεο πξέδαο πνπ ηξέθνληαη από 

ηηο ζάξθεο ησλ ιαώλ όινπ ηνπ θόζκνπ θη όιεο 

ηνπο δνκεκέλεο πάλσ ζε βαζηθέο αξρέο ηνπ 

κνλνπσιίνπ: 

1. Πνηέ κε δίλεηο θάηη ρσξίο αληάιιαγκα. 

2. Πνηέ κε δίλεηο πεξηζζόηεξν απ’ όζν πξέπεη 

λα δώζεηο (πάληα λα πεξηκέλεηο ηνλ πειάηε 

ζηελ αλάγθε θαη πάληα λα ηνλ θάλεηο λα πεξη-

κέλεη). 

3. Πάληα παίξλε ηα όια πίζσ άκα κπνξείο. 
Ο Έκπνξαο πάληα ηα μαλαπαίξλεη όια. Ο ηνμη-

θνκαλήο ρξεηάδεηαη όιν θαη πεξηζζόηεξε πξέ-

δα γηα λα δηαηεξήζεη ηελ αλζξώπηλε κνξθή 

ηνπ…γηα λα εμαγνξάζεη ην Κηήλνο. Ζ πξέδα 

είλαη ην θαινύπη απ’ όπνπ βγήθαλ ηα κνλνπώ-

ιηα θαη ε απόιπηε θαηνρή. Ζ πξέδα καο δίλεη 

ηε βαζηθή θόξκνπια ηνπ «δηαβνιηθνύ» ηνύ: 

Την Άλγεβρα ηης Ανάγκης. Ζ όςε ηνπ «θαθνύ» 

είλαη πάληα ε όςε ηεο απόιπηεο αλάγθεο. Ο 

λαξθνκαλήο είλαη έλαο άλζξσπνο πνπ έρεη α-

πόιπηε αλάγθε ην λαξθσηηθό ηνπ. Δάλ ζέιεηο 
λα ηξνπνπνηήζεηο ή λα θαηαζηξέςεηο νινθιε-

ξσηηθά κία ππξακίδα αξηζκώλ πνπ ζπλδένληαη 

κε γξακκηθή ζρέζε, αιιάδεηο ή βγάδεηο από ηε 

κέζε ηνλ αξηζκό πνπ είλαη θάησ-θάησ.». 

 Πνηνο «αξηζκόο» είλαη θάησ-θάησ ζηε δηθή 

καο πεξίπησζε; Ζ αλάιπζε δείρλεη όηη ν ειιε-

ληθόο ιαόο πξέπεη λα αλαθηήζεη όζν ην δπλα-

ηόλ πεξηζζόηεξνπο κνρινύο νηθνλνκηθήο πνιη-

ηηθήο, δειαδή ηεο δεκνζηνλνκηθήο, λνκηζκαηη-

θήο, ζπλαιιαγκαηηθήο, εηζνδεκαηηθήο θαη ε-

κπνξηθήο πνιηηηθήο. Γπζηπρώο ή επηπρώο, ε 
αλάθηεζε ζπλεπάγεηαη ηελ έμνδν από ηε ΕΔ 

θαη ηε Σπλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη. Απηή πξέπεη 

λα είλαη ε Άιγεβξα ηεο δικής μας Αλάγθεο, θαη 

επί απηήο νηθνδνκείηαη ε Αλαιπηηθή Γεσκε-



3 

 

ηξία καο, δειαδή ν νξγαληθόο ζρεδηαζκόο-
ζπληνληζκόο-θηλεηνπνίεζε ηνπ ζπλόινπ ησλ 

εξγαζηαθώλ δπλάκεσλ ηνπ ιανύ από ηνλ ίδην 

ηνλ ιαό, κε αξρηθή θαηεύζπλζε ηε δηακόξθσ-

ζε ηνπ δηθνύ ηνπ παξαγσγηθνύ-

θαηαλαισηηθνύ-νηθνινγηθνύ πξνηύπνπ θαη 

απώηεξε  ηε δεκηνπξγία κίαο δηεζλνύο ζπλεξ-

γαζίαο λένπ ηύπνπ. Μίαο ζπλεξγαζίαο κε ζηό-

ρν όρη ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδώλ αλά κν-

λάδα πξνθαηαβεβιεκέλνπ θεθαιαίνπ αιιά ηεο 

θνηλσληθήο επεκεξίαο. 


