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ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 
 

Πξφινγνο 

Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή 

Καηάινγνο πγγξαθέσλ 

 

ΜΔΡΟ Η: Σν Οηθνλνκηθφ Πιαίζην 
 

1 Δπξσδψλε: Πνιηηηθή ελνπνίεζε ή δηάιπζε;  

 Βαζίιεο Ρνπζφπνπινο 

 

2 Κνηλσληθνπνιηηηθή αλάπηπμε θαη νηθνλνκηθή θξίζε: ε πεξίπησζε ηεο Διιάδαο 

 Ησάλλεο Βαβνχξαο 

 

3 Οη κεραληζκνί απηνδηφξζσζεο ηεο αγνξάο θαη ε νηθνλνκηθή θξίζε: γηαηί ε ιηηφηεηα δελ κπν-

ξεί λα ζψζεη κία πξνβιεκαηηθή νηθνλνκία 

 Ησάλλεο Θενδνζίνπ 

 

4 Υανηηθή δπλακηθή θαη νηθνλνκηθή πνιηηηθή 

 Νηθφιανο Ρνδνπζάθεο 

 

5 Αχμεζε πξνζθνξάο ρξήκαηνο versus πιεζσξηζκνθνβία 

 Γξεγφξεο Εαξσηηάδεο 

 

6 Οηθνλνκηθή θξίζε, αίηηα θαη ελαιιαθηηθέο πνιηηηθέο 

 Λεπηέξεο Σζνπιθίδεο 

 

7 Σα Μλεκφληα ΔΔ-ΓΝΣ γηα ηελ Διιάδα: κηα πξνβιεκαηηθή ζηξαηεγηθή γηα ηνλ λενζπληεξεηη-

θφ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ Διιεληθνχ θαπηηαιηζκνχ 

 Γεκνθάλεο Παπαδάηνο 

 

8 Διιάο, Δπξψ θαη Δπξψπε 

 Γηάλλεο Αζαλαζηάδεο 

 

ΜΔΡΟ ΗΗ: Ννκηθά θαη Πνιηηηθά Εεηήκαηα 
 

9 Ο πεξηνξηζκφο ηεο θξαηηθήο θπξηαξρίαο κεηά ηελ είζνδν ηεο Διιάδαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσ-

ζε θαη ηδίσο κεηά ηε πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο 

 Πνιπμέλε Παπαδάθε 

 

10 Ο πνιίηεο ηεο Έλσζεο: κηα ζρέζε «δηπιήο λνκηθήο ππνηέιεηαο» 

 Μεηαμία Κνπζθνπλά 

 

11 Δλαιιαθηηθέο ζπληαγκαηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ Διιάδα ηεο θξίζεο 

 Γεκήηξεο Καιηζψλεο 

 

12 Ηκπεξηαιηζηηθή νινθιήξσζε, αληζνκέξεηα θαη «αζζελήο θξίθνο» 

 Γεκήηξεο Παηέιεο 
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13 Κπξίαξρε ζηξαηεγηθή θαη ελαιιαθηηθέο πνιηηηθέο ηνπ θεθαιαίνπ 

 Κπξηάθνο Καηζαξφο, ηέιηνο Γθηάιεο 

 

14 Ηεξαξρηθέο ζρέζεηο κεηαμχ θξαηψλ θαη νξγάλσλ ζην εζσηεξηθφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 Γηψξγνο Βαζζάινο  

 

15 πλεηαηξηδφκελνη παξαγσγνί: δπλαηφηεηεο θαη αλαγθαηφηεηα 

 Γξεγφξεο Εαξσηηάδεο 

 

16 Πηπρέο ελφο ελαιιαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

 Γξεγφξεο Εαξσηηάδεο, Θέκεο Σδήκαο 

 

ΜΔΡΟ ΗΗΗ: Διιεληθή Οηθνλνκία θαη Δπξσπατθή Έλσζε 

 
17 Ζ βησζηκφηεηα ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ρξένπο θαη ην κέιινλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο 

 Κψζηαο πξηφπνπινο 

 

18 Παξαγσγηθφηεηεο εξγαζίαο θαη κηζζνί ζηε Εψλε ηνπ Δπξψ 

 Θεφδσξνο Μαξηφιεο, Βαζίιεηνο Πεξιέγθνο 

 

19 Οη «θιάδνη-θιεηδηά» ζηε γεξκαληθή θαη ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία 

 Παλαγηψηεο Μειαρξηλφο 

 

20 «Δμσζηξέθεηα» θαη θξίζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο 

 Γηψξγνο Οηθνλνκάθεο, Μαξία Μαξθάθε, Γηψξγνο Αλδξνπιάθεο 

 

21 Ο ζξαθθαταλφο πνιιαπιαζηαζηήο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο: επξήκαηα απφ ηνλ Πίλαθα 

Πξνζθνξάο-Υξήζεσλ ηνπ έηνπο 2010 

 Θεφδσξνο Μαξηφιεο, Γηψξγνο ψθιεο 
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ΠΡΟΛΟΓΟ 

Ο παξψλ ηφκνο πεξηιακβάλεη θείκελα εηζεγήζεσλ ζην πλέδξην: «Ζ Δπξσπατθή Έλσ-

ζε Απέλαληη ζηελ Διιάδα. Δπηζηεκνληθέο θαη Πνιηηηθέο Πξνβιεκαηηθέο». Έιαβε ρψξα 

ζην Πάληεην Παλεπηζηήκην, ζηηο 17-18-19 Ηαλνπαξίνπ 2014, θαη δηνξγαλψζεθε απφ: Σν 

«Ηλζηηηνχην Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ Γεκήηξεο Μπάηζεο», ην «Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα 

πνπδψλ ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηζηήκε ηνπ Σκήκαηνο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ηνπ Παληείνπ 

Παλεπηζηεκίνπ», ηνπο «Οκίινπο Δπαλαζηαηηθήο Θεσξίαο», ηνλ «Όκηιν Μαξμηζηηθψλ 

Δξεπλψλ», θαη ηνλ «χιινγν Μαξμηζηηθήο θέςεο «Γηάλεο Κνξδάηνο»». 

 Ζ Διιάδα, ε Κχπξνο αιιά θαη αξθεηέο άιιεο ρψξεο ηεο Δπξσ-πεξηθέξεηαο πθί-

ζηαληαη ηηο νδπλεξέο ζπλέπεηεο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ Δπξσπατθή Οινθιήξσζε. 

Ωζηφζν, νη θξηηηθέο, «εηεξφδνμεο»-ξηδνζπαζηηθέο θαη καξμηζηηθέο, αλαιχζεηο είραλ 

πξνδξνκηθά επηζεκάλεη ηφζν ηα εγγελή-δνκηθά πξνβιήκαηα ηεο Δπξσπατθήο Οινθιή-

ξσζεο φζν θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο ζηνλ θφζκν ηεο εξγαζίαο. Σν επίπεδν δηαβίσζεο θαη 

νη ζπλζήθεο εξγαζίαο ηεο κεγάιεο πιεηνλφηεηαο ηεο θνηλσλίαο επηδεηλψλνληαη ζηαζεξά 

θαη ζηνρεπφκελα, ελψ νη πξναλαθεξζείζεο ρψξεο ράλνπλ ζεκειηψδε ζηνηρεία ηεο εζλη-

θήο θπξηαξρίαο ηνπο. ηφρνο ηνπ πλεδξίνπ «Ζ Δπξσπατθή Έλσζε Απέλαληη ζηελ Δι-

ιάδα. Δπηζηεκνληθέο θαη Πνιηηηθέο Πξνβιεκαηηθέο» δελ ήηαλ, κφλνλ, ε αλαδξνκηθή 

ζπκβνιή ζε έλαλ δηάινγν γηα ηνλ ραξαθηήξα θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο Δπξσπατθήο Οιν-

θιήξσζεο (εθθηλψληαο απφ ηελ Κνηλή Αγνξά θαη θζάλνληαο ζηελ ΟΝΔ θαη ζηελ θξί-

ζε), ν νπνίνο ζπλεηδεηά παξεκπνδίζηεθε ή/θαη δηαζηξεβιψζεθε απφ ηα επίζεκα, ζπ-

ζηεκηθά θέληξα θαη ηηο «νξζφδνμεο αλαιχζεηο». Οχηε, κφλνλ, ε δηεμνδηθή, αλαιπηηθή 

θαη εκπεηξηθή, πηζηνπνίεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Διιάδαο ζηελ Δπξσ-

πατθή Οινθιήξσζε. Δπηπξφζζεηα, ην ζπλέδξην επηρείξεζε λα δηεξεπλήζεη ηα Δλαιια-

θηηθά ζηηο θπξίαξρεο ζηξαηεγηθέο ρέδηα-Πξνγξάκκαηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο βα-

ζεηάο θξίζεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη θνηλσλίαο. Απηή ε δηεξεχλεζε ζπλδέεηαη, 

πξνθαλψο, ηφζν κε ηα πξνβιήκαηα άιισλ νκφξσλ κέζα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ρσ-

ξψλ φζν θαη κε ηηο θνηλσληθν-πνιηηηθέο αληηδξάζεηο θαη αγψλεο ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο 

Δπξψπεο. 

 ηνλ παξφληα ηφκν ζηάζεθε δπλαηφλ λα ζπγθεληξσζνχλ εηθνζηέλα θείκελα απφ ηηο 

είθνζη ελλέα πξαγκαηνπνηεζείζεο εηζεγήζεηο ηξηάληα ηξηψλ κειεηεηψλ, παλεπηζηεκηα-

θψλ, δηδαθηφξσλ θαη ππνςήθησλ δηδαθηφξσλ νηθνλνκηθψλ, λνκηθψλ, πνιηηηθψλ, θηιν-

ζνθηθψλ, θαη θπζηθνκαζεκαηηθψλ επηζηεκψλ. Σα θείκελα εθηίζεληαη ζε ηξία Μέξε: Σν 

Μέξνο Η πξαγκαηεχεηαη ην Οηθνλνκηθφ Πιαίζην. Σν Μέξνο ΗΗ εζηηάδεη ζε Ννκηθά θαη 

Πνιηηηθά δεηήκαηα. Σέινο, ην Μέξνο ΗΗΗ πεξηέρεη κειέηεο γηα ηελ Δληφο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο Διιεληθή Οηθνλνκία. Ό,ηη ελνπνηεί ηα θείκελα δελ είλαη νχηε ε ex ante επηδίσ-

με νχηε ε ex post χπαξμε νκνθσλίαο, αιιά ε ππαγσγή ζηελ «Αξρή» ηεο «ζπγθεθξηκέλεο 

αλάιπζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηάζηαζεο».  

 Δθθξάδνληαο ηηο ζεξκέο επραξηζηίεο καο ζε φινπο φζνη ζπλέβαιαλ ζηε δηνξγάλσ-

ζε ηνπ ζπλεδξίνπ, θαη ηδίσο ζην Πάληεην Παλεπηζηήκην θαη ζηνλ ηάζε Καηζνχια, γηα 

ηελ ηερληθή ππνζηήξημε, επρφκαζηε ε παξνχζα πξνζπάζεηα λα απνηέιεζε κφλνλ ηελ α-
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θεηεξία ελφο επξχ θχθινπ κειεηψλ, επεμεξγαζηψλ, αληηπαξαζέζεσλ θαη, ηειηθά, δηαιε-

θηηθψλ αλαζπλζέζεσλ. 

 

Δθ Μέξνπο ησλ Γηνξγαλσηψλ 

Γεκήηξεο Καιηζψλεο 

χιινγνο Μαξμηζηηθήο θέςεο «Γηάλεο Κνξδάηνο» 

Θεφδσξνο Μαξηφιεο 

Ηλζηηηνχην Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ Γεκήηξεο Μπάηζεο, θαη Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ 

ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηζηήκε ηνπ Σκήκαηνο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ 

ηαχξνο Μαπξνπδέαο 

Όκηινο Μαξμηζηηθψλ Δξεπλψλ 

Γεκήηξεο Παηέιεο, 

Όκηινη Δπαλαζηαηηθήο Θεσξίαο 

 

Αζήλα, 1 Μαΐνπ 2014 
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ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

Γξεγφξεο Εαξσηηάδεο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο 

Γεκήηξεο Καιηζψλεο, Πάληεην Παλεπηζηήκην 

Θεφδσξνο Μαξηφιεο, Πάληεην Παλεπηζηήκην 

ηαχξνο Μαπξνπδέαο, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 

Γηψξγνο Οηθνλνκάθεο, Παλεπηζηήκην Παηξψλ 

Γεκήηξεο Παηέιεο, Πνιπηερλείν Κξήηεο 

Λεπηέξεο Σζνπιθίδεο, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 

Αιέμαλδξνο Υξχζεο, Πάληεην Παλεπηζηήκην 
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ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΓΓΡΑΦΔΩΝ 

 

Γηάλλεο Αζαλαζηάδεο 

Οηθνλνκνιφγνο, BSc ηκήκα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο,  MSc Busi-

ness Economics, Παλεπηζηήκην Δξάζκνπο Ρφηηεξληακ 

 

Γηψξγνο Αλδξνπιάθεο 

Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Παλεπηζηήκην Παηξψλ 

 

Ησάλλεο Βαβνχξαο 

Καζεγεηήο, Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, Πάληεην Παλεπηζηήκην 

 

Γηψξγνο Βαζζάινο 

Τπνςήθηνο Γηδάθηνξαο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο, Παλεπηζηήκην ηξαζβνχξγνπ 

 

ηέιηνο Γθηάιεο 

Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Σκήκα Γεσγξαθίαο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 

 

Γξεγφξεο Εαξσηηάδεο 

Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζα-

ινλίθεο 

 

Ησάλλεο Θενδνζίνπ 

Καζεγεηήο, Κέληξν Έξεπλαο ηεο Δπξσπατθήο Αγνξάο Δξγαζίαο (CELMR), Σκήκα Οηθνλνκη-

θψλ Δπηζηεκψλ, Ακπεξληήλ 

 

Γεκήηξεο Καιηζψλεο 

Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο, Πάληεην Παλεπηζηήκην 

 

Κπξηάθνο Καηζαξφο 

Γηδάθηνξαο Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ 

 

Μεηαμία Κνπζθνπλά 

Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, Ννκηθή ρνιή Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ 

 

Θεφδσξνο Μαξηφιεο 

Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, θαη Οκάδα Μειέηεο ξαθθαταλψλ Οηθνλνκηθψλ, Σκήκα Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο, Πάληεην Παλεπηζηήκην 

 

Μαξία Μαξθάθε 

Ηλζηηηνχην Σνπξηζηηθψλ Δξεπλψλ θαη Πξνβιέςεσλ, θαη Δληεηαικέλε Γηδαζθαιίαο, Σκήκα Γε-

κφζηαο Γηνίθεζεο, Πάληεην Παλεπηζηήκην, θαη ρνιή Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ θαη Φπζη-

θψλ Δπηζηεκψλ, Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν 

 

 

Παλαγηψηεο Μειαρξηλφο 

Τπνςήθηνο Γηδάθηνξαο Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο, Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, Πάληεην Παλε-

πηζηήκην 
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Γηψξγνο Οηθνλνκάθεο 

Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, Παλεπηζηήκην Παηξψλ 

 

Πνιπμέλε Παπαδάθε 

Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα, Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, Πάληεην Παλεπηζηήκην  

 

Γεκνθάλεο Παπαδάηνο 

Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, θαη Δληεηαικέλνο Γηδαζθαιίαο, Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, Πάληεην 

Παλεπηζηήκην 

 

Γεκήηξεο Παηέιεο 

Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Γεληθφ Σκήκα , Πνιπηερλείν Κξήηεο 

 

Βαζίιεηνο Πεξιέγθνο 

Οηθνλνκνιφγνο Δθπαηδεπηηθφο, ΜΒΑ Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, Παλεπηζηήκην 

Πεηξαηψο 

 

Νηθφιανο Ρνδνπζάθεο 

Γηδάθηνξαο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο, θαη Οκάδα Μειέηεο ξαθθαταλψλ Οηθνλνκηθψλ, Σκήκα 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, Πάληεην Παλεπηζηήκην  

 

Βαζίιεο Ρνπζφπνπινο 

η. Καζεγεηήο, ΣΔΗ Λάξηζαο 

 

Κψζηαο πξηφπνπινο 

Καζεγεηήο, Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, Παλεπηζηήκην Παηξψλ 

 

Γηψξγνο ψθιεο 
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1  

Δπξσδψλε:  Πνιηηηθή Δλνπνίεζε ή Γηάιπζε; 

 

ΒΑΗΛΖ ΡΟΤΟΠΟΤΛΟ 

 

1.  Ζ Μεγάιε Αληίθαζε: Έλσζε Απηφλνκσλ Κξαηψλ κε Κνηλφ Νφκηζκα 

Ζ επξσδψλε ζπγθξνηήζεθε σο κία έλσζε απηφλνκσλ θξαηψλ κε θνηλφ λφκηζκα. Με 

ην εληαίν λφκηζκα ελψλνληαη ρψξεο κε δηαθνξεηηθή νηθνλνκηθή δηάξζξσζε, δηαθνξε-

ηηθφ επίπεδν θαη δπλαηφηεηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, δηαθνξεηηθνχο ζεζκνχο, αμίεο 

θαη λννηξνπίεο, ρσξίο ηελ απαξαίηεηε πνιηηηθή ελνπνίεζε θαη ρσξίο ηνπο απαξαίηε-

ηνπο εμηζνξξνπεηηθνχο κεραληζκνχο. Απηή αθξηβψο είλαη ε κεγάιε αληίθαζε ζηελ 

αξρηηεθηνληθή δνκή ηεο επξσδψλεο. Πξφθεηηαη γηα κία αληηζεσξεηηθή θαηαζθεπή. Σν 

θνηλφ λφκηζκα ζπλδπάδεηαη αλαγθαζηηθά κε πνιηηηθή ελνπνίεζε, πνπ είλαη απαξαίηε-

ηε γηα ηελ άζθεζε θνηλήο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. Δλψ ε απηνλνκία ησλ εζληθψλ θξα-

ηψλ πξνυπνζέηεη εζληθφ λφκηζκα γηα ηελ άζθεζε απηφλνκεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. 

Ζ αγνξά, φπσο δείρλνπλ νη εκπεηξίεο, δελ ζπγθιίλεη ηηο νηθνλνκηθέο δηαθνξέο ησλ 

δηάθνξσλ νηθνλνκηψλ. Απφ ην παξάδεηγκα ηεο Οκνζπνλδηαθήο Γεκνθξαηίαο ηεο 

Γεξκαλίαο δηαπηζηψλεηαη, φηη ζηα ρξφληα χπαξμεο ηεο Οκνζπνλδίαο κεηά ηνλ πφιεκν 

(θαη πξηλ ηελ ελνπνίεζε) ν ζεζκφο ησλ εμηζνξξνπεηηθψλ κεηαβηβάζεσλ κεηαμχ ησλ 

θξαηηδίσλ, πέξαλ απφ ηνλ νκνζπνλδηαθφ πξνυπνινγηζκφ πνπ είλαη θχζεη αλαδηαλε-

κεηηθφο, είλαη έλαο κφληκνο ζεζκφο γηα ηε ζχγθιηζε ηνπ νηθνλνκηθνχ επηπέδνπ ησλ 

θξαηηδίσλ. Υσξίο εμηζνξξνπεηηθέο κεηαβηβάζεηο πφξσλ θαη άιια κέηξα πεξηθεξεηα-

θήο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο, ρψξεο κε νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, φηαλ κεηψλνληαη ηα 

θνξνινγηθά έζνδα, αλαγθάδνληαη γηα λα  θαιχςνπλ ηηο δεκφζηεο δαπάλεο, λα απμή-

ζνπλ ηε θνξνινγία. Αληίζεηα ρψξεο κε απμεκέλε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα κπν-

ξνχλ λα κεηψζνπλ ηε θνξνινγία. Έηζη δεκηνπξγνχληαη θνξνινγηθά αληηθίλεηξα θαη 

θνξνινγηθέο νάζεηο,
1
 πνπ δηψρλνπλ ή ειθχνπλ επελδχζεηο αληίζηνηρα θαη επηηείλνπλ 

ηηο νηθνλνκηθέο αληζφηεηεο κεηαμχ ησλ ρσξψλ. Πξφθεηηαη επίζεο γηα κία αληζηφξεηε 

απφθαζε. Νσπέο είλαη αθφκε νη εκπεηξίεο απφ ηελ εμέιημε ησλ λνκηζκαηηθψλ ηζνηη-

κηψλ ησλ εζληθψλ θξαηψλ κεηά ηνλ 2ν Παγθφζκην Πφιεκν. Αξθεί λα αλαθέξνπκε, φηη 

ε κεηαπνιεκηθή ζρέζε γεξκαληθνχ κάξθνπ πξνο ην γαιιηθφ θξάγθν - γηα λα αξρί-

ζνπκε απφ ηηο δχν κεγαιχηεξεο νηθνλνκίεο ηεο επξσδψλεο - απφ πεξίπνπ 1 : 1 εμειί-

ρζεθε ζε 1 : 3 κεηά απφ ζπλερείο ππνηηκήζεηο θαη δηνιηζζήζεηο ηνπ γαιιηθνχ θξά-

γθνπ. Ζ ζρέζε δνιαξίνπ θαη γεξκαληθνχ κάξθνπ απφ 1 : 4 ζηελ αξρή εμειίρηεθε ζε 1 

: 1,8 πεξίπνπ. ζν γηα ηε δξαρκή, ε ηζνηηκία δνιαξίνπ - δξαρκήο μεθίλεζε απφ 1 : 15 

γηα λα θαηαιήμεη, φηαλ θαηαξγήζεθε ε δξαρκή, ζηε ζρέζε 1 : 310 πεξίπνπ θαη πξνο 

ην γεξκαληθφ κάξθν απφ 1 : 3,5 ζηε ζρέζε 1 : 174 δξαρκέο. 

                                                             
1 Kolms, Ζ. (1964) Finanzwissenschaft IV, Berlin, S. 150.     
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ήκεξα, κφιηο κία δεθαεηία απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ επξψ, ε ηζηνξία επαλαιακ-

βάλεηαη απηήλ ηε θνξά ππφ δπζκελέζηεξεο ζπλζήθεο, ιφγσ ηνπ θνηλνχ λνκίζκαηνο 

θαη ηεο απειεπζέξσζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ ζηα πιαίζηα ηεο θηιειεχζεξεο 

παγθνζκηνπνίεζεο. χκθσλα κε εθηηκήζεηο ηνπ ηαπσληθνχ επελδπηηθνχ νίθνπ 

Nomura, ζε πεξίπησζε δηάζπαζεο ηεο επξσδψλεο ζε νξίδνληα πεληαεηίαο, ε Διιάδα 

ζα ππνηηκνχζε ην λφκηζκα ηεο έλαληη ηνπ δνιαξίνπ θαηά 57,6%, ε Πνξηνγαιία θαηά 

47,2%, ε Ηζπαλία θαηά 35,5%, ε Ηξιαλδία θαηά 28,6%,  ε Ηηαιία θαηά 27,3%, ην Βέι-

γην 23,9%, ε Γαιιία 9,4%, ελψ ηα εζληθά λνκίζκαηα ηεο Απζηξίαο, Φηιαλδίαο θαη ηεο 

Οιιαλδίαο ζα ράζνπλ πεξίπνπ ην 7% ηεο αμίαο ηνπο. Σν κφλν εζληθφ λφκηζκα πνπ ζα 

αλαηηκεζεί θαηά 1,3% ζα είλαη ην γεξκαληθφ κάξθν.
2
 (Σν πνζνζηφ αλαηίκεζεο ηνπ 

γεξκαληθνχ κάξθνπ είλαη θαηά ηελ άπνςε καο πξνθαλψο ιάζνο. Δθφζνλ φια ηα άιια 

λνκίζκαηα ησλ ρσξψλ πνπ παξάγνπλ πεξίπνπ ηα 3/4 ηνπ ΑΔΠ ηεο επξσδψλεο ζα π-

πνηηκεζνχλ θαηά κέζν φξν πάλσ απφ 20% έλαληη ηνπ δνιαξίνπ, ην γεξκαληθφ λφκη-

ζκα, κίαο ρψξαο πνπ παξάγεη πεξίπνπ ην 1/4 ηνπ ζπλνιηθνχ ΑΔΠ ηεο επξσδψλεο, φ-

ηαλ ε ηζνηηκία επξψ - δνιαξίνπ είλαη πεξίπνπ   1:1,30, ζα πξέπεη θαηά ηνπο ππνινγη-

ζκνχο καο λα αλαηηκεζεί πεξίπνπ θαηά 60% έλαληη ηνπ δνιαξίνπ). 

Σν θπξηφηεξν πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ φιεο νη ρψξεο είλαη ε αλεξγία. Α-

λάινγα κε ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θάζε νηθνλνκίαο ππάξρεη έιιεηκκα ή πιεφλαζκα 

ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ θαη φμπλζε ή άκβιπλζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Δί-

λαη θαλεξφ, φηη ην θνηλφ λφκηζκα επλνεί ηε γεξκαληθή νηθνλνκία, δηφηη, εθηφο άιισλ 

πιενλεθηεκάησλ, κε ην ππνηηκεκέλν γη' απηήλ επξψ εμάγεη έλα κέξνο ηεο αλεξγίαο 

ηεο ζηηο άιιεο ρψξεο ηεο επξσδψλεο αιιά θαη ηνπ ππφινηπνπ θφζκνπ. Δλψ ε Διιάδα 

θαη νη άιιεο ρψξεο ηεο επξσδψλεο, ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ θάζε κία, έρνπλ πξνβιήκα-

ηα εμαγσγψλ θαη εηζαγσγψλ κεηαμχ ηνπο θαη πξνο ηηο ηξίηεο ρψξεο ιφγσ ππεξηηκεκέ-

λνπ γη' απηέο επξψ. Οη δηαθνξέο ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα κεηαμχ ησλ ρσξψλ, φπσο 

εθθξάδνληαη ζηηο δηαθνξέο ησλ ηζνηηκηψλ, κπνξνχλ λα κεηξηαζζνχλ, αλ κάιηζηα δελ 

απμεζνχλ, κφλν καθξνρξφληα. 

Σέινο πξφθεηηαη γηα κία αληηδεκνθξαηηθή απφθαζε. Ζ έλσζε θξαηψλ, έζησ θαη 

ηεο κνξθήο ηεο επξσδψλεο, ζπλεπάγεηαη δεζκεχζεηο γηα ηνπο ιανχο θαη ππφ κίαλ έλ-

λνηα θνηλή κνίξα. Γηα έλα ηφζν ζνβαξφ ζέκα, έλαλ ηέηνην νηνλεί γάκν, δελ ξσηήζε-

θαλ φινη νη ιανί,  εάλ είλαη δηαηεζεηκέλνη λα πξνρσξήζνπλ. Καη ζηα δχν ηδξπηηθά κέ-

ιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ), ηε Γαιιία θαη ηελ Οιιαλδία, πνπ ξσηήζεθαλ γηα 

ηελ επηθχξσζε ηνπ επξψ ζπληάγκαηνο κε δεκνςήθηζκα, ε απάληεζε ήηαλ αξλεηηθή. 

Οη πνιηηηθέο εγεζίεο ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ ζπκπεξηθέξζεθαλ, αλ θαη εγνχληαη 

ιαψλ κε πςειφ επίπεδν κφξθσζεο, φπσο νη γνλείο ζε νξηζκέλεο αγξνηηθέο θνηλσλίεο 

πνπ παληξεχνπλ ηα αλήιηθα παηδηά ηνπο, ρσξίο λα ιάβνπλ ππφςε ηε βνχιεζή ηνπο. 

Τπάξρεη έλα εκθαλέο έιιεηκκα λνκηκνπνίεζεο ηεο ελσζηαθήο δηαδηθαζίαο. 

Οη Γπηηθνγεξκαλνί δπζαλαζρέηεζαλ κε ηελ αχμεζε ηεο θνξνινγίαο, φηαλ γηα 

ηελ νηθνλνκηθή ελζσκάησζε ηεο Αλαηνιηθήο Γεξκαλίαο απαηηήζεθαλ πξφζζεηνη πφ-

                                                             
2 Nomura: Τπνηίκεζε ηεο δξαρκήο ζηα 0,57 δνιάξηα, Reporter.gr 6.12.11. 
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ξνη, παξφιν πνπ γη' απηνχο ε επαλέλσζε ήηαλ εζληθφο πφζνο δεθαεηηψλ. Δίλαη νπην-

πηθφ, λα αλακέλνπκε νπνηαδήπνηε αξσγή κεγάιεο έθηαζεο γηα ηελ Διιάδα θαη ηηο 

άιιεο ρψξεο ηνπ Νφηνπ κε νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα. Σν ζπκπέξαζκα είλαη, φηη κία 

εκβάζπλζε ηεο επξσδψλεο δελ πξφθεηηαη λα πξνρσξήζεη. Γελ ππάξρεη ε απαηηνχκελε 

νκνςπρία ησλ επξσπατθψλ ιαψλ θαη ησλ θπβεξλήζεσλ ηνπο γηα έλα ηέηνην εγρείξε-

κα. 

 

2. Ζ Οηθνλνκηθή Κξίζε θαη ε Αληηκεηψπηζή ηεο: Ο Φαχινο Κχθινο Ληηφηεηαο 

θαη Ύθεζεο 

Κάζε νηθνλνκία είλαη εθηεζεηκέλε ζε ελδνγελείο θαη εμσγελείο νηθνλνκηθέο θξίζεηο. 

Χο εθ ηνχηνπ θάζε νηθνλνκηθφ ζχζηεκα ρξεηάδεηαη κέηξα ζσξάθηζεο εθ ησλ πξνηέ-

ξσλ αιιά θαη δπλαηφηεηεο εθ ησλ πζηέξσλ γηα ηε δηφξζσζε ησλ ελδνγελψλ ιαζψλ 

θαη παξαιήςεσλ θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ελδνγελψλ θαη εμσγελψλ δηαηαξαρψλ. 

Μία έλσζε κε θνηλφ λφκηζκα έρεη νξηζκέλα πξναπαηηνχκελα, γηα λα απνθηήζεη 

θαη λα δηαηεξήζεη ζην ρξφλν κία ιεηηνπξγηθφηεηα. Πξνυπνζέηεη πξψηνλ κία αξρηθή 

ζχγθιηζε ησλ νηθνλνκηψλ θαη ησλ ζεζκψλ ησλ θξαηψλ - κειψλ, κία νξηζκέλε νηθν-

λνκηθή νκνγελνπνίεζε. Γεχηεξνλ απαηηεί ζρεηηθά φκνην ξπζκφ αλάπηπμεο φισλ ησλ 

ρσξψλ, θάηη αδχλαηνλ γηα δπλακηθά ζπζηήκαηα, φπσο ε νηθνλνκία. Γηα ην ιφγν απηφ 

ρξεηάδνληαη ηξίηνλ εμηζνξξνπεηηθνί κεραληζκνί γηα ηελ επαλαθνξά ζηελ ηζνξξνπία, 

φηαλ ππάξμνπλ απνθιίζεηο, πνπ ζα ππάξμνπλ νπσζδήπνηε, ζηελ αλάπηπμε κεηαμχ 

ησλ θξαηψλ - κειψλ.  

ηελ επξσδψλε ην κφλν κέηξν πξνζηαζίαο πνπ ιήθζεθε, είλαη ν έιεγρνο ηνπ 

δεκνζίνπ ρξένπο απφ ηελ θαηαρξεζηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ θξαηψλ. χκθσλα κε ην 

"χκθσλν ζηαζεξφηεηαο θαη αλάπηπμεο" ην επίπεδν ηνπ ρξένπο δελ πξέπεη λα ππεξ-

βαίλεη ην 60% θαη ην εηήζην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα ην 3% (κε 2,5% εηήζην πιεζσ-

ξηζκφ) ηνπ ΑΔΠ. ξηα απζαίξεηα, πνπ δελ ηεξήζεθαλ νχηε απφ ηε Γεξκαλία, ην κα-

ζεηή - πξφηππν, πνπ θαη' εθηίκεζε ην 2012 είρε δεκφζην ρξένο 81,2%, αλ θαη ην έι-

ιεηκκα ήηαλ κφλν 0,9% ηνπ ΑΔΠ.
3
 

Πεξαηηέξσ ε επξσδψλε ζπζηάζεθε κε ηελ "αξρή ηεο κε αξσγήο", πνπ απνθιείεη 

ηελ επζχλε ηεο EE ή ησλ θξαηψλ - κειψλ γηα ηα ρξέε άιισλ θξαηψλ - κειψλ, ψζηε 

έλα θξάηνο - κέινο λα κελ ρξεζηκνπνηεί ηε δεκνζηνλνκηθή ηνπ απηνλνκία θαη λα απ-

μάλεη ην ρξένο ηνπ ζε βάξνο ησλ άιισλ. Γηα ηνλ ίδην ιφγν ε Δπξσπατθή Κεληξηθή 

Σξάπεδα (ΔΚΣ) δελ κπνξεί λα αγνξάδεη θξαηηθά νκφινγα απφ ηηο Κεληξηθέο Σξάπεδεο 

ησλ θξαηψλ - κειψλ. Αλψηαηε πξνηεξαηφηεηα ηεο ΔΚΣ είλαη ε λνκηζκαηηθή ζηαζεξφ-

ηεηα. (Πξνο ζχγθξηζε ε Κεληξηθή Σξάπεδα ησλ ΖΠΑ έρεη θαη άιινπο ζηφρνπο, φπσο 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο). ην ζχλνιφ ηεο ε αξρηηεθηνληθή ηεο επξσδψλεο 

βαζίδεηαη ζηε λενθηιειεχζεξε ηδενινγία θαη ε αληηκεηψπηζε φισλ ησλ δηαηαξαρψλ 

ηεο νηθνλνκίαο, κηθξψλ θαη κεγάισλ, επαθίεηαη ζηηο δπλάκεηο ηεο αγνξάο. 

                                                             
3 Kort, K. et al. (2012) Krisenländer im Check: Reformen zeigen erste Wirkung, Handelsblatt 26.9.12. 



15 

 

ιεο νη δπλαηφηεηεο άζθεζεο εζληθήο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ησλ ππνηίζεηαη 

απηφλνκσλ θξαηψλ έρνπλ αθπξσζεί: Ζ ζπλαιιαγκαηηθή πνιηηηθή ιφγσ θνηλνχ λνκί-

ζκαηνο, ε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή αζθείηαη απφ ηελ ΔΚΣ θαη ε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή 

ιφγσ ηνπ "πκθψλνπ ζηαζεξφηεηαο θαη αλάπηπμεο". Ζ κφλε δπλαηφηεηα είλαη ε εζσ-

ηεξηθή ππνηίκεζε, πνπ νδεγεί, φπσο γλσξίζακε, ζην θαχιν θχθιν ιηηφηεηαο θαη χθε-

ζεο θαη επηηείλεη αληί λα ιχζεη ηα πξνβιήκαηα. πσο γξάθεη ν Γεξκαλφο αξρηζπληά-

θηεο ηεο Handelsblatt, Gabor Steingart: Γηα ην αξρηθφ ληαβαληνχξη επζχλεηαη ε ίδηα ε 

Διιάδα. H χθεζε φκσο ησλ εκεξψλ είλαη εηζαγφκελε απφ ηηο Βξπμέιιεο, ην Βεξνιί-

λν θαη ην Παξίζη.
4
 

 Οη νηθνλνκηθέο θξίζεηο, αλαπφθεπθηεο ζηνλ θφζκν ηεο νηθνλνκίαο, είλαη ζέκα 

ρξφλνπ πφηε, πνχ, πσο θαη ζε πνην βαζκφ αζπκκεηξίαο ζα εθδειψλνληαλ. Ζ πξψηε 

νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ επξσδψλε εθδειψζεθε ζηελ Διιάδα, αιιά ζχληνκα θαη ζηηο 

άιιεο ρψξεο ηεο Νφηηαο Δπξψπεο θαη ηελ Ηξιαλδία. 

Γελ κπνξνχκε λα πεξηγξάςνπκε ηηο ηδηνκνξθίεο θαη ηα πξνβιήκαηα φισλ ησλ 

ρσξψλ ηεο θξίζεο. Θα πεξηνξηζηνχκε ζηε ρψξα καο θαη δεπηεξεπφλησο ζηελ Ηζπαλία, 

πνπ πξνζπάζεζαλ λα ιχζνπλ ην πξφβιεκα ηεο αλεξγίαο κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. 

ηελ Διιάδα ε πνιηηηθή εμνπζία απέθεπγε επί δεθαεηίεο λα ιχζεη ή έζησ λα κε-

ηξηάζεη ηα ρξφληα πξνβιήκαηα ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Πξνζπα-

ζνχζε λα κεηψζεη ηελ αλεξγία κε κία θξαηηθνθεληξηθή αλάπηπμε ρξεκαηνδνηνχκελε 

κε δάλεηα. Σν ρακειφ επηηφθην ηνπ δαλεηζκνχ ιφγσ επξψ παξέζπξε ηελ θπβέξλεζε 

αθφκε πεξηζζφηεξν ζηνλ εχθνιν δαλεηζκφ. Ζ πνιηηηθή εμνπζία επζχλεηαη επίζεο γηα 

ηε δηαθζνξά, ηε δηαπινθή θαη ηε θνξνδηαθπγή, πνπ έρνπλ ιάβεη κεγάιεο δηαζηάζεηο. 

Ζ έιιεηςε αληαγσληζηηθφηεηαο νδήγεζε ζε ειιείκκαηα ζην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπ-

λαιιαγψλ θαη θαηέδεημε ηα δηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Χο 

εχθνιε ιχζε ρξεζηκνπνηήζεθε ε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή ησλ ειιεηκκάησλ. Έηζη ν-

δεγεζήθακε ζε δηπιά ειιείκκαηα. Σν πνιηηηθφ ζχζηεκα απνδείρζεθε θαηψηεξν ησλ 

πεξηζηάζεσλ. 

ηελ Ηζπαλία νη θπβεξλήζεηο πξνζπάζεζαλ λα ιχζνπλ ην πξφβιεκα ηεο αλεξγί-

αο κε ηελ αλάπηπμε ηνπ νηθνδνκηθνχ ηνκέα κε ραιαξή επνπηεία ηεο δαλεηαθήο δξα-

ζηεξηφηεηαο ησλ ηξαπεδψλ. Με ηελ αξρή ηεο παγθφζκηαο θξίζεο ε πιεζσξηζηηθή 

θνχζθα ησλ αθηλήησλ έζπαζε, ε νηθνλνκία πεξηέπεζε ζε χθεζε, ε αλεξγία απμήζεθε 

θαη ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα βξέζεθε ζην ρείινο ηεο θαηάξξεπζεο. 

Ζ πξαγκαηηθή αηηία ηεο θξίζεο είλαη ε έιιεηςε αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηα ζπ-

λερή ειιείκκαηα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ, πνπ επηηείλνπλ ην πξφβιεκα 

ηεο αλεξγίαο. Ζ δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ ίδηνπ πξνβιήκαηνο ζηελ Διιάδα θαη 

ηελ Ηζπαλία νδήγεζε ζε δηαθνξεηηθνχ είδνπο θξίζε, δεκνζηνλνκηθή εδψ, ηξαπεδηθή 

εθεί. Ζ αλεξγία απφ πεξίπνπ 10% ζηελ αξρή ηεο θξίζεο ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη 

ζηελ Ηζπαλία εθηηλάρζεθε, κε ηα κέηξα πνπ αθνινχζεζαλ, πεξίπνπ ζε 27% θαη ζηηο 

                                                             
4 Heilmann, D. (2011) Wirtschaftskraft: Griechenland hat kaum etwas zu verkaufen, Handelsblatt   29.10.11. 
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δχν ρψξεο. Ο γεληθφο ραξαθηεξηζκφο ηεο θξίζεο σο θξίζε ρξένπο ζπγθαιχπηεη ηελ 

πξαγκαηηθή αηηία θαη ε ιαλζαζκέλε δηάγλσζε νδεγεί ζε ιαλζαζκέλε ζεξαπεία. 

Δπαλεξρφκαζηε ζηελ Διιάδα: ηελ Διιάδα ην εηήζην έιιεηκκα ηνπ ηζνδπγίνπ 

ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ θαη ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα ην 2009 αλήιζαλ ζε πεξίπνπ 

15% (Σα αθξηβή ζηνηρεία είλαη ακθηζβεηνχκελα θαη δηαθέξνπλ απφ πεγή ζε πεγή). 

Αξρέο ηνπ 2010 ππήξμε κία κεγάιε άλνδνο ησλ επηηνθίσλ δαλεηζκνχ θαη ε ειιεληθή 

θπβέξλεζε πξνζέθπγε γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο ζηηο 

ρψξεο ηεο επξσδψλεο. Merkel θαη Sarkozy ζπκθψλεζαλ γηα έλα ζρέδην ζσηεξίαο ηεο 

Διιάδαο, ζην νπνίν ζπκκεηέρεη θαη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (ΓΝΣ).
5
 

Με ηε ζπκκεηνρή ηνπ ΓΝΣ νη πχιεο άλνημαλ δηάπιαηα γηα ηελ πξνέιαζε ηεο λε-

νθηιειεχζεξεο ηδενινγίαο ζηελ Διιάδα θαη ζηηο άιιεο ρψξεο ηεο θξίζεο. Γεκηνπξγή-

ζεθε έλαο πξνζσξηλφο θαη αξγφηεξα έλαο κφληκνο κεραληζκφο ζηαζεξνπνίεζεο. Σα 

δάλεηα θαη νη εγγπήζεηο δφζεθαλ ππφ φξνπο, ηα πεξηβφεηα κλεκφληα. Οη φξνη πεξη-

ιακβάλνπλ πεξηθνπέο δαπαλψλ θαη απμήζεηο ηεο θνξνινγίαο ζην δεκφζην ηνκέα, πε-

ξηθνπέο ακνηβψλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη απνξπζκίζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, απν-

θξαηηθνπνηήζεηο, άλνηγκα ησλ θιεηζηψλ επαγγεικάησλ, άιιεο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο 

θαη κεηαξξπζκίζεηο. Ζ επνπηεία ηήξεζεο ησλ φξσλ αλαηέζεθε ζε κία νκάδα εθπξν-

ζψπσλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ηεο ΔΚΣ θαη ηνπ ΓΝΣ, ηε δηάζεκε πιένλ ηξφηθα.  

Σν Μάξηην ηνπ 2012 αθνινχζεζε ην θνχξεκα ησλ ειιεληθψλ θξαηηθψλ νκνιφ-

γσλ, πνπ δεκίσζε ηηο ειιεληθέο θαη θππξηαθέο ηξάπεδεο, ηα ειιεληθά αζθαιηζηηθά 

ηακεία θαη νξηζκέλνπο ηδηψηεο θαηφρνπο θξαηηθψλ νκνιφγσλ. Ζ αλαθεθαιαίσζε ησλ 

ηξαπεδψλ έγηλε απφ ην ειιεληθφ δεκφζην θαη αχμεζε ην δεκφζην ρξένο. 

Δίλαη γεγνλφο, φηη ζηελ Διιάδα έπξεπε λα ιεθζνχλ κέηξα γηα ηε κείσζε ησλ δη-

πιψλ ειιεηκκάησλ. Αιιά πξψηνλ δελ έπξεπε λα είλαη ηφζν βίαηα θαη δεχηεξνλ έπξεπε 

λα ζπλνδεχνληαη θαη απφ κέηξα νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. ηε Γαιιία αληίζεηα ην ΓΝΣ 

ζχζηεζε ζηελ θπβέξλεζε, πνπ ην 2013 δελ ζα έπηαλε ην ζηφρν κείσζεο ηνπ δεκνζην-

λνκηθνχ ειιείκκαηνο ηνπ 3,7%, λα πεξηνξίζεη ηε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ιφγσ ηεο χθεζεο.
6
 Γχν κέηξα θαη δχν ζηαζκά. Δπίζεο, εάλ νη ρψξεο κε πξνβιήκαηα 

αληαγσληζηηθφηεηαο ππνρξενχληαη κε απζηεξή ιηηφηεηα ζε εζσηεξηθή ππνηίκεζε, νη 

ρψξεο κε πιενλαζκαηηθφ εκπνξηθφ ηζνδχγην, φπσο ε Γεξκαλία, νθείινπλ λα πξνβνχλ 

ζε εζσηεξηθή αλαηίκεζε κε αχμεζε ησλ ακνηβψλ εξγαζίαο, αληίζηνηρε αχμεζε ησλ 

ηηκψλ θαη ηεο εζσηεξηθήο δήηεζεο. Αληί απηνχ ε Γεξκαλία πίεζε ηηο Βξπμέιιεο θαη 

ηα επηηξεπφκελα φξηα πιενλάζκαηνο απφ 4% απμήζεθαλ ζε 6%.
7
 Καη εδψ δχν κέηξα 

θαη δχν ζηαζκά. Πξνο ππεξάζπηζε ηεο Γεξκαλίαο πξνζέηξεμε θαη ν Mario Draghi. Ο 

πξφεδξνο ηεο ΔΚΣ ππνζηήξημε, φηη ε Γεξκαλία δελ ρξεηάδεηαη λα επηθεληξσζεί ζηελ 

ηφλσζε ηεο εζσηεξηθήο δήηεζεο, ψζηε λα ζπκβάιεη ζηελ αλάθακςε ηεο επξσπατθήο 

νηθνλνκίαο. Γελ αληηιακβάλεηαη, φπσο ιέεη, πσο κία πην αδχλακε Γεξκαλία ζα σθε-

                                                             
5 Gammelin, C. (2010) Merkel gewinnt Verbündete, Süddeutsche.de 25.3.10. 
6 Rezession: Preise in Griechenland fallen in Rekordgeschwindigkeit (2013) Handelsblatt 9.12.13. 

 7 Schieritz, M.(2013) Aus der Balance: Weil Deutschland so viel mehr exporiert, als es importiert, droht Rüge 

aus Brüssel, Zeit Online 31.10.13.  
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ινχζε ηηο άιιεο ρψξεο ζηελ επξσδψλε.
8
 Ο Draghi παξαβιέπεη, φηη ε εζσηεξηθή αλα-

ηίκεζε ζα πεξηφξηδε ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκίαο θαη ζα βειηί-

σλε ην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ησλ ππνινίπσλ ρσξψλ ηεο επξσδψλεο. 

Δίλαη επίζεο γεγνλφο, φηη νξηζκέλεο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο θαη κεηαξξπζκίζεηο, 

γηα ηηο νπνίεο αζθνχληαη αθφξεηεο πηέζεηο ηειεπηαία απφ ηελ ηξφηθα, είλαη ιεμηπξφ-

ζεζκεο. Ζ ζεσξία φκσο, φηη αλψηαηε αξρή γηα ηηο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο θαη ηηο κε-

ηαξξπζκίζεηο είλαη ην ζπκθέξνλ ηνπ θαηαλαισηή, ηζρχεη κφλν φηαλ ππάξρεη πιήξεο 

απαζρφιεζε. Ο θάζε θαηαλαισηήο είλαη ηαπηφρξνλα θαη παξαγσγφο, φπνηα ζέζε θαη 

αλ θαηέρεη ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. ε κία ρψξα πνπ πιήηηεηαη απφ καδηθή α-

λεξγία αλψηαηε αξρή είλαη ε πξνζηαζία ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο θαη ησλ ζέζεσλ εξ-

γαζίαο, ηδίσο φηαλ ε παξαγσγή πξννξίδεηαη γηα ηελ εγρψξηα δήηεζε θαη εάλ ε εγρψ-

ξηα παξαγσγή κεησζεί ή εμαιεηθζεί ζα αληηθαηαζηαζεί απφ εηζαγσγέο. Θα πξέπεη λα 

εμεηάζνπκε θάζε κέηξν ησλ δεηνχκελσλ δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ θαη κεηαξξπζκίζεσλ 

επαθξηβψο, γηα λα δηαπηζηψζνπκε, εάλ πξνάγεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ απα-

ζρφιεζε ηεο ρψξαο ή εθπνξεχεηαη απφ αιιφηξηα ζπκθέξνληα θαη απψηεξνπο ζηφ-

ρνπο.  

Σα απνηειέζκαηα ηεο βίαηεο πξνζαξκνγήο ρσξίο ηαπηφρξνλα έλα αλαπηπμηαθφ 

ζρέδην ππήξμαλ θαηαζηξνθηθά. Ζ χθεζε αλήιζε ζπλνιηθά πάλσ απφ 20%, ε αλεξγία 

εθηνμεχηεθε ζε 27%, ζηνπο λένπο κάιηζηα 60%, θαη ην δεκφζην ρξένο εθηηλάρζεθε 

ζην δηπιάζην πεξίπνπ ηνπ ΑΔΠ. Υηιηάδεο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο έθιεηζαλ θαη 

παξαγσγηθφ θεθάιαην αρξεζηεχζεθε. 

Ζ καθξννηθνλνκηθή ηζνξξνπία ζην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ θαη ζηνλ 

θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ επεηεχρζε, αιιά ε αλεξγία μέθπγε παξαζάγγαο. Σψξα ε ει-

ιεληθή θπβέξλεζε επηθεληξψλεηαη ζηελ επίηεπμε ηεο νηθνλνκηθήο αλάθακςεο θαη ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο.  

Ζ θπβέξλεζε, θαίλεηαη, αθνινπζεί κία ζπληαγή, φπσο απηή πεξηγξάθεηαη απφ 

ηνλ Daniel Gros,  δηεπζπληή ελφο “Κέληξνπ Μειεηψλ Δπξσπατθήο Πνιηηηθήο” ζηηο 

Βξπμέιιεο, πνπ αλαθέξεη ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή αλάθακςε ησλ πξνβιεκαηηθψλ 

ρσξψλ ηεο επξσδψλεο: Σν βαζηθφ πξφβιεκα ησλ ρσξψλ απηψλ είλαη ε δηαξζξσηηθή 

αιιαγή. Οη ρψξεο θξίζεο πξέπεη λα ζηξέςνπλ ην εξγαηηθφ ηνπο δπλακηθφ απφ ηνπο 

θιάδνπο ησλ νηθνδνκψλ θαη ησλ θαηαλαισηηθψλ εηδψλ ζε ηνκείο φπσο ε βηνκεραλία 

θαη ν ηνπξηζκφο. Μία ηεξάζηηα αλαδηάξζξσζε πνπ αθνξά πάλσ απφ ην 1/10 ηνπ εξ-

γαηηθνχ δπλακηθνχ, κπνξεί λα δηαξθέζεη κία δεθαεηία. Γηα λα απνθηήζνπλ νη ρψξεο 

απηέο ηελ αληαγσληζηηθφηεηα πξέπεη ηαπηφρξνλα λα κεησζνχλ θαη νη κηζζνί. Απηφ 

δπζηπρψο είλαη αλαπφθεπθην, έζησ θαη αλ βξαρππξφζεζκα επηβαξχλεη ηνλ νηθνλνκη-

θφ θχθιν. Μαθξνπξφζεζκα φκσο κφλν νη δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ππφζρνληαη 

γλήζηα επηηπρία.
9
 

                                                             
8 Ο Νηξάγθη ππεξαζπίζηεθε ηε γεξκαληθή νηθνλνκία (2014) Real.gr 10.1.14.     
9 Gros, D. (2012) Europe's Recurrent Employment Problems, Ceps Policy Brief No 271, May 2012.   
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Ζ θιαδηθή αλαδηάξζξσζε εχθνια ιέγεηαη θαη δχζθνια γίλεηαη, πξνπάλησλ ππφ 

ηηο αληίμνεο ζπλζήθεο ηνπ ππεξηηκεκέλνπ γηα ηηο ρψξεο ηεο θξίζεο θνηλνχ λνκίζκαηνο 

θαη ηελ αληηθεηκεληθή αδπλακία απηφλνκεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. Γηφηη εδψ δελ 

πξφθεηηαη γηα αλάθακςε απφ κία ζπλήζε χθεζε. Πξφθεηηαη γηα αλαδηάξζξσζε ησλ 

θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο, ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ησλ ζεζκψλ θαη ησλ λννηξνπηψλ εθ 

βάζξσλ. Οχηε ιίγν νχηε πνιχ πεξηκέλνπλ κε ηερλεηή θαη βεβηαζκέλε σξίκαλζε λα γί-

λνπκε ζε δέθα ρξφληα Γεξκαλία. Σν κφλν πνπ επηηπγράλεηαη κε ηα απζηεξά κέηξα ιη-

ηφηεηαο είλαη έλαο θαχινο θχθινο ιηηφηεηαο θαη χθεζεο. 

Ζ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο είλαη δχζθνιε έσο αλέθηθηε. Ζ θαηαθξεκληζκέ-

λε εγρψξηα δήηεζε δελ απνηειεί πφιν έιμεο νχηε γηα ηηο εγρψξηεο νχηε γηα ηηο μέλεο 

επελδχζεηο. Δπίζεο ε κείσζε ησλ ακνηβψλ εξγαζίαο θαη νη απνξπζκίζεηο ησλ εξγαζη-

αθψλ ζρέζεσλ δελ κπνξνχλ λα πξνζειθχζνπλ μέλεο επελδχζεηο γηα παξαγσγή πξνο 

εμαγσγέο, γηαηί ππάξρνπλ γεηηνληθέο ρψξεο κε αθφκε ρακειφηεξεο ακνηβέο, κεγαιχ-

ηεξε απνξχζκηζε ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, ρακειφηεξνπο ζπληειεζηέο θνξνινγίαο 

θαη ειαζηηθφηεξε λνκνζεζία πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Απφ ηε ζχγρξνλε νηθνλνκηθή ζεσξία γλσξίδνπκε, φηη ιφγσ ηεο αιιειεμάξηεζεο 

ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ππάξρεη κία αληηλνκία ζηελ ηαπηφρξνλε επίηεπμε φισλ 

ησλ ζηφρσλ ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. Απηφ ζεκαίλεη, φηη ε καθξνπξφζεζκε ηζνξ-

ξνπία πνπ επεηεχρζε είλαη κνλφπιεπξε θαη γη‟ απηφ εχζξαπζηε. Με ηελ πξνζπάζεηα 

κείσζεο ηεο αλεξγίαο ζα μεθχγνπλ νη άιινη ζηφρνη, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηφζν 

πφλν. Με ηελ παξακηθξή αλάθακςε, εάλ θαη φηαλ ππάξμεη, ζα αλαπηχζζνληαη θαη α-

ληίξξνπεο δπλάκεηο πνπ ζα κεηξηάδνπλ ή θαη ζα αθπξψζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο αλάπηπ-

μεο. Οη εηζαγσγέο σο ζπλάξηεζε ηνπ ΑΔΠ ζα απμάλνληαη θαη ην έιιεηκκα ηνπ ηζνδπ-

γίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ζα επαλέιζεη. ζν ην έιιεηκκα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπ-

ζψλ ζπλαιιαγψλ ζα κεγαιψλεη, ε χθεζε θαη ε αλεξγία, ε κείσζε ησλ θνξνινγηθψλ 

εζφδσλ θαη ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα ζα επαλαθάκπηεη. Καηά ηε γλψκε καο νη δπ-

ζθνιίεο αλάπηπμεο ζηα πιαίζηα ηνπ επξψ είλαη αλππέξβιεηεο. 

 

3. Δπνπηηθνί Μεραληζκνί Διέγρνπ θαη Σακεία ηαζεξφηεηαο: Μεηεμέιημε ή Μέ-

ηξα ηήξημεο ηνπ Τπάξρνληνο πζηήκαηνο; 

Με αθνξκή ηελ θξίζε ρξένπο δεκηνπξγήζεθαλ, κεηαμχ άιισλ κέηξσλ, επνπηηθνί κε-

ραληζκνί ειέγρνπ ησλ θξαηηθψλ πξνυπνινγηζκψλ θαη ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα, 

φπσο θαη ηακεία ζηαζεξφηεηαο. Μεξηθνί εθιακβάλνπλ ηα κέηξα απηά σο βήκαηα πξνο 

ηελ επξσπατθή νινθιήξσζε. Γη‟ απηφ ε απνθαζηζηηθή εξψηεζε πνπ πξέπεη λα εμεηά-

ζνπκε ζηε ζπλέρεηα είλαη, εάλ νη επνπηηθνί κεραληζκνί ειέγρνπ θαη ηα ηακεία ζηαζε-

ξφηεηαο απνηεινχλ κέηξα κεηεμέιημεο ηνπ ζπζηήκαηνο ή απιψο κέηξα ζηήξημεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο σο έρεη . 

Απφ ηελ αξρή ηεο θξίζεο ζηελ επξσδψλε δηαηππψζεθαλ δηάθνξεο πξνηάζεηο θαη 

ζρέδηα γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ζπληνληζκνχ ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ησλ θξαηψλ- 

κειψλ θαη ζρεκαηηζκνχ κίαο νηθνλνκηθήο έλσζεο. εκαληηθφηεξε θίλεζε, ηελ ηχρε 
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ηεο νπνίαο ζα παξαθνινπζήζνπκε, είλαη απηή ζηα πιαίζηα ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ 

ηεο επξσδψλεο. 

Σν Μάην ηνπ 2010 ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαηέζεζε “Μία ζηξαηεγηθή γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο δηαθπβέξλεζεο ζηελ Δπξψπε”, πνπ έδσζε ην έλαπζκα γηα 

ηελ έλαξμε ζρεηηθψλ ζπδεηήζεσλ. Έθηνηε ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή παξνπζίαζε ηελ 

πεξίνδν 2010 - 2012 πεξηζζφηεξεο εθζέζεηο γηα κία „„Οηθνλνκηθή θαη Ννκηζκαηηθή 

Έλσζε‟‟ πνπ επεμεξγάζηεθε ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ πξφεδξν ηνπ Δπξσπατθνχ πκ-

βνπιίνπ θαη κία νκάδαο εξγαζίαο.
10

 

ηε χλνδν Κνξπθήο ηεο 28.6.2012 νη 4 πξφεδξνη ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηεο 

ΔΔ, ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ, ηεο Δπηηξνπήο, ηεο Δπξσνκάδαο θαη ηεο ΔΚΣ, πα-

ξνπζίαζαλ ην ζρέδην γηα ηε „„γλήζηα νηθνλνκηθή έλσζε‟‟ ηεο Δπξψπεο. Σν ζρέδην πε-

ξηείρε ηέζζεξα βαζηθά ζεκεία γηα ην κέιινλ ηεο Οηθνλνκηθήο θαη Ννκηζκαηηθήο Έ-

λσζεο: ελνπνηεκέλν ηξαπεδηθφ πιαίζην, ελνπνηεκέλν πιαίζην πξνυπνινγηζκνχ, ελν-

πνηεκέλν πιαίζην νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη εμαζθάιηζε ηεο δεκνθξαηηθήο λνκηκφ-

ηεηαο θαη ηεο ππνρξέσζεο ινγνδνζίαο.
11

 

ηηο 28.11.2012 αθνινχζεζε ην ρξνλνδηάγξακκα „„Γηα κία βαζηά, γλήζηα νηθν-

λνκηθή θαη λνκηζκαηηθή έλσζε‟‟, πνπ αλέπηπμε ν πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο    J. M. 

Barroso ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο ηξεηο πξνέδξνπο. ηε βαζηά, γλήζηα νη-

θνλνκηθή έλσζε φιεο νη ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο θαη δεκνζηνλνκηθέο απνθάζεηο ησλ 

ρσξψλ – κειψλ ζα ππφθεηληαη ζε εθηεηακέλν ζπληνληζκφ, ζπλαίλεζε θαη επηηήξεζε 

ζε επξσπατθφ επίπεδν. Σν ρξνλνδηάγξακκα πεξηιακβάλεη βξαρππξφζεζκα (6 έσο 18 

κήλεο), κεζνπξφζεζκα (απφ 18 κήλεο έσο 5 έηε) θαη καθξνπξφζεζκα κέηξα (κεηά 

απφ 5 έηε). Γηα ηα κεζνπξφζεζκα θαη ηα καθξνπξφζεζκα κέηξα απαηηνχληαη αιιαγέο 

ησλ επξσπατθψλ ζπλζεθψλ.
12

 

ηα βξαρππξφζεζκα κέηξα πεξηιακβάλνληαη: Σα κέηξα ειέγρνπ ησλ θξαηηθψλ 

πξνυπνινγηζκψλ, ε Σξαπεδηθή Έλσζε, ην επφκελν Πνιπεηέο Γεκνζηνλνκηθφ Πιαίζην 

(ΠΓΠ), ε δεκηνπξγία ελφο νξγάλνπ γηα ηε ζχγθιεζε θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα, ε 

πξνψζεζε επελδχζεσλ ζηελ επξσδψλε θαηά ην ζχκθσλν ζηαζεξφηεηαο θαη αλάπηπ-

μεο θαη ε αληηπξνζψπεπζε ηεο επξσδψλεο πξνο ηα έμσ. ια απηά ηα κέηξα κπνξνχλ 

λα ιεθζνχλ ζηα πιαίζηα ησλ ππαξρφλησλ ζπλζεθψλ. 

ηα κεζνπξφζεζκα κέηξα πεξηιακβάλνληαη: Μία πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο θνη-

λήο δεκνζηνλνκηθήο θαη νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο – ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο θνξνιν-

γίαο θαη  ηεο απαζρφιεζεο – πνπ ζα ζπκβαδίδεη κε κία βειηίσζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο 

ηθαλφηεηαο. Μία ηδηαίηεξε δεκνζηνλνκηθή ηθαλφηεηα ηεο επξσδψλεο γηα ηελ ππνζηή-

ξημε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηηο κεγάιεο νηθνλνκίεο 

πνπ βξίζθνληαη ππφ πίεζε. Έλαο ινγαξηαζκφο γηα ηελ εμφθιεζε, ππφ απζηεξνχο φ-

                                                             
10 Press releases database (2012) Konzept für eine vertiefte, echte Wirtschafts – und Währungsunion soll 

europäische Debatte anstossen,  Europäische Kommision Pressemitteilung, Brüssel 28.11.12. 
11 Auf dem Weg zu einer echten Wirtschafts – und Währungsunion (2012) Bericht des Präsidenten des 

Europäischen Rates Herman Van Rompuy, Brüssel 26.6.12.   
12 Press releases database (2012) φ.π. 
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ξνπο, ησλ θξαηηθψλ ρξεψλ. Δπξσνκφινγα γηα ηε κείσζε ηνπ επηπέδνπ ησλ θξαηηθψλ 

ρξεψλ θαη ηε ζηαζεξνπνίεζε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ. Καη κία δεκνζηνλνκη-

θή δηνίθεζε, εγθαηαζηεκέλε ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, γηα ηελ επηηήξεζε θαη δηνί-

θεζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο ηθαλφηεηαο. 

Σέινο ηα καθξνπξφζεζκα κέηξα είλαη: Έλαο απηφλνκνο πξνυπνινγηζκφο γηα έ-

θηαθηεο νηθνλνκηθέο αλάγθεο. Έλα ηζρπξφηεξα νινθιεξσκέλν νηθνλνκηθφ θαη δεκν-

ζηνλνκηθφ πιαίζην, πνπ ζα θαζηζηνχζε δπλαηή ηελ θνηλή έθδνζε θξαηηθψλ νκνιφγσλ 

γηα ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ αγνξψλ θαη ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέηξσλ. 

Απηφ ζα ήηαλ θαη ην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο νηθνλνκηθήο θαη λνκηζκαηηθήο έλσζεο. Σν 

επφκελν βήκα είλαη ε πνιηηηθή έλσζε, ε δεκνθξαηηθή λνκηκνπνίεζε θαη ε ππνρξέσ-

ζε ινγνδνζίαο. 

ηηο 23.12.2012 ε Γεξκαλίδα θαγθειάξηνο έβαιε θξέλν ζηηο πξνηάζεηο γηα ηελ 

νηθνλνκηθή θαη λνκηζκαηηθή έλσζε. Οη απνθάζεηο γηα κία κεηαξξχζκηζε ηεο επξσδψ-

λεο αλαβιήζεθαλ γηα ην θαινθαίξη ηνπ 2013. Ο Ζ. Van Rompuy έιαβε ηελ εληνιή λα 

επεμεξγαζηεί κε ηνλ πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο J. M. Barroso πξνηάζεηο γηα ηελ πξνψ-

ζεζε ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο απαζρφιεζεο κε έλα πεξηνξηζκέλν ηακείν αιιειεγγχεο 

ηεο ηάμεο ησλ 15-20 δηζ. επξψ.
13

 ηε ζπλάληεζε θνξπθήο ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπ-

ιίνπ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2013 ε δεκνζηεπκέλε πξνζσξηλή έθζεζε ηνπ Πξνέδξνπ Ζ. Van 

Rompuy γηα ην ζπληνληζκφ ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ζηελ επξσδψλε πέξαζε ζρεδφλ 

απαξαηήξεηε.
14

 Μεηά απφ ηξία ρξφληα πξνηάζεσλ θαη καξαζψλησλ ζπδεηήζεσλ ε 

πξννπηηθή ηεο επξσπατθήο ελνπνίεζεο ηέζεθε ζηηο  θαιέλδεο. Πνιχο ζφξπβνο γηα ην 

ηίπνηα. 

Σελ ίδηα ηχρε είρε θαη ε πξφηαζε γηα ηελ έθδνζε επξσνκνιφγσλ. Ζ πνιηηηθή 

ζπδήηεζε γηα ηα επξσνκφινγα είρε αξρίζεη απφ ην 2008 ιφγσ ηεο παγθφζκηαο νηθν-

λνκηθήο θξίζεο, αλεμάξηεηα απφ ηελ πξφηαζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη λνκηζκαηηθή 

έλσζε. Σέινο ηνπ 2010 κεηά ηελ θξίζε ζηε Νφηηα Δπξψπε θαη ηελ Ηξιαλδία ην ζέκα 

ησλ επξσνκνιφγσλ επαλήιζε. Ζ Γεξκαλία, ε Γαιιία, ε Απζηξία θαη ε Οιιαλδία α-

πέθξνπζαλ ηελ πξφηαζε κε ηελ αηηηνινγία, φηη κε ηελ ακνηβαηνπνίεζε ησλ ρξεψλ 

κεηψλνληαη ηα θίλεηξα γηα ππεχζπλε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή.
15

 Δθηφο απηνχ ζα απ-

μάλνληαλ ηα επηηφθηα δαλεηζκνχ γηα ηηο θεξέγγπεο ρψξεο, πνπ ήηαλ αληίζεηα πξνο ηα 

ζηελά ζπκθέξνληά ηνπο. Σν επηηφθην πρ. γηα ηα γεξκαληθά νκφινγα ήηαλ ηφηε κφλν 

2%, φηαλ ν κέζνο φξνο ησλ επηηνθίσλ ζηελ επξσδψλε ήηαλ 3%.
16

 Μία ινγηζηηθή 

πξνζέγγηζε γηα ην φξακα ηεο Δλσκέλεο Δπξψπεο. Δλ ηνχηνηο ιφγσ φμπλζεο ηεο νηθν-

λνκηθήο θξίζεο ην ζέκα ησλ επξσνκνιφγσλ επαλέξρνληαλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηή-

καηα. Σν Ννέκβξην ηνπ 2011 ν πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο J. M. Barroso θαηέζεζε κία 

πξφηαζε κε ηξεηο δηαθνξεηηθέο εθδνρέο επξσνκνιφγσλ. Γηα πξψηε θνξά εθθξάζηεθε 

ζεηηθά θαη ε ΔΚΣ. Σειηθά ηνλ Ηνχιην ηνπ 2012 πξηλ απφ ηελ επηθείκελε ζπλάληεζε 

                                                             
13 EU verschiebt Reformplan auf 2013 (2012) Süddeutsche.de 14.12.12. 
14 Heinen, N. (2013) Euro –Land: Konzept der EU – Reformvertäge hinterfragen, EurAktiv.de 3.7.13. 
15 EU – Parlamentarier sprechen sich für Euro – Bonds aus (2010) Spiegel Online 14.12.10. 
16 Keine Chance für Eurobonds beim EU- Gipfel (2010) Stuttgarter Zeitung 14.12.10. 
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θνξπθήο ε A. Merkel απέθιεηζε θαηεγνξεκαηηθά ηα επξσνκφινγα ζε ιφγν ηεο ζηελ 

νκνζπνλδηαθή βνπιή. Σελ ίδηα εκέξα ζε κία ζπλεδξίαζε ηνπ θφκκαηνο ησλ Διεχζε-

ξσλ Γεκνθξαηψλ επαλέιαβε ηε ζέζε ηεο πξνζζέηνληαο θαη ηε θξάζε „„φζν εγψ δσ‟‟, 

νη βνπιεπηέο ηελ ρεηξνθξφηεζαλ θαη νξηζκέλνη θψλαμαλ „„ζαο επρφκαζηε καθξνδσί-

α”.
17

 Σν Γεθέκβξην ηνπ 2013 θαηά ηηο ζπλνκηιίεο γηα ην ζρεκαηηζκφ ηεο θπβέξλεζεο 

ηνπ κεγάινπ ζπλαζπηζκνχ απνδέρηεθαλ θαη νη ζνζηαιδεκνθξάηεο ηελ απφξξηςε ησλ 

επξσνκνιφγσλ. 

Κακία ηχρε δελ είρε επίζεο ε πξφηαζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ηεο 

8.6.2011 γηα αχμεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζην επφκελν „„Πνιπεηέο Γεκνζηνλνκηθφ 

Πιαίζην  2014 – 2020‟‟ θαηά 5% ζε ζρέζε κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2013. Οη θπ-

βεξλήζεηο ηεο Γεξκαλίαο, ηεο Γαιιίαο, ηεο Βξεηαλίαο θαη άιισλ ρσξψλ ηάρζεθαλ 

ππέξ ελφο παγψκαηνο ηνπ χςνπο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Ζ Δπηηξνπή ζηηο 29.6.2011 

ζπληάρζεθε κε ηνπο Τπνπξγνχο Οηθνλνκηθψλ ησλ ρσξψλ – κειψλ θαη ππέβαιε κία 

πξφηαζε πνπ πξνβιέπεη κία αχμεζε 0,02% ζηε βάζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

2013.
18

 Μεηά απφ δηαπξαγκαηεχζεηο δχν εηψλ κεηαμχ πκβνπιίνπ, Κνηλνβνπιίνπ θαη 

Δπηηξνπήο, ην πκβνχιην ςήθηζε ζηηο 2.12.2013, ην ΠΓΠ ρσξίο απμήζεηο, κάιηζηα 

γηα πξψηε θνξά κε κία κηθξή κείσζε. Ζ επίζεκε αηηηνινγία απφ γεξκαληθήο πιεπξάο 

ήηαλ, φηη ην ΠΓΠ ιακβάλεη ππφςε ηηο απαηηήζεηο ζηαζεξνπνίεζεο ησλ θξαηψλ – κε-

ιψλ.
19

 ε κία πεξίνδν κίαο ηφζν κεγάιεο θξίζεο ε ΔΔ δελ πξνρψξεζε ζηε ρξεζηκν-

πνίεζε ηνπ ΠΓΠ σο εξγαιείν γηα ηελ ψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο.  

Πξηλ έλα κήλα, ην Γεθέκβξην ηνπ 2013, ε επξσδψλε πξνρψξεζε ζηελ Σξαπεδη-

θή Έλσζε, πνπ ζεσξήζεθε, φπσο αλαθέξεη αξζξνγξάθνο ηνπ Reuters, σο ην κεγαιχ-

ηεξν βήκα ηεο ΔΔ κεηά ην επξψ.
20

 

Ήδε ην 2011 είρε ηδξπζεί ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα επίβιεςεο κε ηξεηο ε-

πνπηηθέο αξρέο, κε εζληθή δηθαηνδνζία, γηα ην ηξαπεδηθφ, ην αζθαιηζηηθφ θαη ην ρξε-

καηηζηεξηαθφ ζχζηεκα. Σνλ Ηνχλην ηνπ 2012 ν πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο  J. M. 

Barroso θαηέζεζε ζρέδηα γηα κία θεληξηθή επνπηεία ησλ ηξαπεδψλ. Ζ A. Merkel ηή-

ξεζε ζηελ αξρή αξλεηηθή ζηάζε, κεηά φκσο άιιαμε γλψκε, γηαηί απφ ηελ ηξαπεδηθή 

θξίζε ζηελ Ηζπαλία θάλεθε, φηη ε εζληθή επνπηεία ησλ ηξαπεδψλ ήηαλ αλεπαξθήο.
21

 

Σν Γεθέκβξην ηνπ 2012 νη Τπνπξγνί Οηθνλνκηθψλ ζπκθψλεζαλ γηα ηε δεκηνπξγία 

ελφο εληαίνπ κεραληζκνχ επηηήξεζεο ησλ ηξαπεδψλ θαη έλα ρξφλν κεηά, ην Γεθέκβξην 

ηνπ 2013, ζπκθψλεζαλ θαη γηα ηα ππφινηπα. Ζ Σξαπεδηθή Έλσζε πεξηιακβάλεη ηξεηο 

ππιψλεο: ηελ επξσπατθή επνπηεία ησλ κεγάισλ ηξαπεδψλ κέζσ ΔΚΣ, ηηο δηαδηθαζίεο 

θαη έλα ηακείν γηα ηελ εμπγίαλζε ή εθθαζάξηζε ησλ δεκηνγφλσλ ηξαπεδψλ θαη έλα 

ηακείν γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ απνηακηεχζεσλ κέρξη 100.000 επξψ.  

                                                             
17 Merkel zur Schuldenpolitik: “Keine Euro- Bonds solange ich lebe” (2012) Spiegel Online 26.6.12. 
18 Haug J.(2011) Der Mehrjährige Finanzrahmen 2014-2020, Friedrich Ebert Stiftung, Juli 2011. 

 19 Der neue Mehrjährige Finanzrahmen der EU (2013) Bundesministerium der Finanzen Monatsbericht 

20.12.13. 
 20 Reuters: Ζ ηξαπεδηθή έλσζε ην κεγαιχηεξν βήκα ηεο ΔΔ κεηά ην επξψ (2013) Σν Βήκα Online 24.12.13. 
 21 Schuldenkrise: Merkel schwenkt auf Bankenunion um (2012) Financial Times Deutschland 14.6.12. 
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θνπφο ηεο Σξαπεδηθήο Έλσζεο είλαη, λα απαιιαγνχλ ηα θξάηε θαη νη θνξνιν-

γνχκελνη απφ ηηο επζχλεο γηα ηηο δεκίεο ησλ ηξαπεδψλ. Σελ επζχλε ζα θέξνπλ πιένλ 

θαηά ζεηξά νη κέηνρνη, νη νκνινγηνχρνη, νη θαηαζέηεο γηα θαηαζέζεηο πάλσ ησλ 

100.000 επξψ, ηα εζληθά ηακεία ησλ ηξαπεδψλ πνπ ζα ζρεκαηηζηνχλ απφ εηζθνξέο 

ησλ ηξαπεδψλ θαη ηα νπνία ζα ελνπνηεζνχλ κέρξη ην 2026 ζε έλα επξσπατθφ ηακείν 

εθθαζάξηζεο, κε έλα ζπλνιηθφ χςνο 55 δηζ. επξψ. Έσο ηελ ελνπνίεζε ηειεπηαίνη ζηε 

ζεηξά αλάιεςεο ησλ επζπλψλ ζα είλαη ηα εζληθά θξάηε θαη νη θνξνινγνχκελνη θάζε 

θξάηνπο.
22

 Υσξίο λα ππεηζέιζνπκε ζηα άιια ζεκεία ηεο ζπκθσλίαο, έρνπκε λα παξα-

ηεξήζνπκε, πσο ε Σξαπεδηθή Έλσζε δελ πξέπεη λα εθιακβάλεηαη σο δηαδηθαζία ελν-

πνίεζεο ηεο επξσδψλεο. Ζ θεληξηθή επνπηεία ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα θαη ηα ηξαπεδηθά 

ηακεία ζηαζεξνπνίεζεο είλαη, φπσο θαη ηα αληίζηνηρα κέηξα θεληξηθήο επνπηείαο ησλ 

θξαηηθψλ πξνυπνινγηζκψλ θαη ν Δληαίνο Μεραληζκφο ηαζεξφηεηαο, ππνζηπιψκαηα 

ηεο πθηζηάκελεο δνκήο ηεο επξσδψλεο. Αληηκεησπίδνπλ ηα ζπκπηψκαηα ηεο θξίζεο 

θαη δελ αγγίδνπλ ηε κεγάιε αληίθαζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

πκπέξαζκα: Δίλαη γεγνλφο, φηη ζε κία δηαδηθαζία πνιηηηθήο νινθιήξσζεο ηα 

πξψηα απαξαίηεηα βήκαηα είλαη κεραληζκνί επηηήξεζεο θαη ηακεία δηάζσζεο θξαηψλ 

θαη ηξαπεδψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θξίζεσλ. Δάλ φκσο ηα κέηξα ζηακαηήζνπλ 

εθεί, δελ πξέπεη λα εθιακβάλνληαη σο κέηξα κεηεμέιημεο ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ πξν-

θεηκέλε πεξίπησζε φιεο νη πξνηάζεηο γηα κία πξαγκαηηθή εκβάζπλζε, φπσο ε πξφηα-

ζε ησλ 4 πξνέδξσλ γηα νηθνλνκηθή έλσζε, ε έθδνζε επξσνκνιφγσλ θαη ε αχμεζε 

ηνπ επξσπατθνχ πξνυπνινγηζκνχ ζηακάηεζαλ απφ άξλεζε θπξίσο ηεο Γεξκαλίαο. Ζ 

Γεξκαλία δελ ελδηαθέξεηαη γηα ηελ εκβάζπλζε, πνπ έρεη θφζηνο, ελδηαθέξεηαη γηα ηε 

δηεχξπλζε ηεο επξσδψλεο, πνπ επεθηείλεη ηηο δψλεο επηξξνήο ηεο ζηελ Δπξψπε θαη 

έρεη φθεινο ρσξίο θφζηνο. Ζ ζέζε πεξί κεηεμέιημεο, ηεο κεηάβαζεο απφ κία κνξθή ζε 

άιιε κε δηαδνρηθέο κεηαβνιέο, είλαη κία επηθίλδπλε ζέζε. Δίλαη επηθίλδπλε, δηφηη α-

πνθνηκίδεη ηηο ρψξεο ηεο θξίζεο, πνπ ελ αλακνλή κίαο ελδερφκελεο εκβάζπλζεο αλα-

βάιινπλ ηε ιήςε ηεο ξηδνζπαζηηθήο απφθαζεο επηζηξνθήο ζην εζληθφ λφκηζκα. Καη 

έηζη δηαησλίδεηαη κία θαηάζηαζε ζπλερνχο θζνξάο. 

 

4. Οη Γηεξγαζίεο ζηε Γεξκαλία γηα ην Μέιινλ ηεο Δπξσδψλεο: Οκνζπνλδνπνίε-

ζε, Γηαηήξεζε ηεο Σάμεο Πξαγκάησλ ή Γηάιπζε; 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνπκε κία επηινγή δηαθφξσλ απφςεσλ θαη πνιηηηθψλ θηλήζε-

σλ απφ θαζεγεηέο, εξεπλεηέο, δεκνζηνγξάθνπο θαη πνιηηηθνχο δηαθφξσλ ηάζεσλ 

ζρεηηθέο κε ηελ θξίζε, ηα αίηηα ηεο θαη ηελ ππέξβαζή ηεο. 

Αξρή θάλνπκε κε ηελ θνηλή δηαθήξπμε ηνπ Γάιιν – Γεξκαλνχ πξάζηλνπ επξσ-

βνπιεπηή Daniel Cohn – Bendit, πνπ ζέηεη ππνςεθηφηεηα ελαιιάμ ζηηο δχν ρψξεο, 

θαη ηνπ Βέιγνπ θηιειεχζεξνπ επξσβνπιεπηή Guy Verhofstadt, πξψελ πξσζππνπξ-

γνχ, γηα έλα επξσπατθφ νκνζπνλδηαθφ θξάηνο σο δηέμνδν απφ ηελ θξίζε. 

                                                             
22 Sievers, M. (2013) Banken Union: Schutzwall errichtet, Berliner Zeitung 19.12.13. 
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Καηά ηνλ Cohn – Bendit βξηζθφκαζηε ζε κία επαλαζηαηηθή δηαδηθαζία. ηεθφ-

καζηε πξν ηνπ ηέινπο ησλ 200 εηψλ εζληθνχ θξάηνπο, πξνζζέηεη κε αξθεηφ πάζνο.  Ο 

Verhofstadt αληίζεηα επηρεηξεκαηνινγεί κε πεξηζζφηεξν πξαγκαηηζκφ: Οη αγνξέο πε-

ξηνξίδνπλ ηελ εζληθή θπξηαξρία. Δάλ ζέινπκε λα ηελ επαλαθηήζνπκε, απηφ ζα γίλεη 

κφλν κέζσ ηεο Δπξψπεο. Μφλν κία ελσκέλε Δπξψπε κπνξεί λα καο ιπηξψζεη απφ 

ηελ νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή θξίζε.  

Καη νη δχν είλαη ζχκθσλνη, φηη νη εζληθέο θπβεξλήζεηο απέηπραλ. Απηέο ζθέθην-

ληαη κφλν ηα εζληθά ηνπο ζπκθέξνληα. Γελ έρνπλ θαλέλα φξακα γηα ηελ Δπξψπε. Ο 

Verhofstadt, φπσο θαη ν ζπλαγσληζηήο ηνπ, είλαη πεπεηζκέλνο, φηη ν πξαγκαηηθφο ιφ-

γνο γηα ηελ θξίζε ζηελ Δπξψπε δελ βξίζθεηαη ζηα θαηαρξεσκέλα θξάηε ηνπ Νφηνπ, 

αιιά ζηελ ειαηησκαηηθή, ιαλζαζκέλε θαηαζθεπή ηεο Δπξψπεο. Καη θέξεη έλα πεη-

ζηηθφ επηρείξεκα: Οη ρψξεο ηεο επξσδψλεο έρνπλ θαηά κέζν φξν ρξέε χςνπο 88% 

ηνπ ΑΔΠ ηνπο θαη πιεξψλνπλ γηα έλα λέν δάλεην θαηά κέζν φξν 5% επηηφθην. Οη 

ΖΠΑ κε έλα ρξένο 50% κεγαιχηεξν πιεξψλνπλ γηα ηα νκνινγηαθά ηνπο δάλεηα πεξί-

πνπ 2% επηηφθην. Καη ε Ηαπσλία κε έλα κεγάιν ρξένο πάλσ απφ 220% ηνπ ΑΔΠ κφλν 

1,5%. Απηφ, δηφηη νη δχν απηέο ρψξεο είλαη γλήζηα θξάηε! ηαλ νη ΖΠΑ ηδξχζεθαλ, 

ηα θξάηε πνπ ζπκκεηείραλ, δεκηνχξγεζαλ πξψηα κία νηθνλνκηθή έλσζε θαη κία θνηλή 

αγνξά νκνινγηαθψλ δαλείσλ θαη ηειεπηαία εηζήγαγαλ ην δνιάξην. Δκείο ηα θάλακε 

εληειψο αλάπνδα. 

Ο Cohn – Bendit θαη ν Verhofstadt  γλσξίδνπλ, φηη κε ηελ ηδέα ηνπο βξίζθνληαη 

αληίζεηνη φρη κφλν κε ηηο εζληθέο θπβεξλήζεηο αιιά θαη κε ηελ ησξηλή δηάζεζε ηνπ 

πιεζπζκνχ ζηηο πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο.
23

 

Σνλ ίδην κήλα ζηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε θηλήζεθε κία ζπκθσλία ησλ ρξηζηηα-

λνδεκνθξαηψλ πνιηηηθψλ ησλ νηθνλνκηθψλ απφ ηα 16 γεξκαληθά θξαηίδηα γηα κείσζε 

ηεο εμηζνξξνπεηηθήο αλαδηαλνκήο ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ κεηαμχ ησλ θξαηηδίσλ. 

Κχξηα ηδέα ηεο πξφηαζεο είλαη, ηα θξαηίδηα λα κπνξνχλ ζην κέιινλ λα δηαθνξνπνη-

νχλ ηνπο ζπληειεζηέο θνξνινγίαο ηνπ εηζνδήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπο θαη 

ηηο δπλαηφηεηεο ηνπο. Σν πνιηηηθφ κήλπκα ηεο κεηαξξχζκηζεο είλαη, φηη ε θαθή δηα-

θπβέξλεζε ησλ θξαηηδίσλ πξέπεη λα γίλεηαη νξαηή θαη ε θαιή λα αληακείβεηαη. Σν 

Οκνζπνλδηαθφ Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ κε αλαθνίλσζε ηνπ ππνζηήξημε ηα ζρέδηα 

απηά.
24

  

ηε ζπλέρεηα άξζξν απφ ηνλ Jacques Delors πξψελ πξφεδξν ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο θαη ηνπ Γεξκαλνχ παλεπηζηεκηαθνχ θαζεγεηή Henrik Enderlein κε ηίηιν 

“πνηνο δεκηνπξγεί ρξέε πξέπεη λα εθρσξήζεη εμνπζία”. Κχξηα ζέζε ηνπ άξζξνπ γηα 

ηε κειινληηθή κνξθή ηεο επξσδψλεο είλαη, φηη εάλ ζέινπκε λα εμαζθαιίζνπκε κία 

                                                             
23 Greven, L.(2012) Europa–Manifest. Eine verrückte Euro-Vision, Zeit Online 4.10.12.   
24 Müller, P (2012) Reform des Länderausgleichs: Schuldenländer sollen Einkommenssteuer selbst bestimmen, 

Spiegel Online 23.10.12. 
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πιαηηά ζπλαίλεζε, πξέπεη λα ππάξμεη κία κηληκαιηζηηθή ιχζε: ηφζε πξφζζεηε Δπξψ-

πε φζν είλαη επεηγφλησο αλαγθαία – αιιά φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξε.
25

 

Μειέηε ηνπ Γεξκαληθνχ Ηλζηηηνχηνπ γηα Οηθνλνκηθή Έξεπλα ηνπ Βεξνιίλνπ κε 

ηίηιν “ Ζ Δπξσπατθή θξίζε δελ νθείιεηαη ζην επξψ”: Κχξηα ηδέα ηεο κειέηεο είλαη, 

φηη ην θνηλφ λφκηζκα κέζσ επλντθψλ φξσλ δαλεηζκνχ, δηεπθφιπλε κελ ηε ιαλζαζκέλε 

ζπκπεξηθνξά νξηζκέλσλ θξαηψλ, αιιά ππεχζπλε ήηαλ ε πνιηηηθή. Γηα ηε λνκηζκαηη-

θή έλσζε απαηηείηαη ν ζπληνληζκφο ησλ απνθάζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ζε 

επξσπατθφ επίπεδν, πξνπάλησλ γηα ηε ξχζκηζε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ, ηελ 

επηηήξεζε ησλ ηξαπεδψλ θαη ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο. Αθφκε θαη αλ κία πιή-

ξεο πνιηηηθή έλσζε δελ είλαη δπλαηή θαη νχηε αλαγθαία.
26

 

Ζ δεκηνπξγία ηνπ θφκκαηνο ηνπ κάξθνπ “Δλαιιαθηηθή γηα ηε Γεξκαλία” πξν-

θάιεζε, φπσο είλαη θπζηθφ, κεγάιε ζπδήηεζε. Καηά έλαλ εθπξφζσπν ηνπ θφκκαηνο, 

πξψελ ζηέιερνο ησλ Υξηζηηαλνδεκνθξαηψλ, ε ζσηεξία ηνπ επξψ νδεγεί ζε κία δηά-

ζπαζε ηεο Ζπείξνπ. Γελ κπνξνχκε λα ελψζνπκε ηελ Δπξψπε κε ην δφξη. Καηά ηελ 

άπνςε ελφο κέινπο ηνπ θφκκαηνο πξέπεη λα πξνζέμνπκε απφ αγάπε γηα ηελ Δπξψ-

πε, φηη ην επξψ δελ ζα ηε δηαζπάζεη. Ίζσο ηα παξάιιεια λνκίζκαηα είλαη κία δηέμν-

δνο. Ζ CDU αληέδξαζε κε πξνεηδνπνηήζεηο: πνηνο ζέιεη ηελ επηζηξνθή ζην κάξθν 

δηαθηλδπλεχεη ηελ θνξπθαία ζέζε ηεο Γεξκαλίαο θαη κία δηάζπαζε ηεο Δπξψπεο. Κα-

ηά δχν άιινπο δεκνζηνγξάθνπο ε ζεζκηθή δνκή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο εκπνδίδεη 

θνηλέο ιχζεηο. ηη ζήκεξα νλνκάδνπκε θξίζε, είλαη ε αληίθαζε απηή θαη φ,ηη ζπδεηά-

κε, είλαη κφλν ηα ζπκπηψκαηά ηεο. Καηά κία ηειεπηαία άπνςε, ε εζληθή θπξηαξρία εί-

λαη κία απηαπάηε, ε Δπξψπε ρξεηάδεηαη έλα θνηλνβνχιην ηεο επξσδψλεο.
27

 

Έλαο ζπληάθηεο ηνπ Focus έγξαςε έλα άξζξν κε ππέξηηηιν „„Οη εμαγσγέο ζηελ 

επξσδψλε κεηψλνληαη” θαη ηίηιν “Οη επξψ – εθβηαζηέο έραζαλ ην παηρλίδη: Ζ Γεξκα-

λία δελ ρξεηάδεηαη ην επξψ”. χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Οκνζπνλδηαθήο ηαηηζηηθήο 

ππεξεζίαο, ην 1995 46,6% ησλ γεξκαληθψλ εμαγσγψλ θαηεπζχλνληαλ ζηηο 17 ρψξεο, 

πνπ απνηεινχλ ζήκεξα ηελ επξσδψλε. Σν 2012 ήηαλ κφλν 37,5%.
28

 

Άξζξν κε ηίηιν “Κξίζε ρξένπο. Σν επξψ – έλαο γάκνο.‟‟: Γχν ζηνπο ηξεηο Γεξ-

καλνχο θνβνχληαη σο θνξνινγνχκελνη, φηη ηειηθά ζα πξέπεη λα επσκηζζνχλ ην θφ-

ζηνο ηεο θξίζεο ηνπ επξψ. Γηαξθήο έιιεηςε αληαγσληζηηθήο ηθαλφηεηαο ζην Νφην ζα 

κπνξνχζε λα ζεκαίλεη γηα ηελ Δπξψπε ηελ νηθνλνκηθή ηεο πηψζε ζηε δεχηεξε θαηε-

γνξία. Ζ πνιηηηθή κπνξεί λα άξεη κφλν κέρξη ελφο νξηζκέλνπ ζεκείνπ ηηο δηαθνξέο 

ζηελ αληαγσληζηηθή ηθαλφηεηα κεηαμχ Βνξξά θαη Νφηνπ. Ζ CDU, ε SPD θαη νη πξά-

ζηλνη θαηά ηελ εθινγηθή αλακέηξεζε απέθπγαλ λα αλαθεξζνχλ ζην πξφβιεκα ησλ 

επξσνκνιφγσλ, δηφηη γλσξίδνπλ, φηη ε θνηλνηηθνπνίεζε ησλ ρξεψλ κέζσ νκνιφγσλ 

                                                             
25 Delors, J. und Enderlein, H. (2012) Euro-Krise: Wer Schulden macht, muss Macht abgeben, Zeit Online   
23.12.12. 
26 Fratzscher, M. (2013) Euro-Krise: Es liegt nicht am Euro!, Zeit Online 9.4.13. 
27 Kittlitz von, A. (2013) “Alternative für Deutschland: An der Grenzen der Vorstellungskraft”, Frankfurter 

Allgemeine 14.4.13. 
28 Dönch, U. (2013) Exporte in die Eurozone sinken. Die Euro-Erpesser haben sich verzockt: Deutschland 

braucht den Euro nicht, focus.de  24.7.13. 
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είλαη θφθθηλν παλί γηα ηνπο εθινγείο. Δθηφο απηνχ, φπσο δηαπίζησζε ε ΔΚΣ ζε κία 

αληηπξνζσπεπηηθή έξεπλα νη Κχπξηνη, νη Ηηαινί θαη νη Έιιελεο είλαη πινπζηφηεξνη 

απφ ηνπο Γεξκαλνχο. 

Γελ είλαη πηζαλφ, φηη ζα έρεη δηάξθεηα κία λνκηζκαηηθή έλσζε κε ηε κνξθή κίαο 

κεηαβηβαζηηθήο έλσζεο. Γηφηη εζθαικέλα θίλεηξα νδεγνχλ ζπάληα ζε νηθνλνκηθή ε-

πηηπρία. Γηαηί κία θνηλσλία κεηαβηβάζεσλ ζα άξεη ηε δηαθνξά Βνξξά – Νφηνπ, φηαλ ε 

Ηηαιία εδψ θαη 150 ρξφληα δελ θαηάθεξε παξά ηελ εληαία θνξνινγία, ηνπο λφκνπο 

θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη ηελ εληαία θπβέξλεζε λα αλαπηχμεη ην Νφην; Μφλν ε πί-

εζε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ κπνξεί λα ηελ εθβηάζεη. ε κία κεηαβηβαζηηθή 

έλσζε επηθξέκαηαη ην ηηαιηθφ ζρίζκα. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ε εηξεληθή έλσζε ηεο 

Δπξψπεο ρσξίο επξψ ιεηηνχξγεζε θαιχηεξα. Ζ νηθνλνκηθή ινγηθή ζπλεγνξεί ππέξ 

ηεο επηζηξνθήο ζε έλα ζχζηεκα θπκαηλνκέλσλ ηζνηηκηψλ.
29

 

Άξζξν κε ηίηιν “Ζ επξσθξίζε δελ πξέπεη λα ζπλερίδεηαη”. Ο δεκνζηνγξάθνο 

ηνπ άξζξνπ δηαπηζηψλεη, φηη ηα ειιείκκαηα ζηα ηζνδχγηα ησλ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ 

έρνπλ ζρεδφλ εμαιεηθζεί, ζε κεξηθέο ρψξεο κάιηζηα ππάξρνπλ θαη κηθξά πιενλάζκα-

ηα. Αλ θαη ηα θξαηηθά ειιείκκαηα δελ ζέινπλ λα εμαιεηθζνχλ θαη ηα ρξέε σο πνζν-

ζηφ ηνπ ΑΔΠ απμάλνπλ. Οη θπβεξλήζεηο ησλ ρσξψλ ηεο θξίζεο αθνινπζνχλ ελ κέξεη 

αθξαία πξν– θπθιηθή πνιηηηθή. Πξνζπαζνχλ λα πεξηνξίζνπλ ηηο δαπάλεο θαη ηαπηφ-

ρξνλα λα απμήζνπλ ηα έζνδα θαη κ‟ απηφ θξελάξνπλ ηελ αλάπηπμε.  

Γηα λα μεπεξαζηεί ε θξίζε πξέπεη ηα ζεζκηθά πιαίζηα λα ηζρπξνπνηεζνχλ, γηα λα 

γίλεη απφ ην ησξηλφ εππξφζβιεην λνκηζκαηηθφ ζχζηεκα κία γλήζηα λνκηζκαηηθή έ-

λσζε. Δπ‟ απηνχ ρξεηάδνληαη, εθηφο άιισλ, κεγαιχηεξα βήκαηα ζηελ θαηεχζπλζε κε-

ηαβηβάζεσλ απφ ηηο πινχζηεο ζηηο θησρέο θαη ππεξρξεσκέλεο ρψξεο θαη ε κεξηθή δηα-

γξαθή ρξεψλ – έζησ θαη ππφ κνξθή κίαο ρξνληθήο επέθηαζεο ηεο απνπιεξσκήο ησλ 

ηφθσλ θαη ησλ ρξενιπζίσλ. Δίλαη έλα κεγάιν πξφγξακκα, πνπ θαη εκέλα πνπ είκαη 

έλαο θαλεξφο ζηαζψηεο ηεο Δπξψπεο, ηειεηψλεη ν ζπγγξαθέαο, κε θνβίδεη. Γηα κεξη-

θνχο ηα 19 εθαηνκκχξηα άλεξγνη είλαη έλα επηρείξεκα γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ επξψ.
30

 

Ζ νκάδα ηνπ Glienicke (ζπλνηθία ηνπ Βεξνιίλνπ), απνηεινχκελε απφ νηθνλνκν-

ιφγνπο, πνιηηηθνχο θαη λνκηθνχο, θαζεγεηέο παλεπηζηεκίσλ κε ζέζεηο  εξεπλεηή ζε 

θέληξα θαη πνιηηηθνχο νξγαληζκνχο, ζπλέηαμε έλα ζρέδην γηα κία λέα Δπξψπε. 

Ζ επξσθξίζε είλαη θξίζε ηξαπεδηθή, θξίζε θξαηηθνχ ρξένπο θαη θξίζε αληαγσ-

ληζηηθφηεηαο θαη θακία δελ έρεη ιπζεί νχηε θαηά πξνζέγγηζε. Σν πξφβιεκα ησλ θξα-

ηηθψλ ρξεψλ ζπλερίδεη λα θιηκαθψλεηαη θαη νη ηξάπεδεο, παξαγεκηζκέλεο κε επηζθαιή 

δάλεηα, παξαιχνπλ ηελ ηδησηηθή νηθνλνκία. ηηο ρψξεο ηεο θξίζεο ιεζηεχνληαη νη 

πξννπηηθέο ηεο δσήο κίαο νιφθιεξεο γεληάο. Δκείο, γξάθνπλ, δελ πηζηεχνπκε ζηηο δπ-

λάκεηο απηνγείαλζεο ηεο θξίζεο. Καηά ηε γλψκε καο έρνπκε λα θάλνπκε κε δνκηθά 

πξνβιήκαηα, πνπ απαηηνχλ δνκηθέο ιχζεηο. Δίκαζηε  πεπεηζκέλνη, φηη ε λνκηζκαηηθή 

έλσζε ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ βήκαηα νινθιήξσζεο, ηδηαίηεξα κία επξσπατθή νηθνλν-

                                                             
29 Steltzner, H. (2013) Schuldenkrise: Der Euro-eine Ehe, www.far.net 21.9.13. 
30 Wermuth, D. (2013) Die Euro-Krise muss nicht immer weitergehen, Zeit Online 30.10.13. 

http://www.far.net/
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κηθή θπβέξλεζε. Δίλαη πξνο ην γεξκαληθφ ζπκθέξνλ λα πάξνπκε κία πξσηνβνπιία 

θαη δελ πξέπεη λα απνξξίπηνπκε θάζε επνηθνδνκεηηθή πξφηαζε σο κία πξνζπάζεηα, 

γηα λα καο πάξνπλ ηα ρξήκαηα απφ ηελ ηζέπε. 

Ζ αξρή ηνπ “No - bailout”,  φηη δειαδή θαλέλα θξάηνο δελ ζψδεη έλα άιιν θξά-

ηνο απφ ρξεσθνπία, ήηαλ ζσζηή. Αιιά κφλν εάλ δερζνχκε, φηη κπνξεί λα επηβιεζεί 

ρσξίο αλππνιφγηζηεο δεκίεο. Ζ αξρηηεθηνληθή ηεο επξσδψλεο κπνξεί λα είλαη απνδε-

θηή θαη ζηαζεξή, κφλν εάλ απνθεχγεη εθ ησλ πξνηέξσλ ηέηνηεο παξάπιεπξεο δεκίεο. 

Απηφ ζεκαίλεη πεξηζζφηεξε νινθιήξσζε.
31

 

 Σέινο δχν άξζξα κε ζέκα ηε κνκθή απφ ηηο Βξπμέιιεο γηα ηηο ππέξκεηξεο εμα-

γσγέο ηεο Γεξκαλίαο θαη ηηο επηθξίζεηο απφ ηηο ΖΠΑ. ηα πιαίζηα κίαο λέαο δηαδηθα-

ζίαο, πνπ είλαη ειάρηζηα γλσζηή, ζηηο Βξπμέιιεο εμεηάδεηαη, εάλ ε εζληθή νηθνλνκηθή 

πνιηηηθή ησλ θξαηψλ – κειψλ θαζηζηά δπλαηή ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο λνκηζκαηηθήο 

έλσζεο. Δθηφο απφ ηνλ έιεγρν ησλ θξαηηθψλ πξνυπνινγηζκψλ θαη ησλ ηξαπεδψλ 

ρξεηάδεηαη θαη ν έιεγρνο ησλ ηζνδπγίσλ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ. ηελ νπζία ε εξψ-

ηεζε πεξηζηξέθεηαη, γηα ην πνχ βξίζθνληαη νη αηηίεο ηεο θξίζεο. 

Πξηλ ε ηειεπηαία δηαδηθαζία ςεθηζηεί ζηηο Βξπμέιιεο, ε Οκνζπνλδηαθή Κπβέξ-

λεζε λέξσζε ην πλεχκα ηεο. Μεηά απφ ζθνδξή πίεζε ηνπ γεξκαληθνχ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ ηα επηηξεπφκελα φξηα ηνπ πιενλάζκαηνο απφ 4% απμήζεθαλ ζε 6%. 

ηηο πξσηεχνπζεο ηνπ Νφηνπ ππάξρεη ε ειπίδα, φηη νη Βξπμέιιεο ζα επηδείμνπλ ζθιε-

ξφηεηα ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηελ ηζρπξφηεξε ρψξα ηεο Δπξψπεο.
32

 χκθσλα κε ηε 

γεξκαληθή θπβέξλεζε ηα ζηειέρε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη ε Ννκηζκαηηθή 

Σξάπεδα κπνξνχλ φκσο λα απνδείμνπλ, φηη ην πιεφλαζκα απφ ηηο εκπνξηθέο ζρέζεηο 

κε ηα άιια θξάηε – κέιε ηεο επξσδψλεο ηα ηειεπηαία 5 ρξφληα κεηψζεθε θαηά ην ή-

κηζπ απφ 4,4% ζε 2,2% ηνπ ΑΔΠ. Ζ Γεξκαλία επηηπγράλεη πςειά πιενλάζκαηα πξν-

πάλησλ απφ ηηο ζπλαιιαγέο ηεο κε ηηο ΖΠΑ θαη ηηο αλαδπφκελεο ρψξεο ηεο Αζίαο θαη 

ηηο Νφηηαο Ακεξηθήο.
33

 

Λφγσ ρψξνπ δελ ζα ζρνιηάζνπκε ηηο απφςεηο πνπ παξαζέζακε. Αθήλνπκε 

ζηνπο αλαγλψζηεο λα δηακνξθψζνπλ ηε δηθή ηνπο άπνςε. Δκείο απφ ηελ επηινγή ησλ 

άξζξσλ πνπ πξνεγήζεθαλ, δηαπηζηψλνπκε, φηη ππάξρνπλ ηξία θχξηα ξεχκαηα ζηελ 

επξσδψλε θαη θπξίσο ζηε Γεξκαλία:  

1. Γελ ιείπνπλ νη θαινπξναίξεηεο πξνηάζεηο θαη νη αγαζέο πξνζέζεηο δηαλννπκέ-

λσλ θαη κία πνιηηηθή θίλεζε ζε παλεπξσπατθή έθηαζε γηα πνιηηηθή νινθιήξσζε ηεο 

επξσδψλεο  θαη  κεηαβηβάζεηο πφξσλ απφ ην Βνξξά ζην Νφην. Ζ ηάζε απηή δελ πη-

ζηεχεη ζηηο δπλάκεηο απηπγείαλζεο ηεο αγνξάο. 

2. Τπάξρεη έλα πνιηηηθφ θφκκα θαη έλαο αξηζκφο δηαλννπκέλσλ θαη δεκνζηνγξά-

θσλ, πνπ ηίζεληαη ππέξ ηεο επηζηξνθήο ζηα εζληθά λνκίζκαηα θαη ζε έλα ζχζηεκα 

                                                             
31 Mobil, gerecht, einig (2013) Zeit Online 25.10.13. 
32 Schieritz, M. (2013) Aus der Balance. Weil Deuschland so viel mehr produziert, als importiert, droht eine 

Rüge aus Brüssel, Zeit Online 31.10.13. 
33 Wirtschaftspolitik: EU relativiert Rüge für Deuschland (2013) Zeit Online 31.10.13. 
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θπκαηλνκέλσλ ηζνηηκηψλ. Σν ξεχκα απηφ δελ πηζηεχεη νχηε ζηε δπλαηφηεηα ηεο πνιη-

ηηθήο λα άξεη ηηο δηαθνξέο  Βνξξά – Νφηνπ. 

3. ε πνιηηηθφ επίπεδν νη θχξηεο πνιηηηθέο δπλάκεηο ηεο Γεξκαλίαο, κε κηθξνδηαθν-

ξέο κεηαμχ ηνπο, επηδηψθνπλ ηε δηαηήξεζε ηεο πθηζηάκελεο ηάμεο πξαγκάησλ. Σν ελ-

δηαθέξνλ ηνπο πεξηνξίδεηαη κφλν ζηνλ έιεγρν ησλ θξαηηθψλ πξνυπνινγηζκψλ θαη ησλ 

ηξαπεδψλ, ψζηε λα εμαιεηθζεί ε θξίζε ρξένπο ζηελ επξσδψλε, αλεμαξηήησο ησλ επη-

πηψζεσλ γηα ηηο νηθνλνκίεο θαη ηνπο ιανχο ηνπ Νφηνπ. Αλζίζηαληαη αθφκε θαη ζην 

έιαζζνλ, πνπ είλαη ε έθδνζε επξσνκνιφγσλ. Δκκέλνπλ ζηελ αξρή ηεο εζληθήο επζχ-

λεο θάζε θξάηνπο –κέινπο. 

Δάλ θξίλνπκε απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ ηειεπηαίσλ γεξκαληθψλ εθινγψλ, ζηηο 

νπνίεο εθθξάζηεθε ν γεξκαληθφο ιαφο, θπξίαξρν είλαη ην ηξίην ξεχκα δηαηήξεζεο ηεο 

πθηζηάκελεο ηάμεο πξαγκάησλ, πνπ ζα νδεγήζεη, θαηά ηε γλψκε καο, ζηε δηάιπζε 

ηεο επξσδψλεο. Απηφ θπζηθά δελ ζεκαίλεη, φηη εκείο πξέπεη λα αλακέλνπκε κε παζε-

ηηθή ζηάζε απηή ηε ζηηγκή.  

 

5. Ζ Μεγάιε Απφθαζε: Παξακνλή ζην Δπξψ θαη Δμαζιίσζε ή Δπηζηξνθή ζηε 

Γξαρκή θαη Έμνδνο απφ ηελ Κξίζε 

Ο ζπλδπαζκφο απηφλνκσλ θξαηψλ θαη θνηλφ λφκηζκα είλαη κία εξκαθξφδηηε έλσζε 

κε απνηέιεζκα ηε δπζιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Με ην θνηλφ λφκηζκα είλαη εθ ησλ πξαγκάησλ αδχλαηε κία απηφλνκε νηθνλνκη-

θή πνιηηηθή, πνπ απαηηεί ε δηαθνξεηηθή νηθνλνκηθή εμέιημε ησλ θξαηψλ – κειψλ. 

Αιιά θαη ην αληίζεην, κία θνηλή νηθνλνκηθή πνιηηηθή είλαη επίζεο εθ ησλ πξαγκάησλ 

αδχλαηε, εθφζνλ νη ρψξεο ηεο επξσδψλεο βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθή νηθνλνκηθή ζπ-

γθπξία. 

Ζ ζπληεξεηηθή νηθνλνκηθή πνιηηηθή πνπ αθνινπζεί ζήκεξα ε επξσδψλε πξνζη-

δηάδεη ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Γεξκαλίαο θαη νξηζκέλσλ άιισλ βνξείσλ ρσ-

ξψλ. Δάλ ε Γεξκαλία είρε αθφκε θαη έλα κηθξφ θιάζκα ηεο χθεζεο θαη ηεο αλεξγίαο 

πνπ βηψλνπκε εκείο ζήκεξα, λα είκαζηε βέβαηνη, φηη ε γεξκαληθή θπβέξλεζε ζα πξν-

ρσξνχζε ζε αληηζηξνθή ηεο λνκηζκαηηθήο θαη δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο αθφκε θαη 

κε θαηαζηξαηήγεζε ή αιιαγή ηνπ ζπκθψλνπ ζηαζεξφηεηαο.  

Απφ ηελ άιιε ε νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηεο απζηεξήο ιηηφηεηαο είλαη δηακεηξηθά 

αληίζεηε απφ απηήλ πνπ ρξεηαδφκαζηε εκείο ζηε ζπγθεθξηκέλε νηθνλνκηθή ζπγθπξία. 

Ζ Διιάδα θαη νη άιιεο ρψξεο ηνπ Νφηνπ έρνπλ αλάγθε απφ κία επεθηαηηθή νηθνλνκη-

θή πνιηηηθή, φπσο αζθνχλ ζήκεξα νη ΖΠΑ, ε Βξεηαλία θαη ε Ηαπσλία γηα λα αληηκε-

ησπίζνπλ ηελ θξίζε. 

ηηο ρψξεο ηνπ Νφηνπ έρεη επηβιεζεί κία νηθνλνκηθή πνιηηηθή, πνπ ππαγνξεχεη 

ζηελ επξσδψλε ε Γεξκαλία ζπλεπηθνπξνχκελε θαη απφ νξηζκέλεο άιιεο ρψξεο, αληί-

ζεηε πξνο ηηο αλάγθεο ηνπο. Μία νηθνλνκηθή πνιηηηθή πνπ εμππεξεηεί ηηο ηζρπξέο νη-

θνλνκίεο θαη νδεγεί ζε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή θαηαζηξνθή ηηο αδχλακεο.  Ζ απην-

λνκία, φζσλ θξαηψλ – κειψλ δελ κπνξνχλ γηα ηζηνξηθνχο θαη άιινπο ιφγνπο λα αθν-
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ινπζήζνπλ ην ξπζκφ αλάπηπμεο ησλ πιένλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ ηεο επξσδψλεο, α-

λαηξείηαη ζηελ πξάμε. Ζ έλσζε απηφλνκσλ θξαηψλ κεηαηξάπεθε ζην αληίζεηφ ηεο, ζε 

κία έλσζε κε-απηφλνκσλ ρσξψλ γηα ηηο ρψξεο ηεο θξίζεο. 

Ζ πνιηηηθή ελνπνίεζε δελ δηαθξίλεηαη ζηνλ νξαηφ νξίδνληα. Καη δελ πξνζθξνχ-

εη ζηελ έιιεηςε πξνηάζεσλ θαη ζρεδίσλ. Πξνζθξνχεη ζην πξαγκαηηθφ γεγνλφο, φηη 

απαηηεί πφξνπο, πνπ νη ιανί θαη νη θπβεξλήζεηο ησλ εχπνξσλ ρσξψλ δελ έρνπλ ηε 

βνχιεζε ή αδπλαηνχλ λα παξάζρνπλ, εθηφο φηη αληινχλ θαη πιενλεθηήκαηα απφ ηε 

ζεκεξηλή θαηάζηαζε. Οη εζληθέο ηαπηφηεηεο θπξηαξρνχλ ζηελ Δπξψπε θαη ε επξσπα-

τθή ηαπηφηεηα, φπσο δηαπηζηψλνπκε, απιά δελ πθίζηαηαη. Κάζε ρψξα θνηηάδεη ηα δη-

θά ηεο ζπκθέξνληα θαη επηδηψμεηο. Ζ Γεξκαλία πξνσζεί κε ζπλέπεηα ηελ νηθνλνκηθή 

πνιηηηθή πνπ ηαηξηάδεη ζηα εζληθά ηεο ζπκθέξνληα, ηελ επέθηαζε ηεο εγεκνλίαο ηεο 

ζηελ Δπξψπε θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο ζέζεο ηεο ζηνλ θφζκν. 

Δκείο, αθφκε θαη νη θηινεπξσπατζηέο, πξέπεη λα θνηηάμνπκε ηα ζπκθέξνληα ηεο 

δηθήο καο ρψξαο. Γελ έρνπκε ηελ πνιπηέιεηα ηεο αλακνλήο ησλ εμειίμεσλ. Πξέπεη λα 

μεθχγνπκε πάξαπηα απφ ηελ νκεξεία ηνπ επξψ θαη λα επαλαθηήζνπκε ηελ νηθνλνκη-

θή καο απηνλνκία, πνπ εθρσξήζακε ζηα επξσπατθά θέληξα απνθάζεσλ. Υσξίο λα 

απνπνηνχκαζηε ησλ επζπλψλ καο, γηα ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία έρνπκε πεξηέιζεη κε 

ηελ πνιηηηθή ησλ θπβεξλήζεσλ πξηλ θαη κεηά ηελ θξίζε, πξέπεη πιένλ λα αληηιεθ-

ζνχκε, φηη ην θνηλφ λφκηζκα δελ επηηξέπεη ηε δηφξζσζε ιαλζαζκέλσλ ρεηξηζκψλ θαη 

παξαιήςεσλ ηνπ παξειζφληνο θαη ηνπ ζχγρξνλνπ παξφληνο. Αληίζεηα κε θάζε καο 

πξνζπάζεηα ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα επηδεηλψλνληαη. Ζ νηθνλνκηθή αλαζπγθξφηε-

ζε είλαη αδχλαηε ζηα πιαίζηα ηνπ επξψ, ρσξίο ηελ άζθεζε απηφλνκεο νηθνλνκηθήο 

πνιηηηθήο ζχκθσλα κε ηηο ζεκεξηλέο αλάγθεο θαη δπλαηφηεηεο ηεο δηθήο καο νηθνλν-

κίαο θαη θνηλσλίαο. 

Δίλαη αλεχζπλν εθ κέξνπο καο λα πεξηκέλνπκε κέρξη πιήξεο εμαζιίσζεο ηηο φ-

πνηεο αξγφζπξηεο δηαδηθαζίεο γηα ην κέιινλ ηεο Δπξψπεο. Απφ ηηο δχν εθδνρέο, πνιη-

ηηθή ελνπνίεζε ή δηάιπζε ηεο επξσδψλεο, ε δεχηεξε είλαη αλαθαλδφλ ε επηθξαηέζηε-

ξε.  

Οη επηθείκελεο επξσεθινγέο είλαη κία πξψηεο ηάμεσο επθαηξία κεηά ηελ θξίζε, 

γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο βνχιεζεο ησλ ιαψλ ηεο Δπξψπεο θαη θαηαιπηηθφ ζεκείν γηα 

ηηο εμειίμεηο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ. ‟ απηέο έλαο πνιηηηθφο θνξέαο ζηελ Διιάδα κε 

έλα πξφγξακκα ζπγθξνηεκέλεο επηζηξνθήο ζηε δξαρκή πξέπεη λα δψζεη ηε κάρε γηα 

ηελ αλάθηεζε ηεο απηνλνκίαο καο. 
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2  
Κνηλσληθνπνιηηηθή Αλάπηπμε θαη Οηθνλνκηθή Κξίζε: Ζ Πεξίπησζε ηεο 

Διιάδαο 

 

ΗΧΑΝΝΖ ΒΑΒΟΤΡΑ 

 

1. Δηζαγσγή 

Έλα απφ ηα βαζηθά δφγκαηα ζηα νπνία ζηεξίδεηαη ε πλζήθε ηεο Δπξσπατθήο Έλσ-

ζεο (ΔΔ) θαζ‟ φιε ηε κεηά ην Μάαζηξηρη πεξίνδν είλαη φηη ε Έλσζε θαη ηα θξάηε-

κέιε δελ αλαιακβάλνπλ νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο άιισλ θξαηψλ-κειψλ. Καηά ηε δη-

αδηθαζία δηακφξθσζεο ησλ πνιηηηθψλ ηεο ΔΔ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο παγθφζκηαο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο ηνπ 2008-2009, αιιά θπξίσο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο 

ρξένπο νξηζκέλσλ θξαηψλ-κειψλ ηεο ΔΔ, ε νπνία εθδειψζεθε ζηε ζπλέρεηα, ε πνιη-

ηηθή ησλ θπβεξλήζεσλ ζεσξήζεθε φηη αληηθαηνπηξίδεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ιαψλ 

ηνπο. Απηή ε αληίιεςε ζηεξίδεηαη ζηελ θαζαξά αηνκηθηζηηθή έλλνηα ηνπ θξάηνπο, 

θαηά ηελ νπνία απηφ δελ έρεη θακηά απηνλνκία έλαληη ησλ αηφκσλ θαη ησλ θνηλσλη-

θψλ νκάδσλ πνπ ην ζπγθξνηνχλ θαη απιψο εξκελεχεη θαη ππνζηαζηνπνηεί πηζηά θαη 

κε αθξίβεηα ηηο αηνκηθέο πξνηηκήζεηο ή επηδηψμεηο.
1
 ην πιαίζην απηήο ηεο αληίιεςεο, 

νη ιανί ζεσξνχληαη ππφινγνη γηα ηε δεκνζηνλνκηθή «αζσηία» πνπ επέδεημαλ ζην πα-

ξειζφλ, ε νπνία ηεθκαίξεηαη απφ ηελ χπαξμε πςεινχ δεκφζηνπ ρξένπο. Πξέπεη, ινη-

πφλ, λα ππνζηνχλ ηηο ζπλέπεηεο απηήο ηεο «αζσηίαο» ηνπο, θπξίσο γηα λα απνθεπρζεί 

ε εθδήισζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ «εζηθνχ θηλδχλνπ». Αλ, δειαδή, γλσξίδνπλ φηη ζα 

βνεζεζνχλ, ζα ζπλερίδνπλ λα είλαη «ζπάηαινη». Έηζη, ε θαιχηεξε πνιηηηθή θαηά ηεο 

«απεξηζθεςίαο» ηνπο είλαη λα απνθιείνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ απφ θάζε βνήζεηα. 

Κιαζηθή πεξίπησζε εθαξκνγήο απηνχ ηνπ δφγκαηνο ζην επίπεδν ηεο ΔΔ, ζεσξείηαη 

ην πιαίζην αληηκεηψπηζεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηεο θξίζεο ρξένπο ηεο Διιά-

δαο.  

Πέξα απφ ην κεγάιν δήηεκα πνπ εγείξεη ε απνδνρή ηεο αηνκηθηζηηθήο έλλνηαο 

ηνπ θξάηνπο θαη εηδηθφηεξα ε ηαχηηζε ηεο «ζπκπεξηθνξάο» ησλ ιαψλ, αλ κπνξεί βέ-

βαηα λα ζεσξεζεί φηη ππάξρεη κηα ηέηνηα ζπκπεξηθνξά, κε ηελ πνιηηηθή ησλ θπβεξλή-

ζεψλ ηνπο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί επζχο εμαξρήο φηη ν εζηθφο θίλδπλνο δελ ζπληζηά 

βαζηθφ άμνλα ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο αθνινπζνχκελεο πνιηηηθήο εθ κέξνπο ηεο ΔΔ. 

Καηά ηελ πξφζθαηε νηθνλνκηθή θξίζε, ηα θξάηε αλέιαβαλ έλα λέν ξφιν, εθείλνλ ηνπ 

«θνξέα αλάιεςεο θηλδχλσλ  έζραηεο αλάγθεο». Απηφ ζπλέβε ηδηαίηεξα ζηελ πεξί-

πησζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, κε βάζε ηελ πεπνίζεζε φηη νη ζπλέπεηεο 

γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο νηθνλνκίαο ζα ήηαλ θξίζηκεο αλ δελ γηλφηαλ απηφ.
2
 Ζ δηάζσζε 

ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο απηή θαζαπηή, αιιά θπξίσο ν ηξφπνο κε ηνλ ν-

                                                             
1 Γηα αλάιπζε απηήο ηεο έλλνηαο ηνπ θξάηνπο, βι. κεηαμχ άιισλ ζε Η. . Βαβνχξαο (2013α), θεθ. 1.8, ζζ. 61-

70. 
2 Βι. ζρεηηθή αλάιπζε ζε J. E. Stiglitz (2011), ζει. 200. 
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πνίν απηή πξαγκαηνπνηήζεθε, ζαθψο επηδεηλψλνπλ ην πξφβιεκα ηνπ εζηθνχ θηλδχ-

λνπ, ζην κέηξν πνπ απηφ γίλεηαη απνδεθηφ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη απηφ 

ηεο αλαρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ειιεληθνχ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. Έηζη, ν εζη-

θφο θίλδπλνο αλαγλσξίδεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ιαψλ, αιιά φρη ηνπ ρξεκαηνπηζησ-

ηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ησλ δηαρεηξηζηψλ ηνπ.  

Δπηπιένλ, ε απνδνρή ηεο επζχλεο ησλ ιαψλ γηα ηε δηφγθσζε ησλ δεκνζηνλνκη-

θψλ ειιεηκκάησλ θαη ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο, δελ εξκελεχεη ην θαηλφκελν ηεο δεκηνπξ-

γηθήο ινγηζηηθήο θαη γεληθφηεξα ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ηερλαζκάησλ πνπ ρξεζηκνπνη-

ήζεθε γηα ηελ παξαπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ζε νξηζκέλεο ρψξεο φπσο ε Διιάδα γηα ηελ 

απνθπγή ηεο έληαμεο ζηηο πξνιεπηηθέο θαη θπξίσο ζηηο δηνξζσηηθέο ή θαηαζηαιηηθέο 

δηαδηθαζίεο ηνπ πκθψλνπ ηαζεξφηεηαο, αθνχ ηα δεκνζηνλνκηθά ηερλάζκαηα (fiscal 

gimmickry) κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ  κφλν απφ ηνπο θνξείο ηεο πνιηηηθήο θαη φρη 

απφ ηνπο ιανχο.
3
 

εκεηψλεηαη επζχο εμαξρήο φηη ε απνδνρή ηεο επζχλεο ησλ ιαψλ θαη ηνπ ηηκσ-

ξεηηθνχ ραξαθηήξα ηεο επηβαιιφκελεο πνιηηηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θξίζεσλ θαη ησλ θξίζεσλ ρξένπο γηα ηελ απνθπγή ηνπ εζηθνχ θηλδχλνπ, δελ εμππεξε-

ηεί κφλν ηελ θξαηνχζα ηδενινγία ησλ νξγάλσλ ηεο ΔΔ, αιιά θαη ηνπο εγρψξηνπο θν-

ξείο ηεο νηθνλνκηθήο δηαθπβέξλεζεο ησλ θξαηψλ-κειψλ, παξέρνληάο ηνπο ζνβαξφ 

«άιινζη» πνιηηηθήο, αθνχ ζην πιαίζην απηφ νη εζληθέο θπβεξλήζεηο δελ επζχλνληαη 

θαηά βάζε γηα ηηο θξίζεηο ρξένπο πνπ δεκηνχξγεζαλ, αιιά νη ιανί. ε απηφλ ηνλ ην-

κέα παξαηεξείηαη, ινηπφλ, ηαχηηζε ζηξαηεγηθήο κεηαμχ ησλ θνξέσλ ηεο νηθνλνκηθήο 

δηαθπβέξλεζεο ζε επίπεδν ΔΔ θαη ησλ εγρψξησλ θνξέσλ ηεο νηθνλνκηθήο δηαθπβέξ-

λεζεο. 

Αλ έηζη έρεη δηακνξθσζεί ην γεληθφ πιαίζην ησλ αθνινπζνχκελσλ πνιηηηθψλ, 

γηαηί νη πνιηηηθέο απηέο εθαξκφδνληαη ρσξίο ηδηαίηεξεο αληηζηάζεηο απφ ηελ πιεπξά 

ησλ ιαψλ; Καηά ηε γλψκε καο νη πνιηηηθέο απηέο γίλνληαη αλεθηέο εμαηηίαο πνιιψλ 

παξαγφλησλ, έλαο απφ ηνπο νπνίνπο είλαη ην πξφβιεκα ηεο αληηπξνζψπεπζεο πνπ 

ζηεξίδεηαη ζηελ αλεπαξθή πιεξνθφξεζε πνπ παξέρεηαη ζηνπο πνιίηεο σο εληνιείο 

ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο φκσο είλαη ην ρακειφ επίπεδν πνιη-

ηηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο. ηε ζπλέρεηα αλαιχεηαη δηεμνδηθφηεξα πψο ην δφγ-

κα ηνπ εζηθνχ θηλδχλνπ εμππεξεηεί ηηο επηβαιιφκελεο πνιηηηθέο απφ πιεπξάο ΔΔ ζηα 

θξάηε-κέιε ηεο πνπ έρνπλ αλάγθε ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζπλδξνκήο. 

 

2. Ο Ζζηθφο Κίλδπλνο σο Άμνλαο Πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

Μηα απφ ηηο βαζηθέο αξρέο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ε πλζήθε ηεο Δπξσπατθήο Έλσ-

ζεο γηα ηελ επίηεπμε θαη δηαηήξεζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο πεηζαξρίαο ζηηο ρψξεο-κέιε 

ηεο, είλαη ε ιεγφκελε «ξήηξα κε δηάζσζεο».
4
 χκθσλα κε ην άξζξν 125 ηεο Δλνπνη-

                                                             
3 Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ηερλαζκάησλ σο παξάγνληα θαηαζηξαηήγεζεο ηνπ πκθψλνπ ηαζε-

ξφηεηαο, βι. ζε J. Alt, D. Dreyer Lassen and J.Wehner (2012). 
4 Ζ γλσζηή σο “no bail-out”. 
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εκέλεο απφδνζεο ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΛΔΔ), 

πξψελ άξζξν 103 ηεο  πλζήθεο πεξί ηδξχζεσο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο 

(ΔΚ),«ε Έλσζε δελ επζχλεηαη γηα ηηο ππνρξεψζεηο πνπ αλαιακβάλνπλ νη θεληξηθέο 

θπβεξλήζεηο, νη πεξηθεξεηαθέο, ηνπηθέο ή άιιεο δεκφζηεο αξρέο, άιινη νξγαληζκνί δε-

κνζίνπ δηθαίνπ ή δεκφζηεο επηρεηξήζεηο ησλ θξαηψλ-κειψλ, νχηε ηηο αλαιακβάλεη, κε 

ηελ επηθχιαμε ησλ ακνηβαίσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εγγπήζεσλ γηα ηελ απφ θνηλνχ ε-

θηέιεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ». Δπηπιένλ, ζηε ζπλέρεηα ηνπ ίδηνπ άξζξνπ νξίδε-

ηαη φηη «θαλέλα θξάηνο-κέινο δελ επζχλεηαη γηα ηηο ππνρξεψζεηο πνπ αλαιακβάλνπλ νη 

θεληξηθέο θπβεξλήζεηο, νη πεξηθεξεηαθέο, ηνπηθέο ή άιιεο δεκφζηεο αξρέο, άιινη νξγα-

ληζκνί δεκνζίνπ δηθαίνπ ή δεκφζηεο επηρεηξήζεηο άιινπ θξάηνπο-κέινπο, νχηε ηηο αλα-

ιακβάλεη». πσο επηζεκαίλεη ν Jean Pisani-Ferry,
5
 ζθνπφο απηήο ηεο δηάηαμεο, πνπ 

εηζήρζε κεηά απφ ξεηή απαίηεζε ηεο Γεξκαλίαο, είλαη λα πξνεηδνπνηήζεη ηνπο πηζησ-

ηέο φηη ν δαλεηζκφο ησλ ρσξψλ είλαη ξηςνθίλδπλνο θαη φηη δελ κπνξνχλ λα ππνινγί-

δνπλ ζε νπνηαδήπνηε κνξθή ελίζρπζεο ελφο θξάηνπο πνπ απεηιείηαη κε ρξενθνπία. 

Απηή ε δηάηαμε απνζθνπεί, ινηπφλ, ζην λα θαηαζηήζεη πην ππεχζπλνπο ηνπο δαλεηδφ-

κελνπο θαη πην επηθπιαθηηθνχο ηνπο δαλεηζηέο.
6
 Αλαγλσξίδεηαη, δειαδή, φηη νη ρψξεο 

πνπ κεηέρνπλ ζην θνηλφ λφκηζκα ζα πξέπεη λα αλαιακβάλνπλ ηνπο θηλδχλνπο απηήο 

ηνπο ηεο ζπκκεηνρήο θαη λα απηνπεηζαξρνχλ. 

Πέξα απφ ηελ ελίζρπζε ηεο απηνπεηζαξρίαο ή ηνπ απηνειέγρνπ ησλ ρσξψλ, ε 

«ξήηξα κε δηάζσζεο» απνζθνπεί ζηελ απνθπγή ηνπ «εζηθνχ θηλδχλνπ»,
7
 δειαδή ηνπ 

θηλδχλνπ κεηαβνιήο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ρσξψλ πνπ πξνθαιεί ε ζπξξίθλσζε ηεο 

δεκνζηνλνκηθήο ηνπο επζχλεο, πνπ ζα ζπλεπαγφηαλ ε πηζαλφηεηα ζηήξημεο ή δηάζσ-

ζήο ηνπο απφ ηα φξγαλα ηεο ΔΔ θαη θπξίσο ηελ ΔΚΣ, ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ δεκνζην-

λνκηθνχ ηνπο εθηξνρηαζκνχ. Γηα λα κε κπνξνχλ, ινηπφλ, λα θαηαρξαζηνχλ ηε δπλα-

ηφηεηα ελδερφκελεο βνήζεηαο εθ κέξνπο ηεο ΔΔ, απνθιείνληαη απφ απηήλ ή φηαλ απηή 

ηνπο ρνξεγείηαη ππφ ηε κνξθή δαλεηζκνχ, ζην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ Μεραληζκνχ 

ηαζεξφηεηαο (ΔΜ), ππφθεηηαη ζε απζηεξνχο θαλφλεο θαη εθφζνλ εθηηκάηαη απφ ηα 

φξγαλα ηεο ΔΔ (Δπηηξνπή ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΔΚΣ) φηη ε κε ρξεκαηνπηζησηηθή ε-

λίζρπζε πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε ρψξα-κέινο ζπληζηά θίλδπλν γηα ηε ρξεκαηνπηζησηη-

θή ζηαζεξφηεηα ζην ζχλνιν ηεο Εψλεο ηνπ επξψ («ζπζηεκηθφ θίλδπλν»). Οη φξνη θαη 

νη πξνυπνζέζεηο απηέο ηεο θνηλνηηθήο επηηήξεζεο απζηεξνχ βαζκνχ ελζσκαηψλνληαη 

ζε πξνγξάκκαηα καθξννηθνλνκηθήο πξνζαξκνγήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θξάηνπο-

κέινπο θαη θαηνρπξψλνληαη κε ηε κνξθή «κλεκνλίσλ ζπλελλφεζεο» πνπ ππνγξάθν-

ληαη ζρεηηθά. Παξάιιεια, ηα ρνξεγνχκελα δάλεηα έρνπλ ζπγθεθξηκέλε δνκή ηηκνιφ-

γεζεο (ηα επηηφθηα θαιχπηνπλ ην θφζηνο άληιεζεο ησλ θεθαιαίσλ θαη έλα πξφζζεην 

πεξηζψξην).
8
 

                                                             
5 J. Pisani-Ferry (2012), ζει. 57. 
6 ην ίδην, ζει. 57. 
7 Καηά ηελ αγγιηθή νξνινγία “moral hazard”. 
8 Βι. ζρεηηθά ζε Η. . Βαβνχξαο (2013α), θεθ. 13.7, ζει. 874. 
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Έηζη, ζχκθσλα κε ην δφγκα ηνπ «εζηθνχ θηλδχλνπ» (φξνπ ηεο αζθαιηζηηθήο 

ζεσξίαο αξρηθά,
9
 ν νπνίνο επεθηάζεθε ζηε ζπλέρεηα ζε πνιιά επηζηεκνληθά πεδία θαη 

ηδηαίηεξα ζηηο ζπκβάζεηο εξγαζίαο θαη ζηελ αλάζεζε απνθαζηζηηθψλ αξκνδηνηή-

ησλ),
10

 ηνλ νπνίν νη Nouriel Roubini θαη Stephen Mihm νξίδνπλ ραξαθηεξηζηηθά σο 

ηελ «πξνζπκία θάπνηνπ λα αλαιάβεη θάπνηα ξίζθα - θαη ζπγθεθξηκέλα, ππεξβνιηθά ξί-

ζθα - ηα νπνία θαλνληθά ζα απέθεπγε, απιψο θαη κφλν επεηδή μέξεη φηη θάπνηνο άιινο 

ζα επσκηζηεί ηηο ηπρφλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο απφθαζήο ηνπ, αλ δελ ηνλ απαιιάμεη 

θηφιαο απφ απηέο»,
11

 ε θαιχηεξε πνιηηηθή θαηά ηεο απεξηζθεςίαο ησλ ρσξψλ είλαη λα 

απνθιείεηαη εθ ησλ πξνηέξσλ θάζε βνήζεηα πξνο απηέο, φπσο επηζεκαίλεη ραξαθηε-

ξηζηηθά ν Jean Pisani-Ferry.
12

 

Σν δήηεκα ηνπ εζηθνχ θηλδχλνπ, ην νπνίν επεξεάδεη ζεκαληηθά ηα ζπζηήκαηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Εψλεο ηνπ επξψ, πξνθαιείηαη 

απφ ην γεγνλφο φηη ε εληαία λνκηζκαηηθή πνιηηηθή δελ ζπλδπάδεηαη κε πιήξε νινθιή-

ξσζε, αιιά ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ αζπκκεηξία κεηαμχ ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο 

θαη ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ επηθξαηεί ζηελ Δπξσδψλε, δειαδή απφ ην γεγνλφο 

φηη ε εληαία λνκηζκαηηθή πνιηηηθή δελ ζπκβαδίδεη κε πιήξε νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή 

νινθιήξσζε, αθνχ ε θεληξηθά αζθνχκελε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή δελ ζπλδπάδεηαη κε 

έλα νκνζπνλδηαθφ πνιηηηθφ ζχζηεκα, αιιά κε πνιηηηθά αλεμάξηεηα θξάηε-κέιε. Έ-

ηζη, ζην πιαίζην ηνπ ππνδείγκαηνο «εληνιέα-εληνινδφρνπ»,
13

 φπνπ εληνιέαο είλαη ε 

θεληξηθή λνκηζκαηηθή αξρή (ε ΔΚΣ) θαη εληνινδφρνο ηα θξάηε-κέιε, ιφγσ ηεο αηε-

ινχο πιεξνθφξεζεο ηνπ εληνιέα σο πξνο ηα θίλεηξα θαη ηε δξάζε ηνπ εληνινδφρνπ 

θαη ηεο αλεπαξθνχο παξαθνινχζεζεο ηνπ εληνινδφρνπ απφ ηελ πιεπξά ηνπ εληνιέα, 

ηα θξάηε-κέιε έρνπλ θίλεηξν λα κε ζπλεηδεηνπνηνχλ πιήξσο ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο 

ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ειιεηκκάησλ θαη ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο ηνπο θαη λα αλαπηχζζνπλ 

δεκνζηνλνκηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ εζηθφ θίλδπλν. Ο εζηθφο 

θίλδπλνο πξνυπνζέηεη, ινηπφλ, φηη ε κηα πιεπξά (ηα φξγαλα ηεο ΔΔ) δελ κπνξεί λα 

παξαηεξήζεη ηηο ελέξγεηεο ηεο άιιεο (ησλ θξαηψλ-κειψλ). Γηα ην ιφγν απηφ ν εζηθφο 

θίλδπλνο νλνκάδεηαη κεξηθέο θνξέο θαη «πξφβιεκα ησλ κε νξαηψλ ελεξγεηψλ».
14

 

Δάλ, ινηπφλ, ρψξεο-κέιε ηεο Δπξσδψλεο, αληηκεησπίδνληαο πξφβιεκα θξίζεο 

δεκφζηνπ ρξένπο ηνπο, πξνζθεχγνπλ ζηνλ ΔΜ δεηψληαο ρξεκαηννηθνλνκηθή ελί-

ζρπζε, ζεσξείηαη φηη ραξαθηεξίδνληαη απφ «δεκνζηνλνκηθή αζσηία» ή ηνπιάρηζηνλ 

απφ«δεκνζηνλνκηθή αλεπζπλφηεηα» θαη θαηά ζπλέπεηα ην πιαίζην πνιηηηθήο πνπ ηνπο 

επηβάιιεηαη έρεη θαηαξρήλ ηηκσξεηηθφ ραξαθηήξα. Έηζη, φπσο επηζεκαίλεη ν Paul 

Krugman,
15

 ην πξφβιεκα ηεο θξίζεο ρξένπο δηαηππψλεηαη κε φξνπο εζηθήο: Σα θξάηε 

                                                             
9 Βι. κεηαμχ άιισλ ζε S. Shavell (1979), ζζ. 541-562. 
10 B. Hölmstrom (1979), ζζ. 74-91. 
11 N. Roubini θαη S. Mihm (2010), ζει. 125. 
12 J. Pisani-Ferry (2012), ζει. 104. 
13 Γηα αλάιπζε ηνπ ππνδείγκαηνο εληνιέα-εληνινδφρνπ (principal-agent model)θαη ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ εζη-

θνχ θηλδχλνπ (moral hazard), βι. ηδηαίηεξα ζε, J.-J. Laffont and D. Martimort (2002), Introduction. 
14 Δίλαη ην γλσζηφ «hidden actions problem». Βι. ζρεηηθά ζε H.R. Varian (1992), ζει. 310. 
15 P. Krugman (2012), ζει. 206. 
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αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα επεηδή ακάξηεζαλ θαη πξέπεη λα ππνθέξνπλ γηα λα εμη-

ιεσζνχλ. Τπ‟ απηέο ηηο ζπλζήθεο, νη δεκνζηνλνκηθέο θξίζεηο αιιά θαη νη νηθνλνκηθέο 

θξίζεηο γεληθφηεξα κεηαηξέπνληαη ζε «εζηθνπιαζηηθή αιιεγνξία»: Δίλαη νη αλαπφ-

θεπθηεο ζπλέπεηεο παιαηψλ ακαξηηψλ θαη νη επηπηψζεηο ηνπο δελ πξέπεη λα κεηξηάδν-

ληαη.
16

 Καηά ηε ραξαθηεξηζηηθή επηζήκαλζε ηνπ Paul Krugman, ε νηθνλνκία «αληηκε-

ησπίδεηαη σο εζηθνπιαζηηθή αιιεγνξία, κε ηε δηαθνξά φηη νη ηηκσξνχκελεο ακαξηίεο, 

σο επί ην πιείζην, δελ δηαπξάρζεθαλ πνηέ».
17

 

Ζ εζηθνινγηθή ζπιινγηζηηθή πνπ αλαιχζεθε παξαπάλσ πξνάγεη κηα πνιχ ζπ-

γθεθξηκέλε αηδέληα πνιηηηθήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ηδηαίηεξα 

ησλ δεκνζηνλνκηθψλ θξίζεσλ. Ζ πξνζαξκνγή ησλ ρσξψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ πξφ-

βιεκα χθεζεο, αιιά θπξίσο πξφβιεκα θξίζεο ρξένπο, δελ γίλεηαη θαηά βάζε κε θά-

πνηεο νινθιεξσκέλεο νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο, δειαδή πνιηηηθέο γηα ηηο νπνίεο εμεηδη-

θεχνληαη αξρηθά ζπγθεθξηκέλνη ζθνπνί θαη ζηφρνη νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη θαηφπηλ 

επηιέγνληαη ηα κέζα θαη κέηξα ηα νπνία ζεσξνχληαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθά γηα 

ηελ επίηεπμή ηνπο, ππφ ηνπο δεδνκέλνπο νηθνλνκηθνχο, πνιηηηθνχο θαη θνηλσληθνχο 

πεξηνξηζκνχο, πνπ εθ ησλ πξνηέξσλ γίλνληαη απνδεθηνί, αιιά είλαη απφξξνηα ζπγθε-

θξηκέλσλ εζηθψλ θαη, ζε ηειεπηαία αλάιπζε, πνιηηηθψλ επηινγψλ.  

Δθφζνλ ε βαζηθή παξαδνρή είλαη φηη νη ρψξεο θαη ζπγθεθξηκέλα νη ιανί ησλ 

ρσξψλ επζχλνληαη γηα ηε δηφγθσζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο, ε «εζηθά απνδεθηή» ζηξα-

ηεγηθή απνθαηάζηαζεο ηεο ηζνξξνπίαο ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο επηθεληξψλεηαη 

ζηε ζπξξίθλσζε ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ, θαζψο θαη ησλ ειιεηκκάησλ ηνπ ηζνδπγίνπ 

πιεξσκψλ, δεδνκέλνπ φηη ηα δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα ζπλδένληαη κε ειιείκκαηα 

ηνπ ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ.
18

 Με βάζε ηε δεκνζηνλνκηθή ηνπο δηαρείξηζε, νη ρψξεο δη-

αθξίλνληαη ζε «ππεχζπλεο» θαη «αλεχζπλεο». ηηο πξψηεο εληάζζνληαη εθείλεο πνπ 

δηαηήξεζαλ ηα δεκνζηνλνκηθά ηνπο ειιείκκαηα θαη θαη‟ επέθηαζε θαη ην δεκφζην 

ηνπο ρξένο ππφ έιεγρν, ελψ ζηηο δεχηεξεο εθείλεο πνπ δελ δηαηήξεζαλ ηα δεκνζηνλν-

κηθά ηνπο ειιείκκαηα θαη θαη‟ επέθηαζε θαη ην δεκφζην ηνπο ρξένο ππφ έιεγρν. Απηή 

ε δηάθξηζε ησλ ρσξψλ, θαίλεηαη φηη απνθηά νινέλα απμαλφκελε ζεκαζία ζηελ ΔΔ. 

Χο απνηέιεζκα απηήο ηεο ζπιινγηζηηθήο, επηβάιινληαη πξνγξάκκαηα απζηεξήο 

ιηηφηεηαο, ησλ νπνίσλ ε αλαπνηειεζκαηηθφηεηα είλαη δεδνκέλε εμαξρήο. πσο επη-

ζεκαίλεη ν Paul Krugman, εξεπλεηέο ηνπ ίδηνπ ηνπ ΓΝΣ δηαπίζησζαλ φηη ε δεκνζην-

λνκηθή ιηηφηεηα δελ επεθηείλεη ηελ νηθνλνκία, αιιά ηε βπζίδεη ζε χθεζε.
19

 Ζ «επε-

θηαηηθή ιηηφηεηα» είλαη κηα έλλνηα εμαηξεηηθά ζαζξή.
20

 

                                                             
16 ην ίδην, ζει. 235. 
17 ην ίδην, ζει. 214. 
18 πγθεθξηκέλα, ηα κεγάια θαη δηνγθνχκελα δεκφζηα ειιείκκαηα αληαλαθιψληαη ζηε δηεχξπλζε ησλ ειιεηκ-

κάησλ ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ. Ζ ζέζε φηη ππάξρεη ηζρπξή ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ δεκφζησλ 
ειιεηκκάησλ θαη ειιεηκκάησλ ηνπ ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ είλαη γλσζηή σο «ππφζεζε ησλ δίδπκσλ ειιεηκκάησλ». 

Γηα αλάιπζή ηεο, βι. κεηαμχ άιισλ ζε Η. Βαβνχξαο (2013α), θεθ. 12.7, ζζ. 732-737, θαζψο θαη ζε Θ. Μαξηφ-

ιεο θαη Κ. Παπνπιήο (2010). 
19 P. Krugman (2012), ζει. 226. 
20 Γηα αλάιπζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ππφ ηηο νπνίεο ε δεκνζηνλνκηθή ιηηφηεηα κπνξεί λα νδεγήζεη ζε νηθνλνκηθή 

επέθηαζε, βι. P. Krugman (2012), ζζ. 222-227. 
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Ζ πεξίπησζε κειέηεο ηεο Διιάδαο είλαη εμαηξεηηθήο ρξεζηκφηεηαο γηα ηελ αλά-

ιπζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηθψλ. Ζ ρψξα αληηκεηψπηζε επζχο εμαξρήο δεκνζην-

λνκηθά ειιείκκαηα ζπλδπαδφκελα κε νηθνλνκηθή χθεζε. Ζ ηαπηφρξνλε εθδήισζε 

απηψλ ησλ δχν πξνβιεκάησλ δεκηνπξγεί δεηήκαηα ηεξάξρεζήο ηνπο, θαζφηη ε αληη-

κεηψπηζή ηνπο απαηηεί δηαθνξεηηθφ κίγκα πνιηηηθήο. Πνιχ γεληθά, ε αληηκεηψπηζε 

ηεο χθεζεο απαηηεί επεθηαηηθή δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή, ελψ ε αληηκεηψπηζε ησλ δε-

κνζηνλνκηθψλ ειιεηκκάησλ ζπζηαιηηθή ή πεξηνξηζηηθή δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή. Ζ 

απνδνρή ηνπ δφγκαηνο ηνπ εζηθνχ θηλδχλνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ηνπ ηηκσξεηηθνχ ρα-

ξαθηήξα ηεο αθνινπζεηέαο πνιηηηθήο, εμππεξεηεί ζηελ «επίιπζε» απηνχ ηνπ δηιήκ-

καηνο πνιηηηθήο, δίλνληαο έκθαζε ζηε ζπξξίθλσζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ειιεηκκά-

ησλ θαη φρη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο χθεζεο. Δίλαη κάιηζηα γλσζηφ φηη ε ζπξξίθλσζε 

ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ειιεηκκάησλ ζπκβάιιεη ζηελ πεξαηηέξσ επηδείλσζε ηεο χθε-

ζεο. 

Σα δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα, φπσο έρεη ζεκεησζεί, ζπλδένληαη άκεζα κε ει-

ιείκκαηα ηνπ ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ. Ο εζηθφο θίλδπλνο επεξεάδεη θαη ηε ζηξαηεγηθή 

ζπξξίθλσζεο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ειιεηκκάησλ θαη ησλ ειιεηκκάησλ ηνπ ηζνδπγίνπ 

πιεξσκψλ, ηα νπνία απνθαιχπηνπλ ηε ρακειή αληαγσληζηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο. 

ην πιαίζην ηνπ δφγκαηνο ηνπ εζηθνχ θηλδχλνπ, ε ζηξαηεγηθή ζπξξίθλσζεο ησλ δε-

κνζηνλνκηθψλ ειιεηκκάησλ εχθνια ζηεξίδεηαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ κηζζψλ θαη ησλ 

θνηλσληθψλ παξνρψλ ηνπ δεκνζίνπ. Σαπηφρξνλα, ε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηε-

ηαο ηεο νηθνλνκίαο, ζην πιαίζην ηνπ εζηθνχ θηλδχλνπ, ζηεξίδεηαη ζηνλ πεξηνξηζκφ 

ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο. Δδψ εκθαλίδεηαη ην δήηεκα ηεο εζσηεξηθήο ππνηίκεζεο, ην 

νπνίν αλαιχεηαη ζηε ζπλέρεηα, δεδνκέλνπ φηη πξνβάιιεηαη σο βαζηθφ κέζν βειηίσ-

ζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ νηθνλνκηψλ ζηελ ΔΔ. 

 

3. Δζσηεξηθή Τπνηίκεζε θαη Ηζνδχγην Πιεξσκψλ 

Ζ απψιεηα ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο απηνλνκίαο ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσδψλεο θαη 

εηδηθφηεξα ησλ κέζσλ ειέγρνπ ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ θαη ηνπ ζπλαιιάγκαηνο, έρεη 

σο ζπλέπεηα νη αζχκκεηξεο νηθνλνκηθέο δηαηαξαρέο (ή ηα «αζχκκεηξα ζνθ»), δειαδή 

νη νηθνλνκηθέο δηαηαξαρέο πνπ επεξεάδνπλ νξηζκέλεο κφλν ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο θαη 

φρη ην ζχλνιφ ηεο, λα αληηκεησπίδνληαη κε άιια κέζα πνιηηηθήο εθηφο απφ εθείλα ησλ 

κεηαβνιψλ ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο. Βέβαηα, ην Δπξσζχζηεκα έρεη ηε δπλα-

ηφηεηα λα ρξεζηκνπνηεί ηηο κεηαβνιέο ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο γηα ηελ αληηκε-

ηψπηζε ησλ ζχκκεηξσλ νηθνλνκηθψλ δηαηαξαρψλ, δειαδή εθείλσλ πνπ επεξεάδνπλ ην 

ζχλνιν ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσδψλεο. Δίλαη πξνθαλέο φηη ζηελ πεξίπησζε ησλ 

αζχκκεηξσλ νηθνλνκηθψλ δηαηαξαρψλ ε επειημία ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο πεξηνξί-

δεηαη.
21

 Χο βαζηθή πνιηηηθή απνθαηάζηαζεο ηεο δηεζλνχο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ 

νηθνλνκηψλ, πξνηείλεηαη ζεσξεηηθά
22

 ή θαη επηβάιιεηαη απφ ηα φξγαλα ηεο ΔΔ, ζην 

                                                             
21 P. Krugman (2012), ζει. 197.  
22 Βι. γηα παξάδεηγκα ζε P. De Grauwe (2011). 
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πιαίζην ησλ απνθαινχκελσλ δνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, ε «εζσηεξηθή ππνηίκεζε», 

φπσο ζπκβαίλεη κε ηηο εθαξκνδφκελεο πνιηηηθέο ηεο πεξηφδνπ 2010-2014 ζηελ πεξί-

πησζε ηεο Διιάδαο, αιιά θαη άιισλ ρσξψλ ηεο Εψλεο ηνπ επξψ.  

Δζσηεξηθή ππνηίκεζε είλαη ε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή πνιηηηθή θαηά ηελ ν-

πνία ζηε ζπγθεθξηκέλε ρψξα κεηψλνληαη νη ηηκέο ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ηεο  ζε 

ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο ησλ άιισλ ρσξψλ ρσξίο νλνκαζηηθή ππνηίκεζε ηνπ λνκί-

ζκαηφο ηεο (πνιηηηθή επζπγξάκκηζεο ηηκψλ-θφζηνπο κέζσ απνπιεζσξηζκνχ). Απηφ 

κπνξεί λα ζπκβεί εάλ νη κηζζνί θαη νη ηηκέο ζηε ρψξα απηή κεησζνχλ, ελψ ε ζπλαι-

ιαγκαηηθή ηζνηηκία παξακέλεη ζηαζεξή.
23

 πσο φκσο επηζεκαίλεη ν Paul De Grauwe, 

αλαπφθεπθηα ε πνιηηηθή απηή νδεγεί ζε χθεζε θαη ζε δηεχξπλζε ησλ δεκνζηνλνκη-

θψλ ειιεηκκάησλ, δηακέζνπ ησλ απηφκαησλ ζηαζεξνπνηεηψλ ηεο νηθνλνκίαο πνπ ζα 

ηεζνχλ ζε ιεηηνπξγία. Έηζη, θαζψο νη ρψξεο,  ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα βειηηψζνπλ 

ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο, αληηκεησπίδνπλ δηεπξπλφκελα δεκνζηνλνκηθά ειιείκ-

καηα, νη ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο θαζίζηαληαη πηζαλφηαηα λεπξηθέο. Αλ ηειηθά επη-

θξαηήζεη ηζρπξφ έιιεηκκα εκπηζηνζχλεο, νη ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο ζα νδεγεζνχλ 

ζε θξίζε ξεπζηφηεηαο, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ζα πξνθαιέζεη θξίζε ρξένπο. Ζ δηαδη-

θαζία βειηίσζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο είλαη θαη επψδπλε, εμαηηίαο ηεο χθεζεο θαη 

ηεο ζπλαθφινπζεο αλεξγίαο, αιιά θαη ηαξαρψδεο, εμαηηίαο ησλ θξίζεσλ ρξένπο θαη 

ησλ ηξαπεδηθψλ θξίζεσλ. Δάλ πξάγκαηη ζπκβνχλ απηά ηα θαηλφκελα, ηφηε ην «απν-

πιεζσξηζηηθφ ζπηξάι» ζα εληαζεί αλαπφθεπθηα.
24

 

κσο ε αληαγσληζηηθφηεηα κηαο νηθνλνκίαο, αλ δερηνχκε φηη ε έλλνηα απηή 

πξάγκαηη ππάξρεη, γηαηί θαηά κηα άπνςε ε αληαγσληζηηθφηεηα ζηεξείηαη πεξηερνκέ-

λνπ φηαλ αλαθέξεηαη ζην επίπεδν ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ,
25

 ελζσκαηψλνληαο ηηο 

πξνθιήζεηο αιιά θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ, αλαθέξεηαη ζην βαζ-

κφ θαηά ηνλ νπνίν ηα εκπνξεχκαηα (αγαζά θαη ππεξεζίεο) ηεο ζπγθεθξηκέλεο νηθν-

λνκίαο ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ ζηελ αγνξά, γεγνλφο πνπ εμαξ-

ηάηαη απφ κηα ζεηξά παξαγφλησλ, φπσο είλαη νη ζρεηηθέο ηηκέο ησλ πξντφλησλ, ε πνηφ-

ηεηά ηνπο, ν βαζκφο δηαθνξνπνίεζήο ηνπο (θαηλνηνκία) θ.ά. πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην 

αληαγσληζηηθφ ηεο πιενλέθηεκα. Ζ παξαγσγηθφηεηα ζεσξείηαη ζεκαληηθφο πξνζδην-

ξηζηηθφο παξάγσλ ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο. Δμάιινπ, ε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφ-

ηεηαο δελ ππνλνεί ηε ζπξξίθλσζε ησλ κηζζψλ θαη γεληθφηεξα ηε ρεηξνηέξεπζε ησλ 

πξνηχπσλ δηαβίσζεο (αληαγσληζηηθφηεηα κε έκθαζε ζην θφζηνο), φπσο ζπρλά ππν-

ζηεξίδεηαη απφ νηθνλνκνιφγνπο θαη θνξείο ηεο θξαηηθήο πνιηηηθήο ή θαη επηβάιιεηαη 

σο πνιηηηθή απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο, αιιά ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ θπζηθνχ θαη ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ. 

                                                             
23 J. C. Stambaugh (2012), ζει. 18. 
24 P. De Grauwe (2011), ζζ. 13-14. 
25 Βι. ζρεηηθά ζε S. Lall (2001). Καηά ηνλ P. Krugman κάιηζηα, ε εκκνλή ζηελ έλλνηα ηεο εζληθήο αληαγσλη-

ζηηθφηεηαο, δελ είλαη απιά εζθαικέλε αιιά θαη επηθίλδπλε, γηαηί εθηξέπεη ηηο εγρψξηεο πνιηηηθέο θαη απεηιεί ην 

δηεζλέο νηθνλνκηθφ ζχζηεκα. Βι. ζρεηηθά ζε P. Krugman (1994). 
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ε θακία, ινηπφλ, πεξίπησζε νη δνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο δελ επηθεληξψλνληαη 

θαη πεξηζζφηεξν δελ πεξηνξίδνληαη ζηελ απιή ζπξξίθλσζε ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο, η-

δηαίηεξα ζηηο νηθνλνκηθά αλαπηπγκέλεο ρψξεο. Δδψ είλαη ρξήζηκν λα ζεκεησζεί φηη ην 

δηεζλέο ηλζηηηνχην Παγθφζκην Οηθνλνκηθφ Φφξνπκ (World Economic Forum-WEF) 

δηαθξίλεη ηξία ζηάδηα νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο:
26

 α) Σηο νηθνλνκίεο πνπ πξνσζνχληαη 

απφ ηνπο ζπληειεζηέο παξαγσγήο. ην πξψην απηφ ζηάδην αλάπηπμεο νη νηθνλνκίεο 

πξνσζνχληαη απφ ηνπο ζπληειεζηέο παξαγσγήο θαη νη ρψξεο αληαγσλίδνληαη κε βάζε 

ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο θαη θπξίσο ηελ αλεηδίθεπηε εξγαζία θαη ηνπο θπζηθνχο πφ-

ξνπο. β) Σηο νηθνλνκίεο πνπ πξνσζνχληαη απφ ηελ απνδνηηθφηεηα. ην δεχηεξν απηφ 

ζηάδην αλάπηπμεο νη νηθνλνκίεο πξνσζνχληαη απφ ηε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο 

ησλ δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο θαη ε αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο πξνάγεηαη απφ  ηελ αλψ-

ηεξε εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο αγνξάο αγαζψλ, ηελ απνδν-

ηηθφηεηα ηεο αγνξάο εξγαζίαο, ηελ αλάπηπμε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αγνξάο, ηελ 

ηερλνινγηθή εηνηκφηεηα θαη ηε δηεχξπλζε ηνπ κεγέζνπο ηεο αγνξάο. γ) Σηο νηθνλνκίεο 

πνπ πξνσζνχληαη απφ ηελ θαηλνηνκία. ην ηειεπηαίν απηφ ζηάδην αλάπηπμεο ε αληα-

γσληζηηθφηεηα ησλ νηθνλνκηψλ πξνάγεηαη θπξίσο απφ ηελ επηρεηξεκαηηθή εμέιημε θαη 

ηελ ηερλνινγηθή θαηλνηνκία θαη πην ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ παξαγσγή λέσλ ή δηαθν-

ξνπνηεκέλσλ αγαζψλ κε ηε ρξεζηκνπνίεζε εμειηγκέλσλ ή θαηλνηφκσλ δηαδηθαζηψλ 

παξαγσγήο. Ζ ζπξξίθλσζε ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο κπνξεί λα είλαη ρξήζηκε γηα ηε 

βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ νηθνλνκηψλ πνπ βξί-

ζθνληαη ζην πξψην ζηάδην ηεο αλάπηπμεο. 

Αθφκε φκσο θαη αλ γίλεηαη απνδεθηφ φηη ε εζσηεξηθή ππνηίκεζε έρεη ζεκαληη-

θέο επηπηψζεηο ζηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, φηαλ ε δηαθνξά πνπ πξέπεη λα 

θαιπθζεί κε ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ηεο εζσηεξηθήο ππνηίκεζεο είλαη κεγάιε, νη 

πηζαλφηεηεο επηηπρίαο ηεο πνιηηηθήο απηήο είλαη εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλεο. πσο ην-

λίδεη ραξαθηεξηζηηθά ν Jean Pisani-Ferry, «ε κείσζε ηνπ ζπλφινπ ησλ κηζζψλ θαη 

ησλ ηηκψλ ζε κηα ρψξα φπνπ εθείλα έρνπλ απμεζεί ππεξβνιηθά δελ κπνξεί λα γίλεη κε 

ρηχπεκα ελφο καγηθνχ ξαβδηνχ».
27

 ηε δηαδηθαζία ηεο εζσηεξηθήο ππνηίκεζεο πξν-

θχπηεη ην ζεκαληηθφ πξφβιεκα ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ απνθάζεσλ, ην νπνίν ππφ θα-

ζεζηψο αλεμάξηεηεο ζπλαιιαγκαηηθήο πνιηηηθήο ιχλεη ε κεηαβνιή ηεο ζπλαιιαγκα-

ηηθήο ηζνηηκίαο δηακέζνπ ηεο ππνηίκεζεο.
28

 Δάλ, βέβαηα, ε πνιηηηθή βειηίσζεο ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο πεξηνξίδεηαη ζηε ζπξξίθλσζε ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο θαη δελ ε-

πεξεάδεη ηζφξξνπα ηηο ηηκέο, φπσο ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, ε απνηε-

ιεζκαηηθφηεηά ηεο ζε θάζε πεξίπησζε είλαη apriori εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλε. 

 

 

                                                             
26 Βι. ζρεηηθά ζε World Economic Forum (WEF) (2011). 
27 J. Pisani-Ferry (2012), ζει. 151. 
28 ην ίδην, ζει. 152. 
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4. Ζζηθφο Κίλδπλνο θαη Κνηλσληθνπνιηηηθή Αλάπηπμε 

Ζ ζέζε φηη νη ιανί σο νληφηεηεο είλαη ππεχζπλνη γηα ηε δεκνζηνλνκηθή  ηνπο «αζσηί-

α» θαη πξέπεη θαηά ζπλέπεηα λα ηηκσξεζνχλ, εμππεξεηεί, ινηπφλ, δχν βαζηθνχο ζθν-

πνχο. Πξψηνλ, ηελ έκθαζε ζηε ζπξξίθλσζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ειιεηκκάησλ θαη 

φρη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο χθεζεο θαη δεχηεξνλ, ζηελ απνδνρή ηνπ κίγκαηνο πνιηηη-

θήο πνπ πξέπεη λα εθαξκνζηεί γηα ηελ επηηπρία δεκνζηνλνκηθψλ πιενλαζκάησλ θαη 

ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ειιεηκ-

κάησλ ηνπ ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ. 

Αθφκε, ζην πιαίζην ηεο ζπιινγηζηηθήο φηη, αθνχ επζχλνληαη νη ιανί, ηηκσξνχ-

ληαη νη ιανί ζπλνιηθά, ψζηε λα απνθαηαζηαζεί ε δεκνζηνλνκηθή ηνπο ρξεζηφηεηα, ε 

δηεξεχλεζε ησλ επζπλψλ ησλ θνξέσλ ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη εηδηθφηεξα ησλ 

θπβεξλήζεσλ ησλ θξαηψλ-κειψλ ζηελ θξίζε θξίλεηαη δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο. Ζ 

αλάιπζε ησλ αηηίσλ ηεο θξίζεο αληηκεησπίδεηαη έηζη σο κηα «πνιπηέιεηα», ε νπνία 

αθήλεηαη κάιινλ ζηνλ κειινληηθφ ηζηνξηθφ αλαιπηή. αλ λα κελ είλαη ε παξνχζα 

θξίζε ρξένπο ην απνηέιεζκα πνιηηηθψλ ηνπ παξειζφληνο θαη νη πνιηηηθέο ηνπ παξφ-

ληνο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηεο λα κελ επεξεάδνπλ ηηο κειινληηθέο 

εμειίμεηο. Ζ βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ κεραληζκψλ δηαθπβέξλεζεο ησλ θξα-

ηψλ-κειψλ δελ αλαδεηθλχεηαη έηζη ζε βαζηθφ δεηνχκελν.  

Δπηπιένλ, αθνχ ζεσξνχληαη ππεχζπλνη νη ιανί γηα ηα πξνβιήκαηά ηνπο, νη επζχ-

λεο ησλ θπβεξλήζεσλ πεξηνξίδνληαη ζεκαληηθά. Απηή ε ζπιινγηζηηθή εμππεξεηεί 

ηνπο εγρψξηνπο δηαρεηξηζηέο ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, γηαηί ηνπο παξέρεη έλα ζνβα-

ξφ «άιινζη πνιηηηθήο». Οπζηαζηηθά, ινηπφλ, ε ππφζεζε φηη ππεχζπλνη είλαη νη ιανί 

γηα ηε δεκνζηνλνκηθή ηνπο «αζσηία» εμππεξεηεί ηφζν απηνχο πνπ απνθαζίδνπλ ζε 

επίπεδν ΔΔ γηα ηελ επηβνιή ηνπ κίγκαηνο πνιηηηθήο φζν θαη ηνπο εγρψξηνπο θνξείο 

ηεο νηθνλνκηθήο δηαθπβέξλεζεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν, φκσο, νη αθνινπζνχκελεο δηαδη-

θαζίεο αληηκεηψπηζεο ησλ θξίζεσλ δελ ζπληζηνχλ νπζηαζηηθά ζπλεπή πνιηηηθή, κε 

ηελ έλλνηα φηη νη επηιεγφκελεο ή επηβαιιφκελεο «ιχζεηο» ηνπ πξνβιήκαηνο πηζαλφλ 

λα κελ είλαη εθηθηέο θαη ζπκβαηέο κε ηηο δπλαηφηεηεο, ηνπο πεξηνξηζκνχο, θαζψο θαη 

ηηο ζπλζήθεο δηάξζξσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. Καη θπζηθά, 

ππ‟ απηέο ηηο ζπλζήθεο, νη δηαρεηξηζηέο ησλ θξίζεσλ κπνξνχλ λα ζπκπέζνπλ κε εθεί-

λνπο πνπ ηηο πξνθάιεζαλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε κπνξεί κάιηζηα λα ππάξμεη δήηεκα 

«αζπκβαηφηεηαο θηλήηξσλ», κε ηελ έλλνηα φηη δελ κπνξεί λα είλαη γλσζηφ αλ ελδηα-

θέξνληαη πεξηζζφηεξν γηα ηελ νπζηαζηηθή έμνδν απφ ηελ θξίζε ή ηελ πζηεξνθεκία 

ηνπο, κε ζπλέπεηα νη πνιίηεο λα κελ εκπηζηεχνληαη ηηο αθνινπζνχκελεο πνιηηηθέο. Ζ 

θξίζε αμηνπηζηίαο ηεο νηθνλνκηθήο δηαθπβέξλεζεο είλαη έηζη κάιινλ δεδνκέλε. 

 

5. Έιιεηκκα Κνηλσληθνπνιηηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πνιηηηθέο Αληηκεηψπηζεο ησλ 

Κξίζεσλ 

Αλαθέξζεθε παξαπάλσ ην γεληθφ πιαίζην ησλ αθνινπζνχκελσλ πνιηηηθψλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη δεκνζηνλνκηθψλ θξίζεσλ ζηελ Δπξσδψλε. Σν 
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εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη είλαη, γηαηί νη πνιηηηθέο απηέο εθαξκφδνληαη ρσξίο ηδηαίηεξεο 

αληηζηάζεηο: Απηή ε δηεξεχλεζε είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιά-

δαο πνπ έρεη ππνζηεί ηηο κεγαιχηεξεο επηπηψζεηο απηψλ ησλ πνιηηηθψλ.  

Πνιινί είλαη νη ιφγνη πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ εξκελεία ηνπ θαηλνκέλνπ. Οη ζε-

καληηθφηεξνη είλαη δχν. Πξψηνλ, ην πξφβιεκα ηεο εθπξνζψπεζεο, ην νπνίν αλαιχε-

ηαη ζπλήζσο ζην πιαίζην ησλ ζρέζεσλ εληνιέα εληνινδφρνπ, φπνπ ν εληνιέαο είλαη ν 

ιαφο θαη εληνινδφρνο νη θπβεξλήζεηο ηνπ. Οη πνιίηεο σο εληνιείο δηαζέηνπλ «πεξην-

ξηζκέλε» ή «νξηνζεηεκέλε» νξζνινγηθφηεηα, κε ηελ έλλνηα φηη νη ππνινγηζκνί ηνπο 

ζηεξίδνληαη θαηά θαλφλα ζε άκεζεο θαη επζέσο επεμεξγάζηκεο πιεξνθνξίεο θαη αδπ-

λαηνχλ λα αληηιεθζνχλ πιήξσο ηηο πνιππινθφηεηεο ηεο νηθνλνκίαο. Απηφ παξέρεη 

πεξηζψξηα ζηνπο πνιηηηθνχο πνπ αζθνχλ ηε δηαθπβέξλεζε ηεο ρψξαο θαη απνηεινχλ 

ηνπο εληνινδφρνπο ησλ πνιηηψλ γηα αλάπηπμε νπνξηνπληζηηθήο ζπκπεξηθνξάο απφ 

ηελ πιεπξά ηνπο. Μηα, ινηπφλ, εξκελεία απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ ζηεξίδεηαη ζηελ α-

ζχκκεηξε πιεξνθφξεζε εληνιέσλ – εληνινδφρσλ.
29

 

Ο δεχηεξνο θαη θαηά ηε γλψκε καο ν ζεκαληηθφηεξνο παξάγσλ, είλαη ην κε η-

δηαίηεξα πςειφ επίπεδν θνηλσληθνπνιηηηθήο αλάπηπμεο. Με ηνλ φξν θνηλσληθή αλά-

πηπμε ελλννχκε ηηο πνηνηηθέο κεηαβνιέο ζηε δνκή, ηε ζπλνρή θαη ην πιαίζην νξγάλσ-

ζεο ηεο θνηλσλίαο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ θαιχηεξε ελεκέξσζε θαη ζπλεηδεηνπνίεζε 

ησλ κειψλ ηεο, γεγνλφο πνπ βνεζά ζηελ αλάδεημε ησλ ζπιινγηθψλ ηεο ζηφρσλ θαη 

ζηε βειηίσζε ηνπ βαζκνχ επίηεπμήο ηνπο. Ζ θνηλσληθή αλάπηπμε έρεη σο απνηέιεζκα 

ηηο βειηηψζεηο ηεο αλζξψπηλεο επεκεξίαο, ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη ησλ θνηλσλη-

θψλ ζεζκψλ, νη νπνίεο είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηζνλνκίαο, βηψζηκεο θαη 

ζπκβαηέο κε ηηο αξρέο ηεο δεκνθξαηηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ηεο θνηλσληθήο δηθαην-

ζχλεο.
30

 Ζ θνηλσληθή αλάπηπμε δίλεη, ινηπφλ, έκθαζε ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο, ηηο 

ζεζκηθέο ξπζκίζεηο θαη ηηο πνιηηηθέο δηαδηθαζίεο
31

 θαη πξνυπνζέηεη ηνλ θνηλσληθφ κε-

ηαζρεκαηηζκφ, δειαδή ηε κεηαβνιή ησλ «ζπζηεκηθψλ» ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θνηλσ-

λίαο πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ηεο θνηλσληθήο ζπλείδεζεο 

θαη ζπλνρήο.
32

 Ζ θνηλσληθή αλάπηπμε νδεγεί ζηε κεηαβνιή ηεο αληίιεςεο ηεο θξαηη-

θήο εμνπζίαο, ηφζν απφ ηελ πιεπξά ησλ κειψλ ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο φζν θαη 

απφ ηελ πιεπξά ησλ πνιηηψλ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηε δηφξζσζε ηεο ζηξεβιήο 

αληίιεςεο πνπ επηθξαηεί θαη ζηα δχν κέξε γηα ην ξφιν θαη ην πεξηερφκελν ηνπ θξά-

ηνπο θαη ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο.  

Χο πνιηηηθή αλάπηπμε εηδηθφηεξα νξίδεηαη ε ηθαλφηεηα ησλ πνιηηηθψλ δνκψλ 

θαη δηαδηθαζηψλ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο θνηλσληθέο κεηαβνιέο.
33

 Ζ πνιηηηθή αλά-

πηπμε ζηεξίδεηαη, ινηπφλ, ζηελ θνηλσληθή αλάπηπμε θαη πξνυπνζέηεη, φπσο θαη ε θνη-

                                                             
29 Βι. ζρεηηθά ζε  J. Wallisθαη B. Dollery (2005), θεθ. 4.2, ζζ. 132-147. Γηα εθηελή αλάιπζε ηνπ ππνδείγκαηνο 

εληνιέα - εληνινδφρνπ, φπσο ζεκεηψζεθε παξαπάλσ, βι. ζε  J.-J. Laffont and D.Martimort (2002). 
30 United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD) (2011), ζει. 2. 
31 ην ίδην, ζει. 2. 
32 Βι. ζρεηηθά ζε Η. Βαβνχξαο (2013β), ζει. 27. 
33 Βι. J.S.Nye (1967), ζει. 418. 
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λσληθή, ηνλ θνηλσληθφ κεηαζρεκαηηζκφ. Έηζη, ζε ηειηθή αλάιπζε, ε θνηλσληθή αλά-

πηπμε θαζίζηαηαη ε ζεκειηψδεο ζπλζήθε ελίζρπζεο ηνπ ξφινπ ηνπ ιανχ σο εληνιέα 

ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο, πεξηνξίδνληαο ζεκαληηθά θαη ην πξφβιεκα ηεο αληηπξν-

ζψπεπζεο. 

Ζ πνιηηηθνθνηλσληθή αλάπηπμε απαηηεί ηελ απνδνρή απφ ηελ θνηλσλία ελφο λέ-

νπ ζπζηήκαηνο πξνζδνθηψλ απφ ην θξάηνο θαη ην πνιηηηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν, κεηαμχ 

άιισλ, ζα πξέπεη λα απνβάιεη ηνλ  πειαηεηαθφ ηνπ ραξαθηήξα. Πξνυπνζέηεη, δειαδή, 

κηα δνκηθή κεηαβνιή ηεο εδξαησκέλεο πνιηηηθήο θνπιηνχξαο. Απηφ κπνξεί λα επηηεπ-

ρζεί κφλν δηακέζνπ κηαο θαηάιιειεο καθξνρξφληαο ζηξαηεγηθήο επηθεληξσκέλεο ζε 

απηφλ ην ζηφρν. Μφλν έηζη κπνξνχλ λα ηεζνχλ νη βάζεηο κηαο θαιήο δηαθπβέξλεζεο, 

δειαδή ελφο ζπζηήκαηνο πνπ δελ ιεηηνπξγεί κε βάζε ηελ εμππεξέηεζε πνιηηηθψλ θαη 

πειαηεηαθψλ ζθνπηκνηήησλ θαη ηδηνηειψλ ζπκθεξφλησλ.
34

  

Γελ πξέπεη, ινηπφλ, λα μελίδεη ην γεγνλφο φηη ε ρσξίο πξνεγνχκελν χθεζε ζηελ 

νπνία έρεη βπζηζηεί ε ρψξα θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθάιεζε θαη πξνθαιεί, δελ έ-

ρνπλ επεξεάζεη νπζηαζηηθά ηε «θηινζνθία» θαη ην ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο ηεο ρψ-

ξαο θαη δελ νδεγνχλ ζηνλ αλαγθαίν θνηλσληθνπνιηηηθφ ηεο κεηαζρεκαηηζκφ.
35

 Δίλαη 

πιένλ πξνθαλέο φηη ηα νηθνλνκηθά, πνιηηηθά θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα απφ κφλα 

ηνπο δελ  πξνθαινχλ νπζηαζηηθέο πηέζεηο γηα κεηαβνιή ησλ αξρψλ θαη ησλ θαλφλσλ 

ιεηηνπξγίαο ηνπ πνιηηηθνθνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο θαη δελ νδεγνχλ λνκνηειεηαθά ζηε 

βειηίσζε ηεο εζηθήο ηεο δηαθπβέξλεζεο. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε απνθάιπςε ην έιιεηκ-

κα θνηλσληθνπνιηηηθήο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο καο. 

Σέινο, φζνλ αθνξά ην δφγκα ηνπ εζηθνχ θηλδχλνπ, ν νπνίνο φπσο έρεη ζεκεησ-

ζεί ζηεξίδεηαη ζηελ παξαδνρή απφ πιεπξάο ησλ θεληξηθψλ νξγάλσλ ηεο ΔΔ φηη δελ 

κπνξνχλ λα παξαηεξήζνπλ ηηο ελέξγεηεο ησλ θξαηψλ-κειψλ έρνληαο αλεπαξθή πιε-

ξνθφξεζε σο πξνο ηα θίλεηξα θαη ηε δξάζε ηνπο θπξίσο ζην δεκνζηνλνκηθφ ηνκέα 

θαη πξνθαιείηαη απφ ην γεγνλφο φηη ε εληαία λνκηζκαηηθή πνιηηηθή δελ ζπκβαδίδεη κε 

πιήξε νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή νινθιήξσζε, απνθαιχπηεη ηελ θαηεχζπλζε πξνο ηελ 

νπνία ζα πξέπεη λα θηλεζεί ε ΔΔ κειινληηθά. Οη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ θξαηψλ ζην 

πιαίζην κηαο έλσζεο δελ κπνξνχλ λα δηαθαηέρνληαη καθξνρξφληα απφ ην πξφβιεκα 

ησλ κε νξαηψλ ελεξγεηψλ, δειαδή απφ έιιεηκκα ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο σο πξνο ηα 

θίλεηξα θαη ηηο επηδηψμεηο ηνπο. Απηφ απνηειεί δηαβξσηηθφ παξάγνληα ηεο κεηαμχ 

ηνπο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο νινθιήξσζεο. 
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3  
Οη Μεραληζκνί Απηνδηφξζσζεο ηεο Αγνξάο θαη ε Οηθνλνκηθή Κξίζε:  

Γηαηί ε Ληηφηεηα Γελ Μπνξεί λα ψζεη κία Πξνβιεκαηηθή Οηθνλνκία
*
 

 

ΗΧΑΝΝΖ ΘΔΟΓΟΗΟΤ 

 

1. Σν Υξνληθφ ηεο Διιεληθήο Σξαγσδίαο 

Καζ‟ ππφδεημε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηνπ Γ.Ν.Σ., νη πνιηηηθέο εγεζίεο ηεο 

ρψξαο επέβαιιαλ ζθιεξέο πνιηηηθέο ιηηφηεηαο, πνπ φκνηεο ηνπο έρεη λα δεη ε Δπξψπε 

απφ ην Β‟ Παγθφζκην πφιεκν. Οη πνιηηηθέο απηέο επηδεηλψλνπλ ηηο ζπλζήθεο δηαβίσ-

ζεο ησλ θησρφηεξσλ θαη πην εππαζψλ θαη επάισησλ νκάδσλ ηεο θνηλσλίαο, θαη απεη-

ινχλ ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη ηελ πγεία ηνπ πιεζπζκνχ. Αθαδεκατθή έξεπλα δείρλεη 

φηη νη ξπζκνί εγθιεκαηηθφηεηαο θαη απηνθηνληψλ θηλνχληαη απμεηηθά θαη ε βξεθηθή 

ζλεζηκφηεηα ζεκεηψλεη κηα μαθληθή αλνδηθή ηάζε, ελψ ε αχμεζε ησλ επηδεκηψλ νδε-

γεί ην ειιεηκκαηηθφ θαη ππνβαζκηζκέλν ζχζηεκα πγείαο ζην ράνο (Kentikelenis et al. 

(2011), Stuckler et al., (2011), Stuckler and Basu (2013), Kentikelenis (2014)). Έηζη 

κε ηελ ηδησηηθνπνίεζε θαη ην πνχιεκα ηεο Γεκφζηαο πεξηνπζίαο ζε ηηκέο επθαηξίαο ε 

κνλαδηθή ελαπνκέλνπζα πεγή πινχηνπ ηεο Διιάδαο, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο, π-

πνλνκεχεηαη απφ ηελ πνιηηηθή ηεο ιηηφηεηαο. 

 Σν βαζηθφ εξψηεκα είλαη εάλ απηέο νη ζπζίεο νδεγνχλ ζηελ αλάθακςε ηεο Δι-

ιεληθήο νηθνλνκίαο. χκθσλα κε ηε Νενθιαζηθή νξζφδνμε αλάιπζε ηεο νηθνλνκίαο, 

ε απάληεζε είλαη: «Ναη!». 

 

2. Ζ Θεψξεζε ηεο Οηθνλνκίαο απφ ηνπο (Νεν)Κιαζηθνχο Οηθνλνκνιφγνπο 

H Νενθιαζηθή ζεψξεζε ηεο νηθνλνκίαο ρξεζηκνπνηεί κία καζεκαηηθά «θνκςή» Γελη-

θή Ηζνξξνπία κε πιήξεηο αγνξέο - κηα αγνξά γηα θάζε πηζαλή ζπλαιιαγή (complete 

market). Κάησ απφ ηελ ππφζεζε φηη ππάξρεη ηέιεηα πιεξνθφξεζε θαη ηέιεηα πξφβιε-

ςε γηα κειινληηθά γεγνλφηα θαη επθακςία κηζζψλ θαη ηηκψλ – (πνχ είλαη ην απνηέιε-

ζκα ησλ πνιηηηθψλ ιηηφηεηαο), ε λενθιαζηθή ζεσξία πξνβιέπεη φηη νη αγνξέο θαη ε 

Διιεληθή νηθνλνκία ζα βξεζνχλ ζε θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο ρσξίο αλεξγία.  Αθνχ ε 

Διιάδα ππέθεξε κηα κείσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαηά ηηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο, 

ε θαηά θεθαιή νξηαθή παξαγσγηθφηεηα κεηψζεθε θαη ζπλεπψο νη πξαγκαηηθνί κηζζνί 

πξέπεη λα κεησζνχλ. Οη εξγαδφκελνη ζα πξέπεη είηε λα δερζνχλ ρακειφηεξνπο κηζζνχο 

είηε λα επηιέμνπλ ηελ αλεξγία. Κάησ απφ απηή ηε ζεψξεζε ε Διιεληθή νηθνλνκία ζα 

αλαθάκςεη. Απηφ είλαη δπλαηφ λα ζπκβεί ζχκθσλα κε ηελ βαζηθή ππφζεζε ηεο (λεν) 

θιαζηθήο ζεσξίαο - ηνπ Νφκνπ ηνπ Say. H θπξηαξρία ηνπ Jean-Baptiste Say (1767-

                                                             
* Οθείινληαη επραξηζηίεο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε ζεκηλάξην ηεο Fabian Society, ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Ακπεξ-

ληήλ, γηα ηα ζρφιηά ηνπο, θαη ζηελ Γξ Αζελά Οηθνλφκνπ (Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο), γηα ηε βνήζεηά ηεο ζηε 

κεηάθξαζε ηνπ θεηκέλνπ απφ ηελ αξρηθή, αγγιηθή εθδνρή ηνπ.  
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1832) ζηελ νηθνλνκηθή ζθέςε γηα πάλσ απφ ηξείο αηψλεο βαζίδεηαη ζηελ απιή ινγηθή 

ηνπ λφκνπ ηνπ.  

 Ο Νφκνο ηνπ Say ππνζηεξίδεη φηη απφ ηελ ηηκή ηνπ θάζε πξντφληνο πνπ κεηαθέ-

ξεηαη θαη πνπιηέηαη ζηελ αγνξά, δεκηνπξγείηαη κηα απφδνζε πνπ αληηζηνηρεί ζε κη-

ζζνχο, επηηφθηα, θέξδε ή πξνζφδνπο. Σν εηζφδεκα απηφ είλαη επαξθέο γηα ηελ αγνξά 

ηνπ πξντφληνο. Κάπνηνο, θάπνπ, αγνξάδεη φιε ηελ πνζφηεηα. Καη, απφ ηε ζηηγκή πνπ 

αγνξάδεηαη, ππάξρεη κηα δαπάλε ίζε ζε αμία κε ηελ αμία ηεο παξαγσγήο. Δάλ ηα άην-

κα απνηακηεχζνπλ έλα κέξνο ησλ εζφδσλ απφ ηηο πσιήζεηο, ζα επελδχζνπλ απηά ηα 

έζνδα, έηζη ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε δαπάλε ή  ε κείσζε ησλ ηηκψλ σο αληίδξαζε ζηε 

ρακειφηεξε ξνή εηζνδήκαηνο. Θα δηαζθαιίζεη επίζεο ηελ αλαγθαία δαπάλε. Καηά 

ζπλέπεηα, ζηελ νηθνλνκία ππάξρεη θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο, δελ ππάξρεη ππεξπξνζθν-

ξά αγαζψλ, δελ ππάξρεη έιιεηκκα αγνξαζηηθήο δχλακεο δελ ππάξρεη αλεξγία. 

 Σφηε ην εξψηεκα είλαη γηαηί παξαηεξείηαη αλεξγία θαη νηθνλνκηθή χθεζε; 

 

3. Ζ Οηθνλνκηθή Ύθεζε θαη ν Νφκνο ηνπ Say 

χκθσλα κε ηελ θιαζζηθή θαη λενθιαζζηθή ζεσξία ν λφκνο ηνπ Say δελ βξίζθεηαη ζε 

αληίθαζε κε ηελ νηθνλνκηθή χθεζε. Έηζη o J. S. Mill (1848) ηζρπξίδεηαη φηη ε νηθνλν-

κηθή χθεζε είλαη κηα πξνζσξηλή απνξξχζκηζε ησλ αγνξψλ ("temporary derangement 

of markets"), κηα ππεξπξνζθνξά  θεξδνζθνπηθψλ αγνξψλ ("excess of speculative 

purchases"). Ζ αηηία είλαη ε ζπξξίθλσζε ηεο πίζησζεο ("contraction of credit") θαη ε 

ιχζε έγθεηηαη ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο εκπηζηνζχλεο ("the restoration of confidence") 

(Ch 14, Book 3, p. 561). O A. Marshall ζπκπιεξψλεη φηη ηα άηνκα, ελψ έρνπλ αγνξα-

ζηηθή δχλακε, δελ ηελ δηαζέηνπλ ζε αγνξέο ιφγσ πξνζσξηλψλ δηαηαξαρψλ 

("temporary disturbances"), νη νπνίεο κεηψλνπλ ηελ εκπηζηνζχλε (p.710) 

 O A. Pigou επαλαδηαηππψλεη ην λφκν ηνπ Say ζηελ κνληέξλα ηνπ έθδνζε ζην 

Theory of Unemployment, 1933¨"With perfectly free competition . . . there , will al-

ways be at work a strong tendency for wage rates to be so related to demand that eve-

rybody is employed. . . . The implication is that such unemployment as exists at any 

time is due wholly to the fact that changes in demand conditions are continually tak-

ing place and that frictional resistances prevent the appropriate wage adjustments 

from being made instantaneously‟‟(p. 252) 

 Καηά ζπλέπεηα γηα ηνλ Pigou, ε νηθνλνκηθή χθεζε είλαη κηα πξνζσξηλή δηαηα-

ξαρή ζε έλα ζχζηεκα πνπ ιεηηνπξγεί νκαιά πξνο ηελ πιήξε απαζρφιεζε. Μηα πιή-

ξσο επέιηθηε πνιηηηθή κηζζψλ κπνξεί λα εμαιείςεη ηηο δηαθπκάλζεηο ηεο απαζρφιε-

ζεο (Industrial Fluctuations, 1927,  Part II, Chap. IX). 

 Έηζη γηα ηελ θιαζζηθή θαη λενθιαζζηθή ζεσξία ε αλεξγία είλαη απνηέιεζκα ησλ 

κεηαβνιψλ ηεο δήηεζεο πνπ ζπκβαίλνπλ δηαξθψο θαη ησλ αληηζηάζεσλ πνπ πξνθα-

ινχληαη απφ ηελ χπαξμε ηξηβψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, νη νπνίεο δελ επηηξέπνπλ ηελ 

θαηάιιειε, απηφκαηε πξνζαξκνγή ησλ κηζζψλ πξνο ηα θάησ. Αθνχ νη αληηζηάζεηο 

πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ χπαξμε ηξηβψλ έρνπλ βξαρππξφζεζκν ραξαθηήξα, καθξν-
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ρξφληα, ζε ζπλζήθεο ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ, νη κηζζνί ηείλνπλ λα ζπλδένληαη κε ηε 

δήηεζε, έηζη ψζηε φινη λα είλαη απαζρνινχκελνη. Δάλ ηα άηνκα είλαη “νξζνινγηθά ” 

(rational), δειαδή αλακέλνπλ απηφ πνπ ηειηθά ζπκβαίλεη (Muth 1961), ε ηζνξξνπία 

πιήξνπο απαζρφιεζεο πξαγκαηνπνηείηαη βξαρπρξφληα.  

 Ο Νφκνο ηνπ Say απνηειεί ηελ αλαληηθαηάζηαηε θαη ηζρπξή άκπλα ελαληίνλ 

φζσλ πξεζβεχνπλ φηη ε ελίζρπζε ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο είλαη απαξαίηεηε γηα λα 

αληηκεησπηζζεί ην «ιαλζαζκέλα» ζεσξνχκελν έιιεηκκα δήηεζεο, είηε κέζσ ηεο έθ-

δνζεο θαη ηεο δαπάλεο ρξήκαηνο ή κέζσ ηνπ δεκφζηνπ δαλεηζκνχ θαη ηεο δεκφζηαο 

δαπάλεο. Απηέο είλαη ζπληαγέο γηα κηα αζζέλεηα ε νπνία δελ ππάξρεη. Οη αγνξέο είλαη 

απνηειεζκαηηθέο γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηελ θηψρεηα θαη ηελ αλεξγία. Καηά ζπλέπεηα 

ν ξφινο ηεο θπβέξλεζεο πξέπεη λα είλαη ειάρηζηνο. Σα παξαπάλσ είλαη ε βάζε ηεο 

πνιηθήο ζρεηηθά κε ηελ αλεμαξηεζία ηεο θεληξηθήο ηξάπεδαο θαη κε ηελ πνιηηηθή ζρε-

ηηθά κε ηνπο ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλνπο θαλφλεο γηα ηηο ζηαζεξνπνηεηηθέο δεκν-

ζηνλνκηθέο πνιηηηθέο. 

 

4. Δπηθηλδπλφηεηα (Risk), “Νενθιαζηθέο Πξνζδνθίεο” θαη Αβεβαηφηεηα 

ε ζρέζε κε ην απνηέιεζκα ησλ „νξζνινγηθψλ πξνζδνθηψλ‟ ζηελ επίηεπμε ηεο γελη-

θήο ηζνξξνπίαο αμίδεη λα ζεκεησζνχλ ηα παξαθάησ. Σα “Οξζνινγηθά” άηνκα θαηά 

ηελ λενθιαζζηθή νηθνλνκηθή ζθέςε έρνπλ αθξηβείο (νξζνινγηθέο) πξνζδνθίεο γηα ην 

καθξηλφ κέιινλ ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο (θαη άιιεο κεηαβιεηέο). Οη „νξζνινγηθέο‟ πξνζ-

δνθίεο ησλ αηφκσλ ππνινγίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ κεηαβιεηψλ 

ζην παξειζφλ. 

 Απηφ κπνξεί λα ηζρχεη ζηελ εμαηξεηηθή πεξίπησζε φπνπ ππάξρεη δηαζέζηκε ζηα-

ηηζηηθή/ινγηζηηθή (actuarial) πιεξνθφξεζε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ πηζαλνηήησλ 

(π.ρ. ν θίλδπλνο αηπρήκαηνο απφ έλα λέν νδεγφ, ν θίλδπλνο ζαλάηνπ απφ κία αζζέλεη-

α). Χζηφζν πξνζδνθίεο γηα ην αβέβαην κέιινλ δελ κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ. Γηα 

παξάδεηγκα „the price of copper and the rate of interest twenty years hence, or the ob-

solescence of a new invention… About these matters there is no scientific basis on 

which to form any calculable probability whatever. We simply do not know‟ (Keynes, 

1936, p. 148, note 1). 

 ε ηέηνηεο ζπλζήθεο θαηά ηηο νπνίεο ε αβεβαηφηεηα δελ κπνξεί λα κεησζεί 

(irreducible uncertainty) ε ππφζεζε γηα ηηο νξζνινγηθέο (rational) πξνζδνθίεο, φπσο 

νξίδνληαη ζηελ λενθιαζζηθή ζεσξία, δελ είλαη ζπκβαηή κε ηελ ηε κειέηε ηεο αλζξψ-

πηλεο ζπκπεξηθνξάο φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ζρεηηθέο έξεπλεο ζηελ ςπρνινγία. π-

γθεθξηκέλα, ζε δηεμνδηθή επηζθφπεζε ηεο ηεξάζηηαο βηβιηνγξαθίαο – ε νπνία έρεη ηε-

ιείσο αγλνεζεί απφ ηνπο ζεσξεηηθνχο ηεο λενθιαζζηθήο ζρνιήο  – νη Kahneman 

(2011) θαη Gilbert (2006) επηζεκαίλνπλ φηη φηη ν άλζξσπνο είλαη πνιχ αδχλακνο ζην 

λα πξνβιέπεη ππφ ζπλζήθεο αβεβαηφηεηαο. Οη ζπγγξαθείο ηζρπξίδνληαη φηη, φρη κφλν ε 

παξφξκεζε είλαη κηα νξζνινγηθή ελέξγεηα, αιιά επηπιένλ νη άλζξσπνη ηείλνπλ λα πη-

νζεηνχλ ζπκβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο  (conventions) επεηδή ην λα αθνινπζείο ηνπο αι-
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ινπο κεηψλεη ηελ αλεζπρία θαη ηνλ θφβν γηα ην κέιινλ θαη πξνζδίδεη ζην άηνκν ηελ 

αίζζεζε ηεο βεβαηφηεηαο. Κάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο ε ηζνξξνπία πιήξνπο απα-

ζρφιεζεο πξαγκαηνπνηείηαη θάζε άιιν παξά βξαρπρξφληα. πλεπψο „The “long run is 

a misleading guide to affairs. In the long run we are all dead. Economists set them-

selves a too easy, too useless a task if in tempestuous seasons they can only tell us that 

when the storm is long past the ocean is flat again” (Keynes, 1923). 

 

5. Ο Keynes θαη ε Ηζνξξνπία Τπναπαζρφιεζεο:  

Δίλαη νη θιαζηθέο πνιηηηθέο ε ιχζε; ή γηαηί ε ιηηφηεηα δελ είλαη ν ζσζηφο δξφ-

κνο πξνο ηελ αλάπηπμε; 

Ο Keynes αξλείηαη ηελ χπαξμε απηνξξπζκηζηηθψλ κεραληζκψλ ηεο αγνξάο, ζε κία 

θαπηηαιηζηηθή νηθνλνκία, νη νπνίνη λα κπνξνχλ λα εμαιείςνπλ ηελ ππεξβάιινπζα 

πξνζθνξά εξγαζίαο θαη ησλ ινηπψλ παξαγσγηθψλ πφξσλ. 

 Σν πξφβιεκα δελ είλαη φηη απηή ε δηαδηθαζία απηνξξχζκηζεο κπνξεί λα είλαη ε-

μαηξεηηθά ρξνλνβφξα, αιιά φηη δελ πθίζηαηαη. ρη ιφγσ ηεο χπαξμεο αηειεηψλ ζηηο 

αγνξέο, φπσο γηα παξάδεηγκα γηαηί ππάξρνπλ βηνκεραληθά κνλνπψιηα, εξγαηηθά ζσ-

καηεία, πνιηηηθέο θαηψηαηνπ κηζζνχ ή πςειά επηδφκαηα αλεξγίαο θαη άιισλ ηέηνησλ 

αληηζηάζεσλ ή αηειεηψλ ζηηο αγνξέο, αιιά δηφηη ε ηηκή ηεο εξγαζίαο (ν νλνκαζηηθφο 

κηζζφο) δελ κεηψλεηαη ζε πεξηφδνπο ππεξβάιινπζαο πξνζθνξάο εξγαζίαο, θαζψο θαη 

αθφκε θαη αλ κεησζεί - φπσο ζα έπξεπε λα ζπκβεί ζε θαιά ζπκπεξηθεξφκελεο αληα-

γσληζηηθέο αγνξέο - ην απνηέιεζκα δελ ζα ήηαλ ε αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο. 

 ζνλ αθνξά ην πξψην ζθέινο ηεο παξαπάλσ ζεψξεζεο, ε ηηκή ηεο εξγαζίαο (ν 

νλνκαζηηθφο κηζζφο) δελ κεηψλεηαη ζε πεξηφδνπο ππεξβάιινπζαο πξνζθνξάο εξγαζί-

αο επεηδή: 

(α) Οη άλεξγνη δελ δηαζέηνπλ έλα απνηειεζκαηηθφ ηξφπν λα γλσζηνπνηήζνπλ (signal) 

ζηνπο εξγνδφηεο ηε δηάζεζή ηνπο λα εξγαζηνχλ κε ρακειφηεξν πξαγκαηηθφ κηζζφ. 

(β) Ζ θχξηα αλεζπρία ηνπο είλαη ην χςνο ηνπ κηζζνχ ζε ζρέζε κε ηνπο κηζζνχο ζε α-

ληαγσληζηηθέο επηρεηξήζεηο ή ζε ζπγθξίζηκα επαγγέικαηα θαη φρη ε χπαξμε θζελφηε-

ξνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. 

(γ) Ζ εηδηθή ζέζε ησλ «εληφο» ηεο επηρείξεζεο εξγαδνκέλσλ (νξγαλσκέλσλ ή κε) 

πξνέξρεηαη απφ ηελ θαηνρή (αηνκηθά θαη ζπιινγηθά) ζπγθεθξηκέλσλ (πξνο ηελ επη-

ρείξεζε) δεμηνηήησλ θαη εκπεηξίαο ή απφ άηππεο ζπκβάζεηο (Θεσξία ησλ Άηππσλ 

πκβάζεσλ- Azariadis (1975), Okun (1981), Baily (1974), Gordon (1974)). 

 Χζηφζν νη παξαπάλσ ιφγνη δελ ππνλννχλ φηη ην ππάξρνλ επίπεδν κηζζψλ δελ 

κεηαβάιιεηαη πνηέ, αιιά ππνλννχλ φηη ην ππάξρνλ επίπεδν κηζζψλ κεηαβάιιεηαη πν-

ιχ αξγά κε ηελ αλεξγία. 

 Σειηθά φκσο νη κηζζνί ζα κεησζνχλ. H αλεξγία ηειηθά ζα ππνρξεψζεη ηνπο εξγα-

δφκελνπο λα δερηνχλ ρακειφηεξνπο κηζζνχο θαη ε χθεζε ζα ππνρξεψζεη ηνπο εξγνδφ-

ηεο λα κεηψζνπλ ηνπο κηζζνχο αθφκα θαη εάλ ζέινπλ λα πιεξψζνπλ πςειφηεξνπο. 
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 Αιιά αθφκε θαη αλ κεησζεί o νλνκαζηηθφο κηζζφο- φπσο ζα έπξεπε λα ζπκβεί ζε 

θαιά ζπκπεξηθεξφκελεο αληαγσληζηηθέο αγνξέο - ην απνηέιεζκα δελ ζα είλαη ε αχμε-

ζε ηεο απαζρφιεζεο, αθνχ φηαλ νη κηζζνί κεησζνχλ, νη ηηκέο ζα κεησζνχλ θαηά ην ί-

δην πνζνζηφ κε ηνπο κηζζνχο. Ζ παξαγσγή, ε απαζρφιεζε, νη πξαγκαηηθνί κηζζνί, ηα 

πεξηζψξηα πξαγκαηηθνχ θέξδνπο δελ ζα επεξεαζηνχλ. Ζ πξαγκαηηθή ηζνξξνπία ηεο 

νηθνλνκίαο – κε αλεξγία – είλαη αλεμάξηεηε ηνπ επηπέδνπ ησλ νλνκαζηηθψλ κηζζψλ 

θαη ησλ ηηκψλ. Γελ είλαη φκσο αλεμάξηεηε απφ ηνπο πξαγκαηηθνχο κηζζνχο. Οη εξγν-

δφηεο ζα πξφζθεξαλ πεξηζζφηεξε εξγαζία ζε έλα ρακειφηεξν επίπεδν πξαγκαηηθνχ 

κηζζνχ θαη νη άλεξγνη ζα δέρνληαλ απηφ ηνλ ρακειφηεξν πξαγκαηηθφ κηζζφ. 

 κσο, δελ ππάξρεη θάπνηνο κεραληζκφο κέζσ ηνπ νπνίνπ ε ακνηβαία  δηάζεζε 

πξνο ηε δήηεζε θαη ηελ πξνζθνξά πεξηζζφηεξεο απαζρφιεζεο ζε ρακειφηεξν  πξαγκα-

ηηθφ κηζζφ – ή αθφκε θαη κε ηνλ ίδην πξαγκαηηθφ κηζζφ- λα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί 

- εθηφο αλ ε κείσζε ζηνπο νλνκαζηηθνχο κηζζνχο ζα κπνξνχζε κε θάπνην ηξφπν λα 

απμήζεη ηε ζπλνιηθή δήηεζε. 

 Αιιά ν Νφκνο ηνπ Say επηβηψλεη.. Ο Keynes πξφηεηλε φηη ζε ρακειφηεξα επίπε-

δα νλνκαζηηθψλ κηζζψλ, ηηκψλ θαη εηζνδεκάησλ, ε πξαγκαηηθή πξνζθνξά ρξήκαηνο 

ζα είλαη κεγαιχηεξε. Ζ δήηεζε γηα ρξήκα γηα ζπλαιιαγέο (transactions demand) ζα 

είλαη κηθξφηεξε, ε ππεξβάιινπζα πξνζθνξά  απνζέκαηνο ξεπζηνχ ρξήκαηνο ζα απ-

μήζεη ηηο ηηκέο ησλ ηνθνθφξσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ζα κεηψζεη ηα επηηφθηα. 

Έηζη ε πξαγκαηηθή επέλδπζε ζα απμεζεί θαη θαηά ζπλέπεηα ζα ππάξμεη αχμεζε ηνπ 

πξντφληνο θαη ηεο απαζρφιεζεο (Keynes effect).
1
 

 Χζηφζν ν Keynes έδεημε φηη ε αχμεζε ζηελ πξαγκαηηθή πνζφηεηα ρξήκαηνο εί-

λαη αλαπνηειεζκαηηθή, επεηδή ηα επηηφθηα βξίζθνληαη ήδε ζηα ρακειφηεξα ηνπο επί-

πεδα, θαη ππάξρεη έλα «απνηειεζκαηηθφ φξην» (effective floor), ζην νπνίν ηα άηνκα 

είλαη αδηάθνξα κεηαμχ ηεο παξαθξάηεζεο ρξήκαηνο θαη ηεο αγνξάο ηνθνθφξσλ πεξη-

νπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ιφγσ πξνζδνθηψλ ή απιά θφβνπ, επεηδή αλακέλνπλ αχμεζε ησλ 

επηηνθίσλ ζην κέιινλ θαη ζπλεπψο, απψιεηεο απφ ηελ επέλδπζε ζε ηνθνθφξα πεξηνπ-

ζηαθά ζηνηρεία (Παγίδα ξεπζηφηεηαο). Έηζη ν λφκνο ηνπ Say θαίλεηαη λα πεζαίλεη αι-

ιά ε απάληεζε ηνπ Pigou (1943) ηνπ δίλεη δσή θαη πάιη. 

 Ο απνπιεζσξηζκφο νδεγεί ζε αχμεζε ηνπ πινχηνπ ηεο θνηλσλίαο. Σν ρξήκα θαη 

ηα ινηπά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηεινχλ κέξνο ηνπ πινχηνπ ηεο θνηλσλίαο. ε ρα-

κειφηεξν επίπεδν ηηκψλ, απμάλεηαη ε αγνξαζηηθή δχλακε, ελψ ε πξαγκαηηθή αμία 

ηνπ πινχηνπ πνπ θξαηείηαη κε ηε κνξθή αγαζψλ παξακέλεη ε ίδηα. ηαλ ε πξαγκαηη-

θή ηηκή ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απμάλεηαη, νη ηδηνθηήηεο απηψλ ζα απμήζνπλ ηελ 

θαηαλάισζή ηνπο ζε βάξνο ηεο απνηακίεπζεο θαη ε ζπλνιηθή δήηεζε ζα απμήζεί. (Α-

πνηέιεζκα Πξαγκαηηθψλ Γηαζεζίκσλ - “Real Balance" or Pigou effect). 

 Χζηφζν ν M. Kalecki, (1944) ππελζχκηζε ζηνλ Pigou φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο 

ησλ ηδησηηθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηίηισλ ηνπ ελεξγεηηθνχ (monetary assets) (ζπ-

                                                             
1 εκεησηένλ φηη απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ αχμεζε ηεο πξνζθνξάο ρξήκαηνο (πνζνηηθή ραιάξσζε) αληί  

κε ηνλ απνπιεζσξηζκφ. 
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κπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ) αληηθαηνπηξίδεηαη (άκεζα ή έκκε-

ζα) ζην ηδησηηθφ ρξένο. Ο απνπιεζσξηζκφο ζα απμήζεη ηελ επηβάξπλζε ηνπ ρξένπο 

ζε αμία ηνπιάρηζηνλ ίζε κε ηελ πξαγκαηηθή αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Δπη-

πιένλ, ν πιεζπζκφο δελ θαηαλέκεηαη ηπραία κεηαμχ νθεηιεηψλ θαη πηζησηψλ. Οη ν-

θεηιέηεο έρνπλ πςειφηεξε νξηαθή ξνπή πξνο δαπάλε απφ ην ηξέρνλ εηζφδεκα (ή 

πινχην) ηνπο θαη πςειφηεξε ηάζε λα παίξλνπλ ξίζθν ζε ζρέζε κε ηνπο δαλεηζηέο. Οη 

επηρεηξήζεηο –δαλεηνιήπηεο- έρνπλ πςειφηεξε ξνπή γηα θπζηθφ θεθάιαην ή δηαξθή 

αγαζά, ή ραξηνθπιάθηα πνπ πεξηέρνπλ πεξηζζφηεξν θεθάιαην απφ ηνλ πξαγκαηηθφ 

ηνπο πινχην ζε ζρέζε κε ηνπο δαλεηζηέο. Σα λνηθνθπξηά – δαλεηνιήπηεο- είλαη λέεο 

νηθνγέλεηεο πνπ αγνξάδνπλ θαηνηθίεο θαη νηθνζθεπή, πξηλ ηελ εμαζθάιηζε ηνπ εηζν-

δήκαηνο πνπ είλαη απαξαίηεην ψζηε λα μεπιεξψζνπλ ηελ αμία ηνπο θαη απηφ ζπκβαί-

λεη επεηδή αληηκεησπίδνπλ πεξηνξηζκνχο ξεπζηφηεηαο. Ήδε απφ ην 1933 ν Fisher 

(1933) ππνζηήξηδε φηη φηαλ νη νλνκαζηηθέο ηηκέο θαη νη νλνκαζηηθνί κηζζνί απνπιε-

ζσξηζηνχλ νη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο απνηεινχλ πςειφηεξν πνζνζηφ ηνπ πξαγκαηη-

θνχ εηζνδήκαηνο ησλ δαλεηνιεπηψλ ζε ζρέζε κε πξηλ, θαζηζηψληαο ηνπο αλίθαλνπο 

γηα λέα δαλεηνιεςία. Ζ κείσζε ηεο πξαγκαηηθήο αμίαο ηνπ θεθαιαίνπ ησλ δαλεηνιε-

πηψλ ιφγσ ηεο κεγαιχηεξεο επηβάξπλζεο ηνπ ρξένπο ππεξβαίλεη θαηά πνιχ ζε αμία 

ηα νθέιε ησλ πηζησηψλ. Οη αδπλακίεο ησλ δαλεηνιεπηψλ ζηελ απνπιεξσκή ησλ ππν-

ρξεψζεσλ ηνπο κεηαδίδεη ηνλ θίλδπλν απφ ηνπο δαλεηνιήπηεο ζηνπο πηζησηέο. Έηζη, 

απεηιείηαη ε θεξεγγπφηεηα θαη ε ηθαλφηεηα ξεπζηφηεηαο ησλ ηδησηψλ πηζησηψλ θαη 

ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ. 

 ε ζρέζε κε ηα παξαπάλσ, νη νκνηφηεηεο κε ηελ θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα δελ 

είλαη ηπραίεο. 

 

6. Μηα Δλαιιαθηηθή Θεψξεζε ηεο Ύθεζεο θαη ηεο Αλάθακςεο 

O Keynes πξφηεηλε φηη ε ζεκειηψδεο αλεμάξηεηε κεηαβιεηή είλαη ε επέλδπζε. Οη α-

πνηακηεχζεηο πξνζαξκφδνληαη ζηηο επελδχζεηο κέζα απφ ηηο θαηάιιειεο κεηαβνιέο 

ζην εηζφδεκα, ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ πξνζδηνξίδεη ην επίπεδν ηεο απαζρφιεζεο. Αλ 

ηα έζνδα απνηακηεχνληαη θαη δελ δαπαλψληαη, ηφηε κεηψλεηαη ε ζπλνιηθή δήηεζε γηα 

αγαζά θαη ππεξεζίεο. Έηζη ε δαπάλε ηζνδπλακεί κε εηζφδεκα (spending equals 

income). Γελ είλαη βέβαην φηη πάληνηε ε δαπάλε ζα είλαη αξθεηή γηα ηελ πιήξε απα-

ζρφιεζε ησλ πφξσλ ηεο νηθνλνκίαο θαη φηη νη επελδχζεηο ζα είλαη αξθεηέο ψζηε λα 

απνξξνθήζνπλ ηηο απνηακηεχζεηο πνπ ζα ππήξραλ αλ ε νηθνλνκία ήηαλ ζε θαηάζηαζε 

πιήξνπο απαζρφιεζεο. Ζ επέλδπζε θαιχπηεη ηελ δηαθνξά κεηαμχ θαηαλάισζεο θαη 

πξντφληνο πιήξνπο απαζρφιεζεο. 

 Ζ αλάιεςε κηαο επέλδπζεο επεξεάδεηαη απφ ηελ Οξηαθή Απνδνηηθφηεηα ηνπ 

Κεθαιαίνπ, πνπ νξίδεηαη ζε φξνπο πξνζδνθηψλ ησλ κειινληηθψλ απνδφζεσλ θαη ηνπ 

ηξέρνληνο θφζηνπο παξαγσγήο κηαο κνλάδαο θεθαιαίνπ. Ζ καθξνρξφληα θχζε ησλ 

πξνζδνθηψλ αλαθνξηθά κε ηηο επελδπηηθέο απνθάζεηο, κπνξεί λα εμεγήζεη γηαηί νη 

απνηακηεχζεηο δελ δαπαλψληαη θαη γηαηί είλαη δχζθνιν λα ειέγμνπκε ηελ επέλδπζε 
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κέζα απφ ηνλ έιεγρν ησλ ηξαπεδηθψλ επηηνθίσλ. Ζ εμάξηεζε κηαο επέλδπζεο απφ ηελ 

Οξηαθή Απνδνηηθφηεηα, κε ηελ πςειή κεηαβιεηφηεηα ηεο, δείρλεη γηαηί ε επέλδπζε 

ζαλ ζπλάξηεζε απφ ην  επηηφθην είλαη αζηαζήο. 

 πλεπψο ε κείσζε ησλ κηζζψλ δελ θέξλεη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα πνπ είλαη ε 

έμνδνο απφ ηελ χθεζε,. Ζ ελίζρπζε ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο κέζσ ηεο δεκφζηαο δα-

πάλεο είλαη απαξαίηεηε γηα λα αληηκεησπηζζεί ην έιιεηκκα δήηεζεο ψζηε ε ζπλνιηθή 

επέλδπζε (δεκφζηα θαη ηδησηηθή) λα θαιχπηεη ηελ δηαθνξά κεηαμχ θαηαλάισζεο θαη 

πξντφληνο πιήξνπο απαζρφιεζεο. „I expect to see the State … taking  an ever greater 

responsibility for directly organising investment… a somewhat comprehensive sociali-

sation of investment will prove the only means of securing an approximation to full 

employment‟ (Keynes 1973, p. 164). 

 

7. Οηθνλνκηθή Πνιηηηθή γηα ηελ Έμνδν απφ ηελ Ύθεζε 

Καηά ηνλ Sir William Beveridge ην 1942, ηα πέληε ηεξάζηηα «δεηλά» ηεο θνηλσλίαο 

(giant evils) είλαη: ε Αλάγθε (want), ε Αζζέλεηα (disease), ε Άγλνηα (ignorance),  ε 

Δμαζιίσζε (squalor), θαη ε Απξαμία (idleness). Γελ πξέπεη λα αγλνείηαη ε αλζξψπηλε 

δπζηπρία πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ αληθαλφηεηα λα επηηεπρζεί κηα πιήξσο απαζρνινχ-

κελε νηθνλνκία,  ψζηε λα αληηκεησπηζηνχλ απνηειεζκαηηθά νη εηζνδεκαηηθέο αληζφ-

ηεηεο πνπ παξάγνληαη απφ ηηο πνιηηηθέο ιηηφηεηαο ζηα πιαίζηα ηεο ειεχζεξεο αγνξάο. 

Οη νηθνλνκνιφγνη κπνξνχλ, ηνπιάρηζηνλ, λα κεηψζνπλ ηηο πεγέο ηεο αλζξψπηλεο δπ-

ζηπρίαο πνπ πξνθαινχληαη απφ ην «laissez-faire» ζχζηεκα, πξνηείλνληαο «θνηλσληθά 

επηζπκεηέο αιιαγέο». 

 Πνηέο πξέπεη λα είλαη νη ζεκειηψδεηο θαηεπζχλζεηο πνιηηηθήο ζηα επφκελα ρξφ-

ληα ψζηε λα αληηκεησπηζζνχλ ηα πέληε «δεηλά»; Πξψηα «αζθείλ πεξί ηα λνπζήκαηα 

δχν, σθειέεηλ ή κε βιάπηεηλ» (Αμίσκα ηνπ Ηππνθξάηε). 

 Ζ εκπηζηνζχλε ζηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ αγνξψλ ρσξίο θξαηηθή πα-

ξέκβαζε είλαη άζηνρε θαη ζα πξέπεη λα εγθαηαιεηθζεί. Σα απνηειέζκαηα ηεο ιηηφηε-

ηαο θαη ησλ λενθιαζηθψλ πνιηηηθψλ είλαη ε κείσζε ηεο δήηεζεο, ε κείσζε ηνπ πξντφ-

ληνο, ε αχμεζε ηεο αλεξγίαο, ε αχμεζε ησλ πνζνζηψλ θηψρεηαο, ε αχμεζε ησλ ξπζ-

κψλ εγθιεκαηηθφηεηαο θαη απηνθηνληψλ, ε αχμεζε ηεο βξεθηθήο ζλεζηκφηεηαο, ε ξα-

γδαία αχμεζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ, ε αχμεζε ηεο λνζεξφηεηαο θαη ε ραψδεο 

θαηάζηαζε ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο.  

Γίθαηε θαη πξννδεπηηθή θνξνινγία 

Ζ εληππσζηαθή επηδείλσζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ είλαη απνηέιεζκα ησλ θπ-

βεξλεηηθψλ ελεξγεηψλ (ή/θαη ηεο απξαμίαο απηψλ) πνπ έρνπλ ζαλ ζπλέπεηα έλα κεγά-

ιν κέξνο ηνπ πινχηνπ λα ζπγθεληξψλεηαη ζε κηθξή κεξίδα ηνπ πιεζπζκνχ. Ο πινχ-

ηνο δελ αληαλαθιά ηηο αηνκηθέο πξνζθνξέο απηψλ ησλ αηφκσλ ζηελ θνηλσλία, αιιά 

αληίζεηα αληαλαθιά πξνζφδνπο ησλ κειψλ απηψλ ησλ νκάδσλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ 

ιφγσ αζηφρσλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ ή λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ πνπ ζπλέηεηλαλ 

ζηελ δηαθζνξά, εθκεηάιιεπζε θαη κνλνπσιηαθή δχλακε. Έηζη δεκηνπξγήζεθε κηα 
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κεηαβίβαζε πινχηνπ απφ ηα θαηψηεξα θαη ηα κεζαία θνηλσληθά ζηξψκαηα πξνο ηα 

αλψηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα. κσο, φπσο ν J. M Clark (1934) παξαηήξεζε εάλ π-

πάξρεη «undue concentration of incomes and probably a resulting tendency to over-

saving‟ if a more equal distribution „were achieved mainly at the expense of reducing 

a volume of savings so swollen that a considerable part of it goes to waste, the change 

would be very nearly a clear gain‟ (p. 78). 

Γηάζσζε ηεο νηθνλνκίαο απφ ηελ χθεζε θαη παξακνλή εθηφο χθεζεο 

Οη ζηαζεξνπνηεηηθέο δεκνζηνλνκηθέο πνιηηηθέο ζρεηηθά κε ηηο επελδχζεηο, πξέπεη λα 

πξνζβιέπνπλ ζε κία «ελεξγνπνίεζε» ησλ απνηακηεχζεσλ κέζσ ηεο πξννδεπηηθήο 

θνξνινγίαο θαη κηα δηαρείξηζε ηεο δήηεζεο ψζηε λα πεξηνξηζηνχλ νη δηαθπκάλζεηο θαη 

ζπλεπψο θαη ε αβεβαηφηεηα αλαθνξηθά κε ηηο επελδπηηθέο απνθάζεηο. Οη δεκφζηεο 

επελδχζεηο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ψζηε λα αληηζηαζκηζηνχλ νη ζπλέπεηεο απφ 

ηελ πηψζε ηεο Οξηαθήο Απνδνηηθφηεηαο ηνπ Κεθαιαίνπ. ε απηφ ζα βνεζήζεη έλα 

επξχ λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ ζα θαιχπηεη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηαθζνξάο θαη ηεο 

θνξνδηαθπγήο. 

Δπελδχζεηο ζηε δεκφζηα πγεία θαη εθπαίδεπζε 

Θέζπηζε λφκσλ γηα ηελ παξνρή θαζνιηθήο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο ηνπ πιε-

ζπζκνχ βάζεη ησλ πξνβιεκάησλ πγείαο ησλ αηφκσλ θαη φρη βάζεη ηεο ηθαλφηεηαο 

ηνπο γηα πιεξσκή  (φκνηα θάιπςε γηα πινχζηνπο θαη θησρνχο). Απηφ ην δεκφζην ε-

πελδπηηθφ κέηξν είλαη αλαγθαίν γηα ηελ επηδεκηνινγηθή πξφιεςε αιιά θαη γηαηί θα-

λέλαο πνιίηεο δελ πξέπεη λα ππνθέξεη απφ πξνβιήκαηα πγείαο εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο 

ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο ζε κηα πνιηηηζκέλε θνηλσλία. 

 Θέζπηζε λφκσλ γηα ηελ παξνρή ελφο εθζπγρξνληζκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηή-

καηνο, βαζηζκέλνπ ζε δηεζλή πξφηππα (internationally benchmarked). Καηά ηε δηάξ-

θεηα ηεο εθπαίδεπζεο, πξέπεη λα ελζαξξχλεηαη θαη λα πξνάγεηαη ε αλεμάξηεηε θξηηηθή 

ζθέςε, πξνζθέξνληαο παξάιιεια ζηνπο ζπνπδαζηέο ηα θαηάιιεια εθφδηα ψζηε λα 

είλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνη γηα ην επφκελν βήκα ζηελ θαξηέξα ηνπο. ηηο αλψηεξεο 

βαζκίδεο εθπαίδεπζεο ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πξέπεη λα δίλεη ζην ζπνπδαζηή ηε 

δπλαηφηεηα ελαζρφιεζεο κε ην επηζηεκνληθφ αληηθείκελν ηεο επηινγήο ηνπ, πξνάγν-

ληαο ηαπηφρξνλα ηελ πλεπκαηηθή εγξήγνξζε θαη ηελ επηζηεκνληθή εκπεηξία θαη θα-

ηάξηηζε. 

 Απηέο νη δεκφζηεο επελδχζεηο ζπληζηνχλ ην πην πνιχηηκν κέξνο ελφο πξνγξάκ-

καηνο δεκνζίσλ επελδχζεσλ θαζψο νδεγνχλ ζε κηα πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθή θαη 

δπλακηθή νηθνλνκία. 

 

8. Μηα Δπηζθφπεζε Ηζηνξηθψλ Γεδνκέλσλ  

H απφδεημε γηα ηελ ρξεζηκφηεηα ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο, φπσο πεξηγξάθεηαη 

παξαπάλσ, βξίζθεηαη ζηελ κειέηε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπο ζηελ πξφζθαηε η-

ζηνξία.
2
 Σν δηάγξακκα 1 παξνπζηάδεη ην πνζνζηφ αλεξγίαο γηα ηέζζεξεηο ρψξεο, (Ζ-

                                                             
2 Σα δηαγξάκκαηα, ζηα νπνία παξαπέκπνπκε αθνινχζσο, βξίζθνληαη ζην ηέινο ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
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λσκέλν Βαζίιεην, Ζλσκέλεο Πνιηηείεο-γλσζηέο γηα ηελ Νενθιαζζηθή πνιηηηθή ηνπο, 

Γαλία- κία ζνζηαιδεκνθξαηηθή ρψξα θαη Απζηξαιία) απφ ην ηέινο ηνπ δεθάηνπ ελά-

ηνπ αηψλα κέρξη ηηο αξρέο ηνπ εηθνζηνχ πξψηνπ αηψλα.
3
 Σν δηάγξακκα δείρλεη φηη θα-

ηά ηελ δηάξθεηα ησλ θιαζηθψλ θαη λενθιαζηθψλ καθξννηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ κέρξη 

ηηο αξρέο ηνπ Β. Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ε αλεξγία παξνπζηάδεη κεγάιεο δηαθπκάλζεηο 

κε πςειέο ηηκέο. Χζηφζν, κεηά ην ηέινο ηνπ Β‟ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ε ελεξγή δε-

κνζηνλνκηθή πνιηηηθή (Keynesian era) έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ρακειή αλεξγία κε 

πνιχ κηθξέο  δηαθπκάλζεηο. Ζ εγθαηάιεηςε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ παξεκβαηηζκνχ, πνπ 

άξρηζε κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηνπ Bretton Woods θαη ηελ πηνζέηεζε ηνπ λενθηιειεχ-

ζεξνπ δνγκαηηζκνχ ησλ Thatcher θαη Regan, νδήγεζε ζε πςειά πνζνζηά αλεξγίαο 

θαη ζηελ αλαβίσζε ησλ ζπκπησκάησλ ηεο πξνπνιεκηθήο πεξηφδνπ.. O ίδηνο ηχπνο δη-

αθπκάλζεσλ παξνπζηάδεηαη θαη ζηηο ηέζζεξεηο ρψξεο, παξφιν πνπ ε Απζηξαιία σθε-

ιήζεθε ηδηαίηεξα απφ ηελ αχμεζε δήηεζεο εμαηηίαο ηεο αλάπηπμεο ηεο Κίλαο ηηο ηε-

ιεπηαίεο δεθαεηίεο. 

 Απηή ε λενθηιειεχζεξε πνιηηηθή έθεξε θάπνηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ κε-

γέζπλζε (growth) ησλ νηθνλνκηψλ; Σν δηάγξακκα 2 παξνπζηάδεη ην πνζνζηφ κεγέ-

ζπλζεο (GDP growth) ζηηο παξαπάλσ ηέζζεξεηο ρψξεο.
4
 Οη δηαθπκάλζεηο κεγέζπλζεο 

ησλ νηθνλνκηψλ είλαη πνιχ κεγαιχηεξεο πξηλ θαη κεηά ηελ πεξίνδν ησλ 27 εηψλ ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ παξεκβαηηζκνχ (1945-1972),
5
 ελψ ν κέζνο φξνο ηεο κεγέζπλζεο ησλ 

νηθνλνκηψλ 27 ρξφληα πξηλ θαη κεηά ηεο πεξηφδνπ 1945-1972 δελ είλαη κεγαιχηεξνο 

απφ ην κέζν φξν ηεο πεξηφδνπ 1945-1972.
6
 

 Μεηά ηα παξαπάλσ δηεξσηάηαη θαλείο γηαηί ε λενθηιειεχζεξε ζπληεξεηηθή πν-

ιηηηθή έρεη επηβάιιεη ηηο λενθιαζηθέο, λενθηιειεχζεξεο καθξννηθνλνκηθέο πνιηηηθέο, 

αθνχ δελ ππεξηεξνχλ φζν αθνξά ηελ κεγέζπλζε ησλ νηθνλνκηθψλ, αιιά αληίζεηα ε-

πηβάιινπλ έλα πςειφ θφζηνο ζε φξνπο αλζξψπηλεο δπζηπρίαο ζηελ κνξθή ηεο αχμε-

ζεο ηεο αλεξγίαο θαη ηεο ζπζρεηηδφκελεο θηψρεηαο; 

 ην δηάγξακκα 3 ίζσο δίλεηαη κία απάληεζε ζηελ παξαπάλσ εξψηεζε. Σν δηά-

γξακκα δείρλεη ην κεξίδην ηνπ Δζληθνχ εηζνδήκαηνο πνπ απνιακβάλεη ην πην πινχζην 

1% ηνπ πιεζπζκνχ ησλ ηεζζάξσλ ρσξψλ.
7
 Σν κεξίδην απηφ κεηψλεηαη θαζ‟φιε ηελ 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 1945-1972. ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο 

θαη ηελ Απζηξαιία ην κεξίδην εηζνδήκαηνο πνπ απνιακβάλεη ην πην πινχζην 1% ηνπ 

πιεζπζκνχ απμάλεηαη ακέζσο κεηά ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ 1945-1972 γηα λα θηάζεη, 

θαηά ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000, ζηα πςειφηεξα επίπεδα πνπ ππήξραλ ζηελ πε-

                                                             
3 Galenson W, Zellner A (1957) θαη ΟΟΑ. 
4 Mauro et al. (2013). 
5 Δμαηξψληαο ηελ πεξίνδν ηνπ πνιέκνπ (1940-1944), δει. 1912-1939. 
6 Γηα ην Ζλσκέλν Βαζίιεην ν κέζνο  φξνο ηεο κεγέζπλζεο είλαη γηα ην 1912-1939, 1.4, ην 1945-1972, 2.4, ην 

1973-2000, 2.5, γηα ηεο  Ζλσκέλεο Πνιηηείεο-είλαη 2.7, 3.2, 3.2, γηα ηελ Γαλία είλαη 2.6, 4.3, 2.3 θαη γηα ηελ 

Απζηξαιία είλαη 2.2, 4.3, 3.3 αληηζηνίρσο. Γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ ε πεξίνδνο 1972-2000 

πεξηιακβάλεη θαη ηηο ζεηηθέο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο απφ ηελ εθκεηάιιεπζε  ηνπ πεηξειαίνπ ζηελ βφξεηα ζά-

ιαζζα. 
7 http://topincomes.g-mond.parisschoolofeconomics.eu/#Database: 
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ξίνδν ηεο δεθαεηίαο 1920.  Μφλν ε ζνζηαιδεκνθξαηηθή Γαλία δηαηήξεζε ζηαζεξφ 

κεξίδην εηζνδήκαηνο πνπ απνιακβάλεη ην πινπζηφηεξν 1% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο.  

 

9. πκπεξάζκαηα 

"to economics and economists who 

are the trustees, not of civilisation, 

but the possibilities of civilisation"  

        John Maynard Keynes, 1945
8
  

 

Οη κειινληηθέο γελεέο ζα καο θξίλνπλ φρη βάζεη ηεο ηθαλφηεηαο καο λα πεηχρνπκε έ-

λαλ ξπζκφ κείσζεο ηνπ ειιείκκαηνο, αιιά βάζεη ηεο ηθαλφηεηάο καο λα βξνχκε δηέ-

μνδν γηα ηε ρψξα απφ ηελ παξνχζα θαηαζηξνθή, θαη ηηο πξνζπάζεηεο πνπ ζα θαηα-

βάιινπκε γηα λα ππνζηεξίμνπκε  ηα πεξηζζφηεξν επάισηα θνηλσληθά ζηξψκαηα ηεο 

θνηλσλίαο καο. 

 Οη πξννδεπηηθνί θαη δεκνθξαηηθνί θνηλσληθνί επηζηήκνλεο πξέπεη λα ζπλεξγα-

ζηνχλ κε ζηφρν ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ηξέρνπζαο αξλεηηθήο θαηάζηαζεο 

ηεο ρψξαο. Οη πνιηηηθέο πνπ ζηνρεχνπλ ζηε κείσζε ηεο αλεξγίαο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ 

αληζνηήησλ αιιά θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνφδνπ, απνηεινχλ ηελ απα-

ξαίηεηε πνξεία πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη ε ρψξα γηα κηα πεξηζζφηεξν πνιηηηζκέλε  

θαη ζπλεθηηθή θνηλσλία. 
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4  
Υανηηθή Γπλακηθή θαη Οηθνλνκηθή Πνιηηηθή

*
 

  

ΝΗΚΟΛΑΟ ΡΟΓΟΤΑΚΖ 

 

1.  Δηζαγσγή 

Βάζεη ηεο ήδε ππάξρνπζαο, δηεπηζηεκνληθήο γλψζεο, δχλαηαη λα ιερζεί φηη ν 

«πξαγκαηηθφο θφζκνο», γεληθά, δηέπεηαη απφ κε γξακκηθφηεηεο δηαθφξσλ εη-

δψλ θαη ηάμεσλ, δειαδή ην ζχλνιν ησλ δπλακηθψλ ζπζηεκάησλ είλαη κε 

γξακκηθά. Ο φξνο δπλακηθφ ζχζηεκα αλαθέξεηαη ζε θάζε ζχζηεκα (θπζηθφ, 

ρεκηθφ, βηνινγηθφ, νηθνλνκηθφ, νηθνινγηθφ, θιπ) πνπ εμειίζζεηαη κε ηελ πάξν-

δν ηνπ ρξφλνπ. ε αληίζεζε κε ηα γξακκηθά ζπζηήκαηα, κία βαζηθή ηδηφηεηα 

ησλ κε γξακκηθψλ δπλακηθψλ ζπζηεκάησλ, είλαη φηη, θάησ απφ νξηζκέλεο 

ζπλζήθεο (δειαδή φηαλ νη παξάκεηξνη ηνπ ζπζηήκαηνο θείληαη εληφο νξηζκέ-

λσλ, θάζε θνξά, πεδίσλ ηηκψλ), θάπνηα απφ απηά παξνπζηάδνπλ επαίζζεηε ε-

μάξηεζε ζηηο αξρηθέο ζπλζήθεο. Ζ επαηζζεζία απηή έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

θαηλνκεληθή «ηπραηφηεηα» ηεο παξαηεξνχκελεο ζπκπεξηθνξάο ησλ θαη ηελ 

αδπλακία πξφβιεςεο, παξφιν πνπ ηα ζπζηήκαηα απηά είλαη «αηηηνθξαηηθά» 

(δειαδή «ληεηεξκηληζηηθά»), κε ηελ έλλνηα φηη είλαη θαιψο νξηζκέλνη νη «λφκνη 

εμέιημήο» ηνπο θαη δελ πεξηέρνπλ ηπραίεο παξακέηξνπο.
1
 Απηή ε ζπκπεξηθνξά 

ησλ κε γξακκηθψλ ζπζηεκάησλ πεξηγξάθεηαη κε ηνλ φξν «ληεηεξκηληζηηθφ ρά-

νο» ή πην απιά κε ηνλ φξν «ράνο».  

Παξφιν πνπ δελ ππάξρεη θάπνηνο θαζνιηθά απνδεθηφο (καζεκαηηθφο) ν-

ξηζκφο ηεο έλλνηαο ηνπ ράνπο, έλαο πξψηνο νξηζκφο κπνξεί λα βξεζεί ζην βη-

βιίν Giordano Bruno (1548-1600) πνπ δεκνζηεχζεθε ην 1583 ζηελ Βελεηία κε 

ηίηιν «De l´infinito universo et mondi» (βιέπε π.ρ.  Díaz ,  Escot  and 

Grau‐Carles, 2012, p. 1): «Σψξα, πεξηζζφηεξν απφ πνηέ, ζεσξψ φηη έλα κηθξφ 

ιάζνο ζην μεθίλεκα πξνθαιεί κία κεγάιε δηαθνξά θαη κία ζνβαξή απφθιηζε 

ζην ηέινο. Έλα απιφ πξφβιεκα δηαθιαδψλεηαη ζηαδηαθά νδεγψληαο ζε έλαλ 

άπεηξν αξηζκφ άιισλ, αθξηβψο φπσο κία ξίδα θπηνχ απιψλεηαη ζε άπεηξεο δη-

αθιαδψζεηο θαη κάδεο.» Δλψ, έλαο ζχγρξνλνο νξηζκφο απφ ηνλ Edward 

Lorenz, έλαλ πξσηνπφξν ηεο ζεσξίαο ηνπ ράνπο, είλαη ν εμήο (βιέπε Danforth, 

2013): «Υάνο: φηαλ ην παξφλ θαζνξίδεη ην κέιινλ, αιιά ε πξνζέγγηζε ηνπ πα-

                                                             
* Γηα ζρφιηα, παξαηεξήζεηο θαη πξνηάζεηο επραξηζηψ ηνπο Κψζηα Παπνπιή, Αζελά Ρνκπφιε, Γηψξγν 

ψθιε, θαη, ηδηαηηέξσο, ηνλ Θεφδσξν Μαξηφιε. 
1 Δπεηδή ζηνλ «πξαγκαηηθφ θφζκν» νη αξρηθέο ζπλζήθεο κφλν θαηά πξνζέγγηζε - έζησ θαη κεγάιε 

πξνζέγγηζε - είλαη γλσζηέο, κία ελδερφκελε ππεξεπαηζζεζία ηνπ ζπζηήκαηνο σο πξνο ηηο αξρηθέο ζπλ-

ζήθεο, θάλεη πξαθηηθά αδχλαηε νπνηαδήπνηε πξφβιεςε, δειαδή ε αδπλακία πξφβιεςεο είλαη ζεκειηψ-

δεο ηδηφηεηα απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ (Σξαραλάο, 2001, ζει. 204). 
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ξφληνο δελ πξνζδηνξίδεη θαηά πξνζέγγηζε ην κέιινλ».
2
 Θπκίδνπκε φηη ν 

Edward Lorenz (1963), ήξζε ζε επαθή κε ην θαηλφκελν ηνπ ράνπο φζν δνχιεπε 

γηα ηελ πξφβιεςε ηνπ θαηξνχ ην 1963, φπνπ ρξεζηκνπνηνχζε έλα πξφγξακκα 

πξνζνκνίσζεο ηνπ θαηξνχ (ζε έλαλ απιφ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ηχ-

πνπ Royal McBee LGP-30). Βάζεη απηνχ παξαηήξεζε φηη κηθξέο δηαθνξέο ζηηο 

αξρηθέο ζπλζήθεο δίλνπλ ηεξάζηηεο δηαθνξέο ζηα ηειηθά απνηειέζκαηα.
3
 Άιιεο 

αμηνζεκείσηεο πεξηπηψζεηο εξεπλεηψλ πνπ είραλ έξζεη ζε «επαθή» κε ην θαη-

λφκελν ηνπ ράνπο πξηλ απφ ηνλ Lorenz είλαη π.ρ. απηέο ησλ Poincaré (1890), 

van der Pol  θαη van der Mark (1927), Kolmogorov (1941Α, 1941Β, 1953) θαη 

R.L. Ives (1958). 

Υανηηθή ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα παξαηεξεζεί, εθηφο απφ ηνλ θαηξφ θαη 

ην ειηαθφ ζχζηεκα, ζε πνιιά άιια ζπζηήκαηα, φπσο απηά ηεο εμέιημεο (κεηα-

βνιήο) ησλ πιεζπζκψλ θαη ηα νηθνλνκηθά ζπζηήκαηα. ηελ ζπλέρεηα ζα ε-

ζηηάζνπκε ζε κία παξαιιαγή ηνπ γλσζηνχ ππνδείγκαηνο «ζεξεπηή-

ζεξάκαηνο» ηνπ Richard M. Goodwin (1967), ε νπνία αλαπηχρηεθε απφ ηνλ ί-

δην ηνλ Goodwin (1990, ch. 8),  βαζίδεηαη ζηελ ππφζεζε χπαξμεο θξαηηθήο πα-

ξέκβαζεο θαη θαηαιήγεη ζε ρανηηθέο ζπκπεξηθνξέο. Θπκίδνπκε φηη ν Goodwin 

(1967), βαζηδφκελνο ζην ζχζηεκα δηαθνξηθψλ εμηζψζεσλ Lotka-Volterra (ε-

θεμήο L-V),
4
 ήηαλ ν πξψηνο πνπ θαηφξζσζε λα ζπγθξνηήζεη έλα ππφδεηγκα 

ελδνγελψλ δηαθπκάλζεσλ, ην νπνίν πεξηγξάθεη ηηο ζρέζεηο «αλάδξαζεο»,
5
 πνπ 

πθίζηαληαη αλάκεζα ζηελ θαηαλνκή, ηελ επηζψξεπζε θαη ην ζρεηηθφ κέγεζνο 

ηνπ «εθεδξηθνχ ζηξαηνχ ησλ εξγαηψλ». Καη‟ επέθηαζε, κε απηφ ην ππφδεηγκα 

θαηφξζσζε λα απνδείμεη ηε ζπλνρή ησλ πξνζεγγίζεσλ ησλ θιαζηθψλ νηθνλν-

κνιφγσλ (θπξίσο ηνπ Ricardo, ζην βηβιίν ηνπ Αξρέο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο θαη 

Φνξνινγίαο, 1817, θεθ. 6, θαη θεθ. 31, ζηελ ηξίηε (1821) έθδνζή ηνπ) θαη ηνπ 

Marx (Κεθάιαην, η. 1, θεθ. 23, θαη η. 3, θεθ. 15). Δπίζεο, φπσο απνθαιχπηεηαη 

βάζεη ηεο δηαζέζηκεο βηβιηνγξαθίαο, ην ελ ιφγσ ππφδεηγκα απνηέιεζε θαη εμα-

                                                             
2 ε έλα ηππηθφ αηηηνθξαηηθφ ζχζηεκα, ε πιήξεο γλψζε ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο καο επηηξέπεη λα 

πξνζδηνξίζνπκε νπνηαδήπνηε θαηάζηαζε ηνπ παξειζφληνο θαη ηνπ κέιινληνο κε ηελ επαλαιακβαλφ-

κελε εθαξκνγή ελφο απινχ λφκνπ, δειαδή θαηά κία έλλνηα ην παξειζφλ θαη ην κέιινλ πεξηέρνληαη 

νινθιεξσηηθά ζην παξφλ. 
3  πλεπψο, ε πξφνδνο ηεο ηερλνινγίαο θαη ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ηνλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ δηα-

δξακάηηζε θαηαιπηηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηεο ζεσξίαο ηνπ ράνπο. Οη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θα-

ηέζηεζαλ δπλαηνχο ζπλερείο επαλαιακβαλφκελνπο ππνινγηζκνχο, νη νπνίνη ζα ήηαλ αδχλαηνλ λα γί-

λνπλ δηα ρεηξφο, ελψ επίζεο θαηέζηεζαλ δπλαηή θαη ηελ γξαθηθή απεηθφληζε απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ 

(βιέπε π.ρ. Ekeland, 1998, ζζ. 106-115). 
4 Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ν ηηαιφο νηθνλνκνιφγνο Giuseppe Palomba είρε ρξεζηκνπνηήζεη ην ζχζηεκα 

εμηζψζεσλ L-V, ζην βηβιίν ηνπ Introduzione Allo Studio Della Dinamica Economica (1939), δειαδή 

κία εηθνζηπεληαεηία λσξίηεξα απφ ηνλ Goodwin, πξνθεηκέλνπ λα απεηθνλίζεη φςεηο δπλακηθήο αιιε-
ιεπίδξαζεο αλάκεζα ζηε κεγέζπλζε ηνπ ηνκέα παξαγσγήο κέζσλ παξαγσγήο θαη ζηε κεγέζπλζε ηνπ 

ηνκέα παξαγσγήο κέζσλ θαηαλάισζεο (αλαιπηηθά γηα ην ππφδεηγκα ηνπ Palomba, βιέπε Gandolfo, 

2008). 
5 ηε Θεσξία ησλ πζηεκάησλ, ε «αλάδξαζε ή αλαηξνθνδφηεζε (feedback)» νξίδεηαη σο πξνζθνξά 

πιεξνθνξίαο θαηά (ή κεηά) ηελ εθηέιεζε ηεο δξάζεο ελφο ζπζηήκαηνο θαη έρεη πάληνηε επηβεβαησηηθφ 

ή/θαη δηνξζσηηθφ ξφιν (ζρεηηθά, βιέπε Senge, 1990). 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C_%CE%A3%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1
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θνινπζεί λα απνηειεί ηε βαζηθή γξακκή αλάπηπμεο ηεο ζχγρξνλεο κε λενθια-

ζηθήο ζεσξίαο ησλ νηθνλνκηθψλ δηαθπκάλζεσλ (βιέπε π.ρ. Punzo, 1998, 2006 

θαη Μαξηφιεο, 2006, θεθ. 3-5).  

Έηζη, βάζεη απηνχ ηνπ ππνδείγκαηνο, ν Goodwin πξνζπαζεί λα δείμεη πσο 

ζε κία θαπηηαιηζηηθά νξγαλσκέλε νηθνλνκία, κία παξέκβαζε απφ ηηο αξρέο νη-

θνλνκηθήο πνιηηηθήο, γηα ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ, φπσο π.ρ. ε 

ζηαζεξνπνίεζε ε εμάιεηςε ηεο αλεξγίαο, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε «κε αλακελφ-

κελα απνηειέζκαηα».
6
  

Σν ππφινηπν ηεο παξνχζεο δνκείηαη σο εμήο: Ζ Δλφηεηα 2 πεξηγξάθεη ην 

αξρηθφ ππφδεηγκα ηνπ Goodwin θαη ηελ ελ ιφγσ επέθηαζε ηνπ. Ζ Δλφηεηα 3 

ζέηεη θαη απαληά ζε εξσηήκαηα πεξί ηεο θχζεο ηνπ πξαγκαηηθνχ νηθνλνκηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη ησλ ππνδεηγκάησλ πνπ ην πεξηγξάθνπλ. Ζ Δλφηεηα 4 ζπλνςί-

δεη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έθζεζεο. 

 

2. Σν Τπφδεηγκα  

Θεσξνχκε, ζε θαηαξρήλ ζπκθσλία κε ηνλ Goodwin (1967), έλα κνλνηνκεαθφ, 

θιεηζηφ, θεθαιαηνθξαηηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν εδξάδεηαη ζηηο αθφινπζεο ππν-

ζέζεηο (γηα κία αλαιπηηθή, θξηηηθή παξνπζίαζε ηνπ ππνδείγκαηνο, βιέπε Ρν-

δνπζάθεο, 2012Α): 

(i). Ζ παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο απμάλεηαη κε ζηαζεξφ θαη εμσγελψο δε-

δνκέλν πνζνζηηαίν ξπζκφ (ε ππφζεζε απηή αληηζηνηρεί ζηελ χπαξμε «κε ελ-

ζσκαησκέλεο», θαηά Harrod (1948), νπδέηεξεο, ηερλνινγηθήο πξνφδνπ).  

(ii). Σν δηαζέζηκν εξγαηηθφ δπλακηθφ, δειαδή ε πξνζθνξά εξγαζίαο, απμάλε-

ηαη κε ζηαζεξφ θαη εμσγελψο δεδνκέλν πνζνζηηαίν ξπζκφ. ε αληίζεζε, ινη-

πφλ, κε φ,ηη ηζρχεη ζηνπο θιαζηθνχο νηθνλνκνιφγνπο, ην ελ ιφγσ κέγεζνο δελ 

εμαξηάηαη απφ ην χςνο ηνπ πξαγκαηηθνχ σξνκηζζίνπ. 

(iii). Γηα ηελ παξαγσγή απαηηνχληαη θεθάιαην θαη εξγαζία, ζε ακεηάβιεηε α-

λαινγία (ή, αιιηψο, ρσξίο ππνθαηάζηαζε). Γελ ππάξρνπλ απνζβέζεηο (πάγην 

θεθάιαην άπεηξεο δηάξθεηαο δσήο) θαη πθίζηαηαη πιήξεο απαζρφιεζε ηνπ θε-

θαιαίνπ. 

                                                             
6 Θπκίδνπκε φηη ε δπλακηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ ππνδείγκαηνο είλαη ηδηαηηέξσο επαίζζεηε ζηηο κεηαβνιέο 

ησλ ππνζέζεσλ/ζπλαξηεζηαθψλ ζρέζεψλ ηνπ. Με κία ιέμε, δειαδή, ην ππφδεηγκα είλαη δνκηθά αζηα-

ζέο (βιέπε π.ρ. Gandolfo, 1997, p.  338). Γηα κία πεξηεθηηθή ραξηνγξάθεζε ησλ πξνζπαζεηψλ εμάιεη-

ςεο ηεο δνκηθήο αζηάζεηαο ηνπ ππνδείγκαηνο, βιέπε Sportelli (1995), ελψ γηα άιιεο παξαιια-

γέο/επεθηάζεηο ηνπ αξρηθνχ ππνδείγκαηνο, νη νπνίεο νδεγνχλ ζε ρανηηθέο ζπκπεξηθνξέο, βιέπε ζρεηηθά 

Pohjola (1981), Goodwin (1990, 1991), Sordi (1996, 1999), Colacchio et al. (2007), Tebaldi and 

Colacchio (2007), Yoshida and Asada (2007). Σέινο, άμηα αλαθνξάο είλαη ε πξνζέγγηζε ηνπ Vercelli 

(1982, 1991), ζπκθψλα κε ηελ νπνία ην φηη ην ελ ιφγσ ππφδεηγκα είλαη δνκηθά αζηαζέο δελ ζεκαίλεη 
φηη ζα πξέπεη λα θαζίζηαηαη a priori απνξξηπηέν, αιιά απηφ πνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε είλαη: 

ε αμηνπηζηία ησλ ππνζέζεσλ ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη, θαζψο επίζεο θαη ην θαηά πφζν ηα πνξίζκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ απηφ βξίζθνληαη ζε ζπκθσλία κε ηα απνηειέζκαηα ηεο εκπεηξηθήο δηεξεχλεζεο ηνπ 

θαηλνκέλνπ ζην νπνίν αλαθέξεηαη (βιέπε θαη Veneziani and Mohun, 2006). 
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(iv). Οη κηζζνί θαηαλαιψλνληαη εμνινθιήξνπ. Σα θέξδε απνηακηεχνληαη-

επελδχνληαη εμνινθιήξνπ. πλεπψο, δελ πθίζηαηαη κία ζπλάξηεζε δήηεζεο 

επελδχζεσλ, αιιά νη επελδχζεηο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο απνηακηεχζεηο θαη 

ηζνχληαη κε απηέο (ππνηίζεηαη, κε άιια ιφγηα, ε ηζρχο ηνπ ην ιεγφκελνπ «Νφ-

κνπ ηνπ Say»).
7
 

 (v). Ο ιφγνο θεθαιαίνπ-δπλακηθφηεηαο παξαγσγήο (θαη ζπλεπψο ε ιεγφκελε 

«παξαγσγηθφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ», ε νπνία νξίδεηαη σο ην αληίζηξνθν απηνχ 

ηνπ ιφγνπ) είλαη εμσγελψο δεδνκέλνο θαη ζηαζεξφο. 

 (vi). Σν πξαγκαηηθφ σξνκίζζην απμάλεηαη ζηε γεηηνληά ηεο πιήξνπο απαζρφ-

ιεζεο ηεο εξγαζίαο, σο απνηέιεζκα απμήζεσο ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο δχλα-

κεο ησλ εξγαηψλ (ή, αιιηψο, δειαδή ζε καξμηθνχο φξνπο, πθίζηαηαη αληίζηξν-

θε ζρέζε αλάκεζα ζηε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ εξγαηψλ θαη ζην κέγε-

ζνο ηνπ «εθεδξηθνχ ζηξαηνχ ησλ εξγαηψλ»).
8
 

Ζ νηθνλνκία πεξηγξάθεηαη, επνκέλσο, απφ ην παξαθάησ κε γξακκηθφ ζχ-

ζηεκα, ην νπνίν είλαη εθθξαζκέλν ζε φξνπο πξψησλ παξαγψγσλ, ηνπ κεξηδίνπ 

ησλ κηζζψλ ζην πξντφλ, M , θαη  ηνπ πνζνζηνχ απαζρφιεζεο ηεο εξγαζίαο, E , 

σο πξνο ην ρξφλν  

 
( )

( )

M bE a M

E c M E

 

 



                                                                (Η) 

φπνπ 
1,  ,  ,a b c n           1    θαη ,  ,  ,  ,  n     είλαη ζεηηθέο 

πξαγκαηηθέο ζηαζεξέο. πσο εχθνια δηαπηζηψλεηαη, ε θίλεζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

(Η) πξνζνκνηάδεη κε απηήλ ελφο ηδηαίηεξνπ (à la L-V) ζπζηήκαηνο «ζεξεπηή-

ζεξάκαηνο» (βιέπε, γηα παξάδεηγκα, Hirsch and Smale, 1974, ch. 12), ζηα 

πιαίζηα ηνπ νπνίνπ ην κεξίδην ησλ κηζζψλ ζην πξντφλ («πιεζπζκφο ηνπ ζε-

ξεπηή»), «ηξέθεηαη» απφ ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο («ηνλ πιεζπζκφ ηνπ ζεξά-

καηνο») θαη, κάιηζηα, θαηά ηξφπνλ πνπ απηά ηα κεγέζε εθηεινχλ αλαιινίσηεο 

πεξηνδηθέο θηλήζεηο, θαηά κήθνο ησλ νπνίσλ ην θαηά ζεηξά δεχηεξν κέγεζνο 

πξνπνξεχεηαη ηνπ πξψηνπ.
9
 Δηδηθφηεξα, ην ζεηηθφ ζεκείν ηζνξξνπίαο ηνπ ζπ-

                                                             
7 Δίλαη ζαθέο φηη ζηα πιαίζηα ηνπ ππνδείγκαηνο ηνπ Goodwin (1967) δελ ηίζεληαη ηα δεηήκαηα ηεο χ-

παξμεο απνηακίεπζεο απφ κηζζνχο θαη ηεο ελεξγνχ δεηήζεσο. Ζ ελζσκάησζε θάζε ελφο απφ απηά ηα 

δεηήκαηα, δηαθξηηά, νδεγεί ζε ζπζηήκαηα δχν ή ηξηψλ δηαθνξηθψλ εμηζψζεσλ, ηα νπνία εκθαλίδνπλ 

ζρεηηθά πνιχπινθε δπλακηθή ζπκπεξηθνξά: Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηηο δχν αληίζηνηρεο παξαιιαγέο 

ηνπ ππνδείγκαηνο πνπ αλαπηχρηεθαλ απφ ηελ Sordi (2001, 2003), θαη  νη νπνίεο θαηαιήγνπλ ζηελ χ-

παξμε «νξηαθνχ θχθινπ», θαζψο θαη ην ππφδεηγκα κε κία ζπλάξηεζε δήηεζεο επελδχζεσλ à la Bha-

duri and Marglin (1990), ην νπνίν δηεξεπλάηαη ζεσξεηηθά ζηα Μαξηφιεο (2006, ζζ. 202-208), Ρνδνπ-

ζάθεο (2012Β, θεθ. 3), Mariolis (2013), θαη εκπεηξηθά ζηα Konstantakis et al. (2013) θαη Michaelides 

et al. (2013) (βιέπε θαη ηελ ζε απηά παξαηηζέκελε βηβιηνγξαθία). 
8 Καηά ηνλ Goodwin (1967), νη ηειεπηαίεο δχν ππνζέζεηο αληαλαθινχλ, ζην ζχλνιφ ηνπο, ηα πνξίζκα-
ηα εκπεηξηθψλ εξεπλψλ, θαη κπνξνχλ ζπλεπψο λα ηεζνχλ ππφ ακθηζβήηεζε (ζρεηηθά κε ηελ εκπεηξηθή 

ηζρχ απηψλ ησλ δχν ππνζέζεσλ, βιέπε, γηα παξάδεηγκα, Harvie, 2000, pp. 363 θαη 365). 
9 Χο γλσζηφλ, ζήξεπζε είλαη ην θαηλφκελν θαηά ην νπνίν έλα είδνο (ζήξακα) ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ 

ηξνθή απφ θάπνην άιιν είδνο (ζεξεπηήο): Καζψο ν ζεξεπηήο ηξέθεηαη απφ ην ζήξακα, απμάλεηαη ν 

πιεζπζκφο ηνπ ζεξεπηή θαη κεηψλεηαη απηφο ηνπ ζεξάκαηνο. κσο, ε κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ ζε-

ξάκαηνο πξνθαιεί, απφ έλα ζεκείν θαη κεηά, ηε κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ ζεξεπηή, αθξηβψο επεηδή 
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ζηήκαηνο (M
*
, E

*
) ζπληζηά «επζηαζέο θέληξν», κε ηελ έλλνηα φηη ην ζχζηεκα, 

θαίηνη δελ επηζηξέθεη πνηέ ζηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ, παξακέλεη δηαξθψο ζηε 

γεηηνληά ηνπ θαη νπδέπνηε απνκαθξχλεηαη νινθιεξσηηθά απφ απηήλ (βιέπε 

π.ρ. Ρνδνπζάθεο 2012Α). ην ρήκα 1 απεηθνλίδεηαη ε θίλεζε ησλ M  θαη E  

ζηνλ ρξφλν ( t ), ελψ ζην ρήκα 2 απεηθνλίδεηαη ε θίλεζε ηνπο ζην επίπεδν 

E M .  

 

 

 
 ρήκα 1. Ζ δηαρξνληθή κεηαβνιή ησλ M  θαη E  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                               
κεηψλεηαη ε ηξνθή ηνπ. Απηή ε κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ ζεξεπηή επηηξέπεη ηελ αχμεζε ηνπ πιεζπ-

ζκνχ ηνπ ζεξάκαηνο, νπφηε ε δηαδηθαζία ηείλεη λα επαλαιεθζεί. 
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ρήκα 2. Δλδεηθηηθέο θιεηζηέο ηξνρηέο ηνπ ππνδείγκαηνο  

 

 Καηαξράο αο ζεσξήζνπκε (Goodwin, 1990, ch. 8), κία γξακκηθή πξνζέγ-

γηζε ηνπ ζπζηήκαηνο (Η) (ζηε γεηηνληά ηνπ ζεηηθνχ ζεκείνπ ηζνξξνπίαο), ήηνη
10

 

 
 

 

*

*

,   

,   

M bc E E E E

E a b M M M M





  

   

  

  
                                  (ΗΗ)  

Αο ππνζέζνπκε, ζηε ζπλέρεηα, φηη, πξψηνλ, ε ηαρχηεηα κεηαβνιήο ηνπ πνζν-

ζηνχ απαζρφιεζεο εμαξηάηαη γξακκηθά απφ ην πιεφλαζκα ηνπ θξαηηθνχ πξν-

υπνινγηζκνχ,  , θαη δεχηεξνλ, ε ηαρχηεηα κεηαβνιήο ηνπ ελ ιφγσ πιενλά-

ζκαηνο εμαξηάηαη απφ ην γηλφκελν ηνπ χςνπο ηνπ κε ηελ απφθιηζε αλάκεζα 

ζην, απφ ηηο αξρέο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, επηζπκεηφ πνζνζηφ απαζρφιεζεο, 
dE , θαη ην αληίζηνηρν πξαγκαηηθφ (βιέπε Μαξηφιεο, 2006, ζει. 120).  

 Βάζεη απηψλ, ιακβάλνπκε (Goodwin, 1990, p. 103, θαη Μαξηφιεο, 

2006, ζει. 120) 

                                                             
10 ζνλ αθνξά ζηε δπλακηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο (ΗΗ), είλαη γλσζηφ φηη «φ,ηη ηζρχεη γηα ην 

αξρηθφ ζχζηεκα ηζρχεη θαη γηα ην γξακκαηηθνπνηεκέλν» (βιέπε, π.ρ., Κνπηζνθέξαο, 2009, ζει. 40). 
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M bc E

E a b M

E E



 

 



   

    

 

 



                                        (ΗΗΗ)  

φπνπ   ,  θαη   ζεηηθέο πξαγκαηηθέο ζηαζεξέο. Απηφ ην «αζζελψο κε γξακ-

κηθφ» ζχζηεκα (ππφ ηελ έλλνηα φηη κφλνλ ε θαηά ζεηξά ηειεπηαία ζρέζε είλαη 

κε γξακκηθή) δελ είλαη παξά έλα ζχζηεκα ηχπνπ Rössler (1976) θαη δχλαηαη, 

έηζη, φπσο είλαη γεληθά γλσζηφ, λα εκθαλίδεη «παξάμελν νιθφ».
11

 Χο εθ ηνχ-

ηνπ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε χπαξμεο κε γξακκηθψλ ζπζρεηίζεσλ, κία ζηαζεξν-

πνηεηηθή πνιηηηθή «θιεηζηνχ βξφρνπ» ελδέρεηαη λα κεηαβάιιεη ζεκαληηθά ηε 

δπλακηθή ηνπ ζπζηήκαηνο θαη, εηδηθφηεξα, λα ηε κεηαηξέπεη ζε ρανηηθή. Δηδη-

θφηεξα, έλα ζχζηεκα ηχπνπ Rössler (1976) είλαη έλα ηξηζδηάζηαην ζχζηεκα 

θαη  πεξηέρεη έλαλ κφλν κε γξακκηθφ φξν, ν νπνίνο (ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ππφ-

ινηπεο εμηζψζεηο), αλάινγα κε ηηο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ, δχλαηαη λα νδεγήζεη 

ην ζχζηεκα ζε ρανηηθέο ζπκπεξηθνξέο: Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο ηηκψλ γηα ηηο 

νπνίεο ε θίλεζε ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη αξθεηά απιή, ήηνη πεξηνξίδεηαη ζε έλαλ 

βξφρν ζηνλ ηξηζδηάζηαην ρψξν. Τπάξρνπλ, επίζεο, πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο 

ν βξφρνο γίλεηαη πνιχ πην πεξίπινθνο, ελψ, ηέινο, δελ απνθιείνληαη θαη νη πε-

ξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο δελ έρνπκε βξφρν, παξφιν πνπ ε ηξνρηά ηνπ ζπζηήκα-

ηνο είλαη δεζκεπκέλε ζε κία πεξηνρή (ζρεηηθά κε ηελ θίλεζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

βιέπε αλαιπηηθά Letellier et al., 1995). ην ρήκα 3 απεηθνλίδεηαη ν «νιθφο 

ηνπ Rössler», ελψ ζην ρήκα 4 νη θηλήζεηο ησλ ,  M E  θαη   ζηνλ ρξφλν, βάζεη 

αξηζκεηηθψλ πξνζνκνηψζεσλ πνπ ππάξρνπλ ζην Goodwin, 1990, ch. 8.  

 

                                                             
11 Βιέπε επίζεο Rössler (1979). 
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ρήκα 3. Ο νιθφο ηνπ Rössler 
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ρήκα 4. Ζ δηαρξνληθή κεηαβνιή ηνπ κεξηδίνπ ησλ ,  M E  θαη   

 

3. Κξηηηθή θαη Δξσηήκαηα 

Πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξψζνπκε ηελ παξνπζίαζή καο, θαη πξνηνχ ζπλνςί-

ζνπκε ηα ζπκπεξάζκαηά καο, νθείινπκε λα εμεηάζνπκε ηα παξαθάησ δχν ε-

ξσηήκαηα: 

Έλα πξψην εξψηεκα ζην φπνην θαινχκαζηε λα απαληήζνπκε είλαη εάλ ε θξηηη-

θή φηη «ηα ρανηηθά ππνδείγκαηα νηθνλνκηθψλ δηαθπκάλζεσλ δελ είλαη παξά ε-

πηλνεκέλεο (πξν-)θαηαζθεπέο» επζηαζεί ή φρη. Ζ θξηηηθή απηή δελ είλαη αβά-

ζηκε, πξέπεη φκσο λα ζεκεηψζνπκε ηα εμήο: 

(i). Οη πξσηνπφξνη νηθνλνκνιφγνη, φπσο ν Goodwin, πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηελ 

ζπγθξφηεζε θαη κειέηε απηψλ ησλ ππνδεηγκάησλ θαίλεηαη λα έρνπλ επίγλσζε 

απηήο ηεο θξηηηθήο. Ο Goodwin (1990, p. 116) αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά: 

«Καλέλα απφ απηά ηα παξαδείγκαηα δελ ζεκειηψλεη ηελ χπαξμε κίαο ηέηνηαο 
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ζπκπεξηθνξάο, ηφζν ζηελ πξαγκαηηθφηεηα φζν θαη ζην πιαίζην ελφο ηέηνηνπ 

ππνδείγκαηνο. Απηφ πνπ αλαδεηθλχεηαη είλαη φηη απηνχ ηνπ είδνπο ε  ζπκπεξη-

θνξά είλαη πηζαλή θαη σο εθ ηνχηνπ δελ κπνξεί λα αγλνείηαη απφ νπνηαδήπνηε 

νηθνλνκεηξηθή κειέηε. Καηά ηελ αλάιπζε ηεο δπλακηθήο ζπκπεξηθνξάο ελφο 

ζπζηήκαηνο κε ηε κνξθή ρξνλνζεηξψλ, γηα λα ππνινγηζηνχλ νη βαζηθέο παξά-

κεηξνη ηεο νηθνλνκίαο, είζηζηαη λα εμεγνχληαη ηα θαηάινηπα σο απνηέιεζκα 

εμσγελψλ ζνθ. Απηά ηα ζνθ ηίζεληαη απζαηξέησο θαη, επνκέλσο, κπνξνχλ λα 

εμεγήζνπλ ηα πάληα: σο εθ ηνχηνπ, φηαλ εκθαλίδνληαη «παξάμελνη νιθνί», θα-

ζίζηαηαη αλαγθαίν λα ιεθζνχλ ππ‟ φςε θαη νη δχν ηχπνη ησλ πεγψλ ηεο κε θα-

λνληθφηεηαο». 

 (ii). Τπάξρεη «κεγάιν αξηζκφο» κε γξακκηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ νδεγνχλ ζε 

ρανηηθέο ιχζεηο. Χο γλσζηφλ, ε εκθάληζε ρανηηθήο δπλακηθήο έρεη σο ειάρηζηε 

αλαγθαία πξνυπφζεζε είηε έλα απηφλνκν ζχζηεκα κε ηξεηο δηαθνξηθέο εμηζψ-

ζεηο πξψηεο ηάμεσο, εθ ησλ νπνίσλ ε κία είλαη κε γξακκηθή, ή κία απηφλνκε 

κε γξακκηθή εμίζσζε δηαθνξψλ πξψηεο ηάμεσο (ε πην απιή, ζρεηηθή κνξθή 

είλαη ε ιεγφκελε «ινγηζηηθή εμίζσζε»).  

(iii). Σέινο, πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε αλάιπζε ηνπ ζπζηήκαηνο, βάζεη ηεο 

παξάδνζεο ησλ Ricardo-Marx-Keynes-Goodwin, νδεγεί ζε δηαθπκάλζεηο πνπ 

δελ νθείινληαη ζε εμσγελείο, σο πξνο ην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα θαζαπηφ, παξά-

γνληεο, αιιά ζε ελδνγελείο παξάγνληεο (βιέπε. π.ρ. Gandolfo, 1997, ch. 24). 

Έλα δεχηεξν εξψηεκα ζην φπνην θαινχκαζηε λα απαληήζνπκε είλαη εάλ 

ν πξαγκαηηθφο νηθνλνκηθφο θφζκνο (ή νξηζκέλα, έζησ, ππνζπζηήκαηά ηνπ) εί-

λαη φλησο ρανηηθφο. Γηα λα απνθαλζνχκε ζρεηηθά κε ηε ρανηηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

πξαγκαηηθνχ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο νθείινπκε λα αλαιχζνπκε θαη λα ειέγ-

μνπκε, κέζσ νξηζκέλσλ νηθνλνκεηξηθψλ ηερληθψλ, ηηο δηαζέζηκεο, πξαγκαηη-

θέο, ρξνλνζεηξέο δηαθφξσλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ. Χζηφζν, ππάξρνπλ κία ζεη-

ξά απφ εκπφδηα ζηε ζπγθξφηεζε κίαο αμηφπηζηεο απάληεζεο: 

(i). Καηαξράο πξέπεη λα αλαθέξνπκε ηηο δπζθνιίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα δηα-

ζέζηκα ηερληθά κέζα, ζεσξεηηθά εξγαιεία αλάιπζεο θαη ζηνηρεία. Οη θπξηφηε-

ξεο απφ απηέο είλαη (βιέπε π.ρ. Lorenz, 1993, Appendix A.4): 

(α). ν ακθηιεγφκελνο ραξαθηήξαο ησλ παξαδνζηαθψλ νηθνλνκεηξηθψλ ειέγ-

ρσλ,  

(β). ην κηθξφ (κε επαξθέο) κήθνο ησλ ππαξρνπζψλ ρξνλνζεηξψλ,  

(γ). ε χπαξμε δηαβξσηηθνχ ζνξχβνπ, αθφκε θαη αλ απηφ είλαη απνηέιεζκα 

ζηξνγγπινπνίεζεο ή ζθάικαηνο απνθνπήο˙ έηζη, νπνηαδήπνηε πξαγκαηηθή 

ρξνλνζεηξά, αθφκε θαη αλ είλαη σο επί ην πιείζηνλ ληεηεξκηληζηηθή, ζα πεξηέ-

ρεη θάπνηα ηπραηφηεηα.  

(ii). Γλσξίδνπκε, απφ ηε Γεληθή Θεσξία ησλ πζηεκάησλ, φηη θάζε ζεψξεζε 

ηνπ πξαγκαηηθνχ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο, ε νπνία δελ ελζσκαηψλεη ηελ θα-

ηεγνξία ηεο «κειινληηθφηεηαο» (futurity/futurität) είλαη ηνπιάρηζηνλ ειιηπήο 
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(Willke, 1993, ζζ. 121-122). πλεπψο, γελληέηαη ην εξψηεκα θαηά πφζν κία 

αξηζκεηηθή απεηθφληζε ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο δηαθέξεη/απνθιίλεη απφ 

ην πξαγκαηηθφ, ιφγσ «παξακνξθψζεσλ» φπσο είλαη π.ρ. νη πξνζδνθίεο ησλ νη-

θνλνκηθψλ ππνθεηκέλσλ. χληνκε θαη θαηαηνπηζηηθή απάληεζε ζην εξψηεκα 

απηφ δίλεηαη ζην Μαξηφιεο, 2006, ζει. 89: «Με κία ιέμε, δειαδή, ην εξψηεκα 

πεξί πξαγκαηηθήο χπαξμεο ηεο ρανηηθήο ζπκπεξηθνξάο βαζίδεηαη ζηελ παξα-

δνρή φηη ην πξσηφηππν [πξαγκαηηθφ νηθνλνκηθφ ζχζηεκα - Ν. Ρ.] νκνηάδεη ε-

παξθψο κε έλαλ νξηζκέλν ζην πεδίν ησλ πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ θαη ακεηάβιε-

ην ζπλερή κεηαζρεκαηηζκφ, ηνπ νπνίνπ επηρεηξνχκε λα αληρλεχζνπκε, κέζσ 

αξηζκεηηθψλ εξγαιείσλ, ηηο ηδηφηεηεο. Καηά ζπλέπεηα, ζα πξέπεη θαλείο είηε λα 

αζρνιείηαη κε ην ζπζηεκαηηθφ έιεγρν απηήο ηεο παξαδνρήο ή, έρνληαο επίγλσ-

ζε ηεο χπαξμήο ηεο, λα ηελ αθήζεη ζηελ εζπρία ηεο θαη λα κειεηά ηε ρανηηθή 

δπλακηθή σο παξάδεηγκα ηδηαίηεξεο, θαη έσο ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟60 

αλεμεξεχλεηεο, ζπκπεξηθνξάο, ε νπνία ελδερνκέλσο αληηπξνζσπεχεη θάηη ζε-

καληηθφ απφ ην ζχλνιν ησλ δπλαηψλ ηξφπσλ (modi) ελφο – κάιινλ «πνιππιν-

θφηεξνπ» απφ έλα κε γξακκηθφ, ακεηάβιεην θαη ζπλερή κεηαζρεκαηηζκφ – α-

ληηθεηκέλνπ. Ήδε πξηλ απφ 130 ρξφληα γξαθφηαλ: «Δπαλαιακβάλεηαη θη εδψ ε 

παιηά ηζηνξία. Πξψηα δειαδή θάλνπκε ηηο αθαηξέζεηο απφ ηα πξάγκαηα, ηα γε-

ληθεχνπκε θαη χζηεξα έρνπκε ηελ αμίσζε λα γλσξίζνπκε κε ηηο αηζζήζεηο απ-

ηέο ηηο αθαηξέζεηο [...]. Ο θαλαηηθφο εκπεηξηζηήο βπζίδεηαη ηφζν πνιχ ζηε ζπ-

λήζεηά ηνπ λα ηα γλσξίδεη φια εκπεηξηθά ψζηε, θαη φηαλ αθφκα αζρνιείηαη κε 

αθαηξέζεηο, ελεξγεί σο λα βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηεο εκπεηξίαο ησλ αηζζήζε-

σλ» (F. Engels, εκεηψζεηο πάλσ ζην «Anti-Dühring»).». 

 

4. πκπεξαζκαηηθέο Παξαηεξήζεηο 

ηα πιαίζηα ηεο παξνχζεο δείμακε πσο, ζε κία θαπηηαιηζηηθά νξγαλσκέλε νη-

θνλνκία, ε πξνζπάζεηα απφ ηηο αξρέο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο άκβιπλζεο ή εμά-

ιεηςεο ησλ δπζκελψλ επηπηψζεσλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ, δχλαηαη λα νδε-

γήζεη ζε ρανηηθέο ζπκπεξηθνξέο. Δηδηθφηεξα, εθζέζακε κία επέθηαζε ηνπ ππν-

δείγκαηνο ηνπ Goodwin (1967), ε νπνία αλαπηχρηεθε απφ ηνλ ίδην ην 1990, θαη 

δείμακε πσο ε πξνζπάζεηα έιεγρνπ ηνπ πνζνζηνχ απαζρφιεζεο, κέζσ ηνπ 

θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, νδεγεί ζε έλα ρανηηθφ ζχζηεκα ηχπνπ Rössler 

(1976). ε ηειηθή αλάιπζε, κε ην ππφδεηγκα απηφ αλεδείμακε ηα εμήο:  

(i). Οη πθέζεηο θαη νη θξίζεηο απνξξένπλ, θαηά βάζε, απφ ηελ ίδηα ηε ιεηηνπξ-

γία ηεο «νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο», θαη φρη, δειαδή, απφ παξάγνληεο εμσγελείο 

σο πξνο ην «κεραληζκφ ηεο αγνξάο». 

 (ii). Ζ πξνζπάζεηα παξέκβαζεο απφ ηηο αξρέο ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, δχ-

λαηαη λα δηαηαξάμεη ηελ «ιεηηνπξγία ηνπ ελ ιφγσ κεραληζκνχ, νδεγψληαο ην 

ζχζηεκα ζε ρανηηθέο ζπκπεξηθνξέο». 
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5  

Αχμεζε Πξνζθνξάο Υξήκαηνο versus Πιεζσξηζκνθνβία 

 

ΓΡΖΓΟΡΖ ΕΑΡΧΣΗΑΓΖ 

 

1. Πιεζσξηζκνθνβία: Ση είλαη θαη ηη Κξχβεη;
1
 

 Πεηζκαηηθή άξλεζε ηεο «θνπήο ρξήκαηνο» θαη ηεο «εμαγνξάο ρξφλνπ». 

 Φπρνινγηθνί Παξάγνληεο:  

ε επξσπατθή ηζηνξία βξίζεη πεξηπηψζεσλ ππεξπιεζσξηζκνχ, απφξξνηα ηεο 

ρξήζεσο ηεο επεθηαηηθήο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ζην πιαίζην ησλ δηαθξα-

ηηθψλ ζπγθξνχζεσλ. 

 Πξαγκαηηθνί Παξάγνληεο:  

 Ζ βαζχλνπζα απφθιηζε ζηελ Δπξσδψλε – ην ίδην λφκηζκα ππνηηκε-

κέλν γηα ηνλ παξαγσγηθά αλαπηπγκέλν βνξξά θαη ππεξηηκεκέλν γηα 

ην δηαξζξσηηθά αδχλακν λφην. 

Άξλεζε ησλ εμαγσγέσλ λα πξνβνχλ ζε αλαίηηεο εθπηψζεηο θαη / ή ζε 

ππνηίκεζε ηεο δηεζλνχο αληαιιαθηηθήο αμίαο ησλ θεθαιαίσλ πνπ 

ζπζζψξεπζαλ. 

 Σν ζρεηηθφ κέγεζνο ησλ «ππνρξεψζεσλ» ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκα-

ηνο ζηελ Δπξσδψλε (>250% ηνπ ΑΔΠ, ζε αληίζεζε κε ηνλ δεκφζην 

ρξένο πνπ αλέξρεηαη κφιηο ζην 90%), θαζηζηά ηδηαηηέξσο επηθίλδπλε 

κηα πηζαλή εθξνή θεθαιαίσλ, απφξξνηα ηεο λνκηζκαηηθήο ππνηίκε-

ζεο.  

Απφ ην 2009, παξά ηα ηδηαηηέξσο ρακειά επηηφθηα, ε αχμεζε ησλ 

θαηαζέζεσλ ζηα ηξαπεδηθά ζπζηήκαηα ησλ θεληξηθψλ θξαηψλ ηεο 

ΔΔ μεπέξαζε θάζε πξνεγνχκελν: ελδεηθηηθά, ζπλ 268 δηζ. € ζηε 

Γεξκαλία, ζπλ 324 εθαη. € ζηε Γαιιία, ζπλ 220 εθαη. € γηα ην Ζλσ-

κέλν Βαζίιεην, κέζα ζε ηέζζεξα ρξφληα, ελ κέζσ θξίζεο!  

 

2. Ζ Νενθηιειεχζεξε Δκκνλή σο ε χγρξνλε πζηεκηθή Απάληεζε ζηε 

πζηεκηθή Κξίζε 

Ζ ζηαδηαθή αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ παξαδνζηαθψλ ζπζηεκηθψλ δηεμφδσλ 

– ρσξηθή επέθηαζε, πηζησηηθή επέθηαζε θαη ηερλνινγηθή επαλάζηαζε – θαζη-

ζηά ηε ζηξαηεγηθή ηεο αλαθνπθηζηηθήο απηφ-θαηαζηξνθήο ησλ κέζσλ παξα-

γσγήο κνλφδξνκν θαη ηελ επαθφινπζε δηεξγαζία εθ λένπ, βαζχηεξεο ζπγθε-

ληξνπνίεζεο ησλ κέζσλ παξαγσγήο σο αληαπφθξηζε ζην ππεξζπζζσξεπκέλν 

(ρξεκαηνπηζησηηθφ) θεθάιαην. 

                                                             
1 Βιέπε, επίζεο, What lies Behind Inflation-Phobia and European Corset Policy?, Journal of Stock Fo-

rex & Trade, 1:e106, http://dx.doi.org/10.4172/2168-9458.1000e106. 

 

http://dx.doi.org/10.4172/2168-9458.1000e106
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 Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα, ν λενθηιειεπζεξηζκφο:  

 ζπζηάδεη ηηο ΜΜΔ, απνξξπζκίδεη ηνκείο ηεο δεκφζηαο νηθνλνκίαο θαη 

απνδνκεί ην επξσπατθφ θεθηεκέλν ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο,  

 γηα λα αλαδνκήζεη έλα λέν “el dorado”, ηφζν απαξαίηεην ζε πεξηφδνπο 

ππεξπαξαγσγήο θαη ππεξζπζζψξεπζεο θεθαιαίνπ. 

 ηφρνο ε δεκηνπξγία λέσλ πξννπηηθψλ ζπκθεξνπζψλ επελδχζεσλ, γηα λα 

πεηζζεί ην θαθνκαζεκέλν ζε αλαληίθξηζηεο, ππεξβνιηθέο απνδφζεηο ρξεκαην-

πηζησηηθφ θεθάιαην λα επηζηξέςεη ζηελ εμηιέσζε ηεο παξαγσγήο. 

 Απηή ε δηαδηθαζία ηνλ θαζηζηά κνηξαία επηζεηηθφ ζην αζηηθφ θξάηνο θαη 

ζην «παξαδνζηαθφ» παξαγσγηθφ επηρεηξείλ, ππεξέηε ηεο νινθιήξσζεο ηεο δη-

εζλνπνίεζεο ηνπ (ρξεκαηνπηζησηηθνχ) θεθαιαίνπ θαη επηηαρπληή ηεο αληηθα-

ηάζηαζεο ηεο δεκνθξαηηθήο λνκηκνπνίεζεο απφ απηήλ ηεο ηερλνθξαηηθήο απ-

ζεληίαο. 

 Ζ πξαγκαηηθή ζηφρεπζε ηεο αζθνχκελεο πνιηηηθήο είλαη πιένλ μεθάζα-

ξε: «εζσηεξηθή ππνηίκεζε», ηνπηέζηηλ απαμίσζε ηεο εξγαζίαο θαη ησλ εγρψ-

ξησλ πινπηνπαξαγσγηθψλ πεγψλ, εμαζζέληζε ηεο θνηλσληθήο αληίζηαζεο ζην 

μεπνχιεκά ηνπο, ζηε κε-βηψζηκε εθκεηάιιεπζή ηνπο θαη ελ ηέιεη ζηελ θεξδν-

ζθνπία εηο βάξνο ηνπ παξφληνο θαη ηνπ κέιινληνο ηνπ ειιεληθνχ ιανχ. ρη, 

δελ είλαη εκπάζεηα – είλαη απιψο ε κφλε, δηφινπ πξσηφηππε, δηέμνδνο! Οη α-

πνινγεηέο ην νλνκάδνπλ «δπζβάζηαρηε δηφξζσζε» θαη νη θξηηηθά ζθεπηφκελνη 

«αλαθνπθηζηηθή απηνθαηαζηξνθή»: ε ζηηγκή πνπ ην ζχζηεκα ηξψεη ηηο ζάξθεο 

ηνπ, πνπ ε κεγαιναζηηθή ηάμε καδεχεη ηνλ πινχην πνπ άθεζε ζηα κεζαία 

ζηξψκαηα, πνπ ην θαθνκαζεκέλν ρξεκαηνπηζησηηθφ θεθάιαην δεηά πίζσ ηα 

«αζεκηθά» θαη κάιηζηα ζε θαιή ηηκή. 

 

3. Ζ Υξεκαηνπηζησηηθή ηξέβισζε σο Ηδηαίηεξνο Πξνζδηνξηζηηθφο Πα-

ξάγνληαο ηεο Μνξθήο πνπ Παίξλεη ε χγρξνλε, Μνηξαία Δπαλεξρφκελε, 

πζηεκηθή Κξίζε 

Αηηίεο ηεο επηδείλσζεο ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηξέβισζεο: 

 Κξίζε ππεξπαξαγσγήο θαη ππεξζπζζψξεπζεο θεθαιαίνπ. 

 Αλάπηπμε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα ζην πιαίζην ηεο θευλζηαλήο 

πηζησηηθήο επέθηαζεο (θξαηηθήο θαη ηδησηηθήο). 

 ηαδηαθή αλεμαξηεηνπνίεζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ θεθαιαίνπ. 

 Δπηπηψζεηο (άκεζεο θαη απψηεξεο) ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηξέβισζεο: 

 Τπεξζπζζψξεπζε αλαληίθξηζηεο αληαιιαθηηθήο αμίαο ρξεκαηνπηζησ-

ηηθήο κνξθήο: ε νλνκαζηηθή αμία ησλ παξαγψγσλ 20-πιάζηα ηνπ πα-

γθνζκίνπ ΑΔΠ. ηαλ κφιηο ην 2% ηνπ ζπλφινπ ησλ ρξεκαηηθψλ ζπ-

λαιιαγψλ αθνξά ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία, ηφηε ν ραξαθηεξηζκφο 

«νηθνλνκία θαδίλν» είλαη απνιχησο δηθαηνινγεκέλνο, αιιά αξκφδεη ζην 

ζχλνιν ηεο δηεζλνχο νηθνλνκίαο. 
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 Μεηατκπεξηαιηζηηθή ζχγθξνπζε ησλ ππεξεζληθψλ, ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

θεθαιαηαθψλ ζπγθεληξνπνηήζεσλ. 

 Δλδνηαμηθή, ελδνθεθαιαηαθή ζχγθξνπζε: δηαηζζαλφκελεο ηε κνηξαία 

δηφξζσζε νη αλαληίθξηζηεο ρξεκαηνπηζησηηθέο ζπγθεληξνπνηήζεηο κε-

ηαηξέπνπλ ηνλ, αθφκα ειεγρφκελν, αληαγσληζκφ ηνπο ζε επηζεηηθή ππν-

ηίκεζε ησλ πξαγκαηηθψλ αμηψλ θαη πινπηνπαξαγσγηθψλ πεγψλ. 

 κσο απηφ επηηείλεη ηνλ αλαληίθξηζην ραξαθηήξα ηνπ ρξεκαηνπηζησηη-

θνχ θεθαιαίνπ ζπλνιηθά θαη επηηαρχλεη ηε ζηηγκή ηεο θξίζεσο. 

 

4. Αλαθνχθηζε κέζσ ηεο Αχμεζεο ηεο Πξνζθνξάο Υξήκαηνο 

Ο αλαθνπθηζηηθφο παγθφζκηνο πιεζσξηζκφο σο ε ελαιιαθηηθή απέλαληη ζηελ 

λενθηιειεχζεξε αλαθνπθηζηηθή απηνθαηαζηξνθή θαη ην ζπηξάι ησλ εζσηεξη-

θψλ ππνηηκήζεσλ.  

 Γηα ηελ ΔΔ θαη ηελ Δπξσδψλε – Έθδνζε Οκνιφγνπ πξνζέιθπζεο θε-

θαιαίσλ κε παξαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ: 

 Αλαζηξνθή ηεο πνξείαο απφθιηζεο πνπ επηθξάηεζε απφ ηηο αξρέο 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80. 

 Δλίζρπζε ηεο δηαδηθαζίαο επξσπατθήο νινθιήξσζεο, απαξαίηεηε 

γηα ηε δηαηήξεζε κηαο ηζρπξήο ζέζεο ζηνλ εληεηλφκελν δηεζλή αληα-

γσληζκφ. 

 Αλάζρεζε ηεο δηαδηθαζίαο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο απνζηαζεξν-

πνίεζεο ησλ επξσπατθψλ αζηηθψλ δεκνθξαηηψλ. 

 Γηα ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία – πληνληζκέλε αχμεζε ηεο πξνζθνξάο 

ρξήκαηνο, άκεζα ή έκκεζα, ζπλεπηθνπξνχκελεο απφ κηα δηεζλή ζπλεξ-

γαζία γηα ην θνχξεκα θξαηηθψλ/ηδησηηθψλ ρξεψλ, θαη ηε ζέζπηζε δηε-

ζλψλ κεραληζκψλ ειέγρνπ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ θεθαιαίνπ θαη θν-

ξνιφγεζεο ηεο απηναλαπαξαγσγήο ηνπ: 

 Απνζπκπίεζε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θνχζθαο. 

 Δπαλεθθίλεζε κηαο λέαο πνξείαο παξαγσγηθήο αλάπηπμεο θαη αληη-

θξηζκέλεο θεθαιαηαθήο ζπζζψξεπζεο. 

Σν ζεκείν ζπλάληεζεο ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ βαζαίλνλησλ αζηηθά αδηέμνδα, 

αιιά θαη ηεο απαιιαγήο ηεο αλζξσπφηεηαο απφ ηελ θνηλσληθή αλαπνηε-

ιεζκαηηθφηεηα ηνπ θαπηηαιηζκνχ θαη απφ ην βάξνο ησλ θξίζεψλ ηνπ. 
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6  
Οηθνλνκηθή Κξίζε, Αίηηα θαη Δλαιιαθηηθέο Πνιηηηθέο 

 

ΛΔΤΣΔΡΖ ΣΟΤΛΦΗΓΖ 

 

1. Δηζαγσγή 

Ζ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε θαη ε θξίζε κηαο νηθνλνκίαο θαζνξίδεηαη απφ ηελ ε-

μέιημε ηεο  θεξδνθνξίαο, δειαδή απφ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο λα απν-

ζπά θέξδε. Αλ ε θεξδνθνξία απμάλεηαη ελζαξξχλνληαη νη λέεο επελδχζεηο, δε-

κηνπξγνχληαη λέεο ζέζεηο απαζρφιεζεο, ηα  εηζνδήκαηα απμάλνληαη θαη είλαη 

δηάρπην έλα θιίκα επθνξίαο. Ο θφζκνο ζπλήζσο πηζηεχεη φηη «ε νηθνλνκία απ-

ηή ηε θνξά είλαη δηαθνξεηηθή» θαη φηη νη θξίζεηο, νη κεγάιεο ηνπιάρηζηνλ, απν-

ηεινχλ αλάκλεζε. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ αληηιήςεσλ έρνπκε ζε θάζε πεξίνδν 

νηθνλνκηθήο άλζεζεο. Μεηαπνιεκηθά, π.ρ. έρνπκε ηελ άπνςε πεξί „κεηθηήο νη-

θνλνκίαο‟, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηα νηθνλνκηθά εγρεηξίδηα ηεο επνρήο εθείλεο, 

κε πην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Samuelson (1973). Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ηδέα πνπ 

ππνζηεξηδφηαλ ήηαλ φηη ε νηθνλνκία δελ είλαη απιά θαπηηαιηζηηθή, φπσο ήηαλ 

πξνπνιεκηθά, αιιά ζπλδπάδεη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο 

κε απηά ηεο ζρεδηαζκέλεο νηθνλνκίαο, ρσξίο λα πάζρεη απφ ηα κεηνλεθηήκαηα 

ηνπο, δειαδή ηηο νηθνλνκηθέο θξίζεηο θαη ηελ ειεπζεξία επηινγψλ, αληίζηνηρα. 

Δπνκέλσο, ε κεηθηή νηθνλνκία έρεη ηηζαζεχζεη ηνλ νηθνλνκηθφ θχθιν, δειαδή 

ηηο κεγάιεο κεηαπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε ηε ιεινγηζκέλε 

θξαηηθή παξέκβαζε (Bronfrenbrener 1969).  

Οη ζπλήζεηο «δηαθσλίεο» κεηαμχ νηθνλνκνιφγσλ εθείλεο ηεο πεξηφδνπ 

επθνξίαο, γλσζηήο θαη σο „ρξπζήο επνρήο ζπζζψξεπζεο‟, αθνξνχζε ην αθξη-

βέο κείγκα νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο πνπ ζα αθνινπζνχζαλ. Αλ δειαδή ην βάξνο 

ζα έπεθηε ζηε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή, δειαδή ζηελ αχμεζε ησλ θξαηηθψλ 

δαπαλψλ θαη ελίζρπζεο ηεο ζπλνιηθήο δήηεζεο, ζε κηα πξνζπάζεηα λα κεδελη-

ζηεί ε αλεξγία κε θφζηνο, βέβαηα, ηελ επηδείλσζε πιεζσξηζκνχ. Ζ αληίζεηε 

άπνςε ήηαλ φηη ην βάξνο ζα έπξεπε λα πέζεη ζηε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή, δεια-

δή ζηελ πεξηζηνιή ηεο πξνζθνξάο ρξήκαηνο θαη ηεο ζπλνιηθήο δήηεζεο, ψζηε 

λα κεησζεί ν πιεζσξηζκφο, αθφκε θαη αλ απηφ ζπλεπάγεηαη θάπνηα αχμεζε ηεο 

αλεξγίαο.  

ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 θαη ζηηο αξρέο ηνπ 1970 κέρξη ηα κέζα 

πεξίπνπ ηεο  δεθαεηίαο ηνπ 1980 νη δπηηθέο νηθνλνκίαο γλψξηζαλ ηελ θξίζε ηνπ 

ζηαζηκνπιεζσξηζκνχ πνπ ηελ ρξέσζαλ παξαδφμσο πσο ζηνλ ππεξηξνθηθφ ρα-

ξαθηήξα ηνπ θξάηνπο θαη ζηνλ παξεκβαηηθφ ηνπ ξφιν. Έηζη, ινηπφλ, ελψ ην 

θξάηνο θαη νη παξεκβάζεηο ηνπ κέρξη πεξίπνπ ην 1970 ζεσξνχληαλ ζσηήξηεο 

γηα ην ζχζηεκα θαη ηηο εμαηξεηηθέο επηδφζεηο ηνπ, ηηο δεθαεηίεο κεηά ην 1970 ην 
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θξάηνο ζεσξήζεθε σο θαηεμνρήλ ππεχζπλν γηα ηε ζηαζηκφηεηα θαη ηνλ πιε-

ζσξηζκφ ζηελ νηθνλνκία. Οη απφςεηο ησλ «παιαηάο θνπήο» θευλζηαλψλ νηθν-

λνκνιφγσλ πεξηέπεζαλ ζηελ αλππνιεςία. Ήδε ν λενθηιειεπζεξηζκφο θέξδηδε 

ηελ ππνζηήξημε ησλ νηθνλνκνιφγσλ πνπ κπνξνχζαλ λα αζθήζνπλ επηξξνή 

ζηηο θπβεξλήζεηο ηνπο σο πξνο ηελ αθνινπζεηέα νηθνλνκηθή πνιηηηθή. Γηα ηνλ 

λενθηιειεπζεξηζκφ, ην θξάηνο (θαη φρη ε αγνξά) ήηαλ ππεχζπλν γηα ηα φπνηα 

νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, άξα δελ έκελε παξά ε ζπξξίθλσζή ηνπ κέζσ ησλ η-

δησηηθνπνηήζεσλ ησλ δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ κε ηελ ηαπηφρξνλε απνξξχζκη-

ζε ησλ αγνξψλ. Γλψκε καο είλαη φηη φιε απηή ε ξεηνξηθή είρε σο απνηέιεζκα 

(ζρεδηαζκέλν ή φρη) ηελ επαλαθνξά ηεο θεξδνθνξίαο θαη ηελ ελζάξξπλζε ησλ 

επελδχζεσλ κε θφζηνο βέβαηα ην μήισκα, ζε κεγάιν βαζκφ, ηνπ κεηαπνιεκη-

θνχ θξάηνπο πξφλνηαο θαη ηνπ δηρηπνχ πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ.  

Ζ „λέα ρξπζή επνρή ζπζζψξεπζεο‟ θεθαιαίνπ πνπ εγθαηληάδεηαη ζηα κέ-

ζα πεξίπνπ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ζπλνδεχεηαη θαη κε ζεηξά ζεκειησδψλ αι-

ιαγψλ ζηε δνκή ηεο νηθνλνκίαο κε ηελ πιεξνθνξηθή λα παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηελ νξγάλσζε θαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ. Δηδηθφηεξα, ε 

πιεξνθνξηθή επηηξέπεη ηελ εχθνιε πξφζβαζε, γξήγνξε κεηάδνζε θαη νξζνιν-

γηθή αμηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο νηθνλνκίαο. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά νδή-

γεζαλ πνιινχο νηθνλνκνιφγνπο ζηελ ηδέα ηεο „λέαο νηθνλνκίαο‟, ε νπνία ζεσ-

ξήζεθε φηη είλαη απαιιαγκέλε απφ ζεκαληηθέο θπθιηθέο δηαθπκάλζεηο, ζε α-

ληίζεζε κε ηελ „παιηά νηθνλνκία‟, ε νπνία πιήηηνληαλ απφ πθέζεηο. Ζ βξαρχ-

βηα χθεζε ηνπ 1991 ελίζρπζε απηήλ ηελ άπνςε θαζψο μεπεξάζηεθε ρσξίο λα 

ρξεηαζηεί θάπνηα ηδηαίηεξε θξαηηθή παξέκβαζε. Σν αθφινπζν άξζξν ηνπ 

Weber (1997) κε ηνλ απνθαιππηηθφ γηα ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ ζπγγξαθέα ηίηιν: 

Σν Σέινο ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνχ Κχθινπ; πεξηγξάθεη ηε „λέα νηθνλνκία‟ θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο ηεο λα αλαραηηίδεη ηηο θπθιηθέο δηαθπκάλζεηο θαη ζπκίδεη αλάιν-

γεο απφςεηο πνπ δηαηππψζεθαλ γηα ηε „κεηθηή νηθνλνκία‟ ηε δεθαεηία ηνπ 

1960, π.ρ. γξάθεη ν Weber «Οη θπθιηθέο δηαθπκάλζεηο ιακβάλνληαη σο έλα γε-

γνλφο ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκηθήο δσήο. Χζηφζν, νη ζχγρξνλεο νηθνλνκίεο 

ιεηηνπξγνχλ δηαθνξεηηθά απφ φ,ηη νη βηνκεραληθέο θνηλσλίεο ην δέθαην έλαην ή 

ηνλ εηθνζηφ αηψλα. Μεηαβνιέο ζηελ ηερλνινγία, ζηελ ηδενινγία, ζηελ απα-

ζρφιεζε θαη ζηε ρξεκαηνδφηεζε, ηαπηφρξνλα κε ηελ παγθνζκηνπνίεζε ηεο 

παξαγσγήο θαη ηεο θαηαλάισζεο, έρνπλ ειαηηψζεη ηηο δηαθπκάλζεηο ζηελ νη-

θνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο βηνκεραληθήο θνηλσλίαο. Γηα εκπεηξηθνχο αιιά 

θαη ζεσξεηηθνχο ιφγνπο ζηηο πξνρσξεκέλεο βηνκεραληθέο θνηλσλίεο ηα θχκαηα 

ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θχθισλ κνηάδνπλ πεξηζζφηεξν κε ξπηίδεο» (Weber 1997, 

ζ. 65).  

Δπηζεκαίλνπκε φηη αλάινγε επηρεηξεκαηνινγία είρε αλαπηπρζεί ηε δεθα-

εηία ηνπ 1960 γηα ηε „κεηθηή νηθνλνκία‟. Ζ δηαθνξά είλαη φηη ζηε „λέα νηθνλν-

κία‟ νη νηθνλνκηθνί θχθινη ππνηίζεηαη φηη είραλ μεπεξαζηεί ιφγσ ηεο ηερλνιν-
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γηθήο εμέιημεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηεο δηάδνζεο ηεο πιεξνθνξηθήο, πνπ (θα-

ηά ηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο „λέαο νηθνλνκίαο‟) έθαλε εθηθηή ηελ θαιχηεξε δηά-

γλσζε ησλ πξνβιεκάησλ ζην επίπεδν ηεο επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο θαη βεβαί-

σο ηε ιήςε θαηάιιεισλ θαη απνηειεζκαηηθψλ κέηξσλ πνιηηηθήο. Οη επηρεηξή-

ζεηο, κε άιια ιφγηα, ζεσξήζεθαλ φηη γλψξηδαλ θαιχηεξα ηε ιεηηνπξγία ηεο α-

γνξάο, ιφγσ ηεο επθνιφηεξεο πξφζβαζεο, αιιά θαη νξζνινγηθή αμηνπνίεζε 

ησλ δεδνκέλσλ θάλνληαο έηζη αζθαιέζηεξεο πξνβιέςεηο θαη άξα δηνξζψλν-

ληαο έγθαηξα ηηο φπνηεο αζπκκεηξίεο ζηελ νηθνλνκία. Δπνκέλσο, γηα ηνπο ππν-

ζηεξηθηέο ηεο „λέαο νηθνλνκίαο‟, ν νηθνλνκηθφο θχθινο ζεσξήζεθε μεπεξα-

ζκέλνο απφ ηηο ελδνγελείο δπλάκεηο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

ζπζηήκαηνο, σο απνηέιεζκα ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Δλψ ζην παξειζφλ, γηα 

ηνπο ζαπκαζηέο ηεο „κεηθηήο νηθνλνκίαο‟, νη νηθνλνκηθνί θχθινη κπνξνχζαλ λα 

μεπεξαζηνχλ ράξε θπξίσο ζηνλ θαηάιιειν ζπλδπαζκφ δεκνζηνλνκηθήο θαη 

λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο.  

Ζ νηθνλνκηθή ηζηνξία καο έρεη δηδάμεη, επαλεηιεκκέλα, φηη ζηελ αλνδηθή 

θάζε ηνπ θχθινπ δεκηνπξγείηαη αηκφζθαηξα ππεξαηζηνδνμίαο σο πξνο ηηο 

πξαγκαηηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο.
1
 Ζ ππεξαηζηνδνμία 

απηή κεηαηξέπεηαη ζην αθξηβψο αληίζεηφ ηεο ζηελ θαζνδηθή θάζε ηνπ καθξνχ 

θχκαηνο. Σξεηο πεξίπνπ αηψλεο νηθνλνκηθήο ηζηνξίαο θαη πέληε καθξά θχκαηα 

ήδε απνηεινχλ ηζρπξέο ελδείμεηο πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ζνβαξά ππφςε. Ζ 

άπνςε γηα ηελ εμαθάληζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θχθινπ έρεη δηαςεπζηεί, γηα κηα 

αθφκε θνξά, ζηελ  πξφζθαηε επηαεηία, θαζψο ε χθεζε είλαη κηα πξαγκαηηθφ-

ηεηα θαη βξίζθεηαη ήδε ζε εμέιημε κε ηειείσο δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

απφ ηηο πθέζεηο ησλ εηψλ 1991, 1997 θαη 2001, πνπ επξφθεηην γηα θάκςεηο 

ζηελ νηθνλνκία ρσξίο ηδηαίηεξε νμχηεηα, δεδνκέλνπ φηη νη νηθνλνκίεο βξίζθν-

ληαλ αθφκε ζηελ αλνδηθή θάζε ηνπ πέκπηνπ καθξνχ θχκαηνο. Χζηφζν, ε χθε-

ζε πνπ πιήηηεη ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία απφ ην 2007 έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ κεγάισλ πθέζεσλ ηνπ παξειζφληνο θαη γελεζηνπξγφο ηεο αηηία είλαη ε ε-

μέιημε ηεο θεξδνθνξίαο (Tsoulfidis 2013).  

Σα αλσηέξσ ζε θακηά πεξίπησζε δελ ππνδειψλνπλ φηη νη νηθνλνκηθέο 

θξίζεηο είλαη πεξίπνπ ζαλ ηα θπζηθά θαηλφκελα, δειαδή «πάλε θαη έξρνληαη» 

θαη νη άλζξσπνη δελ θέξνπλ επζχλε. Κάζε άιιν, ζεσξνχκε φηη νη πνιηηηθέο πνπ 

εθαξκφδνληαη θαη νη ζεζκνί πνπ βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγία κπνξεί λα απαιχ-

λνπλ ηηο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο (φπσο π.ρ. ζπλέβε ζηελ θξίζε ηνπ 1970 θαη 

1980) ή λα ηηο νμχλνπλ φπσο ε θξίζε ηνπ 1930 πνπ ζπλνδεχηεθε απφ αλεξγία 

ηεο ηάμεο ηνπ 25% ζε ΖΠΑ θαη Μ. Βξεηαλία θαη έθηαζε ζε νξηζκέλεο ρψξεο 

θαη ζην 40%. Ζ Διιάδα φρη φηη ζα κπνξνχζε λα είρε απνθχγεη ηελ ηξέρνπζα 

θξίζε, αιιά αθνινχζεζε πνιηηηθέο πξηλ θαη κεηά ηελ θξίζε, νη νπνίεο κάιηζηα 

                                                             
1 Δδψ αλαθεξφκαζηε ζε κεγάινπο νηθνλνκηθνχο θχθινπο δηάξθεηαο 40-50 ρξφληα πνπ είλαη γλσζηνί 

θαη σο θχθινη Κνληξάηηεβ (Σζνπιθίδεο, 1999, θαη Papageorgiou  and Tsoulfidis, 2006). 
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παξνπζηάζηεθαλ σο κνλφδξνκνο θαη επηδείλσζαλ κηα ήδε άζρεκε θαηάζηαζε, 

ηελ νπνία πεξηγξάθνπκε ζηε ζπλέρεηα.  

Σν ππφινηπν ηνπ άξζξνπ είλαη δηαξζξσκέλν σο εμήο: ην δεχηεξν κέξνο 

αλαθέξεηαη ζηελ εμέιημε ηεο κεηαπνιεκηθήο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ζηηο 

δχν αιιαγέο θάζεηο πνπ ηελ ραξαθηεξίδνπλ. Σν ηξίην κέξνο επηθεληξψλεηαη 

ζηα αίηηα ηεο θξίζεο. Σν ηέηαξην κέξνο παξνπζηάδεη ηηο ζπλεζηζκέλεο νηθνλν-

κηθέο πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη ελ κέζσ θξίζεο θαη αμηνινγεί ηελ απνηειε-

ζκαηηθφηεηά ηνπο ζηε ζεκεξηλή θάζε ηεο νηθνλνκίαο. Σν πέκπην κέξνο ζπδε-

ηά θαη αλαιχεη ηνπο άμνλεο κηαο ελαιιαθηηθήο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. Σν έθην 

κέξνο θαηαιήγεη ζε ζπκπεξάζκαηα. 

 

2. Ζ Μεηαπνιεκηθή Διιεληθή Οηθνλνκία 

Ζ ειιεληθή νηθνλνκία πεξλάεη θαη απηή ηηο δηάθνξεο θάζεηο άλζεζεο θαη χθε-

ζεο θάζε θνξά κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Έηζη ζηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 1950-

1973 ν ξπζκφο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο αλέξρεηαη ζην 6,5%! Γεχηεξνο κεηά 

ηεο Ηαπσλίαο (9,3%).Ζ κεηαπνίεζε απφ 13% ηνπ ΑΔΠ ην 1948 απμάλεηαη ζην 

19,5% ην 1971 θαη δηαηεξείηαη ζε απηφ ην επίπεδν κέρξη ην 1981, δειαδή ην 

έηνο έληαμεο ηεο Διιάδαο ζηελ ηφηε ΔΟΚ, ελψ ζήκεξα βξίζθεηαη ζην 10%. Ο 

Αγξνηηθφο ηνκέαο απφ 32,9% ην 1948 κεηψλεηαη ζε 18,06% ην 1971 θαη κέλεη 

ζε απηφ πεξίπνπ ην επίπεδν (17,7%) ην 1981, ελψ ζήκεξα είλαη κφιηο ζην 3% 

(Σζνπιθίδεο 2003 [2013]). ια δείρλνπλ φηη ζηελ Διιάδα έρνπλ ζεκεησζεί 

αξγέο, αιιά ζεκαληηθέο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο πξάγκα πνπ εθδειψλεηαη ηφζν 

ζηνπο ξπζκνχο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο, απαζρφιεζεο αιιά θαη αληαγσληζηη-

θφηεηαο. 
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ρήκα 1. Ρπζκφο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο

2
 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην ρήκα 1 πνπ απεηθνλίδεη ηνπο ξπζκνχο κεγέζπλζεο ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο καδί κε ηε καθξνρξφληα ηάζε δηαπηζηψλνπκε ηηο δχν αι-

ιαγέο θάζεηο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Σελ πξψηε κέρξη πεξίπνπ ηα ηέιε ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1960 ή ηηο αξρέο ηνπ 1970. Γλψκε καο είλαη φηη ηα ηειεπηαία έηε 

ηεο δηθηαηνξίαο είρακε κηα επεθηαηηθή πνιηηηθή πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηε 

κείσζε ηεο αλεξγίαο θαη ηελ αχμεζε ησλ εηζνδεκάησλ, κε απνηέιεζκα νη ξπζ-

κνί νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο λα είλαη πςειφηεξνη απφ φηη ζα ήηαλ ππφ θπζην-

ινγηθέο ζπλζήθεο θαη ηαπηφρξνλα είρακε ηελ εκθάληζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ 

πιεζσξηζκνχ πνπ νμχλζεθε κε ηελ έθξεμε ηεο ελεξγεηαθήο θξίζεο. Αθνινπζεί 

ε πεξίνδνο ζηαζηκφηεηαο πνπ δηαξθεί κέρξη ηα κέζα πξνο ηα ηέιε ηεο δεθαεηί-

αο ηνπ 1980, γηα λα πεξάζνπκε ζηε „λέα ρξπζή επνρή ζπζζψξεπζεο‟ θαη ζηε 

λέα θξίζε ηα ηέιε ηνπ 2007. 

ην ζεκείν απηφ αμίδεη ηεο πξνζνρήο καο ην ρήκα 2 πνπ αλαθέξεηαη 

ζηελ ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ηεο δξαρκήο σο πξνο ην δνιάξην θαη ηε κεγάιε 

ππνηίκεζή ηνπ 1953 απφ 15 δξρ. = 1 δνιάξην ζηηο 30 δξρ. = 1 δνιάξην. Ζ ηε-

ξάζηηα απηή ππνηίκεζε ηνπ λνκίζκαηνο αλαγλσξίδεηαη σο ην πην απνηειεζκα-

ηηθφ κέηξν νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο πνπ ιήθζεθε πνηέ ζηε κεηαπνιεκηθή Διιά-

δα. Βέβαηα ζπλνδεχηεθε θαη κε άιια κέηξα θαη γεληθφηεξα ε απφθαζε ιήθζε-

θε ζε έλα δηεζλέο επλντθφ θιίκα, γη‟ απηφ θαη ε ππνηίκεζε  ιεηηνχξγεζε επεξ-

γεηηθά γηα ηελ νηθνλνκία. Με άιια ιφγηα, ήηαλ ε θαηάιιειε πνιηηηθή ζηελ θα-

ηάιιειε ζπγθπξία. Δίλαη επίζεο αιήζεηα φηη ε ππνηίκεζε ηεο δξαρκήο (ή θα-

ιχηεξα ε αλαηίκεζε ηνπ δνιαξίνπ θαηά 100%) ζεσξήζεθε ππεξβνιηθά πςειή 

(π.ρ. ν Βαξβαξέζνο ζα ήζειε πνιχ κηθξφηεξε ππνηίκεζε) θαη φηη ζα ζπλνδεχ-

νληαλ κε κεγάιν πιεζσξηζκφ (ήηαλ άιισζηε λσπέο νη κλήκεο ηνπ ππεξπιεζσ-

ξηζκνχ ηεο Καηνρήο θαη ησλ πξψησλ κεηαπνιεκηθψλ εηψλ). Σν απνηέιεζκα 

                                                             
2 Πεγή ησλ ζηνηρείσλ Ζ Διιεληθή Οηθνλνκία ζε Αξηζκνχο (2011) (http://www.economics.gr)  
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ηεο ππνηίκεζεο ήηαλ θπξίσο αλαπηπμηαθφ κε ειάρηζην αξρηθά πιεζσξηζκφ. Σν 

ζπκπέξαζκα είλαη φηη αθφκε θαη κεηά απφ κηα κεγάιε ππνηίκεζε ε επηδίσμε 

είλαη ε ζηαζεξφηεηα ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο, άιισζηε απηφο είλαη έλαο 

απφ ηνπο δηαθεξπγκέλνπο ζηφρνπο ηεο θάζε ππνηίκεζεο. 

ηε ζπλέρεηα, δειαδή κεηά ηε de facto θαηάξγεζε ησλ ζπκθσληψλ Bret-

ton Woods to 1971,  αξρίδεη ε πεξίνδνο ηνπ ζηαζηκνπιεζσξηζκνχ θαη ηεο ζπ-

λαιιαγκαηηθήο αβεβαηφηεηαο πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ ηζνηηκία ηεο δξαρκήο έλα-

ληη ηνπ δνιαξίνπ. Ζ δηνιίζζεζε ηεο δξαρκήο πνπ αθνινπζεί είλαη κηα πεξίνδνο 

ζηαζηκφηεηαο θαη πιεζσξηζκνχ θαη ειιείκκαηνο αληαγσληζηηθφηεηαο. Οη ππν-

ηηκήζεηο ηνπ 1983 θαη ην 1985 θαζφινπ δελ ζπλέβαιαλ ζηελ αιιαγή ηεο νηθν-

λνκηθήο θαηάζηαζεο, κάιινλ ηε ρεηξνηέξεπζαλ. ε θακηά πεξίπησζε, φκσο, 

δελ ππνζηεξίδνπκε φηη ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία επζχλεηαη γηα ηηο ππνηνλη-

θέο επηδφζεηο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ηε δεθαεηία ηνπ 1980, αιιά αθξηβψο 

ην αληίζεην. ηε ζπλέρεηα, ε ειιεληθή νηθνλνκία εηζέξρεηαη ζε αλνδηθή ηξνρηά 

κε πςεινχο ξπζκνχο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, φρη φκσο πςειφηεξνπο απηψλ 

ησλ δεθαεηηψλ 1950 θαη 1960, κηα απφπεηξα ππνηίκεζεο ηνπ λνκίζκαηνο ην 

1998 δελ είρε ηα ζεακαηηθά αλαπηπμηαθά απνηειέζκαηα πνπ αξθεηνί πξνζδν-

θνχζαλ, αιιά νχηε θαη ηνλ ππεξπιεζσξηζκφ ησλ πνιέκησλ ηεο ππνηίκεζεο, ιί-

γα ρξφληα αξγφηεξα ε δξαρκή αλαηηκήζεθε! Δπνκέλσο, ε ππνηίκεζε ηνπ λνκί-

ζκαηνο απηή θαζ‟ απηή δελ κπνξεί λα έρεη ζεακαηηθά απνηειέζκαηα ζε θακία 

θαηεχζπλζε, αλ δελ ζπλνδεχεηαη θαη κε ζεηξά άιισλ πξνυπνζέζεσλ, πνπ δελ 

εθπιεξψλνληαλ ην 1983 θαη ην 1985 αιιά νχηε θαη ην 1998.   

 

 
ρήκα 2. πλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ηεο δξαρκήο έλαληη ηνπ δνιαξίνπ

3
 

 
                                                             
3 Πεγή ησλ ζηνηρείσλ Ζ Διιεληθή Οηθνλνκία ζε Αξηζκνχο (2011) (http://www.economics.gr) θαη 

Σζνπιθίδεο (2003) 
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Ζ αλάιπζε κάο νδεγεί ζηελ κεηά ηελ πηνζέηεζε ηνπ επξψ επνρή. Ζ εμέιημε 

ηεο ηζνηηκίαο ηεο δξαρκήο ζην ρήκα 2 ζεσξψ φηη πξνδηθάδεη ηελ απάληεζε. 

Γελ είλαη φηη ε Διιάδα δελ αληέρεη θαη‟ αλάγθε έλα ζθιεξφ λφκηζκα θαη ζηα-

ζεξή ηζνηηκία, ε ηζηνξηθή εκπεηξία έρεη δείμεη φηη κπνξεί λα ην αληέμεη. ίγνπ-

ξα φκσο δελ αληέρεη έλα λφκηζκα ην νπνίν αλαηηκάηαη αληί λα ππνηηκάηαη. Καη 

απηή είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα ηεο Διιάδαο ζηελ κεηά ηελ ΟΝΔ επνρή. Γελ π-

πάξρεη ακθηβνιία φηη ην αλαηηκεκέλν επξψ επλφεζε ηηο εηζαγσγέο θαη έβιαςε 

ηηο εμαγσγέο ηεο Διιάδαο, ην ρεηξφηεξν είλαη φηη δεκηνχξγεζε έλα θιίκα απν-

ζάξξπλζεο αλάιεςεο παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ή γεληθφηεξα παξαγσγήο 

δηεζλψο εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ επηδεηλψλνληαο έηζη ην ηζνδχγην δηεζλψλ ζπ-

λαιιαγψλ.  

ην ρήκα 3 απεηθνλίδεηαη ν ιφγνο εμαγσγψλ πξνο εηζαγσγέο, ν νπνίνο 

ζεκεησηένλ πνηέ δελ μεπεξλά ηε κνλάδα ζε φιε ηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν, 

1960-2014. Γηαπηζηψλνπκε φκσο φηη κέρξη πξηλ ην 1981, δειαδή ην έηνο έληα-

μεο ηεο Διιάδαο ζηελ ΔΟΚ, ν ιφγνο εμαγσγψλ πξνο εηζαγσγέο βειηησλφηαλ 

ελδεηθηηθφ φηη ε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο Διιάδαο απμαλφηαλ. Δπηζεκάλνπκε 

φηη νη επηδφζεηο απηέο ήηαλ, κεηαμχ άιισλ, απνηέιεζκα ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ 

ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ππέξ ηεο παξαγσγήο θαη γεληθφηεξα ηεο πξνζηαηεπ-

ηηθήο πνιηηηθήο πνπ αθνινπζήζεθε θαη αλακθίβνια κείσζε αηζζεηά ηελ απφ-

ζηαζε ηεο ειιεληθήο απφ ηηο δπηηθνεπξσπατθέο νηθνλνκίεο. Σε δεθαεηία ηνπ 

1970, ε Διιάδα κεηαηξάπεθε απφ ρψξα απνζηνιήο ζε ρψξα ππνδνρήο κεηα-

λαζηψλ, ελψ πνιιέο επηρεηξήζεηο (θαηαζθεπέο, ηζηκέληα, κεηαμχ άιισλ) γίλν-

ληαη πνιπεζληθέο, θαζψο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην εμσηεξηθφ. Μεηά ην 1981, 

δηαπηζηψλνπκε ρεηξνηέξεπζε ηνπ ιφγνπ εμαγσγψλ-εηζαγσγψλ κέρξη πεξίπνπ 

ην 2009. Ζ αχμεζε ηνπ ιφγνπ εμαγσγψλ πξνο εηζαγσγέο κεηά ην 2010, δελ ζπ-

λεπάγεηαη επηηπρία ησλ πξνγξακκάησλ ιηηφηεηαο, δεδνκέλνπ φηη ηελ πεξίνδν 

απηή, νη εηζαγσγέο κεηψλνληαη θαηά 5,4% θαη νη εμαγσγέο απμάλνληαη κφλν 

θαηά 3,04%. Δλψ, αλ εμεηάζνπκε κηα θαηά ηη  κεγαιχηεξε πεξίνδν π.ρ. 2008-

2014 νη εηζαγσγέο θαη νη εμαγσγέο κεηψλνληαη θαηά 7,8% θαη 3,95% αληίζηνη-

ρα, κε απνηέιεζκα ν ιφγνο ηνπο λα παξνπζηάδεη αχμεζε, φρη φκσο θαη βειηίσ-

ζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο (Tsoulfidis 2013). 
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ρήκα 3. Λφγνο Δμαγσγψλ – Δηζαγσγψλ 1960-2014

4
 

 

Δηδηθφηεξα, ην ζθιεξφ επξψ, ζε ρψξεο φπσο ε Διιάδα, ελζάξξπλε ηελ αχμεζε 

ησλ θαηαλαισηηθψλ θαη φρη ησλ επελδπηηθψλ δαπαλψλ κε απνηέιεζκα ε αληα-

γσληζηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο δηαξθψο λα ρεηξνηεξεχεη. Αλ αληί ηνπ επξψ εί-

ρακε π.ρ. ηε δξαρκή, ν πιεζσξηζκφο θαη ε ππνηίκεζή ηεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηα 

απμεκέλα επηηφθηα ζα κείσλαλ ηηο θαηαλαισηηθέο δαπάλεο ησλ λνηθνθπξηψλ 

θαη ηνπ θξάηνπο. Σν ζθιεξφ φκσο επξψ, δηεπθφιπλε ηηο εηζαγσγέο, ελψ ηα η-

δηαίηεξα ρακειά επηηφθηα ψζεζαλ ην θξάηνο, ηνπο ζεζκηθνχο παξάγνληεο αιιά 

θαη ηνπο ηδηψηεο ζε ππέξκεηξν δαλεηζκφ. Σα απνηειέζκαηα γλσζηά: ρξφληα 

δεκφζηα ειιείκκαηα θαη ππεξδηφγθσζε ρξένπο ζε ζεκείν  πνπ είλαη αδχλαηνλ 

λα εμππεξεηεζεί απφ ηελ εμαζζελεκέλε παξαγσγηθή βάζε ηεο νηθνλνκίαο, ελψ 

ην κεγάιν άλνηγκα ζην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ απαηηεί ηελ εζσηεξη-

θή ππνηίκεζε, δειαδή ηε κείσζε κηζζψλ πνπ δελ ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί 

ρσξίο ην απαξαίηεην ζπκπιήξσκά ηεο, δειαδή ηελ ρσξίο πξνεγνχκελν αχμε-

ζε ηεο αλεξγίαο. Σα αθξηβψο αληίζεηα θαηλφκελα παξαηεξνχληαη ζηηο αλα-

πηπγκέλεο ρψξεο ηνπ Βνξξά.
5
 

Δίλαη εκθαλέο φηη ζηε θάζε ηεο νηθνλνκηθήο άλζεζεο (κέρξη ην 2007) νη 

πνιηηηθέο εγεζίεο ησλ ρσξψλ ηεο πεξηθέξεηαο, αληί λα πηέζνπλ γηα ζεζκηθέο 

αιιαγέο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο άκβιπλζεο ησλ αληζνηήησλ θαη ηνπ πην ε-

λεξγνχ ξφινπ ηεο ΔΚΣ, πεξηραξαθψζεθαλ ζηα εζληθά ηνπο φξηα θξνληίδνληαο 

γηα ηελ πεξαηηέξσ παξακνλή ηνπο ζηελ εμνπζία. ηελ Διιάδα π.ρ. νη πςεινί 

                                                             
4 Οη εθηηκήζεηο βαζίδνληαη ζε ζηνηρεία ηεο AMECO (http://ec.europa.eu/economy_finance/ameco). 
5 Ο Μαξηφιεο (2011, θεθ. 4 θαη 5) ππνζηεξίδεη φηη ε ΟΝΔ θάζε άιιν παξά άξηζηε λνκηζκαηηθή έλσζε 

είλαη θαη φηη αληί λα ακβιχλεη νπζηαζηηθά νμχλεη ηελ άληζε αλάπηπμε κεηαμχ ησλ ρσξψλ. Με άιια ιφ-

γηα, ηζρπξνπνηεί ηηο ήδε ηζρπξέο ρψξεο ηνπ Βνξξά θαη εμαζζελίδεη ηηο νηθνλνκηθά αδχλακεο ρψξεο ηνπ 

Νφηνπ.  
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ξπζκνί  νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο πξνέξρνληαλ θπξίσο απφ ηελ αχμεζε ηεο θα-

ηαλάισζεο θαη ηεο ππεξδηφγθσζεο ησλ κε παξαγσγηθψλ ηνκέσλ ηεο νηθνλν-

κίαο (θξάηνο, ηξάπεδεο, εκπφξην θαη ηδησηηθέο ππεξεζίεο) ελψ νη παξαγσγηθνί 

ηνκείο ηεο (πιελ ηνπξηζκνχ θαη κεηαθνξψλ), δειαδή ε βηνκεραλία θαη ε γεσξ-

γία γλψξηζαλ κηα άλεπ πξνεγνπκέλνπ ζπξξίθλσζε. Ζ πνιηηηθή εγεζία αληί λα 

θαηαζηξψλεη ζρέδηα αλαδηάξζξσζεο θαη ελίζρπζεο ηεο βηνκεραλίαο θαη ηεο 

γεσξγίαο παξαδφζεθε ακαρεηί ζην πλεχκα ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ ελαπνζέ-

ηνληαο ζηελ αγνξά (νπζηαζηηθά) ηελ αλάπηπμε θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο 

νηθνλνκίαο. Ζ θνηλσλία ζπλνιηθά απνδέρηεθε ηε λέα θαηάζηαζε, φπνπ ε θα-

ηαλάισζε κπνξνχζε λα απμεζεί κέζσ δαλεηζκνχ κε ρακειά επηηφθηα θαη νη 

ηξάπεδεο έβιεπαλ ηα θέξδε ηνπο λα απμάλνληαη ράξε ζηα  πνηθηιψλπκα δάλεηα 

(ην «παξαγφκελν πξντφλ» ηνπο) πνπ ρνξεγνχζαλ. Κάπνηα ζηηγκή, φκσο, εκθα-

λίζηεθαλ νη δπζθνιίεο, νη επηρεηξήζεηο αιιά θαη ηα λνηθνθπξηά δπζθνιεχνληαλ 

λα εθπιεξψζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, νη ηξάπεδεο αξρηθά επσθεινχληαλ απ-

μάλνληαο ηα ελεξγεηηθά ηνπ ζηνηρεία, ζχληνκα φκσο ε έιιεηςε ξεπζηφηεηαο 

έγηλε ην ππφ αξηζκφ έλα πξφβιεκα, γηα ηηο ηξάπεδεο θαη γηα ηελ νηθνλνκία γε-

ληθφηεξα. 

 

3. Καη ε Κξίζε; 

Ζ ηξέρνπζα θξίζε είλαη απνηέιεζκα ηεο εμέιημεο ηεο θεξδνθνξίαο θαη κε απ-

ηήλ ηελ έλλνηα έρεη ηηο ίδηεο γελεζηνπξγέο αηηίεο κε φιεο ηηο πξνεγνχκελεο κε-

γάιεο θξίζεηο. Δηδηθφηεξα, νθείιεηαη ζε ιφγνπο πνπ είλαη ζχκθπηνη κε ηε ιεη-

ηνπξγία ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν ζηελ 

απφζπαζε ηνπ κεγαιχηεξνπ δπλαηνχ θέξδνπο. Σν θεθάιαην ζηελ πξνζπάζεηά 

ηνπ λα κεγηζηνπνηήζεη ην θέξδνο εηζαγάγεη ηερλνινγίεο πνπ κεραλνπνηνχλ ηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία, δειαδή απμάλνπλ ην ιφγν θεθαιαίνπ-εξγαζίαο ζε κηα 

πξνζπάζεηα κείσζεο ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο αλά κνλάδα παξαγφκελνπ πξν-

τφληνο (average cost, AC). Οη επηρεηξεκαηίεο πξνθεηκέλνπ λα πεηχρνπλ ην ζηφ-

ρν ηνπο επελδχνπλ ζε νινέλα θαη κεγαιχηεξν πάγην θεθάιαην απμάλνληαο έηζη 

ην ζηαζεξφ (πάγην) θφζηνο αλά κνλάδα παξαγφκελνπ πξντφληνο (average fixed 

cost, AFC), γεγνλφο πνπ αξγά ή γξήγνξα ηνπο κεηψλεη ην πνζνζηφ θέξδνπο, 

θαζψο ηα θέξδε ζα ζηαζκηζηνχλ σο πξνο ην απμεκέλν πάγην θεθάιαην. Χζηφ-

ζν ην ρακειφηεξν θφζηνο αλά κνλάδα πξντφληνο (AC) επηηξέπεη αξρηθά κεγα-

ιχηεξα πεξηζψξηα θέξδνπο αλά κνλάδα ζηελ επηθξαηνχζα ηηκή, δειαδή ζηελ 

ηηκή πξηλ ηελ εηζαγσγή ηεο λέαο ηερλνινγίαο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη νη θαη-

λνηφκνη θαπηηαιηζηέο κπνξνχλ ζηε ζπλέρεηα λα κεηψζνπλ ηελ ηηκή ηνπ πξντφ-

ληνο ζε κηα πξνζπάζεηα λα δηεπξχλνπλ ην κεξίδην ηνπο ζηελ αγνξά θαη εη δπ-

λαηφλ  λα εθηνπίζνπλ ηηο αληίπαιεο επηρεηξήζεηο. Χο απνηέιεζκα απηψλ ησλ 

δηεξγαζηψλ, ην πνζνζηφ θέξδνπο κεηψλεηαη, θαηά κέζν φξν, αιιά ηα ζπλνιηθά 

θέξδε δχλαληαη λα απμάλνληαη πάξα ηελ πηψζε ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο, ράξε 



82 
 

ζην ζπλδπαζκφ δχν παξαγφλησλ: (α) ην ρακειφηεξν πνζνζηφ θέξδνπο θαζψο 

εθηηκάηαη ζε πνιχ κεγαιχηεξν (πάγην θπξίσο) θεθάιαην ζπλεπάγεηαη απμεκέλα 

ζπλνιηθά θέξδε, (β) ηα ζπλνιηθά θέξδε απμάλνληαη θαη ιφγσ ηνπ κεγαιχηεξνπ 

πεξηζσξίνπ θέξδνπο ζην θφζηνο παξαγσγήο ή ηεο ζπκπίεζεο ηνπ θφζηνπο αλά 

κνλάδα παξαγφκελνπ πξντφληνο. Δπνκέλσο, καθξνρξφληα αλακέλνπκε πηψζε 

ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο, αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ κεηψλεηαη ην κηζζνιν-

γηθφ θφζηνο, πφζν κάιινλ αλ απμάλεηαη! Άιισζηε απηή είλαη ε πεξίπησζε πνπ 

ζπλαληάκε ζηελ ηξέρνπζα θξίζε, πξάγκα πνπ δηαπηζηψλεηαη θαη απφ ηελ εμέ-

ιημε ηνπ κεξηδίνπ κηζζψλ ζην ΑΔΠ, πνπ δείρλνπκε ζην ρήκα 4. ην ίδην ρή-

κα απεηθνλίδνπκε ηελ εμέιημε ηνπ κεξηδίνπ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ζην ΑΔΠ. 

πσο είλαη αλακελφκελν, ηα δχν εηζνδεκαηηθά κεξίδηα θηλνχληαη ζε αληίζεηεο 

θαηεπζχλζεηο.  

 

 
ρήκα 4. Σα εηζνδεκαηηθά κεξίδηα εξγαζίαο θαη θεθαιαίνπ

6
 

 

Παξαηεξνχκε φηη ην κεξίδην ησλ κηζζψλ ήηαλ ηδηαίηεξα απμεκέλν ηηο δεθαεηίεο 

1960 θαη 1970 παξά ηελ ζπλνιηθά πησηηθή ηνπ πνξεία. Θεσξνχκε φηη ππάξρεη 

ππεξεθηίκεζε ηνπ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο, ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ απ-

ηναπαζρνινπκέλσλ ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, ζηε βηνκεραλία θαη ζην εκπφξην θαη 

κε δεδνκέλν φηη γηα φινπο απηνχο νη ζηαηηζηηθέο εθηηκνχλ έλα κηζζφ ίζν κε ην 

κέζν κηζζφ ηνπ θιάδνπ (κηζζηαθφ ηζνδχλακν). Σν απνηέιεζκα είλαη φηη νη κελ 

κηζζνί είλαη ππεξεθηηκεκέλνη ηδίσο γηα ηελ πεξίνδν πξηλ ην 1970, ιφγσ ηνπ πν-

ιχ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ απηναπαζρνινχκελσλ. Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, φζν 

ππεξεθηηκεκέλνη είλαη νη κηζζνί, ηφζν ππνεθηηκεκέλα είλαη ηα θέξδε γηα ηελ 

ίδηα πεξίνδν. Παξφια απηά, ζηελ δηάξθεηα ηεο ζηαζηκνπιεζσξηζηηθήο θξίζεο 

ηνπ 1970-1980 γλσξίδνπκε φηη νη κηζζνί γεληθά παξνπζίαδαλ απμεηηθή ηάζε 

                                                             
6 Οη εθηηκήζεηο βαζίδνληαη ζε ζηνηρεία ηεο AMECO (http://ec.europa.eu/economy_finance/ameco). 
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θαη απηφ άιισζηε εθδειψλεηαη ζηελ αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ησλ κηζζψλ ζην 

ΑΔΠ απφ ην 1970 κέρξη πεξίπνπ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980. ηε ζπλέ-

ρεηα ην κηζζνινγηθφ θφζηνο, σο πνζνζηφ ζην ΑΔΠ κεηψλεηαη ξαγδαία. πλε-

πψο, γηα ηε κείσζε ηεο θεξδνθνξίαο, ηα πξφζθαηα ρξφληα, ζε θακηά πεξίπησζε 

δελ επζχλνληαη νη κηζζνί, νη νπνίνη παξφηη κεηψλνληαη εληνχηνηο ε θεξδνθνξία 

(πνζνζηφ ηνπ θέξδνπο) παξνπζίαδεη πησηηθή πνξεία.  

ην ρήκα 5 απεηθνλίδεηαη ε εμέιημε ηε θεξδνθνξίαο πνπ ππνινγίδεηαη 

σο ν ιφγνο θεξδψλ πξνο ην απφζεκα θεθαιαίνπ. ην ζρήκα απνηππψλνληαη νη 

δηάθνξεο θάζεηο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο πνπ ζπκβαίλεη λα είλαη θαη θάζεηο 

ηεο δηεζλνχο θαπηηαιηζηηθήο νηθνλνκίαο. ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο παξνπ-

ζηάδνπκε δχν πνζνζηά θέξδνπο, ην πξψην δελ ιακβάλεη ππφςε ηνπο απηναπα-

ζρνινχκελνπο θαη σο εθ ηνχηνπ θηλείηαη ζε πςειφηεξα επίπεδα απφ ην δεχηεξν 

ην νπνίν ιακβάλεη ππφςε ηνπο απηναπαζρνινχκελνπο πξνζκεηξψληαο ην κη-

ζζηαθφ ηνπο ηζνδχλακν. Θεσξνχκε φηη ηα ρξφληα πξηλ ην 1970, ε 

απηoαπαζρφιεζε ήηαλ ηδηαίηεξα εθηεηακέλε θαη βεβαίσο δελ είλαη απνιχησο 

νξζφ λα εθηηκήζνπκε κηζζηαθφ ηζνδχλακν γηα φινπο αδηαθξίησο ηνπο εξγαδφ-

κελνπο, φπσο θάλνπλ ζηηο επίζεκεο ζηαηηζηηθέο ππεξεθηηκψληαο έηζη ηνπο κη-

ζζνχο θαη ππνεθηηκψληαο ηα θέξδε. Γηα απηφ ινηπφλ ζεσξνχκε φηη ην πνζνζηφ 

θέξδνπο γηα ηελ πξν ηνπ 1970 πεξίνδν, φηαλ ζπκπεξηιακβάλεη ηνπο απηναπα-

ζρνινχκελνπο, είλαη ππνεθηηκεκέλν. Απφ ην 1970 θαη κεηά ε θαηάζηαζε είλαη 

πην μεθάζαξε θαζψο ν αξηζκφο ησλ απηναπαζρνινχκελσλ κεηψλεηαη αηζζεηά 

κε απνηέιεζκα ηα δχν πνζνζηά θέξδνπο λα παξνπζηάδνπλ παξαπιήζηα πνξεία. 
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ρήκα 5. Πνζνζηφ θέξδνπο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία

7
 

 

ην ρήκα 5 δηαπηζηψλνπκε φηη ε θεξδνθνξία κεηά ην 1982 θπκάλζεθε ζε ρα-

κειφηεξα επίπεδα απφ φηη ηα ρξφληα πξηλ ην 1970 (ζην 1/3 ζα ιέγακε). Σν πν-

ζνζηφ θέξδνπο δείρλεη κηα ειαθξψο απμεηηθή ηάζε απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1980 κέρξη ην 2007 θαη έθηνηε αθνινπζεί θζίλνπζα πνξεία. Δίλαη γεγνλφο 

φηη ε θεξδνθνξία παξνπζηάδεη πηψζε απφ ην 2007 θαη κεηά, σζηφζν κηα πξν-

ζεθηηθφηεξε εμέηαζε ηνπ ζρήκαηνο δείρλεη φηη ην πνζνζηφ θέξδνπο ήηαλ ήδε 

ζε πνιχ ρακειά επίπεδα ζπγθξηλφκελν κε απηφ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 θαη 

αξρψλ ηνπ 1970, ζπλεπψο ε θαηάζηαζε ήηαλ εχζξαπζηε θαη γεληθφηεξα, ε 

πηψζε ηεο θεξδνθνξίαο είρε μεθηλήζεη ζηηο ΖΠΑ, ήδε απφ ην 1997· ζπλεπψο, ε 

ζηαζηκφηεηα ζηα θέξδε εκθαλίδεηαη ζηηο ΖΠΑ πεξίπνπ ην 2007 (Paitaridis  

and Tsoulfidis, 2012) θαη εγθαηληάδεη ηε δηεζλή θξίζε πνπ πιήηηεη κε ηδηαίηεξε 

ζθνδξφηεηα ηηο πην αδχλακεο νηθνλνκίεο, φπσο ηελ ειιεληθή. Αλ ε πηψζε ηεο 

θεξδνθνξίαο ζπλερίδεηαη, ηα  θέξδε απμάλνληαη κε κεηνχκελν ξπζκφ κέρξη ηε 

ζηαζηκφηεηά ηνπο. Απφ ην ζεκείν απηφ θαη πέξα εμαζζελεί, θαηά κέζν φξν, ην 

θίλεηξν γηα λέεο επελδχζεηο, θαζψο νη λέεο επελδχζεηο απνθέξνπλ ηζρλέο, κε-

δεληθέο ή αθφκε θαη αξλεηηθέο κεηαβνιέο ζηα θέξδε, κε απνηέιεζκα λα απα-

μηψλεηαη ην πθηζηάκελν θεθάιαην, λα ππναπαζρνιείηαη νινέλα θαη πεξηζζφηε-

ξν θαη έηζη λα κεηψλνληαη ε παξαγσγή θαη ε απαζρφιεζε. Αθνινπζνχλ καδη-

θέο πησρεχζεηο θαη απνιχζεηο θαη ε αλεξγία απμάλεηαη ζε πςειά επίπεδα.  

ην ρήκα 6 απεηθνλίδνπκε ηελ εμέιημε ησλ πξαγκαηηθψλ θαζαξψλ θεξ-

δψλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζηελ θίλεζε ησλ νπνίσλ είλαη επδηάθξηηεο νη 

δχν αιιαγέο θάζεηο πνπ αλαθέξακε ζηελ αξρή ηεο εξγαζίαο καο: (α) ε άλζεζε 

κέρξη ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 θαη ε χθεζε ησλ δεθαεηηψλ 1970 θαη 

1980 θαη (β) ε „λέα επνρή ζπζζψξεπζεο‟ ηνπ 1990 θαη ε θξίζε κεηά ην 2007. 
                                                             
7 Οη εθηηκήζεηο βαζίδνληαη ζε ζηνηρεία ηεο AMECO (http://ec.europa.eu/economy_finance/ameco), γηα 

ηε ζρεηηθή ζπδήηεζε θαη ε επεμεξγαζία ηνπο βιέπε Σζαιίθε θαη Σζνπιθίδεο (2013). 
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Έρεη ελδηαθέξνλ λα παξαηεξήζνπκε, φηη ην πνζνζηφ θέξδνπο θαη ηα θαζαξά 

πξαγκαηηθά θέξδε δείρλνπλ ηδηαίηεξα απμεκέλα ηελ πεξίνδν 1970-1973, αιιά 

απηφ νθείιεηαη ζε επεθηαηηθέο πνιηηηθέο ηεο πεξηφδνπ θαη φρη ζε θαλνληθέο 

ζπλζήθεο. Σν ίδην κπνξνχκε λα πνχκε γηα ην πνζνζηφ θέξδνπο θαη ηα θέξδε 

ιίγν πξηλ ή θαη κεηά ην 2007 πνπ νθείινληαη αθξηβψο ζε παξαπιήζηεο επεθηα-

ηηθέο πνιηηηθέο, πνπ βέβαηα δελ κπνξνχζαλ λα έρνπλ δηάξθεηα. 

 

 
ρήκα 6. Καζαξά πξαγκαηηθά θέξδε, 1960-2015

8
 

 

Σν επφκελν ζρήκα έρεη μερσξηζηφ ελδηαθέξνλ, δηφηη απεηθνλίδεη ηε ζηελή ζρέ-

ζε κεηαμχ θεξδψλ θαη επέλδπζεο. Ζ ζπζρέηηζε ησλ δχν κεηαβιεηψλ είλαη α-

λακελφκελε, θαζψο είλαη γλσζηφ φηη νη επηρεηξήζεηο έλα κεγάιν κέξνο ησλ ε-

πελδχζεσλ ηνπο ην αληινχλ απφ ηα δηθά ηνπο θεθάιαηα, δειαδή απφ ηα δηθά 

ηνπο θέξδε. Με άιια ιφγηα, νη επελδχζεηο ζε κεγάιν βαζκφ είλαη απηνρξεκα-

ηνδνηνχκελεο. Δπνκέλσο, νη επηρεηξήζεηο, θαηά κέζν φξν, ζα είλαη δηαηεζεηκέ-

λεο λα επελδχζνπλ ηα θέξδε ηνπο ζην βαζκφ πνπ ζα ηα αλακέλνπλ λα απμε-

ζνχλ. Έλα δηαξθψο κεηνχκελν πνζνζηφ θέξδνπο, φκσο, είλαη καζεκαηηθά βέ-

βαην, φηη νδεγεί ζε κεδεληθή ή αθφκε θαη αξλεηηθή κεηαβνιή ζηα θέξδε, κε 

απνηέιεζκα λα απνζαξξχλεηαη ε επέλδπζε ζε πξαγκαηηθφ θεθάιαην. Τπφ ζπλ-

ζήθεο θζίλνπζαο θεξδνθνξίαο θαη ε εμσηεξηθή ρξεκαηνδφηεζε αλακέλεηαη λα 

είλαη θζίλνπζα, κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ επελδχζεσλ. ε κηα ηέηνηα θά-

ζε ζηαζηκφηεηαο θεξδψλ αθφκε θαη έλα (ππφ άιιεο ζπλζήθεο) πνιχ ρακειφ 

επηηφθην δαλεηζκνχ, νη επηρεηξήζεηο ην εθιακβάλνπλ σο εμαηξεηηθά πςειφ θαη 

άξα απνηξεπηηθφ ησλ επελδχζεσλ. Δλψ ζε κηα πεξίνδν άλζεζεο, έλα θαηά πν-

ιχ πςειφηεξν επηηφθην ζα εθιακβάλνληαλ σο ρακειφ θαη ελζαξξπληηθφ ησλ 

                                                             
8 Οη εθηηκήζεηο βαζίδνληαη ζε ζηνηρεία ηεο AMECO (http://ec.europa.eu/economy_finance/ameco), γηα 

ηε ζρεηηθή ζπδήηεζε βιέπε Σζαιίθε θαη Σζνπιθίδεο (2013). 
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επελδχζεσλ! ηε θάζε ηεο ζηάζηκεο θεξδνθνξίαο, ηα ξεπζηά δηαζέζηκα πνπ 

δελ επελδχνληαη ζε πξαγκαηηθφ θεθάιαην, νη επηρεηξήζεηο είηε ηα απνηακηεχ-

νπλ ζε πηζησηηθά ηδξχκαηα, νπφηε ην πξφβιεκα κεηαθέξεηαη ζηηο ηξάπεδεο, εί-

ηε αγνξάδνπλ ηίηινπο δηαθφξσλ εηδψλ. Δπνκέλσο, επηρεηξήζεηο θαη πηζησηηθά 

ηδξχκαηα εγθαηαιείπνπλ ηνπο πξσηαξρηθνχο ηνπο ξφινπο θαη αληαγσλίδνληαη 

κεηαμχ ηνπο ζηελ αγνξά ηίηισλ κε απνηέιεζκα ηελ πηζησηηθή επέθηαζε δεκη-

νπξγψληαο έηζη  θνχζθεο παληφο είδνπο (θηεκαηνκεζηηηθέο, ρξεκαηηζηεξηαθέο, 

εκπνξεπκάησλ θ.ά.).  

 

 
ρήκα 7. Καζαξά πξαγκαηηθά θέξδε θαη πξαγκαηηθέο επελδχζεηο, 1960-2015

9
 

 

Αλ ε ζρέζε θεξδνθνξίαο – επέλδπζεο είλαη πνιχ ζηελή, ηφηε ε ζρέζε κεηαμχ 

επέλδπζεο θαη αλεξγίαο αλακέλεηαη λα είλαη αθφκε ζηελφηεξε θαη, δπζηπρψο, 

πξνο ηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε. Απμάλεηαη ε επέλδπζε, απμάλεηαη ην πξντφλ 

θαη ε απαζρφιεζε θαη άξα κεηψλεηαη ε αλεξγία θαη ην πνζνζηφ ηεο. Δδψ ρσξίο 

λα ζέηνπκε ππφ ακθηζβήηεζε ηνπο επίζεκνπο νξηζκνχο ηεο αλεξγίαο (θαζψο 

ζεσξνχκε ηελ πξαγκαηηθή αλεξγία αξθεηά πςειφηεξε απφ απηή ησλ επίζεκσλ 

ζηαηηζηηθψλ) δηαπηζηψλνπκε ηελ αληηζηξφθσο αλαινγηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ 

δχν κεηαβιεηψλ. Ζ ζχγθξηζε γηα λα έρεη λφεκα γίλεηαη ζε φξνπο πνζνζηψλ, 

επνκέλσο ηελ επέλδπζε (νξηδφληηνο άμνλαο) ηελ εθηηκνχκε σο πνζνζηφ ηνπ 

ΑΔΠ γηα λα γίλεη ζπγθξίζηκε κε ην πνζνζηφ αλεξγίαο (αξηζκφο αλέξγσλ πξνο 

ην εξγαηηθφ δπλακηθφ). Σε ζρέζε απηή (καδί κε ηε γξακκή ηάζεο ηεο) ηελ α-

πεηθνλίδνπκε ζην ρήκα 8. Σα ζεκεία αξηζηεξά ηνπ θάζεηνπ άμνλα αλαθέξν-

ληαη ζηα πέληε ηειεπηαία έηε ηεο αλάιπζήο καο ζηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ νη 

θαζαξέο επελδχζεηο είλαη αξλεηηθέο! Σν θαηλφκελν αξλεηηθήο θαζαξήο επέλ-

                                                             
9 Πεγή ησλ ζηνηρείσλ AMECO (http://ec.europa.eu/economy_finance/ameco). 

http://ec.europa.eu/economy_finance/ameco
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δπζεο θαη γηα ηφζα ρξφληα, έρεη ζεκεησζεί γηα πξψηε θνξά ζε ρψξα ηνπ 

ΟΟΑ. Σα πνζνζηά αλεξγίαο είλαη ηα πςειφηεξα πνπ ζεκεηψζεθαλ πνηέ ζηε 

ρψξα (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θξίζεο ηνπ 1930) θαη απφ ηα πςειφηεξα 

κεηαμχ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ κεηά ην 1932 (Σζνπιθίδεο 2003). 

 

 

 
ρήκα 8.   Καζαξέο επελδχζεηο σο πξνο ΑΔΠ θαη πνζνζηφ αλεξγίαο, 1960-2015

10
 

 

4. Οηθνλνκηθή Κξίζε θαη Πνιηηηθέο (Α)Γηεμφδνπ 

Ζ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε είλαη δηαξζξσηηθή θαη άξα καθξνρξφληα, ελψ 

ηα ζπλεζηζκέλα κέηξα πνιηηηθήο αθνξνχλ ηηο ζπλέπεηεο, φρη φκσο θαη αίηηα ηεο 

θξίζεο πνπ εληνπίδνληαη, φπσο επηζεκάλακε, ζηελ πηψζε ηεο θεξδνθνξίαο. 

Δπνκέλσο, ην ζχζηεκα ζα κπνξνχζε λα μεπεξάζεη ηελ θξίζε, αλ θαη κφλν αλ ε 

θεξδνθνξία επαλέιζεη ζε επίπεδα πνπ ελζαξξχλνπλ ηελ επελδπηηθή δξαζηε-

ξηφηεηα. Σέζζεξηο είλαη νη θχξηεο πνιηηηθέο πνπ ζπλήζσο εθαξκφδνληαη γηα ηελ  

αχμεζεο ηεο θεξδνθνξίαο, ελ κέζσ δηαξζξσηηθήο θξίζεο. 

i. Μείσζε ηνπ επηηνθίνπ  

Σα ρακειά επηηφθηα ζπλδπαδφκελα κε ηελ θαηά πνιχ ρακειφηεξε θεξδνθνξία 

ησλ πξφζθαησλ δεθαεηηψλ (ζρεηηθά κε απηά ηεο „ρξπζήο επνρήο ζπζζψξεπ-

ζεο‟) απνηέιεζαλ ηελ θχξηα θαχζηκε χιε γηα ηελ αχμεζε ησλ ξπζκψλ κεγέ-

ζπλζεο θαη ηεο λέαο ρξπζήο επνρήο ζπζζψξεπζεο, αιιά ηαπηφρξνλα θαη ηε δε-

κηνπξγία ηνπ ρξένπο: δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ. Δίλαη εκθαλέο πιένλ φηη ε κέζν-

δνο απηή έρεη ήδε εμαληιεζεί θαη ε «παγίδα ξεπζηφηεηαο» (πνπ αθνξά ηελ α-

λαπνηειεζκαηηθφηεηα ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο) έρεη «εγθαηαζηαζεί» γηα ηα 

                                                             
10 Πεγή ησλ ζηνηρείσλ AMECO (http://ec.europa.eu/economy_finance/ameco). 
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θαιά, φρη κφλν ζηελ Ηαπσλία (πνπ επηρεηξεί λα απαγθηζηξσζεί), φπσο ζπκβαί-

λεη ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980, αιιά εζράησο ζηηο ΖΠΑ θαη ζηελ ΔΔ. 

ii. Απαμίσζε ηεο εξγαζίαο θαη κείσζε ηνπ κηζζνχ 

ηηο ΖΠΑ ε θξίζε ησλ δεθαεηηψλ  1970 θαη 1980 “θνξηψζεθε”  ζηνπο εξγαδφ-

κελνπο ησλ νπνίσλ ν πξαγκαηηθφο κηζζφο, κεηαπνιεκηθά, είλαη αιήζεηα φηη απ-

μαλφηαλ κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 1970. Δπηζεκαίλνπκε φηη ην 1977 ν πξαγκαηηθφο 

κηζζφο ησλ παξαγσγηθά εξγαδφκελσλ κηζζσηψλ ζηηο ΖΠΑ θηάλεη ην κέγηζην 

ζεκείν ηνπ (πνπ είλαη ειαθξψο πςειφηεξνο απφ ην επίπεδν ηνπ 1972) θαη ηα 

ζηνηρεία έθηνηε δείρλνπλ φηη ην κέγηζην απηφ δελ έρεη μεπεξαζηεί! Δπνκέλσο, ν 

πξαγκαηηθφο κηζζφο παξέκελε ζηάζηκνο ή αθφκε θαη κεηνχκελνο θαη ζε θάζε 

πεξίπησζε καθξάλ κηθξφηεξνο ηεο αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο, κε απνηέ-

ιεζκα ηελ ρσξίο πξνεγνχκελν αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο ππεξαμίαο, πνπ κεηά 

ην 2000 θπκάλζεθε ζην επίπεδν ηνπ 350% (Pataridis  and Tsoulfidis 2012). Δί-

λαη ζεκαληηθφ λα επηζεκάλνπκε, φηη ε ζπκπίεζε ηνπ κηζζνχ, απφ έλα ζεκείν 

θαη κεηά, είλαη άθξσο επηθίλδπλε γηα ην ζχζηεκα θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ, δηφηη 

παξαγλσξίδεη ηελ «παγίδα κηζζνχ» (Tsoulfidis 2010, θεθ. 11). Μηα ηδέα πνπ ηε 

βξίζθνπκε ζηνλ Κέπλο πνιχ πην αλαιπηηθά απφ φηη ηελ «παγίδα ξεπζηφηεηαο» 

θαη παξφια απηά δελ έρεη γίλεη επξχηεξα γλσζηή.  

Ζ ηδέα είλαη φηη κηθξέο κεηψζεηο ηνπ κηζζνχ νδεγνχλ ζε κηθξή αχμεζε 

ηεο θεξδνθνξίαο (πξάγκα πνπ δηαπηζηψλεηαη ζην ρήκα 4), σζηφζν ζα ήηαλ 

ιάζνο λα ππνζηεξηρηεί, φηη ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ κεγάιεο κεηψζεηο κη-

ζζνχ νδεγνχλ ζε κεγάιεο απμήζεηο ηεο θεξδνθνξίαο θαη άξα ιχλεηαη ην πξφ-

βιεκα εμφδνπ απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Οη κεηψζεηο κηζζνχ, απφ έλα ζεκείν 

θαη κεηά, κπνξνχλ λα αλαηξέςνπλ ηηο ζπζηεκαηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κεηα-

βιεηψλ νδεγψληαο ζε θνηλσληθή αλαζηάησζε, θνηλσληθφ αλαβξαζκφ, νηθνλν-

κηθφ ράνο θαη ελ ηέιεη ζε επηδείλσζε αληί γηα έμνδν απφ ηελ θξίζε.  

iii. Απαμίσζε ηνπ θεθαιαίνπ θαη αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο 

Μηα δηαδηθαζία πνπ ιακβάλεη ρψξα, ελ κέξεη, ζην ρξεκαηηζηήξην, επηηαρχλεηαη 

κε ζπγρσλεχζεηο επηρεηξήζεσλ θαη εζράησο κε ηδησηηθνπνηήζεηο. Ζ ελ ιφγσ 

απαμίσζε απέρεη καθξάλ απηήο κέζσ θαηλνηνκηψλ, δειαδή λέσλ πξντφλησλ, 

ηερλνινγηψλ θαη κεζφδσλ παξαγσγήο. Πξάγκαηη, φηαλ ε θεξδνθνξία είλαη ρα-

κειή θαη θζίλνπζα, ηα θίλεηξα γηα ηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ εληζρχνληαη δε-

δνκέλνπ φηη ν θίλδπλνο ηεο πηψρεπζεο απμάλεηαη ζε ζεκείν πνπ λα μεπεξλά 

ηνλ θίλδπλν πνπ εγθπκνλεί ε εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ. Δπνκέλσο, δελ είλαη θα-

ζφινπ ζπκπησκαηηθφ φηη ζηε θάζε εκβάζπλζεο ηεο θξίζεο σξηκάδνπλ νη ζπλ-

ζήθεο γηα ηε καδηθή εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ, πξάγκα πνπ ηεθκεξηψλεηαη θαη η-

ζηνξηθά ζε θαζεκία απφ ηηο κεγάιεο θξίζεηο ησλ ηειεπηαίσλ δπφκηζη πεξίπνπ 

αηψλσλ (1815-1845, 1873-1896, 1920-1940 θαη 1970-1980). 
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iv. Αχμεζε ηεο δήηεζεο 

Σε κέζνδν απηή αθνινχζεζαλ π.ρ. νη ΖΠΑ ζηε κεγάιε θξίζε ηνπ 1930, αιιά 

θαη ζηε «ζηαζηκνπιεζσξηζηηθή θξίζε» ηνπ 1970-1980. Ζ ζπγθεθξηκέλε πνιη-

ηηθή απαηηεί αχμεζε ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ κε απνηέιεζκα λα εθηηλαρηεί ην 

ρξένο π.ρ. ζηηο ΖΠΑ ζε επίπεδα ηνπ 112% (1944 απφ 16% πεξίπνπ ην 1930) 

ηνπ ΑΔΠ, ζχληνκα φκσο ε νηθνλνκία επαλήιζε ζε ξπζκνχο αλάπηπμεο πνπ δη-

αηεξήζεθαλ ράξε ζηηο θαηλνηνκίεο πνπ εκθαλίζηεθαλ κε ηε ιήμε ηνπ πνιέ-

κνπ.  

Παξφκνηα πνιηηηθή εθαξκφδεηαη ζήκεξα ζηηο ΖΠΑ θαη εζράησο ζηελ Ηα-

πσλία αιιά κε ήπην ηξφπν, αθελφο ιφγσ ηνπ ήδε κεγάινπ ρξένπο, αθεηέξνπ 

ιφγσ κεηαβνιψλ ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο θαη ηνλ πιεζσξηζκφ. Γχν κε-

ηαβιεηέο πνπ ε ζπλχπαξμή ηνπο  ζπλαληά ηελ ηζρπξή αληίδξαζε ηνπ ρξεκαην-

πηζησηηθνχ θεθαιαίνπ θαζψο δπζθνιεχεη ηε ζχλαςε καθξνρξφλησλ δαλεηαθψλ 

ζρέζεσλ θαη ηαπηφρξνλα αλαθφπηεη ηελ παγθνζκηνπνίεζε.  

 

5. Άμνλεο κηαο Νέα Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο  

Γηα ηε δηακφξθσζε ησλ αμφλσλ πάλσ ζηνπο νπνίνπο ζα δνκεζνχλ ηα ζηνηρεία 

κηαο λέαο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ζα πξέπεη λα αλαηξέμνπκε ζηελ πεξίνδν κεηά 

ηνλ Πφιεκν θαη λα δνχκε ηηο ηδέεο θαη ηηο πξνηεηλφκελεο νηθνλνκηθέο πνιηηη-

θέο. ηηο πνιηηηθέο απηέο θεληξηθή ζέζε θαηέρεη ε ηδέα ηεο εθβηνκεράληζεο, 

κηα ηδέα πνπ είρε αλαπηπρζεί πξηλ ηνλ Πφιεκν θαη απνηέιεζε κφληκν αίηεκα 

ηεο Αξηζηεξάο, σζηφζν ιεπηνκεξήο αλάιπζή ηεο βξίζθεηαη απφ ηφηε κφλν ζην 

έξγν ηνπ Μπάηζε (1947). Αλ θαη ε εθβηνκεράληζε φπσο ηελ νξακαηίδνληαλ ε 

Αξηζηεξά θαη ν Μπάηζεο ηα ρξφληα εθείλα βαζίδνληαλ, ξεηά ή άξξεηα, ζηα 

ζρήκαηα αλαπαξαγσγήο ηνπ Μαξμ θαη ζηε δηαδεδνκέλε εξκελεία ηνπο ζχκ-

θσλα κε ηελ νπνία πξνηεξαηφηεηα ζηε δηαδηθαζία αλαπαξαγσγήο θαηέρεη ν 

ηνκέαο παξαγσγήο θεθαιαηνπρηθψλ αγαζψλ έλαληη ησλ θαηαλαισηηθψλ. Κνηλή 

ήηαλ ε αληίιεςε (ζσζηή ή ιάζνο) φηη ε νβηεηηθή Έλσζε θαη νη ηφηε Λατθέο 

Γεκνθξαηίεο γλψξηδαλ πςεινχο ξπζκνχο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, αθξηβψο ε-

πεηδή είραλ εθαξκφζεη, πξνθαλψο κε επηηπρία, ηα καξμηθά ζρήκαηα αλαπαξα-

γσγήο.  

 Ζ ηδέα ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο σο ζηξαηεγηθήο επηινγήο ππάξρεη 

γεληθφηεξα ζηελ εηεξφδνμε νηθνλνκηθή θηινινγία πνπ νθείιεηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ ζην έξγν θαη ηε ζπκβνιή ηνπ Kaldor (1967). O Kaldor ππνζηήξημε φηη 

φζν έλαο επηκέξνπο βηνκεραληθφο θιάδνο απμάλεη ηελ παξαγσγή ηνπ, ηφζν δη-

αζπψληαη νη ιεηηνπξγίεο ηνπ ζε πνιιέο επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο. Ο θαηακε-

ξηζκφο εξγαζίαο πνπ πξνθχπηεη απμάλεη ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη, ηαπηφρξνλα, 

νη κεηαβνιέο απηέο δηαρένληαη ζηνπο ππφινηπνπο βηνκεραληθνχο θιάδνπο θαη 

ζηελ νηθνλνκία γεληθφηεξα. H εθξνή ελφο βηνκεραληθνχ θιάδνπ απνηειεί εηζ-

ξνή γηα ηνπο ππφινηπνπο θαη άξα ε αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο έρεη πνιιαπια-
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ζηαζηηθά απνηειέζκαηα απαζρφιεζεο θαη εηζνδήκαηνο ζηελ νηθνλνκία ζπλν-

ιηθά. Σα πνιιαπιαζηαζηηθά απηά απνηειέζκαηα απαζρφιεζεο είλαη επζέσο 

αλάινγα ηνπ βαζκνχ δηαζχλδεζεο ησλ θιάδσλ κεηαμχ ηνπο.
11

  

H αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο δήηεζεο γηα βηνκεραληθά πξντφληα κπνξεί λα 

πξνέξρεηαη είηε απφ ηελ εγρψξηα είηε απφ ηε δηεζλή αγνξά. Ζ εγρψξηα δήηεζε, 

σζηφζν απνηειεί ηνλ θχξην παξάγνληα ζηελ αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο δήηεζεο, 

δηφηη φρη κφλν ε εγρψξηα δήηεζε, θαηά θαλφλα, απνηειεί ην κεγαιχηεξν πνζν-

ζηφ ηεο ζπλνιηθήο δήηεζεο, αιιά θπξίσο επεηδή ε εγρψξηα δήηεζε κπνξεί λα 

ειεγρζεί θαη λα θαζνδεγεζεί πξνο νξηζκέλεο (επηζπκεηέο) θαηεπζχλζεηο, κέζσ 

άζθεζεο θαηάιιεισλ λνκηζκαηηθψλ ή θαη δεκνζηνλνκηθψλ πνιηηηθψλ, πξάγκα 

πνπ δελ ηζρχεη (ηνπιάρηζηνλ ζηνλ ίδην βαζκφ) κε ηελ εμσηεξηθή δήηεζε. Ηζην-

ξηθά γλσξίδνπκε φηη νη ρψξεο ησλ νπνίσλ νη πνιηηηθέο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 

βαζίδνληαλ θπξίσο ζηελ εμσηεξηθή δήηεζε εθηέζεθαλ αξγά ή γξήγνξα ζηηο 

κεηαπηψζεηο ηεο δηεζλνχο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο.
12

  

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη φηη ε άπνςε πεξί εθβηνκεράληζεο ήηαλ ηφζν πν-

ιχ δηαδεδνκέλε, ψζηε θαη ε ρνξήγεζε ακεξηθαληθήο βνήζεηαο κέζσ ηνπ ζρεδί-

νπ Μάξζαι θαίλεηαη πσο ήηαλ βαζεηά επεξεαζκέλε απφ απηήλ ηελ αληίιεςε, 

γη‟ απηφ θαη ε πξνυπφζεζε ιήςεο νηθνλνκηθήο βνήζεηαο κέζσ ηνπ ζρεδίνπ 

Μάξζαι ήηαλ ε εθβηνκεράληζε ηεο ρψξαο. Έηζη κπνξεί λα εμεγεζεί πψο νη νξ-

ζφδνμνη νηθνλνκνιφγνη ηεο επνρήο εθείλεο, φπσο ν Ενιψηαο, ν Βαξβαξέζνο 

θ.ά. ελψ θάζε άιιν παξά ελζηεξλίδνληαλ ηδέεο πεξί εθβηνκεράληζεο, ν Ενιψ-

ηαο, κάιηζηα, γηα κεγάιν δηάζηεκα ήηαλ θαλαηηθφο πνιέκηνο ηεο ηδέαο ηελ ν-

πνία ζεσξνχζε αθξαία θαη αλεδαθηθή. Δληνχηνηο, νη νξζφδνμνη νηθνλνκνιφγνη 

ηεο επνρήο (π.ρ. ν Ενιψηαο) παξνπζίαζαλ κηα απφηνκε κεηαζηξνθή άπνςεο 

ππέξ ηεο εθβηνκεράληζεο, κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ρεδίνπ Μάξζαι. ε πην βαζ-

κφ ην ρέδην Μάξζαι πξνψζεζε ηελ εθβηνκεράληζε θαη πφζν ηελ θαηαλάισζε 

(δειαδή ηε δηαθζνξά) είλαη έλα ζέκα κε ηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ νπνίνπ αζρνινχ-

ληαη νη ηζηνξηθνί ηεο νηθνλνκίαο. Θεσξνχκε φκσο φηη ε επαγγειιφκελε εθβην-

κεράληζε ηεο ρψξαο παξφηη πξαγκαηνπνηήζεθε ζε θάπνην βαζκφ, εληνχηνηο 

νχηε ε ζχλζεζή ηεο αιιά νχηε θαη ην κέγεζφο ηεο ήηαλ απηά πνπ ζα ήζειαλ νη 

αξρηθνί εκπλεπζηέο ηεο.   

Δίλαη θαλεξφ, φηη ε εθβηνκεράληζε πνπ νξακαηίδνληαλ ε Αξηζηεξά ηεο 

επνρήο εθείλεο ήηαλ ραξαθηεξηζηηθά δηαθνξεηηθή απφ απηή πνπ πξαγκαην-

πνηήζεθε θαζψο βαζίδνληαλ ζε έλαλ επξχηεξν ζρεδηαζκφ, εληειψο δηαθνξεηη-

θφ ζεζκηθφ πιαίζην, θαη επξχηεξεο ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο. Βέβαηα ε ζθέςε 

ηεο αξηζηεξάο δηαλφεζεο ηφηε ήηαλ ζηξακκέλε ζηελ νβηεηηθή Έλσζε θαη ηηο 

ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, σο δπλεηηθνχο πνιηηηθά θαη νηθνλνκηθά ζπκ-

                                                             
11 Απηέο νη ζρέζεηο είλαη γλσζηέο ζηε βηβιηνγξαθίαο σο “δηαζπλδέζεηο πξνο ηα εκπξφο θαη πξνο ηα πί-

ζσ” (forward and backward linkages).  
12 Π.ρ., ε ρξεκαηηζηεξηαθή θξίζε ηνπ 1997 ζηηο ρψξεο ηεο Aζίαο (πνπ βαζίδνληαλ θπξίσο ζηελ εμσηε-

ξηθή δήηεζε) κπνξεί λα εξκελεπηεί ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ Kaldor.  
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κάρνπο. Θεσξνχκε φηη ην δήηεκα αλαδήηεζεο ζηξαηεγηθψλ ζπκκαρηψλ εμαθν-

ινπζεί λα είλαη εμίζνπ επίθαηξν θαη ίζσο πην επηηαθηηθφ ζηηο εκέξεο καο. Ζ 

εκθάληζε λέσλ νηθνλνκηθψλ δπλάκεσλ ζηε δηεζλή ζθελή δίλεη λέεο επθαηξίεο 

γηα ζπκκαρίεο θαη νηθνλνκηθέο ζρέζεηο πνπ δελ ήηαλ δηαζέζηκεο δεθαεηίεο πξηλ. 

Δηδηθφηεξα, ε γεσπνιηηηθή ζέζε ηεο Διιάδαο επηηξέπεη βάζηκα ηε ζχλαςε ηέ-

ηνησλ ζρέζεσλ.  

Σαπηφρξνλα, ε ζεκεξηλή άπνςε πεξί εθβηνκεράληζεο δελ κπνξεί λα είλαη 

αθξηβψο ίδηα κε απηήλ ησλ πξψησλ κεηαπνιεκηθψλ δεθαεηηψλ. ήκεξα, δελ 

κηιάκε θαη‟ αλάγθε γηα ραιπβνπξγία, ηζηκεληνβηνκεραλία, αινπκίλην θ.ά. αι-

ιά γηα ζχγρξνλεο βηνκεραληθέο κνλάδεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε θιάδνπο 

αηρκήο φπσο είλαη ησλ εθαξκνγψλ θαη ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ, βηνινγηθήο θαη 

ηαηξηθήο ηερλνινγίαο, κηθξνειεθηξνληθήο, παξαγσγήο θαζαξήο ελέξγεηαο αιιά 

θαη ζε ηνκείο φπνπ ε Διιάδα θαηέρεη αδηακθηζβήηεην θαη άξα απφιπην πιεν-

λέθηεκα γηα ηζηνξηθνχο θαη γεσκνξθνινγηθνχο ιφγνπο.  

ην ζεκείν απηφ λα επηζεκάλσ φηη δελ ππάξρεη ηζηνξηθφ πξνεγνχκελν 

ρψξαο πνπ λα αλαπηχρζεθε νηθνλνκηθά ρσξίο ηε βηνκεραληθή παξαγσγή θαη 

ηαπηφρξνλα ηελ βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ θαηνίθσλ ηεο. Ζ αλάπηπ-

με ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο, ησλ ΖΠΑ, Γεξκαλίαο, Ηαπσλίαο, Ν. Κνξέαο θαη 

ζήκεξα ηεο Κίλαο κεηαμχ άιισλ νηθνλνκηψλ δείρλνπλ αθξηβψο φηη ν δξφκνο 

γηα ηελ αλάπηπμε πξνυπνζέηεη βηνκεραληθή πνιηηηθή θαη πξνζηαηεπηηζκφ ηεο 

εγρψξηαο παξαγσγήο εθφζνλ δελ είλαη αληαγσληζηηθή. Απφ ηε ζηηγκή πνπ επη-

ηεπρζεί θαη εδξαησζεί ε ιεγφκελε πξσηαξρηθή ζπζζψξεπζε θεθαιαίνπ θαη η-

ζρπξνπνηεζεί κηα νηθνλνκία ζηε ζπλέρεηα κεηακνξθψλεηαη ζε έλζεξκν ππν-

ζηεξηθηή ησλ αξεηψλ ηνπ «ειεχζεξνπ εκπνξίνπ» θαη ηνπ δήζελ πγηνχο αληα-

γσληζκνχ. Σα ηζηνξηθά παξαδείγκαηα ησλ ρσξψλ πνπ πξναλέθεξα πνπ φιεο 

αλαπηχρζεθαλ κέζσ πξνζηαηεπηηζκνχ θαηακαξηπξνχλ ηελ αιήζεηα ηεο άπν-

ςεο πνπ ππνζηεξίδνπκε.  

Δπνκέλσο, ζηελ πεξίπησζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο απαηηείηαη ζρεδηα-

ζκφο έζησ θαη ελδεηθηηθφο πνπ ζα απνζθνπεί ζην λα παξέρεη θίλεηξα γηα ηελ 

ρσξηθή θαηαλνκή παξαγσγηθψλ κνλάδσλ θαη γεληθφηεξα λα ελζαξξχλεη ηε 

ζηελφηεξε δηαζχλδεζε φισλ ησλ θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο. Με άιια ιφγηα, λα 

αλαζπλζέζεη ην δηαξξεγκέλν παξαγσγηθφ ηζηφ ηεο εγρψξηαο νηθνλνκίαο. Ο 

ζηφρνο νθείιεη λα είλαη καδί κε ηελ εμσηεξηθή δήηεζε λα αλαπηπρζεί θαη ε ε-

ζσηεξηθή, ε νπνία είλαη πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρή άζθεζε βηνκεραληθήο 

πνιηηηθήο. Χζηφζν, κηα δηαθνξά ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο απφ απηήλ ηεο πε-

ξηφδνπ ηνπ 1950 είλαη φηη ζήκεξα, πεξηζζφηεξν απφ ηφηε, απαηηείηαη νη επηρεη-

ξήζεηο λα δηεμάγνπλ θαη ζεκαληηθή εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα, δελ είλαη εχθν-

ιν πιένλ λα ζηαζεί επηρείξεζε ζηα φξηα κφλν ηεο εγρψξηαο αγνξάο. ήκεξα, νη 

νηθνλνκίεο θιίκαθαο πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά θαλφλα ζε δηεζλή θιίκαθα θαη 
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άξα ε εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη φξνο εθ ησλ σλ νπθ άλεπ γηα ηε βησζη-

κφηεηα απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ.  

Δλψ ηα παξαπάλσ αθνξνχλ ηνλ παξαγσγηθφ ηζηφ ηεο νηθνλνκίαο θαη ηελ 

ελίζρπζή ηνπ δελ πξέπεη λα παξαβιέςνπκε ηε δηάθξηζε παξαγσγηθήο-κε πα-

ξαγσγηθήο εξγαζίαο θαη αληίζηνηρσλ δξαζηεξηνηήησλ. Αλεμάξηεηα ζε πνην νη-

θνλνκηθφ ζχζηεκα παξαγσγήο αλαθεξφκαζηε ζα πξέπεη λα ππάξρεη παξαγσγή 

απφ ηελ νπνία ζα πξνέιζεη ε θαηαλάισζε θαη ε αλαπαξαγσγή ηνπ ζπζηήκαηνο 

θαη βεβαίσο πιεφλαζκα (ππεξαμία ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία). Αλ ην πιεφλαζκα 

επελδχεηαη, δειαδή μνδεχεηαη παξαγσγηθά, ηφηε απμάλνληαη ε παξαγσγή θαη 

ην εηζφδεκα ηεο νηθνλνκίαο, ελψ αλ ην πιεφλαζκα θαηαλαιψλεηαη (δειαδή δελ 

επελδχεηαη), ηφηε ε νηθνλνκία ζπξξηθλψλεηαη. Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη ζηελ 

ειιεληθή νηθνλνκία ην «βάξνο» ησλ κε παξαγσγηθψλ ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο 

είλαη αξθεηά κεγάιν θαη απηφ επηηείλεη ηελ θξίζε θαη κηα ελαιιαθηηθή νηθνλν-

κηθή πνιηηηθή ζα πξέπεη λα ζηνρεχεη αθελφο ζηε δηεχξπλζε ηεο παξαγσγηθήο 

βάζεο ηεο νηθνλνκίαο θαη αθεηέξνπ ζηε ζπξξίθλσζε εη δπλαηφλ ησλ κε παξα-

γσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.  

ηηο κε παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο νηθνλνκίαο ζπκπεξηιακβάλν-

ληαη ην εκπφξην, νη θηεκαηνκεζηηηθέο θαη ρξεκαηνπηζησηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

θαη βεβαίσο ν θξαηηθφο κεραληζκφο κε φιε ηε γξαθεηνθξαηία. Γελ ππάξρεη 

ακθηβνιία φηη νη δξαζηεξηφηεηεο απηέο δελ κπνξνχλ λα απμάλνληαη γηα πνιχ 

(έζησ θαη κε ηα ζεκεξηλά ηνπο κεγέζε), δηφηη ππνζηεξίδνληαη απφ ην πιεφλα-

ζκα πνπ κπνξεί λα επελδπζεί ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ε επέθηαζε ησλ 

κε παξαγσγηθψλ θιάδσλ ζπλεπάγεηαη κείσζε ηνπ δπλάκελνπ λα επελδπζεί 

πιενλάζκαηνο, εμαζζέληζε ηεο κεγέζπλζεο θαη άξα επηδείλσζε ηεο θξίζεο. 

πλεπψο δελ λνείηαη έμνδνο απφ ηελ θξίζε ρσξίο ηηο θαηλνηνκίεο θαη ηελ απν-

δπλάκσζε, αλ φρη ηελ επζαλαζία, ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ θεθαιαίνπ, αιιά θαη 

κεγάινπ κέξνπο ησλ κε παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο γξαθεηνθξαηί-

αο. 

ε απηφ ην πιαίζην είλαη θαλεξφ φηη νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζηελ Διιάδα 

δελ πξφθεηηαη λα ππάξμεη ζην βαζκφ πνπ ην φπνην ζεηηθφ απνηέιεζκα ηεο νη-

θνλνκίαο, δειαδή ε παξαγσγή νηθνλνκηθνχ πιενλάζκαηνο είηε θαηαλαιψλεηαη 

αληηπαξαγσγηθά είηε ρξεζηκνπνηείηαη ηψξα θαη ζην κέιινλ γηα ηελ απνπιεξσ-

κή ηφθσλ θαη ρξενιπζίσλ ελφο ππέξνγθνπ ρξένπο πνπ ελ πνιινίο δεκηνπξγεί-

ηαη απφ ηελ ίδηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. Δηδηθφηεξα, ε δεκηνπξγία ηεο 

ΟΝΔ θαη ηνπ θνηλνχ λνκίζκαηνο ρσξίο άιιεο αζθαιηζηηθέο δηθιείδεο δελ κπν-

ξνχζε παξά λα νμχλεη ηελ άληζε θαη ζηξεβιή αλάπηπμε κεηαμχ ησλ ρσξψλ κε-

ιψλ ηεο ΟΝΔ. Απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε κηα πνιηηηθή εγεζία ρσξίο φξακα θαη ην 

ρεηξφηεξν κε βξαρπρξφληα νπηηθή νδήγεζε ζε κηα θαηάζηαζε catch-22, δειαδή 

πξφβιεκα δίρσο ιχζε εμαηηίαο ηεο χπαξμεο αληηθαηηθψλ θαλφλσλ θαη ξπζκί-

ζεσλ πνπ έρνπλ επηβιεζεί θαη ε ρψξα δελ ειέγρεη.  
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Δίλαη βέβαην φηη ε Διιάδα δελ πξέπεη λα απνδερηεί ην ξφιν π.ρ. ηνπ ηδηψ-

ηε πνπ δαλείζηεθε απφ ηξάπεδα γηα ηηο ζηεγαζηηθέο ηνπ αλάγθεο θαη ηψξα βξί-

ζθεηαη ζε αδπλακία εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ. Σν πξφβιεκα δεκη-

νπξγήζεθε ηδίσο απφ ηε ιεηηνπξγία νιφθιεξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο, πνπ εθ θαηα-

ζθεπήο ηνπ επλνεί ηηο ρψξεο πνπ μεθηλνχλ κε απφιπην αληαγσληζηηθφ πιενλέ-

θηεκα θαη ελάληηα ζηηο ρψξεο κε απφιπην αληαγσληζηηθφ κεηνλέθηεκα. πλε-

πψο, δελ κπνξεί λα δεηείηαη απφ ηνπο πνιίηεο λα ζπκβάιινπλ ζηε δηάζσζε ηεο 

ΟΝΔ, ην κέιινλ ηεο νπνίαο ζα ήηαλ ακθίβνιν ζε πεξίπησζε εμφδνπ ηεο Διιά-

δαο, θαη ηαπηφρξνλα λα πθίζηαληαη ηεξάζηηεο ζπζίεο ξίρλνληαο ζηνλ βσκφ απ-

ηήο ηεο «έλσζεο» θαη ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ θεθαιαίνπ ην 28% ηνπ εξγαηη-

θνχ ηεο δπλακηθνχ πξνθεηκέλνπ ε ρψξα λα εθπιεξψλεη ηηο ζπκβαηηθέο ηεο π-

πνρξεψζεηο πξνο ηνπο εηαίξνπο ηεο. Ζ επίηεπμε απηψλ ησλ ππνρξεψζεσλ νδε-

γεί ζε πςειφηεξε θνξνινγία πξνθεηκέλνπ λα πιεξσζνχλ ηφθνη ή ρξεoιχζηα ή 

θαη ηα δχν καδί, επνκέλσο αθφκε ιηγφηεξε επέλδπζε θαη άξα αλάπηπμε, ζπλε-

πψο πςειφηεξε θνξνινγία γηα λα επηηεπρζνχλ ηα ίδηα θνξνινγηθά έζνδα θ.ν.θ. 

ζε κία ειηθνεηδή θαη ελ ηέιεη θαηαζηξνθηθή θάζνδν πνπ γηα ηελ αλαθνπή ηεο 

ζα πξέπεη ιεθζνχλ ξηδνζπαζηηθέο απνθάζεηο. 

 

6. πκπεξάζκαηα 

Σν επηρείξεκα πνπ αλαπηχμακε είλαη φηη νη νηθνλνκηθέο θξίζεηο είλαη ελδεκηθέο 

ζηε θχζε ηεο θαπηηαιηζηηθήο παξαγσγήο πνπ απνθνπεί ζηελ επίηεπμε ηνπ 

κέγηζηνπ δπλαηνχ θέξδνπο σο απηνζθνπφ. Απηή ε ξνπή ηνπ θεθαιαίνπ νδεγεί 

ζηελ θεθαιαηνπνίεζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο σο ε απνηειεζκαηηθφηεξε 

κέζνδνο γηα ηελ αχμεζε ησλ θεξδψλ. ηαλ φκσο ηα απμεκέλα θέξδε 

εθηηκψληαη σο πξνο ην επελδπκέλν θεθάιαην δηαπηζηψλεηαη ζεσξεηηθά θαη 

ηεθκεξηψλεηαη εκπεηξηθά ε πηψζε ζην πνζνζηφ θέξδνπο, ην νπνίν ζε βάζνο 

ρξφλνπ νδεγεί ζε ζηαζηκφηεηα ζηα θέξδε, απνζάξξπλζε ησλ επελδχζεσλ, 

ππνρξεζηκνπνίεζε ηνπ θεθαιαίνπ, κείσζε ηεο παξαγσγήο θαη αχμεζε ηεο 

αλεξγίαο. Απηέο είλαη νη ηάζεηο πνπ εληνπίδνληαη ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ θαη 

ηδίσο ζηηο ΖΠΑ (νη νπνίεο παξάγνπλ ην 25% πεξίπνπ ηνπ παγθφζκηνπ ΑΔΠ) 

θαη θαζνξίδνπλ ηελ πνξεία ηεο δηεζλνχο νηθνλνκίαο. Ζ ειιεληθή νηθνλνκία 

απφ κφλε ηεο, αιιά θαη σο κέξνο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο ζπκβαδίδεη κε 

απηφλ ηνλ νηθνλνκηθφ θχθιν, άιινηε ιίγν κπξνζηά θαη άιινηε ιίγν πίζσ.   

Σν δεκφζην ρξένο σο πξφβιεκα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο εκθαλίδεηαη ζε 

θάζε κεγάιε νηθνλνκηθή θξίζε (Σζνπιθίδεο, 2012). Απηφ δελ είλαη 

απνθιεηζηηθά ειιεληθφ θαηλφκελν, αιιά ραξαθηεξηζηηθφ φισλ ησλ 

αζζελέζηεξσλ νηθνλνκηψλ πνπ ζπζηεκαηηθά πησρεχνπλ ζε πεξηφδνπο κεγάισλ 

νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ. Ζ έιεπζε ηεο Σξφηθαο θαη νη πνιηηηθέο πνπ 

εθαξκφζηεθαλ είραλ δηηηφ δηαθεξπγκέλν ζηφρν: λα δηνξζψζνπλ ηα θαθψο 

θείκελα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο (κλεκφλην) θαη βεβαίσο ζην ηέινο λα 
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πάξνπλ πίζσ ηα δαλεηθά κε θάπνην θέξδνο. Μεηαμχ ησλ δχν ζηφρσλ, ν πξψηνο 

ππάρζεθε ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ δεχηεξνπ, πνπ απνηέιεζε, ίζσο, ην κφλν 

ζηφρν.    
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7  
Σα Μλεκφληα ΔΔ-ΓΝΣ γηα ηελ Διιάδα:  

Μηα Πξνβιεκαηηθή ηξαηεγηθή γηα ηνλ Νενζπληεξεηηθφ  

Μεηαζρεκαηηζκφ ηνπ Διιεληθνχ Καπηηαιηζκνχ 

 

ΓΖΜΟΦΑΝΖ ΠΑΠΑΓΑΣΟ 

 

1. Δηζαγσγή 

Ο Διιεληθφο θαπηηαιηζκφο βξίζθεηαη αληηκέησπνο κε ηε κεγαιχηεξε θξίζε ηεο 

ηζηνξίαο ηνπ θαζψο γηα πξψηε θνξά βξίζθεηαη ζην επίθεληξν κηαο παγθφζκηαο 

θξίζεο ηνπ θαπηηαιηζκνχ. Απέλαληη ζε απηή ηελ θξίζε απαληά κε κηα πξνζπά-

ζεηα κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ απφ έλαλ θξαηηθνδίαηην θαπηηαιηζκφ ζε έλα ηδησηη-

θνθεληξηθφ ζχζηεκα κέζσ ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ κλεκνλίνπ θαη κάιηζηα ελ κέ-

ζσ παγθφζκηαο θξίζεο. 

 Ζ εηζήγεζε αξρίδεη κε κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ πιαηζίνπ ηεο παγθφ-

ζκηαο θαπηηαιηζηηθήο θξίζεο εληφο ηεο νπνίαο θαη εμαηηίαο ηεο νπνίαο ν ειιε-

ληθφο θαπηηαιηζκφο βηψλεη ηε δηθή ηνπ θξίζε. ηε ζπλέρεηα ζα αλαιχζνπκε ην 

γεληθφηεξν ζεσξεηηθφ θαη πνιηηηθφ ππφβαζξν ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ κλεκνλίνπ 

θαζψο απηή εληάζζεηαη ζην γεληθφηεξν λενθηιειεχζεξν πξφηππν δηαξζξσηηθήο 

πξνζαξκνγήο πνπ εθαξκφδεηαη αλά ηνλ θφζκν. 

 ηελ ζπλέρεηα ζα αλαιχζνπκε ηα εηδηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειιελη-

θήο κλεκνληαθήο ζηξαηεγηθήο θαη ηηο ηδηνκνξθίεο ηεο ζε ζρέζε κε ην γεληθφ-

ηεξν ζεσξεηηθφ θαη πνιηηηθφ ππφβαζξν ησλ λενθηιειεχζεξσλ πξνγξακκάησλ 

θαη ηέινο ηηο αηηίεο γηα ηηο νπνίεο εθηηκνχκε φηη ηείλεη λα απνηχρεη. 

 Απφ ην 2009, ε παγθφζκηα θαπηηαιηζηηθή νηθνλνκία βξίζθεηαη ζηε δίλε 

κηαο παγθφζκηαο θξίζεο. Ζ θξίζε απηή φπσο είλαη γλσζηφ, μεθίλεζε ην 2007 

ζηηο ΖΠΑ σο θξίζε ησλ ιεγφκελσλ δαλείσλ ρακειήο πηζηνιεπηηθήο δηαβάζκη-

ζεο. 

 Σφζν ε ζεκεξηλή θξίζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο φζν θαη ε θξίζε ηεο 

επξσδψλεο απνηεινχλ ζπλέρεηα θαη ζπλέπεηα ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο 

ηνπ 2007-9, φηαλ απηή κεηαηξάπεθε ζε δεκνζηνλνκηθή. Πεξαηηέξσ, ε ίδηα απ-

ηή ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ηνπ 2007-9 απνηειεί κε ηε ζεηξά ηεο ηε ζπλέρεηα 

θαη θνξχθσζε κηαο νιφθιεξεο ζεηξάο ρξεκαηνπηζησηηθψλ θξίζεσλ, πνπ απφ 

ηελ θξίζε ηνπ ακεξηθαληθνχ ρξεκαηηζηεξίνπ ην 1987 θαη κεηά, εθδειψζεθαλ 

κε αζπλήζηζηε ζπρλφηεηα (θξίζε ηνπ κεμηθαληθνχ πέζν, αζηαηηθή θξίζε, θξίζε 

ηνπ ξσζηθνχ ξνπβιίνπ, θξίζεο ηεο Αξγεληηλήο, θξίζε ηεο Σνπξθηθήο ιίξαο). 

 ιεο δε νη παξαπάλσ θξίζεηο κε ηε ζεηξά ηνπο έρνπλ ηε βαζχηεξε ξίδα 

ηνπο ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 1973 θαη ηα πξνβιήκαηα θεξδν-

θνξίαο πνπ απηή έθεξε ζην ζχγρξνλν θαπηηαιηζκφ φπσο ήδε αλαθέξζεθε θαη 
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ζηελ αξρηθή εηζήγεζε ηεο ζεκεξηλήο εκεξίδαο. Με άιια ιφγηα, ε βαζχηεξε αη-

ηία θαη ησλ ζεκεξηλψλ θξίζεσλ βξίζθεηαη ζην γεγνλφο φηη απφ ην 1973 θαη κε-

ηά, ε θεξδνθνξία ηνπ θεθαιαίνπ αλ θαη θαηά θαηξνχο εληζρχζεθε, πνηέ δελ θα-

ηάθεξε λα αγγίμεη ηα πξν ηνπ 1973 επίπεδα ηεο. Ο ζαξσηηθφο κεηαζρεκαηη-

ζκφο ηνπ θαπηηαιηζκνχ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο θαίλεηαη πιένλ μεθάζαξα φηη 

γελληέηαη, δηαπεξλάηαη αιιά θαη θινλίδεηαη απφ έλα θχθιν κίαο αλψηεξεο η-

ζηνξηθήο θξίζεο ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο παξφιν κάιηζηα ην βάζνο 

ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ πνπ έρεη ζπληειεζηεί 

θαη ζπλερίδεη λα ζπληειείηαη. 

 Οη Δπξσπατθνί αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν ν ειιεληθφο θαπηηαιηζκφο ήηαλ 

ινγηθφ θαη επφκελν λα κελ κείλνπλ αιψβεηνη απφ ηηο παξαπάλσ εμειίμεηο. 

  

2. Σν Θεσξεηηθφ θαη Πνιηηηθφ Τπφβαζξν ηεο ηξαηεγηθήο ηνπ Μλεκνλί-

νπ: Ζ Νενθηιειεχζεξε Πξνζέγγηζε ηεο ιεγφκελεο Δμσζηξεθνχο Αλάπηπ-

μεο 

Σν ζεσξεηηθφ θαη πνιηηηθφ ππφβαζξν ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ κλεκνλίνπ έρεη ηηο 

ξίδεο ηνπ αξθεηέο δεθαεηίεο πίζσ ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 θαη ζηηο αξ-

ρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980. Δθείλε ηελ πεξίνδν δεκηνπξγήζεθε ε ιεγφκελε 

θξίζε ρξεψλ ησλ ιηγφηεξν αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ, σο απνηέιεζκα θαη απηφ ηεο 

παγθφζκηαο θαπηηαιηζηηθήο θξίζεο ηνπ 1973. Ζ ππνρψξεζε ηεο θεξδνθνξίαο 

ησλ ηκπεξηαιηζηηθψλ ρσξψλ ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ θέληξνπ θαη ε ζπλαθφινπζε 

ππνρψξεζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη είρε ζπλέπεηεο πνπ νδήγεζαλ 

ζε ζνβαξά ειιείκκαηα ζην ηζνδχγην πιεξσκψλ ηδηαίηεξα ησλ ιηγφηεξν αλα-

πηπγκέλσλ ρσξψλ. 

 Σαπηφρξνλα, ε αλαζεψξεζε ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ησλ ΖΠΑ πξν-

θεηκέλνπ λα ηηζαζεπηεί ν πιεζσξηζκφο κε ηελ εθαξκνγή ησλ λνκηζκαηηθψλ 

δνγκάησλ ηνπ κνλεηαξηζκνχ, επηβάξπλε φζνπο δαλείδνληαλ ζε δνιάξηα, μαθλη-

θά, κε ηελ θαηαβνιή ηεξάζηησλ ηφθσλ επί ησλ δαλείσλ ηνπο, ηνπο νπνίνπο δελ 

ήηαλ ζε ζέζε λα θαηαβάινπλ ιφγσ ηεο παγθφζκηαο θάκςεο θαη ηεο απψιεηαο 

εηζνδήκαηνο απφ ηηο εμαγσγέο ηνπο. Ζ εθδήισζε ηνπ πξνβιήκαηνο κε ηε κνξ-

θή θξίζεο ρξένπο μεθίλεζε κε ηελ Μεμηθαληθή θξίζε ηνπ 1982 θαη εμαπιψζε-

θε κε γξήγνξνπο ξπζκνχο ζε νιφθιεξν ησλ αλαπηπζζφκελν θφζκν, ηδηαίηεξα 

ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή θαη ζε πνιιέο αθξηθαληθέο θαη αλαηνιηθν-επξσπαηθέο 

ρψξεο. Απηή ήηαλ ε αθνξκή ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηελ θαηάξξεπζε ηνπ «ππαξ-

θηνχ ζνζηαιηζκνχ» πνπ νδήγεζε ζηελ άλνδν ησλ δνγκάησλ θαη ζηελ εθαξκν-

γή ησλ πνιηηηθψλ ηνπ λενθηιεπζεξηζκνχ ζε παγθφζκηα θιίκαθα. ηελ επηβνιή 

ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ πνπ πνιιέο θπξίσο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο έρνπλ α-

λνηθηά θαηαγγείιεη σο λέν ηκπεξηαιηζκφ, ηδηαίηεξν ξφιν έπαημαλ ην ΓΝΣ θαη ε 

Παγθφζκηα Σξάπεδα θαζψο έζεζαλ σο πξναπαηηνχκελν γηα ηηο αδχλακεο νηθν-
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λνκίεο πνπ πξνζέηξεμαλ ζηελ «βνήζεηά» ηνπο ηελ πηνζέηεζε ηεο λενθηιειεχ-

ζεξεο αηδέληαο.. 

 χκθσλα κε ηελ άπνςε ησλ λενθηιειεχζεξσλ ζεσξεηηθψλ ην πξφβιεκα 

ρξένπο ζε πνιιέο ρψξεο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ήηαλ πξφβιεκα θεξεγγπφηεηαο- 

δελ κπνξνχζαλ λα θαηαβάινπλ ηνπο ηφθνπο ησλ ρξεψλ ηνπο ρσξίο λα πξνβνχλ 

ζε κεγάιεο νηθνλνκηθέο θαη δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη πνιχ ιηγφηεξν 

πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο πνπ ζα κπνξνχζε λα επηιπζεί κε ηε ρνξήγεζε βξαρπ-

πξφζεζκσλ δαλείσλ θαη ηελ πξνζαξκνγή ηεο πνιηηηθήο ηνπο. 

 Πξηλ απφ ηελ θξίζε ηνπ 2007-2009, ην δφγκα ηεο λενθηιειεχζεξεο δηαξ-

ζξσηηθήο πξνζαξκνγήο βαζηδφηαλ ζε απηφ πνπ ν John Williamson νλφκαζε ε 

«πλαίλεζε ηεο Οπάζηγθηνλ». Ο ζπγθεθξηκέλνο φξνο αλαθέξεηαη ζηελ αληί-

ιεςε ηνπ Williamson ζρεηηθά κε ηελ επξεία ζπκθσλία κεηαμχ ησλ αμησκαηνχ-

ρσλ θαη λενθηιειεχζεξσλ δηαλννπκέλσλ ηφζν ζηηο βηνκεραληθέο νηθνλνκίεο 

φζν θαη ζηνπο δηεζλείο ζεζκνχο σο πξνο ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ λενθηιειεχζε-

ξνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ έκθαζε ηνπο ζηηο ε-

ιεχζεξεο αγνξέο, ζηε θηιειεπζεξνπνίεζε ηνπ εκπνξίνπ θαη ζε έλαλ πνιχ πεξη-

νξηζκέλν ξφιν ηνπ θξάηνπο ζηελ νηθνλνκία. 

 ην ζεκείν απηφ επηζεκαίλεηαη φηη απηά επηρεηξήκαηα έπαημαλ έλα ζεκα-

ληηθφ ξφιν ζηελ πξνψζεζε ηεο ζεκεξηλήο αηδέληαο γηα δηεζλή νηθνλνκηθή ν-

ινθιήξσζε. Γηα λα γίλνπκε πην ζπγθεθξηκέλνη, θαζψο νη αληηιήςεηο απηέο επ-

ζπγξακκίδνληαη κε ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ησλ πην επηζεηηθψλ κεξίδσλ ηνπ 

δηεζλνχο θαη δηεζλνπνηεκέλνπ θεθαιαίνπ, φπσο απηά γίλνληαη αληηιεπηά ζηνπο 

θχθινπο ησλ πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ γηα ηε δεκηνπξγία κηαο λέαο παγθφ-

ζκηαο νηθνλνκηθήο δνκήο εληφο ηεο νπνίαο ζα κπνξνχλ λα εμππεξεηνχλ θαιχ-

ηεξα ηα ζπκθέξνληά ηνπο έγηλαλ ελζνπζησδψο απνδεθηέο. Έηζη δεκηνπξγήζεθε 

κηα ζπκκαρία κεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη ειίη γηα ηελ πξνψζεζε ηεο λενθηιε-

ιεχζεξεο εηαηξηθήο παγθνζκηνπνίεζεο ηνπ θαηξνχ καο κε βαζηθά εξγαιεία ηελ 

επέθηαζε ηεο ηφηε GATT νδεγψληαο ην 1996 ζηελ δεκηνπξγία ηνπ Παγθφζκη-

νπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ (ΠΟΔ-WTO). 

 Ζ πεπνίζεζε φηη ν ξφινο ηνπ θξάηνπο ζηελ νηθνλνκία ζα πξέπεη λα πεξη-

νξηζηεί δξαζηηθά θαη φηη ε νηθνλνκία ζα πξέπεη λα αλνίμεη ζηνλ έμσ θφζκν εί-

λαη δσηηθφ ζηνηρεία απηήο ηεο πξνζέγγηζεο, νη θπβεξλήζεηο ζα πξέπεη λα α-

πνξξπζκίζνπλ θαη λα ηδησηηθνπνηήζνπλ ηελ νηθνλνκία, θαζψο θαη λα κεηαην-

πηζηνχλ, εθεί πνπ απηή ππάξρεη, απφ κηα ζηξαηεγηθή ππνθαηάζηαζεο ησλ εηζα-

γσγψλ ζε κηα πξνζαλαηνιηζκέλε ζηηο εμαγσγέο ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο. Έλα 

άιιν ζηνηρείν ηεο λενθηιειεχζεξεο αληίιεςεο είλαη φηη νη θπβεξλήζεηο ζα 

πξέπεη λα αθνινπζνχλ ζπλεηέο δεκνζηνλνκηθέο θαη λνκηζκαηηθέο πνιηηηθέο θαη 

φηη ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα δηαηεξνχλ ηζνζθειηζκέλνπο πξνυπνινγηζκνχο 

πξνθεηκέλνπ λα εμαιείςνπλ ηνλ αλεμέιεγθην πιεζσξηζκφ. 
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 Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ είλαη ε νηθνλνκία λα «νξίδεη ζσζηά ηηο ηηκέο» θαη λα 

κελ επηηξέπεη ζηηο θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο λα ηηο ζηξεβιψλνπλ. Τπνζηεξίδεηαη 

φηη κεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηψλ ησλ κεηαξξπζκίζεσλ είλαη πηζαλφ λα 

πξνθχςνπλ ηδησηηθέο πξσηνβνπιίεο πνπ λα επηηχρνπλ επηζπκεηά θνηλσληθά 

απνηειέζκαηα. Σέινο νη λενθηιειεχζεξνη δελ παξαιείπνπλ λα ηνλίζνπλ φηη γηα 

λα γίλνπλ ηα παξαπάλσ εθηθηά, ηα θξάηε παξνηξχλνληαη λα παξαδερηνχλ φηη ε 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε ρξήδεη ελφο «απνηειεζκαηηθνχ» θξάηνπο, δειαδή κηαο 

θπβέξλεζεο ηελ νπνία δηνηθνχλ «αδηάθζνξνη» νηθνλνκηθνί ηερλνθξάηεο. 

  

3. Ζ Διιεληθή Μλεκνληαθή ηξαηεγηθή 

Ζ Διιεληθή Μλεκνληαθή ηξαηεγηθή εληάζζεηαη ζην γεληθφηεξν πιαίζην ησλ 

λενθηιειεχζεξσλ πξνγξακκάησλ δηαξζξσηηθήο πξνζαξκνγήο πνπ πεξηγξάςα-

κε παξαπάλσ, έρνληαο φκσο ηαπηφρξνλα θαη ζεκαληηθέο ηδηνκνξθίεο, ηέηνηεο 

πνπ κπνξνχκε λα πνχκε φηη ην ειιεληθφ πξφγξακκα είλαη ην πξψην ελφο λένπ 

ηχπνπ λενθηιειεχζεξνπ πξνγξάκκαηνο πξνζαξκνγήο. 

 Σν πξφγξακκα ηνπ ειιεληθνχ κλεκνλίνπ απνηειεί παξαπέξα εμέιημε ηνπ 

βαζηθνχ λενθηιειεχζεξνπ κνληέινπ δηαξζξσηηθήο πξνζαξκνγήο θαζψο απηφ 

κεηαβάιιεηαη ζηελ πξνζπάζεηα πνπ θάλνπλ νη θνξείο εθαξκνγήο ηνπ (ΓΝΣ-

Παγθφζκηα Σξάπεδα ηψξα πηα θαη ΔΔ) λα αληαπνθξίλεηαη ηφζν ζηηο αλάγθεο 

ηνπ θεθαιαίνπ ζε έλα ππφ ζπλερή αλαδηακφξθσζε δηεζλέο νηθνλνκηθφ πεξη-

βάιινλ, φζν θαη ζηηο ηνπηθέο ηδηνκνξθίεο. 

 Ζ ηειεπηαία εμέιημε ηνπ κνληέινπ απηνχ πξηλ απφ ηελ ειιεληθή θξίζε 

θαη ην ειιεληθφ κλεκφλην, θαηά ηνλ Palley (2011) κπνξεί λα ζπλνςηζηεί ζηελ 

εκπεηξία ηνπ Μεμηθνχ. Ζ θπξηφηεξε αιιαγή πνπ εληνπίδεηαη ζηε Μεμηθαληθή 

πεξίπησζε θαη έθηνηε αθνινπζείηαη φπνπ παξεκβαίλνπλ νη νξγαληζκνί ηεο 

«πλαίλεζεο ηεο Οπάζηγθηνλ» είλαη φηη πιένλ νη ρψξεο, κέζσ ηεο δηαξζξσηη-

θήο πξνζαξκνγήο πνπ πθίζηαληαη, κεηαηξέπνληαη νπζηαζηηθά ζε πιαηθφξκεο 

παξαγσγήο εμαγψγηκσλ πξντφλησλ γηα ινγαξηαζκφ ησλ δηεζλνπνηεκέλσλ πν-

ιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ αληί λα δεκηνπξγνχλ απηνρζφλσο ηε δηθή ηνπο βηνκε-

ραληθή ππνδνκή. Απηή ε λέα ζηξαηεγηθή ηφζν απφ ηελ πιεπξά ησλ ρσξψλ απ-

ηψλ πνπ γίλνληαη δέθηεο ηεο φζν θαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ θεθαιαίνπ θαη ησλ 

νξγαληζκψλ πνπ ην ππεξεηνχλ επηβάιινληάο ηελ έγηλε δπλαηή ράξε ζηελ απ-

μεκέλε θηλεηηθφηεηα ηεο ηερλνινγίαο θαη ηνπ θεθαιαίνπ. 

 Σα δε θπξηφηεξα ζηνηρεία ηνπ είλαη ηα εμήο: 

(α) Ζ νινθιήξσζε ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο ζην πιαίζην ηεο παγθφζκηαο νηθν-

λνκίαο 

(β) Ζ ππνηίκεζε ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο θαη ε «πεξηθνπή» ηνπ ρξένπο 

ζηελ πεξίπησζε πνπ εθηηκάηαη φηη απηφ δελ είλαη βηψζηκν. 

(γ) Ζ ζπκπίεζε πξνο ηα θάησ ησλ κηζζψλ θαη ησλ θνηλσληθψλ δαπαλψλ ηνπ 

θξάηνπο (πγεία, παηδεία, πνηφηεηα δσήο), δειαδή ε ιηηφηεηα. 
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(δ) Ζ κείσζε ηεο παξνπζίαο ηνπ δεκνζίνπ ζηελ νηθνλνκίαο θαη ε ελίζρπζε ηεο 

ηδησηηθήο νηθνλνκίαο κέζσ ηδησηηθνπνηήζεσλ. 

 Ο ζηφρνο είλαη λα εληζρπζεί ε δηεζλήο αληαγσληζηηθφηεηα έηζη ψζηε ε 

ρψξα λα γίλεη ζειθηηθή γηα ηηο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο σο πξννξηζκφο μέλσλ 

άκεζσλ επελδχζεσλ κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή πξντφλησλ (αγαζψλ θαη ππεξε-

ζηψλ) πξνο εμαγσγή. 

 ηελ Διιεληθή πεξίπησζε, ε κλεκνληαθή ζηξαηεγηθή απνηειεί ζχκθπζε 

ησλ επηινγψλ ηφζν (α) ησλ δπηηθν-επξσπαηθψλ εγεκνληθψλ θαπηηαιηζκψλ πνπ 

ζέινπλ λα δηαηεξήζνπλ εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηεο ΔΔ (αλ θαη φρη απαξαηηήησο 

θαη ζην θνηλφ λφκηζκα) ηα ιεγφκελα γνπξνπλάθηα (PIGS) ηεο λφηηαο Δπξψπεο 

(Πνξηνγαιία, Ηηαιία, Ηζπαλία, Διιάδα), αθνχ φκσο πξψηα ζα έρνπλ κεηαηξα-

πεί ζε κηα «ΚΗΝΑ» ηεο Δπξψπεο, φζν θαη (β) ηεο ίδηαο ηεο ειιεληθήο αζηηθήο 

ηάμεο πνπ επηζπκεί λα παξακείλεη ζην θνηλφ Δπξσπατθφ λφκηζκα, φρη φκσο κε 

κηα δηθηά ηεο ζηξαηεγηθή. 

 Σν κλεκνληαθφ πξφγξακκα, ζηνρεχεη ζηνλ δνκηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο ελ κέζσ παγθφζκηαο θξίζεο θαη ηαπηφρξνλα ζην λα π-

πεξεηήζεη ην ζηφρν ηεο «δηάζσζεο» ηεο ρψξαο απφ ηα ιεγφκελα δίδπκα ει-

ιείκκαηα (Γεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα θαη έιιεηκκα ηνπ ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ). Ο 

δνκηθφο κεηαζρεκαηηζκφο αθνξά ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ θξαηηθνδίαηηνπ θα-

πηηαιηζκνχ ζε έλαλ θαπηηαιηζκφ κε αηκνκεραλή ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη κάιη-

ζηα κε απμεκέλν αλ φρη θπξίαξρν ζε απηφ ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ην ξφιν ηνπ 

μέλνπ θεθαιαίνπ. Αλ ην πξφγξακκα ηνπ ειιεληθνχ κλεκνλίνπ πνπ απνηειεί 

θαη πηινηηθή εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο θηλεδνπνίεζεο θαη‟ αξρήλ νιφθιεξνπ 

ηνπ Δπξσπατθνχ λφηνπ νινθιεξσζεί κε επηηπρία, ηφηε νη εγεκνληθνί Δπξσπατ-

θνί θαπηηαιηζκνί ζα έρνπλ ιεειαηήζεη ηε ρψξα εηζπξάηηνληαο ηνθνγιπθηθνχο 

ηφθνπο, ζηχβνληαο ηνλ Διιεληθφ ιαφ κε ηελ ππέξνγθε θνξνινγία θαη ιεεια-

ηψληαο ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο πινπηνπαξαγσγηθέο πεγέο ηεο ρψξαο. 

Παξάιιεια, νη Έιιελεο εξγαδφκελνη ζα έρνπλ κεηαηξαπεί ζε κηα άκνξθε κά-

δα απειπηζκέλσλ αλζξψπσλ, ρσξίο δηθαηψκαηα, έηνηκσλ λα πνπιήζνπλ ηελ 

εξγαηηθή ηνπο δχλακε έλαληη πηλαθίνπ θαθήο, εμαζθαιίδνληαο θζελφ εξγαηηθφ 

δπλακηθφ πξνο εθκεηάιιεπζε. Απηφ φκσο δελ είλαη θάηη θαηλνχξγην. Ήδε πξηλ 

απφ ηελ θξίζε ρξένπο πνπ άξρηζε κε ην ηέινο ηεο δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθήο 

θξίζεο ηνπ 2007-9, βξηζθφηαλ ζε εμέιημε κηα ζεκαληηθή γηα ην Δπξσπατθφ θε-

θάιαην πξνζπάζεηα, ε ιεγφκελε “ζηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο” πνπ ζθνπφ είρε 

λα απμήζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο Δ.Δ, έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ ηεο θαη 

θπξίσο ησλ ΖΠΑ θαη ηεο Κίλαο. 

 Ζ θξίζε θξαηηθψλ ρξεψλ ηεο Διιάδαο ιεηηνχξγεζε σο επθαηξία γηα ηελ 

αλαλέσζε ηεο παξαπάλσ ζηξαηεγηθήο, πνπ πξννξίδεηαη γηα ην ζχλνιν ηεο Δπ-

ξσδψλεο, κε πξψην ππνςήθην πεηξακαηφδσν, δπζηπρψο ηνλ ειιεληθφ ιαφ. Τ-

πελζπκίδνπκε, φηη βαζηθφ ζπζηαηηθφ ησλ ιεγφκελσλ δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ 
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πνπ πξνβιέπεη ην κλεκφλην είλαη ε κεηαξξχζκηζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηα 

αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα, ψζηε απηέο λα θαηαζηνχλ επέιηθηεο, κε ηνλ νπζηα-

ζηηθφ πεξηνξηζκφ ή θαη απαγφξεπζε, αλ γίλνπλ νη “θαηάιιειεο” αιιαγέο ζηα 

ζπληάγκαηα, ησλ εξγαηηθψλ ζπλδηθάησλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ ζεζκνχ ησλ 

ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ πνπ “πξνθαινχλ “αγθπιψζεηο” ζηελ αγνξά θαη επη-

δξνχλ αξλεηηθά ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα”. Δπηπιένλ, ζην ίδην απηφ πιαίζην 

πξνβιέπεηαη θαη ε κεηαξξχζκηζε ησλ αζθαιηζηηθψλ ζπζηεκάησλ, νη καδηθέο 

ηδησηηθνπνηήζεηο, αιιά θαη ε θαηάξγεζε ησλ επηβαξπληηθψλ γηα ηα θέξδε ηνπ 

θεθαιαίνπ ιεηηνπξγηψλ ηνπ θξάηνπο πνπ δελ κπνξνχλ λα ηδησηηθνπνηεζνχλ. 

 Ο κεηαζρεκαηηζκφο απηφο επηδηψθεηαη λα πινπνηεζεί κέζσ κηαο πξν-

θπθιηθήο πνιηηηθήο. Γειαδή, ζχκθσλα κε κηα πνιηηηθή ε θηινζνθία ηεο ν-

πνίαο είλαη φηη φζν πην βαζεηά κπαίλνπκε ζηελ θξίζε, ηφζν πην γξήγνξα ζα 

βγνχκε απφ απηή. Ο πξν-θπθιηθφο ραξαθηήξαο πξνθχπηεη ηδηαίηεξα απφ ην γε-

γνλφο φηη ελ κέζσ θξίζεο κεηψλνληαη νη δεκφζηεο δαπάλεο, δειαδή έλαο αληη-

θπθιηθφο παξάγνληαο. Αθφκα πην ζπγθεθξηκέλα, ε πνιηηηθή απηή έρεη ηνπο ε-

μήο ππιψλεο: 

(α) Σελ πνιηηηθή αληηπιεζσξηζκνχ, δειαδή ηελ «εζσηεξηθή ππνηίκεζε» κε 

κείσζε κηζζψλ θαη πνιηηηθή ιηηφηεηαο πνπ ππνηίζεηαη φηη ζα νδεγήζεη ζε κεί-

σζε ησλ ηηκψλ θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο αγνξάο κε ηελ 

εγθαζίδξπζε ησλ «ζσζηψλ ηηκψλ». 

(β) Μείσζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ελίζρπζε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα (ηδησηηθν-

πνηήζεηο). 

 Απηή, ζε γεληθέο γξακκέο, είλαη ε πξννπηηθή πνπ ρσξίο θαλέλα ελδνηα-

ζκφ θαη εληειψο ζπλεηδεηά ζπκθψλεζαλ ηφζν ε Διιεληθέο θπβεξλήζεηο φζν 

θαη ε θπξίαξρε κεξίδα ηνπ Διιεληθνχ θεθαιαίνπ θαζψο ε αξρηθή ηνπο εθηίκε-

ζε γηα ηε ζηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο ήηαλ φηη παξά ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

απηφ ην εγρείξεκα απφ ππνδεέζηεξε ζέζε έλαληη ησλ δπηηθν-επξσπατθψλ η-

κπεξηαιηζκψλ ζα κπνξνχζε λα δηαηεξεζεί ε απηνηέιεηα ηνπο θαη ηαπηφρξνλα 

λα μεπεξάζνπλ κηα ζεηξά απφ εζσηεξηθέο θνηλσληθέο αληηζηάζεηο γηα ηελ αληη-

κεηψπηζε ησλ νπνίσλ είραλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαζψο απηέο πεξηφξηδαλ ηελ 

θεξδνθνξία ηνπ θεθαιαίνπ παηψληαο πάλσ ζηηο «νδεγίεο» ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. Με απηφ ην πλεχκα απνδέρηεθαλ θαη ην Μλεκφλην. 

 κσο, ν δηεζλήο ραξαθηήξαο ηεο θξίζεο θαη νη αιιαγέο πνπ απηή επηθέ-

ξεη ζην ζπζρεηηζκφ δπλάκεσλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ηκπεξηαιηζκψλ πνπ ζπκ-

κεηέρνπλ ζηελ ΔΔ έρνπλ επηδξάζεη δπζκελψο ζηνλ ειιεληθφ θαπηηαιηζκφ θα-

ζψο έρνπλ νδεγήζεη ζε κεγάιε ππνβάζκηζε ηνπ εηδηθνχ βάξνπο ηνπ ζην δηε-

ζλέο θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα. Ζ θξίζε θξαηηθψλ ρξεψλ ηεο επξσδψλεο ζήκαλε 

θαη ηελ απνηπρία ηεο ζχγρξνλεο «Μεγάιεο Ηδέαο» ηεο Διιεληθήο αζηηθήο ηά-

μεο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο κέζα απφ ηελ έληαμε ζηελ επξσπατθή ηκπεξηαιη-

ζηηθή ελνπνίεζε. 
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 Ζ απαμίσζε θεθαιαίσλ εληφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο δελ αθήλεη αιψ-

βεην ην ειιεληθφ θεθάιαην, ηδηαίηεξα θαζψο εμ‟ αξρήο ζπκκεηείρε ζε απηήλ 

απφ ζέζε ππνηεινχο. Αθφκε θαη ηα «άγηα δηζθνπφηεξά ηνπ» κπαίλνπλ ζην 

ζηφραζηξν: Βιέπε ζρεηηθφ άξζξν ηεο WSJ γηα ηε θνξνδηαθπγή ησλ εηαηξηψλ 

πεηξειαηνεηδψλ Βαξδηλνγηάλλε θαη Λάηζε, ηελ έθζεζε Κνκηζηφλ γηα ηηο αδηα-

λφεηεο θνξναπαιιαγέο ησλ εθνπιηζηψλ, ηηο πηέζεηο φζνλ αθνξά ηελ επαλαθε-

θαιαηνπνίεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, ηηο βνιέο Γηνχλθεξ θαη Μέξθει γηα 

πινχζηνπο πνπ δελ ππνθέξνπλ θιπ. Έηζη, ην ειιεληθφ θεθάιαην ελψ ζε φηη 

αθνξά ην ζέκα ηεο εζσηεξηθήο ιηηφηεηαο είλαη ζε απφιπηε ζπκθσλία κε ηε 

κλεκνληαθή ζηξαηεγηθή εθεί πνπ θαίλεηαη λα έρεη ζνβαξφηαηα πιένλ πξνβιή-

καηα κε απηή είλαη απφ ηε ζηηγκή πνπ ην πξφγξακκα πξνρσξά ζην ζθέινο ησλ 

δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ θαη ησλ δνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη πην ζπγθεθξηκέ-

λα φρη απηέο πνπ αθνξνχλ ηελ αγνξά εξγαζίαο αιιά ηηο ππφινηπεο αγνξέο θαη 

ηελ ίδηα ηε δνκή ηνπ θξάηνπο.  ιφγνο είλαη φηη εθεί βξίζθεηαη θαηά θάπνην 

ηξφπν ην καιαθφ ππνγάζηξην ηνπ ειιεληθνχ θαπηηαιηζκνχ. 

 Ο Διιεληθφο θαπηηαιηζκφο αθνινπζψληαο έλα πξφηππν ηχπνπ 

Gershenkron δειαδή ηζρπξνχ παξεκβαηηθνχ θξάηνπο, πνπ νδήγεζε ζε έλαλ 

θξαηηθνδίαηην θαπηηαιηζκφ κε ηζρπξή δηαπινθή. Απηφο ν ηδηαίηεξνο ραξαθηή-

ξαο ηνπ ειιεληθνχ θαπηηαιηζκνχ αθφκα θαη κεηά ην άλνηγκα ηεο νηθνλνκίαο κε 

ηελ έληαμε ζηελ πάιαη πνηέ ΔΟΚ θαηάθεξε λα πξνζηαηεχζεη ηδηαίηεξνπο ην-

κείο θαη κεξίδεο ηνπ ειιεληθνχ θεθαιαίνπ, π.ρ. ηξάπεδεο, ΜΜΔ, θαηαζθεπέο. 

Αθξηβψο απηνί νη ηνκείο είλαη πνπ πιένλ αξρίδνπλ λα θηλδπλεχνπλ πξνθαιψ-

ληαο βαζχηαηε αλεζπρία ζηνπο θφιπνπο ηνπ ειιεληθνχ θεθαιαίνπ. κσο ιφγσ 

ηεο ππνδεέζηεξεο ζέζεο ηνπ πνπ έρεη πιένλ επηδεηλσζεί πεξαηηέξσ κεηά ηελ 

θξίζε 2007-9, αηζζάλεηαη φηη δελ κπνξεί λα ζηαζεί αλεμάξηεηα θαη έηζη πξν-

ζπαζεί λα δηαβξψζεη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ κλεκνλίνπ σο πξνο απηά ηα ζεκεία εθ 

ησλ έζσ. Απηή ηελ πεξίνδν, ε ειιεληθή αζηηθή ηάμε θαίλεηαη φηη δίλεη κία κά-

ρε κε ηνπο μέλνπο «εηαίξνπο», κφλν γηα δχν δεηήκαηα: Πξψηνλ, γηα ηνλ έιεγρν 

ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη Γεχηεξνλ γηα ηηο ηδησηηθνπνηήζεηο πνπ 

επηβάιινληαη απφ ην Μλεκφλην. Οπζηαζηηθά, ην ειιεληθφ θεθάιαην πξνζπαζεί 

λα δηαηεξήζεη ηηο θξίζηκεο πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζέζεηο ηνπ κέζα ζηελ θα-

ηαηγίδα θαη επειπηζηεί ζε κία «θηιηθή» κεηαρείξηζε απφ ηνπο δπηηθφ-

επξσπαίνπο εγεκφλεο.  

 

4. Γηαηί Απνηπγράλεη ε Μλεκνληαθή ηξαηεγηθή 

κσο κέρξη ζηηγκήο ην ειιεληθφ πξφγξακκα παξά ηελ άγξηα ιηηφηεηα πνπ έρεη 

επηβιεζεί ζηνλ ειιεληθφ ιαφ, παξά ην γεγνλφο φηη νη αληηζηάζεηο απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο ρσξίο λα ιείπνπλ νη κεκνλσκέλνη εξσηθνί 

αγψλεο δελ είλαη ζην χςνο πνπ απαηηνχλ νη πεξηζηάζεηο, εληνχηνηο θαη ην κλε-

κφλην θαίλεηαη λα απνηπγράλεη. Ζ πξφζθαηε δηακάρε γηα ηε βησζηκφηεηα ηνπ 
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ειιεληθνχ ρξένπο κεηαμχ ΔΔ θαη ΓΝΣ θαη ηελ αλάγθε γηα λέν νπζηαζηηθφ 

θνχξεκα ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο πνπ ππνζηεξίρηεθε απφ ηελ πιεπξά ηνπ ΓΝΣ, 

ε εμαθνινπζεηηθή ππνρψξεζε ηνπ ειιεληθνχ ΑΔΠ θαη ε εθηφμεπζε ηεο αλεξ-

γίαο ζε αδηαλφεηα γηα ηελ κεηαπνιηηεπηηθή Διιάδα επίπεδα καξηπξνχλ ζαθψο 

φηη ππάξρεη ζνβαξφ πξφβιεκα. 

 Αληίζεηα κε ηα ηππηθά πξνγξάκκαηα ηνπ ΓΝΣ πνπ πεξηέγξαςα ην ειιε-

ληθφ δελ έρεη ηνλ αλαγθαίν ππιψλα ηεο ππνηίκεζεο θαζψο δελ ππάξρεη εζληθφ 

λφκηζκα, απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ε πίεζε απφ ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηνπ λα 

αζθείηαη κνλνκεξψο ζηελ εξγαζία κε ηνλ θίλδπλν δηάιπζεο ηνπ θνηλσληθνχ η-

ζηνχ θαη δεκηνπξγίαο αλεμέιεγθησλ θαηαζηάζεσλ ζηελ θνηλσλία. Ζ αδπλακία 

ηνπ δειαδή βξίζθεηαη ζην φηη: (α) Γελ δηαζέηεη ηνλ ππιψλα ηεο ζπλαιιαγκαηη-

θήο ππνηίκεζεο θαη επηπξνζζέησο (β) γίλεηαη πξνζπάζεηα λα επηβιεζεί κέζα 

ζηε βαζηά παγθφζκηα χθεζε πνπ μέζπαζε ην 2007-8. Δπηπιένλ, ε εθαξκνγή 

ηνπ θαζίζηαηαη αθφκα πην δπζρεξήο απφ ην γεγνλφο φηη ιφγσ ηνπ φηη νη ζπζρε-

ηηζκνί θαη ηα ζπκθέξνληα ησλ εγεκνληθψλ δπλάκεσλ ζην πιαίζην ηεο ΔΔ δελ 

θαηέζηεζαλ δπλαηφ λα γίλεη έλα πξαγκαηηθφ θνχξεκα ηνπ ρξένπο. Γη‟ απηφ πέ-

θηεη ζπλέρεηα έμσ ζηα ξεηά θαη άξξεηα ρξνλνδηαγξάκκαηά ηνπ θαη επίζεο π-

πνηηκά ζπζηεκαηηθά ην βάζνο ηεο θνηλσληθήο αλαηαξαρήο πνπ ην ίδην πξνθα-

ιεί, γεγνλφο πνπ ελέρεη θηλδχλνπο γηα ην ίδην ην ζχζηεκα. 

 Ηδηαίηεξα πξέπεη λα ηνληζηεί ε αληίζηαζε πνπ πξνέβαιαλ νη ηηκέο θαη ε 

δπζθνιία λα επηηεπρζεί αληαγσληζηηθφο απνπιεζσξηζκφο εμαηηίαο ησλ νιηγν-

πσιηαθψλ δνκψλ ηνπ ειιεληθνχ θαπηηαιηζκνχ παξά ηελ θαηαβαξάζξσζε ηνπ 

εξγαηηθνχ θφζηνπο αιιά θαη ν ξφινο πνπ έπαημε θαη παίδεη ζηελ αθακςία ησλ 

ηηκψλ ε θνξνεπηδξνκή. Αθξηβψο ν πξν-θπθιηθφο ραξαθηήξαο ηνπ πξνγξάκκα-

ηνο πνπ είλαη θαη βαζηθφ δνκηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ επζχλεηαη γηα ηελ βαζχ-

ηεξε ηνπ αλακελφκελνπ χθεζε πνπ θαζηζηά πνιχ πην επψδπλνπο θαη ηνπο φ-

ξνπο ηνπ επηδησθφκελνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο νηθνλνκίαο. Απηφ γηαηί θαζψο 

αλαηξέπνληαη νη δείθηεο δελ κπνξνχλ λα εηζέιζνπλ ζηε ρψξα θαη επελδχζεηο κε 

ηε κνξθή άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ. Έηζη, παξφιν πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεί-

ηαη ζηγά-ζηγά κηα ηδησηηθνθεληξηθή δνκή ζηελ νηθνλνκία ε επελδπηηθή απνρή 

ζπλερίδεηαη θαη απηή ε ηδησηηθνθεληξηθή δνκή δελ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί. ζν 

δε ράλεηαη ρξφλνο, ηφζν επηδεηλψλνληαη ηα δεδνκέλα εμαηηίαο θαη εμσγελψλ 

παξαγφλησλ πνπ έρνπλ λα θάλνπλ θαη κε ηελ αβέβαηε  πξννπηηθή ηεο Δπξσπα-

τθήο θαη ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο ελ γέλεη. 

 Σν επηρείξεκα δε φηη ε αλάθακςε κπνξεί λα έξζεη κέζσ ησλ εμαγσγψλ 

δελ επζηαζεί δηφηη ε βειηίσζε πνπ εκθαλίδεηαη ζηα ζηνηρεία ηνπ ηζνδπγίνπ ν-

θείιεηαη θπξίσο ζηελ κεγάιε κείσζε ησλ εηζαγσγψλ ιφγσ ηεο θαηάξξεπζεο 

ηεο εγρψξηαο θαηαλάισζεο. πκπεξαζκαηηθά, ε ζηξαηεγηθή ηνπ κλεκνλίνπ 

δελ απνηπγράλεη ιφγσ θάπνηνπ ζθάικαηνο ζηε γεληθή ηεο ινγηθή σο πνιηηηθή 

απαμίσζεο θαη θαηαζηξνθήο θεθαιαίνπ, αιιά εμαηηίαο ηνπ ρξνληθνχ ηεο νξί-
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δνληα θαη ηεο έθηαζεο ηεο θαηαζηξνθήο ησλ παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ πνπ α-

παηηείηαη γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή, θάηη πνπ ηζηνξηθά κπνξνχκε λα πνχκε 

φηη είλαη ππεξαηζηφδνμν. Ο ρξνληθφο νξίδνληαο ηεο δεκνζηνλνκηθήο ζπζηνιήο 

καδί κε ηνλ δνκηθφ κεηαζρεκαηηζκφ είλαη ππεξβνιηθά ζχληνκνο σο απνηέιε-

ζκα ησλ πηέζεσλ πνπ αζθνχλ νη εγεκνληθνί ηκπεξηαιηζκνί ηεο ΔΔ νη νπνίνη 

πηέδνληαη κε ηε ζεηξά ηνπο απφ ηελ γεληθφηεξε εμέιημε ηεο θξίζεο θαη ηελ φ-

μπλζε ησλ αληαγσληζκψλ κε ηα άιια κεγάια θέληξα ηνπ θαπηηαιηζκνχ (ΖΠΑ, 

Κίλα, Ηαπσλία). Σν γεγνλφο απηφ δεκηνπξγεί έλα θφζηνο πεξαηηέξσ ρξεκαην-

δφηεζεο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο πνπ νη Δπξσπαίνη ηνπιάρηζηνλ κέρξη πξφ-

ζθαηα γηα δηάθνξνπο ιφγνπο δελ θαίλνληαλ δηαηεζεηκέλνη λα επσκηζηνχλ θαη 

λα απνδεζκεχζνπλ αξθεηά θεθάιαηα.  

 

5. πκπέξαζκα 

Σφζν ην ειιεληθφ φζν θαη ηα Δπξσπατθά θεθάιαηα πξνζπαζνχλ λα απνθχγνπλ 

ηελ θαηαζηξνθή θεθαιαίνπ ζηελ έθηαζε πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ βηψζη-

κε αλάθακςε ηεο θεξδνθνξίαο θαη ην μεπέξαζκα ηεο θξίζεο. Απηφ ζεκαίλεη 

φηη φιν ην βάξνο ησλ πξνζαξκνγψλ πέθηεη πάλσ ζηελ εξγαηηθή ηάμε θαη ηα 

κεζαία ζηξψκαηα πξάγκα πνπ ζπλεπάγεηαη ππνηίκεζε ηεο αμίαο ηεο εξγαηηθήο 

δχλακεο ζε πεξίπνπ ηξηηνθνζκηθά επίπεδα θαη καδηθή θαηαζηξνθή ησλ κεζαί-

σλ ζηξσκάησλ βαζηθνχ κεηαπνιεκηθνχ ζπκκάρνπ ηεο ειιεληθήο αζηηθήο ηά-

μεο. Δίλαη έλαο κεηαζρεκαηηζκφο πνπ μεπεξλά θαηά πνιχ ηα θνηλσληθά θαη η-

ζηνξηθά φξηα ηνπ ειιεληθνχ θαπηηαιηζκνχ θαη γη‟ απηφ ην ιφγν δεκηνπξγεί 

ζηελ ειιεληθή θνηλσλία ηεο αληηθεηκεληθέο πξνυπνζέζεηο κηαο επαλαζηαηηθήο 

δηαδηθαζίαο. 
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8  
Διιάο, Δπξψ θαη Δπξψπε 

 

ΓΗΑΝΝΖ ΑΘΑΝΑΗΑΓΖ 

 

Σν 2001 ε Διιάο εηζήγαγε ην Δπξψ ζηελ νηθνλνκία ηεο. Μία θίλεζε πνπ γηα 

πνιινχο ήηαλ κηα κεηεμέιημε ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο, ε νπνία κφλν ζε-

ηηθά απνηειέζκαηα έθεξλε, γηα άιινπο ήηαλ κία ιαλζαζκέλε πνιηηηθή, θαζψο 

κηα ζρεηηθά αδχλακε νηθνλνκία ζαλ ηελ Διιάδα πηνζεηνχζε έλα ζθιεξφ λφκη-

ζκα. Δλλέα ρξφληα κεηά, θαη αθφηνπ ε Διιάο γεχηεθε ηηο ζπλέπεηεο κηαο πα-

γθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεσο, ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο, ζέηεη ηελ 

έμνδν απφ ηελ Δπξσδψλε σο αλαγθαία επηινγή, πξνθεηκέλνπ ε ρψξα λα αλα-

θάκςεη. Παξ‟ φια απηά γηα πνιινχο κηα έμνδνο ζπλεπάγεηαη ηελ θαηαζηξνθή. 

Θα ήηαλ ινηπφλ ρξήζηκν ζε απηφ ην ζεκείν λα αλαηξέμνπκε ζην παξειζφλ γηα 

παξφκνηα πεξηζηαηηθά εμφδνπ απφ λνκηζκαηηθέο ελψζεηο θαη λα δνχκε ηα απν-

ηειέζκαηά ηνπο γηα ηηο αληίζηνηρεο νηθνλνκίεο. Ηζηνξηθά, ε έμνδνο απφ κηα λν-

κηζκαηηθή έλσζε έρεη ζπκβεί δεθάδεο θνξέο. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα, 

απηά ηεο Απζηξννπγγαξίαο, ηεο νβηεηηθήο Δλψζεσο, ηεο Σζερνζινβαθίαο, 

ηεο Αξγεληηλήο ην 2001 θαη ησλ Ζ.Π.Α. ηνπ Ρνχζβειη. ια ηα παξαδείγκαηα 

πιελ απηνχ ηεο Απζηξννπγγαξίαο, ζην νπνίν ε δηάιπζε ηεο έλσζεο επηβιήζε-

θε απφ άιινπο, θαη ηεο νβηεηηθήο Δλψζεσο πνπ δηεπφηαλ απφ έλα δηαθνξεηηθφ 

πνιηηηθφ θαζεζηψο, είραλ ζεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηηο ρψξεο ηνπο. Πην ζπγθε-

θξηκέλα,  κεηά ηελ απαγθίζηξσζε απφ ηνλ Καλφλα Υξπζνχ, νη Ζ.Π.Α. θαηά-

θεξαλ απφ ηελ ίδηα ρξνληά λα απμήζνπλ ην ΑΔΠ ηνπο θαηά 10 δηο δνιάξηα, θαη 

λα κεηψζνπλ ηελ αλεξγία θαηά 3%. ια απηά βεβαίσο ζε ζπλδπαζκφ κε δεκν-

ζηνλνκηθά κέηξα θαη δεκφζηεο επελδχζεηο. ζν γηα ηελ Αξγεληηλή, ζηνλ δεχηε-

ξν ρξφλν απφ ηελ απαγθίζηξσζε ηνπ λνκίζκαηφο ηεο απφ ην δνιάξην, είδε μα-

λά ζεηηθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο θαη 4% κείσζε ηεο αλεξγίαο. Σν παξάδεηγκα 

ηεο δηάζπαζεο ηεο Σζερνζινβαθίαο απνδεηθλχεη πσο κία δηάζπαζε κπνξεί λα 

γίλεη κε γξήγνξεο θηλήζεηο ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Βξαρππξφζεζκα ζα 

ππάξμνπλ θφζηε πνπ φκσο δελ πξέπεη λα απνζαξξχλνπλ ηνπο ζπληνληζηέο ηνπ 

εγρεηξήκαηνο, αθνχ ηα καθξνπξφζεζκα νθέιε ζα ηα αληηζηαζκίζνπλ. ζν γηα 

ηελ έλσζε ηνπ Ρνπβιηνχ, ηεο νπνίαο ε δηάζπαζε ήηαλ ιίγν πνιχ αλαπφθεπθηε 

κεηά ηελ ζηάζε ηεο Ρσζίαο απέλαληη ζηηο άιιεο ρψξεο-κέιε, ε κεηέπεηηα ζεηη-

θή πνξεία ησλ βαιηηθψλ ρσξψλ απνδεηθλχεη πσο νη πην δπλαηέο νηθνλνκίεο θα-

ηάθεξαλ κηα πην ζχληνκε πξνζαξκνγή ζε έλα εζληθφ λφκηζκα. 

 Ση είλαη απηφ πνπ καο θάλεη λα πηζηεχνπκε φηη ε έμνδνο απφ ην Δπξψ εί-

λαη κνλφδξνκνο γηα ηελ Διιάδα; Πξψηα απ‟ φια ε ίδηα ε απνηπρία ηνπ Γηε-

ζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ (ΓΝΣ) ηα 3 ρξφληα ιηηφηεηαο ζηελ ρψξα καο πνπ 
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είραλ κφλνλ αξλεηηθά απνηειέζκαηα. Αιιά θαη ε ίδηα ε ηζηνξία ηνπ ηακείνπ, 

θαη ε έιιεηςε εκπεηξίαο ηνπ ζε αλαπηπγκέλεο ρψξεο εληζρχνπλ ηνλ πξνβιεκα-

ηηζκφ θαη ηελ ακθηζβήηεζε. Δμεηάδνληαο ηηο εθζέζεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπη-

ηξνπήο απφ ην 2010 κέρξη θαη ζήκεξα, κπνξνχκε λα αληηιεθζνχκε φηη ε ίδηα ε 

Σξφηθα, δελ είρε πξνβιέςεη ζσζηά εμ‟ αξρήο ηα επαθφινπζα ησλ πνιηηηθψλ 

ηεο. Οη πξνβιέςεηο ηεο Σξφηθα ζπλερψο ππνηηκψληαη ρσξίο πνηέ λα αληαλα-

θινχλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. ια απηά θαίλνληαη μεθάζαξα ζηα παξαθάησ δη-

αγξάκκαηα. 

 

ηα δηαγξάκκαηα 1 θαη 2 θαίλνληαη νη 5 εθζέζεηο ηεο Κνκηζηφλ γηα ην πξψην 

πξφγξακκα πξνζαξκνγήο γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Ζ πξψηε έθζεζε δεκν-

ζηεχζεθε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2010 θαη ε πέκπηε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2011.  

 

Γηάγξακκα 2. ηνηρεία απφ ηηο 5 εθζέζεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ην πξψην πξφγξακ-

κα πξνζαξκνγήο 

Γηάγξακκα 1. ηνηρεία ησλ 5 εθζέζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ην πξψην πξφγξακκα 

πξνζαξκνγήο 

.  

.  
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Δίλαη θαλεξφ φηη ηφζν νη πξνβιέςεηο γηα ηελ αλεξγία φζν θαη γηα ηελ αχμεζε 

ηνπ πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ ππνηηκνχλ αξθεηά ηα αξλεηηθά απνηειέζκαηα ησλ κέ-

ηξσλ ιηηφηεηνο. 
 

 

Γηάγξακκα 3. ηνηρεία απφ ηηο 2 εθζέζεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ην δεχηεξν πξφ-

γξακκα πξνζαξκνγήο 

 

 ηα δηαγξάκκαηα 3 θαη 4, παξνπζηάδνληαη νη πξνβιέςεηο ηεο Κνκηζηφλ 

γηα ην δεχηεξν πξφγξακκα πξνζαξκνγήο ηεο Διιάδνο, φπσο δεκνζηεχζεθαλ 

ζηηο δχν εθζέζεηο ηεο. Ζ πξψηε έθζεζε δεκνζηεχζεθε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 

2012, ελψ ε δεχηεξε ηνλ Μάην ηνπ 2013. 

Γηάγξακκα 4. ηνηρεία απφ ηηο 2 εθζέζεηο ηηο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ην δεχηεξν πξφγξακ-

κα πξνζαξκνγήο 
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 Αιιά αθφκα θαη αλ αγλνήζνπκε ηα αξλεηηθά απνηειέζκαηα ησλ πνιηηη-

θψλ ηεο Σξφηθα, ζα δνχκε φηη νη πνιηηηθέο ηεο δελ είραλ νχηε ηα επηζπκεηά ζε-

ηηθά απνηειέζκαηα ζηνπο ζηφρνπο πνπ έζεζε, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ αληα-

γσληζηηθφηεηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο (δηαγξάκκαηα 5 θαη 6) δεδνκέλνπ φηη 

ε εηήζηα αχμεζε ζηηο εμαγσγέο ήηαλ 0,3% ην 2011 θαη -2,4% ην 2012. Δπνκέ-

λσο ε Σξφηθα δελ θαηάθεξε κέζα ζε 3 ρξφληα λα απμήζεη ηελ αληαγσληζηηθφ-

ηεηα ηεο ρψξαο, κήπσο φκσο θαηάθεξε λα ηελ θαηαζηήζεη έηνηκε λα βγεη ζηηο 

αγνξέο; Καιφ ζα ήηαλ εδψ λα εμεηάζνπκε ηελ πνξεία ησλ spreads ησλ 10-εηψλ 

ειιεληθψλ νκνιφγσλ (δηάγξακκα 7). Δίλαη θαλεξφ φηη αθφκα θαη ην 2013 ηα 

ειιεληθά spreads ζπλερίδνπλ λα θηλνχληαη ζηα δπζζεψξεηα χςε ηνπ 2011, θά-

λνληαο έηζη ηνλ δαλεηζκφ απφ ηηο αγνξέο αδχλαην. 

Γηάγξακκα 5. ηνηρεία απφ ηηο 5 εθζέζεηο ηεο Κνκηζηφλ γηα ην 

πξψην πξφγξακκα πξνζαξκνγήο 

Γηάγξακκα 6. ηνηρεία απφ ηηο 2 εθζέζεηο ηεο Κνκηζηφλ γηα ην δεχ-
ηεξν πξφγξακκα πξνζαξκνγήο 
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Διάγραμμα 7. ηνηρεία απφ Bloomberg 

 

 Μήπσο φκσο ε θαηάζηαζε απηή ηεο ρψξαο καο επλνεί ηηο ρψξεο ηνπ βνξ-

ξά; Υξεζηκνπνηψληαο ηελ ζηαηηζηηθή κέζνδν ηεο παιηλδξφκεζεο γηα λα εμε-

ηάζνπκε ηελ ζρέζε ησλ απνδφζεσλ ησλ 10-εηψλ ειιεληθψλ νκνιφγσλ κε ηηο 

απνδφζεηο ησλ 10-εηψλ γεξκαληθψλ νκνιφγσλ δηαπηζηψζνπκε φηη αθελφο π-

πάξρεη κηα αξλεηηθή ζρέζε φπσο άιισζηε ήηαλ αλακελφκελν αθεηέξνπ φκσο ε 

ζρέζε απηή είλαη αξθεηά ηζρπξή. ε θάζε κείσζε θαηά 1% ζηηο απνδφζεηο ησλ 

γεξκαληθψλ νκνιφγσλ αληηζηνηρεί κηα αχμεζε ζηηο απνδφζεηο ησλ ειιεληθψλ 

θαηά 8,5%. Αληηιακβαλφκαζηε ινηπφλ πσο φηαλ ε θαηάζηαζε ζηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία ρεηξνηεξεχεη, επελδπηέο νκνιφγσλ απμάλνπλ ηελ δήηεζε γηα ηα γεξ-

καληθά νκφινγα ξίρλνληαο έηζη ηηο απνδφζεηο ηνπο. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα 

σο ηψξα ε θπβέξλεζε ηεο Γεξκαλίαο λα έρεη έλα θέξδνο 80 δηζεθαηνκκπξίσλ 

επξψ, θέξδνο πνπ πξνθαλψο δελ κνηξάζηεθε κε ηελ Διιάδα. Μήπσο ην φηη εί-

καζηε κέιε ηεο επξσδψλεο βνήζεζε ζην λα απνιακβάλνπκε θαιχηεξε αμηνιφ-

γεζε απφ ηνπο ηξείο κεγάινπο νίθνπο αμηνιφγεζεο; Βεβαίσο θαη φρη αθνχ ε 

Διιάο έθζαζε λα έρεη ηελ ρεηξφηεξε αμηνιφγεζε ζηελ Δπξψπε ην 2011. χκ-

θσλα πάιη κε ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ αλαιχζεηο παιηλδξφκεζεο ησλ α-

μηνινγήζεσλ ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο θαη ησλ απνδφζεσλ ησλ 10-εηψλ ειιελη-

θψλ νκνιφγσλ θαζψο επίζεο θαη ησλ CDS spreads, ε εθηίκεζε ηεο πηζηνιε-

πηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο ρψξαο καο παίδεη ζεκαληηθφηεξν ξφιν ζηελ δηακφξθσ-

ζε ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ απφ φζν ζα πεξηκέλακε, θαζψο γηα θάζε ππνβάζκη-

ζε θαηά κία κνλάδα ηα θφζηε δαλεηζκνχ απμάλνληαη θαηά 1,97%-1,49%. Α-

θφκα θαη ππφ ηηο πην ζεηηθέο πξνυπνζέζεηο (εηήζην ξπζκφ αλάπηπμεο = 0.0415, 

εηήζην νλνκαζηηθφ επηηφθην δαλεηζκνχ = 0.0475), ε Διιάο ρξεηάδεηαη 25 ρξφ-

ληα κε εηήζην πξσηνγελέο πιεφλαζκα 3.27% γηα λα κεηψζεη ην ρξένο ηεο ζην 

120% ηνπ ΑΔΠ. αθέζηαηα ην ειιεληθφ ρξένο, έρεη θζάζεη ζε ηέηνηα επίπεδα 

πνπ ε απνπιεξσκή ηνπ είλαη αδχλαηε. Γεδνκέλνπ ινηπφλ φηη ε ζηάζε πιεξσ-
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κψλ ζεσξείηαη απαξαίηεηε, απηφ είλαη αδχλαηνλ εληφο ηεο Δπξσδψλεο. Δίλαη 

γλσζηφ άιισζηε ην ηη έγηλε ζηελ Κχπξν. Μηα ζηάζε πιεξσκψλ εληφο Δπξσ-

δψλεο ζα νδεγνχζε ζε δηαθνπή ησλ ελέζεσλ ξεπζηφηεηνο ζηηο ειιεληθέο ηξά-

πεδεο, κε απνηέιεζκα ηελ άκεζε νηθνλνκηθή θαηάξξεπζε ηεο ρψξαο.  

  Έλαο αθφκα δείθηεο πνπ κπνξνχκε λα εμεηάζνπκε γηα ηελ Διιάδα είλαη 

ε θάιπςε ησλ εηζαγσγψλ απφ ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα. ην δηάγξακκα 8 

απνηππψλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο θάιπςεο ησλ εηζαγσγψλ απφ ζπλαιιαγ-

καηηθά απνζέκαηα. Έλα δηεζλέο πξφηππν ζεσξεί ηελ θάιπςε ησλ εηζαγσγψλ 

επαξθή αλ ηα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ηηο εηζαγσγέο 

γηα 3 κήλεο. 

 

 
Γηάγξακκα 8. Κάιπςε εηζαγσγψλ απφ ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα 

 

 Φαίλεηαη κε ζαθήλεηα φηη απφ ην 2011 κέρξη θαη ζήκεξα ν δείθηεο απ-

ηφο είλαη πνιχ κηθξφηεξνο ηνπ 3 γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Σέινο, ν ζπληε-

ιεζηήο κεηαηξνπήο ζε φξνπο ηζφηεηαο αγνξαζηηθήο δχλακεο σο πξνο ηε ζπ-

λαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ηεο αγνξάο, έλαο δείθηεο πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ αμία 

ζε δνιάξηα ζηελ Διιάδα ηνπ θαιαζηνχ ησλ πξντφλησλ πνπ ζηελ Ακεξηθή ζα 

θφζηηδαλ έλα δνιάξην θαίλεηαη φηη κεηά ηελ είζνδν ηεο Διιάδνο ζηελ Δπξσ-

δψλε παξνπζίαζε κηα ζηαζεξά αλνδηθή πνξεία (δηάγξακκα 9). Απηφ ήηαλ 

απνηέιεζκα ηεο πηνζέηεζεο απφ πιεπξάο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ελφο 

δπλαηνχ λνκίζκαηνο. Πξάγκα πνπ νδήγεζε ζηελ δεκηνπξγία ελφο εηζαγφκελνπ 

πιεζσξηζκνχ. 
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Γηάγξακκα 9. ηνηρεία απφ ηελ World Bank 

 

 Σέινο, φζνλ αθνξά ηνλ εμσηεξηθφ δαλεηζκφ,  ην φηη ε Διιάο είλαη κέινο 

ηεο Δπξσδψλεο, φρη κφλν δελ νδεγεί ζηελ κείσζε ηνπο θφζηνπο ηνπ αιιά α-

ληίζεηα, θαίλεηαη ε ρψξα λα δαλείδεηαη αθξηβφηεξα απφ ρψξεο εθηφο Δπξσδψ-

λεο. πγθεθξηκέλα, εμεηάδνληαο ηελ ζρέζε ησλ απνδφζεσλ ησλ 10εηψλ ειιε-

ληθψλ νκνιφγσλ κε ην ιφγν ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο πξνο ην ειιεληθφ ΑΔΠ δηα-

πηζηψλνπκε φηη γηα θάζε αχμεζε ηνπ ιφγνπ θαηά 1%, παξαηεξείηαη κηα αχμε-

ζε ησλ απνδφζεσλ θαηά 0,23%. Σν ίδην φκσο δελ παξαηεξείηαη ζε ρψξεο εθηφο 

Δπξσδψλεο φπσο ε Ηζιαλδία θαη ε Ρνπκαλία. Δίλαη κάιηζηα ραξαθηεξηζηηθφ 

ην φηη ε αληίζηνηρε ζρέζε κεηαμχ απνδφζεσλ θαη ρξένπο γηα ηηο δχν απηέο ρψ-

ξεο είλαη αξλεηηθή.  

 Δπνκέλσο ε έμνδνο απφ ην Δπξψ θαη ε επηζηξνθή ζε έλα εζληθφ λφκηζκα 

πιένλ είλαη ε κφλε δηέμνδνο γηα ηελ Διιεληθή νηθνλνκία. Απηφ πνπ πξέπεη λα 

γίλεη είλαη ζηάζε πιεξσκψλ απφ ηελ πιεπξά ηεο Διιάδνο πξνο ηνπο δαλεηζηέο 

θαη ζηε ζπλέρεηα δηεμαγσγή ινγηζηηθνχ ειέγρνπ ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο πξνθεη-

κέλνπ λα δηεπθξηληζηεί πνην κέξνο ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο είλαη επαρζέο θαη α-

περζέο. ηελ ζπλέρεηα πξέπεη λα αθνινπζήζεη ε εηζαγσγή ηνπ λένπ εζληθνχ 

λνκίζκαηνο κε ηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο θεθαιαίνπ, θαη ζηελ εζληθνπνίεζε 

ησλ ηξαπεδψλ. Με ηελ επαλάθηεζε απφ πιεπξάο ηεο Διιάδνο, ηεο δπλαηφηε-

ηνο δηεμαγσγήο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο, θαη κε ηα νθέιε πνπ ζα έρεη έλα θζε-

λφηεξν λφκηζκα ε Διιάο ζα κπνξέζεη λα αλαθάκςεη κε αχμεζε ησλ εμαγσγψλ 

θαη κείσζε ησλ εηζαγσγψλ. Θα ήηαλ θαιφ κηα ηέηνηα θίλεζε λα μεθηλνχζε ζην 

ηέινο ηνπ ρεηκψλα, νχησο ψζηε ε Διιάο λα κελ αληηκεησπίζεη πξνβιήκαηα ει-

ιείςεσο πεηξειαίνπ ζε πεξηφδνπο απμεκέλεο δεηήζεσο, κέρξη λα γίλνπλ νη α-

παξαίηεηεο ζπκθσλίεο. ην ζεκείν απηφ, πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη πξνθεηκέλνπ 

λα αλαθάκςεη ε νηθνλνκία θαη ζηα πξψηα ηεο βήκαηα ίζσο ρξεηαζηεί λα θάλεη 

εηδηθέο ζπκθσλίεο κε ηελ επξσπατθή έλσζε (Opt-outs) πνπ αθνξνχλ ζηελ 
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Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή (ΚΑΠ), κε ζπκθσλίεο δαζκψλ θαη πξνζηαηεπηη-

ζκνχ, ζπκθσλίεο εηζαγσγψλ θιπ. Δίλαη κεγάιε ε πηζαλφηεηα ε Δπξσπατθή 

Έλσζε λα κελ ζπκθσλήζεη ζε θάηη ηέηνην, θαη ηφηε ε έμνδνο θαη απφ ηελ ΔΔ 

ζα θξηλφηαλ απαξαίηεηε. Άιισζηε είλαη γλσζηφ φηη ην φξακα ηεο ΔΔ κε ηελ 

ζχγθιηζε ησλ νηθνλνκηψλ θαη ηελ αιιειεγγχε ησλ ιαψλ εγθαηαιείθζεθε πιή-

ξσο. Αθ‟ ελφο ε δεκηνπξγία ηεο ελψζεσο βνήζεζε ηα θξάηε ηνπ βνξξά, λα ε-

πηηχρνπλ θαιχηεξεο ζπκθσλίεο εμαγσγψλ θαη λα πξνσζνχλ επθνιφηεξα ηα 

πξντφληα ηνπο ζηηο νηθνλνκίεο ηνπ λφηνπ, αθ‟ εηέξνπ νη πην αδχλακεο νηθνλν-

κίεο ηνπ λφηνπ ζπγθξαηνχζαλ ηελ αμία ηνπ Δπξψ νχησο ψζηε λα βειηηψλνπλ 

ηνπο φξνπο εκπνξίνπ εμαγσγηθψλ ρσξψλ φπσο ε Γεξκαλία. Σα Μεζνγεηαθά 

Οινθιεξσκέλα Πξνγξάκκαηα αξρηθά θαη ηα Κνηλνηηθά Πιαίζηα ηήξημεο αξ-

γφηεξα απνηέιεζαλ έλαλ ηξφπν εμαγνξάο ηνπ ιανχ θαη ηεο επξσπατθήο ζπλεί-

δεζεο θαη ζηε ζπλέρεηα δέζκεπζε ειιεληθψλ θεθαιαίσλ γηα έξγα πνπ νιν-

θιεξψλνληαλ ζπλήζσο απφ γεξκαληθέο θαη γαιιηθέο εηαηξείεο. Υαξαθηεξηζηη-

θά είλαη ηα παξαδείγκαηα ηεο Siemens, ηεο Vinci (θαηαζθεπή γέθπξαο Ρίν-

Αληίξξην)  θαη ηέινο ε Hochtief (αεξνδξφκην Δι. Βεληδέινο). Δίλαη επίζεο 

γλσζηφ πσο ε ΚΑΠ καδί κε ηηο δηάθνξεο επηδνηήζεηο θαη ηελ ζπλνιηθή γεσξ-

γηθή πνιηηηθή πνπ αθνινπζείηε ζηελ ΔΔ  θαηέζηξεςαλ ηελ ειιεληθή γεσξγία 

(θαπλφο, δαραξφηεπηια, βακβάθη). 

 Σέινο, ε έμνδνο απφ ην Δπξψ θαη ην κλεκφλην, απνηειεί ηνλ κφλν ηξφπν 

απνθαηάζηαζεο ηεο ειιεληθήο αμηνπξέπεηαο θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψ-

πνπ θαη ηνπ εξγαδνκέλνπ κεηά ηελ παξαρψξεζε ηεο εζληθήο θπξηαξρίαο απφ 

ηηο κέρξη ηψξα ειιεληθέο θπβεξλήζεηο. Ζ ππνγξαθή ησλ φξσλ ησλ κλεκνλίσλ, 

θαη κάιηζηα ππφ ην αγγιηθφ δίθαην, έλα δίθαην ελφο θξάηνπο θαηά θχζηλ απνη-

θηνθξαηηθνχ, απνηέιεζε ηνλ έζραην εμεπηειηζκφ ηεο Διιάδνο. Απνηειεί πιένλ 

φρη κφλν δήηεκα νηθνλνκηθφ αιιά θαη εζληθφ ε έμνδνο απφ ην Δπξψ θαη ηελ 

ΔΔ. 
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9  

Ο Πεξηνξηζκφο ηεο Κξαηηθήο Κπξηαξρίαο Μεηά ηελ Δίζνδν ηεο  

Διιάδαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηδίσο Μεηά ηε πλζήθε ηεο 

Ληζαβφλαο 

 

ΠΟΛΤΞΔΝΖ ΠΑΠΑΓΑΚΖ 

 

1. Ζ Έλλνηα ηεο Κπξηαξρίαο 

Κπξηαξρία είλαη ε ππέξηαηε εμνπζία, ε αλψηαηε, απφιπηε θαη δηαξθήο δχλακε 

ελφο θξάηνπο. Υαξαθηεξίδεηαη απφ δχν ζηνηρεία, ηελ ππεξνρή πξνο ηα έζσ, 

δει. ηελ θπξηαξρία πληαγκαηηθνχ Γηθαίνπ θαη ηελ αλεμαξηεζία πξνο ηα έμσ, 

δει. ηελ θπξηαξρία ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ. Ζ θπξηαξρία έρεη σο ραξαθηεξηζηηθφ 

γλψξηζκα ηελ ηθαλφηεηα ηεο απηνεπηβνιήο, είλαη ε ηδηφηεηα ηεο ηέιεηαο θξαηη-

θήο εμνπζίαο. 

 

2. Ζ Κπξηαξρία σο Δλλνηνινγηθφ ηνηρείν ηνπ Κξάηνπο 

χκθσλα κε ηηο λεψηεξεο πνιηηεηνινγηθέο ζεσξίεο, θξαηψλ νξηζκφο ηνπ θξά-

ηνπο ππφ θνηλσληνινγηθή έλλνηα είλαη φηη απηφ είλαη ιαφο, εγθαηεζηεκέλνο κφ-

ληκα ζ΄ έλα νξηζκέλν έδαθνο θαη είλαη εθνδηαζκέλνο κε  θ π ξ ί α ξ ρ ε  εμνπ-

ζία. Έλα απφ ηα ηξία νπζηψδε ζηνηρεία ηνπ θξάηνπο ε πξσηνγελήο εμνπζία, 

κπνξεί λα λνεζεί σο ηέηνηα κφλν αλ απηή είλαη θπξίαξρε, δει. λα έρεη ηελ ηθα-

λφηεηα ηεο απηννξγάλσζεο θαη ηεο απηνθπβέξλεζεο. 

 

3. Οη Δπηηξεπηνί απφ ην χληαγκα Πεξηνξηζκνί ηεο Κπξηαξρίαο 

Σν ειιεληθφ χληαγκα αθνινπζεί ηε δπαδηθή ζεσξία σο πξνο ηε ζρέζε ηνπ 

εζσηεξηθνχ θαη ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ, δει. δέρεηαη ηελ ππεξνρή ηνπ εζσηεξη-

θνχ δηθαίνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 28 ηνπ πληάγκαηνο ( Οη γεληθά παξαδε-

δεγκέλνη θαλφλεο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ, θαζψο θαη νη δηεζλείο ζπκβάζεηο, απφ 

ηελ επηθχξσζή ηνπο κε λφκν θαη ηεο ζέζεο ηνπο ζε ηζρχ, ζχκθσλα κε ηνπο φ-

ξνπο θάζε κηαο, απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ ειιεληθνχ εζσηεξηθνχ δη-

θαίνπ θαη ππεξηζρχνπλ απφ θάζε άιιε δηάηαμε λφκνπ, Έηζη ινηπφλ, θαη΄ αξ-

ρήλ, ην δηεζλέο δίθαην έρεη ππεξλνκνζεηηθή αιιά ππνζπληαγκαηηθή ηζρχ. Καη΄ 

εμαίξεζε πξνβιέπεηαη απφ ην χληαγκα, απφ ην άξζξν 28 παξ. 2, 3 κεηαβίβα-

ζε (ζπληαγκαηηθψλ) αξκνδηνηήησλ ζε φξγαλα δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαη πεξην-

ξηζκνί ηεο άζθεζεο ηεο εζληθήο θπξηαξρίαο: 

 "Γηα λα εμππεξεηεζεί ζπνπδαίν εζληθφ ζπκθέξνλ θαη λα πξναρζεί ε ζπ-

λεξγαζία κε άιια θξάηε, κπνξεί λα αλαγλσξηζζνχλ κε ζπλζήθε ή ζπκθσλία 

ζε φξγαλα δηεζλψλ νξγαληζκψλ αξκνδηφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην χ-
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ληαγκα. Γηα ηελ ςήθηζε λφκνπ πνπ θπξψλεη απηή ηε ζπλζήθε ή ζπκθσλία, 

απαηηείηαη πιεηνςεθία ησλ 3/5 ηνπ φινπ αξηζκνχ ησλ βνπιεπηψλ" (παξ. 2). 

 "Ζ Διιάδα πξνβαίλεη ειεχζεξα, κε λφκν πνπ ςεθίδεηαη απφ ηελ απφιπηε 

πιεηνςεθία ηνπ φινπ αξηζκνχ ησλ βνπιεπηψλ, ζε πεξηνξηζκνχο σο πξνο ηελ 

άζθεζε ηεο εζληθήο θπξηαξρίαο ηεο, εθφζνλ απηφ ππαγνξεχεηαη απφ ζπνπδαίν 

εζληθφ ζπκθέξνλ, δε ζίγεη ηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ θαη ηηο βάζεηο ηνπ δε-

κνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο θαη γίλεηαη κε βάζε ηηο αξρέο ηεο ηζφηεηαο θαη κε 

ηνλ φξν ηεο ακνηβαηφηεηαο" (παξ. 3). 

 Δμάιινπ "Σν άξζξν 28 απνηειεί ζεκέιην γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο Υψξαο 

ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο", ζχκθσλα κε ηελ εξκελεπηηθή 

δήισζε πνπ πξνζηέζεθε θαηά ηελ αλαζεψξεζε ηνπ 2001, αθξηβψο γηα λα πξν-

εηνηκάζεη θαη ηα επφκελα ζηάδηα ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο θαη λα δψζεη 

κηα απάληεζε ζηελ ακθηζβήηεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θχξσζεο ησλ ζπλζεθψλ 

ηνπ Μάαζηξηρη θαη ηνπ Άκζηεξληακ. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 παξ. 2 δελ θα-

ζνξίδνπλ πνηέο αξκνδηφηεηεο κπνξνχλ λα κεηαβηβάδνληαη, νχηε θαη ηνπο πεξην-

ξηζκνχο ππφ ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ απηέο λα αζθνχληαη απφ ηνπο δηεζλείο νξ-

γαληζκνχο. Καηά ηνλ θαζ. Ράηθν, απφ ηε δηαηχπσζε θαη ην ζθνπφ ηνπο ζπλάγε-

ηαη φηη επηηξέπεηαη ε κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ θαη ησλ ηξηψλ ιεηηνπξγηψλ, 

δει. λνκνζεηηθψλ, εθηειεζηηθψλ θαη δηθαζηηθψλ αξκνδηνηήησλ, αιιά φρη απηή 

ηεο αλαζεψξεζεο ηνπ πληάγκαηνο. Απηέο νη αξκνδηφηεηεο πξέπεη, θαη΄ απηφλ, 

λα αζθνχληαη απφ ηα δηεζλή φξγαλα κε ηνπο ίδηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ αζθνχ-

ληαη απφ ηα ειιεληθά φξγαλα θαη ε κεηαβίβαζε ζπληαγκαηηθψλ αξκνδηνηήησλ 

γίλεηαη ρσξίο θακηά κεηαβνιή ηνπο.  Καηά ηνλ θαζ. Μαληηάθε ε κεηαβίβαζε 

ζπληαγκαηηθψλ αξκνδηνηήησλ απφ ηα θξάηε-κέιε ζηελ Δ.Δ. δελ πιήηηεη ηνλ 

ππξήλα ηεο θπξηαξρίαο αθνχ κεηαβηβάδνληαη ζ΄ απηή κφλν απνθαζηζηηθέο αξ-

κνδηφηεηεο. Αιιά ελψ ην θξάηνο δηαηεξεί ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ θαζνξηζκνχ 

ησλ θξαηηθψλ ηνπ ππνζέζεσλ, δελ κπνξεί λα αλαθαιέζεη ειεχζεξα ηελ εθρψ-

ξεζε απηψλ, αιιά κφλν κε ηελ απνρψξεζή ηνπ απφ ηελ Έλσζε. Ννκίδσ φηη ε 

κεηαβίβαζε ησλ αξκνδηνηήησλ απνηειεί έλα ζνβαξφ πεξηνξηζκφ ηεο εζληθήο 

θπξηαξρίαο, ζπλεπψο δε κπνξεί λα είλαη κηα γεληθή κεηαβίβαζε, ζ΄ έλα επξχ 

θάζκα αξκνδηνηήησλ. Σν ζπνπδαίν εζληθφ ζπκθέξνλ θαη ε πξναγσγή ηεο ζπ-

λεξγαζίαο κε άιια θξάηε πξέπεη λα εξκελεχνληαη ζηελά, κε ηελ έλλνηα φηη, πέ-

ξα απφ ηελ επίθιεζε ηεο πξνζηαζίαο θαη ηνπ ζεβαζκνχ ησλ αηνκηθψλ δηθαησ-

κάησλ θαη ησλ βάζεσλ ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο, πνπ ξεηά πξνβιέπε-

ηαη σο πεξηνξηζκφο ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ, ε θχζε θαη ν ζθνπφο ηεο δηάηαμεο 

επηβάιιεη ηε ζηελή εξκελεία ηεο. 

 Ζ Δ.Ο.Κ. θαη ε δηάδνρφο ηεο Δ.Δ. δεκηνπξγήζεθαλ κε εθρψξεζε θπξηαξ-

ρηθψλ δηθαησκάησλ, απφ θπξίαξρεο ρψξεο, γηα έλα ζπγθεθξηκέλν, αξρηθά, ζθν-

πφ θαη ζε ζηελά πιαίζηα. Ζ απνμέλσζε ελφο θξάηνπο απφ έλα ηκήκα ηεο θπξη-

αξρίαο ηνπ, πνπ εμ νξηζκνχ αλήθεη ζε απηφ θαη κφλν ζε απηφ, απνηειεί κηα α-
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ληίθαζε, πνπ δελ κπνξεί λα αλαηξεζεί κε επηρεηξήκαηα κε λνκηθή επίθαζε. Γηα 

παξάδεηγκα, ζεσξείηαη φηη ζηε δηάηαμε ηεο παξ. 2 (δει. ηνπο θαλφλεο ζπληαγ-

καηηθήο ηζρχνο) εκπίπηεη κφλν ην πξσηνγελέο θνηλνηηθφ δίθαην, δει. νη νξγα-

λσηηθέο δηαηάμεηο ησλ ηδξπηηθψλ ζπλζεθψλ ηεο θνηλφηεηαο θαη νη δηάδνρέο 

ηνπο πξάμεηο θαη ηδίσο εθείλεο πνπ νξίδνπλ φηη νη πξάμεηο ησλ νξγάλσλ ηεο 

Δ.Δ. είλαη άκεζα εθηειεζηέο ζην έδαθνο θάζε θξάηνπο-κέινπο. Σν δε δεπηεξν-

γελέο ή παξάγσγν θνηλνηηθφ δίθαην έρεη ππεξλνκνζεηηθή, αιιά φρη ζπληαγκα-

ηηθή ηζρχ, επεηδή έρεη ηεζεί απφ ηα θνηλνηηθά φξγαλα θαη΄ εθαξκνγή ηνπ πξσ-

ηνγελνχο δηθαίνπ. Σέηνηα εξκελεία, φκσο, ζεσξψ φηη δελ πξνθχπηεη απφ ηηο έ-

ηζη θαη ε εξκελεπηηθή δήισζε, πνπ φπσο πξναλέθεξα, ηέζεθε, αλαθέξεηαη ζε 

νιφθιεξν ην άξζξν 28, ρσξίο λα ζπγθεθξηκελνπνηεί θάπνηα παξάγξαθφ ηνπ. 

Γηαηί, αλ ππνηεζεί φηη γηα ηε κεηαβίβαζε ζπληαγκαηηθψλ αξκνδηνηήησλ απφ ην 

χληαγκα ζε φξγαλα δηεζλψλ νξγαληζκψλ απαηηείηαη θαηά ηελ παξ. 2, ε πιεη-

νςεθία ησλ 3/5, πνπ είλαη ε ίδηα θαη γηα ηελ αλαζεψξεζε ηνπ πληάγκαηνο, 

(κε ηε δηαθνξά φηη γηα ηελ αλαζεψξεζε απαηηείηαη θαη δεχηεξε Βνπιή, νπφηε ν 

ιαφο εθθξάδεηαη ζρεηηθά κε ηελ αλαζεψξεζε θαη ηεθκαίξεηαη ε ζπγθαηάζεζή 

ηνπ ή ην αληίζεην αλάινγα κε ην εθινγηθφ απνηέιεζκα), νη παξ. 1 & 3 απαη-

ηνχλ κφλν ηελ απφιπηε πιεηνςεθία δει. 151 βνπιεπηέο. Δμάιινπ, εθφζνλ ν 

ιαφο ελφο θξάηνπο κέζσ ηνπ πληάγκαηνο είλαη απηφο πνπ απνθαζίδεη γηα ην 

πνηφ ηκήκα ηεο θπξηαξρίαο ηνπ εθρσξείηαη, δελ κπνξεί λα ζέζεη θαλέλα δίθαην 

θαη θαλέλα φξγαλν, πνπ δελ πξνέξρεηαη απ΄ απηφλ, πάλσ απφ απηφ, ζχκθσλα 

κε ηελ έλλνηα ηεο ιατθήο θπξηαξρίαο. 

 Μηα ιχζε ζα κπνξνχζε λα δψζεη ε παξαδνρή φηη ε θπξηαξρία κπνξεί λα 

δηαηξεζεί: χκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο δηαίξεζεο ηεο θπξηαξρίαο (ή ζεσξία ηεο 

δηπιήο θπξηαξρίαο) είλαη δπλαηφλ λα ππάξμνπλ δχν θπξηαξρίεο πάλσ ζ΄ έλα έ-

δαθνο (ζε έλα νκνζπνλδηαθφ θξάηνο) ε δε θαηαλνκή ηεο θπξηαξρίαο θαζνξίδε-

ηαη απφ ην νκνζπνλδηαθφ χληαγκα. Καηά ηελ άπνςε απηή, ηφζν ηα θξάηε-

κέιε, φζν θαη ην θεληξηθφ θξάηνο είλαη θπξίαξρα κε ην ηεθκήξην αξκνδηφηεηαο 

λα θαζηεξψλεηαη ππέξ ησλ θξαηψλ-κειψλ θαη θαηά ηνπ θεληξηθνχ θξάηνπο. 

 Ζ θπξηαξρία ελφο επξσπατθνχ νκνζπνλδηαθνχ θξάηνπο δεκηνπξγείηαη 

απφ ηελ εθρψξεζε ηκήκαηνο ηεο θπξηαξρίαο ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο θαη απνηε-

ιεί ηε ζπληζηακέλε απηψλ, αλαπηπζζφκελε ζε βάξνο ηειηθά ησλ θξαηψλ, πνπ 

ηελ έρνπλ εθρσξήζεη. Λεηηνπξγεί αληαγσληζηηθά πξνο απηά, κε ζθνπφ, ε έλσ-

ζε πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί λα ππνθαηαζηήζεη ηα θξάηε ζε δσηηθνχο ηνκείο, α-

πνθνπηφκελε απφ απηά. Ζ δηθαηνδνζία ηεο Δ.Δ. βαίλεη ζπλερψο δηεπξπλφκελε, 

ελψ απηή ησλ θξαηψλ κεηψλεηαη αληίζηνηρα. Με ηε ζεσξία ηεο δηπιήο θπξηαξ-

ρίαο επηπιένλ, ηα θξάηε-κέιε, ζε αληίζεζε κε φ,ηη ζπκβαίλεη ζήκεξα ζηα νκν-

ζπνλδηαθά θξάηε, ζα δηαηεξνχζαλ ζαλ ην δηθαίσκα εμφδνπ απφ ηελ Δ.Δ.. 
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4. Οη πλζήθεο 

α. Με ηελ ζπλζήθε ηνπ  Μ ά α ζ η ξ η ρ η  ην 1992 ε Δ.Ο.Κ. εηζήιζε ζε λέα 

θάζε, πην νινθιεξσκέλε, ε θξαηηθή θπξηαξρία δελ πεξηνξίδεηαη κφλν κε ηελ 

αλάζεζε αξκνδηνηήησλ άζθεζεο "θιαζηθήο θξαηηθήο ιεηηνπξγίαο", αιιά θαη 

κε ηελ άζθεζε άιισλ πνιηηηθψλ κέζα ζηελ θνηλφηεηα. Ζ θνηλφηεηα επεκβαί-

λεη ηδηαίηεξα ζηε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή θάζε θξάηνπο, νξίδνληαο ζην άξζξν 

104Γ, φηη ην πκβνχιην επηβιέπεη ηα θξάηε γηα ηελ ηήξεζε ηεο δεκνζηνλνκη-

θήο πεηζαξρίαο, επηβάιινληαο κέηξα ελαληίνλ απηψλ πνπ δελ ηεξνχλ ηνπο θα-

λφλεο πεξί πεηζαξρίαο θαη ειιείκκαηνο. Σα κέηξα απηά κπνξεί π.ρ. λα είλαη: ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ λα δεηήζεη ηελ αλαζεψ-

ξεζε ηνπ δαλεηζκνχ ηνπ ελ ιφγσ θξάηνπο, ή ηελ επηβνιή πξνζηίκσλ. Πέξα 

απφ ηνλ πεξηνξηζκφ απηφ ηεο θπξηαξρίαο ηνπ θξάηνπο λα αζθεί ηε δηθή ηνπ δε-

κνζηνλνκηθή θαη νηθνλνκηθή πνιηηηθή θαη, θαηά ζπλέπεηα, θαη θνηλσληθή πνιη-

ηηθή, ε θνηλφηεηα επηβάιιεη ηελ πηνζέηεζε κηαο θνηλήο ζέζεο ζηελ εμσηεξηθή 

πνιηηηθή ηεο. 

 χκθσλα κε ην άξζξν I.2 ηα θξάηε κεξηκλνχλ ψζηε θαηά ηελ άζθεζε ηεο 

εμσηεξηθήο ηνπο πνιηηηθήο νη εζληθέο ηνπο πνιηηηθέο λα είλαη ζχκθσλεο κε ηηο 

θνηλέο ζέζεηο. Καζηεξψλεηαη θνηλή επξσπατθή ηζαγέλεηα. Ζ ζέζπηζε επξσπατ-

θήο ηζαγέλεηαο έρεη σο ζπλέπεηα λέα δηθαηψκαηα γηα ηνπο πνιίηεο ηεο Έλσζεο 

φπσο ην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη ζηηο επξσπατθέο θαη δεκνηηθέο 

εθινγέο (άξζξν 8Α πλζήθεο). Σν κελ δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη 

ζηηο επξσπατθέο εθινγέο είλαη ζπλπθαζκέλν κε ηε θχζε ηεο επξσπατθήο ηζα-

γέλεηαο γηα εθινγή αληηπξνζψπσλ ζην επξσπατθφ θνηλνβνχιην, σο νξγάλνπ 

πνπ εθπξνζσπεί ηηο ρψξεο ζ΄ έλα επξσπατθφ επίπεδν θαη απφ ηε πλζήθε ελη-

ζρχεηαη θαη ν ξφινο ηνπ σο ηέηνηνπ. Απφ ηελ άιιε κεξηά φκσο, ην δηθαίσκα 

ηνπ εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη ζηηο δεκνηηθέο (απηνδηνηθεηηθέο) εθινγέο είλαη 

πνιηηηθφ δηθαίσκα, πνπ ην χληαγκα επηθπιάζζεη θαηαξρήλ γηα ηνπο πνιίηεο 

ηνπ (αξρή θαζνιηθφηεηαο) – αξκνδηφηεηα ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο, Λανχ ππφ 

ζηελή έλλνηα θαη θάζε παξέθθιηζε απφ απηή ίζσο έπξεπε λα πεξηιακβαλφηαλ 

ξεηά ζην χληαγκα, πξηλ ζεζπηζηεί σο δηθαίσκα φισλ ησλ επξσπατθψλ θαηνί-

θσλ κηαο ρψξαο. Γηαηί απηή ε αξκνδηφηεηα ίζσο δελ είλαη ζπκβαηή κε ηνπο φ-

ξνπο ηνπ άξζξνπ 28 θαη έρεη γίλεη δεθηή θαζ΄ ππέξβαζε. 

β. Μεηά ηηο ζπλζήθεο ηνπ  Ά κ ζ η ε ξ λ η α κ  ην 1997 θαη ηεο  Ν ί θ α η α ο  ην 

2001 νη πξνζπάζεηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο εζηηάδνληαη ζε δεηήκαηα δηεχ-

ξπλζεο ησλ δηθαησκάησλ ησλ πνιηηψλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ, αιιά θαη ζηε δεκηνπξγία ηνπ ρψξνπ Διεπζεξίαο, Αζθάιεηαο 

θαη Γηθαηνζχλεο, ζηελ ελίζρπζε ηεο αζηπλνκηθήο θαη δηθαζηηθήο ζπλεξγαζίαο 

θαη ζηε ζέζε ζε ηζρχ ηεο ζπλζήθεο  S c h e n g e n  σο κηα ζχκβαζε δεκηνπξ-

γίαο εληαίνπ ρψξνπ ζηελ Δπξψπε. Σν Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ε Ηξιαλδία δελ 

εληάρηεθαλ ζηε ζπλζήθε απηή, κε ην πξψην λα αξλείηαη λα ππνγξάςεη, ηνλίδν-
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ληαο φηη "ην δηθαίσκα ηεο ρψξαο γηα έιεγρν ησλ ζεκείσλ εηζφδνπ ζε απηήλ εί-

λαη κηα ζεκειηψδεο αλαγθαηφηεηα θαη έλδεημε θπξηαξρίαο ηνπ έλαληη ηεο θαηα-

πάηεζεο απηήο απφ ηηο Βξπμέιιεο". Ζ Διιάδα θχξσζε ηε ζπλζήθε θαη ηε 

ζχκβαζε εθαξκνγήο απηήο ην 1997 (κε ην Ν. 2514 ). Ζ χπαξμε θαηαιφγσλ κε 

αλεπηζχκεηα πξφζσπα, ηνπο νπνίνπο θαηαιφγνπο, ζχκθσλα κε ηε ζπλζήθε, εί-

λαη ππνρξεσκέλα φια ηα θξάηε λα ηεξνχλ θαη λα αλαθέξνπλ θαη νη νπνίνη έ-

ρνπλ θαηαξηηζηεί θαη ελεκεξψλνληαη εθηφο επηθξάηεηαο, νδεγεί ζε κηα αθφκε 

παξαβίαζε ηεο θπξηαξρίαο, δει. ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ εζληθνχ θξάηνπο λα επη-

ηξέπεη ηελ ειεχζεξε θίλεζε φισλ ησλ αλζξψπσλ, ζηα πιαίζηα ηεο αξκνδηφηε-

ηάο ηνπ γηα ηνλ έιεγρν απφ απηφ θαη κφλν ησλ ζπλφξσλ ηνπ (άξζξν 5 παξ. 1δ 

θαη άξζξν 6 παξ. 1 "ε δηαζπλνξηαθή θπθινθνξία ππφθεηηαη ζηνλ έιεγρν ησλ 

θξαηψλ... ιακβάλνληαο ππφςε ην ζπκθέξνλ φισλ ησλ κεξψλ"). 

γ. Σε κεηεμέιημε ηεο Δπξψπεο απφ έλα νηθνλνκηθφ πνιηηηθφ δηεζλή νξγαληζκφ 

ζε έλα νκνζπνλδηαθφ θξάηνο πξνέβιεπε ε πλζήθε γηα ηε ζέζπηζε Δπξσπατ-

θνχ πληάγκαηνο ή  Δ π ξ σ π α τ θ ή   π λ η α γ κ α η η θ ή   π λ ζ ή θ ε 

(2004). Με ηε ζπλζήθε απηή πξνβιεπφηαλ φηη: 

- Σν χληαγκα θαη νη θαλφλεο Γηθαίνπ πνπ ζεζπίδνληαη απφ ηα ζεζκηθά 

φξγαλα ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην ηεο άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ ηεο απν-

λέκνληαη π π ε ξ η ζ ρ χ ν π λ  ηνπ δηθαίνπ ησλ θξαηψλ-κειψλ (άξζξν Η-6). Με 

ηε δηάηαμε απηή, ε Δ.Δ., απφ έλαο ππεξεζληθφο νξγαληζκφο κεηαηξέπεηαη ζε 

νκνζπνλδηαθφ θξάηνο, ζην νπνίν ην κφλν θπξίαξρν θξάηνο είλαη ην θεληξηθφ, 

ηα δε θξάηε-κέιε δελ είλαη θπξίαξρα. 

- Ζ Έλσζε έρεη λνκηθή πξνζσπηθφηεηα (άξζξ. Η-7). 

- Κάζε πξφζσπν πνπ έρεη ηελ ηζαγέλεηα θάπνηνπ θξάηνπο-κέινπο είλαη 

πνιίηεο ηεο Έλσζεο. Ζ ηζαγέλεηα ηεο Έλσζεο πξνζηίζεηαη ζηελ εζληθή ηζαγέ-

λεηα θαη δελ ηελ αληηθαζηζηά (Η-10, παξ. 1). 

- ηελ  α π ν θ ι ε η ζ η η θ ή  αξκνδηφηεηα ηεο Δ.Δ. αλήθνπλ ε εκπνξηθή, 

νηθνλνκηθή θαη εμσηεξηθή πνιηηηθή (Η-13, Η-16 ). 

- Σέινο, ζχκθσλα κε ην άξζξν Η-60, παξ. 1 θαη 2, ε απνρψξεζε απφ ηελ 

Δ.Δ. είλαη ειεχζεξε ζχκθσλα κε ηνπο εζσηεξηθνχο ζπληαγκαηηθνχο θαλφλεο, 

αθνχ πξνεγεζεί γλσζηνπνίεζε ζην πκβνχιην θαη ζπλαθζεί ζπκθσλία γηα ηηο 

ιεπηνκέξεηεο ηεο απνρψξεζεο. 

 Έηζη κε ηελ Δπξσπατθή πληαγκαηηθή πλζήθε, ε Δ.Δ., απφ Έλσζε θ π ξ 

ί α ξ ρ σ λ  (ππφ πεξηνξηζκνχο πνπ έζεηε ζηελ θπξηαξρία ησλ θξαηψλ, φπσο εί-

πακε θαη πνπ ηε δηαθνξνπνηνχζαλ απφ ηελ νκνζπνλδία θξαηψλ ) κεηαηξέπεηαη 

ζε νκνζπνλδηαθφ θξάηνο. Σν νκνζπνλδηαθφ θξάηνο είλαη έλσζε κ ε  θ π ξ ί α ξ 

ρ σ λ  θξαηψλ, δει. έλσζε πληαγκαηηθνχ Γηθαίνπ ελ πξνθεηκέλσ ηεο Δπξσ-

πατθήο πληαγκαηηθήο πλζήθεο, πνπ ε Διιάδα θχξσζε ζχκθσλα κε ηηο δηα-

ηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ πληάγκαηνο. Απηφ, φπσο πξναλέθεξα, δε δίλεη θα-

κία εμνπζηνδφηεζε λα κεηαηξαπεί ην χληαγκα ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο 
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(ελφο εληαίνπ θξάηνπο) ζε έλα χληαγκα θξάηνπο-κέινπο νκνζπνλδηαθνχ θξά-

ηνπο, κ ε  θ π ξ ί α ξ ρ ν π  εμ νξηζκνχ. 

  πσο πνιχ ζσζηά παξαηεξεί ν θαζ. Νηθνιφπνπινο "ηέηνηα κεηαηξνπή 

κπνξεί ζεσξεηηθά λα γίλεη έμσ απφ ην πιαίζηα ηνπ απζηεξνχ ειιεληθνχ π-

ληάγκαηνο κε επαλάζηαζε ή πξαμηθφπεκα (ελαληίνλ ηνπ νπνίνπ νη πνιίηεο δη-

θαηνχληαη θαη ππνρξενχληαη λα ακπλζνχλ) δεδνκέλνπ φηη ππφ ην θαζεζηψο ηεο 

ηζρχνπζαο πεξηνξηζκέλεο έκκεζεο δεκνθξαηίαο ... ν ιαφο ... απηνπεξηνξίδεηαη 

κε ην χληαγκά ηνπ θαη δε κπνξεί λα ζίμεη ηε κνξθή ηνπ, αιιά θαη ην ζθιεξφ 

ππξήλα ησλ δηαηάμεψλ ηνπ. ε θάζε πεξίπησζε ν θνηλφο λνκνζέηεο, ε Διιελη-

θή Βνπιή, δε κπνξεί νχηε έρεη ηελ αξκνδηφηεηα λα ςεθίζεη - θπξψζεη νπνηα-

δήπνηε δηάηαμε πξσηνγελνχο ελσζηαθνχ Γηθαίνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην 

χληαγκα.". 

 Ο θαζ. Βεληδέινο εμέθξαζε κηα ηδηαίηεξε ζπληαγκαηνινγηθά άπνςε γηα 

ηε ζρέζε ηνπ ειιεληθνχ θαη επξσπατθνχ πληάγκαηνο. "Ζ ζπκκεηνρή ζηελ 

έλσζε θαη ε θχξσζε ηνπ Δπξσπατθνχ πληάγκαηνο ζπληζηνχλ ηαπηνρξφλσο 

θαη πεξηνξηζκφ ζηελ άζθεζε ηεο εζληθήο θπξηαξρίαο θαη κεηαθνξά αξκνδηνηή-

ησλ ζηα φξγαλα ηεο Έλσζεο πνπ αζθεί δνηέο αξκνδηφηεηεο κε βάζε ηηο αξρέο 

ηεο επηθνπξηθφηεηαο θαη ηεο αλαινγηθφηεηαο. Δθαξκφδνληαη ζπλδπαζηηθά νη 

παξ. 2 & 3 γηα ηελ θχξσζε - ε ππεξνρή ηνπ επξσπατθή Γηθαίνπ πξνβιέπεηαη 

ξεηά αιιά δε ζπληζηά παξάθακςε ή ππνβάζκηζε ηνπ ειιεληθνχ πληάγκαηνο, 

αιιά εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεψλ ηνπ. Σν χληαγκα, δελ θαηαξγείηαη, 

νχηε αλαζεσξείηαη έκκεζα θαη ζησπεξά, αιιά εθαξκφδεηαη. Απηφ πξαθηηθά 

ζεκαίλεη φηη ε αξκνδηφηεηα ησλ ειιεληθψλ δηθαζηεξίσλ λα ειέγρνπλ ηε ζπ-

ληαγκαηηθφηεηα ησλ λφκσλ κεηαθέξεηαη γηα ηα δεηήκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζην 

ελσζηαθφ δίθαην ζηα φξγαλα ηεο Έλσζεο θαη ηειηθά ζην Γ.Δ.Κ.". Γειαδή, η-

ζρπξίδεηαη φηη ην χληαγκα εμνπζηνδνηεί ηε ζπλζήθε λα ην θαηαξγήζεη !!! 

δ. Ζ ζπλζήθε ηεο  Λ η ζ α β φ λ α ο (2007) νπζηαζηηθά δηαηήξεζε φιεο ηηο κε-

ηαξξπζκίζεηο πνπ πξνβιεπφηαλ απφ ην Δπξσπατθφ χληαγκα. Απηή ηξνπνπνηεί 

ηηο ζπλζήθεο ηεο Δ.Δ. θαη έκκεζα κεηαθέξεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Δπξσπατθνχ π-

ληάγκαηνο ηξνπνπνηεκέλεο ζε έλα λέν θείκελν πλζήθεο, πξντφλ θαη απηφ δηα-

θπβεξλεηηθήο δηάζθεςεο. Παξακέλνπλ νη αξκνδηφηεηεο ηεο ηεισλεηαθήο έλσ-

ζεο, θνηλήο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο, αληαγσληζκνχ θαη εκπνξίνπ ζηελ Έλσζε, 

εληζρχεηαη ν ξφινο ηνπ Δπξσθνηλνβνπιίνπ αιιά φρη ηδηαίηεξα δεζκεπηηθά θαη 

αλνίγεη ν δξφκνο κε ηελ εθαξκνγή θνηλψλ πνιηηηθψλ ζηελ άκπλα ζε κηα θαηά 

θάπνην ηξφπν ζηξαηησηηθνπνίεζε ηεο Έλσζεο - ζε ζπλεξγαζία βέβαηα κε ην 

ΝΑΣΟ, πνπ ε Έλσζε κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ζηξαηησηηθψλ θαη κε κέζσλ γηα 

απνζηνιέο εθηφο ηεο Δ.Δ.. Ζ θνηλή πνιηηηθή Αζθάιεηαο θαη Άκπλαο εληζρχεηαη 

θαη απφ ηνλ Δπξσπατθφ Οξγαληζκφ Άκπλαο πάιη ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο νξ-

γαληζκνχο φπσο ην ΝΑΣΟ. 

 



120 
 

5. πκπεξάζκαηα 

Απφ ηε ζπδήηεζε γηα ηε ζρέζε ηνπ ειιεληθνχ θαη ηνπ επξσπατθνχ πληάγκα-

ηνο θαη γηα ην ραξαθηήξα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, σο κηαο έλσζεο ζπληαγκα-

ηηθνχ ή δηεζλνχο δηθαίνπ θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε θπξηαξρία αλή-

θεη θαηά βάζε ζην εζληθφ θξάηνο. κσο ε εθρψξεζε απηήο πξνο ηελ Έλσζε, 

φπσο είρε απηφ γίλεη κε ηελ Δπξσπατθή πληαγκαηηθή πλζήθε, νδεγεί ζε 

ζθέςεηο θαηά πνζφ ηειηθά κπνξεί ην θξάηνο λα είλαη θπξίαξρν, έρνληαο επηθπ-

ξψζεη, κε αληηζπληαγκαηηθφ, φπσο είδακε, ηξφπν, ζπλζήθε πνπ πεξηνξίδεη ηελ 

ίδηα ηελ θπξηαξρία ηνπ! Οχηε ε ζεσξία ηεο δηπιήο θπξηαξρίαο κπνξεί εδψ λα 

εθαξκνζηεί, θάησ απφ ην πξίζκα ηνπ ζπληαγκαηηθνχ δηθαίνπ, εθφζνλ ε αηειήο 

έλσζε θπξίαξρσλ θξαηψλ παξακέλεη έμσ απφ φ,ηη νξίδνπλ νη βνπιήζεηο ησλ 

ιαψλ, πνπ κεηέρνπλ. Απφ ηα δεκνςεθίζκαηα ηα νπνία έγηλαλ, φπνπ έγηλαλ γηα 

ηε κεηεμέιημε ηεο νκνζπνλδίαο δηεζλνχο, θαηά βάζε, δηθαίνπ ζε έλα νκνζπνλ-

δηαθφ θξάηνο, νη ιανί έδεημαλ φηη είλαη σξηκφηεξνη απφ ηα θνηλνβνχιηα θαη ηηο 

θπβεξλήζεηο ηνπο. Καηάιαβαλ φηη, αλ απεκπνιήζνπλ ηα θπξηαξρηθά ηνπο δη-

θαηψκαηα, ζα είλαη ππνηαγκέλνη ζε έλα Γηεπζπληήξην, πνπ ζα νξίδεη πέξα θαη 

πάλσ απφ απηνχο ην ζχζηεκα κέζα ζην νπνίν ζα δνπλ, ρσξίο δηθαίσκα επη-

ζηξνθήο ζηελ εζληθή θπξηαξρία. 
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10  
Ο Πνιίηεο ηεο Έλσζεο: Μηα ρέζε «Γηπιήο Ννκηθήο Τπνηέιεηαο» 

  

ΜΔΣΑΞΗΑ ΚΟΤΚΟΤΝΑ 

 

Δηζαγσγή 

1. Ζ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε ηεο Έλσζεο ζεζπίζηεθε γηα πξψηε θνξά κε ηε ζπλ-

ζήθε ηνπ Μάαζηξηρη
1
, πνπ ηέζεθε ζε ηζρχ ην 1993. Ζ αξρηθή εηζαγσγή ηνπ 

άξζξνπ 8 ΔΚ, ζχκθσλα κε ην νπνίν «πνιίηεο ηεο Έλσζεο είλαη θάζε πξφζσπν 

πνπ έρεη ηελ ππεθνφηεηα ελφο Κξάηνπο κέινπο», ζεκαηνδφηεζε ηελ πξφζεζε 

ησλ θξαηψλ κειψλ λα εληζρχζνπλ ηελ πξνζηαζία ησλ πνιηηψλ ηεο Έλσζεο ζην 

πιαίζην ηεο εμέιημεο ηνπ θνηλνχ ζεζκνχ, πνπ ηα ίδηα επέιεμαλ. ήκεξα ε επ-

ξσπατθή ηζαγέλεηα θαηνρπξψλεηαη ζηα άξζξα 9 ΔΔ θαη 20 ΛΔΔ, θαη θαζη-

δξχεηαη σο εηδηθή έλλνκε ζρέζε αλάκεζα ζηελ Έλσζε θαη ηνπο ππεθφνπο ησλ 

θξαηψλ κειψλ: απνθηάηαη απηφκαηα, αθνχ πξνζηίζεηαη ζηελ εζληθή ηζαγέλεηα. 

2. Ζ επξσπατθή ηζαγέλεηα
2
 γελλά δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο γηα ηνλ πνιίηε, 

ν νπνίνο θαιείηαη, αθελφο λα ζπιιάβεη ην λέν θαζεζηψο ζην νπνίν ππάγεηαη θαη 

αθεηέξνπ λα ιεηηνπξγήζεη κέζα ζε απηφ. Ζ πεξίπινθε δνκή ηνπ επξσπατθνχ 

ζεζκνχ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζεζκηθή αζάθεηα πνπ ζπλερίδεη λα ηνλ δηαθξίλεη, 

απνηειεί πξφβιεκα απνδνρήο γηα απηφλ. Ζ δηαπίζησζε απηή ζπλδέεηαη άκεζα 

κε ην εξψηεκα γηα ην είδνο ηνπ πνιίηε πνπ ε Δπξσπατθή Έλσζε δηαπιάζζεη: ε 

ηζηνξία ηνπ επξσπατθνχ εγρεηξήκαηνο, απνθαιχπηεη έλα πνιίηε ηεο αγνξάο, 

πνπ ρεηξαθεηείηαη απέλαληη ζην θξάηνο ηνπ νπνίνπ είλαη ππήθννο, ελψ ηαπηφ-

ρξνλα κεηέρεη ηφζν ηεο εζληθήο φζν θαη ηεο κεηαεζληθήο δεκφζηαο εμνπζίαο. 

 

Η. Ο Πνιίηεο ηεο Αγνξάο  

Ηα. ηαδηαθή ρεηξαθέηεζε απφ ην θξάηνο  

3. Ζ ηζηνξηθή πνξεία ηεο επξσπατθήο ελνπνίεζεο απνηππψλεη ην νηθνλνκηθφ 

ηεο ζθέινο πξνσζεκέλν ζε ζρέζε κε ην πνιηηηθφ. Παξά ην γεγνλφο φηη ε πνιη-

ηηθή ελνπνίεζε πεξηιακβαλφηαλ ζηα αξρηθά ζρέδηα, πιήξεο νκνζπνλδίσζε δελ 

πξαγκαηνπνηήζεθε πνηέ, παξέκελε, φκσο σο πξφηππν, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

                                                             
1ΔΔ C 224, 31.08.1992, ζει. 1. 
2 Γηα ηελ επξσπατθή ηζαγέλεηα, βι. ελδεηθηηθά: F. PICOD, Le statut des particuliers, désormais titu-

laires de droits individuels, θαη A. EPINEY, L‟arrêt Van Gend en Loos et la citoyenneté de l‟Union, 

ζην COUR DE JUSTICE DE L‟UNION EUROPÉENNE, 50ÈME ANNIVERSAIRE DE L‟ARRÊT 

VAN GEND EN LOOS 1963-2013, Actes du colloque, Luxembourg, 13.05.2013,  ζει. 81-91θαη 135-

154 αληίζηνηρα, D. KOCHENOV/R. PLENDER, EU Citizenship: From an Incipient Form to an Incipi-
ent Substance?, ELRev. 2012, ζει. 369 επ., F. WOLLENSCHLAGER, A New Fundamental Freedom 

beyond Market Integration: Union Citizenship and its Dynamics for Shifting the Economic Paradigm 

of European Integration, ELJ 2011, ζει. 1 επ., J. SHAW, Citizenship: Contrasting Dynamics at the In-

terface of Integration and Constitutionalism‟ ζην P. CRAIG/G. DE BÚRCA (επηκ.), The Evolution of 

European Union Law (Oxford, Oxford University Press, 2011), F. JACOBS, Citizenship of the Euro-

pean Union-A Legal Analysis, ELJ 2007, ζει. 591 επ. 
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αλαδήηεζεο ηνπ ζεζκηθνχ ζρήκαηνο κε βάζε ηε ζηαδηαθή πξφνδν ησλ ελνπνηε-

ηηθψλ βεκάησλ
3
. 

4.  Έηζη, ην αξρηθφ πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ελσζηαθνχ δηθαίνπ πεξηιάκβαλε ηελ 

νηθνλνκηθή ελνπνίεζε: θνηλέο πνιηηηθέο
4
, νηθνλνκηθέο ειεπζεξίεο

5
 θαη θαλφλεο 

αληαγσληζκνχ. Ζ βαζκηαία ζεκαηηθή δηεχξπλζή ηνπ κε πηπρέο πνπ ηα θξάηε 

κέιε, σο θχξηνη ησλ ζπλζεθψλ
6
, έθξηλαλ ζπλαθείο πξνο ηελ αγνξαία νηθνλνκία 

απνηππψζεθε ζηελ Δληαία Δπξσπατθή Πξάμε (ΔΔΠ) ην 1986
7
, εληζρχζεθε

8
, 

φκσο ζεκαληηθά κε ηε ζπλζήθε γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Μάζηξηρη)
9
. Αιιά 

ε επέθηαζε ηεο ξπζκηζηηθήο αξκνδηφηεηαο ηνπ θνηλνχ ζεζκνχ ζε ηνκείο πέξαλ 

ηνπ νηθνλνκηθνχ, είρε μεθηλήζεη ήδε ζηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ δχν δεθαεηηψλ 

ηεο νηθνλνκηθήο ελνπνίεζεο. Οη ζεκαηηθνί ηνκείο, πνπ, ζηαδηαθά, ηελ πιαηζί-

σζαλ κε πηπρέο επξχηεξνπ πεξηερνκέλνπ, ζπλδέζεθαλ κε ηελ εγθαζίδξπζε θαη 

ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο, θαη πξνσζήζεθαλ ηφζν απφ ηα λνκνζεηηθά 

φξγαλα φζν θαη απφ ηε λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ, ζε κηα πξνζπάζεηά γηα κε-

γηζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ αλνίγκαηνο ηεο αγνξάο κε αληίζηνηρε 

ζπξξίθλσζε ηεο εζληθήο αξκνδηφηεηαο
10

. Ζ δηαδηθαζία απηή ζπληειέζηεθε, 

αθελφο κε ηε γελίθεπζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο (θαηάξγεζε ηνπ εζλη-

θνχ θξαγκνχ ηεο ηζαγέλεηαο), αθεηέξνπ κε ηε δηαζηαιηηθή εξκελεία ηνπ ππν-

θεηκεληθνχ θαη αληηθεηκεληθνχ πεδίνπ ησλ δηαηάμεσλ ησλ νηθνλνκηθψλ ειεπζε-

ξηψλ.  

Ηα1. Καηάξγεζε ησλ δηαθξίζεσλ ιφγσ ηζαγέλεηαο 

5. Ζ θαηάξγεζε ησλ δηαθξίζεσλ ιφγσ ηζαγέλεηαο, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε 

ιεηηνπξγίαο ηεο αλνηθηήο αγνξάο (απειεπζέξσζε ηεο δηαθίλεζεο ησλ νηθνλν-

κηθψλ ζπληειεζηψλ), απνηειεί ηε λνκηθή έθθξαζε ηνπ νηθνλνκηθνχ πξνηχπνπ, 

φπσο ην είραλ ζπιιάβεη νη ζπληάθηεο ησλ αξρηθψλ ζπλζεθψλ (αλνηθηή αγνξά 

                                                             
3Γηαθήξπμε R. SCHUMAN, 09.05.1950: «…Ζ Δπξψπε δελ ζα δεκηνπξγεζεί δηα κηαο, νχηε ζε έλα ζπ-
λνιηθφ νηθνδφκεκα: ζα δηακνξθσζεί κέζα απφ ζπγθεθξηκέλα επηηεχγκαηα πνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ πξψηα 

κηα πξαγκαηηθή αιιειεγγχε…». 
4Απηέο πεξηνξίζηεθαλ ζηνπο ηνκείο ηεο γεσξγίαο, ησλ δηαζπλνξηαθψλ κεηαθνξψλ, θαη ηε δηαξξχζκηζε 

ησλ εκπνξηθψλ ζρέζεσλ κε ηξίηεο ρψξεο. 
5 Γηαθίλεζε πξνζψπσλ, ππεξεζηψλ, εκπνξεπκάησλ θαη θεθαιαίσλ ζηελ «θνηλή» αγνξά. 
6 Ζ ζπλζήθε ηεο Ληζαβφλαο, ηξνπνπνηψληαο ην παιαηφ άξζξν 5 ΔΚ, δηεπθξηλίδεη ζηα άξζξα 1 εδαθ. 

1, 4.1 θαη 5.2 εδαθ. 2 ΔΔ φηη «θάζε αξκνδηφηεηα ε νπνία δελ απνλέκεηαη ζηελ Έλσζε κε ηηο πλζή-

θεο αλήθεη ζηα θξάηε κέιε». Πξφθεηηαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ππέξ ησλ θξαηψλ κειψλ ηνπ ηεθκεξίνπ 

ηεο αξκνδηφηεηαο (Kompetenz-Kompetenz), κε ηελ έλλνηα φηη πεγή ηεο ελσζηαθήο εμνπζίαο δξάζεο εί-

λαη ε εζληθή/θξαηηθή αληίζηνηρε, ηα δε θξάηε κέιε, απνλέκνληαο ξπζκηζηηθή αξκνδηφηεηα ζηελ Έλσ-

ζε, απνδέρνληαη ηελ θαηάηκεζε ηεο εζληθήο ηνπο θπξηαξρίαο.  
7 ΔΔ L 169, 29.06.1987, ζει. 1.  
8 R. LANE, New Community Competences under the Maastricht Treaty, CMLR 1993, ζει. 939-979. 
9 ΄Οπ. παξ. 
10 Οη ζηφρνη ησλ ηδξπηηθψλ ζπλζεθψλ εξκελεχηεθαλ απφ ην Γηθαζηήξην επξχηαηα: ΓΔΚ 04.04.1974, 

Δπηηξνπή/Γαιιία, πιινγή  ειι. εηδ. έθδ. ζει. 179, ζθ. 19, φπνπ επηζεκαίλεηαη φηη «ε εγθαζίδξπζε ηεο 

θνηλήο αγνξάο αθνξά ζην ζχλνιν ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ». Βι. θαη A. BLECKMANN, Te-

leologie und dynamische Auslegung  des Europäischen Gemeinschaftsrechts, EuR 1979, ζει. 239-260.   
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κε ειεχζεξν αληαγσληζκφ). Δπηβιήζεθε σο γεληθή αξρή
11

, πνπ εμεηδηθεχεηαη 

ζε δηάθνξεο δηαηάμεηο ηνπ πξσηνγελνχο θαη ηνπ παξαγψγνπ δηθαίνπ. Απεπζχ-

λεηαη ζηα θξάηε κέιε, ηα ελσζηαθά φξγαλα θαη ηνπο δηνηθνχκελνπο (θπζηθά 

θαη λνκηθά πξφζσπα), πνπ είλαη θαη δηθαηνχρνη ηεο. Έηζη, νη εζληθέο δηαηάμεηο 

γηα δπζκελή -ή απιά δηαθνξεηηθή- κεηαρείξηζε ησλ αιινδαπψλ ππεθφσλ, πνπ 

δηαθηλνχληαλ σο εξγαδφκελνη ή ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο έπξεπε λα θαηαξγε-

ζνχλ, ηφζν κε βάζε ηνπο θαλφλεο αξλεηηθήο ελνπνίεζεο, πνπ εηζάγνπλ ειεπζε-

ξίεο (απαγνξεχζεηο πεξηνξηζκψλ ζηελ ειεπζεξία θπθινθνξίαο πξνζψπσλ, ε-

κπνξεπκάησλ, ππεξεζηψλ θαη θεθαιαίσλ), φζν θαη κε λνκνζεηηθέο πξάμεηο ηνπ 

παξαγψγνπ δηθαίνπ (ζεηηθή ελνπνίεζε). 

6. Γηα ηελ ελαξκφληζε ησλ εζληθψλ λνκνζεηηθψλ, θαλνληζηηθψλ θαη δηνηθεηη-

θψλ ξπζκίζεσλ ζηνπο ηνκείο ησλ νηθνλνκηθψλ ειεπζεξηψλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ηφζν νη εηδηθέο
12

, φζν θαη νη γεληθέο
13

 δηαηάμεηο ησλ ηδξπηηθψλ ζπλζεθψλ, πνπ 

παξείραλ λνκηθή εμνπζηνδφηεζε γηα ηελ πινπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ειεπζε-

ξηψλ. Σηο επηινγέο ηνπ ελσζηαθνχ λνκνζέηε επηθχξσζε ην Γηθαζηήξην, ζε κηα 

πξνζπάζεηα βαζκηαίαο ελίζρπζεο ηεο δπλακηθήο ηνπ ελνπνηεηηθνχ εγρεηξήκα-

ηνο. Ζ ζπκβνιή ηνπ, φκσο, ζηε δηεχξπλζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ θνηλνχ ζε-

ζκνχ
14

 πξαγκαηνπνηήζεθε θαη αλεμάξηεηα, ζην πιαίζην ηεο εξκελεπηηθήο ιεη-

ηνπξγίαο γηα ηελ πιήξσζε ησλ θελψλ, φπνπ απηφ ζεσξήζεθε αλαγθαίν: κέζα 

απφ ηε δηαδηθαζία ηεο πξνδηθαζηηθήο παξαπνκπήο
15

, ε λνκνινγία ηνπ Γηθα-

ζηεξίνπ έρεη ζπκβάιεη
16

 ζηελ παξέθηαζε ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ησλ αξρηθψλ 

ζπλζεθψλ, ηφζν ratione personae, φζν ratione materiae, κε γλψκνλα ηελ πά-

γηα αλαδήηεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζθνπνχ (effet utile). 

7. Ζ λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ, ζπλεπήο ζηελ αξρηθή ζέζε γηα ηελ ηδηαηηεξφ-

ηεηα ηεο θνηλνηηθήο λνκηθήο ηάμεο, ηεο νπνίαο «ππνθείκελα είλαη φρη κφλν ηα 

Κξάηε Μέιε αιιά θαη νη ππήθννί ηεο»
17

, εθδήισζε κηα δηεπξπκέλε νπηηθή θαη 

ηνπ θχθινπ ησλ ππνθεηκέλσλ πνπ κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ ησλ δηαηάμεσλ 

ησλ νηθνλνκηθψλ ειεπζεξηψλ, σο θνξέσλ ησλ δηθαησκάησλ πνπ απηέο πξνζπν-

ξίδνπλ. Γελ κπνξεί, ζπλεπψο, λα ζεσξεζεί ηπραίν ην γεγνλφο φηη ε αξρή ηεο 

απηφλνκεο εξκελείαο ησλ θαλφλσλ ηνπ ελσζηαθνχ δηθαίνπ, πνπ έρεη σο ζθνπφ 

ηελ νκνηφκνξθε θαη απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ, θαζηεξψζεθε γηα πξψηε 

                                                             
11 Παιαηφ 7 ΔΟΚ, 12 ΔΚ, ζεκεξηλφ 18 ΛΔΔ: «εληφο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ησλ πλζεθψλ θαη κε 

ηελ επηθχιαμε ησλ εηδηθψλ δηαηάμεψλ ηνπο απαγνξεχεηαη θάζε δηάθξηζε ιφγσ ηζαγέλεηαο». 
12 Άξζξα 49, 51, 54, 57, 59, 63 ΔΟΚ, φπσο ηζρχνπλ ζήκεξα, κεηά ηηο δηαδνρηθέο ηξνπνπνηήζεηο, σο 

άξζξα 46, 48, 50, 53 ΛΔΔ. Σν ίδην ζπλέβε θαη κε ηηο λνκηθέο εμνπζηνδνηήζεηο ζην ρψξν ησλ θνηλψλ 

πνιηηηθψλ: άξζξα 43, 75, 113 ΔΟΚ, ζεκεξηλά 43, 91, 207  ΛΔΔ.  
13 Άξζξα 100, 235 ΔΟΚ, 114 επ., 352 ΛΔΔ. 
14 Β. ΥΡΗΣΗΑΝΟ, Ζ δπλακηθή ησλ ζρέζεσλ δηθαζηή θαη λνκνζέηε ζηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα, Α-
ζήλα 2005, ζει. 57 επ. 
15 Άξζξν 267 ΛΔΔ. 
16 Ζ ζπκβνιή απηή ζπληειείηαη ζην πιαίζην ησλ επξέσλ αξκνδηνηήησλ πνπ παξέρνληαη ζην δηθαηνδν-

ηηθφ φξγαλν ηεο Έλσζεο απφ ην άξζξν 19 ΔΔ, πνπ αληηθαζηζηά ην άξζξν 220 ΔΚ (παιαηφ 164 

ΔΟΚ). 
17 ΓΔΚ 05.02.1963, 26/62, Van Gend & Loos, πιινγή ειι. εηδ. έθδ. ζει. 863. 
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θνξά κε ηελ επθαηξία ηεο αλαδήηεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ελλνηψλ «εξγα-

δφκελνο» θαη «ακεηβνκέλε δξαζηεξηφηεο» ζηε δηάηαμε ηνπ παιαηνχ άξζξνπ 48 

ΔΟΚ
18

: ην Γηθαζηήξην δηεπθξίληζε φηη απηέο έρνπλ «θνηλνηηθφ» θαη φρη εζληθφ 

πεξηερφκελν, δειψλνληαο ξεηά φηη «νη ζθνπνί ηεο πλζήθεο ζα καηαηψλνληαλ 

αλ ην πεξηερφκελν ελφο ηέηνηνπ φξνπ κπνξνχζε λα θαζνξίδεηαη κνλνκεξψο θαη 

λα ηξνπνπνηείηαη απφ ην εζσηεξηθφ δίθαην»
19

. Έηζη, ε έλλνηα «εξγαδφκελνο» 

ζηαδηαθά ζπκπεξηέιαβε θαη ηνλ εξγαδφκελν κεξηθήο απαζρφιεζεο (κεησκέλν 

σξάξην)
20

, ηνπο θαζεγεηέο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ άζθεζε γηα ηελ απφθηεζε ηεο 

ηθαλφηεηαο απηφλνκεο δηδαζθαιίαο
21

, ηα πξφζσπα πνπ δηαθηλνχληαη µε ζθνπφ 

ηελ αλαδήηεζε εξγαζίαο
22

, αθφκε θαη ηνπο άλεξγνπο, ππφ πξνυπνζέζεηο
23

. 

8. Μέρξη ηε ζεζκνζέηεζε ηεο επξσπατθήο ηζαγέλεηαο, ην θπζηθφ πξφζσπν-

ππήθννο θξάηνπο κέινπο, απνηεινχζε ππνθείκελν ησλ θαλφλσλ ησλ ηδξπηηθψλ 

ζπλζεθψλ θαη ηνπ παξαγψγνπ δηθαίνπ κφλν ζην βαζκφ πνπ δξνχζε νηθνλνκηθά 

ζηελ ηφηε «θνηλή» αγνξά, σο εξγαδφκελνο, απηναπαζρνινχκελνο, πάξν-

ρνο/ρξήζηεο ππεξεζηψλ, αιιά, ηαπηφρξνλα,  εθφζνλ νη παξαπάλσ δξαζηεξηφ-

ηεηέο ηνπ ελείραλ ζηνηρείν δηαζπλνξηαθφ, δειαδή έθαλε ρξήζε ηνπ δηθαηψκα-

ηνο θπθινθνξίαο πνπ αληινχζε απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ νηθνλνκηθψλ ειεπζεξηψλ.  

9. Γηθαηνχρνη, ζχκθσλα κε ηε ζπλζήθε ΔΟΚ, ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο, ε-

γθαηάζηαζεο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ ζην εζσηεξηθφ ηεο Κνηλφηεηαο ήηαλ κφ-

λν νη δηνηθνχκελνη πνπ πιεξνχζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ δηπινχ λνκηθνχ ζπλ-

δέζκνπ κε ηελ αγνξά, φπσο απηφο είρε αξρηθά εηζαρζεί απφ ηελ  «θνηλνηηθή» 

λνκηθή ηάμε: σο ππνθείκελα, δειαδή, δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ, κε βάζε 

ηελ ηζαγέλεηα θξάηνπο κέινπο θαη ηε ζπγθεθξηκέλε ηδηφηεηα ππφ ηελ νπνία 

δξαζηεξηνπνηνχληαλ νηθνλνκηθά ζην πιαίζην ηεο ξνήο ησλ ζπληειεζηψλ ηεο 

παξαγσγήο. Ο θαλνληζκφο 1612/68/ΔΟΚ
24

, πξφζζεζε θαη ηα κέιε ησλ νηθνγε-

λεηψλ ηνπο (ζχδπγνο, παηδηά, γνλείο, πνπ εμαξηψληαη νηθνλνκηθά απφ ην δηθαη-

νχρν) «αλεμαξηήησο ηεο ηζαγελείαο ησλ»
25

. 

                                                             
18 εκεξηλφ 45  ΛΔΔ. 
19 ΓΔΚ 19.03.1964, Unger, 75/63, πιινγή ειι. εηδ. έθδ. 1954-1964, ζει. 107, 23.03.1982, Levin, 

53/81, πιινγή ζει.1035, ζθ. 11. 
20 ΓΔΚ 23.03.1982, Levin, φπ. παξ. ζθ. 15-22, ΓΔΚ 03.06.1986, Kempf, 139/85, πιινγή ζει. 1741.   
21 ΓΔΚ 03.07.1986, Lawrie-Blum, 66/85, πιινγή ζει. 2121. 
22 ΓΔΚ 26.02.1991, Antonissen, C-292/89, πιινγή ζει. I-745. 
23 ΓΔΚ 26.05.1993, Σζηφηξαο, C-171/91, πιινγή ζει. Η-2925. 
24 Πεξί ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην εζσηεξηθφ ηεο Κνηλφηεηαο, ΔΔ L 257, 
19.10.1968, ζει. 2-12, ειι. εηδ. έθδ. Κεθάιαην 5, ηφκνο 1, ζει. 33, φπσο ηζρχεη ζήκεξα ηξνπνπνηεκέ-

λνο απφ ηελ νδεγία 2004/38/ΔΚ, 29.04.2004 ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα ησλ πνιηηψλ ηεο Έλσζεο θαη ησλ 

κειψλ ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο λα θπθινθνξνχλ θαη λα δηακέλνπλ ειεχζεξα ζηελ επηθξάηεηα ησλ θξαηψλ 

κειψλ, ΔΔ L 158, 30.04.2004, ζει. 77. 
25 Άξζξα 10 θαη 11 ηνπ παξαπάλσ θαλνληζκνχ, ζήκεξα άξζξα 1 επ. ηεο νδεγίαο 2004/38/ΔΚ, φπ. 

παξ.  
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10. Σα δηθαηψκαηα πνπ εμαζθάιηδε ν θαλνληζκφο 1612/68 δηεπξχλζεθαλ αθφ-

κε πεξηζζφηεξν, κε ηνλ θαλνληζκφ 1251/70/ΔΟΚ
26

, ν νπνίνο παξέθηεηλε ην δη-

θαίσκα δηακνλήο ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο θαη κεηά ην ζάλαην ηνπ εξγαδφ-

κελνπ ππφ πξνυπνζέζεηο. Έηζη, ζηελ πεξίπησζε ηεο ρνξήγεζεο, κεηαμχ άι-

ισλ
27

, θαη ησλ θνξνινγηθψλ πιενλεθηεκάησλ πνπ κπνξνχζε λα απνιακβάλεη ν 

δηαθηλνχκελνο κηζζσηφο βάζεη ηνπ θαλνληζκνχ 1612/68, ην Γηθαζηήξην έθξηλε 

φηη εθπηψζεηο ζηα εηζηηήξηα ησλ εζληθψλ ζηδεξνδξφκσλ, ηζρχνπλ γηα ηα κέιε 

ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ εξγαδφκελνπ αθφκε θαη φηαλ απηφο έρεη απνβηψζεη
28

. 

11. ηνλ ηνκέα ηεο ειεπζεξίαο εγθαηάζηαζεο θαη δηαζπλνξηαθήο παξνρήο π-

πεξεζηψλ, νη δηαηάμεηο ηνπ παξαγψγνπ δηθαίνπ, πνπ ζεζπίζηεθαλ ζηε δεθαεηία 

ηνπ 70, επεθηείλνπλ ην δηθαίσκα δηακνλήο θαη ηα παξεπφκελα δηθαηψκαηα ζηελ 

νηθνγέλεηα ησλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ, κε βάζε ηελ αξρή ηεο θαηάξγεζεο 

ησλ δηαθξίζεσλ, ππφ φξνπο φκνηνπο κε απηνχο πνπ ζεζπίζηεθαλ γηα ηνπο κη-

ζζσηνχο. Καη ελψ ε κεηαθίλεζε ηνπ παξφρνπ ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζεο 

ηνπ απνδέθηε πξνβιεπφηαλ απφ ηελ αξρή ξεηά ζηε ζπλζήθε
29

, ε νδεγία 

73/148/ΔΟΚ
30

 ζπκπεξηέιαβε θαη ηε κεηαθίλεζε ηνπ απνδέθηε ζην θξάηνο εγθα-

ηάζηαζεο ηνπ παξφρνπ. Με ηελ απφθαζή ηνπ ζηηο ππνζέζεηο Luisi θαη Car-

bone
31

, ην Γηθαζηήξην δηεπθξίληζε φηη ε κεηαθίλεζε ηνπ απνδέθηε ζην θξάηνο 

εγθαηάζηαζεο ηνπ παξφρνπ «απνηειεί ην αλαγθαίν ζπκπιήξσκα» ηεο κεηαθί-

λεζεο ηνπ παξφρνπ, «…νη δε ηνπξίζηεο, νη ππνβαιιφκελνη ζε ζεξαπεία θαη εθεί-

λνη πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηαμίδηα γηα ιφγνπο ζπνπδψλ ή επαγγεικαηηθνχο πξέπεη 

λα ζεσξνχληαη σο απνδέθηεο ππεξεζηψλ»
32

. 

12. Με βάζε ην ζθεπηηθφ φηη «ν απνδέθηεο ππεξεζηψλ ζπκκεηέρεη ππνρξεσηηθά 

ζηε ζπλαιιαθηηθή ζρέζε θαη είλαη θαη απηφο δπλάκεη επηθαξπσηήο ηεο ειεπζεξί-

αο παξνρήο ππεξεζηψλ»
33

, ε δηαζπλνξηαθή κεηαθίλεζή ηνπ δηθαηνινγεί ηε κε-

ηαθνξά θεθαιαίσλ πξνθεηκέλνπ λα ζπληειεζηεί ε νινθιήξσζε ηεο ζπλαιια-

γήο, λα θαηαβιεζεί, δειαδή ε ακνηβή γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ ζα ηνπ παξαζρε-

ζνχλ. Με ηελ επθαηξία ηεο ππφζεζεο Cowan
34

, ην Γηθαζηήξην είρε ηελ επθαη-

ξία λα δειψζεη ξεηά φηη νη ηνπξίζηεο είλαη απνδέθηεο ππεξεζηψλ, πξνθεηκέλνπ 

                                                             
26 Πεξί ηνπ δηθαηψκαηνο ησλ εξγαδνκέλσλ λα παξακέλνπλ ζηελ επηθξάηεηα θξάηνπο κέινπο κεηά ηελ 

άζθεζε ζε απηφ νξηζκέλεο εξγαζίαο, ΔΔ L 142, 30.06.1970, ειι. εηδ. έθδ. Κεθάιαην 5, ηφκνο 1, ζει. 

64. 
27 πσο, γηα παξάδεηγκα, ηελ πξφζβαζε ζηε γεληθή εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο ππφ φξνπο  φκνηνπο 

κε ηα παηδηά ησλ ππεθφσλ ηνπ θξάηνπο ππνδνρήο (άξζξν 12 ηνπ θαλνληζκνχ 1612/68): ΓΔΚ 

03.07.1974, Casagrande, 9/74, πιινγή ειι. εηδ. έθδ. ζει. 397.  

 28 ΓΔΚ 30.09.1975, Cristini, 32/75, πιινγή ειι. εηδ. έθδ. ζει. 314, ζθ. 15-19.   
29 Άξζξν 60 ΔΟΚ, ζεκεξηλφ  57 ΛΔΔ.  
30 Πεξί θαηαξγήζεσο ησλ πεξηνξηζκψλ ζηε δηαθίλεζε θαη ζηε δηακνλή ησλ ππεθφσλ ησλ θξαηψλ κε-

ιψλ ζην εζσηεξηθφ ηεο Κνηλφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο εγθαηαζηάζεσο θαη ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ,  ΔΔ L 
172, 28.06.1973, ειι. εηδ. έθδ. Κεθάιαην 6, ηφκνο 1, ζει. 144. 
31 ΓΔΚ 31.01.1984, Luisi θαη Carbone, 286/82, 26/83, πιινγή ζει. 377, ζθ. 10. 
32 Ibid. ζθ. 16.    
33 Πξνηάζεηο ηνπ Γ. Δηζαγγειέα LENZ, 06.12.1988, ζηελ ππφζεζε Cowan, 186/87, πιινγή ζει. 195, 

ζεκ. 17. 
34 Απφθαζε Cowan, φπ. παξ. ζθ. 20. 
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λα δηαζθαιηζηεί ε εθαξκνγή ηεο ίζεο κεηαρείξηζήο ηνπο κε ηνπο εκεδαπνχο 

ππεθφνπο. 

13. Απαξαίηεην ζπκπιήξσκα ησλ πξψησλ λνκνζεηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ απν-

ηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο θπθινθνξίαο ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ απνηέιεζε ν 

θαλνληζκφο 1408/71/ΔΟΚ
35

, πνπ ξχζκηζε δεηήκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο γηα 

φινπο ηνπο ππεθφνπο ησλ Κξαηψλ κειψλ ζην πιαίζην ησλ εζληθψλ ζπζηεκά-

ησλ. Πξφθεηηαη γηα ηελ πξψηε πξνζπάζεηα ζπληνληζκνχ ησλ εζληθψλ λνκνζε-

ζηψλ γηα ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ 

ησλ εξγαδφκελσλ, θαζψο θαη ησλ ζπλζεθψλ απαζρφιεζήο ηνπο. Με βάζε, κά-

ιηζηα, ην άξζξν 22 ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ, πξνβιεπφηαλ ε κεηάβαζε αζθαιη-

ζκέλσλ ζε άιιν θξάηνο κέινο, πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζνχλ ζηελ θαηάιιειε 

ζεξαπεία, κε αληίζηνηρε ζπλελλφεζε ησλ θνξέσλ αζθάιηζεο ησλ δχν θξαηψλ 

γηα ηελ θαηαβνιή παξνρψλ ζε ρξήκα. 

14. Ζ αλαγλψξηζε ηνπ δηθαηψκαηνο ειεχζεξεο δηαθίλεζεο ησλ αζζελψλ κε 

ζηφρν ηελ απνδνρή ππεξεζηψλ ζε άιιν θξάηνο κέινο, έθεξε ζηελ επηθάλεηα 

δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηηο πξνυπνζέζεηο άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ, εηδηθά 

ζε ζρέζε κε ηε δνκή θαη ηελ νξγάλσζε ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ πγείαο. Σν 

Γηθαζηήξην, έθξηλε φηη νη αζζελείο επίζεο εληάζζνληαη ζην ππνθεηκεληθφ πεδίν 

εθαξκνγήο ησλ αληίζηνηρσλ δηαηάμεσλ σο απνδέθηεο/ρξήζηεο ππεξεζηψλ
36

. 

Ηα2. Θεκαηηθή δηεχξπλζε ηεο ελσζηαθήο αξκνδηφηεηαο  

15. ην πιαίζην ηεο γεληθεπκέλεο εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, 

ηνκείο εζληθήο αξκνδηφηεηαο, φπσο ν αζιεηηζκφο, ν ηνπξηζκφο, ε παηδεία, ε π-

γεία θαη ν πνιηηηζκφο, πνπ δελ εκθάληδαλ, αξρηθά ηνπιάρηζηνλ, θακηά ζρέζε κε 

ηελ νηθνλνκηθή ελνπνίεζε, ιφγσ ηνπ παξαδνζηαθά εζληθνχ ηνπο ραξαθηήξα, 

επεξεάζηεθαλ έκκεζα απφ ηελ αλάγθε άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο ειεχζε-

ξεο δηαθίλεζεο ζην γεσγξαθηθφ πεδίν ηεο Έλσζεο, ησλ πξνζψπσλ πνπ δξα-

ζηεξηνπνηνχληαλ επαγγεικαηηθά ζε απηνχο. ε απηφ ζπλέηεηλαλ α) ε δηεχξπλ-

ζε ηνπ θχθινπ ησλ απνδεθηψλ ησλ θαλφλσλ ηεο ειεχζεξεο δηαθίλεζεο ησλ 

πξνζψπσλ, ε νπνία, ζε αληίζεζε κε ηελ ειεπζεξία δηαθίλεζεο ησλ εκπνξεπκά-

ησλ ζπκπεξηέιαβε θαη ηνπο ηδηψηεο (εξγνδφηεο, επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο) 

θαη β) ε εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο ζηνλ ηνκέα ησλ ε-

παγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ.  

16. ε αληίζεζε κε ηηο δηαηάμεηο γηα ηελ ειεχζεξε δηαθίλεζε ησλ εκπνξεπκά-

ησλ, πνπ έρνπλ σο απνδέθηεο ηα Κξάηε Μέιε θαη παξά ην γεγνλφο φηη ε έλλνηα 

ηνπ θξαηηθνχ κέηξνπ ζε απηέο εθιακβάλεηαη κε επξχηαην πεξηερφκελν
37

, ε θα-

                                                             
35 Πεξί εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο αζθαιίζεσο ζηνπο κηζζσηνχο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο 
πνπ δηαθηλνχληαη εληφο ηεο Κνηλφηεηαο, ΔΔ L 149, 05.07.1971, ειι. εηδ. έθδ. Κεθάιαην 5, ηφκνο 1, 

ζει. 73, φπσο δηαδνρηθά ηξνπνπνηεκέλνο ηζρχεη ζήκεξα. 
36 ΓΔΚ 12.07.2001, Smits,Peerbooms, C-157/99, πιινγή ζει. Η-5473, ζθ. 44-46, 13.05.2003, Müller-

Fauré, C-385/99, πιινγή ζει. I-4509, 23.10.2003, Inizan, C-56/01, πιινγή ζει. I-12403, ζθ. 17, 

16.05.2006, Watts, C-372/04, πιινγή ζει. I-4325, ζθ. 92, 147.  
37 ΓΔΚ 24.11.1982, Δπηηξνπή/Ηξιαλδία, 249/81, πιινγή ζει. 4005. 
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ηάξγεζε ησλ εκπνδίσλ ζηε δηαθίλεζε ησλ πξνζψπσλ, «ζεκειηψδεο ζθνπφο ηεο 

Κνηλφηεηαο, ζα εηίζεην ζε θίλδπλν δεκηνπξγίαο αληζνηήησλ», αλ πεξηνξηδφηαλ 

ζηνπο θξαγκνχο θξαηηθήο πξνέιεπζεο, νπφηε ζα «εμνπδεηεξσλφηαλ απφ ηελ 

άζθεζε ηεο λνκηθήο απηνλνκίαο ελψζεσλ ή νξγαληζκψλ κε δηεπνκέλσλ απφ ην 

δεκφζην δίθαην»
38

. Έηζη, ε επξχηεηα ησλ απνδεθηψλ ησλ θαλφλσλ θαηαιακβά-

λεη
 
θαη ξπζκίζεηο πνπ επηβάιινπλ εζληθνί επαγγεικαηηθνί ζχιινγνη (π.ρ. δηθε-

γνξηθνί ζχιινγνη
39

), νη νπνίεο δεζκεχνπλ ηα κέιε ηνπο.
 
Οη αζιεηηθέο νκνζπνλ-

δίεο
40

, φηαλ ξπζκίδνπλ ζπιινγηθά ηε κηζζσηή θαη ηε κε κηζζσηή εξγαζία, ζε-

σξήζεθαλ απνδέθηεο ησλ αληίζηνηρσλ θαλφλσλ πνπ αλαπηχζζνπλ, έηζη, νξηδφ-

ληην άκεζν απνηέιεζκα
41

. Σν ίδην θαη νη ζπλδηθαιηζηηθέο ελψζεηο, φηαλ αλα-

ιακβάλνπλ ζπιινγηθέο δξάζεηο
42

. 

17. Ζ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αμίσλε θαη ηελ ηζφηηκε πξφ-

ζβαζε ζηα δηάθνξα επαγγέικαηα ησλ δηαθηλνχκελσλ πξνζψπσλ. Σα εκπφδηα 

πνπ φξζσλαλ νη εζληθέο ξπζκίζεηο θαη νη επαγγεικαηηθνί ζχιινγνη, επηθπιάζ-

ζνληαο ηελ άζθεζε νξηζκέλσλ επαγγεικάησλ απνθιεηζηηθά ζηνπο ππεθφνπο 

ηνπο, έπξεπε λα θαηαξγεζνχλ: ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα, πνπ ελζσκαηψλν-

ληαη, ζπλήζσο ζε δηπιψκαηα θαη ηίηινπο εθπαίδεπζεο, απνηεινχλ ηα απαξαίηε-

ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηελ πξφζβαζε θαη ηελ άζθεζε δηαθφξσλ επαγ-

γεικάησλ.  

18. Ζ ακνηβαία αλαγλψξηζε θαζηεξψζεθε ην 1979 απφ ην Γηθαζηήξην
43

 σο αξ-

ρή ηνπ ελσζηαθνχ δηθαίνπ, θαη δηέπεη ην ζχλνιν ησλ νηθνλνκηθψλ ειεπζε-

ξηψλ
44

. Ζ πηνζέηεζε ησλ ζρεηηθψλ θαλφλσλ παξαγψγνπ δηθαίνπ κε ζηφρν ηελ 

ακνηβαία αλαγλψξηζε ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ πξνβιεπφηαλ απφ ηηο η-

δξπηηθέο ζπλζήθεο, λα γίλεη κε βάζε ηελ εηδηθή λνκνζεηηθή εμνπζηνδφηεζε ηνπ 

άξζξνπ 57 ΔΟΚ
45

. Ζ δηάηαμε νξγαλψλεη έλα κεραληζκφ, ζχκθσλα κε ηνλ ν-

πνίν ε ζεηηθή ελνπνίεζε πξνάγεηαη κέζσ ηεο έθδνζεο νδεγηψλ α) ακνηβαίαο 

                                                             
38 ΓΔΚ 12.12.1974, Walrave, Koch, 36/74, πιινγή ειι. εηδ. έθδ. ζει. 563, ζθ. 17-18. 
39 ΓΔΚ 28.4.1977, Thieffry, 71/76, πιινγή εηδ. ειι. έθδ. ζει. 229, ζθ. 12, 18-19. 
40 Βι. γηα ηηο αζιεηηθέο ελψζεηο: ΓΔΚ 11.04.2000, Deliège, C-51/96 θαη C-191/97, πιινγή ζει. 

I-2549, 06.06.2000, Angonese, C-281/98, πιινγή ζει. I-4139, 19.02.2002, Wouters, C-309/99, πι-

ινγή ζει. I-1577. Δηδηθά γηα ην πνδφζθαηξν, βι. ΓΔΚ 14.07.1976, Donà, Mantero, 13/76, πιινγή 

ειι. εηδ. έθδ. ζει. 509, αιιά θπξίσο 15.12.1995, Bosman, C-415/93, πιινγή ζει. Η-4921. 

 41 Βι. παξαθάησ ππφ Ηββ.  
42 ΓΔΚ 11.12.2007, Viking  Line, C-438/05, πιινγή ζει. Η-11767.  
43 ΓΔΚ 18.01.1979, Van Wesemael, 110/78, πιινγή ειι. εηδ. έθδ. ζει. 29 (παξνρή ππεξεζηψλ), 

20.02.1979, Rewe-Zentral (γλσζηή σο Cassis de Dijon), 120/78, πιινγή ειι. εηδ. έθδ. ζει. 321 (θπ-

θινθνξία εκπνξεπκάησλ), 15.10.1987, Heylens, 222/86, πιινγή ζει. 4097 θαη 07.05.1991, Βιαζζν-

πνχινπ, C-340/89, πιινγή ζει. I-2357 (θπθινθνξία ησλ πξνζψπσλ). 

 44 Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο, πνπ πηνζεηεί ηελ ακνηβαία αλαγλψξηζε σο «θνηλνηηθή ζηξαηεγηθή ζην 

πιαίζην ηεο παξαθνινχζεζεο ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηελ εζσηεξηθή αγνξά»,  COM/99/299 ηειηθφ, Φήθη-
ζκα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 28.10.1999, «γηα ηελ ακνηβαία αλαγλψξηζε», ΔΔ C 141, 19.05.2000, θαη εξ-

κελεπηηθή αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο «δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο πξντφλησλ ζηελ αγνξά άιινπ 

θξάηνπο κέινπο: ε πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο», ΔΔ C 265, 04.11.2003, ζει. 2. 
45 εκεξηλφ άξζξν 53 ΛΔΔ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε δηαδνρηθά, αλαξηζκήζεθε σο 47 ΔΚ, θαη γεληθεχεη 

ηε ζπλήζε λνκνζεηηθή δηαδηθαζία σο θαλφλα ιήςεο απφθαζεο, απαιείθνληαο ηελ έζησ θαη θαη‟ εμαί-

ξεζε νκνθσλία, πνπ πξνβιεπφηαλ απφ ην άξζξν 47 παξ. 2 ΔΚ.      
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αλαγλψξηζεο ησλ δηπισκάησλ, πηζηνπνηεηηθψλ θαη άιισλ ηίηισλ θαη β) ζπλην-

ληζκνχ ησλ εζληθψλ λνκνζεηηθψλ, θαλνληζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ δηαηάμεσλ γηα 

ηελ αλάιεςε κε κηζζσηψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

19. ην πιαίζην ηεο ζεηηθήο ελνπνίεζεο, θαη ιφγσ ηνπ φγθνπ ησλ εζληθψλ 

ξπζκίζεσλ πνπ ρξεηάδνληαλ ιεπηνκεξή ζεκαηηθή ελαξκφληζε, ε ακνηβαία αλα-

γλψξηζε ρξεζηκνπνηήζεθε σο πξνζθνξφηεξν εξγαιείν, επεηδή θξίζεθε φηη εμα-

ζθαιίδεη ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ πξνζψπσλ, ησλ εκπνξεπκάησλ θαη 

ησλ ππεξεζηψλ ρσξίο λα είλαη αλαγθαία ε ελαξκφληζε ησλ εζληθψλ λνκνζε-

ζηψλ. Με εμαίξεζε ην θνηλφ ζπκθέξνλ, θπξηαξρνχλ νη θαλφλεο ηνπ θξάηνπο κέ-

ινπο θαηαγσγήο. Έηζη απνθεχγεηαη ε ζέζπηζε ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ γηα ηελ 

πξνζέγγηζε ησλ εζληθψλ λνκνζεζηψλ, ελψ, ηαπηφρξνλα, επηηπγράλεηαη ε ηζν-

δπλακία ησλ εζληθψλ ξπζκίζεσλ, πνπ εθθξάδεηαη σο απφξξνηα ηνπο θαη ηνπ 

θαζήθνληνο ζπλεξγαζίαο πνπ ηνπο επηβάιιεη ζηα θξάηε κέιε ην άξζξν 4 πα-

ξαγξ. 3 ΛΔΔ. 

20. Έηζη, ηα κελ δηπιψκαηα σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζα απνηεινχζαλ αληηθεί-

κελν ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο
46

, ζηε βάζε ηεο νηθνδφκεζεο ηεο ακνηβαίαο ε-

κπηζηνζχλεο ησλ θξαηψλ κειψλ κεηαμχ ηνπο, πνπ, φκσο, ζπλεπαγφηαλ ζπλεξ-

γαζία ζην επίπεδν ηεο αθαδεκατθήο αλαγλψξηζεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, πξν-

θεηκέλνπ λα ακβιπλζνχλ νη αληηζηάζεηο πνπ φξζσλαλ νη απζηεξνί θαλφλεο ησλ 

επαγγεικαηηθψλ ζπιιφγσλ ζηα Κξάηε Μέιε, επηρεηξήζεθε ε δηαδηθαζία ηνπ 

ζπληνληζκνχ ησλ εζληθψλ ξπζκίζεσλ. 

21. Ζ παξέκβαζε ηνπ λνκνζέηε ζε πεδία κε ακηγψο νηθνλνκηθά θαη παξαθξα-

ηεκέλεο -σο ηφηε- εζληθήο αξκνδηφηεηαο, φπσο ε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο θαη 

ην πεξηερφκελν ησλ ζπνπδψλ, θαηαγξάθεηαη σο έκκεζε κελ, αιιά ζεκαληηθήο 

ζεκαζίαο. Άιισζηε, ηνκέαο ηεο παηδείαο, θαη εηδηθφηεξα ηεο παλεπηζηεκηαθήο, 

κνινλφηη δελ ζπλδεφηαλ κε ηελ νηθνλνκηθή ελνπνίεζε, αθξηβψο ιφγσ ηεο ζρέ-

ζεο ησλ ζπνπδψλ κε ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα, νθείιεη ηε ζρεδφλ νινζρεξή 

θαηάιεςή ηνπ ζηε λνκνινγηαθή επεμεξγαζία ηνπ άξζξνπ 128 ΔΟΚ (ζεκεξη-

λφ 165 ΛΔΔ)
47

. 

22. Ζ αξρηθή ξχζκηζε κε βάζε ηηο ηνκεαθέο-θαηά επάγγεικα νδεγίεο, ιφγσ 

ηνπ απνζπαζκαηηθνχ ραξαθηήξα ηεο, δεκηνχξγεζε πξνβιήκαηα αληζφηεηαο γηα 

                                                             
46 Με βάζε ην άξζξν 57 ΔΟΚ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 235 ΔΟΚ (ζεκεξηλφ 352 ΛΔΔ), εθδφ-

ζεθε κηα ζεηξά νδεγηψλ γηα ηελ ακνηβαία αλαγλψξηζε ησλ δηπισκάησλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Ζ 

επηπξφζζεηε πξνζθπγή ζηε γεληθή δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 235 ΔΟΚ ζπλεγνξεί ππέξ ηνπ επηρεηξήκαηνο 

φηη ε δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ ελσζηαθνχ λνκνζέηε ζπλεπαγφηαλ θαη παξέθηαζε ηεο ξπζκηζηηθήο ηνπ αξ-

κνδηφηεηαο. 
47 Μνινλφηη νη θνηηεηέο δελ κπνξνχζαλ λα ππαρζνχλ, νχηε εθ πιαγίνπ, ζην ππνθεηκεληθφ πεδίν εθαξ-

κνγήο ηεο ειεχζεξεο δηαθίλεζεο κηζζσηψλ θαη ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ, εθηφο αλ απνηεινχζαλ κέιε 
ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο, θαη κάιηζηα εμαξηψκελα νηθνλνκηθά απφ απηνχο, αιιά νχηε θαη σο απνδέθηεο 

ππεξεζηψλ, ε λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ εληφπηζε ηνλ απαξαίηεην ζχλδεζκν ησλ δηαθηλνχκελσλ θνη-

ηεηψλ κε ηελ αγνξά απεπζείαο ζην πξσηνγελέο δίθαην, παξά ην γεγνλφο φηη ν ηνκέαο απηφο ήηαλ, αθφ-

κε, ππφ δηακφξθσζε: ΓΔΚ 13.02.1985, Gravier, 293/83, πιινγή ζει. 593, ζθ. 21-22, ΓΔΚ 

02.02.1988, Blaizot, 24/86, πιινγή ζει. 379, 13.11.2003, Neri, C-153/02,  πιινγή ζει. Η-3572, αιιά 

θαη ΓΔΚ 23.10.2008, Δπηηξνπή Διιάδα (θνιιέγηα), C-274/05, πιινγή ζει. Η-7969.   
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ηα ππφινηπα επαγγέικαηα, πνπ δελ θαιχπηνληαλ απφ αληίζηνηρεο ξπζκίζεηο. Ζ 

ζπλέρεηα, φκσο, θαη ε εμέιημε ηεο δηαξξχζκηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο αλαγλψξηζεο 

ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ ζηελ Έλσζε, κε βάζε, ηφζν ηελ νξηδφληηα 

λνκνζεηηθή ηνπο ξχζκηζε, πνπ έγηλε κε ηηο νδεγίεο 89/48/ΔΟΚ
 

θαη 

92/51/ΔΟΚ
48

, γηα έλα γεληθφ ζχζηεκα ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο αλαθνξηθά κε 

ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα ησλ λνκνζεηηθά θαηνρπξσκέλσλ επαγγεικάησλ, 

φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεκέλν ζήκεξα, κεηά ηελ έθδνζε ηεο νδεγίαο 

2005/36/ΔΚ
49

, φζν θαη ηε ζπκβνιή ηεο λνκνινγίαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ
50

, απνηπ-

πψλνπλ ηε βαζκηαία απνξξφθεζε απφ ηελ αγνξά θαη ησλ ηνκέσλ πνπ δελ είλαη 

ακηγψο νηθνλνκηθνί. 

Ηβ. Ζ εκπέδσζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ πνιίηε ηεο αγνξάο 

23. Ζ ζηαδηαθή δηεχξπλζε ηνπ θχθινπ ησλ δηθαηνχρσλ ηεο ειεχζεξεο θπθιν-

θνξίαο ζην πιαίζην ηεο αγνξάο έρεη θαηαιήμεη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δπλαηφηε-

ηαο ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο λα επηθπιάζζεη ηδηαίηεξε κεηαρείξηζε ζηνπο 

ππεθφνπο ηνπ πξνζθέξνληάο ηνπο φηη απέκεηλε απφ ην παξαδνζηαθφ θξάηνο 

πξφλνηαο. Ζ παξάιιειε ζπζηαιηηθή εξκελεία ησλ εμαηξέζεσλ
51

, πνπ πξνβιέ-

πνληαη απφ ην ελσζηαθφ δίθαην γηα ιφγνπο γεληθνχ ζπκθέξνληνο (δεκφζηα ηά-

με, δεκφζηα αζθάιεηα, δεκφζηα πγεία) ζε βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ειεπζεξηψλ, 

έρεη πεξηζηείιεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο. ην ίδην πιαίζην 

ιεηηνπξγεί θαη ε επνπηεία πνπ αζθείηαη απφ ηελ Έλσζε, αθφκε θαη ζηηο παξα-

θξαηεκέλεο εζληθέο αξκνδηφηεηεο, ζε εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο θαιφπηζηεο ζπ-

λεξγαζίαο. Παξάιιεια, κε ηελ αλαγλψξηζε ηεο ππεξνρήο θαη ηνπ ακέζνπ απν-

ηειέζκαηνο, νξγαλψζεθε ε δπλαηφηεηα επίθιεζεο ζηα εζληθά δηθαζηήξηα ησλ 

δηαηάμεσλ ησλ ζπλζεθψλ απφ ηνπο ηδηψηεο, εληζρχζεθε δε κε ηελ αξρή ηεο 

ζχκθσλεο κε ην ελσζηαθφ δίθαην εξκελείαο, θαζψο θαη ηε ζεκειίσζε αζηηθήο 

επζχλεο ηνπ θξάηνπο κέινπο, φηαλ ε αληίζεηε πξνο ην ελσζηαθφ δίθαην ζπκπε-

ξηθνξά ηνπ απνδεηθλχεηαη φηη πξνθάιεζε δεκία ζηνλ ηδηψηε.     

Ηβα. πζηαιηηθή εξκελεία ησλ εμαηξέζεσλ πνπ πξνβάιινπλ ηα θξάηε κέιε  

24. Οη εμαηξέζεηο, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ζπλζήθεο ζε βάξνο ησλ νηθνλνκη-

θψλ ειεπζεξηψλ ππέξ ησλ θξαηψλ κειψλ, νξηνζεηήζεθαλ ηφζν απφ ηνλ ελσζη-

αθφ λνκνζέηε, φζν θαη απφ ην Γηθαζηήξην. Οη ιφγνη πνπ κπνξνχλ λα πξνβιε-

ζνχλ απφ ηα θξάηε κέιε πξνθεηκέλνπ απηά λα λνκηκνπνηήζνπλ εζληθά κέηξα 

πνπ παξεκπνδίδνπλ ηελ ειεχζεξε δηαθίλεζε ησλ πξνζψπσλ, δηαηππψλνληαη κε 

αφξηζηεο λνκηθέο έλλνηεο, πνπ είλαη κελ γλσζηέο ζηα εζληθά δίθαηα, δηαθέξνπλ 

φκσο, σο πξνο ην πεξηερφκελν, αλάινγα κε ηηο αληηιήςεηο πνπ επηθξαηνχλ 

                                                             
 48 EE L 019/89, 24.01.1989, ζει. 16 θαη ΔΔ L 209/92, 24.07.92, ζει. 25.    
49 ΔΔ L 255, 30.09.2005, ζει. 22. 
50Βι. γηα ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα ησλ μελαγψλ: ΓΔΚ 26.02.1991, Δπηηξνπή/Ηηαιία, C- 180/89, 

πιινγή ζει. I-709,  Δπηηξνπή/Γαιιία, C- 154/89, πιινγή ζει. I-659, Δπηηξνπή/Διιάδα, C- 198/ 89, 

πιινγή ζει. I-727.   
51 Άξζξα 48 παξαγξ. 3, 56, 66 ΔΟΚ, (ζεκεξηλά 45.3, 52, 62 ΛΔΔ). 
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ζηελ θάζε ρψξα. Ζ αλαθνξά ηνπο ζηηο ηδξπηηθέο ζπλζήθεο δεκηνχξγεζε αξρηθά 

ηελ εληχπσζε φηη παξαπέκπνπλ ζην εζληθφ δίθαην. Ζ πάγηα ζέζε φκσο ηνπ Γη-

θαζηεξίνπ σο πξνο ηε θχζε ηνπο είλαη θαηεγνξεκαηηθή: αξλείηαη ζπζηεκαηηθά 

λα ηηο ζεσξήζεη σο επηθπιάμεηο εζληθήο θπξηαξρίαο
52

, πνπ ζπλεπάγνληαη ηελ 

παξαθξάηεζε αξκνδηφηεηαο εθ κέξνπο ηνπο
53

.  

25. Ο ελσζηαθφο λνκνζέηεο, απφ ηελ πιεπξά ηνπ, κέζα απφ ηα κέηξα ελαξκφ-

ληζεο, πνπ είρε πξνβιέςεη ε ζπλζήθε ΔΟΚ
54

, αλέιαβε λα εμνκαιχλεη ηα εκπφ-

δηα, πνπ έζεηαλ νη εζληθέο λνκνζεζίεο γηα ηελ πξνζηαζία εζληθψλ ζπκθεξφ-

λησλ κε ηηο παξαπάλσ έλλνηεο. Σα θξάηε κέιε έπξεπε, γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο 

δηαθίλεζεο ησλ πξνζψπσλ, λα απνδερηνχλ ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα πιήξσζεο 

ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο, θαη εηδηθά ηεο δεκφζηαο ηάμεο, πεξηνξίδνληαο ηε ξπζ-

κηζηηθή ηνπο εμνπζία ζε ηδηαίηεξα επαίζζεηνπο ηνκείο.  

26. Σν Γηθαζηήξην αξλήζεθε ζπζηεκαηηθά ηε δηαζηαιηηθή εξκελεία ηεο δε-

κφζηαο ηάμεο ζηνλ ηνκέα ηεο θπθινθνξίαο ησλ εκπνξεπκάησλ, πξνθεηκέλνπ 

απηή λα ζπκπεξηιάβεη ηα ζπκθέξνληα ησλ θαηαλαισηψλ
55

 ή ηνπ πεξηβάιιν-

ληνο
56

. Οχηε ζπκθέξνληα νηθνλνκηθήο θχζεο
57

 κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ζηνη-

ρείν ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο
58

. ηνλ ηνκέα ηεο θπθινθνξίαο ησλ πξνζψπσλ, θαη 

ζην πιαίζην ηεο απηφλνκεο εξκελείαο, έρεη πηνζεηήζεη εληαία θξηηήξηα γηα ηελ 

εξκελεία ηεο παξαπάλσ έλλνηαο: ζηελ απφθαζε Van Duyn
59

 ηνλίζηεθε φηη 

«ζην πιαίζην ηεο Κνηλφηεηαο θαη ηδίσο φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη σο δηθαηνινγία γηα 

παξέθθιηζε απφ ηε ζεκειηψδε αξρή ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο ησλ εξγαδνκέ-

λσλ, πξέπεη λα εξκελεχεηαη ζηελά, θαηά ηξφπν ψζηε ε έθηαζή ηεο λα κε κπνξεί 

λα θαζνξίδεηαη κνλνκεξψο απφ θάζε θξάηνο κέινο ρσξίο έιεγρν ησλ Οξγάλσλ 

ηεο Κνηλφηεηαο». Αλαγλψξηζε, φκσο, έλα πεξηζψξην εθηίκεζεο κε βάζε ηε δηα-

πίζησζε φηη νη «εηδηθέο ζπλζήθεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δηθαηνινγήζνπλ ηελ 

πξνζθπγή ζηελ έλλνηα ηεο δεκνζίαο ηάμεσο κπνξνχλ λα πνηθίιινπλ αλάινγα κε 

ηε ρψξα θαη ηε ρξνληθή πεξίνδν· γη' απηφ πξέπεη ζρεηηθά λα αλαγλσξηζηεί ζηηο 

αξκφδηεο εζληθέο αξρέο πεξηζψξην εθηηκήζεσο, κέζα ζηα φξηα πνπ ζέηεη ε πλ-

ζήθε». 

                                                             
 52 ΓΔΚ 11.11.1981, Casati, 203/80, πιινγή ζει. 2595, ζθ. 22, 14.121995, Banchero, C-387/93, πι-

ινγή ζει. 4663, ζθ. 58.  
53 V.MICHEL, Recherches sur les compétences de la Communauté, L‟Harmattan, Paris, 2003. 
54 Μεηαμχ ησλ κέηξσλ απηψλ ήηαλ ε Οδεγία 64/221/ΔΟΚ, πεξί ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ εηδηθψλ κέηξσλ 

γηα ηε δηαθίλεζε θαη ηε δηακνλή αιινδαπψλ, ηα νπνία δηθαηνινγνχληαη γηα ιφγνπο δεκνζίαο ηάμεσο, 

δεκνζίαο αζθαιείαο ή δεκνζίαο πγείαο, ΔΔ L 56 25.02.1964,  ειι. εηδ. έθδ. Κεθάιαην 5, ηφκνο 1, 

ζει.16. Ζ νδεγία απηή απνξξνθήζεθε απφ ηελ νδεγία  2004/38/ΔΚ. 
55 ΓΔΚ 17.06.1981, Δπηηξνπή/Ηξιαλδία, 113/80, πιινγή  ζει. 1625, ζθ. 7, 8. 
56 ΓΔΚ 20.09.1998, Δπηηξνπή/Γαλία, C-302/86, πιινγή ζει. Η-4607. 
57 ΓΔΚ 19.12.1961, Δπηηξνπή /Ηηαιία, 7/61, πιινγή ειι. εηδ. έθδ. ζει. 637, ΓΔΚ 11.06.1985, Δπηηξν-

πή/Ηξιαλδία, 288/82, πιινγή ζει. 1761, ΓΔΚ 28.04.1998, Decker, C-120/95, πιινγή ζει.1831. 
58 ΓΔΚ 23.11.1978, Thompson, πιινγή ειι. εηδ. έθδ. ζει. 681, ζθ. 34, βι. φκσο ΓΔΚ 10.07.1984, 

Campus Oil, 72/83, πιινγή ζει. 2727, γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο αζθάιεηαο. 
59 ΓΔΚ 04.12.1974, Van Duyn , 41/74, πιινγή ειι. εηδ. έθδ. ζει. 537, ζθ. 18. 
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27. Σν πεδίν δηαθξηηηθήο επρέξεηαο πνπ αλαγλσξίζηεθε ππέξ ησλ θξαηψλ κε-

ιψλ πεξηνξίζηεθε, κε ηελ απφθαζε ζηελ ππφζεζε Bouchereau
60

, αλαθνξηθά κε 

πξνεγνχκελεο πνηληθέο θαηαδίθεο: ην Γηθαζηήξην επηζήκαλε φηη «ηα κέηξα δε-

κνζίαο ηάμεσο ή δεκνζίαο αζθαιείαο πξέπεη λα ζηεξίδνληαη απνθιεηζηηθά ζηελ 

πξνζσπηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ πνπ αθνξνχλ, ελψ δελ δχλαληαη θαζαπηέο 

λα αηηηνινγήζνπλ ηε ιήςε παξφκνησλ κέηξσλ… παξά κφλν θαηά ην κέηξν πνπ 

απφ ηηο πεξηζηάζεηο πνπ πξνθάιεζαλ ηελ θαηαδίθε απηή πξνθχπηεη ε χπαξμε 

πξνζσπηθήο ζπκπεξηθνξάο ζπληζηψζαο ελεζηψζα απεηιή θαηά ηεο δεκνζίαο ηά-

μεσο»
61

. Σφληζε, κάιηζηα, φηη «ε πξνζθπγή απφ εζληθή αξρή ζηελ έλλνηα ηεο 

δεκφζηαο ηάμεο, θαηά ην κέηξν πνπ κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη νξηζκέλνπο πεξην-

ξηζκνχο ζηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ ππνθείκελσλ ζην θνηλνηηθφ δίθαην πξν-

ζψπσλ, πξνυπνζέηεη, ελ πάζε πεξηπηψζεη, ηελ χπαξμε, εθηφο ηεο δηαηαξάμεσο 

ηεο θνηλσληθήο ηάμεο πνπ ζπλεπάγεηαη θάζε παξάβαζε λφκνπ, πξαγκαηηθήο θαη 

αξθνχλησο ζνβαξήο απεηιήο, ζίγνπζαο ζεκειηψδεο ζπκθέξνλ ηεο θνηλσλίαο»
62

. 

28. Σν Γηθαζηήξην, βέβαηα, ζην πιαίζην ηεο αλαδήηεζεο ηεο ηζνξξνπίαο εζλη-

θψλ ζπκθεξφλησλ θαη επηδηψμεσλ ηνπ νηθνλνκηθνχ πξνηχπνπ, θαηέθπγε ζηε 

λνκνινγηαθή ιχζε ηεο αλάδεημεο θαη άιισλ ιφγσλ απφθιηζεο απφ ηνπο θαλφ-

λεο απεκπινθήο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αξρή ηεο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο
63

. Ζ 

αλαθνξά θαη απαξίζκεζε γεληθψλ ζπκθεξφλησλ, πνπ κπνξνχλ λα πξνβιεζνχλ 

απφ ηα θξάηε κέιε γηα λα δηθαηνινγήζνπλ απνθιίζεηο απφ ηηο νηθνλνκηθέο ε-

ιεπζεξίεο, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ δηαγξάθεη ε απφθαζε Cassis de Dijon
64

, 

έδεημε φηη ε ηφηε θνηλνηηθή λνκηθή ηάμε κπνξνχζε λα αλέρεηαη πεξηνξηζκνχο 

ησλ ζεκειησδψλ νηθνλνκηθψλ ζηφρσλ ηεο απφ εζληθέο ξπζκίζεηο, πνπ επηδηψ-

θνπλ ηελ πξνζηαζία θαη άιισλ ζεκηηψλ επηδηψμεσλ, ζην κέηξν πνπ απηέο δελ 

ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ νηθνλνκηθή νινθιήξσζε θαη ππαθνχνπλ ζηελ αξρή ηεο 

αλαινγηθφηεηαο
65

. Ζ ξεηή κεηαζηξνθή
66

 ηεο λνκνινγίαο, ην 1993 κε ηελ απφ-

                                                             
60 ΓΔΚ 27.10.1977, Bouchereau, 30/77, πιινγή  ειι. εηδ. έθδ. ζει. 617. 
61 Ibid. ζθ. 10, 28. 
62Ibid. ζθ. 35. Βι. θαη ΓΔΚ 28.10.1975, Rutili, 36/75, πιινγή ειι. εηδ. έθδ. ζει. 367: ε γεσγξαθηθά 

πεξηνξηζκέλε άδεηα παξακνλήο πνπ ρνξήγεζε ε Γαιιία ζε ηηαιφ ππήθνν ιφγσ ηεο πνιηηηθήο θαη ζπλ-

δηθαιηζηηθήο δξάζεο θαηά ην Μάτν ηνπ 68, δελ ζεσξήζεθε δηθαηνινγεκέλε απφ ηελ πξνζηαζία ηεο 

δεκφζηαο ηάμεο. Οχηε ε άξλεζε ηεο βειγηθήο αξρήο λα ρνξεγήζεη άδεηα δηακνλήο ζε γαιιίδεο ππεθφ-

νπο, επεηδή εξγάδνληαλ σο ζεξβηηφξεο ζε χπνπην απφ απφςεσο εζψλ κπαξ: ΓΔΚ 18.5.1982, Adoui θαη 

Cornuaille, 115/116/81, πιινγή ζει. 1665. 
63 π. παξ.  
64 ΓΔΚ  ηεο 20.02.1979, Rewe-Zentral, 120/78, πιινγή ειι. εηδ. έθδ. ζει. 649. 

 65 Βι. ελδεηθηηθά: ΓΔΚ 13.03.2001, PreussenElektra, C-379/98, πιινγή ζει. I-2099, 20.09.1988, Δ-

πηηξνπή/Γαλία, 302/86, πιινγή ζει. 4607 (πξνζηαζία ηεο πγείαο), 10.01.2006, De Groot, C-147/04, 

πιινγή ζει. I-245, 08.07.2004, Δπηηξνπή/Γαιιία, C-166/03, πιινγή ζει. I-6535, 24.10.2002, 
Linhart, C-99/01, πιινγή ζει. I-9375, 07.03.1990, GB-INNO-BM, C-362/88, πιινγή ζει. I-667 

(πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ), 04.07.1981, Oebel, 155/80, πιινγή ζει. 1993 (πξνζηαζία ησλ ζπλζε-

θψλ εξγαζίαο), 11.07.1985, Cinetheque, 60 θαη 61/84, πιινγή ζει. 2605 (πξνψζεζε ηεο θηλεκαην-

γξαθηθήο παξαγσγήο), 26.06.1997, Familiapress, C-368/95, πιινγή ζει. I-3689 (δηαηήξεζε ηεο πνιπ-

θσλίαο ηνπ ηχπνπ), 23.11.1989, Torfaen Borough Council, C-145/89, πιινγή ζει. 3851, ζθ. 14-15 

(ηήξεζε ηεο αξγίαο ηεο Κπξηαθήο), 12.06.2003, Schmidberger, C-112/00, πιινγή ζει. I-5659 (πξν-
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θαζε Keck
67

, εμαίξεζε απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο απαγφξεπζεο ησλ κέηξσλ 

ηζνδπλάκνπ απνηειέζκαηνο ηνπ άξζξνπ 34 ΛΔΔ (παιαηνχ 28 ΔΚ) ηηο κνξθέο 

πψιεζεο ησλ εκπνξεπκάησλ, απερεί ηε γεληθφηεξε ζηάζε ηεο ελσζηαθήο λνκη-

θήο ηάμεο απέλαληη ζε ξπζκίζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ πνπ απνζθνπνχλ ζηε δηα-

θχιαμε θνηλσληθψλ, πνιηηηθψλ, ζξεζθεπηηθψλ ζπκθεξφλησλ
68

. 

29. Παξάιιεια, ε έλλνηα «δεκφζηα δηνίθεζε» ηνπ άξζξνπ 45 παξαγξ. 4 

ΛΔΔ, πνπ δελ εηζάγεη εμαίξεζε, αιιά ζέηεη ηελ απαζρφιεζε πξνζψπσλ ζε 

απηήλ εθηφο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηεο ειεχζεξεο δηαθίλεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, 

εξκελεχηεθε επίζεο ζπζηαιηηθά: έηζη, αλεμάξηεηα απφ ην πεξηερφκελν πνπ απ-

ηή πξνζιακβάλεη ζηα Κξάηε Μέιε, ην Γηθαζηήξην, ζην πιαίζην ηεο απηφλνκεο 

εξκελείαο, ηελ εθιακβάλεη σο ελσζηαθή, κε ην ζθεπηηθφ φηη «ν θαζνξηζκφο 

ηεο… [κε] αλαδξνκή ζε δηαηάμεηο ηεο εζσηεξηθήο έλλνκεο ηάμεο… ζα είρε σο 

απνηέιεζκα λα ζηγνχλ ε ελφηεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα απηνχ ηνπ [ελσζηα-

θνχ] δηθαίνπ θαη δελ κπνξεί, ζπλεπψο, λα γίλεη δεθηή»
69

. Δμεηδηθεχνληαο ην πε-

ξηερφκελφ ηεο, ηνλίδεη φηη απηή «αθνξά ηηο ζέζεηο απαζρνιήζεσο νη νπνίεο ζπ-

λεπάγνληαη άκεζε ή έκκεζε ζπκκεηνρή ζηελ άζθεζε ηεο δεκνζίαο εμνπζίαο θαη 

ζηα θαζήθνληα πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν ηε δηαζθάιηζε ησλ γεληθψλ ζπκθεξφ-

λησλ ηνπ θξάηνπο ή ησλ άιισλ δεκνζίσλ νξγαληζκψλ θαη ζπλεπψο πξνυπνζέ-

ηνπλ ηελ χπαξμε εηδηθήο ζρέζεσο αιιειεγγχεο ησλ θαηφρσλ ηνπο πξνο ην θξάηνο 

θαζψο θαη ηελ ακνηβαηφηεηα ησλ δηθαησκάησλ θαη θαζεθφλησλ πνπ απνηεινχλ 

ην ζεκέιην ηνπ δεζκνχ ηεο ηζαγελείαο»
70

. 

30. Ζ ζπζηαιηηθή εξκελεία ηεο έλλνηαο «δεκφζηα δηνίθεζε» είρε σο ζπλέπεηα 

ηελ απνδπλάκσζε ηεο δηάθξηζεο, κεηαμχ ησλ ζρέζεσλ εξγαζίαο πνπ δηέπνληαη 

απφ ην δεκφζην θαη απηψλ πνπ δηέπνληαη απφ ην ηδησηηθφ δίθαην, ζηελ νπνία, 

ζπλήζσο, πξνβαίλνπλ ηα εζληθά δίθαηα: «εηδάιισο ζα πεξηνξηδφηαλ ε έθηαζε 

εθαξκνγήο κηαο ζεκειηψδνπο λνκηθήο έλλνηαο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ κε ηε ρξε-

ζηκνπνίεζε λνκηθψλ ελλνηψλ ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο»
71

. Με ην παξαπάλσ ζθε-

πηηθφ, νη θαζεγεηέο φισλ ησλ βαζκίδσλ ηεο εθπαίδεπζεο
72

, αλεμάξηεηα απφ ηε 

ζρέζε εξγαζίαο ηνπο κε ην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα, ζην νπνίν απαζρνινχληαη, ε-

ληάζζνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο 

ησλ κηζζσηψλ. 

                                                                                                                                                                               
ζηαζία ησλ αηνκηθψλ ειεπζεξηψλ), 10.02.2009, Δπηηξνπή/Ηηαιία, C-110/05, πιινγή ζει. I-519 (νδηθή 

αζθάιεηα).  
66Β. ΥΡΗΣΗΑΝΟ, Οη κεηαζηξνθέο ηεο λνκνινγίαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, 

Αζήλα 1998, ζει. 49 επ.   
67 ΓΔΚ 24.11.1993, Keck θαη Mithouard, C-267/91 θαη C-268/91, πιινγή  ζει. Η-6097, ζθ. 16.    
68 L. W. GORMLEY, Silver Threads Among the Gold . . . 50 Years of the Free Movement of Goods, 

FORDHAM INT‟L L.J. 2008, ζει.1637 επ. 
69 ΓΔΚ 17.12.1980, Δπηηξνπή/Βέιγην, 149/79, πιινγή ειι. εηδ. έθδ. ζει. 537, ζθ. 18-19. 
70 ΓΔΚ 30.09.2003, Anker, C-47/02,  πιινγή ζει. I-447, ζθ. 58. 
71 ΓΔΚ 12.12.1974, Sotgiù, 152/73, πιινγή ειι. εηδ. έθδ. 1975, ζει. 87, ζθ. 5. 
72 ΓΔΚ 30.05.1989 Allué θαη Coonan, 33/88, πιινγή ζει. 1591, 27.11.1991, Bleis, C-4/91, πιινγή 

ζει. I-5627, 02.07.1996, Δπηηξνπή/Διιάδα, C-290/94, πιινγή ζει. I-3285. βι. φκσο ΓΔΚ 

28.11.1989, Groener, C-379/87, πιινγή ζει. Η-3967. 
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Ηββ. Ζ δηεθδίθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ πνιίηε ηεο αγνξάο 

31. Ζ ζεκαληηθφηεξε, φκσο, ζπκβνιή ζηε δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ πνιίηε ηεο 

αγνξάο ζην πιαίζην ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο ζεκειηψλεηαη ζηηο αξρέο ηεο 

ππεξνρήο θαη ηεο ακεζφηεηαο ηνπ ελσζηαθνχ δηθαίνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηελ 

αξρή ηεο απηνλνκίαο ηεο ελσζηαθήο λνκηθήο ηάμεο, φπσο απηή εθθξάζηεθε 

απφ ηε λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ
73

: είλαη απηέο πνπ ηνλ ελεξγνπνηνχλ λα δη-

εθδηθεί απεπζείαο ηελ ειεπζεξία θπθινθνξίαο ζηελ αγνξά θαη ηελ εθαξκνγή 

ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο. Με βάζε απηέο ηηο αξρέο, πνπ επίζεο θαζηεξψζεθαλ 

λνκνινγηαθά
74

, δεκηνπξγνχληαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ ηνλ θαζηζηνχλ ηηκεηή ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ θξάηνπο κέινπο, φηαλ ε ηειεπηαία παξαβηάδεη ηελ ελσζηαθή 

λνκηκφηεηα. 

32. Σν άκεζν απνηέιεζκα, σο δεχηεξε δηάζηαζε
75

 ηεο αξρήο ηεο ακεζφηεηαο 

ηνπ ελσζηαθνχ θαλφλα εθθξάδεηαη ζηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα παξάγεη δηθαηψκα-

ηα, ηα νπνία νη ηδηψηεο κπνξνχλ λα επηθαινχληαη απεπζείαο ελψπηνλ ησλ εζλη-

θψλ δηθαζηεξίσλ, πνπ, κε ηε ζεηξά ηνπο, νθείινπλ λα δηαζθαιίδνπλ
76

. Έηζη, νη 

δηαηάμεηο ησλ ζπλζεθψλ γηα ηελ άξζε ησλ πεξηνξηζκψλ ζηηο νηθνλνκηθέο ειεπ-

ζεξίεο θξίζεθε φηη έρνπλ άκεζν απνηέιεζκα, επεηδή είλαη ζαθείο, αθξηβείο, θαη 

αλεπηθχιαθηεο, δελ ππφθεηληαη δειαδή ζε θακία αίξεζε ή πξνζεζκία θαη δελ 

απαηηνχλ, γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο, ηε ιήςε εζληθψλ κέηξσλ πνπ αλάγνληαη ζηε 

δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ Κξάηνπο κέινπο
77

. ην ίδην πιαίζην, θξίζεθε φηη ην 

άξζξν 119 ΔΟΚ (ζεκεξηλφ 157 ΛΔΔ), πνπ θαζηεξψλεη ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο 

ησλ ακνηβψλ κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ γηα φκνηα εξγαζία, έρεη άκεζν απν-

ηέιεζκα
78

. 

33. Σν άκεζν απνηέιεζκα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξαγψγνπ δηθαίνπ εμαξηάηαη 

απφ ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο. Με αθνξκή, φκσο ηελ ηδηαηηεξφηεηα ησλ νδε-

γηψλ
79

, πνπ ζηεξνχληαη -θαηαξρήλ ηνπιάρηζην- ακέζνπ απνηειέζκαηνο, επεηδή,  

απφ ηε θχζε ηνπο, απαηηνχλ ηε ιήςε εζληθψλ κέηξσλ πξνζαξκνγήο γηα λα α-

λαπηχμνπλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο ζηελ εζσηεξηθή λνκηθή ηάμε, ην Γηθαζηήξην, 

                                                             
73 Απφθαζε Van Gend en Loos, φπ. παξ. 
74 ΓΔΚ 15.07.1964, Costa/ENEL, 6/64, πιινγή ειι. εηδ. έθδ. ζει. 1191, αιιά θαη 09.03.1978, 

Simmenthal, 106/77, πιινγή ειι. εηδ. έθδ. ζει. 241. Αληίζεηα κε ηε ζπληαγκαηηθή ζπλζήθε, πνπ πε-

ξηείρε ξεηή δηάηαμε γηα ηελ ππεξνρή, ε Μεηαξξπζκηζηηθή πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο δελ πεξηέρεη αληί-

ζηνηρε. Ζ αξρή αλαγλσξίδεηαη, φκσο, ξεηά ζηε Γήισζε 17, πνπ πξνζαξηήζεθε ζε απηήλ. 
75 Ζ πξψηε αθνξά ηελ άκεζε ηζρχ ηνπ ελσζηαθνχ θαλφλα, δειαδή ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα παξάγεη απν-

ηέιεζκα ζηηο εζληθέο έλλνκεο ηάμεηο ρσξίο λα ρξεηάδνληαη πξφζζεηα εζληθά κέηξα (αδηακεζνιάβεην 

εηζδνρήο θαη κεηαηξνπήο). Έηζη, έλαο θαλνληζκφο έρεη άκεζε ηζρχ (άξζξν 288 ΛΔΔ) θαη ην πεξηερφ-

κελφ ηνπ γίλεηαη απεπζείαο εζσηεξηθφ δίθαην ζε φια ηα Κξάηε κέιε. Αιιά θαη νη νδεγίεο έρνπλ άκεζε 

ηζρχ, παξά ηελ πξφβιεςε ιήςεο εζληθψλ κέηξσλ εθαξκνγήο, επεηδή απηά δελ απνηεινχλ πξνυπφζεζε 

γηα ηελ εηζδνρή ηνπο, έρνπλ κφλν εθηειεζηηθφ ραξαθηήξα. 
76 ΓΔΚ 19.06.1990, Factortame, C-213/89, πιινγή ζει. Η-2471. 
77 ΓΔΚ 21.06.1974, Reyners, 2/74, πιινγή ειι. εηδ. έθδ. ζει. 317, ζθ. 24-25, 04.12.1974, Van Duyn, 

φπ. παξ. ζθ. 6. 
78 ΓΔΚ 08.04.1976, Defrenne/SABENA, 43/75, 43/75, ζει. 175. 
79 Άξζξν 288 ΛΔΔ. Γηα ην δήηεκα ησλ νδεγηψλ βι. ελδεηθηηθά, κεηαμχ άιισλ ηε κειέηε ηεο S. 

PRECHAL, Directives in European Community Law, Oxford EC Law Library 2005. 
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κε βάζε ηε λνκηθή δεζκεπηηθφηεηα θαη ηελ πξαθηηθή απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο, 

έθξηλε, φηη κηα δηάηαμε νδεγίαο ελδέρεηαη, ππφ ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο (αθξίβεη-

α, απνπζία επηθχιαμεο, απνλνκή δηθαησκάησλ ζε ηδηψηεο), λα αλαπηχμεη άκε-

ζν απνηέιεζκα. Έηζη, αλ ην θξάηνο κέινο δελ κεηαθέξεη ηελ νδεγία εκπξφζε-

ζκα, ν ηδηψηεο κπνξεί, κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο, λα ηελ επηθαιεζηεί θαη ν 

εζληθφο δηθαζηήο νθείιεη λα ηελ εθαξκφζεη. Ζ επίθιεζε ηεο νδεγίαο ζε κηα ηέ-

ηνηα πεξίπησζε νδεγεί ζηε κε εθαξκνγή ησλ εζληθψλ δηαηάμεσλ πνπ αληίθεη-

ληαη ζε απηήλ θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ δηθαησκάησλ πνπ απνλέκεη ζηνλ ηδηψηε 

ζηε ζέζε ησλ εζληθψλ δηαηάμεσλ (επηθιεηφ ππνθαηάζηαζεο). 

34. Αιιά θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ νη δηαηάμεηο κηαο νδεγίαο δελ έρνπλ άκεζν 

απνηέιεζκα, επεηδή απηή δελ έρεη κεηαθεξζεί –ή έρεη κεηαθεξζεί πιεκκειψο- 

ζηελ εζσηεξηθή λνκηθή ηάμε, νπφηε ππάξρεη αδπλακία επίθιεζεο κηαο δηάηα-

μήο ηεο ζηηο νξηδφληηεο ζρέζεηο κεηαμχ ηδησηψλ, ε λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ 

έρεη εθεχξεη ππνθαηάζηαηα, έηζη ψζηε ν ηδηψηεο λα κελ κέλεη εληειψο απξνζηά-

ηεπηνο: έρεη αλαγλσξίζεη ελαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο κέζσ ησλ νπνίσλ ν ηειεπ-

ηαίνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ελεξγνπνηήζεη, έζησ θαη έκκεζα, ην ελσζηαθφ δί-

θαην: κπνξεί, αθελφο, λα επηθαιεζηεί ηελ νδεγία ελψπηνλ ηνπ εζληθνχ δηθαζηή 

δεηψληαο ηνπ λα εξκελεχζεη ην εζληθφ δίθαην «ππφ ην θσο»
80

 ηεο νδεγίαο, λα 

πξνβεί δειαδή ζε ζχκθσλε πξνο απηήλ εξκελεία
81

, αξρή πνπ έρεη εμειηρηεί ζε 

ππνρξέσζε φισλ ησλ εζληθψλ νξγάλσλ θαη απνξξέεη απφ ην θαζήθνλ ζπλεξ-

γαζίαο πνπ βαξχλεη ηα θξάηε κέιε
82

. 

35. Αιιά αθφκε θαη αλ ε ζχκθσλε εξκελεία απνδεηθλχεηαη αδχλαηε ή αλε-

παξθήο, ν ηδηψηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απαηηήζεη απφ ην θξάηνο ηελ απνθα-

ηάζηαζε ηεο δεκίαο πνπ έρεη ππνζηεί ιφγσ ηεο παξάλνκεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ 

κέζσ ηεο ελεξγνπνίεζεο ηνπ κεραληζκνχ ηεο αζηηθήο επζχλεο, πξνθεηκέλνπ λα 

επσθειεζεί ζην έπαθξν ησλ δηθαησκάησλ πνπ ηνπ απνλέκεη ε νδεγία. Ζ αδπ-

λακία κηαο ηέηνηαο ηθαλνπνίεζεο ζα νδεγνχζε ζε αδηέμνδν
83

, θάηη πνπ αλαηξεί, 

θαηά ην Γηθαζηήξην, ηελ απηνλνκία ηεο ελσζηαθήο έλλνκεο ηάμεο: ζηελ απφ-

θαζε Francovich
84

, θξίζεθε φηη ην θξάηνο κέινο ππνρξενχηαη λα απνθαζηζηά 

ηε δεκία πνπ πθίζηαληαη νη ηδηψηεο απφ ηελ αδπλακία ελεξγνπνίεζεο ησλ δη-

θαησκάησλ ηνπο εμαηηίαο ηεο δηθήο ηνπ ζπκπεξηθνξάο: ε αξρή απηή δειψζεθε 

                                                             
80 ΓΔΚ 10.04.1984, Von Colson θαη Kamann, 14/83, πιινγή ζει. 1891.  
81 ΓΔΚ 14.07.1994, Faccini Dori, C-91/92, πιινγή  ζει. Η-3325, 16.12.1993, Wagner Miret, C-

334/92, πιινγή ζει. Η-6911, 13.07.2000, Centrosteel, C-456/98, πιινγή ζει. I-6007, 05.10.2004, 

Pfeiffer, C-397/01-C-403/01, πιινγή ζει. Η-8835, 04.07.2006, Αδελέιεξ θ.ά., C-212/04, πιινγή ζει. 

Η-6057, 23.04.2009, Αγγειηδάθε θ.ά., C-378/07-380/07, πιινγή ζει. Η-3071, 19.01.2010 Kücükdeveci, 
C-555/07, πιινγή ζει. Η-365, 16.06.2005, Pupino, C-105/03, πιινγή ζει. Η-5285. 
82 Άξζξν 4.3 ΔΔ. 
83 ΓΔΚ 05.03.1996, Brasserie du Pêcheur θαη Factortame, C-46/93 θαη C-48/93, πιινγή ζει. Η-1029, 

10.07.1997, Bonifaci θ.ά, C-94/95 θαη C-95/95, πιινγή ζει. Η-3669, 10.07.1997, Maso, C-373/95, 

πιινγή ζει. Η-4081. 
84 ΓΔΚ 19.11.1991, Francovich, C-6/90 θαη C-9/90, πιινγή ζει. Η-5357. 
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σο εγγελήο ζην ίδην ην ζχζηεκα ηεο πλζήθεο θαη σο αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα 

ηε δηαζθάιηζε ηεο πιήξνπο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ελσζηαθψλ θαλφλσλ
85

. 

36. Με ηνλ ηξφπν απηφ, δηαβξψλεηαη ε δηθνλνκηθή απηνλνκία ηνπ θξάηνπο κέ-

ινπο, αθνχ επηβάιιεηαη -θαη κάιηζηα- λνκνινγηαθά έλα έλδηθν βνήζεκα, πνπ 

ιεηηνπξγεί κελ  εληφο ηεο εζσηεξηθήο λνκηθήο ηάμεο, πξνζδηνξίδεηαη, φκσο, 

απφ θξηηήξηα πνπ επηβάιιεη ην ίδην ην ελσζηαθφ δίθαην: νη κελ νπζηαζηηθέο 

πξνυπνζέζεηο ηεο αζηηθήο επζχλεο ηνπ θξάηνπο θαζνξίδνληαη απφ απηφ
86

, ελψ 

νη εζληθέο λνκηθέο ηάμεηο ππνρξεψλνληαη λα νξίζνπλ ηα αξκφδηα δηθαζηήξηα, 

θαζψο θαη ηνπο δηθνλνκηθνχο θαλφλεο πνπ ην δηέπνπλ, πξνθεηκέλνπ λα εμα-

ζθαιίζνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ δηθαησκάησλ πνπ απηφ απνλέκεη ζηνπο ηδηψ-

ηεο, έζησ θαη ππφ ηε κνξθή ηεο απνθαηάζηαζεο. 

37. Ζ επζχλε ηνπ θξάηνπο απφ πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηεο λνκνζεηηθήο εμνπζί-

αο ζεκειηψζεθε λνκνινγηαθά ππφ πξνυπνζέζεηο αλάινγεο πξνο εθείλεο πνπ 

δηέπνπλ ηελ εμσζπκβαηηθή επζχλε ηεο Έλσζεο: γηα ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ν ε-

ζληθφο λνκνζέηεο δηαζέηεη επξεία δηαθξηηηθή επρέξεηα ξχζκηζεο θαηαζηάζεσλ 

ζε θαλνληζηηθφ επίπεδν, ε λνκνινγία ζέηεη σο πξνυπφζεζε ηεο αζηηθήο επζχ-

λεο ηνπ θξάηνπο κέινπο ηελ πξφδειε θαη ζνβαξή ππέξβαζε ησλ νξίσλ ηεο ε-

μνπζίαο απηήο
87

. Δπηπξφζζεηα, επζχλε ηνπ θξάηνπο πξνο απνδεκίσζε γηα πα-

ξαβίαζε ηνπ ελσζηαθνχ δηθαίνπ κπνξεί λα πξνθχπηεη θαη απφ πξάμεηο ή παξα-

ιείςεηο ηεο δηθαζηηθήο εμνπζίαο, αθνχ ην θξάηνο κέινο λνείηαη, ζην πιαίζην 

ηεο ελσζηαθήο λνκηθήο ηάμεο, σο εληαίν ζχλνιν
88

. 

 

ΗΗ. Ο Πνιίηεο ηεο Έλσζεο 

ΗΗα. Ρήμε ηνπ λνκηθνχ ζπλδέζκνπ κε ηελ αγνξά ππφ πξνυπνζέζεηο  

38. Ζ ζπλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη θαζηέξσζε, φπσο είδακε πην πάλσ, ηελ επξσ-

πατθή ηζαγέλεηα, αλαγλσξίδνληαο επίζεκα ηνλ πνιίηε σο ππνθείκελν ηνπ πξσ-

ηνγελνχο ελσζηαθνχ δηθαίνπ. Καη, κνινλφηη ν ζρεηηθφο φξνο δελ ηαπηίδεηαη κε 

απηφλ πνπ παξαδνζηαθά πεξηέρνπλ ηα εζληθά ζπληάγκαηα γηα ην λνκηθφ δεζκφ 

πνπ ζπλδέεη ηνλ πνιίηε κε ην θξάηνο, απηφο ππάγεηαη ζηελ ελσζηαθή λνκηθή 

ηάμε κε παξάγσγν ηξφπν, αθνχ ε ηζαγέλεηα ηεο Έλσζεο πξνυπνζέηεη ηελ ηζα-

γέλεηα ελφο θξάηνπο κέινπο
89

. Πξφθεηηαη γηα εηδηθή λνκηθή ζρέζε, πνπ δελ θηά-

λεη, παξφια απηά, ζην ζεκείν ζρεκαηηζκνχ θαη πνιηηηθήο βνχιεζεο
90

. 

                                                             
85Απφθαζε Francovich, 23.05.1996, Hedley Lomas, C-5/94, πιινγή ζει. Η-2553, 08.10.1996, 

Dillenkofer θ.ιπ., C-178/94, C-179/94, C-188/94, C-189/94 θαη C-190/94, πιινγή ζει. Η-4845, 

01.06.1999, Konle, C-302/97, πιινγή ζει. Η-3099, 04.07.2000, Ζaim, C-424/97, πιινγή ζει. Η-

5123. 
86 Εεκία θαηάθσξε, απνλνκή δηθαησκάησλ ζε ηδηψηεο, αηηηψδεο ζπλάθεηα.  
87 Απνθάζεηο Brasserie du Pêcheur θαη Factortame, φπ. παξ. 
88 ΓΔΚ 30.09.2004, Köbler, C-224/01, πιινγή ζει. Η-10239, 13.06.2006, Traghetti, C-173/03, πιιν-

γή ζει Η-5177. 
89 Σν θξάηνο κέινο είλαη θαηαξρήλ ειεχζεξν λα νξίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο θηήζεο θαη απψιεηαο ηεο ηζα-

γέλεηάο ηνπ: ΓΔΚ 02.07.1992, Micheletti, C-369/90, πιινγή ζει. I-4239, ζθ. 10, C-179/98, 
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39. Σν Γηθαζηήξην, βέβαηα, θξφληηζε έγθαηξα λα ζπλδέζεη ηελ ηζαγέλεηα ηεο 

Έλσζεο κε ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο: κνινλφηη απηή ζα εθαξκνδφηαλ 

ππφ ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαλ απφ ηηο ζπλζή-

θεο θαη ην παξάγσγν δίθαην, κε ηελ απφθαζή ηνπ ζηελ ππφζεζε Martinez Sa-

la
91

, ζρεηηθά κε ηε ρνξήγεζε επηδφκαηνο αλαηξνθήο ζε αλήιηθν παηδί ηζπαλί-

δαο ππεθφνπ ηεο νπνίαο ε άδεηα δηακνλήο είρε ιήμεη ζηε Γεξκαλία, έθξηλε φηη 

ην ζρεηηθφ άξζξν ηεο ζπλζήθεο, ζχκθσλα κε ην νπνίν «νη πνιίηεο ηεο Έλσζεο 

έρνπλ ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξνχζα 

ζπλζήθε»
92

, έρεη ηελ έλλνηα φηη ε αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, ηζρχεη  ζε φιν ην 

θάζκα ηνπ ελσζηαθνχ δηθαίνπ. Με ηελ απφθαζε απηή θαηνρπξψζεθε ε απνδέ-

ζκεπζε ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ ζχλδεζκν πνπ έπξεπε λα 

έρνπλ κε ηελ αγνξά πξνθεηκέλνπ λα επσθειεζνχλ ησλ δηθαησκάησλ πνπ α-

πνξξένπλ απφ ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία. 

40. ε κεηαγελέζηεξε απφθαζε ζηελ ππφζεζε Grzelczyk,
93

, δηεπθξίληζε φηη ε 

δηάηαμε ηεο ζπλζήθεο γηα ηελ ίζε κεηαρείξηζε «πξέπεη λα αλαγλσζζεί ζε ζπλ-

δπαζκφ κε ηηο ζρεηηθέο κε ηελ ηζαγέλεηα ηεο Δλψζεσο δηαηάμεηο ηεο πλζήθεο, 

ψζηε λα εμαθξηβσζεί ν ηνκέαο εθαξκνγήο ηνπ. πγθεθξηκέλα, ε ηδηφηεηα ηνπ πν-

ιίηε ηεο Δλψζεσο ηείλεη λα απνηειέζεη ηε ζεκειηψδε ηδηφηεηα ησλ ππεθφσλ ησλ 

θξαηψλ κειψλ, ε νπνία εμαζθαιίδεη ηελ ίδηα λνκηθή κεηαρείξηζε ζε φζνπο εμ απ-

ηψλ βξίζθνληαη ζηελ ίδηα θαηάζηαζε, αλεμάξηεηα απφ ηελ ηζαγέλεηά ηνπο θαη ππφ 

ηελ επηθχιαμε ησλ ξεηά πξνβιεπνκέλσλ εμαηξέζεσλ»
94

. Έηζη, θξίζεθε φηη ε 

άξλεζε ρνξήγεζεο ηνπ επηδφκαηνο θαηψηαηνπ νξίνπ δηαβίσζεο ζε γάιιν 

ζπνπδαζηή ζην Βέιγην, απφ κφλν ην γεγνλφο φηη δελ έρεη ηελ ηζαγέλεηα ηεο ρψ-

ξαο πνπ, φκσο, ην ρνξεγεί ζηνπο ππεθφνπο ηεο, απνηειεί δηάθξηζε ιφγσ ηζαγέ-

λεηαο, κε ηελ έλλνηα ηνπ ελσζηαθνχ δηθαίνπ.  

41. Ζ ξεηή αλαγλψξηζε ακέζνπ απνηειέζκαηνο ππέξ ηνπ παιαηνχ άξζξνπ 

18.1 ΔΚ (ζεκεξηλφ 21.1 ΛΔΔ), σο ζαθνχο θαη αθξηβνχο δηάηαμεο, πνπ παξέ-

ρεη «ζηνπο ηδηψηεο δηθαηψκαηα πνπ απηνί κπνξνχλ λα επηθαινχληαη ελψπηνλ ησλ 

δηθαζηεξίσλ θαη πνπ ηα εζληθά δηθαζηήξηα νθείινπλ λα δηαθπιάηηνπλ», έγηλε ην 

2002, κε ηελ απφθαζε ζηελ ππφζεζε Baumbast
95

ζρεηηθά κε ηελ άξλεζε ησλ 

αξρψλ λα αλαλεψζνπλ ηελ θάξηα πεληαεηνχο δηακνλήο γεξκαλνχ ππεθφνπ, 

πνπ δηέκελε ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, ρσξίο λα αζθεί εθεί 

                                                                                                                                                                               
11.11.1999, Mesbah, πιινγή ζει. I-7955, ζθ. 29, 19.10.2004, Zhu θαη Chen, C-200/02, πιινγή ζει. 

I-9925, 02.03.2010, Rottmann, C-135/08, πιινγή ζει. I-1449, ζθ.39. 
90 Βι. ηελ εκπεξηζηαησκέλε αλάιπζε ηνπ Γ. ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΖ, Δηζαγσγή ζην Δπξσπατθφ δίθαην Αζήλα 

2007, ζει. 68.   
91 ΓΔΚ 12.05.1998, Martinez Sala, C-85/96, πιινγή ζει. Η-2691.  
92 Άξζξν 20.2 ΛΔΔ.  
93 ΓΔΚ 20.09.2001, Grzelczyk, C-184/99, πιινγή Η-6193.  
94 θ. 30-31 ηεο παξαπάλσ απφθαζεο. Βι. ελδεηθηηθά ηα ζρφιηα ησλ Y. GAUTIER, Europe   2001, 316 

ζει. 5, F. DAVID, La citoyenneté de l'Union, statut fondamental des ressortissants des États membres, 

RTDE 2003 ζει. 561-578. 
95 ΓΔΚ 17.09.2002, Baumbast, C-413/99, πιινγή ζει. I-7091, ζθ. 86.  
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επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα, κε ην επηρείξεκα φηη δελ ήηαλ εξγαδφκελνο ζηε 

ρψξα απηή: ην δηθαίσκα δηακνλήο είλαη αλαπφζπαζηα ζπλδεδεκέλν κε ηελ ηδηφ-

ηεηα ηνπ πνιίηε ηεο Έλσζεο. Έηζη, θαη νη αλελεξγνί πνιίηεο, αθνχ «ζηεξίδνπλ 

ην δηθαίσκά ηνπο θπθινθνξίαο θαη δηακνλήο επζέσο ζηε πλζήθε θαη πιένλ απ-

ηφ δελ εμαξηάηαη πιήξσο απφ ηνλ λνκνζέηε ηνπ παξαγψγνπ δηθαίνπ», ηίζεληαη 

«ζε θνηλφ παξνλνκαζηή»
96

 κε ηνπο νηθνλνκηθά ελεξγνχο
97

. 

42. Ζ έθδνζε ηεο νδεγίαο γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ πνιηηψλ ηεο Έ-

λσζεο ην 2004
98

, θσδηθνπνίεζε ηελ παξαπάλσ λνκνινγία ζεκειηψλνληαο ηε 

γεληθή εθαξκνγή ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο θπθινθνξίαο θαη ηεο δηακνλήο, ηφζν σο 

πξνο ηα πξφζσπα πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη νηθνλνκηθά (άξζξν 7.1, εδαθ. α), 

φζν θαη σο πξνο ηνπο νηθνλνκηθά αδξαλείο (άξζξν 7.1 εδαθ. β), αιιά θαη ηνπο 

ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ (άξζξν 4), ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζε 

απηήλ. Ζ δεκηνπξγία ηνπ ρψξνπ αζθάιεηαο θαη δηθαηνζχλεο
99

 κε ηηο δηαθνξν-

πνηήζεηο πνπ ηνλ δηαθξίλνπλ, ζεκαηνδνηεί θαη ηε δηαθνξνπνίεζε πνπ ζπληειεί-

ηαη θαη ζην πξφζσπν ησλ πνιηηψλ ηεο Έλσζεο: απηνί ππάγνληαη ζηελ πνιια-

πιφηεηα ησλ λνκηθψλ ηάμεσλ εζληθήο, κεηαεζληθήο θαη δηεζλνχο, αλάινγα κε 

ηε δξαζηεξηφηεηα ή ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. 

43. Βέβαηα, ε απαζρφιεζε ζηε δεκφζηα δηνίθεζε, νη πεξηπηψζεηο ησλ ππεθφσλ 

ηξίησλ ρσξψλ, ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ πνπ ζηεξνχληαη επαξθψλ πφξσλ δηα-

βίσζεο, θαζψο θαη νη θαηαζηάζεηο ακηγψο εζσηεξηθνχ ραξαθηήξα, εμαθνινπ-

ζνχλ, κε δηαθνξνπνηήζεηο, λα παξακέλνπλ εθηφο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ησλ δη-

αηάμεσλ ηνπ πξσηνγελνχο θαη ηνπ παξαγψγνπ δηθαίνπ, πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ 

ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ πξνζψπσλ. 

44. Έηζη, ε απαζρφιεζε ζηε δεκφζηα δηνίθεζε, κε ηε ζπζηαιηηθή έλλνηα πνπ 

ηεο είρε, ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‟70, απνδνζεί λνκνινγηαθά
100

, ζπλερίδεη λα 

είλαη εθηφο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ ελσζηαθνχ δηθαίνπ. Απηή ε πάγηα ζέζε, 

ζε ζπλδπαζκφ κε ην δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 4 ΔΔ, 

                                                             
96 Βι. ζεκ. 105 ησλ πξνηάζεσλ ηνπ Γ. Δηζαγγειέα GEELHOED ηεο 05.07.2001 ζηελ  παξαπάλσ ππφ-
ζεζε. 
97 Βι. ραξαθηεξηζηηθά ηα ζρφιηα: L. AZOULAI, RAE 2001-02, ζει. 1092-1101, M. DOUGAN/E. 

SPAVENTA, Educating Rudy and the (non-) English patient: a double-bill on residency rights under 

Article 18 EC, ELRev. 2003, ζει. 699-712, αιιά θπξίσο ηνπο: CH. TIMMERMANS, Martínez Sala 

and Baumbast revisited, J. SHAW, A View of the Citizenship Classics: Martínez Sala and Subsequent 

Cases on Citizenship of the Union, A. J. MENÉNDEZ, European Citizenship after Martínez Sala and 

Baumbast: Has European Law Become More Human but Less Social?, C. CLOSA MONTERO, 

Martínez Sala and Baumbast: an institutionalist analysis, ζην Μ. POIARES PESSOA/M. LOUIS/L. 

AZOULAI, The Past and Future of EU Law. The Classics of EU Law Revisited on the 50th Anniver-

sary of the Rome Treaty, Oxford, Hart Publishing 2010, ζει. 345-355, 356-362, 363-393 θαη 394-401, 

αληίζηνηρα. 
98 Οδεγία 2004/38/ΔΚ ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα ησλ πνιηηψλ ηεο Έλσζεο θαη ησλ κειψλ ησλ νηθνγε-
λεηψλ ηνπο λα θπθινθνξνχλ θαη λα δηακέλνπλ ειεχζεξα ζηελ επηθξάηεηα ησλ θξαηψλ κειψλ (ηξνπν-

πνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ 1612/68/ ΔΟΚ, θαηάξγεζε ησλ νδεγηψλ 64/221/ΔΟΚ, 68/360/ΔΟΚ, 

72/194/ΔΟΚ, 73/148/ΔΟΚ, 75/34/ΔΟΚ, 75/35/ΔΟΚ, 90/364/ΔΟΚ, 90/365/ΔΟΚ θαη 

93/96/ΔΟΚ), φπ. παξ.  
99 Άξζξα 3.2 ΔΔ, 67 επ. ΛΔΔ. 
100 Βι. πην πάλσ ππφ Ηαα. 
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ζχκθσλα κε ην νπνίν ε Έλσζε «ζέβεηαη ηηο νπζηψδεηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θξά-

ηνπο, ηδίσο δε ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ απνβιέπνπλ ζηε δηαζθάιηζε ηεο εδαθηθήο 

αθεξαηφηεηαο, ηε δηαηήξεζε ηεο δεκφζηαο ηάμεο θαη ηελ πξνζηαζία ηεο εζλη-

θήο αζθάιεηαο», θαίλεηαη λα ζεκειηψλεη απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηνπ ηειεπ-

ηαίνπ ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, πεξηνξίδνληαο, έηζη, ζπλνιηθά ην πεδίν εθαξ-

κνγήο ηεο ελσζηαθήο δξάζεο. 

45. Ο ζεβαζκφο ηεο ηζφηεηαο ησλ Κξαηψλ Μειψλ θαη ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο, 

πνπ δηαθεξχζζνληαη ζην πξψην εδάθην ηνπ άξζξνπ 4 ΔΔ, δηακνξθψλεη έλα 

νξηδφληην θξηηήξην γηα ηελ εμέηαζε ηεο λνκηκφηεηαο ηεο ηειεπηαίαο, πνπ επηβε-

βαηψλεηαη αλαθνξηθά κε ηνλ ηνκέα ηνπ ρψξνπ ειεπζεξίαο, αζθάιεηαο θαη δη-

θαηνζχλεο (ΥΔΑΓ). Δθεί ηνλίδεηαη ε παξαθξάηεζε εθ κέξνπο ησλ θξαηψλ κε-

ιψλ ηεο επζχλεο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ηάμεο θαη ηεο αζθάιεηαο
101

. ην ζπγθε-

θξηκέλν ηνκέα, ην Γηθαζηήξην ξεηά απνζηεξείηαη ηεο αξκνδηφηεηαο «λα ειέγ-

ρεη ην θχξνο ή ηελ αλαινγηθφηεηα επηρεηξεζηαθψλ δξάζεσλ ηεο αζηπλνκίαο ή 

άιισλ ππεξεζηψλ επηβνιήο ηνπ λφκνπ ελφο θξάηνπο κέινπο, θαη λα απνθαίλε-

ηαη γηα ηελ άζθεζε ησλ επζπλψλ πνπ θέξνπλ ηα Κξάηε Μέιε γηα ηελ ηήξεζε 

ηεο δεκφζηαο ηάμεο θαη ηε δηαθχιαμε ηεο εζσηεξηθήο αζθάιεηαο»
102

. Ο έκκε-

ζνο, φκσο, έιεγρνο εθ κέξνπο ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

δξάζεο ησλ εζληθψλ αζηπλνκηθψλ αξρψλ, ζηνλ ηνκέα ηεο αζθαινχο δηαθίλεζεο 

ησλ εκπνξεπκάησλ, έρεη νδεγήζεη ζηε ζηνηρεηνζέηεζε επζχλεο ησλ Κξαηψλ 

Μειψλ γηα παξάβαζε ησλ ζρεηηθψλ θαλφλσλ ηεο ζπλζήθεο
103

. 

46. Ο ηνκέαο ηεο νξγάλσζεο ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ, θαη εηδηθά ηα κέηξα πνπ 

ζεζπίδνληαη ζε εζληθφ επίπεδν γηα ηελ πξνάζπηζή ηεο, αλήθνπλ, θαηαξρήλ, 

ζηελ εζληθή αξκνδηφηεηα. Ζ αξρή, φκσο, ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο κεηαμχ αλδξψλ 

θαη γπλαηθψλ, έρεη, θαηά πάγηα λνκνινγία, γεληθφ πεξηερφκελν θαη ε νδεγία 

76/207/ΔΟΚ
104

, έρεη εθαξκνγή θαη ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο ηνπ δεκφζηνπ ην-

κέα
105

. Αλαγλσξίδεη, φκσο, ππέξ ησλ Κξαηψλ Μειψλ ηελ «επρέξεηα λα απν-

θιείνπλ απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο εθείλεο ηηο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

γηα ηηο νπνίεο ην θχιν ζπληζηά παξάγνληα απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο, ιφγσ ηεο 

                                                             
101 Άξζξν 72 ΛΔΔ: «Ο παξψλ ηίηινο δελ ζίγεη ηελ άζθεζε ησλ επζπλψλ πνπ εκπίπηνπλ ζηα Κξάηε 

κέιε γηα ηελ ηήξεζε ηεο δεκφζηαο ηάμεο θαη ηε δηαθχιαμε ηεο εζσηεξηθήο αζθάιεηαο». 
102 Άξζξν 276 ΛΔΔ. Ζ έλλνηα ηεο δεκφζηαο αζθάιεηαο θαιχπηεη ηφζν ηελ εζσηεξηθή αζθάιεηα ελφο 

Κξάηνπο κέινπο, φζν θαη ηελ εμσηεξηθή: ΓΔΚ 04.10.1991, Richardt, C-367/89,  πιινγή ζει. Η-4621, 

ζθ. 22, 01.10.1995, Leifer, C-83/94, πιινγή ζει. Η-3231, ζθ. 26, θαη ΓΔΚ 26.10.1999, Sirdar, C-

273/97, πιινγή ζει. Η-7403, ζθ. 17.   
103 ΓΔΚ 09.12.1997, Δπηηξνπή/Γαιιία (πφιεκνο ηεο θξάνπιαο), C-265/95, πιινγή ζει. I-6959. 
104 Πεξί ηεο εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρεηξίζεσο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, φζνλ αθνξά ηελ πξφ-

ζβαζε ζε απαζρφιεζε, ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη πξνψζεζε θαη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ΔΔ 
L 39, 14.02.1976, ειι. εηδ. έθδ. Κεθάιαην 5, ηφκνο 2, ζει. 70, φπσο δηαδνρηθά ηξνπνπνηήζεθε θαη α-

πνξξνθήζεθε απφ ηελ νδεγία 2006/54/ΔΚ, γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ησλ ίζσλ επθαηξηψλ θαη ηεο 

ίζεο κεηαρείξηζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζε ζέκαηα εξγαζίαο θαη απαζρφιεζεο (αλαδηαηχπσζε),  ΔΔ L 

204, 26.07.2006, ζει. 23. 
105 ΓΔΚ 21.05.1985, Δπηηξνπή/Γεξκαλία, 248/83, πιινγή ζει. 1459, ζθ. 16, 02.10.1997, Gerster, C-

1/95, πιινγή ζει. Η-5253, ζθ. 18, θαζψο θαη απφθαζε Sirdar, φπ.παξ. ζθ. 18. 
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θχζεο ή ησλ ζπλζεθψλ άζθεζήο ηνπο»
106

, κε ηελ έλλνηα φηη επηηξέπεη εμαηξέζεηο 

ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη φξσλ πξφζβαζεο ησλ γπλαηθψλ ζε ν-

ξηζκέλεο ζέζεηο. Πξάγκαηη, ην Γηθαζηήξην έρεη αλαγλσξίζεη, φηη ην θχιν κπν-

ξεί λα απνηειεί παξάγνληα απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ζέζεηο εξγαζίαο, φπσο 

θπιάθσλ θαη πξντζηακέλσλ θχιαμεο ησλ θπιαθψλ
107

, γηα νξηζκέλεο δξαζηε-

ξηφηεηεο ηεο αζηπλνκίαο ζε πεξίπησζε ζνβαξψλ ηαξαρψλ
108

, θαζψο θαη γηα 

ηελ ππεξεζία ζε νξηζκέλεο εηδηθέο κάρηκεο κνλάδεο
109

. Με βάζε, φκσο, άξζξν 

9, παξάγξαθνο 2, ηεο παξαπάλσ νδεγίαο, επηβάιιεηαη ζηα Κξάηε Μέιε ε ππν-

ρξέσζε πεξηνδηθήο εμέηαζεο ηεο φπνηαο παξέθθιηζεο κε βάζε ηελ θνηλσληθή 

εμέιημε
110

. Έηζη, ε άξλεζε πξφζιεςεο γπλαηθψλ ζηελ ππεξεζία ηεο 

Bundeswehr, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ γεξκαληθνχ δηθαίνπ γηα πιήξε απν-

θιεηζκφ ηνπο απφ ζηξαηησηηθέο ζέζεηο πνπ ζπλεπάγνληαη ηε ρξήζε φπισλ, 

«δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κέηξν παξεθθιίζεσο πνπ δηθαηνινγείηαη απφ ηελ εη-

δηθή θχζε ησλ ελ ιφγσ επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ή απφ ηηο εηδηθέο ζπλ-

ζήθεο ηεο αζθήζεψο ηνπο. Οη παξεθθιίζεηο φκσο πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 2, πα-

ξάγξαθνο 2, ηεο νδεγίαο είλαη δπλαηφλ λα αθνξνχλ κφλνλ εηδηθέο δξαζηεξηφηε-

ηεο»
111

.  Σν γεγνλφο φηη ην πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο 

κπνξεί λα θιεζεί λα ρξεζηκνπνηήζεη φπια δελ κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη απφ κφ-

λν ηνπ  ηνλ απνθιεηζκφ ησλ γπλαηθψλ απφ ηελ πξφζβαζε ζε ζηξαηησηηθέο ζέ-

ζεηο, δεδνκέλνπ φηη ε ζπγθεθξηκέλε εμαίξεζε έρεη ζθνπφ «λα δηαζθαιίζεη, α-

θελφο, ηελ πξνζηαζία ηεο βηνινγηθήο θαηαζηάζεσο ηεο γπλαίθαο θαη, αθεηέξνπ, 

ηηο εηδηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ηεο γπλαίθαο θαη ηνπ ηέθλνπ ηεο. Δπνκέλσο, δελ παξέ-

ρεη ηε δπλαηφηεηα απνθιεηζκνχ ησλ γπλαηθψλ απφ κηα ζέζε γηα ηνλ ιφγν φηη ζα 

πξέπεη λα πξνζηαηεπζνχλ πεξηζζφηεξν απφ ηνπο άλδξεο απφ θηλδχλνπο πνπ δηα-

θέξνπλ απφ ηηο εηδηθέο αλάγθεο πξνζηαζίαο ηεο γπλαίθαο, φπσο νη αλάγθεο πνπ 

κλεκνλεχνληαη ξεηψο»
112

. 

47. Οη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ, γεληθά απνθιείνληαη απφ ην πεδίν εθαξκνγήο 

ηνπ ελσζηαθνχ δηθαίνπ, εθηφο αλ είλαη κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ πνιίηε πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη νηθνλνκηθά
113

, αλ έρνπλ κφληκε δηακνλή ζε θξάηνο κέινο 

ηεο Έλσζεο, ή, αλ, ηέινο, απνιαχνπλ δηθαησκάησλ βάζεη δηεζλψλ ζπλζεθψλ. 

Έηζη,  

48. Οη πνιίηεο ηεο Έλσζεο πνπ δελ δηαζέηνπλ ηνπο απαξαίηεηνπο πφξνπο δηα-

βίσζεο ζηε ρψξα ππνδνρήο, δηθαηνχληαη λα θπθινθνξνχλ ειεχζεξα κφλν γηα 

                                                             
106 Απφθαζε Sirdar, φπ. παξ. ζθ. 15. 

 107ΓΔΚ 30.06.1988, Δπηηξνπή/Γαιιία, 318/86, πιινγή ζει. 3559, ζθ. 11-18 (ζέζεηο surveillants θαη 

surveillants chefs). 
108 ΓΔΚ 15.05.1986, Johnston, 222/84, πιινγή ζει. 1651, ζθ. 36, 37. 
109 Απφθαζε Sirdar, φπ. παξ. ζθ. 29-31. 

 110 Απνθάζεηο Johnston, φπ. παξ. ζθ. 37 θαη Sirdar, φπ. παξ. ζθ. 25. 
111 ΓΔΚ 11.01.2000, Kreil, C-285/98, πιινγή ζει. Η-69, ζθ. 26. 
112 Ibid. ζθ. 30. 
113 Άξζξν 13 ηεο νδεγίαο 2004/38/ΔΚ, φπ. παξ.  
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ηξείο κήλεο
114

, δηαθνξεηηθά ζα πξέπεη λα απνδείμνπλ, είηε φηη έγηλαλ νηθνλνκη-

θά ελεξγνί, κε ηελ έλλνηα φηη ζπλδέζεθαλ κε θάπνηα δξαζηεξηφηεηα εληφο ηεο 

αγνξάο, είηε φηη ζπλδέζεθαλ νηθνγελεηαθά κε θάπνην/α νηθνλνκηθά ελεξγφ/ε. Ζ 

νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ηα εζληθά  ζπζηήκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ηελ 

νπνία πξνβάιινπλ ζπλερψο ηα Κξάηε Μέιε, έρεη νδεγήζεη ζηνλ πεξηνξηζκφ 

ηνπ δηθαηψκαηνο θπθινθνξίαο ησλ νηθνλνκηθά αδπλάησλ θαη ηελ πεξηραξάθσ-

ζή ηνπ απφ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο απηφ ζα αζθείηαη. 

49. Ζ ζεζκνζέηεζε ηεο επξσπατθήο ηζαγέλεηαο θαη ε ζχλδεζή ηεο κε ην δηθαί-

σκα θπθινθνξίαο θαη δηακνλήο δελ επέθηεηλε, ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ελσζη-

αθνχ δηθαίνπ νχηε ζηηο ακηγψο εζσηεξηθέο θαηαζηάζεηο, αλ απηέο  δελ ζπλδέν-

ληαη έζησ θαη έκκεζα κε απηφ. Ζ πξνζσπηθή θαηάζηαζε, θαζψο θαη ε νηθνγε-

λεηαθή εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ ζηελ εζληθή αξκνδηφηεηα σο παξαθξα-

ηεκέλα ζεκαηηθά πεδία, ζπλδεδεκέλα άξξεθηα κε ηηο αληηιήςεηο πνπ επηθξα-

ηνχλ ζε θάζε ρψξα. Οη δπζκελείο δηαθξίζεηο πνπ ελδερφκελα πθίζηαληαη νη π-

πήθννη θξάηνπο κέινπο απέλαληη ζην δίθαην απηφ «εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξ-

κνγήο ηνπ, νπφηε πξέπεη λα επηιχνληαη ζην πιαίζην ηνπ εζσηεξηθνχ λνκηθνχ ζπ-

ζηήκαηνο ηνπ σο άλσ θξάηνπο»
115

. κσο, ηα εξκελεπηηθά δεηήκαηα, πνπ αλα-

θχνληαη είλαη αξθεηά θαη ζπρλά ζχλζεηα, παξά ην γεγνλφο φηη, ηφζν ηα θαηα-

ζηαηηθά θείκελα ησλ ζπλζεθψλ, φπσο ηζρχνπλ ζήκεξα κεηά ηελ αλαζεψξεζε 

Ληζαβφλαο, φζν θαη ηα θείκελα ηνπ παξαγψγνπ δηθαίνπ, έρνπλ ζπκπεξηιάβεη 

ξεηά ηε γεληθεπκέλε απαγφξεπζε δηαθξίζεσλ. Σα δεηήκαηα απηά δεκηνπξγνχ-

ληαη, θπξίσο, απφ ην ζχζηεκα ηεο θαηαλνκήο ησλ ξπζκηζηηθψλ αξκνδηνηήησλ 

κεηαμχ ηεο Έλσζεο θαη ησλ θξαηψλ κειψλ: Ζ ελσζηαθή λνκηθή ηάμε ζέβεηαη 

ηελ αληίιεςε θάζε ρψξαο φζνλ αθνξά ηνλ γάκν, ηελ αγακία, ηε ρεξεία θαη ηηο 

ινηπέο πηπρέο ηεο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, κε απνηέιεζκα ε εζληθή αξκν-

δηφηεηα ζηνλ ηνκέα απηφλ λα παξακέλεη θαηαξρήλ άζηθηε. Αιιά ε δηαρσξηζηη-

θή γξακκή κεηαμχ ηεο αξκνδηφηεηαο ησλ θξαηψλ κειψλ ζηα παξαπάλσ δεηή-

καηα θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ θαλφλσλ ηνπ δηθαίνπ ηεο Έλσζεο είλαη ιεπηή: 

κνινλφηη ε έθηαζε ηεο ππνιεηκκαηηθήο εζληθήο ξπζκηζηηθήο αξκνδηφηεηαο  θα-

ζνξίδεηαη κε βάζε ηνλ θαλφλα, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν «θάζε αξκνδηφηεηα ε 

νπνία δελ απνλέκεηαη ζηελ Έλσζε κε ηηο πλζήθεο αλήθεη ζηα θξάηε κέιε»
116

, 

νη εζσηεξηθήο θχζεο εμνπζίεο ησλ θξαηψλ κειψλ πξέπεη λα αζθνχληαη ρσξίο 

λα ζίγνπλ ηελ ελσζηαθή λνκηθή ηάμε, κε ηελ έλλνηα φηη  «ηα θξάηε κέιε πξέπεη 

λα ηεξνχλ ην θνηλνηηθφ δίθαην, κεηαμχ άιισλ, ηηο δηαηάμεηο πεξί ηεο αξρήο ηεο 

απαγνξεχζεσο ησλ δηαθξίζεσλ»
117

. 

                                                             
114 Άξζξν 8 ηεο νδεγίαο 2004/38/ΔΚ, φπ. παξ. 
 115 ΓΔΚ 05.06.1997, Uecker θαη Jacquet, C-64/96 θαη C-65/96, πιινγή ζει. I-3171, ζθ. 23. 
116 Άξζξν 4 παξάγξαθνο 1 ΔΔ. 
117 ΓΔΚ ηεο 07.01.2004, K.B., C-117/01, πιινγή ζει. Η-568 (άξλεζε αλαγλψξηζεο δηθαηψκαηνο νξη-

ζκνχ σο δηθαηνχρνπ ζχληαμεο ρεξείαο ζε πξφζσπν πνπ γελλήζεθε σο γπλαίθα θαη θαηαρσξίζζεθε έηζη 

ζηα ιεμηαξρηθά κεηξψα, αιιά κεηά απφ ηαηξηθή επέκβαζε αιιαγήο θχινπ, έγηλε άλδξαο, ρσξίο, φκσο, ηε 

δπλαηφηεηα  ηξνπνπνίεζεο ηεο πξάμεο γέλλεζήο ηνπ πξνθεηκέλνπ λα επηζεκνπνηήζεη ηελ αιιαγή), 



142 
 

50. Ζ εζληθή απηή δξάζε, κνινλφηη ζα κπνξνχζε λα εθιεθζεί σο αλεμάξηεηε 

απφ ηελ ελσζηαθή, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη: είλαη ραξαθηεξηζηηθέο νη 

πεξηπηψζεηο δπζκελψλ δηαθξίζεσλ πνπ αθνξνχλ γεληθά ην θχιν
118

: είλαη γεγν-

λφο φηη ε αξρή ηεο ηζφηεηαο εμειίρζεθε κε ηνλ ρξφλν ππεξβαίλνληαο ηα φξηα 

ηεο κηζζνινγηθήο ηζφηεηαο κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ δχν θχισλ θαη επε-

θηάζεθε ζε άιινπο ηνκείο θαη ζέκαηα
119

. Δληζρχζεθε δηαδνρηθά θαη απνηειεί 

«γεληθφ πιαίζην» γηα ηελ εμάιεηςε ησλ κε δηθαηνινγεκέλσλ δηαθνξψλ θαη ηελ 

πξνψζεζε αιεζηλήο θαη απνηειεζκαηηθήο ηζφηεηαο
120

.  

51. ηελ πεξίπησζε απφξξηςεο ηεο αίηεζεο κεηαβνιήο ηνπ επσλχκνπ αλήιη-

θσλ παηδηψλ
121

 ηζπαλνχ θαη βειγίδαο θαηνίθσλ Βειγίνπ πξνθεηκέλνπ απηά λα 

απνθηήζνπλ θαη ην φλνκα ηεο κεηέξαο θαηά ηελ ηζπαληθή παξάδνζε, αθνχ εί-

ραλ θαη δηπιή ηζαγέλεηα, ην Γηθαζηήξην έθξηλε φηη ππάξρεη ζχλδεζκνο κε ην ε-

λσζηαθφ δίθαην, παξά ην γεγνλφο φηη ηα παηδηά γελλήζεθαλ ζην Βέιγην θαη νπ-

δέπνηε θαηνίθεζαλ εθηφο ηεο ρψξαο απηήο. Απηφ ην ζηνηρείν ζπλδέεηαη ζηελά 

κε ηελ εθ κέξνπο ηνπ ηζπαλνχ παηέξα, απφ ηνλ νπνίν εμαξηψληαη ηα αλήιηθα 

παηδηά, άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηφο ηνπ ζηελ ειεχζεξε θπθινθνξία. πλεπψο, δελ 

κπνξεί ε λνκνζεζία ελφο θξάηνπο κέινπο λα πεξηνξίδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

απνλνκήο ηεο ηζαγέλεηαο άιινπ θξάηνπο κέινπο, επηβάιινληαο πξφζζεηε πξν-

υπφζεζε γηα ηελ αλαγλψξηζή ηεο
122

. Οη πξφζθαηεο απνθάζεηο ηνπ Γηθαζηεξί-

νπ
123

 επηβεβαηψλνπλ παξφκνηεο πεξηπηψζεηο, ρσξίο, παξφια απηά λα γεληθεχε-

                                                                                                                                                                               
01.04.2008, T. Maruko (κε ρνξήγεζε ζχληαμεο επηδψληνο ζε ζχληξνθν ηνπ ίδηνπ θχινπ απφ ζχζηεκα 

ππνρξεσηηθήο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ιφγσ κε χπαξμεο γάκνπ), C-267/06, πιινγή ζει. I-1757, ζθ. 59, 

10.05.2011, J. Römer, C-147/08, πιινγή ζει. I-3591 (άξλεζε εθαξκνγήο ηεο επλντθήο κεζφδνπ ππν-

ινγηζκνχ επηθνπξηθήο ζχληαμεο γήξαηνο ζε πξψελ εξγαδφκελν πνπ ζπδεί κε άηνκν ηνπ ίδηνπ θχινπ ζην 

πιαίζην θαηαρσξηζκέλεο ζρέζεο ζπκβίσζεο). 
118 C. CHACARTEGUI JAVEA, Discriminación y orientación sexual del trabajador, Lex Nova, 

Valladolid, 2001, ζει. 139 επ.. 
119 Οδεγίεο 2000/43/ΔΚ, πεξί εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο πξνζψπσλ αζρέησο θπιεηη-

θήο ή εζλνηηθήο ηνπο θαηαγσγήο, ΔΔ L 180, 19.7.2000, ζει. 22, 2000/78/ΔΚ, γηα ηε δηακφξθσζε γελη-

θνχ πιαηζίνπ γηα ηελ ίζε κεηαρείξηζε ζηελ απαζρφιεζε θαη ηελ εξγαζία, ΔΔ L 303,  02.12.2000 ζει. 

16, 2012/29/ΔΔ, γηα ηε ζέζπηζε ειάρηζησλ πξνηχπσλ ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα, ηελ ππνζηήξημε θαη 
ηελ πξνζηαζία ζπκάησλ ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαηζίνπ 

2001/220/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ΔΔ L 315, 14.11.2012 ζει. 57. 
120 Βι. ηηο πξνηάζεηο ηνπ Γ. Δηζαγγειέα R.-H. COLOMER, ζηελ ππφζεζε Maruko, φπ. παξ. ζεκ. 83. 
121 ΓΔΚ 02.10.2003, Garcia Avello, C-148/02, πιινγή ζει. Η-11613, ζθ. 26. Αιιά θαη ηελ ππφζεζε 

έιιελα ειεχζεξνπ επαγγεικαηία ζηε Γεξκαλία, ηνπ νπνίνπ ην επψλπκν γξάθεθε κε ιαηηληθνχο ραξα-

θηήξεο ζηα κεηξψα πξνζσπηθήο θαηάζηαζεο θαηά ηξφπν «εληειψο αζπλήζε θαη αθαηάιιειν, ζχκθσ-

λν φκσο, κε ην ζχζηεκα κεηαθνξάο ησλ ραξαθηήξσλ ηνπ ειιεληθνχ αιθαβήηνπ πξνο ην ιαηηλη-

θφ,…[κε απνηέιεζκα] ε κεηαηξνπή απηή [λα] ελέρεη γηα ηε δπλεηηθή πειαηεία ηνπ θίλδπλν ζπγρχζεσο 

πξνζψπσλ»: ΓΔΚ 30.03.1993, Κσλζηαληηλίδεο, C-168/91, πιινγή ζει. I-1191, ζθ. 12, 15-17. 
122 Ζ βειγηθή λνκνζεζία πξνέβιεπε φηη ηα παηδηά κπνξνχλ λα θέξνπλ ην επψλπκν ηνπ παηέξα ηνπο, ε-

πεηδή ρνξήγεζε δεχηεξνπ επσλχκνπ κπνξεί, ζην πιαίζην ηεο θνηλσληθήο δσήο ζηε ζπγθεθξηκέλε ρψ-

ξα, λα πξνθαιέζεη ακθηζβεηήζεηο γηα ηελ θαηαγσγή ηνπ παηδηνχ. 
123 ΓΔΚ 08.03.2011, Zambrano, C-34/09, πιινγή ζει. Η-1177, 05.05.2011, McCarthy, C-434/09, 

πιινγή ζει. Η-3375, 15.11.2011, Dereci, C-256/11, πιινγή ζει. Η-11315, 08.05.2013, Ymeraga, 

C-87/12, 08.11.2012, Iida, C-40/11, 10.10.2013, Alokpa, C-86/12, αδεκνζίεπηεο ζηε πιινγή. Βι. θαη 

ηελ ελδηαθέξνπζα επηρεηξεκαηνινγία πνπ αλαπηχζζεηαη απφ ηνλ D. MARTIN, De Zambrano à Dereci: 

Le citoyen européen, un être déprimé à la recherche de son identité, Revue de droit du travail 2012, 

ζει. 339-346. 
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ηαη ε εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ζε φιεο ηηο θαηαζηάζεηο απ-

ηνχ ηνπ ηχπνπ.  

ΗΗβ. Γηθαηψκαηα πνιηηηθήο θχζεο  

52. Ζ ζπλζήθε ηεο Ληζαβφλαο, πνπ ηξνπνπνίεζε ηα θαηαζηαηηθά θείκελα, δηα-

ηεξεί ηα πνιηηηθήο θχζεο δηθαηψκαηα, πνπ είρε εγθαζηδξχζεη ε ζπλζήθε ηνπ 

Μάαζηξηρη, παξάιιεια κε ην γεληθφ δηθαίσκα θπθινθνξίαο θαη δηακνλήο γηα 

φινπο ηνπο πνιίηεο ηεο Έλσζεο. Ζ απαγφξεπζε ησλ δηαθξίζεσλ εθηείλεηαη ξε-

ηά θαη ζε άιινπο εζληθνχο θξαγκνχο, εθηφο απφ ηελ ηζαγέλεηα, φπσο ην θχιν, ε 

θπιεηηθή ή εζληθή θαηαγσγή, ε ζξεζθεία ή νη πεπνηζήζεηο, ε αλαπεξία, ε ειη-

θία, ν γελεηήζηνο πξνζαλαηνιηζκφο
124

. Μάιηζηα, απφ ην άξζξν 10 ΛΔΔ, 

ζχκθσλα κε ην νπνίν «θαηά ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ 

θαη ησλ δξάζεψλ ηεο, ε Έλσζε επηδηψθεη λα θαηαπνιεκήζεη» ηηο παξαπάλσ 

αληζφηεηεο, θαζηεξψλεηαη νξηδφληηνπ ραξαθηήξα ππνρξέσζε ηεο Έλσζεο
125

 γηα 

ελζσκάησζε ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο. 

53. Ο ράξηεο ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ, απφ ηελ πιεπξά ηνπ, δελ δηεπξχ-

λεη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ δηθαίνπ ηεο Έλσζεο πέξαλ ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο, 

δελ ζεζπίδεη λέεο αξκνδηφηεηεο θαη θαζήθνληα γηα απηήλ θαη δελ ηξνπνπνηεί 

ηελ ηάμε ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ θαζηδξχνπλ νη ζπλζήθεο
126

.  

54. Σν δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη ζηηο δεκνηηθέο εθινγέο θαη ηηο 

εθινγέο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ
127

, ην δηθαίσκα δηπισκαηηθήο θαη πξν-

μεληθήο πξνζηαζίαο ζην έδαθνο ηξίησλ ρσξψλ
128

, ην δηθαίσκα αλαθνξάο ζην 

Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην
129

 θαη πξνζθπγήο ζηνλ Δπξσπαίν Γηακεζνιαβεηή
130

, 

θαζψο θαη ην δηθαίσκα ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ λα απεπζχλνληαη ζηα ζεζκηθά 

θαη ζηα ζπκβνπιεπηηθά φξγαλα ηεο Έλσζεο ζε κία απφ ηηο γιψζζεο ησλ πλ-

ζεθψλ θαη λα ιακβάλνπλ απάληεζε ζηελ ίδηα γιψζζα
131

, ζπκπιεξψζεθαλ κε 

ηελ πνιηηηθή πξσηνβνπιία ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ (ΠΔΠ)
132

. Πξφθεηηαη γηα ηε 

δπλαηφηεηα πνχ παξέρεηαη ζε έλα εθαηνκκχξην πνιηηψλ λα θαινχλ ηελ Δπη-

ηξνπή λα ππνβάιιεη λνκνζεηηθέο πξνηάζεηο. 

55. Πξφθεηηαη γηα ηελ πξνζπάζεηα πνπ μεθίλεζε κε ηε ζπληαγκαηηθή ζπλζήθε, 

πξνθεηκέλνπ λα νξηζηνχλ ηα δεκνθξαηηθά ζεκέιηα ηεο Έλσζεο θαη λα απαληε-

ζεί ην αίηεκα γηα θάιπςε ηνπ δεκνθξαηηθνχ ειιείκκαηνο. Οη δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 9 ΔΔ (αξρή ηεο δεκνθξαηηθήο ηζφηεηαο), 10 ΔΔ (αξρή ηεο αληηπξν-

ζσπεπηηθήο δεκνθξαηίαο), 11 ΔΔ (αξρή ηεο άκεζεο θαη ζπκκεηνρηθήο δεκν-

                                                             
124 Άξζξν 19 ΛΔΔ, βι. πην πάλσ ππφ ΗΗα.  
125 Καη ησλ θξαηψλ κειψλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ελσζηαθνχ δηθαίνπ.  
126 Άξζξν 51.2 ηνπ Υάξηε. 
127 Άξζξα 21.2, 22 ΛΔΔ. 
128 Άξζξν 23 ΛΔΔ. 
129 Άξζξα 24 εδαθ. 2 θαη 227 ΛΔΔ. 
130 Άξζξα 24 εδαθ. 3 θαη 228 ΛΔΔ. 
131 Άξζξα 20.2, εδαθ. δ ΛΔΔ. 
132 Άξζξν 11.4 ΔΔ. 
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θξαηίαο), ζε ζπλδπαζκφ κε ην δηθαίσκα θάζε επξσπαίνπ πνιίηε «λα ζπκκεηέ-

ρεη ζην δεκνθξαηηθφ βίν ηεο Έλσζεο», ζηνρεχνπλ ζηε δεκηνπξγία επλντθνχ 

θιίκαηνο δεκφζηνπ δηαιφγνπ
133

 θαη δηαθάλεηαο. 

56. Με βάζε ηα άξζξα 11.5 ΔΔ θαη 24.1 ΛΔΔ, εθδφζεθε ν θαλνληζκφο
134

 

πνπ ξπζκίδεη ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ΠΔΠ, φπσο, γηα παξά-

δεηγκα, ν θαζνξηζκφο ηνπ ειάρηζηνπ αξηζκνχ θξαηψλ κειψλ γηα ηελ θαηνρχ-

ξσζε ηεο αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο ηεο πξσηνβνπιίαο ζηελ έθθξαζε ηνπ θνηλνχ 

επξσπατθνχ ζπκθέξνληνο, ηα φξηα ειηθίαο θαη ηα ρξνληθά πεξηζψξηα
135

. Παξά 

ηελ έληνλα δηαθεξπθηηθνχ ραξαθηήξα ζεκαζία ηεο, ε ΠΔΠ δελ αιιάδεη ηελ 

αξρή ηεο αληηπξνζσπεπηηθήο δεκνθξαηίαο, πνπ απνηειεί ηνλ θαλφλα ζηα θξά-

ηε κέιε, απιά εηζάγεη κε ηξφπν απνζπαζκαηηθφ ζηνηρεία ζπκκεηνρηθήο δεκν-

θξαηίαο, πνπ αληιεί απφ ηηο εζληθέο λνκηθέο ηάμεηο. Οχηε, φκσο, θινλίδεη ην 

πξνλφκην λνκνζεηηθήο πξσηνβνπιίαο πνπ παξαδνζηαθά αλήθεη ζηελ Δπηηξνπή 

ζην πιαίζην ηεο «θνηλνηηθήο κεζφδνπ» σο ηνπ θαηεμνρήλ κέζνπ ηεο επξσπατ-

θήο δηαθπβέξλεζεο
136

. Ζ Δπηηξνπή δελ είλαη λνκηθά ππνρξεσκέλε λα αλαιάβεη 

δξάζε, αθνχ ε ΠΔΠ κφλν ζεκαηνιφγην πξνηείλεη, είλαη, φκσο ππνρξεσκέλε 

πνιηηηθά λα ιάβεη ππφςε ηηο πξνηάζεηο θαη, ζε πεξίπησζε πνπ δελ θξίλεη απα-

ξαίηεηε ηε λνκνζεηηθή πξφηαζε ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, νθείιεη λα αηηηνινγή-

ζεη ηνπο ιφγνπο ηεο άξλεζήο ηεο. 

 

πκπεξάζκαηα 

57. Σν είδνο ηνπ «πνιίηε» πνπ δηαπιάζζεη ε Δπξσπατθή Έλσζε έρεη έληνλα ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο: ε «ειεπζεξία» πνπ δηεθδη-

θεί, παξά ην γεληθφ ραξαθηήξα πνπ ηεο απνδίδεηαη, είλαη θαηεμνρήλ νηθνλνκη-

θή θαη δεπηεξεπφλησο πνιηηηθή θαη ζεκαηνδνηείηαη απφ ην ζηνηρείν ηεο δηαζπ-

λνξηαθήο κεηαθίλεζεο. Απηφ νθείιεηαη, ηφζν ζηε δηάζηαζε κεηαμχ νηθνλνκη-

θνχ θαη πνιηηηθνχ ρψξνπ, φζν θαη ζηελ απνζπαζκαηηθή αληίιεςε ηεο αξρήο 

ηεο δεκνθξαηίαο πνπ δηέπεη ην ζχλνιν ζεζκφ. Ζ απέθδπζε ηνπ θξάηνπο κέινπο 

απφ ζεκαληηθέο πηπρέο ηεο θπξηαξρίαο ηνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηείζδπζε πνπ 

ζπληειείηαη αθφκε θαη ζηηο παξαθξαηεκέλεο εζληθέο αξκνδηφηεηεο, ηδίσο ζην 

ρψξν ηεο ειεπζεξίαο θπθινθνξίαο ησλ πξνζψπσλ, πεξηνξίδνπλ ηελ άζθεζε 

πνιιψλ παξαδνζηαθά εζληθψλ πνιηηηθψλ, πνπ ήηαλ ζπλπθαζκέλεο κε ην θξά-

ηνο πξφλνηαο. 

                                                             
133 Βι. θαη ηε ζρεηηθή Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο COM (2002) 704 ηειηθφ.  
134 Καλνληζκφο (ΔΔ) 211/2011, 16.02.2011 , ζρεηηθά κε ηελ πξσηνβνπιία πνιηηψλ, ΔΔ L 65, 
11.03.2011, ζει. 1. 

 135 Γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αζθάιεηαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα εθδφζεθε ν εθηειε-

ζηηθφο θαλνληζκφο (ΔΔ) 1179/2011 ηεο Δπηηξνπήο, 17.11.2011, γηα ηε ζέζπηζε ηερληθψλ πξνδηαγξα-

θψλ γηα επηγξακκηθά ζπζηήκαηα ζπγθέληξσζεο ζρεηηθά κε ηελ πξσηνβνπιία πνιηηψλ, ΔΔ L 301, 

18.11.2011, ζει. 3.  

 136 Βι. εθηελψο Ν. ΚΑΝΓΑΜΖ, 2006, φπ. παξ.  
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58. Ζ εζληθή ξπζκηζηηθή αξκνδηφηεηα ππνβάιιεηαη ζπλερψο ζηελ εμέηαζε ηεο 

ζπκθσλίαο ηεο κε ηηο γεληθφηεξεο ππνρξεψζεηο πνπ επηβάιιεη ε ηδηφηεηα ηνπ 

θξάηνπο κέινπο ηεο Έλσζεο θαη απνηππψλεηαη αθελφο ζην ζεβαζκφ ηνπ θνηλν-

ηηθνχ θεθηεκέλνπ, αθεηέξνπ ζηελ αξρή ηεο θαιφπηζηεο ζπλεξγαζίαο. Οη γεληθέο 

θαηεπζχλζεηο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη ε ηήξεζε ηνπ θαζεζηψηνο δεκνζηνλν-

κηθήο πεηζαξρίαο, θαζψο θαη ν ζεβαζκφο ηεο απξφζθνπηεο άζθεζεο ησλ νηθν-

λνκηθψλ ειεπζεξηψλ ζε ζπλζήθεο αλφζεπηνπ αληαγσληζκνχ επηβάιινπλ ζηελ 

Έλσζε θαη ηα θξάηε λα ελεξγνχλ κε βάζε έλα θνηλφ πξφηππν, απηφ ηεο θνηλσ-

ληθήο (!) νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο.         
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11  
Δλαιιαθηηθέο πληαγκαηηθέο Πξνζεγγίζεηο γηα ηελ Διιάδα ηεο  

Κξίζεο 

 

ΓΖΜΖΣΡΖ ΚΑΛΣΧΝΖ 

 

1. Δηζαγσγή 

πσο έρεη δείμεη ε ηζηνξηθή εκπεηξία, ζε θάζε νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή θξίζε 

ηίζεηαη ην εξψηεκα: «ρξεηαδφκαζηε ιηγφηεξε ή πεξηζζφηεξε δεκνθξαηία γηα λα 

εμέιζνπκε απφ ηελ θξίζε;». Ηζηνξηθά, έρνπλ δνζεί απαληήζεηο θαη ζηηο δπν θα-

ηεπζχλζεηο.
1
  

Σφζν ζηε ρψξα καο φζν θαη δηεζλψο, εηδηθά ε κειέηε ηεο θξίζεο ηνπ 

1929 έδεημε φηη ν πεξηνξηζκφο ηεο δεκνθξαηίαο κέρξη θαη ε εμάιεηςή ηεο π-

πήξμε κηα πξνζθηιήο δηέμνδνο γηα ηηο θπξίαξρεο ηάμεηο. Ζ βίαηε αλαδηαλνκή 

ηνπ πινχηνπ ζε βάξνο ησλ αζζελέζηεξσλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ θαη ζηξσκάησλ 

δελ κπνξνχζε λα πινπνηεζεί απξφζθνπηα παξά κφλν αλ α. ππήξρε αθφκε κε-

γαιχηεξε ζπγθέληξσζε ηεο εμνπζίαο ζηελ εθηειεζηηθή θαη ζε εμσζεζκηθά θέ-

ληξα, β. εθηεηακέλα θαηλφκελα παξαβηάζεσλ ηνπ πληάγκαηνο γ. επέθηαζε 

ησλ πεξηπηψζεσλ αλελέξγεηαο ηνπ λφκνπ, εηδηθά φζσλ θαηνρπξψλνπλ δηθαηψ-

καηα δ. λνκνζεηηθφο πεξηνξηζκφο ησλ ειεπζεξηψλ θαη δηθαησκάησλ.  

ηαλ απηφ δελ αξθνχζε γηα ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ θνηλσληθνχ θαη πνιηηη-

θνχ ζπζηήκαηνο, νη θπξίαξρεο ηάμεηο επλννχζαλ ή θαηέθεπγαλ ζηελ θαηάιπζε 

ηεο ζπληαγκαηηθήο λνκηκφηεηαο θαη ηεο δεκνθξαηίαο ηνπιάρηζηνλ γηα φζν 

δηάζηεκα ήηαλ αλαγθαία ε -θαηά Σδαθ Λφληνλ- «ζηδεξέληα θηέξλα».  

ηηο κέζνπ επηπέδνπ αλάπηπμεο ρψξεο θαη, αθφκε πεξηζζφηεξν, ζηηο ιη-

γφηεξν αλαπηπγκέλεο, ε θξίζε θαη ν δξαζηηθφο πεξηνξηζκφο ηεο δεκνθξαηίαο 

ζπλνδεχεηαη απφ δχν αθφκε θαηλφκελα πνπ πιήηηνπλ ηνλ ππξήλα ηεο ιατθήο 

θπξηαξρίαο: α. ηελ πεξαηηέξσ ζπξξίθλσζε ηεο εζληθήο θπξηαξρίαο, κε ηξφπν 

είηε ζπληαγκαηηθφ είηε θαηά παξαβίαζε ηνπ πληάγκαηνο, β. ηελ επηβνιή αι-

ινδαπψλ δηθαηηθψλ πξνηχπσλ. 

 

2. Ζ Αλάγθε χγθιεζεο πληαθηηθήο πλέιεπζεο 

Ζ ππέξβαζε ηεο θξίζεο δελ πξέπεη θαη δελ κπνξεί λα γίλεη εξήκελ ηνπ ιανχ ή, 

αθφκε ρεηξφηεξα, ζε αληίζεζε κε ηηο πξνζδνθίεο ηνπ. Ζ ιήςε θξίζηκσλ απν-

θάζεσλ πνπ επεξεάδνπλ δξακαηηθά ηε δσή εθαηνκκπξίσλ αλζξψπσλ επηηάζ-

ζεη ηελ επξχηεξε δπλαηή ιατθή ζπκκεηνρή. Δπηβάιιεη πξαγκαηηθή δεκνθξαηη-

θή ζπδήηεζε θαη, κάιηζηα, κε φξνπο, φζν ην δπλαηφ θαιχηεξνπο. Δίλαη θαιφ ε 

                                                             
1 Σν άξζξν απνηειεί πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο εηζήγεζεο πνπ παξνπζηάζηεθε ζην ζπλέδξην «Ζ Δπξσ-

πατθή Έλσζε απέλαληη ζηελ Διιάδα. Δπηζηεκνληθέο θαη Πνιηηηθέο Πξνβιεκαηηθέο» ζην Πάληεην Πα-

λεπηζηήκην 17-19 Ηαλνπαξίνπ 2014. 
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ζπδήηεζε λα δηεμάγεηαη ζην έδαθνο ησλ πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ, κε νπζηα-

ζηηθή πιεξνθφξεζε θαη θξηηήξην ηηο αλάγθεο ηεο κεγάιεο πιεηνλφηεηαο ηνπ 

πιεζπζκνχ.  

H νηθνλνκηθή θξίζε θαη ε ππέξβαζή ηεο ζε φθεινο, θαη φρη ζε βάξνο ησλ 

ζπκθεξφλησλ, ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ θαη ησλ θαηαθηήζεσλ ηεο ζπληξηπηηθήο 

πιεηνςεθίαο ηεο θνηλσλίαο ζέηεη ην ζεκειηψδεο εξψηεκα ηνπ δξφκνπ ηεο θνη-

λσληθν-νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Ο ιαφο πξέπεη λα βξεζεί ζην επίθεληξν ησλ 

απνθάζεσλ έηζη ψζηε ν ίδηνο λα απνθαζίζεη γηα ηα κέηξα εθείλα πνπ ρξεηάδε-

ηαη λα ιεθζνχλ, γηα ηελ θαηεχζπλζε ηεο αλάπηπμεο πνπ ζα επηιέμεη. Απηφ 

πξνυπνζέηεη αλάπηπμε θαη εκβάζπλζε ηεο δεκνθξαηίαο θαη ησλ ειεπζεξηψλ 

θαη φρη ην αληίζεην. εκαίλεη αληίζηνηρεο αιιαγέο ζην δίθαην θαη πξψηηζηα ζην 

ζεκειηψδε λφκν ηεο ρψξαο, ζην χληαγκα.  

Μηα βαζηά ηνκή ζα κπνξνχζε λα γίλεη κε ηελ πηνζέηεζε ελφο λένπ π-

ληάγκαηνο θαη φρη απιά κε ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ππάξρνληνο. Ζ πηνζέηεζε ελφο 

λένπ πληάγκαηνο πξνυπνζέηεη βέβαηα κεηαβνιή ζηελ θνηλσληθή ζπλείδεζε, 

ξηδηθή αιιαγή ηνπ ζπζρεηηζκνχ ησλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ δπλάκεσλ. Απ-

ηφ κπνξεί λα είλαη έξγν κηαο ξηδνζπαζηηθήο δεκνθξαηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ ζα 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ νπζηαζηηθή ιατθή ζπκκεηνρή θαη αθχπληζε θαη ζα 

κνξθνπνηείηαη ζηε ζχγθιεζε κηαο πληαθηηθήο πλέιεπζεο. Ηζηνξηθά έρεη θα-

λεί φηη επαλαζηαηηθέο αιιαγέο ή έζησ ξηδηθέο πνιηηηθέο κεηαβνιέο απνηππψ-

ζεθαλ ζηε ζχγθιεζε πληαθηηθήο πλέιεπζεο. Αιιά θαη αληίζηξνθα, ην αίηε-

κα γηα πληαθηηθή πλέιεπζε θαη λέν χληαγκα επλφεζε ηελ αλάπηπμε ξηδν-

ζπαζηηθψλ πνιηηηθψλ δηεξγαζηψλ.  

Έρεη βέβαηα ηδηαίηεξε ζεκαζία ε δηαδηθαζία ζχγθιεζήο ηεο λα είλαη 

πξαγκαηηθά πξντφλ ηεο ιατθήο πξσηνβνπιίαο θαη απηελέξγεηαο, λα έρεη βαζηά 

θαη νπζηαζηηθά δεκνθξαηηθά ραξαθηεξηζηηθά, λα κελ είλαη πξσηνβνπιία ηεο 

θπξίαξρεο ηάμεο. Απαηηείηαη επίζεο ε δηαδηθαζία ζπδήηεζεο θαη εθινγήο ησλ 

αληηπξνζψπσλ κηαο πληαθηηθήο πλέιεπζεο λα δηεμαρζεί κε φζν ην δπλαηφ 

πην δεκνθξαηηθφ θαη ειεχζεξν ηξφπν.  

Γηα παξάδεηγκα, ραξαθηήξα πληαθηηθήο πλέιεπζεο είρε ην ζπλέδξην 

ησλ νβηέη ζηε Ρσζία πνπ πηνζέηεζε ην πξψην ζνβηεηηθφ χληαγκα ηνπ 1918.
2
 

Ήηαλ θαξπφο ηεο επαλαζηαηηθήο ζπκκεηνρήο επξχηεξσλ ζηξσκάησλ ησλ εξ-

γαδνκέλσλ θαη βαζηδφηαλ ζην ζχζηεκα ησλ ζνβηέη (ζπκβνπιίσλ) πνπ παξείραλ 

ηε δπλαηφηεηα ακεζνδεκνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ αιιά θαη ειέγρνπ θαη αλά-

θιεζεο ησλ αηξεηψλ αληηπξνζψπσλ.  

πληαθηηθή πλέιεπζε, πνπ πξνέθπςε απφ αιιαγή ηνπ ζπζρεηηζκνχ ησλ 

δπλάκεσλ αιιά φρη απφ επαλάζηαζε, πηνζέηεζε επίζεο ην κπνιηβαξηαλφ χ-

ληαγκα ηεο Βελεδνπέιαο ηνπ 1999. Παξφηη δελ ζεκεηψζεθε θάπνηα επαλάζηα-

                                                             
2 Βι. Β.Η.Λέληλ, «Σν V παλξσζηθφ πλέδξην ησλ νβηέη», Άπαληα, η. 36, ζει. 499 θαη ηνπ ίδηνπ, «Γηα-

θήξπμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ εξγαδφκελνπ θαη εθκεηαιιεπφκελνπ ιανχ», Άπαληα, η. 35, ζει. 221 επ. 
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ζε, ππήξμε θαη ζηελ πεξίπησζε απηή ηδηαίηεξε θηλεηηθφηεηα ηνπ ιανχ θαη δηα-

δηθαζίεο δεκνθξαηηθήο ζπκκεηνρήο κε δεκνςεθίζκαηα, ιατθέο ζπλειεχζεηο 

θιπ. Με παξφκνην ηξφπν πηνζεηήζεθαλ ηα λέα πληάγκαηα ηεο Βνιηβίαο θαη 

ηνπ Δθνπαδφξ.
3
 

Αλ φκσο δελ ζπληξέρνπλ νη αλσηέξσ φξνη, δειαδή ιατθή απηελέξγεηα θαη 

νπζηαζηηθέο δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο, ε πληαθηηθή πλέιεπζε κπνξεί λα ε-

μειηρζεί ζε βηηξίλα αληηδεκνθξαηηθψλ κεζνδεχζεσλ. Τπήξμαλ έηζη πεξηπηψ-

ζεηο πληαθηηθψλ πλειεχζεσλ πνπ είραλ αληηδεκνθξαηηθφ πεξηερφκελν. Σέ-

ηνηα, γηα παξάδεηγκα, ήηαλ ε ςεπδν-ζπληαθηηθή πνπ ζπλήιζε ζηελ Διιάδα κε-

ηά ηηο πξαμηθνπεκαηηθέο ελέξγεηεο ηνπ 1935. Οη ζπλζήθεο εθινγήο ηεο δελ 

πιεξνχζαλ ηα ζηνηρεηψδε δεκνθξαηηθά θξηηήξηα αθνχ ήηαλ πξντφλ πεξηνξη-

ζκνχ ησλ ειεπζεξηψλ θαη βίαο. Οδήγεζε ηειηθά ζηελ θαηάξγεζε ηνπ πληάγ-

καηνο ηνπ 1927 θαη ζηελ επαλαθνξά ηεο βαζηιείαο κε λφζν δεκνςήθηζκα, ελψ 

ζηε ζπλέρεηα κε εμίζνπ απζαίξεην ηξφπν ν βαζηιηάο ηελ θαηάξγεζε.
4
 Παξφ-

κνην πεξηερφκελν είρε ε πληαθηηθή πλέιεπζε πνπ έγηλε πξνζπάζεηα λα ζπ-

γθιεζεί ζηε Ρσζία κεηά ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1917. Οη εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε 

ησλ αληηπξνζψπσλ ζε απηήλ είραλ γίλεη πνιχ θαηξφ λσξίηεξα (φηαλ ήηαλ πνιχ 

δηαθνξεηηθφ ην πνιηηηθφ ηνπίν) θαη κε αληηδεκνθξαηηθφ εθινγηθφ ζχζηεκα πνπ 

δελ επέηξεπε ζηνπο εθινγείο λα αλαθαιέζνπλ ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπο.
5
 Με 

ηνλ ηξφπν απηφ ε πληαθηηθή πλέιεπζε δελ κπνξνχζε λα εθπξνζσπεί πξαγ-

καηηθά ηε ιατθή βνχιεζε. 

Μηα πληαθηηθή πλέιεπζε ζηε ζχγρξνλε ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, 

θαξπφο ηεο ιατθήο απηελέξγεηαο θαη δεκνθξαηηθήο ζπκκεηνρήο, ζα κπνξνχζε 

λα πηνζεηήζεη λέν, θαηλνηφκν δεκνθξαηηθφ χληαγκα θαη λα αλακνξθψζεη α-

ληίζηνηρα ην λνκηθφ θαη πνιηηηθφ πιαίζην. Σν χληαγκα δελ είλαη παλάθεηα αι-

ιά κπνξεί λα απνηειέζεη κνξθή «εγθνίησζεο», φπσο έγξαθε ν βψινο γηα ην 

χληαγκα ηνπ 1911,
6
 ηεο αγσλίαο θαη ησλ δηεθδηθήζεσλ ηεο κεγάιεο πιεηνςε-

θίαο ηεο θνηλσλίαο. 

Ζ ηέηνηα ζπληαγκαηηθή αιιαγή ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη α. ξηδηθέο αι-

ιαγέο ζην πνιηηηθφ ζχζηεκα θαη ζηε δεκνθξαηία έηζη ψζηε λα θαηνρπξψλεηαη 

έλαο θαίξηνο ξφινο ζηελ εξγαηηθή ηάμε θαη ζηα άιια ιατθά ζηξψκαηα, β. λα 

δηεπθνιχλεη ηε κεηαβνιή ηνπ θνηλσληθν-νηθνλνκηθνχ κνληέινπ αλάπηπμεο έηζη 

ψζηε λα ζπκβάιιεη ζηελ αλαδηαλνκή ηνπ θνηλσληθνχ πινχηνπ ζε φθεινο ησλ 

                                                             
3 Βι. γηα παξάδεηγκα Γ. Καιηζψλεο, Σν δίιεκκα ηεο κπνιηβαξηαλήο Γεκνθξαηίαο (Κξάηνο θαη δίθαην 

ζηε Βελεδνπέια ηνπ Οχγθν Σζάβεο), Αζήλα, εθδ. Ξηθαξάο, 2010, ζει. 47 επ. θαη F. Zunica Urbina, 
“Nueva Constitución y operación constituyente”, Estudios Constitucionales, año 11, no 1, 2013, 511-

540. 
4 Ν. Αιηβηδάηνο, Οη πνιηηηθνί ζεζκνί ζε θξίζε 1922-1974, Αζήλα, εθδ. Θεκέιην, 1995, ζει. 88 επ. 
5 Βι. Β.Η.Λέληλ, «Θέζεηο ζρεηηθά κε ηε πληαθηηθή πλέιεπζε», Άπαληα, η. 35, ζει. 162 επ. 
6 Βι. Ν. Αιηβηδάηνο, Δηζαγσγή ζηελ ειιεληθή ζπληαγκαηηθή ηζηνξία, Αζήλα-Κνκνηελή, εθδ. Αλη. άθ-

θνπια, 1981, ζει. 99. 
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αζζελέζηεξσλ ζηξσκάησλ αλνίγνληαο ην δξφκν γηα ηελ εμάιεηςε ησλ θνηλσ-

ληθψλ αληζνηήησλ θαη ηεο εθκεηάιιεπζεο. 

 

3. Καηνρχξσζε Δζληθήο Αλεμαξηεζίαο 

Πξσηίζησο, φκσο, κε βάζε ηηο ζχγρξνλεο εμειίμεηο θαη, ηδίσο, ηνλ νηθνλνκηθφ 

έιεγρν ηνπ αζθνχλ ζηε ρψξα καο ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ην Γηεζλέο Ννκη-

ζκαηηθφ Σακείν, ην δεκνθξαηηθφ πξφβιεκα πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί είλαη 

ε επαλαξξχζκηζε ησλ ζρέζεσλ ηεο Διιάδαο κε ηέηνηνπ είδνπο νξγαληζκνχο.  

Δπείγεη ε δηεθδίθεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο αλεμαξηεζίαο ηεο 

ρψξαο. Πξφθεηηαη γηα θνκβηθήο ζεκαζίαο δήηεκα. Υσξίο ηελ επίιπζή ηνπ δελ 

κπνξεί λα γίλεη ιφγνο νχηε γηα εκβάζπλζε ηεο δεκνθξαηίαο γεληθφηεξα νχηε 

γηα αιιαγή ηνπ ηξφπνπ θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο. 

Σν δήηεκα απηφ δελ είλαη πξψηηζηα ζπληαγκαηηθφ – λνκηθφ, είλαη φκσο 

θαη ηέηνην. Δίλαη γλσζηφ φηη ε Διιάδα θαηέρεη δεπηεξεχνληα, ζρεηηθά αζζελή 

θαη πάλησο ζπκπιεξσκαηηθφ ξφιν ζηελ επξσπατθή θαη παγθφζκηα νηθνλνκία 

θαη ήηαλ ιίγν πνιχ πάληνηε εμαξηεκέλε απφ ηηο κεγάιεο ηκπεξηαιηζηηθέο δπλά-

κεηο.  

Σν δεδνκέλν απηφ απνηππψλεηαη δηαρξνληθά ζην δίθαην. Απφ ηελ επηβνιή 

ηεο κνλαξρίαο – ζχκβνιν θαη ζπκπχθλσζε ηεο μελνθξαηίαο- ζε φια ηα π-

ληάγκαηα πξηλ ην 1975 (κε ηελ εμαίξεζε εθείλνπ ηνπ 1927) κέρξη ην άξζξν 112 

ηνπ πληάγκαηνο ηνπ 1952 πνπ θαηνρχξσλε πξνλφκηα γηα ην μέλν θεθάιαην 

θαη επαλαιακβαλφηαλ απηνχζην ηφζν ζηα ρνπληηθά «πληάγκαηα» ηνπ 1968 

θαη 1973 φζν θαη ζην άξζξν 9 ηεο πληαθηηθήο Πξάμεο ηεο 1.8.1974 θαη ζην 

κεηέπεηηα άξζξν 107 ηνπ πληάγκαηνο ηνπ 1975.  

Ζ ζπληαγκαηηθή απνηχπσζε ηεο αληζφηηκεο ζέζεο ηεο ρψξαο ζπλερίζηε-

θε κε ην ζεκεξηλφ άξζξν 28, ζπγθεθξηκέλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3. Ζ θα-

ηάζηαζε επηδεηλψζεθε κε ηελ πξνζζήθε ηεο εξκελεπηηθήο δήισζεο ζηα άξζξα 

28 θαη 80 θαηά ηε ζπλαηλεηηθή αλαζεψξεζε ηνπ 2001, πνπ ππνηάζζεη νπζηα-

ζηηθά άλεπ φξσλ ην λνκηθφ καο ζχζηεκα ζηηο επηινγέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσ-

ζεο.
7
  

Ζ ινγηθή ησλ δηαηάμεσλ απηψλ κέρξη ηελ εθδήισζε ηεο θξίζεο θαη ηελ 

ππαγσγή ηεο ρψξαο καο ζε θαζεζηψο επηηξνπείαο, δελ ακθηζβεηνχληαλ ή ηνπ-

ιάρηζηνλ νη φπνηεο ακθηζβεηήζεηο απνηεινχζαλ εμαίξεζε. Οη ηξέρνπζεο νδπ-

λεξέο εκπεηξίεο επηηξέπνπλ λα αλνίμεη θαη πάιη ν δηάινγνο γηα ηα ζέκαηα απηά.  

Πξέπεη λα ζπκίζνπκε φηη θαηά ηελ αλαζεσξεηηθή δηαδηθαζία ηνπ 1975 ην 

πνιηηηθφ θιίκα θαη ε ζπληαγκαηηθέο αλαδεηήζεηο ήηαλ δηαθνξεηηθέο. Ζ ηφηε 

αληηπνιίηεπζε αληηηάρζεθε κε ηνλ έλα ή άιιν ηξφπν ζηηο δπλαηφηεηεο παξα-

ρψξεζεο εζληθήο θπξηαξρίαο ησλ άξζξσλ 27 θαη 28. Χο έζραην κέηξν δηαθχ-

                                                             
7 Βι. Γ. Καιηζψλεο, Διιεληθή πληαγκαηηθή Ηζηνξία, η. ΗΗ: 1941-2001, Αζήλα, εθδ. Ξηθαξάο, 2010, 

ζει. 85 επ., 143 επ. 
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ιαμεο ηεο εζληθήο θπξηαξρίαο, δειαδή ησλ βάζεσλ ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο 

ιατθήο θπξηαξρίαο, πξνηάζεθε ε πηνζέηεζε ηδηαίηεξα απμεκέλεο πιεηνςεθίαο 

2/3 πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί ε Βνπιή λα πξνβεί ζε πεξηνξηζκνχο ηεο εζληθήο 

θπξηαξρίαο είηε γηα ηελ παξακνλή ή δηέιεπζε μέλσλ ζηξαηεπκάησλ απφ ηελ ε-

πηθξάηεηα.
8
 

Τπάξρνπλ ζχγρξνλεο ζπληαγκαηηθέο θαη πνιηηηθέο εκπεηξίεο πνπ πξέπεη 

λα αμηνινγεζνχλ θαη, γηαηί φρη, λα αμηνπνηεζνχλ.  Οη εκπεηξίεο απηέο πξνηάζ-

ζνπλ ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή ησλ ρσξψλ ζην δηεζλέο γίγλεζζαη θαη, ζε ζπλά-

θεηα κε απηφ, ηε δηαθχιαμε ησλ δσηηθψλ πφξσλ θαη πινπηνπαξαγσγηθψλ πε-

γψλ ηνπο. 

Σν κπνιηβαξηαλφ χληαγκα ηεο Βελεδνπέιαο ηνπ 1999 α. κε ην άξζξν 12 

δηαθήξπμε φηη ηα πεηξειατθά θνηηάζκαηα θαη ν νξπθηφο πινχηνο πνπ βξίζθεηαη 

ζηνλ εζληθφ ρψξν θαη ζηελ ΑΟΕ απνηεινχλ δεκφζηα πεξηνπζία, β. κε ηα άξζξα 

302-303 δφζεθε ε δπλαηφηεηα εζληθνπνίεζεο ηεο πεηξειατθήο βηνκεραλίαο, γ. 

κε βάζε ην άξζξν 302 εζληθνπνηήζεθαλ κεξηθέο αθφκε πνιπεζληθέο. Αληίζηνη-

ρεο δηαηάμεηο, φρη πάληνηε ηφζν ξηδνζπαζηηθέο, ζπλαληάκε ζηα πληάγκαηα ηεο 

Βνιηβίαο θαη ηνπ Δθνπαδφξ. 

Ζ Βξαδηιία επίζεο κε ηα άξζξα 171, 176, 178 θαη 190 ηνπ πληάγκαηφο 

ηεο επηθπιάζζεη ξεηά πξνλνκηαθή κεηαρείξηζε ησλ βξαδηιηάληθσλ ζπκθεξφ-

λησλ εηαηξεηψλ, ζε ζρέζε κε ηηο μέλεο εηαηξείεο, ζε κηα ζεηξά θνκβηθήο ζεκα-

ζίαο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο.
9
  

Σν χληαγκα ηεο Πνξηνγαιίαο πνπ πηνζεηήζεθε ην 1976 κεηά ηελ αλα-

ηξνπή ηεο δηθηαηνξίαο, έρνληαο ππφςε ηελ αζπδνζία ησλ πνιπεζληθψλ εηαη-

ξεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηθηαηνξίαο, πεξηειάκβαλε επίζεο κηα ελδηαθέξνπ-

ζα δηάηαμε. ην άξζξν 86 φξηδε φηη «Ο λφκνο επηβάιιεη πεηζαξρία ζηελ νηθνλν-

κηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηηο επελδχζεηο ησλ μέλσλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψ-

πσλ γηα λα εμαζθαιίδεη ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ αλάπηπμε  ηεο ρψξαο, ζχκθσλα κε 

ην Πξφγξακκα, θαη λα πξναζπίδεη ηελ εζληθή αλεμαξηεζία θαη ηα ζπκθέξνληα 

ησλ εξγαδνκέλσλ». 

Πην πξνσζεκέλν απφ ηα πξνεγνχκελα, ην ηζρχνλ χληαγκα ηεο Γεκν-

θξαηίαο ηεο Κνχβαο ζην άξζξν 11 νξίδεη ζηελ παξ. 2 φηη «Ζ Γεκνθξαηία ηεο 

Κνχβαο απνθεξχζζεη θαη ζεσξεί παξάλνκεο θαη άθπξεο ηηο ζπλζήθεο, ζπκβάζεηο 

ή παξαρσξήζεηο, πνπ ζπλήθζεζαλ ζε ζπλζήθεο αληζφηεηαο ή νη νπνίεο αθπξψ-

λνπλ ή κεηψλνπλ ηελ εζληθή θπξηαξρία ηεο θαη ηελ εδαθηθή ηεο αθεξαηφηεηα» θαη 

ζηελ παξ. 3: «Οη νηθνλνκηθέο, δηπισκαηηθέο θαη πνιηηηθέο ζρέζεηο κε νπνηνδή-

                                                             
8 Βι. Γεκ. Καιηζψλεο (επηκ.), Ζ ζπληαγκαηηθή αλαζεψξεζε ηνπ 1975: θαη‟άξζξν θπβεξλεηηθά ζρέδηα 

θαη ηξνπνινγίεο θνκκάησλ θαη βνπιεπηψλ (ηα Διιεληθά πληάγκαηα η. ΗΗ), Αζήλα, εθδ. Ξηθαξάο, 2011, 

ζει. 175 επ. 
9 Βι. P. Manili, « El derecho constitucional ante el tercer milenio », Pensamiento Constitucional, Año VI, 

no 6, ζει. 489 θε., 499-500. 
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πνηε άιιν Κξάηνο δε ζα κπνξνχλ πνηέ λα γίλνπλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο 

ππφ θαζεζηψο επίζεζεο, απεηιήο ή εμαλαγθαζκνχ απφ μέλε δχλακε».  

Οη ζπληαγκαηηθέο απηέο πξφλνηεο δελ εκπνδίδνπλ ηηο ρψξεο απηέο λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε δηαδηθαζίεο νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο ζπλεξγαζίαο. Σφζν ε 

Βελεδνπέια, φζν θαη ε Βξαδηιία είλαη εμαηξεηηθά δξαζηήξηεο ζην ρψξν απηφ 

δηαθπιάζζνληαο ηα εζληθά ζπκθέξνληα. Ζ Βξαδηιία κάιηζηα ζην άξζξν 4 ηνπ 

πληάγκαηφο ηεο δηαθεξχζζεη ηε βνχιεζή ηεο λα ζπκκεηέρεη ζηηο δηαδηθαζίεο 

ηεο ιαηηλνακεξηθαληθήο ελνπνίεζεο. 

Αληίζηνηρα ε Κνχβα ζπκκεηέρεη δξαζηήξηα θαη ηζφηηκα ζηελ ΑLΒΑ πιν-

πνηψληαο ηε ζπληαγκαηηθή επηηαγή ηνπ άξζξνπ 12 εδ. γ ηνπ πληάγκαηφο ηεο 

πνπ νξίδεη φηη ε Κνχβαο «επηβεβαηψλεη ηε ζέιεζή ηεο γηα ελνπνίεζε θαη ζπλεξ-

γαζία κε ηηο ρψξεο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο θαη ηεο Καξατβηθήο, ησλ νπνίσλ ε 

θνηλή ηαπηφηεηα, θαζψο θαη ε ηζηνξηθή αλαγθαηφηεηα λα πξνρσξήζνπκε καδί 

πξνο ηελ νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή ελνπνίεζε γηα ηελ επίηεπμε ηεο πξαγκαηηθήο 

αλεμαξηεζίαο, ζα καο επέηξεπε λα θαηαιάβνπκε ηε ζέζε πνπ καο αληηζηνηρεί 

ζηνλ θφζκν». 

Αθφκε θαη ρψξεο κέιε ηεο ΔΔ έρνπλ πηνζεηήζεη πην πξνζεθηηθή ζηάζε 

ζε ζρέζε κε ηελ Διιάδα. Ζ Γαιιία γηα παξάδεηγκα, κε ηηο πξνζεθηηθέο δηαηπ-

πψζεηο ηνπ άξζξνπ 88 ηνπ πληάγκαηφο ηεο δηαηεξεί κηα ζρεηηθή απφζηαζε 

απφ ηηο εμειίμεηο ζηελ ΔΔ δηαθπιάζζνληαο ηελ εζληθή ηεο θπξηαξρία.
10

 

Καηά ζπλέπεηα, ε εθρψξεζε θπξηαξρίαο, φπσο πξνβιέπεηαη ζηηο παξ. 2, 3 

ηνπ άξζξνπ 28 θαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ ηζρχνληνο Διιεληθνχ π-

ληάγκαηνο είλαη αλαρξνληζηηθή θαη επηθίλδπλε. Θα πξέπεη επί ηεο αξρήο λα α-

πνθιείεηαη. Οη δηεζλείο ζρέζεηο ηεο ρψξαο κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ νιφπιεπ-

ξα θαη πνιχπιεπξα ζε ηζφηηκε βάζε. Δίλαη δπλαηφ, φηαλ ν ζπζρεηηζκφο ησλ 

θνηλσληθν-πνιηηηθψλ δπλάκεσλ ην επηηξέςεη,  λα αμηνπνηεζνχλ νη πξναλαθεξ-

ζείζεο ζπληαγκαηηθέο εκπεηξίεο άιισλ ρσξψλ. 

Αλάινγε ζέζε ζα πξέπεη λα ιακβάλεη έλα πξσηνπνξηαθφ χληαγκα γηα 

ηελ παξαρψξεζε ζηξαηησηηθψλ βάζεσλ ζε μέλε δχλακε. Μπνξεί θαη εδψ λα 

αθνινπζεζεί ην παξάδεηγκα ηνπ άξζξνπ 13 παξ. 2 ηνπ πληάγκαηνο ηεο Βελε-

δνπέιαο θαη ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 3 ηνπ πληάγκαηνο ηεο Βνιηβίαο, πνπ απαγν-

ξεχνπλ θάζε ηέηνηα παξαρψξεζε ηνπ εζληθνχ εδάθνπο.
11

 

 

4. Ρηδνζπαζηηθή Γεκνθξαηία 

Ζ δηαζθάιηζε ηεο εζληθήο θπξηαξρίαο δελ αξθεί απφ κφλε ηεο γηα ηε δηεχξπλ-

ζε ηεο δεκνθξαηίαο θαη ησλ ειεπζεξηψλ. Απηφ απαηηεί κηα επξχηεξε δέζκε 

αιιαγψλ πνπ ζα πεξηιακβάλεη:  

                                                             
10 Βι. V. Constantinesco – St. Pierré-Caps, Droit constitutionnel, Paris, PUF, 2006, ζει. 260. 
11 Βι. Γ. Καιηζψλεο, Σν δίιεκκα ηεο κπνιηβαξηαλήο Γεκνθξαηίαο (Κξάηνο θαη δίθαην ζηε Βελεδνπέια 

ηνπ Οχγθν Σζάβεο), Αζήλα, εθδ. Ξηθαξάο, 2010, ζει. 73 επ. 
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α. ηελ ηζρπξνπνίεζε ηνπ ξφινπ ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο κέζσ ηεο εηζαγσγήο 

ζεζκψλ άκεζεο δεκνθξαηίαο. Απηφ ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί κε ηελ εηζαγσ-

γή ζεζκψλ φπσο ε ιατθή λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία, ην δεκνςήθηζκα ζε ηνπηθφ 

ή εζληθφ επίπεδν κε πξσηνβνπιία ησλ πνιηηψλ θαη δεζκεπηηθή ηζρχ,
12

 ην δη-

θαίσκα ησλ καδηθψλ θνξέσλ ησλ εξγαδνκέλσλ λα ππνβάιινπλ πξνηάζεηο λφ-

κσλ,
13

 ε δπλαηφηεηα ησλ πνιηηψλ λα ζπδεηνχλ, λα απνδέρνληαη ή λα απνξξί-

πηνπλ ζρέδηα λφκσλ αιιά θαη ςεθηζκέλνπο λφκνπο, λα πξνθαινχλ αλαζεψξε-

ζε ηνπ πληάγκαηνο ή λα απνθαζίδνπλ ηε ζχγθιεζε πληαθηηθήο πλέιεπ-

ζεο.
14

 

β. ηνλ έιεγρν ηνπ ιανχ ζηνπο βνπιεπηέο θαη γεληθφηεξα ζηνπο εθιεγκέλνπο α-

ληηπξνζψπνπο ηνπ. ε απηφ ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιιεη ε πηνζέηεζε ηνπ εθιν-

γηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο απιήο αλαινγηθήο αιιά θαη ε εηζαγσγή ηεο δπλαηφηε-

ηαο ησλ εθινγέσλ λα αλαθαινχλ ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπο θαηά ην πξφηππν 

ησλ πληαγκάησλ ηεο Βελεδνπέιαο, ηεο Βνιηβίαο θαη ηνπ Δθνπαδφξ.
15

  

γ. ηελ θαηάξγεζε φισλ εθείλσλ ησλ ζπληαγκαηηθψλ θαη λνκνζεηηθψλ δηαηάμε-

σλ πνπ πεξηνξίδνπλ ηηο ιατθέο ειεπζεξίεο θαη, ηδίσο, ην δηθαίσκα ζηελ απεξγί-

α, ζηηο ζπλαζξνίζεηο, ζηελ ειεχζεξε δηαθίλεζε ησλ ηδεψλ, πξψηηζηα ζηνπο εξ-

γαζηαθνχο ρψξνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα απαηηείηαη ε αλακφξθσζε ηεο εξγαηηθήο 

λνκνζεζίαο κε ζηφρν ηελ θαηνρχξσζε πιήξνπο ζπλδηθαιηζηηθήο θαη πνιηηηθήο 

ειεπζεξίαο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο. 

δ. ηελ ελίζρπζε ηεο Βνπιήο έλαληη ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο ηδίσο κε ην δξα-

ζηηθφ πεξηνξηζκφ ηνπ ζεζκνχ ησλ λνκνζεηηθψλ εμνπζηνδνηήζεσλ θαη κε άιιεο 

αιιαγέο ζηε ιεηηνπξγία ηεο Βνπιήο.  

ε. ηνλ νιφπιεπξν εθδεκνθξαηηζκφ ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ θαη πξσηίζησο 

ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ θαη ησλ ζσκάησλ αζθαιείαο. Απηφ ζα κπνξνχζε λα 

γίλεη κε ηελ εηζαγσγή ζπληαγκαηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ ζα πξνζαλαηνιίδνπλ ζηε 

ξηδηθή ηξνπνπνίεζε ιεηηνπξγίαο θαη δξάζεο ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ θαη ησλ 

ζσκάησλ αζθαιείαο κε ζηφρν ηνλ νιφπιεπξν εθδεκνθξαηηζκφ ηνπο, ηελ α-

παιιαγή ηνπο απφ θαζηζηηθά θαη αληηδεκνθξαηηθά ζηνηρεία. 

                                                             
12 Βι. Ζ. Νηθνιφπνπινο, Ο ζεζκφο ηεο ιατθήο λνκνζεηηθήο θαη ζπληαγκαηηθήο πξσηνβνπιίαο, Αζήλα-

Κνκνηελή, εθδ. Αλη. άθθνπια, 1997 θαη C. Emeri - C. Bidegaray, La Constitution en France (de 1789 

a nos jours) Paris, ed. Armand Colin, 1997, ζει. 82 επ. θαη P. Pactet, Institutions politiques – Droit 

constitutionnel, Paris, Armand Colin, 2003, ζει. 89 επ.  
13 Βι. Ζ. Ζιηνχ, «Γηα έλα ιατθνδεκνθξαηηθφ χληαγκα», Κνκκνπληζηηθή Δπηζεψξεζε, ηεπρ. 10/1946, 

ζει. 572 επ., 11/1946, ζει. 627 επ., 12/1946, ζει. 665 επ., 3/1947, ζει. 118 επ. 
14 Βι. ηηο ζρεηηθέο ξπζκίζεηο ζην ζρέδην πληάγκαηνο ηνπ Ρήγα Φεξαίνπ αιιά θαη ηηο πξαθηηθέο ηελ 

πεξίνδν ηεο αληίζηαζεο ελάληηα ζηε λαδηζηηθή θαηνρή ζην Γ. Καιηζψλεο, Διιεληθή πληαγκαηηθή η-
ζηνξία, η. Η: 1821-1940, Αζήλα, εθδ. Ξηθαξάο, 2009, ζει. 11 επ. θαη Γ. Καιηζψλεο, Διιεληθή πληαγ-

καηηθή Ηζηνξία, η. ΗΗ: 1941-2001, Αζήλα, εθδ. Ξηθαξάο, 2010, ζει. 29 επ., 174 επ. 
15 Βι. J. Gonzalez Quevedo, “Empoderamiento, democracia directa y Nuevo constitucionalismo en 

America Latina”, Temas, n. 70, 2012, ζει. 30 επ. θαη G. Quezada Calderón, «Participación y 

parlamentos obreros en Cuba. Apuntes para Ecuador», Temas, n. 74, abril-junio de 2013, ζει. 105 επ. 

θαη D. Valadés, “la Constitución y el poder”, Pensamiento Constitutional, Año VII, no 7, ζει. 59 επ. 
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ζη. ηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ πιεξνθφξεζεο ηνπ ιανχ. Γηα ην ζθνπφ απηφ εί-

λαη αλαγθαίεο ζπληαγκαηηθέο θαη άιιεο ξπζκίζεηο πνπ ζα πεξηνξίδνπλ ηελ εγε-

κνλία ησλ ηζρπξψλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ζηα κέζα ελεκέξσζεο.
16

 

 

5. Σν Οηθνλνκηθφ χληαγκα 

Ζ θαηάθηεζε ηεο πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο αλεμαξηεζίαο, ε δηεχξπλζε ηεο 

δεκνθξαηίαο είλαη εκηηειείο θαη θηλδπλεχνπλ λα αλαηξαπνχλ αλ δελ ζπλνδεχν-

ληαη απφ αιιαγέο πνπ πξνσζνχλ ηελ αλαδηαλνκή ηνπ θνηλσληθνχ πινχηνπ ζε 

φθεινο ησλ αζζελέζηεξσλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ. Απαηηνχληαη επνκέλσο 

αιιαγέο ζην νηθνλνκηθφ χληαγκα πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ α. ηνλ έιεγρν ησλ 

ζηξαηεγηθψλ ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο απφ ην θξάηνο, β. ηνλ εζληθφ δεκνθξαηηθφ 

ζρεδηαζκφ ηεο νηθνλνκίαο κε ηε ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ. Τπάξρνπλ αληί-

ζηνηρα εκπεηξίεο πνπ κπνξνχλ αμηνπνηεζνχλ, πληάγκαηα πνπ εμέθξαζαλ ε-

λαιιαθηηθέο, κηθξφηεξεο ή κεγαιχηεξεο εκβέιεηαο, ιχζεηο θαη πνπ μεθηλνχζαλ 

απφ παξφκνηεο ζπλζήθεο θξίζεο.  

ε ζρέζε κε ην πξψην, ρξεηάδεηαη νπσζδήπνηε κηα ζπληαγκαηηθή βάζε 

πην επιχγηζηε πνπ ζα επηηξέπεη ηελ εζληθνπνίεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ηνκέσλ ηεο 

νηθνλνκίαο. Καηά θαηξνχο έρνπλ ππάξμεη ζπληαγκαηηθέο ιχζεηο πνπ αθνξνχ-

ζαλ, γηα παξάδεηγκα, ηελ απαιινηξίσζε ηεο κεγάιεο γαηνθηεζίαο ρσξίο, ή κε 

κεησκέλε, απνδεκίσζε. Σέηνην ραξαθηήξα είρε ε εξκελεπηηθή δήισζε επί ηνπ 

άξζξνπ 17 ηνπ Διιεληθνχ πληάγκαηνο ηνπ 1911
17

 αιιά θαη πιεζψξα ζπληαγ-

καηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1960 θαη 

1970.
18

 

Με παξφκνην ηξφπν, ην Κνπβαληθφ χληαγκα ηνπ 1940, φηαλ επαλήιζε 

ζε ηζρχ κεηά ηελ επαλαζηαηηθή αλαηξνπή ηεο δηθηαηνξίαο ηνπ Μπαηίζηα ην 

1959,  ηξνπνπνηήζεθε ψζηε λα είλαη δπλαηή ε εζληθνπνίεζε ησλ κεγάισλ επη-

ρεηξήζεσλ μέλεο ηδηνθηεζίαο ρσξίο απνδεκίσζε. Αλάινγε ιχζε αλαδήηεζε ε 

θπβέξλεζε Αιηέληε ζηε Υηιή ην 1971 κε ηελ αλαζεψξεζε ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ 

πληάγκαηνο ψζηε ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ χςνπο ηεο απνδεκίσζεο λα ζπλππν-

ινγίδνληαη ηα ππεξθέξδε πνπ άληιεζαλ επί δεθαεηίεο νη πνιπεζληθέο εηαηξείεο 

πνπ εθκεηαιιεχνληαλ ηνλ νξπθηφ πινχην ηεο ρψξαο. 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ην άξζξν 82 ηνπ Πνξηνγαιηθνχ πληάγκα-

ηνο ηνπ 1976:
19

 «Παξέκβαζε, εζληθνπνίεζε θαη θνηλσληθνπνίεζε.- 1. Ο λφκνο 

                                                             
16 Βι. πεξηζζφηεξα Γεκ. Καιηζψλεο (επηκ.), Ζ ζπληαγκαηηθή αλαζεψξεζε ηνπ 1975: θαη‟άξζξν θπβεξ-

λεηηθά ζρέδηα θαη ηξνπνινγίεο θνκκάησλ θαη βνπιεπηψλ (ηα Διιεληθά πληάγκαηα η. ΗΗ), Αζήλα, εθδ. 

Ξηθαξάο, 2011, ζει. 11 επ. 
17 Βι. Σ. Βνπξλάο, Ηζηνξία ηεο ζχγρξνλεο Διιάδαο, η. 2, Αζήλα, εθδ. Σνιίδε, 1977, ζει. 55-72. 
18 Βι. P. Moral-Lopez, “Problemes constitutionnels de la réforme agraire: la réforme de la Constitution 

du Chili en matiere de droit de propriété, dans une perspective de droit comparé”, Revue Internationale 

de droit comparé, vol. 21, no 3, Juillet-septembre 1969, ζει. 545-564. 
19 Βι. γεληθφηεξα M. Rodrigues Canotilho, «El sistema constitucional de Portugal », ReDCE, Año 7, 

Núm. 14, julio-diciembre/2010, ζει. 117 επ. 
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ππνδεηθλχεη ηα κέζα θαη ηνπο ηχπνπο ηεο παξεκβάζεσο, εζληθνπνηήζεσο θαη θνη-

λσληθνπνηήζεσο ησλ κέζσλ παξαγσγήο, θαζψο θαη ηα θξηηήξηα θαζνξηζκνχ ησλ 

αληίζηνηρσλ απνδεκηψζεσλ. 2. Ο λφκνο δχλαηαη λ‟ απνθαζίζεη φηη νη απαιιν-

ηξηψζεηο ζε βάξνο ησλ γαηνθηεκφλσλ, κεγαιντδηνθηεηψλ, επηρεηξεκαηηψλ ή κε-

ηφρσλ δελ δεκηνπξγνχλ θάλ πξνυπνζέζεηο απνδεκηψζεσο». 

 Σέινο, ην πξννίκην ηνπ Γαιιηθνχ πληάγκαηνο ηνπ 1946 φξηδε φηη «Κάζε 

αγαζφ, θάζε επηρείξεζε, ησλ νπνίσλ ε εθκεηάιιεπζε έρεη ή απνθηά ραξαθηήξα ε-

ζληθήο δεκφζηαο ππεξεζίαο  ή ελ ηνηο πξάγκαζη κνλνπσιίνπ, πξέπεη λα γίλεη ηδην-

θηεζία ηνπ ζπλφινπ».
20

 

ε ζρέζε κε ηε δεχηεξε πιεπξά, ηελ πξνψζεζε εζληθνχ δεκνθξαηηθνχ 

ζρεδηαζκνχ ηεο νηθνλνκίαο, πέξα απφ πνιιέο άιιεο ζπληαγκαηηθέο ιχζεηο,
21

 

ζρεηηθφ είλαη ην άξζξν 81 ηνπ πληάγκαηνο ηεο Πνξηνγαιίαο ηνπ 1976: «Πξν-

ηεξαηφηεηα ησλ θξαηηθψλ ππνρξεψζεσλ.- Σν Κξάηνο έρεη θαηά πξνηεξαηφηεηα 

θαζήθνλ: Γ) Να κεηψλεη, φζν είλαη αλάγθε, ηηο αληζφηεηεο ζηνλ πινχην θαη ζην 

εηζφδεκα… Ηα)Να δεκηνπξγήζεη ηηο αλαγθαίεο λνκηθέο θαη ηερληθέο πξνυπνζέ-

ζεηο γηα ηελ επηβνιή ελφο ζπζηήκαηνο δεκνθξαηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ηεο νηθν-

λνκίαο…Ηδ) Να ελζαξξχλεη ηε ζπκκεηνρή ησλ εξγαδφκελσλ ηάμεσλ θαη ησλ νξ-

γαλψζεψλ ηνπο ζηνλ θαζνξηζκφ, ηνλ έιεγρν θαη ηελ επεμεξγαζία φισλ ησλ κεγά-

ισλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ κέηξσλ». 

ε παξφκνην πλεχκα θηλνχληαλ ην ζρέδην πληάγκαηνο πνπ είρε εηνηκά-

ζεη ε θπβέξλεζε Αιηέληε ην 1973.
22

 Σν ζρέδην πληάγκαηνο είρε εηνηκαζηεί ζε 

κηα πξνζπάζεηα εκβάζπλζεο ησλ αιιαγψλ πνπ είρε ήδε πξαγκαηνπνηήζεη ε 

θπβέξλεζε. Θα ην ππέβαιε ζε δεκνςήθηζκα. Κάηη ηέηνην δελ έγηλε θαηνξζσηφ 

θαζψο ηελ εκέξα αλαγγειίαο έλαξμεο ηεο δηαδηθαζίαο αλαζεψξεζεο, εθδειψ-

ζεθε ην αηκαηεξφ πξαμηθφπεκα Πηλνζέη. 

ην ζρέδην πξνβιεπφηαλ, αλάκεζα ζε άιια, φηη νη θαίξηνη ηνκείο ηεο νη-

θνλνκίαο ζα βξίζθνληαη ζηα ρέξηα ηνπ θξάηνπο. Πξνβιεπφηαλ επίζεο ε εηζα-

γσγή ηεο έλλνηαο ηεο ζρεδηαζκέλεο αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο. ε απηήλ νη νξ-

γαλψζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ ζα είραλ θαζνξηζηηθή ζπκκεηνρή. Θα ζπκκεηείραλ 

επίζεο νη εθπξφζσπνη ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. Σν εηήζην πιάλν ζα 

ςεθηδφηαλ απφ ηε Βνπιή θαη είρε ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα θαη γηα ηηο ηδησηηθέο 

επηρεηξήζεηο νη νπνίεο ζα ήηαλ ππνρξεσκέλεο λα θηλνχληαη εληφο ηνπ πιαηζίνπ 

πνπ ράξαμε ην πιάλν. 

                                                             
20 Βι. A. Hauriou – L. Sfez, Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, ed. Montchrestien, 

1972, ζει. 97 επ. θαη M. Duverger, Le systeme politique francais, Paris, PUF, 1985, ζει. 143 επ. θαη C. 

Emeri – Chr. Bidegaray, La Constitution en France (de 1789 a nos jours), Paris, Armand Colin, 1997, 
ζει. 122 επ. θαη P. Pactet, Institutions politiques – Droit constitutionnel, Paris, Armand Colin, 2003, 

ζει. 308 επ. 
21 Βι. γηα παξάδεηγκα K. Katzarov, “La planification comme probleme juridique”, Revue Internatio-

nale de Droit Comparé, 1958, v. 10, No 2, ζει. 298 επ. 
22 Βι. S. Allende, Un Estado democratico y soberano: mi propuesta a pos chilenos, ed. Centro de 

Estudios Politicos Simon Bolivar y de la Fundacion Presidente Allende (Espana), ζει. 25-26. 
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ιεο νη αλσηέξσ ζπληαγκαηηθέο ξπζκίζεηο δελ αλήθνπλ ζε ζνζηαιηζηηθά 

πληάγκαηα. Γελ αληαλαθινχλ δειαδή λέεο ζρέζεηο εμνπζίαο θαη παξαγσγήο. 

Πξφθεηηαη γηα ξπζκίζεηο πνπ εδξάδνληαη ζην έδαθνο θαπηηαιηζηηθψλ ζρέζεσλ 

παξαγσγήο αιιά εθθξάδνπλ ηε κεηαβνιή ηνπ ζπζρεηηζκνχ ησλ θνηλσληθψλ 

θαη πνιηηηθψλ δπλάκεσλ θαη ηελ πνιηηηθή βνχιεζε λα κεηαβιεζνχλ, πεξηζζφ-

ηεξν ή ιηγφηεξν, νη ζρέζεηο θπξηαξρίαο θαη παξαγσγήο. ε έλα βαζκφ απνηχ-

πσλαλ αιιαγέο πνπ είραλ ήδε πξαγκαηνπνηεζεί θαη ζε έλα άιιν άλνηγαλ δξφ-

κνπο γηα ην κέιινλ.  

ια ηα ζχγρξνλα επαλαζηαηηθά εγρεηξήκαηα δηαηχπσλαλ αηηήκαηα θαη 

ζηφρνπο ζπληαγκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ. Γηα παξάδεηγκα, ιίγν πξηλ ηελ ζνζηαιη-

ζηηθή επαλάζηαζε ηνπ Οθησβξίνπ 1917 ζηε Ρσζία ν Λέληλ εηζεγνχληαλ κηα 

ζεηξά αιιαγέο πνπ αθνξνχζαλ ην πνιηηηθφ ζχζηεκα, ηελ νηθνλνκία, ηα δη-

θαηψκαηα ησλ δηάθνξσλ ζηξσκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηε κνξθή ζεκείσλ 

γηα έλα «χληαγκα ηεο ιανθξαηηθήο δεκνθξαηίαο ηεο Ρσζίαο».
23

 Σν θείκελν 

απηφ γξάθηεθε ηνλ Απξίιην-Μάην ηνπ 1917 θαη δεκνζηεχζεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ 

ίδηνπ έηνπο πξνεηνηκάδνληαο ηελ επαλάζηαζε ηνπ Οθησβξίνπ. 

Δπνκέλσο ε κειέηε ηέηνησλ ηζηνξηθψλ εκπεηξηψλ είλαη ρξήζηκε. Ζ ρξε-

ζηκφηεηα έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηνλ επηζηεκνληθφ θαη 

πνιηηηθφ δηάινγν θαη λα ππνβνεζήζεη ηελ αθχπληζε ησλ ιατθψλ δπλάκεσλ, γηα 

λα πάςεη ε ιατθή θπξηαξρία λα απνηειεί «πιάζκα», φπσο νξζά είρε επηζεκάλεη 

θαη ν θνξπθαίνο ησλ ζπληαγκαηνιφγσλ καο Αιέμαλδξνο βψινο.
24

  

 

 

 

 

                                                             
23 Βι. Β.Η.Λέληλ, «Τιηθά ζρεηηθά κε ηελ αλαζεψξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ θφκκαηνο», Άπαληα, η. 

32, ζει. 153. 
24 Βι. Α. βψινο, Σν λένλ χληαγκα θαη αη βάζεηο ηνπ πνιηηεχκαηνο, Αζήλα, εθδ. Αλη. άθθνπια, 2008, 

ζει. 83-87. 
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12  
Ηκπεξηαιηζηηθή Οινθιήξσζε, Αληζνκέξεηα θαη «Αζζελήο Κξίθνο» 

 

ΓΖΜΖΣΡΖ ΠΑΣΔΛΖ 

 

1. Δηζαγσγηθέο Δπηζεκάλζεηο 

Σν ζέκα είλαη εμαηξεηηθά πεξίπινθν θαη πνιπδηάζηαην. Χο εθ ηνχηνπ, ην παξφλ 

θείκελν ζπληζηά κάιινλ κηα πξψηε ζεσξεηηθή θαη κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε, 

έλα πεξίγξακκα θάζκαηνο εξεπλεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη πξνγξακκάησλ, πα-

ξά κηαλ νινθιεξσκέλε πξαγκάηεπζε Σσλ επίδηθσλ δεηεκάησλ.  

Ζ θξίζε πνπ ηαιαλίδεη ζήκεξα ηελ αλζξσπφηεηα, ε βαζχηεξε ζπζηεκηθή 

θξίζε πνπ έρεη γλσξίζεη ε παγθφζκηα θεθαιαηνθξαηία, παξέρεη νξηζκέλεο επ-

θαηξίεο. ρη κφλνλ απηέο πνπ επηθαινχληαη νη απνινγεηέο ηνπ θεθαιαίνπ, ψ-

ζηε απηφ λα ππεξβεί ηελ θξίζε κέζσ αθφκα πην αραιίλσηεο εθκεηάιιεπζεο 

θαη θαηαπίεζεο ηεο εξγαζίαο, αιιά, κεηαμχ άιισλ, θαη απηέο πνπ ζπλδένληαη 

κε ζεσξεηηθέο θαη πξαθηηθέο δεκηνπξγηθέο δπλαηφηεηεο. Πξσηίζησο, κε ηε 

δπλαηφηεηα βαζχηεξεο θαη επξχηεξεο δηεξεχλεζεο ελφο ζπζηήκαηνο, ζηελ 

θξίζε ηνπ νπνίνπ απνθαιχπηνληαη πην αλάγιπθα νη εζσηεξηθέο αληηθάζεηο ηνπ 

θαη ηα φξηα ηνπ, ην θαηαζηξνθηθφ θαη ηαπηφρξνλα δεκηνπξγηθφ δπλακηθφ πνπ 

απηφ πεξηθιείεη, απφ ηελ άπνςε ηνπ ξηδηθνχ επαλαζηαηηθνχ κεηαζρεκαηηζκφ 

ηνπ. Απφ ηελ άπνςε ησλ αληηθεηκεληθά πξνζδηνξηδφκελσλ ζηνηρείσλ ηεο εθά-

ζηνηε γλσζηαθήο ζπγθπξίαο (βι. Παηέιε 2008), πξνλνκηαθέο γηα ηελ θνηλσλη-

θή ζεσξία θαη θηινζνθία, είλαη αθξηβψο νη κεηαβαηηθέο επνρέο, νη κεηαηρκηαθέο 

ξεγκαηψζεηο αζπλέρεηαο ζηε ζπλέρεηα ηνπ ξνπ ηεο ηζηνξίαο, ηδηαίηεξα απηέο πνπ 

πξνζθέξνληαη θαηαξράο γηα εκπεηξηθή θαη βησκαηηθή δηάγλσζε, κε ξπζκνχο 

άκεζα αηζζεηνχο-αληηιεπηνχο ζηε δηάξθεηα ηεο δσήο κηαο γελεάο αλζξψπσλ. 

Θεσξψ φηη νη πξνζεγγίζεηο ηεο θξίζεο ηνπ παγθφζκηνπ θεθαιαηνθξαηη-

θνχ ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ νινθιεξψζεσλ, φπσο απηή 

ηεο Δ.Δ., εάλ επηδηψθνπλ ηελ επίηεπμε ηεο βέιηηζηεο επηζηεκνληθήο πξνζέγγη-

ζεο, νθείινπλ λα εθθηλνχλ, φρη απφ ηελ αλάδεημε απνζπαζκαηηθά θαη αζχλδε-

ηα επηκέξνπο πιεπξψλ θαη πηπρψλ, φρη απφ ηελ αλάδεημε ηπρφλ “δπζιεηηνπξ-

γηψλ” ηνπ, γηα ηελ βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ, αιιά απφ ηε ζθνπηά ηεο α-

λάδεημεο ησλ ηζηνξηθψλ φξσλ θαη νξίσλ χπαξμεο ηνπ, απφ ηε ζθνπηά ηεο αλα-

γθαηφηεηαο ηεο επαλαζηαηηθήο ππέξβαζεο ηνπ. Απηή ε νπηηθή δελ ζπληζηά κηα 

απζαίξεηε πνιηηηθή ε ηδενινγηθή ηνπνζέηεζε-πξνθαηάιεςε, αιιά είλαη ε κφ-

λε πνπ αληαπνθξίλεηαη ηφζν ζηηο ζεκειηψδεηο αλάγθεο επηβίσζεο ηεο αλζξσ-

πφηεηαο κέζσ ηεο ελνπνίεζεο ηεο, φζν θαη ζε εθείλε ηε ζηάζε πνπ επηηξέπεη 

ηε βέιηηζηε επελέξγεηα, κε βάζε ηελ πην αληηθεηκεληθή επηζηεκνληθή δηεξεχ-

λεζε απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο. Βεβαίσο, ε ζηάζε ηνπ εξεπλεηή πνπ ηνπνζεηεί-

ηαη κε ην κέξνο απηψλ πνπ πθίζηαληαη ηελ εθκεηάιιεπζε θαη ηελ θαηαπίεζε, 
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απνηειεί κελ αλαγθαίν, αιιά φρη θαη ηθαλφ φξν γηα ηε βέιηηζηε δηεξεχλεζε 

θαη ηε λνεηηθή αλαζχζηαζε ελφο ηέηνηνπ πεξίπινθνπ ζπζηήκαηνο πνπ ζπλη-

ζηά νξγαληθφ φιν ηζηνξηθήο πθήο. Φπζηθά, εδψ δελ αλαθέξνκαη ζε εθθπιη-

ζηηθά θαηλφκελα εκπινθήο ζε απηφλ ηνλ αλαγθαίν φξν, ζε εθείλε ηελ ππεξβν-

ιή πνπ ζπληζηά πξαθηηθά κάιινλ καληεξηζκφ, πνπ αλαιίζθεηαη ζε επηθαλεηα-

θή ξεηνξηθή επίθιεζε ηεο εξγαηηθήο ηάμεο θαη ηεο επαλάζηαζεο, ελψ ζηελ 

πξάμε παξαηηείηαη απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε ηζηνξηθή δηεξεχλεζε ησλ εθάζηνηε 

ξηδηθψλ αλαγθψλ, ησλ φξσλ, ησλ νξίσλ, θαη ησλ πξαγκαηηθψλ δπλαηνηήησλ 

ηνπ αγψλα κε πξννπηηθή απηήο ηεο ηάμεο. Απηφ ζηελ πξάμε ζεκαίλεη ππνλφ-

κεπζε ηεο ίδηαο ηεο δπλαηφηεηαο ζεσξεηηθήο ζεκειίσζεο ηεο κεηά ιφγνπ 

γλψζεσο εκπινθήο ηεο ηάμεο, ηνπ ζπλεηδεηνχ ππνθεηκέλνπ ζην θνηλσληθφ γί-

γλεζζαη. 

Θεσξψ ινηπφλ, φηη ε πξνζέγγηζε απηψλ ησλ δεηεκάησλ απαηηεί κηα θξη-

ηηθή ζεσξεηηθή θαη κεζνδνινγηθή επαλαπξνζέγγηζε ηνπ ζπλφινπ ησλ επηζηε-

κνληθψλ θεθηεκέλσλ πνπ δηαζέηεη ε αλζξσπφηεηα γηα λα δηαγλψζεη ην ηη είλαη 

ζήκεξα απηή ε θνηλσλία θαη πξνο ηα πνπ βαδίδεη. Γελ κπνξψ λα επεθηαζψ πε-

ξαηηέξσ ζην ζεσξεηηθφ κεζνδνινγηθφ κέξνο (αλαιπηηθφηεξα βι. Παηέιε 

2010). Θα πεξηνξηζηψ εδψ ζε νξηζκέλεο επηζεκάλζεηο αλαθνξηθά κε ην γεγν-

λφο φηη ε επηζηεκνληθή έξεπλα νθείιεη λα εμεηάδεη ηελ θεθαιαηνθξαηία ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν πιαίζην, εληεηαγκέλε ζην πιαίζην ηεο ινγηθήο ηεο ηζηνξίαο (βι. 

Βαδηνχιηλ 2013), ζε αληηδηαζηνιή κε κηα ζρεκαηηθή παξάδνζε, ε νπνία έβιε-

πε ηελ θεθαιαηνθξαηία σο έλαλ επηπιένλ ζρεκαηηζκφ, δίπια ζηνπο άιινπο 

θνηλσληθνχο θαη νηθνλνκηθνχο ζρεκαηηζκνχο, κε ιίγν σο πνιχ απαξάιιαθηα 

ηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, λα δηαδέρνληαη ν έλαο ηνλ άιινλ, ζε κηαλ ελ 

πνιινίο γξακκηθή αιιεινπρία αιιεινελαιιαζζφκελσλ κνξθσκάησλ. Δδψ γί-

λεηαη ιφγνο γηα κηα βαζχηεξε εμέηαζε ηεο λνκνηέιεηαο ηεο ηζηνξίαο, ζηα 

πιαίζηα ηεο νπνίαο, σο ζεκειηψδεο λφκνο, πξνβάιιεη ε αλάδεημε ηνπ θνηλσλη-

θνχ ζηνηρείνπ κέζα απφ ην θπζηθφ θαη ν βαζκηαίνο κεηαζρεκαηηζκφο ησλ θπ-

ζηθψλ θιεξνδνηεκάησλ απφ ην ελ ησ γελλάζζαη θνηλσληθφ. Έηζη, ε θεθαιαην-

θξαηία εμεηάδεηαη σο ε ηειεπηαία βαζκίδα ηνπ ζηαδίνπ ηεο δηακφξθσζεο ηεο 

θνηλσλίαο σο νιφηεηαο, σο ην ηειεπηαίν εθκεηαιιεπηηθφ ζχζηεκα, ε άξζε ηνπ 

νπνίνπ, δελ κπνξεί λα αθνξά ηελ θεθαιαηνθξαηία σο κεκνλσκέλν ζρεκαηη-

ζκφ, αιιά, ην ζχλνιν ηεο ηζηνξίαο, ηεο πξντζηνξίαο θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ 

ηεο αλζξσπφηεηαο. Καη απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ην ηζηνξηθφ γίγλεζζαη δελ ζπλη-

ζηά κεραληθή αιιεινπρία αλαβαζκψλ, έθαζηνο ησλ νπνίσλ, άκα ηε εκθαλίζεη 

ηνπ απαιείθεη- εθηνπίδεη απιψο ηνλ πξνγελέζηεξν. Μεηαμχ παξειζφληνο, πα-

ξφληνο θαη κέιινληνο πθίζηαηαη κηα νξγαληθή ζρέζε ζπλέρεηαο- αζπλέρεηαο. 

Κιεξνδνηήκαηα ηνπ παξειζφληνο ππάξρνπλ ζε κεηαζρεκαηηζκέλε αλεξεκέλε 

κνξθή, ζην παξφλ θαη ζην κέιινλ. Με ηελ χπαξμε αθξηβψο ηέηνησλ θιεξνδν-
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ηεκάησλ ζπλδέεηαη ελ πνιινίο θαη ε αληζνκέξεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ην παγθφ-

ζκην θεθαιαηνθξαηηθφ ζχζηεκα θαη ηηο θαηά ηφπνπο νινθιεξψζεηο ηνπ.  

 

2. Οπζηψδεηο Πηπρέο ηεο Ηζηνξηθήο πζρέηηζεο Δθηαηηθήο θαη Δληαηηθήο 

Παξαγσγήο θαη ηνπ Νένπ ηαδίνπ ηεο Κεθαιαηνθξαηίαο 

Δδψ ζα επηθεληξψζσ ζε νξηζκέλεο νπζηψδεηο πηπρέο, νη νπνίεο είηε ππνηηκνχ-

ληαη, είηε απνπζηάδνπλ παληειψο απφ ηηο πεξηζζφηεξεο πξνζεγγίζεηο ηνπ πα-

γθφζκηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ζπζηήκαηνο. Γξάηηνκαη ηεο επθαηξίαο λα επηζε-

κάλσ, φηη πνιιέο απφ ηηο κνλνκέξεηεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ πιεζψξα ηξερνπ-

ζψλ πξνζεγγίζεσλ, ζπλδένληαη κε ηνλ θαηαθεξκαηηζκφ ησλ γλσζηηθψλ αληη-

θεηκέλσλ θαη ηε ζπλαθφινπζε πνιπεμεηδίθεπζε, θαζψο θαη κε ηελ απφζπαζε 

ηεο νηθνλνκηθήο πξνζέγγηζεο απφ απηή ηεο θηινζνθίαο ηεο ηζηνξίαο, ηεο θνη-

λσληθήο ζεσξίαο θιπ., απνπζία κηαο πεξί ηνπ φινπ ζεψξεζεο, κηαο ζπλζεηηθήο 

πξνζέγγηζεο ηεο νιφηεηαο ηεο θνηλσλίαο.  

Κεθαιαηνθξαηία είλαη εθείλν ην ζχζηεκα εθκεηάιιεπζεο αλζξψπνπ απφ 

άλζξσπν, πνπ αλέθπςε κέζα απφ ηα ζπιάρλα ηεο θενπδαξρίαο. Ο θεθαιαην-

θξαηηθφο θνηλσληθννηθνλνκηθφο ζρεκαηηζκφο, ζεσξνχκελνο ππφ ην πξίζκα ηεο 

Λνγηθήο ηεο Ηζηνξίαο (βι. Βαδηνχιηλ, ζζ. 371-394), ζπληζηά ηελ νινθιήξσζε 

ηεο δηακφξθσζεο ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο. Δίλαη ε αλάπηπμε ηεο κεγάιεο ηδη-

σηηθήο ηδηνθηεζίαο επί παξεγκέλσλ κέζσλ παξαγσγήο (επί ζρεηηθά αληίζηνηρεο 

εαπηήο βάζεο), θαη ε θπξηαξρία ησλ εκπνξεπκαηηθψλ θαη ρξεκαηηθψλ ζρέζεσλ. 

Δδξάδεηαη ζηελ νξηαθή δηεχξπλζε θαη εκβάζπλζε ηεο θπξηαξρίαο ησλ εκπν-

ξεπκαηηθψλ θαη ρξεκαηηθψλ ζρέζεσλ, φπνπ ζε εκπφξεπκα κεηαηξέπνληαη ηφ-

ζν ηα κέζα θαη νη φξνη ηεο παξαγσγήο (θεθαιαηνπρηθά αγαζά), φζν θαη ε ίδηα 

ε ηθαλφηεηα ηνπ αλζξψπνπ πξνο εξγαζία, ε εξγαζηαθή δχλακε. Σν γίγλεζζαη 

ηεο θεθαιαηνθξαηίαο, ε καθξαίσλε ηζηνξία ηεο απαηηεί επηζηεκνληθή πεξην-

δνιφγεζε, απαηηεί ηελ θαηαλφεζε θαη αλάπηπμε ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ θεθα-

ιαίνπ ηνπ Μαξμ θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο κεζνδνινγίαο ηεο κεηάβαζεο απφ ηελ 

παξαγσγή απφιπηεο, ζηελ παξαγσγή ζρεηηθήο ππεξαμίαο. Κάζε πεξίπινθε 

αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία, ζεσξνχκελε βάζεη ησλ εθάζηνηε ζπγθεθξηκέλσλ 

φξσλ θαη νξίσλ ηεο, πεξηιακβάλεη ζηνηρεία εθηαηηθήο θαη εληαηηθήο αλάπηπ-

μεο. Δθηαηηθή αλάπηπμε ηεο θεθαιαηνθξαηίαο, είλαη εθείλε πνπ εδξάδεηαη ζε 

επέθηαζε θαη επαλάιεςε παλνκνηφηππσλ ηερλνινγηψλ παξαγσγήο, θαηακεξη-

ζκνχ θαη ραξαθηήξα ηεο εξγαζίαο. εληαηηθή αλάπηπμε είλαη εθείλε πνπ απαη-

ηεί πνηνηηθή θαη νπζηψδε αιιαγή ησλ ηερλνινγηψλ παξαγσγήο, άξα ηνπ θαηα-

κεξηζκνχ θαη ηνπ ραξαθηήξα ηεο εξγαζίαο. Πξφθεηηαη γηα ζεκειηψδεηο έλλνηεο, 

ρσξίο ηελ θαηαλφεζε ησλ νπνίσλ είλαη αλέθηθηε ε αληίιεςε ησλ ηζηνξηθψλ 

φξσλ θαη νξίσλ ηνπ ζπζηήκαηνο.
1
 

                                                             
1 Ζ αξρηθή ηδέα ηεο δηάθξηζεο εθηαηηθψλ θαη εληαηηθψλ ηξφπσλ αλάπηπμεο ηεο παξαγσγήο νθείιεηαη 

ζηελ έξεπλα ηνπ Μαξμ, ν νπνίνο, θαηά ηε κειέηε ηεο δηεπξπκέλεο αλαπαξαγσγήο ζην 2ν ηφκν ηνπ 



159 
 

Δμσηεξηθφ φξην ηεο εθηαηηθήο αλάπηπμεο ηεο θεθαιαηνθξαηίαο είλαη ε δε-

κηνπξγία ηνπ παγθφζκηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ζπζηήκαηνο κέζσ ηεο αληίζηνη-

ρεο αγνξάο (Βαδηνχιηλ 2013, ζει. 366). Σν φξην απηφ κεηαηνπίδεηαη, ηξνπν-

πνηείηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηα ηζηνξηθά εγρεηξήκαηα δξνκνιφγεζεο ελαιιαθηη-

θψλ σο πξνο ηελ θεθαιαηνθξαηία δξφκσλ αλάπηπμεο, φπσο έγηλε κε ηηο πξψη-

κεο ζνζηαιηζηηθέο επαλαζηάζεηο θαη ην ζχζηεκα ηνπ πξψηκνπ ζνζηαιηζκνχ 

θαηά ηνλ 20ν αηψλα, δηα ησλ νπνίσλ επήιζε κεηαηφπηζε ηζρχνο, ζπξξίθλσζε 

ηνπ εμσηεξηθνχ νξίνπ εθηαηηθήο αλάπηπμεο απφ ην 1917, αξρήο γελνκέλεο 

απφ ηελ Οθησβξηαλή επαλάζηαζε ζηε Ρσζία θαη ηηο απνηθίεο ηεο θαη ελ πνι-

ινίο αλάθηεζε απηνχ ηνπ εμσηεξηθνχ νξίνπ, κε ηελ επηθξάηεζε δηαδηθαζηψλ 

παιηλφξζσζεο ηεο θεθαιαηνθξαηίαο ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηνπ πξψηκνπ 

ζνζηαιηζκνχ, θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 20νπ αηψλα. Δζσηεξηθφ δε φ-

ξην ηεο εθηαηηθήο αλάπηπμήο ηεο, είλαη ην φξην ηεο επέθηαζεο (δηα ηεο ζπγθέ-

ληξσζεο – ζπγθεληξνπνίεζεο) ηεο θεθαιαηνθξαηηθήο ηδηνθηεζίαο σο νηθνλνκη-

θνχ κνξθψκαηνο, δειαδή ην κνλνπψιην (βι. θαη Λέληλ ζζ. 403, 428), ε ζχγρξν-

λε κνξθή ηνπ νπνίνπ είλαη νη πνιπεζληθνί - πνιπθιαδηθνί φκηινη.  

Παξά ην γεγνλφο φηη ε θεθαιαηνθξαηία πεξλά ζηελ εληαηηθή ηεο αλάπηπμε 

απφ ην ζηάδην αθφκα ηεο σξηκφηεηαο ηεο (παξαγσγή θαη‟ εμνρήλ ζρεηηθήο ππε-

ξαμίαο κε ηελ παξαγσγή κεραλψλ απφ κεραλέο), ε εληαηηθή αλάπηπμή ηεο γίλεηαη 

θπξίαξρε κφλν ζην ζηάδην ηνπ ηκπεξηαιηζκνχ. 

Ζ εληαηηθή αλάπηπμε έρεη επίζεο φξηα. Σν απφιπην φξην εληαηηθήο αλά-

πηπμεο ηεο θεθαιαηνθξαηίαο αθνξά ην ζεκέιην ηεο νπζίαο ηεο θεθαιαηνθξαηη-

θήο παξαγσγήο, ηελ αληίζεζή κεηαμχ δσληαλήο θαη λεθξήο εξγαζίαο, κεηαμχ 

εξγαζίαο θαη θεθαιαίνπ. Σν θεθάιαην, σο παξειζνχζα αληηθεηκελνπνηεκέλε 

εξγαζία, απνζπά ππεξαμία απφ ηε δσληαλή κηζζσηή εξγαζία θαη απηφο είλαη ν 

βαζηθφο κεραληζκφο θεθαιαηνθξαηηθήο εθκεηάιιεπζεο. Όζν απαιείθεηαη, φζν 

βαίλεη κεηνχκελε ε δσληαλή εξγαζία έλαληη ηεο λεθξήο, ην κεηαβιεηφ θεθάιαην 

έλαληη ηνπ ζηαζεξνχ, κε φξην ην 0, πξνζδηνξίδεηαη ην απφιπην φξην εληαηηθήο 

αλάπηπμεο ηεο θεθαιαηνθξαηίαο. Υσξίο ηε δσληαλή εξγαζία, απφ ηελ νπνία 

θαη κφλνλ κπνξεί λα απνζπάηαη ε ππεξαμία, απαιείθεηαη ην ίδην ην θεθάιαην 

σο ζρέζε παξαγσγήο. Ζ αλαληηζηνηρία παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ-ζρέζεσλ παξα-

γσγήο εληείλεηαη, σζηφζν δελ κπνξεί λα είλαη απφιπηε, δηφηη ε απφιπηε αλαληη-

ζηνηρία πξνυπνζέηεη ηνλ απφιπην εθηνπηζκφ ηεο δσληαλήο εξγαζίαο απφ ηελ παξα-

γσγηθή δηαδηθαζία, ηελ απφιπηε απηνκαηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο ζπλνιηθά (ηε κεγη-

ζηνπνίεζε ηνπ ζηαζεξνχ θεθαιαίνπ θαη ηελ αλαγσγή ζην κεδέλ ηνπ κεηαβιεηνχ). Χ-

                                                                                                                                                                               
Κεθαιαίνπ, εηζάγεη πξψηνο απηέο ηηο πξνζδηνξηζηηθέο ηεο αλάπηπμεο έλλνηεο: “ ...θαηά κηθξφηεξα ή 
κεγαιχηεξα ρξνληθά δηαζηήκαηα γίλεηαη αλαπαξαγσγή, θαη κάιηζηα -εμεηαδφκελε απφ ηε ζθνπηά φιεο 

ηεο θνηλσλίαο- αλαπαξαγσγή ζε δηεπξπκέλε θιίκαθα· εθηαηηθή, αλ επεθηείλεηαη ην πεδίν παξαγσγήο· 

εληαηηθή, αλ ην κέζν παξαγσγήο γίλεηαη πην απνδνηηθφ” (Μαξμ, 1979, ζει. 168). πζηεκαηηθή 

γελίθεπζε θαη ζπγθεθξηκελνπνίεζε ηεο δηαιεθηηθήο ζπζρέηηζεο απηψλ ησλ ελλνηψλ θαηά ηελ εμέηαζε ηεο 

δνκήο θαη ηεο ηζηνξίαο ηεο αλάπηπμεο ηεο θνηλσλίαο (ζε επίπεδν θηινζνθίαο ηεο ηζηνξίαο, θνηλσληθήο 

ζεσξίαο θαη κεζνδνινγίαο), επηηπγράλεηαη ζηε Λνγηθή ηεο Ηζηνξίαο (Βαδηνχιηλ, 2013). 
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ζηφζν, απηφ είλαη έλα φξην – άθξνλ άσηνλ (ηεο εληαηηθήο αλάπηπμεο ηεο θεθα-

ιαηνθξαηίαο), ε επίηεπμε ηνπ νπνίνπ αλάγεηαη ζην άπεηξν. Ζ επίηεπμε απηνχ ηνπ ν-

ξίνπ ζα ζήκαηλε θαη ππέξβαζε ηνπ κέηξνπ χπαξμεο ηεο θεθαιαηνθξαηίαο σο πνηφ-

ηεηαο θαη νπζίαο, φπσο απηφ ππαγνξεχεηαη απφ ηνλ ελδφηεξν ππξήλα ησλ θνη-

λσληθψλ ζρέζεσλ παξαγσγήο, απφ ηε ζέζε ηεο δσληαλήο εξγαζίαο ζηελ παξαγσ-

γηθή αιιειεπίδξαζε ηεο θνηλσλίαο κε ηε θχζε. Υσξίο ηε ζπλεηδεηή παξέκβαζε 

ηνπ ππνθεηκέλνπ, νη θεθαιαηνθξαηηθέο ζρέζεηο κπνξνχλ λα δηαησλίδνληαη ζην 

δηελεθέο. Χο εθ ηνχηνπ, είλαη αλέθηθηε ε απηφκαηε θαη απζφξκεηε πηψζε ηεο 

θεθαιαηνθξαηίαο σο “ψξηκνπ θξνχηνπ”, ρσξίο ηε ζπλεηδεηή, ζπγθξνηεκέλε 

παξέκβαζε ηνπ ππνθεηκέλνπ εθείλνπ, πνπ είλαη ν ζεκειηψδεο παξαγσγφο ηνπ 

θνηλσληθνχ πινχηνπ. 

Γηα ηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ησλ κνξθψλ ηκπεξηαιηζηηθήο νινθιή-

ξσζεο, είλαη ζθφπηκε ε αλάδεημε νξηζκέλσλ νπζησδψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

ζχγρξνλνπ ζηαδίνπ ηεο θεθαιαηνθξαηίαο, ηνπ παγθνζκηνπνηεκέλνπ ηκπεξηα-

ιηζκνχ. 

Ζ αλαθνξά ζε απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά δελ πξνβάιιεη αμηψζεηο πιήξνπο 

θαη επαξθνχο δηεξεχλεζεο απηνχ ηνπ ζηαδίνπ, αιιά ζπληζηά νξηζκέλε ζχλν-

ςε ζεσξεηηθψλ θαη κεζνδνινγηθψλ εξεπλψλ ζηα πιαίζηα ηεο ινγηθήο ηεο η-

ζηνξίαο, πνπ ζέηνπλ ην πιαίζην ελφο θάζκαηνο επηθείκελσλ εξεπλεηηθψλ πξν-

γξακκάησλ ζε εκπεηξηθφ θαη ζεσξεηηθφ επίπεδν. 

Σν ζεκεξηλφ ζηάδην αλάπηπμεο ηεο θεθαιαηνθξαηίαο, ηνπ 

παγθνζκηνπνηεκέλνπ ηκπεξηαιηζκνχ – εάλ επηρεηξήζνπκε έλαλ νξηαθά 

ζπλνπηηθφ νξηζκφ- είλαη ην δηαθξαηηθφ-κνλνπσιηαθφ ζηάδην ηεο 

θεθαιαηνθξαηηθήο ππαγσγήο ηεο αλζξσπφηεηαο ζηνπο δηεζληθνχο-πνιπεζληθνχο 

κνλνπσιηαθνχο νκίινπο.
2
 Καηά ην ζηάδην απηφ επέξρεηαη πξσηνθαλήο 

ελνπνίεζε ηεο αλζξσπφηεηαο. Μηα ελνπνίεζε, πνπ δελ πξνσζείηαη κε γλψκνλα 

ην ζπκθέξνλ ηεο αλζξσπφηεηαο, αιιά ηα ηδηνηειή θαη αληαγσληζηηθά 

                                                             
2 Δίλαη εθπιεθηηθή ε ζχγρπζε πνπ παξαηεξείηαη ζηε βηβιηνγξαθία θαη ζηνλ θνηλσληθνπνιηηηθφ δηάιν-
γν αλαθνξηθά κε ην ζέκα ηνπ ηκπεξηαιηζκνχ. Ζ ζχγρπζε επηηείλεηαη κε ηελ επίζεκε αζηηθή ηζηνξην-

γξαθία θαη ηδενινγία, ε νπνία, νξκψκελε απφ αλαθνξέο ζηηο ηζηνξηθέο εθδνρέο επεθηαηηζκνχ θαη θπξη-

αξρίαο ησλ αξραίσλ απηνθξαηνξηψλ, αλάγεη ηνλ ηκπεξηαιηζκφ ζε απηά ηα επηθαλεηαθά-εκπεηξηθά ραξα-

θηεξηζηηθά, ζηα νπνία πξνζδίδεη αληζηνξηθφ πεξηερφκελν. Δίλαη απαξαίηεην λα επηζεκάλνπκε φηη, απφ 

επηζηεκνληθήο απφςεσο, φπσο απέδεημε ν Β.Η. Λέληλ, κε ηε κεηάβαζε ζην κνλνπσιηαθφ ηεο ζηάδην, ε 

θεθαιαηνθξαηία σο παγθφζκην ζχζηεκα γίλεηαη ηκπεξηαιηζκφο. Απηφ πξνθχπηεη σο απνηέιεζκα ζπγθε-

θξηκέλεο ηζηνξηθήο δηεπηζηεκνληθήο δηεξεχλεζεο θαη πεξηνδνιφγεζεο ηεο θεθαιαηνθξαηίαο (ηνπιάρη-

ζηνλ απφ ηελ άπνςε ηεο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο, ηεο θνηλσληθήο θηινζνθίαο, ηεο θηινζνθίαο ηεο ηζην-

ξίαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο ηζηνξίαο). πλεπψο, είλαη αληηεπηζηεκνληθφο αλαρξνληζκφο θάζε ππαλαρψ-

ξεζε επ' απηνχ ηνπ δεηήκαηνο πίζσ απφ ην επηζηεκνληθά θεθηεκέλν ηνπ καξμηζκνχ. Ζ δηάθξηζε κν-

λνπσιηαθνχ θαη κε κνλνπσιηαθνχ θεθαιαίνπ εληφο δηαθφξσλ ρσξψλ θαη πεξηθεξεηψλ ηνπ παγθφζκηνπ 

θεθαιαηνθξαηηθνχ ζπζηήκαηνο ζην ζηάδην ηνπ ηκπεξηαιηζκνχ, θαζψο θαη ηα θξηηήξηα ηαμηλφκεζεο δη-
αθφξσλ ρσξψλ σο πξνο ηε ζέζε θαη ην ξφιν ηνπο ζηνλ παγθφζκην ηκπεξηαιηζηηθφ θαηακεξηζκφ ηεο 

εξγαζίαο, απαηηεί μερσξηζηή πξαγκάηεπζε. ε θάζε πεξίπησζε, δεδνκέλνπ φηη ην βαζηθφ θαη νπζηψδεο 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζχγρξνλνπ ζηαδίνπ απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε θπξηαξρία ησλ κνλνπσιηαθψλ 

νκίισλ, ν αληηκνλνπσιηαθφο-αληηηκπεξηαιηζηηθφο αγψλαο, είλαη εμ ππαξρήο βαζχηαηα αληηθαπηηαιη-

ζηηθφο, κηαο θαη ν αγψλαο θαηά ηεο θεθαιαηνθξαηίαο, νθείιεη ζηξαηεγηθά λα επηθεληξψλεηαη ζηελ θπ-

ξίαξρε θαη πιένλ επηζεηηθή κνξθή ησλ θεθαιαηνθξαηηθψλ ζρέζεσλ παξαγσγήο.  
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ζπκθέξνληα ηεο θπξίαξρεο κνξθήο ηδησηηθήο ηδηνθηεζίαο ηεο επνρήο, απηψλ 

ησλ δηεζληθψλ-πνιπεζληθψλ νκίισλ.  Υαξαθηεξηζηηθά απηνχ ηνπ ζηαδίνπ 

είλαη: 

1. Απφ ηελ άπνςε ηνπ εζσηεξηθνχ νξίνπ εθηαηηθήο αλάπηπμεο, ε 

ζεκεξηλή κνξθή ζπγθέληξσζεο θαη ζπγθεληξνπνίεζεο θεθαιαίνπ έρεη 

νδεγήζεη ζηνπο ππεξεζληθνχο πνιπθιαδηθνχο νκίινπο, νη νπνίνη έρνπλ ελ 

πνιινίο ππαγάγεη ζηελ θπξηαξρία ηνπο ηελ αλζξσπφηεηα. Έρνπκε ινηπφλ 

ζπγθέληξσζε θαη ζπγθεληξνπνίεζε ηνπ θεθαιαίνπ θαη θνηλσληθνπνίεζε ηεο 

παξαγσγήο, πνπ έρεη θηάζεη ζε ηέηνηα πςειή βαζκίδα αλάπηπμεο, ψζηε λα 

δεκηνπξγεί ην ζεκεξηλφ εζσηεξηθφ φξην εθηαηηθήο αλάπηπμεο ηνπ θεθαιαίνπ πνπ 

δηαδξακαηίδεη απνθαζηζηηθφ ξφιν ζηελ νηθνλνκηθή δσή ζε πιαλεηηθή θιίκαθα: 

ηνπο δηεζληθνχο-πνιπεζληθνχο κνλνπσιηαθνχο νκίινπο.
3
 Δίλαη εληππσζηαθή ε 

αξηζκεηηθή αχμεζε ησλ Πνιπεζληθψλ: ην 1939 – 30, ην 1976 – 11 ρηιηάδεο 

(ελψ ηα παξαξηήκαηά ηνπο ζηελ αιινδαπή ήηαλ 86 ρηι. ), ην 1991 – 35 ρηι. 

(150 ρηι.. παξαξηήκαηα), ην 2000 г. – 63 ρηι. (630 ρηι. παξαξηήκαηα), ην 2008 

– 80 ρηι. Πνιπεζληθέο (810 ρηι. παξαξηήκαηα).
4
 Ζ δηαδηθαζία απηή ιακβάλεη 

ρψξα κέζσ επξείαο θιίκαθαο εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ, δειαδή, ε 

αξηζκεηηθή ηνπο αχμεζε επέξρεηαη καδί κε κεγέζπλζε, ζπγθέληξσζε θαη 

ζπγθεληξνπνίεζε. Οη φκηινη απηνί δηαζθαιίδνπλ ην 50% ηεο βηνκεραληθήο 

παξαγσγήο ηνπ θφζκνπ θαη ειέγρνπλ ην 70% ηνπ «εκπνξίνπ» (φιν θαη 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ νπνίνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη παξά 

ζπλαιιαγέο βάζεη ζρεδίνπ ζην εζσηεξηθφ ησλ ίδησλ απηψλ νκίισλ).
5
 Ζ 

δηείζδπζε απηψλ ησλ κνλνπσιηαθψλ νκίισλ θιηκαθψλεηαη αληζνκεξψο, κε 

πξσηνπφξνπο νξηζκέλνπο θιάδνπο (εμνξπθηηθή θαη κεηαπνηεηηθή βηνκεραλία, 

                                                             
3 Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα κεγέζε θαη ε δπλακηθή απηψλ ησλ νκίισλ, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο 

ππεξεζίαο ηνπ ΟΖΔ γηα ηηο δηεζλείο επελδχζεηο θαη ηελ αλάπηπμε: “νη πνιπεζληθέο εηαηξείεο ην 2009 

αλέξρνληαλ ζε 79,000 θαη είραλ πεξίπνπ 800,000 ζπγαηξηθέο ζε φινλ ηνλ θφζκν. ηελ θαηάηαμε ησλ 

πνιπεζληθψλ απηψλ κε βάζε ην ελεξγεηηθφ ηνπο νη δέθα κεγαιχηεξεο είλαη 1) General Electric 2) BP 

3)Toyota Motor Corporation 4) Royal Dutch/Shell Group 5) ExxonMobil Corporation 6) Ford Motor 
Company 7) Vodafone Group Plc 8) Total 9) Electricite de France 10) Wal-Mart Stores.  Δίλαη ελδηα-

θέξνλ επίζεο λα δνχκε ηνλ ηφπν πξνέιεπζεο ησλ πνιπεζληθψλ απηψλ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη απφ 

ηηο 100 κεγαιχηεξεο νη 85 έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζηελ Ακεξηθή, ΔΔ θαη Ηαπσλία, επίζεο ραξαθηεξηζηηθφ 

είλαη φηη νη 72 απφ απηέο πξνέξρνληαη απφ πέληε κφλν ρψξεο, δειαδή ηηο ΖΠΑ, ηε Γαιιία, ηε Γεξκα-

λία ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ηελ Ηαπσλία. ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 ν θχθινο εξγαζηψλ ησλ 

πνιπεζληθψλ μεπεξλνχζε ηα 5,2 ηξηο δνιάξηα (πνζφ κεγαιχηεξν ησλ παγθνζκίσλ εμαγσγψλ ζε αγαζά 

θαη ππεξεζίεο) θαη απαζρνινχζε εξγαηηθφ δπλακηθφ πνπ άγγηδε ηα 150 εθαηνκκχξηα, ην ζχλνιν ησλ 

πσιήζεσλ αλεξρφηαλ ζε 18 ηξηο δνιάξηα ελψ ην χςνο ησλ παγθνζκίσλ εμαγσγψλ ηνπο ήηαλ 8 ηξηο δν-

ιάξηα. ηα ηέιε ηνπ 20νπ αηψλα νη 200 κεγαιχηεξεο πνιπεζληθέο έιεγραλ ην 80% ηεο παγθφζκηαο α-

γξνηηθήο θαη βηνκεραληθήο παξαγσγήο θαζψο θαη ην 70% ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ηνπ ηνκέα 

ησλ ππεξεζηψλ. ηα ηέιε ηνπ 20νπ αηψλα ζηελ ιίζηα ησλ 100 ηζρπξφηεξσλ νηθνλνκηθψλ νληνηήησλ νη 

40 δελ ήηαλ θξάηε αιιά πνιπεζληθέο. Γέθα ρξφληα αξγφηεξα ε ζρέζε αληηζηξάθεθε ππέξ ησλ πνιπε-
ζληθψλ. ήκεξα πιένλ απφ ηηο 100 ζεκαληηθφηεξεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο ηνπ πιαλήηε νη 51 είλαη πν-

ιπεζληθέο θαη κφλν 49 είλαη θξάηε ”  

(http://www.indexonline.gr/monopolies.htm ). 
4  Βι. Титов , παξαηίζεηαη απφ  Пятаков. 
5 Βι. Кизим & Козырь. 
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πιεξνθνξηθή ηερλνινγία, εκπφξην, ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, 

ηειεπηθνηλσλίεο), έλαληη ησλ ινηπψλ (Пятаков). 

Βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο, ην παγθφζκην ΑΔΠ 

απμήζεθε απφ 63,19 ηξηζ. δνιάξηα πνπ ήηαλ ην 2010 ζηα 69,98 ηξηζ. δνιάξηα 

ην 2011.
6
 Άξα, ε παγθφζκηα νηθνλνκία παξνπζίαζε κεγέζπλζε θαηά 10,7%. 

Χζηφζν, δελ ππάξρεη θξάηνο ή νκάδα θξαηψλ κε ηέηνηνπο ξπζκνχο αχμεζεο 

ηνπ ΑΔΠ. Ζ κέζε αχμεζε ηνπ ΑΔΠ (213 ρσξψλ) αλήιζε ην 2011 ζηα 3,6%. 

Απάληεζε ζε απηφ ην παξάδνμν παξέρεη ε “Έθζεζε γηα ηηο παγθφζκηεο 

επελδχζεηο” ηνπ 2012 (UNCTAD), φπνπ αλαθέξεηαη: “ην 2011 ηα 

παξαξηήκαηα ζηελ αιινδαπή ησλ Πνιπεζληθψλ, εμαζθάιηζαλ απαζρφιεζε ζε 

πεξίπνπ 69 εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο, νη νπνίνη δεκηνχξγεζαλ φγθν πσιήζεσλ 

χςνπο 28 ηξηζ. δνιαξίσλ θαη πξνζηηζέκελε αμία χςνπο 7 ηξηζ. δνιαξίσλ, 

δειαδή, πεξίπνπ θαηά 9% παξαπάλσ, απ' φηη θαηά ην 2010”.
7
 Τπάξρνπλ 

δηάθνξνη ηξφπνη ππνινγηζκνχ ηνπ ΑΔΠ, έλαο εθ ησλ νπνίσλ βαζίδεηαη ζηελ 

πξνζηηζέκελε αμία. Απηά ηα 7 ηξηζ. πνπ παξήρζεζαλ ζηα παξαξηήκαηα ησλ 

Πνιπεζληθψλ, ηζνχληαη κε ηε δηαθνξά ζην παγθφζκην ΑΔΠ κεηαμχ 2010 θαη 

2011. Μπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη απηή ε κεγέζπλζε ηνπ παγθφζκηνπ 

ΑΔΠ ελ κέζσ παγθφζκηαο θξίζεο, ήηαλ απνηέιεζκα ηεο εξγαζίαο ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ 69 εθαηνκκπξίσλ εξγαδνκέλσλ ζηα παξαξηήκαηα ησλ 

Πνιπεζληθψλ ζηελ αιινδαπή! Ζ φπνηα παγθφζκηα αλάπηπμε θαηά ην σο άλσ 

δηάζηεκα, ήηαλ απνηέιεζκα ηεο εξγαζηαθήο δχλακεο απηήο ηεο ζρεηηθά 

νιηγάξηζκεο νκάδαο αλζξψπσλ (ηνπ 1,5% ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ, αλ θαη 

κε απηήλ ζπλδέεηαη δεθαπιάζηνο πιεζπζκφο). Αθφκα θαη εάλ ιάβνπκε ππ' φςηλ 

ηελ χπαξμε κνλνπσιηαθψλ ππεξθεξδψλ ζε απηνχο ηνπο δείθηεο, ε 

παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο θαη ηδίσο ηνπ θεθαιαίνπ ζε απηά ηα 

παξαξηήκαηα είλαη εληππσζηαθή. 

Υαξαθηεξηζηηθφ απηψλ ησλ νκίισλ είλαη ε παγθφζκηα εκβέιεηα ηεο 

δξάζεο ηνπο, φρη απιψο κέζσ ηεο εμαγσγήο εκπνξεπκάησλ θαη θεθαιαίσλ θαη 

ηεο εηζαγσγήο πξψησλ πιψλ, φπσο γηλφηαλ θαηά ην παξειζφλ, αιιά θαη 

(θπξίσο) κε ηε κνξθή ηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο παγθφζκηαο εκβέιεηαο 

παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ, κε ηε δεκηνπξγία παγθνζκηνπνηεκέλσλ 

παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ.  

2. Σν πιέγκα ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο ηνπ ζχγρξνλνπ ζηαδίνπ είλαη 

πνιπεπίπεδα δνκεκέλν, έρνληαο ζηελ θνξπθή ηεο ππξακίδαο ηεο δνκήο ηνπ 

δηάθνξεο εθδνρέο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ θεθαιαίνπ, ην νπνίν έρεη ελ πνιινίο 

ππαγάγεη ην βηνκεραληθφ θεθάιαην. Δθηζηψ ηελ πξνζνρή ζην εμήο: εδψ δελ 

αλαθέξνκαη ζην θαηλφκελν ηεο ιεγφκελεο ρξεκαηηζηηθνπνίεζεο, ε νπνία 

                                                             
6 Βι: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD/countries/1W?display=graph 
7 Δηζήγεζε, UNCTAD, 2012 (ζηε ξσζηθή γιψζζα), ζει. 7. 
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εθιακβάλεηαη σο παξαγσγή θεθαιαίνπ δήζελ απνθιεηζηηθά ζηελ ζθαίξα ηεο 

θπθινθνξίαο (γηα ηα αδηέμνδα ηεο ζεσξίαο ηεο «ρξεκαηηζηηθνπνίεζεο», βι. θαη 

. Μαπξνπδέα). Αλαθέξνκαη ζε δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζεκεξηλνχ 

πιέγκαηνο παγθνζκηνπνηεκέλσλ παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ θαη ζρέζεσλ 

παξαγσγήο πνπ εδξάδεηαη ζηε ζθαίξα ηεο παξαγσγήο. Ωο εθ ηνχηνπ, θαηά ην 

ζηάδην απηφ επηβάιιεηαη ε παγθφζκηα θπξηαξρία ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

θεθαιαίνπ θαη ζπγρψλεπζή ηνπ κε ην βηνκεραληθφ, ππαγσγή ηνπ δεχηεξνπ ζην 

πξψην θαη δεκηνπξγία κηαο παγθφζκηαο ρξεκαηηζηηθήο νιηγαξρίαο επί ηεο βάζεο 

απηνχ ηνπ ρξεκαηηζηηθνχ θεθαιαίνπ. Δμαηξεηηθά ζπνπδαία ζεκαζία απνθηνχλ νη 

φιν θαη πην δηακεζνιαβεκέλα ζπλδεδεκέλεο κε ηελ παξαγσγή αθαξηαίεο 

ρξεκαηνπηζησηηθέο ξνέο κε αληίζηνηρεο επηπηψζεηο ζηε δνκή θαη ζηηο ιεηηνπξγίεο 

ηεο παξαγσγήο, κε κεηαθνξά ζπληζησζψλ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο αλά ηελ 

πθήιην, έλαληη ησλ παξαδνζηαθψλ εμαγσγψλ θεθαιαίνπ θαη εκπνξεπκάησλ. 

3. Βάζεη ηνπ δεχηεξνπ ζηαδίνπ ηεο επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο 

επαλάζηαζεο, πνπ εθηπιίζζεηαη εληαηηθά απφ ην ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ 20νπ 

αηψλα, επέξρεηαη ζεκαληηθή κεηαβνιή ησλ φξσλ εθηαηηθήο θαη εληαηηθήο 

αλάπηπμεο ηεο παξαγσγήο ζε παγθφζκηα θιίκαθα. Γηα πξψηε θνξά ζηελ 

ηζηνξία ηεο αλζξσπφηεηαο δεκηνπξγνχληαη ηερλνινγηθέο παξαγσγηθέο 

δηαδηθαζίεο, πνπ επεθηείλνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζε φια ηα επίπεδα (ελεξγεηαθφ, 

πιεξνθνξηαθφ, ηειεπηθνηλσληαθφ, ζε άκεζν κεηαβνιηζκφ πξψησλ πιψλ θαη 

ελέξγεηαο) ζε πιαλεηηθή θιίκαθα. Δίλαη αδηαλφεηε ζήκεξα κηα παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία, ρσξίο αθαξηαίεο ξνέο πιεξνθνξίαο κέζσ δηαχισλ θαη δηθηχσλ πνπ 

εκπιέθνληαο θαη ην εγγχο δηάζηεκα, πεξηβάιινπλ ηελ πθήιην. Σν ίδην ηζρχεη 

θαη γηα ηηο δηαξθείο ξνέο ελεξγεηαθψλ πφξσλ, ηηο κεηαθνξέο θαη ηηο 

ζπγθνηλσλίεο, ε ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ ζηελ επνρή καο είλαη αδηαλφεηε ρσξίο 

δνξπθνξηθά θαη άιια ζπζηήκαηα πξνζδηνξηζκνχ ζπληεηαγκέλσλ γηα 

πινήγεζε. Σέηνηνπ ηχπνπ παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηέηνηα δηεζλνπνίεζε 

ηνπ θεθαιαίνπ δελ έρνπλ ηζηνξηθφ πξνεγνχκελν. ηε βάζε απηψλ ησλ 

δηαδηθαζηψλ, βξίζθεηαη ε θιηκάθσζε ηεο επηζηεκνληθνπνίεζεο ηεο παξαγσγήο, 

ηεο κεηαηξνπήο ηεο επηζηήκεο ζε φιν θαη πην άκεζε παξαγσγηθή δχλακε.  

Ζ επηζηήκε, ε εξεπλεηηθή θαη ζρεδηνπνηφο-θαηαζθεπαζηηθή δξαζηεξηφηεηα 

ηεο αλζξσπφηεηαο, θαη ηα εθάζηνηε απνηειέζκαηα – θεθηεκέλα ηεο, είλαη ζηξα-

ηεγηθήο ζεκαζίαο ελνπνηεηηθή δχλακε ηεο αλζξσπφηεηαο. Χζηφζν, ε δχλακε 

απηή ρεηξαγσγείηαη θαη γίλεηαη αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο απφ ηνπο πξναλα-

θεξζέληεο νκίινπο, γεγνλφο πνπ ζηξεβιψλεη ην δεκηνπξγηθφ ηεο δπλακηθφ θαη 

νδεγεί ζε επηθίλδπλεο έσο θαηαζηξνθηθέο κνλνκέξεηεο ηελ αλάπηπμε ηεο επηζηή-

κεο. Ζ πξσηνθαλήο θαη νινκέησπε επίζεζε ηεο επηζηήκεο ζην θεθάιαην γηα 

ηελ θαζππφηαμή ηεο ζηε ζθνπηκφηεηα ηεο άληιεζεο κνλνπσιηαθψλ ππεξθεξ-

δψλ θαη ν ζπλαθφινπζνο κνλνκεξήο πξνζαλαηνιηζκφο ζηελ εθαξκνζκέλε θαη 

ηερλνινγηθή έξεπλα κε θεξδψεο παξαγσγηθέο δηεμφδνπο (θαη αληίζηνηρε ππν-
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βάζκηζε ηεο βαζηθήο έξεπλαο, ησλ θνηλσληθψλ θαη αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ 

θαη ηεο θηινζνθίαο), είλαη κνλφδξνκνο γηα ην λέν ζηάδην ηεο θεθαιαηνθξαηίαο. 

Έηζη δεκηνπξγνχληαη παγθνζκηνπνηεκέλεο ηερλνινγηθέο δνκέο θαη ππνδνκέο, 

πνπ θέξνπλ, ην ζηίγκα ηνπ ζχγρξνλνπ ζηαδίνπ ηεο θεθαιαηνθξαηίαο, ηεο θπξηαξ-

ρίαο ησλ πνιπεζληθψλ νκίισλ. Τπφ απηνχο ηνπο φξνπο, ιακβάλεη ρψξα κηα πα-

γθφζκηαο θιίκαθαο ππαγσγή ηεο εθηειεζηηθνχ ηχπνπ επαλαιακβαλφκελεο εξγα-

ζίαο ζην θεθάιαην. Καη' απηφ ηνλ ηξφπν, παγθνζκηνπνηνχληαη νη παξαγσγηθέο 

δπλάκεηο, παγθνζκηνπνηείηαη θαη ε βαζηθή παξαγσγηθή δχλακε, ε δσληαλή αλ-

ζξψπηλε εξγαζία, θαηαξρήλ ζηε κνξθή ηεο επαλαιακβαλφκελεο θαη εθηειε-

ζηηθήο ε νπνία θπξηαξρεί ζηαηηζηηθά ζηελ παγθφζκηα παξαγσγή.  

Σαπηφρξνλα, απμάλεη θαη έλαο άιινο ηχπνο εξγαζίαο, έλαο άιινο ηχπνο 

ππνθεηκέλνπ: ηεο αλαλενχκελεο θαη αλαπηπζζφκελεο εξγαζίαο, πνπ είλαη ζπλδε-

δεκέλε κε εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη δεκηνπξγηθφηεηα, πνπ έρεη ηα ραξαθηε-

ξηζηηθά ηεο “θαζνιηθήο εξγαζίαο” θαηά ην Μαξμ. Σν ππνθείκελν ηεο εξεπλε-

ηηθήο θαηαζθεπαζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο δεκηνπξγηθνχ ηχπνπ, αλαβαζκίδεηαη 

θαη κεγεζχλεηαη ζηαηηζηηθά, αιιά πξνο ην παξφλ είλαη θαηαθεξκαηηζκέλν θαη 

ρεηξαγσγνχκελν. Λφγσ ηνπ ραξαθηήξα ηεο (θπξίσο, ιφγν ηεο ιεηηνπξγίαο θαη 

αλάπηπμήο ηεο ζηε βάζε ζεκειησδψο θνηλψλ θαη αλαπαιινηξίσησλ, θαζνιη-

θψλ λνεηηθψλ θαη ηερληθψλ, ηδεαηψλ θαη πιηθψλ κνξθψλ πξνζνηθείσζεο ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο, θεθηεκέλσλ ηεο ηζηνξίαο ηνπ πνιηηηζκνχ), ε επηζηήκε, ε 

δεκηνπξγηθή εξεπλεηηθή θαη ζρεδηνπνηφο-θαηαζθεπαζηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο 

αλζξσπφηεηαο δελ κπνξεί λα ππαρζεί πιήξσο ζην θεθάιαην. Ζ φπνηα ππαγσγή 

ηεο αλάπηπμήο ηεο ζην θεθάιαην, γίλεηαη κέζσ ηεο δηαζηξέβισζεο θαη ηεο θα-

ηαζηξνθήο ηεο. Άξα, ε ππαγσγή απηνχ ηνπ ηχπνπ ηεο εξγαζίαο ζην θεθάιαην, εί-

λαη θαη' εμνρήλ ηππηθή θαη φρη πξαγκαηηθή. Γξνκνινγείηαη ινηπφλ ζε επξεία θιί-

καθα ε δεκηνπξγία ηερλνινγηθήο βάζεο ηεο παγθνζκίσο θαηαλεκεκέλεο θαη δηα-

δηθηπσκέλεο παξαγσγήο (δίθηπα ξνψλ ελέξγεηαο θαη πιεξνθνξίαο) απφ ηνπο δη-

εζληθνχο κνλνπσιηαθνχο νκίινπο ζε επίπεδν θπξίσο παξαγσγήο (θαη φρη απιψο 

εμαγσγήο-θπθινθνξίαο θεθαιαίνπ θαη εκπνξεπκάησλ, φπσο ζηνλ ηκπεξηαιηζκφ 

κέρξη ηα κέζα ηεο 2εο πεληεθνληαεηίαο ηνπ 20νχ αη.), γεγνλφο πνπ νδεγεί, αθε-

λφο κελ, ζε κεηάβαζε απφ ηελ ηππηθή ζηελ πξαγκαηηθή ππαγσγή ηεο παγθφζκηαο 

εξγαζίαο ζην παγθνζκηνπνηεκέλν θεθάιαην (ν παγθφζκηνο θαηακεξηζκφο εξγα-

ζίαο θαζίζηαηαη ηερλνινγηθή αλαγθαηφηεηα), αθεηέξνπ δε, ζηελ θαη' εμνρήλ ηππη-

θή ππαγσγή ηεο επηζηεκνληθήο δεκηνπξγηθήο εξγαζίαο ζην θεθάιαην, κε επηθίλ-

δπλεο επηπηψζεηο. ε απηά ηα αληηθαηηθά πιαίζηα δεκηνπξγείηαη έλα ζχζηεκα 

πιαλεηηθψλ ππνδνκψλ θαη παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ, άξα θαη ηεο επηζηεκνληθήο 

θαη ηερλνινγηθήο βάζεο ελνπνίεζεο ηεο αλζξσπφηεηαο. 

4. Σα παξαπάλσ δελ έιαβαλ ρψξα ελ θελψ. Ήηαλ αδηάξξεθηα 

ζπλδεδεκέλα κε ην ζξίακβν θαη ηελ ηξαγσδία ησλ εγρεηξεκάησλ πξψηκνπ 

ζνζηαιηζκνχ ηνπ εηθνζηνχ αηψλα. Δίλαη αλέθηθηε ε ζχγρξνλε πεξηνδνιφγεζε 
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θαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ λένπ ζηαδίνπ ηεο θεθαιαηνθξαηίαο, ρσξίο λα 

εληάζζεηαη ζε απηήλ ε ζέζε θαη ν ξφινο, ε φιε αιιειεπίδξαζή ηεο κε ηελ άλνδν 

θαη ηελ πηψζε ηνπ πξψηκνπ ζνζηαιηζκνχ ηνπ 20νχ αη. θαη κε ηελ εκθάληζε ησλ 

πξνυπνζέζεσλ ηνπ χζηεξνπ ζνζηαιηζκνχ. Οη θνηλσλίεο απηέο πνπ πξνέθπςαλ 

απφ ηελ παγθφζκηα επαλαζηαηηθή δηαδηθαζία ηνπ εηθνζηνχ αηψλα - φπσο θαη 

αλ ηηο ραξαθηεξίδεη θαλείο - γλψξηζαλ ηελ άλνδν θαη ηελ πηψζε ηνπο. Σα 

πεξηζζφηεξα απφ απηά ηα εγρεηξήκαηα εηηήζεθαλ, ηα δηαδέρζεθαλ δηαδηθαζίεο 

θεθαιαηνθξαηηθήο παιηλφξζσζεο, βίαηεο επαλέληαμήο ηνπο ζηελ ηξνρηά ηνπ 

παγθφζκηνπ θεθαιαίνπ. Χζηφζν, νη ηζηνξηθνί φξνη πνπ δεκηνχξγεζαλ κε ηελ 

εκθάληζε θαη ηελ φπνηα δηακφξθσζε πξφιαβαλ λα έρνπλ απηέο νη θνηλσλίεο, 

σο ζπληζηψζεο ηνπ παγθφζκηνπ επαλαζηαηηθνχ θηλήκαηνο, ζε ζπλζήθεο 

αδπζψπεηνπ αληαγσληζκνχ κε ην θπξίαξρν παγθφζκην θεθαιαηνθξαηηθφ 

ζχζηεκα, πξφιαβαλ λα δερζνχλ θαη λα αθήζνπλ αλεμίηειν ην ζηίγκα απηνχ ηνπ 

αληαγσληζκνχ, πνπ ππνλφκεπζε νπζηαζηηθά θαη έζεζε ππφ απεηιή ηελ ίδηα ηελ 

χπαξμε ηεο θεθαιαηνθξαηίαο. Υσξίο απηνχ ηνπ ηχπνπ ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην 

γίγλεζζαη θαη ηελ θαηαζηξνθή ηνπ πξψηκνπ ζνζηαιηζκνχ ηνπ εηθνζηνχ αηψλα, 

είλαη αδχλαην λα θαηαλνεζεί ε πθή θαη ν ραξαθηήξαο πνιιψλ θαηλνκέλσλ, 

φπσο ε δπηηθνεπξσπατθή ηκπεξηαιηζηηθή νινθιήξσζε αξρηθά ηεο επξσπατθήο 

νηθνλνκηθήο θνηλφηεηαο (Δ.Ο.Κ.) θαη αξγφηεξα ηεο Δ.Δ. Άιισζηε, είλαη 

αδχλαην λα γίλεη αληηιεπηφ ην ηη ζεκαίλεη θνηλσληθή πνιηηηθή θαη θξάηνο 

πξφλνηαο, θαηνρχξσζε εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ, θξαηηθφο παξεκβαηηζκφο θαη 

ξχζκηζε (θαη ζηηο δχν κνξθέο ηνπ: θευλζηαλή θαη απξνθάιππηα 

ζηξαηησηηθνπνηεκέλε θαζηζηηθνχ ηχπνπ) εθηφο απηήο ηεο αιιειεπίδξαζεο. 

Απηφ γίλεηαη ηδηαίηεξα αληηιεπηφ κε ηελ νινκέησπε επίζεζε ζηα σο άλσ 

θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά θεθηεκέλα ηεο εξγαζίαο (κεηά ηελ ήηηα ηνπ 

πξψηκνπ ζνζηαιηζκνχ απφ ηηο δπλάκεηο ηεο αληεπαλάζηαζεο), πνπ ζε ζπλζήθεο 

θξίζεο πξνζιακβάλεη ραξαθηεξηζηηθά ιεζηξηθνχ ξεβαλζηζηηθνχ θνηλσληθνχ 

πνιέκνπ. 

Τπφ απηνχο ηνπο φξνπο, θιηκαθψλεηαη ν αληαγσληζκφο γηα ηελ θαηαλν-

κή ηνπ θφζκνπ, ησλ αγνξψλ, ησλ πφξσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ επηθάλεηα με-

ξάο θαη πδάησλ, αιιά θαη ζηα ζπιάρλα ηεο γεο, ππνζαιάζζηα, ηελ αηκφζθαη-

ξα, αιιά θαη ζην εγγχο δηάζηεκα πνπ αμηνπνηείηαη παξαγσγηθά απφ ηηο παγθν-

ζκηνπνηεκέλεο δπλάκεηο πνπ πξναλαθέξακε. ηνλ αληαγσληζκφ γηα απηή ηελ 

θαηαλνκή εκπιέθνληαη θαη δπλάκεηο, ρψξεο θαη νη ζπλαζπηζκνί ρσξψλ, φπνπ 

έρνπλ ηελ έδξα ηνπο (ηε βάζε, ηα επηηειεία, ηα εξεπλεηηθά ηνπο θέληξα θαη 

δξαζηεξηφηεηεο εληάζεσο θεθαιαίνπ) νη ηζρπξφηεξνη πνιπεζληθνί φκηινη. 

ηε ζεκεξηλή πξσηνθαλή δνκηθή, δηαξζξσηηθή θξίζε ππεξζπζζψξεπ-

ζεο, παξαηεξείηαη ζεκαληηθή αιιαγή ζηνπο ζπζρεηηζκνχο ησλ δπλάκεσλ θαη 

κεηαηφπηζε ηζρχνο ζε παγθφζκηα θιίκαθα. Έρεη πιένλ θαηαθαλψο δξνκνιν-

γεζεί κηα δηαδηθαζία ππνβάζκηζεο ηεο ηζρχνο, ηεο ζέζεο θαη ηνπ ξφινπ ησλ 
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ηξηψλ παξαδνζηαθψλ πφισλ θαη ησλ πεξί απηψλ ηκπεξηαιηζηηθψλ νινθιεξψ-

ζεσλ (Βνξεηνακεξηθαληθνχ, κε επηθεθαιήο ηεο Ζ.Π.Α., Γπηηθνεπξσπατθνχ, κε 

επηθεθαιήο ηε Γεξκαλία θαη ηεο Άπσ-Αλαηνιήο, κε επηθεθαιήο ηελ Ηαπσλία), 

ελψ έρεη εκθαληζηεί θαη δηακνξθψλεηαη άιινο δπλεηηθά ηκπεξηαιηζηηθφο πφινο 

(ελδερνκέλσο θαη πφινη), κε ηεξάζηηεο δπλάκεηο, νη νπνίεο δελ πξνζκεηξψληαη 

απιψο κε αμηαθνχο φξνπο θαη κε δείθηεο αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο.
8
 

Γηφινπ ακειεηέν δελ είλαη ην γεγνλφο φηη ζε απηφλ ηνλ θαηλνθαλή πφιν, άγν-

ληα ξφιν δηαδξακαηίδνπλ ρψξεο θαη θνηλσλίεο ζηηο νπνίεο έρνπλ αθήζεη ην 

ζηίγκα ηνπο εθδνρέο ηνπ πξψηκνπ ζνζηαιηζκνχ ηνπ εηθνζηνχ αηψλα. 

Γεδνκέλεο ινηπφλ ηεο αιιαγήο ηνπ εμσηεξηθνχ νξίνπ εθηαηηθήο αλάπηπμεο 

ηνπ θεθαιαίνπ (ιφγσ ηεο επέθηαζήο ηνπ ζε πεδία εθηφο θεθαιαηνθξαηηθήο παξα-

γσγήο, αιιά θπξίσο, ιφγσ ηεο παιηλφξζσζεο ηεο θεθαιαηνθξαηίαο ζηηο πεξηζζφ-

ηεξεο ρψξεο ηνπ πξψηκνπ ζνζηαιηζκνχ ηνπ 20νχ αη.) θαη ησλ αιιαγψλ ζηελ εληα-

ηηθή αλάπηπμή ηνπ (βάζεη ηνπ δεπηέξνπ ζηαδίνπ ηεο επηζηεκνληθνηερληθήο επα-

λάζηαζεο θαη ηεο αλαδηάξζξσζεο ηεο παξαγσγήο), ζήκεξα: α) Κιηκαθψλεηαη ε 

αλαθαηαλνκή ηνπ θφζκνπ κεηαμχ ησλ δηεζληθψλ κνλνπσιηαθψλ νκίισλ θαη ε 

ππαγσγή φισλ ησλ ζθαηξψλ ηεο δσήο ηεο θνηλσλίαο ζηνπο ηειεπηαίνπο.
9
 β) επη-

ηείλεηαη ε αληζνκέξεηα ηεο αλάπηπμεο θαη νη ελδντκπεξηαιηζηηθέο αληηζέζεηο, α-

λαθχπηνπλ αλαθαηαηάμεηο ζηνπο πεξηθεξεηαθνχο θαη παγθφζκηνπο ζπζρεηηζκνχο 

δπλάκεσλ, ελψ απνδνκνχληαη-αλαζπγθξνηνχληαη παιαηνί θαη ζπγθξνηνχληαη λέ-

νη πφινη γηα ηελ αλαδηαλνκή ηεο γεο (εδαθψλ, ππεδάθνπο, ζαιαζζψλ, αέξνο, δη-

αζηήκαηνο), ησλ θπζηθψλ θαη θνηλσληθψλ πφξσλ θαη ηεο ηζρχνο κεηαμχ ησλ η-

ζρπξφηεξσλ σο πξνο ην θεθάιαην Γπλάκεσλ. 

5. ε απηή ηε βάζε, επεθηείλνληαη θαη αλαζπγθξνηνχληαη παιαηά, ελψ ζπ-

γθξνηνχληαη θαη λέα πεξηθεξεηαθά ζπζηήκαηα ηκπεξηαιηζηηθψλ νινθιεξψζεσλ, 

ζεζκηθά θαη εμσζεζκηθά φξγαλα επηβνιήο εθδνρψλ δηαθξαηηθν-κνλνπσιηαθήο 

ξχζκηζεο, κε κέηξα φιν θαη πην άκεζεο θαη βάλαπζεο ππαγσγήο ηεο θπξηαξρίαο 

θαη ησλ δεκνζηνλνκηθψλ θξαηψλ θαη νκάδσλ θξαηψλ ζηελ παγθφζκηα ρξεκαηη-

ζηηθή νιηγαξρία, κε αμηψζεηο επηβνιήο παγθφζκηαο ρξεκαηνπηζησηηθήο δηθηαην-

ξίαο, κε απηαξρηθνπνίεζε θαη ελίζρπζε ιεηηνπξγηψλ θξαηηθήο-δηαθξαηηθήο θαηα-

ζηνιήο πνιιψλ επηπέδσλ θαη κε έληνλε ζηξαηησηηθνπνίεζε θαζεζηψησλ (έλαληη 

εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ερζξνχ), γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε θχκαηα πεξηθεξεηα-

θψλ ηκπεξηαιηζηηθψλ πνιέκσλ –ζπζηαηηθψλ ελφο ελ εμειίμεη ζεξκνχ παγθφζκηνπ 

ηκπεξηαιηζηηθνχ πνιέκνπ– πνπ θαηαηείλνπλ ζε θίλδπλν γεληθεπκέλεο παγθφζκηαο 

                                                             
8 Δάλ ην 1992 νη πνιπεζληθνί φκηινη απφ ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο αλέξρνληαλ κφιηο ζην 8% ηνπ ζπ-

λνιηθνχ αξηζκνχ θαη ήηαλ κεξηθέο δεθάδεο, ην 2008 αλήιζαλ ζην 28% ηνπ παγθνζκίνπ ζπλφινπ θαη 
αξηζκνχζαλ 82 ρηιηάδεο. Οη  Financial Times π.ρ., πεξηιακβάλνπλ 124 επηρεηξήζεηο απφ ηηο αλαπηπζ-

ζφκελεο ρψξεο κεηαμχ ησλ 500 κεγαιχηεξσλ εηαηξεηψλ ηνπ θφζκνπ, ελψ 18 απφ απηέο πεξηιακβάλν-

ληαη ζηηο πξψηεο 100 (Карпова, παξαηίζεηαη απφ Пятаков). 
9 Καηά ηνλ εξεπλεηή Пятаков, “ν πνιηηηθφο ράξηεο ηνπ θφζκνπ δελ αξθεί πιένλ. Υξεηάδεηαη λα δεκη-

νπξγεζεί θαη έλαο λένο πνιηηηθν-νηθνλνκηθφο ράξηεο, ζηνλ νπνίν, δίπια ζηηο επηθξάηεηεο ησλ θξαηψλ, 

πξέπεη λα επηζεκαίλνληαη θαη νη ζθαίξεο επηξξνήο ησλ κελ είηε ησλ δε Πνιπεζληθψλ”. 
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ζχξξαμεο. Δδψ, νη δηαδηθαζίεο νινθιήξσζεο πξνβάιινπλ άθξσο αληαγσληζηηθά 

θαη επηζεηηθά, κε φξνπο γεσζηξαηεγηθήο επηβνιήο. 

Σν ζχγρξνλν ζηάδην ηεο θεθαιαηνθξαηίαο δηαηεξεί ηα ζεκειηψδε θαη νπ-

ζηψδε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, φπσο ηα αλέδεημε ζηελ έξεπλα ηνπ αξρηθά ν Μαξμ 

θαη ζηε ζπλέρεηα ν Λέληλ. Χζηφζν, έθηνηε έρνπλ επέιζεη εμαηξεηηθά ζεκαληη-

θέο, πξσηνθαλείο σο πξνο ην πνηνλ, ην πνζφλ θαη ηελ νπζία ηνπο κεηαβνιέο. 

Σα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά παξνπζηάδνπλ νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο, 

ζηνηρεία ζπλέρεηαο θαη αζπλέρεηαο έλαληη απηψλ ηνπ ζηαδίνπ ηνπ ειεχζεξνπ 

αληαγσληζκνχ θαη ηνπ ηκπεξηαιηζκνχ ησλ αξρψλ ηνπ 20νχ αη. Οη αιιαγέο πνπ 

επήιζαλ έθηνηε, δελ είλαη απιψο πνζνηηθέο, δελ είλαη απιψο αιιαγέο ηάμεο κε-

γέζνπο ή θιίκαθαο ζηα πιαίζηα ηνπ ίδηνπ ζηαδίνπ. Αθνξνχλ πνηνηηθέο θαη νπζηψ-

δεηο κεηαβνιέο ζε φια ηα επίπεδα ηεο παξαγσγηθήο επελέξγεηαο ζηε θχζε, ησλ 

ζρέζεσλ παξαγσγήο, ηεο φιεο δνκήο θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ηεξαξρεκέλνπ θαη 

δηαηεηαγκέλνπ ζε ηνπηθή, πεξηθεξεηαθή θαη παγθφζκηα θιίκαθα θεθαιαηνθξαηη-

θνχ ζπζηήκαηνο, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ άλνδν θαη ηελ πηψζε ησλ πξψηκσλ εγρεη-

ξεκάησλ άξζεο ηεο θεθαιαηνθξαηίαο. Π.ρ., νη ζπλδεφκελεο κε ην δεχηεξν ζηάδην 

ηεο επηζηεκνληθνηερληθήο επαλάζηαζεο αιιαγέο ζηελ θιίκαθα θαη ζηνλ ραξαθηή-

ξα ηεο εξγαζίαο θαη νη ζπλαθφινπζεο αιιαγέο ηνπ ππνθεηκέλνπ ηεο εξγαζίαο, ε 

θχζε ησλ δηεζληθψλ-πνιπεζληθψλ νκίισλ κε ηνλ θπξίαξρν ξφιν ηνπ ρξεκαηνπη-

ζησηηθνχ επηπέδνπ ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο ζηελ θεθαιαηαθή ζπζζψξεπζε, ε 

δηεχξπλζε θαη εκβάζπλζε ησλ ηκπεξηαιηζηηθψλ ζρέζεσλ παξαγσγήο απφ ηε 

ζθαίξα ηεο παγθφζκηαο θπθινθνξίαο (εκπνξεπκάησλ θαη θεθαιαίσλ) ζηε ζθαί-

ξα ηεο ίδηαο ηεο παξαγσγηθήο (ηερλνινγηθήο, ελεξγεηαθήο, πιεξνθνξηαθήο 

θ.ν.θ.) βάζεο, ε αληαγσληζηηθή αιιειεπίδξαζε ηεο θεθαιαηνθξαηίαο κε ηνλ πξψ-

ηκν ζνζηαιηζκφ, ζηνηρεηνζεηνχλ ελ πνιινίο απηέο ηηο παληειψο απνχζεο ζηηο αξ-

ρέο ηνπ 20νχ αη. πνηνηηθέο θαη νπζηψδεηο κεηαβνιέο πνπ ζεκαηνδνηνχλ ην λέν 

ζηάδην. 

3. Γηα ην Υαξαθηήξα ησλ Ηκπεξηαιηζηηθψλ Οινθιεξψζεσλ θαη ηεο Δ.Δ. 

ε ζπλδπαζκφ κε ηηο παξαπάλσ ηάζεηο νθείινπκε λα εμεηάδνπκε ηζηνξηθά ηηο 

κνξθέο, ηα είδε θαη ηα επίπεδα ησλ θεθαιαηνθξαηηθψλ – ηκπεξηαιηζηηθψλ νιν-

θιεξψζεσλ. Δμ ππαξρήο, νη ηειεπηαίεο ήηαλ θαη είλαη: 1. δηαδηθαζίεο δηεζλν-

πνίεζεο ηεο νηθνλνκηθήο δσήο, νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο ελνπνίεζεο θεθα-

ιαηνθξαηηθψλ ρσξψλ, κε πνηθίιεο κνξθέο δηαθξαηηθψλ νηθνλνκηθψλ ζπκθσ-

ληψλ θαη ζπκβάζεσλ, γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ ηζρπξφηεξσλ 

θαη κεγαιχηεξσλ κνλνπσιηαθψλ νκίισλ θαη 2. κέζν ζπληνληζκνχ ηνπ αγψλα 

ηνπ κνλνπσιηαθνχ θεθαιαίνπ ελαληίνλ ηεο εξγαηηθήο ηάμεο ζε δηεζλέο επίπε-

δν.  

Ζ απινχζηεξε κνξθή-πξφπιαζκα ηεο νινθιήξσζεο (απφ ην 19ν – αξρέο 

ηνπ 20νπ αη.) είλαη απηή ηεο δψλεο ειεπζέξνπ εκπνξίνπ, φπνπ αίξνληαη νη πε-
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ξηνξηζκνί ζηε δηαθίλεζε εκπνξεπκάησλ θαη ππεξεζηψλ κεηαμχ ησλ ζπκκεηε-

ρνπζψλ ρσξψλ, θαζψο θαη ηεισλεηαθνί δαζκνί.  

Δπφκελε πην ζχλζεηε κνξθή νινθιήξσζεο, είλαη ε ηεισλεηαθή έλσζε. 

ε απηή ηελ πεξίπησζε, εθηφο απφ ηελ θαηάξγεζε ησλ πεξηνξηζκψλ ζην εμσ-

ηεξηθφ εκπφξην, ζεζπίδεηαη εληαία ηηκνινγηαθή πνιηηηθή θαη ελ γέλεη εληαία 

πνιηηηθή γηα ην εμσηεξηθφ εκπφξην ελ ζρέζεη πξνο ηξίηεο ρψξεο. Καη ζηηο δχν 

εθδνρέο, νη φπνηεο δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο, δηέπνπλ κφλν ηε ζθαίξα ηεο α-

ληαιιαγήο, θαηά ηξφπν πνπ δεκηνπξγνχληαη ηππηθά ίζνη φξνη γηα ηελ αλάπηπ-

με ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ησλ ζπκκεηερνπ-

ζψλ ρσξψλ.  

Πην ζχλζεηε κνξθή νινθιήξσζεο είλαη ε δεκηνπξγία νξηζκέλεο έλσζεο-

θνηλφηεηαο. Δδψ, σο επηπξφζζεηεο ηεο ηεισλεηαθήο νινθιήξσζεο, ζεζπίδν-

ληαη ζπκθσλίεο πνπ αθνξνχλ ηελ άζθεζε θνηλήο νηθνλνκηθήο θαη λνκηζκαηη-

θήο πνιηηηθήο, φπσο απηή ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηαο (ΔΟΚ).  

ε θάζε πεξίπησζε, ε φπνηα θεθαιαηνθξαηηθή νινθιήξσζε, σο πξνο ηελ 

νπζία ηεο, είλαη πξσηίζησο κνξθή δηαρείξηζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ηεο αληζνκέ-

ξεηαο κεηαμχ ησλ νηθνλνκηψλ ρσξψλ θαη πεξηθεξεηψλ, κνξθή κνηξάζκαηνο ηεο 

παγθφζκηαο θεθαιαηνθξαηηθήο αγνξάο κεηαμχ ησλ ηζρπξφηεξσλ θαη κεγαιχηε-

ξσλ κνλνπσιηαθψλ νκίισλ.  

Οη δηαδηθαζίεο νινθιεξψζεσλ πνπ δξνκνινγήζεθαλ κεηά ην Β' Παγθφ-

ζκην Πφιεκν, θηλήζεθαλ βάζεη λνκνηειψλ ηάζεσλ, ζηε βάζε ηεο Κξαηηθνκν-

λνπσιηαθήο ξχζκηζεο. Ζ ηειεπηαία, είρε σο θπζηθφ επαθφινπζν αξρηθά ηελ 

ηάζε δεκηνπξγίαο κεραληζκψλ δηεζλνχο ζπληνληζκνχ θαη  Κξαηηθνκνλνπσιη-

αθήο ξχζκηζεο θαη ζηα πιαίζηα ηεο “Κνηλήο αγνξάο”. Έηζη, ε φπνηα νινθιή-

ξσζε ζπληζηά δπλακηθφ εγρείξεκα ηνπ “ζπιινγηθνχ θεθαιαηνθξάηε” ζην 

βαζκφ πνπ απηφο ζπγθξνηείηαη ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη δηεζλέο επίπεδν, 

θαη απνζθνπεί: 1. ζηελ “εηξήλεπζε”, ζηε δηαρείξηζε ηεο αληίθαζεο κεηαμχ η-

δησηηθήο θεθαιαηνθξαηηθήο κνξθήο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη πα-

ξαγσγηθψλ δπλάκεσλ πνπ ππεξβαίλνπλ φιν θαη πην πνιχ ηα εζληθά ζχλνξα, 2. 

ζηε δηαρείξηζε πξνο φθεινο ησλ θπξίαξρσλ νηθνλνκηθψλ νκίισλ ηνπ αληαγσ-

ληζκνχ, ηεο ηεξαξρηθήο θπξηαξρίαο, ηεο αληζνκέξεηαο θαη ησλ αληίζηνηρσλ 

ζρέζεσλ εμάξηεζεο α) ζηηο ζρέζεηο εληφο ηνπ πεδίνπ ηεο φπνηαο νινθιήξσζεο 

θαη β) ζηηο ζρέζεηο κε ηξίηεο ρψξεο θαη άιιεο νινθιεξψζεηο. Χζηφζν, ζηε βά-

ζε θάζε θεθαιαηνθξαηηθήο νινθιήξσζεο, βξηζθφηαλ, βξίζθεηαη θαη ζα βξί-

ζθεηαη ε αγνξά. Ζ θπξηαξρία ηνπ ζηνηρείνπ ησλ εκπνξεπκαηηθψλ θαη ρξεκαηη-

θψλ ζρέζεσλ, ε θεθαιαηνθξαηηθή αγνξά, γελλά θαη εληζρχεη δηαξθψο αληηθά-

ζεηο κεηαμχ ρσξψλ θαη νκάδσλ ρσξψλ, κεηαμχ κνλνπσιηαθψλ νκίισλ, κεηαμχ 

ησλ δηαθφξσλ ηάμεσλ θαη θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ ηεο θεθαιαηνθξαηηθήο θνη-

λσλίαο. 
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Βέβαηα, ηζηνξηθά πξσηαξρηθή κνξθή νινθιεξψζεσλ ζπληζηά ην ζχζηε-

κα απνηθηαθήο εμάξηεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο πνπ πξνέθπςε θαηά ηελ χζηεξε 

θενπδαξρία θαη ηελ άλνδν ηεο θεθαιαηνθξαηίαο. Ζ δηάιπζε ηνπ παξαδνζηα-

θνχ απνηθηνθξαηηθνχ ζπζηήκαηνο επέδξαζε θαηαιπηηθά ζηηο Γπηηθνεπξσπατ-

θέο θεθαιαηνθξαηηθέο νηθνλνκίεο (ηα 9/10 ηνπ ζπλφινπ ησλ απνηθηψλ αλήθαλ 

ζε απηέο) ζηελ θαηεχζπλζε εζπεπζκέλεο αλαδήηεζεο δηαθξαηηθά ζπληνληζκέ-

λεο αλαδηάξζξσζεο κε ηε δξνκνιφγεζε ζηελφηεξσλ κνξθψλ νινθιήξσζεο.  

Καηαιπηηθφο γηα ηε δξνκνιφγεζε θαη ηελ επίζπεπζε απηψλ ησλ νιν-

θιεξψζεσλ, ήηαλ ν δηπνιηζκφο ηνπ “Φπρξνχ Πνιέκνπ”. Ζ δεκηνπξγία θαη ε 

αξρηθή ελίζρπζε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ρσξψλ ηνπ πξψηκνπ ζνζηαιηζκνχ, ραξα-

θηεξηζηηθφ ησλ νπνίσλ ήηαλ ε χπαξμε θαη ιεηηνπξγία ελ πνιινίο ζρεδηνπνηε-

κέλσλ νηθνλνκηψλ, αιιά θαη ε ζπλδεφκελε κε απηφ ην ζχζηεκα άλνδνο ηνπ 

εζληθναπειεπζεξσηηθνχ θαη αληηηκπεξηαιηζηηθνχ θηλήκαηνο, θαζηζηνχζαλ επη-

ηαθηηθέο ηηο απαληεηηθέο θηλήζεηο εθ κέξνπο ησλ ηζρπξφηεξσλ θεθαιαηνθξα-

ηηθψλ ρσξψλ, θπξίσο ζηελ Δπξψπε. Ζ ρξεκαηηζηηθή νιηγαξρία, πξνζέθπγε ζε 

πνιηηηθέο νινθιεξψζεσλ, ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα ακβιχλεη ηηο εζσηεξηθέο 

ηεο αληηθάζεηο, ηηο αξλεηηθέο, θξηζηαθέο θαη αλεμέιεγθηεο ζπλέπεηεο ηεο απ-

ζφξκεηεο αλάπηπμεο ηεο θεθαιαηνθξαηηθήο νηθνλνκίαο ζε πεξηθεξεηαθφ θαη 

ζε παγθφζκην επίπεδν. Απηφ ήηαλ απαξαίηεην θαη γηα ηε ζπζπείξσζε ησλ δη-

αζέζηκσλ νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ δπλάκεσλ ησλ θεθαιαηνθξαηηθψλ ρσ-

ξψλ, γηα ηελ εδξαίσζε θαη δηαζθάιηζε ησλ απεηινχκελσλ ζεκειίσλ ηνπ θε-

θαιαηνθξαηηθνχ θαζεζηψηνο, αιιά θαη γηα ηελ επίηεπμε δηεζλνχο πιηθήο θαη 

ηερλνινγηθήο βάζεο, ηθαλήο λα ζηεξίδεη ηηο επηζεηηθέο ζηξαηησηηθέο θαη πνιη-

ηηθέο ζπκκαρίεο ηεο, ζε κηα ζρέζε αληαγσληζηηθήο αλαγθαζηηθήο ζπλεξγαζίαο 

(ελδν-ηκπεξηαιηζηηθήο, αλαγθαζηηθήο ελψπηνλ θνηλψλ απεηιψλ, ελφηεηαο θαη 

πάιεο) κεηαμχ ησλ θέληξσλ εθαηέξσζελ ηνπ Αηιαληηθνχ. Έηζη πξνέθπςαλ νη 

“Δπξσ-Αηιαληηθέο” δνκέο. 

Οη νινθιεξψζεηο πνπ έιαβαλ ρψξα ηδηαίηεξα κεηά ηνλ Β' Παγθφζκην 

Πφιεκν, ήηαλ εμ ππαξρήο ηκπεξηαιηζηηθέο, θαη έθεξαλ ην ζηίγκα ςπρξνχ πν-

ιέκνπ, ηνπ αληηθνκκνπληζηηθνχ θαη αληηζνβηεηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ (βι θαη 

ηελ αλάιπζε ηνπ Β. Ληφζε). Απηφ αθνξά ηδηαίηεξα ηελ Γπηηθνεπξσπατθή ν-

ινθιήξσζε. Γελ είλαη ηπραίν ην γεγνλφο φηη ην πξψην εγρείξεκα Γπηηθνεπξσ-

πατθήο ηκπεξηαιηζηηθήο νινθιήξσζεο κε εληαίν λφκηζκα, έιαβε ρψξα ζε θα-

ζεζηψο θαηνρήο ηνπ θαζηζηηθνχ άμνλα, ηεο λαδηζηηθήο Γεξκαλίαο. Αμηνζε-

κείσηε είλαη θαη ε ηαρχξξπζκε θάζαξζε ηδενιφγσλ θαη άιισλ ζηειερψλ ηεο 

λαδηζηηθήο Γεξκαλίαο, ψζηε απηνί λα ηεζνχλ επηθεθαιήο ηνπ κεηαπνιεκηθνχ 

εγρεηξήκαηνο αλαζπγθξφηεζεο ηεο θεθαιαηνθξαηηθήο Δπξψπεο κέζσ ηεο ν-

ινθιήξσζεο.  

Έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ε εμέηαζε ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο ηεο Γπηηθνεπ-

ξσπατθήο ηκπεξηαιηζηηθήο νινθιήξσζεο: απφ ηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα Άλ-
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ζξαθα θαη Υάιπβα (ΔΚΑΥ, ηδξχζεθε ηνλ Απξίιην ηνπ 1951 απφ έμη επξσπατ-

θά θξάηε, ηα νπνία εμαθνινπζνχλ λα δηαδξακαηίδνπλ ξφιν ππξήλα ζε φιεο ηηο 

κεηέπεηηα θάζεηο ηεο νινθιήξσζεο), ζηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα 

(ΔΟΚ, πνπ ηδξχζεθε ην 1957 απφ ηα ίδηα θξάηε, κε ηε πλζήθε ηεο Ρψκεο, 

δέθαην κέινο ηεο νπνίαο γίλεηαη ε Διιάδα ην 1981, ελψ ε Ηζπαλία θαη ε Πνξ-

ηνγαιία αθνινπζνχλ πέληε ρξφληα αξγφηεξα) θαη απφ απηή ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε (Δ.Δ). Απφ ηα πξψηα βήκαηα ηεο απηή ε νινθιήξσζε, παξά ηηο εληφο 

ηεο θαη κε ηηο ΖΠΑ αληηζέζεηο, ήηαλ ζπκπιεξσκαηηθφ θαη παξαπιεξσκαηηθφ 

ζηνηρείν ηνπ επηζεηηθνχ ζηξαηησηηθνχ θαη πνιηηηθνχ Βνξεηναηιαληηθνχ ζπκ-

θψλνπ, ηνπ ΝΑΣΟ. Απηφ ην ζηνηρείν ηεο πξφζδεζεο επηθπιάζζεη εμαηξεηηθά 

δνθεξέο πξννπηηθέο κε ηελ αλάπηπμε ηνπ δηαηιαληηθνχ εκπνξίνπ (βι. Wallach 

θαη Βαηηθηψηε).  

Χζηφζν, απηή ε ηκπεξηαιηζηηθή νινθιήξσζε έδεημε ην πξαγκαηηθφ ηεο 

πξφζσπν κεηά ηε δηάιπζε ηνπ ζηξαηνπέδνπ ηνπ πξψηκνπ ζνζηαιηζκνχ, κε ηελ 

εθ παξαιιήινπ κε ην ΝΑΣΟ πξφζδεζε θαη πξνζάξηεζε ρσξψλ πνπ πέξαζαλ 

απ' ηνλ πξψηκν ζνζηαιηζκφ ζε θαηαζηξνθηθέο γηα ηνπο ιανχο ηνπο επαλεθδφ-

ζεηο πξσηαξρηθήο θεθαιαηνθξαηηθήο ζπζζψξεπζεο, κε φξνπο βίαηεο απνηθην-

πνίεζεο, κε ζπζηεκαηηθή θαηαζηξνθή θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ δνκψλ, κε 

αθξαία εμαζιίσζε πιεζπζκψλ. Παξαηεξείηαη ινηπφλ κηα ηζηνξηθή δηαβάζκηζε 

ησλ δνκψλ θαη ησλ επηπέδσλ νινθιήξσζεο. 

Δδψ παξαηεξνχκε πιήξε επηβεβαίσζε ηεο απφ ην 1915 πξφβιεςεο ηνπ 

Λέληλ, ζην ηζηνξηθφ ηνπ έξγν γηα ην ζχλζεκα ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο 

Δπξψπεο. ηα πιαίζηα ηεο θεθαιαηνθξαηίαο είλαη αλέθηθηε ε ζηνηρεησδψο η-

ζφηηκε ελνπνίεζε ρσξψλ θαη ιαψλ. Ζ ελνπνίεζε απηή γίλεηαη πάληα κε φξνπο 

ηκπεξηαιηζηηθήο εθκεηάιιεπζεο πνπ εδξάδεηαη ζηελ αληζνκέξεηα θαη επηηείλεη 

απηή ηελ αληζνκέξεηα. Ζ ηκπεξηαιηζηηθή εθκεηάιιεπζε έρεη πνιιέο κνξθέο 

θαη δηεμάγεηαη ζε πνιιά επίπεδα: παίξλεη ηε κνξθή ηερλνινγηθήο, νηθνλνκη-

θήο, δεκνζηνλνκηθήο, πνιηηηθήο θαη ζηξαηησηηθήο εμάξηεζεο θαη επηβνιήο, 

δεκηνπξγεί λέεο κνξθέο απνηθηνπνίεζεο, αμηνπνηψληαο ηελ αληζνκέξεηα κεηα-

μχ θέληξνπ θαη πεξηθέξεηαο ηεο Δ.Δ. θαη ηεο επξσδψλεο θαη ηηο ζπλαθφινπζεο 

κνξθέο εμσηεξηθνχ δεκφζηνπ ρξένπο.  

Δδψ, ε πεξηθέξεηα ηεο επξσδψλεο θαη ηδηαίηεξα ν πιένλ αζζελήο θξίθνο 

ηεο, ε Διιάδα, κεηαηξέπεηαη ζε απνηθία ρξένπο δίθελ πεηξακαηφδσνπ. κε απηφ 

ηνλ κεραληζκφ πνπ δξνκνινγείηαη κηα καθξνρξφληα δηαδηθαζία απνκχδεζεο 

ππεξαμίαο, φρη κφλν ησλ λπλ γελεψλ, αιιά θαη ησλ κεηέπεηηα, κέζσ πξσηνθα-

λψλ δαλεηαθψλ ζπκβάζεσλ, κε ηελ εγγχεζε ηνπ δεκνζίνπ, ππφ ηελ επνπηεία 

θαη επηηήξεζε εζκνχ ζεζκηθψλ θαη έμσ ζεζκηθψλ νξγάλσλ Γηαθξαηηθνκνλν-

πσιηαθήο ξχζκηζεο θαη επηβνιήο. ε δηαδηθαζία απηή επηθέξεη φξνπο γελνθην-

λίαο, κέζσ ηεο ιεγφκελεο εζσηεξηθήο ππνηίκεζεο. 
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4. Δπνρή, πγθπξία θαη “Αζζελήο Κξίθνο” 

Ζ ελ εμειίμεη νηθνλνκηθή θξίζε ζεκαηνδνηεί ην πέξαζκα ζε κηα λέα επνρή ε 

νπνία ζπλδέεηαη κε ηα πξναλαθεξζέληα νπζηψδε ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηκπεξηα-

ιηζηηθήο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηδηαίηεξα κε: 1) ηελ αλαδηαλνκή ηζρχνο κεηαμχ 

ησλ βαζηθψλ ηκπεξηαιηζηηθψλ θέληξσλ θαη νινθιεξψζεσλ, κε ηελ απνδπλά-

κσζε ησλ παξαδνζηαθψλ ηζρπξψλ θαπηηαιηζηηθψλ θξαηψλ θαη ηελ εκθάληζε 

λέσλ αλεξρφκελσλ δπλάκεσλ, κε αχμνπζα ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο ηνπηθψλ, 

πεξηθεξεηαθψλ ή θαη παγθφζκησλ πνιεκηθψλ ζπξξάμεσλ· 2) ηελ φμπλζε, ζε 

παγθφζκην επίπεδν, ηεο ηαμηθήο επίζεζεο ηνπ θεθαιαίνπ ζηηο δπλάκεηο ηεο εξ-

γαζίαο, πνπ, αλ θαη αληζνκεξψο, αλάινγα κε ηε ζέζε ηεο εθάζηνηε ρψξαο ή 

πεξηθέξεηαο ζην παγθφζκην ζχζηεκα, ζεκαηνδνηεί ηελ απφηνκε θαη ζεκαληηθή 

επηδείλσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ δηζεθαηνκκπξίσλ αλζξψπσλ· 3) ηελ απμε-

κέλε πηζαλφηεηα εκθάληζεο εμεγεξζηαθψλ ή επαλαζηαηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζε 

δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε.  

Οη πιένλ επηζεηηθέο δπλάκεηο ηνπ θεθαιαίνπ, αλαδεηνχλ απεγλσζκέλα 

ηξφπνπο δηεμφδνπ απφ ηελ θξίζε, ηξφπνπο καδηθήο απαμίσζεο-θαηαζηξνθήο 

θεθαιαίσλ, παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ, ψζηε λα επαλεθθηλήζνπλ ην ζχζηεκα, 

αξρήο γελνκέλεο απφ ηνπο «αζζελείο θξίθνπο».
10

 Ζ Διιάδα, αθξηβψο ιφγσ ηεο 

ζέζεο θαη ηνπ ξφινπ ηεο ζηνλ παγθφζκην θαηακεξηζκφ εξγαζίαο (επξηζθφκελε 

ζηελ πεξηθέξεηα ηεο επξσδψλεο), απνηειεί «αζζελή θξίθν» ηνπ παγθφζκηνπ ζπ-

ζηήκαηνο.
11

 Δδψ εθθξάδεηαη κε ηδηαίηεξε έληαζε, αιιά θαη κε ηδηφκνξθν ηξφ-

πν, ε παγθφζκηα θξίζε κέζα απφ έλα ζχλζεην πιέγκα εζληθψλ, γεσπνιηηηθψλ, 

θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ, πνιηηηθψλ θ.α. αληηθάζεσλ. Δδψ, αλαδεηθλχεηαη θαη 

                                                             
10 Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη ε ελ πνιινίο ιεζκνλεκέλε απφ ηνλ ιφγν ηεο Αξηζηεξάο 

πξνβιεκαηηθή πεξί «αζζελνχο θξίθνπ», επαλέξρεηαη ζην πξνζθήλην ηα ηειεπηαία ρξφληα ζην ιφγν πνπ 

αξζξψλνπλ νη ίδηνη νη αζηνί θαη ν αζηηθφο ηχπνο, ηδηαίηεξα κε ηηο πξσηνθαλείο πξαθηηθέο απνηθηνπνίε-

ζεο ρσξψλ ηεο πεξηθέξεηαο ηεο επξσπατθήο ηκπεξηαιηζηηθήο νινθιήξσζεο κε ην ζρήκα ησλ «απνηθηψλ 

ρξένπο», αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ Διιάδα. 
11 Σίζεηαη ζπρλά ην εξψηεκα αλαθνξηθά κε ην ραξαθηήξα ηέηνηνπ ηχπνπ ρσξψλ (ελίνηε ππφ ην πξίζκα 

ηεο εκπινθήο ζε έλα αληηδηαιεθηηθά ελλννχκελν ζρήκα απνθιεηζηηθήο δηάδεπμεο: είηε ηκπεξηαιηζκφο 
είηε εμάξηεζε), θαη ζπλαθφινπζα, κε ην εάλ θαη θαηά πφζν είλαη εθηθηή ε ζπκκαρία ηεο εξγαηηθήο ηά-

μεο, ηνπ επαλαζηαηηθνχ θηλήκαηνο κε ηπρφλ ζηνηρεία «εζληθήο» αζηηθήο ηάμεο. Ζ απάληεζε απαηηεί 

δηεμνδηθή έξεπλα. Χζηφζν, απφ ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία είλαη ζαθέο, φηη ρψξεο-ζπληζηψζεο πεξηθεξεηα-

θψλ ηκπεξηαιηζηηθψλ νινθιεξψζεσλ κε κέζν επίπεδν αλάπηπμεο (κε φια ηα ζπκπαξνκαξηνχληα θνη-

λνηηθψλ θαηαινίπσλ θαη κηθξνκεζαίνπ θεθαιαίνπ), θαη θπξηαξρία ζηελ νηθνλνκία ηνπ θεθαιαίνπ ησλ 

πνιπεζληθψλ κνλνπσιηαθψλ νκίισλ, είλαη ηκπεξηαιηζηηθέο κελ αιιά θαηέρνπλ ελδηάκεζε εμαξηεκέλε 

ζέζε ζην ζχζηεκα ηνπ ηκπεξηαιηζκνχ. Μηα ζέζε πνπ επηηξέπεη θαη επηβάιιεη πνιηηηθέο απνηθηνπνίε-

ζήο ηνπο κε επηθεθαιήο -πξνο ην παξφλ- ηελ επηηεξνχκελε δηαθξαηηθνκνλνπσιηαθά πξφζπκε αζηηθή 

ηνπο ηάμε. Ο ραξαθηήξαο ηεο ζπκκαρίαο πνπ δηαζθαιίδεη ηελ εγεκνλία θαη ηελ θπξηαξρία ηεο άξρνπ-

ζαο ηάμεο εδψ είλαη ζαθήο: ζηξαηεγηθή ππαγσγή ζηελ ΔΔ θαη ζην επξψ, ζηε δηαθξαηηθνκνλνπσιηαθή 

δηθηαηνξία κε θάζε ηίκεκα. Αθφκα θαη νη ζπλδεφκελεο κε παξαγσγηθέο ιεηηνπξγίεο κεξίδεο ηνπ θεθα-

ιαίνπ (πνπ πιήηηνληαη απφ ηε κνλνκέξεηα απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο επηινγήο, ηνπ επξψ θ.ν.θ.) ζχξνληαη 
ηαθηηθά απφ ηελ θπξίαξρε κεξίδα ηεο ρξεκαηηζηηθήο νιηγαξρίαο κε επηθεθαιήο ην πην επηζεηηθφ ρξε-

καηνπηζησηηθφ θεθάιαην, κε ην δέιεαξ ηεο “εζσηεξηθήο ππνηίκεζεο”, ηεο λνκήο ηεο ιείαο απφ ηνλ 

θνηλσληθφ πφιεκν θαηά ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο ζηελ θξίζε. ε ρψξεο ζαλ ηελ Διιάδα, ε ζεκεξηλή α-

ζηηθή ηάμε (θαη νη εθάζηνηε πξφζπκνη ππεξέηεο ηεο) ζε εζληθή θαη ζε παγθφζκηα θιίκαθα, κπνξεί λα 

είλαη πην παξαζηηηθή θαη δηεθζαξκέλε απφ πνηέ, αιιά είλαη απνδεδεηγκέλα ε πην αδίζηαθηε αζηηθή ηά-

με ζηελ ηζηνξία. 
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μεζπά ε αληζνκέξεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, κε ξαγδαία επηδείλσζε ηεο δσήο ηνπ 

ιανχ, κε θαηαζηξνθηθέο δεκνγξαθηθέο θ.ά. επηπηψζεηο, ιφγσ ηεο ηδηάδνπζαο 

δηαπινθήο-δηακεζνιάβεζεο ηεο βαζηθήο αληίθαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο (λεθξή – 

δσληαλή εξγαζία, θεθάιαην - εξγαζία) κε παξάγσγεο εμσηεξηθέο θαη εζσηεξη-

θέο αληηθάζεηο, κε ηζηνξηθέο ηδηνηππίεο ζηηο νπνίεο εδξάδεηαη θαη ηηο νπνίεο 

αλαπαξάγεη ε επίηαζε ηεο αληζνκέξεηαο εληφο θαη εθηφο νινθιεξψζεσλ, θ.ν.θ. 

Δδψ είλαη πνπ επηβάιινληαη αλειεψο θαη αληίζηνηρεο πξσηνθαλείο κνξθέο π-

πεξεθκεηάιιεπζεο (π.ρ. Με ηε δξακαηηθή επηδείλσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ηεο 

κεγάιεο πιεηνςεθίαο ηνπ ειιεληθνχ ιανχ, κε επίηαζε ησλ ζπλζεθψλ εζληθήο 

ππνηέιεηαο θαη ηαπείλσζεο, κε ηελ επηβνιή λένπ ηχπνπ δηαθξαηηθνκνλνπσιηα-

θήο δηθηαηνξίαο θαη επηηήξεζεο, θ.ν.θ.). Δθδειψλεηαη ινηπφλ λέα απνηθηνπνί-

εζε, φρη κφλν ησλ παξαδνζηαθψλ εμαξηεκέλσλ πξψελ απνηθηαθψλ πεξηθεξεη-

αθψλ ρσξψλ, φρη κφλν ρσξψλ ηνπ ιεγφκελνπ «Σξίηνπ Κφζκνπ», αιιά θαη «πε-

ξηθεξεηαθψλ» ρσξψλ ελφο απφ ηα ηξία θέληξα ηνπ ιεγφκελνπ «Πξψηνπ Κφ-

ζκνπ», ηεο ηκπεξηαιηζηηθήο νινθιήξσζεο ηεο «Δπξσπατθήο Έλσζεο» (φπσο ε 

Διιάδα, ε Ηξιαλδία, ε Πνξηνγαιία, ε Κχπξνο θαη ε Ηζπαλία). Μάιηζηα, απηή ε 

απνηθηνπνίεζε επελδχεηαη κε έλα ξαηζηζηηθφ ιφγν, πνπ ζπκππθλψλεηαη ζηνλ 

αγνξαίν φξν “PIIGS” αλαθνξηθά κε ηηο ρψξεο ηεο πεξηθέξεηαο ηεο επξσδψ-

λεο.
12

 

ε απηνχο ηνπο «αζζελείο θξίθνπο», γηα λα απνζνβεζεί γεληθεπκέλε θα-

ηαζηξνθή, ε θαηάζηαζε, ε ζπγθπξία απαηηεί επηηαθηηθά κεησπηθή ζπγθξφηεζε 

ηνπ αγψλα γηα ηε δηεπζέηεζε άκεζσλ δσηηθήο ζεκαζίαο πξνβιεκάησλ επηβίσζεο 

ησλ εξγαδνκέλσλ, ηνπ ιανχ (Βι. Παηέιε 2013). Απαηηεί έγθαηξε δηάγλσζε, α-

λάδεημε θαη επηθέληξσζε ησλ δπλάκεσλ θαη ηεο πξνζνρήο ζε εθείλν ην πξφβιε-

κα, ζε εθείλεο ηηο επηηαθηηθέο δσηηθέο αλάγθεο ηνπ ιανχ (δέζκε αηηεκάησλ, δηεθ-

δηθήζεσλ) πνπ ζα επηηξέςνπλ λα μεηπιίμεη ην θνπβάξη ηνπ πιέγκαηνο ησλ εζσηε-

ξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ζπζηεκηθψλ αληηθάζεσλ, αιιάδνληαο άξδελ ην ζπζρεηη-

ζκφ ππέξ ηεο δηεμφδνπ απφ ηελ θξίζε κε πξννπηηθή πξνο φθεινο ηνπ ιανχ. Ο 

θξίθνο απηφο επηηξέπεη ζηηο δπλάκεηο πνπ ζα ηνλ αδξάμνπλ, λα θαηαθηήζνπλ α-

θιφλεηα ηελ ρεηξαθεηηθή γηα ην ιαφ πξσηνβνπιία ησλ θηλήζεσλ, λα θιηκαθψ-

λνπλ θαη λα θαηεπζχλνπλ δεκηνπξγηθά θαη ζπζπεηξσηηθά ηελ αγαλάθηεζε θαη ηελ 

αλππαθνή, λα πξνζδψζνπλ φιν θαη πην ζπλεηδεηφ, ζπληεηαγκέλν, απνηειεζκαηη-

θφ θαη ηειηθά ληθεθφξν πξνζαλαηνιηζκφ ζηε ιατθή απηελέξγεηα. Ο θξίθνο απηφο 

ζπκππθλψλεηαη ζήκεξα ζηε δέζκε πξνηαγκάησλ, “βάζεη ελφο ελαιιαθηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο θνκβηθψλ ζηφρσλ απνηξνπήο ηεο θαηαζηξνθήο, πνπ ζα ζπζπεη-

ξψζεη ηελ πιεηνςεθία ηνπ ιανχ γηα λα απνηηλάμεη ην δπγφ ηνπ Δπξψ, ηεο Δπξσ-

πατθήο Έλσζεο θαη ηνπ Γ.Ν.Σ., λα θαηαθηήζεη δηαγξαθή ηνπ ρξένπο, ησλ κλεκν-

λίσλ θαη ησλ δαλεηαθψλ ζπκβάζεσλ, ιατθή θπξηαξρία, εζληθφ έιεγρν κε ζρεδηα-

                                                             
12 Πξνζεγγίζεηο γηα ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηελ αλαγθαηφηεηα αγσληζηηθήο αθχπληζεο θαη δηεζλνχο ζπ-

ληνληζκνχ ηνπ αγψλα απηψλ ησλ ιαψλ, βι. θαη Vasapollo, Martufi, Arriola.  
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ζκφ βάζεη ησλ ιατθψλ αλαγθψλ ζηε λνκηζκαηηθή θαη νηθνλνκηθή πνιηηηθή, εζλη-

θνπνίεζε ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ ηνκέσλ ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο, αλαδηαλνκή ηνπ 

εηζνδήκαηνο ππέξ ησλ εξγαδφκελσλ θαη ξηδηθφ εθδεκνθξαηηζκφ φιεο ηεο θνηλσ-

λίαο. Απηή ε ελαιιαθηηθή πξννπηηθή ζσηεξίαο ηνπ ιανχ δελ ζπληζηά ζηξνθή 

ζε έλαλ πξσηφγνλν εζληθφ απνκνλσηηζκφ, αιιά ηνπλαληίνλ αλάπηπμε δηεζλνχο 

ζπληνληζκνχ ηνπ αγψλα θαη δηεζλνχο νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο ζε ηζφηηκε βά-

ζε, -ηδηαίηεξα κε ρψξεο πνπ βξίζθνληαη ζε αληίζηνηρν επίπεδν- θαη κε ηελ αμη-

νπνίεζε ησλ παγθφζκησλ αληηζέζεσλ” (Δπαλαζηαηηθή Δλνπνίεζε, 2014). 

Ζ φιε ηξνπή απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ζα εμαξηεζεί ζε κεγάιν βαζκφ απφ 

ην εάλ, θαηά πφζν, πνπ θαη πφηε ζα θιηκαθσζεί θαη ν ελ εμειίμεη Γ΄ ζεξκφο Πα-

γθφζκηνο Ηκπεξηαιηζηηθφο Πφιεκνο, πνπ έρεη δξνκνινγεζεί απφ ηα ηέιε ηνπ πε-

ξαζκέλνπ αηψλα θαη ζπλερίδεηαη (Ηξάθ, Γηνπγθνζιαβία, νκαιία, Αθγαληζηάλ, 

εθ λένπ Ηξάθ, Τπεξθαπθαζία, Ληβχε, πξία, Οπθξαλία θ.ν.θ.). Ζ θξίζε θαη ν 

πφιεκνο (νηθνλνκηθφο, θνηλσληθφο θαη ζεξκφο), παξνμχλνπλ ηηο αληηζέζεηο, 

θιηκαθψλνληαο ηηο ζπγθξνχζεηο πξνο επαλαζηαηηθέο θαηαζηάζεηο ζηνπο «αδχ-

λακνπο θξίθνπο». Δπνκέλσο, ε έθβαζε απηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ, ζα εμαξηεζεί 

επίζεο απφ ηελ πεξηθεξεηαθή θαη παγθφζκηα επαλαζηαηηθή δηαδηθαζία, απφ ην 

εάλ (θαη θαηά πφζν) νη δπλάκεηο ηεο εξγαζίαο ζα επηηχρνπλ λα αλαπηχμνπλ δη-

θή ηνπο ζηξαηεγηθή θαη ηαθηηθή δηεμφδνπ απφ ηελ θξίζε, λα ζπγθξνηήζνπλ δη-

θφ ηνπο ληθεθφξν θίλεκα, θαζψο θαη απφ ην εάλ ζα δηαξξαγεί εθ λένπ ην πα-

γθφζκην θεθαιαηνθξαηηθφ ζχζηεκα απφ κηα ζεηξά λέσλ ζνζηαιηζηηθψλ επαλα-

ζηάζεσλ (πξψηκσλ, ελδηάκεζσλ θαη χζηεξσλ) θαη ηελ απφζπαζε νξηζκέλσλ 

απφ ηνπο «αζζελείο θξίθνπο» ηνπ. 

ε αληηδηαζηνιή κε αληηιήςεηο πνπ ηείλνπλ λα απνθφπηνπλ αληηδηαιεθηη-

θά ηελ ηζηνξηθή ζπγθπξία απφ ηελ ηζηνξηθή επνρή, απνδεηθλχεηαη φηη αθξηβψο 

ε θξηζηαθή ζπγθπξία είλαη πνπ ζπκππθλψλεη θαη επηηαρχλεη ηε ξνή ηεο ηζηνξίαο. 

Ζ θξηζηαθή ζπγθπξία ζπληζηά ρσξνρξνληθφ ζπκπχθλσκα ηεο ζηηγκήο ηεο η-

ζηνξηθήο επνρήο. Πεξηθιείεη δπλαηφηεηεο, αθ' ελφο κελ, κεηεμέιημεο ζε πξνε-

μεγεξζηαθή, πξνεπαλαζηαηηθή θαη –γηαηί φρη– ζε επαλαζηαηηθή θαηάζηαζε, αθ' 

εηέξνπ δε, ζε αθξαία αληεπαλαζηαηηθή θαη αληηδξαζηηθή. Μφλν κέζα απφ ηελ 

επαλαζηαηηθή εκπινθή ζηελ θξηζηαθή ζπγθπξία ηνπ «αζζελνχο θξίθνπ» είλαη 

εθηθηή ε αικαηψδεο ξήμε θαη αλαηξνπή ηεο θπξηαξρίαο ησλ πην επηζεηηθψλ 

θχθισλ ηνπ θεθαιαίνπ, ε δξνκνιφγεζε πξνυπνζέζεσλ ή θαη ησλ ίδησλ ησλ ε-

πηθείκελσλ ζνζηαιηζηηθψλ επαλαζηάζεσλ. Δδψ απαηηείηαη εηδηθή αλάπηπμε ηεο 

ζεσξίαο, γηα ηε ζχλδεζε κνλαδηαίνπ, εηδηθνχ θαη γεληθνχ-θαζνιηθνχ, άκεζσλ, 

βξαρπ-κεζνπξφζεζκσλ θαη απψηεξσλ, ηαθηηθψλ θαη ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηνπ 

επαλαζηαηηθνχ θηλήκαηνο θ.ν.θ., γηα ηε ζεκειίσζε αληίζηνηρεο πξαθηηθήο.  

Ζ εληαηηθή αλαδήηεζε ηνπ εθάζηνηε επφκελνπ «αζζελνχο θξίθνπ», ε επηθέ-

ληξσζε ζηελ επαλαζηαηηθή απφζπαζε ηνπ νπνίνπ απφ ην ηκπεξηαιηζηηθφ ρσξν-

δηθηχσκα ζηε ζπγθεθξηκέλε ζπγθπξία, κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε ζεκειηψδε αλά-
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πηπμε, δηεχξπλζε θαη εκβάζπλζε ηεο παγθφζκηαο επαλαζηαηηθήο δηαδηθαζίαο ελ 

ζπλφισ, είλαη ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο ζεσξεηηθφ θαη πξαθηηθφ θαζήθνλ ηνπ επα-

λαζηαηηθνχ θηλήκαηνο ηεο επνρήο. Υσξίο ξηδηθή, ζεκειηψδε δηαιεθηηθή αλάπηπμε 

– άξζε ηεο επαλαζηαηηθήο ζεσξίαο, είλαη αλέθηθηε θάζε αλαβάζκηζε θαη αλαζχ-

ληαμε ηνπ επαλαζηαηηθνχ θηλήκαηνο, είλαη αλέθηθηε ε απνηειεζκαηηθή πξναλα-

θεξζείζα αλαδήηεζε θαη επηθέληξσζε ηεο ληθεθφξνπ επαλαζηαηηθήο δηαδηθαζίαο 

(Βι. ζρεηηθά: Παηέιε Γ. επίκεηξν ζηε Β' έθδ. Σεο Λνγηθήο ηεο Ηζηνξίαο ηνπ Β. 

Βαδηνχιηλ, εθδ. ΚΦΜ, Αζήλα 2013). 

Ενχκε ζε κηαλ επνρή, ζηελ νπνία γίλεηαη φιν θαη πην επηηαθηηθή ε αλάγθε 

ηεο ελνπνίεζεο ηεο αλζξσπφηεηαο, αιιά ε θεθαιαηνθξαηία θαίλεηαη αδηακθη-

ζβήηεηα θπξίαξρε θαη ξεβαλζηζηηθά επηζεηηθή. Χζηφζν, αδπλαηεί λα πξνηάμεη 

θάπνην ιίγν-πνιχ ειθπζηηθφ πξφγξακκα, κηα ζηνηρεησδψο πεηζηηθή πξννπηηθή 

γηα ηηο επφκελεο γελεέο. Σνπλαληίνλ, δηα ησλ πνιηηηθψλ ηεο ππαιιήισλ, ράλεη 

θάζε αμηνπηζηία σο πξνο ηηο ιχζεηο πνπ επηβάιιεη, ράλεη θάζε θαη‟ επίθαζε επά-

μην ξφιν θαη πξνζσπείν εθπξνζψπεζεο ησλ «θνηλψλ», «εζληθψλ» θαη «ιατθψλ» 

ππνζέζεσλ, ελψ θέξλεη ζηαζεξά επηδείλσζε θαη θαηαζηξνθέο.  

Βαζηθή αηηία γηα ηε δηαηήξεζε ζηελ εγεκνλία θαη ζηελ εμνπζία ηεο αζηη-

θήο ηάμεο, είλαη ε θνηλσληθή αδξάλεηα θαη ε παζεηηθφηεηα ησλ αλζξψπσλ, πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηε ζχγρπζε ζηηο δηαζέζεηο θαη ζηηο ζπλεηδήζεηο ησλ καδψλ, κε 

ηελ απνπζία πεηζηηθήο ελαιιαθηηθήο πξννπηηθήο, κε ηε δπζθήκηζε θαη απαμί-

σζε ηνπ ζνζηαιηζκνχ-θνκκνπληζκνχ ιφγσ ηεο ήηηαο ησλ πξψηκσλ επαλαζηά-

ζεσλ ηνπ 20νχ αη. αιιά θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ κέρξη πξφζθαηα θαζηεξσκέλσλ 

κνξθψλ, ζρεκάησλ θαη ηάζεσλ ηεο επαλαζηαηηθήο θαη κεηαξξπζκηζηηθήο έσο 

θαζεζησηηθήο αξηζηεξάο. 

Οη θξηζηαθέο ζπγθπξίεο δελ είλαη νχηε ζπρλά, νχηε καθξνρξφληα ηζηνξηθά 

θαηλφκελα. Ξεζπνχλ ζηνπο «αζζελείο θξίθνπο» ηνπ ζπζηήκαηνο κεηά απφ πνι-

ιέο δεθαεηίεο «εηξεληθήο» θπξηαξρίαο ησλ θξαηνχλησλ. ηελ ηζηνξία δελ π-

πάξρνπλ θελά. Ζ κε έγθαηξε αμηνπνίεζε ηεο θξηζηαθήο ζπγθπξίαο κε κεησπηθή 

ζπζηξάηεπζε δπλάκεσλ θαη θιηκάθσζή ηεο ζε επαλαζηαηηθή-ξηδνζπαζηηθή 

θαηεχζπλζε, κπνξεί λα απνβεί θαηαζηξνθηθή, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε γεληθεπ-

κέλν εθθαζηζκφ, κε φξνπο δηαθξαηηθνκνλνπσιηαθήο δηθηαηνξίαο. 

 

5. Αλαθνξά ζε θάπνηα Απνπξνζαλαηνιηζηηθά Ηδενινγήκαηα 

Καηά ηελ επηζηεκνληθή εμέηαζε ησλ ηκπεξηαιηζηηθψλ νινθιεξψζεσλ είλαη 

απαξαίηεηε ε αλαζθεπή πνηθίισλ απνινγεηηθψλ ηδενινγεκάησλ ηεο άξρνπ-

ζαο ηάμεο, αιιά θαη δηαθφξσλ ππνθεηκεληθψλ απηαπαηψλ.  

Ζ επξσπατθή νινθιήξσζε είλαη έλα ηζηνξηθφ θαηλφκελν, ε δηάγλσζε 

ηνπ νπνίνπ δελ κπνξεί λα εδξάδεηαη ζε θαη' αλαινγία ζπλεηξκνχο. Σν πξνν-

δεπηηθφ ηζηνξηθφ θαηλφκελν ηεο ππέξβαζεο ηνπ θενπδαξρηθνχ θαηαθεξκαηη-

ζκνχ θαηά ηνλ χζηεξν κεζαίσλα, κε ηελ ίδξπζε εζληθψλ θξαηψλ, δελ κπνξεί 
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λα ζπληζηά θαη' αλαινγία ππφδεηγκα γηα ηελ εμήγεζε ησλ ζχγρξνλσλ ηκπεξη-

αιηζηηθψλ νινθιεξψζεσλ. Καηά ηνλ χζηεξν κεζαίσλα θαη ηνπο λένπο ρξφ-

λνπο, ππφ ηελ εγεζία ηεο αλεξρφκελεο αζηηθήο ηάμεο, έιαβε ρψξα κηα επαλα-

ζηαηηθή δηαδηθαζία ζπληξηβήο ε θαη κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ θενπδαξρηθψλ θα-

ηαινίπσλ, γηα ηε δεκηνπξγία εληαίαο εζληθήο εζσηεξηθήο αγνξάο θαη αληίζηνη-

ρεο πνιηηεηαθήο, δηθαηηθήο, πνιηηηζκηθήο-κνξθσηηθήο θαη πνιηηηθήο ζπγθξφ-

ηεζεο ηεο θνηλσλίαο. Ζ ζπγθξφηεζε απηή, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επαλαζηαηη-

θή δπλακηθή πνπ ηελ ραξαθηήξηδε, απνζθνπνχζε, αλ φρη ζηελ εμάιεηςε, ηνπ-

ιάρηζηνλ ζηελ άκβιπλζε ηεο αληζφηεηαο θαη ηεο αληζνκέξεηαο ζηα πιαίζηα 

ηνπ έζλνπο-θξάηνπο, κε δηαθφξσλ επηπέδσλ απνηειεζκαηηθφηεηα.  

Σνπλαληίνλ, νη θεθαιαηνθξαηηθέο νινθιεξψζεηο πνπ πξνέθπςαλ κεηά 

ηελ εδξαίσζε ηεο θπξηαξρίαο ηεο αζηηθήο ηάμεο, ήηαλ θαη είλαη εμ ππαξρήο ε-

πηζεηηθέο θαη ιεζηξηθέο.  

Άιισζηε, “ε ηδέα ηεο νηθνλνκηθήο επξσπατθήο έλσζεο αλάγεηαη αξρηθά 

ζηε ζηξαηεγηθή ηεο γεξκαληθήο άξρνπζαο ηάμεο θαη ηνπ γεξκαληθνχ ηκπεξηα-

ιηζκνχ ζε δχν θάζεηο, ηελ πξψηε ηνπ γεξκαληθνχ ηκπεξηαιηζκνχ ππφ ηνλ Κάη-

δεξ κεηαμχ 1900 θαη 1918 θαη ηε δεχηεξε ηνπ γεξκαληθνχ ηκπεξηαιηζκνχ ππφ 

ην λαδηζκφ. Καη ζηηο δχν απηέο πεξηφδνπο, ...ε πνιεκηθή πεξηπέηεηα ησλ πα-

γθνζκίσλ πνιέκσλ ζπλδέζεθε κε κηα ζηξαηεγηθή ελνπνίεζεο ηεο Δπξψπεο 

(φρη κφλν ηεισλεηαθήο, αιιά θαη λνκηζκαηηθήο θαη παξαγσγηθήο) ππφ ηε γεξ-

καληθή θαπηηαιηζηηθή εγεκνλία. Ηδίσο ν Γεξκαλφο θαγθειάξηνο ηεο έθξεμεο 

ηνπ Α‟ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ Μπέηκαλ-Υφιβεθ είρε δηαθεξχμεη έλα ζρέδην 

ελζσκάησζεο πεξηνρψλ ζην Ράηρ, δεκηνπξγίαο κηαο δψλεο νηθνλνκηθά θαη πν-

ιηηηθά δνξπθφξσλ θξαηψλ πνπ ζα θαινχληαλ «Μεζεπξψπε» (Mitteleuropa) 

κε βαζηθνχο εηαίξνπο ηελ Απζηξνπγγαξία, ην Βέιγην, ηελ Οιιαλδία θαη νξη-

ζκέλεο βαιθαληθέο ρψξεο θαη ηέινο λνκηζκαηηθήο ελνπνίεζεο φιεο ηεο ζπκ-

καρηθήο πξνο ηε Γεξκαλία Δπξψπεο κε λφκηζκα ην επξσκάξθν (βι. θαη ην πε-

ξίθεκν βηβιίν ηνπ ηζηνξηθνχ Fritz Fischer «The military aims of Germany at 

the first world war», 1961)” (Μπειαληήο 2014). Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο δχν 

ζρεδφλ παξάιιειεο δηαδηθαζίεο πνπ έιαβαλ ρψξα: 1. ζηε Βφξεην Ακεξηθή ππφ 

ηνλ ηκπεξηαιηζκφ ησλ Ζ.Π.Α. θαη 2. ζηελ Άπσ Αλαηνιή, ππφ ηε ζηξαηνθξαηη-

θή ζεξησδία ηεο Ηαπσληθήο Απηνθξαηνξίαο. 

Έηζη, ε αξρηθά Γπηηθνεπξσπατθή ηκπεξηαιηζηηθή νινθιήξσζε, εδξάδε-

ηαη ζηελ αληζνκέξεηα, ηελ νπνία δηαρεηξίδεηαη εθκεηαιιεπηηθά θαη ηελ επηηεί-

λεη ζρεδηαζκέλα κε γλψκνλα ηα ζπκθέξνληα ηεο δηεζληθήο ρξεκαηηζηηθήο νιη-

γαξρίαο. Ζ φπνηα αλαθνξά ζε “ζχγθιηζε” θαη “αιιειεγγχε”, ε πεξίθεκε “πε-

ξηθεξεηαθή πνιηηηθή ηεο ΔΔ”, κε πνηθίια ρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα, 

δήζελ ζηφρνο ησλ νπνίσλ ήηαλ “ε δεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο θαη ηελ 

αλάπηπμε ππνδνκψλ”, δελ ήηαλ ηειηθά παξά δεκαγσγία, πνπ επέλδπε ειθπ-

ζηηθά έλα θπληθφ ζηφρν: ηελ επηβνιή ζηξαηεγηθψλ θαηεπζχλζεσλ βάζεη ησλ 
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θπξίαξρσλ κνλνπσιηαθψλ επηηαγψλ, ηελ θαηαζηξνθή ή/θαη δηαζηξέβισζε ηεο 

εγρψξηαο βηνκεραλίαο (ζηνρεπκέλε απνβηνκεράληζε) ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα θαη 

ηεο ελ γέλεη παξαγσγήο, θαη  ηελ εγθαζίδξπζε θαη εδξαίσζε ζεζκψλ, ππνδν-

κψλ θαη δηαχισλ γηα ηελ απξφζθνπηε θπξηαξρία ηνπ δηεζληθνχ κνλνπσιηαθνχ 

θεθαιαίνπ.  

Γελ κπνξεί επηπιένλ λα πξνβάιιεη αμηψζεηο αιεζνχο πεξί Δ.Δ. κεζνδν-

ινγίαο, κηα επαλέθδνζε ηνπ πξνπληνληζκνχ, ηε ρπδαηφηεηα ηνπ νπνίνπ θαηέ-

δεημε θιαζηθά ν Μαξμ ην 1847 ζην έξγν ηνπ "Ζ Αζιηφηεηα ηεο θηινζνθίαο". 

Τπελζπκίδσ φηη ν Π. Ε. Πξνπληφλ, ήηαλ έλαο ηππηθφο εθπξφζσπνο ηνπ 

κηθξναζηηθνχ ζνζηαιηζκνχ-αλαξρηζκνχ ηνπ 19νπ αη., πνπ έβιεπε ηελ θνηλσλία 

θαη ηηο θπξίαξρεο ζε απηήλ ζρέζεηο σο ελζαξθψζεηο αξρψλ, ηδεψλ θαη θαηεγν-

ξηψλ ηνπ πλεχκαηνο, ε θάζε κηα απ' ηηο νπνίεο έρεη “θαιέο”, ζεηηθέο θαη “θα-

θέο”, αξλεηηθέο πιεπξέο. Ζ φιε ζσηήξηνο αλάπιαζε ηεο θνηλσλίαο, ε “Λχζε 

ηνπ θνηλσληθνχ δεηήκαηνο”, θάληαδε σο κεηαθπζηθφ θαζήθνλ απαιιαγήο απφ 

ηηο “θαθέο” θαη δηαηήξεζεο ησλ “θαιψλ” πιεπξψλ.  

Έηζη θαη ηψξα, κεζνχζεο ηεο θξίζεο θαη ηνπ θνηλσληθνχ πνιέκνπ, ππάξ-

ρεη έλα ξεχκα ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο, πνπ αγλνψληαο ηε δηαιεθηηθή νπζία π.ρ. 

ηνπ θπξίαξρνπ θαη ζρεδηνπνηεκέλνπ απφ ην ρξεκαηνπηζησηηθφ δπηηθνεπξσπατ-

θφ θεθάιαην πιαηζίνπ εκβάζπλζεο ηεο ηκπεξηαιηζηηθήο νινθιήξσζεο, κε άμν-

λα ην πεδίν ζρέζεσλ παξαγσγήο ηεο νηθνλνκηθήο θαη λνκηζκαηηθήο έλσζεο, 

ηνπ “επξψ”,
13

 αγλνψληαο ηε ιεηηνπξγία ηεο σο κεραληζκνχ δηεζληθήο εθκεηάι-

ιεπζεο ζηε βάζε ηεο αχμνπζαο αληζνκέξεηαο θαη ηεο αληίζηνηρεο ηκπεξηαιη-

ζηηθήο νινθιήξσζεο, θαληαζηψλεηαη κεηαθπζηθά απαιιαγή απ' ηα “θαθά” ηνπ 

επξψ εληφο ηεο επξσδψλεο θαη λνκηκνθξφλσο πξνζδνθά κεηνπζίσζε ηεο ρξε-

καηνπηζησηηθήο θπιαθήο ησλ ιαψλ πνπ ιέγεηαη Δ.Δ. ζε “θνηλσληθά δίθαηε Δπ-

ξψπε ησλ Λαψλ”... Κάπνηνη πξνηάζζνπλ κε δνγκαηηθή θαηάλπμε ηε ζσηεξία 

ηνπ επξψ θαη ηε δηαηψληζε ηεο πξφζδεζήο καο ζε απηφ έλαληη ηεο ζσηεξίαο 

ηνπ ιανχ, επηηείλνληαο ηε ζχγρπζε κεηαμχ γεσγξαθηθψλ νξηνζεηήζεσλ, πνιη-

ηηζκηθψλ ηαπηνηήησλ, θπξίαξρσλ ζρέζεσλ παξαγσγήο, θαη ζηξαηεγηθψλ νιν-

θιήξσζεο-δηαθξαηηθήο ξχζκηζεο ηνπ θαζεζηψηνο. Καη φια απηά εθηπιίζζν-

ληαη ηε ζηηγκή πνπ ε θξίζε ρξένπο αγθαιηάδεη φιν θαη πην πνιιέο θαη πην κε-

γάιεο ρψξεο ηεο επξσδψλεο, ηε ζηηγκή πνπ εθ ησλ πξαγκάησλ ηίζεηαη ελ ακθη-

βφισ δηεζλψο ε ίδηα ε χπαξμε ηνπ επξψ θαη ηεο Δ.Δ., ζηε δίλε ησλ παγθφζκη-

σλ αλαθαηαηάμεσλ. ην βαζκφ πνπ ε ξηδνζπαζηηθνπνίεζε ησλ καδψλ ζηελ 

θξίζε ζα παξακέλεη ξεπζηή θαη άκνξθε, είλαη εθ ησλ πξαγκάησλ αλαπφθεπθην 

λα κνξθνπνηείηαη βάζεη ησλ θπξίαξρσλ ζηξαηεγηθψλ, πξνηαγκάησλ θαη δηιεκ-

κάησλ. Τπάξρνπλ ινηπφλ ζ' απηή ηε ζπγθπξία θάπνηεο λνκνηειείο απηαπάηεο, 

ε κε έγθαηξε άξζε ησλ νπνίσλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απνγνήηεπζε θαη ζε α-

                                                             
13 Γηα ηε ζρέζε πνπ έρνπλ ηα επηξάπεια παξάδνμα ησλ ηδενινγεκάησλ ησλ απνινγεηψλ ηεο Δ.Δ. θαη 

ηνπ επξψ κε ηε δνθεξή πξαγκαηηθφηεηα, βι. θαη Μαξηφιε, ζζ. 143-144, Παπνπιή, ζει. 92-103.  
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ληηδξαζηηθή ζηξνθή, κε ή ρσξίο θπβεξλεηηθή εκπινθή απηψλ ησλ δπλάκεσλ 

πνπ ηηο πξεζβεχνπλ, αλεμαξηήησο πξνζέζεσλ. 

ηελ θξίζε θαη ζηνλ πφιεκν απνθαιχπηνληαη αλάγιπθα ηα ελδφηεξα ρα-

ξαθηεξηζηηθά, νη εζσηεξηθέο αληηθάζεηο θαη ν ηαμηθφο-θνηλσληθφο πξνζαλαην-

ιηζκφο πνιηηηθψλ ζρεκάησλ, εζληθψλ θαη πνιπεζληθψλ κνξθσκάησλ θαη νξγά-

λσλ, ζπιινγηθνηήησλ θαη αηφκσλ. Ο ραξαθηήξαο ηεο Δ.Δ., ην πξαγκαηηθφ ηεο 

πξφζσπν, απνθαιχθζεθε πιένλ εληειψο ηψξα πνπ πέθηνπλ ηα πξνζσπεία. Σν 

λα επηδηψθεη θαλείο ζε ζπλζήθεο θαηαζηξνθηθήο θξίζεο θαη πνιέκνπ απαιια-

γή απ' ηα “θαθά” ηνπ επξψ εληφο ηεο επξσδψλεο πξνζδνθψληαο λνκηκνθξφλσο 

κεηνπζίσζε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θπιαθήο ησλ ιαψλ πνπ ιέγεηαη Δ.Δ. ζε 

“θνηλσληθά δίθαηε Δπξψπε ησλ Λαψλ”, είλαη επηεηθψο ηφζν αθειέο, φζν θαη ην 

ελδερφκελν λα δηεθδηθνχζε ην θίλεκα κεηαξξχζκηζε ηνπ θαζηζηηθνχ άμνλα θαη 

ηεο Βέξκαρη ζηελ πξνεγνχκελε θαηνρή, θαηά ην Β' Παγθφζκην Πφιεκν... 

Ζ δηάγλσζε ηεο ηζηνξηθήο λνκνηέιεηαο, δελ κπνξεί λα εδξάδεηαη ζε ππν-

θεηκεληθέο επηζπκίεο θαη ζε κηθξναζηηθνχο επγελείο θαη επζεβείο πφζνπο. Πνι-

ιψ κάιινλ δε - ε επαλαζηαηηθή παξέκβαζε ζε απηήλ. Ζ έθβαζε ηεο θξίζεο 

ηεο Δπξσδψλεο θαη ηεο Δ.Δ. ζα θηλεζεί ζε έλα επξχ θάζκα πηζαλψλ αλαθαηα-

ηάμεσλ. Δθείλν φκσο πνπ λνκνηειψο απνθιείεηαη απνιχησο, είλαη ηπρφλ κεηα-

ζηξνθή ηεο Γπηηθνεπξσπατθήο Ηκπεξηαιηζηηθήο Οινθιήξσζεο (ζεκειηψδνπο 

ζπληζηψζαο ηνπ άμνλα ηνπ πιένλ επηζεηηθνχ Γηεζλνπνηεκέλνπ θεθαιαίνπ) ζε 

θαηεχζπλζε δηαθνξεηηθή απφ ηελ Γηαθξαηηθνκνλνπσιηαθή δηθηαηνξία ηνπ θε-

θαιαίνπ, ηδηαίηεξα ζε θάζε 3νπ Θεξκνχ Παγθνζκίνπ Ηκπεξηαιηζηηθνχ Πνιέ-

κνπ. Μηα δηθηαηνξία πνπ δελ δηζηάδεη λα ρξεκαηνδνηεί θαη λα θαζνδεγεί σκέο 

πνιεκηθέο παξεκβάζεηο, έλνπια πξαμηθνπήκαηα κε δχλακε θξνχζεο ηνπο λαδί 

(Κίεβν), λα ζηεξίδεη απαξηράηλη λαδηζηψλ, πνπ ρσξίδνπλ ην ιαφ ηνπο ζε πνιί-

ηεο θαη "κε πνιίηεο" (3 ρψξεο ηεο Βαιηηθήο), λα επηβάιιεη φιν θαη πην θαζίδν-

ληα θαζεζηψηα γελνθηνλίαο κε εγθαζίδξπζε απνηθίαο ρξένπο θαη ππφ επνπηεία 

(Διιάδα, Κχπξνο θ.ν.θ.), λα θάλεη αζθήζεηο ζηξαηνχ γηα ηελ θαηαζηνιή εμε-

γέξζεσλ ζε ηξίηεο ρψξεο (Γεξκαλία ην Ννέκβξην;) θιπ.  

Ζ λπλ θξίζε, ζεκαηνδνηεί κεηαμχ άιισλ θαη ηελ νξηζηηθή ρξενθνπία ησλ 

εθδνρψλ θαη θαηαινίπσλ ηνπ επξσθνκκνπληζκνχ. Σα εγγελή θξηζηαθά-

εθθπιηζηηθά θαηλφκελα ηνπ επξσθνκκνπληζκνχ, απνθαιχπηνληαη ζήκεξα αλά-

γιπθα, ρσξίο θηηαζίδηα. Ηδηαίηεξε κειέηεο ρξήδνπλ ελδεηθηηθά ηα εμήο ζέκαηα:  

1. ε ζρέζε ηνπ επξσθνκκνπληζκνχ (σο αξρηθήο εθθπιηζηηθήο κνξθήο 

ησλ θνκκάησλ ηεο Γ' Γηεζλνχο) κε ηα απνιεηθάδηα ηεο ζνζηαιδεκνθξαηίαο 

(ηνπ εθθπιηζκνχ ηεο Β' Γηεζλνχο), 

2. ε εδξαίσζε ελφο ελ πνιινίο θξαηηθνδίαηηνπ θνκκαηηθνχ 

γξαθεηνθξαηηθνχ κεραληζκνχ (ζε επίπεδν ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, 

επαγγεικαηηψλ ζπλδηθαιηζηψλ, θνηλνβνπιεπηηθψλ, παλεπηζηεκηαθψλ 

θαζεγεηψλ, ζπκβνχισλ, ππεξεζληθψλ νξγάλσλ Δ.Δ., ΜΚΟ, παξαηξεράκελσλ 
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θ.ν.θ.), ν νπνίνο ζε ζπλζήθεο καθξνρξφληαο εηξεληθήο ιεηηνπξγίαο εληφο ηνπ 

ζπζηήκαηνο, εγθνιπψλεηαη ηε δηαρεηξηζηηθή ινγηθή θαη πξνηάζζεη ηελ 

αλαπαξαγσγή ηνπ ίδηνπ θαη ησλ ζπλαθφινπζσλ βνιηθψλ ηδενινγεκάησλ ηνπ, 

έλαληη ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο εξγαηηθήο ηάμεο... Κάπνηνη εμ απηψλ γίλνληαη νη 

θαζ' χιελ αξκφδηνη επί ησλ “επξσπατθψλ ζεζκψλ” θαη ησλ ελ γέλεη ζεκάησλ 

ηεο Δ.Δ. Ζ ζχκθπζε ηεο παξαπάλσ θαηεγνξίαο κε ζεζκνχο, ιεηηνπξγίεο θαη 

ρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα ηεο Δ.Δ., γεηψλεη επζέσο ηελ εμήγεζε ηεο 

απνινγεηηθήο ηνπο ζηάζεο. Οκάδα αλαθνξάο ηνπο γίλεηαη ε ελζσκάησζε 

ζηνπο αζηηθνχο ζεζκνχο κέζσ ηεο ίδηαο ηνπο ηεο γξαθεηνθξαηηθήο 

ζεζκηθφηεηαο. Άξα παχεη λα είλαη νκάδα αλαθνξάο ε εξγαηηθή ηάμε (εάλ θαη 

ζην βαζκφ πνπ ππήξμε πνηέ...). 

3. ζηε βάζε ηεο θεηηρνπνίεζεο ηεο αζηηθήο “δεκνθξαηίαο”, πξνθχπηεη 

έλαο πξσηνθαλήο θαζεζησηηζκφο-θνηλνβνπιεπηηθφο θξεηηληζκφο, κηα 

ζεζκνιαγλεία (ζε εζληθφ θαη Δ.Δ. επίπεδν), κηα παξαίηεζε απφ θάζε ηδέα 

επαλαζηαηηθνχ θηλήκαηνο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο δηθηαηνξίαο ηνπ 

πξνιεηαξηάηνπ θαη ηεο ζπληξηβήο ησλ θξαηηθψλ θαη δηαθξαηηθψλ κεραληζκψλ 

ηνπ θεθαιαίνπ. Σν ζέκα ηεο εμνπζίαο, απνθφπηεηαη απφ ην επαλαζηαηηθφ 

ηαμηθφ ηνπ πεξηερφκελν, κεηαηξέπεηαη ζε εθινγηθίζηηθν παίγλην. 

4. ην “παθέην” εθθπιηζηηθψλ ηδεψλ ηνπ αζηηζκνχ, πνπ πεξηειάκβαλε: α) 

αληηζνβηεηηζκφ-αληηθνκκνπληζκφ (κε θξηηηθή ζηνλ πξψηκν ζνζηαιηζκφ θαηά 

βάζε απφ αζηηθέο θηιειεχζεξεο ζέζεηο), β) ππνβάζκηζε-εξγαιεηνπνίεζε ηεο 

ζεσξίαο θαη ηεο ζηξαηεγηθήο, παξαίηεζε απφ ηελ επηζηεκνληθή-επαλαζηαηηθή 

θαη ζπγθεθξηκέλε ηζηνξηθή δηαιεθηηθή ζχλδεζε ηαθηηθήο - ζηξαηεγηθήο, 

κεηάβαζε ζηνλ ηαθηηθηζκφ (αλαγσγή ησλ πάλησλ ζε ηαθηηθέο ηνπ “βιέπνληαο 

θαη θάλνληαο”), γ) άξλεζε ηεο επαλαζηαηηθήο πξννπηηθήο ηνπ θνκκνπληζκνχ 

(αξρήο γελνκέλεο απφ ηε θεηηρνπνίεζε ηεο αζηηθήο “δεκνθξαηίαο”), αξρηθά 

ζην φλνκα ελφο “δεκνθξαηηθνχ ζνζηαιηζκνχ”, ελφο “ζνζηαιηζκνχ κε 

αλζξψπηλν πξφζσπν” θαη ηειηθά, δ) κεηάβαζε ζην ζηφρν ηνπ “θαπηηαιηζκνχ 

κε αλζξψπηλν πξφζσπν”, ε) παξαίηεζε απφ ηνλ πξνιεηαξηαθφ δηεζληζκφ θαη 

ππνθαηάζηαζε ηνπ ηειεπηαίνπ απφ ηνλ “επξσπατζκφ” σο εθδνρή ηεο 

ηδενινγίαο ηνπ επηζεηηθνχ πνιπεζληθνχ θεθαιαίνπ θαη ηεο νινθιήξσζεο πνπ 

πξνσζνχζε, δει. θαζαξά ζην πλεχκα ηνπ αζηηθνχ θνζκνπνιηηηζκνχ.
14

 

5. ην ραξαθηεξηζηηθφ γηα ηνλ επξσθνκκνπληζκφ “πινπξαιηζηηθφ” θάζκα 

“αλαλέσζεο” ηνπ θεθηεκέλνπ ηεο επηζηεκνληθήο ζεσξίαο θαη κεζνδνινγίαο 

ηνπ καξμηζκνχ δηα ηνπ “αλνίγκαηνο” ζε πνηθίιεο ηδενινγηθέο, θηινζνθηθέο, 

κεζνδνινγηθέο θ.ν.θ. εθδνρέο ηνπ αζηηζκνχ θαη ξεπκάησλ ηνπ ζπξκνχ, 

απφηνθα ησλ νπνίσλ είλαη πνηθίια ξεχκαηα ηνπ (θαηά ηνλ δηαδεδνκέλν φξν ηνπ 

                                                             
14 Γηα ηελ ηεξάζηηα ζεκαζία ηνπ αγψλα γηα εζληθή αλεμαξηεζία θαη ιατθή θπξηαξρία ζε δηεζληζηηθή 

βάζε (πνπ έρεη αθπξσζεί ζηα πιαίζηα ηεο ελ ιφγσ ρξενθνπεκέλεο ηάζεο θαη άιισλ δνγκάησλ νξηζκέ-

λνπ ηχπνπ “αξηζηεξάο”, βι. Γ. Καιηζψλε.  
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Π. Άληεξζνλ) “Γπηηθνχ καξμηζκνχ”, ηνπ “λενκαξμηζκνχ” θ.ν.θ. Γηνιίζζεζε 

ζε θαηά θαλφλα εηεξφθιεηα ζπλνλζπιεχκαηα ζηε βάζε ηνπ εθιεθηηθηζκνχ, θαη 

παξαίηεζε απφ ηελ επαλαζηαηηθή ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή νπζία ηνπ 

καξμηζκνχ, ζε ακθφηεξεο ηηο βαζηθέο εθθάλζεηο ησλ ηδενινγηθψλ θνξέσλ 

απηψλ ησλ ξεπκάησλ: αθαδεκατθή - θαζεγεηηθή θαη “θνκκαηηθή”...  

6. ε απφξξηςε ηνπ ινγηθνχ-κεζνδνινγηθνχ ππξήλα ηνπ καξμηζκνχ, ηεο 

επαλαζηαηηθήο ζεσξίαο: ηεο δηαιεθηηθήο. Ζ ππνθαηάζηαζε ηεο ηειεπηαίαο απφ 

εθδνρέο “ζεσξίαο ησλ παξαγφλησλ”, ηεο βνπιεζηαξρίαο, ηνπ κεζνδνινγηθνχ 

πινπξαιηζκνχ, ηνπ “κεηακνληέξλνπ” θ.ν.θ. Χζηφζν, ε κεζνδνινγία είλαη 

ζπλπθαζκέλε κε ηε ζηάζε δσήο. Δπαθφινπζν: ε παληειήο απνπζία αξρψλ. 

7. ε δηα ησλ πνηθίισλ εθδνρψλ απνζηαζίαο ηνπ επξσθνκκνπληζκνχ 

ηξνθνδφηεζε “αθξναξηζηεξψλ”, “αληηεμνπζηαζηηθψλ”, “αλαξρηθψλ”, 

“αληηθαπηηαιηζηηθψλ” θ.ν.θ. εθδνρψλ ηδενινγίαο θαη πξαθηηθήο ζε 

“λενκαξμηζηηθή” βάζε, πάληα ζε κηα ζρέζε ζπγθνηλσλνχλησλ δνρείσλ κε ηηο 

ηδενινγηθέο πεγέο ηνπ επξσθνκκνπληζκνχ θ.ν.θ. 

Ο επξσθνκκνπληζκφο ήηαλ ήδε απφ ηηο απαξρέο ηνπ εθθπιηζηηθφ θαηλφ-

κελν ηνπ καξμηζκνχ, φζν θη αλ αθθίδνληαλ νη θνξείο ηνπ γηα “αλαλέσζε”... 

Πνιιψ κάιινλ ηα θαζ' εκάο κνξθψκαηά ηνπ (κε ηελ ραξαθηεξηζηηθή εκπινθή 

ηνπο ζε ζπκπιέγκαηα ηνπ δηπφινπ επαξρησηηζκνχ – επξσιαγλείαο), ελ είδε 

θπβεξλψζαο αξηζηεξάο ηχπνπ ΓΖΜΑΡ (κε ζεκαληηθφ κέξνο ησλ ζηειερψλ ηνπ 

πάιαη πνηέ ΚΚΔ εζ. θαη ηνπ πεξηβάιινληνο Κχξθνπ), αιιά θαη ηνπ λπλ (πιε-

θηηθά “ππεχζπλνπ” θαη επξσιάγλνπ) ΤΡΗΕΑ... Ζ επηθπιαθηηθφηεηα απέλαληη 

ζηνλ ηειεπηαίν, θαλεξψλεη φηη ν ιαφο, παξά ηε ζχγρπζε, ηε ζπζηεκαηηθή ππν-

λφκεπζε θαη ηελ απνπζία ζεηηθήο κεησπηθήο πξννπηηθήο (θάζε άιιν παξά ά-

ζρεηεο κε ηα παξαπάλσ ζπκπηψκαηα), δηαηζζάλεηαη ηε δηαρεηξηζηηθή ινγηθή 

παξφκνησλ ρεηξαγσγηθψλ κνξθσκάησλ.  

Γηα λα επαλέιζνπκε ζηηο πεξί Δ.Δ. απφςεηο, φπνηνη ηξέθνπλ απηαπάηεο 

αλαθνξηθά κε ην ραξαθηήξα ηεο, νθείινπλ λα απνδείμνπλ φηη: 1. ε Δ.Δ. δελ 

ζπληζηά ηκπεξηαιηζηηθή νινθιήξσζε πνπ δηέπεηαη απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο 

λνκνηέιεηεο ηνπ λένπ ζηαδίνπ ηεο ηκπεξηαιηζηηθήο παγθνζκηνπνίεζεο, αιιά 

δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ έλσζε, ζε επίπεδν πνιηηηθήο νηθνλνκίαο ή/θαη 2. φηη π-

πάξρνπλ (πξαγκαηηθέο θαη φρη θαληαζηηθέο) θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο δπλάκεηο 

κε ζηξαηεγηθή επαλαζηαηηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ θαη ζηηο 28 ρψξεο - κέιε, ηθα-

λέο ζην εγγχο δηάζηεκα λα ζπγθξνηεζνχλ σο ππνθείκελν κε φξνπο εγεκνλίαο 

θαη πξννπηηθή ξηδηθήο αιιαγήο ησλ ζπζρεηηζκψλ δπλάκεσλ, άξα, θαη ηνπ η-

κπεξηαιηζηηθνχ ραξαθηήξα ηεο Δ.Δ., κέζα απφ ην ηζάθηζκα ηνπ απνιπηαξρη-

θνχ θαη αλεμέιεγθηνπ δηαθξαηηθνχ γξαθεηνθξαηηθνχ κεραληζκνχ ησλ ζεζκη-

θψλ θαη εμσζεζκηθψλ ηεο νξγάλσλ (δεδνκέλνπ φηη απηά δελ επηδέρνληαη κε-

ηαξξχζκηζε).  
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6. Οξηζκέλα πκπεξάζκαηα 

Ζ ηκπεξηαιηζηηθή παγθνζκηνπνίεζε, είλαη ε βαζκίδα εθείλε ηεο αλάπηπμεο ηεο 

θεθαιαηνθξαηίαο, ζηελ νπνία έρεη δηακνξθσζεί ε θπξηαξρία ησλ δηεζληθψλ πν-

ιπθιαδηθψλ κνλνπσιηαθψλ νκίισλ θαη ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ θεθαιαίνπ, δε-

κηνπξγείηαη ε ηερλνινγηθή θαη νξγαλσηηθή βάζε ελνπνίεζεο ηεο παξαγσγήο ζε 

παγθφζκηα θιίκαθα απφ απηνχο ηνπο νκίινπο, έρνπλ απνθηήζεη εμαηξεηηθή ζεκα-

ζία νη θνινζζηαίεο θαη αθαξηαίεο ρξεκαηνπηζησηηθέο ξνέο ζηηο παξαγσγηθέο δηα-

δηθαζίεο θαη ζηηο ζρέζεηο παξαγσγήο, θιηκαθψλεηαη ε αλαθαηαλνκή ηνπ θφζκνπ 

κεηαμχ ησλ δηεζληθψλ κνλνπσιηαθψλ νκίισλ θαη ε πάιε γηα ηελ αλαθαηαλνκή 

εδαθψλ, ππεδάθνπο, ζαιαζζψλ, αέξνο, δηαζηήκαηνο θαη ηζρχνο κεηαμχ ησλ κε-

γαιχηεξσλ θεθαιαηνθξαηηθψλ ρσξψλ θαη ησλ πφισλ, ζπλαζπηζκψλ θαη ηκπεξη-

αιηζηηθψλ νινθιεξψζεψλ ηνπο, ελψ -ηδηαίηεξα κέζα ζηελ θξίζε- επηρεηξείηαη ε 

βίαηε (κε φξνπο λέαο απνηθηνπνίεζεο, θνηλσληθννηθνλνκηθνχ ή/θαη ζεξκνχ πν-

ιέκνπ, κε πξνζθπγή ζε εθδνρέο εθθαζηζκνχ) δηαθξαηηθνκνλνπσιηαθή επηβνιή 

λέσλ πνιπεπίπεδσλ κνξθψλ θπξηαξρίαο θαη εθκεηάιιεπζεο ρσξψλ, νκάδσλ ρσ-

ξψλ θαη πιεζπζκψλ. Σα παξαπάλσ θέξνπλ ην ζηίγκα ησλ αιιαγψλ ζηελ εθηα-

ηηθή θαη εληαηηθή αλάπηπμε, πνπ επήιζαλ κε ηελ άλνδν θαη ηελ πηψζε ησλ 

πξψηκσλ ζνζηαιηζηηθψλ επαλαζηάζεσλ ηνπ 20νπ αη. θαη κε ηελ αιιειεπίδξα-

ζή ηνπο κε ηνλ θφζκν ηνπ θεθαιαίνπ.  

Ζ ηκπεξηαιηζηηθή νινθιήξσζε ηχπνπ Δ.Δ., απνθαιχπηεη ζηελ θξίζε ηνλ 

πξαγκαηηθφ ιεζηξηθφ θαη εθκεηαιιεπηηθφ ραξαθηήξα ηεο, σο κεραληζκφο δηα-

θξαηηθνκνλνπσιηαθήο επηβνιήο ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ πιένλ επηζεηηθνχ δηε-

ζληθνχ κνλνπσιηαθνχ θεθαιαίνπ, κε ξαγδαία θιηκάθσζε ηφζν ηεο αληζνκέ-

ξεηαο θαη ησλ κνξθψλ εθκεηάιιεπζεο κε φξνπο δεκνγξαθηθήο θαηαζηξνθήο, 

φζν θαη ησλ κνξθψλ επηβνιήο ζεζκηθήο θαη εμσζεζκηθήο δηαθξαηηθνκνλνπσ-

ιηαθήο δηθηαηνξίαο θαη θαηαζηνιήο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο έμσζελ επη-

ηξνπείαο θαη ηεο εγθαζίδξπζεο εθηάθησλ θαζεζηψησλ “απνηθίαο ρξένπο”, ηνπ 

εθθαζηζκνχ θ.ν.θ.). Παξά ηα πξνπαγαλδηζηηθά ηδενινγήκαηα θαη ηηο αληίζηνη-

ρεο απηαπάηεο, απνδεηθλχεηαη φηη σο πξνο ηελ νπζία ηεο, δελ ζπληζηά “νηθνγέ-

λεηα” ηζφηηκσλ θαη αιιειέγγπσλ εηαίξσλ, αιιά ηκπεξηαιηζηηθή θπιαθή ιαψλ. 

Οη δηαδηθαζίεο απηέο επηηάζζνπλ ηε δηαθξίβσζε θαη ην ζχγρξνλν επαλα-

πξνζδηνξηζκφ ηεο ζέζεο θαη ηνπ ξφινπ ηνπ “αζζελνχο θξίθνπ” ζε πεξηθεξεηα-

θφ θαη ζε παγθφζκην επίπεδν, ζε ζπλάξηεζε κε ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηελ αλα-

γθαηφηεηα κεησπηθήο θιηκάθσζεο ηνπ επαλαζηαηηθνχ αγψλα γηα ηελ αλαηξνπή 

ησλ θπξίαξρσλ ζρέζεσλ, κε πξννπηηθή ηελ ελνπνίεζε ηεο αλζξσπφηεηαο.    
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13  
Κπξίαξρε ηξαηεγηθή θαη Δλαιιαθηηθέο Πνιηηηθέο ηνπ Κεθαιαίνπ 
 

ΚΤΡΗΑΚΟ ΚΑΣΑΡΟ, ΣΔΛΗΟ ΓΚΗΑΛΖ 

 

1. Οηθνλνκηθά Πξνηάγκαηα – Θεσξεηηθά Ρεχκαηα θαη Καηαζθεπέο 

ην έξγν ηνπ “Ηζηνξία θαη Σαμηθή πλείδεζε”, θαη κε ηελ νζκή κηαο δηαξθψο 

ζνβνχζαο δηεζλνχο νηθνλνκηθήο θαηάξξεπζεο, ν Λνχθαηο ζεκείσλε ζηα κέζα 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟20 πσο «θάζε θξίζε αληηπξνζσπεχεη ηελ αληηθεηκελνπνίε-

ζε κηαο απηνθξηηηθήο ηνπ θαπηηαιηζκνχ».
1
 Πξάγκαηη, ιίγα ρξφληα αξγφηεξα 

θαη φηαλ ην Μεγάιν Κξαρ είρε ήδε θαιχςεη ηνλ νπξαλφ φινπ ηνπ Γπηηθνχ Κφ-

ζκνπ, ε “απηνθξηηηθή” θαηέθζαζε κε ηδηαίηεξε δπλακηθή θαη κε “εηδηθή” απν-

ζηνιή λα πάξεη ζηα ρέξηα ηεο ηελ θαηάζηαζε. Μνινλφηη ε ελδνηαμηθή δηαπάιε 

νηθνλνκηθνθνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ αζηηθψλ δπλάκεσλ ππήξμε ζθνδξή, ε 

ζπλέρεηα είλαη ζε φινπο γλσζηή, κε ηελ επηθξάηεζε θαη εκπέδσζε ηνπ θευλζη-

αλνχ κνληέινπ θαπηηαιηζηηθήο αλάπηπμεο, ην νπνίν θαη ζα μεδηπιψζεη φιεο ηηο 

δπλαηφηεηέο ηνπ ηηο ακέζσο επφκελεο κεηαπνιεκηθέο δεθαεηίεο. Παξφκνηα 

θαηλφκελα “απηνθξηηηθήο”, παξαγθσληζκνχ θαη δηαδνρήο ελφο θπξίαξρνπ α-

ζηηθνχ ξεχκαηνο νηθνλνκηθήο ζθέςεο θαη πνιηηηθήο κε άκεζν πεξηερφκελν-

δηαθχβεπκα ηελ πθηζηάκελε ή ελ δπλάκεη κεηαβνιή ζηελ γξακκή πιεχζεο ηεο 

εθαξκνζκέλεο πνιηηηθήο ηεο εζλνθξαηηθήο νληφηεηαο ππήξμαλ θαη ζηηο πξνε-

γνχκελεο θαζνδηθέο θάζεηο καθξνπεξίνδσλ νηθνλνκηθψλ θχθισλ, φπσο ηα δη-

αζηήκαηα 1820-1840, 1870-1890.
2
 Κακία απφ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, σζηφζν, 

δελ είρε ζε κεγάιν βαζκφ ζαθή, ζπκππθλσκέλα, ζηνρεπκέλα θαη ζπλεηδεηά 

ραξαθηεξηζηηθά φπσο ζπλέβε αξγφηεξα ζηελ πεξίπησζε ηεο έιεπζεο ηνπ Κε-

υλζηαληζκνχ, αιιά κεηέπεηηα  θαηά ηνλ παξαγθσληζκφ απηνχ (δεθαεηία 1970 

αξρέο ‟80) απφ ηελ επέιαζε ηνπ κπινθ ηνπ Νενθηιειεπζεξηζκνχ. Ζ ζπγθεθξη-

κέλε δηαθνξνπνίεζε ζπλδέεηαη, θαζνξηζηηθά, κε ην αλφκνην επίπεδν αλάπηπ-

μεο ηεο θεθαιαηνθξαηηθήο θνηλσλίαο ηνπ 19
νπ

 θαη ηνπ 20
νπ

 αηψλα αληίζηνηρα; 

ηνλ 19
ν
 αηψλα ην ηδενινγηθφ-ζεσξεηηθφ πεδίν βξηζθφηαλ αθφκε πεξηπεπιεγκέ-

λν ζε εθθξεκφηεηεο, δηαζπλδέζεηο θαη αλνηθηνχο ινγαξηαζκνχο κε πξνθαπηηα-

ιηζηηθά ζρήκαηα θαη επηθαζνξηζκνχο, ελψ ηνλ 20
ν
 αηψλα ήηαλ ζαθψο μεδηαιπ-

κέλν. 

‟ απηφ ην πιαίζην, δελ ζα ήηαλ ππεξβνιή λα ηζρπξηζηνχκε φηη ε αζηηθν-

θηιειεχζεξε ηδενινγηθν-νηθνλνκηθή δηακάρε θαη ζεσξεηηθή αληηπαξάζεζε 

                                                             
1 Λνχθαηο, Γθ. (2001) Ηζηνξία θαη Σαμηθή πλείδεζε, (κηθ.) Γ. Παπαδάθεο, β΄ έθδ., Αζήλα, Οδπζζέαο, 

ζει. 405. 
2 Γηα ηηο κεγάιεο θξίζεηο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 19νπ αηψλα βιέπε ηα θιαζηθά πιένλ έξγα ηνπ 

Hobsbawm, E. J. (2000), Ζ Δπνρή ηνπ Κεθαιαίνπ 1848-1875, (κηθ.) Γ. Κνχξηνβηθ, Γ΄ έθδνζε, Αζήλα, 

Μνξθσηηθφ Ίδξπκα Δζληθήο Σξαπέδεο, θαη Hobsbawm, E. J. (2002), Ζ Δπνρή ησλ Απηνθξαηνξηψλ 

1875-1914, (κηθ.) Κ. θιαβελίηεο, Αζήλα, Μνξθσηηθφ Ίδξπκα Δζληθήο Σξαπέδεο. 
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ζηελ ηζηνξία ηνπ αλεπηπγκέλνπ θαπηηαιηζκνχ ηνπ ηειεπηαίνπ ελάκηζε αηψλα 

δηαδξακαηίδεηαη γχξσ απφ ην ηδαληθφ “κείγκα” θαπηηαιηζκνχ, δειαδή απφ ηελ 

αλαινγία, ην κέγεζνο θαη ηνλ βαζκφ θπξηάξρεζεο πνπ νθείιεη ή ζπληζηάηαη λα 

ππάξρεη κεηαμχ ηδησηηθήο θαη εζλνθξαηηθήο-δεκφζηαο ζθαίξαο. ηνλ 19
ν
 αηψλα 

ε δηάζηαζε απηή εθθξάζηεθε, θπξίσο, κέζα απφ ηηο πνιηηηθέο επηινγέο ηνπ 

πξνζηαηεπηηζκνχ θαη ηεο απειεπζέξσζεο ησλ φξσλ εκπνξίνπ, ελψ ζηνλ 20
ν
 

αηψλα ιακβάλεη ηε κνξθή πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν πιεζσξηθνχ, ζχληνλνπ θαη 

νξγαλσκέλνπ θξαηηθνχ παξεκβαηηζκνχ. Βαζκεδφλ, (απφ ηα κέζα πεξίπνπ ηνπ 

20
νπ

 αηψλα) ε ζπγθεθξηκέλε δηάζηαζε ζα ηππνπνηεζεί, ηδενινγηθά θαη πνιηηη-

θά, εληφο ηνπ δίπνινπ θευλζηαληζκφο-νηθνλνκηθφο λενθηιειεπζεξηζκφο, φπνπ 

νη πξαθηηθέο εθαξκνγέο αληηζηνηρνχλ ζε δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο κνξθέο ηεο 

θξαηηθήο παξέκβαζεο, ζηνπο πφξνπο πνπ επηιέγεη λα θαηέρεη, ζηνλ ηξφπν πνπ 

δηαλέκεη θαη ρεηξίδεηαη ηελ θξαηηθή εμνπζία θαη πεξηνπζία, ζηελ επηινγή ησλ 

ηνκέσλ πεξηνξηζκνχ, επέθηαζεο ή ππνθαηάζηαζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο. ε-

κεησηέσλ, νη δηαθνξέο κεηαμχ, ακηγέζηεξσλ ή κε, κεηγκάησλ ηδησηηθνχ θαπη-

ηαιηζκνχ θαη κεραληζκψλ θαηακέξηζεο ησλ πφξσλ θαη ηεο δηθαηνδνζίαο επί 

απηψλ (ελλ. ησλ πφξσλ), αθελφο ππφθεηληαη ζηελ αιιειεπίδξαζε ησλ θνηλσλη-

θνηαμηθψλ ζρέζεσλ θαη ζπζρεηηζκψλ, αθεηέξνπ δελ ζπληζηνχλ ζεκεία κεηα-

ζρεκαηηζκνχ ή κεηάιιαμεο ηεο δνκήο θαη ηνπ κεραληζκνχ θίλεζεο ηνπ θεθα-

ιαηνθξαηηθνχ αλαπαξαγσγηθνχ ζρεκαηηζκνχ. Δλαιιάζζεηαη, αιιά θαη ζπ-

κπιεξψλεηαη πεξηνδηθά έλαο, ζπλήζσο “ιαβσκέλνο”, πεξηζζφο ηδησηηθφο θαπη-

ηαιηζκφο κε ηε κία ή ηελ άιιε παξαιιαγή θξαηηθνθεληξηθψλ κνξθψλ αλάπηπ-

μεο ζρεδηαζηηθψλ, θνηλσληθν-ξπζκηζηηθψλ θαη παξεκβαηηθψλ πξνγξακκάησλ· 

κηα ελαιιαγή πνπ δξα αληίζηνηρα θαη αληηζηξφθσο.  

Ο κεραληζκφο θαη νη αηηηψδεηο ζρέζεηο πνπ ηνλ ζπζηήλνπλ θαη ηνλ ζέηνπλ 

ζε θίλεζε θαη‟ νπζία είλαη ε ίδηα ε ιεηηνπξγία θαη νη απαηηήζεηο ηεο θαπηηαιη-

ζηηθήο ζπζζψξεπζεο κε ηηο θηλεηήξηεο δπλάκεηο ηεο, ηηο εγγελείο ηάζεηο ηεο, 

ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηηο αληηλνκίεο ηεο. Έλα πξνηζέο απηναλαπαξαγφκελν 

πνπ ζην βάζνο ηνπ ζηεξείηαη πξαγκαηηθνχ ππνθεηκέλνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη 

ελαιιαγέο ησλ δηαθφξσλ ηχπνπ κεηγκάησλ ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζρεκαηηζκνχ 

θαη ησλ ηδενινγηθψλ, νηθνλνκηθνζεσξεηηθψλ θαη πνιηηηθψλ ξεπκάησλ πνπ ηα 

ζηεξίδνπλ θαη ηα πιαηζηψλνπλ, αληηζηνηρνχλ ζηηο κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο ηεο 

θεθαιαηνθξαηηθήο αλαπαξαγσγήο θαη ζπζζψξεπζεο, έηζη φπσο απηή πινπνηεί-

ηαη θαη θξπζηαιιψλεηαη ζηελ πνξεία θαη εμέιημε ησλ αλνδηθψλ, θαζνδηθψλ θαη 

κεηαβαηηθψλ πεξηφδσλ Μεγάισλ (κε ηελ ζεκαζία ηεο ζεκαληηθφηεηαο-

εκβέιεηαο) Οηθνλνκηθψλ Κχθισλ.  Οη Κχθινη απηνί, κε ηε ζεηξά ηνπο, εκπεξη-

θιείνπλ, νξηνζεηνχλ θαη ραξαθηεξίδνπλ έλα ζχλνιν αλαξίζκεησλ θαη πνιπ-

ζχλζεησλ νηθνλνκηθνθνηλσληθψλ δηεξγαζηψλ πνπ επηζπκβαίλνπλ θάησ απφ 

θνηλνχο παξνλνκαζηέο, δηέπνληαη απφ ζπγθεθξηκέλνπο θαζνξηζκνχο θαη νδε-
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γνχλ ζε αλαγψγηκα απνηειέζκαηα.
3
 Οη παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ θα-

ζηέξσζε θαη θπξηαξρία ηνχ θάζε νηθνλνκηθνζεσξεηηθνχ θαη ηδενινγηθνχ ξεχ-

καηνο δελ παξαπέκπνπλ κφλν ζηηο νηθνλνκηθέο κεηαβιεηέο, αιιά ελέρνληαη ζ‟ 

έλα ζχκπιεγκα αιιειεπηδξψλησλ νηθνλνκηθψλ, πνιηηηθψλ, θνηλσληθνηαμηθψλ 

ζηνηρείσλ.
4
 Καηά ζπλέπεηα, ζρεκαηίδεηαη έλα πνιπζχλζεην θξάκα ηεο θαπηηα-

ιηζηηθήο παξαγσγηθήο ζθαίξαο θαη κνξθψλ ηεο θνηλσληθνπνιηηηθήο δσήο, ε 

κνξθή, ην πεξηερφκελν θαη ε θπζηνγλσκία ηνπ νπνίνπ απνθξπζηαιιψλεηαη 

ζηελ πξαγκαηηθή εθδίπισζε ηεο θαζεκηάο μερσξηζηήο καθξνθπκαηηθήο θάζεο, 

εληφο ηνπ εθάζηνηε ηζηνξηθνχ γίγλεζζαη. 

Χο εθ ηνχηνπ νη ηάζεηο γηα πεξηζζφηεξν νηθνλνκηθφ θηιειεπζεξηζκφ ή 

θξαηηθφ παξεκβαηηζκφ, λενθηιειεπζεξηζκφ ή θευλζηαληζκφ επδνθηκνχλ, αλα-

πηχζζνληαη, θπξηαξρνχλ (εμαπιψλνληαο πιαηηά ηελ ξεηνξηθή ηνπο) αλάινγα κε 

ην πνηα εθθξάδεη εγγχηεξα ηηο “απαηηήζεηο” ηεο επηθξαηνχζαο νηθνλνκηθνθνη-

λσληθήο καθξνπεξίνδεο ζπγθπξίαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ πνιηηηθνχ θαη 

νηθνλνκηθνχ ζπζρεηηζκνχ ησλ θνηλσληθψλ δπλάκεσλ θαη ησλ δηεζλψλ εμειίμε-

σλ), θαη αλάινγα κε ην πνηα πξνζθέξεη θαηά ηνλ αξηηφηεξν θαη πην αμηφπηζην 

ηξφπν ηζρπξή λνκηκνπνίεζε ζ‟ απηή ηελ ζπγθπξία, θαηνξζψλνληαο λα ζπζπεη-

ξψζεη γχξσ ηεο (ελλ. ε ηάζε) ηελ πιεηνλφηεηα ησλ κειψλ θαη ζηξσκάησλ ηεο 

θπξίαξρεο ηάμεο, ελζηαιάδνληαο παξάιιεια ηθαλνπνηεηηθά ηελ ηδηαίηεξε ζεψ-

ξεζή ηεο ζηηο πιαηχηεξεο κάδεο. 

 

2. Σν Ηζηνξηθφ Παξάδεηγκα ηεο Κπξηαξρίαο ηνπ Νενθηιειεπζεξηζκνχ 

ην ζεκείν απηφ ζα κεηαθεξζνχκε ζηελ δεθαεηία ηνπ ‟70, ζην ακέζσο πξνε-

γνχκελν ηνπ ησξηλνχ καθξφρξνλνπ πθεζηαθνχ ζηαδίνπ, ηελ επνρή αλάδεημεο 

θαη επηθξάηεζεο ηνπ γλσζηνχ αξγφηεξα σο Νενθηιειεπζεξηζκνχ, πξνθεηκέλνπ 

λα καδέςνπκε έλα θνπβάξη πνπ, είλαη αιήζεηα, δπζθνιεπφκαζηε λα εληνπί-

ζνπκε πνπ βξίζθεηαη ζήκεξα. 

Ήδε πξνο ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟60 ν εθξεθηηθφο κεηαπνιεκηθφο νη-

θνλνκηθφο δπλακηζκφο εκθάληζε ζεκάδηα θφπσζεο θαη ηαρχξπζκεο απνζηαζε-

ξνπνίεζεο πνπ βαζκεδφλ νδήγεζαλ ζηνλ απφηνκν εθηξνρηαζκφ ηνπ. Σν εγρψ-

ξην κέζν πνζνζηφ θέξδνπο, πνπ ζα αξρίζεη λα δηαλχεη πξηλ αθφκα ην 1960 

                                                             
3 Ο ζεσξεηηθφο ζθειεηφο ηνπ παξφληνο άξζξνπ είλαη βαζηζκέλνο πάλσ ζηελ πνιηηηθν-ηδενινγηθή αλά-

πηπμε ηεο Θεσξίαο ησλ Μαθξψλ Κπκάησλ, φπσο απνηππψλεηαη ζην έξγν Καηζαξφο, Κ.. (2010) Μεγά-

ινη Κχθινη ηεο Καπηηαιηζηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κπξίαξρα Ρεχκαηα ηνπ Αζηηθνχ Φηιειεπζεξηζκνχ, , Αζή-

λα, Παπαδήζεο.  
4 «ε αιήζεηα ηεο ηδενινγηθήο ηζηνξίαο δελ βξίζθεηαη νχηε ζηελ αξρή ηεο (θαηαγσγή) νχηε ζην ηέινο 

ηεο (ηνλ ζθνπφ). Βξίζθεηαη ζ‟ απηά ηα ίδηα ηα γεγνλφηα, ζ‟ απηή ηελ θνκβηθή ζπγθξφηεζε ησλ λνεκά-

ησλ, ησλ ζεκάησλ θαη ησλ ηδενινγηθψλ αληηθεηκέλσλ, πάλσ ζηελ θξπκκέλε νπζία ηεο πξνβιεκαηηθήο 

ηνπο, πνπ κε ηε ζεηξά ηεο είλαη ζε θαηάζηαζε γίγλεζζαη», έγξαθε κε λφεκα θάπνηε ν Αιηνπζέξ. Αι-

ηνπζέξ, Λ. (1960) «Γηα ηνλ Νεαξφ Μαξμ», ζην (1978) Γηα ηνλ Μαξμ, Αζήλα, Γξάκκαηα, ζει. 68. 
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ζηελ Δπξψπε θαη απφ ηα κέζα πεξίπνπ ηεο έβδνκεο δεθαεηίαο ζηηο Ζ.Π.Α.
5
 κηα 

θνχξζα ρξφληαο δηνιίζζεζεο, ζα εηζέιζεη ζηελ επφκελε δεθαεηία πάλσ ζε νξη-

αθέο γξακκέο αληνρήο ηεο καθξφρξνλα κεγεζπλφκελεο θεθαιαηνθξαηηθήο 

ζπζζψξεπζεο δηαθφπηνληάο ηελ έηζη, βίαηα θαη επηθέξνληαο ην ηέινο κηαο κα-

θξάο ιακπξήο πεξηφδνπ νηθνλνκηθήο αθκήο. Σν μέζπαζκα ηεο γεληθεπκέλεο 

πεηξειατθήο θξίζεο ησλ αξρψλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟70 δελ ζπληζηά παξά ην ηε-

κλφκελν θνκβηθφ ζεκείν απνδέζκεπζεο φισλ ησλ ζπληζησζψλ δπλάκεσλ πνπ 

ζπκπιέθνληαη θάησ απφ ηελ άκεζε δξαζηεξηνπνίεζε θαη ηελ νμεία επελέξγεηα 

ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εθζεηηθά επηηαρπλφκελεο ζπκπίεζεο ηεο κέζεο απφδνζεο 

ηνπ θεθαιαίνπ, απνηειψληαο ην νξηαθφ ζεκείν εμσηεξίθεπζεο ηνπ θαηλνκέλνπ 

ηεο απνηεικάησζεο ηεο αλνδηθήο θίλεζεο ηεο κάδαο θεξδψλ θαη ηεο απαξρήο 

κηαο βαζηάο, ζπκθπνχο θξίζεο ηεο θεθαιαηνθξαηηθήο νηθνλνκηθήο δηαδηθαζίαο. 

Απφ ηελ ψξα πνπ ην γεληθφ δηαθιαδηθφ πνζνζηφ θέξδνπο δηνιηζζήζεη ζε νξηα-

θά επίπεδα αδπλακίαο επαχμεζεο ηεο ζπλνιηθήο παξαγφκελεο ππεξαμίαο (ζε-

κείν απφιπηεο ππεξζπζζψξεπζεο θεθαιαίνπ, dS / dK = 0),
6
 βίαηεο εθξήμεηο 

μεζπνχλ αλαδεηψληαο ηελ, έζησ θαη ζηηγκηαία, απνθαηάζηαζε ηεο δηαηαξαγ-

κέλεο ηζνξξνπίαο. Υακεινί ή θαη αξλεηηθνί ξπζκνί νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, 

ππνεπέλδπζε, ζηαζηκνπιεζσξηζκφο, ρξενθνπίεο επηρεηξήζεσλ είλαη κεξηθέο 

κφλν απφ ηηο βαζηθέο επηπηψζεηο ηηο θξίζεηο πνπ ζα απισζνχλ ζηαζεξά θαη ζε 

βάζνο ρξφλνπ. 

Ο λενθηιειεπζεξηζκφο ζα ζηπισζεί νξκψκελνο απφ ηελ πξαθηηθή αδπλα-

κία ηνπ θευλζηαληζκνχ κπξνζηά ζηηο πθεζηαθέο εμειίμεηο θαη κέζσ απηήο ηεο 

“απνηπρίαο” απφ ηελ ζπλεπαθφινπζε ζεσξεηηθή απηναθχξσζε ηνπ
7
. Ζ έιεπζε 

ηεο θξίζεο εθηφο ηνχ φηη ζρεδφλ απηνζηηγκεί ηεξκάηηζε ηελ θνηλή πεπνίζεζε 

ηεο αέλαεο νηθνλνκηθήο αεηθνξίαο, ππνλφκεπε θαζεκεξηλά ηηο απηαπάηεο φηη 

ην θξάηνο δχλαηαη ζε θάζε ζηηγκή θαη εηο ην δηελεθέο λα αζθεί αληη-θπθιηθή 

πνιηηηθή θαη λα επεξεάδεη πξνο ηελ επηζπκεηή θαηεχζπλζε ηελ νηθνλνκηθή ζπ-

γθπξία. Καζψο ην θαπηηαιηζηηθφ θξάηνο απνδεηθλπφηαλ αλίθαλν λα εγγπάηαη 

ηελ απξφζθνπηε θαη δηεπξπκέλε αλαπαξαγσγή ηνπ ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο, ε 

θξίζε άξρηζε λα ζίγεη φρη κφλν ηελ νηθνλνκία γεληθά, αιιά θαη ηα νηθνλνκηθά 

ηνπ θξάηνπο. Έηζη, νη θξαηηθέο δαπάλεο πνπ ζην κπαιφ ησλ θευλζηαλψλ νηθν-

λνκνιφγσλ ήηαλ γηα πάληα δεδνκέλεο θαη αλεμάξηεηεο απφ ηελ θεθαιαηαθή 

                                                             
5 Βι. Shaikh, A. M. (2005) “The Falling Rate of Profit and the Economic Crisis in the U.S.”, Published 

by Union for Radical Political Economics, pp. 115-127 θαη Mohun, S. (2005) “Distributive Shares in 

the U.S. Economy, 1964 – 2001”, Cambridge Journal of Economics, pp. 1-24. Σν πνζνζηφ θέξδνπο 

ζηηο Ζ.Π.Α. άξρηζε λα πέθηεη ην 1966-‟67 θαη ζε δχν ρξφληα ζηε Γεξκαλία θαη ηελ Ηαπσλία. ηε κεηα-
πνίεζε δηεζλψο έπεζε απφ 12% ην 1965 ζην 10% ην 1966 θαη ζην 4% ην 1969. Βι. Brener, R. Glick, 

M. (1989) “The Regulation Approach to the History of capitalism”, Économies et Sociétés, 4, p. 125. 
6 Βι. ζην Μαξμ, Κ. Σν Κεθάιαην, ηνκ. III, φ. π., ζζ. 189, 318. πνπ S ε κάδα θεξδψλ θαη Κ ην πξνθα-

ηαβιεζέλ θεθάιαην. ε νξηαθή κεηαβνιή-αχμεζε ηνπ K, ην S δελ απμάλεη.  
7 Βι. Harvey, D. (2006) “Neo-Liberalism as Creative Destructionλ”, Geografiska Annaler: Human Ge-

ography 88.2 pp. 145-158. 
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αλαπαξαγσγή
8
 έθδεια ηψξα έδεηρλαλ λα πξνζθξνχνπλ ζηα ζπκπηεζκέλα φξηα 

ηεο ίδηαο ηεο αλαπαξαγσγήο ηελ ζηηγκή πνπ, νχησο ή άιισο, απνηεινχζαλ θη 

ίδηεο κε ηε ζεηξά ηνπο εκπφδην θαηαθξαηψληαο ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ πιενλά-

ζκαηνο κε απνηέιεζκα λα απνηξαβηέηαη απφ ηελ άκεζε αλαπαξαγσγηθή θπ-

θινθνξία ηνπ θεθαιαίνπ. Καηά γεληθή νκνινγία, αθπξψλνληαη φιεο νη πξνυ-

πνζέζεηο ηνπ θευλζηαληζκνχ θαη αθνπιίδνληαη ηα εθαξκνζηηθά κέζα πινπνίε-

ζεο ηεο ζεσξίαο ηνπ. 

Σν θνηλφ ζεσξεηηθφ ζεκείν αλαθνξάο θαη αθεηεξίαο ησλ ζπληζησζψλ 

ηεο λενθηιειεχζεξεο ζπγθξφηεζεο ζ‟ απηή ηελ πξψηε θάζε είλαη ε ακθηζβή-

ηεζε ηεο ηδέαο ηνπ παλαξκφδηνπ θξάηνπο θαη ε θξηηηθή ζηηο ιεηηνπξγίεο πνπ 

αλνηθνδνκήζεθαλ πάλσ ζηνλ δηεπξπκέλν νηθνλνκηθφ ξφιν ηνπ “ζχγρξνλνπ 

θξάηνπο”. Κάζε έλλνηα θξαηηθήο παξέκβαζεο επηρεηξείηαη λα ηαπηηζηεί a priori 

σο ζπλψλπκε ηεο παξαβίαζεο ηεο πξνζσπηθήο βνχιεζεο θαη ηεο αηνκηθήο ε-

ιεπζεξίαο δξάζεο θαη επνκέλσο ζεσξείηαη εζηθά θαηαδηθαζηέα. Πξφθεηηαη γηα 

κηα εζηθά αμησκαηηθή  ζεκειίσζε ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ θαη ηνπ “ειάρηζηνπ 

θξάηνπο” ζηε βάζε ηεο ππέξηαηεο αμίαο ηνπ αηνκηθηζκνχ θαη ησλ αηνκηθψλ 

δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ, θαηά ηα ζεσξεηηθά πξφηππα ησλ Hayek θαη No-

zick, φπνπ ε ειεπζεξία νξίδεηαη αξλεηηθά, δειαδή κε θξηηήξην ηελ απνπζία 

έμσζελ θαηαλαγθαζκψλ πάλσ ζην άηνκν. Σαρχηαηα, φιε απηή ε θξηηηθή πεξί 

αλσκαιηψλ θαη δπζρεξεηψλ ηνπ νηθνλνκηθνθνηλσληθνχ γίγλεζζαη, απνδηδφκελε 

ζηελ εθηξνθή θαη γηγάλησζε ηνπ κεηαπνιεκηθνχ “θξαηηθνθεληξηθνχ” αλαπηπ-

μηαθνχ κνληέινπ, ζα ζπγθεληξσζεί πάλσ ζηελ χπαξμε ηνπ θνηλσληθνχ θξά-

ηνπο θαη ηνπ ζεζκηθνχ πιέγκαηνο ξχζκηζεο θαη πξνζηαζίαο ηεο εξγαζίαο, ηα 

νπνία θαη ζα θαηεγνξεζνχλ ζπιιήβδελ γηα ηελ πθηζηάκελε θαπηηαιηζηηθή 

θξίζε, γηα ηνλ ζηαζηκνπιεζσξηζκφ, γηα ηελ αχμεζε ησλ ειιεηκκάησλ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ, γηα ηελ νηθνλνκηθή αληηπαξαγσγηθφηεηα θαη θαρεμία, γηα ηελ 

αλάθιεμε ηεο αλεξγίαο, θαζψο θαη γηα ηελ θνηλσληθνπνιηηηθή θξίζε ησλ ηε-

ιεπηαίσλ εηψλ.  

ηελ πνξεία ηεο δεθαεηίαο, ε ζπλχθαλζε ηεο λενθηιειεχζεξεο πξφηαζεο 

φιν θαη πην ζπζηεκαηηθά επηηειείηαη γχξσ απφ ζεκεία ηνκήο πνπ αλήθνπλ θα-

ηά βάζε ζηε ζθαίξα ηεο νηθνλνκίαο, φπσο απηά ηεο νηθνλνκηθήο αλσηεξφηεηαο 

ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο ειεχζεξεο αγνξάο, ηεο ξηδηθήο ακθηζβήηεζεο ηνπ θνηλσ-

ληθνχ θξάηνπο, ηεο αλαδηαλνκήο θαη ηεο εμσγελνχο παξέκβαζεο ζηε ιεηηνπξ-

γία ηεο αγνξάο. Σα πάληα πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ ηελ εμχκλεζε ηνπ ζεζκνχ 

θαη ησλ δπλάκεσλ ηεο αγνξάο, φπνπ ε εζηθή αλσηεξφηεηά ηεο βαζίδεηαη πξσ-

ηίζησο ζηελ θαιιηέξγεηα θαη ηελ ζεσξεηηθή εκπέδσζε ηεο νηθνλνκηθήο απνηε-

ιεζκαηηθφηεηάο ηνπ, ε νπνία, φπσο δηαθεξχζζνπλ νη λενθιαζηθνί, εθηφο ησλ 

                                                             
8 Τπνινγηδφκελεο σο εμσγελήο κεηαβιεηή, κε ην θξάηνο, κάιηζηα, λα απνθαιείηαη “αιινδαπή”, φπνπ 

ε δήηεζε ηνπ δεκνζίνπ γηα εγρψξηα πξντφληα δξνχζε αλεμάξηεηα απφ ηελ εθάζηνηε νηθνλνκηθή ζπ-

γθπξία ζηελ εκεδαπή. Έηζη ηελ νλνκάδεη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θαη απφ ηνπο πξψηνπο θευλ-

ζηαλνχο ζεσξεηηθνχο, ν Μ. Kalecki. 
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άιισλ εμαζθαιίδεη ηελ άξηζηε ακνηβή ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο. Ζ θαηα-

λνκή ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο νθείιεη λα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνπο απην-

καηηθνχο αγνξαίνπο θαλφλεο δίρσο ηελ παξέκβαζε εμσνηθνλνκηθψλ παξαγφ-

λησλ, δειαδή νπνηνπδήπνηε θξαηηθνχ ή άιινπ θνηλσληθνχ θνξέα, δηφηη ε ν-

πνηαδήπνηε εμσηεξηθή εκπινθή ζηα δηαλεκεηηθά απνηειέζκαηα, σο θαχινο 

θχθινο, αιινηψλεη ηελ ίδηα ηελ δηαδηθαζία, κεηψλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά 

ηεο θαη ελ ηέιεη απνηπγράλεη σο πξνο θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο αξρηθνχο αλαδηαλε-

κεηηθνχο ηεο ζηφρνπο. Δλππάξρεη, άξα, κηαλ αδηάζπαζηε ελφηεηα ησλ ζηηγκψλ 

ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηνπ δηαλεκεηηθνχ απνηειέζκαηνο απηήο ηεο δηαδηθαζί-

αο, φπνπ φια επηιχνληαη θαηά ηξφπν “θπζηθφ” θαη ελ ηέιεη “δίθαην” αθπξψλν-

ληαο, ζπλ ηνηο άιινηο, θάζε έλλνηα θνηλσληθήο ζχγθξνπζεο, ηαμηθψλ αληηζέζε-

σλ θαη ζπκθεξφλησλ, πνπ κφλνλ ε θευλζηαλή ζηξέβισζε είρε αλαζξέςεη. 

Γεληθφηεξα, ε δεθαεηία ηνπ ‟70 ζα απνηειέζεη ην ρξνληθφ πιαίζην κέζα 

ζην νπνίν ζα αλαιεθζεί κηα πνιπκέησπε, επηζεηηθή θαη ζπληνληζκέλε εθζηξα-

ηεία ηδενινγηθνπνιηηηθήο αλάδεημεο, εμάπισζεο θαη θαηίζρπζεο ησλ λενθηιε-

ιεχζεξσλ ηδεψλ. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ζα ζπκβάιινπλ ελψζεηο, ζχλδε-

ζκνη θαη νξγαλψζεηο ηεο άξρνπζαο ηάμεο, παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα θαη πνιη-

ηηθνί θνξείο.
9
 Καζψο ζην εζσηεξηθφ θαη δηακέζνπ φισλ απηψλ ησλ κεραλη-

ζκψλ ηεο άξρνπζαο ηάμεο θαη ησλ ζηξσκάησλ ηεο δηακνξθψλεηαη θαη απν-

θξπζηαιιψλεηαη κηα θπξίαξρε γξακκή, έλα ηδενινγηθφ ξεχκα, ην επφκελν βή-

κα είλαη ν ηξφπνο πηνζέηεζεο θαη εθαξκνγήο ηνπ απφ θαη κέζσ ηεο θεληξηθήο 

πνιηηηθήο εμνπζίαο. Κάηη πνπ δελ ζα αξγήζεη θαζφινπ λα επηηεπρζεί κε ηελ 

άλνδν ζηελ εμνπζία ησλ θπβεξλήζεσλ ηεο Margaret Thatcher ζηε Μεγάιε 

Βξεηαλία ην 1979 θαη ηνπ Donald Reagan ζηηο Ζ.Π.Α. ην 1980. 

ζν ην θχκα δηαλχεη ηελ θαζνδηθή ηνπ ηξνρηά αλαδεηνχληαη ελαγσλίσο 

ηξφπνη ειαρηζηνπνίεζεο ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο θαη επαλαθνξάο ηνπο ζε ζπλ-

ζήθεο ζηαζεξήο θεξδνθνξίαο. ην ζηφραζηξν ηεο λενθηιειεχζεξεο πνιηηηθήο, 

θαηαξράο, ζα κπεη ε ηηκή ηεο εξγαηηθήο δχλακεο (κηζζφο εξγαζίαο) – πνπ δελ 

θηλήζεθε πησηηθά κεηά ηελ θξίζε, επηκέλνληαο λα θπκαίλεηαη ζηα ίδηα αλνδηθά 

επίπεδα ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ, ράξηλ ηεο εξγαηηθήο-ζπλδηθαιηζηηθήο ηζρχνο 

θαη ησλ πθηζηάκελσλ ζεζκηθψλ δηθιίδσλ εξγαζηαθήο-κηζζνινγηθήο πξνζηαζί-

αο ηνπ θευλζηαλνχ θξάηνπο – θαη θαηά πξνέθηαζε ην θφζηνο ηνπ κεηαβιεηνχ 

θεθαιαίνπ ζπλνιηθά, πνπ ηφζν είρε αλέιζεη ηηο πξνεγεζείζεο κεηαπνιεκηθέο 

δεθαεηίεο, κε ηελ νηθνδφκεζε ελφο εθηεηακέλνπ πιέγκαηνο θάιπςεο νηθνλνκη-

                                                             
9 Δίλαη πνιχ πξαγκαηηθφ απηφ πνπ γξάθεη ν Γθξάκζη γηα ηε θηινζνθία: «Ζ θηινζνθία κηαο επνρήο δελ 

είλαη ε θηινζνθία ηνπ ελφο ή ηνπ άιινπ θηινζφθνπ, ηεο κηαο ή ηεο άιιεο νκάδαο δηαλννπκέλσλ, ηεο 

κηαο ή ηεο άιιεο κεγάιεο κεξίδαο ησλ ιατθψλ καδψλ: είλαη έλαο ζπλδπαζκφο φισλ απηψλ ησλ ζηνη-

ρείσλ πνπ απνθνξπθψλεηαη ζε κηα θαζνξηζκέλε θαηεχζπλζε, φπνπ ε απνθνξχθσζή ηνπ γίλεηαη θαλφ-

λαο ζπιινγηθήο δξάζεο, δειαδή γίλεηαη ζπγθεθξηκέλε θαη πιήξεο “ηζηνξία”.» Gramsci, A. (1973) Η-

ζηνξηθφο Τιηζκφο (Σεηξάδηα ηεο Φπιαθήο Η), Αζήλα, Οδπζζέαο, ζει. 48. 
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θνθνηλσληθψλ αλαγθψλ
10

. Αθξηβψο γηα ηηο αλάγθεο απηνχ ηνπ ζθιεξνχ ηαμη-

θνχ αγψλα, ην δίπνιν “ειεχζεξε νηθνλνκία-ηζρπξφ θξάηνο” ζπκππθλψζεθε 

ζην ξεχκα ηεο Νέαο Γεμηάο, φπνπ ε επάλνδνο ζηηο αξρέο ηνπ νηθνλνκηθνχ θη-

ιειεπζεξηζκνχ ζπκπιέρζεθε κε εθείλεο ηνπ εζηθνχ ζπληεξεηηζκνχ, γηα λα θα-

ηαληθήζνπλ ηελ ηζρχ ησλ θνηλσληθψλ ζπιινγηθνηήησλ, ηεο “θνιεθηηβηζηηθήο 

ππεξβνιήο” ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο θαη ηεο θνπιηνχξαο πνπ απηά ηξνθνδν-

ηνχζαλ.
11

 Άιισζηε, παξαηεξεί εχζηνρα ν Γθξάκζη, «πξέπεη λα γίλεη ζαθέο πσο 

θαη ην ίδην ην laissez-faire είλαη θη απηφ κηα κνξθή θξαηηθήο “ξχζκηζεο” πνπ 

εηζάγεηαη θαη δηαηεξείηαη κε λνκνζεηηθά θαη θαηαλαγθαζηηθά κέηξα».
12

 Δλ νιί-

γνηο, αθνινπζείηαη θαηά θφξνλ κηα ζηξαηεγηθή ελίζρπζεο πιεπξψλ ηεο θξαηη-

θήο εμνπζίαο θαη ηαπηφρξνλα πεξηνξηζκνχ ηνπ πεδίνπ ηεο θξαηηθήο δξάζεο. Κη 

φηαλ ιέκε πεξηνξηζκφ ηνπ πεδίνπ ηεο θξαηηθήο δξάζεο θπξίσο ελλννχκε: α) 

ηελ πξνζπάζεηα επξχηεξνπ δπλαηνχ απεγθισβηζκνχ ηεο θξαηηθήο κεραλήο απφ 

αλεηιεκκέλεο θνηλσληθέο επζχλεο θαη θαζήθνληα δεθαεηηψλ, β) ηελ απεκπφιε-

ζε εθ κέξνπο ηνπ (θξάηνπο) δηθαηνδνζηψλ επηηήξεζεο θαη ειέγρνπ ηεο δξα-

ζηεξηφηεηαο θαη θίλεζεο ηνπ θεθαιαίνπ, κε ηελ απειεπζέξσζε ησλ ηηκψλ, ησλ 

εκπνξηθψλ θαη ρξεκαηνπηζησηηθψλ ζπλαιιαγψλ, ησλ επελδπηηθψλ ξνψλ απφ 

θξαηηθέο θαη λνκηθέο ξπζκίζεηο, γ) ην εγρείξεκα (κεξηθήο ή νιηθήο) απφζπξζεο 

ηνπ θξάηνπο απφ ην ρψξν ησλ άκεζσλ νηθνλνκηθψλ-παξαγσγηθψλ δξαζηεξην-

ηήησλ, εγθαηαιείπνληαο, ηνπιάρηζηνλ, ην πξφηππν ηνπ δεκφζηνπ επηρεηξείλ, δ) 

ηε ζπγθξνηεκέλε παξέκβαζε ζην επίπεδν ηεο επαλαξχζκηζεο/απν-ξχζκηζεο 

ησλ αγνξψλ εξγαζίαο κε ραιάξσζε ησλ ζεζκψλ πξνζηαζίαο ηεο πιήξνπο θαη 

δηα-βίνπ απαζρφιεζεο θαη ελίζρπζεο ησλ επέιηθησλ θαη άηππσλ κνξθψλ εξ-

γαζίαο.
13

 

Δλ ζπγθξίζεη κε ηελ πξνεγνχκελε καθξνρξφληα πεξίνδν νηθνλνκηθήο θα-

κπήο (Κξίζε ηνπ ‟30), φπνπ ην κέζν γηα ην μεπέξαζκα ηεο θξίζεο ήηαλ θπξίσο 

ε αχμεζε ηεο ζρεηηθήο ππεξαμίαο, ζην ελ ιφγσ πησηηθφ ζηάδην δηαθξίλνπκε 

κηα κεηαηφπηζε ηνπ θέληξνπ βάξνπο ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ θφζκνπ ηνπ θεθα-

ιαίνπ ζηελ επηδίσμε κεγέζπλζεο ηεο απφιπηεο ππεξαμίαο. Αθελφο, γηαηί ην ε-

πέηξεπαλ ηα ζρεηηθψο κεγάια πεξηζψξηα ζπκπίεζεο ηνπ κεξηδίνπ ηνπ κεηαβιε-

ηνχ θεθαιαίνπ (θφζηνπο εξγαζίαο) αθεηέξνπ, δηφηη ε νηθνλνκηθή, θνηλσληθή 

θαη πνιηηηθή ζπγθπξία απνδφκεζεο ηεο ζνζηαιδεκνθξαηηθήο ζπλαίλεζεο θαη 

ηνπ θευλζηαλνχ θξάηνπο άκβιπλε ηηο αληηζηάζεηο θαη δηεπθφιπλε ηελ κεζνδεπ-

κέλε πξαθηηθή κηαο γεληθεπκέλεο θαη λνκηκνπνηεκέλεο απφζπαζεο απφιπηεο 

                                                             
10 Βι. Mingione, E. (1991) Fragmented societies. Oxford: Blackwell, θαη Peck, J. (1996) Work-Place: 

The Social Regulation of Labor Markets, UK: The Guilford Press. 
11 Βι. Βνχιγαξεο, Γ. (1994) Φηιειεπζεξηζκφο, πληεξεηηζκφο, Κνηλσληθφ Κξάηνο 1973-1990, Αζήλα, 

Θεκέιην, ζει. 152. 
12 Gramsci, A. (1971) Selections from the Prison Notebooks, Q. Hoare, G. Norwell (trans. and ed.), 

London, International Publishers, p. 263. 

 13 Kalleberg Arne L. (2008) “Precarious Work, Insecure Workers: Employment Relations in Transi-

tion”, available at http://www.ntpu.edu.tw/social/upload/P_320110326164208.pdf, accessed 10/8/2013. 
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ππεξαμίαο.
14

 Με ζεσξεηηθφ θαη ηδενινγηθφ κπνχζνπια ην θξάκα ζπληεξεηη-

ζκνχ-νηθνλνκηθνχ λενθηιειεπζεξηζκνχ θαη φρεκα ηελ θαζνξηζηηθή αλακφξ-

θσζε ηνπ επξχηεξνπ νηθνλνκηθνθνηλσληθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ ζα εκπε-

δσζεί θαη ζα αλαπηπρζεί πιεξέζηεξα (ζε δηεζλέο επίπεδν) ηηο επφκελεο δχν δε-

θαεηίεο 1990, 2000, ζα ζπληειεζηεί έλαο επαλαθαζνξηζκφο ηνπ δηαλεκεηηθνχ 

απνηειέζκαηνο ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο ζπληξηπηηθά ππέξ ηνπ κεξηδίνπ 

ηνπ θεθαιαίνπ φπνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε κηα νιφθιεξε αιιεινπρία πνιχπιεπ-

ξσλ δηεξγαζηψλ, ζα νδεγήζεη ζε λέα ζζελαξή ηξνρηά θαπηηαιηζηηθήο αλάπηπ-

μεο. 

Απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1990, ην θεθάιαην παξακέλνληαο, πιένλ, ν κνλα-

δηθφο θπξίαξρνο ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ εθδηπιψλεη εθ λένπ ηελ “αρφξηαγε” 

θχζε ηνπ εκθαληδφκελν εμίζνπ επηζεηηθφ θαη πξνο ηηο δχν θαηεπζχλζεηο, δεια-

δή ηφζν αλακεηαμχ ηνπ φζν θαη απέλαληη ζηνλ ηαμηθφ ηνπ αληίπαιν, ηηο δπλά-

κεηο ηεο εξγαζίαο. Ζ δηεζλήο θαη εγρψξηα άξρνπζα ηάμε δξάηηεη ηελ επθαηξία 

πξνθεηκέλνπ λα επσθειεζεί ηα κέγηζηα απφ ηελ εμειηζζφκελε νηθνλνκηθή α-

λάθακςε θαη λα θαξπσζεί ην ζχλνιν, εη δπλαηφλ, ηεο αχμεζεο ηνπ πξντφληνο 

θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο, δηεθδηθψληαο ηελ ίδηα ζηηγκή ηελ επα-

λάθηεζε απσιεηψλ θαη παξαρσξήζεσλ πνπ ππνρξεψζεθε λα θάλεη ζε παιαηφ-

ηεξεο επνρέο. Απηφ ζεκαίλεη φηη εθηφο απφ ηε κέξηκλα θάζε αηνκηθνχ θεθα-

ιαίνπ γηα ηελ αχμεζε ηεο ζρεηηθήο ππεξαμίαο, ην βάξνο εμαθνινπζεί θαη ζ‟ 

απηή ηε θάζε λα ξίρλεηαη ζηε ζπιινγηθή θαπηηαιηζηηθή πξνζπάζεηα αχμεζεο 

ησλ πνζνζηψλ θέξδνπο κέζσ ηεο κεγέζπλζεο ηεο απφιπηεο ππεξαμίαο (έσο 

ηελ εμάληιεζε ησλ θπζηθψλ νξίσλ απνκχδεζήο ηεο). 

ηελ επνρή ηεο “Νέαο Οηθνλνκίαο”, φπσο απνθαιείηαη αιιηψο ζηα ηέιε 

ηνπ ‟90 ε επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, νη κεγάιεο εκβέιεηαο ηερλνινγηθέο 

εθαξκνγέο ζπλνδεπφκελεο απφ κηα πξαγκαηηθά απφιπηε κεγέζπλζε ηεο πα-

γθφζκηαο θαπηηαιηζηηθήο αγνξάο, ηφζν δηακήθε φζν θαη εγθάξζηα, επέηεηλαλ 

ην βαζκφ δηεζλνπνίεζεο ηεο νηθνλνκίαο. Ζ δηεζλνπνίεζε απηή, απνηέιεζε κηα 

άληζε γεσγξαθηθά δηαδηθαζία, ε νπνία γηα λα πινπνηεζεί απαηηνχζε, ζε ζεσ-

ξεηηθφ ηνπιάρηζηνλ επίπεδν, ηελ πιήξε απειεπζέξσζε ησλ αγνξψλ αγαζψλ, 

ππεξεζηψλ, εξγαζίαο θαη, θπξίσο, θεθαιαίνπ. ην (λέν)ζπλδπαδφκελν απηφ 

πιέγκα ζπλζεθψλ ζα δηαηεξεζεί ε θπξηαξρία ηνπ λενθηιειεχζεξνπ πξνηάγκα-

ηνο, κηαο θαη απνηειεί ην πιένλ θαηάιιειν ηδενινγηθφ-πνιηηηθφ εξγαιείν γηα 

ηηο ζπλζήθεο παγθφζκηαο θαπηηαιηζηηθήο “νινθιήξσζεο” θαη ππεξεζληθήο επη-

θξάηεζεο ηνπ θεθαιαίνπ θαη, δε ηνπ εγεκνληθνχ θεθαιαίνπ· δειαδή εθείλνπ 

πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ ηζρπξφηεξε ηκπεξηαιηζηηθή δχλακε, ηηο Ζλσκέλεο Πν-

ιηηείεο, θαζψο θαη απφ ηηο άιιεο κεγάιεο ηκπεξηαιηζηηθέο δπλάκεηο ηνπ θαπηηα-

                                                             
 14 Mavroudeas, S. and D. Papadatos (2012) “Financial regulation in the light of the current global 

economic crisis”. International Critical Thought, 2:4, pp. 486-499. 

 



192 
 

ιηζηηθνχ θφζκνπ πνπ εμαθνινπζνχλ λα θαηέρνπλ (πεξηθεξεηαθά ή δηεζλψο) 

θπξίαξρεο ζέζεηο ζην παξφλ ζηάδην αλάπηπμεο ηνπ ζπζηήκαηνο (βιέπε θαηαξ-

ράο ηνλ Γαιινγεξκαληθφ άμνλα, θαηά δεχηεξνλ ηελ Μεγάιε Βξεηαλία θαη, επί-

ζεο ηηο ξαγδαία αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ηεο Άπσ Αλαηνιήο). Οη δηεζλνπνηεηη-

θέο λενθηιειεχζεξεο δηαδηθαζίεο (κε ηηο δηάθνξεο ππεξεζληθέο ή δηαθξαηηθέο 

νηθνλνκηθνπνιηηηθέο ελψζεηο,) αλαπηχζζνληαη, απφ ηε κηα πιεπξά ζην πιαίζην 

κηαο πνιιαπιαζηαδφκελεο αληαγσληζηηθήο ηάζεο κεηαμχ ησλ θεθαιαίσλ θαη 

ησλ αληίζηνηρσλ θεθαιαηνθξαηηθψλ δπλάκεσλ θαη, απφ ηελ άιιε πιεπξά ζχζ-

ζσκα, ζε εληαία γξακκή ζην φλνκα ηεο παγθφζκηαο θαηίζρπζεο ησλ δπλάκεσλ 

ηεο ειεχζεξεο αγνξάο.  

Βιέπνπκε μεθάζαξα ηελ θνηλή, ζπκπεθσλεκέλε, αλ θαη αλαγθαζηηθά γε-

σγξαθηθά άληζε ζηελ εμέιημε ηεο, πνξεία (απφ κεξηάο ησλ κεγάισλ θαπηηαιη-

ζηηθψλ δπλάκεσλ) ελνπνίεζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θφζκνπ θάησ απφ ηελ νκπξέ-

ια ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. Ζ απν-επηθξαηνπνίεζε ησλ εζληθψλ ρψξσλ, ζπ-

κπνξεχεηαη κε ηηο θξπζηαιισκέλεο θαη λενζρεκαηηδφκελεο ελδντκπεξηαιηζηη-

θέο αληηπαξαζέζεηο. Καη‟ αληηζηνηρία θηλείηαη θαη ε νηθνδφκεζε ηεο Δπξσπατ-

θήο Έλσζεο θαη ηεο ΟΝΔ, φπνπ, απφ ηε κία ζπληειείηαη απειεπζέξσζε ησλ 

εζληθψλ αγνξψλ θαη άξζε ησλ πεξηνξηζκψλ πξφζβαζεο θαη δξάζεο ηνπ επξσ-

πατθνχ θεθαιαίνπ θαη, απφ ηελ άιιε δηακνξθψλεηαη κία θαηαζθεπή πνπ, αθε-

λφο εδξαηψλεη ην θεθάιαην ησλ εγεκνληθψλ ρσξψλ ζην εζσηεξηθφ ηεο Έλσζεο 

ζε βάξνο ησλ ρσξψλ ηεο πεξηθέξεηαο θαη, αθεηέξνπ επηρεηξεί λα ην ζσξαθίζεη 

απέλαληη ζην κε επξσπατθφ, δίλνληαο ζπγρξφλσο ηε κάρε λα ην θαηαζηήζεη 

πην αληαγσληζηηθφ ζηνλ παγθφζκην νηθνλνκηθφ ζηίβν. 

ην κεηαμχ, ν λενθηιειεχζεξνο ζεσξεηηθφο ζηνραζκφο ζα αλαβαπηηζζεί 

ηε δεθαεηία ηνπ ‟90 θαη ζα επηηείλεη ηελ θπξηαξρία ηνπ κέζα απφ ηελ αλάδεημε 

ηεο Νέαο χλζεζεο, κηαο λενθευλζηαλήο πξνζπάζεηαο ελαξκφληζεο κε ην λεν-

θιαζηθφ πξφηππν, φπνπ εγθνιπψλεηαη ηηο ζεκειηαθέο αξρέο ηνπ κνλεηαξηζκνχ 

εθφζνλ – χζηεξα απφ ηελ νηθνλνκηθή αλάθακςε θαη ζηεξηδφκελνο ζηα ηειεπ-

ηαία ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα – επαλέξρεηαη ζην θέληξν ηεο θαηαμίσζεο-

λνκηκνπνίεζεο ηνπ ην δήηεκα ηεο νηθνλνκηθήο αλσηεξφηεηαο, ησλ επηδφζεσλ 

θαη ηεο επί ηνπ πξαθηένπ απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ. Βαζηθφο πνιηηηθφο εθ-

θξαζηήο ελφο κεηαλεσηεξηθνχ, ζα ιέγακε, λενθηιειεχζεξνπ εγρεηξήκαηνο ζα 

θαηαζηεί ε εθζπγρξνληζηηθή, αλαδηακνξθσκέλε πηα, επξσπατθή ζνζηαιδεκν-

θξαηία, ε νπνία θαη ζα αλαιάβεη κέρξη ηέινπο λα ην θέξεη εηο πέξαο. Απηφ ζα 

ζπκβεί θαη ζηελ ρψξα καο, ε νπνία παξφιν πνπ θαηειήθζε απφ ην θπξίαξρν 

αγγινζαμνληθφ λενθηιειεχζεξν ξεχκα κε ρξνληθή πζηέξεζε (ιφγσ εηδηθψλ η-

ζηνξηθψλ ζπγθπξηψλ θαη πνιηηηθψλ ζπλζεθψλ), ζα εηζέιζεη δπλακηθά ηελ δε-

θαεηία ηνπ ‟90 ζην εζσηεξηθφ ησλ δηεζλψλ δπκψζεσλ, κε βαζηθφ πξσηαγσλη-

ζηή ην “εθζπγρξνληζηηθφ” ΠΑΟΚ σο ειιεληθή εθδνρή ηεο Νέαο νζηαιδε-

κνθξαηίαο, εγθνιπσκέλν πιήξσο ηα “ζχγρξνλα” ηδενινγηθά ζηάληαξλη θαη ηηο 
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ζηξαηεγηθέο απαηηήζεηο ηεο λέαο επνρήο. Μάιηζηα, εμαηηίαο απηήο ηεο “ειιε-

ληθήο θαζπζηέξεζεο” ζηελ εγρψξηα ελζσκάησζε ηεο θπξίαξρεο λενθηιειεχ-

ζεξεο πνιηηηθήο, ε ειιεληθή άξρνπζα ηάμε ζα εκπιαθεί πνιχ πξφζπκα, ζα δη-

εθδηθήζεη ηαρεία βήκαηα θάιπςεο ηεο απφζηαζεο, θαζψο παξάιιεια βιέπεη 

κπξνζηά ηεο λα αλνίγνληαη λένη δξφκνη θαη νξίδνληεο επελδπηηθήο θαη επηρεη-

ξεκαηηθήο δξάζεο (Δληαία Δπξσπατθή αγνξά, κεγάιε ξεπζηφηεηα θαη θζελφ 

ρξήκα, άλνηγκα ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε, Βαιθαληθφ Διληνξάλην). Πάλσ ζ‟ 

απηή ηελ επλντθή γηα ην ειιεληθφ θεθάιαην ζπγθπξία, ην ειιεληθφ αζηηθφ 

θξάηνο, κε ηηο γλσζηέο ηδηνκνξθίεο πνπ ην ζπγθξνηνχλ,
15

 θαη ην εγρψξην πνιη-

ηηθφ θαηεζηεκέλν ζα δηεθδηθήζνπλ θαη ζε θάπνην βαζκφ ζα απνθηήζνπλ ελεξ-

γφηεξν ξφιν ζηα Δπξσπατθά πξάγκαηα. ζν φκσο βαζαίλεη ε ζρέζε ηεο ρψξαο 

κε ην ππφ δηακφξθσζε επξσπατθφ νηθνδφκεκα, ηφζν εθρσξνχληαη θαη κεηα-

θέξνληαη εμνπζίεο απφ ην εζληθφ ζην ππεξεζληθφ επίπεδν κε δίζεκα φπσο ζα 

εμειηρζνχλ ζηε ζπλέρεηα, απνηειέζκαηα αθφκα θαη γηα ηελ ίδηα ηελ ζέζε ηεο 

ειιεληθήο αζηηθήο ηάμεο ζην παγθφζκην αληαγσληζηηθφ ζηεξέσκα.  

 

3. Οξηζκέλεο Δπηζεκάλζεηο γηα ηελ Σξέρνπζα Μεγάιε Οηθνλνκηθή Κξίζε 

ζε Διιάδα θαη Γηεζλέο ηεξέσκα 

Ζ έιεπζε ηεο πξφζθαηεο κεγάιεο θξίζεο ζα αλαδείμεη φιεο απηέο ηηο πθέξ-

πνπζεο αληηθάζεηο νμχλνληάο ηεο. Σν μέζπαζκα αξρηθά ζα ζπληειεζηεί, φπσο 

ζπλήζσο ζπκβαίλεη, ζηνλ επαίζζεην ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα, ν νπνίνο ζην 

παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ ηεο ειεχζεξεο αγνξάο βξέζεθε ζε κηα πξσηφ-

γλσξε θηλεηηθφηεηα, αλάπηπμε θαη δηαπινθή κε απνηέιεζκα λα ιάβεη αλεμέιε-

γθηεο θαη ππέξκεηξα δπζαλάινγεο, κε ηνπο ππφινηπνπο ηνκείο, δηαζηάζεηο. Σε 

ζηηγκή πνπ ηα λενθηιειεχζεξα κνληέια νηθνλνκηθνχ θηιειεπζεξηζκνχ ζηέθν-

ληαλ κεηέσξα θαη αλήκπνξα λα αληηδξάζνπλ κπξνζηά ζηνλ άκεζν θίλδπλν ε-

λφο αζηξαπηαίνπ θαη κε δηαρεηξίζηκνπ ληφκηλν, ηα θξάηε (κε πξψηεο ηηο ΖΠΑ) 

θαη νη ξπζκηζηηθέο νηθνλνκηθέο αξρέο ηνπο εηζέβαιαλ δπλακηθά ζην ρψξν ηεο 

νηθνλνκηθήο ζθαίξαο δηνρεηεχνληαο ηιηγγηψδε πνζά ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ 

ζχζηεκα πξνθεηκέλνπ λα απνηξαπεί ε βέβαηε θαηάξξεπζή ηνπ πνπ ζα ζπκπα-

ξέζπξε καδί ηεο θαη ηελ ππφινηπε δηεζλή θαη εγρψξηα νηθνλνκηθή δνκή. Απηφ 

ζπλέβε ηφζν ζηηο ΖΠΑ φζν θαη ζε κηα ζεηξά ρψξεο ηεο Δπξψπεο κε πξνεμάξ-

ρνπζα ηελ Ηξιαλδία, κε άκεζν απνηέιεζκα λα επηβαξπλζνχλ ππέξνγθα ηα θξα-

ηηθά ηακεία θαη λα εθηηλαρζνχλ επηθίλδπλα ηα δεκνζηννηθνλνκηθά ρξέε.
16

 

Ζ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο γηα ηνπο δηθνχο ηεο ηδηαίηεξνπο ιφγνπο ιεη-

ηνχξγεζε θάπσο αληίζηξνθα. Σν πξφβιεκα εκθαλίζηεθε λα είλαη πξσηίζησο 

ηνπ θξάηνπο. Απηφ ζπλέβε φρη γηαηί ν ηδησηηθφο ηνκέαο ήηαλ πγηήο θαη αλζί-

                                                             
15 Βι. Karamessini, M. (2008) “Still a distinctive southern European employment model?” Industrial 

Relations Journal 39:6 pp. 510-531, γηα ηηο ηδηνκνξθίεο απηέο ζην επίπεδν ηεο απαζρφιεζεο θαη ησλ 

πνιηηηθψλ πξφλνηαο. 
16 Bι. Berberoglu, B. (ed.) (2011) Beyond the Global Capitalist Crisis. UK: Ashgate. 
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ζηαην ζηελ δηεζλή θξίζε, θάζε άιιν. Απιψο, ν ηξφπνο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 

φιεο ηηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο, αθφκα θαη ηελ πεξίνδν ηνπ νηθνλνκηθνχ 

κπνπκ ησλ δεθαεηηψλ 1990, 2000 (θχξην γλψξηζκα ηνπ νπνίνπ ήηαλ ε θαηεχ-

ζπλζε πξνο ηνλ νηθνλνκηθφ θηιειεπζεξηζκφ), δηαθιαδψζεθε πέξημ ελφο πνιπ-

δάπαλνπ θξαηηθνθεληξηθνχ κεραληζκνχ, πνπ απνθηνχζε δηαξθψο θαη πεξηζζφ-

ηεξεο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ρσξίο απηφ λα αληαλαθιά ζην ειάρηζην ηελ 

εκπέδσζε κηαο δπλακηθήο θαπηηαιηζηηθήο παξαγσγηθήο βάζεο.
17

 Αληηζέησο, ε 

παξαγσγηθή ζέζε ηεο Διιάδαο ζηνλ δηεζλή θαη επξσπατθφ θαηακεξηζκφ ππν-

λνκεπφηαλ θαζ‟ φιν ην νξκεηηθφ θαηά ηα άιια θχκα αλάπηπμεο. Ζ δεκνζηννη-

θνλνκηθή θαηάξξεπζε θαη ν θαχινο θχθινο κηαο βαζηάο δνκηθήο θξίζεο πνπ 

εθδειψζεθε αλέηξεςε ηα ζρέδηα ηεο λέαο Μεγάιεο Ηδέαο ηνπ ειιεληθνχ θαπη-

ηαιηζκνχ, ε ζέζε ηνπ νπνίνπ, φπσο θαη ηεο ρψξαο θαηαπνληίζηεθαλ ζηελ θιί-

καθα ηεο αληζνκεξνχο θαη ζπλδπαζκέλεο αλάπηπμεο ηνπ επξσπατθνχ θαη πα-

γθφζκηνπ ηκπεξηαιηζκνχ.
18

 ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε απνθάιπςε ηεο έληαζεο 

ηνπ ράζκαηνο ζηελ ςαιίδα ηεο επξσπατθήο, ρσξν-θνηλσληθήο, αληζνκέξεηαο 

έθεξε ζηελ επηθάλεηα έλα πιέγκα εμαξηεζηαθψλ ζρέζεσλ πνπ ήηαλ αλαδηπισ-

κέλα θαη ππέβνζθαλ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. Σηο δηεξγαζίεο απηέο εθθξάδνπλ 

νπζηαζηηθά ηα κλεκφληα. Ξεδηπιψλνπλ απφ ηελ κία πιεπξά ηελ ηζνπεδσηηθή 

επηζεηηθφηεηα εγρψξηνπ θαη δηεζλνχο θεθαιαίνπ πξνο ζχκπαζεο ηηο δπλάκεηο 

ηεο εξγαζίαο ψζηε λα επσκηζηνχλ απηέο φζν πην κεγάιν θνκκάηη ησλ δεκηψλ 

ηεο θξίζεο, κεηξηάδνληαο ηηο επηπηψζεηο γηα ηνπο ίδηνπο θαη δηακνξθψλνληαο 

πξνυπνζέζεηο αλάθακςεο. Χο πξνο απηφ, ε εμσηεξηθή βνήζεηα πξνο ην εγρψ-

ξην νηθνλνκηθφ θαηεζηεκέλν απνδεηθλχεηαη θαίξηα θαη θαζνξηζηηθή. πγρξφ-

λσο, απφ κηα άιιε πιεπξά, νη παξεκβάζεηο ησλ κλεκνλίσλ εθδειψλνπλ ηελ πί-

εζε θαη ηελ επηηαγή ησλ θπξίαξρσλ επξσπατθψλ θεθαιαίσλ λα πξνζδέζνπλ 

ζθηρηφηεξα ηελ ειιεληθή αζηηθή ηάμε ζηνπο δηθνχο ηνπο ζρεδηαζκνχο.
19

 

Δπηζηξέθνληαο, πάιη, ζηελ δηεζλή ζθελή,  φπσο ήηαλ θπζηθφ ε, ελ πνι-

ινίο, θαιιηεξγνχκελε αηκφζθαηξα δηάρπηεο αηζηνδνμίαο θαη πίζηεο ζηα απηά 

θαη πξνζδνθψκελα νθέιε ηεο Νέαο Οηθνλνκίαο θαη ηνπ ηδενινγηθνχ κνληέινπ 

ηνπ  θνζκνπνιίηηθνπ Νενθηιειεπζεξηζκνχ κεηαζηξάθεθε κε γνξγά βήκαηα. 

Αλακθηζβήηεηα, ε ηδενινγηθή θπξηαξρία ηνπ ππάξρνληνο Νενθηιειεχζεξνπ 

ζρήκαηνο ηξψζεθε θαη κάιηζηα κε ηελ παξνχζα κνξθή ηεο αλεπαλφξζσηα. 

                                                             
17 ιν απηφ δελ είλαη αζχλδεην κε κηα γεληθή απνηίκεζε ηνπ ηαπξηαλνχ φηη: «Οη θξαηηθέο δνκέο αλα-

πηχρζεθαλ ζηε Γχζε θπζηθά θαη αξκνληθά κε ηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκηθήο δσήο. ηα Βαιθάληα φ-

κσο ν κεραληζκφο ηεο θπβέξλεζεο αληηγξάθεθε απφ ηε Γχζε θαη επηβιήζεθε κε φιε ηελ πνιππινθφ-

ηεηα θαη δαπαλεξφηεηά ηνπ πάλσ ζε κηα ππαλάπηπθηε αγξνηηθή νηθνλνκία.». Stavrianos, L. (1958) 

The Balkans since 1453, New York, Holt, Rinehart and Winston, p. 607. 
18 Γηα κηα καξμηζηηθή απνηίκεζε ηεο ειιεληθήο θξίζεο βι. Mavroudeas, S. (ed.) (2014), Greek Capi-

talism in Crisis: Marxist Analyses, London, Routledge (in press) θαη Michael-Matsas, S. (2010) 

“Greece and the World Capitalist Crisis”. Critique, 38.3, pp. 489-502. 
19 Bι. Hadjimichalis, C. (2011), “Uneven Geographical Development and Socio-Spatial Justice and 

Solidarity: European Regions After the 2009 Financial Crisis”.  European Urban and Regional Studies 

18(3), pp. 254-274. 
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Καηά ηε γλψκε καο, βξίζθεηαη κεηαμχ θζνξάο θαη αθζαξζίαο, ζην ζηάδην ηεο 

απνζχλζεζεο θαη αλαζχλζεζήο ηεο, ηεο αλακνλήο παξαγθσληζκνχ ηεο. Κη φια 

απηά δίρσο λα έρεη εκθαληζζεί ν απαξαίηεηνο δηάδνρνο πνπ ζα έξζεη λα επηδη-

νξζψζεη ηηο δεκηέο πνπ ππέζηε ελ γέλεη ν αζηηθφο θηιειεπζεξηζκφο, αλαζπ-

ληάζζνληαο, ζπζηεκαηνπνηψληαο θαη παξαιακβάλνληαο ηε ζεκαία ηεο θπξίαξ-

ρεο ηδενινγίαο, αθξνγσληαίνπ ιίζνπ ηεο ηδενινγηθήο εγεκνλίαο ηεο ηάμεο πνπ 

θαηέρεη ηελ εμνπζία.
20

 Τπνζηεξίδνπκε ινηπφλ πσο, πξφθεηηαη γηα έλα ελ κέξεη 

θπζηνινγηθφ θελφ πνπ δεκηνπξγείηαη κε ην πέξαζκα ζην θαζνδηθφ ζηάδην ηνπ 

κεγάινπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ κηαο θαη ην πξνεγνχκελν θπξίαξρν ζεσξεηηθφ 

κνληέιν έρεη ρξενθνπήζεη καδί κε ηελ πξνγελέζηεξε αλζνχζα νηθνλνκηθή ζπ-

γθπξία πνπ ππεξέηεζε. 

Κη ελψ απηά ζπκβαίλνπλ ζην ηδενινγηθφ επίπεδν ζην πεδίν ηεο εθαξκν-

δφκελεο πνιηηηθήο ηα πξάγκαηα δηαθνξνπνηνχληαη, θαζφηη νη αληηθάζεηο, νη 

πξαγκαηηθέο αζπκβαηφηεηεο θαη νη αληηλνκίεο πνπ ελζθήπηνπλ κεηαμχ νηθνλν-

κηθψλ φξσλ, ηδενινγηθψλ θαηαζθεπψλ θαη εθαξκνζκέλσλ πνιηηηθψλ δελ απν-

ηεινχλ εμαίξεζε, αιιά ηνπλαληίνλ ζπκπιεξψλνπλ ηνλ θακβά ηεο αζηηθήο θνη-

λσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Να ζπκίζνπκε φηη ε αξρηθή δηαρείξηζε ηεο θξίζεο 

θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηεο ηελ δεθαεηία ηνπ ‟70 αλαηέζεθε ή πην ζσζηά αθέζεθε 

ζηνπο κεραληζκνχο ηνπ παξεκβαηηθνχ θευλζηαλνχ θξάηνπο (ηελ ίδηα ζηηγκή 

πνπ ζπληεινχηαλ νιηθή απαμίσζε ηεο θευλζηαλήο ζεσξίαο). Με αληεζηξακκέ-

λε αλαινγία ζηελ ζεκεξηλή θξίζε, νη δηεζλνπνηεκέλεο λενθηιειεχζεξεο πνιη-

ηηθέο, δειαδή νη πνιηηηθέο πεξαηηέξσ εκβάζπλζεο ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο 

θαη ηεο θηινζνθίαο ησλ αγνξαίσλ θαλφλσλ, αλ θαη ηδενινγηθά-εζηθά απνδπ-

λακσκέλεο, ζπλερίδνπλ λα αλαπηχζζνληαη αηκνδνηνχκελεο ζρεδφλ αλνηθηά απφ 

δεκφζηνπο πφξνπο. Έλα γεγνλφο πνπ εθηφο ησλ άιισλ κεηαθπιχεη αθφκα πην 

απξνθάιππηα θαη βίαηα ηηο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο πξνο ηα αδχλακα λα αληη-

δξάζνπλ πιαηηά εθκεηαιιεπφκελα ζηξψκαηα. Ζ ζπλέρηζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

πνξείαο εληνχηνηο, κνηάδεη πεξηζζφηεξν κε θαζεζηψο νπδέλ κνληκφηεξν ηνπ 

πξνζσξηλνχ.  

«Αλ ζέινπκε ηα πξάγκαηα λα κείλνπλ φπσο έρνπλ, ηφηε πξέπεη λα αιιά-

μνπλ» ζεκεηψλεη ν λεαξφο αξηζηνθξάηεο Σαλθξέληη ζην κπζηζηφξεκα ν Γαηφ-

παξδνο, αλαθεξφκελν ζηελ παξαθκή κηαο νηθνγέλεηαο επγελψλ ηεο ηθειίαο.
21

 

Καη αιιαγέο, ηε ζήκεξνλ, ζπληεινχληαη, έζησ κε ήπην θαη ειεγρφκελν ηξφπν. 

Πξνο ηελ θαηεχζπλζε, θαηαξράο, ηεο δηαπξαγκάηεπζεο θαη ηνπ επαλαπξνζα-

λαηνιηζκνχ ζηε ζπζηεκαηνπνίεζε ελφο ζηελφηεξνπ ειέγρνπ, επνπηείαο θαη 

                                                             
20 Κάηη αληίζηνηρν αλαθέξεη ν Αιηνπζέξ γηα ηελ θηινζνθία ε νπνία ιέεη είλαη έλα είδνο «ζπκβηβα-

ζκνχ, ζπξξαθήο, ψζηε ζηνλ θηινζνθηθφ θακβά λα επηδηνξζψλνληαη νη δεκηέο πνπ πξνθαιεί ε αλέιεπ-

ζε ησλ επηζηεκψλ (νη επηζηεκνινγηθέο ηνκέο ζπλεπάγνληαη θηινζνθηθέο ηνκέο) κέζα ζηελ πξνυπάξ-

ρνπζα θηινζνθηθή ελφηεηα». Αιηνπζέξ, Λ. (1992) Σα γεγνλφηα, (κηθ.) Α. Διεθάληεο, Ρ. Κπιηληεξέα, 

Αζήλα, Ο Πνιίηεο, ζει. 416. 
21 Paxton, R. (2004) The Anatomy of Fascism, New York, Alfred A. Knopf , p. 23. 
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ξχζκηζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο αγνξάο θαη δε, ηνπ άπινπ δηεζλνπνηεκέλνπ ην-

κέα ηεο πίζηεο θαη ηνπ ρξήκαηνο. Ζ ΔΔ δείρλεη λα θηλείηαη αξθεηά πξνο ηε ζπ-

γθεθξηκέλε θαηεχζπλζε. Δπηπξνζζέησο, ζα ιέγακε φηη δηαθαίλνληαη ηάζεηο ε-

πηιεθηηθήο επηζηξνθήο θαη αλαδίπισζεο ζηελ εζλνθξαηηθή βάζε, ρσξίο ηε ζπ-

λνδεία φκσο ελφο θνηλσληθνχ θξάηνπο, ήδε αθξσηεξηαζκέλνπ, ηζρλνχ, ζε πε-

ξηπηψζεηο θαη αλππφζηαηνπ. 

Καζψο ζπζζψξεπζε θαη λνκηκνπνίεζε, άιινηε ζπκβαδίδνπλ θαη άιινηε 

αληηθξνχνληαη,
22

 ε αλαδηνξγάλσζε ηνπ θξάηνπο πξνο ηελ δηεχξπλζή ηνπ ζηηο 

εμαξηψκελεο ηάμεηο κε ηελ απνδνρή νξηζκέλσλ αηηεκάησλ ηνπο θαη ηελ απνξ-

ξφθεζή ηνπο νχησο ψζηε λα κελ θεξδίζνπλ έδαθνο ζηελ εγεκνλία απνηειεί, 

ζχκθσλα κε ηνλ Γθξάκζη, ηελ έλλνηα θαη ην εξγαιείν ηεο παζεηηθήο επαλά-

ζηαζεο.
23

 ηαλ, φκσο, αληηκεησπίδεη δπζρέξεηεο, ζηελ πινπνίεζή ηνπ έλαο ηέ-

ηνηνο κεραληζκφο, φπσο κε κηα έλλνηα ζπκβαίλεη εδψ θαη δπν ηνπιάρηζηνλ 

ρξφληα ζηελ Διιάδα, εμαηηίαο πξνζσξηλά άιπησλ αληηζέζεσλ θαη εμαηξεηηθά 

νμχηαησλ αληηθαηηθψλ δηεξγαζηψλ, ηφηε εκθαλίδεηαη ην ελδερφκελν λα εηζέι-

ζεη (ν κεραληζκφο απηφο) ζηελ γθξίδα δψλε ηεο θαζνιηθήο ακθηζβήηεζεο. Ακ-

θηζβήηεζεο είηε ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο, είηε ηεο γεληθήο ζηξαηεγηθήο ηνπ θε-

θαιαηνθξαηηθνχ ζρεκαηηζκνχ πνπ δελ είλαη άιιε απφ κηα θπζηθή θαηάζηαζε 

αέλαεο επεθηαηηθήο ξνπήο ησλ αηνκηθψλ θεθαιαίσλ,
24

 φπνπ αλαγθαίνο, εθ ησλ 

σλ νπθ άλεπ, φξνο παξαγσγήο είλαη ε δηαξθήο θαη απμαλφκελε πξνζπάζεηα α-

πφζπαζεο ππεξαμίαο απφ κέξνπο ησλ θεθαιαίσλ απηψλ. Σα ελδερφκελα θαη νη 

πηζαλφηεηεο, σζηφζν, ηέηνησλ εμειίμεσλ πξνυπνζέηνπλ θαη ελαπφθεηληαη ζε 

θνηλσληθνπνιηηηθέο δπλάκεηο ηθαλέο λα πςψζνπλ θαη λα εγθαζηδξχζνπλ ζην 

θέληξν ηνπ πνιηηηθνχ αγψλα Μεγάια Αηηήκαηα θαη Δλαιιαθηηθά ρέδηα πνπ 

ζέηνπλ ζην επίθεληξν ηνπο ηηο αλάγθεο ηεο εξγαδφκελεο πιεηνςεθίαο θαη ηε 

ρεηξαθέηεζε απηήο. Μέρξη ζηηγκήο, θάηη ηέηνην ζηε ρψξα καο, φπσο θαη νπνπ-

δήπνηε αιινχ, απιψο απνπζηάδεη. 

 

 

 

                                                             
22 Άπνςε ηεο καξμηζηηθήο ζεσξίαο ηεο “Γεκφζηαο Οηθνλνκηθήο” ηνπ J. Ο‟ Connor. Βι. Καξάγησξγαο, 

Γ. Π. (1979) Οηθνλνκηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ θξάηνπο, Αζήλα, Παπαδήζεο, ζει. 445. 
23 Βι. Buci-Glucksmann, K. (1980)  Gramsci and the State, London, Lawrence and Wishart, pp. 108-9. 
24 Βι. Shaikh, A. (1999) “Δμεγψληαο ηνλ πιεζσξηζκφ θαη ηελ αλεξγία: Μηα ελαιιαθηηθή πξφηαζε ζηε 

λενθηιειεχζεξε νηθνλνκηθή ζεσξία”, ζην Α. Βιάρνπ, (επηκ.) χγρξνλε Οηθνλνκηθή Θεσξία. Ρηδνζπα-

ζηηθέο Κξηηηθέο ηνπ Νενθηιειεπζεξηζκνχ, Αζήλα, Σππσζήησ-Γ. Γαξδάλνο, ζει. 140.  
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14  
Ηεξαξρηθέο ρέζεηο Μεηαμχ Κξαηψλ θαη Οξγάλσλ ζην Δζσηεξηθφ 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

ΓΗΧΡΓΟ ΒΑΑΛΟ 

 

1. Δηζαγσγή 

Ζ θπβέξλεζε αξέζθεηαη λα ιέεη φηη «ε Διιάδα είλαη ηζφηηκν κέινο ηεο ΔΔ». 

Καη ε αμησκαηηθή αληηπνιίηεπζε φκσο επαλαιακβάλεη ζπρλά φηη «ε Διιάδα ζα 

πξέπεη λα γίλεη ζεβαζηή σο ηζφηηκφ κέινο ηεο ΔΔ». Τπάξρνπλ φκσο ηζφηηκα 

κέιε κέζα ζην πνιηηηθφ επνηθνδφκεκα ηεο ΔΔ;  

Θα πξνζπαζήζνπκε λα απαληήζνπκε ζην εξψηεκα απηφ  ζε ηξεηο ελφηε-

ηεο: Α) ην γεληθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο ΔΔ θη έπεηηα πξφζθαηεο αιιαγέο πνπ 

ζπληεινχληαη φπσο Β) ε  νηθνλνκηθή δηαθπβέξλεζε θαη Γ) ε ηξαπεδηθή έλσζε.  

Οθείινπκε λα αξρίζνπκε εμεηάδνληαο ηνπο ζπζρεηηζκνχο κεηαμχ ησλ 

θξαηψλ ζηα δηαθνξεηηθά φξγαλα ηεο ΔΔ. Δίλαη επίζεο απαξαίηεην φκσο λα 

δνχκε ην βαζκφ πξφζβαζεο ζε απηά νξγαλσκέλσλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ. 

Σν δεχηεξν είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ, γηαηί ε ΔΔ δελ είλαη απιά έλα άζξνηζκα 

ησλ αζηηθψλ θξαηψλ πνπ ηελ απνηεινχλ. Δίλαη έλαο νξγαληζκφο πνπ ιεηηνπξ-

γεί ζα πνιιαπιαζηαζηήο ηεο δχλακεο ηνπ κεγάινπ θεθαιαίνπ κέζα ζηνπο 

θξαηηθνχο κεραληζκνχο (ζπρλά θαη κέζα ζηελ θαηά Γθξάκζη θνηλσλία ησλ πν-

ιηηψλ) θαη πνπ πεξηνξίδεη δξαζηηθά ηηο φπνηεο δηαδηθαζίεο θαη κεζφδνπο επηξ-

ξνήο είραλ θαηαθηήζεη νη θαηψηεξεο ηάμεηο κέζα ζηα θξάηε.    

Ζ νηθνλνκηθή δχλακε ηεο θάζε αζηηθήο ηάμεο σο θξηηήξην πνιηηηθήο δχ-

λακεο κέζα ζηελ ΔΔ απνθηά, κε ηελ επθαηξία ηεο θξίζεο, απμεκέλν ξφιν θαη 

ζεζκηθά, πέξα απφ ηνλ άηππν πνπ θπζηθά πάληα είρε. Απηφ γίλεηαη, φπσο ζα 

δνχκε παξαθάησ ηφζν κέζσ ηεο λέαο νηθνλνκηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ ζέηεη ηηο 

ππεξρξεσκέλεο ρψξεο ζε ππνδεέζηεξε ζέζε, φζν θαη ησλ απμεκέλσλ αξκνδην-

ηήησλ ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο (ΔΚΣ) κέζσ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Μεραληζκνχ ηήξημεο (ΔΜ) θαη ησλ λέσλ ηεο αξκνδηνηήησλ φζν αθνξά ηελ 

επηηήξεζε θαη αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ κεγάισλ ηξαπεδψλ ηεο Δπξσδψλεο.  

 

2. H Γεληθή Γνκή ηεο ΔΔ  

Σα ηξία βαζηθά πνιηηηθά φξγαλα ηεο ΔΔ:  

1. Σν πκβνχιην ησλ ππνπξγψλ θαη αξρεγψλ θπβεξλήζεσλ ζηηο δηάθνξεο 

ζπλζέζεηο ηνπ / Σν φξγαλν ησλ 28 θπβεξλήζεσλ   

2. Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην  

3. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή / Κνκηζηφλ  
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Πνιχ ζεκαληηθά επίζεο  θαη ε ΔΚΣ, αιιά θαη ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην 

ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ πνπ εξκελεχεη ηελ εθαξκνγή ηνπ επξσπατθνχ δηθαίνπ.  

(1) Αο μεθηλήζνπκε απφ ην πκβνχιην ζην νπνίν νη ηεξαξρηθέο ζρέζεηο 

δνκνχληαη κε ηνλ πην πξνθαλή ηξφπν. Πξφθεηηαη γηα ην φξγαλν πνπ θαζνξίδεη 

ηηο πνιηηηθέο πξνηεξαηφηεηεο θαη γεληθέο θαηεπζχλζεηο ηεο Έλσζεο πνπ ζηε 

ζπλέρεηα ε Κνκηζηφλ πξέπεη λα κεηαηξέςεη ζε λνκνζεηηθέο πξνηάζεηο. Απηέο 

ζπρλά πεξηιακβάλνπλ ηελ επέθηαζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Έλσζεο εηο βάξνο 

ησλ θξαηψλ κειψλ, άιινηε λνκφηππα θη άιινηε μεθάζαξα παξάηππα, φπσο έγη-

λε κε ηηο δπλάκεηο πνπ δφζεθαλ ζηελ ΔΔ γηα ηνλ έιεγρν ησλ πξνυπνινγηζκψλ, 

ηνλ έιεγρν ηνπ επηπέδνπ κηζζψλ θιπ.  

Κάζε ρψξα έρεη ςήθνπο ζην πκβνχιην αλάινγα κε ην πιεζπζκφ ηεο. 

Γηα ηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ δεηεκάησλ πιένλ απνθαζίδεη κε εληζρπ-

κέλε πιεηνςεθία. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη πξνηάζεηο πεξλάλε εθηφο αλ δηαθσλνχλ 

θξάηε πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην 22-38% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ΔΔ (αλάινγα κε 

ηνπο ζπλδπαζκνχο) ή δηαθνξεηηθά 13 θξάηε.
1
 Με βάζε ην πκβηβαζκφ ησλ 

Ησαλλίλσλ ηνπ 1994 νη ςεθνθνξίεο πξέπεη λα απνθεχγνληαη. Αλ θάπνηεο ρψξεο 

ζρεκαηίδνπλ κεηνςεθία κπινθαξίζκαηνο κηα απφθαζεο πξέπεη λα ην ιέλε θαη 

ην δήηεκα αλαβάιιεηαη κέρξη λα βξεζεί ζπκβηβαζκφο.   

ηελ πξάμε πνηέ ζηελ ηζηνξία ηεο ΔΔ δε ζπλαζπίζζεθε έλαο κεγάινο α-

ξηζκφο κηθξψλ ρσξψλ γηα λα κπινθάξνπλ θάηη ελάληηα ζηε ζέιεζε ησλ κεγά-

ισλ ρσξψλ. Οη κεηνςεθίεο κπινθαξίζκαηνο δεκηνπξγνχληαη φηαλ νη ηξεηο κε-

γάιεο ρψξεο – Αγγιία, Γαιιία θαη Γεξκαλία – δελ έρνπλ βξεη ζπκβηβαζκφ κε-

ηαμχ ηνπο θαη θάπνηα απφ απηέο απνθαζίδεη λα βξεη 3-4 ρψξεο-θαινζειεηέο γηα 

λα κπινθάξεη ηελ απφθαζε ζηελ νπνία δηαθσλεί.  

Απηφ ην θάλεη ζπρλά ε Βξεηαλία κε Οιιαλδία, νπεδία θαη θάπνηεο αλα-

ηνιηθνεπξσπατθέο ρψξεο φηαλ ζεσξεί φηη απεηινχληαη νη αγνξέο ηνπ ίηπ ηνπ 

Λνλδίλνπ απφ «ππεξβνιηθή ξχζκηζε». Σν θάλεη επίζεο ε Γαιιία κε Ηηαιία, Η-

ζπαλία, Διιάδα φηαλ ζεσξεί φηη απεηινχληαη νη γεσξγηθέο επηδνηήζεηο θαη ε 

Γεξκαλία φηαλ απεηιείηαη ε Volkswagen θη ππφινηπεο απηνθηλεηνβηνκεραλίεο 

ηεο απφ πεξηβαιινληηθέο λνκνζεζίεο. 

Γελ είλαη φκσο κφλν ην κέγεζνο ησλ ρσξψλ πνπ κεηξάεη αιιά αλακθη-

ζβήηεηα θαη ε νηθνλνκηθή ηνπο δχλακε. Ζ Πνισλία, ε Ηζπαλία, αθφκα θαη ε 

Ηηαιία, πρ. έρνπλ κεγάιν αξηζκφ ςήθσλ αιιά πνηέ δελ εγνχληαη θάπνηαο κεην-

ςεθίαο κπινθαξίζκαηνο.  

Δλδεηθηηθφ επίζεο είλαη πνηνο παίξλεη ην ιφγν θαηά ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ 

πκβνπιίνπ. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξίπησζε ηνπ ECOFIN, ηνπ ζπκβνπιί-

νπ ησλ ππνπξγψλ νηθνλνκηθψλ πνπ είλαη ε ζεκαληηθφηεξε ζχλζεζε ηνπ πκ-

βνπιίνπ κεηά απφ απηή ησλ αξρεγψλ ησλ θπβεξλήζεσλ. Δθεί κηιάλε πάληα νη 

πην ηζρπξέο νηθνλνκηθά ρψξεο. Δθηφο απφ ηηο ηξεηο κεγάιεο, Απζηξηαθνί, Οι-

                                                             
1 http://www.consilium.europa.eu/council/voting-calculator?lang=el   

http://www.consilium.europa.eu/council/voting-calculator?lang=el
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ιαλδνί θαη Φηιαλδνί παξεκβαίλνπλ ζπρλά, αθνχ παξά ην κηθξφ ηνπο πιεζπζκφ 

νη ρψξεο ηνπο είλαη βάζε γηα πνιιέο κεγάιεο πνιπεζληθέο εηαηξείεο. Αληίζεηα 

Ηηαινί θαη Ηζπαλνί κηινχλ ζπάληα θη  Έιιελεο θαη ινηπνί θησρνί ζπγγελείο δε 

κηιάλ ζρεδφλ πνηέ. ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ECOFIN κεγάιν κέξνο ηνπ ρξφλνπ 

ηξψλε επίζεο ν πξφεδξνο ηνπ Γηνχξνγθξνππ (Νηάηζεικπινπκ) θαη ηεο Oκάδαο 

Eξγαζίαο ηνπ (Thomas Wieser), ε ΔΚΣ θη ν επίηξνπνο νηθνλνκηθψλ ππνζέζε-

σλ (ιη Ρελ) θαη θάπνηεο θνξέο αληαγσληζκνχ (Αικνχληα).  

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξίπησζε ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ ECOFIN θαη 

ηνπ Γηνχξνγθξνππ (ην ίδην γηα ηηο ρψξεο ηνπ Δπξψ) ηνπ 2010-2011 φπνπ ζπδε-

ηηφηαλ ζπλερψο ε ειιεληθή πεξίπησζε ρσξίο πνηέ ν ηφηε ππνπξγφο Γηψξγνο 

Παπαθσλζηαληίλνπ λα βγάδεη κηιηά. Ζ θνξχθσζε ηνπ δξάκαηνο απηνχ ήηαλ 

ηνλ Οθηψβξε ηνπ 2011, φηαλ νη εθπξφζσπνη ησλ ηξαπεδηηψλ απφ φιν ηνλ θφ-

ζκν πνπ είραλ δαλείζεη ηελ Διιάδα (International Institute of Finance), ν Σδφ-

ζεθ Άθεξκαλ ηφηε πξφεδξνο ηεο Νηφηηζε Μπαλθ θαη δχν αθφκα (C. Dallara 

θαη B. Prot) βξίζθνληαλ κέζα ζην θηίξην ηνπ πκβνπιίνπ. Ο ηφηε επηθεθαιήο 

ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο ηνπ Γηνχξνγθξνππ (ζψκα πνπ δηνξίδεηαη απφ Κνκηζηφλ, 

πκβνχιην θαη ΔΚΣ), Βηηφξην Γθξίιη δηαπξαγκαηεπφηαλ ζε μερσξηζηφ δσκάηην 

ην χςνο ηνπ θνπξέκαηνο θαη θάζε ιίγν έκπαηλε ζηελ αίζνπζα ηεο νινκέιεηαο 

γηα λα ελεκεξψζεη ηνπο αξρεγνχο θξαηψλ ζρεηηθά κε ηελ ηειεπηαία πξνζθνξά 

ησλ ηξαπεδηηψλ.  

Δλησκεηαμχ νη εγέηεο ζπδεηνχζαλ εληειψο πξνζρεκαηηθά άιια ζέκαηα, 

αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απιά πεξίκελαλ, κε ηνλ εθλεπξηζκφ λα απμάλεηαη 

θαη πρ. λα «ςηινηζαθψλνληαη» ν αξθνδί κε ηνλ Κάκεξνλ. ε κηα θξίζε εηιη-

θξίλεηαο πνπ ηα ΜΜΔ δελ επηηξεπφηαλ λα είλαη εθεί γηα λα θαιχςνπλ ν αξ-

θνδί, φηαλ ηνπ αλαθνηλψζεθε απφ ηνλ Γθξίιη ην πνζφ ηνπ θνπξέκαηνο πνπ ή-

ηαλ έηνηκνη λα δερηνχλ νη ηξαπεδίηεο, ηνπ είπε: «είλαη ηξαπεδίηεο, ζα βγάινπλ 

ζίγνπξα πνιιά δηζεθαηνκκχξηα απφ απηή ηε ζπκθσλία, πξέπεη λα ηνπο πείζεηο 

λα πέζνπλ άιια 20 δηο.» Με ηε ζπκθσλία νη ηξαπεδίηεο πήξαλ ζίγνπξα 30 δηο. 

κπφλνπο απφ ηελ ΔΔ γηα λα ηνπο επραξηζηήζεη πνπ δέρηεθαλ ην θνχξεκα. Καηά 

ηε δηάξθεηα φισλ απηψλ ησλ πέξα δψζε, φκσο, ν κεηά απφ ιίγν παξαηηεζείο 

Γηψξγνο Παπαλδξένπ παξαθνινπζνχζε γηα πνιιέο ψξεο ρσξίο λα βγάδεη κηιηά. 

Με βάζε ηε ζπκθσλία απηή έγηλε κεηά θαη ην θνχξεκα ησλ απνζεκαηηθψλ α-

ζθαιηζηηθψλ ηακείσλ, παλεπηζηήκησλ θιπ.. 

Σν πεξηζηαηηθφ απηφ γηαηί δείρλεη αλάγιπθα ηηο ηεξαξρηθέο ζρέζεηο ζην 

εζσηεξηθφ ηεο ΔΔ ιφγσ θαη ηεο νμχηεηαο εθείλεο ηε ζηηγκή ηηο θξίζεο πνπ έ-

θαλε θάπνηνπο ηχπνπο πνπ ηεξνχληαη ζπλήζσο λα πεξλάλε ζε εληειψο δεχηεξε 

κνίξα. Φαλεξψλεη, επίζεο, ηηο ηεξαξρηθέο ζρέζεηο αλάκεζα ζηα θξάηε θαη ηηο 

ηδησηηθέο ηξάπεδεο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ε Μέξθει θαη ν αξθνδί δηαπξαγκα-

ηεχνληαλ κε ηνλ Διβεηφ επηθεθαιή ηεο Νηφηηζε κπαλθ Άθεξκαλ, γλσξίδνληαο 
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φηη ζε θάζε πεξίπησζε νη ηξαπεδίηεο ζα έβγαηλαλ θεξδηζκέλνη, θαη νη ππφινηπνη 

απιά πεξίκελαλ λα ηνπο αλαθνηλσζεί ην απνηέιεζκα.  

Γεληθφηεξα, πξηλ απφ θξίζηκεο ζπλεδξηάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ ηα ηειεπ-

ηαία πξφζσπα πνπ βιέπνπλ ζπρλά νη ππνπξγνί πξηλ κπνπλ ζην θηίξην, είλαη νη 

εθπξφζσπνη ησλ κεγάισλ εηαηξεηψλ. Κη φηαλ έλαο ππνπξγφο αλαιάβεη κηα κε-

γάιε πνιηηηθή δηακάρε κέζα ζην πκβνχιην ζην 90% ησλ πεξηπηψζεσλ είλαη 

επεηδή ηα ζπκθέξνληα θάπνηαο πνιπεζληθήο πνπ ζεσξεί «εζληθφ πξσηαζιεηή» 

ηεο ρψξαο ηνπ απεηινχληαη.  Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο νη ζπλεδξηάζεηο θπινχλ 

ήξεκα γηαηί φια έρνπλ πξναπνθαζηζηεί ζε πξφηεξεο ζπλαληήζεηο ζε ηερληθφ 

επίπεδν κεηαμχ ππνπξγηθψλ ππαιιήισλ. ηηο ζπλαληήζεηο απηέο ζπκκεηέρνπλ 

ζπρλά θη εθπξφζσπνη εηαηξεηψλ σο ηερληθνί ζχκβνπινί. Υαξαθηεξηζηηθφηεξε 

πεξίπησζε είλαη ν ζρεδηαζκφο ησλ πνιηηηθψλ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ πνπ ζε κε-

γάιν βαζκφ γίλεηαη κέζα ζηα market access groups, ζηα νπνία ζπκκεηέρνπλ 

ρσξίο ςήθν θαη πνιπεζληθέο.  

Ζ ζπλζήθε ηεο Ληζαβφλαο ζέζπηζε ηελ εκπινθή ηνπ επξσπατθνχ θνηλν-

βνχιην ζε πεξηζζφηεξα δεηήκαηα κε ην νπνίν ην πκβνχιην πξέπεη λα βξεη 

ζπκθσλία ψζηε λα παξζεί κηα απφθαζε πάλσ ζε κηα λέα λνκνζεζία. Σν γεγν-

λφο απηφ κείσζε αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ αλνρή ζηε δηαθσλία θπξίσο απφ ηηο 

νηθνλνκηθά αλίζρπξεο ρψξεο, γηαηί ην πκβνχιην πξέπεη ζρεηηθά γξήγνξα λα 

θαηαιήμεη ζε κηα ζέζε γηα ηε δηαπξαγκαηεπηεί ζηε ζπλέρεηα κε ην Κνηλνβνχ-

ιην. Καζηεξψζεθε, αθφκα, ε δηαδηθαζία ηνπ «αλεπίζεκνπ ηξηιφγνπ» φπνπ πξηλ 

αθφκα ζπκθσλεζεί ε ηειηθή ζέζε ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηνπ Κνηλνβνπιίνπ θη 

αξρίζεη κηα επίζεκε δηαπξαγκάηεπζε, ηα φξγαλα απηά καδί κε ηελ Κνκηζηφλ 

βξίζθνπλ έλαλ αλεπίζεκν ζπκβηβαζκφ πνπ εγθξίλνπλ ηαπηφρξνλα γηα λα απν-

θχγνπλ ηηο επίζεκεο δηαπξαγκαηεχζεηο. Ζ δηαθάλεηα κεηψλεηαη έηζη ξηδηθά, 

αθνχ γηα κήλεο ηα δεηήκαηα ζπδεηηνχληαη ζε κε δεκφζηεο ζπλαληήζεηο θνξπ-

θήο θη εθηφο ηεο αλνηρηήο πνιηηηθήο δηαδηθαζίαο. Καηά θαηλνκεληθά παξάδνμν 

ηξφπν, φιν θαη ζπρλφηεξα ε Κνκηζηφλ ζηε ηειηθή θάζε ηνπ ηξηιφγνπ ζπκκαρεί 

κε ην πκβνχιην ελάληηα ζην Κνηλνβνχιην, αθφκα θη φηαλ ην Κνηλνβνχιην π-

πεξαζπίδεηαη κηα ζέζε πην θνληά ζην αξρηθφ θείκελν ηεο Κνκηζηφλ. Απηφ γίλε-

ηαη εηδηθά φηαλ ηελ πξνεδξία έρεη θάπνηα αδχλακε ρψξα φπσο πξηλ ε Ληζνπα-

λία θαη ηψξα ε Διιάδα.  

(2) ην επξσπατθφ θνηλνβνχιην ηψξα πνπ είπακε φηη πξέπεη πιένλ λα 

ζπκθσλήζεη θη απηφ ζηηο λνκνζεηηθέο απνθάζεηο θαη πάιη ν αξηζκφο βνπιεπ-

ηψλ αλά ρψξα θαζνξίδεηαη κε βάζε ησλ πιεζπζκφ. ε αληίζεζε απφ ηνπο ςή-

θνπο ζην πκβνχιην, εδψ ε Γεξκαλία έρεη ην κεγαιχηεξν αξηζκφ επξσβνπιεπ-

ηψλ (99) απφ θάζε άιιε ρψξα (ε Βξεηαλία είλαη δεχηεξε κε 75).
2
 Απηφ ζεκαί-

λεη φηη έρεη ηηο κεγαιχηεξεο αληηπξνζσπείεο ζην εζσηεξηθφ ησλ δχν κεγαιχηε-

ξσλ πνιηηηθψλ νκάδσλ θαη ηδηαίηεξα κέζα ζην Λατθφ Κφκκα πνπ είλαη ε ζπνλ-

                                                             
2 http://www.europarl.europa.eu/meps/en/map.html   

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/map.html
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δπιηθή ζηήιε ηεο Δπξσβνπιήο έρνληαο 274 απφ ηνπο 383 ςήθνπο πνπ απαη-

ηνχληαη γηα ηελ πιεηνςεθία.   

Καη πάιη, ην πιεζπζκηαθφ θξηηήξην είλαη παξαπιαλεηηθφ. Σν εηδηθφ βά-

ξνο πνπ έρνπλ ζην εζσηεξηθφ ησλ πνιηηηθψλ νκάδσλ, ζην κνίξαζκα ησλ εηζε-

γήζεσλ θιπ. ηα θφκκαηα ησλ «παιηψλ» θαη πινπζηφηεξσλ ρσξψλ φπσο ε Οι-

ιαλδία, ην Βέιγην, αθφκα θαη ην Λνπμεκβνχξγν, δε κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε απ-

ηφ ησλ θνκκάησλ πνιχ κεγαιχηεξσλ ρσξψλ φπσο ε Πνισλία ή ε Ρνπκαλία 

πνπ έρνπλ φκσο κηα πνιχ πην αδχλακε αζηηθή ηάμε.  

Δλδηαθέξνλ έρεη επίζεο ην γεγνλφο φηη, ζηελ θαξδηά ηεο επεηξσηηθήο Δπ-

ξψπεο, έρεη επηθξαηήζεη ην βξεηαληθφ κνληέιν θνηλνβνπιεπηηζκνχ κε ηε δξά-

ζε ησλ ιφκπη λα είλαη απνιχησο απνδεθηή πνιηηηθά θαη εζηθά θαη ηελ έλλνηα 

ηνπ «δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο» λα είλαη εμαηξεηηθά αδχλακε. χκθσλα κε ην 

κνληέιν απηφ, ε θνηλσλία απνηειείηαη απφ δηάθνξα εηδηθά ζπκθέξνληα θη φ-

πνηνο θαηαθέξεη λα «πείζεη», «έπεηζε». Ζ αληηπαξαβνιή ηνπ ζπκθέξνληνο ησλ 

πνιιψλ ζε ζρέζε κε απηφ ησλ ιίγσλ, ζεσξείηαη ελ πνιινίο επάξαηνο «ιατθη-

ζκφο».  

Δλψ επίζεκα, νη βνπιεπηέο εθιέγνληαη απφ ηνπο πνιίηεο θαη πξέπεη λα 

ηνπο εθπξνζσπνχλ, νη βνπιεπηέο ησλ θνκκάησλ εμνπζίαο ησλ πεξηζζνηέξσλ 

ρσξψλ ιακβάλνπλ νδεγίεο απφ ηηο δηπισκαηηθέο ππεξεζίεο ηεο ρψξαο ηνπο γηα 

ην ηη ζα ςεθίζνπλ. Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε ησλ ηξηψλ κεγάισλ ρσξψλ, νη νδε-

γίεο απηέο αθνινπζνχληαη πνιχ ζπρλά.  

(3) Ζ Κνκηζηφλ ηψξα, είλαη έλα φξγαλν αξθεηά θνκβηθφ γηαηί απηή εθπν-

λεί φια ηα επξσ-λνκνζρέδηα. Πξφθεηηαη γηα κηα γξαθεηνθξαηία αλεμάξηεηε 

απφ θάζε ηχπνπ εθινγέο θαη γηα πεδίν επηξξνήο ηφζν απεπζείαο ησλ πνιπεζλη-

θψλ εηαηξεηψλ, φζν θαη ησλ θπβεξλήζεσλ κε βάζε ηελ ηζρχ ηνπο. Οη Δπξσπαί-

νη Δπίηξνπνη πνπ είλαη νη πνιηηηθνί ηεο πξντζηάκελνη δηνξίδνληαη απφ ηηο θπ-

βεξλήζεηο. Σα ζεκαληηθά ραξηνθπιάθηα κνηξάδνληαη αλάκεζα ζηηο ηζρπξέο 

ρψξεο.  Ο Αληαγσληζκφο, ε Δζσηεξηθή Αγνξά, νη Οηθνλνκηθέο Τπνζέζεηο, ην 

Δμσηεξηθφ Δκπφξην πνηέ δε ζα δνζνχλ ζε έλαλ Έιιελα, έλα Λεηνλφ ή έλα 

Μαιηέδν. Οη κεγάιεο ρψξεο ηνπ λφηνπ, Ηηαιία θαη Ηζπαλία, έρνπλ ιάβεη ηα 

ραξηνθπιάθηα απηά πιάη ζε Απζηξία, Οιιαλδία, Φηιαλδία, Βέιγην θιπ. Βαζη-

θή αληίθαζε ηεο Κνκηζηφλ είλαη φηη, ελψ ζεσξεηηθά νη Δπίηξνπνη είλαη αλεμάξ-

ηεηνη απφ εζληθά ζπκθέξνληα, εμαξηψληαη απφ ηηο θπβεξλήζεηο γηα δηνξηζκφ 

θαη επαλαδηνξηζκφ ηνπο.  

Ζ ζπκκαρία ηεο Κνκηζηφλ κε ηηο πνιπεζληθέο έρεη βαζηέο ξίδεο ζηελ ηζην-

ξία. ιεο νη κεγάιεο λνκνζεηηθέο θαη πνιηηηθέο πξσηνβνπιίεο ηεο, ηζηνξηθά, 

απφ ηελ Δληαία Αγνξά θαη ην Δληαίν λφκηζκα, ζηε ηξαηεγηθή ηεο Ληζαβφλαο 

πνπ αληηθαηαζηάζεθε κε ηε ζηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020», ηελ απειεπζέξσζε 

ελέξγεηαο, ηειεπηθνηλσληψλ θιπ., έρνπλ ζρεδηαζηεί ζε νκάδεο εξγαζίαο απνηε-

ινχκελεο απφ ηα κεγάια πνιπεζληθά ζπγθξνηήκαηα ηεο Δπξψπεο.  
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εκαληηθφηεξνη, ίζσο, απφ ηνπο Δπηηξφπνπο είλαη νη Γεληθνί Γηεπζπληέο 

ηεο Κνκηζηφλ πνπ κέλνπλ ζην ίδην πφζην γηα πεξηζζφηεξα ρξφληα, έρνπλ πην 

ζπζηεκαηηθή ζρέζε κε ηηο πνιπεζληθέο θαη ε εμάξηεζή ηνπο απφ εθινγηθέο δη-

αδηθαζίεο είλαη αθφκα πην αζζελήο απφ φηη γηα ηνπο Δπηηξφπνπο. Οη 22 απφ 

ηνπο 37 πξνέξρνληαη απφ πέληε εζληθφηεηεο (Βξεηαλνί, Γάιινη, Ηηαινί, Γεξκα-

λνί θαη Οιιαλδνί) θαη θπζηθά ηηο Γηεπζχλζεηο εζσηεξηθήο αγνξάο, αληαγσλη-

ζκνχ θαη εκπνξίνπ βξίζθνληαη αληίζηνηρα έλαο Βξεηαλφο, έλαο Γάιινο θη έλαο 

Οιιαλδφο.   

Ζ ζεσξεηηθή αλεμαξηεζία ηεο Κνκηζηφλ απφ εζληθά ζπκθέξνληα ηελ θα-

ζηζηά πξνλνκηαθφ πεδίν επηξξνήο ησλ πνιπεζληθψλ ρσξίο ηε κεζνιάβεζε ε-

ζληθψλ θπβεξλήζεσλ θαη δνκψλ. Ζ Κνκηζηφλ αληηιακβάλεηαη έηζη θη αιιηψο 

απφ ηδενινγηθή πεπνίζεζε ηελ ππνζηήξημε ηεο δηεζλνχο αληαγσληζηηθφηεηαο 

ησλ επξσπατθψλ πνιπεζληθψλ σο βαζηθή απνζηνιή ηεο. «Ηζρπξή Δπξψπε» 

ζην κπαιφ ησλ γξαθεηνθξαηψλ ηεο Κνκηζηφλ ζεκαίλεη ηζρπξέο επξσπατθέο πν-

ιπεζληθέο ζηνλ θφζκν. Αληηιακβάλεηαη επίζεο σο πξφνδν ην ζπάζηκν ησλ ε-

ζληθψλ θξαηηθψλ κνλνπσιίσλ θαη ηε δεκηνπξγία παλεπξσπατθψλ ηδησηηθψλ 

κνλνπσιίσλ κε 4-5 άληε 10 πνιπεζληθέο λα θπξηαξρνχλ ζε θάζε ηνκέα απφ ηελ 

αγνξά ελέξγεηαο θαη ηηο ηειεπηθνηλσλίεο κέρξη ηα νπιηθά ζπζηήκαηα, ηα δηα-

ηξνθηθά πξντφληα θαη ηηο ηξάπεδεο.  

Ζ ηαχηηζε ησλ γξαθεηνθξαηψλ ηεο ΔΔ θαη δε ηεο Κνκηζηφλ κε ηα ζπκθέ-

ξνληα ησλ πνιπεζληθψλ δελ έρεη κφλν ηδενινγηθέο αηηίεο, ην φηη είλαη δειαδή 

πεπεηζκέλνη Νενθηιειεχζεξνη, αιιά θαη νηθνλνκηθέο. Ο πην ζπκθέξνλ νηθνλν-

κηθά ηξφπνο λα ηειεηψζεη ηελ θαξηέξα ηνπ έλαο επξσθξάηεο είλαη έλα ζπκβφ-

ιαην ζε θάπνηα πνιπεζληθή κε κηζζφ δηπιάζην ηνπ ήδε ηεξάζηηνπ πνπ είρε ζηελ 

Κνκηζηφλ. Φπζηθά έλα ηέηνην ζπκβφιαην δελ ζα ην έρεη πνηέ αλ πεξάζεη ηελ 

θαξηέξα ηνπ πνιεκψληαο ηηο πνιπεζληθέο. Σν πέξαζκα φκσο απφ ηηο πνιπεζλη-

θέο ζηελ επξσθξαηία θαη ηνχκπαιηλ δε γίλεηαη πιένλ κφλν ζην ηέινο ηεο θα-

ξηέξαο αιιά φιν θαη πην ζπρλά, δεκηνπξγψληαο δχν πάξα πνιχ θνληηλά  θνη-

λσληθά πεδία (κε βάζε ηνλ νξηζκφ ηνπ Μπνπξληηέ).  

Οη έδξεο ησλ πνιπεζληθψλ - πνπ είλαη βαζηθά πνιηηηθά θπξίαξρεο κέζα 

ζηνπο επξσπατθνχο ζεζκνχο - είλαη ζπγθεληξσκέλεο ζηε ΒΓ Δπξψπε. Τπάξ-

ρνπλ, επίζεο, αξθεηέο θαη ζε Ηζπαλία θαη Ηηαιία (θπξίσο ζην βνξξά ηνπο), αιιά 

ειάρηζηεο απφ Διιάδα, Πνξηνγαιία θαη αλαηνιηθή Δπξψπε.  

Αλαθεθαιαηψλνληαο ην πξψην κέξνο γηα ηε γεληθή ιεηηνπξγία ηεο ΔΔ, 

δείμακε κε αξθεηά παξαδείγκαηα φηη: 1) νη νηθνλνκηθά ηζρπξέο ρψξεο πνπ πξν-

εγήζεθαλ ηζηνξηθά ζηελ θαπηηαιηζηηθή αλάπηπμε ε αιιηψο απηέο πνπ απνθα-

ινχκε ρψξεο ηνπ νηθνλνκηθνχ ππξήλα
3
 ηεο ΔΔ έρνπλ δνκηθά πιενλεθηήκαηα 

                                                             
3 Οη αηηηάζεηο ηεο ειιεληθήο αζηηθήο ηάμεο πνπ ηψξα θπζηθά μεθηίδνπλ – αλ θαη θάπνηνη επηκέλνπλ – 

πεξί εηζφδνπ ζηνλ ζθιεξφ ππξήλα ηεο Δπξψπεο θιπ. ήηαλ είηε φλεηξα ζεξηλήο λπθηφο πνπ ε ειιεληθή 

αζηηθή ηάμε κπέξδεπε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα, είηε πξνπαγαλδηζηηθά εξγαιεία γηα ηελ εμαζθάιηζε ζπ-
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θαη δνκηθά ππέξηεξε ζέζε κέζα ζην πνιηηηθφ επνηθνδφκεκα ηεο ΔΔ, 2) νη πν-

ιπεζληθέο εηαηξείεο πνπ έρνπλ σο βάζε ηηο ρψξεο ηνπ νηθνλνκηθνχ ππξήλα α-

ζθνχλ απμεκέλν πνιηηηθφ έιεγρν ζην πνιηηηθφ επνηθνδφκεκα ηεο ΔΔ ζε ζρέζε 

κε ηα εζληθά επνηθνδνκήκαηα πνπ ελζσκαηψλνπλ ηζηνξηθέο θαηαθηήζεηο ηεο 

ηαμηθήο πάιεο. Ζ ΔΔ είλαη έλα πξνλνκηαθφ πνιηηηθφ πεδίν γηα ην κεγάιν θεθά-

ιαην.  

ηηο δχν επφκελεο ελφηεηεο, εζηηάδνπκε ζε θάπνηεο εμειίμεηο πνπ ζπκβαί-

λνπλ ζην ππφβαζξν ηεο θξίζεο θαη εληείλνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά.  

 

3. Σν Νέν Πιαίζην Οηθνλνκηθήο Γηαθπβέξλεζεο  

Ζ Κνκηζηφλ πξσηίζησο, ην ECOFIN δεπηεξεπφλησο θαη ην Δπξσπατθφ Γηθα-

ζηήξην επίζεο, απέθηεζαλ απμεκέλεο αξκνδηφηεηεο παξέκβαζεο ζηελ νηθνλν-

κηθή πνιηηηθή ησλ εθιεγκέλσλ θπβεξλήζεσλ, κε ηηο κεηαξξπζκίζεηο ηεο νηθν-

λνκηθήο δηαθπβέξλεζεο.  

- Πξψηα, θαζηεξψζεθε ην νηθνλνκηθφ εμάκελν, φηη δειαδή θάζε ρψξα ζα 

πξέπεη λα θαηαζέηεη εηεζίσο νηθνλνκηθφ πξφγξακκα θαη ε Κνκηζηφλ θαη 

ην Δθνθίλ λα ην εγθξίλνπλ 

- Έπεηηα, απζηεξνπνηήζεθε ην χκθσλν ηαζεξφηεηαο απηνκαηνπνηψληαο 

πνηλέο θαη πξφζηηκα γηα ππεξβνιηθφ έιιεηκκα θαη ππεξβνιηθφ δεκφζην 

ρξένο. Σν γεγνλφο φηη Γαιιία θαη Γεξκαλία είραλ ζην παξειζφλ γιηηψζεη 

ηηο πνηλέο ηνπο ιφγσ ηεο πνιηηηθήο ηζρχνο ηνπο ρξεζηκνπνηήζεθε σο 

πξνπαγαλδηζηηθφ εξγαιείν γηα λα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζηελ Κνκηζηφλ λα 

επηβάιεη πξφζηηκα πνπ ζα κπνξνχζε ην πκβνχιην λα αθπξψζεη κφλν κε 

εληζρπκέλε πιεηνςεθία ελαληίνλ ηνπο (62% ηνπ πιεζπζκνχ ηνπιάρη-

ζηνλ). [six pack] 

- Καζηεξψζεθε θαη ε καθξν-νηθνλνκηθή επηηήξεζε πνπ πεξηιακβάλεη φξηα 

ζηηο απμήζεηο κηζζψλ θαη δπλαηφηεηα πξνζηίκσλ αλ απηά μεπεξληνχληαη 

[six pack] 

- Με ην δεχηεξν λνκνζεηηθφ παθέην γηα ηελ νηθνλνκηθή δηαθπβέξλεζε, 

θαζηεξψζεθε ν έιεγρνο ησλ πξνυπνινγηζκψλ απφ ηηο Βξπμέιιεο, πάιη κε 

δπλαηφηεηα επηβνιήο πξνζηίκσλ ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο [two 

pack] 

- Πξνζθάησο, πξνζηέζεθε ε δπλαηφηεηα δηαθνπήο θαη ησλ πφξσλ ηνπ ηα-

κείνπ ζπλνρήο ζε πεξίπησζε κε αθνινχζεζεο ησλ ζπζηάζεσλ νηθνλνκη-

θήο πνιηηηθήο 

- Με ηε δεκνζηνλνκηθή ζπλζήθε, ην επξσπατθφ δηθαζηήξην κπνξεί λα θα-

ηαδηθάζεη ρψξεο αλ δελ έρνπλ βάιεη ζηα ζπληάγκαηα ηνπο ηα φξηα ει-

ιείκκαηνο, δνκηθνχ ειιείκκαηνο θαη ρξένπο πνπ πξνβιέπνληαη. ηε ζπλ-

                                                                                                                                                                               
γθαηάζεζεο απφ ηελ εξγαηηθή ηάμε θαη ηα ιατθά ζηξψκαηα ζηελ πξφζδεζε ζην ζχγρξνλν άξκα ηνπ 

Γπηηθφ-επξσπατθνχ ηκπεξηαιηζκνχ πνπ είλαη ε ΔΔ. 
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ζήθε απηή, αλαθέξνληαη επίζεο ηα νηθνλνκηθά πξνγξάκκαηα πνπ ζπκ-

θσλνχληαη αλάκεζα ζηηο ρψξεο θαη ηελ Κνκηζηφλ.  

- Ο λένο ζηφρνο είλαη ηα πξνγξάκκαηα απηά λα έρνπλ ραξαθηήξα ζπκβν-

ιαίσλ πνπ λα ππάγνληαη ζηε δηθαηνδνζία ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ. 

Θα είλαη δειαδή, κέζα ζην πιαίζην ηεο ΔΔ, πην ηζρπξά, απφ ηηο ησξηλέο 

δηαθξαηηθέο δαλεηαθέο ζπκβάζεηο ηεο Σξφηθαο. ηφρνο επίζεο είλαη λα 

αληακείβνπλ κε επηπιένλ θνλδχιηα ρψξεο πνπ απνξξπζκίδνπλ πην γξή-

γνξα ηελ αγνξά εξγαζίαο ηνπο.  

Καηά ηνλ ίδην ην ζρεδηαζκφ ησλ κεηαξξπζκίζεσλ απηψλ είλαη δχζθνιν 

λα δηαθξίλνπκε πνηεο ηδέεο έξρνληαη απφ ηελ Κνκηζηφλ θαη ηα ππνπξγεία νηθν-

λνκηθψλ θαη πνηεο απφ ηε Business Europe. Φαίλεηαη, φηη νη ηξεηο απηνί παξά-

γνληεο λα έρνπλ αλαπηχμεη κηα απνιχησο ελαξκνληζκέλε θαη ζπγρξνληζκέλε 

ζθέςε.  

Σν λέν απηφ πιαίζην δίλεη ηξνκεξή δχλακε ζηε κε εθιεγκέλε γξαθεην-

θξαηία ησλ Βξπμειιψλ λα θαζνξίζεη ηηο νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο αλεμάξηεηα 

απφ ηελ εμέιημε ηεο ηαμηθήο πάιεο ζε θάζε ρψξα θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ην 

πνιηηηθφ βάξνο φιεο ηεο ΔΔ ησλ 28 ρσξψλ γηα ηηο επηβάιεη. Πξνζθέξεη επίζεο 

έλα πξνλνκηαθφ πεδίν ζην θεθάιαην γηα λα επεξεάζεηο ηηο πνιηηηθέο απηέο. Οη 

πνιπεζληθέο απεπζχλνληαη θαηεπζείαλ ζηελ Κνκηζηφλ θαη ην ΔΚΟΦΗΝ αληί λα 

αζρνινχληαη κε θάζε ρψξα ρσξηζηά.  

Σν πιαίζην απηφ αθνξά πξψηα θαη θχξηα ηηο ρψξεο ηνπ Δπξψ. Δθεί είλαη 

πνπ έρεη πην απζηεξή εθαξκνγή. Σα φξηα γηα κηζζνχο, έιιεηκκα θιπ. είλαη πην 

ρακειά γηα ηηο ρψξεο ηνπ Δπξψ ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο θαη ηα πξφζηηκα είλαη 

θπξίσο γηα ηηο ρψξεο ηνπ Δπξψ. Υσξίδεη επίζεο μεθάζαξα ηηο ρψξεο ζε δχν θα-

ηεγνξίεο: απηέο κε ηα κεγαιχηεξα θη απηέο κε ηα κηθξφηεξα ειιείκκαηα. H ζπ-

ληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ρσξψλ έρεη ειιείκκαηα, αιιά θαη πάιη δελ είλαη ην 

ίδην φηαλ κηιάκε γηα ηα ειιείκκαηα ηεο Οιιαλδίαο ή ηεο Γεξκαλίαο, ζε ζρέζε 

κε απηά ηεο Διιάδαο ή ηεο Ηζπαλίαο. Ζ δπλαηφηεηα απεηιήο πνηλψλ ζε θάζε 

πεξίπησζε, αθνξά ηηο ρψξεο πνπ κε βάζε ηε λνκνζεζία έρνπλ ππεξβνιηθά ει-

ιείκκαηα.  

ζνη ππνζηεξίδνπλ φηη είλαη δπλαηφλ λα αιιάμνπλ νη ζπζρεηηζκνί εληφο 

ΔΔ θαη ε ΔΔ λα αιιάμεη ραξαθηήξα ζα πξέπεη λα καο εμεγήζνπλ πην είλαη ην 

πιάλν ηνπο γηα ηελ αλαηξνπή φισλ απηψλ ησλ λνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ 

έγηλαλ απφ ην 2010 θη επέθηεηλαλ παξάηππα ην πεδίν αξκνδηνηήησλ ηεο ΔΔ. 

Αθφκα θη αλ έρνπκε πξννδεπηηθή θπβέξλεζε ζε κηα ρψξα, απηή δε ζα κπνξεί 

λα κπινθάξεη ηα πξφζηηκα ελαληίνλ ηεο ζε πεξίπησζε αχμεζεο ησλ κηζζψλ, κε 

δνζίκαηνο πξνηεξαηφηεηαο ζηε κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο θιπ. Γηα λα ηελ αθή-

ζνπλ λα αθνινπζήζεη ηέηνηεο πνιηηηθέο, ζα πξέπεη λα πείζεη ηα δπν ηξία ησλ 

θπβεξλήζεσλ. Σηο ίδηεο πιεηνςεθίεο θαη αθφκα θαη νκνθσλία εληφο επξσδψλεο 

ζα ρξεηαζηεί γηα λα αιιάμεη ηηο ζπλζήθεο θαη ηα λνκνζεηηθά παθέηα. ηαλ δηα-
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βάδεη θαλείο αλαιχζεηο πξννδεπηηθψλ νπαδψλ ηεο ΔΔ πνπ αλακέλνπλ απφ ηνπο 

επξσπατθνχο ζεζκνχο λα παίμνπλ έλα πξννδεπηηθφ ξφιν παξέρνληαο ρξήκα γηα 

δεκφζηεο επελδχζεηο θιπ., αλαξσηηέηαη αλ έρνπλ ζην κπαιφ ηνπο ηελ πξαγκα-

ηηθή ππαξθηή ΔΔ ή θάπνηα άιιε πνπ ππάξρεη κφλν ζηε θαληαζία ηνπο.  

Σέινο, πξέπεη λα ζπγθξαηήζνπκε φηη αθφκα θαη ρσξίο δαλεηαθή ζχκβαζε 

θαη Σξφηθα, ε ΔΔ έρεη αλαπηχμεη ελησκεηαμχ ην νπινζηάζην γηα λα αζθεί κηα 

κφληκε θαη ζε βάζνο επηηήξεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ ζε θαλνληθέο ζε-

ζκηθέο ζπλζήθεο. ηηο επξσεθινγέο ζα αθνχζνπκε πνιιέο πξνζβνιέο ελαληίνλ 

ηεο Σξφηθαο θη απφ ζπζηεκηθνχο πνιηηηθνχο, αιιά απηφ πνπ ζα ελλννχλ ζα εί-

λαη λα γίλνπλ ηα ίδηα κε πην ζπγθξνηεκέλα θαη κφληκα φξγαλα.  

 

4. Ζ Σξαπεδηθή Έλσζε  

Ζ ηξαπεδηθή έλσζε ππνηίζεηαη φηη είλαη θαη αλάκεζα ζηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο 

ειιεληθήο πξνεδξίαο. Σν πιαίζην απηφ ζα επηρεηξήζεη λα «ιχζεη» απηφ πνπ 

απνηειεί ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα ηεο ΔΔ απφ ηελ αξρή ηεο θξίζεο: ην πψο 

δηαζψδνληαη νη ηξάπεδεο πνπ ρξενθνπνχλ θαη ζηε ζπλέρεηα νη ρψξεο πνπ ρξεν-

θνπνχλ εμαηηίαο ησλ ηξαπεδψλ. Ζ ΔΔ ζέιεη θπζηθά λα δηαθπιάμεη ηελ ηδησηηθή 

ηδηνθηεζία ησλ ηξαπεδψλ θαη ηε ζπλέρηζε ηεο θεξδνζθνπίαο ηνπο απέλαληη ζηα 

θξάηε, παξά ηελ πεξί ηνπ αληηζέηνπ θηινινγία.  

Καζηεξψζεθε ήδε ε επηηήξεζε ησλ κεγαιχηεξσλ ηξαπεδψλ απφ ηελ ΔΚΣ 

(θάηη πνπ πξηλ έθαλε ρσξίο επηηπρία κηα εηδηθή επξσπατθή αξρή, ε EBA). Απηή 

ηε ζηηγκή ην πκβνχιην θαη ην Κνηλνβνχιην δηαπξαγκαηεχνληαη ην ζχζηεκα 

αλαθεθαιαηoπνίεζεο πνπ ζα ηζρχζεη.  

Ζ πξνπαγαλδηζηηθή λαπαξρίδα ηνπ ζρεδίνπ είλαη έλα ηακείν πνπ ζα δεκη-

νπξγεζεί κε θεθάιαηα ησλ ηξαπεδψλ ψζηε λα πάςνπλ λα πιεξψλνπλ νη θνξν-

ινγνχκελνη. Γε βηάδνληαη φκσο. Υξνληθφ φξην γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ έρνπλ 

βάιεη ην 2026. Μέρξη ηφηε θαλείο δε γλσξίδεη ηη ζα γίλεη. Πξφθεηηαη πεξηζζφηε-

ξν γηα έλα εγρείξεκα αγνξάο πνιηηηθνχ ρξφλνπ. Δλησκεηαμχ, θάλνπλ πην εχθν-

ιν ην bail in πνπ κέρξη ηψξα εθαξκφζηεθε κφλν ζηελ Κχπξν δειαδή ην λα 

πιεξψλνπλ νη θαηαζέηεο πάλσ απφ 100.000 επξψ θαη νη κέηνρνη. Πξνβιεκαηη-

θφ είλαη θπζηθά φηη νη δπν θαηεγνξίεο απηέο κπαίλνπλ ζηελ ίδηα κνίξα. Οη κέ-

ηνρνη έρνπλ πνιχ κεγαιχηεξε δπλαηφηεηα λα μεθνξησζνχλ ηηο κεηνρέο ηνπο, 

αθνχ κπνξνχλ πνιχ λσξίηεξα λα αληηιεθζνχλ φηη ην πινίν βνπιηάδεη. αλ «έ-

ζραηε ιχζε» - πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζεκαίλεη φπνηε ην επηιέμνπλ - πξν-

βιέπεηαη ην θιαζζηθφ bail out, δειαδή δηάζσζε απφ ηνπο θνξνινγνχκελνπο 

πξψηα ζε εζληθφ επίπεδν θη αλ ηα ιεθηά δε θηάλνπλ, ζε επξσπατθφ. Γίλεηαη 

ινηπφλ γηα πξψηε θνξά δπλαηφηεηα λα γίλεηαη θαη θαηεπζείαλ δηάζσζε κηαο 

ηξάπεδαο ζε επξσπατθφ, αληί λα ζψδνπκε ηηο ηξάπεδεο κφλν κέζσ επηρεηξήζε-

σλ «δηάζσζεο» θξαηψλ. Δπεηδή φκσο ππήξραλ δπζάξεζηεο εκπεηξίεο, ζηελ 

πξνεγνχκελε θάζε, κε ην θηλιαλδηθφ ή ην ζινβάθηθν θνηλνβνχιην λα απεη-
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ινχλ φηη δε ζα εγθξίλνπλ ην bail out πρ. γηα ηελ Διιάδα, ε ελίζρπζε απφ ηνπο 

θνξνινγνχκελνπο ηξαπεδψλ ή ρσξψλ δε ζα πεξλάεη πηα απφ ηα εζληθά θνηλν-

βνχιηα. Γη‟ απηφ έθηηαμαλ ηνλ Δπξσπατθφ Μεραληζκφ ηήξημεο γηα λα δηαζψ-

δεη απηφκαηα φπνηνλ απεηιείηαη.  

ε απηφλ νη ςήθνη ηεο θάζε ρψξαο εμαξηψληαη θαηεπζείαλ απφ ην θαηα-

ηεζεηκέλν θεθάιαην ηεο. Χο απνηέιεζκα,  ε Γεξκαλία θαη ζπγθεθξηκέλα ε 

Bundesbank έρεη δηθαίσκα βέην. Οη Γάιινη ζα πξνζπαζήζνπλ λα κεηξηάζνπλ 

θάπσο ηε δπλαηφηεηα απηή, αιιά ε πξαγκαηηθφηεηα είλαη φηη κφλν αλ νη Γεξ-

καλνί ην ζέινπλ ζα γίλεηαη bail out, bail in ή απιή ρξενθνπία α ια Λέκαλ θά-

πνηαο ηξάπεδαο ή θαη ρψξαο. Σν παηρλίδη επίζεο πάεη ζηα ρέξηα ησλ θεληξηθψλ 

ηξαπεδψλ, πνπ απνηεινχλ επίζεο πξνλνκηαθφ πεδίν επηξξνήο ησλ ηξαπεδηηψλ 

πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηηο θπβεξλήζεηο. Σν πκβνχιην ζα έρεη δηθαίσκα λα 

βάιεη βέην ζε κηα επηρείξεζε δηάζσζεο κέζα ζε δπν κέξεο. Σν θνηλνβνχιην 

παιεχεη λα είλαη ην λέν φξγαλν φζν πην «επξσπατθφ» γίλεηαη, δειαδή φζν πην 

γξαθεηνθξαηηθφ θαη δηαζθαιηζκέλν απφ πνιηηηθέο πηέζεηο ηεο βάζεο.  

Πξνο ην παξφλ βέβαηα ηα ρξήκαηα ηνπ ηακείνπ δε ζα αξθνχζαλ γηα λα 

ζσζνχλ ρψξεο φπσο ε Ηηαιία ή αθφκα θαη νξηζκέλεο πνιχ κεγάιεο ηξάπεδεο, 

νπφηε ζα έπξεπε θαη πάιη λα πεξάζνπλ απφ ηα θνηλνβνχιηα. Σν ΔΜ φκσο 

ηνπο δίλεη κηα δπλαηφηεηα πξψηεο αληίδξαζεο θαη ζίγνπξα ζα ππάξμνπλ πηέ-

ζεηο γηα αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ ηα επφκελα ρξφληα.  

Ηδηαίηεξε ζεκαζία έρεη φηη ιέλε φηη απηφ πνπ ζέινπλ λα θάλνπλ είλαη λα 

δηαρσξίζνπλ ηηο ηξάπεδεο απφ ηελ εζληθή θπξηαξρία. Απηφ δελ έρεη κφλν ηελ 

έλλνηα ηεο ελίζρπζεο ηεο ΔΔ ζε βάξνο ησλ θξαηψλ, αιιά θαη ηελ έλλνηα ηεο 

απνκάθξπλζεο ηνπο απφ ηε ιατθή δεκνθξαηηθή θπξηαξρία θαη ηελ ππαγσγή 

ηνπο ζηνπο θεληξηθνχο ηξαπεδίηεο πνπ ζα ςεθίδνπλ κε δηαδηθαζίεο φκνηεο ε-

θείλσλ κηαο κεηνρηθήο εηαηξείαο. Σν δεκφζην ηακείν ησλ επξσπαίσλ θνξνιν-

γνπκέλσλ ζέινπλ λα ην δηαρεηξίδνληαη κε ηέηνηνπο φξνπο θαη φρη κε φξνπο δε-

κνθξαηηθνχ ειέγρνπ.  

 

5. πκπέξαζκα  

Με ηνπο λένπο κεραληζκνχο δηάζσζεο πνπ δεκηνπξγνχληαη, νη ηεξαξρηθέο ζρέ-

ζεηο κεηαμχ ησλ θξαηψλ ζεζκνπνηνχληαη – επηζεκνπνηνχληαη αθφκα πεξηζζφ-

ηεξν. Δπίζεο, απνθηνχλ θπξηαξρηθέο αξκνδηφηεηεο φξγαλα θαη ζψκαηα κε ε-

θιεγκέλα, κε πνιχ καθξηλή ζρέζε κε νπνηαδήπνηε εθινγηθή δηαδηθαζία θαη 

πνπ ηεινχλ ππφ ηνλ πνιηηηθφ έιεγρν ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ πνιπεζληθψλ.  

Ζ κνίξα ησλ ιαψλ ηεο επξσπατθήο πεξηθέξεηαο κέζα ζε κηα ηέηνηα έλσζε 

δελ είλαη άιιε παξά απηή ηεο εζσηεξηθήο απνηθίαο: κηαο απέξαληεο εηδηθήο νη-

θνλνκηθήο δψλεο - δηακεηαθνκηζηηθνχ θέληξνπ γηα ηελ θεξδνθνξία ησλ κεγά-

ισλ πνιπεζληθψλ.  
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Ζ νκαιή κεηαξξχζκηζε ηεο ΔΔ κέζα απφ ηηο πνιηηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ 

θαζηεξψλνπλ νη πλζήθεο ηεο δελ είλαη δπλαηή. Αθφκα θη αλ θάπνηε ήηαλ, ζή-

κεξα ζίγνπξα δελ είλαη πηα.  

Μφλε ιχζε είλαη ε ακθηζβήηεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ραξαθηήξα 

ησλ νηθνλνκηψλ καο κε ηελ αιιαγή ηεο δηαθιαδηθήο δνκήο ηνπο, πνπ κφλν κε 

ηηο δπλάκεηο ηεο εξγαζίαο ζην ηηκφλη κπνξεί λα γίλεη. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε 

γη‟ απηή είλαη ε αηαιάληεπηε απφθαζε ξήμεο κε ηνλ επξσπατθφ ηκπεξηαιηζηηθφ 

ππξήλα θαη ην πνιηηηθφ νηθνδφκεκα ηεο ΔΔ.  

 Ζ ζηάζε πιεξσκψλ, ε εζληθνπνίεζε ησλ ηξαπεδψλ θη άιισλ θιάδσλ 

ππφ εξγαηηθφ θαη ιατθφ έιεγρν, ε έθδνζε εζληθνχ λνκίζκαηνο θαη ε θήξπμε 

απεηζαξρίαο ζηελ ΔΔ, είλαη νη απαξαίηεηεο πξψηεο ελέξγεηεο ζε κηα ηέηνηα πν-

ξεία.    
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15  
πλεηαηξηδφκελνη Παξαγσγνί: Γπλαηφηεηεο θαη Αλαγθαηφηεηα 

 

ΓΡΖΓΟΡΖ ΕΑΡΧΣΗΑΓΖ 

 

Ζ ζπζηεκηθή θξίζε ζπλδπαζκέλε κε ηελ επηδησθφκελε θαη φρη ηπραία, ξαγδαία 

απνπαξαγσγηθνπνίεζε ηεο ρψξαο ζπληζηά αθελφο θίλδπλν ζπλνιηθήο θνηλσλη-

θννηθνλνκηθήο εθηξνπήο, αιιά θαη επθαηξία αλαηξνπήο ηνπ θπξίαξρνπ, κπσπη-

θνχ κνληέινπ εμαξηψκελεο θαπηηαιηζηηθήο αλάπηπμεο πνπ επηθξάηεζε ζηε 

λεφηεξε ηζηνξία ηεο Διιάδαο. Αληί απηνχ πξνηάζζεηαη ε πξννπηηθή ησλ νηθν-

λνκηψλ πνηφηεηαο θαη φρη θιίκαθαο, ε αλάπηπμε κέζα απφ ζπλεηαηξηζηηθέο, ζπ-

λεξγαηηθέο δνκέο θαη φρη απφ βίαηεο ζπγθεληξνπνηήζεηο ησλ κέζσλ παξαγσγήο. 

Πέξα απφ ηελ ζεσξεηηθή ηεθκεξίσζε ηεο ελ ιφγσ ζέζεο, ε παξνχζα εηζήγεζε 

πξνρσξά θαη ζε ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο ηεο ε-

λαιιαθηηθήο πνιηηηθήο παξαγσγηθήο αλαζπγθξφηεζεο.  

 Αθνινχζσο, παξαηίζεληαη νη ηξεηο βαζηθέο ζπζηεκηθέο κεηαιιάμεηο, νη 

νπνίεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε βαζαίλνπζα θξίζε ππεξπαξαγσγήο θαη ππεξζπζ-

ζψξεπζεο (ρξεκαηνπηζησηηθνχ) θεθαιαίνπ, επηηείλνπλ ηα ζπζηεκηθά, θαπηηα-

ιηζηηθά αδηέμνδα, πξνθξίλνληαο νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ηελ αλαγθαηφηεηα 

ελαιιαθηηθψλ, εμσζπζηεκηθψλ, ζνζηαιηζηηθψλ ιχζεσλ. 

 

 
 

 Πέξα φκσο απφ ηηο ζπζηεκηθέο κεηαιιάμεηο, εηδηθφηεξα γηα ηελ Διιάδα, 

ε αλαγθαηφηεηα γηα ηελ άζθεζε λέαο, ξηδνζπαζηηθήο πνιηηηθήο παξαγσγηθήο 

αλαζπγθξφηεζεο πξνθχπηεη θαη ιφγσ ησλ νηθνλνκηθψλ, πνιηηηθψλ αδηέμνδψλ, 

πνπ πξνθαιεί ε εκκνλή ζηε λενθηιειεχζεξε πνιηηηθή ηεο «εζσηεξηθήο ππνηί-

κεζεο» θαη ε ζθφπηκε απφ-παξαγσγηθνπνίεζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, απν-

ζθνπνχζα ζηελ εθθίλεζε κηαο λέαο θάζεο ζπγθεληξνπνίεζεο ησλ κέζσλ πα-

ξαγσγήο.  
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 Απηή ε ελαιιαθηηθή, ξηδνζπαζηηθή πνιηηηθή παξαγσγηθήο αλαζπγθξφηε-

ζεο νθείιεη λα ιάβεη ππφςε εμήο ηα αθφινπζα βαζηθά, νξηδφληηα ραξαθηεξη-

ζηηθά ηεο ρψξαο: 

 

 
 

 Σα πξνεγνχκελα δεδνκέλα θαη νξηδφληηα ραξαθηεξηζηηθά πξνηάζζνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ππνθαηάζηαζεο ηνπ θπξίαξρνπ, κπσπηθνχ κνληέινπ εμαξηψκελεο 

θαπηηαιηζηηθήο αλάπηπμεο πνπ επηθξάηεζε ζηε λεφηεξε ηζηνξία ηεο Διιάδαο 

κε έλα ζχγρξνλν, πξννδεπηηθφ ζρέδην παξαγσγηθήο αλαζπγθξφηεζεο ζνζηαιη-

ζηηθήο θαη δεκνθξαηηθήο θαηεχζπλζεο.  

 Οη «πλεηαηξηδφκελνη Παξαγσγνί» ινηπφλ επαλέξρνληαη σο έλλνηα θαη 

δεηνχκελν ζην πξνζθήλην ηεο «Realpolitik»: 

 Πξάγκαηη, ε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ φξσλ απφ πιεπξάο ηεο πξνζπζηεκη-

θήο δηαλφεζεο φπσο ζπλεηαηξηζκνί, ζπλεξγαηηθά πιαίζηα, consortia ή 

δηθηπψζεηο,  

… αλαδεηθλχεη αθελφο ηελ αλαγθαηφηεηα λα κεηεμειηρζεί ην λενθιαζη-

θφ / λενθηιειεχζεξν παξαγσγηθφ πξφηππν θαη αθεηέξνπ ηε «δπζθνιία» 

ηεο απνινγεηηθήο ζθέςεο λα αληαπνθξηζεί ζε έλα εξψηεκα πνπ ακθη-

ζβεηεί δνκηθά ζηνηρεία ηεο θαπηηαιηζηηθήο ζπγθξφηεζεο. 

 Σν βαζχηεξν δήηεκα ινηπφλ είλαη πσο ζα δηαηεξεζεί ην πιενλέθηεκα 

ησλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο πνπ πξνθάιεζε ε βηνκεραληθή επαλάζηαζε… 

 … αλαπηχζζνληαο ηαπηφρξνλα ηελ εμεηδηθεπκέλε πνηφηεηα – αλάγθε 

πξνθχπηνπζα απφ ηελ ίδηα ηε ζπζηεκηθή εμέιημε. 

… Μνηξαία, ε πξννπηηθή ησλ «ζπλεηαηξηδφκελσλ παξαγσγψλ» απνηε-

ιεί ηελ άβνια αλαπφθεπθηε απάληεζε. 

 Απαηηείηαη έλαο επαλαθαζνξηζκφο ηεο έλλνηαο ησλ «ζπλεηαηξηδφκελσλ 

παξαγσγψλ», ζπκβαηφο κε ηε κεηεμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ ζπζηεκηθψλ 

δνκψλ, εγρσξίσο θαη δηεζλψο, θαζψο θαη κε ηα ηδηαίηεξα, νξηδφληηα θαη θιαδη-

θά, ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε γεσγξαθηθήο ελφηεηαο: 
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 Καζνξηζκφο ησλ θάζεσλ ηεο αιπζίδαο παξαγσγήο, ρξήζεο θαη απφξξη-

ςεο ελφο νηθνλνκηθνχ αγαζνχ (θπζηθφ πξντφλ ή ππεξεζία), ζηηο νπνίεο 

αλαπηχζζνληαη νηθνλνκίεο θιίκαθαο. 

 Καζνξηζκφο ηνπ ηχπνπ ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο δηάηαμεο ζε θάζε κία απφ 

ηηο πξναλαθεξζείζεο επηιεγκέλεο θάζεηο: 

 αληηθείκελν ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο ζρέζεο, 

 είδνο θαη έληαζε εηαηξηθήο ζρέζεο,  

 δπλακηθέο κέζνδνη ζπλαπφθαζεο, 

 θιαδηθή ή ρσξηθή δηάζηαζε ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο ζρέζεο. 

 Αθνινπζεί έλα ζεσξεηηθφ, αθαηξεηηθφ παξάδεηγκα «αλαπηχγκαηνο ζπλε-

ηαηξηζηηθήο ζρέζεο». Ζ ππνηηζέκελε παξαγσγηθή αιιεινπρία νθηψ θάζεσλ 

παξαγσγήο ζπγθεθξηκέλνπ ηειηθνχ αγαζνχ (Α, Β, Γ1, Γ2, Γ, Δ, Ε, Ζ), κειεηά-

ηαη σο πξνο ηελ αλαγθαηφηεηα / δπλαηφηεηα ζπγθξφηεζεο ζπλεηαηξηζηηθήο 

ζρέζεο ή δηαηήξεζεο κηθξήο θαη κηθξνκεζαίαο παξαγσγηθήο απηνλνκίαο. ε 

πεξίπησζε πνπ πξφθεηηαη γηα θάζε πνπ ρξίδεη ζπλεηαηξηζηηθήο αλάπηπμεο, 

πξνζδηνξίδεηαη ην αληηθείκελν, ην είδνο / ε έληαζε ηεο ζρέζεο, ε κέζνδνο ζπ-

λαπφθαζεο θαη ε δηάζηαζή ηεο.  

 Ζ ελ ιφγσ κεζνδνινγία αλάιπζεο πξέπεη λα αθνινπζεί γηα φιεο ηηο πηζα-

λέο παξαγσγηθέο αιιεινπρίεο, λα επηθνηλσλεζεί θαη λα «λνκηκνπνηεζεί» θνη-

λσληθά κέζα απφ ακεζνδεκνθξαηηθέο, θιαδηθέο θαη / ή ηνπηθέο δηαδηθαζίεο δη-

αβνχιεπζεο. 
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 Ση απαηηείηαη άκεζα: 

 πλεξγαζία θνηλσληθψλ εθπξνζσπήζεσλ θαη εξεπλεηηθψλ θνξέσλ γηα 

ηε κειέηε επαλαθαζνξηζκνχ θαη αλάπηπμεο ησλ επηκέξνπο ζπλεηαηξη-

ζηηθψλ ζρέζεσλ, αμηνπνηψληαο ην παξαπάλσ κεζνδνινγηθφ πξφηππν. 

 Αλάπηπμε ηνπ απαηηνχκελνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ: 

 πλεηαηξηζηηθά ζρήκαηα 

 Πιαίζηα ζπληδηνθηεζίαο 

 Καηλνηφκεο κέζνδνη ζπλαπφθαζεο 

 ρεδηαζκφο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξαγσγηθήο αλαζπγθξφηεζεο: 

 Φνξνινγηθή ειάθξπλζε, ζην πιαίζην κηα ξηδνζπαζηηθήο θνξν-

ινγηθήο αλαζπγθξφηεζεο πνπ ζα αλαδηαλέκεη ηα θνξνινγηθά βά-

ξε ζηηο κε-παξαγσγηθέο θεθαιαηαθέο ζπγθεληξνπνηήζεηο. 

 Παξνρή ρακειφηνθνπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ κε δηεηή πεξίνδν 

ράξηηνο. 

 πκκεηνρή ζην αξρηθφ θεθάιαην ζπλεηαηξηζηηθψλ ζρεκάησλ ζπ-

ληδηνθηεζίαο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο. 

 Άκεζε επηδφηεζε ησλ ζπλεξγαζηαθψλ δηθηπψλ, θιαδηθήο ε ρσ-

ξηθήο έθηαζεο.  

 Ση απαηηείηαη ζηελ πνξεία: 

 Έμππλεο κέζνδνη ππνζηήξημεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ πξντφλησλ 

ησλ ζπλεηαηξηδφκελσλ παξαγσγψλ. 

 Πξνψζεζε δηαδηθαζηψλ πηζηνπνίεζεο, θαηνρχξσζεο ηαπηφηεηαο.  

 Αμηνπνίεζε ηνπ δηθηχνπ ησλ εκπνξηθψλ αθνινχζσλ. 

 ηνρεπκέλεο απνζηνιέο εκπνξηθνχ ραξαθηήξα. 

 Αμηνπνίεζε ησλ αληαπνδνηηθψλ ζπκθσληψλ ζην πιαίζην ησλ ε-

μνπιηζηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

 Αλάπηπμε αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ πνπ ζα ζηειερψζεη ηελ πξννπηηθή ηεο 

ζπλεξγαηηθήο / ζπλεηαηξηζηηθήο νηθνλνκίαο πνηφηεηαο. 

 Δθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε θαη επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε. 

 Αλάπηπμε ηνπ ηνκέα R&D ζε ζπλάξηεζε κε ηελ παξαγσγηθή αλαζπ-

γθξφηεζε ζηελ θαηεχζπλζε ηεο πξνεγνχκελεο πξννπηηθήο. 

 Ζ ζηξαηεγηθή πνπ πεξηγξάθεηαη αληηηάζζεη ηελ πξννπηηθή ησλ νηθνλν-

κηψλ πνηφηεηαο θαη φρη θιίκαθαο, ηελ αλάπηπμε κέζα απφ ζπλεηαηξηζηηθέο, ζπ-

λεξγαηηθέο δνκέο θαη φρη απφ βίαηεο ζπγθεληξνπνηήζεηο ησλ κέζσλ παξαγσγήο.  
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16  
Πηπρέο Δλφο Δλαιιαθηηθνχ Πξνγξάκκαηνο 

 

ΓΡΖΓΟΡΖ ΕΑΡΧΣΗΑΓΖ, ΘΔΜΖ ΣΕΖΜΑ 

 

Δηζαγσγηθέο Παξαηεξήζεηο 

Ζ ζχγρξνλε ζπγθπξία πξνζδηνξίδεηαη κέζα απφ ηηο εμήο ηξεηο αλαγλψζεηο: 

 Καπηηαιηζηηθή ζπζηεκηθή θξίζε ππεξζπζζψξεπζεο θεθαιαίνπ θαη π-

πεξπαξαγσγήο (ππνθαηαλάισζεο) ζπλδπαζκέλε κε ηελ ρξεκαηνπηζησ-

ηηθή ζηξέβισζε. 

 Πξφθιεζε Δλδντκπεξηαιηζηηθψλ ζπγθξνχζεσλ, νη νπνίεο ζηαδηαθά ελη-

ζρχνληαη, παίξλνπλ ζπλερψο πην βίαηα ραξαθηεξηζηηθά, θαζηζηάκελεο 

νινέλα θαη ιηγφηεξν δηαρεηξίζηκεο. 

 Οη ζπζηεκηθή δηαλφεζε θαη πνιηηηθή έθθξαζε (πηζηεχεη φηη) βξίζθεη 

δηέμνδν ζηε λενθηιειεχζεξε ζηξαηεγηθή αλαθνπθηζηηθήο απηνθαηα-

ζηξνθήο, 

 ελψ ηαπηφρξνλα επηδίδεηαη ζε κηα ρσξίο πξνεγνχκελν επίζεζε ζην ίδην 

ην θηιειεχζεξν δεκνθξαηηθφ θεθηεκέλν θαη επηδηψθεη ηελ ππνθαηάζηα-

ζε ηεο ζχγρξνλεο αζηηθήο Γεκνθξαηίαο κε ηε κεηακνληέξλα Σερλνθξα-

ηία. 

 ε απηήλ αθξηβψο ηε ζπγθπξία, ε ζνζηαιηζηηθή, ιατθή, δεκνθξαηηθή α-

πάληεζε αλαδεηθλχεηαη σο ε κφλε πξαγκαηηθή δηέμνδνο. 

 Οη βαζηθέο, αιιεινθαζνξηδφκελεο δηαζηάζεηο ελφο ξεαιηζηηθνχ, ξηδν-

ζπαζηηθνχ, πξνγξάκκαηνο δηεμφδνπ: 

 Άκεζε θαη καθξνπξφζεζκε δηάζηαζε 

Πέξα απφ ηηο άκεζεο πνιηηηθέο απαληήζεηο ζε ηαθηηθήο θχζεσο δεηήκα-

ηα, απαηηείηαη ζηξαηεγηθή ζηφρεπζε. 

 Δζληθή θαη δηεζλή δηάζηαζε 

Ζ δηεζλνπνίεζε ηνπ θεθαιαίνπ θαζηζηά πιένλ απαξαίηεην ην ζπλδπα-

ζκφ εζληθψλ θαη δηεζλψλ πνιηηηθψλ. 

 Σν Δζσηεξηθφ πνιηηηθφ κέησπν: Ζ δνγκαηηθή παξαδνρή ηεο αλάγθεο γηα 

ηελ πάζε ζπζία απνθπγή ηεο εμφδνπ απφ ην επξψ νδεγεί αληηθεηκεληθά θαη α-

ζρέησο πξνζέζεσλ:  

 ζηελ απνδνρή ηεο κλεκνληαθήο ζηξαηεγηθήο ηνπ δεκνζηνλνκηζκνχ θαη 

ησλ βίαησλ θαπηηαιηζηηθψλ αλαδηαξζξψζεσλ, 

 ζηελ ππνηαγή ηνπ ιανχ θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο λεναπνηθηαθήο εμάξηε-

ζεο ηεο ρψξαο, 

 κε πξφζρεκα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο, ζηελ πξνψζεζε 

ηεο θησρνπνίεζεο θαη ηεο ελνρνπνίεζεο ηεο εξγαζίαο, 
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 Ζ θαζεζησηηθή ππνθξηζία απαγνξεχεη ηε ζπδήηεζε γηα ην Δπξψ, ψζηε ε 

δηαρείξηζε ηεο ηπρφλ εμφδνπ απφ απηφ λα απνηειεί απνθιεηζηηθφ πξνλφκην ηνπ 

κεγάινπ θαη παξαζηηηθνχ θεθαιαίνπ. 

 Αθνινχζσο παξαηίζεληαη νη ηέζζεξεηο βαζηθνί άμνλεο ελφο ξεαιηζηηθνχ, 

ξηδνζπαζηηθνχ, πξνγξάκκαηνο δηεμφδνπ γηα ηε ρψξα. 

 

Α. Κνηλσληθή, Γεκνθξαηηθή Δπαλαζεκειίσζε 

 ε φια ηα επίπεδα… Γεηηνληά, Γήκνο, Πεξηθέξεηα, Υψξα 

 ε φινπο ηνπ ηνκείο ηνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ γίγλεζζαη… Πνιηηηθή, 

Κνηλσλία, Παξαγσγή 

 πληαθηηθή Δζλνζπλέιεπζε 

 Γηαζθάιηζε ηεο θνηλσληθήο επηβίσζεο – πξνυπφζεζε γηα ηελ νινθιή-

ξσζε ηεο δεκνθξαηηθήο επαλαζεκειίσζεο θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ λένπ 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ: 

 Κνηλσληθέο δηθηπψζεηο αιιειεγγχεο, ζε θάζε γεηηνληά, πφιε, πεξη-

θέξεηα. 

 Πξνψζεζε δνκψλ «θνηλσληθήο νηθνλνκίαο», κε απαζρφιεζε / απηφ- 

απαζρφιεζε αλέξγσλ. 

 Τπνζηήξημε ηεο αλάπηπμεο δηθηχσλ αληηπξαγκαηηζκνχ πξντφλησλ 

θαη ππεξεζηψλ θαη παξνρή ζρεηηθψλ θηλήηξσλ (δηάζεζε ηεξκαηηθψλ 

θαη ινγηζκηθνχ γηα ηελ απαξαίηεηε ζχλδεζε ζην δηακνξθνχκελν δί-

θηπν, θνξναπαιιαγέο). 

 Θεζκνί φπσο ν ζηξαηφο ζα πξέπεη λα αμηνπνηεζνχλ σο πξνο ην αλ-

ζξψπηλφ ηνπο δπλακηθφ πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζνπλ ηελ παξαγσγή 

θξίζηκσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, έζησ γηα έλα ζχληνκν ρξνληθφ 

δηάζηεκα. 

 

Β. Αλαζπγθξφηεζε Κξάηνπο θαη Γεκνζίνπ Σνκέα 

 Ρηδνζπαζηηθή Φνξνινγηθή Μεηαξξχζκηζε:  

 θνηλσληθά δίθαην, αλαδηαλεκεηηθφ, απιφ θαη ζηαζεξφ, απνηειεζκα-

ηηθφ θαη κε αλαπηπμηαθφ ραξαθηήξα θνξνινγηθφ ζχζηεκα. 

Απφ ην «πφζελ έζρεο ζηελ πεγή θαη ζηε ρξήζε» σο ην «Φφξν Σφ-

κπηλ». 

 πζηεκηθά πξνθχπηνπζα κεηάιιαμε ησλ «εκπνξεπκάησλ» ζε «θνηλσ-

ληθά αγαζά».  

 Δθηαηηθή αλάπηπμε ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα: 

 Απηννξγαλσκέλνη ζπλνηθηαθνί ζχιινγνη πνιηηψλ γηα ηε δηαρείξηζε 

απνξξηκκάησλ, ελεξγεηαθψλ πφξσλ, ηε ζπλαιιαγή ζε ππεξεζίεο 

(«πξάζηλν ηεηξάγσλν», δίθηπα αληηπξαγκαηηζκνχ κε κνλάδα ην ρξφ-

λν εξγαζίαο). 
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 Κνηλσληθή νηθνλνκία θαη κεηα-επηρεηξεκαηηθέο κνξθέο νξγάλσζεο 

κε ηε ζπκκεηνρή θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ ηδησηηθνχ θαη δε-

κνζίνπ δηθαίνπ. 

 Γεκνηηθέο πξσηνβνπιίεο πνπ είηε ζα πξνθχπηνπλ απφ ελαχζκαηα 

ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο είηε ζα ππνζηεξίδνληαη απφ απηήλ ζηελ 

πνξεία. 

 Πνηνηηθή αλάπηπμε ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. 

 Ρηδνζπαζηηθή κεηαξξχζκηζε ησλ Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ Κνηλήο 

Χθέιεηαο, κε ζθνπφ ηελ απαξαίηεηε αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηε-

ηάο ηνπο. 

 Καηνρχξσζε ηεο Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο θαη εθζπγρξνληζκφο ησλ ζε-

ζκψλ δηαηήξεζεο θαη αμηνπνίεζήο ηεο. 

Μίζζσζή ησλ ζηνηρείσλ ηεο πνπ κπνξεί λα ηχρνπλ παξαγσγηθήο α-

μηνπνίεζεο ζε πξσηνβνπιίεο ζπλεξγαηηθήο, ζπλεηαηξηζηηθήο κνξθήο, 

θαηά πξνηίκεζε. 

ηξαηεγηθή, ειεγθηηθή εκπινθή ηνπ δεκνζίνπ φπνπ είλαη απαξαίηε-

ηε. 

 Παηδεία: πξνζβάζηκε, αλνηθηή ζηελ θνηλσλία, δεκφζηα Παηδεία, πα-

ξάγνληα δεκνθξαηίαο θαη ειεπζεξίαο.  

Πξνηεξαηφηεηα: ηνκέαο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο πξαγκαηηθή, 

ζπκβαηφο κε ηελ παξαγσγηθή αλαζπγθξφηεζε. 

 Γεκφζηα Τγεία θαη Αζθάιηζε, σο ηε ξαρνθνθαιηά ηεο ηζφξξνπεο 

θνηλσληθνoηθνλνκηθήο αλάπηπμεο.  

Οπζηαζηηθή αλαβάζκηζε θαη επαλεπηβεβαίσζε ησλ ζηφρσλ ηνπ 

ΔΤ, αλάπηπμε ζπζηήκαηνο ηνπηθήο, πξσηνβάζκηαο πγείαο θαη πεξί-

ζαιςεο. 

Δμπγίαλζε θαη εθζπγρξνληζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο ζπληαμηνδφηεζεο: 

βηψζηκν,  αληαπνδνηηθφ, θνηλσληθά δίθαην, δηαηεξψληαο έλα ειάρη-

ζην επίπεδν δηαβίσζεο, ζπκβαηφ κε ηελ αλάπηπμε ησλ παξαγσγηθψλ 

δπλάκεσλ. 

 Κξαηηθή δνκή θαη ιεηηνπξγία:  

 Γηνηθεηηθή Αλαδηάξζξσζε: κεραλνξγάλσζε, δηαυπεξεζηαθή αλα-

δηάηαμε, ελδνυπεξεζηαθή νξγάλσζε, δηνηθεηηθέο θαη ειεγθηηθέο ιεη-

ηνπξγίεο, αλαδηάξζξσζε ηεο θαηαλνκήο ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ. 

 Καηαπνιέκεζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο, ελίζρπζε απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο: έλα θξάηνο πνπ εγγπάηαη ηεο θνηλσληθήο 

θαη πεξηβαιινληηθήο βησζηκφηεηαο, πνπ αλαιακβάλεη αλαπηπμηαθέο 

πξσηνβνπιίεο θαη δηεπθνιχλεη ηελ ηδησηηθή παξαγσγηθή δξάζε. 

 Αλαπξνζαλαηνιηζκφο ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ απφ θαηαλαισηηθνχ 

ζε παξαγσγηθνχ ηχπνπ. 
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 Αμηνπνίεζε ησλ «εμνπιηζηηθψλ δαπαλψλ»: αλαπηπμηαθφ ακπληηθφ 

κέξηζκα, αληαπνδνηηθή πξνψζεζε εμαγσγψλ, δηεζλήο πνιηηηθή θαη 

νηθνλνκηθή ζηήξημε. 

 Ραγδαία κείσζε ηνπ κε-κηζζνινγηθνχ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο. 

 Δληαίν, δίθαην, αλαδηαλεκεηηθφ θαη βηψζηκν κηζζνιφγην. 

 

Γ. Οηθνλνκηθή, Παξαγσγηθή Πνιηηηθή 

 Παξαγσγηθή αλαζπγθξφηεζε κε ζνζηαιηζηηθφ πξφζεκν, αλάκεζα ζηε 

ζενπνίεζε ηεο αγνξάο θαη ζηε ιαηξεία ηνπ αζηηθνχ πξνζηαηεπηηζκνχ:  

 νηθνλνκία εμεηδηθεπκέλεο πνηφηεηαο αληί ηεο νηθνλνκίαο θιίκαθαο 

θαη  

 ζπλεηαηξηδφκελνη παξαγσγνί αληί ηεο λέαο ζπγθεληξνπνίεζεο ηνπ 

θεθαιαίνπ. 

χγρξνλν θίλεκα ζπλεξγαηηθήο, ζπλεηαηξηζηηθήο παξαγσγηθήο ζπ-

γθξφηεζεο,  πξνο δηαζθάιηζεο ηεο κηθξντδηνθηεζίαο θαη ηεο κη-

θξνκεζαίαο ηδησηηθήο  πξσηνβνπιίαο.  

πνπ ε ζπγθεληξνπνίεζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο είλαη αλα-

πφθεπθηε ή  απαξαίηεηε ζα πξέπεη λα ππφθεηηαη ζε άκεζν ή έκ-

κεζν δεκνθξαηηθφ θαη  θνηλσληθφ έιεγρν. 

o πλεξγαζία θνηλσληθψλ εθπξνζσπήζεσλ θαη εξεπλεηηθψλ θν-

ξέσλ γηα ηε κειέηε επαλαθαζνξηζκνχ θαη αλάπηπμεο ησλ επηκέ-

ξνπο ζπλεηαηξηζηηθψλ ζρέζεσλ. 

o Ννκηθφ πιαίζην ζπλεηαηξηζηηθψλ, ζπλεξγαηηθψλ ζρεκάησλ θαη 

πιαηζίσλ ζπληδηνθηεζίαο. 

 Υξεκαηνδφηεζε ηεο παξαγσγηθήο αλαζπγθξφηεζεο: 

o Φνξνινγηθή ειάθξπλζε, ζην πιαίζην κηα ξηδνζπαζηηθήο θνξν-

ινγηθήο αλαζπγθξφηεζεο πνπ ζα αλαδηαλέκεη ηα θνξνινγηθά βά-

ξε ζηηο κε-παξαγσγηθέο θεθαιαηαθέο ζπγθεληξνπνηήζεηο. 

o Παξνρή ρακειφηνθνπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ κε δηεηή πεξίνδν 

ράξηηνο. 

o πκκεηνρή ζην αξρηθφ θεθάιαην ζπλεηαηξηζηηθψλ ζρεκάησλ ζπ-

ληδηνθηεζίαο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο. 

o Άκεζε επηδφηεζε ησλ ζπλεξγαζηαθψλ δηθηχσλ, θιαδηθήο ε ρσ-

ξηθήο έθηαζεο. 

o Οκφινγν παξαγσγηθήο επέλδπζεο. 

 Δζληθή ζηξαηεγηθή εμαγσγηθήο πξνψζεζεο. 

 Αλάπηπμε ηνπ ηνκέα R&D ζε ζπλάξηεζε κε ηελ παξαγσγηθή αλαζπ-

γθξφηεζε ζηελ θαηεχζπλζε ηεο πξνεγνχκελεο πξννπηηθήο. 

 Υξεκαηνπηζησηηθφο ηνκέαο: 



216 
 

 Αλάθηεζε ηνπ δεκνθξαηηθά λνκηκνπνηεκέλνπ ειέγρνπ ηεο Κεληξη-

θήο Σξάπεδαο θαη  

 δεκηνπξγία δεκφζηνπ ηξαπεδηθνχ ππιψλα, αληίβαξν ζηελ ρξεκαην-

πηζησηηθή αζπδνζία θαη αλαπηπμηαθφ εξγαιείν. 

 Δλεξγνπνίεζε ησλ θνξέσλ εθπξνζψπεζεο επηρεηξήζεσλ – επηκειε-

ηήξηα, ελψζεηο, νκνζπνλδίεο θαη ζπλνκνζπνλδίεο – ζηελ αλεχξεζε 

ελαιιαθηηθψλ, εγρσξίσλ θαη δηεζλψλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο (co-

operative banking). 

 Γηαρείξηζε Ηδησηηθνχ Υξένπο 

 Οκνινγηνπνίεζε ησλ θφθθηλσλ θαηαλαισηηθψλ θαη ζηεγαζηηθψλ 

δαλείσλ απφ ην δεκφζην ηξαπεδηθφ ππιψλα ή απφ θξαηηθφ νκφινγν 

δηαζθαιίδνληαο κηα παξνδηθή πεξίνδν ράξηηνο θαη κείσζε ησλ επη-

ηνθίσλ. 

 Γηαρείξηζε Γεκνζίνπ Υξένπο 

 Λνγηζηηθφο έιεγρνο - θαηαλνκή αλά θαηεγνξία πηζησηψλ, κεξηζκφο 

ζε νθεηιφκελν θεθάιαην θαη νθεηιφκελεο απνδφζεηο / ηφθνπο. Καηα-

γξαθή ηνπ επαρζνχο ρξένπο. πκκεηνρή μέλσλ παξαηεξεηψλ πξνο 

λνκηκνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο. 

 Ννκνζεηηθή πξσηνβνπιία θαη δηθαζηηθή δηαδηθαζία γηα αθχξσζε 

ησλ ζπκθσληψλ ππαγσγήο ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο πνπ ππαγφηαλ ζην 

ειιεληθφ δίθαην, ζε μέλν. 

 ηνρεπκέλε δηαπξαγκάηεπζε κε ζθνπφ ην παξνδηθφ «πάγσκα» ηεο 

δηαδηθαζίαο απνπιεξσκήο θαη εμππεξέηεζήο ηνπ. 

 ε πεξίπησζε αιιαγήο ηνπ λνκηζκαηηθνχ θαζεζηψηνο, έκκεζνο επα-

λαθαζνξηζκφο ηεο πξαγκαηηθήο αμίαο θαη ηεο δηάξζξσζεο ηνπ δεκν-

ζίνπ ρξένπο, δηά ηεο πιεζσξηζηηθνπνίεζήο ηνπ. Ννκνζεηηθέο ξπζκί-

ζεηο θαη δηεζλή ζηξαηεγηθή γηα ηελ ππαγσγή ηνπ ζην λέν λφκηζκα. 

 Μνλνκεξήο αλαδηάξζξσζε ηνπ ρξένπο εθφζνλ απαηηεζεί κε αλα-

γθαζηηθή δηαγξαθή ηκήκαηφο ηνπ. 

 Δπηδίσμε καθξφρξνλνπ δαλεηζκνχ απνζθνπψληαο ζηελ πξνζέιθπζε 

παξαγσγηθά πξνζαλαηνιηζκέλσλ θεθαιαίσλ.  

 Κνχξεκα ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θνχζθαο, πνπ ζπλάδεη κε ηε δηεζλή 

ζπζηεκηθή λνκνηέιεηα, έηζη φπσο δηακνξθψλεηαη απφ ηε ρξεκαηνπη-

ζησηηθή ζηξέβισζε. 

 

Γ. Γηεζλήο Πνιηηηθή 

 Αλαθαζνξηζκφο ηνπ δηπισκαηηθνχ δφγκαηνο. 

 Αλάπηπμε ζηξαηεγηθνχ δφγκαηνο ηεο θνηλσληθά ηζφξξνπεο θαη πε-

ξηβαιινληηθά βηψζηκεο αλάπηπμεο ζην πιαίζην ελφο ζπλεξγαηηθνχ 
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δηεζληζκνχ πνπ ζέβεηαη θαη αμηνπνηεί θάζε εζλνπνιηηηζκηθή ηδηαηηε-

ξφηεηα. 

 Καζνξηζκφο ησλ θνηλσληθψλ, εζληθψλ θαη ππεξεζληθψλ ζπκκαρηψλ 

ζε απηφ ην πιαίζην. 

 Γηεζλείο ζπλέξγεηεο θαη εκπνξηθή αλάπηπμε – ε Διιάδα σο: 

 ηαπξνδξφκη πνιηηηζκψλ, αγαζψλ, θεθαιαίσλ θαη αλζξψπσλ. 

 Παξάγνληαο θνηλσληθννηθνλνκηθήο (επαλα-) ζχλδεζεο ησλ Βαιθα-

λίσλ, ηεο Παξεπμείληαο Εψλεο θαη ηεο κέζεο Αλαηνιήο. 

 Κφκβνη logistics θαη Κφκβνη Καηλνηνκίαο θαη Γεκηνπξγηθφηεηαο. 

 Πξσηνβνπιία ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηαο απνδφκεζεο ηεο ρξεκαηνπη-

ζησηηθήο θνχζθαο κέζσ ηεο αχμεζεο ηεο παγθφζκηαο πξνζθνξάο ρξή-

καηνο, ρξεκαηνδνηψληαο, άκεζα ή έκκεζα ηελ ηζφξξνπε παξαγσγηθή 

θα θνηλσληθή αλάπηπμε ζε πζηεξνχζεο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ. 

 

Αληί Δπηιφγνπ 

Ζ αλαγθαηφηεηα ηεο αχμεζεο ηεο πξνζθνξάο ρξήκαηνο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε 

ελφο θνηλσληθά ηζφξξνπνπ θαη πεξηβαιινληηθά βηψζηκνπ αλαπηπμηαθνχ ζρεδί-

νπ δεκνθξαηηθήο επαλαζεκειίσζεο θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. 

 Έλα ζρέδην ξεαιηζηηθφ, ξηδνζπαζηηθφ πνπ ζα αληηηαρζεί απέλαληη ζηε λε-

νθηιειεχζεξε γξαθεηνθξαηία Βξπμειιψλ θαη ΔΚΣ, ηφζν σο πξνο ην πεξηερφ-

κελφ ηνπ, φζν θαη σο πξνο ην ηη απαηηεί ε πινπνίεζή ηνπ. 

 Έλα ζρέδην πνπ, λνκηκνπνηνχκελν απφ ηελ ειιεληθή θνηλσλία θαη ελη-

ζρπφκελν κε ηε δεδεισκέλε απφθαζε εθαξκνγήο ηνπ κε φπνην εζσηεξηθφ ή 

δηεζλέο θφζηνο, αθφκε θαη αλ ζεκαίλεη ηελ έμνδν απφ ηελ Δπξσδψλε, ζα απν-

ηειέζεη πξαγκαηηθφ δηαπξαγκαηεπηηθφ φπιν. 
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17  
Ζ Βησζηκφηεηα ηνπ Γεκνζηνλνκηθνχ Υξένπο θαη ην Μέιινλ ηεο  

Διιεληθήο Οηθνλνκίαο 
 

ΚΧΣΑ ΤΡΗΟΠΟΤΛΟ 

 

1. Δηζαγσγή 

Ζ βησζηκφηεηα ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο είλαη απφ ηα δεηήκαηα πνπ καο απαζρν-

ιεί ηνπιάρηζηνλ δχν ρξφληα ηψξα ελ κέζσ αληηθάζεσλ, πνιιέο θνξέο. Γηα πα-

ξάδεηγκα, ε θπβέξλεζε ζεσξεί ην ρξένο βηψζηκν θαη δηαρεηξίζηκν, ην ΓΝΣ δηα-

ηεξεί ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ ζηελ απφδνζε ησλ κέηξσλ καθξνπξφζεζκα, ελψ, 

ηαπηφρξνλα, νη νίθνη αμηνιφγεζεο ππνβαζκίδνπλ ζπλερψο ηελ πηζηνιεπηηθή 

ηθαλφηεηα ηεο ρψξαο.  

 Ζ απάληεζε ζην εξψηεκα ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ ρξένπο είλαη ζεκαληηθή 

αθνχ, ζχκθσλα θαη κε ηνλ David Hawley, αμησκαηνχρν ηνπ ΓΝΣ «ην πξφ-

γξακκα ρξεκαηνδφηεζεο δελ κπνξεί λα ζπλερηζηεί εάλ ην ρξένο δελ απνδεηρζεί 

βηψζηκν» (28/4/11). Δάλ ην ρξένο δελ είλαη βηψζηκν ε ρψξα ζα πηεζηεί αθφκα 

πεξηζζφηεξν θαη, λέα απζηεξφηεξα κέηξα ζα ηεο επηβιεζνχλ.  

 Μάιηζηα, Γεξκαλφο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ φτκπιε ζε ζπλέληεπμή ηνπ 

ζηελ εθεκεξίδα Die Welt, ζηα κέζα Απξηιίνπ 2011, δήισζε φηη “πεξηκέλσ κηα 

αλαιπηηθή έθζεζε γηα ηελ βησζηκφηεηα ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο (ζ.ζ. ηνλ Ηνχλη-

ν)… θαη αλ απηή ε έθζεζε δηαπηζηψζεη φηη ππάξρνπλ ακθηβνιίεο γηα ηελ βησ-

ζηκφηεηα ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο, θάηη ζα πξέπεη λα γίλεη γηα απηφ”.  

πλεπψο, πξέπεη λα δηεξεπλήζνπκε αλ, πξαγκαηηθά, ην ρξένο είλαη δηαρεηξίζηκν 

φρη κε εηθαζίεο, αιιά κε πξαγκαηηθά ζηνηρεία. Σν παξφλ άξζξν απαληά αθξη-

βψο ζην εξψηεκα απηφ κε πξαγκαηηθά ζηνηρεία. 

Γηα ιφγνπο απινπνίεζεο θαη θαηαλφεζεο απφ ηνλ αλαγλψζηε δελ ζα πα-

ξνπζηάζσ φια ηα βήκαηα πνπ αθνινπζήζεθαλ, αιιά ζα ζηαζψ ζηα απνηειέ-

ζκαηα ηα νπνία ζα ζρνιηάζσ. Χζηφζν, ε πιήξεο κειέηε:
1
 (α) δηακνξθψλεη θαη 

εθηηκά έλα καθξννηθνλνκηθφ ππφδεηγκα πνπ λα πεξηγξάθεη φζν ην δπλαηφλ θα-

ιχηεξα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία κε δεδνκέλα απφ ην 1980 έσο ην 2010 (πεγή 

AMECO-EcoFin), (β) ρξεζηκνπνηεί ην ππφδεηγκα απηφ γηα λα πξνβεί ζε πξν-

βιέςεηο εθαξκφδνληαο ηερληθέο πξνζνκνίσζεο γηα δηάθνξα ζελάξηα πνιηηηθήο, 

θαη (γ) πξνβαίλεη ζε άληιεζε ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ησλ κα-

θξννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ απφ ην 2011-2100 θαη ην κέιινλ ηεο Διιεληθήο νη-

θνλνκίαο. 

 

 

 
                                                             
1 Σελ πιήξε κειέηε ζα βξείηε ζην www.ssrn.com. 
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2. Πξνζνκνηψζεηο γηα ηελ Πεξίνδν 2011-2100 

Πξνβαίλνπκε ζε πξνζνκνηψζεηο γηα λα εμεηάζνπκε ηελ αληίδξαζε θαη ην βαζ-

κφ πξνζαξκνγήο βαζηθψλ καθξννηθνλνκηθψλ κεηαβιεηψλ ζε δηάθνξεο εμσγε-

λείο κεηαβνιέο.  Γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ πξνζνκνηψζεσλ νη παξαδνρέο ζρεηη-

θά κε ηελ πνξεία ησλ εμσγελψλ κεηαβιεηψλ είλαη (βαζηθφ ζελάξην):  

- Σν καθξνρξφλην νλνκαζηηθφ επηηφθην παξακέλεη ζηα 5% 

- Οη εμσηεξηθέο ηηκέο παξακέλνπλ ζηαζεξέο 

- Σν εξγαηηθφ δπλακηθφ παξακέλεη ζηαζεξφ 

- Οη έκκεζνη θφξνη παξακέλνπλ ζηαζεξνί 

- Ζ δεκφζηα θαηαλάισζε παξακέλεη ζηαζεξή. 

- Σφζν ηα έμνδα φζν θαη ηα έζνδα ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ηνκέα παξακέ-

λνπλ ζηαζεξά. 

ηελ ζπλέρεηα, κεηαβάιινληαη νη παξαδνρέο απηέο θαη θάλνπκε ζελάξηα 

γηα λα εμεηάζνπκε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο ζε ζρέζε θπξίσο κε ην Γε-

κφζην Υξένο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ. Σα ζελάξηα πεξηγξάθνληαη παξαθάησ, ελψ 

ζηα δηαγξάκκαηα (κεηαβνιή ΑΔΠ θαη εμέιημε ρξένπο) κε δηαθεθνκκέλε θα-

κπχιε είλαη ην βαζηθφ ζελάξην. 

1
ν
 ελάξην: Μείσζε ηεο δεκφζηαο δαπάλεο (G) θαηά 1% σο πνζνζηφ ηνπ 

ΑΔΠ 

Με βάζε απηφ ην ζελάξην ζηε βξαρπρξφληα πεξίνδν νη εγρψξηεο ηηκέο δελ α-

ληηδξνχλ (νη δεκφζηεο δαπάλεο απνηεινχλ θπξίσο κηζζνχο ηνπ επξχηεξνπ δε-

κφζηνπ ηνκέα θαη ζπλεπψο ε επίδξαζε ζηηο ηηκέο είλαη πνιχ κηθξή). Ο πνιια-

πιαζηαζηήο πηέδεη γηα κείσζε ησλ επελδχζεσλ, ε θαηαλάισζε κεηψλεηαη, θαη ε 

αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο νδεγεί ζε κείσζε ηνπ ΑΔΠ. Ζ κείσζε φκσο 

ηνπ ΑΔΠ αληηζηαζκίδεηαη απφ ηελ κείσζε ησλ εηζαγσγψλ. Σν καθξνρξφλην 

απνηέιεζκα ηελ κείσζεο ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ είλαη ε κφληκε κείσζε ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο. Έηζη ε πνιηηηθή απηή δείρλεη λα είλαη απνηειε-

ζκαηηθή φζνλ αθνξά ηελ κείσζε ηνπ ρξένπο. Παξφια απηά αλ δνχκε ην ζρεηη-

θφ δηάγξακκα βιέπνπκε φηη ε κείσζε ζε ζρέζε κε ην βαζηθφ ππφδεηγκα είλαη 

ζρεηηθά κηθξή, θαζψο ην ρξένο θαίλεηαη λα απμάλεη δξακαηηθά γηα ηα πξψηα 20 

ρξφληα (θηάλνληαο ζε επίπεδα κεγαιχηεξα ηνπ 200%) ελψ κεηά παξακέλεη 

ζηαζεξφ γηα ηα επφκελα 80 ρξφληα. 
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2
ν
 ελάξην: Αχμεζε ζην θφξν εηζνδήκαηνο θαηά 1% 

Σν ζελάξην απηφ νδεγεί ζε κείσζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο. ηε βξα-

ρπρξφληα πεξίνδν παξαηεξείηαη κείσζε ζην δηαζέζηκν εηζφδεκα θαη ζπλεπψο 

θαη ζηελ θαηαλάισζε. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη κφληκν. Ζ αξρηθή πηψζε ηεο 

θαηαλάισζεο  έρεη αξλεηηθή επίδξαζε ηφζν ζην επίπεδν ηεο δήηεζεο φζν θαη 

ηνπ ΑΔΠ. Ζ απαζρφιεζε θαη νη κηζζνί αλαπξνζαξκφδνληαη ζε κηθξφηεξα επί-

πεδα θαη ν πιεζσξηζκφο κεηψλεηαη αληίζηνηρα. Μαθξνρξφληα νη εηζαγσγέο πα-

ξακέλνπλ ζε ζηαζεξά επίπεδα, γεγνλφο πνπ βνεζά ζην γεληθφηεξν επίπεδν ηνπ 

ΑΔΠ. Ζ ζηαζεξνπνίεζε ησλ κηζζψλ ζε ρακειφηεξα ηνπ αξρηθνχ επίπεδα βνε-

ζνχλ ζηελ κείσζε ηεο αλεξγίαο, θαη ην έιιεηκκα βαίλεη δηαξθψο κεηνχκελν. Ζ 

επίδξαζε απηήο ηεο πνιηηηθήο ζην ΑΔΠ είλαη ειάρηζηε, νη ηηκέο θαη νη κηζζνί 

παξακέλνπλ κηθξνί ελψ ην δεκνζηνλνκηθφ ρξένο ζηαζεξνπνηείηαη θαη είλαη ζε 
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κηθξφηεξα επίπεδα απφ ην βαζηθφ ππφδεηγκα, αιιά εμαθνινπζεί λα είλαη πνιχ 

πςειφ – αλεβαίλεη θνληά ζην 200% κέρξη ην 2060 θαη κεηέπεηηα παξακέλεη 

ζηαζεξφ ζε απηφ ην επίπεδν.   
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3
ν
 ελάξην: Αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ θαηά 1% 

Ζ αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαηά 1% (αθνχ ε αχμεζε 

ηνπ πιεζπζκνχ είλαη κε βάζε ηηο ππνζέζεηο ηνπ ππνδείγκαηνο εμσγελψο νξη-

ζκέλε) νπζηαζηηθά νδεγεί ζε κία βξαρπρξφληα αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο. 

Απηφ νδεγεί ζε ρακειφηεξνπο κηζζνχο θαη ηηκέο ζε ζχγθξηζε κε ηελ ηάζε πνπ 

παξνπζηάδεη ην βαζηθφ ππφδεηγκα, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε θέξδε απφ ηελ αχμε-
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ζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ δεδνκέλνπ φηη νη ηηκέο 

ησλ εηζαγσγψλ είλαη εμσγελψο πξνζδηνξηζκέλεο. Μαθξνρξφληα ε αλεξγία 

πξνζαξκφδεηαη ζε ρακειφηεξα επίπεδα ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ κηζζψλ. Σν ζε-

λάξην απηφ φκσο είλαη θαηαζηξνθηθφ γηα ην δεκνζηνλνκηθφ ηνκέα αθνχ εθηη-

λάζζεη ην δεκνζηνλνκηθφ ρξένο ζε επίπεδα ηεο ηάμεο ηνπ 280%. 
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4
ν
 ελάξην: Γηαξθήο Αχμεζε ησλ Σηκψλ ησλ Δηζαγσγψλ θαηά 10% 

Σν ζελάξην απηφ εμεηάδεη ηηο αληηδξάζεηο ηνπ ππνδείγκαηνο ζε δηαξθείο απμή-

ζεηο ζηηο μέλεο ηηκέο θαηά 10%. θνπφο ηνπ ζελαξίνπ απηνχ είλαη λα αλαιχζεη 

ηελ ζπλέπεηα ηεο δεκνζηνλνκηθήο πιεπξάο ηνπ ππνδείγκαηνο ζε ζρέζε κε ηελ 

πξαγκαηηθή πιεπξά. πλεπψο αλ νη νλνκαζηηθέο αμίεο είλαη ηέιεηα πξνζδηνξη-

δφκελεο απφ ην ππφδεηγκα ζα πξέπεη φιεο λα απμεζνχλ θαηά 10% θαη εάλ δελ 
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ππάξρνπλ δηαηαξαρέο ζην ιφγν ησλ ζρεηηθψλ ηηκψλ, νη πξαγκαηηθέο αμίεο ζα 

πξέπεη λα επηζηξέςνπλ ζηα αξρηθά ηνπο επίπεδα. Χζηφζν, φπσο θαη ζηα πεξηζ-

ζφηεξα ππνδείγκαηα απηνχ ηνπ ηχπνπ, παξαηεξνχκε φηη ε ηαρχηεηα πξνζαξ-

κνγήο είλαη αξγή θαη ζπκβαίλεη πξνο ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ πξνζνκνίσζεο. 

Απηφ έρεη σο ζπλέπεηα ηελ ξαγδαία κείσζε ησλ εηζαγσγψλ. Ζ αχμεζε ηεο α-

ληαγσληζηηθφηεηαο ησλ εγρψξησλ πξντφλησλ νδεγνχλ ζε αχμεζε ηεο δήηεζεο, 

ζηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο (άξα θαη κείσζε ηεο αλεξγίαο) θαη 

πςειφηεξα εκεξνκίζζηα. Σα πςειφηεξα εκεξνκίζζηα ζεκαίλνπλ κεγαιχηεξν 

δηαζέζηκν εηζφδεκα θαη ζπλεπψο αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο. Παξάιιεια φκσο 

δεκηνπξγνχληαη πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο, νη νπνίεο ζπκβαδίδνπλ κε ηηο πιεζσξη-

ζηηθέο πηέζεηο ζηηο ηηκέο ησλ εηζαγσγψλ. Ο θχθινο απηφο ζπλερίδεηαη έσο φηνπ 

νη εγρψξηεο ηηκέο απμεζνχλ θαη απηέο ζην 10%, ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα 

εμαθαλίδεηαη θαη ην ΑΔΠ επηζηξέθεη ζηα αξρηθά ηνπ επίπεδα. Ζ αλεξγία κεηψ-

λεηαη ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ κηζζψλ θαη ε αχμεζε πνπ παξαηεξείηαη ζην έι-

ιεηκκα δηαηεξείηαη ζε ρακειά επίπεδα. Σν δεκνζηνλνκηθφ ρξένο κεηψλεηαη δη-

αξθψο ζε ζχγθξηζε κε ην βαζηθφ ππφδεηγκα θαη κεηά ην 2020 (φπνπ έρεη θηά-

ζεη ζην 180%) αξρίδεη λα έρεη κία ζηαζεξή θαη γξήγνξε πησηηθή ηάζε. 
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5
ν
 ελάξην: Μεηθηήο Πνιηηηθήο 

Σν ζελάξην απηφ αθνξά ζε κία κηθηή πνιηηηθή πνπ πξνζπαζεί λα πξνζνκνηάζεη 

ηηο αιιαγέο πνπ πξνσζεί ε Διιεληθή θπβέξλεζε ζηε κάρε ηεο κε ην ηεξάζηην 

δεκνζηνλνκηθφ ρξένο. πγθεθξηκέλα έρνπκε ηηο παξαθάησ ππνζέζεηο:  

- Μείσζε ηεο δεκφζηαο δαπάλεο θαηά 1% σο πξνο ην ΑΔΠ 

- Αχμεζε ησλ έκκεζσλ θφξσλ θαηά 1%, θαη 

- 10% κείσζε ζηνπο κηζζνχο (ηφζν ηνπ δεκφζηνπ φζν θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα)   

Δίλαη αλακελφκελν κε ην ζελάξην απηφ λα πεξηκέλνπκε λα δνχκε κία 

κείσζε ηεο δήηεζεο θαη ηνπ πιεζσξηζκνχ, θαη ζπλεπψο αχμεζε ηεο αληαγσλη-

ζηηθφηεηαο. Χζηφζν,  δελ παξαηεξείηαη μεθάζαξε αχμεζε ησλ εμαγσγψλ. Απ-

ηφ κπνξεί λα νθείιεηαη ζηελ κεγάιε κείσζε ησλ επελδχζεσλ πνπ θαίλεηαη λα 

είλαη θαη κφληκε. Παξφιν πνπ έρνπκε πηψζε ησλ κηζζψλ ηα θέξδε ζε επίπεδν 

αληαγσληζηηθφηεηαο είλαη ηφζν κηθξά πνπ δελ νδεγνχλ ζε αχμεζε ηεο απαζρφ-

ιεζεο. Σέινο, ελψ ε πνιηηηθή απηή δείρλεη λα είλαη  απνηειεζκαηηθή ζηε γελη-

θφηεξε κείσζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ρξένπο, εμαθνινπζεί λα πξνβιέπεη κία απ-

μεηηθή ηάζε ηνπ ρξένπο σο ην 2030 (φπνπ ζα θηάζεη ζην 195%) θαη κφλν κεηά 

απφ απηφ ην έηνο θαη έπεηηα ζα αξρίζεη λα κεηψλεηαη κε αξγφ ξπζκφ. 
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3. ρφιηα 

Σειηθά ην ρξένο δελ είλαη βηψζηκν, θαη ζα είλαη εθπιεθηηθφ εάλ απηφ δελ είλαη 

γλσζηφ ζηνπο πνιηηηθνχο καο, ηνπο δαλεηζηέο καο θαη ηνπο ειεγθηέο καο. Σα 

απνηειέζκαηα ησλ δηαθφξσλ ζελαξίσλ πξνζνκνίσζεο πνπ εθαξκφζηεθαλ 

ζηελ παξνχζα κειέηε, έδεημαλ φηη εάλ ζηφρνο ηεο Διιάδαο είλαη ε κείσζε ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ ρξένπο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, θακία πνιηηηθή δελ δείρλεη λα 

είλαη πξαγκαηηθά απνηειεζκαηηθή. Σα κέηξα ιηηφηεηαο, φζν απζηεξά θαη εάλ 

είλαη, δελ θαηαθέξλνπλ λα κεηψζνπλ ην ρξένο ζε επίπεδα θάησ ηνπ 100% ζηα 

επφκελα ρξφληα. Σν απνηέιεζκα απηφ έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ηηο ρψξεο ηεο 

Δπξσδψλεο θαη ην κέιινλ ηνπ Δπξψ γεληθφηεξα.  
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ηφρνο ηεο Διιεληθήο Κπβέξλεζεο ζα πξέπεη λα είλαη ε αχμεζε ηεο α-

ληαγσληζηηθφηεηαο θαη ε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο έηζη ψζηε λα επη-

ηχρεη ξπζκνχο αλάπηπμεο ηνπ ΑΔΠ κεγαιχηεξνπο απφ απηνχο ηνπ Δπξσπατθνχ 

κέζνπ φξνπ. Σα κέηξα δεκνζηνλνκηθήο ιηηφηεηαο δελ είλαη αξθεηά απφ κφλα 

ηνπο λα επηηχρνπλ ζεηηθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο. 

χκθσλα κε ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο Emanuel Barroso 

ζηφρνο ηεο Διιάδαο ζα πξέπεη λα είλαη ε επηζηξνθή ζε ξπζκνχο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο απφ ην 2013 θαη έπεηηα. Γπζηπρψο φκσο θάηη ηέηνην δελ έγηλε. Χ-

ζηφζν, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηά καο αθφκε θαη ε επίηεπμε απηνχ ηνπ 

ζηφρνπ – φζν δχζθνινο θαη αλ θαληάδεη ζήκεξα – δελ ζα κπνξέζεη λα απνδε-

ρζεί ζσηήξηα γηα ηελ Διιεληθή Οηθνλνκία. Αθφκα θαη αλ ππνζέζνπκε ην επλν-

τθφηεξν ζελάξην κηαο αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ ηεο ηάμεο ηνπ 5% αλά έηνο, εάλ ε Δι-

ιάδα ζέιεη λα απνπιεξψζεη ην ρξένο ηεο θαη πιεξψλεη 6% ηνπ ΑΔΠ ηεο εηε-

ζίσο ζηνπο δαλεηζηέο ηεο ηφηε νη έιιελεο πνιίηεο ζα εμαθνινπζνχλ λα θησραί-

λνπλ ρξφλν κε ηνλ ρξφλν. 
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18  

Παξαγσγηθφηεηεο Δξγαζίαο θαη Μηζζνί ζηε Εψλε ηνπ Δπξψ
*
 

 

ΘΔΟΓΧΡΟ ΜΑΡΗΟΛΖ, ΒΑΗΛΔΗΟ ΠΔΡΛΔΓΚΟ 

  

1. Δηζαγσγή 

Ζ Εψλε ηνπ Δπξψ (ΕΔ) ραξαθηεξίδεηαη απφ ειεπζεξία ζηε κεηαθίλεζε εκπν-

ξεπκάησλ, ρξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ, θαη εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Γχλαηαη, επνκέ-

λσο, λα ζπλαρζεί a priori, ήηνη βάζεη ζεσξεκάησλ ηεο «Καζαξήο Θεσξίαο ηνπ 

Γηεζλνχο Δκπνξίνπ», φηη ζηε ΕΔ: 

 (i). Ο δηεζλήο θαηακεξηζκφο-ζπλδπαζκφο εξγαζίαο δελ δηέπεηαη, θαηά βάζε, 

απφ ηνλ «λφκν ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ» αιιά απφ κία ηξνπνπνηεκέ-

λε κνξθή απηνχ, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε δηακφξθσζε ελδνδσληθά ε-

ληαίνπ επηηνθίνπ-πνζνζηνχ θέξδνπο, ιφγσ ηεο ειεχζεξεο κεηαθίλεζεο ησλ 

ρξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ.
1
 Ζ ελ ιφγσ ηξνπνπνίεζε ζπλεπάγεηαη, κε ηε ζεηξά 

ηεο, ηε δηακφξθσζε απνιχησο επζείαο ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζηα εζληθά επίπε-

δα κηζζψλ θαη ζηα εζληθά επίπεδα παξαγσγηθφηεηαο. 

(ii). ζν επαπμάλεηαη, πεξαηηέξσ, ε ειεχζεξε κεηαθίλεζε ηνπ εξγαηηθνχ δπ-

λακηθνχ, θαη άξα δηακνξθψλνληαη ελδνδσληθά εληαίνη κηζζνί (αλά είδνο εξγα-

ζίαο), ηφζν ε ελ ιφγσ ηξνπνπνηεκέλε κνξθή ηείλεη ζην  «λφκν ησλ απνιχησλ 

πιενλεθηεκάησλ». Έηζη, θαηά κήθνο ηεο επξσπατθήο «νινθιήξσζεο», ν «λφ-

κνο ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ» κεηαιιάζζεηαη βαζκηαία, θαη αλαπφ-

θεπθηα, ζην αληίζεηφ ηνπ, δειαδή ζην «λφκν ησλ απνιχησλ πιενλεθηεκάησλ», 

πξάγκα πνπ έρεη ηδηαίηεξα αξλεηηθέο (ζεηηθέο), θαη κε αληηζηξέςηκεο, ζπλέπεη-

εο γηα εθείλεο ηηο εζληθέο νηθνλνκίεο θαη πεξηθέξεηεο ηεο ΕΔ, νη νπνίεο ραξα-

θηεξίδνληαη απφ ρακειέο (πςειέο), ζε απφιπηνπο φξνπο, παξαγσγηθφηεηεο εξ-

γαζίαο θαη θεθαιαίνπ.
2
 Οη εζληθέο νηθνλνκίεο-πεξηθέξεηεο ρακειήο παξαγσγη-

                                                             
* Γξάθηεθε γηα ηνλ ππφ έθδνζε ηφκν: Μαξηφιεο, Θ. (Δπηκ.) (2014) ρεδηαζκέλε Καζππφηαμε ή ρεδη-

αζκέλε Αλάπηπμε; Μειέηεο ζην έξγν ηνπ Γεκήηξε Μπάηζε. 
1 Γηα κία εκπεηξηθή δηεξεχλεζε απηήο ηεο κεηαθίλεζεο ζηε ΕΔ, βιέπε Schmitz and  von Hagen (2011). 
2 Γηα ηηο απνδείμεηο ησλ (i)-(ii), βιέπε Jones (1980), Μαξηφιεο (1999α, β), (2010, Γνθίκην 11), Μαξηφ-

ιεο (2011, Γνθίκηα 2 θαη 4), Mariolis (2001, 2005a), Parrinello (2009). Βεβαίσο,  νη εκπνξηθέο ζρέζεηο 

ηεο ΕΔ κε ηνλ ππφινηπν θφζκν, θαη φζνλ αθνξά ζην δηαθιαδηθφ εκπφξην, δηέπνληαη απφ ηνλ «λφκν ησλ 

ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ» ή/θαη, ελ ζπκπεξηιάβνπκε ηηο εμαηξέζεηο, νη νπνίεο έρνπλ εληνπηζηεί, 

ζε ζεσξεηηθά πιαίζηα, απφ ηνπο J. S. Metcalfe θαη Η. Steedman (βιέπε Steedman, 1979, Essays 2 and 

3) θαη ηνλ Mariolis (2004), απφ απηφλ ησλ «ζπγθξηηηθψλ κεηνλεθηεκάησλ». Οξηζκέλνη, δηεζλνχο θήκεο 

νηθνλνκνιφγνη (θαη αθαδεκατθνί) έρνπλ ππνζηεξίμεη απφςεηο, νη νπνίεο κάιινλ ζπκβαδίδνπλ κε ηελ 
θνηλή αίζζεζε θαη δχλαληαη λα ζπλνςηζζνχλ κέζσ ηεο αθφινπζεο πξφηαζεο: «Σν πξφβιεκα ηεο Δι-

ιάδαο δελ είλαη ην επξψ θαη ε Γεξκαλία, αιιά ε Κίλα, ε νπνία είλαη πην αληαγσληζηηθή ζηνπο παξαδν-

ζηαθνχο θιάδνπο, φπσο π.ρ. ζε απηφλ ηνπ ξνπρηζκνχ-θισζηνυθαληνπξγίαο». ην Παξάξηεκα ηνπ πα-

ξφληνο θεηκέλνπ ειέγρεηαη, κε ηνλ απινχζηεξν δπλαηφ ηξφπν θαη εληφο ηνπ θπξίαξρνπ ππνδείγκαηνο 

δηεζλνχο εκπνξίνπ (ην νπνίν νη ελ ιφγσ νηθνλνκνιφγνη θάζε άιιν παξά ακθηζβεηνχλ), ε επζηάζεηα 

απηήο ηεο πξφηαζεο. 
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θφηεηαο κεηαηξέπνληαη, φιν θαη πεξηζζφηεξν, ζε εμαξηεκέλεο νηθνλνκίεο-

πεξηθέξεηεο. 

 Έπεηαη, ινηπφλ, φηη ε εκπεηξηθή δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ ελδερφκελεο η-

ζρχνο ηνπ «λφκνπ ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ», θαζψο θαη ηεο ζρέζεο 

παξαγσγηθφηεηαο-κηζζψλ ζηε ΕΔ ζπληζηά θξίζηκν δήηεκα. ηα αθφινπζα πα-

ξαζέηνπκε νξηζκέλα επξήκαηα, ηα νπνία αληιήζεθαλ κέζσ ησλ πκκεηξηθψλ 

Πηλάθσλ Δηζξνψλ-Δθξνψλ (SIOT) ησλ εηψλ 1995 θαη 2005, θαη γηα φζεο ρψ-

ξεο ηεο ΕΔ ππήξραλ ζηνηρεία (θαηά ηελ πεξίνδν πξαγκαηνπνίεζεο ηεο έξεπλάο 

καο), θαη δηαηππψλνπκε θάπνηα, πξψηα ζπκπεξάζκαηα.
3
 

 

2. Δκπεηξηθά Δπξήκαηα 

Ζ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ πνπ εθηίζεληαη ζηνπο SIOT ησλ εηψλ 1995 θαη 

2005 νδεγεί ζηα εμήο: 

(i). Σν έηνο 2005, ν κέζνο κεληαίνο κηζζφο ζηε ΕΔ αλέξρεηαη ζηα 2421 επξψ, 

κε ην ρακειφηεξν κηζζφ λα παξαηεξείηαη ζηελ ινβαθία (690 επξψ) θαη ηνλ 

πςειφηεξν ζην Λνπμεκβνχξγν (5839 επξψ). ηηο ρψξεο ηνπ «ζθιεξνχ ππξή-

λα» ηεο ΕΔ (Γαιιία, Γεξκαλία, Φηλιαλδία, Οιιαλδία) ν κέζνο κηζζφο είλαη 

2668 επξψ, ελψ ζηηο ρψξεο ηνπ «Νφηνπ» (Διιάδα, Ηζπαλία θαη Πνξηνγαιία, 

φπνπ παξαηεξνχληαη θαη ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα δηεζλνχο αληαγσληζηηθφ-

ηεηαο) ν κέζνο κηζζφο βξίζθεηαη ζηα 1468 επξψ, δειαδή είλαη πεξίπνπ 45% 

ρακειφηεξνο. Σέινο, ν «Βνξξάο» έρεη 46% πςειφηεξε κέζε παξαγσγηθφηεηα 

εξγαζίαο ζε ζρέζε κε ην Νφην. Ζ ηππηθή απφθιηζε ηνπ κέζνπ κηζζνχ (ηεο κέ-

ζεο παξαγσγηθφηεηαο εξγαζίαο) είλαη πεξίπνπ 1200 επξψ (70.4) θαη ν ζπληε-

ιεζηήο κεηαβιεηφηεηάο είλαη πεξίπνπ 50% (52%). πσο δείρλεη ην ρήκα 1 

ππάξρεη αμηνζεκείσηα πςειή ζπζρέηηζε κέζεο παξαγσγηθφηεηαο εξγαζίαο-

κέζσλ κηζζψλ ζηε ΕΔ (ν ζπληειεζηήο γξακκηθήο ζπζρέηηζεο, R
2
,  είλαη ηεο 

ηάμεο ηνπ 0.956).
4
 

 

                                                             
3 Ζ κεζνδνινγία επεμεξγαζίαο ησλ ζηνηρείσλ είλαη απηή πνπ ελέρεηαη ζην Μαξηφιεο (2011, Γνθίκην 
7). εκεηψλεηαη, επίζεο, φηη νη πξναλαθεξζέληεο SIOT, νη νπνίνη είλαη δηαζέζηκνη κέζσ ηεο 

EUROSTAT, δελ πεξηέρνπλ θαζφινπ ζηνηρεία γηα ηηο νηθνλνκίεο ηεο Κχπξνπ θαη ηεο Μάιηαο, ελψ ε-

θείλνη γηα ην έηνο 1995 δελ πεξηέρνπλ θαζφινπ ζηνηρεία γηα ηηο νηθνλνκίεο ηεο Διιάδαο, Ηξιαλδίαο, 

ινβελίαο θαη ινβαθίαο.  
4 Οη κέζεο παξαγσγηθφηεηεο ηεο εξγαζίαο νξίδνληαη σο ρξεκαηηθή αμία ζπλνιηθνχ θαζαξνχ πξντφληνο 

αλά εξγαδφκελν, θαη είλαη εθθξαζκέλεο σο πξνο απηήλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο (επί 100). 
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ρήκα 1. Μέζεο παξαγσγηθφηεηεο εξγαζίαο-κέζνη κηζζνί ζηε ΕΔ, έηνο 2005 

 

(ii). ην ρήκα 2 απεηθνλίδνληαη απνηειέζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο Μεζφ-

δνπ-Διέγρνπ Balassa (1963) ζε νξηζκέλα δεχγε εζληθψλ νηθνλνκηψλ (Γαιιία-

Πνξηνγαιία, Γεξκαλία-Βέιγην, θαη Γαιιία-Γεξκαλία) θαη ρξεζηκνπνηψληαο 

ζηνηρεία ησλ SIOT ηνπ έηνπο 2005 γηα 21 έσο 24 θιάδνπο (αλαιφγσο ηεο δηα-

ζεζηκφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ) ηεο κεηαπνίεζεο.
5
 Χο γλσζηφλ, ε ελ ιφγσ κέζνδνο 

αληρλεχεη ην βαζκφ ελδερφκελεο ηζρχνο ηνπ ξηθαξδηαλνχ «λφκνπ ησλ ζπγθξηηη-

θψλ πιενλεθηεκάησλ», ζπζρεηίδνληαο ηνπο θιαδηθνχο ιφγνπο κέζσλ παξαγσ-

γηθνηήησλ εξγαζίαο κε ηνπο αληηζηνίρνπο θιαδηθνχο ιφγνπο εμαγσγψλ, ζε θά-

ζε εζληθή νηθνλνκία: ζν πεξηζζφηεξν ε ελ ιφγσ ζπζρέηηζε είλαη ζεηηθή, ηφζν 

πεξηζζφηεξν δελ δχλαηαη λα απνξξηθζεί ε ηζρχο ηνπ ξηθαξδηαλνχ «λφκνπ ησλ 

ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ» (πην αλαιπηηθά, βιέπε, γηα παξάδεηγκα, Krug-

man θαη Obstfeld, 2011, ζζ. 112-116). 

                                                             
5 ε αλάινγα απνηειέζκαηα νδήγεζε ε εμέηαζε θαη άιισλ δεπγψλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ, γηα ηα νπνία 

ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία ήηαλ δηαζέζηκα. 
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ρήκα 2. Κιαδηθνί ιφγνη παξαγσγηθνηήησλ εξγαζίαο-θιαδηθνί ιφγνη εμαγσγψλ ζηελ κεηαπνί-

εζε θαη ζε ηξία δεχγε ρσξψλ ηεο ΕΔ, έηνο 2005 

 

(iii). Σέινο, ζηα ρήκαηα 3 θαη 4 απεηθνλίδνληαη νη ζπζρεηίζεηο κέζσλ παξα-

γσγηθνηήησλ εξγαζίαο-κέζσλ σξνκηζζίσλ ησλ ρσξψλ-κειψλ ηεο ΕΔ ζε ζρέζε 

κε ηα αληίζηνηρα κεγέζε ηεο Γεξκαλίαο, πξηλ (έηνο 1995 – ρήκα 3) θαη κεηά 

(έηνο 2005 – ρήκα 4) ηελ εηζαγσγή ηνπ επξψ (ην ζεκείν ησλ ζρεκάησλ κε 

ζπληεηαγκέλεο (1, 1) αληηζηνηρεί, επνκέλσο, ζηε γεξκαληθή νηθνλνκία).
6
 

 

ρήκα 3. Μέζεο παξαγσγηθφηεηεο εξγαζίαο-κέζα σξνκίζζηα σο πξνο ηεο Γεξκαλίαο, πξν-

επξψ (έηνο 1995) 
 

                                                             
6 Γηα ιφγνπο ζπγθξηζηκφηεηαο, ε απεηθφληζε πεξηνξίδεηαη ζηηο 10 νηθνλνκίεο γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ 

ζηνηρεία θαη γηα ηα δχν έηε. 
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ρήκα 4. Παξαγσγηθφηεηεο εξγαζίαο-κέζα σξνκίζζηα σο πξνο ηεο Γεξκαλίαο, εληφο-

επξψ (έηνο 2005) 

 

 

3. πκπεξαζκαηηθέο Παξαηεξήζεηο 

Σα επξήκαηα δείρλνπλ πςειή ζπζρέηηζε παξαγσγηθφηεηαο εξγαζίαο-κηζζψλ 

ζηε ΕΔ (βιέπε ρήκαηα 1 θαη 4). Δίλαη κάιηζηα ραξαθηεξηζηηθφ φηη ε ελ ιφγσ 

ζπζρέηηζε απμήζεθε ζηελ εληφο-επξψ πεξίνδν, ηείλνληαο πξνο ηελ απφιπηε, 

1:1, επζπγξάκκηζε (ζχγθξηλε ηα ρήκαηα 3 θαη 4). Γχλαηαη, επνκέλσο, λα ιε-

ρζεί φηη νη δηάθνξεο αηηηάζεηο (Αξηζηεξήο, θπξίσο, εκπλεχζεσο) θαηά ηνπ ελ-

δνδσληθνχ δηαθνξηζκνχ ησλ κηζζψλ είλαη άλεπ αληηθεηκέλνπ, εθφζνλ απηφο ν 

δηαθνξηζκφο είλαη κνλνζήκαλην, θαη αλαπφθεπθην, απνηέιεζκα ηεο «αξρηηε-

θηνληθήο» ηεο ΕΔ (ελψ δελ δχλαηαη λα ππάξμεη θάπνηα ελαιιαθηηθή «αξρηηε-

θηνληθή», θαη γηα απηφ, εμάιινπ, δελ πθίζηαηαη θάπνηα ζρεηηθή πξφηαζε). Σα 

επξήκαηα δείρλνπλ, επίζεο, φηη «λφκνο ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ» έ-

ρεη, ελδερνκέλσο, θάπνηα ηζρχ γηα ην εκπφξην κεηαμχ εζληθψλ νηθνλνκηψλ κε 

δηαθνξεηηθά επίπεδα αλάπηπμεο (π.ρ. Γαιιία-Πνξηνγαιία), αιιά γηα ην εκπφ-

ξην κεηαμχ εζληθψλ νηθνλνκηψλ κε παξφκνηα επίπεδα αλάπηπμεο νη ελδείμεηο 

θάζε άιιν παξά είλαη ηζρπξφηεξεο (βιέπε ην ρήκα 2).  

 Γελ απαηηείηαη λα ππνγξακκηζηεί φηη ε παξνχζα εκπεηξηθή δηεξεχλεζε 

έρεη πξνθαηαξηηθφ ραξαθηήξα. Απαηηνχληαη (i) αθξηβέζηεξεο, ήηνη κε «ζπλα-

ζξνηζηηθέο» θαη δηαρξνληθά εθηεηακέλεο, κεηξήζεηο ησλ ζπζρεηηδφκελσλ κεγε-

ζψλ, (ii) ε δηάθξηζε παξαγσγηθνηήησλ εξγαζίαο θαη θεθαιαίνπ, (iii) ε ζπγθξη-

ηηθή εμέηαζε ηνπ εληφο θαη εθηφο ΕΔ δηεζλνχο εκπνξίνπ, (iv) ν δηαρσξηζκφο 

δηαθιαδηθνχ-ελδνθιαδηθνχ εκπνξίνπ, θαη (v) ε δηαθξηηή εμέηαζε ηνπ βαζκνχ 

ελδερφκελεο ηζρχνο ηνπ «λφκνπ ησλ απνιχησλ πιενλεθηεκάησλ».  
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Παξάξηεκα: Δίλαη ην «πξφβιεκα ε Κίλα»;  

Αλ θαη ζα ήηαλ δπλαηή κία γεληθή απφδεημε, ζα εθζέζνπκε έλα απινπζηεπηηθφ, 

θαη ππνζεηηθφ, παξάδεηγκα πξνθεηκέλνπ λα κελ επηβαξχλνπκε ηε ζπδήηεζε. 

Σνλίδεηαη φηη ε/ν ελδηαθεξφκελνο δχλαηαη λα δηαπηζηψζεη, ελ ζπλερεία, φηη ην 

πφξηζκα είλαη αλεμάξηεην ηφζν απφ ηηο ππνζέζεηο πνπ εηζάγνπκε φζν θαη απφ 

ηνπο αξηζκνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε. 

 Τπνζέηνπκε, ινηπφλ, φηη ην δηεζλέο ζχζηεκα, πξψηνλ, απνηειείηαη κφλνλ 

απφ ηξεηο ρψξεο, αο πνχκε «Γεξκαλία, Διιάδα θαη Λ. Γ. Κίλαο», νη νπνίεο πα-

ξάγνπλ, ζε θαζεζηψο απηάξθεηαο, κφλνλ δχν ακηγψο θαηαλαισηηθά, εκπνξεχ-

καηα, αο πνχκε ηξφθηκα θαη ξνχρα, θαη, δεχηεξνλ, ραξαθηεξίδεηαη απφ δηεζλψο 

εληαίν, θαη ίζν κε ην κεδέλ, επηηφθην-πνζνζηφ θέξδνπο, θαη απφ ηε κε ειεχζε-

ξε κεηαθίλεζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ (άξα, απφ ηε κε δηακφξθσζε δηεζλψο 

εληαίνπ σξνκηζζίνπ). Οη πνζφηεηεο νκνηνγελνχο εξγαζίαο, νη νπνίεο απαηηνχ-

ληαη γηα λα παξαρζεί 1 κνλάδα θάζε εκπνξεχκαηνο, ζε θάζε ρψξα, δίλνληαη 

ζηνλ Πίλαθα Π.1 (ην αληίζηξνθν απηψλ ησλ πνζνηήησλ δειψλεη παξαγσγηθφ-

ηεηα εξγαζίαο).
7
 

 
Πίλαθαο Π.1. Οη απαηηνχκελεο γηα ηελ παξαγσγή ησλ εκπνξεπκάησλ πνζφηεηεο εξγαζίαο 

 

 

  

 

 

 χκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηνπ Πίλαθα Π.1., ε Γεξκαλία έρεη απφιπην 

πιενλέθηεκα ζηελ παξαγσγή θαη ησλ δχν εκπνξεπκάησλ (θάηη πνπ δελ θαίλε-

ηαη λα αλαηξείηαη απφ εκπεηξηθά επξήκαηα), θαη ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ζηελ 

παξαγσγή ησλ ηξνθίκσλ, ζε ζρέζε θαη κε ηηο άιιεο δχν νηθνλνκίεο (1/3 < 2/5 

< 3/4). Σέινο, ε Διιάδα, ζε ζρέζε κε ηελ Κίλα, έρεη ηφζν απφιπην φζν θαη ζπ-

γθξηηηθφ πιενλέθηεκα ζηελ παξαγσγή ησλ ηξνθίκσλ, θαη απφιπην κεηνλέθηε-

κα ζηελ παξαγσγή ξνχρσλ. ε θαηάζηαζε δηεζλνχο ηζνξξνπίαο, δειαδή ηζφ-

ηεηαο παγθφζκηαο πξνζθνξάο-δήηεζεο, ν δηεζλήο ιφγνο αληαιιαγήο ηξνθί-

κσλ-ξνχρσλ βξίζθεηαη κεηαμχ ηνπ ρακειφηεξνπ θαη ηνπ πςειφηεξνπ εγρψξηνπ 

ιφγνπ αληαιιαγήο, νη νπνίνη αληηζηνηρνχλ ζην θαζεζηψο απηάξθεηαο, ήηνη ζην 

θιεηζηφ δηάζηεκα [1/3, 3/4]. Γεδνκέλνπ φηη ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ηεο – πξαγ-

καηηθήο – Κίλαο είλαη 18 θνξέο απηφ ηεο Γεξκαλίαο θαη 156 θνξέο απηφ ηεο 

                                                             
7 Οη απνδείμεηο φισλ ησλ πξνηάζεσλ, νη νπνίεο αθνινπζνχλ, δχλαληαη λα βαζηζηνχλ ζηα ζεσξήκαηα 
νπνηνπδήπνηε εγρεηξηδίνπ Γηεζλνχο Οηθνλνκηθήο, φπσο γηα παξάδεηγκα, ζε απηά ηνπ Krugman θαη 

Obstfeld (2011, θεθ. 3). Δάλ ππνζέηακε φηη, φπσο ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν, πθίζηαηαη εκπφξην θαη ζε 

κέζα παξαγσγήο ή/θαη εηεξνγελήο εξγαζία ή/θαη άιιεο κε αλαπαξαγφκελεο εηζξνέο (π.ρ. γε), ηφηε ε 

αλάιπζε ζα γηλφηαλ πην πεξίπινθε (βιέπε Parrinello, 1970, Steedman, 1979, Steedman, [1979] 1993, 

Μαξηφιεο, 2010, Γνθίκην 11), αιιά ην ηειηθφ ζπκπέξαζκα, σο πξνο ην δήηεκα πνπ ελδηαθέξεη εδψ, 

δελ ζα άιιαδε. 

 Σ Ρ 

Γεξκαλία 1 3 

Διιάδα 2 5 

Κίλα 3 4 
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Διιάδαο, αο δερζνχκε φηη, ζην παξάδεηγκά καο, είλαη αξθεηά πηζαλφ ν δηεζλήο 

ιφγνο αληαιιαγήο ηξνθίκσλ-ξνχρσλ λα εμηζσζεί, ζε θαηάζηαζε δηεζλνχο η-

ζνξξνπίαο, κε ηνλ εγρψξην ιφγν αληαιιαγήο ηεο Κίλαο, ήηνη λα ηζνχηαη κε 3/4 

(ε αθξηβήο ηηκή ηνπ πξνζδηνξίδεηαη, σο γλσζηφλ, απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ζρε-

ηηθήο παγθφζκηαο πξνζθνξάο-ζρεηηθήο παγθφζκηαο δήηεζεο). ε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε, ε Κίλα παίδεη ην ξφιν ηεο ιεγφκελεο (ζηε Θεσξία ηνπ Γηεζλνχο 

Δκπνξίνπ) «κεγάιεο ρψξαο», παξάγεη θαη ηα δχν εκπνξεχκαηα (εθηφο ζπ-

κπησκαηηθήο πεξίπησζεο), εμάγεη ξνχρα, θαη δελ έρεη φθεινο (αιιά νχηε θαη 

δεκία) απφ ην δηεζλέο εκπφξην, δηφηη ε επζεία θαηαλαισηηθψλ δπλαηνηήησλ ηεο 

δελ κεηαβάιιεηαη ζπλεπεία ηνπ εκπνξίνπ (έρεη φθεινο κφλνλ ζην βαζκφ πνπ ν 

δηεζλήο ιφγνο αληαιιαγήο δηακνξθψλεηαη ζε επίπεδα ρακειφηεξα ηνπ 3/4, ν-

πφηε απηή εμεηδηθεχεηαη πιήξσο ζηελ παξαγσγή ξνχρσλ θαη ε επζεία θαηαλα-

ισηηθψλ δπλαηνηήησλ ηεο πεξηζηξέθεηαη πξνο ηα «έμσ»). Απφ ηελ άιιε πιεπ-

ξά, ηφζν ε Γεξκαλία φζν θαη ε Διιάδα εγθαηαιείπνπλ ηελ παξαγσγή ξνχρσλ, 

εμεηδηθεχνληαη πιήξσο ζηελ παξαγσγή ηξνθίκσλ, σθεινχληαη απφ ην δηεζλέο 

εκπφξην θαη, ηέινο, ην σξνκίζζην ζηε Γεξκαλία (ζηελ Διιάδα) είλαη 3 θνξέο 

(1.5 θνξέο) πςειφηεξν απφ απηφ ηεο Κίλαο.
8
 Βεβαίσο, εάλ, γηα νπνηνλδήπνηε 

ιφγν, ην ζχζηεκα βξεζεί εθηφο ηζνξξνπίαο θαη θαηά ηξφπνλ πνπ ην σξνκίζζην 

ζηε Γεξκαλία (ζηελ Διιάδα) γίλεη πάλσ απφ 3 θνξέο (1.5 θνξέο) πςειφηεξν 

απφ απηφ ηεο Κίλαο, ηφηε ε πξψηε νηθνλνκία δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα παξάγεη 

νχηε ηξφθηκα. Γηαπηζηψλεηαη, ινηπφλ, φηη, φηαλ δηακνξθψλεηαη έλα δηεζλψο ε-

ληαίν επηηφθην-πνζνζηφ θέξδνπο θαη ηα σξνκίζζηα πξνζδηνξίδνληαη ελδνγελψο, 

πξψηνλ, θάζε ρψξα δχλαηαη πάληνηε λα εμάγεη επσθειψο (ή, έζησ, ρσξίο δεκί-

α) θάπνην εκπφξεπκα, αιιά, δεχηεξνλ, ε ζρέζε-αλαινγία σξνκηζζίσλ, κεηαμχ 

ησλ ρσξψλ, «επζπγξακκίδεηαη» κε ηελ αληίζηνηρε ζρέζε παξαγσγηθνηήησλ. 

 Σέινο, γηα ιφγνπο πιεξφηεηαο, ζην ρήκα Π.1 απεηθνλίδεηαη νη επζείεο 

θαηαλαισηηθψλ δπλαηνηήησλ ηεο Διιάδαο ζε θαζεζηψο (i) απηάξθεηαο (δηαθε-

θνκκέλε γξακκή), θαη (ii) εκπνξίνπ: πξψηνλ, κε ηελ Γεξκαλία θαη ηελ Κίλα 

(γξακκή Γ-Κ) θαη, δεχηεξνλ, κφλνλ κε ηε Γεξκαλία (νπφηε ε Διιάδα εμάγεη 

ξνχρα, δηφηη ζε απηφλ ηνλ θιάδν δηαζέηεη ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα σο πξνο ηε 

Γεξκαλία – γξακκή Γ). ηελ πεξίπησζε (ii) ππνηίζεηαη φηη ν δηεζλήο ιφγνο α-

ληαιιαγήο ηζνχηαη κε ηνλ εγρψξην ιφγν αληαιιαγήο ηεο – θάζε θνξά – «κεγά-

ιεο» νηθνλνκίαο (ην L ζπκβνιίδεη ην χςνο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο ειιε-

ληθήο νηθνλνκίαο). πσο δειψλεη ην ρήκα Π.1, ε απηάξθεηα είλαη ην ρεηξφηε-

ξν θαζεζηψο,
9
 ελψ ηα δχν ελαιιαθηηθά θαζεζηψηα εκπνξίνπ δελ είλαη απνιχ-

ησο ζπγθξίζηκα κεηαμχ ηνπο: Δάλ ε ζρεηηθή θαηαλαισηηθή δήηεζε ηξνθίκσλ-

                                                             
8 ηελ πεξίπησζε κε εληαίνπ επηηνθίνπ-πνζνζηνχ θέξδνπο, είλαη δπλαηφλ ηα ζρεηηθά σξνκίζζηα λα 

ιακβάλνπλ δηαθνξεηηθέο, πςειφηεξεο ή ρακειφηεξεο, ηηκέο (βιέπε, γηα παξάδεηγκα, Μαξηφιεο, 2010, 

Γνθίκην 11).  
9 Απηφ δελ ηζρχεη θαηαλάγθελ φηαλ ιεθζεί ππφςε ε χπαξμε αλαπαξαγφκελσλ κέζσλ παξαγσγήο (βιέ-

πε Mainwaring, 1974, pp. 80-84, 1976, Steedman and Metcalfe, 1974, Mariolis, 2004, 2005b). 
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ξνχρσλ ζηελ Διιάδα εθθξάδεηαη απφ ηελ αθηίλα Α (C), ηφηε ην θαζεζηψο ε-

κπνξίνπ Γ-Κ (ην θαζεζηψο εκπνξίνπ Γ) είλαη πξνηηκφηεξν, ελψ εάλ εθθξάδε-

ηαη απφ ηελ αθηίλα B, ηφηε ηα δχν θαζεζηψηα εκπνξίνπ είλαη εμίζνπ επσθειή 

γηα ηελ Διιάδα. 

 

 Σ  

 
  (3L)/5                            C 

 
                                 Γ 

 
                                                                               B 

                 L/2 

  
                                                                                          Α 
         (21L)/50 

 
                                                            Γ-Κ    

     
                                                                                              

 0  
                                                      (3L)/50            L/5                        (3L)/8 Ρ 

 

ρήκα Π.1. Οη επζείεο θαηαλαισηηθψλ δπλαηνηήησλ ηεο Διιάδαο ζε θαζεζηψο απηάξθεηαο θαη 
ζε θαζεζηψηα δηεζλνχο εκπνξίνπ 

 

 Έζησ, ηψξα, φηη εγθαζηδξχεηαη ειεχζεξε κεηαθίλεζε εξγαηηθνχ δπλακη-

θνχ κεηαμχ Γεξκαλίαο θαη Διιάδαο, νπφηε ν ελδνεπξσπατθφο θαηακεξηζκφο 

εξγαζίαο δηέπεηαη απφ ην «λφκν ησλ απνιχησλ πιενλεθηεκάησλ». Γεδνκέλνπ 

φηη, ζηελ αξρηθή θαηάζηαζε δηεζλνχο ηζνξξνπίαο (ρσξίο κεηαθίλεζε εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ), ην σξνκίζζην ζηε Γεξκαλία είλαη 2 θνξέο πςειφηεξν απφ απηφ 

ηεο Διιάδαο, θαη, άξα, ζπληειείηαη, ηψξα, κεηαθίλεζε εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 

απφ ηε δεχηεξε ρψξα πξνο ηελ πξψηε, θαη δεδνκέλνπ φηη ε λέα θαηάζηαζε δηε-

ζλνχο ηζνξξνπίαο ελέρεη έλα επξσπατθά εληαίν σξνκίζζην, έπεηαη φηη ε Διιάδα 

δελ είλαη ζε ζέζε, ηειηθά, λα παξάγεη θαλέλα εκπφξεπκα (αλεμαξηήησο ηνπ 

πφζν ρακειά βξίζθεηαη ην επίπεδν ηνπ επξσπατθά εληαίνπ σξνκηζζίνπ): ιε ε 

επξσπατθή παξαγσγή ζπληειείηαη ζηε Γεξκαλία, ζπλίζηαηαη ζε ηξφθηκα, θαη, 

ζηαζεξψλ φισλ ησλ άιισλ, ην σξνκίζζην ηεο Δπξψπεο εμαθνινπζεί λα είλαη 3 

θνξέο πςειφηεξν απφ απηφ ηεο Κίλαο, ελψ ε ηειεπηαία παξακέλεη παξαγσγφο 

ξνχρσλ θαη ηξνθίκσλ. Αο ζεκεησζεί φηη, αθφκα θαη εάλ, δεδνκέλσλ φισλ ησλ 

άιισλ ζηνηρείσλ ηνπ Πίλαθα Π.1, ε απαηηνχκελε γηα ηελ παξαγσγή ξνχρσλ 

πνζφηεηα εξγαζίαο ζηελ Διιάδα ήηαλ x, κε 4/3 < x < 3, νπφηε ε ηειεπηαία ζα 

είρε, δηεζλψο, απφιπην πιενλέθηεκα ζε απηφλ ηνλ θιάδν, ηφηε ε ηειηθή θαηά-

ζηαζε δηεζλνχο ηζνξξνπίαο δελ ζα κεηαβαιιφηαλ. Γηα x < 4/3, φιε ε επξσπατ-

θή παξαγσγή ζπληειείηαη ζηελ Διιάδα, ζπλίζηαηαη ζε ξνχρα («αληηζηξνθή 
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ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο» Δπξψπεο-Κίλαο), θαη ην επξσπατθφ σξνκίζζην 

είλαη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο θνξέο πςειφηεξν (4/x) απφ απηφ ηεο Κίλαο. Με άιια 

ιφγηα, ζε ζπλζήθεο ηζρχνο ηνπ «λφκνπ ησλ απνιχησλ πιενλεθηεκάησλ», γηα 

λα επηβηψζεη ε παξαγσγή ζηελ Διιάδα, πξέπεη λα απμεζεί ε παξαγσγηθφηεηα 

ηεο εξγαζίαο ηεο ζηνλ θιάδν ησλ ξνχρσλ θαηά, ηνπιάρηζηνλ,  

  {[(3/4)/(1/5)] – 1} x 100 = 275% 

Δλαιιαθηηθά, φπσο δχλαηαη λα δηαπηζησζεί, πξέπεη λα απμεζεί  ε παξαγσγηθφ-

ηεηα ηεο εξγαζίαο ηεο ζηνλ θιάδν ησλ ηξνθίκσλ θαηά, ηνπιάρηζηνλ,  

  {[(1/1)/(1/2)] – 1} x 100 = 100% 

 ε θάζε πεξίπησζε, ινηπφλ, «ην πξφβιεκα γηα ηελ Διιάδα», ή, γεληθφηε-

ξα, γηα ηηο ρψξεο ηεο ΕΔ κε ρακειή παξαγσγηθφηεηα, δελ είλαη «ε Κίλα». Δίλαη 

ε εληφο-ΕΔ κεηάιιαμε ηνπ λφκνπ, ν νπνίνο δηέπεη ην δηεζλή θαηακεξηζκφ εξ-

γαζίαο. 
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19  
Οη «Κιάδνη-Κιεηδηά» ζηε Γεξκαληθή θαη ζηελ Διιεληθή Οηθνλνκία

*
 

 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΜΔΛΑΥΡΗΝΟ
**

 

 

1. Δηζαγσγή  

ην παξφλ δνθίκην επηρεηξείηαη αλίρλεπζε ησλ «θιάδσλ-θιεηδηά» («key-

sectors») ζηε γεξκαληθή θαη ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία, γηα ηα έηε 2000 θαη 

2005, ήηνη «ιίγν πξηλ θαη ιίγν κεηά» ηελ έληαμε απηψλ ησλ νηθνλνκηψλ ζηε 

«Εψλε ηνπ Δπξψ». 

 Γηα ηελ αλίρλεπζε ρξεζηκνπνηνχληαη δεδνκέλα απφ ηνπο «πκκεηξηθνχο 

Πίλαθεο Δηζξνψλ-Δθξνψλ» (SIOT) απηψλ ησλ ρσξψλ, νη νπνίνη δεκνζηεχνληαη 

απφ ηελ EUROSTAT, θαη εθαξκφδεηαη, ελ ζπλερεία, ε παξαδνζηαθή κεζνδνιν-

γία πνζνηηθήο εθηίκεζεο ησλ δηαθιαδηθψλ ζπλδέζεσλ.
1
 Ζ παξνχζα έξεπλα εί-

λαη αλαγθαία γηα κία πξψηε, κεξηθή απνηχπσζε ησλ δνκηθψλ κεηαβνιψλ πνπ 

ζπληειέζηεθαλ, θαηά ην πξναλαθεξζέλ, ραξαθηεξηζηηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα, ζε 

επξσδσληθέο νηθνλνκίεο κε ηδηαίηεξα δηαθνξεηηθά επίπεδα θεθαιαηνθξαηηθήο 

αλάπηπμεο.  

 Σν ππφινηπν ηνπ παξφληνο δνκείηαη σο εμήο: ηελ Δλφηεηα 2 εθηίζεηαη ην 

αλαιπηηθφ πιαίζην ηεο έξεπλαο. ηελ Δλφηεηα 3 παξνπζηάδνληαη θαη ζρνιηά-

δνληαη ηα εκπεηξηθά απνηειέζκαηα. Σέινο, ε Δλφηεηα 4 είλαη ζπκπεξαζκαηηθή. 

 

2. Σν Αλαιπηηθφ Πιαίζην 

ηελ παξνχζα κειέηε ρξεζηκνπνηνχληαη δχν πνιιαπιαζηαζηέο-δείθηεο δηα-

θιαδηθψλ ζπλδέζεσλ, νη νπνίνη ππνινγίδνληαη βάζεη ηεο κήηξαο «ηερληθψλ ζπ-

ληειεζηψλ (ή κήηξαο ηνπ Leontief)», [ ]ijaA , θαη ηεο κήηξαο «ζπληειεζηψλ 

εθξνψλ», [ ]ijbB , φπνπ 

                                                             
* Γξάθηεθε γηα ηνλ ππφ έθδνζε ηφκν: Μαξηφιεο, Θ. (Δπηκ.) (2014) ρεδηαζκέλε Καζππφηαμε ή ρεδη-

αζκέλε Αλάπηπμε; Μειέηεο ζην έξγν ηνπ Γεκήηξε Μπάηζε. 
** Δπραξηζηψ ηνλ Θφδσξν Μαξηφιε γηα ζρφιηα θαη παξαηεξήζεηο. 
1 Ζ «παξαδνζηαθή» κεζνδνινγία έρεη ζπγθξνηεζεί απφ ηνπο Rasmussen (1956), Chenery and 

Watanabe (1958), Ghosh (1958), Hirschman (1958), θαη Jones (1976).  Ζ ζχγρξνλε κεζνδνινγία  δηα-

θέξεη ζεκαληηθά απφ ηελ «παξαδνζηαθή», θαη βαζίδεηαη ζηε «κέζνδν ηεο ππνζεηηθήο απφζπαζεο» 

(«hypothetical extraction method»), ε νπνία πξνηάζεθε, θαηά πξψηνλ, απφ ηνπο Paelinck et al. (1965) 

θαη Strassert (1968) (γηα αλαιπηηθέο εθζέζεηο θαη δηεξεπλήζεηο ηεο ινγηθήο απηήο ηεο κεζφδνπ, βιέπε  

Sonis et al., 1997, Miller and Lahr, 2001, θαη Cai and Leung, 2004). Απφ φ,ηη γλσξίδσ, νη κφλεο εξγα-

ζίεο γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία, φπνπ έρεη εθαξκνζηεί (θαη) ε «ζχγρξνλε» κεζνδνινγία, είλαη απηέο 

ηεο Διεπζεξίαο Ρνδνπζάθε (Ρνδνπζάθε, 2006, θαη Rodousaki, 2007), νη νπνίεο αθνξνχλ ζηα έηε 1988 
θαη 1998, θαη πξνθξίλνπλ, σο κάιινλ πην αμηφπηζηε (ζπγθξηηηθά), απηήλ ηε κεζνδνινγία. Γηα ηε ζεσ-

ξεηηθή αλάιπζε ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηε «ζχγρξνλε» κεζνδνινγία, ηα ζεκέιηα ηεο αλάιπζεο εηζ-

ξνψλ-εθξνψλ θαη ην ξηθαξδηαλφ ζχζηεκα ηηκψλ-θαηαλνκήο-κεγέζπλζεο ηνπ εηζνδήκαηνο, φπσο απηφ 

απνηππψζεθε θαη δηεξεπλήζεθε ζηηο πξσηνπφξεο ζπκβνιέο ησλ Vladimir K. Dmitriev ([1904] 1974, 

Essay 1) θαη Georg von Charasoff (1910), βιέπε Μαξηφιεο (2010, Γνθίκηα 2 έσο θαη 4) θαη Mariolis 

and Rodousaki (2011).  
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 / ,  /ij ij j ij ij ia X X b X X  , , 1, 2,...,i j n   

θαη ην ijX  ζπκβνιίδεη ηε ρξεκαηηθή αμία ηνπ πξντφληνο ηνπ θιάδνπ i πνπ ρξε-

ζηκνπνηείηαη σο ελδηάκεζε εηζξνή απφ ηνλ θιάδν j, ελψ ην jX  ( iX ) ζπκβνιίδεη 

ηε ζπλνιηθή ρξεκαηηθή αμία παξαγσγήο ηνπ θάδνπ j (ηνπ θιάδνπ i): 

(i). Ο πνιιαπιαζηαζηήο δήηεζεο παξαγσγήο (ή εθξνψλ) γηα έλαλ θιάδν j νξί-

δεηαη σο ε ζπλνιηθή αμία παξαγσγήο ζε φινπο ηνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο 

πνπ είλαη απαξαίηεηε, άκεζα θαη έκκεζα, γηα λα παξαρζεί κία (1) κνλάδα πξν-

τφληνο ηνπ θιάδνπ j γηα ηειηθή δήηεζε. Απηφο ν πνιιαπιαζηαζηήο θαιείηαη 

«δείθηεο ζπλνιηθήο θάζεηεο ζχλδεζεο», θαη ππνινγίδεηαη απφ ην άζξνηζκα ησλ 

ζηνηρείσλ ηεο αληίζηνηρεο ζηήιεο ηεο «αληίζηξνθεο κήηξαο ηνπ Leontief»,  

 1[ ] [ ]ijC c   I A  

 φπνπ ην I  παξηζηά ηε κνλαδηαία n n  κήηξα, δειαδή ππνινγίδεηαη σο 

 
1

n

j ij

i

c


   

(ii). Ο πνιιαπιαζηαζηήο πξνζθνξάο  παξαγσγήο (ή εηζξνψλ) γηα έλα θιάδν i 

δείρλεη ηηο ζπλνιηθέο, δειαδή άκεζεο θαη έκκεζεο, επηδξάζεηο ζηελ παξαγσγή 

φισλ ησλ θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ αχμεζε θαηά κία 

(1) κνλάδα ησλ αξρηθψλ (κε αλαπαξαγφκελσλ) εηζξνψλ ηνπ θιάδνπ i. Απηφο ν 

πνιιαπιαζηαζηήο θαιείηαη «δείθηεο ζπλνιηθήο νξηδφληηαο ζχλδεζεο», θαη π-

πνινγίδεηαη απφ ην άζξνηζκα ησλ ζηνηρείσλ ηεο αληίζηνηρεο ζεηξάο ηεο κήηξαο 

 1[ ] [ ]ijd   D I B  

δειαδή ππνινγίδεηαη σο 

 
1

n

i ij

j

d


   

 Οη δχν παξαπάλσ δείθηεο «νκαινπνηνχληαη», νχησο ψζηε λα θαζίζηαηαη 

δπλαηή ε ζχγθξηζε ηεο επίδξαζεο θάζε ελφο, επηκέξνπο, θιάδνπ κε ηε κέζε 

επίδξαζε φισλ ησλ θιάδσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Έηζη, ν νκαινπνηεκέλνο δείθηεο 

ζπλνιηθήο θάζεηεο ζχλδεζεο ππνινγίδεηαη σο  

 2

1 1 1

( / ) /( / )
n n n

j ij ij

i i j

U c n c n
  

    

ηαλ  ( ) 1jU   , ε κεηαβνιή θαηά 1 κνλάδα ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ηνπ θιά-

δνπ j πξνθαιεί επηδξάζεηο ζηελ παξαγσγή ηεο νηθνλνκίαο, νη νπνίεο είλαη π-

ςειφηεξεο (ρακειφηεξεο) απφ ηνλ κέζν φξν ησλ αληηζηνίρσλ επηδξάζεσλ φ-

ισλ ησλ θιάδσλ. 

Ο νκαινπνηεκέλνο δείθηεο ζπλνιηθήο νξηδφληηαο ζχλδεζεο ππνινγίδεηαη σο: 

 2

1 1 1

( / ) /( / )
n n n

i ij ij

j j i

U d n d n
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ηαλ  ( ) 1iU   , ε κεηαβνιή θαηά 1 κνλάδα ησλ αξρηθψλ εηζξνψλ  ηνπ θιάδνπ 

i  πξνθαιεί επηδξάζεηο ζηελ παξαγσγή νπνηνπδήπνηε θιάδνπ, ν νπνίνο πξνκε-

ζεχεηαη εηζξνέο απφ ηνλ θιάδν i, νη νπνίεο είλαη πςειφηεξεο (ρακειφηεξεο) 

απφ ηνλ κέζν φξν ησλ αληηζηνίρσλ επηδξάζεσλ φισλ ησλ θιάδσλ. 

 Χο «θιάδνη-θιεηδηά» νξίδνληαη εθείλνη νη θιάδνη, νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ 

ηηκέο κεγαιχηεξεο ηνπ 1 θαη γηα ηνπο δχν αλσηέξσ, νκαινπνηεκέλνπο δείθηεο. 

Καη απηφ δηφηη ε αλάπηπμε απηψλ αθξηβψο ησλ θιάδσλ δχλαηαη λα νδεγήζεη 

ζηε κέγηζηε δπλαηή αλάπηπμε ηνπ ζχλνινπ ζπζηήκαηνο.
2
 

 Σέινο, ζηελ παξνχζα κειέηε θαηαηάζζνπκε, θαηά θζίλνπζα ζεηξά 

(ranking), ηνπο θιάδνπο, κε βάζε θάζε έλαλ εθ ησλ πξναλαθεξζέλησλ δεηθηψλ 

ζχλδεζεο, θαη δηαπηζηψλνπκε ηε δηαρξνληθή κεηαβνιή απηψλ ησλ θαηαηάμεσλ, 

ηφζν αλά θιάδν φζν θαη αλά ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο.
3
 Δηδηθφηεξα, ππνινγίδνπκε 

(i) ηελ «θιαδηθή κεηαβνιή θαηάηαμεο», ηελ νπνία νξίδνπκε σο ηε δηαθνξά α-

λάκεζα ζηε ζέζε θαηάηαμεο ηνπ θιάδνπ  θαηά ην έηνο 2000 θαη ζηε ζέζε θα-

ηάηαμήο ηνπ θαηά ην έηνο 2005 (έηζη, ζε εθείλνπο ηνπο θιάδνπο, νη νπνίνη ε-

ληνπίδνληαη, θαηά ην έηνο 2005, ζε πςειφηεξε (ρακειφηεξε) ζέζε θαηάηαμεο, 

σο πξνο ην έηνο 2000, αληηζηνηρεί ζεηηθή (αξλεηηθή) ηηκή κεηαβνιήο), θαη (ii) 

ηελ «κέζε ηνκεαθή κεηαβνιή θαηάηαμεο», ηελ νπνία νξίδνπκε σο ην άζξνηζκα 

ησλ ηηκψλ ηεο «θιαδηθήο κεηαβνιήο θαηάηαμεο» εθείλσλ ησλ θιάδσλ, απφ 

ηνπο νπνίνπο απνηειείηαη έλαο ηνκέαο, πξνο ην πιήζνο ησλ θιάδσλ απηνχ ηνπ 

ηνκέα. Απηνί νη ππνινγηζκνί ζπκβάιινπλ, επνκέλσο, ζηνλ πεξαηηέξσ εληνπη-

ζκφ ησλ δνκηθψλ κεηαβνιψλ πνπ ζπληειέζζεθαλ ζηα δηεξεπλψκελα εζληθά 

ζπζηήκαηα.  

  

3. Δκπεηξηθά Απνηειέζκαηα 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ δχν δεηθηψλ ζχλδεζεο δελ ρξεζηκνπνηνχκε ηνπο ζπ-

λνιηθνχο (total) πίλαθεο εηζξνψλ-εθξνψλ, αιιά κφλνλ ην ηκήκα ηνπο πνπ αθν-

ξά ζηελ εγρψξηα (domestic) παξαγσγή θαη εμαηξνχκε, επνκέλσο, ηηο εηζαγφκε-

λεο εηζξνέο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ ζπζηήκαηνο. Κα-

ηαπηφλ ηνλ ηξφπν, ηα εκπεηξηθά απνηειέζκαηα αληαλαθινχλ κε κάιινλ κεγα-

ιχηεξε αμηνπηζηία ηε ζηαηηθή παξαγσγηθή δηάξζξσζε, θαζψο θαη ηελ αληί-

ζηνηρε «απηνδχλακε» αλαπηπμηαθή δπλαηφηεηα, ησλ ππφ εμέηαζε εζληθψλ νη-

θνλνκηψλ (βιέπε π.ρ. Miller and Blair, 1985, p. 325). 

   

 

                                                             
2 Γηα πξφζθαηεο κειέηεο εηζξνψλ-εθξνψλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίεο, νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηε ινγηθή 
ησλ πνιιαπιαζηαζηψλ-δεηθηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη εδψ, αιιά αθνξνχλ θαη ζε άιιεο πηπρέο ηνπ 

ζπζηήκαηνο, φπσο π.ρ. ζηελ απαζρφιεζε, ζηνπο κηζζνχο, θαη ζηε δηεζλή αληαγσληζηηθφηεηα, βιέπε 

θνχληδνο et al. (2007), Μπειεγξή-Ρνκπφιε et al. (2010), θαη Οηθνλνκάθεο et al. (2011). 
3 Οη ηνκείο είλαη: Πξσηνγελήο, Μεηαιιεία-Λαηνκεία-Αξγφ Πεηξέιαην, Βηνκεραλία θαη, ηέινο, Τπεξε-

ζίεο. ε αληηζηνηρία κε ηνπο δηαζέζηκνπο (59 x 59) Πίλαθεο Δηζξνψλ-Δθξνψλ, πεξηιακβάλνπλ 3, 5, 24 

θαη 27 θιάδνπο, αληηζηνίρσο. 
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3.1. Ζ ειιεληθή νηθνλνκία 

Σν έηνο 2000 ππήξραλ ηξηάληα (30) θιάδνη κε ηζρπξή ζπλνιηθή θάζεηε ζχλδε-

ζε, ήηνη  1jU  , θαη είθνζη δχν (22) θιάδνη κε ηζρπξή ζπλνιηθή νξηδφληηα 

ζχλδεζε, ήηνη  1iU  . Σν έηνο 2005 ην πιήζνο ησλ αλσηέξσ θιάδσλ απμήζεθε 

ζε ηξηάληα ηξία (33) θαη είθνζη πέληε (25), αληηζηνίρσο.
4
 Οη θιάδνη πνπ εκθά-

ληζαλ ραξαθηεξηζηηθή αχμεζε ηνπ δείθηε θάζεηεο ζχλδεζεο, δειαδή απφ ηηκή 

κηθξφηεξε ηνπ 1 ζε ηηκή κεγαιχηεξε ηνπ 1, είλαη: άλζξαθαο θαη ιηγλίηεο (θσδ.: 

10), αξγφ πεηξέιαην θαη θπζηθφ αέξην-ππεξεζίεο ζρεηηθέο κε ηελ άληιεζε πε-

ηξειαίνπ θαη αεξίνπ (θσδ.: 11), άιινο εμνπιηζκφο κεηαθνξάο (θσδ.: 35), κε-

ραλέο γξαθείνπ-πιεξνθνξηθήο (θσδ.: 30), άιια πξντφληα νξπρείσλ-ιαηνκείσλ 

(θσδ.: 14), θαη ςπραγσγηθέο, πνιηηηζηηθέο θαη αζιεηηθέο ππεξεζίεο (θσδ.: 92). 

Οη θιάδνη πνπ εκθάληζαλ ραξαθηεξηζηηθή αχμεζε ηνπ δείθηε νξηδφληηαο ζχλ-

δεζεο είλαη: ππεξεζίεο ρεξζαίσλ κεηαθνξψλ θαη κεηαθνξψλ κέζσ αγσγψλ 

(θσδ.: 60), βνεζεηηθέο θαη επηθνπξηθέο ππεξεζίεο κεηαθνξψλ-ππεξεζίεο ηαμη-

δησηηθψλ γξαθείσλ (θσδ.: 63), ππεξεζίεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηακεζνιάβε-

ζεο εθηφο απφ ππεξεζίεο αζθάιηζεο θαη ζπληαμηνδνηηθψλ ηακείσλ (θσδ.: 65), 

θαη βνεζεηηθέο ππεξεζίεο ζπλαθείο κε ρξεκαηηθή δηακεζνιάβεζε (θσδ.: 67). 

Οη θιάδνη πνπ εκθάληζαλ ραξαθηεξηζηηθή κείσζε ηνπ δείθηε θάζεηεο ζχλδε-

ζεο, δειαδή απφ ηηκή κεγαιχηεξε ηνπ 1 ζε ηηκή κηθξφηεξε 1, είλαη: πξντφλησλ 

γεσξγίαο, ζήξαο θαη ζπλαθψλ δξαζηεξηνηήησλ (θσδ.: 1), ηαηξηθψλ νξγάλσλ 

αθξηβείαο θαη ξνινγηψλ ρεξηνχ (θσδ.: 33), θαη ζπιιεγκέλν θαη θαζαξηζκέλν 

λεξφ θαη ππεξεζίεο δηαλνκήο λεξνχ (θσδ.: 41), ελψ ν θιάδνο πνπ εκθάληζε ρα-

ξαθηεξηζηηθή κείσζε ηνπ δείθηε νξηδφληηαο ζχλδεζεο είλαη: αλαθηεζείζεο κε-

ηαπνηεκέλεο πξψηεο χιεο (θσδ.: 37). 

 Σφζν γηα ην έηνο 2000 φζν θαη γηα ην έηνο 2005 εληνπίδνληαη δεθαηξείο 

(13) «θιάδνη-θιεηδηά». Απφ ηελ ζχγθξηζε ησλ Πηλάθσλ 1 θαη 2 ζπκπεξαίλεηαη 

φηη ακεηάβιεηνη, σο «θιάδνη-θιεηδηά», παξέκεηλαλ ην 77% ησλ θιάδσλ, θαη 

εηδηθφηεξα νη εμήο: μπιεία θαη πξντφληα απφ μπιεία θαη θειιφ (θσδ.: 20), πνι-

ηφο, ραξηί-πξντφληα απφ ραξηί (θσδ.: 21), ειαζηηθά-πιαζηηθά πξντφληα (θσδ.: 

25), άιια κε κεηαιιηθά νξπθηά πξντφληα (θσδ.: 26), βαζηθά κέηαιια (θσδ.: 

27), κεηαπνηεκέλα κεηαιιηθά πξντφληα εθηφο κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ 

(θσδ.: 28), ειεθηξηθά κεραλήκαηα θαη ζπζθεπέο (θσδ.: 31), ππεξεζίεο ελνηθί-

αζεο κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ ρσξίο ρεηξηζηή (θσδ.: 71), ππεξεζίεο πιε-

ξνθνξηθήο θαη ζπλαθείο ππεξεζίεο (θσδ.: 72), θαη άιιεο επηρεηξεκαηηθέο ππε-

ξεζίεο (θσδ.: 74). Απηνί πνπ έπαςαλ λα είλαη «θιάδνη-θιεηδηά» είλαη: πξντφληα 

γεσξγίαο, ζήξαο θαη ζπλαθψλ δξαζηεξηνηήησλ (θσδ.: 1), αλαθηεζείζεο κεηα-

πνηεκέλεο πξψηεο χιεο (θσδ.: 37), θαη ζπιιεγκέλν θαη θαζαξηζκέλν λεξφ, π-

πεξεζίεο δηαλνκήο λεξνχ (θσδ.: 41). Αληηζέησο, απηνί πνπ κεηαηξάπεθαλ ζε 

                                                             
4 Βιέπε ηνλ Πίλαθα Π.1., ζην Παξάξηεκα ηνπ παξφληνο. 
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«θιάδνη-θιεηδηά» είλαη: άλζξαθαο-ιηγλίηεο (θσδ.: 10), άιια πξντφληα ιαην-

κείσλ-νξπρείσλ (θσδ.: 14), θαη αξγφ πεηξέιαην-θπζηθφ αέξην θαη ππεξεζίεο 

ζρεηηθέο κε ηελ άληιεζε πεηξειαίνπ θαη αεξίνπ (θσδ.: 11). 

 Σέινο, ε «κέζε ηνκεαθή κεηαβνιή θαηάηαμεο», βάζεη ηνπ δείθηε ζπλνιη-

θήο θάζεηεο ζχλδεζεο, εκθαλίδεηαη ζρεηηθά πςειή ζηνλ «Πξσηνγελή» ηνκέα 

(+4.00: θιάδνη κε θσδηθνχο 01 έσο θαη 05) θαη, ηδίσο, ζε απηφλ ησλ «Μεηαι-

ιείσλ-Λαηνκείσλ-Αξγνχ Πεηξειαίνπ» (+11.20: θιάδνη κε θσδηθνχο 10 έσο 

θαη 14), θαη ζρεηηθά ρακειή ζηε «Βηνκεραλία» (+0.29: θιάδνη κε θσδηθνχο 15 

έσο θαη 40) θαη ζηηο «Τπεξεζίεο» (–2.78: θιάδνη κε θσδηθνχο 41 έσο θαη 95). 

Αληηζέησο, ε «κέζε ηνκεαθή κεηαβνιή θαηάηαμεο», βάζεη ηνπ δείθηε ζπλνιη-

θήο νξηδφληηαο ζχλδεζεο, εκθαλίδεηαη ζρεηηθά ρακειή ζε φινπο ηνπο ηνκείο 

(ήηνη, +1.33,  –0.20, –2.33, +1.96, αληηζηνίρσο).
5
 

 

Πίλαθαο 1. Οη «θιάδνη-θιεηδηά» ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, έηνο 2000 

ΚΩΓ. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΛΑΓΟΤ 

ΓΔΗΚΣΔ 

ΚΑΘΔΣΖ 

ΤΝΓΔΖ  

ΓΔΗΚΣΔ 

ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ 

ΤΝΓΔΖ  

01
* 

ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΓΔΧΡΓΗΑ, ΘΖΡΑ & ΤΝΑΦΧΝ 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ 1.001 1.130 

20 

ΞΤΛΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΑΠΟ ΞΤΛΔΗΑ ΚΑΗ ΦΔΛΛΟ 

(ΔΚΣΟ ΑΠΟ ΔΠΗΠΛΑ), ΔΗΓΖ ΑΠΟ ΑΥΤΡΑ & ΤΛΗΚΑ 

ΠΑΡΣΟΠΛΔΚΣΗΚΖ  1.116 1.289 

21 ΠΟΛΣΟ, ΥΑΡΣΗ & ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΑΠΟ ΥΑΡΣΗ 1.155 1.317 

25 ΔΛΑΣΗΚΑ & ΠΛΑΣΗΚΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ 1.030 1.086 

26 ΑΛΛΑ ΜΖ ΜΔΣΑΛΛΗΚΑ ΟΡΤΚΣΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ 1.147 1.285 

27 ΒΑΗΚΑ ΜΔΣΑΛΛΑ 1.234 1.334 

28 
ΜΔΣΑΠΟΗΖΜΔΝΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΔΚΣΟ 

ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ & ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 1.116 1.103 

31 ΖΛΔΚΣΡΗΚΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ & ΤΚΔΤΔ 1.143 1.077 

37
* ΑΝΑΚΣΖΘΔΗΔ ΜΔΣΑΠΟΗΖΜΔΝΔ ΠΡΧΣΔ ΤΛΔ 1.157 2.254 

41
* 

ΤΛΛΔΓΜΔΝΟ & ΚΑΘΑΡΗΜΔΝΟ ΝΔΡΟ, 

ΤΠΖΡΔΗΔ ΓΗΑΝΟΜΖ ΝΔΡΟΤ 1.007 1.026 

71 

ΤΠΖΡΔΗΔ ΔΝΟΗΚΗΑΖ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ & 

ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΥΧΡΗ ΥΔΗΡΗΣΖ ΚΑΘΧ ΚΑΗ ΔΗΓΧΝ 

ΑΣΟΜΗΚΖ Ή ΟΗΚΗΑΚΖ ΥΡΖΖ 1.185 1.279 

72 
ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΤΝΑΦΔΗ 

ΤΠΖΡΔΗΔ 1.397 1.105 

74 ΑΛΛΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ  1.016 1.388 

εκείσζε: Με «*» δειψλνληαη νη θιάδνη πνπ παχνπλ λα είλαη «θιάδνη-θιεηδηά» ην έηνο 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5 Βιέπε ηνπο Πίλαθεο Π.2. θαη Π.3., ζην Παξάξηεκα. 
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Πίλαθαο 2. Οη «θιάδνη-θιεηδηά» ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, έηνο 2005 

3.2. Ζ γεξκαληθή νηθνλνκία 

Σν έηνο 2000 ππήξραλ ηξηάληα νθηψ (38) θιάδνη κε ηζρπξή ζπλνιηθή θάζεηε 

ζχλδεζε, ήηνη  1jU  , θαη είθνζη νθηψ (28) θιάδνη κε ηζρπξή ζπλνιηθή νξηδφ-

ληηα ζχλδεζε, ήηνη  1iU  . Σν έηνο 2005 ην πιήζνο ησλ θαηά ζεηξά πξψησλ 

θιάδσλ κεηψζεθε ζε ηξηάληα ηέζζεξα (34), ελψ ην πιήζνο ησλ θαηά ζεηξά 

δεχηεξσλ απμήζεθε ζε ηξηάληα (30).
6
 Οη θιάδνη πνπ εκθάληζαλ ραξαθηεξηζηηθή 

αχμεζε ηνπ δείθηε θάζεηεο ζχλδεζεο είλαη: αξγφ πεηξέιαην θαη θπζηθφ αέξην, 

ππεξεζίεο ζρεηηθέο κε ηελ άληιεζε πεηξειαίνπ θαη αεξίνπ (θσδ.: 11), θαη ππε-

ξεζίεο ηαρπδξνκείσλ θαη ηειεπηθνηλσληψλ (θσδ.: 64). Οη θιάδνη πνπ εκθάλη-

ζαλ ραξαθηεξηζηηθή αχμεζε ηνπ δείθηε νξηδφληηαο ζχλδεζεο είλαη: ππεξεζίεο 

ελαέξησλ κεηαθνξψλ (θσδ.: 62), θαη ππεξεζίεο αζθάιηζεο θαη ζπληαμηνδνηη-

θψλ ηακείσλ εθηφο απφ ππεξεζίεο ππνρξεσηηθήο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θσδ.: 

66). Οη θιάδνη πνπ εκθάληζαλ ραξαθηεξηζηηθή κείσζε ηνπ δείθηε θάζεηεο ζχλ-

δεζεο είλαη: πξντφλησλ δαζνθνκίαο, πινηνκίαο γεσξγίαο θαη ζπλαθψλ δξα-

ζηεξηνηήησλ (θσδ.: 2), εμνπιηζκνχ θαη ζπζθεπψλ ξαδηνθσλίαο ηειεφξαζεο 

θαη ηειεπηθνηλσληψλ (θσδ.: 32), ηαηξηθψλ νξγάλσλ, νξγάλσλ αθξηβείαο, νπηη-

θψλ νξγάλσλ θαη ξνινγηψλ (θσδ.: 33), ππεξεζηψλ ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ θαη ε-

κπνξηθψλ αληηπξνζψπσλ κε εμαίξεζε ηηο ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ νρήκαηα 

(θσδ.: 51), ππεξεζίεο ρξεκαηνπηζησηηθήο δηακεζνιάβεζεο εθηφο απφ ππεξεζί-

εο αζθάιηζεο θαη ζπληαμηνδνηηθψλ ηακείσλ (θσδ.: 65), θαη βνεζεηηθέο ππεξε-

                                                             
6 Βιέπε ηνλ Πίλαθα Π.4., ζην Παξάξηεκα. 

ΚΩΓ. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΛΑΓΟΤ 

ΓΔΗΚΣΔ 

ΚΑΘΔΣΖ 

ΤΝΓΔΖ  

ΓΔΗΚΣΔ 

ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ 

ΤΝΓΔΖ  

11
* 

ΑΡΓΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ & ΦΤΗΚΟ ΑΔΡΗΟ, ΤΠΖΡΔΗΔ 

ΥΔΣΗΚΔ ΜΔ ΣΖΝ ΑΝΣΛΖΖ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ & 

ΑΔΡΗΟΤ 1.079 1.532 

10
* 

ΑΝΘΡΑΚΑ & ΛΗΓΝΗΣΖ 1.015 1.928 

14
* ΑΛΛΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΟΡΤΥΔΗΧΝ & ΛΑΣΟΜΔΗΧΝ 1.031 2.104 

20 

ΞΤΛΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΑΠΟ ΞΤΛΔΗΑ ΚΑΗ 

ΦΔΛΛΟ (ΔΚΣΟ ΑΠΟ ΔΠΗΠΛΑ) ,ΔΗΓΖ ΑΠΟ 

ΑΥΤΡΑ & ΤΛΗΚΑ ΠΑΡΣΟΠΛΔΚΣΗΚΖ  1.153 1.305 

21 ΠΟΛΣΟ, ΥΑΡΣΗ & ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΑΠΟ ΥΑΡΣΗ 1.106 1.210 

25 ΔΛΑΣΗΚΑ & ΠΛΑΣΗΚΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ 1.039 1.056 

26 ΑΛΛΑ ΜΖ ΜΔΣΑΛΛΗΚΑ ΟΡΤΚΣΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ 1.174 1.258 

27 ΒΑΗΚΑ ΜΔΣΑΛΛΑ 1.252 1.285 

28 

ΜΔΣΑΠΟΗΖΜΔΝΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ 

ΔΚΣΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ & ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 1.143 1.161 

31 ΖΛΔΚΣΡΗΚΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ & ΤΚΔΤΔ 1.127 1.118 

71 

ΤΠΖΡΔΗΔ ΔΝΟΗΚΗΑΖ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ & 

ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΥΧΡΗ ΥΔΗΡΗΣΖ ΚΑΘΧ ΚΑΗ 

ΔΗΓΧΝ ΑΣΟΜΗΚΖ Ή ΟΗΚΗΑΚΖ ΥΡΖΖ 1.058 1.279 

72 
ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΤΝΑΦΔΗ 

ΤΠΖΡΔΗΔ 1.004 1.010 

74 ΑΛΛΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ  1.124 1.378 

εκείσζε: Με «*» δειψλνληαη νη θιάδνη πνπ δελ ήηαλ «θιάδνη-θιεηδηά» ην έηνο 2000. 
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ζίεο ζπλαθείο κε ηελ ρξεκαηηθή δηακεζνιάβεζε (θσδ.: 67). Αληηζέησο, δελ 

βξέζεθαλ θιάδνη πνπ λα εκθαλίδνπλ ραξαθηεξηζηηθή κείσζε ηνπ δείθηε νξη-

δφληηαο ζχλδεζεο. 

 Γηα ην έηνο 2000 εληνπίδνληαη είθνζη (20) «θιάδνη-θιεηδηά», ελψ γηα ην 

έηνο 2005 εληνπίδνληαη δεθαελλέα (19) «θιάδνη-θιεηδηά». Απφ ηελ ζχγθξηζε 

ησλ Πηλάθσλ 3 θαη 4 ζπκπεξαίλεηαη φηη ακεηάβιεηνη, σο «θιάδνη-θιεηδηά», 

παξέκεηλαλ ην 80% ησλ θιάδσλ, θαη εηδηθφηεξα νη εμήο: πξντφληα γεσξγίαο, 

ζήξαο θαη ζπλαθψλ δξαζηεξηνηήησλ (θσδ.: 1), άλζξαθαο-ιηγλίηεο (θσδ.: 10), 

άιια πξντφληα νξπρείσλ-ιαηνκείσλ  (θσδ.: 14), μπιεία θαη πξντφληα απφ μπ-

ιεία θαη θειιφ (θσδ.: 20), πνιηφο ραξηί-πξντφληα απφ ραξηί (θσδ.: 21), έληππν 

πιηθφ θαη πξνεγγεγξακκέλα κέζα (θσδ.: 22), ειαζηηθά-πιαζηηθά πξντφληα 

(θσδ.: 25), άιια κε κεηαιιηθά νξπθηά πξντφληα (θσδ.: 26), βαζηθά κέηαιια 

(θσδ.: 27), κεηαπνηεκέλα κεηαιιηθά πξντφληα εθηφο κεραλεκάησλ εμνπιηζκνχ 

(θσδ.: 28), ειεθηξηθά κεραλήκαηα θαη ζπζθεπέο (θσδ.: 31), αλαθηεζείζεο κε-

ηαπνηεκέλεο πξψηεο χιεο (θσδ.: 37), ειεθηξηθή ελέξγεηα αηκφο, αέξην θαη ζεξ-

κφ λεξφ (θσδ.: 40), ππεξεζίεο ρεξζαίσλ κεηαθνξψλ θαη κεηαθνξψλ κέζσ α-

γσγψλ (θσδ.: 60), βνεζεηηθέο θαη επηθνπξηθέο ππεξεζίεο κεηαθνξψλ θαη ππε-

ξεζίεο ηαμηδησηηθψλ πξαθηνξείσλ (θσδ.: 63), θαη ππεξεζίεο απνρέηεπζεο θαη 

δηάζεζεο απνξξηκκάησλ, θαη ππεξεζίεο πγηεηλήο θαη παξφκνηεο ππεξεζίεο  

(θσδ.: 90). Απηνί πνπ έπαςαλ λα είλαη «θιάδνη-θιεηδηά» είλαη: πξντφληα πιν-

ηνκίαο γεσξγίαο, δαζνλνκίαο θαη ζπλαθψλ δξαζηεξηνηήησλ (θσδ.: 2), ππεξε-

ζίεο ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ θαη εκπνξηθψλ αληηπξνζψπσλ κε εμαίξεζε ηηο ππε-

ξεζίεο πνπ αθνξνχλ απηνθίλεηα νρήκαηα θαη κνηνζηθιέηεο (θσδ.: 51), ππεξε-

ζίεο ρξεκαηνπηζησηηθήο δηακεζνιάβεζεο εθηφο απφ ππεξεζίεο αζθάιηζεο θαη 

ζπληαμηνδνηηθψλ ηακείσλ (θσδ.: 65), θαη βνεζεηηθέο ππεξεζίεο ζπλαθείο κε 

ηελ ρξεκαηηθή δηακεζνιάβεζε (θσδ.: 67). Αληηζέησο, απηνί πνπ κεηαηξάπε-

θαλ ζε «θιάδνη-θιεηδηά» είλαη: ππεξεζίεο ελαέξησλ κεηαθνξψλ (θσδ.: 62), π-

πεξεζίεο ηαρπδξνκείσλ θαη ηειεπηθνηλσληψλ (θσδ.: 64), θαη ππεξεζίεο αζθά-

ιηζεο θαη ζπληαμηνδνηηθψλ ηακείσλ εθηφο απφ ηηο ππεξεζίεο ππνρξεσηηθήο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θσδ.: 66). 

 Σέινο, ε «κέζε ηνκεαθή κεηαβνιή θαηάηαμεο», βάζεη ηνπ δείθηε ζπλνιη-

θήο θάζεηεο ζχλδεζεο, εκθαλίδεηαη ζρεηηθά πςειή ζηνλ «Πξσηνγελή» ηνκέα 

(+6.00) θαη ζε απηφλ ησλ «Μεηαιιείσλ-Λαηνκείσλ-Αξγνχ Πεηξειαίνπ» 

(+5.00), θαη ζρεηηθά ρακειή ζηε «Βηνκεραλία» (–1.50) θαη ζηηο «Τπεξεζίεο» 

(–0.26). Αληηζέησο, ε «κέζε ηνκεαθή κεηαβνιή θαηάηαμεο», βάζεη ηνπ δείθηε 

ζπλνιηθήο νξηδφληηαο ζχλδεζεο, εκθαλίδεηαη ζρεηηθά ρακειή ζε φινπο ηνπο 

ηνκείο (ήηνη, 0.00,  –0.20, +0.13, –0.07, αληηζηνίρσο).
7
 

 

                                                             
7 Βιέπε ηνπο Πίλαθεο Π.5. θαη Π.6., ζην Παξάξηεκα. 
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Πίλαθαο 3. Οη «θιάδνη-θιεηδηά» ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκίαο, έηνο 2000 

εκείσζε: Με «*» δειψλνληαη νη θιάδνη πνπ παχνπλ λα είλαη «θιάδνη-θιεηδηά» ην έηνο 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΩΓ. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΛΑΓΟΤ 

ΓΔΗΚΣΔ 

ΚΑΘΔΣΖ 

ΤΝΓΔΖ  

ΓΔΗΚΣΔ 

ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ 

ΤΝΓΔΖ  

01 

ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΓΔΧΡΓΗΑ, ΘΖΡΑ & ΤΝΑΦΧΝ 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ 1.043 1.087 

  02
* 

ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΓΑΟΚΟΜΗΑ, ΤΛΟΣΟΜΗΑ ΓΔΧΡΓΗΑ & 

ΤΝΑΦΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ 1.003 1.460 

10 ΑΝΘΡΑΚΑ & ΛΗΓΝΗΣΖ 1.485 1.701 

14 ΑΛΛΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΟΡΤΥΔΗΧΝ & ΛΑΣΟΜΔΗΧΝ 1.006 1.441 

20 

ΞΤΛΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΑΠΟ ΞΤΛΔΗΑ ΚΑΗ ΦΔΛΛΟ 

(ΔΚΣΟ ΑΠΟ ΔΠΗΠΛΑ) , ΔΗΓΖ ΑΠΟ ΑΥΤΡΑ & ΤΛΗΚΑ 

ΠΑΡΣΟΠΛΔΚΣΗΚΖ 1.186 1.193 

21 
ΠΟΛΣΟ, ΥΑΡΣΗ & ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΑΠΟ ΥΑΡΣΗ 1.068 1.050 

22 ΔΝΣΤΠΟ ΤΛΗΚΟ ΚΑΗ ΠΡΟΔΓΓΔΓΡΑΜΜΔΝΑ ΜΔΑ 1.098 1.179 

25 
ΔΛΑΣΗΚΑ & ΠΛΑΣΗΚΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ 1.053 1.095 

26 ΑΛΛΑ ΜΖ ΜΔΣΑΛΛΗΚΑ ΟΡΤΚΣΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ 1.128 1.242 

27 ΒΑΗΚΑ ΜΔΣΑΛΛΑ 1.054 1.039 

28 
ΜΔΣΑΠΟΗΖΜΔΝΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΔΚΣΟ 

ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ & ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 1.079 1.178 

31 ΖΛΔΚΣΡΗΚΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ & ΤΚΔΤΔ 1.101 1.131 

37 ΑΝΑΚΣΖΘΔΗΔ ΜΔΣΑΠΟΗΖΜΔΝΔ ΠΡΧΣΔ ΤΛΔ 1.317 1.828 

40 
ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ, ΑΔΡΗΟ, ΑΣΜΟ & ΘΔΡΜΟ 

ΝΔΡΟ 1.068 1.186 

  51
* 

ΤΠΖΡΔΗΔ ΥΟΝΓΡΗΚΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ& ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ 

ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΧΝ, ΜΔ ΔΞΑΗΡΔΖ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΟΤ 

ΑΦΟΡΟΤΝ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΟΥΖΜΑΣΑ & 

ΜΟΣΟΗΚΛΔΣΔ 1.002 1.079 

60 

ΤΠΖΡΔΗΔ ΥΔΡΑΗΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ 

ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΜΔΧ ΑΓΧΓΧΝ 1.076 1.313 

63 

ΒΟΖΘΖΣΗΚΔ & ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ 

ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ, ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΑΞΗΓΗΧΣΗΚΧΝ 

ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΧΝ 1.263 1.514 

65
* 

ΤΠΖΡΔΗΔ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΖ 

ΓΗΑΜΔΟΛΑΒΖΖ ΔΚΣΟ ΑΠΟ ΤΠΖΡΔΗΔ 

ΑΦΑΛΗΖ & ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΗΚΧΝ ΣΑΜΔΗΧΝ 1.005 1.276 

67
*
 

ΒΟΖΘΖΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΝΑΦΔΗ ΜΔ ΣΖΝ 

ΥΡΖΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΜΔΟΛΑΒΖΖ 1.026 1.704 

90 

ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ  & ΓΗΑΘΔΖ 

ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ,ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΓΗΔΗΝΖ & 

ΠΑΡΟΜΟΗΔ ΤΠΖΡΔΗΔ 1.025 1.033 
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Πίλαθαο 4. Οη «θιάδνη-θιεηδηά» ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκίαο, έηνο 2005 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

εκείσζε: Με «*» δειψλνληαη νη θιάδνη πνπ δελ ήηαλ «θιάδνη-θιεηδηά» ην έηνο 2000. 
  

 

4. πκπεξαζκαηηθέο Παξαηεξήζεηο  

Ζ βάζεη ηεο παξαδνζηαθήο κεζνδνινγίαο αλίρλεπζε ησλ «θιάδσλ-θιεηδηά» 

ζηε γεξκαληθή θαη ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία, γηα ηα έηε 2000 θαη 2005, θαηέ-

ιεμε ζηα αθφινπζα, βαζηθά επξήκαηα: 

(i). ηελ ειιεληθή νηθνλνκία εληνπίδεηαη ηάζε δηαρξνληθήο αχμεζεο ηνπ πιή-

ζνπο ηφζν ησλ θιάδσλ κε ηζρπξή ζπλνιηθή θάζεηε ζχλδεζε φζν θαη απηψλ κε 

ηζρπξή ζπλνιηθή νξηδφληηα ζχλδεζε. Αληηζέησο, ζηε γεξκαληθή νηθνλνκία ε-

ληνπίδνληαη ηάζεηο δηαρξνληθήο κείσζεο ηνπ πιήζνπο ησλ θιάδσλ κε ηζρπξή 

ζπλνιηθή θάζεηε ζχλδεζε θαη αχμεζεο ηνπ πιήζνπο ησλ θιάδσλ κε ηζρπξή 

ζπλνιηθή νξηδφληηα ζχλδεζε. Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα, ε γεξκαληθή νηθνλνκία 

ηείλεη λα κεηαβάιιεηαη ζε ζχζηεκα πνπ δχλαηαη λα αλαπηπρζεί πεξηζζφηεξν 

κέζσ ηεο αχμεζεο ηεο πξνζθνξάο παξά κέζσ ηεο αχμεζεο ηεο δήηεζεο. Χ-

ΚΩΓ. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΛΑΓΟΤ 

ΓΔΗΚΣΔ 

ΚΑΘΔΣΖ 

ΤΝΓΔΖ 

ΓΔΗΚΣΔ 

ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ 

ΤΝΓΔΖ 

01 
ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΓΔΧΡΓΗΑ, ΘΖΡΑ & 

ΤΝΑΦΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ 1.112 1.101 

10 ΑΝΘΡΑΚΑ & ΛΗΓΝΗΣΖ 1.335 1.579 

14 
ΑΛΛΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΟΡΤΥΔΗΧΝ & 

ΛΑΣΟΜΔΗΧΝ 1.057 1.396 

20 

ΞΤΛΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΑΠΟ ΞΤΛΔΗΑ ΚΑΗ 

ΦΔΛΛΟ (ΔΚΣΟ ΑΠΟ ΔΠΗΠΛΑ),  ΔΗΓΖ ΑΠΟ 

ΑΥΤΡΑ & ΤΛΗΚΑ ΠΑΡΣΟΠΛΔΚΣΗΚΖ 1.249 1.194 

21 ΠΟΛΣΟ, ΥΑΡΣΗ & ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΑΠΟ ΥΑΡΣΗ 1.072 1.057 

22 
ΔΝΣΤΠΟ ΤΛΗΚΟ ΚΑΗ 

ΠΡΟΔΓΓΔΓΡΑΜΜΔΝΑ ΜΔΑ 1.103 1.135 

25 ΔΛΑΣΗΚΑ & ΠΛΑΣΗΚΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ 1.033 1.064 

26 
ΑΛΛΑ ΜΖ ΜΔΣΑΛΛΗΚΑ ΟΡΤΚΣΑ 

ΠΡΟΗΟΝΣΑ 1.138 1.187 

27 ΒΑΗΚΑ ΜΔΣΑΛΛΑ 1.035 1.011 

28 

ΜΔΣΑΠΟΗΖΜΔΝΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΑ 

ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΔΚΣΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ  & 

ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 1.068 1.175 

31 ΖΛΔΚΣΡΗΚΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ & ΤΚΔΤΔ 1.119 1.113 

37 
ΑΝΑΚΣΖΘΔΗΔ ΜΔΣΑΠΟΗΖΜΔΝΔ 

ΠΡΧΣΔ ΤΛΔ 1.385 1.876 

40 
ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ, ΑΔΡΗΟ, ΑΣΜΟ & 

ΘΔΡΜΟ ΝΔΡΟ 1.023 1.139 

60 
ΤΠΖΡΔΗΔ ΥΔΡΑΗΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ 

ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΜΔΧ ΑΓΧΓΧΝ 1.110 1.270 

 62
* ΤΠΖΡΔΗΔ ΔΝΑΔΡΗΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 1.097 1.012 

63 

ΒΟΖΘΖΣΗΚΔ & ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΔ 

ΤΠΖΡΔΗΔ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ,ΤΠΖΡΔΗΔ 

ΣΑΞΗΓΗΧΣΗΚΧΝ ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΧΝ 1.201 1.527 

 64
* 

ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΧΝ & 

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ 1.038 1.158 

66
* 

ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΦΑΛΗΖ & 

ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΗΚΧΝ ΣΑΜΔΗΧΝ ΔΚΣΟ 

ΑΠΟ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ 1.344 1.063 

90 

ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ  & ΓΗΑΘΔΖ 

ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ, ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΓΗΔΗΝΖ 

& ΠΑΡΟΜΟΗΔ ΤΠΖΡΔΗΔ 1.033 1.109 
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ζηφζν, εμαθνινπζεί λα έρεη πεξηζζφηεξνπο θιάδνπο κε ηζρπξέο δηαθιαδηθέο 

ζπλδέζεηο, ηφζν θάζεηεο φζν θαη νξηδφληηεο, απφ ηελ ειιεληθή νηθνλνκία, κε 

ηελ ηειεπηαία λα παξακέλεη, επηπιένλ, «ζχζηεκα θαζέησλ (ηδίσο) δηαθιαδηθψλ 

ζπλδέζεσλ». 

(ii). Ζ δηαρξνληθή κεηαβνιή ησλ κέζσλ ηνκεαθψλ θαηαηάμεσλ, κε βάζε ηνπο 

δχν δείθηεο ζπλνιηθήο ζχλδεζεο, είλαη αμηνζεκείσηα φκνηα, απφ πνηνηηθή ά-

πνςε, αλάκεζα ζηηο δχν νηθνλνκίεο. Χζηφζν, ε ειιεληθή νηθνλνκία εκθαλίδεη 

ζπγθξηηηθά επξχηεξε κεηαβνιή θιαδηθψλ αλαθαηαηάμεσλ, ε νπνία είλαη, επη-

πιένλ, αηζζεηά εληνλφηεξε φζνλ αθνξά ζηηο νξηδφληηεο ζπλδέζεηο.  

(iii). Σν πιήζνο ησλ «θιάδσλ-θιεηδηά» παξακέλεη ζρεδφλ ακεηάβιεην θαη ζηηο 

δχν νηθνλνκίεο. Ακεηάβιεηνη παξακέλνπλ, επίζεο, θαη νη θιάδνη ηνπ ηνκέα ηεο 

«Βηνκεραλίαο», νη νπνίνη ππάγνληαη ζηελ ελ ιφγσ θαηεγνξία θιάδσλ. Χζηφζν, 

ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία εληνπίδεηαη νξηζκέλε, θαη φρη αζήκαληε, ηάζε κεηα-

βνιήο ηεο ζχλζεζεο ησλ «θιάδσλ-θιεηδηά»: ηξεηο απφ ηνπο πέληε θιάδνπο ηνπ 

ηνκέα ησλ «Μεηαιιείσλ-Λαηνκείσλ-Αξγνχ Πεηξειαίνπ» κεηαηξέπνληαη ζε 

«θιάδνη-θιεηδηά», ελψ έλαο («Γεσξγία») απφ ηνπο ηξεηο θιάδνπο ηνπ «Πξσην-

γελνχο» ηνκέα παχεη λα αλήθεη ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία (ιφγσ ηεο κείσζεο ηνπ 

δείθηε θάζεηεο ζχλδεζεο, ελψ παξαηεξείηαη κείσζε θαη ηνπ δείθηε νξηδφληηαο 

ζχλδεζεο). Απηή ε ηειεπηαία κεηαβνιή ζεκεηψλεηαη θαη ζηε γεξκαληθή νηθν-

λνκία, αιιά αθνξά ζηνλ θιάδν ηεο «Γαζνθνκίαο», αλ θαη ην θχξην ραξαθηε-

ξηζηηθφ είλαη ε αιιαγή ζηνπο θιάδνπο (θαη φρη ζην πιήζνο) ηνπ ηνκέα ησλ «Τ-

πεξεζηψλ», νη νπνίνη αληηπξνζσπεχνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ «θιάδσλ-

θιεηδηά». 

(iv). Λακβαλνκέλσλ ππφςε φισλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ, δχλαηαη λα ιερζεί φ-

ηη, θαηά ηελ ππφ εμέηαζε ρξνληθή πεξίνδν, ε ειιεληθή νηθνλνκία εκθάληζε ε-

ληνλφηεξεο δνκηθέο κεηαβνιέο ζε ζρέζε κε ηε γεξκαληθή. 

 Γελ απαηηείηαη λα ηνληζηεί φηη ε παξνχζα έξεπλα νθείιεη λα επεθηαζεί (i) 

ζε απνπιεζσξηζκέλνπο θαη κεγαιπηέξσλ δηαζηάζεσλ πίλαθεο εηζξνψλ-

εθξνψλ, νη νπνίνη πεξηιακβάλνπλ (θαη) ηηο «κε αληαγσληζηηθέο» εηζαγσγέο,
8
 

ελψ, παξάιιεια, εθηείλνληαη πέξαλ ηνπ έηνπο 2005 (ή/θαη, «αληηζηξφθσο», 

πξν ηνπ έηνπο 2000),
9
 (ii) κε ηελ εθηίκεζε δεηθηψλ πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηηο 

ζχγρξνλεο κεζφδνπο πνζνηηθήο έθθξαζεο ησλ δηαθιαδηθψλ ζπλδέζεσλ, (iii) κε 

ηελ αλάπηπμε δεηθηψλ πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ (θαη) ζηνπο Πίλαθεο 

Πξνζθνξάο-Υξήζεσλ (SUT), νη νπνίνη δίλνπλ πην ξεαιηζηηθή «εηθφλα» ηνπ 

ζπζηήκαηνο, δηφηη πεξηιακβάλνπλ (ελ αληηζέζεη κε ηνπο SIOT) ην θαηλφκελν 

                                                             
8 Απφ φ,ηη γλσξίδσ, πίλαθεο, νη νπνίνη πιεξνχλ απηέο ηηο αλαγθαίεο απαηηήζεηο, δελ είλαη δηαζέζηκνη, 

απφ ηηο ζηαηηζηηθέο ππεξεζίεο. πλεπψο, πξέπεη λα θαηαζθεπαζηνχλ απφ ηελ/ηνλ εξεπλεηή. 
9 Θα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί φηη, δεδνκέλεο ηεο φρη κηθξήο πεξηφδνπ πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ εηζαγσγή 

ηνπ επξψ (δειαδή, ηεο επηβνιήο, αληηζηνίρσλ, επξσπατθά εληαίσλ ξπζκίζεσλ θαη νηθνλνκηθψλ πνιηηη-

θψλ), απηή ε εηζαγσγή είρε ήδε ελζσκαησζεί, ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, ζην επξσπατθφ ζχζηεκα, αξθεηά 

πξνηνχ ιάβεη ηελ εκπξάγκαηε κνξθή ηεο.  
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ηεο ζπκπαξαγσγήο (joint production), θαη, ηέινο, (iv) ζην ζχλνιν ησλ θξαηψλ-

κειψλ ηεο επξσδψλεο, νχησο ψζηε λα ειεγρζεί εάλ νη δνκηθέο κεηαβνιέο ήηαλ 

εληνλφηεξεο ζηηο εζληθέο νηθνλνκίεο κε ζρεηηθά ρακειφ, παξά πςειφ, επίπεδν 

θεθαιαηνθξαηηθήο αλάπηπμεο. 

 

Παξάξηεκα: Πίλαθεο Αλαιπηηθψλ Απνηειεζκάησλ 
 

Πίλαθαο Π.1. Γείθηεο δηαθιαδηθψλ ζπλδέζεσλ: ειιεληθή νηθνλνκία, έηε 2000 θαη 2005 

 ΔΣΟ 2005 ΔΣΟ 2000 

ΚΩΓ. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΛΑΓΟΤ 

ΓΔΗΚΣΔ 

ΚΑΘΔΣΖ 

ΤΝΓΔΖ  

ΓΔΗΚΣΔ 

ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ  

ΤΝΓΔΖ 

ΓΔΗΚΣΔ 

ΚΑΘΔΣΖ  

ΤΝΓΔΖ 

ΓΔΗΚΣΔ 

ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ  

ΤΝΓΔΖ 

01 

ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΓΔΧΡΓΗΑ, ΘΖΡΑ & ΤΝΑΦΧΝ 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ 0.984 1.005 1.001 1.130 

02 

ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΓΑΟΚΟΜΗΑ, ΤΛΟΣΟΜΗΑ ΓΔΧΡΓΗΑ & 

ΤΝΑΦΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ 0.990 2.871 0.827 1.074 

05 

ΦΑΡΗΑ & ΑΛΛΑ ΑΛΗΔΤΣΗΚΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ, ΤΠΖΡΔΗΔ 

ΥΔΣΗΚΔ ΜΔ ΑΛΗΔΗΑ 0.899 0.673 0.861 0.731 

10 ΑΝΘΡΑΚΑ & ΛΗΓΝΗΣΖ 1.015 1.928 0.920 1.809 

11 

ΑΡΓΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ & ΦΤΗΚΟ ΑΔΡΗΟ ,ΤΠΖΡΔΗΔ ΥΔΣΗΚΔ 

ΜΔ ΣΖΝ ΑΝΣΛΖΖ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ & ΑΔΡΗΟΤ 1.079 1.532 0.792 1.549 

12 ΜΔΣΑΛΛΔΤΜΑΣΑ ΟΤΡΑΝΗΟΤ & ΘΟΡΗΟΤ 0.682 0.606 0.683 0.607 

13 ΜΔΣΑΛΛΔΤΜΑΣΑ 0.986 1.569 0.987 1.985 

14 ΑΛΛΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΟΡΤΥΔΗΧΝ & ΛΑΣΟΜΔΗΧΝ 1.031 2.104 0.948 2.768 

15 ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΓΗΑΣΡΟΦΖ & ΠΟΣΑ 1.308 0.761 1.367 0.851 

16 ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΚΑΠΝΟΤ 1.151 0.609 1.278 0.608 

17 ΤΦΑΜΑΣΑ 1.078 0.840 1.073 0.854 

18 ΔΗΓΖ ΔΝΓΤΖ-ΓΟΤΝΔ 1.043 0.642 1.028 0.633 

19 ΓΔΡΜΑΣΑ & ΓΔΡΜΑΣΗΝΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ 1.052 0.659 1.158 0.658 

20 

ΞΤΛΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΑΠΟ ΞΤΛΔΗΑ ΚΑΗ ΦΔΛΛΟ (ΔΚΣΟ 

ΑΠΟ ΔΠΗΠΛΑ), ΔΗΓΖ ΑΠΟ ΑΥΤΡΑ & ΤΛΗΚΑ 

ΠΑΡΣΟΠΛΔΚΣΗΚΖ 1.153 1.305 1.116 1.289 

21 ΠΟΛΣΟ, ΥΑΡΣΗ & ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΑΠΟ ΥΑΡΣΗ 1.106 1.210 1.155 1.317 

22 ΔΝΣΤΠΟ ΤΛΗΚΟ ΚΑΗ ΠΡΟΔΓΓΔΓΡΑΜΜΔΝΑ ΜΔΑ 1.042 0.905 1.097 0.963 

23 

ΟΠΣΑΝΘΡΑΚΑ, ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΓΗΤΛΗΖ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ & 

ΠΤΡΖΝΗΚΑ ΚΑΤΗΜΑ 0.806 1.030 0.778 1.116 

24 

ΥΖΜΗΚΔ ΟΤΗΔ, ΥΖΜΗΚΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ & ΤΝΘΔΣΗΚΔ 

ΗΝΔ 1.083 0.917 1.059 0.957 

25 ΔΛΑΣΗΚΑ & ΠΛΑΣΗΚΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ 1.039 1.056 1.030 1.086 

26 ΑΛΛΑ ΜΖ ΜΔΣΑΛΛΗΚΑ ΟΡΤΚΣΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ 1.174 1.258 1.147 1.285 

27 ΒΑΗΚΑ ΜΔΣΑΛΛΑ 1.252 1.285 1.234 1.334 

28 

ΜΔΣΑΠΟΗΖΜΔΝΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΔΚΣΟ 

ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ & ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 1.143 1.161 1.116 1.103 

29 ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ & ΔΞΟΠΛΗΜΟ 1.011 0.741 1.041 0.819 

30 ΜΖΥΑΝΔ ΓΡΑΦΔΗΟΤ & ΜΖΥΑΝΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 1.061 0.807 0.965 0.676 

31 ΖΛΔΚΣΡΗΚΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ & ΤΚΔΤΔ 1.127 1.118 1.143 1.077 

32 

ΔΞΟΠΛΗΜΟ & ΤΚΔΤΔ ΡΑΓΗΟΦΧΝΗΑ ΣΖΛΔΟΡΑΖ 

& ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ 1.056 0.813 1.042 0.783 

33 

ΗΑΣΡΗΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΟΡΓΑΝΑ ΑΚΡΗΒΔΗΑ & ΟΠΣΗΚΑ 

ΟΡΓΑΝΑ, ΡΟΛΟΓΗΑ ΥΔΡΗΟΤ & ΣΟΗΥΟΤ 0.917 0.982 1.003 0.937 

34 

ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΟΥΖΜΑΣΑ, ΡΤΜΟΤΛΚΟΤΜΔΝΑ & 

ΖΜΗΡΤΜΟΤΛΚΟΤΜΔΝΑ 1.015 0.673 1.038 0.700 

35 ΑΛΛΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 1.003 0.652 0.890 0.705 

36 ΔΠΗΠΛΑ ΑΛΛΑ ΜΔΣΑΠΟΗΖΜΔΝΑ 1.112 0.678 1.055 0.703 

37 ΑΝΑΚΣΖΘΔΗΔ ΜΔΣΑΠΟΗΖΜΔΝΔ ΠΡΧΣΔ ΤΛΔ 1.110 0.772 1.157 2.254 

40 ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ, ΑΔΡΗΟ, ΑΣΜΟ & ΘΔΡΜΟ ΝΔΡΟ  0.991 1.341 0.925 1.171 

41 

ΤΛΛΔΓΜΔΝΟ & ΚΑΘΑΡΗΜΔΝΟ ΝΔΡΟ, ΤΠΖΡΔΗΔ 

ΓΗΑΝΟΜΖ ΝΔΡΟΤ 0.832 1.120 1.007 1.026 

45 ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 1.119 0.705 1.116 0.732 

50 

ΔΜΠΟΡΗΟ, ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ & ΔΠΗΚΔΤΖ 

ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ ΟΥΖΜΑΣΧΝ & ΜΟΣΟΗΚΛΔΣΧΝ 0.909 0.952 0.903 0.982 

51 

ΤΠΖΡΔΗΔ ΥΟΝΓΡΗΚΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ& ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ 

ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΧΝ , ΜΔ ΔΞΑΗΡΔΖ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΟΤ 

ΑΦΟΡΟΤΝ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΟΥΖΜΑΣΑ & ΜΟΣΟΗΚΛΔΣΔ 0.941 0.912 0.892 0.942 

52 ΤΠΖΡΔΗΔ ΛΗΑΝΗΚΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ , ΔΚΣΟ ΣΧΝ 0.911 0.906 0.940 0.931 
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ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΜΟΣΟΗΚΛΔΣΧΝ, 

ΤΠΖΡΔΗΔ ΔΠΗΚΔΤΖ ΔΗΓΧΝ ΑΣΟΜΗΚΖ & ΟΗΚΗΑΚΖ 

ΥΡΖΖ 

55 ΤΠΖΡΔΗΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΧΝ & ΔΣΗΑΣΟΡΗΧΝ 1.024 0.630 1.069 0.631 

60 

ΤΠΖΡΔΗΔ ΥΔΡΑΗΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 

ΜΔΧ ΑΓΧΓΧΝ 0.995 1.009 0.971 0.970 

61 ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΓΑΣΗΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 0.900 0.621 0.924 0.626 

62 ΤΠΖΡΔΗΔ ΔΝΑΔΡΗΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 0.908 0.958 0.946 0.861 

63 

ΒΟΖΘΖΣΗΚΔ & ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 

,ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΑΞΗΓΗΧΣΗΚΧΝ ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΧΝ 0.946 1.013 0.997 0.940 

64 ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΧΝ & ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ 0.815 1.235 0.904 1.153 

65 

ΤΠΖΡΔΗΔ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΖ ΓΗΑΜΔΟΛΑΒΖΖ 

ΔΚΣΟ ΑΠΟ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΦΑΛΗΖ & 

ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΗΚΧΝ ΣΑΜΔΗΧΝ 0.892 1.306 0.857 0.979 

66 

ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΦΑΛΗΖ & ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΗΚΧΝ ΣΑΜΔΗΧΝ 

ΔΚΣΟ ΑΠΟ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ 1.063 0.976 1.158 0.835 

67 

ΒΟΖΘΖΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΝΑΦΔΗ ΜΔ ΣΖΝ ΥΡΖΜΑΣΗΚΖ 

ΓΗΑΜΔΟΛΑΒΖΖ 0.982 1.195 0.983 0.881 

70 ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΑΚΗΝΖΣΑ 0.785 0.814 0.831 0.841 

71 

ΤΠΖΡΔΗΔ ΔΝΟΗΚΗΑΖ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ & 

ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΥΧΡΗ ΥΔΗΡΗΣΖ ΚΑΘΧ ΚΑΗ ΔΗΓΧΝ 

ΑΣΟΜΗΚΖ Ή ΟΗΚΗΑΚΖ ΥΡΖΖ 1.058 1.279 1.185 1.279 

72 ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΤΝΑΦΔΗ ΤΠΖΡΔΗΔ 1.004 1.010 1.397 1.105 

73 ΤΠΖΡΔΗΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΖ 1.129 0.913 1.004 0.753 

74 ΑΛΛΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ 1.124 1.378 1.016 1.388 

75 

ΤΠΖΡΔΗΔ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΑΜΤΝΑ& 

ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ 0.882 0.606 0.841 0.607 

80 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ 0.777 0.613 0.744 0.624 

85 ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΔ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ 0.878 0.624 0.844 0.628 

90 

ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ  & ΓΗΑΘΔΖ 

ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ, ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΓΗΔΗΝΖ & ΠΑΡΟΜΟΗΔ 

ΤΠΖΡΔΗΔ 0.840 1.044 0.912 1.021 

91 ΤΠΖΡΔΗΔ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ 1.193 0.680 1.151 0.726 

92 ΦΤΥΑΓΧΓΗΚΔ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΔ & ΑΘΛΖΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ 1.071 0.778 0.945 0.774 

93 ΑΛΛΔ ΤΠΖΡΔΗΔ 0.842 0.614 0.870 0.623 

95 

ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΑ ΠΟΤ ΑΠΑΥΟΛΟΤΝ ΟΗΚΗΑΚΟ ΒΟΖΘΖΣΗΚΟ 

ΠΡΟΧΠΗΚΟ 0.682 0.606 0.683 0.607 

εκείσζε: Με έληνλνπο ραξαθηήξεο αλαγξάθνληαη νη κεγαιχηεξεο ηνπ 1 ηηκέο. 
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Πίλαθαο Π.2. Καηάηαμε θιάδσλ βάζεη ηνπ δείθηε ζπλνιηθήο θάζεηεο ζχλδεζεο: ειιεληθή νη-
θνλνκία, έηε 2000 θαη 2005 

ΚΩΓ. 

ΚΑΣΑΣΑΞΖ 

ΔΣΟΤ 2005 

ΚΑΣΑΣΑΞΖ 

ΔΣΟΤ 2000 

ΜΔΣΑΒΟΛΖ 

 

ΜΔΖ ΣΟΜΔΑΚΖ 

ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΚΑΣΑΣΑΞΖ 

01 38 30 -8 

 02 36 54 18 

05 47 49 2 4.00 

10 29 42 13 

 

11 16 55 39 

12 58 58 0 

13 37 32 -5 

14 27 36 9 11.20 

15 1 2 1 

 

16 6 3 -3 

17 17 17 0 

18 24 25 1 

19 23 7 -16 

20 5 15 10 

21 14 9 -5 

22 25 16 -9 

23 55 56 1 

24 15 19 4 

25 26 24 -2 

26 4 11 7 

27 2 4 2 

28 7 13 6 

29 31 22 -9 

30 20 35 15 

31 9 12 3 

32 22 21 -1 

33 42 29 -13 

34 30 23 -7 

35 33 47 14 

36 12 20 8 

37 13 8 -5 

40 35 40 5 0.29 

41 53 27 -26 

 

45 11 14 3 

50 44 45 1 

51 41 46 5 

52 43 39 -4 

55 28 18 -10 

60 34 34 0 

61 46 41 -5 

62 45 37 -8 

63 40 31 -9 

64 54 44 -10 

65 48 50 2 

66 19 6 -13 

67 39 33 -6 

70 56 53 -3 

71 21 5 -16 

72 32 1 -31 

73 8 28 20 

74 10 26 16 

75 49 52 3 

80 57 57 0 

85 50 51 1 

90 52 43 -9 

91 3 10 7 

92 18 38 20 

93 51 48 -3 

95 59 59 0 -2.78 
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Πίλαθαο Π.3. Καηάηαμε θιάδσλ βάζεη ηνπ δείθηε ζπλνιηθήο νξηδφληηαο ζχλδεζεο: ειιεληθή 

νηθνλνκία, έηε 2000 θαη 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΩΓ. 

ΚΑΣΑΣΑΞΖ 

ΔΣΟΤ 2005 

ΚΑΣΑΣΑΞΖ 

ΔΣΟΤ 2000 

ΜΔΣΑΒΟΛΖ 

 

ΜΔΖ ΣΟΜΔΑΚΖ 

ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΚΑΣΑΣΑΞΖ 

01 25 14 -11 

 02 1 20 19 

05 47 43 -4 1.33 

10 3 4 1 

 

11 5 5 0 

12 57 57 0 

13 4 3 -1 

14 2 1 -1 -0.20 

15 41 35 -6 

 

16 56 56 0 

17 35 34 -1 

18 50 50 0 

19 48 49 1 

20 9 9 0 

21 14 8 -6 

22 34 26 -8 

23 21 15 -6 

24 30 27 -3 

25 19 18 -1 

26 12 10 -2 

27 10 7 -3 

28 16 17 1 

29 42 38 -4 

30 38 48 10 

31 18 19 1 

32 37 39 2 

33 26 30 4 

34 46 47 1 

35 49 45 -4 

36 45 46 1 

37 40 2 -38 

40 7 12 5 -2.33 

41 17 21 4 

 

45 43 42 -1 

50 29 23 -6 

51 32 28 -4 

52 33 31 -2 

55 51 51 0 

60 24 25 1 

61 53 53 0 

62 28 33 5 

63 22 29 7 

64 13 13 0 

65 8 24 16 

66 27 37 10 

67 15 32 17 

70 36 36 0 

71 11 11 0 

72 23 16 -7 

73 31 41 10 

74 6 6 0 

75 58 58 0 

80 55 54 -1 

85 52 52 0 

90 20 22 2 

91 44 44 0 

92 39 40 1 

93 54 55 1 

95 59 59 0 1.96 
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Πίλαθαο Π.4. Γείθηεο δηαθιαδηθψλ ζπλδέζεσλ: γεξκαληθή νηθνλνκία, έηε 2000 θαη 2005 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

εκείσζε: Με έληνλνπο ραξαθηήξεο αλαγξάθνληαη νη κεγαιχηεξεο ηνπ 1 ηηκέο. 

 

 

 ΔΣΟ 2005 ΔΣΟ 2000 

ΚΩΓ. 

ΓΔΗΚΣΔ 

ΚΑΘΔΣΖ 

ΤΝΓΔΖ  

ΓΔΗΚΣΔ 

ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ  

ΤΝΓΔΖ 

ΓΔΗΚΣΔ 

ΚΑΘΔΣΖ  

ΤΝΓΔΖ 

ΓΔΗΚΣΔ 

ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ  

ΤΝΓΔΖ 

01 1.112 1.101 1.043 1.087 

02 0.993 1.412 1.003 1.460 

05 0.983 0.828 0.962 0.860 

10 1.335 1.579 1.485 1.701 

11 1.023 0.819 0.893 0.806 

12 0.615 0.603 0.615 0.593 

13 0.615 0.603 0.615 0.593 

14 1.057 1.396 1.006 1.441 

15 1.270 0.795 1.249 0.770 

16 1.092 0.622 1.027 0.603 

17 1.017 0.841 1.004 0.807 

18 1.002 0.644 1.007 0.605 

19 1.032 0.766 1.005 0.735 

20 1.249 1.194 1.186 1.193 

21 1.072 1.057 1.068 1.050 

22 1.103 1.135 1.098 1.179 

23 0.768 1.135 0.750 1.103 

24 1.038 0.878 1.045 0.901 

25 1.033 1.064 1.053 1.095 

26 1.138 1.187 1.128 1.242 

27 1.035 1.011 1.054 1.039 

28 1.068 1.175 1.079 1.178 

29 1.086 0.792 1.085 0.782 

30 1.025 0.880 1.051 0.883 

31 1.119 1.113 1.101 1.131 

32 0.940 0.762 1.028 0.776 

33 0.966 0.684 1.002 0.702 

34 1.239 0.820 1.287 0.799 

35 1.052 0.779 1.064 0.725 

36 1.044 0.668 1.065 0.673 

37 1.385 1.876 1.317 1.828 

40 1.023 1.139 1.068 1.186 

41 0.791 1.121 0.831 1.011 

45 1.102 0.787 1.112 0.784 

50 0.873 0.890 0.899 0.891 

51 0.991 1.026 1.002 1.079 

52 0.985 0.661 0.941 0.651 

55 1.009 0.627 1.057 0.675 

60 1.110 1.270 1.076 1.313 

61 0.911 0.719 0.835 0.752 

62 1.097 1.012 1.073 0.991 

63 1.201 1.527 1.263 1.514 

64 1.038 1.158 0.991 1.207 

65 0.969 1.285 1.005 1.276 

66 1.344 1.063 1.317 0.988 

67 0.951 1.763 1.026 1.704 

70 0.801 0.906 0.846 0.908 

71 0.787 1.596 0.809 1.604 

72 0.846 1.084 0.843 1.097 

73 1.034 0.771 1.042 0.879 

74 0.907 1.512 0.900 1.484 

75 0.857 0.701 0.834 0.676 

80 0.788 0.743 0.759 0.695 

85 0.835 0.623 0.854 0.612 

90 1.033 1.109 1.025 1.033 

91 0.853 0.989 0.843 0.987 

92 0.942 1.044 0.940 1.057 

93 0.803 1.051 0.818 1.015 

95 0.615 0.603 0.615 0.593 
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Πίλαθαο Π.5. Καηάηαμε θιάδσλ βάζεη ηνπ δείθηε ζπλνιηθήο θάζεηεο ζχλδεζεο: γεξκαληθή νη-

θνλνκία, έηε 2000 θαη 2005 

ΚΩΓ. 

ΚΑΣΑΣΑΞΖ 

ΔΣΟΤ 2005 

ΚΑΣΑΣΑΞΖ 

ΔΣΟΤ 2000 

ΜΔΣΑΒΟΛΖ 

 

ΜΔΖ ΣΟΜΔΑΚΖ 

ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΚΑΣΑΣΑΞΖ 

01 10 25 15 

 02 35 36 1 

05 38 40 2 6.00 

10 3 1 -2 

 

11 31 45 14 

12 57 57 0 

13 58 58 0 

14 19 32 13 5.00 

15 4 6 2 

 

16 15 28 13 

17 32 35 3 

18 34 31 -3 

19 28 33 5 

20 5 7 2 

21 17 16 -1 

22 12 11 -1 

23 56 56 0 

24 23 24 1 

25 27 22 -5 

26 8 8 0 

27 24 21 -3 

28 18 13 -5 

29 16 12 -4 

30 29 23 -6 

31 9 10 1 

32 43 27 -16 

33 40 38 -2 

34 6 4 -2 

35 20 19 -1 

36 21 18 -3 

37 1 3 2 

40 30 17 -13 -1.50 

41 53 52 -1 

 

45 13 9 -4 

50 46 44 -2 

51 36 37 1 

52 37 41 4 

55 33 20 -13 

60 11 14 3 

61 44 50 6 

62 14 15 1 

63 7 5 -2 

64 22 39 17 

65 39 34 -5 

66 2 2 0 

67 41 29 -12 

70 52 47 -5 

71 55 54 -1 

72 49 49 0 

73 25 26 1 

74 45 43 -2 

75 47 51 4 

80 54 55 1 

85 50 46 -4 

90 26 30 4 

91 48 48 0 

92 42 42 0 

93 51 53 2 

95 59 59 0 -0.26 
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Πίλαθαο Π.6. Καηάηαμε θιάδσλ βάζεη ηνπ δείθηε ζπλνιηθήο νξηδφληηαο ζχλδεζεο: γεξκαληθή 

νηθνλνκία, έηε 2000 θαη 2005 

ΚΩΓ. 

ΚΑΣΑΣΑΞΖ 

ΔΣΟΤ 2005 

ΚΑΣΑΣΑΞΖ 

ΔΣΟΤ 2000 

ΜΔΣΑΒΟΛΖ 

 

ΜΔΖ ΣΟΜΔΑΚΖ 

ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΚΑΣΑΣΑΞΖ 

01 21 21 0 

 02 7 7 0 

05 37 37 0 0.00 

10 4 3 -1 

 

11 39 39 0 

12 57 57 0 

13 58 58 0 

14 8 8 0 -0.20 

15 40 44 4 

 

16 56 56 0 

17 36 38 2 

18 53 55 2 

19 45 46 1 

20 11 13 2 

21 25 24 -1 

22 17 15 -2 

23 16 18 2 

24 35 33 -2 

25 23 20 -3 

26 12 11 -1 

27 30 25 -5 

28 13 16 3 

29 41 42 1 

30 34 35 1 

31 19 17 -2 

32 46 43 -3 

33 50 48 -2 

34 38 40 2 

35 43 47 4 

36 51 52 1 

37 1 1 0 

40 15 14 -1 0.13 

41 18 28 10 

 

45 42 41 -1 

50 33 34 1 

51 28 22 -6 

52 52 53 1 

55 54 51 -3 

60 10 9 -1 

61 48 45 -3 

62 29 29 0 

63 5 5 0 

64 14 12 -2 

65 9 10 1 

66 24 30 6 

67 2 2 0 

70 32 32 0 

71 3 4 1 

72 22 19 -3 

73 44 36 -8 

74 6 6 0 

75 49 50 1 

80 47 49 2 

85 55 54 -1 

90 20 26 6 

91 31 31 0 

92 27 23 -4 

93 26 27 1 

95 59 59 0 -0.07 
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20  
«Δμσζηξέθεηα» θαη Κξίζε ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο 
 
ΓΗΧΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΑΚΖ, ΜΑΡΗΑ ΜΑΡΚΑΚΖ, ΓΗΧΡΓΟ ΑΝΓΡΟΤΛΑΚΖ 

 

Δηζαγσγή 

Ζ βαζηθή ζέζε πνπ ππνζηεξίδνπκε ζηελ παξνχζα κειέηε είλαη φηη ε ειιεληθή 

νηθνλνκηθή θξίζε θαη ρξενθνπία δελ αλάγεηαη πξσηίζησο ζην πςειφ δεκφζην 

ρξένο αιιά ζην φηη ην πςειφ απηφ δεκφζην ρξένο εγγξάθεηαη ζην πεδίν ηεο 

«αληζνκεηξίαο» ηεο αλάπηπμεο εληφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) θαη ηεο 

Οηθνλνκηθήο Ννκηζκαηηθήο Έλσζεο (ΟΝΔ). Ζ δηεξεχλεζε φςεσλ απηήο ηεο 

«αληζνκεηξίαο» σο πξνο ηελ ειιεληθή νηθνλνκία απνηειεί ην αληηθείκελν ηεο 

παξνχζαο αλάιπζεο. ηηο δχν πξψηεο ελφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ ζα ηεζεί ην 

βαζηθφ ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο κειέηεο. ηελ ελφηεηα (Η) εμεηάδεηαη ην εξψηε-

κα ηεο απφζπαζεο αμίαο ζηε ζθαίξα ηεο θπθινθνξίαο-αληαιιαγήο ζε βάξνο 

ησλ ιηγφηεξν αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ (ην δήηεκα ηεο ηκπεξηαιηζηηθήο εθκεηάι-

ιεπζεο ζηελ «ηκπεξηαιηζηηθή αιπζίδα»). ηελ ελφηεηα (ΗΗ) ηίζεηαη ε δηάθξηζε 

«εμσζηξεθνχο» θαη «εζσζηξεθνχο» αλάπηπμεο, ζηελ νπνία ζπκππθλψλεηαη ε 

δνκηθή αηηηφηεηα ηεο ρακειήο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη έηζη ηεο «αληζνκεηξί-

αο» θαη ηκπεξηαιηζηηθήο εθκεηάιιεπζεο. ηελ ελφηεηα (ΗΗΗ) θαη (IV) ζα επηθε-

ληξσζνχκε ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη ηελ θξίζε ηεο. ηελ ελφηεηα (III) ηί-

ζεληαη θξίζηκα δεδνκέλα ηεο θξίζεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, θαη εξκελεχε-

ηαη ζε έλα πξψην επίπεδν ε «ππεξ-αλάπηπμε» πνπ πξνεγήζεθε ηεο παξνχζαο 

θξίζεο.  ηελ ελφηεηα (IV) δηεξεπλψληαη εκπεηξηθά παξάγνληεο πνπ θαζνξί-

δνπλ ηε ρακειή αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, θαη απνδεηθλχε-

ηαη φηη ε αλάπηπμε ηνπ ειιεληθνχ θαπηηαιηζκνχ  εληφο ηεο ΔΔ αθνινπζεί ην 

«εμσζηξεθέο» κνληέιν αλάπηπμεο. Δπνκέλσο, ζπλάγεηαη φηη ε «αληζνκεηξία» 

σο πξνο ηνλ ειιεληθφ θαπηηαιηζκφ εληφο ηεο ΔΔ-ΟΝΔ εθθξάδεηαη ζην «εμσ-

ζηξεθέο» κνληέιν αλάπηπμήο ηνπ, ην νπνίν βξίζθεηαη ζηε βάζε ηεο ηξέρνπζαο 

θξίζεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. ηα ζπκπεξάζκαηα θσδηθνπνηνχληαη ηα βα-

ζηθά πνξίζκαηα ηεο κειέηεο θαη ηίζεληαη θάπνηεο πξνεθηάζεηο πνιηηηθήο ζηε 

βάζε απηψλ ησλ πνξηζκάησλ. 

 

Η. Απφζπαζε Αμίαο: Θεσξεηηθά Εεηήκαηα 

 ηηο αηηίεο πνπ αληηδξνχλ ζηελ εθδήισζε ηνπ καξμηθνχ «λφκνπ» ηεο πησηηθήο 

ηάζεο ηνπ πνζνζηνχ ηνπ θέξδνπο ιφγσ αλφδνπ ηεο νξγαληθήο ζχλζεζεο ηνπ 

θεθαιαίνπ ζηηο πην πξννδεπκέλεο (αλαπηπγκέλεο θαπηηαιηζηηθά) ρψξεο, ππεη-

ζέξρεηαη ε «αληζνκεηξία… κέζα ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία» (Λέληλ, 1980, ζ. 

94). πγθεθξηκέλα, γξάθεη ζρεηηθά ν Μαξμ (Μαξμ, 1978-β, ζ. 300): 
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Κεθάιαηα, πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλα ζην εμσηεξηθφ εκπφξην, κπνξνχλ λα 

απνθέξνπλ πςειφηεξν πνζνζηφ θέξδνπο… γηαηί εδψ γίλεηαη ζπλαγσλη-

ζκφο κε εκπνξεχκαηα, πνπ παξάγνληαη απφ ρψξεο κε κηθξφηεξεο επθνιίεο 

παξαγσγήο, έηζη πνπ ε πην πξννδεπκέλε ρψξα πνπιάεη ηα εκπνξεχκαηά 

ηεο πάλσ απφ ηελ αμία ηνπο, κ‟ φιν πνπ ηα πνπιάεη πην θηελά απφ ησλ 

ζπλαγσληδφκελσλ ρσξψλ. Σν πνζνζηφ ηνπ θέξδνπο αλεβαίλεη, εθφζνλ ε 

εξγαζία ηεο πην πξννδεπκέλεο ρψξαο αμηνπνηείηαη εδψ ζαλ εξγαζία κε-

γαιχηεξνπ εηδηθνχ βάξνπο. 

 

ηηο ζπλζήθεο απηέο, κπνξεί ε ιηγφηεξν πξννδεπκέλε ρψξα 

 

λα δίλεη in natura [ζε είδνο] πεξηζζφηεξε πινπνηεκέλε εξγαζία απφ φζε 

παίξλεη, παξ‟ φιν πνπ παίξλεη ην εκπφξεπκα πην θηελά απφ φ,ηη ζα κπν-

ξνχζε λα ην παξάγεη ε ίδηα
1
 (Μαξμ, 1978-β, ζ. 300). 

 

Πξφθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία ζε δηεζλέο επίπεδν αλάινγε εθείλεο ηνπ 

αληαγσληζκνχ ζε εζληθφ πνπ νδεγεί ζε πξαγκαηνπνίεζε πξφζζεηνπ θέξδνπο 

απφ ην θαηλνηφκν θεθάιαην, θαη γηα φια ηα άιια ζηαζεξά. 

 

Αθξηβψο, φπσο ν εξγνζηαζηάξρεο, πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα λέα εθεχξεζε 

πξνηνχ γεληθεπηεί ε ρξεζηκνπνίεζή ηεο πνπιάεη πην θηελά απφ ηνπο άι-

ινπο, πνπ ηνλ ζπλαγσλίδνληαη θαη πνπ σζηφζν πνπιάεη ην εκπφξεπκά ηνπ 

πάλσ απφ ηελ αηνκηθή ηνπ αμία, δειαδή αμηνπνηεί ζαλ ππεξεξγαζία ηελ 

εηδηθά κεγαιχηεξε παξαγσγηθή δχλακε ηεο εξγαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηεί. 

Πξαγκαηνπνηεί έηζη έλα πξφζζεην θέξδνο (Μαξμ, 1978-β, ζ. 300). 

 

Ζ δηαδηθαζία απηή δελ είλαη παξά κηα δηαδηθαζία «εμαγσγήο» ησλ θξηζη-

αθψλ ηάζεσλ ησλ πην αλαπηπγκέλσλ (ηκπεξηαιηζηηθψλ) ρσξψλ πξνο ηηο ιηγφ-

ηεξν αλαπηπγκέλεο ρψξεο. Δπνκέλσο, ηζνδχλακα, είλαη θαη κηα δηαδηθαζία «εη-

ζαγσγήο» θξηζηαθψλ ηάζεσλ ζηηο ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο ρψξεο, εθθξαδφκελε 

σο απφζπαζε αμίαο θαη ππεξαμίαο. Απηέο νη «εηζαγφκελεο» θξηζηαθέο ηάζεηο 

απνηεινχλ ζπλέπεηα ηεο δξάζεο ηνπ καξμηθνχ «λφκνπ» ζε δηεζλέο επίπεδν («η-

κπεξηαιηζηηθή αιπζίδα»), θαη κπνξνχλ λα θσδηθνπνηεζνχλ σο ελ δπλάκεη θξη-

ζηαθέο ηάζεηο εθ ηεο ηκπεξηαιηζηηθήο εθκεηάιιεπζεο ζηηο ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο 

ρψξεο.
2
 

                                                             
1 Δδψ ν Μαξμ αλαθέξεηαη ζην ξηθαξδηαλφ «ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα». 
2 Γηα δεδνκέλε ηελ νξγαληθή ζχλζεζε ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ην πνζν-

ζηφ ηνπ θέξδνπο ζα πέθηεη ζηηο ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο ρψξεο σο απνηέιεζκα ηεο απνκχδεζεο ππεξα-

μίαο κέζσ ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ. Ζ δηαδηθαζία απηή εληάζζεηαη ζηελ «ειαθξά» ηάζε εμίζσζεο ησλ 

πνζνζηψλ ηνπ θέξδνπο ζε παγθφζκην επίπεδν πνπ νινθιεξψλεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ δηεζλνχο δηαθιαδη-

θνχ αληαγσληζκνχ (βι. πην θάησ). Ζ ηάζε απηή εθθξαδφκελε ζηα ειιείκκαηα ζην εκπνξηθφ ηζνδχγην 
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Έηζη, 

 

[η]ν ηκπεξηαιηζηηθφ θέληξν κεγεζχλεηαη ζε βάξνο ηνπ θπξηαξρνχκελνπ 

κπινθ, κέζσ ηεο ηδηνπνίεζεο ηεο αμίαο πνπ ελππάξρεη ζην ζχζηεκα ησλ 

δηεζλψλ ηηκψλ
3
 (Carchedi, 2001, p. 114). 

 

Ζ ηδηνπνίεζε αμίαο απφ ηηο ηκπεξηαιηζηηθέο ρψξεο, ceteris paribus, αλά-

γεηαη εηδηθφηεξα ζην δηεζλή ελδνθιαδηθφ αληαγσληζκφ θαη ζηε κεηαβνιή ησλ 

φξσλ εκπνξίνπ ζε βάξνο ησλ ιηγφηεξν αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ ζηα πιαίζηα ηνπ 

δηεζλνχο δηαθιαδηθνχ αληαγσληζκνχ. Θα εμεηάζνπκε απηήλ ηελ ηδηνπνίεζε ζε 

φξνπο αμίαο ρσξίο ηε «δεζκεπηηθή» ππφζεζε ηνπ παγθνζκίσο εληαίνπ πνζν-

ζηνχ θέξδνπο θαη ησλ δηεζλψλ ηηκψλ παξαγσγήο.  

χκθσλα κε ηνλ Busch (1987, ζζ. 59-60),
 
ν «λφκνο ηεο δηεζλνχο εμίζσ-

ζεο ησλ πνζνζηψλ θέξδνπο» έρεη σο αθεηεξία ηνπ φρη ηελ εμαγσγή θεθαιαίσλ 

αιιά ην δηεζλή αληαγσληζκφ ησλ άληζα αλαπηπγκέλσλ εζληθψλ θεθαιαίσλ 

ζηελ εμαγσγή εκπνξεπκάησλ. Ζ έθηαζε ησλ δηεζλψλ εηζξνψλ-εθξνψλ θεθα-

ιαίνπ, αιιά θαη ηεο δηεζλνχο κεηαθίλεζεο ηεο εξγαζίαο, δελ δεκηνπξγεί πξνυ-

πνζέζεηο αλάπηπμεο ελφο δηεζλνχο δηαθιαδηθνχ αληαγσληζκνχ πνπ ζα νδεγνχ-

ζε ζηε ζπγθξφηεζε ελφο παγθφζκηνπ εληαίνπ πνζνζηνχ θέξδνπο, επνκέλσο θαη 

δηεζλψλ ηηκψλ παξαγσγήο.
4
 Χζηφζν, ην δηεζλέο εκπφξην άληζα αλαπηπγκέλσλ 

θεθαιαίσλ πξνθαιεί κηα «ειαθξά ηάζε» εμίζσζεο ησλ δηεζλψλ δηαθνξψλ ησλ 

πνζνζηψλ θέξδνπο. ηα πιαίζηα απηήο ηεο ηάζεο ηα ρακειφηεξα εζληθά κέζα 

πνζνζηά θέξδνπο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη πην αλαπηπγκέλεο ρψξεο έλαληη ησλ 

ιηγφηεξν αλαπηπγκέλσλ – ιφγσ ηνπ πςειφηεξνπ επίπεδνπ ηεο νξγαληθήο ζχλ-

ζεζεο ηνπ θεθαιαίνπ – αλέξρνληαη θαη αληηζηνίρσο επεξεάδνληαη αξλεηηθά ηα 

εζληθά κέζα πνζνζηά θέξδνπο ησλ ιηγφηεξν αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ. 

 

                                                                                                                                                                               
ησλ ιηγφηεξν αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ δχλαηαη λα απνηειέζεη ππφ ζπλζήθεο παξάγνληα νηθνλνκηθήο θξί-

ζεο γηα ηηο ρψξεο απηέο. 
3 ηελ παξνχζα αλάιπζε νη δηεζλείο ηηκέο δελ είλαη ηηκέο παξαγσγήο (βι. ζηε ζπλέρεηα). 
4 Γξάθεη κεηαμχ άιισλ ν Μαξμ ζρεηηθά κε ην ζρεκαηηζκφ ησλ ηηκψλ παξαγσγήο: «κφλν ν ζπλαγσλη-

ζκφο ησλ θεθαιαίσλ ζηηο δηάθνξεο ζθαίξεο, είλαη πνπ γελλά ηελ ηηκή παξαγσγήο, ε νπνία εμηζψλεη ηα 

πνζνζηά θέξδνπο ησλ δηαθφξσλ ζθαηξψλ παξαγσγήο. Γηα ην ζρεκαηηζκφ ηεο ηηκήο παξαγσγήο απαη-

ηείηαη κηα αλψηεξε αλάπηπμε ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο, απφ ηελ αλάπηπμε πνπ απαη-

ηείηαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε κηαο ίδηαο αγνξαίαο αμίαο θαη αγνξαίαο ηηκήο» (Μαξμ, 1978-β, ζ. 228). 

Καη δηεπθξηλίδεη σο πξνο ηηο εηδηθφηεξεο πξνυπνζέζεηο πνπ επηηαρχλνπλ ηε δηαδηθαζία εμίζσζεο ησλ 
πνζνζηψλ θέξδνπο θαη ην ζρεκαηηζκφ ησλ ηηκψλ παξαγσγήο: «Ζ δηαξθήο εμίζσζε ησλ δηαξθψο αλα-

θπφκελσλ αληζνηήησλ ζπληειείηαη ηφζν πην γξήγνξα: 1) φζν πην θηλεηφ είλαη ην θεθάιαην…, 2) φζν 

πην γξήγνξα κπνξεί ε εξγαηηθή δχλακε λα ξίρλεηαη απφ ηε κηα ζθαίξα ζηελ άιιε θαη απφ ην έλα ηνπη-

θφ θέληξν παξαγσγήο ζην άιιν. … Σν δεχηεξν πξνυπνζέηεη ηελ θαηάξγεζε φισλ ησλ λφκσλ, πνπ ε-

κπνδίδνπλ ηνπο εξγάηεο λα κεηαθηλνχληαη απφ ηε κηα ζθαίξα παξαγσγήο ζηελ άιιε ή απφ έλα ηνπηθφ 

θέληξν παξαγσγήο ζε έλα νπνηνδήπνηε άιιν» (ζην ίδην, ζζ. 248-249). 
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Ο ελδνθιαδηθφο αληαγσληζκφο
5
 

Καζψο ζε δηεζλέο επίπεδν νη δηάθνξνη παξαγσγηθνί θιάδνη βξίζθνληαη αληηκέ-

ησπνη σο άκεζνη αληαγσληζηέο αλά νκνεηδέο πξντφλ, ν δηεζλήο ελδνθιαδηθφο 

αληαγσληζκφο ησλ εζληθψλ θεθαιαίσλ πξνζνκνηάδεη ζηνλ ελδνθιαδηθφ αληα-

γσληζκφ ζε εζληθφ επίπεδν. Ζ αμία ησλ εκπνξεπκάησλ κηαο ζθαίξαο (ή θιά-

δνπ) παξαγσγήο ζηελ παγθφζκηα αγνξά δελ θαζνξίδεηαη απφ ηνπο εζληθνχο 

φξνπο παξαγσγήο αιιά απφ ηνπο δηεζλείο, θαη επνκέλσο ε δηεζλήο θιαδηθή α-

μία ελφο εκπνξεχκαηνο είλαη θαηά θαλφλα δηαθνξεηηθή απφ ηελ εζληθή θιαδηθή 

ηνπ αμία. ην εζληθφ θιαδηθφ επίπεδν ε «αγνξαία αμία»
6
 ελφο εκπνξεχκαηνο 

θαζνξίδεηαη «ζαλ ε κέζε αμία ησλ εκπνξεπκάησλ, πνπ έρνπλ παξαρζεί ζε κηα 

δεδνκέλε ζθαίξα παξαγσγήο θαη… ζαλ ε αηνκηθή αμία ησλ εκπνξεπκάησλ, 

πνπ παξάγνληαη θάησ απφ ηνπο κέζνπο φξνπο απηήο ηεο ζθαίξαο θαη πνπ απν-

ηεινχλ ηε κεγάιε κάδα ησλ πξντφλησλ ηεο» (Μαξμ, 1978-β, ζ. 225).
7
 Αληί-

ζηνηρα, ζην δηεζλέο επίπεδν ε δηεζλήο θιαδηθή (αγνξαία) αμία ελφο εκπνξεχ-

καηνο θαζνξίδεηαη ζαλ ε κέζε αμία ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ έρνπλ παξαρζεί ζε 

δηεζλέο θιαδηθφ επίπεδν θαη ζαλ ε αηνκηθή θιαδηθή αμία ησλ εκπνξεπκάησλ 

πνπ παξάγνληαη θάησ απφ ηνπο κέζνπο δηεζλείο φξνπο απηήο ηεο ζθαίξαο πα-

ξαγσγήο. ε εζληθφ επίπεδν «ε αγνξαία αμία ξπζκίδεη ηε ζρέζε αλάκεζα ζηε 

δήηεζε θαη ηελ πξνζθνξά ή ην θέληξν» εμίζσζεο ηεο δήηεζεο θαη ηεο πξν-

ζθνξάο, έηζη πνπ γηα λα «επηηεπρζεί [ε αγνξαία αμία] πξέπεη λα εμηζσζνχλ ε 

δήηεζε θαη ε πξνζθνξά» (ζην ίδην, ζζ. 229, 242, ζρεηηθά θαη ζ. 243). Απηή ε 

αγνξαία θιαδηθή αμία είλαη «ε αγνξαία ηηκή».
8
 Σν πεδίν απηήο ηεο εμίζσζεο 

είλαη ν ελδνθιαδηθφο αληαγσληζκφο ζε εζληθφ επίπεδν: «Απηφ πνπ πεηπραίλεη ν 

ζπλαγσληζκφο πξψηα ζε κηα ζθαίξα παξαγσγήο είλαη ε απνθαηάζηαζε κηαο 

ίζεο αγνξαίαο αμίαο θαη αγνξαίαο ηηκήο απφ ηηο δηάθνξεο αηνκηθέο αμίεο ησλ 

εκπνξεπκάησλ» (ζην ίδην, ζ. 228). Αληίζηνηρα ζην δηεζλέο θιαδηθφ επίπεδν – 

κέζσ ηνπ δηεζλνχο ελδνθιαδηθνχ αληαγσληζκνχ – απνθαζίζηαηαη κηαο ίζε δηε-

                                                             
5 Ζ πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζνχκε βαζίδεηαη ζηε «ζεσξία ηξνπνπνίεζεο ηνπ λφκνπ ηεο αμίαο ζηελ πα-

γθφζκηα αγνξά». Βι. ζρεηηθά κεηαμχ άιισλ Busch (1983, 1987, 1992) Busch θ.ά. 1985, Μειηφο θαη 

Ησαθείκνγινπ, 1990 Μειηφο, 2000. 
6 Ζ αγνξαία αμία είλαη «ε θνηλσληθή αμία φισλ ησλ εκπνξεπκάησλ – δειαδή ν αλαγθαίνο ρξφλνο εξ-

γαζίαο πνπ πεξηέρεηαη ζ‟ απηά» (Μαξμ, 1978-β, ζ. 231). 
7 «Μφλν ζε ζπλζήθεο εμαηξεηηθψλ ζπλδπαζκψλ κπνξνχλ ηα εκπνξεχκαηα πνπ παξάγνληαη θάησ απφ 

ηνπο ρεηξφηεξνπο φξνπο ή ηα εκπνξεχκαηα πνπ παξάγνληαη θάησ απφ ηνπο πην επλντθνχο φξνπο λα 

ξπζκίδνπλ ηελ αγνξαία αμία, πνπ κε ηε ζεηξά ηεο απνηειεί ην θέληξν, γχξσ απφ ην νπνίν θπκαίλνληαη 

νη αγνξαίεο ηηκέο» (Μαξμ, 1978-β: 225). ηε γεσξγία είλαη νη ρεηξφηεξνη φξνη πνπ ξπζκίδνπλ ηελ αγν-

ξαία ηηκή (ζην ίδην, ζζ. 811-18). ηελ παξνχζα αλάιπζε ζα δερηνχκε ηελ ππφζεζε ησλ κέζσλ φξσλ, 

γηα ιφγνπο απινχζηεπζεο. Σν δήηεκα, σζηφζν, ησλ φξσλ ξχζκηζεο ηεο αγνξαίαο αμίαο ηίζεηαη σο ε-

ξψηεκα γηα κειινληηθή έξεπλα ζηα πιαίζηα ηεο ζεσξεηηθήο πξφηαζεο πνπ εδψ αλαπηχζζνπκε. 
8 Καηά ηνλ Μαξμ «αλ εμεηάζνπκε ην απνηέιεζκα ηεο θίλεζεο κηαο κεγαιχηεξεο ή κηθξφηεξεο ρξνλη-

θήο πεξηφδνπ, ε πξνζθνξά θαη ε δήηεζε δηαξθψο αιιεινθαιχπηνληαη». ηελ νπζία έλα ηέηνην «απν-

ηέιεζκα πξνθχπηεη κφλν ζαλ κέζνο φξνο ηεο θίλεζεο πνπ ζπληειέζηεθε θαη κφλν ζαλ κφληκε θίλεζε 

ηεο αληίθαζήο ηνπο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν νη αγνξαίεο ηηκέο πνπ έρνπλ απνθιίλεη απφ ηηο αγνξαίεο αμί-

εο, αλ παξζεί ν κέζνο φξνο ηνπο, ηζνζηαζκίδνληαη ζε αγνξαίεο αμίεο κε ηελ ακνηβαία άξζε ησλ απν-

θιίζεσλ απφ απηέο ηηο ηειεπηαίεο, φπσο αιιειναίξνληαη ην ζπλ θαη ην πιελ» (Μαξμ, 1978-β, ζ. 240). 
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ζλήο αγνξαία αμία θαη αγνξαία ηηκή απφ ηηο δηάθνξεο εζληθέο αγνξαίεο αμίεο 

ησλ εκπνξεπκάησλ.
9
 ε εζληθφ επίπεδν «ε αγνξαία ηηκή ζπκπεξηιακβάλεη ηελ 

πξνυπφζεζε φηη γηα ηα εκπνξεχκαηα ηνπ ίδηνπ είδνπο πιεξψλεηαη ε ίδηα ηηκή, 

παξ‟ φιν πνπ απηά κπνξεί λα έρνπλ παξαρζεί θάησ απφ πνιχ δηαθνξεηηθνχο 

αηνκηθνχο φξνπο θαη επνκέλσο κπνξεί λα έρνπλ πνιχ δηαθνξεηηθέο ηηκέο θφ-

ζηνπο» κε απνηέιεζκα «έλα πξφζζεην θέξδνο γηα ηνπο παξαγσγνχο ηεο θάζε 

μερσξηζηήο ζθαίξαο παξαγσγήο, πνπ παξάγνπλ θάησ απφ ηνπο θαιχηεξνπο 

φξνπο» (ζην ίδην, ζ. 251). Τπνζέηνληαο φηη δελ πθίζηαληαη ζε δηεζλέο επίπεδν 

κέηξα εκπνξηθήο πξνζηαηεπηηθήο πνιηηηθήο (φπσο δαζκνί επί ησλ εηζαγφκελσλ 

πξντφλησλ ή/θαη πνζνζηψζεηο εηζαγσγψλ ή επηδνηήζεηο εμαγσγψλ) θαη δηαθξη-

ηά εζληθά λνκίζκαηα, ηφηε ην πην παξαγσγηθφ εζληθφ θιαδηθφ θεθάιαην πςε-

ιφηεξεο νξγαληθήο ζχλζεζεο (ή ην θεθάιαην κε ηηο κεγαιχηεξεο «επθνιίεο πα-

ξαγσγήο») πσιψληαο ζηελ εληαία δηεζλή θιαδηθή αγνξαία ηηκή ζα ήηαλ ζε ζέ-

ζε λα πξαγκαηνπνηεί έλα πξφζζεην θέξδνο (ή κηα πξφζζεηε ππεξαμία). Απφ 

ηελ άπνςε ηνπ ζπλφινπ ησλ εζληθψλ θεθαιαίσλ (κηαο ρψξαο), ε (ζρεηηθά) πε-

ξηζζφηεξν αλαπηπγκέλε ρψξα ζα κπνξνχζε ινηπφλ λα πξαγκαηνπνηεί ζηελ πα-

γθφζκηα αγνξά έλα πξφζζεην θέξδνο (ή κηα πξφζζεηε ππεξαμία). Σα πξφζζεηα 

απηά θέξδε ζα επέηξεπαλ ζηε ζπλέρεηα ηε ζπκπίεζε ηεο ηηκήο ελφο νκνεηδνχο 

πξντφληνο θάησ απφ ην κέζν δηεζλέο επίπεδν (θαίηνη πάλσ απφ ην εζληθφ) κε 

απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα ηα πξντφληα ηεο πεξηζζφηεξν αλα-

πηπγκέλεο ρψξαο (βι. ζρεηηθά θαη Οηθνλνκάθεο θ.ά., 2006). Χζηφζν, ε απν-

θφκηζε απηνχ ηνπ πξφζζεηνπ θέξδνπο κπνξεί λα καηαησζεί ιφγσ ηεο χπαξμεο 

ζε δηεζλέο επίπεδν κέηξσλ εκπνξηθήο πξνζηαηεπηηθήο πνιηηηθήο θαη εζληθψλ 

λνκηζκάησλ. 

Αο ππνζέζνπκε φηη ππάξρνπλ δηαθξηηά εζληθά λνκίζκαηα θαη αο αγλνή-

ζνπκε ηα κέηξα εκπνξηθήο πξνζηαηεπηηθήο πνιηηηθήο. Αο ππνζέζνπκε επίζεο 

ζχζηεκα ειεχζεξα θπκαηλφκελσλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ. Σφηε, γηα δε-

δνκέλε ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ε απμεκέλε δήηεζε γηα ηα πξντφληα ηεο 

πεξηζζφηεξν αλαπηπγκέλεο ρψξαο νδεγεί ζε (απμαλφκελν) πιεφλαζκα ζην ε-

κπνξηθφ ηζνδχγην ηεο πεξηζζφηεξν αλαπηπγκέλεο ρψξαο θαη ζε απμεκέλε δή-

ηεζε γηα ην ζπλάιιαγκά ηεο. Σαπηφρξνλα ε (ζρεηηθά) ιηγφηεξν αλαπηπγκέλε 

ρψξα αληηκεησπίδεη (δηεπξπλφκελν) έιιεηκκα ζην εκπνξηθφ ηεο ηζνδχγην θαη 

απμεκέλε πξνζθνξά ζπλαιιάγκαηνο. Αλ ε πεξηζζφηεξν θαη ε ιηγφηεξν αλα-

πηπγκέλε ρψξα έρνπλ δηαθξηηά εζληθά λνκίζκαηα, ζχληνκα ην απνηέιεζκα ζα 

είλαη ε ππνηίκεζε ηνπ λνκίζκαηνο ηεο ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο ρψξαο θαη ε α-

ληίζηνηρε αλαηίκεζε ηνπ λνκίζκαηνο ηεο πεξηζζφηεξν αλαπηπγκέλεο. Ζ κεηα-

βνιή απηή ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ θαζηζηψληαο ζρεηηθά αθξηβφηεξα 

ηα εηζαγφκελα πξντφληα ηεο πεξηζζφηεξν αλαπηπγκέλεο ρψξαο (θαη αληηζηνί-

                                                             
9 Ζ ηηκή απηή ηξνπνπνηείηαη φηαλ ιάβνπκε ππφςε καο ηνλ δηαθιαδηθφ αληαγσληζκφ (βι. ζηε ζπλέρεη-

α), σζηφζν απηφ δελ εκπνδίδεη λα εμεηάζνπκε ηηο ζε ελδνθιαδηθφ επίπεδν κεηαθνξέο αμίαο. 
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ρσο ζρεηηθά θζελφηεξα ηεο ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο) ζπζηέιιεη ή εμαιείθεη ην 

πιενλέθηεκα παξαγσγηθφηεηαο ηνπ πην αλαπηπγκέλνπ θιαδηθνχ εζληθνχ θεθα-

ιαίνπ, πεξηνξίδνληαο ή/θαη εμαθαλίδνληαο ηα πξφζζεηα θέξδε πνπ πξαγκαην-

πνηνχζε ζε ζρέζε κε ηνπο ιηγφηεξν αλαπηπγκέλνπο δηεζλείο ηνπ αληαγσληζηέο 

πνπ παξάγνπλ κε ρακειφηεξε παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο – επηηξέπνληαο, 

θαηά ζπλέπεηα, ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ ιηγφηεξν παξαγσγηθνχ εζληθνχ θεθα-

ιαίνπ (βι. ζρεηηθά θαη Οηθνλνκάθεο θ.ά., 2006).  Σν ίδην πξνζηαηεπηηθφ απν-

ηέιεζκα θέξνπλ ηα κέηξα εκπνξηθήο πξνζηαηεπηηθήο πνιηηηθήο θαζψο θαζη-

ζηνχλ ζρεηηθά αθξηβφηεξα ηα εηζαγφκελα πξντφληα ηεο πεξηζζφηεξν αλαπηπγ-

κέλεο ρψξαο (ζην ίδην). 

Θα πξέπεη πάλησο λα ζεκεησζεί φηη ε παξαπάλσ αλάιπζε, φζνλ αθνξά 

ζηελ πξνζηαηεπηηθή επίδξαζε ηεο ππνηίκεζεο ηνπ λνκίζκαηνο θαη ησλ κέηξσλ 

εκπνξηθήο πνιηηηθήο γηα κηα ιηγφηεξν αλαπηπγκέλε ρψξα, δελ ιακβάλεη ππφςε 

ηεο ηελ πηζαλή επίπησζε ηεο αχμεζεο ησλ ηηκψλ ησλ εηζαγνκέλσλ, θαηαλαισ-

ηηθψλ αγαζψλ, επί ησλ κηζζψλ (απμεηηθέο πηέζεηο), άξα θαη επί ηνπ θφζηνπο 

παξαγσγήο.  

Δπίζεο, δελ ιακβάλεη ππφςε ηεο ηελ εμάξηεζε ησλ ιηγφηεξν αλαπηπγκέ-

λσλ ρσξψλ απφ εηζαγφκελεο εηζξνέο εμνπιηζκνχ-ηερλνινγίαο. ηελ πεξίπησζε 

απηή, ε ππνηίκεζε ηνπ λνκίζκαηνο κηαο ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο ρψξαο ή κέηξα 

εκπνξηθήο πξνζηαηεπηηθήο πνιηηηθήο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε αχμεζε θαη ησλ 

ηηκψλ ησλ εγρσξίσο παξαγνκέλσλ (νκνεηδψλ πξνο ηνπο δηεζλείο αληαγσληζηέο) 

θιαδηθψλ πξντφλησλ, ζην κέηξν ηεο εμάξηεζεο ηεο παξαγσγήο ηνπο απφ εηζα-

γσγέο. Δπνκέλσο, πεξηνξίδεηαη ή/θαη εμαιείθεηαη ην φπνην αλαδεηνχκελν φθε-

ινο βειηίσζεο ηεο αληαγσληζηηθήο ηνπο ζέζεο ζηελ εγρψξηα αγνξά έλαληη ησλ 

εηζαγνκέλσλ νκνεηδψλ πξντφλησλ. εκεηψλνπκε σζηφζν φηη, κηα πνιηηηθή δη-

αθνξνπνίεζεο ησλ δαζκψλ σο πξνο ηα ηειηθά πξντφληα θαη ηηο εηζξνέο παξα-

γσγήο, γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα αληηκεησπίζεη κηα ηέηνηα εμέιημε αχμεζεο 

ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο ιφγσ αλφδνπ ησλ ηηκψλ ησλ εηζξνψλ. Σν ίδην ηζρχεη 

θαη γηα κηα αληίζηνηρε πνιηηηθή παξέκβαζε ζηελ θαηεχζπλζε ηεο δηαθνξνπνη-

εκέλεο ππνηίκεζεο («δηαθνξηθφ πνζνζηφ ππνηίκεζεο») ζηα πιαίζηα ελφο «ζπ-

ζηήκαηνο πνιιαπιψλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ» (βι. Μαξηφιεο, 2011 – 

ζρεηηθά θαη ζε Papadatos, 2014). 

Δληνχηνηο, ζε πεξίπησζε θνηλνχ λνκίζκαηνο κεηαμχ πεξηζζφηεξν θαη ιη-

γφηεξν αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ θαη απνπζίαο κέηξσλ εκπνξηθήο πξνζηαηεπηηθήο 

πνιηηηθήο ε πξαγκαηνπνίεζε πξφζζεηνπ θέξδνπο απφ ηηο πην αλαπηπγκέλεο 

ρψξεο ζα αλαπαξάγεηαη αλεκπφδηζηα θαη ν δηεζλήο ελδνθιαδηθφο αληαγσλη-

ζκφο ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ άλνδν ησλ πνζνζηψλ θέξδνπο ησλ πην αλα-

πηπγκέλσλ ρσξψλ πςειφηεξεο νξγαληθήο ζχλζεζεο θεθαιαίνπ, θαη αληηζηνί-

ρσο ηελ πηψζε ησλ πνζνζηψλ θέξδνπο ησλ ιηγφηεξν αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ 

ρακειφηεξεο νξγαληθήο ζχλζεζεο θεθαιαίνπ (δηαδηθαζία πνπ εγγξάθεηαη ζηελ 
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«ειαθξά ηάζε» εμίζσζεο ησλ δηεζλψλ δηαθνξψλ ησλ πνζνζηψλ θέξδνπο, ζηα 

πιαίζηα θαη ππφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ ελδνθιαδηθνχ αληαγσληζκνχ). ηε δη-

αδηθαζία απηή (εληφο κηαο λνκηζκαηηθήο θαη ηεισλεηαθήο έλσζεο) ζα εθδεισ-

ζεί ηειηθψο αλεκπφδηζηα ε ηάζε θαηαζηξνθήο ησλ ιηγφηεξν παξαγσγηθψλ ε-

ζληθψλ θεθαιαίσλ πνπ νδεγεί ζηελ – θαηά Μαξμ – «ζπγθεληξνπνίεζε» ηνπ  

θεθαιαίνπ (Μαξμ, 1978-α, ζζ. 648-650), ήηνη ζηε δηεζλή θπξηαξρία ησλ πην 

παξαγσγηθψλ θεθαιαίσλ, πνπ ζπλνδεχεηαη απφ ειιείκκαηα ζηα εκπνξηθά ηζν-

δχγηα ησλ ιηγφηεξν αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ.
10

 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε παξαπάλσ αλάιπζε «δελ αθνξά ηελ πεξί-

πησζε ηνπ δηαθνξνπνηεκέλνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ, πνπ δεκηνπξγείηαη κεηαμχ ρσ-

ξψλ κε ξηδηθά δηαθνξεηηθέο παξαγσγηθέο δνκέο θαη επίπεδα αλάπηπμεο ηεο πα-

ξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο» (Μειηφο θαη Ησαθείκνγινπ, 1990, ζ. 300). Απ-

ηφο ν πεξηνξηζκφο δελ αθνξά ζηελ απφζπαζε αμίαο κέζσ ηεο κεηαβνιήο ησλ 

φξσλ εκπνξίνπ ζε βάξνο ησλ ιηγφηεξν αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ πνπ ζα εμεηαζηεί 

ζηε ζπλέρεηα, αληηζέησο ε απφζπαζε αμίαο απηήο ηεο κνξθήο βαζίδεηαη ζε απ-

ηή ηε δηαθνξνπνίεζε (αλφκνηεο παξαγσγηθέο δνκέο). Χζηφζν, πξέπεη λα ζε-

κεησζεί φηη ζην βαζκφ πνπ ζπληειείηαη θαηαζηξνθή θεθαιαίσλ ησλ ιηγφηεξν 

αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ κέζσ ηνπ δηεζλνχο ελδνθιαδηθνχ αληαγσληζκνχ ην απν-

ηέιεζκα ζα είλαη κηα ηάζε πξνο αλφκνηεο παξαγσγηθέο δνκέο κεηαμχ πεξηζζφ-

ηεξν θαη ιηγφηεξν αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ. Απηέο ζα εθθξαζηνχλ ζε επηδεηλνχ-

κελνπο φξνπο εκπνξίνπ γηα ηηο ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο ρψξεο (βι. ζηε ζπλέρεη-

α). 

Όξνη εκπνξίνπ: δηεζλήο δηαθιαδηθφο εκπνξεπκαηηθφο αληαγσληζκφο 

ηελ αλάιπζή ηνπ γηα ηελ ηάζε πξνο εληαίν πνζνζηφ θέξδνπο θαη ζρεκαηηζκφ 

ησλ ηηκψλ παξαγσγήο ν Μαξμ εμεηάδεη ηελ ελφηεηα-«αληίθαζε» κεηαμχ πξν-

ζθνξάο θαη δήηεζεο (βι. πην πξηλ)  θαη ζεσξψληαο σο δεδνκέλε ηε δήηεζε ε-

πηθεληξψλεηαη ζηηο κεηαβνιέο ηεο πξνζθνξάο («κεηαλάζηεπζε» ηνπ θεθαιαί-

νπ) (Μαξμ, 1978-β, ζζ. 247-248).
11

 ην ζρεκαηηζκψλ, σζηφζν, ησλ φξσλ ε-

κπνξίνπ νη κεηαβνιέο ηεο δήηεζεο απνθηνχλ κηα βαξχλνπζα ζεκαζία.  

                                                             
10 Ο Μειηφο (2000, ζζ. 179-180) ππνζηεξίδεη φηη ε «εζληθή ζπγθξφηεζε ηνπ θεθαιαίνπ» ηξνπνπνηεί 

ξηδηθά ηνπο φξνπο ηνπ δηεζλνχο ζε ζρέζε κε ηνλ εζληθφ αληαγσληζκφ θαη «ηείλεη λα θαηαξγήζεη ηα 

πξφζζεηα θέξδε ησλ πεξηζζφηεξν αλαπηπγκέλσλ θεθαιαίσλ, άξα θαη ηελ πίεζε ζηα ιηγφηεξν αλα-

πηπγκέλα εζληθά θεθάιαηα», επηηξέπνληαο ηε ζηαζεξνπνίεζε θαη αλαπαξαγσγή ζε κνληκφηεξε βάζε 

ησλ δηεζλψλ δηαθνξψλ ζηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο. Σν γεγνλφο απηφ «δελ επηηξέπεη ηελ αλά-

πηπμε ελφο δηεζλνχο δηαθιαδηθνχ αληαγσληζκνχ πνπ ζα θαηέιεγε ζην ζρεκαηηζκφ δηεζλψλ ηηκψλ πα-

ξαγσγήο θαη ελφο δηεζλνχο πνζνζηνχ θέξδνπο». Οη θχξηνη παξάγνληεο ηεο εζληθήο ζπγθξφηεζεο ηνπ 

θεθαιαίνπ είλαη «ηα κέηξα εμσηεξηθήο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο» θαη ε «χπαξμε δηαθνξεηηθψλ εζληθψλ 

λνκηζκάησλ», άξα αληίζηνηρσλ λνκηζκαηηθψλ ηζνηηκηψλ. Απφ ηελ πξνβιεκαηηθή απηή επνκέλσο ζπλά-

γεηαη φηη ζε ζπλζήθεο εληαίαο εζσηεξηθήο αγνξάο θαη εληαίνπ λνκίζκαηνο (φπσο ηεο ΔΔ-ΟΝΔ) ζα αλα-
πηχζζεηαη κηα «ηζρπξή ηάζε» πξνο εληαίν πνζνζηφ θέξδνπο θαη ζπγθεληξνπνίεζε ηνπ θεθαιαίνπ κε 

θαηαζηξνθή ησλ ιηγφηεξν παξαγσγηθψλ εζληθψλ θεθαιαίσλ θαη ειιείκκαηα ζηα εκπνξηθά ηζνδχγηα 

ησλ ιηγφηεξν αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ. 
11 Γξάθεη ζρεηηθά ν Μαξμ (1978-β, ζζ. 247-248): «Σν θεθάιαην… απνζχξεηαη απφ ηε ζθαίξα κε ην 

ρακειφ πνζνζηφ θέξδνπο θαη ξίρλεηαη ζε άιιεο, πνπ απνθέξνπλ κεγαιχηεξν θέξδνο. Με απηή ηελ α-

θαηάπαπζηε κεηαλάζηεπζή ηνπ… αλάινγα κε ηελ άλνδν εδψ ή ηελ πηψζε εθεί ηνπ πνζνζηνχ ηνπ θέξ-
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Τπάξρεη κηα βαζηθή δηαθνξνπνίεζε ζηε δνκή παξαγσγήο-εκπνξίνπ
12

 κε-

ηαμχ ησλ πεξηζζφηεξν θαη ιηγφηεξν αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ. Οη πην αλαπηπγκέ-

λεο ρψξεο παξάγνπλ θαη εμάγνπλ θαηά βάζε πξντφληα πςειφηεξεο νξγαληθήο 

ζχλζεζεο θεθαιαίνπ, πςειφηεξνπ ηερλνινγηθνχ επηπέδνπ
13

 θαη πςειφηεξεο 

εηζνδεκαηηθήο ειαζηηθφηεηαο δήηεζεο ζε ζρέζε κε εθείλα ησλ ιηγφηεξν αλα-

πηπγκέλσλ ρσξψλ (Krugman, 1989· Οηθνλνκάθεο, 2011· Οηθνλνκάθεο θ.ά., 

2011). Οη δηαθνξεηηθέο «ζρεηηθέο» εηζνδεκαηηθέο ειαζηηθφηεηεο δήηεζεο (δε-

ιαδή, εηζνδεκαηηθή ειαζηηθφηεηα δήηεζεο εμαγσγψλ πξνο εηζνδεκαηηθή εια-

ζηηθφηεηα δήηεζεο εηζαγσγψλ) κεηαμχ πεξηζζφηεξν θαη ιηγφηεξν αλαπηπγκέ-

λσλ ρσξψλ (Krugman, 1989) ππνδεηθλχνπλ φηη ε αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απ-

μάλεη ηε δήηεζε ησλ πξντφλησλ ησλ πην αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ πεξηζζφηεξν 

απφ εθείλε ησλ ιηγφηεξν αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ (σο ζπλέπεηα ηνπ ιεγφκελνπ 

«λφκνπ ηνπ Engel»). Σν απνηέιεζκα, ceteris paribus, είλαη νη ηηκέο ησλ πξψ-

ησλ λα απμάλνληαη γξεγνξφηεξα απφ φ,ηη ησλ δεχηεξσλ: κεηαβνιή ησλ φξσλ 

εκπνξίνπ ζε βάξνο ησλ ιηγφηεξν αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ. Σν γεγνλφο απηφ, ζε 

ζπλδπαζκφ θαη κε ην φηη ε ειαζηηθφηεηα δήηεζεο σο πξνο ηελ ηηκή ησλ πξντφ-

λησλ πνπ εηζάγνπλ νη ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο ρψξεο είλαη ρακειή, νδεγεί ζε 

δηεπξπλφκελν έιιεηκκα ζην εκπνξηθφ ηζνδχγην ησλ ιηγφηεξν αλαπηπγκέλσλ 

ρσξψλ, θαζψο ην εηζφδεκα απμάλεηαη (Singer, 1950· Love, 1980· Ocampo, 

1986· Hunt, 1989, pp. 132-133·  Ρέππαο, 1991, ζζ. 433-434, 478-480 486-488· 

Οηθνλνκάθεο, 2011· Οηθνλνκάθεο θ.ά., 2011). 

ε αμηαθνχο φξνπο ε γξεγνξφηεξε αχμεζε ζηηο ηηκέο ησλ (ζρεηηθά πςε-

ιφηεξεο νξγαληθήο ζχλζεζεο θεθαιαίνπ) πξντφλησλ ησλ πεξηζζφηεξν αλα-

πηπγκέλσλ ρσξψλ ζε ζρέζε κε εθείλεο ησλ πξντφλησλ ησλ ιηγφηεξν αλαπηπγ-

κέλσλ εθθξάδεη κηα ηάζε αλφδνπ ησλ δηεζλψλ αγνξαίσλ ηηκψλ ησλ πξψησλ 

πάλσ απφ ηηο δηεζλείο θιαδηθέο ηνπο αμίεο θαη αληίζηνηρα κηα ηάζε πηψζεο ησλ 

δηεζλψλ αγνξαίσλ ηηκψλ ησλ δεχηεξσλ θάησ απφ ηηο δηεζλείο θιαδηθέο ηνπο αμί-

εο (βι. ζρεηηθά ηελ πξνεγεζείζα αλάιπζε). Πξφθεηηαη γηα κηα ηάζε δηαθιαδη-

θήο εκπνξεπκαηηθήο αληαιιαγήο κε ηζνδπλάκσλ θαηά ηελ νπνία, αλά κνλάδα 

επελδπκέλνπ θεθαιαίνπ, ε ιηγφηεξν αλαπηπγκέλε ρψξα δίλεη «ζε είδνο πεξηζ-

ζφηεξε πινπνηεκέλε εξγαζία απφ φζε παίξλεη». Έηζη απνζπάηαη αμία απφ ηηο 

πην αλαπηπγκέλεο ρψξεο (θαη ηα θεθάιαηα πςειφηεξεο νξγαληθήο ζχλζεζεο) 

ζε βάξνο ησλ ιηγφηεξν αλαπηπγκέλσλ ζηε ζθαίξα ηεο θπθινθνξίαο-

                                                                                                                                                                               
δνπο, ην θεθάιαην επηθέξεη κηα ηέηνηα ζρέζε ηεο πξνζθνξάο πξνο ηε δήηεζε, πνπ ζηηο δηάθνξεο ζθαί-

ξεο παξαγσγήο ην κέζν θέξδνο γίλεηαη ην ίδην θαη έηζη νη αμίεο κεηαηξέπνληαη ζε ηηκέο παξαγσγήο». 
12 Οη θχξηνη θιάδνη εμαγσγήο εκπνξεπκάησλ κηαο ρψξαο είλαη, ceteris paribus, νη ζρεηηθά πην παξαγσ-

γηθνί ηεο θιάδνη έλαληη ησλ δηεζλψλ θιαδηθψλ αληαγσληζηψλ (Οηθνλνκάθεο θ.ά., 2006). Δπνκέλσο, ε 

δνκή εμαγσγψλ καο δίλεη ηε βαζηθή εηθφλα ηεο ίδηαο ηεο δνκήο παξαγσγήο κηαο εζληθήο νηθνλνκίαο. 
13 «Οη ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο κεηψλνπλ ην κεηαβιεηφ θεθάιαην θαη απμάλνπλ ην ζηαζεξφ θεθά-

ιαην (δειαδή απμάλνπλ ηελ ΟΚ [νξγαληθή ζχλζεζε θεθαιαίνπ]) αλά κνλάδα επελδπκέλνπ θεθα-

ιαίνπ» (Carchedi, 2001, p. 94). 
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αληαιιαγήο, ε νπνία απνηππψλεηαη ζηα πιενλάζκαηα ζην εκπνξηθφ ηζνδχγην 

ησλ πξψησλ θαη ζηα ειιείκκαηα ζην εκπνξηθφ ηζνδχγην ησλ δεχηεξσλ. 

Οη δηεζλείο απηέο εκπνξεπκαηηθέο δηαθιαδηθέο αληαιιαγέο κε ηζνδπλά-

κσλ άληζα αλαπηπγκέλσλ θεθαιαίσλ πξνθαινχλ ηαπηφρξνλα κε ηα πιενλά-

ζκαηα ζην εκπνξηθφ ηζνδχγην ησλ πην αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ θαη ηα ειιείκκαηα 

ζην εκπνξηθφ ηζνδχγην ησλ ιηγφηεξν αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ κηα «ειαθξά ηάζε» 

εμίζσζεο ησλ δηεζλψλ δηαθνξψλ ησλ πνζνζηψλ θέξδνπο (δηαθιαδηθή νινθιή-

ξσζε ηεο αληίζηνηρεο ελδνθιαδηθήο ηάζεο), ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο ηα ρακε-

ιφηεξα εζληθά κέζα πνζνζηά θέξδνπο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη πην αλαπηπγκέλεο 

ρψξεο έλαληη ησλ ιηγφηεξν αλαπηπγκέλσλ – ιφγσ ηνπ πςειφηεξνπ επίπεδνπ 

ηεο νξγαληθήο ζχλζεζεο ηνπ θεθαιαίνπ – αλέξρνληαη θαη αληηζηνίρσο επεξεά-

δνληαη αξλεηηθά ηα εζληθά κέζα πνζνζηά θέξδνπο ησλ ιηγφηεξν αλαπηπγκέλσλ 

ρσξψλ (βι. ζρεηηθά θαη πην πξηλ).  

 πσο θαη πξνεγνπκέλσο, αλαιχνληαο ηηο ελδνθιαδηθέο αληαιιαγέο, έηζη 

θαη εδψ απνθεχγνπκε ηε «δεζκεπηηθή» ππφζεζε ηνπ παγθνζκίσο εληαίνπ πν-

ζνζηνχ θέξδνπο θαη ησλ δηεζλψλ ηηκψλ παξαγσγήο, θαίηνη εηζάγνπκε ηελ ππφ-

ζεζε ηεο ηξνπνπνίεζεο ησλ δηεζλψλ θιαδηθψλ ηηκψλ ππφ φξνπο δηαθιαδηθνχ 

αληαγσληζκνχ, ε νπνία θαη νδεγεί ζε κηα «ειαθξά ηάζε» δηαθιαδηθήο εμίζσζεο 

ησλ δηεζλψλ δηαθνξψλ ησλ πνζνζηψλ θέξδνπο. Πέξαλ ησλ φζσλ ήδε αλαθέξ-

ζεθαλ γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ δελ επηηξέπνπλ ηελ πιήξε εθδήισζε ζε δηε-

ζλέο επίπεδν ηεο ηάζεο πξνο εληαίν πνζνζηφ θέξδνπο ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί 

θαη ν εμήο απνθαζηζηηθφο παξάγνληαο αλαθνξηθά κε ην (δηεζλή) δηαθιαδηθφ 

αληαγσληζκφ: ε χπαξμε κε θεθαιαηνθξαηηθψλ ζθαηξψλ παξαγσγήο, ηδηαίηεξα 

ζηε ζθαίξα ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο.  

Γξάθεη ζρεηηθά ν Μαξμ (1978-β, ζ. 248):  

 

Απηή ε ίδηα ε εμίζσζε, φκσο, ζθνληάθηεη ζε κεγαιχηεξα εκπφδηα, φηαλ 

πνιπάξηζκεο θαη καδηθέο ζθαίξεο παξαγσγήο, πνπ αζθνχληαη κε κε θε-

θαιαηνθξαηηθφ ηξφπν (ι.ρ. ε γεσξγία πνπ αζθείηαη απφ κηθξναγξφηεο), 

παξεηζδχνπλ αλάκεζα ζηηο θεθαιαηνθξαηηθέο επηρεηξήζεηο θαη κπιέθν-

ληαη κε απηέο. 

 

Οη αλφκνηεο δνκέο παξαγσγήο-εκπνξίνπ κεηαμχ ησλ πεξηζζφηεξν θαη ησλ 

ιηγφηεξν αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ (εθθξαδφκελεο ζηηο δηαθνξεηηθέο «ζρεηηθέο» 

εηζνδεκαηηθέο ειαζηηθφηεηεο δήηεζεο) εθδειψλνληαη ζηηο δεχηεξεο σο «αλη-

ζνξξνπία κεηαμχ ηεο δνκήο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο ζχλζεζεο ηεο δήηεζεο… 

[ε νπνία] κεηαθέξεηαη ζην ηζνδχγην πιεξσκψλ αλ νη ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκί-

εο είλαη ζηαζεξέο» (Furtado, 1964, p. 170). Χζηφζν, ελψ ε ππνηίκεζε ηνπ λν-

κίζκαηνο σο κέζν πξνζηαζίαο ησλ ιηγφηεξν αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ κπνξεί (ππφ 

πεξηνξηζκνχο, βι. πην πξηλ) λα βειηηψζεη ηε δηεζλή αληαγσληζηηθή ζέζε ηνπο 
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φηαλ ε δνκή παξαγσγήο-εκπνξίνπ ηνπο είλαη αλάινγε πξνο εθείλε ησλ αλα-

πηπγκέλσλ ρσξψλ (ελδνθιαδηθφο αληαγσληζκφο), ζε αλφκνηεο δνκέο κηα ππν-

ηίκεζε ηνπ λνκίζκαηνο κάιινλ απμάλεη παξά πεξηνξίδεη ηελ ζε βάξνο ησλ ιη-

γφηεξν αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ απφζπαζε αμίαο θαζψο, ceteris paribus, απμάλεη 

αθφκε πεξηζζφηεξν ηε ρξεκαηηθή αμία ησλ εηζαγσγψλ ηνπο θαη κεηψλεη εθείλε 

ησλ εμαγσγψλ ηνπο, ήηνη επηδεηλψλεη ηνπο φξνπο εκπνξίνπ ζε βάξνο ησλ ιηγφ-

ηεξν αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη εμαγσγείο ησλ πην αλαπηπγ-

κέλσλ ρσξψλ «ηδηνπνηνχληαη πεξηζζφηεξε δηεζλή αμία ζε ρξεκαηηθή κνξθή γηα 

θάζε κνλάδα, πνπ εμάγεηαη» (ελλνείηαη φηη εδψ δελ ιακβάλνπκε ππφςε ην εάλ 

νη εμαγσγέο απνζαξξχλνληαη ή φρη) (Carchedi, 2001, pp. 100-101). Αλ ιάβνπκε 

ππφςε καο θαη εδψ φηη νη ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο ρψξεο εμαξηψληαη απφ εηζα-

γφκελεο εηζξνέο εμνπιηζκνχ-ηερλνινγίαο, ηφηε κηα γεληθή (κε δηαθνξνπνηεκέ-

λε) ππνηίκεζε ηνπ λνκίζκαηνο κηαο ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο ρψξαο ζα νδεγή-

ζεη ζε αχμεζε θαη ησλ ηηκψλ ησλ εμαγνκέλσλ πξντφλησλ (ζην κέηξν ηεο εμάξ-

ηεζεο ηεο παξαγσγήο ηεο απφ εηζαγσγέο), εμαιείθνληαο επνκέλσο θαη ην φ-

πνην αλαδεηνχκελν φθεινο βειηίσζεο ηεο αληαγσληζηηθήο ηεο ζέζεο έλαληη 

ρσξψλ ηνπ ίδηνπ επηπέδνπ αλάπηπμεο.
14

 Αληηζηνίρσο κέηξα εκπνξηθήο πξνζηα-

ηεπηηθήο πνιηηηθήο απφ ηελ πιεπξά κηαο ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο ρψξαο πνπ 

θαζηζηνχλ ζρεηηθά αθξηβφηεξα ηα εηζαγφκελα πξντφληα κηαο πεξηζζφηεξν αλα-

πηπγκέλεο ρψξαο είλαη ηειείσο αλαπνηειεζκαηηθά ζε αλφκνηεο παξαγσγηθέο 

δνκέο ή θαη απμάλνπλ ην θφζηνο ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο (εθφζνλ είλαη αδηα-

θνξνπνίεηα) ζην κέηξν ηεο εμάξηεζεο απφ εηζαγφκελεο εηζξνέο εμνπιηζκνχ-

ηερλνινγίαο. (Δπηζεκαίλνπκε θαη εδψ ηελ επίπησζε ησλ πξνζηαηεπηηθψλ πνιη-

ηηθψλ επί ησλ κηζζψλ, βι. ζρεηηθά πην πξηλ.) 

Δηζνδεκαηηθή ειαζηηθφηεηα δήηεζεο, φξνη εκπνξίνπ θαη ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπ-

λαιιαγψλ 

Με ηελ ππφζεζε φηη νη πξαγκαηηθνί φξνη εκπνξίνπ παξακέλνπλ ζηαζεξνί, θαη 

δελ ππάξρεη εμσηεξηθφο δαλεηζκφο, θαη φηη Υ = Μ (γηα απινχζηεπζε ηζνξξνπία 

ζην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ) ηζρχεη θαη φηη Υ/Τ = Μ/Τ θαη ΓΤ/ΓΥ = 

ΓΤ/ΓΜ, θαη επνκέλσο ζπλάγεηαη φηη: 

 

 *  =  *    =    =  (1), 

 

                                                             
14 Αλαιπηηθά γηα ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο πνιηηηθήο ππνηίκεζεο ηνπ λνκίζκαηνο σο κέζν πξνζηαζίαο 

ησλ ιηγφηεξν αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ βι. ζε Furtado, 1964, pp. 162-171 ζρεηηθά θαη ζε Ρέππαο, 1991, 
ζζ. 486-488. Δηδηθφηεξε εμέηαζε απαηηεί ην δήηεκα «ηνπ ζπζηήκαηνο πνιιαπιψλ ζπλαιιαγκαηηθψλ 

ηζνηηκηψλ» ζηελ πεξίπησζε ησλ δπζκελψλ φξσλ εκπνξίνπ. Σν δήηεκα απηφ ηίζεηαη επίζεο σο εξψηεκα 

γηα κειινληηθή έξεπλα ζηα πιαίζηα ηεο ζεσξεηηθήο πξφηαζεο πνπ εδψ αλαπηχζζνπκε.   
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φπνπ Τ = εηζφδεκα θαη ΓΤ/Τ = ν ξπζκφο κεηαβνιήο ηνπ εηζνδήκαηνο, ήηνη ν 

ξπζκφο κεγέζπλζεο κηαο νηθνλνκίαο, 

Υ = εμαγσγέο, ΓΥ/Υ = ν ξπζκφο κεηαβνιήο ησλ εμαγσγψλ, 

Μ = εηζαγσγέο, 

e = ε εηζνδεκαηηθή ειαζηηθφηεηα δήηεζεο ησλ εηζαγσγψλ. 

Ζ ζρέζε (1) είλαη ν ιεγφκελνο “simple growth rule”, ζχκθσλα κε ηνλ 

νπνίν, γηα ζηαζεξνχο ηνπο πξαγκαηηθνχο φξνπο εκπνξίνπ, καθξνρξνλίσο ε νη-

θνλνκηθή κεγέζπλζε πξέπεη λα πξνζεγγίδεη ην ιφγν ηνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο ησλ 

εμαγσγψλ πξνο ηελ εηζνδεκαηηθή ειαζηηθφηεηα δήηεζεο ησλ εηζαγσγψλ (ηζν-

δχλακα y = x/e), γηα λα δηαηεξεζεί ζε ηζνξξνπία ην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπ-

λαιιαγψλ (Thirlwall and Hussain, 1982). Ζ ζρέζε απηή επηβεβαηψλεηαη εκπεη-

ξηθά γηα κηα ζεηξά απφ αλαπηπγκέλεο νηθνλνκίεο ζηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν, 

ησλ νπνίσλ ε πξαγκαηηθή αλάπηπμε πξνζέγγηζε ην ιφγν ηεο κεγέζπλζεο ηνπ 

φγθνπ ησλ εμαγσγψλ πξνο ηελ εηζνδεκαηηθή ειαζηηθφηεηα δήηεζεο ησλ εηζα-

γσγψλ (Thirlwall, 1979 Thirlwall and Hussain, 1982). Απφ ηε ζρέζε απηή εί-

λαη ζαθέο φηη «ην επίπεδν θαη ε κεγέζπλζε ηνπ εηζνδήκαηνο ζα πξέπεη θαη‟ 

αλάγθε λα πεξηνξίδνληαη καθξνπξφζεζκα ψζηε λα δηαηεξεζεί κηα ηζνξξνπία 

κεηαμχ εμαγσγψλ θαη εηζαγσγψλ»  (Thirlwall and Hussain, 1982, p. 499). 

 

Τπάξρνπλ κφλν δχν παξάγνληεο νη νπνίνη κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ηελ 

απφθιηζε ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο κηαο ρψξαο απφ ην ζπγθεθξηκέλν ιφγν: 

πξψηνλ, κεηαβνιέο ζηνπο πξαγκαηηθνχο φξνπο ηνπ εκπνξίνπ θαη δεχηε-

ξνλ, ξνέο θεθαιαίνπ νη νπνίεο λα επηηξέπνπλ ηε δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ 

ησλ εγρψξησλ δαπαλψλ θαη ηνπ εηζνδήκαηνο θαη κία αληζνξξνπία ζην η-

ζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ (Thirlwall and Hussain, 1982, p. 500). 

 

ε ρξεκαηηθνχο φξνπο ε ηζφηεηα ζην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ 

εθθξάδεηαη σο  

 

Pd * X = Pf * E * M (2), 

 

φπνπ Pd = ε εγρψξηα ηηκή ηεο παξαγσγήο, Pf = ε μέλε ηηκή ησλ εηζαγσγψλ θαη 

Δ = ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία κεηξεκέλε σο ε εγρψξηα ηηκή ηνπ μέλνπ λνκί-

ζκαηνο. 

Δπνκέλσο, ζε πξαγκαηηθνχο φξνπο ηζρχεη φηη: 

 

Υ =  * M (3), 
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φπνπ  = νη ζρεηηθέο ηηκέο κεηξνχκελεο ζε θνηλφ λφκηζκα («νη πξαγκαηηθνί 

φξνη εκπνξίνπ») (βι. ζην ίδην, p. 500). 

Αληηθαζηζηψληαο ηελ (3) ζηελ (1) έρνπκε: 

 

 =   = (4). 

 

Απφ ηελ (4) πξνθχπηεη φηη, ceteris paribus, επηδείλσζε ησλ (πξαγκαηη-

θψλ) φξσλ εκπνξίνπ, ιφγσ κεηαβνιήο ησλ ζρεηηθψλ ηηκψλ εμαηηίαο αχμεζεο 

ηνπ Pf  ή κείσζεο ηνπ Pd απαηηεί κείσζε ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο γηα λα δηαηε-

ξεζεί ζε ηζνξξνπία ην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ. Ζ φπνηα απφθιηζε 

ηεο κεγέζπλζεο κηαο νηθνλνκίαο απφ ηε ζρέζε (1) ή (4) πξέπεη λα θαιπθζεί κε 

εηζξνέο θεθαιαίνπ. Δπνκέλσο, ππφ ζπλζήθεο απφζπαζεο αμίαο κέζσ ηεο επη-

δείλσζεο ησλ φξσλ εκπνξίνπ, αλ ε νηθνλνκηθή κεγέζπλζε απνθιίλεη απφ ηνλ 

“simple growth rule” ζα δεκηνπξγείηαη εμσηεξηθφ ρξένο. Ηζνδχλακα, ππφ ζπλ-

ζήθεο επηδεηλνχκελσλ φξσλ εκπνξίνπ, γηα λα ππάξμεη ηζνξξνπία ζην ηζνδχγην 

ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ κηα εζληθή νηθνλνκία ζα θαζεισζεί ζε ρακεινχο ξπζ-

κνχο αλάπηπμεο. (Δπί ηνπ ζέκαηνο βι. ζρεηηθά κεηαμχ άιισλ θαη Alleyn and 

Francis, 2008 Bagnai, 2010 Christopoulos and Tsionas, 2003 Thirlwall, 

2011.) 

 

II. «Δμσζηξέθεηα»: Θεσξεηηθνί Πξνζδηνξηζκνί 

Θεσξνχκε φηη «ε δηεζλήο αληαγσληζηηθφηεηα κηα εζληθήο νηθνλνκίαο αλαθέξε-

ηαη θπξίσο ζηελ ηθαλφηεηά ηεο λα πξαγκαηνπνηεί ηνπο θεληξηθνχο ζηφρνπο νη-

θνλνκηθήο πνιηηηθήο, θαη θπξίσο ηε κεγέζπλζε ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ηεο απα-

ζρφιεζεο, ρσξίο λα πξνζθξνχεη ζε δπζθνιίεο ζην ηζνδχγην πιεξσκψλ» (Fa-

gerberg, 1988, p. 355).  

ε κηα πξψηε πξνζέγγηζε κπνξεί λα ππνζηεξηρηεί φηη ε δηεζλήο αληαγσ-

ληζηηθφηεηα δελ  αθνξά ηελ αληαγσληζηηθφηεηα «ηηκήο» ή «θφζηνπο» κηαο ε-

ζληθήο νηθνλνκίαο, αιιά ηε «δηαξζξσηηθή» αληαγσληζηηθφηεηά ηεο ε νπνία 

θαζνξίδεηαη απφ «δνκηθνχο παξάγνληεο», φπσο νη ηερλνινγηθέο επθαηξίεο, ε 

ηερληθή ππνδνκή, νη παξαγσγηθέο δπλαηφηεηεο, πνπ ζπληζηνχλ ηελ παξαγσγηθή 

βάζε θαη ηηο ζπλαξηψκελεο κε απηήλ «εμσηεξηθφηεηεο» (Ilzkovitz et al., Inter-

net, p. 2· Nurbel, 2007, p. 65· Οηθνλνκάθεο, 2011).   

χκθσλα κε ην ιεγφκελν «παξάδνμν ηνπ Kaldor», δελ ππάξρεη «εκπεηξη-

θή ζρέζε κεηαμχ ηεο αχμεζεο ησλ κνλαδηαίσλ θνζηψλ εξγαζίαο θαη ηεο αχμε-

ζεο ηεο παξαγσγήο. … Ο Kaldor βξήθε φηη, γηα ηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν, ε-

θείλεο νη ρψξεο πνπ αληηκεηψπηζαλ ηε κεγαιχηεξε κείσζε ζηελ αληαγσληζηη-

θφηεηα ησλ ηηκψλ ηνπο (δει. ηελ πςειφηεξε αχμεζε ζηα κνλαδηαία θφζηε εξ-
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γαζίαο) είραλ επίζεο ηε κεγαιχηεξε αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο ηνπο» (Felipe 

and Kumar, 2011, pp. 3-4). 

πσο πξνθχπηεη εθ ηεο πξνεγεζείζαο αλάιπζεο, νη ζρεηηθέο εηζνδεκαηη-

θέο ειαζηηθφηεηεο δήηεζεο ζπλδένληαη ζπζηεκαηηθά κε ηνπο ξπζκνχο κεγέ-

ζπλζεο κηαο εζληθήο νηθνλνκίαο θαη ηα ειιείκκαηα ζην εκπνξηθφ ηεο ηζνδχγην 

(βι. ζρεηηθά θαη Thirlwall, 1979· Krugman, 1989). Οη ζρεηηθέο εηζνδεκαηηθέο 

ειαζηηθφηεηεο δήηεζεο απνηππψλνπλ ηνπο δνκηθνχο παξάγνληεο πνπ θαζνξί-

δνπλ ηε «δηαξζξσηηθή» αληαγσληζηηθφηεηα (πνπ βξίζθεηαη ζηε βάζε ηεο δηε-

ζλνχο αληαγσληζηηθφηεηαο), εμεγψληαο ην «παξάδνμν ηνπ Kaldor» (Fagerberg, 

1996), θαη εθθξάδνληαη ζηνπο φξνπο εκπνξίνπ πνπ αληηκεησπίδεη κηα εζληθή 

νηθνλνκία.  

χκθσλα κε ηνλ Krugman (1989), ε πςειή εηζνδεκαηηθή ειαζηηθφηεηα 

δήηεζεο πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο εμαγσγέο ησλ πεξηζζφηεξν αλαπηπγκέλσλ ρσ-

ξψλ αληαλαθιάηαη ζε κεγαιχηεξε δηαθνξνπνίεζε ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο – 

έλαληη εθείλεο ησλ ρσξψλ κε ρακειή εηζνδεκαηηθή ειαζηηθφηεηα δήηεζεο ε-

μαγσγψλ. 

Μεγαιχηεξε δηαθνξνπνίεζε ηεο παξαγσγηθήο δνκήο κηαο εζληθήο νηθν-

λνκίαο ζεκαίλεη κηα πην πιήξε, αξζξσκέλε θαη εζσηεξηθά αιιειεμαξηνχκελε 

παξαγσγηθή δνκή, δειαδή ηζρπξφηεξεο εγρψξηεο παξαγσγηθέο δηαζπλδέζεηο. 

Οη ηειεπηαίεο εληζρχνπλ ηε ζεηηθή επίδξαζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζηε 

ζπλνιηθή παξαγσγηθφηεηα (Peres, 2006, p. 68). Έηζη, νη ηζρπξέο εγρψξηεο πα-

ξαγσγηθέο δηαζπλδέζεηο ζπλδένληαη κε spillover effects ζε φξνπο δηάρπζε θαη 

αθνκνίσζεο ηεο ηερλνινγίαο (Rios-Morales and O‟Donovan, 2006, pp. 50, 55-

56, 64). 

Καηά ζπλέπεηα, φζν πςειφηεξε είλαη ε εηζνδεκαηηθή ειαζηηθφηεηα δή-

ηεζεο ησλ εμαγσγψλ κηαο εζληθήο νηθνλνκίαο, ηφζν πεξηζζφηεξν δηαθνξνπνη-

εκέλε είλαη ε παξαγσγηθή ηεο δνκή, ηφζν ηζρπξφηεξεο είλαη νη εγρψξηεο παξα-

γσγηθέο ηεο δηαζπλδέζεηο, θαη επνκέλσο ηφζν πςειφηεξε είλαη ε δηεζλήο ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηα (βι. Cimoli et al., 2006, p. 92· European Commission, 

2009, p. 75). 

Οη επηρεηξήζεηο πνπ εμαξηψληαη πεξηζζφηεξν απφ ελδν-επηρεηξεζηαθέο 

παξαγσγηθέο δηαζπλδέζεηο βξίζθνληαη ζηε βηνκεραλία. Δίλαη ε βηνκεραληθή 

αλάπηπμε πνπ θπξίσο δεκηνπξγεί εγρψξηεο παξαγσγηθέο δηαζπλδέζεηο, spillov-

er effects θαη ηερλνινγηθέο εμσηεξηθφηεηεο, ελψ απνηειεί ηνλ νδεγφ ηεο θαηλν-

ηνκίαο θαη ηεο ηερλνινγηθήο αιιαγήο (βι. ζρεηηθά Hirschman, 1958, pp. 109-

110· Cimoli et al., 2006, p. 88· Pilat et al., 2006, p. 26). Αληίζεηα, φζν πεξηζ-

ζφηεξν εμαξηάηαη κηα νηθνλνκία απφ πξσηνγελείο δξαζηεξηφηεηεο θαη ππεξε-

ζίεο ηφζν κηθξφηεξε είλαη ε αιιειεμάξηεζε κεηαμχ ησλ παξαγσγηθψλ ηεο ην-

κέσλ (Φσηφπνπινο, 1985, ζ. 178). Δηδηθφηεξα νη ππεξεζίεο είλαη πην αλεμάξ-
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ηεηεο απφ άιινπο ηνκείο, ζε ζχγθξηζε κε ην βηνκεραληθφ ηνκέα (Pilat and 

Wölfl, 2005, pp. 3, 36· βι. επίζεο Karagiannis and Tzouvelekas, 2010). 

Δπνκέλσο: Τπάξρεη κηα δνκηθή αιιεινζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ βαζκνχ ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο ηεο παξαγσγηθήο δνκήο κηαο εζληθήο νηθνλνκίαο, ηεο έληαζεο 

ησλ εγρψξησλ παξαγσγηθψλ ηεο δηαζπλδέζεσλ, ηνπ επηπέδνπ ηεο βηνκεραληθήο 

θαη ηερλνινγηθήο ηεο αλάπηπμεο (θαη ησλ επαθφινπζσλ εμσηεξηθνηήησλ) θαη ηεο 

δηεζλνχο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο – φπσο απηή απνηππψλεηαη ζηηο ζρεηηθέο εηζν-

δεκαηηθέο ειαζηηθφηεηεο δήηεζεο νη νπνίεο εθθξάδνπλ ηνπο φξνπο εκπνξίνπ. 

χκθσλα κε ηνλ Ακίλ (1976, ζζ. 235-236), κηα νηθνλνκία ραξαθηεξίδε-

ηαη σο «εμσζηξεθήο» αλ «απνηειείηαη απφ κφξηα πνπ ζρεηηθά παξαηίζεληαη ην 

έλα πιάη ζην άιιν, δελ είλαη ελζσκαησκέλα, ελψ ε ππθλφηεηα ησλ ξνψλ ησλ 

εμσηεξηθψλ αληαιιαγψλ απηψλ ησλ κνξίσλ είλαη πνιχ κεγαιχηεξε ησλ εζσ-

ηεξηθψλ αληαιιαγψλ». Αληηζέησο, κηα «εζσζηξεθήο» νηθνλνκία «απνηειεί έλα 

νινθιεξσκέλν ζχλνιν πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα πνιχ ππθλή ξνή εζσηεξη-

θψλ αληαιιαγψλ, ελψ ε ξνή ησλ εμσηεξηθψλ αληαιιαγψλ ησλ κνξίσλ πνπ 

ζπλζέηνπλ απηφ ην ζχλνιν είλαη ζπλνιηθά πεξηζσξηαθή σο πξνο ηε ξνή ησλ 

εζσηεξηθψλ αληαιιαγψλ». 

ηε βάζε ηεο δνκηθήο αιιεινζπζρέηηζεο πνπ θσδηθνπνηήζακε πην πάλσ 

θαη παίξλνληαο ππφςε καο ηελ πξνβιεκαηηθή ηνπ Ακίλ, κπνξεί λα ππνζηεξη-

ρηεί φηη κηα «εμσζηξεθήο», ελ ζπγθξίζεη πξνο κηα «εζσζηξεθή» εζληθή νηθν-

λνκία, ραξαθηεξίδεηαη απφ:  

 ζρεηηθά αζζελείο εγρψξηεο παξαγσγηθέο δηαζπλδέζεηο, θαη ηαπηφρξνλα απφ: 

 πςειή εμεηδίθεπζε, 

 ζρεηηθά ρακειφ επίπεδν βηνκεραληθήο θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο, 

 «δπζκελείο» ζρεηηθέο εηζνδεκαηηθέο ειαζηηθφηεηεο δήηεζεο, θαη ζπλεπψο 

 ζρεηηθά ρακειή δηεζλή αληαγσληζηηθφηεηα, ε νπνία εθθξάδεηαη απφ δπ-

ζκελείο φξνπο εκπνξίνπ θαη εκπνξηθά ειιείκκαηα. 

Απφ ηα παξαπάλσ ζπλάγεηαη φηη, ε δηεζλήο αληαγσληζηηθφηεηα κηαο εζλη-

θήο νηθνλνκίαο θπξίσο εμαξηάηαη απφ ηα «δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά» πνπ ζπλζέ-

ηνπλ ηε δηάθξηζε «εζσζηξεθνχο» πην αληαγσληζηηθήο θαη «εμσζηξεθνχο» ιη-

γφηεξν αληαγσληζηηθήο εζληθήο νηθνλνκίαο. Ζ «εμσζηξέθεηα» – ζε ζπκθσλία 

κε ην «παξάδνμν ηνπ Kaldor» – εμεγεί φηη ε ρακειή δηεζλήο αληαγσληζηηθφηε-

ηα κηαο εζληθήο νηθνλνκίαο δελ νθείιεηαη ζε ρακειή αληαγσληζηηθφηεηα «θφ-

ζηνπο» αιιά ζε ρακειή «δηαξζξσηηθή» αληαγσληζηηθφηεηα. 

Δπνκέλσο, κηα ζρεηηθά «εμσζηξεθήο» εζληθή νηθνλνκία – ηδίσο ππφ ζπλ-

ζήθεο απνπζίαο πξνζηαηεπηηζκνχ ηεο φπνηαο κνξθήο – απνηειεί ην πεδίν 

πξαγκαηνπνίεζεο πξφζζεηνπ θέξδνπο (πξφζζεηεο ππεξαμίαο) γηα ηηο πην αλα-

πηπγκέλεο «εζσζηξεθείο» εζληθέο νηθνλνκίεο ζηα πιαίζηα ηνπ δηεζλνχο ελδν-

θιαδηθνχ αληαγσληζκνχ (γηα νκνεηδή πξντφληα ρακειφηεξε παξαγσγηθφηεηα 

σο απνηέιεζκα ηνπ ρακειφηεξνπ επηπέδνπ βηνκεραληθήο θαη ηερλνινγηθήο α-
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λάπηπμεο). Σαπηφρξνλα, κηα ζρεηηθά «εμσζηξεθήο» νηθνλνκία πθίζηαηαη απφ-

ζπαζε αμίαο κέζσ ηεο κεηαβνιήο ζε βάξνο ηεο ησλ φξσλ εκπνξίνπ («δπζκε-

λείο» ζρεηηθέο εηζνδεκαηηθέο ειαζηηθφηεηεο δήηεζεο), θαη απηφ αλεμάξηεηα 

απφ ηελ χπαξμε ή φρη πξνζηαηεπηηζκνχ ηεο φπνηαο κνξθήο. ε θάζε πεξίπησ-

ζε, ε φπνηα απφθιηζε ηνπ ξπζκνχ κεγέζπλζεο κηαο ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο «ε-

μσζηξεθνχο» εζληθήο νηθνλνκίαο απφ ηνλ “simple growth rule” ζα πξέπεη λα 

θαιπθζεί κε εμσηεξηθφ δαλεηζκφ. Ζ ζρεηηθή βαξχηεηα ησλ δπν απηψλ δηαδη-

θαζηψλ απφζπαζεο αμίαο εμαξηάηαη απφ ην βαζκφ νκνηφηεηαο ησλ παξαγσγη-

θψλ δνκψλ κηαο «εμσζηξεθνχο» εζληθήο νηθνλνκίαο ζε ζρέζε πξνο ηνπο δηε-

ζλείο εκπνξηθνχο ηεο αληαγσληζηέο. Χζηφζν, ε αλαπαξαγσγή ηεο «εμσζηξε-

θνχο» αλάπηπμεο – ηδηαίηεξα ζε ζπλζήθεο απνπζίαο πξνζηαηεπηηζκνχ ηεο φ-

πνηαο κνξθήο (λνκηζκαηηθή θαη ηεισλεηαθή έλσζε) – ζα ηείλεη λα απμάλεη ηε 

ζρεηηθή βαξχηεηα ηεο δεχηεξεο δηαδηθαζίαο απφζπαζεο αμίαο: θαηαζηξνθή 

θεθαιαίσλ πνπ παξάγνπλ νκνεηδή πξντφληα πξνο εθείλα ησλ αλαπηπγκέλσλ 

ρσξψλ – ζηα πιαίζηα ηνπ δηεζλνχο ελδνθιαδηθνχ αληαγσληζκνχ. Ζ εμέιημε απ-

ηή ελδπλακψλεη ηηο ελ δπλάκεη θξηζηαθέο ηάζεηο εθ ηεο ηκπεξηαιηζηηθήο εθκε-

ηάιιεπζεο ζηηο ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο ρψξεο («εμσζηξεθείο» εζληθέο νηθνλν-

κίεο), εθφζνλ παγηψλεηαη κηα κε αλαζηξέςηκε απφ ηελ πνιηηηθή ππνηίκεζε ηνπ 

λνκίζκαηνο ή ηα κέηξα εκπνξηθήο πξνζηαηεπηηθήο πνιηηηθήο απφζπαζε αμίαο 

(θαη ππεξαμίαο). 

 

III. Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Κξίζε ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο:  

Δηζαγσγηθέο Δπηζεκάλζεηο 

Σν ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο είλαη ζηαζεξά 

αξλεηηθφ θαη επηδεηλνχκελν απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 κέρξη ην 

2008, φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 1.  

Σν ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ επηδεηλψλεηαη ζνβαξά απφ ηα κέζα 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 φηαλ αθελφο θαζηεξψζεθε ε εληαία εζσηεξηθή αγνξά 

ηεο ΔΔ (1.1.1993, εκεξνκελία θαζηέξσζεο ηεο εληαίαο εζσηεξηθήο αγνξάο) θαη 

αθεηέξνπ, ζηελ πξννπηηθή έληαμεο ζην εληαίν επξσπατθφ λφκηζκα, ε δξαρκή 

αλαηηκήζεθε ζε πξαγκαηηθνχο φξνπο, άξα αθαηξέζεθε ήδε πξηλ ην επξψ απφ 

ηελ ειιεληθή νηθνλνκία ζε δηεζλέο επίπεδν ε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηεο ζπλαι-

ιαγκαηηθήο πνιηηηθήο σο κέζνπ αληηκεηψπηζεο ηνπ αληαγσληζκνχ ησλ μέλσλ 

εκπνξεπκάησλ (Οηθνλνκάθεο, 2011). Ζ βειηίσζε ηνπ ηζνδπγίνπ κεηά ην 2008 

νθείιεηαη πξσηίζησο ζηε κείσζε ηεο εηζαγσγηθήο δαπάλεο ιφγσ ηεο νηθνλν-

κηθήο χθεζεο (Οηθνλνκάθεο θ.ά., 2013). 
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ρήκα 1. Ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ θαη  επηκέξνπο ηζνδχγηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο 

σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ (1960-2013)
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Ιςοζφγιο Τρεχουςών Συναλλαγών Ιςοζφγιο Αγαθών και Υπηρεςιών

Ιςοζφγιο Ειςοδημάτων Ιςοζφγιο Τρεχουςών Μεταβιβάςεων

Πεγή: AMECO 

 

Ζ επηδείλσζε, ηα ηειεπηαία ρξφληα, θαη κέρξη ην 2012 ηνπ ηζνδπγίνπ εη-

ζνδεκάησλ, πνπ εκθαλίδεηαη ζην ζρήκα 1, αληαλαθιά θπξίσο ηηο απμεκέλεο 

πιεξσκέο ηφθσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ (Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 2012-β, ζζ. 

97-98).
15

 Χζηφζν, ν θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ησλ ζνβαξψλ ειιεηκκάησλ ζην 

ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ είλαη ε ρακειή αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ειιε-

ληθήο νηθνλνκίαο φπσο απηή θαηαγξάθεηαη απφ ην ηζνδχγην αγαζψλ θαη ππεξε-

ζηψλ.
16

 πσο βιέπνπκε ζην ζρήκα 1, ην ηζνδχγην αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ είλαη 

ζπλερψο αξλεηηθφ γηα φιε ηελ πεξίνδν 1960-2013, απνηππψλνληαο ην ρξφλην 

πξφβιεκα ρακειήο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο.
17

 

 

Οηθνλνκηθή αλάπηπμε κε ειιείκκαηα θαη θξίζε 

Μεηά ηελ είζνδν ηεο ρψξαο ζηε δψλε ηνπ επξψ θαη κέρξη ηελ έλαξμε ηεο πα-

γθφζκηαο θξίζεο (2007) ε ειιεληθή νηθνλνκία εκθάληζε πςειφηαηνπο ξπζκνχο 

αλάπηπμεο. Μεηαμχ 2000-2007, ζε ζηαζεξέο ηηκέο (2005) ην θαζαξφ εγρψξην 

πξντφλ απμήζεθε θαηά 31,41% (OECD. Stat Extracts, δηθνί καο ππνινγηζκνί). 

                                                             
15 Ζ βειηίσζε ηνπ ηζνδπγίνπ εηζνδεκάησλ ην 2012 νθείιεηαη αθελφο ζηε κείσζε ησλ πιεξσκψλ γηα 

ηφθνπο, κεξίζκαηα θαη θέξδε σο απνηέιεζκα ηνπ ζεκαληηθνχ πεξηνξηζκνχ ησλ θαζαξψλ πιεξσκψλ 

γηα ηφθνπο επί ησλ ηίηισλ ηνπ Γεκνζίνπ σο απνηέιεζκα ηνπ PSI θαη αθεηέξνπ ζηε ρξνληθή κεηάζεζεο 

ηεο θαηαβνιήο ηφθσλ γηα δάλεηα ηνπ κεραληζκνχ ζηήξημεο κέζσ ηεο ΔΚΣ ιφγσ αλαπξνζαξκνγήο ηνπ 

επηηνθίνπ (Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 2013, ζζ. 107, 113).  
16 Σν ηζνδχγην ηξερνπζψλ κεηαβηβάζεσλ, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο AMECO πνπ παξνπζηάδνληαη 

ζην ζρήκα 1, θαζίζηαηαη αξλεηηθφ ηελ πεξίνδν 2005-2012 επνκέλσο φρη κφλν κεηψλεηαη ε ζπκβνιή 
ηνπ ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ ηζνδπγίνπ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ αιιά επηβαξχλεη ην η-

ζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ. 
17 Σα ειιείκκαηα ζηα ηζνδχγηα ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ιίγν είραλ λα θάλνπλ κε ην δεκφζην ηνκέα ησλ 

ρσξψλ ηεο πεξηθέξεηαο [Διιάδαο, Πνξηνγαιίαο, Ηζπαλίαο], ν νπνίνο δελ δεκηνπξγνχζε ζπζηεκαηηθά 

ρξεκαηννηθνλνκηθά ειιείκκαηα, αλ θαη έρεη επαλεηιεκκέλα πεξηγξαθεί σο άζσηνο θαη αλαπνηειεζκα-

ηηθφο» (Λαπαβίηζαο θ.ν.ε., 2010, ζ. 51, ζρεηηθά θαη ζ. 45). 
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Ζ ίδηα σζηφζν πεξίνδνο «ππεξ-αλάπηπμεο» ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο αληη-

ζηνηρεί ζε κηα πεξίνδν πςειψλ ειιεηκκάησλ ζην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαι-

ιαγψλ θαη ζην ηζνδχγην αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ (βι. ζρήκα 1) (Οηθνλνκάθεο 

θ.ά., 2013).  

 

  Πίλαθαο 1. Λφγνο αθαζάξηζηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο εκπνξεχζηκσλ πξνο κε εκπνξεχ-

ζηκα αγαζά θαη ππεξεζίεο (ζηαζεξέο ηηκέο 2005) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ΔΔ27 1.072 1.058 1.041 1.031 1.028 1.019 1.026 1.039 1.019 0,977 0,992 

Διιάδα 0,866 0,797 0,777 0,716 0,695 0,693 0,666 0,648 0,661 0,689 0,601 

* Γεσξγία, Γαζνθνκία θαη Αιηεία, Οξπρεία θαη Λαηνκεία, Μεηαπνίεζε,  Καηαιχκαηα θαη Δζηηαηφξηα, 
Υξεκαηνπηζησηηθέο θαη Αζθαιηζηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο θαη Λνηπέο Τπεξεζίεο 

** Δλέξγεηα, Καηαζθεπέο, Απνζήθεπζε, Μεηαθνξέο, Σειεπηθνηλσλίεο,, Δκπφξην, Γεκφζηνο Σνκέαο 

Ζ θαηάηαμε ησλ θιάδσλ βαζίδεηαη ζηελ NACE Rev. 1.1, ελψ ε δηάθξηζε κεηαμχ εκπνξεχζηκσλ θαη κε 

αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ Gibson (2010). 

Πεγή: Γηθή καο επεμεξγαζία κε βάζε δεδνκέλα ηεο Eurostat 

 

Ζ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηελ πεξίνδν 2000-2010 πξνήιζε θπξίσο απφ 

ηνπο θιάδνπο ησλ κε εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ – πνπ δελ εθηίζε-

ληαη ζην δηεζλή αληαγσληζκφ (βι. πίλαθα 1). Ζ αχμεζε ησλ εηζνδεκάησλ ζηνλ 

ηνκέα ησλ κε εκπνξεχζηκσλ αχμεζε ηε δήηεζε εκπνξεχζηκσλ απφ ην εμσηεξη-

θφ, αλαπαξάγνληαο ηα πςειά ειιείκκαηα ζην ηζνδχγην αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. 

Ζ ζεκαληηθφηαηε κείσζε ζην θφζηνο ηνπ εγρψξηνπ δαλεηζκνχ ηε δεθαεηία ηνπ 

2000 απνηέιεζε ηε βάζε αλαπαξαγσγήο απηνχ ηνπ ηχπνπ αλάπηπμεο (Οηθνλν-

κάθεο θ.ά., 2013) πνπ βαζίζηεθε ζηνλ «ππεξθαηαλαισηηζκφ», εθδεισλφκελν 

θπξίσο σο  «ηζρπξή ξνπή πξνο θαηαλάισζε εηζαγφκελσλ αγαζψλ» (Σξάπεδα 

ηεο Διιάδνο, 2011, ζ. 22). Απηφο ν «ππεξθαηαλαισηηζκφο» εηζαγφκελσλ αγα-

ζψλ ζπλαξηάηαη κε ηνλ «έληνλα θαηαλαισηηθφ ηχπν ηεο ειιεληθήο νηθνλνκί-

αο» (Φσηφπνπινο, 2010, ζ. 51), θαη ζπλαθφινπζα κε ην ρακειφ επίπεδν ησλ 

εγρψξησλ απνηακηεχζεσλ (βι. επίζεο Οηθνλνκάθεο θ.ά., 2013).
18

 

                                                             
18 Ζ ειιεληθή νηθνλνκία εκθαλίδεη πςειφ δεκφζην ρξένο: ην ελνπνηεκέλν ρξένο ηεο γεληθήο θπβέξλε-

ζεο αλήιζε ζην 170,6% ην 2011 (Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 2013, ζζ. 155, πίλαθαο ΗΥ.5). Σν ρξένο απηφ 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αξλεηηθή (θαη κεηνχκελε) εζληθή απνηακίεπζε (βι. πην θάησ) επηδξά αξλεηηθά 

ζην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο («δίδπκα ειιείκκαηα») (Οηθνλνκάθεο 

θ.ά., 2013). Ζ ειιεληθή νηθνλνκία εκθαλίδεη ηαπηφρξνλα πςειφ ζπλνιηθφ αθαζάξηζην εμσηεξηθφ ρξέ-

νο (ηνπ ηδησηηθνχ θαη ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα) πνπ ηξνθνδνηείηαη απφ ηα ειιείκκαηα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξε-

ρνπζψλ ζπλαιιαγψλ. Πξηλ ηελ επηβνιή ησλ Μλεκνλίσλ, ην 2009, ην ζπλνιηθφ αθαζάξηζην εμσηεξηθφ 

ρξένο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ είρε θζάζεη ζην 180,36%. Απφ ην ρξένο απηφ ην 

53,97% αθνξά ζηε Γεληθή Κπβέξλεζε (Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 2013, ζ. 127, πίλαθαο VIII.5). Σν πςε-

ιφ εμσηεξηθφ ρξένο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ζην ζπλνιηθφ αθαζάξηζην εμσηεξηθφ ρξένο ππνδειψλεη 

ηελ ππεξρξέσζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο ζην εμσηεξηθφ (Λαπαβίηζαο θ.ν.ε., 2010, ζ. 39) θαη αληαλα-

θιά ην ρακειφ επίπεδν ηεο εγρψξηαο απνηακίεπζεο: αξλεηηθά πνζνζηά θαζαξψλ απνηακηεχζεσλ ησλ 
λνηθνθπξηψλ πξνο ην δηαζέζηκν εηζφδεκα ζηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 2000-2011 (OECD. Stat 

Extracts). πσο ζεκεηψλεη ν Φσηφπνπινο (2010, ζ. 51) ηε δεθαεηία ηνπ 2000 «ν θαηαλαισηηθφο ρα-

ξαθηήξαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο εληάζεθε αθφκε πεξηζζφηεξν… γεγνλφο πνπ απνθιείεη θαη θάζε 

ηδέα ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο απφ εγρψξηεο πεγέο» (Φσηφπνπινο, 2010, ζ. 51). Τπφ ηελ 

έλλνηα απηή, ην πςειφ δεκφζην εμσηεξηθφ ρξένο αλάγεηαη ζηνλ «θαηαλαισηηθφ ραξαθηήξα» ηεο ειιε-

ληθήο νηθνλνκίαο. 
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Ζ θάιπςε ηνπ ειιείκκαηνο ζην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ζα πξέ-

πεη λα ρξεκαηνδνηεζεί κε ηζφπνζε θαζαξή εηζξνή θεθαιαίσλ. Πξηλ ηελ θξίζε, 

ν θχξηνο φγθνο ηνπ ειιείκκαηνο ζην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ηεο ει-

ιεληθήο νηθνλνκίαο  ρξεκαηνδνηείην απφ ηηο ρξεκαηηθέο εηζξνέο πνπ «θαηα-

γξάθνληαη ζην ηζνδχγην ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ», θαζψο «ζπλήζσο 

έλα κηθξφ κέξνο ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηηο θαζαξέο κνλνκεξείο κεηαβηβάζεηο 

θεθαιαίνπ» νη νπνίεο θπξίσο πεξηιακβάλνπλ κεηαβηβάζεηο απφ ηελ ΔΔ (Σξά-

πεδα ηεο Διιάδνο, 2012, ζ. 103).  Πην ζπγθεθξηκέλα, κέζα ζηε δεθαεηία ηνπ 

2000, θαη πξηλ ηελ θξίζε,  νη εηζξνέο απηέο αθνξνχζαλ θπξίσο νκφινγα πνπ 

δεκηνπξγνχλ ρξένο θαη φρη άκεζεο μέλεο επελδχζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ αλαπηπ-

μηαθή δπλακηθή θαη δελ δεκηνπξγνχλ ρξένο (βι. Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 2010, 

ζ. 168).
19

  

ηε ζπγθπξία ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο, θαζψο «ε ΥΠ [ρξε-

καηνπηζησηηθή] ζθαίξα εηζήιζε ζε κηα δηαδηθαζία επαλαμηνιφγεζεο ησλ πη-

ζησηηθψλ θηλδχλσλ… ε κεηαθνξά „απνηακηεχζεσλ‟ απφ ην επξσπατθφ „θέ-

ληξν‟ ζηελ επξσπατθή „πεξηθέξεηα‟ αλαθφπεθε απφηνκα» (Μειηφο, 2011). Έ-

ηζη, «ηελ ηξηεηία 2009-2011 πνπ εμειίζζεηαη ε θξίζε ρξένπο ζηελ Διιάδα ε 

ρξεκαηνδφηεζε, ιφγσ αδπλακίαο πξφζβαζεο ζηηο δηεζλείο θεθαιαηαγνξέο κε 

ηα πςειά spreads ησλ ειιεληθψλ νκνιφγσλ, πιένλ γίλεηαη απφ ηνλ επίζεκν 

δαλεηζκφ ηνπ κεραληζκνχ ζηήξημεο» (ινηπέο επελδχζεηο) «ελψ νη μέλνη θάηνρνη 

ειιεληθψλ νκνιφγσλ κεηψλνπλ πιένλ ζεκαληηθά ηηο ζέζεηο ηνπο» (Σξάπεδα 

ηεο Διιάδνο, 2012, ζζ. 105-109).  

Ζ θάιπςε ηνπ ειιείκκαηνο ζην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ηεο ει-

ιεληθήο νηθνλνκίαο κεηά ην 2010 βαζίδεηαη θπξίσο ζηνλ επίζεκν δαλεηζκφ ηνπ 

«κεραληζκνχ ζηήξημεο». Ήηνη, ε ειιεληθή νηθνλνκία βξίζθεηαη ζε θαζεζηψο 

εμάξηεζεο απφ ην «κεραληζκφ ζηήξημεο» ησλ ΔΔ-ΓΝΣ-ΔΚΣ (ηξφηθα), θαζψο ν 

ππεξδαλεηζκφο απφ ηηο δηεζλείο θεθαιαηαγνξέο δελ κπνξεί λα ζπλερηζηεί. Καη 

ππφ απηήλ ηελ έλλνηα ηα «Μλεκφληα» θαη ε θξίζε δελ αθνξνχλ εηδηθά ζην δε-

κφζην ρξένο αιιά ζην ζπλνιηθφ πξφβιεκα αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο εληφο ηεο ΔΔ (Οηθνλνκάθεο θ.ά., 2013). 

Ζ χθεζε πνπ ε επηβνιή ησλ Μλεκνλίσλ ζπλεπέθεξε (κείσζε ηνπ θαζα-

ξνχ εγρψξηνπ πξντφληνο ζε ζηαζεξέο ηηκέο 2005 θαηά 20,75% κεηαμχ 2007-

2011, OECD. Stat Extracts, δηθνί καο ππνινγηζκνί) νδεγεί ζε ξαγδαία κείσζε 

ηεο θεξδνθνξίαο, πέξαλ άιισλ εμαηηίαο ηεο ελεξγνπνίεζεο ηεο ππνθαηαλαισ-

ηηθήο ζπληζηψζαο ηεο θξίζεο. Απηφ ην ππνθαηαλαισηηθφ ππφβαζξν δελ είλαη 

σζηφζν παξά ε κνξθή εκθάληζεο ζηε ζπγθπξία ηεο δηεζλνχο νηθνλνκηθήο θξί-

ζεο ηνπ βαζχηεξνπ δνκηθνχ-αλαπηπμηαθνχ πξνβιήκαηνο ηνπ ειιεληθνχ θαπη-

                                                             
19 Αλάινγε ήηαλ ε ζχλζεζε ηεο θάιπςεο ησλ ειιεηκκάησλ ζην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ησλ 

άιισλ πεξηθεξεηαθψλ ρσξψλ ηεο ΔΔ (Ηζπαλίαο θαη Πνξηνγαιίαο) (βι. Λαπαβίηζαο θ.ν.ε. 2010, ζζ. 45, 

48-49). 
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ηαιηζκνχ, ηδίσο ζηε δεθαεηία ηνπ 2000, φπσο απηφ εθθξάδεηαη κε ηνλ ηχπν α-

λάπηπμεο πνπ βαζίδεηαη θαη αλαπαξάγεη πςειά ειιείκκαηα ζην ηζνδχγην ηξε-

ρνπζψλ ζπλαιιαγψλ. Ζ αλάπηπμε απηή έθηαζε ζηα φξηά ηεο κε ην μέζπαζκα 

ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Ζ ζπζηνιή θαη ηειηθψο αλαθνπή ησλ εηζ-

ξνψλ ρξεκαηνδφηεζεο ηεο δήηεζεο θαη ε ζπλαθφινπζε εθαξκνγή ησλ αθξαί-

σλ πεξηνξηζηηθψλ πνιηηηθψλ ησλ «Μλεκνλίσλ» κπιφθαξε ηελ αλαπαξαγσγή 

εκθαλίδνληαο θξίζε ππνθαηαλαισηηθνχ ηχπνπ (Οηθνλνκάθεο θ.ά., 2013). 

 

«Αληζνκεηξία»: ην ππφ δηεξεχλεζε εξψηεκα 

Ζ εθηίλαμε, κεηά ην 2000 (βι. ζρήκα 2), ηνπ πιενλάζκαηνο ζην γεξκαληθφ η-

ζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ θαη αληίζηνηρα ε εθηίλαμε ησλ ειιεηκκάησλ 

ζηα ηζνδχγηα ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ησλ λνηηνεπξσπατθψλ ρσξψλ (Διιάδα, 

Πνξηνγαιία Ηζπαλία), κε ηηο αλάινγεο ζπλέπεηεο επί ηνπ εμσηεξηθνχ ρξένπο, 

είλαη ην απνηέιεζκα ηεο «αληζνκεηξίαο» εληφο ηεο ΔΔ, ηδίσο ζε ζπλζήθεο ε-

ληαίαο εζσηεξηθήο αγνξάο θαη εληαίνπ λνκίζκαηνο (ΟΝΔ). 

 

ρήκα 2.  Ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ (% ΑΔΠ) Γεξκαλίαο, Διιάδαο, Ηζπαλίαο θαη Πνξ-

ηνγαιίαο(1960-2013) 

 Πεγή: ΑΜΔCO 

 

ζνλ αθνξά ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία, ε εθδήισζε ηεο παξνχζαο θξίζεο 

ζπλαξηάηαη επζέσο κε ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο «αληζνκεηξίαο» εληφο ηεο 

ΔΔ-ΟΝΔ, ηα νπνία εθθξάδνληαη ζην επηδεηλνχκελν ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπ-

λαιιαγψλ απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 θαη κέρξη ην 2008, σο έθθξαζε 

ηεο ρακειήο αληαγσληζηηθφηεηαο φπσο απηή απνηππψλεηαη ζηα ειιείκκαηα 

ζην ηζνδχγην αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. Ζ δηεξεχλεζε απηήο ηεο «αληζνκεηξίαο» 

σο πξνο ηνλ ειιεληθφ θαπηηαιηζκφ απνηειεί ην αληηθείκελν ηεο αλάιπζεο πνπ 

αθνινπζεί. 
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IV. Δκπεηξηθή Γηεξεχλεζε: Ζ «Δμσζηξέθεηα» ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο  

Σν βαζηθφ επηρείξεκα - εξεπλεηηθφ εξψηεκα: Ζ θξίζε ηεο ειιεληθήο νηθνλν-

κίαο είλαη έθθξαζε ζηηο ζπλζήθεο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο ηεο «α-

ληζνκεηξίαο» ζην πιαίζην ηεο ΔΔ-ΟΝΔ. ηηο ζπλζήθεο απηέο  ε ειιεληθή νηθν-

λνκία αλαδείρηεθε σο ν θαηεμνρήλ αδχλακνο θξίθνο ηεο «ηκπεξηαιηζηηθήο α-

ιπζίδαο» ηεο ΔΔ-ΟΝΔ ιφγσ ηνπ «εμσζηξεθνχο» κνληέινπ αλάπηπμεο ηνπ ει-

ιεληθνχ θαπηηαιηζκνχ πνπ νδεγεί ζε ζπζηεκαηηθέο κεηαθνξέο αμίαο πξνο ηηο 

ηκπεξηαιηζηηθέο ρψξεο. Με άιιε δηαηχπσζε ε «αληζνκεηξία» σο πξνο ηνλ ει-

ιεληθφ θαπηηαιηζκφ εθθξάδεηαη ζην «εμσζηξεθέο» κνληέιν αλάπηπμήο ηνπ. 

ςεηο απηήο ηεο «εμσζηξέθεηαο» ζα εμεηάζνπκε ζηελ αλάιπζε πνπ αθνινπ-

ζεί. 

Κφζηνο εξγαζίαο θαη αληαγσληζηηθφηεηα 

Ζ δπζθακςία ζηελ αγνξά εξγαζίαο πνπ νδήγεζε ζε «ζσξεπηηθή αχμεζε ησλ 

κέζσλ νλνκαζηηθψλ απνδνρψλ» θαη ζε «κεγάιεο απψιεηεο αληαγσληζηηθφηε-

ηαο ηηκψλ» (Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 2010, ζ. 33, ζρεηηθά θαη ζ. 143) είλαη θε-

ληξηθή εξκελεπηηθή ζέζε γηα ηε ρακειή αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ειιεληθήο νη-

θνλνκίαο ζηε λενθηιειεχζεξε πξνβιεκαηηθή. 

Σν ζρήκα 3 απνηππψλεη ηε θζίλνπζα πνξεία ηνπ πξαγκαηηθνχ κνλαδηαίνπ 

θφζηνπο εξγαζίαο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 1960-

2013, ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο AMECO.  Ζ πνξεία απηή αλαθφπηεηαη 

κφλν πξνζσξηλά, θπξίσο ηελ πξψηε κεηαπνιηηεπηηθή πεξίνδν θαη ηελ πξψηε 

ηεηξαεηία δηαθπβέξλεζεο απφ ην ΠΑΟΚ.  Ζ πνιηηηθή «εζσηεξηθήο ππνηίκε-

ζεο» ησλ Μλεκνλίσλ επηηείλεη ηελ πησηηθή ηάζε ηνπ κνλαδηαίνπ θφζηνπο εξ-

γαζίαο. Δπνκέλσο, ην λενθηιειεχζεξν επηρείξεκα φηη ε ρακειή αληαγσληζηη-

θφηεηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο νθείιεηαη ζηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο ησλ κη-

ζζσηψλ, αληηθξνχεηαη απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Δπηπιένλ, ελψ «ε Διιάδα α-

λήθεη ζηελ νκάδα ησλ ρσξψλ κε ρακειφ θφζηνο εξγαζίαο αλά κνλάδα πξντφ-

ληνο […] νη πην αληαγσληζηηθέο ρψξεο (απηέο πνπ έρνπλ ηηο θαιχηεξεο επηδφ-

ζεηο ζην δηεζλέο εκπφξην) είλαη νη ρψξεο πςεινχ θφζηνπο εξγαζίαο θαη αληη-

ζηξφθσο» (Ησαθείκνγινπ, 2011, ζζ. 50-53), φπσο ππνδεηθλχεη ην ιεγφκελν 

«παξάδνμν ηνπ Kaldor». Ζ ρακειή αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ειιεληθήο νηθνλν-

κίαο ζα πξέπεη λα αλαδεηεζεί ζηε ρακειή «δηαξζξσηηθή» ηεο αληαγσληζηηθφ-

ηεηα.  
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ρήκα 3. Πξαγκαηηθφ κνλαδηαίν θφζηνο εξγαζίαο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία (1960-2013), 

2005=100 

 
Πεγή: AMECO 

 

Γνκή εκπνξίνπ: ηερλνινγηθφ επίπεδν, εμεηδίθεπζε θαη ζχλζεζε θεθαιαίνπ  

Ζ λενθηιειεχζεξε πξνβιεκαηηθή, φπσο είδακε, ζεσξεί θεληξηθήο ζεκαζίαο ην 

πξφβιεκα αληαγσληζηηθφηεηαο «ηηκήο» ή «θφζηνπο» ζηελ εξκελεία ηεο ρακε-

ιήο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. ηε βάζε απηή ππνζηεξί-

δεηαη φηη «νη ζνβαξέο απψιεηεο ζηελ αληαγσληζηηθφηεηαο ηηκψλ επέηεηλαλ ηα 

πξνβιήκαηα πνπ νθείινληαη ζηηο δνκηθέο αδπλακίεο ηεο παξαγσγήο θαη ζπλέ-

βαιαλ θαζνξηζηηθά ζην λα παξακείλεη ρακειφ ην επίπεδν ηεο „δηαξζξσηηθήο‟ 

αληαγσληζηηθφηεηαο θαη αληίζηνηρα πεξηνξηζκέλε ε δπλαηφηεηα ηεο εγρψξηαο 

παξαγσγήο λα αληαπνθξίλεηαη κε επάξθεηα θαη επειημία ζηε ζχλζεζε θαη ζηηο 

κεηαβνιέο ηεο εμσηεξηθήο αιιά θαη ηεο εγρψξηαο δήηεζεο» (Σξάπεδα ηεο Δι-

ιάδνο, 2010, ζ. 143, ζρεηηθά θαη ζ. 33). Γείμακε πην πξηλ φηη ην λενθηιειεχζε-

ξν επηρείξεκα πσο ε ρακειή αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ν-

θείιεηαη ζηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο ησλ κηζζσηψλ, αληηθξνχεηαη απφ ηελ (ει-

ιεληθή) πξαγκαηηθφηεηα, αιιά θαη ηε δηεζλή κεηαπνιεκηθή πξαγκαηηθφηεηα 

(«παξάδνμν ηνπ Kaldor»). Σαπηφρξνλα δείμακε φηη ζεσξεηηθά ε «δηαξζξσηη-

θή» αληαγσληζηηθφηεηα θαζνξίδεηαη, φρη απφ ην θφζηνο εξγαζίαο, αιιά απφ ηα 

«δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά», πνπ ζπλζέηνπλ ηε δηάθξηζε «εζσζηξεθνχο» θαη «ε-

μσζηξεθνχο» νηθνλνκίαο. 

Χζηφζν ε λενθηιειεχζεξε πξνβιεκαηηθή αλαγλσξίδεη ην πξφβιεκα ηεο 

ρακειήο «δηαξζξσηηθήο» αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, πνπ 

ην πεξηγξάθεη σο «πεξηνξηζκέλε ε δπλαηφηεηα ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο λα α-

ληαπνθξίλεηαη κε επάξθεηα θαη επειημία ζηε ζχλζεζε θαη ζηηο κεηαβνιέο ηεο 

εμσηεξηθήο αιιά θαη ηεο εγρψξηαο δήηεζεο». Πξφθεηηαη γηα έθθξαζε ησλ αλφ-

κνησλ δνκψλ παξαγσγήο-εκπνξίνπ, κεηαμχ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ησλ 

δηεζλψλ ηεο εκπνξηθψλ αληαγσληζηψλ (θπξίσο ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ, βι. ζηε ζπ-

λέρεηα), πνπ θσδηθνπνηείηαη σο «αληζνξξνπία κεηαμχ ηεο δνκήο ηεο πξνζθν-

ξάο θαη ηεο ζχλζεζεο ηεο δήηεζεο» (βι. πην πξηλ). 
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Πίλαθαο 2. Δμαγσγέο πςειήο ηερλνινγίαο πξνο 

ζπλνιηθέο εμαγσγέο (%), ζηηο ρψξεο ηεο επξσ-
δψλεο, επηιεγκέλα έηε 

 1995 2000 2005 2011 

Απζηξία 9,46 14,30 13,31 13,18 

Βέιγην 9,26 13,43 18,91 17,85 

Δζζνλία 10,95 31,20 21,02 15,45 

Φηιαλδία 15,00 27,33 25,43 11,12 

Γαιιία 18,98 25,09 23,08 25,82 

Γεξκαλία 15,06 19,99 19,82 18,56 

Διιάδα 4,30 9,58 13,09 8,72 

Ηξιαλδία 40,67 49,95 52,22 53,56 

Ηηαιία 9,78 11,78 10,68 10,39 

Λνπμεκβνχξγν κ.δ. 13,84 10,18 9,26 

Οιιαλδία 21,31 32,60 31,51 22,97 

Πνξηνγαιία 8,11 10,30 11,22 7,80 

ινβαθία κ.δ. 5,19 11,56 18,75 

ινβελία 9,28 10,45 10,96 13,73 

Ηζπαλία 8,63 10,14 11,24 11,15
*
 

Κχπξνο 9,99 8,54 41,92 37,01 

Μάιηα 64,78 68,73 55,25 34,45 

Πεγή: OECD. Stat Extracts, δηθνί καο ππνινγηζκνί 
* 2010 

 

Πίλαθαο 3. Δμαγσγέο πςειήο θαη κεζαίαο-

πςειήο ηερλνινγίαο πξνο ηηο ζπλνιηθέο εμαγσγέο 
(%), ζηηο ρψξεο ηεο επξσδψλεο, επηιεγκέλα έηε 

 1995 2000 2005 2011 

Απζηξία 46,97 53,08 55,12 54,22 

Βέιγην 52,38 55,80 61,01 57,75 

Δζζνλία 32,55 48,58 44,31 41,91 

Φηιαλδία 40,23 51,08 53,53 43,52 

Γαιιία 59,81 65,06 64,47 62,73 

Γεξκαλία 68,31 71,33 70,85 69,02 

Διιάδα 16,54 23,78 29,99 21,98 

Ηξιαλδία 62,09 81,09 84,19 82,56 

Ηηαιία 48,40 50,41 50,18 49,50 

Λνπμεκβνχξγν κ.δ. 35,59 35,52 32,05 

Οιιαλδία 52,15 59,94 60,85 53,88 

Πνξηνγαιία 33,95 41,86 40,59 38,88 

ινβαθία κ.δ. 49,92 53,19 61,77 

ινβελία 45,79 50,85 56,56 58,85 

Ηζπαλία 56,08 57,05 56,25 53,55
* 

Κχπξνο 24,13 26,96 60,71 52,62 

Μάιηα 72,31 75,45 71,33 41,28 

Πεγή: OECD. Stat Extracts, δηθνί καο ππνινγηζκνί 

κ.δ.: κε δηαζέζηκν 
* 2010 
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Μηα εηθφλα ηεο δνκήο ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκί-

αο ζπγθξηηηθά κε ηηο άιιεο ρψξεο ηεο δψλεο ηνπ επξψ δίλνπλ ηα δεδνκέλα ηνπ 

πίλαθα 2. πσο πξνθχπηεη απφ ηα δεδνκέλα απηά, ζηελ πνζνζηηαία ζπκκεηνρή 

ησλ εμαγσγψλ πξντφλησλ πςειήο ηερλνινγίαο σο πξνο ην ζχλνιν ησλ εμαγσ-

γψλ ε Διιάδα θαηαιακβάλεη φια ηα επηιεγκέλα ελδεηθηηθά έηε κηα απφ ηηο ρα-

κειφηεξεο ζέζεηο κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο επξσδψλεο. Σν 2011, έξρεηαη πξνηε-

ιεπηαία κε ηειεπηαία ηελ Πνξηνγαιία. Σν γεγνλφο απηφ παξαπέκπεη ζην δήηε-

κα ηεο αλφκνηαο δνκήο παξαγσγήο-εκπνξίνπ κεηαμχ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο 

θαη ησλ άιισλ ρσξψλ ηεο επξσδψλεο.  

Αλάινγε εηθφλα δίλνπλ ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα 3. πσο πξνθχπηεη απφ 

ηα δεδνκέλα απηά, ζηελ πνζνζηηαία ζπκκεηνρή ησλ εμαγσγψλ πξντφλησλ πςε-

ιήο θαη κεζαίαο-πςειήο ηερλνινγίαο σο πξνο ην ζχλνιν ησλ εμαγσγψλ ε Δι-

ιάδα θαηαιακβάλεη φια ηα επηιεγκέλα ελδεηθηηθά έηε ηελ ηειεπηαία ζέζε κε-

ηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο επξσδψλεο. 

 

Πίλαθαο 4. Δηζαγσγέο πςειήο θαη κεζαί-

αο-πςειήο ηερλνινγίαο πξνο ηηο ζπλνιηθέο 

εηζαγσγέο (%), ζηηο ρψξεο ηεο επξσδψλεο, 
2011 

Απζηξία 53,11 

Βέιγην 58,83 

Δζζνλία 45,99 

Φηιαλδία 55,34 

Γαιιία 56,90 

Γεξκαλία 58,32 

Διιάδα 44,23 

Ηξιαλδία 58,09 

Ηηαιία 53,14 

Λνπμεκβνχξγν 46,65 

Οιιαλδία 55,04 

Πνξηνγαιία 51,56 

ινβαθία 61,27 

ινβελία 47,53 

Ηζπαλία 55,57
* 

Κχπξνο 35,14 

Μάιηα 36,12 

Πεγή: OECD. Stat Extracts, δηθνί καο ππνιν-

γηζκνί  
* 2010 

 

Ζ αλφκνηα απηή δνκή γίλεηαη εκθαλέζηεξε απφ ηνλ πίλαθα 5. Ο πίλαθαο 

5 έρεη ππνινγηζηεί κε βάζε ηα δεδνκέλα ηνπ έηνπο 2011 ηνπ πίλαθα 3 θαη ηα 

δεδνκέλα ηνπ πίλαθα 4 πνπ δίλνπλ ην πνζνζηφ ησλ εηζαγσγψλ πςειήο θαη κε-
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ζαίαο-πςειήο ηερλνινγίαο ζηηο ζπλνιηθέο εηζαγσγέο ησλ ρσξψλ ηεο δψλεο ηνπ 

επξψ γηα ην 2011.  Ο πίλαθαο 5 δίλεη γηα ην ίδην έηνο ηηο δηαθνξέο ησλ πνζν-

ζηψλ εμαγσγψλ θαη εηζαγσγψλ πςειήο θαη κεζαίαο-πςειήο ηερλνινγίαο γηα 

ηηο ίδηεο ρψξεο σο πξνο ηηο ζπλνιηθέο εμαγσγέο θαη εηζαγσγέο αληίζηνηρα. -

πσο παξαηεξνχκε γηα ηελ Διιάδα ε απφθιηζε απηή είλαη ε κέγηζηε αξλεηηθή 

κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο δψλεο ηνπ επξψ, γεγνλφο πνπ ππνγξακκίδεη ηε ζεκα-

ληηθφηαηε αλαληηζηνηρία πνπ εκθαλίδεηαη  ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία αλάκεζα 

ζηε δνκή ηεο παξαγσγήο-εμαγσγψλ θαη ηεο δήηεζεο-εηζαγσγψλ, ζε βάξνο ηεο 

παξαγσγήο-εμαγσγήο πξντφλησλ πςειφηεξεο ηερλνινγίαο.  

πσο ζεκεηψλεη ν Φσηφπνπινο (2010, ζ. 59), «ν φγθνο ησλ ειιεληθψλ 

εμαγσγψλ ζηε δηάξθεηα φιεο ηεο κεηαπνιεκηθήο πεξηφδνπ ζπλίζηαηαη ζε πξσ-

ηνγελή πξντφληα θαη πθάζκαηα / ελδχκαηα. … Δίλαη επίζεο ζεκαληηθφ λα ην-

λίζνπκε φηη ηα κεραλήκαηα θαη ηα κεηαθνξηθά κέζα, ηα νπνία πάληα απνηε-

ινχζαλ ηε κεξίδα ηνπ ιένληνο ησλ εμαγσγψλ ησλ ΑΚΥ [Αλαπηπγκέλσλ Καπη-

ηαιηζηηθψλ Υσξψλ] ζπληζηνχζαλ αζήκαλην ηκήκα ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ». 

Σν 2008 ην κεξίδην ησλ βηνκεραληθψλ εμαγσγψλ ζηηο ζπλνιηθέο εμαγσγέο ηεο 

ρψξαο ήηαλ ην ρακειφηεξν ζηε δψλε ηνπ επξψ: 54% έλαληη 77% (The World 

Bank, 2010, pp. 238-240, table 4.4).  

 

Πίλαθαο 5. Γηαθνξέο πνζνζηψλ εμα-

γσγψλ πςειήο θαη κεζαίαο-πςειήο 
ηερλνινγίαο πξνο ηηο ζπλνιηθέο εμα-

γσγέο θαη εηζαγσγψλ πςειήο θαη κε-

ζαίαο-πςειήο ηερλνινγίαο πξνο ηηο 

ζπλνιηθέο εηζαγσγέο, ζηηο ρψξεο ηεο 
επξσδψλεο, 2011 

Απζηξία 1,11 

Βέιγην -1,09 

Δζζνλία -4,08 

Φηιαλδία -11,82 

Γαιιία 5,84 

Γεξκαλία 10,70 

Διιάδα -22,24 

Ηξιαλδία 24,47 

Ηηαιία -3,65 

Λνπμεκβνχξγν -14,60 

Οιιαλδία -1,16 

Πνξηνγαιία -12,68 

ινβαθία 0,50 

ινβελία 11,32 

Ηζπαλία -2,03* 

Κχπξνο 17,48 

Μάιηα 5,16 
* 2010 
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Πίλαθαο 6. Γνκή εμαγσγψλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο (%), 2011   

Πξντφληα Γεσξγίαο, Θήξαο θαη Γαζνθνκίαο, Πξντφληα Αιηείαο  7,99 

Οξπρεία & Μεηαιιεία 0,98 

Σξφθηκα, Πνηά & Καπλφο  11,66 

Κισζηνυθαληνπξγία, Δίδε Έλδπζεο, Γνχλεο, Γεξκάηηλα Δίδε & Τπνδήκαηα 5,87 

Ξπιεία, Υαξηνπνηία  1,45 

Πξντφληα Γηχιηζεο Πεηξειαίνπ  29,61 

Υεκηθέο Οπζίεο θαη Πξντφληα  9,11 

Πιαζηηθά, Διαζηηθά  2,47 

Με Μεηαιιηθά Οξπθηά  1,34 

Βαζηθά Μέηαιια  12,07 

Μεηαιιηθά Πξντφληα  1,87 

Μεραλήκαηα θαη Δμνπιηζκφο  π.δ.θ.α.  2,99 

Μεραλέο Γξαθείνπ θαη Ζιεθηξνληθνί Τπνινγηζηέο  0,22 

Ζιεθηξηθά Μεραλήκαηα θαη πζθεπέο  2,25 

Δμνπιηζκφο θαη πζθεπέο Ραδηνθσλίαο, Σειεφξαζεο θαη Δπηθνηλσληψλ  1,73 

Ηαηξηθά ξγαλα, ξγαλα Αθξηβείαο θαη Οπηηθά ξγαλα  0,75 

Μεραλνθίλεηα Ορήκαηα θιπ  0,96 

Δμνπιηζκφο Μεηαθνξψλ  1,32 

Έπηπια &  Άιια Μεηαπνηεκέλα Πξντφληα  0,97 

Ζιεθηξηθή Δλέξγεηα, Φπζηθφ Αέξην θαη Νεξφ  0,6 

Απφβιεηα  0,92 

Με Σαμηλνκεκέλα  2,88 

Πεγή: OECD. Stat Extracts   

 

ηνλ πίλαθα 6 θαηαγξάθνληαη αλαιπηηθά νη θιαδηθέο εμαγσγέο ηεο ειιε-

ληθήο νηθνλνκίαο γηα ην 2011.Οη θχξηνη εμαγσγηθνί θιάδνη ηεο ειιεληθήο νηθν-

λνκίαο ήηαλ νη: Πξντφληα Γηχιηζεο Πεηξειαίνπ κε 29,61% (κεζαίαο-ρακειήο 

ηερλνινγίαο), Σξφθηκα, Πνηά θαη Καπλφο κε 11,66% (ρακειήο ηερλνινγίαο), 

Βαζηθά Μέηαιια κε 12,07% (κεζαίαο-ρακειήο ηερλνινγίαο), Υεκηθέο Οπζίεο 

θαη Πξντφληα κε 9,11% (κεζαίαο-πςειήο ηερλνινγίαο), Πξντφληα Γεσξγίαο, 

Θήξαο θαη Γαζνθνκίαο θαη Πξντφληα Αιηείαο κε 7,99% (ρακειήο ηερλνινγίαο) 

θαη Κισζηνυθαληνπξγία, Δίδε Έλδπζεο, Γνχλεο, Γεξκάηηλα Δίδε θαη Τπνδή-

καηα κε 5,87% (ρακειήο ηερλνινγίαο). Δπνκέλσο, ζην εμαγσγηθφ εκπφξην ηεο 

Διιάδαο θπξηαξρνχλ θιάδνη θαηά βάζε ρακειήο θαη κεζαίαο ηερλνινγίαο (βι. 

θαη Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 2013, ζ. 129).
20

 (Γηα ηελ θαηάηαμε ησλ θιάδσλ αλά 

ηερλνινγηθφ επίπεδν βι. ζρεηηθά OECD, 2005 di Mauro et al.,  2010, p. 40, 

table 10).  

ηε βάζε ησλ παξαπάλσ, δεδνκέλσλ ησλ ζεσξεηηθψλ ππνζέζεσλ πνπ 

έρνπκε ζέζεη, πξνθχπηεη θαη φηη ε ειιεληθή νηθνλνκία θαηά βάζε παξάγεη θαη 

εμάγεη πξντφληα ρακειφηεξεο νξγαληθήο ζχλζεζεο θεθαιαίνπ θαη ρακειφηε-

ξεο εηζνδεκαηηθήο ειαζηηθφηεηαο δήηεζεο (βι. θαη Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 

2003, ζ. 37 Αζαλαζφγινπ, 2010, ζ. 175 Gibson, 2010, ζ. 344),  ζπγθξηηηθά κε 

φιεο ηηο άιιεο ρψξεο ηεο δψλεο ηνπ επξψ. Με άιια ιφγηα ε αλφκνηα δνκή πα-

                                                             
20 Σν ρακειφ ηερλνινγηθφ επίπεδν ησλ εγρσξίσο παξαγφκελσλ πξντφλησλ ζπλδέεηαη κε ηελ ειιεληθή 

παξαγσγηθή δνκή. Οη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ ην κηθξφηεξν κέζν κέγεζνο ζηελ ΔΔ (Liargovas, 

1998, p.203, European Commission, 2010/11). Οη ειιεληθέο κηθξέο επηρεηξήζεηο έρνπλ πεξηνξηζκέλε 

πξφζβαζε ζε θεθάιαην, επνκέλσο κηθξέο δπλαηφηεηεο γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε (R&D), ελζσκάησζε 

θαη ρξεζηκνπνίεζε μέλσλ ηερλνινγηψλ (Liargovas, 1998, pp. 203, 206-207, 210). 
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ξαγσγήο-εκπνξίνπ κεηαμχ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ησλ άιισλ ρσξψλ ηεο 

επξσδψλεο θαηαγξάθεηαη σο ζνβαξφηαηε αληζνξξνπία κεηαμχ ηεο δνκήο ηεο 

πξνζθνξάο (πξντφληα ρακειφηεξεο ηερλνινγίαο, ζχλζεζεο θεθαιαίνπ θαη εη-

ζνδεκαηηθήο ειαζηηθφηεηαο δήηεζεο) θαη ηεο ζχλζεζεο ηεο δήηεζεο (πξντφληα 

πςειφηεξεο ηερλνινγίαο, ζχλζεζεο θεθαιαίνπ θαη εηζνδεκαηηθήο ειαζηηθφηε-

ηαο δήηεζεο). Άξα ε ειιεληθή νηθνλνκία αληηκεησπίδεη δπζκελείο φξνπο εκπν-

ξίνπ εληφο ηνπ ζθιεξνχ ππξήλα ηεο ΔΔ (δειαδή ηεο επξσδψλεο). Σν φηη ε νη-

θνλνκηθή αλάπηπμε ηελ πεξίνδν 2000-2010 πξνήιζε θπξίσο απφ ηνπο θιάδνπο 

ησλ κε εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ – πνπ δελ εθηίζεληαη ζην δηεζλή 

αληαγσληζκφ – απνηειεί έθθξαζε αθξηβψο απηήο ηεο δνκηθή πξαγκαηηθφηεηαο 

πνπ ζπκππθλψλεηαη σο θπξηαξρία ζηελ εγρψξηα αγνξά ησλ εηζαγφκελσλ αγα-

ζψλ. 

Σαπηφρξνλα νη «δπζκελείο» εηζνδεκαηηθέο ειαζηηθφηεηεο δήηεζεο γηα 

εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο ζπλνδεχνληαη απφ εμαγσγέο πνπ δελ είλαη επαξθψο 

δηαθνξνπνηεκέλεο (Αζαλαζφγινπ θ.ά., 2010, ζ. 179). Απηφ αληαλαθιά ην η-

ζρπξφ πξνθίι εμεηδίθεπζεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ελ ζπγθξίζεη πξνο ηηο άι-

ιεο εζληθέο νηθνλνκίεο ηεο ΔΔ. Ζ Διιάδα είλαη κηα κηθξή ρψξα θαη βξίζθεηαη 

κεηαμχ ησλ πέληε θνξπθαίσλ ρσξψλ ηεο ΔΔ πνπ επηδεηθλχνπλ «έλα ηζρπξφ 

πξνθίι εμεηδίθεπζεο – νη άιιεο ρψξεο είλαη νη Μάιηα, Βνπιγαξία, Ρνπκαλία 

θαη Λεηνλία» (European Commission, 2009, p. 61). 

 

Πίλαθαο 7. Καζαξφ απφζεκα θεθαιαίνπ αλά απαζρνινχκελν ζε ρψξεο ηεο επξσδψλεο, ζχλνιν 

νηθνλνκίαο (κέζνη φξνη 1960-2013)
 

Βέιγην Γαιιία Γεξκαλία Διιάδα Ηξιαλδία Ηηαιία Πνξηνγαιία
* 

Ηζπαλία 

0,1379 0,1434 0,1406 0,1031 0,1532 0,1327 0,0636 0,1147 

Πεγή: AMECO, δηθνί καο ππνινγηζκνί 
* 1977-2013 

 

Μηα έλδεημε ηνπ ηζρπξηζκνχ φηη ε ειιεληθή νηθνλνκία παξάγεη θαηά βά-

ζε πξντφληα ρακειφηεξεο νξγαληθήο ζχλζεζεο θεθαιαίνπ δίλεη ν πίλαθαο 7. Ζ 

ζχλζεζε θεθαιαίνπ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο (εθθξαδφκελε σο ν κέζνο φξνο 

ηνπ ιφγνπ θαζαξφ απφζεκα θεθαιαίνπ πξνο αξηζκφ απαζρνινπκέλσλ γηα ην 

ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο γηα ηηο πέληε ηειεπηαίεο πεξίπνπ δεθαεηίεο), είλαη ρα-

κειφηεξε εθείλεο ησλ κεγαιχηεξσλ βηνκεραληθψλ ρσξψλ ηεο επξσδψλεο θαη 

ηεο ΔΔ (Γεξκαλία, Γαιιία, Ηηαιία), ρσξψλ αλάινγνπ ή κηθξφηεξνπ κεγέζνπο 

κε ηεο Διιάδαο (Βέιγην, Ηξιαλδία), θαη φζνλ αθνξά ζηνλ επξσπατθφ λφην ρα-

κειφηεξε ηεο Ηζπαλίαο, αιιά πςειφηεξε ηεο Πνξηνγαιίαο.  

Δηζνδεκαηηθέο ειαζηηθφηεηεο δήηεζεο εηζαγσγψλ 

Οη εηζνδεκαηηθέο ειαζηηθφηεηεο δήηεζεο εηζαγσγψλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο 

ζην ζχλνιφ ηνπο θαη αλά θιαδηθφ ηερλνινγηθφ επίπεδν γηα ηελ πεξίνδν 1990-

2011 θαηαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα 8. 



284 
 

Ζ εηζνδεκαηηθή ειαζηηθφηεηα δήηεζεο ππνινγίδεηαη σο ε θιίζε ηεο επ-

ζείαο (δειαδή ην β) ηεο ζρέζεο:  

 

lnM = lna + β * lnY (5), 

 

φπνπ M ε δήηεζε γηα εηζαγσγέο θαη Τ ην θαζαξφ εζληθφ εηζφδεκα ηεο νηθνλν-

κίαο. Σα κεγέζε είλαη ζε εθαηνκκχξηα δνιάξηα θαη ζε ζηαζεξέο ηηκέο 2005 

(Πεγή: OECD. Stat Extracts). 

 

 Πίλαθαο 8. Δηζνδεκαηηθέο ειαζηηθφηεηεο δήηεζεο εηζαγσγψλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ζχλν-

ιν θαη αλά ηερλνινγηθφ επίπεδν, 1990-2011 

χλνιν εηζαγσγψλ 1,442 

Κιάδσλ πςειήο ηερλνινγίαο 2,409 

Κιάδσλ ICT
*
  1,885 

Κιάδσλ κεζαίαο-πςειήο ηερλνινγίαο 0,851 

Κιάδσλ κεζαίαο-ρακειήο ηερλνινγίαο 1,756 

Κιάδσλ ρακειήο ηερλνινγίαο 0,821 

Πεγή: OECD. Stat Extracts, δηθνί καο ππνινγηζκνί 
* Information and Communication Technology. Πεξηιακβάλεη θιάδνπο πςειήο ηερλνινγίαο (OECD 

2005) 

 

πσο βιέπνπκε επηβεβαηψλεηαη γεληθά φηη ην χςνο ηεο εηζνδεκαηηθήο 

ειαζηηθφηεηαο δήηεζεο εηζαγσγψλ ζπλαξηάηαη ζεηηθά κε ην (θιαδηθφ) ηερλν-

ινγηθφ επίπεδν ησλ εηζαγφκελσλ πξντφλησλ. Δμαίξεζε απνηεινχλ νη εηζαγσ-

γέο πξντφλησλ κεζαίαο-πςειήο ηερλνινγίαο (ζεκείν πνπ ζα ζρνιηάζνπκε ελ 

ζπληνκία ζηε ζπλέρεηα). πσο επίζεο βιέπνπκε νη εηζνδεκαηηθέο ειαζηηθφηε-

ηεο δήηεζεο ηφζν γηα ην ζχλνιν ησλ εηζαγσγψλ φζν θαη γηα φιεο ηηο ηερλνιν-

γηθέο θαηεγνξίεο είλαη ζεηηθέο. Αθνινπζψληαο ηελ ηππηθή κηθξννηθνλνκηθή 

ζρεηηθή δηάθξηζε ζα ιέγακε φηη φια ηα εηζαγφκελα αγαζά είλαη «θαλνληθά», 

δειαδή κε ηελ αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απμάλνληαη νη δεηνχκελεο πνζφηεηέο 

ηνπο (βι. Μειηφο θ.ά., 2000, ζζ. 84-85). 

 Βιέπνπκε σζηφζν φηη ηφζν γηα ην ζχλνιν ησλ εηζαγσγψλ φζν θαη γηα ηηο 

δπν πξψηεο ηερλνινγηθέο θαηεγνξίεο, αιιά θαη γηα ηελ θαηεγνξία πξντφλησλ 

κεζαίαο-ρακειήο ηερλνινγίαο, νη ζεηηθέο εηζνδεκαηηθέο ειαζηηθφηεηεο δήηε-

ζεο είλαη θαη κεγαιχηεξεο ηεο κνλάδαο, δειαδή αθνξνχλ ηα ιεγφκελα «αλψηε-

ξα» αγαζά, ησλ νπνίσλ ε δήηεζε φρη απιψο απμάλεηαη κε ηελ αχμεζε ηνπ εη-

ζνδήκαηνο, αιιά απμάλεηαη πνζνζηηαία πεξηζζφηεξν απφ ηελ άλνδν ηνπ εηζν-

δήκαηνο (ζην ίδην, ζζ. 84-85, 98). 

Σαπηφρξνλα, ε πςειή εηζνδεκαηηθή ειαζηηθφηεηα γηα ηα εηζαγφκελα (βη-

νκεραληθά γεληθψο) πξντφληα ζπλδπάδεηαη κε ρακειή ειαζηηθφηεηα ηηκψλ γη‟ 

απηά ηα πξντφληα. Χο απνηέιεζκα, νη πςεινί ξπζκνί αλάπηπμεο ζπλνδεχνληαη 



285 
 

απφ απμαλφκελεο πιεξσκέο γηα εηζαγσγέο (βι. Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 2000, ζ. 

232) θαη δηεπξπλφκελα ειιείκκαηα ζην εκπνξηθφ ηζνδχγην. Πξφθεηηαη γηα απφ-

ζπαζε αμίαο ζηε ζθαίξα ηεο θπθινθνξίαο-αληαιιαγήο κέζσ ηεο επηδείλσζε 

ησλ φξσλ εκπνξίνπ, φπσο πξνθχπηεη ζηε βάζε ησλ ζεσξεηηθψλ ππνζέζεσλ 

ηεο αλάιπζήο καο.  

Παξέθβαζε: Γηα ηηο ηηκέο ησλ εηζνδεκαηηθψλ ειαζηηθνηήησλ δήηεζεο ζηελ πα-

ξαγσγή 

Οη θιάδνη κεζαίαο θαη πςειήο ηερλνινγίαο πεξηιακβάλνπλ: Καηαζθεπή ειε-

θηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, Καηαζθεπή κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ, ξπκνπιθνχ-

κελσλ θαη εκηξπκνπιθνχκελσλ, Παξαγσγή ρεκηθψλ νπζηψλ θαη πξντφλησλ, 

Καηαζθεπή ινηπνχ εμνπιηζκνχ κεηαθνξψλ, Καηαζθεπή κεραλεκάησλ θαη εη-

δψλ εμνπιηζκνχ π.δ.θ.α. χκθσλα κε ηνπο ππνινγηζκνχο καο, νη εηζνδεκαηη-

θέο ειαζηηθφηεηεο δήηεζεο εηζαγσγψλ απηήο ηεο ηερλνινγηθήο θαηεγνξίαο εί-

λαη πςειφηεξεο ηεο κνλάδαο ζηελ θαηαλάισζε ησλ λνηθνθπξηψλ (1,230) θαη 

ζηε ιεγφκελε κηθηή ρξήζε (1,008), ε νπνία πεξηιακβάλεη πξντφληα γηα ηα ν-

πνία δελ κπνξεί λα δηαρσξηζηεί ην αλ ρξεζηκνπνηνχληαη σο θαηαλαισηηθά α-

γαζά ή ελδηάκεζα. Χζηφζν είλαη ρακειφηεξεο ηεο κνλάδαο ζηελ ελδηάκεζε δή-

ηεζε (0,790) θαη ζηε δήηεζε θεθαιαηνπρηθψλ πξντφλησλ (0,678), δειαδή ζηελ 

θαζαπηφ παξαγσγή.  

Αμηνζεκείσην είλαη φηη ζηελ εηζαγσγή θεθαιαηνπρηθψλ πξντφλησλ ηελ 

πςειφηεξε εηζνδεκαηηθή ειαζηηθφηεηα δήηεζεο εκθαλίδνπλ νη εηζαγσγέο κε-

ζαίαο-ρακειήο ηερλνινγίαο (2,338). Αθνινπζνχλ νη εηζαγσγέο πςειήο ηερλν-

ινγίαο (1,735), έπνληαη νη εηζαγσγέο ICT (1,337) θαη αθνινπζνχλ νη ρακειήο 

ηερλνινγίαο πνπ επίζεο εκθαλίδνπλ εηζνδεκαηηθή ειαζηηθφηεηα δήηεζεο κε-

γαιχηεξε ηεο κνλάδαο (1,046). Χο ζχλνιν νη εηζαγσγέο θεθαιαηνπρηθψλ πξν-

τφλησλ εκθαλίδνπλ εηζνδεκαηηθή ειαζηηθφηεηα δήηεζεο κεγαιχηεξε ηεο κνλά-

δαο (1,425). ηηο εηζνδεκαηηθέο ειαζηηθφηεηεο δήηεζεο ελδηάκεζσλ αγαζψλ 

ηελ πςειφηεξε εηζνδεκαηηθή ειαζηηθφηεηα έρνπλ επίζεο νη εηζαγσγέο κεζαί-

αο-ρακειήο ηερλνινγίαο (1,600), ελψ ζην ζχλνιν ησλ εηζαγσγψλ απηήο ηεο 

θαηεγνξίαο επίζεο ε εηζνδεκαηηθή ειαζηηθφηεηα δήηεζεο είλαη κεγαιχηεξε 

ηεο κνλάδαο (1,303).  

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηνπλ δπν βαζηθέο παξαηεξήζεηο.  

Πξψηνλ: Αλ δερηνχκε φηη ην ηερλνινγηθφ επίπεδν ησλ εηζξνψλ ηεο παξαγσγη-

θήο δηαδηθαζίαο αληαλαθιάηαη ζην ηερλνινγηθφ επίπεδν ησλ εθξνψλ ηφηε, νη 

πςειέο εηζνδεκαηηθέο ειαζηηθφηεηεο δήηεζεο γηα εηζξνέο ρακειήο θαηά βάζε 

ηερλνινγίαο ππνδειψλνπλ φηη ε εγρψξηα παξαγσγή ηείλεη λα αλαπηχζζεηαη 

πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο παξαγσγήο πξντφλησλ ρακειφηεξεο ηερλνινγίαο θαη 

εηζνδεκαηηθήο ειαζηηθφηεηαο δήηεζεο. Απηφ είλαη ζπλεπέο κε ηα επξήκαηά 

καο αλαθνξηθά κε ηε δνκή ησλ εμαγσγψλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο.  
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Γεχηεξνλ: Σν γεγνλφο φηη ε εηζνδεκαηηθή ειαζηηθφηεηα δήηεζεο εηζαγσγψλ 

γηα ηελ παξαγσγή είλαη κεγαιχηεξε ηεο κνλάδαο, αθφκε θαη γηα εηζξνέο ρακε-

ιήο ηερλνινγίαο, ππνγξακκίδεη φηη ε αχμεζε ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο ζπλν-

δεχεηαη απφ ζεκαληηθέο δηαξξνέο αμίαο ζην εμσηεξηθφ. ςεηο απηνχ ηνπ δεηή-

καηνο ζα δνχκε θαη πην θάησ. 

“Simple growth rule”  

Με έλα ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ζηαζεξά αξλεηηθφ θαη επηδεηλνχκελν 

απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 κέρξη ην 2008 είλαη αλακελφκελν φηη ε 

κεγέζπλζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο απνθιίλεη απφ ηνλ “simple growth rule”. 

Οπφηε ην ππφ δηεξεχλεζε εξψηεκα είλαη ίζσο πφζν απνθιίλεη. 

Γηα ηε δηεξεχλεζε απηή εθθξάδνπκε ηε ζρέζε (1) (ζπκίδνπκε:  = ) 

κε ηε κνξθή ηεο νηθνλνκεηξηθήο ζρέζεο (6): 

 

 (6). 

 

Ο ξπζκφο κεηαβνιήο ηνπ θαζαξνχ εζληθνχ εηζνδήκαηνο (ν ξπζκφο κεγέζπλζεο 

ηεο νηθνλνκίαο) (dY/Y) ζεσξείηαη σο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηνπ ξπζκνχ κε-

ηαβνιήο ησλ εμαγσγψλ (dX/X) θαη ηεο εηζνδεκαηηθήο ειαζηηθφηεηαο δήηεζεο 

εηζαγσγψλ (e). Αλ ε κεγέζπλζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο αθνινπζεί ηνλ 

“simple growth rule” νη δπν αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηεο ζρέζεο (6) ζα πξέπεη 

λα εξκελεχνπλ ηθαλνπνηεηηθά ηηο κεηαβνιέο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο (π-

ςειφ R-squared). 

Σα δηαζέζηκα δεδνκέλα είλαη απφ ην 1990 έσο ην 2011 (22 ηηκέο). Σα κε-

γέζε είλαη ζε εθαηνκκχξηα δνιάξηα θαη ζε ζηαζεξέο ηηκέο 2005. (Πεγή: 

OECD. Stat Extracts.) Δθηηκνχκε ηηκέο dY/Y θαη dX/X γηα δηαζηήκαηα k εηψλ, 

εληφο ηεο πεξηφδνπ 1990-2011. Αληίζηνηρα γηα ηα ίδηα ρξνληθά δηαζηήκαηα ε-

θηηκνχκε ην β ηεο ζρέζεο (5), πνπ δίλεη ηελ e.  Απφ ηηο δνθηκέο πνπ έγηλαλ ψ-

ζηε φινη νη ζηαηηζηηθνί έιεγρνη λα είλαη ζεκαληηθνί  πξνέθπςε φηη απηφ ζπκ-

βαίλεη γηα k = 13 έηε. 

 

Πίλαθαο 9. Δηζνδεκαηηθέο ειαζηηθφηεηεο δήηεζεο εηζαγσγψλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο 

1990-

2002 

1991-

2003 

1992-

2004 

1993-

2005 

1994-

2006 

1995-

2007 

1996-

2008 

1997-

2009 

1998-

2010 

1999-

2011 

0,013 0,434 0,845 1,191 1,498 1,716 2,120 2,313 2,462 2,718 
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ρήκα 4. Δηζνδεκαηηθέο ειαζηηθφηεηεο δήηεζεο εηζαγσγψλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο 

 
 

Ο πίλαθαο 9 θαηαγξάθεη ηηο πεξηφδνπο εθηίκεζεο θαη ην αλά πεξίνδν κέ-

γεζνο ηεο εηζνδεκαηηθήο ειαζηηθφηεηαο δήηεζεο εηζαγσγψλ ηεο ειιεληθήο νη-

θνλνκίαο. Σα δεδνκέλα απηά απεηθνλίδνληαη ζην ζρήκα 4, φπνπ ην θαηαγξα-

θφκελν έηνο αθνξά ζην ηειεπηαίν έηνο ηεο θάζε πεξηφδνπ. πσο βιέπνπκε, 

ππάξρεη κηα δηαξθήο αχμεζε ζηηο εηζνδεκαηηθέο ειαζηηθφηεηεο δήηεζεο εηζα-

γσγψλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο πνπ αλαθφπηεηαη ειάρηζηα κφλν ηελ ηειεπ-

ηαία πεξίνδν. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε ειιεληθή νηθνλνκία είλαη απμαλφκελα εθηε-

ζεηκέλε ζε κεηαθνξέο αμίεο ζην εμσηεξηθφ ζηε δηάξθεηα ησλ δπν ηειεπηαίσλ 

δεθαεηηψλ, ηδίσο κεηά ην 1993, πνπ νη εηζνδεκαηηθέο ειαζηηθφηεηεο δήηεζεο 

απμάλνληαη απφηνκα θαη βξίζθνληαη πάλσ απφ ηε κνλάδα. [Θπκίδνπκε: ην ηζν-

δχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ επηδεηλψλεηαη ζνβαξά απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηί-

αο ηνπ 1990 φηαλ αθελφο θαζηεξψζεθε ε εληαία εζσηεξηθή αγνξά ηεο ΔΔ 

(1.1.1993, εκεξνκελία θαζηέξσζεο ηεο εληαίαο εζσηεξηθήο αγνξάο) θαη αθεηέ-

ξνπ, ζηελ πξννπηηθή έληαμεο ζην εληαίν επξσπατθφ λφκηζκα, ε δξαρκή αλαηη-

κήζεθε ζε πξαγκαηηθνχο φξνπο.] 

Απφ ηελ εθηίκεζε ηεο ζρέζεο (6) πξνθχπηνπλ ηα απνηειέζκαηα πνπ θα-

ηαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Σα απνηειέζκαηα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά, φπσο πξνθχπηεη απφ ηνπο 

ζρεηηθνχο ειέγρνπο. Σα πξφζεκα ησλ ζπληειεζηψλ είλαη ζπλεπή κε ηε ζεσξία 

θαη ηε ζρέζε (1) θαζψο ε αχμεζε ησλ εμαγσγψλ ζπλαξηάηαη ζεηηθά κε ηελ αχ-

μεζε ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ε αχμεζε ησλ εηζνδεκαηηθψλ ειαζηηθνηήησλ δήηε-

ζεο εηζαγσγψλ αξλεηηθά. Χζηφζν, φπσο αλακέλακε ε κεγέζπλζε ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο δελ αθνινπζεί ηνλ “simple growth rule” (ηδηαίηεξα ρακειφ R-

Πίλαθαο 10. Οηθνλνκεηξηθά απνηειέζκαηα 

Coefficients 

β0 -0,81182 

β1 0,08463   

β2 -0,55451     

Multiple R-squared:  0,3223 
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squared). Οη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηεο ζρέζεο (6) εξκελεχνπλ κφλν θαηά 

32,23% ηηο κεηαβνιέο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο. Δπνκέλσο, ζηε βάζε ηεο 

ζεσξίαο πνπ εθζέζακε, επηβεβαηψλεηαη φηη ε κεγέζπλζε ηεο ειιεληθήο νηθνλν-

κίαο βαζίζηεθε θπξίσο ζηνλ εμσηεξηθφ δαλεηζκφ, δειαδή ζηε δεκηνπξγία εμσ-

ηεξηθνχ ρξένπο.  

ηε βάζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ εμσηεξηθνχ ρξένπο-δαλεηζκνχ, φπσο 

πξνθχπηεη θαηαξρήλ απφ ηε ζρέζε (1) βξίζθεηαη ε ζεκαληηθφηαηε άλνδνο ησλ 

εηζνδεκαηηθψλ ειαζηηθνηήησλ δήηεζεο εηζαγσγψλ, ηδίσο απφ ην 1993 θαη κε-

ηά (εηζνδεκαηηθέο ειαζηηθφηεηεο δήηεζεο κεγαιχηεξεο ηεο κνλάδαο), πνπ ππν-

δειψλεη φηη ε αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο νδήγεζε ζε κεγαιχηεξε πνζνζηηαία 

αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ. Γεδνκέλνπ ηνπ φηη νη ειιεληθέο εμαγσγέο ραξαθηεξί-

δνληαη απφ ρακειή εηζνδεκαηηθή ειαζηηθφηεηα δήηεζεο, νη απμαλφκελεο εηζν-

δεκαηηθέο ειαζηηθφηεηεο δήηεζεο εηζαγσγψλ ππνδεηθλχνπλ επηδεηλνχκελεο 

«δπζκελείο» ζρεηηθέο εηζνδεκαηηθφηεηεο δήηεζεο, επνκέλσο επηδεηλνχκελνπο 

φξνπο εκπνξίνπ. Ζ επηδείλσζε ησλ φξσλ εκπνξίνπ, πνπ εθθξάδεη ηε ρακειή 

«δηαξζξσηηθή» αληαγσληζηηθφηεηά ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ceteris paribus, 

επηηείλεη ηελ απφθιηζε ηεο κεγέζπλζήο ηεο απφ ηνλ “simple growth rule” φπσο 

ππνδεηθλχεη ε ζρέζε (4) (ζπκίδνπκε:  = ). 

 

ρήκα 5. Όξνη εκπνξίνπ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ζπλνιηθφ θαη ελδνεπξσπατθφ
* 
εκπφξην 

(1960-2013)
 

 
Πεγή: AMECO 
* 1960-1998 Πξψελ ΔΔ15 

 

ην ζρήκα 5 απνηππψλνληαη νη φξνη εκπνξίνπ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο 

ηφζν νη παγθφζκηνη φζν θαη εθείλνη πνπ αθνξνχλ ζην ελδνεπξσπατθφ εκπφξην. 

Τπνινγίζηεθαλ σο ν ιφγνο ησλ εμαγσγψλ (fob) πξνο ηηο εηζαγσγέο (cif). ε 

γεληθέο γξακκέο αθνινπζνχλ αλάινγεο ηάζεηο, ζην κέηξν ηεο εκπνξηθήο πξφζ-
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δεζεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζην πιαίζην ηνπ ελδνεπξσπατθνχ εκπνξίνπ, 

ηνπιάρηζηνλ κέρξη ην 2009 (βι. ζρήκα 6). 

 

ρήκα 6. Δλδνεπξσπατθφ εκπφξην σο πνζνζηφ (%) ηνπ εκπνξίνπ, ΔΔ27 θαη Διιάδα, 1999-

2012

 
Πεγή: OECD. Stat Extracts 

 

Οη φξνη εκπνξίνπ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο βειηηψλνληαη, κε απμνκεηψ-

ζεηο, κέρξη πεξίπνπ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980. Έθηνηε ρεηξνηεξεχνπλ κέ-

ρξη ην 2008, κε κηα έληαζε ηεο επηδείλσζήο ηνπο (ηδηαίηεξα ησλ ελδν-

επξσπατθψλ) απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990. Ζ κείσζε ηεο εηζαγσγηθήο 

δαπάλεο ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο νδεγεί ζηε βειηίσζή ηνπο κεηά ην 2008 

(βι. θαη ζηε ζπλέρεηα).  

Δπνκέλσο, κε θάπνηα ρξνληθή πζηέξεζε ε είζνδνο ζηελ ηφηε ΔΟΚ (1981) 

θαη θπξίσο ε εληαία εζσηεξηθή αγνξά (1993) θαη ε αλαηίκεζε ηεο δξαρκήο κέ-

ζα ζηε δεθαεηία ηνπ 1990 (βι. ζηα πξνεγνχκελα) επηδξνχλ αξλεηηθά ζηνπο 

φξνπο εκπνξίνπ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Χζηφζν, θαίηνη νη παξαπάλσ εμειί-

μεηο επηδεηλψλνπλ ηε ρακειή «δηαξζξσηηθή» αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο – φπσο απηή αληαλαθιάηαη ζηνπο επηδεηλνχκελνπο φξνπο εκπνξίνπ 

– ε ρακειή «δηαξζξσηηθή» αληαγσληζηηθφηεηα πξνυπάξρεη απηψλ ησλ εμειί-

μεσλ φπσο γίλεηαη εκθαλέο απφ ην ζπλερψο αξλεηηθφ γηα φιε ηελ πεξίνδν 

1960-2013 ηζνδχγην αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ (βι. ζρήκα 1). Οπσζδήπνηε δελ 

θαίλεηαη ε ρακειή «δηαξζξσηηθή» αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ειιεληθήο νηθνλν-

κίαο λα ζπλδέεηαη εηδηθά κε ηελ είζνδν ηεο ρψξαο ζηελ ΟΝΔ, θαζψο κεηαμχ 

2002-2008 νη φξνη εκπνξίνπ, ηφζν ηνπ ζπλνιηθνχ φζν θαη ηνπ ελδνεπξσπατθνχ 

εκπνξίνπ, παξακέλνπλ θαηά βάζε ζηαζεξνί (βι. ζρεηηθά θαη Mavroudeas and 

Paitaridis, forthcoming 2014). ε θάζε πεξίπησζε πάλησο, ζηε βάζε ηεο ινγη-

θήο πνπ απνξξέεη απφ ηνλ “simple growth rule”, ππφ ζπλζήθεο επηδεηλνχκελσλ 

φξσλ εκπνξίνπ ε ειιεληθή νηθνλνκία ζα έπξεπε λα θαζεισζεί ζε ρακεινχο 
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ξπζκνχο αλάπηπμεο, γηα λα κελ εκθαλίδεη ειιείκκαηα ζην ηζνδχγην ηξερνπζψλ 

ζπλαιιαγψλ ηεο, θαη εμσηεξηθφ ρξένο. 

Μεηαβνιή ησλ δηεζλψλ εκπνξηθψλ ζρέζεσλ (;) 

ην ζρήκα 6 θαηαγξάθεηαη ην ελδν-επξσπατθφ εκπφξην (ΔΔ27) θαη ε ζπκκεην-

ρή ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζε απηφ. Απφ ην 2001 έσο ην 2011, νη ειιεληθέο 

εμαγσγέο ζηελ ΔΔ27 ππεξβαίλνπλ ηηο ειιεληθέο εηζαγσγέο απφ ηελ ΔΔ27, 

ζχκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε γεληθή επξσπατθή ηάζε. Απφ ην 2009 σζηφζν πα-

ξαηεξείηαη κηα ζαθήο ζχγθιηζε πνζνζηνχ εμαγσγψλ ηεο Διιάδαο πξνο ηελ 

ΔΔ27 θαη εηζαγσγψλ απφ ηελ ΔΔ27. Σν ζεκαληηθφ εδψ είλαη φηη ελψ κέρξη ηα 

κέζα πεξίπνπ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000 ππάξρεη κηα εμαηξεηηθά πςειή πξφζδεζε 

ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ ηεο ρψξαο ζηελ ΔΔ27, ηφζν ζην ζθέινο ησλ εμαγσ-

γψλ φζν θαη ζε εθείλν ησλ εηζαγσγψλ, απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000 

εκθαλίδεηαη κηα ηάζε κεξηθήο απφ-επξσπατθνπνίεζεο ηνπ ειιεληθνχ εμσηεξη-

θνχ εκπνξίνπ, θαη ζηα δχν ζθέιε, πνπ επηηείλεηαη απφ ην 2009 θαη κεηά. Χ-

ζηφζν, ε ΔΔ27 εμαθνινπζεί λα απνηειεί ην βαζηθφ πεδίν εκπνξηθνχ αληαγσλη-

ζκνχ γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. 

Χο πξνο ην ζθέινο ησλ εηζαγσγψλ ε εμέιημε απηή κπνξεί ίζσο λα απνδν-

ζεί ζηελ νηθνλνκηθή χθεζε, επνκέλσο θαη ζηε κείσζε ησλ εηζαγσγψλ ησλ π-

ςειφηεξεο εηζνδεκαηηθήο ειαζηηθφηεηαο δήηεζεο επξσπατθψλ πξντφλησλ (βι. 

θαη ζρεηηθή κείσζε ησλ εηζνδεκαηηθψλ ειαζηηθνηήησλ εηζαγσγψλ ζηελ ηειεπ-

ηαία πεξίνδν ηνπ πίλαθα 9, ζρεηηθά θαη ζρήκα 4, βι. επίζεο θαη βειηίσζε ησλ 

φξσλ εκπνξίνπ κεηά ην 2008, ζρήκα 5). Δξκελεχνληαο ηνλ εμαγσγηθφ αλαπξν-

ζαλαηνιηζκφ εθηφο ΔΔ γηα ηελ πεξίνδν 2008-2012, ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 

(2013, ζ. 129) ζεκεηψλεη φηη νθείιεηαη ζηε ζηξνθή ησλ εμαγσγέσλ ζε ρψξεο 

πνπ παξνπζηάδνπλ πςειφηεξνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο, έλαληη ηεο ΔΔ, φπσο θαη 

ζηελ ππνηίκεζε ηνπ επξψ θαη ηελ πηψζε ησλ λαχισλ. ηα πιαίζηα απηνχ ηνπ 

κεξηθνχ αλαπξνζαλαηνιηζκνχ «έρεη απμεζεί ην κεξίδην ησλ εμαγσγψλ πξνο 

πξννξηζκνχο νη νπνίνη απνξξνθνχλ ήδε έλα αμηφινγν πνζνζηφ ησλ ειιεληθψλ 

εμαγσγψλ, φπσο ε Σνπξθία, ε Ρσζία, νη ΖΠΑ θαη νη ρψξεο ηεο Β. Αθξηθήο θαη 

ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, αιιά θαη πξνο λέεο αγνξέο, φπνπ αθφκε εμάγεηαη κηθξφ 

πνζνζηφ, φπσο ε Ηαπσλία, ε Κίλα θαη ε Ηλδία» (ζην ίδην). 

Τπνζηεξίμακε ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο αλάιπζεο καο φηη, ε θαηα-

ζηξνθή θεθαιαίσλ ησλ ιηγφηεξν αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ κέζσ ηνπ ελδνθιαδη-

θνχ αληαγσληζκνχ ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζε αλφκνηεο παξαγσγηθέο δνκέο κε-

ηαμχ πεξηζζφηεξν θαη ιηγφηεξν αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ, νη νπνίεο ζα εθθξα-

ζηνχλ ζε επηδεηλνχκελνπο φξνπο εκπνξίνπ γηα ηηο ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο ρψ-

ξεο. Ζ επηδείλσζε ησλ φξσλ εκπνξίνπ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο κέρξη ηελ 

πξφζθαηε θξίζε πηζαλφλ ππνδεηθλχεη κηα ηέηνηα εμέιημε. Μηα ηέηνηα εμέιημε 

ππνδεηθλχεη θαη ε θπξηαξρία ζηελ εγρψξηα αγνξά ησλ εηζαγφκελσλ αγαζψλ. 

Δπνκέλσο ζηελ ειιεληθή πεξίπησζε ηείλεη λα απμάλεηαη ε ζρεηηθή βαξχηεηα 
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ηεο απφζπαζεο αμίαο κέζσ ηεο επηδείλσζεο ησλ φξσλ εκπνξίνπ. Αλ έηζη έρνπλ 

ηα πξάγκαηα, πεξηνξίδνληαο ηηο εηζαγσγέο απφ ρψξεο ηεο ΔΔ θαη απμάλνληαο 

ηηο εμαγσγέο πξνο ρψξεο εθηφο ΔΔ, θάπνηεο εθ ησλ νπνίσλ είλαη ρακειφηεξνπ 

επίπεδνπ αλάπηπμεο, ν ειιεληθφο θαπηηαιηζκφο θαίλεηαη φηη βξίζθεηαη ζε κηα 

απζφξκεηε νηθνλνκηθή δηαδηθαζία αλαδήηεζεο «δηαθπγήο» απφ ηνπο δπζκε-

λείο φξνπο εκπνξίνπ εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηεο ΔΔ-ΟΝΔ.  Ζ βειηίσζε ησλ φξσλ 

εκπνξίνπ πνπ δηαπηζηψλεηαη κεηά ην 2008 αληαλαθιά πηζαλφλ θαη απηφλ ην 

κεξηθφ αλαπξνζαλαηνιηζκφ. 

Γηαθιαδηθέο δηαζπλδέζεηο 

Τπνζηεξίμακε φηη νη θχξηνη θιάδνη εμαγσγήο εκπνξεπκάησλ κηαο ρψξαο είλαη, 

ceteris paribus, νη ζρεηηθά πην παξαγσγηθνί ηεο θιάδνη έλαληη ησλ δηεζλψλ 

θιαδηθψλ αληαγσληζηψλ θαη επνκέλσο φηη ε δνκή εμαγσγψλ καο δίλεη ηε βαζη-

θή εηθφλα ηεο ίδηαο ηεο δνκήο παξαγσγήο κηαο εζληθήο νηθνλνκίαο. 

Τπφ απηφ ην ζθεπηηθφ, εμεηάδνληαο ηε ζρεηηθή έληαζε ησλ δηαθιαδηθψλ 

δηαζπλδέζεσλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζα εμεηάζνπκε ηνπο θάζεηνπο εγρψ-

ξηνπο πνιιαπιαζηαζηέο ησλ θχξησλ εμαγσγηθψλ θιάδσλ ηεο ειιεληθήο νηθν-

λνκίαο θαη ζα ζηνπο ζπγθξίλνπκε κε ηνπο αληίζηνηρνπο επξσπατθνχο (γηα φ-

ζνπο ππάξρνπλ ζπγθξίζηκα δηαζέζηκα ζηνηρεία) αλψηεξνπο, κέζνπο θαη θαηψ-

ηεξνπο. ηφρνο καο ε δηεξεχλεζε ηεο ζπγθξηηηθήο ζέζεο ηεο ειιεληθήο νηθν-

λνκίαο εληφο ηεο ΔΔ σο πξνο ηελ ηζρχ ησλ εγρψξησλ δηαθιαδηθψλ δηαζπλδέζε-

σλ. Σα ζρεηηθά απνηειέζκαηα θαηαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα 11 θαη απεηθνλίδν-

ληαη ζην ζρήκα 7 (γηα κηα πιεξέζηεξε αλάιπζε Economakis et al., 2014).  

πσο είλαη εκθαλέο απφ ην ζρήκα 7 ε ειιεληθή νηθνλνκία ζηνπο ηζρπξφ-

ηεξνπο παξαγσγηθνχο ηεο θιάδνπο παξνπζηάδεη εγρψξηεο παξαγσγηθέο δηαζπλ-

δέζεηο πνιχ θάησ ησλ αλψηεξσλ θαη κάιινλ θνληά ζηνπο κέζνπο επξσπατθνχο 

φξνπο. Απφ ηελ άπνςε απηή είλαη κηα νηθνλνκία κάιινλ ζρεηηθά ρακειφηεξσλ 

εγρψξησλ παξαγσγηθψλ δηαζπλδέζεσλ εληφο ηνπ βαζηθνχ αληαγσληζηηθνχ 

πιαηζίνπ ζην νπνίν εληάζζεηαη, δειαδή ηεο ΔΔ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε νηθνλνκη-

θή αλάπηπμε ζπλνδεχεηαη απφ απμεκέλε εμάξηεζε απφ εηζαγφκελεο εηζξνέο 

εμνπιηζκνχ-ηερλνινγίαο, επνκέλσο ζπζηεκαηηθέο δηαξξνέο αμίαο. 
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Πίλαθαο 11. Κάζεηνη εγρψξηνη πνιιαπιαζηαζηέο πξντφληνο ηεο  ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη 

ρσξψλ ηεο ΔΔ (2005) 

Κιάδνο Κάζεηνη Δγ-

ρψξηνη Πνι-

ιαπιαζηαζηέο 

Πξντφληνο 

(Διιάδα)
+

 

Διάρηζηε Σηκή 

Κάζεησλ 

Πνιιαπιαζη-

αζηψλ Πξντφ-

ληνο (Υψξεο 

ΔΔ)* 

Μέζε Σηκή 

Κάζεησλ Πνι-

ιαπιαζηαζηψλ 

Πξντφληνο 

(Υψξεο ΔΔ)* 

Μέγηζηε Σηκή 

Κάζεησλ 

Πνιιαπιαζη-

αζηψλ Πξντφ-

ληνο (Υψξεο 

ΔΔ)* 

Σξφθηκα, Πνηά  1,85  1,78  2,05  2,43  

Καπλφο  1,68  1,13  1,52  2,02  

Κισζηνυθαληνπξγία 1,64  1,3  1,56  1,93  

Δίδε Έλδπζεο 1,49  1,15  1,52  1,98  

Γνχλεο, Γεξκάηηλα Δίδε & 

Τπνδήκαηα 

1,59  1,12  1,60  2,14  

Πξντφληα Γηχιηζεο Πεηξειαί-

νπ 

1,26  1,08  1,39  2,08  

Υεκηθέο Οπζίεο θαη Πξντφληα 1,57  1,07  1,55  1,92  

Βαζηθά Μέηαιια  1,88  1,38  1,72  2,11  

+ 

Πεγή: Γηθνί καο ππνινγηζκνί ζηε βάζε ηνπ πίλαθα εηζξνψλ-εθξνψλ ηεο Eurostat γηα ηελ Διιάδα 

(2005) 

*Πεγή:  European Commission 2009, pp. 76-77, Πίλαθαο III.10  

*εκείσζε: Πεξηιακβάλνληαη νη ρψξεο: Βέιγην, Σζερία, Γαλία, Γεξκαλία, Δζζνλία, Ηξιαλδία, Διιά-

δα, Ηζπαλία, Γαιιία, Ηηαιία, Λεηηνλία, Ληζνπαλία, Οιιαλδία, Απζηξία, Πνισλία, Πνξηνγαιία, Ρνπ-

καλία, ινβελία, ινβαθία, Φηιαλδία, νπεδία θαη Ζλσκέλν Βαζίιεην. 

 

 

ρήκα 7. Οη θάζεηνη εγρψξηνη πνιιαπιαζηαζηέο ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο ζε ζρέζε κε ραξα-
θηεξηζηηθέο ηηκέο ρσξψλ ηεο ΔΔ (2005) 

 
Πεγή: Πίλαθαο 11 

 

V. πκπεξάζκαηα 

Απφ ηελ πξνεγεζείζα αλάιπζε πξνθχπηεη φηη ε ειιεληθή νηθνλνκία είλαη κηα 

ζρεηηθά «εμσζηξεθήο» νηθνλνκίαο εληφο ηεο ΔΔ εθφζνλ εκθαλίδεη φια ηα ηπ-

πηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά, ήηνη: 

 ζρεηηθά αζζελείο εγρψξηεο παξαγσγηθέο δηαζπλδέζεηο, θαη ηαπηφρξνλα: 
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 πςειή εμεηδίθεπζε, 

 ζρεηηθά ρακειφ επίπεδν βηνκεραληθήο θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο, 

 «δπζκελείο» ζρεηηθέο εηζνδεκαηηθέο ειαζηηθφηεηεο δήηεζεο, θαη ζπλεπψο 

 ζρεηηθά ρακειή δηεζλή αληαγσληζηηθφηεηα, ε νπνία εθθξάδεηαη απφ δπ-

ζκελείο φξνπο εκπνξίνπ θαη εκπνξηθά ειιείκκαηα.
21

 

Δπνκέλσο, επηβεβαηψλεηαη ην βαζηθφ καο επηρείξεκα φηη: ε ειιεληθή νη-

θνλνκία αλαδείρηεθε σο ν θαηεμνρήλ αδχλακνο θξίθνο ηεο ΔΔ-ΟΝΔ ζηα πιαί-

ζηα ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο ιφγσ ηνπ «εμσζηξεθνχο» κνληέινπ 

αλάπηπμεο ηνπ ειιεληθνχ θαπηηαιηζκνχ. Δίλαη απηφ ην κνληέιν πνπ νδεγεί ζε 

ζπζηεκαηηθέο κεηαθνξέο αμίαο πξνο ηηο ηκπεξηαιηζηηθέο ρψξεο, ζπγθξνηψληαο 

ην ππφβαζξν ηεο ηξέρνπζαο θξίζεο (ελεξγνπνίεζε ησλ ελ δπλάκεη θξηζηαθψλ 

ηάζεσλ εθ ηεο ηκπεξηαιηζηηθήο εθκεηάιιεπζεο ζηηο ζπλζήθεο ηεο παγθφζκηαο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο). Κξίζηκε παξάκεηξνο απηήο ηεο κεηαθνξάο αλαδεηθλχεηαη 

ε αλνκνηφηεηα ηεο δνκήο παξαγσγήο-εκπνξίνπ κεηαμχ ηεο ειιεληθήο νηθνλν-

κίαο θαη ηδίσο ηνπ ζθιεξνχ ππξήλα ησλ εκπνξηθψλ ηεο αληαγσληζηψλ (επξσ-

δψλε), ε νπνία εθθξάδεηαη ζηνπο επηδεηλνχκελνπο φξνπο εκπνξίνπ ηεο ειιελη-

θήο νηθνλνκίαο κέρξη ην 2008. Ζ αλαπαξαγσγή ηεο «εμσζηξεθνχο» αλάπηπμεο 

εληφο ηεο ΔΔ-ΟΝΔ θαίλεηαη φηη απνθξπζηάιισζε απηήλ ηελ εμέιημε. Ζ «απ-

ζφξκεηε θίλεζε ησλ θαηλνκέλσλ» (Ησαθείκνγινπ, 1987) φπσο εθθξάδεηαη απφ 

ηε κεξηθή απφ-επξσπατθνπνίεζε ηνπ ειιεληθνχ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ απνηειεί 

κηα έλδεημε ησλ αληηθάζεσλ ηνπ «εμσζηξεθνχο» κνληέινπ αλάπηπμεο ηνπ ει-

ιεληθνχ θαπηηαιηζκνχ εληφο ηεο ΔΔ-ΟΝΔ ζηηο ζπλζήθεο ηεο νηθνλνκηθήο θξί-

ζεο. 

Ζ πνιηηηθή ησλ Μλεκνλίσλ θαη ε επαθφινπζε νηθνλνκηθή χθεζε (δξα-

καηηθή πηψζε ηνπ πξντφληνο), νδεγψληαο ζε δξαζηηθή βειηίσζε ην ηζνδχγην 

ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ απνηεινχλ κηα δηαδηθαζία βίαηεο πξνζαξκνγήο ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζηνλ “simple growth rule”. Δπηβεβαηψλεηαη έηζη φηη ππφ 

ζπλζήθεο επηδεηλνχκελσλ φξσλ εκπνξίνπ ε ειιεληθή νηθνλνκία ζα πξέπεη λα 

θαζεισζεί ζε ρακεινχο ξπζκνχο αλάπηπμεο, γηα λα κελ εκθαλίδεη ειιείκκαηα 

ζην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ηεο, θαη εμσηεξηθφ ρξένο. 

Ζ αλνκνηφηεηα ηεο δνκήο παξαγσγήο-εκπνξίνπ κεηαμχ ηεο ειιεληθήο νη-

θνλνκίαο θαη ηδίσο ηνπ ζθιεξνχ ππξήλα ησλ εκπνξηθψλ ηεο αληαγσληζηψλ 

(επξσδψλε), ζεκαίλεη φηη ε ειιεληθή νηθνλνκία πθίζηαηαη (πιένλ) απφζπαζε 

αμίαο θπξίσο κέζσ ηεο κεηαβνιήο ζε βάξνο ηεο ησλ φξσλ εκπνξίνπ. ηηο ζπλ-

ζήθεο απηέο, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο αλάιπζήο καο, έ-

                                                             
21 Απφ ηελ πξνεγεζείζα αλάιπζε ζπλάγεηαη θαη φηη ην «θαηαλαισηηθφ πξφηππν» ηεο ειιεληθήο νηθν-

λνκίαο (σο «ππεξθαηαλαισηηζκφο» εηζαγφκελσλ αγαζψλ πνπ είλαη αγαζά πςειφηεξεο εηζνδεκαηηθήο 

ειαζηηθφηεηαο δήηεζεο ζε ζρέζε κε ηα εγρσξίσο παξαγφκελα) είλαη έθθξαζε ηνπ ίδηνπ ηνπ κνληέινπ 

αλάπηπμήο ηεο. Γηα κηα ζπζηεκαηηθή θαη πνιχπιεπξε αλάιπζε ηνπ «θαηαλαισηηθνχ πξνηχπνπ» πνπ 

θπξηαξρεί ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία σο ζπλέπεηα ηνπ «εμσζηξεθνχο κνληέινπ αλάπηπμεο» βι. Φσηφ-

πνπινο, 2010, ζζ. 50-54. 
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ρεη παγησζεί κηα κε αλαζηξέςηκε απφ ηελ πνιηηηθή ππνηίκεζε ηνπ λνκίζκαηνο 

ή ηα κέηξα εκπνξηθήο πξνζηαηεπηηθήο πνιηηηθήο απφζπαζε αμίαο (θαη ππεξα-

μίαο). Δπνκέλσο, ε έμνδνο απφ ηελ ΟΝΔ ή/θαη ηελ ΔΔ δελ αλαηξέπεη απφ κφλε 

ηεο ην «εμσζηξεθέο» κνληέιν αλάπηπμεο θαη ηελ απφζπαζε αμίαο κέζα ζηελ 

«ηκπεξηαιηζηηθή αιπζίδα». Δηδηθφηεξα δε,  ε πνιηηηθή ππνηηκεκέλνπ εζληθνχ 

λνκίζκαηνο είλαη κηα αλαπνηειεζκαηηθή πνιηηηθή πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

επίηαζε ηεο ηκπεξηαιηζηηθήο απφζπαζεο αμίαο απφ ηελ ειιεληθή νηθνλνκία 

(βι. θπξίσο πεξαηηέξσ επηδείλσζε ησλ φξσλ εκπνξίνπ).  

Καίηνη ην εζληθφ λφκηζκα παξάιιεια κε ηελ έμνδν απφ ηελ ΔΔ ζεσξνχ-

ληαη θαηαξρήλ σο αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο εθθίλεζεο κηαο δηαδηθαζίαο απε-

γθισβηζκνχ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο απφ ηελ «αληζνκεηξία» εληφο ηεο ΔΔ-

ΟΝΔ (σο απαξαίηεηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ελφο «κεηαβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο»), 

ε αλαηξνπή ηνπ «εμσζηξεθνχο» κνληέινπ αλάπηπμεο πξνυπνζέηεη ηε ξηδηθή 

παξαγσγηθή αλαδηνξγάλσζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Κάηη ηέηνην, εληνχηνηο, 

απαηηεί ηελ αλαηξνπή ηεο νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο εμνπζίαο ηνπ θεθαιαίνπ, 

εθφζνλ απηή ε εμνπζία έρεη ηζηνξηθά νδεγήζεη ζε απηφ ην κνληέιν «εμσζηξε-

θνχο» αλάπηπμεο (βι. ζρεηηθά Φσηφπνπινο, 2010). Απφ ηελ άπνςε απηή, ζηηο 

ζεκεξηλέο ζπλζήθεο θξίζεο θαη ρξενθνπίαο ηνπ ειιεληθνχ θαπηηαιηζκνχ ε (νη-

θνλνκηθή) ακθηζβήηεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ θαπηηαιηζηηθήο αλάπηπ-

μεο ηεο ρψξαο (πξέπεη λα) ζπγθιίλεη κε ην (επαλαζηαηηθφ-ηαμηθφ) αίηεκα ηεο 

αλαηξνπήο ηεο θαπηηαιηζηηθήο εθκεηαιιεπηηθήο ζρέζεο. 
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21  

Ο ξαθθαταλφο Πνιιαπιαζηαζηήο ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο:  

Δπξήκαηα απφ ηνλ Πίλαθα Πξνζθνξάο-Υξήζεσλ ηνπ έηνπο 2010
*
 

 

ΘΔΟΓΧΡΟ ΜΑΡΗΟΛΖ, ΓΗΧΡΓΟ ΧΚΛΖ 

 

1. Δηζαγσγή 

Ζ έλλνηα ηνπ ζξαθθαταλνχ πνιιαπιαζηαζηή, γηα κία θιεηζηή νηθνλνκία απιήο 

παξαγσγήο (single production), ρσξίο πάγην θεθάιαην θαη κε νκνηνγελή εξγα-

ζία, ζπγθξνηήζεθε ζεσξεηηθά θαη αλαιπηηθά απφ ηνλ Kurz (1985). Απηφο ν 

πνιιαπιαζηαζηήο πεξηέρεη σο εηδηθέο πεξηπηψζεηο ηνπ ηνλ θευλζηαλφ πνιια-

πιαζηαζηή(έο) ηεο ζπλήζνπο καθξννηθνλνκηθήο ζεσξίαο, ηηο καξμηαλέο παξαι-

ιαγέο ηνπ ηειεπηαίνπ, θαη, ηέινο, ηνπο πνιιαπιαζηαζηέο ηεο παξαδνζηαθήο 

αλάιπζεο εηζξνψλ-εθξνψλ.
1
 Δηδηθφηεξα, δελ ζπληζηά βαζκσηφ κέγεζνο αιιά 

ηεηξαγσληθή n n  κήηξα, φπνπ ην n  δειψλεη ην πιήζνο ησλ παξαγνκέλσλ ε-

κπνξεπκάησλ, ηα ζηνηρεία ηεο νπνίαο εμαξηψληαη απφ (i) ηηο ηερληθέο ζπλζήθεο 

παξαγσγήο, (ii) ηελ θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο (θαη ηηο ηηκέο ησλ εκπνξεπκά-

ησλ), (iii) ηηο ξνπέο πξνο απνηακίεπζε αλά κνξθή εηζνδήκαηνο, θαη (iv) ηηο 

ζπλζέζεηο ηεο θαηαλάισζεο αλά κνξθή εηζνδήκαηνο. Οπζηαζηηθά, ε ελ ιφγσ 

έλλνηα είρε εηζαρζεί, θαίηνη κε δηαθνξεηηθφ, απφ αιγεβξηθή άπνςε, ηξφπν, απφ 

ηνπο Metcalfe and Steedman (1981), ζην πιαίζην ελφο ππνδείγκαηνο κε ηα α-

θφινπζα γλσξίζκαηα: αλνηθηή νηθνλνκία απιήο παξαγσγήο, κε αληαγσληζηη-

θέο εηζαγσγέο, αλππαξμία παγίνπ θεθαιαίνπ, νκνηνγελήο εξγαζία, δηαθιαδηθά 

εληαίν πνζνζηφ θέξδνπο, εληαία ξνπή πξνο απνηακίεπζε, θαη εληαία ζχλζεζε 

θαηαλάισζεο. Σέινο, ν Mariolis (2008) (i) έδεημε ηελ αιγεβξηθή ηζνδπλακία 

αλάκεζα ζηνπο ηξφπνπο εμαγσγήο ηνπ ζξαθθαταλνχ πνιιαπιαζηαζηή, ηνπο 

νπνίνπο πξφηεηλαλ ν Kurz (1985) θαη νη Metcalfe and Steedman (1981), θαη (ii) 

δηεξεχλεζε αλαιπηηθά ηνλ ελ ιφγσ πνιιαπιαζηαζηή ζην πιαίζην ελφο ππν-

δείγκαηνο πνπ δηαθέξεη απφ απηφ ησλ Metcalfe and Steedman (1981) κφλνλ 

θαηά ην φηη ππάξρνπλ δηαδηθαζίεο ζπκπαξαγσγήο (joint production). 

                                                             
* Ζ παξνχζα κειέηε εθπνλήζεθε γηα ην Ηλζηηηνχην Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ Γεκήηξεο Μπάηζεο. Πξνγε-

λέζηεξεο εθδνρέο παξνπζηάζηεθαλ ζε ζπλαληήζεηο ηνπ Study Group on Sraffian Economics, θαη ζην 3ν 

πλέδξην ηεο Δπηζηεκνληθήο Δηαηξείαο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο, Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, Πα-

λεπηζηήκην Παηξψλ, 14-15 Ηαλνπαξίνπ, 2014. Γηα ζρφιηα, παξαηεξήζεηο θαη πξνηάζεηο επραξηζηνχκε 

ηελ Διεπζεξία Ρνδνπζάθε θαη ηνπο Θαλάζε Μαληάηε, Κψζηα Παπνπιή, Νηθφιαν Ρνδνπζάθε θαη 

Λεπηέξε Σζνπιθίδε. Δίκαζηε ηδηαηηέξσο ππφρξενη ζηνλ Θσκά Μνχην γηα αλαιπηηθέο ζπδεηήζεηο, 
πξνηάζεηο θαη ηδέεο επί ηεο δηεπξπκέλεο εθδνρήο ηνπ ζεσξεηηθνχ ππνδείγκαηνο ηεο κειέηεο, ζην πιαί-

ζην ηεο νπνίαο επηρεηξείηαη ελδνγελνπνίεζε ησλ εηζαγσγψλ ηνπ ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη επί ηεο εθαξ-

κνγήο ηεο γηα ηελ άληιεζε πξνηάζεσλ νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. 
1 Γηα ηηο θαηά ζεηξά δεχηεξεο, βιέπε, γηα παξάδεηγκα, Hartwig (2004) θαη Trigg and Philp (2008), ελψ 

γηα ηνπο θαηά ζεηξά ηειεπηαίνπο, βιέπε, γηα παξάδεηγκα, Miller and Blair (1985, ch. 4) θαη ten Raa 

(2005, ch. 3). 
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 χκθσλα κε φ,ηη γλσξίδνπκε, ε κφλε δηαζέζηκε εκπεηξηθή εθηίκεζε ηνπ 

ζξαθθαταλνχ πνιιαπιαζηαζηή είλαη απηή πνπ έγηλε ζηα Μαξηφιεο et al. 

(2009) θαη Μπάδαο (2009), βαζίζηεθε ζην Μαξηφιεο (2008) θαη, ηέινο, αθνξά  

ζηε γεξκαληθή νηθνλνκία. Δηδηθφηεξα, ε εθηίκεζε πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ 

ησλ πκκεηξηθψλ Πηλάθσλ Δηζξνψλ-Δθξνψλ (Symmetric Input-Output Tables  

– SIOT), ρσξίο λα νκνγελνπνηεζνχλ νη θιαδηθέο εηζξνέο εξγαζίαο θαη ππνζέ-

ηνληαο, ζε πιήξε αληηζηνηρία κε φ,ηη επηβάιινπλ ηα δηαζέζηκα ζηαηηζηηθά ζηνη-

ρεία, φηη φιν ην θεθάιαην είλαη θπθινθνξνχλ θαη φηη δελ ππάξρνπλ κε αληαγσ-

ληζηηθέο εηζαγσγέο. Οη SIOT απνθιείνπλ, εθ θαηαζθεπήο, ηε ζπκπαξαγσγή 

θαη, έηζη, δελ ελζσκαηψλνπλ έλα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ πξαγκαηηθνχ νη-

θνλνκηθνχ θφζκνπ (βιέπε Steedman, 1984, Faber et al., 1998, Kurz, 2006). Σν 

παξφλ δνθίκην εθηηκά ηνλ ζξαθθαταλφ πνιιαπιαζηαζηή ηεο ειιεληθήο νηθν-

λνκίαο βάζεη ησλ ηδίσλ, κε πξνεγνπκέλσο, φξσλ θαη ππνζέζεσλ, αιιά κέζσ 

ηνπ Πίλαθα Πξνζθνξάο-Υξήζεσλ (Supply and Use Table – SUT) ηνπ έηνπο 

2010.
2
 Οη SUT απεηθνλίδνπλ εκπνξεχκαηα πνπ παξάγνληαη απφ πεξηζζφηεξνπο 

ηνπ ελφο θιάδνπο θαη, ηαπηνρξφλσο, θιάδνπο πνπ παξάγνπλ πεξηζζφηεξα ηνπ 

ελφο εκπνξεχκαηα. Έηζη, νη SUT ζπληζηνχλ ην εκπεηξηθφ αληίζηνηρν ησλ ζπ-

ζηεκάησλ ζπκπαξαγσγήο à la v. Neumann (1945)-Sraffa (1960, Part II) θαη, 

επνκέλσο, πξνζθέξνπλ κία πην ξεαιηζηηθή απεηθφληζε ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπ-

ζηήκαηνο (βιέπε Mariolis and Soklis, 2010, Soklis, 2011, ψθιεο, 2012, θα-

ζψο θαη ηελ ζε απηά παξαηηζέκελε βηβιηνγξαθία). Σέινο, δελ απαηηείηαη λα ην-

ληζηεί φηη ε επηινγή ηνπ έηνπο εθηίκεζεο (2010) έγηλε κε αθνξκή ηελ επηβαι-

ιφκελε ζπζηαιηηθή δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή θαη, εηδηθφηεξα, ηε ζπδήηεζε πνπ 

έιαβε ρψξα ζρεηηθά κε «ηνλ πνιιαπιαζηαζηή ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο»: Πξηλ 

απφ έλαλ ρξφλν (Οθηψβξηνο 2012), ην ΓΝΣ αλαθνίλσζε φηη φιεο νη πξνβιέ-

ςεηο ηνπ γηα ηηο επηπηψζεηο ησλ κέηξσλ, ηα νπνία έρνπλ ιεθζεί ή/θαη πξνηαζεί 

(απφ ην 2010 θαη κεηά) γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία, βαζίζηεθαλ ζηε ιαζεκέλε 

εθηίκεζε φηη «ν (δεκνζηνλνκηθφο) πνιιαπιαζηαζηήο» είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 0.50, 

θαη φηη ε «αιεζήο» ηηκή ηνπ κάιινλ βξίζθεηαη ζην δηάζηεκα 1.70-1.80.
3
 Πέ-

                                                             
2 ζνλ αθνξά ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία, είλαη δηαζέζηκεο εθηηκήζεηο δηαθφξσλ πνιιαπιαζηαζηψλ (πα-

ξαγσγήο, απαζρφιεζεο, κηζζψλ θαη επαγγεικάησλ θ.ά.), νη νπνίεο βαζίδνληαη αθελφο ζηελ παξαδνζη-

αθή αλάιπζε εηζξνψλ-εθξνψλ θαη αθεηέξνπ ζηνπο SIOT. Οη πην πξφζθαηεο απφ απηέο είλαη: Ρνδνπ-

ζάθε (2006), Rodousaki (2007), θνχληδνο et al. (2007), Μπειεγξή-Ρνκπφιε et al. (2010), Οηθνλνκά-

θεο et al. (2011). χκθσλα κε φ,ηη γλσξίδνπκε, κφλνλ νξηζκέλα απφ ηα επξήκαηα ησλ Mariolis and 

Soklis (2010) θαη ηνπ ψθιε (2012) ππεξβαίλνπλ απηνχο ηνπο πεξηνξηζκνχο. 
3 ηελ Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο, γηα ην έηνο 2012, αλαγξάθνληαη ηα εμήο: 

«χκθσλα κε πξφζθαηε κειέηε εξεπλεηψλ ηνπ ΓΝΣ, ε δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή είρε ζεκαληηθά 

κεγαιχηεξεο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην ΑΔΠ απφ φ,ηη είρε αξρηθά πξνβιεθζεί. πγθεθξηκέλα, ηα πξψηα 

ρξφληα ηεο θξίζεο ν κέζνο δεκνζηνλνκηθφο πνιιαπιαζηαζηήο ήηαλ 2-3 θνξέο πςειφηεξνο απφ ηηο αξ-
ρηθέο εθηηκήζεηο (0,5, βι. Έθζεζε ΓΝΣ Μαξηίνπ 2012, Greece: Request for Extended Arrangement 

Under the Extended Fund Facility – Staff report, ζει.15). Βι. Blanchard, O. and D. Leigh (2012), 

“Growth Forecast Errors and Fiscal Multipliers”, IMF Working Paper 13/1, θαζψο θαη IMF, World 

Economic Outlook, Autumn 2012. Χζηφζν, ε ΔΚΣ θαη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρνπλ εθθξάζεη ηε δη-

αθσλία ηνπο ηφζν σο πξνο ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο ηνπ ΓΝΣ φζν θαη σο πξνο ηελ επηιερζείζα 

κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ εθηίκεζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ πνιιαπιαζηαζηψλ. Βι. European 
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ξαλ ηνπ φηη, φπσο δηδάζθεη ε ζξαθθαταλή ζεσξία, δελ ππάξρεη, γηα ηνλ πξαγ-

καηηθφ νηθνλνκηθφ θφζκν, πνιιαπιαζηαζηήο πνπ λα ζπληζηά βαζκσηφ κέγε-

ζνο, είρακε ππνζηεξίμεη εθ ησλ πξνηέξσλ (επηέκβξηνο 2011), θαηά παξαρψ-

ξεζε ζηελ θπξίαξρε ζεσξία θαη βάζεη ζηνηρεησδψλ ππνινγηζκψλ, φηη ν θευλ-

ζηαλφο πνιιαπιαζηαζηήο απηφλνκσλ δαπαλψλ γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία εί-

λαη ηεο ηάμεο ηνπ 1.71 θαη, ζπλεπψο, ην εγρείξεκα κεδεληζκνχ ηνπ πξσηνγε-

λνχο ειιείκκαηνο ζα πξνθαιέζεη, ζε βάζνο ρξφλνπ, κία ζπλνιηθή-αζξνηζηηθή 

κείσζε ηνπ ΑΔΠ θαηά 29% (Μαξηφιεο, 2011). 

 Σν ππφινηπν ηνπ παξφληνο δνκείηαη σο εμήο: ηελ Δλφηεηα 2 ζπγθξνηεί-

ηαη ην αλαιπηηθφ πιαίζην. ηελ Δλφηεηα 3 εθηίζεληαη ηα εκπεηξηθά επξήκαηα. 

Σέινο, ε Δλφηεηα 4 είλαη ζπκπεξαζκαηηθή. 

 

2. Σν Αλαιπηηθφ Πιαίζην 

Θεσξνχκε κία θεθαιαηνθξαηηθή νηθνλνκία παξαγσγήο n  εκπνξεπκάησλ κέζσ 

n  θιάδσλ ζπκπαξαγσγήο, δειαδή έλα «ηεηξάγσλν» (square), απζηεξά βηψζη-

κν θαη θεξδνθφξν ζχζηεκα (βιέπε Bidard, 1986) ζην νπνίν (i) νη ηηκέο απν-

θιίλνπλ απφ ηηο ηηκέο παξαγσγήο, (ii) φιν ην θεθάιαην είλαη θπθινθνξνχλ θαη 

δελ ππάξρνπλ κε αληαγσληζηηθέο εηζαγσγέο, (iii) ην θαζαξφ πξντφλ θαηαλέκε-

ηαη ζε θέξδε θαη κηζζνχο, νη νπνίνη θαηαβάιινληαη εμνινθιήξνπ ζην ηέινο ηεο 

εληαίαο πεξηφδνπ παξαγσγήο (γηα ηελ αηηηνιφγεζε απηήο ηεο ππφζεζεο, βιέπε 

Steedman, 1977, pp. 103-105), (iv) θάζε θιάδνο ρξεζηκνπνηεί έλα, θαη κφλνλ 

έλα, είδνο εξγαζίαο, (v) ην πνζνζηφ ησλ απνηακηεχζεσλ απφ κηζζνχο, ws  

( 0 1ws  ), είλαη εληαίν θαη εμσγελψο δεδνκέλν, (vi) ην πνζνζηφ ηεο απνηακί-

επζεο απφ θέξδε, ps  ( 0 1ps  ), είλαη εμσγελψο δεδνκέλν, θαη (vi) ε ζχλζεζε 

ηεο θαηαλάισζεο απφ κηζζνχο θαη θέξδε είλαη εληαία, εμσγελψο δεδνκέλε, θαη 

παξίζηαηαη κε ην (εκη-) ζεηηθφ δηάλπζκα εκπνξεπκάησλ Tc .
4
 

 Γηα ηελ ηηκηαθή πιεπξά ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξνχκε λα γξάςνπκε: 

 ˆˆ[ ]  pB pA I r wl      (1) 

φπνπ p  ( 0 ) είλαη ην δηάλπζκα ησλ ηηκψλ ησλ εκπνξεπκάησλ, B  ε κήηξα ησλ 

εθξνψλ, A  ε κήηξα ησλ εηζξνψλ, I  ε κνλαδηαία κήηξα, r̂  ( 1jr    θαη  ˆ r 0 ) 

ε δηαγψληα κήηξα ησλ θιαδηθψλ πνζνζηψλ θέξδνπο, w  ( 0 ) ην δηάλπζκα ησλ 

                                                                                                                                                                               
Commission (2012), Autumn Economic Forecasts, θαη ECB (2012), Monthly Bulletin, Γεθέκβξηνο. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ, ζηελ Έθζεζε ηνπ ΓΝΣ ηνπ Ηαλνπαξίνπ 2013 ν κέζνο δεκνζηνλνκη-

θφο πνιιαπιαζηαζηήο γηα ηελ Διιάδα εθηηκάηαη φηη είλαη θνληά ζην 1 (βι. Greece: First and Second 

Reviews, IMF Country Report No. 13/20, ζει. 13).» (Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 2013, ζζ. 146-147). ρε-

ηηθά βιέπε, επίζεο, Monokroussos and Thomakos (2012) θαη Illing and Watzka (2013). 
4 Οη κήηξεο θαη ηα δηαλχζκαηα γξάθνληαη κε έληνλνπο ραξαθηήξεο. Σν αλάζηξνθν ελφο 1 n  δηαλχ-

ζκαηνο [ ]jxx  δειψλεηαη σο 
T

x , ε δηαγψληα κήηξα πνπ ζρεκαηίδεηαη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ x , δε-

ιψλεηαη σο x̂ , ην je  δειψλεη δηάλπζκα ηνπ νπνίνπ ην ζηνηρείν j  ηζνχηαη κε 1, ελψ φια ηα άιια 

ζηνηρεία ηνπ ηζνχληαη κε ην 0, θαη ην e  δειψλεη δηάλπζκα ηνπ νπνίνπ  φια ηα ζηνηρεία ηζνχληαη κε 1. 
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θιαδηθψλ ρξεκαηηθψλ σξνκηζζίσλ, θαη l̂ ( 0 ) ε δηαγψληα κήηξα ησλ θιαδη-

θψλ εηζξνψλ ζε άκεζεο εξγαζίεο.
5
  

 Τπνζέηνληαο φηη ε [ ]B A  είλαη νκαιή κήηξα, ε εμίζσζε (1) κπνξεί λα 

γξαθεί σο 

  p pH wΛ  (2) 

φπνπ  1ˆ[ ] H Ar B A , θαη 1[̂ ] Λ l B A  είλαη ε φρη θαηαλάγθελ (εκη-) ζεηηθή 

κήηξα ησλ πνζνηήησλ εξγαζίαο, νη νπνίεο απαηηνχληαη άκεζα θαη έκκεζα γηα 

ηελ παξαγσγή 1 κνλάδαο θαζαξνχ πξντφληνο απφ θάζε έλα εκπφξεπκα (ή, αι-

ιηψο, ε κήηξα ησλ «πξνζζεηηθψλ (additive) εξγαζηαθψλ αμηψλ» – βιέπε Sraffa, 

1960, §70, Steedman, 1975, 1976, θαη Filippini and Filippini, 1982).
6
 

         Γηα ηελ πιεπξά ησλ θπζηθψλ πνζνηήησλ ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξνχκε λα 

γξάςνπκε: 

 T T T Bx Ax y                                                           

(3) 

θαη 

 T T T T

1

n

wj p

j

  y c c d   (4) 

                                                             
5 ηελ πεξίπησζε χπαξμεο παγίνπ θεθαιαίνπ, ε εμίζσζε (1) ζα γξαθφηαλ σο 

ˆˆ[ ]   pB pA I r wl  φπνπ ε 


B  ελζσκαηψλεη ηφζν ηα πξντφληα ζπκπαξαγσγήο φζν θαη ην ρξε-

ζηκνπνηνχκελν πάγην θεθάιαην (πξνζέγγηζε v. Neumann-Sraffa). Δάλ ε 


B  κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί 

απφ ηελ 
F D B A A , φπνπ ε 

F
A παξηζηά ηε κήηξα ησλ ζπληειεζηψλ παγίνπ θεθαιαίνπ, θαη ε 

D
A  

ηε κήηξα ησλ ζπληειεζηψλ απφζβεζεο (πξνζέγγηζε Leontief- Bródy), ηφηε ζα γξάθακε 

 
F D T F ˆˆ[ ] [ ]     p B A A pA p A I r wl

 
ή

 

 
D F ˆˆ[ ]   pB p A A pA r wl  

ή, ζηελ πεξίπησζε πνπ ιακβάλνληαλ ππφςε θαη νη θφξνη (ad valorem), 

 
1 D Fˆ ˆˆ[ ] [ ]    p I T B p A A pA r wl  

φπνπ ε ˆ [ ]itT  παξηζηά ηε δηαγψληα κήηξα ησλ έκκεζσλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ, θαη it  ν ζπληε-

ιεζηήο πνπ επηβάιιεηαη ζην εκπφξεπκα i  (γηα ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο ελζσκάησζεο ησλ έκκεζσλ 

θφξσλ, βιέπε Erreygers, 1989, pp. 152-153). Γηα απηέο ηηο δχν δηαθνξεηηθέο, ζηε γεληθή πεξίπησζε, 

πξνζεγγίζεηο ηνπ παγίνπ θεθαιαίνπ, βιέπε Kurz and Salvadori (1995, chs 7-9) θαη Bródy (1970, ch. 

1.2), αληηζηνίρσο. Μάιινλ ζα γίλεη ζαθέο φηη απηέο νη κεηαβνιέο (φπσο θαη ε ελζσκάησζε ησλ κε α-
ληαγσληζηηθψλ εηζαγσγψλ, νη νπνίεο ηζνδπλακνχλ κε κία επηπξφζζεηε, πιελ ησλ εξγαζηψλ, κε αλαπα-

ξαγφκελε εηζξνή – βιέπε  Metcalfe and Steedman, 1981, pp. 9-11) δελ αιινηψλνπλ, απφ θνξκαιηζηηθή 

άπνςε, ηε δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνχ ηνπ πνιιαπιαζηαζηή. 
6 Δθφζνλ ˆ ˆAr rA , ζηε γεληθή πεξίπησζε, ε κήηξα H  δελ είλαη δπλαηφλ λα εθθξαζηεί βάζεη ηεο 
κήηξαο ησλ «θαζέησο νινθιεξσκέλσλ ηερληθψλ ζπληειεζηψλ» ηνπ Pasinetti (1973), 

1[ ] H A B A , δειαδή ηεο κήηξαο ησλ κέζσλ παξαγσγήο, ηα νπνία απαηηνχληαη άκεζα θαη έκκε-

ζα γηα ηελ παξαγσγή 1 κνλάδαο θαζαξνχ πξντφληνο απφ θάζε εκπφξεπκα. εκεηψλεηαη, ηέινο, φηη νη 

Λ , H  είλαη θαηαλάγθελ (εκη-) ζεηηθέο ζηελ πεξίπησζε φπνπ ε B  είλαη δηαγψληα κήηξα, δειαδή φ-

ηαλ δελ ππάξρνπλ θιάδνη ζπκπαξαγσγήο. 
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φπνπ T
x  είλαη ην δηάλπζκα ησλ επηπέδσλ δξαζηεξηφηεηαο ησλ θιάδσλ ηνπ ζπ-

ζηήκαηνο, T
y  ην δηάλπζκα ηεο ηειηθήο δήηεζεο, T

wjc  ην δηάλπζκα ηεο θαηαλα-

ισηηθήο δήηεζεο απφ κηζζνχο ηεο εξγαζίαο είδνπο j , T

pc  ην δηάλπζκα ηεο θα-

ηαλαισηηθήο δήηεζεο απφ θέξδε, θαη T
d  ην δηάλπζκα ηεο απηφλνκεο δήηεζεο.  

         Γεδνκέλνπ φηη νη ζπλνιηθνί κηζζνί ηεο εξγαζίαο είδνπο j  ηζνχληαη κε 

j j jw l x , θαη ηα ζπλνιηθά θέξδε ηζνχληαη κε TˆpArx  (βιέπε εμίζσζε (1)), έπεηαη 

φηη 

 T T 1 T(1 )( )( )wj w j j js w l x  c pc c  (5) 

 T T T 1 Tˆ(1 )( )( )p ps  c pArx pc c  (6) 

Δηζάγνληαο ηηο εμηζψζεηο (5) θαη (6) ζηελ εμίζσζε (4) ιακβάλνπκε 

                      T T 1 T T 1 T T T

1

ˆ(1 )( ) ( ) (1 )( ) ( )
n

w j j j p

j

s w l x s 



    y pc c pc pArx c d  (7) 

Γεδνκέλνπ φηη T 1 T[ ] x B A y  (βιέπε εμίζσζε (3)), θαη αλαθαιψληαο ηελ εμί-

ζσζε (2), κπνξνχκε λα γξάςνπκε 

  T T

1

ˆ( )
n

j j j

j

w l x


  wlx wΛy  (8) 

θαη 

 T Tˆ pArx pHy  (9) 

 Δηζάγνληαο ηηο εμηζψζεηο (8) θαη (9) ζηελ εμίζσζε (7), ιακβάλνπκε 

 T T 1 T T T 1 T T T(1 )( ) ( ) (1 )( ) ( )w ps s     y pc wΛy c pc pHy c d  

ή, δεδνκέλνπ φηη T T T TwΛy c c wΛy  θαη T T T TpHy c c pHy  , 

   T T 1 T T T( ) [(1 ) (1 ) ]w ps s    y pc c wΛ pH y d  

ή, αλαθαιψληαο ηελ εμίζσζε (2), 

 T T T y Ky d                                                                   (10) 

φπνπ T 1 T( ) [ ( )]w ps s  K pc c p wΛ pH . Τπνζέηνληαο φηη ε [ ]I K  είλαη νκαιή 

κήηξα, ε ιχζε ηεο εμίζσζεο (10) είλαη 

 T Ty Md         (11) 

φπνπ 

 T 1 T 1[ ( ) [ ( )]]w ps s    M I pc c p wΛ pH  (12) 

είλαη ν ζξαθθαταλφο πνιιαπιαζηαζηήο επί ηνπ πξντφληνο. Βάζεη ηνπ ηχπνπ 

ησλ Sherman-Morrison,
7
 έπεηαη φηη ε εμίζσζε (12) γξάθεηαη 

                                                             
7 Έζησ ρ , ς  απζαίξεηα n – δηαλχζκαηα. Σφηε, 

T Tdet[ ] 1  I ρ ς ςρ  θαη, εάλ 
T 1ςρ , 

 
T 1 T 1 T[ ] (1 )    I ρ ς I ςρ ρ ς  

(βιέπε, γηα παξάδεηγκα, Meyer, 2001, p. 124). 
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 T 1 T[( ) ] [ ( )]w p w ps s s s    M I wΛ pH c c p wΛ pH    (13) 

θαη φηη ε [ ]I K  είλαη ηδηάδνπζα κήηξα φηαλ 

 T( ) 0w ps s wΛ pH c  (14) 

(βιέπε επίζεο Mariolis, 2008, pp. 660-661 θαη 663). Απφ ηελ εμίζσζε (13) έ-

πεηαη (ζεψξεζε θαη ηελ εμίζσζε (2)) φηη, φηαλ ηα wΛ  θαη pH  είλαη εκηζεηηθά, 

(i) ε M  είλαη εκηζεηηθή, (ii) φια ηα δηαγψληα ζηνηρεία ηεο είλαη κεγαιχηεξα ή 

ίζα ηνπ 1, θαη (iii) ηα ζηνηρεία ηεο είλαη κε αχμνπζεο ζπλαξηήζεηο ησλ ws , ps  

(φια απηά ηζρχνπλ θαηαλάγθελ φηαλ ε B  είλαη δηαγψληα κήηξα – βιέπε Kurz, 

1985, p. 133 θαη Appendix). Δπίζεο, έπεηαη φηη, ζε θάζε πεξίπησζε, κία ηδηνηη-

κή ηεο M  ηζνχηαη κε  

 T 1 T1 [( ) ] [ ( )]w p w ps s s s   wΛ pH c p wΛ pH c   

ελψ φιεο νη άιιεο ηζνχληαη κε 1 (ζεψξεζε, γηα παξάδεηγκα, ην Θεψξεκα 2.1 

ζηνπο Ding and Zhou, 2007, p. 1224).  

 ηελ εηδηθή πεξίπησζε φπνπ w ps s s  , απφ ηηο εμηζψζεηο (2) θαη (13) 

πξνθχπηεη 

 1 T 1 T(1 ) ( )s s s   M I pc c p    (15) 

ε έλα κνλνθιαδηθφ ζχζηεκα, ην δεμηφ κέινο ηεο εμίζσζεο (15) «ζπξξηθλψλε-

ηαη» ζε 1s , ήηνη ζπκπίπηεη κε ην ζπλήζε θευλζηαλφ πνιιαπιαζηαζηή. εκεηψ-

λεηαη φηη εάλ ιεθζνχλ ππφςε νη άκεζνη θφξνη, ηφηε νη φξνη (1 )zs , ,z w p , 

ζηηο εμηζψζεηο (5) θαη (6), πξέπεη λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ ηνπο φξνπο 

(1 )(1 )z zs t  , φπνπ 0 1zt   είλαη ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο. Δπνκέλσο, νη 

παξάκεηξνη zs  πξέπεη λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ (1 )z z z zs s t s   . Θεσξνχκε φηη 

ε παξακεηξηθή έθζεζε ησλ εκπεηξηθψλ απνηειεζκάησλ καο, ζηελ Δλφηεηα 3, 

θαιχπηεη απηήλ ηελ πεξίπησζε. 

 Σέινο, απφ ηελ εμίζσζε (11) έπεηαη φηη ην δηάλπζκα ησλ επηπέδσλ απα-

ζρφιεζεο, TˆL lx , ησλ δηαθφξσλ εηδψλ εξγαζίαο, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζην 
T

d , πξνζδηνξίδεηαη σο 

  TL ΛMd  (16) 

φπνπ ΛM  είλαη ν πνιιαπιαζηαζηήο επί ηεο απαζρφιεζεο ησλ εξγαζηψλ. Ζ ε-

μίζσζε (16) δχλαηαη λα «απνζπληεζεί» à la Kahn (1931), ήηνη ζε «πξσηνγελή 

απαζρφιεζε» («primary employment») 

  T

I L Λd  (17) 

θαη ζε «δεπηεξνγελή απαζρφιεζε» («secondary employment») 

  T

IΗ I [ ]   L L L Λ M I d  (17α) 

νη νπνίεο πξνζδηνξίδνπλ ηηο άκεζεο θαη έκκεζεο, αληηζηνίρσο, επηπηψζεηο ηεο 

απηφλνκεο δήηεζεο ζηα επίπεδα απαζρφιεζεο ησλ εξγαζηψλ. 
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 Καηά ηελ πξνεγεζείζα αλάιπζε πξνυπνηέζεθε φηη νη ζπλνιηθέο εηζαγσ-

γέο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη εμσγελψο δεδνκέλεο, πξάγκα πνπ ειάρηζηα αληαπν-

θξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. ηα αθφινπζα επηρεηξείηαη, ζε αληηζηνηρία κε 

ηα δηαζέζηκα εκπεηξηθά ζηνηρεία, ε δηεχξπλζε ηνπ ππνδείγκαηνο δηα ηεο ελδν-

γελνπνίεζεο ησλ εηζαγσγψλ. Τπνζέηνπκε, ινηπφλ, φηη νη ζπλνιηθέο εηζαγσγέο 

ηνπ ζπζηήκαηνο ζε εκπφξεπκα i  απνηεινχλ γξακκηθή ζπλάξηεζε ηεο αθαζά-

ξηζηεο εθξνήο ηνπ ζπζηήκαηνο ζε εκπφξεπκα i . Έηζη, γηα ην δηάλπζκα ησλ 

ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ ηνπ ζπζηήκαηνο, T
Im , γξάθνπκε 

  T ˆIm mBx   (18) 

φπνπ ην m̂ παξηζηά κία δηαγψληα, εμσγελψο δεδνκέλε, εκηζεηηθή κήηξα. Δπν-

κέλσο, ζηε ζέζε ηεο εμίζσζεο (4) έρνπκε 

  T T T T

1

ˆ
n

wj p

j

   y c c mBx d   

ή 

  T T T 1 T T

1

ˆ [ ]
n

wj p

j





    y c c mB B A y d  

βάζεη ηεο νπνίαο ιακβάλνπκε, ηειηθά, φηη: 

(i). Ο ζξαθθαταλφο πνιιαπιαζηαζηήο επί ηνπ πξντφληνο είλαη 

               1 T 1 T 1ˆ[ [ ] ( ) [ ( )]]w ps s       mM I mB B A pc c p wΛ pH     (12α) 

(ii). H εμίζσζε (16) αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ εμίζσζε 

  T mL ΛM d  (16α) 

ε εμίζσζε (17) δελ κεηαβάιιεηαη, ελψ ε εμίζσζε (17α) αληηθαζίζηαηαη απφ 

ηελ εμίζσζε 

 

  T

IΗ [ ] mL Λ M I d   (17αα)  

 

3. Δκπεηξηθά Απνηειέζκαηα 

Ο Πίλαθαο Πξνζθνξάο-Υξήζεσλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο γηα ην έηνο 2010 

είλαη δηαζέζηκνο απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο EUROSTAT, 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu, ελψ ηα αληίζηνηρα θιαδηθά επίπεδα απαζρφ-

ιεζεο (πιήζνο απαζρνινπκέλσλ) είλαη δηαζέζηκα απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο ει-

ιεληθήο ζηαηηζηηθήο αξρήο (ΔΛΣΑΣ),  http://www.statistics.gr. Οη SUT πνπ 

δεκνζηεχεη ε EUROSTAT πεξηγξάθνπλ ηελ παξαγσγή θαη ρξήζε 65 εκπνξεπ-

κάησλ. Χζηφζν, φια ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηα εκπνξεχκαηα  «Τπεξεζίεο 

ηεθκαξηψλ κηζζσκάησλ ηδηνθαηνίθεζεο» θαη «Τπεξεζίεο εμσρψξησλ νξγαλη-

ζκψλ θαη θνξέσλ» ηζνχληαη κε ην κεδέλ θαη, επνκέλσο, δελ ηα ιακβάλνπκε 

ππφςε ζηελ αλάιπζή καο. Έηζη, θαηαιήγνπκε ζε έλαλ SUT πνπ πεξηγξάθεη 63 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
http://www.statistics.gr/
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εκπνξεχκαηα.
8
 Δπίζεο, ν θιάδνο πνπ παξάγεη ην εκπφξεπκα «Τπεξεζίεο λνη-

θνθπξηψλ σο εξγνδνηψλ, κε δηαθξηηά αγαζά θαη ππεξεζίεο πνπ παξάγνληαη 

απφ λνηθνθπξηά γηα ηδία ρξήζε» είλαη ν κνλαδηθφο ηεο νηθνλνκίαο πνπ δελ 

ρξεζηκνπνηεί ελδηάκεζεο εηζξνέο θαη, άξα, φια ηα ζηνηρεία ηεο αληίζηνηρεο 

ζηήιεο ηεο Μήηξαο Υξήζεσλ ηζνχληαη κε ην κεδέλ.  

 Σα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα Πξνζθνξάο είλαη απνηηκεκέλα ζε «βαζηθέο ηη-

κέο», ελψ ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα Υξήζεσλ είλαη απνηηκεκέλα ζε «ηηκέο αγν-

ξαζηή». Γηα λα ιάβνπκε Πίλαθα Πξνζθνξάο-Υξήζεσλ ζε «βαζηθέο ηηκέο», 

αθνινπζνχκε ηελ κεζνδνινγία πνπ πξνηείλεηαη ζην United Nations (1999, ch. 

3 θαη pp. 228-229). Σα θιαδηθά επίπεδα απαζρφιεζεο πνπ είλαη δηαζέζηκα α-

θνξνχλ ζην πιήζνο ησλ απαζρνινπκέλσλ ζε 88 παξαγσγηθνχο θιάδνπο ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη δεκνζηεχνληαη ζε ηξηκεληαία βάζε. Χο ζπλνιηθή 

απαζρφιεζε θάζε θιάδνπ, jl , ζεσξνχκε ηνλ κέζν φξν ηεο απαζρφιεζεο θάζε 

θιάδνπ πνπ πξνθχπηεη απφ ηα ηέζζεξα ηξίκελα ηνπ έηνπο. Σέινο, πξνβαίλνπκε 

ζηηο αλαγθαίεο ζπλαζξνίζεηο ψζηε λα ιάβνπκε εηζξνέο εξγαζίαο πνπ λα αληη-

ζηνηρνχλ ζηνπο 63 παξαγσγηθνχο θιάδνπο πνπ θαηαγξάθνληαη ζηνλ SUT.  

 Πεξαηηέξσ: 

(i). Χο θπζηθή κνλάδα κέηξεζεο θάζε εκπνξεχκαηνο επηιέγεηαη εθείλε ε πνζφ-

ηεηά ηνπ, ηεο νπνίαο ε ηηκή αγνξάο ηζνχηαη κε κία (1) λνκηζκαηηθή κνλάδα (1 

εθαηνκκχξην επξψ), ήηνη ζέηνπκε p e . 

(ii). Χο B  θαη A  ρξεζηκνπνηνχληαη νη δηαζηάζεσλ 63x63 Μήηξεο Παξαγσγήο 

θαη Υξήζεσλ, αληηζηνίρσο, νη νπνίεο είλαη απεπζείαο δηαζέζηκεο ζηνλ SUT. 

(iii). Χο Tc  ρξεζηκνπνηείηαη ην 63x1 δηάλπζκα ησλ «ηδησηηθψλ θαηαλαισηηθψλ 

δαπαλψλ ησλ λνηθνθπξηψλ», ην νπνίν είλαη απεπζείαο δηαζέζηκν ζηνλ SUT. 

(iv). Χο ζπλνιηθνχο κηζζνχο ηεο εξγαζίαο είδνπο j , ήηνη jW , ζεσξνχκε ην 

ζηνηρείν «Απνδεκηψζεηο κηζζσηψλ» («Compensation of employees») ηνπ Πί-

λαθα Υξήζεσλ, ην νπνίν απνηειεί ζηνηρείν ηεο «Πξνζηηζέκελεο Αμίαο» θάζε 

παξαγσγηθνχ θιάδνπ. πλεπψο, ην ρξεκαηηθφ σξνκίζζην θάζε θιάδνπ ππνιν-

γίδεηαη σο εμήο 

  1

j j jw W l  

(v). Οη θιαδηθνί «ζπληειεζηέο θέξδνπο» εθηηκψληαη σο (βιέπε εμίζσζε (1))
9
 

  

1

1 1

1 [( ) ]( )
n n

j j j j j

j j

r b w l a 

 

   
 

(vi). Χο T
Im ρξεζηκνπνηείηαη ην 63x1 δηάλπζκα ησλ εηζαγσγψλ, ην νπνίν είλαη 

απεπζείαο δηαζέζηκν ζηνλ SUT. Έηζη, εθηηκάηαη ε κήηξα m̂ (βιέπε εμίζσζε 

(18)).  

                                                             
8 Ζ νλνκαηνινγία ησλ εκπνξεπκάησλ δίλεηαη ζην Παξάξηεκα Η ηνπ παξφληνο. 
9 ινη νη ππνινγηζκνί πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ην πξφγξακκα Mathematica 7.0, ελψ ε αθξίβεηα ησλ 

ππνινγηζκψλ ηέζεθε ζηα 16 ςεθία. 



307 
 

 H εθαξκνγή ηνπ ππνδείγκαηνο ζηνλ SUT ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, γηα 

ην έηνο 2010, δίλεη ηα απνηειέζκαηα πνπ ζπλνςίδνληαη ζηνπο Πίλαθεο πνπ α-

θνινπζνχλ. Ο Πίλαθαο 1 αληηζηνηρεί ζηελ πεξίπησζε φπνπ ˆ m 0 , 0ws   θαη 

1 ps  , θαη παξνπζηάδεη ηηο κεηαβνιέο ζηε ρξεκαηηθή αμία ηνπ πξντφληνο, νη 

νπνίεο επέξρνληαη απφ ηελ ππνζεηηθή αχμεζε ηεο απηφλνκεο δήηεζεο θαηά 1 

κνλάδα ηνπ εκπνξεχκαηνο 1,2,...,63i  . Δπίζεο, παξνπζηάδεη ηε κέζε ηηκή, AM, 

θαη ηελ ηππηθή απφθιηζε, SD, απηψλ ησλ κεηαβνιψλ, θαζψο  θαη ηελ θαηάηαμή 

ηνπο ζε θζίλνπζα ζεηξά (ηξίηε ζηήιε ηνπ πίλαθα). Οη κεηαβνιέο εθηηκψληαη  

σο 

  T

 

i

y p i pM e   

φπνπ  

  
T 1 T T 1 T( ) [ ] ( )p

     M I pHc c p I H I pHc c wΛ     

(βιέπε εμηζψζεηο (11), (13)), θαη ζπληζηνχλ, επνκέλσο, ηα αζξνίζκαηα ησλ 

ζηειψλ ηεο κήηξαο pM .
10

 ην ρήκα 1 νη ελ ιφγσ κεηαβνιέο απεηθνλίδνληαη 

γηα (α) 0ws   θαη 0 1ps  , θαη (β) 0 1ws   θαη 1ps  .
11

 

 

Πίλαθαο 1. Οη κεηαβνιέο ζηε ρξεκαηηθή αμία ηνπ πξντφληνο, γηα  ˆ m 0 , 0ws   θαη 1ps   

Δκπφξεπκα i i

y  
Καηάηαμε 

1 1.418 55 

2 1.837 17 

3 1.349 60 

4 1.837 18 

5 1.554 45 

6 1.744 25 

7 1.727 29 

8 1.827 19 

9 1.758 24 

10 1.711 32 

11 1.743 26 

12 1.591 43 

13 1.822 21 

14 1.675 33 

15 1.716 31 

16 1.650 38 

17 1.805 22 

18 1.597 42 

                                                             
10 ηελ ιηγφηεξν ξεαιηζηηθή πεξίπησζε ηεο νκνηνγελνχο εξγαζίαο, ν πνιιαπιαζηαζηήο pM  ζπκπί-

πηεη, φπσο εχθνια απνδεηθλχεηαη, κε ηνλ καξμηαλφ πνιιαπιαζηαζηή ησλ Trigg and Philp (2008). 
11 ηελ πεξίπησζε φπνπ w ps s s  , ηα αζξνίζκαηα φισλ ησλ ζηειψλ ηεο sM ηζνχληαη κε 

1s  

(ζεψξεζε ηελ εμίζσζε (15), κε p e ). Άξα, πξφθεηηαη γηα νηνλεί-ηεηξηκκέλε πεξίπησζε πνιιαπιαζη-

αζηή. Καίηνη δελ είλαη ηεηξηκκέλε απφ ηελ άπνςε ησλ επηπηψζεσλ ζηελ απαζρφιεζε ησλ εξγαζηψλ 

(ζεψξεζε ηελ εμίζσζε (16)), δελ ζα αζρνιεζνχκε πεξαηηέξσ κε απηήλ.  
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19 1.899 10 

20 1.766 23 

21 1.524 49 

22 1.840 16 

23 2.530 1 

24 1.490 51 

25 1.884 12 

26 1.725 30 

27 1.638 39 

28 1.491 50 

29 1.734 27 

30 1.854 15 

31 1.659 35 

32 1.457 52 

33 1.659 36 

34 1.891 11 

35 2.125 5 

36 1.380 58 

37 1.417 56 

38 1.727 28 

39 1.366 59 

40 1.608 41 

41 1.877 13 

42 1.534 47 

43 1.456 53 

44 1.014 63 

45 1.422 54 

46 1.538 46 

47 2.122 6 

48 1.635 40 

49 1.581 44 

50 1.394 57 

51 1.533 48 

52 1.658 37 

53 1.872 14 

54 2.121 7 

55 2.141 4 

56 1.675 34 

57 2.186 3 

58 1.200 62 

59 2.003 8 

60 1.825 20 

61 1.249 61 

62 1.924 9 

63 2.527 2 

ΑΜ = 1.707 

SD = 0.278 
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0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
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ˆ m 0 , 0ws 
 
θαη 0 1ps   

(α) 

 

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

  

ˆ m 0 , 0 1ws 
 
θαη 1ps   

(β) 

 
ρήκα 1. Οη κεηαβνιέο ζηε ρξεκαηηθή αμία ηνπ πξντφληνο ζπλαξηήζεη ησλ ξνπψλ πξνο απνηα-

κίεπζε 

 

 Ο Πίλαθαο 2 αληηζηνηρεί ζηελ ίδηα πεξίπησζε, θαη παξνπζηάδεη ηηο κεηα-

βνιέο ζηε ζπλνιηθή απαζρφιεζε, νη νπνίεο επέξρνληαη απφ ηελ ππνζεηηθή αχ-

μεζε ηεο απηφλνκεο δήηεζεο θαηά 1 κνλάδα ηνπ εκπνξεχκαηνο i , θαζψο θαη 

ηελ θαηάηαμή ηνπο ζε θζίλνπζα ζεηξά. Οη κεηαβνιέο εθηηκψληαη  σο 

  T

 

i

L p i  eΛM e   
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(βιέπε εμίζσζε (16)). Δπίζεο, παξνπζηάδεη ηηο αληίζηνηρεο κεηαβνιέο ζηελ 

«πξσηνγελή απαζρφιεζε», I

i

L , ην ιφγν ησλ κεηαβνιψλ ζηε «δεπηεξνγελή 

απαζρφιεζε» σο πξνο ηηο κεηαβνιέο ζηε ζπλνιηθή απαζρφιεζε, 1

II ( )i i

L L

   

(βιέπε εμηζψζεηο (17) θαη (17α)), θαη ηηο αληίζηνηρεο κέζεο ηηκέο θαη ηππηθέο 

απνθιίζεηο. Σέινο, ζην ρήκα 2 απεηθνλίδνληαη ηα i

L , γηα (α) 0ws   θαη 

0 1ps  , θαη (β) 0 1ws   θαη 1ps  . 

 

Πίλαθαο 2. Οη κεηαβνιέο ζηελ απαζρφιεζε, γηα  ˆ m 0 , 0ws   θαη 1ps   

Δκπφξεπκα i i

L  
Καηάηαμε 

I

i

L  
1

II ( )i i

L L

   

1 79.882 4 71.236 0.108 

2 114.831 2 97.518 0.151 

3 29.004 48 21.781 0.249 

4 36.842 28 19.537 0.470 

5 42.803 19 31.344 0.268 

6 47.249 14 31.855 0.326 

7 52.774 9 37.737 0.285 

8 38.158 23 21.054 0.448 

9 49.931 12 34.249 0.314 

10 31.765 41 17.066 0.463 

11 33.498 35 18.121 0.459 

12 29.304 47 17.085 0.417 

13 42.201 20 25.192 0.403 

14 31.560 42 17.597 0.442 

15 32.603 37 17.801 0.454 

16 39.195 22 25.746 0.343 

17 37.095 25 20.441 0.449 

18 28.004 50 15.647 0.441 

19 32.456 38 13.8544 0.573 

20 32.090 39 16.241 0.494 

21 – 42.889 63 – 53.719 – 0.253 

22 60.485 8 43.110 0.287 

23 141.375 1 109.731 0.224 

24 18.905 59 8.760 0.537 

25 36.814 29 18.523 0.497 

26 32.954 36 17.960 0.455 

27 43.077 17 29.888 0.306 

28 27.763 51 17.607 0.366 

29 28.986 49 13.811 0.523 

30 69.327 6 51.644 0.255 

31 41.236 21 27.607 0.331 

32 22.378 55 12.925 0.422 

33 31.138 44 17.510 0.438 

34 45.276 16 26.838 0.407 

35 51.601 11 28.340 0.451 

36 31.778 40 23.916 0.247 

37 20.020 58 11.403 0.430 

38 36.926 27 21.879 0.407 

39 13.107 61 5.536 0.578 
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40 30.404 46 17.827 0.414 

41 30.945 45 12.799 0.586 

42 25.574 53 14.532 0.432 

43 23.573 54 14.145 0.400 

44 0.833 62 0.535 0.357 

45 31.354 43 22.618 0.279 

46 36.365 30 25.239 0.306 

47 49.587 13 26.368 0.468 

48 36.292 32 23.152 0.362 

49 33.658 34 21.633 0.357 

50 21.640 57 13.500 0.376 

51 27.125 52 16.089 0.407 

52 34.125 33 20.517 0.399 

53 37.827 24 19.782 0.477 

54 45.649 15 22.460 0.508 

55 51.924 10 28.344 0.454 

56 37.074 26 23.116 0.377 

57 69.688 5 45.160 0.352 

58 14.933 60 10.803 0.277 

59 67.164 7 46.426 0.309 

60 36.303 31 19.233 0.470 

61 22.046 56 16.889 0.234 

62 42.974 18 23.862 0.445 

63 98.221 3 66.645 0.321 

 ΑΜ = 39.314 
SD = 24.866 

 ΑΜ = 24.699 
SD = 21.392 

ΑΜ = 0.378 
SD = 0.128 

 

 

 

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
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200

300
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ˆ m 0 , 0ws 

 
θαη 0 1ps   

(α) 
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0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

50

50

100

150

 
 

ˆ m 0 , 0 1ws 
 
θαη 1ps   

(β) 

 
ρήκα 2. Οη κεηαβνιέο ζηε ζπλνιηθή απαζρφιεζε ζπλαξηήζεη ησλ ξνπψλ πξνο απνηακίεπζε 

   

 Βάζεη ηεο αλαιπηηθήο δηεξεχλεζεο φισλ ησλ απνηειεζκάησλ απηήο ηεο 

πεξίπησζεο ( ˆ m 0) θαηαιήγνπκε ζηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα:  

(i). Με εμαίξεζε ηελ ζηήιε πνπ αληηζηνηρεί ζην εκπφξεπκα 63 («Τπεξεζίεο 

λνηθνθπξηψλ σο εξγνδνηψλ, κε δηαθξηηά αγαζά θαη ππεξεζίεο πνπ παξάγνληαη 

απφ λνηθνθπξηά γηα ηδία ρξήζε»), ε νπνία είλαη (εκη-) ζεηηθή, ππάξρνπλ αξλε-

ηηθά ζηνηρεία ζε θάζε ζηήιε ηεο Λ . Ζ κήηξα r̂  έρεη έλα κφλνλ αξλεηηθφ ζηνη-

ρείν, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζηνλ θιάδν 47 («Δπηζηεκνληθή έξεπλα θαη αλάπηπ-

με»). Ζ κήηξα H  έρεη αξλεηηθά ζηνηρεία, αλ θαη ππάξρνπλ ζηήιεο ηεο πνπ εί-

λαη ζεηηθέο. Σν pH  έρεη έλα αξλεηηθφ ζηνηρείν, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζην εκπφ-

ξεπκα 23 («Τπεξεζίεο επηζθεπήο θαη εγθαηάζηαζεο κεραλεκάησλ θαη εμνπιη-

ζκνχ»), ελψ φια ηα άιια ζηνηρεία ηνπ είλαη εκηζεηηθά θαη κηθξφηεξα ηνπ 1 

(βιέπε εμίζσζε (2)). Λφγσ απηνχ ηνπ αξλεηηθνχ ζηνηρείνπ, ππάξρνπλ, επνκέ-

λσο, ηηκέο ησλ ws  , ps  , γηα ηηο νπνίεο ε M  δελ είλαη εκηζεηηθή. χκθσλα, ηέ-

ινο, κε ηνπο Πίλαθεο 1 θαη 2 ην εκπφξεπκα 23 εκθαλίδεη ηνπο πςειφηεξνπο 

πνιιαπιαζηαζηέο πξντφληνο θαη απαζρφιεζεο.  

(ii). Γηα θάζε ζεηηθή ηηκή ησλ ws , ps , ηζρχεη T( ) 0w ps s wΛ pH c   θαη, επνκέ-

λσο, ν ζξαθθαταλφο πνιιαπιαζηαζηήο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο είλαη κνλν-

ζήκαληα πξνζδηνξηζκέλνο (βιέπε εμίζσζε (14)). Απφ απηφ έπεηαη φηη ε κφλε 

κε κεδεληθή ηδηνηηκή ηεο K  (βιέπε εμίζσζε (10)), ε νπνία ηζνχηαη κε 
T 1 T1 ( ) ( )w ps s pc wΛ pH c , είλαη κηθξφηεξε ηνπ 1 θαη, επνκέλσο, ε νξηδφκελε 

απφ ηελ εμίζσζε T T T

1t t  y Ky d , 1,2,...t  , δπλακηθή δηαδηθαζία («δπλακηθφο 

πνιιαπιαζηαζηήο» – βιέπε Lange, 1943, Chipman, 1950)  είλαη επζηαζήο. 
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(iii). Ζ pM  είλαη εκηζεηηθή, φια ηα δηαγψληα ζηνηρεία ηεο είλαη κεγαιχηεξα ή 

ίζα ηνπ 1, θαη ε Perron-Frobenius ηδηνηηκή ηεο ηζνχηαη, θαηά πξνζέγγηζε, κε 

1.527, κέγεζνο ην νπνίν δχλαηαη λα εθιεθζεί σο ν πνιιαπιαζηαζηήο ηεο ειιε-

ληθήο νηθνλνκίαο, ππφ ηελ έλλνηα φηη ζπληζηά ηνλ κφλν δηάθνξν ηνπ 1 πνιια-

πιαζηαζηή ηνπ αληηζηνίρνπ δηαγσλνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο: Παξαηεξνχκε φηη 

ε απφθιηζή ηνπ απφ ηνλ κέζν φξν ησλ i

y  (βιέπε ηνλ Πίλαθα 1) είλαη ηεο ηά-

μεο ηνπ 10.5%, ελψ ζην ρήκα 3 απεηθνλίδεηαη ν ελ ιφγσ πνιιαπιαζηαζηήο, 
1( 0.345 0.655)w pm s s   , ζπλαξηήζεη ησλ ξνπψλ πξνο απνηακίεπζε. Σέινο, 

ππάξρεη έλα ηνπιάρηζηνλ αξλεηηθφ ζηνηρείν ζε θάζε ζηήιε ηεο pΛM . Βάζεη 

φισλ απηψλ αηηηνινγείηαη, ινηπφλ, ε ζεηηθφηεηα θαη ην άλσ ηνπ 1 χςνο φισλ 

ησλ i

y , θαζψο θαη ε χπαξμε αξλεηηθνχ i

L  (γηα ην εκπφξεπκα 21 («Λνηπφο 

εμνπιηζκφο κεηαθνξψλ»)), ζηνπο Πίλαθεο 1 θαη 2. 

 

 

 
 

ρήκα 3. Ο πνιιαπιαζηαζηήο ηνπ δηαγσλνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο, κε ˆ m 0 , ζπλαξηήζεη ησλ 

ξνπψλ πξνο απνηακίεπζε 

 

(iv). πσο δειψλνπλ ηα χςε ησλ SD ζηνπο Πίλαθεο 1 θαη 2, νη δηαθνξνπνηή-

ζεηο κεηαμχ ησλ i

y  είλαη ιηγφηεξν έληνλεο ζε ζρέζε κε απηέο κεηαμχ ησλ i

L  

(πεξαηηέξσ, ζεψξεζε ηα ρήκαηα 1 θαη 2).  

(v). Μφλνλ γηα 6 εκπνξεχκαηα ( 6/63 9.5% ) ηζρχεη II I

i i

L L    (βιέπε ηελ ηε-

ιεπηαία ζηήιε ηνπ Πίλαθα 2). Σα 2 απφ απηά είλαη βηνκεραληθά εκπνξεχκαηα 

θαη ηα ππφινηπα 4 αθνξνχλ ζε ππεξεζίεο. 

(vi). O ζπληειεζηήο Spearman γηα ηηο θαηαηάμεηο ησλ εκπνξεπκάησλ βάζεη ησλ 
i

y  θαη i

L  (βιέπε ηελ ηξίηε ζηήιε ησλ Πηλάθσλ 1 θαη 2) ηζνχηαη κε 0.75, 

πξάγκα πνπ δειψλεη φηη ππάξρεη ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ 

θαηάηαμε ησλ εκπνξεπκάησλ βάζεη ησλ i

y  θαη ζηελ θαηάηαμή ηνπο βάζεη ησλ 
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i

L . Σα εκπνξεχκαηα πνπ εκθαλίδνπλ i

y  θαη  i

L  πςειφηεξα απφ ηνλ κέζν φξν 

δχλαληαη λα νλνκαζηνχλ «εκπνξεχκαηα-θιεηδηά»: Τπάξρνπλ, επνκέλσο, 17 ηέ-

ηνηα εκπνξεχκαηα (1 απφ απηά είλαη πξσηνγελνχο παξαγσγήο, 6 είλαη βηνκε-

ραληθά εκπνξεχκαηα θαη 10 αθνξνχλ ζε ππεξεζίεο), ελψ 16 απφ απηά εκθαλί-

δνπλ θαη I

i

L  πςειφηεξα απφ ηνλ κέζν φξν. 

(vii). Σν θαηεμνρήλ εκπφξεπκα ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα είλαη ην εκπφξεπκα 54 

(«Τπεξεζίεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη άκπλαο, ππεξεζίεο ππνρξεσηηθήο θνηλσ-

ληθήο αζθάιηζεο»), ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη ε δεκφζηα δηνίθεζε θαη άκπ-

λα, ε ππνρξεσηηθή θνηλσληθή αζθάιηζε, ε θξαηηθή δηνίθεζε, ε νηθνλνκηθή θαη 

θνηλσληθή πνιηηηθή θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. Πεξαηηέ-

ξσ, σο έρνληα άκεζα ζρέζε κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα κπν-

ξνχλ λα ζεσξεζνχλ επίζεο ηα εκπνξεχκαηα (α) 55 («Τπεξεζίεο εθπαίδεπ-

ζεο»), φπνπ πεξηιακβάλνληαη ε πξνζρνιηθή, ε πξσηνβάζκηα, ε δεπηεξνβάζκηα 

θαη ε αλψηεξε εθπαίδεπζε, (β) 56 («Τπεξεζίεο αλζξψπηλεο πγείαο»), φπνπ πε-

ξηιακβάλνληαη νη λνζνθνκεηαθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο άζθε-

ζεο ηαηξηθψλ θαη νδνληηαηξηθψλ επαγγεικάησλ, θαη (γ) 57 («Τπεξεζίεο θνηλσ-

ληθήο κέξηκλαο»), φπνπ πεξηιακβάλνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο λνζνθνκεηαθήο 

θξνληίδαο κε παξνρή θαηαιχκαηνο, ε παξνρή θξνληίδαο ζε άηνκα κε λνεηηθή 

πζηέξεζε, ςπρηθέο δηαηαξαρέο θαη ρξήζε νπζηψλ, ε θξνληίδα ζε ειηθησκέ-

λνπο, άηνκα αλαπεξίαο θ.ά.. Γηαπηζηψλεηαη, ινηπφλ, φηη 3 απφ ηα 4 εκπνξεχκα-

ηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην δεκφζην ηνκέα απνηεινχλ «εκπνξεχκαηα-θιεηδηά», 

ήηνη ηα εκπνξεχκαηα 54, 55 θαη 57. Πεξαηηέξσ, απηά ηα 3 «εκπνξεχκαηα-

θιεηδηά» πεξηιακβάλνληαη ζηα κφιηο 8 εκπνξεχκαηα ηεο νηθνλνκίαο, ηα νπνία 

ραξαθηεξίδνληαη απφ 2i

y  , ελψ 2 απφ απηά ηα εκπνξεχκαηα (ήηνη, ηα εκπν-

ξεχκαηα 55 θαη 57) ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα 11 εκπνξεχκαηα ηεο νηθνλνκίαο, 

ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη απφ 50i

L  . Σέινο, ην εκπφξεπκα 54 είλαη 1 απφ ηα 

6 εκπνξεχκαηα γηα ηα νπνία ηζρχεη II I

i i

L L   .  

(viii). ιεο νη θακπχιεο ησλ ρεκάησλ 1 θαη 2 είλαη γλεζίσο θζίλνπζεο. ηε 

γεληθή πεξίπησζε, νη θαηαηάμεηο ησλ εκπνξεπκάησλ αιιάδνπλ ζπλαξηήζεη ησλ 

ξνπψλ πξνο απνηακίεπζε (ζεψξεζε ην ρήκα 2, φπνπ είλαη εκθαλήο ε χπαξμε 

ηεκλφκελσλ θακππιψλ). 

(ix). Λφγσ ηεο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ηεο ζπξξίθλσζεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ζηελ ηξέρνπζα ζπγθπξία, αιιά θαη γηα λα ζρεκαηηζηεί 

πιεξέζηεξε εηθφλα γηα ηελ επαηζζεζία ησλ πνιιαπιαζηαζηψλ σο πξνο ηηο ξν-

πέο πξνο απνηακίεπζε, ν Πίλαθαο 3 παξνπζηάδεη ηα i

y  πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα 4 

εκπνξεχκαηα, φπνπ εκπιέθεηαη ν δεκφζηνο ηνκέαο, θαζψο θαη ηηο κέζεο ηηκέο 

φισλ ησλ i

y  θαη i

L  
ηνπ ζπζηήκαηνο ( i

y θαη i

L , αληηζηνίρσο), γηα 5 δεχγε ηη-

κψλ ησλ ξνπψλ πξνο απνηακίεπζε, νη νπνίεο δελ είλαη ηφζν εμσπξαγκαηηθέο, 
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ζχκθσλα κε δηαζέζηκεο εθηηκήζεηο ξνπψλ γηα δηάθνξεο εζληθέο νηθνλνκίεο.
12

 

Έπεηαη, έηζη, φηη νη εθηηκήζεηο πνπ δίλνληαη ζηνπο Πίλαθεο 1 θαη 2 δχλαληαη λα 

ζεσξεζνχλ σο κάιινλ αζθαιείο «πξνο ηα θάησ». 

 

Πίλαθαο 3. Μεηαβνιέο ζηε ρξεκαηηθή αμία ηνπ πξντφληνο θαη ζηε ζπλνιηθή απαζρφιεζε, γηα 

ˆ m 0  θαη γηα δηάθνξα δεχγε ξνπψλ πξνο απνηακίεπζε 

Δκπνξεχκαηα 

δεκνζίνπ ηνκέα 

0.02ws 

0.50ps   
0.04ws 

0.50ps 

 

0.04ws 

0.60ps 

 

0.06ws 

0.60ps   
0.06ws 

0.80ps   

54 3.549 3.455 2.994 2.925 2.365 

55 3.567 3.471 3.011 2.942 2.382 

56 3.130 3.065 2.592 2.544 1.968 

57 3.610 3.512 3.053 2.981 2.422 

i
y  3.159 3.089 2.620 2.571 2.000 

i
L  69.365 67.901 58.214 57.192 45.298 

  

(x). H ζπκπεξίιεςε ησλ έκκεζσλ θφξσλ δελ νδεγεί ζε ζεκαληηθή κεηαβνιή 

ησλ απνηειεζκάησλ. Αλαθέξεηαη, ελδεηθηηθά, φηη, γηα ηελ πεξίπησζε ˆ m 0 , 

0ws 
 
θαη 1ps  , ην δηάλπζκα ηνπ πνιιαπιαζηαζηή επί ηνπ πξντφληνο έρεη φια 

ηα ζηνηρεία ηνπ κεγαιχηεξα απφ απηφ ρσξίο έκκεζνπο θφξνπο, πιελ ηνπ ζηνη-

ρείνπ πνπ αληηζηνηρεί ζην εκπφξεπκα 23. Ζ κέζε ηηκή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ δηα-

λχζκαηνο κε έκκεζνπο θφξνπο είλαη 1.758 θαη ε ηππηθή απφθιηζε είλαη 0.282. 

Σν δηάλπζκα ηνπ πνιιαπιαζηαζηή επί ηεο απαζρφιεζεο έρεη φια ηα ζηνηρεία 

κεγαιχηεξα απφ απηφ ρσξίο έκκεζνπο θφξνπο. Ζ κέζε ηηκή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

δηαλχζκαηνο κε έκκεζνπο θφξνπο είλαη 43.222 θαη ε ηππηθή απφθιηζε είλαη 

25.543. 

 Σέινο, ηα επξήκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο δηεπξπκέλεο, κε ελδνγελνπνί-

εζε ησλ εηζαγσγψλ, εθδνρήο ηνπ ππνδείγκαηνο (βιέπε εμηζψζεηο (12α), (16α) 

θαη (17αα)), έρνπλ σο αθνινχζσο:  

 ηνλ Πίλαθα 4, ν νπνίνο αθνξά ζηελ πεξίπησζε 0ws   θαη 1ps  , εθηίζε-

ληαη θαηά ζεηξά:  

- Οη πνιιαπιαζηαζηέο επί ηνπ πξντφληνο, i

y . πσο δηαπηζηψλεηαη, ε κέζε ηη-

κή ηνπο, ε νπνία ηζνχηαη κε, πεξίπνπ, 1.03 είλαη ζεκαληηθά κηθξφηεξε απφ απ-

ηήλ ηεο πεξίπησζεο ˆ m 0 .  

- Oη πνιιαπιαζηαζηέο επί ηεο αμίαο ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ 

  1 T

 
ˆ [ ]i

Im i

   mpmB B A M e  

                                                             
12 Βιέπε, γηα παξάδεηγκα, Abraham-Frois (1991, p. 204), Bowles and Boyer (1995), Naastepad (2003), 

Hein and Vogel (2008), Onaran and Galanis (2012). 
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νη νπνίνη εθηηκνχλ πφζν κεηαβάιιεηαη ε αμία ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο φηαλ ε απηφλνκε δήηεζε γηα ην εκπφξεπκα i απμάλεηαη θαηά κία 

κνλάδα. 

- Οη πνιιαπιαζηαζηέο επί ηεο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο, i

L . πσο δηαπηζηψλε-

ηαη, ε κέζε ηηκή ηνπο, ε νπνία ηζνχηαη κε 25.8, είλαη ζεκαληηθά κηθξφηεξε απφ 

απηήλ ηεο πεξίπησζεο ˆ m 0 .  

- Oη πνιιαπιαζηαζηέο επί ηεο πξσηνγελνχο απαζρφιεζεο, I

i

L , θαη νη κεηαβν-

ιέο ηεο δεπηεξνγελνχο απαζρφιεζεο σο πνζνζηφ ηεο κεηαβνιήο ηεο ζπλνιηθήο 

απαζρφιεζεο, 1

II ( )i i

L L

  .  

- Οη θξαηηθέο θαηαλαισηηθέο δαπάλεο ζε εκπφξεπκα i σο πνζνζηφ ηεο αθαζά-

ξηζηεο εθξνήο ηνπ ζπζηήκαηνο ζε εκπφξεπκα i, i

G .
13

  

- Οη αθαζάξηζηεο επελδχζεηο ζε εκπφξεπκα i σο πνζνζηφ ηεο αθαζάξηζηεο ε-

θξνήο ηνπ ζπζηήκαηνο ζε εκπφξεπκα i, i

I .  

- Οη εμαγσγέο ζε εκπφξεπκα i σο πνζνζηφ ηεο αθαζάξηζηεο εθξνήο ηνπ ζπ-

ζηήκαηνο ζε εκπφξεπκα i, i

Ex : Απνηεινχλ κέηξν ηεο «εμαγσγηθήο επίδνζεο» 

απηνχ ηνπ εκπνξεχκαηνο.  

- Οη εηζαγσγέο  ζε εκπφξεπκα i σο πνζνζηφ ηεο αθαζάξηζηεο εθξνήο ηνπ ζπ-

ζηήκαηνο ζε εκπφξεπκα i, i

Im : Απνηεινχλ κέηξν ηεο «εηζαγσγηθήο δηείζδπ-

ζεο» απηνχ ηνπ εκπνξεχκαηνο.  

- Σέινο, νη δείθηεο ελδνθιαδηθνχ εκπνξίνπ, 11 ( )i i i i i

T Ex Im Ex Im         , φπνπ 

0 1i

T   ελψ ζηελ αληίζηνηρε ζηήιε ην ζχκβνιν «*» δειψλεη φηη νη θαζαξέο 

εμαγσγέο είλαη ζεηηθέο.  

 Βάζεη ηνπ Πίλαθα 4 δηαπηζηψλνπκε φηη:  

(i). Τπάξρεη ζεκαληηθή αξλεηηθή γξακκηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηνπο πνιια-

πιαζηαζηέο επί ηνπ πξντφληνο θαη επί ησλ εηζαγσγψλ (βιέπε ρήκα 4). 

(ii). Απφ ηα είθνζη ηέζζεξα εκπνξεχκαηα, ηα νπνία εκθαλίδνπλ πνιιαπιαζηα-

ζηή επί ηνπ πξντφληνο κηθξφηεξν ηνπ 1, ηα δεθαελλέα (πνζνζηφ 79%) είλαη βη-

νκεραληθά. Γηα ην 79% ησλ βηνκεραληθψλ εκπνξεπκάησλ ν ελ ιφγσ πνιια-

πιαζηαζηήο είλαη κηθξφηεξνο ηνπ 1. Ζ κέζε ηηκή ηνπ γηα απηά εκπνξεχκαηα εί-

λαη 0.74, ελψ θαηέξρεηαη ζην 0.62, εάλ εμαηξέζνπκε ην εκπφξεπκα 23, ηνπ ν-

πνίνπ ν πνιιαπιαζηαζηήο είλαη εμαηξεηηθά πςειφο, ήηνη κεγαιχηεξνο ηνπ 3.4. 

                                                             
13 ηνπο Πίλαθεο Δηζξνψλ-Δθξνψλ, νη θξαηηθέο θαηαλαισηηθέο δαπάλεο δελ πεξηιακβάλνπλ ηνπο κη-

ζζνχο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ (νη νπνίνη πεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ «Μηζζψλ», καδί κε 

φινπο ηνπο άιινπο κηζζνχο πνπ θαηαβάιινληαη ζηελ νηθνλνκία), αιιά κφλνλ (i) ηελ απεπζείαο κεηα-
θνξά εηζνδήκαηνο (ζε είδνο θαη φρη ζε ρξήκα) απφ ην δεκφζην πξνο ζπγθεθξηκέλα λνηθνθπξηά, θαη (ii) 

δαπάλεο πξνο φθεινο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ ππφ ηελ επξεία έλλνηα (π.ρ. δαπάλεο γηα δεκφζηα αζθά-

ιεηα, πγεία, άκπλα, πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο). εκεηψλεηαη, επίζεο, φηη ζηνπο ελ ιφγσ Πίλαθεο 

πεξηιακβάλεηαη θαη κία ηξίηε, ζρεηηθά κηθξή, ζπληζηψζα θαηαλαισηηθήο δαπάλεο, ήηνη ε «θαηαλάισ-

ζε ησλ κε θεξδνζθνπηθψλ ηδξπκάησλ πνπ εμππεξεηνχλ λνηθνθπξηά», ε νπνία αθνξά ζηελ απεπζείαο 

κεηαθνξά εηζνδήκαηνο (ζε είδνο θαη φρη ζε ρξήκα) πξνο ζπγθεθξηκέλα λνηθνθπξηά. 
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Αληηζέησο, γηα ηα 32/36 (= 89%) ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ ππάγνληαη ζηηο ππε-

ξεζίεο, ν ελ ιφγσ πνιιαπιαζηαζηήο είλαη κεγαιχηεξνο ηνπ 1. Ζ κέζε ηηκή ηνπ 

γηα απηά εκπνξεχκαηα είλαη 1.22, ελψ θαηέξρεηαη ζην 1.20, εάλ εμαηξέζνπκε ην 

εκπφξεπκα 63, ηνπ νπνίνπ ν πνιιαπιαζηαζηήο είλαη κεγαιχηεξνο ηνπ 2. 

(iii). Τπάξρνπλ είθνζη εκπνξεχκαηα-θιεηδηά, δειαδή εκπνξεχκαηα ηα νπνία 

εκθαλίδνπλ, ηαπηνρξφλσο, «πςειφ» i

y , «ρακειφ» i

Im  θαη «πςειφ» i

L .
14

 Δί-

λαη ηα εκπνξεχκαηα: 2, 9, 23, 25, 27, 30, 31, 35, 36, 46, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 

59, 60, 62 θαη 63 (δειψλνληαη κε έληνλνπο ραξαθηήξεο ζηνλ Πίλαθα 1). Έλα 

απφ απηά είλαη πξσηνγελνχο παξαγσγήο (ην εκπφξεπκα 2), ηέζζεξα είλαη βην-

κεραληθά (δχν κεηαπνίεζεο (ηα εκπνξεχκαηα 9 θαη 23), έλα επεμεξγαζίαο θαη 

παξνρήο λεξνχ (ην εκπφξεπκα 25) θαη έλα θαηαζθεπέο (ην εκπφξεπκα 27)), θαη 

ηα ππφινηπα δεθαπέληε αθνξνχλ ζε ππεξεζίεο. Άξα, ην 75% ησλ εκπνξεπκά-

ησλ-θιεηδηά αθνξνχλ ζε ππεξεζίεο, θαη ην 42%  ησλ εκπνξεπκάησλ, ηα νπνία 

ππάγνληαη ζηηο ππεξεζίεο, είλαη εκπνξεχκαηα-θιεηδηά. 

(iv). Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ είθνζη εκπνξεπκάησλ-θιεηδηά έρνπλ σο εμήο: 

(α). Γεθαελλέα εκπνξεχκαηα-θιεηδηά αλήθνπλ ζηα ηξηάληα επηά εκπνξεχκαηα 

ηνπ ζπζηήκαηνο (πνζνζηφ 51%), ηα νπνία εκθαλίδνπλ αχμεζε ηεο δεπηεξνγε-

λνχο απαζρφιεζεο. Απηά ηα ηξηάληα επηά εκπνξεχκαηα εκθαλίδνπλ πνιια-

πιαζηαζηή επί ηνπ πξντφληνο κεγαιχηεξν ηνπ 1. Σα κφλα εκπνξεχκαηα πνπ 

εκθαλίδνπλ κείσζε ηεο δεπηεξνγελνχο απαζρφιεζεο θαη πνιιαπιαζηαζηή επί 

ηνπ πξντφληνο κεγαιχηεξν ηνπ 1 είλαη ην εκπφξεπκα-θιεηδί 2 θαη ην εκπφξεπκα 

3. 

(β). Δπηά εκπνξεχκαηα-θιεηδηά αλήθνπλ ζηα δεθαηέζζεξα εκπνξεχκαηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο (πνζνζηφ 50%), γηα ηα νπνία νη θξαηηθέο θαηαλαισηηθέο δαπάλεο 

είλαη ζεηηθέο. Πξφθεηηαη γηα ηα εκπνξεχκαηα-θιεηδηά: 30, 31, 54, 55, 57, 56, 

59. Έμη εμ απηψλ ησλ εκπνξεπκάησλ-θιεηδηά (δειαδή, κε ηελ εμαίξεζε ηνπ ε-

κπνξεχκαηνο 30) αλήθνπλ ζηα ελλέα εκπνξεχκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο (πνζνζηφ 

67%), γηα ηα νπνία νη θξαηηθέο θαηαλαισηηθέο δαπάλεο είλαη πςειέο. 

(γ). Σέζζεξα εκπνξεχκαηα-θιεηδηά αλήθνπλ ζηα είθνζη εκπνξεχκαηα ηνπ ζπ-

ζηήκαηνο (πνζνζηφ 20%), γηα ηα νπνία νη αθαζάξηζηεο επελδχζεηο είλαη ζεηη-

θέο. Πξφθεηηαη γηα ηα εκπνξεχκαηα-θιεηδηά: 2, 23, 27, 30. Έλα εμ απηψλ ησλ 

εκπνξεπκάησλ-θιεηδηά (ην εκπφξεπκα 27) αλήθεη ζηα πέληε εκπνξεχκαηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο (πνζνζηφ 20%), γηα ηα νπνία νη αθαζάξηζηεο επελδχζεηο είλαη π-

ςειέο. 

(δ). Οθηψ εκπνξεχκαηα-θιεηδηά ππάγνληαη ζηα έληεθα εκπνξεχκαηα ηνπ ζπ-

ζηήκαηνο (πνζνζηφ 73%), ηα νπνία νχηε εμάγνληαη νχηε εηζάγνληαη. Πξφθεηηαη 

                                                             
14 Δθεμήο, «πςειφο (ρακειφο)» ζεκαίλεη: «κεγαιχηεξνο (κηθξφηεξνο) απφ ηνλ κέζν φξν». 
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γηα ηα εκπνξεχκαηα-θιεηδηά 23, 25, 36, 52, 54, 57, 60 θαη 63.
15

 Σν εκπφξεπκα-

θιεηδί 62 δελ εμάγεηαη, ελψ ε εηζαγσγηθή δηείζδπζή ηνπ είλαη αζήκαληε.  

(ε). Σν εκπφξεπκα-θιεηδί 23 εκθαλίδεη ηνπο πςειφηεξνπο πνιιαπιαζηαζηέο 

ζην ζχζηεκα. Δίλαη δε ην κνλαδηθφ εκπφξεπκα πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ αξλε-

ηηθφ πνιιαπιαζηαζηή επί ησλ εηζαγσγψλ. 

(ζη). Οθηψ εκπνξεχκαηα-θιεηδηά ππάγνληαη ζηα εηθνζηπέληε εκπνξεχκαηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο (πνζνζηφ 32%), ηα νπνία εκθαλίδνπλ πςειφ δείθηε ελδνθιαδηθνχ 

εκπνξίνπ. Πξφθεηηαη γηα ηα εκπνξεχκαηα-θιεηδηά 27, 31, 35, 46, 53, 55, 56  θαη 

59. Χζηφζν, απηά ηα νθηψ εκπνξεχκαηα δελ εκθαλίδνπλ πςειή εμαγσγηθή ε-

πίδνζε.  

(δ). Πέληε εκπνξεχκαηα-θιεηδηά ππάγνληαη ζηα δψδεθα εκπνξεχκαηα ηνπ ζπ-

ζηήκαηνο (πνζνζηφ 42%), ηα νπνία εκθαλίδνπλ ζεηηθέο θαζαξέο εμαγσγέο. 

Πξφθεηηαη γηα ηα εκπνξεχκαηα-θιεηδηά 27, 30, 31, 55 θαη 56. Απφ απηά ηα πέ-

ληε εκπνξεχκαηα, ηα εκπνξεχκαηα 30 θαη 55 εκθαλίδνπλ ζεκαληηθά πςεινχο 

πνιιαπιαζηαζηέο επί ηνπ πξντφληνο (1.43 θαη 1.73, αληηζηνίρσο) θαη επί ηεο 

ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο (60.2 θαη 43.0, αληηζηνίρσο), ελψ ην εκπφξεπκα 30 

εκθαλίδεη, επηπιένλ, αμηφινγε εμαγσγηθή επίδνζε (9.4%) θαη κεδεληθέο εηζα-

γσγέο. 

(v). Απφ ηα επηά κε εκπνξεχκαηα-θιεηδηά, ηα νπνία εκθαλίδνπλ ζεηηθέο θαζα-

ξέο εμαγσγέο, ηξία εκθαλίδνπλ πςειφ πνιιαπιαζηαζηή επί ηνπ πξντφληνο (ηα 

εκπνξεχκαηα 28, 29 θαη 48), πέληε εκθαλίδνπλ ρακειφ πνιιαπιαζηαζηή επί 

ησλ εηζαγσγψλ (ηα εκπνξεχκαηα 3, 28, 29, 32 θαη 48), ηέζζεξα εκθαλίδνπλ 

πςειή εμαγσγηθή επίδνζε (ηα εκπνξεχκαηα 3, 15, 32 θαη 33) θαη δχν εκθαλί-

δνπλ κεδεληθέο εηζαγσγέο (ηα εκπνξεχκαηα 28 θαη 29, ελψ ε εηζαγσγηθή δηείζ-

δπζε ηνπ εκπνξεχκαηνο 32 είλαη πνιχ κηθξή). Σέινο, φια εκθαλίδνπλ ρακε-

ινχο πνιιαπιαζηαζηέο επί ηεο ζπλνιηθήο θαη ηεο πξσηνγελνχο απαζρφιεζεο. 

(vi). Δμαηξνπκέλσλ ησλ εκπνξεπκάησλ 3 θαη 40, φια ηα εκπνξεχκαηα πςειήο 

εμαγσγηθήο επίδνζεο εκθαλίδνπλ πνιιαπιαζηαζηή επί ηνπ πξντφληνο κηθξφηε-

ξν ηνπ 1. Απηή ε θαηεγνξία εκπνξεπκάησλ εκθαλίδεη, επίζεο, ρακειφ πνιια-

πιαζηαζηή επί ηεο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο θαη, κε ηελ εμαίξεζε ησλ εκπνξεπ-

κάησλ 6 θαη 13, επί ηεο πξσηνγελνχο απαζρφιεζεο. Δηδηθά, ην εκπφξεπκα 21, 

ην νπνίν εκθαλίδεη ηελ θαιχηεξε εμαγσγηθή επίδνζε θαη ηελ δεχηεξε πςειφ-

ηεξε εηζαγσγηθή δηείζδπζε ζην ζχζηεκα, είλαη ην κνλαδηθφ πνπ ραξαθηεξίδε-

                                                             
15 Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ηα εκπνξεχκαηα 36 θαη 52, ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηνπξηζηηθέο δξα-

ζηεξηφηεηεο, εκθαλίδνπλ κεδεληθέο εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο ιφγσ ηνπ φηη ζηνπο SUT νη ηαμηδησηηθέο 

πιεξσκέο θαη εηζπξάμεηο θαηαγξάθνληαη αζξνηζηηθά θαη, άξα, δελ θαηαλέκνληαη ζηα δηάθνξα εκπν-

ξεχκαηα ηεο νηθνλνκίαο. Οη εηζαγσγέο-πιεξσκέο (εμαγσγέο-εηζπξάμεηο) πνπ δελ θαηαλέκνληαη απνηε-

ινχλ ην 3.0% (ην 19.5%) ηνπ ζπλφινπ ησλ εηζαγσγψλ (εμαγσγψλ) ηεο νηθνλνκίαο. 
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ηαη απφ αξλεηηθνχο πνιιαπιαζηαζηέο επί ηνπ πξντφληνο θαη επί ηεο απαζρφιε-

ζεο, θαη απφ πνιιαπιαζηαζηή επί ησλ εηζαγσγψλ ίζν κε 1.
16
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ρήκα 4. Γξακκηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηνπο πνιιαπιαζηαζηέο επί ηνπ πξντφληνο θαη επί ηεο 

αμίαο ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ 

 

Πίλαθαο 4. Πνιιαπιαζηαζηέο επί ηνπ πξντφληνο, ησλ εηζαγσγψλ θαη ηεο απαζρφιεζεο, θαη 

δείθηεο θξαηηθήο θαηαλάισζεο, αθαζάξηζησλ επελδχζεσλ θαη εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ, γηα ηελ 

πεξίπησζε 0ws   θαη 1ps 
 

                                                             
16 ηα ζρήκαηα ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ ηνπ παξφληνο απεηθνλίδνληαη νη ηξεηο εκπνξεπκαηηθνί πνιια-

πιαζηαζηέο θαη νη «νξηαθέο ξνπέο πξνο εηζαγσγέο», /i i

Im y  , θαζψο θαη νη κέζεο ηηκέο ηνπο, ζπλαξ-

ηήζεη ησλ ξνπψλ πξνο απνηακίεπζε, γηα ηηο πεξηπηψζεηο (α) 0ws   θαη 0 1ps  , (β) 0 1ws   

θαη 1ps  , θαη (γ) w ps s s  . Απνηειεί γλψξηζκα ηνπ παξφληνο ππνδείγκαηνο φηη νη νξηαθέο ξνπέο 

πξνο εηζαγσγέο εμαξηψληαη απφ ηηο ξνπέο πξνο απνηακίεπζε, ρσξίο, επηπιένλ, ε κνλνηνλία απηψλ ησλ 

ζπλαξηήζεσλ λα είλαη a priori γλσζηή.
  

 Πνιιαπιαζηαζηέο Γηάζπαζε πνιιαπια-

ζηαζηή επί ηεο απα-

ζρφιεζεο 

Γείθηεο θξαηηθήο 

θαηαλάισζεο θαη 

επελδχζεσλ 

Γείθηεο εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ 

i i

y
 i

Im  i

L
 

I

i

L  
1

II ( )i i

L L

 

(%) 

i

G  

(%)
 

i

I  

(%)
 

i

Ex   

(%) 

i

Im   

(%) 

i

T  

1 0.93 0.31 62.3 71.2 –14.3 0 0.9 12.9 15.0 0.92 

2 1.21 0.35 85.9 97.5 –13.5 0 1.4 4.7 19.1 0.39 

3 1.00 0.22 21.4 21.8 –1.6 0 0 28.1 7.8 0.44* 

4 0.18 0.90 3.6 19.5 –441.6 0 0 12.3 622.9 0.04 

5 0.89 0.41 25.1 31.3 –24.7 0 0 9.4 30.3 0.47 

6 0.45 0.74 12.9 31.6 –146.7 0 0 36.8 159.6 0.37 

7 0.98 0.43 32.6 37.7 –15.8 0 0.6 3.0 20.9 0.25 

8 0.57 0.70 11.8 21.1 –78.2 0 0 10.7 94.4 0.20 

9 1.17 0.34 37.6 34.2 8.9 0 0 0.2 0.8 0.46 

10 0.38 0.75 5.7 17.1 –198.8 0 0 24.5 38.4 0.78 
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11 0.32 0.82 6.0 18.1 –204.5 0 0 41.8 215.9 0.32 

12 0.37 0.76 6.6 17.1 –158.2 0 0 40.7 226.7 0.30 

13 0.54 0.72 14.1 25.2 –78.2 0 0 23.9 64.9 0.54 

14 0.94 0.43 17.1 17.6 –2.8 0 0 10.8 21.4 0.67 

15 0.71 0.58 13.0 17.8 –37.2 0 0 43.3 40.1 0.96* 

16 0.70 0.57 18.0 25.7 –42.7 1.6 4.0 6.1 42.4 0.25 

17 0.07 0.96 1.4 20.4 –1360.6 0 1145.8 0 1678.7 0 

18 0.43 0.72 6.7 15.6 –132.2 0 31.0 64.6 125.3 0.68 

19 0.43 0.79 6.5 13.9 –113.8 0 225.7 42.2 196.6 0.35 

20 0.18 0.90 3.0 16.2 –438.0 0 194.3 11.8 573.0 0.04 

21 –0.01 1.0 –4.3 –53.7 –1138.5 0 1213.6 252.0 1606.0 0.27 

22 0.54 0.72 20.5 43.1 –109.8 0 42.7 10.0 125.8 0.15 

23 3.46 –0.53 160.0 109.7 31.4 0 7.8 0 0 ––– 

24 0.90 0.36 8.6 8.8 –1.4 0 0 2.1 15.4 0.24 

25 1.40 0.28 27.0 18.5 31.4 0 0 0 0 ––– 

26 1.07 0.38 19.9 18.0 9.8 0 0 9.2 21.1 0.61 

27 1.12 0.30 32.2 29.9 7.2 0 84.6 2.3 1.1 0.66* 

28 1.23 0.15 22.6 17.7 22.1 0.03 6.6 6.6 0 0* 

29 1.31 0.24 20.0 13.8 31.1 0.05 9.4 9.5 0 0* 

30 1.43 0.25 60.2 51.6 14.2 0.05 9.4 9.4 0 0* 

31 1.05 0.35 28.2 27.6 2.0 14.4 0 2.8 2.2 0.88* 

32 0.85 0.33 9.0 12.9 –43.0 0 0 96.2 0.4 0* 

33 0.81 0.48 14.2 17.5 –23.2 0 0 17.8 12.9 0.84* 

34 0.41 0.79 9.9 26.8 –170.4 0 0 27.4 221.8 0.22 

35 1.51 0.35 38.3 28.3 26.0 0 0 1.1 1.8 0.74 

36 1.13 0.15 25.8 23.9 7.4 0 0 0 0 ––– 

37 1.02 0.26 12.9 11.4 11.6 0 19.2 3.9 14.0 0.44 

38 1.13 0.35 24.3 21.9 9.8 11.7 12.4 4.9 13.9 0.52 

39 1.09 0.17 8.1 5.5 31.6 0 0 3.1 4.3 0.85 

40 1.08 0.32 20.0 17.8 10.8 1.1 39.3 16.9 19.6 0.92 

41 1.33 0.31 20.3 12.8 37.0 0 0 3.1 13.5 0.38 

42 0.91 0.39 14.5 14.5 –0.3 0 0 15.5 42.3 0.54 

43 1.25 0.12 19.3 14.1 26.8 0 0 0 0 ––– 

44 1.01 0.005 0.6 0.5 17.3 0 0.5 0 0 ––– 

45 1.12 0.19 24.9 22.6 9.3 0 5.9 3.9 6.0 0.79 

46 1.16 0.22 28.3 25.2 10.9 0 0 2.2 2.9 0.86 

47 1.26 0.46 30.6 26.4 13.8 51.6 0 12.2 18.3 0.80 

48 1.13 0.30 25.6 23.2 9.7 0 0 4.3 3.8 0.94* 

49 1.09 0.29 23.2 21.6 6.9 0 0 6.7 8.7 0.87 

50 1.02 0.24 14.8 13.5 8.9 0 0 3.3 12.5 0.42 

51 1.33 0.12 22.7 16.1 29.2 0 0 0 0 ––– 

52 1.26 0.23 25.8 20.5 20.4 0 0 0 0 ––– 

53 1.43 0.26 28.5 19.8 30.6 0 0 1.2 1.5 0.89 

54 1.66 0.27 35.4 22.5 36.6 96.9 0 0 0 ––– 

55 1.73 0.24 43.0 28.3 34.1 66.4 0 0.2 0.1 0.73* 

56 1.23 0.26 27.4 23.1 15.5 52.2 0 0.3 0.2 0.73* 

57 1.58 0.36 56.5 45.2 20.0 65.5 0 0 0 ––– 

58 1.08 0.08 12.7 10.8 14.7 8.3 0 0.6 3.0 0.35 

59 1.46 0.32 55.6 46.4 16.4 13.4 0 0.2 0.6 0.57 

60 1.37 0.27 26.5 19.2 27.3 0 0 0 0 ––– 

61 1.04 0.14 17.8 16.9 4.9 0 0 4.4 5.5 0.89 

62 1.57 0.21 35.1 23.9 32.1 0 0 0 0.0003 0 

63 2.01 0.30 86.9 66.6 23.3 0 0 0 0 ––– 

AM 1.03 0.39 25.8 24.7 –68.1 6.1 48.5 15.3 101.2 0.49 

SD 0.53 0.27 25.0 21.4 236.9 18.7 210.2 35.0 304.2 0.31 
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 Άξα, είλαη ζθφπηκν λα δηαηξεζνχλ ηα εκπνξεχκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο ζε 

δχν ηνκείο, θαη θάζε ηνκέαο ζε δχν, θαηά βάζε, θαηεγνξίεο: 

Σνκέαο Α: Δίθνζη εκπνξεχκαηα-θιεηδηά  

Καηεγνξία Η: Δλλέα εκπνξεχκαηα, ηα  νπνία δελ εμάγνληαη (εκπνξεχκαηα 23, 

25, 36, 52, 54, 57, 60, 62 θαη 63). 

Καηεγνξία ΗΗ: Έληεθα εκπνξεχκαηα, ηα νπνία εμάγνληαη (εκπνξεχκαηα 2, 9, 

27, 30, 31, 35, 46, 53, 55, 56, θαη 59). Απηή ε θαηεγνξία δηαηξείηαη ζε:  

Καηεγνξία ΗΗα: Πέληε εκπνξεχκαηα κε ζεηηθέο θαζαξέο εμαγσγέο (εκπνξεχκα-

ηα 27, 30, 31, 55 θαη 56).  

Καηεγνξία ΗΗβ: Έμη εκπνξεχκαηα κε αξλεηηθέο θαζαξέο εμαγσγέο. 

Σνκέαο Β: αξάληα ηξία κε εκπνξεχκαηα-θιεηδηά  

Καηεγνξία ΗΗΗ: Σέζζεξα εκπνξεχκαηα, ηα νπνία δελ εμάγνληαη (εκπνξεχκαηα 

17, 43, 44, 51). 

Καηεγνξία IV: Σξηάληα ελλέα εκπνξεχκαηα, ηα νπνία εμάγνληαη. Απηή ε θαηε-

γνξία δηαηξείηαη ζε: 

Καηεγνξία ΗVα: Δπηά εκπνξεχκαηα κε ζεηηθέο θαζαξέο εμαγσγέο (εκπνξεχκα-

ηα 3, 15, 28, 29, 32, 33 θαη 48).  

Καηεγνξία ΗVβ: Σξηάληα δχν εκπνξεχκαηα κε αξλεηηθέο θαζαξέο εμαγσγέο.  

 Οη  κέζεο ηηκέο ησλ ηξηψλ πνιιαπιαζηαζηψλ, αλά ηνκέα θαη αλά θαηεγν-

ξία εκπνξεπκάησλ, δίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 5. Σέινο, ν Πίλαθαο 6 δίλεη ηηο αληί-

ζηνηρεο ηηκέο γηα ηα δεθαηέζζεξα εκπνξεχκαηα ζεηηθψλ θξαηηθψλ θαηαλαισ-

ηηθψλ δαπαλψλ: Σν ζχκβνιν «*» δειψλεη φηη νη δαπάλεο είλαη πςειέο. ηελ 

Καηεγνξία ΗΗβ ππάγεηαη κφλνλ ην εκπφξεπκα 59, ελψ ε Καηεγνξία ΗΗΗ δελ πθί-

ζηαηαη. Οη εληφο παξελζέζεσο ηηκέο αληηζηνηρνχλ ζηα εκπνξεχκαηα πςειψλ 

θξαηηθψλ θαηαλαισηηθψλ δαπαλψλ. 

 

Πίλαθαο 5. Οη κέζεο ηηκέο ησλ πνιιαπιαζηαζηψλ αλά ηνκέα θαη θαηεγνξία εκπνξεπκάησλ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 i

y  
i

Im  i

L  

Σνκέαο Α 1.50 0.24 47.2 

Καηεγνξία Η 1.72 0.17 53.2 

Καηεγνξία ΗΗ 1.32 0.29 42.3 

Καηεγνξία ΗΗα 1.31 0.28 38.2 
Καηεγνξία ΗΗβ 1.32 0.31 45.7 

Σνκέαο Β 0.81 0.46 15.8 

Καηεγνξία ΗΗΗ 0.92 0.30 11.0 

Καηεγνξία ΗV 0.80 0.47 16.4 

Καηεγνξία ΗVα 1.00 0.33 18.0 
Καηεγνξία ΗVβ 0.76 0.51 16.0 
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Πίλαθαο 6. Οη κέζεο ηηκέο ησλ πνιιαπιαζηαζηψλ αλά ηνκέα θαη θαηεγνξία εκπνξεπκάησλ ζε-

ηηθψλ θξαηηθψλ θαηαλαισηηθψλ δαπαλψλ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 Ζ ειιεληθή νηθνλνκία αληηκεησπίδεη θξίζηκεο δεκνζηνλνκηθέο θαη εμσηε-

ξηθέο αληζνξξνπίεο ζε ζπλδπαζκφ κε παξαηεηακέλε χθεζε θαη εμαηξεηηθά π-

ςειή αλεξγία. Απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 5 δηαθαίλεηαη φηη κία πνιηηη-

θή δηαρείξηζεο ηεο απηφλνκεο δήηεζεο πξέπεη θαηαξράο λα δηαξζξσζεί σο ε-

μήο: 

(i). Αχμεζε ηεο εζσηεξηθήο δήηεζεο γηα ηα εκπνξεχκαηα ηεο Καηεγνξίαο Η. 

Με βάζε ηελ ππάξρνπζα ζχλζεζε θξαηηθήο θαηαλάισζεο-επελδχζεσλ, ην εγ-

ρείξεκα αθνξά ζηελ θξαηηθή θαηαλάισζε γηα ηα εκπνξεχκαηα 54 θαη 57, θαη 

ζηηο επελδχζεηο γηα ην εκπφξεπκα 23.
17

 

(ii). Αχμεζε ηεο εμσηεξηθήο δήηεζεο γηα ηα εκπνξεχκαηα ηεο Καηεγνξίαο ΗΗ. 

Σν εάλ ε αχμεζε πξέπεη λα επηθεληξσζεί ζηα εκπνξεχκαηα ηεο Καηεγνξίαο ΗΗα 

ή ΗΗβ εμαξηάηαη απφ ην εάλ ε βειηίσζε ηνπ εμσηεξηθνχ ηζνδπγίνπ αλά κνλάδα 

αχμεζεο ηεο δήηεζεο (1 – 0.28 ή 1 – 0.31, αληηζηνίρσο) ζηαζκίδεηαη πεξηζζφ-

ηεξν απφ ηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο (38.2 ή 45.7 αληηζηνίρσο, γηα ηε ζπλν-

ιηθή απαζρφιεζε, θαη 32.1 ή 41.9, αληηζηνίρσο, γηα ηελ πξσηνγελή απαζρφιε-

ζε). Με βάζε ηνπο ππάξρνληεο δείθηεο εμαγσγηθήο επίδνζεο, ην εγρείξεκα α-

θνξά, θαηαξράο, ζηα εκπνξεχκαηα 30 θαη 2.  

(iii). Μείσζε ηεο εζσηεξηθήο δήηεζεο γηα ηα εκπνξεχκαηα ηεο Καηεγνξίαο ΗΗΗ. 

Γεδνκέλσλ, φκσο, ησλ αληηζηνίρσλ δεηθηψλ θξαηηθήο θαηαλάισζεο-

επελδχζεσλ θαη εμαγσγψλ-εηζαγσγψλ, δηαθαίλεηαη φηη ππάξρνπλ ιίγα πεξηζψ-

ξηα γηα κία ηέηνηα πνιηηηθή. Σα ζηνηρεία ππνδεηθλχνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο 

ππνθαηάζηαζεο εηζαγσγψλ γηα ην εκπφξεπκα 17. 

(iv). Αχμεζε ηεο εμσηεξηθήο δήηεζεο ζηα εκπνξεχκαηα ηεο Καηεγνξίαο ΗVα. 

Με βάζε ηνπο ππάξρνληεο δείθηεο εμαγσγηθήο επίδνζεο, ην εγρείξεκα αθνξά, 

θαηαξράο, ζηα εκπνξεχκαηα 32, 15 θαη 3 ( 0.85i

y  , 0.38i

Im  , 14.5i

L  ). ε-

κεηψλεηαη φηη ζηελ θαηεγνξία ΗVβ ππάγνληαη έληεθα εκπνξεχκαηα κε πςειφ 

δείθηε εμαγσγηθήο επίδνζεο, αιιά κε ηδηαίηεξα ρακεινχο πνιιαπιαζηαζηέο επί 

                                                             
17 Πξέπεη,  σζηφζν, λα ιεθζεί ππφςε φ,ηη ειέρζε ζηελ ππνζεκείσζε 15. 

 i

y  
i

Im  i

L  

Σνκέαο Α 1.44 0.29 43.8 

Καηεγνξία Η 
[Δκπνξεχκαηα 54* θαη 57*] 

1.62 0.32 46.0 

Καηεγνξία ΗΗ 
[30, 31*, 55*, 56* θαη 59*] 

1.38 0.28 42.9 

Σνκέαο Β 
[16, 28, 29, 38*, 40, 47* θαη 58*] 

1.11 0.31 21.2 

Σνκείο Α θαη Β 1.28 

(1.35) 

0.30 

(0.30) 

32.5 

(34.9) 
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ηνπ πξντφληνο θαη επί ηεο απαζρφιεζεο ( 0.48i

y  , 8.8i

L  ) θαη κε ηδηαίηεξα 

πςειφ πνιιαπιαζηαζηή επί ησλ εηζαγσγψλ ( 0.71i

Im  ). Οθηψ εκπνξεχκαηα 

απφ απηά είλαη βηνκεραληθά. 

 Σέινο, εηδηθά φζνλ αθνξά ζηα εκπνξεχκαηα ζεηηθψλ θξαηηθψλ θαηαλα-

ισηηθψλ δαπαλψλ ηνπ Πίλαθα 6, δηαθαίλεηαη φηη κία αλαπηπμηαθή δεκνζηνλν-

κηθή πνιηηηθή, ε νπνία επηθεληξψλεηαη ζηα εκπνξεχκαηα 47 θαη 54 έσο θαη 57, 

είλαη βηψζηκε εάλ ζπλδπαζηεί κε αχμεζε ηεο εμσηεξηθήο δήηεζεο γηα ην εκπφ-

ξεπκα 47 (εκθαλίδεη αμηφινγε εμαγσγηθή επίδνζε), ππνθαηάζηαζε ηεο θξαηη-

θήο απφ ηελ εμσηεξηθή δήηεζε γηα ηα εκπνξεχκαηα 28, 29, 30, 38 (ηα νπνία 

εκθαλίδνπλ θάπνηα εμαγσγηθή επίδνζε) θαη 40 (εκθαλίδεη πςειή εμαγσγηθή 

επίδνζε), θαζψο θαη κε επηιεθηηθή κείσζε ηεο θξαηηθήο δήηεζεο γηα ηα εκπν-

ξεχκαηα 58 θαη 59. 

 

4. πκπεξαζκαηηθέο Παξαηεξήζεηο 

Ο ζξαθθαταλφο πνιιαπιαζηαζηήο επί ηνπ θαζαξνχ πξντφληνο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο, γηα ην έηνο 2010, ζπλίζηαηαη ζε 63 x 63 = 3969 επηκέξνπο πνιια-

πιαζηαζηέο, νη νπνίνη δειψλνπλ ηηο κεηαβνιέο ζην θαζαξφ πξντφλ πνπ  επέξ-

ρνληαη απφ κία ππνζεηηθή αχμεζε ηεο απηφλνκεο δήηεζεο θάζε ελφο απφ ηα 

παξαγφκελα εκπνξεχκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαηά 1 κνλάδα. Βάζεη απηνχ κπν-

ξνχλ, επνκέλσο, λα εθηηκεζνχλ νη κεηαβνιέο ζηε ρξεκαηηθή αμία ηνπ θαζαξνχ 

πξντφληνο θαη ζηε ζπλνιηθή απαζρφιεζε, νη νπνίεο επέξρνληαη απφ θάζε κε-

ηαβνιή ηεο απηφλνκεο δήηεζεο. 

 Οη εθηηκήζεηο έδεημαλ φηη, ζηελ πην ξεαιηζηηθή πεξίπησζε ελδνγελνπνίε-

ζεο ησλ εηζαγσγψλ θαη ζηελ «πνιηθή» πεξίπησζε φπνπ φια ηα θέξδε απνηα-

κηεχνληαη θαη φινη νη κηζζνί θαηαλαιψλνληαη, (i) ε κέζε ηηκή ησλ πνιιαπια-

ζηαζηψλ επί ηνπ πξντφληνο είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 1.03 (κε ηππηθή απφθιηζε 0.53, 

κέγηζηε ηηκή 3.46 θαη ειάρηζηε ηηκή – 0.01), (ii) ε κέζε ηηκή ησλ πνιιαπιαζη-

αζηψλ επί ησλ εηζαγσγψλ είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 0.39 (κε ηππηθή απφθιηζε 0.27, 

κέγηζηε ηηκή 1.0 θαη ειάρηζηε ηηκή – 0.53) (iii) ε κέζε ηηκή ησλ πνιιαπιαζηα-

ζηψλ επί ηεο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 25.8 (κε ηππηθή απφ-

θιηζε 25.0, κέγηζηε ηηκή 160 θαη ειάρηζηε ηηκή – 4.3), (iv) ε κέζε ηηκή ησλ 

πνιιαπιαζηαζηψλ επί ηεο πξσηνγελνχο απαζρφιεζεο είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 24.7 

(κε ηππηθή απφθιηζε 21.4, κέγηζηε ηηκή 109.7 θαη ειάρηζηε ηηκή – 53.7), (v) ηα 

εκπνξεχκαηα ζεηηθψλ θξαηηθψλ θαηαλαισηηθψλ δαπαλψλ εκθαλίδνπλ κέζε ηη-

κή ηνπ πνιιαπιαζηαζηή επί ηνπ πξντφληνο ηεο ηάμεο ηνπ 1.28, επί ησλ εηζαγσ-

γψλ ηεο ηάμεο ηνπ 0.30, θαη επί ηεο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο ηεο ηάμεο ηνπ 

32.5, θαη (vi) ηα θαηεμνρήλ εκπνξεχκαηα ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα εκθαλίδνπλ κέ-

ζε ηηκή ηνπ πνιιαπιαζηαζηή επί ηνπ πξντφληνο ηεο ηάμεο ηνπ 1.55, επί ησλ εη-

ζαγσγψλ ηεο ηάμεο ηνπ 0.28 θαη επί ηεο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο ηεο ηάμεο ηνπ 

40.6. 
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 Γεδνκέλνπ φηη, θαηά θαλφλα, νη πνιιαπιαζηαζηέο επί ηνπ πξντφληνο,  ησλ 

εηζαγσγψλ θαη ηεο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο βξέζεθαλ λα είλαη γλεζίσο θζί-

λνπζεο ζπλαξηήζεηο ησλ ξνπψλ πξνο απνηακίεπζε, θαη δεδνκέλνπ φηη ε ηζρχ-

νπζα ξνπή πξνο απνηακίεπζε απφ κηζζνχο κάιινλ δελ είλαη πςειή, ελψ ε η-

ζρχνπζα ξνπή πξνο απνηακίεπζε απφ ηα θέξδε κάιινλ είλαη κηθξφηεξε ηνπ 1, 

έπεηαη φηη νη πξναλαθεξζείζεο εθηηκήζεηο δχλαληαη λα ζεσξεζνχλ σο επαξθψο 

αληηπξνζσπεπηηθέο. Έηζη, δελ θαίλεηαη λα έξρνληαη ζε αληίθαζε κε ηελ παξα-

ηεξνχκελε βαζεηά χθεζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ελψ, ζην βαζκφ πνπ φλησο 

αληηζηνηρνχλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, απνθαιχπηνπλ ηηο δηαθιαδηθέο δηαζηάζεηο 

απηήο ηεο χθεζεο. Θα πξέπεη πάλησο λα ηνληζηεί φηη, ζχκθσλα κε άιιεο αλα-

ιχζεηο, ε παξαηεξνχκελε χθεζε δελ αλάγεηαη κφλνλ ζηελ αζθνχκελε ζπζηαι-

ηηθή δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή αιιά θαη ζηε κείσζε ηεο ελεξγνχ δήηεζεο, ε ν-

πνία απνξξέεη απφ ηε ζηαζεξή ζπξξίθλσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ειιε-

ληθήο νηθνλνκίαο ιφγσ ηεο – ρσξίο θξαγκνχο – έθζεζήο ηεο ζην δηεζλή αληα-

γσληζκφ θαη, ηαπηνρξφλσο, πηνζέηεζεο ελφο απφ ηα πιένλ «ζθιεξά» λνκίζκα-

ηα ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο (βιέπε Μαξηφιεο θαη Παπνπιήο, 2010). Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, φιεο νη εθηηκήζεηο ηεο παξνχζεο κειέηεο δχλαληαη λα θαλνχλ 

ρξήζηκεο ζηελ θαηάζηξσζε ηνπ ζρεδίνπ εμφδνπ απφ ηελ θξίζε, ηδίσο ή, πηζα-

λφηαηα, κφλνλ ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε Διιάδα απνθαζίζεη λα εγθα-

ηαιείςεη ηελ «επξσπατθή ππεξπαγθνζκηνπνίεζε» θαη, ζπλεπψο, νη εζληθέο αξ-

ρέο αλαθηήζνπλ κέζα-εξγαιεία νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. Δηδηθφηεξα, ε κεηά ην 

έηνο 2010 αζθνχκελε πνιηηηθή ζπλίζηαηαη ζε κείσζε ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ 

θαη ζε εζσηεξηθή ππνηίκεζε. Γεδνκέλνπ φηη ηα εκπνξεχκαηα ζεηηθψλ θξαηη-

θψλ θαηαλαισηηθψλ δαπαλψλ εκθαλίδνπλ πςεινχο πνιιαπιαζηαζηέο επί ηνπ 

πξντφληνο θαη ηεο απαζρφιεζεο, θαη ρακεινχο πνιιαπιαζηαζηέο επί ησλ εηζα-

γσγψλ, θαη δεδνκέλνπ φηη, ζχκθσλα κε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία ηεο πεξηφδνπ 

2010-2012, νη εμαγσγέο κεηψζεθαλ θαηά 2.1% θαη νη εηζαγσγέο κεηψζεθαλ 

θαηά 20.1% (ζε ζηαζεξέο ηηκέο έηνπο 2005), έπεηαη φηη ην εχξνο ηεο παξαηε-

ξνχκελεο χθεζεο είλαη απνιχησο αλακελφκελν. χκθσλα κε ηα παξφληα επ-

ξήκαηα, κία αλαπηπμηαθή πνιηηηθή ζα έπξεπε, αληηζέησο, λα ζηνρεχζεη, αθε-

λφο, ζηελ αλαθαηαλνκή ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ θαη, αθεηέξνπ, ζηελ αχμεζε 

ηεο εμσηεξηθήο δήηεζεο ηφζν γηα ηα εκπνξεχκαηα-θιεηδηά φζν θαη γηα εθείλα 

ηα κε εκπνξεχκαηα-θιεηδηά, ηα νπνία εκθαλίδνπλ πςεινχο πνιιαπιαζηαζηέο 

επί ηνπ πξντφληνο θαη ρακεινχο πνιιαπιαζηαζηέο επί ησλ εηζαγσγψλ.
18

 Απν-

ηεινχλ δε ζεκαληηθά γλσξίζκαηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο φηη, πξψηνλ, απηή 

ε πνιηηηθή δελ δχλαηαη λα βαζηζηεί παξά ζε ιίγα κφλνλ βηνκεραληθά εκπνξεχ-

                                                             
18 Σν εάλ ε αχμεζε ηεο εμσηεξηθήο δήηεζεο είλαη φλησο εθηθηή ρσξίο ηελ εμσηεξηθή ππνηίκεζε, ζπλη-

ζηά δήηεκα ην νπνίν ππεξβαίλεη ηα φξηα ηεο παξνχζεο δηεξεχλεζεο. Χζηφζν, ε ηειεπηαία δχλαηαη (ή, 

κάιινλ, πξέπεη) λα ζπλδπαζηεί κε ηα ππνδείγκαηα εμσηεξηθήο ππνηίκεζεο-αληαγσληζηηθφηεηαο-

πιεζσξηζκνχ-εμσηεξηθήο ρξεκαηνδφηεζεο, ηα νπνία πξαγκαηεχνληαη νη εξγαζίεο Katsinos and Mari-

olis (2012) θαη Μαξηφιεο (2014). 



325 
 

καηα, θαη, δεχηεξνλ, πθίζηαηαη αμηνζεκείσηε δηαθνξνπνίεζε ησλ πνιιαπια-

ζηαζηψλ αλάκεζα ζηελ πεξίπησζε ησλ εμσγελψο δεδνκέλσλ εηζαγσγψλ θαη ζε 

απηήλ ηεο ελδνγελνπνίεζήο ηνπο: Ζ κέζε ηηκή ηνπ πνιιαπιαζηαζηή επί ηνπ 

πξντφληνο κεηψλεηαη θαηά 40% θαη απηή ηνπ πνιιαπιαζηαζηή επί ηεο ζπλνιη-

θήο απαζρφιεζεο θαηά 34%, ελψ ε κέζε ηηκή ηεο δεπηεξνγελνχο απαζρφιε-

ζεο κεηψλεηαη θαηά 92%, κεγέζε πνπ απνηεινχλ δείθηεο ηνπ βαζκνχ εμάξηε-

ζεο ηεο αλαπαξαγσγήο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο απφ ηελ αιινδαπή. Απηά ηα 

γλσξίζκαηα κάιινλ ππνδειψλνπλ φηη, αλεμαξηήησο ηεο αζθνχκελεο πνιηηηθήο 

δηαρείξηζεο ηεο δήηεζεο, ε καθξνπξφζεζκε αλαπηπμηαθή πξννπηηθή ηεο ειιε-

ληθήο νηθνλνκίαο είλαη πεξηνξηζκέλε θαη παξαπέκπνπλ, επνκέλσο, ζηελ αλα-

γθαηφηεηα κεηαβνιήο ηεο δηαθιαδηθήο δνκήο ηεο. 

 Καίηνη ε παξακεηξηθή κνξθή ησλ εθηηκήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

ζπκβάιιεη ζηελ επαχμεζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπο, δελ απαηηείηαη λα ηνληζηεί φηη 

κειινληηθέο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο πξέπεη λα επηρεηξήζνπλ κία πην αλαιπηη-

θή πξαγκάηεπζε ησλ εηζαγσγψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ιεπηνκεξεηαθή δηάθξηζε 

απηψλ ζε αληαγσληζηηθέο θαη κε αληαγσληζηηθέο, θαζψο θαη ηε ζπκπεξίιεςε 

ηνπ παγίνπ θεθαιαίνπ θαη ησλ βαζκψλ απαζρφιεζεο απηνχ. Σέινο, ζα παξνπ-

ζίαδε δηαθξηηφ ελδηαθέξνλ ε ζπγθξηηηθή εμέηαζε ησλ ζξαθθαταλψλ πνιια-

πιαζηαζηψλ «Βνξξά- Νφηνπ» ζηε Εψλε ηνπ Δπξψ. 

 

Παξάξηεκα Η: Ολνκαηνινγία Δκπνξεπκάησλ 

ηνλ Πίλαθα ΠΗ.1 δίλεηαη ε νλνκαηνινγία ησλ 63 εκπνξεπκάησλ ηνπ SUT ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο, γηα ην έηνο 2010. Πξσηνγελνχο παξαγσγήο είλαη ηα ε-

κπνξεχκαηα 1 έσο θαη 3. Βηνκεραληθά είλαη ηα εκπνξεχκαηα 4 έσο θαη 27: (i) 

ην εκπφξεπκα 4 αληηζηνηρεί ζηα «Οξπρεία θαη Λαηνκεία», (ii) ηα εκπνξεχκαηα 

5 έσο θαη 23 αλήθνπλ ζηελ «Μεηαπνίεζε», (iii) ην εκπφξεπκα 24 ζηελ «Δλέξ-

γεηα», (iv) ηα εκπνξεχκαηα 25 θαη 26 ζηελ «Παξνρή Νεξνχ θαη Γηαρείξηζε 

Απνβιήησλ», θαη (v) ην εκπφξεπκα 27 ζηηο «Καηαζθεπέο». Σέινο, ηα εκπν-

ξεχκαηα 28 έσο θαη 63 αθνξνχλ ζε «Τπεξεζίεο». 

 

Πίλαθαο Π1. Ολνκαηνινγία ησλ εκπνξεπκάησλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο   
Α/Α Δκπφξεπκα 

1 Πξντφληα θπηηθήο θαη δσηθήο παξαγσγήο, ζήξαο θαη ζπλαθψλ δξαζηεξην-

ηήησλ 

2 Πξντφληα δαζνθνκίαο, πινηνκίαο 

3 Πξντφληα  αιηείαο θαη πδαηνθαιιηέξγεηαο 

4 Πξντφληα εμνξπθηηθήο θαη ιαηνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

5 Σξφθηκα, πνηά θαη πξντφληα θαπλνχ 

6 Κισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα, είδε έλδπζεο, γνπλαξηθά θαη είδε δέξκα-

ηνο 

7 Πξντφληα μχινπ (εθηφο ησλ επίπισλ), είδε θαιαζνπνηίαο θαη ζπαξηνπιε-

θηηθήο 

8 Πξντφληα ραξηηνχ 

9 Δθηππψζεηο θαη αλαπαξαγσγή πξνεγγεγξακκέλσλ κέζσλ 

10 Παξαγσγή νπηάλζξαθα θαη πξντφλησλ δηχιηζεο πεηξειαίνπ 
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11 Υεκηθέο νπζίεο θαη πξντφληα 

12 Βαζηθά θαξκαθεπηηθά πξντφληα θαη ζθεπάζκαηα 

13 Πξντφληα απφ ειαζηηθφ (θανπηζνχθ) θαη πιαζηηθέο χιεο 

14 Άιια πξντφληα κε κεηαιιηθψλ νξπθηψλ 

15 Βαζηθά κέηαιια 

16 Μεηαιιηθά πξντφληα (εθηφο κεραλεκάησλ) 

17 Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, ειεθηξνληθά θαη νπηηθά πξντφληα 

18 Ζιεθηξνινγηθφο εμνπιηζκφο 

19 Μεραλήκαηα θαη είδε εμνπιηζκνχ π.δ.θ.α. 

20 Μεραλνθίλεηα νρήκαηα, ξπκνπιθνχκελα θαη εκηξπκνπιθνχκελα 

νρήκαηα 

21 Λνηπφο εμνπιηζκφο κεηαθνξψλ 

22 Έπηπια θαη πξντφληα ινηπψλ κεηαπνηεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

23 Τπεξεζίεο επηζθεπήο θαη εγθαηάζηαζεο κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ 

24 Ζιεθηξηθφ ξεχκα, θπζηθφ αέξην, αηκφο θαη θιηκαηηζκφο 

25 Φπζηθφ λεξφ, ππεξεζίεο επεμεξγαζίαο θαη παξνρήο λεξνχ 

26 Τπεξεζίεο ζπιινγήο, επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο απνξξηκκάησλ, αλάθηε-

ζεο πιηθψλ, εμπγίαλζεο θαη άιιεο ππεξεζίεο δηαρείξηζεο απνβιήησλ 

27 Καηαζθεπέο 

28 Τπεξεζίεο ρνλδξηθνχ θαη ιηαληθνχ εκπνξίνπ θαη ππεξεζίεο επηζθεπήο κε-

ραλνθίλεησλ νρεκάησλ θαη κνηνζπθιεηψλ 

29 Τπεξεζίεο ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ εθηφο ησλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ θαη 

κνηνζπθιεηψλ 

30 Τπεξεζίεο ιηαληθνχ εκπνξίνπ εθηφο ησλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ θαη κν-

ηνζπθιεηψλ 

31 Τπεξεζίεο ρεξζαίσλ κεηαθνξψλ θαη κεηαθνξψλ κέζσ αγσγψλ 

32 Τπεξεζίεο πισηψλ κεηαθνξψλ 

33 Τπεξεζίεο αεξνπνξηθψλ κεηαθνξψλ 

34 Τπεξεζίεο απνζήθεπζεο θαη ππνζηήξημεο ησλ κεηαθνξψλ 

35 Σαρπδξνκηθέο θαη ηαρπκεηαθνξηθέο ππεξεζίεο 

36 Τπεξεζίεο παξνρήο θαηαιχκαηνο θαη εζηίαζεο 

37 Δθδνηηθέο ππεξεζίεο 

38 Τπεξεζίεο παξαγσγήο θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ, βίληεν, ηειενπηηθψλ 
πξνγξακκάησλ, ερνγξαθήζεσλ, κνπζηθψλ εθδφζεσλ, πξνγξακκαηηζκνχ 

θαη ηειενπηηθψλ εθπνκπψλ 

39 Σειεπηθνηλσληαθέο ππεξεζίεο 

40 Τπεξεζίεο πξνγξακκαηηζκνχ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, παξνρήο 

ζπκβνπιψλ θαη άιισλ ζπλαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, θαη ππεξεζίεο πιεξν-

θνξηψλ 

41 Υξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο, κε εμαίξεζε ηηο αζθαιηζηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα ζπληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα 

42 Τπεξεζίεο αζθαιηζηηθψλ, αληαζθαιηζηηθψλ θαη ζπληαμηνδνηηθψλ ηακεί-

σλ, εθηφο απφ ηελ ππνρξεσηηθή θνηλσληθή αζθάιηζε 

43 Τπεξεζίεο ζπλαθείο πξνο ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο θαη ηηο αζθα-

ιηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

44 Τπεξεζίεο δηαρείξηζεο αθίλεηεο πεξηνχζηαο 

45 Ννκηθέο θαη ινγηζηηθέο ππεξεζίεο θαη ππεξεζίεο θεληξηθψλ γξαθείσλ θαη 

παξνρήο ζπκβνπιψλ δηαρείξηζεο 

46 Αξρηηεθηνληθέο θαη κεραλνινγηθέο ππεξεζίεο θαη ππεξεζίεο ηερληθψλ δν-

θηκψλ θαη αλαιχζεσλ 

47 Τπεξεζίεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο 

48 Τπεξεζίεο δηαθήκηζεο θαη έξεπλαο αγνξάο 

49 Άιιεο επαγγεικαηηθέο, επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο ππεξεζίεο θαη 

θηεληαηξηθέο ππεξεζίεο 

50 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο θαη εθκίζζσζεο 

51 Τπεξεζίεο απαζρφιεζεο 

52 Τπεξεζίεο ηαμηδησηηθψλ πξαθηνξείσλ, γξαθείσλ νξγαλσκέλσλ ηαμηδηψλ 

θαη θξαηήζεσλ θαη άιιεο ζπλαθείο ππεξεζίεο 
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53 Τπεξεζίεο πξνζηαζίαο θαη έξεπλαο, ππεξεζίεο ζε θηίξηα θαη εμσηεξηθνχο 

ρψξνπο, δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο γξαθείνπ, γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε θαη 

άιιεο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο επηρεηξήζεσλ 

54 Τπεξεζίεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη άκπλαο, ππεξεζίεο ππνρξεσηηθήο θνη-

λσληθήο αζθάιηζεο 

55 Τπεξεζίεο εθπαίδεπζεο 

56 Τπεξεζίεο αλζξψπηλεο πγείαο 

57 Τπεξεζίεο θνηλσληθήο κέξηκλαο 

58 Τπεξεζίεο δεκηνπξγηθέο, ηέρλεο θαη δηαζθέδαζεο, ππεξεζίεο βηβιηνζεθψλ, 

αξρεηνθπιαθείσλ, κνπζείσλ θαη άιισλ πνιηηηζηηθψλ ππεξεζηψλ, ππεξεζί-

εο ηπρεξψλ παηρληδηψλ θαη ζηνηρεκάησλ 

59 Αζιεηηθέο ππεξεζίεο θαη ππεξεζίεο δηαζθέδαζεο θαη ςπραγσγίαο 

60 Τπεξεζίεο νξγαλψζεσλ 

61 Τπεξεζίεο επηζθεπήο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη εηδψλ αηνκηθήο ή νη-

θηαθήο ρξήζεο 

62 Άιιεο πξνζσπηθέο ππεξεζίεο 

63 Τπεξεζίεο λνηθνθπξηψλ σο εξγνδνηψλ, κε δηαθξηηά αγαζά θαη ππεξεζίεο 
πνπ παξάγνληαη απφ λνηθνθπξηά γηα ηδία ρξήζε 
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