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Η Πολιτική Οικονομία τηρ Εξόδος 
 
Θεόδωπορ Μαπιόληρ 
Αλ. Καζεγεηήο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο, Πάληεην Παλεπηζηήκην, θαη Ιλζηηηνύην 
Κνηλσληθώλ Δξεπλώλ Γεκήηξεο Μπάηζεο 
 

Δημοζιεύηηκε ζηο περιοδικό «Επίκαιρα», 12.12.2013 
 
Τν πην εληππσζηαθό γεγνλόο δελ είλαη ε πξσηνθαλήο, κε δηεζλή κέηξα θαη 
ζηαζκά, ύθεζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ε επαθόινπζε εθηίλαμε ηεο 
αλεξγίαο. Αιιά όηη νη «Μλεκνληαθέο θπβεξλήζεηο» δελ έρνπλ θαηαζέζεη νύηε 
ηκήκα πξνγξάκκαηνο αληηζηξνθήο ηεο θαηάζηαζεο. Υπνινγηζκνί δείρλνπλ όηη, 
γηα λα αξρίζεη λα κεηώλεηαη ε αλεξγία, απαηηνύληαη εηήζηνη ξπζκνί αλάπηπμεο 
ηνπ 2-2.5%, ελώ γηα λα ζπκπηεζηεί ε αλεξγία ζην 10%, εληόο πεξηόδνπ 5 εηώλ, 
απαηηνύληαη ξπζκνί αλάπηπμεο ηεο ηάμεο ηνπ 5-5.5%. Θα πξόθεηηαη πεξί 
ζαύκαηνο. 
 Κάζε εζληθή νηθνλνκία απνηειείηαη από ηξεηο ηνκείο, ηνλ Ιδησηηθό, ηνλ 
Γεκόζην θαη ηνλ Δμσηεξηθό ηνκέα. Όηαλ βξίζθεηαη ζε βαζεηά ύθεζε, πξέπεη 
έλαο, ηνπιάρηζηνλ, ηνκέαο λα ιεηηνπξγήζεη σο «αηκνκεραλή», δειαδή λα 
θαζνδεγήζεη ηελ ηόλσζε ηεο ελεξγνύ δεηήζεσο. Απηή ήηαλ ε θεληξηθή ηδέα 
ησλ M. Kalecki θαη J. M. Keynes, ζηε Μεγάιε Κξίζε ηνπ 1930, θαη είλαη, 
θαηαξρήλ, βάζηκε. Σηελ Διιάδα, ν Ιδησηηθόο ηνκέαο βξίζθεηαη ζε δεηλή 
θαηάζηαζε, ελώ απνζηξαγγίδεηαη κε θόξνπο. Ο Γεκόζηνο ηνκέαο είλαη 
θνξησκέλνο κε ρξέε, ελώ απνδηαξζξώλεηαη πεξαηηέξσ κέζσ ηεο αζθνύκελεο 
ζπζηαιηηθήο πνιηηηθήο. Δπίζεο, ε θπβέξλεζε δελ δηαζέηεη, ιόγσ ησλ 
πεξηνξηζκώλ ηνπ Μάαζηξηρη, θάπνην εξγαιείν αληη-θπθιηθήο πνιηηηθήο. Τέινο, 
ν Δμσηεξηθόο ηνκέαο αδπλαηεί λα ζπκβάιιεη, γηαηί (α) ρξεζηκνπνηεί ην επξώ, 
δειαδή λόκηζκα πην «ζθιεξό» θαη από ην δνιάξην, θαη (β) αληαγσλίδεηαη πνιύ 
πην ηερλνινγηθά πξνεγκέλεο επξσδσληθέο νηθνλνκίεο επί ηε βάζεη νηνλεί-
απνιύησλ (θαη όρη ζπγθξηηηθώλ!) πιενλεθηεκάησλ θόζηνπο.  
 Μία πξόζθαηε κειέηε δείρλεη όηη ε κέζε ηηκή ησλ θιαδηθώλ 
πνιιαπιαζηαζηώλ επί ηνπ θαζαξνύ πξντόληνο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο είλαη 
1.707 (κε ηππηθή απόθιηζε 0.278, κέγηζηε ηηκή 2.530 θαη ειάρηζηε ηηκή 1.014), 
ελώ ε κέζε ηηκή ησλ πνιιαπιαζηαζηώλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα είλαη ηεο ηάμεο 
ηνπ 2, θαη, ζπλεπώο, από ηηο πςειόηεξεο ηνπ ζπζηήκαηνο (Θ. Μαξηόιεο θαη Γ. 
Σώθιεο, «Ο Σξαθθαταλόο Πνιιαπιαζηαζηήο ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο:  
Δπξήκαηα από ηνλ Πίλαθα Πξνζθνξάο-Φξήζεσλ ηνπ έηνπο 2010», Γεθέκβξηνο 
2013). Απηά δειώλνπλ όηη γηα θάζε 1 κνλάδα κείσζεο ηεο ελεξγνύ δεηήζεσο, 
γηα εκεδαπά αγαζά θαη ππεξεζίεο, ην ζπλνιηθό θαζαξό πξντόλ κεηώλεηαη θαηά 
πεξίπνπ 1.7 κνλάδεο, θαη όηη θάζε 1 κνλάδα ζπξξίθλσζεο ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα 
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νδεγεί ζε πεξίπνπ 2 κνλάδεο κείσζεο ηνπ ζπλνιηθνύ πξντόληνο. Γελ είλαη, 
ινηπόλ, ηπραίν όηη νξηζκέλεο εθηηκήζεηο νκηινύλ γηα ύθεζε έσο θαη ην 2017, 
θαη γηα αζζεληθνύο, 1-1.5%, ξπζκνύο αλάπηπμεο, κεηά. 
 Τη ζα κπνξνύζε λα γίλεη; Έρεη γίλεη πηα θαηαλνεηό, κάιινλ από ηνπο 
πεξηζζόηεξνπο κειεηεηέο, όηη, εκκέλνληαο κόλνλ ζην πεδίν ηεο Πνιηηηθήο 
Οηθνλνκίαο, κία ελαιιαθηηθή δπλαηόηεηα πθίζηαηαη: Έμνδνο από ηελ 
επξσδώλε. Δηζαγσγή λένπ λνκίζκαηνο ζε ηζνηηκία 1:1 (γηα λα απνθεπρζεί ην 
«θόζηνο ηηκνθαηαιόγνπ»), θαη, αθνύ νινθιεξσζεί ε εηζαγσγή, ππνηίκεζε. 
Δπηβνιή θξαγκώλ ζηηο δηεζλείο θηλήζεηο ρξεκαηηθώλ θεθαιαίσλ, θαη ηδίσο ζηηο 
– ιεγόκελεο – θεξδνζθνπηθέο. Οπζηαζηηθή αλάθηεζε ησλ εξγαιείσλ 
λνκηζκαηηθήο, δεκνζηνλνκηθήο, εκπνξηθήο θαη εηζνδεκαηηθήο πνιηηηθήο. Απηέο 
νη δηνξζώζεηο ζηξέθνπλ, από ηε κία πιεπξά, ηε δηεζλή δήηεζε πξνο ηα 
εκεδαπά εκπνξεύκαηα θαη απμάλνπλ, από ηελ άιιε πιεπξά, ηελ εζσηεξηθή 
δήηεζε γηα απηά ηα εκπνξεύκαηα. Έηζη, ζέηνπλ ην ζύζηεκα ζε ηξνρηά 
απηόθεληξεο θαη αλαηξνθνδνηνύκελεο κεγέζπλζεο. Παξαιιήισο, νη θξαγκνί 
ζηηο θηλήζεηο θεθαιαίσλ ζπκβάιινπλ, πξώηνλ, ζηε δηαηήξεζε ηεο αμίαο ηνπ 
λένπ λνκίζκαηνο θαη, δεύηεξνλ, ζηελ εζληθή αλεμαξηεζία θαη ζηνλ 
αλαπηπμηαθό ραξαθηήξα ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο (ζρεηηθά, βιέπε ηελ 
πξόζθαηε, εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζα κειέηε ησλ S. Schmitt-Grohé and M. 
Uribe, «Downward nominal wage rigidity, currency pegs, and involuntary 
unemployment», Columbia University, Mimeo, October 2, 2013). 
 Γηα ηνπ ζπλδπαζκνύ παιαηόηεξσλ θαη λεόηεξσλ εκπεηξηθώλ εθηηκήζεσλ, 
πξέπεη λα ζεσξείηαη όηη ην λόκηζκα πνπ εκείο ρξεζηκνπνηνύκε (όρη ην επξώ, 
γεληθά) είλαη καθξάλ ηεο ηζνξξνπίαο ηνπ, ήηνη αλαηηκεκέλν, θαηά πεξίπνπ 50% 
(βιέπε J. Hansen and W. Roeger, «Estimation of real equilibrium exchange 
rates», European Commission, July 2000, θαζώο θαη αλαθνηλώζεηο ηεο ΤηΔ γηα 
ηελ πξαγκαηηθή ζηαζκηζκέλε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ηεο ειιεληθήο 
νηθνλνκίαο, θαηά ηελ κεηά ην 2000 πεξίνδν). Έρνπκε ππνινγίζεη όηη ε 
ειαζηηθόηεηα ηνπ εκεδαπνύ πιεζσξηζκνύ θόζηνπο, σο πξνο ηελ νλνκαζηηθή 
ππνηίκεζε ηνπ λνκίζκαηνο, είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 0.186 (κε ηηκαξηζκηθή 
αλαπξνζαξκνγή ησλ κηζζώλ θαη ακεηάβιεηνπο ηνπο θνξνινγηθνύο 
ζπληειεζηέο επί ηεο παξαγσγήο). Απηό ζεκαίλεη όηη κία ππνηίκεζε 50% 
πξνθαιεί πιεζσξηζκό θόζηνπο 9.3% γηα ην πξώην έηνο (6% γηα ην δεύηεξν θαη 
4% γηα ην ηξίην έηνο), ελώ βειηηώλεη ηε κέζε δηεζλή αληαγσληζηηθόηεηα ηεο 
ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαηά 37%, ήηνη 43% ζηνπο ηνκείο ηεο Γεσξγίαο-
Γαζνθνκίαο-Αιηείαο, 38% ζηα Μεηαιιεία-Λαηνκεία-Αξγό Πεηξέιαην, 31% 
ζηε Βηνκεραλία, θαη 40% ζηηο Υπεξεζίεο. Δπίζεο, όηη, αθόκα θαη εάλ παύζνπλ 
νη «δόζεηο» πξνο ηελ Διιάδα, αιιά ζηακαηήζεη, ηαπηνρξόλσο, θαη ε ηειεπηαία 
ηελ πιεξσκή ηόθσλ πξνο ηνπο δαλεηζηέο ηεο, ηόηε κία ππνηίκεζε θαηά 30% ή 
50% δελ είλαη αζύκβαηε κε κία αύμεζε ηνπ ΑΔΠ θαηά 4% ή 7%, αληηζηνίρσο. 
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Αο δηεπθξηληζηεί, παξαπιεύξσο, όηη ε ελδερόκελε εξώηεζε: «Γηαηί ππνηίκεζε 
θαη όρη αλαηίκεζε, κεηά ηελ έμνδν από ην επξώ;», δελ είλαη ηόζν αθειήο όζν, 
ίζσο, θαίλεηαη. Η απάληεζε είλαη όηη πξέπεη λα ηνλσζεί ε ελεξγόο δήηεζε, θαη 
απηή ε ηόλσζε είλαη θαιύηεξα λα κελ γίλεη κέζσ δεκνζίσλ δαπαλώλ, έσο όηνπ 
αλαζπγθξνηεζεί ν Ιδησηηθόο ηνκέαο. Δπίζεο, νη ππνινγηζκνί δείρλνπλ όηη, εάλ 
δελ γίλεη ππνηίκεζε, ηόηε ζα ζεκεησζεί, αλαπόθεπθηα, ύθεζε. Σπλεπώο, πξέπεη 
λα γίλεη ππνηίκεζε, όρη γηαηί είλαη επηζπκεηή, αιιά ιόγσ ηεο θαηάζηαζεο ζηελ 
νπνία έρεη πεξηέιζεη ε ειιεληθή νηθνλνκία. 
 Η άπνςε όηη ε επηζηξνθή ζην εζληθό λόκηζκα ζα πξνθαιέζεη 
«ππεξπιεζσξηζκό» είλαη αξθεηά δηαδεδνκέλε. Γηα λα ζπκβεί απηό πξέπεη λα 
πιεξνύληαη νη αθόινπζνη όξνη: (α) ε νηθνλνκία λα βξίζθεηαη ζε θαζεζηώο 
πιήξνπο απαζρνιήζεσο  θαη (β) λα απμάλεηαη ζπλερώο ε ελεξγόο δήηεζε ή/θαη 
(γ) λα ρεηξνηεξεύνπλ ζπζηεκαηηθά νη ζπλζήθεο ηεο πξνζθνξάο (π.ρ. λα 
απμάλνληαη νη ηηκέο ησλ πξώησλ πιώλ). Σεκαληηθόηεξνο είλαη ν πξώηνο. Όκσο, 
ε ειιεληθή νηθνλνκία βξίζθεηαη αξθεηά καθξπά από ην θαζεζηώο πιήξνπο 
απαζρνιήζεσο: Η επίζεκε αλεξγία είλαη ζην 30% θαη εθηηκάηαη όηη ε 
ππναπαζρόιεζε ηνπ παξαγσγηθνύ δπλακηθνύ είλαη πεξί ην 33%. Άξα, όηαλ 
«θνπεί ρξήκα» γηα ηελ ηόλσζε ηεο ελεξγνύ δεηήζεσο θαη γηα ηε 
ρξεκαηνδόηεζε ηκήκαηνο ησλ δεκνζηνλνκηθώλ ειιεηκκάησλ, νη επηπηώζεηο 
ζηνλ πιεζσξηζκό δελ αλακέλεηαη λα είλαη ηζρπξέο. 
 Τέινο, πξέπεη λα ηνληζηεί όηη όια ηα πξνεγνύκελα δελ επαξθνύλ κεζν-
καθξνπξόζεζκα. Μνηάδνπλ σο αλαγθαία αιιά όρη ηθαλή ζπλζήθε. Η δεύηεξε 
ζπλίζηαηαη ζηε δνκηθή κεηαβνιή ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, δίλνληαο 
πξνηεξαηόηεηα ζηελ αλάπηπμε ησλ ηνκέσλ πνπ δελ παξάγνπλ θαηαλαισηηθά 
εκπνξεύκαηα, αιιά κέζα παξαγσγήο θαη παξαγσγηθέο ππεξεζίεο. Πνζνηηθέο 
εθηηκήζεηο, βάζεη ηνπ «Νόκνπ ησλ 45 κνηξώλ ησλ Thirlwall-Krugman», 
κπνξνύλ λα απνθαιύςνπλ όηη, ρσξίο εμσηεξηθό δαλεηζκό θαη ρσξίο δηνιίζζεζε 
ηνπ εζληθνύ λνκίζκαηνο, ε ειιεληθή νηθνλνκία δελ κπνξεί λα «ηξέμεη» παξά 
θάησ από ην 0.6 ηνπ ξπζκνύ αλάπηπμεο ησλ εκπνξηθώλ ηεο εηαίξσλ. Καη απηό 
γηαηί παξάγεη εκπνξεύκαηα κε ρακειή «εηζνδεκαηηθή ειαζηηθόηεηα δήηεζεο». 
Δληόο δε ηεο επξσδώλεο ηα πξάγκαηα ζα βαίλνπλ πξνο ην ρεηξόηεξν, εθόζνλ 
απνζαζξώλεηαη ε εκεδαπή παξαγσγηθή βάζε. Άξα, ε αλαζύλζεζε ηεο 
παξαγσγήο νθείιεη λα είλαη ζηξαηεγηθόο ζηόρνο. Αληηζέησο, επηθξαηεί ε 
άπνςε όηη ζηξαηεγηθόο ζηόρνο πξέπεη λα είλαη ε πάηαμε ησλ δεκνζηνλνκηθώλ 
ειιεηκκάησλ. Υπνζέηνληαο, ράξηλ ζπληνκίαο, ηελ ηζνζθέιηζε ηνπ Δμσηεξηθνύ 
ηνκέα, ηη ζεκαίλεη δεκνζηνλνκηθό έιιεηκκα (πιεόλαζκα); Όηη ν Γεκόζηνο 
(Ιδησηηθόο) ηνκέαο δαλείδεηαη από ηνλ Ιδησηηθό (ηνλ Γεκόζην). Γηαηί λα 
πξνηηκνύκε ην δεύηεξν από ην πξώην (όπσο ηείλεη ε «Γεμηά») θαη όρη ην 
αληίζηξνθν (όπσο ηείλεη «Αξηζηεξά»); Γελ ππάξρεη απάληεζε, παξά κε 
γλώκνλα έλα ζπλνιηθό ζρέδην αλάπηπμεο. Όπνην από ηα δύν είλαη ζπκβαηό κε 
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απηό ην ζρέδην, αλαιόγσο κάιηζηα ησλ θιηκαθώζεώλ ηνπ, είλαη θαη ην 
πξνηηκόηεξν. 
 Η ύζηεξε Μεγάιε Ιδέα ηεο «ηζρπξήο Διιάδαο κέζα ζε κία ηζρπξή 
Δπξώπε», αιιά θαη ε ζπγγελήο ηεο πεξί «Δπξώπεο ησλ Δξγαδνκέλσλ», 
απνζπληέζεθαλ κε ηνλ ίδην ηξόπν πνπ απνζπληέζεθαλ θαη νη πξνγελέζηεξεο: 
Γηα λα κπνξνύζαλ λα πινπνηεζνύλ ζα έπξεπε λα είρε επηηεπρζεί απηό ην νπνίν 
δηαθήξπηηαλ όηη ήζειαλ λα επηηύρνπλ. Η έμνδνο από ηελ επξσδώλε δελ είλαη 
απιή ππόζεζε, νύηε εμαληιείηαη ζην πεδίν ηεο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο. Ωζηόζν, 
απνζησπάηαη όηη όπνηεο θαη εάλ είλαη νη δπζθνιίεο ηεο, θαζώο θαη ην γεγνλόο 
όηη ζήκεξα ζπδεηείηαη, δελ απνηεινύλ παξά θαξπνύο ηεο απνηπρίαο, ζηελ 
νπνία νδήγεζαλ εθείλεο νη ηδέεο. 
   
 
 
 


