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ΣΔΚΜΖΡΗΧΝΟΝΣΑ ΣΟ ΔΦΗΚΣΟ ΣΖ ΡΖΞΖ 

 

    Ζ πεξηγξαθή ηεο θαηαζηξνθήο θαη ηνπ κέιινληνο  θαζψο μεδηπιψλεηαη κπξνζηά καο 

πινπνηνχκελε εδψ θαη κηα πεληαεηία είλαη εχθνιε. Σν δεηνχκελν φκσο απφ ηε κεξηά ησλ 

βίαηα πιεηηφκελσλ ηάμεσλ θαη ζηξσκάησλ είλαη ε δηακφξθσζε θαη ε απνδνρή κηαο 

άιιεο ελαιιαθηηθήο πξφηαζεο ζε αληηπαξάζεζε κε ηελ πξφηαζε ηνπ θεθαιαίνπ. Ζ 

πξφηαζε δειαδή απφ ηε κεξηά ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο εξγαζίαο. Δδψ πξέπεη λα 

ηνλίζνπκε πσο ελψ ε πξψηε επηινγή ηεθκεξηψλεηαη κε ζρεηηθή αζθάιεηα ε δεχηεξε έρεη 

αζθαιψο κηθξφηεξεο πηζαλφηεηεο αζθαιείαο. Κη απηφ γηαηί ε νηθνλνκία δελ είλαη 

επηζηήκε.  

  Όρη ηνπιάρηζηνλ κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβάινπλ νη λενθηιειεχζεξνη νηθνλνκνιφγνη  

ηζρπξηδφκελνη πσο έρεη ηε δνκή θαη ηελ δπλαηφηεηα λα εθθξάδεηαη θαη λα πξνβιέπεη 

φπσο νη ζεηηθέο επηζηήκεο θαη θπξίσο ε θπζηθή. Κη απηφ γηα έλαλ απιφ θαη εμαηξεηηθά 

ζεκαληηθφ ιφγν. Ζ νηθνλνκία δελ είλαη παξά θνηλσληθφ παξάγσγν. Δπεξεάδεηαη 

επνκέλσο, αλ φρη θαζνξίδεηαη, απφ θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο, θπξίσο ηαμηθέο, 

παξακέηξνπο. Οη παξάκεηξνη απηέο δελ είλαη δπλαηφ λα πνζνηηθνπνηεζνχλ. Δίλαη 

πνηνηηθέο κεηαβιεηέο πνπ κφλν κέζα απφ πνιηηηθέο πξνζεγγίζεηο κπνξνχλ λα 

θαηαλνεζνχλ θαη λα πξαγκαησζνχλ. Σα φπνηα ζπκπεξάζκαηα θαη πξνβιέςεηο απφ ηηο 

αλαιχζεηο θαη ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο κειινληηθψλ θαηαζηάζεσλ ππφθεηληαη ζε κηα 

απμεκέλε αβεβαηφηεηα ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ.  

  Πνην είλαη επνκέλσο εθείλν ην ζηνηρείν, εθείλνο ν ηξφπνο κειέηεο θαη αλάιπζεο,  ην 

νπνίν κπνξεί λα καο νδεγήζεη κε ζρεηηθή αζθάιεηα ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ πνιηηηθψλ 

επηινγψλ πνπ ζα καο νδεγήζνπλ ζην κέιινλ θαη πξνο κηα νξηζκέλε θαηεχζπλζε, ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο εμππεξέηεζεο ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ εξγαδφκελσλ θαη ηεο 

πιεηνλφηεηαο ησλ ειιήλσλ; Δθηηκψ πσο ν κφλνο ηξφπνο ηέηνηαο πξνζέγγηζεο είλαη 

απηφο πνπ αλαγλσξίδεη απφ ηε κηα ηελ ηδηαίηεξε βαξχηεηα ηεο πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο 

θη απφ ηελ άιιε ε εκπλεπζκέλε θαη νξζνινγηθή ππέξβαζή ηεο. Οη απαξαίηεηνη 

επνκέλσο νδεγνί είλαη ε φζν ην δπλαηφ θαιχηεξε γλψζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, νη ηάζεηο 

θαη ε θαηεχζπλζε κεηαβνιήο ηεο θαη ε ηζηνξία. Ζ γλψζε δειαδή ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζπζηεκάησλ ζε παξφκνηεο θαηαζηάζεηο ιακβάλνληαο 

ππφςε θαη ηα ηπρφλ ηδηνκνξθίεο.  

      Πνηεο είλαη επνκέλσο νη πνιηηηθέο εθείλεο νη νπνίεο κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ θα λα 

ιεηηνπξγήζνπλ πξνο φθεινο ηε εξγαζίαο θαη ζηνλ αληίπνδα ησλ πνιηηηθψλ ησλ 

εθπξνζψπσλ ηνπ θεθαιαίνπ θαη ησλ δαλεηζηψλ; Δίλαη αζθαιψο εθείλεο πνπ απαληνχλ 

απφ ηε κεξηά ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ αξγαδφκελσλ ζηα δχν πξνβιήκαηα πνπ 

επέζπεπζαλ ηελ εθαξκνγή ησλ βίαησλ πνιηηηθψλ απφ ην 2010 θαη κεηά. Σα 

δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα θαη ην έιιεηκκα ζην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ. Οη δχν 

αλαγθαίεο, αιιά φρη θαη νη ηθαλέο, ζπλζήθεο πνπ πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ 

πνιηηηθή πξφηαζε πνπ κπνξεί λα απνηειέζεη ηε δεχηεξε επηινγή είλαη ε παχζε 

πιεξσκψλ ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο θαη ε αλάθηεζε ηεο λνκηζκαηηθήο θπξηαξρίαο.  

   Αθξηβψο απηέο νη δχν πνιηηηθέο επηινγέο είλαη θη εθείλεο νη νπνίεο δέρνληαη ηελ 

βηαηφηεξε επίζεζε απφ ηε κεξηά ησλ δαλεηζηψλ θαη ησλ εγρσξίσλ εθπξνζψπσλ ηνπο. Αο 

πξνζπαζήζνπκε λα δηαθξίλνπκε ηηο πηζαλέο επηπηψζεηο απφ ηελ εθαξκνγή ησλ 
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πνιηηηθψλ απηψλ θη αο αξρίζνπκε απφ ηελ εθαξκνγή ηεο αζέηεζεο πιεξσκψλ ηνπ 

δεκνζίνπ ρξένπο.  

1 . ΠΑΤΖ ΠΛΖΡΧΜΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΥΡΔΟΤ 

 

  1.1. Ζ ΗΣΟΡΗΑ 

 

    Ζ αξρή ηνπ δαλεηζκνχ ησλ θξαηψλ είρε αξρίζεη απφ πνιχ λσξίο, απφ ηνλ δσδέθαην 

αηψλα ήδε. «Ζ Βελεηία είρε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα αλαπηχμεη έλα ζχζηεκα ηνπ δεκφζηνπ 

ρξένπο αθφκε λσξίηεξα απφ ηε Φισξεληία, πξνο ην ηέινο ηνπ δσδέθαηνπ αηψλα. Απηφ 

… δηαδξακάηηζε έλα βαζηθφ ξφιν ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ πνιέκσλ ηεο Βελεηίαο κε ηε 

Γέλνβα θαη άιινπο αληαγσληζηέο» γξάθεη ν Ferguson (Ferguson: The Ascent of Money. 

A Financial History of the World. ζ 72). Ζ ίδηα θαηάζηαζε ζπλερίζηεθε, εληεηλφκελε, θαη 

θαηά ηνπο επφκελνπο αηψλεο, «ην λέν ρξένο (ηεο Βελεηίαο) πξνέθπςε απφ ηνλ 

παξαηεηακέλν πφιεκν κε ηνπο Σνχξθνπο πνπ έγηλε κεηαμχ 1463 θαη 1479. Οη επελδπηέο 

έιαβαλ εηήζην επηηφθην 5% πνπ πιεξσλφηαλ δχν θνξέο ην ρξφλν απφ ηνπο δηάθνξνπο 

θφξνπο ηεο πφιεο ( πνπ επηβιήζεθαλ ζηελ θαηαλάισζε, φπσο ζην αιάηη). Όπσο ην 

Florentine prestanze ην ελεηηθφ prestiti ήζαλ αλαγθαζηηθά δάλεηα, αιιά κε κηα 

δεπηεξνβάζκηα αγνξά πνπ επέηξεπε ζηνπο επελδπηέο λα πνπιήζνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο 

ζην δάλεην ζε άιινπο επελδπηέο» (Ferguson ζ 72).  

   Απφ ηελ αξρή ηεο εκθάληζεο ηνπ πξσηνθαπηηαιηζηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο, απφ ηνλ 

δέθαην ηέηαξην αηψλα ήδε, ν δαλεηζκφο ησλ εγεκφλσλ ήηαλ κηα ζπλεζηζκέλε ηξαπεδηθή 

πξαθηηθή. Μηα ηαθηηθή πνπ απέθεξε πςειά θέξδε αιιά είρε θαη ηα ξίζθα ηεο. Πάληα ηα 

πςειά θέξδε ηεο ηνθνγιπθίαο ζπλνδεχνληαλ θαη απφ ηελ αλάιεςε ηνπ θηλδχλνπ ηεο 

άξλεζεο ή ηεο αδπλακίαο ηνπ δαλεηνδνηνχκελνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο ζπκβαηηθέο 

ππνρξεψζεηο ηνπ. Απηφ ζπλέβε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο βαζεηάο θξίζεο ηνπ ηέινπο ηνπ 

δέθαηνπ ηέηαξηνπ αηψλα.  

    Οη ηξαπεδηθνί νίθνη ηεο βφξεηαο Ηηαιίαο έρνληαο δαλείζεη κηα ζεηξά εγεκφλσλ ε 

αδπλακία ηνπο, ή ε άξλεζή ηνπο, λα πιεξψζνπλ, νδήγεζε πνιινχο ηξαπεδηθνχο νίθνπο 

ζε θαηάξξεπζε. Οδεγήζεθαλ ζε πηψρεπζε νη ηξάπεδεο Buonsigniori, Cerchi θαη 

Frescobaldi ζηελ Σνζθάλε-( CLOUGH-RAPP ζ 147 )- θαη ιίγν αξγφηεξα, ην 1343, 

θαηέξξεπζαλ νη κεγάινη ηξαπεδηθνί νίθνη ησλ Peruzzi, Bardi θαη Acciauoli. Οη Bardi θαη 

Peruzzi θαηαζηξάθεθαλ δαλεηνδνηψληαο ηνλ Δδνπάξδν ηνλ Γ ηεο Αγγιίαο, θαηά ηνλ 

εθαηνληαεηή πφιεκν, θαη ν νπνίνο αξλήζεθε λα ηνπο πιεξψζεη. Σν ίδην ζπλέβε θαη κε 

ηνλ Γάιιν κεγαινηξαπεδίηε Coeur ν νπνίνο δάλεηζε ηελ άιιε πιεπξά. Σνπο Γάιινπο. Σν 

ηειηθφ φκσο απνηέιεζκα ήηαλ λα πέζεη ζχκα ξαδηνπξγηψλ θαη λα θαηαζηξαθεί. 

   Πνιιά άιιαμαλ φκσο φρη κφλν ζην νηθνλνκηθφ, αιιά θαη ζην θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ 

πεδίν, απφ ηνλ δέθαην ηξίην αηψλα νπφηε άξρηζαλ λα ηδξχνληαη θαη λα δξνπλ νη 

ηξάπεδεο. Ζ θπξία αιιαγή ήηαλ φηη ζε κηα ζεηξά ρψξεο, νη αθεξέγγπνη εγεκφλεο κε ηα 

αζηαζή θαη ηδησηηθά κφλν έζνδά ηνπο, είραλ πιένλ δψζεη ηε ζέζε ηνπο ζηα ζχγρξνλα 

ζπγθεληξσηηθά εζληθά θξάηε κε δεκφζηα  νηθνλνκηθή βάζε ζηεξηγκέλε ζηε θνξνινγία. 

Σα έζνδα ησλ θξαηψλ φρη κφλν απμάλνληαλ αιιά θαη κπνξνχζαλ λα πξνγξακκαηηζηνχλ  

καθξνρξφληα. Πέξα φκσο απφ ηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ απμάλνληαλ θαη ηα έμνδα, θαη 

κάιηζηα αικαησδψο.  

    Οη ηξάπεδεο ήζαλ πιένλ δαλεηζηέο ηνπ θξάηνπο ζε έλα ζεζκηθφ φκσο επίπεδν θαη φρη  
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ζε ηδησηηθή βάζε, φπσο ήηαλ ν δαλεηζκφο ησλ εγεκφλσλ. Ο δαλεηζκφο ησλ θξαηψλ έγηλε 

ε βάζε πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίρηεθε ε ίδξπζε ησλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ. Πάλσ ζ' απηή 

ηε βάζε ηδξχεηαη ην 1694 ε Σξάπεδα ηεο Αγγιίαο, κε ηδηψηεο ρξεκαηνδφηεο θαη κε 

πξφηαζε ηνπ William Paterson, ε νπνία ζα δάλεηδε ηελ αγγιηθή θπβέξλεζε κε 1,2 

εθαηνκκχξηα ζηεξιίλεο θαη κε επηηφθην 8%.  

    Ο Marx κειεηψληαο ην δεκφζην δαλεηζκφ θαηαιήγεη ζηε παξαθάησ ζέζε: 

   «Τν δεκόζην ρξένο γίλεηαη έλαο από ηνπο πην δξαζηηθνύο κνρινύο ηεο πξσηαξρηθήο 

ζπζζώξεπζεο. Σαλ κε καγηθό ξαβδί πξνηθίδεη ην κε παξαγσγηθό ρξήκα κε παξαγσγηθή 

δύλακε θαη ην κεηαηξέπεη έηζη ζε θεθάιαην, ρσξίο λάλαη ππνρξεσκέλν λα εθηεζεί ζηνπο 

θόπνπο θαη ζηνπο θηλδύλνπο πνπ είλαη αρώξηζηνη από ηε βηνκεραληθή κα αθόκα θη από 

ηελ ηνθνγιπθηθή ηνπνζέηεζε. Οη πηζησηέο ηνπ δεκνζίνπ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα δελ δίλνπλ 

ηίπνηα, γηαηί ην πνζό πνπ δαλείδνπλ κεηαηξέπεηαη ζε θξαηηθά επθνινκεηαβηβάζηκα 

ρξεώγξαθα, πνπ ζηα ρέξηα ηνπο εμαθνινπζνύλ λα ιεηηνπξγνύλ, όπσο ζα ιεηηνπξγνύζαλ 

αλ ήηαλ ηζόπνζν κεηξεηό ρξήκα. Άζρεηα όκσο θαη από ηελ ηάμε ησλ αξγόζρνισλ 

εηζνδεκαηηώλ πνπ δεκηνπξγείηαη κ’ απηό ηνλ ηξόπν θαη ηνλ απηνζρέδην πινύην ησλ 

ρξεκαηηζηώλ πνπ παίδνπλ ην ξόιν ηνπ κεζίηε αλάκεζα ζηελ θπβέξλεζε θαη ην έζλνο –

θαζώο θαη ησλ θνξνελνηθηαζηώλ, ησλ εκπόξσλ, ησλ ηδησηώλ εξγνζηαζηαξρώλ, πνπ κηα 

θαιή κεξίδα θάζε θξαηηθνύ δαλείνπ ηνύο πξνζθέξεη ηελ ππεξεζία ελόο θεθαιαίνπ 

πεζκέλνπ από ηνλ νπξαλό– ην δεκόζην ρξένο έρεη δεκηνπξγήζεη ηηο κεηνρηθέο εηαηξείεο, 

ην εκπόξην κε ζπλαιιάμηκεο αμίεο όισλ ησλ εηδώλ, ηελ επηθαηαιιαγή, κε δπν ιόγηα: ην 

παηρλίδη ζην ρξεκαηηζηήξην θαη ηε ζύγρξνλε ηξαπεδνθξαηία». (Marx, Κεθάιαην, Τόκνο Ι, 

ζ. 779).  

    Αθξηβψο απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δεκφζηνπ δαλεηζκνχ πνπ πεξηγξάθεη ν Marx 

ήζαλ εθείλα πνπ έθαλαλ ηφζν ειθπζηηθφ γηα ην θεθάιαην ν δαλεηζκφο ησλ θξαηψλ. 

Παξάιιεια κε απηά πξέπεη λα ζπλεθηηκήζνπκε θαη ην φηη  ζρεδφλ ζην ζχλνιν ηεο 

ηζηνξίαο ηνπ θαπηηαιηζκνχ νη δαλεηδφκελεο θπβεξλήζεηο ήζαλ θίια πξνζθείκελεο ζε 

απηφλ ή θαη απνιχησο ππνηαγκέλεο θαη εμαξηεκέλεο απφ ηηο εγεκνληθέο δπλάκεηο ηνπ 

θαπηηαιηζκνχ νπφηε ε βνχιεζή ηνπο ήηαλ ηφζν ε δεκηνπξγία ειιεηκκάησλ φζν θαη ε 

πιεξσκή ησλ δαλεηζηψλ. πρλά φκσο θάηη ηέηνην ήηαλ απιψο αδχλαην θαη ε κφλε ιχζε 

ήηαλ ε παχζε πιεξσκψλ ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο.    

  Παξά επνκέλσο ηε δεκηνπξγία ησλ ζχγρξνλσλ ζπγθεληξσηηθψλ θξαηψλ πνπ βάζηδαλ 

ηα έζνδά ηνπο ζηε θνξνινγία θαη κπνξνχζαλ έηζη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο δαλεηαθέο 

ηνπο ππνρξεψζεηο πην ζρεδηαζκέλα ν θίλδπλνο πησρεχζεσλ ησλ θξαηψλ νπδέπνηε 

εμέιεηπε θάζε άιιν. ην επφκελν δηάγξακκα  βιέπνπκε ηηο πησρεχζεηο ρσξψλ αλά 

κεγάιεο νκάδεο ρσξψλ απφ ην 1824 σο ην 2004.    
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Γηάγξακκα 1 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2008/wp08238.pdf 

 

  ηνλ επφκελν πίλαθα βιέπνπκε ηηο αζεηήζεηο θαη αλαδηαξζξψζεηο δεκνζίσλ ρξεψλ 

απφ ην 1500 σο ην 2004. 

 

Γηάγξακκα 2 

http://seekingalpha.com/article/127501-what-leads-to-market-bottoms 
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    Πνιχ καθξχο ν θαηάινγνο ησλ ρσξψλ πνπ ρξενθφπεζαλ θαη νδεγήζεθαλ ζε αζέηεζε 

πιεξσκήο ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο ηνπο ή/θαη ζε αλαδηάξζξσζή ηνπ Αλ πεξάζνπκε ζηελ 

ηειεπηαία κφλν ηξηαθνληαεηία ζα δνχκε ζην επφκελν δηάγξακκα ηηο ρψξεο πνπ 

πξνρψξεζαλ ζε αλαδηαξζξψζεηο ηνπ δεκνζίνπ  ρξένπο ηνπο θαη ηνλ ηχπν απηνχ απφ ην 

1980 σο ην 2012. 

Γηάγξακκα 3 

ΔΠΔΗΟΓΗΑ ΑΝΑΓΗΑΡΘΡΧΖ ΑΝΑ ΥΧΡΑ, ΣΤΠΟ ΚΑΗ ΔΣΟ, 1980-2012 

http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2014/052214a.pdf 

    ην επφκελν δηάγξακκα βιέπνπκε ηηο αλαδηαξζξψζεηο ρξεψλ ηφζν γηα πξψηε φζν θαη 

γηα δεχηεξε θνξά κέζα ζε κηα ηξηεηία.   

Γηάγξακκα 4 
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ΑΝΑΓΗΑΡΘΡΧΔΗ ΑΝΑ ΥΧΡΑ ΚΑΗ ΣΤΠΟ. 1980-2012

ΞΕΝΟΙ ΙΔΙΩΣΕ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΓΧΩΡΙΟΙ

http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2014/052214a.pdf
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 http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2014/052214a.pdf 

   Ζ Ηζπαλία θαη νη Αξγεληηλή είλαη, ηζηνξηθά, νη ζπλήζεηο χπνπηνη γηα αζέηεζε 

πιεξσκψλ. πρλά έθαλαλ ζηάζε πιεξσκψλ θαη πάληα δαλείδνληαλ. Καη θπζηθά πάληα 

ηνπο δάλεηδαλ. Γηαηί ηα θέξδε είλαη κεγάια θαη ην δηαζέζηκν ρξεκαηηθφ θεθάιαην είλαη 

πάληα πνιχ. Σα θέξδε ήζαλ κεγάια αιιά θαη, αθνχ ε ζηάζε πιεξσκψλ ήηαλ θαη είλαη 

θάηη πνιχ ζπλεζηζκέλν, θάπνηνη κπνξεί λα έραλαλ.  

     Οη ζπλήζεηο πεξίνδνη έθξεμεο ηνπ δεκνζίνπ δαλεηζκνχ είλαη νη πεξίνδνη ησλ 

πνιέκσλ θαη ηδηαίηεξα απηέο ηνπ 1νπ θαη ηνπ 2νπ παγθφζκησλ πνιέκσλ. Ζ κεηά ηε 

δεθαεηία ηνπ 1970 πεξίνδνο είλαη κνλαδηθή ζηελ ηζηνξία ηνπ θαπηηαιηζκνχ απφ ηελ 

άπνςε ηνπ δαλεηζκνχ ησλ θξαηψλ. Σα ρξέε ησλ αλαπηπγκέλσλ θξαηψλ έθηαζαλ ζε 

επίπεδα πνπ νπδέπνηε είραλ παξνπζηαζηεί ζε εηξεληθέο πεξηφδνπο ελψ ν δεκφζηνο 

δαλεηζκφο επεθηάζεθε ζε φιεο ηηο ρψξεο ηνπ θφζκνπ. ην επφκελν δηάγξακκα βιέπνπκε 

ηε κεηαβνιή ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο ζαλ πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ ζηηαο αλαπηπγκέλεο ρψξεο 

απφ ην 1880 σο ην 2012. Παξαηεξνχκε ηελ αχμεζε ηνπ ρξένπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 1νπ 

θαη ηνπ 2νπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ θαζψο θαη ηε κεγάιε αχμεζή ηνπ απφ ηε δεθαεηία ηνπ 

1970 θαη κεηά. 

Γηάγξακκα 5 
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ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΓΗΑΡΘΡΧΔΧΝ. 1983-2012

ΕΠΕΙΟΔΙΑ ΧΩΡΙ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΗ ΚΑΣΆ ΣΗΝ ΣΕΛΑΤΣΑΙΑ ΣΡΙΕΣΙΑ

ΕΠΕΙΟΔΙΑ ΜΕ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΗ ΣΗΝ ΣΕΛΕΤΣΑΙΑ ΣΡΙΕΣΙΑ

http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2014/052214a.pdf
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http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/02/pdf/c3.pdf 

 

     Ζ θαηάζηαζε απηή νδεγεί ζηε δηαπίζησζε πσο ηα ζπζζσξεπκέλα δεκφζηα ρξέε δελ 

είλαη δπλαηφ λα απνπιεξσζνχλ θαη είλαη εμαηξεηηθά πηζαλφ κηα ζεηξά ρσξψλ λα βξεζνχλ 

ζε θαηάζηαζε πησρεχζεσο. Απηφο ήηαλ θαη ν ιφγνο πνπ νδήγεζε ζηελ θαηάζεζε ζηνλ 

ΟΖΔ απφ ηελ νκάδα  ησλ G77 θαη ηεο Κίλαο πξφηαζεο ε νπνία πξνβιέπεη ηε 

δεκηνπξγία ελφο λένπ πιαηζίνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θξίζεσλ δεκφζηνπ ρξένπο κε 

ηξφπν πνπ λα πξνζηαηεχεη ηα θξάηε απφ ηηο θεξδνζθνπηθέο επηζέζεηο ησλ γλσζηψλ θαη 

σο «αξπαθηηθψλ θεθαιαίσλ» (vulture funds). Ζ  Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Οξγαληζκνχ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ ζπδήηεζε θαη πηνζέηεζε έπεηηα απφ ςεθνθνξία ην επηέκβξε ηνπ 

2014 ηελ πξφηαζε ησλ G 77 ζπγθεθαιαηψλνληαο ηελ απφθαζή ηνπ ζηα επφκελα: 

…….. 

5. απνθαζίδεη  λα εθπνλήζνπλ θαη λα εγθξίλνπλ κέζα από κηα δηαδηθαζία 

δηαθπβεξλεηηθώλ δηαπξαγκαηεύζεσλ, σο ζέκα πξνηεξαηόηεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εμεθνζηήο έλαηεο ζύλνδνπ ηεο, έλα πνιπκεξέο λνκηθό πιαίζην γηα ηηο δηαδηθαζίεο 

αλαδηάξζξσζεο ηνπ ρξένπο κε ζθνπό, κεηαμύ άιισλ, ηελ αύμεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθόηεηαο, ηεο ζηαζεξόηεηαο θαη ηεο πξνβιεςηκόηεηαο ζην δηεζλέο 

ρξεκαηνπηζησηηθό ζύζηεκα θαη λα επηηεπρζεί βηώζηκε, δίθαηε θαη ρσξίο απνθιεηζκνύο 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζύκθσλα κε ηηο εζληθέο ζπλζήθεο θαη πξνηεξαηόηεηεο. 

6. Απνθαζίδεη επίζεο λα θαζνξηζηνύλ νη ιεπηνκέξεηεο γηα δηαθπβεξλεηηθέο   

δηαπξαγκαηεύζεηο θαη ε έγθξηζε ηνπ θεηκέλνπ ηνπ  πνιπκεξνύο λνκηθνύ πιαηζίνπ θαηά ην 

θύξην κέξνο ηεο εμεθνζηήο έλαηεο ζπλεδξίαο ηεο , πξηλ από ην ηέινο ηνπ 2014 

http://www.marinacastellaneta.it/blog/wp-content/uploads/2014/09/N1453005.pdf 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/68/L.57/Rev.1&Lang=E 

  Οη πνιηηηθέο ειίη πνπ θπβεξλνχζαλ έπαηδαλ θαη παίδνπλ ην παηρλίδη ησλ αζηηθψλ 

0

20

40

60

80

100

120

140

18
80

19
00

19
20

19
40

19
60

19
80

20
00

20
10
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ηάμεσλ, ηα ζπκθέξνληα ησλ νπνίσλ θαη εθπξνζσπνχζαλ, απνθαζίδνληαο γηα ηε 

ζχλαςε δαλείσλ κεηαμχ ηνπ θξάηνπο θαη ησλ δηαθφξσλ θεθαιαηνχρσλ πηζησηψλ.  

 

Έγθαηξα ν Marx θάλεη ηελ δηαπίζησζε πνπ αθνινπζεί θαη πνπ θαληάδεη ζαλ λα γξάθηεθε 

ζήκεξα.  

    «…Αληίζεηα ε νκάδα ηεο αζηηθήο ηάμεο πνπ θπβεξλνχζε θαη λνκνζεηνχζε κε ηα 

θνηλνβνχιηα, είρε άκεζν ζπκθέξνλ ζηε θαηαρξέσζε ηνπ θξάηνπο. Σν θξαηηθφ έιιεηκκα, 

απηφ ήηαλ ίζα - ίζα ην θαζαπηφ αληηθείκελν ηεο θεξδνζθνπίαο ηεο θαη ε θχξηα πεγή ηνπ 

πινπηηζκνχ ηεο. Κάζε ρξφλν θη απφ έλα λέν έιιεηκκα. Ύζηεξα απφ θάζε ηέζζεξα - 

πέληε ρξφληα θη απφ έλα λέν δάλεην. Καη θάζε λέν δάλεην πξφζθεξε ζηε ρξεκαηηθή 

αξηζηνθξαηία κία θαηλνχξγηα επθαηξία λα θαηαθιέβεη ην θξάηνο, πνπ θξαηηφηαλ ηερληθά 

ζην ρείινο ηεο ρξεσθνπίαο - θαη πνπ ήηαλ ππνρξεσκέλν λα δηαπξαγκαηεχεηαη κε ηνπο 

ηξαπεδίηεο θάησ απφ ηνπο πνην δπζκελείο φξνπο. Κάζε λέν δάλεην ηεο πξφζθεξε κηαλ 

αθφκε επθαηξία λα θαηαιεζηεχεη κε ρξεκαηηζηεξηαθέο επηρεηξήζεηο ην θνηλφ πνπ 

ηνπνζεηνχζε ηα θεθάιαηα ηνπ ζε θξαηηθά νκφινγα θαη πνπ ζηα κπζηηθά ηνπο ήηαλ 

κπαζκέλεο ε θπβέξλεζε θαη ε πιεηνςεθία ηεο Βνπιήο». (Marx, «Οη ηαμηθνί αγψλεο ζηελ 

Γαιιία 1848-1850). 

  Οη παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο θαη πεξηγξαθέο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο δελ απνηεινχλ 

θάπνηνπ ηχπνπ αξηζηεξή πξνζέγγηζε.  Απηέο ηηο δηαπηζηψζεηο κπνξνχλ λα ηηο θάλνπλ, 

θαη ηηο θάλνπλ, θαη αζηνί πνιηηηθνί, νηθνλνκνιφγνη θαη αλαιπηέο. Πνιηηηθφ θαη ηαμηθφ 

πξφζεκν έρνπλ κφλν νη ιχζεηο πνπ πξνηείλνληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο. Πνιηηηθή ηαμηθά πξνζδηνξηζκέλε είλαη απηή πνπ νδεγεί ζε  ιχζεηο 

πξνο φθεινο ησλ εξγαζίαο θαη ζε βάξνο ηνπ θεθαιαίνπ ή ην αληίζηξνθν. Ζ παξαπάλσ 

δηαπίζησζε θαλεξψζεθε ζε φιν ηεο ην κεγαιείν ζηελ πεξίπησζε ηεο θξίζεο δεκνζίνπ 

ρξένπο ηεο Διιάδαο ην 2010.  

  Πηα ήηαλ φκσο ε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαηά ηνλ  Marx αλαθεξφκελνο ζηε Γαιιία ηνπ 

1848. :«Με έλα κνλάρα κέζν κπνξνχζε ε πξνζσξηλή θπβέξλεζε λα παξακεξίζεη φια 

απηά ηα εκπφδηα θαη λα βγάιεη ην θξάηνο απφ ηνλ παιηφ δξφκν ηνπ-κε ηελ θήξπμε ηνπ 

θξάηνπο ζε θαηάζηαζε ρξενθνπίαο. Ο θαζέλαο ζπκάηαη πσο αξγφηεξα ν Λεληξχ Ρνιιέλ 

αθεγήζεθε κπξνο ηελ εζλνζπλέιεπζε ηελ ηεξή αγαλάθηεζε κε ηελ νπνία είρε 

απνθξνχζεη ηελ αμίσζε απηή ηνπ ηνθνγιχθνπ ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ Φνπιλη, ηνπ 

ζεκεξηλνχ ππνπξγνχ ησλ νηθνλνκηθψλ. Ο Φνπιλη ηνπ είρε πξνζθέξεη ην κήιν απφ ην 

δέληξν ηεο γλψζεσο». (Marx, «Οη ηαμηθνί αγψλεο ζηελ Γαιιία 1848-1850 ζ 49).  

   Σν κήιν ηνπ δέληξνπ ηεο γλψζεο είλαη ε θήξπμε ηνπ θξάηνπο ζε θαηάζηαζε 

ρξενθνπίαο επνκέλσο θαηά ηνλ Marx. Φπζηθά θαηά ηε ιήςε ηεο πνιηηηθήο απφθαζεο γηα 

ηελ θήξπμε ηνπ θξάηνπο ζε θαηάζηαζε ρξενθνπίαο, πέξα απφ ηα φζα έρνπλ αλαθεξζεί 

θαη πνπ απνηεινχλ ηελ νπζία ηεο ππφζεζεο, πξέπεη λα ζπλεθηηκεζνχλ πνιινί 

παξάγνληεο θαη ηδηαίηεξα ε δηεζλήο ζπγθπξία. Τπφ ην πξίζκα απηφ κπνξνχλ λα 

απνθαζηζζνχλ δηάθνξεο εθδνρέο θαη ηαθηηθέο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παχζεο πιεξσκψλ 

θαη ηε δηαγξαθή φινπ ή κέξνπο ηνπ ρξένπο.  

Σα δεδνκέλα πνπ παξνπζηάζακε καο επηηξέπνπλ λα θαηαιήμνπκε ζηα εμήο 

ζπκπεξάζκαηα: 
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1. Ο δαλεηζκφο ηνπ δεκνζίνπ απνηέιεζε απφ ηελ αξρή ηεο εκθάληζήο ηνπ κηα 

ζεκαληηθφηαηε πεγή θεξδνθνξίαο γηα ηνπο δαλεηζηέο.  Ζ αλάπηπμε θαη δεκηνπξγία ησλ 

ζχγρξνλσλ ζπγθεληξσηηθψλ θξαηψλ αχμεζε ηηο δεκφζηεο δαπάλεο, θπξίσο ιφγσ ηεο 

δεκηνπξγίαο ησλ ζχγρξνλσλ ζηξαηψλ θαη ηεο γξαθεηνθξαηίαο, ρσξίο λα απμάλεη ζηνλ 

ίδην βαζκφ θαη ηα έζνδα γηα αξθεηά κεγάιεο ρξνληθέο πεξηφδνπο. Σν έιιεηκκα 

θαιππηφηαλ κε δαλεηζκφ. Ζ επηθξάηεζε ηνπ θαπηηαιηζκνχ απφ ηνλ 19ν αηψλα θαη κεηά 

είρε ζαλ έλα απφ ηα απνηειέζκαηά ηνπ ηελ έληαζε ηνπ δαλεηζκνχ ησλ ζρεκαηηδφκελσλ  

θξαηψλ 

 

2. Σα αλαπηπγκέλα θαπηηαιηζηηθά θξάηε ήζαλ θπξίσο απηά πνπ δαλείδνληαλ κεγάια 

πνζά κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1970.  Οη πεξίνδνη ησλ κεγάισλ πνιεκηθψλ ζπγθξνχζεσλ 

ήζαλ πεξίνδνη κεγάιεο αχμεζεο ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο πνπ θαηεπζπλφηαλ ζηελ θάιπςε 

ησλ πνιεκηθψλ αλαγθψλ. Απηφ παξαηεξείηαη ηφζν πξηλ ηελ επηθξάηεζε ηνπ 

θαπηηαιηζκνχ φζν θαη κεηά απφ απηή.  Ζ αλάπηπμε πνπ αθνινπζνχζε ηνπο κεγάινπο 

πνιέκνπο δηεπθφιπλε ηε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ρξένπο, ζαλ πνζνζηνχ ηνπ ΑΔΠ, ή θαη ηε 

κείσζή ηνπ. ην πξψην παξαηεξείηαη κεηά ηνλ 1ν παγθφζκην πφιεκν ελψ ην δεχηεξν κεηά 

ην 2ν παγθφζκην πφιεκν.  Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη κεηά ν δαλεηζκφο ησλ θξαηψλ 

παίξλεη ηεξάζηηεο δηαζηάζεηο θαη εμαπιψλεηαη ζε φια ηα θξάηε ηνπ θφζκνπ. 

Αλαπηπγκέλα θαη κε. 

 

3. Ο δαλεηζκφο πέξα απφ ηα θέξδε έρεη θαη ηα ξίζθα ηνπ. Ζ πηψρεπζε θαη ε αζέηεζε 

πιεξσκψλ ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο είλαη θάηη πνιχ ζπλεζηζκέλν θαη μεθηλά καδί κε ην 

δαλεηζκφ. Ζ επέθηαζε ηνπ δαλεηζκνχ ησλ θξαηψλ απφ ηνλ 19ν αηψλα θαη κεηά αχμεζε 

θαη ηνλ αξηζκφ ησλ πησρεχζεσλ 

 

 

 

1.2  ΟΗ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΧΝ ΠΣΧΥΔΤΔΧΝ 

 

  Μηα νη πησρεχζεηο θξαηψλ είλαη θάηη ζπλεζηζκέλν αο δνχκε ηηο επηπηψζεηο ησλ 

πησρεχζεσλ θάπσο αλαιπηηθά φπσο  κειεηψληαη απφ ηνλ θαη’ εμνρή αξκφδην δηεζλή 

νξγαληζκφ ηνπ θεθαιαίνπ γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ρξένπο: ην ΓΝΣ. Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2008 

νη Eduardo Borensztein θαη Ugo Panizza εθπφλεζαλ κηα κειέηε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 

Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ κε ζέκα ηηο επηπηψζεηο απφ ηε ρξενθνπία ησλ θξαηψλ. ( 

The Costs of Sofereing Default. IMF Working Paper. 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2008/wp08238.pdf) 

   ηελ παξαπάλσ εξγαζία νη δχν ζπγγξαθείο θσδηθνπνηνχλ ηηο επηπηψζεηο ηεο θξαηηθήο 

ρξεσθνπίαο ζηα παξαθάησ: 

 1. Κφζηνο ζηε θήκε ηνπ θξάηνπο. αδπλακία δειαδή ηνπ θξάηνπο λα απεπζπλζεί γηα     

δαλεηζκφ ζηηο δηεζλείο αγνξέο θεθαιαίνπ.  

 2. Δκπνξηθφ θφζηνο. 

 3. Κφζηνο ζηελ εζσηεξηθή νηθνλνκία θαη ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. 

 4. Πνιηηηθφ θφζηνο.  

http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2008/wp08238.pdf


10 
 

  Ζ ζπνπδαηφηεξε απφ ηηο επηπηψζεηο, ζχκθσλα κε ηνπο παξαπάλσ, είλαη ε αδπλακία 

δαλεηζκνχ. Πφζν θξαηάεη φκσο απηφ; Απαληνχλ: ν απνθιεηζκφο κηαο ρξενθνπεκέλεο 

ρψξαο απφ ηηο δηεζλείο θεθαιαηαγνξέο θξαηά απφ 4 σο 5 ρξφληα ην πνιχ. ηελ 

πεξίπησζε ηεο Αξγεληηλήο ν απνθιεηζκφο θξάηεζε 4,5 ρξφληα. Σαπηφρξνλα αλαθέξνπλ 

πσο: «κεηά ηελ επάλνδν κηαο ρψξαο ζηηο αγνξέο νη επελδπηέο ηείλνπλ λα μερλνχλ, ή λα 

κελ ελδηαθέξνληαη γηα ην θαθφ παξειζφλ κηαο ρψξαο». Ζ παξαπάλσ δηαπίζησζε δελ 

πξέπεη λα πξνθαιεί έθπιεμε. Δίλαη απνιχησο ινγηθή. Σν θεθάιαην φηαλ νζκίδεηαη 

θέξδνο είλαη αδχλαην λα αληηζηαζεί. Όηαλ ην ρξένο κηαο ρψξαο δηαγξαθεί, ή πεξηνξηζηεί 

θαηά πνιχ, ηφηε ε ρψξα θαζίζηαηαη πφινο έιμεο γηα ην δαλεηζηηθφ θεθάιαην αθνχ νη 

δπλαηφηεηεο ηεο ρψξαο γηα απνπιεξσκή ησλ δαλεηζηψλ είλαη απμεκέλεο. Ο θίλδπλνο 

ηεο ρξενθνπίαο έρεη παξέιζεη θαη ην κφλν πνπ ελδηαθέξεη πιένλ είλαη ην κέιινλ θαη ε 

πξννπηηθή ηνπ θέξδνπο. 

   Ζ δεχηεξε επίπησζε απφ ηελ πηψρεπζε, ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ κειέηε, αθνξά 

ην εκπφξην. ηηο πεξηπηψζεηο ησλ πξφζθαησλ πησρεχζεσλ ηα ζηνηρεία δείρλνπλ κηα 

βξαρπρξφληα επίδξαζε, γχξσ ζηα δχν έηε, ζην εκπφξην ησλ ρξενθνπεκέλσλ ρσξψλ. Ζ 

εκπνξηθή θάκςε δελ είλαη άκεζν απνηέιεζκα ηεο πηψρεπζεο αιιά θπξίσο ζπλέπεηα ησλ 

πεξηνξηζηηθψλ νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ πνπ αθνινπζνχλ ζπλήζσο ηελ πηψρεπζε ζην 

εζσηεξηθφ ησλ ρσξψλ. Φπζηθά εκπνξηθφ εκπάξγθν δελ έρεη παξαηεξεζεί θαη είλαη 

ινγηθφ. Γελ ζπκθέξεη θαλέλαλ.  

  Ζ ηξίηε επίπησζε είλαη απηή πνπ αθνξά ηελ εζσηεξηθή νηθνλνκία. Οη επηπηψζεηο ζηελ 

εζσηεξηθή νηθνλνκία ηεο ρψξαο πνπ έρεη θεξχμεη πηψρεπζε εμαξηάηαη απφ πνιινχο 

παξάγνληεο, πνιηηηθνχο θαη νηθνλνκηθνχο. ηελ πεξίπησζε ηεο Αξγεληηλήο, κεηά ηελ 

αζέηεζε πιεξσκψλ, ην ΑΔΠ ηεο κεηψζεθε θαηά 11% ην 2002 αιιά ζηα ακέζσο 

επφκελα ρξφληα απμαλφηαλ κε ξπζκνχο ηεο ηάμεο 8 κε 9% εηεζίσο. ηελ πεξίπησζε ηεο 

Ρσζίαο, κεηά ηε ζηάζε πιεξσκψλ θαη ηελ επαλαδηαπξαγκάηεπζε ηνπ 1998, είδε ην ΑΔΠ 

ηεο λα απμάλεηαη θαηά 6,3% ην 1999 θαη θαηά 10% ην 2000 ελψ κέρξη θαη ην μέζπαζκα 

ηεο θξίζεο ηνπ 2008 απμαλφηαλ κε ξπζκνχο πάλσ απφ 4%. ην επφκελν δηάγξακκα 

βιέπνπκε ην ρξφλν πνπ ρξεηάδεηαη κηα ρψξα γηα λα έρεη πάιη πξφζβαζε ζηηο αγνξέο 

κεηά απφ ζηάζε πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ην ΓΝΣ ..   

 

Γηάγξακκα 6 

 

ΥΡΟΝΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΒΑΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ (ζε κήλεο) 
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http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2014/052214a.pdf 

   Σα δεδνκέλα ηνπ πξνεγνχκελνπ δηαγξάκκαηνο επηβεβαηψλνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ 

Eduardo Borensztein θαη Ugo Panizza γηα ην ρξφλν απνθιεηζκνχ απφ ηηο αγνξέο ησλ 

ρσξψλ πνπ έρνπλ θεξχμεη πηψρεπζε. Σν ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα θπκαίλεηαη κεηαμχ 

ηεζζάξσλ θαη πέληε εηψλ. Ζ πηψζε ησλ επηηνθίσλ δαλεηζκνχ είλαη ζπληνκφηεξε απφ ην 

παξαπάλσ δηάζηεκα  κηα θαη ηα Spreads νκαινπνηνχληαη γξεγνξφηεξα  

    Απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε βάζηκα πσο νη επηπηψζεηο απφ ηελ αζέηεζε 

πιεξσκήο ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο εληνπίδνληαη  θπξίσο ζηνλ απνθιεηζκφ απφ ηεο αγνξέο 

θαη ηελ αδπλακία δαλεηζκνχ. Οη επηπηψζεηο ζηα θξάηε απφ ηελ πηψρεπζε θαη ηελ 

αζέηεζε πιεξσκήο ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο ηνπο είρε κηθξέο έσο αζήκαληεο επηπηψζεηο. 

Πέξα απφ κηα πνιχ κηθξή πεξίνδν κείσζεο ηνπ παξαγφκελνπ πινχηνπ, πνπ νθείιεηαη 

ζην φηη απνθφπηνληαη απφηνκα νη εηζξνέο απφ ην δαλεηζκφ, ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα 

δείρλνπλ κηα ηάζε ζεκαληηθφηαηεο αχμεζήο ηνπ κεηά ηελ πηψρεπζε θαη ηε ζηάζε 

πιεξσκψλ.   

   Οη ζηάζεηο πιεξσκψλ ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο είραλ ζαλ απνηέιεζκα έλα κέξνο ηνπ 

θεθαιαίνπ λα απαμηψλεηαη. Απηφ ην ηειεπηαίν πξνζπαζνχλ λα αιιάμνπλ κε ηελ θξίζε 

ρξένπο ζηελ Δπξψπε ηνπ 2010 θαη ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο. Παίξλνπλ ην 

κνπληδνχξε απφ ηα ρέξηα ησλ  ηδησηψλ θεθαιαηνχρσλ θαη ηνλ θνξηψλνπλ ζηελ Δ.Κ.Σ θαη 

ζηνπο  θξαηηθνχο πξνυπνινγηζκνχο. Με ηε δηαδηθαζία απηή νη ηδηψηεο δαλεηζηέο ζα 

παίξλνπλ ηα ηεξάζηηα θέξδε απφ ην δαλεηζκφ ησλ θξαηψλ ρσξίο λα αλαιακβάλνπλ 

θαλέλα ξίζθν θαζψο ε ραζνχξα ησλ ρξενθνπηψλ ζα θνξηψλεηαη ζηνπο εξγαδφκελνπο 

φισλ ησλ ρσξψλ! Ζ δηαδηθαζία απηή είλαη απνιχησο θαηλνθαλήο θαη εκθαλίδεηαη γηα 

πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηνπ δεκφζηνπ δαλεηζκνχ.  

   Ζ δηαδηθαζία απηή είρε ζαλ απνηέιεζκα λα κεηαβιεζνχλ ηαρχηαηα ηφζν νη θάηνρνη φζν 

θαη ε δνκή ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ ρξένπο. Σα νκνινγηαθά δάλεηα πνπ θαηείραλ ηδηψηεο 

κεηεηξάπεζαλ ζε δάλεηα ησλ επξσπατθψλ κεραληζκψλ ζηήξημεο κε ηελ εγγχεζε ησλ 

θξαηψλ ηεο ΔΔ. ην επφκελν δηάγξακκα βιέπνπκε ηνπο κεγαιχηεξνπο θαηφρνπο θαη ην 
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χςνο ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο αλά ρψξα. Πεξηιακβάλνληαη ηφζν ν θξαηηθφο φζν θαη ν 

ηδησηηθφο δαλεηζκφο.  

 

Γηάγξακκα 7 

 

 
 

http://www.globalresearch.ca/who-owns-greeces-debt/5460265 

 

   ην επφκελν δηάγξακκα βιέπνπκε ην ειιεληθφ δεκφζην ρξένο αλά θαηεγνξία ζηηο 

30/6/2015 φπσο δίλεηαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ Γηαρείξηζεο Γεκνζίνπ Υξένπο. 

Παξαηεξνχκε πσο ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ, ζε πνζνζηφ 67%, απνηειείηαη απφ δάλεηα 

ησλ κεραληζκψλ ζηήξημεο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 8 
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http://www.pdma.gr/attachments/article/8/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE

%BF%20%CE%9D%CE%BF_78.pdf 

 

    Οη κεηαβνιέο απηέο ζηνπο θαηφρνπο ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο δεκηνπξγνχλ έλα πιαίζην ην 

νπνίν είλαη πξσηφγλσξν. Δμ αηηίαο απηψλ ησλ δηαθνξεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

ειιεληθνχ δεκνζίνπ ρξένπο ε παχζε πιεξσκψλ πξνο ηνπο δαλεηζηέο θαη ε επηιεθηηθή 

ρξενθνπία ζα δηαθνξνπνηήζεη ηηο επηπηψζεηο πνπ πξνεγνπκέλσο παξνπζηάζακε ζε 

θάπνην βαζκφ. Σν πψο, πνηφλ ηνκέα θαη πφζν ζα επεξεάζνπλ εμαξηάηαη απφ ηηο 

πνιηηηθέο επηινγέο πνπ ζα αθνινπζεζνχλ. Ζ θαηνρή κεγάινπ κέξνπο ηνπ δεκνζίνπ 

ρξένπο  απφ ηα θξάηε ηηο ΔΔ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία πνιηηηθψλ πξσηίζησο 

επηπηψζεσλ. Δπηπηψζεσλ δειαδή πνπ αθνξνχλ ηε ζρέζε κε ηελ ΔΔ.   

  Σν θαηά πφζν ζα ππάξρνπλ επηπηψζεηο ζηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα ζρεηίδεηαη αθελφο κελ 

κε ηε δηαρείξηζε απηνχ ηνπ πνιηηηθνχ πξνβιήκαηνο θαη κε ηελ γεληθφηεξε θαηάζηαζε 

ηφζν ζηελ Δπξψπε φζν θαη ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν θαηά ηελ πεξίνδν πνπ ζα εκθαληζηεί 

ην πξφβιεκα. ε θάζε πεξίπησζε νη άκεζεο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο αθνξνχλ θπξίσο ηηο 

εηζξνέο απφ ηελ ΔΔ. Σν κεγάιν φκσο πξφβιεκα ησλ ζρέζεσλ Διιάδαο- ΔΔ είλαη έλα 

κεγάιν δήηεκα πνπ ε δηαπξαγκάηεπζή ηνπ μεθεχγεη απφ ηα φξηα ηεο παξνχζεο κειέηεο. 

Τπάξρεη επίζεο ζνβαξή πηζαλφηεηα, αλ επηιεγεί ε πνιηηηθή ηεο κε παχζεο ησλ 

πιεξσκψλ πξνο ηνπο ηδηψηεο πηζησηέο, πνπ αθνξά έλα ρξένο πνπ αλέξρεηαη ζηα 70 

δηζεθαηνκκχξηα πεξίπνπ, λα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε κε θήξπμε ηεο ρψξαο ζε 

θαηάζηαζε πηψρεπζεο θαη λα αλνίμεη ην δξφκν πξνο ηηο αγνξέο κηα θαη ην ρξένο ζα έρεη 

κεησζεί. Σν αλ απηφ είλαη θάηη πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί είλαη ζέκα γεληθφηεξσλ 

πνιηηηθψλ απνθάζεσλ.    
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2. Ζ ΑΝΑΚΣΖΖ ΣΖ ΝΟΜΗΜΑΣΗΚΖ ΚΤΡΗΑΡΥΗΑ 

 

    Γχξσ απφ ηε ζηξαηεγηθή επηινγή ηνπ εγρσξίνπ θεθαιαίνπ γηα απεκπφιεζε ηεο 

λνκηζκαηηθήο θπξηαξρίαο έρεη ζηεζεί έλα άγξην πξνπαγαλδηζηηθφ ζθεληθφ εθθνβηζκνχ θαη 

θαζππφηαμεο ηεο θνηλήο γλψκεο ζηηο θπξίαξρεο πνιηηηθέο ζηελ Διιάδα απφ ην 2010 θαη 

κεηά. Με αηρκή ηνπ δφξαηνο ηα ΜΜΔ θαη ηδηαίηεξα ηελ ηειεφξαζε έλα ηεξάζηην δίρηπ 

πξνζηαζίαο έρεη ζηεζεί ψζηε ε επηινγή απηή λα κείλεη ζην αππξφβιεην. Ο εθθνβηζκφο 

κε ην λφκηζκα απνηειεί νπζηαζηηθά θαη ην ηειεπηαίν πξνπχξγην άκπλαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

απέλαληη ζηε δηαθαηλφκελε νινθιεξσηηθή απφξξηςε ησλ πνιηηηθψλ επηινγψλ ηνπ 

θεθαιαίνπ γηα ηελ Διιάδα θαη ηνπο εξγαδφκελνπο.  

   Ζ ζπδήηεζε γηα ην ζέκα ηνπ λνκίζκαηνο είλαη νπζηαζηηθά απαγνξεπκέλε ελψ πζηεξηθέο 

θξαπγέο πςψλνληαη φηαλ θάπνηνο πξνζπαζεί λα ην αλνίμεη. Απηφ βέβαηα θαλεξψλεη θαη 

ηελ απφιπηε αδπλακία ησλ απνινγεηψλ ησλ επηινγψλ ηνπ ζπζηήκαηνο λα αξζξψζνπλ 

έλα, έζησ θαη ζηνηρεησδψο, ζπλεθηηθφ ζχλνιν επηρεηξεκάησλ πνπ λα κπνξεί λα 

ππνζηεξίμεη πσο  ε επηινγή απηή ιεηηνχξγεζε θαη ιεηηνπξγεί ππέξ ησλ εξγαδφκελσλ θαη 

ησλ θησρφηεξσλ ζηξσκάησλ.   

     Δδψ απαηηείηαη κηα νπζηψδεο επηζήκαλζε. Σν λφκηζκα δελ είλαη πνιηηηθά νπδέηεξν. 

Μέζσ ηνπ λνκίζκαηνο πινπνηνχληαη ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο θαη εμππεξεηνχληαη ηαμηθά, 

αιιά θαη θξαηηθά-δειαδή πάιη ηαμηθά-, ζπκθέξνληα. Έηζη ν ηξφπνο πνπ πξνζεγγίδνπλ ην 

δήηεκα ηεο εμφδνπ απφ ην επξψ ή ηεο δηάιπζεο ηεο επξσδψλεο νη δηάθνξεο θνηλσληθέο 

ηάμεηο θαη νη πνιηηηθνί ηνπο εθπξφζσπνη, αιιά θαη ηα δηάθνξα θξάηε, δηαθνξνπνηνχληαη 

ζεκαληηθά. Έηζη νη εθπξφζσπνη ησλ αζηψλ αθήλνπλ φιν ην άιιν πνιηηηθφ θνηλσληθφ θαη 

νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ακεηάβιεην θαη εμεηάδνπλ ηηο επηπηψζεηο απφ ηελ έμνδν απφ ην 

επξψ ή ηε δηάιπζε ηεο επξσδψλεο. ηνλ αληίπνδα νη θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο δπλάκεηο 

πνπ εθπξνζσπνχλ ηα ζπκθέξνληα ησλ εξγαδφκελσλ πξνβάινπλ, θαη πξέπεη λα 

πξνβάιινπλ, έλα ζχλνιν κέηξσλ πνπ ζα δεκηνπξγνχλ εθείλν ην πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ 

πιαίζην πνπ βξίζθεηαη πέξα απφ ηελ  εμππεξέηεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο θαπηηαιηζηηθήο 

ζπζζψξεπζεο θαη ζε ζχγθξνπζε καδί ηεο ζηελ πξννπηηθή δεκηνπξγίαο κηαο άιιεο 

θνηλσληθήο, νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο.  

  Γξάθνληαο απηφ ην θείκελν πξνζπάζεζα λα βξσ ζνβαξέο αλαιχζεηο γηα ηηο 

επηπηψζεηο απφ ηελ έμνδν απφ ηελ ΟΝΔ. Γελ θαηφξζσζα λα βξσ θακία. Απηφ δε 

ζεκαίλεη πσο ππνρξεσηηθά δελ ππάξρνπλ. εκαίλεη απιά πσο εγψ δελ βξήθα. ηε 

ζπλέρεηα επνκέλσο ζα πξνζπαζήζσ λα πξνζεγγίζσ ηα πξνβιήκαηα πνπ, πηζαλά, ζα 

αλαθχςνπλ απφ ηελ εγθαηάιεηςε ηνπ επξψ θαη ηελ πηνζέηεζε εζληθνχ λνκίζκαηνο. 

Φπζηθά δελ έρσ θάπνηνπ είδνπο απηαπάηε πσο κπνξψ λα δσ νινθιεξσκέλα έλα ηφζν 

ζχλζεην ζέκα θαη νχηε είλαη θη απηφο ν ζθνπφο κνπ. ηφρνο κνπ είλαη λα αλνίμσ κηα 

λεθάιηα ζπδήηεζε γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ κεηά απφ κηα έμνδν απφ ηελ 

ΟΝΔ.  

  Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηε δηεξεχλεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο απνρψξεζεο απφ ηελ ΟΝΔ 

αο δνχκε πηα ηζηνξηθά παξαδείγκαηα δηάιπζεο λνκηζκαηηθψλ ελψζεσλ έρνπκε ζηε 

δηάζεζή καο. Σν πξψην ηζηνξηθφ δεδνκέλν είλαη ε δεκηνπξγία ηεο Λαηηληθήο 

Ννκηζκαηηθήο  Έλσζεο ην 1865. Ζ Γαιιία, ε Ηηαιία, ην Βέιγην, ε Διβεηία ην 1865 

ζπκθψλεζαλ ηα λνκίζκαηά ηνπο λα πεξηέρνπλ ηελ ίδηα πνζφηεηα επγελνχο κεηάιινπ 

ψζηε λα έρνπλ ηελ ίδηα αμία θαη λα κπνξνχλ λα θπθινθνξνχλ ζε φιεο ηηο παξαπάλσ 
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ρψξεο ρσξίο πξνβιήκαηα θαη κε ηζνηηκία 1/1.  Σξία  ρξφληα κεηά πξνζρψξεζε ε Διιάδα 

θαη ε Ηζπαλία ελψ ην 1889 πξνζρψξεζαλ ε Ρνπκαλία, ε Απζηξία, ε Βνπιγαξία, ε 

Βελεδνπέια, ε εξβία, ην Μαπξνβνχλην, ην αλ Μαξίλν θαη ην Παπηθφ θξάηνο ην 1889. 

Σν 1904 νη Γαληθέο Γπηηθέο Ηλδίεο επίζεο πηνζέηεζαλ απηφ ην πξφηππν, παξφιν πνχ δελ 

είραλ επίζεκα ελζσκαησζεί ζηε ΛΝΔ. Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 1920 ε Έλσζε 

αδξαλνπνηήζεθε θαη δηαιχζεθε ην 1927 ρσξίο ηε δεκηνπξγία θακηάο παξελέξγεηαο.  

Φπζηθά εδψ είρακε ηελ θπθινθνξία δηαθνξεηηθψλ λνκηζκάησλ θαη είρε δεκηνπξγεζεί 

νπζηαζηηθά κηα δψλε ζηαζεξψλ ηζνηηκηψλ. 

   Ζ πιένλ φκσο θνληηλή πξνο ηα δεδνκέλα ηεο επξσδψλεο είλαη ε δηάιπζε ηεο 

Απζηξννπγγαξίαο θαη ηεο λνκηζκαηηθήο ηεο έλσζεο  θαη ε δεκηνπξγία ησλ δηάδνρσλ 

θξαηψλ ην 1919. Σν ηειεπηαίν ηζηνξηθφ παξάδεηγκα είλαη απηφ ηεο δηάιπζεο ηεο 

νβηεηηθήο Έλσζεο θαη ηεο δψλεο ηνπ ξνπβιίνπ κε ηε δεκηνπξγία αλεμάξηεησλ θξαηψλ 

θαη ηελ πηνζέηεζε εζληθψλ λνκηζκάησλ θαη ε δηάιπζε ηεο Γηνπγθνζιαβίαο. Οη παξαπάλσ 

ηζηνξηθέο αλαθνξέο δε ζεκαίλνπλ πσο ε δψλε ηνπ επξψ έρεη ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά κε 

ηηο ελψζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ θαη πσο ε έμνδνο απφ απηή είλαη κηα ππφζεζε κε θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά κε ηηο παξαπάλσ.  

  Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο πξνζεγγίζεηο ηνπ ζέκαηνο ηεο εγθαηάιεηςεο ηνπ επξψ θαη ηεο 

πηνζέηεζεο εζληθνχ λνκίζκαηνο ζηεξίδνληαη ζηελ παξαδνρή πσο απηή ζα γίλεη απφ ην 

ππάξρνλ αζηηθφ πνιηηηθφ ζθεληθφ θαη κέζα ζην ππάξρνλ πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ θαη 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Πξνβιέπνπλ δειαδή ηελ πηνζέηεζε εζληθνχ λνκίζκαηνο ρσξίο 

θακία άιιε αιιαγή.  

    Οη ζεηηθέο επηπηψζεηο απφ ηελ αλάθηεζε ηεο λνκηζκαηηθήο θπξηαξρίαο θαη ηελ έθδνζε 

εζληθνχ λνκίζκαηνο είλαη ηφζν νηθνλνκηθέο φζν θαη πνιηηηθέο. Οη ζεκαληηθφηεξεο απφ ηηο 

νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο είλαη  

Α) Δλίζρπζε ησλ εμαγσγψλ κέζσ ηεο λνκηζκαηηθήο ππνηίκεζεο θαη φρη κέζσ ηεο 

εζσηεξηθήο ππνηίκεζεο. Ζ απνθαηάζηαζε δειαδή ηζνξξνπίαο ζην ηζνδχγην ηξερνπζψλ 

ζπλαιιαγψλ κέζσ λνκηζκαηηθψλ πνιηηηθψλ.  

Β) Τπνθαηάζηαζε ελφο  κέξνπο ησλ εηζαγσγψλ, καδί κε άιια κέηξα, κέζσ ηεο 

ελεξγνπνίεζεο ηεο εζσηεξηθήο παξαγσγήο.  

Γ) Υξεκαηνδφηεζε ηεο νηθνλνκίαο θαζψο θαη ησλ αλαγθψλ ηνπ δεκνζίνπ, θαη ηδηαίηεξα 

ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, κε ηε ιεινγηζκέλε θαη 

ειεγρφκελε έθδνζε ρξήκαηνο. 

   Ζ βαζηθή πνιηηηθή επίπησζε είλαη ε άξζε ηνπ  ειέγρνπ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκηθήο, 

πηζησηηθήο θαη πνιηηηθήο δσήο κέζσ ηνπ ρξήκαηνο απφ ηελ ΔΚΣ. Ζ άξζε ηεο 

δπλαηφηεηαο άζθεζεο εθβηαζκψλ κέζσ ηεο ζηέξεζεο ηεο ξεπζηφηεηαο ζηελ  ειιεληθή 

νηθνλνκία. Σα παξαπάλσ είλαη απνιχησο πξνθαλή θη απνδεθηά ζρεδφλ απφ φινπο. Οη 

ελζηάζεηο πνπ εγείξνληαη αθνξνχλ ζηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο. Πξαγκαηηθέο ή 

επηλνεκέλεο γηα λα ζπείξνπλ ην θφβν.  Ζ ηξνκνπξνπαγάλδα γηα ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο 

απφ ηελ πηνζέηεζε εζληθνχ λνκίζκαηνο θηάλεη ζηα φξηα ηεο πζηεξίαο θαη ηεο γεινηφηεηαο. 

«νβαξνί» θαζεγεηέο νηθνλνκηθψλ κε χθνο ρηιίσλ καλδαξίλσλ εκθαλίδνληαη ζηελ 

ηειεφξαζε ή γξάθνπλ άξζξα ηζρπξηδφκελνη, ρσξίο θακία πξνζπάζεηα απφδεημεο, πσο ε 

αλάθηεζε ηεο λνκηζκαηηθήο θπξηαξρίαο ηζνδπλακεί κε ηε κέγηζηε θαηαζηξνθή 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%AD%CE%BB%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CF%81%CE%B2%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%BD_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1889
http://el.wikipedia.org/wiki/1904
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%94%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%99%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B5%CF%82&action=edit&redlink=1
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   Πνηεο είλαη νη βαζηθέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο θαηά ηνπο δηαθηλεηέο ησλ 

θαηαζηξνθνινγηθψλ ζελαξίσλ; ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο 

ππέξκαρνπο ηνπ επξψ πξνβάινπλ ηηο εμήο: 

 

Α) Ζ δηαγξαθή ηνπ εμσηεξηθνχ ρξένπο θαη ε έμνδνο απφ ηελ επξσδψλε ζα νδεγήζεη 

ζηελ πιήξε δηεζλή καο αθεξεγγπφηεηα, ζηνλ απνθιεηζκφ καο απφ ηηο δηεζλείο αγνξέο 

θαη ζε ζεκαληηθέο δπζθνιίεο ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ. Αθνχ 

εμαξηψκεζα απνιχησο απφ ηηο εηζαγσγέο ε αδπλακία ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο, κηα θαη ην 

λέν εζληθφ λφκηζκα δελ ζα γίλεηαη απνδεθηφ γηα πιεξσκέο ησλ εηζαγσγψλ,  ζα νδεγήζεη 

ζε θαηαζηξνθηθά απνηειέζκαηα ηδηαίηεξα ζηα ηξφθηκα, ζηα θάξκαθα θαη ην πεηξέιαην.   

 

Β) Δθξεθηηθή αχμεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ ιφγσ ηεο λνκηζκαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ 

ειιεηκκάησλ θαη ησλ κηζζψλ. Μεγάιεο θαη ίζσο απνζηαζεξνπνηεηηθέο ππνηηκήζεηο ιφγσ 

ησλ έληνλσλ πιεζσξηζηηθψλ πξνζδνθηψλ, ηνπ κηθξνχ απνζέκαηνο ζπλαιιαγκαηηθψλ 

δηαζεζίκσλ, ηνπ κεγάινπ ειιείκκαηνο ζην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ.  

 

  Γ) Δπηβνιή απζηεξψλ πεξηνξηζκψλ ηφζν ζηελ θίλεζε θεθαιαίσλ φζν θαη ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ δηεζλψλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ. 

 Δ).  Οη ειιεληθέο εμαγσγέο ελζσκαηψλνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ εηζαγφκελα ελδηάκεζα 

πξντφληα, αλαγθαία γηα ηελ παξαγσγή Σν γεγνλφο απηφ ζεκαίλεη φηη ε ππνηίκεζε ηεο 

δξαρκήο πηζαλφλ λα κελ θέξεη ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα, αθνχ ε αχμεζε ηνπ 

θφζηνπο απηψλ ησλ ελδηάκεζσλ εηζαγφκελσλ πξντφλησλ (σο απνηέιεζκα ηεο 

ππνηίκεζεο), ζα κεηξηάζεη (ή αθφκα θαη αθπξψζεη εληειψο) ηελ κείσζε ηεο ηηκήο ησλ 

ειιεληθψλ πξντφλησλ, θαη άξα ηελ αλακελφκελε αχμεζε ηεο δήηεζεο ηνπο ζην 

εμσηεξηθφ. Γεληθφηεξα, ε ππνηίκεζε ηεο δξαρκήο ζα απμήζεη ηηο ηηκέο ησλ εηζαγφκελσλ 

πξντφλησλ, θαη δεδνκέλνπ φηη νη εηζαγσγέο καο είλαη ππεξδηπιάζηεο ησλ εμαγσγψλ, ζα 

ππάξμνπλ αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ θαηαλαισηηθή δαπάλε, θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ 

νηθνλνκηθή κεγέζπλζε.  
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2.1. ΓΔΝ ΠΑΡΑΓΟΤΜΔ ΚΑΗ ΓΔΝ ΔΞΑΓΟΤΜΔ ΣΗΠΟΣΑ. ΘΑ ΠΔΗΝΑΟΤΜΔ 

 

  Σν κνηίβν κφληκν θαη ζπλερψο επαλαιακβαλφκελν απφ ην 2010  θαη κεηά. Γελ 

παξάγνπκε ηίπνηα, δελ εμάγνπκε ηίπνηα. Θα πεηλάζνπκε. Γελ ζα έρνπκε ηξφθηκα, 

θάξκαθα, πεηξέιαην. Ο θαινζηεκέλνο θαη βνιηθφο κχζνο γηα ηελ θξαηηθνδίαηηε θαη 

θνκπξαδφξηθε ειιεληθή αζηηθή ηάμε πσο ε Διιάδα δελ παξάγεη ηίπνηα θαη ε κνίξα ηεο 

είλαη ε εμάξηεζε κπνξεί λα ππνζηεξηρηεί απφ ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα; ην δηάγξακκα 

πνπ αθνινπζεί βιέπνπκε ηηο εμαγσγέο ζαλ πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ γηα δηάθνξεο ρψξεο ην 

2013.  

Γηάγξακκα 9 

 

http://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.ZS 

   Παξαηεξνχκε πσο νη εμαγσγέο ηεο Διιάδαο ην 2013 είλαη ιίγν πάλσ απφ ην 30% ηνπ 

ΑΔΠ θαη ηελ θαηαηάζζνπλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ κε ζεκαληηθή εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα. 

Τπάξρνπλ πνιιέο αλαπηπγκέλεο ρψξεο κε ζεκαληηθά κηθξφηεξν πνζνζηφ εμαγσγψλ 

απφ ηελ Διιάδα. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην πνιχ κεγαιχηεξν πνζνζηφ εμαγσγψλ, 

αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, ηεο Διιάδαο ζε ζρέζε κε ηηο δχν ρψξεο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο. 

Σε Βξαδηιία θαη ηελ Αξγεληηλή. Καζψο θη απφ ηηο ΖΠΑ. 

    Φπζηθά ε δξακαηηθή κείσζε ηνπ ΑΔΠ θαηά ηελ ηειεπηαία εμαεηία αχμεζε ην πνζνζηφ 

ησλ εμαγσγψλ ζε ζρέζε κε ην ΑΔΠ κηα θη απηέο έκεηλαλ ζρεδφλ ζηαζεξέο. Γηα λα έρνπκε 

επνκέλσο κηα πην πιήξε εηθφλα αο δνχκε ζην επφκελν δηάγξακκα ηηο ειιεληθέο 

εμαγσγέο ζαλ πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ απφ ην 2000 σο ην 2013.  
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Γηάγξακκα 10 

 
http://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.ZS 

 

    Αλ εμαηξέζνπκε ηηο εμαγσγέο ππεξεζηψλ θαη επηθεληξσζνχκε κφλν ζηηο εμαγσγέο 

αγαζψλ παίξλνπκε ην επφκελν δηάγξακκα  

Γηάγξακκα 11 

 
 

http://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=SNA_TABLE1 
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  Αλ κάιηζηα δνχκε πνην αλαιπηηθά ηηο εμαγσγέο ζα δνχκε πσο απηέο πεξηιακβάλνπλ 

θπξίσο βηνκεραληθά αγαζά φπσο επηβεβαηψλεη ν επφκελνο πίλαθαο. 

 

Πίλαθαο 1 

ΔΞΑΓΧΓΔ ΑΓΑΘΧΝ ΑΝΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ. Υ 10
3 

 2009 2010 2011 2012 2013 

ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΓΗΤΛΤΖ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ 3535,28 5421,25 7399,83 10649,37 10887,96 

ΑΛΟΤΜΗΝΗΟ ΚΑΗ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΣΟΤ 752,57 1020,07 1258,76 1199,78 1189,56 

ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ 967,32 1038,72 915,77 966,68 1052,53 

ΖΛΔΚΣΡΗΚΔ ΤΚΔΤΔ, ΔΞΟΠΛΗΜΟ  748,13 891,15 1044,37 1082,34 978,84 

ΠΛΑΣΗΚΔ ΤΛΔ 731,49 867,31 930,65 910,7 917,58 

ΛΑΥΑΝΗΚΑ, ΚΑΡΠΟΗ, ΦΡΟΤΣΑ 1323,32 1488,86 1540,72 1652,86 1727,27 

ΛΔΒΖΣΔ, ΜΖΥΑΝΔ 764,78 791,83 793,92 783,42 754,16 

ΛΗΠΖ, ΛΑΓΗΑ 344,71 342,12 391,14 433,09 611,32 

ΦΑΡΗΑ 489,8 534,73 608,87 601,59 554 

ΑΛΛΑ ΑΓΑΘΑ 8016,23 8744,31 9411,45 9305,3 8886,82 

http://www.cnews.ch/news/greece/100-semantikotera-exagomena-proionta.html 

  ¨Όζα εθζέζακε θαη νη παξεκβάζεηο πνπ έγηλαλ κε ηε δξακαηηθή κείσζε ηεο 

θαηαλάισζεο είραλ ζαλ απνηέιεζκα ην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ απφ έληνλα 

ειιεηκκαηηθφ λα κεηαηξαπεί ζε πιενλαζκαηηθφ απφ ην 2013 φπσο δηαπηζηψλνπκε απφ 

ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί.  

Γηάγξακκα 12 

 
 

http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/externalsector/balance/basic.aspx 
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ΗΟΕΤΓΗΟ ΣΡΔΥΟΤΧΝ ΤΝΑΛΛΑΓΧΝ. ΓΗΔΚΑΣΟΜΜΤΡΗΑ 
ΔΤΡΧ 

http://www.cnews.ch/news/greece/100-semantikotera-exagomena-proionta.html
http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/externalsector/balance/basic.aspx
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  Δδψ πξέπεη λα επηζεκάλνπκε πσο ην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ έγηλε 

πιενλαζκαηηθφ κέζσ ηεο ηεξάζηηαο εζσηεξηθήο ππνηίκεζεο κε ηε δξακαηηθή κείσζε ησλ 

εηζνδεκάησλ θαη ηεο θαηαλάισζεο. Δπηιέρηεθε δειαδή ν πιένλ αληηιατθφο θαη ηαμηθφο 

ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ηνπ ειιείκκαηνο κηα θαη ζεσξνχληαλ δεδνκέλεο νη ζηξαηεγηθέο 

επηινγέο ηνπ ειιεληθνχ θεθαιαίνπ θαη ηδηαίηεξα ε παξακνλή ζηελ επξσδψλε.  

    Όζα εθζέζακε θάλνπλ λνκίδσ απνιχησο θαλεξφ πσο ην ζεκεξηλφ ηνπιάρηζην 

επίπεδν εηζαγσγψλ δελ κπνξεί λα ζηγεί κηα θαη νη εηζαγσγέο ζα ρξεκαηνδνηνχληαη κε 

ζπλάιιαγκα απφ ηηο εμαγσγέο νη νπνίεο θαη ππεξθαιχπηνπλ ηελ αμία ησλ εηζαγσγψλ. Οη 

θίλδπλνη επνκέλσο φρη κφλν γηα ηηο εηζαγσγέο ηξνθίκσλ, θαξκάθσλ θαη πεηξειαίνπ αιιά 

θαη φισλ ησλ ππνινίπσλ εηζαγφκελσλ αγαζψλ είλαη εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλνη έσο 

αλχπαξθηνη. ηελ αλάγθε θαη γηα θάπνηα αγαζά κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ κέζσ 

δηαθξαηηθψλ ζπκθσληψλ κε κε εγρξήκαηε ζπλαιιαγή (θιίξηλγθ).  
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2.2 . Ζ ΤΠΟΣΗΜΖΖ ΚΑΗ Ο ΠΛΖΘΧΡΗΜΟ 

 

Ο ηζρπξηζκφο πσο ε επηζηξνθή ζε εζληθφ λφκηζκα ζα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθηθφ 

πιεζσξηζκφ είλαη επξέσο δηαδεδνκέλε θαη εληέρλσο θαιιηεξγνχκελε.  Ζ επηζηξνθή ζε 

εζληθφ λφκηζκα ζα γίλεη κε  αξρηθή ηζνηηκία 1/1 γηα ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ κε 

κεηαβνιή ησλ ζπλαιιαθηηθψλ ζπλεζεηψλ θαη ηηο θεξδνζθνπηθέο αλαηηκήζεηο. Ζ επίζεζε 

ζην λφκηζκα απφ ηηο ρξεκαηαγνξέο δελ είλαη δπλαηή θαζψο απηφ δελ ζα βξίζθεηαη ζην 

εμσηεξηθφ γηα έλα ζεκαληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ηδηαίηεξα θαηά ην πξψην θξίζηκν 

ρξνληθφ δηάζηεκα. Ζ ππνηίκεζε θαζψο θαη ην πνζνζηφ ηεο, πνπ κπνξεί λα κελ 

ππεξβαίλεη ην 30%, ζα είλαη πνιηηηθή θπζηθά απφθαζε.  

  Όζν θη αλ ςάμεη φκσο θάπνηνο αδπλαηεί λα βξεη κειέηεο πνπ λα ππνζηεξίδνπλ, έζησ 

θαη ζηνηρεησδψο, έλα ηέηνην ελδερφκελν.   Ζ κφλε νπζηαζηηθά κειέηε γηα ηελ εμέιημε ηνπ 

πιεζσξηζκνχ ζε έλα ελδερφκελν επηζηξνθήο ζε εζληθφ λφκηζκα θαη ππνηίκεζήο ηνπ 

θαηά 50% είλαη απηή ησλ Μαξηφιε – Κάηζηλα. χκθσλα  κε ην πνιπηνκεαθφ ππφδεηγκα 

ηνπ Θ. Μαξηφιε θαη γηα ηξία ελαιιαθηηθά ζελάξηα ν πιεζσξηζκφο ζηελ Διιάδα γηα κηα 

ππνηίκεζε ηνπ εζληθνχ λνκίζκαηνο θαηά 50% ζα θπκαλζεί φπσο δείρλεη ν επφκελνο 

πίλαθαο.  

 

Πίλαθαο 2 

ΔΣΖΗΟΗ ΡΤΘΜΟΗ ΠΛΖΘΧΡΗΜΟΤ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΤΠΟΣΗΜΖΖ 50% 

ΔΣΟ ΔΝΑΡΗΟ ! ΔΝΑΡΗΟ ΗΗ ΔΝΑΡΗΟ ΗΗΗ 

1 9,29% 5,31% 5,31% 

2 5,96% 3,84% 1,59% 

3 4,27% 2,99% 0,51% 

4 3,26% 2,44% 0,16% 

5 2,58% 2,06% 0,05% 

http://www.tometopo.gr/index.php/news/812-2011-09-27-13-33-32 

  Οη ππνινγηζκνί ηνπ Μαξηφιε δείρλνπλ έλα κέγηζην πιεζσξηζκνχ γχξσ ζην 10% θαηά 

ηνλ πξψην ρξφλν φ νπνίνο ζα απνθιηκαθψλεηαη γξήγνξα γηα λα θηάζεη θαηά ηνλ 5ν 

ρξφλν ζην 2,5%. Ο Μαξηφιεο εξκελεχεη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο ηνπ  σο εμήο:  

Γηα λα ζπκβεί απηό (ππεξπιεζωξηζκόο) πξέπεη λα πιεξνύληαη νη αθόινπζνη όξνη: (α) ε 

νηθνλνκία λα βξίζθεηαη ζε θαζεζηώο πιήξνπο απαζρνιήζεωο θαη (β) λα απμάλεηαη 

ζπλερώο ε ελεξγόο δήηεζε ή/θαη (γ) λα ρεηξνηεξεύνπλ ζπζηεκαηηθά νη ζπλζήθεο ηεο 

πξνζθνξάο (π.ρ. λα απμάλνληαη νη ηηκέο ηωλ πξώηωλ πιώλ). Σεκαληηθόηεξνο είλαη ν 

πξώηνο. Όκωο, ε ειιεληθή νηθνλνκία βξίζθεηαη αξθεηά καθξπά από ην θαζεζηώο πιήξνπο 

απαζρνιήζεωο: Η επίζεκε αλεξγία είλαη ζην 30% θαη εθηηκάηαη όηη ε ππναπαζρόιεζε ηνπ 

παξαγωγηθνύ δπλακηθνύ είλαη πεξί ην 33%. Άξα, όηαλ «θνπεί ρξήκα» γηα ηελ ηόλωζε ηεο 

ελεξγνύ δεηήζεωο θαη γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε ηκήκαηνο ηωλ δεκνζηνλνκηθώλ ειιεηκκάηωλ, 

νη επηπηώζεηο ζηνλ πιεζωξηζκό δελ αλακέλεηαη λα είλαη ηζρπξέο. http://www.sxedio-

b.gr/index.php/articles1/item/527-exodos 

http://www.tometopo.gr/index.php/news/812-2011-09-27-13-33-32
http://www.sxedio-b.gr/index.php/articles1/item/527-exodos
http://www.sxedio-b.gr/index.php/articles1/item/527-exodos
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   Οη αηηίεο πνπ κπνξνχλ λα ηξνθνδνηήζνπλ ηνλ κεγάιν πιεζσξηζκφ κεηά απφ κηα 

ππνηίκεζε ηνπ λνκίζκαηνο εληνπίδνληαη θπξίσο ζηηο αληζνξξνπίεο ζην ηζνδχγην 

ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ θαη ζηηο ελζσκαησκέλεο ζηα εγρψξηα παξαγφκελα αγαζά 

εηζαγφκελεο πξψηεο χιεο θαη ελδηάκεζα αγαζά. Με ηα δεδνκέλα ηνπ 2011, δειαδή κε 

πνιχ πςειφ έιιεηκκα ζην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ, ην ΓΝΣ ππνινγίδεη ηνλ 

απνπιεζσξηζηή ηνπ ΑΔΠ ζε έλα ζελάξην εμφδνπ ηεο Διιάδαο απφ ηελ επξσδψλε γηα ηα 

έηε 2012- 2020 φπσο δείρλεη ην επφκελν δηάγξακκα.  

 

Γηάγξακκα 13 

 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2012/cr1257.pdf. ζ 46 

   Σν ΓΝΣ πξνβιέπεη πιεζσξηζκφ γχξσ ζην 35% θαηά ην πξψην έηνο ηεο ππνηίκεζεο 

θαη ηαρχηαηε απνθιηκάθσζή ηνπ. Καηά ην δεχηεξν έηνο ν πιεζσξηζκφο ζα είλαη ζην 25% 

ελψ απφ ην ηξίην έηνο θαη κεηά θάησ απφ 12% κε ηάζεηο παξαπέξα κείσζεο. Οη 

παξαδνρέο ηεο κειέηεο έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία θαη επηζεκαίλνπλ: 

 

Η ππνηίκεζε ηνπ λνκίζκαηνο θαη ε  ρξεκαηνδόηεζε ησλ δαπαλώλ θαη ηνπ 

ειιείκκαηνο ζα κπνξνύζε λα νδεγήζεη ζε απόηνκε αύμεζε ηνπ πιεζσξηζκνύ, 

αθνινπζνύκελν από ηζρπξέο αλνδηθέο πηέζεηο ζηα εκεξνκίζζηα θαη άιιεο 

δαπάλεο εηζόδνπ, κεηώλνληαο γξήγνξα ην αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα. Η 

αδπλακία ηεο Διιάδαο λα ζέζε ππό έιεγρν ην πξσηνγελέο δεκνζηνλνκηθό 

έιιεηκκα θαη ε εκπεηξία ηνπ παξειζόληνο εθηόο δώλεο επξώ δελ είλαη παξήγνξν 

ζε απηέο ηηο απόςεηο, αιιά πνιιά  ζα εμαξηεζνύλ από ην πόζν θαιά ζα 

ρεηξηζηνύλ ηα ζέκαηα ηεο εμόδνπ νη πνιηηηθνί. (ζειίδα 46)  

 

   Σν ΓΝΣ επνκέλσο εμάγεη ηνλ πςειφ πιεζσξηζκφ ηνπ πξψηνπ έηνπο ηεο ππνηίκεζεο 

ζηα πςειά ειιείκκαηα ζην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ θαη ζην δεκνζηνλνκηθφ 

2 2

35

25

12

5 4 3 3 2,5 2

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ΑΠΟΠΛΖΘΧΡΗΣΖ ηνπ ΑΔΠ Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΔΞΟΓΟΤ 
ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΧ

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2012/cr1257.pdf
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έιιεηκκα. Σα δεδνκέλα απφ ην 2011 έρνπλ κεηαβιεζεί ζεκαληηθά θαζψο θαη ηα δχν 

ειιείκκαηα έρνπλ κεηαηξαπεί ζε πιενλάζκαηα κε ηε ιήςε εμαηξεηηθά ηαμηθψλ αληηιατθψλ 

κέηξσλ. Δίλαη επνκέλσο βέβαην πσο νη εμειίμεηο απηέο ζα κεηψζνπλ θαηά πνιχ ηνλ 

πιεζσξηζκφ θαηά ην πξψην έηνο ηεο ππνηίκεζεο κεηά ηελ πηνζέηεζε εζληθνχ 

λνκίζκαηνο. Οη κειέηε ησλ  Μαξηφιε – Κάηζηλα πξέπεη λα βξίζθεηαη πνιχ θνληά ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα θαζψο ζηεξίδεηαη  ζε έλα κνληέιν ξνψλ.  

   Δίλαη επίζεο εμαηξεηηθά ζεκαληηθή ε επηζήκαλζε ηνπ ΓΝΣ πσο ζε έλα πνιχ ζεκαληηθφ 

βαζκφ πνιιά ζα εμαξηεζνχλ απφ ηνπο πνιηηηθνχο ρεηξηζκνχο. Οη ηζρπξηζκνί θαη νη 

θξαπγέο ησλ θαζεζησηηθψλ θεξέθσλσλ γηα θαηαθιπζκηαίνπο πιεζσξηζκνχο είλαη εθηφο 

πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηνπο αθήλεη έθζεηνπο αθφκε θαη ην ΓΝΣ. 

  Μηα πην ζχγρξνλε κειέηε, ηνπ 2015, είλαη απηή ησλ Oxford Economics & Haver 

Analytics κε αξρηθή ζπλζήθε δηαγξαθή ηνπ 50% ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο θαη ππνηίκεζε 

50% ηνπ εζληθνχ λνκίζκαηνο. Ο πξνβιεπφκελνο πιεζσξηζκφο παίξλεη κηα κέγηζηε ηηκή 

9% θαηά ην πξψην έηνο θαη θαηφπηλ απνθιηκαθψλεηαη ηαρχηαηα ζην 5% θαηά ην επφκελν 

έηνο φπσο βιέπνπκε ζην επφκελν δηάγξακκα.   

Γηάγξακκα 14 

 

http://www.newmoney.gr/agores/analuseis/item/243633-etsi-tha-itan-i-ellada-me-ti-

draxmi-ti-apokaliptei-analitiki-ereina-tis-ernst-young 

Ζ κειέηε επνκέλσο ησλ Oxford Economics & Haver Analytics βξίζθεηαη ζε ζπκθσλία κε 

ηηο πξνβιέςεηο ησλ Μαξηφιε – Κάηζηλα. 
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ΠΛΖΘΧΡΗΜΟ. ΤΠΟΣΗΜΖΖ 50%

http://www.newmoney.gr/agores/analuseis/item/243633-etsi-tha-itan-i-ellada-me-ti-draxmi-ti-apokaliptei-analitiki-ereina-tis-ernst-young
http://www.newmoney.gr/agores/analuseis/item/243633-etsi-tha-itan-i-ellada-me-ti-draxmi-ti-apokaliptei-analitiki-ereina-tis-ernst-young
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2.3  . ΣΑ ΔΝΓΗΑΜΔΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΗ Ζ ΑΚΤΡΧΖ ΣΧΝ ΘΔΣΗΚΧΝ ΣΖ ΤΠΟΣΗΜΖΖ 

   Ο ηειεπηαίνο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ νη ππέξκαρνη ηνπ επξψ πξνβάιινπλ σο επηρείξεκα 

θαηά ηεο επηζηξνθήο ζε εζληθφ λφκηζκα είλαη πσο ηα φπνηα νθέιε ζηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ πξνθχςνπλ απφ ηελ ππνηίκεζε ζα 

αθπξσζεί απφ ην γεγνλφο πσο ζηα ειιεληθά αγαζά ελζσκαηψλεηαη κεγάιν πνζνζηφ 

εηζαγφκελσλ ελδηάκεζσλ αγαζψλ πνπ ζα αλαηηκεζνχλ 

   Αο δνχκε ινηπφλ ηα δεδνκέλα. ην επφκελν δηάγξακκα βιέπνπκε ηε δηάξζξσζε ησλ 

πιεξσκψλ ζε εηζαγσγέο αλάινγα κε ηε ρξήζε φπσο δίλνληαη απφ ηελ Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο.  

Γηάγξακκα 15 

 

http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/NomPol20122013.pdf 

   Σν δηάγξακκα καο πιεξνθνξεί πσο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εηζαγσγψλ 

θαηεπζχλεηαη ζηα κε δηαξθή θαηαλαισηηθά αγαζά ελψ νη πξψηεο χιεο θαη ηα ελδηάκεζα 

αγαζά αληηπξνζσπεχνπλ ην 18,3% ησλ εηζαγσγψλ ην 2012. ην δηάγξακκα 53 

βιέπνπκε ηελ αμία ησλ εηζαγφκελσλ θαη εμαγφκελσλ ελδηάκεζσλ αγαζψλ γηα ηελ 

πεξίνδν 2009-2013 ζε δνιάξηα ΖΠΑ.    

 

 

 

 

47
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http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/NomPol20122013.pdf
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Γηάγξακκα 16 

 
http://wits.worldbank.org/CountryProfile/Country/GRC/StartYear/2009/EndYear/2013/TradeFlow/Export/Indicator/XPRT-

TRD-VL/Partner/ALL/Product/UNCTAD-SoP2 

 

   Παξαηεξνχκε ηε ζρεηηθή ζηαζεξφηεηα ηεο αμίαο ησλ εηζαγσγψλ θαη ηελ αχμεζε ησλ 

εμαγσγψλ. Ζ δεχηεξε παξαηήξεζε είλαη πσο ε ζπλνιηθή αμία ησλ εηζαγφκελσλ 

ελδηάκεζσλ αγαζψλ είλαη ζρεηηθά κηθξή θάηη πνπ καο πξντδεάδεη πσο νη ηζρπξηζκνί ησλ 

νπαδψλ ηνπ επξψ πσο νη ειιεληθέο εμαγσγέο ελζσκαηώλνπλ ζε ζεκαληηθό βαζκό 

εηζαγόκελα ελδηάκεζα πξντόληα, δελ είλαη ζσζηνί. ην επφκελν δηάγξακκα βιέπνπκε ηελ 

εγρψξηα πξνζηηζέκελε αμία επί ησλ αθαζάξηζησλ εμαγσγψλ ζε κηα ζεηξά ρσξψλ.  

Γηάγξακκα 17 

ΔΓΥΧΡΗΑ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ ΣΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΣΧΝ ΑΚΑΘΑΡΗΣΧΝ 
ΔΞΑΓΧΓΧΝ,% 

 
http://www.oecd.org/sti/ind/TiVA_GREECE_MAY_2013.pdf 
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   Πξάγκαηη ην δηάγξακκα επηβεβαηψλεη ηηο ππνςίεο πνπ εθθξάζακε πξηλ. Παξαηεξνχκε 

πσο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία ε εγρψξηα πξνζηηζέκελε αμία είλαη απφ ηηο πςειφηεξεο 

κεηαμχ ησλ ρσξψλ κειψλ ηνπ ΟΟΑ εγγίδνληαο ην 80% πεξίπνπ ζην ζχλνιν ηεο 

νηθνλνκίαο.  ην επφκελν δηάγξακκα βιέπνπκε ηελ εηζαγφκελε πξνζηηζέκελε αμία ζε 

δηάθνξνπο νηθνλνκηθνχο θιάδνπο.  

 

Γηάγξακκα 18 

ΔΗΑΓΟΜΔΝΖ ΑΞΗΑ ΔΝΓΗΑΜΔΧΝ ΑΓΑΘΧΝ ΑΝΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΚΛΑΓΟ 

http://www.oecd.org/sti/ind/TiVA_GREECE_MAY_2013.pdf 

  Μεηαμχ ησλ εκπνξεπκάησλ ε αμία ησλ ελδηάκεζσλ αγαζψλ ην 2009 ήηαλ πςειφηεξε 

ζηηο Υεκηθέο νπζίεο θαη ηα κέηαιια (37%), Βαζηθά κέηαιια (35%) θαη ηηο  ειεθηξηθψλ 

ζπζθεπψλ (32%). ηνλ   ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαηέγξαςαλ 

ζρεηηθά πςειέο εηζθνξέο ησλ αιινδαπήο πξνέιεπζεο ελδηάκεζσλ αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ (25%). Αληίζεηα ζηνπο ζεκαληηθνχο νηθνλνκηθνχο ηνκείο ηεο αγξνηηθήο 

νηθνλνκίαο, ησλ επεμεξγαζκέλσλ ηξνθίκσλ θαη ησλ νξπρείσλ ε αμία ησλ εηζαγφκελσλ 

ελδηάκεζσλ αγαζψλ είλαη ζρεηηθά κηθξή θπκαηλφκελε κεηαμχ θάησ απφ ην 20%. Ζ πςειή 

ζπκκεηνρή ησλ εηζαγφκελσλ ελδηάκεζσλ αγαζψλ ζηα ρεκηθά είλαη απνιχησο 

αλακελφκελε αθνχ ζηνλ ηνκέα απηφ πεξηέρνληαη ηα πεηξειαηνεηδή φπνπ εηζάγεηαη ην 

αξγφ πεηξέιαην.   

  Οη ηζρπξηζκνί επνκέλσο ησλ ππνζηεξηθηψλ ησλ πνιηηηθψλ επηινγψλ ηνπ δηεζλνχο θαη 

εγρσξίνπ θεθαιαίνπ γηα κεγάιε ζπκκεηνρή ησλ εηζαγφκελσλ ελδηάκεζσλ αγαζψλ ζηα 
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ειιεληθά αγαζά δελ κπνξνχλ λα ππνζηεξηρηνχλ απφ ηα επίζεκα ζηνηρεία.   Ζ ππνηίκεζε 

επνκέλσο ηνπ λένπ εζληθνχ λνκίζκαηνο ζα επεξεάζεη ζαθψο ζεηηθά ηηο εμαγσγέο θαη ην 

ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ. χκθσλα κε κειέηε ησλ Μαξηφιε θαη Κάηζηλα θαη γηα  

ππνηίκεζε ηνπ λένπ εζληθνχ λνκίζκαηνο θαηά 50%  ζα είρε ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα 

ζηε δηεζλή αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο.  

2. Η δηεζλήο αληαγσληζηηθόηεηα (ζε όξνπο πξαγκαηηθήο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο) ζα 
απμεζεί ζην πξώην έηνο θαηά 37.2% κε 42.4%.[4] Σην δεύηεξν έηνο ζα ππάξρεη 
(ζύκθσλα κε ηα δύν ρεηξόηεξα ζελάξηα) έλα θέξδνο αληαγσληζηηθόηεηαο (ζε ζρέζε κε ην 
αξρηθό έηνο) 29.5% κε 37.2%. Καη ζην ηξίην, 24.2% κε 33.2% (ibid.). 
3. Σύκθσλα κε ην ρεηξόηεξν ζελάξην, απαηηνύληαη πεξί ηα 15-16 έηε νύησο ώζηε λα 
απμεζεί ην εκεδαπό επίπεδν ησλ ηηκώλ θαηά 45%-46% θαη, επνκέλσο, λα εμαλεκηζζνύλ, 
πξαθηηθά, ηα νθέιε ηεο ππνηίκεζεο ζηε δηεζλή αληαγσληζηηθόηεηα. Με άιια ιόγηα, 
δηαθαίλεηαη όηη ε ππνηίκεζε ζα δεκηνπξγήζεη ζπλζήθεο αλάπηπμεο γηα όρη ζύληνκν 
ρξνληθό δηάζηεκα. 
 

   Ζ ειιεληθή νηθνλνκία είλαη κηα ζρεηηθά θιεηζηή νηθνλνκία. Απηφ κπνξεί λα απνηππσζεί 

θαη ζε έλα δείθηε πνπ θαιείηαη δείθηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη κεηξά ην βαζκφ  έθζεζεο 

κηαο νηθνλνκίαο  ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία. ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί βιέπνπκε ην 

δείθηε παγθνζκηνπνίεζεο γηα κηα ζεηξά ρσξψλ.  Μπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε πσο ην 

άλνηγκα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία είλαη απφ ηηο κηθξφηεξεο 

ζπγθξηλφκελε κε απηή ηεο Γεξκαλίαο.  

 

Γηάγξακκα 19 

 

http://globalization.kof.ethz.ch/media/filer_public/2015/03/04/rankings_2015.pdf 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

ΓΔΗΚΣΖ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΖ



28 
 

2.4 . ΟΗ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΣΗ ΡΟΔ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ 

 

Όζνλ αθνξά ηνπο πεξηνξηζκνχο ζηηο ξνέο θεθαιαίσλ θπζηθά θαη ζα επηβιεζνχλ ηέηνηνη. 

Κακηά νηθνλνκία, πιελ ησλ κεγάισλ, δελ θέξδηζε ηίπνηα απφ ηελ απειεπζέξσζε ησλ 

ξνψλ θεθαιαίσλ. Απηή είλαη έλαο απφ ηνπο ζεκειηψδεηο ιίζνπο ηνπ ζχγρξνλνπ 

θαπηηαιηζκνχ. Σνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ.  Ή κε ηα ιφγηα ηνπ Stiglitz: 

   «Ζ απειεπζέξσζε ηνπ εκπνξίνπ γηα ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ήηαλ κελ θαθή φζν 

θαη πξφσξε θαη κε ειαηησκαηηθή δηαρείξηζε, αιιά απφ πνιιέο απφςεηο ε απειεπζέξσζε 

ησλ θεθαιαηαγνξψλ ήηαλ πνιχ ρεηξφηεξε. Ζ απειεπζέξσζε ησλ αγνξψλ επηθέξεη ην 

μήισκα ησλ ξπζκίζεσλ πνπ έρνπλ σο ζηφρν λα ειέγρνπλ ηε ξνή ηνπ δεζηνχ ρξήκαηνο 

πξνο θαη απφ ηε ρψξα-δειαδή ησλ βξαρππξφζεζκσλ δαλείσλ θαη ζπκβνιαίσλ πνπ 

ζπλήζσο δελ είλαη ηίπνηα παξαπάλσ απφ ζηνηρήκαηα γηα ηηο δηαθπκάλζεηο ηεο 

ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο. Απηφ ην θεξδνζθνπηθφ ρξήκα δε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

γηα λα ρηηζηνχλ εξγνζηάζηα ή λα δεκηνπξγεζνχλ λέεο ζέζεηο εξγαζίαο-νη εηαηξείεο δελ 

θάλνπλ καθξνπξφζεζκεο επελδχζεηο ρξεζηκνπνηψληαο ρξήκαηα πνπ κπνξνχλ λα 

απνζπξζνχλ αλά πάζα ζηηγκή-θαη πξάγκαηη, ην ξίζθν πνπ είλαη εγγελέο ζε απηφ ην 

δεζηφ ρξήκα θάλεη ηηο καθξνπξφζεζκεο επελδχζεηο ζε κηα αλαπηπζζφκελε ρψξα αθφκα 

ιηγφηεξν ειθπζηηθέο» ζεκεηψλεη ν Stiglitz (Stiglitz φ.π. ζ 150).  
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3 . Ζ ΗΣΟΡΗΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ. ΓΤΟ ΜΔΛΔΣΔ 

   Τπάξρεη κηα ζχγρξνλε ηζηνξηθή εκπεηξία θαη κηα ρψξα ε νπνία έρεη απαζρνιήζεη ηελ 

ειιεληθή θνηλσλία γηα φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο θξίζεο απφ ην 2010 θαη κεηά. Ζ 

ρψξα απηή είλαη ε Αξγεληηλή. Ζ κειέηε ηεο Αξγεληηλήο έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ 

Διιάδα θαζψο εθάξκνζε δχν πνιηηηθέο επηινγέο πνπ πξνηείλνληαη θαη γηα ηελ Διιάδα. 

Σελ παχζε πιεξσκψλ ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο θαη ηελ απνδέζκεπζε ηνπ πέζν απφ ην 

δνιάξην ππνηηκψληαο ην. Καη ηη δελ έρεη γξαθηεί θαη ηη δελ έρεη εηπσζεί γηα ηελ Αξγεληηλή 

θαη ηελ εκπεηξία ηεο. Θα πεξίκελε θαλείο πσο ζα ππήξραλ ειάρηζηεο δηρνγλσκίεο γηα ηελ 

πεξίπησζε απηή κηα θαη είλαη ζχγρξνλε θαη ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα αδηαθηινλίθεηα θαη 

ζε θνηλή γλψζε. Παξ’ φι’ απηά ηα δεδνκέλα δηαζηξεβιψλνληαη ή αγλννχληαη αλ δελ είλαη 

ζχκθσλα κε ηελ πνιηηηθή ζέζε ηνπ γξάθνληνο ή νκηινχληνο.  

 Δθείλν πνπ γίλεηαη αγσληψδεο πξνζπάζεηα λα απνθξπβεί είλαη πσο ν ζπλδπαζκφο ηεο 

παχζεο πιεξσκψλ ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο θαη ε ππνηίκεζε ηνπ πέζν απνγείσζαλ ηελ 

νηθνλνκία ηεο Αξγεληηλήο, απμήζεθαλ νη κηζζνί θαη κεηψζεθε δξαζηηθά ε αλεξγία θαη ε 

θηψρεηα. Δδψ πξέπεη λα θαηαζηήζνπκε ζαθέο πσο κηιάκε γηα ηελ αληίδξαζε ηεο 

νηθνλνκίαο θαηά ηελ πξψηε δεθαεηία κεηά ηελ πνιηηηθή απφθαζε γηα παχζε πιεξσκψλ 

θαη απνδέζκεπζε ηνπ πέζν απφ ην δνιάξην. Πξέπεη επίζεο λα ηνλίζνπκε πσο νη δχν 

απηέο πνιηηηθέο απφ κφλεο ηνπο δελ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ λα καθξνρξφληα ζεηηθά 

απνηειέζκαηα γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ελψ ππάξρνπλ θαη δηαθνξέο κε ηελ ειιεληθή 

πεξίπησζε. Μία  ηέηνηα ζεκαληηθή δηαθνξά είλαη ηα ηεξάζηηα ηδησηηθά ρξέε ζηελ Διιάδα 

πξνο ηηο ηξάπεδεο θαη ην δεκφζην πνπ απαηηνχλ θαη άιινπ ηχπνπ παξεκβάζεηο.   

  Οη αηηίεο γηα ηελ ζεακαηηθή κεηαβνιή ηεο νηθνλνκίαο ζηελ Αξγεληηλή νθείιεηαη αθξηβψο 

ζηηο δχν βαζηθέο πνιηηηθέο απνθάζεηο. ηελ παχζε πιεξσκψλ ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο θαη 

ηελ λνκηζκαηηθή κεηαβνιή. Απηφ αθξηβψο είλαη θαη εθείλν πνπ πξνζπαζνχλ λα 

απνθξχςνπλ ζνιψλνληαο ηα λεξά. ην επφκελν δηάγξακκα ην ΓΝΣ, γλσξίδνληαο ηα 

δεδνκέλα, ηα παξνπζηάδεη ζπκππθλσκέλα.   

Γηάγξακκα 20 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2012/cr1257.pdf 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2012/cr1257.pdf
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  Ζ κείσζε ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο 

νηθνλνκίαο ηεο Αξγεληηλήο φρη κέζσ ησλ εμαγσγψλ θπξίσο αιιά κέζα απφ ηελ 

ελεξγνπνίεζε ηεο εζσηεξηθήο παξαγσγηθήο κεραλήο  

    Αο δνχκε ιίγν πην ζπγθεθξηκέλα ηελ πεξίπησζε ηεο Αξγεληηλήο κηα θαη έρεη δχν απφ 

ηα ραξαθηεξηζηηθά Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ν πιενλαζκαηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ 

εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ δελ νθείιεηαη ζηελ θαηάξξεπζε ησλ εηζαγσγψλ αιιά ζηελ αχμεζε 

ησλ εμαγσγψλ. Οη εηζαγσγέο κάιηζηα απφ ην 2002 θαη κεηά ζεκείσζαλ ηζρπξή άλνδν 

(δηάγξακκα 21).  

 

Γηάγξακκα 21 

 

  Σην επόκελν δηάγξακκα βιέπνπκε ηνλ πιεζσξηζκό ηεο Αξγεληηλήο από ην 1992 

σο ην 2013.  Τα δεδνκέλα είλαη από ηελ Παγθόζκηα Τξάπεδα θαζώο ηα επίζεκα 

εζληθά ζηνηρεία γηα ηνλ πιεζσξηζκό ακθηζβεηνύληαη εληνλόηαηα. Παξαηεξνύκε 

πσο θαζώο ε νηθνλνκία ηεο Αξγεληηλήο έκπαηλε ζε ύθεζε από ηα κέζα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1990 ε βαζεηά θξίζε ηεο δηαθαηλόηαλ θαη από ηνλ δείθηε 

πιεζσξηζκνύ. Η Αξγεληηλή είρε κπεη ζε θάζε αληηπιεζσξηζκνύ.  

Γηάγξακκα 22 
 

 

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.DEFL.KD.ZG 
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   Παξαηεξνχκε ηηο αξρηθέο κεγάιεο δηαθπκάλζεηο κε ηνλ πιεζσξηζκφ λα θηάλεη ην 30% 

ην 2002 θαη ην 2004 ελψ ην 2003 έπεζε ζην 10%. Απφ ην 2004 θαη κεηά ζηαζεξνπνηείηαη 

γεληθά κε κηα κέζε ηηκή γχξσ ζην 15%. Οη ιφγνη απηήο ηεο ζπκπεξηθνξάο βξίζθνληαη 

πηζαλά ζην ρακειφ επίπεδν ησλ εμαγσγψλ ηεο Αξγεληηλήο, ην κηζφ ζε ζρέζε κε ηελ 

Διιάδα, θαη ζην ρακειφ γεληθά επίπεδν αλάπηπμεο ησλ παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ πνπ 

θάλεη ηελ νηθνλνκία ηεο Αξγεληηλήο εμαηξεηηθά εμαξηεκέλε απφ ηηο εηζαγσγέο. 

Σαπηφρξνλα δελ πάξζεθαλ κέηξα γηα ηνλ έιεγρν ησλ εηζαγσγψλ θαη γηα ηελ πάηαμε ηεο 

θεξδνζθνπίαο.   

   Όιεο νη εμειίμεηο πνπ πεξηγξάςακε είραλ άκεζεο επηπηψζεηο θαη ζηε ξνή ησλ Άκεζσλ 

Ξέλσλ Δπελδχζεσλ. ην δηάγξακκα 58 βιέπνπκε ηελ θαζαξή ξνή ησλ εηζξνψλ ζηελ 

Αξγεληηλή απφ ην 1989 σο ην 2012. ην δηάγξακκα βιέπνπκε κηα αχμεζε ησλ εηζξνψλ 

απφ ην 1991 θαη κεηά κε κηα πνιχ κεγάιε αχμεζε ην 1999. Σα θεθάιαηα απηά ήζαλ ηα 

πεξηζζφηεξα βξαρππξφζεζκεο ηνπνζεηήζεηο ηα νπνία θαη εμαθαλίζηεθαλ κέζα ζε 

ειάρηζην ρξφλν. Μεηά ηελ παχζε πιεξσκψλ θαη ηελ απνδέζκεπζε ηνπ πέζν απφ ην 

δνιάξην  νη ΑΞΔ απμήζεθαλ κε ξπζκνχο κεγαιχηεξνπο απφ απηνχο ηεο πεξηφδνπ 1989-

1998.  

 

Γηάγξακκα 23 

 

 
http://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD http://eparistera.blogspot.gr/ 

  

 Καηά ην ίδην επίκαρν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα ζπλαιιαγκαηηθά δηαζέζηκα Αξγεληηλήο 

άξρηζαλ λα απμάλνληαη απφ ην 1992 σο ην 1999. Ακέζσο κεηά ηελ εκθάληζε ησλ 

πξνβιεκάησλ θαη ηεο θξίζεο ζηελ νηθνλνκία ηεο Αξγεληηλήο ηα ζπλαιιαγκαηηθά 

δηαζέζηκα κεηψζεθαλ κε ξπζκνχο ηαρχηαηνπο πέθηνληαο ην 2002 θάησ απφ ην επίπεδν 

πνπ βξίζθνληαλ ην 2002. Ακέζσο κεηά ηελ απνδέζκεπζε απφ ην δνιάξην θαη ηελ παχζε 

πιεξσκψλ ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο ηα ζπλαιιαγκαηηθά δηαζέζηκα απμήζεθαλ ηαρχηαηα 

ππεξδηπιαζηαδφκελα ην 2010 ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν κέγηζηφ ηνπο ηνπ 1999 

(δηάγξακκα 24). 
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Γηάγξακκα 24 

http://data.worldbank.org/indicator/FI.RES.TOTL.CD/countries 

 

    Οη εμειίμεηο απηέο ζηελ νηθνλνκία είραλ άκεζα απνηειέζκαηα θαη ζην θνηλσληθφ πεδίν 

θαη ηδηαίηεξα ζηα ρακειφηεξα εηζνδεκαηηθά θιηκάθηα θαη ζηνπο εξγαδφκελνπο. Σηο ίδηεο 

παξαηεξήζεηο έρνπκε λα θάλνπκε θαη γηα ηνπο ξπζκνχο κεηαβνιήο ηεο αλεξγίαο 

(δηάγξακκα 60). Ακέζσο κεηά ηελ πηνζέηεζε ηεο πνιηηηθήο ηνπ ζθιεξνχ λνκίζκαηνο ε 

αλεξγία άξρηζε λα απμάλεηαη κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο θηάλνληαο απφ ην 6% ην 1991 ζην 

19% θαηά ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 θαη εθηνμεπφκελε ζην 22,5% θαηά ηελ 

απνθνξχθσζε ηεο θξίζεο ην 2002. Ακέζσο κεηά ηελ εγθαηάιεηςε ηεο πνιηηηθήο ηνπ 

ζθιεξνχ λνκίζκαηνο θαη ηελ παχζε πιεξσκψλ ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο ε αλεξγία άξρηζε 

λα κεηψλεηαη ηαρχηαηα πέθηνληαο ζην 8% ην 2007.  

 

Γηάγξακκα 25 

 
http://www.ereport.ru/en/stat.php?razdel=country&count=argentina&table=ueecia&time=2 
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   ηα επφκελα δηαγξάκκαηα βιέπνπκε θαηά ζεηξά: ηνπο ξπζκνχο κεηαβνιήο ησλ 

πξαγκαηηθψλ κηζζψλ ζηελ Αξγεληηλή φπσο δίλνληαη απφ ηε eurostat, θαη ην δεχηεξν 

δείρλεη ην ζχλνιν ησλ ακνηβψλ ησλ εξγαδφκελσλ δηαθφξσλ ρσξψλ φπσο δίλνληαη απφ 

ην bureau of labor statistics ησλ ΖΠΑ γηα ην 2010 ζε δνιάξηα ΖΠΑ.  

Γηάγξακκα 26 

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/The_EU_in_the_world_-_labour_market 

Γηάγξακκα 27 

http://www.bls.gov/news.release/pdf/ichcc.pdf 
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  Οη κεηαβνιέο ζηνπο κηζζνχο θαη ην πνζνζηφ ηεο αλεξγίαο απνηππψλνληαη θπζηθά ζηα 

πνζνζηά ηεο θηψρεηαο αιιά θαη ζην βαζκφ αληζνθαηαλνκήο φπσο εθθξάδεηαη απφ ην 

δείθηε GINI.   ην δηάγξακκα 62 βιέπνπκε ηε κεηαβνιή ησλ πνιχ θησρψλ θαη ησλ θάησ 

απφ ην φξην ηεο θηψρεηαο ζηελ Αξγεληηλή απφ ην 2001 θαη κεηά θαη ζην δηάγξακκα 63 ην 

δείθηε  GINI φπσο δίλνληαη απφ ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα απφ ην 1990 θαη κεηά.  

Γηάγξακκα 28 

 

http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.URHC 

Γηάγξακκα 29 

 

https://www.quandl.com/data/WORLDBANK/ARG_SI_POV_GINI-Argentina-GINI-index 
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  Απφ ηα δεδνκέλα ησλ δηαγξακκάησλ δηαπηζηψλνπκε ηελ ξαγδαία θαη ηαρχηαηε κείσζε 

ηεο θηψρεηαο αιιά θαη ηεο αληζνθαηαλνκήο ηνπ θνηλσληθά παξαγφκελνπ πινχηνπ απφ ην 

2002 θαη κεηά. . Ζ αξγεληίληθε νηθνλνκία αλαπηπζζφηαλ επί κηα δεθαεηία κε κεγάινπο 

ξπζκνχο κεηψλνληαο ηε θηψρεηα θαη ηελ αληζνθαηαλνκή. Απηφο ήηαλ νπζηαζηηθά θη ν 

ρξφλνο πνπ είραλ ζηελ δηάζεζή ηνπο γηα λα πάξνπλ ηηο πνιηηηθέο εθείλεο απνθάζεηο πνπ 

κπνξνχζαλ ή φρη λα ζέζνπλ ηελ νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία ζε κηα άιιε ηξνρηά. Οη   

ζπλζήθεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην δεκφζην ρξένο θαη ην λφκηζκα είλαη αλαγθαίεο αιιά φρη 

θαη ηθαλέο.  

  Δμεηάδνληαο ηηο επηπηψζεηο  ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία ηεο εμφδνπ απφ ηελ επξσδψλε 

θαη ηεο πηνζέηεζεο εζληθνχ λνκίζκαηνο ην ΓΝΣ θαηαιήγεη ζηα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

απνηππψλνληαη ζην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί. ην δηάγξακκα βιέπνπκε ζε 

αληηπαξάζεζε ηε κεηαβνιή ηεο REER (πξαγκαηηθή ελεξγφο ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία) 

θαη ηνπ πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ  ηεο Διιάδαο ζε πεξίπησζε πηνζέηεζεο εζληθνχ λνκίζκαηνο 

θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ αθνινπζεζεί ην πξφγξακκα ηεο εζσηεξηθήο ππνηίκεζεο πνπ 

αθνινπζνχλ ηψξα νη θπβεξλεηηθνί ππεξέηεο ηνπ δηεζλνχο θεθαιαίνπ.   

 

  Γηάγξακκα 30 

 
 http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2012/cr1257.pdf 
 

 

  Με ηελ θφθθηλε γξακκή βιέπνπκε ηηο πξνβιέςεηο γηα ηηο κεηαβνιέο ησλ δχν κεγεζψλ 

ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ηεο ηξφηθαο ελψ κε ηε κπιε γξακκή νη πξνβιέςεηο ηνπ ΓΝΣ 

ζην ζελάξην εμφδνπ απφ ην επξψ.  ην πξψην δηάγξακκα βιέπνπκε ηελ θφθθηλε γξακκή 

λα θζίλεη ζπλερψο. Απηφ ζεκαίλεη πνιχ απιά πσο ε εζσηεξηθή ππνηίκεζε, θαη νη 

κεηψζεηο ησλ κηζζψλ, ζα βξίζθεηαη ζε ζπλερή δξάζε. Ζ έμνδνο απφ ην επξψ θαη ε 

ππνηίκεζε ηνπ λένπ εζληθνχ λνκίζκαηνο, ρσξίο εζσηεξηθή ππνηίκεζε, ζα έρεη ζαθψο 

θαιχηεξα απνηειέζκαηα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο εζσηεξηθήο ππνηίκεζεο πνπ 

αθνινπζείηαη ηψξα. Σν ζελάξην ηνπ ΓΝΣ πξνβιέπεη πσο σο ην 2018 ζα έρνπλ 

εμαλεκηζηεί ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ππνηίκεζεο. Αιιά αθφκε θαη έηζη, πνπ δελ ηζρχεη 

θπζηθά, ην 2018 ζα βξηζθφκαζηε ζην ίδην ζεκείν πξαγκαηηθήο ελεξγνχ ηζνηηκίαο ρσξίο 

θαζφινπ εζσηεξηθή ππνηίκεζε. Υσξίο δειαδή κεηψζεηο ζηνπο κηζζνχο θαη ηηο ζπληάμεηο.   

 ην ηξίην δηάγξακκα βιέπνπκε πσο κεηά ηελ αξρηθή θαη βξαρπρξφληα βνπηηά ηνπ ΑΔΠ 

απνθαζίζηαηαη ε αλαπηπμηαθή πνξεία ηεο νηθνλνκίαο θαη ην 2013 ην ΑΔΠ ζα βξίζθεηαη 

ζην ίδην επίπεδν κε ην ζελάξην ηεο ηξφηθαο πνπ εθαξκφδεηαη ηψξα. Καη απηφ θπζηθά κε 

ηηο ηειείσο αθεξέγγπεο θαη εμσπξαγκαηηθέο πξνβιέςεηο ηεο ηξφηθαο γηα κεηά ην 2013 θαη 

ηελ αλάπηπμε πνπ ππνηίζεηαη πσο ζα έξζεη. Ζ έμνδνο απφ ην επξψ ζα πξνθαιέζεη 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2012/cr1257.pdf
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αχμεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ  ζε πνζνζηά ππεξδηπιάζηα ησλ φζσλ πξνβιέπνληαη απφ 

ηε ζεκεξηλά αθνινπζνχκελε πνιηηηθή.  Ζ έθζεζε δηαπηζηψλεη: 

    Βξαρππξόζεζκα ε καθξννηθνλνκηθή δπλακηθή ζα είλαη δπζκελήο. Σε κία ηέηνηα 

πεξίπησζε ην ΑΔΠ ζα ζπξξηθλσζεί θαηά πεξηζζόηεξν από 10 ηνηο εθαηό θαηά ην 

πξώην έηνο, κε ζεκαληηθά κεγαιύηεξε κείσζε ηεο εγρώξηαο δήηεζεο. Σηελ 

Διιάδα ην κεγάιν έιιεηκκα ηξερνπζώλ ζπλαιιαγώλ ζα πξέπεη ηαρέσο λα 

θαηαξγεζεί κε ζπκπίεζε ησλ εηζαγσγώλ ηεο. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ ε 

ππνηίκεζε ζα ελζαξξύλεη ηελ αλάθακςε ζηνλ εκπνξεύζηκν ηνκέα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεηαπνίεζεο θαη ηνπ ηνπξηζκνύ. 

 
  Ση καο ιέεη ε έθζεζε;  Πσο ζε πεξίπησζε εγθαηάιεηςεο ηνπ επξψ ην ΑΔΠ ζα 

ζπξξηθλσλφηαλ θαηά 10% ελψ κε ηηο κέρξη ηψξα αζθνχκελεο πνιηηηθέο έρεη ζπξξηθλσζεί 

πάλσ απφ 25% ρσξίο λα δηαθαίλεηαη θακηά ειπίδα λα ζηακαηήζεη ε κείσζή ηνπ.   Σα 

παξαπάλσ δελ έρνπλ βέβαηα θακηά ζρέζε κε ηελ θαηαζηξνθνινγηθή πξνπαγάλδα ησλ» 

δηάθνξσλ πνιηηηθψλ «αλαιπηψλ¨» θαη δεκνζηνγξάθσλ. Οχηε θπζηθά κε ηα ιεγφκελα ησλ 

αθαδεκατθψλ πλεπκαηηθψλ  ηαγψλ  ηνπ έζλνπο πνπ εκηκαζείο θαη βνιεκέλνη ζε δηάθνξεο 

ζεζνχιεο θαη δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα λέκνληαη δηάθνξα θνλδχιηα θαη πηζηψζεηο  

αλαιακβάλνληαο εξγνιαβηθά λα ζψζνπλ ην ζχζηεκα, θαη ηε δηθή ηνπο θπζηθά ζεζνχια, 

ζε βάξνο ησλ εξγαδφκελσλ θαη ησλ νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά αζζελέζηεξσλ θνηλσληθψλ 

νκάδσλ ζπέξλνληαο ηνλ ηξφκν.  

  Οη παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο ηεο έθζεζεο ηνπ ΓΝΣ γίλνληαη κε ηηο ζπλζήθεο ηνπ 

δπζκελέζηεξνπ ζελαξίνπ επηζηξνθήο ζε εζληθφ λφκηζκα. Γίλνληαη δειαδή ππφ ην 

πξίζκα ηεο πνιηηηθήο ζπλέρεηαο θαη φρη ηεο ξήμεο κε ην παξειζφλ. Απηνχ δειαδή πνπ δε 

ζα ζπλνδεχεηαη απφ παχζε πιεξσκήο ηνπ ρξένπο, πέξαζκα ησλ ηξαπεδψλ ππφ 

δεκφζην έιεγρν θαη παξαγσγηθή αλαζπγθξφηεζε ηεο ρψξαο κε κνριφ ηηο κεγάιεο 

δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο ζα πεξάζνπλ θπζηθά πάιη ππφ θξαηηθφ θαη θνηλσληθφ 

έιεγρν, ηηο δεκφζηεο επελδχζεηο, κε ηελ πςειή θνξνιφγεζε ηνπ κεγάινπ θεθαιαίνπ θαη 

ηνπ πινχηνπ θαη κε φια εθείλα ηα ζεζκηθά κέηξα πνπ κηα αξηζηεξή θπβέξλεζε νθείιεη λα 

ιάβεη ψζηε λα δηαξξαγνχλ ηα  ζηεγαλά κεηαμχ πνιίηε θαη εμνπζίαο. 

   Αθφκε φκσο θη έηζη ην ζελάξην εμφδνπ απφ ηελ επξσδψλε ηνπ ΓΝΣ νπζηαζηηθά 

πξνβιέπεη μεπέξαζκα ηεο θξίζεο ζε ζχληνκν δηάζηεκα ρσξίο εζσηεξηθή ππνηίκεζε.  

 

   Αο πεξάζνπκε ηψξα λα δνχκε ηηο πξνβιέςεηο ηεο δεχηεξεο κειέηεο, απηήο ηνπ Center 

for Economic and Policy Research (http://www.cepr.net/documents/publications/greece-

2012-02.pdf.  ηε κειέηε γίλεηαη κηα ζχγθξηζε ηεο πνξείαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο απφ 

ην 2005 σο ζήκεξα θαη κε πξνβνιή σο ην 2016 φπσο απηή γίλεηαη απφ ηελ ηξφηθα κε 

απηή ηεο Αξγεληηλήο απφ ην 1995 σο ην 2007. Ζ έθζεζε αξρίδεη κε κηα παξνπζίαζε ησλ 

ηζηνξηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηηο κεηαβνιέο ζηελ νηθνλνκία:  

 

   Αμίδεη ινηπόλ λα εμεηάζνπκε ηη ζα γηλόηαλ αλ ε Διιάδα απνρσξνύζε από ην 

επξώ θαη έθαλε αζέηεζε πιεξσκώλ ζην εμσηεξηθό ρξένο. Τν πιεζηέζηεξν 

ηζηνξηθό παξάδεηγκα ηέηνηαο αζέηεζεο πιεξσκώλ θαη ππνηίκεζεο είλαη ε 

Αξγεληηλή, ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2001. Λίγεο εβδνκάδεο αξγόηεξα, ηνλ Γελάξε ηνπ 

2002, ε Αξγεληηλή εγθαηέιεηςε ηε ζηαζεξή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ηνπ πέζν, 

http://www.cepr.net/documents/publications/greece-2012-02.pdf
http://www.cepr.net/documents/publications/greece-2012-02.pdf
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πνπ είρε θαζεισζεί ζην έλα πέζν πξνο έλα δνιάξην. Τν άκεζν απνηέιεζκα ήηαλ 

ε επηδείλσζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ε θαηάξξεπζε ηνπ ηξαπεδηθνύ 

ζπζηήκαηνο. Η Αξγεληηλή έραζε πεξίπνπ 5% ηνπ ΑΔΠ ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2002. 

Ωζηόζν, ε κείσζε δηάξθεζε κνλάρα έλα ηξίκελν. Τα επόκελα έμη ρξόληα ε 

νηθνλνκία αλαπηύρζεθε 63%, θαη ελληά ρξόληα κεηά ηε ρξενθνπία έρεη αλαπηπρζεί 

πάλσ από 90%. Μέζα ζε ηξία ρξόληα, δειαδή ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2005, ε 

Αξγεληηλή είρε μεπεξάζεη ην πξν θξίζεο επίπεδν ηνπ ΑΔΠ. Έσο ην 2007 είρε 

μεπεξάζεη θαη ην επίπεδν ηεο ηζηνξηθήο ηεο ηάζεο - δειαδή ην επίπεδν ηνπ ΑΔΠ 

πνπ ζα είρε πεηύρεη αλ είρε απνθύγεη εληειώο ηελ ύθεζε θαη ζπλέρηδε λα 

αλαπηύζζεηαη κε ηνλ κέζν ηζηνξηθό ξπζκό ηεο. 

   Μνινλόηη ε νηθνλνκία πέξαζε από ζύληνκε επηβξάδπλζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

παγθόζκηαο ύθεζεο ηνπ 2009, ε απαζρόιεζε ζηελ Αξγεληηλή βξίζθεηαη ζε 

επίπεδν ξεθόξ. Η θηώρεηα θαη αθξαία θηώρεηα έρνπλ κεησζεί θαηά δύν ηξίηα, θαη 

νη θνηλσληθέο δαπάλεο έρνπλ ζρεδόλ ηξηπιαζηαζηεί ζε πξαγκαηηθνύο αξηζκνύο, 

κεηά ηελ αζέηεζε πιεξσκώλ. Απηή ηε ζηηγκή δελ ππάξρεη ακθηβνιία όηη ε 

Αξγεληηλή έθαλε ηε ζσζηή επηινγή όηαλ πξνρώξεζε ζε αζέηεζε πιεξσκώλ ηνπ 

εμσηεξηθνύ ηεο ρξένπο θαη απνδέζκεπζε από ηελ ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία, αληί 

γηα ηελ παξάηαζε ηεο πξνεγνύκελε πνιηηηθήο ηεο εζσηεξηθήο ππνηίκεζεο.  

 

  ην επφκελν δηάγξακκα θαίλνληαη ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα γηα ηελ Διιάδα θαη ηελ 

Αξγεληηλή. Ο ρξφλνο γηα ηελ Αξγεληηλή είλαη ζηνλ πάλσ νξηδφληην άμνλα θαη γηα ηελ 

Διιάδα ζηνλ θάησ  κε ην πξν θξίζεο επίπεδν λα έρεη νξηζηεί θαη γηα ηηο δχν ρψξεο ζην 

100.  

 

Γηάγξακκα 31 

 

http://www.cepr.net/documents/publications/greece-2012-02.pdf 

 

http://www.cepr.net/documents/publications/greece-2012-02.pdf
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4. TΟ ΓΗΔΘΝΔ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ Ζ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖ  ΡΖΞΖ 

   Ζ αλαγθαηφηεηα ελφο νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ ξήμεο κε ηηο  πνιηηηθέο  ππνηαγήο  ζην 

κεγάιν θεθάιαην θαη ηδηαίηεξα ην γεξκαληθφ θαζίζηαηαη φιν θαη επηηαθηηθφηεξε θαζψο αθ΄ 

ελφο κελ ην πνιηηηθφ ηνπίν ζηελ Διιάδα μεθαζαξίδεη  θαη αθ΄ εηέξνπ ε ηαμηθή ζπλείδεζε 

σξηκάδεη  κε ηαρείο ξπζκνχο. Όιν θαη ζε επξχηεξα ηκήκαηα ησλ πιεηηφκελσλ απφ ηελ 

θξίζε θνηλσληθψλ ηάμεσλ θαη ζηξσκάησλ ζηελ Διιάδα ζπλεηδεηνπνηνχλ πσο ε 

δηακνξθνχκελε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή θαηάζηαζε είλαη ζρεδηαζκέλε θαη έρεη ζαλ 

ζηφρν ηνπο εξγαδφκελνπο, ηνπο ζπληαμηνχρνπο θαη ηνπο κηθξνεπαγγεικαηίεο. ηελ 

θαηεγνξία απηή εληάζζεηαη θαη ην κηθξφ θεθάιαην θαζψο νη αθνινπζνχκελεο πνιηηηθέο 

κεζνδεπκέλα θαη ζπλεηδεηά ην σζνχλ ζηελ θαηαζηξνθή κε ζηφρν ηφζν ηελ ελίζρπζε ηεο 

θεξδνθνξίαο ηνπ θεθαιαίνπ φζν θαη ηελ ηδηνθηεζία απφ κέξνπο ηνπ θάζε πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ.  

   ηα πιαίζηα απηά θαη επί κηα πεληαεηία ε δηαδηθαζία ηεο σξίκαλζεο ησλ ζπλεηδήζεσλ 

πξνρψξεζε ζε δχν θχκαηα.  Σν πξψην ήηαλ απηφ ηεο πεξηφδνπ 2010-2012 θαηά ην 

νπνίν ην παξαδνζηαθφ πνιηηηθφ ζχζηεκα εμνπζίαο θαηέζηεη αλππφιεπην ζηηο 

ζπλεηδήζεηο ησλ πνιηηψλ, απνλνκηκνπνηείζεθε θαη ν ΤΡΗΕΑ, πξνβάιινληαο έλα 

ξηδνζπαζηηθφ αληηκλεκνληαθφ θαη θηινιατθφ πνιηηηθφ πξφγξακκα, απνηέιεζε ηελ ειπίδα 

ησλ εξγαδφκελσλ, ηλ άλεξγσλ θαη ησλ λέσλ θπξίσο. Οη εγγελείο αληηθάζεηο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηνπ, ε επηδίσμε δειαδή παξακνλήο ζηελ επξσδψλε θαη ηελ ΔΔ κε 

ηαπηφρξνλε θηινιατθή πνιηηηθή, νδήγεζαλ ηελ θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ-ΑΝΔΛ ζηελ απφιπηε 

ήηηα θαη ην πέξαζκά ηνπο ζηηο δπλάκεηο πνπ πξνσζνχλ ηα αληηιατθά λενθηιειεχζεξα 

πξνγξάκκαηα.  

  Ζ εμέιημε απηή ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ ηαρχηαηε απνλνκηκνπνίεζε θαη ηνπ 

ΤΡΗΕΑ θαη ηελ έληαμή ηνπ ζηηο πνιηηηθέο εθείλεο δπλάκεηο πνπ εθπξνζσπνχλ ζηελ 

Διιάδα ηηο πνιηηηθέο επηινγέο ηνπ κεγάινπ θεθαιαίνπ θαη εθπξνζσπνχληαη απφ ηελ ΔΔ, 

ηελ ΔΚΣ θαη ην ΓΝΣ. Σηο πνιηηηθέο δπλάκεηο πνπ απνθαινχληαη κλεκνληαθέο δπλάκεηο. 

Καζψο  κάιηζηα ν ΤΡΗΕΑ δελ έρεη ηζρπξνχο δεζκνχο, έζησ θαη πειαηεηαθνχο,  κε ηνπο 

πνιίηεο ε πνιηηηθή απνλνκηκνπνίεζή ηνπ ζα είλαη ζχληνκε. 

   Οη εμειίμεηο φκσο απηέο θαζηζηνχλ πην αλαγθαία αιιά θαη πην εθηθηή ηε δεκηνπξγία 

εθείλνπ ηνπ πνιηηηθνχ ζπιινγηθνχ ππνθεηκέλνπ ηεο αξηζηεξάο ην νπνίν, ρσξίο 

απηαπάηεο θαη ηδενιεςίεο, ζα επεμεξγαζηεί ζα πξνηείλεη θαη ζα εθαξκφζεη έλα πνιηηηθφ 

πξφγξακκα ηαμηθά πξνζαλαηνιηζκέλν ζηελ ππεξεζία ησλ εξγαδφκελσλ, ησλ άλεξγσλ 

θαη ησλ πιεηηφκελσλ απφ ηελ θαπηηαιηζηηθή θξίζε ηάμεσλ θαη ζηξσκάησλ ηεο ειιεληθήο 

θνηλσλίαο. Έλα πξφγξακκα πνπ, ζε πξψηε θάζε, ζα έξρεηαη θπζηθά ζε ξήμε κε ηα 

ζπκθέξνληα ηνπ κεγάινπ θεθαιαίνπ, εγρψξηνπ θαη μέλνπ. ηελ  δηαδηθαζία απηή ε 

απνθνπή ηεο δηαρξνληθήο δηαπινθήο ηνπ ειιεληθνχ κε ην μέλν θεθάιαην είλαη απνιχησο 

αλαγθαία. Σν ίδην αλαγθαία είλαη θαη ε αλάθηεζε ηεο εζληθήο αλεμαξηεζίαο ζε φινπο ηνπο 

ηνκείο γηαηί ην πεδίν ηεο ηαμηθήο πάιεο είλαη θπξίαξρα, αλ φρη κφλν, ην έζλνο θξάηνο.  

   Οη ξαγδαίεο απηέο πνιηηηθέο εμειίμεηο έθαλαλ ην πνιηηηθφ ηνπίν πην ζαθέο. Οη πνιηηηθέο 

δπλάκεηο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ παξακνλή ζην επξψ θαη ηελ ΔΔ, ππνζηεξίδνληαο 

δειαδή ηε γεληθή πνιηηηθή θαηεχζπλζε ηεο ρψξαο φπσο απηή δηακνξθψζεθε απφ ην 
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πνιηηηθφ πξνζσπηθφ ηεο αζηηθήο ηάμεο απφ ηε ιήμε ηνπ εκθπιίνπ θαη κεηά, εληάζζνληαη 

πιένλ θαζαξά ζην απνθαινχκελν κλεκνληαθφ κπινθ.  Οη θηινιατθέο αξηζηεξέο δπλάκεηο 

μερσξίδνπλ πιένλ θαζαξφηεξα θαζψο νπζηαζηηθά ακθηζβεηνχλ ην ίδην ην πιαίζην ζην 

νπνίν εληαζζφηαλ ε ρψξα απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1950. Οη ζπλεπείο αληηκλεκνληαθέο 

δπλάκεηο είλαη εθ ησλ πξαγκάησλ ππνρξεσκέλεο λα νδεγεζνχλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε 

απηή θαζψο ε ζπλέρηζε ησλ πνιηηηθψλ επηινγψλ θαη πξνζαλαηνιηζκψλ ηεο 

πξνεγνχκελεο ηζηνξηθήο πεξηφδνπ ζεκαίλνπλ ππνρξεσηηθή ιηηφηεηα θαη θησρνπνίεζε 

ηεο πιεηνλφηεηαο ηνπ ειιεληθνχ ιανχ. εκαίλνπλ ππνρξεσηηθά κλεκφληα ή, ην ειάρηζην, 

ηηο πνιηηηθέο πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ ΔΔ κε ή ρσξίο κλεκφληα.  

   Ζ πνιηηηθή ε νπνία είλαη αλαγθαία γηα λα βγεη ε ειιεληθή θνηλσλία θαη νηθνλνκία απφ ηε 

βαζεηά θξίζε πξνο φθεινο ησλ εξγαδφκελσλ βξίζθεηαη ζηνλ αληίπνδα ησλ απφ ην 2010 

θαη κεηά αζθνχκελσλ πνιηηηθψλ. Οη πνιηηηθέο απηέο πξνβάιινληαη θαη πξνπαγαλδίδνληαη 

σο νη κφλεο δπλαηέο. Δλαιιαθηηθέο πνιηηηθέο δελ ππάξρνπλ ιέλε, νη ππνζηεξηθηέο ηνπ 

θεθαιαίνπ  θαη ηηο γεξκαληθήο επηθπξηαξρίαο,  πξνβάιινληαο κηα ζεηξά απφ ιφγνπο. ηνλ 

αληίπνδα απηψλ ησλ πνιηηηθψλ πξέπεη λα ζρεδηαζηνχλ νη πνιηηηθέο ηεο ξήμεο κε ηελ 

ππνηαγή θαη ηελ θπξηαξρία ελφο νινθιεξσηηθνχ θαπηηαιηζκνχ ζηελ θαηεχζπλζε 

ηρλειάηεζεο  ηνπ δξφκνπ γηα έλαλ άιιν θνηλσληθννηθνλνκηθφ ζρεκαηηζκφ.  

   Σν πνιηηηθφ απηφ πξφγξακκα θαη νη πνιηηηθέο πνπ ζα ην ππεξεηνχλ είλαη αλαγθαίν λα 

δηαηεξνχλ, ζε κηα πξψηε θαη βξαρπρξφληα πεξίνδν, ην βηνηηθφ επίπεδν  ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

ειιεληθνχ ιανχ ζηα ζεκεξηλά επίπεδα θαη λα ππφζρνληαη βάζηκα ηελ ζεκαληηθή 

βειηίσζε, κε ηελ ηαπηφρξνλε πνηνηηθή κεηαβνιή ηεο,  ηνπ επηπέδνπ δσήο ζε ζχληνκν 

δηάζηεκα. εκαληηθφο παξάγνληαο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε είλαη θαη ε κεηαβνιή ηεο 

ηεξάξρεζεο ησλ αμηψλ πνπ ν θαπηηαιηζκφο, ηδηαίηεξα απηφο ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ, 

έρεη επηβάιεη θαη ε αληηθαηάζηαζή ηνπο απφ έλα άιιν αμηαθφ ζχζηεκα πνπ ζα βξίζθεηαη 

έμσ απφ ην πιαίζην ηνπ εμνλησηηθνχ αληαγσληζκνχ κε ηελ θπξηαξρία ηεο εγσπάζεηαο θαη 

κε ηελ αλαηξνπή ηνπ κέηξνπ ηεο αλζξψπηλεο αμίαο απφ ην «έρεηλ» θη φρη απφ ην «είλαη».     

   Οη πξνγξακκαηηθέο ζέζεηο θαη ε πνιηηηθή πξαθηηθή ηεο ξήμεο πξέπεη λα απνηειείηαη 

απφ δχν ζπληζηψζεο. Απφ ηαμηθφηεηα θαη ξεαιηζκφ. Οη δχν απηέο ζπληζηψζεο είλαη 

εθείλεο πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ πινπνίεζε ησλ πνιηηηθψλ ππέξβαζεο ηεο θξίζεο πξνο 

φθεινο ηεο εξγαζίαο θαη ζε βάξνο ηνπ θεθαιαίνπ. Δίλαη δειαδή εθείλεο πνπ κπνξνχλ κε 

ζρεηηθή αζθάιεηα λα νδεγήζνπλ ζηελ θαιπηέξεπζε ηεο δσήο ηεο ζπληξηπηηθήο 

πιεηνλφηεηαο ησλ εξγαδφκελσλ θαη ησλ λέσλ.   Ο ξεαιηζκφο δε κπνξεί παξά λα 

εδξάδεηαη  ζηε βάζε κηαο φζν ην δπλαηφ αληηθεηκεληθφηεξεο θαη πιεξέζηεξεο 

θαηαγξαθήο θαη γλψζεο ηεο αληηθεηκεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Μφλν ε γλψζε απηή 

κπνξεί λα εγγπεζεί ηελ δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ηεο πνιηηηθήο πξφηαζεο. Ζ γλψζε πάιη 

απηή έρεη δχν ζθέιε. Απηφ πνπ αθνξά ηελ ίδηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκά θαη ηηο δπλαηφηεηέο 

ηεο θη απηφ πνπ αθνξά ην δηεζλέο πιαίζην κέζα ζην νπνίν θαη θαιείηαη λα εθαξκνζηεί.   

   ηα επφκελα ζα εμεηάζνπκε ην δηεζλέο πεδίν θαη πνηεο νη ηάζεηο πνπ δηακνξθψλνληαη 

ζε απηφ. Πνηεο κεηαβνιέο ζπληειέζηεθαλ θαηά ηηο  ηειεπηαίεο δεθαεηίεο θαη πνπ απηέο 

νδεγνχλ. Δθείλν ην νπνίν ελδηαθέξεη θαη πνπ πξέπεη λα θαζνξίζεη ηε δηεζλή ζηάζε ηεο 

ρψξαο δελ είλαη ηφζν ην ζήκεξα αιιά ην αχξην ηνπ θφζκνπ κέζα ζηνλ νπνίν ζα 
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βξίζθεηαη θαη ζα δξα ε Διιάδα. Κη φηαλ ιέσ αχξην δελ ελλνψ θάηη ρξνληθά 

απνκαθξπζκέλν θπζηθά αιιά εθείλν πνπ ζήκεξα δηακνξθψλεηαη θαη ίζσο θαζνξίζεη ην 

παγθφζκην ζχζηεκα γηα δεθαεηίεο.  
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4.1. ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ. ΟΗ ΜΔΣΑΒΟΛΔ  

 

   ηε δσή θαη ζηελ ηζηνξία ηίπνηα δελ παξακέλεη ακεηάβιεην θαη αθίλεην. Πνηέ ζρεδφλ 

κηα ρψξα δελ βξηζθφηαλ ζηνλ θφζκν απνκνλσκέλε θαη ρσξίο ζρέζεηο κε ηνπο γείηνλέο 

ηεο ηνπιάρηζηνλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηζηνξηθήο πνξείαο ηνπ θαπηηαιηζκνχ δχν θχκαηα 

παγθνζκηνπνίεζεο δηαθξίλνληαη θαζαξά. Σν πξψην γίλεηαη ππφ ηελ εγεκνλία ηεο 

Βξεηαλίαο θαη θνξπθψλεηαη ηελ επνρή ηνπ 1νπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ.  Μεηά ην ηέινο ηνπ 

πνιέκνπ απηνχ ε αιιειεμάξηεζε ησλ νηθνλνκηψλ ηνπ πξψηνπ θχκαηνο ππνρψξεζε θαη 

ηα θξάηε απνκνλψζεθαλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ κεηψλνληαο ζε εμαηξεηηθφ βαζκφ ηελ 

αιιειεμάξηεζε ησλ νηθνλνκηψλ ηνπο. Σν δεχηεξν θχκα παγθνζκηνπνίεζεο μεθίλεζε 

νπζηαζηηθά θαηά ηα κέζα ηεο  δεθαεηίαο ηνπ 1970 θαη νδεχεη πξνο ηελ θνξχθσζή ηεο. 

(δηάγξακκα 69).   

 

Γηάγξακκα  32 

http://pages.ramapo.edu/~theed/Cold_War/f_Conclusion/ff_Soviet%20Economy.html 

 

 

   Γηα λα κπνξέζεη κηα ρψξα λα θαζνξίζεη ηε ζέζε ηεο ζηνλ θφζκν, πέξα απφ ηα 

θπξίαξρα πνπ αθνξνχλ ην πνηνο θαζνξίδεη ηε ζέζε ηεο ρψξαο θαη πνηα ζπκθέξνληα 

εμππεξεηεί,  βαζηθφηαηνο παξάγνληαο είλαη θαη ε γλψζε ηφζν ηεο αληηθεηκεληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο αιιά αθφκε πεξηζζφηεξν ηηο κεηαβνιέο θαη ηνπο ξπζκνχο κεηαβνιήο 

ηνπο. Μφλν ηφηε θη έηζη κπνξεί λα θαζνξίζεη ηε ζηάζε ηεο θαη ηηο πνιηηηθέο ηεο ηφζν ζηε 

δηεζλή ζθελή αιιά άιιν ηφζν θαη ζηε γεληθφηεξε νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηεο. Απφ ηα κέζα 
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ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 ζνβαξφηαηεο κεηαβνιέο θαη αλαθαηαηάμεηο ζπληειέζηεθαλ ζηελ 

παγθφζκηα θαπηηαιηζηηθή νηθνλνκία νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο κεηέβαιιαλ θαη ηελ 

θαηαλνκή ηζρχνο κεηαμχ ησλ θξαηψλ. εκαληηθφο πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ήηαλ θαη ν 

ξφινο ηεο θαηάξξεπζεο ηεο ΔΓ θαη ησλ ζπκκάρσλ ηεο.  

   Οη κεηαβνιέο απηέο είραλ ζηε βάζε ηνπο ηελ αδπλακία ηνπ θαπηηαιηζκνχ λα ζηεξίμεη 

ηελ θεξδνθνξία ηνπ θεθαιαίνπ κέζσ ηεο παξαγσγηθήο επέθηαζεο θαζψο αδπλαηνχζε 

λα δεκηνπξγήζεη λένπο παξαγσγηθνχο θιάδνπο ελψ νη παιηνί κεηαλάζηεπαλ απφ ηηο 

αλαπηπγκέλεο ρψξεο πξνο ηηο αλαπηπζζφκελεο θαη ηδηαίηεξα πξνο απηέο ηεο 

λνηηναλαηνιηθήο Αζίαο. Παξάιιεια κε ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία, θαη ζε αιιεινζχλδεζε 

κε ηα πξνεγνχκελα,  κηα ζεηξά απφ κεηαβνιέο ζηελ εζσηεξηθή δνκή ηνπ θεθαιαίνπ 

είραλ ζαλ απνηέιεζκα ηε δξακαηηθή κείσζε ηεο δξάζεο ηνπ αηνκηθνχ θαπηηαιηζηή θαη 

ηελ απφιπηε θπξηαξρία ησλ δηαρεηξηζηψλ ησλ θεθαιαίσλ. Οη δχν απηέο εμειίμεηο 

θαζηζηνχζαλ ππνρξεσηηθφ γηα ην θεθάιαην ηελ ειεχζεξε δηαθίλεζε ηφζν ηνπ θεθαιαίνπ 

φζν θαη ησλ εκπνξεπκάησλ ζε φιν ηνλ θφζκν κε ηελ άξζε θάζε πξνεγνχκελνπ 

πεξηνξηζκνχ. Ζ δηαδηθαζία απηή ηεο απνξξχζκηζεο ησλ ξνψλ θεθαιαίσλ θαη αγαζψλ  

κεηέβαιιε νπζηαζηηθά ηελ θαηαλνκή παξαγσγήο θαη ηζρχνο ζηνλ θφζκν. ην επφκελν 

δηάγξακκα βιέπνπκε ηε ζπκκεηνρή ζην ζρεκαηηζκφ ηνπ παγθφζκηνπ ΑΔΠ  κηαο νκάδα 

κεγάισλ ρσξψλ απφ ην 1000 σο ην 2008.  

 

Γηάγξακκα 33 
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  Σα ζπκπεξάζκαηα είλαη πξνθαλή. Μέρξη ηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα ην κεξίδην ησλ 

πνιπάλζξσπσλ ρσξψλ ηεο Κίλαο θαη ηεο Ηλδίαο ην κεξίδηφ ηνπο ζην παγθφζκην ΑΔΠ 

αλεξρφηαλ ζην 50%. Απφ ηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα θαη ηελ επηθξάηεζε ηνπ θαπηηαιηζκνχ 

ην παγθφζκην ΑΔΠ ζρεκαηηδφηαλ απφ ηηο θαπηηαιηζηηθέο κεηξνπφιεηο θπξίσο θαη ηηο 

κεγάιεο θαπηηαιηζηηθέο ρψξεο. Σε Βξεηαλία, ηηο ΖΠΑ, ηε Γαιιία, ηελ Ηηαιία, ηελ Ηαπσλία 

θαη ηε Γεξκαλία. Σν κεξίδην ηεο Κίλαο θαη ηεο Ηλδίαο κεησλφηαλ ζε φιν ην δηάζηεκα απφ 

ηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα σο θαη ηε δεθαεηία ηνπ 1970. Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980 θαη κεηά 

ηα πξάγκαηα αληεζηξάθεζαλ. Σν κεξίδην ηεο Κίλαο άξρηζε λα απμάλεηαη κε ξπζκνχο 

ηαρχηαηνπο ελψ απμαλφηαλ θαη ην κεξίδην ηεο Ηλδίαο αιιά θαη ησλ ππφινηπσλ ρσξψλ. 

Καηά ην 1980 ην ΑΔΠ ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ ησλ G7 αλεξρφηαλ ζην 50% ηνπ 

παγθφζκηνπ ΑΔΠ ελψ ηεο Κίλαο θαη ηεο Ηλδίαο ζην 3% γηα θάζε κία. Σα δεδνκέλα απηά 

άιιαμαλ ηαρχηαηα θαη ην 2005 ην πνζνζηφ ησλ G7 αλεξρφηαλ ζην 42% ηεο Κίλαο ζην 

15% θαη ηεο Ηλδίαο ζην 6% (δηάγξακκα 34).  

Γηάγξακκα  34 

 

http://pages.ramapo.edu/~theed/Cold_War/f_Conclusion/ff_Soviet%20Economy.html 
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  Ζ κεηαβνιή απηή ήηαλ απνηέιεζκα ησλ πνιχ ηαρχηεξσλ ξπζκψλ αλάπηπμεο ησλ 

νηθνλνκηψλ ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ απ’ φηη ησλ αλαπηπγκέλσλ φπσο 

δηαπηζηψλνπκε θαη ζην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί.  

Γηάγξακκα  35 

http://www.globalchange.com/truth-about-global-economic-crisis-impact-on-america-eu-china-vietnam-and-other-emerging-

markets.htm 

   Οη εμειίμεηο απηέο ήζαλ θπξίσο απνηέιεζκα ηεο νηθνλνκηθή κεγέζπλζεο ηεο Κίλαο ε 

νπνία  θη έιαβε ηιηγγηψδεηο ξπζκνχο απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990 αιιά θπξίσο απφ ην 2000 

θαη κεηά (δηάγξακκα 36)  

Γηάγξακκα  36 

http://ygraph.com/chart/1449 

   Ζ εμέιημε ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο ησλ κεγαιχηεξσλ αλαπηπγκέλσλ 

θαπηηαιηζηηθψλ θαη ηκπεξηαιηζηηθψλ θέληξσλ θαη ησλ κεγαιχηεξσλ αλαπηπζζφκελσλ 

νηθνλνκηψλ απφ ην 1980 σο ζήκεξα πνπ θαίλεηαη ζην επφκελν δηάγξακκα καο νδεγεί κε 

ζρεηηθή αζθάιεηα ζηελ πξφβιεςε πνπ πεξηέρεη ην δηάγξακκα 38. 

http://ygraph.com/chart/1449
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Γηάγξακκα  37 

 

http://www.treasury.govt.nz/publications/research-policy/wp/2007/07-05/07.htm/#refNo15 

Γηάγξακκα  38 

http://greaterpacificcapital.com/wp-content/themes/GPC/gpc-theme/img/projected-flow.png 

  χκθσλα κε ηελ πξνβνιή πνπ επηρεηξείηε ζην δηάγξακκα 8 ην 2030 κφλν ε Κίλα θαη ε 

Ηλδία ζα έρνπλ ην 40% ηνπ παγθφζκηνπ ΑΔΠ ελψ ην 2040 ην πνζνζηφ απηφ ζα θηάλεη ην 

48%.  Αλ ζηα πνζνζηά ηεο Κίλαο θαη ηεο Ηλδίαο πξνζζέζνπκε θη απηά ησλ ππφινηπσλ 

κεγάισλ αλαπηπζζφκελσλ νηθνλνκηψλ ην πνζνζηφ ζα μεπεξλά ην 60%. Ηδηαίηεξεο 

βαξχηεηαο είλαη ε ζχλζεζε ηνπ ΑΔΠ. έλα εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ ησλ 

αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ, θαη ηδηαίηεξα ησλ ΖΠΑ θαη ηεο Βξεηαλίαο, δεκηνπξγείηαη ζηνλ 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα. Απηφ βξίζθεηαη ζε απφιπηε αιιεινζχλδεζε κε ην δνιάξην θαη 

ην ξφιν ηνπ ζαλ δηεζλέο απνζεκαηηθφ λφκηζκα θαη  ζαλ λφκηζκα ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ. 

ηα επφκελα δηαγξάκκαηα  βιέπνπκε ηελ πξνζηηζέκελε αμία ζαλ πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ ζε 

κηα ζεηξά ρσξψλ θαζψο θαη ην ξπζκφ κεηαβνιήο ηεο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2005-

2013.  
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Γηάγξακκα  39 

https://www.fas.org/sgp/crs/misc/R42135.pdf 

Γηάγξακκα  40 

https://www.fas.org/sgp/crs/misc/R42135.pdf 

Σα θέξδε πνπ πξνζθνκίδνπλ κηα ζεηξά αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ απφ ην ρξεκαηνπηζησηηθφ 

ζχζηεκα θαη ην λφκηζκα δελ είλαη πιένλ θαζφινπ δεδνκέλα. Οη ζπλζήθεο πνπ 

επέηξεπαλ ή επέβαιιαλ θάηη ηέηνην αιιάδνπλ ηαρχηαηα θαζψο έλαο ζθιεξφο 

λνκηζκαηηθφο πφιεκνο βξίζθεηαη ζε εμέιημε  ν πφιεκνο ζην λνκηζκαηηθφ πεδίν 

αληαλαθιά ηηο κεηαβνιέο ζην πεδίν ηεο παξαγσγήο. Ζ παξαγσγή δελ γίλεηαη πιένλ ζηηο 

αλαπηπγκέλεο ρψξεο αιιά ζηηο αλαπηπζζφκελεο. Ζ Κίλα, κέζσ ησλ ζπλδεδεκέλσλ 

κεηαβνιψλ, πνπ έγηλαλ ηφζν ζηελ Κίλα φζν θαη ζηηο αλαπηπγκέλεο θαπηηαιηζηηθέο ρψξεο 
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έγηλε ε πξψηε ρψξα ζηνλ θφζκν ζηελ αμία ηεο βηνκεραληθήο ηεο παξαγσγήο ην 2011 

(δηάγξακκα 41). 

Γηάγξακκα 41 

https://www.fas.org/sgp/crs/misc/R42135.pdf 

  Όπσο ήηαλ αλακελφκελν ε ρψξα πνπ ζα θπξηαξρνχζε ζηελ παξαγσγή ζα 

θπξηαξρνχζε θαη ζην δηεζλέο εκπφξην. ην επφκελν δηάγξακκα βιέπνπκε ην πνζνζηφ 

ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ πνπ θαηέρνπλ νη ΖΠΑ ε Γεξκαλία ε Ηαπσλία θαη ε Κίλα απφ ην 

1970 σο ην 2010. 

Γηάγξακκα 42 

http://www.scdigest.com/images/CHINA_EXPORTS2.jpg 
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   ην δηάγξακκα 11 βιέπνπκε ηελ θπξηαξρία ζην δηεζλέο εκπφξην ησλ ΖΠΑ σο ηε 

δεθαεηία ηνπ 1970. Σελ πησηηθή ηξνρηά ηνπο απφ ηε δεθαεηία απηή σο ηε δεθαεηία ηνπ 

1990, ηε κηθξή αλάθακςή ηνπο θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1990 θαη ηελ απφηνκε θαη ξαγδαία 

πηψζε ηνπο απφ ηε δεθαεηία ηνπ 2000. ην ίδην δηάγξακκα βιέπνπκε ηελ αληνρή ηεο 

Γεξκαλίαο, παξά ηε κηθξή θάκςε ηεο θαη ηελ θαηάξξεπζε ηεο Ηαπσλίαο. Σν πιένλ 

εληππσζηαθφ φκσο δεδνκέλν είλαη ε απφηνκε θαη κε κεγάινπο ξπζκνχο άλνδνο ηεο 

Κίλαο ζην δηεζλέο εκπφξην. Σν 2010 ε Κίλα θαη ε Γεξκαλία θαηείραλ ηα κεγαιχηεξα 

πνζνζηά ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ έρνληαο ππνζθειίζεη ηηο ΖΠΑ. ην δηάγξακκα  πνπ 

αθνινπζεί βιέπνπκε ην εκπνξηθφ ηζνδχγην δηαθφξσλ κεγάισλ νηθνλνκηψλ θαηά ην 2010.  

Γηάγξακκα 43 

 

http://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=21764 

   Σν δηάγξακκα καο πιεξνθνξεί πσο πιενλαζκαηηθά εκπνξηθά ηζνδχγηα έρνπλ ε 

Γεξκαλία θαη ε Ηηαιία απφ ηηο παιηέο κεηξνπφιεηο ηνπ θαπηηαιηζκνχ ελψ νη ΖΠΑ, ε 

Βξεηαλία θαη ε Γαιιία είλαη ρψξεο ειιεηκκαηηθέο. ε αληίζεζε ε Κίλα, ε Ρσζία θαη ε 

Κνξέα είλαη ρψξεο πιενλαζκαηηθέο. ηηο ρψξεο ηνπ δηαγξάκκαηνο πεξηιακβάλεηαη θαη ε 

Σνπξθία γηα ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ηδηαίηεξεο ζρέζεηο ηεο κε ηελ Διιάδα θαη 

βιέπνπκε πσο ην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ηεο είλαη πνιχ ειιεηκκαηηθφ.   
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4.2. ΠΡΟ  ΔΝΑ ΠΟΛΤΠΟΛΗΚΟ ΚΟΜΟ 

   Οη κεηαβνιέο πνπ ήδε πεξηγξάςακε ζην πεδίν ηεο παξαγσγήο θαη ηεο νηθνλνκίαο απφ 

ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη κεηά επέθεξαλ ζεκαληηθφηαηεο κεηαβνιέο ζηελ παγθφζκηα 

θαηαλνκή ηζρχνο. Απφ ηνλ 19ν αηψλα θαη κεηά ηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε ζηε Βξεηαλία 

θαη ηελ θπξηαξρία ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο θαη νξγάλσζεο ησλ θνηλσληψλ 

ζε φιν θαη πεξηζζφηεξεο ρψξεο εγεηηθή δχλακε ζε παγθφζκην επίπεδν ήηαλ ε Βξεηαλία 

ζηεξηδφκελε θπζηθά ζηελ νηθνλνκηθή εγεκνλία ηεο. Ζ νηθνλνκηθή απηή εγεκνλία 

κπνξνχζε θαη ζηήξηδε κηα ηζρπξή ζηξαηησηηθή κεραλή πνπ επέβαιε ηε ζέιεζε ηεο 

θπξίαξρεο αζηηθήο ηάμεο ηεο Βξεηαλίαο ζε φιν ηνλ θφζκν.  

  Απφ ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα ε Βξεηαληθή νηθνλνκία βξέζεθε ζε κε εγεκνληθή ζέζε εμ 

αηηίαο ηεο κεγάιεο αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο ησλ ΖΠΑ πξσηίζησο αιιά θαη ησλ 

νηθνλνκηψλ ηεο Γεξκαλίαο θαη ηεο Ηαπσλίαο.  Οη κεηαβνιέο ζηελ νηθνλνκηθή ηζρχ ηεο 

εγέηηδαο δχλακεο ηνπ θνξκνχ ησλ βαζηθψλ θαπηηαιηζηηθψλ ρσξψλ απφ ηηο αξρέο ηνπ 

20νπ αηψλα φηαλ ε ηφηε εγέηηδα δχλακε, ε Βξεηαλία, έραζε ηελ νηθνλνκηθή ηζρχ ηεο.  έρεη 

ζαλ απνηέιεζκα ηε κεηαβνιή ζπλνιηθά ηεο ηζρχνο ηνπ θπξίαξρνπ ζε παγθφζκην επίπεδν 

κπινθ ρσξψλ. Μεηά ην ηέινο ηνπ 1νπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ, πνπ ήηαλ ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφ απνηέιεζκα αθξηβψο απηήο ηεο κεηαβνιήο ηζρχνο, ζηελ παγθφζκηα ζθελή δελ 

ππήξμε πξφζπκνο εγέηεο γηα ηνλ θαπηηαιηζκφ. Οη ΖΠΑ, πνπ είραλ ηελ νηθνλνκηθή ηζρχ 

αξλήζεθαλ απηφ ην ξφιν, θαη κέρξη ηνλ 2ν παγθφζκην πφιεκν έλαο πνιππνιηθφο θφζκνο 

είρε αλαδπζεί κε ηηο ρψξεο λα πεξηραξαθψλνληαη ζηα ζχλνξά ηνπο θαη ε πξψηε κεγάιε 

παγθνζκηνπνίεζε ιακβάλεη ηέινο.  

   Μεηά ην 2ν παγθφζκην πφιεκν νη ΖΠΑ, ζηεξηδφκελεο ζηε κεγάιε νηθνλνκηθή ηζρχ ηνπο 

θαη ηελ εθ απηήο εθπνξεπφκελε ζηξαηησηηθή ηζρχ, αλέιαβαλ ηελ παγθφζκηα  εγεκνλία 

ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ θφζκνπ ζε κηα πεξίνδν κάιηζηα θαηά ηελ νπνία έλα άιιν 

θνηλσληθννηθνλνκηθφ ζχζηεκα, απηφ ηνπ ζνζηαιηζκνχ, αζθνχζε κεγάιε έιμε ζηνπο 

εξγαδφκελνπο. Ζ ηζηνξία φκσο δελ ζηακαηά θαη ν θαπηηαιηζκφο είλαη έλα εμαηξεηηθά 

αζηαζέο αιιά θαη κε ζηαηηθφ ζχζηεκα. Έλα δπλακηθφ ζχζηεκα πνπ ε επζηάζεηά ηνπ 

εμαξηάηε απνθιεηζηηθά απφ ηνλ αλ ππάξρεη δπλαηφηεηα αλαπαξαγσγήο ηνπ κέζσ ησλ 

θεξδψλ.   Γηα λα κπνξέζνπκε λα δηαθξίλνπκε ηελ θαηεχζπλζε πξνο ηελ νπνία θηλείηαη ην 

παγθφζκην ζχζηεκα ζήκεξα πξέπεη λα εμεηάζνπκε θπξίσο ηελ θαηάζηαζε ηεο εγέηηδαο 

δχλακεο, ησλ ΖΠΑ, αιιά , δεπηεξεπφλησο, θαη ησλ κεγαιχηεξσλ ζπκκάρσλ ηνπο.  

   Έλαο πξψηνο, θαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφο δείθηεο, ηεο ηζρχνο είλαη ε Καζαξή Γηεζλήο 

Δπελδπηηθή Θέζε ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ (Ζ δηεζλήο επελδπηηθή ζέζε απνηππψλεη ζε 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή ην χςνο ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ησλ θαηνίθσλ 

κηαο ρψξαο  έλαληη ησλ κε θαηνίθσλ. Οη απαηηήζεηο θαη νη ππνρξεψζεηο αλαιχνληαη ζηηο 

βαζηθέο θαηεγνξίεο ησλ άκεζσλ επελδχζεσλ, ησλ επελδχζεσλ ραξηνθπιαθίνπ, ησλ 

ινηπψλ επελδχζεσλ, ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ απνζεκάησλ, θαζψο επίζεο θαη αλά ηνκέα 

νηθνλνκίαο. Ζ δηαθνξά κεηαμχ ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ δίλεη ηελ θαζαξή 

επελδπηηθή ζέζε ε νπνία αλαιφγσο ηνπ πξνζήκνπ, ζεηηθνχ ε αξλεηηθνχ, ραξαθηεξίδεη ηε 

ρψξα σο θαζαξφ πηζησηή ε ρξεψζηε αληηζηνίρσο έλαληη ηνπ ππφινηπνπ θφζκνπ). ην 

δηάγξακκα 14 βιέπνπκε ηελ Καζαξή Γηεζλή Δπελδπηηθή Θέζε ησλ ΖΠΑ απφ ην 1975 θαη 

κεηά. 
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Γηάγξακκα 44 

 

http://www.columbia.edu/~mu2166/UIM/notes.pdf   

Ζ δηαδηθαζία ππνβάζκηζεο ηεο  Καζαξήο Γηεζλνχο Δπελδπηηθήο Θέζεο ησλ ΖΠΑ είλαη 

εμαηξεηηθά αξλεηηθή εμέιημε γηα ηελ νκάδα ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ ησλ νπνίσλ 

εγείηαη απφ ην 2ν παγθφζκην πφιεκν θαη κεηά. Ζ δηαδηθαζία απηή μεθίλεζε ηε δεθαεηία 

ηνπ 1980 θαη ζπλερίδεηαη απμαλφκελε. Όηαλ ε Δπελδπηηθή Θέζε κηαο ρψξαο κεηψλεηαη 

θάπνηνλ άιισλ ρσξψλ πξέπεη λα απμάλεηαη. ην επφκελν δηάγξακκα βιέπνπκε ηελ 

Καζαξή Γηεζλή Δπελδπηηθή Θέζε ησλ κεγαιχηεξσλ ρσξψλ. Ζ Σνπξθία 

ζπκπεξηιακβάλεηαη γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξακε θαη ζην ηζνδχγην ηξερνπζψλ 

ζπλαιιαγψλ.  
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Γηάγξακκα 45 

 

http://elibrary-data.imf.org/public/FrameReport.aspx?v=3&c=28624605 

   Ζ εγεκνληθή ζέζε κηαο ρψξαο βξηζθφηαλ πάληα, θαη βξίζθεηαη, ζε άκεζε ζπζρέηηζε κε 

ηε ζηξαηησηηθή ηζρχ ηεο. Μέζσ απηήο θπξίσο επηβάιιεη ηα ζπκθέξνληά ηεο θαη ηα 

ζπκθέξνληα ησλ ζπκκάρσλ ηεο. Κη απηφ αλεμάξηεηα απφ αλ ζα θάλεη ρξήζε ηεο 

ζηξαηησηηθήο ηζρχνο ηεο ή φρη. Ζ ζηξαηησηηθή εγεκνλία ηεο Βξεηαλίαο ζηεξίρηεθε ζηελ 

ηζρχ ησλ θαλνληνθφξσλ ηεο. Ζ ζηξαηησηηθή ηζρχο ησλ ΖΠΑ ζηεξίρηεθε ζηα 

αεξνπιαλνθφξα θαη ηηο βάζεηο ηεο ζε φιν ηνλ θφζκν. Οη κεηαβνιέο απφ ηε δεθαεηία ηνπ 

1980 πνπ ζπλνδεχνληαη απφ κείσζε ηνπ εηδηθνχ βάξνπο ησλ ΖΠΑ ζηελ παγθφζκηα 

νηθνλνκία επεξέαζε θαη ηελ ζηξαηησηηθή ηζρχ ηεο. ην επφκελν δηάγξακκα βιέπνπκε ηε 

δχλακε ηνπ ζηξαηνχ ησλ ΖΠΑ απφ ην 1793 σο ην 2002  ζαλ πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ. 
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Γηάγξακκα 46 

http://www.prb.org/source/acf1396.pdf 

  Παξαηεξνχκε ηελ θαηαθφξπθε αχμεζε ηνπ ζηξαηνχ ησλ ΖΠΑ απφ ην 2ν παγθφζκην 

πφιεκν θαη κεηά θη απηφ αλ εμαηξέζνπκε ηηο δχν θνξπθέο πνπ νθείινληαη ζηνπο 

πνιέκνπο ζηελ Κνξέα θαη ην Βηεηλάκ. Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970 παξαηεξνχκε κηα 

εμαηξεηηθά κεγάιε κείσζε ηνπ ζηξαηησηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ ΖΠΑ αθφκε θαη ζε 

πεξηφδνπο πνιεκηθήο ζχξξαμεο φπσο απηή ηνπ πνιέκνπ ηνπ Κφιπνπ ην 1991.  

   Ζ κείσζε αθνξνχζε θαη ηηο δπλάκεηο ησλ ΖΠΑ πνπ βξίζθνληαλ δηαζθνξπηζκέλεο ζε 

δηάθνξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ ζηηο ακεξηθάληθεο βάζεηο. ηα δχν δηαγξάκκαηα πνπ 

αθνινπζνχλ βιέπνπκε ηε ρξνληθή κεηαβνιή ηνπ πνζνζηνχ ησλ ζηξαηεπκάησλ ησλ ΖΠΑ 

πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζην εμσηεξηθφ (δηάγξακκα 47) θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ρσξψλ πνπ 

θηινμελνχλ 100 ή πεξηζζφηεξνπο ζηξαηηψηεο  εηεζίσο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ρσξψλ πνπ 

θηινμελνχλ 1.000 ή πεξηζζφηεξα ζηξαηεχκαηα αλά έηνο (δηάγξακκα 48). 
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Γηάγξακκα 47 

 

http://www.heritage.org/research/reports/2004/10/global-us-troop-deployment-1950-2003 

Γηάγξακκα 48 

 

http://www.heritage.org/research/reports/2004/10/global-us-troop-deployment-1950-2003 
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   Σα δηαγξάκκαηα καο πιεξνθνξνχλ πσο ε ζηξαηησηηθή παξνπζία ησλ ΖΠΑ ζην 

εμσηεξηθφ έβαηλε κεηνχκελε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980 θαη κεηά. ην επφκελν δηάγξακκα 

βιέπνπκε ηε κεηαβνιή ηεο ζηξαηησηηθήο δχλακεο ησλ ΖΠΑ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ 

θφζκνπ φπνπ είραλ αλαπηπρζεί απφ ην 1950 σο ην 2010.  

Γηάγξακκα 49 

 

http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR200/RR201/RAND_RR

201.pdf 

   Σα δεδνκέλα ηνπ δηαγξάκκαηνο καο πιεξνθνξνχλ πσο ε απφζπξζε ησλ 

ακεξηθαληθψλ ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ ησλ ΖΠΑ μεθίλεζε απφ ηελ Αλαηνιηθή Αζία ηε 

δεθαεηία ηνπ 1970 θη απφ ηελ Δπξψπε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990. Ζ κείσζε 

ζπλερίδεηαη κέρξη ην 2010. ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ζηηο δχν απηέο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ 

είραλ αλαπηπρζεί 600.000 ακεξηθαλνί ζηξαηηψηεο ελψ ην 2010 200.000. Ζ αχμεζε πνπ 

βιέπνπκε απφ ην 2000 θαη κεηά ζηε Μέζε Αλαηνιή δελ έρεη ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε 

κφληκε ζηξαηησηηθή παξνπζία ησλ ΖΠΑ. Δίλαη βξαρπρξφληεο επεκβάζεηο, ζε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο θάησ απφ ηζρπξή πίεζε ησλ ζπκκάρσλ ηνπο, θαη απνρψξεζε ησλ 

ζηξαηεπκάησλ κεηά απφ θάπνην ρξφλν φπσο βιέπνπκε θαη ζηα δχν επφκελα 

δηαγξάκκαηα.  
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Γηάγξακκα 50 

 https://www.vetfriends.com/US-deployments-overseas/historical-military-troop-data.cfm 

Ζ αδπλακία ησλ ΖΠΑ λα ζηεξίμνπλ ηελ παγθφζκηα εγεκνλία ηνπο απνηππψλεηαη θαη ζηηο 

ζηξαηησηηθέο δαπάλεο. ην επφκελν δηάγξακκα βιέπνπκε ηηο δαπάλεο γηα ηελ άκπλα 

απφ ην 1935 σο ζήκεξα (θαη κε πξφβιεςε σο ην 2020) ζαλ πνζνζηφ ηνπ 

νκνζπνλδηαθνχ πξνυπνινγηζκνχ.  

Γηάγξακκα 51 

 

http://www.usgovernmentspending.com/defense_spending 
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   Παξαηεξνχκε ηελ ηαρχηαηε κείσζε ησλ ζηξαηησηηθψλ δαπαλψλ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 

1970 θαη 1980-1990. Σελ ίδηα πνξεία είραλ θαη νη δαπάλεο γηα ηε «βνήζεηα» ζε άιιεο 

ζχκκαρεο ρψξεο φπσο βιέπνπκε ζην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί. 

Γηάγξακκα 52 

 

http://www.usgovernmentspending.com/defense_spending 
 

   Καζψο νη ΖΠΑ απνζχξνληαη απφ ηελ εγεκνλία λέεο δπλάκεηο θαιχπηνπλ ην 

δεκηνπξγνχκελν θελφ.  ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί βιέπνπκε ηελ ζηξαηησηηθή ηζρχ ησλ 

10 κεγαιχηεξσλ ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ.  
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Πίλαθαο 3 

http://www.wearethemighty.com/top-10-militaries-world-ranked-2015-05 

 

   Ο πίλαθαο καο δείρλεη πσο αξθεηέο ρψξεο δηαζέηνπλ κηα ηζρπξή ζηξαηησηηθή δχλακε 

πξνζαξκνζκέλε θαη κε ηέηνηα δνκή πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο 

αζθάιεηαο ηνπο. Δθείλν πνπ πξέπεη επίζεο λα επηζεκαλζεί είλαη ν επαλεμνπιηζκφο ηεο 

Γεξκαλίαο θαη ηεο Ηαπσλίαο πνπ ζπλνδεχεηαη θη απφ άξζε ησλ ζπληαγκαηηθψλ 

ξπζκίζεσλ γηα κε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ ηνπο ζην εμσηεξηθφ.  

Μηα λέα θαηάζηαζε δηακνξθψλεηαη πιένλ ζηε δηεζλή ζθελή κε κεηαβνιέο 

ζεκαληηθφηαηεο ζηελ θαηαλνκή ηζρχνο.  

   Μηα θαηάζηαζε παξφκνηα κε απηή ηελ  κεηά ηνλ 1ν παγθφζκην πφιεκν θαίλεηαη πσο 

δηαλχνπκε πιένλ. Ζ βαζηθή νκνηφηεηα είλαη πσο νη νηθνλνκηθέο κεηαβνιέο ππνρξέσζαλ 

ηελ εγέηηδα δχλακε, ηηο ΖΠΑ, λα ππνρσξήζνπλ θαη λέεο δπλάκεηο λα έρνπλ πιένλ 

ζρεκαηηζζεί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ αιιά ρσξίο λα είλαη θακία ζε ζέζε λα αλαιάβεη ηελ 

εγεκνλία. Ζ δχλακε ηεο Κίλαο αλέξρεηαη ηαρχηαηα αιιά πξνο ην παξφλ θξαηά ρακεινχο 

γεληθά ηφλνπο ζηε δηεζλή ζθελή πεξηκέλνληαο θαη θξνληίδνληαο λα απμήζεη θη άιιν ηελ 

νηθνλνκηθή ηεο δχλακε. Βαζηθή κεηαβνιή είλαη πσο δελ ππφθεηηαη πιένλ ππφ ηνλ έιεγρν 

ησλ κεγάισλ θαπηηαιηζηηθψλ θξαηψλ θαη έρεη ηε δχλακε λα αληηζηέθεηαη θαη λα κελ 

ελδίδεη ζηηο πηέζεηο ηνπο. Απηφ θαίλεηαη θπξίσο πσο αξλείηαη λα ππεξηηκήζεη ην λφκηζκά 

ηεο , αληίζεηα ην ππνηηκά, παίξλνληαο ζέζε ζην ζθιεξφ λνκηζκαηηθφ πφιεκν πνπ 

δηεμάγεηαη. Ζ Κίλα παίξλεη ζέζε αγνξάδνληαο κεγάιεο πνζφηεηεο ρξπζνχ.  



58 
 

   Ζ δηαθνξά ηνπ ζήκεξα απφ απηή ηνπ ηέινπο ηεο Βξεηαληθήο εγεκνλίαο είλαη πσο ε 

παγθνζκηνπνίεζε δελ αληηζηξάθεθε αλ θαη ππήξμαλ ηζρπξά θαηλφκελα 

πξνζηαηεπηηζκνχ κεηά ηελ θξίζε ηνπ 2008. Δμαθνινπζεί ε ειεπζεξία ζηε δηαθίλεζε 

αγαζψλ θαη θεθαιαίσλ λα απνηειεί δηαθεξπγκέλν ζηφρν  φισλ ησλ κεγάισλ θξαηψλ κηα 

θαη θαλέλα δελ ζπκθέξεη ε θαηαζηξαηήγεζή ηνπο. Δθείλν πάλησο πνπ είλαη ην 

ζπκπέξαζκα είλαη πσο έλαο λένο πνιππνιηθφο θφζκνο έρεη αλαδπζεί θαη ην 

ραξαθηεξηζηηθφ απηφ ζα είλαη θπξίαξρν ζηε δηεζλή ζθελή κεζνβξαρππξφζεζκα 

ηνπιάρηζηνλ.  
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5.  ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  

    Οη δχν πξνηάζεηο πνπ παξαπάλσ εμεηάζακε είλαη θαη νη κφλεο πξαγκαηηθέο. Ηζρχεη φηη 

θαη ζηε ινγηθή. Ο απνθιεηζκφο ηνπ ηξίηνπ ή κέζνπ. Οη ιφγνη πνπ καο νδεγνχλ ζην 

ζπκπέξαζκα απηφ είλαη νη αθφινπζνη: 

   1. ηελ πνιηηηθή, θαη ηδηαίηεξα ζηε δηεζλή πνιηηηθή, επηθξαηνχλ ν ξεαιηζκφο θαη ηα 

ζπκθέξνληα. Σα θπξίαξρα ζπκθέξνληα είλαη ηα ζπκθέξνληα ηεο θπξίαξρεο ηάμεο. Σεο 

αζηηθήο ηάμεο. Ζ παξαπάλσ ζέζε δελ ζεκαίλεη πσο νη ηδενινγίεο ή ηδενιεςίεο δελ 

παίδνπλ θάπνην ξφιν. Απιά αλ απηέο δελ βξίζθνληαη ζε ζπκθσλία κε ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα έρνπλ κηθξφ ρξφλν δξάζεο. 

    Οη κεηαβνιέο πνπ ζπληειέζηεθαλ ζηνλ θαπηηαιηζκφ απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980 θαη 

κεηά είραλ ζαλ απνηέιεζκα ηε δξαζηηθή κείσζε ηνπ εηδηθνχ βάξνπο ηεο παξαγσγήο 

ζηελ νηθνλνκία ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ θαη ηελ αχμεζε ηνπ βάξνπο ησλ ππεξεζηψλ. 

Ο κεγαιχηεξνο φγθνο ηεο παξαγσγήο κεηαθέξζεθε ζηε λνηηναλαηνιηθή Αζία θαη ηελ 

Κίλα. Καζψο ε θεξδνθνξία θαη ε αλαπαξαγσγή ηνπ θεθαιαίνπ κέζσ ηεο αλάπηπμεο 

λέσλ παξαγσγηθψλ θιάδσλ, κηα θαη νη παιηνί έθεπγαλ, ήηαλ αδχλαηε ην θεθάιαην ήηαλ 

αλαγθαζκέλν λα βξεη λένπο ηξφπνπο αλαπαξαγσγήο ηνπ. Σα εμαηξεηηθά πνιιά 

δηαζέζηκα θεθάιαηα ήηαλ αδχλαην λα επελδπζνχλ ζηηο λέεο παξαγσγηθέο ρψξεο. Ζ 

δηαδηθαζία απηή είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ αδπλακία αμηνπνίεζεο θαη ηεο εξγαηηθήο 

δχλακεο. Απηφ απφ ηε κηα πίεδε ηελ εξγαζία θη απφ ηελ άιιε δεκηνπξγνχζε θνηλσληθά 

πξνβιήκαηα. Ζ ιχζε βξέζεθε κε ηελ απνξξχζκηζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ηελ αχμεζε 

ηεο ππναπαζρφιεζεο. Απηφ κνίξαδε ηε θηψρεηα ζε πνιινχο. Οη ηξφπνη κέζσ ησλ 

νπνίσλ επεηεχρζε  ν ζηφρνο ηεο αχμεζεο ηεο θεξδνθνξίαο  ήζαλ: 

Α) Έληαζε ηεο εθκεηάιιεπζεο ηεο εξγαζίαο κε ηαπηφρξνλε απαμίσζή ηεο. 

Β) Μείσζε ηεο θνξνινγίαο ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηνπ πινχηνπ θάηη πνπ ζπλεπαγφηαλ 

κείσζε θαη ησλ θξαηηθψλ εζφδσλ. Δλψ ηα έζνδα κεηψζεθαλ ζε κηθξφ ρξφλν νη δεκφζηεο 

δαπάλεο δελ κπνξνχζαλ λα κεησζνχλ ηφζν πνιχ θαη ηφζν ζχληνκα ρσξίο λα 

δεκηνπξγεζνχλ ζεκαληηθέο θνηλσληθέο εληάζεηο. Ζ ρξνληθή απηή δηαθνξά κεγάισζε 

πνιχ ηα δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα πνπ θαιχπηνληαλ λε δαλεηζκφ. Απφ ηα κέζα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1970 ν δαλεηζκφο ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ έιαβε πξσηφγλσξεο θαη 

δξακαηηθέο δηαζηάζεηο   

Γ) Πηζησηηθή επέθηαζε κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ αδηάζεηνπ ρξήκαηνο θαη κέζσ ηνπ ειέγρνπ 

ηεο έθδνζεο ρξήκαηνο. Ζ θαηαθφξπθε αχμεζε ηνπ δαλεηζκνχ δεκνζίνπ θαη ηδησηψλ 

αχμαλε ηελ θεξδνθνξία ηνπ θεθαιαίνπ ζηεξψληαο κεγάιν κέξνο ηνπ δηαζέζηκνπ 

εηζνδήκαηνο ησλ εξγαδφκελσλ.    

   Σαπηφρξνλα ην δηεζλέο θεθάιαην κέζσ ησλ βαζηθψλ εθθξαζηψλ ηνπ, ΓΝΣ. Παγθφζκηα 

Σξάπεδα θαη Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Δκπνξίνπ, πξνζπαζνχλ λα επηβάιινπλ ηα 

ζπκθέξνληά ηνπ ζε φιν ηνλ θφζκν δεκηνπξγψληαο έλα πιέγκα εμνπζίαο πνπ βξίζθεηαη 

έμσ θαη πάλσ απφ ηα θξάηε.   

 

2. Οη αιιαγέο απηέο κεηέβαιιαλ ηφζν ηνλ δηεζλή θαηακεξηζκφ εξγαζίαο φζν θαη ην 

δηεζλή θαηακεξηζκφ ηζρχνο. Καζψο ε ηζρχο ηεο εγέηηδαο δχλακεο ηνπ θαπηηαιηζκνχ, ησλ 

ΖΠΑ, κεησλφηαλ ηφζν απμαλφηαλ ε ηζρχο άιισλ δπλάκεσλ. Οη δπλάκεηο απηέο, παιηέο 

θαη λέεο, έκπαηλαλ δπλακηθά ζην λέν παηρλίδη κνηξάζκαηνο ηεο ηζρχνο. Μεηαμχ ησλ λέσλ 
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δπλάκεσλ ηδηαίηεξνο είλαη ν ξφινο ηεο Κίλαο ελψ απφ ηηο παιηέο δπλάκεηο ε Γεξκαλία 

αχμεζε εμαηξεηηθά ηελ ηζρχ ηεο κέζα ζε κηα εηθνζαεηία.  

  Ο ξφινο ηνπ Γεξκαληθνχ θεθαιαίνπ έγηλε θπξίαξρνο ζηελ Δπξψπε κέζσ θπξίσο ηεο 

εζσηεξηθήο ππνηίκεζεο πνπ εθάξκνζε θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 2000. Ζ δηεζλήο επελδπηηθή 

ζέζε ηεο Γεξκαλίαο, δειαδή ηνπ  κεγάινπ γεξκαληθνχ θεθαιαίνπ, απνδεηθλχεη ηελ 

θπξηαξρία ηνπ. Παξά ηελ αλάδεημε λέσλ δπλάκεσλ θαλείο δελ έρεη ηε δχλακε ή ηε 

ζέιεζε λα αλαιάβεη παγθφζκην εγεηηθφ ξφιν. Οδεγνχκαζηε έηζη ζε έλα πνιππνιηθφ 

θφζκν. 

   Οη κεηαβνιέο ηζρχνο αλαδείρηεθαλ ηδηαίηεξα κεηά ηελ παγθφζκηα θαπηηαιηζηηθή θξίζε 

πνπ μεθίλεζε ην 2008 θαη βξίζθεηαη ζε εμέιημε. Όια ηα κεγάια εζληθά θεθάιαηα 

πξνζπαζνχλ λα θαηαιάβνπλ θαιχηεξεο ζέζεηο ζε έλα θφζκν αζηαζή  θαη κε εμνλησηηθφ 

αληαγσληζκφ. Σν γεξκαληθφ θεθάιαην επηδηψθεη, θαη επηηπγράλεη, ηελ θπξηαξρία ηνπ ζηελ 

Δπξψπε αζθψληαο ηνλ έιεγρν  κέζσ δχν κεραληζκψλ. Σεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη 

θπξίσο ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο.  

 

3. Σν ειιεληθφ θεθάιαην απφ ηε κεηαπνιίηεπζε θαη κεηά έθαλε δχν ζηξαηεγηθέο επηινγέο. 

Σελ έληαμε ηεο ρψξαο ζηελ ηφηε ΔΟΚ θαη ηελ εθρψξεζε ηεο λνκηζκαηηθήο θπξηαξρίαο 

ζηελ ΔΚΣ. Ζ πξψηε απφ ηηο επηινγέο απηέο επέδξαζε βίαηα ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία 

ζέηνληαο εθηφο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο κεγάιν κέξνο ησλ παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ 

κεηαηξέπνληαο ηελ ειιεληθή νηθνλνκία ζε νηθνλνκία ππεξεζηψλ. Ζ έληαμε ελέηεηλε ηε 

γεληθή ηάζε ζηαζηκφηεηαο ή θαη κείσζεο ηνπ εηδηθνχ βάξνπο ηεο παξαγσγήο  ζηηο 

αλαπηπγκέλεο ρψξεο κέζσ ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ θαλφλσλ ηεο ΔΔ. Ηδηαίηεξα ηζρπξφ 

ήηαλ ην πιήγκα γηα ηε γεσξγία, κε ηηο επηιεγκέλεο επηδνηήζεηο θαη ηηο πξνηηκεζηαθέο 

ζρέζεηο κε ηξίηεο ρψξεο. Ζ δεχηεξε επηινγή, ε έληαμε ζηελ επξσδψλε, ε έληαμε δειαδή 

ζε έλα εληαίν λνκηζκαηηθφ ρψξν ρσξίο κεηαβηβαζηηθέο πιεξσκέο θαη κε κεγάιεο 

απνθιίζεηο θαη αληζνξξνπίεο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ νηθνλνκηψλ, είρε ζαλ ηειηθφ 

απνηέιεζκα ην αλακελφκελν. Σελ ελίζρπζε ησλ αληζνξξνπηψλ κε ηε κεγάιε αχμεζε ηνπ 

ειιείκκαηνο ζην εκπνξηθφ ηζνδχγην θαη ζην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ, ησλ 

δεκνζηνλνκηθψλ ειιεηκκάησλ. Σν απνηέιεζκα ήηαλ  ε αχμεζε ηνπ ρξένπο.  Γεκφζηνπ  

θαη ηδησηηθνχ. Οη εμειίμεηο απηέο είραλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ ξαγδαία επηδείλσζε ηεο 

Καζαξήο Γηεζλνχο Δπελδπηηθήο Θέζεο ηεο Διιάδαο. Σν ειιεληθφ θεθάιαην, αλ θαη 

θαηλφηαλ ηζρπξφ, βξηζθφηαλ ζε φιν θαη ρεηξφηεξε ζέζε. 

 

4. Σν μέζπαζκα ηεο θξίζεο ηνπ 2008 ήηαλ ε αθνξκή γηα ην μαλακνίξαζκα ησλ ξφισλ 

ππφ ηελ εγεκνλία ηνπ γεξκαληθνχ θεθαιαίνπ ζηελ Δπξψπε. ηελ Διιάδα έπξεπε λα 

θαηαπνιεκεζνχλ ηα δηπιά ειιείκκαηα, δεκνζηνλνκηθφ θαη ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ, θαη 

κέζσ απηψλ λα δεκηνπξγεζνχλ νη ζπλζήθεο ηφζν γηα ηελ απνπιεξσκή ησλ ρξεψλ, ηελ 

αχμεζε ησλ θεξδψλ ηνπ δηεζλνχο θεθαιαίνπ αιιά θαη ηνπ λένπ ξφινπ ηνπ ειιεληθνχ 

θεθαιαίνπ ζην δηεζλή θαηακεξηζκφ. 

   Ζ θαηαπνιέκεζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο έγηλε κε ηε κείσζε ησλ δαπαλψλ 

θαη ηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ ηνπ δεκνζίνπ. Φπζηθά θαη ηα δχν είραλ ηαμηθφηαην πξφζεκν. 

Μεηψζεθαλ νη κηζζνινγηθέο θαη νη θνηλσληθέο δαπάλεο ηνπ δεκνζίνπ θαη απμήζεθαλ ηα 

νξνινγηθά έζνδα απφ ηα ρακειφηεξα εηζνδεκαηηθά ζηξψκαηα. Ζ αληηκεηψπηζε ηνπ 

ειιείκκαηνο ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί κε ηελ απνθαηάζηαζε 



61 
 

ηεο δηαηαξαγκέλεο Πξαγκαηηθήο ηαζκηζκέλεο πλαιιαγκαηηθήο Ηζνηηκίαο. Απηφ κπνξεί 

λα γίλεη κε δχν ηξφπνπο. Τπνηηκψληαο ην λφκηζκα ή ηελ εξγαζία κε ζηφρν ηε κείσζε ηνπ 

ζπλνιηθνχ εξγαηηθνχ θφζηνπο.  

   Μηα θαη ε πξψηε ιχζε ήηαλ αδχλαηε νδεγεζήθακε ππνρξεσηηθά ζηε δεχηεξε. Σν 

ζπλνιηθφ θφζηνο εξγαζίαο κεηψζεθε κε ηε κείσζε ησλ κηζζψλ θαη ησλ εηζθνξψλ ηνπ 

θεθαιαίνπ. Ζ δηαδηθαζία απηή ζα ζπλερίδεηαη φζν δηαηαξάζζεηαη ε REER.  Με ηε 

δξακαηηθή κείσζε ησλ εηζνδεκάησλ κεηψζεθαλ δξαζηηθά νη εηζαγσγέο θάηη πνπ κε ηε 

ζεηξά ηνπ κείσζε ην εκπνξηθφ έιιεηκκα ελψ νη κεηψζεηο ησλ κηζζψλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, 

ε κείσζε ησλ εξγνδνηηθψλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη ε απνξξχζκηζε ησλ εξγαζηαθψλ 

ζρέζεσλ ζα αχμαλαλ, ππνηίζεηαη ηηο εμαγσγέο πινπνηψληαο ην φλεηξν ησλ φπνπ γεο 

λενθηιειεχζεξσλ γηα εμσζηξεθή νηθνλνκία.  

 

 

5. Σν δεκφζην ρξένο ηεο Διιάδαο απνηέιεζε ηνλ πνιηνξθεηηθφ θξηφ φρη κφλν γηα ηηο 

παξεκβάζεηο ζηελ Διιάδα αιιά θαη ζε πνιιέο άιιεο επξσπατθέο ρψξεο. ε πξψηε 

θάζε ην ηδησηηθφ ρξένο ηεο Διιάδαο κεηαηξάπεθε ζε δεκφζην ψζηε λα πιεξσζνχλ νη 

γεξκαληθέο θαη γαιιηθέο ηξάπεδεο απαιιαζζφκελεο απφ εμαηξεηηθά πξνβιεκαηηθά 

ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο. ε κηα δεχηεξε θάζε ηα θξάηε θαη ην ΓΝΣ πνπ αλέιαβαλ 

ην δαλεηζκφ ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ,  πξνθεηκέλνπ λα πιεξσζνχλ νη ηξάπεδεο, 

θξφληηζαλ λα θαηεπζχλνπλ ηελ δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή ζηελ Διιάδα κε απνθιεηζηηθφ 

γλψκνλα ηα ζπκθέξνληά ηνπο.  

   Γηα λα εμαζθαιηζηεί ε απνπιεξσκή ησλ ρξεψλ  έπξεπε λα κεησζνχλ νη δεκφζηεο 

δαπάλεο θαη λα απμεζνχλ ηα δεκφζηα έζνδα. Απηφ κπνξνχζε  λα γίλεη  κε ηε κείσζε ησλ 

δχν κεγάισλ ηνκέσλ δαπαλψλ ηνπ δεκνζίνπ. Σνπ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο  ηνπ δεκνζίνπ 

θαη ησλ θνηλσληθψλ δαπαλψλ. Ζ κηζζνινγηθή δαπάλε κεηψζεθε κε ηε κείσζε ησλ 

δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη ησλ κηζζψλ ηνπο. Οη θνηλσληθέο δαπάλεο κεηψζεθαλ κέζσ ηεο 

κείσζεο ησλ θνηλσληθψλ παξνρψλ θαη ησλ δαπαλψλ πγείαο.  

   Ζ εμππεξέηεζε εθ κέξνπο ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ ηνπ ρξένπο απαηηεί ηελ χπαξμε 

πςειφηαησλ δεκνζηνλνκηθψλ πιενλαζκάησλ γηα πνιιέο δεθαεηίεο. Ζ ζπλερήο γηα 

δεθαεηίεο χπαξμε δεκνζηνλνκηθψλ πιενλαζκάησλ δελ έρεη ζπκβεί πνηέ ζηελ παγθφζκηα 

ηζηνξία. Μηα θαη ηα απαξαίηεηα πιενλάζκαηα θάπνηεο ρξνληέο κεηά ην 2020 είλαη 

ηεξαηψδε θαη αδχλαην  λα δεκηνπξγεζνχλ είλαη ζρεδφλ βέβαην πσο πξέπεη  λα ππάξμεη 

θάπνηνπ είδνπο αλαδηάξζξσζε κε κνλαδηθφ ζηφρν ηελ απξφζθνπηε εμππεξέηεζε ησλ 

δαλεηαθψλ αλαγθψλ θαη ηελ νκεξία ζην δηελεθέο. Οη δαλεηζηέο, πνιχ πηζαλά, ζα 

αλαδηαξζξψζνπλ ην ρξένο κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα εμππεξεηείηε κε πιενλάζκαηα γχξσ 

ζην 2% ηνπ ΑΔΠ.  

   Απηφ ζεκαίλεη κε ηε ζεηξά ηνπ κεγάια δεκφζηα έζνδα θαη κηθξέο δαπάλεο. Σν πξψην 

γηα λα επηηεπρζεί απαηηεί πςειή θνξνινγία πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πάγηα θαηεχζπλζε 

ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ, αιιά θαη ηε δηαθεξπγκέλε ζέζε  ηνπ αζηηθνχ πνιηηηθνχ 

θαηεζηεκέλνπ, γηα κεηψζεηο ζηε θνξνινγία ηνπ θεθαιαίνπ νδεγεί κε αζθάιεηα ζην 

ζπκπέξαζκα πσο ε θνξνινγία ησλ εξγαδφκελσλ, ησλ ζπληαμηνχρσλ θαη ησλ 

επαγγεικαηηψλ ζα είλαη κνλίκσο πςειφηαηε. Όπνηνη δελ κπνξνχλ λα πιεξψλνπλ ζε 
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ρξήκα  ζα πιεξψλνπλ κε ηα πεξηνπζηαθά ηνπο ζηνηρεία.  Ζ θαηάξξεπζε ησλ 

εηζνδεκάησλ θαη ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο απφ ην 2010 θαη κεηά θαζψο θαη ε 

αλεμέιεγθηε πηζησηηθή επέθηαζε ηεο πεξηφδνπ 2000-2009 έρνπλ δεκηνπξγήζεη έλαλ 

ηεξάζηην αξηζκφ ππεξρξεσκέλσλ λνηθνθπξηψλ θαη κηθξψλ επηρεηξήζεσλ πνπ αδπλαηνχλ 

λα εμππεξεηήζνπλ ηα ρξέε ηνπο. Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία φισλ απηψλ ζα θαηαζρεζνχλ 

κε ζηφρν αθελφο κελ λα πεξάζνπλ απηά ζην κεγάιν θεθάιαην θαη απφ ηελ άιιε λα 

απμεζνχλ ηα δεκφζηα έζνδα. Ζ ιηηφηεηα ζα απνηειεί ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

ειιεληθήο θνηλσλίαο γηα δεθαεηίεο. 

 

Ζ δξαζηηθή κείσζε ησλ δαπαλψλ ηνπ δεκνζίνπ ζπλεπάγεηαη. 

    Α) Μείσζε ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο, κε ηελ αθφκε κεγαιχηεξε κείσζε ησλ θνηλσληθψλ 

παξνρψλ θαη ηελ κείσζε ησλ παξνρψλ πγείαο ζηα ζηνηρεηψδε. 

  Β) Μεγάιε κείσζε ησλ ζπληάμεσλ θαζψο ην δεκφζην ζα ζηακαηήζεη  ηελ επηρνξήγεζε 

ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ ή ζα ηε κεηψζεη ζεκαληηθά. Γελ έγηλε αθφκε δπλαηή ε κείσζε 

ησλ επηρνξεγήζεσλ πξνο ηα αζθαιηζηηθά ηακεία. Απηφ φκσο είλαη απνιχησο αλαγθαίν 

γηα ηνπο ζρεδηαζκνχο ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ δηεζλνχο θεθαιαίνπ θαη ε δξαζηηθή κείσζε 

ησλ ζπληάμεσλ είλαη αλαπφδξαζηε. Δίλαη απνιχησο αδχλαην λα ζπλερηζηεί ε 

επηρνξήγεζε ησλ ηακείσλ κε 14 πεξίπνπ δηζεθαηνκκχξηα επξψ ην ρξφλν θαη λα 

πιεξψλνληαη ηαπηφρξνλα θαη νη ηφθνη ησλ δαλείσλ. Οη ζπληάμεηο είλαη απνιχησο 

αλαγθαίν λα κεησζνχλ δξακαηηθά. Σαπηφρξνλα φηη έρεη κείλεη απφ ηε δεκφζηα πεξηνπζία 

ζα μεπνπιεζεί ψζηε απφ ηε κηα λα εμππεξεηνχληαη  ηα δάλεηα θη απφ ηελ άιιε λα 

απμεζνχλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηα θέξδε ηνπ θεθαιαίνπ.  

   Γ) Μείσζε έσο εμαθαλίζεσο ησλ δεκνζίσλ επελδχζεσλ θαζψο ην θξάηνο ζα 

πεξηνξηζηεί ζην λα εμαζθαιίδεη θπξίσο κφλν ηηο αλαγθαίεο γηα ην θεθάιαην ππεξεζίεο 

 

6. Ζ απνθαηάζηαζε ηεο ηζνξξνπίαο ζην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ κπνξεί λα 

γίλεη κε  ηξεηο ηξφπνπο. Με λνκηζκαηηθέο πνιηηηθέο, εμσηεξηθή δειαδή ππνηίκεζε, ή κε 

κεηψζεηο ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο- κεηψζεηο κηζζψλ θαη εξγνδνηηθψλ αζθαιηζηηθψλ 

εηζθνξψλ- εζσηεξηθή δειαδή ππνηίκεζε. Ο ηξίηνο ηξφπνο είλαη ν κεηαζρεκαηηζκφο ηεο 

νηθνλνκίαο ψζηε λα κελ παξάγεη ειιείκκαηα ζην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ. Ο 

πξψηνο ηξφπνο απνθιείεηαη θαζψο έρεη απνιεζηεί ε θπξηαξρία ζηε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή.  

   Ο δεχηεξνο ηξφπνο έρεη άκεζε απφδνζε θαζψο νη κεηψζεηο ησλ κηζζψλ θαη ησλ 

εηζνδεκάησλ αθελφο κελ κεηψλεη ηηο εηζαγσγέο αθεηέξνπ δε κεηψλεη ην θφζηνο εξγαζίαο 

αλά κνλάδα πξντφληνο απμάλνληαο – ζεσξεηηθά-  ηηο εμαγσγέο. ηελ Διιάδα ην ηζνδχγην 

ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ έγηλε πιενλαζκαηηθφ κέζα απφ ηελ θαηάξξεπζε ησλ 

εηζαγσγψλ. Παξά ηηο κεγάιεο κεηψζεηο ησλ κηζζψλ θαη ηελ κείσζε ηεο Πξαγκαηηθήο 

ηαζκηζκέλεο πλαιιαγκαηηθήο Ηζνηηκίαο νη εμαγσγέο δελ απμήζεθαλ. Απηφ ζεκαίλεη 

πσο φρη κφλν δελ κπνξνχλ λα απμεζνχλ νη κηζζνί αιιά πξέπεη λα κεησζνχλ θη άιιν γηα 

λα απμεζεί ε αληαγσληζηηθφηεηα θαη ε εμσζηξέθεηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο.  

    Σαπηφρξνλα κε ηηο κεηψζεηο ησλ κηζζψλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, θαη κε κνριφ ηηο κεηψζεηο 

ησλ εηζνδεκάησλ θαη ηελ αχμεζε ηεο θνξνινγίαο, θαηαζηξέθεηαη ζηνρεπκέλα θαη 

ζπλεηδεηά ν κεγάινο ηνκέαο ησλ απηναπαζρνινχκελσλ ζηελ Διιάδα. Σν κεγάιν κέξνο 

ηεο νηθνλνκίαο πνπ δηαρεηξίδνληαλ ζα πεξάζεη ζην θεθάιαην θαη θπζηθά θαη ηα αληίζηνηρα 

θέξδε. Ζ ειιεληθή νηθνλνκία ζην λέν θαηακεξηζκφ πνπ επηβάιιεη ην κεγάιν δηεζλέο 



63 
 

θεθάιαην ,ππφ ηελ εγεκνλία ζηελ Δπξψπε ηνπ γεξκαληθνχ θεθαιαίνπ, ζα έρεη έλαλ 

ππνδεέζηεξν απφ πξηλ ξφιν.  Ζ δξάζε ηνπ ζα πεξηνξίδεηαη θπξίσο ζηνλ ηνπξηζκφ, ην 

δηακεηαθνκηζηηθφ εκπφξην θαη ζε θάπνηνπο ηδηαίηεξνπο παξαγσγηθνχο ηνκείο.  

 

   Σν εηδηθφ βάξνο ησλ ηνκέσλ απηψλ ζα θαζνξίδεη θαη ηελ ειιεληθή νηθνλνκία γεληθά θαη 

ζα ζηεξίδεηε ζην ρακειφ εξγαηηθφ θφζηνο, ηελ πςειή αλεξγία θαη ζηελ ππναπαζρφιεζε 

πνπ ζα ππνβνεζά ηνπο ρακεινχο κηζζνχο, ηελ αλχπαξθηε πεξηνξηζηηθή λνκνζεζία ζηελ 

αζχδνηε δξάζε ηνπ θεθαιαίνπ. Οη  ηνκείο ηηο νηθνλνκίαο πνπ ζα αλαπηχζζνληαη ζα 

πξνζθέξνπλ ζέζεηο εξγαζίαο ρακειήο ακνηβήο θαη πεξηνξηζκέλνπ ρξφλνπ. Έηζη ε 

ειιεληθή νηθνλνκία ζα είλαη αληαγσληζηηθή θαη εμσζηξεθήο. Ζ  ειιεληθή νηθνλνκία 

επνκέλσο ζα εμαξηάηαη  ζε κεγάιν βαζκφ απφ ππεξεζίεο πνπ είλαη εμαηξεηηθά αζηαζείο 

θαη επάισηεο ζηηο δηεζλείο εμειίμεηο.  

 

    Ζ γεσζηξαηεγηθή ζέζε ηεο Διιάδνο είλαη ηέηνηα πνπ απφ ηε κηα ηεο δίλεη απμεκέλε 

βαξχηεηα ζηε δηεζλή ζθελή αιιά απφ ηελ άιιε θάλεη εμαηξεηηθά επηθίλδπλε ηελ 

νηθνλνκηθή ηεο εμάξηεζε απφ νηθνλνκηθνχο ηνκείο πνπ έρνπλ κηθξφ σο κεδεληθφ βαζκφ 

ειεπζεξίαο ζε ζρέζε κε ηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο ζηνλ εμαηξεηηθά αζηαζή πνιηηηθά ρψξν ηεο 

αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ θαη ηεο εγγχο Αλαηνιήο. Τπάξρεη απμεκέλε πηζαλφηεηα γηα νιηθή 

νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή θαηαζηξνθή. Ζ Διιάδα ζα είλαη ην πξψην θξάηνο πνπ ζα 

βξίζθεηαη ππφ ηελ θπξηαξρία ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ δηεζλνχο θεθαιαίνπ. Ζ ειιεληθή 

νηθνλνκία ζα έρεη πνιχ πεξηνξηζκέλνπο ηνκείο δξάζεο θαη ζα είλαη ν δηεζλήο 

δηαζθεδαζηήο θαη ππεξέηεο. Οη Έιιελεο εξγαδφκελνη ζηα πιαίζηα απηά δελ ρξεηάδνληαη 

πςειή παηδεία παξά κφλν θαηάξηηζε θαη επηδεμηφηεηεο ψζηε λα εθηεινχλ θαιά ηε 

δνπιεηά ηνπο. Σε δνπιεηά ηνπ θαθνπιεξσκέλνπ θαη κνηξνιάηξε ππεξέηε.       

 

 

Οη παξαπάλσ επηινγέο είλαη απνιχησο αλαγθαίεο γηα ην θεθάιαην θαη ηνπο δαλεηζηέο. 

Γελ είλαη απνηέιεζκα θάπνηνπ ιάζνπο ηνπο ή θάπνηαο ηδενιεςίαο ηνπο.  

 

 7.  Ζ δεχηεξε επηινγή είλαη απηή ηεο άξλεζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ παξαπάλσ επηινγψλ. 

Δίλαη ε πνιηηηθή ηεο ξήμεο κε ηηο πνιηηηθέο επηινγέο ησλ θπξίαξρσλ θχθισλ ηνπ 

θεθαιαίνπ θαη ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ. Οη αλαγθαίεο ζπλζήθεο, αιιά φρη θαη ηθαλέο, είλαη ε 

παχζε πιεξσκψλ ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο θαη ε αλάθηεζε ηεο λνκηζκαηηθήο θπξηαξρίαο κε 

ηελ έμνδν απφ ηελ επξσδψλε. ην πιαίζην απηφ ηεο ξήμεο ην ζχλνιν ησλ κέηξσλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ έμνδν απφ ηελ θξίζε πξνο φθεινο ησλ εξγαδφκελσλ 

πεξηιακβάλνπλ:  

 

1. Παχζε πιεξσκψλ ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο. 

2. Τηνζέηεζε εζληθνχ λνκίζκαηνο θαη δεκηνπξγία δεκφζηαο Κεληξηθήο Σξάπεδαο. 

3. Κξαηηθνπνίεζε ησλ εκπνξηθψλ ζπζηεκηθψλ ηξαπεδψλ  

4. ‘Έιεγρνο ζηελ θίλεζε θεθαιαίσλ. 

5. Αλαζπγθξφηεζε ηεο παξαγσγηθήο βάζεο κε ζηφρν ηελ πιήξε εθκεηάιιεπζε 

ησλ παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ θαη δπλαηνηήησλ ηεο ρψξαο.   
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6. Μεηαβνιέο ζην πνιηηηθφ πεδίν πνπ ζα εληζρχνπλ θαη ζα εδξαηψλνπλ ηε 

δεκνθξαηία θαη ην ιατθφ έιεγρν.  

  

   Ζ επηινγή ηεο ξήμεο θαη ε αλαδήηεζε ελφο δξφκνπ πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηα 

ζπκθέξνληα ηεο εξγαζίαο είλαη θάηη πνπ εκπεξηέρεη κνλαδηθά ηζηνξηθά ζηνηρεία.  Χο 

ηέηνην έρεη θαη ραξαθηεξηζηηθά αβεβαηφηεηαο. Γηα ηελ άξζε, ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ, 

ησλ αβεβαηνηήησλ είλαη αλαγθαία ε θαηαγξαθή θαη θαηαλφεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο 

ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη δηεζλψο. Δπίζεο ε γλψζε ησλ ηζηνξηθψλ πεξηπηψζεσλ πνπ 

πξνζνκνηάδνπλ κε ηελ αληίζηνηρε ηεο Διιάδνο είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή γηαηί απηφ 

απνηειεί θαη ην πξαγκαηηθφ εξγαζηήξην γηα ηηο θνηλσλίεο.  

  Πξνζπαζψληαο λα εληνπίζνπκε ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο  απηήο ηεο επηινγήο πξέπεη 

λα επηζεκάλνπκε πσο νη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο είλαη βξαρπρξφληεο ζχκθσλα κε φιεο 

ηηο κειέηεο. Ζ δεκηνπξγία ή κε καθξνρξφλησλ δπζρεξεηψλ εμαξηάηαη ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφ απφ ηελ επάξθεηα ηνπ πνιηηηθνχ πξνζσπηθνχ λα δηαρεηξηζηεί ην παξάζπξν 

ρξφλνπ πνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ ε παχζε πιεξσκψλ θαη ε αλάθηεζε ηεο λνκηζκαηηθήο 

θπξηαξρίαο ψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ έλα λέν νηθνλνκηθφ, παξαγσγηθφ θαη θνηλσληθφ 

κνληέιν.  

   

    Οη κεγαιχηεξεο απφ ηηο δπζθνιίεο  ζπλδένληαη κε ην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ 

θαη ηελ πξνεγνχκελε ειιεηκκαηηθφηεηά ηνπ. Καζψο ην ηζνδχγην είλαη πιένλ ζεηηθφ ηα 

πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε απηφ ακβιχλνληαη.  Οη πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο ζα είλαη 

ζρεηηθά κηθξέο θαη δηαρεηξήζηκεο θαη ηαπηφρξνλα βξαρπρξφληεο αθφκε θαη κε ην 

δπζκελέζηεξν ζελάξην. Ζ ππνηίκεζε ζα είλαη απνηέιεζκα πνιηηηθήο απφθαζεο ηεο 

ειιεληθήο πιεπξάο κηα θαη εζληθφ λφκηζκα δελ ζα έρεη εμαρζεί γηα λα δερηεί 

θεξδνζθνπηθέο επηζέζεηο. Ζ δήηεζε δελ είλαη θαζφινπ ππνρξεσηηθφ λα ππνρσξήζεη. Σν 

αληίζεην κάιηζηα αλ αθνινπζεζεί κηα θηινιατθή πνιηηηθή. Θα απμεζεί αθνινπζψληαο ηελ 

αχμεζε ησλ εηζνδεκάησλ θαζψο νη κηζζνί ζα απμάλνληαη, ε θνξνιφγεζε ησλ 

ρακειφηεξσλ εηζνδεκαηηθψλ ζα κεηψλεηαη θαη ην ίδην ζα ζπκβαίλεη θαη κε ηελ αλεξγία. 

Έλα ηέηνην ζχγρξνλν πξαγκαηηθφ ηζηνξηθφ πξνεγνχκελν είλαη απηφ ηεο Αξγεληηλήο.  

    

  Έλαο παξάγνληαο πνπ ζα θαζνξίζεη θαη ησλ βαζκφ δπζθνιίαο ηεο ξήμεο είλαη ε 

θαηάιιειε πξνεηνηκαζία απφ ειιεληθήο πιεπξάο. Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο 

πξνεηνηκαζίαο πεξηιακβάλνπλ ην ηερληθφ κέξνο ηεο έθδνζεο λνκίζκαηνο θαη νη 

θπβεξλεηηθέο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ 

ζηα ζεκεξηλά ηνπιάρηζηνλ επίπεδα. Απηφ ζεκαίλεη πξσηνβνπιίεο θαη ζπκθσλίεο κε 

ρψξεο πνπ κπνξνχλ θαη ζέινπλ λα ζηεξίμνπλ ηηο ειιεληθέο εμαγσγέο θαη ηνλ ηνπξηζκφ 

κέζσ ακνηβαία επσθειψλ ζπκθσληψλ. Οη κεγάινη αληαγσληζκνί κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ 

ρσξψλ, θαη ηδηαίηεξα ε αλάδεημε λέσλ παηθηψλ ζηε δηεζλή ζθελή, θαη ε ζεκαληηθή 

γεσζηξαηεγηθή ζέζε ηεο Διιάδνο  θάλνπλ εμαηξεηηθά πηζαλή ηελ ζεηηθή έθβαζε απηήο 

ηεο πξνζπάζεηαο. Πξνβιήκαηα ζα αλαθχςνπλ κε ηελ ΔΔ θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ζηηο 

ξνέο θεθαιαίσλ αιιά θαη κε ηηο θνηλνηηθέο ξπζκίζεηο ζηελ αγξνηηθή νηθνλνκία θαη ζε 

ηνκείο ηεο βηνκεραλίαο ( λαππεγεία, δάραξε θ.ιπ.). 

   ε ηειηθή αλάιπζε ε επηινγή ηεο πξψηεο ιχζεο ζεκαίλεη κε απφιπηε βεβαηφηεηα ηελ 

θαηαζηξνθή ηεο εξγαζίαο θαη ησλ αλζξψπσλ ηεο ζηελ Διιάδα θαη ηελ ηαπεηλσηηθή ζέζε 
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ηεο ρψξαο. Ζ δεχηεξε επηινγή έρεη πάξα πνιχ πςειέο πηζαλφηεηεο, κε έλα κηθξφ 

παξάζπξν ρξφλνπ αβεβαηφηεηαο θαη αληζνξξνπηψλ,  λα νδεγήζεη ζε πνιχ ζεηηθέο γηα 

ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ Διιήλσλ θαη ησλ λέσλ εμειίμεηο.  

  Οη δχν επηινγέο πνπ πεξηγξάςακε απνηεινχλ θαη ηηο κφλεο δπλαηέο. Γηα ην εγρψξην 

θεθάιαην ν λένο θαηακεξηζκφο είλαη ππνρξεσηηθφο θαζψο νη επηινγέο ηεο παξακνλήο 

ζηελ ΔΔ θαη ηελ επξσδψλε ηνπ παξέρνπλ ην απαξαίηεην πιαίζην πνιηηηθήο πνπ 

εμαζθαιίδεη ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ θαη ηελ θεξδνθνξία ηνπ ζε έλα θφζκν αζηαζή θαη κε 

ζπλερείο κεηαβνιέο. ην δηεζλέο θεθάιαην, ηνπο δαλεηζηέο θαη ζην γεξκαληθφ θεθάιαην 

εμαζθαιίδνπλ ηελ απνπιεξσκή ησλ ρξεψλ, ηελ επηβνιή ηνπ λένπ  θαηακεξηζκνχ κεηαμχ 

ησλ επξσπατθψλ, θπξίσο, θεθαιαίσλ ππφ ηελ εγεκνλία ηνπ γεξκαληθνχ θεθαιαίνπ. 

Σαπηφρξνλα εκπεδψλεηαη ζε παγθφζκην επίπεδν εθείλν ην λέν κνληέιν εμνπζίαο θαη 

θεδεκνλίαο πνπ επηδηψθεηαη λα αζθείηαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ θεθαιαίνπ απφ ηνπο 

ηερλνθξάηεο ππαιιήινπο ηνπ κέζσ ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ πνπ ειέγρεη. 

   Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο επηινγήο απηήο είλαη ε κφληκε ιηηφηεηα, ε απαιινηξίσζε 

ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ εξγαδφκελσλ, ησλ απηναπαζρνινχκελσλ θαη ηνπ 

δεκνζίνπ, ε κείσζε ζην ειάρηζην ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο, ε κεγάιε κείσζε ησλ 

ζπληάμεσλ – ψζηε λα κελ επηβαξχλνπλ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ-, ε πςειή αλεξγία, 

ε αλππαξμία νπνηαζδήπνηε πξνζηαζίαο ηεο εξγαζίαο  θαη ε ππνβάζκηζε ησλ ζπνπδψλ 

γηα λα αληηζηνηρνχλ ζην ρακειφ επίπεδν ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο πνπ ζα είλαη 

νηθνλνκία ππεξέηεο ησλ κεγάισλ ρσξψλ θαη ησλ αζηηθψλ ηάμεψλ ηνπο.    

  Σν φηη ε επηινγή ηεο επηβνιήο ιηηφηεηαο ζην δηελεθέο, ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη 

γεληθφηεξα, είλαη ππνρξεσηηθή δελ ζεκαίλεη πσο δελ ζα ππάξμνπλ ππνρσξήζεηο απφ ηε 

κεξηά ησλ δαλεηζηψλ. Τπνρσξήζεηο φκσο πνπ ζα έρνπλ σο ζηφρν ηελ παξάθακςε 

εκπνδίσλ θαη ηελ θαηάθηεζε θαιχηεξσλ νπζηαζηηθά ζέζεσλ αιιά θαη ηελ ελίζρπζε ηεο 

πξνπαγάλδαο ηνπ. Μία ηέηνηα είλαη ε αλαδηάξζξσζε ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ ρξένπο κε 

ηελ απαίηεζε κηθξφηεξσλ δεκνζηνλνκηθψλ πιενλαζκάησλ. Δπεηδή ε εμππεξέηεζε ηνπ 

ειιεληθνχ δεκνζίνπ ρξένπο είλαη αδχλαηε, θη απηφ είλαη γλσζηφ ζε φινπο, θάπνηνπ 

είδνπο αλαδηάξζξσζε είλαη απνιχησο πηζαλή. Ζ αλαδηάξζξσζε απηή, ελψ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο παξαρψξεζε πξνο ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε,  ζηελ νπζία δελ ζα 

είλαη ηίπνηα άιιν παξά ε ξχζκηζε ηεο απνπιεξσκήο ησλ ηφθσλ θαη ησλ ρξενιπζίσλ κε 

ηέηνην ηξφπν πνπ λα εμαζθαιίδεη ηελ απνπιεξσκή ηνπο απνιχησο. Απηφ εμαζθαιίδεηαη 

κε ηε κείσζε ησλ ηφθσλ ζην επίπεδν ηνπ 2 ή 3% ηνπ ΑΔΠ εηεζίσο θαη γηα πνιχ κεγάιν 

ρξνληθφ δηάζηεκα. Ζ Διιάδα επνκέλσο ζα κεηαηξαπεί ζε κηα ππφ θεδεκνλία θαη 

αθαίκαμε ρψξα ζην δηελεθέο.  

   Μία δεχηεξε ππνρψξεζε αθνξά ηελ επειημία θαη θαηάηκεζε, κε δηαζηνιή ηνπ ρξφλνπ 

εθαξκνγήο ηνπο, ησλ λέσλ απαξαίηεησλ κέηξσλ ιηηφηεηαο θαη αλαδηάηαμεο ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη θνηλσλίαο πξνθεηκέλνπ λα απνηξέςνπλ αλεμέιεγθηεο πνιηηηθέο 

θαηαζηάζεηο ζε ζρέζε κε ην επξψ. 

  Οπνηαδήπνηε πνιηηηθή πξάμε  ζέηεη ελ’ ακθηβφισ  ηελ ακεηάθιεηε έληαμε ζηελ 

επξσδψλε είλαη εμαηξεηηθά επηθίλδπλε γηα ηε ζηξαηεγηθή απηή επηινγή. Ζ απφιπηε 

αιιειεμάξηεζε ησλ νηθνλνκηψλ, ζε έλα θφζκν αζηαζή θαη ππφ αλαθαηάηαμε ησλ 
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παγθφζκησλ ηζνξξνπηψλ, ζα έρεη δπζκελέζηαηα απνηειέζκαηα ζηηο νηθνλνκίεο φισλ 

ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ. Απηφ ην γλσξίδνπλ θαιά. ηελ νκηιία ηνπ ζην Διζίλθη ην 

Ννέκβξην ηνπ 2014 ν πξφεδξνο ηεο ΔΚΣ έιεγε:   

 «Αλ κηα ρώξα κπνξεί ελδερνκέλσο λα βγεη  από ηελ λνκηζκαηηθή έλσζε, ηόηε 

δεκηνπξγείηαη έλα πξνεγνύκελν θαη κπνξεί λα επαλαιεθζεί θαη από άιινπο. Η 

θαηάζηαζε απηή, κε ηε ζεηξά ηεο, ζα κπνξνύζε λα ππνλνκεύζεη ηελ αληαιιαμηκόηεηα ηνπ 

λνκίζκαηνο, αθνύ νη ηξαπεδηθνί ινγαξηαζκνί θαη νη άιιεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπκβάζεηο 

νπνηαζδήπνηε ρώξαο ζα έκελαλ εθηεζεηκέλεο ζηνλ θίλδπλν ηεο κεηνλνκαζίαο. Επνκέλσο, 

ζα πξέπεη λα είλαη ζαθέο όηη ε επηηπρία ηεο λνκηζκαηηθήο έλσζεο ζε νπνηνδήπνηε ρώξα 

κέινπο ηεο, εμαξηάηαη από ηελ επηηπρία ηεο ζε όια ηα κέξε ηεο. Τν επξώ είλαη θαη ζα 

πξέπεη λα είλαη αλέθθιεην ζε όια ηα θξάηε κέιε πνπ ην έρνπλ πηνζεηήζεη, όρη κόλν 

επεηδή απηό γξάθεηαη ζηηο ζπλζήθεο, αιιά επεηδή ζε αληίζεηε πεξίπησζε δελ κπνξεί λα 

ππάξμεη έλα λόκηζκα πξαγκαηηθά θνηλό.»  

https://www.youtube.com/watch?v=4JxMhLR9Kr4 

   Σα παξαπάλσ ζεκαίλνπλ πσο νη βαζκνί ειεπζεξίαο γηα ηελ εθαξκνγή κηαο θηινιατθήο 

πνιηηηθήο ζηελ Διιάδα είλαη απμεκέλνη. Οη αλαγθαίεο αιιά κε ηθαλέο ζπλζήθεο γηα ηελ 

εθαξκνγή κηαο ηέηνηαο πνιηηηθήο ζηελ Διιάδα είλαη ε παχζε πιεξσκψλ ηνπ δεκνζίνπ 

ρξένπο θαη ε έμνδνο απφ ηελ επξσδψλε. Ζ αχμεζε ησλ βαζκψλ ειεπζεξίαο ζεκαίλεη 

πσο ίζσο ππάξρεη δπλαηφηεηα ζπλαηλεηηθήο εμφδνπ απφ ηελ επξσδψλε. Θα κπνξνχζε 

δειαδή ε ΔΚΣ λα πξνζθέξεη βνήζεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμφδνπ θαη ζε αληάιιαγκα ε 

ειιεληθή πιεπξά ζα ζπλαηλέζεη ψζηε ε ζηάζε ηεο λα  ειαρηζηνπνηήζεη ηηο δπζκελείο 

επηπηψζεηο γηα ην επξψ.  

  Ζ χπαξμε επίζεο ελφο πνιππνιηθνχ θφζκνπ απμάλεη ηνπο βαζκνχο ειεπζεξίαο ζην 

δηεζλέο πεδίν θαζψο ν αληαγσληζκφο ησλ θεθαιαίσλ εληείλεηαη δηαπιεθφκελνο κε ηελ 

αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ θξαηψλ. Οη πηζαλφηεηεο επνκέλσο κηαο 

επηηπρνχο έθβαζεο κηαο θηιεξγαηηθήο θαη θηινιατθήο πνιηηηθήο ζε κηα ρψξα κεζαίνπ 

κεγέζνπο φπσο ε Διιάδα κε κέζν επίπεδν αλάπηπμεο, κε ζεκαληηθή γεσπνιηηηθή ηζρχ 

θαη κε απμεκέλν εηδηθφ βάξνο ζηελ παγθφζκηα πνιηηηθή ζθελή εμαηηίαο ηεο ηζηνξίαο ηεο 

θαίλνληαη ηδηαίηεξα απμεκέλεο, εθείλν πνπ απαηηείηε είλαη ην πνιηηηθφ εθείλν πξνζσπηθφ 

πνπ κε επάξθεηα, ηθαλφηεηα, γλψζε  θαη έκπλεπζε ζα ζπλεγείξεη ηηο πιεηηφκελεο ηάμεηο 

θαη ζηξψκαηα  θαη ζα θάλεη ηα παξαπάλσ πνιηηηθή πξάμε.  

    Καηά ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο κηαο πνιηηηθήο ξήμεο θάπνηνη απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο 

κεηαβιεηέο πνπ πεξηγξάςακε ελδέρεηαη λα αιιάμνπλ. Ζ γλψζε φκσο απηψλ θαη ε 

απνηχπσζε ηεο ζεκεξηλήο αληηθεηκεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο είλαη θάηη απνιχησο 

αλαγθαίν γηα λα κπνξείο λα ζρεδηάδεηο θαη λα παξεκβαίλεηο πνιηηηθά ζηηο 

κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο ραξάδνληαο ηελ πνιηηηθή ζνπ θαη πξνζαξκφδνληάο ηελ ζηηο 

κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο. .   

https://www.youtube.com/watch?v=4JxMhLR9Kr4

