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Η Αχίλλειος Πτζρνα τθς Ελλθνικις Οικονομίας: Το Ισοηφγιο  Τρεχουσών  Συναλλαγών 

  Πίςω από το δράμα των μεγάλων χρθματοοικονομικϊν κεμάτων του διεκνοφσ εμπορίου και 
των ςυναλλαγϊν βρίςκονται καίρια, αλλά πολφπλοκα οικονομικά κζματα, τα οποία απαιτοφν ιδιαίτερθ 
προςοχι ςτθν ανάλυςθ και τθν κατανόθςθ τουσ. Κι αυτό, διότι είναι το επίκεντρο ιδεολογικισ διαμάχθσ και 
θ αρζνα πολιτικισ πίεςθσ από οικονομικοφσ ομίλουσ, πολυεκνικζσ επιχειριςεισ και χρθματοπιςτωτικά 
ιδρφματα. Τα επιχειριματα εκτείνονται ςε ευρφ και ποικίλο πεδίο, από τθν κεϊρθςθ ότι οι ιςχυρζσ 
οικονομικϊσ βιομθχανικζσ χϊρεσ με τθν προςιλωςθ ςτθν εφαρμογι των αρχϊν τθσ laissez-faire οικονομίασ,  
χρθςιμοποιοφν το διεκνζσ εμπόριο για τθν εκμετάλλευςθ των αδφναμων και υποανάπτυκτων κρατϊν   
του κόςμου, ενϊ άλλα διατείνονται ότι αυτό επιτρζπει τθν πιο επαρκι και αποτελεςματικι χριςθ των 
παραγωγικϊν πόρων μιασ χϊρασ, με ςυνζπεια τθν οικονομικι τθσ ευθμερία.      

 

  

 

Πθγι:  Στατιςτικά ςτοιχεία περιόδου 2000-2011.  Δελτίο Οικονομικισ Συγκυρίασ και ¨Ζκκεςθ 
του Διοικθτοφ, Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

ΙΣΟΖΥΓΙΟ 

ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ  

(1+2+3+4)

εκατ. ευρώ -10,595 -10,495 -10,221 -9,887 -10,717 -15,677 -23,667 -32,393 -34,797 -25,818 -24,048

1 Εμπορικό Ιςοζφγιο -21,928 -21,611 -22,709 -22,644 -25,436 -27,547 -35,286 -41,499 -44,049 -30,767 -28,280

Εξαγωγέσ Αγαθών 11,097 11,545 10,434 11,114 12,653 14,201 16,154 17,446 19,813 15,318 17,082

Ειςαγωγέσ Αγαθών 33,026 33,156 33,142 33,757 38,089 41,748 51,440 58,945 63,862 46,085 45,361

2 Ιςοζφγιο Υπηρεςιών 8,711 9,150 10,755 11,498 15,467 15,497 15,337 16,592 17,136 12,640 13,230

Ειςπράξεισ 34,066 26,983 28,477

Πληρωμέσ 16,930 14,343 15,229

3 Ισοζφγιο Εισοδημάτων -955 -1,891 -2,073 -2,597 -4,377 -5,676 -7,118 -9,077 -10,643 -8,984 -9,228

Ειςπράξεισ 5,573 4,282 3,791

Πληρωμέσ 16,216 13,267 13,019

4

Ισοζφγιο Τρεχουσών 

Μεταβιβάσεων 3,577 3,857 3,806 3,856 3,629 2,049 3,400 1,591 2,759 1,293 230

Ειςπράξεισ 6,882 5,380 4,654

Πληρωμέσ 4,124 4,088 4,455
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Για τισ περιςςότερεσ χϊρεσ του κόςμου, θ υιοκζτθςθ από τα ιςχυρότερα οικονομικϊσ κράτθ των 
αρχϊν του κλαςςικοφ φιλελευκεριςμοφ και θ επιβολι ενόσ νεφελϊδουσ δόγματοσ παγκοςμιοποίθςθσ 
των αγορϊν, μζςω του ελευκζρου εμπορίου (free trade) και του διεκνοφσ καταμεριςμοφ τθσ εργαςίασ ζχει 
οδθγιςει ςτθν ενδυνάμωςθ τθσ οικονομικισ τουσ αλλθλεξάρτθςθσ. Η άνευ περιοριςμϊν ανάπτυξθ των 
διεκνϊν οικονομικϊν ςχζςεων των κρατϊν, που ζγινε πιο εμφανισ με το ξεκίνθμα του 21ου αιϊνα λόγω 
τθσ παγκοςμιοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ, είναι νωρίσ να διαπιςτωκεί κατά πόςο το 
‘νζο’ δόγμα είναι καλοκάγακο, ι απλϊσ φζρει τον μανδφα του ‘νζου’ ωσ επικοινωνιακοφ τρικ, με ςκοπό   
τθν εξάρτθςθ και τθν τελικι ‘αναίμακτο’ οικονομικι υποταγι του πιο αδφναμου κράτουσ. Εντοφτοισ, τα 
πρϊτα ςυμπτϊματα για τισ χϊρεσ τθσ περιφζρειασ τθσ ηϊνθσ του ευρϊ είναι αποκαρδιωτικά, κακϊσ θ 
Ελλάδα, θ Ιρλανδία και πρόςφατα θ Πορτογαλία, ιδθ βρίςκονται ςτα δίκτυα του “μθχανιςμοφ ςτιριξθσ” 
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, λόγω υπερβολικοφ δθμοςιονομικοφ χρζουσ του οποίου ζνα ςθμαντικό μζροσ 
προζρχεται εξ αίτιασ των ςοβαρϊν ελλειμμάτων ςτο εξωτερικό τουσ ιςοηφγιο πλθρωμϊν. 

Το διεκνζσ εμπορικό ιςοηφγιο αποτελεί τον ςθμαντικότερο λογαριαςμό του ιςοηυγίου τρεχουςϊν 
ςυναλλαγϊν ενόσ κράτουσ, διότι ςυνίςταται από τα εξαγόμενα και ειςαγόμενα προϊόντα και υπθρεςίεσ 
μιασ χϊρασ κι αποτελεί ςυντελεςτι τθσ μακθματικισ εξίςωςθσ που απαρτίηει τον διεκνϊσ αποδεκτό 
οριςμό του Ακακαρίςτου Εγχωρίου Προϊόντοσ (ΑΕΠ)1 ενόσ κράτουσ ι μιασ οικονομικισ ζνωςθσ. Για τθν 
ανοικτι κι ‘ατίκαςθ’ οικονομία τθσ Ελλάδοσ είναι ιδιαίτερα ςθμαντικόσ, διότι ωσ αναλογία του ΑΕΠ θ 
χϊρα μασ ζχει ζνα από τα υψθλοτζρα ποςοςτά εξάρτθςθσ τθσ οικονομικισ τθσ ανάπτυξθσ από το 
εξωτερικό, είτε υπό μορφι επενδφςεων μζςω κεφαλαιακϊν αγακϊν, ι των αναγκαίων καταναλωτικϊν 
αγακϊν, πράγμα που ςθμαίνει ότι θ ςφγχρονθ Ελλάδα με τουσ ανεκδιιγθτουσ πολιτικοφσ τθσ, απζτυχε  
οικτρά να γίνει οικονομικϊσ αυτάρκθσ. Δθλαδι, ενζργθςε διαμετρικϊσ αντίκετα, με τισ αρχζσ που ςυνθγόρθςε 
με κζρμθ και πειςτικότθτα ςτα Πολιτικά, ο φιλόςοφοσ τθσ κακολικισ γνϊςθσ, ο Αριςτοτζλθσ. 

Ήταν λοιπόν φυςικό, ςυν τω χρόνω,  να καταλιξουμε να κολυμποφμε ςε μια κάλαςςα εξωτερικοφ 
χρζουσ, που ςτο τζλοσ του 2010 θ αρνθτικι Διεκνισ Επενδυτικι Θζςθ τθσ χϊρασ ζφκαςε τα € 226 δισ. 2   
Ζτςι βρεκικαμε ανιμποροι να τθν παλζψουμε, κακϊσ υπερβαίνει ελαφρϊσ το 100 % του ΑΕΠ! Αυτό το 
δυςάρεςτο γεγονόσ, ξεκάκαρα απεικονίηεται ςτον πίνακα του ιςοηυγίου τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν και ςτο 
γράφθμα του εμπορικοφ ιςοηυγίου τθσ τελευταίασ δεκαετίασ, που εμφανίηεται ςτθ προθγοφμενθ ςελίδα. 
Μάλιςτα, ο αναγνϊςτθσ εφκολα κα επιςθμαίνει, ότι θ χρονιά του 2008 που αποτζλεςε τθν ζναρξθ τθσ 
ςθμερινισ βακιάσ οικονομικισ κρίςθσ, οι ειςαγωγζσ αγακϊν τθσ χϊρασ μασ ζφταςαν το ορόςθμο των € 
64 δισ, ποςό που αντιςτοιχεί ςτο 27% του ‘χειραγωγθμζνου’ ΑΕΠ, και είναι ιςόποςο με το ςφνολο των 
μιςκϊν και επιδομάτων εξθρτθμζνθσ εργαςίασ ςτθν επικράτεια! Αντικζτωσ, οι εξαγωγζσ άγγιξαν το 
πενιχρό επίπεδο των € 20 δισ, (μικρότερο του 1/3 των εξαγωγϊν), δθμιουργϊντασ ζνα ζλλειμμα ρεκόρ 
ςτθν ςφγχρονθ οικονομικι ιςτορία τθσ Ελλάδοσ, φψουσ € 44 δισ, που αντιςτοιχοφςε ςτο 18 % του ΑΕΠ, 
ζνα από τα μεγαλφτερα αρνθτικά εμπορικά ιςοηφγια ανεπτυγμζνθσ χϊρασ ςε παγκόςμιο επίπεδο. 

Το υπερβολικό ζλλειμμα του διεκνοφσ εμπορικοφ ιςοηυγίου, κατά τθν διάρκεια τθσ τελευταίασ 
διετίασ μειϊκθκε αιςκθτά ςτα € 28 δισ ι ςτο 12.5 % του ΑΕΠ το 2010, κυρίωσ λόγω τθσ εγχϊριασ υποχϊρθςθσ 
τθσ καταναλωτικισ και επενδυτικισ ηιτθςθσ, εξ αιτίασ τθσ επιβολισ του Μνθμονίου των δανειςτϊν τθσ 
χϊρασ, που προκάλεςε με τθν αδιζξοδο πολιτικι του, μεγάλθ φφεςθ, κοινωνικι αναταραχι και πρωτόγνωρθ 
αφξθςθ τθσ ακοφςιασ ανεργίασ ςτο 16 %, ζνα επίπεδο ρεκόρ ςτθν οικονομία τθσ μεταπολεμικισ Ελλάδασ. 
Η μεγάλθ μείωςθ των ειςαγωγϊν καταναλωτικϊν αγακϊν και επενδφςεων παγίου κεφαλαίου κατά τθν 
περίοδο 2009-2010, δεν αντανακλά τθν προςαρμογι του καταναλωτικοφ προτφπου των ελλθνικϊν  
νοικοκυριϊν ςε ζνα άλλο μοντζλο, αλλά κακαρά προιλκε από τθν επιβλθκείςα μείωςθ των ειςοδθμάτων. 

                                                           
1
 Υπό ηην μοπθή μαθημαηικήρ εξίζωζηρ,  ΑΕΠ= C+Ip+G+(X-E)  όπος  C=καηανάλωζη, Ip=ιδιωηική 

επένδςζη, G=κςβεπνηηικέρ δαπάνερ, Χ = εξαγωγέρ, και  Ε = ειζαγωγέρ. 
2
 Πθγι: Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, Ζκκεςθ του Διοικθτι για το 2010,  Πίνακασ VIII. 5  Διεκνισ επενδυτικι κζςθ. 
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Βεβαίωσ τον ςθμαντικό παράγοντα τον αποτελεί θ προοπτικι ανάκαμψθσ των εξαγωγϊν, που εξαρτάται 
από τθν εξωτερικι ηιτθςθ θ οποία αντανακλά πρωτίςτωσ τον ρυκμό ανάπτυξθσ των εμπορικϊν μασ 
εταίρων και δευτερογενϊσ από τθν μείωςθ του ςχετικοφ κόςτουσ εργαςίασ ςτον επιχειρθματικό τομζα. 
Η βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ δεν εξαρτάται μόνο από τθν μείωςθ των αποδοχϊν του εργατικοφ 
δυναμικοφ, αλλά από τον τεχνολογικό εξοπλιςμό, το μάνατημεντ και τθν οργάνωςθ παραγωγισ κακϊσ  
επίςθσ  το φορολογικό πλαίςιο και τθν εφαρμογι ςυγκεκριμζνων μζτρων  προϊκθςθσ των εξαγωγϊν.  

Με μια προςεκτικι ματιά ςτα ςυςτατικά μζρθ του ιςοηυγίου τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν, ο αναγνϊςτθσ 
κα διαπιςτϊςει τθν ςιςφφεια προςπάκεια που πρζπει να επιτελεςκεί για να ιςοςκελιςκεί αυτόσ ο 
άκρωσ ελλειμματικόσ λογαριαςμόσ. Ο περιοριςμόσ του ςυνολικοφ ελλείμματοσ, δεν απαιτεί μόνο τθν 
προςζλκυςθ άμεςων βιομθχανικϊν επενδφςεων για τθν μείωςθ τθσ εξάρτθςθσ από τθν αλλοδαπι των 
αναγκαίων καταναλωτικϊν και αγακϊν διαρκείασ, αλλά και τθν ανζφικτθ μείωςθ των κακαρϊν πλθρωμϊν 
του ιςοηυγίου ειςοδθμάτων, κυρίωσ για τόκουσ, μερίςματα και κζρδθ εταιριϊν με ξζνθ μετοχικι ςφνκεςθ. Κι 

αυτό αποτελεί ζνα παράδοξο κυβερνθτικισ πολιτικισ, λόγω τθσ περαιτζρω ςυνεχοφσ επιβάρυνςθσ, εν 
όψει των αυξθμζνων τόκων και χρεολυςίων του εξωτερικοφ δανειςμοφ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, που 
επιβάλει ο Μθχανιςμόσ Ευρωπαϊκισ Στιριξθσ (European Stability Mechanism) μζςω του απεχκοφσ Μνθμονίου. 

Παρά ταφτα θ κυβζρνθςθ ςε πλιρθ ςφγχυςθ, παράλλθλα εμμζνει ςτο πρόγραμμα των ιδιωτικοποιιςεων 
ςε ξζνουσ φορείσ, που μακροπρόκεςμα κα επιδεινϊςει ακόμθ περιςςότερο το ζλλειμμα και το επίπεδο τθσ 

ανεργίασ. Αυτζσ αποτελοφν κακαρά αντιφατικζσ πολιτικζσ, τθσ μορφισ «ράβε- ξιλωνε, δουλειά να μθ ςου 
λείπει ». Επιπλζον, το κετικό ιςοηφγιο υπθρεςιϊν, που ςυνίςταται από τισ κακαρζσ τουριςτικζσ ειςπράξεισ 
και τθν ναυτιλία, κα υπζρ-ςκελιςκεί μελλοντικϊσ από το αρνθτικό ιςοηφγιο ειςοδθμάτων, κυρίωσ λόγω 
τθσ δυςανάλογθσ αφξθςθσ των τόκων εξυπθρζτθςθσ του δθμοςίου χρζουσ, που εκτιμοφνται ότι κα 
υπερβοφν  τα επόμενα χρόνια το  δυςβάςτακτο επίπεδο των € 20 δισ ςε ετιςια βάςθ.  

Πωσ ςυμβιβάηεται το γεγονόσ ότι οι πολιτικοί μαηί και ο «αργυρϊνθτοσ» τφποσ, επί δεκαετίεσ 
διατυμπάνιηαν τα ςυγκριτικά πλεονεκτιματα του τουριςμοφ μασ με τθν γαλάηια κάλαςςα του Αιγαίου 
και τισ πανζμορφεσ  παραλίεσ μασ να ςπινκθροβολοφν από τισ ακτίνεσ του μεςογειακοφ ιλιου, επειδι είναι 
τόςο μακριά που ο ςφγχρονοσ Ζλλθνασ δεν μπορεί να απλϊςει το χζρι του για να τον καταςτρζψει; Κι 
όμωσ μασ ζλεγαν με υπεροψία ότι ο τουριςμόσ αποτελεί τθν βαριά μασ βιομθχανία, γι αυτό πρζπει να 
επικεντρϊςουμε τθν προςοχι μασ ςτισ υπθρεςίεσ να γίνουμε «γκαρςόνια» των πλουςίων κρατϊν τθσ 
θπειρωτικισ Ευρϊπθσ, εγκαταλείποντασ τισ «χειρονακτικζσ», των «λερωμζνων χεριϊν»  εργαςίεσ  τθσ 
αγροτικισ καλλιζργειασ και τθσ βιομθχανικισ παραγωγισ. Ποτζ όμωσ δεν μασ είπαν πϊσ δθμιουργείται 
θ οικονομικι αξία και θ αυτάρκεια τθσ πολιτείασ, που προχποκζτει ωσ πρϊτο ςτάδιο τον μόχκο του 
ανκρϊπου ςτθ παραγωγικι διαδικαςία των προϊόντων τθσ φφςθσ και τθσ τεχνολογίασ θ οποία απαιτεί τθν 
προςιλωςθ ςτθ πανάρχαια ριςθ του Ηςίοδου: « θ εργαςία δεν είναι ντροπι, ντροπι είναι θ οκνθρία».                                 

 Αποτελεί ζνα ιςτορικό γεγονόσ, ότι οι ακαδθμαϊκοί και οι πολιτικοί θγζτεσ τθσ χϊρασ, γνϊριηαν 
πολφ καλά ότι το διεκνζσ ιςοηφγιο πλθρωμϊν τθσ Ελλάδασ επί δεκαετίεσ ιταν αρνθτικό, και θ ςυνεχισ  
καταγραφι ελλειμμάτων ζκετε τθν ςχζςθ των εξωτερικϊν εμπορικϊν ςυναλλαγϊν τθσ χϊρασ με τα 
άλλα κράτθ ςε «κεμελιϊδθ  ανιςορροπία». Εντοφτοισ, επιμελϊσ αποςταςιοποιικθκαν από τα πραγματικά 
αίτια του προβλιματοσ, που είναι θ ‘μυςτθριϊδθσ’ πολυετισ καταςτροφι τθσ βιομθχανικισ και αγροτικισ 
υποδομισ τθσ χϊρασ, και εςτίαςαν τθν προςοχι τουσ ςτθν απολεςκείςα ανταγωνιςτικότθτα βάςει του 
κόςτουσ εργαςίασ ανά μονάδα προϊόντοσ, θ οποία ιταν και είναι αδφνατον να ανακτθκεί με τθν παροφςα 
οικονομικι δομι τθσ Ελλάδοσ, των παραςιτικϊν υπθρεςιϊν και υψθλϊν φορολογικϊν ςυντελεςτϊν 
ΦΠΑ, όπου ο «ζνασ κερδίηει από τον άλλον» χωρίσ να παραχκεί «πραγματικό οικονομικό ζργον», λόγω 

τθσ ανυπαρξίασ εγκαταςτάςεων βιομθχανικϊν μονάδων, όπωσ τθσ Siemens, τθσ Volkswagen ι τθσ BASF.   

Το επιχείρθμα τθσ ‘απολεςκείςασ’ ανταγωνιςτικότθτασ του παρελκόντοσ, που επικαλοφνται οι 
ακαδθμαϊκοί και οι αξιωματοφχοι μιασ παραπαίουςασ κυβζρνθςθσ, ωσ το πρωταρχικό φαινόμενο που 
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προκάλεςε τθ διαχρονικι «κεμελιϊδθ ανιςορροπία» του ιςοηυγίου εξωτερικϊν ςυναλλαγϊν τθσ χϊρασ, 
είναι ομολογουμζνωσ ανυπόςτατο. Η νεοφιλελεφκερθ ιδεολογία τουσ, με τισ διόπτρεσ τθσ μεγιςτοποίθςθσ 
του κζρδουσ ωσ τον φψιςτο ςκοπό του ατομικοφ ςυμφζροντοσ, μπορεί να κρίνει ωσ υπαίτιο ςυντελεςτι 
παραγωγισ τουσ μιςκοφσ εξθρτθμζνθσ εργαςίασ και να τουσ κεωρεί υπερβολικοφσ, ςε ςφγκριςθ με το 
κλαςςικό «επίπεδο ςυντιρθςθσ» και τθσ «παιδικισ εργαςίασ» τθσ εποχισ του Ricardo και του J.B.Say. 
Εντοφτοισ, το επιχείρθμα είναι λανκαςμζνο, διότι οι πρϊιμοι τθσ κλαςςικισ πολιτικισ οικονομίασ, όπωσ 
ο William Petty (1623-1687) και ο Richard Cantillon(1680-1734), που επθρζαςαν ςε μεγάλο βακμό τθν 
ςκζψθ των κλαςςικϊν και ιδιαίτερα του Adam Smith, διατφπωςαν τθν άποψθ ωσ του ελαχίςτου επίπεδου 
ςυντιρθςθσ (Subsistence level), ο μεν πρϊτοσ το «μεροκάματο» που κάλυπτε τα ζξοδα διατροφισ και 
διαμονισ, ο δε Cantillon, ότι πρζπει να είναι επαρκισ και για τθν ςυντιρθςθ τθσ ςυηφγου ςυν δφο παιδιϊν!   

Ο ελάχιςτοσ μιςκόσ διαβίωςθσ (minimum wage), ςθμαίνει πάνω από όλα τθν παρεμπόδιςθ του 
εργατικοφ δυναμικοφ να περιζλκει ςε επίπεδο φτϊχειασ. Σκοπόσ του είναι θ εξαςφάλιςθ ενόσ επιπζδου 
που καλφπτει τισ απαραίτθτεσ δαπάνεσ διαβίωςθσ, ζτςι ϊςτε να αποφευχκεί θ ανάγκθ επιπρόςκετθσ 
οικονομικισ ςτιριξθσ από τθν εκάςτοτε κυβζρνθςθ. Δυςτυχϊσ τα ςτατιςτικά ςτοιχεία υποδεικνφουν,3 ότι 
θ Ελλάδα κατζχει ςυγκριτικά με τα άλλα κράτθ-μζλθ τθσ ηϊνθσ του ευρϊ, μία από τισ τελευταίεσ κζςεισ 
ςτον ελάχιςτο μιςκό διαβίωςθσ και ςτο ποςοςτό φτϊχειασ. Με βάςθ τον μθνιαίο ελάχιςτο μιςκό και τισ 

υποκζςεισ των 40 ωρϊν εργαςίασ τθν εβδομάδα, και 52 εβδομάδεσ τον χρόνο, με εξαίρεςθ τθν 35 ωρϊν 
εβδομάδα τθσ Γαλλίασ, το ανϊτατο επίπεδο το κατζχει το Λουξεμβοφργο με € 1683 ι € 9.7 ανά ϊρα, 
ακολουκοφν το Βζλγιο και θ Ολλανδία με € 1440 και  € 1398 αντίςτοιχα ι € 8.3 και € 8.1 ανά ϊρα, και 
ζπονται θ Γαλλία με € 1365 ι € 9 ανά ϊρα και θ Αγγλία με £ 1005 ι £ 5.9 ανά ϊρα. Στθ Γερμάνια, δεν 
υπάρχει ζνασ γενικϊσ κεςμόσ ελαχίςτου μιςκοφ, αλλά διαφορετικά επίπεδα είναι δεςμευτικά ς’ όλο το 
φάςμα των οικονομικϊν φορζων και επαγγελμάτων τθσ χϊρασ. Συγκεκριμζνα, από τθν 1θ Ιανουαρίου 
2011, οι ελάχιςτοι εργατικοί μιςκοί ςτθν Γερμανία κυμαίνονταν ς’ ζνα εφροσ μεταξφ € 6.5 - € 13, 

4
 με τον 

μθνιαίο μιςκό του καταςκευαςτικοφ κλάδου να ανζρχεται ςτα € 1467 ι € 8.4 ανά ϊρα.   

Είναι λοιπόν φανερό ότι το ελάχιςτο επίπεδο μθνιαίου μιςκοφ του «λευκοφ κολάρου εργάτθ» 
των € 740, ι € 4.3  ανά ϊρα ςτθν Ελλάδα, αποτελεί το ιμιςυ του «μπλε κολάρου εργάτθ» τθσ Γερμανίασ, 
διότι δεν ιςχφει ςτθν πράξθ θ υπόκεςθ του κλαςικοφ  μοντζλου τθσ ελεφκερθσ διακίνθςθσ τθσ εργαςίασ 
μεταξφ των κρατϊν-μελϊν τθσ Ευρωηϊνθσ, λόγω των ςυντεχνιακϊν φραγμϊν και κυρίωσ τθσ γλϊςςασ. 
Αυτόσ είναι ζνασ από τουσ ςθμαντικοφσ λόγουσ τθσ τραγωδίασ του ενιαίου νομίςματοσ του ευρϊ, και 
αιτιολογθμζνα το ςφςτθμα είναι ςτα πρόκυρα τθσ κατάρρευςθσ. Για πια λοιπόν ανταγωνιςτικότθτα του 
Ζλλθνα εργαηόμενου οι ακαδθμαϊκοί και οι αξιωματοφχοι τθσ κυβζρνθςθσ δθμόςια ομιλοφν, όταν με τθν 
ειςαγωγι του περιβόθτου μθχανιςμοφ ςτιριξθσ (ΕΜΣ) τθσ Ελλθνικισ οικονομίασ, θ μζκοδοσ κακοριςμοφ 
του ελαχίςτου μιςκοφ ζχει ουςιωδϊσ τροποποιθκεί ςε αμφότερα το εκνικό και κλαδικό επίπεδο; Το νζο 
ςφςτθμα ςθματοδοτεί τθν απ’ ευκείασ κρατικι παρζμβαςθ και επίςθσ ςθμαντικοί περιοριςμοί ζχουν 
επιβλθκεί ςτο κακεςτϊσ των ελευκζρων ςυλλογικϊν ςυμβάςεων, ακυρϊνοντασ οιανδιποτε ςυμφωνία, 
δίνοντασ το δικαίωμα ςτον εργοδότθ να μειϊςει τον ελάχιςτο μθνιαίο μιςκό ςτο επίπεδο τθσ πείνασ των 
€ 590, οδθγϊντασ τισ ςχζςεισ εργοδότου-εργαηόμενου ς’ ζνα εργαςιακό Μεςαίωνα, δεδομζνου ότι θ Ελλάδα ζχει 

ζνα από τα πιο υψθλά κόςτθ διαβίωςθσ και τον υψθλότερο πλθκωριςμό (4.5%) ςτθν Ευρϊπθ.  

Ασ προχωριςουμε λοιπόν ςτθν ανάλυςθ των μακροοικονομικϊν δεδομζνων του ιςοηυγίου των 
εξωτερικϊν πλθρωμϊν τθσ Ελλάδασ για να διαπιςτϊςει ο αναγνϊςτθσ, ότι θ ζξοδοσ από τθ δθμοςιονομικι 
κρίςθ και τθν βακιά φφεςθ είναι ανζφικτθ υπό το ιςχφον κακεςτϊσ τθσ επιβολισ των «προκροφςτειων» 
όρων του Μνθμονίου τθσ τρόικα και τθσ ταυτόχρονθσ παραμονισ τθσ χϊρασ ςτθ ηϊνθ του ευρϊ. Η 
πολιτικι τθσ αυςτθρισ λιτότθτασ θ οποία ονομάηεται εςωτερικι υποτίμθςθ (internal devaluation), μζςω  

                                                           
3
 Soverein states in Europe by minimum wage, http://en.wikipedia.org/wiki, 6 Μαΐου 2011.  

4
 Statistisches Bundesamt Deutschland, http://www.destatis.de/jetspeed,   6 Μαΐου 2011. 
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τθσ βίαιθσ προςαρμογισ του εκνικοφ ειςοδιματοσ, που περιλαμβάνει ωσ μζτρα και ςτακμά τισ απολφςεισ 
εργατικοφ δυναμικοφ, περικοπζσ μιςκϊν & ςυντάξεων, δραςτικι μείωςθ των δαπανϊν για υπθρεςίεσ 
κοινωνικοφ χαρακτιρα, ιδιωτικοποιιςεισ δθμόςιων οργανιςμϊν και τθν εκποίθςθ τθσ κρατικισ ακίνθτθσ 
περιουςίασ για τθν αποπλθρωμι τόκων και χρεολυςίων, με διεκνι «χωροφφλακα» για τθν εφαρμογι  
του απεχκοφσ προγράμματοσ, το ΔΝΤ, δεν είναι μόνο αντιαναπτυξιακι, αλλά αποτελεί προοίμιο λαϊκισ 
εξζγερςθσ. Ο λόγοσ, θ ακοφςια  ανεργία ςφντομα κα ξεπεράςει το κρίςιμο επίπεδο του 20%, που οι οικονο- 

μετρικζσ μελζτεσ του παρελκόντοσ, τθσ εποχισ τθσ «ακωότθτασ και του κοινωνικοφ ιδεϊδουσ», το κεωροφςαν ωσ 

το «κατϊφλι» βίαιων κοινωνικϊν αναταραχϊν και πικανισ ανατροπισ του πολιτειακοφ κακεςτϊτοσ. 

 Η «προκροφςτεια»  λφςθ που επζβαλαν  οι ευρωπαίοι εταίροι μασ με το υποκριτικό κλιςζ τθσ 
«κοινοτικισ αλλθλεγγφθσ», όχι μόνο δεν είναι  βιϊςιμθ, αλλά μετζτρεψε τθ χϊρα ςε ζνα «προτεκτοράτο» 
με τοποτθρθτι το ΔΝΤ, χωρίσ να επιλφει το κεμελιϊδεσ πρόβλθμα του ελλείμματοσ του διεκνοφσ εμπορικοφ 

ιςοηυγίου, αντικζτωσ το διαιωνίηει, αφοφ αυτό μαηί με τουσ τόκουσ  τροφοδοτεί το δθμοςιονομικό  χρζοσ. Η 
λφςθ του ΕΜΣ δεν είναι διατθριςιμθ, και οδθγεί ςε διαρκι λιτότθτα και φτϊχεια, διότι μακθματικϊσ 
είναι αδφνατον να αποπλθρωκεί το τρζχων ςυςωρευτικό χρζοσ των € 350 δισ, το οποίο αντιςτοιχεί ςτο 
156% του ΑΕΠ, που ςυρρικνϊκθκε επιςιμωσ 4.5% ςτα € 224 δισ το 2010 και κα ςυρρικνωκεί περαιτζρω 
το 2011 λόγω τθσ ςφοδρισ φφεςθσ, ςθματοδοτϊντασ πρόςκετα μζτρα προςαρμογισ. Γι αυτό θ χϊρα πρζπει 
να εξζλκει οικιοκελϊσ από τθ ηϊνθ του ευρϊ, και να επιςτρζψει ςτο εκνικό τθσ νόμιςμα, τθν δραχμι, 
υιοκετϊντασ τθν πολιτικι που ονομάηεται εξωτερικι υποτίμθςθ (external devaluation),ζτςι ϊςτε εκουςίωσ 

να  επιτευχκοφν ριηικζσ διαρκρωτικζσ αλλαγζσ και μεταρρυκμίςεισ ςτθ δομι τθσ Ελλθνικισ οικονομίασ.  

Η κεωρία τθσ διεκνοφσ οικονομίασ διδάςκει, ότι όταν οι ςυναλλαγματικζσ ιςοτιμίεσ των κρατϊν 
είναι ςτακερζσ (fixed) και αμετάκλθτεσ, όπωσ των κρατϊν-μελϊν του ενιαίου νομίςματοσ τθσ Ευρωηϊνθσ, 
θ προςαρμογι των ελλειμμάτων του εξωτερικοφ ιςοηυγίου πλθρωμϊν ενόσ κράτουσ-μζλουσ επιτυγχάνεται 
με αντιςτακμιςτικό βραχυπρόκεςμο δανειςμό κεφαλαίων. Όταν το ζλλειμμα του εξωτερικοφ ιςοηυγίου 
πλθρωμϊν  είναι «χρόνιο», όπωσ τθσ Ελλάδασ, θ χϊρα βρίςκεται ςε «κεμελιϊδθ ανιςορροπία» και  θ 
‘κεραπεία’ απαιτεί μακροπρόκεςμθ προςαρμογι, που ςυνίςταται από τθν εςωτερικι υποτίμθςθ των 
ειςοδθμάτων και των τιμϊν των αγακϊν & υπθρεςιϊν τθσ ελλειμματικισ χϊρασ. Ταυτόχρονα, θ κεωρία 
υποςτθρίηει, ότι το πλεόναςμα του εξωτερικοφ ιςοηυγίου πλθρωμϊν, τθσ κακαρϊσ εξαγωγικισ χϊρασ, 
όπωσ τθσ Γερμανίασ, κα προκαλζςει αφξθςθ των ειςοδθμάτων και των τιμϊν των αγακϊν & υπθρεςιϊν  
τθσ πλεοναςματικισ χϊρασ, με αποτζλεςμα θ ανατίμθςθ των ειςοδθμάτων και πλθκωριςτικζσ πιζςεισ 
ςτισ τιμζσ, κα οδθγιςουν ςτθ μείωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των εξαγωγϊν τθσ. 

Η κεωρία όμωσ διαφζρει από τθν πράξθ, αναφζρουν οι ζμπειροι, διότι οι διεκνείσ ςχζςεισ των 

κρατϊν ενϊ εμφανίηονται καλοπροαίρετεσ και αμοιβαίεσ ςτο διεκνζσ εμπόριο και ςτθ διακίνθςθ κεφαλαίων, 
οι ςχζςεισ είναι ςυχνά ανταγωνιςτικζσ και εκφράηουν τθν ςφγκρουςθ ςυμφερόντων. Η ςφγχρονθ κεωρία 
μπορεί να δίνει μεγάλθ ζμφαςθ ςτον ρόλο των μεταβολϊν των ειςοδθμάτων ς’ αμφότερα τα  ελλειμματικά 

και πλεοναςματικά κράτθ, που αποτελεί απαραίτθτθ ςυνκικθ εξάλειψθσ των ανιςορροπιϊν του διεκνοφσ 
ιςοηυγίου πλθρωμϊν τθσ Ευρωηϊνθσ. Εντοφτοισ, οι «αλλθλζγγυοι εταίροι» μασ, ωσ ςτυγνοί χρθματοδανειςτζσ   
αποφάςιςαν να χρθςιμοποιιςουν τθν χϊρασ μασ, ςαν απλό πειραματόηωο επϊδυνων ερευνϊν για να 
εξακριβϊςουν τθν αντοχι του ζλλθνα ςτθ κοινωνικι αποςφνκεςθ και τθ δραςτικι μείωςθ του βιοτικοφ του 
επιπζδου. ‘Ζτςι επζβαλαν με τθν ςυνδρομι τθσ ΕΚΤ και τισ ευλογίεσ τθσ ιςχυρισ Γερμανίασ τθν εφαρμογι ενόσ 
«hard core» μονεταριςμοφ ςτθν  Ευρωηϊνθ, δίνοντασ προτεραιότθτα ςτθν «αμοιβι του δανειςτι», του μιςθτοφ 

από τουσ αρχαίουσ χρόνουσ τοκογλφφου, του ονομαηόμενου «ςουλατςαδόρου».   

Είναι παράλογο, θ αναταραχι των χρθματοπιςτωτικϊν αγορϊν να υποδεικνφει ςτθ κυβζρνθςθ 
τθσ χϊρασ μασ τι είναι καλφτερο για τουσ ςαςτιςμζνουσ και ανιμπορουσ να αντιδράςουν αποτελεςματικά 
πολίτεσ τθσ, όταν το περιοδικό Spiegel5 ζγραφε για τθν πρόκεςθ τθσ Ελλάδοσ να εγκαταλείψει το ευρϊ,  
                                                           
5
 Spiegel Online, “ Greece Considers Exit From Euro Zone”, by Christian Reiermann, http://www.spiegel, 5/6/2011. 
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ςε μυςτικι ςυνάντθςθ ‘κρίςθσ’ των υπουργϊν των οικονομικϊν των κρατϊν-μελϊν τθσ Ευρωηϊνθσ και 
αντιπροςϊπων τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, ςτο Chateau de Senningen του Λουξεμβοφργου. Ωσ ςυνζπεια, 
μια νζα κατάρρευςθ του ευρϊ ςτισ αγορζσ ςυναλλάγματοσ επακολοφκθςε, τθσ χειρότερθσ διιμερθσ 
‘βουτιάσ’ από το 2008. Είναι όντωσ ακατανόθτο, πωσ μια δθμοκρατικά εκλεγόμενθ κυβζρνθςθ ςυνεχίηει 
με εμμονι να εφαρμόηει ζνα οικτρά αποτυχθμζνο πρόγραμμα αυςτθρισ λιτότθτασ που καταδυναςτεφει 
τον λαό τθσ, όταν ακόμθ και θ New York Times τθν προτρζπει: “ βγεσ αμζςωσ από το Ευρϊ για να δει 
άςπρθ μζρα ο λαόσ ςου”. Μάλιςτα προτείνει και τουσ λόγουσ «γιατί θ Ελλάδα πρζπει να απορρίψει το Ευρϊ»

6
  

Τα επιχειριματα που προβάλλει θ εφθμερίδα New York Times, δεν είναι διόλου διαφορετικά απ’ 
αυτά που επανειλθμμζνα ζχουμε αναφζρει, κι από αυτά που χρθςιμοποιεί ο Michael Lewis ςτο άρκρο 
του « φοβοφ τουσ Ζλλθνεσ που φζρουν ομόλογα»,7 όπου με γλαφυρότθτα απεικονίηει τθν τραγικι εικόνα 
τθσ Ελλθνικισ οικονομίασ. Η απειλι τθσ Ελλάδοσ να εγκαταλείψει τθν ηϊνθ του ευρϊ ιςχυρίηεται θ NYT, 
είναι κακυςτερθμζνθ και κα πρζπει να είναι προετοιμαςμζνθ να τθν πραγματοποιιςει, διότι «αυτι θ 
κίνθςθ ίςωσ είναι επϊδυνθ για τθν Ελλάδα βραχυπρόκεςμα, αλλά είναι απίκανο ότι τα κόςτθ αυτά κα 
είναι   ςυγκριτικά μεγαλφτερα με τα πολλά χρόνια βακιάσ φφεςθσ, ςταςιμότθτασ και μεγάλθσ ανεργίασ, που 
προςφζρουν οι Ευρωπαϊκζσ αρχζσ». Καμία κυβζρνθςθ, οφτε ζνασ θγζτθσ με αίςκθμα ευκφνθσ, καταλιγει 
θ ζγκριτθ εφθμερίδα, πρζπει να αποδεχκεί αυτοφ του είδουσ τθν τιμωρία για ολόκλθρθ τθν χϊρα. 

Κι όμωσ, θ ςθμερινι κυβζρνθςθ πειςματωδϊσ αδυνατεί να κατανοιςει, ότι τιμϊντασ τουσ πιςτωτζσ 

τθσ ι καλφτερα τουσ αργυραμοιβοφσ τθσ χϊρασ, ποφ είναι οι ίδιοι οι ‘κοινοτικοί εταίροι’, κυςιάηει άκριτα 
τον λαό τθσ μαηί και τισ ελπίδεσ του. Η δθμόςια επίκριςθ των αξιωματοφχων τθσ, ωσ «διεφκαρμζνο» 
και «κοπρίτθ» τον Ζλλθνα πολίτθ, εν μζρει, μπορεί να αιτιολογεί τθν άγρια τιμωρία του, ωσ υπεφκυνο 
για κακι ςυμπεριφορά επειδι «μαηί τα φάγανε» εξ αίτιασ παλαιϊν λακϊν των πολιτικϊν τθσ θγετϊν. 
Εντοφτοισ, ςυνιςτά ζνα κακό, ανυπόςτατο επιχείρθμα υγιοφσ πολιτικισ. Οι κυβερνόντεσ αδυνατοφν να 
κατανοιςουν το κεμελιϊδεσ οικονομικό επιχείρθμα: «ότι όταν μια χϊρα ειςζρχεται ςε μια νομιςματικι 
ζνωςθ θ φφςθ του δθμόςιου  χρζουσ αλλάηει ριηικά, διότι το κράτοσ ζχει απεμπολιςει το κυριαρχικό του 
δικαίωμα του ελζγχου του νομίςματοσ ςτο οποίο εκδίδεται το χρζοσ». Ωσ αποτζλεςμα, οι διεκνείσ χρθμα- 
ταγορζσ μποροφν να αςκιςουν ςοβαρι πίεςθ ς’ αυτι τθ χϊρα, μζςω τθσ αποτίμθςθσ τθσ αγοράσ των 
ομολόγων που εκδίδει, που ςθμαίνει πτϊςθ των τιμϊν (αφξθςθ των επιτοκίων), εάν κρίνουν επιςφαλι 
τθν πιςτολθπτικι τθσ ικανότθτα και να οδθγιςουν τθν κυβζρνθςθ τθσ ςε χρεοκοπία.  

Με άλλα λόγια, από τθ ςτιγμι που θ κυβζρνθςθ  αποφαςίηει να εντάξει τθ χϊρα ςε μια νομιςματικι 
ζνωςθ, χωρίσ δθμοψιφιςμα, αναλαμβάνει πλιρωσ τθν ευκφνθ τθσ υποβάκμιςθσ τθσ χϊρασ ςε κακεςτϊσ 
αναδυόμενθσ οικονομίασ. Ζτςι οι τφχεσ του λαοφ τθσ αφινονται ςτα καπρίτςια των χρθματοδανειςτϊν 
τθσ χϊρασ, με τουσ αδαείσ ι «αργυρϊνθτουσ» ςχολιαςτζσ των μζςων ενθμζρωςθσ με κραυγζσ ι άςχετεσ 
παρατθριςεισ να επιςθμαίνουν τθν αντίδραςθ «των αγορϊν», που είναι αδφνατον να τισ κατανοιςουν, 
διότι ουδζποτε υπιρξε θ εναςχόλθςθ τουσ και δεν γνωρίηουν για τί είδουσ «λαβφρινκο», τι μορφισ «κόλαςθ» 
ομιλοφν. Οι αναμνιςεισ είναι ακόμθ ζντονεσ, πωσ πριν τριάντα χρόνια, ςτισ αρχζσ του1980, το τμιμα 
χρεογράφων μιασ αμιγϊσ κρατικισ κεντρικισ τράπεηασ, τθσ Bank of Canada, κατατρόπωςε μζςα ςε μια 
μζρα τουσ “κερδοςκόπουσ”, κατεβάηοντασ τα επιτόκια των εντόκων γραμματίων του δθμοςίου, από 20% 
ςτο επίπεδο του 16%, και ςτθν κυριολεξία τουσ «τςουροφφλιςε». Δυςτυχϊσ, αυτό ςτθν Ελλάδα δεν είναι 
εφικτό να γίνει προσ το παρϊν, γιατί ακόμθ, περά τισ προςπάκειεσ του Nexus και του Κϊςτα Βαξεβάνθ, 
το 92% των μετόχων τθσ ανωνφμου εταιρίασ τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, παραμζνει άγνωςτο. 

Σε κάκε περίπτωςθ, θ Ελλάδα του Α! Μνθμονίου τθσ κοινωνικισ εξακλίωςθσ, δεν μπορεί να αντζξει 
ζνα Β! Μνθμόνιο που κα επιφζρει τον όλεκρο. Ο ςϊφρων πολίτθσ πρζπει να πει αντίο ςτο Ευρϊ.  Σ. Λ                                                                            

                                                           
6
 The New York Times, “Why Greece Should Reject the Euro”, by Mark Weisbrot, http://www.nytimes, 5/10/2011.   

7
 Michael Lewis, “Beware of Greeks Bearing Bonds” Vanity Fair, October 1, 2010.  


