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Κεφάλαιο 15
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ1

 Τα κεφάλαια αυτού του τόµου έχουν καλύψει πιστεύω µεγάλο µέρος των προβληµατισµών για 
την οικονοµική κρίση και τον ρόλο της οικονοµικής πολιτικής στην Ελλάδα. Το κεντρικό µήνυµα που 
αναδύεται είναι ότι η οικονοµική πολιτική είναι υπεύθυνη για µεγάλο µέρος της κρίσης στην οποία 
έχει περιπέσει η ελληνική οικονοµία την τελευταία δεκαπενταετία. Οι οικονοµικοί και πολιτικοί µας 
θεσµοί δεν µπόρεσαν να προσαρµοστούν στις νέες οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες 
που επεκράτησαν µετά την µεταπολίτευση.
 Οι πολιτικοί µας θεσµοί, δεν παρέχουν κίνητρα συνέπειας και µακρόπνοης στρατηγικής στους 
πολιτικούς. Η οργάνωση, η λειτουργία και η µέθοδος χρηµατοδότησης των πολιτικών κοµµάτων 
εξακολουθεί να είναι πρωτόγονη και αδιαφανής, ο ρόλος της Βουλής είναι περιθωριακός σε σχέση µε 
την εκτελεστική εξουσία, το σύστηµα εκλογής των βουλευτών χαρακτηρίζεται από την 
οικογενειοκρατία και την ρουσφετολογία. Την ίδια περίοδο, οι αλλαγές στην κορυφή της εκτελεστικής 
εξουσίας είναι ιδιαίτερα και αδικαιολόγητα συχνές, καθώς ελάχιστοι υπουργοί έχουν θητεία 
µεγαλύτερη των δύο ετών.
 Η κατάσταση αυτή κάθε άλλο παρά ευνοεί την υιοθέτηση υπεύθυνης στάσης στα θέµατα της 
οικονοµίας, ή ακόµη και την προσέλκυση και αξιοποίηση των ικανοτέρων στην πολιτική. Σαν 
αποτέλεσµα, οι περισσότεροι από τους πολιτικούς µας δεν έχουν τις δυνατότητες και τα κίνητρα να 
ηγηθούν πραγµατικά και να προχωρήσουν στις τοµές εκείνες που είναι απαραίτητες προκειµένου να 
βγει επιτέλους η ελληνική οικονοµία από την κρίση που την µαστίζει.
 Την ίδια στιγµή, λόγω και της λειτουργίας του πολιτικού συστήµατος, η δηµόσια διοίκηση 
νοσεί βαθύτατα. Το µεγαλύτερο κίνητρο προσέλκυσης στον δηµόσιο τοµέα εξακολουθεί να είναι η 
µονιµότητα. Ελάχιστα κίνητρα υπάρχουν για αποδοτική εργασία, ανάληψη πρωτοβουλιών και την 
επιδίωξη µίας αξιοπρεπούς επαγγελµατικής σταδιοδροµίας. Η στελέχωση της δηµόσιας διοίκησης 
γίνεται µε µικροπολιτικά και "κοινωνικά" κριτήρια, που κάθε άλλο παρά ευνοούν την πρόσληψη των 
ικανοτέρων και καταλληλότερων. Το δηµόσιο λογιστικό και οι γραφειοκρατικές διαδικασίες 
εµποδίζουν την αποτελεσµατική λειτουργία της δηµόσιας διοίκησης, την ίδια στιγµή που ο ρόλος του 
κράτους έχει διευρυνθεί σηµαντικά. Σαν αποτέλεσµα, η κύρια οικονοµική διαδικασία στον δηµόσιο 
τοµέα είναι η θωράκιση των παντώς είδους "κεκτηµένων" των διαφόρων υποοµάδων που τον 
αποτελούν, εις βάρος βέβαια των υπολοίπων υποοµάδων, των φορολογουµένων και των "πελατών" 
των δηµοσίων επιχειρήσεων και οργανισµών.
 Όπως θα περίµενε κανείς, στην κατάσταση αυτή έχει προσαρµοσθεί παθητικά και µεγάλο 
µέρος του ιδιωτικού τοµέα, που είναι υποχρεωµένο να συνυπάρχει µε το δηµόσιο. Μία άλλη µερίδα 
του ιδιωτικού τοµέα, ιδιαίτερα αυτή που ασχολείται µε τις δηµόσιες προµήθειες και τα δηµόσια έργα, 
έχει όχι απλώς προσαρµοσθεί, αλλά, όπως είναι φυσικό, ωφελείται κιόλας από την κατάσταση αυτή.
 Σήµερα οι προοπτικές της οικονοµίας εµφανίζονται ιδιαίτερα δυσοίωνες. Οι προσαρµογές που 
απαιτούνται προκειµένου να ξεπερασθεί η κρίση είναι βαθιές. Ωστόσο, το ελληνικό πολιτικό σύστηµα 
και το σύστηµα της δηµόσιας διοίκησης παραµένουν εσωστρεφή, και ανήµπορα να τις υιοθετήσουν. 
Μπροστά σε αυτή τους την αδυναµία πιάνονται από οτιδήποτε τους επιτρέπει να αναβάλλουν την ώρα 
της αλήθειας.

1Το κεφάλαιο  αυτό βασίζεται σε µία σειρά τεσσάρων άρθρων µου στον Οικονοµικό  Ταχυδρόµο τον Ιανουάριο  και Φεβρουάριο του 
1994, καθώς και σε ένα άρθρο µου στην Ειδική Ετήσια Έκδοση της Επιλογής για το 1994.



 Συχνά η απραξία και η ατολµία αυτή παρουσιάζονται σε ιδεολογικούς όρους και γίνεται 
προσπάθεια να δικαιολογηθούν µε την υιοθέτηση και προβολή ξεπερασµένων οικονοµικών δοξασιών. 
Λόγω της υποβάθµισης της ανώτατης παιδείας, της έλλειψης κινητικότητας και ανταγωνισµού µεταξύ 
των ακαδηµαϊκών ερευνητών και δασκάλων και της οικονοµικής δυσπραγίας που µαστίζει τους 
ακαδηµαϊκούς, πολλοί Έλληνες οικονοµολόγοι δεν έκαναν ποτέ την επένδυση που απαιτείται για την 
εµπέδωση των συµπερασµάτων στα οποία οδηγούν οι εξελίξεις της τελευταίας εικοσαετίας στην 
οικονοµική επιστήµη. Το ιδεολογικό πεδίο παραµένει θολό, καθώς η "πνευµατική" ηγεσία δεν έχει την  
επιρροή και τις δυνατότητες να το ξεκαθαρίσει.
 Οι εξελίξεις στην οικονοµική επιστήµη των τελευταίων είκοσι χρόνων βασίζονται στην 
διαχρονική αριστοποίηση, στις ορθολογικές προσδοκίες, στην επαναλαµβανόµενη στρατηγική 
αλληλεπίδραση όπως αναλύεται µε την θεωρία των παιγνίων καθώς και στις νέες τεχνικές 
οικονοµετρικής διερεύνησης. Οι διαπιστώσεις στις οποίες οδηγούν οι επιστηµονικές αυτές εξελίξεις 
για τα προβλήµατα της ελληνικής οικονοµίας έχουν παρουσιασθεί επαρκώς πιστεύω στα σχετικά 
κεφάλαια αυτού του τόµου.
 Αυτό που θέλω να κάνω σαν επίλογο είναι κάποιου είδους ανακεφαλαίωση και ορισµένες 
συγκεκριµένες προτάσεις. Θα επικεντρωθώ σε πέντε θέµατα: Στις γενικές αρχές για θεσµούς και 
κανόνες οικονοµικής πολιτικής, στο πρόβληµα του δηµόσιου χρέους και των δηµοσιονοµικών 
ελλειµµάτων, στις αρχές της νοµισµατικής και συναλλαγµατικής πολιτικής, στην επίδραση της 
διάρθρωσης της αγοράς εργασίας στην ανεργία και την ανταγωνιστικότητα και στον ρόλο της αγοράς 
και του κράτους στην διάρθρωση της οικονοµίας. Τα πέντε αυτά θέµατα αναφέρονται σε πέντε µεγάλα 
προβλήµατα της οικονοµίας: Στο χαµηλό ποσοστό ανάπτυξης, στην ανεργία, στην χαµηλή 
ανταγωνιστικότητα, στην διανοµή του εισοδήµατος και στον πληθωρισµό.

Θεσµοί και Κανόνες

 Έχω συχνά επαναλάβει στα προηγούµενα κεφάλαια ότι η οικονοµική πολιτική πρέπει να 
υλοποιείται στη βάση σταθερών, κατά το δυνατόν, θεσµών και κανόνων. Ούτε οι θεσµοί αλλά ούτε 
και οι κανόνες χρειάζεται να προσαρµόζονται ανάλογα µε την φάση του οικονοµικού ή πολιτικού 
κύκλου.
 Βεβαίως, τόσο οι θεσµοί όσο και οι κανόνες µπορούν, και πρέπει, να προβλέπουν το τι θα 
γίνεται όταν υπάρχει ύφεση και το τι όταν υπάρχει υπερθέρµανση της οικονοµίας. Θα πρέπει να 
προβλέπουν τις αντιδράσεις της οικονοµικής πολιτικής σε συγκεκριµένες διαταραχές. Θα πρέπει να 
προβλέπουν το ποιος έχει την τελική ευθύνη του συντονισµού των αντιδράσεων της οικονοµικής 
πολιτικής, αλλά και της αναθεώρησης των αντιδράσεων αυτών υπό το φως νέων δεδοµένων.
 Στις περισσότερες οικονοµίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στην Ελλάδα, οι θεσµοί είναι 
πιο σταθεροί από τους κανόνες. Ο θεσµός του ετήσιου Γενικού Προϋπολογισµού του Κράτους έχει 
µεγαλύτερη διάρκεια από οποιονδήποτε κανόνα ακολουθείται κατά την κατάρτιση ή αναθεώρησή του. 
Οι αρµοδιότητες της κεντρικής τράπεζας σε σχέση µε τα οικονοµικά υπουργεία της κυβέρνησης και το 
κοινοβούλιο είναι πολύ πιο σταθερές από ό,τι οποιοσδήποτε κανόνας νοµισµατικής ή 
συναλλαγµατικής πολιτικής. Κυβερνητικές επιτροπές, όπως η Επιτροπή Τιµών και Εισοδηµάτων, 
διατηρούν την ίδια θεσµική οργάνωση ακόµη και όταν οι κανόνες που ακολουθούν αλλάζουν ριζικά. 
Αυτό είναι θεµιτό σε µία κοινοβουλευτική δηµοκρατία, στο βαθµό που οι προτεραιότητες και οι 
στόχοι της οικονοµικής πολιτικής αλλάζουν όταν αλλάζει η ιδεολογία του κόµµατος που βρίσκεται 
στην εξουσία. Είναι όµως λιγότερο θεµιτό και δικαιολογηµένο στην περίπτωση που δεν υπάρχει 
κυβερνητική αλλαγή, και η απώλεια αξιοπιστίας στην οποία συντελεί συνήθως έχει από µόνη της πολύ 
µεγάλες δυσµενείς συνέπειες στην οικονοµία.
 Αλλά και το ότι η αλλαγή κανόνων είναι θεµιτή σε περιπτώσεις κυβερνητικής αλλαγής, δεν 
σηµαίνει ότι είναι επιθυµητό να γίνονται συχνά τέτοιες αλλαγές. Οι ιδεολογικές διαφορές των 



πολιτικών κοµµάτων είναι πολύ µικρότερες από ό,τι παρουσιάζονται από τα ίδια τα κόµµατα, και στην 
πράξη οι διαφορές στην οικονοµική πολιτική µπορεί να είναι ακόµη πιο περιορισµένες. Στις 
αναπτυγµένες οικονοµίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει καταστεί δυνατόν να επέρχονται πολύ µικρές 
αλλαγές στους κανόνες της οικονοµικής πολιτικής µετά από αλλαγές κυβέρνησης. Τον ίδιο στόχο είναι 
απαραίτητο να επιδιώξουµε και στην Ελλάδα, διότι η σταθερότητα των θεσµών και των κανόνων είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση για την µείωση των αβεβαιότητας που αποθαρρύνει αποταµιευτές και 
επενδυτές.
 Ας αρχίσουµε µε την δηµοσιονοµική πολιτική.

Το Δηµόσιο Χρέος και η Δηµοσιονοµική Πολιτική

 Το πιο πιεστικό ίσως πρόβληµα της ελληνικής οικονοµίας σήµερα είναι το πρόβληµα του 
δηµοσίου χρέους και των δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων. Πολλά από τα υπόλοιπα προβλήµατα της 
οικονοµίας ουσιαστικά πηγάζουν από το υψηλό και αυξανόµενο δηµόσιο χρέος και δεν µπορούν να 
λυθούν χωρίς να αντιµετωπισθεί αποτελεσµατικά αυτό το πρόβληµα. Η υπερχρέωση του κράτους, που 
έγινε κυρίως στην δεκαετία του 1980, έχει µία σειρά από δυσµενείς συνέπειες για την υπόλοιπη 
οικονοµία. Αν δεν µετριασθεί, θα καταστεί αδύνατο για την ελληνική οικονοµία να ξεφύγει από τον 
φαύλο κύκλο του χαµηλού ρυθµού ανάπτυξης και υψηλού πληθωρισµού. Αν η αύξησή του δηµοσίου 
χρέους συνεχισθεί µε τους ρυθµούς της τελευταίας δεκαπενταετίας, δεν θα αργήσει η στιγµή που θα 
προκύψουν επικίνδυνες χρηµατοδοτικές παρενέργειες που θα αποσταθεροποιήσουν σοβαρά τόσο την 
οικονοµία όσο και την κοινωνική συνοχή.
 Προκειµένου να γίνει αντιληπτή η σηµασία του προβλήµατος πρέπει να εξετασθούν οι 
παράγοντες που προκάλεσαν την υπερχρέωση του κράτους, να σταθµισθούν οι συνέπειες του υψηλού 
και αυξανόµενου δηµόσιου χρέους για τα δηµόσια οικονοµικά και την εθνική οικονοµία, και να 
αξιολογηθούν οι εναλλακτικοί τρόποι µε τους οποίους µπορεί να αντιµετωπισθεί το πρόβληµα και να 
µειωθούν οι δυσµενείς του συνέπειες.

Πως Αυξήθηκε το Δηµόσιο Χρέος;

 Έως και τα τέλη της δεκαετίας του 1970, οι γενικοί κρατικοί προϋπολογισµοί βασίζονταν στην 
αρχή της ισοσκέλισης του τακτικού προϋπολογισµού. Η αρχή αυτή, που ορισµένοι ονοµάζουν τον 
"χρυσό κανόνα" της δηµοσιονοµικής διαχείρισης, ουσιαστικά σηµαίνει ότι το κράτος δανείζεται µόνο 
για να κάνει επενδύσεις. Στον βαθµό που οι επενδύσεις οδηγούν σε οικονοµική ανάπτυξη, 
δηµιουργούνται και τα εισοδήµατα µέσα από τα οποία θα πληρωθούν οι τόκοι του δανεισµού του 
κράτους.
 Η ισοσκέλιση του τακτικού προϋπολογισµού άρχισε να νοθεύεται από τα µέσα της δεκαετίας 
του 1970. Ωστόσο, η χρονιά που σηµατοδοτεί την ουσιαστική εγκατάλειψή της ήταν το 1981, όταν, 
για πρώτη φορά µετά την µεταπολίτευση, ο κρατικός προϋπολογισµός χρησιµοποιείται (ανεπιτυχώς) 
ως µέσο εξαγοράς ψήφων σε πανελλήνια κλίµακα.
 Βοηθούσης και της πολιτικής της νέας τότε κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ στο δίµηνο Νοεµβρίου-
Δεκεµβρίου 1981, οι καθαρές δανειακές ανάγκες του δηµόσιου τοµέα (το έλλειµµα) έφθασαν το 
11,3% του ΑΕΠ, από 5,1% το 1980. Παρά τις τεράστιες προεκλογικές παροχές της, η τότε κυβέρνηση 
της Νέας Δηµοκρατίας έχασε τις εκλογές µε µεγάλη διαφορά. Μετά το 1982, οι καθαρές δανειακές 
ανάγκες του δηµόσιου τοµέα ουδέποτε έπεσαν κάτω από το 10% του ΑΕΠ. Επίσης, παρά το 
ανεπιτυχές των προεκλογικών παροχών του 1981, τα ελλείµµατα στη δεκαετία του 1980 επέδειξαν 
ιδιαίτερα µεγάλη έξαρση σε εκλογικές περιόδους, όπως το 1985 και το 1989. Το 1985 οι καθαρές 
δανειακές ανάγκες έφθασαν το 14,6% του ΑΕΠ και το 1989 έφθασαν το 20,3%. Μετά το 1990 η 
κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας έκανε ορισµένες προσπάθειες περιορισµού των δηµοσιονοµικών 



ελλειµµάτων. Ωστόσο, λόγω των τόκων που βάρυναν το τεράστιο πλέον δηµόσιο χρέος, των 
τεράστιων εγγυηµένων και ανεγγύητων χρεών άλλων φορέων που έπρεπε να αναλάβει το δηµόσιο, και 
της ατολµίας που χαρακτήρισε την προσπάθεια περιορισµού των υπολοίπων δηµοσίων δαπανών, το 
έλλειµµα δεν έπεσε τόσο ώστε να αρχίσει να σταθεροποιείται το δηµόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ.
 Ωστόσο τα σηµερινά δηµοσιονοµικά ελλείµµατα έχουν τελείως διαφορετικό χαρακτήρα από 
τα ελλείµµατα της δεκαετίας του 1980. Ο λόγος είναι ότι οφείλονται πια µόνο στους τόκους του 
δηµοσίου χρέους.
 Όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούµενα κεφάλαια, τα δηµοσιονοµικά ελλείµµατα µπορούν 
να χωρισθούν σε δύο µέρη. Στο λεγόµενο πρωτογενές έλλειµµα, που είναι η διαφορά των δηµοσίων 
δαπανών για αγαθά και υπηρεσίες από τα φορολογικά έσοδα, και στους τόκους και παράλληλες 
δαπάνες για εξυπηρέτηση του δηµόσιου χρέους. Είναι προφανές ότι τα ελλείµµατα, από όπου και αν 
προέρχονται, στο βαθµό που δεν καλύπτονται µε κοπή νέου χρήµατος (άµεσος ή έµµεσος δανεισµός 
από την Τράπεζα της Ελλάδος), οδηγούν σε αύξηση του δηµοσίου χρέους.
 Στο βαθµό που υπάρχει πρωτογενές έλλειµµα και τα µέσα επιτόκια υπερβαίνουν το ρυθµό 
αύξησης του ΑΕΠ, το δηµόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ θα ανεβαίνει συνεχώς, εκτός αν τα έσοδα 
από την έκδοση νέου χρήµατος καλύπτουν τόσο το πρωτογενές έλλειµµα, όσο και το µέρος των τόκων 
του δηµοσίου χρέους που δεν χρηµατοδοτείται από την αύξηση του εισοδήµατος. Το ύψος του 
πρωτογενούς ελλείµµατος που απαιτείται για τη σταθεροποίηση του δηµοσίου χρέους εξαρτάται 
συνεπώς τόσο από το µέρος του ελλείµµατος που χρηµατοδοτείται από την Τράπεζα της Ελλάδος, όσο 
και από το ύψος του χρέους, τον ρυθµό µεγέθυνσης του ΑΕΠ και τα επιτόκια που βαρύνουν το 
δηµόσιο χρέος.
 Η υπέρµετρη αύξηση του δηµοσίου χρέους στην δεκαετία του 1980 έγινε κυρίως από τα 
µεγάλα πρωτογενή ελλείµµατα. Αντί να υπάρξει αύξηση των φορολογικών εσόδων προκειµένου να 
ασκηθεί η "κοινωνική" πολιτική της τότε κυβέρνησης, η πολιτική αυτή χρηµατοδοτήθηκε κυρίως µε 
δανεικά. Με τον τρόπο αυτόν, το κόστος της "κοινωνικής" πολιτικής δεν έγινε άµεσα αντιληπτό από 
τους φορολογουµένους και το µέσο επίπεδο διαβίωσης ανέβηκε, παρά την καθίζηση του ρυθµού 
οικονοµικής ανάπτυξης. Όπως προανέφερα, η κατάσταση αυτή επιδεινώθηκε στις εκλογικές χρονιές 
1981, 1985 και 1989. Το µέσο πρωτογενές έλλειµµα στην περίοδο 1981-1989 ήταν ίσο µε 6% του 
ΑΕΠ, δηλαδή το ισοδύναµο 1000 δις δραχµών του 1993. Το 1989 µάλιστα το πρωτογενές έλλειµµα 
είχε φθάσει το 9,2% του ΑΕΠ, ή το ισοδύναµο 1500 δις του 1993. Αντίθετα, στην τριετία 1991-1993 
το µέσο πρωτογενές έλλειµµα ήταν µηδέν, και το 1993, παρά τις υστερήσεις των εσόδων, το 
πρωτογενές έλλειµµα ήταν ίσο µε 0,3% του ΑΕΠ, δηλαδή 58 δις. Η πολιτική της τριετίας 1990-93, 
παρά το ότι εξαφάνισε τα πρωτογενή ελλείµµατα, δεν στάθηκε επαρκής για να σταµατήσει την 
ανατροφοδότηση του χρέους, µέσω των τόκων που το βαρύνουν.
 Η δεύτερη πηγή αύξησης του χρέους είναι οι δαπάνες για τόκους. Η πηγή αυτή εξαρτάται 
αφενός από το ύψος των επιτοκίων και αφετέρου από το ύψος του χρέους. Στις αρχές της δεκαετίας 
του 1980, το ύψος τους χρέους ήταν ακόµη χαµηλό (33% του ΑΕΠ για την κεντρική διοίκηση το 
1981). Χαµηλά ήταν επίσης και τα µέσα επιτόκια που βάρυναν το χρέος (περίπου 10%). Ο λόγος για 
τα σχετικά χαµηλά επιτόκια ήταν η χαλαρή νοµισµατική πολιτική και οι εκτεταµένοι συναλλαγµατικοί 
περιορισµοί που αποµόνωναν τις ελληνικές χρηµαταγορές από τις διεθνείς. Έτσι µεταξύ 1981 και 
1985 οι δαπάνες για τόκους του δηµοσίου χρέους ήταν µόνον 4% του ΑΕΠ. Μετά το 1985 άρχισαν να 
ανεβαίνουν τα µέσα επιτόκια, µε τη υιοθέτηση πιο αυστηρής νοµισµατικής πολιτικής, την σταδιακή 
κατάργηση των συναλλαγµατικών περιορισµών και την απελευθέρωση των κεφαλαιαγορών. Την ίδια 
στιγµή που το χρέος ανέβαινε µέσω των πρωτογενών ελλειµµάτων, ανέβαινε και το κόστος 
εξυπηρέτησής του και έτσι η άνοδός του επιταχυνόταν. Το 1989 το µέσο επιτόκιο είχε ανέβει στο 12% 
και οι δαπάνες για τόκους είχαν φθάσει το 8% του ΑΕΠ, ενώ το 1993 το µέσο επιτόκιο (όταν 
συµπεριληφθούν οι κεφαλαιοποιήσεις τόκων) έφθασε το 15% και οι δαπάνες για τόκους το 15,6% του 
ΑΕΠ.



 Η τρίτη πηγή αύξησης του χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ ήταν η επιβράδυνση του ποσοστού 
οικονοµικής µεγέθυνσης µετά το 1979. Ο ρυθµός αύξησης του χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ, εκτός 
από τα πρωτογενή ελλείµµατα, οφείλεται και στη διαφορά του πραγµατικού επιτοκίου που βαρύνει το 
δηµόσιο χρέος από το ποσοστό αύξησης του ΑΕΠ. Η κατάρρευση των επενδύσεων, ιδιωτικών και 
δηµοσίων, στη δεκαετία του 1980 προκάλεσε καθίζηση του ποσοστού οικονοµικής ανάπτυξης στο 
1,5% περίπου κατά µέσο όρο, την ίδια στιγµή που ανέβαιναν τόσο τα πραγµατικά επιτόκια, όσο και το 
ύψος του ίδιου του χρέους. Αυτό επίσης συνέβαλε στην άνοδο του χρέους σε σχέση µε το ΑΕΠ, αλλά 
δεν πρέπει να παραγνωρίζεται ότι τα υψηλά ελλείµµατα και το χρέος είναι ένας από τους κύριους 
παράγοντες που προκαλούν µείωση των ιδιωτικών και δηµοσίων επενδύσεων, και που έτσι 
επιβραδύνουν την οικονοµική ανάπτυξη.
 Παράλληλα µε τους παραπάνω τρεις παράγοντες, σε όλη την δεκαετία του 1980, υπήρξε 
σηµαντική αύξηση των εγγυήσεων του δηµοσίου για δανεισµό από διαφόρους ιδιωτικούς και 
δηµόσιους φορείς. Υπήρξε επίσης έγκριση υψηλών δανείων µε την παρέµβαση, αλλά όχι πάντα την 
εγγύηση, του δηµοσίου. Το να δίδεται σε περιορισµένη κλίµακα η εγγύηση του κράτους είναι χρήσιµο 
για περιπτώσεις µικροµεσαίων και νέων επιχειρήσεων που έχουν περιορισµένη πρόσβαση στις 
χρηµαταγορές. Το να δίνεται όµως µαζικά και χωρίς έλεγχο η εγγύηση αυτή και το να επεκτείνεται σε 
µεγάλες δηµόσιες επιχειρήσεις και οργανισµούς δεν είναι παρά αδιαφανής τρόπος επιδότησης των 
ελλειµµάτων τους, και προποµπός µελλοντικής αύξησης του χρέους της κυβέρνησης. Ωραιοποιούνται 
µεν πρόσκαιρα οι κρατικοί προϋπολογισµοί, καθώς δεν εγγράφονται επαρκή ποσά για επιδοτήσεις, 
αλλά το χρέος ανεβαίνει όταν οι εγγυήσεις καταπέσουν και πρέπει να αναληφθούν από το κράτος. Η 
τακτική αυτή έπαψε µετά το 1990, και οι εγγυήσεις του δηµοσίου έπεσαν από 32% του ΑΕΠ το 1989 
στο 15% του ΑΕΠ το 1993. Υπήρξε δηλαδή αύξηση του χρέους της κεντρικής διοίκησης από την πηγή 
αυτή ίση µε 17% του ΑΕΠ, ή 2850 δις του 1993.
 Η κατάσταση αυτή, σε συνδυασµό µε τα σχετικά υψηλά διεθνή επιτόκια και την κατάρρευση 
του ποσοστού οικονοµικής µεγέθυνσης, συνετέλεσε στην εκρηκτική αύξηση του δηµοσίου χρέους ως 
ποσοστού του ΑΕΠ.

Οι Συνέπειες του Δηµοσίου Χρέους

 Παρά την ουσιαστική εξαφάνιση πλέον των πρωτογενών ελλειµµάτων, επειδή το δηµόσιο 
χρέος είναι µέγεθος που αυξάνεται από µόνο του µέσω των τόκων που το βαρύνουν, εξακολουθεί και 
σήµερα το χρέος να αποτελεί σηµαντικό πρόβληµα. Ποιες είναι όµως οι δυσµενείς συνέπειες του 
υψηλού δηµοσίου χρέους για την οικονοµία;
 Η πρώτη κατηγορία συνεπειών του δηµοσίου χρέους προκύπτει από το ότι η υγιής 
εξυπηρέτησή του απαιτεί πόρους που το δηµόσιο µπορεί να εξασφαλίσει είτε επιβαρύνοντας τον 
ιδιωτικό τοµέα µε υψηλότερους φόρους, είτε περιορίζοντας τις υπόλοιπες δραστηριότητές του. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι οι τόκοι που βαρύνουν το δηµόσιο χρέος (2,9 τρις) υπερβαίνουν κατά πολύ στον 
προϋπολογισµό του 1994 τις δαπάνες για µισθούς των δηµοσίων υπαλλήλων, των στρατιωτικών και 
των σωµάτων ασφαλείας (2,3 τρις). Είναι υπερδιπλάσιοι από τις δαπάνες για Υγεία-Πρόνοια και 
Κοινωνική Ασφάλιση (1,3 τρις), ενώ είναι σχεδόν τετραπλάσιοι από τις δαπάνες του τακτικού 
προϋπολογισµού για την Παιδεία (770 δις). Αν δεν υπήρχαν οι τόκοι αυτοί θα µπορούσε να 
τετραπλασιασθεί το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων (1 τρις), ή να καταργηθεί ο φόρος 
εισοδήµατος και όλοι οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης (από 1,4 τρις η κάθε κατηγορία). Χωρίς τους 
τόκους του δηµοσίου χρέους κανείς από τους τελευταίους τρεις προϋπολογισµούς δεν θα είχε 
έλλειµµα, και θα είχε σταµατήσει η διαδικασία συσσώρευσης νέου χρέους ήδη από το 1992.
 Ωστόσο το δηµόσιο χρέος έχει συσσωρευθεί και υπάρχει. Η υγιής εξυπηρέτησή του 
συνεπάγεται υψηλούς φόρους (στην Ελλάδα κυρίως έµµεσους) που επιβαρύνουν τον ιδιωτικό τοµέα. 
Οι στρεβλώσεις που προκαλεί η υψηλότερη φορολογία συµβάλλουν στην υψηλή ανεργία. Καθώς η 



φορολογία µπαίνει σαν σφήνα µεταξύ του κόστους των επιχειρήσεων και των πραγµατικών αµοιβών 
των εργαζοµένων, προκαλεί αύξηση του κόστους µειώνοντας τα κίνητρα των επιχειρήσεων να 
απασχολήσουν περισσότερους εργαζοµένους ή να προχωρήσουν σε επενδύσεις. Επίσης, οι δηµόσιες 
επενδύσεις συνήθως υποφέρουν όταν γίνονται προσπάθειες περιορισµού των ελλειµµάτων. Τέλος, 
καθώς διατηρεί τα πραγµατικά επιτόκια υψηλά, το υψηλό χρέος συµβάλλει στην περαιτέρω 
αποθάρρυνση των επενδύσεων αλλά και στην χειροτέρευση της διανοµής του εισοδήµατος. Οι 
αποταµιευτές, που κατά τεκµήριο ανήκουν στις υψηλότερες εισοδηµατικές τάξεις, απολαµβάνουν 
υψηλά ποσοστά απόδοσης από το ίδιο το κράτος.
 Αυτές είναι οι άµεσες συνέπειες που έχει το υψηλό δηµόσιο χρέος για την φορολογία και τις 
δηµόσιες δαπάνες, και συνεπώς για την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας, τις επενδύσεις, την 
ανάπτυξη, τον πληθωρισµό και τη διανοµή του εισοδήµατος.
 Εκτός από τις παραπάνω επιπτώσεις, υπάρχουν όµως και οι επιπτώσεις του στην εµπιστοσύνη 
των αποταµιευτών και των επενδυτών. Για παράδειγµα, όσο το χρέος αυξάνεται ως ποσοστό του ΑΕΠ, 
συντηρούνται προσδοκίες για µελλοντικές φορολογικές αυξήσεις ώστε να συνεχίσει να εξυπηρετείται. 
Αυτό µειώνει την προσδοκώµενη αποδοτικότητα των επενδύσεων και εµποδίζει για έναν ακόµη λόγο 
τις επενδύσεις και την ανάπτυξη. Από την άλλη δηµιουργούνται και αµφιβολίες στους αποταµιευτές 
για το κατά πόσον το δηµόσιο θα συνεχίσει να εξυπηρετεί πλήρως το χρέος του, ή θα προσφύγει σε µη 
συµβατικές λύσεις όπως η πληθωριστική χρηµατοδότηση και η υποχρεωτική αναδιάρθρωσή του. Οι 
προσδοκίες αυτές συντηρούν τα επιτόκια υψηλότερα και τις επενδύσεις χαµηλότερα από ό,τι θα 
συνέβαινε αλλιώς.
 Ακόµη όµως και όταν σταθεροποιηθεί το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ, και συνεπώς ακόµη και 
όταν πάψουν να υπάρχουν υπό κανονικές συνθήκες προσδοκίες περαιτέρω φορολογιών ή αµφιβολίες 
για την πλήρη εξυπηρέτησή του, πολλά προβλήµατα θα παραµείνουν. Για παράδειγµα, αν το δηµόσιο 
χρέος είναι σε υψηλά επίπεδα ως προς το ΑΕΠ, η σταθεροποίηση θα είναι ευπαθής σε αστάθµητους 
παράγοντες, και συνεπώς δεν θα είναι πλήρως αξιόπιστη. Αυτός είναι και ο κυριότερος λόγος για τον 
οποίο, όταν το χρέος έχει φθάσει σε µεγάλο ύψος, δεν απαιτείται απλώς η σταθεροποίησή του αλλά η 
µείωσή του, έστω και σταδιακά, ώστε να µετριασθεί η ευπάθεια της οικονοµίας σε κρίσεις 
εµπιστοσύνης.

Πως Μπορεί να Ελεγχθεί το Δηµόσιο Χρέος;

 Επειδή το δηµόσιο χρέος είναι µέγεθος που αυξάνεται από µόνο του, µέσω των τόκων που το 
βαρύνουν, όταν το ύψος του ξεφύγει από ορισµένα όρια η αναστροφή της αύξησης του καθίσταται 
ιδιαίτερα δύσκολη. Όπως και σε µία χιονοστιβάδα, ενώ είναι σχετικά εύκολο να την ανακόψεις στην 
αρχή, από κάποιο σηµείο και µετά κάτι τέτοιο γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο, για να καταλήξει να 
γίνει σχεδόν αδύνατο.
 Η κατάσταση είναι πλέον εξαιρετικά δύσκολη, και αυτό φαίνεται και στον προϋπολογισµό του 
1994. Σύµφωνα µε την εισηγητική έκθεση, το χρέος της Κεντρικής Διοίκησης εκτιµάται ότι αυξήθηκε 
µεταξύ 1992 και 1993 κατά 4118 δισεκατοµµύρια δραχµές. Στο τέλος του 1992 εκτιµάται σε 15557 δις 
(104,8% του ΑΕΠ) και στο τέλος του 1993 σε 19675 δις (117,3% του ΑΕΠ). Ο προϋπολογισµός δεν 
περιλαµβάνει στοιχεία για την εξέλιξη του χρέους των ΔΕΚΟ, αλλά οι δανειακές ανάγκες για το 1993 
εκτιµώνται σε 300 δις, ή 1,8% του ΑΕΠ.
 Η αύξηση του χρέους της Κεντρικής Διοίκησης οφείλεται κατά 58 µόλις δις δραχµών στο 
µικρό πρωτογενές έλλειµµα του 1993. Το υπόλοιπο οφείλεται στην ανατροφοδότηση του χρέους και 
σε καταπτώσεις εγγυήσεων. Ειδικότερα, η αύξηση οφείλεται κατά 3000 περίπου δις δραχµών στους 
τόκους των χρεών του παρελθόντος, κατά 750 περίπου δις σε ανατίµηση του εξωτερικού χρέους λόγω 
συναλλαγµατικών διαφορών, και σε ρυθµίσεις παλαιών χρεών και καταπτώσεις εγγυήσεων του 



δηµοσίου. Πλησιάζουµε, αν δεν έχουµε ήδη φθάσει, στο επικίνδυνο σηµείο µετά το οποίο η 
αναστροφή της αυξητικής τάσης του χρέους θα είναι σχεδόν αδύνατη µε συµβατικές παρεµβάσεις.
 Δύο είναι οι συµβατικοί και υγιείς τρόποι σταθεροποίησης και µείωσης του δηµοσίου χρέους 
ως ποσοστού του ΑΕΠ. Ο ένας είναι η δηµιουργία σηµαντικών πρωτογενών πλεονασµάτων. Ο άλλος 
είναι η µείωση του χάσµατος µεταξύ πραγµατικών επιτοκίων και ποσοστού ανάπτυξης µε 
διαρθρωτικά και όχι νοµισµατικά µέσα, ώστε να µην υποδαυλιστεί ο πληθωρισµός. Με τους χαµηλούς 
ρυθµούς ανάπτυξης της οικονοµίας που προβλέπονται για τα επόµενα χρόνια (1-2% το χρόνο), και µε 
πραγµατικά επιτόκια της τάξης του 6-7%, προκειµένου να σταθεροποιηθεί το δηµόσιο χρέος ως 
ποσοστό του ΑΕΠ απαιτούνται πρωτογενή πλεονάσµατα της τάξης του 5-8% του ΑΕΠ, ή µεταξύ 950 
και 1500 δις δραχµών του 1994. Αντί για αυτό, ο προϋπολογισµός του 1994 προβλέπει πρωτογενές 
πλεόνασµα 431 δις, δηλαδή µεταξύ του µισού και του ενός τρίτου αυτού που απαιτείται για την 
σταθεροποίηση του χρέους.2
 Αν επιλεγεί ο δρόµος της δηµιουργίας πρωτογενών πλεονασµάτων, ο καλύτερος τρόπος είναι 
τα απαιτούµενα πρωτογενή πλεονάσµατα να δηµιουργηθούν όσο το δυνατόν συντοµότερα, ώστε η 
όλη διαδικασία να έχει από την αρχή αυξηµένη αξιοπιστία. Τέτοιου είδους εµπροσθοβαρή 
προγράµµατα ακολούθησαν στην δεκαετία του 1980 τόσο η Δανία όσο και η Ιρλανδία, µε αρκετή 
µάλιστα επιτυχία. Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις, λόγω του κόστους προσαρµογής, τα 
προγράµµατα µείωσης του χρέους έχουν σταδιακό χαρακτήρα. Αυτός ήταν και ο χαρακτήρας του 
πρώτου "Προγράµµατος Σύγκλισης της Ελληνικής Οικονοµίας, 1993-98".
 Σε όλα τα προγράµµατα, πρέπει να υπάρχει ένα πλήρες χρονοδιάγραµµα για την πορεία της 
µακροοικονοµικής πολιτικής, αλλά ειδικότερα της δηµοσιονοµικής. Πρέπει να υπάρχουν σαφείς 
δεσµεύσεις για το ποιες παρεµβάσεις θα γίνουν και που, καθώς και για τις αντιδράσεις της πολιτικής 
σε περίπτωση σηµαντικών αποκλίσεων από τους στόχους του προγράµµατος.
 Για παράδειγµα, στο πρόγραµµα σύγκλισης της προηγούµενης κυβέρνησης υπήρχαν 
δεσµεύσεις σε ένα µετριοπαθές πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων (500 δις κατά την διάρκεια του 1993 
και 1994), στην αποφυγή νέων µεταβολών του φορολογικού καθεστώτος και στον σηµαντικό 
περιορισµό των προσλήψεων στο δηµόσιο. Υπήρχαν επίσης δεσµεύσεις για αυστηρή νοµισµατική 
πολιτική, ελεύθερες συλλογικές διαπραγµατεύσεις, αύξηση των πραγµατικών αποδοχών των 
δηµοσίων υπαλλήλων, βελτίωση της λειτουργίας του δηµόσιου τοµέα, υψηλές δηµόσιες επενδύσεις 
και συνέχιση της πολιτικής απελευθέρωσης των αγορών. Στον δηµοσιονοµικό τοµέα οι 
αποκρατικοποιήσεις θα έδιναν µία ανάσα στα ελλείµµατα έως ότου άρχιζαν σταδιακά να αποδίδουν τα 
µέτρα κατά της φοροδιαφυγής και η µείωση της απασχόλησης στο δηµόσιο. Σε περιπτώσεις 
δηµοσιονοµικών αποκλίσεων, πέραν της δέσµευσης για αποφυγή νέων φορολογιών και για τους 
µισθούς των δηµοσίων υπαλλήλων, τα πράγµατα δεν ήταν ιδιαίτερα σαφή. Πρώτη γραµµή αµύνης 
εθεωρείτο όµως η επέκταση και επιτάχυνση του προγράµµατος αποκρατικοποιήσεων, έως ότου 
υπάρξουν παρεµβάσεις στις ίδιες τις πηγές των αποκλίσεων. Επίσης, για την περίπτωση υπερβολικών 
αυξήσεων µισθών µέσω των συλλογικών διαπραγµατεύσεων προβλεπόταν ο περαιτέρω περιορισµός 
της νοµισµατικής πολιτικής, ώστε να συγκρατηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις.
 Δεν µπορεί κανείς παρά να υποθέσει ότι η νέα κυβέρνηση ήδη προσανατολίζεται σε 
διαφορετικούς, και σε ορισµένες περιπτώσεις µη συµβατικούς τρόπους αντιµετώπισης του δηµόσιου 
χρέους. Σε αυτό συνηγορούν µία σειρά από πράξεις της κυβέρνησης και δηλώσεις κυβερνητικών 
παραγόντων. Η οδός των ιδιωτικοποιήσεων έχει στην ουσία αποκλειστεί, µε τεράστια ζηµιά για τα 
ελλείµµατα, τους φορολογουµένους και τους δηµοσίους υπαλλήλους. Η σταθερότητα του 

2Οι συνέπειες των εναλλακτικών τρόπων σταθεροποίησης του χρέους, µε εφαρµογή και στην περίπτωση της Ελλάδος, εξετάζονται σε 
µία συνεργασία µου µε τον Νίκο  Χριστοδουλάκη, στα πλαίσια ενός δυναµικού υποδείγµατος επενδύσεων-αποταµιεύσεων. βλ. 
Alogoskoufis G. and  N. Christodoulakis, "Fiscal Deficits, Seigniorage and External Debt: The Case of Greece", in Alogoskoufis G., L. 
Papademos and R. Portes (ed), External Constraints in Macroeconomic Policy: The European Experience, Cambridge, Cambridge 
University Press and CEPR (1991).



φορολογικού πλαισίου αντικαταστάθηκε από µία ακόµη ατελέσφορη "φορολογική µεταρρύθµιση". 
Αντί µείωσης του µεγέθους του δηµόσιου τοµέα έχουµε επανακρατικοποιήσεις και προσλήψεις που 
αυξάνουν σηµαντικά τις πρωτογενείς δηµόσιες δαπάνες. Παγώνει, αν δεν αναστρέφεται, η 
απελευθέρωση των αγορών.
 Σε σχέση µε το προηγούµενο πρόγραµµα σύγκλισης, µεγάλες µεταβολές κυοφορούνται και 
στην νοµισµατική πολιτική και στον τρόπο χρηµατοδότησης των ελλειµµάτων.
 Το κρίσιµο ερώτηµα όµως είναι πως θα διασφαλισθεί θεσµικά η πορεία απαλλαγής του 
κράτους από την υπερχρέωση. Πως θα εξασφαλισθεί η τήρηση οποιουδήποτε προγράµµατος 
υιοθετηθεί, ανεξάρτητα από πρόσωπα και κυβερνήσεις. Χωρίς αυτήν τη θεσµική εξασφάλιση δεν είναι 
δυνατόν να ανακάµψει χωρίς δραµατικούς κλυδωνισµούς η δηµοσιονοµική κατάσταση και µαζί της η 
οικονοµία της χώρας.
 Το πρόβληµα αυτό είναι ασφαλώς πολιτικό µε την ευρύτερη έννοια. Υπάρχουν δε πολλοί 
τρόποι. Από την αυταρχική αλλά αποτελεσµατική διακυβέρνηση τύπου Thatcher, µέχρι τις επίσης 
αποτελεσµατικές συναινετικές διαδικασίες και τις συµµαχικές κυβερνήσεις ορισµένων κεντρικών και 
βόρειων ευρωπαϊκών χωρών.3
 Στην κατάσταση που βρισκόµαστε στην Ελλάδα, και µε τον επείγοντα χαρακτήρα που έχει 
πλέον αποκτήσει το δηµοσιονοµικό πρόβληµα, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι οι θεσµικές 
λύσεις θα µπορούσαν εξευρεθούν µέσω µίας φυσικής και αβίαστης ιστορικής διαδικασίας 
προσαρµογής των δηµοσιονοµικών και πολιτικών θεσµών. 'Η θα υπάρξει εσπευσµένη προσαρµογή 
των θεσµών µετά από κάποια οικονοµική κρίση, ή απαιτείται οι "ηγέτες" µας να προλάβουν την κρίση 
και να ηγηθούν πραγµατικά. Αυτό απαιτεί να δηµιουργήσουν αλλά και να στηρίξουν οι ίδιοι τους 
θεσµούς εκείνους που θα εξορθολογίσουν αλλά και θα αποκοµµατικοποιήσουν την διαχείριση του 
δηµοσίου χρήµατος.
 Οι µεταβολές αυτές προϋποθέτουν σηµαντικές νοµοθετικές παρεµβάσεις, ίσως δε και 
συνταγµατική µεταρρύθµιση που να κατοχυρώνει δηµοσιονοµικούς όρους αντίστοιχους της συνθήκης 
του Maastricht. Εναλλακτικά θα µπορούσαν να θεσµοθετηθούν άγραφοι κανόνες του παρελθόντος, 
όπως ο ισοσκελισµένος τακτικός προϋπολογισµός.
 Επίσης, για την τήρηση της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας, απαιτείται η αναβάθµιση και 
επέκταση των αρµοδιοτήτων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, µε παράλληλη χορήγηση σε 
αυτό περιορισµένης αυτονοµίας, ανάλογης µε αυτή που συζητείται για την Τράπεζα της Ελλάδος. 
Έτσι, ίσως µπορέσει να διασφαλίζεται ότι οι κρατικοί προϋπολογισµοί θα καταρτίζονται σεβόµενοι 
ορισµένες βασικές λογιστικές αρχές και τους δηµοσιονοµικούς περιορισµούς, ώστε να είναι αξιόπιστοι 
και να εκτελούνται αποτελεσµατικά.
 Οι ακριβείς τρόποι µε τους οποίους θα εξασφαλισθούν τα παραπάνω, ώστε να συνδυασθεί η 
δυνατότητα της εκλεγµένης κυβέρνησης να επιλέγει την δηµοσιονοµική της πολιτική κάτω από σαφώς 
καθορισµένους δηµοσιονοµικούς κανόνες, ασφαλώς χρήζουν µελέτης και µάλιστα επείγουσας. 
Ωστόσο, χωρίς την θεσµική διασφάλιση της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας, το πολιτικό σύστηµα θα 
συνεχίσει να υποκύπτει στους βραχυχρόνιους πειρασµούς που ωθούν στην υπονόµευση του µέλλοντος 
υπέρ ενός αβέβαιου και επικίνδυνου παρόντος.

Δραχµή, Επιτόκια και Πληθωρισµός

 Ας έρθουµε όµως τώρα στο πρόβληµα του πληθωρισµού και της νοµισµατικής και 
συναλλαγµατικής πολιτικής. Για πολλούς παράγοντες της οικονοµίας ο πληθωρισµός αποτελεί πολύ 

3Η σχέση µεταξύ της διάρθρωσης του πολιτικού  συστήµατος  και της υπερχρέωσης του κράτους στις χώρες του ΟΟΣΑ έχει διερευνηθεί 
σε ένα  σηµαντικό πρόσφατο άρθρο που  χρησιµοποιηθεί τις µεθόδους  της  νέας δεοντολογικής οικονοµικής  που δίνει έµφαση στους 
θεσµούς. βλ. Grilli V., Masciandaro D. and G. Tabellini, "Political  and Monetary Institutions and Public Financial Policies in the 
Industrial Countries", Economic Policy, 13, pp. 341-392 (October 1991).



πιο άµεσο οικονοµικό πρόβληµα από τα ελλείµµατα του δηµοσίου. Σε αντίθεση µε τα δηµοσιονοµικά 
ελλείµµατα και το δηµόσιο χρέος, που µόνον έµµεσα επηρεάζουν την ζωή των περισσοτέρων µας, ο 
πληθωρισµός επηρεάζει την ευηµερία µας άµεσα, µέσω της επίδρασής του στην αγοραστική αξία των 
εισοδηµάτων µας και στην αξία των περιουσιακών µας στοιχείων. Επίσης ο πληθωρισµός προκαλεί 
σηµαντική σύγχυση αναφορικά µε τις µεταβολές των σχετικών τιµών στην οικονοµία, και µε τον 
τρόπο αυτό υπονοµεύει τον συντονιστικό ρόλο του µηχανισµού των τιµών.

Μεσοχρόνιες Λύσεις για τον Πληθωρισµό

 Οι περισσότεροι ορισµοί του πληθωρισµού θεωρούν σαν κύριο χαρακτηριστικό του την ταχεία 
και συνεχιζόµενη αύξηση του γενικού επιπέδου των τιµών.
 Οι ικανοποιητικές θεωρίες του πληθωρισµού ξεχωρίζουν µεταξύ των βαθύτερων αιτίων του 
και των βραχυχρόνιων παραγόντων που επηρεάζουν τη δυναµική της πληθωριστικής διαδικασίας.
 Όλες οι σύγχρονες θεωρίες για τα βαθύτερα αίτια του πληθωρισµού δίδουν ιδιαίτερη σηµασία 
στην αλληλεπίδραση µεταξύ δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα και στο ρόλο των προσδοκιών για 
µελλοντικές αντιδράσεις και εξελίξεις. Η ανάλυση των αλληλεπιδράσεων αυτών γίνεται µε βάση τη 
θεωρία των επαναλαµβανόµενων ή δυναµικών παιγνίων και των εννοιών ισορροπίας που 
εφαρµόζονται στη θεωρία αυτή, και που δίνουν ουσιαστικό περιεχόµενο σε έννοιες όπως "αξιοπιστία", 
"φήµη" και "δέσµευση".4
 Σύµφωνα µε τις σύγχρονες αυτές θεωρίες, οι βαθύτεροι προσδιοριστικοί παράγοντες του 
πληθωρισµού ανάγονται στις στρεβλώσεις των αγορών αγαθών και υπηρεσιών και συντελεστών 
παραγωγής που δηµιουργούν κίνητρα στις κυβερνήσεις να προσφύγουν σε ξαφνικό πληθωρισµό 
προκειµένου να µειώσουν τις συνέπειες αυτών των στρεβλώσεων. Τέτοιες στρεβλώσεις µπορεί να 
είναι η ολιγοπωλιακή διάρθρωση των αγορών, η υψηλή άµεση και έµµεση φορολογία και το υψηλό 
δηµόσιο έλλειµµα και χρέος.
 Οι λύσεις στο πρόβληµα του υψηλού πληθωρισµού µπορεί να πάρουν τρεις µορφές. Η πρώτη, 
είναι η περισσότερο δύσκολη αλλά και η πιο ριζική. Είναι η εξάλειψη κατά το δυνατό όλων των 
στρεβλώσεων που δηµιουργούν κίνητρα στις κυβερνήσεις να προσφύγουν σε αναπάντεχο ή και 
αναµενόµενο πληθωρισµό. Αν οι στρεβλώσεις µειωθούν στο ελάχιστο και δεν υπάρχουν τέτοια 
κίνητρα, οι κυβερνήσεις µέσα από την αποφυγή του πληθωρισµού θα επηρεάσουν τελικά τις 
προσδοκίες του ιδιωτικού τοµέα και θα συντελέσουν σε αυξήσεις µισθών ίσες µε την αύξηση της 
παραγωγικότητας ή σε επιτόκια ισοδύναµα µε τα αντίστοιχα της διεθνούς αγοράς.
 Η δεύτερη λύση είναι η συνεπής αντίσταση των κυβερνήσεων στον πειρασµό της δηµιουργίας 
αναπάντεχου πληθωρισµού, παρά το ότι εξακολουθούν να υπάρχουν οι στρεβλώσεις που τους 
δηµιουργούν κίνητρα για δηµιουργία πληθωρισµού. Η συνεπής αντιπληθωριστική συµπεριφορά τους, 
ενισχύει την αξιοπιστία των διακηρύξεών τους για χαµηλό πληθωρισµό, και επηρεάζει τελικά τις 
προσδοκίες του ιδιωτικού τοµέα και τις αυξήσεις µισθών και τιµών.
 Η τρίτη λύση είναι η εκ των προτέρων αυτοδέσµευση των κυβερνήσεων στο να µην κάνουν 
χρήση της πληθωριστικής χρηµατοδότηση. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µέσω εκχώρησης της 
νοµισµατικής πολιτικής είτε σε µία ανεξάρτητη εγχώρια κεντρική τράπεζα µε µόνη αρµοδιότητα τη 
σταθερότητα του επιπέδου τιµών, είτε σε µια αντιπληθωριστική κεντρική τράπεζα του εξωτερικού, 
µέσω της συµµετοχής σε ένα σύστηµα σταθερών ισοτιµιών. Η διαφορά ανάµεσα στη δεύτερη και την 
τρίτη λύση έγκειται στο ότι στην µεν δεύτερη η αξιοπιστία της κυβερνητικής πολιτικής βασίζεται στη 

4Οι σύγχρονες θεωρίες του πληθωρισµού αναλύονται στο κεφάλαιο 8.



φήµη που έχει αποκτήσει λόγω της συµπεριφοράς της στο παρελθόν, ενώ στην τρίτη οφείλεται σε 
δεσµεύσεις που έχει αναλάβει και από τις οποίες δεν µπορεί να απαλλαγεί χωρίς σηµαντικό κόστος.5
 Όλες αυτές οι λύσεις είναι µεσοχρόνιες. Ο επηρεασµός των προσδοκιών του ιδιωτικού τοµέα 
συνήθως είναι σταδιακός, ιδίως σε χώρες όπου οι πληθωριστικές προσδοκίες έχουν εγκαθιδρυθεί για 
µακρύ χρονικό διάστηµα. Στις περιπτώσεις αυτές ο αποπληθωρισµός είναι συνήθως µία επίπονη 
διαδικασία. Ωστόσο, η ταχύτητα προσαρµογής των προσδοκιών είναι συνάρτηση τόσο της 
αποφασιστικότητας που επιδεικνύει η κυβέρνηση και οι νοµισµατικές αρχές στη µάχη κατά του 
πληθωρισµού και των στρεβλώσεων, όσο και των θεσµικών δεσµεύσεων που είναι διατεθειµένη να 
αναλάβει η κυβέρνηση.
 Σε µία µικρή ανοικτή οικονοµία όπως η ελληνική, η δυναµική της πληθωριστικής διαδικασίας 
εξαρτάται από δύο αλληλεξαρτώµενους παράγοντες. Ο πρώτος παράγων είναι εγχώριος και 
προσδιορίζεται από την εξέλιξη του µοναδιαίου κόστους εργασίας των επιχειρήσεων. Όσο πιο 
γρήγορα αυξάνεται το κόστος εργασίας ανά µονάδα προϊόντος, τόσο πιο υψηλός είναι ο πληθωρισµός, 
καθώς οι επιχειρήσεις επιρρίπτουν την αύξηση του κόστους στις τιµές τους.
 Ο δεύτερος παράγων είναι εισαγόµενος και δεν είναι παρά η εξέλιξη των τιµών των 
εισαγοµένων σε εγχώριο νόµισµα. Ο παράγων αυτός εξαρτάται τόσο από τον διεθνή πληθωρισµό όσο 
και από τον ρυθµό υποτίµησης του νοµίσµατος. Ο εισαγόµενος πληθωρισµός έχει τόσο άµεση 
επίδραση, µέσω της επίδρασης των εισαγοµένων στον δείκτη τιµών, όσο και έµµεση καθώς επιτρέπει 
και στις εγχώριες επιχειρήσεις που παράγουν διεθνώς εµπορεύσιµα αγαθά να αυξάνουν και αυτές τις 
τιµές τους.
 Για σχετικά µεγάλα διαστήµατα στην τελευταία εικοσαετία, και οι δύο αυτοί πυρήνες 
διατηρούσαν τον πληθωρισµό υψηλά. Μετά το 1987 ο εισαγόµενος πυρήνας έχει µειωθεί αισθητά, 
αλλά ο εγχώριος δεν άρχισε να µειώνεται παρά το 1991. Σήµερα και οι δύο αυτοί πυρήνες του 
πληθωρισµού κινούνται µε ρυθµούς της τάξης του 10-12%, πράγµα που έχει συµβάλλει στην πτώση 
του πληθωρισµού προς αυτό το ποσοστό. Είναι όµως η πτώση αυτή διατηρήσιµη; Αυτό εξαρτάται από 
πολλούς παράγοντες, κυρίως όµως από το αν υπάρχουν οι θεσµικές και άλλες προϋποθέσεις που θα 
δώσουν αξιοπιστία στην προσπάθεια µείωσης του πληθωρισµού.

Δηµοσιονοµικά Eλλείµµατα και Νοµισµατική και Συναλλαγµατική Πολιτική

 Ένας σηµαντικός παράγων που επιδρά αρνητικά στην προσπάθεια µείωσης του πληθωρισµού 
είναι τα δηµοσιονοµικά ελλείµµατα. Τα δηµοσιονοµικά ελλείµµατα έχουν µόνιµη επίδραση στον 
πληθωρισµό µόνο στο βαθµό που χρηµατοδοτούνται µε νοµισµατικά µέσα ή δηµιουργούν προσδοκίες 
για µελλοντικό εκχρηµατισµό του δηµοσίου χρέους. Αν ταυτόχρονα επιδιώκεται να αποφευχθούν οι 
αρνητικές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα και στο ισοζύγιο πληρωµών µε χαλαρή 
συναλλαγµατική πολιτική, οι πληθωριστικές πιέσεις θα είναι ισχυρότερες.
 Ποιά είναι η ακριβής σχέση µεταξύ νοµισµατικής και συναλλαγµατικής πολιτικής σε ένα 
περιβάλλον υψηλών δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων; Όπως τονίστηκε και προηγουµένως, τα 
ελλείµµατα µπορούν να χρηµατοδοτηθούν είτε από το πλεόνασµα των αποταµιεύσεων του εγχώριου 
ιδιωτικού τοµέα, είτε από την πιστωτική επέκταση της Τράπεζας της Ελλάδος προς τον δηµόσιο 
τοµέα, άµεσα ή έµµεσα, µέσω των εµπορικών τραπεζών. Επιπρόσθετα, η χρηµατοδότηση των 

5Οι λύσεις αυτές εξετάζονται για την περίπτωση της  Ελλάδος σε µία συνεργασία µου µε τον Αποστόλη Φιλιππόπουλο. Βλ. Alogoskoufis 
G. and A. Philippopoulos, "Inflationary Expectations, Political Parties and the Exchange Rate Regime", European Journal of Political 
Economy, 8, pp. 375-99 (June 1992). Αυτό που διαπιστώνουµε  από οικονοµετρικές  διερευνήσεις  είναι ότι η δέσµευση της δραχµής σε 
σταθερές ισοτιµίες  είναι η καλύτερη λύση για την εξασφάλιση αντιπληθωριστικής  αξιοπιστίας. Την περίοδο της διολίσθησης 
διαφαίνεται ότι παίζει ρόλο η αντιπληθωριστική αξιοπιστία του κόµµατος που  βρίσκεται στην εξουσία. Η ΝΔ έχει πολύ µεγαλύτερη 
αντιπληθωριστική αξιοπιστία από το ΠΑΣΟΚ, κάτι που συντελεί σε πολύ  χαµηλότερες πληθωριστικές προσδοκίες του ιδιωτικού  τοµέα. 
Για να αντισταθµίσει την έλλειψη αυτή αντιπληθωριστικής αξιοπιστίας το ΠΑΣΟΚ αναγκάζεται όταν είναι στην κυβέρνηση να 
καταφεύγει σε υποχρεωτική εισοδηµατική πολιτική, όπως του 1983 και του 1986-87.



ελλειµµάτων µπορεί να γίνει είτε µε δανεισµό από το εξωτερικό, είτε µε µείωση των 
συναλλαγµατικών διαθεσίµων αν τα τελευταία είναι σε ύψος τέτοιο από το οποίο είναι δυνατόν να 
µειωθούν.
 Ειδικότερα, αν τα δηµόσια ελλείµµατα συνεπάγονται µια πολιτική υψηλότερης εγχώριας 
πιστωτικής επέκτασης από ότι στις άλλες χώρες, αυτό µπορεί να µεταφραστεί στις ακόλουθες 
πολιτικές:
 - σε υψηλό ρυθµό διολίσθησης της ισοτιµίας του νοµίσµατος, µε στόχο την αποφυγή των 
επιπτώσεων στο ισοζύγιο πληρωµών και την αποφυγή τόσο της µείωσης των συναλλαγµατικών 
διαθεσίµων όσο και της αύξησης του εξωτερικού χρέους. Στην περίπτωση αυτή η υπερβάλλουσα 
εγχώρια πιστωτική επέκταση µεταφράζεται ολόκληρη σε εγχώριο πληθωρισµό.
   - σε υψηλό ρυθµό µείωσης των συναλλαγµατικών διαθεσίµων, αν γίνεται προσπάθεια 
στήριξης της ισοτιµίας µέσω παρεµβάσεων στις αγορές συναλλάγµατος χωρίς προσφυγή σε ξένο 
δανεισµό. Προσπάθεια στήριξης της ισοτιµίας µέσω παρεµβάσεων (χωρίς ξένο δανεισµό) ισοδυναµεί 
µε προσπάθεια ελέγχου της προσφοράς χρήµατος ώστε να µην αυξηθεί µε τον ίδιο ρυθµό όπως η 
εγχώρια πιστωτική επέκταση. Η πολιτική αυτή είναι σαφώς αντιπληθωριστική αφού µπορεί να 
αποτρέψει σχεδόν πλήρως τις πληθωριστικές επιδράσεις των δηµόσιων ελλειµµάτων. Για την 
εφαρµογή της όµως θα πρέπει να ισχύουν δύο βασικές προϋποθέσεις: (α) Τα ελλείµµατα να µην είναι 
πολύ µεγάλα και να είναι δυνατό να µειωθούν γρήγορα και δραστικά, και (β) τα συναλλαγµατικά 
αποθέµατα να ευρίσκονται σε πολύ υψηλά επίπεδα.
 - σε υψηλό ρυθµό αύξησης του εξωτερικού δηµόσιου χρέους σε συνδυασµό µε παρεµβάσεις 
για διατήρηση της διολίσθησης σε χαµηλά επίπεδα. 
  Η νοµισµατική πολιτική σε µία ανοικτή οικονοµία µεταδίδεται µέσω των επιτοκίων, της 
συναλλαγµατικής ισοτιµίας και των συνολικών ρευστών διαθεσίµων (προσφορά χρήµατος). Σε µία 
οικονοµία µε µεγάλη και σχετικά ελεύθερη κινητικότητα κεφαλαίου, οι νοµισµατικές αρχές µπορούν 
να ελέγξουν τη συνολική προσφορά χρήµατος, αφήνοντας τον προσδιορισµό της συναλλαγµατικής 
ισοτιµίας στην αγορά, ή να ελέγξουν τη συναλλαγµατική ισοτιµία, αφήνοντας τον προσδιορισµό της 
συνολικής προσφοράς χρήµατος στην αγορά. Τα επιτόκια ορίζονται εξ υπολοίπου από τα διεθνή 
επιτόκια, συν την προσδοκώµενη υποτίµηση (διολίσθηση) του νοµίσµατος, συν κάποιο ασφάλιστρο 
κινδύνου που σχετίζεται µε τις δυνατότητες των δανειζοµένων στην οικονοµία, συµπεριλαµβανοµένου 
και του κράτους, να εξυπηρετούν µε άνεση το χρέος τους.
 Όταν τα ελλείµµατα του δηµόσιου τοµέα είναι αρκετά µικρά, ώστε να εξασφαλίζουν τη 
σταθεροποίηση του δηµοσίου χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ, τότε ο έλεγχος της συνολικής 
προσφοράς χρήµατος από τις νοµισµατικές αρχές είναι σχετικά εύκολος και ανώδυνος. Οι 
πληθωριστικές και υποτιµητικές προσδοκίες είναι ελεγχόµενες, και το ασφάλιστρο κινδύνου στα 
επιτόκια πολύ χαµηλό. Κυρίαρχο στοιχείο του προσδιορισµού των επιτοκίων στις περιπτώσεις αυτές 
είναι πράγµατι τα επιτόκια της διεθνούς αγοράς. Όταν όµως τα ελλείµµατα του δηµόσιου τοµέα είναι 
τόσο υψηλά, ώστε να οδηγούν σε συνεχή αύξηση του δηµοσίου χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ, τότε 
τα επιτόκια εξαρτώνται και από τις εγχώριες ανισορροπίες.
 Στην σηµερινή συγκυρία τα πραγµατικά επιτόκια θα µπορέσουν να µειωθούν σε µόνιµη βάση, 
αν υπάρξουν επιτυχείς προσπάθειες για µείωση του δηµοσίου χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ, και αν οι 
συλλογικές διαπραγµατεύσεις καταλήγουν σε αυξήσεις µισθών και τιµών που να συµβάλλουν στη 
βελτίωση της διεθνούς µας ανταγωνιστικότητας. Με αυτές τις προϋποθέσεις, µία πολιτική 
περιορισµένης διολίσθησης, όπως αυτή που ακολουθείται από το τέλος του 1987, θα µπορούσε να 
συµβάλλει στην σχετικά ανώδυνη περαιτέρω πτώση του πληθωρισµού και στην διατήρησή του σε 
χαµηλά επίπεδα.
 Δυστυχώς όµως οι προϋποθέσεις αυτές δεν τηρούνται. Με την κατάθεση δε του 
προϋπολογισµού του 1994 και τις καθυστερήσεις στον σχεδιασµό και την υλοποίηση του 
αναθεωρηµένου προγράµµατος σύγκλισης, έγινε σαφές ότι η νέα κυβέρνηση δεν έχει την πολιτική 



βούληση που απαιτείται για την συνέχιση της πολιτικής µείωσης των ελλειµµάτων και την διόρθωση 
των αποκλίσεων του 1993. Με τις συνθήκες αυτές οδηγείται σε αδιέξοδο τόσο η νοµισµατική όσο και 
η συναλλαγµατική πολιτική. Η έµµεση εκ νέου προσφυγή στο εκδοτικό προνόµιο, µέσω του 
εξωτερικού δανεισµού και της χρησιµοποίησης των µεγάλων κρατικών εµπορικών τραπεζών δεν 
συµβαδίζει µε την συναλλαγµατική πολιτική της περιορισµένης διολίσθησης και αργά ή γρήγορα θα 
την υπονοµεύσει.
 Είναι γεγονός ότι µετά το 1986 ή µετά το 1992 τα επιτόκια δεν ακολούθησαν την πτωτική 
τάση του πληθωρισµού. Αντίθετα ανέβηκαν. Αυτό οφείλεται εν µέρει στην άνοδο των ευρωπαϊκών 
επιτοκίων, στην σταδιακή απελευθέρωση του τραπεζικού συστήµατος και στην άρση των 
συναλλαγµατικών περιορισµών. Οφείλεται επίσης στη σταδιακή αύξηση του επασφάλιστρου κινδύνου 
που συνοδεύει τις τοποθετήσεις σε δραχµές. Πως µπορεί όµως να αντιµετωπισθεί το πρόβληµα των 
υψηλών επιτοκίων;
 Δύο λύσεις υπάρχουν: Η µία είναι η συνέχιση µίας πολιτικής µείωσης των ελλειµµάτων, µε 
διευρυνόµενα πρωτογενή πλεονάσµατα, ώστε να αρχίσει να µειώνεται το δηµόσιο χρέος ως ποσοστό 
του ΑΕΠ. Κάτι τέτοιο θα επιτρέψει την συνέχιση και ενίσχυση της συναλλαγµατικής πολιτικής της 
µειωµένης διολίσθησης και θα επιφέρει περαιτέρω πτώση του πληθωρισµού. Με το χρόνο τα επιτόκια 
θα µειωθούν τόσο λόγω της πτώσης του πληθωρισµού όσο και λόγω της πτώσης των δανειακών 
αναγκών της κυβέρνησης. Η πτώση των επιτοκίων θα είναι µόνιµη και θα ενισχύσει την προσπάθεια 
µείωσης των ελλειµµάτων, καθώς τα ελλείµµατα του δηµοσίου οφείλονται πια µόνο σε τόκους. Τη 
λογική αυτή είχε υιοθετήσει το εγκαταλειφθέν πρόγραµµα σύγκλισης της ελληνικής οικονοµίας του 
1993, σε συνδυασµό µε αναπτυξιακού χαρακτήρα διαρθρωτικές παρεµβάσεις.
 Η εναλλακτική λύση είναι ο "εύκολος" αλλά ολισθηρός δρόµος της επιθετικής µείωσης των 
επιτοκίων µε νοµισµατικά µέσα. Στην περίπτωση αυτή, η µείωση των επιτοκίων θα προκαλέσει 
απότοµη υποχώρηση της συναλλαγµατικής ισοτιµίας, έτσι ώστε να δηµιουργηθούν προσδοκίες 
µελλοντικής της ανάκαµψης. Σε µία οικονοµία όπου οι πληθωριστικές προσδοκίες είναι χαµηλές και 
δεν υπάρχει µεγάλο πρόβληµα δηµοσίου χρέους, η λύση αυτή θα µπορούσε να έχει κάποια θετική 
συµβολή σε µία προσωρινή ανάκαµψη χωρίς πολύ µεγάλους άµεσους πληθωριστικούς κινδύνους.6

 Για την χώρα µας, όπου λόγω της εµπειρίας της τελευταίας δωδεκαετίας οι πληθωριστικές και 
υποτιµητικές προσδοκίες είναι εξαιρετικά ευαίσθητες, και όπου το δηµόσιο χρέος είναι υψηλό και µε 
βραχυχρόνια διάρθρωση, οι κίνδυνοι από µία τέτοια "λύση" είναι µεγάλοι και µάλλον άµεσοι. Λόγω 
της ευαισθησίας αυτής, κάποια απότοµη υποχώρηση της συναλλαγµατικής ισοτιµίας µάλλον θα 
προκαλέσει προσδοκίες περαιτέρω µελλοντικής υποχώρησης παρά ανάκαµψης, µε συνέπεια να 
δηµιουργηθεί συναλλαγµατική κρίση. Οι φορείς του ιδιωτικού τοµέα δεν θα αργήσουν να 
µετακυλίσουν τις αυξήσεις των τιµών των εισαγοµένων στις εγχώριες τιµές, µε αποτέλεσµα να 
αυξηθεί τόσο ο εισαγόµενος όσο και ο εγχώριος πυρήνας του πληθωρισµού. Η αύξηση του 
πληθωρισµού σε συνδυασµό µε τα χαµηλά επιτόκια θα προκαλέσει φυγή από τα δραχµικά οµόλογα 
του δηµοσίου και την δραχµή γενικότερα, µε συνέπεια περαιτέρω υποχώρησή της ισοτιµίας του 
νοµίσµατος, περαιτέρω νοµισµατική χρηµατοδότηση κ.ο.κ. Σε περίπτωση εκτεταµένης προσφυγής σε 
νοµισµατικά µέσα, η ηρεµία στις χρηµαταγορές µπορεί εύκολα να µετατραπεί σε θύελλα που θα 
παρασύρει όλο το οικοδόµηµα της εµπιστοσύνης πάνω στο οποίο στηρίζεται η µη πληθωριστική 

6Η λύση αυτή δεν είναι βέβαια η  πολιτική της "επιθετικής διολίσθησης" που  πρεσβεύει ένα από  τα κόµµατα της αντιπολίτευσης. Η 
"επιθετική διολίσθηση" δεν έχει ικανοποιητική  µακροοικονοµική λογική και καµία στήριξη στην ιστορική εµπειρία. Η νοµισµατική 
λύση στο πρόβληµα της  µείωσης των επιτοκίων που αναφέρεται στο  κείµενο προϋποθέτει την µετάβαση από το καθεστώς της 
διολίσθησης, που πάντα  ήταν "αµυντική", σε καθεστώς  ελεύθερα κυµαινόµενων ισοτιµιών. Η αρχική µείωση των επιτοκίων θα 
προκαλέσει καθίζηση της ισοτιµίας του νοµίσµατος, η οποία κατόπιν θα αρχίσει εν µέρει να ανακάµπτει. Η προσδοκώµενη ανάκαµψη 
της ισοτιµίας είναι αυτό που θα διατηρήσει τα  επιτόκια  χαµηλότερα. Η κλασσική ανάλυση του προβλήµατος αυτού είναι στο άρθρο  του 
Dornbusch R. "Expectations and Exchange Rate Dynamics", Journal of  Political Economy, 84, pp. 1161-76 (December 1976). Ωστόσο, 
η λύση αυτή επαναλαµβανόµενη  δηµιουργεί προσδοκίες  που συντελούν στην εµµονή  του  πληθωρισµού και την επάνοδο σε υψηλά 
επιτόκια, κάτι που επιβεβαιώνεται για όλες  τις  χώρες του ΟΟΣΑ. Για σχετική ανάλυση και την ιστορική εµπειρία  βλ. Alogoskoufis G. 
"Monetary Accommodation, Exchange Rate Regimes and Inflation Persistence", Economic Journal, 102, pp. 461-80 (May 1992).



χρηµατοδότηση του δηµοσίου χρέους. Αν συµβεί κάτι τέτοιο, το πρόβληµα του πληθωρισµού που θα 
αντιµετωπίσει η Ελλάδα δεν θα έχει προηγούµενο στην µετακατοχική περίοδο.
 Συµπερασµατικά, παρά το ότι θα µπορούσε κανείς να δει δύο δρόµους για την µείωση των 
επιτοκίων, ο δρόµος της νοµισµατικής χρηµατοδότησης είναι εξαιρετικά επικίνδυνος. Τυχόν µείωση 
των ονοµαστικών επιτοκίων θα είναι προσωρινή, καθώς η υποχώρηση της ισοτιµίας, η αναζωπύρωση 
του πληθωρισµού και η ένταση των προβληµάτων χρηµατοδότησης του δηµοσίου θα προκαλέσουν 
αργά ή γρήγορα επαναφορά υψηλών επιτοκίων σε συνθήκες κρίσης και ίσως ανεξέλεγκτου 
πληθωρισµού.

Η Ανεξαρτησία της Τράπεζας της Ελλάδος

 Πως πρέπει να αντιµετωπισθεί λοιπόν ο πληθωρισµός και τα προβλήµατα που προκαλεί η 
χρηµατοδότηση των ελλειµµάτων και η αναχρηµατοδότηση του χρέους; Αν θέλουµε να αποφύγουµε 
κάποια νοµισµατική συναλλαγµατική κρίση που θα θίξει την περιουσιακή κατάσταση των 
αποταµιευτών, και να διατηρήσουµε τις νόµιµες δυνατότητες επιλογής που έχουν σήµερα, απαιτείται η 
επιµονή σε αυστηρή νοµισµατική πολιτική και αποφυγή άµεσης ή έµµεσης χρηµατοδότησης του 
δηµοσίου από την Τράπεζα της Ελλάδος. Αυτό θα διευκολυνθεί αφάνταστα από την θεσµική 
κατοχύρωση της πολιτικής και οικονοµικής της ανεξαρτησίας.
 Σχετικό σχέδιο νόµου είχε ετοιµάσει η προηγούµενη κυβέρνηση και το είχε παραδώσει στην 
σηµερινή. Η ευθύνη για την χάραξη και υλοποίηση της νοµισµατικής πολιτικής σύµφωνα µε το σχέδιο 
αυτό µεταφέρεται στην Τράπεζα της Ελλάδος, που ως τώρα έχει µόνο την ευθύνη για την υλοποίηση 
της νοµισµατικής πολιτικής της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση διατηρεί την ευθύνη για την επιλογή του 
συναλλαγµατικού καθεστώτος. Όλες οι νέες αρµοδιότητες, και όλες όσες σήµερα ανήκουν 
αποκλειστικά στον Διοικητή, µεταφέρονται σε πενταµελές Διοικητικό Συµβούλιο. Καθιερώνεται έτσι 
η συλλογική ευθύνη. Τα µέλη του Συµβουλίου επιλέγονται από πρόσωπα αναγνωρισµένου κύρους σε 
νοµισµατικά και τραπεζικά θέµατα, έχουν πενταετή θητεία µε περιορισµένο αριθµό ανανεώσεων και 
κατά την διάρκεια της θητείας τους απασχολούνται αποκλειστικά στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ο 
δηµοκρατικός έλεγχος εξασφαλίζεται µέσω απολογισµού σε ειδική επιτροπή της Βουλής και της 
δυνατότητας της Κυβέρνησης να ορίζει ένα µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου τον χρόνο, καθώς οι 
θητείες των µελών, συµπεριλαµβανοµένου και του Διοικητού, λήγουν διαδοχικά. Παράλληλα 
περιορίζονται ορισµένες από τις ρυθµιστικές αρµοδιότητες που έχει σήµερα η Τράπεζα της Ελλάδος, 
και που είναι κατάλοιπα της εποχής της Νοµισµατικής Επιτροπής που στην ουσία ήταν κυβερνητικό 
όργανο.
 Μόνο χώρες µε σχετικά ανεξάρτητες κεντρικές τράπεζες έχουν καταφέρει να διατηρούν 
χαµηλό πληθωρισµό για µεγάλα διαστήµατα. Η σχετική διεθνής εµπειρία δεν επιδέχεται 
αµφισβήτηση. Αν παράλληλα µε την ανεξαρτητοποίηση της Τράπεζας της Ελλάδος εξασφαλισθούν 
µεγάλα πρωτογενή πλεονάσµατα µέσω της αναµόρφωσης των θεσµών κατάρτισης και υλοποίησης 
του κρατικού προϋπολογισµού, η µείωση του πληθωρισµού και των επιτοκίων θα είναι µόνιµη. Θα 
συµβάλλει έτσι στην ανάκαµψη της εµπιστοσύνης στο µέλλον της οικονοµίας µας και στην ανάπτυξη.
 Ωστόσο, η µείωση του πληθωρισµού και των ελλειµµάτων του δηµοσίου, παρά το ότι είναι 
αναγκαία, δεν είναι και ικανή συνθήκη για επάνοδο της οικονοµίας µας στον δρόµο της διατηρήσιµης 
ανάπτυξης. Απαιτούνται και άλλες διαρθρωτικές και θεσµικές προϋποθέσεις που θα βοηθήσουν την 
βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας, την µείωση της ανεργίας και την επάνοδο 
της οικονοµίας µας σε µία διατηρήσιµη αναπτυξιακή διαδικασία.

Ανεργία και Διεθνής Ανταγωνιστικότητα



 Πολλοί από εκείνους που επικρίνουν την υιοθέτηση αντιπληθωριστικής νοµισµατικής και 
συναλλαγµατικής πολιτικής, τονίζουν ότι µία τέτοια πολιτική προκαλεί αύξηση της ανεργίας και 
µείωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας. Ωστόσο, στην πραγµατικότητα η νοµισµατική και 
συναλλαγµατική πολιτική οριακή µόνον επίδραση έχουν στο πρόβληµα της ανεργίας και της διεθνούς 
ανταγωνιστικότητας. Τον πρωτεύοντα ρόλο παίζει η διάρθρωση της αγοράς εργασίας και ιδιαίτερα ο 
θεσµός των συλλογικών διαπραγµατεύσεων, µέσω του οποίου εργοδότες και εργαζόµενοι 
συναποφασίζουν τις εξελίξεις του κόστους της εργασίας και των αµοιβών των εργαζοµένων.
 Την τελευταία δεκαπενταετία, οι εξελίξεις στο µέτωπο της ανεργίας υπήρξαν οπωσδήποτε 
δυσάρεστες, παρά την µεγάλη αύξηση του µέσου πληθωρισµού. Με το δεύτερο πετρελαϊκό σοκ το 
1979, ο µέσος πληθωρισµός ανέβηκε από 12,5% το 1978 σε 19% το 1979 και 25% το 1980. 
Παράλληλα, το ποσοστό ανεργίας, που στο δεύτερο ήµισυ της δεκαετίας του 1970 δεν ξεπερνούσε το 
2%, άρχισε να ανεβαίνει µε σηµαντικούς ρυθµούς. Από 2% το 1979 έφθασε το 4% το 1981 και το 8% 
το 1983, ποσοστό στο οποίο και σταθεροποιήθηκε.
 Σε όλη την υπόλοιπη δεκαετία του 1980 η ανεργία παρέµεινε στάσιµη σε ποσοστά της τάξης 
του 7-8%, για να αρχίσει να ανεβαίνει πάλι µετά το 1991 προσεγγίζοντας το 10%. Ο πληθωρισµός 
επίσης παρέµεινε σε υψηλά επίπεδα. Έπεσε σταδιακά από 24,5% το 1981 στο 18,4% το 1984, αλλά η 
πτώση του αναστράφηκε µετά την υποτίµηση του 1985, για να φθάσει το 23% το 1986. Ο 
αποπληθωρισµός στην περίοδο 1987-88 ήταν ταχύς, αλλά η εγκατάλειψη του σταθεροποιητικού 
προγράµµατος προκάλεσε νέα αναστροφή το 1988-90. Η τελευταία αντιπληθωριστική προσπάθεια 
ξεκίνησε µε το σταθεροποιητικό πρόγραµµα του 1991, και ο µέσος πληθωρισµός έπεσε από 20,4% το 
1990 σε 14,4% το 1993.
 Η σχέση µεταξύ πληθωρισµού και ανεργίας είναι κάτι που θέλγει τους οικονοµολόγους από τα 
τέλη της δεκαετίας του 1950. Τότε (1958) δηµοσιεύθηκε η µελέτη του καθηγητού του London School 
of Economics A.W. Phillips, η οποία τεκµηρίωνε µία αρνητική σχέση µεταξύ πληθωρισµού και 
ανεργίας στην Μεγάλη Βρετανία για πάρα πολλά χρόνια. Έκτοτε δηµοσιεύθηκαν εκατοντάδες µελέτες 
και άρθρα προσπαθώντας να εξηγήσουν την ύπαρξη της αρνητικής αυτής σχέσης, αµφισβητώντας την 
σταθερότητά της και διευρύνοντας τις συνέπειές της.
 Σήµερα είναι γενικώς παραδεδεγµένο ότι η αρνητική αυτή σχέση υπάρχει µόνο βραχυχρόνια, 
και στο βαθµό που είτε ο πληθωρισµός είναι αναπάντεχος, είτε δεν υπάρχει η δυνατότητα άµεσης 
προσαρµογής των ονοµαστικών µισθών σε µεταβολές του πληθωρισµού. Αναφορικά µε τους 
προσδιοριστικούς παράγοντες της ανεργίας υπάρχει επίσης σηµαντική βιβλιογραφία που τονίζει 
κυρίως τις στρεβλώσεις στην αγορά εργασίας που εµποδίζουν την απορρόφηση των ανέργων.

Οι Σύγχρονες Θεωρίες για την Ανεργία

 Η πλέον διαδεδοµένη πλέον οµάδα θεωριών για την ανεργία και την σχέση της µε τον 
πληθωρισµό βασίζεται στα εξής δεδοµένα.7
 Ξεκινά από την παραδοχή ότι η αγορά εργασίας δεν είναι ανταγωνιστική, αλλά χαρακτηρίζεται 
από ποικίλες στρεβλώσεις που εµποδίζουν την απορρόφηση των ανέργων. Οι στρεβλώσεις αυτές 
ξεκινούν από το γεγονός ότι οι έχοντες ήδη εργασία δεν έχουν κανένα κίνητρο να υποστούν 
µισθολογικές ή άλλες απώλειες προκειµένου να εξασφαλίσουν την απορρόφηση των ανέργων. Από 
την άλλη, οι επιχειρήσεις δεν πρόκειται να αυξήσουν τον αριθµό των απασχολουµένων παρά µόνον αν 
µειωθεί η σχέση του κόστους εργασίας προς την παραγωγικότητά της. Βραχυχρόνια, η 
παραγωγικότητα των εργαζοµένων είναι περίπου δεδοµένη, αν και εξαρτάται σε κάποιο βαθµό και από 

    7Οι σύγχρονες  αυτές θεωρίες περιγράφονται σε πολλά πρόσφατα εγχειρίδια µακροοικονοµικής  θεωρίας και πολιτικής. Ένα από τα 
καλύτερα είναι αυτό των Blanchard O. και S. Fischer (1990), Lectures on Macroeconomics, Cambridge Mass., MIT Press. Για ένα 
σηµαντικό βιβλίο για την ανεργία βλ. Layard R., S. Nickell και R. Jackman (1991), Unemployment, Oxford, Oxford University Press. 



την φάση του οικονοµικού κύκλου, δηλαδή την ζήτηση. Βραχυχρόνια είναι επίσης δεδοµένο και το 
κόστος της εργασίας, µέσω του καθορισµού των µισθών µε τις ετήσιες συλλογικές διαπραγµατεύσεις.
 Ας δούµε λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο την επίδραση της ανεργίας. Εάν η αγορά εργασίας ήταν 
πλήρως ανταγωνιστική, οι άνεργοι θα προσφέρονταν να δουλέψουν µε τους ίδιους ή κατώτερους 
µισθούς από εκείνους τους οποίους απολαµβάνουν οι ήδη απασχολούµενοι. Αυτό θα µείωνε τους 
µισθούς, άρα και την σχέση µεταξύ του κόστους εργασίας και παραγωγικότητας. Η διαδικασία δε 
αυτή θα συνεχιζόταν έως ότου οι µόνοι άνεργοι οι οποίοι είχαν αποµείνει ήταν εκείνοι οι οποίοι απλώς 
έψαχναν για καταλληλότερη δουλειά, ή εκείνοι οι οποίοι αρνούνταν να δουλέψουν στους ισχύοντες ή 
κατώτερους µισθούς.
 Ωστόσο η αγορά εργασίας δεν λειτουργεί έτσι. Οι µισθοί δεν προσδιορίζονται από µία 
ανταγωνιστική διαδικασία στην οποία οι άνεργοι προσφέρονται να δουλέψουν για χαµηλότερους 
µισθούς ή µε χειρότερες συνθήκες και οι επιχειρήσεις έχουν την δυνατότητα να δεχθούν την 
προσφορά αυτή. Πρώτον, η εργασιακή σχέση είναι µακροχρόνια, για λόγους που σχετίζονται µε την 
διασφάλιση των εργαζοµένων, την σταδιακή απόκτηση εκ µέρους τους ικανοτήτων και εκπαίδευσης 
στην δουλειά που αποτελούν κεφάλαιο για την επιχείρηση κλπ. Αυτό εµποδίζει τις επιχειρήσεις να 
υποκαθιστούν εύκολα τους ήδη εργαζοµένους σε αυτές µε ανέργους. Αυτό από µόνο του προκαλεί 
διαφορισµό µεταξύ του ανέργου που βρίσκεται "απέξω" και του εργαζοµένου που βρίσκεται "µέσα". 
Οι "µέσα" έχουν και µεγαλύτερη παραγωγικότητα, στα µάτια τουλάχιστον της επιχείρησης, και νοµική 
προστασία που τους δίνει σηµαντικά διαπραγµατευτικά πλεονεκτήµατα. Τυχόν απόλυσή τους 
σηµαίνει σηµαντικό ίσως κόστος για την επιχείρηση, ενώ η πρόσληψη νέων εργαζοµένων επίσης 
συνεπάγεται κόστος που σχετίζεται µε την χαµηλότερη παραγωγικότητα κάποιου που δεν ξέρει την 
"δουλειά". Συνεπώς, οι µισθοί των ήδη εργαζοµένων δεν είναι ευαίσθητοι στην πίεση από τους 
ανέργους που βρίσκονται "απέξω". Αυτό µε την σειρά του σηµαίνει ότι αδρανοποιούνται οι 
µηχανισµοί που σε µία ανταγωνιστική αγορά θα συνέβαλαν στην εξάλειψη της "αθέλητης" ανεργίας.
 Υπάρχουν όµως και άλλοι λόγοι που ενισχύουν την "αναισθησία" των πραγµατικών µισθών 
στην ύπαρξη υψηλής ανεργίας. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις στις συλλογικές διαπραγµατεύσεις δεν 
αντιπροσωπεύουν τόσο τους ανέργους όσο τους εργαζοµένους. Συνεπώς, ελάχιστα επηρεάζονται από 
την έκταση της ανεργίας στις µισθολογικές τους διεκδικήσεις. Το σύστηµα κοινωνικής προστασίας 
των ανέργων, µε τα επιδόµατα ανεργίας, αν και απαραίτητο για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης, 
επίσης συµβάλλει στην µείωση της πίεσης στους πραγµατικούς µισθούς εκ µέρους των ανέργων. Η 
φορολογία, άµεση και έµµεση, καθώς και οι εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση, επίσης συµβάλλουν 
στο πρόβληµα της ανεργίας. Αν και απαραίτητες, δηµιουργούν µία "σφήνα" µεταξύ των πραγµατικών 
αποδοχών των εργαζοµένων και του πραγµατικού κόστους των επιχειρήσεων, µε συνέπεια να 
αυξάνουν το κόστος για τις επιχειρήσεις και να µειώνουν τα κίνητρά τους να προσφέρουν 
απασχόληση.
 Για τους λόγους αυτούς, η αγορά εργασίας δεν µπορεί από µόνη της να διορθώσει το 
πρόβληµα της ανεργίας, ή στο βαθµό που το κάνει η διαδικασία είναι εξαιρετικά αργή.
 Μπορεί όµως να διορθώσει το πρόβληµα της ανεργίας ο πληθωρισµός; Μόνο στον βαθµό που 
είναι αναπάντεχος και δεν έχει ενσωµατωθεί στις µισθολογικές διεκδικήσεις των εργαζοµένων. Λόγω 
του ότι οι ονοµαστικοί µισθοί καθορίζονται για σχετικά µεγάλα διαστήµατα (π.χ. ένας χρόνος), ένας 
αναπάντεχος πληθωρισµός στο ενδιάµεσο, µειώνει τη σχέση µεταξύ του κόστους εργασίας και της 
παραγωγικότητας, προκαλώντας κίνητρα στις επιχειρήσεις να προσλάβουν νέους εργαζοµένους. Από 
την στιγµή που θα συµβεί κάτι τέτοιο, στις επόµενες διαπραγµατεύσεις οι νέοι αυτοί εργαζόµενοι θα 
είναι πλέον από τους "µέσα", και τα συµφέροντά τους θα ληφθούν υπόψη στον νέο γύρο των 
µισθολογικών αυξήσεων. Κατά συνέπεια η µείωση της ανεργίας που θα έχει δηµιουργήσει ο 
αναπάντεχος πληθωρισµός θα διατηρηθεί, εκτός αν υπάρξουν νέες δυσµενείς διαταραχές. Για 
παράδειγµα, µία αναπάντεχη µείωση του πληθωρισµού θα προκαλέσει αύξηση της σχέσης µεταξύ του 
κόστους εργασίας και της παραγωγικότητας. Αυτό θα ωθήσει τις επιχειρήσεις να απολύσουν 



ορισµένους εργαζοµένους, ή και ορισµένες επιχειρήσεις να κλείσουν. Κατά συνέπεια η ανεργία θα 
αυξηθεί. Από την στιγµή που θα γίνει αυτό, στον επόµενο γύρω οι πρώην εργαζόµενοι θα είναι πλέον 
"απέξω" και τα συµφέροντά τους δεν θα ληφθούν υπόψη κατά των προσδιορισµό των µισθολογικών 
αυξήσεων.
 Τα παραπάνω είναι βέβαια κάπως υπεραπλουστευµένα, αλλά δίνουν τη γεύση για τους 
µηχανισµούς που επηρεάζουν την σχέση µεταξύ ανεργίας και πληθωρισµού. Ο αναµενόµενος 
πληθωρισµός επηρεάζει τις µισθολογικές αυξήσεις και έτσι δεν προκαλεί µεταβολή στην σχέση 
µεταξύ του κόστους και της παραγωγικότητας της εργασίας. Κατά συνέπεια δεν επηρεάζει την 
ανεργία. Ο µη αναµενόµενος όµως επηρεάζει την ανεργία µέσω του µηχανισµού που ανέφερα 
παραπάνω. Ανάλογες επιδράσεις έχει και η µεταβολή στην παραγωγικότητα. Οι αναµενόµενες 
µεταβολές επηρεάζουν κυρίως τους µισθούς, άρα και το κόστος, και δεν προκαλούν µεταβολές στην 
σχέση µεταξύ κόστους και παραγωγικότητας. Οι µη αναµενόµενες µεταβολές όµως δεν επηρεάζουν 
τους µισθούς. Έτσι, µία αναπάντεχη µείωση της παραγωγικότητας αυξάνει την ανεργία, και τον 
πληθωρισµό, και µία αναπάντεχη αύξηση µειώνει και την ανεργία και τον πληθωρισµό.

Ανταγωνιστικότητα και Συλλογικές Διαπραγµατεύσεις

 Ας δούµε τώρα τι γίνεται αν λάβουµε υπόψη µας το θεσµικό πλαίσιο της ελληνικής 
οικονοµίας, δηλαδή το γεγονός ότι οι µισθοί προσδιορίζονται µε συλλογικές διαπραγµατεύσεις µέσω 
των εργοδοτικών οργανώσεων και της ΓΣΕΕ και το γεγονός ότι η ελληνική οικονοµία είναι ανοικτή 
στον διεθνή ανταγωνισµό.8
 Οι αυξήσεις που συµφωνούνται στις συλλογικές διαπραγµατεύσεις δεν µεταφράζονται 
αυτόµατα σε αυξήσεις των πραγµατικών αποδοχών των εργαζοµένων. Ο λόγος είναι ότι για τις 
επιχειρήσεις οι αυξήσεις αυτές αποτελούν αύξηση του κόστους τους, την οποία, στον βαθµό που 
µπορούν, την επιρρίπτουν στις τιµές τους, προκαλώντας έτσι αύξηση του πληθωρισµού.
 Τι προσδιορίζει όµως τον βαθµό στον οποίο οι αυξήσεις του κόστους επιρρίπτονται στις τιµές; 
Επίσης τι είναι εκείνο που προσδιορίζει τις παρενέργειες που έχουν οι αυξήσεις του κόστους που δεν 
είναι δυνατόν να µεταφρασθούν σε αύξηση των τιµών; Εδώ πρέπει να διακρίνουµε µεταξύ δύο 
οµάδων επιχειρήσεων:
 Η πρώτη οµάδα είναι η οµάδα των επιχειρήσεων που παράγουν µη εµπορεύσιµα διεθνώς 
αγαθά και υπηρεσίες. Την οµάδα αυτή αποτελούν οι περισσότερες δηµόσιες επιχειρήσεις και 
οργανισµοί, µεγάλο µέρος των επιχειρήσεων του τοµέα της οικοδοµής καθώς και µεγάλο µέρος του 
τοµέα των υπηρεσιών. Για τις επιχειρήσεις αυτές η πίεση από τον διεθνή ανταγωνισµό είναι µικρή, και 
µπορούν µε σχετική άνεση να επιρρίψουν τις αυξήσεις του κόστους τους στις τιµές. Βεβαίως, οι 
δηµόσιου χαρακτήρα επιχειρήσεις µπορούν να το κάνουν µόνο στον βαθµό που τους επιτραπεί από τα 
αρµόδια κυβερνητικά όργανα. Αν δεν τους επιτραπεί, διευρύνονται τα ελλείµµατα τους. Αν τους 
επιτραπεί, οι αυξήσεις αυτές συµβάλλουν στον πληθωρισµό.
 Η δεύτερη οµάδα επιχειρήσεων είναι εκείνη που παράγει διεθνώς εµπορεύσιµα αγαθά και 
υπηρεσίες. Η οµάδα αυτή περιλαµβάνει το µεγαλύτερο µέρος του δευτερογενούς τοµέα (µεταποίηση) 
και κάποια µερίδα των υπηρεσιών. Για τις επιχειρήσεις αυτές η επίρριψη της αύξησης του κόστους 
εργασίας στις τιµές είναι πιο δύσκολη, διότι βρίσκονται κάτω από την πίεση του ξένου ανταγωνισµού. 
Ο βαθµός στον οποίο θα µπορέσουν να επιρρίψουν αυξήσεις του κόστους στις τιµές τους εξαρτάται 
κατά κρίσιµο τρόπο από την εξέλιξη της ισοτιµίας της δραχµής. Τυχόν επιτάχυνση της διολίσθησης ή 

8Με τα θέµατα αυτά έχω ασχοληθεί σε αρκετές ερευνητικές µου εργασίες. Για τις  χώρες του  ΟΟΣΑ  βλ. Alogoskoufis G. and A. 
Manning (1988), "On the Persistence of Unemployment", Economic Policy, 7, p. 427-69, και Alogoskoufis G. and C. Martin  (1991), 
"External Constraints on European Unemployment", στο Alogoskoufis G. L. Papademos and R. Portes, External Constraints on 
Macroeconomic Policy: The European Experience, Cambridge, Cambridge University Press. Για την Ελλάδα βλ. Alogoskoufis  G. 
(1990), "Competitiveness, Wage Adjustment and Macroeconomic Policy in  the Dependent Economy", Greek Economic Review, 12, p. 
15-57.



υποτίµηση διευκολύνει το να επιρρίψουν τις αυξήσεις στις τιµές τους. Αυτό συµβαίνει διότι 
αυξάνονται οι τιµές των ξένων προϊόντων όταν υπολογισθούν σε δραχµές. Αν όµως η διολίσθηση είναι 
βραδεία, τα περιθώρια αύξησης των τιµών των εγχωρίων εµπορευσίµων αγαθών είναι περιορισµένα. 
Οι αυξήσεις είναι χαµηλές και σε κάθε περίπτωση χαµηλότερες από την αύξηση του κόστους των 
επιχειρήσεων. Κατά συνέπεια, µε βραδεία διολίσθηση οι πληθωριστικές επιπτώσεις είναι µικρότερες, 
αλλά µειώνονται και τα περιθώρια κέρδους και οι αποδοτικότητα των επενδύσεων στον κλάδο των 
εµπορευσίµων αγαθών και υπηρεσιών.
 Ποιές είναι οι τελικές συνέπειες από τις αυξήσεις µισθών στις συλλογικές διαπραγµατεύσεις. 
Οι συνέπειες εξαρτώνται από την αντίδραση της συναλλαγµατικής πολιτικής καθώς και από την 
εξέλιξη της παραγωγικότητας. Αν η συναλλαγµατική πολιτική αντισταθµίσει τις αυξήσεις αυτές, τότε 
οι αυξήσεις µισθών µεταφράζονται κατά το ίδιο ποσοστό σε αυξήσεις τιµών όλων των αγαθών και 
υπηρεσιών, µε συνέπεια ισόποση αύξηση του πληθωρισµού. Οι πραγµατικοί µισθοί αυξάνονται µόνο 
κατά το ποσοστό που υπάρχει αύξηση της παραγωγικότητας. Με µία σχεδόν στάσιµη οικονοµία, λόγω 
έλλειψης επενδύσεων, η παραγωγικότητα είναι στάσιµη, και οι αυξήσεις µισθών δεν οδηγούν σε 
καµία αύξηση των πραγµατικών αποδοχών των εργαζοµένων, παρά µόνον σε αύξηση της διολίσθησης 
και του πληθωρισµού.
 Αν η συναλλαγµατική πολιτική δεν αντισταθµίσει τις αυξήσεις αυτές, τότε υπάρχει µικρότερη 
αύξηση πληθωρισµού, συνεπώς και αύξηση των πραγµατικών αποδοχών των εργαζοµένων, κατά το 
ποσοστό που οι αυξήσεις των τιµών των διεθνώς εµπορευσίµων αγαθών υπολείπονται των αυξήσεων 
των µισθών. Ωστόσο, αυτό προκαλεί µείωση της αποδοτικότητας του κεφαλαίου στον τοµέα των 
εµπορευσίµων, µεγαλύτερη εισαγωγική διείσδυση, αποθάρρυνση των εξαγωγών και αύξηση της 
ανεργίας.
 Συνεπώς, η αντίδραση των νοµισµατικών αρχών και της κυβέρνησης έχει µεγάλη σηµασία για 
την σχέση µεταξύ πληθωρισµού και ανεργίας. Αν η συναλλαγµατική πολιτική αντισταθµίζει πάντοτε 
τις αυξήσεις µισθών, ή ακόµη περισσότερο όταν προσπαθεί να τις υπεραντισταθµίσει ώστε να µειωθεί 
η ανεργία, τότε συντελεί σε διατήρηση του υψηλού πληθωρισµού. Αυτό συµβαίνει διότι οι 
εργαζόµενοι προσπαθούν να προκαταλάβουν τον εισαγόµενο πληθωρισµό που δηµιουργεί η ταχεία 
διολίσθηση ή τυχόν υποτίµηση, και αυτό συντελεί σε ταχεία άνοδο όλων των τιµών.

Βραχυχρόνιες Στρατηγικές Μείωσης του Πληθωρισµού

 Τι συµβαίνει όµως όταν η µείωση του πληθωρισµού αποτελεί στόχο πρώτης προτεραιότητας; 
Δύο βασικές στρατηγικές υπάρχουν για την µείωση του πληθωρισµού. Η πρώτη είναι η στρατηγική 
της βελτίωσης της διεθνούς ανταγωνιστικότητας µε µείωση των πραγµατικών αποδοχών των 
εργαζοµένων και η δεύτερη είναι η στρατηγική της προσωρινής επιδείνωσής της που συνοδεύεται από 
αύξηση των πραγµατικών αποδοχών.
 Η πρώτη στρατηγική απαιτεί παρέµβαση στην διαδικασία προσδιορισµού των µισθολογικών 
αυξήσεων, µε πάγωµα ή σηµαντική επιβράδυνση της αύξησης των µισθών. Αυτό παρασύρει τις τιµές 
όλων των µη εµπορευσίµων αγαθών και υπηρεσιών και σε δεύτερη φάση επιτρέπει την µείωση και 
του εισαγόµενου πληθωρισµού µέσω επιβράδυνσης της διολίσθησης. Η στρατηγική αυτή 
ακολουθήθηκε το 1986-87, µετά την υποτίµηση. Σε συνδυασµό µε την αρχική υποτίµηση προκάλεσε 
βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας µέσω της διεύρυνσης των περιθωρίων κέρδους στον 
τοµέα των εµπορευσίµων, και πτώση του πληθωρισµού µέσω της επιβράδυνσης των αυξήσεων 
µισθών, τιµών µη εµπορευσίµων και αργότερα διολίσθησης.
 Ωστόσο η στρατηγική αυτή είναι στην ουσία ανελεύθερη και η βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας µπορεί να αποδειχθεί µακροχρόνια µη διατηρήσιµη. Όταν αποκατασταθούν οι 
ελεύθερες συλλογικές διαπραγµατεύσεις οι εργαζόµενοι απαιτούν αποκατάσταση των µισθολογικών 
τους απωλειών, µε συνέπεια χειροτέρευση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας και εκ νέου επιτάχυνση 



του πληθωρισµού. Αυτό συνέβη στην περίοδο 1988-90.  Η δεύτερη στρατηγική, αντί να ξεκινά 
την αντιπληθωριστική εκστρατεία από τους µισθούς την ξεκινά από την ισοτιµία. Βασίζεται αρχικά 
στην επιβράδυνση της διολίσθησης ("πολιτική ισχυρού νοµίσµατος"), ώστε να µειωθεί ο εισαγόµενος 
πληθωρισµός, επηρεάζει τις πληθωριστικές προσδοκίες, και έτσι ακολουθεί και η µείωση του ρυθµού 
αύξησης των µισθών και των τιµών των µη εµπορευσίµων αγαθών και υπηρεσιών. Με την στρατηγική 
αυτή υπάρχει στην αρχή µείωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας και αύξηση της ανεργίας. Ωστόσο, 
επειδή δεν βασίζεται στον καταναγκασµό των κοινωνικών εταίρων, η µείωση του πληθωρισµού 
µπορεί να αποδειχθεί περισσότερο διατηρήσιµη.

Ο Θεσµός των Συλλογικών Διαπραγµατεύσεων

 Πως µπορεί να αποτραπεί σε πιο µόνιµη βάση ο φαύλος κύκλος µεταξύ µισθολογικών 
αυξήσεων και πληθωρισµού. Μόνο µε επίδειξη υπευθυνότητας εκ µέρους τόσο των κυβερνήσεων όσο 
και των κοινωνικών εταίρων. Οι κυβερνήσεις πρέπει να φροντίζουν να µην υποδαυλίζουν τις 
πληθωριστικές προσδοκίες µε µεγάλα µη διατηρήσιµα δηµοσιονοµικά ελλείµµατα, ξαφνικές 
υποτιµήσεις και γρήγορες διολισθήσεις ή µε έντονη χρήση του εκδοτικού προνοµίου. Από την άλλη η 
ΓΣΕΕ πρέπει να γνωρίζει ότι µικρό µόνο µέρος των αυξήσεων που επιζητεί µετατρέπεται σε αύξηση 
των πραγµατικών αποδοχών των εργαζοµένων. Το µεγαλύτερο µετατρέπεται σε διατήρηση ή αύξηση 
του υψηλού πληθωρισµού. Κατά συνέπεια, µικρό µόνο µέρος τυχόν χαµηλών µισθολογικών αυξήσεων 
θα µετατραπεί σε µείωση των πραγµατικών αποδοχών των εργαζοµένων. Το µεγαλύτερο θα 
µετατραπεί σε µείωση του πληθωρισµού. Παράλληλα θα υπάρξει αύξηση της διεθνούς 
ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας, µείωση της ανεργίας, περισσότερες επενδύσεις στην βιοµηχανία 
και τις εµπορεύσιµες υπηρεσίες.
 Στις σηµερινές συνθήκες, που ο πληθωρισµός έχει πέσει στα επίπεδα του 10-12%, απαιτείται 
ιδιαίτερη προσοχή τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τους κοινωνικούς εταίρους. Η κυβέρνηση 
χρειάζεται τον χαµηλό πληθωρισµό προκειµένου να πέσουν τα ονοµαστικά επιτόκια και να 
ελαφρυνθεί το κόστος εξυπηρέτησης του δηµοσίου χρέους. Θα πρέπει να αποφύγει οτιδήποτε 
υποδαυλίσει σηµαντικά τον πληθωρισµό. Ωστόσο αυτό δεν µπορεί να γίνει χωρίς την βοήθεια της 
ΓΣΕΕ και των εργοδοτικών οργανώσεων.
 Η υπεύθυνη εκ µέρους τους αντιµετώπιση των προβληµάτων της οικονοµίας απαιτεί συµφωνία 
σε αυξήσεις που δεν υπερβαίνουν τις αυξήσεις που δίδει η κυβέρνηση στους δηµοσίους υπαλλήλους. 
Αυτό θα επιτρέψει την περαιτέρω µικρή επιβράδυνση της διολίσθησης, την περαιτέρω µείωση του 
πληθωρισµού, την µικρή βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας και την υγιή πτώση των 
επιτοκίων. Καθώς µάλιστα ο κυβερνητικός προϋπολογισµός του 1994 είναι άτολµος στην 
αντιµετώπιση του δηµοσιονοµικού προβλήµατος, οι ευθύνες των υπολοίπων κοινωνικών φορέων είναι 
ακόµη πιο βαριές.

Θεσµική Αναµόρφωση, Ανάπτυξη και Κοινωνική Δικαιοσύνη

 Αν και το δηµόσιο χρέος και ο υψηλός πληθωρισµός θεωρούνται τα τελευταία χρόνια οι πιο 
άµεσες εκδηλώσεις των προβληµάτων της οικονοµίας µας, η πιο ανησυχητική εκδήλωση των 
προβληµάτων αυτών είναι η κατάρρευση της αναπτυξιακής διαδικασίας. Ο µέσος ρυθµός αύξησης του 
ΑΕΠ που στις πρώτες µεταπολεµικές δεκαετίες ήταν ιδιαίτερα υψηλός, µειώθηκε στην δεκαετία του 
1970 και κατέρρευσε στην δεκαετία του 1980.
 Αυτό συνέβη παράλληλα µε την µεγάλη επιτάχυνση του πληθωρισµού. Η κατάρρευση του 
ποσοστού ανάπτυξης της οικονοµίας δεν είναι βέβαια αποτέλεσµα της µεγάλης αύξησης του 
πληθωρισµού. Ωστόσο και τα δύο φαινόµενα είναι εκδηλώσεις των έντονων στρεβλώσεων που 
αναπτύχθηκαν στην οικονοµία µας κατά την τελευταία εικοσαετία, της αναντιστοιχίας των 



οικονοµικών θεσµών της µετεµφυλιακής Ελλάδας µε τις πολιτικές ελευθερίες που υπήρξαν µετά την 
µεταπολίτευση και της αποτυχίας της κοινωνίας µας να εκσυγχρονίσει τους οικονοµικούς θεσµούς. Οι 
στρεβλώσεις αυτές συνετέλεσαν στην µείωση των προσδοκιών των επενδυτών για την αποδοτικότητα 
των επενδύσεων που προκάλεσε την µείωση των επενδύσεων και του ποσοστού οικονοµικής 
ανάπτυξης.9
 Ποιες είναι όµως αυτές οι στρεβλώσεις, πως εκδηλώνονται και πως επηρεάζουν τις επενδύσεις 
και την ανάπτυξη. Σε µία µικτή οικονοµία, η ατµοµηχανή της οικονοµικής ανάπτυξης είναι οι 
ιδιωτικές επενδύσεις σε φυσικό και ανθρώπινο κεφάλαιο. Στην Ελλάδα, παρά το µεγάλο µέγεθος του 
δηµόσιου τοµέα, οι ιδιωτικές επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αποτελούν το 80-85% των συνολικών 
επενδύσεων. Σε αντίθεση µε τις δηµόσιες επενδύσεις που αποφασίζονται µε άλλα κριτήρια, το 
µεγαλύτερο µέρος των ιδιωτικών προγραµµατίζονται µε βάση την προσδοκώµενη απόδοση των 
επενδύσεων για µία σειρά ετών, σε σχέση µε το κόστος ευκαιρίας του κεφαλαίου. Οι επενδυτικές 
αποφάσεις είναι εξαιρετικά ευαίσθητες στην αβεβαιότητα και στην µεταβολή των προσδοκιών. 
Προσδοκίες για µελλοντική µείωση της οριακής αποδοτικότητας του κεφαλαίου θα µειώσουν τις 
επενδύσεις από σήµερα. Το ίδιο θα συµβεί και µε προσδοκίες για αύξηση του κόστους δανεισµού.

Οι Μηχανισµοί της Αγοράς

 Προκειµένου να αντιµετωπίσουν τα οικονοµικά τους προβλήµατα, οι κοινωνίες έχουν 
δηµιουργήσει µία σειρά από µέσα και θεσµούς. Η καταλληλότητα και η αποτελεσµατικότητα των 
θεσµών αυτών κρίνεται µε βάση την αποτελεσµατικότητα στην κατανοµή των πόρων και την 
δικαιοσύνη στην διανοµή του εισοδήµατος. Όσο πιο αποτελεσµατική είναι η κατανοµή των πόρων σε 
µία οικονοµία, τόσο µεγαλύτερη είναι η αποδοτικότητα των νέων επενδύσεων, µε συνέπεια η 
επενδυτικές πρωτοβουλίες να είναι περισσότερες και να υπάρχει ταχύτερη ενδογενής οικονοµική 
ανάπτυξη.
 Ο σπουδαιότερος ίσως οικονοµικός θεσµός στις σύγχρονες µικτές οικονοµίες είναι η ελεύθερη 
ανταλλαγή µέσω της αγοράς. Για να λειτουργήσει αποτελεσµατικά ο πανάρχαιος αυτός θεσµός 
απαιτούνται ορισµένες προϋποθέσεις που να βοηθούν τις συναλλαγές, τη ροή πληροφόρησης και την 
είσοδο και έξοδο επιχειρήσεων ώστε να λειτουργεί ο ανταγωνισµός. Απαιτείται σαφής καθορισµός 
των δικαιωµάτων ιδιοκτησίας στα αγαθά και υπηρεσίες, απαιτείται η δυνατότητα εξαίρεσης εκείνου ο 
οποίος δεν είναι διατεθειµένος να πληρώσει για ένα αγαθό ή υπηρεσία (εξαιρεσιµότητα), η ύπαρξη 
ενός γενικού µέσου συναλλαγών (χρήµα) που να ελαχιστοποιεί το κόστος τους, η εξασφάλιση της 
ελευθερίας των αντισυµβαλλοµένων, καθώς και ορισµένες άλλες τεχνολογικές, νοµικές ή εθιµικές 
προϋποθέσεις που θα εξεταστούν παρακάτω.
 Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες οι µηχανισµοί της αγοράς εξασφαλίζουν πλήρη 
αποτελεσµατικότητα στην κατανοµή των πόρων είναι αρκετά αυστηρές και δεν είναι εύκολο να 
ικανοποιηθούν. Ανάµεσα στα άλλα δεν επιτρέπονται αύξουσες αποδόσεις κλίµακας, εξωτερικές 
οικονοµικές επιδράσεις και ελλιπής ή ασύµµετρη πληροφόρηση.10

 Οι αύξουσες αποδόσεις κλίµακας σηµαίνουν µικρότερο κατά µονάδα προϊόντος κόστος για τις 
µεγαλύτερες παραγωγικές µονάδες. Οι κλάδοι που χαρακτηρίζονται από αύξουσες αποδόσεις έχουν 

9Η θεωρία  της  οικονοµικής ανάπτυξης έχει γνωρίσει µία πραγµατική αναγέννηση την τελευταία οκταετία. Η αναγέννηση αυτή 
οφείλεται στις επαναστατικές εργασίες του Paul Romer, "Increasing  Returns and Long-Run Growth", Journal of Political Economy, 94, 
1002-37 (December 1986) και Robert Lucas, "On the Mechanics of Economic Development", Journal of Monetary Economics, 22, 3-42 
(January 1988). Στις εργασίες  αυτές  αποδεικνύεται ότι µε σταθερές ή αύξουσες  αποδόσεις στην συσσώρευση του κεφαλαίου η 
τεχνολογική πρόοδος  και η οικονοµική ανάπτυξη γίνεται ενδογενής  και εξαρτάται από  όλες τις  στρεβλώσεις που επηρεάζουν τις 
επενδύσεις σε φυσικό ή ανθρώπινο κεφάλαιο. Μπορούν έτσι να διερευνηθούν οι επιπτώσεις  στην οικονοµική ανάπτυξη όλης  της 
διάρθρωσης της οικονοµίας, καθώς και της οικονοµικής πολιτικής.

10Βλ. το κεφάλαιο 3 για την εκτενέστερη ανάλυση αυτών των θεµάτων.



µια φυσική τάση για ολιγοπωλιακή διάρθρωση, καθώς οι µικρότερες µονάδες σιγά-σιγά εξαφανίζονται 
από την  αγορά λόγω υψηλού κόστους. Τα ολιγοπώλια µεγιστοποιούν τα κέρδη τους πουλώντας σε 
τιµές που υπερβαίνουν το οριακό κόστος και η παραγόµενη ποσότητα είναι βέβαια µικρότερη από την 
κοινωνικά επιθυµητή. Ωστόσο, κάτω από ορισµένες συνθήκες, η ολιγοπωλιακή διάρθρωση 
διευκολύνει την έρευνα εκ µέρους των επιχειρήσεων, και την τεχνολογική πρόοδο, καθώς και την 
εισαγωγή νέων προϊόντων. Με τον τρόπο αυτό υπάρχει ταχύτερη αύξηση της παραγωγικότητας και 
υψηλότερη ανάπτυξη.
 Προβλήµατα µη αποτελεσµατικής κατανοµής των πόρων έχουµε και όταν υπάρχουν 
εξωτερικές επιδράσεις. Δηλαδή, όταν οι αποφάσεις και οι ενέργειες κάποιας επιχείρησης ή 
νοικοκυριού επιδρούν άµεσα, και όχι µέσα από το σύστηµα τιµών, στην ευηµερία κάποιου άλλου 
νοικοκυριού ή  στην παραγωγή κάποιας άλλης επιχείρησης. Το πρόβληµα µε τις εξωτερικές επιδράσεις 
είναι ότι για αρνητικές επιδράσεις υπάρχει µεγαλύτερη προσφορά από το τι είναι κοινωνικά 
επιθυµητό, ενώ για θετικές η προσφορά είναι µικρότερη από το κοινωνικά επιθυµητό.
 Για την ανάπτυξη, σηµαντικές είναι οι θετικές εξωτερικές επιδράσεις από την διάχυση της 
παραγωγικότητας και της γνώσης. Όταν µία επένδυση, µία ανακάλυψη ή µία νέα τεχνολογία προκαλεί 
αύξηση της παραγωγικότητας, όχι µόνο στην επιχείρηση που την έκανε αλλά και σε άλλες 
επιχειρήσεις στην οικονοµία, τότε το κοινωνικό της όφελος είναι µεγαλύτερο από το ιδιωτικό όφελος 
για την συγκεκριµένη επιχείρηση. Το µεγαλύτερο αυτό όφελος διαχέεται ευρέως. Σε µία τέτοια 
περίπτωση όµως θα ήταν επιθυµητό να γίνουν πολύ περισσότερες επενδύσεις από ό,τι θα ήταν 
διατεθειµένη να κάνει κάθε επιχείρηση που προσπορίζεται µόνο το ιδιωτικό όφελος. Συνεπώς µε µόνη 
την λειτουργία των µηχανισµών της αγοράς, οι επενδύσεις αυτού του είδους είναι χαµηλότερες από ότι 
θα ήταν κοινωνικά επιθυµητό. Ακραίο παράδειγµα αυτού του φαινοµένου είναι οι επενδύσεις 
υποδοµής.
 Τέλος προβλήµατα για τους µηχανισµούς της αγοράς δηµιουργεί και η αβεβαιότητα και η 
ατελής ή ασύµµετρη πληροφόρηση. Οι ασφαλιστικές αγορές είναι αρκετά ατελείς, ενώ σε πολλές 
αγορές ο πωλητής έχει περισσότερες πληροφορίες για το προϊόν που πουλάει από ό,τι ο αγοραστής 
(π.χ. γιατροί, δικηγόροι, µηχανικοί αυτοκινήτων, παραγωγοί πολύπλοκων συσκευών). Σε τέτοιες 
περιπτώσεις, αν δεν υπάρξει παράκαµψη του προβλήµατος, µπορούµε να καταλήξουµε είτε στο να 
µείνουν µόνο οι "χειρότεροι" πωλητές στην αγορά, είτε σε µονοπωλιακές καταστάσεις, είτε σε 
υπερβάλλουσα ζήτηση ή προσφορά κ.λπ.
 Η απλή αναφορά των παραπάνω παραδειγµάτων αρκεί για να δει κανείς ότι ο µηχανισµός των 
ανταγωνιστικών αγορών δεν οδηγεί απαραίτητα σε πλήρη οικονοµική αποτελεσµατικότητα. Αυτό 
σηµαίνει ότι µέσω της χρήσης εναλλακτικών θεσµών και κρατικών παρεµβάσεων θα µπορούσε να 
αυξηθεί η ευηµερία µερικών τουλάχιστον µελών της κοινωνίας, χωρίς να µειωθεί η ευηµερία κανενός, 
να υπάρξει δηλαδή αυτό που εµείς οι οικονοµολόγοι αποκαλούµε βελτίωση κατά Pareto.
 Ένα τελευταίο πρόβληµα που ανακύπτει είναι ότι, ακόµη και αν η αγορά µπορούσε να 
κατανείµει τους πόρους αποτελεσµατικά, η διανοµή του εισοδήµατος που θα συνεπαγόταν δεν θα 
ήταν απαραίτητα δίκαιη. Η διανοµή θα στηριζόταν στην ανταγωνιστική διάρθρωση των αµοιβών των 
παραγωγικών πόρων. Αν οι παραγωγικοί πόροι είναι αυθαίρετα διανεµηµένοι µεταξύ των ατόµων, 
τότε και η ανταγωνιστική διανοµή του εισοδήµατος θα είναι και αυτή αυθαίρετη. Είναι πολλοί οι 
λόγοι για τους οποίους οι παραγωγικοί πόροι είναι διανεµηµένοι άνισα. Οι λόγοι αυτοί είναι τόσο 
γενετικοί και οικογενειακοί, όσο και συγκυριακοί. Τυχόν δε αρχικές ανισότητες στην διανοµή του 
πλούτου τείνουν συχνά να επιτείνονται µέσα από τους µηχανισµούς της αγοράς.

Οι Παρεµβατικοί Μηχανισµοί του Κράτους



 Επειδή οι µηχανισµοί της αγοράς δεν εκµεταλλεύονται όλα τα περιθώρια βελτίωσης της 
κατανοµής των πόρων και της διανοµής του εισοδήµατος, ο ρόλος του κράτους θα µπορούσε να είναι 
σηµαντικός.
 Έτσι και αλλιώς, το κράτος έχει µία σειρά από λειτουργίες που είναι απαραίτητες σε µία 
οικονοµία. Ακόµη και οι πιο ακραιφνείς αντίπαλοι της κρατικής παρέµβασης παραδέχονται ότι το 
κράτος έχει σηµαντικό ρόλο στον καθορισµό των δικαιωµάτων ιδιοκτησίας και την προστασία τους, 
καθώς και στην παροχή άλλων δηµοσίων αγαθών για τα οποία δεν ισχύει η αρχή της εξαιρεσιµότητας. 
Λειτουργίες όπως η θεσµοθέτηση των δικαιωµάτων ιδιοκτησίας, µέσα σε γενικά παραδεκτά όρια και η 
εξασφάλιση της προστασίας τους µέσα από την διατήρηση της δηµόσιας ασφάλειας και ενός 
συστήµατος επίλυσης οικονοµικών διαφορών, συνήθως θεωρούνται από όλους πρωταρχικές 
δραστηριότητες του κράτους. Αυτό είναι το κράτος νοµοθέτης, νυχτοφύλακας και δικαστής. Ακόµη 
και το "ελάχιστο" κράτος θα χρειαζόταν ένα Σύνταγµα και την Βουλή, καθώς και τα Υπουργεία 
Εθνικής Άµυνας, Δηµόσιας Ασφάλειας καθώς και Δικαιοσύνης. Επειδή δε θα χρειαζόταν πόρους 
προκειµένου να επιτελέσει τις βασικές αυτές λειτουργίες του, θα χρειαζόταν και ένα Υπουργείο 
Οικονοµικών, ώστε να συλλέγει φόρους.
 Λόγω των αδυναµιών όµως της οικονοµίας της αγοράς, αλλά και για άλλους λόγους που 
σχετίζονται µε το πολιτικό σύστηµα, το κράτος δεν περιορίζεται στις πρωταρχικές αυτές λειτουργίες 
του. Μπορεί να παρεµβαίνει στην δηµιουργία οικονοµικής υποδοµής (δρόµοι, λιµάνια αεροδρόµια), 
διότι εκεί υπάρχουν σηµαντικές εξωτερικές επιδράσεις, που θα οδηγούσαν τις αγορές να 
υποπροσφέρουν αυτά τα αγαθά ή και να µην τα προσφέρουν καθόλου. Επίσης, µπορεί να παρεµβαίνει 
στον τοµέα της παιδείας και της υγείας, διότι εκεί υπάρχουν και εξωτερικές οικονοµίες, και ασύµµετρη 
πληροφόρηση και θέµατα δίκαιης κατανοµής του εισοδήµατος και του πλούτου. Το κράτος παίζει 
πρωταρχικό ρόλο στην παροχή ενός γενικώς αποδεκτού µέσου πληρωµών, δηµιουργεί δηλαδή χρήµα, 
διότι και εκεί υπάρχουν προβλήµατα εξωτερικών οικονοµιών και ασύµµετρης πληροφόρησης. Μπορεί 
να παρεµβαίνει στην διάρθρωση και οργάνωση της παραγωγής σε διάφορους κλάδους, όπως η 
γεωργία και η βιοµηχανία, ώστε να αντισταθµίσει την έλλειψη τέλειων ασφαλιστικών αγορών 
(γεωργία) αλλά και να καταπολεµήσει άλλες ατέλειες της αγοράς. Περιθώρια παρέµβασης υπάρχουν 
και στους αποταµιευτικούς µηχανισµούς, µέσω του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης, ώστε να 
αναδιανείµει πόρους και να αντισταθµίσει τις ατέλειες των προθεσµιακών και ασφαλιστικών αγορών. 
Τέλος, σε κλάδους που υπάρχουν πολύ έντονες οικονοµίες κλίµακας, και που αποτελούν φυσικά 
µονοπώλια, το κράτος µπορεί να δηµιουργεί δηµόσιες επιχειρήσεις.
 Οι παρεµβάσεις που αναφέρονται παραπάνω είναι εκ πρώτης όψεως δικαιολογηµένες λόγω 
της αδυναµίας της αγοράς να εξασφαλίσει πλήρη αποτελεσµατικότητα ή δίκαιη διανοµή. Βεβαίως σε 
πολλούς τοµείς υπάρχουν κρατικές παρεµβάσεις που δεν είναι το ίδιο δικαιολογηµένες από αδυναµίες 
των µηχανισµών της αγοράς.
 Ποια είναι όµως σε γενικές γραµµές τα µέσα της κρατικής παρέµβασης, ώστε να υποβοηθηθεί 
η αποτελεσµατική κατανοµή των πόρων και η ανάπτυξη; Τα µέσα είναι τεσσάρων ειδών: Πρώτον, η 
φορολόγηση αγαθών και υπηρεσιών που υπερπροσφέρονται σε σχέση µε το τι είναι κοινωνικά 
επιθυµητό και η επιδότηση αγαθών και υπηρεσιών που υποπροσφέρονται. Δεύτερον, οι άµεσοι 
ποσοτικοί έλεγχοι ή οι έλεγχοι τιµών. Τρίτον, υπάρχει η άµεση παρέµβαση στην παραγωγή, το κράτος 
παραγωγός. Κρατικοί φορείς αναλαµβάνουν παραγωγικές πρωτοβουλίες ως µονοπώλια, ή 
ανταγωνιζόµενοι ιδιώτες παραγωγούς. Με τον τρόπο αυτόν η παραγωγή ρυθµίζεται είτε άµεσα 
(µονοπώλια) είτε έµµεσα, µέσω παραγωγικών παρεµβάσεων που επηρεάζουν τις τιµές. Τέλος έχουµε 
τις ρυθµιστικές παρεµβάσεις. Το κράτος µπορεί να θέτει όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να 
ικανοποιούν οι ιδιώτες παραγωγοί. Οι όροι αυτοί µπορεί να αναφέρονται σε ένα ελάχιστο 
χαρακτηριστικών που πρέπει να ικανοποιούν ορισµένα προϊόντα ή υπηρεσίες, να απαγορεύουν την 
χρήση ορισµένων υλικών ή µεθόδων παραγωγής κ.ο.κ. Οι τέσσερις αυτές κατηγορίες µέσων 
χρησιµοποιούνται βέβαια και σε συνδυασµό µεταξύ τους.



 Οι παρεµβάσεις του κράτους, τόσο µέσω των πρωταρχικών λειτουργιών του, όσο και µέσω 
των υπολοίπων, καθορίζουν σε µεγάλο βαθµό τους κανόνες του οικονοµικού παιγνιδιού και τις 
αναπτυξιακές και κοινωνικές δυνατότητες της οικονοµίας. Αν το κράτος επιτελεί αποτελεσµατικά τις 
πρωταρχικές λειτουργίες του και αν οι υπόλοιπες παρεµβάσεις του συντελούν σε βελτίωση της 
αποτελεσµατικότητας της κατανοµής των πόρων σε σχέση µε το τι θα επετύγχανε η ελεύθερη αγορά, 
τότε ενισχύεται η αναπτυξιακή διαδικασία. Αν το κράτος είναι µη αποτελεσµατικό, τότε η διαδικασία 
της ανάπτυξης υπονοµεύεται. Ανάλογες διαπιστώσεις ισχύουν και για τον στόχο της κοινωνικής 
δικαιοσύνης. Δεν αρκεί να αποδείξει κανείς ότι θα µπορούσαν να βελτιωθούν τα αποτελέσµατα των 
µηχανισµών της αγοράς µέσα από κάποιου είδους κρατική παρέµβαση. Πρέπει να αποδειχθεί ότι ο 
µηχανισµός της κρατικής παρέµβασης θα οδηγήσει πράγµατι σε βελτίωση και όχι σε επιδείνωση της 
κατάστασης. 

Κρατικές Παρεµβάσεις και Οικονοµική Ανάπτυξη

 Την τελευταία δεκαπενταετία το Ελληνικό κράτος έχει αποτύχει οικτρά στον αναπτυξιακό του 
ρόλο. Δεδοµένου δε ότι η δεκαπενταετία αυτή συµπίπτει µε µεγάλη επέκταση των παντός είδους 
κρατικών παρεµβάσεων, δεν µπορεί κανείς παρά να συµπεράνει ότι οι κρατικές αυτές παρεµβάσεις 
συνέβαλαν στην µείωση της αποτελεσµατικότητας της κατανοµής των πόρων στην Ελλάδα, που, 
µέσω της ατµοµηχανής των επενδύσεων, επηρέασε αρνητικά το ρυθµό αύξησης του ΑΕΠ.11

 Οι στρεβλώσεις που έχουν προκαλέσει οι κρατικές παρεµβάσεις είναι πολλές. Καταρχήν το 
κράτος δεν επιτελεί αποτελεσµατικά τις πρωταρχικές του λειτουργίες. Στον νοµοθετικό του ρόλο 
κύριο χαρακτηριστικό είναι η πολυνοµία σε συνδυασµό µε την συχνή αλλαγή των νόµων, που 
δηµιουργεί και αβεβαιότητα για τους επενδυτές, αλλά και κίνητρα παρέµβασης των ιδιωτών στην 
νοµοθετική (και εκτελεστική) εξουσία. Όταν είναι αρκετά ευκολότερο για µία επιχείρηση να 
µεγιστοποιήσει τα κέρδη της µέσω µίας βολικής νοµοθετικής ρύθµισης ή µέσω της εκτελεστικής 
εξουσίας, γιατί να προχωρήσει σε επενδύσεις και να ανταγωνισθεί µέσω της αγοράς. Θα προτιµήσει 
να επιδοθεί σε ανταγωνισµό προσεταιρισµού της εξουσίας, νοµοθετικής καθώς και εκτελεστικής.
 Στον ρόλο του ως "δικαστή", η αποτυχία του κράτους είναι ανάλογη. Υπάρχουν για 
παράδειγµα µεγάλες καθυστερήσεις στην εκδίκαση υποθέσεων, οι δικαστές δεν τολµούν να 
επιβάλλουν αποτελεσµατικές ποινές και αποζηµιώσεις, ιδίως σε οικονοµικές υποθέσεις τις οποίες κατά 
τεκµήριο δεν αντιλαµβάνονται σε όλες τις πτυχές τους, οι κρατικοί φορείς δεν σέβονται και δεν 
υλοποιούν δικαστικές αποφάσεις που δεν τους εξυπηρετούν, τα δικαστήρια επιφυλάσσουν άνιση 
αντιµετώπιση σε κρατικούς φορείς και σε ιδιώτες και υπάρχουν υπόνοιες διαφθοράς, έστω και σε 
σχετικά περιορισµένη κλίµακα. Η κατάσταση αυτή της δικαιοσύνης δεν συντελεί στην προστασία των 
δικαιωµάτων ιδιοκτησίας που προβλέπουν το σύνταγµα και οι νόµοι, µε αποτέλεσµα να αυξάνεται 
σηµαντικά η αβεβαιότητα και το κόστος για τις επιχειρήσεις και τους επενδυτές γενικότερα και να 
αποθαρρύνονται οι επενδύσεις. Ανάλογη αποτυχία έχει και το κράτος-χωροφύλακας. Η εξάπλωση της 
εγκληµατικότητας και της τροµοκρατίας και την αβεβαιότητα ενισχύει αλλά και το κόστος των 
επιχειρήσεων που αναγκάζονται να προσφύγουν σε ιδιωτικές λύσεις για την προστασία των 
περιουσιακών τους στοιχείων και των στελεχών τους.
 Το κράτος-φοροεισπράκτορας έχει επίσης αποτύχει, µε συνέπεια να επιβαρύνονται υπέρµετρα 
οι οργανωµένες επιχειρήσεις, που κάνουν και τις περισσότερες επενδύσεις. Η ασάφεια των νόµων, οι 

11Με τους λόγους  για την κατάρρευση της αναπτυξιακής διαδικασίας στην Ελλάδα και τον ρόλο  της οικονοµικής πολιτικής έχω 
ασχοληθεί σε µία σειρά από πρόσφατα άρθρα µου. βλ. Γ. Αλογοσκούφη, "Προϋποθέσεις για  την Ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονοµίας", 
Επιλογή, Ειδική Ετήσια Έκδοση  1992, "Πως θα Ξεφύγουµε από  την Κρίση", Οικονοµικός  Ταχυδρόµος, 25-2-1993 (αναδηµοσιεύεται ως 
το  Κεφάλαιο 14 εδώ), και "Μεγέθυνση, Πληθωρισµός και Ισοζύγιο  Πληρωµών στην Ελλάδα: Ο  Μακροχρόνιος  Ρόλος της Οικονοµικής 
Πολιτικής", στο Αλογοσκούφη Γ., Κ. Βαϊτσου, Τ. Γιαννίτση κ.α, Μακροοικονοµική  Διαχείριση και Αναπτυξιακή Εµπλοκή: Προβλήµατα 
Στρατηγικών Επιλογών στην Ελλάδα, Αθήνα, Gutenberg (1993, επ. Τ. Γιαννίτση). Βλ. επίσης την επισκόπηση του Τρυφ. Κολλίντζα, "Οι 
Σύγχρονες Θεωρίες Οικονοµικής Ανάπτυξης και ο Ρόλος της Οικονοµικής Πολιτικής", Επιλογή, Ειδική Ετήσια Έκδοση 1994.



συνεχείς αλλαγές στο φορολογικό σύστηµα και στον τρόπο φορολογικού ελέγχου, η διαφθορά, όλα 
συντελούν σε αβεβαιότητα και αύξηση του κόστους που αποθαρρύνει τις ιδιωτικές επενδύσεις.
 Παρά το ότι το ελληνικό κράτος δεν είναι σε θέση να επιτελέσει αποτελεσµατικά καµία σχεδόν 
από τις πρωταρχικές λειτουργίες του, έχει διαφυλάξει για τον εαυτό του πολλά ακόµη καθήκοντα.
 Την τελευταία εικοσαετία το κράτος ενίσχυσε σηµαντικά τον ρόλο του στο πιστωτικό 
σύστηµα, µε την εθνικοποίηση του οµίλου της Εµπορικής Τράπεζας, στις αεροπορικές συγκοινωνίες 
µε την εθνικοποίηση της Ολυµπιακής Αεροπορίας, στα ναυπηγεία µε την εθνικοποίηση των 
ναυπηγείων Σκαραµαγκά και άλλων, στην παραγωγή οπλικών συστηµάτων και πυροµαχικών, στην 
εξόρυξη ορυκτών, στην επεξεργασία προϊόντων πετρελαίου, στην παραγωγή τσιµέντου, στην 
κλωστοϋφαντουργία, στην παραγωγή φαρµάκων, στην επεξεργασία ξύλου κ.λπ. Όλες αυτές οι 
"παραγωγικές" δραστηριότητες ελάχιστη σχέση έχουν µε τις αδυναµίες του µηχανισµού της αγοράς 
στις οποίες αναφέρθηκα προηγουµένως. Για τις περισσότερες εθνικοποιήσεις το επιχείρηµα ήταν ότι 
επρόκειτο για επιχειρήσεις "στρατηγικής σηµασίας", όρος µε ασαφές και αµφιλεγόµενο οικονοµικό 
περιεχόµενο.
 Παράλληλα το κράτος ενίσχυσε την παρουσία του µε αύξηση των επιδοτήσεων, των 
επιχορηγήσεων και των µεταβιβαστικών πληρωµών προς πολλές από τις επιχειρήσεις αυτές, προς 
ασφαλιστικούς οργανισµούς, νοσοκοµεία και άλλες ΔΕΚΟ, προς ιδιωτικές βιοτεχνίες και τουριστικές 
επιχειρήσεις, κ.λπ. Επίσης δηµιούργησε σειρά νέων παρεµβατικών οργανισµών, µικτές εταιρείες και 
φορείς αµφιβόλου οικονοµικής χρησιµότητας.
 Τόσο µέσω του φορολογικού συστήµατος, όσο και µέσω του συστήµατος επιδοτήσεων, το 
κράτος παρεµβαίνει µε κρίσιµο τρόπο στην λειτουργία του ιδιωτικού τοµέα. Επί πολλά χρόνια 
χρησιµοποιούσε άµεσους ελέγχους στο πιστωτικό σύστηµα και εκτεταµένους ελέγχους τιµών στην 
υπόλοιπη οικονοµία. Σήµερα ελέγχει ακόµη ασφυκτικά το σύστηµα υγείας και παιδείας, την 
κοινωνική ασφάλιση, τις οδικές, σιδηροδροµικές και αεροπορικές συγκοινωνίες, την ύδρευση, τις 
τηλεπικοινωνίες και την ηλεκτρική ενέργεια.
 Οι αποτυχίες του κράτους παραγωγού και "στρατηγού" της ανάπτυξης είναι προφανείς παντού. 
Οι επιδοτήσεις κατέληξαν στο άγος της συντήρησης των προβληµατικών, που φρέναραν την ανάπτυξη 
σηµαντικών κλάδων της οικονοµίας. Οι ασθενείς και οι φοιτητές στρέφονται στο εξωτερικό, 
δαπανώντας τεράστια ποσά, ενώ οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που επιθυµούν να επενδύσουν επικερδώς 
στους τοµείς της υγείας και της παιδείας συναντούν ανυπέρβλητα εµπόδια. Οι δηµόσιες επιχειρήσεις 
στους τοµείς των µεταφορών, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών και ηλεκτρικής ενέργειας έχουν φέρει την 
ποιότητα της παροχής των σχετικών υπηρεσιών σε επίπεδο χαµηλότερο από ό,τι ήταν ακόµη και πριν 
είκοσι χρόνια. Αµφισβητείται δε πλέον όχι µόνον η ποιότητα αλλά και η επάρκεια των σχετικών 
υπηρεσιών. Τα προβλήµατα της λειψυδρίας, οι ουρές για την εξασφάλιση τηλεφώνου από τον ΟΤΕ, οι 
διακοπές ρεύµατος της ΔΕΗ µιλούν από µόνες τους, την ίδια στιγµή που αποθαρρύνονται από το ίδιο 
το κράτος όλοι όσοι θέλουν και µπορούν να επενδύσουν στους τοµείς αυτούς.
 Με τις παρεµβάσεις του το ελληνικό κράτος αποθαρρύνει τον ιδιωτικό τοµέα από το να 
δραστηριοποιηθεί σε τοµείς µε τεράστιες αναπτυξιακές δυνατότητες. Αυτό ισχύει τόσο για τις 
επιδοτήσεις όσο και για τις άµεσες παραγωγικές πρωτοβουλίες του. Υπάρχει ανάγκη µετακίνησης της 
έµφασης των κρατικών παρεµβάσεων από τις επιδοτήσεις και την παραγωγή σε ρυθµιστικού 
χαρακτήρα παρεµβάσεις. Ακόµη και αν οι ρυθµίσεις, πολλές από τις οποίες εκπορεύονται από την 
ΕΟΚ, δεν γίνονται απόλυτα σεβαστές λόγω της αδυναµίας του κράτους να τις επιβάλλει, η ζηµιά για 
την οικονοµία θα είναι πολύ µικρότερη πιστεύω από την ζηµιά που κάνουν οι εκτεταµένες επιδοτήσεις 
και η αναποτελεσµατική λειτουργία των ΔΕΚΟ. Η αποκρατικοποίηση είναι η σηµαντικότερη ίσως 
θεσµική απάντηση στην αποτυχία του κράτους ως επιχειρηµατία, παραγωγού και "στρατηγού" της 
ανάπτυξης.

Ο Αναδιανεµητικός Ρόλος του Κράτους



 Στις σύγχρονες κοινωνίες, η αναδιανοµή του εισοδήµατος υπέρ των ασθενέστερων οµάδων 
είναι ο δεύτερος οικονοµικός ρόλος του κράτους. Αν και τα κριτήρια της κοινωνικής δικαιοσύνης είναι 
αρκετά σύνθετα και αµφιλεγόµενα, και συνιστούν την κυριότερη ίσως διαφορά µεταξύ πολιτικών 
απόψεων, λίγοι αµφισβητούν ότι χρειάζεται ένα, έστω και περιορισµένο, κράτος πρόνοιας.
 Οι περισσότεροι αναδιανεµητικοί µηχανισµοί, όπως η φορολογία, οι επιδοτήσεις και το 
κράτος-πρόνοιας, επηρεάζουν αρνητικά την αποτελεσµατική κατανοµή των πόρων. Οι εφικτοί τρόποι 
αναδιανοµής του εισοδήµατος και του πλούτου συνδέονται µε ενέργειές µας και έτσι επηρεάζουν τις 
οικονοµικές αποφάσεις µας. Έτσι, επηρεάζονται άµεσα τα κίνητρα, και βεβαίως η κατανοµή των 
πόρων, η αποδοτικότητα των επενδύσεων και η οικονοµική ανάπτυξη.
 Δυστυχώς, στην Ελλάδα το κράτος έχει αποτύχει και στον αναδιανεµητικό του ρόλο, σε πολύ 
µεγαλύτερο βαθµό από ότι στις αναπτυγµένες δυτικές οικονοµίες. Η έκταση της φοροδιαφυγής 
αµβλύνει την αποτελεσµατικότητα όλων των µέσων που διαθέτει το κράτος µέσω του φορολογικού 
συστήµατος και του συστήµατος επιδότησης των πιο φτωχών εισοδηµατικών τάξεων. Στις 
περισσότερες αναπτυγµένες χώρες, το κράτος-πρόνοιας συντελεί σε αναδιανοµή υπέρ των µεσαίων, 
όχι των φτωχότερων, εισοδηµατικών τάξεων, κάτι που δικαιολογεί άλλωστε και την ευρύτατη 
κοινωνική αποδοχή του. Στην Ελλάδα το κράτος-πρόνοιας συντελεί σε αναδιανοµή υπέρ των 
φοροφυγάδων. Η προοδευτικότητα της άµεσης φορολογίας και του συστήµατος κοινωνικής 
ασφάλισης που σε κάποιο βαθµό υπάρχει σε άλλες αναπτυγµένες χώρες, εδώ αντιστρέφεται. Το ίδιο 
συµβαίνει µε την δωρεάν παιδεία και το ΕΣΥ, που χρηµατοδοτούνται σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό από 
τους µισθωτούς και τις οργανωµένες επιχειρήσεις.
 Η θεσµική αναµόρφωση του κράτους-πρόνοιας θα πρέπει ίσως να δώσει έµφαση στην άµεση, 
έστω και περιορισµένη, επιβάρυνση του χρήστη των σχετικών υπηρεσιών. Τότε, οι φοροφυγάδες θα 
πληρώνουν µεγαλύτερο µέρος του κόστους της σχετικής υπηρεσίας από ό,τι σήµερα, και θα 
ελαφρυνθούν οι µισθωτοί και οι οργανωµένες ιδιωτικές επιχειρήσεις. Κάποια αρχή έχει γίνει µε την 
αύξηση των νοσηλείων στα νοσοκοµεία, αλλά η τακτική αυτή πρέπει να επεκταθεί και στην παιδεία, 
ανεξάρτητα του αν θα προχωρήσει ή όχι και η αποκρατικοποίηση στους τοµείς αυτούς.

Η Αποτυχία των Κρατικών Παρεµβάσεων και η Αποκρατικοποίηση

 Συµπερασµατικά, η αποτυχία της εκτεταµένης κρατικής παρέµβασης στην οικονοµία, ακόµη 
και αν η παρέµβαση αυτή ήταν καταρχήν δικαιολογηµένη από αδυναµίες των µηχανισµών της αγοράς, 
είναι τα τελευταία χρόνια πρόδηλη. Η "θεραπεία", αν για κάτι τέτοιο επρόκειτο, αποδείχθηκε 
χειρότερη από την "ασθένεια". Οι οικονοµικοί µας θεσµοί πρέπει να αναµορφωθούν προς την 
κατεύθυνση της αποκρατικοποίησης και της ελεύθερης επιλογής, ώστε να συµβαδίζουν µε τις 
πολιτικές ελευθερίες που απολαµβάνουµε µετά την µεταπολίτευση. Το κράτος πρέπει να επικεντρωθεί 
στο να επιτελεί αποτελεσµατικά τις πρωταρχικές του λειτουργίες. Σε ότι αφορά στις υπόλοιπες 
λειτουργίες του, πρέπει να φύγει η έµφαση από τις επιδοτήσεις, τους άµεσους ελέγχους και την 
απευθείας παραγωγή. Χρειαζόµαστε ένα κράτος που να επιβλέπει την εφαρµογή ρυθµίσεων που 
αποβλέπουν στην αντιµετώπιση των αδυναµιών της ελεύθερης αγοράς, και ένα κράτος που θα παρέχει 
ένα δίκτυ ασφάλειας για τα φτωχότερα νοικοκυριά, χωρίς να αδρανοποιεί τα οικονοµικά κίνητρα που 
κινούν τις επενδύσεις και την ανάπτυξη.
 Οι λύσεις που θα επιλεγούν µπορούν να πάρουν διάφορες µορφές. Δεν υπάρχει ούτε ένας 
τρόπος να κάνεις αποκρατικοποίηση, ούτε µία µόνο µέθοδος οργάνωσης της παραγωγής και 
διασποράς της ιδιοκτησίας, ούτε ένα µόνο πλέγµα κρατικών ρυθµίσεων. Το κριτήριο της 
αποτελεσµατικότητας θα πρέπει ωστόσο να βαρύνει έντονα, διότι µόνο µε αποτελεσµατική οργάνωση 
της παραγωγής µπορεί να υπάρξει διατηρήσιµη ανάπτυξη. Το ίδιο έντονα θα πρέπει να βαρύνει η 
πολιτική βιωσιµότητα οποιασδήποτε "λύσης" επιλεγεί. Δεν αρκεί να επιλεγεί η πιο αποτελεσµατική 



λύση αν πρόκειται να ανατραπεί µε την πρώτη αλλαγή κυβέρνησης. Εδώ ίσως µπορεί να παίξει 
σηµαντικό ρόλο και η διαδικασία του κοινωνικού διαλόγου, αλλά και οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, οι οποίες οδηγούν την διάρθρωση της οικονοµίας µας προς την ορθή κατεύθυνση.
 Είναι ωστόσο βέβαιο ότι οι αναγκαίες µεταρρυθµίσεις θα συναντήσουν τεράστιες αντιδράσεις. 
Η πολιτική και γραφειοκρατική αδράνεια και τα οργανωµένα συµφέροντα έχουν µεγάλη δύναµη 
αντίστασης. Αυτό αποδεικνύεται και από την αντιµετώπιση και την τύχη που είχε το µεταρρυθµιστικό 
πρόγραµµα της προηγούµενης κυβέρνησης. Το κρίσιµο ερώτηµα τώρα είναι εάν θα ξεκινήσουν 
έγκαιρα και εάν θα διασφαλισθούν οι αναγκαίες µεταρρυθµίσεις.
 Τον κρισιµότερο ρόλο σε τέτοιες διαδικασίες τον παίζουν οι διάφορες "ηγεσίες". Η πνευµατική 
"ηγεσία" πρέπει να καταδείξει την αναγκαιότητα της µεταρρύθµισης των θεσµών και των δοµών της 
οικονοµίας µας, και να κάνει συγκεκριµένες εναλλακτικές προτάσεις. Τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης θα 
πρέπει να αντιληφθούν την αναγκαιότητα αυτή, και να προβάλλουν και να στηρίξουν τις 
µεταρρυθµιστικές προσπάθειες. Οι πολιτικές "ηγεσίες" πρέπει να υιοθετήσουν εφαρµόσιµα πολιτικά 
προγράµµατα µεταρρύθµισης και να βρουν την δύναµη να τα υλοποιήσουν. Οι εργοδοτικές 
οργανώσεις και τα εργατικά συνδικάτα, αλλά και οι φορείς των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, θα πρέπει 
να µπορέσουν να ξεπεράσουν ορισµένα στενά συντεχνιακά και κοµµατικά τους συµφέροντα.
 Οι προϋποθέσεις αυτές ακούγονται εξαιρετικά απίθανες. Ωστόσο, η ικανοποίησή τους ίσως 
διευκολυνθεί από την πίεση που δηµιουργεί για τους οικονοµικούς µας θεσµούς η διαδικασία 
εµβάθυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η µακροοικονοµική σύγκλιση που απαιτείται σύµφωνα µε την 
συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και η προϊούσα συνειδητοποίηση των αδιεξόδων στα οποία 
οδηγείται η οικονοµία µας. Πάντως, αν οι προϋποθέσεις αυτές δεν δηµιουργηθούν έγκαιρα, αργά ή 
γρήγορα η ελληνική οικονοµία και κοινωνία θα "ξυπνήσουν" απότοµα από τους κραδασµούς µιας 
βαθιάς οικονοµικής κρίσης που δυστυχώς δεν αποκλείεται να αποδειχθεί και κοινωνική και πολιτική 
και εθνική.


