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ΤΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ Η ΔΡΑΦΜΗ 

 

2-10-11 

Παξαθνινπζώληαο ηηο εμειίμεηο ζηε ηαιαίπσξε ρώξα καο, δελ κπνξεί λα κελ αλαξσηεζεί θαλείο γηα ηα 

βαζύηεξα αίηηα ηνπ πξνβιήκαηνο. Δηδηθόηεξα νη λένη, πνπ δε «πξόιαβαλ» ηε δξαρκή, βξίζθνπλ  

δπζθνιόηεξν λα θαηαλνήζνπλ ην κεραληζκό ηνπ θνηλνύ λνκίζκαηνο θαη πσο απηό κπνξεί λα ζπληείλεη ζηα 

ζεκεξηλά πξνβιήκαηα. Οπσζδήπνηε ην εληαίν λόκηζκα καο πξνζέθεξε ζεκαληηθά νθέιε, όπσο ρακειό 

πιεζσξηζκό, ρακειά επηηόθηα δαλεηζκνύ (πνπ όκσο έθεξαλ ηνλ ππεξδαλεηζκό θαη ηηο θνύζθεο), επθνιία 

ζπλδηαιιαγώλ κε ηηο ππόινηπεο ρώξεο ηεο ΟΝΔ θαη άιια νθέιε, πνιηηηθνύ θπξίσο ραξαθηήξα. Από 

νηθνλνκηθή άπνςε όκσο βνήζεζε ηελ Διιάδα ; Τα πξάγκαηα δελ είλαη θαη ηόζν ζαθή θαη ρξεηάδεηαη πνιύ 

ζθέςε θαη όρη δνγκαηηζκνί. Οη θαηάξεο θαη νη αθνξηζκνί πξνο ηνπο πνιηηηθνύο, είλαη κελ αλαγθαίνη, όρη 

όκσο θαη ηθαλνί γηα λα ιύζνπλ ην πξόβιεκά καο. Τν δεηνύκελν είλαη κηα βηώζηκε ιύζε γηα ην Δζληθό καο 

κέιινλ. Τν βέβαην είλαη, όηη ε ιύζε απηή δελ είλαη ε ζπλέρηζε ηνπ ππέξκεηξνπ δαλεηζκνύ. Αιιά αο δνύκε 

κεξηθά πξάγκαηα από ηελ αξρή, κε απιά ιόγηα, θαη πάληα από ηελ ππνθεηκεληθή κνπ ζθνπηά :  

 

Όηαλ ην λόκηζκα είλαη Δζληθό, ε Κεληξηθή Τξάπεδα δηαζέηεη θάπνηα «εξγαιεία» γηα λα δηνξζώλεη ηε πνξεία 

ηεο νηθνλνκίαο. Δίλαη ε γλσζηή «λνκηζκαηηθή πνιηηηθή», όπνπ ε Κεληξηθή Τξάπεδα ειέγρεη ην πιεζσξηζκό 

θαη απνηξέπεη ηηο εμάξζεηο (θνύζθεο) θαη ηηο πθέζεηο ηεο νηθνλνκίαο, ξπζκίδνληαο ηα επηηόθηα θαη ηε 

πνζόηεηα ηνπ ρξήκαηνο (ξεπζηόηεηα). Έηζη, αλ γηα παξάδεηγκα παξαηεξεζεί άλνδνο ηνπ πιεζσξηζκνύ, ε 

ηξάπεδα απμάλεη ηα επηηόθηα θαη / ή κεηώλεη ηε πνζόηεηα (θπθινθνξία) ηνπ ρξήκαηνο. Έλα αθόκα εξγαιείν 

πνπ δηαζέηεη ε ηξάπεδα, είλαη ε κεηαβνιή ηεο ηζνηηκίαο έλαληη ησλ μέλσλ λνκηζκάησλ ησλ ρσξώλ πνπ 

απνηεινύλ ηνπο εκπνξηθνύο εηαίξνπο. Έηζη γηα παξάδεηγκα, αλ ππάξρεη κεγάιν έιιεηκκα εκπνξηθνύ 

ηζνδπγίνπ (δειαδή νη εμαγσγέο είλαη πνιύ κηθξόηεξεο από ηηο εηζαγσγέο), ε ππνηίκεζε ηνπ λνκίζκαηνο 

θαζηζηά θζελόηεξα ηα εμαγόκελα πξντόληα θαη αθξηβόηεξα ηα εηζαγόκελα. Έηζη, κεηώλεηαη ή κεδελίδεηαη ην 

εκπνξηθό έιιεηκκα, ή γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε κηα πην επηρεηξεκαηηθή νξνινγία, ε Δζληθή Οηθνλνκία 

γίλεηαη αληαγσληζηηθόηεξε ζηηο Γηεζλείο Αγνξέο. Παξάιιεια, ε αύμεζε ησλ εμαγσγώλ θαη ε ππνθαηάζηαζε 

ησλ (αθξηβώλ) εηζαγόκελσλ κε εγρώξηα πξντόληα, απμάλεη ηηο ζέζεηο απαζρόιεζεο (κείσζε αλεξγίαο).  

 

Αο δνύκε όκσο ηε πξνζπάζεηα δηαηήξεζεο ηεο δηεζλνύο αληαγσληζηηθόηεηαο θαη από κηα άιιε πιεπξά : 

Απηή ηεο παξαγσγηθόηεηαο εξγαζίαο. Σαλ παξαγσγηθόηεηα εξγαζίαο ζε επίπεδν ρώξαο, νξίδεηαη ν ιόγνο 

ηνπ ΑΔΠ
1
 πξνο ηηο ζπλνιηθέο αλζξνπνώξεο απαζρόιεζεο ησλ εξγαδόκελσλ ζηελ ελ ιόγσ νηθνλνκία. 

Απνηειεί ζεκειηώδε αξρή ηεο νηθνλνκίαο (θαη απνδεηθλύεηαη εύθνια), όηη αλ νη απμήζεηο ησλ κηζζώλ 

(πνζνζηηαία) είλαη κεγαιύηεξεο από ηελ αύμεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο εξγαζίαο, ζα αλέβεη ν 

πιεζσξηζκόο. Η άλνδνο όκσο ηνπ πιεζσξηζκνύ ππνλνκεύεη ηελ αληαγσληζηηθόηεηα ηεο νηθνλνκίαο, αθνύ, 

ιόγσ ηνπ (δηαθνξηθνύ) πιεζσξηζκνύ, ηα εμαγόκελα πξντόληα πξννδεπηηθά αθξηβαίλνπλ, ζε ζρέζε κε απηά 
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ησλ αληαγσληζηώλ, πνπ πξνέξρνληαη από ρώξεο κε ρακειόηεξν πιεζσξηζκό. Δίλαη ινηπόλ θαλεξό, όηη κηα 

ρώξα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηελ αύμεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο εξγαζίαο, ε νπνία γίλεηαη κε ηξεηο 

κεζόδνπο : Τη βεληίωζη ηων δεξιοηήηων (επιμόπθωζη), ηη σπήζη ηηρ ηεσνολογίαρ και ηιρ 

επενδύζειρ παπαγωγικού κεθαλαίος. Αλ κηα ρώξα έρεη «ελδνγελώο» ρακειή παξαγσγηθόηεηα εξγαζίαο 

(θαιή ώξα), κπνξεί λα βειηηώζεη βπασςππόθεζμα ηε δηεζλή αληαγσληζηηθόηεηά ηεο κε δπν ηξόπνπο : (1) 

Μείσζε κηζζώλ, ε νπνία κπνξεί λα έρεη ηε κνξθή είηε απνιύζεσλ είηε κείσζεο απνδνρώλ (πηώζε 

βηνηηθνύ επηπέδνπ) θαη (2) κε ππνηίκεζε ηνπ λνκίζκαηόο ηεο. Σπλήζσο ζπλδπάδνληαη ηα δπν κέηξα γηα λα 

κεηξηαζηεί ην θνξηίν ησλ εξγαδόκελσλ. Δίλαη θαλεξό, όηη ε ππνηίκεζε βνεζάεη ζηε δηαηήξεζε (ή αθόκα θαη 

αύμεζε) ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο.  

 

Αο δνύκε ηώξα ηη γίλεηαη κε ην επξώ θαη εηδηθόηεξα ζηελ Διιάδα. Τν επξώ «εθ γελεηήο» είλαη έλα λόκηζκα 

πνπ θαιείηαη λα ηθαλνπνηήζεη ηελ απαίηεζε «one size fits all», δειαδή λα εμππεξεηεί «ηζρπξέο» νηθνλνκίεο, 

όπσο απηέο ηεο Βόξεηαο Δπξώπεο θαη παξάιιεια «αζζεληθέο», όπσο απηέο ηνπ λόηνπ. Αληηιακβάλεηαη 

ινηπόλ θαλείο, όηη ην ζύζηεκα ηεο ΟΝΔ έρεη ελδνγελώο θάπνηνπο παξάγνληεο απνζηαζεξνπνίεζεο. Γελ 

ππάξρνπλ πιένλ εζληθέο θεληξηθέο ηξάπεδεο. Μνλαδηθό όξγαλν λνκηζκαηηθνύ ειέγρνπ είλαη ε Δπξσπατθή 

Κεληξηθή Τξάπεδα, κε ζρεδόλ κνλαδηθό ζηόρν ηε δηαηήξεζε ρακεινύ πιεζσξηζκνύ (δειαδή «ζθιεξή» 

λνκηζκαηηθή πνιηηηθή). Αο δνύκε όκσο ιίγν ηα πξάγκαηα κε ηε ζεηξά, πσο ιεηηνύξγεζαλ ζηε ρώξα καο, 

αιιά θαη ζε άιιεο αλάινγεο «θησρέο» ρώξεο. 

 

1. Όηαλ κηα ρώξα έρεη ην δηθό ηεο λόκηζκα θαη δαλείδεηαη ππέξκεηξα, ε αγνξά παίξλεη ηα κελύκαηα κέζα 

από ηνπο καθξννηθνλνκηθνύο δείθηεο (δεκνζηνλνκηθό έιιεηκκα, εμσηεξηθό ρξένο) θαη «ηηκσξεί» ηε 

θπβέξλεζε κε δπν «θακπαλάθηα» : (α) ηελ αύμεζε ησλ επηηνθίσλ δαλεηζκνύ θαη (β) ηε πηώζε ηνπ 

λνκίζκαηνο (καδηθή πώιεζε ηίηισλ ιόγσ απώιεηαο εκπηζηνζύλεο). Με ην επξώ όκσο ηα πξάγκαηα γηα 

ηελ Διιάδα δελ ιεηηνύξγεζαλ έηζη. Οη αγνξέο έδεηρλαλ όηη δελ δηαθνξνπνηνύλ ην Διιεληθό νκόινγν 

έλαληη απηνύ ησλ ηζρπξώλ νηθνλνκηώλ. Δπξώ θαη ην έλα, επξώ θαη ην άιιν. Θα αθήζεη ε Δλσκέλε 

Δπξώπε κηα ρώξα λα θαηαξξεύζεη ; Έηζη, ηα επηηόθηα δαλεηζκνύ ηεο Διιάδαο είραλ γηα πνιιά ρξόληα 

ειάρηζηε δηαθνξά από ηα επηηόθηα δαλεηζκνύ ησλ βόξεησλ, ηζρπξώλ νηθνλνκηώλ. Μόλν ηε 12
ε
 ώξα, 

όηαλ «βνύημε» ν θόζκνο γηα ηα ράιηα καο, αλέβεθαλ ηα «spreads». Βεβαίσο, νύηε πηώζε (ππνηίκεζε) 

ηνπ λνκίζκαηνο επήιζε από ηε θαθνδηαρείξηζε. Καλέλα από ηα δπν «θακπαλάθηα» δε θηύπεζε θαη έηζη 

νδεγεζήθακε ζε ππέξκεηξν δαλεηζκό θαη αθνιαζίεο, αθνύ θαλείο «δελ καο ηξάβεμε ην απηί».  

2. Οη κεγάιεο ηξάπεδεο καο δάλεηδαλ απιόρεξα, αγλνώληαο ηνπο θηλδύλνπο ππεξδαλεηζκνύ. Κάησ από ην 

δόγκα «too big to fail», πίζηεπαλ (όπσο θαη ζηηο ΗΠΑ), όηη «άιινο ζα βγάιεη ηα θάζηαλα από ηε 

θσηηά», δειαδή ν Δπξσπαίνο θνξνινγνύκελνο κέζσ ησλ θπβεξλεηηθώλ ζηεξίμεσλ, αλ έξζεη ε «θαθηά 

ώξα». Τνύην είλαη γλσζηό ζηελ νηθνλνκηθή επηζηήκε κε ηελ νξνινγία «moral hazard» (εζηθόο 
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θίλδπλνο), όπνπ άιινο παίξλεη ηα ξίζθα θαη άιινο «πιεξώλεη ηε λύθε». Δίλαη πξνθαλέο, όηη ζε 

θαζεζηώο «moral hazard», ηα αλαιακβαλόκελα ξίζθα (από ηηο ηξάπεδεο) είλαη απεξηόξηζηα.  

3. Τν Βηνκεραληθό Δπξσπατθό θαηεζηεκέλν θνίηαγε πξνθαλώο «κε θαιό κάηη» όιε απηή ηε θαηάζηαζε. Ο 

ιόγνο είλαη πξνθαλήο : Με ηα δάλεηα πνύιαγαλ απεξηόξηζηα ηα πξντόληα ηνπο. Δκείο βεβαίσο από ηε 

πιεπξά καο «κλεκνλεύακε κε μέλα θόιιπβα» αιιά πνηνο ηα θαηαιάβαηλε απηά ; Οη ηξάπεδεο κνίξαδαλ 

ιεθηά, είηε γηα θαηαλάισζε είηε γηα αγνξά θαηνηθίαο (αιήζεηα, πόζα πιηθά νηθνδνκήο είλαη αθόκα 

Διιεληθά ;).  

 

Βξέζεθε ινηπόλ ε άκνηξε ε ρώξα καο όρη αλάκεζα ζε δπν, αιιά ζε ηξεηο «Σπκπιεγάδεο Πέηξεο». Έηζη, 

θζάζακε εδώ πνπ θζάζακε, όπνπ κε ην θαζεζηώο ηνπ «ζθιεξνύ» επξώ ν κόλνο ηξόπνο δηόξζσζεο όισλ 

ησλ καθξννηθνλνκηθώλ δεηθηώλ θαη ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο, είλαη ε κείσζε ησλ απνδνρώλ θαη νη 

απνιύζεηο. Καη ην εξώηεκα είλαη : Τη κπνξνύκε λα παξάμνπκε, είηε  κε πξννξηζκό ηελ εγρώξηα 

θαηαλάισζε, είηε ηηο εμαγσγέο, πνπ λα είλαη αληαγσληζηηθό, ππό ην θαζεζηώο ελόο ζθιεξνύ 

(αλαηηκεκέλνπ) επξώ, πνπ θαλνλίδεηαη από ηα ζπκθέξνληα άιισλ ; Πνπ ζα πάεη ν Τνπξηζκόο, ηα Logistics, 

ηα θξνύηα θαη γαιαθηνθνκηθά καο ; Τη δνπιεηέο ζα θάλνπλ νη λένη καο, όηαλ ηα επίζεκα πνζνζηά αλεξγίαο 

είλαη 20% ζπλνιηθά θαη 50% ζηνπο λένπο ;  

 

Η Δλσκέλε Δπξώπε δπζηπρώο αδηαθνξεί γηα όια απηά. Γελ ππάξρεη θεληξηθή θπβέξλεζε, πνπ λα θξνληίδεη 

ηηο πεξηνρέο πνπ έρνπλ αλάγθε θαη λα θηλεηνπνηεί κεραληζκνύο αλαθαηαλνκήο πόξσλ θαη ζηαζεξνπνίεζεο, 

όπσο γίλεηαη ζηηο ΗΠΑ, όπνπ ε Οκνζπνλδηαθή Κπβέξλεζε ζπιιέγεη ηνπο πεξηζζόηεξνπο 

παλακεξηθαληθνύο θόξνπο θαη απηόκαηα ππνζηεξίδεη ηηο Πνιηηείεο πνπ έρνπλ νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα. 

Δδώ, «θάζε αξλί από ην πόδη ηνπ θξέκεηαη» θαη θάζε θπβέξλεζε ππεξρξεσκέλεο ρώξαο βγαίλεη ζηελ 

επαηηεία, θάλνληαο ηνπο πνιίηεο ηεο λα ληξέπνληαη γηα ηε θαηάληηα ηνπο. Ο κόλνο κεραληζκόο πξνιεπηηθήο 

πξνζηαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη από ηελ ΟΝΔ (αξθεηά ππνθξηηηθόο ζα έιεγα), είλαη ε ζπλζήθε αλάπηπμεο θαη 

ζηαζεξόηεηαο (Μάαζηξηρ), πνπ επηβάιιεη ζηηο ρώξεο – κέιε ηεο ΟΝΔ κέγηζην Γεκνζηνλνκηθό έιιεηκκα 3% 

ηνπ ΑΔΠ θαη κέγηζην Δζληθό ρξένο 60% ηνπ ΑΔΠ, λνύκεξα πνπ νύηε νη «κεγάινη» ηήξεζαλ, αθνύ όπσο 

είπακε ην ζύζηεκα «ελδνγελώο» θπλεγάεη δαλεηθό ρξήκα. Από ηελ άιιε πιεπξά, ηζρύεη βεβαίσο ην 

δηθαίσκα ηνπ Δπξσπαίνπ πνιίηε λα θηλείηαη ειεύζεξα ζηελ Δπξσπατθή αγνξά εξγαζίαο, δειαδή λα θηλείηαη 

από ηε ςειή πξνο ηε ρακειή αεξγία. Ιζηνξηθά όκσο, ηνύην ειάρηζηα έρεη γίλεη, γηα ιόγνπο γιώζζαο θαη 

θνπιηνύξαο, ζε αληίζεζε κε ηηο ΗΠΑ, όπνπ ν πιεζπζκόο κεηαθηλείηαη ζε πνιύ κεγάιν πνζνζηό. 

Αλακθίβνια όκσο, κε ηα ζεκεξηλά ράιηα ζηελ Διιεληθή αγνξά εξγαζίαο, έρεη μεθηλήζεη κηα δηαξξνή 

αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ, μεθηλώληαο από ηηο αλώηεξεο δεμηόηεηεο, απνγπκλώλνληαο ηελ Διιάδα από 

εμεηδηθεπκέλν αλζξώπηλν δπλακηθό, πξάγκα πνπ απνγπκλώλεη έηη πεξαηηέξσ ηε παξαγσγηθόηεηά καο.  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Όηαλ γπξίζακε ζην επξώ (1/1/2002), όηη δξαρκέο είρα ζηε ηζέπε κνπ ηηο έξημα ζην ζπξηάξη «γηα λα 

ζπκάκαη». Λέηε λα ηηο μαλαβγάισ ;  


