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Μπορούμε να περιγράψουμε την διαδικασία της εσωτερικής υποτίμησης με ένα απλό 
σύστημα εξισώσεων, πρώτον, με όρους διαπραγμάτευσης των ονομαστικών μισθών υπό 
συνθήκες συσχετισμού δυνάμεων μεταξύ των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, και 
δεύτερον, με όρους καθορισμού των τιμών από τις επιχειρήσεις σε συνθήκες ατελούς 
ανταγωνισμού και ανοιχτής οικονομίας. Το σύστημα εξισώσεων κλείνει με μια εξίσωση 
για την ζήτηση. Ένα τέτοιο μοντέλο μπορεί να ανήκει στο κύριο ρεύμα των οικονομικών, 
δηλαδή στον "νέο μακροοικονομικό συμβιβασμό" νεοκεϋνσιανών, μονεταριστών και 
λοιπών ορθόδοξων οικονομολόγων, αλλά και στην μετακεϋνσιανή ή μαρξιστική 
παράδοση ανάλογα με τις υποθέσεις που ενσωματώνονται στις εξισώσεις (Stockhammer). 
Στην βιβλιογραφία εμφανίζονται συστήματα εξισώσεων που περιλαμβάνουν ενίοτε 
περισσότερες μεταβλητές, και ως εκ τούτου είναι πιο πολύπλοκα, πλην όμως ταυτίζονται 
επί της ουσίας με το απλό μοντέλο που περιγράφεται αμέσως παρακάτω.

 Σε όσα ακολουθούν, οι μεταβλητές με πεζούς χαρακτήρες αναφέρονται σε 
λογαρίθμους, όλες οι τιμές είναι εκφρασμένες σε ευρώ και όλες οι παράμετροι των 
εξισώσεων είναι θετικές. Το μοντέλο που ακολουθεί αναφέρεται σε μικρή ανοιχτή 
οικονομία που λειτουργεί σε συνθήκες νομισματικής ένωσης και είναι αρκετά ευέλικτο 
ώστε να λαμβάνει (ή να μην λαμβάνει) υπόψη του τον βαθμό χρησιμοποίησης του 
παραγωγικού δυναμικού και το κεφαλαιακό απόθεμα, να θεωρεί (ή να μην θεωρεί) την 
παραγωγικότητα ή άλλες μεταβλητές ως εξωγενώς δεδομένες, και να περιλαμβάνει (ή 
να μην περιλαμβάνει) ορισμένες άλλες μεταβλητές. Έτσι, μπορεί να λαμβάνει την 
μορφή ενός ορθόδοξου μοντέλου του κυρίου ρεύματος των οικονομικών ή ενός 
ετερόδοξου μοντέλου μετακεϋνσιανής ή μαρξιστικής έμπνευσης. Το μοντέλο αυτό θα 
αναφέρεται στην συνέχεια ως "βασικό υπόδειγμα", ενώ οι παραλλαγές του θα 
αναφέρονται ως "υπόδειγμα του κυρίου ρεύματος", "ετερόδοξο υπόδειγμα" κλπ.
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1. Το βασικό υπόδειγμα

1.1. Η εξίσωση των ονομαστικών μισθών

Η διαδικασία διαμόρφωσης των μισθών και των τιμών περιγράφεται, πρώτον, με όρους 
διαπραγμάτευσης των ονομαστικών μισθών υπό συνθήκες συσχετισμού δυνάμεων 
μεταξύ των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, και δεύτερον, με όρους καθορισμού 
των τιμών από τις επιχειρήσεις σε συνθήκες ατελούς ανταγωνισμού και ανοιχτής 
οικονομίας (Rowthorn 1977, Carlin and Soskice 1990, κεφάλαιο 11 και 12, Carlin and Soskice 
2006, κεφάλαια 9 και 10, Layard, Nickell and Jackman 1991, κεφάλαιο 8, Goretti 2008). Οι 
πληθωριστικές πιέσεις προκύπτουν από τις ανταγωνιστικές απαιτήσεις που 
διαμορφώνουν οι επιχειρήσεις και οι μισθωτοί επί του εισοδήματος1. Όταν οι απαιτήσεις 
αυτές είναι συμβατές μεταξύ τους, ο πληθωρισμός είναι σταθερός και ίσος προς τον 
πληθωρισμό στις ανταγωνίστριες χώρες.

Την διαμόρφωση των ονομαστικών μισθών περιγράφει η σχέση

w − pc = zw − anU

ή ισοδύναμα η εξίσωση 

w − pc = z + ann             (1a)

όπου !

! 

w  είναι ο ονομαστικός μισθός, 

 !

! 

U  το ποσοστό ανεργίας, 

 !

! 

n  το ποσοστό απασχόλησης (δηλαδή οι απασχολούμενοι ως ποσοστό του 
εργατικού δυναμικού, !

! 

n " #U ),

  pc  ο δείκτης τιμών καταναλωτή2 

 zw  ο μισθός αναφοράς (ο μισθός στον οποίο αποσκοπούν οι εργαζόμενοι, ο 

"μισθός-στόχος") που εκφράζει τις απαιτήσεις των εργαζομένων (τις οποίες 
διαμορφώνουν λαμβάνοντας υπόψη τους τις αποδοχές προηγουμένων ετών, το 

1 Μολονότι πληθωριστικές πιέσεις μπορούν να προέλθουν και από αυξήσεις στο κόστος των ενδιάμεσων 
αναλώσεων (πρώτες ύλες, ιδιαίτερα το πετρέλαιο, υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις κλπ), παραλείπονται από 
το μοντέλο επειδή θα περιέπλεκαν την ανάλυση χωρίς να έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα ζητήματα που 
διερευνώνται εδώ.

2 Δεν λαμβάνουμε υπόψη μας τις προσδοκίες σχετικά με τις τιμές προκειμένου να απλοποιήσουμε την 
ανάλυση.   Εάν συμπεριληφθούν οι προσδοκίες, οι αλγεβρικές διατυπώσεις γίνονται πολυπλοκότερες χωρίς 
να μεταβάλλουν την γενική συμπεριφορά του συστήματος των εξισώσεων.
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επίπεδο της παραγωγικότητας, το ύψος του κατώτατου μισθού, τον βαθμό 
κάλυψης των εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις και συνδικαλιστικές 
οργανώσεις, τους θεσμούς προστασίας της εργασίας και άλλα). 

Ο μισθός αναφοράς ( zw ), που έχει διάσταση πραγματικού μισθού, έχει, βεβαίως, 
διαφορετικό περιεχόμενο ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά 
εργασίας και στο θεσμικό πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων κάθε χώρας και εποχής. 

Με αυτά τα δεδομένα, η υπόθεσή για την εξίσωση των μισθών είναι ότι ο μισθός 
αναφοράς τείνει να ακολουθήσει την παραγωγικότητα της εργασίας και κάποιον 
παρελθόντα μισθό (πιο συγκεκριμένα έναν μέσο όρο των ν τελευταίων ετών, όπου ν 
είναι ο αριθμός των ετών που απομένει να προσδιοριστεί οικονομετρικά).

zw = aππ + (1− aπ )wlag + zw0         (1b)

όπου  π  είναι η παραγωγικότητα της εργασίας (εξωγενώς δεδομένη), 

zw0  είναι οι αυτόνομες απαιτήσεις των εργαζομένων, δηλαδή αυτές που 

διαμορφώνονται υπό την επίδραση του ταξικού συσχετισμού δυνάμεων στην 
αγορά εργασίας, στην κεντρική πολιτική σκηνή, στους θεσμούς κλπ.
wlag  είναι ένας πραγματικός μισθός αναφοράς, που αναφέρεται σε αμοιβές 

παρελθόντων ετών 1> aπ > 0 .

Η εξίσωση (1b) βρίσκεται σε συμφωνία με τα τα περισσότερα μοντέλα καθορισμού των 
ονομαστικών μισθών μέσω διαπραγμάτευσης ή διαμόρφωσης μισθών απόδοσης 

(efficiency wages), όπου το zw  παίρνει την μορφή του εναλλακτικού μισθού (reservation 

wage) ή ενός σταθμικού μέσου του εναλλακτικού μισθού και της παραγωγικότητας της 
εργασίας (Booth 1995). Σύμφωνα με τους Blanchard and Katz (1999), ο ίδιος ο 
εναλλακτικός μισθός εξαρτάται από αποδοχές παρελθόντων ετών και από την 
παραγωγικότητα. Μια άλλη θεωρητική ερμηνεία του μισθού αναφοράς προκύπτει από 
την παράδοση της κλασικής πολιτικής οικονομίας, η οποία θεωρεί ότι υπάρχει ένα 
ιστορικά διαμορφωμένο επίπεδο πραγματικών μισθών που είναι αναγκαίοι για τους 
εργαζόμενους προκειμένου να συμμετάσχουν στην κοινωνική ζωή και να είναι σεβαστοί 
από το κοινωνικό τους περιβάλλον (Stirati 2001). Σύμφωνα με τον Marx (1867), ο 
"αναγκαίος μισθός" αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου ως το αποτέλεσμα μιας 
αναντίστρεπτης διαδικασίας της οποίας κινητήρια δύναμη είναι η βελτίωση των 
συνθηκών διαβίωσης που γίνονται αντιληπτές, συν τω χρόνω, ως αναγκαίες. Επομένως, 
ο αναγκαίος μισθός (που εμφανίζεται ως μισθός αναφοράς στις διαπραγματεύσεις) 
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σχετίζεται αφενός μεν με το ύψος των αποδοχών παρελθόντων ετών, αφετέρου δε με 
την παραγωγικότητα της εργασίας που εκφράζει τον γενικό πλούτο της κοινωνίας και το 
γενικό επίπεδο των συνθηκών διαβίωσης του πληθυσμού. Σύμφωνα με την κεϋνσιανή 
παράδοση, ο μισθός αναφοράς σχετίζεται με την αντίληψη των εργαζομένων για τον 
"δίκαιο μισθό" (fair wage) που εμπεριέχει αφενός μεν μια σύγκριση με τις αποδοχές 
άλλων εργαζόμενων, αφετέρου δε ένα βιωματικό στοιχείο αναφοράς στους μισθούς 
περασμένων ετών (Hicks 1974, 1975).

Στην εξίσωση (1) υποθέσαμε για τον μισθό αναφοράς wlag  ότι είναι ένας σταθμικός 

μέσος παρελθόντων πραγματικών μισθών. Εφόσον οι παρελθόντες μισθοί τείνουν να 
προσαρμοσθούν στις μεταβολές της παραγωγικότητας της εργασίας, στην μακροχρόνια 
διάρκεια οι πραγματικοί μισθοί θα τείνουν να ακολουθήσουν την μακροχρόνια τάση 
εξέλιξης της παραγωγικότητας, στον βαθμό βεβαίως που το επιτρέπει ο συσχετισμός 
δυνάμεων μεταξύ εργαζομένων και επιχειρήσεων. Με άλλα λόγια, οι απαιτήσεις των 
εργαζομένων προσαρμόζονται με υστέρηση στις μεταβολές του ρυθμού αύξησης της 
παραγωγικότητας. Έτσι, παρόλο που στο ποσοστό απασχόλησης (ή στο ποσοστό 
ανεργίας) για το οποίο ο πληθωρισμός διατηρείται σταθερός οι πραγματικοί μισθοί, οι 

πραγματικές απαιτήσεις των εργαζομένων (wlag ) και η παραγωγικότητα της εργασίας 

αυξάνονται με τον ίδιο ρυθμό, είναι δυνατόν να παρατηρήσουμε μακρές χρονικές 
περιόδους κατά τις οποίες οι απαιτήσεις και η παραγωγικότητα δεν συγχρονίζονται και 
προκαλούν μακρά κύματα στο ποσοστό ανεργίας για το οποίο ο πληθωρισμός 
διατηρείται σταθερός. Προκειμένου να ερμηνεύσουν τέτοιες αλλαγές, οι Stiglitz (1997) 
και Ball and Moffitt (2001), μεταξύ άλλων, χρησιμοποίησαν την ιδέα μιας επιβράδυνσης ή 
επιτάχυνσης της παραγωγικότητας που συνοδευόταν από βραδεία προσαρμογή των 
απαιτήσεων των εργαζομένων.

Στην μαρξιστική παράδοση, η παράμετρος aπ  είναι μέτρο του ταξικού συσχετισμού 

δυνάμεων, όπως εξάλλου και οι παράμετροι an , zw0 .

Συνδυάζοντας τις σχέσεις (1b) και (1a) προκύπτει για τους πραγματικούς μισθούς που 
διαμορφώνονται στις συλλογικές (ή ατομικές) διαπραγματεύσεις, η παρακάτω εξίσωση 
μισθών: 

(w − pc ) = aππ + (1− aπ )wlag + ann + zw0          (1)

όπου ο δείκτης WS αναφέρεται στον σχηματισμό των ονομαστικών μισθών (wage-
setting).
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1.2. Η εξίσωση των τιμών 

Οι εγχώριες τιμές προϊόντων για εσωτερική κατανάλωση διαμορφώνονται 
εφαρμόζοντας ένα περιθώριο κέρδους επί του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος 
(Carlin and Soskice 2006, Lavoie 1992, Duménil and Lévy 1993):

!

! 

p = z
f
+ (w

gross
"#) + t

v
=

$ z
f
+ (w "#) + (t

ss
+ t

v
)          (2a)

όπου 
z f ισούται προς 1 συν το περιθώριο κέρδους, 

wgross  είναι το συνολικό κόστος εργασίας για το οποίο ισχύει Wgross = (1+ tss )W  όπου 

tss  είναι το σύνολο των εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων) στα ασφαλιστικά 

ταμεία ως ποσοστιαία προσαύξηση επί του καθαρού μισθού, 

tv  οι έμμεσοι φόροι ως ποσοστιαία προσαύξηση επί της τιμής εγχώριου παραγωγού.

Ακολουθώντας την βιβλιογραφία του exchange-rate-pass-through (pricing-to-market), 
υποθέτουμε ότι το περιθώριο κέρδους μειώνεται (αυξάνεται) όταν οι εισαγωγές γίνονται 
φθηνότερες (ακριβότερες) σε σύγκριση με την εγχώρια παραγωγή για εσωτερική 
κατανάλωση (δηλαδή όταν έχουμε αύξηση της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας):

!

! 

z
f

= "(p
m
# p) + z

f 0                (2b)

όπου ζ > 0  και z f 0  είναι οι αυτόνομες απαιτήσεις των επιχειρήσεων επί του προϊόντος, 

οι οποίες εξαρτώνται από το εναλλακτικό όφελος (opportunity cost) και επομένως από το 
επιτόκιο, την ισχύ των επιχειρήσεων στις αγορές προϊόντων και άλλους εξωγενείς 
παράγοντες.

Προκύπτει από τις (2a) και (2b) ότι 

!

! 

p = (1"#
d
)p

m
+#

d
(w "$ + z

f 0
+ t

v
+ t

ss
)                 (2c)

δηλαδή ότι οι εγχώριες τιμές για εσωτερική κατανάλωση εξαρτώνται από τις τιμές των 
εισαγομένων, από το εγχώριο κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος (Dornbush 1987, 
Krugman 1987), από την φορολογία και τις ασφαλιστικές εισφορές, αλλά και από τις 
αυτόνομες απαιτήσεις των επιχειρήσεων z f 0 . Ο συντελεστής λd  μεταβάλλεται με την 

διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα των εγχωρίως παραγομένων προϊόντων. Αυξάνεται 
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(μειώνεται) όταν υπάρχει βελτίωση (επιδείνωση) της διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας: 
όσο μικρότερη είναι η διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα των εγχωρίων επιχειρήσεων, 
τόσο περισσότερο καθορίζονται οι εγχώριες τιμές από τις τιμές του διεθνούς 
ανταγωνισμού. Όσο περισσότερο λαμβάνουν υπόψη τους τις τιμές των εισαγομένων, οι 

εγχώριες επιχειρήσεις, τόσο το λd  είναι μικρό. Στις χώρες που είναι price-makers, το λd  

τείνει στην μονάδα ενώ στις χώρες που είναι price-takers τείνει στο μηδέν.

Μπορούμε να καταστρώσουμε την σχέση (2b) και με άλλον τρόπο, με βάση την 
μαρξιστική θεωρία της αξίας: οι επιχειρήσεις κατανέμουν το πλεονέκτημα που τους 
προσφέρει η πτώση της "ατομικής αξίας" των εμπορευμάτων τους κάτω από την αξία σε 
αύξηση των κερδών και αύξηση των μεριδίων αγοράς (Marx 1867, Magaline1975).

Προκύπτει από την (2c) ότι ο πραγματικός μισθός με βάση τις τιμές παραγωγής (real 
product wage) που σχηματίζεται από τις επιχειρήσεις (μέσω του καθορισμού των 
εγχωρίων τιμών και με δεδομένον τον ονομαστικό μισθό που προέκυψε από την 
διαπραγμάτευση) είναι 

!

! 

(w " p)
ps

= (# " z
f 0
) " (t

v
+ t

ss
) "$(p

m
" p)                  (2d)

όπου ο δείκτης PS αναφέρεται στον σχηματισμό των τιμών (price-setting) και 
θ = (1− λd ) / λd είναι ο συντελεστής προσαρμογής των εγχώριων παραγωγών στις τιμές 

του ανταγωνισμού (θ = 0  για τις χώρες που καθορίζουν τις τιμές τους ανεξάρτητα από 

τις τιμές του ανταγωνισμού [price makers] χάρη στην υψηλή διαρθρωτική 

ανταγωνιστικότητά τους και !

! 

" #$  για τις χώρες που ακολουθούν πιστά τις τιμές του 
ανταγωνισμού). Μικρός συντελεστής προσαρμογής θ  αντιστοιχεί σε αυξημένη 

διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα, και αντιστρόφως.

Ο πραγματικός μισθός που μας ενδιαφέρει είναι αυτός που σχηματίζεται από τις 
επιχειρήσεις μέσω του καθορισμού των τιμών, υπολογισμένος όμως με βάση τις τιμές 
καταναλωτή αντί των τιμών εγχώριας παραγωγής. Για τον λόγο αυτό εξετάζουμε την 
σχέση των τιμών κατανάλωσης, εισαγωγών και εγχώριας παραγωγής σε συνθήκες 
ανοικτής οικονομίας:

Οι τιμές κατανάλωσης ( pc ) είναι ο σταθμικός μέσος των τιμών των εισαγομένων 

προϊόντων ( pm ) και των εγχωρίως παραγομένων προϊόντων για εσωτερική κατανάλωση 

( p ), άρα ισχύει 

!

! 

p
c

= µp
m

+ (1"µ)p
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όπου (!

! 

µ), είναι η διείσδυση των εισαγωγών. Συνεπάγεται ότι 

!

! 

p
c

= p + µ(p
m
" p)

Αντικαθιστώντας στην (2d) παίρνουμε την σχέση 

!

! 

(w " p
c
)
ps

= (# " z
f 0
) " (t

v
+ t

ss
) " (µ +$)(p

m
" p)           (2e)

Για τις τιμές των εισαγωγών υποθέτουμε ότι οι ανταγωνιστές από το εξωτερικό 
προσαρμόζουν τα περιθώρια κέρδους τους ανάλογα με τις εγχώριες τιμές. Ένας 
εισαγωγέας που αντιμετωπίζει μια πραγματική υποτίμηση του εγχώριου νομίσματος 
μπορεί να επιλέξει την μείωση του περιθωρίου κέρδους προκειμένου να υπερασπιστεί το 
μερίδιο αγοράς που έχει κατακτήσει. Επομένως, οι τιμές των εισαγομένων προϊόντων 
είναι ένας σταθμικός μέσος των εγχωρίως παραγομένων προϊόντων για εσωτερική 
κατανάλωση και των τιμών στις χώρες προέλευσης των εισαγωγών:

!

! 

p
m

= "
m
p*+(1#"

m
)p$

p
m
# p = "

m
(p*#p)            (2f)

όπου 
!

! 

"
m  είναι ο συντελεστής προσαρμογής των εισαγωγέων στον ανταγωνισμό.

Προκύπτει ότι ο πραγματικός μισθός (με βάση τις τιμές καταναλωτή) τον οποίο 
καταβάλλουν οι επιχειρήσεις μετά την διαμόρφωση των τιμών δίδεται από την σχέση
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1.3. Η πλευρά της ζήτησης

Εφόσον μια άνοδος στην ανταγωνιστικότητα τιμής αυξάνει τις καθαρές εξαγωγές 
(υποθέτοντας ότι ισχύει η συνθήκη Marshall-Lerner). Μια μικρότερη (μεγαλύτερη) 
πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία οδηγεί σε μια νέα ισορροπία στις αγορές 
προϊόντων σε υψηλότερο (χαμηλότερο) επίπεδο παραγωγής:

!

! 

y = d
c
c+ d

i
i + d

g
g + d

x"m
(x "m)             (3a)

όπου c,i,g  είναι, αντίστοιχα, η ιδιωτική κατανάλωση, η επένδυση παγίου κεφαλαίου και 

οι καθαρές δαπάνες του δημοσίου.

Για την ιδιωτική κατανάλωση και τις επενδύσεις παγίου κεφαλαίου ισχύουν, αντίστοιχα, 
οι σχέσεις
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c = f (y, td , tv ,w − pc − π )
i = I (R,r)

R =
PY −WL
PKK

        (3b)

όπου  td , tv ,R,r,w − pc − π  είναι, αντίστοιχα, οι άμεσοι φόροι, οι έμμεσοι φόροι, η 

απόδοση κεφαλαίου (καθαρό λειτουργικό πλεόνασμα % του αποθέματος παγίου 
κεφαλαίου), το επιτόκιο και το μερίδιο της εργασίας στο ΑΕΠ (δηλαδή μια μεταβλητή 
διανομής του προϊόντος).

Επομένως, η εξίσωση της ζήτησης, για το βασικό μοντέλο, είναι

y = φ(R,r, y, tdtv ,g,w − pc − π ) + dx−m (x − m)               (3c)

Συνδυάζοντας την (3γ) με τις εξισώσεις του εξωτερικού εμπορίου παίρνουμε

y = φ(R,r, y, tdtv ,g,w − pc − π ) + dx−m (σ x y *−σmy) + dx−m (λxε x + λmεm )(p *− p)        

(3d)

Για τις ανάγκες της ποσοτικής άσκησης που ακολουθεί θα θεωρήσουμε ότι η ζήτηση 
εκφράζεται από την σχέση

ΔU = Δφ(R,r, y, tdtv ,g,w − pc − π ) − γΔ(p *− p)                 (3)
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2. Ποσοτικές εκτιμήσεις
Απλοποιώντας περαιτέρω το παραπάνω μοντέλο (στο οποίο οι μεταβλητές είναι 
εκφρασμένες σε επίπεδο) κάνοντας χρήση των πρώτων διαφορών (υποθέτοντας δηλαδή 
ότι οι τριβές του συστήματος είναι μικρές, πράγμα που είναι αρκετά εύλογο για την 
Ελλάδα, όπου οι τιμές και οι μισθοί προσαρμόζονται γρήγορα στις μεταβολές του όγκου 
της παραγωγής και του ποσοστού ανεργίας) παίρνουμε ένα σύστημα εξισώσεων με 
ρυθμούς μεταβολής. Οι τιμές των παραμέτρων είναι κάποιες εύλογες τιμές για την 
Ελλάδα, οι οποίες ωστόσο παραμένουν ενδεικτικές έως ότου γίνει οικονομετρική 
εκτίμηση των εξισώσεων του μοντέλου.
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2.1. Η εσωτερική υποτίμηση με τις υποθέσεις του κυρίου ρεύματος

Το μοντέλο του κυρίου ρεύματος (Carlin and Soskice 1990, κεφάλαιο 11 και 12, Carlin and 
Soskice 2006, κεφάλαια 9 και 10, Layard, Nickell and Jackman 1991, κεφάλαιο 8, Goretti 
2008 κ.ά.) αποτελεί το σημείο αναφοράς για τους διεθνείς οργανισμούς, την οικονομική 
ορθοδοξία των πανεπιστημίων και τους αξιωματούχους του καθεστώτος. Αναλύει την 
διαδικασία της εσωτερικής υποτίμησης θεωρώντας ότι είναι ουδέτερη η συσσώρευση 
κεφαλαίου στην διαμόρφωση της ανεργίας σταθερού πληθωρισμού, δηλαδή ότι 
μακροχρόνια δεν έχουν σημασία ο βαθμός χρησιμοποίησης του παραγωγικού δυναμικού 
και το μέγεθος του κεφαλαιακού αποθέματος (βλ. την κριτική του Rowthorn3 στην 
θεμελιώδη παραδοχή των Layard, Nickell and Jackman 1991), ούτε οι μεταβολές της 
παραγωγικότητας της εργασίας που θεωρούνται εξωγενώς παραγόμενες, ούτε η 
διανομή του προϊόντος. Έτσι, για τους υπολογισμούς θεωρούμε ότι η πλευρά της 
ζήτησης εκφράζεται από την σχέση 

ΔU = −γΔ(p *− p)

Η λύση του συστήματος εξισώσεων του μοντέλου για την Ελλάδα, 
κάνοντας χρήση εύλογων τιμών για τις παραμέτρους, και κάνοντας 
την υπόθεση ότι η δημοσιονομική προσαρμογή έχει μια αρνητική 
επίπτωση στο ποσοστό ανεργίας που ανεβαίνει στο 15%, μάς δείχνει 
την πορεία των μεταβλητών έως ότου η οικονομία φθάσει σε ένα 
σημείο σταθερού πληθωρισμού και σταθερής ανεργίας (που είναι και 
ένα σημείο ισορροπίας). Τα αποτελέσματα αυτής της ανάλυσης 
δείχνουν ότι ο πραγματικός μισθός μειώνεται εξαιτίας της 
εσωτερικής υποτίμησης, όπως εξάλλου και το μερίδιο της εργασίας 
στο προϊόν, ενώ αντιθέτως αυξάνονται η ανταγωνιστικότητα τιμής 
και τα περιθώρια κέρδους. Το ποσοστό ανεργίας καταλήγει σε ένα 
σημείο ισορροπίας καθοριζόμενο αποκλειστικά από τις απαιτήσεις 
των εργαζομένων και τα χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας. 

3 Αποδεχόμενοι ότι η αύξηση του κεφαλαιακού αποθέματος αυξάνει την απασχόληση και μειώνει 
την ανεργία βραχυπρόθεσμα, οι οικονομολόγοι του κύριου ρεύματος ισχυρίζονται ότι οι 
επιχειρήσεις, ακολουθώντας μια συνάρτηση παραγωγής Cobb-Douglas με ελαστικότητα 
υποκατάστασης κεφαλαίου / εργασίας ίση προς την μονάδα, αντιδρούν στους υψηλότερους 
μισθούς που οφείλονται στην χαμηλότερη ανεργία (που με τη σειρά της προέρχεται από την 
επιτάχυνση της συσσώρευσης κεφαλαίου), υποκαθιστώντας εργασία με κεφάλαιο, έτσι ώστε στο 
τέλος της ημέρας η συνολική επίπτωση στην απασχόληση να είναι μηδενική. Ως αποτέλεσμα, το 
NAIRU είναι σημείο μακροπρόθεσμης ισορροπίας ανεξάρτητο από το κεφαλαιακό απόθεμα. Ο 
Rowthorn (1995) έδειξε ότι η ελαστικότητα υποκατάστασης, κεφαλαίου / εργασίας, σύμφωνα με 
την πλειονότητα των εμπειρικών μελετών, είναι σαφώς μικρότερη της μονάδας και ότι επομένως 
η μεγέθυνση του κεφαλαιακού αποθέματος έχει σημασία για το ποσοστό ανεργίας που δεν 
αυξάνει τον πληθωρισμό.
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Πιο αναλυτικά, το μοντέλο του κυρίου ρεύματος αναλύει την εσωτερική υποτίμηση στα 
εξής βήματα: 

• Το σημείο έναρξης της εσωτερικής υποτίμησης είναι ένα αρνητικό σοκ που δέχεται η 
οικονομία, μια μεγάλη μείωση της ζήτησης που οδηγεί άμεσα σε μείωση της παραγωγής 
και σε άνοδο της ανεργίας. Η οικονομία 
εισέρχεται σε περίοδο ύφεσης μέσα σε 
σύντομο χρονικό διάστημα (όπως 
ακριβώς συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα). 
• Στο νέο μειωμένο επίπεδο 
παραγωγής,τα συνδικάτα και 
γενικότερα οι εργαζόμενοι θα 
απολέσουν ένα μέρος από την 
διαπραγματευτική τους δύναμης 
εξαιτίας της αύξησης του ποσοστού 
ανεργίας, με αποτέλεσμα οι μισθοί τους 
να αυξηθούν λιγότερο από πριν, ή 
ακόμη και να μειωθούν. 
• Η επακόλουθη μείωση του κόστους 
εργασίας ανά μονάδα προϊόντος θα 
οδηγήσει σε μείωση των τιμών ή σε 
βραδύτερη αύξησή τους έναντι των 
τιμών στην ζώνη του ευρώ, επομένως 
και σε βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας τιμής. 
• Μέσω αυτής της βελτίωσης θα έχει 
επιτευχθεί η εσωτερική υποτίμηση, θα 
αρχίσουν πλέον να αυξάνονται οι 
καθαρές εξαγωγές και μαζί με αυτές 
και η ζήτηση, να ανακάμπτει η 
παραγωγή και να μειώνεται η ανεργία. 
• Τότε, η οικονομία θα έχει ισορροπήσει 
σε ένα χαμηλότερο επίπεδο παραγωγής 
(υψηλότερης ανεργίας) σε σχέση με το 
σημείο εκκίνησης (που υπήρχε πριν από 
το αρχικό αρνητικό σοκ) πλην όμως θα έχει βελτιωθεί το έλλειμμα της χώρας στο 
εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών. 
• Στο τέλος αυτής της διαδικασίας, θα έχει πραγματοποιηθεί μια σημαντική μείωση του 
εισοδηματικού μεριδίου των εργαζομένων στο ΑΕΠ.
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Πίνακας 1. Η εσωτερική υποτίμηση με βάση το μοντέλο του κύριου ρεύματος
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Περιθώρια 
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Περιθώρια 
κέρδους

15.0% 0.0% 100.0 3.0% 3.0% 3.0% 100 100 100

2.0% 15.0% 0.3% 100.3 2.5% 2.4% 2.7% -0.5% 99.5 -1.5% 98.5 1.4% 101.4

1.5% 14.9% 0.5% 100.8 2.2% 2.0% 2.5% -0.7% 98.8 -1.7% 96.8 1.5% 103.0

1.2% 14.8% 0.6% 101.4 2.0% 1.8% 2.4% -0.8% 98.0 -1.8% 95.1 1.6% 104.6
1.0% 14.6% 0.7% 102.0 1.9% 1.7% 2.3% -0.9% 97.2 -1.9% 93.3 1.7% 106.4
0.9% 14.4% 0.7% 102.7 1.8% 1.6% 2.3% -0.9% 96.3 -1.9% 91.5 1.7% 108.2
0.9% 14.2% 0.7% 103.5 1.8% 1.6% 2.3% -0.9% 95.4 -1.9% 89.8 1.7% 110.0
0.9% 14.0% 0.7% 104.2 1.8% 1.6% 2.3% -0.9% 94.6 -1.9% 88.1 1.7% 111.9
0.9% 13.8% 0.7% 105.0 1.8% 1.6% 2.3% -0.9% 93.7 -1.9% 86.4 1.7% 113.8
0.9% 13.5% 0.7% 105.7 1.8% 1.6% 2.3% -0.9% 92.9 -1.9% 84.8 1.7% 115.7
0.9% 13.3% 0.7% 106.5 1.8% 1.6% 2.3% -0.9% 92.1 -1.9% 83.2 1.6% 117.6
1.0% 13.1% 0.7% 107.2 1.8% 1.6% 2.3% -0.8% 91.3 -1.8% 81.7 1.6% 119.5
1.0% 12.9% 0.7% 108.0 1.8% 1.6% 2.3% -0.8% 90.6 -1.8% 80.2 1.6% 121.4
1.0% 12.7% 0.7% 108.7 1.8% 1.6% 2.3% -0.8% 89.8 -1.8% 78.7 1.6% 123.4
1.1% 12.5% 0.7% 109.5 1.8% 1.6% 2.3% -0.8% 89.1 -1.8% 77.3 1.6% 125.3
1.1% 12.3% 0.7% 110.2 1.9% 1.6% 2.3% -0.8% 88.5 -1.8% 76.0 1.6% 127.3
1.1% 12.1% 0.7% 110.9 1.9% 1.7% 2.3% -0.7% 87.8 -1.7% 74.7 1.5% 129.2
1.2% 11.9% 0.7% 111.7 1.9% 1.7% 2.3% -0.7% 87.2 -1.7% 73.4 1.5% 131.2
1.2% 11.7% 0.7% 112.4 1.9% 1.7% 2.3% -0.7% 86.6 -1.7% 72.1 1.5% 133.2
1.2% 11.5% 0.6% 113.1 1.9% 1.7% 2.4% -0.7% 86.0 -1.7% 70.9 1.5% 135.1
1.3% 11.3% 0.6% 113.8 1.9% 1.7% 2.4% -0.7% 85.4 -1.7% 69.7 1.5% 137.1

Είναι αξιοσημείωτο ότι η ολοκλήρωση της διαδικασίας της εσωτερικής υποτίμησης είναι 
εξαιρετικά βραδεία (χρειάζονται 20 περίοδοι, δηλαδή τουλάχιστον 10 έτη). Αυτή η 
βραδύτητα είναι γνωστή στην βιβλιογραφία του κυρίου ρεύματος. Οι Dullien, Fritsche, 
Groessl and Paetz (2009), χρησιμοποιώντας μια τροποποιημένη εκδοχή του μοντέλου των 
Belke and Gros (2007), ανέλυσαν την σταθερότητα (stability) του σημείου ισορροπίας στο 
οποίο καταλήγει η εσωτερική υποτίμηση, σε δώδεκα χώρες της ζώνης του ευρώ, και 
διαπίστωσαν ότι η περίοδος προσαρμογής μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά μακρά. Με 
τεχνικούς όρους αυτό σημαίνει ότι το σημείο ισορροπίας (nairu) είναι ένας αδύναμος 
ελκυστής. Στην βιβλιογραφία του κυρίου ρεύματος των οικονομικών, ακόμη και οι 
ατέλειες στην αρχιτεκτονική της ΟΝΕ, που ανακαλύπτονται συν τω χρόνω, όπως η εν 
λόγω βραδύτητα στην προσαρμογή μέσω της εσωτερικής υποτίμησης, αποτελούν νέες 
ευκαιρίες για να τονιστεί η σημασία της αυξημένης ευελιξίας της αγοράς εργασίας (βλ. 
χαρακτηριστικές εργασίες των Deroose, Langedijk και Roeger 2004, Martinez-Mongay and 
Maza Lasierra 2009, Stavrev 2007, Berk and Swank 2002).
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2.2. Εσωτερική υποτίμηση και ύφεση (ενσωματώνοντας στο μοντέλο τις 
μετακεϋνσιανές κριτικές)

Τα υποδείγματα του κυρίου ρεύματος των οικονομικών υφίστανται μια σειρά 
μετακεϋνσιανών κριτικών εκ των οποίων οι κυριότερες είναι αυτές που αναφέρονται 
στον ρόλο της ζήτησης, της διανομής του προϊόντος, του βαθμού χρησιμοποίησης του 
παραγωγικού δυναμικού και της συσσώρευσης κεφαλαίου, στον καθορισμό της τελικής 
ισορροπίας μιας οικονομίας που έχει υποστεί εσωτερική υποτίμηση (Eisner 1995, Sawyer 
1997a, 1997b, 2002, 2004, Arestis and Sawyer 2005, Stockhammer 2004, 2007, Storm and 
Naastepaad 2007, Rowthorn 1995, 1999, Kapadia 2004, Arestis , Baddeley and Sawyer 2007). 
Η ενσωμάτωση των κριτικών απόψεων των ετερόδοξων οικονομολόγων στο μοντέλο 
που περιγράφει την εσωτερική υποτίμηση οδηγεί στο συμπέρασμα ότι είναι αυξημένος ο 
κίνδυνος για την οικονομία να περιέλθει σε έναν φαύλο κύκλο καθοδικής πορείας με 
καθήλωση του ποσοστού ανεργίας σε υψηλά ποσοστά.

Σύμφωνα με την αντίληψη των ετερόδοξων οικονομικών, η ύφεση με την οποία ξεκινάει 
η εσωτερική υποτίμηση θα μετατραπεί σύντομα σε μια σωρευτική διαδικασία 
αυτοτροφοδοτούμενης επιδείνωσης. Καταρχήν από την πλευρά της ζήτησης: Η 
συνολική ζήτηση θα επηρεαστεί στην πρώτη φάση της "εσωτερικής υποτίμησης" από τις 
μειώσεις των μισθών. Προφανώς, ο αυξανόμενος δανεισμός των μισθωτών κατά την 
περίοδο που προηγήθηκε της χρηματοπιστωτικής κρίσης είχε επιτρέψει σε σημαντικό 
βαθμό την αποσύνδεση των μισθών από την ιδιωτική κατανάλωση. Από την στιγμή, 
όμως, που η χρηματοπιστωτική κρίση οδήγησε σε μείωση του δανεισμού, η αγοραστική 
δύναμη των μισθών έχει ανακτήσει τον σημαντικό της ρόλο στην διαμόρφωση της 
ζήτησης. Η μείωση των μισθών επιφέρει, λοιπόν, μείωση της ιδιωτικής κατανάλωσης. 
Αυτή η αρχική μείωση επηρεάζει αρνητικά την συνολική ζήτηση και μέσω αυτής τις 
επενδύσεις παγίου κεφαλαίου. Οι επενδύσεις επηρεάζονται αρνητικά από τον χαμηλό 
βαθμό χρησιμοποίησης του παραγωγικού δυναμικού στην διάρκεια της εσωτερικής 
υποτίμησης: επενδύουν λιγότερο όταν αργεί το παραγωγικό τους δυναμικό σε μεγάλο 
βαθμό, ιδιαίτερα όταν αυτό δεν έχει υποστεί τεχνολογική απαξίωση (όπως συμβαίνει 
σήμερα στην Ελλάδα, της οποίας ένα μεγάλο μέρος του αποθέματος παγίου κεφαλαίου 
συσσωρεύθηκε πρόσφατα, κατά την περίοδο της μεγάλης οικονομικής ανόδου των ετών 
1996-2006). Έτσι, η συμβολή όλων των συνιστωσών της εσωτερικής ζήτησης θα μειωθεί, 
η ανεργία θα αυξηθεί και θα μειώσει και αυτή με την σειρά της την εσωτερική ζήτηση 
και ο φαύλος κύκλος θα αρχίζει από την αρχή. 

Υπάρχει και χειρότερο: Η οικονομία δεν είναι ένα λάστιχο που μπορούμε να το 
τεντώσουμε και όταν το αφήσουμε να επανέλθει στην αρχική του κατάσταση. Μια 
οικονομία που έχει υποστεί παρατεταμένη μείωση της ζήτησης δεν επανέρχεται στην 
αρχική της κατάσταση όταν αυξήσουμε, κάποτε, την ζήτηση, διότι, έχει εν τω μεταξύ 
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υποστεί μια σειρά καταστροφών το παραγωγικό και το εργατικό δυναμικό της. Η 
παρατεταμένη μείωση της ζήτησης επιδρά στην πλευρά της προσφοράς: θα καταστρέψει 
ένα μέρος του κεφαλαιακού αποθέματος καθώς θα πτωχεύσουν σειρά επιχειρήσεων και 
ένα μέρος του εργατικού δυναμικού θα απολέσει τις γνώσεις του και τις δεξιότητές του. 
Αυτό σημαίνει ότι θα μειωθεί ο μέγιστος δυνατός ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονομίας.

Για να λάβουμε υπόψη μας, έστω ατελώς, τις μετακεϋνσιανές κριτικές στο μοντέλο, 
αντικαθιστούμε την σχέση 

 
ΔU = −γ ( p *− p)  από την 

 
ΔU = −γ ( p *− p) − 0.1( w − pc − π )

Πίνακας 2. Ενσωμάτωση μετακεϋνσιανής κριτικής στο μοντέλο
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Μερίδιο της 
εργασίας        
στο προϊόν

Περιθώρια 
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Περιθώρια 
κέρδους

15.0% 0.0% 100.0 3.0% 3.0% 3.0% 100 100 100

2.0% 15.0% 0.3% 100.3 2.5% 2.4% 2.7% -0.5% 99.5 -1.5% 98.5 1.4% 101.4

1.5% 15.1% 0.5% 100.8 2.2% 2.0% 2.5% -0.7% 98.8 -1.7% 96.8 1.5% 103.0

1.2% 15.2% 0.6% 101.4 2.0% 1.8% 2.4% -0.8% 98.0 -1.8% 95.1 1.6% 104.7
1.0% 15.3% 0.7% 102.1 1.9% 1.7% 2.3% -0.9% 97.1 -1.9% 93.3 1.7% 106.5
0.8% 15.4% 0.7% 102.8 1.8% 1.6% 2.3% -1.0% 96.2 -2.0% 91.4 1.7% 108.3
0.8% 15.5% 0.7% 103.5 1.8% 1.5% 2.3% -1.0% 95.2 -2.0% 89.6 1.8% 110.2
0.7% 15.6% 0.8% 104.3 1.7% 1.5% 2.2% -1.0% 94.3 -2.0% 87.8 1.8% 112.2
0.7% 15.7% 0.8% 105.1 1.7% 1.5% 2.2% -1.0% 93.3 -2.0% 86.0 1.8% 114.2
0.6% 15.7% 0.8% 105.9 1.7% 1.5% 2.2% -1.1% 92.3 -2.1% 84.2 1.8% 116.3
0.6% 15.8% 0.8% 106.7 1.7% 1.4% 2.2% -1.1% 91.3 -2.1% 82.5 1.8% 118.5
0.6% 15.9% 0.8% 107.6 1.7% 1.4% 2.2% -1.1% 90.3 -2.1% 80.8 1.8% 120.6
0.6% 16.0% 0.8% 108.4 1.7% 1.4% 2.2% -1.1% 89.4 -2.1% 79.1 1.8% 122.9
0.6% 16.0% 0.8% 109.3 1.7% 1.4% 2.2% -1.1% 88.4 -2.1% 77.5 1.9% 125.1
0.6% 16.1% 0.8% 110.1 1.7% 1.4% 2.2% -1.1% 87.4 -2.1% 75.8 1.9% 127.5
0.5% 16.2% 0.8% 111.0 1.6% 1.4% 2.2% -1.1% 86.4 -2.1% 74.2 1.9% 129.8
0.5% 16.3% 0.8% 111.9 1.6% 1.4% 2.2% -1.1% 85.5 -2.1% 72.7 1.9% 132.3
0.5% 16.4% 0.8% 112.8 1.6% 1.4% 2.2% -1.1% 84.5 -2.1% 71.1 1.9% 134.8
0.5% 16.4% 0.8% 113.7 1.6% 1.4% 2.2% -1.1% 83.6 -2.1% 69.6 1.9% 137.3
0.5% 16.5% 0.8% 114.6 1.6% 1.4% 2.2% -1.1% 82.6 -2.1% 68.1 1.9% 139.9
0.5% 16.6% 0.8% 115.6 1.6% 1.4% 2.2% -1.1% 81.7 -2.1% 66.7 1.9% 142.6

Διακρίνονται τώρα τα εξής βήματα: Όπως και στο σενάριο του κυρίου ρεύματος, το 
σημείο έναρξης της εσωτερικής υποτίμησης είναι ένα αρνητικό σοκ που δέχεται η 
οικονομία, μια μεγάλη μείωση της ζήτησης που οδηγεί άμεσα σε μείωση της παραγωγής 
και σε άνοδο της ανεργίας. Η οικονομία εισέρχεται σε περίοδο ύφεσης μέσα σε σύντομο 
χρονικό διάστημα. Στο νέο μειωμένο επίπεδο παραγωγής,τα συνδικάτα και γενικότερα οι 
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εργαζόμενοι θα απολέσουν ένα μέρος από την διαπραγματευτική τους δύναμης εξαιτίας 
της αύξησης του ποσοστού ανεργίας, με αποτέλεσμα οι μισθοί τους να αυξηθούν 
λιγότερο από πριν, ή ακόμη και να μειωθούν. Η επακόλουθη μείωση του κόστους 
εργασίας ανά μονάδα προϊόντος θα οδηγήσει σε μείωση των τιμών ή σε βραδύτερη 
αύξησή τους έναντι των τιμών στην ζώνη του ευρώ, επομένως και σε βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας τιμής. Μέχρις αυτού του σημείου, το μετακεϋνσιανό σενάριο δεν 
διαφοροποιείται από αυτό του κυρίου ρεύματος. Εν συνεχεία, όμως, ενώ το κύριο ρεύμα 
υποστηρίζει ότι μέσω της βελτίωσης στην ανταγωνιστικότητα τιμής θα αρχίσουν πλέον 
να αυξάνονται οι καθαρές εξαγωγές και μαζί με αυτές και η ζήτηση, να ανακάμπτει η 
παραγωγή και να μειώνεται η ανεργία, στην μετακεϋνσιανή παραλλαγή του μοντέλου η 
ζήτηση επηρεάζεται αρνητικά εξαιτίας της μείωσης του μεριδίου της εργασίας. Αυτό 
έχει ως συνέπεια την διατήρηση του ποσοστού ανεργίας. Η οικονομία δεν επιστρέφει 
έναν υψηλότερο ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ.

Η μετακεϋνσιανή εκδοχή των πραγμάτων, όπως προκύπτει από τα παραπάνω, δεν 
προτείνει κάποια εναλλακτική λύση. Δείχνει πειστικά τα καταστροφικά αποτελέσματα 
που θα έχει η εσωτερική υποτίμηση εξαιτίας της μείωσης της ζήτησης, των επενδύσεων 
και του κεφαλαιακού αποθέματος. Εάν, όμως, δεν μειωθεί η ζήτηση, η οικονομία θα 
εξακολουθήσει να βρίσκεται στην ίδια μη διατηρήσιμη κατάσταση χαμηλής 
ανταγωνιστικότητας τιμής. Σε συνθήκες κοινού νομίσματος, η εσωτερική υποτίμηση 
είναι αναπόφευκτη, και η αύξηση της ζήτησης δεν μπορεί να κάνει τίποτα για αυτό.

2.3. Αλλαγή της διανομής του εισοδήματος: μια εσωτερική υποτίμηση 
μαρξιστικής έμπνευσης

Μια μετατροπή του μοντέλου ενσωματώνοντας σε αυτό στοιχεία της μαρξιστικής 
κριτικής της πολιτικής οικονομίας θα το μετέτρεπε εισάγοντας επιπλέον μεταβλητές 
όπως το ποσοστό κέρδους και ο λόγος προϊόντος / κεφαλαίου. Θα καταδείκνυε, έτσι, ότι 
το σύστημα που ορίζει το μοντέλο οδεύει σε ένα σημείο ταξικής ισορροπίας 
καθοριζόμενης από τον ιστορικό συσχετισμό δυνάμεων μεταξύ κεφαλαίου και εργασίας. 
Σε ένα τόσο απλό μοντέλο όσο αυτό που χρησιμοποιούμε εδώ μπορεί να γίνει μία μόνον 
αλλαγή μαρξιστικής έμπνευσης, που αφορά στην αλλαγή της διανομής εισοδήματος και 
πιο συγκεκριμένα του λόγου κερδών/μισθών.

Ας υποθέσουμε ότι η κυβέρνηση είναι πεπεισμένη ότι πρέπει να επιτύχει μια εσωτερική 
υποτίμηση, έναν ανταγωνιστικό αποπληθωρισμό, να μειώσει τις τιμές των εγχωρίως 
παραγομένων αγαθών και υπηρεσιών. Το ερώτημα που τίθεται είναι για ποιο λόγο θέλει 
να επιτύχει μια μείωση των μισθών; Αυτό που έχει σημασία για την ανταγωνιστικότητα 
είναι οι τιμές, δεν είναι το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος. Βεβαίως, στο σημείο 
αυτό μπορεί να προβληθεί η αντίρρηση ότι με αμετάβλητο κόστος εργασίας ανά μονάδα 
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προϊόντος και τιμές που μειώνονται, τα περιθώρια κέρδους θα εξανεμιστούν και οι 
επιχειρήσεις δεν θα έχουν ενδιαφέρον να παράγουν υπό τέτοιους όρους, άρα θα έχουμε 
αύξηση της ανεργίας, ούτε θα μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις επενδύσεις τους διότι 
τα κέρδη θα είναι χαμηλά, ούτε θα θέλουν να επενδύσουν επειδή η προσδοκώμενη 
κερδοφορία θα είναι χαμηλή. 

Τα επιχειρήματα αυτά, ωστόσο, είναι γενικά και αφηρημένα και δεν λαμβάνουν υπόψη 
τους ένα θεμελιώδες δεδομένο της ελληνικής οικονομίας: όπως φαίνεται στο 
διάγραμμα, η αναλογία των εισοδημάτων από ιδιοκτησία προς το σύνολο των αμοιβών 
εργασίας (περιλαμβανομένων του συνόλου των εισφορών στα ασφαλιστικά ταμεία) στην 
Ελλάδα ανερχόταν το 2009 σε 0,43 ενώ βρισκόταν μεταξύ 0,08 και 0,3 στις περισσότερες 
από τις υπόλοιπες προηγμένες χώρες της ΕΕ (με εξαίρεση την Ιρλανδία). Στην ζώνη του 
ευρώ, η εν λόγω αναλογία ανέρχεται σε 0,25.
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Ο αποπληθωρισμός θα μπορούσε, επομένως, να πραγματοποιηθεί με απευθείας μείωση 
των τιμών χωρίς να θιγούν οι μισθοί, για τον πολύ απλό λόγο ότι τα περιθώρια κέρδους 
στην Ελλάδα είναι αυξημένα έναντι των άλλων προηγμένων χωρών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Είναι δε τόσο αυξημένα, ώστε η μείωσή τους δεν θα έθιγε ούτε τις επενδύσεις 
ούτε την απασχόληση, διότι το εναλλακτικό όφελος θα παρέμενε μικρότερο της 
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προσδοκώμενης κερδοφορίας. Ο αποπληθωρισμός θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί, 
λοιπόν, από την προσαρμογή των περιθωρίων κέρδους στο επίπεδο των άλλων χωρών, 
δηλαδή μέσω μιας ανατροπής της προνομιακής διανομής του προϊόντος σε βάρος της 
μισθωτής εργασίας.

Ένας τέτοιος, εναλλακτικός, αποπληθωρισμός, όμως, δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί 
χάρη στην καλή θέληση των επιχειρήσεων, που επιδιώκουν την μεγιστοποίηση του 
κέρδους. Θα έπρεπε η κυβέρνηση να προωθήσει σειρά δραστικών μέτρων για τον 
περιορισμό των κατά τα άλλα πασίγνωστων ολιγοπωλιακών συνθηκών στις ελληνικές 
αγορές προϊόντων (όχι των ταξί και των δικηγόρων, αλλά των αγορών των μεγάλων 
επιχειρήσεων). Αντί αυτών, η κυβέρνηση προωθεί μέτρα για την άρση των υποτιθέμενων 
ακαμψιών των αγορών εργασίας. Ένας μη προκατειλημμένος παρατηρητής θα είχε 
ωστόσο αντιληφθεί ότι το μεν ονομαστικό κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος, 
συγκρινόμενο με το αντίστοιχο των ανταγωνιστριών χωρών, μειώνεται ήδη από τον 
Σεπτέμβριο του 2008, σε αντίθεση με τις τιμές των προϊόντων που συνεχίζουν την 
ανοδική τους πορεία μέσα σε συνθήκες ύφεσης. Εάν υπάρχουν άκαμπτες αγορές στην 
Ελλάδα, λοιπόν, αυτές δεν είναι οι αγορές εργασίας αλλά οι αγορές προϊόντων.

Υποθέτοντας, πρώτον, ότι οι τιμές πιέζονται προς τα κάτω χάρη σε μια συστηματική 
προσπάθεια απελευθέρωσης των αγορών προϊόντων έτσι ώστε εξ αυτής να προκύπτει 
ceteris paribus μείωση των εγχώριων τιμών ( z f 0 = −0.3% ), δεύτερον, ότι ασκείται 

εισοδηματική πολιτική έτσι ώστε οι αυξήσεις των πραγματικών μισθών να ισούνται με τις 
αυξήσεις της παραγωγικότητας της εργασίας, και τρίτον, ότι οι άλλες υποθέσεις του 
μοντέλου του κυρίου ρεύματος παραμένουν ως έχουν, βρίσκουμε ότι 

• η εσωτερική υποτίμηση επιτυγχάνεται με μεγάλη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας τιμής,

• με διατήρηση του εισοδηματικού μεριδίου της εργασίας, 

• μείωση του εισοδηματικού μεριδίου των κερδών η οποία χρηματοδοτεί την 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας,

• σημαντική μείωση του ποσοστού ανεργίας.
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Πίνακας 3. Μια εσωτερική υποτίμηση μαρξιστικής κατεύθυνσης
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κέρδους
Περιθώρια 
κέρδους

15.0% 0.0% 100.0 3.0% 3.0% 3.0% 100 100 100

4.0% 15.0% 0.5% 100.5 2.2% 2.0% 2.5% 1.9% 101.9 0.9% 100.9 -1.0% 99.0

3.2% 14.7% 0.8% 101.3 1.6% 1.4% 2.2% 1.5% 103.4 0.5% 101.4 -0.8% 98.3

2.6% 14.4% 1.0% 102.3 1.3% 1.0% 2.0% 1.3% 104.7 0.3% 101.7 -0.6% 97.7
2.3% 14.1% 1.1% 103.4 1.1% 0.8% 1.9% 1.2% 106.0 0.2% 101.9 -0.5% 97.2
2.1% 13.7% 1.2% 104.6 1.0% 0.7% 1.8% 1.1% 107.2 0.1% 102.0 -0.5% 96.7
2.0% 13.3% 1.2% 105.9 1.0% 0.6% 1.8% 1.1% 108.3 0.1% 102.1 -0.4% 96.3
2.0% 13.0% 1.2% 107.2 0.9% 0.5% 1.8% 1.0% 109.4 0.0% 102.1 -0.4% 95.9
1.9% 12.6% 1.2% 108.5 0.9% 0.5% 1.8% 1.0% 110.6 0.0% 102.1 -0.4% 95.5
1.9% 12.2% 1.3% 109.9 0.9% 0.5% 1.7% 1.0% 111.7 0.0% 102.1 -0.4% 95.1
1.9% 11.8% 1.3% 111.3 0.9% 0.5% 1.7% 1.0% 112.8 0.0% 102.2 -0.4% 94.8
1.9% 11.5% 1.3% 112.7 0.9% 0.5% 1.7% 1.0% 114.0 0.0% 102.2 -0.4% 94.4
1.9% 11.1% 1.3% 114.1 0.9% 0.5% 1.7% 1.0% 115.1 0.0% 102.2 -0.4% 94.0
1.9% 10.7% 1.3% 115.5 0.9% 0.5% 1.7% 1.0% 116.3 0.0% 102.2 -0.4% 93.7
1.9% 10.3% 1.3% 117.0 0.8% 0.5% 1.7% 1.0% 117.4 0.0% 102.2 -0.4% 93.3
1.8% 9.9% 1.3% 118.5 0.8% 0.5% 1.7% 1.0% 118.6 0.0% 102.2 -0.4% 93.0
1.8% 9.6% 1.3% 120.0 0.8% 0.5% 1.7% 1.0% 119.8 0.0% 102.2 -0.4% 92.6
1.8% 9.2% 1.3% 121.5 0.8% 0.5% 1.7% 1.0% 121.0 0.0% 102.2 -0.4% 92.3
1.8% 8.8% 1.3% 123.0 0.8% 0.5% 1.7% 1.0% 122.2 0.0% 102.2 -0.4% 91.9
1.8% 8.4% 1.3% 124.6 0.8% 0.5% 1.7% 1.0% 123.4 0.0% 102.2 -0.4% 91.6
1.8% 8.0% 1.3% 126.2 0.8% 0.5% 1.7% 1.0% 124.6 0.0% 102.2 -0.4% 91.2
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