Κεφάλαιο 1. Κατευθύνσεις
πολιτικής

Οι εξελίξεις του 2011 επιβεβαιώνουν και ενισχύουν τις προτάσεις της
περυσινής ετήσιας έκθεσης ΙΝΕ ΓΣΕΕ σχετικά με τις κατευθύνσεις πολιτικής
που θα έπρεπε να ακολουθήσει η χώρα προκειμένου να βρει τον δρόμο της
προς την έξοδο από την κρίση. Η ελληνική οικονομία διανύει πλέον το τρίτο
έτος ύφεσης χωρίς η διαδικασία της εσωτερικής υποτίμησης που βρίσκεται σε
εξέλιξη να έχει ακόμη αποδώσει τα αναμενόμενα οφέλη. Η βαθιά ύφεση έχει
οδηγήσει ήδη σε μεγάλη πραγματική απόκλιση του εισοδήματος ανά κάτοικο
στην Ελλάδα από τον μέσο όρο των 15 πιο προηγμένων χωρών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, απόκλιση της παραγωγικότητας της εργασίας, της
αγοραστικής δύναμης του μέσου μισθού, του ποσοστού ανεργίας και άλλων
μεγεθών των οποίων οι μεταβολές φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.
Μεταβολή των κυριοτέρων μεγεθών της ελληνικής οικονομίας

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, όλα τα κρίσιμα μεγέθη έχουν
επιστρέψει στο επίπεδο παρελθόντων ετών και μπορούμε ήδη να μιλάμε για
υποχώρηση της ελληνικής οικονομίας έναντι των άλλων προηγμένων χωρών
κατά μία δεκαετία (βλ. αναλυτικότερα στα κεφάλαια 4, 6 και 7). Δημιουργείται
έτσι στην Ελλάδα μια έντονη τάση για επιστροφή, μέχρι το τέλος της
διαδικασίας της εσωτερικής υποτίμησης, σε ένα χαμηλότερο επίπεδο ζωής και
παραγωγικότητας, που θα αντιστοιχεί σε ένα μάλλον μακρινό παρελθόν, ώστε

να γίνει δυνατό να ισοσκελισθεί το εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών
και να παραχθούν πρωτογενή πλεονάσματα στον κρατικό προϋπολογισμό.
Η υποχώρηση του βιοτικού επιπέδου της χώρας κατά το 2010-2011 και η
συνακόλουθη κοινωνική παρακμή, δεν συνοδεύονται προς το παρόν από
σημεία βελτίωσης και ανάκαμψης, παρά τους περί του αντιθέτου ισχυρισμούς
(βλ. αναλυτικά στο κεφάλαιο 2).. Δεν είναι κατανοητό γιατί υποθέτουν οι
υποστηρικτές της ασκούμενης πολιτικής ότι μια χώρα μπορεί να αυξήσει την
παραγωγικότητα και την διαρθρωτική ανταγωνιστικότητά της χωρίς να
πραγματοποιεί παραγωγικές επενδύσεις που εγκαθιστούν νέες τεχνολογίες
και νέες μορφές οργάνωσης της εργασίας μέσα στις παραγωγικές διαδικασίες.
Η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε διαδικασία αποεπένδυσης και απαξίωσης
μεγάλων τμημάτων του παραγωγικού και ανθρώπινου δυναμικού. Από
κοινωνική άποψη, η Ελλάδα εισέρχεται σε μια μακρά περίοδο υποβάθμισης του
βιοτικού επιπέδου των μεσαίων εισοδηματικών τάξεων και περιθωριοποίησης
μέσω της φτώχειας ενός σημαντικού μέρους των ασθενέστερων κοινωνικών
τάξεων.
Οι θυσίες στις οποίες υποβάλλονται οι ασθενέστερες κοινωνικές τάξεις αλλά
και τα μεσαία στρώματα της ελληνικής κοινωνίας δεν αποδίδουν τα
υπεσχημένα. Οι τιμές παραμένουν υψηλές και παρά τους ισχυρισμούς ότι έχει
επιτευχθεί πρόοδος επειδή οι αυξήσεις των τιμών οφείλονται αποκλειστικά
στις αυξήσεις των φόρων, τα εμπορεύματα εξακολουθούν να παρουσιάζονται
προς αξιολόγηση στην αγορά με τις τελικές τιμές τους και όχι με τις προ
φόρων τιμές. Η μείωση του δημοσίου ελλείμματος ανέρχεται μεν σε 5
εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ, αλλά δεν αποτελεί επιτυχία καθεαυτή διότι
έχει σοβαρά αρνητικά αποτελέσματα για την ελληνική οικονομία και κοινωνία.
Επιτυχία θα αποτελούσε η μείωση του ελλείμματος ως ποσοστό του ΑΕΠ εάν
οι επιβαλλόμενες θυσίες ήταν σχετικά μικρές και ανεκτές. Η εσωτερική
υποτίμηση αποσκοπεί επίσης, και καταρχήν, στην μείωση του μοναδιαίου
κόστους εργασίας. Με όλες τις αρνητικές της επιπτώσεις, η ασκούμενη
πολιτική κατάφερε να μειώσει το μοναδιαίο κόστος εργασίας, κατά τη διετία
2010-2011, μόνο κατά 1,2%, διότι εκτός από τους μισθούς μειώνει και την
παραγωγικότητα της εργασίας. Η μείωση του κόστους εργασίας ανά μονάδα
προϊόντος κατά -3,7% στη διάρκεια του 2010-2011 ανάγεται κυρίως σε
εξωγενείς παράγοντες (βλ. αναλυτικότερα στο κεφάλαιο 2). Η αύξηση του
όγκου των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών κατά περίπου 14,5% το 2010-2011,
δεν αποτελεί ένδειξη ότι η πολιτική τής εσωτερικής υποτίμησης έχει αρχίσει
να αποδίδει, διότι εάν λάβουμε υπόψη μας την μεγέθυνση των αγορών
προορισμού των εξαγωγών (15,6%), θα διαπιστώσουμε ότι ο δείκτης
εξαγωγικής επίδοσης της Ελλάδας κατά τη διετία 2010-2011 ανέρχεται σε
περίπου -1%% έναντι του 2009. Σύμφωνα με τον δείκτη εξαγωγικής επίδοσης

της βάσης δεδομένων Ameco της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει να ανατρέξει
κάποιος σε έτη παλαιότερα της τελευταίας εικοσαετίας για να εντοπίσει τόσο
κακές εξαγωγικές επιδόσεις όσο οι σημερινές (βλ. κεφάλαιο 4). Με άλλα
λόγια, ό,τι βελτίωση παρατηρήθηκε στις εξαγωγές δεν σχετίζεται με την
ασκούμενη πολιτική αλλά με την μεγέθυνση των αγορών προορισμού των
ελληνικών εξαγωγών. Ούτε αλλάζει η διάρθρωση της οικονομίας επειδή οι
καθαρές εξαγωγές μετατρέπονται, υποτίθεται, σε ατμομηχανή της
οικονομικής μεγέθυνσης: η θετική συμβολή των εξαγωγών στο ΑΕΠ ανήλθε
αθροιστικά σε 3 εκατοστιαίες μονάδες για τη διετία 2010-2011 και είναι
απολύτως συγκρίσιμη με παρελθούσες επιδόσεις της τελευταίας εικοσαετίας
(βλ. κεφάλαιο 2). Εξάλλου, η διάρθρωση μιας οικονομίας δεν αλλάζει στην
βραχυχρόνια διάρκεια, ούτε καν σε ορίζοντα πενταετίας.
Συμπερασματικά, οι υποσχέσεις που δόθηκαν στο όνομα της εσωτερικής
υποτίμησης δεν έχουν υλοποιηθεί, τουλάχιστον προς το παρόν. Ούτε, η
μείωση του ΑΕΠ που προκαλείται από την εσωτερική υποτίμηση θα έχει
πρόσκαιρο και μεταβατικό χαρακτήρα, αλλά αποτελεί το τελικό σημείο της
διαδικασίας της εσωτερικής υποτίμησης. Εάν δεν μεταβληθούν τα
διαρθρωτικά χαρακτηριστικά του παραγωγικού συστήματος και των αγορών
προϊόντων, το τελικό σημείο ισορροπίας της οικονομίας θα βρίσκεται
χαμηλότερα από το επίπεδο του 2008 (βλ. για την εσωτερική υποτίμηση στο
κεφάλαιο 2).
Για τους λόγους αυτούς, που εκθέτουμε πιο αναλυτικά στα κεφάλαια που
ακολουθούν, εκτιμούμε ότι εάν δεν ανατραπούν τα σημερινά δεδομένα, που
έχουν δημιουργήσει το ΔΝΤ, η κυβέρνηση, η ΕΚΤ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
όπως αυτά συνοψίζονται στο μνημόνιο 1 και στο μνημόνιο 2, η ύφεση που
βρίσκεται ήδη σε πλήρη ανάπτυξη στην Ελλάδα, θα είναι βαθιά και διαρκέσει
αρκετά ώστε να βυθίσει την χώρα σε περίοδο μαρασμού.
Για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της εσωτερικής υποτίμησης θα πρέπει,
σύμφωνα με την κυρίαρχη οικονομική θεωρία, οι θεσμοί της αγοράς εργασίας
που προστατεύουν υπερβολικά, υποτίθεται, τους εργαζόμενους να
μεταρρυθμιστούν στη γνωστή κατεύθυνση απελευθέρωσης των απολύσεων,
αποδυνάμωσης των συλλογικών συμβάσεων κλπ. Εντούτοις, το μέγεθος της
θυσίας σε όρους απασχόλησης και εισοδήματος των εργαζόμενων τάξεων
προκειμένου να επιτευχθεί βελτίωση κατά 10% της ανταγωνιστικότητας τιμής
δεν εξαρτάται μόνον από τα χαρακτηριστικά των αγορών εργασίας αλλά και
από τα χαρακτηριστικά του παραγωγικού συστήματος και των αγορών
προϊόντων. Σε αντίθεση με όσα συνήθως αναφέρονται για την ευελιξία της
αγοράς εργασίας, η αποτελεσματικότητα της εσωτερικής υποτίμησης σε
όρους προϊόντος και απασχόλησης που πρέπει να θυσιάσουμε εξαρτάται από
τη διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα (βλ. κεφάλαιο 2). Ως εκ τούτου, οι

διαρθρωτικές αλλαγές στο παραγωγικό σύστημα και τις αγορές προϊόντων
αποτελούν εναλλακτική λύση των διαρθρωτικών αλλαγών στην αγορά
εργασίας. Αντί να υποβιβάζουμε την αγορά εργασίας ώστε να αντιστοιχεί στα
οργανωτικά και ποιοτικά μειονεκτήματα των επιχειρήσεων και στις αδυναμίες
της ελλειμματικής ελληνικής επιχειρηματικότητας, μπορούμε να ασκήσουμε
μια πολιτική
• για την αναβάθμιση του παραγωγικού συστήματος και της
διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας, και
• για την ανταγωνιστική λειτουργία των αγορών προϊόντων, στις οποίες
θα έπρεπε η κυβέρνηση να προωθήσει σειρά δραστικών μέτρων για τον
περιορισμό των κατά τα άλλα πασίγνωστων ολιγοπωλιακών συνθηκών.
Σε αντίθεση με τον ισχυρισμό ότι οι δημόσιες δαπάνες είναι υπέρογκες και
ευθύνονται για το δημόσιο έλλειμμα, ακόμη και μια απλή ανάλυση των
στοιχείων δείχνει ότι η υστέρηση των εσόδων είναι η βασική αιτία για τη
συσσώρευση του δημόσιου χρέους. Την άνοδο των εσόδων που προηγήθηκε
της υιοθέτησης του ευρώ, ακολούθησε πτώση και σταθεροποίηση σε επίπεδο
το οποίο συγκρινόμενο με το μέσο όρο της ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, είναι σημαντικά χαμηλότερο. Το χαμηλό επίπεδο των δημοσίων
εσόδων, ως ποσοστό του ΑΕΠ, ανάγεται στους χαμηλούς άμεσους φόρους:
στην Ελλάδα οι φόροι αυτοί ανέρχονταν κατά την περίοδο 1995-2008 σε
περίπου 8% του ΑΕΠ έναντι 13% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και περίπου 10,5%
στη Γερμανία και τη Γαλλία. Όπως έχει γίνει αποδεκτό ακόμη και από το ΔΝΤ
ενώ οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι καταβάλλουν σε φόρους ό,τι τους
αναλογεί, δεν ισχύει το ίδιο για τις ανώτερες εισοδηματικές τάξεις. Ήδη από
το 2007, ο ΟΟΣΑ ανέφερε ότι οι μειώσεις των φορολογικών συντελεστών των
επιχειρήσεων θέτουν σε δοκιμασία τα δημόσια οικονομικά. Ο τεκμαρτός
φορολογικός συντελεστής επί των εισοδημάτων του κεφαλαίου (implicit tax
rate) στην Ελλάδα ανέρχεται σε περίπου 16% και είναι ο χαμηλότερος στην
Ευρωπαϊκή Ένωση όπου ανέρχεται κατά μέσον όρο σε 25%. Το χρέος και τα
ελλείμματα του ελληνικού δημοσίου ως ποσοστό του ΑΕΠ, τα οποία
αναδύθηκαν και εξαιτίας της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008,
παρέμειναν επί μακρόν σταθερά και δεν μειώθηκαν, εξαιτίας μιας σειράς
φοροαπαλλαγών και μειώσεων των φορολογικών συντελεστών επί των
εισοδημάτων του κεφαλαίου, αλλά και εξαιτίας της φοροδιαφυγής. Όσο για
τις δημόσιες δαπάνες ήταν χαμηλότερες από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης κατά 2 έως 3 εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ μέχρι το 2007. Οι
πρωτογενείς δαπάνες είναι σημαντικά χαμηλότερες του ευρωπαϊκού μέσου
όρου. Οι πολιτικές αποφάσεις και προτάσεις για περαιτέρω μείωση των
φορολογικών συντελεστών των επιχειρήσεων και των εισφορών που
καταβάλλουν, δείχνουν να αγνοούν τις ρίζες του προβλήματος. Στο κύριο

σενάριο βιωσιμότητας που έχει παρουσιάσει το ΔΝΤ, έχει γίνει η υπόθεση ότι
οι πρωτογενείς δημόσιες δαπάνες το 2020 θα ανέρχονται σε 30,5% του ΑΕΠ,
δηλαδή θα είναι κατά περίπου 12 εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ χαμηλότερες
από όσο το 2007. Αυτή η επιλογή σηματοδοτεί την νεοφιλελεύθερη
κατεύθυνση των προτάσεων του ΔΝΤ και την κατεύθυνση της ασκούμενης
πολιτικής.
Μια άλλη κατεύθυνση, που θα λαμβάνει υπόψη της περισσότερο την ανάγκη
να μετατοπιστεί η δημοσιονομική πολιτική σε κοινωνικά δικαιότερες λύσεις,
και την οποία προτείνουμε, περιλαμβάνει τη δίκαιη αναδιανομή του πλούτου,
την αύξηση των φορολογικών συντελεστών επί των εισοδημάτων του
κεφαλαίου και του συσσωρευμένου πλούτου, εν ολίγοις την αύξηση των
δημοσίων εσόδων με αναδιανομή υπέρ του κόσμου της εργασίας και των
συνταξιούχων. Μια συνεπής πολιτική αναδιανομής του εισοδήματος θα
μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στο δημοσιονομικό πρόβλημα. Οι μεγάλες
περιουσίες θα έπρεπε να αναλάβουν το κύριο βάρος της προσαρμογής, τα
επιχειρηματικά κέρδη να φορολογηθούν με υψηλότερο συντελεστή, οι
φοροαπαλλαγές των επιχειρήσεων να επανεξετασθούν, ο έλεγχος των
ανώτερων εισοδημάτων που φοροδιαφεύγουν να γίνει λεπτομερής.
Όσον αφορά την αύξηση των έμμεσων φόρων, αποτελεί συστατικό στοιχείο
και χαρακτηριστικό ενός άδικου και αντικοινωνικού φορολογικού συστήματος.
Οι ιδιωτικοποιήσεις δημοσίων επιχειρήσεων διαμορφώνουν συνθήκες
ιδιωτικού μονοπωλίου που εκμεταλλεύεται τους καταναλωτές, ενώ
ταυτόχρονα το δημόσιο, ως υπεύθυνο για την αποτελεσματική τους
λειτουργία, στερείται πόρων και πεδίων άσκησης δημοσίων, τεχνολογικών και
αναπτυξιακών πολιτικών. Η λύση στην Ελλάδα, κατά την άποψή μας, είναι η
άμεση φορολογία (ΗΠΑ 12% του ΑΕΠ, ΕΕ- 27 12% ΑΕΠ, Ιρλανδία 10% ΑΕΠ,
Ελλάδα 6% ΑΕΠ, το 2009) και ο προσανατολισμός της αποταμίευσης σε νέες
επενδύσεις σύγχρονων αναπτυξιακών και κοινωνικών υποδομών, νέων κλάδων
παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών, καινοτομίας- ποιότητας, απασχόλησης
και διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας.
Πόσο επείγει να αλλάξει η δημοσιονομική πολιτική στην κατεύθυνση που
προτείνουμε προκύπτει και από το γεγονός ότι η πολιτική που ασκείται έχει
καταστροφικά αποτελέσματα και σε σχέση με την διαχείριση του δημόσιου
χρέους. Ακόμη και εάν συμπεριληφθούν στα έσοδα του μεσοπρόθεσμου
δημοσιονομικού πλαισίου λιτότητας 2012 – 2015 οι εισπράξεις από τις
προβλεπόμενες ιδιωτικοποιήσεις, το δημόσιο χρέος της χώρας μας αντί να
μειώνεται θα αυξάνεται μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 2020. Παράλληλα,
αξίζει να σημειωθεί ότι το 2011 οι λήξεις των ομολόγων του ελληνικού
δημοσίου ανέρχονται σε 35,2 δις ευρώ, το 2012 σε 35,3 δις ευρώ, το 2013 σε
37,6 δις ευρώ, το 2014 σε 57,7 δις ευρώ, το 2015 σε 39,4 δις ευρώ και την

περίοδο 2016 – 2020 οι λήξεις ομολόγων του δημοσίου θα ανέλθουν σε 84,3
δις ευρώ. Έτσι, το αποτέλεσμα αυτών των εξελίξεων είναι ότι οι πιστωτές μας
με τον δανεισμό προς την χώρα μας 175 δις ευρώ (Μνημόνιο 1, 110 δις ευρώ,
συν Μνημόνιο 2, 65 δις ευρώ) συνοδευόμενο από την εφαρμογή μέτρων
λιτότητας, εξασφαλίζουν την αποπληρωμή των δανειακών τους κεφαλαίων
μέχρι το τέλος του 2012. Παράλληλα, μετά το 2013 σχεδιάζεται η συνέχιση της
αποπληρωμής των δανειακών τους κεφαλαίων με τρίτο δάνειο ύψους 80 – 120
δις ευρώ από το ευρωπαϊκό ταμείο χρηματοδοτικής στήριξης και την
εφαρμογή τρίτου Μνημονίου με επιπλέον μέτρα λιτότητας. Όμως, μέχρι τότε
η ελληνική οικονομία από πραγματική θα έχει μετεξελιχθεί σε εικονική. Από
την άποψη αυτή είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί η αναφορά του Olivier
Blanchard, επικεφαλής των οικονομολόγων του ΔΝΤ, σύμφωνα με τον οποίο
«το πρόγραμμα προσαρμογής στην Ελλάδα θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως
δεκαετές. Στην διάρκεια των δέκα αυτών ετών θα αποτελούσε έκπληξη εάν το
πρόγραμμα αυτό γνωρίζαμε ότι θα απέδιδε».
Εξάλλου, οι προοπτικές αύξησης του ΑΕΠ κατά 1,5% κατά μέσο όρο τον χρόνο
(ΟΟΣΑ) στην περίοδο 2010- 2020, προδιαγράφουν συνθήκες κοινωνικού κραχ
για την ελληνική αγορά εργασίας. Στην συγκεκριμένη δεκαετία προβλέπεται
να δημιουργηθούν 104.000 νέες θέσεις εργασίας (CEDEFOP), ενώ την
δεκαετία 2000- 2010 είχαν δημιουργηθεί 400.000 νέες θέσεις εργασίας.
Για τους λόγους αυτούς, σε βραχυχρόνιο επίπεδο απαιτείται αναδιανομή του
εισοδήματος, αποτελεσματική καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και
εισφοροδιαφυγής με στόχο την ανάσχεση της δημιουργίας πρωτογενών
ελλειμμάτων. Παράλληλα ένα ευρώ στα τέσσερα (ΟΟΣΑ 2009) που παράγεται
στην ελληνική οικονομία δεν φορολογείται (απώλεια ετήσιων εσόδων του
κρατικού προϋπολογισμού 12-15 δισεκατομμυρίων ευρώ) και η φορολογική
ανισότητα μισθών και κερδών έχει υπερβεί κάθε όριο (το 2007 η πραγματική
φορολογική επιβάρυνση της εργασίας, όπως και στην υπόλοιπη ΕΕ- 25
ανερχόταν στο 35,1%, ενώ των κερδών ανερχόταν σε 15,9% στην Ελλάδα
έναντι 33% στην υπόλοιπη ΕΕ- 25).
Σε μέσο-μακροπρόθεσμο επίπεδο απαιτείται σχεδιασμός δημόσιων πολιτικών
και προγραμματισμός των δράσεων τους, που να προωθεί την σύνδεσή τους
με τη διάρθρωση του παραγωγικού συστήματος της κάθε περιφέρειας. Η
βελτίωση του πλέγματος των αλληλεξαρτήσεων των κρίσιμων κλάδων
(Γεωργία- Μεταποίηση- Τουρισμός- Υπηρεσίες- Κατασκευές) θα δημιουργήσει
μια εσωτερική δυναμική βέλτιστης οικονομικά και κοινωνικά απόδοσης και θα
εξασφαλίσει την συνθήκη μεταμόρφωσης (ολοκληρωμένα συμπλέγματα
δραστηριοτήτων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) και παραγωγής
πρωτογενών πλεονασμάτων που θα χρηματοδοτήσουν τις νέες επενδύσεις και
την ανάπτυξη.

Είναι δυνατόν στις σημερινές κρίσιμες περιστάσεις για το μέλλον της
κοινωνίας, να υλοποιηθεί μια αύξηση της φορολογίας κατά 10 μονάδες του
ΑΕΠ, η οποία θα προέλθει κατά το ήμισυ από την πραγματική αποκατάσταση
της φορολογικής δικαιοσύνης, και κατά το άλλο ήμισυ από την αναδιανομή
του εισοδήματος και την επιβολή ενός πράσινου φόρου. Με αυτό τον τρόπο
θα εξασφαλιστεί η πληρωμή των τόκων του δημοσίου χρέους, αλλά θα
υπάρχουν και πόροι διαθέσιμοι για τη στήριξη της βιωσιμότητας του
συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, για την άμεση δημιουργία θέσεων
εργασίας σε κοινωνικές υπηρεσίες (4 δις Ευρώ το χρόνο ισοδυναμούν με
200.000 ως 250.000 θέσεις εργασίας) και για την αύξηση των δημοσίων
επενδύσεων κατά 40% περίπου. Το πρόσθετο διαθέσιμο ποσό για τη στήριξη
της οικονομίας θα ισοδυναμεί ετησίως με το τριπλάσιο των πόρων του ΕΣΠΑ
και θα εξασφαλίσει την απαρχή μιας πορείας ανασυγκρότησης της ελληνικής
οικονομίας, και θα έχει επιβαρύνει μόνο την πολυτελή κατανάλωση και τις
εισαγωγές. Ένα ακόμη στοιχείο μιας τέτοιας εναλλακτικής κατεύθυνσης
πολιτικής είναι η δραστική σύλληψη της παραοικονομίας και η ένταξη μεγάλου
μέρους της στην οικονομία, διότι η αύξηση του ΑΕΠ που θα προκύψει έτσι, θα
βελτιώσει το έλλειμμα και το χρέος και θα απομακρύνει τον κίνδυνο κήρυξης
παύσης πληρωμών.
Ο αναπροσανατολισμός της ασκούμενης πολιτικής στην κατεύθυνση της
πρωτογενούς αναδιανομής του εισοδήματος υπέρ των μισθωτών μέσω
μειώσεων στις τιμές, με σκοπό την επίτευξη ανταγωνιστικού αποπληθωρισμού,
αλλά και της δευτερογενούς αναδιανομής με σκοπό την αντιμετώπιση των
χρόνιων δημοσιονομικών προβλημάτων είναι η μοναδική κατεύθυνση στην
οποία μπορεί να γίνουν ταυτοχρόνως διαχειρίσιμα το δημόσιο χρέος, η
συσσώρευση κοινωνικών εντάσεων και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
της ελληνικής οικονομίας.

Κεφάλαιο 2.
Τρία έτη κρίσης
Η εσωτερική υποτίµηση

Μετά την εφαρμογή του Μνημονίου, η ελληνική οικονομία απέφυγε την παύση
πληρωμών για το 2010 και εισήλθε σε περίοδο εσωτερικής υποτίμησης που δεν
οδηγείται από τις αυθόρμητες δυνάμεις της αγοράς (market-based adjustment),
όπως αρχικά είχε προβλεφθεί ότι θα συνέβαινε στα πλαίσια της νομισματικής
ένωσης της Ευρώπης, αλλά από πολιτικές αποφάσεις (policy-based adjustment,
EC 2007) και διοικητικά μέτρα.
Η διαδικασία της εσωτερικής υποτίμησης έχει βυθίσει την ελληνική οικονομία
σε βαθιά ύφεση που οδήγησε ήδη σε μεγάλη πραγματική απόκλιση του
εισοδήματος ανά κάτοικο στην Ελλάδα από τον μέσο όρο των 15 πιο
προηγμένων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλ. στο κεφάλαιο 3 της
έκθεσης). Η υποχώρηση αυτή στο βιοτικό επίπεδο της χώρας και η
επακόλουθη κοινωνική παρακμή, δεν συνοδεύονται από σημεία βελτίωσης και
ανάκαμψης που υποτίθεται ότι θα έπρεπε να ήταν ήδη ορατά. Παρόλα αυτά,
διατυπώνονται ισχυρισμοί (IMF 2011)1 ότι μπορούμε ήδη να καταγράψουμε
θετικές εξελίξεις, παραγόμενες από την διαδικασία της εσωτερικής
υποτίμησης:
• Πρώτος ισχυρισμός: ο πληθωρισμός παραμένει υψηλός σε διεθνή
σύγκριση, αλλά αν αφαιρέσουμε την επίπτωση της φορολογίας θα
διαπιστώσουμε ότι οι αυξήσεις των τιμών προ φόρων στην Ελλάδα, από
το δεύτερο εξάμηνο του 2010, αυξήθηκαν λιγότερο από όσο ο μέσος
όρος της ζώνης του ευρώ.
Ωστόσο, τα εμπορεύματα δεν παρουσιάζονται στην αγορά με τις τιμές
τους προ φόρων αλλά με τις τελικές τους τιμές.
• Δεύτερος ισχυρισμός: το δημόσιο έλλειμμα μειώθηκε κατά 5
εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ παρά την ύφεση της οικονομίας κατά
4,5%.
H επιτυχία της δημοσιονομικής πολιτικής, όμως, δεν κρίνεται απλώς
από την μείωση του ελλείμματος αλλά και από τα αποτελέσματα που
έχει επί της πραγματικής οικονομίας και επί της κοινωνίας, τα οποία, ως
γνωστόν, ήταν ολέθρια.
• Τρίτος ισχυρισμός: το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος
μειώνεται σημαντικά.
Εντούτοις, το μοναδιαίο κόστος εργασίας μειώθηκε, κατά τη διετία
2010-2011, μόνο κατά 1,2%. Αυτό συνέβη επειδή η διαδικασία της
εσωτερικής υποτίμησης προκαλεί αφενός μεν μια μεγάλη μείωση των
μέσων ονομαστικών αποδοχών των μισθωτών, αφετέρου δε μια μεγάλη
μείωση της παραγωγικότητας της εργασίας. Πιο αναλυτικά, το κόστος
εργασίας υπολογίζεται ανά μονάδα προϊόντος, ισούται δηλαδή με τις
1
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μεταβολές των μέσων αποδοχών των μισθωτών μείον τις μεταβολές
της παραγωγικότητας της εργασίας. Μειώνεται επομένως όταν
μειώνονται οι ονομαστικές αποδοχές και όταν αυξάνεται η
παραγωγικότητα της εργασίας. Η ύφεση μειώνει μεν τους μισθούς,
πλην όμως μειώνει και την παραγωγικότητα, η οποία βραχυπρόθεσμα
είναι συνάρτηση του βαθμού χρησιμοποίησης του παραγωγικού
δυναμικού, και μεσο-μακροπρόθεσμα είναι συνάρτηση των καθαρών
επενδύσεων παγίου κεφαλαίου. Οι καθαρές επενδύσεις όμως
παραμένουν χαμηλές ή είναι αρνητικές για όσο καιρό συνεχίζεται η
ύφεση και υπάρχει υποαπασχόληση του παραγωγικού δυναμικού. Έτσι,
κατά τη διετία 2010-2011, ο μέσος ονομαστικός μισθός μειώθηκε κατά
4,5%, η παραγωγικότητα κατά 3,3%, και το κόστος εργασίας ανά
μονάδα προϊόντος, που είναι η διαφορά τους, μειώθηκε κατά μόλις
1,2%. Σε σχέση με τις 35 κυριότερες ανταγωνίστριες χώρες η μείωση
του μοναδιαίου κόστους εργασίας σε δολάρια, κατά τη διετία
2010-2011, ανήλθε σε -3,7%, αλλά αυτό οφειλόταν στην υποχώρηση της
σταθμισμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ κατά 1,5%, στην
αύξηση του κόστους εργασίας των ανταγωνιστριών χωρών κατά 1,0%
και στην μείωση του μοναδιαίου κόστους εργασίας στην Ελλάδα κατά
1,2%. Επομένως, η πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης συνέβαλε στη
συνολική μείωση του μοναδιαίου κόστους εργασίας σε δολάρια (-3,7%)
μόνον κατά το 1/3. Πέραν των ανωτέρω, η μείωση του μοναδιαίου
κόστους εργασίας κατά 3,7% σε σχέση με τις 35 κυριότερες
ανταγωνίστριες χώρες μετατράπηκε, κατά την διετία της εσωτερικής
υποτίμησης, σε μείωση μόνο 3% των τιμών2 των ελληνικών εξαγωγών
αγαθών και υπηρεσιών (σε δολάρια, έναντι των 35 ανταγωνιστριών
χωρών). Η συμβολή της εσωτερικής υποτίμησης σε αυτή τη μείωση
ανερχόταν στο 1/3, κατά την αναλογία της συμβολής της στη μείωση
του αντίστοιχου μοναδιαίου κόστους εργασίας, άρα σε 1%. Ελάχιστη
ήταν, επομένως, η συμβολή της εσωτερικής υποτίμησης στην βελτίωση
της ανταγωνιστικότητας τιμής. Αντιθέτως, ήταν μεγάλη η συμβολή της
στην μείωση του ΑΕΠ, της ανεργίας και των πραγματικών αποδοχών
των εργαζομένων (-11,4% κατά τη διετία 2010-2011, βλ. αναλυτικά στο
κεφάλαιο 4). Προκύπτει, επομένως, το ερώτημα πόσο επιθυμητή μπορεί
να είναι μια πολιτική που για να επιτύχει μια τόσο μικρή βελτίωση στην
ανταγωνιστικότητα τιμής επιβάλλει μια τόσο μεγάλη αύξηση της
2

Οι εγχώριες τιμές δεν ευθυγραμμίζονται αυτομάτως με το κόστος εργασίας ανά
μονάδα προϊόντος, διότι οι επιχειρήσεις μεγιστοποιούν το κέρδος τους υιοθετώντας
αυξήσεις (ή μειώσεις) των τιμών ανάμεσα στις μεταβολές των τιμών των εισαγομένων
και στις μεταβολές του μοναδιαίου κόστους εργασίας. Για πολλά χρόνια οι
επιχειρήσεις θα επιμερίζουν το όφελός τους από την μείωση του κόστους εργασίας σε
αύξηση των περιθωρίων κέρδους και σε βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.

ανεργίας και μια τόσο μεγάλη μείωση του ΑΕΠ και των αποδοχών των
εργαζομένων.
• Τέταρτος ισχυρισμός: η αύξηση του όγκου των εξαγωγών αγαθών και
υπηρεσιών κατά περίπου 14,5% το 2010-2011 αποτελεί ισχυρή ένδειξη
ότι η πολιτική τής εσωτερικής υποτίμησης έχει αρχίσει να αποδίδει.
Πράγματι, υπήρξε μεγάλη αύξηση των ελληνικών εξαγωγών, πλην όμως
κατά την εν λόγω περίοδο οι εξαγωγές όλων των αναπτυγμένων χωρών
παρουσίασαν επίσης μεγάλες αυξήσεις. Αυτό συνέβη επειδή υπήρξε
ανάκαμψη του διεθνούς εμπορίου, δηλαδή αύξηση της εξωτερικής
ζήτησης για όλες τις χώρες. Επομένως, για να αποτιμήσουμε σωστά τις
εξαγωγικές επιδόσεις της Ελλάδας κατά την τελευταία διετία θα πρέπει
να διορθώσουμε τον όγκο των εξαγωγών της με την μεγέθυνση των
αγορών προορισμού των εξαγωγών. Μετά από μια τέτοια διόρθωση (η
οποία περιγράφεται, στα στοιχεία της βάσης δεδομένων Ameco, από τη
μεταβλητή Market performance of exports of goods and services on export
weighted imports of goods and services: 35 industrial markets) η εξαγωγική
επίδοση της Ελλάδας κατά τη διετία 2010-2011 ανέρχεται σε -0,6%.
Επομένως, η αύξηση των ελληνικών εξαγωγών κατά το 2010-2011 είναι
λογικό να αποδοθεί εξ ολοκλήρου στην μεγέθυνση των αγορών
προορισμού.
• Πέμπτος ισχυρισμός: η διάρθρωση της οικονομίας αλλάζει καθώς οι
καθαρές εξαγωγές μετατρέπονται σε ατμομηχανή της οικονομικής
μεγέθυνσης και περιορίζουν έτσι τις επιπτώσεις από τη μείωση της
εσωτερικής ζήτησης.
Υπάρχει ένας σημαντικός δείκτης που υπολογίζει τη συμβολή εκάστης
συνιστώσας της ζήτησης στη διαμόρφωση του ΑΕΠ (στα στοιχεία της
Ameco βλ. μεταβλητή Contribution to the increase of GDP at constant
market prices). Κρίνοντας από τις μεταβολές αυτού του δείκτη, μπορεί
κάποιος να ισχυριστεί ότι το εμπορικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών
μετατρέπεται στην Ελλάδα σε σημαντικό παράγοντα αναχαίτισης της
ύφεσης που προκαλείται από την κατάρρευση της εσωτερικής ζήτησης.
Εντούτοις, πίσω από τον δείκτη αυτόν κρύβονται μερικές λεπτομέρειες
τις οποίες είναι ορθό να εξετάζουμε: Το εμπορικό ισοζύγιο έχει δύο
συνιστώσες, τις εξαγωγές και τις εισαγωγές, για τις οποίες πρέπει να
εξετάζουμε ξεχωριστά πόσο συνέβαλαν στη διαμόρφωση του ΑΕΠ. Η
συμβολή των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών της Ελλάδας στο ΑΕΠ
φαίνεται στο διάγραμμα 1, από το οποίο γίνεται φανερό ότι κατά τη
διετία 2010-2011, η συμβολή των εξαγωγών στο ΑΕΠ ήταν όντως θετική
και ανήλθε αθροιστικά σε 3 εκατοστιαίες μονάδες. Αυτό δεν μπορεί να
μας οδηγήσει όμως στο συμπέρασμα ότι οι εξαγωγές μετατρέπονται σε

ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας επειδή οι εξαγωγές αγαθών και
υπηρεσιών αντιστοιχούν μόνο στο 1/5 περίπου του ΑΕΠ της χώρας.
Αυτό περιορίζει κατά πολύ τη δυνατότητα των εξαγωγών να αναλάβουν
το ρόλο της κινητήριας δύναμης της οικονομίας μέσω μειώσεων του
κόστους εργασίας και των τιμών. Αυτή τη δυνατότητα μπορούν να την
αποκτήσουν, οι εξαγωγές, μόνον εάν ακολουθηθεί μια μακροχρόνια
στρατηγική αναβάθμισης της διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας όπως
επίμονα επισημαίνει το τμήμα μελετών του ΙΝΕ ΓΣΕΕ επί
δεκαπενταετία. Τα προβλήματα ανταγωνιστικότητας της ελληνικής
οικονομίας είναι διαρθρωτικά, αφορούν κυρίως σε τι είδους προϊόντα
παράγονται στην Ελλάδα, τι ποιότητα έχουν, και εάν αυτή η ποιότητα
ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της διεθνούς
ζήτησης. Εξάλλου, είναι ήδη αρκετές και θα είναι ακόμη περισσότερες
οι ανταγωνίστριες χώρες που θα εφαρμόσουν την ίδια πολιτική
εσωτερικής υποτίμησης και θα μειώσουν τις τιμές των εξαγωγών τους.
Αυτό θα ακυρώσει εν μέρει την πολιτική του ανταγωνιστικού
αποπληθωρισμού, τόσο επειδή θα μειωθούν οι τιμές στις
ανταγωνίστριες χώρες, όσο και επειδή η εν λόγω πολιτική είναι
υφεσιακή και θα μειώσει την ζήτηση στις χώρες προορισμού των
ελληνικών εξαγωγών. Ως εκ τούτου, η στρατηγική της βελτίωσης της
διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας θα πρέπει να θεωρηθεί μονόδρομος
για την ελληνική οικονομία προκειμένου να αυξήσει τη συμμετοχή των
εξαγωγών στη διαμόρφωση του ΑΕΠ.
Ειρήσθω εν παρόδω ότι η μικρή συμμετοχή των εξαγωγών στο ΑΕΠ της
Ελλάδας ευθύνεται για την ανεπάρκεια που παρουσίασε ο δίαυλος
προσαρμογής της ανταγωνιστικότητας τιμής (competitiveness channel)
στην Ελλάδα μετά την ένταξη στη νομισματική ένωση: η μειωμένη
ανταγωνιστικότητα δεν επιβράδυνε3 την ελληνική οικονομία όταν
αναπτυσσόταν ταχύτατα στην δεκαετία του 2000, ακόμη και όταν είχε
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Επειδή η συμβολή του εξωτερικού εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών είναι μικρή στην
διαμόρφωση του ΑΕΠ, επειδή οι ελληνικές καθαρές εξαγωγές δεν εξαρτώνται μόνον
από τις τιμές και οι επιχειρήσεις δεν μετατρέπουν ολόκληρη την μείωση του κόστους
εργασίας σε μείωση των τιμών, η διαδικασία της προσαρμογής, δηλαδή η ολοκλήρωση
της εσωτερικής υποτίμησης θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μόνον μακροπρόθεσμα.
Σε αυτό συνηγορούν πλέον περισσότερες έρευνες (μεταξύ άλλων Dullien, Fritsche,
Groessl and Paetz 2009, Belke and Gros 2007). Ο δίαυλος της ανταγωνιστικότητας τιμής
αποδεικνύεται ότι δεν είναι σε θέση να οδηγήσει γρήγορα την οικονομία σε ένα νέο
επίπεδο ισορροπίας (στο οποίο οι μισθοί και οι τιμές θα είχαν μειωθεί έναντι των
άλλων χωρών). Αποτελεί ως εκ τούτου ένα αμφίβολης χρησιμότητας κανάλι
προσαρμογής. Είναι χαρακτηριστικό ότι για την αντιμετώπιση αυτής της ανεπάρκειας
στην λειτουργία της ΟΝΕ (δηλαδή της ανεπάρκειας των μηχανισμών της αγοράς)
προτείνεται η θέσπιση διοικητικών μηχανισμών παρακολούθησης, ελέγχου και
διόρθωσης των ανισορροπιών στα εξωτερικά ισοζύγια των χωρών της ζώνης του ευρώ
(ή των πραγματικών συναλλαγματικών ισοτιμιών) (Pisani-Ferry, Sapir, Marzinotto 2010).

φτάσει σε σημείο υπερθέρμανσης και η παραγωγή παρέμενε πάνω από
το επίπεδο δυνητικής παραγωγής χάρη στις αυξήσεις της εσωτερικής
ζήτησης.
Συνοψίζοντας, η συμβολή των εξαγωγών στην μεγέθυνση του ΑΕΠ
κατά το 2010-2001 ανήλθε σε 3 εκατοστιαίες μονάδες και ανάγεται εξ
ολοκλήρου στην θεαματική μεγέθυνση των αγορών προορισμού των
ελληνικών εξαγωγών, επομένως σε εξωγενείς παράγοντες που δεν
σχετίζονται με την ασκούμενη πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης.
Διάγραμμα 1

Πέραν αυτών, η συμβολή των εξαγωγών στο ΑΕΠ κατά την τελευταία
διετία, όπως φαίνεται στο διάγραμμα 1, καθόλου δεν υπερέχει έναντι
της αντίστοιχης συμβολής των ετών 1995-2008 ώστε να υποθέσουμε
ότι η οικονομία υιοθέτησε ήδη ένα πιο εξωστρεφές μοντέλο
ανάπτυξης. Εάν, μάλιστα, χρησιμοποιήσουμε τον δείκτη εξαγωγικής
επίδοσης που διορθώνει τις εξαγωγές με την μεγέθυνση των αγορών
προορισμού, θα διαπιστώσουμε ότι οι σημερινές εξαγωγικές επιδόσεις
είναι κατώτερες της τελευταίας εικοσαετίας (βλ. αναλυτικότερα στο
κεφάλαιο 3).

Η συμβολή των εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών στη διαμόρφωση του
ΑΕΠ κατά την τελευταία διετία, όπως φαίνεται στο διάγραμμα 2,
ανήλθε σε περίπου 4 εκατοστιαίες μονάδες. Η θετική συμβολή του
εξωτερικού εμπορίου της Ελλάδας στη διαμόρφωση του ΑΕΠ οφείλεται
κατά τα 2/3 περίπου στη μείωση των εισαγωγών, η οποία με τη σειρά
της οφείλεται στην δραστική περιστολή της εσωτερικής ζήτησης. Αυτό
το θετικό αποτέλεσμα της μείωσης των εισαγωγών επί του ΑΕΠ
ανάγεται απλώς στο γεγονός ότι ένα μικρότερο μέρος της εσωτερικής
ζήτησης εκτρέπεται προς τις εισαγωγές. Μια τέτοια εξέλιξη, όμως,
δύσκολα μπορεί να εκληφθεί ως αλλαγή στη διάρθρωση της ελληνικής
οικονομίας. Εκτός, βεβαίως, εάν αναμένει κάποιος, όπως ο Διοικητής
της Τράπεζας της Ελλάδος4, ότι η παρατεταμένη εσωτερική υποτίμηση
θα οδηγήσει σε προσαρμογή των καταναλωτών σε πιο λιτά
καταναλωτικά πρότυπα τα οποία θα παγιωθούν, και μέσω αυτών σε
μονιμότερη μείωση των εισαγωγών.
Διάγραμμα 2
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Εν κατακλείδι, από την κριτική ανάγνωση των ισχυρισμών ότι αποδίδει ήδη η
ασκούμενη πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης, καταλήγουμε στο
συμπέρασμα ότι μόνον μια μεροληπτική και βεβιασμένη ανάλυση των
εξελίξεων στην ελληνική οικονομία θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι η πολιτική
της εσωτερικής υποτίμησης στην Ελλάδα έχει αποδώσει θετικά
μακροοικονομικά, πολλώ δε μάλλον διαρθρωτικά, αποτελέσματα.
Μετά την κριτική αυτών των ισχυρισμών, παρουσιάζουμε τις
μακροοικονομικές εξελίξεις στην Ελληνική οικονομία κατά το 2010-2011
ακολουθώντας στην έκθεσή μας τις φάσεις και τα βήματα της εσωτερικής
υποτίμησης:
Η διαδικασία της εσωτερικής υποτίμησης στην Ελλάδα έχει ως σημείο
εκκίνησης το αρνητικό σοκ ζήτησης του 2009-2011. Όπως φαίνεται στο
διάγραμμα 3, η πτώση της ζήτησης κατά την εν λόγω τριετία ήταν θεαματική
(-16,4%) και επανέφερε το επίπεδο της εγχώριας ζήτησης στο επίπεδο του
2003.
Διάγραμμα 3

Το αρνητικό σοκ που έχει δεχθεί η ελληνική οικονομία από την πτώση της
ζήτησης θα ενισχυθεί περαιτέρω από τις επερχόμενες μειώσεις των αμέσως
επόμενων ετών. Ήδη για το 2012, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει περαιτέρω

μείωση της εγχώριας ζήτησης κατά 1,5%. Μικρότερη είναι η μείωση που
παρουσιάζει η εγχώρια ζήτηση στην Ελλάδα συγκρινόμενη με άλλες χώρες,
επειδή κατά το 2009 υπήρξε γενικευμένη υποχώρηση της ζήτησης διεθνώς και
μάλιστα μεγαλύτερη από όσο στην Ελλάδα. Έναντι των 35 κυριότερων
ανταγωνιστριών χωρών, οι οποίες είναι οι 35 πλέον προηγμένες χώρες του
πλανήτη, η εγχώρια ζήτηση στην Ελλάδα υποχώρησε κατά 8,2% το 2009-2011
(κατά 10,5% το 2010-2011) επαναφέροντας τον σχετικό δείκτη (βλ. διάγραμμα
4) στο επίπεδο του έτους 2001. Η αύξηση της εγχώριας ζήτησης στην Ελλάδα,
όπως φαίνεται στο διάγραμμα 4, κατά τα έτη 1995-2009 ήταν ταχύτερη από ό,τι
στις 35 κυριότερες ανταγωνίστριες χώρες. Αυτή η ταχύτερη μεγέθυνση της
εσωτερικής ζήτησης στην Ελλάδα απετέλεσε και τον κινητήρα της
πραγματικής σύγκλισης προς τις πιο αναπτυγμένες οικονομίες. Η μείωση της
σχετικής ζήτησης, που εμφανίζεται στο διάγραμμα 4, εγκαινίασε μια
διαδικασία πραγματικής απόκλισης, η οποία, στα πλαίσια της εσωτερικής
υποτίμησης θεωρείται αναγκαίο τίμημα που πρέπει να καταβληθεί
προκειμένου να αποκατασταθεί η μειωμένη ανταγωνιστικότητα της χώρας.
Διάγραμμα 4

Η θεαματική πτώση της ζήτησης έχει οδηγήσει σε δραματική μείωση του ΑΕΠ
και σε εκρηκτική άνοδο της ανεργίας. Οι επιπτώσεις ήταν σχεδόν άμεσες
αφού η παραγωγή προσαρμόζεται στις διακυμάνσεις της ζήτησης στην

βραχυχρόνια διάρκεια (σε αντίθεση με τους μισθούς και τις τιμές που
προσαρμόζονται στη μεσοπρόθεσμη διάρκεια).
Η εσωτερική υποτίμηση, με την ύφεση που προκαλεί η μείωση της εγχώριας
ζήτησης, αποσκοπεί στη μετατροπή του συσχετισμού δυνάμεων μεταξύ
επιχειρήσεων και εργαζομένων: Στο νέο μειωμένο επίπεδο παραγωγής και
αυξημένης ανεργίας,τα συνδικάτα και γενικότερα οι εργαζόμενοι θα
απολέσουν ένα μέρος από την διαπραγματευτική τους δύναμη. Το μέγεθος
αυτής της απώλειας εξαρτάται από το βάθος της ύφεσης της οικονομίας και
από τις αλλαγές στα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας
(καθώς η πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης συνοδεύεται από μια
διαρθρωτική πολιτική "απελευθέρωσης" της αγοράς εργασίας). Αναμενόμενο
μεσοπρόθεσμο αποτέλεσμα είναι οι μισθοί να μειωθούν και η μείωση του
κόστους εργασίας που θα προκύψει έτσι να οδηγήσει σε μείωση των εγχωρίων
τιμών (ή σε βραδύτερη αύξησή τους έναντι των τιμών των ανταγωνιστριών
χωρών), επομένως και σε βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τιμής της
ελληνικής οικονομίας.
Διάγραμμα 5

Διάγραμμα 6

Η μείωση του ΑΕΠ, που φαίνεται στο διάγραμμα 5, ανέρχεται σωρευτικά για
την τριετία 2009-2011 σε 10,2%. Σε μακροχρόνια προοπτική (διάγραμμα 6) η
πτώση του προϊόντος εμφανίζεται ως η μεγαλύτερη μείωση της
μεταπολεμικής περιόδου. Η μείωση του 1974 ήταν μεν μεγαλύτερη αλλά
διήρκεσε μόνον ένα έτος, ενώ η μείωση του 2009-2011, όχι μόνον είναι
τριετής αλλά είναι πολύ πιθανό να επεκταθεί και στο μέλλον εάν λάβουμε
υπόψη μας ότι τα νέα μέτρα περιστολής της ζήτησης, που ελήφθησαν με το
μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, θα έχουν σημαντικά υφεσιακά αποτελέσματα.
Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 7, η μείωση του ΑΕΠ, συγκρινόμενη με την
αντίστοιχη μεταβολή στις 35 πιο προηγμένες χώρες του κόσμου, ήταν ακόμη
μεγαλύτερη από αυτή που καταγράφεται στα εθνικά στοιχεία της Ελλάδας,
αφού ανήλθε σε 13,5% εξαιτίας της οικονομικής μεγέθυνσης στις άλλες
χώρες: η διαφορά των 13,5 εκατοστιαίων μονάδων αναλύεται σε περίπου 10

μονάδες ύφεσης στην Ελλάδα και 3,5 μονάδες μεγέθυνσης του ΑΕΠ στις
άλλες αναπτυγμένες χώρες.
Κατά τα έτη 2010-2011, υπήρξε στην Ελλάδα μεγάλη πτώση και του αριθμού
των απασχολουμένων ως επακόλουθο της μείωσης του προϊόντος, όπως
εξάλλου ήταν αναμενόμενο αφού οι δύο μεταβλητές παρουσιάζουν ισχυρή
συσχέτιση σε όλες τις χώρες και όλες τις εποχές. Ωστόσο, όπως φαίνεται στο
διάγραμμα 8, η μείωση του αριθμού των απασχολουμένων ανήλθε σε 4,7%
περίπου έναντι 8% του ΑΕΠ. Το υπόλοιπο 3,3% της μείωσης του προϊόντος
προήλθε από την μείωση της παραγωγικότητας της εργασίας.
Διάγραμμα 7

Διάγραμμα 8

Αυτές οι εξελίξεις αποτελούν ισχυρή ένδειξη ότι η μείωση του όγκου της
παραγωγής κατά το 2009-2011 προκάλεσε αύξηση του αργούντος
παραγωγικού δυναμικού η οποία όμως δεν συνοδεύεται από την ανάλογη
μείωση της απασχόλησης. Θα πρέπει να αποδώσουμε αυτές τις εξελίξεις στο
γεγονός ότι στις σύγχρονες τεχνολογικές συνθήκες μια μεγάλη πλέον μερίδα
των εργαζομένων αποτελεί έναν πυρήνα παγίως απασχολουμένων των οποίων
η εργασία είναι απαραίτητη για την παραγωγή είτε μεγάλου είτε μικρού όγκου
προϊόντος. Για τον λόγο αυτόν, η παραγωγικότητα της εργασίας περιλαμβάνει
μια κυκλική συνιστώσα, με την έννοια ότι η οριακή παραγωγικότητα είναι
αυξημένη όταν ο βαθμός χρησιμοποίησης του παραγωγικού δυναμικού είναι
μικρός και αντιστρόφως (Rowthorn 1981, Lavoie 1992). Για τους λόγους αυτούς,
η θεαματική μείωση του βαθμού χρησιμοποίησης του παραγωγικού δυναμικού,
κατά τα έτη 2009-2011, συνοδεύεται από συγκριτικά μικρότερη μείωση του

αριθμού των απασχολουμένων και ταυτόχρονη μείωση της παραγωγικότητας
της εργασίας.
Η μείωση της απασχόλησης κατά 4,7%, στη διάρκεια της διετίας 2010-2011
(5,8% κατά την τριετία 2009-2011), μετατράπηκε σε κατακόρυφη αύξηση του
ποσοστού ανεργίας (διάγραμμα 9) σε διψήφια ποσοστά. Η πρόβλεψη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το σύνολο του 2011 σε μέσο επίπεδο ανέρχεται σε
15%.
Διάγραμμα 9

Ο διπλασιασμός του ποσοστού ανεργίας, μέσα στα τρία χρόνια 2009-2011, δεν
οφείλεται μόνο στη μείωση του αριθμού των απασχολουμένων, αλλά και στην
αύξηση του εργατικού δυναμικού, δηλαδή του αριθμού των ατόμων που έχουν
ηλικία 15 έως 64 ετών και συμμετέχουν στην αγορά εργασίας (είτε δηλαδή
έχουν απασχόληση είτε αναζητούν ενεργητικά εργασία). Κατά την τριετία
2009-2011, το εργατικό δυναμικό της Ελλάδας αυξήθηκε αθροιστικά κατά
2,5%. Η εξέλιξη αυτή ανατρέπει την ισχυρή στατιστική συσχέτιση που
παρουσίαζαν μέχρι σήμερα οι ετήσιες εκατοστιαίες μεταβολές της

απασχόλησης και του εργατικού δυναμικού: οι αυξήσεις της απασχόλησης
προκαλούσαν συστηματικά αυξήσεις του εργατικού δυναμικού πιθανότατα
επειδή οι αυξανόμενες ευκαιρίες απασχόλησης προσελκύουν εργατικό
δυναμικό στην αγορά εργασίας, και αντιστρόφως, οι μειώσεις της
απασχόλησης προκαλούν αποθάρρυνση και απόσυρση στον μη ενεργό
πληθυσμό. Κατά τα έτη 2009-2011, οι μεγάλες μειώσεις της απασχόλησης δεν
συνοδεύτηκαν από μειώσεις του εργατικού δυναμικού πιθανότατα επειδή
μειώθηκε δραματικά η αγοραστική δύναμη των μισθών με αποτέλεσμα τα
νοικοκυριά των μισθωτών να αναζητούν περισσότερη απασχόληση
προκειμένου να αναπληρώσουν το χαμένο εισόδημα που προκαλεί η
εσωτερική υποτίμηση.
Διάγραμμα 10

Συνοψίζοντας, στην βραχυχρόνια διάρκεια η εσωτερική υποτίμηση έχει
οδηγήσει σε μεγάλες μειώσεις στην εγχώρια ζήτηση, το ΑΕΠ, τις εισαγωγές,
την απασχόληση, και σε δραματική αύξηση του ποσοστού ανεργίας.
Διάγραμμα 11

Η αύξηση του ποσοστού ανεργίας αυξάνει την πίεση που ασκείται επί των
μισθών καθώς μετατρέπει τον συσχετισμό δυνάμεων μεταξύ εργοδοτών και
εργαζομένων. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 11, η επίπτωση της ανεργίας επί
των πραγματικών μισθών είναι ήδη ορατή: Ο διπλασιασμός του ποσοστού
ανεργίας κατά την τριετία 2009-2011 (σε συνδυασμό βεβαίως με τη διοικητική
μείωση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων) έχει προκαλέσει μείωση των
πραγματικών μισθών 11,5% στο σύνολο της οικονομίας και 9,2% στον ιδιωτικό
τομέα5 κατά το 2010-2011. Ωστόσο, η πλήρης προσαρμογή των μισθών και των
τιμών στο νέο χαμηλότερο σημείο στο οποίο βρίσκονται η ζήτηση, η παραγωγή
και η απασχόληση, πραγματοποιείται μεσοπρόθεσμα, και ως εκ τούτου θα
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έπρεπε να αναμένουμε περαιτέρω μείωση των πραγματικών μισθών ακόμη και
εάν δεν αυξανόταν περισσότερο το ποσοστό ανεργίας --πολύ περισσότερο που
η αύξησή του θεωρείται βεβαία.
Διάγραμμα 12

Η εσωτερική υποτίμηση έχει αρνητικά μεσοπρόθεσμα αποτελέσματα και επί
των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου καθώς προκαλεί συστολή της οικονομικής
δραστηριότητας. Η παραγωγικότητα της εργασίας εξαρτάται από τον βαθμό
χρησιμοποίησης του παραγωγικού δυναμικού, και μεσοπρόθεσμα από τις
καθαρές επενδύσεις παγίου κεφαλαίου (οι οποίες, θα παραμείνουν χαμηλές ή
θα είναι αρνητικές, όπως ήδη συμβαίνει, για όσο καιρό θα υπάρχει
υποαπασχόληση του παραγωγικού δυναμικού). Έτσι, κατά τη διετία 2010-2011,
όταν αυξήθηκε θεαματικά το αργούν παραγωγικό δυναμικό και οι καθαρές
επενδύσεις παγίου κεφαλαίου κατέστησαν αρνητικές (υπήρξε δηλαδή
αποεπένδυση, με την έννοια ότι μειώθηκε το καθαρό κεφαλαιακό απόθεμα της
χώρας) η παραγωγικότητα μειώθηκε κατά 3,3%. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα
12, η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας κατά την τετραετία
2005-2008 ανήλθε σε περίπου 6% αθροιστικά, ενώ κατά τις δύο προηγούμενες

τετραετίες (2001-2004 και 1997-2000) είχε υπερβεί το 12% για κάθε μία από
αυτές. Όσον αφορά το επίπεδο της παραγωγικότητας της εργασίας, θα έχει
οπισθοχωρήσει στο τέλος του 2011 στο επίπεδο του 2005.
Η μεταβολή του κόστους εργασίας ισούται με την μεταβολή των ονομαστικών
ακαθάριστων αποδοχών μείον την μεταβολή της παραγωγικότητας της
εργασίας. Επειδή η εσωτερική υποτίμηση μείωσε κατά το 2010-2011 αμφότερα
τα μεγέθη (ο μέσος ονομαστικός μισθός μειώθηκε κατά 4,5%, ενώ η
παραγωγικότητα της εργασίας κατά 3,3%), το κόστος εργασίας ανά μονάδα
προϊόντος, που είναι η διαφορά τους, μειώθηκε οριακά, κατά 1,2%. Στο
διάγραμμα 13, φαίνεται ότι η μείωση αυτή είναι πολύ μικρή σε σχέση με την
ανοδική πορεία του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος της δεκαετίας.
Διάγραμμα 13

Στο διάγραμμα 13 φαίνεται γενικότερα η επίπτωση του ποσοστού ανεργίας
στην εξέλιξη του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος (σε ονομαστικούς
όρους): η μείωση της ανεργίας από τα σχετικά υψηλά επίπεδα των ετών
1998-2001, στο χαμηλό ποσοστό του 2008 (7,5%) είχε επιδράσει αυξητικά στο
μοναδιαίο κόστος. Πρόκειται για την περίοδο κατά την οποία είχαν ήδη αρχίσει
να επιβραδύνονται η παραγωγικότητα της εργασίας και οι παραγωγικές
επενδύσεις, και η ελληνική οικονομία να μεγεθύνεται σε συνθήκες
υπερθέρμανσης. Η αύξηση του μοναδιαίου κόστους εργασίας της Ελλάδας
έναντι της ζώνης του ευρώ (διάγραμμα 13) στη δεκαετία του 2000 οφείλεται
στην επιβράδυνση της παραγωγικότητας της εργασίας στην Ελλάδα μετά το
2003 (η οποία με τη σειρά της ανάγεται στο γεγονός ότι η ανάπτυξη βασίστηκε
τότε στην ιδιωτική κατανάλωση και στην οικοδομή και όχι στις παραγωγικές
επενδύσεις) και στην ταυτόχρονη αύξηση των ονομαστικών αμοιβών που
επηρεάζονταν από την πτώση του ποσοστού ανεργίας. Ενώ, δηλαδή, η
ανάπτυξη της τετραετίας 2005-2008 μείωσε το ποσοστό ανεργίας και ευνόησε
έτσι τις αυξήσεις των ονομαστικών μισθών, η ανάπτυξη αυτή δεν
πραγματοποιήθηκε με ένταση της προσπάθειας σε παραγωγικές επενδύσεις
ώστε να αυξηθεί η παραγωγικότητα της εργασίας. Το μοναδιαίο κόστος
εργασίας είναι ο λόγος των μέσων ακαθάριστων ετήσιων αποδοχών (με άλλα
λόγια, οι ονομαστικές αμοιβές) προς την παραγωγικότητα της εργασίας. Ο
τύπος της ανάπτυξης της τετραετίας 2005-2008 ήταν τέτοιος που ευνοούσε
την αύξηση του αριθμητή χωρίς να διασφαλίζει την αναλογική αύξηση του
παρονομαστή. Οι εξελίξεις αυτές σχετίζονταν άμεσα με την στρεβλή
αρχιτεκτονική της νομισματικής ένωσης της Ευρώπης6 (βλ. για τα παραπάνω,
αναλυτικά στη μελέτη του ΙΝΕ ΓΣΕΕ "Κόστος εργασίας, περιθώρια κέρδους και
ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα 1995-2009" και στην ετήσια έκθεση 2010 του
ΙΝΕ).
Σε ό,τι αφορά την μείωση του μοναδιαίου κόστους εργασίας υπό την πίεση της
ανόδου του ποσοστού ανεργίας κατά την τριετία 2009-2011, η πλήρης
προσαρμογή των μισθών και των τιμών στο νέο χαμηλότερο σημείο στο οποίο
6

Στα πλαίσια της νομισματικής ένωσης αναπτύσσονται διαδικασίες σωρευτικής
αιτιότητας, οι οποίες δημιουργούν φαύλους ή ενάρετους κύκλους που είναι σε θέση
να κρατήσουν μια χώρα της ζώνης του ευρώ σε κατάσταση υπερθέρμανσης
(ταχύρρυθμης ανάπτυξης που δεν αντιστοιχεί στην διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα
της χώρας) ή σε κατάσταση ύφεσης, για πολύ καιρό πριν οι διορθωτικοί μηχανισμοί
της αγοράς επαναφέρουν την οικονομία στην "κανονική" της κατάσταση (στο επίπεδο
της δυνητικής παραγωγής) μέσω της επιδείνωσης ή της βελτίωσης του ισοζυγίου
τρεχουσών συναλλαγών. Αυτό σχετίζεται με το γεγονός ότι το ενιαίο ονομαστικό
επιτόκιο μετατρέπεται σε χαμηλό πραγματικό επιτόκιο στις χώρες υψηλού
πληθωρισμού, και αντιστρόφως. Έτσι, χαμηλά πραγματικά επιτόκια έχουν ακριβώς
εκείνες οι χώρες που θα έπρεπε να έχουν υψηλότερα πραγματικά επιτόκια. Ο
μηχανισμός που αναμενόταν να αντισταθμίσει αυτή την ατέλεια της νομισματικής
ένωσης, δηλαδή ο δίαυλος της ανταγωνιστικότητας (competitiveness channel)
αποδείχθηκε, στην πράξη, ανεπαρκής στην Ισπανία και στην Ελλάδα.

βρίσκονται η παραγωγή και η απασχόληση, και το νέο υψηλότερο σημείο στο
οποίο βρίσκεται το ποσοστό ανεργίας, θα πραγματοποιηθεί μεσοπρόθεσμα, και
ως εκ τούτου θα έπρεπε να αναμένουμε περαιτέρω μείωση των μισθών ακόμη
και εάν το ποσοστό ανεργίας παραμείνει αμετάβλητο. Επειδή όμως παράλληλα
θα μειώνεται και η παραγωγικότητα της εργασίας, σχετικά μικρές θα είναι και
οι μειώσεις του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος.
Διάγραμμα 14

Όσον αφορά την παραγωγικότητα της εργασίας, θα πρέπει να
συνυπολογίσουμε ότι μια οικονομία που έχει υποστεί παρατεταμένη μείωση
της ζήτησης και της παραγωγής δεν επανέρχεται στην αρχική της κατάσταση
όταν αυξηθεί, κάποτε, η ζήτηση, διότι έχει εν τω μεταξύ υποστεί μια σειρά
καταστροφών το εργατικό δυναμικό. Σε συνθήκες παρατεταμένης ύφεσης ένα
μέρος του εργατικού δυναμικού θα απολέσει τις γνώσεις του και τις
δεξιότητές του εξαιτίας της μακράς παραμονής του στην ανεργία, οι χαμηλοί
μισθοί θα επιδράσουν αρνητικά στην υποκίνηση του προσωπικού να αυξήσει
την παραγωγικότητα και θα θίξουν την λεγόμενη "επένδυση σε ανθρώπινο

κεφάλαιο" των νέων γενεών αφού θα έχει επέλθει υποτίμηση της εργασίας
(και παράλληλη αύξηση των δαπανών εκπαίδευσης).
Ακόμη σημαντικότερος, όμως, δυσμενής παράγοντας για την παραγωγικότητα
της εργασίας είναι η αποεπένδυση που πραγματοποιείται ήδη. Όπως φαίνεται
στο διάγραμμα 14, οι καθαρές επενδύσεις παγίου κεφαλαίου του ιδιωτικού
τομέα στην Ελλάδα έχουν καταστεί αρνητικές κατά την τελευταία διετία.
Πρόκειται για μείωση του εγκατεστημένου παραγωγικού δυναμικού, δηλαδή
του καθαρού αποθέματος παγίου κεφαλαίου της ελληνικής οικονομίας. Οι
επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, όμως, είναι αυτές που φέρνουν μέσα στην
παραγωγική διαδικασία τις νέες τεχνολογίες και τις νέες μορφές οργάνωσης
της παραγωγής. Είναι εύλογο να αναμένουμε, λοιπόν, ότι η μείωσή τους θα
επιδράσει αρνητικά στην παραγωγικότητα της εργασίας. Στο σημείο αυτό,
βέβαια, μπορεί κάποιος να αντιτάξει την λογική του οικονομικού δαρβινισμού
περί εκκαθάρισης των επιχειρήσεων χαμηλής παραγωγικότητας ώστε η
οικονομία να βρει, τελικά, έναν καινούργιο δρόμο υψηλών επιδόσεων μέσω
μιας διαδικασίας "δημιουργικής καταστροφής" από την οποία θα είχαν επιζήσει
τελικά μόνον οι επιχειρήσεις υψηλής παραγωγικότητας. Αναμφισβήτητα, αυτό
θα μπορούσε να συμβεί, πλην όμως, μακροπρόθεσμα και αφού οι εργαζόμενες
τάξεις της χώρας, αλλά και μια μερίδα του επιχειρηματικού κόσμου, θα είχαν
υποστεί δυσβάστακτες θυσίες που δεν είναι ούτε κοινωνικά αποδεκτές ούτε
διατηρήσιμες. Εξάλλου οι εκκαθαρίσεις των επιχειρήσεων χαμηλότερης
παραγωγικότητας που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια παρατεταμένων
κρίσεων της καπιταλιστικής οικονομίας, γνωρίζουμε ιστορικά ότι
συνοδεύονται και από αύξηση των απολύσεων εργαζομένων που αμείβονται
με αποδοχές χαμηλότερες από τον μέσο όρο (αφού στους κλάδους και τις
επιχειρήσεις χαμηλής παραγωγικότητας οι μισθοί που καταβάλλονται είναι
κατά αναλογία χαμηλότεροι). Για τον λόγο αυτόν, δεν θα έπρεπε κάποιος να
αναμένει μεγάλες μειώσεις του μοναδιαίου κόστους εργασίας μέσω μιας
τέτοιας διαδικασίας "δημιουργικής καταστροφής".
Η μείωση των καθαρών επενδύσεων παγίου κεφαλαίου συμβάλλει βεβαίως και
στην περαιτέρω συρρίκνωση της εσωτερικής ζήτησης από κοινού με την
μείωση των μισθών και συντάξεων, των δημοσίων επενδύσεων, της δημόσιας
κατανάλωσης και όλων γενικά των συνιστωσών της εσωτερικής ζήτησης,
παρασύροντας την ελληνική οικονομία σε μία σπείρα διαδοχικών μειώσεων
της παραγωγής, των οποίων το υποτιθέμενο όριο θα ήταν μια τόσο μεγάλη
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τιμής που θα επέτρεπε στην εξωτερική
ζήτηση να μετατραπεί σε νέα κινητήρια δύναμη της ελληνικής οικονομίας. Η
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας υποτίθεται ότι θα επέλθει από την
μετακύλιση των μειώσεων του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος στις
τιμές των εγχωρίων προϊόντων.

Οι μειώσεις των τιμών, ωστόσο, στην πραγματικότητα δεν ισούνται προς τις
μειώσεις του μοναδιαίου κόστους εργασίας:
Διάγραμμα 15

Η μείωση του μοναδιαίου κόστους εργασίας σε δολάρια, κατά τη διετία
2010-2011, ανήλθε σε -3,7% (χάρη στην υποχώρηση της σταθμισμένης
συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ κατά 1,5%, στην αύξηση του κόστους
εργασίας των ανταγωνιστριών χωρών κατά 1,0% και στην μείωση του
μοναδιαίου κόστους εργασίας στην Ελλάδα κατά 1,2%). Όμως, η μείωση του
μοναδιαίου κόστους εργασίας κατά 3,7% σε σχέση με τις 35 κυριότερες
ανταγωνίστριες χώρες μετατράπηκε, κατά την διετία της εσωτερικής
υποτίμησης, σε μείωση μόνο 3% των τιμών των ελληνικών εξαγωγών αγαθών
και υπηρεσιών (σε δολάρια, έναντι των 35 ανταγωνιστριών χωρών). Αυτή η
εξέλιξη επιβεβαιώνει το γεγονός ότι οι μεταβολές των τιμών των εξαγωγών
δεν ευθυγραμμίζονται πλήρως με τις μεταβολές του κόστους εργασίας, διότι

οι επιχειρήσεις μεγιστοποιούν το κέρδος τους υιοθετώντας αυξήσεις (ή
μειώσεις) των τιμών που τοποθετούνται ανάμεσα στις μεταβολές των τιμών
των ανταγωνιστριών χωρών και στις μεταβολές του μοναδιαίου κόστους
εργασίας. Η διαπίστωση αυτή ισχύει, όχι μόνον για τα τελευταία έτη αλλά και
για τα προηγούμενα, όπως φαίνεται για τις τιμές εξαγωγών αγαθών και
υπηρεσιών στο διάγραμμα 15. Με αυτά τα δεδομένα, οι μειώσεις του κόστους
εργασίας που αναμένονται κατά τα επόμενα έτη δεν θα περάσουν πλήρως στις
τιμές των προϊόντων που εκτίθενται στον διεθνή ανταγωνισμό (όπως ήδη
συνέβη κατά την τριετία 2009-2011).
Διάγραμμα 16

Ανάλογη λογική διέπει και την διαμόρφωση των τιμών των εγχώριων
προϊόντων που παράγονται για την εσωτερική αγορά της Ελλάδας αλλά
αντιμετωπίζουν τον ανταγωνισμό των εισαγωγών. Όπως φαίνεται στο
διάγραμμα 16, ο αποπληθωριστής του ΑΕΠ κινήθηκε σε μια πορεία μεταξύ του

κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος και των τιμών των εισαγωγών. Ο
αποπληθωριστής του ΑΕΠ είναι περισσότερο μετατοπισμένος προς την
καμπύλη του μοναδιαίου κόστους εργασίας επειδή δεν αντανακλά μόνον τις
τιμές των προϊόντων που εκτίθενται στον ανταγωνισμό των εισαγομένων,
αλλά και τις τιμές του προστατευμένου από τον διεθνή ανταγωνισμό τομέα
της ελληνικής οικονομίας (ο οποίος διαθέτει μεγάλο βάρος στη διαμόρφωση
του ΑΕΠ και σχηματίζει τις τιμές του με βάση το μοναδιαίο κόστος,
τουλάχιστον για όσο καιρό η ζήτηση αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς, όπως
συνέβαινε κατά την περίοδο 1995-2008).
Συμπερασματικά, οι επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν τον διεθνή ανταγωνισμό,
ήδη επιμερίζουν, και θα συνεχίσουν να επιμερίζουν κατά τα επόμενα έτη, το
όφελός τους από την μείωση του κόστους εργασίας μεταξύ αυξήσεων των
περιθωρίων κέρδους και μειώσεων των τιμών7 τους, δηλαδή αυξήσεων των
μεριδίων αγοράς τους. Με άλλα λόγια, κατά τα αμέσως επόμενα έτη, οι
επιχειρήσεις δεν θα μετακυλήσουν πλήρως στις τιμές τους τις αναμενόμενες
μειώσεις του μοναδιαίου κόστους εργασίας. Εξάλλου, αυτές οι τελευταίες δεν
θα είναι ιδιαίτερα αυξημένες για τους λόγους που εκθέσαμε παραπάνω.
Η θεωρία της εσωτερικής υποτίμησης, υποθέτει ότι μέσω της βελτίωσης της
ανταγωνιστικότητας τιμής, δηλαδή μέσω της μείωσης των τιμών εξαγωγών και
προϊόντων για εσωτερική κατανάλωση, θα αρχίσει πλέον να αυξάνεται η
ζήτηση και να ανακάμπτει η παραγωγή. Τελικά, η οικονομία θα έχει
ισορροπήσει σε ένα χαμηλότερο επίπεδο παραγωγής (υψηλότερης ανεργίας)
σε σχέση με το 2009 (δηλαδή το επίπεδο παραγωγής πριν από το αρχικό
αρνητικό σοκ στην εσωτερική ζήτηση) πλην όμως θα έχει βελτιωθεί το
ισοζύγιο της χώρας στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών και θα έχει
καταστεί θετικό ώστε να συμβάλει ουσιαστικά στην μεγέθυνση του ΑΕΠ.
Οι προσδοκίες αυτές δεν είναι, ωστόσο, ιδιαίτερα δικαιολογημένες, και μια
σειρά αντιρρήσεων, με βάση όσα αναπτύξαμε παραπάνω, θα μπορούσαν να
διατυπωθούν επί αυτού:
Πρώτον, οι επιδόσεις στο εξωτερικό εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών της
Ελλάδας δεν εξαρτώνται μόνον από τις τιμές, αλλά και από την διαρθρωτική
ανταγωνιστικότητα. Καμία χώρα δεν είναι ικανή να αυξήσει τις εξαγωγές της
για προϊόντα για τα οποία μειώνεται η ζήτηση διεθνώς, όσο χαμηλές τιμές και
αν έχουν. Τα προβλήματα ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας είναι
διαρθρωτικά, αφορούν κυρίως σε τι είδους προϊόντα παράγονται στην Ελλάδα,
και κυρίως τι ποιότητα έχουν, και εάν αυτή η ποιότητα ανταποκρίνεται στις
μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της διεθνούς ζήτησης. Η διαρθρωτική
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Τιμές εξαγωγών και τιμές εγχώριων προϊόντων που εκτίθενται στον ανταγωνισμό
των εισαγομένων.

ανταγωνιστικότητα όμως δεν βελτιώνεται σε μερικά μόνον έτη, ούτε με
αποεπένδυση όπως έχουμε ήδη από το 2010 στην Ελλάδα. Δεύτερον, το
εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας δεν έχει μεγάλη συμβολή στην διαμόρφωση
του ΑΕΠ. Αλλιώς, η μειωμένη ανταγωνιστικότητα θα είχε επιβραδύνει την
ελληνική οικονομία όταν αναπτυσσόταν ταχύτατα στην δεκαετία του 2000,
ακόμη και όταν είχε φτάσει σε σημείο υπερθέρμανσης και η παραγωγή
παρέμενε πάνω από το επίπεδο δυνητικής παραγωγής εξαιτίας των
συνεχιζόμενων αυξήσεων της εσωτερικής ζήτησης. Είναι εξαιρετικά αμφίβολο
αν θα κατορθώσουν οι καθαρές εξαγωγές να ρυμουλκήσουν την ελληνική
οικονομία σε αναπτυξιακή πορεία με τα δεδομένα χαρακτηριστικά του
παραγωγικού συστήματος. Τρίτον, οι εγχώριες τιμές δεν ευθυγραμμίζονται
αυτομάτως με το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος, διότι οι
επιχειρήσεις μεγιστοποιούν το κέρδος τους υιοθετώντας αυξήσεις (ή
μειώσεις) των τιμών ανάμεσα στις μεταβολές των τιμών των εισαγομένων και
στις μεταβολές του μοναδιαίου κόστους εργασίας. Οι επιχειρήσεις
επιμερίζουν το όφελός τους από την μείωση του κόστους εργασίας σε αύξηση
των περιθωρίων κέρδους και σε αύξηση της ανταγωνιστικότητας, δηλαδή δεν
μετακυλούν ολόκληρη τη μείωση του κόστους στις τιμές. Τέταρτον, είναι ήδη
αρκετές και θα είναι ακόμη περισσότερες οι ανταγωνίστριες χώρες που θα
εφαρμόσουν την ίδια πολιτική εσωτερικής υποτίμησης. Αυτό θα ακυρώσει εν
μέρει την πολιτική του ανταγωνιστικού αποπληθωρισμού, τόσο επειδή θα
μειωθούν οι τιμές στις ανταγωνίστριες χώρες, όσο και επειδή η εν λόγω
πολιτική θα μειώσει την ζήτηση στις χώρες προορισμού των ελληνικών
εξαγωγών. Πέμπτον, το κόστος εργασίας υπολογίζεται ανά μονάδα προϊόντος,
ισούται δηλαδή με τις μεταβολές των μισθών μείον τις μεταβολές της
παραγωγικότητας της εργασίας. Η παρατεταμένη ύφεση θα μειώσει τους
μισθούς, πλην όμως θα μειώσει και την παραγωγικότητα, βραχυπρόθεσμα μεν
ως συνάρτηση του βαθμού χρησιμοποίησης του παραγωγικού δυναμικού, και
μεσοπρόθεσμα ως συνάρτηση των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου, οι οποίες
θα παραμείνουν χαμηλές για αρκετά χρόνια. Έκτον, επειδή η συμβολή του
εξωτερικού εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών είναι μικρή στην διαμόρφωση του
ΑΕΠ, επειδή οι ελληνικές καθαρές εξαγωγές δεν εξαρτώνται πολύ από τις
τιμές και οι επιχειρήσεις δεν μετατρέπουν ολόκληρη την μείωση του κόστους
εργασίας σε μείωση των τιμών, η διαδικασία της προσαρμογής, δηλαδή η
ολοκλήρωση της εσωτερικής υποτίμησης θα είναι της τάξης της δεκαετίας.
Μια τέτοια παρατεταμένη περίοδος ύφεσης θα έχει επιπτώσεις στις
επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, οι οποίες θα επηρεάζονται αρνητικά από τον
χαμηλό βαθμό χρησιμοποίησης του παραγωγικού δυναμικού στην διάρκεια της
εσωτερικής υποτίμησης: οι επιχειρήσεις δεν επενδύουν όταν αργεί το
παραγωγικό τους δυναμικό, 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 μειώνεται, η
ανεργία θα διατηρείται σε υψηλά επίπεδα και θα μειώνει και αυτή με την σειρά
της την εσωτερική ζήτηση και ο φαύλος κύκλος της ύφεσης θα
επαναλαμβάνεται. Το μικρό ποσοστό επένδυσης παγίου κεφαλαίου θα μειώσει
την παραγωγικότητα της εργασίας διότι οι νέες επενδύσεις είναι αυτές που
φέρνουν την τεχνολογική πρόοδο μέσα στην παραγωγική διαδικασία. Η
επιβράδυνση του τεχνολογικού εκσυγχρονισμού μειώνει την παραγωγικότητα
της εργασίας, άρα και την ανταγωνιστικότητα τιμής, και επιπλέον, περιορίζει
τις δυνατότητές της χώρας να βελτιώσει την ποιότητα των προϊόντων και να
παράγει νέα προϊόντα για τα οποία αυξάνεται η διεθνής ζήτηση. Έβδομον, η
εσωτερική υποτίμηση, επειδή έχει τα παραπάνω χαρακτηριστικά, είναι πολύ
πιθανό να οδηγήσει σε μικρότερο αριθμό επιχειρήσεων ανά κλάδο, σε αύξηση
της ολιγοπωλιακής ισχύος των επιχειρήσεων στις αγορές προϊόντων και σε
ακαμψία των τιμών προς τα κάτω.

Για την πληρέστερη διερεύνηση των παραπάνω ζητημάτων περιγράφουμε την
διαδικασία της εσωτερικής υποτίμησης με ένα απλό σύστημα εξισώσεων στο
οποίο οι μεν ονομαστικοί μισθοί διαμορφώνονται μέσω διαπραγμάτευσης υπό
συνθήκες συσχετισμού δυνάμεων στην αγορά εργασίας μεταξύ των
επιχειρήσεων και των εργαζομένων, οι δε τιμές σχηματίζονται από τις
επιχειρήσεις σε συνθήκες ατελούς ανταγωνισμού και ανοιχτής οικονομίας. Το
σύστημα εξισώσεων κλείνει με μια εξίσωση για την ζήτηση που περιλαμβάνει
εκτός από την εσωτερική ζήτηση, που καθορίζεται από τις συνήθως
αναφερόμενες μεταβλητές, και την εξωτερική ζήτηση ως συνάρτηση της
ανταγωνιστικότητας τιμής. Στο ΙΝΕ βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για την
ανάπτυξη ενός αναλυτικού υποδείγματος για την μελέτη της εσωτερικής
υποτίμησης και της δυναμικής του δημοσίου χρέους, πλην όμως για τις
ανάγκες τη εφετινής έκθεσης του ΙΝΕ, χρησιμοποιούμε μιαν απλοποιημένη
εκδοχή του υποδείγματος που περιλαμβάνει τα ουσιώδη και ως εκ τούτου
είναι επαρκής για να αναδείξει την ουσία των επιχειρημάτων μας σχετικά με
την εσωτερική υποτίμηση. Το υπόδειγμα αυτό αναφέρεται σε μικρή ανοιχτή
οικονομία που λειτουργεί σε συνθήκες κοινού νομίσματος (ή σταθερής
ονομαστικής συναλλαγματικής ισοτιμίας) 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 υποδείγματος του
κυρίου ρεύματος των οικονομικών (σαν και αυτό που χρησιμοποιούμε εδώ) ή
ενός ετερόδοξου μοντέλου. Όσα αναφέρονται παρακάτω, απορρέουν από τη
χρήση ενός υποδείγματος που δεν περιλαμβάνει καμία από τις παραδοχές της
ετερόδοξης οικονομικής θεωρίας, και ως εκ τούτου τα συμπεράσματα που
απορρέουν από αυτό το υπόδειγμα θα έπρεπε να τυγχάνουν γενικής
αποδοχής. Πρόκειται για μια παραλλαγή του μοντέλου του κυρίου ρεύματος
(Carlin and Soskice 1990 και 2006, Layard, Nickell and Jackman 1991 κ.ά.) που
αποτελεί το σημείο αναφοράς για τους διεθνείς οργανισμούς και την
ακαδημαϊκή οικονομική ορθοδοξία. 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 Rowthorn 1995
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.

Ένα ορθόδοξο υπόδειγμα της εσωτερικής υποτίμησης
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όπου !w είναι ο ονομαστικός μισθός,

D η συνολική ζήτηση και D(cgiyy*) η συνιστώσα της ζήτησης που δεν εξαρτάται από
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την ανταγωνιστικότητα τιμής

!n το ποσοστό απασχόλησης (δηλαδή οι απασχολούμενοι ως ποσοστό του εργατικού
δυναμικού, !n " #U , όπου U το ποσοστό ανεργίας),
y το προϊόν,

l f το εργατικό δυναμικό,
!

π

η παραγωγικότητα της εργασίας,

t

το σύνολο των φόρων (εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων στα ασφαλιστικά
ταμεία ως ποσοστιαία προσαύξηση επί του καθαρού μισθού και έμμεσοι φόροι ως
ποσοστιαία προσαύξηση επί της τιμής εγχώριου παραγωγού),

!µ , η διείσδυση των εισαγωγών,

pc
!

ο δείκτης τιμών καταναλωτή
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p

οι τιμές στις ανταγωνίστριες χώρες,

οι τιμές των εγχωρίων προϊόντων,

p*−p
pm

η ανταγωνιστικότητα τιμής,

οι τιμές των εισαγωγών,

λm είναι ο συντελεστής προσαρμογής των εισαγωγέων στον ανταγωνισμό,
λd είναι ο συντελεστής προσαρμογής των εγχώριων παραγωγών στις τιμές των
ανταγωνιστριών χωρών.

Διάγραμμα 17

Η λύση του συστήματος εξισώσεων, κάνοντας την υπόθεση ότι η
δημοσιονομική προσαρμογή επιφέρει ένα αρνητικό σοκ στην οικονομία που
ανεβάζει το ποσοστό ανεργίας σε υψηλά επίπεδα, μάς δείχνει 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. Η θυσία την οποία πρέπει
να υποστούν οι εργαζόμενες τάξεις σε όρους απασχόλησης και εισοδήματος

εξαιτίας μιας εσωτερικής υποτίμησης προκειμένου να αυξηθεί κατά 10% η
ανταγωνιστικότητα τιμής εξαρτάται από τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά του
παραγωγικού συστήματος και των αγορών προϊόντων και αγοράς εργασίας.
Εάν η διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα είναι χαμηλή, η θυσία την οποία θα
πρέπει να υποστούν οι εργαζόμενοι προκειμένου να αυξηθεί η
ανταγωνιστικότητα τιμής κατά 10% θα είναι μεγάλη. Με άλλα λόγια, η
εσωτερική υποτίμηση δεν είναι αποτελεσματική για τις χώρες εκείνες που
έχουν μειωμένη διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα διότι προκαλεί βαθιά,
παρατεταμένη και καταστροφική ύφεση. Όσο για το ποσοστό ανεργίας, στο
τέλος της εσωτερικής υποτίμησης καταλήγει σε ένα υψηλότερο επίπεδο, που
δεν καθορίζεται αποκλειστικά από τις απαιτήσεις των εργαζομένων και τα
χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας, όπως συνήθως αναφέρεται, αλλά
κυρίως από την διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα.
Για την περαιτέρω ανάλυση της εσωτερικής υποτίμησης καταστρώνουμε, με
βάση το παραπάνω υπόδειγμα, το διάγραμμα 17 που χρησιμεύει στη
διερεύνηση όλων των ζητημάτων τα οποία θέτει η πολιτική της εσωτερικής
υποτίμησης. Στον οριζόντιο άξονα θέτουμε το προϊόν ( y ) και στον
κατακόρυφο την ανταγωνιστικότητα τιμής ( p * − p ).
Η καμπύλη της ζήτησης είναι η ΑD που δείχνει ότι για υψηλότερη
ανταγωνιστικότητα τιμής επιτυγχάνουμε υψηλότερο επίπεδο παραγωγής. Η
προσαρμογή του όγκου του προϊόντος στη ζήτηση πραγματοποιείται στην
βραχυχρόνια διάρκεια, επομένως η οικονομία βρίσκεται διαρκώς επάνω ή
πλησίον της καμπύλης της ζήτησης AD. Στην βραχυχρόνια διάρκεια,
μεταβάλλονται επίσης το ονομαστικό επιτόκιο και η ονομαστική
συναλλαγματική ισοτιμία. Αντιθέτως, οι τιμές και οι μισθοί παραμένουν
αμετάβλητοι στη βραχυπρόθεσμη διάρκεια και μεταβάλλονται μεσοπρόθεσμα.
Η καμπύλη της ζήτησης μετατοπίζεται προς τα δεξιά όταν αυξάνονται οι
συνιστώσες της εσωτερικής ζήτησης. Επομένως, μετατοπίζεται προς τα δεξιά
υπό την επίδραση όλων των παραγόντων που αυξάνουν την επένδυση παγίου
κεφαλαίου, την ιδιωτική κατανάλωση και τις δημόσιες δαπάνες. Τέτοιοι
παράγοντες είναι η κερδοφορία (+), το επιτόκιο (-), το ύψος του εισοδήματος
(+), η άμεση και η έμμεση φορολογία (-) και οι κρατικές δαπάνες (+). Προς τα
δεξιά μετατοπίζεται η καμπύλη της ζήτησης, επίσης, όταν βελτιώνεται η
γεωγραφική κατανομή των εξαγωγών, η ζήτηση στις χώρες προορισμού των
εξαγωγών, και όταν βελτιώνεται ο λόγος των εισοδηματικών ελαστικοτήτων

(σ x / σ m ) δηλαδή η διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα (διεθνής εξειδίκευση,
ποιότητα των προϊόντων κλπ).

Η γραμμή με το όνομα CIRU δείχνει ότι σε συνθήκες πραγματικής ανατίμησης
(χαμηλό

p * − p ) μπορούμε να επιτύχουμε υψηλότερο προϊόν διατηρώντας

σταθερό τον πληθωρισμό (διότι με υψηλότερες εγχώριες τιμές διατίθεται για
την αγορά των εισαγομένων ένα μικρότερο ποσοστό του ΑΕΠ, αυξάνεται έτσι
το προϊόν που μπορεί να διανεμηθεί μεταξύ επιχειρήσεων και εργαζομένων και
καθίστανται συμβατές οι απαιτήσεις τους με αποτέλεσμα να μην αναπτύσσεται
η σπείρα τιμών-μισθών).
Κάθε σημείο της καμπύλης CIRU είναι η μεσοπρόθεσμη ισορροπία στην οποία
τείνει η οικονομία για δεδομένο επίπεδο ζήτησης. Έτσι, μεσοπρόθεσμα η
οικονομία ισορροπεί στο σημείο τομής της καμπύλης της ζήτησης AD και της
καμπύλης σταθερού πληθωρισμού CIRU. Στην περίπτωση της εσωτερικής
υποτίμησης, η οικονομία βρίσκεται αρχικά στο σημείο Α (χαμηλότερης
ανταγωνιστικότητας τιμής, υψηλότερου επιπέδου παραγωγής, χαμηλότερου
ποσοστού ανεργίας) και στο τέλος της υποτίμησης βρίσκεται στο σημείο Β
(υψηλότερης ανταγωνιστικότητας, χαμηλότερου επιπέδου παραγωγής και
υψηλότερου ποσοστού ανεργίας). Οι απώλειες του εισοδήματος και της
απασχόλησης που προκαλούνται από την εσωτερική υποτίμηση είναι λοιπόν
μόνιμες και δεν έχουν μεταβατικό χαρακτήρα όπως συνήθως αναφέρεται ή
υπονοείται.
Με βάση το παραπάνω σχήμα μπορούμε να περιγράψουμε την εσωτερική
υποτίμηση ως εξής:
Έστω ότι κατά την χρονική στιγμή t=0 η οικονομία βρίσκεται στο σημείο Α,
δηλαδή επί της καμπύλης της ζήτησης AD ' όπου η ζήτηση είναι υψηλότερη.
Σε αυτό το επίπεδο ζήτησης και παραγωγής, ο πληθωρισμός είναι σταθερός
(εφόσον η οικονομία βρίσκεται επί της καμπύλης σταθερού πληθωρισμού
CIRU), η ανταγωνιστικότητα είναι μειωμένη και το ποσοστό ανεργίας σχετικά
χαμηλό. Μια μείωση της ζήτησης που επέρχεται μέσω της δημοσιονομικής
πολιτικής μετατοπίζει την καμπύλη της ζήτησης προς τα αριστερά (από τη
θέση AD ' στην AD ) και η οικονομία μεταβαίνει από το σημείο Α στο σημείο Β
στη βραχυπρόθεσμη διάρκεια, χωρίς αλλαγή των τιμών και των μισθών. Στο
σημείο Β το επίπεδο παραγωγής είναι χαμηλότερο και αυτό οδηγεί σε μείωση
της απασχόλησης και αύξηση της ανεργίας στη βραχυπρόθεσμη διάρκεια. Στο
σημείο Β, η αυξημένη ανεργία αποδυναμώνει την διαπραγματευτική θέση των
εργατικών συνδικάτων και των μισθωτών γενικότερα και οδηγεί σε
χαμηλότερους ονομαστικούς μισθούς. Οι επιχειρήσεις αντιδρούν στην μείωση
του μοναδιαίου κόστους εργασίας με μείωση των τιμών τους. Ωστόσο, η
μείωση των τιμών δεν μετακυλίεται ολόκληρη στις τιμές επειδή οι
επιχειρήσεις αυξάνουν και τα περιθώρια κέρδους τους (ιδιαίτερα σε
περιόδους μειωμένης ρευστότητας). Αλλά ακόμη και εάν υποθέσουμε ότι οι

εγχώριες επιχειρήσεις μετακυλούν το μεγαλύτερο μέρος της μείωσης του
κόστους εργασίας στις τιμές, ο δείκτης τιμών καταναλωτή μειώνεται λιγότερο
από όσο οι εγχώριες τιμές εξαιτίας της συμμετοχής των εισαγομένων
προϊόντων στην εγχώρια δαπάνη. Σε κάθε περίπτωση, εγκαθίσταται μια
φθίνουσα διαδοχή τιμών - μισθών. Επειδή οι εγχώριες τιμές μειώνονται έναντι
των τιμών των εισαγομένων προϊόντων, αυξάνεται σταδιακά η
ανταγωνιστικότητα τιμής. Ως αποτέλεσμα, η οικονομία, που βρίσκεται πάντοτε
επάνω στην καμπύλη της ζήτησης, εν προκειμένω επάνω στην AD ,
διολισθαίνει κατά μήκος της από το σημείο B στο σημείο Γ, που είναι ένα
σημείο συμβατών απαιτήσεων των επιχειρήσεων και των μισθωτών (δηλαδή
ένα σημείο σταθερού πληθωρισμού) στο οποίο παύει η διαδικασία της
εσωτερικής υποτίμησης (αφού στο σημείο Γ έχουμε σταθερό πληθωρισμό).
Στο τέλος αυτών των εξελίξεων, δηλαδή στο σημείο Γ, έχουμε σταθερό
πληθωρισμό, χαμηλότερο επίπεδο παραγωγής και υψηλότερο ποσοστό
ανεργίας, χαμηλότερο μοναδιαίο κόστος εργασίας και μικρότερο
εισοδηματικό μερίδιο της εργασίας στο ΑΕΠ, χαμηλότερες εγχώριες τιμές και
αυξημένη ανταγωνιστικότητα τιμής, μείωση του εξωτερικού ελλείμματος
αγαθών και υπηρεσιών και αύξηση των περιθωρίων κέρδους.
Αποδεικνύεται από το παραπάνω υπόδειγμα ότι στο τέλος της εσωτερικής
υποτίμησης θα έχει πραγματοποιηθεί μια (εκούσια ή ακούσια) θυσία των
εργαζόμενων τάξεων σε όρους εισοδήματος και απασχόλησης προκειμένου να
βελτιωθούν η ανταγωνιστικότητα τιμής, το εμπορικό ισοζύγιο αγαθών και
υπηρεσιών και να αυξηθούν τα περιθώρια κέρδους.
Στο σημείο αυτό τίθενται δύο ερωτήματα: Πρώτον, πόσο μεγάλη πρέπει να
είναι η εν λόγω θυσία ώστε να έχουμε μια βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
τιμής κατά 10%, και από ποιους παράγοντες εξαρτάται το μέγεθος μιας
τέτοιας θυσίας. Δεύτερον, πόσο χρόνο διαρκεί μια εσωτερική υποτίμηση.
Σε ό,τι αφορά το πρώτο ερώτημα, το μέγεθος της θυσίας σε όρους
απασχόλησης και εισοδήματος των εργαζόμενων τάξεων προκειμένου να
επιτευχθεί βελτίωση κατά 10% της ανταγωνιστικότητας τιμής (μετάβαση από
το σημείο Α στο σημείο Γ) δίδεται από την κλίση της καμπύλης CIRU δηλαδή
από τη γωνία ψ στο διάγραμμα 17. Αποδεικνύεται με βάση το ορθόδοξο
υπόδειγμα που χρησιμοποιούμε εδώ, ότι η γωνία αυτή εξαρτάται από τρεις
παράγοντες της διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας και από έναν παράγοντα
της αγοράς εργασίας: την διείσδυση των εισαγωγών, τον συντελεστή
προσαρμογής των τιμών των εγχωρίως παραγομένων προϊόντων στις τιμές
των εισαγομένων, τον βαθμό προσαρμογής των εισαγομένων στις τιμές των
εγχωρίων προϊόντων, και στην ελαστικότητα του μισθού στις μεταβολές της
ανεργίας (βλ. στο διάγραμμα). Η μείωση της διείσδυσης, η μείωση του βαθμού

κατά τον οποίο οι εγχώριες τιμές ακολουθούν τις τιμές του διεθνούς
ανταγωνισμού, η αύξηση του βαθμού κατά τον οποίο οι εισαγωγείς
ακολουθούν τις εγχώριες τιμές, και η αύξηση της ελαστικότητας του μισθού
ως προς το ποσοστό ανεργίας, μειώνουν την κλίση της καμπύλης σταθερού
πληθωρισμού, μειώνουν δηλαδή την γωνία ψ όπως αυτή φαίνεται στο
διάγραμμα, και καθιστούν σχετικά μικρότερη τη θυσία στην οποία υποβάλλει
τους εργαζόμενους η εσωτερική υποτίμηση. Σε αντίθεση με όσα συνήθως
αναφέρονται για την ευελιξία της αγοράς εργασίας, η αποτελεσματικότητα
της εσωτερικής υποτίμησης σε όρους προϊόντος και απασχόλησης που πρέπει
να θυσιάσουμε εξαρτάται από τη διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα (που
επηρεάζει την διείσδυση των εισαγωγών, τον συντελεστή προσαρμογής των
τιμών των εγχωρίως παραγομένων προϊόντων στις τιμές των εισαγομένων, και
τον βαθμό προσαρμογής των εισαγομένων στις τιμές των εγχωρίων
προϊόντων). Ως εκ τούτου, οι διαρθρωτικές αλλαγές στο παραγωγικό σύστημα
και τις αγορές προϊόντων αποτελούν εναλλακτική λύση των διαρθρωτικών
αλλαγών στην αγορά εργασίας. Αντί να υποβιβάζουμε την αγορά εργασίας
ώστε να αντιστοιχεί στα οργανωτικά και ποιοτικά μειονεκτήματα των
επιχειρήσεων και στις αδυναμίες της ελλειμματικής ελληνικής
επιχειρηματικότητας, μπορούμε να ασκήσουμε μια πολιτική για την
αναβάθμιση του παραγωγικού συστήματος και την ανταγωνιστική λειτουργία
των αγορών προϊόντων.
Προκειμένου για την Ελλάδα, που είναι μια χώρα σχετικά χαμηλής
διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας (με τεχνικούς όρους η γωνία ψ στο
διάγραμμα 17 είναι μεγάλη), θα πρέπει να υπάρξει μεγάλη μείωση της
παραγωγής, αύξηση της ανεργίας, μείωση των εισοδημάτων των
εργαζομένων, προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή βελτίωση στην
ανταγωνιστικότητα τιμής. Πολύ περισσότερο που η ασκούμενη πολιτική κατά
την τελευταία διετία μετατοπίζει την καμπύλη σταθερού πληθωρισμού (CIRU)
προς τα αριστερά επειδή αυξάνει τους φόρους και μειώνει την
παραγωγικότητα της εργασίας (βλ. στο διάγραμμα 17 για την επίδραση αυτών
των μεταβλητών).
Σε ό,τι αφορά το δεύτερο ερώτημα, η εσωτερική υποτίμηση είναι γενικά μια
μακρά διαδικασία και η διάρκειά της εξαρτάται από την ταχύτητα
προσαρμογής των μισθών και των τιμών στις αλλαγές της ζήτησης, της
παραγωγής, της απασχόλησης και της ανεργίας. Η εμπειρία της εσωτερικής
υποτίμησης στη Γερμανία, που διήρκεσε περίπου μία δεκαετία, υποδεικνύει ότι
η διαδικασία προσαρμογής χρειάζεται πολύ χρόνο για να ολοκληρωθεί, ακόμη
και σε μια εξαιρετικά ανοικτή και ανταγωνιστική οικονομία όπως η γερμανική.
Οι Dullien and Fritsche (2008) διαπιστώνουν, μετά από ανάλυση των αποκλίσεων

στο μοναδιαίο κόστος εργασίας μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν στην
ζώνη του ευρώ, ότι οι ταχύτητες προσαρμογής των χωρών διαφέρουν
σημαντικά και ότι ελλείψει δημοσιονομικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης
οι διαφορές αυτές θα έπρεπε να αποτελούν αντικείμενο ανησυχίας, διότι η
εξάλειψη των επιπτώσεων των ασύμμετρων διαταραχών θα μπορούσε στο
μέλλον να απαιτήσει μακρό χρονικό διάστημα. Οι Dullien, Fritsche, Groessl and
Paetz (2009), χρησιμοποιώντας μια τροποποιημένη εκδοχή του μοντέλου των
Belke and Gros (2007), ανέλυσαν την σταθερότητα (stability) προσαρμογής σε
δώδεκα χώρες της ζώνης του ευρώ και διαπίστωσαν ότι παρατηρείται
σημαντική αστάθεια για έναν μεγάλο αριθμό χωρών. Οι συνθήκες
σταθερότητας δεν πληρούνται για την Ισπανία, την Γαλλία και την Φιλανδία και
ορισμένα αποτελέσματα δείχνουν ότι είναι αυξημένη η πιθανότητα να ισχύει
το ίδιο και για την Ελλάδα. Επιπλέον, οι ίδιοι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η
περίοδος προσαρμογής (και βραδείας οικονομικής μεγέθυνσης) μπορεί να
αποδειχθεί εξαιρετικά μακρά.

Κεφάλαιο 3.
Η εξέλιξη των βασικών µεγεθών
κατά το 2010-2011

Μετά την υποχώρηση του ΑΕΠ κατά 2% το 2009, η ελληνική οικονομία
βρίσκεται πλέον σε βαθιά ύφεση: το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 4,5% το 2010 και θα
έχει μειωθεί κατά 3,5% το 2011. Η αθροιστική μείωση του ΑΕΠ, σε σταθερές
τιμές, κατά την τριετία 2009-2011 ανέρχεται σε 10,3%. Οι εξελίξεις αυτές
διέψευσαν τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με τις οποίες
το ΑΕΠ θα είχε μειωθεί, σε σταθερές τιμές, κατά περίπου 3% το 2010 και κατά
0,5% κατά το 2011, δηλαδή κατά 3,5% στη διετία. Η απόκλιση της πρόβλεψης
με την πραγματικότητα ανήλθε σε 4,5 εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ.
Σύμφωνα με την εφετινή πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Μάιος 2011),
το ΑΕΠ θα αυξηθεί το 2012 κατά 1,1%. Με βάση την ανάλυση που
παρουσιάσαμε στο κεφάλαιο 2, η πρόβλεψη αυτή εμφανίζεται ως αισιόδοξη και
χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό αβεβαιότητας, µε αυξημένες πιθανότητες
να είναι ακόμη βαθύτερη η ύφεση. Αυτό εξαρτάται από το μέγεθος της
επίπτωσης που τελικά θα έχουν τα συσταλτικά μέτρα πολιτικής που
ελήφθησαν και συνεχώς λαμβάνονται από την κυβέρνηση στον βαθμό που
αποτυγχάνουν οι προβλέψεις της σχετικά με την δημοσιονομική προσαρμογή.
Η ακολουθούμενη πολιτική δημοσιονομικής προσαρμογής και εσωτερικής
υποτίμησης παράγει υφεσιακά αποτελέσματα διότι αφαιρεί σημαντικούς
πόρους από την οικονομία μέσω της φορολογικής πολιτικής και μειώνει έτσι
την ζήτηση. Επιπλέον, η διαρθρωτική πολιτική δραστικής απελευθέρωσης της
αγοράς εργασίας και αποδυνάμωσης των συλλογικών διαπραγματεύσεων έχει
ήδη οδηγήσει σε επιδείνωση της διαπραγματευτικής θέσης των εργαζομένων,
σε μείωση των ονομαστικών και των πραγματικών μισθών8 στον ιδιωτικό
τομέα, και σε μείωση της ιδιωτικής κατανάλωσης. Η μείωση της ζήτησης που
προκαλείται έτσι, οδηγεί σε περαιτέρω μείωση της παραγωγής, σε νέα αύξηση
της ανεργίας και σε έναν φαύλο κύκλο αυτοσυντηρούμενης ύφεσης, όπου οι
μειώσεις της ζήτησης αυξάνουν την ανεργία και μειώνουν τους μισθούς, και
αντιστρόφως. Η μείωση της συνολικής ζήτησης έχει ήδη οδηγήσει σε
μειωμένο βαθμό χρησιμοποίησης του παραγωγικού δυναμικού και αυτός με
την σειρά του σε μείωση των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου. Έτσι, η συμβολή
όλων των συνιστωσών της εσωτερικής ζήτησης έχει πλέον μειωθεί και
ενισχύεται ποικιλοτρόπως ο φαύλος κύκλος της ύφεσης. Επιπλέον, οι
προσδοκίες των νοικοκυριών έχουν επιδεινωθεί δραματικά και επιτείνουν την
μείωση των καταναλωτικών δαπανών των νοικοκυριών καθώς και των αγορών
κατοικιών. Σημαντικό ρόλο στην αναπαραγωγή της ύφεσης αναλαμβάνουν και
οι τράπεζες που εφαρμόζουν αυστηρά κριτήρια στη χορήγηση πιστώσεων τόσο
προς τις επιχειρήσεις όσο και προς τα νοικοκυριά.
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Στη διάρκεια της διετίας 2010-2011, οι ονομαστικοί μισθοί στον ιδιωτικό τομέα
μειώθηκαν κατά 1,6% και οι πραγματικοί μισθοί κατά 9,2% (OECD, Economic Outlook Νο
89, Ιούνιος 2011).

Διάγραμμα 1

Τα αποτελέσματα της ύφεσης που προκαλείται από την πολιτική της
δημοσιονομικής προσαρμογής και της εσωτερικής υποτίμησης είναι ήδη
ορατά στο επίπεδο ζωής των κατοίκων της Ελλάδας: Το ΑΕΠ ανά κάτοικο
παρουσιάζει σοβαρή κάμψη κατά 10,4% έναντι του 2008 και έχει επανέλθει στο
επίπεδο του 2005 (διάγραμμα 1). Η παραγωγικότητα της εργασίας έχει μειωθεί
έναντι του 2008 κατά 4,6% και έχει επιστρέψει επίσης στο επίπεδο του 2005.
Δημιουργείται έτσι στην Ελλάδα μια έντονη τάση για επιστροφή σε ένα
χαμηλότερο επίπεδο ζωής και παραγωγικότητας ώστε να γίνει δυνατό να
ισοσκελισθούν το εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών και τα δημόσια
οικονομικά. Όπως δείξαμε στο κεφάλαιο 2, η μείωση του ΑΕΠ που προκαλείται
από την εσωτερική υποτίμηση δεν έχει πρόσκαιρο και μεταβατικό χαρακτήρα,
αλλά αποτελεί το τελικό σημείο της διαδικασίας της εσωτερικής υποτίμησης.

Διάγραμμα 2

Οι επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας, όσον αφορούν το ΑΕΠ, υπήρξαν
ανώτερες των αντίστοιχων επιδόσεων των πιο προηγμένων χωρών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 1995 μέχρι το 2009. Η ταχύτερη οικονομική
μεγέθυνση είχε σαν αποτέλεσμα να βελτιωθεί ο βαθμός πραγματικής
σύγκλισης της ελληνικής οικονομίας: το ΑΕΠ ανά κάτοικο στην Ελλάδα, σε
ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης, πλησίασε σημαντικά τον αντίστοιχο μέσο όρο
στις 15 πιο προηγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2010-2011,
ωστόσο, η ελληνική οικονομία παρουσίασε απόκλιση 9,0% έναντι του μέσου
όρου των 15 πιο ανεπτυγμένων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο δείκτης
σύγκλισης μειώθηκε από το 84,5% του μέσου όρου της ΕΕ-15 το 2009 σε
75,9% το 2011 (διάγραμμα 2). Πρόκειται για οπισθοχώρηση της πραγματικής
σύγκλισης κατά μια δεκαετία, πίσω στο επίπεδο του 2001.
Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 2, η μεγάλη άνοδος του ΑΕΠ ανά κάτοικο στην
Ελλάδα, μέχρι το 2008, οφειλόταν κυρίως στην αύξηση της παραγωγικότητας
της εργασίας, δηλαδή στην ταχεία αύξηση του ΑΕΠ ανά απασχολούμενο στην
Ελλάδα ως ποσοστό του μέσου όρου των 15 πιο αναπτυγμένων χωρών μελών

της ΕΕ (σε ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης). Ομοίως, η δραματική πτώση του
δείκτη πραγματικής σύγκλισης της διετίας 2010-2011 οφείλεται σε μεγάλο
βαθμό στην υποχώρηση της παραγωγικότητας που συνοδεύει την μείωση του
βαθμού χρησιμοποίησης του παραγωγικού δυναμικού, η οποία με την σειρά
της οφείλεται στην μειωμένη ζήτηση. Το 2010 και το 2011 η πτώση της
παραγωγικότητας της εργασίας σε σύγκριση με τον μέσο όρο των 15 πιο
αναπτυγμένων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι θεαματική: μέσα σε μία
διετία, οι απώλειες ανήλθαν αθροιστικά σε 6,4% (διάγραμμα 2).
Διάγραμμα 3

Ο ρυθμός μεταβολής των εγχώριων τιμών (αποπληθωριστής του ΑΕΠ) σε μέση
ετήσια βάση ανήλθε το 2010 σε 2,6% έναντι 1,3% κατά το 2009. Στη διάρκεια
του 2011 έχει ήδη μειωθεί και προβλέπεται να ανέλθει σε περίπου 0,3% για το
σύνολο του έτους. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο
αποπληθωριστής του ΑΕΠ θα ανέλθει, κατά το 2012, σε 0,4%. Εάν
επαληθευθούν αυτές οι προβλέψεις, για το σύνολο του 2011 και για το 2012,
θα αποτελέσουν ισχυρή ένδειξη ότι έχει αρχίσει η προσαρμογή των τιμών στο

νέο χαμηλότερο επίπεδο παραγωγής και απασχόλησης στο οποίο ήδη
βρίσκεται η ελληνική οικονομία.
Η εξέλιξη του αποπληθωριστή του ΑΕΠ στην Ελλάδα σε σύγκριση με το
αντίστοιχο μέγεθος στις 35 πιο προηγμένες χώρες του κόσμου (λαμβάνοντας
υπόψη την απαραίτητη στάθμιση) για την περίοδο 1993-2011 φαίνεται στο
διάγραμμα 3. Συγκρίνοντας τις μεταβολές σε εθνικά νομίσματα, ο
αποπληθωριστής του ΑΕΠ στην Ελλάδα μειώθηκε το 2011 κατά 0,5% έναντι
του αντίστοιχου μεγέθους στις 35 προηγμένες χώρες και προβλέπεται από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα μειωθεί περαιτέρω κατά το 2012.
Ο ίδιος δείκτης υπολογισμένος σε δολάρια (διάγραμμα 3), αφού παρουσίασε
θεαματική άνοδο στην διάρκεια της δεκαετίας του 2000, εξαιτίας της
ανατίμησης του ευρώ έναντι των άλλων νομισμάτων, μειώνοντας έτσι την
ανταγωνιστικότητα τιμής των ελληνικών προϊόντων, παρουσίασε κάμψη κατά
το 2010 και το 2011 επειδή υποχώρησε η ονομαστική σταθμισμένη
συναλλαγματική ισοτιμία (-1,5% το 2010-2011). Έτσι, στη μείωση κατά 0,5%, σε
εθνικά νομίσματα, του αποπληθωριστή του ΑΕΠ έναντι των 35 αναπτυγμένων
χωρών, προστέθηκε η μεταβολή της ονομαστικής σταθμισμένης
συναλλαγματικής ισοτιμίας κατά 1,5%, με αποτέλεσμα η συνολική μείωση του
αποπληθωριστή του ΑΕΠ έναντι των 35, υπολογισμένη σε κοινό νόμισμα να
ανέλθει σε 2,0%.
Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 4, το επίπεδο παραγωγικότητας στην Ελλάδα
ανήλθε θεαματικά σε σύγκριση με το αντίστοιχο μέσο σταθμισμένο επίπεδο
των 35 αναπτυγμένων χωρών, με τις οποίες πραγματοποιείται το μεγαλύτερο
μέρος των ανταλλαγών της χώρας (με εξαίρεση το πετρέλαιο) μέχρι και το
2009. Κατά το 2010-2011, ωστόσο, η πορεία αυτή, της ταχύτερης αύξησης της
παραγωγικότητας της εργασίας στην Ελλάδα έναντι των άλλων αναπτυγμένων
χωρών, έχει σταματήσει και έχει αντιστραφεί κατά την τελευταία διετία. Αυτές
οι εξελίξεις σχετίζονται, πέραν των επιπτώσεων της κρίσης, και με το γεγονός
ότι η παραγωγικότητα στην Ελλάδα ακολουθούσε, ήδη πριν το 2009,
μακροχρόνια τάση επιβράδυνσης. Σε αυτήν την επιβράδυνση προστέθηκαν οι
επιπτώσεις της κρίσης και κατά τη διετία 2010-2011 η υποχώρηση της
παραγωγικότητας της εργασίας έναντι των 35 προηγμένων χωρών του κόσμου
ανήλθε αθροιστικά σε 7,6%.
Η πτώση της παραγωγικότητας σχετίζεται με την μείωση της ζήτησης και την
συνακόλουθη μείωση του βαθμού χρησιμοποίησης του παραγωγικού
δυναμικού της τελευταίας διετίας, αλλά και με την αποδυνάμωση της
επενδυτικής προσπάθειας σε μηχανολογικό εξοπλισμό και νέες τεχνολογικές
μεθόδους παραγωγής κατά τα τελευταία έτη.

Διάγραμμα 4

Διάγραμμα 5

Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, σε σταθερές τιμές,
παρουσίασαν κάμψη ήδη το 2008, η οποία συνεχίστηκε το 2009-2011 και
αναμένεται να επιδεινωθεί περαιτέρω το 2012 (διάγραμμα 5). Το 2011, οι
ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου έχουν επιστρέψει στο επίπεδο του
1997 με αποτέλεσμα να παρατηρείται πλέον αποεπένδυση (μείωση του
καθαρού κεφαλαιακού αποθέματος).
Διάγραμμα 6

Ορθότερο μέτρο της επενδυτικής προσπάθειας αποτελεί το ποσοστό του ΑΕΠ
που διατίθεται ετησίως για επένδυση. Η εξέλιξη του δείκτη αυτού, για το
σύνολο της οικονομίας και για τον ιδιωτικό τομέα ξεχωριστά φαίνονται στο
διάγραμμα 6. Στο ίδιο διάγραμμα φαίνονται και οι μεταβολές των συνολικών
καθαρών επενδύσεων ως ποσοστό του καθαρού εγχώριου προϊόντος. Οι
ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, όπως φαίνεται στο διάγραμμα 6,
ως ποσοστό του ΑΕΠ φθίνουν από το 2004. Διατηρήθηκαν, εντούτοις, σε
επίπεδα ελαφρώς κατώτερα από αυτά του 2004 μέχρι και το 2007, τόσο σε ό,τι
αφορά το σύνολο της οικονομίας όσο και τον ιδιωτικό τομέα. Σχεδόν

παράλληλη πορεία με τις ακαθάριστες επενδύσεις, ακολούθησαν και οι
καθαρές επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, οι οποίες υποχώρησαν ως ποσοστό
του ΑΕΠ από το 14% το 2004 στο 10% περίπου το 2007. Σε αυτήν την
χαλάρωση της επενδυτικής προσπάθεια προστέθηκαν από το 2008 και οι
επιπτώσεις της κρίσης. Κατά το 2009- 2011, η πτώση της επενδυτικής
προσπάθειας πήρε δραματική μορφή για όλους τους δείκτες. Ειδικότερα, οι
καθαρές συνολικές επενδύσεις κατέρρευσαν στο -5% περίπου του ΑΕΠ
(διάγραμμα 6). Η κατάρρευση αυτή δεν αφορά μόνον στον δημόσιο, αλλά και
στον ιδιωτικό τομέα (βλ. στο κεφάλαιο 2).
Διάγραμμα 7

Η μεγάλη μείωση των επενδύσεων κατά το 2009-2011 και η αναμενόμενη
περαιτέρω πτώση του 2012 προέρχονται τόσο από την μείωση των
επενδύσεων σε κατοικίες (αθροιστική μείωση 2008-2011 περίπου 60%) όσο και
από την μείωση των επενδύσεων σε μηχανές και μεταλλικά προϊόντα
(αθροιστική μείωση 2009-2011 περίπου 50%), ενώ οι επενδύσεις σε κατασκευές
πλην κατοικιών, που εξαρτώνται κυρίως από τις δαπάνες του δημοσίου για
δημόσια έργα, μειώθηκαν λιγότερο περιορίζοντας κατά τι την υποχώρηση των
συνολικών επενδύσεων (διάγραμμα 7).

Διάγραμμα 8

Διάγραμμα 9

Στο διάγραμμα 8 φαίνεται η οριακή αποτελεσματικότητα του παγίου
κεφαλαίου, δηλαδή η μεταβολή του ΑΕΠ κατά το έτος (t) σε σταθερές τιμές
ανά μονάδα ακαθάριστης επένδυσης παγίου κεφαλαίου του έτους (t-1), για τα
έτη 1983-2011. Οι επιπτώσεις της κρίσης προσέδωσαν χαρακτήρα
κατάρρευσης στην αποτελεσματικότητα του παγίου κεφαλαίου. Η κατάρρευση
αυτή οφείλεται στην μείωση του βαθμού χρησιμοποίησης του παραγωγικού
δυναμικού (το οποίο επηρεάζει απευθείας τον δείκτη αποτελεσματικότητας
της επένδυσης).
Διάγραμμα 10

Κάμψη παρουσιάζουν και ο ρυθμός μεταβολής της έντασης κεφαλαίου
(διάγραμμα 9) και ο λόγος προϊόντος / κεφαλαίου (δηλαδή η παραγωγικότητα
του κεφαλαίου).
Είναι αξιοσημείωτο ότι ο λόγος προϊόντος / κεφαλαίου αυξανόταν μέχρι και το
2007, δείχνοντας ότι η προσπάθεια αποτελεσματικότερης χρήσης του παγίου
κεφαλαίου απέδιδε με αμείωτους ρυθμούς (διάγραμμα 10).

Η πτώση των ετών 2009-2011 οφείλεται εν πολλοίς στην υποαπασχόληση του
παραγωγικού δυναμικού, πλην όμως, η διαδικασία αποεπένδυσης, που έχει
αρχίσει, μειώνει και τον διαρθρωτικό λόγο προϊόντος / κεφαλαίου (δηλαδή την
παραγωγικότητα του κεφαλαίου σε συνθήκες πλήρους χρησιμοποίησης του
παραγωγικού δυναμικού).
Ο λόγος προϊόντος / κεφαλαίου διορθωμένος για τις διακυμάνσεις του
οικονομικού κύκλου, δηλαδή του βαθμού χρησιμοποίησης του παραγωγικού
δυναμικού, φαίνεται στο διάγραμμα 10. Η σύγκρισή του με τον μη διορθωμένο
λόγο προϊόντος / κεφαλαίου δείχνει την επίπτωση που είχε η μείωση της
κλίμακας της παραγωγής (που ανάγεται στη μείωση της ζήτησης), κατά τα
τελευταία έτη, στην παραγωγικότητα του κεφαλαίου.
Διάγραμμα 11

Η πτώση αυτή του λόγου προϊόντος / κεφαλαίου επηρεάζει άμεσα την
κερδοφορία 9. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 11, η απόδοση κεφαλαίου
(δηλαδή το καθαρό λειτουργικό πλεόνασμα ως ποσοστό του καθαρού
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Η απόδοση του παγίου κεφαλαίου είναι ευθέως ανάλογη του λόγου προϊόντος /
κεφαλαίου.

αποθέματος παγίου κεφαλαίου) στην ελληνική οικονομία, αυξανόταν σχεδόν
αδιάλειπτα από το 1990. Η μακροχρόνια ανοδική τάση του διακόπηκε κατά το
2007 και υπήρξε μείωση κατά τα έτη που ακολούθησαν, ιδιαίτερα από το 2009
και μετά. Η μείωση της κερδοφορίας ανάγεται εξ ολοκλήρου στην
κατάρρευση του λόγου προϊόντος / κεφαλαίου (η οποία με τη σειρά της
οφείλεται στην μεγάλη μείωση της ζήτησης και των πωλήσεων). Η μείωση της
κερδοφορίας έχει προφανή αποτελέσματα στις επενδύσεις παγίου κεφαλαίου,
των οποίων οι κυριότεροι καθοριστικοί παράγοντες είναι η ζήτηση, η
κερδοφορία και τα επιτόκια.
Διάγραμμα 12

Μετά από την μείωση κατά 2,2% του 2009, η ιδιωτική κατανάλωση (σε
σταθερές τιμές) παρουσίασε μείωση 4,5% στη διάρκεια του 2010 και θα έχει
μειωθεί περαιτέρω κατά 6,4% μέχρι το τέλος του 2011 (διάγραμμα 12).
Εξαιτίας της μεγάλης συμμετοχής της ιδιωτικής κατανάλωσης στη
διαμόρφωση της ζήτησης και του ΑΕΠ, η μείωσή της υπήρξε ο κυριότερος
παράγοντας της οικονομικής ύφεσης του 2010-2011. Η συρρίκνωση του όγκου
της ιδιωτικής κατανάλωσης αναμένεται να συνεχιστεί το 2012 (-2,2% σύμφωνα

με την πρόβλεψη Ευρωπαϊκής Επιτροπής). Έτσι, αθροιστικά στην τετραετία
2009-2012 η συνολική μείωση θα ανέρχεται σε 15,3% έναντι του 2008, και το
επίπεδο της κατανάλωσης σε πραγματικούς όρους θα έχει επιστρέψει στο
επίπεδο του 2004.
Διάγραμμα 13

Η δημόσια κατανάλωση (διάγραμμα 13) αυξήθηκε κατά 10,3% το 2009,
επιτρέποντας έτσι στην ελληνική οικονομία να μην βυθιστεί σε βαθύτερη
ύφεση. Ταυτοχρόνως, όμως, η αύξηση αυτή συνέβαλε και στην δραματική
διεύρυνση του δημοσίου ελλείμματος. Η διόρθωση του δημοσιονομικού
ελλείμματος που ξεκίνησε το 2010 προκάλεσε μείωση του όγκου της δημόσιας
κατανάλωσης κατά 6,5% το 2010 και 2,6% το 2011. Έτσι, στο τέλος του 2011, οι
μειώσεις των ετών 2010-2011 θα έχουν αθροιστικά αναιρέσει, κατά
προσέγγιση, τα αποτελέσματα του δημοσιονομικού εκτροχιασμού του 2009
(ως προς την δημόσια κατανάλωση). Σύμφωνα με τις προβλέψεις της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η δημόσια κατανάλωση κατά το 2012 θα παραμείνει
αμετάβλητη (σε σταθερές τιμές).

Διάγραμμα 14

Το 2009, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών μειώθηκαν περίπου κατά 20%, σε
όγκο, έναντι του 2008. Εντούτοις, στην διετία 2009-2010 οι απώλειες αυτές
περιορίστηκαν καθώς υπήρξε αύξηση κατά 3,8% και 10,7% το 2010 και το 2011
αντίστοιχα. Σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών, η ύφεση της
ελληνικής οικονομίας που χαρακτηρίζεται από μειώσεις της ζήτησης, οδήγησε
σε πτώση κατά 32% περίπου στην τριετία 2009-2011, η οποία αναμένεται να
συνεχιστεί κατά το 2012 ενισχύοντας έτσι την πτώση που θα υπερβεί
αθροιστικά για την τετραετία 2009-2012 το 1/3 του όγκου των εισαγωγών του
2008.
Αυτές οι μεταβολές εξηγούν την βελτίωση του ισοζυγίου αγαθών και
υπηρεσιών ως ποσοστό του ΑΕΠ από το -12% περίπου κατά την τριετία
2006-2008 σε -5% περίπου κατά το 2011 (διάγραμμα 14).
Εκτός από την περαιτέρω πτώση της εγχώριας ζήτησης στην Ελλάδα κατά το
2012, που αναμένεται να περιορίσει τις εισαγωγές, οι ελληνικές εξαγωγές θα
ευνοηθούν από τις σχετικά καλές προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας και
την συνακόλουθη αύξηση της ζήτησης (+6,5%) στις χώρες προορισμού των

ελληνικών εξαγωγών. Εάν μάλιστα καταστεί περισσότερο ευνοϊκή η ισοτιμία
του ευρώ έναντι των άλλων νομισμάτων, θα υπάρξουν θετικές επιπτώσεις στο
εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας, διότι οι μεν ελληνικές εξαγωγές θα γίνουν
φθηνότερες εκτός ευρωζώνης και ως εκ τούτου θα αντιμετωπίσουν λιγότερες
δυσκολίες στις αγορές προορισμού τους, οι δε εισαγωγές στην Ελλάδα θα
καταστούν ακριβότερες για τα εμπορεύματα προέλευσης εκτός ευρωζώνης με
αποτέλεσμα την μείωση του όγκου των εισαγομένων προϊόντων.
Διάγραμμα 15

Η βελτίωση του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών (διάγραμμα 14) είχε θετική
επίπτωση και στην μεταβολή του ΑΕΠ κατά το 2009-2011 (διάγραμμα 15) που
οφείλεται στον περιορισμό της δαπάνης για εισαγωγές. Η συμβολή της
αύξησης των εξαγωγών, αντιθέτως, ήταν μικρότερη και ανάγεται, όπως
δείχνουμε παρακάτω, στην μεγέθυνση των αγορών προορισμού των
ελληνικών εξαγωγών, επομένως σε εξωγενείς παράγοντες.

Διάγραμμα 16

Η θετική συμβολή του εξωτερικού ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών στην
μεγέθυνση του ΑΕΠ (μέσω του περιορισμού της εγχώριας ζήτησης που
απευθύνεται σε επιχειρήσεις του εξωτερικού και της αύξησης των εξαγωγών)
αντιστάθμισε κατά ένα μέρος την δραματική μείωση που προκάλεσε στο ΑΕΠ
η πτώση της εγχώριας ζήτησης (διάγραμμα 16).
Η συμβολή της εγχώριας ζήτησης στην αύξηση του ΑΕΠ (ως σύνθεση της
συμβολής της κατανάλωσης και των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου),
υπερκάλυπτε, πριν το 2008, συστηματικά την αρνητική συμβολή του
εξωτερικού ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών. Έκτοτε, έχει επέλθει
αντιστροφή: τώρα, η εσωτερική ζήτηση συμβάλλει αρνητικά στις μεταβολές
του ΑΕΠ ενώ οι καθαρές εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών συμβάλλουν θετικά.

Ωστόσο, η αρνητική συμβολή της εσωτερικής ζήτησης, υπερβαίνει κατά πολύ
την θετική συμβολή των καθαρών εξαγωγών, οδηγώντας έτσι την οικονομία
σε βαθιά ύφεση. Αποτελεί προσδοκία όσων υποστηρίζουν την πολιτική της
εσωτερικής υποτίμησης, ότι η ύφεση θα δημιουργήσει τους όρους ώστε η
συμβολή των καθαρών εξαγωγών στο ΑΕΠ να καταστεί σημαντικότερη από
την συμβολή της εσωτερικής ζήτησης, δηλαδή ότι η εξωτερική ζήτηση που
απευθύνεται στην ελληνική οικονομία θα αποτελέσει τον νέο κινητήρα της
ανάπτυξης.
Διάγραμμα 17

Ο λόγος εξαγωγών / εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών, ο οποίος κυμάνθηκε
εντός της ζώνης 60%-70% κατά τα έτη 1990-2008 (διάγραμμα 17) παρουσίασε
θεαματική βελτίωση κατά το 2010-2011. Αναμένεται ότι στο τέλος του 2011 θα
έχει πλησιάσει και πάλι το επίπεδο του 85% στο οποίο βρισκόταν το 1987.

Για να αποτιμήσουμε όμως ορθά τις εξαγωγικές επιδόσεις της Ελλάδας κατά
την τελευταία διετία χρησιμοποιούμε έναν δείκτη 10 που διορθώνει τον όγκο
των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών με την μεγέθυνση των αγορών
προορισμού των εξαγωγών.
Διάγραμμα 18

Μετά από μια τέτοια διόρθωση, η αύξηση των εξαγωγών αγαθών και
υπηρεσιών της Ελλάδας κατά τη διετία 2010-2011 περιορίζεται από 14,9% σε
-0.6%. Οι ελληνικές εξαγωγές αυξήθηκαν επειδή υπήρξε ανάκαμψη του
διεθνούς εμπορίου, δηλαδή αύξηση της εξωτερικής ζήτησης για όλες τις
χώρες. Ως εκ τούτου, η βελτίωση του λόγου εξαγωγών / εισαγωγών που
φαίνεται στο διάγραμμα 17, του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών που φαίνεται
στο διάγραμμα 14 και η θετική συμβολή του που φαίνεται στο διάγραμμα 15,
δεν θα πρέπει να αποδίδονται σε μια υποτιθέμενη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.
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Κεφάλαιο 4. Μισθοί, κόστος
εργασίας, περιθώρια κέρδους

4.1. Οι μεταβολές των κυριότερων μεγεθών
Μετά από μείωση 7,9% κατά το 2010, οι μέσες πραγματικές αποδοχές ανά
απασχολούμενο αναμένεται να μειωθούν περαιτέρω μέχρι το τέλος του 2011
κατά 3,5%. Η σωρευτική αύξηση των μέσων πραγματικών αποδοχών επί σειρά
ετών, όπως φαίνεται στο διάγραμμα 1, είχε οδηγήσει, μέχρι το 2009, την
αγοραστική δύναμη των μισθών σε επίπεδα περίπου 20% ανώτερα σε σύγκριση
με το 1999. Περισσότερο από το ήμισυ αυτής της προόδου που είχε
συντελεστεί στην διάρκεια μιας δεκαετίας θα έχει αναιρεθεί στο τέλος της
διετίας 2010-2011. Έτσι, στο τέλος του τρέχοντος έτους, η αγοραστική
δύναμη του μέσου μισθού θα έχει επανέλθει στο επίπεδο του 2003.
Διάγραμμα 1

Μέχρι και το 2009, η αύξηση των μέσων πραγματικών αποδοχών ανά
απασχολούμενο, είχε ως αποτέλεσμα να συγκλίνουν σημαντικά, οι αμοιβές
στην Ελλάδα έναντι του αντίστοιχου μέσου όρου των 15 πιο προηγμένων
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (δηλαδή των 15 "παλαιών" χωρών μελών).

Όπως προκύπτει από το διάγραμμα 2, η σύγκλιση, παρά τις κατά καιρούς
ανακοπές της πορείας της, στην μακροχρόνια διάρκεια ακολουθούσε, μέχρι το
2009, ανοδική τάση της τάξης του 0,7% ετησίως. Ενώ στην δεκαετία του 1990
ανερχόταν σε 75% περίπου του μέσου όρου της ΕΕ-15, έφθασε στο 86% κατά
το 2008-2009. Κατά το 2010-2011, ωστόσο, η ανοδική πορεία της σύγκλισης
των αποδοχών έχει ανακοπεί και ο δείκτης οδηγήθηκε από το 86% του μέσου
όρου της ΕΕ-15 στο 78,5%. Η σύγκλιση των πραγματικών μισθών θα έχει έτσι
οπισθοχωρήσει, μέχρι το τέλος του 2011, περίπου κατά μία δεκαετία, στο
επίπεδο του δευτέρου εξαμήνου του 2001.
Διάγραμμα 2

Η σημαντική σύγκλιση των μέσων πραγματικών αποδοχών ανά απασχολούμενο
στην Ελλάδα μέχρι το 2009, αλλά και η υποχώρηση του 2010-2011, σχετίζονται
προφανώς με την γενικότερη πορεία σύγκλισης / απόκλισης της ελληνικής
οικονομίας προς τα αντίστοιχα μέσα μεγέθη των 15 περισσότερο προηγμένων

χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και για τον λόγο αυτόν πρέπει να
συγκριθεί με την σύγκλιση της παραγωγικότητας της εργασίας
(υπολογισμένης ανά απασχολούμενο για να είναι ορθή η σύγκριση).
Διάγραμμα 3

Η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα αυξήθηκε σημαντικά μετά το
1995 και μέχρι το 2009, είτε σε σχέση με άλλα μεγέθη της ελληνικής
οικονομίας, είτε σε διεθνή σύγκριση. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 2,
υπολογισμένη ως ποσοστό του μέσου αντίστοιχου μεγέθους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης των δεκαπέντε πιο αναπτυγμένων χωρών μελών (και σε ισοτιμίες
αγοραστικής δύναμης) είχε προσεγγίσει το 91% κατά το 2003 και παρέμεινε σε
αυτό το επίεπεδο έως το 2009. Από το 2010 αρχίζει η διαδικασία απόκλισης της
παραγωγικότητας της ελληνικής οικονομίας έναντι της αντίστοιχης στις 15 πιο
προηγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ο δείκτης θα έχει
υποχωρήσει στο τέλος του 2011 από το 91% στο 84%.
Προκύπτει από τις παραπάνω συγκρίσεις, ότι η παραγωγικότητα της εργασίας
στην Ελλάδα, κατά την περίοδο 1995-2009, είχε συγκλίνει με τον μέσο όρο της

ΕΕ-15 περισσότερο από όσο είχε συγκλίνει η αγοραστική δύναμη του μέσου
μισθού (διάγραμμα 2). Ανάλογη παρατήρηση ισχύει και για την διετία
2010-2011, διότι ενώ αναμένεται υποχώρηση της σύγκλισης της
παραγωγικότητας της εργασίας κατά 5,8 εκατοστιαίες μονάδες, η
αναμενόμενη απόκλιση των αποδοχών ανέρχεται σε 7,2 εκατοστιαίες μονάδες.
Στο διάγραμμα 2 φαίνεται και ο δείκτης απόκλισης της αγοραστικής δύναμης
των μέσων αποδοχών ανά απασχολούμενο στην Ελλάδα έναντι του μέσου
όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15. Ο δείκτης έχει κατασκευαστεί έτσι
ώστε να διορθώνει την απόκλιση της αγοραστικής δύναμης κατά την απόκλιση
της παραγωγικότητας της εργασίας. Αφαιρείται, δηλαδή, από την
παρατηρούμενη απόκλιση των μισθών εκείνο το τμήμα της που είναι
φυσιολογικό να υπάρχει διότι μπορεί να αποδοθεί στην χαμηλότερη
παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας. Στην εξέλιξη του δείκτη
αποτυπώνεται η πτωτική πορεία της πραγματικής απόκλισης των μισθών στην
Ελλάδα έναντι του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15, καθώς και η
αύξησή της κατά τα δύο τελευταία έτη 2010-2011.
Διάγραμμα 4

Οι ταχύτερες αυξήσεις της παραγωγικότητας στην Ελλάδα, κατά τα έτη
1995-2009 (διάγραμμα 3), οδήγησαν σε άνοδο των μέσων αποδοχών (σε
τρέχουσες τιμές), οι οποίες, υπολογισμένες σε εθνικό νόμισμα, παρουσίασαν
σωρευτική αύξηση κατά 12% έναντι των αντίστοιχων στις 35 περισσότερο
αναπτυγμένες χώρες του κόσμου. Οι συγκρίσεις των μισθών
πραγματοποιούνται αφενός μεν σε εθνικό νόμισμα ώστε να καθίστανται
εμφανείς οι εσωτερικές αιτίες που προκάλεσαν αλλαγές στα μεγέθη,
αφετέρου δε σε δολάρια ώστε να γίνει φανερή και η επίδραση της
συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ. Οι αυξήσεις των μισθών στην Ελλάδα,
υπολογισμένες σε δολάρια, ήταν κατά πολύ υψηλότερες, συγκρινόμενες με
τις αντίστοιχες των 35 αναπτυγμένων χωρών. Η συγκριτικά μεγαλύτερη
αύξηση των μέσων αποδοχών ανά απασχολούμενο στην Ελλάδα υπολογισμένη
σε εθνικό νόμισμα (+12%), μετατράπηκε σε θεαματική αύξηση της τάξης του
30% έναντι των 35 αναπτυγμένων χωρών εξαιτίας της ανατίμησης του ευρώ
έναντι του δολαρίου και των άλλων νομισμάτων.
Διάγραμμα 5

Στο διάγραμμα 4 φαίνεται η σύγκριση παραγωγικότητας και αμοιβών
(υπολογισμένη ανά απασχολούμενο). Στη διάρκεια των ετών 2000-2008
συνολικά, η παραγωγικότητα αυξήθηκε κατά τι περισσότερο από την
αγοραστική δύναμη των μέσων αποδοχών. Κατά το 2009, σύμφωνα με τα
στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εξαιτίας της υποχώρησης του δείκτη
τιμών καταναλωτή και με δεδομένη την ύπαρξη προγενέστερων συμβάσεων
για τους ονομαστικούς μισθούς του 2009, υπήρξε σημαντική αύξηση των
μέσων πραγματικών αποδοχών κατά 4,2%. Έτσι, στα στοιχεία της βάσης Ameco
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εμφανίζεται αύξηση της αγοραστικής δύναμης του
μέσου μισθού, κατά το 2009, με την οποία ανακτήθηκε σημαντικό μέρος από
το έδαφος που είχαν χάσει οι πραγματικοί μισθοί έναντι της παραγωγικότητας
της εργασίας στην διάρκεια των ετών 1995-2008. Ωστόσο, οι μειώσεις των
μέσων πραγματικών αποδοχών ανά απασχολούμενο, κατά το 2010-2011,
υπολογισμένες με βάση τον δείκτη τιμών καταναλωτή, δηλαδή ως αγοραστική
δύναμη, υπερέβησαν τις αντίστοιχες μειώσεις της παραγωγικότητας της
εργασίας (διάγραμμα 4).
Τα στατιστικά στοιχεία για το έτος 2009, όπως τα παρουσιάσαμε παραπάνω
έρχονται σε ευθεία αντίθεση με τα εμπειρικά δεδομένα που έχουμε στη
διάθεσή μας. Όπως όλοι όσοι έχουν επαφή με την πραγματικότητα των
αγορών εργασίας, γνωρίζουμε ότι αμέσως μετά τον Αύγουστο του 2008 και
κατά τη διάρκεια του 2009, που ήταν ένα έτος οικονομικής ύφεσης, οι
επιχειρήσεις προχώρησαν σε εκτεταμένη μείωση των υπερωριών, σε
διευθέτηση του χρόνου εργασίας και διαθεσιμότητες με αποτέλεσμα να
μειωθούν οι αποδοχές. Αποτελεί, ως εκ τούτου, ένα παράδοξο, το γεγονός ότι
στα επίσημα στατιστικά στοιχεία εμφανίζεται αύξηση των μέσων πραγματικών
αποδοχών και μάλιστα κατά 4,2% για το 2009.
Η ίδια παρατήρηση ισχύει και για το εισοδηματκό μερίδιο της εργασίας. Όπως
φαίνεται στο διάγραμμα 5, το μερίδιο της εργασίας στο ΑΕΠ (διορθωμένο για
την επίπτωση της αυτοαπασχόλησης), ένα μερίδιο που αντανακλά την
πρωτογενή διανομή του προϊόντος μεταξύ εργασίας και κεφαλαίου,
παρουσίαζε μακροχρόνια πτωτική τάση της οποίας το σημείο εκκίνησης
τοποθετείται στο έτος 1983. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ameco, Μάιος 2011) ήδη από το 2005 το μερίδιο της
εργασίας ανακάμπτει από το 61% στο 64% μεταστρέφοντας έτσι την πτωτική
τάση του εισοδηματικού μεριδίου της εργασίας. Τα στοιχεία αυτά έρχονται σε
αντίθεση με τα αντίστοιχα στοιχεία της ίδιας πηγής που είχαν δοθεί στη
δημοσιότητα την άνοιξη του 2010, και τα οποία έδειχναν τότε ότι δεν υπήρχε
ανατροπή της μακροχρόνιας πτωτικής τάσης του μεριδίου της εργασίας στο
ΑΕΠ τουλάχιστον μέχρι και το 2008.

Με βάση τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το κόστος εργασίας ανά
μονάδα προϊόντος στην Ελλάδα, για το σύνολο της οικονομίας, υπολογισμένο
σε δολάρια και συγκρινόμενο με το αντίστοιχο μέγεθος των 35 άλλων
αναπτυγμένων χωρών του πλανήτη (λαμβανομένης υπόψη της γεωγραφικής
και της κλαδικής κατανομής του εξωτερικού εμπορίου της Ελλάδας με αυτές
τις 35 χώρες) αυξήθηκε στην Ελλάδα, κατά την περίοδο 2000-2009, κατά 23%.
Η αύξηση αυτή, που δείχνει μια σοβαρή επιδείνωση της ανταγωνιστικότητας
κόστους, είναι υπολογισμένη σε δολάρια, και δεν θα πρέπει να αποδίδεται στις
απαιτήσεις των εργαζομένων αλλά στις αλλαγές της συναλλαγματικής
ισοτιμίας. Επειδή οι ανταγωνίστριες χώρες δεν έχουν όλες κοινό νόμισμα με
την Ελλάδα, αλλά διατηρούν τα δικά τους εθνικά νομίσματα, εάν θέλουμε να
συγκρίνουμε την ανταγωνιστικότητα κόστους εργασίας (δηλαδή την
ανταγωνιστικότητα στο βαθμό που εξαρτάται από το κόστος εργασίας ανά
μονάδα προϊόντος) μεταξύ Ελλάδας και ανταγωνιστριών χωρών, τότε είναι
ορθό να υπολογίσουμε το κόστος εργασίας στις διάφορες χώρες στο ίδιο
νόμισμα (π.χ. σε δολάρια).
Διάγραμμα 6

Εάν όμως θέλουμε να υπολογίσουμε πόσο επέδρασαν στην
ανταγωνιστικότητα κόστους οι απαιτήσεις των μισθωτών, επομένως οι
αυξήσεις των αποδοχών, τότε θα πρέπει να συγκρίνουμε τις αυξήσεις του
κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος σε εθνικά νομίσματα –αλλιώς θα
έχουμε αποδώσει στις αυξήσεις των μισθών, μεταβολές που οφείλονται στις
συναλλαγματικές ισοτιμίες. Θα εμφανίζεται, δηλαδή, κάθε ανατίμηση της
συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ έναντι των νομισμάτων των εμπορικών
εταίρων της Ελλάδας ως υποτιθέμενο αποτέλεσμα των απαιτήσεων των
εργαζομένων. Επομένως, για να έχουμε την ορθή και τίμια εκτίμηση της
επίπτωσης των απαιτήσεων των εργαζομένων στην ανταγωνιστικότητα τιμής
πρέπει να εξετάσουμε τον εθνικό δείκτη του μοναδιαίου κόστους εργασίας σε
σχέση με τους αντίστοιχους δείκτες των 35 άλλων βιομηχανικών χωρών, σε
εθνικά νομίσματα, λαμβανομένης υπόψη της γεωγραφικής και της κλαδικής
κατανομής εκάστης χώρας στο εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας, έτσι ώστε
στον δείκτη να μην περιλαμβάνεται και η επίπτωση των μεταβολών των
συναλλαγματικών ισοτιμιών.
Από τις μεταβολές του δείκτη αυτού (βλέπε στο διάγραμμα 6) προκύπτει ότι
στη διάρκεια των ετών 2000-2009, το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος
στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας, συγκρινόμενο με το αντίστοιχο
μέγεθος στις 35 βιομηχανικές χώρες, σε εθνικά νομίσματα, αυξήθηκε
συνολικά στην εν λόγω περίοδο κατά περίπου 5%. Αυτό σημαίνει ότι από την
αύξηση του σταθμισμένου μοναδιαίου κόστους εργασίας σε δολάρια (23%) το
18% οφειλόταν στις μεταβολές της ονομαστικής σταθμισμένης
συναλλαγματικής ισοτιμίας, δηλαδή στην ανατίμηση του ευρώ, και μόνον 5%
στις απαιτήσεις των εργαζομένων για υψηλότερες αποδοχές.
Ο ισχυρισμός ότι η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας
επιδεινώθηκε εξαιτίας των αυξήσεων των μισθών είναι, λοιπόν, ψευδής. Οι
απαιτήσεις των μισθωτών στην Ελλάδα αυξήθηκαν σχεδόν με τον ίδιο ρυθμό
με τον μέσο όρο των ανταγωνιστριών χωρών (λαμβανομένων υπόψη και των
διαφορετικών αυξήσεων της παραγωγικότητας και το βάρος κάθε χώρας στο
εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας). Για την επιδείνωση της ανταγωνιστικότητας
τιμής των ετών 2000-2009, οι αυξήσεις των μισθών στην Ελλάδα ευθύνονταν
μόνον κατά ένα μικρό μέρος (περίπου κατά το ένα πέμπτο).

4.2. Διεθνείς συγκρίσεις μισθών και κόστους εργασίας
Από την επεξεργασία των στοιχείων της βάσης δεδομένων Annual
Macroeconomic Database της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκύπτει ότι για το έτος
2011, στην κατάταξη των προηγμένων χωρών με κριτήριο τις μικτές αποδοχές
σε ευρώ (ακαθάριστος μισθός και εισφορές εργοδότη), η Ελλάδα διατηρεί,
όπως και επί σειρά προηγουμένων ετών, μια από τις τελευταίες θέσεις.
Εξαιτίας της ασκούμενης πολιτικής κατά την τελευταία διετία, έχει αυξηθεί η
απόστασή της από τον μέσο όρο.
Οι μέσες ετήσιες αποδοχές το 2011 ανέρχονταν στην Ελλάδα σε 27336 ευρώ
έναντι 39562 κατά μέσο όρο στις άλλες προηγμένες οικονομίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15 (διάγραμμα 7).
Διάγραμμα 7

Διάγραμμα 8

Η σύγκριση των αποδοχών, ως εισόδημα, οφείλει να λαμβάνει υπόψη της και
το διαφορετικό ύψος των τιμών των αγαθών και υπηρεσιών στις χώρες μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο διάγραμμα 8, φαίνονται τα αποτελέσματα του
υπολογισμού του μέσου ακαθάριστου μισθού στις προγηγμένες χώρες μέλη
σε Ισοτιμίες Αγοραστικής Δύναμης, έτσι ώστε οι μισθοί να είναι συγκρίσιμοι
μεταξύ τους ως προς την αγοραστική τους δύναμη. Προκύπτει ότι η
αγοραστική δύναμη του μέσου ακαθάριστου μισθού στην Ελλάδα, κατά το
2009, ανερχόταν στο 86% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15
ενώ η αντίστοιχη αγοραστική δύναμη κατά το 2011 είχε μειωθεί στο 78,5%.
Θέτοντας ως σημείο αναφοράς (βάση 100) την αγοράστική δύναμη των μέσων
ετήσιων αποδοχών της Γερμανίας, οι αντίστοιχες αποδοχές στην Ελλάδα
ανέρχονται σε 85%. Από την θέση της Γερμανίας στην κατάταξη των χωρών
με βάση την αγοράστική δύναμη των μισθών, γίνεται φανερό το dumping που
ασκείται από την Γερμανία επί των μισθών των άλλων χωρών (διάγραμμα 8).

Διάγραμμα 9

Το ετήσιο κόστος εργασίας (ακαθάριστος μισθός+εργοδοτικές εισφορές)
αποτελεί την βάση του υπολογισμού του κόστους εργασίας ανά μονάδα
προϊόντος. Στον υπολογισμό αυτό υπεισέρχεται ωστόσο και η παραγωγικότητα
της εργασίας. Από την σύγκριση της παραγωγικότητας της εργασίας στις
προηγμένες χώρες (διάγραμμα 9) προκύπτει ότι η Ελλάδα υστερεί έναντι
πολλών άλλων χωρών ιδιαίτερα μετά από την μείωση της διετίας 2010-2011
(βλ. στα κεφάλαια 2 και 3). Εντούτοις, η διαφορά που παρατηρείται στην
παραγωγικότητα της εργασίας μεταξύ Ελλάδας και άλλων προηγμένων χωρών,
παραμένει μικρότερη από την αντίστοιχη διαφορά των αμοιβών εργασίας.
Αυτό ίσχυε και παλαιότερα, ισχύει όμως ιδιαίτερα μετά την εσωτερική
υποτίμηση του 2010-2011. Ενώ το μηνιαίο κόστος εργασίας στην Ελλάδα
ανέρχεται στο 78,5% του μέσου αντίστοιχου κόστους στην ΕΕ-15 (σε μονάδες
αγοραστικής δύναμης), η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα
ανερχόταν το 2009 σε περίπου 84% του μέσου όρου της ΕΕ-15.

Διάγραμμα 10

Πηγή: Annual Macro-economic Database, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Προκύπτει, έτσι, ότι η απόσταση που χωρίζει το κόστος εργασίας ανά μονάδα
προϊόντος στην Ελλάδα από τις άλλες χώρες της ευρωζώνης είναι σημαντική
και ανέρχεται σε 12,1% ως προς την Γερμανία (με βάση 100 για την Γερμανία,
ο δείκτης ανέρχεται σε 87,9 για την Ελλάδα) (διάγραμμα 10). Το μοναδιαίο
κόστος εργασίας στην Πορτογαλία είναι ακόμη χαμηλότερο (81,1 έναντι της
Γερμανίας), γεγονός που δεν έχει βοηθήσει την χώρα αυτή να αντιμετωπίσει
τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Κατά τι υψηλότερο από την Ελλάδα είναι το
μοναδιαίο κόστος εργασίας στην Ισπανία.

Διάγραμμα 11

4.3. Το κόστος εργασίας, τα περιθώρια κέρδους και ο σχηματισμός των τιμών
Προκύπτει από τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία ότι σε σχέση με τις 35
κυριότερες ανταγωνίστριες χώρες η μείωση του μοναδιαίου κόστους
εργασίας σε δολάρια, κατά τη διετία 2010-2011, ανήλθε σε -3,7%, και αυτό
οφειλόταν στην υποχώρηση της σταθμισμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας του
ευρώ κατά 1,5%, στην αύξηση του κόστους εργασίας των ανταγωνιστριών
χωρών κατά 1,0% και στην μείωση του μοναδιαίου κόστους εργασίας στην
Ελλάδα κατά 1,2%. Όμως, η μείωση του μοναδιαίου κόστους εργασίας κατά
περίπου 3,7% σε σχέση με τις 35 κυριότερες ανταγωνίστριες χώρες
μετατράπηκε, κατά την τριετία της εσωτερικής υποτίμησης, σε μείωση μόνο

κατά 3% των τιμών των ελληνικών εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών. Οι τιμές
των εξαγωγών δεν ευθυγραμμίζονται πλήρως με το κόστος εργασίας ανά
μονάδα προϊόντος, διότι οι επιχειρήσεις μεγιστοποιούν το κέρδος τους
υιοθετώντας αυξήσεις (ή μειώσεις) των τιμών που τοποθετούνται ανάμεσα
στις μεταβολές των τιμών των ανταγωνιστριών χωρών και στις μεταβολές του
μοναδιαίου κόστους εργασίας. Αυτή η πολιτική τιμών φαίνεται στο διάγραμμα
11: Στη δεκαετία του 1990, οι τιμές των ελληνικών εξαγωγών επηρεάζονταν
έντονα από τις τιμές του ανταγωνισμού, δηλαδή από τις τιμές εξαγωγών
αγαθών και υπηρεσιών των 35 κυριοτέρων ανταγωνιστριών χωρών, ενώ
αντιθέτως, μετά το 2002-2003, επηρεάζονταν έντονα από τις μεταβολές του
κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος στην Ελλάδα.
Η ερμηνεία αυτής της εξέλιξης των τιμών των εξαγωγών σχετίζεται με το
γεγονός ότι μέχρι το 2002 το ΑΕΠ παρουσίαζε αρνητική απόκλιση από την
μακροχρόνια τάση του, που υποδηλώνει ότι δεν είχε ακόμη προσεγγιστεί η
πλήρης χρησιμοποίηση του παραγωγικού δυναμικού. Αντιθέτως, από το 2002
και μέχρι το 2009 το ΑΕΠ υπερβαίνει την μακροχρόνια τάση του και οδηγεί το
παραγωγικό δυναμικό σε πλήρη ή σχεδόν πλήρη χρησιμοποίηση. Με άλλα
λόγια, οι επιχειρήσεις διαμορφώνουν τις τιμές των εξαγωγών τους
λαμβάνοντας υπόψη δύο παράγοντες, αφενός τις τιμές των ανταγωνιστών,
αφετέρου το κόστος ανά μονάδα προϊόντος, το δε βάρος που αποδίδουν στον
έναν ή τον άλλον παράγοντα εξαρτάται από τη φάση του οικονομικού κύκλου
και ειδικότερα από τον βαθμό χρησιμοποίησης του παραγωγικού δυναμικού.
Όταν το αργούν παραγωγικό δυναμικό είναι υψηλό λαμβάνουν περισσότερο
υπόψη τους τις τιμές των ανταγωνιστών διότι τα κέρδη τους αυξάνονται
περισσότερο μέσω της αύξησης των πωλήσεών τους. Αντιθέτως, όταν ο
βαθμός χρησιμοποίησης είναι υψηλός (και ιδιαίτερα όταν βρίσκεται πλησίον
της πλήρους χρησιμοποίησης), λαμβάνουν περισσότερο υπόψη τους το
μοναδιαίο κόστος διότι τα κέρδη τους αυξάνονται περισσότερο μέσω της
αύξησης των τιμών.
Ανάλογη είναι η ερμηνεία που αφορά στον σχηματισμό των τιμών των
εγχώριων προϊόντων που παράγονται για την εσωτερική αγορά της Ελλάδας
και αντιμετωπίζουν τον ανταγωνισμό των εισαγομένων προϊόντων. Όπως
φαίνεται στο διάγραμμα 12, ο αποπληθωριστής του ΑΕΠ κινείται σε μια πορεία
μεταξύ του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος και του αποπληθωριστή
του ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση (που σχεδόν συμπίπτει με τον αντίστοιχο
δείκτη για τις 35 προηγμένες χώρες).

Διάγραμμα 12

Παρουσιάστηκε απόκλιση από τον αποπληθωριστή στην Ευρωπαϊκή Ένωση από
τη στιγμή που το ΑΕΠ υπερέβη την μακροχρόνια τάση του και το παραγωγικό
δυναμικό έφθασε ή πλησίασε την πλήρη χρησιμοποίηση. Από εκείνη τη στιγμή,
το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων στράφηκε περισσότερο στην αύξηση των
κερδών τους μέσω αυξήσεων στις τιμές και λιγότερο στην αύξηση των
μεριδίων αγοράς (δηλαδή στην ανταγωνιστικότητα). Στο διάγραμμα 12, ο
αποπληθωριστής του ΑΕΠ είναι περισσότερο μετατοπισμένος προς την
καμπύλη του μοναδιαίου κόστους εργασίας επειδή δεν αντανακλά μόνον τις
τιμές των προϊόντων που εκτίθενται στον ανταγωνισμό των εισαγομένων,
αλλά και τις τιμές του προστατευμένου από τον διεθνή ανταγωνισμό τομέα
της ελληνικής οικονομίας (ο οποίος διαθέτει μεγάλο βάρος στη διαμόρφωση
του ΑΕΠ και σχηματίζει τις τιμές του με βάση το μοναδιαίο κόστος,

τουλάχιστον για όσο καιρό η ζήτηση αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς, όπως
συνέβαινε κατά την περίοδο 1995-2008).
Οι επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν τον διεθνή ανταγωνισμό, ήδη επιμερίζουν,
και θα συνεχίσουν να επιμερίζουν κατά τα επόμενα έτη, το όφελός τους από
την μείωση του κόστους εργασίας μεταξύ αυξήσεων των περιθωρίων κέρδους
και μειώσεων των τιμών11 τους, δηλαδή αυξήσεων των μεριδίων αγοράς τους.
Με άλλα λόγια, κατά τα αμέσως επόμενα έτη, οι επιχειρήσεις δεν θα
μετακυλήσουν πλήρως στις τιμές τους τις αναμενόμενες μειώσεις του
μοναδιαίου κόστους εργασίας.
Βεβαίως, με δεδομένη την μείωση των κερδών που προκαλεί η μειωμένη
ζήτηση στην παρούσα συγκυρία (σχετικά με την επίπτωση της μείωσης του
λόγου προϊόντος / κεφαλαίου στην κερδοφορία βλ. στο κεφάλαιο 3), είναι
εύλογο να υποθέσουμε ότι η διαμόρφωση των τιμών θα ευνοεί την αύξηση
των πωλήσεων (επομένως της ανταγωνιστικότητας και των μεριδίων αγοράς).
Σε μια τέτοια περίπτωση, οι επιχειρήσεις θα μετακυλήσουν ένα μεγάλο μέρος
ή ολόκληρη η μείωση του μοναδιαίου κόστους εργασίας στις τιμές.
Εντούτοις, ακόμη και μέσα σε συνθήκες ύφεσης, οι μειώσεις του μοναδιαίου
κόστους εργασίας δεν μεταβιβάζονται πλήρως στις τιμές. Αυτό πιθανότατα
οφείλεται στο γεγονός ότι οι επιχειρήσεις στην παρούσα κρίση έχουν
αυξημένες ανάγκες ρευστότητας και αποδίδουν για τον λόγο αυτό αυξημένη
σημασία στην βελτίωση των περιθωρίων κέρδους υποθέτοντας ότι αυτός είναι
ένας άμεσος και σίγουρος τρόπος να βελτιωθεί η ρευστότητα έναντι της
αβέβαιας έκβασης που θα είχε στις αγορές προϊόντων μια μείωση της τιμής.
Σε μια τέτοια περίπτωση, οι επιχειρήσεις δεν θα μετακυλήσουν ολόκληρη την
μείωση του μοναδιαίου κόστους εργασίας στις τιμές αλλά θα προσπαθήσουν
να βελτιώσουν τα περιθώρια κέρδους.
Η εξέλιξη του μέσου περιθωρίου κέρδους στην Ελλάδα (διάγραμμα 13)
συνηγορεί υπέρ μιας τέτοιας συμπεριφοράς των επιχειρήσεων. Το μέσο
περιθώριο κέρδους στην Ελλάδα μειώθηκε στην διάρκεια των ετών 2008-2009
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Τιμές εξαγωγών και τιμές εγχώριων προϊόντων που εκτίθενται στον ανταγωνισμό
των εισαγομένων.

μετά από μια ολόκληρη περίοδο σταθερότητας12 (1995-2007). Στη διάρκεια της
διετίας 2009-2011, και ενώ υπήρξε μείωση του μοναδιαίου κόστους εργασίας,
τα περιθώρια κέρδους αυξήθηκαν. Αυτό αποτελεί ισχυρή ένδειξη ότι
ευνοείται, μέσα στις παρούσες συνθήκες, η μετακύλιση μόνον ενός μέρους
της μείωσης του κόστους εργασίας στις τιμές. Αυτή η εκτίμηση καθίσταται
ισχυρότερη εκ του γεγονότος ότι η αύξηση του μέσου περιθωρίου κέρδους
κατά την διετία 2010-2011 δεν ανέκτησε ολόκληρο το χαμένο έδαφος της
διετίας 2008-2009, παρά μόνο κατά το ήμισυ (διάγραμμα 13).
Στο διάγραμμα 13, φαίνεται και η εξέλιξη του μέσου περιθωρίου κέρδους στην
Ελλάδα εν συγκρίσει προς το αντίστοιχο μέσο μέγεθος στις 35 αναπτυγμένες
χώρες. Από το 2003, παρά το γεγονός ότι διατηρήθηκε η σταθερότητα στο
μέσο περιθώριο κέρδους στην Ελλάδα, η αύξηση του αντίστοιχου μεγέθους σε
άλλες αναπτυγμένες χώρες οδήγησε σε πτώση του σχετικού δείκτη. Αυτό
υποδηλώνει ότι οι προοπτικές κερδοφορίας στην ελληνική οικονομία,
μειώθηκαν από το 2003 έναντι των άλλων προηγμένων χωρών.

12

Η σταθερότητα του μέσου περιθωρίου κέρδους στην Ελλάδα, το οποίο παραμένει
από τα υψηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 15 ακόμη και μετά την ένταξη της
ελληνικής οικονομίας σε ένα άκρως ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον χωρίς την
προστασία του εθνικού νομίσματος, δείχνει ότι οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα, αντί να
επωμιστούν το κόστος της προσαρμογής τους στον διεθνή ανταγωνισμό, κατά την
περίοδο της ανάπτυξης 1995-2007, επεδίωξαν να μεταφέρουν στους εργαζόμενους
την πίεση του ανταγωνισμού (προκειμένου να μειωθεί το μοναδιαίο κόστος εργασίας
και να ενισχυθεί έτσι η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων). Ωστόσο, αυτό
δεν είχε επιτευχθεί μέχρι την έναρξη της κρίσης εξαιτίας της ασκούμενης
οικονομικής πολιτικής η οποία, μετά το 2004, επεδίωξε την συνέχιση της οικονομικής
μεγέθυνσης και οδήγησε σε μείωση του ποσοστού ανεργίας που ως γνωστόν ενισχύει
την διαπραγματευτική δύναμη των εργατικών συνδικάτων, αλλά και των μεμονωμένων
εργαζομένων, έναντι του εργοδότη τους. Οι αυξήσεις των μισθών που επηρεάστηκαν
από την πτώση του ποσοστού ανεργίας δεν οδήγησαν, όμως, σε μείωση των
περιθωρίων κέρδους καθώς αντίστοιχα είχε αυξηθεί και η διαπραγματευτική θέση των
επιχειρήσεων στις αγορές προϊόντων. Αυτό οφειλόταν στο γεγονός ότι ο βαθμός
χρησιμοποίησης του παραγωγικού δυναμικού της ελληνικής οικονομίας είχε υπερβεί
τον κανονικό βαθμό χρησιμοποίησης, το παραγωγικό κενό είχε καταστεί θετικό και το
επίπεδο παραγωγής είχε υπερβεί την μακροχρόνια τάση ανάπτυξης του ΑΕΠ,
επιτρέποντας έτσι στις επιχειρήσεις να δίνουν σχετικά μικρή σημασία στις πιέσεις του
ανταγωνισμού και να αυξάνουν τις τιμές τους. Οι μεν εργαζόμενοι προσπάθησαν να
αυξήσουν την αγοραστική δύναμη των αποδοχών τους ώστε να πλησιάσει τον μέσο
όρο των πιο αναπτυγμένων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι δε επιχειρήσεις
προσπάθησαν να διατηρήσουν τα περιθώρια κέρδους στο εξαιρετικά υψηλό επίπεδο
που βρίσκονταν στην αρχή της υπό εξέταση περιόδου (δηλαδή το 1995). Οι επιδιώξεις
των δύο πλευρών εμφανίζονται ως συμμετρικές μεν αλλά υποκρύπτουν ασύμμετρες
απαιτήσεις: οι μεν εργαζόμενοι επεδίωξαν την σύγκλιση των αποδοχών τους με τον
μέσο όρο των πιο προηγμένων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι δε επιχειρήσεις την
διατήρηση των προνομίων τους έναντι του μέσου ευρωπαϊκού όρου. Βλ. αναλυτικά
στη μελέτη του ΙΝΕ "Κόστος εργασίας, περιθώρια κέρδους και ανταγωνιστικότητα
στην Ελλάδα 1995-2009".

Διάγραμμα 13

Εντούτοις, η επιδείνωση αυτή δεν αντανακλά δραματικές αλλαγές. Στο
διάγραμμα 14 φαίνεται ο λόγος του ακαθάριστου λειτουργικού πλεονάσματος
προς τις ακαθάριστες αμοιβές εργασίας (διορθωμένος για την επίπτωση της
αυτοαπασχόλησης). Οι μεταβολές του δείκτη αυτού αντανακλούν αλλαγές στα
περιθώρια κέρδους, και επομένως στην πρωτογενή διανομή του προϊόντος
(πριν την παρέμβαση των αναδιανεμητικών λειτουργιών του κράτους). Στο
διάγραμμα 14 ο δείκτης αναφέρεται σε τρία διαφορετικά έτη, το 2007, το 2009
και το 2011 ανά χώρα. Η μεταβολή μεταξύ 2007 και 2009 δείχνει τις επιπτώσεις
της κρίσης κατά την έναρξή της ενώ η μεταβολή μεταξύ 2009 και 2011 δείχνει
τις επιπτώσεις των πολιτικών που ασκήθηκαν κατά την τελευταία διετία
προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κρίση.
Αποτελεί γενική τάση, όπως φαίνεται στο διάγραμμα 14, ότι τα δύο πρώτα
χρόνια της κρίσης υπήρξε μείωση του δείκτη, δηλαδή μείωση των περιθωρίων
κέρδους σε όλες τις χώρες. Κατά τα δύο τελευταία έτη, στις περισσότερες
περιπτώσεις τα περιθώρια κέρδους ανακάμπτουν, χωρίς όμως να ανακτήσουν
τις απώλειες του 2007-2009.

Ο λόγος του λειτουργικού πλεονάσματος προς τις αποδοχές στην Ελλάδα
ήταν, το 2007, από τους υψηλότερους, και παραμένει σήμερα σε μια από τις
πρώτες θέσεις της κατάταξης με διαφορά από τον μέσο όρο μικρότερη από
ό,τι κατά την περίοδο 1995-2008..
Διάγραμμα 14

Κεφάλαιο 5. Η απασχόληση και η
ανεργία

5.1. Οι μεταβολές των βασικών μεγεθών της αγοράς εργασίας
Το 2009, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ameco, οι άνεργοι ανέρχονταν σε 471
χιλιάδες άτομα. Κατά το 2011 ο αριθμός των ανέργων έχει αυξηθεί σε 761
χιλιάδες (αύξηση διετίας 61,5%). Το εργατικό δυναμικό των 5,1 εκατομμυρίων
ατόμων αντιστοιχούσε στο 66,3% του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας (15-64
ετών) το 2009 και είχε αυξηθεί σε 66.8% το 2011. Η εξέλιξη αυτή υποδηλώνει
ότι τα νοικοκυριά των εργαζομένων προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την
μείωση του εισοδήματός τους (που οφείλεται στην επιπλέον ανεργία και στη
μείωση του μέσου πραγματικού μισθού) παραμένοντας στην αγορά εργασίας
και αναζητώντας επιπλέον απασχόληση. Ο αριθμός των εργαζομένων, το 2009,
ανερχόταν σε 4,53 εκατομμύρια άτομα ενώ το 2001 δεν υπερέβαινε τα 4,32
εκατομμύρια (μείωση περίπου 210 χιλιάδων ατόμων).
Διάγραμμα 1

Μετά από την συνεχή πτώση εννέα ετών (2001-2009) από το 12% στο 7,6%, το
ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε δραματικά κατά το 2010-2011 από το 7,6% στο
15,2%. (διάγραμμα 1), ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η αντίστοιχη αύξηση ήταν
από 9,0% σε 9,5%.

Η μείωση της ανεργίας στην διάρκεια των ετών 2000-2008, στην Ελλάδα,
ανήλθε συνολικά σε 3,6 εκατοστιαίες μονάδες και προήλθε κυρίως από την
μείωση του αριθμού των νέων ανέργων 15-29 ετών, των μακροχρόνιων και
των νεο-εισερχόμενων ανέργων. Η μεταστροφή του 2009-2011 οδήγησε σε
περαιτέρω αύξηση της μακροχρόνιας ανεργίας.
Διάγραμμα 2

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το ποσοστό ανεργίας
πρόκειται να παραμείνει αμετάβλητο κατά το 2012. Οι εκτιμήσεις του ΙΝΕ
ΓΣΕΕ, βασισμένες στην ανάλυση του Κεφαλαίου 2 της ετήσιας έκθεσης, είναι
κατά πολύ πιο απαισιόδοξες, και εάν επαληθευθούν, το ποσοστό ανεργίας,
αφού έχει υπερβεί το υψηλότερο σημείο της μεταπολιτευτικής περιόδου (12%
το 1999), θα πλησιάσει στα υψηλότερα μεταπολεμικά επίπεδα.
Ο λόγος ανέργων / απασχολουμένων ανέρχεται σήμερα σε περίπου 20%. Με
άλλα λόγια, σε κάθε πέντε εργαζόμενους αντιστοιχεί ένας άνεργος. Σε κάθε
δέκα άτομα εργάσιμης ηλικίας (15 έως 64 ετών), αντιστοιχεί ένας περίπου
άνεργος.

Διάγραμμα 3

Η επιδείνωση της ανεργίας κατά το 2009-2011 έναντι του 2008 προήλθε
καταρχήν από την μείωση της απασχόλησης κατά 5,8% (διάγραμμα 2), δηλαδή
κατά 263 χιλιάδες άτομα. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μεταβολές του αριθμού
των απασχολουμένων στην Ελλάδα ακολουθούσαν ανοδική τάση από το 1992
μέχρι και το 2008, με αποτέλεσμα για το σύνολο της περιόδου να ανέρχονται
σωρευτικά σε 24%. Έτσι, ενώ ο αριθμός των απασχολουμένων κατά το 1991
ανερχόταν σε 3,63 εκατομμύρια άτομα, το 2008 είχε φθάσει σε 4,58
εκατομμύρια. Η ελληνική οικονομία δημιούργησε, επομένως, σχεδόν ένα
εκατομμύριο θέσεων εργασίας μέσα στα 17 χρόνια που ακολούθησαν την
πτώση της απασχόλησης το 1991 (κατά 2,3%), εξαιτίας της τότε ασκηθείσας
πολιτικής. Το 1/4 της προόδου που είχε επιτευχθεί σε αυτά τα 17 έτη χάθηκε
στη διάρκεια της τελευταίας τριετίας.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η πτώση της
απασχόλησης κατά το 2009-2011, που ανήλθε αθροιστικά σε 6% περίπου,
αναμένεται να ανακοπεί κατά το 2012. Έτσι, στην τετραετία 2009-2012, εάν
επαληθευθούν οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2012, θα
έχουν χαθεί σωρευτικά 260 χιλιάδες θέσεις εργασίας και ο αριθμός των

απασχολουμένων θα έχει υποχωρήσει κατά μία επταετία (θα έχει, δηλαδή,
επανέλθει στο επίπεδο του 2004). Οι προβλέψεις αυτές, κατά τις εκτιμήσεις
του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, είναι υπεραισιόδοξες καθώς τα μέτρα που λαμβάνονται από την
κυβέρνηση σε διαδοχικές δέσμες έχουν έντονα υφεσιακά αποτελέσματα.
Διάγραμμα 4

Η αύξηση της ανεργίας κατά το 2009-2011 δεν προέρχεται μόνον από την
μείωση της απασχόλησης αλλά και από την αύξηση κατά 2,4% του εργατικού
δυναμικού --αύξηση που αντιστοιχεί σε 120 χιλιάδες άτομα.
Κατά το 2005-2008 (διάγραμμα 3), οι αυξήσεις του εργατικού δυναμικού ήταν
σημαντικά μειωμένες έναντι των αυξήσεων της απασχόλησης. Αυτό
αποτελούσε σημαντική διαφοροποίηση έναντι της προηγούμενης περιόδου
(1983-2004), όταν οι αυξήσεις της απασχόλησης συνοδεύονταν από σχεδόν
ισόποσες αυξήσεις του εργατικού δυναμικού. Αυτή η μεταβολή της
τετραετίας 2005-2008, δηλαδή η σχετική αποσύνδεση των μεταβολών του

εργατικού δυναμικού από τις μεταβολές της απασχόλησης (διαγράμματα 3 και
4), σχετιζόταν πιθανότατα με την στροφή των νοικοκυριών των εργαζομένων
σε υψηλό δανεισμό που αναπλήρωνε το κενό μεταξύ αναγκαίου μισθού και
τρέχοντος μισθού. Με άλλα λόγια, ενώ κατά τα έτη 1983-2004, τα νοικοκυριά
προσπαθούσαν να καλύψουν τη διαφορά μεταξύ τρέχοντος μισθού και
ανερχόμενων καταναλωτικών προτύπων με την παρουσία περισσοτέρων
μελών τους στην αγορά εργασίας, κατά την τετραετία 2005-2008 στράφηκαν
στον δανεισμό. Μία δεύτερη υπόθεση που μπορούμε να κάνουμε σχετικά με
την ιδιαιτερότητα των ετών 2005 έως 2008 ως προς τις μικρές αυξήσεις του
εργατικού δυναμικού που παρουσιάστηκαν τότε, είναι ότι τα νοικοκυριά
επωφελήθηκαν από την δυνατότητα που τους προσέφερε η συγκυρία της
υπερθέρμανσης της οικονομίας και της σχεδόν πλήρους χρησιμοποίησης του
παραγωγικού δυναμικού των ετών 2005-2008 προκειμένου να αυξήσουν τις
αποδοχές τους μέσω των υπερωριών. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 5 οι
πραγματοποιηθείσες ώρες εργασίας, κατά τα υπό εξέταση έτη, υπερέβησαν
τον μέσο όρο της περιόδου 1995-2008. Επειδή όμως η υπέρβαση αυτή ήταν
μικρή, είναι λογικό να υποθέσουμε ότι ο κυριότερος παράγοντας των μικρών
αυξήσεων του εργατικού δυναμικού κατά τα έτη 2005-2008 ήταν ο
δανεισμός13, και μόνον δευτερευόντως η αύξηση των πραγματοποιηθεισών
ετήσιων ωρών εργασίας.

13

Από την άποψη αυτή, η μείωση του ποσοστού ανεργίας των ετών 2005-2008 δεν
αντανακλούσε μόνο την βελτίωση στην αγορά εργασίας αλλά και την αύξηση της
αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών μέσω δανεισμού.

Διάγραμμα 5

Η κατάσταση αυτή άλλαξε ραγδαία από το 2009, όταν η μεγέθυνση του
εργατικού δυναμικού συνεχίστηκε, και μάλιστα με υψηλότερους ρυθμούς,
ενώ ο αριθμός των απασχολουμένων, επομένως και οι ευκαιρίες
απασχόλησης, μειώθηκαν δραματικά. Με βάση τις υποθέσεις που αναφέραμε
παραπάνω, τα νοικοκυριά προσπαθούν, εν μέσω κρίσης και ανακοπής του
δανεισμού, να αντιμετωπίσουν, πρώτον, την μείωση του εισοδήματός τους
(που ανάγεται στην μείωση της αγοραστικής δύναμης του μισθού και στην
αύξηση της ανεργίας), και δεύτερον, την γενικευμένη πλέον ανασφάλεια
μεταξύ των μισθωτών, προσφέροντας περισσότερη εργασία, είτε με την
παρουσία περισσοτέρων ατόμων στην αγορά εργασίας (διαγράμματα 3 και 4),
είτε με την αύξηση των ωρών εργασίας (διάγραμμα 5).

Διάγραμμα 6

Η δραματική μείωση της απασχόλησης κατά το 2009-2011 (περίπου -6%)
οφείλεται στο γεγονός ότι η μείωση της παραγωγής ήταν ραγδαία. Το γεγονός
αυτό, δηλαδή ότι το μεγαλύτερο μέρος της μείωσης του ΑΕΠ
πραγματοποιήθηκε με παράλληλη μείωση της απασχόλησης, φαίνεται στο
διάγραμμα 6. Η μείωση του ΑΕΠ κατά το υπόλοιπο μέρος πραγματοποιήθηκε
με μείωση της παραγωγικότητας της εργασίας (η απόσταση μεταξύ των δύο
καμπυλών του διαγράμματος 6, δηλαδή της μεταβολής του προϊόντος και της
απασχόλησης, ισούται με την μεταβολή της παραγωγικότητας της εργασίας).

Διάγραμμα 7

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 7, η αύξηση του εργατικού δυναμικού κατά το
2009-2011 επέτρεψε την διατήρηση της ανοδικής πορείας του ποσοστού
συμμετοχής, για το οποίο έχει τεθεί στόχος να συγκλίνει με τον αντίστοιχο
μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο ίδιο διάγραμμα φαίνεται ότι ο
πληθυσμός εργάσιμης ηλικίας (15-64 ετών), που παρουσίαζε επιβράδυνση κατά
τα έτη 2000-2008, εμφάνισε άνοδο, πλην όμως μικρής σημασίας, κατά το
2009-2011. Μακροχρόνια, ως ποσοστό του συνολικού πληθυσμού, ο πληθυσμός
εργάσιμης ηλικίας δεν παρουσιάζει αξιόλογες μεταβολές, τουλάχιστον μετά
το 1990.
Το διάγραμμα 7 συνοψίζει το σύνολο των παρατηρήσεων που εκθέσαμε
παραπάνω σχετικά με τις εξελίξεις στα συνολικά μεγέθη της απασχόλησης,
του εργατικού δυναμικού και του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας.

4.2. Η αυτοαπασχόληση
Η αυτοαπασχόληση, μία ευρύτατα διαδεδομένη μορφή απασχόλησης στην
Ελλάδα, ως ποσοστό της συνολικής απασχόλησης ακολουθεί μακροχρόνια
πτωτική τάση. Αυτό όμως δεν συμβαίνει επειδή μειώνεται ο αριθμός των
αυτοαπασχολουμένων, αλλά επειδή επεκτείνεται η μισθωτή εργασία. Ο
αριθμός όσων εργάζονται με αυτοαπασχόληση κυμαίνεται, από το 1973 έως
σήμερα, μεταξύ 1,60 και 1,75 εκατομμυρίων ατόμων. Αυτή η μακροχρόνια
σταθερότητα του αριθμού των αυτοαπασχολουμένων προκύπτει από την
επικάλυψη περιόδων ενίσχυσης και αποδυνάμωσης της αυτοαπασχόλησης ως
μορφή εργασίας.
Διάγραμμα 8

Έτσι συνέβη και στη διάρκεια της τελευταίας εικοσαετίας (διάγραμμα 8): Πιο
συγκεκριμένα, στη δεκαετία του 1990 υπήρξε μείωση του αριθμού των
αυτοαπασχολουμένων, πλην όμως, υπήρξαν αυξήσεις στη δεκαετία του 2000,
οι οποίες αντιστάθμισαν, στο μεγαλύτερο μέρος τους, τις μειώσεις που είχαν
προηγηθεί.

Η μακροχρόνια σταθερότητα του αριθμού αυτοαπασχολουμένων σχετίζεται με
το γεγονός ότι ενώ υποχωρούν τα παλαιά επαγγέλματα των
αυτοαπασχολουμένων, αναδύονται νέα επαγγέλματα που αντιστοιχούν στις
διαρθρωτικές αλλαγές του παραγωγικού συστήματος και στις νέες
τεχνολογίες. Ο ρυθμός ανάδυσης αυτών των νέων επαγγελμάτων σχετίζεται
με τον ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης και των επενδύσεων που αποτελούν
αναγκαία (πλην όμως όχι ικανή) συνθήκη για την εγκατάσταση των νέων
μορφών παραγωγής, οργάνωσης της εργασίας και μορφών απασχόλησης.
Αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μια ερμηνεία του γεγονότος ότι στη
διάρκεια της δεκαετίας του 2000 αυξήθηκε ο αριθμός των εργαζομένων με
αυτοαπασχόληση. Εντούτοις, στην διάρκεια της ίδιας δεκαετίας εμφανίστηκε
και το φαινόμενο της μεγέθυνσης της αυτοαπασχόλησης που υποκρύπτει
μισθωτή απασχόληση14. Ενδέχεται ολόκληρη η αύξηση του αριθμού των
αυτοαπασχολουμένων, στην διάρκεια της δεκαετίας του 2000, να οφείλεται
στην ψευδώνυμη αυτοαπασχόληση της επέκτασης της μισθωτής εργασίας.
Συνηγορεί υπέρ αυτής της ερμηνείας το γεγονός ότι η αύξηση του αριθμού
αυτοαπασχολουμένων στην διάρκεια της δεκαετίας του 2000 ανήλθε σε 60
χιλιάδες άτομα, μέγεθος της ίδιας ή μικρότερης τάξης μεγέθους με την
ψευδώνυμη αυτοαπασχόληση.
Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 8, οι μεταβολές του αριθμού των μισθωτών
(μετά από εξομάλυνση για να απαλειφθούν οι βραχυχρόνιες διακυμάνσεις)
ακολουθούν τις αντίστοιχες μεταβολές του ΑΕΠ. Οι μεταβολές του αριθμού
των αυτοαπασχολουμένων, αντιθέτως, φαίνεται ότι επηρεάζονται
περισσότερο από το ισοζύγιο εμφάνισης νέων / εξαφάνισης παλαιών
επαγγελμάτων, αλλά και από θεσμικές ρυθμίσεις ή παράνομες πρακτικές όπως
αυτή που ήδη αναφέραμε.
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Μισθωτοί που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών.

