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Δθδνρή ηνπ παξόληνο παξνπζηάζηεθε ζε ζπλάληεζε ηνπ «Study Group on Sraffian 

Economics», ηνλ Ηνύλην ηνπ 2011: Δπραξηζηνύκε ηνπο Κώζηα Παπνπιή, Νίθν Ρνδνπζάθε, 

θαη Γηώξγν ώθιε γηα ζρόιηα θαη παξαηεξήζεηο. Πεξαηηέξσ, επραξηζηνύκε ηνπο πύξν 
ηάιηα θαη Λεπηέξε Σζνπιθίδε γηα ελδηαθέξνπζεο ζπδεηήζεηο επί ηεο ζπγθπξίαο. Οη 

ζεκεηώζεηο δειώλνληαη κε [.], θαη βξίζθνληαη ζην ηέινο ηνπ θεηκέλνπ. 

 

1. Εισαγωγή 

Καηά ηελ άπνςή καο, ην βαζηθό πξόβιεκα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο είλαη 

απηό ηεο δηεζλνύο αληαγσληζηηθόηεηαο θαη όρη ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο ή ηεο 

αλαδηαλνκήο ηνπ εηζνδήκαηνο, ηα νπνία ζπληζηνύλ επηθαηλόκελα. Ζ 

αληηκεηώπηζή ηνπ θξίλεηαη, επνκέλσο, σο επηβεβιεκέλε θαη επείγνπζα, θαίηνη 

είλαη κάιινλ αδύλαην λα πξαγκαηνπνηεζεί, γηα ζπζηεκηθνύο ιόγνπο, εληόο ηεο 

ΟΝΔ (βι. Μαξηόιεο, 1999, 2011, θαη Μαξηόιεο θαη Παπνπιήο, 2010). 

ύκθσλα κε ζρεηηθά πξόζθαηεο εθηηκήζεηο ηνπ ΓΝΣ, νη νπνίεο βαζίδνληαη 

(θαη) ζε νξηζκέλεο κε ξεαιηζηηθέο, γηα ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν, παξαδνρέο, ε 

εμηζνξξόπεζε ηνπ ηνκέα εμσηεξηθώλ ζπλαιιαγώλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο 

πξναπαηηεί κία ππνηίκεζε, ζε πξαγκαηηθνύο όξνπο, ηεο ηάμεο ηνπ 22.1% κε 

46.6%.[1] ηα αθόινπζα ζπλνςίδνπκε ηα απνηειέζκαηα κειέηεο καο, ε νπνία 

εθηηκά ηηο επηπηώζεηο νλνκαζηηθήο ππνηίκεζεο θαηά 50% ζηνλ πιεζσξηζκό 

θόζηνπο θαη, θαη’ επέθηαζε, ζηε δηεζλή αληαγσληζηηθόηεηα ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο (κεηξνύκελε ζε όξνπο πξαγκαηηθήο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο). 

Με άιια ιόγηα, δειαδή, επηρεηξνύκε κία απάληεζε ζην αθόινπζν εξώηεκα: 

εάλ (i) ζεκεησζεί επηζηξνθή ζε ππνηηκεκέλε θαηά 50% δξαρκή, (ii) νη ηερληθέο 

ζπλζήθεο παξαγσγήο παξακείλνπλ ακεηάβιεηεο, (iii) αληηπαξέιζνπκε θάζε 

άιιν παξάγνληα πιεζσξηζκνύ (π.ρ. πιεζσξηζκόο δήηεζεο πξνθαινύκελνο από 

λνκηζκαηηθή ρξεκαηνδόηεζε ηνπ δεκνζίνπ ειιείκκαηνο) θαη (iv) νη εζληθέο 

αξρέο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο είλαη ζε ζέζε λα δηαζθαιίζνπλ ηε βησζηκόηεηα 

ηεο αθνινπζνύκελεο ζπλαιιαγκαηηθήο πνιηηηθήο (επ’ απηνύ, βι. π.ρ. Krugman 

θαη Obstfeld, 2011, ζζ. 320-335) θαη, γεληθά, λα δηεπζεηήζνπλ ηηο όπνηεο 

δηαηαξάμεηο δεκηνπξγήζεη ε απνρώξεζε ηεο ρώξαο από ηε Εώλε ηνπ Δπξώ, 
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ηόηε πνηα ζα είλαη ε δηαρξνληθή εμέιημε ησλ ηηκώλ ησλ εκπνξεπκάησλ, ηα 

νπνία παξάγεη ε ειιεληθή νηθνλνκία; 

 πεύδνπκε, σζηόζν, λα ηνλίζνπκε  a priori όηη, θαίηνη ηα απνηειέζκαηα 

απηνύ ηνπ πεηξάκαηνο «αδξαλνύο αηκόζθαηξαο» είλαη ζεκαληηθά θαη ρξήζηκα, 

δελ επαξθνύλ, απηά θαζαπηά, γηα λα δηθαηώζνπλ νύηε απηέο/νύο πνπ είλαη ππέξ 

ηεο επηζηξνθήο ζηε δξαρκή νύηε εθείλνπο πνπ είλαη θαηά. Γελ κπνξνύκε λα 

επηκείλνπκε, εδώ, ζε έλα από ηα θύξηα γλσξίζκαηα ηεο κνληέξλαο επνρήο, δει. 

ζηε ζπλερή δηαδηθαζία αλαγσγήο πνιπδηάζηαησλ δεηεκάησλ ζην κνλόκεηξν 

εξώηεκα «ππέξ ή θαηά;», αιιά κόλνλ λα ππελζπκίζνπκε κία παξαηήξεζε ηνπ 

Vaneigem (1962-63, §18): «Πξνζθέξνληαο κία θαξηθαηνύξα ησλ 

αληαγσληζκώλ, ε εμνπζία πηέδεη ηνλ θαζέλα λα είλαη ππέξ ή θαηά ηεο Μπξηδίη 

Μπαξληό, ηνπ «λένπ κπζηζηνξήκαηνο», ηεο ηηξνέλ Καηξ εβώ, ηνπ ζπαγγέηη, 

ηνπ κεζθάι, ηεο κίλη θνύζηαο, ηνπ ΟΖΔ, ησλ θιαζηθώλ αλζξσπηζηηθώλ 

ζπνπδώλ, ηεο εζληθνπνίεζεο, ηνπ ζεξκνππξεληθνύ πνιέκνπ θαη ηνπ σηνζηόπ. 

Εεηείηαη ε γλώκε όισλ γηα θάζε ιεπηνκέξεηα, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο αθαηξεζεί 

αθόκα απνηειεζκαηηθόηεξα ε δπλαηόηεηα λα έρνπλ κία γλώκε γηα ηελ 

νιόηεηα.» (πξόζζεηε έκθαζε). 

 

2. Το αναλςτικό πλαίσιο 

Σν αλαιπηηθό πιαίζην ηεο κειέηεο είλαη αθξηβώο απηό πνπ ζπγθξνηήζεθε ζην 

Μαξηόιεο et al. (1996) θαη, επνκέλσο, δελ απαηηείηαη λα εθηεζεί, εδώ (νύηε, 

βεβαίσο, λα αλαιπζνύλ ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα κίαο 

ππνηίκεζεο, γεληθά): ζπλίζηαηαη ζε ηξία ελαιιαθηηθά πνιπηνκεαθά 

ππνδείγκαηα-ζελάξηα εμέιημεο ησλ ηηκώλ, ηα νπνία εθνδηάδνπκε, ηώξα, κε 

ζηνηρεία από ηνλ πκκεηξηθό Πίλαθα Δηζξνώλ-Δθξνώλ (SIOT) ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο, γηα ην έηνο 2005, ν νπνίνο είλαη ν πιένλ πξόζθαηνο από ηνπο 

δηαζέζηκνπο θαη ζπλαζξνίδεη ην ζύλνιν ησλ εγρσξίσο παξαγνκέλσλ 

εκπνξεπκάησλ ζε 59. [2] 

 Έρνπκε ιόγνπο λα ζεσξνύκε όηη απηό ην πιαίζην ελέρεη, ζε βξαρπρξόλην 

νξίδνληα, ζεκαληηθνύο βαζκνύο αμηνπηζηίαο, όρη κόλνλ ιόγσ ηεο ζεσξεηηθήο 

ζπλνρήο ηνπ αιιά θαη επεηδή δνθηκάζηεθε, πξαθηηθά, θαηά ηελ ηειεπηαία 

ππνηίκεζε ηεο δξαρκήο (ύςνπο 14%), ην Μάξηην ηνπ 1998. Δίρακε, ηόηε, 

πξνβιέςεη όηη (i) ε δξαρκή κάιινλ ζα ππνηηκεζεί θαηά πνζνζηό ηεο ηάμεο ηνπ 

15%, (ii) ην εηήζην πιεζσξηζηηθό «θύκα» ζα είλαη, ην πνιύ, ηεο ηάμεο ηνπ 

1.25% κε 1.88% (θαη όρη ηεο ηάμεο ηνπ 10% θαη 20%, πνπ πξνέβιεπε ε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ αλαιπηώλ θαη ησλ πνιηηηθώλ εθπξνζώπσλ, ε 

νπνία δηαβεβαίσλε, επίζεο, όηη ε δξαρκή δελ πξόθεηηαη λα ππνηηκεζεί), θαη (iii) 

ε δηεζλήο αληαγσληζηηθόηεηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζα απμεζεί, θαηά ην 

πξώην έηνο, κεηά ηελ ππνηίκεζε, θαηά 12%, πεξίπνπ. Σα γεγνλόηα πνπ 
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αθνινύζεζαλ δελ δηέςεπζαλ απηέο ηηο πξνβιέςεηο (γηα κία θξηηηθή αλάιπζε 

ηεο ηόηε ζπγθπξίαο, βι. Μαξηόιεο θαη ηακάηεο, 1999, Μέξνο 3). 

 

3. Εμπειπικά αποτελέσματα 

Σα απνηειέζκαηα ησλ θύξησλ εθηηκήζεσλ ηεο κειέηεο ζπλνςίδνληαη ζηνπο 

Πίλαθεο 1 θαη 2. 

 Ο Πίλαθαο 1 αληηζηνηρεί ζην ιηγόηεξν επλντθό ζελάξην, δει. ζε απηό κε 

ηνλ πςειόηεξν πιεζσξηζκό θόζηνπο, θαη εθζέηεη ηελ εμέιημε ησλ ηηκώλ, 

εθείλσλ ησλ εκπνξεπκάησλ (από ηα 59) πνπ ζα εκθαλίζνπλ ηηο ηξεηο 

κεγαιύηεξεο θαη ηηο ηξεηο κηθξόηεξεο απμήζεηο ηηκήο, ζηα πέληε πξώηα έηε 

κεηά ηελ ππνηίκεζε θαηά 50% (κε θαηάιιειε επηινγή ησλ θπζηθώλ κνλάδσλ 

κέηξεζεο, ε ηηκή θάζε εκπνξεύκαηνο ηίζεηαη ίζε κε 100 λνκηζκαηηθέο 

κνλάδεο, πξηλ ιάβεη ρώξα ε ππνηίκεζε). Δπεηδή ε εμέιημε ηεο ηηκήο θάζε 

εκπνξεύκαηνο θαζνξίδεηαη, ζε γεληθέο γξακκέο, από ηηο πνζόηεηεο ησλ 

εηζαγνκέλσλ εκπνξεπκάησλ, νη νπνίεο απαηηνύληαη άκεζα θαη έκκεζα γηα ηελ 

παξαγσγή ηνπ, ν Πίλαθαο 1 ππνδειώλεη, ηαπηνρξόλσο, θαη ηα εκπνξεύκαηα 

ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο πνπ εκθαλίδνπλ, θαηά ηελ αλαπαξαγσγή ηνπο, ηελ 

πςειόηεξε/κηθξόηεξε εμάξηεζε από ηε δηεζλή νηθνλνκία. 

 

 

Πίνακαρ 1. Σα εκπνξεύκαηα κε ηηο κεγαιύηεξεο θαη ηηο κηθξόηεξεο απμήζεηο ηηκώλ 

κεηά ηελ ππνηίκεζε θαηά 50% 

  

Μεγαλύτεπερ Αςξήσειρ Τιμών Μικπότεπερ Αςξήσειρ Τιμών 

Έτορ Οπηάλζξαθαο, 

πξντόληα 

δηύιηζεο 
πεηξειαίνπ θαη 

ππξεληθά 

θαύζηκα 

Τπεξεζίεο 

πδάηηλσλ 

κεηαθνξώλ 

Απηνθίλεηα 

νρήκαηα, 

ξπκνπιθνύκελα θαη 
εκηξπκνπιθνύκελα 

Δθπαηδεπηηθέο 

ππεξεζίεο 

Πξντόληα 

δαζνθνκίαο 

θαη πινηνκίαο 

Τπεξεζίεο 

πνπ 

αθνξνύλ 
αθίλεηα 

1 136.7 122.5 121.5 101.1 100.3 100.7 

2 141.9 130.9 128.3 106.3 103.7 102.8 

3 143.4 134.7 132.0 112.1 108.2 105.8 

4 144.3 137.1 134.7 117.3 112.9 109.1 

5 145.0 138.9 136.7 121.7 117.4 112.6 

 

 

 ηνλ Πίλαθα 2 εθηίζεηαη ε εμέιημε ηνπ εηήζηνπ ζπλνιηθνύ-γεληθνύ 

ξπζκνύ πιεζσξηζκνύ (ζε όξνπο αθαζάξηζηεο αμίαο εγρώξηαο παξαγσγήο), ζηα 

πέληε πξώηα έηε κεηά από ηελ ππνηίκεζε θαηά 50%, ζύκθσλα κε ηα ηξία 

ζελάξηα ηεο κειέηεο. Γηαπηζηώλεηαη, ινηπόλ, όηη ην πιεζσξηζηηθό «θύκα» ζα 

είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 5.31% κε 9.29%, θαηά ην πξώηνο έηνο, θαη 1.59% κε 
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5.96%, θαηά ην δεύηεξν έηνο. Έηζη, εθηηκάηαη όηη ε δηεζλήο αληαγσληζηηθόηεηα 

ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο (ζε όξνπο πξαγκαηηθήο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο) 

ζα απμεζεί, ζην πξώην έηνο, κεηά ηελ ππνηίκεζε, θαηά 37.2% κε 42.4%. [3] 

 Σέινο, αλαθέξεηαη όηη, ζύκθσλα κε ηα αλαιπηηθά απνηειέζκαηα ηνπ 

ιηγόηεξν επλντθνύ ζελαξίνπ, απαηηνύληαη πεξί ηα 15-16 έηε, νύησο ώζηε λα 

απμεζεί ην εκεδαπό επίπεδν ησλ ηηκώλ θαηά 45%-46% θαη, επνκέλσο, λα 

εμαλεκηζζνύλ, πξαθηηθά, ηα νθέιε ηεο ππνηίκεζεο ζηε δηεζλή 

αληαγσληζηηθόηεηα. Ωο γλσζηόλ, ε ηαρύηεηα ζύγθιηζεο γξακκηθνύ δπλακηθνύ 

ζπζηήκαηνο δηαθξηηνύ ρξόλνπ πξνο ηε καθξνρξόληα ηηκή ηζνξξνπίαο ηνπ 

θαζνξίδεηαη από ηελ θαηαλνκή ησλ κέηξσλ (moduli) ησλ ηδηνηηκώλ ηεο κήηξαο 

ηνπ: Grosso modo, όζν κηθξόηεξα είλαη ηα κέηξα ησλ κε-δεζπνδνπζώλ 

ηδηνηηκώλ σο πξνο ην κέηξν ηεο δεζπόδνπζαο ηδηνηηκήο, ηόζν πςειόηεξε είλαη 

ε ηαρύηεηα ζύγθιηζεο θαη, ζπλεπώο, ζηελ πξνθείκελε πεξίπησζε, ηόζν πην 

γξήγνξα εμαλεκίδνληαη ηα νθέιε ηεο ππνηίκεζεο. ην ρήκα 1 εθηίζεηαη κία 

απεηθόληζε ηεο θαηαλνκήο ησλ «νκαινπνηεκέλσλ» ηδηνηηκώλ ηεο κήηξαο πνπ 

αληηζηνηρεί ζην ιηγόηεξν επλντθό ζελάξην (θάζε ηδηνηηκή έρεη δηαηξεζεί κε ηε 

δεζπόδνπζα ηδηνηηκή, ε νπνία ηζνύηαη, πεξίπνπ, κε 0.893, θαη επνκέλσο ε 

δεζπόδνπζα νκαινπνηεκέλε ηδηνηηκή ηζνύηαη κε 1, ελώ όιεο νη κε-

δεζπόδνπζεο νκαινπνηεκέλεο ηδηνηηκέο βξίζθνληαη εληόο ηνπ κνλαδηαίνπ 

(κηγαδηθνύ) θύθινπ). Καίηνη δηαθαίλεηαη ηάζε ζπζζώξεπζεο ησλ 

νκαινπνηεκέλσλ ηδηνηηκώλ πξνο ρακειέο ηηκέο, έμη κε δεζπόδνπζεο 

νκαινπνηεκέλεο ηδηνηηκέο είλαη ζρεηηθά πςειέο, δει. πάλσ από 0.5, θαη, άξα, ε 

ηαρύηεηα ζύγθιηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο δελ δύλαηαη, πξάγκαηη, λα είλαη ηδηαίηεξα 

πςειή.[4] 

 

Πίνακαρ 2. Οη εηήζηνη ξπζκνί πιεζσξηζκνύ κεηά ηελ ππνηίκεζε θαηά 50% 

 

 

 

 

 

 

 

Έτορ Σενάπιο 1 Σενάπιο 2 Σενάπιο 3 

1 9.29% 5.31% 5.31% 

2 5.96% 3.84% 1.59% 

3 4.27% 2.99% 0.51% 

4 3.26% 2.44% 0.16% 

5 2.58% 2.06% 0.05% 
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Σσήμα 1. Οη νκαινπνηεκέλεο ηδηνηηκέο ηεο κήηξαο ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηελ ηαρύηεξε αύμεζε 
ησλ ηηκώλ 

 

4. Σςμπεπασματικέρ παπατηπήσειρ 

Όπσο ε εμ απνθαιύςεσο αιήζεηα, ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, ήηαλ «ε 

πνιηηηθή ηεο ζθιεξήο δξαρκήο», έηζη θαη ε ηξέρνπζα εμ απνθαιύςεσο αιήζεηα 

είλαη όηη «ε επηζηξνθή ζηε δξαρκή ζεκαίλεη θαηαζηξνθή». Μάιηζηα, 

παλεπηζηεκηαθόο νηθνλνκνιόγνο, ν νπνίνο ηνπνζεηείηαη θξηηηθά, θαη «εμ 

αξηζηεξώλ», έλαληη ηνπ «Μεζνπξόζεζκνπ», πξνέβε, δεκνζίσο, ζηελ 

αθόινπζε δηεπθξίλεζε: «Γελ πξνηείλσ ηελ επηζηξνθή ζηε δξαρκή. Γελ ζα 

γίλνπκε Αιβαλία ηνπ Enver Hoxha.».[5]  

 Από ηελ πιεπξά καο, αδπλαηνύκε λα αληηιεθζνύκε όηη, γηα παξάδεηγκα, 

ην Βαζίιεην ηεο Ννξβεγίαο, ε Μαιαηζία ή ε Γεκνθξαηία ηεο ηγθαπνύξεο 

αθνινπζνύλ ην «αιβαληθό ππόδεηγκα νηθνδόκεζεο ηνπ ζνζηαιηζκνύ».[6] 

Δθηηκήζακε, σζηόζν, όηη, από ηελ άπνςε ηνπιάρηζηνλ ησλ ηηκηαθώλ 

επηπηώζεσλ κίαο ππνηίκεζεο (θαη, κάιηζηα, «γελλαίαο», ήηνη ηεο ηάμεο ηνπ 

50%), ε «επηζηξνθή ζηε δξαρκή» δελ ζπλεπάγεηαη θάπνηα θαηαζηξνθή. 

Μάιινλ ην αληίζεην: θαηαβάιινληαο ην όπνην «θόζηνο» ελόο πιεζσξηζκνύ 

ηεο ηάμεο ηνπ 5% κε 9%, ε ειιεληθή νηθνλνκία ζα έρεη, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ 

άζθεζε άιισλ, νπσζδήπνηε αλαγθαίσλ, κέηξσλ δηαξζξσηηθήο πνιηηηθήο, ηε 

δπλαηόηεηα θαη ην ρξόλν λα επσθειεζεί από ηελ θαηαξράο αύμεζε ηεο 

δηεζλνύο αληαγσληζηηθόηεηάο ηεο θαηά 37% κε 42%.[7]  

 Όηαλ νη αξρέο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο κίαο ρώξαο κε εμαηξεηηθά πςειό 

επίπεδν παξαγσγηθνηερληθήο αλάπηπμεο, όπσο ησλ ΖΠΑ, πξνβάιινπλ, 

ζπζηεκαηηθά, ελζηάζεηο θαηά ηεο «πνιηηηθήο ηνπ καιαθνύ γνπάλ», είλαη λα 
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απνξεί θαλείο κε ηε «ζεσξία» όηη νη ειιεληθέο αξρέο νθείινπλ λα είλαη 

αδηάθνξεο απέλαληη ζηνπο ζπλαιιαγκαηηθνύο όξνπο ππό ηνπο νπνίνπο ε ρώξα, 

γηα ηελ νπνία είλαη ππεύζπλεο, εμάγεη ζηε θαη εηζάγεη από ηε δηεζλή αγνξά. 

 

Σημειώσειρ 

[1]. Πην αλαιπηηθά: Τπνζέηνληαο σο δηαηεξήζηκε ηηκή ηζνξξνπίαο γηα ην ζπλνιηθό 

εμσηεξηθό ρξένο, σο πνζνζηό ηνπ ΑΔΠ, ην 80%, θαη ξπζκό κεγέζπλζεο ηνπ 

νλνκαζηηθνύ ΑΔΠ ίζν κε 5%, πξνθύπηεη όηη ην έιιεηκκα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζώλ 

ζπλαιιαγώλ, σο πνζνζηό ηνπ ΑΔΠ, πξέπεη λα ζπκπηεζζεί ζην κείνλ 3.8%. 

Πεξαηηέξσ, ιακβάλνληαο ππόςε νηθνλνκεηξηθέο εθηηκήζεηο ηεο ειαζηηθόηεηαο ηνπ 

ηζνδπγίνπ ηξερνπζώλ ζπλαιιαγώλ σο πξνο ηελ πξαγκαηηθή ζπλαιιαγκαηηθή 

ηζνηηκία, εθηηκάηαη όηη απηή ε ζπκπίεζε πξναπαηηεί πξαγκαηηθή ππνηίκεζε ηεο ηάμεο 

ηνπ 22.1% κε 46.6% (βιέπε Αλαζηαζάηνο, 2008). 

 

[2]. Πξόθεηηαη γηα γξακκηθά ππνδείγκαηα à la Sraffa ([1960] 1985, Μέξνο Η), δει. 

«απιήο παξαγσγήο (single production)  εκπνξεπκάησλ κέζσ εκπνξεπκάησλ», ηα 

νπνία δηαθνξνπνηνύληαη, κεηαμύ ηνπο, αλαιόγσο ηεο ππόζεζεο πνπ γίλεηαη ζρεηηθά 

κε ηελ αληίδξαζε ηεο αθαζάξηζηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο θάζε θιάδνπ παξαγσγήο, 

κεηά ηελ ππνηίκεζε. Γηα παξάδεηγκα, ζην έλα από απηά, ην νπνίν δίλεη θαη ηελ 

πςειόηεξε πιεζσξηζηηθή αύμεζε, ππνηίζεηαη (κεηαμύ άιισλ) όηη νη θαζαξνί θόξνη 

επί ηεο παξαγσγήο, σο πνζνζηό ηεο ηηκήο θάζε εκπνξεύκαηνο, παξακέλνπλ 

ακεηάβιεηνη. Μία από ηηο ειάρηζηεο ζπλαθείο κειέηεο ηεο ειιεληθήο βηβιηνγξαθίαο 

είλαη απηή ησλ Γθαξγθάλα θαη Μνκθεξάηνπ (1979), ε νπνία αθνξά ζηελ πεξίνδν 

1971-1978. εκεηώλεηαη, επίζεο, όηη ην αλαιπηηθό καο πιαίζην ζα κπνξνύζε λα 

δηεπξπλζεί βάζεη ησλ ζπκβνιώλ ηνπ Domberger (1980) θαη ησλ Sharify and Sancho 

(2011). Σέινο, γηα ηε γεληθή ζεσξεηηθή κειέηε ησλ επηπηώζεσλ κίαο ππνηίκεζεο ζηηο 

ηηκέο ησλ εκπνξεπκάησλ, ζηελ θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ζηνπο βαζκνύο 

απαζρόιεζεο ηνπ επελδεδπκέλνπ θεθαιαίνπ θαη ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ, βι. 

Krugman and Taylor (1978), Metcalfe and Steedman (1979, 1981), θαη Mariolis 

(2006, 2008). 

 

[3]. εκεηώλεηαη, γηα ηνλ κε εηδηθό αλαγλώζηε, όηη, ράξηλ απινύζηεπζεο, εμηζώλνπκε 

ηελ πξαγκαηηθή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία κε: (EP
*
) / P, όπνπ ην Ε παξηζηά ηελ 

νλνκαζηηθή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία, νξηδόκελε ζε λνκηζκαηηθέο κνλάδεο ηεο 

εκεδαπήο αλά λνκηζκαηηθή κνλάδα ηεο αιινδαπήο, ην P
*
 ην αιινδαπό γεληθό 

επίπεδν ησλ ηηκώλ, εθθξαζκέλν ζε αιινδαπό λόκηζκα, θαη ην P ην εκεδαπό γεληθό 

επίπεδν ησλ ηηκώλ, εθθξαζκέλν ζε εκεδαπό λόκηζκα. Όηαλ ην ελ ιόγσ θιάζκα 

ηζνύηαη κε 1, ηα δύν επίπεδα ηηκώλ, εθθξαζκέλα ζε εληαίν λόκηζκα, είλαη, πξνθαλώο, 

ίζα, ελώ όηαλ είλαη πςειόηεξν (κηθξόηεξν) ηνπ 1, ζεκαίλεη όηη ην εκεδαπό 

(αιινδαπό) επίπεδν ηηκώλ έρεη γίλεη ρακειόηεξν θαη, επνκέλσο, όηη ε 

αληαγσληζηηθόηεηα ηεο εκεδαπήο (αιινδαπήο) νηθνλνκίαο έρεη απμεζεί. ηελ 

πεξίπησζή καο, εθόζνλ ην Ε γίλεηαη 1.5 (από 1) θαη ην P απμάλεηαη θαηά – έζησ – 
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9.29%, έπεηαη όηη, εάλ ην P
*
 δελ κεηαβάιιεηαη, ε πξαγκαηηθή ζπλαιιαγκαηηθή 

ηζνηηκία απμάλεηαη θαηά: (0.5 – 0.0929) / (1 + 0.0929) = 0.372 ή 37.2%. ε 

γεληθόηεξνπο όξνπο, εάλ ην υ (%) παξηζηά ην πνζνζηό ηεο ππνηίκεζεο θαη δ ην 

ζπληειεζηή δηαζηνιήο ηνπ P αλά κνλάδα ρξόλνπ (P = 100 (1 + δ υ): από ηνλ Πίλαθα 

2 έπεηαη όηη, γηα ην πξώην έηνο, ην δ βξίζθεηαη κεηαμύ 0.106 θαη 0.186 θαη, ιόγσ ηεο 

γξακκηθόηεηαο ησλ ππνδεηγκάησλ, είλαη αλεμάξηεην ηνπ υ), ηόηε ε πνζνζηηαία 

αύμεζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηζνύηαη κε: [(1 – δ) υ] / (1 + δ υ), θαη, ζπλεπώο, ε 

ειαζηηθόηεηά ηεο σο πξνο ην πνζνζηό ηεο ππνηίκεζεο ηζνύηαη κε (1 – δ) / (1 + δ υ) 

(άξα, κεηώλεηαη κε απηό). 

 

[4]. Ζ ηαρύηεηα κε ηελ νπνία ν ιόγνο ηεο ππνδεζπόδνπζαο, λ2, πξνο ηε δεζπόδνπζα, 

λ1, ηδηνηηκή ηείλεη ζην κεδέλ, θαηά κήθνο ηνπ ρξόλνπ, t = 1, 2,…, ήηνη ην κέγεζνο    

(λ2 / λ1)
t
 = (0.715 / 0.893)

t
 = 0.801

t
, απνηειεί πξνζεγγηζηηθό κέηξν ηεο ηαρύηεηαο 

ζύγθιηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Γηα ην ζύλνιν απηώλ ησλ δεηεκάησλ, βι. π.ρ. 

Luenberger (1979, chs 5-6) θαη, γηα κία ζπλνπηηθή έθζεζε, James and Rumchev 

(2005). εκεηώλεηαη, ράξηλ πιεξόηεηαο, όηη ην πξόβιεκα ηεο κε ζύγθιηζεο (ή 

αζηάζεηαο) δύλαηαη λα αλαδπζεί κόλνλ όηαλ ζπκπεξηιεθζεί ε – ζαθώο ξεαιηζηηθή – 

πεξίπησζε ηεο «ζπκπαξαγσγήο (joint production) εκπνξεπκάησλ κέζσ 

εκπνξεπκάησλ» (βι. Sraffa, [1960] 1985, Μέξνο ΗΗ), αιιά αληηκεησπίδεηαη δηα ηεο 

δηεύξπλζεο ηνπ αλαιπηηθνύ πιαηζίνπ κε ηελ αιιειεπίδξαζε πξνζθνξάο-δήηεζεο (βι. 

Mariolis, 1997, 2008). Αθόκα θαη έηζη, όκσο, ηίπνηε δελ δηαζθαιίδεη όηη ε ππνηίκεζε 

νδεγεί ζε άλνδν ηνπ εκεδαπνύ γεληθνύ επηπέδνπ ησλ ηηκώλ (δελ απνθιείεηαη λα 

νδεγεί ζε απνπιεζσξηζκό) ή, ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε, ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο. Με 

άιια ιόγηα, δειαδή, απαηηείηαη πξόζζεηε, δηαθξηηή, εκπεηξηθή έξεπλα, ε νπνία ζα 

πξέπεη λα βαζηζζεί ζηνπο Πίλαθεο Πξνζθνξάο-Υξήζεο (SUT) ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο.  

 

[5]. Φαίλεηαη όηη, γηα αξθεηνύο Αξηζηεξνύο (όπσο απηννλνκάδνληαη), ε πεξίπησζε 

ηεο Αιβαλίαο απνηειεί πξνζθηιέο (αληη-) παξάδεηγκα. ην όρη θαη ηόζν καθξηλό 

παξειζόλ, ε Έιιε Παππά είρε ηνλίζεη: «Κη Διιάδα εθηόο ΟΝΔ, ηη λα γίλεη; Αιβαλία; 

Πηζηεύσ όηη ε πνιηηηθή πνπ ιέεη όρη ζηελ ΔΔ είλαη αληηδξαζηηθή. Γελ λνκίδσ όηη 

θαλέλαο καξμηζηήο, νύηε θη ν Μαξμ, ζα έιεγε όρη.» (Πεξηνδηθό Έςηινλ, 24 Μαΐνπ 

1998). 

 

[6]. Καίηνη δελ είκαζηε γλώζηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ, θξίλνπκε όηη νξηζκέλεο 

αμηνζεκείσηεο πιεξνθνξίεο (επί ηεο αθξίβεηαο ησλ νπνίσλ ζα απνθαλζνύλ, σζηόζν, 

νη ηζηνξηθνί) βξίζθνληαη ζην Υόηδα (1985, θεθ. 3 θαη ζζ. 240-247, 262-264 θαη 289-

295). 

 

[7]. Θα είλαη ζαθέο όηη, γηα ηηο αλάγθεο ξεαιηζηηθόηεξεο εθηίκεζεο, από απηά ηα 

πνζνζηά ζα πξέπεη λα πξνζζαθαηξεζνύλ, αθνύ πξώηα, όκσο, επηηεπρζεί ε 

πνζνηηθνπνίεζή ηνπο, ελδερόκελεο παξάπιεπξεο επηπηώζεηο ηεο ππνηίκεζεο ή άιισλ, 

επηθνπξηθώλ, κέηξσλ νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο (π.ρ. ππνθαηάζηαζε εηζαγνκέλσλ 
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εηζξνώλ, κείσζε θαζαξώλ θνξνινγηθώλ ζπληειεζηώλ επί ηεο παξαγσγήο θ.ιπ.), 

θαζώο επίζεο θαη ε επίπησζε ηεο «ζπκπαξαγσγήο» (βι. Δλόηεηα 1 ηνπ παξόληνο, 

αξρή ζεκείσζεο [2] θαη ηέινο ζεκείσζεο [4]). 
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