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Σκέυεις ζηο γόναηο για ηην σποηίμηζη ηοσ νομίζμαηος 

Θεφδσξνο Μαξηφιεο 

Αλ. Καζεγεηήο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο, Τκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, Πάληεην 

Παλεπηζηήκην 

 

Σηελ «Απγή ηεο Κπξηαθήο», ηεο 9 Οθησβξίνπ 2011, ζειίδα 18, δεκνζηεχηεθε 

άξζξν ηνπ θ. Κψζηα Καιισληάηε, κε ηίηιν: «Υπνηίκεζε ηνπ λνκίζκαηνο θαη 

αξηζηεξή πνιηηηθή». Σε απηφ ην άξζξν εθηίζεληαη δηάθνξεο ζθέςεηο ηνπ θ. 

Καιισληάηε ζε ζπλδπαζκφ κε ζπγθερπκέλεο αλαθνξέο «[ζ]ε πξφζθαηεο 

νκηιίεο δχν έγθξηησλ θαζεγεηψλ ηεο νηθνλνκηθήο, ησλ θ.θ. Κ. Λαπαβίηζα θαη 

Θ. Μαξηφιε». Δπίζεο, ν ζπληάθηεο  ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ γξάθεη, εηζαγσγηθά, 

ην εμήο: «Σηελ πνιχ ζπλνπηηθή απηή παξνπζίαζε ησλ βαζηθφηεξσλ ζέζεσλ 

ησλ δχν νηθνλνκνιφγσλ, αο κνπ επηηξαπεί κία εμίζνπ πξφρεηξε αιιά 

ελδερνκέλσο νπζηαζηηθή θξηηηθή». 

 Γελ κπνξψ λα γλσξίδσ απφ πνχ αληιεί ν θ. Καιισληάηεο ηελ άλεζε, 

πξψηνλ, λα δεκνζηεχεη (ζε εθεκεξίδα) «πξφρεηξε θξηηηθή» θαη, δεχηεξνλ, απηή 

ε «πξφρεηξε θξηηηθή» λα αλαθέξεηαη ζε επηζηεκνληθή κειέηε θαη, 

ηαπηνρξφλσο, λα πθίζηαηαη πηζαλφηεηα λα πξφθεηηαη γηα «νπζηαζηηθή 

θξηηηθή». Τν θαηά ζεηξά πξψην αθνξά ζηε Σχληαμε θαη ζηνπο αλαγλψζηεο ηεο 

«Απγήο». Τν δεχηεξν αθνξά (θαη) ζηελ επηζηήκε θαη, επνκέλσο, ζηα 

αθφινπζα ζα αζρνιεζψ κε απηφ. 

1. Όπσο είδακε, ν θ. Καιισληάηεο έρεη θαηά λνπλ κία «πξφζθαηε νκηιία» κνπ. 

Ζ/ν αλαγλψζηεο, φκσο, νχηε νθείιεη νχηε δχλαηαη λα έρεη θαηά λνπλ φ,ηη έρεη 

θαηά λνπλ ν θ. Καιισληάηεο. Αληηζέησο, ν δεχηεξνο νθείιεη λα ελεκεξψζεη 

ηνλ πξψην, ψζηε λα δχλαηαη λα θξίλεη, γηα ην πνηα είλαη, αθξηβψο, απηή ε 

«πξφζθαηε νκηιία». Δηθάδσ φηη ελλνεί ηελ νκηιία κνπ, κε ηίηιν: «Ζ 

Οηθνλνκηθή Πνιηηηθή Δληφο θαη Δθηφο ηνπ Δπξψ», ζε αλνηθηή ζπδήηεζε 

(26/9/2011) ηνπ «Μεηψπνπ Αιιειεγγχεο θαη Αλαηξνπήο», ην θείκελν ηεο 

νπνίαο είλαη δηαζέζηκν ζε δηάθνξα blogs, ελψ κία ζπκπιεξσκέλε εθδνρή ηνπ 

(30/9/2011) δεκνζηεχζεθε ζηελ «Μαξμηζηηθή Δπηζεψξεζε Praxis» 

(http://wwwpraxisred.blogspot.com/2011/10/blog-post.html). 

2. Καηά ηνλ θ. Καιισληάηε, ην κνληέιν πνπ ρξεζηκνπνίεζα γηα λα εθηηκήζσ 

ηηο επηπηψζεηο κίαο ππνηίκεζεο ηεο δξαρκήο είλαη «νηθνλνκεηξηθφ». Γελ έρσ 

πνηέ γξάςεη θάηη ηέηνην. Έρσ γξάςεη φηη είλαη κνληέιν «Δηζξνψλ-Δθξνψλ». 

Έπεηαη φηη ν θ. Καιισληάηεο είηε δελ έρεη δηαβάζεη απηά πνπ έρσ γξάςεη είηε 

δελ είλαη ζε ζέζε λα δηαθξίλεη έλα νηθνλνκεηξηθφ κνληέιν απφ έλα κνληέιν 

Δηζξνψλ-Δθξνψλ. Τν ηη ζπλεπάγνληαη ην έλα ελδερφκελν ή ην άιιν, ην αθήλσ 

ζηνλ αλαγλψζηε. 

3. Καηά ηνλ θ. Καιισληάηε, ππνζηήξημα φηη, πξψηνλ, ε επηζηξνθή ζηε δξαρκή 

θαη ππνηίκεζή ηεο θαηά 50% είλαη ηθαλή, απφ κφλε ηεο, λα βγάιεη ηε ρψξα 
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απφ ηελ θξίζε (ηξίηε παξάγξαθνο ηνπ άξζξνπ ηνπ) θαη, δεχηεξνλ, ην 

πξφβιεκα αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ιχλεηαη κε ηελ 

ππνηίκεζε ηεο δξαρκήο (αξρή ηνπ ζεκείνπ 3 ηνπ άξζξνπ ηνπ). Σηελ νκηιία, 

ζην αληίζηνηρν γξαπηφ, θαζψο επίζεο θαη ζε άιιν γξαπηφ κνπ (: Μαξηφιεο, Θ. 

θαη Κάηζηλνο, Α. (2011) Δπηζηξνθή ζε Υπνηηκεκέλε Γξαρκή, Πιεζσξηζκφο 

Κφζηνπο θαη Γηεζλήο Αληαγσληζηηθφηεηα: Μία Μειέηε Δηζξνψλ-Δθξνψλ – 

θαη απηφ δηαζέζηκν ζε δηάθνξα blogs), φπνπ θαηά πξψηνλ δεκνζηνπνηήζακε 

(Ηνχιηνο 2011) εθηηκήζεηο καο γηα ηηο επηπηψζεηο κίαο ελδερνκέλεο ππνηίκεζεο 

ηεο δξαρκήο ζηνλ πιεζσξηζκφ θφζηνπο θαη ζηε δηεζλή αληαγσληζηηθφηεηα ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο, δελ βξίζθνληαη απηέο νη – ππνηηζέκελεο – ζέζεηο κνπ. 

Όπνηνο δηάβαζε ηα πξναλαθεξζέληα θείκελα (ή άιια δηθά κνπ), ην γλσξίδεη. 

Γηα παξάδεηγκα ζηελ «Δηζαγσγή» ηνπ ηειεπηαίνπ θεηκέλνπ γξάθακε: 

«Σπεχδνπκε, σζηφζν, λα ηνλίζνπκε a priori φηη, θαίηνη ηα απνηειέζκαηα 

απηνχ ηνπ πεηξάκαηνο «αδξαλνχο αηκφζθαηξαο» είλαη ζεκαληηθά θαη ρξήζηκα, 

δελ επαξθνχλ, ασηά καθασηά, γηα λα δηθαηψζνπλ νχηε απηέο/νχο πνπ είλαη 

ππέξ ηεο επηζηξνθήο ζηε δξαρκή νχηε εθείλνπο πνπ είλαη θαηά.». Γηαπηζηψλσ, 

ινηπφλ, φηη, ζηελ θαιχηεξε γηα ηνλ ίδην πεξίπησζε, ν θ. Καιισληάηεο δελ 

αλήθεη ζε απηνχο πνπ ηα δηάβαζαλ. 

4. Καηά ηνλ θ. Καιισληάηε, «[η]ε θξάζε «ην πξφβιεκα ηεο νηθνλνκίαο είλαη 

πξφβιεκα αληαγσληζηηθφηεηαο» (Μαξηφιεο) ηελ αθνχκε απφ ηε δεθαεηία ηνπ  

’70 […]» (αξρή ηνπ ζεκείνπ 2 ηνπ άξζξνπ ηνπ). Γελ έρσ γξάςεη απηήλ ηε 

θξάζε. Αληηζέησο, έρσ γξάςεη, αξθεηέο θνξέο, ηελ αθφινπζε θξάζε ζρεηηθά 

κε ηελ ηρέτοσζα ζπγθπξία: «Τν βαζικό πξφβιεκα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο 

είλαη απηφ ηεο δηεζλνχο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη φρη ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο ή ηεο 

αλαδηαλνκήο ηνπ εηζνδήκαηνο, ηα νπνία ζπληζηνχλ επιθαινόμενα.», θαη έρσ 

αθηεξψζεη αξθεηέο ζειίδεο γηα λα ηελ ππνζηεξίμσ θαη αλαιχζσ (π.ρ. 

πξφζθαηα ζπγθεληξψζεθαλ ζην: Μαξηφιεο, Θ. (2011) Ελλάδα, Εσρωπαϊκή 

Ένωζη και Οικονομική Κρίζη, Αζήλα, Matura). Άξα, απιεξνθφξεηνο ή 

άζηνρνο ν θ. Καιισληάηεο. Τέινο, θαη ην Ππζαγφξεην Θεψξεκα ην «αθνχκε 

εδψ θαη πάλσ απφ 2200 ρξφληα». Τη δειψλεη απηφ;  

5. Καηά ηνλ θ. Καιισληάηε, ππνηίζεηαη (απφ πνηνχο;) φηη ην κνληέιν κνπ 

πξνέβιεςε επηηπρψο ηελ ππνηίκεζε ηεο δξαρκήο ηνπ 1998 (δεχηεξε πξφηαζε 

ζην ζεκείν 3 ηνπ άξζξνπ ηνπ). Καηαξράο, αο δηεπθξηληζηεί φηη δελ είλαη 

κνληέιν «κνπ», αιιά κνληέιν πνπ ζπγθξνηήζεθε, ζηα 1995-6, απφ εκέλα, ηνλ 

Φαξάιακπν Οηθνλνκίδε θαη ηνλ Γηψξγν Σηακάηε, θαη πινπνηήζεθε 

ππνινγηζηηθά κε ηελ αλεθηίκεηε ζπκβνιή ηνπ Νίθνπ Φνπζηέξε: Βιέπε 

Μαξηφιεο, Θ., Οηθνλνκίδεο, Φ., Σηακάηεο, Γ. θαη Φνπζηέξεο, Ν. (1997) 

Ποζοηική Εκηίμηζη ηων Επιπηώζεων ηης Υποηίμηζης ζηο «Κόζηος» 

Παραγωγής, Αζήλα, Κξηηηθή. Πεξαηηέξσ, έλα κνληέιν Δηζξνψλ-Δθξνψλ γηα 

ηηο επηπηψζεηο ηεο ππνηίκεζεο δελ δχλαηαη, εμνξηζκνχ, λα είλαη κνληέιν 
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πξφβιεςεο ηεο κεηαβνιήο ηζνηηκίαο νπνηνπδήπνηε λνκίζκαηνο. Έπεηαη φηη ν θ. 

Καιισληάηεο είηε δελ έρεη κειεηήζεη ην κνληέιν είηε δελ έρεη θαηαλνήζεη πεξί 

ηίλνο πξφθεηηαη.  

6. Ο θ. Καιισληάηεο δηεξσηάηαη «αλ ε πνιηηηθή ηεο ππνηίκεζεο ηνπ 

λνκίζκαηνο κπνξεί λα ζεσξείηαη αξηζηεξή φηαλ ην κφληκν ζχκα ηεο είλαη ην 

βηνηηθφ επίπεδν ησλ εξγαδνκέλσλ.» (ηέηαξηε παξάγξαθνο απφ ην ηέινο ηνπ 

άξζξνπ ηνπ). Πξψηνλ, δελ έρσ πνηέ ππνζηεξίμεη φηη ην κέζν ηεο ππνηίκεζεο 

είλαη «αξηζηεξφ» (ή «δεμηφ» – φ,ηη θαη εάλ ελλνεί κε απηνχο ηνπο φξνπο ν θ. 

Καιισληάηεο), πξφηαζε πνπ είλαη α-λφεηε. Γεχηεξνλ, δελ δειψλσ 

«αξηζηεξφο», αιιά νχηε θαλ «καξμηζηήο», ζε ζπκθσλία, εδψ, κε ηνλ K. Marx. 

Τξίηνλ, δελ ππάξρεη, κέρξη ζήκεξα, ζεψξεκα ηεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο, ην 

νπνίν λα δειψλεη: Πξνθεηκέλνπ λα έρεη κία ππνηίκεζε ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηε 

δηεζλή αληαγσληζηηθφηεηα, θαη, ζπλεπψο, ζην εμσηεξηθφ ηζνδχγην θαη ζην 

πξντφλ, πξναπαηηείηαη ρεηξνηέξεπζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Αο ην απνδείμεη ν θ. Καιισληάηεο. Τέηαξηνλ, ην ιηγφηεξν επλντθφ ζελάξην ηνπ 

κνληέινπ καο (δει. απηφ πνπ δίλεη, γηα ην πξψην έηνο, πιεζσξηζκφ ηεο ηάμεο 

ηνπ 9.29% θαη αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ηάμεο ηνπ 37.2%) δεν 

πξνυπνζέηεη κείσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ εξγαδνκέλσλ. Τέινο, αο 

πιεξνθνξεζεί ν θ. Καιισληάηεο φηη ηα δχν ηειεπηαία δεηήκαηα ηα είρα 

αλαιχζεη εθηελψο θαηά ηελ παξέκβαζή κνπ ζε ζπδήηεζε αλάκεζα ζηνλ θ. 

Θεφδσξν Παξαζθεπφπνπιν θαη ζηνπο ζπλαδέιθνπο Αληηγφλε Λπκπεξάθε θαη 

Δπθιείδε Τζαθαιψην, ε νπνία είρε ιάβεη ρψξα, πξηλ απφ 13 ρξφληα, ζηελ 

«Απγή»: ε πξψηε εθδνρή ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ κνπ, κε ηίηιν: «Υπνηίκεζε, 

αληαγσληζηηθφηεηα θαη πξαγκαηηθνί κηζζνί», δεκνζηεχηεθε ζηελ «Απγή» ηεο 

10/5/1998, ελψ κία δηεπξπκέλε εθδνρή ηνπ, θαη κε έλα αιγεβξηθφ παξάξηεκα, 

δεκνζηεχηεθε ζην: Μαξηφιεο, Θ. θαη Σηακάηεο, Γ. (1999) Ο.Ν.Ε. και 

Νεοθιλελεύθερη Πολιηική, ζζ. 213-223, Αζήλα, Διιεληθά Γξάκκαηα). 

7. Καηά ηνλ θ. Καιισληάηε, «ην βαζηθφ ειάηησκα ηνπ κνληέινπ [ησλ 

Μαξηφιε et al. (1997) – Θ.Μ.] ζρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο ηεο ππνηίκεζεο είλαη 

φηη αγλνεί ηελ παγθφζκηα θαη [sic! – Θ.Μ.] επξσπατθή νηθνλνκία. Έμνδνο απφ 

[ην – Θ.Μ.] επξψ θαη ππνηίκεζε ηζνδπλακεί κε πηζαλή δηάιπζε ηεο 

Δπξσδψλεο θαη αλάινγεο αληαγσληζηηθέο ππνηηκήζεηο άιισλ ρσξψλ.» 

(δεχηεξε παξάγξαθνο απφ ην ηέινο ηνπ άξζξνπ ηνπ). Δίλαη πξνθαλέο φηη θάηη 

δηαθεχγεη ηνπ θ. Καιισληάηε: Πψο είλαη δπλαηφλ ην κνληέιν λα πξνζθέξεη – 

ηελ φπνηα, έζησ – εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο ππνηίκεζεο θαη, 

ηαπηνρξφλσο, λα «αγλνεί ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία»; Τψξα, ην εάλ ζα ζπκβεί 

«δηάιπζε ηεο Δπξσδψλεο» θ.ιπ. ή άιια γεγνλφηα (π.ρ. γεσπνιηηηθά), είλαη 

δεηήκαηα ηα νπνία δελ πξαγκαηεχηεθα, αιιά νχηε ππνζηήξημα φηη 

πξαγκαηεχηεθα: Σηα πξναλαθεξζέληα γξαπηά κνπ εθηίζεληαη κε ζαθήλεηα θαη 

πιεξφηεηα φιεο νη ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο. Γηα θαθή ηχρε, φκσο, ηνπ θ. 
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Καιισληάηε, ζα πξέπεη λα ππνγξακκηζζεί φηη ζην κνληέιν κπνξεί, εμαηξεηηθά 

εχθνια, λα ζπκπεξηιεθζεί ε πεξίπησζε ηεο εμφδνπ πάλσ απφ κίαο ρψξαο απφ 

ηε Εψλε ηνπ Δπξψ θαη ηεο επαθφινπζεο ππνηίκεζεο ησλ λνκηζκάησλ ηνπο 

(θαζψο θαη πιεζψξα άιισλ ζελαξίσλ). Όπνηνο είλαη ζε ζέζε λα κειεηήζεη ηε 

δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ κνληέινπ, ην δηαπηζηψλεη. Σπλεπψο, φρη κφλνλ δελ 

είλαη «βαζηθφ» αιιά δελ πθίζηαηαη θαλ ην «ειάηησκα ηνπ κνληέινπ», πνπ 

θαληάδεηαη φηη εληφπηζε ν θ. Καιισληάηεο. 

 Ο θ. Καιισληάηεο παξαζέηεη, κε ακείσηε άλεζε, θαη άιιεο ζθέςεηο ηνπ. 

Ο θαζέλαο, θπζηθά, κπνξεί λα λνκίδεη φηη είλαη ζε ζέζε λα θάλεη δηάθνξεο 

ζθέςεηο γηα δηάθνξα επηζηεκνληθά αληηθείκελα. Απηφ δελ ζπλεπάγεηαη, φκσο, 

φηη ζα βξεη θάπνηνλ γηα λα ηηο ζπδεηήζεη. Θα θιείζσ, επνκέλσο, κε ην εμήο: 

Γπζηπρψο, δελ έρσ ιφγνπο, κέρξη ζηηγκήο, λα αιιάμσ έλα, έζησ, θφκκα, ζηα 

φζα έρσ γξάςεη, απφ ην 1996 έσο ζήκεξα, ζρεηηθά κε ηελ ππνηίκεζε ηνπ 

λνκίζκαηνο θαη ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Όζνλ αθνξά ζην δήηεκα ηεο 

ππνηίκεζεο, αλαγθαία ζπλζήθε γηα ην αληίζεην είλαη (πξάγκα πνπ εχρνκαη) ε 

δεκνζηνπνίεζε (απφ άιινπο ή εκάο) εθηηκήζεσλ βαζηδφκελσλ είηε ζε κνληέια 

πνπ πεξηθιείνπλ ην δηθφ καο σο εηδηθή πεξίπησζε (πξνζδηνξίδνπκε ξεηά ηνπο 

άμνλεο ζπγθξφηεζεο ηέηνησλ κνληέισλ ζην Μαξηφιεο et al. (1997, ζζ. 110-

111) θαη ζην Μαξηφιεο θαη Κάηζηλνο (2011, ζεκεηψζεηο 4 θαη 7)) είηε ζε 

εηεξνγελέο κνληέιν, γηα ην νπνίν ζα έρεη απνδεηρζεί, σζηφζν, φηη ζπληζηά 

ζπγθξηηηθά πην αμηφπηζηε πεξηγξαθή ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Δίκαη βέβαηνο 

φηη, εάλ θαηαβάιεη ηελ αλαγθαία πξνζπάζεηα θαηά ηε κειέηε απηήο ηεο 

βηβιηνγξαθίαο, ν θ. Καιισληάηεο φρη κφλνλ ζα πξνζδψζεη λφεκα ζηηο ζθέςεηο 

ηνπ, αιιά θαη ζα επηιχζεη φιεο ηηο απνξίεο ηνπ.  

 


