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Εκδοχή του παρόντος παρουσιάστηκε σε συνάντηση του «Study Group on Sraffian 

Economics», τον Ιούνιο του 2011: Ευχαριστούµε τους Κώστα Παπουλή, Νίκο Ροδουσάκη, 

και Γιώργο Σώκλη για σχόλια και παρατηρήσεις. Περαιτέρω, ευχαριστούµε τους Σπύρο 

Στάλια και Λευτέρη Τσουλφίδη για ενδιαφέρουσες συζητήσεις επί της συγκυρίας. Οι 

σηµειώσεις δηλώνονται µε [.], και βρίσκονται στο τέλος του κειµένου. 

 

1. Εισαγωγή 

Κατά την άποψή µας, το βασικό πρόβληµα της ελληνικής οικονοµίας είναι 

αυτό της διεθνούς ανταγωνιστικότητας και όχι του δηµοσίου χρέους ή της 

αναδιανοµής του εισοδήµατος, τα οποία συνιστούν επιφαινόµενα. Η 

αντιµετώπισή του κρίνεται, εποµένως, ως επιβεβληµένη και επείγουσα, καίτοι 

είναι µάλλον αδύνατο να πραγµατοποιηθεί, για συστηµικούς λόγους, εντός της 

ΟΝΕ (βλ. Μαριόλης, 1999, 2011, και Μαριόλης και Παπουλής, 2010). 

Σύµφωνα µε σχετικά πρόσφατες εκτιµήσεις του ∆ΝΤ, οι οποίες βασίζονται 

(και) σε ορισµένες µη ρεαλιστικές, για την τρέχουσα περίοδο, παραδοχές, η 

εξισορρόπηση του τοµέα εξωτερικών συναλλαγών της ελληνικής οικονοµίας 

προαπαιτεί µία υποτίµηση, σε πραγµατικούς όρους, της τάξης του 22.1% µε 

46.6%.[1] Στα ακόλουθα συνοψίζουµε τα αποτελέσµατα µελέτης µας, η οποία 

εκτιµά τις επιπτώσεις ονοµαστικής υποτίµησης κατά 50% στον πληθωρισµό 

κόστους και, κατ’ επέκταση, στη διεθνή ανταγωνιστικότητα της ελληνικής 

οικονοµίας (µετρούµενη σε όρους πραγµατικής συναλλαγµατικής ισοτιµίας). 

Με άλλα λόγια, δηλαδή, επιχειρούµε µία απάντηση στο ακόλουθο ερώτηµα: 

εάν (i) σηµειωθεί επιστροφή σε υποτιµηµένη κατά 50% δραχµή, (ii) οι τεχνικές 

συνθήκες παραγωγής παραµείνουν αµετάβλητες, (iii) αντιπαρέλθουµε κάθε 

άλλο παράγοντα πληθωρισµού (π.χ. πληθωρισµός ζήτησης προκαλούµενος από 

νοµισµατική χρηµατοδότηση του δηµοσίου ελλείµµατος) και (iv) οι εθνικές 

αρχές οικονοµικής πολιτικής είναι σε θέση να διασφαλίσουν τη βιωσιµότητα 

της ακολουθούµενης συναλλαγµατικής πολιτικής (επ’ αυτού, βλ. π.χ. Krugman 

και Obstfeld, 2011, σσ. 320-335) και, γενικά, να διευθετήσουν τις όποιες 

διαταράξεις δηµιουργήσει η αποχώρηση της χώρας από τη Ζώνη του Ευρώ, 
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τότε ποια θα είναι η διαχρονική εξέλιξη των τιµών των εµπορευµάτων, τα 

οποία παράγει η ελληνική οικονοµία; 

 Σπεύδουµε, ωστόσο, να τονίσουµε  a priori ότι, καίτοι τα αποτελέσµατα 

αυτού του πειράµατος «αδρανούς ατµόσφαιρας» είναι σηµαντικά και χρήσιµα, 

δεν επαρκούν, αυτά καθαυτά, για να δικαιώσουν ούτε αυτές/ούς που είναι υπέρ 

της επιστροφής στη δραχµή ούτε εκείνους που είναι κατά. ∆εν µπορούµε να 

επιµείνουµε, εδώ, σε ένα από τα κύρια γνωρίσµατα της µοντέρνας εποχής, δηλ. 

στη συνεχή διαδικασία αναγωγής πολυδιάστατων ζητηµάτων στο µονόµετρο 

ερώτηµα «υπέρ ή κατά;», αλλά µόνον να υπενθυµίσουµε µία παρατήρηση του 

Vaneigem (1962-63, §18): «Προσφέροντας µία καρικατούρα των 

ανταγωνισµών, η εξουσία πιέζει τον καθένα να είναι υπέρ ή κατά της Μπριζίτ 

Μπαρντό, του «νέου µυθιστορήµατος», της Σιτροέν Κατρ Σεβώ, του σπαγγέτι, 

του µεσκάλ, της µίνι φούστας, του ΟΗΕ, των κλασικών ανθρωπιστικών 

σπουδών, της εθνικοποίησης, του θερµοπυρηνικού πολέµου και του ωτοστόπ. 

Ζητείται η γνώµη όλων για κάθε λεπτοµέρεια, προκειµένου να τους αφαιρεθεί 

ακόµα αποτελεσµατικότερα η δυνατότητα να έχουν µία γνώµη για την 

ολότητα.» (πρόσθετη έµφαση). 

 

2. Το αναλυτικό πλαίσιο 

Το αναλυτικό πλαίσιο της µελέτης είναι ακριβώς αυτό που συγκροτήθηκε στο 

Μαριόλης et al. (1996) και, εποµένως, δεν απαιτείται να εκτεθεί, εδώ (ούτε, 

βεβαίως, να αναλυθούν τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα µίας 

υποτίµησης, γενικά): συνίσταται σε τρία εναλλακτικά πολυτοµεακά 

υποδείγµατα-σενάρια εξέλιξης των τιµών, τα οποία εφοδιάζουµε, τώρα, µε 

στοιχεία από τον Συµµετρικό Πίνακα Εισροών-Εκροών (SIOT) της ελληνικής 

οικονοµίας, για το έτος 2005, ο οποίος είναι ο πλέον πρόσφατος από τους 

διαθέσιµους και συναθροίζει το σύνολο των εγχωρίως παραγοµένων 

εµπορευµάτων σε 59. [2] 

 Έχουµε λόγους να θεωρούµε ότι αυτό το πλαίσιο ενέχει, σε βραχυχρόνιο 

ορίζοντα, σηµαντικούς βαθµούς αξιοπιστίας, όχι µόνον λόγω της θεωρητικής 

συνοχής του αλλά και επειδή δοκιµάστηκε, πρακτικά, κατά την τελευταία 

υποτίµηση της δραχµής (ύψους 14%), το Μάρτιο του 1998. Είχαµε, τότε, 

προβλέψει ότι (i) η δραχµή µάλλον θα υποτιµηθεί κατά ποσοστό της τάξης του 

15%, (ii) το ετήσιο πληθωριστικό «κύµα» θα είναι, το πολύ, της τάξης του 

1.25% µε 1.88% (και όχι της τάξης του 10% και 20%, που προέβλεπε η 

συντριπτική πλειοψηφία των αναλυτών και των πολιτικών εκπροσώπων, η 

οποία διαβεβαίωνε, επίσης, ότι η δραχµή δεν πρόκειται να υποτιµηθεί), και (iii) 

η διεθνής ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας θα αυξηθεί, κατά το 

πρώτο έτος, µετά την υποτίµηση, κατά 12%, περίπου. Τα γεγονότα που 
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ακολούθησαν δεν διέψευσαν αυτές τις προβλέψεις (για µία κριτική ανάλυση 

της τότε συγκυρίας, βλ. Μαριόλης και Σταµάτης, 1999, Μέρος 3). 

 

3. Εµπειρικά αποτελέσµατα 

Τα αποτελέσµατα των κύριων εκτιµήσεων της µελέτης συνοψίζονται στους 

Πίνακες 1 και 2. 

 Ο Πίνακας 1 αντιστοιχεί στο λιγότερο ευνοϊκό σενάριο, δηλ. σε αυτό µε 

τον υψηλότερο πληθωρισµό κόστους, και εκθέτει την εξέλιξη των τιµών, 

εκείνων των εµπορευµάτων (από τα 59) που θα εµφανίσουν τις τρεις 

µεγαλύτερες και τις τρεις µικρότερες αυξήσεις τιµής, στα πέντε πρώτα έτη 

µετά την υποτίµηση κατά 50% (µε κατάλληλη επιλογή των φυσικών µονάδων 

µέτρησης, η τιµή κάθε εµπορεύµατος τίθεται ίση µε 100 νοµισµατικές 

µονάδες, πριν λάβει χώρα η υποτίµηση). Επειδή η εξέλιξη της τιµής κάθε 

εµπορεύµατος καθορίζεται, σε γενικές γραµµές, από τις ποσότητες των 

εισαγοµένων εµπορευµάτων, οι οποίες απαιτούνται άµεσα και έµµεσα για την 

παραγωγή του, ο Πίνακας 1 υποδηλώνει, ταυτοχρόνως, και τα εµπορεύµατα 

της ελληνικής οικονοµίας που εµφανίζουν, κατά την αναπαραγωγή τους, την 

υψηλότερη/µικρότερη εξάρτηση από τη διεθνή οικονοµία. 

 

 

Πίνακας 1. Τα εµπορεύµατα µε τις µεγαλύτερες και τις µικρότερες αυξήσεις τιµών 

µετά την υποτίµηση κατά 50% 

  

Μεγαλύτερες Αυξήσεις Τιµών Μικρότερες Αυξήσεις Τιµών 

Έτος Οπτάνθρακας, 

προϊόντα 

διύλισης 

πετρελαίου και 

πυρηνικά 

καύσιµα 

Υπηρεσίες 

υδάτινων 

µεταφορών 

Αυτοκίνητα 

οχήµατα, 

ρυµουλκούµενα και 

ηµιρυµουλκούµενα 

Εκπαιδευτικές 

υπηρεσίες 

Προϊόντα 

δασοκοµίας 

και υλοτοµίας 

Υπηρεσίες 

που 

αφορούν 

ακίνητα 

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 

 

 

 Στον Πίνακα 2 εκτίθεται η εξέλιξη του ετήσιου συνολικού-γενικού 

ρυθµού πληθωρισµού (σε όρους ακαθάριστης αξίας εγχώριας παραγωγής), στα 

πέντε πρώτα έτη µετά από την υποτίµηση κατά 50%, σύµφωνα µε τα τρία 

σενάρια της µελέτης. ∆ιαπιστώνεται, λοιπόν, ότι το πληθωριστικό «κύµα» θα 

είναι της τάξης του 5.31% µε 9.29%, κατά το πρώτος έτος, και 1.59% µε 
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5.96%, κατά το δεύτερο έτος. Έτσι, εκτιµάται ότι η διεθνής ανταγωνιστικότητα 

της ελληνικής οικονοµίας (σε όρους πραγµατικής συναλλαγµατικής ισοτιµίας) 

θα αυξηθεί, στο πρώτο έτος, µετά την υποτίµηση, κατά 37.2% µε 42.4%. [3] 

 Τέλος, αναφέρεται ότι, σύµφωνα µε τα αναλυτικά αποτελέσµατα του 

λιγότερο ευνοϊκού σεναρίου, απαιτούνται περί τα 15-16 έτη, ούτως ώστε να 

αυξηθεί το ηµεδαπό επίπεδο των τιµών κατά 45%-46% και, εποµένως, να 

εξανεµισθούν, πρακτικά, τα οφέλη της υποτίµησης στη διεθνή 

ανταγωνιστικότητα. Ως γνωστόν, η ταχύτητα σύγκλισης γραµµικού δυναµικού 

συστήµατος διακριτού χρόνου προς τη µακροχρόνια τιµή ισορροπίας του 

καθορίζεται από την κατανοµή των µέτρων (moduli) των ιδιοτιµών της µήτρας 

του: Grosso modo, όσο µικρότερα είναι τα µέτρα των µη-δεσποζουσών 

ιδιοτιµών ως προς το µέτρο της δεσπόζουσας ιδιοτιµής, τόσο υψηλότερη είναι 

η ταχύτητα σύγκλισης και, συνεπώς, στην προκείµενη περίπτωση, τόσο πιο 

γρήγορα εξανεµίζονται τα οφέλη της υποτίµησης. Στο Σχήµα 1 εκτίθεται µία 

απεικόνιση της κατανοµής των «οµαλοποιηµένων» ιδιοτιµών της µήτρας που 

αντιστοιχεί στο λιγότερο ευνοϊκό σενάριο (κάθε ιδιοτιµή έχει διαιρεθεί µε τη 

δεσπόζουσα ιδιοτιµή, η οποία ισούται, περίπου, µε 0.893, και εποµένως η 

δεσπόζουσα οµαλοποιηµένη ιδιοτιµή ισούται µε 1, ενώ όλες οι µη-

δεσπόζουσες οµαλοποιηµένες ιδιοτιµές βρίσκονται εντός του µοναδιαίου 

(µιγαδικού) κύκλου). Καίτοι διαφαίνεται τάση συσσώρευσης των 

οµαλοποιηµένων ιδιοτιµών προς χαµηλές τιµές, έξι µη δεσπόζουσες 

οµαλοποιηµένες ιδιοτιµές είναι σχετικά υψηλές, δηλ. πάνω από 0.5, και, άρα, η 

ταχύτητα σύγκλισης του συστήµατος δεν δύναται, πράγµατι, να είναι ιδιαίτερα 

υψηλή.[4] 

 

Πίνακας 2. Οι ετήσιοι ρυθµοί πληθωρισµού µετά την υποτίµηση κατά 50% 

 

 

 

 

 

 

 

Έτος Σενάριο 1 Σενάριο 2 Σενάριο 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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Σχήµα 1. Οι οµαλοποιηµένες ιδιοτιµές της µήτρας του συστήµατος µε την ταχύτερη αύξηση 

των τιµών 

 

4. Συµπερασµατικές παρατηρήσεις 

Όπως η εξ αποκαλύψεως αλήθεια, στα µέσα της δεκαετίας του 1990, ήταν «η 

πολιτική της σκληρής δραχµής», έτσι και η τρέχουσα εξ αποκαλύψεως αλήθεια 

είναι ότι «η επιστροφή στη δραχµή σηµαίνει καταστροφή». Μάλιστα, 

πανεπιστηµιακός οικονοµολόγος, ο οποίος τοποθετείται κριτικά, και «εξ 

αριστερών», έναντι του «Μεσοπρόθεσµου», προέβη, δηµοσίως, στην 

ακόλουθη διευκρίνηση: «∆εν προτείνω την επιστροφή στη δραχµή. ∆εν θα 

γίνουµε Αλβανία του Enver Hoxha.».[5]  

 Από την πλευρά µας, αδυνατούµε να αντιληφθούµε ότι, για παράδειγµα, 

το Βασίλειο της Νορβηγίας, η Μαλαισία ή η ∆ηµοκρατία της Σιγκαπούρης 

ακολουθούν το «αλβανικό υπόδειγµα οικοδόµησης του σοσιαλισµού».[6] 

Εκτιµήσαµε, ωστόσο, ότι, από την άποψη τουλάχιστον των τιµιακών 

επιπτώσεων µίας υποτίµησης (και, µάλιστα, «γενναίας», ήτοι της τάξης του 

50%), η «επιστροφή στη δραχµή» δεν συνεπάγεται κάποια καταστροφή. 

Μάλλον το αντίθετο: καταβάλλοντας το όποιο «κόστος» ενός πληθωρισµού 

της τάξης του 5% µε 9%, η ελληνική οικονοµία θα έχει, σε συνδυασµό µε την 

άσκηση άλλων, οπωσδήποτε αναγκαίων, µέτρων διαρθρωτικής πολιτικής, τη 

δυνατότητα και το χρόνο να επωφεληθεί από την καταρχάς αύξηση της 

διεθνούς ανταγωνιστικότητάς της κατά 37% µε 42%.[7]  

 Όταν οι αρχές οικονοµικής πολιτικής µίας χώρας µε εξαιρετικά υψηλό 

επίπεδο παραγωγικοτεχνικής ανάπτυξης, όπως των ΗΠΑ, προβάλλουν, 

 1.0  0.5 0.5 1.0

 1.0

 0.5

0.5

1.0
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συστηµατικά, ενστάσεις κατά της «πολιτικής του µαλακού γουάν», είναι να 

απορεί κανείς µε τη «θεωρία» ότι οι ελληνικές αρχές οφείλουν να είναι 

αδιάφορες απέναντι στους συναλλαγµατικούς όρους υπό τους οποίους η χώρα, 

για την οποία είναι υπεύθυνες, εξάγει στη και εισάγει από τη διεθνή αγορά. 

 

Σηµειώσεις 

[1]. Πιο αναλυτικά: Υποθέτοντας ως διατηρήσιµη τιµή ισορροπίας για το συνολικό 

εξωτερικό χρέος, ως ποσοστό του ΑΕΠ, το 80%, και ρυθµό µεγέθυνσης του 

ονοµαστικού ΑΕΠ ίσο µε 5%, προκύπτει ότι το έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών 

συναλλαγών, ως ποσοστό του ΑΕΠ, πρέπει να συµπιεσθεί στο µείον 3.8%. 

Περαιτέρω, λαµβάνοντας υπόψη οικονοµετρικές εκτιµήσεις της ελαστικότητας του 

ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών ως προς την πραγµατική συναλλαγµατική 

ισοτιµία, εκτιµάται ότι αυτή η συµπίεση προαπαιτεί πραγµατική υποτίµηση της τάξης 

του 22.1% µε 46.6% (βλέπε Αναστασάτος, 2008). 

 

[2]. Πρόκειται για γραµµικά υποδείγµατα à la Sraffa ([1960] 1985, Μέρος Ι), δηλ. 

«απλής παραγωγής (single production)  εµπορευµάτων µέσω εµπορευµάτων», τα 

οποία διαφοροποιούνται, µεταξύ τους, αναλόγως της υπόθεσης που γίνεται σχετικά 

µε την αντίδραση της ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας κάθε κλάδου παραγωγής, 

µετά την υποτίµηση. Για παράδειγµα, στο ένα από αυτά, το οποίο δίνει και την 

υψηλότερη πληθωριστική αύξηση, υποτίθεται (µεταξύ άλλων) ότι οι καθαροί φόροι 

επί της παραγωγής, ως ποσοστό της τιµής κάθε εµπορεύµατος, παραµένουν 

αµετάβλητοι. Μία από τις ελάχιστες συναφείς µελέτες της ελληνικής βιβλιογραφίας 

είναι αυτή των Γκαργκάνα και Μοµφεράτου (1979), η οποία αφορά στην περίοδο 

1971-1978. Σηµειώνεται, επίσης, ότι το αναλυτικό µας πλαίσιο θα µπορούσε να 

διευρυνθεί βάσει των συµβολών του Domberger (1980) και των Sharify and Sancho 

(2011). Τέλος, για τη γενική θεωρητική µελέτη των επιπτώσεων µίας υποτίµησης στις 

τιµές των εµπορευµάτων, στην κατανοµή του εισοδήµατος και στους βαθµούς 

απασχόλησης του επενδεδυµένου κεφαλαίου και του εργατικού δυναµικού, βλ. 

Krugman and Taylor (1978), Metcalfe and Steedman (1981), και Mariolis (2006, 

2008). 

 

[3]. Σηµειώνεται, για τον µη ειδικό αναγνώστη, ότι, χάριν απλούστευσης, εξισώνουµε 

την πραγµατική συναλλαγµατική ισοτιµία µε: (EP
*
) / P, όπου το Ε παριστά την 

ονοµαστική συναλλαγµατική ισοτιµία, οριζόµενη σε νοµισµατικές µονάδες της 

ηµεδαπής ανά νοµισµατική µονάδα της αλλοδαπής, το P
*
 το αλλοδαπό γενικό 

επίπεδο των τιµών, εκφρασµένο σε αλλοδαπό νόµισµα, και το P το ηµεδαπό γενικό 

επίπεδο των τιµών, εκφρασµένο σε ηµεδαπό νόµισµα. Όταν το εν λόγω κλάσµα 

ισούται µε 1, τα δύο επίπεδα τιµών, εκφρασµένα σε ενιαίο νόµισµα, είναι, προφανώς, 

ίσα, ενώ όταν είναι υψηλότερο (µικρότερο) του 1, σηµαίνει ότι το ηµεδαπό 

(αλλοδαπό) επίπεδο τιµών έχει γίνει χαµηλότερο και, εποµένως, ότι η 

ανταγωνιστικότητα της ηµεδαπής (αλλοδαπής) οικονοµίας έχει αυξηθεί. Στην 



 

7 

 

περίπτωσή µας, εφόσον το Ε γίνεται 1.5 (από 1) και το P αυξάνεται κατά – έστω – 

9.29%, έπεται ότι, εάν το P
*
 δεν µεταβάλλεται, η πραγµατική συναλλαγµατική 

ισοτιµία αυξάνεται κατά: (0.5 – 0.0929) / (1 + 0.0929) = 0.372 ή 37.2%. Σε 

γενικότερους όρους, εάν το υ (%) παριστά το ποσοστό της υποτίµησης και δ το 

συντελεστή διαστολής του P ανά µονάδα χρόνου (P = 100 (1 + δ υ): από τον Πίνακα 

2 έπεται ότι, για το πρώτο έτος, το δ βρίσκεται µεταξύ 0.106 και 0.186 και, λόγω της 

γραµµικότητας των υποδειγµάτων, είναι ανεξάρτητο του υ), τότε η ποσοστιαία 

αύξηση της ανταγωνιστικότητας ισούται µε: [(1 – δ) υ] / (1 + δ υ), και, συνεπώς, η 

ελαστικότητά της ως προς το ποσοστό της υποτίµησης ισούται µε (1 – δ) / (1 + δ υ) 

(άρα, µειώνεται µε αυτό). 

 

[4]. Η ταχύτητα µε την οποία ο λόγος της υποδεσπόζουσας, λ2, προς τη δεσπόζουσα, 

λ1, ιδιοτιµή τείνει στο µηδέν, κατά µήκος του χρόνου, t = 1, 2,…, ήτοι το µέγεθος    

(λ2 / λ1)
t
 = (0.715 / 0.893)

t
 = 0.801

t
, αποτελεί προσεγγιστικό µέτρο της ταχύτητας 

σύγκλισης του συστήµατος. Για το σύνολο αυτών των ζητηµάτων, βλ. π.χ. 

Luenberger (1979, chs 5-6) και, για µία συνοπτική έκθεση, James and Rumchev 

(2005). Σηµειώνεται, χάριν πληρότητας, ότι το πρόβληµα της µη σύγκλισης (ή 

αστάθειας) δύναται να αναδυθεί µόνον όταν συµπεριληφθεί η – σαφώς ρεαλιστική – 

περίπτωση της «συµπαραγωγής (joint production) εµπορευµάτων µέσω 

εµπορευµάτων» (βλ. Sraffa, [1960] 1985, Μέρος ΙΙ), αλλά αντιµετωπίζεται δια της 

διεύρυνσης του αναλυτικού πλαισίου µε την αλληλεπίδραση προσφοράς-ζήτησης (βλ. 

Mariolis, 1997, 2008). Ακόµα και έτσι, όµως, τίποτε δεν διασφαλίζει ότι η υποτίµηση 

οδηγεί σε άνοδο του ηµεδαπού γενικού επιπέδου των τιµών (δεν αποκλείεται να 

οδηγεί σε αποπληθωρισµό) ή, στην αντίθετη περίπτωση, της ανταγωνιστικότητας. Με 

άλλα λόγια, δηλαδή, απαιτείται πρόσθετη, διακριτή, εµπειρική έρευνα, η οποία θα 

πρέπει να βασισθεί στους Πίνακες Προσφοράς-Χρήσης (SUT) της ελληνικής 

οικονοµίας.  

 

[5]. Φαίνεται ότι, για αρκετούς Αριστερούς (όπως αυτοονοµάζονται), η περίπτωση 

της Αλβανίας αποτελεί προσφιλές (αντι-) παράδειγµα. Στο όχι και τόσο µακρινό 

παρελθόν, η Έλλη Παππά είχε τονίσει: «Κι Ελλάδα εκτός ΟΝΕ, τι να γίνει; Αλβανία; 

Πιστεύω ότι η πολιτική που λέει όχι στην ΕΕ είναι αντιδραστική. ∆εν νοµίζω ότι 

κανένας µαρξιστής, ούτε κι ο Μαρξ, θα έλεγε όχι.» (Περιοδικό Έψιλον, 24 Μαΐου 

1998). 

 

[6]. Καίτοι δεν είµαστε γνώστες του αντικειµένου, κρίνουµε ότι ορισµένες 

αξιοσηµείωτες πληροφορίες (επί της ακρίβειας των οποίων θα αποφανθούν, ωστόσο, 

οι ιστορικοί) βρίσκονται στο Χότζα (1985, κεφ. 3 και σσ. 240-247, 262-264 και 289-

295). 

 

[7]. Θα είναι σαφές ότι, για τις ανάγκες ρεαλιστικότερης εκτίµησης, από αυτά τα 

ποσοστά θα πρέπει να προσθαφαιρεθούν, αφού πρώτα, όµως, επιτευχθεί η 

ποσοτικοποίησή τους, ενδεχόµενες παράπλευρες επιπτώσεις της υποτίµησης ή άλλων, 
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επικουρικών, µέτρων οικονοµικής πολιτικής (π.χ. µείωση καθαρών φορολογικών 

συντελεστών επί της παραγωγής), καθώς επίσης και η επίπτωση της 

«συµπαραγωγής» (βλ. Ενότητα 1 του παρόντος, αρχή σηµείωσης [2] και τέλος 

σηµείωσης [4]). 
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