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Το βιβλίο των Βαΐτσου-Μισσού που παρουσιάζουμε και σχολιάζουμε απόψε είναι ένα 

φιλόδοξο και πολυεπίπεδο εγχείρημα. Με βάση την εμπειρία της βαθιάς οικονομικής 

κρίσης του 2008-2016 στη χώρα μας, οι συγγραφείς αναζητούν τα βαθύτερά της αίτια 

στα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά και τα προβλήματα του ελληνικού οικονομικού και 

κοινωνικού μοντέλου ανάπτυξης, στις αλλεπάλληλες συστημικές του κρίσεις και 

μεταλλάξεις από τη δεκαετία του 1970 και ύστερα και στις αλλαγές στο διεθνές και 

ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο ένταξης της χώρας, που επηρέασαν όχι μόνο τη θέση του 

παραγωγικού της συστήματος στο διεθνή καταμερισμό εργασίας, αλλά και τη 

διαχείριση των κρίσεων της οικονομίας της και ιδιαίτερα της βαθιάς και επώδυνης 

κρίσης δημόσιου χρέους του 2009 που οδήγησε τη χώρα σε τρία Προγράμματα 

Οικονομικής Προσαρμογής και σε καθεστώς σκληρής επιτήρησης από τους θεσμούς 

της Ε.Ε. και το ΔΝΤ. 

Το βιβλίο απαρτίζεται από εννέα κεφάλαια που αναφέρονται πρώτον, στις 

μακροοικονομικές, τομεακές και κλαδικές επιδόσεις και στις μεταβολές της 

παραγωγικής εξειδίκευσης της ελληνικής οικονομίας κατά τη διάρκεια των περιόδων 

ανάπτυξης και κρίσης, δεύτερον, στα χαρακτηριστικά και στις μεταβολές του διεθνούς 

πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης που επιδρά στην αναπτυξιακή δυναμική της 

οικονομίας και τρίτον, στα βασικά φαινόμενα που κυοφόρησαν την κρίση χρέους του 

2009 και στα τμήματα και μεγέθη της οικονομίας που κυρίως υπέστησαν τις 

δραματικές επιπτώσεις των πολιτικών δημοσιονομικής προσαρμογής και εσωτερικής 

υποτίμησης που επέβαλαν οι πιστωτές της χώρας μέσω των Προγραμμάτων 

Οικονομικής Προσαρμογής, όπως οι επενδύσεις, η ιδιωτική κατανάλωση, η αγορά 

εργασίας, το κοινωνικό κράτος. 
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Είναι αδύνατο να σχολιάσει κανείς το σύνολο των θεμάτων του βιβλίου και των 

απόψεων των συγγραφέων. Αναγκαστικά θα σταθώ σε ορισμένα σημεία που θεωρώ 

ότι αξίζει τον κόπο να συζητηθούν απόψε και έχουν να κάνουν τόσο με τα κεντρικά 

επιχειρήματα του βιβλίου ως προς το χαρακτήρα των ελληνικών κρίσεων, όσο με 

τις συνεπαγωγές τους για το τί δέον γενέσθαι από δω και πέρα, που είναι και το μείζον 

πολιτικό ερώτημα σήμερα. 

ΠΡΩΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ. Οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι, από τα μέσα της δεκαετίας 

του 1970 μέχρι σήμερα η ελληνική οικονομία έχει περάσει από πολλές κρίσεις που 

προκάλεσαν συστημικές ρηγματώσεις και μεταλλάξεις στο μεταπολεμικό αναπτυξιακό 

μοντέλο. Ωστόσο, ισχυρίζονται, ότι μετά τη δεκαετή βαθιά κρίση που ακολούθησε την 

παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, η Ελλάδα αποτελεί παράδειγμα 

σύγχρονης δυτικής χώρας σε μόνιμη κρίση. Η οικονομία της είναι de facto 

πτωχευμένη και μοιάζει να είναι εγκλωβισμένη όχι μόνο σε μια προβληματική 

παραγωγική εξειδίκευση και σε μία μόνιμη τεχνολογική υστέρηση, με μόνιμα 

ελλείμματα στο εξωτερικό ισοζύγιο πληρωμών, με υπερχρέωση κράτους, επιχειρήσεων 

και νοικοκυριών, και με χαμηλές επενδύσεις, αλλά και σε ένα πελατειακό, 

γραφειοκρατικό και μη αναπτυξιακό κράτος. 

Η κρίση δεν είχε συγκυριακά αίτια αλλά δομικά που συσσωρεύτηκαν στη διάρκεια των 

δεκαετιών. Συγκεκριμένα, οι συγγραφείς λένε ότι η ευθραυστότητα της ελληνικής 

οικονομίας προϋπήρχε της οικονομικής κρίσης του 2008, διότι οι ελληνικές 

κυβερνήσεις απέτυχαν να κάνουν εγκαίρως τις μεταρρυθμίσεις που έπρεπε. Η 

αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας τις δεκαετίες του 1990 και 2000 χαρακτηρίζεται 

από στρεβλώσεις, ενώ ο μοναδικός παράγοντας που συνέβαλε στην αναπτυξιακή της 

αναβάθμιση ήταν η κλίμακα και η ποιότητα των επενδύσεων στην εκπαίδευση λένε οι 

Βαΐτσος και Μισσός.  

Λένε επίσης ότι στην ευθραυστότητα της ελληνικής οικονομίας συνηγόρησε τις 

προηγούμενες δεκαετίες και συνηγορεί και σήμερα το διεθνές περιβάλλον, δηλαδή το 

πρότυπο νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης (γνωστό ως συναίνεση της 

Ουάσινγκτον), μέσα στο οποίο κινήθηκε και η οικονομική πολιτική της Ε.Ε. και το 

πρότυπο της οικονομικής της διακυβέρνησης (το Σύμφωνο Σταθερότητας από τη 

δεκαετία του 1990, που αντικαταστάθηκε από το 2011 από το Δημοσιονομικό 

Σύμφωνο και το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο). Το πρότυπο αυτό αποκρυστάλλωσε θεσμικά τα 

συμφέροντα της Γερμανίας ως ηγεμονικής δύναμης. Η ένταξη στην ΟΝΕ και η αλλαγή 

νομίσματος το 2002 υπήρξε για τους συγγραφείς σημείο καμπής για την ελληνική 

οικονομία που μοιάζει να βρίσκεται κατ’ αυτούς σε μια ενταξιακή διαδικασία μακράς 

διάρκειας, δεδομένου ότι τα εξωτερικά της ελλείμματα αποτελούν ένα μόνιμο αγκάθι 

που εξηγεί και τη διόγκωση του εξωτερικού δανεισμού της χώρας. 

Δύο δικά μου συμπληρωματικά σχόλια πάνω στην προηγούμενη ανάλυση, με την 

οποία δεν θα μπορούσε κανείς παρά να συμφωνήσει. Η βαθιά κρίση στην οποία 

εισήλθε η ελληνική οικονομία το 2009 με την κρίση χρέους πρέπει να κατανοηθεί 

πρωτίστως ως παραγωγική-αναπτυξιακή, δευτερευόντως ως δημοσιονομική, και 

οπωσδήποτε ως κατεξοχήν πολιτική. Εξηγώ. Η εύκολη ανάπτυξη της δεκαετίας του 
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1990, με τον τουρισμό, τη ναυτιλία, τις ιδιωτικοποιήσεις, την κατασπατάληση των 

πόρων των ΚΠΣ, τις επενδύσεις των ιδιωτών στο χρηματιστήριο και στις κατοικίες και 

του κράτους στις κατασκευές των Ολυμπιακών Αγώνων και σε εξοπλισμούς με φτηνό 

δανεικό χρήμα, κατέληξε στα δίδυμα ελλείμματα (εξωτερικό και δημοσιονομικό) και 

είναι αποτέλεσμα της αμεριμνησίας όλων των ελληνικών κυβερνήσεων (ΠΑΣΟΚ 

και ΝΔ) και όλων πολιτικών ελίτ της χώρας που προσχώρησαν στο νεοφιλελεύθερο 

δόγμα της ανάπτυξης χωρίς σοβαρή βιομηχανική και τεχνολογική πολιτική και 

επένδυση στη δημιουργία αντίστοιχων θεσμών, μιας ανάπτυξης μέσα από το άνοιγμα 

στις αγορές, το ξένο τραπεζικό και πολυεθνικό κεφάλαιο που αθρόα εξαγόραζε 

ιδιωτικές κερδοφόρες και κρατικές επιχειρήσεις στρατηγικού χαρακτήρα. Μετά το 

2010, τα Μνημόνια δεν προκάλεσαν μόνο τη μεγαλύτερη οικονομική κρίση σε καιρό 

ειρήνης στην παγκόσμια ιστορία των κρίσεων, αλλά και μια τεράστια κοινωνική 

κρίση, με την εκρηκτική αύξηση της ανεργίας και τη ραγδαία επέκταση της φτώχειας.  

ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ. Οι συγγραφείς υποστηρίζουν ορθά ότι η πραγματική 

υποτίμηση της εργασίας ή - αλλιώς - η «εσωτερική υποτίμηση», όπως έχουμε 

συνηθίσει να την αποκαλούμε, θεωρούνταν από την τρόικα ως η εξέχουσα συνθήκη 

αντιμετώπισης των δίδυμων ελλειμμάτων. Υλοποιήθηκε ως γνωστό μέσα από τη βίαιη 

απορρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της αγοράς εργασίας, δηλαδή των εργασιακών 

σχέσεων και του συστήματος διαμόρφωσης των μισθών.  

Επαυξάνω από τη δική μου πλευρά, υπογραμμίζοντας ότι η υποτίμηση της αξίας της 

εργατικής δύναμης θεωρήθηκε από τους συντάκτες των Μνημονίων ως η κομβική 

προϋπόθεση δραστικής αλλαγής του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας προς την 

κατεύθυνση ενός εξωστρεφούς μοντέλου που έλκεται από τις εξαγωγές και όχι από την 

εσωτερική κατανάλωση, που έπαιζε τον καθοριστικό ρόλο στη δυναμική της 

ανάπτυξης στο μέχρι τότε αναπτυξιακό μοντέλο.  Θυμίζω μάλιστα, εν παρόδω, ότι η 

μείωση του εργατικού κόστους προκειμένου να ανακτηθεί η ανταγωνιστικότητα-

τιμής της εγχώριας παραγωγής, αποτελεί την κύρια μεταβλητή προσαρμογής των 

οικονομιών της ευρωζώνης που εμφανίζουν εξωτερικά ελλείμματα στο θεωρητικό 

μοντέλο συγκρότησης της ΟΝΕ. Εφόσον οι χώρες που συμμετέχουν στην ευρωζώνη 

δεν έχουν τη δυνατότητα «διόρθωσης» των ελλειμμάτων μέσω της (εξωτερικής) 

υποτίμησης του νομίσματος, θα πρέπει να εξισορροπούν το ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών μέσω της μείωσης του εργατικού κόστους (εσωτερική υποτίμηση) και να 

παίρνουν τα κατάλληλα μέτρα.  

Η παραπάνω πολιτική εσωτερικής υποτίμησης υπήρξε αδιέξοδη, όπως τεκμηριώνουν 

οι συγγραφείς. Πέραν του τεράστιου κοινωνικού κόστους που προκάλεσε, με όρους 

κατάρρευσης μισθών, εισοδημάτων, ιδιωτικής κατανάλωσης και έκρηξης της ανεργίας, 

της φτώχειας και των ανισοτήτων, τα Προγράμματα Οικονομικής Προσαρμογής 

οδήγησαν την ελληνική οικονομία σε παραγωγικό ακρωτηριασμό και αδιέξοδο. 

Αδιάσειστοι δείκτες είναι όχι μόνο η δραματική συρρίκνωση του ΑΕΠ αλλά και η 

καθίζηση των επενδύσεων, που οδήγησε από το 2011 μέχρι σήμερα σε ένα φαινόμενο 

αποεπένδυσης δεκαετούς διαρκείας και στην υποχώρηση της παραγωγικότητας της 

εργασίας. Ως αποτέλεσμα απαιτήθηκε πολύ μεγαλύτερη μείωση μισθών από εκείνη της 
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παραγωγικότητας της εργασίας, προκειμένου να επιτευχθεί ο ρητός στόχος του 

δεύτερου μνημονίου για τη μείωση του εργατικού κόστους κατά 12,5%.   

ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ. Σήμερα, μετά την εμπειρία και της κρίσης της 

πανδημίας, μπορούμε να αποφανθούμε με σχετική βεβαιότητα, ότι δεν υπήρξε στην 

πρόσφατη ελληνική ιστορία καμία άλλη περίοδος κατά την οποία να είναι τόσο 

εμφανές, ότι η άνοδος του βιοτικού επιπέδου του λαού και η ανόρθωση του κοινωνικού 

κράτους στην Ελλάδα σε μονιμότερη βάση είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένες με την 

παραγωγική ανασυγκρότηση και αναβάθμιση της οικονομίας της χώρας και τις ριζικές 

αλλαγές στη διανομή του εισοδήματος και του πλούτου. Συνοπτικά, η υπέρβαση της 

κοινωνικής κρίσης προϋποθέτει την αντιμετώπιση του αναπτυξιακού ελλείμματος και 

μια ριζική φορολογική μεταρρύθμιση που να μειώνει τις οικονομικές και κοινωνικές 

ανισότητες. 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ. Η βασική διαχωριστική γραμμή μεταξύ των 

διαφορετικών πολιτικών προτάσεων για το αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας περνάει 

σήμερα αναγκαστικά από τι προβλέπουν για τη θέση του κόσμου της εργασίας σε αυτό. 

Θυμίζω ότι εγχώριες δυνάμεις του κεφαλαίου και εκπρόσωποί τους, όπως ο ΣΕΒ, ήταν 

υπόγειες υποστηρίκτριες της νεοφιλελεύθερων μεταρρυθμίσεων της αγοράς εργασίας 

επί Μνημονίων, ενώ η σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ επανέφερε όσα κεκτημένα των 

Μνημονίων είχε καταργήσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μετά το τέλος του τρίτου 

μνημονίου.   

Σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι θεωρώ παράλειψη των συγγραφέων να μην έχουν 

συγκρίνει τα χαρακτηριστικά, τις οικονομικές επιδόσεις και τις κοινωνικές επιπτώσεις 

του τρίτου μνημονίου και των πολιτικών επιλογών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με αυτές 

και αυτά της προηγουμένης περιόδου των δύο πρώτων μνημονίων. Μπορεί οι 

οικονομικές επιδόσεις της χώρας την περίοδο 2015-2019 να μην ήταν λαμπρές, όμως 

η κυβερνητική πολική έβαλε τέρμα στην κατάρρευση σταθεροποιώντας την οικονομία 

και βάζοντάς την σε τροχιά ανάκαμψης. Ενώ οι κοινωνικές επιδόσεις των κυβερνήσεων 

ΣΥΡΙΖΑ είναι αναμφισβήτητες, με τη δραστική μείωση της ανεργίας και της φτώχειας, 

τη διάσωση του κοινωνικού κράτους από τη διάλυση και τη δρομολόγηση της 

ανόρθωσής του, τη μείωση των ανισοτήτων. Για να μην αναφερθώ στην αύξηση του 

κατώτατου μισθού και στην κατάργηση του υποκατώτατου για τους νέους, την 

επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, τη βελτίωση της προστασίας των 

εργολαβικών εργαζόμενων, την ενεργοποίηση και ενδυνάμωση του ΣΕΠΕ, τη 

μεταρρύθμιση του ΟΑΕΔ κ.ο.κ. 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΣΧΟΛΙΟ. Αφορά το διεθνές πλαίσιο λειτουργίας της οικονομίας και 

την οικονομική διακυβέρνηση της Ε.Ε. και της ευρωζώνης, που επιβάλλουν 

περιορισμούς στους βαθμούς ελευθερίας άσκησης αναπτυξιακής οικονομικής 

πολιτικής και προοδευτικής κοινωνικής πολιτικής σε εθνικό επίπεδο. Οι Βαΐτσος και 

Μισσός δίνουν έμφαση στον καθοριστικό ρόλο του διεθνούς πλαισίου σε όλο το 

βιβλίο, αλλά η ανάλυσή τους σταματά στα μέσα του 2021. Θα προσπαθήσω λοιπόν να 

μιλήσω εν συντομία για το σήμερα.  
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Η σημερινή συγκυρία είναι ιδιαίτερα ρευστή και πολύ αντιφατική. Από τη μια πλευρά, 

η διαχείριση της κρίσης της πανδημίας από τα ευρωπαϊκά όργανα ήταν εντελώς 

διαφορετική απ’ ότι στην κρίση χρέους του 2010-2012, επιτρέποντας την άσκηση 

επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής από τα κράτη μέλη της Ε.Ε. και επεκτατικής 

νομισματικής και πιστωτικής πολιτική εκ μέρους της ΕΚΤ από την αρχή της κρίσης. 

Επίσης, ο κοινός δανεισμός της Ε.Ε. και η θεσμοθέτηση του Ταμείου Ανάκαμψης 

έδωσαν μεγαλύτερους βαθμούς ελευθερίας και περισσότερους πόρους στα κράτη μέλη 

για την άσκηση αναπτυξιακής πολιτικής σε εθνικό επίπεδο. Υπάρχουν 

«αιρεσιμότητες» για τα κράτη μέλη της Ε.Ε. προκειμένου για την άντληση πόρων από 

το Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς και παρακολούθηση της εκπλήρωσης των 

αιρεσιμοτήτων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, αλλά τα κράτη μέλη της Ε.Ε. 

έχουν σαφώς μεγαλύτερη ευχέρεια να ασκούν εθνική αναπτυξιακή πολιτική με 

περισσότερους πόρους και λιγότερους περιορισμούς απ’ ότι την προηγούμενη περίοδο.  

Από την άλλη πλευρά, η δύσκολη έξοδος από την πρωτόγνωρη κρίση της πανδημίας, 

με την η ενεργειακή κρίση και την πυροδότηση του πληθωρισμού, ο πόλεμος στην 

Ουκρανία, ο εγκλωβισμός της Ε.Ε. στη γεωπολιτική αντιπαράθεση των ΗΠΑ με τη 

Ρωσία και ο κίνδυνος οικονομικής και τεχνολογικής υποβάθμισης της Ε.Ε. στο 

παγκόσμιο σύστημα, η κρίση του κόστους ζωής στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική 

που οδηγεί στην Ελλάδα σε μια νέα διαδικασία εκπτώχευσης των λαϊκών τάξεων - τη 

δεύτερη μετά την κρίση του 2008 και τα Μνημόνια - η άνοδος των επιτοκίων της ΕΚΤ 

και η απειλή μιας νέας παγκόσμιας ύφεσης και μιας νέας χρηματοπιστωτικής κρίσης, 

βάζουν ξανά την ελληνική οικονομία σε πορεία επιβράδυνσης που λειτουργεί 

αποτρεπτικά στην πραγματοποίηση επενδύσεων. Ταυτόχρονα, η προοπτική 

χαλάρωσης του Δημοσιονομικού Συμφώνου δεν είναι σίγουρο εάν και κατά πόσο θα 

αυξήσει τους βαθμούς ελευθερίας άσκησης δημοσιονομικής πολιτικής στην Ελλάδα.  

Ένα είναι πάντως σίγουρο. Οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και του νέου ΕΣΠΑ 

αποτελούν την τελευταία ευκαιρία για τη χώρα ώστε να αντιμετωπίσει τα διαρθρωτικά 

προβλήματα της οικονομίας της και το επενδυτικό κενό, προσανατολίζοντας τις 

δημόσιες επενδύσεις στην προώθηση της κοινωνικά δίκαιης και οικολογικά βιώσιμης 

ανάπτυξης. Είναι λοιπόν σημαντικό το ποια κυβέρνηση διαχειρίζεται τους πόρους και 

με ποιο πρόγραμμα. 

Εν τέλει, το αναπτυξιακό πρόβλημα της χώρας μας είναι και παραμένει πολιτικό, ενώ 

η αντιμετώπισή του αποτελεί ένα μείζον κοινωνικό και πολιτικό διακύβευμα. 


