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Για πρώτη φορά από το 1968 ο γενικός δείκτης τιµών αντί να αυξηθεί τον Μάρτιο, 
όπως συνηθίζει τόσες δεκαετίες, µειώθηκε. Κατά 0,2%!  
 
Την ώρα που µισθοί, εισοδήµατα, τιµές ακινήτων, µετοχές, όλα τα περιουσιακά 
στοιχεία των ελλήνων έχουν καταβαραθρωθεί κατά 20%, 30%, 60%, οι τιµές 
έπεσαν, κατά µέσον όρο µόνον 0,2%. Κάτι που ισοδυναµεί µε την ταφόπλακα 
στον τάφο του επιχειρηµάτος υπέρ της λεγόµενης «εσωτερικής υποτίµησης» - το 
µόνο επιχείρηµα-ελπίδα των Μνηµονιακών για ανάκαµψη εντός της Ευρωζώνης 
υπό καθεστώς µνηµονιακής λιτότητας. 
 
Το επιχείρηµα της εσωτερικής υποτίµησης ήταν απλό: Εφόσον δεν έχουµε την 
δραχµή, η υποτίµηση της οποίας θα καθιστούσε τις εξαγωγές (και τον τουρισµό) 
ελκυστικότερες στους ξένους και τις εισαγωγές πιο τσουχτερές για τους έλληνες, 
το ίδιο αποτέλεσµα µπορεί να επιτευχθεί εντός της Ευρωζώνης αν όλοι οι µισθοί 
και όλες οι τιµές υποχωρήσουν παράλληλα κατά ένα ποσοσό, π.χ. 25%. Κάτι 
τέτοιο, υποστηρίζαν οι τροϊκανοί, ο κ. Ρεν λόγου χάριν, θα ήταν ανάλογο µιας 
υποτίµησης του εθνικού νοµίσµατος κατά 25% σε σχέση µε το µάρκο. Εφόσον 
µισθοί και τιµές θα µειώνονταν το ίδιο, η αγοραστική αξία των µισθών για 
εγχώρια προϊόντα θα παρέµενε η ίδια (καθώς µπορεί να έχεις λιγότερα χρήµατα 
αλλά οι τιµές έχουν µειωθεί µε αποτέλεσµα να αγοράζεις τα ίδια αγαθά) την 
στιγµή που οι εξαγωγές και ο τουρισµός θα φθήναιναν για τους ξένους.  
 
Αυτό που όµως βλέπουµε είναι ότι ενω οι µισθοί έπεσαν µεν 30% και 40%, οι 
τιµές, την τελευταία τριετία, όχι µόνο δεν έπεφταν αλλά αυξάνονταν κι όλας. Και 
τώρα που επί τέλους έπεσαν, έπεσαν κατά... 0,2%. Όπερ µεθερµηνευόµενον, η 
αγοραστική αξία των ελληνικών εισοδηµάτων µειώθηκε κατά 30%, 40% και βάλε 
παρασέρνοντας µαζί της την ζήτηση για τα εγχώρια προϊόντα µε τα γνωστά 
αποτελέσµατα: λουκέτα, απολύσεις, κατάρρευση παντού.  
 
Το ερώτηµα είναι: Πως και δεν ακολούθησαν οι τιµές τα εισοδήµατα και τους 
µισθούς προς τα κάτω; Σε κάποιο βαθµό ευθύνεται η φοροεπιδροµή του κράτους 
(τόσο η αύξηση στον ΦΠΑ όσο και στον φόρο των ακινήτων, του πετρελαίου 
κλπ). Ο πιο σηµαντικός όµως παράγοντας είναι το αποτέλεσµα που έχει η ύφεση 
στον ανταγωνισµό. Να το πω απλά: Η ύφεση δολοφονεί επιχειρήσεις. Ο φόνος 
αυτός µειώνει τον ανταγωνισµό που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις που, κουτσά-
στραβά, επιβιώνουν και οι οποίες, λόγω µικρότερου ανταγωνισµού, αποκτούν 
µεγαλύτερη µονοπωλιακή δύναµη στην αγορά. Οπότε, ακόµα κι αν η «πίτα» ενός 
κλάδου µειώνεται, οι επιχειρήσεις που εξακολουθούν να λειτουργούν έχουν την 
δυνατότητα να φρενάρουν την πτώση των τιµών τους – σε µερικές περιπτώσεις 
µάλιστα να τις αυξάνουν κι όλας. Όπως π.χ. στην αγορά βασικών αγαθών, π.χ. 
τροφίµων, οι τιµές των οποίων τα τελευταία δύο χρόνια, της Μεγάλης Ύφεσης, 
αυξήθηκαν κατά 13% σύµφωνα µε τα επίσηµα στατιστικά στοιχεία. 



 
Είναι λοιπόν κάτι παραπάνω από προφανές ότι η «εσωτερική υποτίµηση» 
απέτυχε στον βαθµό που ο παρατηρούµενος αποπληθωρισµός δεν είναι παρά 
ένα φάντασµα. Μια σκιά χωρίς υπόσταση. Βέβαια, ακόµα και να είχαµε 
σηµαντικό αποπληθωρισµό, η εσωτερική υποτίµηση και πάλι θα αποτύγχανε 
καθώς µια παράλληλη µείωση τιµών και εισοδηµάτων κατά π.χ. 30%, αν και δεν 
θα έπληττε την αγοραστική δύναµη των πολιτών, θα κατέστρεφε την ικανότητά 
τους να αποπληρώσουν τα προ-υπάρχοντα χρέη τους (π.χ. το στεγαστικό τους 
δάνειο). Συνεπώς, ακόµα και σε αυτή την «ιδανική» περίπτωση, τα χρέη στις 
τράπεζες δεν θα εξυπηρετούνταν και το τραπεζικό σύστηµα θα κατέρρεε.  
 
Το µόνο εντυπωσιακό µε όλα αυτά είναι ότι υπάρχουν ακόµη κάποιοι που 
πιστεύουν στην εσωτερική υποτίµηση και την προοπτική της σταθεροποίησης 
µέσα από επιθετική, µνηµονιακή λιτότητα. Η τραγωδία µας όµως ξέρετε ποια 
είναι; Ότι σε αυτούς δεν περιλαµβάνεται καν ο κ. Τόµπσεν (άσχετο τι λέει 
δηµοσίως)! 
 
 
 
 
 
 


