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Κεφάλαιο 1ο
Χρηματιστήριο
Ιστορική Αναδρομή του ΧΑΑ
Γενικά
Η πρώτη χρηματιστηριακή αγορά στην Ελλάδα, σύμφωνα με τους
Κιόχο και Παπανικολάου (1999), άρχισε να λειτουργεί ανεπίσημα στο
δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Έμποροι και ναυτικοί της εποχής εκείνης
ήταν οι πρώτοι που άρχισαν να διαπραγματεύονται συνάλλαγμα και
κινητές αξίες στις ανεπίσημες αγορές της Ερμούπολης της Σύρου και της
Αθήνας.
Το ΧΑΑ ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 1876 με απόφαση του
Υπουργικού Συμβουλίου και είχε ως πρώτα αντικείμενα
διαπραγμάτευσης τις ομολογίες των Εθνικών δανείων και τις μετοχές της
Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Τέσσερα χρόνια αργότερα εξελέγη η
πρώτη Διοικούσα Επιτροπή του Χρηματιστηρίου και από το Μάιο του
1880 το ΧΑΑ άρχισε να λειτουργεί επίσημα. Το Βασιλικό Διάταγμα της
12/16 Ιουνίου 1909 όρισε το Χρηματιστήριο ως τον μοναδικό
οργανωμένο χώρο για την εκτέλεση συμβάσεων και συναλλαγών σε
τίτλους του Δημοσίου ή σε τίτλους αναγνωρισμένων τραπεζών ή άλλων
Ανώνυμων Εταιριών. Εντούτοις ως το 1917 δεν υπήρχε οργανωμένη
κρατική εποπτεία των συναλλαγών, ενώ οι χρηματιστές και οι επενδυτές
δεν γνώριζαν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.
Ο ρόλος των συναλλασσομένων μερών προσφιορίστηκε σαφώς
από το Νόμο 3632/1988.Ουσιαστική όμως μεταρρύθμιση στα
χρηματιστηριακά θέματα έφερε ο Νόμος 1806/1988, με τον οποίο το
ΧΑΑ εκσυγχρονίστηκε και κατέλαβε ισάξια θέση ανάμεσα στα άλλα
ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Αντικείμενο Συναλλαγών στο ΧΑΑ
Οι κινητές αξίες, σύμφωνα με τους Κιόχο και Παπανικολάου
(1999), που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο Αξιών ονομάζονται
«χρηματιστηριακά πράγματα». Αυτά είναι τα εξής:

α) Οι μετοχές και οι ομολογίες ελληνικών ανωνύμων εταιριών,
οι οποίες έχουν μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον, 10 εκατ.
δραχμών καταβεβλημένο εξ ολοκλήρου.
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ΰ) Οι μετοχές και οι ομολογίες αλλοδαπών ανωνύμων εταιριών
με την προϋπόθεση να έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο
της Πολιτείας , της οποίας έχουν την ιθαγένεια.
ο) Τα ομόλογα και τα έντοκα γραμμάτια καθώς και οι
ομολογίες των δανείων του Ελληνικού Κράτους και των
Ξένων Κρατών.
ά) Τα ομόλογα και οι ομολογίες των δανείων των Δήμων και
Κοινοτήτων καθώς και των ΝΠΙΔ και γενικά των ΝΠΔΔ.
β) Το συνάλλαγμα, τα χρυσά νομίσματα και ο χρυσός και
άργυρος σε ράβδους εφόσον το επιτρέπει ο Νόμος.
Στην Ελλάδα οι συναλλαγές επί του συναλλάγματος, καθώς και
των χρυσών νομισμάτων και χρυσών λιρών έχουν ανατεθεί αποκλειστικά
στην Τράπεζα της Ελλάδος για λόγους προστασίας του εθνικού
νομίσματος.

Ο Σκοπός και η Σημασία του ΧΑΑ
Στο ΧΑΑ, σύμφωνα με τους Κιόχο και Παπανικολάου και Κιόχο
(2001), και μέσω αυτού στο ευρύ αποταμιευτικό κοινό καταφεύγουν οι
επιχειρήσεις με την έκδοση μετοχών ή ομολογιών (ομολογιακών
δανείων) για την άντληση κεφαλαίων για την υλοποίηση των
επενδυτικών τους προγραμμάτων (επέκταση δραστηριότητας και
εκσυγχρονισμού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων κλπ). Έτσι αποφεύγεται
η προσφυγή των επιχειρήσεων στο τραπεζικό δανεισμό που είναι
δαπανηρότερος και πολλές φορές πολύ πιεστικός διότι πρέπει να
καταβληθούν οι τόκοι και να επιστραφεί ένα μέρος του δανειζόμενου
κεφαλαίου (τοκοχρεωλύσιο) σε τακτά χρονικά διαστήματα ανεξάρτητα
από την πραγματοποίηση κερδών από τις δανειζόμενες επιχειρήσεις.
Στο ΧΑΑ, και μέσω αυτού στο ευρύ επενδυτικό κοινό,
καταφεύγουν, επίσης, το Κράτος, οι Δήμοι, οι Δημόσιοι Οργανισμοί
Κοινής Ωφέλειας, για τη συγκέντρωση σημαντικών κεφαλαίων για την
πραγματοποίηση έργων (βασικής υποδομής κλπ) που συμβάλλουν
σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική πρόοδο της χώρας.
Το ΧΑΑ δίνει την εναλλακτική δυνατότητα στο ευρύ αποταμιευτικό
κοινό και τις επιχειρήσεις να τοποθετήσουν τα ρευστά διαθέσιμα τους σε
χρεόγραφα (μετοχές, ομόλογα και ομολογίες) που θα τους αποφέρουν
κέρδη ή ένα σταθερό εισόδημα. Στο ΧΑΑ επιτυγχάνεται η συγκέντρωση
της συνολικής προσφοράς και ζήτησης των χρηματιστηριακών αξιών και
η διαμόρφωση της πραγματικής τιμής τους.
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Οι αγοραπωλησίες των χρεογράφων εκφράζουν μια συγκεκριμένη
κρίση για την αξία και τις προοπτικές των διαφόρων εταιριών. Οι
εταιρίες, οι προοπτικές των οποίων έχουν κριθεί ευνοϊκά από τους
επενδυτές, πράγμα που διευκολύνει τις χρηματοδοτήσεις νέων
επενδύσεων και τη δυναμική ανάπτυξή τους, για να γίνουν
ανταγωνιστικές στο διεθνή χώρο. Συνεπώς στο ΧΑΑ επιτυγχάνεται η
εύκολη, γρήγορη και ασφαλής εκτέλεση των χρηματιστηριακών
συναλλαγών και η διάδοση των κινητών αξιών στο ευρύ αποταμιευτικό
και γενικότερο επενδυτικό κοινό, πράγμα που συμβάλλει στην γρήγορη
ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας και στη βελτίωση του βιοτικού
επιπέδου του λαού της. Ορθά έχει υποστηριχθεί από πολλούς ότι η υγιής
ανάπτυξη του ΧΑΑ αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την οικονομική
ανάπτυξη της Χώρας και αποτελεί έναν δείκτη τόσο της οικονομικής
ανάπτυξης όσο και της κοινωνικής προόδου μιας χώρας.

Κατηγορίες Μετοχών
Σύμφωνα με τους Κιόχο και Παπανικολάου και Κιόχο (2001)
υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες μετοχών και είναι οι ονομαστικές, οι
ανώνυμες, οι κοινές και οι προνομιούχες μετοχές.
Οι ονομαστικές μετοχές είναι αυτές που έχουν γραμμένα πάνω
τους το όνομα και τα στοιχεία του κατόχου τα οποία καταχωρούνται και
στο Μητρώο των μετόχων. Ονομαστικές μετοχές εκδίδουν υποχρεωτικά
οι Τράπεζες, Ασφαλιστικές Εταιρίες, Εταιρίες Κοινής Ωφελείας, όπως
ΔΕΗ, ΟΤΕ και ΟΣΕ, και σύμφωνα με πρόσφατο νόμο οι Εταιρίες
Έκδοσης Ημερήσιου Τύπου. Ονομαστικές μετοχές είναι δυνατό να
εκδώσει κάθε άλλη ανώνυμη εταιρία, αρκεί να προβλέπεται από το
καταστατικό της.

Τιμές Μετοχών
Σύμφωνα με τον Αγγελόπουλο (2005) οι μετοχές αποτελούν τους
αντιπροσωπευτικούς και πλέον διαπραγματεύσιμους τίτλους της
κεφαλαιαγοράς και ο αριθμός των μετοχών που υπάρχει σε μία ανώνυμη
εταιρία προκύπτει αν διαιρέσουμε τα εισερχόμενα κεφάλαια με την
καθορισμένη, από τα αρμόδια όργανα της εταιρίας, συνολική ονομαστική
αξία των μετοχών.
Με διαφορετικούς τρόπους η αξία της μετοχής μπορεί να
εκφρασθεί και να αποτιμηθεί. Υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες αξίας της
μετοχής και είναι οι εξής:
1. Η Ονομαστική Αξία,
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2. Η Λογιστική Αξία,
3. Η Αξία Ρευστοποίησης ή Εσωτερική Αξία και
4. Χρηματιστηριακή Αξία.
Η ονομαστική αξία είναι η αξία της μετοχής που καθορίζεται
κατά την πρώτη της εμφάνιση, ορίζεται σε χαμηλό ύψος, στον
ισολογισμό τοποθετείται στο λογαριασμό “Μετοχικό Κεφάλαιο” και
είναι σταθερή και να αλλάξει μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης
και αντιπροσωπεύει στο συνολικό μετοχικό κεφάλαιο κατά τη στιγμή της
ίδρυσης τη συμμετοχή της κάθε μετοχής, και διαμορφώνεται από την
διαίρεση του μετοχικού κεφαλαίου με τον αριθμό των μετοχών.
Η λογιστική αξία είναι η τιμή που προέρχεται από τη διαίρεση
των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης με τον αριθμό των μετοχών.
Η αξία ρευστότητας ή εσωτερική αξία βασίζεται στην αξία των
ενεργητικών της επιχείρησης στην περίπτωση που θα πουληθούν ή στην
περίπτωση που αποτιμώνται για να πουληθούν και πρόκειται για την τιμή
της μετοχής που προκύπτει με την πώληση της επιχείρησης και αφού
αποπληρωθούν οι υποχρεώσεις της το υπόλοιπο διαιρεθεί με τον αριθμό
των μετοχών της επιχείρησης.
Η χρηματιστηριακή αξία της μετοχής διαμορφώνεται με τη
διαπραγμάτευσή της σε χρηματιστηριακή αγορά και προκύπτει από την
καθημερινή αποτίμηση της μετοχής με βάση την ζήτηση και την
προσφορά.

Προϋποθέσεις εισαγωγής μετοχών στο ΧΑΑ
Για να εισαχθούν οι μετοχές μιας Ανωνύμου Εταιρείας στο
Χρηματιστήριο, σύμφωνα με τους Κιόχο και Παπανικολάου (1999),
πρέπει να πληρεί τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Να έχει ελάχιστο ύψος ιδίων κεφαλαίων (
συμπεριλαμβανομένων και των αποτελεσμάτων της
τελευταίας χρήσης) 500 εκατ. δραχμές (ν. 1914/1990).Το
ποσό
αυτό
κατά
διαστήματα
τροποποιείται
αναπροσαρμόζεται.
ϋ) Να έχει δημοσιεύσει πέντε (5) τουλάχιστον ετήσιους
ισολογισμούς.
ο) Να έχει πραγματοποιήσει ικανοποιητικά αποτελέσματα
εκμετάλλευσης για τις πέντε (5) προηγούμενες οικονομικές
χρήσεις.
Εξαιρούνται οι νεοσύστατες εταιρείες ή εταιρείες με
μικρότερο χρόνο ζωής για τις οποίες, όμως απαιτείται
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έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, έπειτα από
εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του ΧΑΑ.
d) Από τον τελευταίο ισολογισμό πρέπει να φαίνεται ότι είναι
ικανοποιητική η περιουσιακή της διάρθρωση.
e) Να δεσμευτεί εγγράφως ότι θα αυξηθεί το μετοχικό της
κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών κατά 25% τουλάχιστον,
του ποσού που προκύπτει από την άθροιση του μετοχικού
της κεφαλαίου και του ποσού που ενδεχομένως δεν
διατίθεται σε δημόσια εγγραφή και οι νέες μετοχές πρέπει να
διατεθούν σε δημόσια εγγραφή. Εξαιρούνται από την
υποχρέωση, αύξησης κεφαλαίου οι εταιρείες που
προέρχονται από συγχώνευση ή απορρόφηση εταιρειών,
εφόσον η μια από τις 2 είναι ήδη εισηγημένη στο
Χρηματιστήριο Αθηνών. Εξαιρούνται, επίσης, από την
αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου εταιρείες οι οποίες
έχουν εισηγημένες τις μετοχές τους σε χρηματιστήριο μιας ή
περισσότερων Χωρών - Μελών της ΕΟΚ. Εταιρείες των
οποίων οι μετοχές τους είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο
Τρίτης ή Τρίτων Χωρών (εκτός ΕΟΚ) προκειμένου να
εισάγουν τις μετοχές τους στο ΧΑΑ πρέπει πρώτα να
αυξήσουν το κεφάλαιο τους κατά 25%.
f) Οι τελευταίοι δύο ισολογισμοί της εταιρείας πρέπει να έχουν
ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή που είναι μέλος του Σώματος
Ορκωτών Ελεγκτών (Σ.Ο.Ε.).
g) Πριν από την εισαγωγή της πρέπει να δημοσιεύσει
Ενημερωτικό Δελτίο (prospectus) για τους επενδυτές για να
τους ενημερώσει για τη χρηματοπιστωτική της κατάσταση
και τα αποτελέσματα λειτουργίας της καθώς και για τις
προοπτικές της, δηλαδή το τι σκοπεύει να κάνει με το νέο
κεφάλαιο. Το Ενημερωτικό Δελτίο πρέπει, ακόμη , να
περιλαμβάνει και άλλες οικονομικές πληροφορίες που δεν
αναφέρονται στον ισολογισμό και γενικά να αναφέρει κάθε
χρήσιμη για το κοινό πληροφορία ώστε να μπορεί
οποιοσδήποτε να σχηματίσει σαφή και ακριβή γνώση για
την εταιρεία. Το περιεχόμενο του «Ενημερωτικού
Δελτίου>> πρέπει να εγκριθεί από το Διοικητικού
Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου.
h) Οι μετοχές πρέπει να έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τη νόμιμη
διαδικασία και να είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες και η
αίτηση εισαγωγής των μετοχών να αναφέρεται σε όλες τις
μετοχές της ίδιας κατηγορίας (κοινές, προνομιούχες,
ονομαστικές, ανώνυμες).
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ί) Να έχει οριστεί ανάδοχος έκδοσης (underwritter), o οποίος
πρέπει να είναι Τράπεζα ή Ανώνυμη Χρηματιστηριακή
Εταιρεία. Ο ανάδοχος εγγυάται την κάλυψη των μετοχών
της έκδοσης και αγοράζει τις μετοχές, που ενδεχομένως, δεν
θα καλυφθούν από το κοινό, στην τιμή εισαγωγής αυτών στο
Χρηματιστήριο.
ΐ) Οι μετοχές της εταιρείας που υποβάλλει αίτηση για
εισαγωγή στο χρηματιστήριο πρέπει να έχουν «ευρεία
διασπορά». Για να αποδειχθεί αυτό ο ανάδοχος πρέπει να
υποβάλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μια κατάσταση με
το ονοματεπώνυμο και διεύθυνση των νέων μετόχων. Γ ια να
επιτευχθεί «ευρεία διασπορά» των μετοχών, κατά τη
δημόσια εγγραφή, θα πρέπει να διατεθεί στο κοινό
τουλάχιστον το 60% της αύξησης. Το υπόλοιπο 40% ,
εφόσον δεν υπάρχει ενδιαφέρον από το κοινό ,διατίθεται
στους θεσμικούς επενδυτές χωρίς ανώτατο όριο ή
καλύπτεται από τον ανάδοχο. Για να επιτευχθεί η «ευρεία
διασπορά», το παραπάνω ποσοστό 60% θα πρέπει να
διατεθεί σε 100 φυσικά ή νομικά πρόσωπα, χωρίς το καθένα
από αυτά να αποκτήσει πάνω από το 1/100 αυτού.
Κ) Οι νέες εκδόσεις μετοχών, για την εισαγωγή τους στο ΧΑΑ,
θα πρέπει να εκτυπώνονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές
που καθορίζει ο Κανονισμός Εκτυπώσεων Μετοχών. Οι ήδη
εισηγημένες στο ΧΑΑ εταιρείες των οποίων οι μετοχές δεν
έχουν εκτυπωθεί σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 1960/1991
υποχρεούνται να τις ανατυπώσουν σύμφωνα με τον
Κανονισμό Εκτυπώσεως Μετοχών.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εισαγωγή μετοχών στο
ΧΑΑ
Προκειμένου το ΧΑΑ να πάρει απόφαση για την εισαγωγή των
μετοχών μιας ΑΕ στο χρηματιστήριο πρέπει η ενδιαφερόμενη ΑΕ να
υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογητικά και στοιχεία:
ε) Αίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕ, συνοδευόμενη
με απόσπασμα πρακτικών της συνεδρίασης στην οποία
λήφθηκε η απόφαση για την εισαγωγή των μετοχών στο
χρηματιστήριο.
^ Το αρχικό καταστατικό της ΑΕ με όλες τις τυχόν
τροποποιήσεις του και τα αντίστοιχα φύλλα της Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) στα οποία έχουν δημοσιευθεί.
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ο) Τεκμηριωμένη οικονομοτεχνική μελέτη για την οικονομική
κατάσταση της εταιρίας και τις δυναμικές της προοπτικής
στον κλάδο που ανήκει, το αναπτυξιακό της πρόγραμμα,
καθώς επίσης και το σκοπό και αξιοποίηση των κεφαλαίων
που συγκεντρωθούν από την αύξηση του Μετοχικού
Κεφαλαίου.
ά) Κατάσταση με το ονοματεπώνυμο των κυριοτέρων μετοχών
κατά τα τελευταία πέντε χρόνια.
ο) Ισολογισμοί των πέντε τελευταίων οικονομικών χρήσεων, ή
τριών χρήσεων προκειμένου για εταιρίες με μικρότερη ζωή,
συνοδευόμενοι με τις αντίστοιχες εκθέσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου. Οι ισολογισμοί των δύο πρόσφατων χρήσεων
πρέπει να συνοδεύονται από τις εκθέσεις των ορκωτών
Ελεγκτών που ανήκουν στο Σώμα των Ορκωτών Ελεγκτών
(ΣΟΕ).
ί) Κατάσταση, που παρουσιάζει την εξέλιξη του Μετοχικού
Κεφαλαίου και τους λόγους μεταβολής του, από την ίδρυση
της εταιρίας μέχρι και την ημέρα υποβολής της αίτησης
εισαγωγής στο χρηματιστήριο, καθώς και τον αριθμό των
μετοχών, χωριστά για τις κοινές και τις προνομιούχες, που
διαιρείται το Μετοχικό Κεφάλαιο της ΑΕ.
§) Κατάσταση που παρουσιάζει τα διανεμηθέντα μερίσματα,
συνολικά και ανά μετοχή, κατά την τελευταία δεκαετία ή για
μικρότερο χρονικό διάστημα, εφόσον η ζωή της ΑΕ είναι
μικρότερη.
ά) Ονομαστική κατάσταση των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου κατά τα τελευταία πέντε χρόνια.
ί) Αντίγραφο των εκθέσεων του φορολογικού ελέγχου της ΑΕ
των δύο προηγούμενων ετών από την τελευταία χρήση,
όπως και των οφειλομένων ποσών σε περίπτωση οριστικής
τακτοποίησης φορολογικών ή άλλων εκκρεμοτήτων με
οποιονδήποτε
τρόπο.
Επίσης
γνωστοποίηση
των
ενδεχόμενων εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων σε
οποιοδήποτε στάδιο και αν βρίσκονται αυτές.
]) Έκθεση Ορκωτών Ελεγκτών για την πραγματική αξία των
στοιχείων του παγίου ενεργητικού της ΑΕ.
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^:) Αναλυτικές καταστάσεις των λογαριασμών του Ενεργητικού
και Παθητικού καθώς και των αποτελεσμάτων της χρήσεως
της ΑΕ.
1) Πίνακες δαπανών τόσο του Διοικητικού Συμβουλίου όσο
και του λοιπού προσωπικού της ΑΕ.
ο ) Κατάσταση που να παρουσιάζει αναλυτικά κατά την
τελευταία πενταετία σε ποσότητα και αξία την παραγωγή,
τις πωλήσεις, τα αποθέματα, την ανάλωση πρώτων υλών,
την σημερινή παραγωγική ικανότητα των εγκαταστάσεων
της επιχείρησης και τον βαθμό απασχόλησής τους κατά την
τελευταία χρήση και τις εξαγωγές.
η) Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕ υποχρεούται να δηλώσει
τις τυχόν συμμετοχές των μελών του ή της εταιρίας σε άλλες
επιχειρήσεις, την ύπαρξη συμφωνητικού συνεργασίας, τη
μορφή και τα ποσοστά συμμετοχής, το ύψος των μεταξύ
τους συναλλαγών και τους ισολογισμούς των επιχειρήσεων
στις οποίες συμμετέχει.
ο) Κυρωμένα αντίγραφα των Δελτίων Βιομηχανικής Κινήσεως
και Δραστηριότητας του Ν. 858/1979, των δύο τελευταίων
χρήσεων με τα στοιχεία, που ορίζονται κάθε φορά από το
Υπουργείο Βιομηχανίας.
ρ) Ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.
348/1985.
η) Κάθε άλλη συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση που
τυχόν ζητηθεί από την Επιτροπή του ΧΑΑ.

Διαδικασία Εισαγωγής Μετοχών στο ΧΑΑ
Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει μια ΑΕ για να εισαχθούν
οι μετοχές της στην Κύρια Αγορά του ΧΑΑ είναι μακροχρόνια και
μπορεί να πει κανείς γραφειοκρατική. Τα στάδια της διαδικασίας είναι τα
παρακάτω:
ε) Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΑΕ,
μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της, για
ταυτόχρονη είσοδο στο χρηματιστήριο και αύξηση του
Μετοχικού Κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, οι οποίες
θα διατεθούν στο κοινό με δημόσια εγγραφή.
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b) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας για τις
λεπτομέρειες της εισαγωγής.
c) Επιλογή Αναδόχου (underwriter) που είναι υπεύθυνος για
την διαδικασία εγγραφής και διάθεσης των μετοχών της
έκδοσης και ο οποίος, σε συνεργασία με την ΑΕ, καθορίζει
την τιμή διάθεσης των μετοχών. Ο Ανάδοχος εγγυάται την
κάλυψη των μετοχών στην τιμή εισαγωγής τους στο
χρηματιστήριο, σε περίπτωση που αυτές δεν αγοραστούν
από το επενδυτικό κοινό. Ανάδοχος μπορεί να είναι Τράπεζα
ή Ανώνυμος Χρηματιστηριακή Εταιρία με μετοχικό
κεφάλαιο 1 δισεκατομμύριο δραχμές. Η αμοιβή του
αναδόχου προσδιορίζεται με ελεύθερη διαπραγμάτευση.
d) Σύνταξη ενημερωτικού φυλλαδίου (prospectus) από την
ανάδοχο σε συνεργασία με την ΑΕ.
e) Υποβολή αίτησης της ΑΕ για την εισαγωγή των μετοχών της
στο χρηματιστήριο. Η αίτηση αυτή συνοδεύεται με τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά.
f) Έγκριση του Ενημερωτικού Φυλλαδίου (prospectus) από το
Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών,
εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.
g) Υποβολή του Ενημερωτικού Φυλλαδίου (prospectus) στην
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για να εγκρίνει την αύξηση του
Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας με δημόσια εγγραφή.
h) Καθορισμός από το χρηματιστήριο σε συνεργασία με την
ΑΕ της χρονικής περιόδου, συνήθως μιας εβδομάδας, κατά
την οποία θα γίνει η δημόσια εγγραφή. Η απόφαση αυτή
γνωστοποιείται στο επενδυτικό κοινό με ανακοίνωση πρόσκληση στον τύπο. Στην Ελλάδα καθώς και σε άλλες
χρηματιστηριακές αγορές του εξωτερικού δεν συνηθίζεται ή
δεν επιτρέπεται η ανακοίνωση αυτή να γίνει μέσω
τηλεόρασης.
i) Μετά τη λήξη της προθεσμίας για τη δημόσια εγγραφή
παραδίδονται στο ΧΑΑ οι αναλυτικές καταστάσεις με τα
ονόματα των νέων μετόχων και του αριθμού των μετοχών
που δικαιούνται ο καθένας για να διαπιστωθεί η κάλυψη των
μετοχών της έκδοσης και η εξασφάλιση της απαιτούμενης
διασποράς, τουλάχιστον σε 100 φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
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)) Εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις το Διοικητικό
Συμβούλιο του ΧΑΑ εγκρίνει την εισαγωγή των νέων
μετοχών στο χρηματιστήριο και η απόφαση αυτή
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
^:) Τέλος, προσδιορίζεται η ημερομηνία έναρξης των
διαπραγματεύσεων
των
μετοχών
στην
Κύρια
Χρηματιστηριακή Αγορά μετά τη διανομή τους στους νέους
μετόχους.

Μέλη του ΧΑΑ
Τα μέλη του ΧΑΑ διακρίνονται, σύμφωνα με τους Κιόχο και
Παπανικολάου (1999), σε:
• Τακτικά Μέλη, που είναι οι χρηματιστές και οι Ανώνυμες
Χρηματιστηριακές Εταιρίες (ΑΧΕ) και
• Έκτακτα Μέλη, που είναι οι αντικρυστές.
Οι χρηματιστές είναι ο παλαιότερος «μηχανισμός» για τη
μεταφορά των εντολών των επενδυτών στην χρηματιστηριακή αγορά. Για
το διορισμό ενός χρηματιστή απαιτείται άδεια της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς, η οποία χορηγείται μετά από επιτυχία σε ειδικές
εξετάσεις και αφού πληρούν τα εξής προσόντα:
ε) Ηλικία τουλάχιστον 25 ετών και εκπλήρωση των
στρατιωτικών υποχρεώσεων ή είναι νόμιμα απαλλαγμένος.
ϋ) Πτυχία ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
ο) Τριετή επαγγελματική εμπειρία στα χρηματιστηριακά
θέματα, η οποία αποδεικνύεται με βεβαίωση του
ασφαλιστικού τομέα ή της φορολογικής αρχής και με
επιστολή του εργοδότη.
ά) Να μην έχει καταδικαστεί για αδικήματα από εκείνα που
αποτελούν κώλυμα για διορισμό σε θέση του δημοσίου
υπαλλήλου.
Ο χρηματιστής είναι έμπορος, υπόκειται σε κατάσταση πτώχευσης
και είναι υποχρεωμένος να τηρεί τα εξής βιβλία, τα οποία θεωρούνται
από το Τμήμα Χρηματιστηριακών Αξιών της Διεύθυνσης
Κεφαλαιαγοράς:
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• Το Σημειωματάριο, στο οποίο καταχωρούνται οι συναλλαγές
που γίνονται από τον χρηματιστή κατά τη διάρκεια της
συνεδρίασης.
• Το Βιβλιάριο Τριπλοτύπων Πινακιδίων, στο οποίο
μεταφέρονται από το Σημειωματάριο οι πράξεις, που έχουν
διενεργηθεί χωριστά για κάθε πελάτη. Το ένα αντίτυπο
παραδίνεται αυθημερόν στο Τμήμα Χρηματιστηρίων Αξιών
της Διεύθυνσης Κεφαλαιαγοράς, το άλλο στον πελάτη και
το τρίτο παραμένει στο στέλεχος του χρηματιστή.
• Βιβλίο Κατάθεσης Εγγυήσεων Πελατών.
• Βιβλίο Ταμείο.
Ο χρηματιστής είναι υποχρεωμένος να μην ανακοινώνει το όνομα
του πελάτη, εκτός αν ο πελάτης ρητώς το επιτρέπει. Απαγορεύεται
επίσης στον χρηματιστή να διενεργεί για δικό του λογαριασμό άμεσα ή
έμμεσα χρηματιστηριακές συναλλαγές. Οι χρηματιστές αγοράζουν και
πωλούν χρεόγραφα για λογαριασμό των πελατών τους. Οι χρηματιστές
προσπαθούν να αγοράσουν όσο το δυνατόν φθηνότερα και να πουλήσουν
όσο το δυνατόν ακριβότερα προς το συμφέρον των πελατών τους. Για
την υπηρεσία τους αυτή εισπράττουν προμήθεια από 1% έως 5% της
αξίας των συναλλαγών που εκτελούν.

Αντικρυστές
Οι αντικρυστές είναι βοηθοί των χρηματιστών, κάθε χρηματιστής
μπορεί να προσλάβει ένα έως δύο το πολύ αντικρυστές. Για το διορισμό
στη θέση του αντικρυστού απαιτούνται τα εξής:
•
•
•
•

Συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας.
Ελληνική Υπηκοότητα.
Απολυτήριο Λυκείου.
Πλήρης δικαιοπρακτική και δικαιοκτητική ικανότητα.

Ο αντικρυστής διορίζεται με πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου
του χρηματιστηρίου, έπειτα από αίτηση του μέλους του και το κυριότερο
δικαιολογητικό είναι η συμβολαιογραφική πράξη πληρεξουσιοδότησης
του μέλους με την οποία παρέχονται στον υποψήφιο αντικρυστή το
δικαίωμα εκφώνησης και αντιφώνησης. Ο αντικρυστής δεν πρέπει να
παρέχει τις υπηρεσίες του σε περισσότερα από ένα μέλη. Για κάθε πράξη
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ή παράλειψη του αντικρυστή υπεύθυνος είναι ο χρηματιστής για
λογαριασμό και εντολή του οποίου ενεργεί ο αντικρυστής.

Ανώνυμες Χρηματιστηριακές Εταιρίες (ΑΧΕ)
Οι Χρηματιστηριακές Εταιρίες είναι ένας νέος σχετικά θεσμός για
την Ελλάδα. Η Χρηματιστηριακή Εταιρία πρέπει να είναι Ανώνυμη
Εταιρία (ΑΧΕ), με αποκλειστικό σκοπό τη διεξαγωγή χρηματιστηριακών
συναλλαγών. Το μετοχικό της κεφάλαιο καταβάλλεται με μετρητά και το
ελάχιστο ύψος του είναι συνάρτηση του είδους των εργασιών που η κάθε
μία εταιρία επιδιώκει να πραγματοποιήσει.
Συγκεκριμένα ο Νόμος προβλέπει τρεις κατηγορίες ΑΧΕ.
1. Εταιρίες με ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο 100 εκατομμύρια
δραχμές, που
έχουν το δικαίωμα
να κάνουν
χρηματιστηριακές συναλλαγές μόνο κατά τη διάρκεια της
συνεδρίασης του χρηματιστηρίου και μόνο για λογαριασμό
των πελατών τους.
2. Εταιρίες με ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο 200 εκατομμύρια
δραχμές, που
έχουν το δικαίωμα
να κάνουν
χρηματιστηριακές
συναλλαγές εντός και εκτός της
διάρκειας της συνεδρίασης του χρηματιστηρίου και μόνο
για λογαριασμό πελατών τους καθώς και για ίδιο
λογαριασμό.
3. Εταιρίες με ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο 1 δισεκατομμύριο
δραχμές, που έχουν όλα τα δικαιώματα της δεύτερης
κατηγορίας χρηματιστηριακής εταιρίας
και επιπλέον
μπορούν να αναλάβουν την κάλυψη εκδόσεων νέων
μετοχών και ομολόγων, σαν ανάδοχος της εκδότριας
εταιρίας ή του Δημοσίου.
Οι μετοχές της χρηματιστηριακής εταιρίας είναι ονομαστικές και
μεταβιβάζονται έπειτα από προηγούμενη άδεια της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς, με εξαίρεση την κληρονομική διαδοχή και γονική
παροχή. Ούτε ο χρηματιστής ούτε ο αντικρυστής μπορούν να είναι
μέτοχοι της ΑΧΕ. Για την ίδρυση της Χρηματιστηριακής Εταιρίας
απαιτείται άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
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Γ ια τις χρηματιστηριακές συναλλαγές της, σύμφωνα με τους Κιόχο
και Παπανικολάου (1999), η Χρηματιστηριακή Εταιρία διορίζει
χρηματιστηριακό εκπρόσωπο, ο οποίος μπορεί να είναι χρηματιστής,
οπότε αναστέλλεται η άσκηση του επαγγέλματός του. Ο ανώτερος
αριθμός χρηματιστηριακών εκπροσώπων για κάθε Χρηματιστηριακή
Εταιρία καθορίζεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και κάθε
χρηματιστηριακός
εκπρόσωπος
αντιπροσωπεύει
μια
μόνο
χρηματιστηριακή εταιρία. Κάθε χρηματιστηριακή εταιρία μπορεί να
ορίζει και αντικρυστές με την ίδια διαδικασία και τις ίδιες προϋποθέσεις
όπως τους χρηματιστές. Ο έλεγχος, τακτικός και έκτακτος, στις
Χρηματιστηριακές Εταιρίες διενεργείται από ορκωτούς ελεγκτές μέλη
του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.

Δείκτης Τιμών του ΧΑΑ
Η σημαντικότερη περιληπτική ένδειξη για την πορεία της τιμής
των μετοχών στο χρηματιστήριο είναι ο Δείκτης Τιμών. Ο δείκτης είναι
ένας αριθμός που εμφανίζει τη σχετική μεταβολή της τιμής ενός
μεγέθους μεταξύ δύο περιόδων.
Το ΧΑΑ υπολογίζει, κάθε μέρα, με βάση τις τιμές κλεισίματος:
• Τον γενικό Δείκτη Τιμών καθώς και
• Τους Κλαδικούς Δείκτες.

Γενικός Δείκτης Τιμών
Ο Γενικός Δείκτης Τιμών του ΧΑΑ (ΓΔΤ) δημιουργήθηκε στις 04
- 01 - 1988 και έχει ως βάση την 31 - 12 - 1980 = 100. Ο υπολογισμός
του Γενικού Δείκτη Τιμών υπολογίζεται ως εξής:
ΓΔΤ(ΧΑΑ) = [(ΣΡ/Q * ) / (ΣΡ1,8ο*0 1,8ο)]*100
Όπου 1 είναι οι μετοχές που περιλαμβάνονται στον Δείκτη, P1t είναι η
χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής i τη χρονική στιγμή t, Q1t είναι ο
αριθμός των εισηγμένων μετοχών 1 τη χρονική στιγμή t, Ρ1,80 είναι η
χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής 1 την περίοδο βάσης 1980 και Q1,80
είναι ο αριθμός των εισηγμένων μετοχών 1την περίοδο βάσης 1980.
Τη στιγμή της δημιουργίας του, ο Γενικός Δείκτης Τιμών
περιελάμβανε 49 εταιρίες, ενώ σήμερα περιλαμβάνει 60 εταιρίες, μετά
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από διάφορες αναπροσαρμογές που έγιναν κατά καιρούς, το 1990, 1991,
1992, 1993, 1994 και 1995, με πιο πρόσφατη αυτή του Σεπτεμβρίου
1996, σύμφωνα με τους Κιόχο και Παπανικολάου (1999).

Διαδικασία υπολογισμού του Γενικού Δείκτη Τιμών
Συγκεκριμένα, για τον υπολογισμό του Γενικού Δείκτη Τιμών
γίνονται σήμερα τα ακόλουθα έξι βήματα.
1. Επιλέγονται οι μετοχές που απαρτίζουν το Δείκτη με βάση
τα δύο βασικά κριτήρια της κεφαλαιοποίησης και της αξίας
των συναλλαγών τους.
2. Πολλαπλασιάζεται ο αριθμός των μετοχών επί την τιμή
κλεισίματος μιας συγκεκριμένης ημερομηνίας και έτσι
προκύπτει η χρηματιστηριακή αξία της μετοχής για τη
συγκεκριμένη ημερομηνία.
3. Επαναλαμβάνεται το προηγούμενο στάδιο για όλες τις
μετοχές, υπολογίζεται το άθροισμα και προκύπτει η
συνολική χρηματιστηριακή αξία.
4. Διαιρείται η συνολική χρηματιστηριακή αξία που προέκυψε
με την παραπάνω διαδικασία και με έναν αριθμό που λέγεται
βάση και καθιερώθηκε το 1980.
5. Πολλαπλασιάζουμε τον παραπάνω αριθμό με το 100.
Σημειώνεται ότι η συμμετοχή κάθε εταιρίας στη διαμόρφωση του
Γ ενικού Δείκτη αλλάζει συνεχώς, καθώς προκύπτει από τη διαίρεση της
χρηματιστηριακής αξίας, κεφαλαιοποίησης, προς τη συνολική
χρηματιστηριακή αξία, κεφαλαιοποίηση, του Γενικού Δείκτη.

Κλαδικοί Δείκτες
Η Στατιστική Υπηρεσία του ΧΑΑ εκτός από το ΓΔΤ, καταρτίζει
και τους παρακάτω Κλαδικούς Δείκτες, βασιζόμενους στους
αντίστοιχους, εντός παρένθεσης, αριθμούς επιχειρήσεων.
1.
2.
3.
4.

16

Δείκτης Τραπεζών (8 Τράπεζες).
Δείκτης Ασφαλειών (2 Ασφαλιστικές Εταιρίες).
Δείκτης Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (2 Εταιρίες Leasing).
Δείκτης Εταιριών Επενδύσεων (5 Εταιρίες Επενδύσεων).

5. Δείκτης Βιομηχανικών Εταιριών (22 Βιομηχανικές
Εταιρίες).
6. Δείκτης Κατασκευαστικών Εταιριών (10 Κατασκευαστικές
Εταιρίες).
7. Δείκτης Συμμετοχών (5 Εταιρίες Συμμετοχών).
8. Δείκτης Διαφόρων Εταιριών (5 Διάφορες Εταιρίες).
Οι Κλαδικοί Δείκτες έχουν ως βάση 100 στις 31 - 12 - 1980, με
εξαίρεση το Δείκτη Leasing, που έχει ως βάση 100 στις 31 - 12 - 1987.

Δείκτης Παράλληλης Αγοράς
Με τη δημιουργία και λειτουργία της Παράλληλης Αγοράς
αποφασίσθηκε η κατάρτιση του «Δείκτη Παράλληλης Αγοράς», ο οποίος
άρχισε να υπολογίζεται από 25 - 08 - 1995, σύμφωνα με τους Κιόχο και
Παπανικολάου και Κιόχο (2001). Η φιλοσοφία κατάρτισης του Δείκτη
αυτού είναι η ίδια για την κατάρτιση του Γενικού Δείκτη Τιμών. Ο
Δείκτης Παράλληλης Αγοράς περιλαμβάνει σήμερα 12 μετοχές και έχει
ως βάση 100 στις 31 - 12 - 1994.

Δείκτης FTSE/ASE - 20
Ο δείκτης FTSE/ASE - 20 δημιουργήθηκε το Σεπτέμβριο του 1997
από το διεθνή οργανισμό FTSE International με το Χρηματιστήριο Αξιών
Αθηνών. Ο FTSE/ASE - 20 βασίζεται στις 20 μεγαλύτερες εταιρίες του
ΧΑΑ με την υψηλότερη κεφαλαιοποίηση και εμπορευσιμότητα. Ο
σχεδιασμός και η λειτουργία του βασίζεται σε αυστηρές προδιαγραφές,
ώστε να αντικατοπτρίζει με πιστότητα την πορεία 20 εταιριών από
διαφόρους κλάδους της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς, αλλά και
γενικότερα την πορεία του ελληνικού χρηματιστηρίου. Οι εταιρίες που
απαρτίζουν το Δείκτη στις 30 Νοεμβρίου 1999 είναι οι εξής.
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Εταιρίες - Μετοχές
Τράπεζες
Εθνική Τράπεζα
ALPHA Τράπεζα
Πίστεως
Τράπεζα Μακεδονίας
- Θράκης
Τράπεζα Πειραιώς
Εμπορική Τράπεζα
Τ ράπεζα Εργασίας
Τράπεζα Χίου
Ιονική Τράπεζα
Βιομηχανίες
Τιτάν Αν. Εταιρία
Τσιμέντων
Ελβάλ ΑΕ
Ελληνικά Πετρέλαια
Ιντρακόμ ΑΕ
Ελληνική Εταιρία
Εμφιαλώσεως
Μινωικές Γ ραμμές
Ηρακλής Αν. Γ εν.
Εταιρία Τσιμέντων
Συμμετοχές
Goody’s
Βιοχάλκο
Επιχειρήσεις Αττικής
Εταιρίες
Τηλεπικοινωνιών
Panafon AE
ΟΤΕ ΑΕ
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% Βάρος Μετοχών

% Συμμετοχή στον
FTSE/ASE - 20

100,00
100,00

21,01
13,57

100,00

1,98

100,00
100,00
100,00
100,00
33,85

6,13
14,26
6,89
2,17
0,91

100,00

3,83

100,00
23,00
27,80
24,00

2,11
0,96
1,85
1,34

100,00
33,94

2,20
0,95

100,00
100,00
100,00

0,67
6,27
1,93

15,00
48,33

1,93
9,05
100,00

Βασικοί Κανόνες Διαχείρισης και Υπολογισμού του Δείκτη
FTSE/ASE - 20
Η ομαλή και διαφανής λειτουργία του Δείκτη, σύμφωνα με τους
Κιόχο και Παπανικολάου και Κιόχο (2001), εξασφαλίζεται μέσω των
αρμόδιων οργάνων, τα οποία ενεργούν βάσει των υφιστάμενων κανόνων
διαχείρισης και υπολογισμού του Δείκτη.
Την εποπτεία της εύρυθμης λειτουργίας και την ευθύνη της
διαχείρισης του Δείκτη έχουν η Συμβουλευτική Επιτροπή του Δείκτη
FTSE/ASE - 20, το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και η FTSE
International. Η Συμβουλευτική Επιτροπή του Δείκτη FTSE/ASE - 20
απαρτίζεται από έξι μέλη και διασφαλίζει την καθημερινή λειτουργία του
Δείκτη έτσι ώστε να είναι ομαλή, διαφανής και ανεξάρτητη. Το ΧΑΑ
από κοινού με τη FTSE International είναι αρμόδια για την
παρακολούθηση της πορείας του Δείκτη και των εταιριών που τον
απαρτίζουν.
Επιπλέον, το ΧΑΑ είναι επιφορτισμένο με την πραγματοποίηση
των αναγκαίων μεταβολών του Δείκτη και τα ποσοστά συμμετοχής των
εταιριών του Δείκτη, ενώ η FTSE International έχει την ευθύνη για τον
έλεγχο της πορείας του Δείκτη και την παροχή συμβουλών στο ΧΑΑ σε
θέματα που αφορούν το χειρισμό σύνθετων εταιρικών πράξεων.
Οι μετοχές που απαρτίζουν το Δείκτη FTSE/ASE - 20 υπόκεινται
σε επανεξέταση από τη Συμβουλευτική Επιτροπή δύο φορές το χρόνο,
τον Απρίλιο και τον Οκτώβριο, προκειμένου να καθοριστούν οι εταιρίες
που θα αντικατοπτρίζουν με πιστότητα τις κινήσεις της αγοράς. Οι
εγκεκριμένες μεταβολές στη σύνθεση του Δείκτη τίθενται σε εφαρμογή
μετά την ολοκλήρωση της τελευταίας ημέρας των συναλλαγών του
Μαΐου και του Νοεμβρίου.

Ο Δείκτης FTSE/ASE Mid - 40
Η αρμόδια συμβουλευτική επιτροπή των Δεικτών FTSE/ASE
ενέκρινε στις 8 Δεκεμβρίου 1999 τη σύνθεση του Δείκτη FTSE/ASE Mid
- 40. Η σύνθεση του νέου Δείκτη βασίζεται στην κατάταξη των μετοχών
που δεν ανήκαν στον FTSE/ASE - 20 στις 30 Σεπτεμβρίου 1999 με βάση
την υψηλότερη κεφαλαιοποίηση, εμπορευσιμότητα και διασπορά.
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Ο Δείκτης, ο οποίος αποτελείται από 40 εταιρίες μεσαίου και
μεγάλου μεγέθους, αποτελεί τη συνέχεια του αρχικού δείκτη blue chips
μετοχών FTSE/ASE - 20, που δημιουργήθηκε τον Σεπτέμβριο του 1997
από το ΧΑΑ και την εταιρία FTSE International. O Δείκτης FTSE/ASE
Mid - 40 δημιουργήθηκε στο ΧΑΑ με αρχική τιμή χιλίων μονάδων με
βάση τις τιμές κλεισίματος των μετοχών στις 8 Δεκεμβρίου 1999, η
οποία θα είναι και η ημερομηνία βάσης του Δείκτη.
Ο υπολογισμός του Δείκτη ξεκίνησε επίσημα στις 9 Δεκεμβρίου
1999. Η αρμόδια συμβουλευτική επιτροπή την Δεικτών FTSE/XAA
ενέκρινε την επέκταση της ισχύος των Κανόνων Διαχείρισης και
Υπολογισμού του Δείκτη FTSE/ASE - 20 και στο Δείκτη FTSE/ASE
Mid - 40. Η δημιουργία του Δείκτη στηρίζει την ταχεία ανάπτυξη των
εταιριών μεσαίας κεφαλαιοποιήσεως και αναμένεται να προσδώσει
σημαντική ώθηση στη χρηματιστηριακή αγορά. Επίσης, η δημιουργία
του Δείκτη θα ωφελήσει τις εισηγμένες εταιρίες και το επενδυτικό κοινό,
διευκολύνοντας τις επενδύσεις κεφαλαίων σε ένα πλατύ εύρος και
κλάδων της Ελληνικής Χρηματιστηριακής αγοράς.
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Κεφάλαιο 2ο
Η πορεία της Ελλάδας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση
Το περιεχόμενο και η πορεία
Ελλάδας - ΕΟΚ

της συμφωνίας σύνδεσης

Η Συμφωνία Σύνδεσης της Ελλάδας με την ΕΟΚ προέβλεπε,
σύμφωνα με τον Ζαχαρόπουλο (2011):
■ Τελωνειακή ένωση.
■ Εναρμόνιση πολιτικών Ελλάδας και ΕΟΚ σε ιδιαίτερους τομείς.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην εναρμόνιση της Ελληνικής
Αγροτικής Πολιτικής (ΕΑΠ) και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής
(ΚΑΠ).
■ Διάθεση οικονομικών πόρων προς την Ελλάδα.
Η τελωνειακή ένωση προβλεπόταν να πραγματοποιηθεί σε δύο
στάδια. Στο πρώτο στάδιο, μέσα σε 12 χρόνια θα έπρεπε να καταργηθούν
σταδιακά οι ελληνικοί δασμοί για προϊόντα κοινοτικής προέλευσης που
δεν παράγονται στην Ελλάδα. Στο δεύτερο στάδιο, μέσα σε 22 χρόνια θα
έπρεπε να καταργηθούν οι ελληνικοί δασμοί για προϊόντα που
παράγονται στην Ελλάδα. Όσον αφορά τις ελληνικές εισαγωγές προς την
Κοινότητα, ήδη από την 01/07/1968 είχαν καταργηθεί οι δασμοί για τα
βιομηχανικά προϊόντα και για αρκετά γεωργικά. Όσον αφορά το Κοινό
Εξωτερικό Δασμολόγιο της Κοινότητας, η Ελλάδα έπρεπε να το
εφαρμόσει με το τέλος της 22ετούς μεταβατικής περιόδου.
Η Ελλάδα, σύμφωνα με τον Ζαχαρόπουλο (2011), ήταν η πρώτη
χώρα της υφηλίου που ανέπτυξε συμβατικούς δεσμούς με την ΕΟΚ,
αρχίζοντας τις σχετικές διερευνητικές διαπραγματεύσεις τον ίδιο χρόνο
που αυτή δημιουργήθηκε. Ήταν μια πράξη αναγνώρισης, μια έκφραση
εμπιστοσύνης σε μια εποχή που η ΕΟΚ ήταν ακόμα ένας αμφιλεγόμενος
οργανισμός.
Η Τουρκία ακολούθησε κατά πόδας την Ελλάδα υποβάλλοντας
αίτηση σύνδεσης την 31/07/1959, δηλαδή 53 ημέρες μετά την ελληνική
αίτηση που υποβλήθηκε την 08/06/1959. Η σύνδεση της Τουρκίας έγινε
την 01/12/1964, δύο χρόνια περίπου μετά τη σύνδεση της Ελλάδας.
Ακολούθησε αργότερα, την 01/06/1973, η σύνδεση της Κύπρου.
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Η εναρμόνιση της ελληνικής με την Κοινοτική Αγροτική Πολιτική
συνάντησε δυσκολίες ευθύς εξαρχής. Η ελληνική πλευρά υποστήριξε ότι
η εναρμόνιση έπρεπε να καλύπτει και τη χρηματοδότηση της ελληνικής
γεωργίας από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων και
Προσανατολισμών (FEOGA), πράγμα που δεν δεχόταν η Κοινότητα. Η
διαφωνία δεν είχε λυθεί μέχρι την επιβολή της απριλιανής δικτατορίας
που είχε ως αποτέλεσμα να «παγώσει» η Συμφωνία Σύνδεσης και,
βέβαια, η εναρμόνιση τα αγροτικής πολιτικής. Με την επανάληψη των
διαπραγματεύσεων το 1974, έγινε φανερό ότι η εναρμόνιση της
αγροτικής πολιτικής της Ελλάδας με εκείνη της ΕΟΚ με τη μορφή που τη
διεκδικούσε η Ελλάδα από το 1962 δεν ήταν εφικτή. Ήταν ένα θέμα
μείζονος σημασίας για την Ελλάδα. Αυτό κυρίως, αλλά και άλλα θέματα,
όπως η χρηματοδότηση για την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας,
οδήγησαν στην επιλογή της επιδίωξης για απευθείας ένταξη, σύμφωνα με
το άρθρο 237 της Συνθήκης της Ρώμης. Κατά το χρονικό διάστημα των 7
ετών της δικτατορίας, εφαρμόσθηκαν μόνο αυτόματες διατάξεις, όπως η
σταδιακή μείωση των δασμών.
Όσον αφορά τη διάθεση οικονομικών πόρων προς την Ελλάδα,
εγκρίθηκε πριν από το πάγωμα το πρώτο χρηματοδοτικό πρωτόκολλο
που προέβλεπε την παροχή χρηματοδοτικής ενίσχυσης προς την Ελλάδα
ύψους 125 εκ. δολαρίων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΤΕ) για μια περίοδο πέντε (5) ετών.
Την εποχή εκείνη, τα εγγειοβελτιωτικά έργα ήταν πρώτης
προτεραιότητας στον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).
Καθώς δε υπήρχαν έτοιμες τεχνικές και γεωργοοικονομικές μελέτες
οικονομικής σκοπιμότητας, τα εγγειοβελτιωτικά έργα έλαβαν τη «μερίδα
του λέοντος» από τα δάνεια της ΕΤΕ.
Με τη δικτατορία πάγωσε το χρηματοδοτικό πρωτόκολλο. Η
Ελλάδα πρόλαβε να απορροφήσει 69,2 εκ. δολάρια από τα 125. Τα
υπόλοιπα 55 αποδεσμεύθηκαν μετά το «ξεπάγωμα» την 17/09/1974. Στις
28/02/1977 εγκρίθηκε το δεύτερο χρηματοδοτικό πρωτόκολλο ύψους 392
εκ. δολαρίων, ένα μέρος του οποίου ήταν δωρεάν βοήθεια και το
υπόλοιπο δάνειο.
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Το ξεκίνημα των διαπραγματεύσεων για την ένταξη
Την 27/07/1976 έγινε η επίσημη έναρξη των διαπραγματεύσεων.
Προέδρευε τότε η Ολλανδία και Πρόεδρος του Συμβουλίου Υπουργών
ήταν ο Υπουργός των Εξωτερικών της Βαν ντερ Στουλ (Van der Stoel),
γνωστός από την αντιδικτατορική του δράση.
Ήταν η πρώτη Υπουργική Σύνοδος μεταξύ ΕΟΚ και της
υποψήφιας για ένταξη Ελλάδας. Τη χώρα μας εκπροσώπησε ο Υπουργός
Συντονισμού Παναγιώτης Παπαληγούρας και την Επιτροπή ο πρόεδρος
της Φρανσουά - Ξαβιέ Ορτολί.
Τα ουσιαστικά θέματα που συμφωνήθηκαν στην πρώτη αυτή
Υπουργική Σύνοδο Ελλάδας - ΕΟΚ είναι τα ακόλουθα.
Πρώτον, η Ελλάδα αποδέχεται το λεγόμενο «κοινοτικό
κεκτημένο» (acquis communautaire), δηλαδή τις ιδρυτικές συνθήκες των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν
ή ερμηνεύθηκαν, καθώς και το σύνολο των δικαιωμάτων., υποχρεώσεων
και πολιτικών που απορρέουν από τις συνθήκες. Το κοινοτικό κεκτημένο,
όπως αυτό διαμορφώθηκε από το 1958 μέχρι τις 27/07/1976,
περιλαμβάνει κυρίως την τελωνειακή ένωση, την κοινή αγροτική
πολιτική, την κοινή εμπορική πολιτική, την περιφερειακή πολιτική,
ορισμένα μέτρα κοινωνικής πολιτική, το σύστημα των ιδίων πόρων του
κοινοτικού προϋπολογισμού.
Επίσης, περιλαμβάνει μια σειρά υποχρεώσεων της ΕΟΚ έναντι
τρίτων χωρών, όπως:
■ Συμφωνίες σύνδεσης (Τουρκία, Κύπρος, Μάλτα).
■ Εμπορικές συμφωνίες με πολλές τρίτες χώρες.
■ Συμφωνίες δημιουργίας ζωνών ελευθέρου εμπορίου με
άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
■ Συμφωνίες δασμολογικών και άλλων παραχωρήσεων σε
χώρες στ στάδιο της ανάπτυξης.
Δεύτερον, η Ελλάδα αποδέχεται το «παράγωγο δίκαιο», το οποίο
αποτελεί μέρος του κοινοτικού κεκτημένου, δηλαδή τους Κανονισμούς,
τις Οδηγίες, τις Αποφάσεις και τις Συστάσεις που είχε θεσπίσει η ΕΟΚ
από την ίδρυσή της μέχρι τις 27/07/1976, κατ’ εφαρμογή και βάσει των
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Συνθηκών. Το κοινοτικό κεκτημένο, στο σύνολό του, θα εξακολουθούσε,
φυσικά, να εξελίσσεται κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων μέχρι
της πλήρους εντάξεως. Η Ελλάδα αποκτούσε δικαίωμα παρατηρητή.
Οι ρυθμίσεις αυτές είχαν ισχύσει και κατά την προηγούμενη
διεύρυνση (Αγγλία, Δανία, Ιρλανδία). Υπήρξε κάποια κριτική γιατί η
Ελλάδα δέχθηκε αυτές τις ρυθμίσεις χωρίς διαπραγμάτευση. Κριτική
παράλογη διότι είναι σαν να κάποιος αίτηση να πολιτογραφηθεί σε
κάποια χώρα και να ζητάει προηγουμένως να διαπραγματευθεί το
Σύνταγμα και τους νόμους της χώρας αυτής, ώστε να ταιριάζουν στα
γούστα του αιτούντος.

Περιεχόμενο των διαπραγματεύσεων
Η μελέτη και βαθιά γνώση του «κοινοτικού κεκτημένου»,
σύμφωνα με τον Ζαχαρόπουλο (2011), ήταν απαραίτητη για τους
διαπραγματευτές. Αντικείμενο των διαπραγματεύσεων δεν ήταν η
τροποποίησή του αλλά η αναζήτηση μεταβατικών ρυθμίσεων που θα
επέτρεπαν στην Ελλάδα να προσαρμοσθεί σε αυτό κατά τη μεταβατική
περίοδο, η διάρκεια της οποίας θα έπρεπε να συμφωνηθεί από κοινού.
Βασικό αντικείμενο των διαπραγματεύσεων ήταν η από κοινού
εξέταση του «παραγώγου δικαίου» μεταξύ των Ελλήνων και των
κοινοτικών εμπειρογνωμόνων. Η συστηματική αυτή εξέταση του
«παραγώγου δικαίου» και η σύγκρισή του με το αντίστοιχο ελληνικό
δίκαιο θα οδηγούσε στον εντοπισμό κάθε ουσιαστικού προβλήματος που
θα μπορούσε να δημιουργηθεί στην Ελλάδα κατά την εφαρμογή του και
στην αντιμετώπισή του με μεταβατικές ρυθμίσεις. Εξάλλου, υπήρχαν και
θέματα που ενδιέφεραν την Ελλάδα και δεν καλύπτονταν από το
«παράγωγο δίκαιο». Για τα θέματα αυτά έπρεπε να θεσπισθούν κοινοτικά
μέτρα μετά από σχετική διαπραγμάτευση. Η εργασία αυτή κάθε άλλο
παρά απλή ήταν, δοθέντος ότι το παράγωγο δίκαιο κάλυπτε κατά την
έναρξη των διαπραγματεύσεων περί τις 25000 σελίδες της επίσημης
εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με πρόβλεψη να φθάσει τις
40000 μέχρι το τέλος των διαπραγματεύσεων. Η Κοινή Αγροτική
Πολιτική (ΚΑΠ) κάλυπτε το μεγαλύτερο μέρος αυτών των σελίδων.
Ιδιαίτερα κατά την εξέλιξη του σχετικού με την ΚΑΠ παραγώγου δικαίου
μπορούσε να διαπιστωθεί ότι ορισμένοι τομείς ή προϊόντα εξέχουσας
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σημασίας για την Ελλάδα δεν καλύπτονταν από αυτό. Υπήρχε λοιπόν
θέμα συμπλήρωσης του παραγώγου δικαίου.
Η εξέταση του παραγώγου δικαίου οδηγούσε, σύμφωνα με τον
Ζαχαρόπουλο (2011), στη διαμόρφωση των διαπραγματευτικών μας
θέσεων, δηλαδή στον προσδιορισμό των μεταβατικών ρυθμίσεων που
έπρεπε να επιδιώξουμε ή στη δημιουργία νέου παραγώγου δικαίου που
να καλύπτει τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας. Αποτελούσε το
πρώτο στάδιο των διαπραγματεύσεων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων.
Κατά την επίσημη εναρκτήρια Υπουργική Σύνοδο της 27/07/1976
αποφασίστηκε η επόμενη να γίνει, μετά τις θερινές διακοπές, την
19/10/1976. Εκείνη αποτέλεσε και την πρώτη Υπουργική Σύνοδο των
ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, η οποία ασχολήθηκε αποκλειστικά με
οργανωτικά θέματα.
Συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:
• Η Υπουργική Σύνοδος να πραγματοποιείται ανά τρίμηνο.
Στη σύνοδο αυτή συμμετέχουν οι υπουργοί εξωτερικών των
χωρών μελών από κοινοτικής πλευράς και ο υπουργός
συντονισμού ή εξωτερικών από ελληνικής πλευράς.
• Η Σύνοδος Αναπληρωτών Υπουργών να πραγματοποιείται
κάθε μήνα με δυνατότητα αύξησης του ρυθμού των
συναντήσεων, όταν παρίσταται ανάγκη. Στη σύνοδο αυτή
μετέχουν οι Πρέσβεις - Μόνιμοι Αντιπρόσωποι των χωρών
μελών, οι οποίοι συνιστούν το COREPER από κοινοτικής
πλευράς και η Κεντρική Επιτροπή Διαπραγματεύσεων, η
ΚΕΔ, από ελληνικής πλευράς.
• Η Ελλάδα θα ενημερώνεται τακτικά για την εξέλιξη του
κοινοτικού
δικαίου,
με
δυνατότητα
διατύπωσης
παρατηρήσεων, χωρίς βέβαια δικαίωμα ψήφου πριν από την
ένταξη.

Οι επιπτώσεις της σύνδεσης
Σύμφωνα με τον Μαραβέγια (2008), μεταξύ των οικονομολόγων
υπάρχει μια διαμάχη σχετικά με τις οικονομικές επιπτώσεις της σύνδεσής
μας με την ΕΟΚ σε μελέτες που έγιναν τόσο ex - ante, δηλαδή πριν ή
κατά τη διάρκεια της σύνδεσης, όσο και ex - post, δηλαδή μετά την
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ολοκλήρωση της διαδικασίας της σύνδεσης. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι
η σύνδεση επρόκειτο να έχει, ex - ante αναλύσεις, ή είχε, ex - post
αναλύσεις, θετικές οικονομικές επιπτώσεις για την Ελλάδα, ενώ άλλοι
υποστηρίζουν το αντίθετο.
Η Ελλάδα έχει αποκομίσει σημαντικά οφέλη από τη σύνδεση,
κυρίως διότι εμείς μόνο πήραμε τη σύνδεση, ενώ ουσιαστικά δεν δώσαμε
τίποτα. Ο λόγος είναι ότι ενώ οι εξαγωγές βιομηχανικών μας προϊόντων
προς την ΕΟΚ απελευθερώθηκαν σταδιακά και μέχρι τα μέσα του 1968
είχαν απελευθερωθεί πλήρως, οι εισαγωγές μας δεν απελευθερώθηκαν
σταδιακά όπως προέβλεπε η Συμφωνία Σύνδεσης, επειδή η χώρα μείωνε
μεν τους δασμούς που επέβαλλε στις εισαγωγές βιομηχανικών
προϊόντων, όπως προβλεπόταν στη Συμφωνία αυτή, χρησιμοποιούσε
όμως άλλα προστατευτικά μέσα, και κυρίως ποσοτικούς περιορισμούς
και το φορολογικό σύστημα, με αποτέλεσμα η συνολική προστασία των
προϊόντων μας κατά το χρόνο της πλήρους ένταξης να είναι μεγαλύτερη
από εκείνη κατά το χρόνο υπογραφής της Συμφωνίας Σύνδεσης.
Η απελευθέρωση των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων μας
προς την ΕΟΚ είχε σημαντικά οφέλη για τη χώρα, διότι τότε ήμαστε η
μόνη αναπτυσσόμενη οικονομία μέσα στην ΕΟΚ, και επομένως
μπορούσαμε να πουλάμε τα βιομηχανικά προϊόντα της ειδικής
κατηγορίας που παράγουν οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, δηλαδή τα
προϊόντα ελαφράς βιομηχανίας, χωρίς να έχουμε ανταγωνισμό από άλλες
αναπτυσσόμενες χώρες. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα είχε τότε
σημαντική προστασία έναντι των τρίτων χωρών, ενώ σήμερα η
προστασία αυτή είναι πολύ περιορισμένη, επειδή πολλές
αναπτυσσόμενες χώρες έχουν υπογράψει κάποια προτιμησιακή
συμφωνία με την Ένωση. Επομένως, το συμπέρασμα που πρέπει να
προκύψει είναι ότι η σύνδεση ήταν αναμφισβήτητα σε όφελος της
ελληνικής οικονομίας και ότι τα οφέλη αυτά ήταν πολύ σημαντικά και
δεν πρέπει να τα ξεχνάμε.

Οι επιπτώσεις της πλήρους ένταξης
Είναι πολύ δύσκολο να αξιολογήσει κανείς, σύμφωνα με τον
Μαραβέγια (2008), τις επιπτώσεις της ένταξης, επειδή το βασικό
πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σε κάθε προσπάθεια αξιολόγησης των
οικονομικών επιπτώσεων της οικονομικής ενοποίησης είναι το να
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εκτιμήσουμε τι θα συνέβαινε στην αντιπραγματικότητα, δηλαδή τι θα
γινόταν αν η Ελλάδα δεν γινόταν μέλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
για να το συγκρίνουμε με το τι έγινε μετά την ένταξη, που φυσικά το
γνωρίζουμε.
Αυτό το πρόβλημα είναι εντονότερο όταν μιλάμε για μια
διαδικασία σταδιακής ολοκλήρωσης που πήρε δεκαπέντε χρόνια, ίσως
και περισσότερο, από την ένταξη. Διότι η μεταβατική περίοδος που μας
δόθηκε με τη Συνθήκη πλήρους ένταξής μας να απελευθερώσουμε το
εξωτερικό μας εμπόριο, και γενικότερα να υιοθετήσουμε το κοινοτικό
κεκτημένο, ήταν βασικά πενταετής, πήραμε όμως διάφορες αναβολές, με
συνέπεια η διαδικασία σταδιακής προσαρμογής μας να διαρκέσει
δεκαπέντε χρόνια.
Στο διάστημα αυτό όμως είχαν λάβει χώρα πολλές άλλες
μεταβολές που επηρέασαν την ελληνική οικονομία, και είναι δύσκολο να
απομονώσει κανείς τις επιπτώσεις τους από τις επιπτώσεις της ένταξης.
Οι σημαντικές αυξήσεις των τιμών του πετρελαίου, η ταχεία ανάπτυξη
των χωρών της νοτιοανατολικής Ασίας, που παράγουν ορισμένα
προϊόντα ελαφράς βιομηχανίας ανάλογα με τα δικά μας, και η
οικονομική πολιτική των κυβερνήσεων ήταν ορισμένοι παράγοντες που
αναμφισβήτητα επηρέασαν την οικονομία μας κατά την περίοδο μετά την
ένταξη.
Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι, αμέσως μετά την ένταξη, ανέλαβε
την εξουσία, για πρώτη φορά στη χώρα, μια «σοσιαλιστική κυβέρνηση»
με φαινομενικά τουλάχιστον ασαφείς οικονομικούς αλλά και ευρύτερα
πολιτικούς προσανατολισμούς, πράγμα που ήταν επόμενο, κατά τα
πρώτα τουλάχιστον χρόνια, να επηρεάζει αρνητικά το επιχειρηματικό
κλίμα και την οικονομία της χώρας.
Το συμπέρασμα είναι ότι, στην μεταενταξιακή περίοδο, συνέβησαν
πολλές άλλες μεταβολές, οι οποίες επηρέασαν την ελληνική οικονομία
και είναι δύσκολο να απομονώσουμε τις επιπτώσεις της ένταξης. Θα
πρέπει επομένως να είναι κανείς πολύ προσεκτικός, ιδιαίτερα όταν
προσπαθεί να παρουσιάσει ποσοτικές εκτιμήσεις των επιπτώσεων της
ένταξης.
Όταν αναφέρουμε τις επιπτώσεις της ένταξης στην ελληνική
οικονομία, μπορούμε να διακρίνουμε δύο κατηγορίες: πρώτον, τις
27

επιπτώσεις στην οικονομία ως σύνολο, και, δεύτερον, τις επιπτώσεις
στους επιμέρους κλάδους της.
Υπάρχουν δύο επιπτώσεις που αποτελούν τις βασικές συνέπειες
της πλήρους ένταξης στην παρουσίαση των επιπτώσεων στην οικονομία
ως σύνολο και είναι:
i.
ii.

Στην μεταφορά πόρων μεταξύ της Ελλάδας και των άλλων
κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και
Στις επιπτώσεις στο εξωτερικό εμπόριο της χώρας και στην
αξιολόγησή τους από άποψη στατικής κατανομής των
πόρων και εξωτερικού ισοζυγίου.

Μεταφορά πόρων μεταξύ της Ελλάδας και των άλλων
κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όλοι γνωρίζουμε ότι η Ελλάδα ωφελείται σημαντικά από τον
Κοινοτικό Προϋπολογισμό. Αυτά που συνεισφέρουμε δηλαδή κάθε
χρόνο είναι πολύ λιγότερα από αυτά που απολαμβάνουμε, με αποτέλεσμα
τα καθαρά μας οφέλη να είναι σήμερα της τάξεως του 2% του
αναθεωρημένου ΑΕΠ και να καλύπτουν το 25% του εμπορικού μας
ελλείμματος με την Ένωση και το 12% του συνολικού εμπορικού μας
ελλείμματος., ενώ το 1995 έφταναν το 4% του ΑΕΠ και κάλυπταν το
40% του εμπορικού μας ελλείμματος με τους εταίρους μας και το 30%
του συνολικού μας εμπορικού ελλείμματος.
Ένα θέμα που πρέπει να τονιστούν είναι ότι αυτές οι μεταβιβάσεις,
παρόλο που είναι αναμφισβήτητα αξιόλογες, ήταν, τουλάχιστον κατά την
πρώτη δεκαπενταετία, καταναλωτικής μορφής. Τα περισσότερα χρήματα
τα παίρναμε από τον Τομέα Εγγυήσεων του FEOGA και περιέρχονταν
στους γεωργούς, οι οποίοι τα κατανάλωναν, με αποτέλεσμα να αυξάνεται
φυσικά η ευημερία τους, αλλά οι επιπτώσεις τους στις επενδύσεις και
στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας ήταν σχετικά περιορισμένες.
Μετά το 1989 όμως, οπότε και αναθεωρήθηκαν οι κανονισμοί των
Διαρθρωτικών Ταμείων και αυξήθηκαν σταδιακά οι πόροι τους με τα
διάφορα πακέτα και τα κοινοτικά πλαίσια στήριξης, οι πόροι αυτοί έγιναν
περισσότερο αναπτυξιακοί και σήμερα νομίζω έχουν πολύ μεγαλύτερη
σημασία από άποψη αναπτυξιακής πολιτικής, παρόλο που μειώθηκαν
σημαντικά.
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Δεν είναι μόνο οι δημοσιονομικές μεταβιβάσεις, οι μεταβιβάσεις
που γίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν και άλλες μεταβιβάσεις
που δεν τις γνωρίζουμε και που έχουν αρνητικό υπόλοιπο. Είναι γνωστές
ως «άμεσες μεταβιβάσεις εισοδήματος μέσω του εμπορίου». Αυτές οι
μεταβιβάσεις προκαλούνται από την προστασία που παρέχουν στην
κοινοτική παραγωγή οι δασμοί και οι αντισταθμικές εισφορές.
Στην περίπτωση των αντισταθμικών εισφορών θα περίμενε κανείς
οι μεταβιβάσεις εισοδήματος μέσω του εμπορίου να άφηναν θετικό
υπόλοιπο για μας, αφού έχουμε γεωργικό τομέα συγκριτικά μεγαλύτερο
από τα άλλα κράτη - μέλη της Ένωσης και παραδόσεις γεωργικών
προϊόντων προς τα άλλα κράτη - μέλη μεγαλύτερες από τις παραλαβές
μας από αυτά. Δυστυχώς όμως δεν είναι έτσι, διότι εμείς παραδίδουμε
μεσογειακού τύπου γεωργικά προϊόντα, τα οποία δεν προστατεύονται
στην Κοινότητα με αντισταθμικές εισφορές, ενώ παραλαμβάνουμε,
κυρίως, προϊόντα ζωικού βασιλείου που προστατεύονται με τις
αντισταθμικές εισφορές και πληρώνουμε τις υψηλές κοινοτικές τιμές.
Τις απώλειες αυτές τις υπολογίσαμε αμέσως μετά την ένταξη, για
το πρώτο έτος, και βρήκαμε ότι η καθαρή ζημιά αντιστάθμισε πλήρως το
καθαρό όφελός μας από τις δημοσιονομικές μεταβιβάσεις για το έτος
αυτό.
Εκτιμήσεις αργότερα έδειξαν ότι, κατά το δεύτερο έτος, χάσαμε το
48% των καθαρών δημοσιονομικών μας απολήψεων, το τρίτο έτος το
37% και από το τέταρτο έτος το ποσοστό των απωλειών μας
σταθεροποιήθηκε στο 1/3 περίπου των καθαρών δημοσιονομικών μας
απολήψεων, επειδή, εν τω μεταξύ, αυξήθηκαν σημαντικά οι καθαρές
δημοσιονομικές μας εισπράξεις. Σύμφωνα με τον Μαραβέγια (2008), δεν
υπάρχουν νεότερες εκτιμήσεις, αλλά η κατάσταση αυτή συνεχίστηκε έτσι
και στα επόμενα χρόνια, παρά το γεγονός ότι η προστασία στην
Ευρωπαϊκή Ένωση μειώθηκε σταδιακά, στο πλαίσιο των Γύρων της
GATT και της ΠΟΕ (για τους δασμούς), και στο πλαίσιο των
αναθεωρήσεων της κοινής γεωργικής πολιτικής, για τις αντισταθμικές
εισφορές, επειδή χειροτέρεψε δραματικά το ενδοκοινοτικό μας ισοζύγιο,
διπλασιάστηκε το έλλειμμα του ενδοκοινοτικού μας εμπορίου.
Η Ελλάδα εμφανίζεται να απολαμβάνει πολύ περισσότερους
καθαρούς πόρους από όσους πραγματικά απολαμβάνει, επειδή αυτά που
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εισπράττει καταγράφονται στον Κοινοτικό Προϋπολογισμό, ενώ αυτά
που πληρώνει δεν καταγράφονται όλα. Ανεξάρτητα από αυτό όμως η
Ελλάδα συνεχίζει να παίρνει αξιόλογους καθαρούς πόρους από την
Ένωση, οι οποίοι μάλιστα, τα τελευταία χρόνια, έχουν γίνει περισσότερο
αναπτυξιακοί και έχουν επομένως μεγαλύτερη σημασία για την
προώθηση της οικονομικής μεγέθυνσης της χώρας.

Επιπτώσεις στις εισαγωγές και στη στατική κατανομή των
πόρων
Το δεύτερο μεγάλο θέμα είναι οι επιπτώσεις στο εξωτερικό μας
εμπόριο και η αξιολόγησή τους τόσο από άποψη στατικής κατανομής
των πόρων και κοινωνικής ευημερίας όσο και, κυρίως, από άποψη
εμπορικού ισοζυγίου.
Είναι δύσκολο να εκτιμήσει κανείς τις επιπτώσεις της ένταξης στις
εισαγωγές για πολλούς λόγους, μεταξύ των οποίων και επειδή τα μέσα
προστασίας που χρησιμοποιούσαμε ήταν πολλά και ποικίλα, αλλά και
επειδή η κατάργηση της προστασίας ήταν σταδιακή και έγινε μέσα σε
διάστημα δεκαπέντε περίπου ετών.
Από την εξέταση, σύμφωνα με τον Μαραβέγια (2008), των
σχετικών στοιχείων προκύπτει ότι, κατά την πρώτη μεταενταξιακή
πενταετία, η ex - post εισοδηματική ελαστικότητα των εισαγωγών μας
χωρίς καύσιμα από την Κοινότητα οκταπλασιάστηκε. Αυτό σημαίνει ότι
για κάθε αύξηση του εισοδήματος κατά μία ποσοστιαία μονάδα κάναμε
οκταπλάσιες εισαγωγές από την Κοινότητα. Αντίθετα, η ελαστικότητα
από τις τρίτες χώρες μειώθηκε ελαφρά, ενώ η εισοδηματική
ελαστικότητα των συνολικών μας εισαγωγών χωρίς καύσιμα και από τις
δύο πηγές υπερτετραπλασιάστηκε. Είχαμε επομένως τόσο δημιουργία
όσο και εκτροπή εμπορίου, το τελικό αποτέλεσμα όμως ήταν καθαρή
δημιουργία εμπορίου, δηλαδή θετικές επιπτώσεις στην κατανομή των
πόρων και στην κοινωνική ευημερία.
Η δραματική αυτή μεταβολή του ύψους αλλά και της γεωγραφικής
κατανομής των εισαγωγών μας κατά την πρώτη μεταενταξιακή πενταετία
οφείλεται τόσο στην εναρμόνιση του δασμολογίου μας προς το ΚΕΔ και
την κατάργηση των διαφόρων άλλων μέτρων ισοδύναμου προς δασμούς
αποτελέσματος όσο, και κυρίως, στην υιοθέτηση της Κοινής Αγροτικής
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Πολιτικής (ΚΑΠ), η οποία επηρέασε αρνητικά το αγροτικό μας ισοζύγιο
και το μετέτρεψε από πλεονασματικό σε ελλειμματικό. Μόνο κατά το
πρώτο μεταενταξιακό έτος οι εισαγωγές αγροτικών προϊόντων από την
Κοινότητα υπερδιπλασιάστηκαν, ενώ κατά την πρώτη διετία σχεδόν
τετραπλασιάστηκαν.
Εξάλλου, σε ολόκληρη τη δεκαετία 1981 - 1990, οπότε είχαν
σχεδόν ολοκληρωθεί οι διάφορες προσαρμογές μας προς το κοινοτικό
προστατευτικό καθεστώς και ιδιαίτερα η κατάργηση του ρυθμιστικού
φόρου, η ex - post εισοδηματική ελαστικότητα των εισαγωγών και από
τις δύο πηγές ήταν έξι φορές περίπου μεγαλύτερη από την αντίστοιχη
ελαστικότητα των εισαγωγών μας κατά την τελευταία μεταενταξιακή
δεκαετία.
Βέβαια, αυτοί οι δείκτες έχουν πρόβλημα διότι δεν απομονώνουν
τις επιπτώσεις της οικονομικής πολιτικής. Μπορεί, λ.χ., οι κυβερνήσεις
της περιόδου να έκαναν μεγάλες αυξήσεις των μισθών και των παροχών
στους εργαζόμενους και να είχαμε επιδείνωση της ανταγωνιστικότητας
της οικονομίας, η οποία να οδήγησε στη δραματική αύξηση των
εισαγωγών, η επιδείνωση της ανταγωνιστικότητας όμως θα είχε οδηγήσει
σε αύξηση των εισαγωγών και από τις δύο πηγές. Εξάλλου κατά την
πρώτη δεκαετία μετά την ένταξη η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής
οικονομίας δε μεταβλήθηκε επειδή όποιες τυχόν αυξήσεις δόθηκαν
επιπλέον από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, φρόντιζαν ταυτόχρονα να
υποτιμούν τη δραχμή και να αναπληρώσουν τη χαμένη
ανταγωνιστικότητα.
Οι δραματικές αυτές εξελίξεις στον όγκο και τη διάρθρωση των
εισαγωγών ήταν αναμενόμενες αν ληφθεί υπόψη η τεράστια προστασία
που απολάμβανε η εγχώρια παραγωγή πριν από την ένταξη. Σύμφωνα με
εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ, η μέση ονομαστική προστασία της εγχώριας
παραγωγής στην Ελλάδα με όλα τα προστατευτικά μέσα σε όρους
ισοδύναμους προς δασμούς, πριν από την ένταξη, ανερχόταν σε 35%.
Όταν δημιουργήθηκε η ΕΟΚ το 1958 η μέση προστασία των έξι κρατών
- μελών δεν ξεπερνούσε το 10% και για τη σταδιακή κατάργησή της η
Συνθήκη της Ρώμης προέβλεπε μεταβατική περίοδο 12 ετών. Η Ελλάδα
έπρεπε να καταργήσει τετραπλάσια σχεδόν προστασία μόνο μέσα σε
πέντε χρόνια, περίοδο που ευτυχώς αυξήθηκε τελικά σε δώδεκα περίπου
χρόνια, μετά την αναδιαπραγμάτευση των όρων ένταξής της.
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Συμπερασματικά, η ένταξη της Ελλάδας στις Κοινότητες,
σύμφωνα με τον Μαραβέγια (2008), αύξησε σημαντικά το ύψος και
μετάβαλε τη γεωγραφική κατανομή των εισαγωγών της, αυξάνοντας τις
εισαγωγές από την Κοινότητα και περιορίζοντας τις εισαγωγές από τις
τρίτες χώρες. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να έχουμε τόσο θετικές όσο και
αρνητικές επιδράσεις στη στατική κατανομή των πόρων, οι πρώτες όμως
αντιστάθμισαν τις δεύτερες, με συνέπεια η χώρα να έχει σημαντικές
καθαρές θετικές επιπτώσεις στην κατανομή των πόρων και την ευημερία
των καταναλωτών.

Επιπτώσεις στις εξαγωγές και στο εμπορικό ισοζύγιο
Οι στατικές επιπτώσεις από τη συμμετοχή μιας χώρας σε μια
οικονομική ένωση όμως δεν έχουν εξαιρετική σημασία, δοθέντος ότι μια
χώρα μπορεί, αν το επιθυμεί, να έχει τέτοιες ευνοϊκές επιπτώσεις,
περιορίζοντας την προστασία συμμετρικά προς όλες τις χώρες του
κόσμου, οπότε θα είχε μόνο θετικές και όχι αρνητικές επιπτώσεις στη
στατική κατανομή των πόρων και την κοινωνική ευημερία. Για μια χώρα
σαν την Ελλάδα όμως, με έντονα προβλήματα εξωτερικού ισοζυγίου, οι
επιπτώσεις στις εισαγωγές πρέπει να αξιολογηθούν κυρίως από τη
σκοπιά των επιπτώσεων στο εμπορικό ισοζύγιο και όχι των επιπτώσεων
στη στατική κατανομή των πόρων. Για το σκοπό αυτό πρέπει να
εξετάσουμε και τις επιπτώσεις της στις εξαγωγές.
Είχαμε σημαντικές ευνοϊκές επιπτώσεις, ως χώρα, στις εξαγωγές
εξαιτίας της ένταξης, παρόλο που υπήρχαν και πολλοί ερευνητές οι
οποίοι προέβλεπαν αύξηση των εξαγωγών μας. Ο λόγος είναι ότι, στον
τομέα των εξαγωγών, ότι είχαμε να πάρουμε το παίρναμε από τα μέσα
του 1968, οπότε οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων μας προς την
Κοινότητα απελευθερώθηκαν, στο πλαίσιο της Συμφωνίας Σύνδεσης,
σύμφωνα με τον Μαραβέγια (2008).
Περιμέναμε, ως χώρα, κάποιες ευνοϊκές επιπτώσεις από την
αύξηση των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων προς την Κοινότητα, επειδή
καταργήθηκε η μεγάλη επιβάρυνση που είχαν από τους δασμούς και
κυρίως από τις αντισταθμιστικές εισφορές πριν από την ένταξη. Οι
επιπτώσεις αυτές όμως δεν αναμένονταν να είναι πολύ μεγάλες, επειδή οι
δασμοί του ΚΕΔ στα γεωργικά προϊόντα είναι σχετικά χαμηλοί, ενώ τα
εξαγόμενα στην Κοινότητα γεωργικά προϊόντα μας είναι κυρίως
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προϊόντα φυτικής παραγωγής και δεν προστατεύονται με
αντισταθμιστικές εισφορές. Επιπλέον, περιμέναμε και κάποιες ευνοϊκές
επιπτώσεις στις εξαγωγές γεωργικών προϊόντων προς τις τρίτες χώρες,
εξαιτίας της επιδότησής τους από την Κοινότητα, αλλά και οι επιπτώσεις
αυτές δεν αναμένονταν να είναι πολύ μεγάλες, επειδή η Κοινότητα
επιδοτεί κυρίως τα προϊόντα ζωικής παραγωγής, όπου οι κοινοτικές τιμές
είναι πολύ υψηλότερες από τις διεθνείς τιμές, και όχι τα προϊόντα
φυτικής παραγωγής που παράγει και εξάγει κυρίως η Ελλάδα.
Αντίθετα, περιμέναμε αρνητικές επιπτώσεις στις εξαγωγές μας από
την κατάργηση της τεράστιας επιδότησης των εξαγωγών. Οι εξαγωγές
μας επιδοτούνταν έντονα πριν από την ένταξη. Σύμφωνα με μια μελέτη
του ΚΕΠΕ, που καταρτίστηκε από τον ερευνητή Δ. Κ. Μαρούλη το 1991,
η μέση επιδότηση των εξαγωγών ανερχόταν στο 20% της αξίας τους, ενώ
για ορισμένους κλάδους έφτασε το 30%. (Το Ελληνικό Ισοζύγιο
Πληρωμών, εκθέσεις 5, ΚΕΠΕ, 1991). Ένα μέρος της προστασίας αυτής
αντισταθμιζόταν βέβαια από την επιστρεφόμενη επιβάρυνση των
εξαγωγών από έμμεσους φόρους, αλλά και το εναπομένον υπόλοιπο ήταν
εξαιρετικά μεγάλο. Η κατάργηση των επιδοτήσεων επομένως
αναμενόταν να έχει αρνητικές επιπτώσεις στον όγκο τους.
Οι πιο πάνω αναμενόμενες επιπτώσεις της ένταξης στις εξαγωγές
επιβεβαιώνονται μερικά και από τις εξελίξεις των εξαγωγών μας ex post. Αν κοιτάξει κανείς, σύμφωνα με τον Μαραβέγια (2008), τα στοιχεία
αυτά, φαίνεται ότι πράγματι είχαμε μια ελαφρά βελτίωση των εξαγωγών
μας, ιδιαίτερα των εξαγωγών προς την Κοινότητα, κατά την πρώτη
πενταετία, δεν είχαμε όμως πολύ μεγάλη επιδείνωση την επόμενη
επταετία που καταργήθηκαν σταδιακά οι εξαγωγές, ίσως επειδή η
Ελλάδα είναι μικρή χώρα και αντιμετωπίζει δεδομένες διεθνείς τιμές,
οπότε η κατάργηση των επιδοτήσεων δεν επηρέασε τις τιμές και τον όγκο
των εξαγωγών. Εξάλλου, ακόμη και αν επηρεάστηκε ο όγκος τους, οι
επιδράσεις στην αξία των εξαγωγών, που ενδιαφέρουν εδώ, ήταν
μικρότερες, στην έκταση που μειώθηκαν οι τιμές των εξαγωγών.

Οι προοπτικές της χώρας στο πλαίσιο της ΟΝΕ
Το θέμα αυτό, σύμφωνα με τον Μαραβέγια (2008), είναι
αναμφισβήτητα ακόμα πιο δύσκολο και η απάντηση εξαρτάται από
πολλούς παράγοντες που σχετίζονται τόσο με τις εξελίξεις στην ίδια την
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Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και με τις δικές μας ενέργειες. Σημαντικό ρόλο
θα παίξουν οι μελλοντικές εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και
ιδιαίτερα η έκταση της εμβάθυνσής της. Είναι σημαντικό να
κατανοήσουμε ότι η εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει εξαιρετική
σημασία για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της Ένωσης και να την
προωθούμε με κάθε τρόπο. Επιπλέον, όλα θα εξαρτηθούν από την δική
μας πολιτική και κυρίως από το εάν θα καταφέρουμε να απαλλάξουμε
την οικονομία από όλα τα βαρίδια του παρελθόντος και να την κάνουμε
περισσότερο ανταγωνιστική στο νέο φιλελεύθερο καθεστώς που καλείται
να λειτουργήσει.
Μετά το 1995, η οικονομία άρχισε να πηγαίνει πολύ καλά ,
εξακολουθεί, σύμφωνα με τον Μαραβέγια (2008), να πηγαίνει καλά και
σήμερα και θα πάει καλά και στο μέλλον, τουλάχιστον για την επόμενη
πενταετία που μπορεί κανείς να κάνει κάποιες προβλέψεις. Έτσι, κατά
την περίοδο 1996 - 2005, αφότου δηλαδή άρχισε η ανάκαμψη της
οικονομίας μέχρι σήμερα, είχαμε μέσο ρυθμό ανάπτυξης 4%, διπλάσιο
από το ρυθμό ανάπτυξης των χωρών της ευρωζώνης. Είναι λίγο
ανησυχητικό το ότι έχει τελευταία παρατηρηθεί μια κάμψη του ρυθμού
ανάπτυξης, διότι ενώ στην πενταετία 1999 - 2004 είχαμε μέσο ρυθμό
ανάπτυξης 5,4%, δυόμιση φορές πάνω από την Κοινότητα, τα τελευταία
τρία χρόνια, συμπεριλαμβανομένου του 2007, ο ρυθμός, με βάση τις
προβλέψεις της Commission, έπεσε στο 3,5% και είναι μόνο 2,1 φορές
πάνω από το μέσο κοινοτικό όρο. Αυτό όμως μπορεί να το αποδώσει
κανείς σε κάποια κόπωση της οικονομίας, η οποία δεν μπορεί να
αναπτύσσεται συνεχώς με εξαιρετικά μεγάλους ρυθμούς.
Τα πολύ δύσκολα φαίνεται ότι πέρασαν, αλλά τα δύσκολα
υπάρχουν ακόμη. Πρώτον, το κόστος της ένταξης, ή καλύτερα το κόστος
εξορθολογισμού της οικονομίας μας, δεν το πληρώσαμε ακόμη και το
χρωστάμε. Οι πολιτικοί συνειδητά μετέφεραν αυτό το βάρος στις
επόμενες γενιές που δεν ψηφίζουν. Δε φορολογήθηκαν, ούτε περιόρισαν
τις δημόσιες δαπάνες, όπως συνιστούσαν οι Διεθνείς Οργανισμοί και
πολλοί οικονομολόγοι με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν μεγάλα
ελλείμματα και να αυξηθεί δραματικά το χρέος της χώρας από 25% το
1980 σε 110% το 1993. Αυτό ήταν συνειδητή πολιτική όλων των
κυβερνήσεων της περιόδου προσαρμογής της χώρας, με πρωταγωνιστές
μάλιστα τις συντηρητικές κυβερνήσεις και όχι των κυβερνήσεων
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Παπανδρέου, όπως συνήθως υποστηρίζεται. Πράγματι, αν εξετάσει
κανείς, σύμφωνα με τον Μαραβέγια (2008), τις εξελίξεις των
δημοσιονομικών ελλειμμάτων και του μεγέθους του δημόσιου χρέους
στη χώρα μας κατά την περίοδο δυσπραγίας της ελληνικής οικονομίας
1981 - 1993, οπότε ουσιαστικά χρεώθηκε η Ελλάδα, παρατηρεί ότι στις
περιόδους 1980 - 1981 και 1989 - 1993 των συντηρητικών κυβερνήσεων
τα μέσα ετήσια συνολικά ελλείμματα ανέρχονταν σε 12,4% και τα
καταναλωτικά ελλείμματα σε 7,6%, ενώ την περίοδο 1982 - 1988 των
κυβερνήσεων Παπανδρέου τα μέσα ετήσια συνολικά ελλείμματα
ανέρχονταν σε 9,3% και τα καταναλωτικά ελλείμματα σε 5,5%. Το
δημόσιο χρέος, στην πρώτη περίπτωση εξάλλου, αυξήθηκε κατά 46,4
ποσοστιαίες μονάδες στο ΑΕΠ σε έξι χρόνια, δηλαδή αυξανόταν 7,7
ποσοστιαίες μονάδες ετησίως, ενώ στη δεύτερη περίπτωση το δημόσιο
χρέος αυξήθηκε κατά 38,7 ποσοστιαίες μονάδες σε επτά χρόνια, δηλαδή
αυξανόταν κατά 5,5 ποσοστιαίες μονάδες στο ΑΕΠ ετησίως.
Το ερώτημα που γεννιέται όμως είναι, σύμφωνα με τον Μαραβέγια
(2008), το εξής: Είχαν άδικο οι πολιτικοί που μεταβίβασαν ένα μεγάλο
μέρος του βάρους στις επόμενες γενιές με τη δημιουργία των
ελλειμμάτων και την αύξηση του δημόσιου χρέους; Οι οικονομολόγοι
δεν είναι αρμόδιοι να κρίνουν τη διαχρονική κατανομή του βάρους των
δημόσιων δραστηριοτήτων. Αυτό είναι έργο των πολιτικών, οι οποίοι
έχουν τη σχετική νομιμοποίηση από το κοινωνικό σύνολο. Οι
οικονομολόγοι έχουν έναν κανόνα που λέει ότι δεν πρέπει να
μεταφέρουμε στις επόμενες γενιές χρέη που αφορούν κατανάλωση.
Δηλαδή δεν μπορούμε να καταναλώνουμε εμείς και να χρεώνουμε τις
επόμενες γενιές. Μπορούμε να καλύπτουμε με δανεισμό, και να
επιβαρύνουμε επομένως τις επόμενες γενιές, τις δημόσιες επενδύσεις,
διότι αυτές ωφελούν και τις επόμενες γενιές.
Με βάση τον κανόνα αυτό, θα μπορούσε να πει κανείς ότι κακώς
οι πολιτικοί μετέφεραν τα βάρη αυτά στις επόμενες γενιές, αφού τα
ελλείμματα ήταν, κατά ένα πολύ μεγάλο μέρος, καταναλωτικά. Τα
ελλείμματα και το χρέος δεν τα δημιούργησαν οι πολιτικοί, με την
άστοχη δημοσιονομική τους πολιτική, όπως συνήθως υποστηρίζεται,
αλλά κυρίως η κακή πορεία της οικονομίας, η οποία, οφείλεται, εν
πολλοίς, στην ανάγκη προσαρμογής της Ελλάδας προς το νέο
φιλελεύθερο καθεστώς που έπρεπε να υιοθετήσει με την πλήρη ένταξη
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στις Κοινότητες. Αν η πορεία της οικονομίας ήταν καλύτερη και οι
ρυθμοί ανάπτυξης μεγαλύτεροι, τα έσοδα του κράτους θα αυξάνονταν με
ταχύτερους ρυθμούς, ενώ οι δημόσιες δαπάνες πιθανόν θα αυξάνονταν με
βραδύτερους ρυθμούς, με αποτέλεσμα τα ελλείμματα να είναι μικρότερα
και το χρέος να αυξηθεί λιγότερο. Επιπλέον, κάτω από καλύτερες
οικονομικές συνθήκες, η επιβολή νέων φόρων θα ήταν λιγότερο επίπονη,
με συνέπεια τον περαιτέρω περιορισμό των ελλειμμάτων και του χρέους.
Αν το δει κανείς με αυτόν τον τρόπο, θα μπορούσε να πει ότι
βασική αιτία των ελλειμμάτων και του χρέους ήταν η μεγάλη επένδυση
που έκανε η Ελλάδα με την πλήρη ένταξή της στις Κοινότητες και ο
εξορθολογισμός της ελληνικής οικονομίας που επέφερε. Ίσως ήταν η
μεγαλύτερη επένδυση της Ελλάδας στη μεταπολεμική περίοδο. Και ήταν
μία πολύ επικίνδυνη επένδυση.
Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα που παραμένει και θα μας
ταλαιπωρεί τα επόμενα χρόνια είναι ότι η οικονομία μας εξακολουθεί να
είναι μη ανταγωνιστική. Δεν έγινε ξαφνικά ανταγωνιστική. Σαράντα
χρόνια μετά τον πόλεμο, και μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1980
αγωνιζόμασταν να την κάνουμε μη ανταγωνιστική, προστατεύοντάς την
από εδώ και από εκεί, κάθε φορά που κάποιος πίεζε για προστασία. Γ ια
αυτό δεν πρέπει να μας εκπλήσσει το γεγονός ότι, ενώ η οικονομία
αναπτύσσεται πολύ ικανοποιητικά, ο πληθωρισμός της Ελλάδας κινείται
με ταχύτερους ρυθμούς από ότι στους ανταγωνιστές μας. Έτσι στην
τελευταία τριετία η μέση ετήσια αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή
στην Ελλάδα εκτιμάται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ανέλθει στο
3,4%, ποσοστό κατά 70% μεγαλύτερο του αντίστοιχου ποσοστού στην
ευρωζώνη. Ακόμη ανησυχιτικότερο είναι το γεγονός ότι ο ρυθμός
πληθωρισμού, την τελευταία τριετία, προβλέπεται να είναι κατά 30%
μεγαλύτερος του αντίστοιχου της προηγούμενης τριετίας. Αυτό όμως
είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και πρέπει να μας απασχολεί ιδιαίτερα.
Στο πλαίσιο της ΟΝΕ με το ενιαίο νόμισμα, οι φορείς οικονομικής
πολιτικής έχουν χάσει το μέσο της υποτίμησης του εθνικού νομίσματος
για την αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας, το οποίο θα μπορούσε,
τουλάχιστον βραχυχρόνια, να έχει κάποια αποτελεσματικότητα, με
αποτέλεσμα οι διαφορές στο ρυθμό πληθωρισμού να απαιτούν τη συνεχή
λήψη περιοριστικών μέτρων. Κάτι τέτοιο όμως δεν μπορεί να γίνεται
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συνέχεια, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να αντιμετωπίσει προβλήματα
παραμονής της στην ΟΝΕ.

37

Κεφάλαιο 3ο
Η διείσδυση των ξένων κεφαλαίων στην Ελλάδα
Τα δάνεια του ελληνικού κράτους
Από την περίοδο 1823 - 1832 παραχωρήθηκαν, σύμφωνα με τον
Σταμπόγλη (2008), από τις Μεγάλες Δυνάμεις της εποχής τρία δάνεια
στις ελληνικές κυβερνήσεις, συνολικού ποσού 72 εκατομμυρίων χρυσών
φράγκων.
Από το ποσό αυτό, μόνο το ένα τρίτο εισέρχεται τελικά στην
Ελλάδα, διότι το μεγαλύτερο μέρος των δανείων - περί τα 48
εκατομμύρια χρυσά φράγκα - εισπράττεται από επιτήδειους εμπόρους
στο Λονδίνο και στο Παρίσι. Οι καταβολές δικαιολογούνται τότε ως
αμοιβές για παραγγελίες, μεσιτείες και προμήθειες. Αλλά, και το ποσό
που εισέρχεται τελικά στην Ελλάδα δεν έχει καλύτερη τύχη, αφού το
μεγαλύτερο μέρος του εισπράττουν ως αποζημίωση οι πρώτοι δανειστές
της κυβέρνησης.
Τα δάνεια από τη Μεγάλη Βρετανία και τη Γαλλία, μεταξύ του
1830 και του 1860, πληρώθηκαν μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα στο
τριπλάσιο της πραγματικής τους αξίας, γιατί χορηγήθηκαν με υψηλά
επιτόκια. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι, στα τριάντα αυτά χρόνια,
η Ελλάδα χορηγούσε στη Μεγάλη Βρετανία και στη Γαλλία το 30% των
προσόδων της για την εξόφληση των δανείων που είχε λάβει από τις
χώρες αυτές. το υπόλοιπο 70% μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για
επενδύσεις, αγορές, κάλυψη δημόσιων αναγκών και άλλα.
Από την άλλη μεριά, η πρώτη σύγχρονη Ελληνική Τράπεζα, η
Εθνική, ιδρύεται με συμμετοχή πριγκιπικών κεφαλαίων. Στο ιδρυτικό
κεφάλαιό της συμμετέχει ο Λουδοβίκος Β’ της Βαυαρίας με 200 χιλιάδες
δραχμές (13%) και ο τραπεζικός οίκος Εϋνάρδος με 300 χιλιάδες δραχμές
(ποσοστό 20%).
Οι βάσεις για τον έλεγχο της οικονομικής ζωής του τόπου έχουν
ήδη τεθεί. Αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι, δεκάδες χρόνια
μετά την επανάσταση του 1821, η Ελλάδα ήταν χρεωμένη μέχρι το λαιμό
στις ξένες δυνάμεις. Το 1932, το κατά κεφαλήν δημόσιο χρέος της χώρας
έφτανε τα 100 δολάρια, περισσότερο δηλαδή από το κατά κεφαλήν
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εισόδημα. Μόνο για την κάλυψη των τοκοχρεολυσίων, οι ξένες δυνάμεις
απαιτούσαν κάθε χρόνο το 40% - 50% του εθνικού προϋπολογισμού της
χώρας.

Οι πρώτες εισροές ιδιωτικών κεφαλαίων στην χώρα μας
Εκτός όμως από την διείσδυση του ξένου κεφαλαίου μέσω των
δανεισμών, θα πρέπει να σημειωθεί ότι πολλές ξένες «πολυεθνικές»
εταιρίες ανέλαβαν, σύμφωνα με τον Σταμπόγλη (2008), την κατασκευή
των σημαντικότερων έργων υποδομής της προπολεμικής Ελλάδας. Αλλά,
και πριν το 1900, δεν είναι λίγες οι επιχειρήσεις που διέθεταν ήδη
μητρικές εταιρίες έξω από τις μητροπόλεις από όπου προέρχονταν τα
κεφάλαια.
Έτσι παρατηρούμε αρκετές κατασκευαστικές βρετανικές και
γαλλικές επιχειρήσεις των οποίων η έδρα βρίσκεται αντίστοιχα στο
Λονδίνο και στο Παρίσι, αλλά διαθέτουν «μητρικές» στη Μέση
Ανατολή. Παρακάτω σημειώνονται οι σημαντικότερες ξένες επιχειρήσεις
που ανέλαβαν προπολεμικά την κατασκευή σημαντικών έργων
υποδομής.
Η βρετανική επιχείρηση Lake Copas LTD ανέλαβε τις εργασίες
αποξήρανσης της λίμνης της Κωπαΐδας το 1887. Από τα 2,4 εκατομμύρια
εκτάρια που αποξηράνθηκαν, τα 1,9 εκατομμύρια εκτάρια περιήλθε
σταδιακά στην ξένη επιχείρηση. Το ένα τέταρτο της λίμνης
συμφωνήθηκε να καλλιεργείται αποκλειστικά από την εταιρία, ενώ τα
τρία τέταρτα από τους αγρότες. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η
καλλιεργούμενη έκταση από τους αγρότες τροφοδοτούσε την εταιρία.
Και αυτό διότι οι αγρότες ήταν υποχρεωμένοι να παραδίδουν στην ξένη
εταιρία τα τρία τέταρτα της παραγωγής τους υπό τη μορφή ενοικίου.
Έπρεπε να παρέλθουν 65 χρόνια από τη χρονολογία υπογραφής της
συμφωνίας μεταξύ ελληνικού δημόσιου και Lake Copas LTD, για να
καταργηθούν οι απαράδεκτοι όροι της σύμβασης. Οι εκτάσεις αυτές
περιήλθαν στο δημόσιο μόλις το 1952.
Δύο άλλες αγγλικές επιχειρήσεις, η L’ Eastern Telegraph Company
και η Cable and Wireless Company, ανέλαβαν την τοποθέτηση
τηλεγραφικών γραμμών για την επικοινωνία μεταξύ των ελληνικών
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νησιών και της ηπειρωτικής χώρας, αλλά και την τηλεγραφική σύνδεση
της χώρας με τις δυτικές δυνάμεις.
Το 1925, το ελληνικό δημόσιο και η επιχείρηση Power and
Traction Fin Co., συμφώνησαν να αναλάβει η δεύτερη την εγκατάσταση
του σιδηροδρομικού δικτύου που θα ένωνε την Αθήνα με τον Πειραιά.
Την ίδια χρονιά, η αμερικανική επιχείρηση Ulen κατασκεύασε το φράγμα
του Μαραθώνα και εγκατέστησε το δίκτυο διανομής νερού προς την
πρωτεύουσα. Η χρηματοδότηση του έργου έγινε αποκλειστικά από το
ελληνικό δημόσιο, αλλά η Ulen εισέπραττε ένα 7,5% των καθαρών
εσόδων από την παροχή νερού. Μια άλλη αμερικάνικη επιχείρηση άρχισε
τις εργασίες στον ποταμό Αξιό. Το κράτος ήταν υποχρεωμένο, σύμφωνα
με την σύμβαση, να πληρώσει, όχι μόνο όλες δαπάνες για την κατασκευή
των έργων, κάτι που ήταν λογικό, αλλά και την αμοιβή της
κατασκευαστικής εταιρίας, που έφτασε το 15% της συνολικής αξίας των
έργων. Έτσι η εταιρία είχε κάθε συμφέρον να δείχνει υψηλές δαπάνες,
πρακτική που ακολούθησε επί πολλά χρόνια. Το 1926, βελγική εταιρία
ανέλαβε την κατασκευή σύνδεσης των οδών Βέροιας - Καλαμπάκας με
την Νότια Ελλάδα. Και πάλι, η αμοιβή της εταιρίας καθορίστηκε να είναι
εκτός από το ύψος των δαπανών που διατέθηκε για τα έργα, και ένα πριμ
ίσο με 15% της συνολικής αξίας των έργων. Πράγμα που σημαίνει ότι,
πέρα από την ανυπαρξία ελέγχου των υψηλών δαπανών που
πραγματοποίησε, η εταιρία εισέπραξε και ένα τεράστιο ποσό ως αμοιβή.
Το 1940 το ελληνικό δημόσιο παραχώρησε την εκμετάλλευση της
κινητήριας δύναμης των νερών του ποταμού Αχελώου, μέχρι το 2010,
στην αμερικανικής προέλευσης εταιρία Cooper and Chemical
Corporation.
Όπως προκύπτει από τις παραπάνω συνοπτικές αναφορές, το
δυτικοευρωπαϊκό και το αμερικανικό κεφάλαιο διείσδυσε σταδιακά στην
Ελλάδα σε όλους τους οικονομικούς τομείς.
Από τη μια μεριά, οι δανειοδοτήσεις προς το ελληνικό δημόσιο
παραχωρήθηκαν με εξαιρετικά δυσμενείς όρους. Σπάνια, μέχρι τις αρχές
του Β ’ Παγκόσμιου Πολέμου, κατέληγε στα δημόσια ταμεία το μισό από
το συνολικό ύψος των δανείων προς τη χώρα, το υπόλοιπο
απορροφήθηκε από προμηθευτές, χαριστικές καταβολές σε τρίτους και
στην καταβολή τοκοχρεολυσίων.
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Από την άλλη μεριά, οι ξένες ιδιωτικές εταιρίες υπέγραφαν
συμβάσεις με το ελληνικό δημόσιο, που τους απέδωσαν πραγματικά
εξαιρετικού ύψους κέρδη. Και αυτό οφειλόταν ουσιαστικά σε δύο
λόγους: πρώτον, διότι ανελάμβαναν την κατασκευή μεγάλων έργων
υποδομής που θεωρήθηκαν απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία
ελληνικών επιχειρήσεων και, δεύτερον, διότι οι ελληνικές επιχειρήσεις ή
καλύτερα το μεγαλύτερο τμήμα του ελληνικού κεφαλαίου ήταν
απασχολημένο σε περιθωριακούς και παρασιτικούς τομείς της
οικονομίας. Κατά συνέπεια , έδινε την εντύπωση ότι δεν είχε τις
δυνατότητες ή τη θέληση να πραγματοποιήσει επενδύσεις σε
«ανεπτυγμένους» επιχειρηματικούς τομείς. Αυτό επηρέασε και τη
σφαιρική εικόνα που διαμόρφωναν οι αλλοδαποί για την ελληνική
οικονομία που την παρουσίαζαν συχνά ως περιθωριακή και παρασιτική.
Γεγονός είναι ότι η παραπάνω τακτική άφηνε πολλά περιθώρια
διείσδυσης του ξένου επιχειρηματικού κεφαλαίου σε σχεδόν όλους τους
οικονομικούς τομείς, ακόμα και στον εμπορικό και στον ασφαλιστικό.
Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι το 1930, μεταξύ των 131
ασφαλιστικών επιχειρήσεων, μόνο οι δεκαπέντε ελέγχονταν από
ελληνικό κεφάλαιο. Οι υπόλοιπες 116 ήταν υπό ξένο κεφάλαιο. Το
εμπόριο καπνού βρισκόταν την ίδια χρονιά κατά ένα ποσοστό 70% - 80%
υπό ξένο επιχειρηματικό έλεγχο.

Η διείσδυση του πολυεθνικού κεφαλαίου μετά το Β ’
Παγκόσμιο Πόλεμο.
Κατά την περίοδο 1944 - Ιούνιος 1946 η «ξένη βοήθεια στην
Ελλάδα», σύμφωνα με τον Σταμπόγλη (2008), υπολογίζεται σε περίπου
4600 εκατομμύρια δολάρια, από τα οποία τα 4000 εκατομμύρια δολάρια
προέρχονταν από τις ΗΠΑ. Ωστόσο, ένα ελάχιστο μέρος αυτού του
ποσού (21%) χρησιμοποιήθηκε σε παραγωγικές επενδύσεις, ενώ το
μέγιστο μέρος του (54%) χρησιμοποιήθηκε για στρατιωτικούς
εξοπλισμούς και στρατιωτικές δαπάνες. Τα γεγονότα του Β’ Παγκοσμίου
Πολέμου σφράγισαν ανεξίτηλα, τις επόμενες δεκαετίες, την οικονομική
πορεία του τόπου. Οι καταστροφές που έπληξαν το ανθρώπινο δυναμικό,
τη βιομηχανία, τη γεωργία και την κτηνοτροφία μπορούν να συγκριθούν
αναλογικά μόνο με τις αντίστοιχες της Σοβιετικής Ένωσης. Από την
περίοδο 1940 - 1944 έχασαν τη ζωή τους περισσότερα από 500 χιλιάδες
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άτομα, ενώ ένας μεγάλος αριθμός ατόμων έμειναν ανάπηροι. Οι
απώλειες αυτές στο ανθρώπινο δυναμικό, εκτός από τις τραγικές
συνέπειες, είχαν και δυσάρεστα αποτελέσματα στην οικονομία. Η
ανόρθωση της μεταπολεμικής οικονομίας συνάντησε σοβαρές δυσκολίες
από την έλλειψη επιστημονικού τεχνικού και εργατικού δυναμικού.
Πέρα από αυτά, η χώρα παρουσίαζε θλιβερή οικονομική εικόνα,
δεδομένου ότι τα μεγάλα λιμάνια, οι κυριότερες οδικές αρτηρίες, οι
σιδηροδρομικές γραμμές, τα αεροδρόμια και οι γέφυρες είχαν
καταστραφεί. Το ίδιο και το τηλεφωνικό δίκτυό της. Ένας από τους
δυναμικότερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, η εμπορική ναυτιλία,
υπέστη φοβερές ζημιές. Περίπου τα τρία τέταρτα των πλοίων του
εμπορικού στόλου της χώρας είχαν βυθιστεί.
Οι ζημιές ήταν επίσης εκτεταμένες στην επαρχία. Περίπου 2 χιλιάδες
χωριά είχαν ισοπεδωθεί, ενώ περισσότερα από 400 χιλιάδες σπίτια
καταστράφηκαν, με αποτέλεσμα περί το 1,5 εκατομμύρια άτομα να
μείνουν άστεγα. Σε ότι αφορά την κτηνοτροφία, η καταστροφή ήταν
σχεδόν ολοκληρωτική, ενώ οι ζημιές που υπέστη δεν αναπληρώθηκαν
ουσιαστικά ποτέ. Συγκεκριμένα, το 60% των μεγάλων κατοικίδιων ζώων
και το 80% των μικρών είχαν σκοτωθεί. Η παραγωγή των δημητριακών,
του καπνού και της σταφίδας είχε πέσει κάτω από τα προπολεμικά
επίπεδα, σύμφωνα με τον Σταμπόγλη (2008). Το ίδιο και η βιομηχανική
παραγωγή.
Ύστερα από όλες αυτές τις καταστροφές και τις τεράστιες ελλείψεις
σε κάθε τομέα, οι παρεμβάσεις των ξένων δυνάμεων, με την ανοχή ή με
την υποστήριξη ελληνικών κυβερνήσεων, ήταν πια θέμα μεθοδεύσεων. Η
αθρόα βοήθεια από το εξωτερικό, ιδιαίτερα από τη Μεγάλη Βρετανία και
αργότερα από την Αμερική, διευκόλυνε τις παρεμβάσεις και τις
επεμβάσεις τους στις πολιτικές εξελίξεις της χώρας. Δεν είναι άσχετο το
γεγονός ότι εκπρόσωποι των ελληνικών κυβερνήσεων παρομοίαζαν την
ξένη βοήθεια με από μηχανής θεό. Μόνο μεταξύ των ετών 1944 και
1946, η ξένη βοήθεια προς την Ελλάδα έφτασε το 4600 εκατομμύρια
δολάρια. Από αυτά, τα 4000 εκατομμύρια δολάρια χορηγήθηκαν από την
Αμερική.
Η αυλαία βέβαια δεν πέφτει εδώ, αφού ακολουθούν, μετά το 1950, οι
συμφωνίες με το ΝΑΤΟ και φυσικά οι νόμοι περί προστασίας των
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επενδυμένων κεφαλαίων στην Ελλάδα, που ολοκληρώνουν την εξάρτηση
της χώρας από τη Δύση. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι, μετά το Β’
Παγκόσμιο Πόλεμο, σε μερικές από τις σημαντικότερες τράπεζες
συμμετέχουν ξένοι τραπεζικοί οργανισμοί.
Έτσι, στην ίδρυση της Ελληνικής Τράπεζας Επενδύσεων
Βιομηχανικής Αναπτύξεως μετείχαν οι παρακάτω ξένες τράπεζες:
Βελγικές

Banque Lambert
Confinindus Compagnie Financiere
Αμερικάνικες
Chase Manhattan Overseas
Banking
International Finance Corporation
Manufacturers Hanover
International
Γ αλλικές
Banque Nationale de Paris Credit
Commercial de France Credit
Lyonnais
Γ ερμανική
Deutsche Bank
Βρετανική
Harbors Bank LTD
Ιταλική
Mediobanca di Credito FinanZiario
Άλλες τόσες ξένες τράπεζες συμμετείχαν στο ιδρυτικό κεφάλαιο του
τραπεζικού
οργανισμού
Ανδρεάδη.
Παράλληλα,
ιδρύονται
υποκαταστήματα των μεγαλύτερων πολυεθνικών τραπεζών, όπως
Algemene Bank Nederland, American Express, Bank of Amerika, Bank
Of Nova Scotia, Banque Interna. Pour L’ Afrique Occidentals, Willias &
Glyn’s Bank, Glindlays Bank, Citibank, Continental’ Illinois, Chase
Manhattan Bank, National Westminster Bank, First National Bank Of
Chicago.
Στο πλαίσιο αυτό, τη δεκαετία 1950 - 1960 διαμορφώνεται το
θεσμικό καθεστώς αποδοχής των ξένων ιδιωτικών άμεσων επενδύσεων.
Έχει αναφερθεί συχνά στο παρελθόν, σύμφωνα με τον Σταμπόγλη
(2008), ότι τα ξένα ιδιωτικά κεφάλαια δεν επενδύθηκαν στο ύψος που
περίμενε ο νομοθέτης του 2687/53 του 89/1967 και του 378/1968.
Πράγματι, η άποψη αυτή δεν είναι λαθεμένη, δεδομένου ότι το ξένο
ιδιωτικό κεφάλαιο διείσδυσε βέβαια, αλλά περισσότερο με συμβάσεις
που παραχωρούσαν στις πολυεθνικές πρόσθετα προνόμια από εκείνα που
καθόριζαν οι νόμοι. Έτσι, οι πολυεθνικές Exxon, Steyer, Pechiney,

43

Nestle πραγματοποίησαν επενδύσεις στην Ελλάδα, αφού πρώτα
εξασφάλισαν πρόσθετα προνόμια από το δημόσιο.
Η επιλογή επενδύσεων από τη μεριά του πολυεθνικού κεφαλαίου
έγινε ιδιαίτερα προσεκτικά. Οι επενδύσεις στράφηκαν στους κλάδους
εκείνους των οποίων η απόδοση των κεφαλαίων ήταν υψηλή. Οι
υπόλοιποι κλάδοι περιφρονήθηκαν και εγκαταλείφθηκαν στον ελληνικό
επιχειρηματικό κόσμο, ο οποίος ανέλαβε να τους αναπτύξει, συχνά χωρίς
καμία επιτυχία. Βασικό γνώρισμα της επιλογής αυτής ήταν η ανισόρροπη
ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και το πέρασμα των πιο σημαντικών
κλάδων της οικονομίας στις πολυεθνικές εταιρίες. Στη διαστρέβλωση και
στην ανισόρροπη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας συνέβαλε επίσης η
νομοθεσία περί προσέλκυσης ξένου κεφαλαίου.

Οι πολυεθνικές την εικοσαετία 1953 -1973
Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι τα σχετικά στοιχεία που
διαθέτουν τα υπουργεία και οι τράπεζες γύρω από τις πραγματικές
εισροές ξένων κεφαλαίων αντιφάσκουν πολλές φορές μεταξύ τους.
Σύμφωνα με διασταυρωμένα στοιχεία, σύμφωνα με τον Σταμπόγλη
(2008), μπορούμε να έχουμε τη διάρθρωση των επενδύσεων του Νόμου
2687/53 τόσο κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας όσο και κατά
χώρα προέλευσης, τουλάχιστον μέχρι το 1973.
Τομείς
Μεταποίηση
Ναυτιλιακές
επιχειρήσεις
Μεταλλεία
Τουριστικές
επιχειρήσεις
Αεροπορικές
Αλιευτικές
Κτηνοτροφικές
Διάφορες
ΣΥΝΟΛΟ

Επενδύσεις σε εκατ. $
638,3
7,30

%
80,00
1,00

21,10
20,60

3,00
3,00

78,20
1,20
1,50
28,80
797,00

10,00
0,00
0,00
3,00
100,00

Πίνακας 1. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ 2687/53 ΚΑΤΑ
ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Είναι φανερό από τον πίνακα ότι πρώτον την εικοσαετία 1953 1973 επενδύθηκαν 797 εκατομμύρια δολάρια με βάση το Νόμο 2687/53
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(περί επενδύσεων και προστασίας κεφαλαίων εξωτερικού) και δεύτερον
ότι πάντα στο προαναφερόμενο διάστημα οι ξένοι επενδυτές εκδήλωσαν
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον τομέα της μεταποίησης. Ο τομέας αυτός
απορρόφησε το 80% των επενδύσεων, ενώ ο επόμενος, ο οποίος ήταν
των αερομεταφορών, το 10% του συνόλου των επενδύσεων. Για τους
άλλους κλάδους, οι ξένοι επενδυτές εκδήλωσαν ελάχιστο ενδιαφέρον,
αφού ο μεταλλευτικός τομέας, για παράδειγμα, απορρόφησε μόνο το 3%
του συνόλου των επενδύσεων. Ο ίδιος τομέας στην Κεντρική Αμερική,
για παράδειγμα, απορροφούσε ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό στο
σύνολο των πραγματοποιούμενων επενδύσεων στην περιοχή.
Η εικοσαετία 1953 - 1973 ήταν καθοριστική για την οικονομική
ανάπτυξη της χώρας. Το διάστημα αυτό εκδηλώθηκαν περισσότερες από
χίλιες προτάσεις επενδύσεων από ξένους επιχειρηματίες. Το σύνολο των
κεφαλαίων που αφορούσαν τις χίλιες προτάσεις υπολογίζεται περίπου σε
3 δισεκατομμύρια δολάρια. Από τις προτάσεις αυτές, οι 700 αφορούσαν
σχέδια για επενδύσεις στον τομέα της μεταποίησης, ενώ οι περισσότερες
προέρχονταν από Αμερικανούς επιχειρηματίες. Η πλειονότητα των
επενδυτικών σχεδίων εγκρίθηκε από τα αρμόδια υπουργεία, αλλά τελικά
οι επενδύσεις δεν έγιναν. Συγκεκριμένα, το διάστημα 1953 - 1973
εγκρίθηκαν επενδυτικά σχέδια συνολικού ύψους 3 δισεκατομμυρίων
δολαρίων, αλλά επενδύθηκαν μόνο τα 931,6 εκατομμύρια δολάρια.
Δηλαδή, το ένα τρίτο των εγκριμένων από τα υπουργεία σχεδίων.
Οι επενδύσεις πραγματοποιήθηκαν από 215 πολυεθνικές εταιρίες
αμερικανικής κυρίως προέλευσης. Συγκεκριμένα, η εισροή των
κεφαλαίων στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε από 54 αμερικανικές
επιχειρήσεις, 52 δυτικογερματνικές, 42 ελβετικές, 21 ιταλικές, 13
βρετανικές, 12 γαλλικές, 10 ολλανδικές και 11 από επιχειρήσεις των
οποίων η έδρα βρισκόταν στο Λιχτενστάιν. Οι πολυεθνικές εταιρίες
επένδυσαν κυρίως στους κλάδους εκείνους που απέδιδαν υψηλότερα
κέρδη, σε σχέση με άλλους. Έτσι, στράφηκαν σε τέσσερις κυρίως
κλάδους, οι οποίοι απορρόφησαν το 85,8% του συνόλου των
επενδυμένων κεφαλαίων την εικοσαετία 1953 - 1973. Οι κλάδοι αυτοί
ήταν της χημικής βιομηχανίας, της ναυπηγοεπισκευαστικής, της
μεταλλουργικής και των ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών ειδών, όπως
φαίνεται και από τον πίνακα 2.
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ΚΛΑΔΟΣ
Χημική βιομηχανία
Μεταλλουργία
Ναυπηγοεπισκευαστικές
και μέσων μεταφοράς
Ηλεκτρονικά ηλεκτρικά
Τουριστικές,
μεταλλευτικές και άλλες
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟ
346555
281343
91296

ΠΟΣΟΣΤΟ
37,20%
30,20%
9,80%

80117

8,60%

132289

14,20%

931600

100,00%

Πίνακας 2. Κατανομή των επενδύσεων κατά κλάδους οικονομικής
δραστηριότητας σε χιλιάδες δολάρια, έτη 1953 - 1973.

Όπως προκύπτει από τον πίνακα 2, οι κλάδοι της χημικής
βιομηχανίας, της μεταλλουργίας, της ναυπηγοεπισκευαστικής και των
ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών ειδών απορρόφησαν 799311 χιλιάδες
δολάρια, επί συνόλου 931600 που επενδύθηκαν μεταξύ 1953 και 1973
βάσει του νόμου 2687/53. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ο κλάδος
της χημικής βιομηχανίας απορρόφησε το 37,2% του συνόλου των
επενδύσεων, αφού η αποδοτικότητα κεφαλαίου κυμαινόταν στο
προαναφερόμενο διάστημα γύρω στο 13% με 16%, ενώ για άλλους
κλάδους δεν ξεπερνούσε κατά μέσον όρο το 5% - 8%.
Τι κέρδισε η χώρα από τις δραστηριότητες των πολυεθνικών και
την εγκατάστασή τους μπορεί να προκύψει με βάση τα στοιχεία του
πίνακα 3. Διευκρινίζεται ότι υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να αμφισβητούνται
τα νούμερα του πίνακα, δεδομένου ότι οι εισροές θα πρέπει να είναι
υπερεκτιμημένες και οι εκροές υποτιμημένες.
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Ε ΤΗ

Ε ΙΣ ΡΟ Ε Σ

ΕΚ ΡΟ Ε Σ

Ε ΤΗ

Ε ΙΣ Ρ Ο Ε Σ

ΕΚ ΡΟ Ε Σ

Ε ΤΗ

ΕΙΣ ΡΟ Ε Σ

ΕΚ ΡΟ Ε Σ

1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963

3,0
1,9
6,7
8,2
8,3
11,7
13,5
16,8
40,7

2,40
0,90
1,10
0,15
0,30
0,40
0,45
0,28

1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974

59,7
116,6
157,6
62,6
44,1
72,8
58,5
47,1
58,2
149,3
66,8

9,90
10,40
10,40
15,40
15,80
39,90
31,80
51,00
49,4
89,20
74,00

1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982

23,6
11,2
24,1
18,9
19,8
36,6
52,2
36,4

121,30
87,80
89,90
82,80
72,00
74,00
31,60
37,20

ΣΥΝΟ
ΛΑ

1226,2

999,70

Πίνακας 3. Εισροές και εκροές κεφαλαίων βάσει του 2687/53. Έτη 1953 1982.

Όπως προκύπτει λοιπόν από τον πίνακα 3, από το 1955 έως το
1982 τα ξένα ιδιωτικά κεφάλαια που εισέρρευσαν στην Ελλάδα έφτασαν
το 1226,2 εκατομμύρια δολάρια. Το ίδιο διάστημα καταγράφηκαν
εκροές, πάντα με βάση το νόμο 2687/53 περί προστασίας των ξένων
κεφαλαίων, ποσά συνολικού ύψους 999,7 εκατομμύρια δολάρια. Με
άλλα λόγια, το «κέρδος» που είχε η χώρα από τις δραστηριότητες των
πολυεθνικών δεν ξεπερνά για μια ολόκληρη τριακονταετία τα 226,5
εκατομμύρια δολάρια.
Το «πραγματικό» βέβαια «κέρδος» δεν είναι δυνατόν να
υπολογιστεί, διότι οι εισφορές κεφαλαίων πρέπει να είναι
υπερεκτιμημένες, σύμφωνα με την πάγια τακτική των πολυεθνικών. Από
την άλλη μεριά, οι εκροές θα πρέπει να είναι υποτιμημένες. Στο πλαίσιο
αυτό, το νούμερο 226,5 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τον
Σταμπόγλη (2008), θα πρέπει να είναι σημαντικά χαμηλότερο, γεγονός
όμως που δεν ενδιαφέρει και πολύ, δεδομένου ότι οι κανόνες του
παιχνιδιού είναι γνωστοί σε όλα τα κράτη όταν επιχειρούν να
προσελκύσουν επενδύσεις.
Από τον πίνακα 3 μπορούν να εξαχθούν και άλλα χρήσιμα
συμπεράσματα. Πρώτον, έστω και αν θεωρηθεί ότι το καθαρό κέρδος
της χώρας έφτασε τα 226,5 εκατομμύρια δολάρια το διάστημα 1953 1982, το ποσό αυτό για κανένα λόγο δεν μπορεί να θεωρηθεί
ικανοποιητικό. Αναμφίβολα, ο νομοθέτης των νόμων περί προσέλκυσης
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και προστασίας των ξένων κεφαλαίων θα είχε την ελπίδα ότι η εφαρμογή
των νόμων θα ωφελούσε ιδιαίτερα τη χώρα, πράγμα που δεν έγινε. Αν
ρίξουμε μια ματιά στις εισροές των κεφαλαίων, παρατηρούμε ότι είναι
χαμηλές, με εξαίρεση τις χρονιές 1964 και 1965. Τις χρονιές αυτές
πραγματοποιούνται αξιόλογες επενδύσεις από τις πολυεθνικές ΡοοΜπου
και Εχχοπ. Αμέσως μετά, τις επόμενες χρονιές (1967 - 1972) οι εισροές
κεφαλαίων μειώνονται, για να αυξηθούν πάλι το 1973. Από τη χρονιά
αυτή και μετά παρατηρείται συνεχής μείωση των εισροών.
Δεύτερον, οι εκροές κεφαλαίων αυξάνονται σταδιακά με ταχύ
ρυθμό. Τα πρώτα χρόνια, οι εκροές είναι σχεδόν μηδαμινές, κυρίως γιατί
τα κέρδη των πολυεθνικών επανεπενδύονται. Από το 1964 όμως και
μετά, οι εκροές αρχίζουν να είναι ίσες με τις εισροές των πρώτων ετών
βάσει του 2687/53. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι, μετά την πτώση
της δικτατορίας, οι εκροές κεφαλαίων είναι μόνιμα υψηλότερες από τις
εισροές. Συνολικά δηλαδή παρατηρείται μια τάση των πολυεθνικών
εταιριών να εξάγουν τα κεφάλαια που είχαν επενδύσει πριν από λίγα
χρόνια, παρά να πραγματοποιούν εισροές κεφαλαίων. Δεύτερο
χαρακτηριστικό είναι ότι οι υψηλότερες εκροές κεφαλαίων σημειώθηκαν
το 1975, όταν οι τότε κυβερνήσεις μεθοδεύουν και πραγματοποιούν
ορισμένες αλλαγές στους όρους των συμβάσεων που είχε υπογράψει η
χούντα με το πολυεθνικό κεφάλαιο.
Επέρχεται επιπρόσθετα, με το Σύνταγμα του 1975, η κατοχύρωση
των προνομίων, η οποία μάλιστα επεκτείνεται και επί των επενδύσεων
που θα πραγματοποιούνταν στο μέλλον. Έτσι, οι επενδυτές των
πολυεθνικών επιχειρήσεων δεν είχαν τίποτα να φοβηθούν, εκτός από μια
ενδεχόμενη αλλαγή Συντάγματος. Η στενότητα διαθεσίμων κεφαλαίων
όμως σε διεθνές επίπεδο, η συνεχιζόμενη πτωτική τάση των κερδών και η
αναζήτηση νέων φθηνότερων αγορών εργασίας οδηγούσαν πια τα
κεφάλαια έξω από τον ελλαδικό χώρο. Άλλωστε, ήδη είχαν αρχίσει
μαζικές επενδύσεις σε φθηνότερες αγορές εργασίας, όπως η Φορμόζα, η
Ταϊλάνδη και άλλες χώρες, όπου το εργατικό δυναμικό αμειβόταν με το
μισό από ότι το αντίστοιχο στην Ελλάδα. Αλλά και μετά το 1975, η
μαζική εκροή κεφαλαίων συνεχίζεται. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός
ότι, από το 1975 έως το 1979, έγιναν περίπου οι μισές εκροές κεφαλαίων
εκείνων που πραγματοποιήθηκαν επί μία ολόκληρη εικοσαετία (1955 1979).
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Ο βαθμός ελέγχου της ελληνικής οικονομίας από ξένα
κεφάλαια μεταπολεμικά
Γ ια να γίνει μια αντικειμενική μέτρηση του βαθμού ελέγχου της
ελληνικής οικονομίας από ξένα κεφάλαια, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη
πολλοί παράγοντες, σύμφωνα με τον Σταμπόγλη (2008). Συνήθως, ως
απόδειξη ότι μια εγχώρια επιχείρηση ελεγχόταν από το ξένο κεφάλαιο
χρησιμοποιείται το μέτρο 50+1%. Δηλαδή, αν μια ξένη εταιρία
συμμετείχε στα κεφάλαια μιας εγχώριας, με ποσοστό 51%, τότε λέγαμε
ότι η τελευταία ελεγχόταν από την πρώτη. Στην πραγματικότητα όμως η
χρησιμοποίηση του μέτρου 50+1% οδηγεί σε αποπροσανατολιστικούς
υπολογισμούς και συνήθως σε λαθεμένα συμπεράσματα.
Στις δυτικοευρωπαϊκές χώρες μιλούν ήδη για ξένο έλεγχο, όταν η
συμμετοχή αλλοδαπής εταιρίας ξεπερνά το 25% του συνολικού
κεφαλαίου της εγχώριας, ενώ στην Αμερική πανεπιστημιακές μελέτες
κατέδειξαν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ο ξένος έλεγχος μπορεί να
πραγματοποιηθεί και με ένα 10%, όταν η διασπορά του μετοχικού
κεφαλαίου είναι ευρεία.
Πράγματι, μια ξένη συμμετοχή μπορεί να είναι περιορισμένη, αλλά
ο έλεγχος να περνά μέσα από το παρεχόμενο know - how ή την
προμήθεια εντελώς απαραίτητων υλών για τη λειτουργία της εγχώριας
επιχείρησης. Στις σημειώσεις όμως αυτές δεν θα εξεταστούν αυτές οι
περιπτώσεις. Απλά θα επιχειρηθεί μια προσέγγιση του προβλήματος
ξένου ελέγχου στα παρακάτω επίπεδα. Πρώτον, θα γίνει μια αναφορά
του μεγέθους διείσδυσης του ξένου κεφαλαίου στον πρωτογενή και στον
δευτερογενή τομέα. Δεύτερον, θα αναφερθούν άλλες μορφές ελέγχου ή
απόπειρες ελέγχου διαμέσου των αντιπροσωπιών και των προμηθειών
πρώτων υλών, βοηθητικών και άλλων, προς ελληνικές επιχειρήσεις.
Είναι αποδεδειγμένο, σύμφωνα με τον Σταμπόγλη (2008), ότι
αρκετές από τις μητρικές των πολυεθνικών προτιμούν την άμεση
συμμετοχή στα κεφάλαια μιας ελληνικής επιχείρησης, αντί της άμεσης
επένδυσης. Συνήθως αυτό γίνεται γιατί το πολυεθνικό κεφάλαιο
ενδιαφέρεται να πραγματοποιήσει σε πρώτο στάδιο ένα είδος
διερεύνησης της αγοράς, πριν απορροφήσει το εγχώριο τμήμα κεφαλαίου
της επιχείρησης ή πριν πραγματοποιήσει άμεσες επενδύσεις.
Ανεξαρτήτως πάντως του σκοπού τους, γεγονός είναι ότι ο αριθμός των
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ξένων επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε ελληνικές αυξανόταν χρόνο με
το χρόνο.
Χώρα προέλευσης
συμμετοχής
Αμερική
Δυτική Γ ερμανία
Γ αλλία
Αγγλία
Ιταλία
Βέλγιο
ΣΥΝΟΛΟ

Αριθμός ξένων επιχειρήσεων
1976
107
95
55
33
31
16
337

1981
104
125
55
64
39
25
412

Πίνακας 4. Αριθμός και Χώρα προέλευσης ξένων επιχειρήσεων που
συμμετείχαν σε ελληνικές.

Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα, ο αριθμός των
αμερικανικών, των δυτικογερμανικών, των γαλλικών, των βρετανικών,
των ιταλικών και των βελγικών επιχειρήσεων που συμμετείχαν σε
ελληνικές είχε φτάσει τις 337. Πέντε χρόνια αργότερα, 412 ελληνικές
επιχειρήσεις είχαν συμμετοχή ξένων κεφαλαίων από τις ίδιες χώρες. Από
την περίοδο 1976 - 1981 δηλαδή προστέθηκαν άλλες 75 ελληνικές
επιχειρήσεις στις 337 που αρχικά ελέγχονταν λίγο ή πολύ από τις ξένες
επιχειρήσεις.
Συνολικά, το 1976 υπήρχαν περίπου 500 ξένες επιχειρήσεις που
συμμετείχαν κεφαλαιακά σε ισάριθμες ελληνικές. Το 1981, οι ελληνικές
επιχειρήσεις, που είχαν ξένη συμμετοχή κεφαλαίων, ήταν 750. Μεταξύ
των ετών 1976 και 1981 παρατηρείται μια στροφή στο ενδιαφέρον του
διεθνούς κεφαλαίου απέναντι στις συμμετοχές. Είναι χαρακτηριστικό το
γεγονός ότι, ενώ το διάστημα 1976 - 1981 οι ξένες συμμετοχές
αυξάνονται κατά 50%, το ενδιαφέρον των Αμερικανών επιχειρηματιών
παραμένει σταθερό. Το 1976, συμμετείχαν 107 αμερικανικές
επιχειρήσεις σε ελληνικές, και το 1981, συμμετείχαν 104, σύμφωνα με
τους οδηγούς ICAP. Αντίθετα, τα ιδιωτικά κεφάλαια δυτικοευρωπαϊκής
προέλευσης εκδηλώνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον στις αρχές της
δεκαετίας του 1980 από ότι στα μέσα της δεκαετίας του 1970. Από τον
παραπάνω πίνακα διακρίνουμε επίσης ότι για συμμετοχές ενδιαφέρονται
περισσότερο κυρίως οι δυτικογερμανικές και οι βρετανικές επιχειρήσεις,
οι οποίες σχεδόν διπλασιάζονται σε αριθμό ανάμεσα στο 1976 και στο
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1981. Μερικές μάλιστα ξένες συμμετοχές αποκτούν ιδιαίτερο
ενδιαφέρον, αν λάβουμε υπόψη ότι έχουν πραγματοποιηθεί σε ελληνικές
επιχειρήσεις που βρίσκονται ανάμεσα στις 200 πρώτες, από την άποψη
των απασχολούμενων κεφαλαίων.
Οι ουσιαστικές ξένες συμμετοχές συναντώνται στις παρακάτω
ελληνικές βιομηχανίες, οι οποίες βρίσκονται ανάμεσα στις 200 πρώτες,
σε παρένθεση η ξένη συμμετοχή.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Πειραϊκή Πατραϊκή: (Haberlein) ελβετική.
Steyer HELLAS: (Steyer) γερμανοαυστριακή
Αφοί Σαρακάκη: (Renault) (Volvo) γαλλοσουηδική
Αθηναϊκή Ζυθοποιία: (Amstel) ολλανδική
ΕΣΣΟ Πάππας: (Exxon Corporation) αμερικανική
Henninger Hellas: συμμετείχε η δυτικογερμανική Henninger
Brau
7. Ελαϊς: συμμετείχε η αγγλοολλανδική Unilevel
8. ΑΠΚΟ, ΑΒΕ: αντιπροσώπευε την καναδική ΑΠΚΟ
9. Pirelli Hellas: ελέγχεται από την αγγλική Dunlop Holdings
LTD.
10. Πίτσος: ελέγχεται από την δυτικογερμανική Bosch Siemens.
11. Ανούλι Ελλάς Καλώδια: συμμετείχε η Panpower Anstalt
(Λιχνενστάιν).
12. Good Year Hellas ABEE: αντιπροσώπευε την αμερικανική
Goodyear Tyze and Rubler.
13. AEG Ελλάς Βιομ. Ηλεκτρ. Κατασκευών ΑΕ: συμμετείχε σε
αυτήν η AEG (Γερμανία).
14. Nestle: ελεγχόταν από την ελβετική Nestle
15. Philips: ελεγχόταν από την ολλανδοβελγική Philips
Compagnie Indust.

Φυσικά δεν πρόκειται για τις μοναδικές περιπτώσεις, δεδομένου
ότι υπάρχουν και άλλες ελληνικές βιομηχανίες που ελέγχονταν λίγο ή
πολύ από τις πολυεθνικές. Αν περιοριστούμε όμως στις παραπάνω μόνο
περιπτώσεις, θα εξακριβώσουμε ότι μόνο μερικές ελληνικές βιομηχανίες
ελέγχονταν από τις ξένες, αλλά και ότι έχουν ενταχθεί στον «διεθνή
λειτουργικό καταμερισμό παραγωγής». Το μέγεθος μερικών από τις
πολυεθνικές οι οποίες ήλεγχαν εγχώριες εταιρίες αποδεικνύει τα
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παραπάνω. Οι πολυεθνικές αυτές επιτυγχάνουν τεράστια κέρδη κάθε
χρόνο με τις δραστηριότητές τους σε όλο τον κόσμο και απασχολούν
εκατομμύρια εργαζομένους. Έτσι η κεφαλαιακή τους συμμετοχή σε
ελληνικές επιχειρήσεις εντάχθηκε στο πλαίσιο του ελέγχου ενός αριθμού
επιχειρήσεων, με απώτερο στόχο την επίτευξη του υψηλότερου δυνατού
κέρδους.
Σύμφωνα με στοιχεία του έγκυρου περιοδικού Fortune (10.8.1981)
πολλές από τις πολυεθνικές επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε ελληνικές
κατατάσσονται στις πρώτες 100 σημαντικότερες εταιρίες του κόσμου
από την άποψη κερδών. Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά μερικές από
αυτές τις πολυεθνικές, τα κέρδη τους και τον αριθμό των
απασχολούμενων το έτος 1980.
Η Nestle απασχολούσε περισσότερους από 150 χιλιάδες
υπαλλήλους και πραγματοποιούσε κέρδη ίσα με 400 εκατομμύρια
δολάρια. Η Siemens απασχολούσε 344 χιλιάδες υπαλλήλους και τα
κέρδη της ξεπερνούσαν το 350 εκατομμύρια δολάρια. Η Unilevel
απασχολούσε 300 χιλιάδες υπαλλήλους και το 1980 πραγματοποίησε
κέρδη συνολικού ποσού 658 εκατομμυρίων δολαρίων. Η Philips
απασχολούσε 397 χιλιάδες υπαλλήλους και πραγματοποίησε κέρδη ίσα
με 152 εκατομμύρια δολάρια. Η Pechiney είχε 102 χιλιάδες υπαλλήλους
και κέρδη 143 εκατομμύρια δολάρια. Και τέλος, η General Electric είχε
206 χιλιάδες υπαλλήλους και κέρδη 198 εκατομμύρια δολάρια.
Οι πολυεθνικές εταιρίες είχαν επίσης διεισδύσει στο γεωργικό
τομέα και συμμετείχαν σε ελληνικές γεωργικές επιχειρήσεις. Τις
συναντάμε σε βιομηχανίες τροφίμων και τροφών, ειδών
ζαχαροπλαστικής, τυποποίησης λαδιών και βουτύρων, πουλερικών και
κονσερβών. Οι πιο γνωστές πολυεθνικές στο χώρο αυτό είναι η Gerber, η
Unilevel, η Amstel, η Henninger - Coca - Cola, η Cinzano, η Nestle και
άλλες.
Στις παιδικές τροφές υπήρχαν οι πολυεθνικές επιχειρήσεις Bebelac
Hellas ABE και Gerber AEBE. Στην τυποποίηση τροφίμων οι
επιχειρήσεις Bem A.E., Knorr, Mr Enterproses INC και Σιμκοντάλ. Στην
τυποποίηση λαδιών - λιπών οι εταιρίες Ελαϊς Α.Ε. και Xenia Fine Foods
ΑΕ. Στις βιομηχανίες ποτών οι Amstel, Βακχος, Coca - Cola, Can Drincs
Hellas, Καρούλιας Βλας., Lowenbrau, Henninger, Κίσσαμος, Metaxa
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ΑΒΕ, Ήβη Παναγόπουλος, Μπουτάρης Α.Ε. και Ροδιακή Ποτοποιία.
Στις βιομηχανίες κονσερβών ψαριών η Γαλλοελληνική Κονσερβοποιία.
Στις βιομηχανίες κρεάτων - πουλερικών και γάλακτος υπήρχαν οι Ιονικαί
Επιχειρήσεις, Nestle Ελλάς ΑΒΕ, Θράκη ΑΕ, Αυλίς ΑΒΕΕ, Intori
Ελληνοελβετική και Porky Κτην. Επιχειρήσεις. Στις διάφορες άλλες
βιομηχανίες υπήρχαν οι Baltimore Spice Hellas, San Catering Hellas,
Ελληνικόν Άλας και Καλαμαράκης. Στις βιομηχανίες ζωοτροφών
υπήρχαν οι Συκάλ Α.Ε., Φίντκο Ελλάς Α.Ε., Spillers Hellas, Polmar Colborn και Probim Hellas. Στις βιομηχανίες λιπασμάτων υπάρχουν οι
Χημικές Βιομηχανίες Βορείου Ελλάδος ΑΕ, Εταιρεία Χημ. Προϊόντων,
Βιομηχ. Φωσφορ. Λιπασμάτων, Βιομηχ. Αζωτούχων Λιπασμάτων. Στις
βιομηχανίες γεωργικών μηχανημάτων υπάρχουν οι Άλφα Λαβάλ Ελλάς
Α.Ε., Λανίτης Α.Ε., Steyer Hellas, Howard Rot. Hellas, Celli, Pieralisi
Hellas, Becker LTD και Agria. Στις βιομηχανίες γεωργικών φαρμάκων
υπάρχουν οι Hoechet Hellas, Pfizer Hellas, Bayer ABE, Sulphur Hellas,
Don Chemicals Hellas, Ciba Geisy S.A., Eli Lilly Hellas, Shell Company
Hellas, Montedison, Rhodia και Union Carbide Hellas. Στις βιομηχανίες
καπνών υπάρχουν οι Gretoba A.E., Εξέλκα Α.Ε., Eryka Mentiterane
ΕΠΕ, Intertab, Καρέλια Αφοί Α.Ε., Αυστροελληνική Εταιρία Καπνών,
Εμπορία Καπνών Ανατολής, Βιοτά, Τρανσελληνική και Transanta
Καπνεμπορική. Στις κονσέρβες φρούτων και λαχανικών υπάρχουν οι
Ελληνική Βιομηχανία Χυμών, Κονσερβοποιία Σικύωνος ΕΠΕ, Ελβάκ
Α.Ε., Κονφρούκτα και Ελληνική Βιομηχανία Ειδών Διατροφής. Και
τέλος, στην αρτοποιία - ζαχαροπλαστική υπάρχουν οι Αγκράνο ΕΠΕ,
Credin Denmark Ελλάς και Αλατίνη.
Από τις περίπου 80 προαναφερόμενες γεωργικές επιχειρήσεις στις
66 υπήρχε άμεση συμμετοχή του ξένου κεφαλαίου, ενώ στις 20 η ξένη
συμμετοχή φτάνει μέχρι το σημείο του πλήρους ελέγχου της επιχείρησης.
Παράλληλα, στις 80 επιχειρήσεις υπάρχουν δεσμοί με το ξένο κεφάλαιο
υπό τις εξής σχέσεις συνεργασίας:
a) Τεχνολογική συνεργασία.
b) Παραχώρηση άδειας (license).
c) Πληρωμή δικαιωμάτων (royalties).
Όσον αφορά τη χώρα προέλευσης των κεφαλαίων
συμμετείχαν στις 80 επιχειρήσεις έχουμε τον παρακάτω πίνακα:
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που

ΗΠΑ
Ελβετία
Δ. Γερμανία
Ολλανδία
Πολωνία

15
14
9
11
1

Δανία
Αγγλία
Γ αλλία
Ιταλία
Διάφορες

3
4
2
6
15

Η μαζικότερη εισβολή κεφαλαίων από τις πολυεθνικές εταιρίες
σημειώθηκε στον τομέα των γεωργικών φαρμάκων, ο οποίος κυριαρχείτο
ουσιαστικά από ξένα κεφάλαια. Πρόκειται για άμεσες επενδύσεις των
ξένων κεφαλαίων από τις γνωστές πολυεθνικές Bayer, Pfizer, Ciba
Ceigy, Shell, Dow Chemicals κα. Από τις αιτήσεις που εγκρίθηκαν από
τα αρμόδια υπουργεία για εισαγωγή κεφαλαίων βάσει του νόμου 2687/53
περί προστασίας ξένων κεφαλαίων, μόνο το ένα τρίτο
πραγματοποιήθηκε.
Το ίδιο συνέβη και για την εισροή κεφαλαίων στον αγροτικό
τομέα. Από τις εγκρινόμενες αιτήσεις συνολικού ποσού 88,4
εκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ 1953 και 1975 εισήχθηκαν τελικά 38,5
εκατομμύρια δολάρια, δηλαδή ποσοστό 45% του συνόλου των
εγκρίσεων. Πολλές από τις ελληνικές γεωργικές επιχειρήσεις που είχαν
ξένη κεφαλαιακή συμμετοχή, βρίσκονται μεταξύ των 100 μεγαλύτερων
εταιριών όλων των κλάδων παραγωγής.
Σύμφωνα με έκθεση του ΚΕΠΕ, η εισροή ξένων κεφαλαίων στο
γεωργικό τομέα δεν υπήρξε μέχρι τώρα μαζική, επειδή υπάρχει διάχυτη η
εντύπωση ότι στο μέλλον θα προωθηθεί η ιδέα των συνεταιριστικών
οργανώσεων. Έτσι, το πολυεθνικό κεφάλαιο προτιμά να πραγματοποιεί
επενδύσεις στους κλάδους εκείνους όπου εκ των πραγμάτων είναι
αδύνατη ή πολύ δύσκολη η συμμετοχή αγροτών στη λειτουργία
επιχειρήσεων. Εκτός όμως της διείσδυσης των πολυεθνικών εταιριών
στον αγροτικό τομέα και την απολαβή σημαντικού ύψους κερδών από τις
δραστηριότητές τους, υπάρχει και άλλη πτυχή του θέματος. Πρόκειται
για την είσπραξη επιδοτήσεων από την τότε ΕΟΚ. Οι πολυεθνικές
εταιρίες, με τις προσβάσεις που διαθέτουν σε εθνικό, κοινοτικό και
διεθνές επίπεδο, είναι πάντοτε ενημερωμένες για τις δυνατότητες
απορρόφησης κεφαλαίων μέσω επιδοτήσεων, επιστροφών για εξαγωγές
και άλλες δυνατότητες εισπράξεων από ενισχύσεις. Έτσι, υπήρξαν
τουλάχιστον δύο πολυεθνικές «αμερικανικής» προέλευσης, που είναι

54

εγκατεστημένες στην Ελλάδα, και εισπράττουν επιδοτήσεις από την ΕΟΚ
για μεταποιήσεις οπωροκηπευτικών.
Υπενθυμίζεται ότι οι επιδοτήσεις αυτές, σύμφωνα με τον
Σταμπόγλη (2008), καταβάλλονταν από το Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων
και Προσανατολισμού της τότε ΕΟΚ, στα κεφάλαια του οποίου
συμμετέχει κάθε χρόνο η Ελλάδα μέσω των καταβολών της στον
προϋπολογισμό των κρατών - μελών της Κοινότητας. Έμμεσα, έστω και
περιορισμένα, το ελληνικό δημόσιο συνεισφέρει στη λειτουργία, ή
καλύτερα στις δραστηριότητες μεταποίησης, των αμερικανικών
πολυεθνικών εταιριών. Το γεγονός αυτό έχει αποδεχθεί και ο τότε
αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Λ. Νατάλι, στις 26/11/1982,
σε ενημέρωση που πραγματοποίησε προς τους ξένους δημοσιογράφους.
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Κεφάλαιο 4ο
Ελληνική οικονομία: Επιδόσεις, προσδοκίες και παράδοξα
Εισαγωγή
Η ελληνική οικονομία, σύμφωνα με τον Θωμαδάκη (2011),
περικλείει ένα βασικό παράδοξο: οι Έλληνες είναι εργατικοί, ικανοί και
ευπροσάρμοστοι. Όπου και αν βρεθούν διακρίνονται για την
επιχειρηματικότητα, τις ακαδημαϊκές επιδόσεις, την έφεση στην
τεχνολογία και η ελληνική οικονομία όμως υστερεί. Παραμένει χρονίως
καθυστερημένη σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ακόμα και σε
σύγκριση με τις οικονομίες της Νότιας Ευρώπης, την Ισπανία και την
Πορτογαλία. Η Ελλάδα έχει λάβει ελάχιστες από τις οικονομικά
σημαντικές ψήφους εμπιστοσύνης που ονομάζονται ξένες ιδιωτικές
επενδύσεις, σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Οι εξωτερικοί της
λογαριασμοί επιπλέουν εν πολλοίς λόγω των μεταβιβάσεων δημοσίων
πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), στήριξη η οποία δεν μπορεί να
διατηρείται επ’ αόριστον.
Αντιθέσεις και φαινομενικά παράδοξα έχουν συχνά διαμορφώσει
με εποικοδομητικό τρόπο τις δημόσιες συζητήσεις για την οικονομία
στην Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο της εκτεταμένης
φοροδιαφυγής και των δημόσιων ελλειμμάτων, ακουγόταν συχνά ότι οι
έλληνες πολίτες είναι πλούσιοι ενώ φτωχαίνει το ελληνικό κράτος. Αν
και δεν είναι απόλυτα ακριβές, όλοι οι Έλληνες δεν είναι πλούσιοι και
όλοι οι πλούσιοι δεν είναι φοροφυγάδες, το φαινομενικό αυτό παράδοξο
ενισχύει ιδεολογικά την προσπάθεια επιβολής μιας σοβαρής φορολογικής
μεταρρύθμισης. Ο Γ εώργιος Παπανδρέου είχε κάνει ένα σχόλιο ο οποίος
παρατηρούσε, τριάντα χρόνια πριν, ότι «στην Ελλάδα οι αριθμοί
ευημερούν αλλά οι άνθρωποι πάσχουν». Σε καιρό ταχείας οικονομικής
ανάπτυξης, η φράση αυτή υπογράμμιζε την ανάγκη δικαιότερης
κατανομής των αποτελεσμάτων της νέας ευημερίας. Και πάλι, η αντίθεση
ενίσχυσε ιδεολογικά τους στόχους κοινωνικών και οικονομικών
μεταρρυθμίσεων που, εάν είχαν πραγματοποιηθεί στην ώρα τους, θα
γλίτωναν αργότερα την ελληνική οικονομία από την ουσιαστική
παράλυση. Κάθε συζήτηση για την ελληνική οικονομία πρέπει να
βασίζεται σε δείκτες των επιδόσεων. Η επιλογή των δεικτών, η επιλογή
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των χρονικών περιόδων μέτρησης και η επιλογή της βάσης σύγκρισης με
άλλες οικονομίες είναι σημαντικά μεθοδολογικά ζητήματα.

Η ιστορική πλευρά
Στα 167 χρόνια ανεξαρτησίας του ελληνικού κράτους, οι περίοδοι
ανάπτυξης της Ελλάδας ήταν λιγοστές και απομακρυσμένες μεταξύ τους.
Στο 19ο αιώνα, σύμφωνα με τον Θωμαδάκη (2011), περιπτώσεις
ανάπτυξης διαπιστώθηκαν στα χρόνια του 1850 και του 1880. Η
ανάπτυξη και στον 20ο αιώνα ήταν σποραδική και σημειώθηκε στα
χρόνια του 1920 και αργότερα στα χρόνια του 1960. Η σύγχρονη Ελλάδα
στο μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας της αντιμετώπιζε στασιμότητα και
κρίσεις. Δεν είναι δύσκολο να εξηγηθεί αυτή η κατάσταση. Η χώρα τον
19ο αιώνα βαρυνόταν με δυσβάσταχτα χρέη, που επωμίστηκε κατά την
επαναστατική περίοδο των χρόνων του 1820, και από αλυτρωτικές
βλέψεις, που την έφερναν συνεχώς στα πρόθυρα πολέμου και κρατούσαν
σε συνεχή αναστάτωση τα σύνορά της. Ενώ η Ελλάδα, κατά τη διάρκεια
του 20ου αιώνα, αποκτούσε τα σημερινά της σύνορα, δοκιμάστηκε, εκτός
από τους δύο παγκόσμιους πολέμους που έπληξαν ολόκληρη την
Ευρώπη, επιπλέον από τους Βαλκανικούς πολέμους στη δεκαετία του
1910, τον πόλεμο της Μικράς Ασίας και την επακόλουθη Μικρασιατική
καταστροφή με το κύμα προσφύγων στη δεκαετία του 1920 και τον
εμφύλιο πόλεμο στη δεκαετία του 1940. Ακόμα και κατά τα διαστήματα
ειρήνης, η Ελλάδα είχε να αναμετρηθεί με αξεπέραστα εμπόδια για να
τροφοδοτήσει τη διαδικασία ανάπτυξης, εμπόδια που είχαν τις ρίζες τους
στη γεωγραφία και την ιστορία της.
Το μικρό μέγεθος της Ελλάδας ήταν το συνεχές μειονέκτημά της
για τη βιομηχανική ανάπτυξη. Ο συνδυασμός μικρού πληθυσμού και
χαμηλού εισοδήματος έκανε την εσωτερική αγορά της Ελλάδας πολύ
μικρή, σε σχέση με το ελάχιστο απαιτούμενο μέγεθος βιομηχανικής
εκμετάλλευσης, το οποίο μεγάλωνε σταθερά σε όλη τη διάρκεια του
αιώνα. Χώρες όπως η Ελλάδα, μικρές και με χαμηλό εισόδημα, συνήθως
χρειάζονται εξαιρετικούς συνδυασμούς παραγόντων για να υπερβούν
αυτούς τους περιορισμούς σε έναν κόσμο ανταγωνιστικό. Γίνεται
αναγκαία η επιτυχής ανάπτυξη των εξαγωγών. Ωστόσο, αυτές πολύ
δύσκολα επιτυγχάνονται σε βιομηχανικά καθυστερημένες χώρες
βιομηχανικές εξαγωγές επαρκούς κλίμακας και η Ελλάδα δεν απέφυγε
αυτόν το βασικό κανόνα. Για πολλές δεκαετίες, ο κατάλογος των
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μεγαλύτερων εξαγωγικών ειδών περιοριζόταν σε γεωργικά προϊόντα και
υπηρεσίες. Στο μεταποιητικό μέτωπο, η μικρή εγχώρια αγορά στήριζε τις
ελαφρές βιομηχανίες, αλλά απέτρεπε τη δημιουργία μεσαίας και βαριάς
βιομηχανίας.
Συνεπώς, το ελληνικό μειονέκτημα στους τομείς της βαριάς και
μεσαίας βιομηχανίας, όπου η οικονομική παραγωγή απαιτούσε
δεσμεύσεις
μεγάλης
κλίμακας,
μετατόπισε
σταθερά
τις
πραγματοποιούμενες βιομηχανικές επενδύσεις προς την ελαφρά
μεταποίηση, τις δραστηριότητες έντασης εργασίας και την οργανωτική
δομή μικρών επιχειρήσεων. Πράγματι, οι περισσότερες ελληνικές
βιομηχανίες βρίσκονται μέχρι σήμερα σε τομείς και δραστηριότητες που
δεν απαιτούν τα έξοδα αλλά ούτε δρέπουν τα οφέλη της μεγάλης
κλίμακας παραγωγής και προώθησης προϊόντων στην αγορά. Το 1988 οι
βιομηχανίες τροφίμων, ποτών, κλωστοϋφαντουργίας και ρουχισμού
αντιπροσώπευαν πάνω από το 40% της συνολικής βιομηχανικής
απασχόλησης στη χώρα. Επιπλέον, τον ίδιο χρόνο 99% των εργοστασίων
και 64% της βιομηχανικής απασχόλησης ήταν οργανωμένα σε
επιχειρήσεις που απασχολούσαν λιγότερα από πενήντα άτομα.
Στις λίγες περιπτώσεις, όπου η ελληνική μεταποίηση προχώρησε
στο εγχείρημα της βαριάς βιομηχανίας, η λογική της μεγάλης κλίμακας
οδήγησε στη δημιουργία ολιγοπωλίων, παραδείγματος χάριν στους
τομείς της μεταλλουργίας, των ναυπηγείων και του τσιμέντου. Η
αναμενόμενη επίδραση των ολιγοπωλίων στην οικονομία μεγεθύνθηκε
στη μικρή Ελλάδα. Εκτός από τα κλασικά προβλήματα των υψηλότερων
τιμών και της βραδύτητας στις καινοτομίες, το μεγάλο μέγεθος σε σχέση
με την υπόλοιπη οικονομία οδηγεί μονίμως στην εμπλοκή των εταιριών
με το κράτος και την πολιτική. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριάντα
χρόνων, η λειτουργία και η πρόοδος των ναυπηγείων, των εργοστασίων
τσιμέντου και των εγκαταστάσεων αλουμινίου έχει διαπλακεί με την
τύχη υπουργών, κυβερνήσεων και πολιτικών προγραμμάτων. Η
«πολιτικοποίηση της οικονομίας», την οποία πολλοί αναλυτές της
παρούσας κατάστασης ως πηγή προβλημάτων και στρεβλώσεων,
δημιουργήθηκε εν πολλοίς από την παρουσία μεγάλων επιχειρήσεων σε
μικρή αγορά.
Απόρροια του περιορισμένου μεγέθους της εγχώριας αγοράς
αποτελεί το γεγονός ότι η εθνική ανάπτυξη, ακόμα και όταν ωθείται από
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εσωτερικούς παράγοντες, υποβαστάζεται πάντοτε από τις διασυνδέσεις
της με τις αγορές του εξωτερικού και τις εξωτερικές οικονομικές σχέσεις.
Αυτό αντανακλάται στο γεγονός ότι η οικονομία της Ελλάδας ήταν και
είναι εξωστρεφής από την ίδρυση του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους,
εξάγοντας αγροτικά προϊόντα, εργασία, ναυτιλιακές και εμπορικές
υπηρεσίες, πρώτες ύλες, φτηνά είδη μεταποίησης, φυσικό κάλλος και
αρχαιολογικά αξιοθέατα στους ξένους. Γίνεται επίσης φανερό από το
γεγονός ότι αμφότερα τα επεισόδια ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας
τον 20ο αιώνα προσγειώθηκαν λόγω διεθνών κρίσεων: η μεγάλη κρίση
στα τέλη της δεκαετίας το ’20 και οι πρώτες πετρελαϊκές κρίσεις στα
μέσα της δεκαετίας του ’70. Εμπειρική απόδειξη του αποτελέσματος
προέρχεται από την παρατήρηση ότι κατά την περίοδο της
παρατεταμένης αναπτυξιακής φάσης του 1960 - 1973 ( περίοδο που
χαιρετίστηκε από πολλούς ως το «ελληνικό οικονομικό θαύμα») το
ακαθάριστο εγχώριο προϊόν αυξανόταν με μέσο ετήσιο ρυθμό 7,7%,
αλλά οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξάνονταν με πολύ
υψηλότερους μέσους ρυθμούς 12,6%. Παρεμπιπτόντως, αμφότερα τα
ποσοστά ήταν την εποχή εκείνη τα υψηλότερα της Ευρώπης και τα
δεύτερα υψηλότερα από όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ μετά την Ιαπωνία.
Αν και σπάνια αναγνωρίζονται από τους οικονομικούς αναλυτές, η
γεωγραφική τοποθεσία της Ελλάδας αποτελεί επίσης εμπόδιο για την
οικονομική της ανάπτυξη. Η απόσταση από τις μεγάλες ευρωπαϊκές
αγορές - σίγουρα η πιο μακρινή από όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης - δημιουργεί μειονεκτήματα που δεν έχουν οι εταίροι της.
Επιπλέον, η βόρεια ενδοχώρα της Ελλάδας, που αποτελεί φυσική δίοδο
εμπορίου, αποκόπηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της μεταπολεμικής περιόδου
με σύνορα που συνέπιπταν με τα όρια του «σιδηρού παραπετάσματος».
Το μόνο πέρασμα σε εκείνα τα παγωμένα σύνορα, η πρώην
Γ ιουγκοσλαβία, έγινε ζώνη πολέμου τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του
’90. Η άλλη φυσική δίοδος εμπορίου, στα ανατολικά, έχει σχεδόν κλείσει
εξαιτίας του ανταγωνισμού και του πολέμου στη Μέση Ανατολή και της
Τουρκίας, η οποία είναι ο μεγαλύτερος στρατιωτικοπολιτικός
ανταγωνιστής της Ελλάδας. Συνεπώς, η Ελλάδα είναι το μόνο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποκόμισε λιγότερα οφέλη και
επαφές από τις όμορες χώρες από κάθε άλλο κράτος - μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Η θέση της Ελλάδας σε ένα χώρο θερμών γεωπολιτικών
ανταγωνισμών λειτούργησε ως εμπόδιο για την οικονομική ανάπτυξη,
επιβάλλοντας στη χώρα την αναγκαιότητα δυσβάστακτων στρατιωτικών
δαπανών. Σε περίοδο ειρήνης, η Ελλάδα ξοδεύει περίπου το 5,5% - 7%
του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της σε στρατιωτικές δαπάνες,
περισσότερο από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Αν αφιερωνόταν έστω και
το μισό από αυτό το ποσό στις εγχώριες επενδύσεις αντί σε στρατιωτικά
έξοδα, το μακροπρόθεσμο ποσοστό επενδύσεων της Ελλάδας θα
υπερέβαινε το μέσο ποσοστό της Ευρώπης, ενώ είναι γεγονός ότι
υπολείπεται του ευρωπαϊκού μέσου όρου στην περίοδο 1960 - 1993.
Ακριβώς εξαιτίας αυτών των εμποδίων, το «ελληνικό οικονομικό
θαύμα» - το μεταπολεμικό επεισόδιο οικονομικής ανάπτυξης από το
1958 μέχρι το 1973 - ήταν για την Ελλάδα ένα εξαιρετικό επίτευγμα.
Αξίζει να παραθέσουμε εδώ τα κύρια χαρακτηριστικά του. Ο Πίνακας 1
προσφέρει μια συγκριτική σύνοψη.
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Πίνακας 1 Δείκτες επίδοσης 1960 - 1973: Ελλάδα, Χώρες ΕΕ, ΟΟΣΑ (Ετήσιοι
μέσοι ρυθμοί %). Πηγή: OECD, Historical Statistics (έκδοση 1995).

Αύξηση ΑΕΠ
Αύξηση
εξαγωγών
Αύξηση
βιομηχανικής
παραγωγικότητας
Αύξηση
επενδύσεων
Πληθωρισμός
(1960 - 1973)
Ποσοστό
ανεργίας
Δημόσιο
πλεόνασμα
(%ΑΕΠ)
Εμπορικό
πλεόνασμα
(%ΑΕΠ)
Πλεόνασμα
τρεχουσών
συναλλαγών
(%ΑΕΠ) (α)

Ελλάδα
7,7
12,6

ΕΕ15
4,7
8,1

ΟΟΣΑ
4,9
8,0

6,6

5,5

4,1

10,0

5,5

6,2

3,3

4,5

4,1

4,6

2,3

3,2

-1,2

-0,2

-0,2

-8,5

-0,5

0,0

-2,9

-0,1

0,1

(α) Πρόκειται για μια ευρύτερη μέτρηση των εξωτερικών συναλλαγών από το εμπορικό
πλεόνασμα, διότι περιλαμβάνει τους «άδηλους πόρους», δηλαδή εμβάσματα των
μεταναστών και επαναπατρισμό των κερδών.

Τρεις παρατηρήσεις που προκύπτουν από αυτά τα στοιχεία,
σύμφωνα με τον Θωμαδάκη (2011), αρκούν ως βάση για την περαιτέρω
μελέτη. Πρώτον, οι τέσσερις δείκτες που απεικονίζουν τους ρυθμούς
ανάπτυξης - ΑΕΠ, εξαγωγές, βιομηχανική παραγωγικότητα και
επενδύσεις - είναι όλοι υψηλότεροι σε σύγκριση με το διεθνή μέσο όρο,
μαρτυρώντας τις διαρκώς υψηλότερες επιδόσεις της ελληνικής
οικονομίας. Οι υψηλοί ρυθμοί του ΑΕΠ, ταυτοχρόνως με τους ρυθμούς
παραγωγικότητας, τις εξαγωγές και τις επενδύσεις δείχνουν υγιή και
εσωτερικά συνεπή διαδικασία ανάπτυξης, που εξασφαλίζεται για μεγάλη
χρονική περίοδο. Ιδιαίτερα αξιοπρόσεκτο είναι το γεγονός ότι η Ελλάδα,
με δεδομένη την υψηλή ανάπτυξη, σημείωσε πληθωρισμό χαμηλότερο
από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Ανάπτυξη και ασυνήθης νομισματική
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σταθερότητα ήταν πράγματι τα μακροοικονομικά χαρακτηριστικά του
«ελληνικού θαύματος».
Δεύτερον, οι τελευταίοι τέσσερις δείκτες του Πίνακα 1 συνοψίζουν
τα δομικά χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας: ελλείμματα του
δημόσιου τομέα, εμπορικά ελλείμματα, ελλείμματα τρεχουσών
συναλλαγών και ανεργία ως ποσοστό της εργατικής δύναμης. Οι
μετρήσεις αυτές μας δείχνουν τις εσωτερικές ανισορροπίες, που ωστόσο
δεν ήταν τόσο σοβαρές ώστε να διακόψουν την ανάπτυξη. Ήταν όμως
υψηλότερες σε σύγκριση με τα διεθνή επίπεδα. Ειδικότερα, τα δημόσια
ελλείμματα και τα ελλείμματα τρεχουσών συναλλαγών της Ελλάδας αμφότερα θεωρούμενα ως οι σπουδαιότεροι μακροοικονομικά δείκτες
ενδεχόμενου παρεμποδισμού της ανάπτυξης - ήταν μέσα σε εύλογα όρια
για μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη οικονομία. Από την άλλη πλευρά, το
ελληνικό εμπορικό έλλειμμα και το ποσοστό ανεργίας - το καθένα
ένδειξη βαθύτερων δομικών προβλημάτων - ήταν σημαντικά χειρότερα
σε σύγκριση με τα διεθνή επίπεδα. Τα μεγαλύτερα εμπορικά ελλείμματα
αντανακλούσαν κυρίως την ανάγκη εισαγωγών επενδυτικών αγαθών και
βιομηχανικών πρώτων υλών.
Το τρίτο σχόλιο απευθύνεται στη μη προφανή αλλά πραγματική
σημασία της ανεργίας στην Ελλάδα. Το ποσοστό 4,6% που δείχνει ο
Πίνακας Ιαποτελεί με τα σημερινά δεδομένα ένα μέτριο επίπεδο.
Εμφανίστηκε όμως, παρά την υψηλή ανάπτυξη, και σηματοδότησε την
ανικανότητα της εγχώριας οικονομίας να απορροφήσει την εργασία που
ήταν διαθέσιμη. Δύο ήταν οι βασικοί μηχανισμοί που οδήγησαν σε αυτή
την κατάσταση: η αποδέσμευση των εργαζομένων του γεωργικού τομέα
και η είσοδος των γυναικών στην εργασιακή δύναμη. Ίσως το πιο βασικό
δομικό χαρακτηριστικό του «ελληνικού θαύματος» ήταν η υποβόσκουσα
υψηλή ανεργία, που μεταφραζόταν σε υψηλή εργατική μετανάστευση,
κατά το πλείστον στη Γερμανία. Η υψηλή αυτή μετανάστευση είχε ως
αποτέλεσμα τη ροή εμβασμάτων, τα οποία κάλυπταν το ισοζύγιο των
τρεχουσών συναλλαγών κατά την εντατική φάση της ανάπτυξης.

Οι ελληνικές επιδόσεις από το 1974 και μετά
Το έτος 1974 αποτελεί ορόσημο για την πρόσφατη ελληνική
ιστορία, διότι βρίσκεται στο σταυροδρόμι πολύ σημαντικών οικονομικών
και πολιτικών αλλαγών. Μετά την πρώτη πετρελαϊκή κρίση, η παγκόσμια
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οικονομία ήταν ξαφνικά πολύ διαφορετική, το ίδιο και η ελληνική
οικονομία. Η κατάρρευση της στρατιωτικής δικτατορίας στα μέσα του
1974 έφερε ριζικές αλλαγές στην ελληνική πολιτική. Η νεαρή ελληνική
δημοκρατία αντιμετώπιζε τρομακτικά καθήκοντα. Έπρεπε να επιβιώσει
και να παγιώσει το πολιτικό της μέλλον εν μέσω δύο κρίσεων: κρίση
εξωτερικής πολιτικής, καθώς η Τουρκία είχε εισβάλει στην Κύπρο και
σοβαρή οικονομική κρίση, καθώς ο πληθωρισμός, ο οποίος παρέμενε
κάτω από το 5% μέχρι το 1972, ανήλθε στο 16% το 1973 και στο 27% το
1974. Παρά τα προβλήματα, επακολούθησε ένα δεύτερο «ελληνικό
θαύμα» αυτή τη φορά στον πολιτικό χώρο. Το αποτέλεσμα αυτού του
«θαύματος» ήταν η ομαλή μετάβαση στη δημοκρατία και η καθιέρωση
ενός πολιτικού συστήματος ικανού να εξασφαλίσει τη συνταγματική
τάξη και σταθερές κυβερνήσεις.
Δυστυχώς, αυτό το μεγάλο πολιτικό επίτευγμα δεν το
ακολούθησαν ανάλογες οικονομικές επιδόσεις. Τα συνοπτικά στοιχεία
ανάπτυξης και ρυθμών πληθωρισμού της Ελλάδας, της Ισπανίας, της
Πορτογαλίας και του συνόλου των δεκαπέντε χωρών της ΕΕ
παρουσιάζονται στον Πίνακα 2 και είναι αποκαλυπτικά.
Πίνακας 2
Ρυθμοί ανάπτυξης ΑΕΠ (Ρα) και Ποσοστό πληθωρισμού (Ππ). Πηγή: OECD,
Historical Statistics (εκδόσεις 1986, 1995).

1973-1979
Ρα
Ππ
16,5
Ελλάδα
3,7
18,3
Ισπανία
2,3
23,7
Πορτογαλίας 2,9
12,0
| ΕΕ 15
2,5

1979-1984
Ρα
Ππ
21,8
0,8
13,6
1,4
22,7
1,3
10,0
1,1

1984-1989
Ρα
Ππ
2,8
17,0
6,8
4,2
4,7
12,3
4,8
3,3

1989-1993
Ρα
Ππ
0,9
17,5
5,8
1,4
10,0
1,6
4,6
1,2

Η πρώτη πετρελαϊκή κρίση παρέσυρε όλη την Ευρώπη σε
επιβράδυνση της ανάπτυξης και σε άλματα πληθωρισμού. Οι τρεις
νοτιοευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Ισπανία και Πορτογαλία) εκείνη την
περίοδο δοκιμάζονταν από τη μετάβαση προς τη δημοκρατία και έτσι
βίωσαν με έντονο τρόπο τα αποτελέσματα της κρίσης. Αυτό είναι
προφανές από τους υψηλούς ρυθμούς πληθωρισμού στη δεκαετία του
’70. Ωστόσο, στη δεκαετία του 1980 και στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας
του 1990, πρώτη η Ισπανία και αργότερα η Πορτογαλία
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ανασυντάχθηκαν, επιτυγχάνοντας ρυθμούς ανάπτυξης καλύτερους από
τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και εξίσου σημαντικό έλεγχο του εγχώριου
πληθωρισμού. Η Ελλάδα, στην ίδια περίοδο, δεν έδειξε αντίστροφη
προσαρμογή. Οι ρυθμοί ανάπτυξής της παρέμειναν χαμηλότεροι και οι
ρυθμοί του πληθωρισμού υψηλότεροι και από τις δύο νοτιοευρωπαϊκές
χώρες και τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Μόνο τώρα τίθενται υπό έλεγχο
στην Ελλάδα οι ρυθμοί του εγχώριου πληθωρισμού. Αυτή η
καθυστερημένη προσαρμογή δείχνει συμπτώματα οικονομικής
δυσπραγίας που απαιτούν περαιτέρω ερμηνείες. Είναι παρ’ όλα αυτά
σαφές ότι η ελληνική κατάσταση χαμηλής ανάπτυξης και υψηλού
πληθωρισμού σηματοδοτεί ένα σοβαρό μειονέκτημα έναντι των
νοτιοευρωπαίων γειτόνων της και των ευρωπαίων εταίρων της.
Εστιάζοντας τώρα σε πιο λεπτομερείς δείκτες επίδοσης, μπορούμε
να εξετάσουμε την ανάπτυξη των εξαγωγών, των επενδύσεων, της
βιομηχανικής παραγωγικότητας και των συναλλαγματικών ισοτιμιών στο
διάστημα μετά το 1974, όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.
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Πίνακας 3 Ετήσιοι ρυθμοί μεταβολής εξαγωγών, συναλλαγματικών τιμών, επενδύσεων
και βιομηχανικής παραγωγικότητας. Πηγή: OECD, Historical Statistics (έκδοση
1995).

Όγκος
εξαγωγών

Ελλάδα
Ισπανία
Πορτογαλία
ΕΕ15

1973
1979
8,5
5,7
1,5
4,9

Σύνολο
επενδύσεων

Ελλάδα
Ισπανία
Πορτογαλία
ΕΕ15

-0,2
-1,2
-0,4
0,1

-4,5
-1,4
-2,1
-0,7

2,6
10,6
7,5
5,5

1,0
-1,9
2,4
-0,8

Βιομηχανική
παραγωγικότ
ητα

Ελλάδα
Ισπανία
Πορτογαλία
ΕΕ15

1,2
3,1
Μδ
2,9

-1,1
5,4
Μδ
2,6

2,3
1,2
Μδ
2,4

1,8
2,5
Μδ
1,9

-4,2
-2,5
-16,6
+6,3

-40,9
-27,9
-39,8
-11,1

-8,8
+5,3
-1,5
+6,8

-10,3
-1,9
-0,5
+3,0

Συναλλαγματι Ελλάδα
κές τιμές (ανά Ισπανία
$ΗΠΑ)
Πορτογαλία
DM

1979
1984
2,7
7,4
8,5
3,3

1984
1989
8,3
3,8
5,9
4,7

1989
1993
8,2
6,6
2,8
4,1

Τα μεγέθη των εξαγωγών μπορούν να θεωρηθούν ως δείγμα
επιτυχίας των πωλήσεων προϊόντων και υπηρεσιών της χώρας στο
εξωτερικό. Οι ελληνικές εξαγωγές έδειξαν ζωτικότητα, αυξανόμενες σε
ρυθμούς ταχύτερους από τις εξαγωγές άλλων χωρών στον πίνακα, εκτός
από το διάστημα 1979 - 1984. (Η χαμηλή ανάπτυξη των εξαγωγών
εκείνης της περιόδου οφείλεται στη διατήρηση της υπερτιμημένης
δραχμής σε σχέση με τον αυξανόμενη εγχώριο πληθωρισμό. Οι
υποτιμήσεις του 1983 και του 1985 ευθυγράμμισαν το νόμισμα). Οι
επιδόσεις των εξαγωγών της προηγούμενης δεκαετίας δικαιολογούν
κάποια αισιοδοξία, ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψη μας τα συμπεράσματα
που συνάγονται από τους υπόλοιπους δείκτες επίδοσης. Ο ελληνικός
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εξαγωγικός τομέας έχει ευκαμψία και ανθεκτικότητα και είναι ικανός να
διατηρεί τις αγορές του παρά τα διάφορα εμπόδια.
Οι επόμενοι δύο δείκτες, αύξησης των συνολικών επενδύσεων και
αύξησης της βιομηχανικής παραγωγικότητας, αποσκοπούν στο να
εντοπίσουν τις πηγές της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας. Η
αύξηση των επενδύσεων και της βιομηχανικής παραγωγικότητας
θεωρούνται αναγκαία στοιχεία για την επιτυχή τόνωση της οικονομικής
ανάπτυξης της χώρας και της ανταγωνιστικότητάς της με άλλες χώρες.
Και στις δύο αυτές μετρήσεις, οι ελληνικές επιδόσεις έμεναν πίσω από
τις επιδόσεις των νοτιευρωπαίων γειτόνων της και του μέσου όρου
επίδοσης των δεκαπέντε εταίρων της ΕΕ. Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η
χαμηλή αύξηση των επενδύσεων, η οποία δεν ήταν επαρκής κατά την
τελευταία δεκαετία για να καλύψει την αρνητική επίδοση της
προηγούμενης δεκαετίας. Ακριβώς ένα πιθανό αποτέλεσμα αυτής της
καθυστέρησης είναι και η βραδεία αύξηση της βιομηχανικής
παραγωγικότητας. Πιθανότατα, αυτή η κατάσταση αποτελεί το πιο
δυσοίωνο σημάδι για το οικονομικό μέλλον της Ελλάδας. Κεντρικοί
στόχοι της ελληνικής οικονομικής πολιτικής και των θεσμικών
μεταρρυθμίσεων θα πρέπει να είναι η επιτάχυνση των επενδύσεων και η
μεταβολή της παραγωγικότητας.
Τέλος, μπορούμε να ερμηνεύσουμε τις συναλλαγματικές
ισορροπίες στον Πίνακα 3 ως δείκτη της αγοραστικής δύναμης του
ελληνικού νομίσματος στο εξωτερικό, που αντιπροσωπεύεται εδώ με το
δολάριο ΗΠΑ. Ο πίνακας δείχνει ότι το ελληνικό νόμισμα υπέστη
μεγαλύτερη υποτίμηση από τα νομίσματα των άλλων νοτιοευρωπαϊκών
χωρών. Αυτό αντανακλά κυρίως τους υψηλότερους ρυθμούς
πληθωρισμού της Ελλάδας (κάτι που είδαμε στον Πίνακα 2). Πράγματι,
μακροπρόθεσμα η ισοτιμία δραχμής - δολαρίου διορθώθηκε προς τα
κάτω, λόγω της διαφοράς πληθωρισμού μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων
Πολιτειών. Φαίνεται έτσι, βλέποντας τις συναλλαγματικές τιμές, ότι για
μεγάλο διάστημα δεν προκύπτει ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των
ελληνικών εξαγωγών. Από την άλλη πλευρά, τα νομίσματα αποκτούν
από μόνα τους την «υπόληψη» σταθερού ή ασταθούς νομίσματος και
αυτή η υπόληψη συμβάλλει στην προτίμηση επενδυτικών τοποθετήσεων
στο ένα νόμισμα παρά στο άλλο. Η δραχμή, λόγω της ταχύτατης
ονομαστικής της υποτίμησης, είναι νόμισμα χαμηλής υπόληψης. Η
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σχετικά νέα και μέχρι στιγμής επιτυχώς ακολουθούμενη νομισματική
πολιτική που δίνει έμφαση στην «ισχυρή δραχμή» προσπαθεί να
ανατρέψει τη συσσωρευμένη για χρόνια αρνητική υπόληψη του
ελληνικού νομίσματος.

Δημοσιονομική επέκταση και υποτίμηση
Οι μεταπολιτευτικές κυβερνήσεις, σύμφωνα με τον Φραγκιάδη
(2007), αύξησαν τους μισθούς των δημόσιων υπαλλήλων. Επίσης, τα
γεγονότα του 1974 στην Κύπρο διόγκωσαν τις στρατιωτικές δαπάνες. Οι
παράγοντες αυτοί ενίσχυσαν τη δημόσια κατανάλωση περισσότερο και
από την ιδιωτική. Αντίθετα, οι δημόσιες επενδύσεις σημείωσαν κάμψη.
Τα έσοδα κινήθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα από τις δαπάνες, με
αποτέλεσμα να μεγαλώσει το δημόσιο χρέος από 16% του ΑΕΠ το 1973
σε 28% το 1979.
Τα πρώτα έτη μετά την κατάρρευση του συστήματος
συναλλαγματικών ισοτιμιών του Bretton Woods, το 1971, η δραχμή
παρέμεινε συνδεδεμένη με το δολάριο. Από το 1975 άρχισε να
υποτιμάται σε σχέση με το αμερικανικό και τα ευρωπαϊκά νομίσματα με
ρυθμό μεγαλύτερο από τη διαφορά εγχώριου και διεθνούς πληθωρισμού,
τάση που επρόκειτο να συνεχιστεί έως το 1986. Η υποτίμηση αρχικά
διευκόλυνε τις εξαγωγές και τον τουρισμό και περιόρισε τις εισαγωγές. Η
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας που προκαλούσε ήταν όμως τεχνητή,
επειδή δεν στηριζόταν σε πραγματικές οργανωτικές και τεχνολογικές
βελτιώσεις. Έτσι, η θετική της επίδραση στο ισοζύγιο διεθνών
συναλλαγών ήταν βραχυπρόθεσμη.
Επιπλέον, η υποτίμηση
τροφοδοτούσε τις πληθωριστικές πιέσεις, άρα έτεινε να αναιρεθεί
προκειμένου να διατηρηθούν τα όποια θετικά αποτελέσματά της, έπρεπε
διαρκώ να επιταχύνεται.

Στοιχεία οικονομικής δομής
Οι εκτιμήσεις της επίδοσης πρέπει πάντα να συνδυάζονται με την
ανάγνωση της οικονομικής δομής. Η εσωτερική διαρρύθμιση της
οικονομίας είναι σημαντική ως ειδοποιός διαφορά επιδόσεων (ή και
περιορισμού τους). Ο βαθμός δεκτικότητας της οικονομίας στο
«άνοιγμα» του εξωτερικού εμπορίου, το σχετικό βάρος της βιομηχανίας
και ο μέσος όρος της ανεργίας αποτελούν σημαντικά δομικά
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χαρακτηριστικά που επιδρούν στις επιδόσεις. Ο Πίνακας 4 προσφέρει μια
σύντομη παρουσίαση αυτών των ζητημάτων.
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Σχέση επίδοσης και οικονομικής δομής: Άνοιγμα εμπορίου, βιομηχανική
συμβολή, ανεργία. Πηγή: OECD, Historical Statistics (εκδόσεις 1986, 1995).

Εισαγωγές/
Εξαγωγές
Προς ΑΕΠ
(%)
Προστιθέμενη
Αξία
προς
ΑΕΠ (%)
Ποσοστό
ανεργίας (%)

Ελλάδα
Ισπανία
Πορτογαλία
ΕΕ15
Ελλάδα
Ισπανία
Πορτογαλία
ΕΕ15
Ελλάδα
Ισπανία
Πορτογαλία
ΕΕ15

1974
1979
42,7
31,1
49,7
50,0
27,3
36,5
39,1
38,6
1,9
5,3
6,0
4,6

1980
1984
47,7
38,8
75,8

1985
1989
55,8
40,2
57,2
54ή2

26,4
33,7
39,3

25,8
39,9
38,4
35,0

5,7
16,6
7,9

6,3
18,4
6,7
9,2

1990
1993
55,2
38,1
65,1
52,8
23,0
33,1
ΜΔ
31,6
8,3
18,1
4,7
9,4

Τα στοιχεία δείχνουν: πρώτον, ότι η Ελλάδα αποτελεί μια ανοιχτή
οικονομία που ασχολείται με το εξωτερικό εμπόριο σε αντίστοιχο μέτρο
με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αξίζει να σημειώσουμε ότι στην αρχή της
δεκαετίας του ’80 το ελληνικό άνοιγμα στο εμπόριο επέδειξε μεγάλη
ποσοτική αύξηση, αντανακλώντας εν πολλοίς τη δημιουργία νέων
εμπορικών ευκαιριών με τη συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή
Κοινότητα το 1981. Δεύτερον, η Ελλάδα είναι πολύ λιγότερο
βιομηχανοποιημένη από το μέσο ευρωπαίο εταίρο της και σημαντικά
λιγότερο βιομηχανοποιημένη από την Ισπανία και την Πορτογαλία, με τις
οποίες συγκρίνεται συχνά. Η έλλειψη εκβιομηχάνισης στάθηκε εμπόδιο
για την Ελλάδα, διότι λιγότερο βιομηχανοποιημένη οικονομία σημαίνει
μικρότερες πιθανότητες απορρόφησης τεχνολογίας και δημιουργίας
παραγωγικών πλεονεκτημάτων. Ωστόσο, η χαμηλή εκβιομηχάνιση
μπορούσε να αποδειχθεί μεγάλη ευκαιρία, στο βαθμό που η Ελλάδα είχε
λιγότερους δεσμευμένους πόρους σε βιομηχανικά πάγια ενεργητικά που
έχουν γίνει παρωχημένα. Τέλος, το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα
προσαρμόζεται ταχύτατα στο ευρωπαϊκό μέσο, ανησυχητική κατάσταση
για μια χώρα λιγότερο βιομηχανοποιημένη από το μέσο ευρωπαϊκό όρο.
Είναι προάγγελος σοβαρών κοινωνικών προβλημάτων γύρω από τα
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ζητήματα εργασίας, εισοδήματος και κοινωνικής πρόνοιας. Ένα γενικό
συμπέρασμα μπορεί να βγει από τη συσχέτιση των στοιχείων επίδοσης
και των δομικών χαρακτηριστικών που παρουσιάστηκαν στον Πίνακα 4:
μια μικρή αλλά ανοιχτή οικονομία με χαμηλή εκβιομηχάνιση, σαν την
ελληνική οικονομία, ενδεχομένως να είναι πολύ ευαίσθητη στους
οικονομικούς κύκλους και στα τεκταινόμενα στο διεθνή χώρο. Συνεπώς,
η Ελλάδα δεν μπορεί να οργανώσει την ανάκαμψή της ή να στηρίξει την
ανάπτυξη από μόνη της. Μπορεί να το κάνει μόνο στο πλαίσιο ενός
σταθερού και ακμάζοντος διεθνούς περιβάλλοντος.

Ο δημόσιος τομέας
Ένα ιδιαίτερο στοιχείο της οικονομίας αξίζει ξεχωριστή
μεταχείριση, γιατί αγγίζει τόσο τις επιδόσεις της οικονομίας όσο και τις
δομές της: ο ελληνικός δημόσιος τομέας. Ο δημόσιος τομέας θεωρείται
από πολλούς ως ο δαίμονας και ο κύριος υπεύθυνος για τα προβλήματα
της ελληνικής οικονομίας από τους «φιλελεύθερους», που τον θεωρούν
πηγή όλων των κακών, μέχρι τους «κρατιστές», που τον θεωρούν πηγή
όλων των λύσεων. Χρειάζεται μια πιο ψύχραιμη θεώρηση του δημόσιου
τομέα και πρέπει να ληφθούν υπόψη κάποια ιστορικά δεδομένα και
ορισμένα στοιχεία.
Το κράτος πάντοτε έπαιζε σημαντικό ρόλο στην ελληνική
οικονομία. Το δύο επεισόδια ανάπτυξης του 20ου αιώνα συμπίπτουν με
περιόδους έντονου κρατικού παρεμβατισμού. Ειδικά μετά το Β’
Παγκόσμιο Πόλεμο, το βαρύ χέρι των κρατικών ρυθμίσεων θεωρούνταν
ως μέθοδος επιβολής τάξης μετά το χάος. Να σημειώσουμε ότι το
«οικονομικό θαύμα» των χρόνων του ’60 ξετυλίχθηκε κάτω από αυστηρή
κρατική ρύθμιση, από τις τιμές καταναλωτή και τα επιτόκια μέχρι τις
πιστώσεις και την επιλογή επενδύσεων. Ωστόσο, η επιτυχημένη ιστορία
του κρατικού παρεμβατισμού είχε πάντα και τις σκοτεινές πλευρές της.
Οι ρυθμιστικοί μηχανισμοί ήταν μονίμως σε κίνδυνο διάβρωσης και
μεταλλαγής τους σε όργανα πολιτικής ρουσφετολογίας. Η διάβρωση
αυτή ήταν εμφανέστερη κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής δικτατορίας,
η οποία παραχωρούσε εύνοιες χωρίς φόβο αντιδράσεων της
αντιπολίτευσης.
Η μεγαλύτερη αποτυχία των ρυθμιστικών μηχανισμών φάνηκε
κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στα μέσα της δεκαετίας του
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’70, όταν το κράτος προσπάθησε να προστατεύσει διάφορες κοινωνικές
ομάδες από τις συνέπειες της κρίσης. Απόπειρες προστασίας των
αγροτών, των μισθωτών και των συνταξιούχων με αυξήσεις
εισοδημάτων, όπως και τα μέτρα που ελήφθησαν για τη στήριξη της
παραπαίουσας βιομηχανίας με τραπεζικές ρυθμίσεις, χρησίμευσαν μόνο
στην αναζωπύρωση του πληθωρισμού, δίχως να ενθαρρύνουν την
ανάπτυξη. Η χρήση οικονομικών παρεμβατικών ρυθμίσεων είχε επίσης
αρνητικά πολιτικά αποτελέσματα.
Δημιούργησε κατεστημένα
συμφέροντα, τα οποία εκδήλωναν σφοδρή πολιτική αντίσταση κάθε
φορά που επιχειρούνταν μια κάποια απελευθέρωση. Δημιουργούσε
επίσης ανταγωνισμούς μεταξύ των κοινωνικών ομάδων για την
εξασφάλιση της εύνοιας του κράτους. Το πλαίσιο αυτό δημιουργούσε
πιέσεις για όλο και ευρύτερες δημόσιες παροχές και τροφοδοτούσε τα
δομικά δημοσιονομικά ελλείμματα.
Η αποκατάσταση και η παγίωση μιας δημοκρατίας ικανής να
επιβιώσει μπορεί να αποτελεί ένα παρατεταμένο και δαπανηρό
εγχείρημα. Μέρος της διαδικασίας παγίωσης, στην περίπτωση της
Ελλάδας, αποτέλεσε η εμφάνιση δύο μεγάλων κομμάτων που θα
συναγωνίζονταν μεταξύ τους και θα διαδέχονταν το ένα το άλλο στην
εξουσία. Αυτή η θετική πολιτική κατάσταση μορφοποιήθηκε σε περίπου
μία δεκαετία μετά την αλλαγή του 1974. Απαιτούσε να πεισθούν
επαρκώς μεγάλες μάζες ψηφοφόρων να παίξουν το παιχνίδι του
δικομματισμού και αυτό σήμαινε, με τη σειρά του, ότι η οικονομική
πολιτική γινόταν εργαλείο χειρισμού των διαθέσεων του εκλογικού
σώματος. Συνεπώς, η παγίωση της δημοκρατίας στην Ελλάδα έγινε
ταυτόσημη με την παγίωση του δικομματισμού στην πολιτική. Σε αυτή
τη μακρά διαδικασία, τα δύο μεγάλα κόμματα εφάρμοσαν έναν τύπο
ανταγωνιστικής πολιτικής που προκάλεσε δύο βασικές αιτίες
δημοσιονομικού αδιεξόδου: αναβολή της φορολογικής μεταρρύθμισης
και εμφάνιση του εκλογικού - δημοσιονομικού κύκλου. Η εξέλιξη της
ελληνικής δημοσιονομικής κατάστασης σφραγίζεται από τις δύο αυτές
βασικές ατέλειες. Αυτά περιγράφονται σε διαχρονική και συγκριτική
προοπτική από τα στοιχεία του Πίνακα 5.
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Πινάκιο Α: Δημοσιονομικά Ισοζύγια
1974-1979 1980-1984 1985-1989
28,1
26,0
45,2
Ελλάδα
23,6
32,0
36,1
Ισπανία
Τρέχουσες
Δαπάνες
29,1
36,5
39,1
Πορτογαλία
441,8
ΕΕ15
39,3
29,1
31,4
35,4
Ελλάδα
25,7
31,6
36,2
Ισπανία
Τρέχοντα
έσοδα
27,6
34,8
37,6
Πορτογαλία
ΕΕ15
39,7
43,5
Ελλάδα
-4,6
-9,8
+1,1
Ισπανία
-0,4
+2,1
+0,1
Πλεόνασμα
Πορτογαλία
-1,5
-1,7
-1,5
ΕΕ15
+0,4
-1,3
Πινάκιο Β: Δομή φόρων (έσοδα ως % του ΑΕΠ)
1975
1980
1985
10,5
Ελλάδα
8,7
Φόροι
Ισπανία
εισοδήματος
7,5
7,8
& κοιν.
Πορτογαλία
7,3
9,0
Ασφαλίσεων
ΕΕ15
14,3
15,1
6,6
Ελλάδα
Φόροι
7,1
Ισπανία
επιχειρήσεων
11,4
11,4
&
Πορτογαλία
7,6
7,1
ιδιοκτησίας
ΕΕ15
10,6
11,4
15,0
Ελλάδα
12,1
Ισπανία
Έμμεσοι
8,3
5,0
φόροι
12,9
13,5
Πορτογαλία
ΕΕ15
12,4
11,3
25,5
27,4
32,6
Ελλάδα
19,4
23,9
27,5
Ισπανία
Σύνολο
φόρων
24,7
27,3
30,1
Πορτογαλία
ΕΕ15
33,0
36,2
38,9

1990-1993
49,7
40,1
Μδ
46,7
38,8
39,2
Μδ
44,6
-10,9
-0,9
Μδ
-2,1
1991
9,8
10,1
9,9
15,3
8,5
13,3
9,7
11,2
17,4
9,8
14,9
12,9
35,7
33,2
34,5
39,4

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 Δημοσιονομικά μεγέθη ως ποσοστό του ΑΕΠ. Πηγή: OECD, Historical
Statistics (εκδόσεις 1986, 1995) και Revenue Statistics.

Το πινάκιο Α του Πίνακα 5 παρουσιάζει δημοσιονομικές δαπάνες
και έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ. Το πινάκιο Β παρουσιάζει στοιχεία
σύγκρισης ενδεικτικά της φορολογικής διάρθρωσης. Τα στοιχεία μας
επιτρέπουν να κάνουμε τρεις παρατηρήσεις. Πρώτον, σε όρους δαπανών
και φορολογικών εσόδων, οι τρεις νοτιοευρωπαϊκές χώρες ήταν σχετικά
όμοιες και ξεκίνησαν από χαμηλότερα επίπεδα δημοσιονομικών
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δραστηριοτήτων από τη μέση ευρωπαϊκή χώρα. Σε όρους τυπικών
δημοσιονομικών μεγεθών, τα νοτιοευρωπαϊκά κράτη ήταν από παράδοση
μικρότερα από τα βόρεια. Ωστόσο, κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες, τα
νοτιοευρωπαϊκά κράτη συνέκλιναν με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, τόσο
από πλευράς δαπανών όσο και από φορολογικής πλευράς. Δεύτερον, η
Ελλάδα παρουσιάζει μεγάλη απόκλιση μεταξύ δαπανών και
φορολογικών εσόδων, ειδικά την τελευταία δεκαετία. Η δημοσιονομική
αυτή ανισορροπία δεν είναι τυπική των άλλων νοτιοευρωπαϊκών χωρών.
Η ανισορροπία της Ελλάδας μεγαλώνει, ενώ η ανισορροπία των άλλων
δύο χωρών έχει μείνει σταθερή. Η μοναδική αυτή κατάσταση
υπογραμμίζεται από το γεγονός ότι από το 1985 η Ελλάδα βίωσε ένα
συσσωρευμένο δημόσιο χρέος, αυξανόμενες πληρωμές επιτοκίων και
διογκωμένα ελλείμματα. Και το εξαιρετικά ενδιαφέρον τρίτον είναι τα
φορολογικά βάρη στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί εξίσου με αυτά των
νοτιοευρωπαίων γειτόνων μας. Η ιδιαιτερότητα της Ελλάδας όμως
έγκειται στην πολύ μεγαλύτερη εξάρτησή της από τους έμμεσους
φόρους. Οι πιέσεις είσπραξης εσόδων χαλάρωσαν εξαιτίας της διεξόδου
που προσέφεραν οι υψηλότεροι έμμεσοι φόροι. Η στρατηγική αυτή ήταν
εύκολη από πολιτική άποψη, αλλά καθόλου ικανοποιητική από την
άποψη της συμβολής στην αποτελεσματικότητα και την οικονομική
ανάπτυξη.
Τέλος, είναι διαφωτιστικό να παρατηρεί κανείς την αύξηση των
ελληνικών δημοσίων ελλειμμάτων σε βάθος χρόνου και το μέτρο της
επιρροής τους στην οικονομία μέσω των εκλογικών - δημοσιονομικών
κύκλων. Το Διάγραμμα 1 δείχνει το έλλειμμα (ως ποσοστό του ΑΕΠ)
από το 1968 έως το 1993. Κάθε κορυφή του διαγράμματος, μετά το 1974,
συνδέεται με μια εκλογική αναμέτρηση. Οι δύο πρώτες κορυφές, το 1975
και το 1978, απαντώνται στο έτος που ακολουθεί τις εκλογές. Οι
υπόλοιπες πέντε κορυφές απαντώνται στις εκλογικές αναμετρήσεις των
ετών 1981, 1985, 1989, 1990 και 1993. Η κανονικότητα είναι στατιστικά
σημαντική. Η κάθε εκλογική αναμέτρηση προσέθεσε κατά μέσο όρο
1,83% του ΑΕΠ στο δημόσιο έλλειμμα. Τα αποτελέσματα αυτών των
κύκλων έχουν γίνει από πολλές απόψεις βλαβερά, συμπεριλαμβανομένης
της διάβρωσης της εμπιστοσύνης στην οικονομική ακεραιότητα του
κράτους.
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Αναλογία δημόσιου ελλείμματος προς ΑΕΠ,
Ελλάδα, 1968-1993

Αναλογία δημόσιου
ελλείμματος προς ΑΕΠ,
Ελλάδα, 1968-1993

Στο δημόσιο τομέα κατά τη δεκαετία του 1990 σημειώθηκαν
σημαντικές αλλαγές που δεν έχουν ακόμα εμφανιστεί στις στατιστικές.
Έγιναν ουσιαστικές απελευθερώσεις, περιορισμένες ιδιωτικοποιήσεις
των επιχειρήσεων του δημοσίου και σημειώθηκαν σημαντικά βήματα
προς την κατεύθυνση της φορολογικής μεταρρύθμισης. Τα στοιχεία των
δύο τελευταίων χρόνων
αποδεικνύουν
σταθεροποίηση των
πληθωριστικών τάσεων και του επιπέδου του δημόσιου χρέους. Ωστόσο,
το συσσωρευμένο βάρος των προηγούμενων ελλειμμάτων θα προσδώσει
επισφάλεια για ορισμένο διάστημα στην ελληνική δημοσιονομική
κατάσταση.
Δεδομένων
των
προκλήσεων
ανάπτυξης
και
ανταγωνιστικότητας που η Ελλάδα θα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει στο
μέλλον ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ελληνικός δημόσιος τομέας
θα πρέπει να επιδείξει τις εξής ικανότητες:
1. Συνέχιση της πραγματοποίησης της φορολογικής μεταρρύθμισης,
έτσι ώστε τα φορολογικά βάρη να διανέμονται δικαιότερα προς τα
εισοδήματα των κοινωνικά ανώτερων τάξεων. Η φορολογική
μεταρρύθμιση πρέπει κυρίως να αγγίζει τις ανώτερες τάξεις.
Πρέπει να συμπεριλάβει μείζονες πολιτικές απέναντι στο
λαθρεμπόριο και τη φοροδιαφυγή. Η φορολογική μεταρρύθμιση
και η συμμόρφωση προς αυτή είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για
την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο φορολογικό σύστημα.
2. Ταχεία εισαγωγή σύγχρονων μορφών δημόσιου παρεμβατισμού σε
χώρους όπως η εποπτεία της αγοράς, η τήρηση του ανταγωνισμού,
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3.

4.

5.

6.
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η ρύθμιση ποιότητας και η ανάπτυξη κανόνων που θα διέπουν
πολλαπλούς χώρους, όπως οι διαδικασίες χρεοκοπίας, οι
συγχωνεύσεις, οι επαγγελματικές πιστοποιήσεις και οι λογιστικοί
κανόνες.
Παροχή αποτελεσματικού οικονομικού συντονισμού, όπου με τη
λέξη συντονισμό εννοούμε ένα πολιτικό πλαίσιο μέσω του οποίου
εξελίσσονται ιδιωτικές και δημόσιες ή συλλογικές πρωτοβουλίες,
με τρόπο αμοιβαίας ενίσχυσης και στήριξης. Ο συντονισμός, ως
δημόσιο αγαθό, μπορεί να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των
ιδιωτικών πρωτοβουλιών. Η ανάγκη αυτού του δημόσιου αγαθού
φάνηκε κατά τη διάρκεια των χρόνων που ακολούθησαν το πρώτο
και το δεύτερο «πακέτο Ντελόρ», που μεταβίβασε μεγάλα ποσά
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αναπτυξιακές πρωτοβουλίες στην
Ελλάδα.
Ανάπτυξη πολιτικών διευθετήσεων (δηλαδή διακομματικών
συμφωνιών,
μη πολιτικών διορισμών στο Υπουργείο
Οικονομικών) για την εξάλειψη των εκλογικών - δημοσιονομικών
κύκλων.
Ως φυσική συνέπεια του (4), από εδώ και στο εξής κινήσεις προς
τη ριζική μεταρρύθμιση του ελληνικού συστήματος κοινωνικής
πρόνοιας. Η απουσία αποτελεσματικών θεσμών κοινωνικής
προστασίας στην Ελλάδα είναι εν μέρει υπεύθυνη για την
εμφάνιση των πολιτικών κύκλων, οι οποίοι μόνο μελανά σημάδια
άφησαν στην ελληνική οικονομία και την πολιτική. Η
μεταρρύθμιση του ελληνικού συστήματος κοινωνικών υπηρεσιών
και πρόνοιας θα πρέπει να θεμελιωθεί σε δύο αρχές. Πρώτον,
πρέπει να οικοδομηθεί ένας σταθερός και αξιόπιστος μηχανισμός
παροχών που να μην αποτελεί πεδίο πολιτικών συναλλαγών και
αντιδράσεων. Δεύτερον, η αξιοπιστία του συστήματος πρέπει να
έχει τα εχέγγυα μιας πολιτικής διπλής κατεύθυνσης, που θα
ευθυγραμμίζει προγράμματα με πραγματικές ανάγκες αλλά και θα
εξασφαλίζει φορολογικά έσοδα για την εκτέλεσή τους.
Ανάπτυξη
μιας
συνεπής
και
αξιόπιστης
πολιτικής
ιδιωτικοποιήσεων επιχειρήσεων του δημόσιου τομέα. Εξετάζοντας
τον ελληνικό δημόσιο τομέα πέρα από τις βασικές δημόσιες
υπηρεσίες, ακόμα και ένας τυχαίος παρατηρητής θα έβλεπε
υπολείμματα του παρελθόντος:
ένα
μίγμα
δημόσιων

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που προέκυψαν είτε από
προηγούμενες εξαγορές επιχειρήσεων σε συνθήκες κρίσης είτε από
τη ζήτηση δημοσίων αγαθών που είχαν τη σημασία τους σε
προηγούμενες δεκαετίες, αλλά που τώρα δεν χρειάζονται στα
τρέχοντα επίπεδα εισοδήματος και την ποιότητα ζωής. Παρά την
πλειάδα των επιχειρήσεων υπό δημόσια διαχείριση, υπάρχει
έλλειψη δημοσίων αγαθών και υπηρεσιών κατάλληλων για ένα
σύγχρονο κράτος με τα σημερινά επίπεδα εισοδήματος, ζωής και
κοινωνικών αναγκών. Αποσυμφόρηση των αστικών λειτουργιών,
αντιμετώπιση της χειροτέρευσης του φυσικού περιβάλλοντος και
προβλέψεις
συνεχούς
επιμόρφωσης
και
εκπαιδευτικών
προγραμμάτων αποτελούν τις βασικές εκείνες δημόσιες υπηρεσίες
που στην Ελλάδα βρίσκονται σε εμβρυακή κατάσταση ανάπτυξης.
Συνεπώς, οι πολιτικές των ιδιωτικοποιήσεων θα πρέπει να
χαραχθούν ούτως ώστε να επιδιώξουν στο πλαίσιο μιας
γενικότερης στρατηγικής να εκσυγχρονίσουν το δημόσιο τομέα και
τα προσφερόμενα δημόσια αγαθά.

Αλλαγή οικονομικής πολιτικής
Το 1985 έγινε πλέον φανερό, σύμφωνα με τον Φραγκιάδη (2007),
ότι οι κατευθύνσεις της τετραετίας 1981 - 1985 δεν προσέφεραν
βιώσιμες διεξόδους. Τα δημόσια ελλείμματα και ο πληθωρισμός
αυξάνονταν, χωρίς να συντελούν στη μείωση της ανεργίας, ούτε
γενικότερα στον τερματισμό της ύφεσης.
Από την άλλη πλευρά, η κοινωνική αναταραχή, που είχε συμβάλει
αποφασιστικά στη διαμόρφωση των επιλογών της προηγούμενης
περιόδου, εξέλιπε. Από το 1981 έως το 1983 οι απεργίες είχαν
περιοριστεί σημαντικά και, παρόλο που μετά το 1984 αυξήθηκαν και
πάλι, αφορούσαν κυρίως το δημόσιο τομέα - καθώς η καλπάζουσα
ανεργία περιόριζε τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων στον ιδιωτικό
τομέα. Επιπλέον, πρόβαλλαν πολύ λιγότερο ριζοσπαστικά αιτήματα και
δεν είχαν τη μαχητικότητα της προηγούμενης περιόδου. Το γεγονός ότι η
κυβέρνηση είχε αριστερό και φιλολαϊκό πρόσωπο, όχι μόνο στις
διακηρύξεις αλλά και στην έμπρακτη πολιτική που είχε ακολουθήσει
μεταξύ 1981 και 1984, συγκρατούσε τη ριζοσπαστικότητα των λαϊκών
διεκδικήσεων και τις ενσωμάτωνε στην κρατική πολιτική.
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Οι διεθνείς εξελίξεις και οι εξωτερικές σχέσεις της χώρας πέρασαν
επίσης σε μια νέα φάση. Οι αυξανόμενες δυσκολίες των χωρών του
«υπαρκτού σοσιαλισμού» - το 1985 άρχιζε η «περεστρόικα» του Μ.
Γκορμπατσόφ - και των χωρών του Τρίτου Κόσμου περιόρισαν τα
περιθώρια άσκησης ανεξάρτητης εξωτερικής πολιτικής. Την ίδια εποχή,
η Δυτική Ευρώπη και ο καπιταλιστικός κόσμος γενικότερα περνούσε σε
φάση σταθερής ανάκαμψης, ενώ τα ταραγμένα χρόνια της δεκαετίας του
1970 έμοιαζαν όλο και πιο μακρινά. Ο δρόμος προς την ανάπτυξη που
ακολουθούσαν τα ευρωπαϊκά σοσιαλιστικά κόμματα φαινόταν όλο και
περισσότερο ως ο μόνος εφικτός για την Ελλάδα. Οι εξελίξεις αυτές
ώθησαν προς τον αναπροσανατολισμό της εσωτερικής και της
εξωτερικής πολιτικής.
Ταυτόχρονα, οι σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
βελτιώθηκαν σημαντικά. Το 1985 η Κοινότητα υιοθέτησε τον κανονισμό
για τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα, που εγκαινίασαν μια
σειρά πολιτικών με στόχο διαρθρωτικές βελτιώσεις στις λιγότερο
ανεπτυγμένες περιοχές των κρατών - μελών, ανάμεσα στις οποίες ήταν,
βεβαίως, και η Ελλάδα.
Επίσης, σύμφωνα με τον Φραγκιάδη (2007), η κυβέρνηση
συγκράτησε τη δημόσια κατανάλωση και περιόρισε τις δημόσιες
επενδύσεις, σε όρους ποσοστών επί του ΑΕΠ. Το πρωτογενές έλλειμμα
έδειξε να συγκρατείται και αυτό. Αντιθέτως, το συνολικό έλλειμμα
αυξήθηκε κατακόρυφα. Από τη μια πλευρά, η είσπραξη των εσόδων
χαλάρωσε, ιδίως μετά το 1987, όταν εγκαταλείφθηκε η σταθεροποιητική
προσπάθεια πιθανότατα την περίοδο εκείνη η παραοικονομία και η
διαφθορά επεκτάθηκαν σημαντικά.
Μετά το 1987, σε συνδυασμό με τη σταδιακή απελευθέρωση της
κίνησης κεφαλαίων, σύμφωνα με τον Φραγκιάδη (2007), εγκαινιάστηκε
και η πολιτική της «σκληρής δραχμής»: το νόμισμα άρχισε να υποτιμάται
με ρυθμούς βραδύτερους από τον πληθωρισμό, άρα σε πραγματικούς
όρους να ανατιμάται. Ταυτόχρονα, οι οικονομικές αρχές αύξησαν τα
πραγματικά επιτόκια, προκειμένου να αποφύγουν την εκροή κεφαλαίων.
Με δεδομένα τα υψηλά ελλείμματα και την κακή δημοσιονομική
κατάσταση, η πολιτική αυτή ήταν ο μόνος ρεαλιστικός τρόπος να
συγκρατηθεί ο πληθωρισμός και να προετοιμαστεί η ενοποίηση της
ελληνικής οικονομίας με την ευρωπαϊκή.
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Η αύξηση των ελλειμμάτων και των επιτοκίων, άρα και των τόκων
που καταβάλλονταν, διόγκωναν ταχύτατα το δημόσιο χρέος, από 49%
του ΑΕΠ το 1984 σε 112% το 1993. Η χρηματοδότηση των ελλειμμάτων
με δημόσιο δανεισμό, σε συνδυασμό με τα αυξανόμενα επιτόκια,
οδήγησε ταυτόχρονα σε σημαντική αναδιανομή του εισοδήματος σε
όφελος των κατόχων τίτλων του δημοσίου χρέους.

Ο χρηματοπιστωτικός τομέας
Η εφαρμοζόμενη στη χώρα μας από τη δεκαετία του 1950 μέχρι
σήμερα, σύμφωνα με τον Αγαπητό (1997), πιστωτική πολιτική και οι μη
αναγκαίες παρεμβάσεις των νομισματικών αρχών στην τραπεζική αγορά
είχε δυσμενείς επιπτώσεις τόσο στο τραπεζικό σύστημα όσο και στην
οικονομία γενικότερα. Η πολιτική αυτή είχε κυρίως τις πιο κάτω
επιπτώσεις.
• Όπως φαίνεται από την εξέλιξη της χρηματοδοτήσεως της
οικονομίας, το τραπεζικό σύστημα ουσιαστικά έχει γίνει ένας
δεύτερος κρατικός προϋπολογισμός, και αυτό γιατί, για να
καλυφθούν τα δημοσιονομικά ελλείμματα, διευρύνεται συνεχώς η
πιστωτική επέκταση προς το δημόσιο τομέα.
• Κατά την τελευταία δεκαετία, διογκώθηκαν οι χρηματοδοτικοί
πόροι του δημόσιου τομέα χωρίς παράλληλη αύξηση των
επενδύσεων παγίου κεφαλαίου.
• Κατά την τελευταία δεκαετία, η ετήσια πιστωτική επέκταση προς
το δημόσιο τομέα ήταν υπερδιπλάσια του ετήσιου πληθωρισμού.
Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τη μείωση των νέων χορηγήσεων προς
τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας του ιδιωτικού τομέα.
• Οι συνεχιζόμενες από την Τράπεζα της Ελλάδος δεσμεύσεις
καταθέσεων, σε συνδυασμό με τους εξωγενείς παράγοντες που
διογκώνουν το κόστος λειτουργίας των τραπεζών, δεν υποβοηθούν
στον εκσυγχρονισμό των τραπεζών που θα οδηγούσε στη
δημιουργία ενός Εθνικού Διατραπεζικού Συστήματος.
Οι παραπάνω διαπιστώσεις, προκύπτουν από μια αξιόλογη μελέτη για
το τραπεζικό σύστημα, η οποία αναφερόμενη στα κύρια χαρακτηριστικά
του ελληνικού τραπεζικού συστήματος επισημαίνει τα εξής:
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• Οι ελληνικές τράπεζες και η ελληνική κεφαλαιαγορά βρίσκονται
σε μια κρίσιμη πορεία προς το 1992.
• Οι δεσμεύσεις, οι περιορισμοί και η περίεργη αντίληψη των
νομισματικών αρχών και του κράτους για το ρόλο του τραπεζικού
συστήματος δημιουργούν σοβαρά εμπόδια για τον εκσυγχρονισμό
των τραπεζών.
• Οι τράπεζες από την άλλη μεριά, βοηθούντος και του
προγράμματος σταθεροποίησης της οικονομίας, έκαναν το 1986
σοβαρά βήματα εκσυγχρονισμού τους, κυρίως στον τομέα
προώθησης και εφαρμογής νέων μεθόδων διεκπεραίωσης
τραπεζικών εργασιών, προσφοράς νέων τραπεζικών υπηρεσιών και
κυρίως εφαρμογής ολοκληρωμένων συστημάτων ηλεκτρονικών
υπολογιστών.
• Πολλές ελληνικές τράπεζες συνέχισαν τις προσπάθειες εξυγίανσης
του χαρτοφυλακίου τους με το μη λογισμό τόκων στα δάνεια που
έχουν δοθεί σε προβληματικές και άλλες επιχειρήσεις,
αναπληρώνοντας κατά ένα μέρος, ή στο σύνολό τους σχεδόν, τις
λογιστικές αυτές απώλειες εσόδων από την ανάπτυξη των
εργασιών τους και τη διεύρυνση των πραγματικών μικτών κερδών.
Οι προσπάθειες αυτές είναι έκδηλες στους ισολογισμούς που
δημοσίευσαν: η Εθνική Τράπεζα, η ΕΤΕΒΑ, η Τράπεζα
Επενδύσεων, η Τράπεζα Πειραιώς και η Τράπεζα Κεντρικής
Ελλάδος.
Παρά την ισχνή ζήτηση κεφαλαίων, τη συρρίκνωση της πιστωτικής
επέκτασης και της ρευστότητας από τη διεύρυνση των δεσμεύσεων των
καταθέσεών τους στην Τράπεζα της Ελλάδος και το μεγάλο κόστος που
είχε η επιθετική αυτή ανάπτυξη η ελληνική τραπεζική αγορά παρουσιάζει
σε πολλές περιπτώσεις σαφή βελτίωση των δεικτών διαχειριστικής
πολιτικής.
Αντίθετα, οι συνεχιζόμενες με την ίδια επιμονή και μανία δεσμεύσεις
των καταθέσεων και η χλιαρή ζήτηση κεφαλαίων αντανακλώνται στους
δείκτες οικονομικής διάρθρωσης, από τους οποίους κυρίως εκείνος που
αφορά τη σχέση χορηγήσεων προς καταθέσεις, παρουσιάζει περαιτέρω
επιδείνωση, αφού σε σπάνιες περιπτώσεις οι τράπεζες έχουν τη
δυνατότητα να αξιοποιήσουν ποσοστό των συγκεκριμένων, με μεγάλο
κόστος, καταθέσεων που να ξεπερνά το 50%.
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Κρίσιμες μπορεί να χαρακτηριστούν και οι εξελίξεις στη αγορά
χρήματος και στη χρηματιστηριακή αγορά, αφού εκτός από την
προσφορά νέων ανταγωνιστικών αποτελεσματικών τίτλων, το κράτος δεν
έχει προωθήσει ακόμα την εφαρμογή στην πράξη τις επί χάρτου
αξιόλογες προτάσεις της Επιτροπής Καρατζά για να αξιοποιήσει την
ανάκαμψη στην αρχή και την έκρηξη στη συνέχεια στην οδό Σοφοκλέους
και να εξυγιάνει και να αναδείξει το χρηματιστήριο σε μεγάλη πηγή
άντλησης κεφαλαίων με κινητήρια δύναμη τους θεσμικούς επενδυτές.
Είναι γνωστό ότι το ελληνικό πιστωτικό σύστημα παρουσιάζει
βασικές διαρθρωτικές ιδιορρυθμίες ενώ παράλληλα υπόκειται σε
σημαντικούς εξωγενείς περιορισμούς. Άμεση απόρροια της κατάστασης
αυτής είναι η διαμόρφωση ενός πολύπλοκου και δύσκαμπτου θεσμικού
πλαισίου λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος το οποίο αντανακλάται
στο υφιστάμενο εκτεταμένο πλέγμα διοικητικών ρυθμίσεων όσον αφορά
στο κόστος, στον όγκο και στην κατανομή των πιστωτικών πόρων της
οικονομίας. Αν και τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει ουσιαστικές
βελτιώσεις στη λειτουργία του πιστωτικού συστήματος, η ιδιότυπη
διαρθρωτική του μορφολογία και οι θεσμικές του αδυναμίες
εξακολουθούν να υπάρχουν και να περιορίζουν σημαντικά τις
δυνατότητες και την αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής.
Από το 1987, σύμφωνα με τον Θωμαδάκη (2011), ο ελληνικός
χρηματοπιστωτικός τομέας έχει σχεδόν ολοκληρωμένα απελευθερωθεί.
Έχει επίσης επιδείξει ισχυρές θετικές επιδόσεις τόσο σε αναπτυξιακούς
όρους όσο και σε όρους παροχής νέων προϊόντων, ποιοτικών υπηρεσιών
και καινοτομίας. Αποτελεί την περιοχή της οικονομίας που επιτέλους
δέχτηκε, και εξακολουθεί να δέχεται, ξένα επενδυτικά κεφάλαια. Η
αρχική κινητήρια δύναμη για τη χρηματοπιστωτική μεταρρύθμιση της
Ελλάδας ήταν η έκθεση του τότε υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας Θ.
Καρατζά,
ο
οποίος
εισηγήθηκε
την
απελευθέρωση
του
χρηματοπιστωτικού τομέα. Αμέσως μετά, τόσο η κυβέρνηση όσο και η
κεντρική τράπεζα άρχισαν να κινούνται προς την κατεύθυνση αυτή, που
επρόκειτο να αναζωογονήσει τη «βιομηχανία» των χρηματοπιστωτικών
υπηρεσιών της Ελλάδας.
Επικεντρώνοντας την προσοχή μας πρώτα στις αλλαγές του
τραπεζικού συστήματος, τα επιτόκια τώρα καθορίζονται από την αγορά,
οι ποσοτικοί έλεγχοι των πιστώσεων έχουν ήδη καταργηθεί, οι αγορές
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συναλλάγματος και η διακίνηση κεφαλαίου από και προς τη χώρα
απελευθερώθηκαν και άνοιξαν ευκαιρίες εισόδου νέων επιχειρήσεων στο
τραπεζικό σύστημα. Στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του ’80 λιγότερες
από είκοσι τράπεζες λειτουργούσαν στην Ελλάδα. Σήμερα λειτουργούν
σχεδόν πενήντα, καθιστώντας την είσοδο στο τραπεζικό σύστημα ένα
από τα εντυπωσιακότερα αποτελέσματα της απελευθέρωσης. Οι οδηγίες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ελεύθερη ίδρυση τραπεζών σε άλλες χώρες
- μέλη, ελεύθερη διασυνοριακή παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών
και κοινά πρότυπα ασφαλείας του τραπεζικού κεφαλαίου τέθηκαν σε
εφαρμογή στην Ελλάδα, όπως και στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Εν συντομία, οι τράπεζες έγιναν εξαιρετικά ανταγωνιστικές
επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Ο εκσυγχρονισμός τους είναι προφανής τόσο
σε όρους μεγάλων αλλαγών στην ποιότητα των τραπεζικών υπηρεσιών
όσο και στην ανάπτυξη ειδικευμένων εργασιών στον τραπεζικό τομέα.
Το Χρηματιστήριο Αξιών της Αθήνας (ΧΑΑ) από το 1987 και
μετά έχει υποστεί ιδιαίτερη αναζωογόνηση και εκσυγχρονισμό. Νέα
νομοθεσία έκανε δυνατή τη δημιουργία χρηματιστηριακών εταιριών και
τη συμμετοχή τους ως μελών του χρηματιστηρίου, την εισαγωγή
αυτόματου συστήματος συναλλαγών και τη δημιουργία Κεντρικού
Αποθετηρίου Τίτλων. Αυτά αποτελούν τις κύριες θεσμικές αλλαγές των
τελευταίων χρόνων. Η κεφαλαιοποίηση των εισηγμένων στο
χρηματιστήριο επιχειρήσεων το 1993 ανερχόταν σε 13,5 δις δολάρια και
η συνολική αξία των συναλλαγών σε 2,8 δις δολάρια. Από το 1990 έχουν
πραγματοποιηθεί πενήντα επτά εισαγωγές, ανεβάζοντας το συνολικό
αριθμό των εισηγμένων εταιριών στις 150 στο τέλος του 1993. Το νέο
κεφάλαιο που αντλήθηκε το 1993 μέσω της δημόσιας εγγραφής αγοράς
μετοχών ανήλθε σε 436 εκατομμύρια δολάρια.
Ο εκσυγχρονισμός του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος
περιέλαβε και την εισαγωγή των αμοιβαίων κεφαλαίων. Το 1990 επτά
μόνο αμοιβαία κεφάλαια ήταν στη διάθεση των ελληνικών επενδυτών,
συνολικής αξίας 147 δις δραχμών. Στο τέλος του 1994 η αύξηση ήταν
περίπου δεκαπλάσια, με 98 αμοιβαία κεφάλαια συνολικής αξίας
εννεαπλάσιας. Τα κεφάλαια αυτά ήταν διαθέσιμα σε μεγάλη ποικιλία
επενδυτικής επιλογής, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των
κεφαλαίων εγχώριων μετοχών, ομολόγων και ξένων αξιών.
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Οι πολιτικές στο χρηματοπιστωτικό χώρο κατευθύνονται κυρίως
στη διατήρηση του ανταγωνισμού μεταξύ των τραπεζών και την
περαιτέρω ενδυνάμωση του ρόλου του χρηματιστηρίου. Ο ανταγωνισμός
των τραπεζών παίρνει κυρίως τη μορφή της εισαγωγής νέων προϊόντων
και υπηρεσιών. Έχουν εισαχθεί, για παράδειγμα, αυτόματες ταμειακές
μηχανές (ΑΤΜ) από μία ή δύο τράπεζες, ηγετικές στο χώρο τους, που
σίγουρα θα αναγκάσουν και τις υπόλοιπες να συμμορφωθούν,
προσφέροντας ανάλογες ευκολίες. Η αύξηση του διατραπεζικού
ανταγωνισμού δημιουργεί την ανάγκη επαυξημένης τραπεζικής
εποπτείας. Σύγχρονη τραπεζική εποπτεία έχει σχεδιαστεί και
εφαρμόζεται από την κεντρική τράπεζα και πρόσφατα εφαρμόστηκε ο
θεσμός της ασφάλισης καταθέσεων. Επιπλέον, εξελίσσεται πρωτοβουλία
για δημιουργία αυτόματου διατραπεζικού συστήματος εκκαθάρισης και
πληρωμών.
Τα σχέδια αξιοποίησης του χρηματιστηρίου συνεχίζονται
ακολουθώντας δύο άξονες: εισαγωγή συναλλαγών σε μετοχικά
παράγωγα και σύνδεση του ΧΑΑ με περιφερειακούς πόλους, τη
Θεσσαλονίκη παραδείγματος χάριν. Αποτελεί άμεσο στόχο η
ενθάρρυνση ξένων εταιριών, ειδικά των Βαλκανίων, να εισάγουν τις
μετοχές τους στο χρηματιστήριο. Γενικότερα, η επέκταση των ελληνικών
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στις γειτονικές χώρες των Βαλκανίων
αποτελεί ενεργό πολιτικό στόχο, με διάφορες ελληνικές τράπεζες να
έχουν ήδη εγκαταστήσει παραρτήματα στο εξωτερικό. Επιπλέον, ένα
πιστωτικό ίδρυμα με διεθνή συμμετοχή, η Τράπεζα των Χωρών του
Ευξείνου Πόντου, έχει εγκατασταθεί πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη.
Είναι σαφές ότι η ταχύτητα αλλαγών και ανάπτυξης στο
χρηματοπιστωτικό τομέα διατηρείται στην Ελλάδα τόσο σε επίπεδο
ανταγωνιστικών επιχειρήσεων όσο και σε επίπεδο πολιτικής, όπου ουσία
αποτελεί η συνεχής διαμόρφωση θεσμικών ρυθμίσεων που εγγυώνται
ασφαλές και υγιές τραπεζικό σύστημα και ομαλή λειτουργία των αγορών
κεφαλαίου.
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Κεφάλαιο 5ο
Αναδομώντας την οικονομία 1974 - 2000
Μια σύντομη ερμηνευτική εικόνα των ελληνικών οικονομικών
επιδόσεων
Είναι γνωστό, σύμφωνα με τον Θωμαδάκη (2011), πως η ελληνική
οικονομία θεωρούνταν το «θαύμα» της δεκαετία του 1960, αλλά στις
μέρες μας θεωρείται «αντιθαύμα», τουλάχιστον σε σύγκριση με τη
δυτικοευρωπαϊκή προοπτική. Αυτό είναι προφανές με πολύ απλούς
ποσοτικούς όρους, εάν συγκρίνουμε τους μέσους ρυθμούς ανάπτυξης και
το μερίδιο των επενδύσεων στις τρεις τελευταίες δεκαετίας. Ο Πίνακας 1
δείχνει αυτή τη σύγκριση σε πραγματικούς όρους, καθώς και τα ποσοστά
των ιδιωτικών και δημοσίων επενδυτικών δαπανών στο Ακαθάριστο
Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ).
Έτη

1961 1966 1971 1976 1981 1986 -

1965
1970
1975
1980
1985
1990

Ρυθμοί
ανάπτυξης του
ΑΕΠ
7,8
6,7
5,2
4,2
1,5
1,8

Ιδιωτικές
επενδύσεις ως
ποσοστό του
ΑΕΠ
16,2
19,3
18,9
17,5
13,0
12,5

Δημόσιες
επενδύσεις ως
ποσοστό του
ΑΕΠ
7,7
7,7
8,0
5,4
6,3
4,9

Πίνακας 6 Αναπτυξιακοί και επενδυτικοί ρυθμοί. Πηγή: Υπηρεσία Εθνικών
Λογαριασμών, Ελληνική Δημοκρατία, Εθνικοί Λογαριασμοί της Ελλάδος, διάφορα
έτη.

Από τα στοιχεία του Πίνακα 6 είναι προφανές ότι ο ρυθμός
μεγέθυνσης του ελληνικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος υπέστη
χρόνια πτώση τα τελευταία τριάντα χρόνια και ότι, ταυτόχρονα, η
αναλογία του εγχώριου προϊόντος που αφιερώθηκε αντίστοιχα στις
δημόσιες και τις ιδιωτικές επενδύσεις σημείωσε επίσης σημαντική
πτώση. Αυτό δεν είναι φαινόμενο απρόβλεπτο, εφόσον είναι γνωστό από τη διεθνή εμπειρία - ότι οικονομική ανάπτυξη και επενδυτικοί
ρυθμοί συνδέονται θετικά. Θα πρέπει να τονιστεί ότι, σε όρους
συγκριτικών επιδόσεων με τις έντεκα χώρες που αποτελούν σήμερα τους
εταίρους της Ελλάδας στην ΕΚ, οι ελληνικοί ρυθμοί ανάπτυξης ήταν 2,8
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ποσοστιαίες μονάδες υψηλότεροι από ότι στους εταίρους της στη
δεκαετία του 1960, 1,8 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότεροι στα χρόνια του
1970, 0,7 ποσοστιαίες όμως χαμηλότεροι στη δεκαετία του 1980.
Πολιτικοί και άλλοι πολλοί απέδιδαν τη χρόνια αυτή πτώση της
ελληνικής οικονομικής ανάπτυξης στην εξάντληση του μεταπολεμικού
«μοντέλου ανάπτυξης» της χώρας και στην αδυναμία προσαρμογής στις
νέες πραγματικότητες. Αξίζει να τονιστεί ότι, παρά τις αδυναμίες και τις
κριτικές που μπορεί να σχετίζονται με τις προηγούμενες πολιτικές
ανάπτυξης των χρόνων του 1950 και του 1960, η Ελλάδα πέρασε με
επιτυχία τη διαδικασία της προσαρμογής εκείνη την περίοδο και αυτό
συνέβη σε ένα διεθνές περιβάλλον που είχε ανατραπεί ολοσχερώς σε
σχέση με την προπολεμική τάξη πραγμάτων. Υπάρχει και το επιχείρημα
ότι οι προσαρμογές των δεκαετιών του 1950 και του 1960
διευκολύνθηκαν από τις τεράστιες μεταβιβάσεις ξένων πόρων. Οι ξένες
μεταβιβάσεις όμως δεν αποτελούν επαρκή συνθήκη, εφόσον γνωρίζουμε
πολύ καλά ότι σχεδόν αντίστοιχες μεταγγίσεις που προήλθαν από τις
μεταβιβάσεις της ΕΚ στη δεκαετία του 1980 δεν στάθηκαν ικανές να
στηρίξουν μόνιμες προσαρμογές της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με
τον Σερεμέτη (1989). Η συνεχής πτωτική τάση των οικονομικών
επιδόσεων δεν μπορούσε απλώς να αποδοθεί στις επιδράσεις του «ξένου
παράγοντα». Θα πρέπει κυρίως να ερμηνευτεί με όρους εσωτερικών
προβλημάτων ή με όρους εσωτερικών ικανοτήτων να μετατραπούν οι
διεθνείς προκλήσεις σε ευκαιρία εσωτερικής μεταρρύθμισης και
διαρθρωτικής αλλαγής.
Καμιά συνοπτική εικόνα των ελληνικών οικονομικών επιδόσεων
δεν μπορεί να δοθεί δίχως αναφορά στα δύο ελλείμματα που αποτελούν
το κεντρικό σημείο των σημερινών συζητήσεων για την οικονομία: το
έλλειμμα των εξωτερικών συναλλαγών και το έλλειμμα του δημοσίου. Ο
Πίνακας 2 δείχνει συνοπτικά αυτά ως ποσοστά του Ακαθάριστου
Εγχώριου Προϊόντος.
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Έτη
1961 1966 1971 1976 1981 1986 -

1965
1970
1975
1980
1985
1990

Εξωτερικό έλλειμμα
3,5
3,0
2,6
1,5
4,5
3,2

Δημοσιονομικό
έλλειμμα
ΜΔ
3,0
4,6
5,2
12,4
17,6

Πίνακας 7 Εξωτερικό και δημοσιονομικό έλλειμμα (ως ποσοστό ΑΕΠ). Πηγή:
Υπηρεσία Εθνικών Λογαριασμών, Ελληνική Δημοκρατία, Εθνικοί Λογαριασμοί της
Ελλάδος, διάφορα έτη.

Η βασική εικόνα που προκύπτει από τα στοιχεία του Πίνακα
7,σύμφωνα με τον Θωμαδάκη (2011), είναι ότι αμφότερα τα ελλείμματα
μεγάλωσαν στη δεκαετία του 1980 σε σύγκριση με τη δεκαετία του 1970.
Επιπλέον, ενώ το έλλειμμα εξωτερικών πληρωμών μοιάζει να
σταθεροποιείται, το δημοσιονομικό έλλειμμα εκδηλώνει απτά δείγματα
αποσταθεροποίησης. Αν και οι περισσότερες τρέχουσες συζητήσεις και
τα μέτρα πολιτικής ασχολούνται με αυτά τα δύο ελλείμματα και τη
βελτίωσή τους, μια συνδυαστική ματιά των στοιχείων των Πινάκων 6 και
7 υποδηλώνει, σύμφωνα με τον Θωμαδάκη (2011), ότι η παράλληλη
χειροτέρευση που παρατηρείται δεν είναι καθόλου άσχετη. Η τάση της
οικονομίας προς τη στασιμότητα και η πτωτική συμμετοχή των
επενδύσεων στο εθνικό προϊόν αποτελούν γεγονότα που συνδέονται
έντονα με την αποσταθεροποίηση του εξωτερικού και ιδιαίτερα του
δημοσιονομικού ισοζυγίου. Εκείνοι που πιστεύουν ότι οι πολιτικές
αποτελούν τη ρίζα όλου του καλού και του κακού αναπτύσσουν τη
θεωρία ότι η λογική ροή των επιπτώσεων οδηγείται από τις ανισορροπίες
του Πίνακα 7 στη στασιμότητα του Πίνακα 6 και ότι η επιλογή κακών
πολιτικών έχει προξενήσει την εμφάνιση των ανισορροπιών του Πίνακα
2. Κυβερνήσεις διαφορετικών ιδεολογικών προσανατολισμών
διατύπωσαν και έθεσαν σε εφαρμογή πλήθος πολιτικών αντιμετώπισης
αυτών των κρίσεων, οι πολιτικές αυτές όμως ήταν ουσιαστικά πολιτικές
που επεδίωκαν να ρυθμίσουν τη ζήτηση ή, καλύτερα, να ρυθμίσουν τα
εισοδήματα σε συνθήκες κρίσης.
Μέσα σε ένα πολιτικό σύστημα συνεχώς
δημοκρατικών δικαιωμάτων, η κατάσταση αυτή παρήγαγε
τάσεις μεγέθυνσης του δημόσιου ελλείμματος και
πληθωριστικές πιέσεις. Αλλά οι πολιτικές αυτές δεν
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διευρυμένων
αναπόφευκτα
αυξανόμενες
ήταν σωστά

εστιασμένες και δεν οδηγούσαν κατ’ ανάγκη σε οικονομική ανάπτυξη,
σύμφωνα με τους Θωμαδάκη και Σερεμέτη (2011). Ο κύριος αντίκτυπος
των εξωγενών κλυδωνισμών και η στασιμότητα θα παρέμεναν και θα
οδηγούσαν σε όλο πιο συντηρητικές επιλογές και ακόμη στη διεύρυνση
του προβλήματος των ελλειμμάτων και του πληθωρισμού.
Η εναλλακτική αυτή ερμηνεία παρουσιάζει τρία πλεονεκτήματα σε
σχέση με την πιο απλουστευτική ιστορία της αποκλειστικής ευθύνης της
κακής επιλογής οικονομικής πολιτικής. Πρώτον, μεταφέρει την άποψη
ότι οι πολιτικές ανταποκρίνονται σε κοινωνικές πιέσεις και κοινωνικές
αντιλήψεις μέσω των πολιτικών μηχανισμών. Με άλλα λόγια, δεν
παράγονται απλώς στη σκέψη ανίκανων ή συμφεροντολόγων πολιτικών
που αψηφούν την τεχνοκρατική σοφία για ίδιον συμφέρον. Συνεπώς, η
φυσιολογική κοινωνική αντίδραση που επιδιώκει εγγυήσεις του
εισοδήματος και του επιπέδου ζωής, ενώ αντιμετωπίζονται απότομες και
μεγάλες εξωτερικές κρίσεις, προσδιορίζει πολιτικές που προσπαθούν να
ανταποκριθούν προς την αντίδραση αυτή. Πράγματι, η οικονομική
επέκταση του δημόσιου τομέα που έχει παρατηρηθεί από το τέλος της
δεκαετίας του 1970 ήταν σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα ανταπόκρισης
στην κρίση παρά επιλογή στρατηγικής ανάπτυξης. Ωστόσο, το εγγενές
πρόβλημα αυτής της αντίδρασης ήταν ότι μετέτρεψε μια αναγκαία
βραχυπρόθεσμη πολιτική ανταπόκριση σε μακροπρόθεσμη κατάσταση.
Δεύτερον, η εναλλακτική αυτή ερμηνεία προσφέρεται καλύτερα
για την πειστική επεξήγηση των πολιτικών κύκλων. Δηλαδή, όταν η
επεκτατική πολιτική παίρνει τη μορφή διαμόρφωσης πρόσθετων
εισοδημάτων, η αύξηση του πληθωρισμού, η χειροτέρευση του
εξωτερικού ισοζυγίου και/ή η χειροτέρευση των δημοσιονομικών
συνθηκών προκαλούν αυτό που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε
φαινόμενο «τύψεων συνείδησης», σύμφωνα με τους Θωμαδάκη και
Σερεμέτη (2011). Αυτό σημαίνει ότι οι πολιτικοί αντιλαμβάνονται ότι το
«παράκαναν» και πρέπει να αντιστρέψουν τις δικές τους ενέργειες ή της
προηγούμενης παράταξης. Εμφανίζονται σε αυτό το σημείο πολιτικές
λιτότητας, το κέντρο βάρους των οποίων είναι η εξουδετέρωση της
προηγούμενης εισοδηματικής επέκτασης. Οι ιδεολογικές αντιλήψεις που
επικρατούν σε αυτή την ιδιαίτερη συγκυρία οργανώνονται γύρω από την
υποτιθέμενη ικανότητα του εισοδηματικού περιορισμού να λύσει όλα τα
προβλήματα της κοινωνίας και να αναζωπυρώσει τη διαδικασία
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ανάπτυξης. Η ελληνική εμπειρία δεν επιβεβαίωσε ακόμα αυτή την
άποψη. Οι έλληνες πολιτικοί όμως μοιάζουν να μαγνητίζονται από την
απλότητα και τις υποσχέσεις αυτής της άποψης, με συνέπεια να
επιμένουν σε αυτήν ως τη βασική οργανωτική αρχή της οικονομικής
πολιτικής.
Τρίτον, η εναλλακτική ερμηνεία έχει το προτέρημα ότι
τουλάχιστον μας επιτρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στις αιτίες
παρά στα συμπτώματα των ελληνικών οικονομικών προβλημάτων.
Δηλαδή, ανοίγει τον ορίζοντα για τη συζήτηση των κοινωνικών
διαδικασιών των επενδύσεων και τον προσδιορισμό των μηχανισμών
οικονομικής ανάπτυξης. Αίνιγμα αποτελούσε πάντα το πώς οι
περισσότερες συζητήσεις πολιτικής στην Ελλάδα εστιάζονταν σε θέματα
άλλα από την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, ενώ η χώρα αντιμετώπιζε
οξύτατο πρόβλημα στασιμότητας και έλλειψης επενδύσεων. Ήταν όμως
το αποτέλεσμα μιας περίεργης αλλά μόνιμης γοητείας με τα
εισοδηματικά μέτρα και τα συναφή εργαλεία της πολιτικής. Αν
παρατηρήσουμε προσεκτικά το περιεχόμενο της μακροοικονομικής
πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων της δημοσιονομικής, της νομισματικής
και της συναλλαγματικής πολιτικής, τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια,
είναι εύκολο να διαπιστώσουμε ότι η βασική εργαλειοθήκη, καθώς και το
συχνότερο αποτέλεσμά της, ήταν είτε ο σχηματισμός είτε ο περιορισμός
των εισοδημάτων. Ακόμη και οι πολιτικές που σκοπό είχαν το σχεδιασμό
και την προώθηση των επενδύσεων σύντομα μετεξελίχθηκαν σε
πολιτικές σχηματισμού εισοδήματος, αφού τα επενδυτικά κίνητρα έγιναν
αντικείμενο αυτόνομων κρατικοδίαιτων στρατηγικών για τη
μεγιστοποίηση εισοδημάτων που ακολουθήθηκαν από πλήθος
οικονομικών φορέων.
Εκτενείς συζητήσεις σε πολιτικούς κύκλους και ανέκδοτες
ενδείξεις, σύμφωνα με τον Θωμαδάκη (2011), υπαινίσσονται ότι τα
επενδυτικά κίνητρα με τη μορφή αρχικών επιχορηγήσεων υπονομεύονται
γρήγορα από τους παραλήπτες, που δεν επενδύουν με βάση τις
συμφωνημένες προδιαγραφές. Φυσικά, δεν υπάρχει εμπειρική απόδειξη,
η οποία είναι πολύ δύσκολο να προκύψει, και μέχρι σήμερα δεν έχει
παρουσιαστεί καμία μελέτη σε αυτόν το χώρο.
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Το παρασιτικο κράτος
Διαστάσεις και Σύνθεση
Ως εμπόδιο στην οικονομική ανάπτυξη, το «σύστημα
λαφυραγώγησης» απέσπασε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των ενημερωμένων
αναλυτών. Πολλοί πιστεύουν - και μάλιστα εύλογα - ότι σε καμιά άλλη
χώρα του ΟΟΣΑ δεν υπήρξε το σύστημα τόσο διαλυτικό για την
οικονομία. Ο κρατικός έλεγχος της οικονομίας έτεινε να αυξηθεί μετά το
1945, και αναπτύχθηκε ταχύτατα μετά το 1974 - όπως άλλωστε συνέβη
την ίδια εποχή, για παρόμοιους λόγους, και στην Πορτογαλία και στην
Ισπανία. Στην Ιταλία, πάλι, τη δεκαετία του 1980 οι δημόσιες δαπάνες σε
σχέση με το ακαθάριστο εθνικό προϊόν βρίσκονταν στα ίδια επίπεδα με
της Ελλάδας. Ωστόσο, λόγω του ισχυρού αντικαπιταλιστικού αισθήματος
που επικρατούσε στην Ελλάδα, η λαϊκή συναίνεση σε αυτό υπήρξε
καταλυτική και παρέμεινε πολύ πιο ισχυρή από ότι σε άλλες χώρες της
Ευρώπης.
Τα παραδείγματα στον Πίνακα 8 μας δείχνουν ότι η κλίμακα των
δημόσιων δαπανών στην Ελλάδα ήταν υψηλή, αλλά όχι και υπερβολική
στη δεκαετία του 1990. Ανησυχία προκαλούσαν μάλλον οι τρόποι με
τους οποίους γινόταν η χρηματοδότηση, η διαχείριση και
πραγματοποίηση αυτών των δαπανών. Ένα μικρό μόνο μέρος τους, με
βάση τα ευρωπαϊκά κριτήρια, αφορούσε την παιδεία, την επιμόρφωση,
την υγεία, την κοινωνική πρόνοια, ή την έρευνα και την ανάπτυξη. Το
ένα τρίτο αυτών των δαπανών το 1995 διοχετευόταν στην εξυπηρέτηση
του δημόσιου χρέους, σε σύγκριση με το ένα δέκατο, που ήταν ο μέσος
όρος στην ΕΟΚ των Δώδεκα. Άλλοι σχετικά μεγάλοι συντελεστές των
δημόσιων εξόδων εξακολουθούσαν να είναι η δημόσια διοίκηση και η
άμυνα. Η ανεπάρκεια και η διαφθορά της δημόσιας διοίκησης επέτρεψαν
να υποστηριχθεί η ιδιωτικοποίηση των κρατικών επιχειρήσεων πιο
πειστικά από ότι στις πολιτικά εξελιγμένες χώρες.
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Ελλάδα
Πορτογαλία
Ισπανία
ΕΟΚ των Δώδεκα

1980
30,4
23,8
32,2
44,7

1995
46,7
43,1
44,8
50,1

Πίνακας 8 Δημόσιες Δαπάνες ως ποσοστό % του ΑΕΠ σε Ελλάδα, Πορτογαλία,
Ισπανία και ΕΟΚ(των Δώδεκα), το 1980 και το 1995. Πηγή: Το Βήμα, 4 Μαΐου 1997,
σ. Δ2.

Στα μέσα της δεκαετίας του 1990 οι κρατικές τράπεζες (τέσσερις
κατά βάση) κάλυπταν τα τρία τέταρτα των καταθέσεων, των τραπεζικών
ομολόγων και των δανειακών πιστώσεων. Επιπλέον, οι ιδιωτικές
τράπεζες εξακολουθούσαν να ρυθμίζονται ασφυκτικά από το κράτος,
όπως συνέβαινε και πριν από το 1973, με ποσοστώσεις στις εμπορικές
επενδύσεις και τα δάνεια. Το κράτος κατείχε το μερικό ή απόλυτο
μονοπώλιο των αεροπορικών και σιδηροδρομικών μεταφορών, των
αστικών συγκοινωνιών, των μεγάλων λιμένων, των ταχυδρομικών
υπηρεσιών και των τηλεπικοινωνιών, της ηλεκτροπαραγωγής, του
φωταερίου, της ύδρευσης και της ανώτερης εκπαίδευσης, ενώ επίσης
κυριαρχούσε στο πεδίο της νοσοκομειακής περίθαλψης. Το κράτος
κατείχε επίσης το μεγαλύτερο μέρος των ναυπηγείων, κυριαρχούσε στην
πετρελαιοβιομηχανία και έπαιζε σημαντικό ρόλο στις χημικές
βιομηχανίες, στις ασφάλειες αυτοκινήτων και ζωής, καθώς και σε ένα
ευρύ και ποικιλόμορφο φάσμα άλλων βιομηχανιών, πολλές από τις
οποίες ήταν μη κερδοφόρες. Το 1989, στις κρατικές επιχειρήσεις οι
οποίες ορθά αποκαλούνταν ορθά «προβληματικές», απασχολούνταν
30900 άτομα, που υπολογιζόταν ότι αποτελούσαν το 4,5% του συνολικού
εργατικού δυναμικού της βιομηχανίας: όλες οι «προβληματικές», φυσικά,
επιβάρυναν του φορολογούμενους, ενώ άλλες μεγάλες βιομηχανικές
εταιρίες που αντιμετώπιζαν δυσκολίες στηρίζονταν από τις κρατικές
τράπεζες. Ο λόγος για τον οποίο επωμίζονταν αυτά τα βάρη οι
κυβερνήσεις ήταν η προ πολλού καθιερωμένη κρατική πολιτική στήριξης
της απασχόλησης, η οποία έφθανε μέχρι του σημείου να απαγορεύει
στους ιδιώτες εργοδότες στις μαζικές απολύσεις, ακόμα και αν
αντιμετώπιζαν οικονομικές δυσκολίες.
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Αναποτελεσματικότητα
Οι περισσότερες δημόσιες επιχειρήσεις, καθώς προστατεύονταν
από τον εμπορικό ανταγωνισμό αλλά και από κάθε είδους οικονομική
πειθάρχηση, δεν είχαν απλώς πλεονασματικό προσωπικό, αλλά και
δυσανάλογα αμειβόμενο και ανεπαρκές. Καθώς επιβαρύνονταν από
μεγάλες μάζες υπαλλήλων χωρίς προσόντα, δεν είχαν τη δυνατότητα να
απασχολούν αρκετούς ανθρώπους τεχνικά καταρτισμένους. Στα τέλη της
δεκαετίας του 1990 οι αμοιβές στις πενήντα παλαιότερες δημόσιες
επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας ήταν κατά μέσο όρο πενήντα τοις εκατό
υψηλότερες από ότι στον ιδιωτικό τομέα συγχρόνως, σε σχέση με την
αξία των προϊόντων τους, απαιτούσαν περισσότερη εργασία και
κεφάλαια από ότι συγκρίσιμες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Σχεδόν
οι μισές επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας ήταν ζημιογόνες και οι
περισσότερες βαρύνονταν με μεγάλα χρέη, εν μέρει επειδή οι λογιστικές
διαδικασίες τους ήταν χαλαρές. Τα χρέη τους υπολογίζονταν το 1997 στο
2% του ακαθάριστου εγχώριου εθνικού προϊόντος, και έτσι συνέβαλλαν
ουσιαστικά στον πληθωρισμό. Το κόστος της επιδότησής τους από το
κράτος μεταβίβαζε τα βάρη της αντιπληθωριστικής πολιτικής στη
μισθολογική λιτότητα του ιδιωτικού τομέα και στον περιορισμό των
κοινωνικών δαπανών. Έτσι οι πολίτες που υπέφεραν καθημερινά από τις
κακές υπηρεσίες και την αδιαφορία των δημοσίων υπαλλήλων,
ταυτόχρονα ήταν υποχρεωμένοι να τους επιδοτούν.
Καθώς τα προνόμια των εργαζομένων τους προστατεύονταν τόσο
από τον νόμο όσο και από τα συνδικάτα, οι δημόσιες επιχειρήσεις
δυσκολεύονταν να λειτουργήσουν αποδοτικά. Μια έκθεση του ΟΟΣΑ
τον Αύγουστο του 1999 κατηγορούσε τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας για
τεχνολογική οπισθοδρομικότητα και άλλα προβλήματα, ενώ διαπίστωσε
ότι το προσωπικό τους μπορούσε να μειωθεί στο μισό. Τόνιζε ότι οι
διοικητές τους έπρεπε να διορίζονται με αξιοκρατικά και όχι κομματικά
κριτήρια, και να μπορούν ελεύθερα να παίρνουν αποφάσεις με κριτήρια
επιχειρηματικά. Εκτιμούσε ότι η ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας θα προσέθετε 10% στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν τα επόμενα
πέντε χρόνια και θα μείωνε τον πληθωρισμό κατά μία εκατοστιαία
μονάδα. Η ανάγκη να επιδοτούνται οι δημόσιες επιχειρήσεις κοινής
ωφέλειας επιτρέπει να εξηγήσουμε γιατί ο προϋπολογισμός
εξακολουθούσε να είναι ελλειμματικός το 1999 και γιατί το δημόσιο
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χρέος δεν είχε πέσει κάτω από το 105% του ΑΕΠ (το ένα τρίτο σε ξένο
νόμισμα).
Η κακή ποιότητα των κρατικών υπηρεσιών ήταν ένας επιπλέον
παράγοντας που έκανε τους ξένους επενδυτές και τις επιχειρήσεις να
στρέφονται σε άλλες χώρες. Τυπικό παράδειγμα τη δεκαετία του 1980
και στις αρχές της επόμενης ήταν ο ΟΤΕ, που χαρακτηριζόταν από
βραδύτητα και αναξιοπιστία. Το 1990 ο πελάτης έπρεπε να περιμένει
κατά μέσο όρο επτά χρόνια για μια νέα τηλεφωνική σύνδεση, ενώ συχνά
σημειώνονταν διακοπές ή «μπερδεύονταν» οι γραμμές. Όλα τα
παραπάνω χαρακτηριστικά των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας δυσκόλευαν
την έστω και μερική ιδιωτικοποίησή τους.
Όταν ο ΟΟΣΑ επισήμαινε, σύμφωνα με τον Close (2005), γύρω
στο 2000, ότι η κρατική παρέμβαση ήταν το μεγαλύτερο εμπόδιο για την
ανάπτυξη, δεν εννοούσε απλώς την κρατική ιδιοκτησία, αλλά κάτι ακόμη
ευρύτερο: το γενικό περιορισμό της επιχειρηματικότητας και του
ανταγωνισμού από ρυθμίσεις επιβεβλημένες από το κράτος. Μεγάλο
εμπόδιο για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, ελληνικές και ξένες,
ήταν η υποχρέωση εξασφάλισης μιας σειράς αδειών από γραφειοκράτες
οι οποίοι είχαν τη χειρότερη φήμη σε ολόκληρη την ΕΟΚ για την
κωλυσιεργία τους, την αναποτελεσματικότητα και τη διαφθορά τους. Ένα
αμερικανικό ερευνητικό ινστιτούτο ανέφερε γύρω στις αρχές του 1989
ότι «η ευνοιοκρατία, το χαρτοβασίλειο, οι διατυπώσεις και η
αναβλητικότητα παραμένουν σοβαρά προβλήματα. Οι γραφειοκρατικές
διαδικασίες προσθέτουν 20% στις δαπάνες των επιχειρήσεων». Οι
εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας το 2000 κατέληγαν στο συμπέρασμα ότι αυτά ακριβώς τα
εμπόδια δεν είχαν επιτρέψει στην Ελλάδα να επωφεληθεί από μια αύξηση
των ξένων επενδύσεων την παραμονή της εισόδου της στην Οικονομική
και Νομισματική Ένωση στην ίδια έκταση με την Ισπανία και την
Πορτογαλία.
Οι επιδοτούμενες από το κράτος βιομηχανίες ανταγωνίζονταν τις
περισσότερο αποδοτικές ιδιωτικές επιχειρήσεις και μείωναν την
κερδοφορία τους. Μαζί με τις κρατικές επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και
τις δημοτικές υπηρεσίες απασχολούσαν το 8,3% της εργατικής δύναμης
το 1991. Παραμόρφωναν την αγορά εργασίας μειώνοντας τον
ανταγωνισμό και κρατώντας ψηλά το επίπεδο των μισθών. Εν μέρει λόγω
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της αντίστασης των συνδικάτων του δημόσιου τομέα, η κυβέρνηση
απέτυχε να αποσπάσει την αναγκαία συγκατάθεση της ΓΣΕΕ ώστε να
δοθεί στους εργοδότες αρκετή ελευθερία να προχωρούν σε απολύσεις ή
να διαφοροποιούν τα ωράρια εργασίας - μεταρρυθμίσεις τις οποίες οι
οικονομολόγοι θεωρούν ουσιαστικές για τη μείωση της ανεργίας.
Ο περιορισμός του ανταγωνισμού από τα μονοπώλια και τα
ανεπίσημα καρτέλ υποτίθεται ότι θα εμποδιζόταν από την Επιτροπή
Ανταγωνισμού, η οποία ιδρύθηκε το 1977. Όμως ο φορέας αυτός
αποδείχθηκε σε μεγάλο βαθμό αναποτελεσματικός, και η κυβέρνηση
πρόσφατα αποφάσισε να του παραχωρήσει μεγαλύτερες εξουσίες. Η
αδυναμία της Επιτροπής Ανταγωνισμού είναι χαρακτηριστική της
γενικότερης αναποτελεσματικότητας του κράτους όσο και της τάσης των
πολιτικών
να ευνοούν συγκεκριμένες ομάδες συμφερόντων.
Υπολογίστηκε τον Οκτώβριο του 2000 ότι η κατάργηση των
περιοριστικών πρακτικών σε πενήντα επαγγέλματα, τα οποία περικλείουν
το 6% της εργατικής δύναμης, θα προσέθετε τουλάχιστον 0,8% στην
ετήσια ανάπτυξη του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Υπήρχαν ισχυρά
μονοπώλια ή καρτέλ σε αρκετούς κλάδους ιδιωτικών βιομηχανιών και
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των
γαλακτοκομικών, των
διυλιστηρίων πετρελαίου, της αγοράς οπωροκηπευτικών και της
ακτοπλοΐας. Οι αναλυτές εκτιμούσαν το 1999-2000 ότι εξαιτίας τους οι
τιμές ήταν χωρίς λόγο υψηλές σε ένα ευρύ φάσμα αγαθών και
υπηρεσιών.
Στα αλληλένδετα πεδία των ιδιωτικοποιήσεων, της απορρύθμισης
και της πολιτικής περί ανταγωνισμού, η πρόοδος ήταν πολύ βραδύτερη
από ότι σε άλλες νοτιοευρωπαϊκές χώρες. Στα μέσα του 2000, έπειτα από
δέκα χρόνια τολμηρών δηλώσεων προθέσεων από τις κυβερνήσεις, ο
απολογισμός του έργου τους έμενε ελάχιστα εντυπωσιακός, μια αποτυχία
που επανειλημμένα επικρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον
ΟΟΣΑ. Υπήρξαν ωστόσο και κάποια επιτεύγματα. Υπό την πίεση της
ΕΟΚ, οι κυβερνήσεις περιόρισαν τις επιδοτήσεις σε αρκετά μεγάλους
τομείς της βιομηχανίας, αναγκάζοντάς τους να γίνουν περισσότερο
ανταγωνιστικές ή να κλείσουν. Μέχρι το 1998 εκποιήθηκαν όλες οι
«προβληματικές βιομηχανίες», καθώς και ορισμένες από τις μικρότερες
κρατικές τράπεζες (όπως η Ιονική) ως το 1999. Οι υπόλοιπες κρατικές
τράπεζες, οι Ολυμπιακές Αερογραμμές και ο ΟΤΕ υποχρεώθηκαν να
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εκτεθούν στον ιδιωτικό ανταγωνισμό, ενώ κάποιες μεγάλες επιχειρήσεις
κοινής ωφέλειας, συμπεριλαμβανομένου και του ΟΤΕ, κατά ένα ποσοστό
ιδιωτικοποιήθηκαν. Αφότου η Ολυμπιακή έχασε το μονοπώλιό της στις
εσωτερικές πτήσεις, το 1998, μέσα σε δύο χρόνια έχασε το μισό μερίδιό
της στην αγορά. Συνολικά, τριάντα μία εταιρίες του δημόσιου τομέα
ιδιωτικοποιήθηκαν στην τριετία 1998-2000, φέρνοντας στο δημόσιο
ταμείο έξι δισεκατομμύρια δολάρια μέσα σε μια διετία μόνο (1998 1999), δηλαδή διπλάσιο ποσό από εκείνο που είχε εισπραχθεί τα δέκα
προηγούμενα χρόνια. Το κοινό άρχισε να επωφελείται από τον αυξημένο
ανταγωνισμό σε κάποιους τομείς (λ.χ. αεροπορικά εισιτήρια, τιμές
βενζίνης και εισιτήρια πλοίων).
Οι κυβερνήσεις περιόρισαν επίσης τις παρεμβάσεις τους στις
κρατικές επιχειρήσεις. Οι διευθυντές των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας
άρχισαν να επιλέγονται ολοένα περισσότερο με βάση τις διοικητικές
ικανότητές τους παρά τις κομματικές τους διασυνδέσεις, και τους
δόθηκαν τα περιθώρια να αποφασίζουν με επιχειρηματικά κριτήρια.
Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η απελευθέρωση, στη διάρκεια της δεκαετίας
του 1990, των κρατικών τραπεζών από ορισμένες επαχθείς υποχρεώσεις
όπως, για παράδειγμα, το να διοχετεύουν ένα ορισμένο ποσοστό πόρων
στη χρηματοδότηση των κρατικών επιχειρήσεων, να καταθέτουν ένα
μέρος του ενεργητικού τους στην Τράπεζα της Ελλάδος, και να
παραχωρούν πιστώσεις με επιτόκια υπαγορευμένα από την κυβέρνηση
στους δημόσιους οργανισμούς. Η Αγροτική Τράπεζα έκανε το 1991 το
πρώτο βήμα προς την ανεξαρτητοποίησή της. Η Τράπεζα της Ελλάδος
απολάμβανε ήδη από το 1944 σημαντική ανεξαρτησία, και το 1997
ανεξαρτητοποιήθηκε πλήρως, με νόμο. Ως αποτέλεσμα του
ανταγωνισμού με τις ιδιωτικές ελληνικές και ξένες τράπεζες, ο οποίος
εντάθηκε με την είσοδο στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση, οι
κρατικές τράπεζες βελτίωσαν τις υπηρεσίες τους, ελάττωσαν το κόστος
των υπηρεσιών τους, και άρχισαν ευκολότερα να χρηματοδοτούν
καινοτόμες επιχειρήσεις. Κατόρθωσαν επίσης να βελτιώσουν την
κερδοφορία τους και επέκτειναν τις δραστηριότητές τους σε άλλες χώρες.
Τουλάχιστον κάποιες από τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας
αναγκάστηκαν να υποβάλλουν τα οικονομικά τους και την αξιοποίηση
των περιουσιακών τους στοιχείων σε επαγγελματικό λογιστικό έλεγχο.
Νωρίτερα, ήδη από το 1991, η κυβέρνηση είχε απελευθερώσει τις
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κινήσεις κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένης της κίνησης
συναλλάγματος προς τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

του

Οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας που λειτουργούσαν με φανερά
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα το 2000 ήταν τα ΕΛΤΑ, ο ΟΤΕ, η
ΕΥΔΑΠ, ο ΟΣΕ και η ΔΕΗ. Μάλιστα, μια πανευρωπαϊκή έρευνα του
Ευρωβαρομέτρου το 2000 διαπίστωνε ότι οι Έλληνες ήταν πολύ πιο
ικανοποιημένοι από ότι άλλοι λαοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις
δημόσιες μεταφορές, την ύδρευση, τις ταχυδρομικές υπηρεσίες και τις
υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας. Ίσως οι προσδοκίες τους να ήταν πιο
χαμηλές, προφανώς όμως είχε επιτευχθεί και κάποια πρόοδος.

Οι αιτίες της ανάκαμψης
Επιδοτήσεις απο την Ευρωπαϊκή Ενωση
Ένας βασικός παράγοντας για την οικονομική ανάκαμψη,
σύμφωνα με τον Close (2005), ήταν οι επιδοτήσεις που έρχονταν από την
ΕΟΚ / Ευρωπαϊκή Ένωση, για βελτιώσεις στην υποδομή και την
επαγγελματική κατάρτιση. Αφότου η Ελλάδα έγινε πλήρες μέλος της
ΕΟΚ το 1981, αυτές οι επιδοτήσεις, μαζί με τις αγροτικές, έγιναν η
κυριότερη πηγή άδυτων πόρων, φθάνοντας από το 2% περίπου το 1981
σε ένα ποσοστό της τάξης του 25% στη δεκαετία του 1990, δηλαδή πολύ
μεγαλύτερο από εκείνο των παραδοσιακών πηγών συναλλάγματος, όπως
ήταν ο τουρισμός, η ναυτιλία και τα μεταναστευτικά εμβάσματα. Οι
καθαροί άδηλοι πόροι, που το 1980 έφθαναν στο 13% του ακαθάριστου
εθνικού προϊόντος, ανέβηκαν γύρω στο 20% κατά τα μέσα της δεκαετίας
του 1990. Οι πόροι από την Ευρωπαϊκή Ένωση (συμπεριλαμβανομένων
των αγροτικών επιδοτήσεων) κυμαίνονταν από το 3,3% έως το 3,5% του
ακαθάριστου εθνικού προϊόντος την περίοδο 1995 - 2002: το υψηλότερο
ποσοστό, συγκριτικά με οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Οι αγροτικές επιδοτήσεις εξακολουθούσαν τη δεκαετία του 1990
να καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των πόρων που μεταβίβαζε στην
Ελλάδα η ΕΟΚ. Ήδη όμως, οι επιδοτήσεις για τις υψώθηκαν
κατακόρυφα από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, όταν ο Ανδρέας
Παπανδρέου τις διασφάλισε απειλώντας ότι, αν συναντούσε άρνηση, θα
ασκούσε βέτο στην είσοδο της Πορτογαλίας και της Ισπανίας στην ΕΟΚ.
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Από το 1989 και μετά, οι επιδοτήσεις για τη δημιουργία υποδομών στις
πιο φτωχές περιοχές της ΕΟΚ διπλασιάστηκαν και πάλι, καθώς
θεωρήθηκαν αναγκαίες για το επιταχυνόμενο πρόγραμμα της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης. Η διαχείρισή τους γινόταν μέσω μακροπρόθεσμων
προγραμμάτων - των γνωστών Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης (ΚΠΣ) με τα οποία τα σχετικά τμήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (γνωστά ως
«Γενικές Διευθύνσεις») συνεργάζονταν με τις εθνικές, περιφερειακές και
τοπικές αρχές. Τα προγράμματα έγιναν γνωστά με τα ονόματα των
προέδρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: το Πρώτο και το Δεύτερο
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης λέγονταν συνήθως Πρώτο (1989 - 1993)
και Δεύτερο Πακέτο Ντελόρ (1994 - 1999), ενώ το Τρίτο Κοινοτικό
Πλαίσιο Στήριξης ήταν το Πακέτο Σαντέρ (2000 - 2006). Στην Ελλάδα
στα τέλη της δεκαετίας του 1990, οι κοινοτικές επιδοτήσεις για τις
υποδομές γενικά χαιρετίζονταν ως η πρωταρχική κινητήρια δύναμη της
οικονομικής ανάπτυξης. Τον Οκτώβριο του 1995 η κυβέρνηση μιλούσε
για
5500
διαφορετικά
κατασκευαστικά
προγράμματα
συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα μεγαλύτερα των
οποίων παρέμεναν υπό κατασκευή ή έτειναν να ολοκληρωθούν το 2000:
διαπλάτυνση των εθνικών οδών με πολλαπλές λωρίδες, κατασκευή νέας
εθνικής οδού, της Εγνατίας, από την τουρκική μεθόριο μέχρι την
Αδριατική, συστήματα υπόγειων σιδηροδρόμων στην Αθήνα και στην
Θεσσαλονίκη, ένα νέο τεράστιο αεροδρόμιο στην Αθήνα και η Αττική
Οδός, η τριών χιλιομέτρων ζεύξη του Ρίου - Αντιρρίου και άλλες
μικρότερες γέφυρες, η υποθαλάσσια σήραγγα στο στόμιο του
Αμβρακικού Κόλπου, αρδευτικά έργα, έργα βιολογικού καθαρισμού,
αγωγοί φυσικού αερίου και ένα πλήθος μικρότερων έργων, όπως
ξενοδοχεία και συγκροτήματα γραφείων.
Το έργο της διαχείρισης ενός τέτοιου πακτωλού θα μπορούσε να
εξαντλήσει, σύμφωνα με τον Close (2005), τις δυνατότητες
οποιασδήποτε χώρας, και σίγουρα ξεπερνούσε κατά πολύ εκείνες των
ελληνικών δημόσιων υπηρεσιών. Οι εθνικές και τοπικές αρχές τη
δεκαετία του 1980 δεν διέθεταν εκείνους τους μηχανισμούς σχεδιασμού
και τη διοικητική εμπειρία που θα τους επέτρεπαν να διοχετεύσουν όλα
αυτά τα κονδύλια σε συντονισμένους μεταξύ τους και κοινωνικά
επωφελείς σκοπούς. Δεν υπήρχαν μέθοδοι για να καταστρωθούν τα
περιφερειακά αναπτυξιακά σχέδια, ούτε για να αξιολογούνται και να
παρακολουθούνται τα προγράμματα ανάπτυξης. Ιδιαίτερα δύσκολο ήταν
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να χρησιμοποιηθούν τα διαθέσιμα κεφάλαια που προορίζονταν για
προγράμματα τα οποία απαιτούσαν νέες ειδικότητες, ή πρωτοβουλίες
ασυνήθιστου τύπου, από την πλευρά των δημοσίων υπαλλήλων: για
παράδειγμα, κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, προγράμματα
επανεκπαίδευσης των υπαλλήλων, περιβαλλοντικές έρευνες, ή
εγκατάσταση ηλεκτρονικών υπολογιστών στις σχολικές αίθουσες και
δημιουργία μεταπτυχιακών προγραμμάτων στα πανεπιστήμια. Αυτό που
συνέβη τελικά ήταν ότι οι δημόσιες υπηρεσίες αντιμετώπισαν την
«απορρόφηση» των ευρωπαϊκών κονδυλίων ως αυτοσκοπό και
διαπίστωσαν ότι ήταν ευκολότερο να πετύχουν έναν τέτοιο στόχο με την
κατασκευή μεγάλων έργων, στα οποία επενδύθηκαν δυσανάλογα μεγάλα
κεφάλαια. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι
η Ελλάδα είχε σπαταλήσει μεγαλύτερη αναλογία των επιδοτήσεων του
Δεύτερου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης συγκριτικά με τους άλλους
σημαντικούς αποδέκτες του, την Ισπανία και την Πορτογαλία.
Το συνηθισμένο, και άλλωστε προβλέψιμο, αποτέλεσμα της
προσήλωσης στην «απορρόφηση» των κονδυλίων ήταν, στα πρώιμα
στάδια, η κατασπατάληση των χρημάτων σε δημόσια έργα
υπερκοστολογημένα και μερικές φορές περιττά, ή σε ερευνητικά και
εκπαιδευτικά «προγράμματα - μαϊμούδες». Μια άλλη σοβαρή δυσκολία,
σύμφωνα με τον Close (2005), ήταν ο ανταγωνισμός μεταξύ εργολάβων
και πολιτικών κομμάτων, που οδηγούσε σε χρονοβόρες αντεγκλήσεις για
υποτιθέμενες καταχρήσεις στην ανάθεση των εργολαβιών, και σε
σχετικές έρευνες. Μετά από αλλεπάλληλες επικριτικές εκθέσεις της
κυβέρνησης όσο και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αξιοποίηση των
Πακέτων Ντελόρ, η έγκυρη Καθημερινή κατέληγε στο συμπέρασμα ότι η
ελληνική κοινωνία τα απόλαυσε μόνο ως παρατηρητής. Η
κατασπατάληση του πρώτου για χάρη των πολιτικών φίλων και η
κακοδιαχείριση του δεύτερου τα εμπόδισε να πετύχουν το σκοπό τους.
Το Πακέτο Σαντέρ διοχετεύτηκε κυρίως σε έργα που θα έπρεπε να είχαν
ολοκληρωθεί με τα δύο πρώτα. Ακόμα και τον Φεβρουάριο του 1996,
σύμφωνα με την εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ, η έρευνα μιας αρμόδιας
κρατικής επιτροπής διαπίστωνε «πλήρη έλλειψη συντονισμού και
σχεδιασμού κατά την διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων». Μολονότι
ορισμένες από τις πιο κατάφωρες καταχρήσεις, σύμφωνα με τον
Σταμπόγλη (2008), με τον καιρό τέθηκαν υπό έλεγχο χάρη στην πιο
στενή επιτήρηση και τις βελτιωμένες διαδικασίες ελέγχου, κάποιες άλλες
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δεν έπαψαν να υφίστανται, όπως τα σοβαρά κατασκευαστικά σφάλματα,
τα οποία αποκαλύφθηκαν από τακτικές διαδικασίες ελέγχου, σχεδόν στα
μισά από τα 515 έργα που είχαν επιλεγεί το 1998 - 1999. Σε ορισμένες
περιπτώσεις, όπως στα πανεπιστημιακά προγράμματα, παραμελούνταν ο
έλεγχος της εκτέλεσής τους, πράγμα που έτσι και αλλιώς ήταν δύσκολο.
Αναπόφευκτα, η εισροή χρημάτων σε τέτοια κλίμακα συνέβαλε
σημαντικά, σύμφωνα με τον Close (2005), στην οικονομική ανάπτυξη: το
ίδιο θα συνέβαινε ακόμα και αν αυτά ξοδεύονταν για να χτιστούν
πυραμίδες. Ωστόσο, πολλά από τα μεγάλα έργα που προωθήθηκαν με
επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί πράγματι να συμβάλουν
στην ευημερία και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Χαρακτηριστικά
τέτοια παραδείγματα ήταν ο εκσυγχρονισμός του συστήματος
τηλεπικοινωνιών στα μέσα της δεκαετίας του 1990, η διάνοιξη του
υπόγειου σιδηροδρομικού δικτύου στην Αθήνα (το πολυπόθητο «μετρό»)
το 2000 και η κατασκευή του εργοστασιακού συγκροτήματος
επεξεργασίας των λυμάτων της πρωτεύουσας. Η κατανομή των
επιδοτήσεων στη βιομηχανία ωφελήθηκε από τον συμβουλευτικό ρόλο
του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών. Στο διάστημα 1989 - 1993, οι
επιδοτήσεις υπολογίστηκε πως μείωσαν την ανεργία κατά δύο
ποσοστιαίες μονάδες, και αύξησαν την οικονομική ανάπτυξη κατά μισή
ποσοστιαία μονάδα και μέχρι το 2000 κατά μία ποσοστιαία μονάδα.
Ωστόσο, ορισμένοι οικονομολόγοι αμφισβητούν πλέον σοβαρά τα
συνολικά οφέλη που προήλθαν από εξωτερικές επιδοτήσεις όπως τα
Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης. Οι βασικές επικρίσεις είναι αφενός ότι
αυτές οι επιδοτήσεις εκτρέπουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες προς
το κυνήγι των επιδοτήσεων ως αυτοσκοπό, και αφετέρου ότι οι
επιδοτήσεις - καθώς απαιτούν μια ανάλογη επένδυση και από τον
επιδοτούμενο - εκτρέπουν μεγάλο μέρος του κεφαλαίου του
επιδοτούμενου προς επιχειρηματικά σχέδια αμφίβολης αξίας.
Επιπλέον, ορισμένα έργα έχουν βαρύ τίμημα, καθώς πλήττουν το
φυσικό περιβάλλον, ιστορικής σημασίας κτίρια και αρχαιολογικούς
χώρους. Μεγάλο μέρος της βλάβης φαίνεται βέβαια ότι μπορεί να
αποφευχθεί. Παρόμοια προβλήματα παρουσιάστηκαν και στις άλλες
νότιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες επίσης είχαν αδύναμους
νομικούς και διοικητικούς μηχανισμούς περιβαλλοντικής προστασίας.
Ωστόσο στην Ελλάδα σημειώθηκαν δύο περιβαλλοντικά σκάνδαλα τα
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οποία, περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο σκάνδαλο ώθησαν σε
μεταρρυθμίσεις των κανόνων και των διαδικασιών της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για τη διαχείριση των επιδοτήσεων. Το πρώτο ήταν η
προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα ιχθυοτροφείο στον εθνικό δρυμό των
Πρεσπών το 1986, ενώ το δεύτερο ήταν η μακροχρόνια προσπάθεια, από
το 1987 μέχρι σήμερα, της προγραμματιζόμενης κατασκευής φράγματος
και μερικής εκτροπής του ποταμού Αχελώου, η οποία απειλεί με
περιβαλλοντική και πολιτισμική καταστροφή, ενώ έχει αμφίβολα
οικονομικά ή κοινωνικά οφέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έπειτα από τις
έντονες επικρίσεις ευρωβουλευτών καθώς και ελληνικών και
ευρωπαϊκών μη κυβερνητικών οργανώσεων, τελικά διέκοψε τη
χρηματοδότηση του δεύτερου έργου, ένα ασυνήθιστα δραστικό μέτρο για
ένα έργο τόσο μεγάλης πολιτικής σημασίας για την κυβέρνηση μιας
χώρας - μέλους. Όμως η κίνηση αυτή έγινε καθυστερημένα και δεν
πρόλαβε την καταστροφή μεγάλου μέρους της κοιλάδας του Αχελώου.
Έτσι, ορισμένα από τα μεγάλα δημόσια έργα στην πραγματικότητα
αναιρούν τον τελικό στόχο που υποτίθεται ότι επιδιώκουν, δηλαδή τη
μακροπρόθεσμη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση κατά γενική ομολογία δίνει μεγάλες επιδοτήσεις για την
προστασία του περιβάλλοντος, αλλά η ελληνική κυβέρνηση καθυστέρησε
να επωφεληθεί από αυτές και τελικά το έκανε με μισή καρδιά.
Στα επόμενα κεφάλαια θα χωρίσουμε την περίοδο 1981 - 2002 σε
δύο περιόδους 1981 - 1992 και 1992 - 2002 και θα αναλύσουμε κάθε
περίοδο ξεχωριστά για να δούμε πως αντέδρασε η ελληνική οικονομία σε
κάθε περίοδο.
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Κεφάλαιο 6ο
1981 - 1992: Στασιμότητα της οικονομίας, συρρίκνωση της
βιομηχανίας και άνοδος των υπηρεσιών
Οι οικονομικές εξελίξεις της περιόδου 1981 -1992
Το κεντρικό χαρακτηριστικό της περιόδου 1981 - 1992, σύμφωνα
με τους Ιορδάνογλου και Μπέλλα (2003), είναι η στασιμότητα της
ελληνικής οικονομίας. Το 1980, η οικονομία εισήλθε σε μια φάση που
χαρακτηριζόταν από πολύ χαμηλούς ή και αρνητικούς ρυθμούς
μεταβολής του ΑΕΠ οι οποίοι διακόπτονταν από βραχύβιες και ασθενείς
ανακάμψεις (1985, 1988 - 1989, 1991). Η φάση αυτή επρόκειτο να
διαρκέσει μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1990 και ο μέσος ετήσιος
ρυθμός ανάπτυξης που σημειώθηκε στη διάρκειά της ήταν χαμηλότερος
από των περισσότερων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΟΣΑ.
Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ στην περίοδο 1980 - 1994
ήταν 1,5% σύμφωνα με τα παλιά και 0,8% σύμφωνα με τα νέα
εθνικολογιστικά στοιχεία. Οι αντίστοιχοι ρυθμοί μεταβολής του ΑΕΠ της
περιόδου 1973 - 1981 ήταν 3% (παλιά στοιχεία) και 2,3% (νέα στοιχεία).
Η τομή με το παρελθόν που αντιπροσωπεύει η μετά το 1980 περίοδος
είναι τόσο χαρακτηριστική που οδηγεί ορισμένους μελετητές στο να
θεωρήσουν το 1980 (και όχι το 1973 - 1974) ως το σημείο καμπής στην
αναπτυξιακή πορεία της χώρας.
Από την εξέταση των συστατικών μερών του ΑΕΠ προκύπτει ότι η
ιδιωτική και δημόσια κατανάλωση αυξήθηκαν με ρυθμούς ταχύτερους
από του ΑΕΠ. Αυτό έγινε σε βάρος των επενδύσεων. Στην περίοδο 1979
- 1992 οι επενδύσεις εμφανίζουν, σε πραγματικούς όρους, αρνητικούς
μέσους ρυθμούς μεταβολής (δηλαδή μειώνονται σε απόλυτα μεγέθη και
όχι απλώς σε ποσοστά του ΑΕΠ). Οι μεγαλύτερες και παρατεταμένες
μειώσεις λαμβάνουν χώρα την πενταετία 1980 - 1984 στη διάρκεια της
οποίας ειδικά οι ιδιωτικές επενδύσεις μοιάζουν να καταρρέουν. Στα τέλη
της δεκαετίας του 1980 (1988 - 1990) σημειώνεται κάποια βραχύβια
ανάκαμψη που ακολουθείται από νέα κάμψη που διαρκεί μέχρι το 1994.
Η μείωση των επενδύσεων δεν πλήττει όλους τους τομείς το ίδιο. Η
βιομηχανία εμφάνισε μεγάλης έντασης επενδυτική δυσπραγία. Αντίθετα,
η επενδυτική δραστηριότητα σε αρκετούς τομείς των υπηρεσιών ήταν
ζωηρότερη. Παρακάτω θα εξετάσουμε τους ρυθμούς μεταβολής των
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χρησιμοποιούμενων κεφαλαίων. Θα διαπιστώσουμε ότι και αυτά τα
στοιχεία καταδεικνύουν παρόμοιες αποκλίσεις ανάμεσα στη βιομηχανία
και τις υπηρεσίες ως προς τους ρυθμούς μεγέθυνσης των κεφαλαίων
τους.
Παράλληλα, η παραγωγικότητα της εργασίας στο σύνολο της
οικονομίας παρέμεινε από το 1989 μέχρι το 1992, μακροχρονίως περίπου
στάσιμη. Ανάλογη ήταν και η εξέλιξη της παραγωγικότητας στη
βιομηχανία. Την περίοδο 1980 - 1992 ο μέσος ετήσιος ρυθμός
μεταβολής του ΑΕΠ ανά απασχολούμενο ήταν 0,9% με βάση τις παλιές
και 0,1% με βάση τις νέες σειρές (αντίστοιχοι ρυθμοί 1973 - 1980: 2,7%
και 2,2%). Στην μεταποίηση (βάσει των στοιχείων των Εθνικών
Λογαριασμών) ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της παραγωγικότητας την
περίοδο 1981 - 1992 ήταν -0,3%. Τα στοιχεία της ΕΣΥΕ για την μεγάλη
βιομηχανία (10 εργαζόμενοι και άνω) δίνουν για το 1980 - 1992 έναν
κάπως υψηλότερο ετήσιο ρυθμό, 1,45%. Οι επιδοτήσεις αυτές ήταν πολύ
χειρότερες από αυτές των ανταγωνιστριών χωρών.
Οι εξελίξεις των άλλων βασικών μακροοικονομικών μεγεθών ήταν
επίσης δυσμενείς. Το ποσοστό της ανεργίας αυξήθηκε από το πολύ
χαμηλό επίπεδο του 2,8% το 1980 στο 8,1% το 1984 και έφτασε στο
8,7% το 1992. Ο πληθωρισμός παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με
τον δείκτη τιμών καταναλωτή, την περίοδο 1981 - 1992, το επίπεδο των
τιμών αυξάνονταν, κατά μέσο όρο, με ετήσιο ρυθμό 18,9%. Στα έτη της
πληθωριστικής κορύφωσης (1981 - 1983, 1985 - 1986, 1990) η αύξηση
του πληθωρισμού κυμαίνονταν ανάμεσα στο 20% με 25%. Το ισοζύγιο
τρεχουσών συναλλαγών εμφάνισε επιδείνωση στη διάρκεια της
δεκαετίας του 1980. Επίσης επιδείνωση παρουσίασε και το εμπορικό
ισοζύγιο αγαθών. Οι εισαγωγές σε αυτήν την περίοδο αυξάνονταν
ταχύτερα από τις εξαγωγές που παρουσίαζαν μεγάλη επιβράδυνση του
ρυθμού αύξησής τους σε σχέση με το παρελθόν. Πρέπει να σημειωθεί ότι
η αυξημένη εισαγωγική διείσδυση εμφανίσθηκε στα είδη κατανάλωσης
και όχι στα είδη κεφαλαιουχικού εξοπλισμού των οποίων οι εισαγωγές
είχαν μειωθεί λόγω της επενδυτικής απραξίας. Οι επιδράσεις από το
διεθνές οικονομικό περιβάλλον ήταν, τουλάχιστον στις αρχές της
δεκαετίας του 1980, δυσμενείς. Η νέα πετρελαϊκή κρίση είχε για μία
ακόμα φορά οδηγήσει τις δυτικές οικονομίες σε ύφεση. Οι βιομηχανικές
χώρες της δύσης όμως συνήλθαν από την ύφεση και προσαρμόστηκαν
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στα νέα δεδομένα ήδη από το πρώτο μισό της δεκαετίας του 1980.
Αντιθέτως, στην Ελλάδα η στασιμότητα μετατράπηκε σε χρόνιο
φαινόμενο και διάρκεσε μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1990.
Η δεύτερη «εξωτερική» επίδραση ήταν η ένταξη της χώρας στην
ΕΟΚ και η αποκαθήλωση του καθεστώτος προστασίας των ελληνικών
προϊόντων από τις εισαγωγές που η ένταξη συνεπάγονταν. Με μίαν
έννοια, η χρονική σύμπτωση της ένταξης με τη φάση κατά την οποία η
μεν
ελληνική
οικονομία
αντιμετώπιζε
αποδυνάμωση
της
ανταγωνιστικότητάς της ενώ, αντίθετα, οι ευρωπαϊκές χώρες
συγκρατούσαν το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος, ήταν ατυχής.
Δεν είναι πειστικό όμως το να «χρεωθεί» η στασιμότητα της ελληνικής
βιομηχανίας κύρια στην ένταξη. Οι μακροχρόνιες επιπτώσεις του
ανοίγματος στον ανταγωνισμό ήταν και συνεχίζουν να είναι μεγάλες. Η
προσαρμογή όμως ήταν βραδεία και σταδιακή και δεν μπορεί να
περιγραφεί ως ένα αυστηρά προσδιορισμένο στον χρόνο «σοκ». Πρώτα
από όλα, ο δασμολογικός αφοπλισμός ήταν σταδιακός και
ολοκληρώθηκε το 1985. Το κύριο όπλο όμως του προενταξιακού
καθεστώτος ήταν η μη δασμολογική προστασία. Αυτή δεν είχε θιγεί
καθόλου μέχρι το 1984. Άρχισε να καταργείται με αργούς ρυθμούς το
1984 και η διαδικασία ολοκληρώθηκε το 1989. Η μη δασμολογική
προστασία έπαιρνε κύρια τη μορφή άνισων φορολογικών επιβαρύνσεων
των εισαγομένων. Το 1982 η Ελλάδα ανέλαβε τν υποχρέωση να
ενσωματώσει όλες τις επί μέρους επιβαρύνσεις σε έναν, ισοδύναμου
συνολικού αποτελέσματος, φόρο (τον λεγόμενο ρυθμιστικό φόρο). Ο
ρυθμιστικός φόρος θα καταργούνταν σταδιακά μέχρι το 1989. Στην
αρχική φάση όμως το ποσοστό της επιβάρυνσης των εισαγομένων ήταν
ισοδύναμο με του προηγούμενου καθεστώτος, σύμφωνα με τον Μητσό
(1989). Το ίδιο συνέβη, σύμφωνα με τους Ιορδάνογλου και Μπέλλα
(2003), και με τις εξαγωγικές επιδοτήσεις. Συνάγεται λοιπόν, ότι η
κατάργηση του προστατευτισμού δεν μπορεί να αποτελέσει την κύρια
εξήγηση για την στασιμότητα της βιομηχανικής παραγωγής και την
αποδυνάμωση των εξαγωγών τουλάχιστον όσον αφορά στο πρώτο μισό
της δεκαετίας του 1980. Πρέπει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τους
Μητσό (1989) και Κάτσο (1988), η επιτάχυνση της εισαγωγικής
διείσδυσης άρχισε πριν την ένταξη και συνεχίστηκε μετά από αυτήν.
Ειδικά στην περίπτωση μερικών υπερπροστατευμένων κλάδων
καταναλωτικών ειδών, η έστω και σταδιακή μείωση των προστατευτικών
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φραγμών του πρώτου ημίσεως της δεκαετίας, πιθανότατα συνέβαλε στην
αύξηση της εισαγωγικής διείσδυσης αλλά η κύρια επίδραση της μείωσης
των δασμών φαίνεται να περιορίζεται σε αυτό. Αντίθετα, σύμφωνα με
τους Ιορδάνογλου και Μπέλλα (2003), μπορεί να υποστηριχθεί ότι το
άνοιγμα των τομέων των εμπορευσίμων στον ανταγωνισμό ήταν μια
ευκαιρία που δεν αξιοποιήθηκε έγκαιρα. Στις αρχές της δεκαετίας του
1980, οι ελληνικοί τομείς των εμπορεύσιμων αγαθών ήταν δυσμενώς
διαρθρωμένοι
(επικεντρώνονταν
σε
χαμηλής
εισοδηματικής
ελαστικότητας προϊόντα), βασίζονταν κύρια στην εγχώρια αγορά, δεν
ήταν ανταγωνιστικοί σε ποιότητα και καινοτομία και είχαν αρχίσει να
χάνουν έδαφος και στο πεδίο του κόστους. Το προενταξιακό
προστατευτικό καθεστώς έφερε μέρος της ευθύνης για αυτά. Ο
ευρωπαϊκός ανταγωνισμός (σε συνδυασμό με άλλο μίγμα πολιτικής από
αυτήν που ακολουθήθηκε) θα μπορούσε, από τότε, να αποτελέσει μέσο
πίεσης για βαθύτερη και πιο έγκαιρη αναδιάρθρωση.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο συνδυασμός ενδημικής
στασιμότητας, πληθωρισμού και ασθενούς εξωτερικού ισοζυγίου μόνο
δευτερευόντως μπορεί να συσχετιστεί με εξωγενείς παράγοντες. Οι
απογοητευτικές επιδόσεις της οικονομίας πρέπει να αποδοθούν κύρια σε
ενδογενείς παράγοντες που επιδεινώθηκαν και μετατράπηκαν σε
χρόνιους από τα μέτρα πολιτικής που υιοθετήθηκαν. Η καρδιά του
ζητήματος ήταν οι απαιτήσεις των διαφόρων κοινωνικών ομάδων για
αναδιανομή του εισοδήματος και η αλλαγή του συσχετισμού ισχύος
ανάμεσα στις κυβερνήσεις και την πίεση των λαϊκών αιτημάτων. Οι
απαιτήσεις αυτές έφτασαν σε κορύφωση την περίοδο 1981 - 1985 και
πήραν τη μορφή διεκδικήσεων για αυξήσεις μισθών πάνω από την
παραγωγικότητα και αιτημάτων για αυξημένες δημόσιες δαπάνες και
μεταβατικές πληρωμές. Από την άλλη πλευρά, οι αποφάσεις πολιτικής
της πενταετίας 1981 - 1985 μοιάζουν να ενθαρρύνουν τις απαιτήσεις
αυτές και καμιά φορά να πλειοδοτούν. Το υπόλοιπο της περιόδου 1985 1992 δαπανάται σε μια διελκυστίνδα ανάμεσα στην απόπειρα
απαγκίστρωσης από την διαμορφωθείσα κατάσταση και στις
υπαναχωρήσεις από την απόπειρα αυτή.
Στο πρώτο μισό της δεκαετία του 1980, δύο νέοι παράγοντες
εμφανίζονται στο σκηνικό και διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην
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επιδείνωση της κατάστασης. Και οι δύο αποτελούσαν θεμελιώδεις
αποφάσεις πολιτικής.

Α. Η δραματική αύξηση των δημοσίων ελλειμμάτων και η
διόγκωση του δημοσίου χρέους
Η πλήρης εγκατάλειψη της δημοσιονομικής πειθαρχίας, σύμφωνα
με τους Ιορδάνογλου και Μπέλλα (2003), αρχίζει το 1981 και παραμένει
ως το χαρακτηριστικό γνώρισμα της ασκούμενης πολιτικής μέχρι το
τέλος της δεκαετίας. Μέσα σε αυτά τα δέκα χρόνια το δημόσιο έλλειμμα
εκτινάχθηκε από το 2,6% του ΑΕΠ το 1980 στο 15,9% το 1990. Η σχέση
ανάμεσα στην διόγκωση του ελλείμματος και τον πολιτικό κύκλο είναι
στενή. Το έλλειμμα φτάνει στις διαδοχικές κορυφώσεις του τις χρονιές
των εκλογών: 1981, 1985, 1989 και 1990.
Από το 1981 μέχρι το 1986, τα πρωτογενή ελλείμματα αποτελούν
τον κύριο όγκο των συνολικών δημόσιων ελλειμμάτων. Βαθμιαία όμως
τα πρωτογενή ελλείμματα διογκώνουν το δημόσιο χρέος και επομένως
και τις ανάγκες εξυπηρέτησής του. Μεταξύ 1980 και 1992 το ποσοστό
του χρέους στο ΑΕΠ περίπου τριπλασιάζεται και ξεπερνά το 100% του
ΑΕΠ και οι δαπάνες για τόκους αποτελούν ολοένα και μεγαλύτερο
κομμάτι του συνολικού ελλείμματος. Η δημοσιονομική πολιτική από
μέσο πολιτικής είχε γίνει μέρος του προβλήματος. Μόνο μετά το 1990
αρχίζει μια συστηματική προσπάθεια για την αντιμετώπιση ή,
τουλάχιστον, τη συγκράτησή του.
Η αύξηση των πρωτογενών ελλειμμάτων ήταν αποτέλεσμα της
δραματικής αύξησης των δημόσιων δαπανών σε συνδυασμό με την πολύ
μικρότερη αύξηση των φορολογικών εσόδων. Το μερίδιο των δαπανών
στο ΑΕΠ αυξάνει από το 30% το 1980 σε πάνω από το 50% του ΑΕΠ το
1990. Οι κατηγορίες των δαπανών που αυξάνουν είναι:
ε) Οι καταναλωτικές δαπάνες που κυριαρχούνται από τις δαπάνες για
μισθούς και αντανακλούν τη μεγάλη αύξηση του αριθμού των
απασχολουμένων υπαλλήλων και
ύ) Οι μεταβιβαστικές πληρωμές και επιδοτήσεις όπως η κάλυψη των
αναγκών των ασφαλιστικών ταμείων, των ελλειμμάτων των
δημόσιων επιχειρήσεων και των προβληματικών εταιριών που το
κράτος ανέλαβε υπό την ευθύνη του.
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Από την άλλη πλευρά, τα έσοδα υπολείπονται κατά πολύ των
δαπανών. Η μεγαλύτερη υστέρηση εσόδων συνέπιπτε με τις
προεκλογικές περιόδους.
Η επεκτατική ώθηση που αντιπροσώπευε η διόγκωση του
δημόσιου ελλείμματος είχε αμφίβολη συμβολή στην αύξηση του
πραγματικού ΑΕΠ αλλά είχε σημαντικές πληθωριστικές επιπτώσεις. Η
αιτία των επιπτώσεων αυτών πρέπει να αναζητηθεί στο μηχανισμό της
χρηματοδότησης των ελλειμμάτων. Η βασική πηγή χρηματοδότησης του
δημόσιου ελλείμματος ήταν οι εμπορικές τράπεζες που ήταν
υποχρεωμένες να δεσμεύουν το μεγαλύτερο κομμάτι των συνολικών τους
καταθέσεων για αυτόν τον σκοπό και να δανείζουν στο κράτος με
επιτόκια χαμηλότερα από της αγοράς. Η δέσμευση τόσο μεγάλου όγκου
πόρων ασκούσε αφόρητη πίεση στην πιστωτική πολιτική. Εάν οι στόχοι
της πιστωτικής επέκτασης τηρούνταν, η κατά προτεραιότητα
χρηματοδότηση των αυξανόμενων δημόσιων ελλειμμάτων θα αφαιρούσε
πόρους από τον ιδιωτικό τομέα και θα μπορούσε να τον οδηγήσει σε
συνθήκες στραγγαλισμού. Εάν η πιστωτική πολιτική ήταν διευκολυντική
θα υποδαύλιζε τον πληθωρισμό. Το δίλλημα πιστωτική επέκταση ή
εκτοπισμός του ιδιωτικού τομέα ήταν σαφές και υπονόμευε την
αξιοπιστία της νομισματικής πολιτικής. Μέχρι το 1985 - 1986 η συνήθης
συνέπεια των ελλειμμάτων ήταν η υπερβολική πιστωτική επέκταση και η
τροφοδότηση του πληθωρισμού. Την περίοδο αυτή τα επιτόκια
παρέμειναν τεχνητά χαμηλά και πιθανώς δεν υπήρξε μεγάλης έκτασης
εκτοπισμός (crowding out) του ιδιωτικού τομέα. Η μείωση των
επενδύσεων οφείλονταν κύρια στην απροθυμία των επιχειρηματιών να
επενδύσουν που αντανακλούσε την δραματική μείωση της κερδοφορίας
των επιχειρήσεών τους. Από το 1987 και μετά όμως τα δεδομένα
άλλαξαν. Οι εμπορικές τράπεζες άρχισαν σταδιακά να απαλλάσσονται
από την υποχρέωση να δεσμεύουν μέρος των καταθέσεών τους προς
χάριν του δημοσίου και το τελευταίο υποχρεώθηκε να αρχίσει να
δανείζεται από την ελεύθερη αγορά. Επιπλέον, η νομισματική και
πιστωτική πολιτική σκλήρυναν αισθητά. Το 1987 τα πραγματικά
επιτόκια των μακροχρόνιων δανείων προς τη βιομηχανία έγιναν θετικά
και μετά το 1990 ανέβηκαν σε πρωτοφανή ύψη. Οι δανειακές ανάγκες
του δημοσίου συνέβαλλαν στην αύξηση αυτή και, επομένως, στην νέα
κάμψη των ιδιωτικών επενδύσεων.
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Β. Η εισοδηματική πολιτική του 1982 και η αυτόματη τιμαριθμική
αναπροσαρμογή (ΑΤΑ)
Στις αρχές του 1982 η τότε νεοεκλεγείσα κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ
υιοθέτησε μια νέα εισοδηματική πολιτική που προέβλεπε τα εξής:

ο) Αύξηση

των κατώτατων ονομαστικών αποδοχών των
εργατοϋπαλλήλων κατά 46% με 48%
ϋ) Οι αυξήσεις που χορηγούνταν στα υψηλότερα μισθολογικά
κλιμάκια γινόταν βαθμιαία μικρότερες όσο ανεβαίναμε στην
κλίμακα
ο) Οι μισθοί θα προσαρμόζονταν αυτόματα κάθε τέσσερις μήνες έτσι
ώστε να αποζημιώνονται οι εργαζόμενοι για την μεσολαβήσασα
αύξηση του τιμαρίθμου.
Με κάποιες παραλλαγές, η πολιτική αυτή εφαρμόστηκε στις
περιόδους 1982 - 1985 και 1988 - 1990. Τροποποιήθηκε δραστικά την
περίοδο 1985 -1987 και εγκαταλείφθηκε το 1990. Τα μέτρα αυτά είχαν
πολυεπίπεδες επιπτώσεις.
Πρώτον, αύξησαν σημαντικά το κόστος εργασίας. Οι μέσες
ονομαστικές αποδοχές για το σύνολο της οικονομίας αυξήθηκαν κατά
26%. Ειδικά στη βιομηχανία, το μέσο κόστος της εργασίας αυξήθηκε
κατά 32%. Τη στιγμή που οι αποδοχές αυξάνονταν, η παραγωγικότητα
της εργασίας στο σύνολο της οικονομίας και ειδικά στη βιομηχανία
σημείωνε μικρές αλλά συστηματικές μειώσεις. Ο συνδυασμός των
μεγάλων μισθολογικών αυξήσεων και της αρνητικής μεταβολής στην
παραγωγικότητα αύξησε δραματικά το ονομαστικό αλλά και το
πραγματικό κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος. Η αύξηση ήταν
μεγαλύτερη στους εκτεθειμένους στον διεθνή ανταγωνισμό κλάδους. Οι
αυξήσεις αυτές συνέπεσαν με μια φάση κατά την οποία οι
ανταγωνίστριες χώρες είχαν συγκρατήσει το δικό τους κόστος εργασίας
και, κατά συνέπεια, επέτειναν την απώλεια ανταγωνιστικότητας της
ελληνικής βιομηχανίας. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, το σχετικό (σε
σύγκριση με τις βιομηχανίες των ανταγωνιστριών χωρών) κόστος
εργασίας ανά μονάδα προϊόντος αυξήθηκε κατά 17% μεταξύ 1981 -1982
και επιβάρυνε την ήδη εξασθενημένη ανταγωνιστικότητα της ελληνικής
βιομηχανίας.
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Δεύτερον,
η
ανά
τετράμηνο
αυτόματη
τιμαριθμική
αναπροσαρμογή των μισθών εμπέδωσε τον φαύλο κύκλο μισθών και
τιμών και εξασφάλιζε την διαιώνισή του. Η εκτεταμένη τιμαριθμική
αναπροσαρμογή των μισθών συνέβαινε και την περίοδο 1973 - 1981
αλλά δεν ήταν αυτόματη και ελάμβανε χώρα αραιότερα. Ο αυτοματισμός
όμως της ανά τετράμηνο προσαρμογής σήμαινε ότι οποιαδήποτε αύξηση
του κόστους ζωής, για όποιον λόγο και αν συνέβαινε, θα περνούσε
ταχύτατα και κατά άκαμπτο τρόπο στους μισθούς. Όπως θα δούμε
παρακάτω, τα επόμενα χρόνια κυριαρχούνταν από τις απόπειρες
μετριασμού αυτού του χαρακτηρισμού της ΑΤΑ.
Τρίτον, η ανά τετράμηνο αναπροσαρμογή των μισθών περιόριζε
δραστικά την εμβέλεια της πολιτικής της διολίσθησης. Η μείωση της
ισοτιμίας της δραχμής συνεπάγονταν αυτομάτως την αύξηση των τιμών
των εισαγομένων και επομένως του κόστους ζωής. Η ΑΤΑ εξασφάλιζε
ότι αυτές οι αυξήσεις θα περνούσαν ταχύτατα στους μισθούς και το
κόστος παραγωγής και, συνεπώς, θα ασκούσαν αυξητική πίεση και στις
τιμές των εγχώριων προϊόντων. Η αύξηση των τιμών των εγχωρίων
προϊόντων σύντομα εξανέμιζε τις ευεργετικές επιπτώσεις της
διολίσθησης. Το θέμα της ανταγωνιστικότητας προέκυπτε εκ νέου
καθιστώντας αναγκαία και άλλη διολίσθηση. Εν ολίγοις, η ΑΤΑ
δημιουργούσε ένα φαύλο κύκλο και εκμηδένιζε τις όποιες δυνατότητες
της πολιτική της διολίσθησης να επιτελέσει τον σκοπό της, την στήριξη
της ανταγωνιστικότητας σε μονιμότερη βάση.
Τέταρτον, η νέα εισοδηματική πολιτική πρόβλεπε αισθητά
μικρότερες αυξήσεις για τους υψηλότερους μισθούς από ότι για τους
κατώτερους. Το αποτέλεσμα ήταν η δραστική συμπίεση της κλίμακας
των αμοιβών πράγμα που υπονόμευε τον μηχανισμό των κινήτρων και
περιόρισε τις δυνατότητες για καλύτερη αξιοποίηση του εργατικού
δυναμικού. Η επίπτωση αυτή κληρονομήθηκε και στην μετά την
κατάργηση της ΑΤΑ περίοδο και είναι μαζί μας και σήμερα.
Το ενοποιητικό στοιχείο της περιόδου 1981 - 1982 ήταν οι κακές
επιδόσεις της οικονομίας και η σχέση τους με τη γενική κατεύθυνση της
οικονομικής πολιτικής. Στη διάρκειά της όμως υπήρξαν στροφές στην
οικονομική πολιτική οι οποίες την διαχωρίζουν σε τέσσερις διακριτές
φάσεις.
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Πρώτη φάση: 1981 - 1985. Οι δυνάμεις που πυροδοτήθηκαν από
την πτώση της δικτατορίας μοιάζουν να φτάνουν σε κορύφωση στη φάση
αυτή.
Στη δημοσιονομική σφαίρα αρχίζει η περίοδος της μεγάλης
επέκτασης. Η πρώτη πράξη μείζονος εγκατάλειψης της δημοσιονομικής
πειθαρχίας συντελείται το 1981 από την κυβέρνηση της ΝΔ εν όψει των
επικείμενων εκλογών. Οι δανειακές ανάγκες της Γενικής Κυβέρνησης
εκτινάσσονται από το 2,6% του ΑΕΠ το 1980 στο 8,7% το 1981. Η
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ μειώνει ελαφρά το δημόσιο έλλειμμα του 1982
και 1983 αλλά το οδηγεί σε νέα ύψη τις εκλογικές χρονιές 1984 και 1985.
Οι δανειακές ανάγκες του 1985 έφτασαν στο 11,6% του ΑΕΠ.
Η εισοδηματική πολιτική σφραγίζεται από την υιοθέτηση της ΑΤΑ
στις αρχές του 1982. Οι επιπτώσεις της πάνω στο κόστος εργασίας και
την ανταγωνιστικότητα των τομέων των εμπορευσίμων προϊόντων έχουν
αναφερθεί. Οι συνέπειές της πάνω στην κερδοφορία των τομέων αυτών
ήταν επώδυνες. Το 1982 η μεταποίηση σαν σύνολο εμφάνισε καθαρές
ζημιές, ο αριθμός των ζημιογόνων εταιριών καθώς και ο όγκος των
ζημιών τους αυξήθηκαν δραστικά και οι κερδοφόρες επιχειρήσεις
κατέγραψαν σημαντική μείωση της απόδοσής τους. Το 1983
καταβάλλεται μια προσπάθεια μετριασμού των πιο αρνητικών
χαρακτηριστικών της ΑΤΑ με την αναβολή της χορήγησης των
μισθολογικών αυξήσεων που προέκυπταν από αυτήν. Το μέτρο
προσφέρει μόνο πρόσκαιρη ανακούφιση και η απόπειρα συγκράτησης
των μισθολογικών αυξήσεων εγκαταλείπεται το 1984 και 1985.
Ο βιομηχανικός τομέας κατέγραφε ολοένα και περισσότερο
αρνητικά ποσοστά κερδοφορίας και οι ζημιογόνες επιχειρήσεις είχαν
μπει σε έναν φαύλο κύκλο «υπερδανεισμού» από τις κρατικές τράπεζες.
Η προοπτική της ταυτόχρονης χρεωκοπίας πολλών μεγάλων
επιχειρήσεων και της μεγάλης αύξησης της ανεργίας ήταν άμεση. Οι
προβληματικές επιχειρήσεις όμως δεν ήταν δυνατό να συνεχίσουν να
στηρίζονται από τις τράπεζες χωρίς να υποσκάψουν την σταθερότητα του
τραπεζικού συστήματος. Αποφασίστηκε λοιπόν η ανάληψη της ευθύνης
των «προβληματικών» από ειδικό κρατικό φορέα, τον Οργανισμό
Οικονομικής Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων (ΟΟΑΕ). Έτσι, ο ομφάλιος
λώρος με το τραπεζικό σύστημα εν μέρει αποκόπτονταν και μέρος του
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«λογαριασμού» περνούσε στον κρατικό
μειονεκτήματα της λύσης αυτής ήταν:

προϋπολογισμό.

Τα

ο) Δέσμευε έναν απροσδιόριστο όγκο δημόσιων πόρων για εξ
ίσου απροσδιόριστο χρονικό διάστημα.
ϋ) Το εύρος των δυνατοτήτων παρέμβασης στην οικονομία που
ο Ν. 1386/83 παραχωρούσε στον ΟΟΑΕ δημιούργησαν στον
επιχειρηματικό κόσμο μία αίσθηση πλήρους ρευστότητας ως
προς τα όρια του δημόσιου τομέα και αυτό είχε
δηλητηριώδεις συνέπειες στην επενδυτική δραστηριότητα.
Επιπλέον, ο θυελλώδης τρόπος με τον οποίο η μεγάλη
τσιμεντοβιομηχανία ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ υπήχθη στον ΟΟΑΕ
δεν συνέβαλε στο να καθησυχάσει φόβους σχετικούς με την
προστασία των δικαιωμάτων της ιδιοκτησίας.
ο) Η προνομιακή πρόσβαση των προβληματικών σε
οικονομικούς πόρους δημιουργούσε θέμα αθέμιτου
ανταγωνισμού.
ά) Η
κρατικοποίηση
χρεωκοπημένων
επιχειρήσεων
δημιουργούσε μια αίσθηση εφησυχασμού σε όλους τους
ενδιαφερομένους και κίνητρα για πλασματικές χρεοκοπίες.
Η συναλλαγματική πολιτική χαρακτηριζόταν ιδιαίτερα στη διάρκεια
της τριετίας 1983 - 1985 από την επιτάχυνση του ρυθμού διολίσθησης
της δραχμής. Το εγχείρημα όμως επιβαρύνονταν καίρια από την
τιμαριθμοποίηση των μισθών. Δεδομένης της τιμαριθμοποίησης, η
διολίσθηση δεν ήταν σε θέση να προστατεύσει την ανταγωνιστικότητα ή
τα κέρδη, απλώς τροφοδοτούσε τον πληθωρισμό. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα απόπειρας στήριξης της ανταγωνιστικότητας ήταν η
υποτίμηση του 1983. Τα μέτρα όμως που την συνόδευσαν αποδείχθηκαν
ανεπαρκή. Οι μισθολογικές αυξήσεις που προβλέπονταν από την ΑΤΑ
απλώς αναβλήθηκαν για λίγο και δεν υπήρχαν μέτρα για μεταφορά
πόρων από το δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα και από την κατανάλωση
στις εξαγωγές και τις επενδύσεις. Η υποτίμηση πρόσφερε μόνο
πρόσκαιρη ανακούφιση και η πολιτική σύντομα εγκαταλείφθηκε. Η
πιστωτική πολιτική παρέμεινε εν όψει των δημόσιων ελλειμμάτων γενικά
διευκολυντική και τα πραγματικά επιτόκια των μακροχρόνιων δανείων
προς τη βιομηχανία και βιοτεχνία παρέμειναν αρνητικά. Οι συνέπειες
ήταν έντονα πληθωριστικές.
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Τα παραπάνω μέτρα, στο σύνολό τους, συνιστούσαν μια μεγάλη
επεκτατική ώθηση στην οικονομία που αύξαινε τα ονομαστικά
εισοδήματα και την καταναλωτική ζήτηση. Η επέκταση είχε κατά κύριο
λόγο πληθωριστικές επιπτώσεις και επιβάρυνε σημαντικά το εμπορικό
ισοζύγιο, σύμφωνα με τον Δρακάτο (1997). Το γεγονός ότι η επέκταση
συνέπεσε με σημαντική εξασθένηση της ανταγωνιστικότητας της
οικονομίας επιδείνωσε τα δεδομένα του εξωτερικού ισοζυγίου. Το ούτως ή αλλιώς μειωμένο - πλεόνασμα των συναλλαγματικών εισροών
από άδηλους πόρους και η αυτόνομη εισροή κεφαλαίων δεν αρκούσαν να
καλύψουν το αυξανόμενο άνοιγμα στο εμπορικό ισοζύγιο. Για ένα
διάστημα, το έλλειμμα καλύπτονταν με αυξημένη προσφυγή στον
εξωτερικό δανεισμό, σύμφωνα με τον Μαρούλη (1991). Το 1985 οι
καθαρές εισροές αδήλων πόρων μειώθηκαν και άλλο και υπήρξε φυγή
κεφαλαίων. Αυτό οδήγησε σε κρίση στο ισοζύγιο πληρωμών και
πυροδότησε την υιοθέτηση του Σταθεροποιητικού Προγράμματος 1985 1987.
Η ανάγκη εξισορρόπησης του εξωτερικού ισοζυγίου ήταν απλά η
αφορμή για αλλαγή πορείας. Το αδιέξοδο όμως της πολιτικής της
περιόδου 1981 - 1985 ήταν γενικότερο και η συνέχισή της δεν
αποτελούσε βιώσιμη πρόταση. Η διατήρηση του υψηλού επιπέδου
κατανάλωσης δεν μπορούσε να συνεχιστεί λόγω του εξωτερικού
ισοζυγίου. Ο πληθωρισμός κινδύνευε να μπει σε ανεξέλεγκτη τροχιά. Η
παράταση της συμπίεσης των κερδών ήταν αδύνατη γιατί το φάσμα της
en masse απώλειας μεγάλου κομματιού της ελληνικής βιομηχανίας και
των επιπτώσεών της πάνω στην ανεργία ήταν πλέον ορατό. Άρα, η
αύξηση των αποδοχών όχι μόνο δεν μπορούσε να συνεχιστεί αλλά
επιβάλλονταν να αντιστραφεί και να αντιστοιχισθεί με τα δεδομένα της
παραγωγικότητας. Η περίοδος 1985 - 1990 χαρακτηρίζεται από τον
μετεωρισμό του κυβερνώντος κόμματος ανάμεσα σε μια πολιτική που
δεν ήταν βιώσιμη και στην αμηχανία απέναντι στα μέτρα που
επιβάλλονταν να υιοθετηθούν.
Δεύτερη φάση: 1985 - 1987. Ο πρώτος στόχος του
Σταθεροποιητικού Προγράμματος ήταν η μείωση του ελλείμματος του
ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μέσα από την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας. Ο δεύτερος στόχος ήταν η μείωση του
πληθωρισμού από περίπου 20% το 1985 στο 10% το 1988. Η μείωση των
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δανειακών αναγκών του δημοσίου ως ποσοστό του ΑΕΠ κατά 8
ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε δύο χρόνια ήταν επίσης μέσα στις
«επιδιώξεις» του προγράμματος. Οι μη ευθέως ομολογημένοι στόχοι του
προγράμματος ήταν η ενίσχυση της εξαιρετικά χαμηλής κερδοφορίας, η
ενθάρρυνση των επενδύσεων και η αντιστροφή της κρίσιμης κατάστασης
που αντιμετώπιζε ο βιομηχανικός τομέας.
Τα βασικά μέσα πολιτικής που επελέγησαν ήταν η υποτίμηση της
δραχμής κατά 15% και η τροποποίηση της εισοδηματικής πολιτικής. Το
κύριο εργαλείο ήταν η εισοδηματική πολιτική και βασίζονταν σε δύο
θεμελιώδεις αλλαγές του μηχανισμού της ΑΤΑ: Πρώτο, η
αναπροσαρμογή των ονομαστικών αμοιβών θα γινόταν με βάση τον
προβλεπόμενο πληθωρισμό και όχι με βάση τον πληθωρισμό του
προηγούμενου τετραμήνου. Με τον τρόπο αυτό η εισοδηματική πολιτική
δεν θα αναπαρήγαγε τον υψηλό πληθωρισμό του παρελθόντος. Δεύτερο,
από τις μισθολογικές αυξήσεις θα αφαιρούνταν η επίπτωση του
εισαγόμενου πληθωρισμού που βραχυχρονίως θα αυξάνονταν λόγω της
υποτίμησης. Το αποτέλεσμα ήταν μια σημαντική μείωση των
πραγματικών αποδοχών. Μέσα στη διετία 1986 - 1987 οι μέσες
πραγματικές αποδοχές στο σύνολο της οικονομίας μειώθηκαν κατά 13%
και οι πραγματικές εβδομαδιαίες αποδοχές στη βιομηχανία κατά 14%.
Στα τέλη του 1987 οι αποδοχές στη βιομηχανία είχαν επανέλθει στα
επίπεδα του 1980 και στο σύνολο της οικονομίας είχαν μειωθεί κατά 7%
κάτω από το επίπεδο του 1980. Η οικονομική πραγματικότητα είχε
επιβάλλει την ευθυγράμμιση των αποδοχών με τα δεδομένα της
πραγματικότητας και, κατά συνέπεια, οι αυξήσεις της περιόδου 1981 1985 είχαν παρθεί πίσω.
Όσον αφορά στα άλλα εργαλεία πολιτικής, η νομισματοπιστωτική
πολιτική μπήκε σε φάση «σκλήρυνσης». Το 1987 τα πραγματικά
επιτόκια των μακροχρόνιων δανείων προς την βιομηχανία έγιναν θετικά.
Παράλληλα, υιοθετήθηκε μια μείζονος σημασίας αλλαγή: το κράτος θα
έπρεπε να αρχίσει σταδιακά να χρηματοδοτεί τα ελλείμματά του με
δανεισμό από την αγορά και, επομένως, να καταβάλλει τα επιτόκια της
αγοράς.
Το σταθεροποιητικό πρόγραμμα ήταν μερικώς επιτυχές και θα
ήταν επιτυχέστερο αν εφαρμοζόταν πλήρως και του επιτρεπόταν να
ολοκληρώσει την αποστολή του. Ο στόχος της εξισορρόπησης του
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εξωτερικού ισοζυγίου, βοηθούσης και της πτώσης της τιμής του
πετρελαίου, επιτεύχθηκε. Ο στόχος σχετικά με τον πληθωρισμό
επιτεύχθηκε μόνο μερικώς. Αποκλιμάκωση του πληθωρισμού υπήρξε
αλλά ήταν μικρότερη της επιδιωκόμενης. Η αποδοτικότητα του
κεφαλαίου στις κερδοφόρες βιομηχανικές επιχειρήσεις βελτιώθηκε και το
πρόβλημα των ζημιογόνων μετριάσθηκε. Με κάποια χρονική υστέρηση,
υπήρξε το 1988 - 1990 κάποια ανάκαμψη των επενδύσεων.
Το τμήμα των προβλέψεων του προγράμματος που δεν
υλοποιήθηκε ήταν αυτό που σχετίζονταν με τα δημόσια οικονομικά. Στα
δύο χρόνια της εφαρμογής του προγράμματος, το δημόσιο έλλειμμα
μειώθηκε μεν αλλά κατά πολύ λιγότερο από τις προβλέψεις. Το γεγονός
αυτό υπονόμευσε το βαθμό υλοποίησης και των άλλων στόχων του
προγράμματος αλλά τα δημόσια οικονομικά έμοιαζαν να βρίσκονται στο
απυρόβλητο. Η τελική πράξη αυτού του δράματος ήταν η εγκατάλειψη,
στα τέλη του 1987, του ίδιου του σταθεροποιητικού προγράμματος.
Τρίτη φάση: 1988 - 1990. Η εγκατάλειψη της σταθεροποιητικής
απόπειρας έγινε πριν την ολοκλήρωσή της, σηματοδότησε την επιστροφή
στην πολιτική του πρώτου μισού της δεκαετίας του 1980 και ήταν καίριο
πλήγμα στην αξιοπιστία της κυβερνητικής πολιτικής.
Το 1988 - 1989 το δημόσιο έλλειμμα ξαναπήρε την ανιούσα, εν
μέρει λόγω αύξησης των δαπανών αλλά κύρια λόγω της υστέρησης των
φορολογικών εσόδων. Η εισοδηματική πολιτική επανήλθε στο καθεστώς
της ΑΤΑ. Οι χορηγηθείσες αυξήσεις αποδοχών άρχισαν και πάλι να
υπερβαίνουν την άνοδο της παραγωγικότητας. Οι δανειακές ανάγκες,
σύμφωνα με τους Ιορδάνογλου και Μπέλλα (2003), της κυβέρνησης
ανεβαίνουν από το 9,6% του ΑΕΠ το 1987 στο 11,4% το 1988 και το
14,2% το 1989. Οι μέσες αποδοχές στο σύνολο της οικονομίας αυξάνουν
κατά 20,5% σε ονομαστικούς και 6,2% σε πραγματικούς όρους το 1988.
Οι αντίστοιχες αυξήσεις του 1989 ήταν 19,6% και 5,2%. Στη μεταποίηση
οι εβδομαδιαίες εργατικές αποδοχές αυξάνουν κατά 24% σε
ονομαστικούς και 9,3% σε πραγματικούς όρους το 1988. Οι αντίστοιχες
αυξήσεις του 1989 ήταν 20,7% και 6,2%. Τις ίδιες χρονιές, η αύξηση της
παραγωγικότητας της εργασίας ήταν: για το σύνολο της οικονομίας 2,6%
το 1988 και 3,4% το 1989 ενώ για τη μεταποίηση ήταν 5,8% το 1988 και
1% το 1989. Υπήρξε και νέα συμπίεση κερδοφορίας των επιχειρήσεων
στη μεταποίηση και η πορεία βελτίωσης της κατάστασης των ζημιογόνων
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ανακόπηκε. Το πρόβλημα όμως δεν επανήλθε στις διαστάσεις του
πρώτου ημίσεως της δεκαετίας του 1980.
Από το φθινόπωρο του 1989 μέχρι την άνοιξη του 1990, η
οικονομική κατάσταση χειροτέρεψε και μπήκε σε φάση νέας κρίσης. Τα
δημόσια οικονομικά έμοιαζαν να είναι εκτός ελέγχου και οι κυβερνήσεις
συνεργασίας της εποχής - μη μπορώντας να καταλήξουν σε
προϋπολογισμό - δεν ήταν σε θέση να τα συγκρατήσουν. Το 1990, το
δημόσιο έλλειμμα έφτασε στο 15,9% του ΑΕΠ, το υψηλότερο ποσοστό
στο οποίο έφτασε ποτέ. Το ποσοστό των δημόσιων δαπανών, επίσης για
πρώτη φορά, ξεπέρασε το 50% του ΑΕΠ και η αύξηση του δημόσιου
χρέους επιταχύνθηκε. Ο πληθωρισμός εκτινάχθηκε από το 13,7% το 1989
στο 20,4% το 1990. Η επιδείνωση των μεγεθών της οικονομίας
τροφοδότησε προσδοκίες για νέα υποτίμηση της δραχμής και οδήγησε σε
φυγή κεφαλαίων και αυξημένη αποθεματοποίηση εισαγομένων
προϊόντων επιβαρύνοντας έτσι το εξωτερικό ισοζύγιο.
Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) αποτέλεσε το μόνο ανάχωμα
μπροστά σε αυτή τη ραγδαία επιδεινούμενη κατάσταση. Στις αρχές του
1990 η ΤτΕ ανακοίνωσε, σύμφωνα με τους Ιορδάνογλου και Μπέλλα
(2003), εξαιρετικά περιοριστικούς στόχους νομισματικής και πιστωτικής
επέκτασης. Το Μάρτιο και τον Ιούλιο η ΤτΕ προκάλεσε μεγάλες
αυξήσεις επιτοκίων ανεβάζοντας τα τελευταία σε πρωτοφανή ύψη. Η
ισοτιμία της δραχμής σταθεροποιήθηκε και οι κερδοσκοπικές πιέσεις σε
βάρος της σταμάτησαν. Η επιτυχία των μέτρων οδήγησε στην
αποκρυστάλλωση της πολιτικής της αργής διολίσθησης και των υψηλών
πραγματικών επιτοκίων. Η κρίση του 1990 ήταν το κύκνειο άσμα της
πολιτικής της δεκαετίας του 1980 και αποτελεί σημείο καμπής που
σηματοδοτεί μια γενικότερη στροφή στη φιλοσοφία, τους στόχους και τις
μεθόδους άσκησης της οικονομικής πολιτικής.
Τέταρτη φάση: 1990 - 1992. Στη φάση αυτή, η στροφή στην
οικονομική πολιτική που επιχειρήθηκε από τη νέα κυβέρνηση της Νέας
Δημοκρατίας ήταν διστακτική μεν αλλά σαφής.
Στη σφαίρα των δημόσιων οικονομικών η πρόθεση ήταν η
δραστική μείωση του ελλείμματος και του χρέους κύρια μέσα από τον
περιορισμό των δαπανών και τις προσόδους από την ιδιωτικοποίηση
δημόσιων επιχειρήσεων, σύμφωνα με τους Ιορδάνογλου και Μπέλλα
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(2003). Το ποσοστό του ελλείμματος όντως μειώθηκε την περίοδο 1991 1992 αλλά η μείωση ήταν μικρότερη από την προβλεπόμενη. Τα
πρωτογενή ελλείμματα, επίσης μειώθηκαν αλλά δεν εξαλείφθηκαν όπως
είχε αρχικά σχεδιαστεί. Ο κύριος παράγοντας που εξηγεί την απόκλιση
ανάμεσα στις προβλέψεις και τις πραγματοποιήσεις ήταν η υστέρηση των
φορολογικών εσόδων. Στις αρχές του 1992 υιοθετήθηκε μία μείζον
αλλαγή στη φορολογία εισοδήματος που περιλάμβανε μέτρα
απλοποίησης του συστήματος και μειώσεις συντελεστών. Ελπίζονταν ότι
τα μέτρα θα επιτάχυναν την ανάπτυξη και θα διευκόλυναν τον
περιορισμό της φοροδιαφυγής. Οι ελπίδες αυτές διαψεύστηκαν και η
υστέρηση εσόδων έγινε εντονότερη καθιστώντας την προσέγγιση των
στόχων του προϋπολογισμού αδύνατη χωρίς έκτακτα μέτρα. Τα έκτακτα
μέτρα ανακοινώθηκαν τον Αύγουστο του 1992 και συνίστανταν σε
αύξηση των έμμεσων φόρων. Στο σκέλος των δαπανών, η αρχική
πρόθεση ήταν η δραστική μείωση του προσωπικού του δημόσιου τομέα.
Αυτό γρήγορα εγκαταλείφθηκε και η συγκράτηση των δαπανών
βασίστηκε στη συγκράτηση των αυξήσεων μισθών και συντάξεων.
Πέρα όμως από τις παραπάνω αποκλίσεις, σύμφωνα με τους
Ιορδάνογλου και Μπέλλα (2003), η υφή του δημοσιονομικού
προβλήματος είχε αλλάξει. Η μεγάλη επιβάρυνση του προϋπολογισμού
προέρχονταν πλέον από τη διόγκωση των αναγκών για την εξυπηρέτηση
του τεράστιου δημόσιου χρέους. Από το 1991 μέχρι το 1993, οι δαπάνες
για τόκους αποτελούσαν περίπου το 80% του συνολικού δημόσιου
ελλείμματος. Το μη εισέτι εξαλειφθέν πρωτογενές έλλειμμα
αντιπροσώπευε το 20% του συνολικού ελλείμματος.
Αντίθετα με τη δημοσιονομική, η νομισματική - συναλλαγματική
πολιτική της «περιορισμένης διολίσθησης» και των υψηλών επιτοκίων
εφαρμόζονταν με συνέπεια και συνέβαλε όσο τίποτε άλλο στην ταχεία
αποκλιμάκωση του πληθωρισμού.
Στη σφαίρα των εργασιακών σχέσεων και της εισοδηματικής
πολιτικής υπήρξαν βαθιές τομές. Με το Ν. 1876/90 το σύστημα των
εργασιακών σχέσεων της χώρας αναμορφώθηκε:

ο) Η διαδικασία διαμόρφωσης των αποδοχών στον ιδιωτικό
τομέα εναποτέθηκε αποκλειστικά στις συλλογικές
διαπραγματεύσεις εργοδοτών και εργαζομένων ενώ το
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κράτος αποσύρθηκε από αυτήν και φυσικά το κράτος
εξακολουθούσε να έχει εισοδηματική πολιτική για τον
δημόσιο τομέα.
ύ) Ο θεσμός της αναγκαστικής διαιτησίας αντικαταστάθηκε
από
εθελοντικούς
μηχανισμούς
διαιτησίας
και
μεσολάβησης.
ο) Επιτρέποντας τις συμβάσεις σε επίπεδο επιχείρησης ή
κλάδου ο νόμος έδινε τη δυνατότητα αποκέντρωσης στο
σύστημα των συλλογικών διαπραγματεύσεων και η
δυνατότητα αυτή αξιοποιήθηκε γρήγορα και σε μεγάλη
έκταση.
Το 1991 η ΑΤΑ εγκαταλείφθηκε οριστικά. Το κλίμα στις
εργασιακές σχέσεις βελτιώθηκε και εργοδότες και συνδικάτα μπόρεσαν
να καταλήξουν αυτοβούλως και για πρώτη φορά σε εθνική συλλογική
σύμβαση διετούς διάρκειας με την οποία συμφωνούνταν αυξήσεις
αποδοχών χαμηλότερες από τον προβλεπόμενο πληθωρισμό. Πράγματι,
την περίοδο 1991 - 1993 οι πραγματικές αποδοχές στο σύνολο της
οικονομίας και ειδικά στη βιομηχανία σημείωσαν μικρές αλλά
συστηματικές μειώσεις.
Στη σφαίρα της απαγκίστρωσης του κράτους από την άσκηση
επιχειρηματικής δραστηριότητας τα αποτελέσματα ήταν ανάμικτα. Το
πρόγραμμα των αποκρατικοποιήσεων δεν προχώρησε με την ταχύτητα
που προβλέπονταν ούτε απέφερε όσα προβλέπονταν. Κάποια εξυγίανση
υπήρξε όμως. Πρώτα από όλα υπήρξε ένας αριθμός αποκρατικοποιήσεων
με επικεφαλής την τσιμεντοβιομηχανία ΑΓΕΤ - ΗΡΑΚΛΗΣ. Επιπλέον,
εν όψει της προοπτικής της ιδιωτικοποίησης, η κεφαλαιακή διάρθρωση
μιας σειράς προβληματικών επιχειρήσεων εξυγιάνθηκε μέσω της
διαγραφής χρεών. Εξαιτίας των μέτρων αυτών, η εικόνα του 1992
σχετικά με την αποδοτικότητα των κεφαλαίων στη μεταποίηση που
προκύπτει είναι ευνοϊκότερη από αυτήν που θα προέκυπτε εν τη απουσία
τους. Για τις επιχειρήσεις αυτές όμως, τούτο ήταν μια νέα ευκαιρία.
Τέλος, αρκετές από τις μη βιώσιμες επιχειρήσεις του ΟΟΑΕ τέθηκαν υπό
εκκαθάριση. Στις αρχές του 1993 οι περισσότερες από τις
«προβληματικές» επιχειρήσεις του ΟΟΑΕ είτε είχαν πουληθεί είτε είχαν
παύσει να λειτουργούν.
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Η στασιμότητα του ΑΕΠ και του ΑΕΠ ανά απασχολούμενο
Η στασιμότητα των ρυθμών ανάπτυξης του ΑΕΠ και της
παραγωγικότητας, όπως και η επιβράδυνσή τους την περίοδο 1973 1980, έχουν αποδοθεί στη μείωση του ποσοστού των επενδύσεων και την
μείωση της αποδοτικότητάς τους. Η εκτίμηση αυτή, σύμφωνα με τους
Ιορδάνογλου και Μπέλλα (2003), είναι συνεπής με την εξέλιξη της
περιόδου 1981 - 1992. Η μεγάλη μείωση των επενδύσεων και της
αποδοτικότητάς τους συντελέστηκε στο πρώτο μισό της δεκαετίας του
1980. Στο ίδιο διάστημα, οι ρυθμοί μεταβολής του ΑΕΠ έγιναν
μηδενικοί. Μετά την εφαρμογή του προγράμματος του 1985 - 1987, η
αποδοτικότητα αναβίωσε αλλά η αναβίωσή της ήταν ασθενής και
αβέβαιη. Περί τα τέλη της δεκαετίας του 1980 οι επενδύσεις εμφάνισαν
μια σύντομη ανάκαμψη για να καμφθούν και πάλι τα πρώτα χρόνια της
δεκαετίας του 1990. Παρόμοια ήταν και η πορεία του ΑΕΠ.
Η μείωση της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων στη
βιομηχανία πήρε καταστροφικές διαστάσεις την περίοδο 1981 - 1985.
Οφείλονταν στους λόγους της συμπίεσης των μικτών κερδών και την
αύξηση των χρηματοοικονομικών εξόδων. Μόνο που την περίοδο 1981 1985 η ένταση των δύο αυτών φαινομένων ήταν μεγαλύτερη. Ο
μηχανισμός της συμπίεσης των μικτών κερδών ήταν περίπου ο ίδιος. Η
εφαρμογή της εισοδηματικής πολιτικής του 1982 αύξησε το κόστος
εργασίας ανά μονάδα προϊόντος θέτοντας ξανά τα προβλήματα της
ανταγωνιστικότητας και της περαιτέρω συμπίεσης των κερδών. Εις
απάντηση στα προβλήματα αυτά, η διολίσθηση της δραχμής
επιταχύνθηκε σημαντικά στην τριετία 1983 - 1985. Όμως, οι όποιες
ευεργετικές επιδράσεις της διολίσθησης στην ανταγωνιστικότητα ή τα
κέρδη εξανεμίζονταν γρήγορα από τις πληθωριστικές της επιπτώσεις που
ταχύτατα μεταφράζονταν, μέσω της ΑΤΑ, σε αυξήσεις μισθών.
Επιπλέον, οι έλεγχοι τιμών στην εγχώρια αγορά έθεταν περιορισμούς
στην αύξηση των εγχώριων τιμών των βιομηχανικών προϊόντων και,
επομένως, στη δυνατότητα κάλυψης του αυξημένου κόστους παραγωγής.
Τα αποτελέσματα, ήταν η δραματική αύξηση του αριθμού και του όγκου
των ζημιών των ζημιογόνων εταιριών, η συμπίεση των κερδών των
κερδοφόρων και η μετατροπή του συνόλου της βιομηχανίας σε
ζημιογόνο τομέα. Με ένα ελάσσονος σημασίας διάλειμμα το 1983, η ίδια
περίπου εικόνα επαναλήφθηκε και τα επόμενα χρόνια μέχρι το 1985. Ο
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μεταποιητικός τομέας σαν σύνολο κατέγραφε όλο και μεγαλύτερα
αρνητικά ποσοστά αποδοτικότητας τα οποία οφείλονταν στη δραματική
αύξηση του όγκου των ζημιών των ζημιογόνων. Τα μόνα ανακουφιστικά
φαινόμενα των ετών 1984 - 1985 ήταν ότι ο αριθμός των ζημιογόνων
έπαψε να αυξάνεται και ότι το κερδοφόρο κομμάτι της βιομηχανίας
βελτίωσε κάπως την κερδοφορία του. Η ελληνική βιομηχανία εμφάνιζε
ολοένα και σαφέστερα δείγματα δυϊσμού.
Παράλληλα, η συμπίεση των κερδών και η αύξηση των ζημιών
εξωθούσαν σε όλο και μεγαλύτερη δανειακή επιβάρυνση και, επομένως,
σε δραματική αύξηση των χρηματοοικονομικών εξόδων. Ο λόγος των
δανείων προς τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκε κατακόρυφα μεταξύ 1982 και
1985 από 2,8 στο 6,9 για το σύνολο της βιομηχανίας. Στην περίπτωση
των ζημιογόνων, ο λόγος των δανείων προς τα ίδια κεφάλαια έφτασε σε
αστρονομικά ύψη και οι επιχειρήσεις αυτές διατηρούνταν τεχνητά στη
ζωή με δάνεια από τις κρατικές τράπεζες.
Η αποδοτικότητα του κεφαλαίου, στο επίπεδο του συνόλου της
οικονομίας, επιβαρύνθηκε σημαντικά και από έναν τρίτο παράγοντα, ο
οποίος είναι οι έντονα αρνητικές αποδόσεις των δημόσιων επιχειρήσεων,
στις οποίες προστέθηκαν και οι «προβληματικές» του ΟΟΑΕ. Οι ζημίες
των δημόσιων επιχειρήσεων έφτασαν σε κορύφωση την περίοδο 1981 1985. Στο διάστημα 1985 - 1992 το πρόβλημα άρχισε να μετριάζεται
χωρίς όμως να θεραπευθεί.
Μετά ο 1985, με την εφαρμογή του σταθεροποιητικού
προγράμματος, υπήρξε βελτίωση της κερδοφορίας. Η εγκατάλειψη του
προγράμματος ανέκοψε για ένα διάστημα αυτήν την πορεία βελτίωσης
χωρίς όμως να οδηγήσει σε επιστροφή στην κατάσταση του 1981 - 1985.
Η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων στη βιομηχανία αλλά και σε
ολόκληρη την οικονομία άρχισε να σταθεροποιείται, βοηθούντων και
των διαγραφών χρεών και της παύσης της λειτουργίας μιας σειράς
προβληματικών επιχειρήσεων, στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του
1990.
Όσον αφορά στις επενδύσεις, από τα δεδομένα της δεκαετίας του
1980 διαφαίνεται μια εξαιρετικά πειστική σχέση ανάμεσα στην πορεία
των ιδιωτικών επενδύσεων και την εξέλιξη της τρέχουσας
αποδοτικότητας του κεφαλαίου. Επιπλέον, οι παράγοντες που

115

προσδιόριζαν αυξομειώσεις της τρέχουσας αποδοτικότητας ήταν τέτοιοι
που επηρέαζαν αποφασιστικά και τις προσδοκίες ως προς την μελλοντική
αποδοτικότητα των επενδύσεων.
Την περίοδο 1981 - 1985, η τρέχουσα αποδοτικότητα του
κεφαλαίου έπεσε στο ναδίρ και συρρίκνωσε τις εσωτερικές πηγές
χρηματοδότησης των επενδύσεων. Ειδικά στην περίπτωση των
ζημιογόνων επιχειρήσεων, οι ζημιές συχνά εξανέμισαν τα ίδια κεφάλαια
τους και τη δυνατότητά τους για σχηματισμό αποσβέσεων. Στις συνθήκες
αυτές, η δυνατότητα για εξωτερικό δανεισμό επίσης άγγιζε - υπό
φυσιολογικές συνθήκες - τα όριά της. Το καταλυτικότερο όμως στοιχείο
ήταν ότι οι συνθήκες της εποχής διαμόρφωναν τις δυσμενέστερες
δυνατές προσδοκίες ως προς την μελλοντική αποδοτικότητα των
επενδύσεων. Η πορεία των εργατικών αποδοχών εμπέδωνε την
πεποίθηση ότι τα προσδοκώμενα κέρδη θα εξαλείφονταν από υπέρογκες
μελλοντικές μισθολογικές αυξήσεις. Η φορολογική πολιτική απέναντι
στις επιχειρήσεις δεν ενέπνεε εμπιστοσύνη. Και τέλος, οι χειρισμοί της
τότε κυβέρνησης στο θέμα του ΟΟΑΕ, και ιδιαίτερα στο θέμα της ΑΓΕΤ
- ΗΡΑΚΛΗΣ, έδιναν στους επιχειρηματίες την αίσθηση ότι τα
δικαιώματα της ιδιοκτησίας βρίσκονταν υπό μόνιμη απειλή. Τα
παραπάνω δεδομένα, σύμφωνα με τους Ιορδάνογλου και Μπέλλα (2003),
καθιστούν τη μεγάλη και παρατεταμένη μείωση των ιδιωτικών
επενδύσεων της περιόδου 1981 - 1985 κατανοητή και προβλέψιμη.
Την περίοδο 1985 - 1987 σημειώθηκε μια ανάκαμψη της
τρέχουσας αποδοτικότητας του κεφαλαίου που δεν επλήγη καίρια από
την εγκατάλειψη του σταθεροποιητικού προγράμματος. Επίσης, η στάση
της κυβέρνησης απέναντι στην επιχειρηματική δραστηριότητα έμοιαζε να
αλλάζει. Πράγματι, με μια χρονική υστέρηση δύο ετών, οι ιδιωτικές
επενδύσεις σημείωσαν μια πρόσκαιρη ανάκαμψη επιβεβαιώνοντας τη
σχέση αποδοτικότητας και επενδύσεων. Ειδικά στη μεταποίηση υπήρξε
ανάκαμψη των επενδύσεων χωρίς χρονική υστέρηση και διάρκεσε από το
1986 έως το 1990.
Μετά το 1990 όμως, οι επενδύσεις σημείωσαν και νέα κάμψη την
στιγμή που η αποδοτικότητα των κεφαλαίων έμοιαζε να σταθεροποιείται.
Η απόκλιση αυτή από την μέχρι τότε στενή συνάφεια επενδύσεων αποδοτικότητας μπορεί να αποδοθεί στα υψηλά πραγματικά επιτόκια και
την ελκυστικότητα των τίτλων του δημοσίου. Η ώθηση των επιτοκίων
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προς τα επάνω ήταν αποτέλεσμα των δημοσίων ελλειμμάτων και της
υιοθετηθείσας αντιπληθωριστικής πολιτικής και οδήγησε σε εκτοπισμό
ιδιωτικών επενδύσεων.

Πληθωρισμός
Ο πληθωρισμός της περιόδου έχει αποδοθεί στην πολιτική της
διολίσθησης και στην πιστωτική επέκταση στην οποία εξωθούσαν οι
ανάγκες χρηματοδότησης των δημοσίων ελλειμμάτων.
Ο ρυθμός της διολίσθησης της δραχμής επιτάθηκε την περίοδο
1981 - 1985 και - μετά την υιοθέτηση της ΑΤΑ - ο φαύλος κύκλος
μισθών - τιμών - διολισθήσεων εμπεδώθηκε. Η αύξηση του κόστους
εργασίας πάνω από την παραγωγικότητα υπέσκαπτε την
ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των τομέων των εμπορευσίμων
προϊόντων και εξωθούσε σε υποτίμηση ή επιτάχυνση της διολίσθησης. Η
ΑΤΑ διασφάλιζε ότι οι πληθωριστικές συνέπειες της διολίσθησης θα
περνούσαν γρήγορα στους μισθούς πράγμα που καθιστούσε αναγκαία και
νέα υποτίμηση, νέα αύξηση τιμών κ. ο. κ. Παράλληλα, η πιστωτική
επέκταση την οποία υπαγόρευαν οι ανάγκες χρηματοδότησης του
δημόσιου αλλά και του ιδιωτικού τομέα διευκόλυναν την άνοδο του
πληθωρισμού. μεσοπρόθεσμα, οι επιπτώσεις ήταν αμιγώς πληθωριστικές
και η στήριξη που παρέχονταν στην ανταγωνιστικότητα ή στα κέρδη
ήταν πρόσκαιρη.
Η πολιτική αυτή εμπέδωσε στο κοινό την πεποίθηση ότι η
διολίσθηση και η πιστωτική επέκταση αποτελούσαν μόνιμη κατάσταση
και υπέσκαψε την αξιοπιστία της νομισματικής και συναλλαγματικής
πολιτικής. Από τη στιγμή που η ρίζα του προβλήματος - τα δημόσια
ελλείμματα και η ασυμβατότητα ανάμεσα στις αυξήσεις των αποδοχών
και την στάσιμη παραγωγικότητα - δεν αντιμετωπίζονταν οι
πληθωριστικές προσδοκίες ήταν δύσκολο να κοπάσουν. Έτσι, όταν μετά
το 1987, η συναλλαγματική και νομισματική πολιτική σκλήρυναν
αισθητά οι πληθωριστικές προσδοκίες επιβίωσαν για πολύ καιρό και
επιβράδυναν την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού.

Εξωτερικό Ισοζύγιο
Η επιδείνωση του εξωτερικού ισοζυγίου μπορεί να αποδοθεί σε δύο
παράγοντες:
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Πρώτο, στην επεκτατική δημοσιονομική και εισοδηματική πολιτική
που συντηρούσε ένα επίπεδο καταναλωτικής ζήτησης υψηλότερο από τις
παραγωγικές δυνατότητες της οικονομίας και οδηγούσε σε αυξανόμενη
εισαγωγική διείσδυση.
Δεύτερο, στη μακροχρόνια εξασθένηση της ανταγωνιστικότητας των
προϊόντων της χώρας. Με τη σειρά της, η εξασθένηση αυτή μπορεί να
συσχετισθεί με τη συνεχή επιβράδυνση της παραγωγικότητας και τη
δυσμενή διάρθρωση των τομέων των εμπορευσίμων αγαθών και
ειδικότερα της βιομηχανίας.
Η ελληνική βιομηχανία ήταν επικεντρωμένη σε προϊόντα χαμηλής
εισοδηματικής ελαστικότητας που όλο και περισσότερο αδυνατούσαν να
καλύψουν τις ανάγκες τις αναπτυσσόμενης εγχώριας αγοράς και δεν
μπορούσαν να διατηρήσουν έναν υψηλό ρυθμό αύξησης εξαγωγών. Η
εισοδηματική πολιτική της δεκαετίας του 1980 επιβάρυνε και άλλο την
ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων. Το αποτέλεσμα αυτών
των παραγόντων ήταν η απώλεια μεριδίου στις εγχώριες και διεθνείς
αγορές και η επιδείνωση του εμπορικού ισοζυγίου.
Το ελληνικό εμπορικό ισοζύγιο ήταν χρόνια ελλειμματικό και
καλύπτονταν από «άδηλους πόρους» όπως τα μεταναστευτικά και
ναυτιλιακά εμβάσματα. Με την επιδείνωση της δεκαετίας του 1980 όμως
οι εισροές αυτές δεν μπορούσαν να καλύψουν το άνοιγμα. Βαθμιαία το
έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών άρχισε να καλύπτεται
από τις μεταβιβάσεις από την ΕΕ. Η διατήρηση των εξωτερικών
ελλειμμάτων θα ήταν αδύνατη αλλιώς. Οι μεταβιβάσεις από την ΕΕ
ανακουφίζουν μεν το έλλειμμα των τρεχουσών συναλλαγών αλλά
αναβάλλουν τις προσαρμογές που απαιτούνται για την βελτίωση του
εμπορικού ισοζυγίου.
Η συνολική εικόνα που προκύπτει είναι μια εικόνα συγκοινωνούντων
και αλληλοτροφοδοτούμενων φαύλων κύκλων. Το αίτημα για
αναδιανομή προκαλεί αυξήσεις αποδοχών πολύ πάνω από την
παραγωγικότητα και διόγκωση των δημόσιων ελλειμμάτων. Η αύξηση
των αποδοχών υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα των τομέων των
εμπορευσίμων και επιταχύνει την διολίσθηση της δραχμής. Η διολίσθηση
προκαλεί άνοδο των τιμών αλλά - γενικώς - δεν είναι αρκετή για να
αποκαταστήσει την ανταγωνιστικότητα και να αποτρέψει συμπίεση
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κερδών. Η άνοδος των τιμών περνάει γρήγορα στους μισθούς
εξανεμίζοντας την επίπτωση της διολίσθησης στην ανταγωνιστικότητα.
Νέα διολίσθηση απαιτείται. Από την άλλη πλευρά, η συμπίεση των
κερδών προκαλεί μείωση των επενδύσεων που οδηγεί σε στάσιμη
παραγωγικότητα και επομένως καθιστά αδύνατη τη μη πληθωριστική
απορρόφηση των μελλοντικών αυξήσεων των αποδοχών. Παράλληλα, ο
αριθμός των ζημιογόνων και ο όγκος των ζημιών τους αυξάνει πράγμα
που προκαλεί την κρατικοποίηση των υπό χρεωκοπία επιχειρήσεων και
επομένως την επιβάρυνση του δημόσιου ελλείμματος.
Από τη μεριά τους τα δημόσια ελλείμματα δημιουργούν τους δικούς
τους φαύλους κύκλους. Είτε οδηγούν σε επιβάρυνση του εμπορικού
ισοζυγίου είτε τροφοδοτούν τον πληθωρισμό. Με την τιμαριθμοποίηση
των αποδοχών ο πληθωρισμός προκαλεί αύξηση των μισθών των
δημοσίων υπαλλήλων και περαιτέρω επιβάρυνση του δημόσιου
ελλείμματος. Παράλληλα, η συσσώρευση πρωτογενών ελλειμμάτων
αυξάνει το δημόσιο χρέος και οι ανάγκες εξυπηρέτησής του με τη σειρά
τους ανατροφοδοτούν το δημόσιο έλλειμμα. Με δεδομένα τα μεγάλα
ελλείμματα, η απόπειρα μη πληθωριστικής χρηματοδότησής τους
προϋποθέτει μεγάλη πιστωτική περιστολή που εκτοπίζει ιδιωτικές
επενδύσεις, επιβραδύνει περαιτέρω το ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας
και, συνεπώς, και τα φορολογικά έσοδα του κράτους. Η διαδικασία
μοιάζει να μην έχει τέλος, σύμφωνα με τους Ιορδάνογλου και Μπέλλα
(2003).

Ρυθμοί μεταβολής των Χρησιμοποιούμενων Κεφαλαίων
Στη διάρκεια της περιόδου 1981 - 1992 η επιβράδυνση των
ρυθμών μεγέθυνσης του εταιρικού τομέα επιδεινώνεται ακόμη
περισσότερο. Με βάση τα αποπληθωρισμένα, σε τιμές 2000, μεγέθη του
ενεργητικού, ο μέσος ρυθμός μεταβολής των κεφαλαίων του εταιρικού
τομέα στην 11ετία 1981 - 1992 ήταν 2,0% ετησίως έναντι 4,8% της
περιόδου 1973 - 1981, σύμφωνα με τους Ιορδάνογλου και Μπέλλα
(2003). Αν, μάλιστα, από το σύνολο του εταιρικού τομέα αφαιρέσουμε
τον χρηματοπιστωτικό τομέα τότε η επιβράδυνση αγγίζει τα όρια της
στασιμότητας: ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής ήταν 0,8% έναντι 1,9% την
περίοδο 1973 - 1981.
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Τομέας

Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής

Ενεργητικό
Δευτερογενής
Μεταποίηση
Τριτογενής
Χρηματοπιστωτικός
Εταιρικός τομέας
πλην
χρη ματοπιστωτικού
Σύνολο εταιρικού
τομέα

Δείκτης
Αριθμού
Εταιριών, 1981
= 100

-0,7%
-1,7%
4,1%
3%
0,8%

Αριθμός
Εταιριών
2,2%
2,2%
7,1%
3,8%
4,9%

127
127
213
150
169

2%

4,85%

168

Πίνακας 9 Μέσοι Ετήσιοι Ρυθμοί Μεταβολής Ενεργητικού και Αριθμού
Εταιριών: 1981 - 1992. Σύνολο εταιρικού τομέα και Μείζονες Τομείς.
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Διάγραμμα 2. Η Συρρίκνωση του Ενεργητικού του Δευτερογενούς Τομέα και η
Ανάπτυξη των Υπηρεσιών: 1981 - 1992 (μεγέθη σε δις. δραχμές, σταθερές τιμές
έτους 2000).

Σε αντίθεση με τα στοιχεία του ενεργητικού, οι μεταβολές στον
αριθμό των επιχειρήσεων, σε επίπεδο συνόλου του εταιρικού τομέα, δεν
παρουσιάζουν περαιτέρω επιβράδυνση σε σχέση με την οκταετία 1973 -
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1981: ο ετήσιος ρυθμός δημιουργίας νέων ΑΕ - ΕΠΕ στην περίοδο 1981
- 1992 ήταν 4,9%, δηλαδή κατά τι υψηλότερος από το 4,0% της
οκταετίας 1973 - 1981. Η 11ετία 1981 - 1992 ήταν η κατ’ εξοχήν εποχή
της μικρής επιχείρησης.
Εξετάζοντας τις τρεις μείζονες υποδιαιρέσεις του εταιρικού τομέα
παρατηρούμε ότι, σε αντίθεση με την προηγούμενη περίοδο, η περαιτέρω
επιβράδυνση δεν είναι γενικευμένη, σύμφωνα με τους Ιορδάνογλου και
Μπέλλα (2003). Το γνώρισμα της περιόδου 1981 - 1992 είναι η
απόκλιση των ρυθμών μεγέθυνσης ανάμεσα στο δευτερογενή και τον
τριτογενή τομέα. Στο δευτερογενή τομέα έχουμε συρρίκνωση του
συνολικού κεφαλαίου. Στους τομείς των υπηρεσιών έχουμε κάποια,
μικρότερη ή μεγαλύτερη, αύξηση.
Ο δευτερογενής τομέας σημείωσε συρρίκνωση του πραγματικού
όγκου του κεφαλαίου του με ρυθμό μεταβολής -0,7% ετησίως, έναντι
+3,5% την προηγούμενη οκταετία. Στα πλαίσια του δευτερογενούς
τομέα, η μεταποιητική βιομηχανία κατέγραψε ακόμη μεγαλύτερη
συρρίκνωση: ο ετήσιος ρυθμός μείωσης του ενεργητικού της την περίοδο
1981 - 1992 ήταν -1,7%, έναντι +4,6% της οκταετίας 1973 - 1981. Τα
στοιχεία της ICAP πιστοποιούν συνεπώς μια από τις σημαντικότερες
εξελίξεις της περιόδου 1981 - 1992: την συρρίκνωση των βιομηχανικών
κεφαλαίων.
Αντίθετα, ο τριτογενής (εκτός χρηματοπιστωτικού) τομέας
ανέκαμψε σε σχέση με την περίοδο 1973 - 1981. Ο όγκος των
κεφαλαίων του τριτογενούς τομέα αυξάνονταν κατά 4,1% το χρόνο στη
διάρκεια της περιόδου 1981 - 1992, έναντι μείωσης -1,4% την οκταετία
1973 - 1981. Το ύψος του ετήσιου ρυθμού, 4,1%, είναι πιθανό να
εμπεριέχει κάποιο βαθμό υπερεκτίμησης. Τα στοιχεία του 1981, κατά
πάσα πιθανότητα, υποεκτιμούν λίγο το μέγεθος του τριτογενή τομέα
αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ως προς το γεγονός ότι ο τριτογενής τομέας
αναπτύχθηκε ταχύτερα κατά την περίοδο 1981 - 1992.
Ο χρηματοπιστωτικός τομέας επεκτείνονταν με ρυθμό 3,0%
ετησίως, έναντι 8,2% την προηγούμενη οκταετία. Άρα, εδώ έχουμε
επιβράδυνση της ανάπτυξης του χρηματοπιστωτικού τομέα παρότι οι
ανάγκες του ελληνικού δημοσίου για χρηματοδότηση των ελλειμμάτων
του παρέμειναν υψηλές. Αυτό δεν είναι παράδοξο. Από το 1987 και μετά
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ένα ολοένα αυξανόμενο μέρος των δανειακών αναγκών του δημοσίου
χρηματοδοτήθηκε από τίτλους που διατέθηκαν στο ευρύ αποταμιευτικό
κοινό. Στις περιπτώσεις αυτές οι τράπεζες έπαιξαν απλώς
διαμεσολαβητικό ρόλο. Είναι επίσης πιθανό ότι στην επιβράδυνση
συνέβαλαν και οι διαγραφές επισφαλών δανείων και η επανεκτίμηση
μετοχών στο χαρτοφυλάκιο των τραπεζών εταιριών που είχαν απαξιωθεί.
Όσον αφορά στις μεταβολές στον αριθμό των εταιριών, και εδώ
διαπιστώνουμε σημαντικές διαφορές ανάμεσα στους τρεις μείζονες
τομείς.
Στον δευτερογενή τομέα και ειδικά στη μεταποίηση ο ρυθμός
αύξησης των εταιριών εμφανίζει σημεία περαιτέρω κόπωσης, χωρίς όμως
να γίνεται αρνητικός. Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης ήταν 2,2% τόσο στο
δευτερογενή τομέα όσο και στη μεταποίηση, έναντι 5,7% και 7,4%
αντιστοίχως την προηγούμενη οκταετία. Αντίθετα, ο τριτογενής τομέας,
εκτός του χρηματοπιστωτικού τομέα, γίνεται όλο και παραπάνω πόλος
έλξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας: ο αριθμός των επιχειρήσεων
υπερδιπλασιάστηκε μέσα στην 11ετία 1981 - 1992, όπου ο ετήσιος
ρυθμός ήταν 7,1% έναντι 2,4% της περιόδου 1973 - 1981. Στον
χρηματοπιστωτικό τομέα υπήρξε μικρή επιβράδυνση, 3,8% έναντι 4,3%
της προηγούμενης οκταετίας.
Η εικόνα της δυσπραγίας είναι εμφανής σε όλους τους υποτομείς
του δευτερογενούς τομέα.
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Τομέας / Υποτομέας

Ετήσιος Ρυθμός
Μεταβολής %
Ενεργητικό

Δευτερογενής
Μεταποίηση
Ορυχεία Μεταλλεία
Κατασκευές
Ενέργεια - Ύδρευση
Τριτογενής
Εμπόριο
Μεταφορές
Επικοινωνίες
Τουρισμός
Διάφορες Υπηρεσίες
Χρηματοπιστωτικός
Τράπεζες
Ασφάλειες
Λοιπές
Χρηματοπιστωτικές

-0,7
-1,7
-8,9

Αριθμός
Εταιριών
2,2
2,2
-1,0

1,7
2,6
4,1
5,8
2,0
3,0
2,3
8,8
3,0
2,7
7,2
13,5

2,7
6,5
7,1
5,8
-0,4
11,6
10,7
14,9
3,8
2,1
2,2
7,6

Μέσο Μέγεθος
Εταιρίας (εκ. δραχμές
έτους 2000)
1981
1992
4182
3552
8014

3044
2310
3224

1540
1462294
1686
880
5019
343486
1400
1424
108288
1206894
2782
3104

1375
972124
1224
888
6535
142530
589
786
99459
1287452
4692
5623

Πίνακας 10 Μέσοι Ετήσιοι Ρυθμοί Ενεργητικού και Αριθμού Εταιριών.
Ενεργητικό ανά Εταιρία: 1981 - 1992. Ανάλυση κατά Τομέα και Υποτομέα

Ο ρυθμός μεταβολής των κεφαλαίων της μεταποίησης ήταν -1,7%
ετησίως. Προκύπτει επίσης ότι η συρρίκνωση του ενεργητικού της
μεταποίησης συνέβη μέσα από τη μείωση του μέσου μεγέθους της
βιομηχανικής εταιρίας και όχι μέσα από τη μείωση του αριθμού των
βιομηχανικών επιχειρήσεων. Οι βιομηχανικές εταιρίες του 1992 ήταν
κατά 27% περισσότερες σε σχέση με το 1981. Τούτο σημαίνει ότι η
συρρίκνωση των βιομηχανικών κεφαλαίων, που από κάποιους
σχολιαστές είχε αποκληθεί και αποβιομηχάνιση, συντελέσθηκε κυρίως
λόγω της δραματικής μείωσης του ενεργητικού μεγάλων βιομηχανιών ή
και τερματισμού της λειτουργίας του λόγω των ζημιών που είχαν
συσσωρεύσει σε όλη τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου.
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Διάγραμμα 3. Η Συρρίκνωση του Ενεργητικού της Βιομηχανίας: 1981 - 1992. Ανάλυση
κατά Κλάδο (δις. δραχμές σταθερές τιμές έτους 2000)

Εξετάζοντας τους επί μέρους κλάδους της μεταποιητικής
βιομηχανίας στον πίνακα 10 και στο διάγραμμα 3 διαπιστώνουμε ότι οι
9 στους 12 σημείωσαν αρνητικούς ρυθμούς μεταβολής στο ενεργητικό
τους. Οι κλάδοι με τους εντονότερα αρνητικούς ρυθμούς μεταβολής
ήταν: η κλωστοϋφαντουργία, η βασική μεταλλουργία, τα μεταφορικά
μέσα - ναυπηγεία και τα μη μεταλλικά ορυκτά. Στην
κλωστοϋφαντουργία ο όμιλος των εταιριών της Πειραϊκής - Πατραϊκής
είχε τεθεί υπό εκκαθάριση ενώ είχαν παύσει να υφίστανται οι Αιγαίον και
Βόμβυξ που, το 1981, ήταν η δεύτερη και Τρίτη μεγαλύτερη εταιρία του
κλάδου. Στα μεταφορικά μέσα - ναυπηγεία το μέλλον των Ελληνικών
Ναυπηγείων που είχαν συσσωρεύσει μεγάλες ζημιές κατά την διάρκεια
της περιόδου ήταν αβέβαιο, και τα Ναυπηγεία Ελευσίνας και Νεώριον
Ναυπηγείο Σύρου όδευαν προς ιδιωτικοποίηση μετά από διαγραφές
χρεών τους. Στα μη μεταλλικά ορυκτά η Ηρακλής ΑΓΕΤ, μετά από μια
περίοδο υπαγωγής της στον ΟΟΑΕ ιδιωτικοποιήθηκε, ενώ προς
ιδιωτικοποίηση, μετά από ρύθμιση των χρεών της, όδευαν και τα

Τσιμέντα Χαλκίδος.
Οι τρεις κλάδοι που σημείωσαν οριακά θετικούς ρυθμούς
μεταβολής ήταν: η ένδυση - υπόδηση, τα τρόφιμα - ποτά - τσιγάρα και
το ξύλο - έπιπλο. Στους κλάδους αυτούς, αλλά και σε πολλούς άλλους
παρατηρείται ένα ενδιαφέρον φαινόμενο: εκτός από την ύπαρξη μεγάλων
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ζημιογόνων εταιριών έντονη είναι και η παρουσία δυναμικών
κερδοφόρων οι οποίες, παρά τις αντίξοες συνθήκες, αναπτύσσονται με
ιδιαίτερα ικανοποιητικούς ρυθμούς. Το φαινόμενο αυτό έδωσε αφορμή
σε αρκετούς αναλυτές να μιλήσουν για ενδοκλαδικό δυϊσμό στην
ελληνική βιομηχανία. Στα τρόφιμα, ο δυναμισμός κερδοφόρων εταιριών
όπως οι Δέλτα Πρότυπος Βιομηχανία Γάλακτος, Φάγε, Ελαϊς, Λουμίδης
υπεραντιστάθμισαν την συρρίκνωση ζημιογόνων, συνεταιριστικών
κυρίως, βιομηχανιών όπως οι ΣΥΝΕΡΓΑΛ, ΣΕΒΑΘ, Agroinvest. Στα ποτά
εντυπωσιακές είναι οι επιδόσεις των Ελληνική Εταιρία Εμφιαλώσεως,
Αθηναϊκή Ζυθοποιία, Σ.&Η. Μεταξά σε αντίθεση με αυτές των
Τουριστική - Γεωργική Εξαγωγική Πόρτο Καρράς, Ήβη και Lowenbrau.
Στο ξύλο - έπιπλο συνυπάρχουν το 1992 η υγιής και κερδοφόρος Σέλμαν
και η προβληματική ζημιογόνος ΕΠΑΣ.
Ο δυϊσμός δεν περιορίζονταν στους παραπάνω κλάδους σύμφωνα
με τους Ιορδάνογλου και Μπέλλα (2003). Στην κλωστοϋφαντουργία,
εκτός από τις ζημιογόνες που προαναφέρθηκαν, υπήρχαν δυναμικές
εταιρίες, μικρότερου όμως μεγέθους από τις ζημιογόνες όπως οι
Επίλεκτος, Μουζάκης και Κλωστήρια Ναούσης. Στα χημικά - πλαστικά φάρμακα υπήρξε από τη μια μεριά ένας αστερισμός από δυναμικές
βιομηχανίες όπως οι Lever Hellas, Johnson and Johnson, Βιανέξ,
Hoechst και Lavipharm που η δραστηριότητά τους είχε συχνά και
εισαγωγικό χαρακτήρα. Από την άλλη πλευρά όμως, υπήρχαν
βιομηχανίες που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα όπως η Ελληνική
ΑΕ Χημικών Προϊόντων και Λιπασμάτων και η ΑΕΒΑΛ ή η Pirelli Ελλάς
που διέκοψε τη βιομηχανική της δραστηριότητα στην Ελλάδα. Στα μη
μεταλλικά ορυκτά η Τιτάν, σε αντίθεση με τους δύο μεγάλους
ανταγωνιστές της, αναπτύσσονταν εντυπωσιακά τόσο στην εγχώρια όσο
και στις διεθνείς αγορές. Στη βασική μεταλλουργία, για την οποία το
1992 ήταν μια κακή χρονιά λόγω της ύφεσης, ο δυϊσμός ήταν παρών
όπως φαίνεται από την παρουσία των Αλουμίνιον της Ελλάδος και
Σιδενόρ από την μία πλευρά και της ζημιογόνου Λάρκο από την άλλη.
Στα μεταλλικά προϊόντα και μηχανήματα υπήρχαν οι δύο μεγάλες
πολεμικές βιομηχανίες ΠΥΡΚΑΛ και ΕΒΟ και η Σωληνουργεία Αθηνών
των οποίων οι συσσωρευμένες ζημιές είχαν οδηγήσει σε αρνητικές
καθαρές θέσεις αλλά και ιδιαίτερα επιτυχημένες εταιρίες όπως η Hellas
Can. Στον ενοποιητικό κλάδο ηλεκτρικού - ηλεκτρονικού υλικού και
συσκευών έχουμε την ανάδυση νέων μεγάλων εταιριών όπως η Ιντρακόμ
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και η ισχυροποίηση άλλων όπως η Ζήμενς Τηλεβιομηχανική που
συνυπάρχουν με την προβληματικότητα της Ελίντα και την
αποδυνάμωση της Ξϊοο - Βαγιωνής. Στον ενοποιημένο κλάδο χαρτιού εκδόσεων η υποχώρηση των χαρτοβιομηχανιών συνοδεύεται από την
άνοδο εταιριών όπως ο Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη στις
εκδόσεις και η Ινφόρμ Λύκος στις εκτυπώσεις. Ο μόνος κλάδος στον
οποίο η συρρίκνωση ήταν ολοκληρωτική ήταν τα μεταφορικά μέσα ναυπηγεία.
Συγκρίνοντας τους ρυθμούς μεταβολής στους επιμέρους κλάδους
της βιομηχανίας με τους αντίστοιχους της περιόδου 1973 - 1981,
διαπιστώνουμε το μέγεθος της καθίζησης: χωρίς καμία εξαίρεση οι
ρυθμοί μεταβολής της περιόδου 1981 - 1992 ήταν πολύ χαμηλότεροι από
τους ήδη χαμηλούς ρυθμούς της προηγούμενης περιόδου. Πρέπει επίσης
να επισημανθεί ότι οι αποκλίσεις ανάμεσα στους ρυθμούς μεταβολής των
διαφόρων κλάδων ήταν εξίσου μικρές με αυτές της περιόδου 1973 1981. Οι συνολικές τάσεις του μεταποιητικού υποτομέα εξακολουθούσαν
να είναι σημαντικότερες από τις κλαδικές αποκλίσεις στο εσωτερικό του.
Η στασιμότητα ή η συρρίκνωση ήταν γενικευμένο φαινόμενο την 11ετία
1981 - 1992.
Σχετικά με τις μεταβολές στον αριθμό των εταιριών, η κεντρική
διαπίστωση είναι ότι σε όλους τους κλάδους της μεταποίησης οι ρυθμοί
μεταβολής του αριθμού των εταιριών ήταν, με τρεις εξαιρέσεις, θετικοί
και πάντα υψηλότεροι από τους αντίστοιχους ρυθμούς μεταβολής του
ενεργητικού. Αυτό σημαίνει ότι το μέσο μέγεθος της βιομηχανικής
επιχείρησης συνέχιζε να αποτελεί πόλο έλξης του επιχειρηματικού
ενδιαφέροντος αλλά οι μονάδες που προσέλκυε ήταν όλο και πιο μικρές.
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Κλάδος

Ετήσιος Ρυθμός
Μεταβολής %
Ενεργητικό

Τρόφιμα - Ποτά Καπνός
Κλωστοϋφαντουργία
Ένδυση - Υπόδηση
Ξύλο - Έπιπλο
Χαρτί - Εκδόσεις
Χημικά - Πλαστικά
- Πετρέλαιο
Μη Μεταλλικά
Ορυκτά
Μεταλλουργία
Μηχανήματα Μεταλλικά προϊόντα
Ηλεκτρικός
Εξοπλισμός
Μεταφορικά Μέσα Ναυπηγεία
Διάφορες
Σύνολο
Μεταποίησης

0,8

Αριθμός
Εταιριών
3,4

-4,9
2,6
0,6
-0,9
-2,1

Μέσο Μέγεθος
Εταιρίας (εκ. δραχμές
έτους 2000)
1981
1992
3914

2954

-1,1
5,9
2,8
2,6
0,7

4078
1068
1770
1776
4591

2637
758
1395
1217
3357

-2,6

3,6

3379

1712

-4,4
-1,8

2,4
1,8

55360
2241

26133
1519

-1,3

-0,2

2632

2325

-2,9

-1,7

8599

7526

-0,3
-1,7

2,4
2,2

1263
3552

944
2310

Πίνακας 11. Κλάδοι της Μεταποίησης: 1981 - 1992. Μέσοι Ετήσιοι Ρυθμοί
Μεταβολής Ενεργητικού και Αριθμού Εταιριών. Ενεργητικό ανά Εταιρία

Όπως βλέπουμε στον πίνακα 11, το απόλυτο μέσο μέγεθος της
βιομηχανικής εταιρίας, υπολογισμένο σε τιμές του 2000, μειώθηκε
δραστικά μεταξύ 1981 και 1992. Εξετάζοντας τους επί μέρους κλάδους
της μεταποίησης διαπιστώνουμε ότι η τάση σμίκρυνσης της μέσης
επιχείρησης ήταν γενικευμένη: το μέσο μέγεθος της επιχείρησης
μειώνεται σε όλους τους κλάδους της μεταποίησης χωρίς εξαίρεση.
Επίσης, στη διάρκεια της 11 ετίας 1981 - 1992, το σχετικό μέγεθος της
βιομηχανικής εταιρίας μειώθηκε σε σύγκριση με αυτό των εμπορικών και
κατασκευαστικών εταιριών. Το σχετικό μέγεθος της βιομηχανικής
εταιρίας ήταν 4 φορές μεγαλύτερο από αυτό της μέσης εμπορικής
εταιρίας το 1981 και μειώθηκε 2,6 φορές το 1992. Σε σχέση με τη μέση
κατασκευαστική εταιρία, η βιομηχανική ήταν 2,3 φορές μεγαλύτερη το
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1981 και έγινε 1,7 φορές μεγαλύτερη το 1992, σύμφωνα με τους
Ιορδάνογλου και Μπέλλα (2003).
Επανερχόμενοι στην ανάλυση των τάσεων που επικράτησαν στους
υπόλοιπους υποτομείς του δευτερογενούς τομέα, παρατηρούμε ότι στα
ορυχεία - μεταλλεία υπήρξε η μεγαλύτερη συρρίκνωση κεφαλαίων από
οποιοδήποτε άλλο τμήμα του εταιρικού τομέα. Τόσο ο αριθμός των
επιχειρήσεων όσο και το μέσο μέγεθος της επιχείρησης μειώθηκαν.
Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις δύο μεγαλύτερες εταιρίες του
υποτομέα του 1981, η μεν Ψίηΐβ^ΗαΙΪ Ελλάς είχε διακόψει πλέον την
δραστηριότητά της στην Ελλάδα, η δε Μεταλλεία Αμιάντου Βορείου
Ελλάδος (ΜΑΒΕ) πραγματοποιούσε πολύ μεγάλες ζημίες. Οι δύο
μεγαλύτερες του 1992 ήταν οι Βωξίται Παρνασσού και οι Ελληνικοί
Λευκόλιθοι που όμως ήταν ζημιογόνοι.
Ο κατασκευαστικός τομέας έδωσε δείγματα διστακτικής
ανάκαμψης. Η ανάκαμψη πιστοποιείται τόσο από τον ετήσιο ρυθμό
μεταβολής του ενεργητικού όσο από αυτόν του αριθμού των εταιριών: το
ενεργητικό κατέγραψε αύξηση κατά 1,7% και ο αριθμός των εταιριών
κατά 2,7%. Η μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρία το 1992 ήταν η
κοινοπραξία Αττικό Μετρό της οποίας το ενεργητικό ήταν σχεδόν
δεκαπενταπλάσιο της δεύτερης μεγαλύτερης Βιοκάτ. Παρά την παρουσία
της Αττικό Μετρό, το μέσο μέγεθος της κατασκευαστικής επιχείρησης
μειώθηκε σε πραγματικούς όρους. Αυτό υποδηλώνει την είσοδο στις
κατασκευές ενός σημαντικού αριθμού εταιριών νομικής μορφής ΑΕ και
ΕΠΕ το μέγεθος των οποίων ήταν σημαντικά μικρότερο σε σχέση με το
μέγεθος των κατασκευαστικών εταιριών της προηγούμενης δεκαετίας.
Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης του ενεργητικού στην ενέργεια ύδρευση ήταν 2,6% πράγμα που αποτελεί επιτάχυνση σε σχέση με την
προηγούμενη περίοδο. Ο κορμός του υποτομέα συνέχισε να αποτελείται
από τις δύο μεγάλες δημόσιες επιχειρήσεις, τη ΔΕΗ και την Εταιρία
Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ). Σε αυτές όμως
προστέθηκαν η ΔΕΠΑ (Δημόσια Επιχείρηση Αερίου) και η Δημόσια

Επιχείρηση Πετρελαίου.
Οι ρυθμοί μεταβολής των υπό εξέταση μεγεθών στους υποτομείς
του τριτογενούς τομέα επίσης εμφανίζονται στον Πίνακα 7. Όπως έχει

128

ήδη προαναφερθεί η ανάπτυξη των υπηρεσιών ήταν ένα από τα βασικά
χαρακτηριστικά της περιόδου.
Στην ανάπτυξη αυτή πρωταγωνίστησε ο υποτομέας του εμπορίου.
Ο ρυθμός αύξησης του ενεργητικού του την 11ετία 1981 - 1992 ήταν
5,8% το χρόνο. Πρόκειται για σημαντική επιτάχυνση σε σχέση με το
1,8% της οκταετίας 1973 - 1981.
Όλοι οι επί μέρους κλάδοι του εμπορίου, με εξαίρεση τους
κλάδους μηχανημάτων - εργαλείων και ορυκτών μεταλλευμάτων μεταλλικών προϊόντων, σημείωσαν σημαντική αύξηση των κεφαλαίων
τους στην 11ετία 1981 - 1992. Συγκρίνοντας τους ρυθμούς επέκτασης
του ενεργητικού της περιόδου 1973 - 1981 με αυτούς της παρούσας
περιόδου βλέπουμε ότι οι 10 στους 13 κλάδους του εμπορίου σημείωσαν
αισθητή επιτάχυνση.
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Κλάδος

Ετήσιος Ρυθμός
Μεταβολής%
Ενεργητικό

Τρόφιμα - Ποτά
Νήματα Υφάσματα
Έπιπλα - Οικιακές
Συσκευές
Ηλεκτρ. Υλικό Μηχανές
Γ ραφείου
Είδη Υγιεινής Δομικά
Χημικά Φάρμακα Καλλυντικά
Καύσιμα Λιπαντικά
Ορυκτά Μεταλλικά
Προϊόντα
Μηχανήματα /
Εργαλεία
Μεταφορικά
Μέσα
Σουπερμάρκετ Πολυκαταστή ματα
Χαρτί - Βιβλία Εφημερίδες
Διάφορες
Σύνολο Εμπορίου

9,0
6,4

Αριθμός
Εταιριών
8,5
6,5

6,8

Μέσο Μέγεθος
Εταιρίας (εκ. δραχμές
έτους 2000)
1981
1992
742
515

782
508

7,6

939

863

6,9

9,2

717

570

5,8

7,6

593

494

8,8

3,6

625

1071

5,1

1,1

3941

6047

-0,5

0,7

928

815

-1,6

2,5

883

563

6,8

6,2

1416

1514

10,1

8,0

2080

2580

5,0

4,9

866

874

5,6
5,8

3,5
5,8

483
880

604
888

Πίνακας 12. Κλάδοι του Εμπορίου: 1981 - 1992. Μέσοι Ετήσιοι Ρυθμοί
Μεταβολής Ενεργητικού και Αριθμού Εταιριών. Ενεργητικό ανά Εταιρία.

Ο ρυθμός αύξησης του αριθμού των εμπορικών εταιριών ήταν
επίσης 5,8% ετησίως. Το μέσο μέγεθος της εμπορικής εταιρίας
σταμάτησε να μειώνεται και παρέμεινε περίπου σταθερό σε απόλυτους
όρους. Σε τρεις κλάδους μάλιστα, τα χημικά - φάρμακα - καλλυντικά, τα
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καύσιμα - λιπαντικά και τα σουπερμάρκετ - πολυκαταστήματα, το μέσο
μέγεθος της επιχείρησης αυξήθηκε σημαντικά. Στους υπόλοιπους
κλάδους, το μέγεθος αυτό παρέμεινε στάσιμο ή μειώθηκε ελαφρά.
Η μεγαλύτερη εμπορική εταιρία του 1992 ήταν η συνεταιριστική
εμπορίας λιπασμάτων, Συνέλ. Ακολουθούνταν από την ΕΚΟ Ελληνικά
Καύσιμα - Ορυκτέλαια (μετονομασία της ΕΣΣΟ Πάππας) που από το
1984 είχε περιέλθει υπό τον έλεγχο του ελληνικού δημοσίου και την
εταιρία σουπερμάρκετ Νίκη. Στην ομάδα των 15 μεγαλύτερων ανήκαν
ακόμη τρεις εταιρίες εμπορίας πετρελαιοειδών (Shell Company Hellas,
Μόμπιλ Όιλ Ελλάς, BP Greece), πέντε εταιρίες εισαγωγής μεταφορικών
μέσων (Ν. Ι. Θεοχαράκης, Φίατ Άουτο Ελλάς, Βιαμάξ, Μανα, Toyota
Ελλάς), δύο ακόμη εταιρίες πολυκαταστημάτων - σουπερμάρκετ
(Continent Hellas, Αφοί Βερόπουλοι), μία εταιρία χονδρικού εμπορίου
τροφίμων (Μάρκο Κας & Κάρυ) και μία εμπορίας ηλεκτρικών συσκευών

(Ζήμενς).
Ένα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό της ανάπτυξης των κεφαλαίων
του εμπορίου που σημειώθηκε κατά την υπό εξέταση περίοδο είναι η
ανάδυση μεγάλων εταιριών που δραστηριοποιούνταν στο γενικό λιανικό
εμπόριο και στο εμπόριο διαρκών καταναλωτικών προϊόντων. Σε αρκετές
από αυτές τις περιπτώσεις, τα κεφάλαια που χρηματοδοτούσαν τις
δραστηριότητες αυτές προέρχονταν από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Μια εξίσου ενδιαφέρουσα εξέλιξη είναι ότι στους
περισσότερους κλάδους του εμπορίου εμφανίζονται, μεταξύ των
μεγαλύτερων, εταιρίες που δεν υπήρχαν το 1981. Οι περισσότερες ήταν
καθαρά εισαγωγικού χαρακτήρα. Έτσι, στον κλάδο των τροφίμων ποτών εμφανίζονται σημαντικοί εισαγωγείς ποτών όπως οι Μίδας Ποτών
και Τροφίμων (ίδρυση 1984), η United Distillers - Kanellakis (1991) και
η Β. Σ. Καρούλιας που είχε ιδρυθεί το 1970 αλλά αναπτύχθηκε
σημαντικά μεταξύ 1981 και 1992. Στον κλάδο της ένδυσης - υπόδησης υφασμάτων σημαντικές νέες παρουσίες είναι η Elmec Sport (1981) και
Ριντένκο (1982) ενώ από τις κορυφαίες του 1981 «διασώθηκαν» οι
Κλωσταί Πεταλούδας, Γ. Οικονόμου, Π. Θ. Χυτήρογλου και Αθηναία.
Στον κλάδο των χημικών - φαρμάκων, εκτός από την συνεταιριστική και
υπερχρεωμένη Συνέλ (εκτός ίδρυσης το 1981), στην ομάδα των
κορυφαίων 15 εμφανίζονται μεγάλες εταιρίες φαρμάκων και
καλλυντικών όπως η Σίμπα - Γκειγκί, Πρόκτερ & Γκάμπλ Ελλάς, Roche
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Hellas και η Φαμάρ Μαρινόπουλος. Στον κλάδο των ηλεκτρικών
συσκευών, την πρώτη σε μέγεθος θέση καταλαμβάνει η Ζήμενς ΑΕ και τη
δεύτερη η Φίλιπς Ελληνική. Παράλληλα όμως εμφανίζονται και νέες
δυναμικές εταιρίες όπως οι Π. Κωτσόβολος και Ράδιο Α. Κορασίδης που
πλαισιώνουν εταιρίες όπως οι Sanyo Ελλάς, Χ. Μπενρουμπή, Ράδιο
Αθήναι και Μήλε Ελλάς που υπήρχαν στην ομάδα των κορυφαίων 15 το
1981 και συνέχισαν να αναπτύσσονται. Στον κλάδο των ηλεκτρονικών
υπολογιστών, μηχανών γραφείου και ηλεκτρικού - ηλεκτρονικού υλικού
υπάρχει πραγματική κοσμογονία. Εκτός από την Rank Xerox Ελλάς (που
ήταν δεύτερη το 1981), οι υπόλοιπες τέσσερις από τις πέντε μεγαλύτερες
εταιρίες δεν υπήρχαν στην ομάδα του 1981. Είναι οι IBMΕλλάς (ίδρυση
το 1989), Unisys Ελλάς, Asea Brown Boveri και Olivetti Ελλάς. Νέες
παρουσίες εντοπίζονται επίσης και στην εμπορία αυτοκινήτων, αφού οι
12 από τις 15 μεγαλύτερες εταιρίες του κλάδου δεν υπήρχαν το 1981.
Αυτό ασφαλώς αντανακλά αλλαγές στην οργάνωση του δικτύου
διανομής και προώθησης των πωλήσεων στην Ελλάδα που εκπορεύονταν
από τις κατασκευαστικές εταιρίες. Δίπλα στις παλιές εταιρίες οι νέες
παρουσίες μεταξύ των 15 συμπεριλάμβαναν τις Mercedes - Benz Ελλάς,
Lion Ελλάς, Fiat Credit Hellas και Citroen Ελλάς. Στον κλάδο της
εμπορίας καυσίμων, εκτός από την κρατική ΕΚΟ, οι Shell Company
Hellas και BP Greece αποτελούσαν νέες παρουσίες μεταξύ των πέντε
μεγαλύτερων, ενώ σημαντική εξέλιξη αποτέλεσε η απόσυρση της Fina
από την ελληνική αγορά. Η εμφάνιση των Shell και BP αντανακλά την
αλλαγή του νομικού σχήματος λειτουργίας τους: από υποκαταστήματα
αλλοδαπών εταιριών που δεν υποχρεώνονταν να δημοσιεύσουν
ισολογισμούς, μετατρέπονται σε ελληνικές ΑΕ. Η Shell Company Hellas
ήταν υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρίας μέχρι το 1992 και η BP Greece
μέχρι το 1997. Στον κλάδο των πολυκαταστημάτων - σουπερμάρκετ η
εμφάνιση νέων εταιριών συνοδεύεται από την αποδυνάμωση άλλων
εταιριών που είχαν πρωταγωνιστήσει κατά τις δεκαετίες του 1970 και του
1980, όπως οι Μινιόν, Κλαουδάτος και Αφοί Διαμαντή.
Οι μεταφορές σημείωσαν αύξηση του ενεργητικού τους με ρυθμό
2,0% ετησίως, αντιστρέφοντας την αρνητική επίδοση της προηγούμενης
περιόδου. Ο αριθμός των εταιριών μειώθηκε με ρυθμό -0,4%. Επομένως,
το μέσο μέγεθος της επιχείρησης στον υποτομέα σημείωσε αύξηση. Ο
υποτομέας, όπως και το 1981, εξακολουθούσε να κυριαρχείται από τις
δημόσιες επιχειρήσεις μεταφορών. Οι μεγάλες και συνεχιζόμενες ζημιές
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των δημοσίων επιχειρήσεων είχαν οδηγήσει σε συσσώρευση
υποχρεώσεων που ξεπερνούσαν το συνολικό ενεργητικό. Είναι συνεπώς
εμφανές ότι η ανάπτυξη των κεφαλαίων του υποτομέα ξεφεύγει από τα
πλαίσια της ιδιωτικοοικονομικής λογικής και είναι δυνατόν να
ερμηνευθεί με αναφορά στους στόχους και επιδιώξεις του ελληνικού
δημοσίου κατά την περίοδο εκείνη. Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις του
υποτομέα ήταν και πάλι ο ΟΣΕ, ο ΕΑΣ, η Ολυμπιακή Αεροπορία και οι
ΗΣΑΠ, ενώ οι δύο μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρίες ήταν οι ιδιωτικές
ΑΝΕΚ και Μινωικές Γραμμές.
Οι επικοινωνίες εμφάνιζαν θετικό ρυθμό μεταβολής των
κεφαλαίων του, 3,0% ετησίως, στην περίοδο 1981 - 1992, επίσης
αντιστρέφοντας την αρνητική επίδοση της προηγούμενης περιόδου. Στις
δύο δημόσιες επιχειρήσεις και στην μία ιδιωτική εταιρία ταχυδρομικών
μεταφορών προστέθηκαν στο διάστημα αυτό και άλλες επτά εταιρίες
ταχυδρομικών μεταφορών.
Ο τουρισμός επίσης ανέκαμψε από τους αρνητικούς ρυθμούς της
προηγούμενης περιόδου στη διάρκεια της 11 ετίας 1981 - 1992. Ο ρυθμός
μεταβολής του ενεργητικού του υποτομέα ήταν 2,3% και του αριθμού
των τουριστικών επιχειρήσεων 10,7% ετησίως. Βλέπουμε ότι οι ρυθμοί
αύξησης του αριθμού των εταιριών ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακοί και ότι
το μέσο μέγεθος της τουριστικής επιχείρησης μειώθηκε δραματικά την
περίοδο 1981 - 1992. Είναι σαφές ότι η δεκαετία του 1980 ήταν η
περίοδος της άνθησης της μικρομεσαίας τουριστικής επιχείρησης.
Μεταξύ των 15 μεγαλύτερων εταιριών του τομέα υπάρχουν
σημαντικές νέες παρουσίες, οι περισσότερες από τις οποίες
αναπτύχθηκαν κατά την διάρκεια της περιόδου που εξετάζουμε. Τέτοια
παραδείγματα είναι η εταιρία ενοικίασης σκαφών αναψυχής Dolphin
Ελληνική Ναυτιλιακή, οι ξενοδοχειακές Εσπέρια Τουριστικές

Επιχειρήσεις, Σκιάθος Τουριστικές Ξενοδοχειακές & Γενικές Επιχειρήσεις
και Ακτής Βόλακα Γλυκόριζα καθώς και η εταιρία ενοικίασης
αυτοκινήτων Auto Ελλάς (Hertz).
Η εικόνα των διαφόρων υπηρεσιών αντιστρέφεται πλήρως σε
σχέση με την περίοδο 1973 - 1981. Την 11ετία 1981 - 1992 οι διάφορες
υπηρεσίες αποτελούν τον ταχύτερα αναπτυσσόμενο υποτομέα του τομέα
των υπηρεσιών. Ο ρυθμός επέκτασης του ενεργητικού τους ήταν 8,8%
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ετησίως και αυτός του αριθμού των επιχειρήσεών τους 14,9% ετησίως.
Μεταξύ των μεγάλων εταιριών που αναδύονται είναι εκείνες των
ιδιωτικών μέσω μαζικής ενημέρωσης, Αντέννα Τν και Τηλέτυπος και οι
παροχής ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας Ιατρικό Αθηνών και Υγεία
Διαγνωστικόν και Θεραπευτικόν Κέντρον Αθηνών. Βεβαίως η παρουσία
εταιριών που ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως οι δύο
μεγαλύτερες του υποτομέα, ΕΡΤ και Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης,
εξακολουθεί να είναι έντονη.
Ο χρηματοπιστωτικός τομέας, σαν σύνολο, σημειώνει την
περίοδο 1981 - 1992 επιβράδυνση σε σχέση με την προηγούμενη
οκταετία. Η επιβράδυνση οφείλονταν αποκλειστικά στον υποτομέα των
τραπεζών και όχι στου δύο μικρότερους υποτομείς. Επίσης, ο ρυθμός
αύξησης του αριθμού των εταιριών του τομέα ήταν χαμηλότερος από
αυτόν των υπόλοιπων υπηρεσιών.
Ο ρυθμός μεταβολής του ενεργητικού των τραπεζών ήταν 2,7%,
βραδύς σε σύγκριση με τους ρυθμούς της περιόδου 1973 - 1981. Στη
διάρκεια της 11ετίας ο αριθμός των τραπεζών αυξήθηκε από τις 19 στις
24. Παρά την αύξηση του αριθμού τους, το μέγεθος της μέσης τράπεζας
αυξήθηκε ελαφρά.
Η ομάδα των δέκα μεγαλύτερων σε ενεργητικό τραπεζών
παρέμεινε ουσιαστικά η ίδια. Παρατηρούνται πάντως κάποιες
αναρριχήσεις ιδιωτικών τραπεζών στην κατάταξη με αντίστοιχη
διολίσθηση τραπεζών υπό τον έλεγχο του δημοσίου. Συγκεκριμένα: η
Τράπεζα Πίστεως ανήλθε από την έκτη στην πέμπτη θέση, η Τράπεζα
Εργασίας από τη δέκατη στην όγδοη θέση ενώ αντίθετη η Ιονική Τράπεζα
μετακινήθηκε από την πέμπτη στην έβδομη θέση, η Γενική Τράπεζα από
την όγδοη στην ένατη θέση και η ΕΤΕΒΑ από την ένατη στη δωδέκατη.
Οι ΕΤΕ, ΑΤΕ και Εμπορική Τράπεζα παρέμειναν οι τρεις μεγαλύτερες.
Ο ασφαλιστικός υποτομέας εμφάνισε επιτάχυνση στους ρυθμούς
ανόδου του ενεργητικού του με 7,2% το χρόνο. Με όρους αριθμού
εταιριών, ο υποτομέας κατέγραφε ρυθμό αύξησης 2,2% το χρόνο. Το
μέγεθος της μέσης ασφαλιστικής εταιρίας σημείωσε σημαντική αύξηση.
Μεγάλα άλματα στο ενεργητικό τους πραγματοποίησαν
ασφαλιστικές εταιρίες του ιδιωτικού τομέα. Χαρακτηριστικές είναι οι
περιπτώσεις των Ιντεραμέρικαν Ελληνική Ασφαλιστική Ζωής και Άίίοο
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American Life Insurance Company. Αντίθετα, υποχώρηση στην κλίμακα
της κατάταξης σημείωσαν ασφαλιστικές εταιρίες υπό τον έλεγχο
τραπεζών του δημοσίου, όπως οι Φοίνιξ, Αστήρ και Αγροτική ΑΕΕΓΑ. Η
Εθνική ΑΕΕΓΑ παρέμεινε πάντως η μεγαλύτερη ελληνική ασφαλιστική
εταιρία.
Ο υποτομέας των λοιπών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών
συνέχισε να αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς: 13,5% με βάση το
ενεργητικό και 7,6% ετησίως με βάση τον αριθμό των εταιριών. Το
μέγεθος της μέσης επιχείρησης επίσης αυξήθηκε σημαντικά.
Είναι σημαντικό ότι η ανάπτυξη αυτή έφερε στην κορυφή της κατάταξης
εταιρίες οι οποίες επρόκειτο να πρωταγωνιστήσουν στην μεγάλη
«έκρηξη» των χρηματοδοτικών υπηρεσιών που επρόκειτο να συμβεί μετά
το 1992. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι: Εθνική Κεφαλαίου,

Ελληνική Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Alpha Επενδύσεων,
Επενδύσεις Εργασίας και Πρόοδος στον χώρο των εταιριών επενδύσεων
χαρτοφυλακίου, οι Alpha Leasing, Σίτι Χρηματοδοτικές Μισθώσεις και
ΕΤΒΑ Leasing στο χώρο του Leasing, η Diners Club of Greece στις
πιστώσεις προς νοικοκυριά και η Κλωνατέξ στις εταιρίες συμμετοχών.
Τον υποτομέα των λοιπών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών δεν
συμπεριλήφθηκε
ο
Οργανισμός Οικονομικής Ανασυγκρότησης
Επιχειρήσεων (ΟΟΑΕ). Ο Οργανισμός ήταν δημόσια συμμετοχική
εταιρία και το χαρτοφυλάκιό του περιλάμβανε μεγάλο τμήμα των
προβληματικών επιχειρήσεων. Τυχόν συμπερίληψή του θα οδηγούσε σε
διπλομετρήσεις στοιχείων του ενεργητικού του εταιρικού τομέα.
Δεδομένου του μεγάλου ύψους του ενεργητικού του, σε 351 δις δραχμές
του 1992 ή 629 δις σε τιμές του 2000, η διπλομέτρηση αυτή θα
στρέβλωνε τις διαχρονικές συγκρίσεις.
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Κεφάλαιο 7ο
1992 - 2002: Συνέχιση της ανάπτυξης των υπηρεσιών και
απεμπλοκή της βιομηχανίας
Ο δρόμος προς την ΟΝΕ
Η δεκαετία 1992 - 2002 κυριαρχήθηκε από την προσπάθεια
εκπλήρωσης των κριτηρίων σύγκρισης που προέβλεπε η συνθήκη του
Μάαστριχτ. Η στροφή στην οικονομική πολιτική είχε σημειωθεί ήδη από
το 1990, σύμφωνα με τους Ιορδάνογλου και Μπέλλα (2003). Οι
προτεραιότητες ήταν πλέον η συγκράτηση του πληθωρισμού και των
δημόσιων ελλειμμάτων και ο περιορισμός της κρατικής παρέμβασης
στην οικονομία. Στο διάστημα 1985 - 1995 το εκκρεμές της κοινής
γνώμης είχε μετακινηθεί από το αίτημα της αναδιανομής στο αίτημα της
σταθεροποίησης της οικονομίας και από την πίστη στις διαχειριστικές
ικανότητες του κράτους στην πεποίθηση ότι ο ρόλος του στην οικονομία
έπρεπε να περιοριστεί. Πάνω από όλα, για την πλειοψηφία της κοινής
γνώμης η προτεραιότητα ήταν η ανάγκη μη αποκοπής της Ελλάδας από
την Ευρώπη. Παρά το ότι η στροφή στην οικονομική πολιτική είχε
προηγηθεί, η σημασία των όρων σύγκρισης του Μάαστριχτ ήταν
κεφαλαιώδης: έδιναν συγκεκριμένο περιεχόμενο στους στόχους που
έπρεπε να επιτευχθούν και περιλάμβαναν χρονοδιαγράμματα που δεν
μπορούσαν εύκολα να παραβιαστούν. Κυρίως όμως, περιέβαλλαν τους
στόχους αυτούς με το κύρος της ευρωπαϊκής ενοποίησης, τους έδιναν
πολιτική κάλυψη και εικονογραφούσαν με σαφήνεια το κόστος της
αποτυχίας. Τυχόν αποτυχία της Ελλάδας να παρακολουθήσει το
εγχείρημα της ΟΝΕ θα οδηγούσε την ελληνική οικονομία σε κατάσταση
χρόνιας συναλλαγματικής και νομισματικής αστάθειας και αβεβαιότητας
που θα δηλητηρίαζε το επενδυτικό περιβάλλον, θα διαιώνιζε την
αναπτυξιακή καχεξία και, τελικά, θα περιθωριοποιούσε την χώρα. Η
υιοθέτηση του εγχειρήματος από τα δύο μεγάλα κόμματα της χώρας
εμπέδωσε την αλλαγή στην ακολουθούμενη οικονομική πολιτική και την
κατέστησε αμετάκλητη. Με μια έννοια, οι όροι του Μάαστριχτ
λειτούργησαν ως πολιτικό στρατήγημα που συνέβαλε όσο τίποτε άλλο
στην υιοθέτηση μιας πολιτικής που ήταν έτσι και αλλιώς επιβεβλημένη.
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Τα κριτήρια που έπρεπε να ικανοποιήσει μια χώρα που επιθυμούσε
να συμμετάσχει στην τελική φάση, σύμφωνα με τους Ιορδάνογλου και
Μπέλλα (2003), της οικονομικής και νομισματικής ένωσης (ΟΝΕ) είναι:
1. Ο πληθωρισμός της δεν θα έπρεπε να υπερβαίνει
περισσότερο από 1,5 ποσοστιαίες μονάδες το μέσο όρο του
πληθωρισμού των τριών χωρών της ΕΕ με τον χαμηλότερο
πληθωρισμό. Η πρακτική συνέπεια του κριτηρίου αυτού
ήταν ότι η Ελλάδα όφειλε να μειώσει τον ετήσιο ρυθμό του
πληθωρισμού της από το 15,8% που βρισκόταν το 1992 στο
2% με 2,5% μέχρι τα τέλη του 1999.
2. Το δημόσιο έλλειμμα θα έπρεπε, μέσα στην ίδια προθεσμία,
να βρίσκεται κάτω από το 3% του ΑΕΠ. Πρέπει να ληφθεί
υπόψη ότι το ύψος των δανειακών αναγκών του ελληνικού
δημοσίου ανέρχονταν στο 15,9% του ΑΕΠ το 1990 και στο
12,6% του ΑΕΠ το 1992.
3. Το δημόσιο χρέος της υποψήφιας χώρας είτε δεν θα έπρεπε
να υπερβαίνει το 60% του ΑΕΠ είτε να δείχνει σαφή τάση
μείωσης προς το ποσοστό αυτό. Με δεδομένο ότι το
δημόσιο χρέος της Ελλάδας υπερέβαινε το 100% του ΑΕΠ
και ήταν αδύνατο να μειωθεί κάτω από το 60%, η
υποχρέωση της χώρας ήταν να το έχει αποκλιμακώσει μέχρι
το 2000.
4. Τα μακροπρόθεσμα επιτόκια δεν θα έπρεπε να είναι
περισσότερο από 2 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα από το
μέσο επιτόκιο των τριών χωρών της ΕΕ με τον χαμηλότερο
πληθωρισμό.
Τέλος, η δραχμή θα έπρεπε να είχε συμμετάσχει για δύο χρόνια,
πριν το οριστικό της «κλείδωμα» με το ευρώ, στο Μηχανισμό
Συναλλαγματικών
Ισοτιμιών
του
Ευρωπαϊκού Νομισματικού
Συστήματος χωρίς να έχει παραστεί ανάγκη υποτίμησής της.
Εν ολίγοις, τα κριτήρια του Μάαστριχτ απαιτούσαν την
αποκατάσταση των ανισορροπιών που είχαν δημιουργηθεί την
προηγούμενη
δεκαετία
και
την
υιοθέτηση περιοριστικής
μακροοικονομικής πολιτικής.
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Η νομισματική και συναλλαγματική πολιτική της Τράπεζας της
Ελλάδος ήταν εκείνη που έφερε το κύριο βάρος της αντιπληθωριστικής
προσπάθειας. Τα βασικά μέσα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν:
1. Η πολιτική της «σκληρής» δραχμής. Η πολιτική αυτή
στηριζόταν στην εσκεμμένη υπερτίμηση της δραχμής και
αποσκοπούσε στη διατήρηση της αντιπληθωριστικής
πειθαρχίας των εγχώριων αγορών, προϊόντων και εργασίας,
και τη συγκράτηση των αυξήσεων των τιμών των
εισαγομένων προϊόντων. Στην πρώτη φάση της εφαρμογής
της η ισοτιμία της δραχμής διολίσθαινε με ρυθμούς αισθητά
μικρότερους από τη διαφορά του ελληνικού πληθωρισμού
από αυτόν της ΕΕ. Μετά από ένα σημείο, ο ρυθμός της
διολίσθησης έπεσε στο μηδέν και η δραχμή παρέμεινε για
ένα διάστημα περίπου σταθερή. Μετά την υποτίμηση του
Μαρτίου του 1998, οι ανάγκες για αποκλιμάκωση του
πληθωρισμού στα επιθυμητά επίπεδα απαίτησαν την ελαφρά
ανατίμηση της δραχμής και την διατήρησή της σε επίπεδα
υψηλότερα από τη νέα της κεντρική ισοτιμία.
2. Τα υψηλά επιτόκια. Η συγκράτηση της διολίσθησης της
δραχμής στηρίχτηκε από μία πολιτική εξαιρετικά υψηλών
πραγματικών επιτοκίων.
3. Ο αυστηρότερος, σε σχέση με το παρελθόν, έλεγχος της

νομισματικής και πιστωτικής επέκτασης.
Η νομισματική πολιτική επωμίσθηκε ένα μεγάλο μέρος του βάρους
της σταθεροποιητικής προσπάθειας και αντιμετώπισε σημαντικές
δυσκολίες. Το μέγεθος των δημόσιων ελλειμμάτων και οι ανάγκες
χρηματοδότησής τους ώθησαν τα πραγματικά επιτόκια σε υψηλότερα
επίπεδα από αυτά που θα χρειαζόταν υπό άλλες συνθήκες και
αποθάρρυναν, στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 1990, την ανάκαμψη
των επενδύσεων. Επίσης, τα υψηλά επιτόκια περιέπλεκαν και την ίδια
την άσκηση της νομισματικής πολιτικής. Προσέλκυαν εισροές
βραχυχρόνιων κεφαλαίων από το εξωτερικό που υπονόμευαν τον έλεγχο
της προσφοράς χρήματος και ανάγκασαν την ΤτΕ να προβαίνει σε
εκτεταμένη αποστείρωση των ροών αυτών. Από την άλλη πλευρά, η
λύση της ταχύτερης αποκλιμάκωσης των επιτοκίων ήταν απαγορευτικά
επικίνδυνη. Θα μπορούσε να εκληφθεί ως δείγμα αδυναμίας και
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χαλάρωσης της συναλλαγματικής πολιτικής και να πυροδοτήσει επίθεση
κατά της δραχμής με καταστροφικές συνέπειες για την αξιοπιστία του
συνόλου της ακολουθούμενης πολιτικής. Μία τέτοια επίθεση κατά της
δραχμής εκδηλώθηκε τον Μάιο του 1994 και η απόκρουσή της
αποτέλεσε σημείο καμπής στην πορεία προς την ΟΝΕ.
Ένας άλλος παράγοντας που ενίσχυσε την αξιοπιστία της
νομισματικής - συναλλαγματικής πολιτικής ήταν η αυξανόμενη
ανεξαρτητοποίηση της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Τράπεζα της Ελλάδος
ανεξαρτητοποιήθηκε τυπικά από την κυβέρνηση το Δεκέμβριο του 1997.
Η διαπραγματευτική θέση όμως της Τράπεζας της Ελλάδος απέναντι στις
κυβερνήσεις είχε ατύπως ισχυροποιηθεί πολύ πριν την επίσημη
ανεξαρτητοποίησή της. Η εξάρτηση της χώρας από τις μεταβιβάσεις και
τα δάνεια της ΕΕ και οι στενότατες σχέσεις της Τράπεζας της Ελλάδος με
τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές κεντρικές τράπεζες είχαν ενισχύσει τη θέση
της ελληνικής κεντρικής τράπεζας. Τυχόν απόπειρα πειθαναγκασμού της
Τράπεζας της Ελλάδος να κάνει κάτι που δεν ενέκρινε συνεπάγονταν
υψηλό κόστος για τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Υπήρξε λοιπόν μία
αποσαφήνιση ως προς τις σφαίρες επιρροής των δύο μεγάλων παικτών
του οικονομικού παιχνιδιού πριν το 1997. Στη σφαίρα της νομισματικής
- συναλλαγματικής πολιτικής η Τράπεζα της Ελλάδος είχε τον
προεξάρχοντα ρόλο. Η δημοσιονομική πολιτική παρέμενε στην
αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης. Η Τράπεζα της Ελλάδος
πορεύονταν παίρνοντας ως δεδομένη τη δημοσιονομική πολιτική και
αντιδρούσε καθορίζοντας το ύψος των επιτοκίων αναλόγως. Η θεσμική
αναγνώριση της ανεξαρτησίας της Τράπεζας της Ελλάδος ενίσχυσε
παραπέρα την αξιοπιστία της.
Το ποσοστό του δημοσιονομικού ελλείμματος στο ΑΕΠ άρχισε να
μειώνεται από το 1991 και μετά. Μέχρι το 1995 όμως, οι ρυθμού της
μείωσής του ήταν βραδύτεροι από αυτούς που χρειάζονταν για να
εξασφαλίσουν την έγκαιρη εκπλήρωση του σχετικού κριτηρίου του
Μάαστριχτ. Ένας από τους βασικούς παράγοντες που περιόριζαν τη
δυνατότητα μείωσης του δημόσιου ελλείμματος ήταν η μεγάλη αύξηση
των δαπανών για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους. Η αύξηση αυτή
ήταν αποτέλεσμα της αύξησης των επιτοκίων και του γεγονότος ότι η
κάλυψη των δανειακών αναγκών του δημοσίου δεν γινόταν πλέον με
προνομιακούς όρους αλλά με δανεισμό από την ελεύθερη αγορά. Οι
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ανεπαρκείς ρυθμοί μείωσης του ελλείμματος όμως δεν οφείλονταν μόνο
στην αύξηση των δαπανών για τόκους. Τα πρωτογενή ελλείμματα, που
εξ’ ορισμού δεν συμπεριλαμβάνουν τις δαπάνες για τόκους, μειώθηκαν
μεν αλλά, μέχρι το 1993, δεν είχαν μετατραπεί σε πρωτογενή
πλεονάσματα όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί. Οι μεγάλες αποκλίσεις
ανάμεσα στις προβλέψεις και τις πραγματοποιήσεις των προϋπολογισμών
διατηρήθηκαν στη διάρκεια των ετών 1991 - 1993. Αυτές οφείλονταν,
πρωτίστως, στην υστέρηση των φορολογικών εσόδων, πράγμα που
κατέστησε αναγκαία τη λήψη έκτακτων φορολογικών μέτρων το 1992.
Επιπλέον, οι πρωτογενείς δαπάνες, μολονότι συγκρατήθηκαν, δεν
κατέστη δυνατό να μειωθούν δραστικά.
Με την υιοθέτηση του Αναθεωρημένου Προγράμματος Σύγκλισης
1994 - 1999, που βασίζονταν σε ρεαλιστικότερες υποθέσεις και στόχους,
η απόκλιση προβλέψεων και πραγματοποιήσεων περιορίστηκε αλλά το
αυξανόμενο βάρος των τόκων εξακολουθούσε να εμποδίζει την
αποκλιμάκωση του συνολικού ελλείμματος του δημοσίου με τον ρυθμό
που απαιτούνταν. Από την άλλη πλευρά όμως, οι επιδόσεις σχετικά με το
πρωτογενές έλλειμμα ήταν καλύτερες. Το 1994, το έλλειμμα αυτό
εξαλείφθηκε και μετατράπηκε σε πλεόνασμα.
Η σημαντικότερη πρόοδος στα δημόσια οικονομικά συντελέστηκε
κατά την τετραετία 1996 - 1999. Στη διάρκειά της το συνολικό δημόσιο
έλλειμμα αποκλιμακώθηκε με συστηματικά ταχείς ρυθμούς. Παράλληλα,
το πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης αυξάνονταν με εξ’
ίσου συστηματικό τρόπο. Οι επιδόσεις της τετραετίας αυτής ήταν εκείνες
που επέτρεψαν την εκπλήρωση των δημοσιονομικών κριτηρίων του
Μάαστριχτ. Αυτή η πρόοδος στα δημόσια οικονομικά οφείλονταν σε δύο
παράγοντες: πρώτον, με τη μείωση του πληθωρισμού μετά το 1994,
επήλθε ταχεία αποκλιμάκωση των ονομαστικών επιτοκίων που μείωσε
τις δαπάνες για τους τόκους του δημόσιου χρέους. Δεύτερον, η αύξηση
ειδικά των πρωτογενών πλεονασμάτων ήρθε κύρια μέσα από την αύξηση
των φορολογικών εσόδων παρά από τη μείωση των πρωτογενών
δαπανών. Η αύξηση των φορολογικών εσόδων στο δεύτερο ήμισυ της
δεκαετίας του 1990 οφείλονταν, εν μέρει, στα βήματα που έγιναν στην
κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού του φοροεισπρακτικού μηχανισμού, της
καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και της επέκτασης της φορολογικής
βάσης. Επίσης, οφείλονταν στην εισαγωγή κάποιων νέων φόρων, την
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κατάργηση κάποιων φοροαπαλλαγών και την μη τιμαριθμοποίηση των
φορολογικών κλιμάκων του φόρου εισοδήματος. Πρέπει να σημειωθεί
ότι η πρόοδος αυτή συντελέστηκε χωρίς αύξηση των συντελεστών των
υπαρχόντων φόρων.
Παρά τα συστηματικά πρωτογενή πλεονάσματα, από το 1994 και
ύστερα, η μείωση του δημόσιου χρέους καθυστέρησε να έρθει. Σύμφωνα
με τους επίσημους υπολογισμούς, ο λόγος του χρέους ως προς το ΑΕΠ
σταθεροποιήθηκε μόλις το 1996 και άρχισε να μειώνεται από το 1997 και
μετά. Ακόμη και μετά το 2002 το χρέος ήταν υψηλότερο του 100% του
ΑΕΠ. Για την καθυστέρηση ευθύνονταν το γεγονός ότι, για μεγάλο
χρονικό διάστημα, οι τόκοι για την εξυπηρέτηση του χρέους αυξάνονταν
ταχύτερα από το ΑΕΠ. Η αντιστροφή αυτής της δυσμενούς δυναμικής
του δημόσιου χρέους απαιτούσε πρωτογενή πλεονάσματα, όχι απλώς
ενός αλλά μιας σειράς ετών. Επιπλέον, το χρέος επιβαρύνονταν κατά
καιρούς από τις καταπτώσεις των εγγυήσεων που το κράτος είχε δώσει
στο παρελθόν για τα δάνεια διάφορων δημόσιων οργανισμών.
Στη σφαίρα της εξέλιξης των αποδοχών και του κόστους εργασίας
ανά μονάδα προϊόντος υπήρξε γενικά αυτοσυγκράτηση. Το κράτος
περιόρισε, από το 1990 και μετά, την ανάμιξή του στη διαδικασία
διαμόρφωσης των μισθών και έδωσε έδαφος στις ελεύθερες συλλογικές
διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε εργοδότες και εργαζόμενους με
ευεργετικά αποτελέσματα στο κλίμα των εργασιακών σχέσεων. Παρά
ταύτα, το κράτος διατηρεί ακόμη σημαντική επιρροή στη διαμόρφωση
των αποδοχών μέσα από την εισοδηματική πολιτική του για το δημόσιο
τομέα. Οι εξελίξεις στο μέτωπο του κόστους εργασίας ήταν:
Στη διάρκεια της περιόδου 1990 - 1993 υπήρξε αποκλιμάκωση της
αύξησης των ονομαστικών μισθών που οδήγησε σε μείωση των
πραγματικών αποδοχών. Η αποκλιμάκωση των μισθών συγκράτησε την
άνοδο του ονομαστικού και μείωσε το πραγματικό κόστος εργασίας ανά
μονάδα προϊόντος. Οι επιδόσεις σχετικά με το ανά μονάδα κόστος
εργασίας θα ήταν καλύτερες αν βοηθούνταν από ευνοϊκές εξελίξεις στο
μέτωπο της παραγωγικότητας της εργασίας. Η αύξηση της
παραγωγικότητας όμως ήταν γενικά χαμηλή. Στο επίπεδο του συνόλου
της οικονομίας, ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησής της για το διάστημα
1990 - 1994, ήταν μεταξύ 0,5% και 1%. Ανάλογος ήταν και ο ρυθμός
αύξησης για το σύνολο της βιομηχανίας. Μόνο οι μεγαλύτερες
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βιομηχανικές μονάδες σημείωσαν αισθητά υψηλότερες αυξήσεις στην
παραγωγικότητά τους. Παρά ταύτα, η συγκράτηση της ανόδου των
μισθών συνέβαλε στην αποκλιμάκωση του πληθωρισμού.
Στη διάρκεια της περιόδου 1994 - 2002 οι ονομαστικοί μισθοί
συνέχισαν να αποκλιμακώνονται αλλά οι ρυθμοί αύξησής τους, ήταν, σε
αυτήν τη φάση, ελαφρώς ταχύτεροι από τον πληθωρισμό, πράγμα που
οδήγησε σε μικρές αλλά συστηματικές αυξήσεις των πραγματικών
αποδοχών. Στην ίδια περίοδο σημειώθηκε και κάποια ανάκαμψη της
παραγωγικότητας της εργασίας, όπου ο ρυθμός ανόδου ήταν περίπου 2%
ετησίως στο επίπεδο του συνόλου της οικονομίας. Οι εξελίξεις αυτές
συνέβαλαν στη μείωση του πληθωρισμού, αποκατάστησαν κάποια
σύνδεση ανάμεσα στις αυξήσεις των αποδοχών με την αύξηση της
παραγωγικότητας και συνέχισαν να συγκρατούν το κόστος εργασίας ανά
μονάδα προϊόντος. Το πρόβλημα ήταν ότι σε μία σειρά από
ανταγωνίστριες χώρες το κόστος εργασίας συγκρατήθηκε ακόμη
περισσότερο πράγμα που οδήγησε σε απώλεια ανταγωνιστικότητας. Με
δεδομένο ότι οι εργαζόμενοι επέδειξαν αυτοσυγκράτηση ως προς τις
μισθολογικές τους διεκδικήσεις σε όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του
1990, η ανησυχία πρέπει να επικεντρωθεί στους ρυθμούς αύξησης της
παραγωγικότητας. Πράγματι, οι ρυθμοί αυτοί ήταν, τουλάχιστον μέχρι το
2000, μάλλον χαμηλοί για μια χώρα που το επίπεδο της παραγωγικότητάς
της απέχει σημαντικά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
Η πορεία προς την ΟΝΕ ήταν μία επίπονη διαδικασία. Μολονότι
ήταν σαφές ότι δεν υπήρχε ρεαλιστική εναλλακτική λύση, η στροφή στην
οικονομική πολιτική που απαιτούνταν σε υιοθετήθηκε χωρίς επιφυλάξεις.
Το θέμα - κλειδί ήταν το αν και σε ποιο βαθμό τα δύο μεγάλα κόμματα,
και ιδίως το ΠΑΣΟΚ, θα ενστερνίζονταν τη νέα πολιτική. Από αυτή την
άποψη, οι κρίσιμες καμπές ήταν το 1994 και το 1996.
Στους πρώτους μήνες της θητείας της, η εκλεγείσα το 1993 νέα
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ έμοιαζε να είναι δίβουλη ως προς το ποια
πορεία επιθυμούσε πραγματικά να ακολουθήσει. Η επίθεση του Μαΐου
του 1994 κατά της δραχμής έθεσε το δίλημμα κατά επιτακτικό τρόπο. Αν
γινόταν υποτίμηση της δραχμής για μία ακόμα φορά, η Ελλάδα δεν θα
είχε πλέον αξιόπιστη αντιπληθωριστική πολιτική και ο στόχος της ΟΝΕ
θα είχε καταστεί ανέφικτος. Η απόφαση της τότε κυβέρνησης να
υπερασπίσει με κάθε θυσία την ισοτιμία της δραχμής ήταν σήμα ότι ο
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κύβος είχε ριφθεί. Σηματοδοτούσε την απόλυτη προτεραιότητα που
δίνονταν στην καταπολέμηση του πληθωρισμού και την προσχώρηση του
κυβερνώντος κόμματος στην πολιτική που απαιτούνταν για την
εκπλήρωση των όρων του Μάαστριχτ. Η υποβολή του Αναθεωρημένου
Προγράμματος Σύγκλισης και η αποδοχή του, το φθινόπωρο του 1994,
από το Συμβούλιο των Υπουργών της ΕΕ ολοκλήρωσε την στροφή. Το
επόμενο σημείο καμπής ήταν οι εκλογές του 1996. Μετά από αυτές, η
δημοσιονομική πολιτική απέκτησε σαφέστερη αίσθηση κατεύθυνσης και
οι προϋπολογισμοί του 1996, 1997 και 1998 ήταν εκείνοι που τελικά
συμπίεσαν το δημόσιο έλλειμμα στα επίπεδα που απαιτούνταν.
Το τελευταίο κρίσιμο ορόσημο στην πορεία προς την ΟΝΕ ήταν η
επιτυχής υποτίμηση της δραχμής το Μάρτιο του 1998 και η ένταξή της
στο Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών του Ευρωπαϊκού
Νομισματικού Συστήματος. Η υποτίμηση αυτή ήταν η αναγκαία
προσαρμογή της δραχμής πριν το οριστικό «κλείδωμα» της ισοτιμίας της
με το ευρώ. Ήταν αναγκαία για δύο βασικούς λόγους, σύμφωνα με τους
Ιορδάνογλου και Μπέλλα (2003).
Πρώτον, μετά μία περίοδο υπερτίμησης, για λόγους
αντιπληθωριστικής πολιτικής, της πραγματικής ισοτιμίας της δραχμής, η
προσαρμογή ήταν απαραίτητη για την εξασφάλιση μιας σχέσης δραχμής
- ευρώ που δεν θα αποτελούσε χρόνιο ανταγωνιστικό μειονέκτημα για τα
εγχώρια προϊόντα. Από την άποψη αυτή, το ερώτημα που τίθεται δεν
είναι το αν η προσαρμογή αυτή καθ’ εαυτή ήταν αναγκαία. Το ερώτημα
είναι μήπως η υποτίμηση δεν ήταν τόσο μεγάλη όσο χρειαζόταν και αν
ήταν αρκετή για να αντιμετωπίσει το ανταγωνιστικό μειονέκτημα των
ελληνικών εμπορευσίμων προϊόντων. Πράγματι, μπορεί εύλογα να
υποστηριχθεί ότι οι βραχυχρόνιες αναγκαιότητες της αντιπληθωριστικής
πολιτικής των ετών 1998 - 2002 κατέστησαν αναγκαίο το οριστικό
«κλείδωμα» της δραχμής με το ευρώ στη βάση μιας ισοτιμίας που
εξακολουθούσε να είναι πολύ υψηλή.
Δεύτερον, η ισοτιμία της δραχμής θα έπρεπε να είναι όσο το
δυνατό πιο αξιόπιστη στη διάρκεια της κρίσιμης διετίας κατά την οποία η
δραχμή θα έπρεπε να μείνει χωρίς να υποτιμηθεί στο Μηχανισμό
Συναλλαγματικών Ισοτιμιών. Τυχόν είσοδος της δραχμής στο
Μηχανισμό αυτόν με την παλιά υπερτιμημένη ισοτιμία θα διακινδύνευε
να προσκαλέσει επίθεση κατά της δραχμής που θα μπορούσε να αποβεί
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μοιραία για το όλο εγχείρημα. Η αντοχή της νέας ισοτιμίας στους
κλυδωνισμούς των διεθνών αγορών του καλοκαιριού του 1998 δικαίωσε
τις επιλογές και τους χειρισμούς του Μαρτίου του 1998.
Τα αποτελέσματα των πολιτικών που υιοθετήθηκαν ήταν γενικά
θετικά. Πρώτα από όλα, οι στόχοι που τέθηκαν επιτεύχθηκαν και η
Ελλάδα μπήκε στην Ευρωζώνη. Η συνδυασμένη επίδραση της
νομισματικής, συναλλαγματικής, δημοσιονομικής και εισοδηματικής
πολιτικής μείωσε τον πληθωρισμό κοντά στο 2% στα τέλη του 1999. Το
2000 - 2002 όμως ο πληθωρισμός αυξήθηκε και κυμαίνεται ανάμεσα στο
3% και 4% σε ετήσια βάση. Το δημόσιο έλλειμμα, σύμφωνα με τους
επίσημους υπολογισμούς, περιορίστηκε σταδιακά σε ποσοστό κάτω από
το 3% του ΑΕΠ από το 1998. Το δημόσιο χρέος άρχισε να
αποκλιμακώνεται αλλά με βραδείς ρυθμούς.
Ο μέσος ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ στη διάρκεια της πενταετίας
1990 - 1995 εξακολουθούσε να είναι βραδύς, 1,2% ετησίως. Το 1993
μάλιστα σημειώθηκε αρνητικός ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ. Είναι
πιθανό ότι η αντιπληθωριστική νομισματική πολιτική που ασκήθηκε στο
διάστημα αυτό συντέλεσε στη βραδύτητα των ρυθμών ανάπτυξης της
οικονομίας. Το κύριο πρόβλημα εξακολουθούσε να είναι οι αρνητικοί
ρυθμοί μεταβολής των συνολικών επενδύσεων, -0,5% ετησίως, και
ειδικότερα των ιδιωτικών επενδύσεων, -1,6% ετησίως. Στην πενταετία
1990 - 1995 ο παράγοντας που αποθάρρυνε τις επενδύσεις δεν ήταν
πλέον η μειωμένη κερδοφορία αλλά τα υψηλά επιτόκια και η
ελκυστικότητα των αποδόσεων των τίτλων του δημοσίου. Παρά ταύτα,
πρέπει να σημειωθεί ότι οι επιπτώσεις της περιοριστικής
μακροοικονομικής πολιτικής πάνω στο ρυθμό ανάπτυξης ήταν σχετικά
ήπιες. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ ήταν μεν χαμηλός στη
διάρκεια της περιόδου 1990 - 1995 αλλά δεν ήταν, κατά μέσο όρο,
χαμηλότερος από το ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ της κατ’ εξοχήν
«επεκτατικής» διάρκειας του 1980.
Αντίθετα, στη διάρκεια της εφταετίας 1995 - 2002 σημειώθηκε
σημαντική και διατηρούμενη ανάκαμψη της οικονομίας. Ο μέσος ρυθμός
αύξησης του ΑΕΠ ήταν 3,4% ετησίως. Το ενδιαφέρον στοιχείο ήταν ότι
ο κινητήρας της ανάκαμψης ήταν οι επενδύσεις. Οι επενδύσεις
αυξάνονταν στη διάρκεια του δεύτερου μισού της διάρκειας του 1990 με
ρυθμούς πολύ ταχύτερους από αυτούς του ΑΕΠ, περίπου 8% το χρόνο,
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ενώ η κατανάλωση αυξάνονταν με πιο συγκρατημένους ρυθμούς. Στην
αρχική της φάση, μεταξύ 1994 και 1995, η ανάκαμψη της οικονομίας
υποβοηθήθηκε από την επεκτατική ώθηση που αντιπροσώπευε η κατά
11% αύξηση των δημόσιων επενδύσεων. Πράγματι, στη φάση αυτή
άρχισε μία σειρά μεγάλων δημόσιων έργων υποδομής με
συγχρηματοδότηση από το Β’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Οι δημόσιες
επενδύσεις συνέχισαν να αυξάνουν σε όλη τη διάρκεια της εφταετίας
1995 - 2002 με μέσο ρυθμό 9% το χρόνο. Ο κύριος όμως κινητήρας της
ανάκαμψης ήταν η άνοδος των ιδιωτικών επενδύσεων, με ετήσιο ρυθμό
8% στη διάρκεια της πενταετίας. Η άνοδος αυτή πήρε πρωτίστως τη
μορφή επενδύσεων σε εξοπλισμό και αποσκοπούσε στον εκσυγχρονισμό
του κεφαλαιουχικού εξοπλισμού κυρίως των μεγαλύτερων εταιριών. Η
αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων αποδίδεται στη συστηματική
βελτίωση της κερδοφορίας της περιόδου 1991 - 1995, στις βελτιωμένες
προοπτικές πωλήσεων και στη βαθμιαία αποκατάσταση της
εμπιστοσύνης του επιχειρηματικού κόσμου στην ακολουθούμενη
οικονομική πολιτική. Οι ταχείς ρυθμοί επέκτασης των συνολικών
κεφαλαίων του εταιρικού τομέα της περιόδου 1992 - 2002 αντανακλούν
και επιβεβαιώνουν την άνθηση της επενδυτικής δραστηριότητας. Τέλος,
στη διάρκεια της ίδιας περιόδου συντελέστηκε και μία εντυπωσιακή
αναδιάρθρωση και εξυγίανση της σύνθεσης των κεφαλαίων του
εταιρικού τομέα. Με τη βοήθεια των βαθιών αλλαγών στο
χρηματοπιστωτικό σύστημα και τη βελτίωση της κερδοφορίας ο
εταιρικός τομέας μείωσε δραστικά τον λόγο δανείων προς ίδια κεφάλαια
και, συνεπώς, μείωσε το βαθμό της δανειακής του επιβάρυνσης.
Από την άλλη πλευρά, το εμπορικό ισοζύγιο συνέχισε να
χειροτερεύει στη διάρκεια της περιόδου 1995 - 2002, εν μέρει λόγω
αύξησης των εισαγωγών κεφαλαιουχικού εξοπλισμού, ενώ το ισοζύγιο
τρεχουσών συναλλαγών παρέμεινε ευάλωτο. Οι μέτριες και ασταθείς
επιδόσεις στις εξωτερικές συναλλαγές αποκαλύπτουν ότι μία σειρά από
χρόνιες αδυναμίες σχετικές με την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών
εμπορεύσιμων προϊόντων εξακολουθούν να υφίστανται και ότι αυτές δεν
αντιμετωπίσθηκαν από την υποτίμηση του 1998.
Η κύρια αρνητική εξέλιξη στην περίοδο που εξετάζουμε ήταν το
ότι, παρά την επιτάχυνση των ρυθμών ανάπτυξης, η ανεργία, σύμφωνα
με τους Ιορδάνογλου και Μπέλλα (2003), αυξήθηκε και παρέμεινε στα

145

υψηλά επίπεδα του 10% με 12%. Η ανεργία πλήττει κύρια τις γυναίκες
και τους νέους, άνδρες και γυναίκες, μέχρι 29 ετών. Τα ποσοστά
ανεργίας των ανδρών ηλικίας 30 - 65 ετών είναι πολύ μικρότερα. Η
αύξηση της ανεργίας δεν οφείλονταν σε καθαρές απώλειες θέσεων
εργασίας. Οι νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούσε ο τομέας των
υπηρεσιών υπεραναπλήρωναν τις θέσεις εργασίας που χάνονταν στον
αγροτικό και βιομηχανικό τομέα. Μέχρι το 2002, η αύξηση της ανεργίας
οφείλονταν στο ότι το εργατικό δυναμικό αυξάνονταν ταχύτερα από τις
νέες θέσεις απασχόλησης που δημιουργούνταν.
Εάν η πορεία προς την εκπλήρωση των κριτηρίων του Μάαστριχτ
ήταν επίπονη, η υιοθέτηση του τελικού στόχου, δηλαδή της ένταξης στην
ΟΝΕ, συνεπάγεται τη ριζική αλλαγή του καθεστώτος μέσα στο οποίο θα
λειτουργεί η ελληνική οικονομία. Η ένταξη στην ευρωζώνη σημαίνει:
ε) Στο μακροοικονομικό επίπεδο, την εγκατάλειψη του εθνικού
νομίσματος και της δυνατότητας υποτίμησής του, την
εκχώρηση του ελέγχου της νομισματικής πολιτικής στην
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την αποδοχή των
περιορισμών στην άσκηση της δημοσιονομικής πολιτικής
που προβλέπει το Σύμφωνο Σταθερότητας.
ύ) Στο θεσμικό και διαρθρωτικό επίπεδο σημαίνει την
ολοκλήρωση της διαδικασίας αντικατάστασης ενός
συστήματος που βασίζονταν στον διοικητικό έλεγχο από ένα
σύστημα πολύ πιο ανοιχτό στον ανταγωνισμό.
Στο νέο περιβάλλον η ρύθμιση των αποφάσεων των παικτών του
οικονομικού παιχνιδιού θα επαφίεται κύρια στους μηχανισμούς της
αγοράς και το θέμα - κλειδί θα είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
και όχι η αύξηση της προστασίας. Η πραγματικά βαθιά αλλαγή στην
οποία οδηγεί το νέο περιβάλλον είναι η ριζική αναμόρφωση του
μηχανισμού των κινήτρων και κυρώσεων που διέπουν την ελληνική
κοινωνία. Το καθεστώς αυτό είναι περίπου ο αντίποδας αυτού που
συνέβη στη δεκαετία του 1980 και αυτός ήταν ένας από τους βασικούς
λόγους της υιοθέτησής του: να καταστήσει την επιστροφή στις μεθόδους
της δεκαετίας αυτής πρακτικώς αδύνατη.
Η ανάγκη προσαρμογής στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον, η
πίεση των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και, γενικότερα, η τροπή
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που πήραν τα γεγονότα την δεκαετία του 1990 δρομολόγησαν
διαρθρωτικές και θεσμικές αλλαγές που εξακολουθούν να βρίσκονται σε
εξέλιξη. Θα αναφέρουμε τις σημαντικότερες από αυτές.
Α) Η ανάμιξη του κράτους σε μία σειρά από δραστηριότητες
περιορίστηκε. Ο περιορισμός αυτός πήρε διάφορες μορφές:
ιδιωτικοποιήσεων, σταδιακών μετοχοποιήσεων, αποκανονικοποίησης
ολόκληρων τομέων της οικονομίας και ανοίγματός τους στον
ανταγωνισμό.
Οι βιομηχανικές επιχειρήσεις που ελέγχονταν από τον ΟΟΑΕ είτε
τέθηκαν υπό εκκαθάριση είτε ιδιωτικοποιήθηκαν. Αρκετές επιχειρήσεις
που ελέγχονταν από τις κρατικές τράπεζες, επίσης, αποδόθηκαν στον
ιδιωτικό τομέα. Παρομοίως, ο έλεγχος μιας σειράς από μικρές κρατικές
τράπεζες καθώς και της μεσαίου μεγέθους Ιονικής Τράπεζες πέρασε στον
ιδιωτικό τομέα.
Στην περίπτωση των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας καθώς και
ορισμένων άλλων μεγάλων εταιριών του δημοσίου - ΟΤΕ, ΔΕΗ,
Ελληνικά Πετρέλαια, ΕΥΔΑΠ κ.λπ. - επιλέχθηκε η μέθοδος της
μετοχοποίησής τους και της σταδιακής διάθεσης μέρους των μετοχών
τους στο κοινό. Στις περιπτώσεις αυτές, η κυβέρνηση δήλωσε ότι θα
διατηρούσε τον έλεγχο ενός μέρους του μετοχικού κεφαλαίου πράγμα
που θα της επέτρεπε να παρεμβαίνει εάν υπήρχε ανάγκη. Μένει να
αποδειχθεί το εάν και κατά πόσο το νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς που
βασίζεται στη συνύπαρξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα θα αποδώσει.
Παράλληλα, έγινε προσπάθεια να εκλογικευθεί ο τρόπος
λειτουργίας των επιχειρήσεων που παρέμεναν εν όλω ή εν μέρει υπό
κρατικό έλεγχο. Οι επιχειρήσεις αυτές μετατράπηκαν σε ανώνυμες
εταιρίες, το καθεστώς της διοίκησής τους άλλαξε και όλες τους
υποχρεούνταν να υποβάλλουν στρατηγικά και επιχειρηματικά σχέδια
σχετικά με τις μελλοντικές τους δραστηριότητες. Η αποδοτικότητα των
κεφαλαίων και η γενικότερη χρηματοοικονομική εικόνα ορισμένων
δημόσιων επιχειρήσεων εμφάνισε βελτίωση. Από την άλλη πλευρά,
παρέμεναν αρκετές δημόσιες επιχειρήσεις, ιδίως στον υποτομέα των
μεταφορών, που απλώς κατόρθωσαν να περιορίσουν το μέγεθος των
ζημιών τους που, όμως, εξακολουθούν να είναι μεγάλες ακόμα και
σήμερα.
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Β) Συχνά υποστηρίζεται ότι ο περιορισμός της ανάμιξης του
κράτους σε διάφορους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας δεν αρκεί
αν δεν συνοδεύεται από άνοιγμα των τομέων αυτών στον ανταγωνισμό.
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του ΟΟΣΑ, η πλήρης απελευθέρωση
μιας σειράς από τομείς - κλειδιά της οικονομίας σε συνδυασμό με την
εκλογίκευση της λειτουργίας τους θα μπορούσε να οδηγήσει σε
σωρευτική αύξηση του ΑΕΠ της τάξης του 9% - 11%. Πράγματι, στην
περίοδο 1992 - 2000, η διαδικασία αποκανονικοποίησης ορισμένων
τομέων της οικονομίας και της άρσης των περιορισμών που μέχρι τότε
χαρακτήριζαν τη λειτουργία τους προχώρησε σε μερικές περιπτώσεις
διστακτικά και σε άλλες με ταχύτερα βήματα. Στο θεσμικό επίπεδο οι
αλλαγές που επήλθαν, συνήθως υπό την πίεση των Οδηγιών της ΕΕ, ήταν
σημαντικές. Στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών η αποκανονικοποίηση
ήρθε σταδιακά με το άνοιγμα της αγοράς της κινητής τηλεφωνίας και
άλλων υπηρεσιών, με τη δημιουργία ρυθμιστικής αρχής για τον κλάδο
και τελικά από το 2001, την κατάργηση του μονοπωλίου του ΟΤΕ στην
σταθερή τηλεφωνία. Στην ηλεκτρική ενέργεια, οι θεσμικές αλλαγές
δρομολογήθηκαν το 1999. Σύμφωνα με αυτές, η ΔΕΗ χάνει το
μονοπώλιό της στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και, από το 2001 και
εντεύθεν, το 30% της αγοράς είναι, δυνητικά, ανοιχτό σε άλλους
παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης, σύμφωνα με τις νέες
ρυθμίσεις, η ΔΕΗ παύει να έχει την αποκλειστική διαχείριση του δικτύου
παροχής ρεύματος. Ο έλεγχος περνάει σε μία υπηρεσία διαχείρισης του
συστήματος στην οποία μετέχουν το κράτος, η ΔΕΗ και οι μελλοντικοί
ανταγωνιστές της. Τέλος, το 1999 δημιουργήθηκε και η ανεξάρτητη
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Στις αερομεταφορές, η Ολυμπιακή
Αεροπορία άρχισε να αντιμετωπίζει ανταγωνισμό στις γραμμές
εσωτερικού από το 1992 ενώ το καθεστώς στις εσωτερικές ακτοπλοϊκές
συγκοινωνίες απελευθερώνεται από τον ασφυκτικό έλεγχο του
Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.
Οι επιπτώσεις όμως των παραπάνω θεσμικών αλλαγών στην
ανάπτυξη γνήσιων συνθηκών ανταγωνισμού ήταν πιο ανάμικτες και η
διαδικασία αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη. Στον κλάδο της ενέργειας και, σε
πολύ μικρότερο βαθμό, στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών παρέμεναν
σημαντικά εμπόδια στην είσοδο των ανταγωνιστών. Επιπλέον, ορισμένες
δραστηριότητες στους κλάδους αυτούς εξακολουθούν να είναι φυσικά
μονοπώλια.. επομένως, η προστασία του κοινού από καταχρήσεις και η
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διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού στο μέλλον απαιτεί την
ύπαρξη ανεξάρτητων και ισχυρών ρυθμιστικών αρχών στους κλάδους
αυτούς καθώς και την παρουσία ισχυρής επιτροπής ανταγωνισμού.
Εκείνο που μοιάζει αναντίρρητο είναι ότι στους τομείς στους
οποίους όντως αναπτύχθηκε ο ανταγωνισμός τα αποτελέσματα ήταν
θετικά. Η απελευθέρωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος και το
άνοιγμα της αγοράς της κινητής τηλεφωνίας και ορισμένων άλλων
κομματιών των τηλεπικοινωνιών οδήγησε σε μεγάλη αύξηση της
παραγωγής και των επενδύσεων, δημιούργησε νέες θέσεις εργασίας,
πολλαπλασίασε τον αριθμό των νέων εταιριών και οδήγησε σε αύξηση
της αποδοτικότητας. Παράλληλα, το καταναλωτικό κοινό επωφελήθηκε
από γενικά χαμηλότερες τιμές αλλά, κύρια, ευνοήθηκε από τη βελτίωση
της ποιότητας των προσφερομένων προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και
από την εμφάνιση μιας πληθώρας νέων προϊόντων.
Γ) Ο τομέας όπου έγιναν οι βαθύτερες μεταρρυθμίσεις ήταν ο
χρηματοπιστωτικός. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1980 το
χρηματοπιστωτικό σύστημα κυριαρχούνταν από τις κρατικές τράπεζες
και λειτουργούσε υπό ένα πυκνό πλέγμα ρυθμιστικών κανόνων και
ελέγχων. Οι εμπορικές τράπεζες ήταν υποχρεωμένες να διαθέτουν
καθορισμένα ποσοστά των καταθέσεών τους για τη χρηματοδότηση του
δημοσίου και τομέων προτεραιότητας όπως η βιομηχανία και η
βιοτεχνία. Περίπου τα τρία τέταρτα των καταθέσεών τους ήταν
δεσμευμένα για αυτούς τους σκοπούς. Τα επιτόκιά τους καθορίζονταν
καθορίζονταν διοικητικά και, ειδικότερα, τα επιτόκια των δανείων προς
το κράτος και τους προεπιλεγμένους τομείς ήταν χαμηλά. Το καθεστώς
αυτό απέδωσε μέχρι ένα χρονικό σημείο. Βαθμιαία όμως, ο ρόλος της
κρατικής παρέμβασης στο πιστωτικό σύστημα «πολιτικοποιήθηκε». Υπό
την πίεση των ζημιών μεγάλων επιχειρήσεων και των αυξανόμενων
δανειακών αναγκών του δημοσίου, ο έλεγχος του πιστωτικού
συστήματος, από όργανο διοχέτευσης πόρων σε τομείς αναπτυξιακής
προτεραιότητας μετατράπηκε σε όργανο επιδότησης ζημιογόνων
επιχειρήσεων και φθηνής χρηματοδότησης των δημόσιων ελλειμμάτων.
Οι συνέπειες ήταν δυσμενείς. Η προνομιακή χρηματοδότηση του
δημοσίου ασκούσε αφόρητη πίεση στην πιστωτική πολιτική και
απέκρυπτε το πραγματικό κόστος των δημοσίων ελλειμμάτων. Η
επιβάρυνση των κρατικών τραπεζών με επισφαλή δάνεια προς
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ζημιογόνες επιχειρήσεις και με χαμηλής απόδοσης δανεισμό προς το
δημόσιο έθετε σε κίνδυνο τη σταθερότητα των πιστωτικού συστήματος.
Με δεδομένο ότι αυτές οι υποχρεωτικές επιβαρύνσεις αφορούσαν στο
πλείστο των κεφαλαίων τους, οι τράπεζες επιχειρούσαν να
αντισταθμίσουν τις απώλειες από τα μη δεσμευμένα κομμάτια του
κεφαλαίου τους. Το αποτέλεσμα ήταν η αύξηση της διαφοράς των
επιτοκίων καταθέσεων και χορηγήσεων και η επιβάρυνση του κόστους
κεφαλαίου των τομέων που δεν είχαν προνομιακή πρόσβαση στον
τραπεζικό δανεισμό. Από την άλλη πλευρά, οι προνομιακοί όροι
δανεισμού των ευνοούμενων τομέων τους εξωθούσαν σε
«υπερδανεισμό» και υπονόμευαν τη χρηματοοικονομική τους πειθαρχία.
Τέλος, οι περιορισμοί και οι λεπτομερείς έλεγχοι οδηγούσαν τον ίδιο το
χρηματοπιστωτικό τομέα σε αναπτυξιακή ασφυξία.
Μεταξύ 1987 και 1997 η κατάσταση αυτή άλλαξε άρδην. Οι
σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις ήταν:
• Η υποχρέωση των τραπεζών να επενδύουν σε τίτλους του
ελληνικού δημοσίου καταργήθηκε σταδιακά. Το δημόσιο
όφειλε πλέον να δανείζεται από την ανοιχτή αγορά.
• Οι εμπορικές τράπεζες απαλλάχτηκαν από την υποχρέωση
να δεσμεύουν μέρος των καταθέσεών τους προς όφελος
προεπιλεγμένων τομέων της οικονομίας.
• Οι παρεμβάσεις του κράτους στον καθορισμό των επιτοκίων
καταθέσεων και χορηγήσεων καταργήθηκαν. Τα επιτόκια
καθορίζονται πλέον από τις συνθήκες προσφοράς και
ζήτησης.
• Οι περιορισμοί στη διασυνοριακή κίνηση κεφαλαίων και
συναλλάγματος άρθηκαν.
• Η νομοθεσία για τις τράπεζες εκσυγχρονίστηκε. Σε μία
απόπειρα τόνωσης του ανταγωνισμού, το νέο νομικό
πλαίσιο κατέστησε τις διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα σε
τραπεζικούς και μη τραπεζικούς πιστωτικούς οργανισμούς
λιγότερο ευκρινείς. Επέτρεψε τη διείσδυση των πρώτων στη
σφαίρα δραστηριότητας των δεύτερων και τανάπαλιν και
διευκόλυνε τη δημιουργία νέων χρηματοοικονομικών
προϊόντων και υπηρεσιών - στεγαστικά και καταναλωτικά
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δάνεια, αμοιβαία κεφάλαια κλπ - και από τους δύο τύπους
οργανισμών.
• Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του
χρηματιστηρίου και της αγοράς ομολόγων και άλλων τίτλων
του δημοσίου εκσυγχρονίστηκε.
• Το πλέγμα των μεταρρυθμίσεων ολοκληρώθηκε το 1997, με
την δια νόμου αναγνώριση της αυτονομίας της Τράπεζας της
Ελλάδος από την κυβέρνηση.
Οι επιπτώσεις των παραπάνω μεταρρυθμίσεων, σύμφωνα με τους
Ιορδάνογλου και Μπέλλα (2003), ήταν καταλυτικές. Στο
μακροοικονομικό επίπεδο, οι μεταρρυθμίσεις άλλαξαν τα μέσα άσκησης
της νομισματικής πολιτικής και τις μεθόδους ελέγχου των νομισματικών
μεγεθών. Νέες μορφές επίβλεψης του χρηματοπιστωτικού συστήματος
υιοθετήθηκαν και το γεγονός ότι το κράτος δανείζεται πλέον από την
αγορά αποκαλύπτει το πραγματικό κόστος του δημόσιου δανεισμού.
Ο χρηματοπιστωτικός τομέας άρχισε να αναπτύσσεται με
ταχύτατους
ρυθμούς.
Ειδικά
ο
υποτομέας
των
λοιπών
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών κατέγραψε την περίοδο 1992 - 2002
ρυθμούς αύξησης ταχύτερους από όλους τους άλλους υποτομείς του
εταιρικού τομέα. Ο αριθμός των λοιπών χρηματοπιστωτικών εταιριών, με
επικεφαλής τις επιχειρήσεις διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων αυξήθηκε
από 116 εταιρίες το 1992 στις 752 το 2002 και για πρώτη φορά η
κυριαρχία των τραπεζών στον χρηματοπιστωτικό τομέα δεν ήταν
απόλυτη.
Στον τραπεζικό υποτομέα η κερδοφορία και ιδιαίτερα τα εκτός
τόκων έσοδα αυξήθηκαν κατακόρυφα, παρά την όξυνση του
ανταγωνισμού. Η μεταρρύθμιση επέτρεψε στις ιδιωτικές τράπεζες να
υιοθετήσουν πιο επιθετική πολιτική και να αυξήσουν τα μερίδιά τους
στην αγορά σε βάρος των κρατικών τραπεζών. Παράλληλα, οι αλλαγές
επέτρεψαν στις κρατικές τράπεζες να εκλογικεύσουν τα χαρτοφυλάκιά
τους, απαλλασσόμενες από το βάρος τοποθετήσεων χαμηλής απόδοσης,
ενώ η πίεση του ανταγωνισμού τις εξώθησε σε κάποιον εκσυγχρονισμό
των συστημάτων τους. Αυτά είχαν ευνοϊκές επιπτώσεις στην κερδοφορία
και των κρατικών τραπεζών.
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Οι χρήστες των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ωφελήθηκαν
πολλαπλά από τις μεταρρυθμίσεις. Υπήρξε σημαντική διεύρυνση του
εύρους των παρεχόμενων υπηρεσιών στους καταναλωτές. Υπηρεσίες
όπως η στεγαστική και καταναλωτική πίστη, που, στο παρελθόν, ήταν
από αναιμικές ως ανύπαρκτες σημείωσαν εκρηκτική ανάπτυξη. Νέα
προϊόντα, όπως αμοιβαία κεφάλαια, repos, διαχείριση ρευστών
διαθεσίμων, άρχισαν να προσφέρονται από τράπεζες και μη τραπεζικούς
οργανισμούς και επέτρεψαν την αναδιάταξη των χαρτοφυλακίων των
επενδυτών. Πιστωτικές κάρτες και αυτόματες ταμειακές μηχανές
διευκόλυναν τη ζωή των καταναλωτών. Οι επιχειρήσεις απέκτησαν
περισσότερο διαφανή πρόσβαση στο πιστωτικό σύστημα και ένα φάσμα
υπηρεσιών είναι πλέον στη διάθεσή τους και αποτελεί σημαντικό τμήμα
των εσόδων των τραπεζών.
Τέλος, οι μεταρρυθμίσεις άνοιξαν το δρόμο στην ανάπτυξη του
χρηματιστηρίου. Για ένα διάστημα, το χρηματιστήριο επέτρεψε στις
επιχειρήσεις να αντλούν εταιρικά κεφάλαια με εξαιρετικά ευνοϊκούς
όρους πράγμα που συνέβαλε στην μείωση της υπέρμετρης δανειακής
τους επιβάρυνσης. Η υπερβολική όμως ευφορία από πλευράς
επενδυτικού κοινού σε συνδυασμό με τις υπερβολές πολλών εταιριών ως
προς την αποτίμηση των μετοχών τους οδήγησαν το δείκτη του ΧΑΑ σε
μη διατηρήσιμα ύψη. Η κατάρρευση που επήλθε ήταν μεγάλη και,
βοηθούσης και της πτώσης των χρηματιστηρίων διεθνώς, παρατεταμένη.
Σήμερα, η χρόνια αποτελμάτωση του χρηματιστηρίου έχει υποσκάψει
την ικανότητά του να λειτουργεί ως πηγή άντλησης κεφαλαίων. Η
εξέλιξη αυτή όμως, όσο καταστροφική και αν ήταν, δεν αναιρεί την
σημασία που είχαν οι μεταρρυθμίσεις για το σύνολο του
χρηματοπιστωτικού τομέα.
Δ) Το Β’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ) έδωσε τη
δυνατότητα βελτίωσης των υποδομών της χώρας και αναβάθμισης του
ανθρώπινου κεφαλαίου της. Μία σειρά έργων αναλήφθηκαν
χρηματοδοτούμενα εν μέρει από πόρους του ΚΠΣ και εν μέρει από το
ελληνικό δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Παρά τις καθυστερήσεις και
τις υπερβάσεις των προϋπολογισμών που σημειώθηκαν, τα έργα αυτά
γίνονται και έχουν εγκαινιάσει νέες μορφές συνεργασίας του δημόσιου
με τον ιδιωτικό τομέα. Εξακολουθούν να παραμένουν όμως σημαντικά
ερωτηματικά για το εάν και κατά πόσο η σημερινή δημόσια διοίκηση
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είναι ικανή να αξιοποιήσει πλήρως τις νέες δυνατότητες που
προσφέρονται στη χώρα.
Ε) Η ελληνική αγορά εργασίας, τουλάχιστον ως προς το
καταγεγραμμένο τμήμα της, δεν διαθέτει την ευελιξία και
προσαρμοστικότητα που απαιτεί το νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Είναι
έντονα κατατμημένη και χαρακτηρίζεται από μία ιεραρχία στεγανών των
οποίων η λειτουργία είναι η προστασία του επιπέδου των αποδοχών και
της ασφάλειας της απασχόλησης των ανδρών εργαζομένων ηλικίας 30 60 ετών. Το επίπεδο των χαμηλότερων αποδοχών στο σημείο εισόδου
στην αγορά εργασίας εμφανίζει έντονη προς τα κάτω δυσκαμψία, η
ρύθμιση του εργάσιμου χρόνου διέπεται από άκαμπτους κανόνες και οι
ασφαλιστικές εισφορές είναι σχετικά υψηλές. Τα χαρακτηριστικά αυτά
αυξάνουν το κόστος εργασίας, συμβάλλουν στη διατήρηση υψηλών
ποσοστών ανεργίας ανάμεσα στους νέους και τις γυναίκες και
δυσχεραίνουν την αποδοτική διάταξη της εργατικής δύναμης. Από την
άλλη πλευρά όμως, υπάρχει εκτεταμένη άτυπη αγορά εργασίας που
επιδεικνύει μεγάλη ευελιξία και, πιθανώς, αλλάζει, με τρόπους που είναι
δύσκολο να μελετηθούν, τα δεδομένα για το σύνολο της αγοράς
εργασίας. Στη διάρκεια της περιόδου 1992 - 2002, επιχειρήθηκε με μία
σειρά από νομοθετικές ρυθμίσεις - 1996, 1998, 2000 - να μετριασθούν
τα δυσμενή χαρακτηριστικά της επίσημης αγοράς εργασίας. Με τα νέα
μέτρα επιχειρούνταν η καλύτερη καταγραφή της αγοράς εργασίας, η
ενθάρρυνση της μερικής απασχόλησης, η ελαστικοποίηση του τρόπου
υπολογισμού του εργάσιμου χρόνου και δίνονταν η δυνατότητα
αποκλίσεων από τις ρυθμίσεις των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων σε
περιοχές όπου εμφανίζονταν υψηλή ανεργία. Επίσης, ελαφρύνθηκε το
κόστος εργασίας των επιχειρήσεων με την χορήγηση επιδοτήσεων που
καλύπτουν μέρος των ασφαλιστικών εισφορών των χαμηλόμισθων
υπαλλήλων τους. Παρά ταύτα, όμως, η κρατούσα γνώμη είναι ότι η
επίσημη αγορά εργασίας θα πρέπει να γίνει πιο ευέλικτη.
Στ) Στη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 η αγορά εργασίας αλλά
και ολόκληρη η ελληνική κοινωνία βρέθηκε μπροστά σε ένα θεμελιώδες
νέο φαινόμενο: η Ελλάδα από χώρα εξαγωγής μεταναστών έγινε χώρα
υποδοχής μεταναστών. Σύμφωνα με την απογραφή του 2001 ο αριθμός
των αλλοδαπών που βρισκόταν στην Ελλάδα πλησίαζε τις 800 χιλιάδες.
Από αυτούς οι 630 χιλιάδες περίπου είχαν μεταναστεύσει προς την
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Ελλάδα στην διάρκεια της δεκαετίας 1990 - 2002. Ένα μέρος των
μεταναστών απέκτησε, στην πορεία, νόμιμη άδεια παραμονής και
εργασίας και πολλοί έχουν ήδη ενσωματωθεί ομαλά στην ελληνική
κοινωνία. Οι υπόλοιποι εργάζονται στη χώρα ως παράνομοι μετανάστες.
Ο κύριος όγκος των μεταναστών είναι ανειδίκευτοι εργάτες και
απασχολούνται στη γεωργική παραγωγή, στην οικοδομή και στις μικρές
βιοτεχνίες ή τουριστικές επιχειρήσεις.
Το επίπεδο των αμοιβών των μεταναστών είναι, γενικώς, αισθητά
χαμηλότερο από αυτό των Ελλήνων εργαζομένων στα αντίστοιχα
επαγγέλματα. Και όμως, σύμφωνα με την κρατούσα γνώμη, ο εκτοπισμός
ελλήνων εργατών από μετανάστες είναι σχετικά περιορισμένος και
εντοπίζεται
στις
δραστηριότητες
όπου
συγκεντρώνεται
το
μεταναστευτικό εργατικό δυναμικό, και ιδιαίτερα στην οικοδομή. Ο
λόγος που συμβαίνει αυτό είναι ότι οι ξένοι εργάτες τείνουν να
αποδέχονται εργασίες που απορρίπτουν οι Έλληνες ή να απασχολούνται
σε δραστηριότητες που θα ήταν ασύμφορες με το ύψος των ελληνικών
αμοιβών. Άρα, ένα υψηλό ποσοστό μεταναστών καταλαμβάνει θέσεις
εργασίας που δεν θα υπήρχαν αλλιώς. Κατά συνέπεια, οι επιπτώσεις της
μετανάστευσης πάνω στην ανεργία είναι μάλλον μικρές.
Τα παραπάνω, σύμφωνα με τους Ιορδάνογλου και Μπέλλα (2003),
δεν σημαίνουν ότι το μεταναστευτικό ρεύμα δεν ασκεί πίεση στην αγορά
εργασίας. Απλώς, η επίδρασή του εκδηλώνεται στους ρυθμούς αύξησης
των αμοιβών της εργασίας. Με δεδομένη την έλλειψη στοιχείων, είναι
δύσκολο να καταδειχθεί το μέγεθος της επίδρασης αυτής αλλά αρκετοί
μελετητές υποστηρίζουν ότι η συγκράτηση των αυξήσεων των
ονομαστικών αποδοχών που παρατηρήθηκε στη διάρκεια της
δωδεκαετίας 1990 - 2002 δεν μπορεί να είναι άσχετη με το μεγάλο
μεταναστευτικό ρεύμα αυτής της περιόδου. Προκύπτει λοιπόν ότι η
παρουσία των μεταναστών συνέβαλε στην αποκλιμάκωση του
πληθωρισμού και, κατ’ επέκταση, στην ένταξη της Ελλάδας στην ΟΝΕ.
Ο απολογισμός της δωδεκαετίας 1990 - 2002 είναι αναμφίβολα
θετικός και ορισμένα από τα επιτεύγματα που εγγράφηκαν στο
ενεργητικό της εντυπωσιακά. Γίνεται όμως ευρύτερα αποδεκτό ότι η
προσαρμογή στο νέο περιβάλλον δεν είναι πλήρης και ότι σημαντικές
εκκρεμότητες παραμένουν προς επίλυση για την μετά το 2000 εποχή.
Πράγματι, στην διετία 2000 - 2002 η πορεία των διαρθρωτικών αλλαγών
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συνεχίστηκε με τη δρομολόγηση μεταρρυθμίσεων στο ασφαλιστικό και
το φορολογικό σύστημα. Βαθύτερες αλλαγές στις αγορές εργασίας και
προϊόντων καθώς και επιπρόσθετες τομές στο ασφαλιστικό και το
φορολογικό σύστημα υποστηρίζεται ότι είναι αναγκαίες. Τα σημεία όμως
στα οποία μοιάζει να υπάρχει καθολικό consensus είναι ότι οι καίριες
προτεραιότητες στο προσεχές μέλλον θα πρέπει να είναι η ριζική
αναμόρφωση της δημόσιας διοίκησης, ο εκσυγχρονισμός της παιδείας
και η βελτίωση του συστήματος των υπηρεσιών υγείας.

Ρυθμοί μεταβολής των χρησιμοποιούμενων κεφαλαίων
Στη διάρκεια της περιόδου 1992 - 2002 ο εταιρικός τομέας
εξέρχεται από την παρατεταμένη φάση της στασιμότητας και σημειώνει
σημαντική ανάκαμψη. Με βάση τα αποπληθωρισμένα μεγέθη του
ενεργητικού οι ρυθμοί μεγέθυνσης του συνόλου του εταιρικού τομέα
είναι πολύ υψηλότεροι από αυτούς της προηγούμενης δεκαετίας. Ο μέσος
ρυθμός μεταβολής των κεφαλαίων του κατά την οκταετία 1992 - 2002
ήταν 8,8% ετησίως έναντι του 2,0% της περιόδου 1981 - 1992. Αν
μάλιστα από το σύνολο του εταιρικού τομέα αφαιρέσουμε τον
χρηματοπιστωτικό τομέα, τότε η ανάκαμψη είναι εντυπωσιακότερη: από
0,8% την περίοδο 1981 - 1992, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής ανήλθε στο
9,6% το 1992 - 2002.
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Διάγραμμα 3. Η Ανάκαμψη: Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Αύξησης του
Ενεργητικού 1981 - 1992 και 1992 - 2002. Σύνολο Εταιρικού Τομέα και Μείζονες
Τομείς (%)

Επιτάχυνση παρατηρείται και στον ρυθμό αύξησης του αριθμού
των εταιριών. Η επιτάχυνση όμως αυτή, με εξαίρεση αυτήν του
χρηματοπιστωτικού τομέα, είναι μικρότερη από την επιτάχυνση των
ρυθμών αύξησης του ενεργητικού. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει την
αντιστροφή της μακροχρόνιας τάσης σμίκρυνσης του μεγέθους της μέσης
ελληνικής επιχείρησης που χρονολογείται από την δεκαετία του 1970.
Την δεκαετία του 1990, η μέση ελληνική επιχείρηση γίνεται μεγαλύτερη.
Από την επισκόπηση των 15 μεγαλύτερων επιχειρήσεων του
εταιρικού τομέα του έτους 2002 προκύπτει ότι ο ρόλος που έπαιξε ο
τραπεζικός υποτομέας στην αύξηση του μέσου μεγέθους της ελληνικής
εταιρίας ήταν αποφασιστικός. Κατά την περίοδο 1992 - 2002, η
σημαντική αύξηση των κεφαλαίων των τραπεζών συνοδεύθηκε από ένα
κύμα συγχωνεύσεων και εξαγορών που αύξησε εντυπωσιακά το μέγεθος
της μέσης τραπεζικής εταιρίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι επτά
μεγαλύτερες ελληνικές εταιρίες ήταν όλες πιστωτικά ιδρύματα ( ΕΤΕ,
Alpha Bank, Εμπορική Τράπεζα, ΑΤΕ, EFG Eurobank Ergasias, Τράπεζα
Πειραιώς, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο) και ότι, γενικότερα, μεταξύ των 15
μεγαλύτερων εταιριών συγκαταλέγονταν
εννέα χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα. Στην ομάδα των κορυφαίων 15 του εταιρικού τομέα
βρίσκονταν, αλλά σε χαμηλότερη θέση από τις προαναφερθείσες επτά,
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και οι δημόσιες επιχειρήσεις ΔΕΗ, ΟΤΕ και ΟΣΕ. Η μεγαλύτερη
ελληνική βιομηχανική επιχείρηση ήταν η ιδιωτικών συμφερόντων Coca
- Cola Ελληνική Εταιρία Εμφιαλώσεων που προέκυψε από την εξαγορά
μιας βρετανικής θυγατρικής εταιρίας της The Coca - Cola Company εκ
μέρους της εταιρίας 3Ε. η δεύτερη σε μέγεθος βιομηχανική εταιρία ήταν
τα Ελληνικά Πετρέλαια. Προέκυψαν από την μετονομασία της ΔΕΠ και
την απορρόφηση των Ελληνικών Διυλιστηρίων Ασπροπύργου και της
ΕΚΟ Ελληνικά Διυλιστήρια & Χημικά Μακεδονίας. Παρά την εισαγωγή
τους στο χρηματιστήριο, τα Ελληνικά Πετρέλαια εξακολούθησαν να
έχουν ως βασικό μέτοχο το ελληνικό δημόσιο. Τελευταία της ομάδας των
15 μεγαλύτερων εταιριών ήταν η Αττικό Μετρό που είχε αρχίσει να
δραστηριοποιείται πλέον στον υποτομέα των μεταφορών. Από την
παραπάνω απαρίθμηση, σύμφωνα με τους Ιορδάνογλου και Χρίστο
Μπέλλα (2003), γίνεται εμφανές ότι η παρουσία εταιριών μετοχικού
ενδιαφέροντος του ελληνικού δημοσίου μεταξύ των γιγάντων των
ελληνικού εταιρικού τομέα εξακολουθούσε να είναι, όπως πάντα, έντονη.
Τομείς

Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής

Ενεργητικό
Δευτερογενής
Μεταποίηση
Τριτογενής
Χρηματοπιστωτικός
Εταιρικός Τομέας
πλην
Χρηματοπιστωτικού
Σύνολο Εταιρικού
Τομέα

Δείκτης
αριθμού
Εταιριών 1992
= 100

6,6%
6,7%
13,4%
8,1%
9,6%

Αριθμός
Εταιριών
4,8%
3,6%
8,7%
15,1%
7,3%

146
133
195
308
176

8,8%

7,6%

179

Πίνακας 13. Μέσοι Ετήσιοι Ρυθμοί Μ
Μεταβολής Ενεργητικού και Αριθμού
Εταιριών: 1992 - 2000. Σύνολο Εταιρικού Τομέα και Μείζονες Τομείς (%)

Εξετάζοντας τις τρεις μείζονες υποδιαιρέσεις του εταιρικού
τομέα, βλέπουμε ότι ο δυναμισμός της ανάκαμψης διέφερε από τομέα σε
τομέα. Στον τριτογενή, πλην χρηματοπιστωτικού, τομέα οι ρυθμοί
αύξησης του ενεργητικού ήταν ταχύτατοι. Ο δευτερογενής, μολονότι
ξεφεύγει από την δυσπραγία της περιόδου 1981 - 1992 και καταγράφει
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ταχείς ρυθμούς αύξησης, πετυχαίνει μεγέθυνση που είναι πιο
συγκρατημένη από του τριτογενή τομέα. Επομένως, η απόκλιση των
ρυθμών μεγέθυνσης ανάμεσα στον δευτερογενή και τον τριτογενή τομέα
που παρατηρήσαμε στην περίοδο 1981 - 1992 διατηρείται.
Συγκεκριμένα, ο δευτερογενής τομέας απαγκιστρώθηκε από την
τάση συρρίκνωσης που τον χαρακτήριζε την περίοδο 1981 - 1992, με 0,7% ετησίως. Την περίοδο 1992 - 2002, ο πραγματικός όγκος του
κεφαλαίου του αυξάνει με ετήσιο ρυθμό μεταβολής 6,6%. Πρέπει να
σημειωθεί ότι η επίδοση αυτή ήταν καλύτερη και από την αντίστοιχη της
περιόδου 1973 - 1981. Εντός του δευτερογενούς τομέα, η μεταποιητική
βιομηχανία καταγράφει ακόμη μεγαλύτερη ανάκαμψη: ο ετήσιος ρυθμός
μεγέθυνσης του ενεργητικού της την περίοδο 1992 - 2000 ήταν 6,7%
έναντι -1,7% της ενδεκαετίας 1981 - 1992. Ο τριτογενής τομέας, με
επικεφαλής τις διάφορες υπηρεσίες, σημειώνει τους εντυπωσιακότερους
ρυθμούς ανάπτυξης. Ο όγκος των κεφαλαίων του αυξάνεται κατά 13,4%
το χρόνο, έναντι 7,1% κατά την ενδεκαετία 1981 - 1992. Η επίδοση αυτή
συγκρίνεται μόνο με αυτή της περιόδου 1963 - 1973, όπου ο τριτογενής
τομέας είχε καταγράψει ετήσιο ρυθμό 13,7%. Τέλος, ο
χρηματοπιστωτικός τομέας, με επικεφαλής τις λοιπές χρηματοπιστωτικές
υπηρεσίες, σημειώνει και αυτός σημαντική ανάπτυξη. Το ενεργητικό του
επεκτείνονταν με ρυθμό 8,1% ετησίως, έναντι 3,0% της προηγούμενης
ενδεκαετίας.
Αναφορικά με τις μεταβολές στον αριθμό και στο μέσο μέγεθος
των εταιριών οι κατά μείζονα τομέα εξελίξεις ήταν οι ακόλουθες που
παρουσιάζονται στον πίνακα 14.
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Τομέας / Υποτομέας

Ετήσιοι Ρυθμοί
Μεταβολής %
Ενεργητικό

Δευτερογενής
Μεταποίηση
Ορυχεία Μεταλλεία
Κατασκευές
Ενέργεια - Ύδρευση
Τριτογενής
Εμπόριο
Μεταφορές
Επικοινωνίες
Τουρισμός
Διάφορες Υπηρεσίες
Χρηματοπιστωτικός
Τράπεζες
Ασφάλειες
Λοιπές
Χρηματοπιστωτικές

6,6
6,7
6,7

Αριθμός
Εταιριών
4,8
3,6
1,4

23,6
-0,7
13,4
13,7
8,9
12,2
9,4
26,3
8,1
6,6
15,5
32,8

11,9
23,0
8,7
8,2
7,6
34,5
4,4
17,1
15,1
-3,5
2,9
26,3

Μέσο Μέγεθος
Εταιρίας (εκ. δραχμές
έτους 2000)
1992
2000
3044
2310
3224

3488
2925
4828

1375
972124
1224
888
6535
142530
589
786
99459
1287452
4692
5623

3045
174953
1717
1318
7228
33405
856
1433
60434
2862891
11828
8415

Πίνακας 14. Μέσοι Ετήσιοι Ρυθμοί Μεταβολής Ενεργητικού και Αριθμού
Εταιριών. Ενεργητικό ανά Εταιρία: 1992 - 2000. Ανάλυση κατά Τομέα και
Υποτομέα.

Και πάλι διαπιστώνουμε ότι η κατανομή των ρυθμών μεταβολής
του αριθμού των εταιριών ανάμεσα στους τομείς δεν ήταν ομοιόμορφη.
Οι ταχύτεροι ρυθμοί αύξησης στον αριθμό των επιχειρήσεων
παρατηρούνται, όπως και στην περίοδο 1981 - 1992, στους τομείς των
υπηρεσιών. Μεταξύ 1992 και 2000 ο αριθμός των εταιριών στον
τριτογενή τομέα περίπου διπλασιάστηκε, ενώ στον χρηματοπιστωτικό
τομέα υπερτριπλασιάστηκε. Αντίθετα, στην ίδια περίοδο ο αριθμός των
επιχειρήσεων στον δευτερογενή τομέα αυξήθηκε μόνο κατά 46%. Αυτό
επιβεβαιώνει την στροφή στις υπηρεσίες που είχε ξεκινήσει στην
δεκαετία 1981 - 1992. Οι υπηρεσίες συνεχίζουν να αποτελούν τον κύριο
πόλο έλξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Στον δευτερογενή τομέα και, ειδικότερα, στη μεταποίηση ο ρυθμός
αύξησης των εταιριών εμφανίζει σημεία σαφούς ανάκαμψης σε σχέση με
την περίοδο 1981 - 1992. Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης του αριθμού των
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εταιριών ήταν 4,8% στον δευτερογενή τομέα και 3,6% στην μεταποίηση,
έναντι 2,2% τόσο για τον δευτερογενή όσο και για την μεταποίηση την
προηγούμενη ενδεκαετία. Ένα εξίσου ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι οι
παραπάνω μεταβολές στον αριθμό των εταιριών ήταν μικρότερες από
τους αντίστοιχους ρυθμούς επέκτασης του ενεργητικού που
συντελέστηκαν στην περίοδο 1992 - 2002. Το μέσο μέγεθος των
εταιριών του δευτερογενούς τομέα και της βιομηχανίας αυξήθηκε.
Από την επισκόπηση των 15 μεγαλύτερων εταιριών του
δευτερογενούς τομέα προκύπτει ότι μόνο οι επτά από αυτές ήταν
βιομηχανικές. Αντίθετα, η παρουσία των κατασκευαστικών επιχειρήσεων
στο χώρο των κορυφαίων εταιριών ήταν το 2000 περισσότερο αισθητή
από κάθε άλλο χρονικό σημείο της περιόδου 1963 - 2000. Η ΔΕΗ
συνέχισε να είναι η μεγαλύτερη επιχείρηση του τομέα. Από τον υποτομέα
της ενέργειας - ύδρευσης προέρχονταν και η Δημόσια Επιχείρηση
Αερίου (ΔΕΠΑ) (4η στην κατάταξη) και η ΕΥΔΑΠ (8η). ο
κατασκευαστικός υποτομέας αντιπροσωπευόταν από πέντε εταιρίες: την
Κοινοπραξία Εγνατία Οδός (5η), την Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης
Νοσηλευτικών Μονάδων (Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ) (9η) και τις ιδιωτικές
Μηχανική (12η), Ελληνική Τεχνοδομική (13η) και Τεχνική Ολυμπιακή
(15η). οι επτά κορυφαίες εταιρίες της μεταποιητικής βιομηχανίας που
συγκαταλέγονταν στην ομάδα των 15 ήταν: η Coca - Cola Ελληνική
Εταιρία Εμφιαλώσεως, τα Ελληνικά Πετρέλαια, η ΕΑΒ, η Ιντρακόμ, η
Μότορ Όιλ Διυλιστήρια Κορίνθου, ο Τιτάν και το Αλουμίνιον της
Ελλάδος.
Στον τριτογενή, εκτός χρηματοπιστωτικού, τομέα ο ρυθμός
αύξησης του αριθμού των εταιριών επιταχύνεται κάπως σε σχέση με την
περίοδο 1981 - 1992. Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης ήταν 8,7% το 1992 2000 έναντι 7,1% του 1981 - 1992. Η αύξηση όμως του ενεργητικού του
τριτογενούς τομέα που συντελείται την περίοδο 1992 - 2000, 13,4%
ετησίως, είναι πολύ μεγαλύτερη από την αύξηση του αριθμού των
εταιριών. Ο τομέας των υπηρεσιών είναι αυτός στον οποίο το μέσο
μέγεθος της επιχείρησης αυξάνεται περισσότερο από κάθε άλλον.
Στην ομάδα των 15 μεγαλύτερων εταιριών του τομέα
συγκαταλέγονταν οι μεγάλες δημόσιες επιχειρήσεις επικοινωνιών και
μεταφορών (ΟΤΕ, ΟΣΕ, ΟΑΣΑ, Ολυμπιακή Αεροπορία) και η
κοινοπραξία Αττικό Μετρό, που μετακινήθηκε από τον κατασκευαστικό
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κλάδο στον υποτομέα των μεταφορών. Οι νέες δυναμικές παρουσίες στην
κορυφή ήταν αυτές των Πάναφον, Cosmote και Stet από τον υποτομέα
των τηλεπικοινωνιών, της αλυσίδας λιανικών πωλήσεων Καρφούρ Μαρινόπουλος, που προέρχεται από την συγχώνευση εταιριών του
ομίλου Μαρινόπουλου και την διεύρυνση του συνεταιρισμού του ομίλου
αυτού με τη μεγάλη γαλλική εταιρία Carrefour, των ναυτιλιακών
Μινωικές Γ ραμμές, Γ ραμμές Στρίντζη και Hellas Flying Dolphins, που
ξεπέρασαν σε ύψος ενεργητικού την ΑΝΕΚ, και τον Οργανισμό
Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΟΠΑΠ). Η αύξηση του
ενεργητικού πολλών από τις παραπάνω εταιρίες οφείλονταν, σε
σημαντικό βαθμό, σε εξαγορές μικρότερων εταιριών καθώς και στην
άντληση ιδίων κεφαλαίων μέσω του ΧΑΑ.
Εκεί που η αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων καταγράφει
εκρηκτική επιτάχυνση είναι στον χρηματοπιστωτικό τομέα: ο ετήσιος
ρυθμός αύξησης του αριθμού εταιριών την οκταετία 1992 - 2000 ήταν
15,1% έναντι 3,8% της προηγούμενης ενδεκαετίας. Αυτό οφείλεται κύρια
στον πολλαπλασιασμό των λοιπών χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων.
Με την απελευθέρωση του χρηματοπιστωτικού τομέα οι διαχωριστικές
γραμμές ανάμεσα σε τραπεζικά και μη τραπεζικά ιδρύματα έγιναν πιο
δυσδιάκριτες και ο αριθμός των τελευταίων πολλαπλασιάστηκε με
ταχύτατους ρυθμούς. Επίσης, η γενική τάση αύξησης του μέσου
μεγέθους της ελληνικής επιχείρησης την περίοδο 1992 - 2002
επιβεβαιώνεται και στον χρηματοπιστωτικό τομέα.
Από τις 15 μεγαλύτερες εταιρίες του χρηματοπιστωτικού τομέα, οι
13 ήταν τράπεζες πολλές από τις οποίες ενίσχυσαν σημαντικά το
ενεργητικό τους με συγχωνεύσεις, εξαγορές και αυξήσεις του μετοχικού
τους κεφαλαίου μέσω του χρηματιστηρίου. Οι άλλες δύο ήταν οι
ασφαλιστικές Εθνική ΑΕΕΓΑ και Ιντεραμέρικαν Ελληνική Ασφαλιστική
ζωής. Με εξαίρεση την ενέργεια - ύδρευση, όλοι οι υποτομείς του
δευτερογενούς τομέα ανακάμπτουν την περίοδο 1992 - 2002.
Για την μεταποιητική βιομηχανία, η περίοδος αυτή σηματοδοτεί
το τέλος μιας παρατεταμένης διαδικασίας συρρίκνωσης. Ο ρυθμός
μεταβολής του ενεργητικού της στο διάστημα αυτό ήταν 6,7% ετησίως.
Από το γεγονός ότι ο ρυθμός αυτός ήταν υψηλότερος από το μέσο ετήσιο
ρυθμό αύξησης του αριθμού των βιομηχανικών εταιριών συνάγουμε ότι η
αύξηση των κεφαλαίων στη μεταποίηση οφείλονταν εν μέρει στην
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αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων του υποτομέα και εν μέρει στην
αύξηση του μέσου μεγέθους της βιομηχανικής επιχείρησης. Το τελευταίο
στοιχείο είναι νέα εξέλιξη που συντελείται στη διάρκεια της οκταετίας
1992 - 2000 και αποτελεί αντιστροφή της τάσης συστηματικής μείωσης
του μέσου μεγέθους της βιομηχανικής εταιρίας που παρατηρήσαμε στις
προηγούμενες περιόδους.
Εξετάζοντας τους επιμέρους κλάδους της μεταποιητικής
βιομηχανίας, που παρουσιάζονται παρακάτω στον Πίνακα 14,
διαπιστώνουμε ότι όλοι ανεξαιρέτως σημείωσαν θετικούς ρυθμούς
μεταβολής στο ενεργητικό τους, ενώ την περίοδο 1981 - 1992 οι 9 από
τους 12 είχαν καταγράψει αρνητικούς ρυθμούς. Οι κλάδοι με τους
ταχύτερους ρυθμούς επέκτασης του ενεργητικού τους, άνω του 9%
ετησίως, ήταν τα τρόφιμα - ποτά - καπνός, το χαρτί - εκδόσεις, τα
μηχανήματα - μεταλλικά αντικείμενα, ο ηλεκτρικός - ηλεκτρονικός
εξοπλισμός και συσκευές και οι διάφορες βιομηχανίες. Οι κλάδοι ξύλου
- επίπλου, χημικών - πλαστικών - πετρελαίου και μη μεταλλικών
ορυκτών σημείωσαν ρυθμούς επέκτασης του ενεργητικού τους που
κυμαίνονταν ανάμεσα στο 5,6% και 6,2% ετησίως. Οι κλάδοι με τους
ασθενέστερους, πλην όμως θετικούς, ρυθμούς επέκτασης, κάτω από
1,0% ετησίως, ήταν: η κλωστοϋφαντουργία, η ένδυση - υπόδηση και τα
μεταφορικά μέσα - ναυπηγεία.
Τέλος, πρέπει να επισημανθεί ότι οι αποκλίσεις ανάμεσα στους
ρυθμούς μεταβολής των διαφόρων κλάδων ήταν μεγαλύτερες από αυτές
των περιόδων 1973 - 1981 και 1981 - 1992. Η τυπική απόκλιση ανάμεσα
στους ρυθμούς αύξησης του ενεργητικού των διαφόρων κλάδων ήταν
μεγαλύτερη στην περίοδο 1992 - 2002 σε σχέση με τις περιόδους 1973 1981 και 1981 - 1992, σύμφωνα με τους Ιορδάνογλου και Μπέλλα
(2003). Οι τιμές που ελάμβανε η τυπική απόκλιση ανάμεσα στους
ρυθμούς μεγέθυνσης του ενεργητικού των κλάδων της μεταποίησης στις
τρεις χρονικές περιόδους ήταν 2,1 για τις περιόδους 1973 - 1981 και
1981 - 1992 και 4,8 για την περίοδο 1992 - 2002. Όμως, παρά την
διεύρυνση των διακλαδικών αποκλίσεων, εξακολουθεί να παραμένει
αληθές το ότι οι συνολικές τάσεις του μεταποιητικού υποτομέα είναι
σημαντικότερες από τις αποκλίσεις στο εσωτερικό του. Η ανάκαμψη της
μεταποίησης την περίοδο 1992 - 2002, όπως και η άνοδος, η
επιβράδυνση ή η συρρίκνωση των προηγούμενων περιόδων, ήταν
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γενικευμένο φαινόμενο και παρακολουθούνταν λίγο - πολύ από όλους
τους κλάδους της.
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Κλάδος

Ετήσιος Ρυθμός
Μεταβολής %
Ενεργητικό

Τρόφιμα - Ποτά Καπνός
Κλωστοϋφαντουργία
Ένδυση - Υπόδηση
Ξύλο - Έπιπλο
Χαρτί - Εκδόσεις
Χημικά - Πλαστικά
- Πετρέλαιο
Μη Μεταλλικά
Ορυκτά
Μεταλλουργία
Μηχανήματα Μεταλ. Προϊόντα
Ηλεκτρικός
Εξοπλισμός
Μεταφορικά Μέσα Ναυπηγεία
Διάφορες
Σύνολο
Μεταποίησης

9,4

Αριθμός
Εταιριών
6,9

0,2
0,8
5,6
13,4
5,6

Μέσο Μέγεθος
Επιχείρησης (εκ.
δραχμές έτους 2000)
1992
2000
2954

3572

0,0
-3,4
6,7
5,8
2,3

2637
758
1395
1217
3357

2691
1068
1283
2117
4334

6,2

4,3

1712

1980

3,3
9,5

3,5
3,9

26133
1519

25695
2313

10,5

3,1

2325

4050

0,9

2,6

7526

6615

15,5
6,7

9,5
3,6

944
2310

1415
2925

Πίνακας 15. Κλάδοι της Μεταποίησης: 1992 - 2000. Μέσοι Ετήσιοι Ρυθμοί
Μεταβολής Ενεργητικού και Αριθμού Εταιριών. Ενεργητικό ανά Εταιρία.

Όσον αφορά στον αριθμό των βιομηχανικών επιχειρήσεων
παρατηρήθηκε αύξηση σε όλους τους κλάδους εκτός από δύο, την
υφαντουργία και την ένδυση - υπόδηση. Και πάλι, ο ρυθμός επέκτασης
του ενεργητικού των περισσότερων από τους επί μέρους κλάδους της
μεταποίησης ήταν αισθητά μεγαλύτερος από την αύξηση του αριθμού
των επιχειρήσεων. Αυτό σημαίνει ότι την δεκαετία 1992 - 2002, σε
αντίθεση με τις προηγούμενες περιόδους, το μέγεθος της μέσης
βιομηχανικής επιχείρησης αυξήθηκε. Εξετάζοντας τους επιμέρους
κλάδους της μεταποίησης διαπιστώνουμε ότι η τάση μεγέθυνσης της
μέσης επιχείρησης, σε απόλυτους όρους, ήταν γενικευμένη, το μέσος
μέγεθος της επιχείρησης αυξάνεται σε εννέα από τους 12 κλάδους της
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μεταποίησης. Εξαίρεση αποτελούν οι κλάδοι ξύλο - έπιπλο, βασική
μεταλλουργία και μεταφορικά μέσα. Εντυπωσιακή αύξηση του μέσου
μεγέθους παρατηρείται στους κλάδους των τροφίμων - ποτών - καπνού,
του χαρτιού - εκδόσεων - εκτυπώσεων, του ηλεκτρικού - ηλεκτρονικού
εξοπλισμού και συσκευών, των χημικών - πλαστικών - πετρελαίου και
των μεταλλικών αντικειμένων - μηχανημάτων.
Η αύξηση του μεγέθους στα τρόφιμα - ποτά - καπνό ήταν κυρίως
αποτέλεσμα της μιας μεγάλης εξαγοράς στην οποία προέβη η Coca Cola Ελληνική Εταιρία Εμφιαλώσεως. Στον κλάδο του χαρτιού εκδόσεων - εκτυπώσεων συνεχίστηκε η άνοδος των εκδοτικών και
εκτυπωτικών εταιριών εις βάρος των χαρτοβιομηχανιών. Το 2000, οι
εταιρίες Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη, Εκδόσεις Χ. Κ.
Τεγόπουλος, Πήγασος Εκδοτική & Εκτυπωτική και Iris Εκτυπώσεις
κατέβαλαν τις τέσσερις κορυφαίες θέσεις του κλάδου, υποβιβάζοντας τη
μεγαλύτερη εταιρία του 1992, την Αθηναϊκή Χαρτοποιία, που δεν
φαίνεται να ξεπερνά τα προβλήματά της, στην πέμπτη θέση. Στον κλάδο
ηλεκτρονικού - ηλεκτρικού υλικού και συσκευών εντυπωσιακή ήταν η
μεγέθυνση της Ιντρακόμ. Στον κλάδο χημικών - πλαστικών επεξεργασίας πετρελαίου, εκτός από την δια συγχωνεύσεων,
απορροφήσεων και αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου γένεση των
Ελληνικών Πετρελαίων, αύξηση στο μέγεθός τους πέτυχαν και η Μότορ
Όιλ Ελλάς Διυλιστήρια Κορίνθου και η Πετρόλα Ελλάς. Στον ίδιο κλάδο,
εντυπωσιακή ήταν και η μεγέθυνση της εταιρίας καλλυντικών Γρ.
Σαράντης ΑΕΒΕ. Στα μεταλλικά αντικείμενα - μηχανήματα εξίσου
εντυπωσιακή ήταν η, μέσω εξαγορών αλλοδαπών εταιριών, εκτόξευση
της Μ. Ι. Μαίλλης ΑΕΒΕ στην πρώτη θέση που ξεπέρασε σε μέγεθος τις
δύο πολεμικές βιομηχανίες ΕΒΟ και ΠΥΡΚΑΛ. Στον κλάδο αυτό,
αξιοσημείωτη ήταν και η αύξηση του ενεργητικού που πέτυχε η
Σωληνουργεία Κορίνθου.
Παρότι το μέσο ενεργητικό της βιομηχανικής εταιρίας αυξήθηκε
σαν απόλυτο μέγεθος, δεν συνέβη το ίδιο και με το σχετικό της μέγεθος.
Στην διάρκεια της δεκαετίας 1992 - 2002, το σχετικό μέγεθος της
βιομηχανικής εταιρίας μειώθηκε σε σύγκριση με αυτό των εμπορικών
εταιριών, από 2,6 φορές μεγαλύτερο το 1992 σε 2,2 φορές μεγαλύτερο το
2000, καθώς και με αυτό των κατασκευαστικών εταιριών, από 1,7 φορές
μεγαλύτερο το 1992 σε κατά τι μικρότερο το 2000. Αυτό, οφείλεται στο
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ότι το μέγεθος της μέσης εμπορικής και κατασκευαστικής μονάδας
αυξήθηκαν ακόμη περισσότερο.
Στην περίοδο 1992 - 2002 ο υποτομέας των ορυχείων μεταλλείων ανέκαμπτε με ρυθμούς ανάλογους της μεταποίησης, 6,7%
ετησίως ενώ ο αριθμός των εξορυκτικών επιχειρήσεων αυξήθηκε από τις
33 στις 37. Το μέσο μέγεθος της επιχείρησης επίσης αυξήθηκε
σημαντικά. Η TVX Hellas, που ιδρύθηκε το 1995 με αντικείμενο την
εξόρυξη μολύβδου και ψευδαργύρου, έγινε η μεγαλύτερη εταιρία του
κλάδου. Στην τρίτη θέση ανήλθε μια νέα εταιρία, η Καβάλα Όιλ, που
ιδρύθηκε το 1999 με αντικείμενο την συνέχιση της εκμετάλλευσης των
κοιτασμάτων πετρελαίου στη Θάσο.
Ο κατασκευαστικός υποτομέας ήταν από άποψη επιδόσεων ο
«αστέρας» του δευτερογενούς τομέα την περίοδο 1992 - 2002. Όποιος
δείκτης και αν χρησιμοποιηθεί, παρατηρούνται εξαιρετικά υψηλοί ρυθμοί
μεταβολής, το ενεργητικό των κατασκευαστικών επιχειρήσεων
κατέγραψε αύξηση της τάσης του 23,6% ετησίως ενώ ο αριθμός τους
αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 11,9%. Τα στοιχεία αυτά υποδηλώνουν,
σύμφωνα με τους Ιορδάνογλου και Μπέλλα (2003), θεαματική έξοδο της
κατασκευαστικής δραστηριότητας από τη χρόνια αποτελμάτωση στην
οποία βρίσκονταν επί περίπου 20 χρόνια. Στην έξοδο από την
αποτελμάτωση συνέβαλε σημαντικά η εισροή κεφαλαίων από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Πρώτου και Δεύτερου Κοινοτικού
Πλαισίου Στήριξης, που σκοπό είχαν να εκσυγχρονίσουν τις υποδομές
της χώρας.
Επιπλέον, το μέσο μέγεθος της κατασκευαστικής επιχείρησης
αυξήθηκε εντυπωσιακά και με απόλυτους και με σχετικούς όρους. Το
φαινόμενο αυτό προφανώς αντανακλά την επίδραση των συγχωνεύσεων
και των αυξήσεων μετοχικών κεφαλαίων της δεκαετίας του 1990.
Σημαντικό ρόλο στην αύξηση του μεγέθους των κατασκευαστικών
εταιριών διαδραματίζει το ελληνικό δημόσιο. Οι δύο μεγαλύτερες
κατασκευαστικές εταιρίες του 2000 ήταν μετοχικού ενδιαφέροντος του
δημοσίου. Παράλληλα όμως, αναπτύχθηκαν με ταχύτατους ρυθμούς και
οι κατασκευαστικές εταιρίες του ιδιωτικού τομέα. Εκτός από τις
Μηχανική, Ελληνική Τεχνοφομική και Τεχνική Ολυμπιακή εντυπωσιακή
ήταν και η ανάπτυξη των κεφαλαίων των ΑΕΓΕΚ, Άκτωρ και Άβαξ.
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Στην ανάπτυξη των εταιριών αυτών συντέλεσε και η δυνατότητά τους να
αντλούν ίδια κεφάλαια μέσω του χρηματιστηρίου.
Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του ενεργητικού στην ενέργεια ύδρευση ήταν -0,7%. Είναι ο μόνος υποτομέας του δευτερογενούς τομέα
που καταγράφει μείωση του ενεργητικού του στην περίοδο 1992 - 2000.
Το άλλο χαρακτηριστικό του υποτομέα είναι η αύξηση του αριθμού των
εταιριών του από 4 στις 21. Στις μεγάλες δημόσιες επιχειρήσεις, την
ΔΕΗ, την ΕΥΔΑΠ, την ΔΕΠΑ και την ΕΥΑΘ προστέθηκαν και άλλες
μικρότερες που, ως επί το πλείστον, άρχισαν να δραστηριοποιούνται
στην παραγωγή αιολικής ενέργειας. Στις «προσθήκες» αυτές οφείλεται η
μείωση του μέσου μεγέθους της επιχείρησης του υποτομέα.
Οι ρυθμοί μεταβολής των υπό εξέταση μεγεθών στους υποτομείς
του τριτογενούς τομέα που παρουσιάζονται στον πίνακα 11 εξετάζοντάς
τους χωριστά παρατηρούμε τα εξής, ο ρυθμός αύξησης του ενεργητικού
του εμπορίου ήταν 13,7% το χρόνο. Πρόκειται για τον δεύτερο ταχύτερο
ρυθμό ανόδου στον τριτογενή, πλην χρηματοπιστωτικού, τομέα και για
σημαντική επιτάχυνση σε σχέση με το 5,8% της ενδεκαετίας 1981 1992.
Όλοι οι κλάδοι του εμπορίου, όπως παρουσιάζονται στον πίνακα
13, χωρίς εξαίρεση σημείωσαν σημαντική αύξηση των κεφαλαίων τους
την δεκαετία 1992 - 2002 με ρυθμούς που αρχίζουν από το 8,0% και
φτάνουν στο 25,1% το χρόνο.
Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης του αριθμού των εμπορικών εταιριών
ήταν ταχύς, 8,2%, αλλά υπολείπονταν του ρυθμού αύξησης του
ενεργητικού. Κατά συνέπεια, το μέσο μέγεθος της εταιρίας στον
εμπορικό τομέα σαν σύνολο αυξήθηκε σημαντικά τόσο σε απόλυτους
όσο και σε σχετικούς όρους στο διάστημα 1992 - 2002. Όσον αφορά
στους επιμέρους κλάδους του εμπορίου, το μέσο μέγεθος της επιχείρησης
αυξήθηκε σε όλους πλην ενός κλάδου, των καυσίμων και λιπαντικών. Ο
κλάδος των πολυκαταστημάτων - σούπερ μάρκετ πέτυχε μέσω
συγχωνεύσεων και εξαγορών νε γίνει εκείνος με το μεγαλύτερο μέσο
μέγεθος ενεργητικού ανά εταιρία. Εκτός από την Καρφούρ Μαρινόπουλος, που ήταν προϊόν συγχώνευσης μεγάλων εταιριών του
κλάδου όπως οι Νίκη ΑΕ και Continent Hellas, σημαντική αύξηση του

167

μεγέθους τους πέτυχαν οι Αφοί Βερόπουλοι, Άλφα Βήτα Βασιλόπουλος
και Ι. & Σ. Σκλαβενίτης.
Κλάδος

Τρόφιμα Ποτά
Νήματα Υφάσματα
Έπιπλα Οικιακές
Συσκευές
Ηλ. Υλικό Μηχ.
Γ ραφείου
Είδη
Υγιεινής Δομικά
Χημικά Φάρμακα Καλλυντικά
Καύσιμα λιπαντικά
Ορυκτά Μεταλ.
Προϊόντα
Μηχανήματα
/ Εργαλεία
Μεταφορικά
Μέσα
Σούπερ
μάρκετ
Χαρτί Βιβλία Εφημερίδες
Διάφορες
Σύνολο
Εμπορίου

Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής
%
Ενεργητικό
Αριθμός
Εταιριών
8,8
8,3

Μέσο Μέγεθος Εταιρίας
(εκ. δραχμές έτους 2000)
1992
2000
782

808

15,5

6,8

508

951

13,0

4,8

863

1575

25,1

8,0

570

1852

14,1

7,5

494

792

13,0

10,2

1071

1304

7,9

14,8

6047

3684

18,9

5,5

815

2115

12,4

6,5

563

868

12,3

10,2

1514

1765

12,6

8,6

2580

3447

14,6

8,3

874

1370

16,9
13,7

11,7
8,2

604
888

867
1318

Πίνακας 16. Κλάδοι του Εμπορίου: 1992 - 2000. Μέσοι Ετήσιοι Ρυθμοί
Μεταβολής Ενεργητικού και Αριθμού Εταιριών. Ενεργητικό ανά Εταιρία.
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Σημαντική αύξηση στο μέσο ενεργητικό υπήρξε και στους
κλάδους μεταλλευμάτων και μεταλλικών προϊόντων, ηλεκτρικού ηλεκτρονικού υλικού - ηλεκτρονικών υπολογιστών και οικιακών
συσκευών. Στην εμπορία μεταλλευμάτων και μεταλλικών προϊόντων
δεσπόζουσα ήταν η παρουσία της Μυτιληναίος Όμιλος Επιχειρήσεων
ενώ στον κλάδο εμπορίας ηλεκτρονικών υπάρχει και μια ομάδα δυναμικά
αναπτυσσόμενων εταιριών όπως οι Γερμανός ΑΒΕΕ, Info Quest,
Πουλιάδης και Συνεργάτες, Unifon και Ζήμενς. Στις οικιακές συσκευές
εντυπωσιακή ήταν η ανάπτυξη των κεφαλαίων των Π. Κωτσόβολος
ΑΕΒΕ, Ράδιο Α. Κορασίδης και Fourlis Trade. Η σημαντική μείωση του
μέσου μεγέθους των εταιριών εμπορίας καυσίμων ήταν αποτέλεσμα της
πολύ ταχύτερης αύξησης του αριθμού των εταιριών του κλάδου σε σχέση
με την αύξηση του ενεργητικού του αλλά και της σημαντικής μείωσης
του ενεργητικού της Μότορ Όιλ Ελλάς και της στασιμότητας του
ενεργητικού της Άστρον Όιλ, πρώην Τεξάκο ΑΕΕ Πετρελαίων. Η
Άστρον Όιλ επρόκειτο να συγχωνευθεί με απορρόφηση από την Shell
Hellas το 2001. Μεγαλύτερη εταιρία του κλάδου των καυσίμων έγινε η
BP Hellas ακολουθούμενη από τις ΕΚΟ - ΕΛΔΑ και την Shell Hellas.
Στον κλάδο εμπορίας μεταφορικών μέσων η αύξηση του μέσου
ενεργητικού δεν ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή. Καταγράφηκαν πάντως
αρκετές ανακατατάξεις μεταξύ των μεγαλύτερων εταιριών. Η
μεγαλύτερη εταιρία ήταν η Σφακιανάκης ΑΕΒΕ, ακολουθούμενη από την
Toyota Ελλάς και την Kosmocar.
Οι μεταφορές σημείωσαν αύξηση του ενεργητικού τους με ρυθμό
8,9% ετησίως. Ο αριθμός των εταιριών τους αυξήθηκε με ρυθμό 7,6%.
Επομένως το μέσο μέγεθος της επιχείρησης σημείωσε αύξηση και σε
αύτη την περίπτωση. Οι επτά μεγαλύτερες του υποτομέα
συγκαταλέγονταν μεταξύ των 15 μεγαλύτερων ολόκληρου του τομέα των
μη χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.
Οι επικοινωνίες εμφάνισαν επίσης ταχύτατους ρυθμούς
μεταβολής των κεφαλαίων τους στην περίοδο 1992 - 2002 με 12,2%
ετησίως. Το άλλο χαρακτηριστικό της περιόδου 1992 - 2000 είναι η
εντυπωσιακή αύξηση του αριθμού των εταιριών στον υποτομέα από 10
στις 107. Στις μεγάλες δημόσιες επιχειρήσεις, τον ΟΤΕ και τα ΕΛΤΑ, και
τις οκτώ ιδιωτικές εταιρίες ταχυδρομικών μεταφορών προστέθηκαν και
οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας καθώς και άλλες μικρότερες. Η ίδρυση
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και λειτουργία της κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, με την
δραστηριότητα των ιδιωτικών Panafon και Stet αρχικά και της Cosmote
λίγο αργότερα, αναμφισβήτητα αποτελεί μια από τις σημαντικότερες
εξελίξεις στον χώρο των επιχειρήσεων κατά την δεκαετία του 1990.
Ο τουριστικός κλάδος μεγεθύνεται γρήγορα στη φάση αυτή. Ο
ρυθμός μεταβολής του ενεργητικού του υποτομέα ήταν 9,4% και του
αριθμού των τουριστικών επιχειρήσεων 4,4% ετησίως. Το μέσο μέγεθος
της τουριστικής επιχείρησης αυξήθηκε την περίοδο 1992 - 2000. Οι
συνθήκες που την προηγούμενη ενδεκαετία ευνοούσαν την μικρή
τουριστική επιχείρηση άρχισαν να εξασθενούν. Μεταξύ των
μεγαλύτερων τουριστικών επιχειρήσεων δεν συγκαταλέγονταν μόνο
ξενοδοχειακές, όπως οι Αστήρ Παλλάς Βουλιαγμένης, Αλντεμάρ και
Ήλιος, αλλά και εταιρίες ενοικίασης αυτοκινήτων όπως η Autohellas
(Hertz), Olympic «Avis Rent a Car» και Budget Σύστημα Κίνησης.
Ο υποτομέας των διάφορων υπηρεσιών περιλαμβάνει μιαν
ανομοιογενή σωρεία επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών όπως
πληροφορικής, υγείας, διαχείρισης ακινήτων, διαφήμισης, τηλεόρασης,
ραδιοφωνίας, θεάματος, ψυχαγωγίας, στοιχημάτων καθώς και ανώνυμες
ποδοσφαιρικές εταιρίες. Το κοινό χαρακτηριστικό τους είναι η ραγδαία
αύξηση της ζήτησης για τα προϊόντα τους. Πράγματι, την οκταετία 1992
- 2000 οι διάφορες υπηρεσίες σημειώνουν εκρηκτική επιτάχυνση των
ρυθμών ανάπτυξής τους και αποτελούν τον ταχύτερα αναπτυσσόμενο
υποτομέα του τριτογενούς τομέα. Ο ρυθμός επέκτασης του ενεργητικού
τους ήταν 26,6% ετησίως και αυτός του αριθμού των επιχειρήσεών τους
17,1% ετησίως. Το μέσο μέγεθος της επιχείρησης στον υποτομέα
περίπου διπλασιάστηκε. Μεταξύ των μεγαλύτερων εταιριών των
διαφόρων υπηρεσιών συγκαταλέγονται ο συντονιστικός φορέας αστικών
συγκοινωνιών, ΟΑΣΑ, ο ΟΠΑΠ, η εταιρία παραγωγής λογισμικού
Ιντρασόφτ, η Εθνική Ακινήτων αλλά και οι εταιρίες ιατρικών νοσοκομειακών υπηρεσιών Ιατρικό Αθηνών και Ιασώ, η εταιρία τυχερών
παιχνιδιών Hyatt - Regency και οι ραδιοτηλεοπτικές ΕΡΤ και Τηλέτυπος.
Η ανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού τομέα επιταχύνθηκε την
περίοδο 1992 - 2002. Με βάση τα στοιχεία του ενεργητικού του, ο
τομέας μεγεθύνονταν με 8,1% το χρόνο, έναντι 3,0% την περίοδο 1981 1992. Ο ρυθμός αύξησης του αριθμού των εταιριών του ήταν ακόμη πιο
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εντυπωσιακός, 15,1% το χρόνο. Αυτό οφείλεται στην «έκρηξη» των
λοιπών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.
Το μέσο μέγεθος της χρηματοπιστωτικής εταιρίας μοιάζει να έχει
μειωθεί με βάση τα συγκεντρωτικά στοιχεία για τον τομέα. Εξετάζοντας
όμως τους τρεις υποτομείς του χρηματοπιστωτικού τομέα χωριστά,
διαπιστώνουμε ότι το μέσο μέγεθος της επιχείρησης αυξήθηκε και στους
τρεις τους κατά την οκταετία 1992 - 2000. Οι λόγοι για τους οποίους
εμφανίζεται αυτό το παράδοξο σχετίζονται με την μεγάλη αύξηση του
αριθμού των εταιριών που παρατηρείται μεταξύ 1992 και 2000 στον
υποτομέα των λοιπών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Ο μεγάλος
αριθμός αυτών των, μικρών σε σύγκριση με τις τράπεζες, εταιριών
συμπιέζει προς τα κάτω το μέσο μέγεθος της εταιρίας όταν ο
υπολογισμός του μεγέθους αυτού αναφέρεται στο σύνολο του
χρηματοπιστωτικού τομέα.
Ο ρυθμός μεταβολής του ενεργητικού των τραπεζών ήταν 6,6%
ενώ ο αριθμός των τραπεζών μειώθηκε από 24 σε 18. Η μείωση αυτή
καταγράφει ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της περιόδου που
εξετάζουμε, τις συγχωνεύσεις και εξαγορές τραπεζών που είχαν σαν
αποτέλεσμα τον υπερδιπλασιασμό του μέσου μεγέθους τους. Η αύξηση
της συγκέντρωσης των κεφαλαίων στον τραπεζικό τομέα είναι απόρροια
των προσπαθειών τους να επιτύχουν τις απαραίτητες οικονομίες
κλίμακας που θα τους επιτρέψουν να ανταγωνισθούν με επιτυχία στο
πλαίσιο της ενοποιημένης ευρωπαϊκής αγοράς. Χαρακτηριστικές του
κύματος συγχωνεύσεων που άλλαξαν το ελληνικό τραπεζικό τοπίο ήταν
η απορρόφηση της Εθνικής Κτηματικής από την ΕΤΕ, η εξαγορά της
Ιονικής από την Alpha Bank, η εξαγορά και απορρόφηση των Τραπεζών
Εργασίας, Κρήτης και Αθηνών από την EFG Eurobank Ergasias και η
εξαγορά και απορρόφηση των Τραπεζών Μακεδονίας - Θράκης και Xios
Bank από την Τράπεζα Πειραιώς.
Ο ασφαλιστικός υποτομέας εμφάνισε επιτάχυνση στους ρυθμούς
ανόδου του ενεργητικού του καταγράφοντας ρυθμό 15,5% το χρόνο. Με
όρους αριθμού εταιριών, ο υποτομέας κατέγραψε ρυθμό αύξησης 2,9%
το χρόνο. Το μέγεθος της μέσης ασφαλιστικής εταιρίας σημείωσε πολύ
σημαντική αύξηση. Όλες οι μεγάλες εταιρίες του κλάδου προχώρησαν σε
μεγάλες αυξήσεις στο ενεργητικό τους.
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Ο υποτομέας των λοιπών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ήταν
το ταχύτερα αναπτυσσόμενο κομμάτι του ελληνικού εταιρικού τομέα. Οι
ετήσιοι ρυθμοί ανόδου του ήταν 32,8% με βάση το ενεργητικό και 26,3%
με βάση τον αριθμό των εταιριών. Το μέγεθος της μέσης επιχείρησης
αυξήθηκε σημαντικά. Οι μεγάλες εταιρίες του ήταν κυρίως εταιρίες
συμμετοχών, εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και, δευτερευόντως,
εταιρίες leasing. Μεταξύ των συμμετοχικών υπάρχουν εταιρίες τόσο του
ιδιωτικού τομέα, όπως η Βιοχάλκο, η Δέμκο Αντασφαλιστική του ομίλου
Ιντεραμέρικαν, η Δέλτα Συμμετοχών, οι Επιχειρήσεις Αττικής και η
Sanyo Ελλάς Συμμετοχική, όσο και του δημόσιου, όπως η Αγροτική
Συμμετοχών. Μεταξύ των επενδυτικών εταιριών μεγαλύτερες ήταν οι
Alpha Επενδύσεων, Επενδύσεις Εργασίας και η Ελληνική Εταιρία
Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, ενώ η μεγαλύτερη εταιρία leasing, η Alpha
Leasing, βρέθηκε από την δεύτερη θέση που βρισκόταν το 1992 στη 12η
μεταξύ των μεγαλυτέρων των διαφόρων χρηματοοικονομικών
υπηρεσιών.
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Συμπεράσματα
Την περίοδο 1953 - 1973 εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα αρκετές
πολυεθνικές εταιρίες που βοήθησαν στην ανάπτυξη και ανάκαμψη της
ελληνικής οικονομίας. Στη συνέχεια όμως, από το 1975 και μετά,
άρχισαν να αποχωρούν, λόγω των νόμων που υπήρχαν για την μη
προστασία των ξένων κεφαλαίων, και η ελληνική οικονομία άρχισε να
παρακμάζει.
Την δεκαετία 1981 - 1992 ο ρυθμός ανάπτυξης της Ελλάδας ήταν
αρνητικός σε σύγκριση με τις προηγούμενες δεκαετίες και οι εταιρίες για
τον δευτερογενή τομέα άρχισαν να μειώνονται από 4182 που ήταν το
1981 σε 3044 το 1992, στον τριτογενή τομέα από 1686 το 1981 σε 1224
το 1992 και για το χρηματοπιστωτικό τομέα από 108288 το 1981 σε
99459 το 1992.
Την δεκαετία 1992 - 2002 ο ρυθμός ανάπτυξης της Ελλάδας
άρχισε να είναι θετικοί σε σύγκριση με την δεκαετία 1981 - 1992. Σε
αυτό συνέβαλε και η πορεία που είχε η Ελλάδα προς την Οικονομική και
Νομισματική Ένωση. Το ποσοστό του δημοσιονομικού ελλείμματος στο
ΑΕΠ άρχισε να μειώνεται από το 1991 και μετά. Αλλά μετά το 1995 η
μείωση γινόταν με πιο αργούς ρυθμούς.
Στη διάρκεια της περιόδου 1994 - 2002 οι ονομαστικοί μισθοί
συνέχισαν να αποκλιμακώνονται αλλά οι ρυθμοί αύξησής τους, ήταν, σε
αυτήν τη φάση, ελαφρώς ταχύτεροι από τον πληθωρισμό, το οποίο είχε
ως αποτέλεσμα να οδηγήσει σε μικρές αλλά συστηματικές αυξήσεις των
πραγματικών αποδοχών. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ ήταν μεν
χαμηλός στη διάρκεια της περιόδου 1990 - 1995 αλλά δεν ήταν, κατά
μέσο όρο, χαμηλότερος από το ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ της κατ’
εξοχήν «επεκτατικής» διάρκειας του 1980.
Στη διάρκεια της επταετίας 1995 - 2002 σημειώθηκε σημαντική
και διατηρούμενη ανάκαμψη της οικονομίας. Ο μέσος ρυθμός αύξησης
του ΑΕΠ ήταν 3,4% ετησίως. Ο κινητήρας της ανάπτυξης ήταν οι
επενδύσεις που έγιναν αυτήν την περίοδο. Οι επενδύσεις αυξάνονταν στη
διάρκεια του δεύτερου μισού της διάρκειας του 1990 με ρυθμούς πολύ
ταχύτερους από αυτούς του ΑΕΠ, περίπου 8% το χρόνο, ενώ η
κατανάλωση αυξάνονταν με πιο συγκρατημένους ρυθμούς. Η κύρια
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αρνητική εξέλιξη παρά την επιτάχυνση των ρυθμών ανάπτυξης, η
ανεργία αυξήθηκε και παρέμεινε στα υψηλά επίπεδα του 10% με 12%.
Ο μέσος ρυθμός μεταβολής των κεφαλαίων κατά την δεκαετία
1992 - 2002 ήταν 8,8% ετησίως έναντι του 2,0% της περιόδου 1981 1992. Αν μάλιστα από το σύνολο του εταιρικού τομέα αφαιρέσουμε τον
χρηματοπιστωτικό τομέα, τότε η ανάκαμψη είναι εντυπωσιακότερη: από
0,8% την περίοδο 1981 - 1992, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής ανήλθε στο
9,6% το 1992 - 2000. Οι επιχειρήσεις στον δευτερογενή τομέα από 3044
που ήταν το 1992 αυξήθηκαν σε 3488 το 2000, στον τριτογενή τομέα
αυξήθηκαν από τις 1224 που ήταν το 1992 σε 1717 το 2000, ενώ στον
χρηματοπιστωτικό τομέα παρατηρήθηκε μείωση από τις 99459
επιχειρήσεις που ήταν το 1992 σε 60434 το 2000.
Έτσι, η ελληνική οικονομία από την μείωση που είχε την δεκαετία
1981 - 1992 στον ρυθμό ανάπτυξης άρχισε να ανακάμπτει την επόμενη
δεκαετία, 1992 - 2002, λόγω της πορείας της χώρας προς την
Οικονομική και Νομισματική Ένωση και της προσέλκυσης ξένων
κεφαλαίων και από επενδύσεις που έκαναν οι Έλληνες επιχειρηματίες.

174

Βιβλιογραφία
Εφημερίδες
ΤΟ ΒΗΜΑ, 25 Φεβρουαρίου 1996, σ. Α14.
ΤΟ ΒΉΜΑ, 29 Αυγούστου 1999, σ. Δ18.

Βιβλία
Αγαπητός Ι. Γ. (1997), Εξελίξεις και Διαρθρωτικά Προβλήματα της
Ελληνικής Οικονομίας (1950 - 1993), Εκδόσεις Το Οικονομικό, Αθήνα.
Αγγελόπουλος Π. (2005), Τράπεζες και Χρηματοπιστωτικό Σύστημα
Αγορές, Προϊόντα, Κίνδυνοι, Εκδόσεις ΑΘ. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ, Αθήνα.
Δρακάτος Γ. Κ. (1997), Ο Μεγάλος Κύκλος της Ελληνικής Οικονομίας
(1994 - 1995), Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα.
Ζαχαρόπουλος Α. (2011), Η Οδύσσεια της Ευρωπαϊκής μας Πορείας,
Εκδόσεις Μίνωας, Αθήνα.
Θωμαδάκης Β. Σ. (2011), Κράτος και ανάπτυξη στην Ελλάδα Ένα
εξελικτικό Δίδυμο, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 2011.
Ιορδάνογλου Ι. Χ., Μπέλλας Φ. Χ. (2003), Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: 1963 - 2000, Εκδόσεις
Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη.
Κάτσος Γ., Προβληματικές Επιχειρήσεις στην Ελλάδα, Επιστημονικές
Μελέτες 28, ΚΕΠΕ, Αθήνα,1988.
Κιόχος Α. Π., Παπανικολάου Δ. Γ., Κιόχος Π. Α. (2001), Χρηματιστήριο
Αξιών και Παραγώγων Αθηνών Διεθνή Χρηματιστήρια, Εκδόσεις ΑΘ.
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ, Αθήνα.
Κιόχος Α. Π.,Παπανικολάου Δ. Γ. (1999), ΧΡΗΜΑ - ΠΙΣΤΗ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, Εκδόσεις Ελληνικά γράμματα, Αθήνα.
Μαρούλης Κ. Δ. (1991), Το ελληνικό Ισοζύγιο Πληρωμών: Επιπτώσεις
από την Ένταξη και την Ενοποίηση της Εσωτερικής Αγοράς της ΕΟΚ,
ΚΕΠΕ, Αθήνα.

175

Μαραβέγιας Ν. (2008), Η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Εκδόσεις
Θεμέλιο, Αθήνα, 2008.
Μητσός Α. (1989),Η Ελληνική Βιομηχανία στη Διεθνή Αγορά, Εκδόσεις
Θεμέλιο.
Σερεμέτης Δ. (1989), Δημοσιονομικές σχέσης Ελλάδας και Ευρωπαϊκής
Κοινότητας: οι συνέπειες της ένταξης, 1981 - 1985, Ίδρυμα
Μεσογειακών Σπουδών, Αθήνα.
Σταμπόγλης Δ. (2008), Ξένες Επενδύσεις στην Ελλάδα Μια Σχέση
Αγάπης - Μίσους, Εκδόσεις ΚΕΡΚΥΡΑ - economia PUBLISHING,
Αθήνα.
Φραγκάκης Α. (2007), Ελληνική Οικονομία 19ος - 20ος αιώνας, Εκδόσεις
Νεφέλη, Αθήνα
Close D. (2005), Ελλάδα Επίτομη Ιστορία 1945 - 2004 Πολιτική
Κοινωνία Οικονομία, Εκδόσεις Θυραθέν, Θεσσαλονίκη.

176

