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Κεθάιαην 1ν
Υξεκαηηζηήξην
Ιζηνξηθή Αλαδξνκή ηνπ ΥΑΑ
Γεληθά
Ζ πξψηε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά ζηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ηνπο
Κηφρν θαη Παπαληθνιάνπ (1999), άξρηζε λα ιεηηνπξγεί αλεπίζεκα ζην
δεχηεξν κηζφ ηνπ 19νπ αηψλα. Έκπνξνη θαη λαπηηθνί ηεο επνρήο εθείλεο
ήηαλ νη πξψηνη πνπ άξρηζαλ λα δηαπξαγκαηεχνληαη ζπλάιιαγκα θαη
θηλεηέο αμίεο ζηηο αλεπίζεκεο αγνξέο ηεο Δξκνχπνιεο ηεο χξνπ θαη ηεο
Αζήλαο.
Σν ΥΑΑ ηδξχζεθε ην επηέκβξην ηνπ 1876 κε απφθαζε ηνπ
Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ θαη είρε σο πξψηα αληηθείκελα
δηαπξαγκάηεπζεο ηηο νκνινγίεο ησλ Δζληθψλ δαλείσλ θαη ηηο κεηνρέο ηεο
Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. Σέζζεξα ρξφληα αξγφηεξα εμειέγε ε
πξψηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ θαη απφ ην Μάην ηνπ
1880 ην ΥΑΑ άξρηζε λα ιεηηνπξγεί επίζεκα. Σν Βαζηιηθφ Γηάηαγκα ηεο
12/16 Ηνπλίνπ 1909 φξηζε ην Υξεκαηηζηήξην σο ηνλ κνλαδηθφ
νξγαλσκέλν ρψξν γηα ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ θαη ζπλαιιαγψλ ζε
ηίηινπο ηνπ Γεκνζίνπ ή ζε ηίηινπο αλαγλσξηζκέλσλ ηξαπεδψλ ή άιισλ
Αλψλπκσλ Δηαηξηψλ. Δληνχηνηο σο ην 1917 δελ ππήξρε νξγαλσκέλε
θξαηηθή επνπηεία ησλ ζπλαιιαγψλ, ελψ νη ρξεκαηηζηέο θαη νη επελδπηέο
δελ γλψξηδαλ ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο.
Ο ξφινο ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κεξψλ πξνζθηνξίζηεθε ζαθψο
απφ ην Νφκν 3632/1988.Οπζηαζηηθή φκσο κεηαξξχζκηζε ζηα
ρξεκαηηζηεξηαθά ζέκαηα έθεξε ν Νφκνο 1806/1988, κε ηνλ νπνίν ην
ΥΑΑ εθζπγρξνλίζηεθε θαη θαηέιαβε ηζάμηα ζέζε αλάκεζα ζηα άιια
επξσπατθά ρξεκαηηζηήξηα.

Αληηθείκελν πλαιιαγώλ ζην ΥΑΑ
Οη θηλεηέο αμίεο, ζχκθσλα κε ηνπο Κηφρν θαη Παπαληθνιάνπ
(1999), πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζην ρξεκαηηζηήξην Αμηψλ νλνκάδνληαη
«ρξεκαηηζηεξηαθά πξάγκαηα». Απηά είλαη ηα εμήο:
a) Οη κεηνρέο θαη νη νκνινγίεο ειιεληθψλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ,
νη νπνίεο έρνπλ κεηνρηθφ θεθάιαην ηνπιάρηζηνλ, 10 εθαη.
δξαρκψλ θαηαβεβιεκέλν εμ νινθιήξνπ.
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b) Οη κεηνρέο θαη νη νκνινγίεο αιινδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ
κε ηελ πξνυπφζεζε λα έρνπλ εηζαρζεί ζην Υξεκαηηζηήξην
ηεο Πνιηηείαο , ηεο νπνίαο έρνπλ ηελ ηζαγέλεηα.
c) Σα νκφινγα θαη ηα έληνθα γξακκάηηα θαζψο θαη νη
νκνινγίεο ησλ δαλείσλ ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο θαη ησλ
Ξέλσλ Κξαηψλ.
d) Σα νκφινγα θαη νη νκνινγίεο ησλ δαλείσλ ησλ Γήκσλ θαη
Κνηλνηήησλ θαζψο θαη ησλ ΝΠΗΓ θαη γεληθά ησλ ΝΠΓΓ.
e) Σν ζπλάιιαγκα, ηα ρξπζά λνκίζκαηα θαη ν ρξπζφο θαη
άξγπξνο ζε ξάβδνπο εθφζνλ ην επηηξέπεη ν Νφκνο.
ηελ Διιάδα νη ζπλαιιαγέο επί ηνπ ζπλαιιάγκαηνο, θαζψο θαη
ησλ ρξπζψλ λνκηζκάησλ θαη ρξπζψλ ιηξψλ έρνπλ αλαηεζεί απνθιεηζηηθά
ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ηνπ εζληθνχ
λνκίζκαηνο.

Ο θνπόο θαη ε εκαζία ηνπ ΥΑΑ
ην ΥΑΑ, ζχκθσλα κε ηνπο Κηφρν θαη Παπαληθνιάνπ θαη Κηφρν
(2001), θαη κέζσ απηνχ ζην επξχ απνηακηεπηηθφ θνηλφ θαηαθεχγνπλ νη
επηρεηξήζεηο κε ηελ έθδνζε κεηνρψλ ή νκνινγηψλ (νκνινγηαθψλ
δαλείσλ) γηα ηελ άληιεζε θεθαιαίσλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ
επελδπηηθψλ ηνπο πξνγξακκάησλ (επέθηαζε δξαζηεξηφηεηαο θαη
εθζπγρξνληζκνχ εμνπιηζκνχ θαη εγθαηαζηάζεσλ θιπ). Έηζη απνθεχγεηαη
ε πξνζθπγή ησλ επηρεηξήζεσλ ζην ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ πνπ είλαη
δαπαλεξφηεξνο θαη πνιιέο θνξέο πνιχ πηεζηηθφο δηφηη πξέπεη λα
θαηαβιεζνχλ νη ηφθνη θαη λα επηζηξαθεί έλα κέξνο ηνπ δαλεηδφκελνπ
θεθαιαίνπ (ηνθνρξεσιχζην) ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα αλεμάξηεηα
απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε θεξδψλ απφ ηηο δαλεηδφκελεο επηρεηξήζεηο.
ην ΥΑΑ, θαη κέζσ απηνχ ζην επξχ επελδπηηθφ θνηλφ,
θαηαθεχγνπλ, επίζεο, ην Κξάηνο, νη Γήκνη, νη Γεκφζηνη Οξγαληζκνί
Κνηλήο Ωθέιεηαο, γηα ηε ζπγθέληξσζε ζεκαληηθψλ θεθαιαίσλ γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε έξγσλ (βαζηθήο ππνδνκήο θιπ) πνπ ζπκβάιινπλ
ζεκαληηθά ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη θνηλσληθή πξφνδν ηεο ρψξαο.
Σν ΥΑΑ δίλεη ηελ ελαιιαθηηθή δπλαηφηεηα ζην επξχ απνηακηεπηηθφ
θνηλφ θαη ηηο επηρεηξήζεηο λα ηνπνζεηήζνπλ ηα ξεπζηά δηαζέζηκα ηνπο ζε
ρξεφγξαθα (κεηνρέο, νκφινγα θαη νκνινγίεο) πνπ ζα ηνπο απνθέξνπλ
θέξδε ή έλα ζηαζεξφ εηζφδεκα. ην ΥΑΑ επηηπγράλεηαη ε ζπγθέληξσζε
ηεο ζπλνιηθήο πξνζθνξάο θαη δήηεζεο ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ αμηψλ θαη
ε δηακφξθσζε ηεο πξαγκαηηθήο ηηκήο ηνπο.
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Οη αγνξαπσιεζίεο ησλ ρξενγξάθσλ εθθξάδνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε
θξίζε γηα ηελ αμία θαη ηηο πξννπηηθέο ησλ δηαθφξσλ εηαηξηψλ. Οη
εηαηξίεο, νη πξννπηηθέο ησλ νπνίσλ έρνπλ θξηζεί επλντθά απφ ηνπο
επελδπηέο, πξάγκα πνπ δηεπθνιχλεη ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο λέσλ
επελδχζεσλ θαη ηε δπλακηθή αλάπηπμή ηνπο, γηα λα γίλνπλ
αληαγσληζηηθέο ζην δηεζλή ρψξν. πλεπψο ζην ΥΑΑ επηηπγράλεηαη ε
εχθνιε, γξήγνξε θαη αζθαιήο εθηέιεζε ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ
ζπλαιιαγψλ θαη ε δηάδνζε ησλ θηλεηψλ αμηψλ ζην επξχ απνηακηεπηηθφ
θαη γεληθφηεξν επελδπηηθφ θνηλφ, πξάγκα πνπ ζπκβάιιεη ζηελ γξήγνξε
αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο θαη ζηε βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ
επηπέδνπ ηνπ ιανχ ηεο. Οξζά έρεη ππνζηεξηρζεί απφ πνιινχο φηη ε πγηήο
αλάπηπμε ηνπ ΥΑΑ απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ νηθνλνκηθή
αλάπηπμε ηεο Υψξαο θαη απνηειεί έλαλ δείθηε ηφζν ηεο νηθνλνκηθήο
αλάπηπμεο φζν θαη ηεο θνηλσληθήο πξνφδνπ κηαο ρψξαο.

Καηεγνξίεο Μεηνρώλ
χκθσλα κε ηνπο Κηφρν θαη Παπαληθνιάνπ θαη Κηφρν (2001)
ππάξρνπλ ηέζζεξηο θαηεγνξίεο κεηνρψλ θαη είλαη νη νλνκαζηηθέο, νη
αλώλπκεο, νη θνηλέο θαη νη πξνλνκηνύρεο κεηνρέο.
Οη νλνκαζηηθέο κεηνρέο είλαη απηέο πνπ έρνπλ γξακκέλα πάλσ
ηνπο ην φλνκα θαη ηα ζηνηρεία ηνπ θαηφρνπ ηα νπνία θαηαρσξνχληαη θαη
ζην Μεηξψν ησλ κεηφρσλ. Ολνκαζηηθέο κεηνρέο εθδίδνπλ ππνρξεσηηθά
νη Σξάπεδεο, Αζθαιηζηηθέο Δηαηξίεο, Δηαηξίεο Κνηλήο Ωθειείαο, φπσο
ΓΔΖ, ΟΣΔ θαη ΟΔ, θαη ζχκθσλα κε πξφζθαην λφκν νη Δηαηξίεο
Έθδνζεο Ζκεξήζηνπ Σχπνπ. Ολνκαζηηθέο κεηνρέο είλαη δπλαηφ λα
εθδψζεη θάζε άιιε αλψλπκε εηαηξία, αξθεί λα πξνβιέπεηαη απφ ην
θαηαζηαηηθφ ηεο.

Σηκέο Μεηνρώλ
χκθσλα κε ηνλ Αγγειφπνπιν (2005) νη κεηνρέο απνηεινχλ ηνπο
αληηπξνζσπεπηηθνχο θαη πιένλ δηαπξαγκαηεχζηκνπο ηίηινπο ηεο
θεθαιαηαγνξάο θαη ν αξηζκφο ησλ κεηνρψλ πνπ ππάξρεη ζε κία αλψλπκε
εηαηξία πξνθχπηεη αλ δηαηξέζνπκε ηα εηζεξρφκελα θεθάιαηα κε ηελ
θαζνξηζκέλε, απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο εηαηξίαο, ζπλνιηθή νλνκαζηηθή
αμία ησλ κεηνρψλ.
Με δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ε αμία ηεο κεηνρήο κπνξεί λα
εθθξαζζεί θαη λα απνηηκεζεί. Τπάξρνπλ ηέζζεξηο θαηεγνξίεο αμίαο ηεο
κεηνρήο θαη είλαη νη εμήο:
1. Ζ Ολνκαζηηθή Αμία,
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2. Ζ Λνγηζηηθή Αμία,
3. Ζ Αμία Ρεπζηνπνίεζεο ή Δζσηεξηθή Αμία θαη
4. Υξεκαηηζηεξηαθή Αμία.
Ζ νλνκαζηηθή αμία είλαη ε αμία ηεο κεηνρήο πνπ θαζνξίδεηαη
θαηά ηελ πξψηε ηεο εκθάληζε, νξίδεηαη ζε ρακειφ χςνο, ζηνλ
ηζνινγηζκφ ηνπνζεηείηαη ζην ινγαξηαζκφ “Μεηνρηθφ Κεθάιαην” θαη
είλαη ζηαζεξή θαη λα αιιάμεη κφλν κε απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο
θαη αληηπξνζσπεχεη ζην ζπλνιηθφ κεηνρηθφ θεθάιαην θαηά ηε ζηηγκή ηεο
ίδξπζεο ηε ζπκκεηνρή ηεο θάζε κεηνρήο, θαη δηακνξθψλεηαη απφ ηελ
δηαίξεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ.
Ζ ινγηζηηθή αμία είλαη ε ηηκή πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε δηαίξεζε
ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο επηρείξεζεο κε ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ.
Ζ αμία ξεπζηόηεηαο ή εζσηεξηθή αμία βαζίδεηαη ζηελ αμία ησλ
ελεξγεηηθψλ ηεο επηρείξεζεο ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα πνπιεζνχλ ή ζηελ
πεξίπησζε πνπ απνηηκψληαη γηα λα πνπιεζνχλ θαη πξφθεηηαη γηα ηελ ηηκή
ηεο κεηνρήο πνπ πξνθχπηεη κε ηελ πψιεζε ηεο επηρείξεζεο θαη αθνχ
απνπιεξσζνχλ νη ππνρξεψζεηο ηεο ην ππφινηπν δηαηξεζεί κε ηνλ αξηζκφ
ησλ κεηνρψλ ηεο επηρείξεζεο.
Ζ ρξεκαηηζηεξηαθή αμία ηεο κεηνρήο δηακνξθψλεηαη κε ηε
δηαπξαγκάηεπζή ηεο ζε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά θαη πξνθχπηεη απφ ηελ
θαζεκεξηλή απνηίκεζε ηεο κεηνρήο κε βάζε ηελ δήηεζε θαη ηελ
πξνζθνξά.

Πξνϋπνζέζεηο εηζαγωγήο κεηνρώλ ζην ΥΑΑ
Γηα λα εηζαρζνχλ νη κεηνρέο κηαο Αλσλχκνπ Δηαηξείαο ζην
Υξεκαηηζηήξην, ζχκθσλα κε ηνπο Κηφρν θαη Παπαληθνιάνπ (1999),
πξέπεη λα πιεξεί ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο:
a) Να έρεη ειάρηζην χςνο ηδίσλ θεθαιαίσλ (
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο
ηειεπηαίαο ρξήζεο) 500 εθαη. δξαρκέο (λ. 1914/1990).Σν
πνζφ
απηφ
θαηά
δηαζηήκαηα
ηξνπνπνηείηαη
αλαπξνζαξκφδεηαη.
b) Να έρεη δεκνζηεχζεη πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εηήζηνπο
ηζνινγηζκνχο.
c) Να έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα
εθκεηάιιεπζεο γηα ηηο πέληε (5) πξνεγνχκελεο νηθνλνκηθέο
ρξήζεηο.
Δμαηξνχληαη νη λενζχζηαηεο εηαηξείεο ή εηαηξείεο κε
κηθξφηεξν ρξφλν δσήο γηα ηηο νπνίεο, φκσο απαηηείηαη
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έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, έπεηηα απφ
εηζήγεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (Γ..) ηνπ ΥΑΑ.
d) Απφ ηνλ ηειεπηαίν ηζνινγηζκφ πξέπεη λα θαίλεηαη φηη είλαη
ηθαλνπνηεηηθή ε πεξηνπζηαθή ηεο δηάξζξσζε.
e) Να δεζκεπηεί εγγξάθσο φηη ζα απμεζεί ην κεηνρηθφ ηεο
θεθάιαην κε έθδνζε λέσλ κεηνρψλ θαηά 25% ηνπιάρηζηνλ,
ηνπ πνζνχ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ άζξνηζε ηνπ κεηνρηθνχ
ηεο θεθαιαίνπ θαη ηνπ πνζνχ πνπ ελδερνκέλσο δελ
δηαηίζεηαη ζε δεκφζηα εγγξαθή θαη νη λέεο κεηνρέο πξέπεη λα
δηαηεζνχλ ζε δεκφζηα εγγξαθή. Δμαηξνχληαη απφ ηελ
ππνρξέσζε, αχμεζεο θεθαιαίνπ νη εηαηξείεο πνπ
πξνέξρνληαη απφ ζπγρψλεπζε ή απνξξφθεζε εηαηξεηψλ,
εθφζνλ ε κηα απφ ηηο 2 είλαη ήδε εηζεγεκέλε ζην
Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ. Δμαηξνχληαη, επίζεο, απφ ηελ
αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ ηνπο θεθαιαίνπ εηαηξείεο νη νπνίεο
έρνπλ εηζεγεκέλεο ηηο κεηνρέο ηνπο ζε ρξεκαηηζηήξην κηαο ή
πεξηζζφηεξσλ Υσξψλ – Μειψλ ηεο ΔΟΚ. Δηαηξείεο ησλ
νπνίσλ νη κεηνρέο ηνπο είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην
Σξίηεο ή Σξίησλ Υσξψλ (εθηφο ΔΟΚ) πξνθεηκέλνπ λα
εηζάγνπλ ηηο κεηνρέο ηνπο ζην ΥΑΑ πξέπεη πξψηα λα
απμήζνπλ ην θεθάιαην ηνπο θαηά 25%.
f) Οη ηειεπηαίνη δχν ηζνινγηζκνί ηεο εηαηξείαο πξέπεη λα έρνπλ
ειεγρζεί απφ Οξθσηφ Διεγθηή πνπ είλαη κέινο ηνπ ψκαηνο
Οξθσηψλ Διεγθηψλ (.Ο.Δ.).
g) Πξηλ απφ ηελ εηζαγσγή ηεο πξέπεη λα δεκνζηεχζεη
Δλεκεξσηηθφ Γειηίν (prospectus) γηα ηνπο επελδπηέο γηα λα
ηνπο ελεκεξψζεη γηα ηε ρξεκαηνπηζησηηθή ηεο θαηάζηαζε
θαη ηα απνηειέζκαηα ιεηηνπξγίαο ηεο θαζψο θαη γηα ηηο
πξννπηηθέο ηεο, δειαδή ην ηη ζθνπεχεη λα θάλεη κε ην λέν
θεθάιαην. Σν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν πξέπεη, αθφκε , λα
πεξηιακβάλεη θαη άιιεο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο πνπ δελ
αλαθέξνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ θαη γεληθά λα αλαθέξεη θάζε
ρξήζηκε γηα ην θνηλφ πιεξνθνξία ψζηε λα κπνξεί
νπνηνζδήπνηε λα ζρεκαηίζεη ζαθή θαη αθξηβή γλψζε γηα
ηελ εηαηξεία. Σν πεξηερφκελν ηνπ <<Δλεκεξσηηθνχ
Γειηίνπ>> πξέπεη λα εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθνχ
πκβνχιην ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ.
h) Οη κεηνρέο πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί ζχκθσλα κε ηε λφκηκε
δηαδηθαζία θαη λα είλαη ειεχζεξα δηαπξαγκαηεχζηκεο θαη ε
αίηεζε εηζαγσγήο ησλ κεηνρψλ λα αλαθέξεηαη ζε φιεο ηηο
κεηνρέο ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο (θνηλέο, πξνλνκηνχρεο,
νλνκαζηηθέο, αλψλπκεο).
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i) Να έρεη νξηζηεί αλάδνρνο έθδνζεο (underwritter), o νπνίνο
πξέπεη λα είλαη Σξάπεδα ή Αλψλπκε Υξεκαηηζηεξηαθή
Δηαηξεία. Ο αλάδνρνο εγγπάηαη ηελ θάιπςε ησλ κεηνρψλ
ηεο έθδνζεο θαη αγνξάδεη ηηο κεηνρέο, πνπ ελδερνκέλσο, δελ
ζα θαιπθζνχλ απφ ην θνηλφ, ζηελ ηηκή εηζαγσγήο απηψλ ζην
Υξεκαηηζηήξην.
j) Οη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο πνπ ππνβάιιεη αίηεζε γηα
εηζαγσγή ζην ρξεκαηηζηήξην πξέπεη λα έρνπλ «επξεία
δηαζπνξά». Γηα λα απνδεηρζεί απηφ ν αλάδνρνο πξέπεη λα
ππνβάιεη ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο κηα θαηάζηαζε κε
ην νλνκαηεπψλπκν θαη δηεχζπλζε ησλ λέσλ κεηφρσλ. Γηα λα
επηηεπρζεί «επξεία δηαζπνξά» ησλ κεηνρψλ, θαηά ηε
δεκφζηα εγγξαθή, ζα πξέπεη λα δηαηεζεί ζην θνηλφ
ηνπιάρηζηνλ ην 60% ηεο αχμεζεο. Σν ππφινηπν 40% ,
εθφζνλ δελ ππάξρεη ελδηαθέξνλ απφ ην θνηλφ ,δηαηίζεηαη
ζηνπο ζεζκηθνχο επελδπηέο ρσξίο αλψηαην φξην ή
θαιχπηεηαη απφ ηνλ αλάδνρν. Γηα λα επηηεπρζεί ε «επξεία
δηαζπνξά», ην παξαπάλσ πνζνζηφ 60% ζα πξέπεη λα
δηαηεζεί ζε 100 θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ρσξίο ην θαζέλα
απφ απηά λα απνθηήζεη πάλσ απφ ην 1/100 απηνχ.
k) Οη λέεο εθδφζεηο κεηνρψλ, γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο ζην ΥΑΑ,
ζα πξέπεη λα εθηππψλνληαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο
πνπ θαζνξίδεη ν Καλνληζκφο Δθηππψζεσλ Μεηνρψλ. Οη ήδε
εηζεγεκέλεο ζην ΥΑΑ εηαηξείεο ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο δελ
έρνπλ εθηππσζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 1960/1991
ππνρξενχληαη λα ηηο αλαηππψζνπλ ζχκθσλα κε ηνλ
Καλνληζκφ Δθηππψζεσο Μεηνρψλ.

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ εηζαγωγή κεηνρώλ ζην
ΥΑΑ
Πξνθεηκέλνπ ην ΥΑΑ λα πάξεη απφθαζε γηα ηελ εηζαγσγή ησλ
κεηνρψλ κηαο ΑΔ ζην ρξεκαηηζηήξην πξέπεη ε ελδηαθεξφκελε ΑΔ λα
ππνβάιεη ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία:
a) Αίηεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΑΔ, ζπλνδεπφκελε
κε απφζπαζκα πξαθηηθψλ ηεο ζπλεδξίαζεο ζηελ νπνία
ιήθζεθε ε απφθαζε γηα ηελ εηζαγσγή ησλ κεηνρψλ ζην
ρξεκαηηζηήξην.
b) Σν αξρηθφ θαηαζηαηηθφ ηεο ΑΔ κε φιεο ηηο ηπρφλ
ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαη ηα αληίζηνηρα θχιια ηεο Δθεκεξίδαο
ηεο Κπβεξλήζεσο (Φ.Δ.Κ.) ζηα νπνία έρνπλ δεκνζηεπζεί.

8

c) Σεθκεξησκέλε νηθνλνκνηερληθή κειέηε γηα ηελ νηθνλνκηθή
θαηάζηαζε ηεο εηαηξίαο θαη ηηο δπλακηθέο ηεο πξννπηηθήο
ζηνλ θιάδν πνπ αλήθεη, ην αλαπηπμηαθφ ηεο πξφγξακκα,
θαζψο επίζεο θαη ην ζθνπφ θαη αμηνπνίεζε ησλ θεθαιαίσλ
πνπ ζπγθεληξσζνχλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ Μεηνρηθνχ
Κεθαιαίνπ.
d) Καηάζηαζε κε ην νλνκαηεπψλπκν ησλ θπξηνηέξσλ κεηνρψλ
θαηά ηα ηειεπηαία πέληε ρξφληα.
e) Ηζνινγηζκνί ησλ πέληε ηειεπηαίσλ νηθνλνκηθψλ ρξήζεσλ, ή
ηξηψλ ρξήζεσλ πξνθεηκέλνπ γηα εηαηξίεο κε κηθξφηεξε δσή,
ζπλνδεπφκελνη κε ηηο αληίζηνηρεο εθζέζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ. Οη ηζνινγηζκνί ησλ δχν πξφζθαησλ ρξήζεσλ
πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηηο εθζέζεηο ησλ νξθσηψλ
Διεγθηψλ πνπ αλήθνπλ ζην ψκα ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ
(ΟΔ).
f) Καηάζηαζε, πνπ παξνπζηάδεη ηελ εμέιημε ηνπ Μεηνρηθνχ
Κεθαιαίνπ θαη ηνπο ιφγνπο κεηαβνιήο ηνπ, απφ ηελ ίδξπζε
ηεο εηαηξίαο κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο αίηεζεο
εηζαγσγήο ζην ρξεκαηηζηήξην, θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ
κεηνρψλ, ρσξηζηά γηα ηηο θνηλέο θαη ηηο πξνλνκηνχρεο, πνπ
δηαηξείηαη ην Μεηνρηθφ Κεθάιαην ηεο ΑΔ.
g) Καηάζηαζε πνπ παξνπζηάδεη ηα δηαλεκεζέληα κεξίζκαηα,
ζπλνιηθά θαη αλά κεηνρή, θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ή γηα
κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα, εθφζνλ ε δσή ηεο ΑΔ είλαη
κηθξφηεξε.
h) Ολνκαζηηθή θαηάζηαζε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ θαηά ηα ηειεπηαία πέληε ρξφληα.
i) Αληίγξαθν ησλ εθζέζεσλ ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ ηεο ΑΔ
ησλ δχν πξνεγνχκελσλ εηψλ απφ ηελ ηειεπηαία ρξήζε,
φπσο θαη ησλ νθεηινκέλσλ πνζψλ ζε πεξίπησζε νξηζηηθήο
ηαθηνπνίεζεο θνξνινγηθψλ ή άιισλ εθθξεκνηήησλ κε
νπνηνλδήπνηε
ηξφπν.
Δπίζεο
γλσζηνπνίεζε
ησλ
ελδερφκελσλ εθθξεκψλ θνξνινγηθψλ ππνζέζεσλ ζε
νπνηνδήπνηε ζηάδην θαη αλ βξίζθνληαη απηέο.
j) Έθζεζε Οξθσηψλ Διεγθηψλ γηα ηελ πξαγκαηηθή αμία ησλ
ζηνηρείσλ ηνπ παγίνπ ελεξγεηηθνχ ηεο ΑΔ.
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k) Αλαιπηηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ
θαη Παζεηηθνχ θαζψο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεσο
ηεο ΑΔ.
l) Πίλαθεο δαπαλψλ ηφζν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ φζν
θαη ηνπ ινηπνχ πξνζσπηθνχ ηεο ΑΔ.
m) Καηάζηαζε πνπ λα παξνπζηάδεη αλαιπηηθά θαηά ηελ
ηειεπηαία πεληαεηία ζε πνζφηεηα θαη αμία ηελ παξαγσγή,
ηηο πσιήζεηο, ηα απνζέκαηα, ηελ αλάισζε πξψησλ πιψλ,
ηελ ζεκεξηλή παξαγσγηθή ηθαλφηεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ
ηεο επηρείξεζεο θαη ηνλ βαζκφ απαζρφιεζήο ηνπο θαηά ηελ
ηειεπηαία ρξήζε θαη ηηο εμαγσγέο.
n) Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΑΔ ππνρξενχηαη λα δειψζεη
ηηο ηπρφλ ζπκκεηνρέο ησλ κειψλ ηνπ ή ηεο εηαηξίαο ζε άιιεο
επηρεηξήζεηο, ηελ χπαξμε ζπκθσλεηηθνχ ζπλεξγαζίαο, ηε
κνξθή θαη ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο, ην χςνο ησλ κεηαμχ
ηνπο ζπλαιιαγψλ θαη ηνπο ηζνινγηζκνχο ησλ επηρεηξήζεσλ
ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη.
o) Κπξσκέλα αληίγξαθα ησλ Γειηίσλ Βηνκεραληθήο Κηλήζεσο
θαη Γξαζηεξηφηεηαο ηνπ Ν. 858/1979, ησλ δχν ηειεπηαίσλ
ρξήζεσλ κε ηα ζηνηρεία, πνπ νξίδνληαη θάζε θνξά απφ ην
Τπνπξγείν Βηνκεραλίαο.
p) Δλεκεξσηηθφ δειηίν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ.
348/1985.
q) Κάζε άιιε ζπκπιεξσκαηηθή πιεξνθνξία ή δηεπθξίληζε πνπ
ηπρφλ δεηεζεί απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ ΥΑΑ.

Γηαδηθαζία Δηζαγωγήο Μεηνρώλ ζην ΥΑΑ
Ζ δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη κηα ΑΔ γηα λα εηζαρζνχλ
νη κεηνρέο ηεο ζηελ Κχξηα Αγνξά ηνπ ΥΑΑ είλαη καθξνρξφληα θαη
κπνξεί λα πεη θαλείο γξαθεηνθξαηηθή. Σα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ηα
παξαθάησ:
a) Απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο ΑΔ,
κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο, γηα
ηαπηφρξνλε είζνδν ζην ρξεκαηηζηήξην θαη αχμεζε ηνπ
Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ κε έθδνζε λέσλ κεηνρψλ, νη νπνίεο
ζα δηαηεζνχλ ζην θνηλφ κε δεκφζηα εγγξαθή.
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b) Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξίαο γηα ηηο
ιεπηνκέξεηεο ηεο εηζαγσγήο.
c) Δπηινγή Αλαδφρνπ (underwriter) πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα
ηελ δηαδηθαζία εγγξαθήο θαη δηάζεζεο ησλ κεηνρψλ ηεο
έθδνζεο θαη ν νπνίνο, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΑΔ, θαζνξίδεη
ηελ ηηκή δηάζεζεο ησλ κεηνρψλ. Ο Αλάδνρνο εγγπάηαη ηελ
θάιπςε ησλ κεηνρψλ ζηελ ηηκή εηζαγσγήο ηνπο ζην
ρξεκαηηζηήξην, ζε πεξίπησζε πνπ απηέο δελ αγνξαζηνχλ
απφ ην επελδπηηθφ θνηλφ. Αλάδνρνο κπνξεί λα είλαη Σξάπεδα
ή Αλψλπκνο Υξεκαηηζηεξηαθή Δηαηξία κε κεηνρηθφ
θεθάιαην 1 δηζεθαηνκκχξην δξαρκέο. Ζ ακνηβή ηνπ
αλαδφρνπ πξνζδηνξίδεηαη κε ειεχζεξε δηαπξαγκάηεπζε.
d) χληαμε ελεκεξσηηθνχ θπιιαδίνπ (prospectus) απφ ηελ
αλάδνρν ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΑΔ.
e) Τπνβνιή αίηεζεο ηεο ΑΔ γηα ηελ εηζαγσγή ησλ κεηνρψλ ηεο
ζην ρξεκαηηζηήξην. Ζ αίηεζε απηή ζπλνδεχεηαη κε ηα
απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά.
f) Έγθξηζε ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Φπιιαδίνπ (prospectus) απφ ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ,
εθφζνλ πιεξνχληαη νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο.
g) Τπνβνιή ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Φπιιαδίνπ (prospectus) ζηελ
Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο γηα λα εγθξίλεη ηελ αχμεζε ηνπ
Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ ηεο εηαηξίαο κε δεκφζηα εγγξαθή.
h) Καζνξηζκφο απφ ην ρξεκαηηζηήξην ζε ζπλεξγαζία κε ηελ
ΑΔ ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ, ζπλήζσο κηαο εβδνκάδαο, θαηά
ηελ νπνία ζα γίλεη ε δεκφζηα εγγξαθή. Ζ απφθαζε απηή
γλσζηνπνηείηαη ζην επελδπηηθφ θνηλφ κε αλαθνίλσζε –
πξφζθιεζε ζηνλ ηχπν. ηελ Διιάδα θαζψο θαη ζε άιιεο
ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ δελ ζπλεζίδεηαη ή
δελ επηηξέπεηαη ε αλαθνίλσζε απηή λα γίλεη κέζσ
ηειεφξαζεο.
i) Μεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο γηα ηε δεκφζηα εγγξαθή
παξαδίδνληαη ζην ΥΑΑ νη αλαιπηηθέο θαηαζηάζεηο κε ηα
νλφκαηα ησλ λέσλ κεηφρσλ θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηνρψλ
πνπ δηθαηνχληαη ν θαζέλαο γηα λα δηαπηζησζεί ε θάιπςε ησλ
κεηνρψλ ηεο έθδνζεο θαη ε εμαζθάιηζε ηεο απαηηνχκελεο
δηαζπνξάο, ηνπιάρηζηνλ ζε 100 θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα.
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j) Δθφζνλ πιεξνχληαη φιεο νη πξνυπνζέζεηο ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην ηνπ ΥΑΑ εγθξίλεη ηελ εηζαγσγή ησλ λέσλ
κεηνρψλ ζην ρξεκαηηζηήξην θαη ε απφθαζε απηή
δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
k) Σέινο, πξνζδηνξίδεηαη ε εκεξνκελία έλαξμεο ησλ
δηαπξαγκαηεχζεσλ
ησλ
κεηνρψλ
ζηελ
Κχξηα
Υξεκαηηζηεξηαθή Αγνξά κεηά ηε δηαλνκή ηνπο ζηνπο λένπο
κεηφρνπο.

Μέιε ηνπ ΥΑΑ
Σα κέιε ηνπ ΥΑΑ δηαθξίλνληαη, ζχκθσλα κε ηνπο Κηφρν θαη
Παπαληθνιάνπ (1999), ζε:
 Σαθηηθά Μέιε, πνπ είλαη νη ρξεκαηηζηέο θαη νη Αλώλπκεο
Υξεκαηηζηεξηαθέο Δηαηξίεο (ΑΥΔ) θαη
 Έθηαθηα Μέιε, πνπ είλαη νη αληηθξπζηέο.
Οη ρξεκαηηζηέο είλαη ν παιαηφηεξνο «κεραληζκφο» γηα ηε
κεηαθνξά ησλ εληνιψλ ησλ επελδπηψλ ζηελ ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά. Γηα
ην δηνξηζκφ ελφο ρξεκαηηζηή απαηηείηαη άδεηα ηεο Δπηηξνπήο
Κεθαιαηαγνξάο, ε νπνία ρνξεγείηαη κεηά απφ επηηπρία ζε εηδηθέο
εμεηάζεηο θαη αθνχ πιεξνχλ ηα εμήο πξνζφληα:
a) Ζιηθία ηνπιάρηζηνλ 25 εηψλ θαη εθπιήξσζε ησλ
ζηξαηησηηθψλ ππνρξεψζεσλ ή είλαη λφκηκα απαιιαγκέλνο.
b) Πηπρία ΑΔΗ ή ΣΔΗ.
c) Σξηεηή επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηα ρξεκαηηζηεξηαθά
ζέκαηα, ε νπνία απνδεηθλχεηαη κε βεβαίσζε ηνπ
αζθαιηζηηθνχ ηνκέα ή ηεο θνξνινγηθήο αξρήο θαη κε
επηζηνιή ηνπ εξγνδφηε.
d) Να κελ έρεη θαηαδηθαζηεί γηα αδηθήκαηα απφ εθείλα πνπ
απνηεινχλ θψιπκα γηα δηνξηζκφ ζε ζέζε ηνπ δεκνζίνπ
ππαιιήινπ.
Ο ρξεκαηηζηήο είλαη έκπνξνο, ππφθεηηαη ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο
θαη είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί ηα εμήο βηβιία, ηα νπνία ζεσξνχληαη
απφ ην Σκήκα Υξεκαηηζηεξηαθψλ Αμηψλ ηεο Γηεχζπλζεο
Κεθαιαηαγνξάο:
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 Σν εκεησκαηάξην, ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη νη ζπλαιιαγέο
πνπ γίλνληαη απφ ηνλ ρξεκαηηζηή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ζπλεδξίαζεο.
 Σν Βηβιηάξην Σξηπινηύπσλ Πηλαθηδίσλ, ζην νπνίν
κεηαθέξνληαη απφ ην εκεησκαηάξην νη πξάμεηο, πνπ έρνπλ
δηελεξγεζεί ρσξηζηά γηα θάζε πειάηε. Σν έλα αληίηππν
παξαδίλεηαη απζεκεξφλ ζην Σκήκα Υξεκαηηζηεξίσλ Αμηψλ
ηεο Γηεχζπλζεο Κεθαιαηαγνξάο, ην άιιν ζηνλ πειάηε θαη
ην ηξίην παξακέλεη ζην ζηέιερνο ηνπ ρξεκαηηζηή.
 Βηβιίν Καηάζεζεο Δγγπήζεσλ Πειαηώλ.
 Βηβιίν Σακείν.
Ο ρξεκαηηζηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα κελ αλαθνηλψλεη ην φλνκα
ηνπ πειάηε, εθηφο αλ ν πειάηεο ξεηψο ην επηηξέπεη. Απαγνξεχεηαη
επίζεο ζηνλ ρξεκαηηζηή λα δηελεξγεί γηα δηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ άκεζα ή
έκκεζα ρξεκαηηζηεξηαθέο ζπλαιιαγέο. Οη ρξεκαηηζηέο αγνξάδνπλ θαη
πσινχλ ρξεφγξαθα γηα ινγαξηαζκφ ησλ πειαηψλ ηνπο. Οη ρξεκαηηζηέο
πξνζπαζνχλ λα αγνξάζνπλ φζν ην δπλαηφλ θζελφηεξα θαη λα πνπιήζνπλ
φζν ην δπλαηφλ αθξηβφηεξα πξνο ην ζπκθέξνλ ησλ πειαηψλ ηνπο. Γηα
ηελ ππεξεζία ηνπο απηή εηζπξάηηνπλ πξνκήζεηα απφ 1% έσο 5% ηεο
αμίαο ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ εθηεινχλ.

Αληηθξπζηέο
Οη αληηθξπζηέο είλαη βνεζνί ησλ ρξεκαηηζηψλ, θάζε ρξεκαηηζηήο
κπνξεί λα πξνζιάβεη έλα έσο δχν ην πνιχ αληηθξπζηέο. Γηα ην δηνξηζκφ
ζηε ζέζε ηνπ αληηθξπζηνχ απαηηνχληαη ηα εμήο:





πκπιήξσζε ηνπ 21νπ έηνπο ηεο ειηθίαο.
Διιεληθή Τπεθνφηεηα.
Απνιπηήξην Λπθείνπ.
Πιήξεο δηθαηνπξαθηηθή θαη δηθαηνθηεηηθή ηθαλφηεηα.

Ο αληηθξπζηήο δηνξίδεηαη κε πξάμε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ, έπεηηα απφ αίηεζε ηνπ κέινπο ηνπ θαη ην θπξηφηεξν
δηθαηνινγεηηθφ είλαη ε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε πιεξεμνπζηνδφηεζεο
ηνπ κέινπο κε ηελ νπνία παξέρνληαη ζηνλ ππνςήθην αληηθξπζηή ην
δηθαίσκα εθθψλεζεο θαη αληηθψλεζεο. Ο αληηθξπζηήο δελ πξέπεη λα
παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα κέιε. Γηα θάζε πξάμε
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ή παξάιεηςε ηνπ αληηθξπζηή ππεχζπλνο είλαη ν ρξεκαηηζηήο γηα
ινγαξηαζκφ θαη εληνιή ηνπ νπνίνπ ελεξγεί ν αληηθξπζηήο.

Αλώλπκεο Υξεκαηηζηεξηαθέο Δηαηξίεο (ΑΥΔ)
Οη Υξεκαηηζηεξηαθέο Δηαηξίεο είλαη έλαο λένο ζρεηηθά ζεζκφο γηα
ηελ Διιάδα. Ζ Υξεκαηηζηεξηαθή Δηαηξία πξέπεη λα είλαη Αλψλπκε
Δηαηξία (ΑΥΔ), κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηε δηεμαγσγή ρξεκαηηζηεξηαθψλ
ζπλαιιαγψλ. Σν κεηνρηθφ ηεο θεθάιαην θαηαβάιιεηαη κε κεηξεηά θαη ην
ειάρηζην χςνο ηνπ είλαη ζπλάξηεζε ηνπ είδνπο ησλ εξγαζηψλ πνπ ε θάζε
κία εηαηξία επηδηψθεη λα πξαγκαηνπνηήζεη.
πγθεθξηκέλα ν Νφκνο πξνβιέπεη ηξεηο θαηεγνξίεο ΑΥΔ.
1. Δηαηξίεο κε ειάρηζην κεηνρηθφ θεθάιαην 100 εθαηνκκχξηα
δξαρκέο, πνπ έρνπλ ην δηθαίσκα λα θάλνπλ
ρξεκαηηζηεξηαθέο ζπλαιιαγέο κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ζπλεδξίαζεο ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ θαη κφλν γηα ινγαξηαζκφ
ησλ πειαηψλ ηνπο.
2. Δηαηξίεο κε ειάρηζην κεηνρηθφ θεθάιαην 200 εθαηνκκχξηα
δξαρκέο, πνπ έρνπλ ην δηθαίσκα λα θάλνπλ
ρξεκαηηζηεξηαθέο ζπλαιιαγέο εληφο θαη εθηφο ηεο
δηάξθεηαο ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ θαη κφλν
γηα ινγαξηαζκφ πειαηψλ ηνπο θαζψο θαη γηα ίδην
ινγαξηαζκφ.
3. Δηαηξίεο κε ειάρηζην κεηνρηθφ θεθάιαην 1 δηζεθαηνκκχξην
δξαρκέο, πνπ έρνπλ φια ηα δηθαηψκαηα ηεο δεχηεξεο
θαηεγνξίαο ρξεκαηηζηεξηαθήο εηαηξίαο θαη επηπιένλ
κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ ηελ θάιπςε εθδφζεσλ λέσλ
κεηνρψλ θαη νκνιφγσλ, ζαλ αλάδνρνο ηεο εθδφηξηαο
εηαηξίαο ή ηνπ Γεκνζίνπ.
Οη κεηνρέο ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο εηαηξίαο είλαη νλνκαζηηθέο θαη
κεηαβηβάδνληαη έπεηηα απφ πξνεγνχκελε άδεηα ηεο Δπηηξνπήο
Κεθαιαηαγνξάο, κε εμαίξεζε ηελ θιεξνλνκηθή δηαδνρή θαη γνληθή
παξνρή. Οχηε ν ρξεκαηηζηήο νχηε ν αληηθξπζηήο κπνξνχλ λα είλαη
κέηνρνη ηεο ΑΥΔ. Γηα ηελ ίδξπζε ηεο Υξεκαηηζηεξηαθήο Δηαηξίαο
απαηηείηαη άδεηα ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο.
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Γηα ηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο ζπλαιιαγέο ηεο, ζχκθσλα κε ηνπο Κηφρν
θαη Παπαληθνιάνπ (1999), ε Υξεκαηηζηεξηαθή Δηαηξία δηνξίδεη
ρξεκαηηζηεξηαθφ εθπξφζσπν, ν νπνίνο κπνξεί λα είλαη ρξεκαηηζηήο,
νπφηε αλαζηέιιεηαη ε άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ. Ο αλψηεξνο
αξηζκφο ρξεκαηηζηεξηαθψλ εθπξνζψπσλ γηα θάζε Υξεκαηηζηεξηαθή
Δηαηξία θαζνξίδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαη θάζε
ρξεκαηηζηεξηαθφο
εθπξφζσπνο
αληηπξνζσπεχεη
κηα
κφλν
ρξεκαηηζηεξηαθή εηαηξία. Κάζε ρξεκαηηζηεξηαθή εηαηξία κπνξεί λα
νξίδεη θαη αληηθξπζηέο κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία θαη ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο
φπσο ηνπο ρξεκαηηζηέο. Ο έιεγρνο, ηαθηηθφο θαη έθηαθηνο, ζηηο
Υξεκαηηζηεξηαθέο Δηαηξίεο δηελεξγείηαη απφ νξθσηνχο ειεγθηέο κέιε
ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ.

Γείθηεο Σηκώλ ηνπ ΥΑΑ
Ζ ζεκαληηθφηεξε πεξηιεπηηθή έλδεημε γηα ηελ πνξεία ηεο ηηκήο
ησλ κεηνρψλ ζην ρξεκαηηζηήξην είλαη ν Γείθηεο Σηκψλ. Ο δείθηεο είλαη
έλαο αξηζκφο πνπ εκθαλίδεη ηε ζρεηηθή κεηαβνιή ηεο ηηκήο ελφο
κεγέζνπο κεηαμχ δχν πεξηφδσλ.
Σν ΥΑΑ ππνινγίδεη, θάζε κέξα, κε βάζε ηηο ηηκέο θιεηζίκαηνο:
 Σνλ γεληθφ Γείθηε Σηκψλ θαζψο θαη
 Σνπο Κιαδηθνχο Γείθηεο.

Γεληθόο Γείθηεο Σηκώλ
Ο Γεληθφο Γείθηεο Σηκψλ ηνπ ΥΑΑ (ΓΓΣ) δεκηνπξγήζεθε ζηηο 04
– 01 – 1988 θαη έρεη σο βάζε ηελ 31 – 12 – 1980 = 100. Ο ππνινγηζκφο
ηνπ Γεληθνχ Γείθηε Σηκψλ ππνινγίδεηαη σο εμήο:
ΓΓΣ(ΥΑΑ) = [(Ρit*Qit) / (Ρi,80*Qi,80)]*100
πνπ i είλαη νη κεηνρέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Γείθηε, Ρit είλαη ε
ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ηεο κεηνρήο i ηε ρξνληθή ζηηγκή t, Qit είλαη ν
αξηζκφο ησλ εηζεγκέλσλ κεηνρψλ i ηε ρξνληθή ζηηγκή t, Ρi,80 είλαη ε
ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ηεο κεηνρήο i ηελ πεξίνδν βάζεο 1980 θαη Qi,80
είλαη ν αξηζκφο ησλ εηζεγκέλσλ κεηνρψλ i ηελ πεξίνδν βάζεο 1980.
Σε ζηηγκή ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ, ν Γεληθφο Γείθηεο Σηκψλ
πεξηειάκβαλε 49 εηαηξίεο, ελψ ζήκεξα πεξηιακβάλεη 60 εηαηξίεο, κεηά
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απφ δηάθνξεο αλαπξνζαξκνγέο πνπ έγηλαλ θαηά θαηξνχο, ην 1990, 1991,
1992, 1993, 1994 θαη 1995, κε πην πξφζθαηε απηή ηνπ επηεκβξίνπ
1996, ζχκθσλα κε ηνπο Κηφρν θαη Παπαληθνιάνπ (1999).

Γηαδηθαζία ππνινγηζκνύ ηνπ Γεληθνύ Γείθηε Σηκώλ
πγθεθξηκέλα, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Γεληθνχ Γείθηε Σηκψλ
γίλνληαη ζήκεξα ηα αθφινπζα έμη βήκαηα.
1. Δπηιέγνληαη νη κεηνρέο πνπ απαξηίδνπλ ην Γείθηε κε βάζε
ηα δχν βαζηθά θξηηήξηα ηεο θεθαιαηνπνίεζεο θαη ηεο αμίαο
ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπο.
2. Πνιιαπιαζηάδεηαη ν αξηζκφο ησλ κεηνρψλ επί ηελ ηηκή
θιεηζίκαηνο κηαο ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίαο θαη έηζη
πξνθχπηεη ε ρξεκαηηζηεξηαθή αμία ηεο κεηνρήο γηα ηε
ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία.
3. Δπαλαιακβάλεηαη ην πξνεγνχκελν ζηάδην γηα φιεο ηηο
κεηνρέο, ππνινγίδεηαη ην άζξνηζκα θαη πξνθχπηεη ε
ζπλνιηθή ρξεκαηηζηεξηαθή αμία.
4. Γηαηξείηαη ε ζπλνιηθή ρξεκαηηζηεξηαθή αμία πνπ πξνέθπςε
κε ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία θαη κε έλαλ αξηζκφ πνπ ιέγεηαη
βάζε θαη θαζηεξψζεθε ην 1980.
5. Πνιιαπιαζηάδνπκε ηνλ παξαπάλσ αξηζκφ κε ην 100.
εκεηψλεηαη φηη ε ζπκκεηνρή θάζε εηαηξίαο ζηε δηακφξθσζε ηνπ
Γεληθνχ Γείθηε αιιάδεη ζπλερψο, θαζψο πξνθχπηεη απφ ηε δηαίξεζε ηεο
ρξεκαηηζηεξηαθήο αμίαο, θεθαιαηνπνίεζεο, πξνο ηε ζπλνιηθή
ρξεκαηηζηεξηαθή αμία, θεθαιαηνπνίεζε, ηνπ Γεληθνχ Γείθηε.

Κιαδηθνί Γείθηεο
Ζ ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηνπ ΥΑΑ εθηφο απφ ην ΓΓΣ, θαηαξηίδεη
θαη ηνπο παξαθάησ Κιαδηθνύο Γείθηεο, βαζηδφκελνπο ζηνπο
αληίζηνηρνπο, εληφο παξέλζεζεο, αξηζκνχο επηρεηξήζεσλ.
1.
2.
3.
4.
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Γείθηεο Σξαπεδψλ (8 Σξάπεδεο).
Γείθηεο Αζθαιεηψλ (2 Αζθαιηζηηθέο Δηαηξίεο).
Γείθηεο Υξεκαηνδνηηθήο Μίζζσζεο (2 Δηαηξίεο Leasing).
Γείθηεο Δηαηξηψλ Δπελδχζεσλ (5 Δηαηξίεο Δπελδχζεσλ).

5. Γείθηεο Βηνκεραληθψλ Δηαηξηψλ (22 Βηνκεραληθέο
Δηαηξίεο).
6. Γείθηεο Καηαζθεπαζηηθψλ Δηαηξηψλ (10 Καηαζθεπαζηηθέο
Δηαηξίεο).
7. Γείθηεο πκκεηνρψλ (5 Δηαηξίεο πκκεηνρψλ).
8. Γείθηεο Γηαθφξσλ Δηαηξηψλ (5 Γηάθνξεο Δηαηξίεο).
Οη Κιαδηθνί Γείθηεο έρνπλ σο βάζε 100 ζηηο 31 – 12 – 1980, κε
εμαίξεζε ην Γείθηε Leasing, πνπ έρεη σο βάζε 100 ζηηο 31 – 12 – 1987.

Γείθηεο Παξάιιειεο Αγνξάο
Με ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία ηεο Παξάιιειεο Αγνξάο
απνθαζίζζεθε ε θαηάξηηζε ηνπ «Γείθηε Παξάιιειεο Αγνξάο», ν νπνίνο
άξρηζε λα ππνινγίδεηαη απφ 25 – 08 – 1995, ζχκθσλα κε ηνπο Κηφρν θαη
Παπαληθνιάνπ θαη Κηφρν (2001). Ζ θηινζνθία θαηάξηηζεο ηνπ Γείθηε
απηνχ είλαη ε ίδηα γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ Γεληθνχ Γείθηε Σηκψλ. Ο
Γείθηεο Παξάιιειεο Αγνξάο πεξηιακβάλεη ζήκεξα 12 κεηνρέο θαη έρεη
σο βάζε 100 ζηηο 31 – 12 – 1994.

Γείθηεο FTSE/ASE – 20
Ο δείθηεο FTSE/ASE – 20 δεκηνπξγήζεθε ην επηέκβξην ηνπ 1997
απφ ην δηεζλή νξγαληζκφ FTSE International κε ην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ
Αζελψλ. Ο FTSE/ASE – 20 βαζίδεηαη ζηηο 20 κεγαιχηεξεο εηαηξίεο ηνπ
ΥΑΑ κε ηελ πςειφηεξε θεθαιαηνπνίεζε θαη εκπνξεπζηκφηεηα. Ο
ζρεδηαζκφο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ βαζίδεηαη ζε απζηεξέο πξνδηαγξαθέο,
ψζηε λα αληηθαηνπηξίδεη κε πηζηφηεηα ηελ πνξεία 20 εηαηξηψλ απφ
δηαθφξνπο θιάδνπο ηεο ειιεληθήο ρξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο, αιιά θαη
γεληθφηεξα ηελ πνξεία ηνπ ειιεληθνχ ρξεκαηηζηεξίνπ. Οη εηαηξίεο πνπ
απαξηίδνπλ ην Γείθηε ζηηο 30 Ννεκβξίνπ 1999 είλαη νη εμήο.
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Δηαηξίεο – Μεηνρέο
Σξάπεδεο
Δζληθή Σξάπεδα
ALPHA Σξάπεδα
Πίζηεσο
Σξάπεδα Μαθεδνλίαο
– Θξάθεο
Σξάπεδα Πεηξαηψο
Δκπνξηθή Σξάπεδα
Σξάπεδα Δξγαζίαο
Σξάπεδα Υίνπ
Ηνληθή Σξάπεδα
Βηνκεραλίεο
Σηηάλ Αλ. Δηαηξία
Σζηκέλησλ
Διβάι ΑΔ
Διιεληθά Πεηξέιαηα
Ηληξαθφκ ΑΔ
Διιεληθή Δηαηξία
Δκθηαιψζεσο
Μηλσηθέο Γξακκέο
Ζξαθιήο Αλ. Γελ.
Δηαηξία Σζηκέλησλ
πκκεηνρέο
Goody’s
Βηνράιθν
Δπηρεηξήζεηο Αηηηθήο
Δηαηξίεο
Σειεπηθνηλσληώλ
Panafon AE
ΟΣΔ ΑΔ

18

% Βάξνο Μεηνρώλ

% πκκεηνρή ζηνλ
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

Βαζηθνί Καλόλεο Γηαρείξηζεο θαη Τπνινγηζκνύ ηνπ Γείθηε
FTSE/ASE – 20
Ζ νκαιή θαη δηαθαλήο ιεηηνπξγία ηνπ Γείθηε, ζχκθσλα κε ηνπο
Κηφρν θαη Παπαληθνιάνπ θαη Κηφρν (2001), εμαζθαιίδεηαη κέζσ ησλ
αξκφδησλ νξγάλσλ, ηα νπνία ελεξγνχλ βάζεη ησλ πθηζηάκελσλ θαλφλσλ
δηαρείξηζεο θαη ππνινγηζκνχ ηνπ Γείθηε.
Σελ επνπηεία ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ επζχλε ηεο
δηαρείξηζεο ηνπ Γείθηε έρνπλ ε πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή ηνπ Γείθηε
FTSE/ASE – 20, ην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ θαη ε FTSE
International. Ζ πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή ηνπ Γείθηε FTSE/ASE – 20
απαξηίδεηαη απφ έμη κέιε θαη δηαζθαιίδεη ηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ
Γείθηε έηζη ψζηε λα είλαη νκαιή, δηαθαλήο θαη αλεμάξηεηε. Σν ΥΑΑ
απφ θνηλνχ κε ηε FTSE International είλαη αξκφδηα γηα ηελ
παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ηνπ Γείθηε θαη ησλ εηαηξηψλ πνπ ηνλ
απαξηίδνπλ.
Δπηπιένλ, ην ΥΑΑ είλαη επηθνξηηζκέλν κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε
ησλ αλαγθαίσλ κεηαβνιψλ ηνπ Γείθηε θαη ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ησλ
εηαηξηψλ ηνπ Γείθηε, ελψ ε FTSE International έρεη ηελ επζχλε γηα ηνλ
έιεγρν ηεο πνξείαο ηνπ Γείθηε θαη ηελ παξνρή ζπκβνπιψλ ζην ΥΑΑ ζε
ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην ρεηξηζκφ ζχλζεησλ εηαηξηθψλ πξάμεσλ.
Οη κεηνρέο πνπ απαξηίδνπλ ην Γείθηε FTSE/ASE – 20 ππφθεηληαη
ζε επαλεμέηαζε απφ ηε πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή δχν θνξέο ην ρξφλν,
ηνλ Απξίιην θαη ηνλ Οθηψβξην, πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηνχλ νη εηαηξίεο
πνπ ζα αληηθαηνπηξίδνπλ κε πηζηφηεηα ηηο θηλήζεηο ηεο αγνξάο. Οη
εγθεθξηκέλεο κεηαβνιέο ζηε ζχλζεζε ηνπ Γείθηε ηίζεληαη ζε εθαξκνγή
κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ηειεπηαίαο εκέξαο ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ
Μαΐνπ θαη ηνπ Ννεκβξίνπ.

Ο Γείθηεο FTSE/ASE Mid – 40
Ζ αξκφδηα ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή ησλ Γεηθηψλ FTSE/ASE
ελέθξηλε ζηηο 8 Γεθεκβξίνπ 1999 ηε ζχλζεζε ηνπ Γείθηε FTSE/ASE Mid
– 40. Ζ ζχλζεζε ηνπ λένπ Γείθηε βαζίδεηαη ζηελ θαηάηαμε ησλ κεηνρψλ
πνπ δελ αλήθαλ ζηνλ FTSE/ASE – 20 ζηηο 30 επηεκβξίνπ 1999 κε βάζε
ηελ πςειφηεξε θεθαιαηνπνίεζε, εκπνξεπζηκφηεηα θαη δηαζπνξά.
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Ο Γείθηεο, ν νπνίνο απνηειείηαη απφ 40 εηαηξίεο κεζαίνπ θαη
κεγάινπ κεγέζνπο, απνηειεί ηε ζπλέρεηα ηνπ αξρηθνχ δείθηε blue chips
κεηνρψλ FTSE/ASE – 20, πνπ δεκηνπξγήζεθε ηνλ επηέκβξην ηνπ 1997
απφ ην ΥΑΑ θαη ηελ εηαηξία FTSE International. O Γείθηεο FTSE/ASE
Mid – 40 δεκηνπξγήζεθε ζην ΥΑΑ κε αξρηθή ηηκή ρηιίσλ κνλάδσλ κε
βάζε ηηο ηηκέο θιεηζίκαηνο ησλ κεηνρψλ ζηηο 8 Γεθεκβξίνπ 1999, ε
νπνία ζα είλαη θαη ε εκεξνκελία βάζεο ηνπ Γείθηε.
Ο ππνινγηζκφο ηνπ Γείθηε μεθίλεζε επίζεκα ζηηο 9 Γεθεκβξίνπ
1999. Ζ αξκφδηα ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή ηελ Γεηθηψλ FTSE/XAA
ελέθξηλε ηελ επέθηαζε ηεο ηζρχνο ησλ Καλφλσλ Γηαρείξηζεο θαη
Τπνινγηζκνχ ηνπ Γείθηε FTSE/ASE – 20 θαη ζην Γείθηε FTSE/ASE
Mid – 40. Ζ δεκηνπξγία ηνπ Γείθηε ζηεξίδεη ηελ ηαρεία αλάπηπμε ησλ
εηαηξηψλ κεζαίαο θεθαιαηνπνηήζεσο θαη αλακέλεηαη λα πξνζδψζεη
ζεκαληηθή ψζεζε ζηε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά. Δπίζεο, ε δεκηνπξγία
ηνπ Γείθηε ζα σθειήζεη ηηο εηζεγκέλεο εηαηξίεο θαη ην επελδπηηθφ θνηλφ,
δηεπθνιχλνληαο ηηο επελδχζεηο θεθαιαίσλ ζε έλα πιαηχ εχξνο θαη
θιάδσλ ηεο Διιεληθήο Υξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο.
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Κεθάιαην 2ν
Ζ πνξεία ηεο Διιάδαο πξνο ηελ Δπξσπατθή Έλσζε
Σν πεξηερόκελν θαη ε πνξεία
Διιάδαο – ΔΟΚ

ηεο ζπκθσλίαο ζύλδεζεο

Ζ πκθσλία χλδεζεο ηεο Διιάδαο κε ηελ ΔΟΚ πξνέβιεπε,
ζχκθσλα κε ηνλ Εαραξφπνπιν (2011):
 Σεισλεηαθή έλσζε.
 Δλαξκφληζε πνιηηηθψλ Διιάδαο θαη ΔΟΚ ζε ηδηαίηεξνπο ηνκείο.
Ηδηαίηεξε έκθαζε δφζεθε ζηελ ελαξκφληζε ηεο Διιεληθήο
Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο (ΔΑΠ) θαη ηεο Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο
(ΚΑΠ).
 Γηάζεζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ πξνο ηελ Διιάδα.
Ζ ηεισλεηαθή έλσζε πξνβιεπφηαλ λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε δχν
ζηάδηα. ην πξψην ζηάδην, κέζα ζε 12 ρξφληα ζα έπξεπε λα θαηαξγεζνχλ
ζηαδηαθά νη ειιεληθνί δαζκνί γηα πξντφληα θνηλνηηθήο πξνέιεπζεο πνπ
δελ παξάγνληαη ζηελ Διιάδα. ην δεχηεξν ζηάδην, κέζα ζε 22 ρξφληα ζα
έπξεπε λα θαηαξγεζνχλ νη ειιεληθνί δαζκνί γηα πξντφληα πνπ
παξάγνληαη ζηελ Διιάδα. ζνλ αθνξά ηηο ειιεληθέο εηζαγσγέο πξνο ηελ
Κνηλφηεηα, ήδε απφ ηελ 01/07/1968 είραλ θαηαξγεζεί νη δαζκνί γηα ηα
βηνκεραληθά πξντφληα θαη γηα αξθεηά γεσξγηθά. ζνλ αθνξά ην Κνηλφ
Δμσηεξηθφ Γαζκνιφγην ηεο Κνηλφηεηαο, ε Διιάδα έπξεπε λα ην
εθαξκφζεη κε ην ηέινο ηεο 22εηνχο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ.
Ζ Διιάδα, ζχκθσλα κε ηνλ Εαραξφπνπιν (2011), ήηαλ ε πξψηε
ρψξα ηεο πθειίνπ πνπ αλέπηπμε ζπκβαηηθνχο δεζκνχο κε ηελ ΔΟΚ,
αξρίδνληαο ηηο ζρεηηθέο δηεξεπλεηηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο ηνλ ίδην ρξφλν
πνπ απηή δεκηνπξγήζεθε. Ήηαλ κηα πξάμε αλαγλψξηζεο, κηα έθθξαζε
εκπηζηνζχλεο ζε κηα επνρή πνπ ε ΔΟΚ ήηαλ αθφκα έλαο ακθηιεγφκελνο
νξγαληζκφο.
Ζ Σνπξθία αθνινχζεζε θαηά πφδαο ηελ Διιάδα ππνβάιινληαο
αίηεζε ζχλδεζεο ηελ 31/07/1959, δειαδή 53 εκέξεο κεηά ηελ ειιεληθή
αίηεζε πνπ ππνβιήζεθε ηελ 08/06/1959. Ζ ζχλδεζε ηεο Σνπξθίαο έγηλε
ηελ 01/12/1964, δχν ρξφληα πεξίπνπ κεηά ηε ζχλδεζε ηεο Διιάδαο.
Αθνινχζεζε αξγφηεξα, ηελ 01/06/1973, ε ζχλδεζε ηεο Κχπξνπ.
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Ζ ελαξκφληζε ηεο ειιεληθήο κε ηελ Κνηλνηηθή Αγξνηηθή Πνιηηηθή
ζπλάληεζε δπζθνιίεο επζχο εμαξρήο. Ζ ειιεληθή πιεπξά ππνζηήξημε φηη
ε ελαξκφληζε έπξεπε λα θαιχπηεη θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ειιεληθήο
γεσξγίαο απφ ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Δγγπήζεσλ θαη
Πξνζαλαηνιηζκψλ (FEOGA), πξάγκα πνπ δελ δερφηαλ ε Κνηλφηεηα. Ζ
δηαθσλία δελ είρε ιπζεί κέρξη ηελ επηβνιή ηεο απξηιηαλήο δηθηαηνξίαο
πνπ είρε σο απνηέιεζκα λα «παγψζεη» ε πκθσλία χλδεζεο θαη,
βέβαηα, ε ελαξκφληζε ηα αγξνηηθήο πνιηηηθήο. Με ηελ επαλάιεςε ησλ
δηαπξαγκαηεχζεσλ ην 1974, έγηλε θαλεξφ φηη ε ελαξκφληζε ηεο
αγξνηηθήο πνιηηηθήο ηεο Διιάδαο κε εθείλε ηεο ΔΟΚ κε ηε κνξθή πνπ ηε
δηεθδηθνχζε ε Διιάδα απφ ην 1962 δελ ήηαλ εθηθηή. Ήηαλ έλα ζέκα
κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ηελ Διιάδα. Απηφ θπξίσο, αιιά θαη άιια ζέκαηα,
φπσο ε ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Διιάδαο,
νδήγεζαλ ζηελ επηινγή ηεο επηδίσμεο γηα απεπζείαο έληαμε, ζχκθσλα κε
ην άξζξν 237 ηεο πλζήθεο ηεο Ρψκεο. Καηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ 7
εηψλ ηεο δηθηαηνξίαο, εθαξκφζζεθαλ κφλν απηφκαηεο δηαηάμεηο, φπσο ε
ζηαδηαθή κείσζε ησλ δαζκψλ.
ζνλ αθνξά ηε δηάζεζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ πξνο ηελ Διιάδα,
εγθξίζεθε πξηλ απφ ην πάγσκα ην πξψην ρξεκαηνδνηηθφ πξσηφθνιιν
πνπ πξνέβιεπε ηελ παξνρή ρξεκαηνδνηηθήο ελίζρπζεο πξνο ηελ Διιάδα
χςνπο 125 εθ. δνιαξίσλ απφ ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ
(ΔΣΔ) γηα κηα πεξίνδν πέληε (5) εηψλ.
Σελ επνρή εθείλε, ηα εγγεηνβειηησηηθά έξγα ήηαλ πξψηεο
πξνηεξαηφηεηαο ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ).
Καζψο δε ππήξραλ έηνηκεο ηερληθέο θαη γεσξγννηθνλνκηθέο κειέηεο
νηθνλνκηθήο ζθνπηκφηεηαο, ηα εγγεηνβειηησηηθά έξγα έιαβαλ ηε «κεξίδα
ηνπ ιένληνο» απφ ηα δάλεηα ηεο ΔΣΔ.
Με ηε δηθηαηνξία πάγσζε ην ρξεκαηνδνηηθφ πξσηφθνιιν. Ζ
Διιάδα πξφιαβε λα απνξξνθήζεη 69,2 εθ. δνιάξηα απφ ηα 125. Σα
ππφινηπα 55 απνδεζκεχζεθαλ κεηά ην «μεπάγσκα» ηελ 17/09/1974. ηηο
28/02/1977 εγθξίζεθε ην δεχηεξν ρξεκαηνδνηηθφ πξσηφθνιιν χςνπο 392
εθ. δνιαξίσλ, έλα κέξνο ηνπ νπνίνπ ήηαλ δσξεάλ βνήζεηα θαη ην
ππφινηπν δάλεην.

22

Σν μεθίλεκα ησλ δηαπξαγκαηεύζεσλ γηα ηελ έληαμε
Σελ 27/07/1976 έγηλε ε επίζεκε έλαξμε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ.
Πξνέδξεπε ηφηε ε Οιιαλδία θαη Πξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ Τπνπξγψλ
ήηαλ ν Τπνπξγφο ησλ Δμσηεξηθψλ ηεο Βαλ ληεξ ηνπι (Van der Stoel),
γλσζηφο απφ ηελ αληηδηθηαηνξηθή ηνπ δξάζε.
Ήηαλ ε πξψηε Τπνπξγηθή χλνδνο κεηαμχ ΔΟΚ θαη ηεο
ππνςήθηαο γηα έληαμε Διιάδαο. Σε ρψξα καο εθπξνζψπεζε ν Τπνπξγφο
πληνληζκνχ Παλαγηψηεο Παπαιεγνχξαο θαη ηελ Δπηηξνπή ν πξφεδξνο
ηεο Φξαλζνπά – Ξαβηέ Οξηνιί.
Σα νπζηαζηηθά ζέκαηα πνπ ζπκθσλήζεθαλ ζηελ πξψηε απηή
Τπνπξγηθή χλνδν Διιάδαο – ΔΟΚ είλαη ηα αθφινπζα.
Πξψηνλ, ε Διιάδα απνδέρεηαη ην ιεγφκελν «θνηλνηηθφ
θεθηεκέλν» (acquis communautaire), δειαδή ηηο ηδξπηηθέο ζπλζήθεο ησλ
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, φπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ, ζπκπιεξψζεθαλ
ή εξκελεχζεθαλ, θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ δηθαησκάησλ., ππνρξεψζεσλ
θαη πνιηηηθψλ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο ζπλζήθεο. Σν θνηλνηηθφ θεθηεκέλν,
φπσο απηφ δηακνξθψζεθε απφ ην 1958 κέρξη ηηο 27/07/1976,
πεξηιακβάλεη θπξίσο ηελ ηεισλεηαθή έλσζε, ηελ θνηλή αγξνηηθή
πνιηηηθή, ηελ θνηλή εκπνξηθή πνιηηηθή, ηελ πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή,
νξηζκέλα κέηξα θνηλσληθήο πνιηηηθή, ην ζχζηεκα ησλ ηδίσλ πφξσλ ηνπ
θνηλνηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ.
Δπίζεο, πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά ππνρξεψζεσλ ηεο ΔΟΚ έλαληη
ηξίησλ ρσξψλ, φπσο:
 πκθσλίεο ζχλδεζεο (Σνπξθία, Κχπξνο, Μάιηα).
 Δκπνξηθέο ζπκθσλίεο κε πνιιέο ηξίηεο ρψξεο.
 πκθσλίεο δεκηνπξγίαο δσλψλ ειεπζέξνπ εκπνξίνπ κε
άιιεο επξσπατθέο ρψξεο.
 πκθσλίεο δαζκνινγηθψλ θαη άιισλ παξαρσξήζεσλ ζε
ρψξεο ζη ζηάδην ηεο αλάπηπμεο.
Γεχηεξνλ, ε Διιάδα απνδέρεηαη ην «παξάγσγν δίθαην», ην νπνίν
απνηειεί κέξνο ηνπ θνηλνηηθνχ θεθηεκέλνπ, δειαδή ηνπο Καλνληζκνχο,
ηηο Οδεγίεο, ηηο Απνθάζεηο θαη ηηο πζηάζεηο πνπ είρε ζεζπίζεη ε ΔΟΚ
απφ ηελ ίδξπζή ηεο κέρξη ηηο 27/07/1976, θαη’ εθαξκνγή θαη βάζεη ησλ
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πλζεθψλ. Σν θνηλνηηθφ θεθηεκέλν, ζην ζχλνιφ ηνπ, ζα εμαθνινπζνχζε,
θπζηθά, λα εμειίζζεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κέρξη
ηεο πιήξνπο εληάμεσο. Ζ Διιάδα απνθηνχζε δηθαίσκα παξαηεξεηή.
Οη ξπζκίζεηο απηέο είραλ ηζρχζεη θαη θαηά ηελ πξνεγνχκελε
δηεχξπλζε (Αγγιία, Γαλία, Ηξιαλδία). Τπήξμε θάπνηα θξηηηθή γηαηί ε
Διιάδα δέρζεθε απηέο ηηο ξπζκίζεηο ρσξίο δηαπξαγκάηεπζε. Κξηηηθή
παξάινγε δηφηη είλαη ζαλ λα θάπνηνο αίηεζε λα πνιηηνγξαθεζεί ζε
θάπνηα ρψξα θαη λα δεηάεη πξνεγνπκέλσο λα δηαπξαγκαηεπζεί ην
χληαγκα θαη ηνπο λφκνπο ηεο ρψξαο απηήο, ψζηε λα ηαηξηάδνπλ ζηα
γνχζηα ηνπ αηηνχληνο.

Πεξηερόκελν ησλ δηαπξαγκαηεύζεσλ
Ζ κειέηε θαη βαζηά γλψζε ηνπ «θνηλνηηθνχ θεθηεκέλνπ»,
ζχκθσλα κε ηνλ Εαραξφπνπιν (2011), ήηαλ απαξαίηεηε γηα ηνπο
δηαπξαγκαηεπηέο. Αληηθείκελν ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ δελ ήηαλ ε
ηξνπνπνίεζή ηνπ αιιά ε αλαδήηεζε κεηαβαηηθψλ ξπζκίζεσλ πνπ ζα
επέηξεπαλ ζηελ Διιάδα λα πξνζαξκνζζεί ζε απηφ θαηά ηε κεηαβαηηθή
πεξίνδν, ε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ζα έπξεπε λα ζπκθσλεζεί απφ θνηλνχ.
Βαζηθφ αληηθείκελν ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ήηαλ ε απφ θνηλνχ
εμέηαζε ηνπ «παξαγψγνπ δηθαίνπ» κεηαμχ ησλ Διιήλσλ θαη ησλ
θνηλνηηθψλ εκπεηξνγλσκφλσλ. Ζ ζπζηεκαηηθή απηή εμέηαζε ηνπ
«παξαγψγνπ δηθαίνπ» θαη ε ζχγθξηζή ηνπ κε ην αληίζηνηρν ειιεληθφ
δίθαην ζα νδεγνχζε ζηνλ εληνπηζκφ θάζε νπζηαζηηθνχ πξνβιήκαηνο πνπ
ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγεζεί ζηελ Διιάδα θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ θαη
ζηελ αληηκεηψπηζή ηνπ κε κεηαβαηηθέο ξπζκίζεηο. Δμάιινπ, ππήξραλ θαη
ζέκαηα πνπ ελδηέθεξαλ ηελ Διιάδα θαη δελ θαιχπηνληαλ απφ ην
«παξάγσγν δίθαην». Γηα ηα ζέκαηα απηά έπξεπε λα ζεζπηζζνχλ θνηλνηηθά
κέηξα κεηά απφ ζρεηηθή δηαπξαγκάηεπζε. Ζ εξγαζία απηή θάζε άιιν
παξά απιή ήηαλ, δνζέληνο φηη ην παξάγσγν δίθαην θάιππηε θαηά ηελ
έλαξμε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ πεξί ηηο 25000 ζειίδεο ηεο επίζεκεο
εθεκεξίδαο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, κε πξφβιεςε λα θζάζεη ηηο
40000 κέρξη ην ηέινο ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. Ζ Κνηλή Αγξνηηθή
Πνιηηηθή (ΚΑΠ) θάιππηε ην κεγαιχηεξν κέξνο απηψλ ησλ ζειίδσλ.
Ηδηαίηεξα θαηά ηελ εμέιημε ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ ΚΑΠ παξαγψγνπ δηθαίνπ
κπνξνχζε λα δηαπηζησζεί φηη νξηζκέλνη ηνκείο ή πξντφληα εμέρνπζαο
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ζεκαζίαο γηα ηελ Διιάδα δελ θαιχπηνληαλ απφ απηφ. Τπήξρε ινηπφλ
ζέκα ζπκπιήξσζεο ηνπ παξαγψγνπ δηθαίνπ.
Ζ εμέηαζε ηνπ παξαγψγνπ δηθαίνπ νδεγνχζε, ζχκθσλα κε ηνλ
Εαραξφπνπιν (2011), ζηε δηακφξθσζε ησλ δηαπξαγκαηεπηηθψλ καο
ζέζεσλ, δειαδή ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ κεηαβαηηθψλ ξπζκίζεσλ πνπ
έπξεπε λα επηδηψμνπκε ή ζηε δεκηνπξγία λένπ παξαγψγνπ δηθαίνπ πνπ
λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Απνηεινχζε ην
πξψην ζηάδην ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζε επίπεδν εκπεηξνγλσκφλσλ.
Καηά ηελ επίζεκε ελαξθηήξηα Τπνπξγηθή χλνδν ηεο 27/07/1976
απνθαζίζηεθε ε επφκελε λα γίλεη, κεηά ηηο ζεξηλέο δηαθνπέο, ηελ
19/10/1976. Δθείλε απνηέιεζε θαη ηελ πξψηε Τπνπξγηθή χλνδν ησλ
νπζηαζηηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, ε νπνία αζρνιήζεθε απνθιεηζηηθά κε
νξγαλσηηθά ζέκαηα.
πκθσλήζεθαλ ηα αθφινπζα:
 Ζ Τπνπξγηθή χλνδνο λα πξαγκαηνπνηείηαη αλά ηξίκελν.
ηε ζχλνδν απηή ζπκκεηέρνπλ νη ππνπξγνί εμσηεξηθψλ ησλ
ρσξψλ κειψλ απφ θνηλνηηθήο πιεπξάο θαη ν ππνπξγφο
ζπληνληζκνχ ή εμσηεξηθψλ απφ ειιεληθήο πιεπξάο.
 Ζ χλνδνο Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ λα πξαγκαηνπνηείηαη
θάζε κήλα κε δπλαηφηεηα αχμεζεο ηνπ ξπζκνχ ησλ
ζπλαληήζεσλ, φηαλ παξίζηαηαη αλάγθε. ηε ζχλνδν απηή
κεηέρνπλ νη Πξέζβεηο – Μφληκνη Αληηπξφζσπνη ησλ ρσξψλ
κειψλ, νη νπνίνη ζπληζηνχλ ην COREPER απφ θνηλνηηθήο
πιεπξάο θαη ε Κεληξηθή Δπηηξνπή Γηαπξαγκαηεχζεσλ, ε
ΚΔΓ, απφ ειιεληθήο πιεπξάο.
 Ζ Διιάδα ζα ελεκεξψλεηαη ηαθηηθά γηα ηελ εμέιημε ηνπ
θνηλνηηθνχ
δηθαίνπ,
κε
δπλαηφηεηα
δηαηχπσζεο
παξαηεξήζεσλ, ρσξίο βέβαηα δηθαίσκα ςήθνπ πξηλ απφ ηελ
έληαμε.

Οη επηπηώζεηο ηεο ζύλδεζεο
χκθσλα κε ηνλ Μαξαβέγηα (2008), κεηαμχ ησλ νηθνλνκνιφγσλ
ππάξρεη κηα δηακάρε ζρεηηθά κε ηηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηεο ζχλδεζήο
καο κε ηελ ΔΟΚ ζε κειέηεο πνπ έγηλαλ ηφζν ex – ante, δειαδή πξηλ ή
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχλδεζεο, φζν θαη ex – post, δειαδή κεηά ηελ
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νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ζχλδεζεο. Οξηζκέλνη ππνζηεξίδνπλ φηη
ε ζχλδεζε επξφθεηην λα έρεη, ex – ante αλαιχζεηο, ή είρε, ex – post
αλαιχζεηο, ζεηηθέο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο γηα ηελ Διιάδα, ελψ άιινη
ππνζηεξίδνπλ ην αληίζεην.
Ζ Διιάδα έρεη απνθνκίζεη ζεκαληηθά νθέιε απφ ηε ζχλδεζε,
θπξίσο δηφηη εκείο κφλν πήξακε ηε ζχλδεζε, ελψ νπζηαζηηθά δελ δψζακε
ηίπνηα. Ο ιφγνο είλαη φηη ελψ νη εμαγσγέο βηνκεραληθψλ καο πξντφλησλ
πξνο ηελ ΔΟΚ απειεπζεξψζεθαλ ζηαδηαθά θαη κέρξη ηα κέζα ηνπ 1968
είραλ απειεπζεξσζεί πιήξσο, νη εηζαγσγέο καο δελ απειεπζεξψζεθαλ
ζηαδηαθά φπσο πξνέβιεπε ε πκθσλία χλδεζεο, επεηδή ε ρψξα κείσλε
κελ ηνπο δαζκνχο πνπ επέβαιιε ζηηο εηζαγσγέο βηνκεραληθψλ
πξντφλησλ, φπσο πξνβιεπφηαλ ζηε πκθσλία απηή, ρξεζηκνπνηνχζε
φκσο άιια πξνζηαηεπηηθά κέζα, θαη θπξίσο πνζνηηθνχο πεξηνξηζκνχο
θαη ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα, κε απνηέιεζκα ε ζπλνιηθή πξνζηαζία ησλ
πξντφλησλ καο θαηά ην ρξφλν ηεο πιήξνπο έληαμεο λα είλαη κεγαιχηεξε
απφ εθείλε θαηά ην ρξφλν ππνγξαθήο ηεο πκθσλίαο χλδεζεο.
Ζ απειεπζέξσζε ησλ εμαγσγψλ βηνκεραληθψλ πξντφλησλ καο
πξνο ηελ ΔΟΚ είρε ζεκαληηθά νθέιε γηα ηε ρψξα, δηφηη ηφηε ήκαζηε ε
κφλε αλαπηπζζφκελε νηθνλνκία κέζα ζηελ ΔΟΚ, θαη επνκέλσο
κπνξνχζακε λα πνπιάκε ηα βηνκεραληθά πξντφληα ηεο εηδηθήο
θαηεγνξίαο πνπ παξάγνπλ νη ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο ρψξεο, δειαδή ηα
πξντφληα ειαθξάο βηνκεραλίαο, ρσξίο λα έρνπκε αληαγσληζκφ απφ άιιεο
αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Δπηπιένλ, ε Δπξσπατθή Κνηλφηεηα είρε ηφηε
ζεκαληηθή πξνζηαζία έλαληη ησλ ηξίησλ ρσξψλ, ελψ ζήκεξα ε
πξνζηαζία απηή είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλε, επεηδή πνιιέο
αλαπηπζζφκελεο ρψξεο έρνπλ ππνγξάςεη θάπνηα πξνηηκεζηαθή
ζπκθσλία κε ηελ Έλσζε. Δπνκέλσο, ην ζπκπέξαζκα πνπ πξέπεη λα
πξνθχςεη είλαη φηη ε ζχλδεζε ήηαλ αλακθηζβήηεηα ζε φθεινο ηεο
ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη φηη ηα νθέιε απηά ήηαλ πνιχ ζεκαληηθά θαη
δελ πξέπεη λα ηα μερλάκε.

Οη επηπηώζεηο ηεο πιήξνπο έληαμεο
Δίλαη πνιχ δχζθνιν λα αμηνινγήζεη θαλείο, ζχκθσλα κε ηνλ
Μαξαβέγηα (2008), ηηο επηπηψζεηο ηεο έληαμεο, επεηδή ην βαζηθφ
πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπκε ζε θάζε πξνζπάζεηα αμηνιφγεζεο ησλ
νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο ελνπνίεζεο είλαη ην λα
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εθηηκήζνπκε ηη ζα ζπλέβαηλε ζηελ αληηπξαγκαηηθφηεηα, δειαδή ηη ζα
γηλφηαλ αλ ε Διιάδα δελ γηλφηαλ κέινο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ,
γηα λα ην ζπγθξίλνπκε κε ην ηη έγηλε κεηά ηελ έληαμε, πνπ θπζηθά ην
γλσξίδνπκε.
Απηφ ην πξφβιεκα είλαη εληνλφηεξν φηαλ κηιάκε γηα κηα
δηαδηθαζία ζηαδηαθήο νινθιήξσζεο πνπ πήξε δεθαπέληε ρξφληα, ίζσο
θαη πεξηζζφηεξν, απφ ηελ έληαμε. Γηφηη ε κεηαβαηηθή πεξίνδνο πνπ καο
δφζεθε κε ηε πλζήθε πιήξνπο έληαμήο καο λα απειεπζεξψζνπκε ην
εμσηεξηθφ καο εκπφξην, θαη γεληθφηεξα λα πηνζεηήζνπκε ην θνηλνηηθφ
θεθηεκέλν, ήηαλ βαζηθά πεληαεηήο, πήξακε φκσο δηάθνξεο αλαβνιέο, κε
ζπλέπεηα ε δηαδηθαζία ζηαδηαθήο πξνζαξκνγήο καο λα δηαξθέζεη
δεθαπέληε ρξφληα.
ην δηάζηεκα απηφ φκσο είραλ ιάβεη ρψξα πνιιέο άιιεο
κεηαβνιέο πνπ επεξέαζαλ ηελ ειιεληθή νηθνλνκία, θαη είλαη δχζθνιν λα
απνκνλψζεη θαλείο ηηο επηπηψζεηο ηνπο απφ ηηο επηπηψζεηο ηεο έληαμεο.
Οη ζεκαληηθέο απμήζεηο ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ, ε ηαρεία αλάπηπμε
ησλ ρσξψλ ηεο λνηηναλαηνιηθήο Αζίαο, πνπ παξάγνπλ νξηζκέλα
πξντφληα ειαθξάο βηνκεραλίαο αλάινγα κε ηα δηθά καο, θαη ε
νηθνλνκηθή πνιηηηθή ησλ θπβεξλήζεσλ ήηαλ νξηζκέλνη παξάγνληεο πνπ
αλακθηζβήηεηα επεξέαζαλ ηελ νηθνλνκία καο θαηά ηελ πεξίνδν κεηά ηελ
έληαμε.
Σέινο, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη, ακέζσο κεηά ηελ έληαμε, αλέιαβε
ηελ εμνπζία, γηα πξψηε θνξά ζηε ρψξα, κηα «ζνζηαιηζηηθή θπβέξλεζε»
κε θαηλνκεληθά ηνπιάρηζηνλ αζαθείο νηθνλνκηθνχο αιιά θαη επξχηεξα
πνιηηηθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο, πξάγκα πνπ ήηαλ επφκελν, θαηά ηα
πξψηα ηνπιάρηζηνλ ρξφληα, λα επεξεάδεη αξλεηηθά ην επηρεηξεκαηηθφ
θιίκα θαη ηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο.
Σν ζπκπέξαζκα είλαη φηη, ζηελ κεηαεληαμηαθή πεξίνδν, ζπλέβεζαλ
πνιιέο άιιεο κεηαβνιέο, νη νπνίεο επεξέαζαλ ηελ ειιεληθή νηθνλνκία
θαη είλαη δχζθνιν λα απνκνλψζνπκε ηηο επηπηψζεηο ηεο έληαμεο. Θα
πξέπεη επνκέλσο λα είλαη θαλείο πνιχ πξνζεθηηθφο, ηδηαίηεξα φηαλ
πξνζπαζεί λα παξνπζηάζεη πνζνηηθέο εθηηκήζεηο ησλ επηπηψζεσλ ηεο
έληαμεο.
ηαλ αλαθέξνπκε ηηο επηπηψζεηο ηεο έληαμεο ζηελ ειιεληθή
νηθνλνκία, κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε δχν θαηεγνξίεο: πξψηνλ, ηηο
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επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκία σο ζχλνιν, θαη, δεχηεξνλ, ηηο επηπηψζεηο
ζηνπο επηκέξνπο θιάδνπο ηεο.
Τπάξρνπλ δχν επηπηψζεηο πνπ απνηεινχλ ηηο βαζηθέο ζπλέπεηεο
ηεο πιήξνπο έληαμεο ζηελ παξνπζίαζε ησλ επηπηψζεσλ ζηελ νηθνλνκία
σο ζχλνιν θαη είλαη:
i.
ii.

ηελ κεηαθνξά πφξσλ κεηαμχ ηεο Διιάδαο θαη ησλ άιισλ
θξαηψλ – κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαη
ηηο επηπηψζεηο ζην εμσηεξηθφ εκπφξην ηεο ρψξαο θαη ζηελ
αμηνιφγεζή ηνπο απφ άπνςε ζηαηηθήο θαηαλνκήο ησλ
πφξσλ θαη εμσηεξηθνχ ηζνδπγίνπ.

Μεηαθνξά πόξσλ κεηαμύ ηεο Διιάδαο θαη ησλ άιισλ
θξαηώλ – κειώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
ινη γλσξίδνπκε φηη ε Διιάδα σθειείηαη ζεκαληηθά απφ ηνλ
Κνηλνηηθφ Πξνυπνινγηζκφ. Απηά πνπ ζπλεηζθέξνπκε δειαδή θάζε
ρξφλν είλαη πνιχ ιηγφηεξα απφ απηά πνπ απνιακβάλνπκε, κε απνηέιεζκα
ηα θαζαξά καο νθέιε λα είλαη ζήκεξα ηεο ηάμεσο ηνπ 2% ηνπ
αλαζεσξεκέλνπ ΑΔΠ θαη λα θαιχπηνπλ ην 25% ηνπ εκπνξηθνχ καο
ειιείκκαηνο κε ηελ Έλσζε θαη ην 12% ηνπ ζπλνιηθνχ εκπνξηθνχ καο
ειιείκκαηνο., ελψ ην 1995 έθηαλαλ ην 4% ηνπ ΑΔΠ θαη θάιππηαλ ην
40% ηνπ εκπνξηθνχ καο ειιείκκαηνο κε ηνπο εηαίξνπο καο θαη ην 30%
ηνπ ζπλνιηθνχ καο εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο.
Έλα ζέκα πνπ πξέπεη λα ηνληζηνχλ είλαη φηη απηέο νη κεηαβηβάζεηο,
παξφιν πνπ είλαη αλακθηζβήηεηα αμηφινγεο, ήηαλ, ηνπιάρηζηνλ θαηά ηελ
πξψηε δεθαπεληαεηία, θαηαλαισηηθήο κνξθήο. Σα πεξηζζφηεξα ρξήκαηα
ηα παίξλακε απφ ηνλ Σνκέα Δγγπήζεσλ ηνπ FEOGA θαη πεξηέξρνληαλ
ζηνπο γεσξγνχο, νη νπνίνη ηα θαηαλάισλαλ, κε απνηέιεζκα λα απμάλεηαη
θπζηθά ε επεκεξία ηνπο, αιιά νη επηπηψζεηο ηνπο ζηηο επελδχζεηο θαη
ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο ήηαλ ζρεηηθά πεξηνξηζκέλεο.
Μεηά ην 1989 φκσο, νπφηε θαη αλαζεσξήζεθαλ νη θαλνληζκνί ησλ
Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ θαη απμήζεθαλ ζηαδηαθά νη πφξνη ηνπο κε ηα
δηάθνξα παθέηα θαη ηα θνηλνηηθά πιαίζηα ζηήξημεο, νη πφξνη απηνί έγηλαλ
πεξηζζφηεξν αλαπηπμηαθνί θαη ζήκεξα λνκίδσ έρνπλ πνιχ κεγαιχηεξε
ζεκαζία απφ άπνςε αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο, παξφιν πνπ κεηψζεθαλ
ζεκαληηθά.
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Γελ είλαη κφλν νη δεκνζηνλνκηθέο κεηαβηβάζεηο, νη κεηαβηβάζεηο
πνπ γίλνληαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Τπάξρνπλ θαη άιιεο κεηαβηβάζεηο
πνπ δελ ηηο γλσξίδνπκε θαη πνπ έρνπλ αξλεηηθφ ππφινηπν. Δίλαη γλσζηέο
σο «άκεζεο κεηαβηβάζεηο εηζνδήκαηνο κέζσ ηνπ εκπνξίνπ». Απηέο νη
κεηαβηβάζεηο πξνθαινχληαη απφ ηελ πξνζηαζία πνπ παξέρνπλ ζηελ
θνηλνηηθή παξαγσγή νη δαζκνί θαη νη αληηζηαζκηθέο εηζθνξέο.
ηελ πεξίπησζε ησλ αληηζηαζκηθψλ εηζθνξψλ ζα πεξίκελε θαλείο
νη κεηαβηβάζεηο εηζνδήκαηνο κέζσ ηνπ εκπνξίνπ λα άθελαλ ζεηηθφ
ππφινηπν γηα καο, αθνχ έρνπκε γεσξγηθφ ηνκέα ζπγθξηηηθά κεγαιχηεξν
απφ ηα άιια θξάηε – κέιε ηεο Έλσζεο θαη παξαδφζεηο γεσξγηθψλ
πξντφλησλ πξνο ηα άιια θξάηε – κέιε κεγαιχηεξεο απφ ηηο παξαιαβέο
καο απφ απηά. Γπζηπρψο φκσο δελ είλαη έηζη, δηφηη εκείο παξαδίδνπκε
κεζνγεηαθνχ ηχπνπ γεσξγηθά πξντφληα, ηα νπνία δελ πξνζηαηεχνληαη
ζηελ Κνηλφηεηα κε αληηζηαζκηθέο εηζθνξέο, ελψ παξαιακβάλνπκε,
θπξίσο, πξντφληα δσηθνχ βαζηιείνπ πνπ πξνζηαηεχνληαη κε ηηο
αληηζηαζκηθέο εηζθνξέο θαη πιεξψλνπκε ηηο πςειέο θνηλνηηθέο ηηκέο.
Σηο απψιεηεο απηέο ηηο ππνινγίζακε ακέζσο κεηά ηελ έληαμε, γηα
ην πξψην έηνο, θαη βξήθακε φηη ε θαζαξή δεκηά αληηζηάζκηζε πιήξσο ην
θαζαξφ φθειφο καο απφ ηηο δεκνζηνλνκηθέο κεηαβηβάζεηο γηα ην έηνο
απηφ.
Δθηηκήζεηο αξγφηεξα έδεημαλ φηη, θαηά ην δεχηεξν έηνο, ράζακε ην
48% ησλ θαζαξψλ δεκνζηνλνκηθψλ καο απνιήςεσλ, ην ηξίην έηνο ην
37% θαη απφ ην ηέηαξην έηνο ην πνζνζηφ ησλ απσιεηψλ καο
ζηαζεξνπνηήζεθε ζην 1/3 πεξίπνπ ησλ θαζαξψλ δεκνζηνλνκηθψλ καο
απνιήςεσλ, επεηδή, ελ ησ κεηαμχ, απμήζεθαλ ζεκαληηθά νη θαζαξέο
δεκνζηνλνκηθέο καο εηζπξάμεηο. χκθσλα κε ηνλ Μαξαβέγηα (2008), δελ
ππάξρνπλ λεφηεξεο εθηηκήζεηο, αιιά ε θαηάζηαζε απηή ζπλερίζηεθε έηζη
θαη ζηα επφκελα ρξφληα, παξά ην γεγνλφο φηη ε πξνζηαζία ζηελ
Δπξσπατθή Έλσζε κεηψζεθε ζηαδηαθά, ζην πιαίζην ησλ Γχξσλ ηεο
GATT θαη ηεο ΠΟΔ (γηα ηνπο δαζκνχο), θαη ζην πιαίζην ησλ
αλαζεσξήζεσλ ηεο θνηλήο γεσξγηθήο πνιηηηθήο, γηα ηηο αληηζηαζκηθέο
εηζθνξέο, επεηδή ρεηξνηέξεςε δξακαηηθά ην ελδνθνηλνηηθφ καο ηζνδχγην,
δηπιαζηάζηεθε ην έιιεηκκα ηνπ ελδνθνηλνηηθνχ καο εκπνξίνπ.
Ζ Διιάδα εκθαλίδεηαη λα απνιακβάλεη πνιχ πεξηζζφηεξνπο
θαζαξνχο πφξνπο απφ φζνπο πξαγκαηηθά απνιακβάλεη, επεηδή απηά πνπ
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εηζπξάηηεη θαηαγξάθνληαη ζηνλ Κνηλνηηθφ Πξνυπνινγηζκφ, ελψ απηά
πνπ πιεξψλεη δελ θαηαγξάθνληαη φια. Αλεμάξηεηα απφ απηφ φκσο ε
Διιάδα ζπλερίδεη λα παίξλεη αμηφινγνπο θαζαξνχο πφξνπο απφ ηελ
Έλσζε, νη νπνίνη κάιηζηα, ηα ηειεπηαία ρξφληα, έρνπλ γίλεη πεξηζζφηεξν
αλαπηπμηαθνί θαη έρνπλ επνκέλσο κεγαιχηεξε ζεκαζία γηα ηελ
πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο ηεο ρψξαο.

Δπηπηώζεηο ζηηο εηζαγσγέο θαη ζηε ζηαηηθή θαηαλνκή ησλ
πόξσλ
Σν δεχηεξν κεγάιν ζέκα είλαη νη επηπηψζεηο ζην εμσηεξηθφ καο
εκπφξην θαη ε αμηνιφγεζή ηνπο ηφζν απφ άπνςε ζηαηηθήο θαηαλνκήο
ησλ πφξσλ θαη θνηλσληθήο επεκεξίαο φζν θαη, θπξίσο, απφ άπνςε
εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ.
Δίλαη δχζθνιν λα εθηηκήζεη θαλείο ηηο επηπηψζεηο ηεο έληαμεο ζηηο
εηζαγσγέο γηα πνιινχο ιφγνπο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη επεηδή ηα κέζα
πξνζηαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχζακε ήηαλ πνιιά θαη πνηθίια, αιιά θαη
επεηδή ε θαηάξγεζε ηεο πξνζηαζίαο ήηαλ ζηαδηαθή θαη έγηλε κέζα ζε
δηάζηεκα δεθαπέληε πεξίπνπ εηψλ.
Απφ ηελ εμέηαζε, ζχκθσλα κε ηνλ Μαξαβέγηα (2008), ησλ
ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ πξνθχπηεη φηη, θαηά ηελ πξψηε κεηαεληαμηαθή
πεληαεηία, ε ex – post εηζνδεκαηηθή ειαζηηθφηεηα ησλ εηζαγσγψλ καο
ρσξίο θαχζηκα απφ ηελ Κνηλφηεηα νθηαπιαζηάζηεθε. Απηφ ζεκαίλεη φηη
γηα θάζε αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο θαηά κία πνζνζηηαία κνλάδα θάλακε
νθηαπιάζηεο εηζαγσγέο απφ ηελ Κνηλφηεηα. Αληίζεηα, ε ειαζηηθφηεηα
απφ ηηο ηξίηεο ρψξεο κεηψζεθε ειαθξά, ελψ ε εηζνδεκαηηθή
ειαζηηθφηεηα ησλ ζπλνιηθψλ καο εηζαγσγψλ ρσξίο θαχζηκα θαη απφ ηηο
δχν πεγέο ππεξηεηξαπιαζηάζηεθε. Δίρακε επνκέλσο ηφζν δεκηνπξγία
φζν θαη εθηξνπή εκπνξίνπ, ην ηειηθφ απνηέιεζκα φκσο ήηαλ θαζαξή
δεκηνπξγία εκπνξίνπ, δειαδή ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ θαηαλνκή ησλ
πφξσλ θαη ζηελ θνηλσληθή επεκεξία.
Ζ δξακαηηθή απηή κεηαβνιή ηνπ χςνπο αιιά θαη ηεο γεσγξαθηθήο
θαηαλνκήο ησλ εηζαγσγψλ καο θαηά ηελ πξψηε κεηαεληαμηαθή πεληαεηία
νθείιεηαη ηφζν ζηελ ελαξκφληζε ηνπ δαζκνινγίνπ καο πξνο ην ΚΔΓ θαη
ηελ θαηάξγεζε ησλ δηαθφξσλ άιισλ κέηξσλ ηζνδχλακνπ πξνο δαζκνχο
απνηειέζκαηνο φζν, θαη θπξίσο, ζηελ πηνζέηεζε ηεο Κνηλήο Αγξνηηθήο
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Πνιηηηθήο (ΚΑΠ), ε νπνία επεξέαζε αξλεηηθά ην αγξνηηθφ καο ηζνδχγην
θαη ην κεηέηξεςε απφ πιενλαζκαηηθφ ζε ειιεηκκαηηθφ. Μφλν θαηά ην
πξψην κεηαεληαμηαθφ έηνο νη εηζαγσγέο αγξνηηθψλ πξντφλησλ απφ ηελ
Κνηλφηεηα ππεξδηπιαζηάζηεθαλ, ελψ θαηά ηελ πξψηε δηεηία ζρεδφλ
ηεηξαπιαζηάζηεθαλ.
Δμάιινπ, ζε νιφθιεξε ηε δεθαεηία 1981 – 1990, νπφηε είραλ
ζρεδφλ νινθιεξσζεί νη δηάθνξεο πξνζαξκνγέο καο πξνο ην θνηλνηηθφ
πξνζηαηεπηηθφ θαζεζηψο θαη ηδηαίηεξα ε θαηάξγεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ
θφξνπ, ε ex – post εηζνδεκαηηθή ειαζηηθφηεηα ησλ εηζαγσγψλ θαη απφ
ηηο δχν πεγέο ήηαλ έμη θνξέο πεξίπνπ κεγαιχηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε
ειαζηηθφηεηα ησλ εηζαγσγψλ καο θαηά ηελ ηειεπηαία κεηαεληαμηαθή
δεθαεηία.
Βέβαηα, απηνί νη δείθηεο έρνπλ πξφβιεκα δηφηη δελ απνκνλψλνπλ
ηηο επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. Μπνξεί, ι.ρ., νη θπβεξλήζεηο
ηεο πεξηφδνπ λα έθαλαλ κεγάιεο απμήζεηο ησλ κηζζψλ θαη ησλ παξνρψλ
ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη λα είρακε επηδείλσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο
ηεο νηθνλνκίαο, ε νπνία λα νδήγεζε ζηε δξακαηηθή αχμεζε ησλ
εηζαγσγψλ, ε επηδείλσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο φκσο ζα είρε νδεγήζεη
ζε αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ θαη απφ ηηο δχν πεγέο. Δμάιινπ θαηά ηελ
πξψηε δεθαεηία κεηά ηελ έληαμε ε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ειιεληθήο
νηθνλνκίαο δε κεηαβιήζεθε επεηδή φπνηεο ηπρφλ απμήζεηο δφζεθαλ
επηπιένλ απφ ηηο θπβεξλήζεηο ηνπ ΠΑΟΚ, θξφληηδαλ ηαπηφρξνλα λα
ππνηηκνχλ ηε δξαρκή θαη λα αλαπιεξψζνπλ ηε ρακέλε
αληαγσληζηηθφηεηα.
Οη δξακαηηθέο απηέο εμειίμεηο ζηνλ φγθν θαη ηε δηάξζξσζε ησλ
εηζαγσγψλ ήηαλ αλακελφκελεο αλ ιεθζεί ππφςε ε ηεξάζηηα πξνζηαζία
πνπ απνιάκβαλε ε εγρψξηα παξαγσγή πξηλ απφ ηελ έληαμε. χκθσλα κε
εθηηκήζεηο ηνπ ΟΟΑ, ε κέζε νλνκαζηηθή πξνζηαζία ηεο εγρψξηαο
παξαγσγήο ζηελ Διιάδα κε φια ηα πξνζηαηεπηηθά κέζα ζε φξνπο
ηζνδχλακνπο πξνο δαζκνχο, πξηλ απφ ηελ έληαμε, αλεξρφηαλ ζε 35%.
ηαλ δεκηνπξγήζεθε ε ΔΟΚ ην 1958 ε κέζε πξνζηαζία ησλ έμη θξαηψλ
– κειψλ δελ μεπεξλνχζε ην 10% θαη γηα ηε ζηαδηαθή θαηάξγεζή ηεο ε
πλζήθε ηεο Ρψκεο πξνέβιεπε κεηαβαηηθή πεξίνδν 12 εηψλ. Ζ Διιάδα
έπξεπε λα θαηαξγήζεη ηεηξαπιάζηα ζρεδφλ πξνζηαζία κφλν κέζα ζε
πέληε ρξφληα, πεξίνδν πνπ επηπρψο απμήζεθε ηειηθά ζε δψδεθα πεξίπνπ
ρξφληα, κεηά ηελ αλαδηαπξαγκάηεπζε ησλ φξσλ έληαμήο ηεο.
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πκπεξαζκαηηθά, ε έληαμε ηεο Διιάδαο ζηηο Κνηλφηεηεο,
ζχκθσλα κε ηνλ Μαξαβέγηα (2008), αχμεζε ζεκαληηθά ην χςνο θαη
κεηάβαιε ηε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ εηζαγσγψλ ηεο, απμάλνληαο ηηο
εηζαγσγέο απφ ηελ Κνηλφηεηα θαη πεξηνξίδνληαο ηηο εηζαγσγέο απφ ηηο
ηξίηεο ρψξεο. Απνηέιεζκα απηνχ ήηαλ λα έρνπκε ηφζν ζεηηθέο φζν θαη
αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζηε ζηαηηθή θαηαλνκή ησλ πφξσλ, νη πξψηεο φκσο
αληηζηάζκηζαλ ηηο δεχηεξεο, κε ζπλέπεηα ε ρψξα λα έρεη ζεκαληηθέο
θαζαξέο ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ θαη ηελ επεκεξία
ησλ θαηαλαισηψλ.

Δπηπηώζεηο ζηηο εμαγσγέο θαη ζην εκπνξηθό ηζνδύγην
Οη ζηαηηθέο επηπηψζεηο απφ ηε ζπκκεηνρή κηαο ρψξαο ζε κηα
νηθνλνκηθή έλσζε φκσο δελ έρνπλ εμαηξεηηθή ζεκαζία, δνζέληνο φηη κηα
ρψξα κπνξεί, αλ ην επηζπκεί, λα έρεη ηέηνηεο επλντθέο επηπηψζεηο,
πεξηνξίδνληαο ηελ πξνζηαζία ζπκκεηξηθά πξνο φιεο ηηο ρψξεο ηνπ
θφζκνπ, νπφηε ζα είρε κφλν ζεηηθέο θαη φρη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηε
ζηαηηθή θαηαλνκή ησλ πφξσλ θαη ηελ θνηλσληθή επεκεξία. Γηα κηα ρψξα
ζαλ ηελ Διιάδα φκσο, κε έληνλα πξνβιήκαηα εμσηεξηθνχ ηζνδπγίνπ, νη
επηπηψζεηο ζηηο εηζαγσγέο πξέπεη λα αμηνινγεζνχλ θπξίσο απφ ηε
ζθνπηά ησλ επηπηψζεσλ ζην εκπνξηθφ ηζνδχγην θαη φρη ησλ επηπηψζεσλ
ζηε ζηαηηθή θαηαλνκή ησλ πφξσλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ πξέπεη λα
εμεηάζνπκε θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο ζηηο εμαγσγέο.
Δίρακε ζεκαληηθέο επλντθέο επηπηψζεηο, σο ρψξα, ζηηο εμαγσγέο
εμαηηίαο ηεο έληαμεο, παξφιν πνπ ππήξραλ θαη πνιινί εξεπλεηέο νη
νπνίνη πξνέβιεπαλ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ καο. Ο ιφγνο είλαη φηη, ζηνλ
ηνκέα ησλ εμαγσγψλ, φηη είρακε λα πάξνπκε ην παίξλακε απφ ηα κέζα
ηνπ 1968, νπφηε νη εμαγσγέο βηνκεραληθψλ πξντφλησλ καο πξνο ηελ
Κνηλφηεηα απειεπζεξψζεθαλ, ζην πιαίζην ηεο πκθσλίαο χλδεζεο,
ζχκθσλα κε ηνλ Μαξαβέγηα (2008).
Πεξηκέλακε, σο ρψξα, θάπνηεο επλντθέο επηπηψζεηο απφ ηελ
αχμεζε ησλ εμαγσγψλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ πξνο ηελ Κνηλφηεηα, επεηδή
θαηαξγήζεθε ε κεγάιε επηβάξπλζε πνπ είραλ απφ ηνπο δαζκνχο θαη
θπξίσο απφ ηηο αληηζηαζκηζηηθέο εηζθνξέο πξηλ απφ ηελ έληαμε. Οη
επηπηψζεηο απηέο φκσο δελ αλακέλνληαλ λα είλαη πνιχ κεγάιεο, επεηδή νη
δαζκνί ηνπ ΚΔΓ ζηα γεσξγηθά πξντφληα είλαη ζρεηηθά ρακεινί, ελψ ηα
εμαγφκελα ζηελ Κνηλφηεηα γεσξγηθά πξντφληα καο είλαη θπξίσο
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πξντφληα θπηηθήο παξαγσγήο θαη δελ πξνζηαηεχνληαη κε
αληηζηαζκηζηηθέο εηζθνξέο. Δπηπιένλ, πεξηκέλακε θαη θάπνηεο επλντθέο
επηπηψζεηο ζηηο εμαγσγέο γεσξγηθψλ πξντφλησλ πξνο ηηο ηξίηεο ρψξεο,
εμαηηίαο ηεο επηδφηεζήο ηνπο απφ ηελ Κνηλφηεηα, αιιά θαη νη επηπηψζεηο
απηέο δελ αλακέλνληαλ λα είλαη πνιχ κεγάιεο, επεηδή ε Κνηλφηεηα
επηδνηεί θπξίσο ηα πξντφληα δσηθήο παξαγσγήο, φπνπ νη θνηλνηηθέο ηηκέο
είλαη πνιχ πςειφηεξεο απφ ηηο δηεζλείο ηηκέο, θαη φρη ηα πξντφληα
θπηηθήο παξαγσγήο πνπ παξάγεη θαη εμάγεη θπξίσο ε Διιάδα.
Αληίζεηα, πεξηκέλακε αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηηο εμαγσγέο καο απφ
ηελ θαηάξγεζε ηεο ηεξάζηηαο επηδφηεζεο ησλ εμαγσγψλ. Οη εμαγσγέο
καο επηδνηνχληαλ έληνλα πξηλ απφ ηελ έληαμε. χκθσλα κε κηα κειέηε
ηνπ ΚΔΠΔ, πνπ θαηαξηίζηεθε απφ ηνλ εξεπλεηή Γ. Κ. Μαξνχιε ην 1991,
ε κέζε επηδφηεζε ησλ εμαγσγψλ αλεξρφηαλ ζην 20% ηεο αμίαο ηνπο, ελψ
γηα νξηζκέλνπο θιάδνπο έθηαζε ην 30%. (Σν Διιεληθφ Ηζνδχγην
Πιεξσκψλ, εθζέζεηο 5, ΚΔΠΔ, 1991). Έλα κέξνο ηεο πξνζηαζίαο απηήο
αληηζηαζκηδφηαλ βέβαηα απφ ηελ επηζηξεθφκελε επηβάξπλζε ησλ
εμαγσγψλ απφ έκκεζνπο θφξνπο, αιιά θαη ην ελαπνκέλνλ ππφινηπν ήηαλ
εμαηξεηηθά κεγάιν. Ζ θαηάξγεζε ησλ επηδνηήζεσλ επνκέλσο
αλακελφηαλ λα έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηνλ φγθν ηνπο.
Οη πην πάλσ αλακελφκελεο επηπηψζεηο ηεο έληαμεο ζηηο εμαγσγέο
επηβεβαηψλνληαη κεξηθά θαη απφ ηηο εμειίμεηο ησλ εμαγσγψλ καο ex –
post. Αλ θνηηάμεη θαλείο, ζχκθσλα κε ηνλ Μαξαβέγηα (2008), ηα ζηνηρεία
απηά, θαίλεηαη φηη πξάγκαηη είρακε κηα ειαθξά βειηίσζε ησλ εμαγσγψλ
καο, ηδηαίηεξα ησλ εμαγσγψλ πξνο ηελ Κνηλφηεηα, θαηά ηελ πξψηε
πεληαεηία, δελ είρακε φκσο πνιχ κεγάιε επηδείλσζε ηελ επφκελε
επηαεηία πνπ θαηαξγήζεθαλ ζηαδηαθά νη εμαγσγέο, ίζσο επεηδή ε
Διιάδα είλαη κηθξή ρψξα θαη αληηκεησπίδεη δεδνκέλεο δηεζλείο ηηκέο,
νπφηε ε θαηάξγεζε ησλ επηδνηήζεσλ δελ επεξέαζε ηηο ηηκέο θαη ηνλ φγθν
ησλ εμαγσγψλ. Δμάιινπ, αθφκε θαη αλ επεξεάζηεθε ν φγθνο ηνπο, νη
επηδξάζεηο ζηελ αμία ησλ εμαγσγψλ, πνπ ελδηαθέξνπλ εδψ, ήηαλ
κηθξφηεξεο, ζηελ έθηαζε πνπ κεηψζεθαλ νη ηηκέο ησλ εμαγσγψλ.

Οη πξννπηηθέο ηεο ρώξαο ζην πιαίζην ηεο ΟΝΔ
Σν ζέκα απηφ, ζχκθσλα κε ηνλ Μαξαβέγηα (2008), είλαη
αλακθηζβήηεηα αθφκα πην δχζθνιν θαη ε απάληεζε εμαξηάηαη απφ
πνιινχο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη ηφζν κε ηηο εμειίμεηο ζηελ ίδηα ηελ

33

Δπξσπατθή Έλσζε φζν θαη κε ηηο δηθέο καο ελέξγεηεο. εκαληηθφ ξφιν
ζα παίμνπλ νη κειινληηθέο εμειίμεηο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, θαη
ηδηαίηεξα ε έθηαζε ηεο εκβάζπλζήο ηεο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα
θαηαλνήζνπκε φηη ε εκβάζπλζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο έρεη εμαηξεηηθή
ζεκαζία γηα ηηο ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο πεξηνρέο ηεο Έλσζεο θαη λα ηελ
πξνσζνχκε κε θάζε ηξφπν. Δπηπιένλ, φια ζα εμαξηεζνχλ απφ ηελ δηθή
καο πνιηηηθή θαη θπξίσο απφ ην εάλ ζα θαηαθέξνπκε λα απαιιάμνπκε
ηελ νηθνλνκία απφ φια ηα βαξίδηα ηνπ παξειζφληνο θαη λα ηελ θάλνπκε
πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθή ζην λέν θηιειεχζεξν θαζεζηψο πνπ θαιείηαη
λα ιεηηνπξγήζεη.
Μεηά ην 1995, ε νηθνλνκία άξρηζε λα πεγαίλεη πνιχ θαιά ,
εμαθνινπζεί, ζχκθσλα κε ηνλ Μαξαβέγηα (2008), λα πεγαίλεη θαιά θαη
ζήκεξα θαη ζα πάεη θαιά θαη ζην κέιινλ, ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ επφκελε
πεληαεηία πνπ κπνξεί θαλείο λα θάλεη θάπνηεο πξνβιέςεηο. Έηζη, θαηά
ηελ πεξίνδν 1996 – 2005, αθφηνπ δειαδή άξρηζε ε αλάθακςε ηεο
νηθνλνκίαο κέρξη ζήκεξα, είρακε κέζν ξπζκφ αλάπηπμεο 4%, δηπιάζην
απφ ην ξπζκφ αλάπηπμεο ησλ ρσξψλ ηεο επξσδψλεο. Δίλαη ιίγν
αλεζπρεηηθφ ην φηη έρεη ηειεπηαία παξαηεξεζεί κηα θάκςε ηνπ ξπζκνχ
αλάπηπμεο, δηφηη ελψ ζηελ πεληαεηία 1999 – 2004 είρακε κέζν ξπζκφ
αλάπηπμεο 5,4%, δπφκηζε θνξέο πάλσ απφ ηελ Κνηλφηεηα, ηα ηειεπηαία
ηξία ρξφληα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 2007, ν ξπζκφο, κε βάζε ηηο
πξνβιέςεηο ηεο Commission, έπεζε ζην 3,5% θαη είλαη κφλν 2,1 θνξέο
πάλσ απφ ην κέζν θνηλνηηθφ φξν. Απηφ φκσο κπνξεί λα ην απνδψζεη
θαλείο ζε θάπνηα θφπσζε ηεο νηθνλνκίαο, ε νπνία δελ κπνξεί λα
αλαπηχζζεηαη ζπλερψο κε εμαηξεηηθά κεγάινπο ξπζκνχο.
Σα πνιχ δχζθνια θαίλεηαη φηη πέξαζαλ, αιιά ηα δχζθνια
ππάξρνπλ αθφκε. Πξψηνλ, ην θφζηνο ηεο έληαμεο, ή θαιχηεξα ην θφζηνο
εμνξζνινγηζκνχ ηεο νηθνλνκίαο καο, δελ ην πιεξψζακε αθφκε θαη ην
ρξσζηάκε. Οη πνιηηηθνί ζπλεηδεηά κεηέθεξαλ απηφ ην βάξνο ζηηο
επφκελεο γεληέο πνπ δελ ςεθίδνπλ. Γε θνξνινγήζεθαλ, νχηε πεξηφξηζαλ
ηηο δεκφζηεο δαπάλεο, φπσο ζπληζηνχζαλ νη Γηεζλείο Οξγαληζκνί θαη
πνιινί νηθνλνκνιφγνη κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζνχλ κεγάια
ειιείκκαηα θαη λα απμεζεί δξακαηηθά ην ρξένο ηεο ρψξαο απφ 25% ην
1980 ζε 110% ην 1993. Απηφ ήηαλ ζπλεηδεηή πνιηηηθή φισλ ησλ
θπβεξλήζεσλ ηεο πεξηφδνπ πξνζαξκνγήο ηεο ρψξαο, κε πξσηαγσληζηέο
κάιηζηα ηηο ζπληεξεηηθέο θπβεξλήζεηο θαη φρη ησλ θπβεξλήζεσλ
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Παπαλδξένπ, φπσο ζπλήζσο ππνζηεξίδεηαη. Πξάγκαηη, αλ εμεηάζεη
θαλείο, ζχκθσλα κε ηνλ Μαξαβέγηα (2008), ηηο εμειίμεηο ησλ
δεκνζηνλνκηθψλ ειιεηκκάησλ θαη ηνπ κεγέζνπο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο
ζηε ρψξα καο θαηά ηελ πεξίνδν δπζπξαγίαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο
1981 – 1993, νπφηε νπζηαζηηθά ρξεψζεθε ε Διιάδα, παξαηεξεί φηη ζηηο
πεξηφδνπο 1980 – 1981 θαη 1989 – 1993 ησλ ζπληεξεηηθψλ θπβεξλήζεσλ
ηα κέζα εηήζηα ζπλνιηθά ειιείκκαηα αλέξρνληαλ ζε 12,4% θαη ηα
θαηαλαισηηθά ειιείκκαηα ζε 7,6%, ελψ ηελ πεξίνδν 1982 – 1988 ησλ
θπβεξλήζεσλ Παπαλδξένπ ηα κέζα εηήζηα ζπλνιηθά ειιείκκαηα
αλέξρνληαλ ζε 9,3% θαη ηα θαηαλαισηηθά ειιείκκαηα ζε 5,5%. Σν
δεκφζην ρξένο, ζηελ πξψηε πεξίπησζε εμάιινπ, απμήζεθε θαηά 46,4
πνζνζηηαίεο κνλάδεο ζην ΑΔΠ ζε έμη ρξφληα, δειαδή απμαλφηαλ 7,7
πνζνζηηαίεο κνλάδεο εηεζίσο, ελψ ζηε δεχηεξε πεξίπησζε ην δεκφζην
ρξένο απμήζεθε θαηά 38,7 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ζε επηά ρξφληα, δειαδή
απμαλφηαλ θαηά 5,5 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ζην ΑΔΠ εηεζίσο.
Σν εξψηεκα πνπ γελληέηαη φκσο είλαη, ζχκθσλα κε ηνλ Μαξαβέγηα
(2008), ην εμήο: Δίραλ άδηθν νη πνιηηηθνί πνπ κεηαβίβαζαλ έλα κεγάιν
κέξνο ηνπ βάξνπο ζηηο επφκελεο γεληέο κε ηε δεκηνπξγία ησλ
ειιεηκκάησλ θαη ηελ αχμεζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο; Οη νηθνλνκνιφγνη
δελ είλαη αξκφδηνη λα θξίλνπλ ηε δηαρξνληθή θαηαλνκή ηνπ βάξνπο ησλ
δεκφζησλ δξαζηεξηνηήησλ. Απηφ είλαη έξγν ησλ πνιηηηθψλ, νη νπνίνη
έρνπλ ηε ζρεηηθή λνκηκνπνίεζε απφ ην θνηλσληθφ ζχλνιν. Οη
νηθνλνκνιφγνη έρνπλ έλαλ θαλφλα πνπ ιέεη φηη δελ πξέπεη λα
κεηαθέξνπκε ζηηο επφκελεο γεληέο ρξέε πνπ αθνξνχλ θαηαλάισζε.
Γειαδή δελ κπνξνχκε λα θαηαλαιψλνπκε εκείο θαη λα ρξεψλνπκε ηηο
επφκελεο γεληέο. Μπνξνχκε λα θαιχπηνπκε κε δαλεηζκφ, θαη λα
επηβαξχλνπκε επνκέλσο ηηο επφκελεο γεληέο, ηηο δεκφζηεο επελδχζεηο,
δηφηη απηέο σθεινχλ θαη ηηο επφκελεο γεληέο.
Με βάζε ηνλ θαλφλα απηφ, ζα κπνξνχζε λα πεη θαλείο φηη θαθψο
νη πνιηηηθνί κεηέθεξαλ ηα βάξε απηά ζηηο επφκελεο γεληέο, αθνχ ηα
ειιείκκαηα ήηαλ, θαηά έλα πνιχ κεγάιν κέξνο, θαηαλαισηηθά. Σα
ειιείκκαηα θαη ην ρξένο δελ ηα δεκηνχξγεζαλ νη πνιηηηθνί, κε ηελ
άζηνρε δεκνζηνλνκηθή ηνπο πνιηηηθή, φπσο ζπλήζσο ππνζηεξίδεηαη,
αιιά θπξίσο ε θαθή πνξεία ηεο νηθνλνκίαο, ε νπνία, νθείιεηαη, ελ
πνιινίο, ζηελ αλάγθε πξνζαξκνγήο ηεο Διιάδαο πξνο ην λέν
θηιειεχζεξν θαζεζηψο πνπ έπξεπε λα πηνζεηήζεη κε ηελ πιήξε έληαμε

35

ζηηο Κνηλφηεηεο. Αλ ε πνξεία ηεο νηθνλνκίαο ήηαλ θαιχηεξε θαη νη
ξπζκνί αλάπηπμεο κεγαιχηεξνη, ηα έζνδα ηνπ θξάηνπο ζα απμάλνληαλ κε
ηαρχηεξνπο ξπζκνχο, ελψ νη δεκφζηεο δαπάλεο πηζαλφλ ζα απμάλνληαλ κε
βξαδχηεξνπο ξπζκνχο, κε απνηέιεζκα ηα ειιείκκαηα λα είλαη κηθξφηεξα
θαη ην ρξένο λα απμεζεί ιηγφηεξν. Δπηπιένλ, θάησ απφ θαιχηεξεο
νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, ε επηβνιή λέσλ θφξσλ ζα ήηαλ ιηγφηεξν επίπνλε,
κε ζπλέπεηα ηνλ πεξαηηέξσ πεξηνξηζκφ ησλ ειιεηκκάησλ θαη ηνπ ρξένπο.
Αλ ην δεη θαλείο κε απηφλ ηνλ ηξφπν, ζα κπνξνχζε λα πεη φηη
βαζηθή αηηία ησλ ειιεηκκάησλ θαη ηνπ ρξένπο ήηαλ ε κεγάιε επέλδπζε
πνπ έθαλε ε Διιάδα κε ηελ πιήξε έληαμή ηεο ζηηο Κνηλφηεηεο θαη ν
εμνξζνινγηζκφο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο πνπ επέθεξε. Ίζσο ήηαλ ε
κεγαιχηεξε επέλδπζε ηεο Διιάδαο ζηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν. Καη ήηαλ
κία πνιχ επηθίλδπλε επέλδπζε.
Σν δεχηεξν κεγάιν πξφβιεκα πνπ παξακέλεη θαη ζα καο
ηαιαηπσξεί ηα επφκελα ρξφληα είλαη φηη ε νηθνλνκία καο εμαθνινπζεί λα
είλαη κε αληαγσληζηηθή. Γελ έγηλε μαθληθά αληαγσληζηηθή. αξάληα
ρξφληα κεηά ηνλ πφιεκν, θαη κέρξη ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980
αγσληδφκαζηαλ λα ηελ θάλνπκε κε αληαγσληζηηθή, πξνζηαηεχνληάο ηελ
απφ εδψ θαη απφ εθεί, θάζε θνξά πνπ θάπνηνο πίεδε γηα πξνζηαζία. Γηα
απηφ δελ πξέπεη λα καο εθπιήζζεη ην γεγνλφο φηη, ελψ ε νηθνλνκία
αλαπηχζζεηαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθά, ν πιεζσξηζκφο ηεο Διιάδαο θηλείηαη
κε ηαρχηεξνπο ξπζκνχο απφ φηη ζηνπο αληαγσληζηέο καο. Έηζη ζηελ
ηειεπηαία ηξηεηία ε κέζε εηήζηα αχμεζε ηνπ δείθηε ηηκψλ θαηαλαισηή
ζηελ Διιάδα εθηηκάηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή λα αλέιζεη ζην
3,4%, πνζνζηφ θαηά 70% κεγαιχηεξν ηνπ αληίζηνηρνπ πνζνζηνχ ζηελ
επξσδψλε. Αθφκε αλεζπρηηηθφηεξν είλαη ην γεγνλφο φηη ν ξπζκφο
πιεζσξηζκνχ, ηελ ηειεπηαία ηξηεηία, πξνβιέπεηαη λα είλαη θαηά 30%
κεγαιχηεξνο ηνπ αληίζηνηρνπ ηεο πξνεγνχκελεο ηξηεηίαο. Απηφ φκσο
είλαη έλα πνιχ κεγάιν πξφβιεκα θαη πξέπεη λα καο απαζρνιεί ηδηαίηεξα.
ην πιαίζην ηεο ΟΝΔ κε ην εληαίν λφκηζκα, νη θνξείο νηθνλνκηθήο
πνιηηηθήο έρνπλ ράζεη ην κέζν ηεο ππνηίκεζεο ηνπ εζληθνχ λνκίζκαηνο
γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ην νπνίν ζα κπνξνχζε,
ηνπιάρηζηνλ βξαρπρξφληα, λα έρεη θάπνηα απνηειεζκαηηθφηεηα, κε
απνηέιεζκα νη δηαθνξέο ζην ξπζκφ πιεζσξηζκνχ λα απαηηνχλ ηε ζπλερή
ιήςε πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ. Κάηη ηέηνην φκσο δελ κπνξεί λα γίλεηαη
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ζπλέρεηα, κε απνηέιεζκα ε Διιάδα λα αληηκεησπίζεη πξνβιήκαηα
παξακνλήο ηεο ζηελ ΟΝΔ.
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Κεθάιαην 3ν
Ζ δηείζδπζε ησλ μέλσλ θεθαιαίσλ ζηελ Διιάδα
Σα δάλεηα ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο
Απφ ηελ πεξίνδν 1823 – 1832 παξαρσξήζεθαλ, ζχκθσλα κε ηνλ
ηακπφγιε (2008), απφ ηηο Μεγάιεο Γπλάκεηο ηεο επνρήο ηξία δάλεηα
ζηηο ειιεληθέο θπβεξλήζεηο, ζπλνιηθνχ πνζνχ 72 εθαηνκκπξίσλ ρξπζψλ
θξάγθσλ.
Απφ ην πνζφ απηφ, κφλν ην έλα ηξίην εηζέξρεηαη ηειηθά ζηελ
Διιάδα, δηφηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ δαλείσλ – πεξί ηα 48
εθαηνκκχξηα ρξπζά θξάγθα – εηζπξάηηεηαη απφ επηηήδεηνπο εκπφξνπο
ζην Λνλδίλν θαη ζην Παξίζη. Οη θαηαβνιέο δηθαηνινγνχληαη ηφηε σο
ακνηβέο γηα παξαγγειίεο, κεζηηείεο θαη πξνκήζεηεο. Αιιά, θαη ην πνζφ
πνπ εηζέξρεηαη ηειηθά ζηελ Διιάδα δελ έρεη θαιχηεξε ηχρε, αθνχ ην
κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ εηζπξάηηνπλ σο απνδεκίσζε νη πξψηνη δαλεηζηέο
ηεο θπβέξλεζεο.
Σα δάλεηα απφ ηε Μεγάιε Βξεηαλία θαη ηε Γαιιία, κεηαμχ ηνπ
1830 θαη ηνπ 1860, πιεξψζεθαλ κέρξη ην ηέινο ηνπ 19νπ αηψλα ζην
ηξηπιάζην ηεο πξαγκαηηθήο ηνπο αμίαο, γηαηί ρνξεγήζεθαλ κε πςειά
επηηφθηα. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ ην γεγνλφο φηη, ζηα ηξηάληα απηά ρξφληα,
ε Διιάδα ρνξεγνχζε ζηε Μεγάιε Βξεηαλία θαη ζηε Γαιιία ην 30% ησλ
πξνζφδσλ ηεο γηα ηελ εμφθιεζε ησλ δαλείσλ πνπ είρε ιάβεη απφ ηηο
ρψξεο απηέο. ην ππφινηπν 70% κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα
επελδχζεηο, αγνξέο, θάιπςε δεκφζησλ αλαγθψλ θαη άιια.
Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε πξψηε ζχγρξνλε Διιεληθή Σξάπεδα, ε
Δζληθή, ηδξχεηαη κε ζπκκεηνρή πξηγθηπηθψλ θεθαιαίσλ. ην ηδξπηηθφ
θεθάιαηφ ηεο ζπκκεηέρεη ν Λνπδνβίθνο Β’ ηεο Βαπαξίαο κε 200 ρηιηάδεο
δξαρκέο (13%) θαη ν ηξαπεδηθφο νίθνο Δυλάξδνο κε 300 ρηιηάδεο δξαρκέο
(πνζνζηφ 20%).
Οη βάζεηο γηα ηνλ έιεγρν ηεο νηθνλνκηθήο δσήο ηνπ ηφπνπ έρνπλ
ήδε ηεζεί. Απηφ απνδεηθλχεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη, δεθάδεο ρξφληα
κεηά ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1821, ε Διιάδα ήηαλ ρξεσκέλε κέρξη ην ιαηκφ
ζηηο μέλεο δπλάκεηο. Σν 1932, ην θαηά θεθαιήλ δεκφζην ρξένο ηεο ρψξαο
έθηαλε ηα 100 δνιάξηα, πεξηζζφηεξν δειαδή απφ ην θαηά θεθαιήλ
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εηζφδεκα. Μφλν γηα ηελ θάιπςε ησλ ηνθνρξενιπζίσλ, νη μέλεο δπλάκεηο
απαηηνχζαλ θάζε ρξφλν ην 40% - 50% ηνπ εζληθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο
ρψξαο.

Οη πξώηεο εηζξνέο ηδηωηηθώλ θεθαιαίωλ ζηελ ρώξα καο
Δθηφο φκσο απφ ηελ δηείζδπζε ηνπ μέλνπ θεθαιαίνπ κέζσ ησλ
δαλεηζκψλ, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη πνιιέο μέλεο «πνιπεζληθέο»
εηαηξίεο αλέιαβαλ, ζχκθσλα κε ηνλ ηακπφγιε (2008), ηελ θαηαζθεπή
ησλ ζεκαληηθφηεξσλ έξγσλ ππνδνκήο ηεο πξνπνιεκηθήο Διιάδαο. Αιιά,
θαη πξηλ ην 1900, δελ είλαη ιίγεο νη επηρεηξήζεηο πνπ δηέζεηαλ ήδε
κεηξηθέο εηαηξίεο έμσ απφ ηηο κεηξνπφιεηο απφ φπνπ πξνέξρνληαλ ηα
θεθάιαηα.
Έηζη παξαηεξνχκε αξθεηέο θαηαζθεπαζηηθέο βξεηαληθέο θαη
γαιιηθέο επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ ε έδξα βξίζθεηαη αληίζηνηρα ζην
Λνλδίλν θαη ζην Παξίζη, αιιά δηαζέηνπλ «κεηξηθέο» ζηε Μέζε
Αλαηνιή. Παξαθάησ ζεκεηψλνληαη νη ζεκαληηθφηεξεο μέλεο επηρεηξήζεηο
πνπ αλέιαβαλ πξνπνιεκηθά ηελ θαηαζθεπή ζεκαληηθψλ έξγσλ
ππνδνκήο.
Ζ βξεηαληθή επηρείξεζε Lake Copas LTD αλέιαβε ηηο εξγαζίεο
απνμήξαλζεο ηεο ιίκλεο ηεο Κσπαΐδαο ην 1887. Απφ ηα 2,4 εθαηνκκχξηα
εθηάξηα πνπ απνμεξάλζεθαλ, ηα 1,9 εθαηνκκχξηα εθηάξηα πεξηήιζε
ζηαδηαθά ζηελ μέλε επηρείξεζε. Σν έλα ηέηαξην ηεο ιίκλεο
ζπκθσλήζεθε λα θαιιηεξγείηαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ εηαηξία, ελψ ηα
ηξία ηέηαξηα απφ ηνπο αγξφηεο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ ην γεγνλφο φηη ε
θαιιηεξγνχκελε έθηαζε απφ ηνπο αγξφηεο ηξνθνδνηνχζε ηελ εηαηξία.
Καη απηφ δηφηη νη αγξφηεο ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα παξαδίδνπλ ζηελ μέλε
εηαηξία ηα ηξία ηέηαξηα ηεο παξαγσγήο ηνπο ππφ ηε κνξθή ελνηθίνπ.
Έπξεπε λα παξέιζνπλ 65 ρξφληα απφ ηε ρξνλνινγία ππνγξαθήο ηεο
ζπκθσλίαο κεηαμχ ειιεληθνχ δεκφζηνπ θαη Lake Copas LTD, γηα λα
θαηαξγεζνχλ νη απαξάδεθηνη φξνη ηεο ζχκβαζεο. Οη εθηάζεηο απηέο
πεξηήιζαλ ζην δεκφζην κφιηο ην 1952.
Γχν άιιεο αγγιηθέο επηρεηξήζεηο, ε L’ Eastern Telegraph Company
θαη ε Cable and Wireless Company, αλέιαβαλ ηελ ηνπνζέηεζε
ηειεγξαθηθψλ γξακκψλ γηα ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ειιεληθψλ
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λεζηψλ θαη ηεο επεηξσηηθήο ρψξαο, αιιά θαη ηελ ηειεγξαθηθή ζχλδεζε
ηεο ρψξαο κε ηηο δπηηθέο δπλάκεηο.
Σν 1925, ην ειιεληθφ δεκφζην θαη ε επηρείξεζε Power and
Traction Fin Co., ζπκθψλεζαλ λα αλαιάβεη ε δεχηεξε ηελ εγθαηάζηαζε
ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ πνπ ζα έλσλε ηελ Αζήλα κε ηνλ Πεηξαηά.
Σελ ίδηα ρξνληά, ε ακεξηθαληθή επηρείξεζε Ulen θαηαζθεχαζε ην θξάγκα
ηνπ Μαξαζψλα θαη εγθαηέζηεζε ην δίθηπν δηαλνκήο λεξνχ πξνο ηελ
πξσηεχνπζα. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ έγηλε απνθιεηζηηθά απφ ην
ειιεληθφ δεκφζην, αιιά ε Ulen εηζέπξαηηε έλα 7,5% ησλ θαζαξψλ
εζφδσλ απφ ηελ παξνρή λεξνχ. Μηα άιιε ακεξηθάληθε επηρείξεζε άξρηζε
ηηο εξγαζίεο ζηνλ πνηακφ Αμηφ. Σν θξάηνο ήηαλ ππνρξεσκέλν, ζχκθσλα
κε ηελ ζχκβαζε, λα πιεξψζεη, φρη κφλν φιεο δαπάλεο γηα ηελ θαηαζθεπή
ησλ έξγσλ, θάηη πνπ ήηαλ ινγηθφ, αιιά θαη ηελ ακνηβή ηεο
θαηαζθεπαζηηθήο εηαηξίαο, πνπ έθηαζε ην 15% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ
έξγσλ. Έηζη ε εηαηξία είρε θάζε ζπκθέξνλ λα δείρλεη πςειέο δαπάλεο,
πξαθηηθή πνπ αθνινχζεζε επί πνιιά ρξφληα. Σν 1926, βειγηθή εηαηξία
αλέιαβε ηελ θαηαζθεπή ζχλδεζεο ησλ νδψλ Βέξνηαο – Καιακπάθαο κε
ηελ Νφηηα Διιάδα. Καη πάιη, ε ακνηβή ηεο εηαηξίαο θαζνξίζηεθε λα είλαη
εθηφο απφ ην χςνο ησλ δαπαλψλ πνπ δηαηέζεθε γηα ηα έξγα, θαη έλα πξηκ
ίζν κε 15% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ έξγσλ. Πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη,
πέξα απφ ηελ αλππαξμία ειέγρνπ ησλ πςειψλ δαπαλψλ πνπ
πξαγκαηνπνίεζε, ε εηαηξία εηζέπξαμε θαη έλα ηεξάζηην πνζφ σο ακνηβή.
Σν 1940 ην ειιεληθφ δεκφζην παξαρψξεζε ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο
θηλεηήξηαο δχλακεο ησλ λεξψλ ηνπ πνηακνχ Αρειψνπ, κέρξη ην 2010,
ζηελ ακεξηθαληθήο πξνέιεπζεο εηαηξία Cooper and Chemical
Corporation.
πσο πξνθχπηεη απφ ηηο παξαπάλσ ζπλνπηηθέο αλαθνξέο, ην
δπηηθνεπξσπατθφ θαη ην ακεξηθαληθφ θεθάιαην δηείζδπζε ζηαδηαθά ζηελ
Διιάδα ζε φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο ηνκείο.
Απφ ηε κηα κεξηά, νη δαλεηνδνηήζεηο πξνο ην ειιεληθφ δεκφζην
παξαρσξήζεθαλ κε εμαηξεηηθά δπζκελείο φξνπο. πάληα, κέρξη ηηο αξρέο
ηνπ Β’ Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ, θαηέιεγε ζηα δεκφζηα ηακεία ην κηζφ απφ
ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ δαλείσλ πξνο ηε ρψξα, ην ππφινηπν
απνξξνθήζεθε απφ πξνκεζεπηέο, ραξηζηηθέο θαηαβνιέο ζε ηξίηνπο θαη
ζηελ θαηαβνιή ηνθνρξενιπζίσλ.
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Απφ ηελ άιιε κεξηά, νη μέλεο ηδησηηθέο εηαηξίεο ππέγξαθαλ
ζπκβάζεηο κε ην ειιεληθφ δεκφζην, πνπ ηνπο απέδσζαλ πξαγκαηηθά
εμαηξεηηθνχ χςνπο θέξδε. Καη απηφ νθεηιφηαλ νπζηαζηηθά ζε δχν
ιφγνπο: πξψηνλ, δηφηη αλειάκβαλαλ ηελ θαηαζθεπή κεγάισλ έξγσλ
ππνδνκήο πνπ ζεσξήζεθαλ απαξαίηεηα γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία
ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη, δεχηεξνλ, δηφηη νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ή
θαιχηεξα ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ ειιεληθνχ θεθαιαίνπ ήηαλ
απαζρνιεκέλν ζε πεξηζσξηαθνχο θαη παξαζηηηθνχο ηνκείο ηεο
νηθνλνκίαο. Καηά ζπλέπεηα , έδηλε ηελ εληχπσζε φηη δελ είρε ηηο
δπλαηφηεηεο ή ηε ζέιεζε λα πξαγκαηνπνηήζεη επελδχζεηο ζε
«αλεπηπγκέλνπο» επηρεηξεκαηηθνχο ηνκείο. Απηφ επεξέαζε θαη ηε
ζθαηξηθή εηθφλα πνπ δηακφξθσλαλ νη αιινδαπνί γηα ηελ ειιεληθή
νηθνλνκία πνπ ηελ παξνπζίαδαλ ζπρλά σο πεξηζσξηαθή θαη παξαζηηηθή.
Γεγνλφο είλαη φηη ε παξαπάλσ ηαθηηθή άθελε πνιιά πεξηζψξηα
δηείζδπζεο ηνπ μέλνπ επηρεηξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ ζε ζρεδφλ φινπο ηνπο
νηθνλνκηθνχο ηνκείο, αθφκα θαη ζηνλ εκπνξηθφ θαη ζηνλ αζθαιηζηηθφ.
Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ ην γεγνλφο φηη ην 1930, κεηαμχ ησλ 131
αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, κφλν νη δεθαπέληε ειέγρνληαλ απφ
ειιεληθφ θεθάιαην. Οη ππφινηπεο 116 ήηαλ ππφ μέλν θεθάιαην. Σν
εκπφξην θαπλνχ βξηζθφηαλ ηελ ίδηα ρξνληά θαηά έλα πνζνζηφ 70% - 80%
ππφ μέλν επηρεηξεκαηηθφ έιεγρν.

Η δηείζδπζε ηνπ πνιπεζληθνύ θεθαιαίνπ κεηά ην Β’
Παγθόζκην Πόιεκν.
Καηά ηελ πεξίνδν 1944 – Ηνχληνο 1946 ε «μέλε βνήζεηα ζηελ
Διιάδα», ζχκθσλα κε ηνλ ηακπφγιε (2008), ππνινγίδεηαη ζε πεξίπνπ
4600 εθαηνκκχξηα δνιάξηα, απφ ηα νπνία ηα 4000 εθαηνκκχξηα δνιάξηα
πξνέξρνληαλ απφ ηηο ΖΠΑ. Ωζηφζν, έλα ειάρηζην κέξνο απηνχ ηνπ
πνζνχ (21%) ρξεζηκνπνηήζεθε ζε παξαγσγηθέο επελδχζεηο, ελψ ην
κέγηζην κέξνο ηνπ (54%) ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ζηξαηησηηθνχο
εμνπιηζκνχο θαη ζηξαηησηηθέο δαπάλεο. Σα γεγνλφηα ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ
Πνιέκνπ ζθξάγηζαλ αλεμίηεια, ηηο επφκελεο δεθαεηίεο, ηελ νηθνλνκηθή
πνξεία ηνπ ηφπνπ. Οη θαηαζηξνθέο πνπ έπιεμαλ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ,
ηε βηνκεραλία, ηε γεσξγία θαη ηελ θηελνηξνθία κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ
αλαινγηθά κφλν κε ηηο αληίζηνηρεο ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο. Απφ ηελ
πεξίνδν 1940 – 1944 έραζαλ ηε δσή ηνπο πεξηζζφηεξα απφ 500 ρηιηάδεο
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άηνκα, ελψ έλαο κεγάινο αξηζκφο αηφκσλ έκεηλαλ αλάπεξνη. Οη
απψιεηεο απηέο ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ, εθηφο απφ ηηο ηξαγηθέο
ζπλέπεηεο, είραλ θαη δπζάξεζηα απνηειέζκαηα ζηελ νηθνλνκία. Ζ
αλφξζσζε ηεο κεηαπνιεκηθήο νηθνλνκίαο ζπλάληεζε ζνβαξέο δπζθνιίεο
απφ ηελ έιιεηςε επηζηεκνληθνχ ηερληθνχ θαη εξγαηηθνχ δπλακηθνχ.
Πέξα απφ απηά, ε ρψξα παξνπζίαδε ζιηβεξή νηθνλνκηθή εηθφλα,
δεδνκέλνπ φηη ηα κεγάια ιηκάληα, νη θπξηφηεξεο νδηθέο αξηεξίεο, νη
ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο, ηα αεξνδξφκηα θαη νη γέθπξεο είραλ
θαηαζηξαθεί. Σν ίδην θαη ην ηειεθσληθφ δίθηπφ ηεο. Έλαο απφ ηνπο
δπλακηθφηεξνπο θιάδνπο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ε εκπνξηθή λαπηηιία,
ππέζηε θνβεξέο δεκηέο. Πεξίπνπ ηα ηξία ηέηαξηα ησλ πινίσλ ηνπ
εκπνξηθνχ ζηφινπ ηεο ρψξαο είραλ βπζηζηεί.
Οη δεκηέο ήηαλ επίζεο εθηεηακέλεο ζηελ επαξρία. Πεξίπνπ 2 ρηιηάδεο
ρσξηά είραλ ηζνπεδσζεί, ελψ πεξηζζφηεξα απφ 400 ρηιηάδεο ζπίηηα
θαηαζηξάθεθαλ, κε απνηέιεζκα πεξί ην 1,5 εθαηνκκχξηα άηνκα λα
κείλνπλ άζηεγα. ε φηη αθνξά ηελ θηελνηξνθία, ε θαηαζηξνθή ήηαλ
ζρεδφλ νινθιεξσηηθή, ελψ νη δεκηέο πνπ ππέζηε δελ αλαπιεξψζεθαλ
νπζηαζηηθά πνηέ. πγθεθξηκέλα, ην 60% ησλ κεγάισλ θαηνηθίδησλ δψσλ
θαη ην 80% ησλ κηθξψλ είραλ ζθνησζεί. Ζ παξαγσγή ησλ δεκεηξηαθψλ,
ηνπ θαπλνχ θαη ηεο ζηαθίδαο είρε πέζεη θάησ απφ ηα πξνπνιεκηθά
επίπεδα, ζχκθσλα κε ηνλ ηακπφγιε (2008). Σν ίδην θαη ε βηνκεραληθή
παξαγσγή.
Όζηεξα απφ φιεο απηέο ηηο θαηαζηξνθέο θαη ηηο ηεξάζηηεο ειιείςεηο
ζε θάζε ηνκέα, νη παξεκβάζεηο ησλ μέλσλ δπλάκεσλ, κε ηελ αλνρή ή κε
ηελ ππνζηήξημε ειιεληθψλ θπβεξλήζεσλ, ήηαλ πηα ζέκα κεζνδεχζεσλ. Ζ
αζξφα βνήζεηα απφ ην εμσηεξηθφ, ηδηαίηεξα απφ ηε Μεγάιε Βξεηαλία θαη
αξγφηεξα απφ ηελ Ακεξηθή, δηεπθφιπλε ηηο παξεκβάζεηο θαη ηηο
επεκβάζεηο ηνπο ζηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο ηεο ρψξαο. Γελ είλαη άζρεην ην
γεγνλφο φηη εθπξφζσπνη ησλ ειιεληθψλ θπβεξλήζεσλ παξνκνίαδαλ ηελ
μέλε βνήζεηα κε απφ κεραλήο ζεφ. Μφλν κεηαμχ ησλ εηψλ 1944 θαη
1946, ε μέλε βνήζεηα πξνο ηελ Διιάδα έθηαζε ην 4600 εθαηνκκχξηα
δνιάξηα. Απφ απηά, ηα 4000 εθαηνκκχξηα δνιάξηα ρνξεγήζεθαλ απφ ηελ
Ακεξηθή.
Ζ απιαία βέβαηα δελ πέθηεη εδψ, αθνχ αθνινπζνχλ, κεηά ην 1950, νη
ζπκθσλίεο κε ην ΝΑΣΟ θαη θπζηθά νη λφκνη πεξί πξνζηαζίαο ησλ
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επελδπκέλσλ θεθαιαίσλ ζηελ Διιάδα, πνπ νινθιεξψλνπλ ηελ εμάξηεζε
ηεο ρψξαο απφ ηε Γχζε. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ ην γεγνλφο φηη, κεηά ην Β’
Παγθφζκην Πφιεκν, ζε κεξηθέο απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ηξάπεδεο
ζπκκεηέρνπλ μέλνη ηξαπεδηθνί νξγαληζκνί.
Έηζη, ζηελ ίδξπζε ηεο Διιεληθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ
Βηνκεραληθήο Αλαπηχμεσο κεηείραλ νη παξαθάησ μέλεο ηξάπεδεο:
Βειγηθέο

Banque Lambert
Confinindus Compagnie Financiere
Ακεξηθάληθεο
Chase Manhattan Overseas
Banking
International Finance Corporation
Manufacturers Hanover
International
Γαιιηθέο
Banque Nationale de Paris Credit
Commercial de France Credit
Lyonnais
Γεξκαληθή
Deutsche Bank
Βξεηαληθή
Harbors Bank LTD
Ηηαιηθή
Mediobanca di Credito FinanZiario
Άιιεο ηφζεο μέλεο ηξάπεδεο ζπκκεηείραλ ζην ηδξπηηθφ θεθάιαην ηνπ
ηξαπεδηθνχ
νξγαληζκνχ
Αλδξεάδε.
Παξάιιεια,
ηδξχνληαη
ππνθαηαζηήκαηα ησλ κεγαιχηεξσλ πνιπεζληθψλ ηξαπεδψλ, φπσο
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.
ην πιαίζην απηφ, ηε δεθαεηία 1950 – 1960 δηακνξθψλεηαη ην
ζεζκηθφ θαζεζηψο απνδνρήο ησλ μέλσλ ηδησηηθψλ άκεζσλ επελδχζεσλ.
Έρεη αλαθεξζεί ζπρλά ζην παξειζφλ, ζχκθσλα κε ηνλ ηακπφγιε
(2008), φηη ηα μέλα ηδησηηθά θεθάιαηα δελ επελδχζεθαλ ζην χςνο πνπ
πεξίκελε ν λνκνζέηεο ηνπ 2687/53 ηνπ 89/1967 θαη ηνπ 378/1968.
Πξάγκαηη, ε άπνςε απηή δελ είλαη ιαζεκέλε, δεδνκέλνπ φηη ην μέλν
ηδησηηθφ θεθάιαην δηείζδπζε βέβαηα, αιιά πεξηζζφηεξν κε ζπκβάζεηο
πνπ παξαρσξνχζαλ ζηηο πνιπεζληθέο πξφζζεηα πξνλφκηα απφ εθείλα πνπ
θαζφξηδαλ νη λφκνη. Έηζη, νη πνιπεζληθέο Exxon, Steyer, Pechiney,
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Nestle πξαγκαηνπνίεζαλ επελδχζεηο ζηελ Διιάδα, αθνχ πξψηα
εμαζθάιηζαλ πξφζζεηα πξνλφκηα απφ ην δεκφζην.
Ζ επηινγή επελδχζεσλ απφ ηε κεξηά ηνπ πνιπεζληθνχ θεθαιαίνπ
έγηλε ηδηαίηεξα πξνζεθηηθά. Οη επελδχζεηο ζηξάθεθαλ ζηνπο θιάδνπο
εθείλνπο ησλ νπνίσλ ε απφδνζε ησλ θεθαιαίσλ ήηαλ πςειή. Οη
ππφινηπνη θιάδνη πεξηθξνλήζεθαλ θαη εγθαηαιείθζεθαλ ζηνλ ειιεληθφ
επηρεηξεκαηηθφ θφζκν, ν νπνίνο αλέιαβε λα ηνπο αλαπηχμεη, ζπρλά ρσξίο
θακία επηηπρία. Βαζηθφ γλψξηζκα ηεο επηινγήο απηήο ήηαλ ε αληζφξξνπε
αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ην πέξαζκα ησλ πην ζεκαληηθψλ
θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο ζηηο πνιπεζληθέο εηαηξίεο. ηε δηαζηξέβισζε θαη
ζηελ αληζφξξνπε αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζπλέβαιε επίζεο ε
λνκνζεζία πεξί πξνζέιθπζεο μέλνπ θεθαιαίνπ.

Οη πνιπεζληθέο ηελ εηθνζαεηία 1953 – 1973
Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ ην γεγνλφο φηη ηα ζρεηηθά ζηνηρεία πνπ
δηαζέηνπλ ηα ππνπξγεία θαη νη ηξάπεδεο γχξσ απφ ηηο πξαγκαηηθέο
εηζξνέο μέλσλ θεθαιαίσλ αληηθάζθνπλ πνιιέο θνξέο κεηαμχ ηνπο.
χκθσλα κε δηαζηαπξσκέλα ζηνηρεία, ζχκθσλα κε ηνλ ηακπφγιε
(2008), κπνξνχκε λα έρνπκε ηε δηάξζξσζε ησλ επελδχζεσλ ηνπ Νφκνπ
2687/53 ηφζν θαηά ηνκέα νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο φζν θαη θαηά
ρψξα πξνέιεπζεο, ηνπιάρηζηνλ κέρξη ην 1973.
Σνκείο
Μεηαπνίεζε
Ναπηηιηαθέο
επηρεηξήζεηο
Μεηαιιεία
Σνπξηζηηθέο
επηρεηξήζεηο
Αεξνπνξηθέο
Αιηεπηηθέο
Κηελνηξνθηθέο
Γηάθνξεο
ΤΝΟΛΟ

Δπελδύζεηο ζε εθαη. $
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

Πίλαθαο 1. ΓΗΑΡΘΡΩΖ ΣΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΣΟΤ 2687/53 ΚΑΣΑ
ΣΟΜΔΗ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ

Δίλαη θαλεξφ απφ ηνλ πίλαθα φηη πξώηνλ ηελ εηθνζαεηία 1953 –
1973 επελδχζεθαλ 797 εθαηνκκχξηα δνιάξηα κε βάζε ην Νφκν 2687/53
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(πεξί επελδχζεσλ θαη πξνζηαζίαο θεθαιαίσλ εμσηεξηθνχ) θαη δεύηεξνλ
φηη πάληα ζην πξναλαθεξφκελν δηάζηεκα νη μέλνη επελδπηέο εθδήισζαλ
ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο. Ο ηνκέαο απηφο
απνξξφθεζε ην 80% ησλ επελδχζεσλ, ελψ ν επφκελνο, ν νπνίνο ήηαλ
ησλ αεξνκεηαθνξψλ, ην 10% ηνπ ζπλφινπ ησλ επελδχζεσλ. Γηα ηνπο
άιινπο θιάδνπο, νη μέλνη επελδπηέο εθδήισζαλ ειάρηζην ελδηαθέξνλ,
αθνχ ν κεηαιιεπηηθφο ηνκέαο, γηα παξάδεηγκα, απνξξφθεζε κφλν ην 3%
ηνπ ζπλφινπ ησλ επελδχζεσλ. Ο ίδηνο ηνκέαο ζηελ Κεληξηθή Ακεξηθή,
γηα παξάδεηγκα, απνξξνθνχζε έλα πνιχ κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζην
ζχλνιν ησλ πξαγκαηνπνηνχκελσλ επελδχζεσλ ζηελ πεξηνρή.
Ζ εηθνζαεηία 1953 – 1973 ήηαλ θαζνξηζηηθή γηα ηελ νηθνλνκηθή
αλάπηπμε ηεο ρψξαο. Σν δηάζηεκα απηφ εθδειψζεθαλ πεξηζζφηεξεο απφ
ρίιηεο πξνηάζεηο επελδχζεσλ απφ μέλνπο επηρεηξεκαηίεο. Σν ζχλνιν ησλ
θεθαιαίσλ πνπ αθνξνχζαλ ηηο ρίιηεο πξνηάζεηο ππνινγίδεηαη πεξίπνπ ζε
3 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. Απφ ηηο πξνηάζεηο απηέο, νη 700 αθνξνχζαλ
ζρέδηα γηα επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο, ελψ νη πεξηζζφηεξεο
πξνέξρνληαλ απφ Ακεξηθαλνχο επηρεηξεκαηίεο. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ
επελδπηηθψλ ζρεδίσλ εγθξίζεθε απφ ηα αξκφδηα ππνπξγεία, αιιά ηειηθά
νη επελδχζεηο δελ έγηλαλ. πγθεθξηκέλα, ην δηάζηεκα 1953 – 1973
εγθξίζεθαλ επελδπηηθά ζρέδηα ζπλνιηθνχ χςνπο 3 δηζεθαηνκκπξίσλ
δνιαξίσλ, αιιά επελδχζεθαλ κφλν ηα 931,6 εθαηνκκχξηα δνιάξηα.
Γειαδή, ην έλα ηξίην ησλ εγθξηκέλσλ απφ ηα ππνπξγεία ζρεδίσλ.
Οη επελδχζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ 215 πνιπεζληθέο εηαηξίεο
ακεξηθαληθήο θπξίσο πξνέιεπζεο. πγθεθξηκέλα, ε εηζξνή ησλ
θεθαιαίσλ ζηελ Διιάδα πξαγκαηνπνηήζεθε απφ 54 ακεξηθαληθέο
επηρεηξήζεηο, 52 δπηηθνγεξκαηληθέο, 42 ειβεηηθέο, 21 ηηαιηθέο, 13
βξεηαληθέο, 12 γαιιηθέο, 10 νιιαλδηθέο θαη 11 απφ επηρεηξήζεηο ησλ
νπνίσλ ε έδξα βξηζθφηαλ ζην Ληρηελζηάηλ. Οη πνιπεζληθέο εηαηξίεο
επέλδπζαλ θπξίσο ζηνπο θιάδνπο εθείλνπο πνπ απέδηδαλ πςειφηεξα
θέξδε, ζε ζρέζε κε άιινπο. Έηζη, ζηξάθεθαλ ζε ηέζζεξηο θπξίσο
θιάδνπο, νη νπνίνη απνξξφθεζαλ ην 85,8% ηνπ ζπλφινπ ησλ
επελδπκέλσλ θεθαιαίσλ ηελ εηθνζαεηία 1953 – 1973. Οη θιάδνη απηνί
ήηαλ ηεο ρεκηθήο βηνκεραλίαο, ηεο λαππεγνεπηζθεπαζηηθήο, ηεο
κεηαιινπξγηθήο θαη ησλ ειεθηξνληθψλ θαη ειεθηξηθψλ εηδψλ, φπσο
θαίλεηαη θαη απφ ηνλ πίλαθα 2.
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ΚΛΑΓΟ
Υεκηθή βηνκεραλία
Μεηαιινπξγία
Ναππεγνεπηζθεπαζηηθέο
θαη κέζσλ κεηαθνξάο
Ζιεθηξνληθά –
ειεθηξηθά
Σνπξηζηηθέο,
κεηαιιεπηηθέο θαη άιιεο
ΤΝΟΛΟ

ΠΟΟ
346555
281343
91296

ΠΟΟΣΟ
37,20%
30,20%
9,80%

80117

8,60%

132289

14,20%

931600

100,00%

Πίλαθαο 2. Καηαλνκή ησλ επελδχζεσλ θαηά θιάδνπο νηθνλνκηθήο
δξαζηεξηφηεηαο ζε ρηιηάδεο δνιάξηα, έηε 1953 – 1973.

πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα 2, νη θιάδνη ηεο ρεκηθήο
βηνκεραλίαο, ηεο κεηαιινπξγίαο, ηεο λαππεγνεπηζθεπαζηηθήο θαη ησλ
ειεθηξνληθψλ θαη ειεθηξηθψλ εηδψλ απνξξφθεζαλ 799311 ρηιηάδεο
δνιάξηα, επί ζπλφινπ 931600 πνπ επελδχζεθαλ κεηαμχ 1953 θαη 1973
βάζεη ηνπ λφκνπ 2687/53. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ ην γεγνλφο φηη ν θιάδνο
ηεο ρεκηθήο βηνκεραλίαο απνξξφθεζε ην 37,2% ηνπ ζπλφινπ ησλ
επελδχζεσλ, αθνχ ε απνδνηηθφηεηα θεθαιαίνπ θπκαηλφηαλ ζην
πξναλαθεξφκελν δηάζηεκα γχξσ ζην 13% κε 16%, ελψ γηα άιινπο
θιάδνπο δελ μεπεξλνχζε θαηά κέζνλ φξν ην 5% - 8%.
Ση θέξδηζε ε ρψξα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ πνιπεζληθψλ θαη
ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο κπνξεί λα πξνθχςεη κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ
πίλαθα 3. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ππάξρνπλ βάζηκνη ιφγνη λα ακθηζβεηνχληαη
ηα λνχκεξα ηνπ πίλαθα, δεδνκέλνπ φηη νη εηζξνέο ζα πξέπεη λα είλαη
ππεξεθηηκεκέλεο θαη νη εθξνέο ππνηηκεκέλεο.
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ΔΣΖ

ΔΗΡΟΔ

ΔΚΡΟΔ

ΔΣΖ

ΔΗΡΟΔ

ΔΚΡΟΔ

ΔΣΖ

ΔΗΡΟΔ

ΔΚΡΟΔ

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

ΤΝΟ
ΛΑ

1226,2

999,70

Πίλαθαο 3. Δηζξνέο θαη εθξνέο θεθαιαίσλ βάζεη ηνπ 2687/53. Έηε 1953 –
1982.

πσο πξνθχπηεη ινηπφλ απφ ηνλ πίλαθα 3, απφ ην 1955 έσο ην
1982 ηα μέλα ηδησηηθά θεθάιαηα πνπ εηζέξξεπζαλ ζηελ Διιάδα έθηαζαλ
ην 1226,2 εθαηνκκχξηα δνιάξηα. Σν ίδην δηάζηεκα θαηαγξάθεθαλ
εθξνέο, πάληα κε βάζε ην λφκν 2687/53 πεξί πξνζηαζίαο ησλ μέλσλ
θεθαιαίσλ, πνζά ζπλνιηθνχ χςνπο 999,7 εθαηνκκχξηα δνιάξηα. Με
άιια ιφγηα, ην «θέξδνο» πνπ είρε ε ρψξα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ
πνιπεζληθψλ δελ μεπεξλά γηα κηα νιφθιεξε ηξηαθνληαεηία ηα 226,5
εθαηνκκχξηα δνιάξηα.
Σν «πξαγκαηηθφ» βέβαηα «θέξδνο» δελ είλαη δπλαηφλ λα
ππνινγηζηεί, δηφηη νη εηζθνξέο θεθαιαίσλ πξέπεη λα είλαη
ππεξεθηηκεκέλεο, ζχκθσλα κε ηελ πάγηα ηαθηηθή ησλ πνιπεζληθψλ. Απφ
ηελ άιιε κεξηά, νη εθξνέο ζα πξέπεη λα είλαη ππνηηκεκέλεο. ην πιαίζην
απηφ, ην λνχκεξν 226,5 εθαηνκκχξηα δνιάξηα, ζχκθσλα κε ηνλ
ηακπφγιε (2008), ζα πξέπεη λα είλαη ζεκαληηθά ρακειφηεξν, γεγνλφο
φκσο πνπ δελ ελδηαθέξεη θαη πνιχ, δεδνκέλνπ φηη νη θαλφλεο ηνπ
παηρληδηνχ είλαη γλσζηνί ζε φια ηα θξάηε φηαλ επηρεηξνχλ λα
πξνζειθχζνπλ επελδχζεηο.
Απφ ηνλ πίλαθα 3 κπνξνχλ λα εμαρζνχλ θαη άιια ρξήζηκα
ζπκπεξάζκαηα. Πξώηνλ, έζησ θαη αλ ζεσξεζεί φηη ην θαζαξφ θέξδνο
ηεο ρψξαο έθηαζε ηα 226,5 εθαηνκκχξηα δνιάξηα ην δηάζηεκα 1953 –
1982, ην πνζφ απηφ γηα θαλέλα ιφγν δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί
ηθαλνπνηεηηθφ. Αλακθίβνια, ν λνκνζέηεο ησλ λφκσλ πεξί πξνζέιθπζεο
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θαη πξνζηαζίαο ησλ μέλσλ θεθαιαίσλ ζα είρε ηελ ειπίδα φηη ε εθαξκνγή
ησλ λφκσλ ζα σθεινχζε ηδηαίηεξα ηε ρψξα, πξάγκα πνπ δελ έγηλε. Αλ
ξίμνπκε κηα καηηά ζηηο εηζξνέο ησλ θεθαιαίσλ, παξαηεξνχκε φηη είλαη
ρακειέο, κε εμαίξεζε ηηο ρξνληέο 1964 θαη 1965. Σηο ρξνληέο απηέο
πξαγκαηνπνηνχληαη αμηφινγεο επελδχζεηο απφ ηηο πνιπεζληθέο Pechiney
θαη Exxon. Ακέζσο κεηά, ηηο επφκελεο ρξνληέο (1967 – 1972) νη εηζξνέο
θεθαιαίσλ κεηψλνληαη, γηα λα απμεζνχλ πάιη ην 1973. Απφ ηε ρξνληά
απηή θαη κεηά παξαηεξείηαη ζπλερήο κείσζε ησλ εηζξνψλ.
Γεύηεξνλ, νη εθξνέο θεθαιαίσλ απμάλνληαη ζηαδηαθά κε ηαρχ
ξπζκφ. Σα πξψηα ρξφληα, νη εθξνέο είλαη ζρεδφλ κεδακηλέο, θπξίσο γηαηί
ηα θέξδε ησλ πνιπεζληθψλ επαλεπελδχνληαη. Απφ ην 1964 φκσο θαη
κεηά, νη εθξνέο αξρίδνπλ λα είλαη ίζεο κε ηηο εηζξνέο ησλ πξψησλ εηψλ
βάζεη ηνπ 2687/53. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη, κεηά ηελ πηψζε
ηεο δηθηαηνξίαο, νη εθξνέο θεθαιαίσλ είλαη κφληκα πςειφηεξεο απφ ηηο
εηζξνέο. πλνιηθά δειαδή παξαηεξείηαη κηα ηάζε ησλ πνιπεζληθψλ
εηαηξηψλ λα εμάγνπλ ηα θεθάιαηα πνπ είραλ επελδχζεη πξηλ απφ ιίγα
ρξφληα, παξά λα πξαγκαηνπνηνχλ εηζξνέο θεθαιαίσλ. Γεχηεξν
ραξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη νη πςειφηεξεο εθξνέο θεθαιαίσλ ζεκεηψζεθαλ
ην 1975, φηαλ νη ηφηε θπβεξλήζεηο κεζνδεχνπλ θαη πξαγκαηνπνηνχλ
νξηζκέλεο αιιαγέο ζηνπο φξνπο ησλ ζπκβάζεσλ πνπ είρε ππνγξάςεη ε
ρνχληα κε ην πνιπεζληθφ θεθάιαην.
Δπέξρεηαη επηπξφζζεηα, κε ην χληαγκα ηνπ 1975, ε θαηνρχξσζε
ησλ πξνλνκίσλ, ε νπνία κάιηζηα επεθηείλεηαη θαη επί ησλ επελδχζεσλ
πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαλ ζην κέιινλ. Έηζη, νη επελδπηέο ησλ
πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ δελ είραλ ηίπνηα λα θνβεζνχλ, εθηφο απφ κηα
ελδερφκελε αιιαγή πληάγκαηνο. Ζ ζηελφηεηα δηαζεζίκσλ θεθαιαίσλ
φκσο ζε δηεζλέο επίπεδν, ε ζπλερηδφκελε πησηηθή ηάζε ησλ θεξδψλ θαη ε
αλαδήηεζε λέσλ θζελφηεξσλ αγνξψλ εξγαζίαο νδεγνχζαλ πηα ηα
θεθάιαηα έμσ απφ ηνλ ειιαδηθφ ρψξν. Άιισζηε, ήδε είραλ αξρίζεη
καδηθέο επελδχζεηο ζε θζελφηεξεο αγνξέο εξγαζίαο, φπσο ε Φνξκφδα, ε
Σατιάλδε θαη άιιεο ρψξεο, φπνπ ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ακεηβφηαλ κε ην
κηζφ απφ φηη ην αληίζηνηρν ζηελ Διιάδα. Αιιά θαη κεηά ην 1975, ε
καδηθή εθξνή θεθαιαίσλ ζπλερίδεηαη. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ ην γεγνλφο
φηη, απφ ην 1975 έσο ην 1979, έγηλαλ πεξίπνπ νη κηζέο εθξνέο θεθαιαίσλ
εθείλσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ επί κία νιφθιεξε εηθνζαεηία (1955 –
1979).
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Ο βαζκόο ειέγρνπ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο από μέλα
θεθάιαηα κεηαπνιεκηθά
Γηα λα γίλεη κηα αληηθεηκεληθή κέηξεζε ηνπ βαζκνχ ειέγρνπ ηεο
ειιεληθήο νηθνλνκίαο απφ μέλα θεθάιαηα, ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε
πνιινί παξάγνληεο, ζχκθσλα κε ηνλ ηακπφγιε (2008). πλήζσο, σο
απφδεημε φηη κηα εγρψξηα επηρείξεζε ειεγρφηαλ απφ ην μέλν θεθάιαην
ρξεζηκνπνηείηαη ην κέηξν 50+1%. Γειαδή, αλ κηα μέλε εηαηξία
ζπκκεηείρε ζηα θεθάιαηα κηαο εγρψξηαο, κε πνζνζηφ 51%, ηφηε ιέγακε
φηη ε ηειεπηαία ειεγρφηαλ απφ ηελ πξψηε. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο ε
ρξεζηκνπνίεζε ηνπ κέηξνπ 50+1% νδεγεί ζε απνπξνζαλαηνιηζηηθνχο
ππνινγηζκνχο θαη ζπλήζσο ζε ιαζεκέλα ζπκπεξάζκαηα.
ηηο δπηηθνεπξσπατθέο ρψξεο κηινχλ ήδε γηα μέλν έιεγρν, φηαλ ε
ζπκκεηνρή αιινδαπήο εηαηξίαο μεπεξλά ην 25% ηνπ ζπλνιηθνχ
θεθαιαίνπ ηεο εγρψξηαο, ελψ ζηελ Ακεξηθή παλεπηζηεκηαθέο κειέηεο
θαηέδεημαλ φηη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ν μέλνο έιεγρνο κπνξεί λα
πξαγκαηνπνηεζεί θαη κε έλα 10%, φηαλ ε δηαζπνξά ηνπ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ είλαη επξεία.
Πξάγκαηη, κηα μέλε ζπκκεηνρή κπνξεί λα είλαη πεξηνξηζκέλε, αιιά
ν έιεγρνο λα πεξλά κέζα απφ ην παξερφκελν know – how ή ηελ
πξνκήζεηα εληειψο απαξαίηεησλ πιψλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο εγρψξηαο
επηρείξεζεο. ηηο ζεκεηψζεηο φκσο απηέο δελ ζα εμεηαζηνχλ απηέο νη
πεξηπηψζεηο. Απιά ζα επηρεηξεζεί κηα πξνζέγγηζε ηνπ πξνβιήκαηνο
μέλνπ ειέγρνπ ζηα παξαθάησ επίπεδα. Πξώηνλ, ζα γίλεη κηα αλαθνξά
ηνπ κεγέζνπο δηείζδπζεο ηνπ μέλνπ θεθαιαίνπ ζηνλ πξσηνγελή θαη ζηνλ
δεπηεξνγελή ηνκέα. Γεύηεξνλ, ζα αλαθεξζνχλ άιιεο κνξθέο ειέγρνπ ή
απφπεηξεο ειέγρνπ δηακέζνπ ησλ αληηπξνζσπηψλ θαη ησλ πξνκεζεηψλ
πξψησλ πιψλ, βνεζεηηθψλ θαη άιισλ, πξνο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο.
Δίλαη απνδεδεηγκέλν, ζχκθσλα κε ηνλ ηακπφγιε (2008), φηη
αξθεηέο απφ ηηο κεηξηθέο ησλ πνιπεζληθψλ πξνηηκνχλ ηελ άκεζε
ζπκκεηνρή ζηα θεθάιαηα κηαο ειιεληθήο επηρείξεζεο, αληί ηεο άκεζεο
επέλδπζεο. πλήζσο απηφ γίλεηαη γηαηί ην πνιπεζληθφ θεθάιαην
ελδηαθέξεηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη ζε πξψην ζηάδην έλα είδνο
δηεξεχλεζεο ηεο αγνξάο, πξηλ απνξξνθήζεη ην εγρψξην ηκήκα θεθαιαίνπ
ηεο επηρείξεζεο ή πξηλ πξαγκαηνπνηήζεη άκεζεο επελδχζεηο.
Αλεμαξηήησο πάλησο ηνπ ζθνπνχ ηνπο, γεγνλφο είλαη φηη ν αξηζκφο ησλ
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μέλσλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ειιεληθέο απμαλφηαλ ρξφλν κε
ην ρξφλν.
Υώξα πξνέιεπζεο
ζπκκεηνρήο
Ακεξηθή
Γπηηθή Γεξκαλία
Γαιιία
Αγγιία
Ηηαιία
Βέιγην
ΤΝΟΛΟ

Αξηζκόο μέλσλ επηρεηξήζεσλ
1976
107
95
55
33
31
16
337

1981
104
125
55
64
39
25
412

Πίλαθαο 4. Αξηζκφο θαη Υψξα πξνέιεπζεο μέλσλ επηρεηξήζεσλ πνπ
ζπκκεηείραλ ζε ειιεληθέο.

πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ν αξηζκφο ησλ
ακεξηθαληθψλ, ησλ δπηηθνγεξκαληθψλ, ησλ γαιιηθψλ, ησλ βξεηαληθψλ,
ησλ ηηαιηθψλ θαη ησλ βειγηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζε
ειιεληθέο είρε θηάζεη ηηο 337. Πέληε ρξφληα αξγφηεξα, 412 ειιεληθέο
επηρεηξήζεηο είραλ ζπκκεηνρή μέλσλ θεθαιαίσλ απφ ηηο ίδηεο ρψξεο. Απφ
ηελ πεξίνδν 1976 – 1981 δειαδή πξνζηέζεθαλ άιιεο 75 ειιεληθέο
επηρεηξήζεηο ζηηο 337 πνπ αξρηθά ειέγρνληαλ ιίγν ή πνιχ απφ ηηο μέλεο
επηρεηξήζεηο.
πλνιηθά, ην 1976 ππήξραλ πεξίπνπ 500 μέλεο επηρεηξήζεηο πνπ
ζπκκεηείραλ θεθαιαηαθά ζε ηζάξηζκεο ειιεληθέο. Σν 1981, νη ειιεληθέο
επηρεηξήζεηο, πνπ είραλ μέλε ζπκκεηνρή θεθαιαίσλ, ήηαλ 750. Μεηαμχ
ησλ εηψλ 1976 θαη 1981 παξαηεξείηαη κηα ζηξνθή ζην ελδηαθέξνλ ηνπ
δηεζλνχο θεθαιαίνπ απέλαληη ζηηο ζπκκεηνρέο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ ην
γεγνλφο φηη, ελψ ην δηάζηεκα 1976 – 1981 νη μέλεο ζπκκεηνρέο
απμάλνληαη θαηά 50%, ην ελδηαθέξνλ ησλ Ακεξηθαλψλ επηρεηξεκαηηψλ
παξακέλεη ζηαζεξφ. Σν 1976, ζπκκεηείραλ 107 ακεξηθαληθέο
επηρεηξήζεηο ζε ειιεληθέο, θαη ην 1981, ζπκκεηείραλ 104, ζχκθσλα κε
ηνπο νδεγνχο ICAP. Αληίζεηα, ηα ηδησηηθά θεθάιαηα δπηηθνεπξσπατθήο
πξνέιεπζεο εθδειψλνπλ κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ ζηηο αξρέο ηεο
δεθαεηίαο ηνπ 1980 απφ φηη ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970. Απφ ηνλ
παξαπάλσ πίλαθα δηαθξίλνπκε επίζεο φηη γηα ζπκκεηνρέο ελδηαθέξνληαη
πεξηζζφηεξν θπξίσο νη δπηηθνγεξκαληθέο θαη νη βξεηαληθέο επηρεηξήζεηο,
νη νπνίεο ζρεδφλ δηπιαζηάδνληαη ζε αξηζκφ αλάκεζα ζην 1976 θαη ζην
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1981. Μεξηθέο κάιηζηα μέλεο ζπκκεηνρέο απνθηνχλ ηδηαίηεξν
ελδηαθέξνλ, αλ ιάβνπκε ππφςε φηη έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζε ειιεληθέο
επηρεηξήζεηο πνπ βξίζθνληαη αλάκεζα ζηηο 200 πξψηεο, απφ ηελ άπνςε
ησλ απαζρνινχκελσλ θεθαιαίσλ.
Οη νπζηαζηηθέο μέλεο ζπκκεηνρέο ζπλαληψληαη ζηηο παξαθάησ
ειιεληθέο βηνκεραλίεο, νη νπνίεο βξίζθνληαη αλάκεζα ζηηο 200 πξψηεο,
ζε παξέλζεζε ε μέλε ζπκκεηνρή.
Πεηξατθή Παηξατθή: (Haberlein) ειβεηηθή.
Steyer HELLAS: (Steyer) γεξκαλναπζηξηαθή
Αθνί αξαθάθε: (Renault) (Volvo) γαιινζνπεδηθή
Αζελατθή Επζνπνηία: (Amstel) νιιαλδηθή
ΔΟ Πάππαο: (Exxon Corporation) ακεξηθαληθή
Henninger Hellas: ζπκκεηείρε ε δπηηθνγεξκαληθή Henninger
Brau
7. Διατο: ζπκκεηείρε ε αγγιννιιαλδηθή Unilevel
8. ΑΠΚΟ, ΑΒΔ: αληηπξνζψπεπε ηελ θαλαδηθή ΑΠΚΟ
9. Pirelli Hellas: ειέγρεηαη απφ ηελ αγγιηθή Dunlop Holdings
LTD.
10. Πίηζνο: ειέγρεηαη απφ ηελ δπηηθνγεξκαληθή Bosch –
Siemens.
11. Αλνχιη Διιάο Καιψδηα: ζπκκεηείρε ε Panpower Anstalt
(Ληρλελζηάηλ).
12. Good Year Hellas ABEE: αληηπξνζψπεπε ηελ ακεξηθαληθή
Goodyear Tyze and Rubler.
13. AEG Διιάο Βηνκ. Ζιεθηξ. Καηαζθεπψλ ΑΔ: ζπκκεηείρε ζε
απηήλ ε AEG (Γεξκαλία).
14. Nestle: ειεγρφηαλ απφ ηελ ειβεηηθή Nestle
15. Philips: ειεγρφηαλ απφ ηελ νιιαλδνβειγηθή Philips
Compagnie Indust.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Φπζηθά δελ πξφθεηηαη γηα ηηο κνλαδηθέο πεξηπηψζεηο, δεδνκέλνπ
φηη ππάξρνπλ θαη άιιεο ειιεληθέο βηνκεραλίεο πνπ ειέγρνληαλ ιίγν ή
πνιχ απφ ηηο πνιπεζληθέο. Αλ πεξηνξηζηνχκε φκσο ζηηο παξαπάλσ κφλν
πεξηπηψζεηο, ζα εμαθξηβψζνπκε φηη κφλν κεξηθέο ειιεληθέο βηνκεραλίεο
ειέγρνληαλ απφ ηηο μέλεο, αιιά θαη φηη έρνπλ εληαρζεί ζηνλ «δηεζλή
ιεηηνπξγηθφ θαηακεξηζκφ παξαγσγήο». Σν κέγεζνο κεξηθψλ απφ ηηο
πνιπεζληθέο νη νπνίεο ήιεγραλ εγρψξηεο εηαηξίεο απνδεηθλχεη ηα
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παξαπάλσ. Οη πνιπεζληθέο απηέο επηηπγράλνπλ ηεξάζηηα θέξδε θάζε
ρξφλν κε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ζε φιν ηνλ θφζκν θαη απαζρνινχλ
εθαηνκκχξηα εξγαδνκέλνπο. Έηζη ε θεθαιαηαθή ηνπο ζπκκεηνρή ζε
ειιεληθέο επηρεηξήζεηο εληάρζεθε ζην πιαίζην ηνπ ειέγρνπ ελφο αξηζκνχ
επηρεηξήζεσλ, κε απψηεξν ζηφρν ηελ επίηεπμε ηνπ πςειφηεξνπ δπλαηνχ
θέξδνπο.
χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ έγθπξνπ πεξηνδηθνχ Fortune (10.8.1981)
πνιιέο απφ ηηο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ειιεληθέο
θαηαηάζζνληαη ζηηο πξψηεο 100 ζεκαληηθφηεξεο εηαηξίεο ηνπ θφζκνπ
απφ ηελ άπνςε θεξδψλ. Παξαθάησ αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά κεξηθέο απφ
απηέο ηηο πνιπεζληθέο, ηα θέξδε ηνπο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ
απαζρνινχκελσλ ην έηνο 1980.
Ζ Nestle απαζρνινχζε πεξηζζφηεξνπο απφ 150 ρηιηάδεο
ππαιιήινπο θαη πξαγκαηνπνηνχζε θέξδε ίζα κε 400 εθαηνκκχξηα
δνιάξηα. Ζ Siemens απαζρνινχζε 344 ρηιηάδεο ππαιιήινπο θαη ηα
θέξδε ηεο μεπεξλνχζαλ ην 350 εθαηνκκχξηα δνιάξηα. Ζ Unilevel
απαζρνινχζε 300 ρηιηάδεο ππαιιήινπο θαη ην 1980 πξαγκαηνπνίεζε
θέξδε ζπλνιηθνχ πνζνχ 658 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ. Ζ Philips
απαζρνινχζε 397 ρηιηάδεο ππαιιήινπο θαη πξαγκαηνπνίεζε θέξδε ίζα
κε 152 εθαηνκκχξηα δνιάξηα. Ζ Pechiney είρε 102 ρηιηάδεο ππαιιήινπο
θαη θέξδε 143 εθαηνκκχξηα δνιάξηα. Καη ηέινο, ε General Electric είρε
206 ρηιηάδεο ππαιιήινπο θαη θέξδε 198 εθαηνκκχξηα δνιάξηα.
Οη πνιπεζληθέο εηαηξίεο είραλ επίζεο δηεηζδχζεη ζην γεσξγηθφ
ηνκέα θαη ζπκκεηείραλ ζε ειιεληθέο γεσξγηθέο επηρεηξήζεηο. Σηο
ζπλαληάκε ζε βηνκεραλίεο ηξνθίκσλ θαη ηξνθψλ, εηδψλ
δαραξνπιαζηηθήο, ηππνπνίεζεο ιαδηψλ θαη βνπηχξσλ, πνπιεξηθψλ θαη
θνλζεξβψλ. Οη πην γλσζηέο πνιπεζληθέο ζην ρψξν απηφ είλαη ε Gerber, ε
Unilevel, ε Amstel, ε Henninger – Coca – Cola, ε Cinzano, ε Nestle θαη
άιιεο.
ηηο παηδηθέο ηξνθέο ππήξραλ νη πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο Bebelac
Hellas ABE θαη Gerber AEBE. ηελ ηππνπνίεζε ηξνθίκσλ νη
επηρεηξήζεηο Bem A.E., Knorr, Mr Enterproses INC θαη ηκθνληάι. ηελ
ηππνπνίεζε ιαδηψλ – ιηπψλ νη εηαηξίεο Διατο Α.Δ. θαη Xenia Fine Foods
ΑΔ. ηηο βηνκεραλίεο πνηψλ νη Amstel, Βαθρνο, Coca – Cola, Can Drincs
Hellas, Καξνχιηαο Βιαο., Lowenbrau, Henninger, Κίζζακνο, Metaxa
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ΑΒΔ, Ήβε Παλαγφπνπινο, Μπνπηάξεο Α.Δ. θαη Ρνδηαθή Πνηνπνηία.
ηηο βηνκεραλίεο θνλζεξβψλ ςαξηψλ ε Γαιινειιεληθή Κνλζεξβνπνηία.
ηηο βηνκεραλίεο θξεάησλ – πνπιεξηθψλ θαη γάιαθηνο ππήξραλ νη Ηνληθαί
Δπηρεηξήζεηο, Nestle Διιάο ΑΒΔ, Θξάθε ΑΔ, Απιίο ΑΒΔΔ, Intori
Διιελνειβεηηθή θαη Porky Κηελ. Δπηρεηξήζεηο. ηηο δηάθνξεο άιιεο
βηνκεραλίεο ππήξραλ νη Baltimore Spice Hellas, San Catering Hellas,
Διιεληθφλ Άιαο θαη Καιακαξάθεο. ηηο βηνκεραλίεο δσνηξνθψλ
ππήξραλ νη πθάι Α.Δ., Φίληθν Διιάο Α.Δ., Spillers Hellas, Polmar –
Colborn θαη Probim Hellas. ηηο βηνκεραλίεο ιηπαζκάησλ ππάξρνπλ νη
Υεκηθέο Βηνκεραλίεο Βνξείνπ Διιάδνο ΑΔ, Δηαηξεία Υεκ. Πξντφλησλ,
Βηνκερ. Φσζθνξ. Ληπαζκάησλ, Βηνκερ. Αδσηνχρσλ Ληπαζκάησλ. ηηο
βηνκεραλίεο γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ ππάξρνπλ νη Άιθα Λαβάι Διιάο
Α.Δ., Λαλίηεο Α.Δ., Steyer Hellas, Howard Rot. Hellas, Celli, Pieralisi
Hellas, Becker LTD θαη Agria. ηηο βηνκεραλίεο γεσξγηθψλ θαξκάθσλ
ππάξρνπλ νη Hoechet Hellas, Pfizer Hellas, Bayer ABE, Sulphur Hellas,
Don Chemicals Hellas, Ciba Geisy S.A., Eli Lilly Hellas, Shell Company
Hellas, Montedison, Rhodia θαη Union Carbide Hellas. ηηο βηνκεραλίεο
θαπλψλ ππάξρνπλ νη Gretoba A.E., Δμέιθα Α.Δ., Eryka Mentiterane
ΔΠΔ, Intertab, Καξέιηα Αθνί Α.Δ., Απζηξνειιεληθή Δηαηξία Καπλψλ,
Δκπνξία Καπλψλ Αλαηνιήο, Βηνηά, Σξαλζειιεληθή θαη Transanta
Καπλεκπνξηθή. ηηο θνλζέξβεο θξνχησλ θαη ιαραληθψλ ππάξρνπλ νη
Διιεληθή Βηνκεραλία Υπκψλ, Κνλζεξβνπνηία ηθχσλνο ΔΠΔ, Διβάθ
Α.Δ., Κνλθξνχθηα θαη Διιεληθή Βηνκεραλία Δηδψλ Γηαηξνθήο. Καη
ηέινο, ζηελ αξηνπνηία – δαραξνπιαζηηθή ππάξρνπλ νη Αγθξάλν ΔΠΔ,
Credin Denmark Διιάο θαη Αιαηίλε.
Απφ ηηο πεξίπνπ 80 πξναλαθεξφκελεο γεσξγηθέο επηρεηξήζεηο ζηηο
66 ππήξρε άκεζε ζπκκεηνρή ηνπ μέλνπ θεθαιαίνπ, ελψ ζηηο 20 ε μέλε
ζπκκεηνρή θηάλεη κέρξη ην ζεκείν ηνπ πιήξνπο ειέγρνπ ηεο επηρείξεζεο.
Παξάιιεια, ζηηο 80 επηρεηξήζεηο ππάξρνπλ δεζκνί κε ην μέλν θεθάιαην
ππφ ηηο εμήο ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο:
a) Σερλνινγηθή ζπλεξγαζία.
b) Παξαρψξεζε άδεηαο (license).
c) Πιεξσκή δηθαησκάησλ (royalties).
ζνλ αθνξά ηε ρψξα πξνέιεπζεο ησλ θεθαιαίσλ
ζπκκεηείραλ ζηηο 80 επηρεηξήζεηο έρνπκε ηνλ παξαθάησ πίλαθα:
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πνπ

ΖΠΑ
Διβεηία
Γ. Γεξκαλία
Οιιαλδία
Πνισλία

15
14
9
11
1

Γαλία
Αγγιία
Γαιιία
Ηηαιία
Γηάθνξεο

3
4
2
6
15

Ζ καδηθφηεξε εηζβνιή θεθαιαίσλ απφ ηηο πνιπεζληθέο εηαηξίεο
ζεκεηψζεθε ζηνλ ηνκέα ησλ γεσξγηθψλ θαξκάθσλ, ν νπνίνο θπξηαξρείην
νπζηαζηηθά απφ μέλα θεθάιαηα. Πξφθεηηαη γηα άκεζεο επελδχζεηο ησλ
μέλσλ θεθαιαίσλ απφ ηηο γλσζηέο πνιπεζληθέο Bayer, Pfizer, Ciba
Ceigy, Shell, Dow Chemicals θα. Απφ ηηο αηηήζεηο πνπ εγθξίζεθαλ απφ
ηα αξκφδηα ππνπξγεία γηα εηζαγσγή θεθαιαίσλ βάζεη ηνπ λφκνπ 2687/53
πεξί πξνζηαζίαο μέλσλ θεθαιαίσλ, κφλν ην έλα ηξίην
πξαγκαηνπνηήζεθε.
Σν ίδην ζπλέβε θαη γηα ηελ εηζξνή θεθαιαίσλ ζηνλ αγξνηηθφ
ηνκέα. Απφ ηηο εγθξηλφκελεο αηηήζεηο ζπλνιηθνχ πνζνχ 88,4
εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ κεηαμχ 1953 θαη 1975 εηζήρζεθαλ ηειηθά 38,5
εθαηνκκχξηα δνιάξηα, δειαδή πνζνζηφ 45% ηνπ ζπλφινπ ησλ
εγθξίζεσλ. Πνιιέο απφ ηηο ειιεληθέο γεσξγηθέο επηρεηξήζεηο πνπ είραλ
μέλε θεθαιαηαθή ζπκκεηνρή, βξίζθνληαη κεηαμχ ησλ 100 κεγαιχηεξσλ
εηαηξηψλ φισλ ησλ θιάδσλ παξαγσγήο.
χκθσλα κε έθζεζε ηνπ ΚΔΠΔ, ε εηζξνή μέλσλ θεθαιαίσλ ζην
γεσξγηθφ ηνκέα δελ ππήξμε κέρξη ηψξα καδηθή, επεηδή ππάξρεη δηάρπηε ε
εληχπσζε φηη ζην κέιινλ ζα πξνσζεζεί ε ηδέα ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ
νξγαλψζεσλ. Έηζη, ην πνιπεζληθφ θεθάιαην πξνηηκά λα πξαγκαηνπνηεί
επελδχζεηο ζηνπο θιάδνπο εθείλνπο φπνπ εθ ησλ πξαγκάησλ είλαη
αδχλαηε ή πνιχ δχζθνιε ε ζπκκεηνρή αγξνηψλ ζηε ιεηηνπξγία
επηρεηξήζεσλ. Δθηφο φκσο ηεο δηείζδπζεο ησλ πνιπεζληθψλ εηαηξηψλ
ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα θαη ηελ απνιαβή ζεκαληηθνχ χςνπο θεξδψλ απφ ηηο
δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, ππάξρεη θαη άιιε πηπρή ηνπ ζέκαηνο. Πξφθεηηαη
γηα ηελ είζπξαμε επηδνηήζεσλ απφ ηελ ηφηε ΔΟΚ. Οη πνιπεζληθέο
εηαηξίεο, κε ηηο πξνζβάζεηο πνπ δηαζέηνπλ ζε εζληθφ, θνηλνηηθφ θαη
δηεζλέο επίπεδν, είλαη πάληνηε ελεκεξσκέλεο γηα ηηο δπλαηφηεηεο
απνξξφθεζεο θεθαιαίσλ κέζσ επηδνηήζεσλ, επηζηξνθψλ γηα εμαγσγέο
θαη άιιεο δπλαηφηεηεο εηζπξάμεσλ απφ εληζρχζεηο. Έηζη, ππήξμαλ
ηνπιάρηζηνλ δχν πνιπεζληθέο «ακεξηθαληθήο» πξνέιεπζεο, πνπ είλαη
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εγθαηεζηεκέλεο ζηελ Διιάδα, θαη εηζπξάηηνπλ επηδνηήζεηο απφ ηελ ΔΟΚ
γηα κεηαπνηήζεηο νπσξνθεπεπηηθψλ.
Τπελζπκίδεηαη φηη νη επηδνηήζεηο απηέο, ζχκθσλα κε ηνλ
ηακπφγιε (2008), θαηαβάιινληαλ απφ ην Γεσξγηθφ Σακείν Δγγπήζεσλ
θαη Πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο ηφηε ΔΟΚ, ζηα θεθάιαηα ηνπ νπνίνπ
ζπκκεηέρεη θάζε ρξφλν ε Διιάδα κέζσ ησλ θαηαβνιψλ ηεο ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο Κνηλφηεηαο. Έκκεζα, έζησ θαη
πεξηνξηζκέλα, ην ειιεληθφ δεκφζην ζπλεηζθέξεη ζηε ιεηηνπξγία, ή
θαιχηεξα ζηηο δξαζηεξηφηεηεο κεηαπνίεζεο, ησλ ακεξηθαληθψλ
πνιπεζληθψλ εηαηξηψλ. Σν γεγνλφο απηφ έρεη απνδερζεί θαη ν ηφηε
αληηπξφεδξνο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, Λ. Ναηάιη, ζηηο 26/11/1982,
ζε ελεκέξσζε πνπ πξαγκαηνπνίεζε πξνο ηνπο μέλνπο δεκνζηνγξάθνπο.
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Κεθάιαην 4ν
Διιεληθή νηθνλνκία: Δπηδόζεηο, πξνζδνθίεο θαη παξάδνμα
Δηζαγωγή
Ζ ειιεληθή νηθνλνκία, ζχκθσλα κε ηνλ Θσκαδάθε (2011),
πεξηθιείεη έλα βαζηθφ παξάδνμν: νη Έιιελεο είλαη εξγαηηθνί, ηθαλνί θαη
εππξνζάξκνζηνη. πνπ θαη αλ βξεζνχλ δηαθξίλνληαη γηα ηελ
επηρεηξεκαηηθφηεηα, ηηο αθαδεκατθέο επηδφζεηο, ηελ έθεζε ζηελ
ηερλνινγία θαη ε ειιεληθή νηθνλνκία φκσο πζηεξεί. Παξακέλεη ρξνλίσο
θαζπζηεξεκέλε ζε ζχγθξηζε κε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο, αθφκα θαη ζε
ζχγθξηζε κε ηηο νηθνλνκίεο ηεο Νφηηαο Δπξψπεο, ηελ Ηζπαλία θαη ηελ
Πνξηνγαιία. Ζ Διιάδα έρεη ιάβεη ειάρηζηεο απφ ηηο νηθνλνκηθά
ζεκαληηθέο ςήθνπο εκπηζηνζχλεο πνπ νλνκάδνληαη μέλεο ηδησηηθέο
επελδχζεηο, ζε ζχγθξηζε κε ηελ ππφινηπε Δπξψπε. Οη εμσηεξηθνί ηεο
ινγαξηαζκνί επηπιένπλ ελ πνιινίο ιφγσ ησλ κεηαβηβάζεσλ δεκνζίσλ
πφξσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ), ζηήξημε ε νπνία δελ κπνξεί λα
δηαηεξείηαη επ’ αφξηζηνλ.
Αληηζέζεηο θαη θαηλνκεληθά παξάδνμα έρνπλ ζπρλά δηακνξθψζεη
κε επνηθνδνκεηηθφ ηξφπν ηηο δεκφζηεο ζπδεηήζεηο γηα ηελ νηθνλνκία
ζηελ Διιάδα. Σα ηειεπηαία ρξφληα, ζην πιαίζην ηεο εθηεηακέλεο
θνξνδηαθπγήο θαη ησλ δεκφζησλ ειιεηκκάησλ, αθνπγφηαλ ζπρλά φηη νη
έιιελεο πνιίηεο είλαη πινχζηνη ελψ θησραίλεη ην ειιεληθφ θξάηνο. Αλ
θαη δελ είλαη απφιπηα αθξηβέο, φινη νη Έιιελεο δελ είλαη πινχζηνη θαη
φινη νη πινχζηνη δελ είλαη θνξνθπγάδεο, ην θαηλνκεληθφ απηφ παξάδνμν
εληζρχεη ηδενινγηθά ηελ πξνζπάζεηα επηβνιήο κηαο ζνβαξήο θνξνινγηθήο
κεηαξξχζκηζεο. Ο Γεψξγηνο Παπαλδξένπ είρε θάλεη έλα ζρφιην ν νπνίνο
παξαηεξνχζε, ηξηάληα ρξφληα πξηλ, φηη «ζηελ Διιάδα νη αξηζκνί
επεκεξνχλ αιιά νη άλζξσπνη πάζρνπλ». ε θαηξφ ηαρείαο νηθνλνκηθήο
αλάπηπμεο, ε θξάζε απηή ππνγξάκκηδε ηελ αλάγθε δηθαηφηεξεο
θαηαλνκήο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο λέαο επεκεξίαο. Καη πάιη, ε αληίζεζε
ελίζρπζε ηδενινγηθά ηνπο ζηφρνπο θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ
κεηαξξπζκίζεσλ πνπ, εάλ είραλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ ψξα ηνπο, ζα
γιίησλαλ αξγφηεξα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία απφ ηελ νπζηαζηηθή
παξάιπζε. Κάζε ζπδήηεζε γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία πξέπεη λα
βαζίδεηαη ζε δείθηεο ησλ επηδφζεσλ. Ζ επηινγή ησλ δεηθηψλ, ε επηινγή
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ησλ ρξνληθψλ πεξηφδσλ κέηξεζεο θαη ε επηινγή ηεο βάζεο ζχγθξηζεο κε
άιιεο νηθνλνκίεο είλαη ζεκαληηθά κεζνδνινγηθά δεηήκαηα.

Η ηζηνξηθή πιεπξά
ηα 167 ρξφληα αλεμαξηεζίαο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, νη πεξίνδνη
αλάπηπμεο ηεο Διιάδαο ήηαλ ιηγνζηέο θαη απνκαθξπζκέλεο κεηαμχ ηνπο.
ην 19ν αηψλα, ζχκθσλα κε ηνλ Θσκαδάθε (2011), πεξηπηψζεηο
αλάπηπμεο δηαπηζηψζεθαλ ζηα ρξφληα ηνπ 1850 θαη ηνπ 1880. Ζ
αλάπηπμε θαη ζηνλ 20 ν αηψλα ήηαλ ζπνξαδηθή θαη ζεκεηψζεθε ζηα
ρξφληα ηνπ 1920 θαη αξγφηεξα ζηα ρξφληα ηνπ 1960. Ζ ζχγρξνλε Διιάδα
ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ηζηνξίαο ηεο αληηκεηψπηδε ζηαζηκφηεηα θαη
θξίζεηο. Γελ είλαη δχζθνιν λα εμεγεζεί απηή ε θαηάζηαζε. Ζ ρψξα ηνλ
19ν αηψλα βαξπλφηαλ κε δπζβάζηαρηα ρξέε, πνπ επσκίζηεθε θαηά ηελ
επαλαζηαηηθή πεξίνδν ησλ ρξφλσλ ηνπ 1820, θαη απφ αιπηξσηηθέο
βιέςεηο, πνπ ηελ έθεξλαλ ζπλερψο ζηα πξφζπξα πνιέκνπ θαη θξαηνχζαλ
ζε ζπλερή αλαζηάησζε ηα ζχλνξά ηεο. Δλψ ε Διιάδα, θαηά ηε δηάξθεηα
ηνπ 20νπ αηψλα, απνθηνχζε ηα ζεκεξηλά ηεο ζχλνξα, δνθηκάζηεθε, εθηφο
απφ ηνπο δχν παγθφζκηνπο πνιέκνπο πνπ έπιεμαλ νιφθιεξε ηελ
Δπξψπε, επηπιένλ απφ ηνπο Βαιθαληθνχο πνιέκνπο ζηε δεθαεηία ηνπ
1910, ηνλ πφιεκν ηεο Μηθξάο Αζίαο θαη ηελ επαθφινπζε Μηθξαζηαηηθή
θαηαζηξνθή κε ην θχκα πξνζθχγσλ ζηε δεθαεηία ηνπ 1920 θαη ηνλ
εκθχιην πφιεκν ζηε δεθαεηία ηνπ 1940. Αθφκα θαη θαηά ηα δηαζηήκαηα
εηξήλεο, ε Διιάδα είρε λα αλακεηξεζεί κε αμεπέξαζηα εκπφδηα γηα λα
ηξνθνδνηήζεη ηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο, εκπφδηα πνπ είραλ ηηο ξίδεο ηνπο
ζηε γεσγξαθία θαη ηελ ηζηνξία ηεο.
Σν κηθξφ κέγεζνο ηεο Διιάδαο ήηαλ ην ζπλερέο κεηνλέθηεκά ηεο
γηα ηε βηνκεραληθή αλάπηπμε. Ο ζπλδπαζκφο κηθξνχ πιεζπζκνχ θαη
ρακεινχ εηζνδήκαηνο έθαλε ηελ εζσηεξηθή αγνξά ηεο Διιάδαο πνιχ
κηθξή, ζε ζρέζε κε ην ειάρηζην απαηηνχκελν κέγεζνο βηνκεραληθήο
εθκεηάιιεπζεο, ην νπνίν κεγάισλε ζηαζεξά ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ
αηψλα. Υψξεο φπσο ε Διιάδα, κηθξέο θαη κε ρακειφ εηζφδεκα, ζπλήζσο
ρξεηάδνληαη εμαηξεηηθνχο ζπλδπαζκνχο παξαγφλησλ γηα λα ππεξβνχλ
απηνχο ηνπο πεξηνξηζκνχο ζε έλαλ θφζκν αληαγσληζηηθφ. Γίλεηαη
αλαγθαία ε επηηπρήο αλάπηπμε ησλ εμαγσγψλ. Ωζηφζν, απηέο πνιχ
δχζθνια επηηπγράλνληαη ζε βηνκεραληθά θαζπζηεξεκέλεο ρψξεο
βηνκεραληθέο εμαγσγέο επαξθνχο θιίκαθαο θαη ε Διιάδα δελ απέθπγε
απηφλ ην βαζηθφ θαλφλα. Γηα πνιιέο δεθαεηίεο, ν θαηάινγνο ησλ
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κεγαιχηεξσλ εμαγσγηθψλ εηδψλ πεξηνξηδφηαλ ζε γεσξγηθά πξντφληα θαη
ππεξεζίεο. ην κεηαπνηεηηθφ κέησπν, ε κηθξή εγρψξηα αγνξά ζηήξηδε ηηο
ειαθξέο βηνκεραλίεο, αιιά απέηξεπε ηε δεκηνπξγία κεζαίαο θαη βαξηάο
βηνκεραλίαο.
πλεπψο, ην ειιεληθφ κεηνλέθηεκα ζηνπο ηνκείο ηεο βαξηάο θαη
κεζαίαο βηνκεραλίαο, φπνπ ε νηθνλνκηθή παξαγσγή απαηηνχζε
δεζκεχζεηο
κεγάιεο
θιίκαθαο,
κεηαηφπηζε
ζηαζεξά
ηηο
πξαγκαηνπνηνχκελεο βηνκεραληθέο επελδχζεηο πξνο ηελ ειαθξά
κεηαπνίεζε, ηηο δξαζηεξηφηεηεο έληαζεο εξγαζίαο θαη ηελ νξγαλσηηθή
δνκή κηθξψλ επηρεηξήζεσλ. Πξάγκαηη, νη πεξηζζφηεξεο ειιεληθέο
βηνκεραλίεο βξίζθνληαη κέρξη ζήκεξα ζε ηνκείο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
δελ απαηηνχλ ηα έμνδα αιιά νχηε δξέπνπλ ηα νθέιε ηεο κεγάιεο
θιίκαθαο παξαγσγήο θαη πξνψζεζεο πξντφλησλ ζηελ αγνξά. Σν 1988 νη
βηνκεραλίεο ηξνθίκσλ, πνηψλ, θισζηνυθαληνπξγίαο θαη ξνπρηζκνχ
αληηπξνζψπεπαλ πάλσ απφ ην 40% ηεο ζπλνιηθήο βηνκεραληθήο
απαζρφιεζεο ζηε ρψξα. Δπηπιένλ, ηνλ ίδην ρξφλν 99% ησλ εξγνζηαζίσλ
θαη 64% ηεο βηνκεραληθήο απαζρφιεζεο ήηαλ νξγαλσκέλα ζε
επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχζαλ ιηγφηεξα απφ πελήληα άηνκα.
ηηο ιίγεο πεξηπηψζεηο, φπνπ ε ειιεληθή κεηαπνίεζε πξνρψξεζε
ζην εγρείξεκα ηεο βαξηάο βηνκεραλίαο, ε ινγηθή ηεο κεγάιεο θιίκαθαο
νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία νιηγνπσιίσλ, παξαδείγκαηνο ράξηλ ζηνπο
ηνκείο ηεο κεηαιινπξγίαο, ησλ λαππεγείσλ θαη ηνπ ηζηκέληνπ. Ζ
αλακελφκελε επίδξαζε ησλ νιηγνπσιίσλ ζηελ νηθνλνκία κεγεζχλζεθε
ζηε κηθξή Διιάδα. Δθηφο απφ ηα θιαζηθά πξνβιήκαηα ησλ πςειφηεξσλ
ηηκψλ θαη ηεο βξαδχηεηαο ζηηο θαηλνηνκίεο, ην κεγάιν κέγεζνο ζε ζρέζε
κε ηελ ππφινηπε νηθνλνκία νδεγεί κνλίκσο ζηελ εκπινθή ησλ εηαηξηψλ
κε ην θξάηνο θαη ηελ πνιηηηθή. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα
ρξφλσλ, ε ιεηηνπξγία θαη ε πξφνδνο ησλ λαππεγείσλ, ησλ εξγνζηαζίσλ
ηζηκέληνπ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ αινπκηλίνπ έρεη δηαπιαθεί κε ηελ
ηχρε ππνπξγψλ, θπβεξλήζεσλ θαη πνιηηηθψλ πξνγξακκάησλ. Ζ
«πνιηηηθνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο», ηελ νπνία πνιινί αλαιπηέο ηεο
παξνχζαο θαηάζηαζεο σο πεγή πξνβιεκάησλ θαη ζηξεβιψζεσλ,
δεκηνπξγήζεθε ελ πνιινίο απφ ηελ παξνπζία κεγάισλ επηρεηξήζεσλ ζε
κηθξή αγνξά.
Απφξξνηα ηνπ πεξηνξηζκέλνπ κεγέζνπο ηεο εγρψξηαο αγνξάο
απνηειεί ην γεγνλφο φηη ε εζληθή αλάπηπμε, αθφκα θαη φηαλ σζείηαη απφ
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εζσηεξηθνχο παξάγνληεο, ππνβαζηάδεηαη πάληνηε απφ ηηο δηαζπλδέζεηο
ηεο κε ηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ηηο εμσηεξηθέο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο.
Απηφ αληαλαθιάηαη ζην γεγνλφο φηη ε νηθνλνκία ηεο Διιάδαο ήηαλ θαη
είλαη εμσζηξεθήο απφ ηελ ίδξπζε ηνπ αλεμάξηεηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο,
εμάγνληαο αγξνηηθά πξντφληα, εξγαζία, λαπηηιηαθέο θαη εκπνξηθέο
ππεξεζίεο, πξψηεο χιεο, θηελά είδε κεηαπνίεζεο, θπζηθφ θάιινο θαη
αξραηνινγηθά αμηνζέαηα ζηνπο μέλνπο. Γίλεηαη επίζεο θαλεξφ απφ ην
γεγνλφο φηη ακθφηεξα ηα επεηζφδηα αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο
ηνλ 20ν αηψλα πξνζγεηψζεθαλ ιφγσ δηεζλψλ θξίζεσλ: ε κεγάιε θξίζε
ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ην ’20 θαη νη πξψηεο πεηξειατθέο θξίζεηο ζηα
κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’70. Δκπεηξηθή απφδεημε ηνπ απνηειέζκαηνο
πξνέξρεηαη απφ ηελ παξαηήξεζε φηη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο
παξαηεηακέλεο αλαπηπμηαθήο θάζεο ηνπ 1960 – 1973 ( πεξίνδν πνπ
ραηξεηίζηεθε απφ πνιινχο σο ην «ειιεληθφ νηθνλνκηθφ ζαχκα») ην
αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ απμαλφηαλ κε κέζν εηήζην ξπζκφ 7,7%,
αιιά νη εμαγσγέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ απμάλνληαλ κε πνιχ
πςειφηεξνπο κέζνπο ξπζκνχο 12,6%. Παξεκπηπηφλησο, ακθφηεξα ηα
πνζνζηά ήηαλ ηελ επνρή εθείλε ηα πςειφηεξα ηεο Δπξψπεο θαη ηα
δεχηεξα πςειφηεξα απφ φιεο ηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ κεηά ηελ Ηαπσλία.
Αλ θαη ζπάληα αλαγλσξίδνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο αλαιπηέο, ε
γεσγξαθηθή ηνπνζεζία ηεο Διιάδαο απνηειεί επίζεο εκπφδην γηα ηελ
νηθνλνκηθή ηεο αλάπηπμε. Ζ απφζηαζε απφ ηηο κεγάιεο επξσπατθέο
αγνξέο – ζίγνπξα ε πην καθξηλή απφ φια ηα κέιε ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο – δεκηνπξγεί κεηνλεθηήκαηα πνπ δελ έρνπλ νη εηαίξνη ηεο.
Δπηπιένλ, ε βφξεηα ελδνρψξα ηεο Διιάδαο, πνπ απνηειεί θπζηθή δίνδν
εκπνξίνπ, απνθφπεθε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο κεηαπνιεκηθήο πεξηφδνπ
κε ζχλνξα πνπ ζπλέπηπηαλ κε ηα φξηα ηνπ «ζηδεξνχ παξαπεηάζκαηνο».
Σν κφλν πέξαζκα ζε εθείλα ηα παγσκέλα ζχλνξα, ε πξψελ
Γηνπγθνζιαβία, έγηλε δψλε πνιέκνπ ηα πξψηα ρξφληα ηεο δεθαεηίαο ηνπ
’90. Ζ άιιε θπζηθή δίνδνο εκπνξίνπ, ζηα αλαηνιηθά, έρεη ζρεδφλ θιείζεη
εμαηηίαο ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηνπ πνιέκνπ ζηε Μέζε Αλαηνιή θαη ηεο
Σνπξθίαο, ε νπνία είλαη ν κεγαιχηεξνο ζηξαηησηηθνπνιηηηθφο
αληαγσληζηήο ηεο Διιάδαο. πλεπψο, ε Διιάδα είλαη ην κφλν θξάηνο –
κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ απνθφκηζε ιηγφηεξα νθέιε θαη
επαθέο απφ ηηο φκνξεο ρψξεο απφ θάζε άιιν θξάηνο – κέινο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο.
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Ζ ζέζε ηεο Διιάδαο ζε έλα ρψξν ζεξκψλ γεσπνιηηηθψλ
αληαγσληζκψλ ιεηηνχξγεζε σο εκπφδην γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε,
επηβάιινληαο ζηε ρψξα ηελ αλαγθαηφηεηα δπζβάζηαθησλ ζηξαηησηηθψλ
δαπαλψλ. ε πεξίνδν εηξήλεο, ε Διιάδα μνδεχεη πεξίπνπ ην 5,5% - 7%
ηνπ αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο ηεο ζε ζηξαηησηηθέο δαπάλεο,
πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε επξσπατθή ρψξα. Αλ αθηεξσλφηαλ έζησ θαη
ην κηζφ απφ απηφ ην πνζφ ζηηο εγρψξηεο επελδχζεηο αληί ζε ζηξαηησηηθά
έμνδα, ην καθξνπξφζεζκν πνζνζηφ επελδχζεσλ ηεο Διιάδαο ζα
ππεξέβαηλε ην κέζν πνζνζηφ ηεο Δπξψπεο, ελψ είλαη γεγνλφο φηη
ππνιείπεηαη ηνπ επξσπατθνχ κέζνπ φξνπ ζηελ πεξίνδν 1960 – 1993.
Αθξηβψο εμαηηίαο απηψλ ησλ εκπνδίσλ, ην «ειιεληθφ νηθνλνκηθφ
ζαχκα» - ην κεηαπνιεκηθφ επεηζφδην νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο απφ ην
1958 κέρξη ην 1973 – ήηαλ γηα ηελ Διιάδα έλα εμαηξεηηθφ επίηεπγκα.
Αμίδεη λα παξαζέζνπκε εδψ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Ο Πίλαθαο 1
πξνζθέξεη κηα ζπγθξηηηθή ζχλνςε.
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Πίλαθαο 1 Γείθηεο επίδνζεο 1960 – 1973: Διιάδα, Υώξεο ΔΔ, ΟΟΑ (Δηήζηνη
κέζνη ξπζκνί %). Πεγή: OECD, Historical Statistics (έθδνζε 1995).

Αύμεζε ΑΔΠ
Αύμεζε
εμαγσγώλ
Αύμεζε
βηνκεραληθήο
παξαγσγηθόηεηαο
Αύμεζε
επελδύζεσλ
Πιεζσξηζκόο
(1960 – 1973)
Πνζνζηό
αλεξγίαο
Γεκόζην
πιεόλαζκα
(%ΑΔΠ)
Δκπνξηθό
πιεόλαζκα
(%ΑΔΠ)
Πιεόλαζκα
ηξερνπζώλ
ζπλαιιαγώλ
(%ΑΔΠ) (α)

Διιάδα
7,7
12,6

ΔΔ15
4,7
8,1

ΟΟΑ
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) Πξόθεηηαη γηα κηα επξύηεξε κέηξεζε ησλ εμσηεξηθώλ ζπλαιιαγώλ από ην εκπνξηθό
πιεόλαζκα, δηόηη πεξηιακβάλεη ηνπο «άδεινπο πόξνπο», δειαδή εκβάζκαηα ησλ
κεηαλαζηώλ θαη επαλαπαηξηζκό ησλ θεξδώλ.

Σξεηο παξαηεξήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηά ηα ζηνηρεία,
ζχκθσλα κε ηνλ Θσκαδάθε (2011), αξθνχλ σο βάζε γηα ηελ πεξαηηέξσ
κειέηε. Πξψηνλ, νη ηέζζεξηο δείθηεο πνπ απεηθνλίδνπλ ηνπο ξπζκνχο
αλάπηπμεο – ΑΔΠ, εμαγσγέο, βηνκεραληθή παξαγσγηθφηεηα θαη
επελδχζεηο – είλαη φινη πςειφηεξνη ζε ζχγθξηζε κε ην δηεζλή κέζν φξν,
καξηπξψληαο ηηο δηαξθψο πςειφηεξεο επηδφζεηο ηεο ειιεληθήο
νηθνλνκίαο. Οη πςεινί ξπζκνί ηνπ ΑΔΠ, ηαπηνρξφλσο κε ηνπο ξπζκνχο
παξαγσγηθφηεηαο, ηηο εμαγσγέο θαη ηηο επελδχζεηο δείρλνπλ πγηή θαη
εζσηεξηθά ζπλεπή δηαδηθαζία αλάπηπμεο, πνπ εμαζθαιίδεηαη γηα κεγάιε
ρξνληθή πεξίνδν. Ηδηαίηεξα αμηνπξφζεθην είλαη ην γεγνλφο φηη ε Διιάδα,
κε δεδνκέλε ηελ πςειή αλάπηπμε, ζεκείσζε πιεζσξηζκφ ρακειφηεξν
απφ ην κέζν επξσπατθφ φξν. Αλάπηπμε θαη αζπλήζεο λνκηζκαηηθή
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ζηαζεξφηεηα ήηαλ πξάγκαηη ηα καθξννηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
«ειιεληθνχ ζαχκαηνο».
Γεχηεξνλ, νη ηειεπηαίνη ηέζζεξηο δείθηεο ηνπ Πίλαθα 1 ζπλνςίδνπλ
ηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο: ειιείκκαηα ηνπ
δεκφζηνπ ηνκέα, εκπνξηθά ειιείκκαηα, ειιείκκαηα ηξερνπζψλ
ζπλαιιαγψλ θαη αλεξγία σο πνζνζηφ ηεο εξγαηηθήο δχλακεο. Οη
κεηξήζεηο απηέο καο δείρλνπλ ηηο εζσηεξηθέο αληζνξξνπίεο, πνπ σζηφζν
δελ ήηαλ ηφζν ζνβαξέο ψζηε λα δηαθφςνπλ ηελ αλάπηπμε. Ήηαλ φκσο
πςειφηεξεο ζε ζχγθξηζε κε ηα δηεζλή επίπεδα. Δηδηθφηεξα, ηα δεκφζηα
ειιείκκαηα θαη ηα ειιείκκαηα ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ηεο Διιάδαο –
ακθφηεξα ζεσξνχκελα σο νη ζπνπδαηφηεξνη καθξννηθνλνκηθά δείθηεο
ελδερφκελνπ παξεκπνδηζκνχ ηεο αλάπηπμεο – ήηαλ κέζα ζε εχινγα φξηα
γηα κηα ηαρχηαηα αλαπηπζζφκελε νηθνλνκία. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην
ειιεληθφ εκπνξηθφ έιιεηκκα θαη ην πνζνζηφ αλεξγίαο – ην θαζέλα
έλδεημε βαζχηεξσλ δνκηθψλ πξνβιεκάησλ – ήηαλ ζεκαληηθά ρεηξφηεξα
ζε ζχγθξηζε κε ηα δηεζλή επίπεδα. Σα κεγαιχηεξα εκπνξηθά ειιείκκαηα
αληαλαθινχζαλ θπξίσο ηελ αλάγθε εηζαγσγψλ επελδπηηθψλ αγαζψλ θαη
βηνκεραληθψλ πξψησλ πιψλ.
Σν ηξίην ζρφιην απεπζχλεηαη ζηε κε πξνθαλή αιιά πξαγκαηηθή
ζεκαζία ηεο αλεξγίαο ζηελ Διιάδα. Σν πνζνζηφ 4,6% πνπ δείρλεη ν
Πίλαθαο 1απνηειεί κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα έλα κέηξην επίπεδν.
Δκθαλίζηεθε φκσο, παξά ηελ πςειή αλάπηπμε, θαη ζεκαηνδφηεζε ηελ
αληθαλφηεηα ηεο εγρψξηαο νηθνλνκίαο λα απνξξνθήζεη ηελ εξγαζία πνπ
ήηαλ δηαζέζηκε. Γχν ήηαλ νη βαζηθνί κεραληζκνί πνπ νδήγεζαλ ζε απηή
ηελ θαηάζηαζε: ε απνδέζκεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα
θαη ε είζνδνο ησλ γπλαηθψλ ζηελ εξγαζηαθή δχλακε. Ίζσο ην πην βαζηθφ
δνκηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ «ειιεληθνχ ζαχκαηνο» ήηαλ ε ππνβφζθνπζα
πςειή αλεξγία, πνπ κεηαθξαδφηαλ ζε πςειή εξγαηηθή κεηαλάζηεπζε,
θαηά ην πιείζηνλ ζηε Γεξκαλία. Ζ πςειή απηή κεηαλάζηεπζε είρε σο
απνηέιεζκα ηε ξνή εκβαζκάησλ, ηα νπνία θάιππηαλ ην ηζνδχγην ησλ
ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ θαηά ηελ εληαηηθή θάζε ηεο αλάπηπμεο.

Οη ειιεληθέο επηδόζεηο από ην 1974 θαη κεηά
Σν έηνο 1974 απνηειεί νξφζεκν γηα ηελ πξφζθαηε ειιεληθή
ηζηνξία, δηφηη βξίζθεηαη ζην ζηαπξνδξφκη πνιχ ζεκαληηθψλ νηθνλνκηθψλ
θαη πνιηηηθψλ αιιαγψλ. Μεηά ηελ πξψηε πεηξειατθή θξίζε, ε παγθφζκηα
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νηθνλνκία ήηαλ μαθληθά πνιχ δηαθνξεηηθή, ην ίδην θαη ε ειιεληθή
νηθνλνκία. Ζ θαηάξξεπζε ηεο ζηξαηησηηθήο δηθηαηνξίαο ζηα κέζα ηνπ
1974 έθεξε ξηδηθέο αιιαγέο ζηελ ειιεληθή πνιηηηθή. Ζ λεαξή ειιεληθή
δεκνθξαηία αληηκεηψπηδε ηξνκαθηηθά θαζήθνληα. Έπξεπε λα επηβηψζεη
θαη λα παγηψζεη ην πνιηηηθφ ηεο κέιινλ ελ κέζσ δχν θξίζεσλ: θξίζε
εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, θαζψο ε Σνπξθία είρε εηζβάιεη ζηελ Κχπξν θαη
ζνβαξή νηθνλνκηθή θξίζε, θαζψο ν πιεζσξηζκφο, ν νπνίνο παξέκελε
θάησ απφ ην 5% κέρξη ην 1972, αλήιζε ζην 16% ην 1973 θαη ζην 27% ην
1974. Παξά ηα πξνβιήκαηα, επαθνινχζεζε έλα δεχηεξν «ειιεληθφ
ζαχκα» απηή ηε θνξά ζηνλ πνιηηηθφ ρψξν. Σν απνηέιεζκα απηνχ ηνπ
«ζαχκαηνο» ήηαλ ε νκαιή κεηάβαζε ζηε δεκνθξαηία θαη ε θαζηέξσζε
ελφο πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο ηθαλνχ λα εμαζθαιίζεη ηε ζπληαγκαηηθή
ηάμε θαη ζηαζεξέο θπβεξλήζεηο.
Γπζηπρψο, απηφ ην κεγάιν πνιηηηθφ επίηεπγκα δελ ην
αθνινχζεζαλ αλάινγεο νηθνλνκηθέο επηδφζεηο. Σα ζπλνπηηθά ζηνηρεία
αλάπηπμεο θαη ξπζκψλ πιεζσξηζκνχ ηεο Διιάδαο, ηεο Ηζπαλίαο, ηεο
Πνξηνγαιίαο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δεθαπέληε ρσξψλ ηεο ΔΔ
παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 2 θαη είλαη απνθαιππηηθά.
Πίλαθαο 2
Ρπζκνί αλάπηπμεο ΑΔΠ (Ρα) θαη Πνζνζηό πιεζσξηζκνύ (Ππ). Πεγή: OECD,
Historical Statistics (εθδόζεηο 1986, 1995).

1973-1979
Ρα
Ππ
3,7
16,5
Διιάδα
2,3
18,3
Ηζπαλία
23,7
Πνξηνγαιίαο 2,9
2,5
12,0
ΔΔ 15

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

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

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

Ζ πξψηε πεηξειατθή θξίζε παξέζπξε φιε ηελ Δπξψπε ζε
επηβξάδπλζε ηεο αλάπηπμεο θαη ζε άικαηα πιεζσξηζκνχ. Οη ηξεηο
λνηηνεπξσπατθέο ρψξεο (Διιάδα, Ηζπαλία θαη Πνξηνγαιία) εθείλε ηελ
πεξίνδν δνθηκάδνληαλ απφ ηε κεηάβαζε πξνο ηε δεκνθξαηία θαη έηζη
βίσζαλ κε έληνλν ηξφπν ηα απνηειέζκαηα ηεο θξίζεο. Απηφ είλαη
πξνθαλέο απφ ηνπο πςεινχο ξπζκνχο πιεζσξηζκνχ ζηε δεθαεηία ηνπ
’70. Ωζηφζν, ζηε δεθαεηία ηνπ 1980 θαη ζηα πξψηα ρξφληα ηεο δεθαεηίαο
ηνπ 1990, πξψηε ε Ηζπαλία θαη αξγφηεξα ε Πνξηνγαιία
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αλαζπληάρζεθαλ, επηηπγράλνληαο ξπζκνχο αλάπηπμεο θαιχηεξνπο απφ
ηνλ επξσπατθφ κέζν φξν θαη εμίζνπ ζεκαληηθφ έιεγρν ηνπ εγρψξηνπ
πιεζσξηζκνχ. Ζ Διιάδα, ζηελ ίδηα πεξίνδν, δελ έδεημε αληίζηξνθε
πξνζαξκνγή. Οη ξπζκνί αλάπηπμήο ηεο παξέκεηλαλ ρακειφηεξνη θαη νη
ξπζκνί ηνπ πιεζσξηζκνχ πςειφηεξνη θαη απφ ηηο δχν λνηηνεπξσπατθέο
ρψξεο θαη ηνλ επξσπατθφ κέζν φξν. Μφλν ηψξα ηίζεληαη ππφ έιεγρν
ζηελ Διιάδα νη ξπζκνί ηνπ εγρψξηνπ πιεζσξηζκνχ. Απηή ε
θαζπζηεξεκέλε πξνζαξκνγή δείρλεη ζπκπηψκαηα νηθνλνκηθήο
δπζπξαγίαο πνπ απαηηνχλ πεξαηηέξσ εξκελείεο. Δίλαη παξ’ φια απηά
ζαθέο φηη ε ειιεληθή θαηάζηαζε ρακειήο αλάπηπμεο θαη πςεινχ
πιεζσξηζκνχ ζεκαηνδνηεί έλα ζνβαξφ κεηνλέθηεκα έλαληη ησλ
λνηηνεπξσπαίσλ γεηηφλσλ ηεο θαη ησλ επξσπαίσλ εηαίξσλ ηεο.
Δζηηάδνληαο ηψξα ζε πην ιεπηνκεξείο δείθηεο επίδνζεο, κπνξνχκε
λα εμεηάζνπκε ηελ αλάπηπμε ησλ εμαγσγψλ, ησλ επελδχζεσλ, ηεο
βηνκεραληθήο παξαγσγηθφηεηαο θαη ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ ζην
δηάζηεκα κεηά ην 1974, φπσο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 3.
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Πίλαθαο 3 Δηήζηνη ξπζκνί κεηαβνιήο εμαγσγώλ, ζπλαιιαγκαηηθώλ ηηκώλ, επελδύζεσλ
θαη βηνκεραληθήο παξαγσγηθόηεηαο. Πεγή: OECD, Historical Statistics (έθδνζε
1995).

Όγθνο
εμαγσγώλ

Διιάδα
Ηζπαλία
Πνξηνγαιία
ΔΔ15

19731979
8,5
5,7
1,5
4,9

ύλνιν
επελδύζεσλ

Διιάδα
Ηζπαλία
Πνξηνγαιία
ΔΔ15

-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

Βηνκεραληθή
παξαγσγηθόη
εηα

Διιάδα
Ηζπαλία
Πνξηνγαιία
ΔΔ15

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

πλαιιαγκαηη Διιάδα
θέο ηηκέο (αλά Ηζπαλία
Πνξηνγαιία
$ΖΠΑ)
DM

19791984
2,7
7,4
8,5
3,3

19841989
8,3
3,8
5,9
4,7

19891993
8,2
6,6
2,8
4,1

Σα κεγέζε ησλ εμαγσγψλ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο δείγκα
επηηπρίαο ησλ πσιήζεσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηεο ρψξαο ζην
εμσηεξηθφ. Οη ειιεληθέο εμαγσγέο έδεημαλ δσηηθφηεηα, απμαλφκελεο ζε
ξπζκνχο ηαρχηεξνπο απφ ηηο εμαγσγέο άιισλ ρσξψλ ζηνλ πίλαθα, εθηφο
απφ ην δηάζηεκα 1979 – 1984. (Ζ ρακειή αλάπηπμε ησλ εμαγσγψλ
εθείλεο ηεο πεξηφδνπ νθείιεηαη ζηε δηαηήξεζε ηεο ππεξηηκεκέλεο
δξαρκήο ζε ζρέζε κε ηνλ απμαλφκελε εγρψξην πιεζσξηζκφ. Οη
ππνηηκήζεηο ηνπ 1983 θαη ηνπ 1985 επζπγξάκκηζαλ ην λφκηζκα). Οη
επηδφζεηο ησλ εμαγσγψλ ηεο πξνεγνχκελεο δεθαεηίαο δηθαηνινγνχλ
θάπνηα αηζηνδνμία, ηδηαίηεξα αλ ιάβνπκε ππφςε καο ηα ζπκπεξάζκαηα
πνπ ζπλάγνληαη απφ ηνπο ππφινηπνπο δείθηεο επίδνζεο. Ο ειιεληθφο
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εμαγσγηθφο ηνκέαο έρεη επθακςία θαη αλζεθηηθφηεηα θαη είλαη ηθαλφο λα
δηαηεξεί ηηο αγνξέο ηνπ παξά ηα δηάθνξα εκπφδηα.
Οη επφκελνη δχν δείθηεο, αχμεζεο ησλ ζπλνιηθψλ επελδχζεσλ θαη
αχμεζεο ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγηθφηεηαο, απνζθνπνχλ ζην λα
εληνπίζνπλ ηηο πεγέο ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο. Ζ
αχμεζε ησλ επελδχζεσλ θαη ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγηθφηεηαο
ζεσξνχληαη αλαγθαία ζηνηρεία γηα ηελ επηηπρή ηφλσζε ηεο νηθνλνκηθήο
αλάπηπμεο ηεο ρψξαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο ηεο κε άιιεο ρψξεο.
Καη ζηηο δχν απηέο κεηξήζεηο, νη ειιεληθέο επηδφζεηο έκελαλ πίζσ απφ
ηηο επηδφζεηο ησλ λνηηεπξσπαίσλ γεηηφλσλ ηεο θαη ηνπ κέζνπ φξνπ
επίδνζεο ησλ δεθαπέληε εηαίξσλ ηεο ΔΔ. Ηδηαίηεξα αλεζπρεηηθή είλαη ε
ρακειή αχμεζε ησλ επελδχζεσλ, ε νπνία δελ ήηαλ επαξθήο θαηά ηελ
ηειεπηαία δεθαεηία γηα λα θαιχςεη ηελ αξλεηηθή επίδνζε ηεο
πξνεγνχκελεο δεθαεηίαο. Αθξηβψο έλα πηζαλφ απνηέιεζκα απηήο ηεο
θαζπζηέξεζεο είλαη θαη ε βξαδεία αχμεζε ηεο βηνκεραληθήο
παξαγσγηθφηεηαο. Πηζαλφηαηα, απηή ε θαηάζηαζε απνηειεί ην πην
δπζνίσλν ζεκάδη γηα ην νηθνλνκηθφ κέιινλ ηεο Διιάδαο. Κεληξηθνί
ζηφρνη ηεο ειιεληθήο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη ησλ ζεζκηθψλ
κεηαξξπζκίζεσλ ζα πξέπεη λα είλαη ε επηηάρπλζε ησλ επελδχζεσλ θαη ε
κεηαβνιή ηεο παξαγσγηθφηεηαο.
Σέινο, κπνξνχκε λα εξκελεχζνπκε ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο
ηζνξξνπίεο ζηνλ Πίλαθα 3 σο δείθηε ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ηνπ
ειιεληθνχ λνκίζκαηνο ζην εμσηεξηθφ, πνπ αληηπξνζσπεχεηαη εδψ κε ην
δνιάξην ΖΠΑ. Ο πίλαθαο δείρλεη φηη ην ειιεληθφ λφκηζκα ππέζηε
κεγαιχηεξε ππνηίκεζε απφ ηα λνκίζκαηα ησλ άιισλ λνηηνεπξσπατθψλ
ρσξψλ. Απηφ αληαλαθιά θπξίσο ηνπο πςειφηεξνπο ξπζκνχο
πιεζσξηζκνχ ηεο Διιάδαο (θάηη πνπ είδακε ζηνλ Πίλαθα 2). Πξάγκαηη,
καθξνπξφζεζκα ε ηζνηηκία δξαρκήο – δνιαξίνπ δηνξζψζεθε πξνο ηα
θάησ, ιφγσ ηεο δηαθνξάο πιεζσξηζκνχ κεηαμχ Διιάδαο θαη Ζλσκέλσλ
Πνιηηεηψλ. Φαίλεηαη έηζη, βιέπνληαο ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηηκέο, φηη γηα
κεγάιν δηάζηεκα δελ πξνθχπηεη ηζρπξφ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ησλ
ειιεληθψλ εμαγσγψλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα λνκίζκαηα απνθηνχλ
απφ κφλα ηνπο ηελ «ππφιεςε» ζηαζεξνχ ή αζηαζνχο λνκίζκαηνο θαη
απηή ε ππφιεςε ζπκβάιιεη ζηελ πξνηίκεζε επελδπηηθψλ ηνπνζεηήζεσλ
ζην έλα λφκηζκα παξά ζην άιιν. Ζ δξαρκή, ιφγσ ηεο ηαρχηαηεο
νλνκαζηηθήο ηεο ππνηίκεζεο, είλαη λφκηζκα ρακειήο ππφιεςεο. Ζ
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ζρεηηθά λέα θαη κέρξη ζηηγκήο επηηπρψο αθνινπζνχκελε λνκηζκαηηθή
πνιηηηθή πνπ δίλεη έκθαζε ζηελ «ηζρπξή δξαρκή» πξνζπαζεί λα
αλαηξέςεη ηε ζπζζσξεπκέλε γηα ρξφληα αξλεηηθή ππφιεςε ηνπ
ειιεληθνχ λνκίζκαηνο.

Γεκνζηνλνκηθή επέθηαζε θαη ππνηίκεζε
Οη κεηαπνιηηεπηηθέο θπβεξλήζεηο, ζχκθσλα κε ηνλ Φξαγθηάδε
(2007), αχμεζαλ ηνπο κηζζνχο ησλ δεκφζησλ ππαιιήισλ. Δπίζεο, ηα
γεγνλφηα ηνπ 1974 ζηελ Κχπξν δηφγθσζαλ ηηο ζηξαηησηηθέο δαπάλεο. Οη
παξάγνληεο απηνί ελίζρπζαλ ηε δεκφζηα θαηαλάισζε πεξηζζφηεξν θαη
απφ ηελ ηδησηηθή. Αληίζεηα, νη δεκφζηεο επελδχζεηο ζεκείσζαλ θάκςε.
Σα έζνδα θηλήζεθαλ ζε ρακειφηεξα επίπεδα απφ ηηο δαπάλεο, κε
απνηέιεζκα λα κεγαιψζεη ην δεκφζην ρξένο απφ 16% ηνπ ΑΔΠ ην 1973
ζε 28% ην 1979.
Σα πξψηα έηε κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηνπ ζπζηήκαηνο
ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ ηνπ Bretton Woods, ην 1971, ε δξαρκή
παξέκεηλε ζπλδεδεκέλε κε ην δνιάξην. Απφ ην 1975 άξρηζε λα
ππνηηκάηαη ζε ζρέζε κε ην ακεξηθαληθφ θαη ηα επξσπατθά λνκίζκαηα κε
ξπζκφ κεγαιχηεξν απφ ηε δηαθνξά εγρψξηνπ θαη δηεζλνχο πιεζσξηζκνχ,
ηάζε πνπ επξφθεηην λα ζπλερηζηεί έσο ην 1986. Ζ ππνηίκεζε αξρηθά
δηεπθφιπλε ηηο εμαγσγέο θαη ηνλ ηνπξηζκφ θαη πεξηφξηζε ηηο εηζαγσγέο. Ζ
βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο πνπ πξνθαινχζε ήηαλ φκσο ηερλεηή,
επεηδή δελ ζηεξηδφηαλ ζε πξαγκαηηθέο νξγαλσηηθέο θαη ηερλνινγηθέο
βειηηψζεηο. Έηζη, ε ζεηηθή ηεο επίδξαζε ζην ηζνδχγην δηεζλψλ
ζπλαιιαγψλ ήηαλ βξαρππξφζεζκε. Δπηπιένλ, ε ππνηίκεζε
ηξνθνδνηνχζε ηηο πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο, άξα έηεηλε λα αλαηξεζεί
πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζνχλ ηα φπνηα ζεηηθά απνηειέζκαηά ηεο, έπξεπε
δηαξθψ λα επηηαρχλεηαη.

ηνηρεία νηθνλνκηθήο δνκήο
Οη εθηηκήζεηο ηεο επίδνζεο πξέπεη πάληα λα ζπλδπάδνληαη κε ηελ
αλάγλσζε ηεο νηθνλνκηθήο δνκήο. Ζ εζσηεξηθή δηαξξχζκηζε ηεο
νηθνλνκίαο είλαη ζεκαληηθή σο εηδνπνηφο δηαθνξά επηδφζεσλ (ή θαη
πεξηνξηζκνχ ηνπο). Ο βαζκφο δεθηηθφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο ζην
«άλνηγκα» ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ, ην ζρεηηθφ βάξνο ηεο βηνκεραλίαο
θαη ν κέζνο φξνο ηεο αλεξγίαο απνηεινχλ ζεκαληηθά δνκηθά
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ραξαθηεξηζηηθά πνπ επηδξνχλ ζηηο επηδφζεηο. Ο Πίλαθαο 4 πξνζθέξεη κηα
ζχληνκε παξνπζίαζε απηψλ ησλ δεηεκάησλ.
ΠΗΝΑΚΑ 4 ρέζε επίδνζεο θαη νηθνλνκηθήο δνκήο: Άλνηγκα εκπνξίνπ, βηνκεραληθή
ζπκβνιή, αλεξγία. Πεγή: OECD, Historical Statistics (εθδόζεηο 1986, 1995).

Δηζαγσγέο/
Δμαγσγέο
Πξνο ΑΔΠ
(%)
Πξνζηηζέκελε
Αμία
πξνο
ΑΔΠ (%)
Πνζνζηφ
αλεξγίαο (%)

Διιάδα
Ηζπαλία
Πνξηνγαιία
ΔΔ15
Διιάδα
Ηζπαλία
Πνξηνγαιία
ΔΔ15
Διιάδα
Ηζπαλία
Πνξηνγαιία
ΔΔ15

19741979
42,7
31,1
49,7
50,0
27,3
36,5
39,1
38,6
1,9
5,3
6,0
4,6

19801984
47,7
38,8
75,8

19851989
55,8
40,2
57,2
54,2

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

19901993
55,2
38,1
65,1
52,8
23,0
33,1
ΜΓ
31,6
8,3
18,1
4,7
9,4

Σα ζηνηρεία δείρλνπλ: πξψηνλ, φηη ε Διιάδα απνηειεί κηα αλνηρηή
νηθνλνκία πνπ αζρνιείηαη κε ην εμσηεξηθφ εκπφξην ζε αληίζηνηρν κέηξν
κε ηνλ επξσπατθφ κέζν φξν. Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ζηελ αξρή ηεο
δεθαεηίαο ηνπ ’80 ην ειιεληθφ άλνηγκα ζην εκπφξην επέδεημε κεγάιε
πνζνηηθή αχμεζε, αληαλαθιψληαο ελ πνιινίο ηε δεκηνπξγία λέσλ
εκπνξηθψλ επθαηξηψλ κε ηε ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζηελ Δπξσπατθή
Κνηλφηεηα ην 1981. Γεχηεξνλ, ε Διιάδα είλαη πνιχ ιηγφηεξν
βηνκεραλνπνηεκέλε απφ ην κέζν επξσπαίν εηαίξν ηεο θαη ζεκαληηθά
ιηγφηεξν βηνκεραλνπνηεκέλε απφ ηελ Ηζπαλία θαη ηελ Πνξηνγαιία, κε ηηο
νπνίεο ζπγθξίλεηαη ζπρλά. Ζ έιιεηςε εθβηνκεράληζεο ζηάζεθε εκπφδην
γηα ηελ Διιάδα, δηφηη ιηγφηεξν βηνκεραλνπνηεκέλε νηθνλνκία ζεκαίλεη
κηθξφηεξεο πηζαλφηεηεο απνξξφθεζεο ηερλνινγίαο θαη δεκηνπξγίαο
παξαγσγηθψλ πιενλεθηεκάησλ. Ωζηφζν, ε ρακειή εθβηνκεράληζε
κπνξνχζε λα απνδεηρζεί κεγάιε επθαηξία, ζην βαζκφ πνπ ε Διιάδα είρε
ιηγφηεξνπο δεζκεπκέλνπο πφξνπο ζε βηνκεραληθά πάγηα ελεξγεηηθά πνπ
έρνπλ γίλεη παξσρεκέλα. Σέινο, ην πνζνζηφ αλεξγίαο ζηελ Διιάδα
πξνζαξκφδεηαη ηαρχηαηα ζην επξσπατθφ κέζν, αλεζπρεηηθή θαηάζηαζε
γηα κηα ρψξα ιηγφηεξν βηνκεραλνπνηεκέλε απφ ην κέζν επξσπατθφ φξν.
Δίλαη πξνάγγεινο ζνβαξψλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ γχξσ απφ ηα
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δεηήκαηα εξγαζίαο, εηζνδήκαηνο θαη θνηλσληθήο πξφλνηαο. Έλα γεληθφ
ζπκπέξαζκα κπνξεί λα βγεη απφ ηε ζπζρέηηζε ησλ ζηνηρείσλ επίδνζεο
θαη ησλ δνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηνλ Πίλαθα 4:
κηα κηθξή αιιά αλνηρηή νηθνλνκία κε ρακειή εθβηνκεράληζε, ζαλ ηελ
ειιεληθή νηθνλνκία, ελδερνκέλσο λα είλαη πνιχ επαίζζεηε ζηνπο
νηθνλνκηθνχο θχθινπο θαη ζηα ηεθηαηλφκελα ζην δηεζλή ρψξν. πλεπψο,
ε Διιάδα δελ κπνξεί λα νξγαλψζεη ηελ αλάθακςή ηεο ή λα ζηεξίμεη ηελ
αλάπηπμε απφ κφλε ηεο. Μπνξεί λα ην θάλεη κφλν ζην πιαίζην ελφο
ζηαζεξνχ θαη αθκάδνληνο δηεζλνχο πεξηβάιινληνο.

Ο δεκόζηνο ηνκέαο
Έλα ηδηαίηεξν ζηνηρείν ηεο νηθνλνκίαο αμίδεη μερσξηζηή
κεηαρείξηζε, γηαηί αγγίδεη ηφζν ηηο επηδφζεηο ηεο νηθνλνκίαο φζν θαη ηηο
δνκέο ηεο: ν ειιεληθφο δεκφζηνο ηνκέαο. Ο δεκφζηνο ηνκέαο ζεσξείηαη
απφ πνιινχο σο ν δαίκνλαο θαη ν θχξηνο ππεχζπλνο γηα ηα πξνβιήκαηα
ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο απφ ηνπο «θηιειεχζεξνπο», πνπ ηνλ ζεσξνχλ
πεγή φισλ ησλ θαθψλ, κέρξη ηνπο «θξαηηζηέο», πνπ ηνλ ζεσξνχλ πεγή
φισλ ησλ ιχζεσλ. Υξεηάδεηαη κηα πην ςχρξαηκε ζεψξεζε ηνπ δεκφζηνπ
ηνκέα θαη πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θάπνηα ηζηνξηθά δεδνκέλα θαη
νξηζκέλα ζηνηρεία.
Σν θξάηνο πάληνηε έπαηδε ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ειιεληθή
νηθνλνκία. Σν δχν επεηζφδηα αλάπηπμεο ηνπ 20νπ αηψλα ζπκπίπηνπλ κε
πεξηφδνπο έληνλνπ θξαηηθνχ παξεκβαηηζκνχ. Δηδηθά κεηά ην Β’
Παγθφζκην Πφιεκν, ην βαξχ ρέξη ησλ θξαηηθψλ ξπζκίζεσλ ζεσξνχληαλ
σο κέζνδνο επηβνιήο ηάμεο κεηά ην ράνο. Να ζεκεηψζνπκε φηη ην
«νηθνλνκηθφ ζαχκα» ησλ ρξφλσλ ηνπ ’60 μεηπιίρζεθε θάησ απφ απζηεξή
θξαηηθή ξχζκηζε, απφ ηηο ηηκέο θαηαλαισηή θαη ηα επηηφθηα κέρξη ηηο
πηζηψζεηο θαη ηελ επηινγή επελδχζεσλ. Ωζηφζν, ε επηηπρεκέλε ηζηνξία
ηνπ θξαηηθνχ παξεκβαηηζκνχ είρε πάληα θαη ηηο ζθνηεηλέο πιεπξέο ηεο.
Οη ξπζκηζηηθνί κεραληζκνί ήηαλ κνλίκσο ζε θίλδπλν δηάβξσζεο θαη
κεηαιιαγήο ηνπο ζε φξγαλα πνιηηηθήο ξνπζθεηνινγίαο. Ζ δηάβξσζε
απηή ήηαλ εκθαλέζηεξε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζηξαηησηηθήο δηθηαηνξίαο,
ε νπνία παξαρσξνχζε εχλνηεο ρσξίο θφβν αληηδξάζεσλ ηεο
αληηπνιίηεπζεο.
Ζ κεγαιχηεξε απνηπρία ησλ ξπζκηζηηθψλ κεραληζκψλ θάλεθε
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ
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’70, φηαλ ην θξάηνο πξνζπάζεζε λα πξνζηαηεχζεη δηάθνξεο θνηλσληθέο
νκάδεο απφ ηηο ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο. Απφπεηξεο πξνζηαζίαο ησλ
αγξνηψλ, ησλ κηζζσηψλ θαη ησλ ζπληαμηνχρσλ κε απμήζεηο
εηζνδεκάησλ, φπσο θαη ηα κέηξα πνπ ειήθζεζαλ γηα ηε ζηήξημε ηεο
παξαπαίνπζαο βηνκεραλίαο κε ηξαπεδηθέο ξπζκίζεηο, ρξεζίκεπζαλ κφλν
ζηελ αλαδσπχξσζε ηνπ πιεζσξηζκνχ, δίρσο λα ελζαξξχλνπλ ηελ
αλάπηπμε. Ζ ρξήζε νηθνλνκηθψλ παξεκβαηηθψλ ξπζκίζεσλ είρε επίζεο
αξλεηηθά πνιηηηθά απνηειέζκαηα. Γεκηνχξγεζε θαηεζηεκέλα
ζπκθέξνληα, ηα νπνία εθδήισλαλ ζθνδξή πνιηηηθή αληίζηαζε θάζε
θνξά πνπ επηρεηξνχληαλ κηα θάπνηα απειεπζέξσζε. Γεκηνπξγνχζε
επίζεο αληαγσληζκνχο κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ γηα ηελ
εμαζθάιηζε ηεο εχλνηαο ηνπ θξάηνπο. Σν πιαίζην απηφ δεκηνπξγνχζε
πηέζεηο γηα φιν θαη επξχηεξεο δεκφζηεο παξνρέο θαη ηξνθνδνηνχζε ηα
δνκηθά δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα.
Ζ απνθαηάζηαζε θαη ε παγίσζε κηαο δεκνθξαηίαο ηθαλήο λα
επηβηψζεη κπνξεί λα απνηειεί έλα παξαηεηακέλν θαη δαπαλεξφ
εγρείξεκα. Μέξνο ηεο δηαδηθαζίαο παγίσζεο, ζηελ πεξίπησζε ηεο
Διιάδαο, απνηέιεζε ε εκθάληζε δχν κεγάισλ θνκκάησλ πνπ ζα
ζπλαγσλίδνληαλ κεηαμχ ηνπο θαη ζα δηαδέρνληαλ ην έλα ην άιιν ζηελ
εμνπζία. Απηή ε ζεηηθή πνιηηηθή θαηάζηαζε κνξθνπνηήζεθε ζε πεξίπνπ
κία δεθαεηία κεηά ηελ αιιαγή ηνπ 1974. Απαηηνχζε λα πεηζζνχλ
επαξθψο κεγάιεο κάδεο ςεθνθφξσλ λα παίμνπλ ην παηρλίδη ηνπ
δηθνκκαηηζκνχ θαη απηφ ζήκαηλε, κε ηε ζεηξά ηνπ, φηη ε νηθνλνκηθή
πνιηηηθή γηλφηαλ εξγαιείν ρεηξηζκνχ ησλ δηαζέζεσλ ηνπ εθινγηθνχ
ζψκαηνο. πλεπψο, ε παγίσζε ηεο δεκνθξαηίαο ζηελ Διιάδα έγηλε
ηαπηφζεκε κε ηελ παγίσζε ηνπ δηθνκκαηηζκνχ ζηελ πνιηηηθή. ε απηή
ηε καθξά δηαδηθαζία, ηα δχν κεγάια θφκκαηα εθάξκνζαλ έλαλ ηχπν
αληαγσληζηηθήο πνιηηηθήο πνπ πξνθάιεζε δχν βαζηθέο αηηίεο
δεκνζηνλνκηθνχ αδηεμφδνπ: αλαβνιή ηεο θνξνινγηθήο κεηαξξχζκηζεο
θαη εκθάληζε ηνπ εθινγηθνχ – δεκνζηνλνκηθνχ θχθινπ. Ζ εμέιημε ηεο
ειιεληθήο δεκνζηνλνκηθήο θαηάζηαζεο ζθξαγίδεηαη απφ ηηο δχν απηέο
βαζηθέο αηέιεηεο. Απηά πεξηγξάθνληαη ζε δηαρξνληθή θαη ζπγθξηηηθή
πξννπηηθή απφ ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 5.
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Πηλάθην Α: Γεκνζηνλνκηθά Ηζνδχγηα
1974-1979 1980-1984 1985-1989
Διιάδα
28,1
26,0
45,2
Ηζπαλία
23,6
32,0
36,1
Σξέρνπζεο
Γαπάλεο
Πνξηνγαιία
29,1
36,5
39,1
ΔΔ15
39,3
44,8
Διιάδα
29,1
31,4
35,4
Ηζπαλία
25,7
31,6
36,2
Σξέρνληα
έζνδα
Πνξηνγαιία
27,6
34,8
37,6
ΔΔ15
39,7
43,5
Διιάδα
+1,1
-4,6
-9,8
Ηζπαλία
+2,1
-0,4
+0,1
Πιεφλαζκα
Πνξηνγαιία
-1,5
-1,7
-1,5
ΔΔ15
+0,4
-1,3
Πηλάθην Β: Γνκή θφξσλ (έζνδα σο % ηνπ ΑΔΠ)
1975
1980
1985
Διιάδα
8,7
10,5
Φφξνη
Ηζπαλία
7,5
7,8
εηζνδήκαηνο
& θνηλ.
Πνξηνγαιία
7,3
9,0
Αζθαιίζεσλ
ΔΔ15
14,3
15,1
Διιάδα
6,6
7,1
Φφξνη
Ηζπαλία
11,4
11,4
επηρεηξήζεσλ
&
Πνξηνγαιία
7,1
7,6
ηδηνθηεζίαο
ΔΔ15
10,6
11,4
Διιάδα
12,1
15,0
Ηζπαλία
5,0
8,3
Έκκεζνη
θφξνη
Πνξηνγαιία
12,9
13,5
ΔΔ15
11,3
12,4
Διιάδα
25,5
27,4
32,6
Ηζπαλία
19,4
23,9
27,5
χλνιν
θφξσλ
Πνξηνγαιία
24,7
27,3
30,1
ΔΔ15
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

ΠΗΝΑΚΑ 5 Γεκνζηνλνκηθά κεγέζε σο πνζνζηό ηνπ ΑΔΠ. Πεγή: OECD, Historical
Statistics (εθδόζεηο 1986, 1995) θαη Revenue Statistics.

Σν πηλάθην Α ηνπ Πίλαθα 5 παξνπζηάδεη δεκνζηνλνκηθέο δαπάλεο
θαη έζνδα σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ. Σν πηλάθην Β παξνπζηάδεη ζηνηρεία
ζχγθξηζεο ελδεηθηηθά ηεο θνξνινγηθήο δηάξζξσζεο. Σα ζηνηρεία καο
επηηξέπνπλ λα θάλνπκε ηξεηο παξαηεξήζεηο. Πξψηνλ, ζε φξνπο δαπαλψλ
θαη θνξνινγηθψλ εζφδσλ, νη ηξεηο λνηηνεπξσπατθέο ρψξεο ήηαλ ζρεηηθά
φκνηεο θαη μεθίλεζαλ απφ ρακειφηεξα επίπεδα δεκνζηνλνκηθψλ
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δξαζηεξηνηήησλ απφ ηε κέζε επξσπατθή ρψξα. ε φξνπο ηππηθψλ
δεκνζηνλνκηθψλ κεγεζψλ, ηα λνηηνεπξσπατθά θξάηε ήηαλ απφ παξάδνζε
κηθξφηεξα απφ ηα βφξεηα. Ωζηφζν, θαηά ηηο δχν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ηα
λνηηνεπξσπατθά θξάηε ζπλέθιηλαλ κε ηνλ επξσπατθφ κέζν φξν, ηφζν
απφ πιεπξάο δαπαλψλ φζν θαη απφ θνξνινγηθήο πιεπξάο. Γεχηεξνλ, ε
Διιάδα παξνπζηάδεη κεγάιε απφθιηζε κεηαμχ δαπαλψλ θαη
θνξνινγηθψλ εζφδσλ, εηδηθά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. Ζ δεκνζηνλνκηθή
απηή αληζνξξνπία δελ είλαη ηππηθή ησλ άιισλ λνηηνεπξσπατθψλ ρσξψλ.
Ζ αληζνξξνπία ηεο Διιάδαο κεγαιψλεη, ελψ ε αληζνξξνπία ησλ άιισλ
δχν ρσξψλ έρεη κείλεη ζηαζεξή. Ζ κνλαδηθή απηή θαηάζηαζε
ππνγξακκίδεηαη απφ ην γεγνλφο φηη απφ ην 1985 ε Διιάδα βίσζε έλα
ζπζζσξεπκέλν δεκφζην ρξένο, απμαλφκελεο πιεξσκέο επηηνθίσλ θαη
δηνγθσκέλα ειιείκκαηα. Καη ην εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ ηξίηνλ είλαη ηα
θνξνινγηθά βάξε ζηελ Διιάδα έρνπλ απμεζεί εμίζνπ κε απηά ησλ
λνηηνεπξσπαίσλ γεηηφλσλ καο. Ζ ηδηαηηεξφηεηα ηεο Διιάδαο φκσο
έγθεηηαη ζηελ πνιχ κεγαιχηεξε εμάξηεζή ηεο απφ ηνπο έκκεζνπο
θφξνπο. Οη πηέζεηο είζπξαμεο εζφδσλ ραιάξσζαλ εμαηηίαο ηεο δηεμφδνπ
πνπ πξνζέθεξαλ νη πςειφηεξνη έκκεζνη θφξνη. Ζ ζηξαηεγηθή απηή ήηαλ
εχθνιε απφ πνιηηηθή άπνςε, αιιά θαζφινπ ηθαλνπνηεηηθή απφ ηελ
άπνςε ηεο ζπκβνιήο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ νηθνλνκηθή
αλάπηπμε.
Σέινο, είλαη δηαθσηηζηηθφ λα παξαηεξεί θαλείο ηελ αχμεζε ησλ
ειιεληθψλ δεκνζίσλ ειιεηκκάησλ ζε βάζνο ρξφλνπ θαη ην κέηξν ηεο
επηξξνήο ηνπο ζηελ νηθνλνκία κέζσ ησλ εθινγηθψλ – δεκνζηνλνκηθψλ
θχθισλ. Σν Γηάγξακκα 1 δείρλεη ην έιιεηκκα (σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ)
απφ ην 1968 έσο ην 1993. Κάζε θνξπθή ηνπ δηαγξάκκαηνο, κεηά ην 1974,
ζπλδέεηαη κε κηα εθινγηθή αλακέηξεζε. Οη δχν πξψηεο θνξπθέο, ην 1975
θαη ην 1978, απαληψληαη ζην έηνο πνπ αθνινπζεί ηηο εθινγέο. Οη
ππφινηπεο πέληε θνξπθέο απαληψληαη ζηηο εθινγηθέο αλακεηξήζεηο ησλ
εηψλ 1981, 1985, 1989, 1990 θαη 1993. Ζ θαλνληθφηεηα είλαη ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθή. Ζ θάζε εθινγηθή αλακέηξεζε πξνζέζεζε θαηά κέζν φξν
1,83% ηνπ ΑΔΠ ζην δεκφζην έιιεηκκα. Σα απνηειέζκαηα απηψλ ησλ
θχθισλ έρνπλ γίλεη απφ πνιιέο απφςεηο βιαβεξά, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο
ηεο δηάβξσζεο ηεο εκπηζηνζχλεο ζηελ νηθνλνκηθή αθεξαηφηεηα ηνπ
θξάηνπο.
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ην δεκφζην ηνκέα θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1990 ζεκεηψζεθαλ
ζεκαληηθέο αιιαγέο πνπ δελ έρνπλ αθφκα εκθαληζηεί ζηηο ζηαηηζηηθέο.
Έγηλαλ νπζηαζηηθέο απειεπζεξψζεηο, πεξηνξηζκέλεο ηδησηηθνπνηήζεηο
ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ δεκνζίνπ θαη ζεκεηψζεθαλ ζεκαληηθά βήκαηα
πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο θνξνινγηθήο κεηαξξχζκηζεο. Σα ζηνηρεία ησλ
δχν ηειεπηαίσλ ρξφλσλ απνδεηθλχνπλ ζηαζεξνπνίεζε ησλ
πιεζσξηζηηθψλ ηάζεσλ θαη ηνπ επηπέδνπ ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο. Ωζηφζν,
ην ζπζζσξεπκέλν βάξνο ησλ πξνεγνχκελσλ ειιεηκκάησλ ζα πξνζδψζεη
επηζθάιεηα γηα νξηζκέλν δηάζηεκα ζηελ ειιεληθή δεκνζηνλνκηθή
θαηάζηαζε.
Γεδνκέλσλ
ησλ
πξνθιήζεσλ
αλάπηπμεο
θαη
αληαγσληζηηθφηεηαο πνπ ε Διιάδα ζα εμαθνινπζεί λα αληηκεησπίδεη ζην
κέιινλ σο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ν ειιεληθφο δεκφζηνο ηνκέαο
ζα πξέπεη λα επηδείμεη ηηο εμήο ηθαλφηεηεο:
1. πλέρηζε ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο θνξνινγηθήο κεηαξξχζκηζεο,
έηζη ψζηε ηα θνξνινγηθά βάξε λα δηαλέκνληαη δηθαηφηεξα πξνο ηα
εηζνδήκαηα ησλ θνηλσληθά αλψηεξσλ ηάμεσλ. Ζ θνξνινγηθή
κεηαξξχζκηζε πξέπεη θπξίσο λα αγγίδεη ηηο αλψηεξεο ηάμεηο.
Πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη κείδνλεο πνιηηηθέο απέλαληη ζην
ιαζξεκπφξην θαη ηε θνξνδηαθπγή. Ζ θνξνινγηθή κεηαξξχζκηζε
θαη ε ζπκκφξθσζε πξνο απηή είλαη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα
ηελ απνθαηάζηαζε ηεο εκπηζηνζχλεο ζην θνξνινγηθφ ζχζηεκα.
2. Σαρεία εηζαγσγή ζχγρξνλσλ κνξθψλ δεκφζηνπ παξεκβαηηζκνχ ζε
ρψξνπο φπσο ε επνπηεία ηεο αγνξάο, ε ηήξεζε ηνπ αληαγσληζκνχ,
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ε ξχζκηζε πνηφηεηαο θαη ε αλάπηπμε θαλφλσλ πνπ ζα δηέπνπλ
πνιιαπινχο ρψξνπο, φπσο νη δηαδηθαζίεο ρξενθνπίαο, νη
ζπγρσλεχζεηο, νη επαγγεικαηηθέο πηζηνπνηήζεηο θαη νη ινγηζηηθνί
θαλφλεο.
Παξνρή απνηειεζκαηηθνχ νηθνλνκηθνχ ζπληνληζκνχ, φπνπ κε ηε
ιέμε ζπληνληζκφ ελλννχκε έλα πνιηηηθφ πιαίζην κέζσ ηνπ νπνίνπ
εμειίζζνληαη ηδησηηθέο θαη δεκφζηεο ή ζπιινγηθέο πξσηνβνπιίεο,
κε ηξφπν ακνηβαίαο ελίζρπζεο θαη ζηήξημεο. Ο ζπληνληζκφο, σο
δεκφζην αγαζφ, κπνξεί λα εληζρχζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ
ηδησηηθψλ πξσηνβνπιηψλ. Ζ αλάγθε απηνχ ηνπ δεκφζηνπ αγαζνχ
θάλεθε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ρξφλσλ πνπ αθνινχζεζαλ ην πξψην
θαη ην δεχηεξν «παθέην Νηειφξ», πνπ κεηαβίβαζε κεγάια πνζά
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα αλαπηπμηαθέο πξσηνβνπιίεο ζηελ
Διιάδα.
Αλάπηπμε πνιηηηθψλ δηεπζεηήζεσλ (δειαδή δηαθνκκαηηθψλ
ζπκθσληψλ, κε πνιηηηθψλ δηνξηζκψλ ζην Τπνπξγείν
Οηθνλνκηθψλ) γηα ηελ εμάιεηςε ησλ εθινγηθψλ – δεκνζηνλνκηθψλ
θχθισλ.
Ωο θπζηθή ζπλέπεηα ηνπ (4), απφ εδψ θαη ζην εμήο θηλήζεηο πξνο
ηε ξηδηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο
πξφλνηαο. Ζ απνπζία απνηειεζκαηηθψλ ζεζκψλ θνηλσληθήο
πξνζηαζίαο ζηελ Διιάδα είλαη ελ κέξεη ππεχζπλε γηα ηελ
εκθάληζε ησλ πνιηηηθψλ θχθισλ, νη νπνίνη κφλν κειαλά ζεκάδηα
άθεζαλ ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη ηελ πνιηηηθή. Ζ
κεηαξξχζκηζε ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ
θαη πξφλνηαο ζα πξέπεη λα ζεκειησζεί ζε δχν αξρέο. Πξψηνλ,
πξέπεη λα νηθνδνκεζεί έλαο ζηαζεξφο θαη αμηφπηζηνο κεραληζκφο
παξνρψλ πνπ λα κελ απνηειεί πεδίν πνιηηηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη
αληηδξάζεσλ. Γεχηεξνλ, ε αμηνπηζηία ηνπ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα
έρεη ηα ερέγγπα κηαο πνιηηηθήο δηπιήο θαηεχζπλζεο, πνπ ζα
επζπγξακκίδεη πξνγξάκκαηα κε πξαγκαηηθέο αλάγθεο αιιά θαη ζα
εμαζθαιίδεη θνξνινγηθά έζνδα γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο.
Αλάπηπμε
κηαο
ζπλεπήο
θαη
αμηφπηζηεο
πνιηηηθήο
ηδησηηθνπνηήζεσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Δμεηάδνληαο
ηνλ ειιεληθφ δεκφζην ηνκέα πέξα απφ ηηο βαζηθέο δεκφζηεο
ππεξεζίεο, αθφκα θαη έλαο ηπραίνο παξαηεξεηήο ζα έβιεπε
ππνιείκκαηα ηνπ
παξειζφληνο: έλα κίγκα δεκφζησλ

επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνέθπςαλ είηε απφ
πξνεγνχκελεο εμαγνξέο επηρεηξήζεσλ ζε ζπλζήθεο θξίζεο είηε απφ
ηε δήηεζε δεκνζίσλ αγαζψλ πνπ είραλ ηε ζεκαζία ηνπο ζε
πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο, αιιά πνπ ηψξα δελ ρξεηάδνληαη ζηα
ηξέρνληα επίπεδα εηζνδήκαηνο θαη ηελ πνηφηεηα δσήο. Παξά ηελ
πιεηάδα ησλ επηρεηξήζεσλ ππφ δεκφζηα δηαρείξηζε, ππάξρεη
έιιεηςε δεκνζίσλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ θαηάιιεισλ γηα έλα
ζχγρξνλν θξάηνο κε ηα ζεκεξηλά επίπεδα εηζνδήκαηνο, δσήο θαη
θνηλσληθψλ αλαγθψλ. Απνζπκθφξεζε ησλ αζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ,
αληηκεηψπηζε ηεο ρεηξνηέξεπζεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη
πξνβιέςεηο
ζπλερνχο
επηκφξθσζεο
θαη
εθπαηδεπηηθψλ
πξνγξακκάησλ απνηεινχλ ηηο βαζηθέο εθείλεο δεκφζηεο ππεξεζίεο
πνπ ζηελ Διιάδα βξίζθνληαη ζε εκβξπαθή θαηάζηαζε αλάπηπμεο.
πλεπψο, νη πνιηηηθέο ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ ζα πξέπεη λα
ραξαρζνχλ νχησο ψζηε λα επηδηψμνπλ ζην πιαίζην κηαο
γεληθφηεξεο ζηξαηεγηθήο λα εθζπγρξνλίζνπλ ην δεκφζην ηνκέα θαη
ηα πξνζθεξφκελα δεκφζηα αγαζά.

Αιιαγή νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο
Σν 1985 έγηλε πιένλ θαλεξφ, ζχκθσλα κε ηνλ Φξαγθηάδε (2007),
φηη νη θαηεπζχλζεηο ηεο ηεηξαεηίαο 1981 – 1985 δελ πξνζέθεξαλ
βηψζηκεο δηεμφδνπο. Σα δεκφζηα ειιείκκαηα θαη ν πιεζσξηζκφο
απμάλνληαλ, ρσξίο λα ζπληεινχλ ζηε κείσζε ηεο αλεξγίαο, νχηε
γεληθφηεξα ζηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο χθεζεο.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε θνηλσληθή αλαηαξαρή, πνπ είρε ζπκβάιεη
απνθαζηζηηθά ζηε δηακφξθσζε ησλ επηινγψλ ηεο πξνεγνχκελεο
πεξηφδνπ, εμέιηπε. Απφ ην 1981 έσο ην 1983 νη απεξγίεο είραλ
πεξηνξηζηεί ζεκαληηθά θαη, παξφιν πνπ κεηά ην 1984 απμήζεθαλ θαη
πάιη, αθνξνχζαλ θπξίσο ην δεκφζην ηνκέα – θαζψο ε θαιπάδνπζα
αλεξγία πεξηφξηδε ηηο θηλεηνπνηήζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηδησηηθφ
ηνκέα. Δπηπιένλ, πξφβαιιαλ πνιχ ιηγφηεξν ξηδνζπαζηηθά αηηήκαηα θαη
δελ είραλ ηε καρεηηθφηεηα ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ. Σν γεγνλφο φηη ε
θπβέξλεζε είρε αξηζηεξφ θαη θηινιατθφ πξφζσπν, φρη κφλν ζηηο
δηαθεξχμεηο αιιά θαη ζηελ έκπξαθηε πνιηηηθή πνπ είρε αθνινπζήζεη
κεηαμχ 1981 θαη 1984, ζπγθξαηνχζε ηε ξηδνζπαζηηθφηεηα ησλ ιατθψλ
δηεθδηθήζεσλ θαη ηηο ελζσκάησλε ζηελ θξαηηθή πνιηηηθή.
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Οη δηεζλείο εμειίμεηο θαη νη εμσηεξηθέο ζρέζεηο ηεο ρψξαο πέξαζαλ
επίζεο ζε κηα λέα θάζε. Οη απμαλφκελεο δπζθνιίεο ησλ ρσξψλ ηνπ
«ππαξθηνχ ζνζηαιηζκνχ» - ην 1985 άξρηδε ε «πεξεζηξφηθα» ηνπ Μ.
Γθνξκπαηζφθ – θαη ησλ ρσξψλ ηνπ Σξίηνπ Κφζκνπ πεξηφξηζαλ ηα
πεξηζψξηα άζθεζεο αλεμάξηεηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. Σελ ίδηα επνρή,
ε Γπηηθή Δπξψπε θαη ν θαπηηαιηζηηθφο θφζκνο γεληθφηεξα πεξλνχζε ζε
θάζε ζηαζεξήο αλάθακςεο, ελψ ηα ηαξαγκέλα ρξφληα ηεο δεθαεηίαο ηνπ
1970 έκνηαδαλ φιν θαη πην καθξηλά. Ο δξφκνο πξνο ηελ αλάπηπμε πνπ
αθνινπζνχζαλ ηα επξσπατθά ζνζηαιηζηηθά θφκκαηα θαηλφηαλ φιν θαη
πεξηζζφηεξν σο ν κφλνο εθηθηφο γηα ηελ Διιάδα. Οη εμειίμεηο απηέο
ψζεζαλ πξνο ηνλ αλαπξνζαλαηνιηζκφ ηεο εζσηεξηθήο θαη ηεο
εμσηεξηθήο πνιηηηθήο.
Σαπηφρξνλα, νη ζρέζεηο κε ηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα
βειηηψζεθαλ ζεκαληηθά. Σν 1985 ε Κνηλφηεηα πηνζέηεζε ηνλ θαλνληζκφ
γηα ηα Μεζνγεηαθά Οινθιεξσκέλα Πξνγξάκκαηα, πνπ εγθαηλίαζαλ κηα
ζεηξά πνιηηηθψλ κε ζηφρν δηαξζξσηηθέο βειηηψζεηο ζηηο ιηγφηεξν
αλεπηπγκέλεο πεξηνρέο ησλ θξαηψλ – κειψλ, αλάκεζα ζηηο νπνίεο ήηαλ,
βεβαίσο, θαη ε Διιάδα.
Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνλ Φξαγθηάδε (2007), ε θπβέξλεζε
ζπγθξάηεζε ηε δεκφζηα θαηαλάισζε θαη πεξηφξηζε ηηο δεκφζηεο
επελδχζεηο, ζε φξνπο πνζνζηψλ επί ηνπ ΑΔΠ. Σν πξσηνγελέο έιιεηκκα
έδεημε λα ζπγθξαηείηαη θαη απηφ. Αληηζέησο, ην ζπλνιηθφ έιιεηκκα
απμήζεθε θαηαθφξπθα. Απφ ηε κηα πιεπξά, ε είζπξαμε ησλ εζφδσλ
ραιάξσζε, ηδίσο κεηά ην 1987, φηαλ εγθαηαιείθζεθε ε ζηαζεξνπνηεηηθή
πξνζπάζεηα πηζαλφηαηα ηελ πεξίνδν εθείλε ε παξανηθνλνκία θαη ε
δηαθζνξά επεθηάζεθαλ ζεκαληηθά.
Μεηά ην 1987, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζηαδηαθή απειεπζέξσζε ηεο
θίλεζεο θεθαιαίσλ, ζχκθσλα κε ηνλ Φξαγθηάδε (2007), εγθαηληάζηεθε
θαη ε πνιηηηθή ηεο «ζθιεξήο δξαρκήο»: ην λφκηζκα άξρηζε λα ππνηηκάηαη
κε ξπζκνχο βξαδχηεξνπο απφ ηνλ πιεζσξηζκφ, άξα ζε πξαγκαηηθνχο
φξνπο λα αλαηηκάηαη. Σαπηφρξνλα, νη νηθνλνκηθέο αξρέο αχμεζαλ ηα
πξαγκαηηθά επηηφθηα, πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπλ ηελ εθξνή θεθαιαίσλ.
Με δεδνκέλα ηα πςειά ειιείκκαηα θαη ηελ θαθή δεκνζηνλνκηθή
θαηάζηαζε, ε πνιηηηθή απηή ήηαλ ν κφλνο ξεαιηζηηθφο ηξφπνο λα
ζπγθξαηεζεί ν πιεζσξηζκφο θαη λα πξνεηνηκαζηεί ε ελνπνίεζε ηεο
ειιεληθήο νηθνλνκίαο κε ηελ επξσπατθή.
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Ζ αχμεζε ησλ ειιεηκκάησλ θαη ησλ επηηνθίσλ, άξα θαη ησλ ηφθσλ
πνπ θαηαβάιινληαλ, δηφγθσλαλ ηαρχηαηα ην δεκφζην ρξένο, απφ 49%
ηνπ ΑΔΠ ην 1984 ζε 112% ην 1993. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ησλ ειιεηκκάησλ
κε δεκφζην δαλεηζκφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα απμαλφκελα επηηφθηα,
νδήγεζε ηαπηφρξνλα ζε ζεκαληηθή αλαδηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο ζε
φθεινο ησλ θαηφρσλ ηίηισλ ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο.

Ο ρξεκαηνπηζηωηηθόο ηνκέαο
Ζ εθαξκνδφκελε ζηε ρψξα καο απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1950 κέρξη
ζήκεξα, ζχκθσλα κε ηνλ Αγαπεηφ (1997), πηζησηηθή πνιηηηθή θαη νη κε
αλαγθαίεο παξεκβάζεηο ησλ λνκηζκαηηθψλ αξρψλ ζηελ ηξαπεδηθή αγνξά
είρε δπζκελείο επηπηψζεηο ηφζν ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα φζν θαη ζηελ
νηθνλνκία γεληθφηεξα. Ζ πνιηηηθή απηή είρε θπξίσο ηηο πην θάησ
επηπηψζεηο.
 πσο θαίλεηαη απφ ηελ εμέιημε ηεο ρξεκαηνδνηήζεσο ηεο
νηθνλνκίαο, ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα νπζηαζηηθά έρεη γίλεη έλαο
δεχηεξνο θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο, θαη απηφ γηαηί, γηα λα
θαιπθζνχλ ηα δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα, δηεπξχλεηαη ζπλερψο ε
πηζησηηθή επέθηαζε πξνο ην δεκφζην ηνκέα.
 Καηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, δηνγθψζεθαλ νη ρξεκαηνδνηηθνί
πφξνη ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ρσξίο παξάιιειε αχμεζε ησλ
επελδχζεσλ παγίνπ θεθαιαίνπ.
 Καηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, ε εηήζηα πηζησηηθή επέθηαζε πξνο
ην δεκφζην ηνκέα ήηαλ ππεξδηπιάζηα ηνπ εηήζηνπ πιεζσξηζκνχ.
Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ λέσλ ρνξεγήζεσλ πξνο
ηνπο θιάδνπο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα.
 Οη ζπλερηδφκελεο απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο δεζκεχζεηο
θαηαζέζεσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο εμσγελείο παξάγνληεο πνπ
δηνγθψλνπλ ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ησλ ηξαπεδψλ, δελ ππνβνεζνχλ
ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ ηξαπεδψλ πνπ ζα νδεγνχζε ζηε
δεκηνπξγία ελφο Δζληθνχ Γηαηξαπεδηθνχ πζηήκαηνο.
Οη παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο, πξνθχπηνπλ απφ κηα αμηφινγε κειέηε γηα
ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, ε νπνία αλαθεξφκελε ζηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά
ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο επηζεκαίλεη ηα εμήο:
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 Οη ειιεληθέο ηξάπεδεο θαη ε ειιεληθή θεθαιαηαγνξά βξίζθνληαη
ζε κηα θξίζηκε πνξεία πξνο ην 1992.
 Οη δεζκεχζεηο, νη πεξηνξηζκνί θαη ε πεξίεξγε αληίιεςε ησλ
λνκηζκαηηθψλ αξρψλ θαη ηνπ θξάηνπο γηα ην ξφιν ηνπ ηξαπεδηθνχ
ζπζηήκαηνο δεκηνπξγνχλ ζνβαξά εκπφδηα γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ
ησλ ηξαπεδψλ.
 Οη ηξάπεδεο απφ ηελ άιιε κεξηά, βνεζνχληνο θαη ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζηαζεξνπνίεζεο ηεο νηθνλνκίαο, έθαλαλ ην 1986
ζνβαξά βήκαηα εθζπγρξνληζκνχ ηνπο, θπξίσο ζηνλ ηνκέα
πξνψζεζεο θαη εθαξκνγήο λέσλ κεζφδσλ δηεθπεξαίσζεο
ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ, πξνζθνξάο λέσλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ θαη
θπξίσο εθαξκνγήο νινθιεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθψλ
ππνινγηζηψλ.
 Πνιιέο ειιεληθέο ηξάπεδεο ζπλέρηζαλ ηηο πξνζπάζεηεο εμπγίαλζεο
ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπο κε ην κε ινγηζκφ ηφθσλ ζηα δάλεηα πνπ
έρνπλ δνζεί ζε πξνβιεκαηηθέο θαη άιιεο επηρεηξήζεηο,
αλαπιεξψλνληαο θαηά έλα κέξνο, ή ζην ζχλνιφ ηνπο ζρεδφλ, ηηο
ινγηζηηθέο απηέο απψιεηεο εζφδσλ απφ ηελ αλάπηπμε ησλ
εξγαζηψλ ηνπο θαη ηε δηεχξπλζε ησλ πξαγκαηηθψλ κηθηψλ θεξδψλ.
Οη πξνζπάζεηεο απηέο είλαη έθδειεο ζηνπο ηζνινγηζκνχο πνπ
δεκνζίεπζαλ: ε Δζληθή Σξάπεδα, ε ΔΣΔΒΑ, ε Σξάπεδα
Δπελδχζεσλ, ε Σξάπεδα Πεηξαηψο θαη ε Σξάπεδα Κεληξηθήο
Διιάδνο.
Παξά ηελ ηζρλή δήηεζε θεθαιαίσλ, ηε ζπξξίθλσζε ηεο πηζησηηθήο
επέθηαζεο θαη ηεο ξεπζηφηεηαο απφ ηε δηεχξπλζε ησλ δεζκεχζεσλ ησλ
θαηαζέζεψλ ηνπο ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη ην κεγάιν θφζηνο πνπ
είρε ε επηζεηηθή απηή αλάπηπμε ε ειιεληθή ηξαπεδηθή αγνξά παξνπζηάδεη
ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ζαθή βειηίσζε ησλ δεηθηψλ δηαρεηξηζηηθήο
πνιηηηθήο.
Αληίζεηα, νη ζπλερηδφκελεο κε ηελ ίδηα επηκνλή θαη καλία δεζκεχζεηο
ησλ θαηαζέζεσλ θαη ε ριηαξή δήηεζε θεθαιαίσλ αληαλαθιψληαη ζηνπο
δείθηεο νηθνλνκηθήο δηάξζξσζεο, απφ ηνπο νπνίνπο θπξίσο εθείλνο πνπ
αθνξά ηε ζρέζε ρνξεγήζεσλ πξνο θαηαζέζεηο, παξνπζηάδεη πεξαηηέξσ
επηδείλσζε, αθνχ ζε ζπάληεο πεξηπηψζεηο νη ηξάπεδεο έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα λα αμηνπνηήζνπλ πνζνζηφ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ, κε κεγάιν
θφζηνο, θαηαζέζεσλ πνπ λα μεπεξλά ην 50%.
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Κξίζηκεο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηνχλ θαη νη εμειίμεηο ζηε αγνξά
ρξήκαηνο θαη ζηε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά, αθνχ εθηφο απφ ηελ
πξνζθνξά λέσλ αληαγσληζηηθψλ απνηειεζκαηηθψλ ηίηισλ, ην θξάηνο δελ
έρεη πξνσζήζεη αθφκα ηελ εθαξκνγή ζηελ πξάμε ηηο επί ράξηνπ
αμηφινγεο πξνηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Καξαηδά γηα λα αμηνπνηήζεη ηελ
αλάθακςε ζηελ αξρή θαη ηελ έθξεμε ζηε ζπλέρεηα ζηελ νδφ νθνθιένπο
θαη λα εμπγηάλεη θαη λα αλαδείμεη ην ρξεκαηηζηήξην ζε κεγάιε πεγή
άληιεζεο θεθαιαίσλ κε θηλεηήξηα δχλακε ηνπο ζεζκηθνχο επελδπηέο.
Δίλαη γλσζηφ φηη ην ειιεληθφ πηζησηηθφ ζχζηεκα παξνπζηάδεη
βαζηθέο δηαξζξσηηθέο ηδηνξξπζκίεο ελψ παξάιιεια ππφθεηηαη ζε
ζεκαληηθνχο εμσγελείο πεξηνξηζκνχο. Άκεζε απφξξνηα ηεο θαηάζηαζεο
απηήο είλαη ε δηακφξθσζε ελφο πνιχπινθνπ θαη δχζθακπηνπ ζεζκηθνχ
πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ην νπνίν αληαλαθιάηαη
ζην πθηζηάκελν εθηεηακέλν πιέγκα δηνηθεηηθψλ ξπζκίζεσλ φζνλ αθνξά
ζην θφζηνο, ζηνλ φγθν θαη ζηελ θαηαλνκή ησλ πηζησηηθψλ πφξσλ ηεο
νηθνλνκίαο. Αλ θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ γίλεη νπζηαζηηθέο
βειηηψζεηο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ πηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, ε ηδηφηππε
δηαξζξσηηθή ηνπ κνξθνινγία θαη νη ζεζκηθέο ηνπ αδπλακίεο
εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ θαη λα πεξηνξίδνπλ ζεκαληηθά ηηο
δπλαηφηεηεο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο.
Απφ ην 1987, ζχκθσλα κε ηνλ Θσκαδάθε (2011), ν ειιεληθφο
ρξεκαηνπηζησηηθφο ηνκέαο έρεη ζρεδφλ νινθιεξσκέλα απειεπζεξσζεί.
Έρεη επίζεο επηδείμεη ηζρπξέο ζεηηθέο επηδφζεηο ηφζν ζε αλαπηπμηαθνχο
φξνπο φζν θαη ζε φξνπο παξνρήο λέσλ πξντφλησλ, πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ
θαη θαηλνηνκίαο. Απνηειεί ηελ πεξηνρή ηεο νηθνλνκίαο πνπ επηηέινπο
δέρηεθε, θαη εμαθνινπζεί λα δέρεηαη, μέλα επελδπηηθά θεθάιαηα. Ζ
αξρηθή θηλεηήξηα δχλακε γηα ηε ρξεκαηνπηζησηηθή κεηαξξχζκηζε ηεο
Διιάδαο ήηαλ ε έθζεζε ηνπ ηφηε πθππνπξγνχ Δζληθήο Οηθνλνκίαο Θ.
Καξαηδά,
ν
νπνίνο
εηζεγήζεθε
ηελ
απειεπζέξσζε
ηνπ
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα. Ακέζσο κεηά, ηφζν ε θπβέξλεζε φζν θαη ε
θεληξηθή ηξάπεδα άξρηζαλ λα θηλνχληαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, πνπ
επξφθεηην λα αλαδσνγνλήζεη ηε «βηνκεραλία» ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ
ππεξεζηψλ ηεο Διιάδαο.
Δπηθεληξψλνληαο ηελ πξνζνρή καο πξψηα ζηηο αιιαγέο ηνπ
ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, ηα επηηφθηα ηψξα θαζνξίδνληαη απφ ηελ αγνξά,
νη πνζνηηθνί έιεγρνη ησλ πηζηψζεσλ έρνπλ ήδε θαηαξγεζεί, νη αγνξέο
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ζπλαιιάγκαηνο θαη ε δηαθίλεζε θεθαιαίνπ απφ θαη πξνο ηε ρψξα
απειεπζεξψζεθαλ θαη άλνημαλ επθαηξίεο εηζφδνπ λέσλ επηρεηξήζεσλ ζην
ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. ηα πξψηα ρξφληα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80 ιηγφηεξεο
απφ είθνζη ηξάπεδεο ιεηηνπξγνχζαλ ζηελ Διιάδα. ήκεξα ιεηηνπξγνχλ
ζρεδφλ πελήληα, θαζηζηψληαο ηελ είζνδν ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα έλα
απφ ηα εληππσζηαθφηεξα απνηειέζκαηα ηεο απειεπζέξσζεο. Οη νδεγίεο
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ειεχζεξε ίδξπζε ηξαπεδψλ ζε άιιεο ρψξεο
– κέιε, ειεχζεξε δηαζπλνξηαθή παξνρή ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ
θαη θνηλά πξφηππα αζθαιείαο ηνπ ηξαπεδηθνχ θεθαιαίνπ ηέζεθαλ ζε
εθαξκνγή ζηελ Διιάδα, φπσο θαη ζηηο άιιεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο. Δλ ζπληνκία, νη ηξάπεδεο έγηλαλ εμαηξεηηθά αληαγσληζηηθέο
επηρεηξήζεηο ζηελ Διιάδα. Ο εθζπγρξνληζκφο ηνπο είλαη πξνθαλήο ηφζν
ζε φξνπο κεγάισλ αιιαγψλ ζηελ πνηφηεηα ησλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ
φζν θαη ζηελ αλάπηπμε εηδηθεπκέλσλ εξγαζηψλ ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα.
Σν Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ ηεο Αζήλαο (ΥΑΑ) απφ ην 1987 θαη
κεηά έρεη ππνζηεί ηδηαίηεξε αλαδσνγφλεζε θαη εθζπγρξνληζκφ. Νέα
λνκνζεζία έθαλε δπλαηή ηε δεκηνπξγία ρξεκαηηζηεξηαθψλ εηαηξηψλ θαη
ηε ζπκκεηνρή ηνπο σο κειψλ ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ, ηελ εηζαγσγή
απηφκαηνπ ζπζηήκαηνο ζπλαιιαγψλ θαη ηε δεκηνπξγία Κεληξηθνχ
Απνζεηεξίνπ Σίηισλ. Απηά απνηεινχλ ηηο θχξηεο ζεζκηθέο αιιαγέο ησλ
ηειεπηαίσλ ρξφλσλ. Ζ θεθαιαηνπνίεζε ησλ εηζεγκέλσλ ζην
ρξεκαηηζηήξην επηρεηξήζεσλ ην 1993 αλεξρφηαλ ζε 13,5 δηο δνιάξηα θαη
ε ζπλνιηθή αμία ησλ ζπλαιιαγψλ ζε 2,8 δηο δνιάξηα. Απφ ην 1990 έρνπλ
πξαγκαηνπνηεζεί πελήληα επηά εηζαγσγέο, αλεβάδνληαο ην ζπλνιηθφ
αξηζκφ ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξηψλ ζηηο 150 ζην ηέινο ηνπ 1993. Σν λέν
θεθάιαην πνπ αληιήζεθε ην 1993 κέζσ ηεο δεκφζηαο εγγξαθήο αγνξάο
κεηνρψλ αλήιζε ζε 436 εθαηνκκχξηα δνιάξηα.
Ο εθζπγρξνληζκφο ηνπ ειιεληθνχ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο
πεξηέιαβε θαη ηελ εηζαγσγή ησλ ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ. Σν 1990 επηά
κφλν ακνηβαία θεθάιαηα ήηαλ ζηε δηάζεζε ησλ ειιεληθψλ επελδπηψλ,
ζπλνιηθήο αμίαο 147 δηο δξαρκψλ. ην ηέινο ηνπ 1994 ε αχμεζε ήηαλ
πεξίπνπ δεθαπιάζηα, κε 98 ακνηβαία θεθάιαηα ζπλνιηθήο αμίαο
ελλεαπιάζηαο. Σα θεθάιαηα απηά ήηαλ δηαζέζηκα ζε κεγάιε πνηθηιία
επελδπηηθήο επηινγήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθά, ησλ
θεθαιαίσλ εγρψξησλ κεηνρψλ, νκνιφγσλ θαη μέλσλ αμηψλ.
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Οη πνιηηηθέο ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ρψξν θαηεπζχλνληαη θπξίσο
ζηε δηαηήξεζε ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ ηξαπεδψλ θαη ηελ
πεξαηηέξσ ελδπλάκσζε ηνπ ξφινπ ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ. Ο αληαγσληζκφο
ησλ ηξαπεδψλ παίξλεη θπξίσο ηε κνξθή ηεο εηζαγσγήο λέσλ πξντφλησλ
θαη ππεξεζηψλ. Έρνπλ εηζαρζεί, γηα παξάδεηγκα, απηφκαηεο ηακεηαθέο
κεραλέο (ΑΣΜ) απφ κία ή δχν ηξάπεδεο, εγεηηθέο ζην ρψξν ηνπο, πνπ
ζίγνπξα ζα αλαγθάζνπλ θαη ηηο ππφινηπεο λα ζπκκνξθσζνχλ,
πξνζθέξνληαο αλάινγεο επθνιίεο. Ζ αχμεζε ηνπ δηαηξαπεδηθνχ
αληαγσληζκνχ δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε επαπμεκέλεο ηξαπεδηθήο
επνπηείαο. χγρξνλε ηξαπεδηθή επνπηεία έρεη ζρεδηαζηεί θαη
εθαξκφδεηαη απφ ηελ θεληξηθή ηξάπεδα θαη πξφζθαηα εθαξκφζηεθε ν
ζεζκφο ηεο αζθάιηζεο θαηαζέζεσλ. Δπηπιένλ, εμειίζζεηαη πξσηνβνπιία
γηα δεκηνπξγία απηφκαηνπ δηαηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο εθθαζάξηζεο θαη
πιεξσκψλ.
Σα ζρέδηα αμηνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ ζπλερίδνληαη
αθνινπζψληαο δχν άμνλεο: εηζαγσγή ζπλαιιαγψλ ζε κεηνρηθά
παξάγσγα θαη ζχλδεζε ηνπ ΥΑΑ κε πεξηθεξεηαθνχο πφινπο, ηε
Θεζζαινλίθε παξαδείγκαηνο ράξηλ. Απνηειεί άκεζν ζηφρν ε
ελζάξξπλζε μέλσλ εηαηξηψλ, εηδηθά ησλ Βαιθαλίσλ, λα εηζάγνπλ ηηο
κεηνρέο ηνπο ζην ρξεκαηηζηήξην. Γεληθφηεξα, ε επέθηαζε ησλ ειιεληθψλ
ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ ζηηο γεηηνληθέο ρψξεο ησλ Βαιθαλίσλ
απνηειεί ελεξγφ πνιηηηθφ ζηφρν, κε δηάθνξεο ειιεληθέο ηξάπεδεο λα
έρνπλ ήδε εγθαηαζηήζεη παξαξηήκαηα ζην εμσηεξηθφ. Δπηπιένλ, έλα
πηζησηηθφ ίδξπκα κε δηεζλή ζπκκεηνρή, ε Σξάπεδα ησλ Υσξψλ ηνπ
Δπμείλνπ Πφληνπ, έρεη εγθαηαζηαζεί πξφζθαηα ζηε Θεζζαινλίθε.
Δίλαη ζαθέο φηη ε ηαρχηεηα αιιαγψλ θαη αλάπηπμεο ζην
ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα δηαηεξείηαη ζηελ Διιάδα ηφζν ζε επίπεδν
αληαγσληζηηθψλ επηρεηξήζεσλ φζν θαη ζε επίπεδν πνιηηηθήο, φπνπ νπζία
απνηειεί ε ζπλερήο δηακφξθσζε ζεζκηθψλ ξπζκίζεσλ πνπ εγγπψληαη
αζθαιέο θαη πγηέο ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη νκαιή ιεηηνπξγία ησλ αγνξψλ
θεθαιαίνπ.
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Κεθάιαην 5ν
Αλαδνκώληαο ηελ νηθνλνκία 1974 – 2000
Μηα ζύληνκε εξκελεπηηθή εηθόλα ηωλ ειιεληθώλ νηθνλνκηθώλ
επηδόζεωλ
Δίλαη γλσζηφ, ζχκθσλα κε ηνλ Θσκαδάθε (2011), πσο ε ειιεληθή
νηθνλνκία ζεσξνχληαλ ην «ζαχκα» ηεο δεθαεηία ηνπ 1960, αιιά ζηηο
κέξεο καο ζεσξείηαη «αληηζαχκα», ηνπιάρηζηνλ ζε ζχγθξηζε κε ηε
δπηηθνεπξσπατθή πξννπηηθή. Απηφ είλαη πξνθαλέο κε πνιχ απινχο
πνζνηηθνχο φξνπο, εάλ ζπγθξίλνπκε ηνπο κέζνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο θαη
ην κεξίδην ησλ επελδχζεσλ ζηηο ηξεηο ηειεπηαίεο δεθαεηίαο. Ο Πίλαθαο 1
δείρλεη απηή ηε ζχγθξηζε ζε πξαγκαηηθνχο φξνπο, θαζψο θαη ηα πνζνζηά
ησλ ηδησηηθψλ θαη δεκνζίσλ επελδπηηθψλ δαπαλψλ ζην Αθαζάξηζην
Δγρψξην Πξντφλ (ΑΔΠ).
Έηε

Ρπζκνί
αλάπηπμεο ηνπ
ΑΔΠ

1961 – 1965
1966 – 1970
1971 – 1975
1976 – 1980
1981 – 1985
1986 – 1990

7,8
6,7
5,2
4,2
1,5
1,8

Ηδησηηθέο
επελδύζεηο σο
πνζνζηό ηνπ
ΑΔΠ
16,2
19,3
18,9
17,5
13,0
12,5

Γεκόζηεο
επελδύζεηο σο
πνζνζηό ηνπ
ΑΔΠ
7,7
7,7
8,0
5,4
6,3
4,9

Πίλαθαο 6 Αλαπηπμηαθνί θαη επελδπηηθνί ξπζκνί. Πεγή: Τπεξεζία Δζληθψλ
Λνγαξηαζκψλ, Διιεληθή Γεκνθξαηία, Δζληθνί Λνγαξηαζκνί ηεο Διιάδνο, δηάθνξα
έηε.

Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 6 είλαη πξνθαλέο φηη ν ξπζκφο
κεγέζπλζεο ηνπ ειιεληθνχ αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο ππέζηε
ρξφληα πηψζε ηα ηειεπηαία ηξηάληα ρξφληα θαη φηη, ηαπηφρξνλα, ε
αλαινγία ηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο πνπ αθηεξψζεθε αληίζηνηρα ζηηο
δεκφζηεο θαη ηηο ηδησηηθέο επελδχζεηο ζεκείσζε επίζεο ζεκαληηθή
πηψζε. Απηφ δελ είλαη θαηλφκελν απξφβιεπην, εθφζνλ είλαη γλσζηφ –
απφ ηε δηεζλή εκπεηξία – φηη νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη επελδπηηθνί
ξπζκνί ζπλδένληαη ζεηηθά. Θα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη, ζε φξνπο
ζπγθξηηηθψλ επηδφζεσλ κε ηηο έληεθα ρψξεο πνπ απνηεινχλ ζήκεξα ηνπο
εηαίξνπο ηεο Διιάδαο ζηελ ΔΚ, νη ειιεληθνί ξπζκνί αλάπηπμεο ήηαλ 2,8
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πνζνζηηαίεο κνλάδεο πςειφηεξνη απφ φηη ζηνπο εηαίξνπο ηεο ζηε
δεθαεηία ηνπ 1960, 1,8 πνζνζηηαίεο κνλάδεο πςειφηεξνη ζηα ρξφληα ηνπ
1970, 0,7 πνζνζηηαίεο φκσο ρακειφηεξνη ζηε δεθαεηία ηνπ 1980.
Πνιηηηθνί θαη άιινη πνιινί απέδηδαλ ηε ρξφληα απηή πηψζε ηεο
ειιεληθήο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζηελ εμάληιεζε ηνπ κεηαπνιεκηθνχ
«κνληέινπ αλάπηπμεο» ηεο ρψξαο θαη ζηελ αδπλακία πξνζαξκνγήο ζηηο
λέεο πξαγκαηηθφηεηεο. Αμίδεη λα ηνληζηεί φηη, παξά ηηο αδπλακίεο θαη ηηο
θξηηηθέο πνπ κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε ηηο πξνεγνχκελεο πνιηηηθέο
αλάπηπμεο ησλ ρξφλσλ ηνπ 1950 θαη ηνπ 1960, ε Διιάδα πέξαζε κε
επηηπρία ηε δηαδηθαζία ηεο πξνζαξκνγήο εθείλε ηελ πεξίνδν θαη απηφ
ζπλέβε ζε έλα δηεζλέο πεξηβάιινλ πνπ είρε αλαηξαπεί νινζρεξψο ζε
ζρέζε κε ηελ πξνπνιεκηθή ηάμε πξαγκάησλ. Τπάξρεη θαη ην επηρείξεκα
φηη νη πξνζαξκνγέο ησλ δεθαεηηψλ ηνπ 1950 θαη ηνπ 1960
δηεπθνιχλζεθαλ απφ ηηο ηεξάζηηεο κεηαβηβάζεηο μέλσλ πφξσλ. Οη μέλεο
κεηαβηβάζεηο φκσο δελ απνηεινχλ επαξθή ζπλζήθε, εθφζνλ γλσξίδνπκε
πνιχ θαιά φηη ζρεδφλ αληίζηνηρεο κεηαγγίζεηο πνπ πξνήιζαλ απφ ηηο
κεηαβηβάζεηο ηεο ΔΚ ζηε δεθαεηία ηνπ 1980 δελ ζηάζεθαλ ηθαλέο λα
ζηεξίμνπλ κφληκεο πξνζαξκνγέο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ζχκθσλα κε
ηνλ εξεκέηε (1989). Ζ ζπλερήο πησηηθή ηάζε ησλ νηθνλνκηθψλ
επηδφζεσλ δελ κπνξνχζε απιψο λα απνδνζεί ζηηο επηδξάζεηο ηνπ «μέλνπ
παξάγνληα». Θα πξέπεη θπξίσο λα εξκελεπηεί κε φξνπο εζσηεξηθψλ
πξνβιεκάησλ ή κε φξνπο εζσηεξηθψλ ηθαλνηήησλ λα κεηαηξαπνχλ νη
δηεζλείο πξνθιήζεηο ζε επθαηξία εζσηεξηθήο κεηαξξχζκηζεο θαη
δηαξζξσηηθήο αιιαγήο.
Κακηά ζπλνπηηθή εηθφλα ησλ ειιεληθψλ νηθνλνκηθψλ επηδφζεσλ
δελ κπνξεί λα δνζεί δίρσο αλαθνξά ζηα δχν ειιείκκαηα πνπ απνηεινχλ
ην θεληξηθφ ζεκείν ησλ ζεκεξηλψλ ζπδεηήζεσλ γηα ηελ νηθνλνκία: ην
έιιεηκκα ησλ εμσηεξηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ην έιιεηκκα ηνπ δεκνζίνπ. Ο
Πίλαθαο 2 δείρλεη ζπλνπηηθά απηά σο πνζνζηά ηνπ Αθαζάξηζηνπ
Δγρψξηνπ Πξντφληνο.
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Έηε

Δμσηεξηθό έιιεηκκα

1961 – 1965
1966 – 1970
1971 – 1975
1976 – 1980
1981 – 1985
1986 – 1990

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

Γεκνζηνλνκηθό
έιιεηκκα
ΜΓ
3,0
4,6
5,2
12,4
17,6

Πίλαθαο 7 Δμσηεξηθφ θαη δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα (σο πνζνζηφ ΑΔΠ). Πεγή:
Τπεξεζία Δζληθψλ Λνγαξηαζκψλ, Διιεληθή Γεκνθξαηία, Δζληθνί Λνγαξηαζκνί ηεο
Διιάδνο, δηάθνξα έηε.

Ζ βαζηθή εηθφλα πνπ πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα
7,ζχκθσλα κε ηνλ Θσκαδάθε (2011), είλαη φηη ακθφηεξα ηα ειιείκκαηα
κεγάισζαλ ζηε δεθαεηία ηνπ 1980 ζε ζχγθξηζε κε ηε δεθαεηία ηνπ 1970.
Δπηπιένλ, ελψ ην έιιεηκκα εμσηεξηθψλ πιεξσκψλ κνηάδεη λα
ζηαζεξνπνηείηαη, ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα εθδειψλεη απηά δείγκαηα
απνζηαζεξνπνίεζεο. Αλ θαη νη πεξηζζφηεξεο ηξέρνπζεο ζπδεηήζεηο θαη
ηα κέηξα πνιηηηθήο αζρνινχληαη κε απηά ηα δχν ειιείκκαηα θαη ηε
βειηίσζή ηνπο, κηα ζπλδπαζηηθή καηηά ησλ ζηνηρείσλ ησλ Πηλάθσλ 6 θαη
7 ππνδειψλεη, ζχκθσλα κε ηνλ Θσκαδάθε (2011), φηη ε παξάιιειε
ρεηξνηέξεπζε πνπ παξαηεξείηαη δελ είλαη θαζφινπ άζρεηε. Ζ ηάζε ηεο
νηθνλνκίαο πξνο ηε ζηαζηκφηεηα θαη ε πησηηθή ζπκκεηνρή ησλ
επελδχζεσλ ζην εζληθφ πξντφλ απνηεινχλ γεγνλφηα πνπ ζπλδένληαη
έληνλα κε ηελ απνζηαζεξνπνίεζε ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ηδηαίηεξα ηνπ
δεκνζηνλνκηθνχ ηζνδπγίνπ. Δθείλνη πνπ πηζηεχνπλ φηη νη πνιηηηθέο
απνηεινχλ ηε ξίδα φινπ ηνπ θαινχ θαη ηνπ θαθνχ αλαπηχζζνπλ ηε
ζεσξία φηη ε ινγηθή ξνή ησλ επηπηψζεσλ νδεγείηαη απφ ηηο αληζνξξνπίεο
ηνπ Πίλαθα 7 ζηε ζηαζηκφηεηα ηνπ Πίλαθα 6 θαη φηη ε επηινγή θαθψλ
πνιηηηθψλ έρεη πξνμελήζεη ηελ εκθάληζε ησλ αληζνξξνπηψλ ηνπ Πίλαθα
2. Κπβεξλήζεηο δηαθνξεηηθψλ ηδενινγηθψλ πξνζαλαηνιηζκψλ
δηαηχπσζαλ θαη έζεζαλ ζε εθαξκνγή πιήζνο πνιηηηθψλ αληηκεηψπηζεο
απηψλ ησλ θξίζεσλ, νη πνιηηηθέο απηέο φκσο ήηαλ νπζηαζηηθά πνιηηηθέο
πνπ επεδίσθαλ λα ξπζκίζνπλ ηε δήηεζε ή, θαιχηεξα, λα ξπζκίζνπλ ηα
εηζνδήκαηα ζε ζπλζήθεο θξίζεο.
Μέζα ζε έλα πνιηηηθφ ζχζηεκα ζπλερψο
δεκνθξαηηθψλ δηθαησκάησλ, ε θαηάζηαζε απηή παξήγαγε
ηάζεηο κεγέζπλζεο ηνπ δεκφζηνπ ειιείκκαηνο θαη
πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο. Αιιά νη πνιηηηθέο απηέο δελ
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δηεπξπκέλσλ
αλαπφθεπθηα
απμαλφκελεο
ήηαλ ζσζηά

εζηηαζκέλεο θαη δελ νδεγνχζαλ θαη’ αλάγθε ζε νηθνλνκηθή αλάπηπμε,
ζχκθσλα κε ηνπο Θσκαδάθε θαη εξεκέηε (2011). Ο θχξηνο αληίθηππνο
ησλ εμσγελψλ θιπδσληζκώλ θαη ε ζηαζηκφηεηα ζα παξέκελαλ θαη ζα
νδεγνχζαλ ζε φιν πην ζπληεξεηηθέο επηινγέο θαη αθφκε ζηε δηεχξπλζε
ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ ειιεηκκάησλ θαη ηνπ πιεζσξηζκνχ.
Ζ ελαιιαθηηθή απηή εξκελεία παξνπζηάδεη ηξία πιενλεθηήκαηα ζε
ζρέζε κε ηελ πην απινπζηεπηηθή ηζηνξία ηεο απνθιεηζηηθήο επζχλεο ηεο
θαθήο επηινγήο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. Πξψηνλ, κεηαθέξεη ηελ άπνςε
φηη νη πνιηηηθέο αληαπνθξίλνληαη ζε θνηλσληθέο πηέζεηο θαη θνηλσληθέο
αληηιήςεηο κέζσ ησλ πνιηηηθψλ κεραληζκψλ. Με άιια ιφγηα, δελ
παξάγνληαη απιψο ζηε ζθέςε αλίθαλσλ ή ζπκθεξνληνιφγσλ πνιηηηθψλ
πνπ αςεθνχλ ηελ ηερλνθξαηηθή ζνθία γηα ίδηνλ ζπκθέξνλ. πλεπψο, ε
θπζηνινγηθή θνηλσληθή αληίδξαζε πνπ επηδηψθεη εγγπήζεηο ηνπ
εηζνδήκαηνο θαη ηνπ επηπέδνπ δσήο, ελψ αληηκεησπίδνληαη απφηνκεο θαη
κεγάιεο εμσηεξηθέο θξίζεηο, πξνζδηνξίδεη πνιηηηθέο πνπ πξνζπαζνχλ λα
αληαπνθξηζνχλ πξνο ηελ αληίδξαζε απηή. Πξάγκαηη, ε νηθνλνκηθή
επέθηαζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πνπ έρεη παξαηεξεζεί απφ ην ηέινο ηεο
δεθαεηίαο ηνπ 1970 ήηαλ ζε κεγάιν βαζκφ απνηέιεζκα αληαπφθξηζεο
ζηελ θξίζε παξά επηινγή ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο. Ωζηφζν, ην εγγελέο
πξφβιεκα απηήο ηεο αληίδξαζεο ήηαλ φηη κεηέηξεςε κηα αλαγθαία
βξαρππξφζεζκε πνιηηηθή αληαπφθξηζε ζε καθξνπξφζεζκε θαηάζηαζε.
Γεχηεξνλ, ε ελαιιαθηηθή απηή εξκελεία πξνζθέξεηαη θαιχηεξα
γηα ηελ πεηζηηθή επεμήγεζε ησλ πνιηηηθψλ θχθισλ. Γειαδή, φηαλ ε
επεθηαηηθή πνιηηηθή παίξλεη ηε κνξθή δηακφξθσζεο πξφζζεησλ
εηζνδεκάησλ, ε αχμεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ, ε ρεηξνηέξεπζε ηνπ
εμσηεξηθνχ ηζνδπγίνπ θαη/ή ε ρεηξνηέξεπζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ
ζπλζεθψλ πξνθαινχλ απηφ πνπ ζα κπνξνχζακε λα νλνκάζνπκε
θαηλφκελν «ηχςεσλ ζπλείδεζεο», ζχκθσλα κε ηνπο Θσκαδάθε θαη
εξεκέηε (2011). Απηφ ζεκαίλεη φηη νη πνιηηηθνί αληηιακβάλνληαη φηη ην
«παξάθαλαλ» θαη πξέπεη λα αληηζηξέςνπλ ηηο δηθέο ηνπο ελέξγεηεο ή ηεο
πξνεγνχκελεο παξάηαμεο. Δκθαλίδνληαη ζε απηφ ην ζεκείν πνιηηηθέο
ιηηφηεηαο, ην θέληξν βάξνπο ησλ νπνίσλ είλαη ε εμνπδεηέξσζε ηεο
πξνεγνχκελεο εηζνδεκαηηθήο επέθηαζεο. Οη ηδενινγηθέο αληηιήςεηο πνπ
επηθξαηνχλ ζε απηή ηελ ηδηαίηεξε ζπγθπξία νξγαλψλνληαη γχξσ απφ ηελ
ππνηηζέκελε ηθαλφηεηα ηνπ εηζνδεκαηηθνχ πεξηνξηζκνχ λα ιχζεη φια ηα
πξνβιήκαηα ηεο θνηλσλίαο θαη λα αλαδσππξψζεη ηε δηαδηθαζία
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αλάπηπμεο. Ζ ειιεληθή εκπεηξία δελ επηβεβαίσζε αθφκα απηή ηελ
άπνςε. Οη έιιελεο πνιηηηθνί φκσο κνηάδνπλ λα καγλεηίδνληαη απφ ηελ
απιφηεηα θαη ηηο ππνζρέζεηο απηήο ηεο άπνςεο, κε ζπλέπεηα λα
επηκέλνπλ ζε απηήλ σο ηε βαζηθή νξγαλσηηθή αξρή ηεο νηθνλνκηθήο
πνιηηηθήο.
Σξίηνλ, ε ελαιιαθηηθή εξκελεία έρεη ην πξνηέξεκα φηη
ηνπιάρηζηνλ καο επηηξέπεη λα εζηηάζνπκε ηελ πξνζνρή καο ζηηο αηηίεο
παξά ζηα ζπκπηψκαηα ησλ ειιεληθψλ νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ.
Γειαδή, αλνίγεη ηνλ νξίδνληα γηα ηε ζπδήηεζε ησλ θνηλσληθψλ
δηαδηθαζηψλ ησλ επελδχζεσλ θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ κεραληζκψλ
νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Αίληγκα απνηεινχζε πάληα ην πψο νη
πεξηζζφηεξεο ζπδεηήζεηο πνιηηηθήο ζηελ Διιάδα εζηηάδνληαλ ζε ζέκαηα
άιια απφ ηελ αλάπηπμε θαη ηηο επελδχζεηο, ελψ ε ρψξα αληηκεηψπηδε
νμχηαην πξφβιεκα ζηαζηκφηεηαο θαη έιιεηςεο επελδχζεσλ. Ήηαλ φκσο
ην απνηέιεζκα κηαο πεξίεξγεο αιιά κφληκεο γνεηείαο κε ηα
εηζνδεκαηηθά κέηξα θαη ηα ζπλαθή εξγαιεία ηεο πνιηηηθήο. Αλ
παξαηεξήζνπκε πξνζεθηηθά ην πεξηερφκελν ηεο καθξννηθνλνκηθήο
πνιηηηθήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο δεκνζηνλνκηθήο, ηεο λνκηζκαηηθήο
θαη ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο πνιηηηθήο, ηα ηειεπηαία δεθαπέληε ρξφληα,
είλαη εχθνιν λα δηαπηζηψζνπκε φηη ε βαζηθή εξγαιεηνζήθε, θαζψο θαη ην
ζπρλφηεξν απνηέιεζκά ηεο, ήηαλ είηε ν ζρεκαηηζκφο είηε ν πεξηνξηζκφο
ησλ εηζνδεκάησλ. Αθφκε θαη νη πνιηηηθέο πνπ ζθνπφ είραλ ην ζρεδηαζκφ
θαη ηελ πξνψζεζε ησλ επελδχζεσλ ζχληνκα κεηεμειίρζεθαλ ζε
πνιηηηθέο ζρεκαηηζκνχ εηζνδήκαηνο, αθνχ ηα επελδπηηθά θίλεηξα έγηλαλ
αληηθείκελν απηφλνκσλ θξαηηθνδίαηησλ ζηξαηεγηθψλ γηα ηε
κεγηζηνπνίεζε εηζνδεκάησλ πνπ αθνινπζήζεθαλ απφ πιήζνο
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ.
Δθηελείο ζπδεηήζεηο ζε πνιηηηθνχο θχθινπο θαη αλέθδνηεο
ελδείμεηο, ζχκθσλα κε ηνλ Θσκαδάθε (2011), ππαηλίζζνληαη φηη ηα
επελδπηηθά θίλεηξα κε ηε κνξθή αξρηθψλ επηρνξεγήζεσλ ππνλνκεχνληαη
γξήγνξα απφ ηνπο παξαιήπηεο, πνπ δελ επελδχνπλ κε βάζε ηηο
ζπκθσλεκέλεο πξνδηαγξαθέο. Φπζηθά, δελ ππάξρεη εκπεηξηθή απφδεημε,
ε νπνία είλαη πνιχ δχζθνιν λα πξνθχςεη, θαη κέρξη ζήκεξα δελ έρεη
παξνπζηαζηεί θακία κειέηε ζε απηφλ ην ρψξν.
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Σν παξαζηηηθό θξάηνο
Γηαζηάζεηο θαη ύλζεζε
Ωο εκπφδην ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ην «ζχζηεκα
ιαθπξαγψγεζεο» απέζπαζε ην ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ησλ ελεκεξσκέλσλ
αλαιπηψλ. Πνιινί πηζηεχνπλ – θαη κάιηζηα εχινγα – φηη ζε θακηά άιιε
ρψξα ηνπ ΟΟΑ δελ ππήξμε ην ζχζηεκα ηφζν δηαιπηηθφ γηα ηελ
νηθνλνκία. Ο θξαηηθφο έιεγρνο ηεο νηθνλνκίαο έηεηλε λα απμεζεί κεηά ην
1945, θαη αλαπηχρζεθε ηαρχηαηα κεηά ην 1974 – φπσο άιισζηε ζπλέβε
ηελ ίδηα επνρή, γηα παξφκνηνπο ιφγνπο, θαη ζηελ Πνξηνγαιία θαη ζηελ
Ηζπαλία. ηελ Ηηαιία, πάιη, ηε δεθαεηία ηνπ 1980 νη δεκφζηεο δαπάλεο ζε
ζρέζε κε ην αθαζάξηζην εζληθφ πξντφλ βξίζθνληαλ ζηα ίδηα επίπεδα κε
ηεο Διιάδαο. Ωζηφζν, ιφγσ ηνπ ηζρπξνχ αληηθαπηηαιηζηηθνχ αηζζήκαηνο
πνπ επηθξαηνχζε ζηελ Διιάδα, ε ιατθή ζπλαίλεζε ζε απηφ ππήξμε
θαηαιπηηθή θαη παξέκεηλε πνιχ πην ηζρπξή απφ φηη ζε άιιεο ρψξεο ηεο
Δπξψπεο.
Σα παξαδείγκαηα ζηνλ Πίλαθα 8 καο δείρλνπλ φηη ε θιίκαθα ησλ
δεκφζησλ δαπαλψλ ζηελ Διιάδα ήηαλ πςειή, αιιά φρη θαη ππεξβνιηθή
ζηε δεθαεηία ηνπ 1990. Αλεζπρία πξνθαινχζαλ κάιινλ νη ηξφπνη κε
ηνπο νπνίνπο γηλφηαλ ε ρξεκαηνδφηεζε, ε δηαρείξηζε θαη
πξαγκαηνπνίεζε απηψλ ησλ δαπαλψλ. Έλα κηθξφ κφλν κέξνο ηνπο, κε
βάζε ηα επξσπατθά θξηηήξηα, αθνξνχζε ηελ παηδεία, ηελ επηκφξθσζε,
ηελ πγεία, ηελ θνηλσληθή πξφλνηα, ή ηελ έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε. Σν
έλα ηξίην απηψλ ησλ δαπαλψλ ην 1995 δηνρεηεπφηαλ ζηελ εμππεξέηεζε
ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο, ζε ζχγθξηζε κε ην έλα δέθαην, πνπ ήηαλ ν κέζνο
φξνο ζηελ ΔΟΚ ησλ Γψδεθα. Άιινη ζρεηηθά κεγάινη ζπληειεζηέο ησλ
δεκφζησλ εμφδσλ εμαθνινπζνχζαλ λα είλαη ε δεκφζηα δηνίθεζε θαη ε
άκπλα. Ζ αλεπάξθεηα θαη ε δηαθζνξά ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο επέηξεςαλ
λα ππνζηεξηρζεί ε ηδησηηθνπνίεζε ησλ θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ πην
πεηζηηθά απφ φηη ζηηο πνιηηηθά εμειηγκέλεο ρψξεο.
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Διιάδα
Πνξηνγαιία
Ηζπαλία
ΔΟΚ ησλ Γώδεθα

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

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

Πίλαθαο 8 Γεκόζηεο Γαπάλεο σο πνζνζηό % ηνπ ΑΔΠ ζε Διιάδα, Πνξηνγαιία,
Ηζπαλία θαη ΔΟΚ(ησλ Γώδεθα), ην 1980 θαη ην 1995. Πεγή: Σν Βήκα, 4 Μαΐνπ 1997,
ζ. Γ2.

ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 νη θξαηηθέο ηξάπεδεο (ηέζζεξηο
θαηά βάζε) θάιππηαλ ηα ηξία ηέηαξηα ησλ θαηαζέζεσλ, ησλ ηξαπεδηθψλ
νκνιφγσλ θαη ησλ δαλεηαθψλ πηζηψζεσλ. Δπηπιένλ, νη ηδησηηθέο
ηξάπεδεο εμαθνινπζνχζαλ λα ξπζκίδνληαη αζθπθηηθά απφ ην θξάηνο,
φπσο ζπλέβαηλε θαη πξηλ απφ ην 1973, κε πνζνζηψζεηο ζηηο εκπνξηθέο
επελδχζεηο θαη ηα δάλεηα. Σν θξάηνο θαηείρε ην κεξηθφ ή απφιπην
κνλνπψιην ησλ αεξνπνξηθψλ θαη ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ, ησλ
αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ, ησλ κεγάισλ ιηκέλσλ, ησλ ηαρπδξνκηθψλ
ππεξεζηψλ θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο, ηνπ
θσηαεξίνπ, ηεο χδξεπζεο θαη ηεο αλψηεξεο εθπαίδεπζεο, ελψ επίζεο
θπξηαξρνχζε ζην πεδίν ηεο λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο. Σν θξάηνο
θαηείρε επίζεο ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ λαππεγείσλ, θπξηαξρνχζε ζηελ
πεηξειαηνβηνκεραλία θαη έπαηδε ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο ρεκηθέο
βηνκεραλίεο, ζηηο αζθάιεηεο απηνθηλήησλ θαη δσήο, θαζψο θαη ζε έλα
επξχ θαη πνηθηιφκνξθν θάζκα άιισλ βηνκεραληψλ, πνιιέο απφ ηηο
νπνίεο ήηαλ κε θεξδνθφξεο. Σν 1989, ζηηο θξαηηθέο επηρεηξήζεηο νη
νπνίεο νξζά απνθαινχληαλ νξζά «πξνβιεκαηηθέο», απαζρνινχληαλ
30900 άηνκα, πνπ ππνινγηδφηαλ φηη απνηεινχζαλ ην 4,5% ηνπ ζπλνιηθνχ
εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο βηνκεραλίαο: φιεο νη «πξνβιεκαηηθέο», θπζηθά,
επηβάξπλαλ ηνπ θνξνινγνχκελνπο, ελψ άιιεο κεγάιεο βηνκεραληθέο
εηαηξίεο πνπ αληηκεηψπηδαλ δπζθνιίεο ζηεξίδνληαλ απφ ηηο θξαηηθέο
ηξάπεδεο. Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν επσκίδνληαλ απηά ηα βάξε νη
θπβεξλήζεηο ήηαλ ε πξν πνιινχ θαζηεξσκέλε θξαηηθή πνιηηηθή ζηήξημεο
ηεο απαζρφιεζεο, ε νπνία έθζαλε κέρξη ηνπ ζεκείνπ λα απαγνξεχεη
ζηνπο ηδηψηεο εξγνδφηεο ζηηο καδηθέο απνιχζεηο, αθφκα θαη αλ
αληηκεηψπηδαλ νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο.
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Αλαπνηειεζκαηηθόηεηα
Οη πεξηζζφηεξεο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, θαζψο πξνζηαηεχνληαλ
απφ ηνλ εκπνξηθφ αληαγσληζκφ αιιά θαη απφ θάζε είδνπο νηθνλνκηθή
πεηζάξρεζε, δελ είραλ απιψο πιενλαζκαηηθφ πξνζσπηθφ, αιιά θαη
δπζαλάινγα ακεηβφκελν θαη αλεπαξθέο. Καζψο επηβαξχλνληαλ απφ
κεγάιεο κάδεο ππαιιήισλ ρσξίο πξνζφληα, δελ είραλ ηε δπλαηφηεηα λα
απαζρνινχλ αξθεηνχο αλζξψπνπο ηερληθά θαηαξηηζκέλνπο. ηα ηέιε ηεο
δεθαεηίαο ηνπ 1990 νη ακνηβέο ζηηο πελήληα παιαηφηεξεο δεκφζηεο
επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο ήηαλ θαηά κέζν φξν πελήληα ηνηο εθαηφ
πςειφηεξεο απφ φηη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζπγρξφλσο, ζε ζρέζε κε ηελ
αμία ησλ πξντφλησλ ηνπο, απαηηνχζαλ πεξηζζφηεξε εξγαζία θαη
θεθάιαηα απφ φηη ζπγθξίζηκεο επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. ρεδφλ
νη κηζέο επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο ήηαλ δεκηνγφλεο θαη νη
πεξηζζφηεξεο βαξχλνληαλ κε κεγάια ρξέε, ελ κέξεη επεηδή νη ινγηζηηθέο
δηαδηθαζίεο ηνπο ήηαλ ραιαξέο. Σα ρξέε ηνπο ππνινγίδνληαλ ην 1997 ζην
2% ηνπ αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ εζληθνχ πξντφληνο, θαη έηζη ζπλέβαιιαλ
νπζηαζηηθά ζηνλ πιεζσξηζκφ. Σν θφζηνο ηεο επηδφηεζήο ηνπο απφ ην
θξάηνο κεηαβίβαδε ηα βάξε ηεο αληηπιεζσξηζηηθήο πνιηηηθήο ζηε
κηζζνινγηθή ιηηφηεηα ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ
θνηλσληθψλ δαπαλψλ. Έηζη νη πνιίηεο πνπ ππέθεξαλ θαζεκεξηλά απφ ηηο
θαθέο ππεξεζίεο θαη ηελ αδηαθνξία ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ,
ηαπηφρξνλα ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα ηνπο επηδνηνχλ.
Καζψο ηα πξνλφκηα ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο πξνζηαηεχνληαλ ηφζν
απφ ηνλ λφκν φζν θαη απφ ηα ζπλδηθάηα, νη δεκφζηεο επηρεηξήζεηο
δπζθνιεχνληαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ απνδνηηθά. Μηα έθζεζε ηνπ ΟΟΑ
ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1999 θαηεγνξνχζε ηηο ππεξεζίεο θνηλήο σθέιεηαο γηα
ηερλνινγηθή νπηζζνδξνκηθφηεηα θαη άιια πξνβιήκαηα, ελψ δηαπίζησζε
φηη ην πξνζσπηθφ ηνπο κπνξνχζε λα κεησζεί ζην κηζφ. Σφληδε φηη νη
δηνηθεηέο ηνπο έπξεπε λα δηνξίδνληαη κε αμηνθξαηηθά θαη φρη θνκκαηηθά
θξηηήξηα, θαη λα κπνξνχλ ειεχζεξα λα παίξλνπλ απνθάζεηο κε θξηηήξηα
επηρεηξεκαηηθά. Δθηηκνχζε φηη ε ηδησηηθνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ θνηλήο
σθέιεηαο ζα πξνζέζεηε 10% ζην αθαζάξηζην εζληθφ πξντφλ ηα επφκελα
πέληε ρξφληα θαη ζα κείσλε ηνλ πιεζσξηζκφ θαηά κία εθαηνζηηαία
κνλάδα. Ζ αλάγθε λα επηδνηνχληαη νη δεκφζηεο επηρεηξήζεηο θνηλήο
σθέιεηαο επηηξέπεη λα εμεγήζνπκε γηαηί ν πξνυπνινγηζκφο
εμαθνινπζνχζε λα είλαη ειιεηκκαηηθφο ην 1999 θαη γηαηί ην δεκφζην
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ρξένο δελ είρε πέζεη θάησ απφ ην 105% ηνπ ΑΔΠ (ην έλα ηξίην ζε μέλν
λφκηζκα).
Ζ θαθή πνηφηεηα ησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ ήηαλ έλαο επηπιένλ
παξάγνληαο πνπ έθαλε ηνπο μέλνπο επελδπηέο θαη ηηο επηρεηξήζεηο λα
ζηξέθνληαη ζε άιιεο ρψξεο. Σππηθφ παξάδεηγκα ηε δεθαεηία ηνπ 1980
θαη ζηηο αξρέο ηεο επφκελεο ήηαλ ν ΟΣΔ, πνπ ραξαθηεξηδφηαλ απφ
βξαδχηεηα θαη αλαμηνπηζηία. Σν 1990 ν πειάηεο έπξεπε λα πεξηκέλεη
θαηά κέζν φξν επηά ρξφληα γηα κηα λέα ηειεθσληθή ζχλδεζε, ελψ ζπρλά
ζεκεηψλνληαλ δηαθνπέο ή «κπεξδεχνληαλ» νη γξακκέο. ια ηα
παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππεξεζηψλ θνηλήο σθέιεηαο δπζθφιεπαλ
ηελ έζησ θαη κεξηθή ηδησηηθνπνίεζή ηνπο.
ηαλ ν ΟΟΑ επηζήκαηλε, ζχκθσλα κε ηνλ Close (2005), γχξσ
ζην 2000, φηη ε θξαηηθή παξέκβαζε ήηαλ ην κεγαιχηεξν εκπφδην γηα ηελ
αλάπηπμε, δελ ελλννχζε απιψο ηελ θξαηηθή ηδηνθηεζία, αιιά θάηη αθφκε
επξχηεξν: ην γεληθφ πεξηνξηζκφ ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηνπ
αληαγσληζκνχ απφ ξπζκίζεηο επηβεβιεκέλεο απφ ην θξάηνο. Μεγάιν
εκπφδην γηα ηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ειιεληθέο θαη μέλεο,
ήηαλ ε ππνρξέσζε εμαζθάιηζεο κηαο ζεηξάο αδεηψλ απφ γξαθεηνθξάηεο
νη νπνίνη είραλ ηε ρεηξφηεξε θήκε ζε νιφθιεξε ηελ ΔΟΚ γηα ηελ
θσιπζηεξγία ηνπο, ηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηε δηαθζνξά ηνπο. Έλα
ακεξηθαληθφ εξεπλεηηθφ ηλζηηηνχην αλέθεξε γχξσ ζηηο αξρέο ηνπ 1989
φηη «ε επλνηνθξαηία, ην ραξηνβαζίιεην, νη δηαηππψζεηο θαη ε
αλαβιεηηθφηεηα παξακέλνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα. Οη γξαθεηνθξαηηθέο
δηαδηθαζίεο πξνζζέηνπλ 20% ζηηο δαπάλεο ησλ επηρεηξήζεσλ». Οη
εθζέζεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο
Σξάπεδαο ην 2000 θαηέιεγαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη απηά αθξηβψο ηα
εκπφδηα δελ είραλ επηηξέςεη ζηελ Διιάδα λα επσθειεζεί απφ κηα αχμεζε
ησλ μέλσλ επελδχζεσλ ηελ παξακνλή ηεο εηζφδνπ ηεο ζηελ Οηθνλνκηθή
θαη Ννκηζκαηηθή Έλσζε ζηελ ίδηα έθηαζε κε ηελ Ηζπαλία θαη ηελ
Πνξηνγαιία.
Οη επηδνηνχκελεο απφ ην θξάηνο βηνκεραλίεο αληαγσλίδνληαλ ηηο
πεξηζζφηεξν απνδνηηθέο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο θαη κείσλαλ ηελ
θεξδνθνξία ηνπο. Μαδί κε ηηο θξαηηθέο επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο θαη
ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο απαζρνινχζαλ ην 8,3% ηεο εξγαηηθήο δχλακεο
ην 1991. Παξακφξθσλαλ ηελ αγνξά εξγαζίαο κεηψλνληαο ηνλ
αληαγσληζκφ θαη θξαηψληαο ςειά ην επίπεδν ησλ κηζζψλ. Δλ κέξεη ιφγσ
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ηεο αληίζηαζεο ησλ ζπλδηθάησλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ε θπβέξλεζε
απέηπρε λα απνζπάζεη ηελ αλαγθαία ζπγθαηάζεζε ηεο ΓΔΔ ψζηε λα
δνζεί ζηνπο εξγνδφηεο αξθεηή ειεπζεξία λα πξνρσξνχλ ζε απνιχζεηο ή
λα δηαθνξνπνηνχλ ηα σξάξηα εξγαζίαο – κεηαξξπζκίζεηο ηηο νπνίεο νη
νηθνλνκνιφγνη ζεσξνχλ νπζηαζηηθέο γηα ηε κείσζε ηεο αλεξγίαο.
Ο πεξηνξηζκφο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηα κνλνπψιηα θαη ηα
αλεπίζεκα θαξηέι ππνηίζεηαη φηη ζα εκπνδηδφηαλ απφ ηελ Δπηηξνπή
Αληαγσληζκνχ, ε νπνία ηδξχζεθε ην 1977. κσο ν θνξέαο απηφο
απνδείρζεθε ζε κεγάιν βαζκφ αλαπνηειεζκαηηθφο, θαη ε θπβέξλεζε
πξφζθαηα απνθάζηζε λα ηνπ παξαρσξήζεη κεγαιχηεξεο εμνπζίεο. Ζ
αδπλακία ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ είλαη ραξαθηεξηζηηθή ηεο
γεληθφηεξεο αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ θξάηνπο φζν θαη ηεο ηάζεο ησλ
πνιηηηθψλ λα επλννχλ ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο ζπκθεξφλησλ.
Τπνινγίζηεθε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2000 φηη ε θαηάξγεζε ησλ
πεξηνξηζηηθψλ πξαθηηθψλ ζε πελήληα επαγγέικαηα, ηα νπνία πεξηθιείνπλ
ην 6% ηεο εξγαηηθήο δχλακεο, ζα πξνζέζεηε ηνπιάρηζηνλ 0,8% ζηελ
εηήζηα αλάπηπμε ηνπ αθαζάξηζηνπ εζληθνχ πξντφληνο. Τπήξραλ ηζρπξά
κνλνπψιηα ή θαξηέι ζε αξθεηνχο θιάδνπο ηδησηηθψλ βηνκεραληψλ θαη
ππεξεζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γαιαθηνθνκηθψλ, ησλ
δηπιηζηεξίσλ πεηξειαίνπ, ηεο αγνξάο νπσξνθεπεπηηθψλ θαη ηεο
αθηνπινΐαο. Οη αλαιπηέο εθηηκνχζαλ ην 1999-2000 φηη εμαηηίαο ηνπο νη
ηηκέο ήηαλ ρσξίο ιφγν πςειέο ζε έλα επξχ θάζκα αγαζψλ θαη
ππεξεζηψλ.
ηα αιιειέλδεηα πεδία ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ, ηεο απνξξχζκηζεο
θαη ηεο πνιηηηθήο πεξί αληαγσληζκνχ, ε πξφνδνο ήηαλ πνιχ βξαδχηεξε
απφ φηη ζε άιιεο λνηηνεπξσπατθέο ρψξεο. ηα κέζα ηνπ 2000, έπεηηα απφ
δέθα ρξφληα ηνικεξψλ δειψζεσλ πξνζέζεσλ απφ ηηο θπβεξλήζεηο, ν
απνινγηζκφο ηνπ έξγνπ ηνπο έκελε ειάρηζηα εληππσζηαθφο, κηα απνηπρία
πνπ επαλεηιεκκέλα επηθξίζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ηνλ
ΟΟΑ. Τπήξμαλ σζηφζν θαη θάπνηα επηηεχγκαηα. Τπφ ηελ πίεζε ηεο
ΔΟΚ, νη θπβεξλήζεηο πεξηφξηζαλ ηηο επηδνηήζεηο ζε αξθεηά κεγάινπο
ηνκείο ηεο βηνκεραλίαο, αλαγθάδνληάο ηνπο λα γίλνπλ πεξηζζφηεξν
αληαγσληζηηθέο ή λα θιείζνπλ. Μέρξη ην 1998 εθπνηήζεθαλ φιεο νη
«πξνβιεκαηηθέο βηνκεραλίεο», θαζψο θαη νξηζκέλεο απφ ηηο κηθξφηεξεο
θξαηηθέο ηξάπεδεο (φπσο ε Ηνληθή) σο ην 1999. Οη ππφινηπεο θξαηηθέο
ηξάπεδεο, νη Οιπκπηαθέο Αεξνγξακκέο θαη ν ΟΣΔ ππνρξεψζεθαλ λα
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εθηεζνχλ ζηνλ ηδησηηθφ αληαγσληζκφ, ελψ θάπνηεο κεγάιεο επηρεηξήζεηο
θνηλήο σθέιεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ΟΣΔ, θαηά έλα πνζνζηφ
ηδησηηθνπνηήζεθαλ. Αθφηνπ ε Οιπκπηαθή έραζε ην κνλνπψιηφ ηεο ζηηο
εζσηεξηθέο πηήζεηο, ην 1998, κέζα ζε δχν ρξφληα έραζε ην κηζφ κεξίδηφ
ηεο ζηελ αγνξά. πλνιηθά, ηξηάληα κία εηαηξίεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα
ηδησηηθνπνηήζεθαλ ζηελ ηξηεηία 1998-2000, θέξλνληαο ζην δεκφζην
ηακείν έμη δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα κέζα ζε κηα δηεηία κφλν (1998 –
1999), δειαδή δηπιάζην πνζφ απφ εθείλν πνπ είρε εηζπξαρζεί ηα δέθα
πξνεγνχκελα ρξφληα. Σν θνηλφ άξρηζε λα επσθειείηαη απφ ηνλ απμεκέλν
αληαγσληζκφ ζε θάπνηνπο ηνκείο (ι.ρ. αεξνπνξηθά εηζηηήξηα, ηηκέο
βελδίλεο θαη εηζηηήξηα πινίσλ).
Οη θπβεξλήζεηο πεξηφξηζαλ επίζεο ηηο παξεκβάζεηο ηνπο ζηηο
θξαηηθέο επηρεηξήζεηο. Οη δηεπζπληέο ησλ επηρεηξήζεσλ θνηλήο σθέιεηαο
άξρηζαλ λα επηιέγνληαη νινέλα πεξηζζφηεξν κε βάζε ηηο δηνηθεηηθέο
ηθαλφηεηέο ηνπο παξά ηηο θνκκαηηθέο ηνπο δηαζπλδέζεηο, θαη ηνπο
δφζεθαλ ηα πεξηζψξηα λα απνθαζίδνπλ κε επηρεηξεκαηηθά θξηηήξηα.
Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ήηαλ ε απειεπζέξσζε, ζηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο
ηνπ 1990, ησλ θξαηηθψλ ηξαπεδψλ απφ νξηζκέλεο επαρζείο ππνρξεψζεηο
φπσο, γηα παξάδεηγκα, ην λα δηνρεηεχνπλ έλα νξηζκέλν πνζνζηφ πφξσλ
ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ, λα θαηαζέηνπλ έλα
κέξνο ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, θαη λα
παξαρσξνχλ πηζηψζεηο κε επηηφθηα ππαγνξεπκέλα απφ ηελ θπβέξλεζε
ζηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο. Ζ Αγξνηηθή Σξάπεδα έθαλε ην 1991 ην
πξψην βήκα πξνο ηελ αλεμαξηεηνπνίεζή ηεο. Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο
απνιάκβαλε ήδε απφ ην 1944 ζεκαληηθή αλεμαξηεζία, θαη ην 1997
αλεμαξηεηνπνηήζεθε πιήξσο, κε λφκν. Ωο απνηέιεζκα ηνπ
αληαγσληζκνχ κε ηηο ηδησηηθέο ειιεληθέο θαη μέλεο ηξάπεδεο, ν νπνίνο
εληάζεθε κε ηελ είζνδν ζηελ Οηθνλνκηθή θαη Ννκηζκαηηθή Έλσζε, νη
θξαηηθέο ηξάπεδεο βειηίσζαλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο, ειάηησζαλ ην θφζηνο
ησλ ππεξεζηψλ ηνπο, θαη άξρηζαλ επθνιφηεξα λα ρξεκαηνδνηνχλ
θαηλνηφκεο επηρεηξήζεηο. Καηφξζσζαλ επίζεο λα βειηηψζνπλ ηελ
θεξδνθνξία ηνπο θαη επέθηεηλαλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ζε άιιεο ρψξεο.
Σνπιάρηζηνλ θάπνηεο απφ ηηο επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο
αλαγθάζηεθαλ λα ππνβάιινπλ ηα νηθνλνκηθά ηνπο θαη ηελ αμηνπνίεζε
ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπο ζηνηρείσλ ζε επαγγεικαηηθφ ινγηζηηθφ έιεγρν.
Νσξίηεξα, ήδε απφ ην 1991, ε θπβέξλεζε είρε απειεπζεξψζεη ηηο
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θηλήζεηο θεθαιαίσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θίλεζεο
ζπλαιιάγκαηνο πξνο ηηο άιιεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.

ηνπ

Οη ππεξεζίεο θνηλήο σθέιεηαο πνπ ιεηηνπξγνχζαλ κε θαλεξά
κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα ην 2000 ήηαλ ηα ΔΛΣΑ, ν ΟΣΔ, ε
ΔΤΓΑΠ, ν ΟΔ θαη ε ΓΔΖ. Μάιηζηα, κηα παλεπξσπατθή έξεπλα ηνπ
Δπξσβαξνκέηξνπ ην 2000 δηαπίζησλε φηη νη Έιιελεο ήηαλ πνιχ πην
ηθαλνπνηεκέλνη απφ φηη άιινη ιανί ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηηο
δεκφζηεο κεηαθνξέο, ηελ χδξεπζε, ηηο ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο θαη ηηο
ππεξεζίεο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο. Ίζσο νη πξνζδνθίεο ηνπο λα ήηαλ πην
ρακειέο, πξνθαλψο φκσο είρε επηηεπρζεί θαη θάπνηα πξφνδνο.

Οη αηηίεο ηεο αλάθακςεο
Δπηδνηήζεηο από ηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε
Έλαο βαζηθφο παξάγνληαο γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάθακςε,
ζχκθσλα κε ηνλ Close (2005), ήηαλ νη επηδνηήζεηο πνπ έξρνληαλ απφ ηελ
ΔΟΚ / Δπξσπατθή Έλσζε, γηα βειηηψζεηο ζηελ ππνδνκή θαη ηελ
επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε. Αθφηνπ ε Διιάδα έγηλε πιήξεο κέινο ηεο
ΔΟΚ ην 1981, απηέο νη επηδνηήζεηο, καδί κε ηηο αγξνηηθέο, έγηλαλ ε
θπξηφηεξε πεγή άδπησλ πφξσλ, θζάλνληαο απφ ην 2% πεξίπνπ ην 1981
ζε έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 25% ζηε δεθαεηία ηνπ 1990, δειαδή πνιχ
κεγαιχηεξν απφ εθείλν ησλ παξαδνζηαθψλ πεγψλ ζπλαιιάγκαηνο, φπσο
ήηαλ ν ηνπξηζκφο, ε λαπηηιία θαη ηα κεηαλαζηεπηηθά εκβάζκαηα. Οη
θαζαξνί άδεινη πφξνη, πνπ ην 1980 έθζαλαλ ζην 13% ηνπ αθαζάξηζηνπ
εζληθνχ πξντφληνο, αλέβεθαλ γχξσ ζην 20% θαηά ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο
ηνπ 1990. Οη πφξνη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ αγξνηηθψλ επηδνηήζεσλ) θπκαίλνληαλ απφ ην 3,3% έσο ην 3,5% ηνπ
αθαζάξηζηνπ εζληθνχ πξντφληνο ηελ πεξίνδν 1995 – 2002: ην πςειφηεξν
πνζνζηφ, ζπγθξηηηθά κε νπνηαδήπνηε άιιε ρψξα ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο.
Οη αγξνηηθέο επηδνηήζεηο εμαθνινπζνχζαλ ηε δεθαεηία ηνπ 1990
λα θαιχπηνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πφξσλ πνπ κεηαβίβαδε ζηελ
Διιάδα ε ΔΟΚ. Ήδε φκσο, νη επηδνηήζεηο γηα ηηο πςψζεθαλ
θαηαθφξπθα απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, φηαλ ν Αλδξέαο
Παπαλδξένπ ηηο δηαζθάιηζε απεηιψληαο φηη, αλ ζπλαληνχζε άξλεζε, ζα
αζθνχζε βέην ζηελ είζνδν ηεο Πνξηνγαιίαο θαη ηεο Ηζπαλίαο ζηελ ΔΟΚ.
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Απφ ην 1989 θαη κεηά, νη επηδνηήζεηο γηα ηε δεκηνπξγία ππνδνκψλ ζηηο
πην θησρέο πεξηνρέο ηεο ΔΟΚ δηπιαζηάζηεθαλ θαη πάιη, θαζψο
ζεσξήζεθαλ αλαγθαίεο γηα ην επηηαρπλφκελν πξφγξακκα ηεο επξσπατθήο
νινθιήξσζεο. Ζ δηαρείξηζή ηνπο γηλφηαλ κέζσ καθξνπξφζεζκσλ
πξνγξακκάησλ – ησλ γλσζηψλ Κνηλνηηθψλ Πιαηζίσλ ηήξημεο (ΚΠ) –
κε ηα νπνία ηα ζρεηηθά ηκήκαηα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (γλσζηά σο
«Γεληθέο Γηεπζχλζεηο») ζπλεξγάδνληαλ κε ηηο εζληθέο, πεξηθεξεηαθέο θαη
ηνπηθέο αξρέο. Σα πξνγξάκκαηα έγηλαλ γλσζηά κε ηα νλφκαηα ησλ
πξνέδξσλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο: ην Πξψην θαη ην Γεχηεξν
Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο ιέγνληαλ ζπλήζσο Πξψην (1989 – 1993)
θαη Γεχηεξν Παθέην Νηειφξ (1994 – 1999), ελψ ην Σξίην Κνηλνηηθφ
Πιαίζην ηήξημεο ήηαλ ην Παθέην αληέξ (2000 – 2006). ηελ Διιάδα
ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, νη θνηλνηηθέο επηδνηήζεηο γηα ηηο
ππνδνκέο γεληθά ραηξεηίδνληαλ σο ε πξσηαξρηθή θηλεηήξηα δχλακε ηεο
νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1995 ε θπβέξλεζε κηινχζε
γηα
5500
δηαθνξεηηθά
θαηαζθεπαζηηθά
πξνγξάκκαηα
ζπγρξεκαηνδνηνχκελα απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ηα κεγαιχηεξα ησλ
νπνίσλ παξέκελαλ ππφ θαηαζθεπή ή έηεηλαλ λα νινθιεξσζνχλ ην 2000:
δηαπιάηπλζε ησλ εζληθψλ νδψλ κε πνιιαπιέο ισξίδεο, θαηαζθεπή λέαο
εζληθήο νδνχ, ηεο Δγλαηίαο, απφ ηελ ηνπξθηθή κεζφξην κέρξη ηελ
Αδξηαηηθή, ζπζηήκαηα ππφγεησλ ζηδεξνδξφκσλ ζηελ Αζήλα θαη ζηελ
Θεζζαινλίθε, έλα λέν ηεξάζηην αεξνδξφκην ζηελ Αζήλα θαη ε Αηηηθή
Οδφο, ε ηξηψλ ρηιηνκέηξσλ δεχμε ηνπ Ρίνπ – Αληηξξίνπ θαη άιιεο
κηθξφηεξεο γέθπξεο, ε ππνζαιάζζηα ζήξαγγα ζην ζηφκην ηνπ
Ακβξαθηθνχ Κφιπνπ, αξδεπηηθά έξγα, έξγα βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ,
αγσγνί θπζηθνχ αεξίνπ θαη έλα πιήζνο κηθξφηεξσλ έξγσλ, φπσο
μελνδνρεία θαη ζπγθξνηήκαηα γξαθείσλ.
Σν έξγν ηεο δηαρείξηζεο ελφο ηέηνηνπ παθησινχ ζα κπνξνχζε λα
εμαληιήζεη, ζχκθσλα κε ηνλ Close (2005), ηηο δπλαηφηεηεο
νπνηαζδήπνηε ρψξαο, θαη ζίγνπξα μεπεξλνχζε θαηά πνιχ εθείλεο ησλ
ειιεληθψλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ. Οη εζληθέο θαη ηνπηθέο αξρέο ηε
δεθαεηία ηνπ 1980 δελ δηέζεηαλ εθείλνπο ηνπο κεραληζκνχο ζρεδηαζκνχ
θαη ηε δηνηθεηηθή εκπεηξία πνπ ζα ηνπο επέηξεπαλ λα δηνρεηεχζνπλ φια
απηά ηα θνλδχιηα ζε ζπληνληζκέλνπο κεηαμχ ηνπο θαη θνηλσληθά
επσθειείο ζθνπνχο. Γελ ππήξραλ κέζνδνη γηα λα θαηαζηξσζνχλ ηα
πεξηθεξεηαθά αλαπηπμηαθά ζρέδηα, νχηε γηα λα αμηνινγνχληαη θαη λα
παξαθνινπζνχληαη ηα πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο. Ηδηαίηεξα δχζθνιν ήηαλ
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λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα δηαζέζηκα θεθάιαηα πνπ πξννξίδνληαλ γηα
πξνγξάκκαηα ηα νπνία απαηηνχζαλ λέεο εηδηθφηεηεο, ή πξσηνβνπιίεο
αζπλήζηζηνπ ηχπνπ, απφ ηελ πιεπξά ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ: γηα
παξάδεηγκα, θέληξα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, πξνγξάκκαηα
επαλεθπαίδεπζεο ησλ ππαιιήισλ, πεξηβαιινληηθέο έξεπλεο, ή
εγθαηάζηαζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ζηηο ζρνιηθέο αίζνπζεο θαη
δεκηνπξγία κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ζηα παλεπηζηήκηα. Απηφ πνπ
ζπλέβε ηειηθά ήηαλ φηη νη δεκφζηεο ππεξεζίεο αληηκεηψπηζαλ ηελ
«απνξξφθεζε» ησλ επξσπατθψλ θνλδπιίσλ σο απηνζθνπφ θαη
δηαπίζησζαλ φηη ήηαλ επθνιφηεξν λα πεηχρνπλ έλαλ ηέηνην ζηφρν κε ηελ
θαηαζθεπή κεγάισλ έξγσλ, ζηα νπνία επελδχζεθαλ δπζαλάινγα κεγάια
θεθάιαηα. ηε ζπλέρεηα δηαπηζηψζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή φηη
ε Διιάδα είρε ζπαηαιήζεη κεγαιχηεξε αλαινγία ησλ επηδνηήζεσλ ηνπ
Γεχηεξνπ Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο ζπγθξηηηθά κε ηνπο άιινπο
ζεκαληηθνχο απνδέθηεο ηνπ, ηελ Ηζπαλία θαη ηελ Πνξηνγαιία.
Σν ζπλεζηζκέλν, θαη άιισζηε πξνβιέςηκν, απνηέιεζκα ηεο
πξνζήισζεο ζηελ «απνξξφθεζε» ησλ θνλδπιίσλ ήηαλ, ζηα πξψηκα
ζηάδηα, ε θαηαζπαηάιεζε ησλ ρξεκάησλ ζε δεκφζηα έξγα
ππεξθνζηνινγεκέλα θαη κεξηθέο θνξέο πεξηηηά, ή ζε εξεπλεηηθά θαη
εθπαηδεπηηθά «πξνγξάκκαηα – κατκνχδεο». Μηα άιιε ζνβαξή δπζθνιία,
ζχκθσλα κε ηνλ Close (2005), ήηαλ ν αληαγσληζκφο κεηαμχ εξγνιάβσλ
θαη πνιηηηθψλ θνκκάησλ, πνπ νδεγνχζε ζε ρξνλνβφξεο αληεγθιήζεηο γηα
ππνηηζέκελεο θαηαρξήζεηο ζηελ αλάζεζε ησλ εξγνιαβηψλ, θαη ζε
ζρεηηθέο έξεπλεο. Μεηά απφ αιιεπάιιειεο επηθξηηηθέο εθζέζεηο ηεο
θπβέξλεζεο φζν θαη ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ
Παθέησλ Νηειφξ, ε έγθπξε Καζεκεξηλή θαηέιεγε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε
ειιεληθή θνηλσλία ηα απφιαπζε κφλν σο παξαηεξεηήο. Ζ
θαηαζπαηάιεζε ηνπ πξψηνπ γηα ράξε ησλ πνιηηηθψλ θίισλ θαη ε
θαθνδηαρείξηζε ηνπ δεχηεξνπ ηα εκπφδηζε λα πεηχρνπλ ην ζθνπφ ηνπο.
Σν Παθέην αληέξ δηνρεηεχηεθε θπξίσο ζε έξγα πνπ ζα έπξεπε λα είραλ
νινθιεξσζεί κε ηα δχν πξψηα. Αθφκα θαη ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1996,
ζχκθσλα κε ηελ εθεκεξίδα ΣΟ ΒΖΜΑ, ε έξεπλα κηαο αξκφδηαο
θξαηηθήο επηηξνπήο δηαπίζησλε «πιήξε έιιεηςε ζπληνληζκνχ θαη
ζρεδηαζκνχ θαηά ηελ δηαρείξηζε ησλ θνηλνηηθψλ θνλδπιίσλ». Μνινλφηη
νξηζκέλεο απφ ηηο πην θαηάθσξεο θαηαρξήζεηο, ζχκθσλα κε ηνλ
ηακπφγιε (2008), κε ηνλ θαηξφ ηέζεθαλ ππφ έιεγρν ράξε ζηελ πην
ζηελή επηηήξεζε θαη ηηο βειηησκέλεο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ, θάπνηεο άιιεο
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δελ έπαςαλ λα πθίζηαληαη, φπσο ηα ζνβαξά θαηαζθεπαζηηθά ζθάικαηα,
ηα νπνία απνθαιχθζεθαλ απφ ηαθηηθέο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ, ζρεδφλ ζηα
κηζά απφ ηα 515 έξγα πνπ είραλ επηιεγεί ην 1998 – 1999. ε νξηζκέλεο
πεξηπηψζεηο, φπσο ζηα παλεπηζηεκηαθά πξνγξάκκαηα, παξακεινχληαλ ν
έιεγρνο ηεο εθηέιεζήο ηνπο, πξάγκα πνπ έηζη θαη αιιηψο ήηαλ δχζθνιν.
Αλαπφθεπθηα, ε εηζξνή ρξεκάησλ ζε ηέηνηα θιίκαθα ζπλέβαιε
ζεκαληηθά, ζχκθσλα κε ηνλ Close (2005), ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε: ην
ίδην ζα ζπλέβαηλε αθφκα θαη αλ απηά μνδεχνληαλ γηα λα ρηηζηνχλ
ππξακίδεο. Ωζηφζν, πνιιά απφ ηα κεγάια έξγα πνπ πξνσζήζεθαλ κε
επηδνηήζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κπνξεί πξάγκαηη λα ζπκβάινπλ
ζηελ επεκεξία θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο. Υαξαθηεξηζηηθά
ηέηνηα παξαδείγκαηα ήηαλ ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο
ηειεπηθνηλσληψλ ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, ε δηάλνημε ηνπ
ππφγεηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ ζηελ Αζήλα (ην πνιππφζεην «κεηξφ»)
ην 2000 θαη ε θαηαζθεπή ηνπ εξγνζηαζηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο
επεμεξγαζίαο ησλ ιπκάησλ ηεο πξσηεχνπζαο. Ζ θαηαλνκή ησλ
επηδνηήζεσλ ζηε βηνκεραλία σθειήζεθε απφ ηνλ ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν
ηνπ πλδέζκνπ Διιεληθψλ Βηνκεραληψλ. ην δηάζηεκα 1989 – 1993, νη
επηδνηήζεηο ππνινγίζηεθε πσο κείσζαλ ηελ αλεξγία θαηά δχν
πνζνζηηαίεο κνλάδεο, θαη αχμεζαλ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαηά κηζή
πνζνζηηαία κνλάδα θαη κέρξη ην 2000 θαηά κία πνζνζηηαία κνλάδα.
Ωζηφζν, νξηζκέλνη νηθνλνκνιφγνη ακθηζβεηνχλ πιένλ ζνβαξά ηα
ζπλνιηθά νθέιε πνπ πξνήιζαλ απφ εμσηεξηθέο επηδνηήζεηο φπσο ηα
Κνηλνηηθά Πιαίζηα ηήξημεο. Οη βαζηθέο επηθξίζεηο είλαη αθελφο φηη
απηέο νη επηδνηήζεηο εθηξέπνπλ ηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πξνο
ην θπλήγη ησλ επηδνηήζεσλ σο απηνζθνπφ, θαη αθεηέξνπ φηη νη
επηδνηήζεηο – θαζψο απαηηνχλ κηα αλάινγε επέλδπζε θαη απφ ηνλ
επηδνηνχκελν – εθηξέπνπλ κεγάιν κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ ηνπ
επηδνηνχκελνπ πξνο επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα ακθίβνιεο αμίαο.
Δπηπιένλ, νξηζκέλα έξγα έρνπλ βαξχ ηίκεκα, θαζψο πιήηηνπλ ην
θπζηθφ πεξηβάιινλ, ηζηνξηθήο ζεκαζίαο θηίξηα θαη αξραηνινγηθνχο
ρψξνπο. Μεγάιν κέξνο ηεο βιάβεο θαίλεηαη βέβαηα φηη κπνξεί λα
απνθεπρζεί. Παξφκνηα πξνβιήκαηα παξνπζηάζηεθαλ θαη ζηηο άιιεο
λφηηεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, νη νπνίεο επίζεο είραλ αδχλακνπο
λνκηθνχο θαη δηνηθεηηθνχο κεραληζκνχο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο.
Ωζηφζν ζηελ Διιάδα ζεκεηψζεθαλ δχν πεξηβαιινληηθά ζθάλδαια ηα
96

νπνία, πεξηζζφηεξν απφ νπνηνδήπνηε άιιν ζθάλδαιν ψζεζαλ ζε
κεηαξξπζκίζεηο ησλ θαλφλσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο Δπξσπατθήο
Δπηηξνπήο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ επηδνηήζεσλ. Σν πξψην ήηαλ ε
πξνζπάζεηα λα δεκηνπξγεζεί έλα ηρζπνηξνθείν ζηνλ εζληθφ δξπκφ ησλ
Πξεζπψλ ην 1986, ελψ ην δεχηεξν ήηαλ ε καθξνρξφληα πξνζπάζεηα, απφ
ην 1987 κέρξη ζήκεξα, ηεο πξνγξακκαηηδφκελεο θαηαζθεπήο θξάγκαηνο
θαη κεξηθήο εθηξνπήο ηνπ πνηακνχ Αρειψνπ, ε νπνία απεηιεί κε
πεξηβαιινληηθή θαη πνιηηηζκηθή θαηαζηξνθή, ελψ έρεη ακθίβνια
νηθνλνκηθά ή θνηλσληθά νθέιε. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, έπεηηα απφ ηηο
έληνλεο επηθξίζεηο επξσβνπιεπηψλ θαζψο θαη ειιεληθψλ θαη
επξσπατθψλ κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ, ηειηθά δηέθνςε ηε
ρξεκαηνδφηεζε ηνπ δεχηεξνπ έξγνπ, έλα αζπλήζηζηα δξαζηηθφ κέηξν γηα
έλα έξγν ηφζν κεγάιεο πνιηηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ θπβέξλεζε κηαο
ρψξαο – κέινπο. κσο ε θίλεζε απηή έγηλε θαζπζηεξεκέλα θαη δελ
πξφιαβε ηελ θαηαζηξνθή κεγάινπ κέξνπο ηεο θνηιάδαο ηνπ Αρειψνπ.
Έηζη, νξηζκέλα απφ ηα κεγάια δεκφζηα έξγα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα
αλαηξνχλ ηνλ ηειηθφ ζηφρν πνπ ππνηίζεηαη φηη επηδηψθνπλ, δειαδή ηε
καθξνπξφζεζκε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο φισλ. Ζ Δπξσπατθή
Έλσζε θαηά γεληθή νκνινγία δίλεη κεγάιεο επηδνηήζεηο γηα ηελ
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, αιιά ε ειιεληθή θπβέξλεζε θαζπζηέξεζε
λα επσθειεζεί απφ απηέο θαη ηειηθά ην έθαλε κε κηζή θαξδηά.
ηα επφκελα θεθάιαηα ζα ρσξίζνπκε ηελ πεξίνδν 1981 – 2002 ζε
δχν πεξηφδνπο 1981 – 1992 θαη 1992 – 2002 θαη ζα αλαιχζνπκε θάζε
πεξίνδν μερσξηζηά γηα λα δνχκε πσο αληέδξαζε ε ειιεληθή νηθνλνκία ζε
θάζε πεξίνδν.
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Κεθάιαην 6ν
1981 – 1992: ηαζηκόηεηα ηεο νηθνλνκίαο, ζπξξίθλσζε ηεο
βηνκεραλίαο θαη άλνδνο ησλ ππεξεζηώλ
Οη νηθνλνκηθέο εμειίμεηο ηεο πεξηόδνπ 1981 – 1992
Σν θεληξηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πεξηφδνπ 1981 – 1992, ζχκθσλα
κε ηνπο Ηνξδάλνγινπ θαη Μπέιια (2003), είλαη ε ζηαζηκόηεηα ηεο
ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Σν 1980, ε νηθνλνκία εηζήιζε ζε κηα θάζε πνπ
ραξαθηεξηδφηαλ απφ πνιχ ρακεινχο ή θαη αξλεηηθνχο ξπζκνχο
κεηαβνιήο ηνπ ΑΔΠ νη νπνίνη δηαθφπηνληαλ απφ βξαρχβηεο θαη αζζελείο
αλαθάκςεηο (1985, 1988 – 1989, 1991). Ζ θάζε απηή επξφθεηην λα
δηαξθέζεη κέρξη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 θαη ν κέζνο εηήζηνο
ξπζκφο αλάπηπμεο πνπ ζεκεηψζεθε ζηε δηάξθεηά ηεο ήηαλ ρακειφηεξνο
απφ ησλ πεξηζζφηεξσλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ ΟΟΑ.
Ο κέζνο εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ ζηελ πεξίνδν 1980 – 1994
ήηαλ 1,5% ζχκθσλα κε ηα παιηά θαη 0,8% ζχκθσλα κε ηα λέα
εζληθνινγηζηηθά ζηνηρεία. Οη αληίζηνηρνη ξπζκνί κεηαβνιήο ηνπ ΑΔΠ ηεο
πεξηφδνπ 1973 – 1981 ήηαλ 3% (παιηά ζηνηρεία) θαη 2,3% (λέα ζηνηρεία).
Ζ ηνκή κε ην παξειζφλ πνπ αληηπξνζσπεχεη ε κεηά ην 1980 πεξίνδνο
είλαη ηφζν ραξαθηεξηζηηθή πνπ νδεγεί νξηζκέλνπο κειεηεηέο ζην λα
ζεσξήζνπλ ην 1980 (θαη φρη ην 1973 – 1974) σο ην ζεκείν θακπήο ζηελ
αλαπηπμηαθή πνξεία ηεο ρψξαο.
Απφ ηελ εμέηαζε ησλ ζπζηαηηθψλ κεξψλ ηνπ ΑΔΠ πξνθχπηεη φηη ε
ηδησηηθή θαη δεκφζηα θαηαλάισζε απμήζεθαλ κε ξπζκνχο ηαρχηεξνπο
απφ ηνπ ΑΔΠ. Απηφ έγηλε ζε βάξνο ησλ επελδχζεσλ. ηελ πεξίνδν 1979
– 1992 νη επελδχζεηο εκθαλίδνπλ, ζε πξαγκαηηθνχο φξνπο, αξλεηηθνχο
κέζνπο ξπζκνχο κεηαβνιήο (δειαδή κεηψλνληαη ζε απφιπηα κεγέζε θαη
φρη απιψο ζε πνζνζηά ηνπ ΑΔΠ). Οη κεγαιχηεξεο θαη παξαηεηακέλεο
κεηψζεηο ιακβάλνπλ ρψξα ηελ πεληαεηία 1980 – 1984 ζηε δηάξθεηα ηεο
νπνίαο εηδηθά νη ηδησηηθέο επελδχζεηο κνηάδνπλ λα θαηαξξένπλ. ηα ηέιε
ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 (1988 – 1990) ζεκεηψλεηαη θάπνηα βξαρχβηα
αλάθακςε πνπ αθνινπζείηαη απφ λέα θάκςε πνπ δηαξθεί κέρξη ην 1994.
Ζ κείσζε ησλ επελδχζεσλ δελ πιήηηεη φινπο ηνπο ηνκείο ην ίδην. Ζ
βηνκεραλία εκθάληζε κεγάιεο έληαζεο επελδπηηθή δπζπξαγία. Αληίζεηα,
ε επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα ζε αξθεηνχο ηνκείο ησλ ππεξεζηψλ ήηαλ
δσεξφηεξε. Παξαθάησ ζα εμεηάζνπκε ηνπο ξπζκνχο κεηαβνιήο ησλ
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ρξεζηκνπνηνχκελσλ θεθαιαίσλ. Θα δηαπηζηψζνπκε φηη θαη απηά ηα
ζηνηρεία θαηαδεηθλχνπλ παξφκνηεο απνθιίζεηο αλάκεζα ζηε βηνκεραλία
θαη ηηο ππεξεζίεο σο πξνο ηνπο ξπζκνχο κεγέζπλζεο ησλ θεθαιαίσλ
ηνπο.
Παξάιιεια, ε παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ζην ζχλνιν ηεο
νηθνλνκίαο παξέκεηλε απφ ην 1989 κέρξη ην 1992, καθξνρξνλίσο πεξίπνπ
ζηάζηκε. Αλάινγε ήηαλ θαη ε εμέιημε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ζηε
βηνκεραλία. Σελ πεξίνδν 1980 – 1992 ν κέζνο εηήζηνο ξπζκφο
κεηαβνιήο ηνπ ΑΔΠ αλά απαζρνινχκελν ήηαλ 0,9% κε βάζε ηηο παιηέο
θαη 0,1% κε βάζε ηηο λέεο ζεηξέο (αληίζηνηρνη ξπζκνί 1973 – 1980: 2,7%
θαη 2,2%). ηελ κεηαπνίεζε (βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ησλ Δζληθψλ
Λνγαξηαζκψλ) ν εηήζηνο ξπζκφο κεηαβνιήο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηελ
πεξίνδν 1981 – 1992 ήηαλ -0,3%. Σα ζηνηρεία ηεο ΔΤΔ γηα ηελ κεγάιε
βηνκεραλία (10 εξγαδφκελνη θαη άλσ) δίλνπλ γηα ην 1980 – 1992 έλαλ
θάπσο πςειφηεξν εηήζην ξπζκφ, 1,45%. Οη επηδνηήζεηο απηέο ήηαλ πνιχ
ρεηξφηεξεο απφ απηέο ησλ αληαγσληζηξηψλ ρσξψλ.
Οη εμειίμεηο ησλ άιισλ βαζηθψλ καθξννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ήηαλ
επίζεο δπζκελείο. Σν πνζνζηφ ηεο αλεξγίαο απμήζεθε απφ ην πνιχ
ρακειφ επίπεδν ηνπ 2,8% ην 1980 ζην 8,1% ην 1984 θαη έθηαζε ζην
8,7% ην 1992. Ο πιεζσξηζκφο παξέκεηλε ζε πςειά επίπεδα. χκθσλα κε
ηνλ δείθηε ηηκψλ θαηαλαισηή, ηελ πεξίνδν 1981 – 1992, ην επίπεδν ησλ
ηηκψλ απμάλνληαλ, θαηά κέζν φξν, κε εηήζην ξπζκφ 18,9%. ηα έηε ηεο
πιεζσξηζηηθήο θνξχθσζεο (1981 – 1983, 1985 – 1986, 1990) ε αχμεζε
ηνπ πιεζσξηζκνχ θπκαίλνληαλ αλάκεζα ζην 20% κε 25%. Σν ηζνδχγην
ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ εκθάληζε επηδείλσζε ζηε δηάξθεηα ηεο
δεθαεηίαο ηνπ 1980. Δπίζεο επηδείλσζε παξνπζίαζε θαη ην εκπνξηθφ
ηζνδχγην αγαζψλ. Οη εηζαγσγέο ζε απηήλ ηελ πεξίνδν απμάλνληαλ
ηαρχηεξα απφ ηηο εμαγσγέο πνπ παξνπζίαδαλ κεγάιε επηβξάδπλζε ηνπ
ξπζκνχ αχμεζήο ηνπο ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη
ε απμεκέλε εηζαγσγηθή δηείζδπζε εκθαλίζζεθε ζηα είδε θαηαλάισζεο
θαη φρη ζηα είδε θεθαιαηνπρηθνχ εμνπιηζκνχ ησλ νπνίσλ νη εηζαγσγέο
είραλ κεησζεί ιφγσ ηεο επελδπηηθήο απξαμίαο. Οη επηδξάζεηο απφ ην
δηεζλέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ήηαλ, ηνπιάρηζηνλ ζηηο αξρέο ηεο
δεθαεηίαο ηνπ 1980, δπζκελείο. Ζ λέα πεηξειατθή θξίζε είρε γηα κία
αθφκα θνξά νδεγήζεη ηηο δπηηθέο νηθνλνκίεο ζε χθεζε. Οη βηνκεραληθέο
ρψξεο ηεο δχζεο φκσο ζπλήιζαλ απφ ηελ χθεζε θαη πξνζαξκφζηεθαλ
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ζηα λέα δεδνκέλα ήδε απφ ην πξψην κηζφ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980.
Αληηζέησο, ζηελ Διιάδα ε ζηαζηκφηεηα κεηαηξάπεθε ζε ρξφλην
θαηλφκελν θαη δηάξθεζε κέρξη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990.
Ζ δεχηεξε «εμσηεξηθή» επίδξαζε ήηαλ ε έληαμε ηεο ρψξαο ζηελ
ΔΟΚ θαη ε απνθαζήισζε ηνπ θαζεζηψηνο πξνζηαζίαο ησλ ειιεληθψλ
πξντφλησλ απφ ηηο εηζαγσγέο πνπ ε έληαμε ζπλεπάγνληαλ. Με κίαλ
έλλνηα, ε ρξνληθή ζχκπησζε ηεο έληαμεο κε ηε θάζε θαηά ηελ νπνία ε
κελ
ειιεληθή
νηθνλνκία
αληηκεηψπηδε
απνδπλάκσζε
ηεο
αληαγσληζηηθφηεηάο ηεο ελψ, αληίζεηα, νη επξσπατθέο ρψξεο
ζπγθξαηνχζαλ ην θφζηνο εξγαζίαο αλά κνλάδα πξντφληνο, ήηαλ αηπρήο.
Γελ είλαη πεηζηηθφ φκσο ην λα «ρξεσζεί» ε ζηαζηκφηεηα ηεο ειιεληθήο
βηνκεραλίαο θχξηα ζηελ έληαμε. Οη καθξνρξφληεο επηπηψζεηο ηνπ
αλνίγκαηνο ζηνλ αληαγσληζκφ ήηαλ θαη ζπλερίδνπλ λα είλαη κεγάιεο. Ζ
πξνζαξκνγή φκσο ήηαλ βξαδεία θαη ζηαδηαθή θαη δελ κπνξεί λα
πεξηγξαθεί σο έλα απζηεξά πξνζδηνξηζκέλν ζηνλ ρξφλν «ζνθ». Πξψηα
απφ φια, ν δαζκνινγηθφο αθνπιηζκφο ήηαλ ζηαδηαθφο θαη
νινθιεξψζεθε ην 1985. Σν θχξην φπιν φκσο ηνπ πξνεληαμηαθνχ
θαζεζηψηνο ήηαλ ε κε δαζκνινγηθή πξνζηαζία. Απηή δελ είρε ζηγεί
θαζφινπ κέρξη ην 1984. Άξρηζε λα θαηαξγείηαη κε αξγνχο ξπζκνχο ην
1984 θαη ε δηαδηθαζία νινθιεξψζεθε ην 1989. Ζ κε δαζκνινγηθή
πξνζηαζία έπαηξλε θχξηα ηε κνξθή άληζσλ θνξνινγηθψλ επηβαξχλζεσλ
ησλ εηζαγνκέλσλ. Σν 1982 ε Διιάδα αλέιαβε ηλ ππνρξέσζε λα
ελζσκαηψζεη φιεο ηηο επί κέξνπο επηβαξχλζεηο ζε έλαλ, ηζνδχλακνπ
ζπλνιηθνχ απνηειέζκαηνο, θφξν (ηνλ ιεγφκελν ξπζκηζηηθφ θφξν). Ο
ξπζκηζηηθφο θφξνο ζα θαηαξγνχληαλ ζηαδηαθά κέρξη ην 1989. ηελ
αξρηθή θάζε φκσο ην πνζνζηφ ηεο επηβάξπλζεο ησλ εηζαγνκέλσλ ήηαλ
ηζνδχλακν κε ηνπ πξνεγνχκελνπ θαζεζηψηνο, ζχκθσλα κε ηνλ Μεηζφ
(1989). Σν ίδην ζπλέβε, ζχκθσλα κε ηνπο Ηνξδάλνγινπ θαη Μπέιια
(2003), θαη κε ηηο εμαγσγηθέο επηδνηήζεηο. πλάγεηαη ινηπφλ, φηη ε
θαηάξγεζε ηνπ πξνζηαηεπηηζκνχ δελ κπνξεί λα απνηειέζεη ηελ θχξηα
εμήγεζε γηα ηελ ζηαζηκφηεηα ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο θαη ηελ
απνδπλάκσζε ησλ εμαγσγψλ ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά ζην πξψην κηζφ
ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, ζχκθσλα κε ηνπο
Μεηζφ (1989) θαη Κάηζν (1988), ε επηηάρπλζε ηεο εηζαγσγηθήο
δηείζδπζεο άξρηζε πξηλ ηελ έληαμε θαη ζπλερίζηεθε κεηά απφ απηήλ.
Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε κεξηθψλ ππεξπξνζηαηεπκέλσλ θιάδσλ
θαηαλαισηηθψλ εηδψλ, ε έζησ θαη ζηαδηαθή κείσζε ησλ πξνζηαηεπηηθψλ
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θξαγκψλ ηνπ πξψηνπ εκίζεσο ηεο δεθαεηίαο, πηζαλφηαηα ζπλέβαιε ζηελ
αχμεζε ηεο εηζαγσγηθήο δηείζδπζεο αιιά ε θχξηα επίδξαζε ηεο κείσζεο
ησλ δαζκψλ θαίλεηαη λα πεξηνξίδεηαη ζε απηφ. Αληίζεηα, ζχκθσλα κε
ηνπο Ηνξδάλνγινπ θαη Μπέιια (2003), κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη ην
άλνηγκα ησλ ηνκέσλ ησλ εκπνξεπζίκσλ ζηνλ αληαγσληζκφ ήηαλ κηα
επθαηξία πνπ δελ αμηνπνηήζεθε έγθαηξα. ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ
1980, νη ειιεληθνί ηνκείο ησλ εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ ήηαλ δπζκελψο
δηαξζξσκέλνη
(επηθεληξψλνληαλ
ζε
ρακειήο
εηζνδεκαηηθήο
ειαζηηθφηεηαο πξντφληα), βαζίδνληαλ θχξηα ζηελ εγρψξηα αγνξά, δελ
ήηαλ αληαγσληζηηθνί ζε πνηφηεηα θαη θαηλνηνκία θαη είραλ αξρίζεη λα
ράλνπλ έδαθνο θαη ζην πεδίν ηνπ θφζηνπο. Σν πξνεληαμηαθφ
πξνζηαηεπηηθφ θαζεζηψο έθεξε κέξνο ηεο επζχλεο γηα απηά. Ο
επξσπατθφο αληαγσληζκφο (ζε ζπλδπαζκφ κε άιιν κίγκα πνιηηηθήο απφ
απηήλ πνπ αθνινπζήζεθε) ζα κπνξνχζε, απφ ηφηε, λα απνηειέζεη κέζν
πίεζεο γηα βαζχηεξε θαη πην έγθαηξε αλαδηάξζξσζε.
Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ν ζπλδπαζκφο ελδεκηθήο
ζηαζηκφηεηαο, πιεζσξηζκνχ θαη αζζελνχο εμσηεξηθνχ ηζνδπγίνπ κφλν
δεπηεξεπφλησο κπνξεί λα ζπζρεηηζηεί κε εμσγελείο παξάγνληεο. Οη
απνγνεηεπηηθέο επηδφζεηο ηεο νηθνλνκίαο πξέπεη λα απνδνζνχλ θχξηα ζε
ελδνγελείο παξάγνληεο πνπ επηδεηλψζεθαλ θαη κεηαηξάπεθαλ ζε
ρξφληνπο απφ ηα κέηξα πνιηηηθήο πνπ πηνζεηήζεθαλ. Ζ θαξδηά ηνπ
δεηήκαηνο ήηαλ νη απαηηήζεηο ησλ δηαθφξσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ γηα
αλαδηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ε αιιαγή ηνπ ζπζρεηηζκνχ ηζρχνο
αλάκεζα ζηηο θπβεξλήζεηο θαη ηελ πίεζε ησλ ιατθψλ αηηεκάησλ. Οη
απαηηήζεηο απηέο έθηαζαλ ζε θνξχθσζε ηελ πεξίνδν 1981 – 1985 θαη
πήξαλ ηε κνξθή δηεθδηθήζεσλ γηα απμήζεηο κηζζψλ πάλσ απφ ηελ
παξαγσγηθφηεηα θαη αηηεκάησλ γηα απμεκέλεο δεκφζηεο δαπάλεο θαη
κεηαβαηηθέο πιεξσκέο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη απνθάζεηο πνιηηηθήο
ηεο πεληαεηίαο 1981 – 1985 κνηάδνπλ λα ελζαξξχλνπλ ηηο απαηηήζεηο
απηέο θαη θακηά θνξά λα πιεηνδνηνχλ. Σν ππφινηπν ηεο πεξηφδνπ 1985 –
1992 δαπαλάηαη ζε κηα δηειθπζηίλδα αλάκεζα ζηελ απφπεηξα
απαγθίζηξσζεο απφ ηελ δηακνξθσζείζα θαηάζηαζε θαη ζηηο
ππαλαρσξήζεηο απφ ηελ απφπεηξα απηή.
ην πξψην κηζφ ηεο δεθαεηία ηνπ 1980, δχν λένη παξάγνληεο
εκθαλίδνληαη ζην ζθεληθφ θαη δηαδξακαηίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ
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επηδείλσζε ηεο θαηάζηαζεο. Καη νη δχν απνηεινχζαλ ζεκειηψδεηο
απνθάζεηο πνιηηηθήο.

Α. Ζ δξακαηηθή αύμεζε ησλ δεκνζίσλ ειιεηκκάησλ θαη ε
δηόγθσζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο
Ζ πιήξεο εγθαηάιεηςε ηεο δεκνζηνλνκηθήο πεηζαξρίαο, ζχκθσλα
κε ηνπο Ηνξδάλνγινπ θαη Μπέιια (2003), αξρίδεη ην 1981 θαη παξακέλεη
σο ην ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο αζθνχκελεο πνιηηηθήο κέρξη ην
ηέινο ηεο δεθαεηίαο. Μέζα ζε απηά ηα δέθα ρξφληα ην δεκφζην έιιεηκκα
εθηηλάρζεθε απφ ην 2,6% ηνπ ΑΔΠ ην 1980 ζην 15,9% ην 1990. Ζ ζρέζε
αλάκεζα ζηελ δηφγθσζε ηνπ ειιείκκαηνο θαη ηνλ πνιηηηθφ θχθιν είλαη
ζηελή. Σν έιιεηκκα θηάλεη ζηηο δηαδνρηθέο θνξπθψζεηο ηνπ ηηο ρξνληέο
ησλ εθινγψλ: 1981, 1985, 1989 θαη 1990.
Απφ ην 1981 κέρξη ην 1986, ηα πξσηνγελή ειιείκκαηα απνηεινχλ
ηνλ θχξην φγθν ησλ ζπλνιηθψλ δεκφζησλ ειιεηκκάησλ. Βαζκηαία φκσο
ηα πξσηνγελή ειιείκκαηα δηνγθψλνπλ ην δεκφζην ρξένο θαη επνκέλσο
θαη ηηο αλάγθεο εμππεξέηεζήο ηνπ. Μεηαμχ 1980 θαη 1992 ην πνζνζηφ
ηνπ ρξένπο ζην ΑΔΠ πεξίπνπ ηξηπιαζηάδεηαη θαη μεπεξλά ην 100% ηνπ
ΑΔΠ θαη νη δαπάλεο γηα ηφθνπο απνηεινχλ νινέλα θαη κεγαιχηεξν
θνκκάηη ηνπ ζπλνιηθνχ ειιείκκαηνο. Ζ δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή απφ
κέζν πνιηηηθήο είρε γίλεη κέξνο ηνπ πξνβιήκαηνο. Μφλν κεηά ην 1990
αξρίδεη κηα ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ή,
ηνπιάρηζηνλ, ηε ζπγθξάηεζή ηνπ.
Ζ αχμεζε ησλ πξσηνγελψλ ειιεηκκάησλ ήηαλ απνηέιεζκα ηεο
δξακαηηθήο αχμεζεο ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πνιχ
κηθξφηεξε αχμεζε ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ. Σν κεξίδην ησλ δαπαλψλ
ζην ΑΔΠ απμάλεη απφ ην 30% ην 1980 ζε πάλσ απφ ην 50% ηνπ ΑΔΠ ην
1990. Οη θαηεγνξίεο ησλ δαπαλψλ πνπ απμάλνπλ είλαη:
a) Οη θαηαλαισηηθέο δαπάλεο πνπ θπξηαξρνχληαη απφ ηηο δαπάλεο γηα
κηζζνχο θαη αληαλαθινχλ ηε κεγάιε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ
απαζρνινπκέλσλ ππαιιήισλ θαη
b) Οη κεηαβηβαζηηθέο πιεξσκέο θαη επηδνηήζεηο φπσο ε θάιπςε ησλ
αλαγθψλ ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ, ησλ ειιεηκκάησλ ησλ
δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ πξνβιεκαηηθψλ εηαηξηψλ πνπ ην
θξάηνο αλέιαβε ππφ ηελ επζχλε ηνπ.
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Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα έζνδα ππνιείπνληαη θαηά πνιχ ησλ
δαπαλψλ. Ζ κεγαιχηεξε πζηέξεζε εζφδσλ ζπλέπηπηε κε ηηο
πξνεθινγηθέο πεξηφδνπο.
Ζ επεθηαηηθή ψζεζε πνπ αληηπξνζψπεπε ε δηφγθσζε ηνπ
δεκφζηνπ ειιείκκαηνο είρε ακθίβνιε ζπκβνιή ζηελ αχμεζε ηνπ
πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ αιιά είρε ζεκαληηθέο πιεζσξηζηηθέο επηπηψζεηο. Ζ
αηηία ησλ επηπηψζεσλ απηψλ πξέπεη λα αλαδεηεζεί ζην κεραληζκφ ηεο
ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ειιεηκκάησλ. Ζ βαζηθή πεγή ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ
δεκφζηνπ ειιείκκαηνο ήηαλ νη εκπνξηθέο ηξάπεδεο πνπ ήηαλ
ππνρξεσκέλεο λα δεζκεχνπλ ην κεγαιχηεξν θνκκάηη ησλ ζπλνιηθψλ ηνπο
θαηαζέζεσλ γηα απηφλ ηνλ ζθνπφ θαη λα δαλείδνπλ ζην θξάηνο κε
επηηφθηα ρακειφηεξα απφ ηεο αγνξάο. Ζ δέζκεπζε ηφζν κεγάινπ φγθνπ
πφξσλ αζθνχζε αθφξεηε πίεζε ζηελ πηζησηηθή πνιηηηθή. Δάλ νη ζηφρνη
ηεο πηζησηηθήο επέθηαζεο ηεξνχληαλ, ε θαηά πξνηεξαηφηεηα
ρξεκαηνδφηεζε ησλ απμαλφκελσλ δεκφζησλ ειιεηκκάησλ ζα αθαηξνχζε
πφξνπο απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη ζα κπνξνχζε λα ηνλ νδεγήζεη ζε
ζπλζήθεο ζηξαγγαιηζκνχ. Δάλ ε πηζησηηθή πνιηηηθή ήηαλ δηεπθνιπληηθή
ζα ππνδαχιηδε ηνλ πιεζσξηζκφ. Σν δίιιεκα πηζησηηθή επέθηαζε ή
εθηνπηζκφο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ήηαλ ζαθέο θαη ππνλφκεπε ηελ
αμηνπηζηία ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο. Μέρξη ην 1985 – 1986 ε ζπλήζεο
ζπλέπεηα ησλ ειιεηκκάησλ ήηαλ ε ππεξβνιηθή πηζησηηθή επέθηαζε θαη ε
ηξνθνδφηεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ. Σελ πεξίνδν απηή ηα επηηφθηα
παξέκεηλαλ ηερλεηά ρακειά θαη πηζαλψο δελ ππήξμε κεγάιεο έθηαζεο
εθηνπηζκφο (crowding out) ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Ζ κείσζε ησλ
επελδχζεσλ νθείινληαλ θχξηα ζηελ απξνζπκία ησλ επηρεηξεκαηηψλ λα
επελδχζνπλ πνπ αληαλαθινχζε ηελ δξακαηηθή κείσζε ηεο θεξδνθνξίαο
ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπο. Απφ ην 1987 θαη κεηά φκσο ηα δεδνκέλα
άιιαμαλ. Οη εκπνξηθέο ηξάπεδεο άξρηζαλ ζηαδηαθά λα απαιιάζζνληαη
απφ ηελ ππνρξέσζε λα δεζκεχνπλ κέξνο ησλ θαηαζέζεψλ ηνπο πξνο
ράξηλ ηνπ δεκνζίνπ θαη ην ηειεπηαίν ππνρξεψζεθε λα αξρίζεη λα
δαλείδεηαη απφ ηελ ειεχζεξε αγνξά. Δπηπιένλ, ε λνκηζκαηηθή θαη
πηζησηηθή πνιηηηθή ζθιήξπλαλ αηζζεηά. Σν 1987 ηα πξαγκαηηθά
επηηφθηα ησλ καθξνρξφλησλ δαλείσλ πξνο ηε βηνκεραλία έγηλαλ ζεηηθά
θαη κεηά ην 1990 αλέβεθαλ ζε πξσηνθαλή χςε. Οη δαλεηαθέο αλάγθεο
ηνπ δεκνζίνπ ζπλέβαιιαλ ζηελ αχμεζε απηή θαη, επνκέλσο, ζηελ λέα
θάκςε ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ.
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Β. Ζ εηζνδεκαηηθή πνιηηηθή ηνπ 1982 θαη ε απηφκαηε ηηκαξηζκηθή
αλαπξνζαξκνγή (ΑΣΑ)
ηηο αξρέο ηνπ 1982 ε ηφηε λενεθιεγείζα θπβέξλεζε ηνπ ΠΑΟΚ
πηνζέηεζε κηα λέα εηζνδεκαηηθή πνιηηηθή πνπ πξνέβιεπε ηα εμήο:
a) Αχμεζε ησλ θαηψηαησλ νλνκαζηηθψλ απνδνρψλ ησλ
εξγαηνυπαιιήισλ θαηά 46% κε 48%
b) Οη απμήζεηο πνπ ρνξεγνχληαλ ζηα πςειφηεξα κηζζνινγηθά
θιηκάθηα γηλφηαλ βαζκηαία κηθξφηεξεο φζν αλεβαίλακε ζηελ
θιίκαθα
c) Οη κηζζνί ζα πξνζαξκφδνληαλ απηφκαηα θάζε ηέζζεξηο κήλεο έηζη
ψζηε λα απνδεκηψλνληαη νη εξγαδφκελνη γηα ηελ κεζνιαβήζαζα
αχμεζε ηνπ ηηκαξίζκνπ.
Με θάπνηεο παξαιιαγέο, ε πνιηηηθή απηή εθαξκφζηεθε ζηηο
πεξηφδνπο 1982 – 1985 θαη 1988 – 1990. Σξνπνπνηήζεθε δξαζηηθά ηελ
πεξίνδν 1985 -1987 θαη εγθαηαιείθζεθε ην 1990. Σα κέηξα απηά είραλ
πνιπεπίπεδεο επηπηψζεηο.
Πξψηνλ, αχμεζαλ ζεκαληηθά ην θφζηνο εξγαζίαο. Οη κέζεο
νλνκαζηηθέο απνδνρέο γηα ην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο απμήζεθαλ θαηά
26%. Δηδηθά ζηε βηνκεραλία, ην κέζν θφζηνο ηεο εξγαζίαο απμήζεθε
θαηά 32%. Σε ζηηγκή πνπ νη απνδνρέο απμάλνληαλ, ε παξαγσγηθφηεηα
ηεο εξγαζίαο ζην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο θαη εηδηθά ζηε βηνκεραλία
ζεκείσλε κηθξέο αιιά ζπζηεκαηηθέο κεηψζεηο. Ο ζπλδπαζκφο ησλ
κεγάισλ κηζζνινγηθψλ απμήζεσλ θαη ηεο αξλεηηθήο κεηαβνιήο ζηελ
παξαγσγηθφηεηα αχμεζε δξακαηηθά ην νλνκαζηηθφ αιιά θαη ην
πξαγκαηηθφ θφζηνο εξγαζίαο αλά κνλάδα πξντφληνο. Ζ αχμεζε ήηαλ
κεγαιχηεξε ζηνπο εθηεζεηκέλνπο ζηνλ δηεζλή αληαγσληζκφ θιάδνπο. Οη
απμήζεηο απηέο ζπλέπεζαλ κε κηα θάζε θαηά ηελ νπνία νη
αληαγσλίζηξηεο ρψξεο είραλ ζπγθξαηήζεη ην δηθφ ηνπο θφζηνο εξγαζίαο
θαη, θαηά ζπλέπεηα, επέηεηλαλ ηελ απψιεηα αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο
ειιεληθήο βηνκεραλίαο. χκθσλα κε ηνλ ΟΟΑ, ην ζρεηηθφ (ζε
ζχγθξηζε κε ηηο βηνκεραλίεο ησλ αληαγσληζηξηψλ ρσξψλ) θφζηνο
εξγαζίαο αλά κνλάδα πξντφληνο απμήζεθε θαηά 17% κεηαμχ 1981 -1982
θαη επηβάξπλε ηελ ήδε εμαζζελεκέλε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ειιεληθήο
βηνκεραλίαο.
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Γεχηεξνλ,
ε
αλά
ηεηξάκελν
απηφκαηε
ηηκαξηζκηθή
αλαπξνζαξκνγή ησλ κηζζψλ εκπέδσζε ηνλ θαχιν θχθιν κηζζψλ θαη
ηηκψλ θαη εμαζθάιηδε ηελ δηαηψληζή ηνπ. Ζ εθηεηακέλε ηηκαξηζκηθή
αλαπξνζαξκνγή ησλ κηζζψλ ζπλέβαηλε θαη ηελ πεξίνδν 1973 – 1981
αιιά δελ ήηαλ απηφκαηε θαη ειάκβαλε ρψξα αξαηφηεξα. Ο απηνκαηηζκφο
φκσο ηεο αλά ηεηξάκελν πξνζαξκνγήο ζήκαηλε φηη νπνηαδήπνηε αχμεζε
ηνπ θφζηνπο δσήο, γηα φπνηνλ ιφγν θαη αλ ζπλέβαηλε, ζα πεξλνχζε
ηαρχηαηα θαη θαηά άθακπην ηξφπν ζηνπο κηζζνχο. πσο ζα δνχκε
παξαθάησ, ηα επφκελα ρξφληα θπξηαξρνχληαλ απφ ηηο απφπεηξεο
κεηξηαζκνχ απηνχ ηνπ ραξαθηεξηζκνχ ηεο ΑΣΑ.
Σξίηνλ, ε αλά ηεηξάκελν αλαπξνζαξκνγή ησλ κηζζψλ πεξηφξηδε
δξαζηηθά ηελ εκβέιεηα ηεο πνιηηηθήο ηεο δηνιίζζεζεο. Ζ κείσζε ηεο
ηζνηηκίαο ηεο δξαρκήο ζπλεπάγνληαλ απηνκάησο ηελ αχμεζε ησλ ηηκψλ
ησλ εηζαγνκέλσλ θαη επνκέλσο ηνπ θφζηνπο δσήο. Ζ ΑΣΑ εμαζθάιηδε
φηη απηέο νη απμήζεηο ζα πεξλνχζαλ ηαρχηαηα ζηνπο κηζζνχο θαη ην
θφζηνο παξαγσγήο θαη, ζπλεπψο, ζα αζθνχζαλ απμεηηθή πίεζε θαη ζηηο
ηηκέο ησλ εγρψξησλ πξντφλησλ. Ζ αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ εγρσξίσλ
πξντφλησλ ζχληνκα εμαλέκηδε ηηο επεξγεηηθέο επηπηψζεηο ηεο
δηνιίζζεζεο. Σν ζέκα ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο πξνέθππηε εθ λένπ
θαζηζηψληαο αλαγθαία θαη άιιε δηνιίζζεζε. Δλ νιίγνηο, ε ΑΣΑ
δεκηνπξγνχζε έλα θαχιν θχθιν θαη εθκεδέληδε ηηο φπνηεο δπλαηφηεηεο
ηεο πνιηηηθή ηεο δηνιίζζεζεο λα επηηειέζεη ηνλ ζθνπφ ηεο, ηελ ζηήξημε
ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζε κνληκφηεξε βάζε.
Σέηαξηνλ, ε λέα εηζνδεκαηηθή πνιηηηθή πξφβιεπε αηζζεηά
κηθξφηεξεο απμήζεηο γηα ηνπο πςειφηεξνπο κηζζνχο απφ φηη γηα ηνπο
θαηψηεξνπο. Σν απνηέιεζκα ήηαλ ε δξαζηηθή ζπκπίεζε ηεο θιίκαθαο
ησλ ακνηβψλ πξάγκα πνπ ππνλφκεπε ηνλ κεραληζκφ ησλ θηλήηξσλ θαη
πεξηφξηζε ηηο δπλαηφηεηεο γηα θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ εξγαηηθνχ
δπλακηθνχ. Ζ επίπησζε απηή θιεξνλνκήζεθε θαη ζηελ κεηά ηελ
θαηάξγεζε ηεο ΑΣΑ πεξίνδν θαη είλαη καδί καο θαη ζήκεξα.
Σν ελνπνηεηηθφ ζηνηρείν ηεο πεξηφδνπ 1981 – 1982 ήηαλ νη θαθέο
επηδφζεηο ηεο νηθνλνκίαο θαη ε ζρέζε ηνπο κε ηε γεληθή θαηεχζπλζε ηεο
νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. ηε δηάξθεηά ηεο φκσο ππήξμαλ ζηξνθέο ζηελ
νηθνλνκηθή πνιηηηθή νη νπνίεο ηελ δηαρσξίδνπλ ζε ηέζζεξηο δηαθξηηέο
θάζεηο.
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Πξώηε θάζε: 1981 – 1985. Οη δπλάκεηο πνπ ππξνδνηήζεθαλ απφ
ηελ πηψζε ηεο δηθηαηνξίαο κνηάδνπλ λα θηάλνπλ ζε θνξχθσζε ζηε θάζε
απηή.
ηε δεκνζηνλνκηθή ζθαίξα αξρίδεη ε πεξίνδνο ηεο κεγάιεο
επέθηαζεο. Ζ πξψηε πξάμε κείδνλνο εγθαηάιεηςεο ηεο δεκνζηνλνκηθήο
πεηζαξρίαο ζπληειείηαη ην 1981 απφ ηελ θπβέξλεζε ηεο ΝΓ ελ φςεη ησλ
επηθείκελσλ εθινγψλ. Οη δαλεηαθέο αλάγθεο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο
εθηηλάζζνληαη απφ ην 2,6% ηνπ ΑΔΠ ην 1980 ζην 8,7% ην 1981. Ζ
θπβέξλεζε ηνπ ΠΑΟΚ κεηψλεη ειαθξά ην δεκφζην έιιεηκκα ηνπ 1982
θαη 1983 αιιά ην νδεγεί ζε λέα χςε ηηο εθινγηθέο ρξνληέο 1984 θαη 1985.
Οη δαλεηαθέο αλάγθεο ηνπ 1985 έθηαζαλ ζην 11,6% ηνπ ΑΔΠ.
Ζ εηζνδεκαηηθή πνιηηηθή ζθξαγίδεηαη απφ ηελ πηνζέηεζε ηεο ΑΣΑ
ζηηο αξρέο ηνπ 1982. Οη επηπηψζεηο ηεο πάλσ ζην θφζηνο εξγαζίαο θαη
ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ηνκέσλ ησλ εκπνξεπζίκσλ πξντφλησλ έρνπλ
αλαθεξζεί. Οη ζπλέπεηέο ηεο πάλσ ζηελ θεξδνθνξία ησλ ηνκέσλ απηψλ
ήηαλ επψδπλεο. Σν 1982 ε κεηαπνίεζε ζαλ ζχλνιν εκθάληζε θαζαξέο
δεκηέο, ν αξηζκφο ησλ δεκηνγφλσλ εηαηξηψλ θαζψο θαη ν φγθνο ησλ
δεκηψλ ηνπο απμήζεθαλ δξαζηηθά θαη νη θεξδνθφξεο επηρεηξήζεηο
θαηέγξαςαλ ζεκαληηθή κείσζε ηεο απφδνζήο ηνπο. Σν 1983
θαηαβάιιεηαη κηα πξνζπάζεηα κεηξηαζκνχ ησλ πην αξλεηηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ΑΣΑ κε ηελ αλαβνιή ηεο ρνξήγεζεο ησλ
κηζζνινγηθψλ απμήζεσλ πνπ πξνέθππηαλ απφ απηήλ. Σν κέηξν
πξνζθέξεη κφλν πξφζθαηξε αλαθνχθηζε θαη ε απφπεηξα ζπγθξάηεζεο
ησλ κηζζνινγηθψλ απμήζεσλ εγθαηαιείπεηαη ην 1984 θαη 1985.
Ο βηνκεραληθφο ηνκέαο θαηέγξαθε νινέλα θαη πεξηζζφηεξν
αξλεηηθά πνζνζηά θεξδνθνξίαο θαη νη δεκηνγφλεο επηρεηξήζεηο είραλ
κπεη ζε έλαλ θαχιν θχθιν «ππεξδαλεηζκνχ» απφ ηηο θξαηηθέο ηξάπεδεο.
Ζ πξννπηηθή ηεο ηαπηφρξνλεο ρξεσθνπίαο πνιιψλ κεγάισλ
επηρεηξήζεσλ θαη ηεο κεγάιεο αχμεζεο ηεο αλεξγίαο ήηαλ άκεζε. Οη
πξνβιεκαηηθέο επηρεηξήζεηο φκσο δελ ήηαλ δπλαηφ λα ζπλερίζνπλ λα
ζηεξίδνληαη απφ ηηο ηξάπεδεο ρσξίο λα ππνζθάςνπλ ηελ ζηαζεξφηεηα ηνπ
ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Απνθαζίζηεθε ινηπφλ ε αλάιεςε ηεο επζχλεο
ησλ «πξνβιεκαηηθψλ» απφ εηδηθφ θξαηηθφ θνξέα, ηνλ Οξγαληζκό
Οηθνλνκηθήο Αλαζπγθξόηεζεο Δπηρεηξήζεσλ (ΟΟΑΔ). Έηζη, ν νκθάιηνο
ιψξνο κε ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ελ κέξεη απνθφπηνληαλ θαη κέξνο ηνπ
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«ινγαξηαζκνχ» πεξλνχζε ζηνλ θξαηηθφ
κεηνλεθηήκαηα ηεο ιχζεο απηήο ήηαλ:

πξνυπνινγηζκφ.

Σα

a) Γέζκεπε έλαλ απξνζδηφξηζην φγθν δεκφζησλ πφξσλ γηα εμ
ίζνπ απξνζδηφξηζην ρξνληθφ δηάζηεκα.
b) Σν εχξνο ησλ δπλαηνηήησλ παξέκβαζεο ζηελ νηθνλνκία πνπ
ν Ν. 1386/83 παξαρσξνχζε ζηνλ ΟΟΑΔ δεκηνχξγεζαλ ζηνλ
επηρεηξεκαηηθφ θφζκν κία αίζζεζε πιήξνπο ξεπζηφηεηαο σο
πξνο ηα φξηα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη απηφ είρε
δειεηεξηψδεηο ζπλέπεηεο ζηελ επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα.
Δπηπιένλ, ν ζπειιψδεο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε κεγάιε
ηζηκεληνβηνκεραλία ΑΓΔΣ-ΖΡΑΚΛΖ ππήρζε ζηνλ ΟΟΑΔ
δελ ζπλέβαιε ζην λα θαζεζπράζεη θφβνπο ζρεηηθνχο κε ηελ
πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηεο ηδηνθηεζίαο.
c) Ζ πξνλνκηαθή πξφζβαζε ησλ πξνβιεκαηηθψλ ζε
νηθνλνκηθνχο πφξνπο δεκηνπξγνχζε ζέκα αζέκηηνπ
αληαγσληζκνχ.
d) Ζ
θξαηηθνπνίεζε
ρξεσθνπεκέλσλ
επηρεηξήζεσλ
δεκηνπξγνχζε κηα αίζζεζε εθεζπραζκνχ ζε φινπο ηνπο
ελδηαθεξνκέλνπο θαη θίλεηξα γηα πιαζκαηηθέο ρξενθνπίεο.
Ζ ζπλαιιαγκαηηθή πνιηηηθή ραξαθηεξηδφηαλ ηδηαίηεξα ζηε δηάξθεηα
ηεο ηξηεηίαο 1983 – 1985 απφ ηελ επηηάρπλζε ηνπ ξπζκνχ δηνιίζζεζεο
ηεο δξαρκήο. Σν εγρείξεκα φκσο επηβαξχλνληαλ θαίξηα απφ ηελ
ηηκαξηζκνπνίεζε ησλ κηζζψλ. Γεδνκέλεο ηεο ηηκαξηζκνπνίεζεο, ε
δηνιίζζεζε δελ ήηαλ ζε ζέζε λα πξνζηαηεχζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ή
ηα θέξδε, απιψο ηξνθνδνηνχζε ηνλ πιεζσξηζκφ. Υαξαθηεξηζηηθφ
παξάδεηγκα απφπεηξαο ζηήξημεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ήηαλ ε
ππνηίκεζε ηνπ 1983. Σα κέηξα φκσο πνπ ηελ ζπλφδεπζαλ απνδείρζεθαλ
αλεπαξθή. Οη κηζζνινγηθέο απμήζεηο πνπ πξνβιέπνληαλ απφ ηελ ΑΣΑ
απιψο αλαβιήζεθαλ γηα ιίγν θαη δελ ππήξραλ κέηξα γηα κεηαθνξά
πφξσλ απφ ην δεκφζην ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη απφ ηελ θαηαλάισζε
ζηηο εμαγσγέο θαη ηηο επελδχζεηο. Ζ ππνηίκεζε πξφζθεξε κφλν
πξφζθαηξε αλαθνχθηζε θαη ε πνιηηηθή ζχληνκα εγθαηαιείθζεθε. Ζ
πηζησηηθή πνιηηηθή παξέκεηλε ελ φςεη ησλ δεκφζησλ ειιεηκκάησλ γεληθά
δηεπθνιπληηθή θαη ηα πξαγκαηηθά επηηφθηα ησλ καθξνρξφλησλ δαλείσλ
πξνο ηε βηνκεραλία θαη βηνηερλία παξέκεηλαλ αξλεηηθά. Οη ζπλέπεηεο
ήηαλ έληνλα πιεζσξηζηηθέο.
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Σα παξαπάλσ κέηξα, ζην ζχλνιφ ηνπο, ζπληζηνχζαλ κηα κεγάιε
επεθηαηηθή ψζεζε ζηελ νηθνλνκία πνπ αχμαηλε ηα νλνκαζηηθά
εηζνδήκαηα θαη ηελ θαηαλαισηηθή δήηεζε. Ζ επέθηαζε είρε θαηά θχξην
ιφγν πιεζσξηζηηθέο επηπηψζεηο θαη επηβάξπλε ζεκαληηθά ην εκπνξηθό
ηζνδύγην, ζχκθσλα κε ηνλ Γξαθάην (1997). Σν γεγνλφο φηη ε επέθηαζε
ζπλέπεζε κε ζεκαληηθή εμαζζέλεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο
νηθνλνκίαο επηδείλσζε ηα δεδνκέλα ηνπ εμσηεξηθνχ ηζνδπγίνπ. Σν –
νχησο ή αιιηψο κεησκέλν – πιεφλαζκα ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ εηζξνψλ
απφ άδεινπο πφξνπο θαη ε απηφλνκε εηζξνή θεθαιαίσλ δελ αξθνχζαλ λα
θαιχςνπλ ην απμαλφκελν άλνηγκα ζην εκπνξηθφ ηζνδχγην. Γηα έλα
δηάζηεκα, ην έιιεηκκα θαιχπηνληαλ κε απμεκέλε πξνζθπγή ζηνλ
εμσηεξηθφ δαλεηζκφ, ζχκθσλα κε ηνλ Μαξνχιε (1991). Σν 1985 νη
θαζαξέο εηζξνέο αδήισλ πφξσλ κεηψζεθαλ θαη άιιν θαη ππήξμε θπγή
θεθαιαίσλ. Απηφ νδήγεζε ζε θξίζε ζην ηζνδχγην πιεξσκψλ θαη
ππξνδφηεζε ηελ πηνζέηεζε ηνπ ηαζεξνπνηεηηθνχ Πξνγξάκκαηνο 1985 –
1987.
Ζ αλάγθε εμηζνξξφπεζεο ηνπ εμσηεξηθνχ ηζνδπγίνπ ήηαλ απιά ε
αθνξκή γηα αιιαγή πνξείαο. Σν αδηέμνδν φκσο ηεο πνιηηηθήο ηεο
πεξηφδνπ 1981 – 1985 ήηαλ γεληθφηεξν θαη ε ζπλέρηζή ηεο δελ
απνηεινχζε βηψζηκε πξφηαζε. Ζ δηαηήξεζε ηνπ πςεινχ επηπέδνπ
θαηαλάισζεο δελ κπνξνχζε λα ζπλερηζηεί ιφγσ ηνπ εμσηεξηθνχ
ηζνδπγίνπ. Ο πιεζσξηζκφο θηλδχλεπε λα κπεη ζε αλεμέιεγθηε ηξνρηά. Ζ
παξάηαζε ηεο ζπκπίεζεο ησλ θεξδψλ ήηαλ αδχλαηε γηαηί ην θάζκα ηεο
en masse απψιεηαο κεγάινπ θνκκαηηνχ ηεο ειιεληθήο βηνκεραλίαο θαη
ησλ επηπηψζεψλ ηεο πάλσ ζηελ αλεξγία ήηαλ πιένλ νξαηφ. Άξα, ε
αχμεζε ησλ απνδνρψλ φρη κφλν δελ κπνξνχζε λα ζπλερηζηεί αιιά
επηβάιινληαλ λα αληηζηξαθεί θαη λα αληηζηνηρηζζεί κε ηα δεδνκέλα ηεο
παξαγσγηθφηεηαο. Ζ πεξίνδνο 1985 – 1990 ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ
κεηεσξηζκφ ηνπ θπβεξλψληνο θφκκαηνο αλάκεζα ζε κηα πνιηηηθή πνπ
δελ ήηαλ βηψζηκε θαη ζηελ ακεραλία απέλαληη ζηα κέηξα πνπ
επηβάιινληαλ λα πηνζεηεζνχλ.
Γεύηεξε θάζε: 1985 – 1987. Ο πξψηνο ζηφρνο ηνπ
ηαζεξνπνηεηηθνχ Πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ
ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ κέζα απφ ηελ ελίζρπζε ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο. Ο δεχηεξνο ζηφρνο ήηαλ ε κείσζε ηνπ
πιεζσξηζκνχ απφ πεξίπνπ 20% ην 1985 ζην 10% ην 1988. Ζ κείσζε ησλ
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δαλεηαθψλ αλαγθψλ ηνπ δεκνζίνπ σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ θαηά 8
πνζνζηηαίεο κνλάδεο κέζα ζε δχν ρξφληα ήηαλ επίζεο κέζα ζηηο
«επηδηψμεηο» ηνπ πξνγξάκκαηνο. Οη κε επζέσο νκνινγεκέλνη ζηφρνη ηνπ
πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε ελίζρπζε ηεο εμαηξεηηθά ρακειήο θεξδνθνξίαο, ε
ελζάξξπλζε ησλ επελδχζεσλ θαη ε αληηζηξνθή ηεο θξίζηκεο θαηάζηαζεο
πνπ αληηκεηψπηδε ν βηνκεραληθφο ηνκέαο.
Σα βαζηθά κέζα πνιηηηθήο πνπ επειέγεζαλ ήηαλ ε ππνηίκεζε ηεο
δξαρκήο θαηά 15% θαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο εηζνδεκαηηθήο πνιηηηθήο. Σν
θχξην εξγαιείν ήηαλ ε εηζνδεκαηηθή πνιηηηθή θαη βαζίδνληαλ ζε δχν
ζεκειηψδεηο αιιαγέο ηνπ κεραληζκνχ ηεο ΑΣΑ: Πξψην, ε
αλαπξνζαξκνγή ησλ νλνκαζηηθψλ ακνηβψλ ζα γηλφηαλ κε βάζε ηνλ
πξνβιεπφκελν πιεζσξηζκφ θαη φρη κε βάζε ηνλ πιεζσξηζκφ ηνπ
πξνεγνχκελνπ ηεηξακήλνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ε εηζνδεκαηηθή πνιηηηθή
δελ ζα αλαπαξήγαγε ηνλ πςειφ πιεζσξηζκφ ηνπ παξειζφληνο. Γεχηεξν,
απφ ηηο κηζζνινγηθέο απμήζεηο ζα αθαηξνχληαλ ε επίπησζε ηνπ
εηζαγφκελνπ πιεζσξηζκνχ πνπ βξαρπρξνλίσο ζα απμάλνληαλ ιφγσ ηεο
ππνηίκεζεο. Σν απνηέιεζκα ήηαλ κηα ζεκαληηθή κείσζε ησλ
πξαγκαηηθψλ απνδνρψλ. Μέζα ζηε δηεηία 1986 – 1987 νη κέζεο
πξαγκαηηθέο απνδνρέο ζην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο κεηψζεθαλ θαηά 13%
θαη νη πξαγκαηηθέο εβδνκαδηαίεο απνδνρέο ζηε βηνκεραλία θαηά 14%.
ηα ηέιε ηνπ 1987 νη απνδνρέο ζηε βηνκεραλία είραλ επαλέιζεη ζηα
επίπεδα ηνπ 1980 θαη ζην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο είραλ κεησζεί θαηά 7%
θάησ απφ ην επίπεδν ηνπ 1980. Ζ νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα είρε
επηβάιιεη ηελ επζπγξάκκηζε ησλ απνδνρψλ κε ηα δεδνκέλα ηεο
πξαγκαηηθφηεηαο θαη, θαηά ζπλέπεηα, νη απμήζεηο ηεο πεξηφδνπ 1981 –
1985 είραλ παξζεί πίζσ.
ζνλ αθνξά ζηα άιια εξγαιεία πνιηηηθήο, ε λνκηζκαηνπηζησηηθή
πνιηηηθή κπήθε ζε θάζε «ζθιήξπλζεο». Σν 1987 ηα πξαγκαηηθά
επηηφθηα ησλ καθξνρξφλησλ δαλείσλ πξνο ηελ βηνκεραλία έγηλαλ ζεηηθά.
Παξάιιεια, πηνζεηήζεθε κηα κείδνλνο ζεκαζίαο αιιαγή: ην θξάηνο ζα
έπξεπε λα αξρίζεη ζηαδηαθά λα ρξεκαηνδνηεί ηα ειιείκκαηά ηνπ κε
δαλεηζκφ απφ ηελ αγνξά θαη, επνκέλσο, λα θαηαβάιιεη ηα επηηφθηα ηεο
αγνξάο.
Σν ζηαζεξνπνηεηηθφ πξφγξακκα ήηαλ κεξηθψο επηηπρέο θαη ζα
ήηαλ επηηπρέζηεξν αλ εθαξκνδφηαλ πιήξσο θαη ηνπ επηηξεπφηαλ λα
νινθιεξψζεη ηελ απνζηνιή ηνπ. Ο ζηφρνο ηεο εμηζνξξφπεζεο ηνπ
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εμσηεξηθνχ ηζνδπγίνπ, βνεζνχζεο θαη ηεο πηψζεο ηεο ηηκήο ηνπ
πεηξειαίνπ, επηηεχρζεθε. Ο ζηφρνο ζρεηηθά κε ηνλ πιεζσξηζκφ
επηηεχρζεθε κφλν κεξηθψο. Απνθιηκάθσζε ηνπ πιεζσξηζκνχ ππήξμε
αιιά ήηαλ κηθξφηεξε ηεο επηδησθφκελεο. Ζ απνδνηηθφηεηα ηνπ
θεθαιαίνπ ζηηο θεξδνθφξεο βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο βειηηψζεθε θαη ην
πξφβιεκα ησλ δεκηνγφλσλ κεηξηάζζεθε. Με θάπνηα ρξνληθή πζηέξεζε,
ππήξμε ην 1988 – 1990 θάπνηα αλάθακςε ησλ επελδχζεσλ.
Σν ηκήκα ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ δελ
πινπνηήζεθε ήηαλ απηφ πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηα δεκφζηα νηθνλνκηθά. ηα
δχν ρξφληα ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ην δεκφζην έιιεηκκα
κεηψζεθε κελ αιιά θαηά πνιχ ιηγφηεξν απφ ηηο πξνβιέςεηο. Σν γεγνλφο
απηφ ππνλφκεπζε ην βαζκφ πινπνίεζεο θαη ησλ άιισλ ζηφρσλ ηνπ
πξνγξάκκαηνο αιιά ηα δεκφζηα νηθνλνκηθά έκνηαδαλ λα βξίζθνληαη ζην
αππξφβιεην. Ζ ηειηθή πξάμε απηνχ ηνπ δξάκαηνο ήηαλ ε εγθαηάιεηςε,
ζηα ηέιε ηνπ 1987, ηνπ ίδηνπ ηνπ ζηαζεξνπνηεηηθνχ πξνγξάκκαηνο.
Σξίηε θάζε: 1988 – 1990. Ζ εγθαηάιεηςε ηεο ζηαζεξνπνηεηηθήο
απφπεηξαο έγηλε πξηλ ηελ νινθιήξσζή ηεο, ζεκαηνδφηεζε ηελ επηζηξνθή
ζηελ πνιηηηθή ηνπ πξψηνπ κηζνχ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 θαη ήηαλ θαίξην
πιήγκα ζηελ αμηνπηζηία ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο.
Σν 1988 – 1989 ην δεκφζην έιιεηκκα μαλαπήξε ηελ αληνχζα, ελ
κέξεη ιφγσ αχμεζεο ησλ δαπαλψλ αιιά θχξηα ιφγσ ηεο πζηέξεζεο ησλ
θνξνινγηθψλ εζφδσλ. Ζ εηζνδεκαηηθή πνιηηηθή επαλήιζε ζην θαζεζηψο
ηεο ΑΣΑ. Οη ρνξεγεζείζεο απμήζεηο απνδνρψλ άξρηζαλ θαη πάιη λα
ππεξβαίλνπλ ηελ άλνδν ηεο παξαγσγηθφηεηαο. Οη δαλεηαθέο αλάγθεο,
ζχκθσλα κε ηνπο Ηνξδάλνγινπ θαη Μπέιια (2003), ηεο θπβέξλεζεο
αλεβαίλνπλ απφ ην 9,6% ηνπ ΑΔΠ ην 1987 ζην 11,4% ην 1988 θαη ην
14,2% ην 1989. Οη κέζεο απνδνρέο ζην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο απμάλνπλ
θαηά 20,5% ζε νλνκαζηηθνχο θαη 6,2% ζε πξαγκαηηθνχο φξνπο ην 1988.
Οη αληίζηνηρεο απμήζεηο ηνπ 1989 ήηαλ 19,6% θαη 5,2%. ηε κεηαπνίεζε
νη εβδνκαδηαίεο εξγαηηθέο απνδνρέο απμάλνπλ θαηά 24% ζε
νλνκαζηηθνχο θαη 9,3% ζε πξαγκαηηθνχο φξνπο ην 1988. Οη αληίζηνηρεο
απμήζεηο ηνπ 1989 ήηαλ 20,7% θαη 6,2%. Σηο ίδηεο ρξνληέο, ε αχμεζε ηεο
παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο ήηαλ: γηα ην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο 2,6%
ην 1988 θαη 3,4% ην 1989 ελψ γηα ηε κεηαπνίεζε ήηαλ 5,8% ην 1988 θαη
1% ην 1989. Τπήξμε θαη λέα ζπκπίεζε θεξδνθνξίαο ησλ επηρεηξήζεσλ
ζηε κεηαπνίεζε θαη ε πνξεία βειηίσζεο ηεο θαηάζηαζεο ησλ δεκηνγφλσλ
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αλαθφπεθε. Σν πξφβιεκα φκσο δελ επαλήιζε ζηηο δηαζηάζεηο ηνπ
πξψηνπ εκίζεσο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980.
Απφ ην θζηλφπσξν ηνπ 1989 κέρξη ηελ άλνημε ηνπ 1990, ε
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ρεηξνηέξεςε θαη κπήθε ζε θάζε λέαο θξίζεο. Σα
δεκφζηα νηθνλνκηθά έκνηαδαλ λα είλαη εθηφο ειέγρνπ θαη νη θπβεξλήζεηο
ζπλεξγαζίαο ηεο επνρήο – κε κπνξψληαο λα θαηαιήμνπλ ζε
πξνυπνινγηζκφ – δελ ήηαλ ζε ζέζε λα ηα ζπγθξαηήζνπλ. Σν 1990, ην
δεκφζην έιιεηκκα έθηαζε ζην 15,9% ηνπ ΑΔΠ, ην πςειφηεξν πνζνζηφ
ζην νπνίν έθηαζε πνηέ. Σν πνζνζηφ ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ, επίζεο γηα
πξψηε θνξά, μεπέξαζε ην 50% ηνπ ΑΔΠ θαη ε αχμεζε ηνπ δεκφζηνπ
ρξένπο επηηαρχλζεθε. Ο πιεζσξηζκφο εθηηλάρζεθε απφ ην 13,7% ην 1989
ζην 20,4% ην 1990. Ζ επηδείλσζε ησλ κεγεζψλ ηεο νηθνλνκίαο
ηξνθνδφηεζε πξνζδνθίεο γηα λέα ππνηίκεζε ηεο δξαρκήο θαη νδήγεζε ζε
θπγή θεθαιαίσλ θαη απμεκέλε απνζεκαηνπνίεζε εηζαγνκέλσλ
πξντφλησλ επηβαξχλνληαο έηζη ην εμσηεξηθφ ηζνδχγην.
Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (ΣηΔ) απνηέιεζε ην κφλν αλάρσκα
κπξνζηά ζε απηή ηε ξαγδαία επηδεηλνχκελε θαηάζηαζε. ηηο αξρέο ηνπ
1990 ε ΣηΔ αλαθνίλσζε, ζχκθσλα κε ηνπο Ηνξδάλνγινπ θαη Μπέιια
(2003), εμαηξεηηθά πεξηνξηζηηθνχο ζηφρνπο λνκηζκαηηθήο θαη πηζησηηθήο
επέθηαζεο. Σν Μάξηην θαη ηνλ Ηνχιην ε ΣηΔ πξνθάιεζε κεγάιεο
απμήζεηο επηηνθίσλ αλεβάδνληαο ηα ηειεπηαία ζε πξσηνθαλή χςε. Ζ
ηζνηηκία ηεο δξαρκήο ζηαζεξνπνηήζεθε θαη νη θεξδνζθνπηθέο πηέζεηο ζε
βάξνο ηεο ζηακάηεζαλ. Ζ επηηπρία ησλ κέηξσλ νδήγεζε ζηελ
απνθξπζηάιισζε ηεο πνιηηηθήο ηεο αξγήο δηνιίζζεζεο θαη ησλ πςειψλ
πξαγκαηηθψλ επηηνθίσλ. Ζ θξίζε ηνπ 1990 ήηαλ ην θχθλεην άζκα ηεο
πνιηηηθήο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 θαη απνηειεί ζεκείν θακπήο πνπ
ζεκαηνδνηεί κηα γεληθφηεξε ζηξνθή ζηε θηινζνθία, ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο
κεζφδνπο άζθεζεο ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο.
Σέηαξηε θάζε: 1990 – 1992. ηε θάζε απηή, ε ζηξνθή ζηελ
νηθνλνκηθή πνιηηηθή πνπ επηρεηξήζεθε απφ ηε λέα θπβέξλεζε ηεο Νέαο
Γεκνθξαηίαο ήηαλ δηζηαθηηθή κελ αιιά ζαθήο.
ηε ζθαίξα ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ ε πξφζεζε ήηαλ ε
δξαζηηθή κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο θαη ηνπ ρξένπο θχξηα κέζα απφ ηνλ
πεξηνξηζκφ ησλ δαπαλψλ θαη ηηο πξνζφδνπο απφ ηελ ηδησηηθνπνίεζε
δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ, ζχκθσλα κε ηνπο Ηνξδάλνγινπ θαη Μπέιια
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(2003). Σν πνζνζηφ ηνπ ειιείκκαηνο φλησο κεηψζεθε ηελ πεξίνδν 1991 –
1992 αιιά ε κείσζε ήηαλ κηθξφηεξε απφ ηελ πξνβιεπφκελε. Σα
πξσηνγελή ειιείκκαηα, επίζεο κεηψζεθαλ αιιά δελ εμαιείθζεθαλ φπσο
είρε αξρηθά ζρεδηαζηεί. Ο θχξηνο παξάγνληαο πνπ εμεγεί ηελ απφθιηζε
αλάκεζα ζηηο πξνβιέςεηο θαη ηηο πξαγκαηνπνηήζεηο ήηαλ ε πζηέξεζε ησλ
θνξνινγηθψλ εζφδσλ. ηηο αξρέο ηνπ 1992 πηνζεηήζεθε κία κείδνλ
αιιαγή ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο πνπ πεξηιάκβαλε κέηξα
απινπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη κεηψζεηο ζπληειεζηψλ. Διπίδνληαλ φηη
ηα κέηξα ζα επηηάρπλαλ ηελ αλάπηπμε θαη ζα δηεπθφιπλαλ ηνλ
πεξηνξηζκφ ηεο θνξνδηαθπγήο. Οη ειπίδεο απηέο δηαςεχζηεθαλ θαη ε
πζηέξεζε εζφδσλ έγηλε εληνλφηεξε θαζηζηψληαο ηελ πξνζέγγηζε ησλ
ζηφρσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ αδχλαηε ρσξίο έθηαθηα κέηξα. Σα έθηαθηα
κέηξα αλαθνηλψζεθαλ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1992 θαη ζπλίζηαληαλ ζε
αχμεζε ησλ έκκεζσλ θφξσλ. ην ζθέινο ησλ δαπαλψλ, ε αξρηθή
πξφζεζε ήηαλ ε δξαζηηθή κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα.
Απηφ γξήγνξα εγθαηαιείθζεθε θαη ε ζπγθξάηεζε ησλ δαπαλψλ
βαζίζηεθε ζηε ζπγθξάηεζε ησλ απμήζεσλ κηζζψλ θαη ζπληάμεσλ.
Πέξα φκσο απφ ηηο παξαπάλσ απνθιίζεηο, ζχκθσλα κε ηνπο
Ηνξδάλνγινπ θαη Μπέιια (2003), ε πθή ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ
πξνβιήκαηνο είρε αιιάμεη. Ζ κεγάιε επηβάξπλζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
πξνέξρνληαλ πιένλ απφ ηε δηφγθσζε ησλ αλαγθψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε
ηνπ ηεξάζηηνπ δεκφζηνπ ρξένπο. Απφ ην 1991 κέρξη ην 1993, νη δαπάλεο
γηα ηφθνπο απνηεινχζαλ πεξίπνπ ην 80% ηνπ ζπλνιηθνχ δεκφζηνπ
ειιείκκαηνο. Σν κε εηζέηη εμαιεηθζέλ πξσηνγελέο έιιεηκκα
αληηπξνζψπεπε ην 20% ηνπ ζπλνιηθνχ ειιείκκαηνο.
Αληίζεηα κε ηε δεκνζηνλνκηθή, ε λνκηζκαηηθή – ζπλαιιαγκαηηθή
πνιηηηθή ηεο «πεξηνξηζκέλεο δηνιίζζεζεο» θαη ησλ πςειψλ επηηνθίσλ
εθαξκφδνληαλ κε ζπλέπεηα θαη ζπλέβαιε φζν ηίπνηε άιιν ζηελ ηαρεία
απνθιηκάθσζε ηνπ πιεζσξηζκνχ.
ηε ζθαίξα ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ θαη ηεο εηζνδεκαηηθήο
πνιηηηθήο ππήξμαλ βαζηέο ηνκέο. Με ην Ν. 1876/90 ην ζχζηεκα ησλ
εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ηεο ρψξαο αλακνξθψζεθε:
a) Ζ δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ησλ απνδνρψλ ζηνλ ηδησηηθφ
ηνκέα ελαπνηέζεθε απνθιεηζηηθά ζηηο ζπιινγηθέο
δηαπξαγκαηεχζεηο εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ ελψ ην
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θξάηνο απνζχξζεθε απφ απηήλ θαη θπζηθά ην θξάηνο
εμαθνινπζνχζε λα έρεη εηζνδεκαηηθή πνιηηηθή γηα ηνλ
δεκφζην ηνκέα.
b) Ο ζεζκφο ηεο αλαγθαζηηθήο δηαηηεζίαο αληηθαηαζηάζεθε
απφ
εζεινληηθνχο
κεραληζκνχο
δηαηηεζίαο
θαη
κεζνιάβεζεο.
c) Δπηηξέπνληαο ηηο ζπκβάζεηο ζε επίπεδν επηρείξεζεο ή
θιάδνπ ν λφκνο έδηλε ηε δπλαηφηεηα απνθέληξσζεο ζην
ζχζηεκα ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ε
δπλαηφηεηα απηή αμηνπνηήζεθε γξήγνξα θαη ζε κεγάιε
έθηαζε.
Σν 1991 ε ΑΣΑ εγθαηαιείθζεθε νξηζηηθά. Σν θιίκα ζηηο
εξγαζηαθέο ζρέζεηο βειηηψζεθε θαη εξγνδφηεο θαη ζπλδηθάηα κπφξεζαλ
λα θαηαιήμνπλ απηνβνχισο θαη γηα πξψηε θνξά ζε εζληθή ζπιινγηθή
ζχκβαζε δηεηνχο δηάξθεηαο κε ηελ νπνία ζπκθσλνχληαλ απμήζεηο
απνδνρψλ ρακειφηεξεο απφ ηνλ πξνβιεπφκελν πιεζσξηζκφ. Πξάγκαηη,
ηελ πεξίνδν 1991 – 1993 νη πξαγκαηηθέο απνδνρέο ζην ζχλνιν ηεο
νηθνλνκίαο θαη εηδηθά ζηε βηνκεραλία ζεκείσζαλ κηθξέο αιιά
ζπζηεκαηηθέο κεηψζεηο.
ηε ζθαίξα ηεο απαγθίζηξσζεο ηνπ θξάηνπο απφ ηελ άζθεζε
επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηα απνηειέζκαηα ήηαλ αλάκηθηα. Σν
πξφγξακκα ησλ απνθξαηηθνπνηήζεσλ δελ πξνρψξεζε κε ηελ ηαρχηεηα
πνπ πξνβιέπνληαλ νχηε απέθεξε φζα πξνβιέπνληαλ. Κάπνηα εμπγίαλζε
ππήξμε φκσο. Πξψηα απφ φια ππήξμε έλαο αξηζκφο απνθξαηηθνπνηήζεσλ
κε επηθεθαιήο ηελ ηζηκεληνβηνκεραλία ΑΓΔΣ – ΖΡΑΚΛΖ. Δπηπιένλ,
ελ φςεη ηεο πξννπηηθήο ηεο ηδησηηθνπνίεζεο, ε θεθαιαηαθή δηάξζξσζε
κηαο ζεηξάο πξνβιεκαηηθψλ επηρεηξήζεσλ εμπγηάλζεθε κέζσ ηεο
δηαγξαθήο ρξεψλ. Δμαηηίαο ησλ κέηξσλ απηψλ, ε εηθφλα ηνπ 1992
ζρεηηθά κε ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ θεθαιαίσλ ζηε κεηαπνίεζε πνπ
πξνθχπηεη είλαη επλντθφηεξε απφ απηήλ πνπ ζα πξνέθππηε ελ ηε απνπζία
ηνπο. Γηα ηηο επηρεηξήζεηο απηέο φκσο, ηνχην ήηαλ κηα λέα επθαηξία.
Σέινο, αξθεηέο απφ ηηο κε βηψζηκεο επηρεηξήζεηο ηνπ ΟΟΑΔ ηέζεθαλ ππφ
εθθαζάξηζε. ηηο αξρέο ηνπ 1993 νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο
«πξνβιεκαηηθέο» επηρεηξήζεηο ηνπ ΟΟΑΔ είηε είραλ πνπιεζεί είηε είραλ
παχζεη λα ιεηηνπξγνχλ.
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Η ζηαζηκόηεηα ηνπ ΑΔΠ θαη ηνπ ΑΔΠ αλά απαζρνινύκελν
Ζ ζηαζηκφηεηα ησλ ξπζκψλ αλάπηπμεο ηνπ ΑΔΠ θαη ηεο
παξαγσγηθφηεηαο, φπσο θαη ε επηβξάδπλζή ηνπο ηελ πεξίνδν 1973 –
1980, έρνπλ απνδνζεί ζηε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ επελδχζεσλ θαη ηελ
κείσζε ηεο απνδνηηθφηεηάο ηνπο. Ζ εθηίκεζε απηή, ζχκθσλα κε ηνπο
Ηνξδάλνγινπ θαη Μπέιια (2003), είλαη ζπλεπήο κε ηελ εμέιημε ηεο
πεξηφδνπ 1981 – 1992. Ζ κεγάιε κείσζε ησλ επελδχζεσλ θαη ηεο
απνδνηηθφηεηάο ηνπο ζπληειέζηεθε ζην πξψην κηζφ ηεο δεθαεηίαο ηνπ
1980. ην ίδην δηάζηεκα, νη ξπζκνί κεηαβνιήο ηνπ ΑΔΠ έγηλαλ
κεδεληθνί. Μεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ 1985 – 1987, ε
απνδνηηθφηεηα αλαβίσζε αιιά ε αλαβίσζή ηεο ήηαλ αζζελήο θαη
αβέβαηε. Πεξί ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 νη επελδχζεηο εκθάληζαλ
κηα ζχληνκε αλάθακςε γηα λα θακθζνχλ θαη πάιη ηα πξψηα ρξφληα ηεο
δεθαεηίαο ηνπ 1990. Παξφκνηα ήηαλ θαη ε πνξεία ηνπ ΑΔΠ.
Ζ κείσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζηε
βηνκεραλία πήξε θαηαζηξνθηθέο δηαζηάζεηο ηελ πεξίνδν 1981 – 1985.
Οθείινληαλ ζηνπο ιφγνπο ηεο ζπκπίεζεο ησλ κηθηψλ θεξδψλ θαη ηελ
αχμεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ. Μφλν πνπ ηελ πεξίνδν 1981 –
1985 ε έληαζε ησλ δχν απηψλ θαηλνκέλσλ ήηαλ κεγαιχηεξε. Ο
κεραληζκφο ηεο ζπκπίεζεο ησλ κηθηψλ θεξδψλ ήηαλ πεξίπνπ ν ίδηνο. Ζ
εθαξκνγή ηεο εηζνδεκαηηθήο πνιηηηθήο ηνπ 1982 αχμεζε ην θφζηνο
εξγαζίαο αλά κνλάδα πξντφληνο ζέηνληαο μαλά ηα πξνβιήκαηα ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο πεξαηηέξσ ζπκπίεζεο ησλ θεξδψλ. Δηο
απάληεζε ζηα πξνβιήκαηα απηά, ε δηνιίζζεζε ηεο δξαρκήο
επηηαρχλζεθε ζεκαληηθά ζηελ ηξηεηία 1983 – 1985. κσο, νη φπνηεο
επεξγεηηθέο επηδξάζεηο ηεο δηνιίζζεζεο ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ή ηα
θέξδε εμαλεκίδνληαλ γξήγνξα απφ ηηο πιεζσξηζηηθέο ηεο επηπηψζεηο πνπ
ηαρχηαηα κεηαθξάδνληαλ, κέζσ ηεο ΑΣΑ, ζε απμήζεηο κηζζψλ.
Δπηπιένλ, νη έιεγρνη ηηκψλ ζηελ εγρψξηα αγνξά έζεηαλ πεξηνξηζκνχο
ζηελ αχμεζε ησλ εγρψξησλ ηηκψλ ησλ βηνκεραληθψλ πξντφλησλ θαη,
επνκέλσο, ζηε δπλαηφηεηα θάιπςεο ηνπ απμεκέλνπ θφζηνπο παξαγσγήο.
Σα απνηειέζκαηα, ήηαλ ε δξακαηηθή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ θαη ηνπ φγθνπ
ησλ δεκηψλ ησλ δεκηνγφλσλ εηαηξηψλ, ε ζπκπίεζε ησλ θεξδψλ ησλ
θεξδνθφξσλ θαη ε κεηαηξνπή ηνπ ζπλφινπ ηεο βηνκεραλίαο ζε
δεκηνγφλν ηνκέα. Με έλα ειάζζνλνο ζεκαζίαο δηάιεηκκα ην 1983, ε ίδηα
πεξίπνπ εηθφλα επαλαιήθζεθε θαη ηα επφκελα ρξφληα κέρξη ην 1985. Ο
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κεηαπνηεηηθφο ηνκέαο ζαλ ζχλνιν θαηέγξαθε φιν θαη κεγαιχηεξα
αξλεηηθά πνζνζηά απνδνηηθφηεηαο ηα νπνία νθείινληαλ ζηε δξακαηηθή
αχμεζε ηνπ φγθνπ ησλ δεκηψλ ησλ δεκηνγφλσλ. Σα κφλα αλαθνπθηζηηθά
θαηλφκελα ησλ εηψλ 1984 – 1985 ήηαλ φηη ν αξηζκφο ησλ δεκηνγφλσλ
έπαςε λα απμάλεηαη θαη φηη ην θεξδνθφξν θνκκάηη ηεο βηνκεραλίαο
βειηίσζε θάπσο ηελ θεξδνθνξία ηνπ. Ζ ειιεληθή βηνκεραλία εκθάληδε
νινέλα θαη ζαθέζηεξα δείγκαηα δπτζκνχ.
Παξάιιεια, ε ζπκπίεζε ησλ θεξδψλ θαη ε αχμεζε ησλ δεκηψλ
εμσζνχζαλ ζε φιν θαη κεγαιχηεξε δαλεηαθή επηβάξπλζε θαη, επνκέλσο,
ζε δξακαηηθή αχμεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ. Ο ιφγνο ησλ
δαλείσλ πξνο ηα ίδηα θεθάιαηα απμήζεθε θαηαθφξπθα κεηαμχ 1982 θαη
1985 απφ 2,8 ζην 6,9 γηα ην ζχλνιν ηεο βηνκεραλίαο. ηελ πεξίπησζε
ησλ δεκηνγφλσλ, ν ιφγνο ησλ δαλείσλ πξνο ηα ίδηα θεθάιαηα έθηαζε ζε
αζηξνλνκηθά χςε θαη νη επηρεηξήζεηο απηέο δηαηεξνχληαλ ηερλεηά ζηε
δσή κε δάλεηα απφ ηηο θξαηηθέο ηξάπεδεο.
Ζ απνδνηηθφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ, ζην επίπεδν ηνπ ζπλφινπ ηεο
νηθνλνκίαο, επηβαξχλζεθε ζεκαληηθά θαη απφ έλαλ ηξίην παξάγνληα, ν
νπνίνο είλαη νη έληνλα αξλεηηθέο απνδφζεηο ησλ δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ,
ζηηο νπνίεο πξνζηέζεθαλ θαη νη «πξνβιεκαηηθέο» ηνπ ΟΟΑΔ. Οη δεκίεο
ησλ δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ έθηαζαλ ζε θνξχθσζε ηελ πεξίνδν 1981 –
1985. ην δηάζηεκα 1985 – 1992 ην πξφβιεκα άξρηζε λα κεηξηάδεηαη
ρσξίο φκσο λα ζεξαπεπζεί.
Μεηά ν 1985, κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ζηαζεξνπνηεηηθνχ
πξνγξάκκαηνο, ππήξμε βειηίσζε ηεο θεξδνθνξίαο. Ζ εγθαηάιεηςε ηνπ
πξνγξάκκαηνο αλέθνςε γηα έλα δηάζηεκα απηήλ ηελ πνξεία βειηίσζεο
ρσξίο φκσο λα νδεγήζεη ζε επηζηξνθή ζηελ θαηάζηαζε ηνπ 1981 – 1985.
Ζ απνδνηηθφηεηα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζηε βηνκεραλία αιιά θαη ζε
νιφθιεξε ηελ νηθνλνκία άξρηζε λα ζηαζεξνπνηείηαη, βνεζνχλησλ θαη
ησλ δηαγξαθψλ ρξεψλ θαη ηεο παχζεο ηεο ιεηηνπξγίαο κηαο ζεηξάο
πξνβιεκαηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ζηα πξψηα ρξφληα ηεο δεθαεηίαο ηνπ
1990.
ζνλ αθνξά ζηηο επελδχζεηο, απφ ηα δεδνκέλα ηεο δεθαεηίαο ηνπ
1980 δηαθαίλεηαη κηα εμαηξεηηθά πεηζηηθή ζρέζε αλάκεζα ζηελ πνξεία
ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ θαη ηελ εμέιημε ηεο ηξέρνπζαο
απνδνηηθφηεηαο ηνπ θεθαιαίνπ. Δπηπιένλ, νη παξάγνληεο πνπ
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πξνζδηφξηδαλ απμνκεηψζεηο ηεο ηξέρνπζαο απνδνηηθφηεηαο ήηαλ ηέηνηνη
πνπ επεξέαδαλ απνθαζηζηηθά θαη ηηο πξνζδνθίεο σο πξνο ηελ κειινληηθή
απνδνηηθφηεηα ησλ επελδχζεσλ.
Σελ πεξίνδν 1981 – 1985, ε ηξέρνπζα απνδνηηθφηεηα ηνπ
θεθαιαίνπ έπεζε ζην λαδίξ θαη ζπξξίθλσζε ηηο εζσηεξηθέο πεγέο
ρξεκαηνδφηεζεο ησλ επελδχζεσλ. Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε ησλ
δεκηνγφλσλ επηρεηξήζεσλ, νη δεκηέο ζπρλά εμαλέκηζαλ ηα ίδηα θεθάιαηα
ηνπο θαη ηε δπλαηφηεηά ηνπο γηα ζρεκαηηζκφ απνζβέζεσλ. ηηο ζπλζήθεο
απηέο, ε δπλαηφηεηα γηα εμσηεξηθφ δαλεηζκφ επίζεο άγγηδε – ππφ
θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο – ηα φξηά ηεο. Σν θαηαιπηηθφηεξν φκσο ζηνηρείν
ήηαλ φηη νη ζπλζήθεο ηεο επνρήο δηακφξθσλαλ ηηο δπζκελέζηεξεο
δπλαηέο πξνζδνθίεο σο πξνο ηελ κειινληηθή απνδνηηθφηεηα ησλ
επελδχζεσλ. Ζ πνξεία ησλ εξγαηηθψλ απνδνρψλ εκπέδσλε ηελ
πεπνίζεζε φηη ηα πξνζδνθψκελα θέξδε ζα εμαιείθνληαλ απφ ππέξνγθεο
κειινληηθέο κηζζνινγηθέο απμήζεηο. Ζ θνξνινγηθή πνιηηηθή απέλαληη
ζηηο επηρεηξήζεηο δελ ελέπλεε εκπηζηνζχλε. Καη ηέινο, νη ρεηξηζκνί ηεο
ηφηε θπβέξλεζεο ζην ζέκα ηνπ ΟΟΑΔ, θαη ηδηαίηεξα ζην ζέκα ηεο ΑΓΔΣ
– ΖΡΑΚΛΖ, έδηλαλ ζηνπο επηρεηξεκαηίεο ηελ αίζζεζε φηη ηα
δηθαηψκαηα ηεο ηδηνθηεζίαο βξίζθνληαλ ππφ κφληκε απεηιή. Σα
παξαπάλσ δεδνκέλα, ζχκθσλα κε ηνπο Ηνξδάλνγινπ θαη Μπέιια (2003),
θαζηζηνχλ ηε κεγάιε θαη παξαηεηακέλε κείσζε ησλ ηδησηηθψλ
επελδχζεσλ ηεο πεξηφδνπ 1981 – 1985 θαηαλνεηή θαη πξνβιέςηκε.
Σελ πεξίνδν 1985 – 1987 ζεκεηψζεθε κηα αλάθακςε ηεο
ηξέρνπζαο απνδνηηθφηεηαο ηνπ θεθαιαίνπ πνπ δελ επιήγε θαίξηα απφ
ηελ εγθαηάιεηςε ηνπ ζηαζεξνπνηεηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Δπίζεο, ε ζηάζε
ηεο θπβέξλεζεο απέλαληη ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα έκνηαδε λα
αιιάδεη. Πξάγκαηη, κε κηα ρξνληθή πζηέξεζε δχν εηψλ, νη ηδησηηθέο
επελδχζεηο ζεκείσζαλ κηα πξφζθαηξε αλάθακςε επηβεβαηψλνληαο ηε
ζρέζε απνδνηηθφηεηαο θαη επελδχζεσλ. Δηδηθά ζηε κεηαπνίεζε ππήξμε
αλάθακςε ησλ επελδχζεσλ ρσξίο ρξνληθή πζηέξεζε θαη δηάξθεζε απφ ην
1986 έσο ην 1990.
Μεηά ην 1990 φκσο, νη επελδχζεηο ζεκείσζαλ θαη λέα θάκςε ηελ
ζηηγκή πνπ ε απνδνηηθφηεηα ησλ θεθαιαίσλ έκνηαδε λα ζηαζεξνπνηείηαη.
Ζ απφθιηζε απηή απφ ηελ κέρξη ηφηε ζηελή ζπλάθεηα επελδχζεσλ –
απνδνηηθφηεηαο κπνξεί λα απνδνζεί ζηα πςειά πξαγκαηηθά επηηφθηα θαη
ηελ ειθπζηηθφηεηα ησλ ηίηισλ ηνπ δεκνζίνπ. Ζ ψζεζε ησλ επηηνθίσλ
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πξνο ηα επάλσ ήηαλ απνηέιεζκα ησλ δεκνζίσλ ειιεηκκάησλ θαη ηεο
πηνζεηεζείζαο αληηπιεζσξηζηηθήο πνιηηηθήο θαη νδήγεζε ζε εθηνπηζκφ
ηδησηηθψλ επελδχζεσλ.

Πιεζωξηζκόο
Ο πιεζσξηζκφο ηεο πεξηφδνπ έρεη απνδνζεί ζηελ πνιηηηθή ηεο
δηνιίζζεζεο θαη ζηελ πηζησηηθή επέθηαζε ζηελ νπνία εμσζνχζαλ νη
αλάγθεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δεκνζίσλ ειιεηκκάησλ.
Ο ξπζκφο ηεο δηνιίζζεζεο ηεο δξαρκήο επηηάζεθε ηελ πεξίνδν
1981 – 1985 θαη – κεηά ηελ πηνζέηεζε ηεο ΑΣΑ – ν θαχινο θχθινο
κηζζψλ – ηηκψλ – δηνιηζζήζεσλ εκπεδψζεθε. Ζ αχμεζε ηνπ θφζηνπο
εξγαζίαο πάλσ απφ ηελ παξαγσγηθφηεηα ππέζθαπηε ηελ
αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ θεξδνθνξία ησλ ηνκέσλ ησλ εκπνξεπζίκσλ
πξντφλησλ θαη εμσζνχζε ζε ππνηίκεζε ή επηηάρπλζε ηεο δηνιίζζεζεο. Ζ
ΑΣΑ δηαζθάιηδε φηη νη πιεζσξηζηηθέο ζπλέπεηεο ηεο δηνιίζζεζεο ζα
πεξλνχζαλ γξήγνξα ζηνπο κηζζνχο πξάγκα πνπ θαζηζηνχζε αλαγθαία θαη
λέα ππνηίκεζε, λέα αχμεζε ηηκψλ θ. ν. θ. Παξάιιεια, ε πηζησηηθή
επέθηαζε ηελ νπνία ππαγφξεπαλ νη αλάγθεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ
δεκφζηνπ αιιά θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα δηεπθφιπλαλ ηελ άλνδν ηνπ
πιεζσξηζκνχ. κεζνπξφζεζκα, νη επηπηψζεηο ήηαλ ακηγψο πιεζσξηζηηθέο
θαη ε ζηήξημε πνπ παξέρνληαλ ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ή ζηα θέξδε
ήηαλ πξφζθαηξε.
Ζ πνιηηηθή απηή εκπέδσζε ζην θνηλφ ηελ πεπνίζεζε φηη ε
δηνιίζζεζε θαη ε πηζησηηθή επέθηαζε απνηεινχζαλ κφληκε θαηάζηαζε
θαη ππέζθαςε ηελ αμηνπηζηία ηεο λνκηζκαηηθήο θαη ζπλαιιαγκαηηθήο
πνιηηηθήο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε ξίδα ηνπ πξνβιήκαηνο – ηα δεκφζηα
ειιείκκαηα θαη ε αζπκβαηφηεηα αλάκεζα ζηηο απμήζεηο ησλ απνδνρψλ
θαη ηελ ζηάζηκε παξαγσγηθφηεηα – δελ αληηκεησπίδνληαλ νη
πιεζσξηζηηθέο πξνζδνθίεο ήηαλ δχζθνιν λα θνπάζνπλ. Έηζη, φηαλ κεηά
ην 1987, ε ζπλαιιαγκαηηθή θαη λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ζθιήξπλαλ
αηζζεηά νη πιεζσξηζηηθέο πξνζδνθίεο επηβίσζαλ γηα πνιχ θαηξφ θαη
επηβξάδπλαλ ηελ απνθιηκάθσζε ηνπ πιεζσξηζκνχ.

Δμωηεξηθό Ιζνδύγην
Ζ επηδείλσζε ηνπ εμσηεξηθνχ ηζνδπγίνπ κπνξεί λα απνδνζεί ζε δχν
παξάγνληεο:
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Πξψην, ζηελ επεθηαηηθή δεκνζηνλνκηθή θαη εηζνδεκαηηθή πνιηηηθή
πνπ ζπληεξνχζε έλα επίπεδν θαηαλαισηηθήο δήηεζεο πςειφηεξν απφ ηηο
παξαγσγηθέο δπλαηφηεηεο ηεο νηθνλνκίαο θαη νδεγνχζε ζε απμαλφκελε
εηζαγσγηθή δηείζδπζε.
Γεχηεξν, ζηε καθξνρξφληα εμαζζέλεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ
πξντφλησλ ηεο ρψξαο. Με ηε ζεηξά ηεο, ε εμαζζέλεζε απηή κπνξεί λα
ζπζρεηηζζεί κε ηε ζπλερή επηβξάδπλζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηε
δπζκελή δηάξζξσζε ησλ ηνκέσλ ησλ εκπνξεπζίκσλ αγαζψλ θαη
εηδηθφηεξα ηεο βηνκεραλίαο.
Ζ ειιεληθή βηνκεραλία ήηαλ επηθεληξσκέλε ζε πξντφληα ρακειήο
εηζνδεκαηηθήο ειαζηηθφηεηαο πνπ φιν θαη πεξηζζφηεξν αδπλαηνχζαλ λα
θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηηο αλαπηπζζφκελεο εγρψξηαο αγνξάο θαη δελ
κπνξνχζαλ λα δηαηεξήζνπλ έλαλ πςειφ ξπζκφ αχμεζεο εμαγσγψλ. Ζ
εηζνδεκαηηθή πνιηηηθή ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 επηβάξπλε θαη άιιν ηελ
αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ. Σν απνηέιεζκα απηψλ
ησλ παξαγφλησλ ήηαλ ε απψιεηα κεξηδίνπ ζηηο εγρψξηεο θαη δηεζλείο
αγνξέο θαη ε επηδείλσζε ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ.
Σν ειιεληθφ εκπνξηθφ ηζνδχγην ήηαλ ρξφληα ειιεηκκαηηθφ θαη
θαιχπηνληαλ απφ «άδεινπο πφξνπο» φπσο ηα κεηαλαζηεπηηθά θαη
λαπηηιηαθά εκβάζκαηα. Με ηελ επηδείλσζε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 φκσο
νη εηζξνέο απηέο δελ κπνξνχζαλ λα θαιχςνπλ ην άλνηγκα. Βαζκηαία ην
έιιεηκκα ζην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ άξρηζε λα θαιχπηεηαη
απφ ηηο κεηαβηβάζεηο απφ ηελ ΔΔ. Ζ δηαηήξεζε ησλ εμσηεξηθψλ
ειιεηκκάησλ ζα ήηαλ αδχλαηε αιιηψο. Οη κεηαβηβάζεηο απφ ηελ ΔΔ
αλαθνπθίδνπλ κελ ην έιιεηκκα ησλ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ αιιά
αλαβάιινπλ ηηο πξνζαξκνγέο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ βειηίσζε ηνπ
εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ.
Ζ ζπλνιηθή εηθφλα πνπ πξνθχπηεη είλαη κηα εηθφλα ζπγθνηλσλνχλησλ
θαη αιιεινηξνθνδνηνχκελσλ θαχισλ θχθισλ. Σν αίηεκα γηα
αλαδηαλνκή πξνθαιεί απμήζεηο απνδνρψλ πνιχ πάλσ απφ ηελ
παξαγσγηθφηεηα θαη δηφγθσζε ησλ δεκφζησλ ειιεηκκάησλ. Ζ αχμεζε
ησλ απνδνρψλ ππνλνκεχεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ηνκέσλ ησλ
εκπνξεπζίκσλ θαη επηηαρχλεη ηελ δηνιίζζεζε ηεο δξαρκήο. Ζ δηνιίζζεζε
πξνθαιεί άλνδν ησλ ηηκψλ αιιά – γεληθψο – δελ είλαη αξθεηή γηα λα
απνθαηαζηήζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη λα απνηξέςεη ζπκπίεζε
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θεξδψλ. Ζ άλνδνο ησλ ηηκψλ πεξλάεη γξήγνξα ζηνπο κηζζνχο
εμαλεκίδνληαο ηελ επίπησζε ηεο δηνιίζζεζεο ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα.
Νέα δηνιίζζεζε απαηηείηαη. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ζπκπίεζε ησλ
θεξδψλ πξνθαιεί κείσζε ησλ επελδχζεσλ πνπ νδεγεί ζε ζηάζηκε
παξαγσγηθφηεηα θαη επνκέλσο θαζηζηά αδχλαηε ηε κε πιεζσξηζηηθή
απνξξφθεζε ησλ κειινληηθψλ απμήζεσλ ησλ απνδνρψλ. Παξάιιεια, ν
αξηζκφο ησλ δεκηνγφλσλ θαη ν φγθνο ησλ δεκηψλ ηνπο απμάλεη πξάγκα
πνπ πξνθαιεί ηελ θξαηηθνπνίεζε ησλ ππφ ρξεσθνπία επηρεηξήζεσλ θαη
επνκέλσο ηελ επηβάξπλζε ηνπ δεκφζηνπ ειιείκκαηνο.
Απφ ηε κεξηά ηνπο ηα δεκφζηα ειιείκκαηα δεκηνπξγνχλ ηνπο δηθνχο
ηνπο θαχινπο θχθινπο. Δίηε νδεγνχλ ζε επηβάξπλζε ηνπ εκπνξηθνχ
ηζνδπγίνπ είηε ηξνθνδνηνχλ ηνλ πιεζσξηζκφ. Με ηελ ηηκαξηζκνπνίεζε
ησλ απνδνρψλ ν πιεζσξηζκφο πξνθαιεί αχμεζε ησλ κηζζψλ ησλ
δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη πεξαηηέξσ επηβάξπλζε ηνπ δεκφζηνπ
ειιείκκαηνο. Παξάιιεια, ε ζπζζψξεπζε πξσηνγελψλ ειιεηκκάησλ
απμάλεη ην δεκφζην ρξένο θαη νη αλάγθεο εμππεξέηεζήο ηνπ κε ηε ζεηξά
ηνπο αλαηξνθνδνηνχλ ην δεκφζην έιιεηκκα. Με δεδνκέλα ηα κεγάια
ειιείκκαηα, ε απφπεηξα κε πιεζσξηζηηθήο ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο
πξνυπνζέηεη κεγάιε πηζησηηθή πεξηζηνιή πνπ εθηνπίδεη ηδησηηθέο
επελδχζεηο, επηβξαδχλεη πεξαηηέξσ ην ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο
θαη, ζπλεπψο, θαη ηα θνξνινγηθά έζνδα ηνπ θξάηνπο. Ζ δηαδηθαζία
κνηάδεη λα κελ έρεη ηέινο, ζχκθσλα κε ηνπο Ηνξδάλνγινπ θαη Μπέιια
(2003).

Ρπζκνί κεηαβνιήο ηωλ Υξεζηκνπνηνύκελωλ Κεθαιαίωλ
ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 1981 – 1992 ε επηβξάδπλζε ησλ
ξπζκψλ κεγέζπλζεο ηνπ εηαηξηθνύ ηνκέα επηδεηλψλεηαη αθφκε
πεξηζζφηεξν. Με βάζε ηα απνπιεζσξηζκέλα, ζε ηηκέο 2000, κεγέζε ηνπ
ελεξγεηηθνχ, ν κέζνο ξπζκφο κεηαβνιήο ησλ θεθαιαίσλ ηνπ εηαηξηθνχ
ηνκέα ζηελ 11εηία 1981 – 1992 ήηαλ 2,0% εηεζίσο έλαληη 4,8% ηεο
πεξηφδνπ 1973 – 1981, ζχκθσλα κε ηνπο Ηνξδάλνγινπ θαη Μπέιια
(2003). Αλ, κάιηζηα, απφ ην ζχλνιν ηνπ εηαηξηθνχ ηνκέα αθαηξέζνπκε
ηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα ηφηε ε επηβξάδπλζε αγγίδεη ηα φξηα ηεο
ζηαζηκφηεηαο: ν εηήζηνο ξπζκφο κεηαβνιήο ήηαλ 0,8% έλαληη 1,9% ηελ
πεξίνδν 1973 – 1981.
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Σνκέαο

Δηήζηνο Ρπζκφο Μεηαβνιήο

Δλεξγεηηθφ
Γεπηεξνγελήο
Μεηαπνίεζε
Σξηηνγελήο
Υξεκαηνπηζησηηθφο
Δηαηξηθφο ηνκέαο
πιελ
ρξεκαηνπηζησηηθνχ
χλνιν εηαηξηθνχ
ηνκέα

Γείθηεο
Αξηζκνχ
Δηαηξηψλ, 1981
= 100

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

Αξηζκφο
Δηαηξηψλ
2,2%
2,2%
7,1%
3,8%
4,9%

127
127
213
150
169

2%

4,85%

168

Πίλαθαο 9 Μέζνη Δηήζηνη Ρπζκνί Μεηαβνιήο Δλεξγεηηθνχ θαη Αξηζκνχ
Δηαηξηψλ: 1981 – 1992. χλνιν εηαηξηθνχ ηνκέα θαη Μείδνλεο Σνκείο.
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Γηάγξακκα 2. Ζ πξξίθλσζε ηνπ Δλεξγεηηθνχ ηνπ Γεπηεξνγελνχο Σνκέα θαη ε
Αλάπηπμε ησλ Τπεξεζηψλ: 1981 – 1992 (κεγέζε ζε δηο. δξαρκέο, ζηαζεξέο ηηκέο
έηνπο 2000).

ε αληίζεζε κε ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, νη κεηαβνιέο ζηνλ
αξηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ, ζε επίπεδν ζπλφινπ ηνπ εηαηξηθνχ ηνκέα, δελ
παξνπζηάδνπλ πεξαηηέξσ επηβξάδπλζε ζε ζρέζε κε ηελ νθηαεηία 1973 –
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1981: ν εηήζηνο ξπζκφο δεκηνπξγίαο λέσλ ΑΔ – ΔΠΔ ζηελ πεξίνδν 1981
– 1992 ήηαλ 4,9%, δειαδή θαηά ηη πςειφηεξνο απφ ην 4,0% ηεο
νθηαεηίαο 1973 – 1981. Ζ 11εηία 1981 – 1992 ήηαλ ε θαη’ εμνρήλ επνρή
ηεο κηθξήο επηρείξεζεο.
Δμεηάδνληαο ηηο ηξεηο κείδνλεο ππνδηαηξέζεηο ηνπ εηαηξηθνχ ηνκέα
παξαηεξνχκε φηη, ζε αληίζεζε κε ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν, ε πεξαηηέξσ
επηβξάδπλζε δελ είλαη γεληθεπκέλε, ζχκθσλα κε ηνπο Ηνξδάλνγινπ θαη
Μπέιια (2003). Σν γλψξηζκα ηεο πεξηφδνπ 1981 – 1992 είλαη ε
απφθιηζε ησλ ξπζκψλ κεγέζπλζεο αλάκεζα ζην δεπηεξνγελή θαη ηνλ
ηξηηνγελή ηνκέα. ην δεπηεξνγελή ηνκέα έρνπκε ζπξξίθλσζε ηνπ
ζπλνιηθνχ θεθαιαίνπ. ηνπο ηνκείο ησλ ππεξεζηψλ έρνπκε θάπνηα,
κηθξφηεξε ή κεγαιχηεξε, αχμεζε.
Ο δεπηεξνγελήο ηνκέαο ζεκείσζε ζπξξίθλσζε ηνπ πξαγκαηηθνχ
φγθνπ ηνπ θεθαιαίνπ ηνπ κε ξπζκφ κεηαβνιήο -0,7% εηεζίσο, έλαληη
+3,5% ηελ πξνεγνχκελε νθηαεηία. ηα πιαίζηα ηνπ δεπηεξνγελνχο
ηνκέα, ε κεηαπνηεηηθή βηνκεραλία θαηέγξαςε αθφκε κεγαιχηεξε
ζπξξίθλσζε: ν εηήζηνο ξπζκφο κείσζεο ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο ηελ πεξίνδν
1981 – 1992 ήηαλ -1,7%, έλαληη +4,6% ηεο νθηαεηίαο 1973 – 1981. Σα
ζηνηρεία ηεο ICAP πηζηνπνηνχλ ζπλεπψο κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο
εμειίμεηο ηεο πεξηφδνπ 1981 – 1992: ηελ ζπξξίθλσζε ησλ βηνκεραληθψλ
θεθαιαίσλ.
Αληίζεηα, ν ηξηηνγελήο (εθηφο ρξεκαηνπηζησηηθνχ) ηνκέαο
αλέθακςε ζε ζρέζε κε ηελ πεξίνδν 1973 – 1981. Ο φγθνο ησλ
θεθαιαίσλ ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα απμάλνληαλ θαηά 4,1% ην ρξφλν ζηε
δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 1981 – 1992, έλαληη κείσζεο -1,4% ηελ νθηαεηία
1973 – 1981. Σν χςνο ηνπ εηήζηνπ ξπζκνχ, 4,1%, είλαη πηζαλφ λα
εκπεξηέρεη θάπνην βαζκφ ππεξεθηίκεζεο. Σα ζηνηρεία ηνπ 1981, θαηά
πάζα πηζαλφηεηα, ππνεθηηκνχλ ιίγν ην κέγεζνο ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα
αιιά δελ ππάξρεη ακθηβνιία σο πξνο ην γεγνλφο φηη ν ηξηηνγελήο ηνκέαο
αλαπηχρζεθε ηαρχηεξα θαηά ηελ πεξίνδν 1981 – 1992.
Ο ρξεκαηνπηζησηηθόο ηνκέαο επεθηείλνληαλ κε ξπζκφ 3,0%
εηεζίσο, έλαληη 8,2% ηελ πξνεγνχκελε νθηαεηία. Άξα, εδψ έρνπκε
επηβξάδπλζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα παξφηη νη
αλάγθεο ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ γηα ρξεκαηνδφηεζε ησλ ειιεηκκάησλ
ηνπ παξέκεηλαλ πςειέο. Απηφ δελ είλαη παξάδνμν. Απφ ην 1987 θαη κεηά
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έλα νινέλα απμαλφκελν κέξνο ησλ δαλεηαθψλ αλαγθψλ ηνπ δεκνζίνπ
ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηίηινπο πνπ δηαηέζεθαλ ζην επξχ απνηακηεπηηθφ
θνηλφ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο νη ηξάπεδεο έπαημαλ απιψο
δηακεζνιαβεηηθφ ξφιν. Δίλαη επίζεο πηζαλφ φηη ζηελ επηβξάδπλζε
ζπλέβαιαλ θαη νη δηαγξαθέο επηζθαιψλ δαλείσλ θαη ε επαλεθηίκεζε
κεηνρψλ ζην ραξηνθπιάθην ησλ ηξαπεδψλ εηαηξηψλ πνπ είραλ απαμησζεί.
ζνλ αθνξά ζηηο κεηαβνιέο ζηνλ αξηζκφ ησλ εηαηξηψλ, θαη εδψ
δηαπηζηψλνπκε ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο ηξεηο κείδνλεο
ηνκείο.
ηνλ δεπηεξνγελή ηνκέα θαη εηδηθά ζηε κεηαπνίεζε ν ξπζκφο
αχμεζεο ησλ εηαηξηψλ εκθαλίδεη ζεκεία πεξαηηέξσ θφπσζεο, ρσξίο φκσο
λα γίλεηαη αξλεηηθφο. Ο εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο ήηαλ 2,2% ηφζν ζην
δεπηεξνγελή ηνκέα φζν θαη ζηε κεηαπνίεζε, έλαληη 5,7% θαη 7,4%
αληηζηνίρσο ηελ πξνεγνχκελε νθηαεηία. Αληίζεηα, ν ηξηηνγελήο ηνκέαο,
εθηφο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα, γίλεηαη φιν θαη παξαπάλσ πφινο
έιμεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο: ν αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ
ππεξδηπιαζηάζηεθε κέζα ζηελ 11εηία 1981 – 1992, φπνπ ν εηήζηνο
ξπζκφο ήηαλ 7,1% έλαληη 2,4% ηεο πεξηφδνπ 1973 – 1981. ηνλ
ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα ππήξμε κηθξή επηβξάδπλζε, 3,8% έλαληη 4,3%
ηεο πξνεγνχκελεο νθηαεηίαο.
Ζ εηθφλα ηεο δπζπξαγίαο είλαη εκθαλήο ζε φινπο ηνπο ππνηνκείο
ηνπ δεπηεξνγελνύο ηνκέα.
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Σνκέαο / Τπνηνκέαο

Δηήζηνο Ρπζκφο
Μεηαβνιήο %
Δλεξγεηηθφ

Γεπηεξνγελήο
Μεηαπνίεζε
Οξπρεία –
Μεηαιιεία
Καηαζθεπέο
Δλέξγεηα – Όδξεπζε
Σξηηνγελήο
Δκπφξην
Μεηαθνξέο
Δπηθνηλσλίεο
Σνπξηζκφο
Γηάθνξεο Τπεξεζίεο
Υξεκαηνπηζησηηθόο
Σξάπεδεο
Αζθάιεηεο
Λνηπέο
Υξεκαηνπηζησηηθέο

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

Αξηζκφο
Δηαηξηψλ
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

Μέζν Μέγεζνο
Δηαηξίαο (εθ. δξαρκέο
έηνπο 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

Πίλαθαο 10 Μέζνη Δηήζηνη Ρπζκνί Δλεξγεηηθνχ θαη Αξηζκνχ Δηαηξηψλ.
Δλεξγεηηθφ αλά Δηαηξία: 1981 – 1992. Αλάιπζε θαηά Σνκέα θαη Τπνηνκέα

Ο ξπζκφο κεηαβνιήο ησλ θεθαιαίσλ ηεο κεηαπνίεζεο ήηαλ -1,7%
εηεζίσο. Πξνθχπηεη επίζεο φηη ε ζπξξίθλσζε ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο
κεηαπνίεζεο ζπλέβε κέζα απφ ηε κείσζε ηνπ κέζνπ κεγέζνπο ηεο
βηνκεραληθήο εηαηξίαο θαη φρη κέζα απφ ηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ
βηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ. Οη βηνκεραληθέο εηαηξίεο ηνπ 1992 ήηαλ
θαηά 27% πεξηζζφηεξεο ζε ζρέζε κε ην 1981. Σνχην ζεκαίλεη φηη ε
ζπξξίθλσζε ησλ βηνκεραληθψλ θεθαιαίσλ, πνπ απφ θάπνηνπο
ζρνιηαζηέο είρε απνθιεζεί θαη απνβηνκεράληζε, ζπληειέζζεθε θπξίσο
ιφγσ ηεο δξακαηηθήο κείσζεο ηνπ ελεξγεηηθνχ κεγάισλ βηνκεραληψλ ή
θαη ηεξκαηηζκνχ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ιφγσ ησλ δεκηψλ πνπ είραλ
ζπζζσξεχζεη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ππφ εμέηαζε πεξηφδνπ.
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Γηάγξακκα 3. Ζ πξξίθλσζε ηνπ Δλεξγεηηθνύ ηεο Βηνκεραλίαο: 1981 – 1992. Αλάιπζε
θαηά Κιάδν (δηο. δξαρκέο ζηαζεξέο ηηκέο έηνπο 2000)

Δμεηάδνληαο ηνπο επί κέξνπο θιάδνπο ηεο κεηαπνηεηηθήο
βηνκεραλίαο ζηνλ πίλαθα 10 θαη ζην δηάγξακκα 3 δηαπηζηψλνπκε φηη νη
9 ζηνπο 12 ζεκείσζαλ αξλεηηθνχο ξπζκνχο κεηαβνιήο ζην ελεξγεηηθφ
ηνπο. Οη θιάδνη κε ηνπο εληνλφηεξα αξλεηηθνχο ξπζκνχο κεηαβνιήο
ήηαλ: ε θισζηνυθαληνπξγία, ε βαζηθή κεηαιινπξγία, ηα κεηαθνξηθά
κέζα – λαππεγεία θαη ηα κε κεηαιιηθά νξπθηά. ηελ
θισζηνυθαληνπξγία ν φκηινο ησλ εηαηξηψλ ηεο Πεηξατθήο – Παηξατθήο
είρε ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε ελψ είραλ παχζεη λα πθίζηαληαη νη Αηγαίνλ θαη
Βόκβπμ πνπ, ην 1981, ήηαλ ε δεχηεξε θαη Σξίηε κεγαιχηεξε εηαηξία ηνπ
θιάδνπ. ηα κεηαθνξηθά κέζα – λαππεγεία ην κέιινλ ησλ Διιεληθώλ
Ναππεγείσλ πνπ είραλ ζπζζσξεχζεη κεγάιεο δεκηέο θαηά ηελ δηάξθεηα
ηεο πεξηφδνπ ήηαλ αβέβαην, θαη ηα Ναππεγεία Διεπζίλαο θαη Νεώξηνλ
Ναππεγείν ύξνπ φδεπαλ πξνο ηδησηηθνπνίεζε κεηά απφ δηαγξαθέο
ρξεψλ ηνπο. ηα κε κεηαιιηθά νξπθηά ε Ζξαθιήο ΑΓΔΣ, κεηά απφ κηα
πεξίνδν ππαγσγήο ηεο ζηνλ ΟΟΑΔ ηδησηηθνπνηήζεθε, ελψ πξνο
ηδησηηθνπνίεζε, κεηά απφ ξχζκηζε ησλ ρξεψλ ηεο, φδεπαλ θαη ηα
Σζηκέληα Υαιθίδνο.
Οη ηξεηο θιάδνη πνπ ζεκείσζαλ νξηαθά ζεηηθνχο ξπζκνχο
κεηαβνιήο ήηαλ: ε έλδπζε – ππφδεζε, ηα ηξφθηκα – πνηά – ηζηγάξα θαη
ην μχιν – έπηπιν. ηνπο θιάδνπο απηνχο, αιιά θαη ζε πνιινχο άιινπο
παξαηεξείηαη έλα ελδηαθέξνλ θαηλφκελν: εθηφο απφ ηελ χπαξμε κεγάισλ
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δεκηνγφλσλ εηαηξηψλ έληνλε είλαη θαη ε παξνπζία δπλακηθψλ
θεξδνθφξσλ νη νπνίεο, παξά ηηο αληίμνεο ζπλζήθεο, αλαπηχζζνληαη κε
ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθνχο ξπζκνχο. Σν θαηλφκελν απηφ έδσζε αθνξκή
ζε αξθεηνχο αλαιπηέο λα κηιήζνπλ γηα ελδνθιαδηθφ δπτζκφ ζηελ
ειιεληθή βηνκεραλία. ηα ηξφθηκα, ν δπλακηζκφο θεξδνθφξσλ εηαηξηψλ
φπσο νη Γέιηα Πξόηππνο Βηνκεραλία Γάιαθηνο, Φάγε, Διατο, Λνπκίδεο
ππεξαληηζηάζκηζαλ ηελ ζπξξίθλσζε δεκηνγφλσλ, ζπλεηαηξηζηηθψλ
θπξίσο, βηνκεραληψλ φπσο νη ΤΝΔΡΓΑΛ, ΔΒΑΘ, Agroinvest. ηα πνηά
εληππσζηαθέο είλαη νη επηδφζεηο ησλ Διιεληθή Δηαηξία Δκθηαιώζεσο,
Αζελατθή Επζνπνηία, .&Ζ. Μεηαμά ζε αληίζεζε κε απηέο ησλ
Σνπξηζηηθή – Γεσξγηθή Δμαγσγηθή Πόξην Καξξάο, Ήβε θαη Lowenbrau.
ην μχιν – έπηπιν ζπλππάξρνπλ ην 1992 ε πγηήο θαη θεξδνθφξνο έικαλ
θαη ε πξνβιεκαηηθή δεκηνγφλνο ΔΠΑ.
Ο δπτζκφο δελ πεξηνξίδνληαλ ζηνπο παξαπάλσ θιάδνπο ζχκθσλα
κε ηνπο Ηνξδάλνγινπ θαη Μπέιια (2003). ηελ θισζηνυθαληνπξγία,
εθηφο απφ ηηο δεκηνγφλεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, ππήξραλ δπλακηθέο
εηαηξίεο, κηθξφηεξνπ φκσο κεγέζνπο απφ ηηο δεκηνγφλεο φπσο νη
Δπίιεθηνο, Μνπδάθεο θαη Κισζηήξηα Νανύζεο. ηα ρεκηθά – πιαζηηθά –
θάξκαθα ππήξμε απφ ηε κηα κεξηά έλαο αζηεξηζκφο απφ δπλακηθέο
βηνκεραλίεο φπσο νη Lever Hellas, Johnson and Johnson, Βηαλέμ,
Hoechst θαη Lavipharm πνπ ε δξαζηεξηφηεηά ηνπο είρε ζπρλά θαη
εηζαγσγηθφ ραξαθηήξα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο, ππήξραλ
βηνκεραλίεο πνπ αληηκεηψπηδαλ ζνβαξά πξνβιήκαηα φπσο ε Διιεληθή
ΑΔ Υεκηθώλ Πξντόλησλ θαη Ληπαζκάησλ θαη ε ΑΔΒΑΛ ή ε Pirelli Διιάο
πνπ δηέθνςε ηε βηνκεραληθή ηεο δξαζηεξηφηεηα ζηελ Διιάδα. ηα κε
κεηαιιηθά νξπθηά ε Σηηάλ, ζε αληίζεζε κε ηνπο δχν κεγάινπο
αληαγσληζηέο ηεο, αλαπηχζζνληαλ εληππσζηαθά ηφζν ζηελ εγρψξηα φζν
θαη ζηηο δηεζλείο αγνξέο. ηε βαζηθή κεηαιινπξγία, γηα ηελ νπνία ην
1992 ήηαλ κηα θαθή ρξνληά ιφγσ ηεο χθεζεο, ν δπτζκφο ήηαλ παξψλ
φπσο θαίλεηαη απφ ηελ παξνπζία ησλ Αινπκίληνλ ηεο Διιάδνο θαη
ηδελόξ απφ ηελ κία πιεπξά θαη ηεο δεκηνγφλνπ Λάξθν απφ ηελ άιιε.
ηα κεηαιιηθά πξντφληα θαη κεραλήκαηα ππήξραλ νη δχν κεγάιεο
πνιεκηθέο βηνκεραλίεο ΠΤΡΚΑΛ θαη ΔΒΟ θαη ε σιελνπξγεία Αζελώλ
ησλ νπνίσλ νη ζπζζσξεπκέλεο δεκηέο είραλ νδεγήζεη ζε αξλεηηθέο
θαζαξέο ζέζεηο αιιά θαη ηδηαίηεξα επηηπρεκέλεο εηαηξίεο φπσο ε Hellas
Can. ηνλ ελνπνηεηηθφ θιάδν ειεθηξηθνχ – ειεθηξνληθνχ πιηθνχ θαη
ζπζθεπψλ έρνπκε ηελ αλάδπζε λέσλ κεγάισλ εηαηξηψλ φπσο ε Ηληξαθόκ
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θαη ε ηζρπξνπνίεζε άιισλ φπσο ε Εήκελο Σειεβηνκεραληθή πνπ
ζπλππάξρνπλ κε ηελ πξνβιεκαηηθφηεηα ηεο Διίληα θαη ηελ
απνδπλάκσζε ηεο Elco – Βαγησλήο. ηνλ ελνπνηεκέλν θιάδν ραξηηνχ –
εθδφζεσλ ε ππνρψξεζε ησλ ραξηνβηνκεραληψλ ζπλνδεχεηαη απφ ηελ
άλνδν εηαηξηψλ φπσο ν Γεκνζηνγξαθηθόο Οξγαληζκόο Λακπξάθε ζηηο
εθδφζεηο θαη ε Ηλθόξκ Λύθνο ζηηο εθηππψζεηο. Ο κφλνο θιάδνο ζηνλ
νπνίν ε ζπξξίθλσζε ήηαλ νινθιεξσηηθή ήηαλ ηα κεηαθνξηθά κέζα –
λαππεγεία.
πγθξίλνληαο ηνπο ξπζκνχο κεηαβνιήο ζηνπο επηκέξνπο θιάδνπο
ηεο βηνκεραλίαο κε ηνπο αληίζηνηρνπο ηεο πεξηφδνπ 1973 – 1981,
δηαπηζηψλνπκε ην κέγεζνο ηεο θαζίδεζεο: ρσξίο θακία εμαίξεζε νη
ξπζκνί κεηαβνιήο ηεο πεξηφδνπ 1981 – 1992 ήηαλ πνιχ ρακειφηεξνη απφ
ηνπο ήδε ρακεινχο ξπζκνχο ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ. Πξέπεη επίζεο
λα επηζεκαλζεί φηη νη απνθιίζεηο αλάκεζα ζηνπο ξπζκνχο κεηαβνιήο ησλ
δηαθφξσλ θιάδσλ ήηαλ εμίζνπ κηθξέο κε απηέο ηεο πεξηφδνπ 1973 –
1981. Οη ζπλνιηθέο ηάζεηο ηνπ κεηαπνηεηηθνχ ππνηνκέα εμαθνινπζνχζαλ
λα είλαη ζεκαληηθφηεξεο απφ ηηο θιαδηθέο απνθιίζεηο ζην εζσηεξηθφ ηνπ.
Ζ ζηαζηκφηεηα ή ε ζπξξίθλσζε ήηαλ γεληθεπκέλν θαηλφκελν ηελ 11εηία
1981 – 1992.
ρεηηθά κε ηηο κεηαβνιέο ζηνλ αξηζκφ ησλ εηαηξηψλ, ε θεληξηθή
δηαπίζησζε είλαη φηη ζε φινπο ηνπο θιάδνπο ηεο κεηαπνίεζεο νη ξπζκνί
κεηαβνιήο ηνπ αξηζκνχ ησλ εηαηξηψλ ήηαλ, κε ηξεηο εμαηξέζεηο, ζεηηθνί
θαη πάληα πςειφηεξνη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο ξπζκνχο κεηαβνιήο ηνπ
ελεξγεηηθνχ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην κέζν κέγεζνο ηεο βηνκεραληθήο
επηρείξεζεο ζπλέρηδε λα απνηειεί πφιν έιμεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ
ελδηαθέξνληνο αιιά νη κνλάδεο πνπ πξνζέιθπε ήηαλ φιν θαη πην κηθξέο.
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Κιάδνο

Δηήζηνο Ρπζκφο
Μεηαβνιήο %
Δλεξγεηηθφ

Σξφθηκα – Πνηά –
Καπλφο
Κισζηνυθαληνπξγία
Έλδπζε – Τπφδεζε
Ξχιν – Έπηπιν
Υαξηί – Δθδφζεηο
Υεκηθά – Πιαζηηθά
– Πεηξέιαην
Με Μεηαιιηθά
Οξπθηά
Μεηαιινπξγία
Μεραλήκαηα –
Μεηαιιηθά πξντφληα
Ζιεθηξηθφο
Δμνπιηζκφο
Μεηαθνξηθά Μέζα –
Ναππεγεία
Γηάθνξεο
ύλνιν
Μεηαπνίεζεο

0,8

Αξηζκφο
Δηαηξηψλ
3,4

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

Μέζν Μέγεζνο
Δηαηξίαο (εθ. δξαρκέο
έηνπο 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

Πίλαθαο 11. Κιάδνη ηεο Μεηαπνίεζεο: 1981 – 1992. Μέζνη Δηήζηνη Ρπζκνί
Μεηαβνιήο Δλεξγεηηθνχ θαη Αξηζκνχ Δηαηξηψλ. Δλεξγεηηθφ αλά Δηαηξία

πσο βιέπνπκε ζηνλ πίλαθα 11, ην απόιπην κέζν κέγεζνο ηεο
βηνκεραληθήο εηαηξίαο, ππνινγηζκέλν ζε ηηκέο ηνπ 2000, κεηψζεθε
δξαζηηθά κεηαμχ 1981 θαη 1992. Δμεηάδνληαο ηνπο επί κέξνπο θιάδνπο
ηεο κεηαπνίεζεο δηαπηζηψλνπκε φηη ε ηάζε ζκίθξπλζεο ηεο κέζεο
επηρείξεζεο ήηαλ γεληθεπκέλε: ην κέζν κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο
κεηψλεηαη ζε φινπο ηνπο θιάδνπο ηεο κεηαπνίεζεο ρσξίο εμαίξεζε.
Δπίζεο, ζηε δηάξθεηα ηεο 11εηίαο 1981 – 1992, ην ζρεηηθφ κέγεζνο ηεο
βηνκεραληθήο εηαηξίαο κεηψζεθε ζε ζχγθξηζε κε απηφ ησλ εκπνξηθψλ θαη
θαηαζθεπαζηηθψλ εηαηξηψλ. Σν ζρεηηθφ κέγεζνο ηεο βηνκεραληθήο
εηαηξίαο ήηαλ 4 θνξέο κεγαιχηεξν απφ απηφ ηεο κέζεο εκπνξηθήο
εηαηξίαο ην 1981 θαη κεηψζεθε 2,6 θνξέο ην 1992. ε ζρέζε κε ηε κέζε
θαηαζθεπαζηηθή εηαηξία, ε βηνκεραληθή ήηαλ 2,3 θνξέο κεγαιχηεξε ην
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1981 θαη έγηλε 1,7 θνξέο κεγαιχηεξε ην 1992, ζχκθσλα κε ηνπο
Ηνξδάλνγινπ θαη Μπέιια (2003).
Δπαλεξρφκελνη ζηελ αλάιπζε ησλ ηάζεσλ πνπ επηθξάηεζαλ ζηνπο
ππφινηπνπο ππνηνκείο ηνπ δεπηεξνγελνύο ηνκέα, παξαηεξνχκε φηη ζηα
νξπρεία – κεηαιιεία ππήξμε ε κεγαιχηεξε ζπξξίθλσζε θεθαιαίσλ απφ
νπνηνδήπνηε άιιν ηκήκα ηνπ εηαηξηθνχ ηνκέα. Σφζν ν αξηζκφο ησλ
επηρεηξήζεσλ φζν θαη ην κέζν κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο κεηψζεθαλ.
Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη απφ ηηο δχν κεγαιχηεξεο εηαηξίεο ηνπ
ππνηνκέα ηνπ 1981, ε κελ Wintershall Διιάο είρε δηαθφςεη πιένλ ηελ
δξαζηεξηφηεηά ηεο ζηελ Διιάδα, ε δε Μεηαιιεία Ακηάληνπ Βνξείνπ
Διιάδνο (ΜΑΒΔ) πξαγκαηνπνηνχζε πνιχ κεγάιεο δεκίεο. Οη δχν
κεγαιχηεξεο ηνπ 1992 ήηαλ νη Βσμίηαη Παξλαζζνύ θαη νη Διιεληθνί
Λεπθόιηζνη πνπ φκσο ήηαλ δεκηνγφλνη.
Ο θαηαζθεπαζηηθόο ηνκέαο έδσζε δείγκαηα δηζηαθηηθήο
αλάθακςεο. Ζ αλάθακςε πηζηνπνηείηαη ηφζν απφ ηνλ εηήζην ξπζκφ
κεηαβνιήο ηνπ ελεξγεηηθνχ φζν απφ απηφλ ηνπ αξηζκνχ ησλ εηαηξηψλ: ην
ελεξγεηηθφ θαηέγξαςε αχμεζε θαηά 1,7% θαη ν αξηζκφο ησλ εηαηξηψλ
θαηά 2,7%. Ζ κεγαιχηεξε θαηαζθεπαζηηθή εηαηξία ην 1992 ήηαλ ε
θνηλνπξαμία Αηηηθό Μεηξό ηεο νπνίαο ην ελεξγεηηθφ ήηαλ ζρεδφλ
δεθαπεληαπιάζην ηεο δεχηεξεο κεγαιχηεξεο Βηνθάη. Παξά ηελ παξνπζία
ηεο Αηηηθό Μεηξό, ην κέζν κέγεζνο ηεο θαηαζθεπαζηηθήο επηρείξεζεο
κεηψζεθε ζε πξαγκαηηθνχο φξνπο. Απηφ ππνδειψλεη ηελ είζνδν ζηηο
θαηαζθεπέο ελφο ζεκαληηθνχ αξηζκνχ εηαηξηψλ λνκηθήο κνξθήο ΑΔ θαη
ΔΠΔ ην κέγεζνο ησλ νπνίσλ ήηαλ ζεκαληηθά κηθξφηεξν ζε ζρέζε κε ην
κέγεζνο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ εηαηξηψλ ηεο πξνεγνχκελεο δεθαεηίαο.
Ο εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο ηνπ ελεξγεηηθνχ ζηελ ελέξγεηα –
ύδξεπζε ήηαλ 2,6% πξάγκα πνπ απνηειεί επηηάρπλζε ζε ζρέζε κε ηελ
πξνεγνχκελε πεξίνδν. Ο θνξκφο ηνπ ππνηνκέα ζπλέρηζε λα απνηειείηαη
απφ ηηο δχν κεγάιεο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, ηε ΓΔΖ θαη ηελ Δηαηξία
Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο Πξσηεπνύζεο (ΔΤΓΑΠ). ε απηέο φκσο
πξνζηέζεθαλ ε ΓΔΠΑ (Γεκόζηα Δπηρείξεζε Αεξίνπ) θαη ε Γεκόζηα
Δπηρείξεζε Πεηξειαίνπ.
Οη ξπζκνί κεηαβνιήο ησλ ππφ εμέηαζε κεγεζψλ ζηνπο ππνηνκείο
ηνπ ηξηηνγελνύο ηνκέα επίζεο εκθαλίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 7. πσο έρεη
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ήδε πξναλαθεξζεί ε αλάπηπμε ησλ ππεξεζηψλ ήηαλ έλα απφ ηα βαζηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηφδνπ.
ηελ αλάπηπμε απηή πξσηαγσλίζηεζε ν ππνηνκέαο ηνπ εκπνξίνπ.
Ο ξπζκφο αχμεζεο ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ ηελ 11εηία 1981 – 1992 ήηαλ
5,8% ην ρξφλν. Πξφθεηηαη γηα ζεκαληηθή επηηάρπλζε ζε ζρέζε κε ην
1,8% ηεο νθηαεηίαο 1973 – 1981.
ινη νη επί κέξνπο θιάδνη ηνπ εκπνξίνπ, κε εμαίξεζε ηνπο
θιάδνπο κεραλεκάησλ – εξγαιείσλ θαη νξπθηψλ κεηαιιεπκάησλ –
κεηαιιηθψλ πξντφλησλ, ζεκείσζαλ ζεκαληηθή αχμεζε ησλ θεθαιαίσλ
ηνπο ζηελ 11εηία 1981 – 1992. πγθξίλνληαο ηνπο ξπζκνχο επέθηαζεο
ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο πεξηφδνπ 1973 – 1981 κε απηνχο ηεο παξνχζαο
πεξηφδνπ βιέπνπκε φηη νη 10 ζηνπο 13 θιάδνπο ηνπ εκπνξίνπ ζεκείσζαλ
αηζζεηή επηηάρπλζε.
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Κιάδνο

Δηήζηνο Ρπζκφο
Μεηαβνιήο%
Δλεξγεηηθφ

Σξφθηκα – Πνηά
Νήκαηα –
Τθάζκαηα
Έπηπια – Οηθηαθέο
πζθεπέο
Ζιεθηξ. Τιηθφ –
Μεραλέο
Γξαθείνπ
Δίδε Τγηεηλήο –
Γνκηθά
Υεκηθά –
Φάξκαθα –
Καιιπληηθά
Καχζηκα –
Ληπαληηθά
Οξπθηά –
Μεηαιιηθά
Πξντφληα
Μεραλήκαηα /
Δξγαιεία
Μεηαθνξηθά
Μέζα
νππεξκάξθεη –
Πνιπθαηαζηήκαηα
Υαξηί – Βηβιία –
Δθεκεξίδεο
Γηάθνξεο
ύλνιν Δκπνξίνπ

9,0
6,4

Αξηζκφο
Δηαηξηψλ
8,5
6,5

6,8

Μέζν Μέγεζνο
Δηαηξίαο (εθ. δξαρκέο
έηνπο 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

Πίλαθαο 12. Κιάδνη ηνπ Δκπνξίνπ: 1981 – 1992. Μέζνη Δηήζηνη Ρπζκνί
Μεηαβνιήο Δλεξγεηηθνχ θαη Αξηζκνχ Δηαηξηψλ. Δλεξγεηηθφ αλά Δηαηξία.

Ο ξπζκφο αχμεζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ εκπνξηθψλ εηαηξηψλ ήηαλ
επίζεο 5,8% εηεζίσο. Σν κέζν κέγεζνο ηεο εκπνξηθήο εηαηξίαο
ζηακάηεζε λα κεηψλεηαη θαη παξέκεηλε πεξίπνπ ζηαζεξφ ζε απφιπηνπο
φξνπο. ε ηξεηο θιάδνπο κάιηζηα, ηα ρεκηθά – θάξκαθα – θαιιπληηθά, ηα
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θαχζηκα – ιηπαληηθά θαη ηα ζνππεξκάξθεη – πνιπθαηαζηήκαηα, ην κέζν
κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο απμήζεθε ζεκαληηθά. ηνπο ππφινηπνπο
θιάδνπο, ην κέγεζνο απηφ παξέκεηλε ζηάζηκν ή κεηψζεθε ειαθξά.
Ζ κεγαιχηεξε εκπνξηθή εηαηξία ηνπ 1992 ήηαλ ε ζπλεηαηξηζηηθή
εκπνξίαο ιηπαζκάησλ, πλέι. Αθνινπζνχληαλ απφ ηελ ΔΚΟ Διιεληθά
Καύζηκα – Οξπθηέιαηα (κεηνλνκαζία ηεο ΔΟ Πάππαο) πνπ απφ ην
1984 είρε πεξηέιζεη ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ θαη ηελ
εηαηξία ζνππεξκάξθεη Νίθε. ηελ νκάδα ησλ 15 κεγαιχηεξσλ αλήθαλ
αθφκε ηξεηο εηαηξίεο εκπνξίαο πεηξειαηνεηδψλ (Shell Company Hellas,
Μόκπηι Όηι Διιάο, BP Greece), πέληε εηαηξίεο εηζαγσγήο κεηαθνξηθψλ
κέζσλ (Ν. Η. Θενραξάθεο, Φίαη Άνπην Διιάο, Βηακάμ, Μαλα, Toyota
Διιάο), δχν αθφκε εηαηξίεο πνιπθαηαζηεκάησλ – ζνππεξκάξθεη
(Continent Hellas, Αθνί Βεξόπνπινη), κία εηαηξία ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ
ηξνθίκσλ (Μάξθν Καο & Κάξπ) θαη κία εκπνξίαο ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ
(Εήκελο).
Έλα ελδηαθέξνλ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αλάπηπμεο ησλ θεθαιαίσλ
ηνπ εκπνξίνπ πνπ ζεκεηψζεθε θαηά ηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν είλαη ε
αλάδπζε κεγάισλ εηαηξηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζην γεληθφ ιηαληθφ
εκπφξην θαη ζην εκπφξην δηαξθψλ θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ. ε αξθεηέο
απφ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ηα θεθάιαηα πνπ ρξεκαηνδνηνχζαλ ηηο
δξαζηεξηφηεηεο απηέο πξνέξρνληαλ απφ άιιεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο. Μηα εμίζνπ ελδηαθέξνπζα εμέιημε είλαη φηη ζηνπο
πεξηζζφηεξνπο θιάδνπο ηνπ εκπνξίνπ εκθαλίδνληαη, κεηαμχ ησλ
κεγαιχηεξσλ, εηαηξίεο πνπ δελ ππήξραλ ην 1981. Οη πεξηζζφηεξεο ήηαλ
θαζαξά εηζαγσγηθνχ ραξαθηήξα. Έηζη, ζηνλ θιάδν ησλ ηξνθίκσλ –
πνηψλ εκθαλίδνληαη ζεκαληηθνί εηζαγσγείο πνηψλ φπσο νη Μίδαο Πνηώλ
θαη Σξνθίκσλ (ίδξπζε 1984), ε United Distillers – Kanellakis (1991) θαη
ε Β. . Καξνύιηαο πνπ είρε ηδξπζεί ην 1970 αιιά αλαπηχρζεθε
ζεκαληηθά κεηαμχ 1981 θαη 1992. ηνλ θιάδν ηεο έλδπζεο – ππφδεζεο –
πθαζκάησλ ζεκαληηθέο λέεο παξνπζίεο είλαη ε Elmec Sport (1981) θαη
Ρηληέλθν (1982) ελψ απφ ηηο θνξπθαίεο ηνπ 1981 «δηαζψζεθαλ» νη
Κισζηαί Πεηαινύδαο, Γ. Οηθνλόκνπ, Π. Θ. Υπηήξνγινπ θαη Αζελαία.
ηνλ θιάδν ησλ ρεκηθψλ – θαξκάθσλ, εθηφο απφ ηελ ζπλεηαηξηζηηθή θαη
ππεξρξεσκέλε πλέι (εθηφο ίδξπζεο ην 1981), ζηελ νκάδα ησλ
θνξπθαίσλ 15 εκθαλίδνληαη κεγάιεο εηαηξίεο θαξκάθσλ θαη
θαιιπληηθψλ φπσο ε ίκπα – Γθεηγθί, Πξόθηεξ & Γθάκπι Διιάο, Roche

131

Hellas θαη ε Φακάξ Μαξηλόπνπινο. ηνλ θιάδν ησλ ειεθηξηθψλ
ζπζθεπψλ, ηελ πξψηε ζε κέγεζνο ζέζε θαηαιακβάλεη ε Εήκελο ΑΔ θαη ηε
δεχηεξε ε Φίιηπο Διιεληθή. Παξάιιεια φκσο εκθαλίδνληαη θαη λέεο
δπλακηθέο εηαηξίεο φπσο νη Π. Κσηζόβνινο θαη Ράδην Α. Κνξαζίδεο πνπ
πιαηζηψλνπλ εηαηξίεο φπσο νη Sanyo Διιάο, Υ. Μπελξνπκπή, Ράδην
Αζήλαη θαη Μήιε Διιάο πνπ ππήξραλ ζηελ νκάδα ησλ θνξπθαίσλ 15 ην
1981 θαη ζπλέρηζαλ λα αλαπηχζζνληαη. ηνλ θιάδν ησλ ειεθηξνληθψλ
ππνινγηζηψλ, κεραλψλ γξαθείνπ θαη ειεθηξηθνχ – ειεθηξνληθνχ πιηθνχ
ππάξρεη πξαγκαηηθή θνζκνγνλία. Δθηφο απφ ηελ Rank Xerox Διιάο (πνπ
ήηαλ δεχηεξε ην 1981), νη ππφινηπεο ηέζζεξηο απφ ηηο πέληε κεγαιχηεξεο
εηαηξίεο δελ ππήξραλ ζηελ νκάδα ηνπ 1981. Δίλαη νη IBM Διιάο (ίδξπζε
ην 1989), Unisys Διιάο, Asea Brown Boveri θαη Olivetti Διιάο. Νέεο
παξνπζίεο εληνπίδνληαη επίζεο θαη ζηελ εκπνξία απηνθηλήησλ, αθνχ νη
12 απφ ηηο 15 κεγαιχηεξεο εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ δελ ππήξραλ ην 1981.
Απηφ αζθαιψο αληαλαθιά αιιαγέο ζηελ νξγάλσζε ηνπ δηθηχνπ
δηαλνκήο θαη πξνψζεζεο ησλ πσιήζεσλ ζηελ Διιάδα πνπ εθπνξεχνληαλ
απφ ηηο θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξίεο. Γίπια ζηηο παιηέο εηαηξίεο νη λέεο
παξνπζίεο κεηαμχ ησλ 15 ζπκπεξηιάκβαλαλ ηηο Mercedes – Benz Διιάο,
Lion Διιάο, Fiat Credit Hellas θαη Citroen Διιάο. ηνλ θιάδν ηεο
εκπνξίαο θαπζίκσλ, εθηφο απφ ηελ θξαηηθή ΔΚΟ, νη Shell Company
Hellas θαη BP Greece απνηεινχζαλ λέεο παξνπζίεο κεηαμχ ησλ πέληε
κεγαιχηεξσλ, ελψ ζεκαληηθή εμέιημε απνηέιεζε ε απφζπξζε ηεο Fina
απφ ηελ ειιεληθή αγνξά. Ζ εκθάληζε ησλ Shell θαη BP αληαλαθιά ηελ
αιιαγή ηνπ λνκηθνχ ζρήκαηνο ιεηηνπξγίαο ηνπο: απφ ππνθαηαζηήκαηα
αιινδαπψλ εηαηξηψλ πνπ δελ ππνρξεψλνληαλ λα δεκνζηεχζνπλ
ηζνινγηζκνχο, κεηαηξέπνληαη ζε ειιεληθέο ΑΔ. Ζ Shell Company Hellas
ήηαλ ππνθαηάζηεκα αιινδαπήο εηαηξίαο κέρξη ην 1992 θαη ε BP Greece
κέρξη ην 1997. ηνλ θιάδν ησλ πνιπθαηαζηεκάησλ – ζνππεξκάξθεη ε
εκθάληζε λέσλ εηαηξηψλ ζπλνδεχεηαη απφ ηελ απνδπλάκσζε άιισλ
εηαηξηψλ πνπ είραλ πξσηαγσληζηήζεη θαηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1970 θαη ηνπ
1980, φπσο νη Μηληόλ, Κιανπδάηνο θαη Αθνί Γηακαληή.
Οη κεηαθνξέο ζεκείσζαλ αχμεζε ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο κε ξπζκφ
2,0% εηεζίσο, αληηζηξέθνληαο ηελ αξλεηηθή επίδνζε ηεο πξνεγνχκελεο
πεξηφδνπ. Ο αξηζκφο ησλ εηαηξηψλ κεηψζεθε κε ξπζκφ -0,4%. Δπνκέλσο,
ην κέζν κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο ζηνλ ππνηνκέα ζεκείσζε αχμεζε. Ο
ππνηνκέαο, φπσο θαη ην 1981, εμαθνινπζνχζε λα θπξηαξρείηαη απφ ηηο
δεκφζηεο επηρεηξήζεηο κεηαθνξψλ. Οη κεγάιεο θαη ζπλερηδφκελεο δεκηέο
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ησλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ είραλ νδεγήζεη ζε ζπζζψξεπζε
ππνρξεψζεσλ πνπ μεπεξλνχζαλ ην ζπλνιηθφ ελεξγεηηθφ. Δίλαη ζπλεπψο
εκθαλέο φηη ε αλάπηπμε ησλ θεθαιαίσλ ηνπ ππνηνκέα μεθεχγεη απφ ηα
πιαίζηα ηεο ηδησηηθννηθνλνκηθήο ινγηθήο θαη είλαη δπλαηφλ λα
εξκελεπζεί κε αλαθνξά ζηνπο ζηφρνπο θαη επηδηψμεηο ηνπ ειιεληθνχ
δεκνζίνπ θαηά ηελ πεξίνδν εθείλε. Οη κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο ηνπ
ππνηνκέα ήηαλ θαη πάιη ν ΟΔ, ν ΔΑ, ε Οιπκπηαθή Αεξνπνξία θαη νη
ΖΑΠ, ελψ νη δχν κεγαιχηεξεο λαπηηιηαθέο εηαηξίεο ήηαλ νη ηδησηηθέο
ΑΝΔΚ θαη Μηλσηθέο Γξακκέο.
Οη επηθνηλσλίεο εκθάληδαλ ζεηηθφ ξπζκφ κεηαβνιήο ησλ
θεθαιαίσλ ηνπ, 3,0% εηεζίσο, ζηελ πεξίνδν 1981 – 1992, επίζεο
αληηζηξέθνληαο ηελ αξλεηηθή επίδνζε ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ. ηηο
δχν δεκφζηεο επηρεηξήζεηο θαη ζηελ κία ηδησηηθή εηαηξία ηαρπδξνκηθψλ
κεηαθνξψλ πξνζηέζεθαλ ζην δηάζηεκα απηφ θαη άιιεο επηά εηαηξίεο
ηαρπδξνκηθψλ κεηαθνξψλ.
Ο ηνπξηζκόο επίζεο αλέθακςε απφ ηνπο αξλεηηθνχο ξπζκνχο ηεο
πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ ζηε δηάξθεηα ηεο 11εηίαο 1981 – 1992. Ο ξπζκφο
κεηαβνιήο ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ ππνηνκέα ήηαλ 2,3% θαη ηνπ αξηζκνχ
ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ 10,7% εηεζίσο. Βιέπνπκε φηη νη ξπζκνί
αχμεζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ εηαηξηψλ ήηαλ ηδηαίηεξα εληππσζηαθνί θαη φηη
ην κέζν κέγεζνο ηεο ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο κεηψζεθε δξακαηηθά ηελ
πεξίνδν 1981 – 1992. Δίλαη ζαθέο φηη ε δεθαεηία ηνπ 1980 ήηαλ ε
πεξίνδνο ηεο άλζεζεο ηεο κηθξνκεζαίαο ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο.
Μεηαμχ ησλ 15 κεγαιχηεξσλ εηαηξηψλ ηνπ ηνκέα ππάξρνπλ
ζεκαληηθέο λέεο παξνπζίεο, νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο νπνίεο
αλαπηχρζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ πνπ εμεηάδνπκε. Σέηνηα
παξαδείγκαηα είλαη ε εηαηξία ελνηθίαζεο ζθαθψλ αλαςπρήο Dolphin
Διιεληθή Ναπηηιηαθή, νη μελνδνρεηαθέο Δζπέξηα Σνπξηζηηθέο
Δπηρεηξήζεηο, θηάζνο Σνπξηζηηθέο Ξελνδνρεηαθέο & Γεληθέο Δπηρεηξήζεηο
θαη Αθηήο Βόιαθα Γιπθόξηδα θαζψο θαη ε εηαηξία ελνηθίαζεο
απηνθηλήησλ Auto Διιάο (Hertz).
Ζ εηθφλα ησλ δηαθόξσλ ππεξεζηώλ αληηζηξέθεηαη πιήξσο ζε
ζρέζε κε ηελ πεξίνδν 1973 – 1981. Σελ 11εηία 1981 – 1992 νη δηάθνξεο
ππεξεζίεο απνηεινχλ ηνλ ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελν ππνηνκέα ηνπ ηνκέα
ησλ ππεξεζηψλ. Ο ξπζκφο επέθηαζεο ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο ήηαλ 8,8%
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εηεζίσο θαη απηφο ηνπ αξηζκνχ ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπο 14,9% εηεζίσο.
Μεηαμχ ησλ κεγάισλ εηαηξηψλ πνπ αλαδχνληαη είλαη εθείλεο ησλ
ηδησηηθψλ κέζσ καδηθήο ελεκέξσζεο, Αληέλλα TV θαη Σειέηππνο θαη νη
παξνρήο ηδησηηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο
Ηαηξηθό Αζελώλ θαη Τγεία
Γηαγλσζηηθόλ θαη Θεξαπεπηηθόλ Κέληξνλ Αζελώλ. Βεβαίσο ε παξνπζία
εηαηξηψλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα, φπσο νη δχν
κεγαιχηεξεο ηνπ ππνηνκέα, ΔΡΣ θαη Γηεζλήο Έθζεζε Θεζζαινλίθεο,
εμαθνινπζεί λα είλαη έληνλε.
Ο ρξεκαηνπηζησηηθόο ηνκέαο, ζαλ ζχλνιν, ζεκεηψλεη ηελ
πεξίνδν 1981 – 1992 επηβξάδπλζε ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε
νθηαεηία. Ζ επηβξάδπλζε νθείινληαλ απνθιεηζηηθά ζηνλ ππνηνκέα ησλ
ηξαπεδψλ θαη φρη ζηνπ δχν κηθξφηεξνπο ππνηνκείο. Δπίζεο, ν ξπζκφο
αχμεζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ εηαηξηψλ ηνπ ηνκέα ήηαλ ρακειφηεξνο απφ
απηφλ ησλ ππφινηπσλ ππεξεζηψλ.
Ο ξπζκφο κεηαβνιήο ηνπ ελεξγεηηθνχ ησλ ηξαπεδώλ ήηαλ 2,7%,
βξαδχο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ξπζκνχο ηεο πεξηφδνπ 1973 – 1981. ηε
δηάξθεηα ηεο 11εηίαο ν αξηζκφο ησλ ηξαπεδψλ απμήζεθε απφ ηηο 19 ζηηο
24. Παξά ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ηνπο, ην κέγεζνο ηεο κέζεο ηξάπεδαο
απμήζεθε ειαθξά.
Ζ νκάδα ησλ δέθα κεγαιχηεξσλ ζε ελεξγεηηθφ ηξαπεδψλ
παξέκεηλε νπζηαζηηθά ε ίδηα. Παξαηεξνχληαη πάλησο θάπνηεο
αλαξξηρήζεηο ηδησηηθψλ ηξαπεδψλ ζηελ θαηάηαμε κε αληίζηνηρε
δηνιίζζεζε ηξαπεδψλ ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ δεκνζίνπ. πγθεθξηκέλα: ε
Σξάπεδα Πίζηεσο αλήιζε απφ ηελ έθηε ζηελ πέκπηε ζέζε, ε Σξάπεδα
Δξγαζίαο απφ ηε δέθαηε ζηελ φγδνε ζέζε ελψ αληίζεηε ε Ηνληθή Σξάπεδα
κεηαθηλήζεθε απφ ηελ πέκπηε ζηελ έβδνκε ζέζε, ε Γεληθή Σξάπεδα απφ
ηελ φγδνε ζηελ έλαηε ζέζε θαη ε ΔΣΔΒΑ απφ ηελ έλαηε ζηε δσδέθαηε.
Οη ΔΣΔ, ΑΣΔ θαη Δκπνξηθή Σξάπεδα παξέκεηλαλ νη ηξεηο κεγαιχηεξεο.
Ο αζθαιηζηηθόο ππνηνκέαο εκθάληζε επηηάρπλζε ζηνπο ξπζκνχο
αλφδνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ κε 7,2% ην ρξφλν. Με φξνπο αξηζκνχ
εηαηξηψλ, ν ππνηνκέαο θαηέγξαθε ξπζκφ αχμεζεο 2,2% ην ρξφλν. Σν
κέγεζνο ηεο κέζεο αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο ζεκείσζε ζεκαληηθή αχμεζε.
Μεγάια άικαηα ζην ελεξγεηηθφ ηνπο πξαγκαηνπνίεζαλ
αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη
πεξηπηψζεηο ησλ Ηληεξακέξηθαλ Διιεληθή Αζθαιηζηηθή Εσήο θαη Alico
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American Life Insurance Company. Αληίζεηα, ππνρψξεζε ζηελ θιίκαθα
ηεο θαηάηαμεο ζεκείσζαλ αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο ππφ ηνλ έιεγρν
ηξαπεδψλ ηνπ δεκνζίνπ, φπσο νη Φνίλημ, Αζηήξ θαη Αγξνηηθή ΑΔΔΓΑ. Ζ
Δζληθή ΑΔΔΓΑ παξέκεηλε πάλησο ε κεγαιχηεξε ειιεληθή αζθαιηζηηθή
εηαηξία.
Ο ππνηνκέαο ησλ ινηπώλ ρξεκαηνπηζησηηθώλ ππεξεζηψλ
ζπλέρηζε λα αλαπηχζζεηαη κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο: 13,5% κε βάζε ην
ελεξγεηηθφ θαη 7,6% εηεζίσο κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ εηαηξηψλ. Σν
κέγεζνο ηεο κέζεο επηρείξεζεο επίζεο απμήζεθε ζεκαληηθά.
Δίλαη ζεκαληηθφ φηη ε αλάπηπμε απηή έθεξε ζηελ θνξπθή ηεο θαηάηαμεο
εηαηξίεο νη νπνίεο επξφθεηην λα πξσηαγσληζηήζνπλ ζηελ κεγάιε
«έθξεμε» ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ επξφθεηην λα ζπκβεί κεηά
ην 1992. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα είλαη νη: Δζληθή Κεθαιαίνπ,
Διιεληθή Δηαηξία Δπελδύζεσλ Υαξηνθπιαθίνπ, Alpha Δπελδύζεσλ,
Δπελδύζεηο Δξγαζίαο θαη Πξόνδνο ζηνλ ρψξν ησλ εηαηξηψλ επελδχζεσλ
ραξηνθπιαθίνπ, νη Alpha Leasing, ίηη Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζώζεηο θαη
ΔΣΒΑ Leasing ζην ρψξν ηνπ Leasing, ε Diners Club of Greece ζηηο
πηζηψζεηο πξνο λνηθνθπξηά θαη ε Κισλαηέμ ζηηο εηαηξίεο ζπκκεηνρψλ.
Σνλ ππνηνκέα ησλ ινηπψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ δελ
ζπκπεξηιήθζεθε ν Οξγαληζκόο Οηθνλνκηθήο Αλαζπγθξόηεζεο
Δπηρεηξήζεσλ (ΟΟΑΔ). Ο Οξγαληζκφο ήηαλ δεκφζηα ζπκκεηνρηθή
εηαηξία θαη ην ραξηνθπιάθηφ ηνπ πεξηιάκβαλε κεγάιν ηκήκα ησλ
πξνβιεκαηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Σπρφλ ζπκπεξίιεςή ηνπ ζα νδεγνχζε ζε
δηπινκεηξήζεηο ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ εηαηξηθνχ ηνκέα.
Γεδνκέλνπ ηνπ κεγάινπ χςνπο ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ, ζε 351 δηο δξαρκέο
ηνπ 1992 ή 629 δηο ζε ηηκέο ηνπ 2000, ε δηπινκέηξεζε απηή ζα
ζηξέβισλε ηηο δηαρξνληθέο ζπγθξίζεηο.
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Κεθάιαην 7ν
1992 – 2002: πλέρηζε ηεο αλάπηπμεο ησλ ππεξεζηώλ θαη
απεκπινθή ηεο βηνκεραλίαο
Ο δξόκνο πξνο ηελ ΟΝΔ
Ζ δεθαεηία 1992 – 2002 θπξηαξρήζεθε απφ ηελ πξνζπάζεηα
εθπιήξσζεο ησλ θξηηεξίσλ ζχγθξηζεο πνπ πξνέβιεπε ε ζπλζήθε ηνπ
Μάαζηξηρη. Ζ ζηξνθή ζηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή είρε ζεκεησζεί ήδε απφ
ην 1990, ζχκθσλα κε ηνπο Ηνξδάλνγινπ θαη Μπέιια (2003). Οη
πξνηεξαηφηεηεο ήηαλ πιένλ ε ζπγθξάηεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ θαη ησλ
δεκφζησλ ειιεηκκάησλ θαη ν πεξηνξηζκφο ηεο θξαηηθήο παξέκβαζεο
ζηελ νηθνλνκία. ην δηάζηεκα 1985 – 1995 ην εθθξεκέο ηεο θνηλήο
γλψκεο είρε κεηαθηλεζεί απφ ην αίηεκα ηεο αλαδηαλνκήο ζην αίηεκα ηεο
ζηαζεξνπνίεζεο ηεο νηθνλνκίαο θαη απφ ηελ πίζηε ζηηο δηαρεηξηζηηθέο
ηθαλφηεηεο ηνπ θξάηνπο ζηελ πεπνίζεζε φηη ν ξφινο ηνπ ζηελ νηθνλνκία
έπξεπε λα πεξηνξηζηεί. Πάλσ απφ φια, γηα ηελ πιεηνςεθία ηεο θνηλήο
γλψκεο ε πξνηεξαηφηεηα ήηαλ ε αλάγθε κε απνθνπήο ηεο Διιάδαο απφ
ηελ Δπξψπε. Παξά ην φηη ε ζηξνθή ζηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή είρε
πξνεγεζεί, ε ζεκαζία ησλ φξσλ ζχγθξηζεο ηνπ Μάαζηξηρη ήηαλ
θεθαιαηψδεο: έδηλαλ ζπγθεθξηκέλν πεξηερφκελν ζηνπο ζηφρνπο πνπ
έπξεπε λα επηηεπρζνχλ θαη πεξηιάκβαλαλ ρξνλνδηαγξάκκαηα πνπ δελ
κπνξνχζαλ εχθνια λα παξαβηαζηνχλ. Κπξίσο φκσο, πεξηέβαιιαλ ηνπο
ζηφρνπο απηνχο κε ην θχξνο ηεο επξσπατθήο ελνπνίεζεο, ηνπο έδηλαλ
πνιηηηθή θάιπςε θαη εηθνλνγξαθνχζαλ κε ζαθήλεηα ην θφζηνο ηεο
απνηπρίαο. Σπρφλ απνηπρία ηεο Διιάδαο λα παξαθνινπζήζεη ην
εγρείξεκα ηεο ΟΝΔ ζα νδεγνχζε ηελ ειιεληθή νηθνλνκία ζε θαηάζηαζε
ρξφληαο ζπλαιιαγκαηηθήο θαη λνκηζκαηηθήο αζηάζεηαο θαη αβεβαηφηεηαο
πνπ ζα δειεηεξίαδε ην επελδπηηθφ πεξηβάιινλ, ζα δηαηψληδε ηελ
αλαπηπμηαθή θαρεμία θαη, ηειηθά, ζα πεξηζσξηνπνηνχζε ηελ ρψξα. Ζ
πηνζέηεζε ηνπ εγρεηξήκαηνο απφ ηα δχν κεγάια θφκκαηα ηεο ρψξαο
εκπέδσζε ηελ αιιαγή ζηελ αθνινπζνχκελε νηθνλνκηθή πνιηηηθή θαη ηελ
θαηέζηεζε ακεηάθιεηε. Με κηα έλλνηα, νη φξνη ηνπ Μάαζηξηρη
ιεηηνχξγεζαλ σο πνιηηηθφ ζηξαηήγεκα πνπ ζπλέβαιε φζν ηίπνηε άιιν
ζηελ πηνζέηεζε κηαο πνιηηηθήο πνπ ήηαλ έηζη θαη αιιηψο επηβεβιεκέλε.
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Σα θξηηήξηα πνπ έπξεπε λα ηθαλνπνηήζεη κηα ρψξα πνπ επηζπκνχζε
λα ζπκκεηάζρεη ζηελ ηειηθή θάζε, ζχκθσλα κε ηνπο Ηνξδάλνγινπ θαη
Μπέιια (2003), ηεο νηθνλνκηθήο θαη λνκηζκαηηθήο έλσζεο (ΟΝΔ) είλαη:
1. Ο πιεζσξηζκόο ηεο δελ ζα έπξεπε λα ππεξβαίλεη
πεξηζζφηεξν απφ 1,5 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ην κέζν φξν ηνπ
πιεζσξηζκνχ ησλ ηξηψλ ρσξψλ ηεο ΔΔ κε ηνλ ρακειφηεξν
πιεζσξηζκφ. Ζ πξαθηηθή ζπλέπεηα ηνπ θξηηεξίνπ απηνχ
ήηαλ φηη ε Διιάδα φθεηιε λα κεηψζεη ηνλ εηήζην ξπζκφ ηνπ
πιεζσξηζκνχ ηεο απφ ην 15,8% πνπ βξηζθφηαλ ην 1992 ζην
2% κε 2,5% κέρξη ηα ηέιε ηνπ 1999.
2. Σν δεκόζην έιιεηκκα ζα έπξεπε, κέζα ζηελ ίδηα πξνζεζκία,
λα βξίζθεηαη θάησ απφ ην 3% ηνπ ΑΔΠ. Πξέπεη λα ιεθζεί
ππφςε φηη ην χςνο ησλ δαλεηαθψλ αλαγθψλ ηνπ ειιεληθνχ
δεκνζίνπ αλέξρνληαλ ζην 15,9% ηνπ ΑΔΠ ην 1990 θαη ζην
12,6% ηνπ ΑΔΠ ην 1992.
3. Σν δεκόζην ρξένο ηεο ππνςήθηαο ρψξαο είηε δελ ζα έπξεπε
λα ππεξβαίλεη ην 60% ηνπ ΑΔΠ είηε λα δείρλεη ζαθή ηάζε
κείσζεο πξνο ην πνζνζηφ απηφ. Με δεδνκέλν φηη ην
δεκφζην ρξένο ηεο Διιάδαο ππεξέβαηλε ην 100% ηνπ ΑΔΠ
θαη ήηαλ αδχλαην λα κεησζεί θάησ απφ ην 60%, ε
ππνρξέσζε ηεο ρψξαο ήηαλ λα ην έρεη απνθιηκαθψζεη κέρξη
ην 2000.
4. Σα καθξνπξόζεζκα επηηόθηα δελ ζα έπξεπε λα είλαη
πεξηζζφηεξν απφ 2 πνζνζηηαίεο κνλάδεο πςειφηεξα απφ ην
κέζν επηηφθην ησλ ηξηψλ ρσξψλ ηεο ΔΔ κε ηνλ ρακειφηεξν
πιεζσξηζκφ.
Σέινο, ε δξαρκή ζα έπξεπε λα είρε ζπκκεηάζρεη γηα δχν ρξφληα,
πξηλ ην νξηζηηθφ ηεο «θιείδσκα» κε ην επξψ, ζην Μεραληζκφ
πλαιιαγκαηηθψλ
Ηζνηηκηψλ
ηνπ
Δπξσπατθνχ
Ννκηζκαηηθνχ
πζηήκαηνο ρσξίο λα έρεη παξαζηεί αλάγθε ππνηίκεζήο ηεο.
Δλ νιίγνηο, ηα θξηηήξηα ηνπ Μάαζηξηρη απαηηνχζαλ ηελ
απνθαηάζηαζε ησλ αληζνξξνπηψλ πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί ηελ
πξνεγνχκελε
δεθαεηία
θαη
ηελ
πηνζέηεζε
πεξηνξηζηηθήο
καθξννηθνλνκηθήο πνιηηηθήο.
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Ζ λνκηζκαηηθή θαη ζπλαιιαγκαηηθή πνιηηηθή ηεο Σξάπεδαο ηεο
Διιάδνο ήηαλ εθείλε πνπ έθεξε ην θχξην βάξνο ηεο αληηπιεζσξηζηηθήο
πξνζπάζεηαο. Σα βαζηθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ:
1. Ζ πνιηηηθή ηεο «ζθιεξήο» δξαρκήο. Ζ πνιηηηθή απηή
ζηεξηδφηαλ ζηελ εζθεκκέλε ππεξηίκεζε ηεο δξαρκήο θαη
απνζθνπνχζε ζηε δηαηήξεζε ηεο αληηπιεζσξηζηηθήο
πεηζαξρίαο ησλ εγρψξησλ αγνξψλ, πξντφλησλ θαη εξγαζίαο,
θαη ηε ζπγθξάηεζε ησλ απμήζεσλ ησλ ηηκψλ ησλ
εηζαγνκέλσλ πξντφλησλ. ηελ πξψηε θάζε ηεο εθαξκνγήο
ηεο ε ηζνηηκία ηεο δξαρκήο δηνιίζζαηλε κε ξπζκνχο αηζζεηά
κηθξφηεξνπο απφ ηε δηαθνξά ηνπ ειιεληθνχ πιεζσξηζκνχ
απφ απηφλ ηεο ΔΔ. Μεηά απφ έλα ζεκείν, ν ξπζκφο ηεο
δηνιίζζεζεο έπεζε ζην κεδέλ θαη ε δξαρκή παξέκεηλε γηα
έλα δηάζηεκα πεξίπνπ ζηαζεξή. Μεηά ηελ ππνηίκεζε ηνπ
Μαξηίνπ ηνπ 1998, νη αλάγθεο γηα απνθιηκάθσζε ηνπ
πιεζσξηζκνχ ζηα επηζπκεηά επίπεδα απαίηεζαλ ηελ ειαθξά
αλαηίκεζε ηεο δξαρκήο θαη ηελ δηαηήξεζή ηεο ζε επίπεδα
πςειφηεξα απφ ηε λέα ηεο θεληξηθή ηζνηηκία.
2. Σα πςειά επηηόθηα. Ζ ζπγθξάηεζε ηεο δηνιίζζεζεο ηεο
δξαρκήο ζηεξίρηεθε απφ κία πνιηηηθή εμαηξεηηθά πςειψλ
πξαγκαηηθψλ επηηνθίσλ.
3. Ο απζηεξόηεξνο, ζε ζρέζε κε ην παξειζόλ, έιεγρνο ηεο
λνκηζκαηηθήο θαη πηζησηηθήο επέθηαζεο.
Ζ λνκηζκαηηθή πνιηηηθή επσκίζζεθε έλα κεγάιν κέξνο ηνπ βάξνπο
ηεο ζηαζεξνπνηεηηθήο πξνζπάζεηαο θαη αληηκεηψπηζε ζεκαληηθέο
δπζθνιίεο. Σν κέγεζνο ησλ δεκφζησλ ειιεηκκάησλ θαη νη αλάγθεο
ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο ψζεζαλ ηα πξαγκαηηθά επηηφθηα ζε πςειφηεξα
επίπεδα απφ απηά πνπ ζα ρξεηαδφηαλ ππφ άιιεο ζπλζήθεο θαη
απνζάξξπλαλ, ζην πξψην κηζφ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, ηελ αλάθακςε
ησλ επελδχζεσλ. Δπίζεο, ηα πςειά επηηφθηα πεξηέπιεθαλ θαη ηελ ίδηα
ηελ άζθεζε ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο. Πξνζέιθπαλ εηζξνέο
βξαρπρξφλησλ θεθαιαίσλ απφ ην εμσηεξηθφ πνπ ππνλφκεπαλ ηνλ έιεγρν
ηεο πξνζθνξάο ρξήκαηνο θαη αλάγθαζαλ ηελ ΣηΔ λα πξνβαίλεη ζε
εθηεηακέλε απνζηείξσζε ησλ ξνψλ απηψλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε
ιχζε ηεο ηαρχηεξεο απνθιηκάθσζεο ησλ επηηνθίσλ ήηαλ απαγνξεπηηθά
επηθίλδπλε. Θα κπνξνχζε λα εθιεθζεί σο δείγκα αδπλακίαο θαη
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ραιάξσζεο ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο πνιηηηθήο θαη λα ππξνδνηήζεη επίζεζε
θαηά ηεο δξαρκήο κε θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ αμηνπηζηία ηνπ
ζπλφινπ ηεο αθνινπζνχκελεο πνιηηηθήο. Μία ηέηνηα επίζεζε θαηά ηεο
δξαρκήο εθδειψζεθε ηνλ Μάην ηνπ 1994 θαη ε απφθξνπζή ηεο
απνηέιεζε ζεκείν θακπήο ζηελ πνξεία πξνο ηελ ΟΝΔ.
Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ ελίζρπζε ηελ αμηνπηζηία ηεο
λνκηζκαηηθήο – ζπλαιιαγκαηηθήο πνιηηηθήο ήηαλ ε απμαλφκελε
αλεμαξηεηνπνίεζε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο
αλεμαξηεηνπνηήζεθε ηππηθά απφ ηελ θπβέξλεζε ην Γεθέκβξην ηνπ 1997.
Ζ δηαπξαγκαηεπηηθή ζέζε φκσο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο απέλαληη ζηηο
θπβεξλήζεηο είρε αηχπσο ηζρπξνπνηεζεί πνιχ πξηλ ηελ επίζεκε
αλεμαξηεηνπνίεζή ηεο. Ζ εμάξηεζε ηεο ρψξαο απφ ηηο κεηαβηβάζεηο θαη
ηα δάλεηα ηεο ΔΔ θαη νη ζηελφηαηεο ζρέζεηο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε
ηηο ππφινηπεο επξσπατθέο θεληξηθέο ηξάπεδεο είραλ εληζρχζεη ηε ζέζε
ηεο ειιεληθήο θεληξηθήο ηξάπεδαο. Σπρφλ απφπεηξα πεηζαλαγθαζκνχ ηεο
Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο λα θάλεη θάηη πνπ δελ ελέθξηλε ζπλεπάγνληαλ
πςειφ θφζηνο γηα ηηο εθάζηνηε θπβεξλήζεηο. Τπήξμε ινηπφλ κία
απνζαθήληζε σο πξνο ηηο ζθαίξεο επηξξνήο ησλ δχν κεγάισλ παηθηψλ
ηνπ νηθνλνκηθνχ παηρληδηνχ πξηλ ην 1997. ηε ζθαίξα ηεο λνκηζκαηηθήο
– ζπλαιιαγκαηηθήο πνιηηηθήο ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο είρε ηνλ
πξνεμάξρνληα ξφιν. Ζ δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή παξέκελε ζηελ
απνθιεηζηηθή επζχλε ηεο θπβέξλεζεο. Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο
πνξεχνληαλ παίξλνληαο σο δεδνκέλε ηε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή θαη
αληηδξνχζε θαζνξίδνληαο ην χςνο ησλ επηηνθίσλ αλαιφγσο. Ζ ζεζκηθή
αλαγλψξηζε ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ελίζρπζε
παξαπέξα ηελ αμηνπηζηία ηεο.
Σν πνζνζηφ ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο ζην ΑΔΠ άξρηζε λα
κεηψλεηαη απφ ην 1991 θαη κεηά. Μέρξη ην 1995 φκσο, νη ξπζκνχ ηεο
κείσζήο ηνπ ήηαλ βξαδχηεξνη απφ απηνχο πνπ ρξεηάδνληαλ γηα λα
εμαζθαιίζνπλ ηελ έγθαηξε εθπιήξσζε ηνπ ζρεηηθνχ θξηηεξίνπ ηνπ
Μάαζηξηρη. Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο πνπ πεξηφξηδαλ ηε
δπλαηφηεηα κείσζεο ηνπ δεκφζηνπ ειιείκκαηνο ήηαλ ε κεγάιε αχμεζε
ησλ δαπαλψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο. Ζ αχμεζε απηή
ήηαλ απνηέιεζκα ηεο αχμεζεο ησλ επηηνθίσλ θαη ηνπ γεγνλφηνο φηη ε
θάιπςε ησλ δαλεηαθψλ αλαγθψλ ηνπ δεκνζίνπ δελ γηλφηαλ πιένλ κε
πξνλνκηαθνχο φξνπο αιιά κε δαλεηζκφ απφ ηελ ειεχζεξε αγνξά. Οη
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αλεπαξθείο ξπζκνί κείσζεο ηνπ ειιείκκαηνο φκσο δελ νθείινληαλ κφλν
ζηελ αχμεζε ησλ δαπαλψλ γηα ηφθνπο. Σα πξσηνγελή ειιείκκαηα, πνπ
εμ’ νξηζκνχ δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο δαπάλεο γηα ηφθνπο, κεηψζεθαλ
κελ αιιά, κέρξη ην 1993, δελ είραλ κεηαηξαπεί ζε πξσηνγελή
πιενλάζκαηα φπσο είρε αξρηθά ζρεδηαζηεί. Οη κεγάιεο απνθιίζεηο
αλάκεζα ζηηο πξνβιέςεηο θαη ηηο πξαγκαηνπνηήζεηο ησλ πξνυπνινγηζκψλ
δηαηεξήζεθαλ ζηε δηάξθεηα ησλ εηψλ 1991 – 1993. Απηέο νθείινληαλ,
πξσηίζησο, ζηελ πζηέξεζε ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ, πξάγκα πνπ
θαηέζηεζε αλαγθαία ηε ιήςε έθηαθησλ θνξνινγηθψλ κέηξσλ ην 1992.
Δπηπιένλ, νη πξσηνγελείο δαπάλεο, κνινλφηη ζπγθξαηήζεθαλ, δελ
θαηέζηε δπλαηφ λα κεησζνχλ δξαζηηθά.
Με ηελ πηνζέηεζε ηνπ Αλαζεσξεκέλνπ Πξνγξάκκαηνο χγθιηζεο
1994 – 1999, πνπ βαζίδνληαλ ζε ξεαιηζηηθφηεξεο ππνζέζεηο θαη ζηφρνπο,
ε απφθιηζε πξνβιέςεσλ θαη πξαγκαηνπνηήζεσλ πεξηνξίζηεθε αιιά ην
απμαλφκελν βάξνο ησλ ηφθσλ εμαθνινπζνχζε λα εκπνδίδεη ηελ
απνθιηκάθσζε ηνπ ζπλνιηθνχ ειιείκκαηνο ηνπ δεκνζίνπ κε ηνλ ξπζκφ
πνπ απαηηνχληαλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο, νη επηδφζεηο ζρεηηθά κε ην
πξσηνγελέο έιιεηκκα ήηαλ θαιχηεξεο. Σν 1994, ην έιιεηκκα απηφ
εμαιείθζεθε θαη κεηαηξάπεθε ζε πιεφλαζκα.
Ζ ζεκαληηθφηεξε πξφνδνο ζηα δεκφζηα νηθνλνκηθά ζπληειέζηεθε
θαηά ηελ ηεηξαεηία 1996 – 1999. ηε δηάξθεηά ηεο ην ζπλνιηθφ δεκφζην
έιιεηκκα απνθιηκαθψζεθε κε ζπζηεκαηηθά ηαρείο ξπζκνχο. Παξάιιεια,
ην πξσηνγελέο πιεφλαζκα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο απμάλνληαλ κε εμ’
ίζνπ ζπζηεκαηηθφ ηξφπν. Οη επηδφζεηο ηεο ηεηξαεηίαο απηήο ήηαλ εθείλεο
πνπ επέηξεςαλ ηελ εθπιήξσζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ θξηηεξίσλ ηνπ
Μάαζηξηρη. Απηή ε πξφνδνο ζηα δεκφζηα νηθνλνκηθά νθείινληαλ ζε δχν
παξάγνληεο: πξψηνλ, κε ηε κείσζε ηνπ πιεζσξηζκνχ κεηά ην 1994,
επήιζε ηαρεία απνθιηκάθσζε ησλ νλνκαζηηθψλ επηηνθίσλ πνπ κείσζε
ηηο δαπάλεο γηα ηνπο ηφθνπο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο. Γεχηεξνλ, ε αχμεζε
εηδηθά ησλ πξσηνγελψλ πιενλαζκάησλ ήξζε θχξηα κέζα απφ ηελ αχμεζε
ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ παξά απφ ηε κείσζε ησλ πξσηνγελψλ
δαπαλψλ. Ζ αχμεζε ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ ζην δεχηεξν ήκηζπ ηεο
δεθαεηίαο ηνπ 1990 νθείινληαλ, ελ κέξεη, ζηα βήκαηα πνπ έγηλαλ ζηελ
θαηεχζπλζε ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ηνπ θνξνεηζπξαθηηθνχ κεραληζκνχ, ηεο
θαηαπνιέκεζεο ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηεο επέθηαζεο ηεο θνξνινγηθήο
βάζεο. Δπίζεο, νθείινληαλ ζηελ εηζαγσγή θάπνησλ λέσλ θφξσλ, ηελ
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θαηάξγεζε θάπνησλ θνξναπαιιαγψλ θαη ηελ κε ηηκαξηζκνπνίεζε ησλ
θνξνινγηθψλ θιηκάθσλ ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο. Πξέπεη λα ζεκεησζεί
φηη ε πξφνδνο απηή ζπληειέζηεθε ρσξίο αχμεζε ησλ ζπληειεζηψλ ησλ
ππαξρφλησλ θφξσλ.
Παξά ηα ζπζηεκαηηθά πξσηνγελή πιενλάζκαηα, απφ ην 1994 θαη
χζηεξα, ε κείσζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο θαζπζηέξεζε λα έξζεη. χκθσλα
κε ηνπο επίζεκνπο ππνινγηζκνχο, ν ιφγνο ηνπ ρξένπο σο πξνο ην ΑΔΠ
ζηαζεξνπνηήζεθε κφιηο ην 1996 θαη άξρηζε λα κεηψλεηαη απφ ην 1997 θαη
κεηά. Αθφκε θαη κεηά ην 2002 ην ρξένο ήηαλ πςειφηεξν ηνπ 100% ηνπ
ΑΔΠ. Γηα ηελ θαζπζηέξεζε επζχλνληαλ ην γεγνλφο φηη, γηα κεγάιν
ρξνληθφ δηάζηεκα, νη ηφθνη γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ρξένπο απμάλνληαλ
ηαρχηεξα απφ ην ΑΔΠ. Ζ αληηζηξνθή απηήο ηεο δπζκελνχο δπλακηθήο
ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο απαηηνχζε πξσηνγελή πιενλάζκαηα, φρη απιψο
ελφο αιιά κηαο ζεηξάο εηψλ. Δπηπιένλ, ην ρξένο επηβαξχλνληαλ θαηά
θαηξνχο απφ ηηο θαηαπηψζεηο ησλ εγγπήζεσλ πνπ ην θξάηνο είρε δψζεη
ζην παξειζφλ γηα ηα δάλεηα δηάθνξσλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ.
ηε ζθαίξα ηεο εμέιημεο ησλ απνδνρψλ θαη ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο
αλά κνλάδα πξντφληνο ππήξμε γεληθά απηνζπγθξάηεζε. Σν θξάηνο
πεξηφξηζε, απφ ην 1990 θαη κεηά, ηελ αλάκημή ηνπ ζηε δηαδηθαζία
δηακφξθσζεο ησλ κηζζψλ θαη έδσζε έδαθνο ζηηο ειεχζεξεο ζπιινγηθέο
δηαπξαγκαηεχζεηο αλάκεζα ζε εξγνδφηεο θαη εξγαδφκελνπο κε
επεξγεηηθά απνηειέζκαηα ζην θιίκα ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ. Παξά
ηαχηα, ην θξάηνο δηαηεξεί αθφκε ζεκαληηθή επηξξνή ζηε δηακφξθσζε
ησλ απνδνρψλ κέζα απφ ηελ εηζνδεκαηηθή πνιηηηθή ηνπ γηα ην δεκφζην
ηνκέα. Οη εμειίμεηο ζην κέησπν ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο ήηαλ:
ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 1990 – 1993 ππήξμε απνθιηκάθσζε ηεο
αχμεζεο ησλ νλνκαζηηθψλ κηζζψλ πνπ νδήγεζε ζε κείσζε ησλ
πξαγκαηηθψλ απνδνρψλ. Ζ απνθιηκάθσζε ησλ κηζζψλ ζπγθξάηεζε ηελ
άλνδν ηνπ νλνκαζηηθνχ θαη κείσζε ην πξαγκαηηθφ θφζηνο εξγαζίαο αλά
κνλάδα πξντφληνο. Οη επηδφζεηο ζρεηηθά κε ην αλά κνλάδα θφζηνο
εξγαζίαο ζα ήηαλ θαιχηεξεο αλ βνεζνχληαλ απφ επλντθέο εμειίμεηο ζην
κέησπν ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο. Ζ αχμεζε ηεο
παξαγσγηθφηεηαο φκσο ήηαλ γεληθά ρακειή. ην επίπεδν ηνπ ζπλφινπ
ηεο νηθνλνκίαο, ν κέζνο εηήζηνο ξπζκφο αχμεζήο ηεο γηα ην δηάζηεκα
1990 – 1994, ήηαλ κεηαμχ 0,5% θαη 1%. Αλάινγνο ήηαλ θαη ν ξπζκφο
αχμεζεο γηα ην ζχλνιν ηεο βηνκεραλίαο. Μφλν νη κεγαιχηεξεο
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βηνκεραληθέο κνλάδεο ζεκείσζαλ αηζζεηά πςειφηεξεο απμήζεηο ζηελ
παξαγσγηθφηεηά ηνπο. Παξά ηαχηα, ε ζπγθξάηεζε ηεο αλφδνπ ησλ
κηζζψλ ζπλέβαιε ζηελ απνθιηκάθσζε ηνπ πιεζσξηζκνχ.
ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 1994 – 2002 νη νλνκαζηηθνί κηζζνί
ζπλέρηζαλ λα απνθιηκαθψλνληαη αιιά νη ξπζκνί αχμεζήο ηνπο, ήηαλ, ζε
απηήλ ηε θάζε, ειαθξψο ηαρχηεξνη απφ ηνλ πιεζσξηζκφ, πξάγκα πνπ
νδήγεζε ζε κηθξέο αιιά ζπζηεκαηηθέο απμήζεηο ησλ πξαγκαηηθψλ
απνδνρψλ. ηελ ίδηα πεξίνδν ζεκεηψζεθε θαη θάπνηα αλάθακςε ηεο
παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο, φπνπ ν ξπζκφο αλφδνπ ήηαλ πεξίπνπ 2%
εηεζίσο ζην επίπεδν ηνπ ζπλφινπ ηεο νηθνλνκίαο. Οη εμειίμεηο απηέο
ζπλέβαιαλ ζηε κείσζε ηνπ πιεζσξηζκνχ, απνθαηάζηεζαλ θάπνηα
ζχλδεζε αλάκεζα ζηηο απμήζεηο ησλ απνδνρψλ κε ηελ αχμεζε ηεο
παξαγσγηθφηεηαο θαη ζπλέρηζαλ λα ζπγθξαηνχλ ην θφζηνο εξγαζίαο αλά
κνλάδα πξντφληνο. Σν πξφβιεκα ήηαλ φηη ζε κία ζεηξά απφ
αληαγσλίζηξηεο ρψξεο ην θφζηνο εξγαζίαο ζπγθξαηήζεθε αθφκε
πεξηζζφηεξν πξάγκα πνπ νδήγεζε ζε απψιεηα αληαγσληζηηθφηεηαο. Με
δεδνκέλν φηη νη εξγαδφκελνη επέδεημαλ απηνζπγθξάηεζε σο πξνο ηηο
κηζζνινγηθέο ηνπο δηεθδηθήζεηο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ
1990, ε αλεζπρία πξέπεη λα επηθεληξσζεί ζηνπο ξπζκνχο αχμεζεο ηεο
παξαγσγηθφηεηαο. Πξάγκαηη, νη ξπζκνί απηνί ήηαλ, ηνπιάρηζηνλ κέρξη ην
2000, κάιινλ ρακεινί γηα κηα ρψξα πνπ ην επίπεδν ηεο παξαγσγηθφηεηάο
ηεο απέρεη ζεκαληηθά απφ ηνλ επξσπατθφ κέζν φξν.
Ζ πνξεία πξνο ηελ ΟΝΔ ήηαλ κία επίπνλε δηαδηθαζία. Μνινλφηη
ήηαλ ζαθέο φηη δελ ππήξρε ξεαιηζηηθή ελαιιαθηηθή ιχζε, ε ζηξνθή ζηελ
νηθνλνκηθή πνιηηηθή πνπ απαηηνχληαλ ζε πηνζεηήζεθε ρσξίο επηθπιάμεηο.
Σν ζέκα – θιεηδί ήηαλ ην αλ θαη ζε πνην βαζκφ ηα δχν κεγάια θφκκαηα,
θαη ηδίσο ην ΠΑΟΚ, ζα ελζηεξλίδνληαλ ηε λέα πνιηηηθή. Απφ απηή ηελ
άπνςε, νη θξίζηκεο θακπέο ήηαλ ην 1994 θαη ην 1996.
ηνπο πξψηνπο κήλεο ηεο ζεηείαο ηεο, ε εθιεγείζα ην 1993 λέα
θπβέξλεζε ηνπ ΠΑΟΚ έκνηαδε λα είλαη δίβνπιε σο πξνο ην πνηα
πνξεία επηζπκνχζε πξαγκαηηθά λα αθνινπζήζεη. Ζ επίζεζε ηνπ Μαΐνπ
ηνπ 1994 θαηά ηεο δξαρκήο έζεζε ην δίιεκκα θαηά επηηαθηηθφ ηξφπν. Αλ
γηλφηαλ ππνηίκεζε ηεο δξαρκήο γηα κία αθφκα θνξά, ε Διιάδα δελ ζα
είρε πιένλ αμηφπηζηε αληηπιεζσξηζηηθή πνιηηηθή θαη ν ζηφρνο ηεο ΟΝΔ
ζα είρε θαηαζηεί αλέθηθηνο. Ζ απφθαζε ηεο ηφηε θπβέξλεζεο λα
ππεξαζπίζεη κε θάζε ζπζία ηελ ηζνηηκία ηεο δξαρκήο ήηαλ ζήκα φηη ν
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θχβνο είρε ξηθζεί. εκαηνδνηνχζε ηελ απφιπηε πξνηεξαηφηεηα πνπ
δίλνληαλ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ θαη ηελ πξνζρψξεζε ηνπ
θπβεξλψληνο θφκκαηνο ζηελ πνιηηηθή πνπ απαηηνχληαλ γηα ηελ
εθπιήξσζε ησλ φξσλ ηνπ Μάαζηξηρη. Ζ ππνβνιή ηνπ Αλαζεσξεκέλνπ
Πξνγξάκκαηνο χγθιηζεο θαη ε απνδνρή ηνπ, ην θζηλφπσξν ηνπ 1994,
απφ ην πκβνχιην ησλ Τπνπξγψλ ηεο ΔΔ νινθιήξσζε ηελ ζηξνθή. Σν
επφκελν ζεκείν θακπήο ήηαλ νη εθινγέο ηνπ 1996. Μεηά απφ απηέο, ε
δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή απέθηεζε ζαθέζηεξε αίζζεζε θαηεχζπλζεο θαη
νη πξνυπνινγηζκνί ηνπ 1996, 1997 θαη 1998 ήηαλ εθείλνη πνπ ηειηθά
ζπκπίεζαλ ην δεκφζην έιιεηκκα ζηα επίπεδα πνπ απαηηνχληαλ.
Σν ηειεπηαίν θξίζηκν νξφζεκν ζηελ πνξεία πξνο ηελ ΟΝΔ ήηαλ ε
επηηπρήο ππνηίκεζε ηεο δξαρκήο ην Μάξηην ηνπ 1998 θαη ε έληαμή ηεο
ζην Μεραληζκφ πλαιιαγκαηηθψλ Ηζνηηκηψλ ηνπ Δπξσπατθνχ
Ννκηζκαηηθνχ πζηήκαηνο. Ζ ππνηίκεζε απηή ήηαλ ε αλαγθαία
πξνζαξκνγή ηεο δξαρκήο πξηλ ην νξηζηηθφ «θιείδσκα» ηεο ηζνηηκίαο ηεο
κε ην επξψ. Ήηαλ αλαγθαία γηα δχν βαζηθνχο ιφγνπο, ζχκθσλα κε ηνπο
Ηνξδάλνγινπ θαη Μπέιια (2003).
Πξψηνλ, κεηά κία πεξίνδν ππεξηίκεζεο, γηα ιφγνπο
αληηπιεζσξηζηηθήο πνιηηηθήο, ηεο πξαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ηεο δξαρκήο, ε
πξνζαξκνγή ήηαλ απαξαίηεηε γηα ηελ εμαζθάιηζε κηαο ζρέζεο δξαρκήο
– επξψ πνπ δελ ζα απνηεινχζε ρξφλην αληαγσληζηηθφ κεηνλέθηεκα γηα ηα
εγρψξηα πξντφληα. Απφ ηελ άπνςε απηή, ην εξψηεκα πνπ ηίζεηαη δελ
είλαη ην αλ ε πξνζαξκνγή απηή θαζ’ εαπηή ήηαλ αλαγθαία. Σν εξψηεκα
είλαη κήπσο ε ππνηίκεζε δελ ήηαλ ηφζν κεγάιε φζν ρξεηαδφηαλ θαη αλ
ήηαλ αξθεηή γηα λα αληηκεησπίζεη ην αληαγσληζηηθφ κεηνλέθηεκα ησλ
ειιεληθψλ εκπνξεπζίκσλ πξντφλησλ. Πξάγκαηη, κπνξεί εχινγα λα
ππνζηεξηρζεί φηη νη βξαρπρξφληεο αλαγθαηφηεηεο ηεο αληηπιεζσξηζηηθήο
πνιηηηθήο ησλ εηψλ 1998 – 2002 θαηέζηεζαλ αλαγθαίν ην νξηζηηθφ
«θιείδσκα» ηεο δξαρκήο κε ην επξψ ζηε βάζε κηαο ηζνηηκίαο πνπ
εμαθνινπζνχζε λα είλαη πνιχ πςειή.
Γεχηεξνλ, ε ηζνηηκία ηεο δξαρκήο ζα έπξεπε λα είλαη φζν ην
δπλαηφ πην αμηφπηζηε ζηε δηάξθεηα ηεο θξίζηκεο δηεηίαο θαηά ηελ νπνία ε
δξαρκή ζα έπξεπε λα κείλεη ρσξίο λα ππνηηκεζεί ζην Μεραληζκφ
πλαιιαγκαηηθψλ Ηζνηηκηψλ. Σπρφλ είζνδνο ηεο δξαρκήο ζην
Μεραληζκφ απηφλ κε ηελ παιηά ππεξηηκεκέλε ηζνηηκία ζα δηαθηλδχλεπε
λα πξνζθαιέζεη επίζεζε θαηά ηεο δξαρκήο πνπ ζα κπνξνχζε λα απνβεί
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κνηξαία γηα ην φιν εγρείξεκα. Ζ αληνρή ηεο λέαο ηζνηηκίαο ζηνπο
θιπδσληζκνχο ησλ δηεζλψλ αγνξψλ ηνπ θαινθαηξηνχ ηνπ 1998 δηθαίσζε
ηηο επηινγέο θαη ηνπο ρεηξηζκνχο ηνπ Μαξηίνπ ηνπ 1998.
Σα απνηειέζκαηα ησλ πνιηηηθψλ πνπ πηνζεηήζεθαλ ήηαλ γεληθά
ζεηηθά. Πξψηα απφ φια, νη ζηφρνη πνπ ηέζεθαλ επηηεχρζεθαλ θαη ε
Διιάδα κπήθε ζηελ Δπξσδψλε. Ζ ζπλδπαζκέλε επίδξαζε ηεο
λνκηζκαηηθήο, ζπλαιιαγκαηηθήο, δεκνζηνλνκηθήο θαη εηζνδεκαηηθήο
πνιηηηθήο κείσζε ηνλ πιεζσξηζκφ θνληά ζην 2% ζηα ηέιε ηνπ 1999. Σν
2000 – 2002 φκσο ν πιεζσξηζκφο απμήζεθε θαη θπκαίλεηαη αλάκεζα ζην
3% θαη 4% ζε εηήζηα βάζε. Σν δεκφζην έιιεηκκα, ζχκθσλα κε ηνπο
επίζεκνπο ππνινγηζκνχο, πεξηνξίζηεθε ζηαδηαθά ζε πνζνζηφ θάησ απφ
ην 3% ηνπ ΑΔΠ απφ ην 1998. Σν δεκφζην ρξένο άξρηζε λα
απνθιηκαθψλεηαη αιιά κε βξαδείο ξπζκνχο.
Ο κέζνο ξπζκφο αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ ζηε δηάξθεηα ηεο πεληαεηίαο
1990 – 1995 εμαθνινπζνχζε λα είλαη βξαδχο, 1,2% εηεζίσο. Σν 1993
κάιηζηα ζεκεηψζεθε αξλεηηθφο ξπζκφο κεηαβνιήο ηνπ ΑΔΠ. Δίλαη
πηζαλφ φηη ε αληηπιεζσξηζηηθή λνκηζκαηηθή πνιηηηθή πνπ αζθήζεθε ζην
δηάζηεκα απηφ ζπληέιεζε ζηε βξαδχηεηα ησλ ξπζκψλ αλάπηπμεο ηεο
νηθνλνκίαο. Σν θχξην πξφβιεκα εμαθνινπζνχζε λα είλαη νη αξλεηηθνί
ξπζκνί κεηαβνιήο ησλ ζπλνιηθψλ επελδχζεσλ, -0,5% εηεζίσο, θαη
εηδηθφηεξα ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ, -1,6% εηεζίσο. ηελ πεληαεηία
1990 – 1995 ν παξάγνληαο πνπ απνζάξξπλε ηηο επελδχζεηο δελ ήηαλ
πιένλ ε κεησκέλε θεξδνθνξία αιιά ηα πςειά επηηφθηα θαη ε
ειθπζηηθφηεηα ησλ απνδφζεσλ ησλ ηίηισλ ηνπ δεκνζίνπ. Παξά ηαχηα,
πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη επηπηψζεηο ηεο πεξηνξηζηηθήο
καθξννηθνλνκηθήο πνιηηηθήο πάλσ ζην ξπζκφ αλάπηπμεο ήηαλ ζρεηηθά
ήπηεο. Ο εηήζηνο ξπζκφο κεηαβνιήο ηνπ ΑΔΠ ήηαλ κελ ρακειφο ζηε
δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 1990 – 1995 αιιά δελ ήηαλ, θαηά κέζν φξν,
ρακειφηεξνο απφ ην ξπζκφ κεηαβνιήο ηνπ ΑΔΠ ηεο θαη’ εμνρήλ
«επεθηαηηθήο» δηάξθεηαο ηνπ 1980.
Αληίζεηα, ζηε δηάξθεηα ηεο εθηαεηίαο 1995 – 2002 ζεκεηψζεθε
ζεκαληηθή θαη δηαηεξνχκελε αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο. Ο κέζνο ξπζκφο
αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ ήηαλ 3,4% εηεζίσο. Σν ελδηαθέξνλ ζηνηρείν ήηαλ φηη
ν θηλεηήξαο ηεο αλάθακςεο ήηαλ νη επελδχζεηο. Οη επελδχζεηο
απμάλνληαλ ζηε δηάξθεηα ηνπ δεχηεξνπ κηζνχ ηεο δηάξθεηαο ηνπ 1990 κε
ξπζκνχο πνιχ ηαρχηεξνπο απφ απηνχο ηνπ ΑΔΠ, πεξίπνπ 8% ην ρξφλν,
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ελψ ε θαηαλάισζε απμάλνληαλ κε πην ζπγθξαηεκέλνπο ξπζκνχο. ηελ
αξρηθή ηεο θάζε, κεηαμχ 1994 θαη 1995, ε αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο
ππνβνεζήζεθε απφ ηελ επεθηαηηθή ψζεζε πνπ αληηπξνζψπεπε ε θαηά
11% αχμεζε ησλ δεκφζησλ επελδχζεσλ. Πξάγκαηη, ζηε θάζε απηή
άξρηζε κία ζεηξά κεγάισλ δεκφζησλ έξγσλ ππνδνκήο κε
ζπγρξεκαηνδφηεζε απφ ην Β’ Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο. Οη δεκφζηεο
επελδχζεηο ζπλέρηζαλ λα απμάλνπλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθηαεηίαο
1995 – 2002 κε κέζν ξπζκφ 9% ην ρξφλν. Ο θχξηνο φκσο θηλεηήξαο ηεο
αλάθακςεο ήηαλ ε άλνδνο ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ, κε εηήζην ξπζκφ
8% ζηε δηάξθεηα ηεο πεληαεηίαο. Ζ άλνδνο απηή πήξε πξσηίζησο ηε
κνξθή επελδχζεσλ ζε εμνπιηζκφ θαη απνζθνπνχζε ζηνλ εθζπγρξνληζκφ
ηνπ θεθαιαηνπρηθνχ εμνπιηζκνχ θπξίσο ησλ κεγαιχηεξσλ εηαηξηψλ. Ζ
αχμεζε ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ απνδίδεηαη ζηε ζπζηεκαηηθή
βειηίσζε ηεο θεξδνθνξίαο ηεο πεξηφδνπ 1991 – 1995, ζηηο βειηησκέλεο
πξννπηηθέο πσιήζεσλ θαη ζηε βαζκηαία απνθαηάζηαζε ηεο
εκπηζηνζχλεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ ζηελ αθνινπζνχκελε
νηθνλνκηθή πνιηηηθή. Οη ηαρείο ξπζκνί επέθηαζεο ησλ ζπλνιηθψλ
θεθαιαίσλ ηνπ εηαηξηθνχ ηνκέα ηεο πεξηφδνπ 1992 – 2002 αληαλαθινχλ
θαη επηβεβαηψλνπλ ηελ άλζεζε ηεο επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Σέινο,
ζηε δηάξθεηα ηεο ίδηαο πεξηφδνπ ζπληειέζηεθε θαη κία εληππσζηαθή
αλαδηάξζξσζε θαη εμπγίαλζε ηεο ζχλζεζεο ησλ θεθαιαίσλ ηνπ
εηαηξηθνχ ηνκέα. Με ηε βνήζεηα ησλ βαζηψλ αιιαγψλ ζην
ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα θαη ηε βειηίσζε ηεο θεξδνθνξίαο ν
εηαηξηθφο ηνκέαο κείσζε δξαζηηθά ηνλ ιφγν δαλείσλ πξνο ίδηα θεθάιαηα
θαη, ζπλεπψο, κείσζε ην βαζκφ ηεο δαλεηαθήο ηνπ επηβάξπλζεο.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην εκπνξηθφ ηζνδχγην ζπλέρηζε λα
ρεηξνηεξεχεη ζηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 1995 – 2002, ελ κέξεη ιφγσ
αχμεζεο ησλ εηζαγσγψλ θεθαιαηνπρηθνχ εμνπιηζκνχ, ελψ ην ηζνδχγην
ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ παξέκεηλε επάισην. Οη κέηξηεο θαη αζηαζείο
επηδφζεηο ζηηο εμσηεξηθέο ζπλαιιαγέο απνθαιχπηνπλ φηη κία ζεηξά απφ
ρξφληεο αδπλακίεο ζρεηηθέο κε ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ειιεληθψλ
εκπνξεχζηκσλ πξντφλησλ εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη θαη φηη απηέο δελ
αληηκεησπίζζεθαλ απφ ηελ ππνηίκεζε ηνπ 1998.
Ζ θχξηα αξλεηηθή εμέιημε ζηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδνπκε ήηαλ ην
φηη, παξά ηελ επηηάρπλζε ησλ ξπζκψλ αλάπηπμεο, ε αλεξγία, ζχκθσλα
κε ηνπο Ηνξδάλνγινπ θαη Μπέιια (2003), απμήζεθε θαη παξέκεηλε ζηα
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πςειά επίπεδα ηνπ 10% κε 12%. Ζ αλεξγία πιήηηεη θχξηα ηηο γπλαίθεο
θαη ηνπο λένπο, άλδξεο θαη γπλαίθεο, κέρξη 29 εηψλ. Σα πνζνζηά
αλεξγίαο ησλ αλδξψλ ειηθίαο 30 – 65 εηψλ είλαη πνιχ κηθξφηεξα. Ζ
αχμεζε ηεο αλεξγίαο δελ νθείινληαλ ζε θαζαξέο απψιεηεο ζέζεσλ
εξγαζίαο. Οη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγνχζε ν ηνκέαο ησλ
ππεξεζηψλ ππεξαλαπιήξσλαλ ηηο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ ράλνληαλ ζηνλ
αγξνηηθφ θαη βηνκεραληθφ ηνκέα. Μέρξη ην 2002, ε αχμεζε ηεο αλεξγίαο
νθείινληαλ ζην φηη ην εξγαηηθφ δπλακηθφ απμάλνληαλ ηαρχηεξα απφ ηηο
λέεο ζέζεηο απαζρφιεζεο πνπ δεκηνπξγνχληαλ.
Δάλ ε πνξεία πξνο ηελ εθπιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ ηνπ Μάαζηξηρη
ήηαλ επίπνλε, ε πηνζέηεζε ηνπ ηειηθνχ ζηφρνπ, δειαδή ηεο έληαμεο ζηελ
ΟΝΔ, ζπλεπάγεηαη ηε ξηδηθή αιιαγή ηνπ θαζεζηψηνο κέζα ζην νπνίν ζα
ιεηηνπξγεί ε ειιεληθή νηθνλνκία. Ζ έληαμε ζηελ επξσδψλε ζεκαίλεη:
a) ην καθξννηθνλνκηθφ επίπεδν, ηελ εγθαηάιεηςε ηνπ εζληθνχ
λνκίζκαηνο θαη ηεο δπλαηφηεηαο ππνηίκεζήο ηνπ, ηελ
εθρψξεζε ηνπ ειέγρνπ ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ζηελ
Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα θαη ηελ απνδνρή ησλ
πεξηνξηζκψλ ζηελ άζθεζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο
πνπ πξνβιέπεη ην χκθσλν ηαζεξφηεηαο.
b) ην ζεζκηθφ θαη δηαξζξσηηθφ επίπεδν ζεκαίλεη ηελ
νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο αληηθαηάζηαζεο ελφο
ζπζηήκαηνο πνπ βαζίδνληαλ ζηνλ δηνηθεηηθφ έιεγρν απφ έλα
ζχζηεκα πνιχ πην αλνηρηφ ζηνλ αληαγσληζκφ.
ην λέν πεξηβάιινλ ε ξχζκηζε ησλ απνθάζεσλ ησλ παηθηψλ ηνπ
νηθνλνκηθνχ παηρληδηνχ ζα επαθίεηαη θχξηα ζηνπο κεραληζκνχο ηεο
αγνξάο θαη ην ζέκα – θιεηδί ζα είλαη ε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο
θαη φρη ε αχμεζε ηεο πξνζηαζίαο. Ζ πξαγκαηηθά βαζηά αιιαγή ζηελ
νπνία νδεγεί ην λέν πεξηβάιινλ είλαη ε ξηδηθή αλακφξθσζε ηνπ
κεραληζκνχ ησλ θηλήηξσλ θαη θπξψζεσλ πνπ δηέπνπλ ηελ ειιεληθή
θνηλσλία. Σν θαζεζηψο απηφ είλαη πεξίπνπ ν αληίπνδαο απηνχ πνπ
ζπλέβε ζηε δεθαεηία ηνπ 1980 θαη απηφο ήηαλ έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο
ιφγνπο ηεο πηνζέηεζήο ηνπ: λα θαηαζηήζεη ηελ επηζηξνθή ζηηο κεζφδνπο
ηεο δεθαεηίαο απηήο πξαθηηθώο αδύλαηε.
Ζ αλάγθε πξνζαξκνγήο ζην λέν αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ, ε
πίεζε ησλ νδεγηψλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη, γεληθφηεξα, ε ηξνπή
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πνπ πήξαλ ηα γεγνλφηα ηελ δεθαεηία ηνπ 1990 δξνκνιφγεζαλ
δηαξζξσηηθέο θαη ζεζκηθέο αιιαγέο πνπ εμαθνινπζνχλ λα βξίζθνληαη ζε
εμέιημε. Θα αλαθέξνπκε ηηο ζεκαληηθφηεξεο απφ απηέο.
Α) Ζ αλάκημε ηνπ θξάηνπο ζε κία ζεηξά απφ δξαζηεξηφηεηεο
πεξηνξίζηεθε. Ο πεξηνξηζκφο απηφο πήξε δηάθνξεο κνξθέο:
ηδησηηθνπνηήζεσλ, ζηαδηαθψλ κεηνρνπνηήζεσλ, απνθαλνληθνπνίεζεο
νιφθιεξσλ ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο θαη αλνίγκαηφο ηνπο ζηνλ
αληαγσληζκφ.
Οη βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο πνπ ειέγρνληαλ απφ ηνλ ΟΟΑΔ είηε
ηέζεθαλ ππφ εθθαζάξηζε είηε ηδησηηθνπνηήζεθαλ. Αξθεηέο επηρεηξήζεηο
πνπ ειέγρνληαλ απφ ηηο θξαηηθέο ηξάπεδεο, επίζεο, απνδφζεθαλ ζηνλ
ηδησηηθφ ηνκέα. Παξνκνίσο, ν έιεγρνο κηαο ζεηξάο απφ κηθξέο θξαηηθέο
ηξάπεδεο θαζψο θαη ηεο κεζαίνπ κεγέζνπο Ηνληθήο Σξάπεδεο πέξαζε ζηνλ
ηδησηηθφ ηνκέα.
ηελ πεξίπησζε ησλ επηρεηξήζεσλ θνηλήο σθέιεηαο θαζψο θαη
νξηζκέλσλ άιισλ κεγάισλ εηαηξηψλ ηνπ δεκνζίνπ – ΟΣΔ, ΓΔΖ,
Διιεληθά Πεηξέιαηα, ΔΤΓΑΠ θ.ιπ. – επηιέρζεθε ε κέζνδνο ηεο
κεηνρνπνίεζήο ηνπο θαη ηεο ζηαδηαθήο δηάζεζεο κέξνπο ησλ κεηνρψλ
ηνπο ζην θνηλφ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ε θπβέξλεζε δήισζε φηη ζα
δηαηεξνχζε ηνλ έιεγρν ελφο κέξνπο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πξάγκα
πνπ ζα ηεο επέηξεπε λα παξεκβαίλεη εάλ ππήξρε αλάγθε. Μέλεη λα
απνδεηρζεί ην εάλ θαη θαηά πφζν ην λέν ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο πνπ
βαζίδεηαη ζηε ζπλχπαξμε ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκέα ζα απνδψζεη.
Παξάιιεια, έγηλε πξνζπάζεηα λα εθινγηθεπζεί ν ηξφπνο
ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ παξέκελαλ ελ φισ ή ελ κέξεη ππφ
θξαηηθφ έιεγρν. Οη επηρεηξήζεηο απηέο κεηαηξάπεθαλ ζε αλψλπκεο
εηαηξίεο, ην θαζεζηψο ηεο δηνίθεζήο ηνπο άιιαμε θαη φιεο ηνπο
ππνρξενχληαλ λα ππνβάιινπλ ζηξαηεγηθά θαη επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα
ζρεηηθά κε ηηο κειινληηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ απνδνηηθφηεηα ησλ
θεθαιαίσλ θαη ε γεληθφηεξε ρξεκαηννηθνλνκηθή εηθφλα νξηζκέλσλ
δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ εκθάληζε βειηίσζε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά,
παξέκελαλ αξθεηέο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, ηδίσο ζηνλ ππνηνκέα ησλ
κεηαθνξψλ, πνπ απιψο θαηφξζσζαλ λα πεξηνξίζνπλ ην κέγεζνο ησλ
δεκηψλ ηνπο πνπ, φκσο, εμαθνινπζνχλ λα είλαη κεγάιεο αθφκα θαη
ζήκεξα.
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Β) πρλά ππνζηεξίδεηαη φηη ν πεξηνξηζκφο ηεο αλάκημεο ηνπ
θξάηνπο ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο δελ αξθεί
αλ δελ ζπλνδεχεηαη απφ άλνηγκα ησλ ηνκέσλ απηψλ ζηνλ αληαγσληζκφ.
χκθσλα κε ηνπο ππνινγηζκνχο ηνπ ΟΟΑ, ε πιήξεο απειεπζέξσζε
κηαο ζεηξάο απφ ηνκείο – θιεηδηά ηεο νηθνλνκίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
εθινγίθεπζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε
ζσξεπηηθή αχμεζε ηνπ ΑΔΠ ηεο ηάμεο ηνπ 9% – 11%. Πξάγκαηη, ζηελ
πεξίνδν 1992 – 2000, ε δηαδηθαζία απνθαλνληθνπνίεζεο νξηζκέλσλ
ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο άξζεο ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ κέρξη ηφηε
ραξαθηήξηδαλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο πξνρψξεζε ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο
δηζηαθηηθά θαη ζε άιιεο κε ηαρχηεξα βήκαηα. ην ζεζκηθφ επίπεδν νη
αιιαγέο πνπ επήιζαλ, ζπλήζσο ππφ ηελ πίεζε ησλ Οδεγηψλ ηεο ΔΔ, ήηαλ
ζεκαληηθέο. ηνλ θιάδν ησλ ηειεπηθνηλσληψλ ε απνθαλνληθνπνίεζε
ήξζε ζηαδηαθά κε ην άλνηγκα ηεο αγνξάο ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη
άιισλ ππεξεζηψλ, κε ηε δεκηνπξγία ξπζκηζηηθήο αξρήο γηα ηνλ θιάδν
θαη ηειηθά απφ ην 2001, ηελ θαηάξγεζε ηνπ κνλνπσιίνπ ηνπ ΟΣΔ ζηελ
ζηαζεξή ηειεθσλία. ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα, νη ζεζκηθέο αιιαγέο
δξνκνινγήζεθαλ ην 1999. χκθσλα κε απηέο, ε ΓΔΖ ράλεη ην
κνλνπψιηφ ηεο ζηελ παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη, απφ ην 2001 θαη
εληεχζελ, ην 30% ηεο αγνξάο είλαη, δπλεηηθά, αλνηρηφ ζε άιινπο
παξαγσγνχο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηηο λέεο
ξπζκίζεηο, ε ΓΔΖ παχεη λα έρεη ηελ απνθιεηζηηθή δηαρείξηζε ηνπ δηθηχνπ
παξνρήο ξεχκαηνο. Ο έιεγρνο πεξλάεη ζε κία ππεξεζία δηαρείξηζεο ηνπ
ζπζηήκαηνο ζηελ νπνία κεηέρνπλ ην θξάηνο, ε ΓΔΖ θαη νη κειινληηθνί
αληαγσληζηέο ηεο. Σέινο, ην 1999 δεκηνπξγήζεθε θαη ε αλεμάξηεηε
Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο. ηηο αεξνκεηαθνξέο, ε Οιπκπηαθή
Αεξνπνξία άξρηζε λα αληηκεησπίδεη αληαγσληζκφ ζηηο γξακκέο
εζσηεξηθνχ απφ ην 1992 ελψ ην θαζεζηψο ζηηο εζσηεξηθέο αθηνπιντθέο
ζπγθνηλσλίεο απειεπζεξψλεηαη απφ ηνλ αζθπθηηθφ έιεγρν ηνπ
Τπνπξγείνπ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο.
Οη επηπηψζεηο φκσο ησλ παξαπάλσ ζεζκηθψλ αιιαγψλ ζηελ
αλάπηπμε γλήζησλ ζπλζεθψλ αληαγσληζκνχ ήηαλ πην αλάκηθηεο θαη ε
δηαδηθαζία απηή βξίζθεηαη ζε εμέιημε. ηνλ θιάδν ηεο ελέξγεηαο θαη, ζε
πνιχ κηθξφηεξν βαζκφ, ζηνλ θιάδν ησλ ηειεπηθνηλσληψλ παξέκελαλ
ζεκαληηθά εκπφδηα ζηελ είζνδν ησλ αληαγσληζηψλ. Δπηπιένλ, νξηζκέλεο
δξαζηεξηφηεηεο ζηνπο θιάδνπο απηνχο εμαθνινπζνχλ λα είλαη θπζηθά
κνλνπψιηα.. επνκέλσο, ε πξνζηαζία ηνπ θνηλνχ απφ θαηαρξήζεηο θαη ε
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δηαζθάιηζε ηζφηηκσλ φξσλ αληαγσληζκνχ ζην κέιινλ απαηηεί ηελ
χπαξμε αλεμάξηεησλ θαη ηζρπξψλ ξπζκηζηηθψλ αξρψλ ζηνπο θιάδνπο
απηνχο θαζψο θαη ηελ παξνπζία ηζρπξήο επηηξνπήο αληαγσληζκνχ.
Δθείλν πνπ κνηάδεη αλαληίξξεην είλαη φηη ζηνπο ηνκείο ζηνπο
νπνίνπο φλησο αλαπηχρζεθε ν αληαγσληζκφο ηα απνηειέζκαηα ήηαλ
ζεηηθά. Ζ απειεπζέξσζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ην
άλνηγκα ηεο αγνξάο ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη νξηζκέλσλ άιισλ
θνκκαηηψλ ησλ ηειεπηθνηλσληψλ νδήγεζε ζε κεγάιε αχμεζε ηεο
παξαγσγήο θαη ησλ επελδχζεσλ, δεκηνχξγεζε λέεο ζέζεηο εξγαζίαο,
πνιιαπιαζίαζε ηνλ αξηζκφ ησλ λέσλ εηαηξηψλ θαη νδήγεζε ζε αχμεζε
ηεο απνδνηηθφηεηαο. Παξάιιεια, ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ επσθειήζεθε
απφ γεληθά ρακειφηεξεο ηηκέο αιιά, θχξηα, επλνήζεθε απφ ηε βειηίσζε
ηεο πνηφηεηαο ησλ πξνζθεξνκέλσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαζψο θαη
απφ ηελ εκθάληζε κηαο πιεζψξαο λέσλ πξντφλησλ.
Γ) Ο ηνκέαο φπνπ έγηλαλ νη βαζχηεξεο κεηαξξπζκίζεηο ήηαλ ν
ρξεκαηνπηζησηηθφο. Μέρξη ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ην
ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα θπξηαξρνχληαλ απφ ηηο θξαηηθέο ηξάπεδεο
θαη ιεηηνπξγνχζε ππφ έλα ππθλφ πιέγκα ξπζκηζηηθψλ θαλφλσλ θαη
ειέγρσλ. Οη εκπνξηθέο ηξάπεδεο ήηαλ ππνρξεσκέλεο λα δηαζέηνπλ
θαζνξηζκέλα πνζνζηά ησλ θαηαζέζεψλ ηνπο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ
δεκνζίνπ θαη ηνκέσλ πξνηεξαηφηεηαο φπσο ε βηνκεραλία θαη ε
βηνηερλία. Πεξίπνπ ηα ηξία ηέηαξηα ησλ θαηαζέζεψλ ηνπο ήηαλ
δεζκεπκέλα γηα απηνχο ηνπο ζθνπνχο. Σα επηηφθηά ηνπο θαζνξίδνληαλ
θαζνξίδνληαλ δηνηθεηηθά θαη, εηδηθφηεξα, ηα επηηφθηα ησλ δαλείσλ πξνο
ην θξάηνο θαη ηνπο πξνεπηιεγκέλνπο ηνκείο ήηαλ ρακειά. Σν θαζεζηψο
απηφ απέδσζε κέρξη έλα ρξνληθφ ζεκείν. Βαζκηαία φκσο, ν ξφινο ηεο
θξαηηθήο παξέκβαζεο ζην πηζησηηθφ ζχζηεκα «πνιηηηθνπνηήζεθε». Τπφ
ηελ πίεζε ησλ δεκηψλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ απμαλφκελσλ
δαλεηαθψλ αλαγθψλ ηνπ δεκνζίνπ, ν έιεγρνο ηνπ πηζησηηθνχ
ζπζηήκαηνο, απφ φξγαλν δηνρέηεπζεο πφξσλ ζε ηνκείο αλαπηπμηαθήο
πξνηεξαηφηεηαο κεηαηξάπεθε ζε φξγαλν επηδφηεζεο δεκηνγφλσλ
επηρεηξήζεσλ θαη θζελήο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δεκφζησλ ειιεηκκάησλ.
Οη ζπλέπεηεο ήηαλ δπζκελείο. Ζ πξνλνκηαθή ρξεκαηνδφηεζε ηνπ
δεκνζίνπ αζθνχζε αθφξεηε πίεζε ζηελ πηζησηηθή πνιηηηθή θαη
απέθξππηε ην πξαγκαηηθφ θφζηνο ησλ δεκνζίσλ ειιεηκκάησλ. Ζ
επηβάξπλζε ησλ θξαηηθψλ ηξαπεδψλ κε επηζθαιή δάλεηα πξνο
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δεκηνγφλεο επηρεηξήζεηο θαη κε ρακειήο απφδνζεο δαλεηζκφ πξνο ην
δεκφζην έζεηε ζε θίλδπλν ηε ζηαζεξφηεηα ησλ πηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο.
Με δεδνκέλν φηη απηέο νη ππνρξεσηηθέο επηβαξχλζεηο αθνξνχζαλ ζην
πιείζην ησλ θεθαιαίσλ ηνπο, νη ηξάπεδεο επηρεηξνχζαλ λα
αληηζηαζκίζνπλ ηηο απψιεηεο απφ ηα κε δεζκεπκέλα θνκκάηηα ηνπ
θεθαιαίνπ ηνπο. Σν απνηέιεζκα ήηαλ ε αχμεζε ηεο δηαθνξάο ησλ
επηηνθίσλ θαηαζέζεσλ θαη ρνξεγήζεσλ θαη ε επηβάξπλζε ηνπ θφζηνπο
θεθαιαίνπ ησλ ηνκέσλ πνπ δελ είραλ πξνλνκηαθή πξφζβαζε ζηνλ
ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη πξνλνκηαθνί φξνη
δαλεηζκνχ ησλ επλννχκελσλ ηνκέσλ ηνπο εμσζνχζαλ ζε
«ππεξδαλεηζκφ» θαη ππνλφκεπαλ ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπο πεηζαξρία.
Σέινο, νη πεξηνξηζκνί θαη νη ιεπηνκεξείο έιεγρνη νδεγνχζαλ ηνλ ίδην ην
ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα ζε αλαπηπμηαθή αζθπμία.
Μεηαμχ 1987 θαη 1997 ε θαηάζηαζε απηή άιιαμε άξδελ. Οη
ζεκαληηθφηεξεο κεηαξξπζκίζεηο ήηαλ:
 Ζ ππνρξέσζε ησλ ηξαπεδψλ λα επελδχνπλ ζε ηίηινπο ηνπ
ειιεληθνχ δεκνζίνπ θαηαξγήζεθε ζηαδηαθά. Σν δεκφζην
φθεηιε πιένλ λα δαλείδεηαη απφ ηελ αλνηρηή αγνξά.
 Οη εκπνξηθέο ηξάπεδεο απαιιάρηεθαλ απφ ηελ ππνρξέσζε
λα δεζκεχνπλ κέξνο ησλ θαηαζέζεψλ ηνπο πξνο φθεινο
πξνεπηιεγκέλσλ ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο.
 Οη παξεκβάζεηο ηνπ θξάηνπο ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ επηηνθίσλ
θαηαζέζεσλ θαη ρνξεγήζεσλ θαηαξγήζεθαλ. Σα επηηφθηα
θαζνξίδνληαη πιένλ απφ ηηο ζπλζήθεο πξνζθνξάο θαη
δήηεζεο.
 Οη πεξηνξηζκνί ζηε δηαζπλνξηαθή θίλεζε θεθαιαίσλ θαη
ζπλαιιάγκαηνο άξζεθαλ.
 Ζ λνκνζεζία γηα ηηο ηξάπεδεο εθζπγρξνλίζηεθε. ε κία
απφπεηξα ηφλσζεο ηνπ αληαγσληζκνχ, ην λέν λνκηθφ
πιαίζην θαηέζηεζε ηηο δηαρσξηζηηθέο γξακκέο αλάκεζα ζε
ηξαπεδηθνχο θαη κε ηξαπεδηθνχο πηζησηηθνχο νξγαληζκνχο
ιηγφηεξν επθξηλείο. Δπέηξεςε ηε δηείζδπζε ησλ πξψησλ ζηε
ζθαίξα δξαζηεξηφηεηαο ησλ δεχηεξσλ θαη ηαλάπαιηλ θαη
δηεπθφιπλε ηε δεκηνπξγία λέσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ – ζηεγαζηηθά θαη θαηαλαισηηθά
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δάλεηα, ακνηβαία θεθάιαηα θιπ – θαη απφ ηνπο δχν ηχπνπο
νξγαληζκψλ.
 Σν ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ
ρξεκαηηζηεξίνπ θαη ηεο αγνξάο νκνιφγσλ θαη άιισλ ηίηισλ
ηνπ δεκνζίνπ εθζπγρξνλίζηεθε.
 Σν πιέγκα ησλ κεηαξξπζκίζεσλ νινθιεξψζεθε ην 1997, κε
ηελ δηα λφκνπ αλαγλψξηζε ηεο απηνλνκίαο ηεο Σξάπεδαο ηεο
Διιάδνο απφ ηελ θπβέξλεζε.
Οη επηπηψζεηο ησλ παξαπάλσ κεηαξξπζκίζεσλ, ζχκθσλα κε ηνπο
Ηνξδάλνγινπ θαη Μπέιια (2003), ήηαλ θαηαιπηηθέο. ην
καθξννηθνλνκηθφ επίπεδν, νη κεηαξξπζκίζεηο άιιαμαλ ηα κέζα άζθεζεο
ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο θαη ηηο κεζφδνπο ειέγρνπ ησλ λνκηζκαηηθψλ
κεγεζψλ. Νέεο κνξθέο επίβιεςεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο
πηνζεηήζεθαλ θαη ην γεγνλφο φηη ην θξάηνο δαλείδεηαη πιένλ απφ ηελ
αγνξά απνθαιχπηεη ην πξαγκαηηθφ θφζηνο ηνπ δεκφζηνπ δαλεηζκνχ.
Ο ρξεκαηνπηζησηηθφο ηνκέαο άξρηζε λα αλαπηχζζεηαη κε
ηαρχηαηνπο
ξπζκνχο.
Δηδηθά
ν
ππνηνκέαο
ησλ
ινηπψλ
ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ θαηέγξαςε ηελ πεξίνδν 1992 – 2002
ξπζκνχο αχμεζεο ηαρχηεξνπο απφ φινπο ηνπο άιινπο ππνηνκείο ηνπ
εηαηξηθνχ ηνκέα. Ο αξηζκφο ησλ ινηπψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ εηαηξηψλ, κε
επηθεθαιήο ηηο επηρεηξήζεηο δηαρείξηζεο ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ απμήζεθε
απφ 116 εηαηξίεο ην 1992 ζηηο 752 ην 2002 θαη γηα πξψηε θνξά ε
θπξηαξρία ησλ ηξαπεδψλ ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα δελ ήηαλ
απφιπηε.
ηνλ ηξαπεδηθφ ππνηνκέα ε θεξδνθνξία θαη ηδηαίηεξα ηα εθηφο
ηφθσλ έζνδα απμήζεθαλ θαηαθφξπθα, παξά ηελ φμπλζε ηνπ
αληαγσληζκνχ. Ζ κεηαξξχζκηζε επέηξεςε ζηηο ηδησηηθέο ηξάπεδεο λα
πηνζεηήζνπλ πην επηζεηηθή πνιηηηθή θαη λα απμήζνπλ ηα κεξίδηά ηνπο
ζηελ αγνξά ζε βάξνο ησλ θξαηηθψλ ηξαπεδψλ. Παξάιιεια, νη αιιαγέο
επέηξεςαλ ζηηο θξαηηθέο ηξάπεδεο λα εθινγηθεχζνπλ ηα ραξηνθπιάθηά
ηνπο, απαιιαζζφκελεο απφ ην βάξνο ηνπνζεηήζεσλ ρακειήο απφδνζεο,
ελψ ε πίεζε ηνπ αληαγσληζκνχ ηηο εμψζεζε ζε θάπνηνλ εθζπγρξνληζκφ
ησλ ζπζηεκάησλ ηνπο. Απηά είραλ επλντθέο επηπηψζεηο ζηελ θεξδνθνξία
θαη ησλ θξαηηθψλ ηξαπεδψλ.
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Οη ρξήζηεο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ σθειήζεθαλ
πνιιαπιά απφ ηηο κεηαξξπζκίζεηο. Τπήξμε ζεκαληηθή δηεχξπλζε ηνπ
εχξνπο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζηνπο θαηαλαισηέο. Τπεξεζίεο
φπσο ε ζηεγαζηηθή θαη θαηαλαισηηθή πίζηε, πνπ, ζην παξειζφλ, ήηαλ
απφ αλαηκηθέο σο αλχπαξθηεο ζεκείσζαλ εθξεθηηθή αλάπηπμε. Νέα
πξντφληα, φπσο ακνηβαία θεθάιαηα, repos, δηαρείξηζε ξεπζηψλ
δηαζεζίκσλ, άξρηζαλ λα πξνζθέξνληαη απφ ηξάπεδεο θαη κε ηξαπεδηθνχο
νξγαληζκνχο θαη επέηξεςαλ ηελ αλαδηάηαμε ησλ ραξηνθπιαθίσλ ησλ
επελδπηψλ. Πηζησηηθέο θάξηεο θαη απηφκαηεο ηακεηαθέο κεραλέο
δηεπθφιπλαλ ηε δσή ησλ θαηαλαισηψλ. Οη επηρεηξήζεηο απέθηεζαλ
πεξηζζφηεξν δηαθαλή πξφζβαζε ζην πηζησηηθφ ζχζηεκα θαη έλα θάζκα
ππεξεζηψλ είλαη πιένλ ζηε δηάζεζή ηνπο θαη απνηειεί ζεκαληηθφ ηκήκα
ησλ εζφδσλ ησλ ηξαπεδψλ.
Σέινο, νη κεηαξξπζκίζεηο άλνημαλ ην δξφκν ζηελ αλάπηπμε ηνπ
ρξεκαηηζηεξίνπ. Γηα έλα δηάζηεκα, ην ρξεκαηηζηήξην επέηξεςε ζηηο
επηρεηξήζεηο λα αληινχλ εηαηξηθά θεθάιαηα κε εμαηξεηηθά επλντθνχο
φξνπο πξάγκα πνπ ζπλέβαιε ζηελ κείσζε ηεο ππέξκεηξεο δαλεηαθήο
ηνπο επηβάξπλζεο. Ζ ππεξβνιηθή φκσο επθνξία απφ πιεπξάο
επελδπηηθνχ θνηλνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ππεξβνιέο πνιιψλ εηαηξηψλ σο
πξνο ηελ απνηίκεζε ησλ κεηνρψλ ηνπο νδήγεζαλ ην δείθηε ηνπ ΥΑΑ ζε
κε δηαηεξήζηκα χςε. Ζ θαηάξξεπζε πνπ επήιζε ήηαλ κεγάιε θαη,
βνεζνχζεο θαη ηεο πηψζεο ησλ ρξεκαηηζηεξίσλ δηεζλψο, παξαηεηακέλε.
ήκεξα, ε ρξφληα απνηεικάησζε ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ έρεη ππνζθάςεη
ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα ιεηηνπξγεί σο πεγή άληιεζεο θεθαιαίσλ. Ζ
εμέιημε απηή φκσο, φζν θαηαζηξνθηθή θαη αλ ήηαλ, δελ αλαηξεί ηελ
ζεκαζία πνπ είραλ νη κεηαξξπζκίζεηο γηα ην ζχλνιν ηνπ
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα.
Γ) Σν Β’ Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο (ΚΠ) έδσζε ηε
δπλαηφηεηα βειηίσζεο ησλ ππνδνκψλ ηεο ρψξαο θαη αλαβάζκηζεο ηνπ
αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ηεο. Μία ζεηξά έξγσλ αλαιήθζεθαλ
ρξεκαηνδνηνχκελα ελ κέξεη απφ πφξνπο ηνπ ΚΠ θαη ελ κέξεη απφ ην
ειιεληθφ δεκφζην θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Παξά ηηο θαζπζηεξήζεηο θαη
ηηο ππεξβάζεηο ησλ πξνυπνινγηζκψλ πνπ ζεκεηψζεθαλ, ηα έξγα απηά
γίλνληαη θαη έρνπλ εγθαηληάζεη λέεο κνξθέο ζπλεξγαζίαο ηνπ δεκφζηνπ
κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Δμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ φκσο ζεκαληηθά
εξσηεκαηηθά γηα ην εάλ θαη θαηά πφζν ε ζεκεξηλή δεκφζηα δηνίθεζε
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είλαη ηθαλή λα αμηνπνηήζεη πιήξσο ηηο λέεο δπλαηφηεηεο πνπ
πξνζθέξνληαη ζηε ρψξα.
Δ) Ζ ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο, ηνπιάρηζηνλ σο πξνο ην
θαηαγεγξακκέλν ηκήκα ηεο, δελ δηαζέηεη ηελ επειημία θαη
πξνζαξκνζηηθφηεηα πνπ απαηηεί ην λέν αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ. Δίλαη
έληνλα θαηαηκεκέλε θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ κία ηεξαξρία ζηεγαλψλ ησλ
νπνίσλ ε ιεηηνπξγία είλαη ε πξνζηαζία ηνπ επηπέδνπ ησλ απνδνρψλ θαη
ηεο αζθάιεηαο ηεο απαζρφιεζεο ησλ αλδξψλ εξγαδνκέλσλ ειηθίαο 30 –
60 εηψλ. Σν επίπεδν ησλ ρακειφηεξσλ απνδνρψλ ζην ζεκείν εηζφδνπ
ζηελ αγνξά εξγαζίαο εκθαλίδεη έληνλε πξνο ηα θάησ δπζθακςία, ε
ξχζκηζε ηνπ εξγάζηκνπ ρξφλνπ δηέπεηαη απφ άθακπηνπο θαλφλεο θαη νη
αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο είλαη ζρεηηθά πςειέο. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά
απμάλνπλ ην θφζηνο εξγαζίαο, ζπκβάιινπλ ζηε δηαηήξεζε πςειψλ
πνζνζηψλ αλεξγίαο αλάκεζα ζηνπο λένπο θαη ηηο γπλαίθεο θαη
δπζρεξαίλνπλ ηελ απνδνηηθή δηάηαμε ηεο εξγαηηθήο δχλακεο. Απφ ηελ
άιιε πιεπξά φκσο, ππάξρεη εθηεηακέλε άηππε αγνξά εξγαζίαο πνπ
επηδεηθλχεη κεγάιε επειημία θαη, πηζαλψο, αιιάδεη, κε ηξφπνπο πνπ είλαη
δχζθνιν λα κειεηεζνχλ, ηα δεδνκέλα γηα ην ζχλνιν ηεο αγνξάο
εξγαζίαο. ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 1992 – 2002, επηρεηξήζεθε κε κία
ζεηξά απφ λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο – 1996, 1998, 2000 – λα κεηξηαζζνχλ
ηα δπζκελή ραξαθηεξηζηηθά ηεο επίζεκεο αγνξάο εξγαζίαο. Με ηα λέα
κέηξα επηρεηξνχληαλ ε θαιχηεξε θαηαγξαθή ηεο αγνξάο εξγαζίαο, ε
ελζάξξπλζε ηεο κεξηθήο απαζρφιεζεο, ε ειαζηηθνπνίεζε ηνπ ηξφπνπ
ππνινγηζκνχ ηνπ εξγάζηκνπ ρξφλνπ θαη δίλνληαλ ε δπλαηφηεηα
απνθιίζεσλ απφ ηηο ξπζκίζεηο ησλ θιαδηθψλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ ζε
πεξηνρέο φπνπ εκθαλίδνληαλ πςειή αλεξγία. Δπίζεο, ειαθξχλζεθε ην
θφζηνο εξγαζίαο ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηελ ρνξήγεζε επηδνηήζεσλ πνπ
θαιχπηνπλ κέξνο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ησλ ρακειφκηζζσλ
ππαιιήισλ ηνπο. Παξά ηαχηα, φκσο, ε θξαηνχζα γλψκε είλαη φηη ε
επίζεκε αγνξά εξγαζίαο ζα πξέπεη λα γίλεη πην επέιηθηε.
η) ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 ε αγνξά εξγαζίαο αιιά
θαη νιφθιεξε ε ειιεληθή θνηλσλία βξέζεθε κπξνζηά ζε έλα ζεκειηψδεο
λέν θαηλφκελν: ε Διιάδα απφ ρψξα εμαγσγήο κεηαλαζηψλ έγηλε ρψξα
ππνδνρήο κεηαλαζηψλ. χκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2001 ν αξηζκφο
ησλ αιινδαπψλ πνπ βξηζθφηαλ ζηελ Διιάδα πιεζίαδε ηηο 800 ρηιηάδεο.
Απφ απηνχο νη 630 ρηιηάδεο πεξίπνπ είραλ κεηαλαζηεχζεη πξνο ηελ
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Διιάδα ζηελ δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο 1990 – 2002. Έλα κέξνο ησλ
κεηαλαζηψλ απέθηεζε, ζηελ πνξεία, λφκηκε άδεηα παξακνλήο θαη
εξγαζίαο θαη πνιινί έρνπλ ήδε ελζσκαησζεί νκαιά ζηελ ειιεληθή
θνηλσλία. Οη ππφινηπνη εξγάδνληαη ζηε ρψξα σο παξάλνκνη κεηαλάζηεο.
Ο θχξηνο φγθνο ησλ κεηαλαζηψλ είλαη αλεηδίθεπηνη εξγάηεο θαη
απαζρνινχληαη ζηε γεσξγηθή παξαγσγή, ζηελ νηθνδνκή θαη ζηηο κηθξέο
βηνηερλίεο ή ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο.
Σν επίπεδν ησλ ακνηβψλ ησλ κεηαλαζηψλ είλαη, γεληθψο, αηζζεηά
ρακειφηεξν απφ απηφ ησλ Διιήλσλ εξγαδνκέλσλ ζηα αληίζηνηρα
επαγγέικαηα. Καη φκσο, ζχκθσλα κε ηελ θξαηνχζα γλψκε, ν εθηνπηζκφο
ειιήλσλ εξγαηψλ απφ κεηαλάζηεο είλαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλνο θαη
εληνπίδεηαη
ζηηο
δξαζηεξηφηεηεο
φπνπ
ζπγθεληξψλεηαη
ην
κεηαλαζηεπηηθφ εξγαηηθφ δπλακηθφ, θαη ηδηαίηεξα ζηελ νηθνδνκή. Ο
ιφγνο πνπ ζπκβαίλεη απηφ είλαη φηη νη μέλνη εξγάηεο ηείλνπλ λα
απνδέρνληαη εξγαζίεο πνπ απνξξίπηνπλ νη Έιιελεο ή λα απαζρνινχληαη
ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα ήηαλ αζχκθνξεο κε ην χςνο ησλ ειιεληθψλ
ακνηβψλ. Άξα, έλα πςειφ πνζνζηφ κεηαλαζηψλ θαηαιακβάλεη ζέζεηο
εξγαζίαο πνπ δελ ζα ππήξραλ αιιηψο. Καηά ζπλέπεηα, νη επηπηψζεηο ηεο
κεηαλάζηεπζεο πάλσ ζηελ αλεξγία είλαη κάιινλ κηθξέο.
Σα παξαπάλσ, ζχκθσλα κε ηνπο Ηνξδάλνγινπ θαη Μπέιια (2003),
δελ ζεκαίλνπλ φηη ην κεηαλαζηεπηηθφ ξεχκα δελ αζθεί πίεζε ζηελ αγνξά
εξγαζίαο. Απιψο, ε επίδξαζή ηνπ εθδειψλεηαη ζηνπο ξπζκνχο αχμεζεο
ησλ ακνηβψλ ηεο εξγαζίαο. Με δεδνκέλε ηελ έιιεηςε ζηνηρείσλ, είλαη
δχζθνιν λα θαηαδεηρζεί ην κέγεζνο ηεο επίδξαζεο απηήο αιιά αξθεηνί
κειεηεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ε ζπγθξάηεζε ησλ απμήζεσλ ησλ
νλνκαζηηθψλ απνδνρψλ πνπ παξαηεξήζεθε ζηε δηάξθεηα ηεο
δσδεθαεηίαο 1990 – 2002 δελ κπνξεί λα είλαη άζρεηε κε ην κεγάιν
κεηαλαζηεπηηθφ ξεχκα απηήο ηεο πεξηφδνπ. Πξνθχπηεη ινηπφλ φηη ε
παξνπζία ησλ κεηαλαζηψλ ζπλέβαιε ζηελ απνθιηκάθσζε ηνπ
πιεζσξηζκνχ θαη, θαη’ επέθηαζε, ζηελ έληαμε ηεο Διιάδαο ζηελ ΟΝΔ.
Ο απνινγηζκφο ηεο δσδεθαεηίαο 1990 – 2002 είλαη αλακθίβνια
ζεηηθφο θαη νξηζκέλα απφ ηα επηηεχγκαηα πνπ εγγξάθεθαλ ζην
ελεξγεηηθφ ηεο εληππσζηαθά. Γίλεηαη φκσο επξχηεξα απνδεθηφ φηη ε
πξνζαξκνγή ζην λέν πεξηβάιινλ δελ είλαη πιήξεο θαη φηη ζεκαληηθέο
εθθξεκφηεηεο παξακέλνπλ πξνο επίιπζε γηα ηελ κεηά ην 2000 επνρή.
Πξάγκαηη, ζηελ δηεηία 2000 – 2002 ε πνξεία ησλ δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ
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ζπλερίζηεθε κε ηε δξνκνιφγεζε κεηαξξπζκίζεσλ ζην αζθαιηζηηθφ θαη
ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα. Βαζχηεξεο αιιαγέο ζηηο αγνξέο εξγαζίαο θαη
πξντφλησλ θαζψο θαη επηπξφζζεηεο ηνκέο ζην αζθαιηζηηθφ θαη ην
θνξνινγηθφ ζχζηεκα ππνζηεξίδεηαη φηη είλαη αλαγθαίεο. Σα ζεκεία φκσο
ζηα νπνία κνηάδεη λα ππάξρεη θαζνιηθφ consensus είλαη φηη νη θαίξηεο
πξνηεξαηφηεηεο ζην πξνζερέο κέιινλ ζα πξέπεη λα είλαη ε ξηδηθή
αλακφξθσζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ν εθζπγρξνληζκφο ηεο παηδείαο
θαη ε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο.

Ρπζκνί κεηαβνιήο ησλ ρξεζηκνπνηνύκελσλ θεθαιαίσλ
ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 1992 – 2002 ν εηαηξηθφο ηνκέαο
εμέξρεηαη απφ ηελ παξαηεηακέλε θάζε ηεο ζηαζηκφηεηαο θαη ζεκεηψλεη
ζεκαληηθή αλάθακςε. Με βάζε ηα απνπιεζσξηζκέλα κεγέζε ηνπ
ελεξγεηηθνχ νη ξπζκνί κεγέζπλζεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ εηαηξηθνχ ηνκέα
είλαη πνιχ πςειφηεξνη απφ απηνχο ηεο πξνεγνχκελεο δεθαεηίαο. Ο κέζνο
ξπζκφο κεηαβνιήο ησλ θεθαιαίσλ ηνπ θαηά ηελ νθηαεηία 1992 – 2002
ήηαλ 8,8% εηεζίσο έλαληη ηνπ 2,0% ηεο πεξηφδνπ 1981 – 1992. Αλ
κάιηζηα απφ ην ζχλνιν ηνπ εηαηξηθνχ ηνκέα αθαηξέζνπκε ηνλ
ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα, ηφηε ε αλάθακςε είλαη εληππσζηαθφηεξε: απφ
0,8% ηελ πεξίνδν 1981 – 1992, ν εηήζηνο ξπζκφο κεηαβνιήο αλήιζε ζην
9,6% ην 1992 – 2002.
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Γηάγξακκα 3. Ζ Αλάθακςε: Μέζνο Δηήζηνο Ρπζκφο Αχμεζεο ηνπ
Δλεξγεηηθνχ 1981 – 1992 θαη 1992 – 2002. χλνιν Δηαηξηθνχ Σνκέα θαη Μείδνλεο
Σνκείο (%)

Δπηηάρπλζε παξαηεξείηαη θαη ζηνλ ξπζκφ αχμεζεο ηνπ αξηζκνχ
ησλ εηαηξηψλ. Ζ επηηάρπλζε φκσο απηή, κε εμαίξεζε απηήλ ηνπ
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα, είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ επηηάρπλζε ησλ
ξπζκψλ αχμεζεο ηνπ ελεξγεηηθνχ. Σν γεγνλφο απηφ ππνδειψλεη ηελ
αληηζηξνθή ηεο καθξνρξφληαο ηάζεο ζκίθξπλζεο ηνπ κεγέζνπο ηεο κέζεο
ειιεληθήο επηρείξεζεο πνπ ρξνλνινγείηαη απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1970.
Σελ δεθαεηία ηνπ 1990, ε κέζε ειιεληθή επηρείξεζε γίλεηαη κεγαιχηεξε.
Απφ ηελ επηζθφπεζε ησλ 15 κεγαιχηεξσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ
εηαηξηθνχ ηνκέα ηνπ έηνπο 2002 πξνθχπηεη φηη ν ξφινο πνπ έπαημε ν
ηξαπεδηθφο ππνηνκέαο ζηελ αχμεζε ηνπ κέζνπ κεγέζνπο ηεο ειιεληθήο
εηαηξίαο ήηαλ απνθαζηζηηθφο. Καηά ηελ πεξίνδν 1992 – 2002, ε
ζεκαληηθή αχμεζε ησλ θεθαιαίσλ ησλ ηξαπεδψλ ζπλνδεχζεθε απφ έλα
θχκα ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ πνπ αχμεζε εληππσζηαθά ην κέγεζνο
ηεο κέζεο ηξαπεδηθήο εηαηξίαο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη νη επηά
κεγαιχηεξεο ειιεληθέο εηαηξίεο ήηαλ φιεο πηζησηηθά ηδξχκαηα ( ΔΣΔ,
Alpha Bank, Δκπνξηθή Σξάπεδα, ΑΣΔ, EFG Eurobank Ergasias, Σξάπεδα
Πεηξαηψο, Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην) θαη φηη, γεληθφηεξα, κεηαμχ ησλ 15
κεγαιχηεξσλ εηαηξηψλ ζπγθαηαιέγνληαλ
ελλέα ρξεκαηνπηζησηηθά
ηδξχκαηα. ηελ νκάδα ησλ θνξπθαίσλ 15 ηνπ εηαηξηθνχ ηνκέα
βξίζθνληαλ, αιιά ζε ρακειφηεξε ζέζε απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο επηά,
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θαη νη δεκφζηεο επηρεηξήζεηο ΓΔΖ, ΟΣΔ θαη ΟΔ. Ζ κεγαιχηεξε
ειιεληθή βηνκεραληθή επηρείξεζε ήηαλ ε ηδησηηθψλ ζπκθεξφλησλ Coca
– Cola Διιεληθή Δηαηξία Δκθηαιψζεσλ πνπ πξνέθπςε απφ ηελ εμαγνξά
κηαο βξεηαληθήο ζπγαηξηθήο εηαηξίαο ηεο The Coca – Cola Company εθ
κέξνπο ηεο εηαηξίαο 3Δ. ε δεχηεξε ζε κέγεζνο βηνκεραληθή εηαηξία ήηαλ
ηα Διιεληθά Πεηξέιαηα. Πξνέθπςαλ απφ ηελ κεηνλνκαζία ηεο ΓΔΠ θαη
ηελ απνξξφθεζε ησλ Διιεληθψλ Γηπιηζηεξίσλ Αζπξνπχξγνπ θαη ηεο
ΔΚΟ Διιεληθά Γηπιηζηήξηα & Υεκηθά Μαθεδνλίαο. Παξά ηελ εηζαγσγή
ηνπο ζην ρξεκαηηζηήξην, ηα Διιεληθά Πεηξέιαηα εμαθνινχζεζαλ λα
έρνπλ σο βαζηθφ κέηνρν ην ειιεληθφ δεκφζην. Σειεπηαία ηεο νκάδαο ησλ
15 κεγαιχηεξσλ εηαηξηψλ ήηαλ ε Αηηηθφ Μεηξφ πνπ είρε αξρίζεη λα
δξαζηεξηνπνηείηαη πιένλ ζηνλ ππνηνκέα ησλ κεηαθνξψλ. Απφ ηελ
παξαπάλσ απαξίζκεζε, ζχκθσλα κε ηνπο Ηνξδάλνγινπ θαη Υξίζην
Μπέιια (2003), γίλεηαη εκθαλέο φηη ε παξνπζία εηαηξηψλ κεηνρηθνχ
ελδηαθέξνληνο ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ κεηαμχ ησλ γηγάλησλ ησλ
ειιεληθνχ εηαηξηθνχ ηνκέα εμαθνινπζνχζε λα είλαη, φπσο πάληα, έληνλε.
Σνκείο

Δηήζηνο Ρπζκφο Μεηαβνιήο

Δλεξγεηηθφ
Γεπηεξνγελήο
Μεηαπνίεζε
Σξηηνγελήο
Υξεκαηνπηζησηηθφο
Δηαηξηθφο Σνκέαο
πιελ
Υξεκαηνπηζησηηθνχ
ύλνιν Δηαηξηθνύ
Σνκέα

Γείθηεο
αξηζκνχ
Δηαηξηψλ 1992
= 100

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

Αξηζκφο
Δηαηξηψλ
4,8%
3,6%
8,7%
15,1%
7,3%

146
133
195
308
176

8,8%

7,6%

179

Πίλαθαο 13. Μέζνη Δηήζηνη Ρπζκνί Μεηαβνιήο Δλεξγεηηθνχ θαη Αξηζκνχ
Δηαηξηψλ: 1992 – 2000. χλνιν Δηαηξηθνχ Σνκέα θαη Μείδνλεο Σνκείο (%)

Δμεηάδνληαο ηηο ηξεηο κείδνλεο ππνδηαηξέζεηο ηνπ εηαηξηθνχ
ηνκέα, βιέπνπκε φηη ν δπλακηζκφο ηεο αλάθακςεο δηέθεξε απφ ηνκέα ζε
ηνκέα. ηνλ ηξηηνγελή, πιελ ρξεκαηνπηζησηηθνχ, ηνκέα νη ξπζκνί
αχμεζεο ηνπ ελεξγεηηθνχ ήηαλ ηαρχηαηνη. Ο δεπηεξνγελήο, κνινλφηη
μεθεχγεη απφ ηελ δπζπξαγία ηεο πεξηφδνπ 1981 – 1992 θαη θαηαγξάθεη
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ηαρείο ξπζκνχο αχμεζεο, πεηπραίλεη κεγέζπλζε πνπ είλαη πην
ζπγθξαηεκέλε απφ ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα. Δπνκέλσο, ε απφθιηζε ησλ
ξπζκψλ κεγέζπλζεο αλάκεζα ζηνλ δεπηεξνγελή θαη ηνλ ηξηηνγελή ηνκέα
πνπ παξαηεξήζακε ζηελ πεξίνδν 1981 – 1992 δηαηεξείηαη.
πγθεθξηκέλα, ν δεπηεξνγελήο ηνκέαο απαγθηζηξψζεθε απφ ηελ
ηάζε ζπξξίθλσζεο πνπ ηνλ ραξαθηήξηδε ηελ πεξίνδν 1981 – 1992, κε 0,7% εηεζίσο. Σελ πεξίνδν 1992 – 2002, ν πξαγκαηηθφο φγθνο ηνπ
θεθαιαίνπ ηνπ απμάλεη κε εηήζην ξπζκφ κεηαβνιήο 6,6%. Πξέπεη λα
ζεκεησζεί φηη ε επίδνζε απηή ήηαλ θαιχηεξε θαη απφ ηελ αληίζηνηρε ηεο
πεξηφδνπ 1973 – 1981. Δληφο ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα, ε κεηαπνηεηηθή
βηνκεραλία θαηαγξάθεη αθφκε κεγαιχηεξε αλάθακςε: ν εηήζηνο ξπζκφο
κεγέζπλζεο ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο ηελ πεξίνδν 1992 – 2000 ήηαλ 6,7%
έλαληη -1,7% ηεο ελδεθαεηίαο 1981 – 1992. Ο ηξηηνγελήο ηνκέαο, κε
επηθεθαιήο ηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο, ζεκεηψλεη ηνπο εληππσζηαθφηεξνπο
ξπζκνχο αλάπηπμεο. Ο φγθνο ησλ θεθαιαίσλ ηνπ απμάλεηαη θαηά 13,4%
ην ρξφλν, έλαληη 7,1% θαηά ηελ ελδεθαεηία 1981 – 1992. Ζ επίδνζε απηή
ζπγθξίλεηαη κφλν κε απηή ηεο πεξηφδνπ 1963 – 1973, φπνπ ν ηξηηνγελήο
ηνκέαο είρε θαηαγξάςεη εηήζην ξπζκφ 13,7%. Σέινο, ν
ρξεκαηνπηζησηηθφο ηνκέαο, κε επηθεθαιήο ηηο ινηπέο ρξεκαηνπηζησηηθέο
ππεξεζίεο, ζεκεηψλεη θαη απηφο ζεκαληηθή αλάπηπμε. Σν ελεξγεηηθφ ηνπ
επεθηείλνληαλ κε ξπζκφ 8,1% εηεζίσο, έλαληη 3,0% ηεο πξνεγνχκελεο
ελδεθαεηίαο.
Αλαθνξηθά κε ηηο κεηαβνιέο ζηνλ αξηζκό θαη ζην κέζν κέγεζνο
ησλ εηαηξηώλ νη θαηά κείδνλα ηνκέα εμειίμεηο ήηαλ νη αθφινπζεο πνπ
παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 14.
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Σνκέαο / Τπνηνκέαο

Δηήζηνη Ρπζκνί
Μεηαβνιήο %
Δλεξγεηηθφ

Γεπηεξνγελήο
Μεηαπνίεζε
Οξπρεία –
Μεηαιιεία
Καηαζθεπέο
Δλέξγεηα – Όδξεπζε
Σξηηνγελήο
Δκπφξην
Μεηαθνξέο
Δπηθνηλσλίεο
Σνπξηζκφο
Γηάθνξεο Τπεξεζίεο
Υξεκαηνπηζησηηθόο
Σξάπεδεο
Αζθάιεηεο
Λνηπέο
Υξεκαηνπηζησηηθέο

6,6
6,7
6,7

Αξηζκφο
Δηαηξηψλ
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

Μέζν Μέγεζνο
Δηαηξίαο (εθ. δξαρκέο
έηνπο 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

Πίλαθαο 14. Μέζνη Δηήζηνη Ρπζκνί Μεηαβνιήο Δλεξγεηηθνχ θαη Αξηζκνχ
Δηαηξηψλ. Δλεξγεηηθφ αλά Δηαηξία: 1992 – 2000. Αλάιπζε θαηά Σνκέα θαη
Τπνηνκέα.

Καη πάιη δηαπηζηψλνπκε φηη ε θαηαλνκή ησλ ξπζκψλ κεηαβνιήο
ηνπ αξηζκνχ ησλ εηαηξηψλ αλάκεζα ζηνπο ηνκείο δελ ήηαλ νκνηφκνξθε.
Οη ηαρχηεξνη ξπζκνί αχμεζεο ζηνλ αξηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ
παξαηεξνχληαη, φπσο θαη ζηελ πεξίνδν 1981 – 1992, ζηνπο ηνκείο ησλ
ππεξεζηψλ. Μεηαμχ 1992 θαη 2000 ν αξηζκφο ησλ εηαηξηψλ ζηνλ
ηξηηνγελή ηνκέα πεξίπνπ δηπιαζηάζηεθε, ελψ ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ
ηνκέα ππεξηξηπιαζηάζηεθε. Αληίζεηα, ζηελ ίδηα πεξίνδν ν αξηζκφο ησλ
επηρεηξήζεσλ ζηνλ δεπηεξνγελή ηνκέα απμήζεθε κφλν θαηά 46%. Απηφ
επηβεβαηψλεη ηελ ζηξνθή ζηηο ππεξεζίεο πνπ είρε μεθηλήζεη ζηελ
δεθαεηία 1981 – 1992. Οη ππεξεζίεο ζπλερίδνπλ λα απνηεινχλ ηνλ θχξην
πφιν έιμεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.
ηνλ δεπηεξνγελή ηνκέα θαη, εηδηθφηεξα, ζηε κεηαπνίεζε ν ξπζκφο
αχμεζεο ησλ εηαηξηψλ εκθαλίδεη ζεκεία ζαθνχο αλάθακςεο ζε ζρέζε κε
ηελ πεξίνδν 1981 – 1992. Ο εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ
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εηαηξηψλ ήηαλ 4,8% ζηνλ δεπηεξνγελή ηνκέα θαη 3,6% ζηελ κεηαπνίεζε,
έλαληη 2,2% ηφζν γηα ηνλ δεπηεξνγελή φζν θαη γηα ηελ κεηαπνίεζε ηελ
πξνεγνχκελε ελδεθαεηία. Έλα εμίζνπ ελδηαθέξνλ ζηνηρείν είλαη φηη νη
παξαπάλσ κεηαβνιέο ζηνλ αξηζκφ ησλ εηαηξηψλ ήηαλ κηθξφηεξεο απφ
ηνπο αληίζηνηρνπο ξπζκνχο επέθηαζεο ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ
ζπληειέζηεθαλ ζηελ πεξίνδν 1992 – 2002. Σν κέζν κέγεζνο ησλ
εηαηξηψλ ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα θαη ηεο βηνκεραλίαο απμήζεθε.
Απφ ηελ επηζθφπεζε ησλ 15 κεγαιχηεξσλ εηαηξηψλ ηνπ
δεπηεξνγελνχο ηνκέα πξνθχπηεη φηη κφλν νη επηά απφ απηέο ήηαλ
βηνκεραληθέο. Αληίζεηα, ε παξνπζία ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ επηρεηξήζεσλ
ζην ρψξν ησλ θνξπθαίσλ εηαηξηψλ ήηαλ ην 2000 πεξηζζφηεξν αηζζεηή
απφ θάζε άιιν ρξνληθφ ζεκείν ηεο πεξηφδνπ 1963 – 2000. Ζ ΓΔΖ
ζπλέρηζε λα είλαη ε κεγαιχηεξε επηρείξεζε ηνπ ηνκέα. Απφ ηνλ ππνηνκέα
ηεο ελέξγεηαο – χδξεπζεο πξνέξρνληαλ θαη ε Γεκφζηα Δπηρείξεζε
Αεξίνπ (ΓΔΠΑ) (4ε ζηελ θαηάηαμε) θαη ε ΔΤΓΑΠ (8ε). ν
θαηαζθεπαζηηθφο ππνηνκέαο αληηπξνζσπεπφηαλ απφ πέληε εηαηξίεο: ηελ
Κνηλνπξαμία Δγλαηία Οδφο (5ε), ηελ Γεκφζηα Δπηρείξεζε Αλέγεξζεο
Ννζειεπηηθψλ Μνλάδσλ (Γ.ΔΠ.Α.ΝΟ.Μ) (9ε) θαη ηηο ηδησηηθέο
Μεραληθή (12ε), Διιεληθή Σερλνδνκηθή (13ε) θαη Σερληθή Οιπκπηαθή
(15ε). νη επηά θνξπθαίεο εηαηξίεο ηεο κεηαπνηεηηθήο βηνκεραλίαο πνπ
ζπγθαηαιέγνληαλ ζηελ νκάδα ησλ 15 ήηαλ: ε Coca – Cola Διιεληθή
Δηαηξία Δκθηαιψζεσο, ηα Διιεληθά Πεηξέιαηα, ε ΔΑΒ, ε Ηληξαθφκ, ε
Μφηνξ ηι Γηπιηζηήξηα Κνξίλζνπ, ν Σηηάλ θαη ην Αινπκίληνλ ηεο
Διιάδνο.
ηνλ ηξηηνγελή, εθηφο ρξεκαηνπηζησηηθνχ, ηνκέα ν ξπζκφο
αχμεζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ εηαηξηψλ επηηαρχλεηαη θάπσο ζε ζρέζε κε ηελ
πεξίνδν 1981 – 1992. Ο εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο ήηαλ 8,7% ην 1992 –
2000 έλαληη 7,1% ηνπ 1981 – 1992. Ζ αχμεζε φκσο ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ
ηξηηνγελνχο ηνκέα πνπ ζπληειείηαη ηελ πεξίνδν 1992 – 2000, 13,4%
εηεζίσο, είλαη πνιχ κεγαιχηεξε απφ ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ
εηαηξηψλ. Ο ηνκέαο ησλ ππεξεζηψλ είλαη απηφο ζηνλ νπνίν ην κέζν
κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο απμάλεηαη πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιινλ.
ηελ νκάδα ησλ 15 κεγαιχηεξσλ εηαηξηψλ ηνπ ηνκέα
ζπγθαηαιέγνληαλ νη κεγάιεο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο επηθνηλσληψλ θαη
κεηαθνξψλ (ΟΣΔ, ΟΔ, ΟΑΑ, Οιπκπηαθή Αεξνπνξία) θαη ε
θνηλνπξαμία Αηηηθφ Μεηξφ, πνπ κεηαθηλήζεθε απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ
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θιάδν ζηνλ ππνηνκέα ησλ κεηαθνξψλ. Οη λέεο δπλακηθέο παξνπζίεο ζηελ
θνξπθή ήηαλ απηέο ησλ Πάλαθνλ, Cosmote θαη Stet απφ ηνλ ππνηνκέα
ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, ηεο αιπζίδαο ιηαληθψλ πσιήζεσλ Καξθνχξ –
Μαξηλφπνπινο, πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ ζπγρψλεπζε εηαηξηψλ ηνπ
νκίινπ Μαξηλφπνπινπ θαη ηελ δηεχξπλζε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ηνπ νκίινπ
απηνχ κε ηε κεγάιε γαιιηθή εηαηξία Carrefour, ησλ λαπηηιηαθψλ
Μηλσηθέο Γξακκέο, Γξακκέο ηξίληδε θαη Hellas Flying Dolphins, πνπ
μεπέξαζαλ ζε χςνο ελεξγεηηθνχ ηελ ΑΝΔΚ, θαη ηνλ Οξγαληζκφ
Πξνγλσζηηθψλ Αγψλσλ Πνδνζθαίξνπ (ΟΠΑΠ). Ζ αχμεζε ηνπ
ελεξγεηηθνχ πνιιψλ απφ ηηο παξαπάλσ εηαηξίεο νθείινληαλ, ζε
ζεκαληηθφ βαζκφ, ζε εμαγνξέο κηθξφηεξσλ εηαηξηψλ θαζψο θαη ζηελ
άληιεζε ηδίσλ θεθαιαίσλ κέζσ ηνπ ΥΑΑ.
Δθεί πνπ ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ θαηαγξάθεη
εθξεθηηθή επηηάρπλζε είλαη ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα: ν εηήζηνο
ξπζκφο αχμεζεο ηνπ αξηζκνχ εηαηξηψλ ηελ νθηαεηία 1992 – 2000 ήηαλ
15,1% έλαληη 3,8% ηεο πξνεγνχκελεο ελδεθαεηίαο. Απηφ νθείιεηαη θχξηα
ζηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ ινηπψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ επηρεηξήζεσλ.
Με ηελ απειεπζέξσζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα νη δηαρσξηζηηθέο
γξακκέο αλάκεζα ζε ηξαπεδηθά θαη κε ηξαπεδηθά ηδξχκαηα έγηλαλ πην
δπζδηάθξηηεο θαη ν αξηζκφο ησλ ηειεπηαίσλ πνιιαπιαζηάζηεθε κε
ηαρχηαηνπο ξπζκνχο. Δπίζεο, ε γεληθή ηάζε αχμεζεο ηνπ κέζνπ
κεγέζνπο ηεο ειιεληθήο επηρείξεζεο ηελ πεξίνδν 1992 – 2002
επηβεβαηψλεηαη θαη ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα.
Απφ ηηο 15 κεγαιχηεξεο εηαηξίεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα, νη
13 ήηαλ ηξάπεδεο πνιιέο απφ ηηο νπνίεο ελίζρπζαλ ζεκαληηθά ην
ελεξγεηηθφ ηνπο κε ζπγρσλεχζεηο, εμαγνξέο θαη απμήζεηο ηνπ κεηνρηθνχ
ηνπο θεθαιαίνπ κέζσ ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ. Οη άιιεο δχν ήηαλ νη
αζθαιηζηηθέο Δζληθή ΑΔΔΓΑ θαη Ηληεξακέξηθαλ Διιεληθή Αζθαιηζηηθή
δσήο. Με εμαίξεζε ηελ ελέξγεηα – χδξεπζε, φινη νη ππνηνκείο ηνπ
δεπηεξνγελνύο ηνκέα αλαθάκπηνπλ ηελ πεξίνδν 1992 – 2002.
Γηα ηελ κεηαπνηεηηθή βηνκεραλία, ε πεξίνδνο απηή ζεκαηνδνηεί
ην ηέινο κηαο παξαηεηακέλεο δηαδηθαζίαο ζπξξίθλσζεο. Ο ξπζκφο
κεηαβνιήο ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο ζην δηάζηεκα απηφ ήηαλ 6,7% εηεζίσο.
Απφ ην γεγνλφο φηη ν ξπζκφο απηφο ήηαλ πςειφηεξνο απφ ην κέζν εηήζην
ξπζκφ αχμεζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ βηνκεραληθψλ εηαηξηψλ ζπλάγνπκε φηη ε
αχμεζε ησλ θεθαιαίσλ ζηε κεηαπνίεζε νθείινληαλ ελ κέξεη ζηελ
161

αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ππνηνκέα θαη ελ κέξεη ζηελ
αχμεζε ηνπ κέζνπ κεγέζνπο ηεο βηνκεραληθήο επηρείξεζεο. Σν ηειεπηαίν
ζηνηρείν είλαη λέα εμέιημε πνπ ζπληειείηαη ζηε δηάξθεηα ηεο νθηαεηίαο
1992 – 2000 θαη απνηειεί αληηζηξνθή ηεο ηάζεο ζπζηεκαηηθήο κείσζεο
ηνπ κέζνπ κεγέζνπο ηεο βηνκεραληθήο εηαηξίαο πνπ παξαηεξήζακε ζηηο
πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο.
Δμεηάδνληαο ηνπο επηκέξνπο θιάδνπο ηεο κεηαπνηεηηθήο
βηνκεραλίαο, πνπ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ ζηνλ Πίλαθα 14,
δηαπηζηψλνπκε φηη φινη αλεμαηξέησο ζεκείσζαλ ζεηηθνχο ξπζκνχο
κεηαβνιήο ζην ελεξγεηηθφ ηνπο, ελψ ηελ πεξίνδν 1981 – 1992 νη 9 απφ
ηνπο 12 είραλ θαηαγξάςεη αξλεηηθνχο ξπζκνχο. Οη θιάδνη κε ηνπο
ηαρχηεξνπο ξπζκνχο επέθηαζεο ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο, άλσ ηνπ 9%
εηεζίσο, ήηαλ ηα ηξφθηκα – πνηά – θαπλφο, ην ραξηί – εθδφζεηο, ηα
κεραλήκαηα – κεηαιιηθά αληηθείκελα, ν ειεθηξηθφο – ειεθηξνληθφο
εμνπιηζκφο θαη ζπζθεπέο θαη νη δηάθνξεο βηνκεραλίεο. Οη θιάδνη μχινπ
– επίπινπ, ρεκηθψλ – πιαζηηθψλ – πεηξειαίνπ θαη κε κεηαιιηθψλ
νξπθηψλ ζεκείσζαλ ξπζκνχο επέθηαζεο ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο πνπ
θπκαίλνληαλ αλάκεζα ζην 5,6% θαη 6,2% εηεζίσο. Οη θιάδνη κε ηνπο
αζζελέζηεξνπο, πιελ φκσο ζεηηθνχο, ξπζκνχο επέθηαζεο, θάησ απφ
1,0% εηεζίσο, ήηαλ: ε θισζηνυθαληνπξγία, ε έλδπζε – ππφδεζε θαη ηα
κεηαθνξηθά κέζα – λαππεγεία.
Σέινο, πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη νη απνθιίζεηο αλάκεζα ζηνπο
ξπζκνχο κεηαβνιήο ησλ δηαθφξσλ θιάδσλ ήηαλ κεγαιχηεξεο απφ απηέο
ησλ πεξηφδσλ 1973 – 1981 θαη 1981 – 1992. Ζ ηππηθή απφθιηζε αλάκεζα
ζηνπο ξπζκνχο αχμεζεο ηνπ ελεξγεηηθνχ ησλ δηαθφξσλ θιάδσλ ήηαλ
κεγαιχηεξε ζηελ πεξίνδν 1992 – 2002 ζε ζρέζε κε ηηο πεξηφδνπο 1973 –
1981 θαη 1981 – 1992, ζχκθσλα κε ηνπο Ηνξδάλνγινπ θαη Μπέιια
(2003). Οη ηηκέο πνπ ειάκβαλε ε ηππηθή απφθιηζε αλάκεζα ζηνπο
ξπζκνχο κεγέζπλζεο ηνπ ελεξγεηηθνχ ησλ θιάδσλ ηεο κεηαπνίεζεο ζηηο
ηξεηο ρξνληθέο πεξηφδνπο ήηαλ 2,1 γηα ηηο πεξηφδνπο 1973 – 1981 θαη
1981 – 1992 θαη 4,8 γηα ηελ πεξίνδν 1992 – 2002. κσο, παξά ηελ
δηεχξπλζε ησλ δηαθιαδηθψλ απνθιίζεσλ, εμαθνινπζεί λα παξακέλεη
αιεζέο ην φηη νη ζπλνιηθέο ηάζεηο ηνπ κεηαπνηεηηθνχ ππνηνκέα είλαη
ζεκαληηθφηεξεο απφ ηηο απνθιίζεηο ζην εζσηεξηθφ ηνπ. Ζ αλάθακςε ηεο
κεηαπνίεζεο ηελ πεξίνδν 1992 – 2002, φπσο θαη ε άλνδνο, ε
επηβξάδπλζε ή ε ζπξξίθλσζε ησλ πξνεγνχκελσλ πεξηφδσλ, ήηαλ
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γεληθεπκέλν θαηλφκελν θαη παξαθνινπζνχληαλ ιίγν – πνιχ απφ φινπο
ηνπο θιάδνπο ηεο.
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Κιάδνο

Δηήζηνο Ρπζκφο
Μεηαβνιήο %
Δλεξγεηηθφ

Σξφθηκα – Πνηά –
Καπλφο
Κισζηνυθαληνπξγία
Έλδπζε – Τπφδεζε
Ξχιν – Έπηπιν
Υαξηί – Δθδφζεηο
Υεκηθά – Πιαζηηθά
– Πεηξέιαην
Με Μεηαιιηθά
Οξπθηά
Μεηαιινπξγία
Μεραλήκαηα –
Μεηαι. Πξντφληα
Ζιεθηξηθφο
Δμνπιηζκφο
Μεηαθνξηθά Μέζα –
Ναππεγεία
Γηάθνξεο
ύλνιν
Μεηαπνίεζεο

9,4

Αξηζκφο
Δηαηξηψλ
6,9

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

Μέζν Μέγεζνο
Δπηρείξεζεο (εθ.
δξαρκέο έηνπο 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

Πίλαθαο 15. Κιάδνη ηεο Μεηαπνίεζεο: 1992 – 2000. Μέζνη Δηήζηνη Ρπζκνί
Μεηαβνιήο Δλεξγεηηθνχ θαη Αξηζκνχ Δηαηξηψλ. Δλεξγεηηθφ αλά Δηαηξία.

ζνλ αθνξά ζηνλ αξηζκφ ησλ βηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ
παξαηεξήζεθε αχμεζε ζε φινπο ηνπο θιάδνπο εθηφο απφ δχν, ηελ
πθαληνπξγία θαη ηελ έλδπζε – ππφδεζε. Καη πάιη, ν ξπζκφο επέθηαζεο
ηνπ ελεξγεηηθνχ ησλ πεξηζζφηεξσλ απφ ηνπο επί κέξνπο θιάδνπο ηεο
κεηαπνίεζεο ήηαλ αηζζεηά κεγαιχηεξνο απφ ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ
ησλ επηρεηξήζεσλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηελ δεθαεηία 1992 – 2002, ζε
αληίζεζε κε ηηο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο, ην κέγεζνο ηεο κέζεο
βηνκεραληθήο επηρείξεζεο απμήζεθε. Δμεηάδνληαο ηνπο επηκέξνπο
θιάδνπο ηεο κεηαπνίεζεο δηαπηζηψλνπκε φηη ε ηάζε κεγέζπλζεο ηεο
κέζεο επηρείξεζεο, ζε απφιπηνπο φξνπο, ήηαλ γεληθεπκέλε, ην κέζνο
κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο απμάλεηαη ζε ελλέα απφ ηνπο 12 θιάδνπο ηεο
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κεηαπνίεζεο. Δμαίξεζε απνηεινχλ νη θιάδνη μχιν – έπηπιν, βαζηθή
κεηαιινπξγία θαη κεηαθνξηθά κέζα. Δληππσζηαθή αχμεζε ηνπ κέζνπ
κεγέζνπο παξαηεξείηαη ζηνπο θιάδνπο ησλ ηξνθίκσλ – πνηψλ – θαπλνχ,
ηνπ ραξηηνχ – εθδφζεσλ – εθηππψζεσλ, ηνπ ειεθηξηθνχ – ειεθηξνληθνχ
εμνπιηζκνχ θαη ζπζθεπψλ, ησλ ρεκηθψλ – πιαζηηθψλ – πεηξειαίνπ θαη
ησλ κεηαιιηθψλ αληηθεηκέλσλ – κεραλεκάησλ.
Ζ αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ζηα ηξφθηκα – πνηά – θαπλφ ήηαλ θπξίσο
απνηέιεζκα ηεο κηαο κεγάιεο εμαγνξάο ζηελ νπνία πξνέβε ε Coca –
Cola Διιεληθή Δηαηξία Δκθηαιψζεσο. ηνλ θιάδν ηνπ ραξηηνχ –
εθδφζεσλ – εθηππψζεσλ ζπλερίζηεθε ε άλνδνο ησλ εθδνηηθψλ θαη
εθηππσηηθψλ εηαηξηψλ εηο βάξνο ησλ ραξηνβηνκεραληψλ. Σν 2000, νη
εηαηξίεο Γεκνζηνγξαθηθφο Οξγαληζκφο Λακπξάθε, Δθδφζεηο Υ. Κ.
Σεγφπνπινο, Πήγαζνο Δθδνηηθή & Δθηππσηηθή θαη Iris Δθηππψζεηο
θαηέβαιαλ ηηο ηέζζεξηο θνξπθαίεο ζέζεηο ηνπ θιάδνπ, ππνβηβάδνληαο ηε
κεγαιχηεξε εηαηξία ηνπ 1992, ηελ Αζελατθή Υαξηνπνηία, πνπ δελ
θαίλεηαη λα μεπεξλά ηα πξνβιήκαηά ηεο, ζηελ πέκπηε ζέζε. ηνλ θιάδν
ειεθηξνληθνχ – ειεθηξηθνχ πιηθνχ θαη ζπζθεπψλ εληππσζηαθή ήηαλ ε
κεγέζπλζε ηεο Ηληξαθφκ. ηνλ θιάδν ρεκηθψλ – πιαζηηθψλ –
επεμεξγαζίαο πεηξειαίνπ, εθηφο απφ ηελ δηα ζπγρσλεχζεσλ,
απνξξνθήζεσλ θαη αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ γέλεζε ησλ
Διιεληθψλ Πεηξειαίσλ, αχμεζε ζην κέγεζφο ηνπο πέηπραλ θαη ε Μφηνξ
ηι Διιάο Γηπιηζηήξηα Κνξίλζνπ θαη ε Πεηξφια Διιάο. ηνλ ίδην θιάδν,
εληππσζηαθή ήηαλ θαη ε κεγέζπλζε ηεο εηαηξίαο θαιιπληηθψλ Γξ.
αξάληεο ΑΔΒΔ. ηα κεηαιιηθά αληηθείκελα – κεραλήκαηα εμίζνπ
εληππσζηαθή ήηαλ ε, κέζσ εμαγνξψλ αιινδαπψλ εηαηξηψλ, εθηφμεπζε
ηεο Μ. Η. Μαίιιεο ΑΔΒΔ ζηελ πξψηε ζέζε πνπ μεπέξαζε ζε κέγεζνο ηηο
δχν πνιεκηθέο βηνκεραλίεο ΔΒΟ θαη ΠΤΡΚΑΛ. ηνλ θιάδν απηφ,
αμηνζεκείσηε ήηαλ θαη ε αχμεζε ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ πέηπρε ε
σιελνπξγεία Κνξίλζνπ.
Παξφηη ην κέζν ελεξγεηηθφ ηεο βηνκεραληθήο εηαηξίαο απμήζεθε
ζαλ απφιπην κέγεζνο, δελ ζπλέβε ην ίδην θαη κε ην ζρεηηθφ ηεο κέγεζνο.
ηελ δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο 1992 – 2002, ην ζρεηηθφ κέγεζνο ηεο
βηνκεραληθήο εηαηξίαο κεηψζεθε ζε ζχγθξηζε κε απηφ ησλ εκπνξηθψλ
εηαηξηψλ, απφ 2,6 θνξέο κεγαιχηεξν ην 1992 ζε 2,2 θνξέο κεγαιχηεξν ην
2000, θαζψο θαη κε απηφ ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ εηαηξηψλ, απφ 1,7 θνξέο
κεγαιχηεξν ην 1992 ζε θαηά ηη κηθξφηεξν ην 2000. Απηφ, νθείιεηαη ζην
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φηη ην κέγεζνο ηεο κέζεο εκπνξηθήο θαη θαηαζθεπαζηηθήο κνλάδαο
απμήζεθαλ αθφκε πεξηζζφηεξν.
ηελ πεξίνδν 1992 – 2002 ν ππνηνκέαο ησλ νξπρείσλ –
κεηαιιείσλ αλέθακπηε κε ξπζκνχο αλάινγνπο ηεο κεηαπνίεζεο, 6,7%
εηεζίσο ελψ ν αξηζκφο ησλ εμνξπθηηθψλ επηρεηξήζεσλ απμήζεθε απφ ηηο
33 ζηηο 37. Σν κέζν κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο επίζεο απμήζεθε
ζεκαληηθά. Ζ TVX Hellas, πνπ ηδξχζεθε ην 1995 κε αληηθείκελν ηελ
εμφξπμε κνιχβδνπ θαη ςεπδαξγχξνπ, έγηλε ε κεγαιχηεξε εηαηξία ηνπ
θιάδνπ. ηελ ηξίηε ζέζε αλήιζε κηα λέα εηαηξία, ε Καβάια ηι, πνπ
ηδξχζεθε ην 1999 κε αληηθείκελν ηελ ζπλέρηζε ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ
θνηηαζκάησλ πεηξειαίνπ ζηε Θάζν.
Ο θαηαζθεπαζηηθόο ππνηνκέαο ήηαλ απφ άπνςε επηδφζεσλ ν
«αζηέξαο» ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα ηελ πεξίνδν 1992 – 2002. πνηνο
δείθηεο θαη αλ ρξεζηκνπνηεζεί, παξαηεξνχληαη εμαηξεηηθά πςεινί ξπζκνί
κεηαβνιήο, ην ελεξγεηηθφ ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ επηρεηξήζεσλ
θαηέγξαςε αχμεζε ηεο ηάζεο ηνπ 23,6% εηεζίσο ελψ ν αξηζκφο ηνπο
απμήζεθε κε εηήζην ξπζκφ 11,9%. Σα ζηνηρεία απηά ππνδειψλνπλ,
ζχκθσλα κε ηνπο Ηνξδάλνγινπ θαη Μπέιια (2003), ζεακαηηθή έμνδν ηεο
θαηαζθεπαζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο απφ ηε ρξφληα απνηεικάησζε ζηελ
νπνία βξίζθνληαλ επί πεξίπνπ 20 ρξφληα. ηελ έμνδν απφ ηελ
απνηεικάησζε ζπλέβαιε ζεκαληηθά ε εηζξνή θεθαιαίσλ απφ ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε, κέζσ ηνπ Πξψηνπ θαη Γεχηεξνπ Κνηλνηηθνχ
Πιαηζίνπ ηήξημεο, πνπ ζθνπφ είραλ λα εθζπγρξνλίζνπλ ηηο ππνδνκέο
ηεο ρψξαο.
Δπηπιένλ, ην κέζν κέγεζνο ηεο θαηαζθεπαζηηθήο επηρείξεζεο
απμήζεθε εληππσζηαθά θαη κε απφιπηνπο θαη κε ζρεηηθνχο φξνπο. Σν
θαηλφκελν απηφ πξνθαλψο αληαλαθιά ηελ επίδξαζε ησλ ζπγρσλεχζεσλ
θαη ησλ απμήζεσλ κεηνρηθψλ θεθαιαίσλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990.
εκαληηθφ ξφιν ζηελ αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ
εηαηξηψλ δηαδξακαηίδεη ην ειιεληθφ δεκφζην. Οη δχν κεγαιχηεξεο
θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξίεο ηνπ 2000 ήηαλ κεηνρηθνχ ελδηαθέξνληνο ηνπ
δεκνζίνπ. Παξάιιεια φκσο, αλαπηχρζεθαλ κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο θαη
νη θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξίεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Δθηφο απφ ηηο
Μεραληθή, Διιεληθή Σερλνθνκηθή θαη Σερληθή Οιπκπηαθή εληππσζηαθή
ήηαλ θαη ε αλάπηπμε ησλ θεθαιαίσλ ησλ ΑΔΓΔΚ, Άθησξ θαη Άβαμ.
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ηελ αλάπηπμε ησλ εηαηξηψλ απηψλ ζπληέιεζε θαη ε δπλαηφηεηά ηνπο λα
αληινχλ ίδηα θεθάιαηα κέζσ ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ.
Ο εηήζηνο ξπζκφο κεηαβνιήο ηνπ ελεξγεηηθνχ ζηελ ελέξγεηα –
ύδξεπζε ήηαλ -0,7%. Δίλαη ν κφλνο ππνηνκέαο ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα
πνπ θαηαγξάθεη κείσζε ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ ζηελ πεξίνδν 1992 – 2000.
Σν άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ππνηνκέα είλαη ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ
εηαηξηψλ ηνπ απφ 4 ζηηο 21. ηηο κεγάιεο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, ηελ
ΓΔΖ, ηελ ΔΤΓΑΠ, ηελ ΓΔΠΑ θαη ηελ ΔΤΑΘ πξνζηέζεθαλ θαη άιιεο
κηθξφηεξεο πνπ, σο επί ην πιείζηνλ, άξρηζαλ λα δξαζηεξηνπνηνχληαη
ζηελ παξαγσγή αηνιηθήο ελέξγεηαο. ηηο «πξνζζήθεο» απηέο νθείιεηαη ε
κείσζε ηνπ κέζνπ κεγέζνπο ηεο επηρείξεζεο ηνπ ππνηνκέα.
Οη ξπζκνί κεηαβνιήο ησλ ππφ εμέηαζε κεγεζψλ ζηνπο ππνηνκείο
ηνπ ηξηηνγελνύο ηνκέα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 11 εμεηάδνληάο
ηνπο ρσξηζηά παξαηεξνχκε ηα εμήο, ν ξπζκφο αχμεζεο ηνπ ελεξγεηηθνχ
ηνπ εκπνξίνπ ήηαλ 13,7% ην ρξφλν. Πξφθεηηαη γηα ηνλ δεχηεξν ηαρχηεξν
ξπζκφ αλφδνπ ζηνλ ηξηηνγελή, πιελ ρξεκαηνπηζησηηθνχ, ηνκέα θαη γηα
ζεκαληηθή επηηάρπλζε ζε ζρέζε κε ην 5,8% ηεο ελδεθαεηίαο 1981 –
1992.
ινη νη θιάδνη ηνπ εκπνξίνπ, φπσο παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα
13, ρσξίο εμαίξεζε ζεκείσζαλ ζεκαληηθή αχμεζε ησλ θεθαιαίσλ ηνπο
ηελ δεθαεηία 1992 – 2002 κε ξπζκνχο πνπ αξρίδνπλ απφ ην 8,0% θαη
θηάλνπλ ζην 25,1% ην ρξφλν.
Ο εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ εκπνξηθψλ εηαηξηψλ
ήηαλ ηαρχο, 8,2%, αιιά ππνιείπνληαλ ηνπ ξπζκνχ αχμεζεο ηνπ
ελεξγεηηθνχ. Καηά ζπλέπεηα, ην κέζν κέγεζνο ηεο εηαηξίαο ζηνλ
εκπνξηθφ ηνκέα ζαλ ζχλνιν απμήζεθε ζεκαληηθά ηφζν ζε απφιπηνπο
φζν θαη ζε ζρεηηθνχο φξνπο ζην δηάζηεκα 1992 – 2002. ζνλ αθνξά
ζηνπο επηκέξνπο θιάδνπο ηνπ εκπνξίνπ, ην κέζν κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο
απμήζεθε ζε φινπο πιελ ελφο θιάδνπ, ησλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ. Ο
θιάδνο ησλ πνιπθαηαζηεκάησλ – ζνχπεξ κάξθεη πέηπρε κέζσ
ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ λε γίλεη εθείλνο κε ην κεγαιχηεξν κέζν
κέγεζνο ελεξγεηηθνχ αλά εηαηξία. Δθηφο απφ ηελ Καξθνχξ –
Μαξηλφπνπινο, πνπ ήηαλ πξντφλ ζπγρψλεπζεο κεγάισλ εηαηξηψλ ηνπ
θιάδνπ φπσο νη Νίθε ΑΔ θαη Continent Hellas, ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ
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κεγέζνπο ηνπο πέηπραλ νη Αθνί Βεξφπνπινη, Άιθα Βήηα Βαζηιφπνπινο
θαη Η. & . θιαβελίηεο.
Κιάδνο

Σξφθηκα –
Πνηά
Νήκαηα –
Τθάζκαηα
Έπηπια –
Οηθηαθέο
πζθεπέο
Ζι. Τιηθφ –
Μερ.
Γξαθείνπ
Δίδε
Τγηεηλήο Γνκηθά
Υεκηθά –
Φάξκαθα –
Καιιπληηθά
Καχζηκα –
ιηπαληηθά
Οξπθηά –
Μεηαι.
Πξντφληα
Μεραλήκαηα
/ Δξγαιεία
Μεηαθνξηθά
Μέζα
νχπεξ
κάξθεη
Υαξηί –
Βηβιία –
Δθεκεξίδεο
Γηάθνξεο
ύλνιν
Δκπνξίνπ

Δηήζηνο Ρπζκφο Μεηαβνιήο
%
Δλεξγεηηθφ
Αξηζκφο
Δηαηξηψλ
8,8
8,3

Μέζν Μέγεζνο Δηαηξίαο
(εθ. δξαρκέο έηνπο 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

Πίλαθαο 16. Κιάδνη ηνπ Δκπνξίνπ: 1992 – 2000. Μέζνη Δηήζηνη Ρπζκνί
Μεηαβνιήο Δλεξγεηηθνχ θαη Αξηζκνχ Δηαηξηψλ. Δλεξγεηηθφ αλά Δηαηξία.
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εκαληηθή αχμεζε ζην κέζν ελεξγεηηθφ ππήξμε θαη ζηνπο
θιάδνπο κεηαιιεπκάησλ θαη κεηαιιηθψλ πξντφλησλ, ειεθηξηθνχ –
ειεθηξνληθνχ πιηθνχ – ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη νηθηαθψλ
ζπζθεπψλ. ηελ εκπνξία κεηαιιεπκάησλ θαη κεηαιιηθψλ πξντφλησλ
δεζπφδνπζα ήηαλ ε παξνπζία ηεο Μπηηιελαίνο κηινο Δπηρεηξήζεσλ
ελψ ζηνλ θιάδν εκπνξίαο ειεθηξνληθψλ ππάξρεη θαη κηα νκάδα δπλακηθά
αλαπηπζζφκελσλ εηαηξηψλ φπσο νη Γεξκαλφο ΑΒΔΔ, Info Quest,
Πνπιηάδεο θαη πλεξγάηεο, Unifon θαη Εήκελο. ηηο νηθηαθέο ζπζθεπέο
εληππσζηαθή ήηαλ ε αλάπηπμε ησλ θεθαιαίσλ ησλ Π. Κσηζφβνινο
ΑΔΒΔ, Ράδην Α. Κνξαζίδεο θαη Fourlis Trade. Ζ ζεκαληηθή κείσζε ηνπ
κέζνπ κεγέζνπο ησλ εηαηξηψλ εκπνξίαο θαπζίκσλ ήηαλ απνηέιεζκα ηεο
πνιχ ηαρχηεξεο αχμεζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ εηαηξηψλ ηνπ θιάδνπ ζε ζρέζε
κε ηελ αχμεζε ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ αιιά θαη ηεο ζεκαληηθήο κείσζεο
ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο Μφηνξ ηι Διιάο θαη ηεο ζηαζηκφηεηαο ηνπ
ελεξγεηηθνχ ηεο Άζηξνλ ηι, πξψελ Σεμάθν ΑΔΔ Πεηξειαίσλ. Ζ
Άζηξνλ ηι επξφθεηην λα ζπγρσλεπζεί κε απνξξφθεζε απφ ηελ Shell
Hellas ην 2001. Μεγαιχηεξε εηαηξία ηνπ θιάδνπ ησλ θαπζίκσλ έγηλε ε
BP Hellas αθνινπζνχκελε απφ ηηο ΔΚΟ – ΔΛΓΑ θαη ηελ Shell Hellas.
ηνλ θιάδν εκπνξίαο κεηαθνξηθψλ κέζσλ ε αχμεζε ηνπ κέζνπ
ελεξγεηηθνχ δελ ήηαλ ηδηαίηεξα εληππσζηαθή. Καηαγξάθεθαλ πάλησο
αξθεηέο αλαθαηαηάμεηο κεηαμχ ησλ κεγαιχηεξσλ εηαηξηψλ. Ζ
κεγαιχηεξε εηαηξία ήηαλ ε θαθηαλάθεο ΑΔΒΔ, αθνινπζνχκελε απφ ηελ
Toyota Διιάο θαη ηελ Kosmocar.
Οη κεηαθνξέο ζεκείσζαλ αχμεζε ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο κε ξπζκφ
8,9% εηεζίσο. Ο αξηζκφο ησλ εηαηξηψλ ηνπο απμήζεθε κε ξπζκφ 7,6%.
Δπνκέλσο ην κέζν κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο ζεκείσζε αχμεζε θαη ζε
αχηε ηελ πεξίπησζε. Οη επηά κεγαιχηεξεο ηνπ ππνηνκέα
ζπγθαηαιέγνληαλ κεηαμχ ησλ 15 κεγαιχηεξσλ νιφθιεξνπ ηνπ ηνκέα ησλ
κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ.
Οη επηθνηλσλίεο εκθάληζαλ επίζεο ηαρχηαηνπο ξπζκνχο
κεηαβνιήο ησλ θεθαιαίσλ ηνπο ζηελ πεξίνδν 1992 – 2002 κε 12,2%
εηεζίσο. Σν άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πεξηφδνπ 1992 – 2000 είλαη ε
εληππσζηαθή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εηαηξηψλ ζηνλ ππνηνκέα απφ 10
ζηηο 107. ηηο κεγάιεο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, ηνλ ΟΣΔ θαη ηα ΔΛΣΑ, θαη
ηηο νθηψ ηδησηηθέο εηαηξίεο ηαρπδξνκηθψλ κεηαθνξψλ πξνζηέζεθαλ θαη
νη εηαηξίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο θαζψο θαη άιιεο κηθξφηεξεο. Ζ ίδξπζε
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θαη ιεηηνπξγία ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ Διιάδα, κε ηελ
δξαζηεξηφηεηα ησλ ηδησηηθψλ Panafon θαη Stet αξρηθά θαη ηεο Cosmote
ιίγν αξγφηεξα, αλακθηζβήηεηα απνηειεί κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο
εμειίμεηο ζηνλ ρψξν ησλ επηρεηξήζεσλ θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ 1990.
Ο ηνπξηζηηθόο θιάδνο κεγεζχλεηαη γξήγνξα ζηε θάζε απηή. Ο
ξπζκφο κεηαβνιήο ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ ππνηνκέα ήηαλ 9,4% θαη ηνπ
αξηζκνχ ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ 4,4% εηεζίσο. Σν κέζν κέγεζνο
ηεο ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο απμήζεθε ηελ πεξίνδν 1992 – 2000. Οη
ζπλζήθεο πνπ ηελ πξνεγνχκελε ελδεθαεηία επλννχζαλ ηελ κηθξή
ηνπξηζηηθή επηρείξεζε άξρηζαλ λα εμαζζελνχλ. Μεηαμχ ησλ
κεγαιχηεξσλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ δελ ζπγθαηαιέγνληαλ κφλν
μελνδνρεηαθέο, φπσο νη Αζηήξ Παιιάο Βνπιηαγκέλεο, Αιληεκάξ θαη
Ήιηνο, αιιά θαη εηαηξίεο ελνηθίαζεο απηνθηλήησλ φπσο ε Autohellas
(Hertz), Olympic «Avis Rent a Car» θαη Budget χζηεκα Κίλεζεο.
Ο ππνηνκέαο ησλ δηάθνξσλ ππεξεζηώλ πεξηιακβάλεη κηαλ
αλνκνηνγελή ζσξεία επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ φπσο
πιεξνθνξηθήο, πγείαο, δηαρείξηζεο αθηλήησλ, δηαθήκηζεο, ηειεφξαζεο,
ξαδηνθσλίαο, ζεάκαηνο, ςπραγσγίαο, ζηνηρεκάησλ θαζψο θαη αλψλπκεο
πνδνζθαηξηθέο εηαηξίεο. Σν θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο είλαη ε ξαγδαία
αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα ηα πξντφληα ηνπο. Πξάγκαηη, ηελ νθηαεηία 1992
– 2000 νη δηάθνξεο ππεξεζίεο ζεκεηψλνπλ εθξεθηηθή επηηάρπλζε ησλ
ξπζκψλ αλάπηπμήο ηνπο θαη απνηεινχλ ηνλ ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελν
ππνηνκέα ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα. Ο ξπζκφο επέθηαζεο ηνπ ελεξγεηηθνχ
ηνπο ήηαλ 26,6% εηεζίσο θαη απηφο ηνπ αξηζκνχ ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπο
17,1% εηεζίσο. Σν κέζν κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο ζηνλ ππνηνκέα
πεξίπνπ δηπιαζηάζηεθε. Μεηαμχ ησλ κεγαιχηεξσλ εηαηξηψλ ησλ
δηαθφξσλ ππεξεζηψλ ζπγθαηαιέγνληαη ν ζπληνληζηηθφο θνξέαο αζηηθψλ
ζπγθνηλσληψλ, ΟΑΑ, ν ΟΠΑΠ, ε εηαηξία παξαγσγήο ινγηζκηθνχ
Ηληξαζφθη, ε Δζληθή Αθηλήησλ αιιά θαη νη εηαηξίεο ηαηξηθψλ –
λνζνθνκεηαθψλ ππεξεζηψλ Ηαηξηθφ Αζελψλ θαη Ηαζψ, ε εηαηξία ηπρεξψλ
παηρληδηψλ Hyatt – Regency θαη νη ξαδηνηειενπηηθέο ΔΡΣ θαη Σειέηππνο.
Ζ αλάπηπμε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ ηνκέα επηηαρχλζεθε ηελ
πεξίνδν 1992 – 2002. Με βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ, ν
ηνκέαο κεγεζχλνληαλ κε 8,1% ην ρξφλν, έλαληη 3,0% ηελ πεξίνδν 1981 –
1992. Ο ξπζκφο αχμεζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ εηαηξηψλ ηνπ ήηαλ αθφκε πην
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εληππσζηαθφο, 15,1% ην ρξφλν. Απηφ νθείιεηαη ζηελ «έθξεμε» ησλ
ινηπψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ.
Σν κέζν κέγεζνο ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο εηαηξίαο κνηάδεη λα έρεη
κεησζεί κε βάζε ηα ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία γηα ηνλ ηνκέα. Δμεηάδνληαο
φκσο ηνπο ηξεηο ππνηνκείο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα ρσξηζηά,
δηαπηζηψλνπκε φηη ην κέζν κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο απμήζεθε θαη ζηνπο
ηξεηο ηνπο θαηά ηελ νθηαεηία 1992 – 2000. Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο
εκθαλίδεηαη απηφ ην παξάδνμν ζρεηίδνληαη κε ηελ κεγάιε αχμεζε ηνπ
αξηζκνχ ησλ εηαηξηψλ πνπ παξαηεξείηαη κεηαμχ 1992 θαη 2000 ζηνλ
ππνηνκέα ησλ ινηπψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ. Ο κεγάινο
αξηζκφο απηψλ ησλ, κηθξψλ ζε ζχγθξηζε κε ηηο ηξάπεδεο, εηαηξηψλ
ζπκπηέδεη πξνο ηα θάησ ην κέζν κέγεζνο ηεο εηαηξίαο φηαλ ν
ππνινγηζκφο ηνπ κεγέζνπο απηνχ αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ηνπ
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα.
Ο ξπζκφο κεηαβνιήο ηνπ ελεξγεηηθνχ ησλ ηξαπεδώλ ήηαλ 6,6%
ελψ ν αξηζκφο ησλ ηξαπεδψλ κεηψζεθε απφ 24 ζε 18. Ζ κείσζε απηή
θαηαγξάθεη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα γεγνλφηα ηεο πεξηφδνπ πνπ
εμεηάδνπκε, ηηο ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο ηξαπεδψλ πνπ είραλ ζαλ
απνηέιεζκα ηνλ ππεξδηπιαζηαζκφ ηνπ κέζνπ κεγέζνπο ηνπο. Ζ αχμεζε
ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ θεθαιαίσλ ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα είλαη απφξξνηα
ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπο λα επηηχρνπλ ηηο απαξαίηεηεο νηθνλνκίεο
θιίκαθαο πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα αληαγσληζζνχλ κε επηηπρία ζην
πιαίζην ηεο ελνπνηεκέλεο επξσπατθήο αγνξάο. Υαξαθηεξηζηηθέο ηνπ
θχκαηνο ζπγρσλεχζεσλ πνπ άιιαμαλ ην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ηνπίν ήηαλ
ε απνξξφθεζε ηεο Δζληθήο Κηεκαηηθήο απφ ηελ ΔΣΔ, ε εμαγνξά ηεο
Ηνληθήο απφ ηελ Alpha Bank, ε εμαγνξά θαη απνξξφθεζε ησλ Σξαπεδψλ
Δξγαζίαο, Κξήηεο θαη Αζελψλ απφ ηελ EFG Eurobank Ergasias θαη ε
εμαγνξά θαη απνξξφθεζε ησλ Σξαπεδψλ Μαθεδνλίαο – Θξάθεο θαη Xios
Bank απφ ηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο.
Ο αζθαιηζηηθόο ππνηνκέαο εκθάληζε επηηάρπλζε ζηνπο ξπζκνχο
αλφδνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ θαηαγξάθνληαο ξπζκφ 15,5% ην ρξφλν. Με
φξνπο αξηζκνχ εηαηξηψλ, ν ππνηνκέαο θαηέγξαςε ξπζκφ αχμεζεο 2,9%
ην ρξφλν. Σν κέγεζνο ηεο κέζεο αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο ζεκείσζε πνιχ
ζεκαληηθή αχμεζε. ιεο νη κεγάιεο εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ πξνρψξεζαλ ζε
κεγάιεο απμήζεηο ζην ελεξγεηηθφ ηνπο.
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Ο ππνηνκέαο ησλ ινηπώλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππεξεζηώλ ήηαλ
ην ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελν θνκκάηη ηνπ ειιεληθνχ εηαηξηθνχ ηνκέα. Οη
εηήζηνη ξπζκνί αλφδνπ ηνπ ήηαλ 32,8% κε βάζε ην ελεξγεηηθφ θαη 26,3%
κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ εηαηξηψλ. Σν κέγεζνο ηεο κέζεο επηρείξεζεο
απμήζεθε ζεκαληηθά. Οη κεγάιεο εηαηξίεο ηνπ ήηαλ θπξίσο εηαηξίεο
ζπκκεηνρψλ, εηαηξίεο επελδχζεσλ ραξηνθπιαθίνπ θαη, δεπηεξεπφλησο,
εηαηξίεο leasing. Μεηαμχ ησλ ζπκκεηνρηθψλ ππάξρνπλ εηαηξίεο ηφζν ηνπ
ηδησηηθνχ ηνκέα, φπσο ε Βηνράιθν, ε Γέκθν Αληαζθαιηζηηθή ηνπ νκίινπ
Ηληεξακέξηθαλ, ε Γέιηα πκκεηνρψλ, νη Δπηρεηξήζεηο Αηηηθήο θαη ε
Sanyo Διιάο πκκεηνρηθή, φζν θαη ηνπ δεκφζηνπ, φπσο ε Αγξνηηθή
πκκεηνρψλ. Μεηαμχ ησλ επελδπηηθψλ εηαηξηψλ κεγαιχηεξεο ήηαλ νη
Alpha Δπελδχζεσλ, Δπελδχζεηο Δξγαζίαο θαη ε Διιεληθή Δηαηξία
Δπελδχζεσλ Υαξηνθπιαθίνπ, ελψ ε κεγαιχηεξε εηαηξία leasing, ε Alpha
Leasing, βξέζεθε απφ ηελ δεχηεξε ζέζε πνπ βξηζθφηαλ ην 1992 ζηε 12ε
κεηαμχ ησλ κεγαιπηέξσλ ησλ δηαθφξσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
ππεξεζηψλ.
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πκπεξάζκαηα
Σελ πεξίνδν 1953 – 1973 εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ Διιάδα αξθεηέο
πνιπεζληθέο εηαηξίεο πνπ βνήζεζαλ ζηελ αλάπηπμε θαη αλάθακςε ηεο
ειιεληθήο νηθνλνκίαο. ηε ζπλέρεηα φκσο, απφ ην 1975 θαη κεηά,
άξρηζαλ λα απνρσξνχλ, ιφγσ ησλ λφκσλ πνπ ππήξραλ γηα ηελ κε
πξνζηαζία ησλ μέλσλ θεθαιαίσλ, θαη ε ειιεληθή νηθνλνκία άξρηζε λα
παξαθκάδεη.
Σελ δεθαεηία 1981 – 1992 ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο Διιάδαο ήηαλ
αξλεηηθφο ζε ζχγθξηζε κε ηηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο θαη νη εηαηξίεο γηα
ηνλ δεπηεξνγελή ηνκέα άξρηζαλ λα κεηψλνληαη απφ 4182 πνπ ήηαλ ην
1981 ζε 3044 ην 1992, ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα απφ 1686 ην 1981 ζε 1224
ην 1992 θαη γηα ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα απφ 108288 ην 1981 ζε
99459 ην 1992.
Σελ δεθαεηία 1992 – 2002 ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο Διιάδαο
άξρηζε λα είλαη ζεηηθνί ζε ζχγθξηζε κε ηελ δεθαεηία 1981 – 1992. ε
απηφ ζπλέβαιε θαη ε πνξεία πνπ είρε ε Διιάδα πξνο ηελ Οηθνλνκηθή θαη
Ννκηζκαηηθή Έλσζε. Σν πνζνζηφ ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο ζην
ΑΔΠ άξρηζε λα κεηψλεηαη απφ ην 1991 θαη κεηά. Αιιά κεηά ην 1995 ε
κείσζε γηλφηαλ κε πην αξγνχο ξπζκνχο.
ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 1994 – 2002 νη νλνκαζηηθνί κηζζνί
ζπλέρηζαλ λα απνθιηκαθψλνληαη αιιά νη ξπζκνί αχμεζήο ηνπο, ήηαλ, ζε
απηήλ ηε θάζε, ειαθξψο ηαρχηεξνη απφ ηνλ πιεζσξηζκφ, ην νπνίν είρε
σο απνηέιεζκα λα νδεγήζεη ζε κηθξέο αιιά ζπζηεκαηηθέο απμήζεηο ησλ
πξαγκαηηθψλ απνδνρψλ. Ο εηήζηνο ξπζκφο κεηαβνιήο ηνπ ΑΔΠ ήηαλ κελ
ρακειφο ζηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 1990 – 1995 αιιά δελ ήηαλ, θαηά
κέζν φξν, ρακειφηεξνο απφ ην ξπζκφ κεηαβνιήο ηνπ ΑΔΠ ηεο θαη’
εμνρήλ «επεθηαηηθήο» δηάξθεηαο ηνπ 1980.
ηε δηάξθεηα ηεο επηαεηίαο 1995 – 2002 ζεκεηψζεθε ζεκαληηθή
θαη δηαηεξνχκελε αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο. Ο κέζνο ξπζκφο αχμεζεο
ηνπ ΑΔΠ ήηαλ 3,4% εηεζίσο. Ο θηλεηήξαο ηεο αλάπηπμεο ήηαλ νη
επελδχζεηο πνπ έγηλαλ απηήλ ηελ πεξίνδν. Οη επελδχζεηο απμάλνληαλ ζηε
δηάξθεηα ηνπ δεχηεξνπ κηζνχ ηεο δηάξθεηαο ηνπ 1990 κε ξπζκνχο πνιχ
ηαρχηεξνπο απφ απηνχο ηνπ ΑΔΠ, πεξίπνπ 8% ην ρξφλν, ελψ ε
θαηαλάισζε απμάλνληαλ κε πην ζπγθξαηεκέλνπο ξπζκνχο. Ζ θχξηα
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αξλεηηθή εμέιημε παξά ηελ επηηάρπλζε ησλ ξπζκψλ αλάπηπμεο, ε
αλεξγία απμήζεθε θαη παξέκεηλε ζηα πςειά επίπεδα ηνπ 10% κε 12%.
Ο κέζνο ξπζκφο κεηαβνιήο ησλ θεθαιαίσλ θαηά ηελ δεθαεηία
1992 – 2002 ήηαλ 8,8% εηεζίσο έλαληη ηνπ 2,0% ηεο πεξηφδνπ 1981 –
1992. Αλ κάιηζηα απφ ην ζχλνιν ηνπ εηαηξηθνχ ηνκέα αθαηξέζνπκε ηνλ
ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα, ηφηε ε αλάθακςε είλαη εληππσζηαθφηεξε: απφ
0,8% ηελ πεξίνδν 1981 – 1992, ν εηήζηνο ξπζκφο κεηαβνιήο αλήιζε ζην
9,6% ην 1992 – 2000. Οη επηρεηξήζεηο ζηνλ δεπηεξνγελή ηνκέα απφ 3044
πνπ ήηαλ ην 1992 απμήζεθαλ ζε 3488 ην 2000, ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα
απμήζεθαλ απφ ηηο 1224 πνπ ήηαλ ην 1992 ζε 1717 ην 2000, ελψ ζηνλ
ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα παξαηεξήζεθε κείσζε απφ ηηο 99459
επηρεηξήζεηο πνπ ήηαλ ην 1992 ζε 60434 ην 2000.
Έηζη, ε ειιεληθή νηθνλνκία απφ ηελ κείσζε πνπ είρε ηελ δεθαεηία
1981 – 1992 ζηνλ ξπζκφ αλάπηπμεο άξρηζε λα αλαθάκπηεη ηελ επφκελε
δεθαεηία, 1992 – 2002, ιφγσ ηεο πνξείαο ηεο ρψξαο πξνο ηελ
Οηθνλνκηθή θαη Ννκηζκαηηθή Έλσζε θαη ηεο πξνζέιθπζεο μέλσλ
θεθαιαίσλ θαη απφ επελδχζεηο πνπ έθαλαλ νη Έιιελεο επηρεηξεκαηίεο.
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