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ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) ιδρύθηκε το 1959 

ως μία μικρή ερευνητική μονάόα με την επωνυμία "Κέντρον Οικονομικών Ερευνών", με 

βασικό σκοπό την επιστημονική μελέτη των οικονομικών προβλημάτων της Ελλάδας, την 

ενθάρρυνση των οικονομικών ερευνών και τη συνεργασία με άλλα επιστημονικά ιδρύματα. 

Το 1964 το ΚΕΠΕ πήρε τη σημερινή του ονομασία και διάρθρωση και του 

ανατέθηκαν οι εξής πρόσθετες αρμοδιότητες: (α) Η κατάρτιση σχεδίων βραχυχρόνιων, 

μεσοχρόνιων και μακροχρόνιων προγραμμάτων ανάπτυξης, η εκπόνηση σχεδίων 

προγραμμάτων περιφερειακής και χωροταξικής ανάπτυξης, καθώς και προγραμμάτων 

δημόσιων επενδύσεων, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που καθορίζει η 

κυβέρνηση, (β) Η παρακολούθηση και ανάλυση της βραχυπρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης 

εξέλιξης της ελληνικής οικονομίας, καθώς και η κατάρτιση προτάσεων για τη λήψη των 

κατάλληλων μέτρων, (γ) Η επιμόρφωση νέων οικονομολόγων, ιδιαίτερα σε θέματα 

προγραμματισμού και οικονομικής ανάπτυξης. 

Το ΚΕΠΕ έχει αναπτύξει και αναπτύσσει έντονη δραστηριότητα σε όλους τους πιο 

πάνω τομείς. Διεξάγει συστηματικές έρευνες πάνω σε βασικά θέματα της ελληνικής 

οικονομίας, εκπονεί σχέδια προγραμμάτων ανάπτυξης, παρακολουθεί τις βραχυχρόνιες 

εξελίξεις, χορηγεί υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην οικονομική επιστήμη και τον 

προγραμματισμό και οργανώνει διαλέξεις και σεμινάρια. 

Στο πλαίσιο αυτών των δραστηριοτήτων εντάσσεται και η δημοσίευση "Μελετών" 

και "Στατιστικών Σειρών", που είναι αποτέλεσμα έρευνας μελετητών του ΚΕΠΕ, και 

"Εκθέσεων", που τις περισσότερες φορές είναι αποτέλεσμα συλλογικής εργασίας ομάδων 

επιστημόνων, οι οποίες συνιστώνται για την εκπόνηση αναπτυξιακών προγραμμάτων. 

Επίσης δημοσιεύονται από το Κέντρο "Εργασίες για Συζήτηση" προσκεκλημένων 

επιστημόνων ή μελών του προσωπικού του Ιδρύματος. 

Το ΚΕΠΕ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με αντίστοιχα επιστημονικά ιδρύματα του 

εξωτερικού και ανταλλάσσει εκδόσεις, όπως και απόψεις και πληροφορίες πάνω σε θέματα 

τρεχουσών οικονομικών εξελίξεων και μεθόδων οικονομικής έρευνας, συμβάλλοντας και με 

αυτό τον τρόπο στην προαγωγή της οικονομικής επιστήμης στη χώρα. 
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ΣΕΙΡΑ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Οι Εργασίες για Συζήτηση (Discussion Papers) του ΚΕΠΕ είναι σχέδια εργασιών σε 

προχωρημένο στάδιο. Εκδίδονται σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων, όπως παραδίδονται 

αρχικά από τους συγγραφείς, και αποσκοπούν στην ταχύτερη δυνατή ενημέρωση 

ευρύτερου κύκλου ερευνητών για την προώθηση της έρευνας. Ελπίζεται, ότι η κυκλοφορία 

των εργασιών αυτών θα δώσει τη δυνατότητα στους ειδικούς να διατυπώσουν σχόλια, τα 

οποία θα επιτρέψουν στους συγγραφείς να βελτιώσουν την ερευνητική τους εργασία. 
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Το παρόν πόνημα αποσκοπεί σε μια καταγραφή των κυριότερων θετικών και 

αρνητικών συνεπειών της συμμετοχής της Ελλάδας στην ΟΝΕ και μια διατύπωση απόψεων 

για την ενδεδειγμένη ελληνική οικονομική πολιτική και το ρόλο της Τράπεζας της Ελλάδος. 

Εγιναν αρκετές αλλαγές και πολλές προσθήκες στο αρχικό κείμενο που δημοσιεύτηκε 

στην "Επιθεώρηση Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων". 

Σχετικά με τη Μεταρρύθμιση της Συνθήκης του Μάαστριχτ: 

(α) Η νέα πρόταση προβλέπει 4 % όριο στα δημόσια ελλείμματα, κατά μέσον όρο, 

και δυνατότητα να έχει αντικυκλική ευαισθησία, ανεβαίνοντας στο 5% σε περίοδο 

ανεπαρκούς ζήτησης και κατεβαίνοντας στο 3 % σε περίοδο υπερβάλλουσας ζήτησης, ενώ 

κάποια ελλειμματικότητα, έστω και κατά το ένα δέκατο, πρέπει να επιτρέπεται για τις 

δημόσιες επενδύσεις. 

Αυτή η πρόταση μας αποκτά δραματική επικαιρότητα μετά από τη δημοσίευση 

μελέτης-έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (εισηγητής Ken Coates) για το τεράστιο 

δημοσιονομικό κόστος της επίτευξης των κριτηρίων σύγκλισης (βλ. και Συμπεράσματα). 

(β) Δεν επιμένουμε, εξάλλου, πλέον στην πρόταση μας για ανώτατο επιτρεπτό όριο 

αύξησης της ανεργίας, αφού αυτό μπορεί να το εκμεταλλευθούν μερικές κυβερνήσεις για 

να αυξήσουν την ανεργία. 

Για το παρόν περιθώριο + 1 5 % στην Κοινότητα, αισιοδοξούμε κάπως, αφού 

φαίνεται ότι αποθαρρύνει την κερδοσκοπία περισσότερο από ό,τι το στενό, ενώ μπορεί να 

λειτουργήσει ως "de facto" στενό (βλ. Συμπεράσματα). 

Ενα άλλο στοιχείο αισιοδοξίας που τονίζεται είναι το γεγονός ότι η Πράσινη Βίβλος 

ρητά αναφέρει ότι δεν χάνει τα δικαιώματα της η Ελλάδα, αν μπει στις αμετάβλητες 

ισοτιμίες το 2 0 0 0 με τη "δεύτερη ταχύτητα", ενώ κερδίζει παράλληλα πολύτιμο χρόνο. 

Στο παρόν κείμενο προσετέθη ένα νέο τμήμα, στο οποίο αναφέρονται οι πρόσφατες 

εξελίξεις της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα και όπου διαφαίνεται η αισιοδοξία 

μας για πραγματική ανάκαμψη των εξαγωγών (παρά τη διολίσθηση κατά 3 % το 1 995), της 

βιομηχανικής παραγωγής και των επενδύσεων (με βάση τον αναπτυξιακό Νόμο 

2234/1994). 

Προσετέθη επίσης ένα ακόμη τμήμα, στο οποίο γίνεται κριτική των απόψεων της 

Λευκής Βίβλου για την απασχόληση. 

Στο θέμα των ιδιωτικοποιήσεων η ανάλυση διευρύνθηκε. Το τεράστιο ύψος του 

δημοσίου ελλείμματος και χρέους καθιστά αναπόφευκτη τη μερική ιδιωτικοποίηση (μέχρι 

25%) ορισμένων δημόσιων επιχειρήσεων όπως ο ΟΤΕ ή η ΔΕΗ. Πρέπει όμως να 

κατοχυρωθεί και συνταγματικά ο δημόσιος χαρακτήρας αυτών των επιχειρήσεων, με 

κομματική συναίνεση, δεδομένου ότι αυτό καθησυχάζει τους υπαλλήλους, και διευκολύνει 

έτσι την ιδιωτικοποίηση, θετικά πρέπει να δει κανείς την εξαγορά του 4 9 % των μετοχών 

των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά από τους υπαλλήλους, που αν πετύχει, θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί για τη διάσωση και κάποιων άλλων προβληματικών επιχειρήσεων. 
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Γίνονται, εξάλλου, μερικά σύντομα σχόλια για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας 

διοίκησης. 

Μια νέα χρήσιμη ιδέα, που καταγράφεται, είναι η ενίσχυση των συνεταιριστικών 

consortia για τους μικρομεσαίους, σύμφωνα με το πετυχημένο ιταλικό παράδειγμα (βλ. 

Τσαπατσάρη, 1995). 

Γίνεται λόγος ακόμη για την προβλεπόμενη από τη Συνθήκη ανεξαρτησία της 

Τράπεζας της Ελλάδος, που τη θεωρούμε θετική. 

Τέλος, δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στο τεράστιο δημόσιο χρέος, που δεν απαιτεί 

απλώς 3 % PSBR, όπως η ΟΝΕ, αλλά μηδενισμό του και δημιουργία πλεονάσματος επί 

σειράν ετών (βλ. Συμπεράσματα). 

Θερμές ευχαριστίες οφείλονται στον καθηγητή κ. Βασίλη Δρουκόπουλο, 

Επιστημονικό Διευθυντή του ΚΕΠΕ, που είχε την καλοσύνη να με καλέσει για μια διάλεξη 

με αυτό το θέμα. 

Θερμές ευχαριστίες οφείλονται επίσης στους Γιάννο Παπαντωνίου, Υπουργό 

ΥΠΕΘΟ, Βάσω Παπανδρέου, Υπουργό Ανάπτυξης και Γιάννη Στουρνάρα, Πρόεδρο του 

ΣΟΕ, για το ενδιαφέρον τους για τη μελέτη. 

Εποικοδομητικά σχόλια έκαναν οι καθηγητές Τάσος Γιαννίτσης, Σταύρος Θωμαδάκης, 

Νίκος Πετραλιάς και Γιάννης Σπράος, καθώς και οι συνάδελφοι στην Τράπεζα της Ελλάδος 

Παναγιώτης Αθανάσογλου, Γιώργος Ζομπανάκης, Παύλος Κουτσογιάννης, Σαράντης 

Λώλος, Βασίλης Μανεσιώτης, Δημήτρης Μόσχος, Σοφοκλής Μπρισίμης, Νίκος 

Παλαιοκρασσάς, Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, Στέλιος Πανταζίδης, Μάνθα Χρήστου, τους 

οποίους ευχαριστώ. 

Χρήσιμα σχόλια έγιναν και από τους κ.κ. Βασίλη Δρουκόπουλο και Ταξιάρχη Κοκορέ 

και άλλους οικονομολόγους του ΚΕΠΕ κατά τη διάρκεια της διάλεξης. 

Ευχαριστίες οφείλονται ακόμη στους Λυκούργο Αρεταίο, Ηρακλή Βορίδη, Λιζέτα 

Γατσοπούλου, Εμμανουήλ Εμμανουήλ, Γιώργο Ζομπανάκη, Παύλο Καραδελόγλου, Νίκο 

Καράμπαλη, Κάτια Κοδέλλα, Νίκο Κονδύλη, Αννυ Μανασσάκη, Σαράντη Λώλο, Δημήτρη 

Μόσχο, Σοφοκλή Μπρισίμη, Ντίνα Ντόβα, Νίκο Παλαιοκρασσά, Γιώργο Τραγάκη, Αννα 

Τσούτσουβα, Γκίκα Χαρδούβελη και Παναγιώτη Θεολογίτη, για την πρόθυμη συνδρομή 

τους. 

Την άρτια και έγκαιρη δακτυλογράφηση του κειμένου έκαναν οι κυρίες Χρυσούλα 

Διαμαντοπούλου, Μαριάννα Διονυσοπούλου και Σοφία Λάμπου, της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Μελετών της Τράπεζας. 

Ευχαριστίες απευθύνονται, τέλος, στην κυρία Μ. Μερακλή για τη γλωσσική και 

τεχνική επιμέλεια της εργασίας, καθώς και στις κυρίες Ξ. Λαγανοπούλου-Ιερωνυμάκη, 

Ευαγγελία Γιαμπουδάκη και Στ. Τσουκαλίδου, του Τμήματος Εκδόσεων του ΚΕΠΕ, για την 

επεξεργασία του κειμένου στον Η/Υ και την παρουσίαση της έκδοσης. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΟΓΚΑΣ 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ποια πρέπει να είναι η σχέση της Ελλάδας με την Οικονομική και Νομισματική Ενωση 

(ΟΝΕ); Ποια πρέπει να είναι η άποψη της Ελλάδας για την ευρωπαϊκή ενοποίηση; Στο 

κείμενο που ακολουθεί επιχειρείται η καταγραφή των βασικών θετικών και αρνητικών 

συνεπειών της συμμετοχής στην ΟΝΕ και εκφράζονται απόψεις για την ακολουθητέα 

ελληνική οικονομική πολιτική και το ρόλο της Τράπεζας της Ελλάδος. 

Δεν παραγνωρίζεται το γεγονός ότι η ΕΚ είναι αυτή τη στιγμή ισχυρός πόλος έλξης 

για όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα μετά την κατάρρευση των κεντρικά διευθυνόμενων 

οικονομιών. Ολες οι χώρες της ΕΖΕΣ και της Ανατολικής Ευρώπης επιδιώκουν να μπουν 

στην ΕΚ, ακριβώς επειδή οι εμπορικές συναλλαγές της αναπτύσσονται γρήγορα, ενώ οι 

σχετικές μελέτες εκτιμούν ότι υπάρχουν σημαντικά οφέλη από την απελευθέρωση-

ενοποίηση της ευρωπαϊκής αγοράς1 καιτην Οικονομική και Νομισματική Ενωση2. Τα οφέλη 

αυτά αποδίδονται: 

Στην κατάργηση των χρονοβόρων τελωνειακών διατυπώσεων. 

Στην άρση των εμποδίων στην παραγωγή, που δεν επιτρέπουν τον ξένο 

ανταγωνισμό στις κρατικές προμήθειες ή έχουν σχέση με διαφορές στα εθνικά 

πρότυπα και κανονισμούς κλπ. 

Στην αξιοποίηση των οικονομιών κλίμακας. 

Στον περιορισμό των μη αναγκαίων διοικητικών εξόδων που επιφέρει το άνοιγμα 

των αγορών. 

Στην προσωρινή, κατά τη γνώμη μας, όπως εξηγείται παρακάτω,μείωση του βαθμού 

μονοπωλίου που συνεπάγεται η όξυνση του ανταγωνισμού από τα εισαγόμενα. 

Στην απελευθέρωση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. 

Στην ελαχιστοποίηση του κόστους συναλλαγών σε συνάλλαγμα που θα οφείλεται 

στη σταθεροποίηση των συναλλαγματικών ισοτιμιών στην Κοινότητα και την 

υιοθέτηση ενιαίου νομίσματος. 

Στην εξάλειψη των συναλλαγματικών κινδύνων που συνδέονται με τη μεταβλη-

τικότητα των ισοτιμιών και επιτρέπει τη μείωση των επιτοκίων. 

Στην εξάλειψη της τεχνητής διαφοροποίησης της τιμής ενός αγαθού από χώρα σε 

Χώρα. 

Στην αρνητική επίδραση που θα ασκήσει πάνω στο ρυθμό πληθωρισμού η υιοθέτηση 

πειθαρχημένης μακροοικονομικής πολιτικής. 

\ Βλ. Cecchini (1988), ιδιαίτερα σελ. 134-5. 

2 . Βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή (1990). 
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Ανεξάρτητα από το αν αποδέχεται κάποιος την ορθότητα όλων αυτών των 

επιχειρημάτων, είναι προφανές ότι το πρόβλημα με την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση δεν βρίσκεται 

στον αναμφισβήτητο δυναμισμό της αλλά στην ανισομερή κατανομή των ωφελειών. Οι 

λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, όπως η Ελλάδα, αντιμετωπίζουν κρίσιμα ζητήματα. Δεν 

παραβλέπεται το γεγονός ότι η πολυετής σύνδεση-ένταξη στην ΕΚ αύξησε τους δεσμούς 

εξάρτησης και ότι η άμεση χρηματική ενίσχυση προς την Ελλάδα δεν είναι καθόλου 

αμελητέα. Δεν πρέπει λοιπόν να γίνεται συζήτηση για έξοδο από την ΕΚ, αλλά για 

συμμετοχή στην ΟΝΕ υπό όρους, για την πραγματοποίηση των οποίων η Ελλάδα πρέπει 

να καταβάλει πολλές προσπάθειες. Με δεδομένη την επικύρωση της συνθήκης του 

Μάαστριχτ από τα εθνικά κοινοβούλια, η Ελλάδα πρέπει να πιέσει για μια θετική 

μεταρρύθμιση της συνθήκης το 1996, σε συνεργασία με αρκετές άλλες χώρες του Βορρά 

και του Νότου της Κοινότητας. Βασικοί στόχοι αυτής της μεταρρύθμισης πρέπει να είναι ο 

εκδημοκρατισμός των οργάνων της ΕΚ, με διεύρυνση του ελεγκτικού ρόλου του Ευρωκοι

νοβουλίου, και η πρόσθετη ενίσχυση μέσα από τα διάφορα ταμεία, συμπεριλαμβανομένου 

του νέου ταμείου συνοχής, ως αποζημίωση για τις σοβαρές αρνητικές συνέπειες της 

συμμετοχής στην ΟΝΕ, όπως περιγράφονται αναλυτικά στα τμήματα 4 και 7. Η κοινοτική 

ενίσχυση θα πρέπει παραπέρα να έχει μόνιμο χαρακτήρα, π.χ. στο πλαίσιο μιας Ευρωπαϊκής 

Ομοσπονδίας, αφού μόνιμη είναι και η χειροτέρευση του ελλείμματος του εμπορικού 

ισοζυγίου της Ελλάδας σε σχέση με τις λοιπές χώρες της ΕΚ και μόνιμα είναι τα προβλήματα 

των μικρομεσαίων, αγροτών και αποβιομηχανισμένων περιοχών. Το πρόβλημα για την 

Ελλάδα είναι η πιθανή ένταξη στην ΕΕ των πλέον αναπτυγμένων από τις χώρες της 

Ανατολικής Ευρώπης (Τσεχία,Ουγγαρία,Πολωνία κ.ά.), που, λόγω και της συστηματικής 

υποτίμησης του νομίσματος τους, θεωρούνται πολύ πτωχότερες χώρες. Πρέπει,τέλος, το 

όριο στα δημοσιονομικά ελλείμματα, ως ποσοστό του ΑΕΠ, να διευρυνθεί από 3 σε 4 % , 

κατά μέσον όρο,και να αποκτήσει αντικυκλική ευαισθησία, να μπορεί δηλαδή να ανεβαίνει 

στο 5% σε περίοδο κρίσης (και ανεπαρκούς ζήτησης) και να κατεβαίνει στο 3 % σε περίοδο 

υπερβάλλουσας ζήτησης και να επιτρέπεται, κατά ένα δέκατον έστω, ελλειματική 

χρηματοδότηση του προγράμματος δημόσιων επενδύσεων. 

Το κύριο συμπέρασμα, συνεπώς, αυτής της μελέτης είναι ότι, ενώ η ΟΝΕ και η 

Ομοσπονδία της Ευρώπης θεωρείται ως μονόδρομος για την Ελλάδα, η ΕΚ οφείλει να 

αυξήσει την ενίσχυση προς τη χώρα μας. 
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2. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 

Οπως κάθε κεντρική τράπεζα, η Τράπεζα της Ελλάδος είναι στενά συνδεδεμένη με 

την άσκηση της νομισματικής και συναλλαγματικής πολιτικής.Από το 1 946 που συστάθηκε 

η Νομισματική Επιτροπή, ο έλεγχος της κυκλοφορίας τραπεζογραμματίων και η διαμόρφωση 

της νομισματικής και πιστωτικής πολιτικής της χώρας περιήλθαν στην αρμοδιότητα της. Στα 

πλαίσια της Νομισματικής Επιτροπής, η θέση της Τράπεζας της Ελλάδος ήταν πάντα 

σημαντική. Με το Νόμο 1266/1982, οι παραπάνω αρμοδιότητες, με κάποιες εξαιρέσεις, 

μεταβιβάστηκαν και άμεσα στην Τράπεζα της Ελλάδος και ασκούνται με Πράξεις του 

Διοικητή. 

Στην πραγματικότητα βέβαια στο παρελθόν η κυβέρνηση ήταν αυτή που έδινε 

κατευθύνσεις και είχε αποφασιστικό ρόλο στη χάραξη της νομισματικής,πιστωτικής και 

συναλλαγματικής πολιτικής. Η Οικονομική και Νομισματική Ενωση, όμως, ενισχύει 

σημαντικά την αυτονομία των διοικητών, για να μπορούν να αντιστέκονται στις πολιτικές 

πιέσεις για αυξημένη χρηματοδότηση της οικονομίας. 

Σε όλη τη μεταπολεμική περίοδο η Τράπεζα της Ελλάδος κατείχε στρατηγικής 

σημασίας θέση στο πιστωτικό σύστημα. Πέρα από τα γνωστά προνόμια μιας κεντρικής 

τράπεζας, ανέλαβε την άμεση χρηματοδότηση των κυριότερων πιστωτικών ιδρυμάτων, τον 

έλεγχο χορήγησης δανείων από εξειδικευμένους χρηματοδοτικούς οργανισμούς όπως το 

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, τη συγκέντρωση των πλεονασμάτων των δημόσιων οργανισμών 

με τη μορφή υποχρεωτικών καταθέσεων κλπ.Τη σπουδαιότητα του ρόλου της Τράπεζας της 

Ελλάδος διόγκωσε και η έλλειψη αξιόλογης χρηματιστηριακής αγοράς. 

Η πιστωτική λειτουργία της κεντρικής τράπεζας μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 

1 9 8 0 συνίστατο στην κατανομή των συνολικών πιστώσεων και στον έλεγχο εφαρμογής 

της πιστωτικής πολιτικής, έλεγχο που ασκήθηκε από τη Γενική Επιθεώρηση Τραπεζών και 

αφορούσε τα διάφορα πιστωτικά ιδρύματα αλλά και τους πελάτες τους. Η άφθονη 

χρηματοδότηση με ασήμαντο επιτόκιο, που παρατηρήθηκε την περίοδο αυτή, ενθάρρυνε 

βέβαια την εκβιομηχάνιση της χώρας, αλλά με τεράστιο κοινωνικό κόστος. Η ασύνετη και 

σκανδαλώδης σε αρκετές περιπτώσεις υπερχρηματοδότηση δημιούργησε τις "προβλημα

τικές" επιχειρήσεις και συνέβαλε στη διεύρυνση του δημόσιου ελλείμματος, όχι μόνον όταν 

αυτές περιήλθαν στο Δημόσιο, αλλά και πιο πριν, επειδή το Δημόσιο επιβαρύνθηκε με 

επιδοτήσεις και κατάπτωση εγγυήσεων. Η προσπάθεια αντιπαράθεσης ενός "σπάταλου" 

δημόσιου τομέα σε ένα"νοικοκυρεμένο" ιδιωτικό τομέα είναι επομένως απλοϊκή, αφού στη 

διόγκωση του δημόσιου ελλείμματος συνέβαλαν και οι "προβληματικές" ιδιωτικές 

επιχειρήσεις. Ούτε είναι σωστή η άποψη ότι το μεγάλο δημόσιο έλλειμμα οδήγησε σε 

"στραγγαλισμό" του ιδιωτικού τομέα. Η αλήθεια είναι ότι η πιστωτική επέκταση προς τον 

ιδιωτικό τομέα ήταν ταχύτερη από το ρυθμό πληθωρισμού για αρκετά χρόνια, αν και, 
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βέβαια, το σχετικό επιτόκιο δανεισμού επηρεάστηκε θετικά την πρόσφατη περίοδο και 

ανήλθε σε πραγματικούς όρους. 

Όσον αφορά τη νομισματική πολιτική, θεωρητικά αυτή αποβλέπει στη διαφύλαξη της 

εσωτερικής αξίας του νομίσματος. Στην πραγματικότητα όμως η ελληνική νομισματική 

πολιτική επεδίωξε τη ρύθμιση της προσφοράς χρήματος ανάλογα με την επιθυμητή μείωση 

της εσωτερικής αξίας του ή, αντίστροφα, με τον επιθυμητό ρυθμό πληθωρισμού. Η 

αυξομείωση της προσφοράς χρήματος δεν γινόταν με μιά πολιτική επιτοκίου ή πολιτική 

"ανοικτής αγοράς", δηλαδή αγοραπωλησία χρεογράφων, αλλά με αυξομείωση των 

πιστωτικών ορίων ή των δεσμεύσεων των εμπορικών τραπεζών, π.χ. υποχρεωτικές 

καταθέσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος. 

Η συναλλαγματική πολιτική συνίστατο κυρίως στον καθορισμό των συναλλαγματικών 

ισοτιμιών της δραχμής αλλά και των επιτοκίων των καταθέσεων σε συνάλλαγμα. 
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3. Ol ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1980 

Η "απελευθέρωση" του τραπεζικού συστήματος που άρχισε στα μέσα της δεκαετίας 

του 1980, σχετιζόταν με την προσπάθεια της ΕΚ για ενιαία τραπεζική αγορά και 

οπωσδήποτε επηρέασε την πολιτική της Τράπεζας της Ελλάδος. Μέχρι τότε η κεντρική 

τράπεζα αποφάσιζε με ένα πολύπλοκο σύστημα εξειδικευμένων πιστωτικών κανόνων και 

ελέγχων για το συνολικό μέγεθος και την κατανομή των πιστώσεων. Είναι γεγονός ότι αυτό 

το πολύπλοκο και γραφειοκρατικό σύστημα ποσοτικών και ποιοτικών πιστωτικών ελέγχων 

δεν μπορούσε να συνεχιστεί. Τα αυθαίρετα χαμηλά επιτόκια για βιομηχανικές επενδύσεις, 

που δεν έπαιρναν υπόψη την πραγματική κατάσταση στην αγορά, και η ασύνετη υπερχρη-

ματοδότηση των μεγάλων επιχειρήσεων δημιούργησαν τις προβληματικές. 

Με το νέο σύστημα η Τράπεζα της Ελλάδος ελέγχει έμμεσα, μέσω μιας πολιτικής 

επιτοκίου, τη ρευστότητα και τη συνολική πιστωτική επέκταση, ενώ για την κατανομή των 

πιστώσεων στους διάφορους κλάδους αποφασίζουν οι άλλες τράπεζες με όρους και 

προϋποθέσεις που καθορίζουν οι ίδιες. Ένα σημαντικό πάντως πρόβλημα στη νέα 

κατάσταση είναι ότι οι εμπορικές τράπεζες παίρνουν υπόψη τη μεγιστοποίηση του κέρδους 

μόνο, χωρίς κοινωνικά ή αναπτυξιακά κριτήρια. Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι οι τράπεζες 

είναι σήμερα ελεύθερες να καθορίζουν τα επιτόκια του μεγαλύτερου τμήματος των 

πιστώσεων τους προς τις ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις. Για κάθε αύξηση των 

καταθέσεων κατά 100 δραχμές, οι εμπορικές τράπεζες είναι υποχρεωμένες να καταθέτουν 

9 δραχμές στην Τράπεζα της Ελλάδος (για τον έλεγχο της ρευστότητας) και 1 5 δραχμές 

σε έντοκα γραμμάτια Δημοσίου στο Υπουργείο Οικονομικών. Η τελευταία υποχρέωση 

καταργήθηκε από 1ης Μαίου 1993. Για τα βιοτεχνικά δάνεια, ειδικότερα, καταργήθηκε η 

υποχρέωση της Τράπεζας της Ελλάδος να δεσμεύει τμήμα των καταθέσεων των εμπορικών 

τραπεζών που κατευθυνόταν στη χρηματοδότηση της βιοτεχνίας. Η υποχρέωση των 

εμπορικών τραπεζών να διαθέτουν το 1 0 % των καταθέσεων τους σε βιοτεχνικά δάνεια 

περιορίστηκε στο 8% από 1.1.1992, στο 7 % από 1.7.1992, στο 2,5% από 1.1.1993 και 

καταργήθηκε από 1.7.1 9 9 3 . Υπάρχει όμως λύση στο πρόβλημα. Βέβαια η πορεία προς την 

Ευρωπαϊκή Ενοποίηση συνεπάγεται περιορισμό των κρατικών επιδοτήσεων σε εθνικό 

επίπεδο, αλλά η δυσχερής θέση ορισμένων κλάδων της Κοινότητας υποχρέωσε την ΕΚ 

να ανεχθεί κρατικές επιδοτήσεις στους σχετικούς κλάδους. Ο τέως Πρόεδρος κ. Ντελόρ 

μάλιστα πρότεινε κοινοτικές επιδοτήσεις στην κλωστοϋφαντουργία, την αυτοκινητο

βιομηχανία, τα ηλεκτρονικά, τη στρατιωτική βιομηχανία κλπ. Κοινοτική επιδότηση του 

επιτοκίου δανεισμού των ευρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέχρι 3 ποσοστιαίες 

μονάδες προβλέπει απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (22 Ιουνίου 1993), παράλληλα 

με διάφορα άλλα κονδύλια που προβλέπονται για τους μικρομεσαίους, είναι όμως αμφίβολο 

το κατά πόσον επαρκούν για να καλύψουν τις μεγάλες ανάγκες των Ελλήνων μικρομεσαίων 

(όπως εξηγείται και σε επόμενο τμήμα για τη "Λευκή Βίβλο"). 
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Για την ελληνική οικονομία, ειδικότερα, η οξύτητα των προβλημάτων που 

αντιμετωπίζει ώθησε την ΕΚ να εγκρίνει τη χορήγηση σημαντικής αλλά όχι επαρκούς 

ενίσχυσης προς την Ελλάδα1 ύψους 4,4 τρισ. δρχ. περίπου για την περίοδο 1994-1999 

από το Δεύτερο Πακέτο Delors, που περιλαμβάνει και το Ταμείο Συνοχής (βλέπε τμήμα 5). 

Για τη βιομηχανία και βιοτεχνία ειδικότερα σχεδιαζόταν κοινοτική ενίσχυση από την 

προηγούμενη κυβέρνηση, που περιλάμβανε και επιδότηση του επιτοκίου των μικρομεσαίων 

και των βιομηχανιών που εκσυγχρονίζουν τις εγκαταστάσεις τους ή επεκτείνονται σε νέες 

αγορές του εξωτερικού 2 . Για την κλωστοϋφαντουργία και άλλους προβληματικούς κλάδους 

δεν αναφερόταν ειδική επιδότηση, κι αυτό μάλλον σήμαινε ότι θα έπαιρναν μόνον όσοι 

βρίσκονται σε αποβιομηχανισμένες περιοχές, αντίθετα με τις προτάσεις πρόσφατης σχετικής 

μελέτης του ΙΟΒΕ (βλ. τμήμα 5 για περισσότερες λεπτομέρειες). Η νέα κυβέρνηση 

υποσχέθηκε σημαντικά μεγαλύτερο ποσό προς τη βιομηχανία-βιοτεχνία, όχι μόνο με 

οριζόντιες παρεμβάσεις αλλά και με κλαδικές πολιτικές3. 

Ενα άλλο σοβαρό πρόβλημα που δημιουργεί η απελευθέρωση του τραπεζικού 

συστήματος είναι ότι διευκολύνει τον ανταγωνισμό από ισχυρές ξένες τράπεζες με 

υψηλότερη παραγωγικότητα και δυναμικότητα, που μπορεί να είναι επικίνδυνες για τις 

ελληνικές τράπεζες. Βασική προϋπόθεση, για να μην πάρει το πρόβλημα δραματικές 

διαστάσεις, είναι ο εκσυγχρονισμός των ελληνικών τραπεζών, ιδίως των κρατικών. 

\ Βλ.Το Βήυα, 30 Οκτωβρίου 1994, σ. Ε2. 

2. Βλ. Ναυτευπορική, 30 Ιουνίου 1993, σσ.1,8. 

3. Βλ. Ναυτευπορική, 5 Νοεμβρίου 1993, σσ. 1,3. 
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4. Ol ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΣΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Α. Οι συνέπειες της προσχώρησης της Ελλάόας στην Οικονομική και Νομισματική Ενωση 

(ΟΝΕ) αναλύονται καλύτερα, αν διαχωριστεί η Οικονομική Ενωση από τη Νομισματική. Μια 

οικονομική ένωση δεν εξαντλείται στη δημιουργία ενιαίας αγοράς, αλλά αποβλέπει και σε 

κάποιο συντονισμό της οικονομικής πολιτικής των συμμετεχουσών χωρών. Συγκεκριμένα 

η οικονομική ένωση χαρακτηρίζεται από τέσσερα στοιχεία1: 

α. την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων στα 

πλαίσια της ενιαίας αγοράς, 

β. την πολιτική ανταγωνισμού, 

γ. τις κοινές πολιτικές με στόχο τις διαρθρωτικές μεταβολές και την περιφερειακή 

ανάπτυξη, 

δ. το συντονισμό της μακροοικονομικής πολιτικής, που συνεπάγεται ορισμένες 

δεσμεύσεις για τη δημοσιονομική πολιτική. 

Η προσπάθεια για την οικονομική ένωση της Ευρώπης ξεκίνησε με την ιδρυτική 

Συνθήκη της Ρώμης που τέθηκε σε ισχύ από 1.1.1958 και υπεγράφη από τα γνωστά 6 

αρχικά μέλη (Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο). Βασικός στόχος 

αυτής της Συνθήκης είναι η δημιουργία μιας κοινής αγοράς2 μεταξύ των κρατών-μελών 

που να περιλαμβάνει: (ι) την πραγματοποίηση μιας τελωνειακής ένωσης, που σημαίνει την 

εξάλειψη των δασμών, των ποσοστώσεων εισαγωγής και άλλων εμποδίων στις συναλλαγές 

μεταξύ των κρατών-μελών, και την υιοθέτηση κοινού τελωνειακού δασμολογίου έναντι των 

τρίτων χωρών, και (ιι) την πραγματοποίηση της ελεύθερης κυκλοφορίας αγαθών, 

προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων. 

Σημαντικό ρόλο στη δημιουργία της ενιαίας αγοράς έπαιξε η Ενιαία Ευρωπαϊκή 

Πράξη το 1987, που υποχρέωνε την Κοινότητα να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την 

ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς μέχρι το τέλος του 1 9 9 2 . Πρέπει να διευκρινιστεί, ότι 

η κατάργηση των δασμών μεταξύ των 6 αρχικών εταίρων έγινε σχετικά γρήγορα. Τα άρθρα 

13, 14 της Συνθήκης ΕΟΚ προέβλεπαν ότι οι τελωνειακοί δασμοί και φόροι με ανάλογο 

αποτέλεσμα έπρεπε να καταργηθούν βαθμιαία κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου 1 2 

\ Βλ. Στουρνάρα (1992). 

2. Βλ. Μούση (1993), σ. 28. 
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ετών 1 (μεταξύ 1958 και 1969). Στην πραγματικότητα η πλήρης κατάργηση των δασμών 

έγινε 18 μήνες νωρίτερα, την 1η Ιουλίου 1968, κοινή συναινέσει, γεγονός που σημαίνει 

ότι οι 6 πρώτες χώρες-μέλη δεν συνάντησαν μεγάλα προβλήματα. Στις νεοεντασσόμενες 

στην ΕΟΚ χώρες εχορηγείτο πενταετής μεταβατική περίοδος για την κατάργηση των 

τελωνειακών δασμών έναντι των λοιπών κοινοτικών εταίρων. Σημειώνεται πάντως ότι τα 

κράτη-μέλη της ΕΟΚ προσπάθησαν να αντικαταστήσουν του τελωνειακούς δασμούς με 

διάφορα "προστατευτικά" τεχνάσματα. 

Το 1985 η Επιτροπή της ΕΟΚ διαπίστωνε ότι η κοινή αγορά απείχε πολύ από μια 

εσωτερική αγορά, λόγω 2 : 

Των καθυστερήσεων στα τελωνεία και των διοικητικών επιβαρύνσεων των 

ενδοκοινοτικών συναλλαγών. 

Των διαφορών μεταξύ των φυτοϋγειονομικών και κτηνιατρικών κανονισμών που 

καθιστούσαν αναγκαίους τους συνοριακούς ελέγχους. 

Των διαφορών μεταξύ των εθνικών κανόνων και τεχνικών τύπων για τα βιομηχανικά 

προϊόντα. 

Της μη απελευθέρωσης των δημόσιων συμβάσεων για ξένους προμηθευτές, των 

περιορισμών στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, ιδίως των χρηματοοικονομικών, 

και στην ελεύθερη εγκατάσταση ορισμένων επαγγελμάτων. 

Των διαφορών μεταξύ των συντελεστών του ΦΠΑ και ειδικών φόρων κατανάλωσης. 

Της επιβολής νομισματικών εξισωτικών ποσών (ΝΕΠ) στο ενδοκοινοτικό εμπόριο 

ορισμένων γεωργικών προϊόντων. 

Των αδειών οδικών μεταφορών και του ελέγχου της συμφωνίας των οχημάτων με 

τους διάφορους εθνικούς κανονισμούς κλπ. 

Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη του 1987 έδωσε νέα ώθηση στην ολοκλήρωση της 

ενιαίας αγοράς, όπως αναφέρθηκε. Από την 1η Ιανουαρίου 1993, σύμφωνα με μιαν 

αισιόδοξη άποψη, η μεγάλη πλειοψηφία των προϊόντων διακινείται ελεύθερα χωρίς κανένα 

έλεγχο στα εσωτερικά σύνορα με ένα ενιαίο σύστημα πιστοποίησης3. Σύμφωνα με μιαν 

άλλη, περισσότερο σκεπτικιστική άποψη4, η κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά 

σύνορα της Κοινότητας επίβάλλει, πέρα από την αμοιβαία αναγνώριση των προδιαγραφών, 

τη διενέργεια ελέγχου στο εσωτερικό κάθε χώρας. 

\ Βλ. Μούση (1993), σσ. 65-66. 

2. Βλ. Μούση (1993), σσ. 9 0 - 9 1 . 

3. Βλ. Μούση (1993), σ. 129. 

4 . Βλ. Καζάκο (1993), σ. 3 0 3 . 
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Τα εμπόδια στην ενιαία αγορά, που τείνουν να εξαλειφθούν, είναι τα εξής 

(περιγράφονται αναλυτικότερα στην επόμενη παράγραφο) : 

α. περιορισμός στην κίνηση κεφαλαίων, 

β. διοικητικά εμπόδια και τελωνειακές διατυπώσεις, 

γ. καθυστερήσεις στα σύνορα, 

δ. διαφορές στους κανονισμούς για τις μεταφορές, 

ε. διαφορές στην εφαρμογή του ΦΠΑ, 

στ. διαφορές στα εθνικά πρότυπα και κανονισμούς, 

ζ. τρόπος εφαρμογής κανόνων κοινοτικού δικαίου, 

η. μη απελευθέρωση των κρατικών προμηθειών. 

Σε μερικούς τομείς, όπως η κυκλοφορία των κεφαλαίων ή οι έμμεσοι φόροι (π.χ. 

ΦΠΑ), η διαδικασία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο έχει τελειώσει,σε άλλους τομείς (τεχνικές 

οδηγίες, κινητές αξίες, χημικά κλπ.) έχει προχωρήσει αρκετά και σε άλλους παρουσιάζει 

προβλήματα (ασφάλειες, δημόσια έργα, δίκαιο εταιριών, φάρμακα, εργαζόμενοι)1. 

Υπάρχουν ευτυχώς κάποιες εξαιρέσεις του κανόνα της ολοκλήρωσης της αγοράς ακόμη και 

σήμερα, από τις οποίες μπορεί να επωφεληθεί η Ελλάδα (και η Πορτογαλία), κερδίζοντας 

πολύτιμο χρόνο για αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμό, όπως αναφέρεται στο τέλος αυτής 

της παραγράφου. 

Τα κέρδη από την ενιαία αγορά στην Ευρώπη θεωρούνται πολύ σημαντικά, επειδή 

οι συμμετέχουσες οικονομίες παράγουν ανταγωνιστικά προϊόντα. Ενώ στο παρελθόν 

θεωρείτο επιτυχημένη μιά τελωνειακή ένωση μεταξύ χωρών με συμπληρωματικά αγαθά, 

η κυρίαρχη αντίληψη σήμερα είναι ότι η συμμετοχή σε μια τελωνειακή ένωση χωρών με 

ανταγωνιστικά προϊόντα, όπως είναι αυτές της ΕΚ, αυξάνει την ευημερία λόγω όξυνσης του 

ανταγωνισμού2. Σύμφωνα με την Εκθεση της Επιτροπής Cecchini3, η ενιαία αγορά 

εκτιμάται ότι : 

θα αυξήσει μεσοπρόθεσμα το κοινοτικό ΑΕΠ κατά 4 , 5 % , 

θα μειώσει το δείκτη τιμών καταναλωτή κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες, 

θα δημιουργήσει 1.800.000 νέες θέσεις εργασίας, 

θα μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα κατά 2,2% του ΑΕΠ, 

θα μειώσει το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών κατά 1 % του ΑΕΠ, 

\ Βλ. Εξπρές, 25 Σεπτεμβρίου 1994, σ. 9. 

2. Βλ. Θεοφανίδη (1993), σσ. 92-93. 

3. Βλ. Cecchini (1988), σ. 152. 
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Τα οφέλη αυτά θα προέρχονται από : 

την απλοποίηση των τελωνειακών διαδικασιών, 

την απελευθέρωση των δημόσιων προμηθειών, 

την απελευθέρωση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, 

τη μείωση κόστους παραγωγής που συνδέεται με τις οικονομίες κλίμακας, την 

εκμετάλλευση συγκριτικών πλεονεκτημάτων, την αύξηση ανταγωνισμού, τις 

προμήθειες εισροών από την πηγή με το χαμηλότερο κόστος κλπ. 

Υπάρχουν αρκετές ενδείξεις, ότι η διανομή των κερδών από την ενιαία αγορά δεν 

ευνοεί τις λιγότερο προηγμένες χώρες όπως η Ελλάδα, όπως προκύπτει και από την Εκθεση 

Padoa Schioppa1. 

Η Ελλάδα συνδέθηκε με την ΕΚ το 1961 και προσχώρησε σ1 αυτήν το 1 9 8 1 , ενώ η 

μεταβατική περίοδος έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 1 9 8 7 2 . Η ενιαία αγορά συνεπάγεται άμεσα 

ορισμένα κέρδη και για τον Ελληνα καταναλωτή με τη μορφή μειωμένων τιμών, καλύτερης 

ποιότητας κλπ. Αντίθετα, τα κέρδη για τον Ελληνα παραγωγό θα είναι μάλλον μακροπρό

θεσμα και θα συνδέονται με την εντονότερη εκσυγχρονιστική τάση προς την οποία ωθεί 

η όξυνση του ανταγωνισμού, τη μείωση του κόστους για τους λόγους που αναφέρει και η 

Επιτροπή Cecchini και την ανακατανομή των πόρων σε όφελος κλάδων με υψηλή παραγω

γικότητα. Ατυχώς στην Ελλάδα: 

α. Η παραγωγική ανασυγκρότηση θα υποχρεωθεί να βασιστεί σε ανεπαρκή 

κινητικότητα της εργασίας3, που μπορεί να αυξήσει την ανεργία, αφού μετατοπίσεις 

της ζήτησης γεωγραφικά δεν θα συνοδεύονται από αντίστοιχες μετακινήσεις 

μισθωτών, 

β. Το κόστος προσαρμογής στην Ελλάδα διογκώνει η ύπαρξη διακλαδικού εμπορίου 

με την ΕΚ και όχι ενδοκλαδικού, που συνεπάγεται μεγαλύτερες μετακινήσεις 

γεωγραφικά και κλαδικά4. 

Στην αύξηση της κινητικότητας θα μπορούσε να συμβάλει η κάλυψη από την 

κυβέρνηση του κόστους μεταφοράς των εργαζομένων, 

γ. Οι οικονομίες κλίμακας είναι μικρότερες για μικρές χώρες όπως η Ελλάδα, ιδιαίτερα 

και λόγω του παραδοσιακού χαρακτήρα της εξειδίκευσης, και μεγαλύτερες σε 

1. Βλ. Padoa Schioppa (1987). 

2. Βλ. Κιουλάφα και Ζάραγκα (1990), σ. 13, 

3. Βλ. Στουρνάρα (1992), σσ. 6-9. 

4. Βλ. Στουρνάρα (1991), σσ. 21-22. 
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κλάδους με υψηλή ένταση τεχνολογίας και υψηλή συγκέντρωση, όπως τα 

μεταφορικά μέσα, τα χημικά, η κατασκευή μηχανών και συσκευών1 κλπ. Αντίθετα, 

σε κλάδους με χαμηλό τεχνολογικό περιεχόμενο, σαν αυτούς που χαρακτηρίζουν 

την Ελλάδα (τρόφιμα-ποτά, καπνός,κλωστοϋφαντουργία, ένδυση-υπόδηση, δέρμα, 

ξύλο κλπ.) οι οικονομίες κλίμακας είναι περιορισμένες και αφορούν κυρίως το 

επίπεδο διανομής και πωλήσεων. 

δ. Είναι γνωστό 2 ότι "...οι περισσότερο αναπτυγμένες χώρες του Ευρωπαϊκού Βορρά, 

που διαθέτουν σύγχρονη οικονομική υποδομή και περισσότερο τεχνολογικά 

αναπτυγμένη βιομηχανική βάση και έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση στα κέντρα 

έρευνας...και σε μεγαλύτερες αγορές, μπορούν να επωφεληθούν από την 

οικονομική ενοποίηση περισσότερο από όσο χώρες όπως η Ελλάδα...". 

ε. Είναι γεγονός ότι η απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων επιτρέπει στις 

επιχειρήσεις το δανεισμό με καλύτερους όρους από το εξωτερικό, όπως εξηγείται και 

σε επόμενο τμήμα, ενώ αυτό - η πίεση του ανταγωνισμού - υποχρεώνει τις εγχώριες 

τράπεζες σε κάποια μείωση του περιθωρίου κέρδους. Το θέμα είναι ότι υπάρχει 

κίνδυνος φυγής των κεφαλαίων προς το εξωτερικό, όπως τονίζει 3 ο Scitovsky και 

όπως συνέβη στις ΗΠΑ, Βρετανία, Ιαπωνία4, κάτι που υποχρέωσε την Τράπεζα της 

Ελλάδος να αυξήσει αρκετά το πραγματικό επιτόκιο. Από την άλλη πλευρά, 

σύμφωνα με την ενδιαφέρουσα άποψη αρμόδιων παραγόντων5, ένα σταθερό 

αναπτυξιακό πλαίσιο θα επέτρεπε την επιστροφή στην Ελλάδα σημαντικού τμήματος 

του ελληνικού κεφαλαίου που βρίσκεται στο εξωτερικό, κάτι που θα μείωνε το 

πραγματικό επιτόκιο. 

στ. Η απελευθέρωση των δημόσιων προμηθειών δεν είναι ευνοϊκή για την Ελλάδα, 

αφού το 4 3 , 2 % των κρατικών προμηθειών εδώ είναι εισαγόμενο έναντι μόλις 5% 

στην Κοινότητα και το μόνο που μπορεί να επιδιώκεται είναι η σταθεροποίηση της 

εισαγωγικής διείσδυσης6. Η απελευθέρωση των δημόσιων προμηθειών πάντως δεν 

φαίνεται να απειλεί σοβαρά τους Ελληνες παραγωγούς, αφού η συμμετοχή των 

\ Βλ. Λώλο και Παπαγιαννάκη (1993), σ. 160. 

2. Βλ. Γκαργκάνα (1991). 

3. Βλ. Θεοφανίδη (1993), σ.87. 

4. Βλ. Εξπρές, 6 Ιουνίου 1992, σ. 7 (όπου παρατίθεται ενδιαφέρουσα γνώμη Μ. 
Ζομπανάκη). 

5. Βλ. Πουλή (1994), συνομιλία με το συγγραφέα. 

6 . Βλ. Χασσίδ και Κάτσο (1992), σ. 3 8 6 . 

23 



ξένων είναι υποχρεωτική μόνο αν μια προμήθεια υπερβαίνει τα 200 χιλ. ECUs, 

δηλαδή για το 2 0 % του συνόλου των προμηθειών. Επίσης στον τομέα των δημό

σιων έργων πιστεύεται ότι η ξένη συμμετοχή αφορά το 1 % μόνο των έργων στην 

Ελλάδα που υπερβαίνουν το 1 δισ. δρχ., δεδομένου ότι τα περισσότερα έργα είναι 

μικρά εδώ και η απροθυμία ή αδυναμία των ξένων πολύ πιθανή. Τα πράγματα 

χειροτέρευσε η υπογραφείσα συμφωνία μεταξύ Κοινότητας και ΗΠΑ για αμοιβαία 

συμμετοχή των δύο στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, έργων και υπηρεσιών 

(συμπεριλαμβανομένου του τομέα του ηλεκτρισμού)1. Θα πρέπει λοιπόν η ελληνική 

κυβέρνηση να επωφεληθεί από τη χορηγούμενη παράταση σε Ελλάδα και Πορτο

γαλία, μέχρι το 1998, για την απελευθέρωση των δημόσιων προμηθειών σε 

ενέργεια, μεταφορές, τηλεπικοινωνίες, ύδρευση (Οδηγία 531/1990), αφού, στην 

αντίθετη περίπτωση, η Ελλάδα μπορεί να χάσει 7.000 περίπου θέσεις εργα

σίας2,3,4, όπως επισημαίνεται και από το ΣΕΒ. Τονίζεται ότι αρκετές ξένες 

εταιρείες στην Ελλάδα πετυχαίνουν την ανάθεση σ'αυτές των έργων στους τέσσερις 

παραπάνω τομείς σε τιμές πολλές φορές μόλις κατά 5% χαμηλότερες από τις 

ελληνικές προσφορές και μάλιστα χωρίς το ίδιο σέρβις και στήριξη. Αντίθετα στη 

Γαλλία, Γερμανία και άλλες κοινοτικές χώρες, οι δημόσιες προμήθειες ανατίθενται 

στις εγχώριες επιχειρήσεις, παρά την υποχρέωση διενέργειας διεθνών διαγωνι

σμών.Σοβαρά προβλήματα θα δημιουργήσει η ενιαία αγορά στην παραγωγή πολλών 

δημόσιων επιχειρήσεων, λόγω της τεχνολογικής υπεροχής των κοινοτικών εταίρων. 

Πρέπει λοιπόν η κυβέρνηση να ενισχύσει τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό των 

δημόσιων επιχειρήσεων, ενώ υπάρχει για την Ελλάδα παράταση της προθεσμίας 

εισόδου στην ενιαία αγορά μέχρι το 2003 για τον ΟΤΕ5 και άλλες ίσως δημόσιες 

επιχειρήσεις. Σύμφωνα με πρόσφατη οδηγία, πάντως, απελευθερώνεται η χορήγηση 

άδειας έρευνας για πετρέλαιο ή αέριο, ενώ εκκρεμεί πρόταση οδηγίας6 με την 

οποία επιτρέπεται η πρόσβαση στα εθνικά δίκτυα σε περισσότερους παραγωγούς 

ηλεκτρικής ενέργειας. 

\ Βλ. Μούση (1993), σ. 108. 

2. Βλ. Χαϊκάλη (1992). 

3. Βλ. Χριστοδουλάκη (1993). 

\ Βλ. Ναυτεμπορική, 17 Ιουνίου 1994, σσ. 1,11 

5. Βλ. Μούση (1993), σ. 3 8 6 . 

6. Βλ. Πλιάκο (1994). 
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ζ. Αρνητικά επηρεάζει την αναπτυξιακή διαδικασία ο αναχρονιστικός κρατικός 

μηχανισμός της Ελλάδας, που είναι προφανώς ο χειρότερος της ΕΚ. 

η. Αρνητική επίδραση ασκεί στο δυναμισμό της οικονομίας το γεγονός ότι δύο μη 

δυναμικά κοινωνικά στρώματα, οι μικρομεσαίοι και οι αγρότες, αποτελούν 

μεγαλύτερα ποσοστά του πληθυσμού στην Ελλάδα από ό,τι στην ΕΚ. 

θ. Αρνητικά επιδρά στις προοπτικές της οικονομίας το τεράστιο δημόσιο χρέος, τόσο 

μέσω των τεράστιων τοκοχρεωλυσίων όσο και με την άνοδο των εσωτερικών και 

εξωτερικών επιτοκίων. 

Προβλήματα θα δημιουργήσει για ορισμένα επαγγέλματα στην Ελλάδα η απελευ

θέρωση της ελληνικής αγοράς εργασίας και ο ανταγωνισμός από εργαζομένους των λοιπών 

χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων μισθωτών θεωρείται 

απίθανο να θιγεί, αφού την κινητικότητα των μισθωτών από την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή 

Ενωση περιορίζουν, όχι μόνον η άγνοια της γλώσσας, αλλά οι πολιτισμικές διαφορές και 

διαφορές σε συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, συνταξιοδότηση, επιδόματα ανεργίας, η 

ελλιπής πληροφόρηση για την ελληνική αγορά εργασίας1 κλπ. Τα υψηλά ποσοστά ανεργίας 

και η στασιμότητα υποχρεώνουν τις χώρες της Ενωσης να μην άρουν τα εμπόδια στη 

διακίνηση των εργαζομένων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνεται ότι το κατανοεί και 

περιορίζει το ενδιαφέρον της στην εξασφάλιση του δικαιώματος ελεύθερης διακίνησης για 

τους υψηλά εξειδικευμένους εργαζομένους που διαθέτουν μεγαλύτερη κινητικότητα επειδή 

γνωρίζουν, μεταξύ άλλων, και ξένες γλώσσες2. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιέζει την Ελλάδα 

να αποδεχθεί την κοινοτική οδηγία 89/48 σχετικά με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης 

πτυχίων3, επιτρέποντας έτσι να εργαστούν στην Ελλάδα, είτε ως μισθωτοί είτε ως 

ελεύθεροι επαγγελματίες, πτυχιούχοι λογιστές, μηχανολόγοι-ηλεκτρολόγοι, ψυχολόγοι, 

μεταλλουργοί κλπ. 

Β. Το μεγάλο και συνήθως διευρυνόμενο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου με την ΕΚ 

και το λοιπό κόσμο, οι εξαγορές ανθηρών ελληνικών επιχειρήσεων και η αποδιοργάνωση 

του προβληματικού τμήματος της βιομηχανίας είναι αψευδείς μάρτυρες της πίεσης που ασκεί 

1. Βλ. Κιουλάφα και Ζάραγκα (1990), σσ. 184-5. 

2. Βλ. Ελευθεροτυπία, 15 Ιουλίου 1993, σσ. 26-7. 

3. Βλ. Κέρδος, 15 Σεπτεμβρίου 1993, σ.9. 
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πάνω στην ελληνική οικονομία ο ξένος ανταγωνισμός1,2,3. Αυτό δεν πρέπει να οδηγήσει 

σε "καταστροφολογική" αντίληψη 4 για το ρόλο της ΕΚ. Δεν φαίνεται να κινδυνεύουμε 

προς το παρόν από πλημμυρίδα εισαγωγών, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι θα συνεχιστεί 

η επιδότηση της παραγωγής και των επενδύσεων, είτε από το κράτος είτε από την 

Κοινότητα, όπως εξηγείται στο επόμενο τμήμα. Η σημαντική αύξηση των ελληνικών 

εξαγωγών (σύμφωνα με τις συναλλαγματικές και τελωνειακές στατιστικές) το 1995 (παρά 

τη μικρή, 3 % , διολίσθηση) και ο μάλλον παραγωγικός χαρακτήρας που είχε η παρόμοιου 

μεγέθους αύξηση των εισαγωγών, είναι σίγουρα ενθαρρυντικά. Αρκεί βέβαια να συνεχισθεί 

με την ίδια αποφασιστικότητα η αντιπληθωριστική και δημοσιονομική πολιτική. 

Ούτε ήταν η ΕΚ η μόνη πηγή προβλημάτων. Ουσιαστικό μερίδιο ευθύνης για την 

επιδείνωση της ανταγωνιστικότητας φέρουν και οι ελληνικές κυβερνήσεις, επειδή 

συνέβαλαν στον υψηλό εγχώριο πληθωρισμό, είτε αυξάνοντας το δημόσιο έλλειμμα είτε 

ανεχόμενες τις κερδοσκοπικές ανατιμήσεις. 

Αρνητικά επηρέασε την ανταγωνιστικότητα και η στασιμότητα των επενδύσεων, 

κυρίως των ιδιωτικών, την τελευταία δεκαπενταετία. Αν και οι πραγματικές δημόσιες 

επενδύσεις αυξήθηκαν τη δεκαετία του 1980, δεν αυξήθηκαν με ικανοποιητικό ρυθμό, 

δεδομένου του καταναλωτικού χαρακτήρα του δημόσιου ελλείμματος. Σύμφωνα με ένα 

συγγραφέα 5 , η μεγάλη αύξηση των εισαγωγών στη δεκαετία του 1980 συνδεόταν 

περισσότερο με τον "καταναλωτισμό" εκείνης της περιόδου και την ανυπαρξία επενδύσεων 

και λιγότερο με την ένταξη στην ΕΚ. Πάντως και αυτός ο αναλυτής (σσ. 482-3) 

επιβεβαιώνει οικονομετρικά τα ευρήματα του άλλου 6 , ότι στην αύξηση των εισαγωγών από 

την ΕΚ συνέβαλε και η μείωση του βαθμού προστασίας της εγχώριας παραγωγής λόγω ΕΚ 

Συμπεραίνει ότι η κατάργηση κάθε είδους προστασίας θα έχει υψηλό κοινωνικό κόστος: "Οι 

αντίθετες προοπτικές για τα προϊόντα που έχουν ήδη σταθεί με επιτυχία στη διεθνή αγορά, 

ένα γενικότερο εκσυγχρονιστικό πλαίσιο (ιδιαίτερα στον τραπεζικό τομέα...), που 

αναγκαστικά θα φέρει ο οξυμένος ανταγωνισμός και η αναβαθμισμένη διαρθρωτική 

\ Βλ. Γιαννίτση (1988), 

2. Βλ. Λιοδάκη (1985). 

3. Βλ. Σερεμέτη (1989). 

4. Βλ. Σταθάκη (1990), σ. 72, για σοβαρή κριτική της "καταστροφολογικής" αντίληψης. 

5. Βλ. Μητσό (1989), σ. 4 7 1 . 

6 . Βλ. Γιαννίτση (1988). 
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πολιτική, μόνο μακροπρόθεσμα είναι δυνατό να αντισταθμίσουν το άμεσο κοινωνικό και 

οικονομικό κόστος από την κατάργηση της προστασίας1. 

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου διευρύνεται συνεχώς την τελευταία 35ετία {με 

εξαίρεση την περίοδο 1981-1984 και τα έτη 1986, 1991,1993). Αν συγκρίνει κανείς το 

μέσον όρο πενταετίων, διαπιστώνει ότι το έλλειμμα διευρύνεται χωρίς καμιάν εξαίρεση (από 

4,001 την περίοδο 1975-1980, σε 5,926 δισ. δολ. την περίοδο 1981-1985, 8,342 δισ. 

δολ. την περίοδο 1 986-1 9 9 0 και 1 3,076 δισ. δολ. την περίοδο 1 991-1 994). Αναφέρεται 

χαρακτηριστικά ότι το έλλειμμα αυτό, που ατυχώς ξεπερνά σημαντικά το πλεόνασμα των 

άδηλων πόρων, τετραπλασιάστηκε μέσα σε 7 μόλις έτη κατά την περίοδο της δικτατορίας 

1967-1974 και η διεύρυνση συνεχίστηκε και στην περίοδο της μεταπολίτευσης, έστω και 

με ηπιότερους ρυθμούς (υπερτετραπλασιασμός την εικοσαετία 1 974-1993). Στην περίοδο 

μετά το 1 9 8 6 , ειδικότερα, αυξανόταν συνεχώς μεταξύ 1 986 και 1 9 9 0 (από 5,686 δισ.δολ. 

το 1986 σε 12,328 δισ.δολ. το 1990, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος), 

παρέμεινε στάσιμο το 1 9 9 1 , αυξήθηκε κατά 1,6 δισ. δολ. το 1 9 9 2 , μειώθηκε κατά 1,3 δισ. 

δολ. το 1993 και ο αυξητικός ρυθμός συνεχίστηκε και κατά τα έτη 1994 και 1995 

(σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία). 

Ο δασμολογικός αφοπλισμός της Ελλάδας, στο πλαίσιο της σύνδεσης με την ΕΚ το 

1961 και της ένταξης το 1 9 8 1 , συνέβαλε στη διεύρυνση του ελλείμματος του εμπορικού 

ισοζυγίου, όχι μόνο με την ΕΚ, αλλά και συνολικά, αφού το κοινοτικό δασμολόγιο για 

εισαγόμενα από τρίτες χώρες είναι χαμηλότερο από το ελληνικό, ιδιαίτερα μετά τη 

συμφωνία της GATT, ενώ η δασμολογική προστασία στην Ελλάδα συμπληρωνόταν και από 

σοβαρή μη δασμολογική (όπως θα εξηγηθεί). Το έλλειμμα της Ελλάδας στις συναλλαγές της 

με την ΕΚ έφτασε τα 2,594 δισ. δολ. το 1 9 8 0 , τα 7,362 δισ. δολ. το 1 9 9 1 , τα 8,897 δισ. 

το 1992, τα 7,958 δισ. το 1993, τα 9,131 δισ. το 1994 και συνέχισε να αυξάνεται το 

1995. 

Η αυξητική τάση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου της Ελλάδας επιβεβαιώνεται 

και από τα στοιχεία χωρίς τις ενεργειακές εισαγωγές (από μέσο ετήσιο επίπεδο 2,850 

δισ.δολ. την περίοδο 1981-1985, σε 10,576 δισ. δολ. την περίοδο 1 990-1 994). 

Η Συμφωνία Σύνδεσης με την ΕΚ το 1961 υποχρέωσε την Ελλάδα να καταργήσει 

βαθμιαία τους υφιστάμενους δασμούς μέχι το 1974 (12ετής περίοδος) για τα εισαγόμενα 

προϊόντα που δεν παράγονται στην Ελλάδα και μέχρι το 1984 (22ετής περίοδος) για 

εισαγόμενα προϊόντα που παράγονται και στην Ελλάδα. Η κατάργηση έπρεπε να είναι 

πλήρης για τα προϊόντα της ΕΚ, ενώ έπρεπε να υιοθετηθεί το κοινοτικό δασμολόγιο έναντι 

των εισαγωγών τρίτων χωρών. Θα ανέμενε κανένας ότι το 1 9 8 0 , τις παραμονές της 

ένταξης, η δασμολογική επιβάρυνση θα ήταν γενικά μικρή για τα προϊόντα της 22ετίας και 

θα αφορούσε κυρίως προϊόντα που δεν καλύπτονταν από τη Συμφωνία Σύνδεσης, όπως 

\ Βλ. Μητσό (1989), σ. 4 8 6 . 
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π.χ. ο χάλυβας (που καλύπτεται από την ΕΚΑΧ). Στην πράξη όντως βρέθηκε ότι η μέση 

δασμολογική επιβάρυνση ήταν σχετικά μικρή στην Ελλάδα το 1 980 (8,5% περίπου για όλα 

τα εισαγόμενα: 6 % για εισαγόμενα από την ΕΟΚ και 1 3 % για εισαγόμενα τρίτων χωρών)1. 

Το πρόβλημα όμως ήταν η μεγάλη διακύμανση του δασμού, που έφτανε το 1 0 6 , 7 % για τα 

γουναρικά. Το γεγονός αυτό ήταν ανησυχητικό, δεδομένου ότι σήμαινε πως το 1 9 8 0 , λίγο 

πριν από την τελική κατάργηση των δασμών ορισμένα σημαντικά προϊόντα αντιμετώπιζαν 

πρόβλημα ανταγωνιστικότητας. Ακόμη πιό ανησυχητικό για την ανταγωνιστικότητα των 

προϊόντων μας ήταν πάντως το γεγονός ότι, εκτός από τη δασμολογική, υπήρχε και πολύ 

μεγαλύτερη μη δασμολογική προστασία, αν και, βέβαια, ευτυχώς, παρόμοιας περίπου 

προστασίας απολάμβαναν και τα προϊόντα των ανταγωνιστών μας2. Η μη δασμολογική 

προστασία των εγχώριων προϊόντων από τα εισαγόμενα παίρνει ποικίλες μορφές, με 

κυριότερες την πρόσθετη έμμεση φορολόγηση των εισαγομένων, τους ποσοτικούς 

περιορισμούς, τις ειδικές ρυθμίσεις ως προς τον τρόπο πληρωμής των εισαγομένων 

(υποχρεωτική πληρωμή τοις μετρητοίς και προκαταβολή τμήματος της αξίας), τις διαφορές 

στα εθνικά πρότυπα και τους τεχνικούς κανονισμούς (προδιαγραφές), την προτίμηση των 

εγχωρίων στις δημόσιες προμήθειες, τα διοικητικά εμπόδια (τελωνειακοί έλεγχοι) στα 

εισαγόμενα και τις καθυστερήσεις στα σύνορα, τις κρατικές ενισχύσεις κλπ.3,4 Στην 

Ελλάδα η μη δασμολογική προστασία περιλαμβάνει τη διαφορά μεταξύ κανονικής και 

συναλλακτικής τιμής, τον υπολογισμό των εξόδων "marketing", τις διάφορες προσαυξήσεις, 

τον ειδικό φόρο επί του ΦΚΕ, τις διαφορές στους συντελεστές παραγομένων και 

εισαγομένων στις φορολογίες ΦΚΕ, τελών χαρτοσήμου, φόρων πολυτελείας και 

κατανάλωσης. 

Ολα αυτά τα στοιχεία του φορολογικού συστήματος κρίθηκαν αντίθετα προς το 

άρθρο 95 της Συνθήκης της Ρώμης που επιβάλλει την ίση φορολογική μεταχείριση μεταξύ 

παραγομένων και εισαγομένων. Ενσωματώθηκαν λοιπόν στον ειδικό Ρυθμιστικό Φόρο που 

συμφωνήθηκε μεταξύ Ελλάδας και ΕΚ το 1984. Ο ρυθμιστικός φόρος εκφράζεται ως 

ποσοστό της αξίας των προϊόντων και η εξάλειψη του κατανέμεται χρονικά στην περίοδο 

1984-1989. Με βάση αυτές τις εκτιμήσεις η μέση μη δασμολογική προστασία έφτασε το 

2 9 % της αξίας εισαγωγών στην Ελλάδα το 1 9 8 0 5 , ενώ για τα γουναρικά έφτασε το 

2 6 5 % . Η μέση ονομαστική προστασία, τόσο η δασμολογική όσο και η μη δασμολογική, 

\ Βλ. Μητσό (1989), σ. 25. 

2. Βλ. Μητσό (1989), σ. 5 1 . 

3. Βλ. Μητσό (1989), σ. 4 6 . 

4. Βλ. Πολίτη (1992). 

5. Βλ. Μητσό (1989), σ. 4 7 . 
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κυμαινόταν μεταξύ 3 3 % και 4 0 % , αντίστοιχα, στην Ελλάδα το 1980 (ανάλογα με τη 

μέθοδο υπολογισμού)1. Η ονομαστική προστασία δεν παίρνει υπόψη την ενδεχόμενη 

μείωση της προστασίας προϊόντων που συνεπάγεται η προστασία των πρώτων υλών. Η 

αποτελεσματική (effective) προστασία, που παίρνει υπόψη και την ενδεχόμενη επίδραση 

της προστασίας των πρώτων υλών, βρέθηκε στην Ελλάδα ότι ήταν στην πραγματικότητα 

το 1 9 8 0 ακόμη μεγαλύτερη από τη σημαντική ονομαστική προστασία ( 6 5 % η μέση προστα

σία) και 2 5 0 % ο κλάδος με την υψηλότερη προστασία, τα ενδύματα). 

Η ουσιαστική εξάλειψη μιας τόσο υψηλής προστασίας των ελληνικών προϊόντων 

κατά τη δεκαετία του 1 9 8 0 , όπως εκφράστηκε και με την εξάλειψη του ειδικού ρυθμιστικού 

φόρου μεταξύ 1984-1989, προφανώς άσκησε σοβαρή θετική επίδραση πάνω στις εισαγω

γές από την ΕΚ2. Αυτό επιβεβαιώνεται και οικονομετρικά από τις εργασίες του Γιαννίτση 

(1988) 3 , ενμέρει του Μητσού (1989) 4 , του Αθανάσογλου (1992) 5 , και των Χασσίδ και 

Κάτσου (1992) 6 , για να περιοριστούμε στις πιο πρόσφατες εργασίες (για παλαιότερες 

μελέτες βλ. Γιαννίτση, σσ.42-52). 

Ο Γιαννίτσης ερμηνεύει τις πραγματικές εισαγωγές με βάση τις εξελίξεις στο 

ακαθάριστο εθνικό εισόδημα, την εθνική δαπάνη για κατανάλωση, τη σχέση τιμών 

εγχωρίων προς τιμές εισαγομένων, την επιβάρυνση των εισαγωγών από δασμούς και 

φόρους, το δείκτη πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας της δραχμής, σταθμισμένο με 

το μέσο κόστος εργασίας για τη μεταποίηση, μια ψευδομεταβλητή για την ένταξη κλπ. Το 

εθνικό εισόδημα και η κατανάλωση βρέθηκαν ότι ασκούν στατιστικά σημαντική και θετική 

επίδραση στις εισαγωγές. Στατιστικά σημαντικοί, όπως αναμενόταν, ήταν οι συντελεστές 

της δασμολογικής επιβάρυνσης και οι ψευδομεταβλητές της ένταξης τόσο στο σύνολο της 

βιομηχανίας όσο και στους κλάδους τροφίμων, καπνού, ρούχων-υποδημάτων, πλαστι-

κών-ελαστικών, πετρελαιοειδών, μη μεταλλικών ορυκτών και προϊόντων από μέταλλο την 

περίοδο 1 970-1 9 8 5 7 . 

Ο Μητσός (1 989) διαφωνεί με το Γιαννίτση στο θέμα της ψευδομεταβλητής για την 

ένταξη, επειδή θεωρεί ότι αποδίδει στην ένταξη στην ΕΚ όλες τις δυσμενείς εξελίξεις στις 

\ Βλ. Μητσό (1989), σ. 53. 

2. Βλ. Μητσό (1989), σ. 67. 

3. Βλ. Γιαννίτση (1988). 

4. Βλ. Μητσό (1989). 

5. Βλ. Αθανάσογλου (1992). 

6 . Βλ. Χασσίδ και Κάτσο (1992). 

7. Βλ. Γιαννίτση (1988), σ. 369. 
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εισαγωγές μετά το 1 9 8 1 . Επισημαίνει επίσης, ότι στη διόγκωση των εισαγωγών της 

δεκαετίας του 1 980 συνέβαλε σημαντικά ο καταναλωτισμός, η αύξηση δηλαδή της ροπής 

προς κατανάλωση στην οικονομία και η ανυπαρξία επενδύσεων (σ. 484), καθώς και η 

δυσμενής εξέλιξη του κόστους παραγωγής στην Ελλάδα (σ. 341). Πρέπει να γίνει δεκτό, 

ότι όντως οι εισαγωγές της Ελλάδας από την ΕΚ και συνολικά επηρεάστηκαν θετικά από 

τους δύο παραπάνω παράγοντες. Κακώς όμως ο Μητσός τείνει να ελαχιστοποιήσει τις 

συνέπειες της ένταξης στην ΕΚ {βλ. π.χ. σ. 327 ή σ. 341). Πρόκειται για μιαν αντιφατική 

άποψη (μιας κατά τα άλλα ιδιαίτερα ενδιαφέρουσας μελέτης), δεδομένου ότι: 

Ο ίδιος ο Μητσός υπογραμμίζει τη σοβαρή μείωση της δασμολογικής και κυρίως της 

υψηλής μη δασμολογικής προστασίας στην Ελλάδα τις περιόδους 1980-1985 και 

1984-1989 (σσ. 4 7 , 67, 474) όχι μόνο για κοινοτικά αλλά και για μη κοινοτικά 

προϊόντα. Η κατά 5 0 % περίπου μείωση της προστασίας μεταξύ 1980-1985 στην 

Ελλάδα ήταν πολύ πιο σοβαρή από τη μείωση της προστασίας στη δεκαετία του 

1970, αφού η τελευταία ήταν μόνο δασμολογική, που μάλιστα συμπληρωνόταν 

ενμέρει από μη δασμολογική προστασία. Πως είναι δυνατόν μια τόσο μεγάλη μείωση 

της προστασίας να μην επηρέασε θετικά τις κοινοτικές αλλά και τις συνολικές 

εισαγωγές; 

Σε άλλο σημείο ο Μητσός (σ. 349) αναγνωρίζει κατηγορηματικά τη σπουδαιότητα 

της υψηλής προστασίας στην αποτροπή της εισαγωγικής διείσδυσης στην Ελλάδα: 

"Η ξεκάθαρα θετική αυτή σχέση προστασίας-βαθμού αυτάρκειας οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι, συνολικά, η παρεχόμενη προστασία πέτυχε το βασικό επιδιωκόμενο 

αποτέλεσμα, να περιορίσει τη διείσδυση των εισαγωγών στους κλάδους εκείνους, 

όπου ήταν συγκεντρωμένη η εγχώρια παραγωγή". 

Η σημαντική αύξηση του κοινοτικού μεριδίου στις ελληνικές εισαγωγές (Μητσός, σσ. 

336-7, από 39,1 % το 1980 σε 4 6 , 7 % το 1985) ήταν αναμενόμενη, σύμφωνα με 

τη θεωρία του διεθνούς εμπορίου. Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η αύξηση του 

κοινοτικού μεριδίου σε ορισμένους κλάδους και προϊόντα. Στον κλάδο 

διατροφής-ποτών το κοινοτικό μερίδιο αυξήθηκε από 3 7 % το 1980 σε 7 6 % το 

1 985 και στα κρέατα από 2 6 % σε 8 9 % . Εκείνο όμως που πραγματικά στοιχίζει στην 

Ελλάδα είναι το διευρυνόμενο συνολικό έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, όχι μόνο 

λόγω του υψηλού πληθωρισμού και της αύξησης της ροπής προς κατανάλωση, αλλά 

και λόγω της σοβαρής μείωσης της προστασίας απέναντι σε κοινοτικά και μη 

κοινοτικά προϊόντα (όπως αναφέρθηκε). 

Υπάρχουν και οι ενδείξεις από την οικονομετρική ανάλυση. Ο ίδιος ο Μητσός βρίσκει 

στατιστικά σημαντικό και αρνητικό συντελεστή στη μεταβλητή της μεταβολής της 

ονομαστικής προστασίας στη συνάρτηση μεταβολής εισαγωγών καταναλωτικών 

αγαθών αν και όχι στη συνάρτηση για τις συνολικές εισαγωγές (σ.483). 

Υπενθυμίζεται ότι στατιστικά σημαντικό συντελεστή για τη μεταβλητή προστασίας 
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βρήκε ο Γιαννίτσης για το σύνολο των εισαγωγών της μεταποίησης και για αρκετούς 

κλάδους, ο Αθανάσογλου για τις καθαρές πραγματικές εισαγωγές, οι Κάτσος και 

Χασσίό και ο Σερεμέτης (1989). 

Γ. Ας στρέψουμε τώρα την προσοχή μας στα εναπομείναντα εμπόδια για την Ενιαία 

Αγορά. Τα εμπόδια αυτά είναι τα εξής κατά σειρά σπουδαιότητας στην Ελλάδα σύμφωνα 

με σχετική μελέτη του Πολίτη (1992): 

α. Οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων. Οι ελληνικές επιχειρήσεις αποδίδουν 

ιδιαίτερη σημασία στην άρση αυτού του εμποδίου, προφανώς επειδή εξασφαλίζουν 

εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης από το εξωτερικό, ενώ η πορεία προς την ΟΝΕ 

θα συμβάλει σε σοβαρή μείωση δημόσιων ελλειμμάτων, πληθωρισμού και επιτοκίων 

μεσοπρόθεσμα (σσ. 54 και 200). 

β. Τα διοικητικά εμπόδια, οι τελωνειακές διατυπώσεις και καθυστερήσεις στα σύνορα. 

Θεωρούνται ως εξίσου σοβαρό πρόβλημα με τους περιορισμούς στην κίνηση 

κεφαλαίων και εκτιμάται ότι αυξάνουν το κόστος παραγωγής κατά 20 δισ. δρχ. σε 

τιμές 1989 (σ.58). 

γ. Οι καθυστερήσεις που δημιουργούνται στα σύνορα λόγω των πολύπλοκων κανονι

σμών για τις μεταφορές, η ύπαρξη ποσοστώσεων και αδειών διέλευσης είναι μερικά 

άλλα σοβαρά εμπόδια για την Ελλάδα. 

δ. Η ανάγκη για εναρμόνιση του ΦΠΑ δεν αναμένεται να ασκήσει σοβαρή επίδραση 

στο μέσο επίπεδο τιμών και αυτό συνεπάγεται ότι σε άλλους κλάδους η επίδραση 

στο κόστος θα είναι αρνητική και σε άλλους θετική (σ.60). 

ε. Η εναρμόνιση των εθνικών προτύπων και κανονισμών δεν φαίνεται να δημιουργεί 

σοβαρό πρόβλημα (σ. 60). 

στ. Ο τρόπος εφαρμογής των κανόνων του κοινοτικού δικαίου (κανονισμοί, οδηγίες, 

αποφάσεις) επηρεάζουν το κόστος παραγωγής. 

ζ. Η απελευθέρωση των κρατικών προμηθειών εκτιμάται ότι θα έχει οριακή μόνον 

επίδραση στις ελληνικές επιχειρήσεις. 

Σημειώνεται ότι τα εμπόδια κατατάσσονται με την ίδια σειρά σπουδαιότητας για 

όλους του κλάδους (σ.66). 

Χαρακτηριστικό της όχι και τόσο θετικής θέσης στην οποία βρέθηκε στο παρελθόν 

η Ελλάδα είναι το γεγονός, ότι ήταν η μόνη χώρα-μέλος της ΕΚ στην οποία οι κίνδυνοι για 

την εθνική οικονομία από την ενιαία αγορά θεωρούνται (από τους βιομηχάνους) 

περισσότεροι από τις ευκαιρίες, σύμφωνα με αυτή τη μελέτη του Πολίτη (1 992), που αφορά 

τα έτη 1988 και 1990 (σ.220). 

Οι Ελληνες βιομήχανοι, όμως, είναι πιο αισιόδοξοι για την πορεία της δικής τους 

επιχείρησης. Την αισιοδοξία τους για τις προοπτικές του κλάδου της βιομηχανίας στην 
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ενιαία αγορά εκφράζουν οι κλάδοι των πλαστικών, ηλεκτρικών μηχανών και συσκευών, 

τροφίμων-ττοτών -καπνού, ξύλου-επίπλου, μέσων μεταφοράς. Λιγότερο αισιόδοξοι αλλά με 

προσδοκίες για θετική επίδραση της ενιαίας αγοράς εμφανίζονται οι κλάδοι ένδυ-

σης-υπόδησης, προϊόντων μετάλλου,προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά, χημικών και 

βασικής μεταλλουργίας. Απαισιόδοξοι είναι οι κλάδοι χάρτου και υφαντουργίας (σσ. 

1 33-1 34). Αυτοί οι 1 2 κλάδοι κάλυπταν το 9 7 , 3 % του συνολικού βιομηχανικού προϊόντος 

και το 9 1 , 3 % των απασχολουμένων στη μεταποίηση (σ. 63). 

Ας σημειωθεί ότι "βαθμός αισιοδοξίας" και "βαθμός ετοιμότητας" δεν πρέπει να 

ταυτίζονται, αλλά για την Ελλάδα προκύπτει μάλλον καλή συσχέτιση, όπως εξηγείται στο 

τέλος αυτής της παραγράφου. Ο κλάδος ελαστικών-πλαστικών αποτελεί μιαν από τις 

εξαιρέσεις: στην πρώτη κατηγορία από πλευράς "βαθμού αισιοδοξίας", στη μέση κατηγορία 

από πλευράς "βαθμού ετοιμότητας". Η ηλικία μιας επιχείρησης φαίνεται να επηρεάζει θετικά 

το βαθμό αισιοδοξίας, ενώ η εξαγωγική επίδοση τον επηρεάζει θετικά για επιχειρήσεις που 

εξάγουν από 10-30% των πωλήσεων τους στην ΕΚ, καθώς και αυτές που εξάγουν με 

λιγότερο από 1 0 % των πωλήσεων τους. Αντίθετα οι επιχειρήσεις που εξάγουν πάνω από 

3 0 % των πωλήσεων τους είναι πιο επιφυλακτικές για τα οφέλη από την ολοκλήρωση της 

αγοράς, ίσως επειδή θεωρούν ότι είναι δύσκολο να αυξήσουν το ήδη υψηλό μερίδιο (σσ 

1 35-36). Κριτήριο για το βαθμό ετοιμότητας μιας επιχείρησης απέναντι στην πρόκληση της 

ενιαίας αγοράς θεωρεί ο Πολίτης ότι αποτελεί το κατά πόσον αυτή η επιχείρηση έχει 

πραγματοποιήσει 7 τουλάχιστον από τις 11 αναγκαίες αλλαγές στρατηγικής: συνεργασίες 

με άλλες επιχειρήσεις σε άλλες χώρες-μέλη της ΕΚ και εκτός ΕΚ, επενδύσεις σε κτίρια ή 

εξοπλισμό στην Ελλάδα, σε άλλες χώρες-μέλη της ΕΚ και εκτός ΕΚ, διαφορο-

ποιήσεις/διεύρυνση εξειδίκευσης προϊόντων, έρευνα και ανάπτυξη, μέτρα βελτίωσης 

παραγωγικότητας, αναζήτηση νέων εξειδικευμένων αγορών, νέους τρόπους χρηματο

δότησης, επέκταση σε άλλες περιοχές. Με βάση αυτόν τον ορισμό, υψηλό βαθμό 

ετοιμότητας διαθέτει το 4 0 % περίπου των επιχειρήσεων, που καλύπτει το 4 7 % των 

συνολικών πωλήσεων της μεταποίησης που έχει πραγματοποιήσει 6 ή 7 αλλαγές ή σκοπεύει 

να το κάνει στο άμεσο μέλλον (σ. 151). Σε μέσο βαθμό ετοιμότητας (4 ή 5 αλλαγές) 

βρίσκεται το 2 7 % περίπου των επιχειρήσεων που αντιπροσωπεύει το 1 9 % των πωλήσεων. 

Ενα ποσοστό 2 5 % των επιχειρήσεων ( 2 7 % των πωλήσεων) διαθέτει χαμηλό βαθμό 

ετοιμότητας (1-3 αλλαγές) και το 7 % εμφανίζεται εντελώς απροετοίμαστο. Πρόκειται για 

πορεία τριών ταχυτήτων. Τον υψηλότερο βαθμό ετοιμότητας διαθέτει ο κλάδος του 

ξύλου-επίπλου και ακολουθούν τα τρόφιμα-ποτά-καπνός, οι ηλεκτρικές μηχανές 

-συσκευές,τα προϊόντα από μέταλλο, τα χημικά, τα ελαστικά-πλαστικά, τα προϊόντα από 

μη μεταλλικά ορυκτά, η υφαντουργία, η ένδυση-υπόδηση, το χαρτί, τα μεταφορικά μέσα 

και η βασική μεταλλουργία (σσ. 172-177). 
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Σύμφωνα με τη μελέτη των Χασσίδ και Κάτσου1, οι κλάδοι της μεταποίησης 

μπορούν να χωριστούν σε 4 κατηγορίες: 

α. Σε κλάδους που έχουν καλές προοπτικές ανάπτυξης και μπορούν να τις επιδιώξουν 

οι ίδιοι (βιομηχανίες επεξεργασίας ξύλου-εκτός επίπλων,εκδόσεων-εκτυπώσεων,των 

"διαφόρων"-κλάδου 39, ελαστικού-πλαστικού). 

β. Σε κλάδους που έχουν καλές προοπτικές αλλά δεν μπορούν να τις αξιοποιήσουν 

μόνοι τους (τρόφιμα, ποτά, τμήμα της κλωστοϋφαντουργίας-ένδυσης, υποδήματα, 

τμήμα των επίπλων, μεταλλικά προϊόντα, μηχανήματα πλην ηλεκτρικών, μεταφο

ρικά μέσα). 

γ. Σε κλάδους που δεν εμφανίζουν αξιόλογες προοπτικές ούτε έχουν τη δυνατότητα 

να τις αλλάξουν (χημικά, τμήμα της κλωστοϋφαντουργίας-ένδυσης, τμήμα των 

επίπλων, προϊόντα πετρελαίου, βασικά μέταλλα, ηλεκτρολογικό υλικό, χαρτί). 

δ. Σε κλάδους που παρουσιάζουν περιορισμένες προοπτικές ανάπτυξης, έχουν όμως 

τη δυνατότητα να αλλάξουν το μέλλον τους αυτόνομα (προϊόντα καπνού, δέρμα, 

προϊόντα από μη μεταλλικά ορυκτά). 

Σύμφωνα με τη μελέτη του Μητσού (1989) 2 , η Ελλάδα έχει "αποκαλυμμένο 

συγκριτικό πλεονέκτημα" (που με βάση το δείκτη του Balassa ισούται με το πηλίκον της 

ποσοστιαίας συμμετοχής των εξαγωγών κάθε κλάδου στο σύνολο των εξαγωγών προς την 

ποσοστιαία συμμετοχή των εισαγωγών του κλάδου στο σύνολο των εισαγωγών) στα 

ακόλουθα προϊόντα: προϊόντα αλευροποιίας, φρούτα νωπά, παρασκευάσματα φρούτων και 

λαχανικών (ελιές, κονσέρβες τομάτας κλπ.), γύψο, άσβεστο, τσιμέντα, είδη πλεκτι-

κής,αργίλιο, ρουχισμό, σιδηροπυρίτες, αραβόσιτο, γουναρικά,νωπά λαχανικά, σιδηρο

κράματα, φυτικά έλαια, βαμβακερά νήματα, καπνά κλπ. 

Σύμφωνα με την κάπως παλαιότερη μελέτη του Βερναρδάκη3, από τους κλάδους 

χαμηλής τεχνολογίας, δυναμικοί μπορεί να γίνουν, εφόσον εκσυγχρονισθούν, ορισμένοι 

υποκλάδοι των τροφίμων (διατηρημένα φρούτα, λαχανικά, γάλα κλπ.), ποτών, 

υφαντουργίας, ένδυσης-υπόδησης (έτοιμο ένδυμα κλπ.), επίπλου (μεταλλικά κλπ.), 

προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά (κυρίως τσιμέντο), βασικής μεταλλουργίας (μόνο 

αλουμίνα), προϊόντων από μέταλλο (όλοι σχεδόν οι αξιοποιήσιμοι υποκλάδοι εκτός από τη 

χαλυβουργία, αντικείμενα από χυτοσίδηρο και αλουμίνιο), κατασκευές μεταφορικών μέσων 

(κυρίως τουριστικά σκάφη, πλαστικά, επισκευή κλπ.). Από τους κλάδους μεσαίας 

\ Βλ. Χασσίδ και Κάτσο (1992), σ. 544. 

2 . Βλ. Μητσό (1989). 

3. Βλ. Βερναρδάκη (1988), σσ. 124-154. 

33 



τεχνολογίας ο Βερναρδάκης προτείνει τους κλάδους ελαστικού και πλαστικών, χημικών 

(αλλά χωρίς ολοκληρωμένη πετροχημική βιομηχανία), ορισμένους υποκλάδους των μη 

ηλεκτρικών μηχανών (μηχανήματα κλιματισμού, πυροσβεστήρες, γεωργικά μηχανήματα 

κλπ.), μικρή αυτοκινητοβιομηχανία (εκτός από μηχανή και σασμάν). Από τους κλάδους 

υψηλής τεχνολογίας, προτείνει ορισμένες απλές φαρμακευτικές ουσίες, συντήρηση 

αεροσκαφών και παραγωγή ανταλλακτικών, ηλεκτρικές μηχανές (εκτός από λαμπτήρες), 

τον υποκλάδο βιομηχανικής παρακολούθησης και μέτρησης στα ηλεκτρονικά. 

Σύμφωνα με τη μελέτη των Μάρδα και Βαρσακέλη (1991) 1 , που εκπονήθηκε για 

λογαριασμό της Επιτροπής της ΕΚ, οι κλάδοι που προσδοκάται ότι θα έχουν καλή επίδοση 

στο άμεσο μέλλον, μεταξύ των 45 περισσότερο προστατευμένων κλάδων, είναι οι 

χαλύβδινοι σωλήνες, τα μη σιδηρά μεταλλεύματα, η ύαλος, τα κεραμικά, τα μονωμένα 

καλώδια, οι ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, τα αεριούχα ποτά, το βαμβάκι, η κλωστοϋφα

ντουργία (;) και η βιομηχανία επεξεργασμένου χαρτιού και χαρτοπολτού. Αντίθετα τα 

αποτελέσματα για 1 1 κλάδους δεν είναι καλά (χημικά για αγροτική και βιομηχανική χρήση, 

βιομηχανίες κατασκευής μηχανημάτων, ηλεκτρικές μηχανές, προϊόντα δέρματος, ζυμαρικά, 

υφάσματα νοικοκυριών, επεξεργασία πλαστικών, είδη σπορ και παιγνίδια). 

Σύμφωνα με τη μελέτη των Λώλου και Παπαγιαννάκη2, θετική επίδραση αναμένεται 

ότι θα ασκήσει η ενιαία αγορά στους κλάδους των τσιμέντων, χαλυβουργικών, προϊόντων 

αλουμινίου, χάρτου, λιπασμάτων, πλαστικών σωλήνων, καλωδίων, αντλιών, αλεύρων, 

κονσερβών φρούτων και λαχανικών (σ.162). Αρνητικές επιπτώσεις θα υπάρξουν αντίθετα 

για τους κλάδους που αναπτύχθηκαν σε συνθήκες "θερμοκηπίου" με την προτιμησιακή 

διαχείριση των προμηθειών του δημόσιου τομέα (πετρελαιοειδή, λιπάσματα, μεταλλικές 

κατασκευές, μετασχηματιστές, υλικά τηλεπικοινωνίας κλπ.). 

Ί . Βλ. Μάρδα και Βαρσακέλη (1991), σσ. 33-34. 

2. Βλ. Λώλο και Παπαγιαννάκη (1993). 
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5. Ol ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Στο κεφάλαιο αυτό θα εξεταστούν εν συντομία οι πρόσφατες εξελίξεις στην οικονομική 

δραστηριότητα της Ελλάδας. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) αυξήθηκε κατά 1,5% 

το 1994 (σύμφωνα με στοιχεία του Μαρτίου 1996 του ΥΠΕΘΟ), ως αποτέλεσμα μιας 

αύξησης της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 1,5%, της δημόσιας κατανάλωσης κατά 1 , 1 % , 

των ιδιωτικών επενδύσεων κατά 0 , 6 % , αλλά με σοβαρότερη αύξηση των επενδύσεων στη 

μεταποίηση, των δημόσιων επενδύσεων κατά 0 , 2 % , των πραγματικών εξαγωγών αγαθών 

και υπηρεσιών κατά 7 , 7 % (με τις εξαγωγές αγαθών να αυξάνονται κατά 4,5%) και των 

πραγματικών εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών κατά 4,1 % (με ανάλογη, 4,1 %, αύξηση 

των εισαγωγών αγαθών). Αύξηση παρατηρήθηκε στις παραπάνω σειρές το 1994 και 

σύμφωνα με τις συναλλαγματικές στατιστικές της Τράπεζας της Ελλάδος ( + 3 , 7 % για τις 

εξαγωγές αγαθών σε δολάρια, + 1 0 , 2 % για τους άδηλους πόρους, + 6 , 4 % για τις εισα

γωγές αγαθών και + 4 % για τις άδηλες πληρωμές). Αντίστοιχα, ο πρωτογενής τομέας 

αυξήθηκε κατά 4 , 5 % , ο δευτερογενής αυξήθηκε ελαφρά κατά 0,1 %, με τη μεταποίηση να 

αυξάνεται κατά 1 , 1 % , και ο τριτογενής κατά 1,7% (σύμφωνα με τις παλαιές σειρές της 

ΕΣΥΕ). Ας σημειωθεί ότι ήταν η πρώτη φορά που αυξήθηκε η παραγωγή στη μεταποίηση 

την τελευταία πενταετία. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην αύξηση της παραγωγής μη 

διαρκών καταναλωτικών αγαθών (που μειώνονταν την τελευταία τετραετία), ενώ η 

παραγωγή διαρκών καταναλωτικών αγαθών υποχώρησε (μετά μια τριετία ανοδικής 

πορείας), και στην παραγωγή κεφαλαιακών αγαθών παρατηρήθηκε σοβαρή επιβράδυνση 

της πτωτικής πορείας1. Το γεγονός ότι η ανάκαμψη στηρίχτηκε στη σημαντική άνοδο 

μερικών μόνο κλάδων (πλαστικά, ποτά, καπνός, πετρελαιοειδή, χαρτί, βασική μεταλ

λουργία) μας καθιστά κάπως επιφυλακτικούς, ιδιαίτερα επειδή συνεχίστηκε η σοβαρή μείωση 

της απασχόλησης στη μεταποίηση (-2,9% για όλο το έτος). 

Επιτάχυνση του ρυθμού ανόδου του ΑΕΠ παρατηρήθηκε το 1995 (σε 2% το 1995 

έναντι 1,5% το 1 9 9 4 , σύμφωνα με τα αναφερθέντα στοιχεία του ΥΠΕΟΟ). Η αύξηση αυτή 

αποδίδεται σε αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 1,6%, της δημόσιας κατανάλωσης 

κατά 1,4, αύξηση των ιδιωτικών ακαθάριστων επενδύσεων κατά 5,3%, με επιτάχυνση του 

ρυθμού ανόδου των ιδιωτικών επενδύσεων στη μεταποίηση, αύξηση των δημόσιων 

επενδύσεων κατά 7 , 4 % , των πραγματικών εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών κατά 1,8% 

(με αύξηση των εξαγωγών αγαθών κατά 3,5%) και πραγματικών εισαγωγών αγαθών και 

υπηρεσιών κατά 6 , 2 % (με αύξηση των εισαγωγών αγαθών κατά 6,5%). Εξάλλου αύξηση 

εμφανίζουν οι εξαγωγές σε δολάρια, σύμφωνα με τα συναλλαγματικά στοιχεία της 

1 . Τράπεζα της Ελλάδος, Εκθεση του Διοικητή, 1995. 
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Τράπεζας της Ελλάδος (κατά 10,8% το πρώτο εξάμηνο), και οι εισαγωγές (κατά 2 2 , 3 % ) . 

Βέβαια μέρος αυτής της αύξησης οφείλεται στην υποτίμηση του δολαρίου-ανατίμηση της 

δραχμής κατά 4 , 7 % το 1995. Παρά το γεγονός ότι η μέση υποτίμηση της δραχμής ήταν 

γύρω στο 3 % (-4,1 % έναντι του ECU,-7,5% έναντι του μάρκου κλπ.), μπορούμε να μιλάμε 

για ανάκαμψη των εξαγωγών το 1995. Αναφέρεται χαρακτηριστικά, ότι τα τελωνειακά 

στοιχεία της ΕΣΥΕ δείχνουν αύξηση της αξίας των εξαγωγών σε δραχμές κατά 2 0 , 7 % . Η 

μέτρια αύξηση που καταγράφουν τα συναλλαγματικά στοιχεία μπορεί να αποδοθεί στην 

προσπάθεια μερικών εξαγωγέων να μη δραχμοποιούν το τίμημα. Αρνητική πάντως εξέλιξη 

ήταν η συνεχιζόμενη διεύρυνση του ελλείμματος, που όμως είχε παραγωγικό χαρακτήρα 

(σημαντική αύξηση των εισαγωγών κεφαλαιουχικού εξοπλισμού). Όσον αφορά τα στοιχεία 

για τομείς και κλάδους, σύμφωνα με τις παλαιές σειρές της ΕΣΥΕ, επισημαίνεται ότι η 

γεωργία αυξήθηκε κατά 1,5%, ο δευτερογενής τομέας κατά 3 , 2 % , με τη μεταποίηση να 

αυξάνεται κατά 2 , 1 % , και ο τριτογενής κατά 1,6%. Οι νέες σειρές της ΕΣΥΕ, που είναι 

σύμφωνες με το Ευρωπαϊκό Σύστημα (ΕΣΟΛ/ESA), διαπιστώνουν μείωση της παραγωγής 

στη γεωργία και αύξηση στους άλλους δύο τομείς. Πάντως, συνεχίζεται η ανάκαμψη της 

μεταποίησης που άρχισε το 1 9 9 4 με 7 κλάδους, με αύξηση παραγωγής ίση ή μεγαλύτερη 

του 3 % , και επεκτάθηκε το 1995 σε 14 κλάδους (ειδών διατροφής, ποτών, καπνού, ξύλου 

και φελλού, χαρτιού, χημικών, παραγώγων πετρελαίου, άνθρακα, βασικών μεταλλουργικών 

κατασκευών, προϊόντων από μέταλλο, μηχανών-συσκευών, μεταφορικών μέσων, "διαφό

ρων" κλπ.). Αναφορικά με τις ευρύτερες ομάδες, η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρήθηκε από 

κεφαλαιακά αγαθά (6,5%). Ορισμένες θετικές ενδείξεις για την παραγωγή στη μεταποίηση 

είναι η αυξημένη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας εκεί, ο βελτιωμένος δείκτης 

επιχειρηματικών προσδοκιών των βιομηχάνων, η αύξηση των εξαγωγών βιομηχανικών 

προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (στοιχεία του 

ΣΕΒ), η θεαματική επιβράδυνση της μείωσης της απασχόλησης (από 2,9% το 1994 σε 

0 , 3 % το 1995). 

θετ ικά συμβάλλουν στην ανάκαμψη της παραγωγής, των επενδύσεων και εξαγωγών 

οι ακόλουθοι σημαντικοί παράγοντες: η αύξηση των δημόσιων επενδύσεων κατά 7 , 4 % το 

1995, η συνεργασία κυβέρνησης-ΣΕΒ-μικρομεσαίων για αύξηση της ελληνικής συμμετοχής 

στο τεράστιο πρόγραμμα δημόσιων προμηθειών (1 τρισ. δρχ.), η επιτάχυνση του ρυθμού 

υλοποίησης του Δευτέρου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης ( 8 0 % το 1995 έναντι 3 0 % το 

1994), ο νέος αναπτυξιακός Νόμος 2234/1994 που συγκέντρωσε την εκτίμηση των 

εκπροσώπων των βιομηχάνων και εξαγωγέων, η ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας 

σε ΕΚ και λοιπό κόσμο, η ενδιάμεση συμφωνία με τα Σκόπια, η ειρήνευση στη Γιουγκο

σλαβία και Μέση Ανατολή. Η πρωτοφανής εξαγωγή ελληνικών κεφαλαίων στα Βαλκάνια 

(πρώτη ξένη χώρα σε αριθμό συμμετοχών σε επιχειρήσεις σε Βουλγαρία, δεύτερη σε 
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Αλβανία και 13η σε Ρουμανία)1 δεν φαίνεται να παρεμποδίζει την ανάκαμψη της δραστη

ριότητας στην Ελλάδα. 

Παρόλα αυτά, όμως, υπάρχουν πέντε μεγάλα "αγκάθια" στην ελληνική οικονομική 

και κοινωνική πραγματικότητα: το δράμα των "αποβιομηχανισμένων" περιοχών, με το 

υψηλό ποσοστό ανεργίας, η κρίσιμη κατάσταση στην οποία βρίσκονται πολλοί μικρομεσαίοι 

και αγρότες, λόγω κατάργησης των επιδοτούμενων δανείων οι πρώτοι και λόγω της 

φθίνουσας τάσης των επιδοτήσεων στις τιμές των προϊόντων τους οι δεύτεροι, το τεράστιο 

δημόσιο χρέος (όπως εξηγείται στη συνέχεια), που δεν μας υποχρεώνει απλώς να 

μειώσουμε το δημόσιο έλλειμμα στο 3 % , όπως η ΟΝΕ, αλλά να το μηδενίσουμε και να 

δημιουργήσουμε πλεόνασμα για πολλά χρόνια, και ο αναχρονιστικός και γραφειοκρατικός 

κρατικός μηχανισμός που είναι υπεύθυνος και για τη σχετικά χαμηλή απορροφητικότητα του 

Δευτέρου ΚΠΣ { 5 5 % την περίοδο 1994-1995, που ευτυχώς επιταχύνθηκε στο 8 0 % το 

1995). 

Η τάση αποβιομηχάνισης που καταγράφηκε έντονα την τελευταία πενταετία είναι μια 

αρνητική εξέλιξη, ιδιαίτερα επειδή η αντίστοιχη διόγκωση του τριτογενούς τομέα δεν αφορά 

υπηρεσίες τεχνολογικής έντασης. Αρνητική θεωρείται και η αποδυνάμωση ορισμένων 

τεχνολογικά πιο σύνθετων δραστηριοτήτων. Η συρρίκνωση των κλάδων κεφαλαιακών 

αγαθών (κλάδοι 30-38) συνεχίστηκε μέχρι το 1 9 9 3 . Μια ένδειξη της καθυστερημένης δομής 

της ελληνικής οικονομίας παρέχει το χαμηλό μερίδιο του βιομηχανικού τομέα ειδών 

σύνθετης τεχνολογίας στις ελληνικές εξαγωγές (βασικά χημικά, μηχανές, ηλεκτρικά είδη, 

υλικό μεταφορών, όργανα-συσκευές, πυρομαχικά). Είναι χαρακτηριστικό ότι το μερίδιο αυτό 

ήταν μόλις 5% στην Ελλάδα το 1984, σύμφωνα με στοιχεία του Eurostat, ενώ οι 

Γιουγκοσλαβία, Πορτογαλία και Ισπανία είχαν πολύ μεγαλύτερο μερίδιο αντίστοιχα (από 

2 1 , 6 % στη Γιουγκοσλαβία έως 3 8 , 6 % στην Ισπανία). Το 1988 παρατηρείται σημαντική 

αύξηση του μεριδίου των ειδών σύνθετης τεχνολογίας για την Ελλάδα (ανέβηκε στο 10%), 

που άλλωστε αυξήθηκε και στις λοιπές από τις παραπάνω χώρες εκτός Πορτογαλίας 2 . 

Είναι πάντως ενθαρρυντικό το γεγονός, ότι στο σημαντικό κλάδο των κεφαλαιακών 

αγαθών παρατηρήθηκε σαφής επιβράδυνση της πτωτικής πορείας το 1 994 και σοβαρή 

αύξηση (κατά 6,5%) το 1 995. Η Ελλάδα αγνόησε στο παρελθόν την ανάγκη για αυτόνομη 

τεχνολογική πρόοδο, όπως προκύπτει από το κατά πολύ χαμηλότερο ποσοστό του ΑΕΠ 

που διατέθηκε για την έρευνα και τεχνολογία εδώ (0,4%) σε σχέση με την Κοινότητα 

(2,5%). Αν και ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας κ. Χριστοδουλάκης 

υποσχέθηκε διπλασιασμό του ποσοστού στο 1 % μέχρι το 1999, με τη βοήθεια 3 1 4 εκατ. 

ECUs του Δευτέρου ΚΠΣ, άλλοι συγγραφείς θεωρούν απαραίτητο ένα 2% του ΑΕΠ, 

παίρνοντας υπόψη τόσο τη μεγάλη καθυστέρηση της Ελλάδας όσο και το ότι το ελληνικό 

\ Βλ. Αφιέρωμα Εξπρές, για τα Βαλκάνια, Απρίλιος 1995. 

2. Βλ. Γιαννίτση (1992), σσ. 31-4. 
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ερευνητικό δυναμικό είναι πολύ ικανό, αν κρίνουμε από το υψηλό ποσοστό προγραμμάτων 

των χωρών-μελών της ΕΚ που διαχειρίζεται1. 

1. Βλ. Ναυτευπορική, 16 Νοεμβρίου 1994, σ. 17, και Οικονουικό Ταχυδρόμο, 8 
Ιουνίου 1995, σ. 33. 
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6. Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Α. Δυο λόγια για τη βιομηχανική πολιτική της ΕΚ καταρχήν. Παρά την αντίθεση του κ. 

Britan για ορισμένες πολιτικές του εθνικού κράτους, όπως η επιδότηση ως στοιχείο 

βιομηχανικής πολιτικής, η ΕΚ συνεχίζει να ανέχεται τις κρατικές ενισχύσεις προς μερικούς 

προβληματικούς κλάδους, ενώ ασκήθηκε πίεση από τον κ. Delors για να αντικατασταθούν 

από παρόμοιες πολιτικές σε κοινοτικό επίπεδο1,2,3, ιδιαίτερα τώρα που η ανάγκη για 

κάποιας μορφής βιομηχανική πολιτική δεν αμφισβητείται ούτε από τις ΗΠΑ. 

Συγκεκριμένα ο πρώην πρόεδρος της ΕΕ κ. Delors πρότεινε κοινοτική επιδότηση 

(εκτός από τους τυπικά προβληματικούς κλάδους χάλυβα και ναυπηγείων) προς άλλους 

κλάδους της ΕΚ που αντιμετωπίζουν προβλήματα, δηλαδή την υφαντουργία, την αυτοκι

νητοβιομηχανία, τα ηλεκτρονικά, τις στρατιωτικές βιομηχανίες, που θα αξιοποιηθούν για 

ειρηνικούς σκοπούς, αυξημένα κονδύλια για εκπαίδευση, έρευνα κλπ. Αυτό προϋποθέτει 

ένα πολύ πιο γενναιόδωρο κοινοτικό προϋπολογισμό από το σημερινό, που καλύπτει μόλις 

το 1,3% του κοινοτικού ΑΕΠ, ενώ οι εθνικοί προϋπολογισμοί καλύπτουν το 4 0 % 4 , 5 , 6 . 

Ο κ. Britan αντίθετα απορρίπτει την κλαδική ενίσχυση με κάθετες παρεμβάσεις και 

προτιμά την ενίσχυση της υποδομής γενικά. 

Στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου 1993 αποφασίστηκε, 

μεταξύ άλλων, η κοινοτική επιδότηση του επιτοκίου δανεισμού των ευρωπαϊκών μικρο

μεσαίων επιχειρήσεων μέχρι 3 ποσοστιαίες μονάδες7, παράλληλα με διάφορα άλλα 

κονδύλια που προβλέπονται για τους μικρομεσαίους8 (όπως εξηγείται σε επόμενο τμήμα 

γιά τη "Λευκή Βίβλο"), αλλά είναι αμφίβολο το κατά πόσον αυτά μπορούν να καλύψουν τις 

μεγάλες ανάγκες των Ελλήνων μικρομεσαίων. Αξιόλογα ποσά (περίπου 4 0 0 δισ. ECUs) 

προβλέπεται να διατεθούν για την κοινοτική οικονομία την περίοδο 1994-1999, για την 

\ Βλ. Τσιπούρη (1993). 

2. Βλ. Β. Παπανδρέου (1992). 

3 . Βλ. Block (1992). 

4. Βλ. Καζάκο (1990). 

5. Βλ. Γκαργκάνα (1991). 

6. Βλ. Σταματόπουλο (1990). 

1. Βλ. Ναυτευπορικη, 23 Ιουνίου 1993, σσ. 1 και 8. 

8. Βλ. Οικονομικό Ταγυδρόμο, 14 Δεκεμβρίου 1 995, σ. 125. 
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κατασκευή των διευρωπαϊκών δικτύων υποδομών, σύμφωνα με τη "Λευκή Βίβλο", που 

δυστυχώς επιχειρείται να κατανεμηθούν σε πολύ μακρύτερη περίοδο - μέχρι το 2 0 1 0 (βλ. 

επόμενο τμήμα)-, ενώ υπάρχουν αμφιβολίες και για τον τρόπο χρηματοδότησης. 

Β. Η Ελλάδα δεν επωφελήθηκε από την κατάργηση της δασμολογικής και μη δασμο

λογικής (ρυθμιστικός φόρος) προστασίας στα πλαίσια της ενιαίας αγοράς, όπως προκύπτει 

από τη συνεχή διεύρυνση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου με τις χώρες της ΕΚ 

και τον υποτονικό ρυθμό ανάπτυξης κατά την τελευταία 1 5ετία, που είναι ο χαμηλότερος 

μεταξύ των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών της ΕΚ. Στη διόγκωση του ελλείμματος του 

εμπορικού ισοζυγίου προφανώς συνέβαλε και η κατάργηση των επιδοτήσεων προς τους 

εξαγωγείς και βιοτέχνες. Η επιχειρούμενη άρση των εναπομεινάντων εμποδίων (τεχνικοί 

κανονισμοί, κρατικές προμήθειες, διοικητικά εμπόδια, συνοριακοί έλεγχοι, συντελεστές 

ΦΠΑ, κανονισμοί μεταφορών, κίνηση κεφαλαίων, εφαρμογή νομοθεσίας ΕΚ) δεν πρόκειται 

να βελτιώσει θεαματικά τα οφέλη για την ελληνική οικονομία [όπως δείχνει η μελέτη του 

Πολίτη (1992) για το ΙΟΒΕ]. 

Η δυσχερής θέση της ελληνικής οικονομίας υποχρέωσε την ΕΚ να εγκρίνει τη 

χορήγηση σοβαρής ενίσχυσης 4,4 τρισ. δρχ., που μαζί με την εθνική (κρατική) συμμετοχή 

2,6 τρισ. και τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα θα προσεγγίσει τα 8,6 τρισ. για την 

περίοδο 1 9 9 4 - 1 9 9 9 1 (Δεύτερο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης που περιλαμβάνει και το Ταμείο 

Συνοχής). Σημειώνεται ότι ακόμη και αυτή η ενίσχυση δεν είναι αρκετή για να καλύψει τις 

μεγάλες διαρθρωτικές ανάγκες της ελληνικής οικονομίας, τις οποίες η συμμετοχή στην 

Ενιαία Αγορά διεύρυνε σημαντικά. 

Το σχέδιο για το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης για την Ελλάδα που ετοίμασε η 

προηγούμενη κυβέρνηση έδινε ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση του διευρωπαϊκού δικτύου 

μεταφορών, τους ανθρώπινους πόρους, το περιβάλλον, τις επικοινωνίες κλπ., ενώ για 

πρώτη φορά περιελήφθη στο κοινοτικό πρόγραμμα ενίσχυση της βιομηχανίας και των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Επιδότηση του επιτοκίου θα χορηγείται στους μικρομεσαίους 

και τις βιομηχανίες που εκσυγχρονίζουν τις εγκαταστάσεις τους, καθώς και σε εξαγωγές σε 

νέες αγορές. Για την κλωστοϋφαντουργία και τις άλλες βιομηχανίες που εμφανίζουν 

προβλήματα η απόφαση της προηγούμενης κυβέρνησης δεν αναφέρει ειδική ενίσχυση. Θα 

ίσχυε σ'αυτό το σημείο μάλλον απόφαση του τότε αρμόδιου Υπουργού Βιομηχανίας κ. 

Κοντογιαννόπουλου, να λάβουν ενίσχυση μόνον όσες "προβληματικές" επιχειρήσεις 

βρίσκονται σε αποβιομηχανοποιημένη περιοχή2. 

Η προαναφερθείσα μελέτη των Χασσίδ και Κάτσου (1992) για το ΙΟΒΕ εκφράζει 

όμως την άποψη ότι "... στην περίπτωση της Ελλάδας η αναδιάρθρωση πολύ λίγο μπορεί 

\ Βλ. Το Βήμα, 30 Οκτωβρίου 1994, σ. Ε2. 

2 . Βλ. Κεφάλα (1993). 
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να αφεθεί στις δυνάμεις αγοράς και πιο πολύ να τύχει ιδιαίτερης κρατικής και κοινοτικής 

μέριμνας... καθώς η ανάπτυξη έχει ήδη επικεντρωθεί στους παραδοσιακούς κλάδους 

παραγωγής καταναλωτικών αγαθών (τρόφιμα, κλωστοϋφαντουργικά, ενδύματα). Η ανεργία 

λοιπόν ή η αποεπένδυση, που προκύπτουν από δυσχέρειες οι οποίες παρουσιάζονται στους 

παραπάνω παραδοσιακούς κλάδους, δεν είναι δυνατό να αντισταθμιστούν από νέες κατά 

κανόνα ευκαιρίες που παρουσιάζονται για άλλους κλάδους" (σ. 5 3 8 ) \ 2 . 

Αναφέρθηκε σε προηγούμενη παράγραφο ότι οι Χασσίδ και Κάτσος θεωρούν ότι 

υπάρχουν κλάδοι που δεν χρειάζεται να βοηθήσει το κράτος ιδιαίτερα, αφού μπορούν να 

τα καταφέρουν μόνοι τους, είτε έχουν καλές προοπτικές ανάπτυξης (βιομηχανίες 

επεξεργασίας ξύλου, πλην επίπλων, κλάδοι εκδόσεων-εκτυπώσεων, των "διαφόρων", 

κλάδος 3 9 , ελαστικού- πλαστικού είτε έχουν περιορισμένες προοπτικές (προϊόντα καπνού, 

δέρμα, προϊόντα από μη μεταλλικά ορυκτά). 

Το κράτος, αντίθετα, πρέπει να ενισχύσει, τονίζουν οι συγγραφείς, τους κλάδους που 

έχουν καλές προοπτικές αλλά δεν μπορούν να τις αξιοποιήσουν αυτόνομα (τρόφιμα, ποτά, 

κλωστοϋφαντουργία, ενδύματα, υποδήματα, έπιπλα, μεταλλικά προϊόντα, μηχανήματα-

πλην ηλεκτρικών-μεταφορικά μέσα). Η ενίσχυση μπορεί να γίνει είτε μέσω του νέου 

αναπτυξιακού νόμου είτε με συμμετοχή σε προγράμματα ανάπτυξης. 

Ειδικότερα : 

Για τρόφιμα-ποτά συνιστούν προσαρμογή του Κώδικα Τροφίμων στα κοινοτικά 

δεδομένα, βελτίωση εργαστηρίων ελέγχου κλπ. 

Για την κλωστοϋφαντουργία-ένδυση, η ενίσχυση πρέπει να αφορά αναδιάρ-

θρωση-εκσυγχρονισμό, γιατί μόνο γΓ αυτό το λόγο επιτρέπεται από την Κοινότητα 

σ' έναν προβληματικό κλάδο. 

Ο εκσυγχρονισμός γίνεται επιτακτικότερος λόγω της τάσης σοβαρής μείωσης των 

περιορισμών της Πολυινικής Συμφωνίας (ΠΙΣ), στα πλαίσια της γνωστής συμφωνίας 

της GATT τον Απρίλιο του 1 9 9 4 3 , που θα οξύνει τον ανταγωνισμό. Η ΠΙΣ συνεπά

γεται ποσοτικούς περιορισμούς στα εισαγόμενα προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας-

ένδυσης της Κοινότητας από λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, που συνοδεύονταν στο 

παρελθόν και από εθνικές ποσοστώσεις. Η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς της 

Κοινότητας σημαίνει ότι καταργούνται οι εθνικές ποσοστώσεις και αντικαθίστανται 

από κοινοτική. Προβλέπεται λοιπόν ότι οι εισαγωγές της Κοινότητας από χώρες της 

\ Βλ. Χασσίδ και Κάτσο (1992). 

2 . Βλ. Λινάρδο-Ρυλμόν (1993). 

3. Βλ. Οικονομικό Ταγυδρόυο, 21 Απριλίου 1994, σ.145. 
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ΠΙΣ θα αυξηθούν μέχρι τα όρια της κοινοτικής ποσόστωσης1, που θα τείνει να 

φθίνει λόγω της συμφωνίας της GATT. Αναδιαρθρωτικό χαρακτήρα πρέπει να έχει 

τυχόν ενίσχυση στη ναυπηγοεπισκευαστική και τη βιομηχανία λεωφορείων. 

Για τους κλάδους που δεν έχουν προοπτικές ούτε μπορούν να τις αλλάξουν (χημική 

βιομηχανία, τμήμα της κλωστοϋφαντουργίας, έπιπλα, προϊόντα πετρελαίου, βασικά 

μέταλλα, ηλεκτρολογικό υλικό, χαρτί), προτείνεται η αναδιάρθρωση χωρίς καμιάν 

αύξηση της παραγωγής (Χασσίδ και Κάτσος, σσ. 547-8). 

Σε πρόσφατη μελέτη και άρθρο του ο Χασσίδ (1994, 1995) διαπιστώνει ότι μόνο 

το 4 3 % των βιομηχανικών επιχειρήσεων θεωρεί σκόπιμη κάποια μορφή παραγωγικής 

προσαρμογής και το 5 3 % κάποια μορφή οργανωτικής προσαρμογής, ενώ ένα 2 0 % δεν 

συνειδητοποιεί καν την αναγκαιότητα προσαρμογής. Μόνον οι μισές, παραπέρα, από αυτές 

τις επιχειρήσεις έχουν προχωρήσει σε κάποιαν υλοποίηση των προσαρμογών και μόνον ένα 

1 0 % τις έφερε σε πέρας. Ο συγγραφέας πιστεύει ότι μια σύγχρονη βιομηχανική πολιτική 

πρέπει να περιλαμβάνει "οριζόντια", "κάθετα κλαδικά" και "επιχειρηματοκεντρικά" μέτρα. 

Προτείνει συγκεκριμένα: 

Μέτρα για την επέκταση της (αναγνώρισης) συνειδητοποίησης της σκοπιμότητας 

των προσαρμογών από τις επιχειρήσεις (τακτική ενημέρωση των επιχειρήσεων για 

τους κινδύνους και ευκαιρίες και τα σύγχρονα δεδομένα της αγοράς, ενίσχυση τους 

για μελετητικές αποστολές στο εξωτερικό, φιλοξενία ξένων ειδικών, πλήρους 

κλίμακας διαγνωστικές μελέτες που να εκτιμούν το κόστος-όφελος του σχετικού 

προγράμματος προσαρμογής κλπ.). 

Μέτρα τόνωσης της εφικτότητας προσαρμογών με άμβλυνση του κόστους προσαρ

μογών. (Πρώτον, ενίσχυση των επιχειρήσεων για τη βελτίωση της εκπαίδευσης και 

προσαρμογής του εργατικού δυναμικού-στελεχών, για τη βελτίωση δηλαδή των νυν 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων, με ένταξη στο συνολικό επιδοτούμενο κόστος 

ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης του κόστους σχεδιασμού των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων, διαφοροποίηση του ποσοστού επιδότησης αμοιβών εκπαιδευτών, 

ανάλογα με την ποιότητα υπηρεσιών, συνεργασία με πανεπιστήμια κλπ. Δεύτερον, 

ενίσχυση των επιχειρήσεων για να μειωθεί το κόστος εκσυγχρονισμού του 

παραγωγικού εξοπλισμού και των μεθόδων παραγωγής με επιχορήγηση για τεχνικές 

μελέτες και δημιουργία κλαδικών κέντρων τεχνολογικής ανάπτυξης. Τρίτον, μείωση 

του κόστους έρευνας αγορών εξωτερικού με διευκόλυνση της πρόσβασης των 

επιχειρήσεων σε βάσεις δεδομένων εμπορικών-οικονομικών πληροφοριών για ξένες 

χώρες, με τη βοήθεια και του Οργανισμού Προώθησης Εξαγωγών, των Εμπορικών 

\ Βλ. Λώλο και Παπαγιαννάκη, 1993, σ. 167. 

42 



Ακολούθων στο εξωτερικό, επιχειρηματικών αποστολών στο εξωτερικό, συμμετοχή 

σε διεθνείς εκθέσεις κλπ. Τέταρτον, ενίσχυση των χρηματικών πόρων των 

επιχειρήσεων με βάση τον πρόσφατο αναπτυξιακό Νόμο 2234/1994, τα κοινοτικά 

προγράμματα, την ευνοϊκή μεταχείριση αποθεματικών γιαεπενδύσεις προσαρμογών, 

την ανάπτυξη εταιριών venture capital, ενθάρρυνση των επιχειρήσεων για χρηματο

δότηση από την κεφαλαιαγορά κλπ.) 

Μέτρα για τον περιορισμό των εξωτερικών εμποδίων στην προσαρμογή των 

επιχειρήσεων (τα κυριότερα από τα εξωτερικά εμπόδια είναι η ανεπάρκεια 

κεφαλαίων, η μεγάλη αβεβαιότητα για το αποτέλεσμα των προσαρμογών και η 

αδυναμία συνεργασιών: η κρατική ενίσχυση πρέπει να πάρει, όπως εξηγήθηκε ήδη, 

και τη μορφή φθηνής και άνετης χρηματοδότησης, άμβλυνσης της αβεβαιότητας με 

περισσότερες διαγνωστικές και τεχνικές μελέτες και διευκόλυνση των συνεργασιών). 

Ενδιαφέρουσες αναπτυξιακές προτάσεις, για τη μεταποίηση και τις εξαγωγές, κάνουν 

και οι Βερναδάκης (1 987), Γιαννίτσης (1 992), Λώλος και Παπαγιαννάκης (1 993), Μαρούλης 

(1992), Κατσέλη (1995), κ.ά. (για να περιοριστούμε στις σχετικά πρόσφατες μελέτες). 

Κατά τη γνώμη μας οι διαρθρωτικές μεταβολές και ο εκσυγχρονισμός θα γίνουν με 

το ελάχιστο δυνατό κοινωνικό κόστος,αν υπάρχει η λεγόμενη "ευκαμψία δευτέρου βαθμού" 

κατά το Διεθνές Γραφείο Εργασίας (βλ. και ειδικό τμήμα για Λευκή Βίβλο), ευκαμψία δηλαδή 

που δημιουργείται με νόμους και συλλογικές συμβάσεις. Πηγές αυτής της ευκαμψίας είναι 

η προστασία της απασχόλησης (με λίγες σχετικά απολύσεις, που είναι πάντως αναπόφευ

κτες), η επίδειξη πνεύματος συνεργασίας από τους κοινωνικούς εταίρους (που για τους 

μισθωτούς σημαίνει αυτοσυγκράτηση στις απαιτήσεις τους, χωρίς αυτό να "μεταφράζεται" 

σε μισθούς πείνας), η ετοιμότητα των επιχειρήσεων να παράγουν νέα προϊόντα αντίστοιχα 

στις μεταβολές της ζήτησης κλπ. 

Πρέπει επίσης κατά τη γνώμη μας, όπως τονίστηκε στο προηγούμενο τμήμα, να 

ανεβάσει στο 2 % του ΑΕΠ η κυβέρνηση τα ποσά για την Ερευνα και Τεχνολογία μέχρι το 

1999, με τη βοήθεια του Δευτέρου ΚΠΣ, δεδομένου ότι πρόκειται για κατεξοχήν 

παραγωγικές δαπάνες. 

Ο νέος αναπτυξιακός Νόμος 2 2 3 4 / 1 9 9 4 επιχειρεί να ενθαρρύνει σοβαρά τον 

εκσυγχρονισμό και την επέκταση των υπαρχουσών επιχειρήσεων ή και τη δημιουργία νέων 

επιχειρήσεων και ιδίως νέων προϊόντων1. Τα φορολογικά κίνητρα αφορούν τόσο τους 

βιοτέχνες όσο και τον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση, το ανώτατο δε όριο επιχορη

γούμενης επένδυσης φτάνει τα 25 δισ. δρχ. και μπορεί να το υπερβεί με κοινή απόφαση 

ΥΠΕΘΟ-ΥΒΕΤ που θα κυρώνεται από τη Βουλή. Ο νόμος ενθαρρύνει, επίσης, τη 

μετεγκατάσταση βιομηχανικών μονάδων από την περιοχή Α προς αποβιομηχανισμένες 

\ Βλ. Κέρδος, 9 Οκτωβρίου 1994. 
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περιοχές ή προς τη Θράκη και άλλες παραμεθόριες περιοχές. Ενα άλλο θετικό στοιχείο του 

νέου νόμου είναι ότι αυξάνει το ποσοστό της ελάχιστης ίδιας συμμετοχής, περιορίζοντας 

έτσι τον κίνδυνο κατάχρησης, ενώ προβλέπει την τμηματική ενίσχυση του επενδυτή 

(ανάλογα με τη φάση της επένδυσης). Είναι δύσκολο ασφαλώς να εκτιμηθεί η αποτελε

σματικότητα των κινήτρων1. Η θετική αντίδραση των αρμόδιων παραγόντων (του ΣΕΒ και 

των εξαγωγέων, που δήλωσαν ότι η κυβέρνηση ικανοποίησε 24 από τα 35 αιτήματα τους) 

συνεπάγεται ότι τα κίνητρα θεωρούνται ως ουσιαστικά και μπορούν να συμβάλουν στην 

ανάκαμψη των ιδιωτικών επενδύσεων και των εξαγωγών. Δεν είναι τυχαία άλλωστε η 

αύξηση των εξαγωγών το 1995 και των ακαθάριστων επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου σε 

εξοπλισμό κατά 6,3% το 1994 και κατά 11,5% το 1995 (σύμφωνα με στοιχεία του 

Μαρτίου 1996 του ΥΠΕΘΟ), όπως ήδη αναφέρθηκε προηγουμένως. (Αρνητικό στοιχείο 

είναι πάντως οι επιφυλάξεις των εκπροσώπων των βιοτεχνών.) Σημειώνεται ότι πρόκειται 

για αύξηση των "ακαθάριστων" επενδύσεων στην οικονομία, που δεν λαμβάνουν υπόψη 

τη μερική απαξίωση του κεφαλαίου που παρατηρείται στον προβληματικό τομέα της 

μεταποίησης. Αυτό αντανακλάται ίσως στα επίσημα στοιχεία, που δείχνουν μεγάλες 

αποσβέσεις οι οποίες φτάνουν το 5 0 % των ακαθάριστων επενδύσεων εξοπλισμού το 1 995 

(αν και ασφαλώς δεν μπορεί να είναι κανένας κατηγορηματικός, δεδομένου ότι, ατυχώς, 

δεν υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία για τη μεταποίηση). 

Στο σημείο αυτό ας επαναλάβουμε, ότι για την παραγωγή, τις επενδύσεις και τις 

εξαγωγές οι προοπτικές είναι ευοίωνες, επειδή υπάρχει αύξηση των δημόσιων επενδύσεων 

το 1995, η δε καλή συνεργασία κυβέρνησης, ΣΕΒ και μικρομεσαίων εκτιμάται ότι θα 

αυξήσει την ελληνική συμμετοχή στο τεράστιο πρόγραμμα δημόσιων προμηθειών, ενώ το 

ποσοστό υλοποίησης του Δευτέρου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης επιταχύνθηκε και έφτασε 

το 8 0 % το 1 9 9 5 . Υπάρχει άλλωστε το νέο αποτελεσματικό αναπτυξιακό θεσμικό πλαίσιο, 

όπως αναφέρθηκε, η ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας σε ΕΚ και σε παγκόσμια 

οικονομία, οι θετικές προοπτικές για εξαγωγές και επενδύσεις στα Βαλκάνια, η ενδιάμεση 

συμφωνία με τα Σκόπια, ο τερματισμός του εμφυλίου πολέμου στη Γιουγκοσλαβία και Μέση 

Ανατολή. 

Η νέα κυβέρνηση υποσχέθηκε ότι θα αυξήσει σημαντικά τη σχετική ενίσχυση προς 

τη βιομηχανία-βιοτεχνία (από 7,9% σε 1 2,9%), τόσο με οριζόντιες παρεμβάσεις όσο και με 

κλαδική πολιτική. 

Το αναθεωρημένο Δεύτερο Πακέτο Ντελόρ δίνει έμφαση και στις τηλεπικοινωνίες, 

την υγεία, την πρόνοια, την τοπική αυτοδιοίκηση, το εθνικό κτηματολόγιο 2 . 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της βιομηχανίας που καταρτίστηκε στο πλαίσιο του 

Δευτέρου ΚΠΣ προέβλεπε αρχικά κρατική ενίσχυση 1,2 δισ. ECUs προς τη βιομηχανία-

\ Βλ. Εξπρές, 13 Απριλίου 1995. 

2. Βλ. Κέρδος, 15 Δεκεμβρίου 1993, σ. 4. 
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βιοτεχνία {υποδομές, εκσυγχρονισμός και επέκταση των επιχειρήσεων κλπ.). Η ενίσχυση 

προς τη βιομηχανία-βιοτεχνία είναι τελικά επαυξημένη κατά 1 όισ. ECUs για εκπαίδευση, 

αγορά εργασίας1. 

Ειδικά για τους μικρομεσαίους, που αντιμετωπίζουν όντως σοβαρά προβλήματα 

χρηματοδότησης και ανταγωνισμού, το υποπρόγραμμα 4 τ ο υ Επιχειρησιακού Προγράμματος 

για τη βιομηχανία προβλέπει δημόσια δαπάνη ύψους 91 εκατ. ECUs ή 22 δισ. δρχ. για τη 

χρηματοδότηση με επιδοτούμενο επιτόκιο εξαγωγών ή επενδύσεων, την ενίσχυση θεσμών, 

όπως το factoring, το leasing και η δημιουργία του ταμείου αμοιβαίων εγγυήσεων, την 

προώθηση της εταιρικής συνεργασίας, υπεργολαβίας κλπ2. Επιδότηση του επιτοκίου και 

φορολογική ελάφρυνση για συγχωνεύσεις υποσχέθηκε η κυβέρνηση και στους μικρομε

σαίους εμπόρους. 

Σε μιαν ενδελεχή μελέτη του θέματος, ο Τσαπατσάρης (1995) προτείνει τα 

ακόλουθα μέτρα για τους μικρομεσαίους: 

α. Ά υ ε σ α ι ιέτρα: 

εξίσωση του φορολογικού καθεστώτος μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων, 

αποφυγή διπλοφορολόγησης κατά την εισαγωγή των αντικειμενικών 

κριτηρίων, 

αξιοποίηση των κρατικών προμηθειών για τη στήριξη των μικρομεσαίων, 

απλοποίηση του συστήματος συλλογής του ΦΠΑ κλπ. 

β. Κλασικά υακροπρόθεσυα μέτρα: 

επιδότηση δανείων, 

φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις, 

παροχή τεχνικής και επιχειρησιακής βοήθειας, 

παροχή βοήθειας για προώθηση εξαγωγών ή για δημιουργία joint ventures 

με άτοκα δάνεια, 

παροχή υπηρεσιών leasing, 

δημιουργία πάρκων τεχνολογίας, 

μείωση του κόστους του γραφειοκρατικού κράτους κλπ. 

γ. Ενίσχυση της προσπάθειας να αναπτυχθεί και στην Ελλάδα ο ευέλικτος καταμε

ρισμός εργασίας σύμφωνα με το επιτυχημένο ιταλικό παράδειγμα. Ενώ οι μεγάλες 

επιχειρήσεις παράγουν τυποποιημένα προϊόντα από εξειδικευμένες, τυποποιημένες 

μηχανές, στο πλαίσιο της μαζικής παραγωγής με τις οικονομίες κλίμακας, η 

"Ευέλικτη Παραγωγή" βασίζεται στην ποικιλία προϊόντων που παράγονται από 

μηχανές ευέλικτες "γενικής χρήσης". Δηλαδή, παραγωγή μικρών ποσοτήτων και 

\ Βλ. Ναυτευπορική, 5 Οκτωβρίου 1995, σσ.8-10. 

2 . Βλ. Κέρδος, 9 Οκτωβρίου 1994, και Ναυτευπορική, 8 Δεκεμβρίου 1994. 
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διαφορετικών προϊόντων από τις μηχανές γενικής χρήσης που περιέχουν τεχνολογία 

ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

Στην Ιταλία, αναφέρει ο συγγραφέας, οι μικρές επιχειρήσεις συνδέονται με πολλούς 

τρόπους: μέσω του συνδέσμου των επιχειρήσεων κατά κλάδο, μέσω συνεταιριστικών 

consortia, κοινών υποδομών και υπηρεσιών, και γεωγραφικά-τοπικά, και το κράτος καλύπτει 

το κόστος των συνεταιριστικών consortia κατά 7 5 % , που παρέχουν τις ακόλουθες 

υπηρεσίες: προώθηση εξαγωγών, αποστολές πωλήσεων στο εξωτερικό, έρευνα αγοράς, 

σχέσεις με το κράτος, φοροτεχνική στήριξη, αγορά πρώτων υλών, υπηρεσίες ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και telex κλπ. 

Πραγματικά η κρατική ενίσχυση των συνεταιριστικών consortia {ομίλων 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων) κατά κλάδο θα μπορούσε ίσως να επιτύχει τον εκσυγχρονισμό 

και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων με σχετικά λογικό κόστος και 

στην Ελλάδα. 

Τα κίνητρα του αναπτυξιακού νόμου και τα κονδύλια του Δευτέρου Πακέτου Delors 

μπορούν να ασκήσουν θετική επίδραση στον αναγκαίο εκσυγχρονισμό του μη δυναμικού 

6 0 % της μεταποίησης {το υπόλοιπο 4 0 % είναι δυναμικό και δεν έπαυσε να κάνει 

επενδύσεις). Τα γενναιόδωρα κίνητρα του Νόμου 2 2 3 4 , που συζητείται να φθάσουν το 

4 5 % σε αποβιομηχανισμένες περιοχές, μπορούν να συμβάλουν σοβαρά στην ανάκαμψη 

αυτών των περιοχών. Στην προσπάθεια για διαρθρωτικές αλλαγές σημαντικό ρόλο μπορεί 

να παίξει και στην Ελλάδα η ευκαμψία δευτέρου βαθμού, όπως αναφέρθηκε, που βασίζεται 

στην προστασία της απασχόλησης {με λίγες σχετικά απολύσεις), στο πνεύμα συνεργασίας 

μεταξύ των κοινωνικών εταίρων κλπ. Η κυβέρνηση πρέπει να εξαντλήσει κάθε δυνατότητα 

ενίσχυσης του μη δυναμικού τομέα, όταν το κόστος παρέμβασης δεν είναι υψηλό ή 

επιβαρύνει την ΕΚ. Για τη δεύτερη περίπτωση, αναφέρεται χαρακτηριστικά το παράδειγμα 

της κλωστοϋφαντουργίας, όπου η Ελλάδα ορθώς διεκδικεί σοβαρή κοινοτική ενίσχυση με 

το μνημόνιο του Μαΐου 1994, ύστερα από κατ'εξαίρεση ενίσχυση της πορτογαλικής 

κλωστοϋφαντουργίας1 (έστω και με αναδιάταξη κονδυλίων του κοινοτικού προγράμματος 

που δεν θα αξιοποιούσε η κυβέρνηση). Για την πρώτη περίπτωση, υπάρχει το πρόβλημα της 

χαλυβουργίας, ενός ενεργοβόρου κλάδου που επιβαρύνεται με ακριβό ρεύμα2. Σημαντική 

ενίσχυση, στα όρια του εφικτού, πρέπει να παρασχεθεί και προς τους σκληρά πληττόμενους 

αγρότες, για τη βελτίωση της ποιότητας, συσκευασίας των προϊόντων, για έργα υποδομής 

στη γεωργία, διαρθρωτικές αλλαγές στην παραγωγή κλπ. 

\ Βλ. Εξπρές, 9 Νοεμβρίου 1995, σ. 5. 

2. Βλ. Το Βήμα, 16 Ιανουαρίου 1994, σ. 4 2 . 
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Γ. Η κοινοτική βοήθεια προς την Ελλάόα έφτασε τα 7,2 δια. ECUs (τιμές 1989) ή το 

3 % του ΑΕΠ συνολικά την πενταετία 1989-1993 στο πλαίσιο του Πρώτου Κοινοτικού 

Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ). Αναμένεται να φτάσει τα 18 περίπου δισ. ECUs (τιμές 1 9 9 4 μαζί 

με το Ταμείο Συνοχής) ή το 5% του ΑΕΠ, την εξαετία 1994-1999, ή 4,4 τρισ.δρχ. στα 

πλαίσια του Δευτέρου ΚΠΣ1,2,3, που μαζί με την εθνική (κρατική) συμμετοχή των 2,6 

τρισ. και την ιδιωτική θα φτάσει τα 8,6 τρισεκατομμύρια. Δεν χωρεί αμφιβολία, ότι η 

ενίσχυση είναι σοβαρή και δικαιολογεί πλήρως την παραμονή της χώρας στην Ευρωπαϊκή 

Ενωση. Εκτιμάται, π.χ., ότι το Πρώτο ΚΠΣ την περίοδο 1989-1993 αύξησε το ΑΕΠ κατά 

3 % , τις ιδιωτικές επενδύσεις κατά 2,5% και δημιούργησε 50.000 νέες θέσεις εργασίας4. 

Από την άλλη πλευρά, όμως, η χώρα μας το "δικαιούται" "με το παραπάνω" το ποσό αυτό, 

ως αποζημίωση για τα προβλήματα που δημιούργησε στην ελληνική οικονομία η συνεχής 

διόγκωση των εισαγωγών από την ΕΚ μετά την κατάργηση της δασμολογικής και μη 

δασμολογικής προστασίας, η συρρίκνωση των κοινοτικών επιδοτήσεων των αγροτικών 

προϊόντων, η κατάργηση των ποικιλόμορφων κρατικών ενισχύσεων των επιχειρήσεων, 

συμπεριλαμβανομένων των επιδοτήσεων του επιτοκίου των μικρομεσαίων κλπ. Η κρίσιμη 

κατάσταση πολλών μικρομεσαίων, αγροτών και αποβιομηχανισμένων περιοχών, του 

κρατικού μηχανισμού και του δημόσιου χρέους, συνηγορούν για μια σοβαρή αύξηση της 

κοινοτικής βοήθειας. 

Διατυπώθηκε η άποψη από την αξιόλογη μελέτη του Μητσού (1989), όπως 

αναφέρθηκε στο τμήμα 4 , ότι η διόγκωση των εισαγωγών στην Ελλάδα μετά το 1 980 δεν 

οφειλόταν τόσο στην ένταξη στην ΕΚ όσο στην αύξηση της ροπής προς κατανάλωση και 

τον υψηλό πληθωρισμό, που στο βαθμό που δεν συνοδευόταν από επαρκή υποτίμηση της 

δραχμής, εξασθένισε την ανταγωνιστικότητα μας. Δεν χωρεί αμφιβολία, ότι οι παραπάνω 

παράγοντες έπαιξαν σημαντικό ρόλο. Ομως και η ένταξη στην ΕΚ επηρέασε σημαντικά τις 

συνολικές εισαγωγές, δεδομένου ότι, πρώτον, συνεπαγόταν σοβαρή μείωση της δασμολο

γικής και μη δασμολογικής προστασίας για κοινοτικά και μη κοινοτικά προϊόντα στην 

Ελλάδα (Μητσός 1989, σσ. 47,67,474), δεύτερον, ο ίδιος ο Μητσός (σ. 349) αναγνωρίζει 

τη σπουδαιότητα της υψηλής προστασίας στην αποτροπή της εισαγωγικής διείσδυσης στην 

Ελλάδα και τρίτον, υπάρχουν και οι ενδείξεις από την οικονομετρική έρευνα, που 

επιβεβαιώνουν τη σημασία της προστασία στην Ελλάδα (Γιαννίτσης, Μητσός, Κάτσος και 

Χασσίδ, Σερεμέτης, Αθανάσογλου κ.ά., όπως αναφέρθηκε). 

1. Βλ. Ζόνζηλο και Λώλο (1994). 

2. Βλ. Μανασσάκη (1994). 

3. Βλ. Το Βήυα, 30 Οκτωβρίου 1994. 

4. Βλ. Ζόνζηλο και Λώλο (1994). 
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Οπως εξηγήθηκε σε προηγούμενο τμήμα, η Ελλάδα δεν μπόρεσε να επωφεληθεί από 

την ενιαία αγορά, περισσότερο ίσως από ό,τι οι άλλες λιγότερο αναπτυγμένες χώρες-μέλη 

της ΕΚ, ακριβώς επειδή είχε καθυστερημένο κρατικό μηχανισμό, μεγαλύτερο κόστος 

μεταφοράς, λιγότερες οικονομίες κλίμακας, ανεπαρκή κινητικότητα εργασίας, διακλαδικό 

εμπόριο, την αρνητική για τη χώρα τάση του κεφαλαίου να κινείται από την περιφέρεια 

προς το κέντρο κλπ. Ό λ α αυτά είχαν ως συνέπεια, η ενίσχυση της Κοινότητας να καλύπτει 

τμήμα του διευρυνόμενου ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου σε σχέση με την ΕΚ. Το 

έλλειμμα αυτό ήταν 2,594 δισ. δολ. το 1980 και έφθασε τα 9,131 δισ. το 1994 (με 

αυξητική τάση και το 1995). Το όφελος δηλαδή της ΕΚ από την Ελλάδα είναι σαφώς 

μεγαλύτερο από το ποσό της ενίσχυσης. Ένα δεύτερο αρνητικό σημείο είναι το γεγονός ότι 

οι μεταβιβάσεις της ΕΚ προς την Ελλάδα συνεπάγονται σοβαρή αύξηση των εισαγωγών μας 

σε αγαθά και υπηρεσίες (που ξεπερνά το 5 0 % των μεταβιβάσεων). Ένα τρίτο αρνητικό 

στοιχείο είναι ο σχετικά χαμηλός ρυθμός απορρόφησης του Δευτέρου ΚΠΣ ( 5 5 % την 

περίοδο 1 994-1 995) 1 . Αν και η εκτιμώμενη επιτάχυνση του ρυθμού υλοποίησης από 3 0 % 

το 1994 σε 8 0 % το 1995 προκαλεί ανακούφιση, δεν είναι εντούτοις ικανοποιητική. Στην 

προσπάθεια της να επιταχύνει περαιτέρω τις διαδικασίες, η κυβέρνηση κατέθεσε στη Βουλή 

νομοσχέδιο προς ψήφιση για την ίδρυση και λειτουργία της Μονάδας Οργάνωσης και 

Διαχείρισης (ΜΟΔ) του ΚΠΣ, του Ελληνικού Κέντρου Επενδύσεων (ΕΛΚΕ) και της Επιτροπής 

Προώθησης Επενδύσεων, ανταποκρινόμενη σε κοινοτικό αίτημα. Σε συνεδρίαση της 

αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης του ΚΠΣ (8 και 9 Νοεμβρίου 1995), οι κοινοτικοί 

παράγοντες επέμειναν στην ανάγκη βελτίωσης των περιβαλλοντολογικών μελετών, ιδίως 

για τα περιφερειακά έργα. Ά λ λ ο πρόβλημα είναι η χαμηλή απορροφητικότητα στους τομείς 

βιομηχανίας (ιδιαίτερα στο υποπρόγραμμα που αφορά τις μονάδες αλουμίνας, χρυσού κλπ. 

και στο υποπρόγραμμα για τις υποδομές), ανθρώπινου δυναμικού, υγείας, παιδείας. Ενα 

τέταρτο αρνητικό στοιχείο για την Ελλάδα είναι το γεγονός ότι, ενώ η χειροτέρευση του 

εμπορικού ισοζυγίου με τις άλλες χώρες-μέλη της ΕΚ είναι μόνιμη, το "Πακέτο Delors" δεν 

είναι μόνιμο. Μπορεί να γίνει στο πλαίσιο μιας Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, όμως η Ελλάδα 

πρέπει να παλέψει σκληρά στη Διακυβερνητική Διάσκεψη του 1996, δεδομένου ότι είναι 

πιθανή η ένταξη στην ΕΕ των πλέον ανεπτυγμένων χωρών της Ανατολικής Ευρώπης 

(Τσεχίας, Ουγγαρίας, Πολωνίας κλπ.) που θεωρούνται ατυχώς πολύ πτωχότερες χώρες από 

ό,τι η Ελλάδα (λόγω και των συνεχών υποτιμήσεων του νομίσματος τους). Ά λ λ α σπουδαία 

θέματα (εκτός από την ομοσπονδία), που θα συζητηθούν στη Διακυβερνητική Διάσκεψη και 

ενδιαφέρουν την Ελλάδα, είναι η ανάγκη θέσπισης κοινής εξωτερικής πολιτικής, η αλλαγή 

του τρόπου ψηφοφορίας στο Συμβούλιο Υπουργών (χρησιμοποίηση της αρχής της πλειο

ψηφίας κρατών και της πλειοψηφίας πολιτών αντί της ενισχυμένης πλειοψηφίας), που 

εξυπηρετεί καλύτερα τα συμφέροντα μικρών χωρών όπως η Ελλάδα, η ενίσχυση της 

1. Βλ. Εξπρές και Ναυτευπορική, 11 Νοεμβρίου 1 995. 
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"διαφάνειας" των εργασιών του Συμβουλίου (υπουργών), η αναβάθμιση του ρόλου του 

Ευρωκοινοβουλίου, η διεύρυνση της ΕΚ με τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής 

Ευρώπης, την Κύπρο, τη Μάλτα 1 και βέβαια το κατά πόσο δεν θα έπρεπε να υπάρξει 

κάποια χαλάρωση των κριτηρίων σύγκλισης σύμφωνα με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ {βλ. 

επόμενο κεφάλαιο). 

\ Βλ. και Αρεταίο (1995), Ιωακειμίδη (1995). 
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7. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΟΝΕ, 

ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΜΙΑΣ ΒΑΘΜΙΑΙΑΣ ΑΛΛΑ ΣΥΝΕΠΟΥΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 

Α. Η συμμετοχή της Ελλάδας στην Οικονομική και Νομισματική Ενωση (ΟΝΕ) θα 

συρρικνώσει τις αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού, στο τρίτο στάδιο, η 

νομισματική πολιτική θα ασκείται πλέον από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το 

Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών, το καλούμενο EUROFED, ενώ η συναλλαγματική 

πολιτική θα ασκείται από το Συμβούλιο Υπουργών. Η Τράπεζα της Ελλάδος θα ασχολείται 

μόνο με θέματα εποπτείας του χρηματοπιστωτικού συστήματος και τη συνεπή εφαρμογή 

των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, στη διαμόρφωση των οποίων θα 

συμμετέχει με μια ψήφο. Σύμφωνα με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ1, η Κοινότητα πρέπει να 

ακολουθεί μάλλον περιοριστική πολιτική, αφού δεν επιτρέπονται δημόσια ελλείμματα 

μεγαλύτερα του 3 % {ως ποσοστό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος). 

Στο πρώτο στάδιο της ΟΝΕ, που άρχισε τον Ιούλιο του 1990 και διήρκεσε μέχρι το 

τέλος του 1993, περατώθηκε η δημιουργία της ενιαίας αγοράς και ενοποιήθηκαν οι 

χρηματοπιστωτικές αγορές, με πλήρη απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων και ελεύθερη 

παροχή τραπεζικών και λοιπών χρηματοδοτικών υπηρεσιών στην Κοινότητα (μόνη εξαίρεση 

η Ελλάδα, που απελευθέρωσε και τη βραχυπρόθεσμη κίνηση κεφαλαίων το Μάιο του 

1994). Κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου όλα τα νομίσματα έπρεπε να συμμετάσχουν 

στο Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών (ΜΣΙ) του Ευρωπαϊκού Νομισματικού 

Συστήματος (ΕΝΣ) (προϋπόθεση που τίθεται στην έκθεση της Επιτροπής Delors, και 

επαναλαμβάνεται στη Συνθήκη του Μάαστριχτ). Ελλάδα, Μ. Βρετανία και Ιταλία ήταν οι 

μόνες χώρες της ΕΟΚ που δεν συμμετείχαν στον ΜΣΙ (οι δύο τελευταίες προσωρινά, λόγω 

της συναλλαγματικής κρίσης του Σεπτεμβρίου του 1992). Η Ελλάδα ήταν υποχρεωμένη 

να το κάνει το πρώτο εξάμηνο του 1994, αφού η συμμετοχή στο στενό περιθώριο 

διακύμανσης του ΜΣΙ ( + 2,25%) επί δύο τουλάχιστον έτη, χωρίς ουσιαστική υποτίμηση, 

εθεωρείτο ως αναγκαία προϋπόθεση για να επιτρέψει τη μετάβαση μιας χώρας στο τρίτο 

στάδιο της ΟΝΕ. Κάποιος πρόσθετος χρόνος ήταν αναγκαίος στην Ελλάδα για να 

συμμετάσχει η δραχμή στο ευρύτερο περιθώριο του ΜΣΙ ( + 6%) προηγουμένως. Η κρίση 

που δημιούργησε η κερδοσκοπική επίθεση κατά του φράγκου τον Ιούλιο του 1 993 (η 

Γαλλία απώλεσε σημαντικό τμήμα των συναλλαγματικών αποθεμάτων της), υποχρέωσε την 

Κοινότητα να διακόψει προσωρινά τη λειτουργία του στενού περιθωρίου διακυμάνσεων του 

1. Βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή (1992), σ. 183. 
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ΜΣΙ (βλ. σχετικό τμήμα) και να επιτρέψει ευρύ περιθώριο 1 5 % . Η κρίση αυτή μπορεί να 

θεωρηθεί ως "ευτυχής συγκυρία", αφού μας απάλλαξε από την εφιαλτική προοπτική μιας 

υπερβολικά πρόωρης συμμετοχής στο στενό περιθώριο του ΜΣΙ. 

Το δεύτερο στάδιο της ΟΝΕ άρχισε την 1η Ιανουαρίου 1994, σύμφωνα με τη 

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ενωση. Στο στάδιο αυτό συστάθηκε νέο κοινοτικό όργανο, 

το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ινστιτούτο (ENI), βασικός στόχος του οποίου είναι ο 

συντονισμός των νομισματικών πολιτικών των χωρών-μελών και η προετοιμασία του 

εδάφους για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην τρίτη φάση. Στις 

αρμοδιότητες του ENI θα περιλαμβάνεται η προώθηση της χρησιμοποίησης του ECU στις 

διεθνείς συναλλαγές. 

Στο τρίτο στάδιο της ΟΝΕ θα λειτουργήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θα 

καθοριστούν αμετάκλητα σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες και θα καθιερωθεί ένα ενιαίο 

νόμισμα. Πρωταρχική επιδίωξη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα είναι η σταθερό

τητα των τιμών. Η 1 η Ιανουαρίου 1 999 είναι η πιθανότερη ημερομηνία έναρξης της τρίτης 

φάσης, δεδομένου ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσε η πλειοψηφία των χωρών-μελών της ΕΚ 

να τηρεί τα κριτήρια μέχρι το τέλος του 1996, όπως επιβάλλει η Συνθήκη του Μάαστριχτ 

διαζευκτικά1. 

Πέντε είναι οι προϋποθέσεις συμμετοχής ενός κράτους-μέλους στην τρίτη φάση: 

α. Ο ρυθμός πληθωρισμού (δείκτης τιμών καταναλωτή) στο τέλος του 1 9 9 8 , σύμφωνα 

με το πιθανότερο σενάριο και ουσιαστικά στο τέλος του 1 9 9 7 , αφού αυτού του 

έτους θα υπάρχουν τότε πλήρη στοιχεία2, δεν πρέπει να υπερβαίνει πάνω από 

μιαμισυ μονάδα το μέσο όρο των τριών χωρών-μελών που έχουν το χαμηλότερο 

πληθωρισμό. 

β. Το δημοσιονομικό έλλειμμα ως ποσοστό του Α.Ε.Π. να μην υπερβαίνει το 3 % την 

ίδια περίοδο. 

γ. Τα ονομαστικά μακροπρόθεσμα επιτόκια να μην υπερβαίνουν το μέσον όρο των 2 

μονάδων για τα τρία κράτη-μέλη με το χαμηλότερο πληθωρισμό. 

δ. Το χρέος του δημόσιου τομέα (χωρίς δημόσιες επιχειρήσεις), εφόσον ξεπερνά το 

6 0 % του Α.Ε.Π., να μειώνεται με ικανοποιητικό ρυθμό κατά την ένταξη. 

ε. Τα δύο τελευταία έτη το νόμισμα να συμμετέχει στο στενό περιθώριο διακύμανσης 

του ΜΣΙ ( + 2,25%). 

\ Βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πράσινο Βιβλίο (1995), σ.7. 

2. Βλ. Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών κ. Α.Παπαδόπουλου, Εξπρές, 4 . 1 1 . 1 9 9 5 . 
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Το τελευταίο κριτήριο είναι "υπό συζήτηση" μετά την καταστροφική όραση της 

κερδοσκοπίας τον Ιούλιο του 1993. 

Αν και αναγνωρίζεται ότι τα κριτήρια αυτά θα χρησιμοποιηθούν με κάποιαν 

ελαστικότητα, ιδιαίτερα το τέταρτο, το κόστος σύγκλισης θα είναι μολαταύτα πολύ 

σημαντικό. 

Η συμμετοχή της Ελλάδας στην ΟΝΕ θα μειώσει τις αρμοδιότητες της Τράπεζας της 

Ελλάδος, τουλάχιστον στο τρίτο στάδιο, και θα την περιορίσει στην εποπτεία του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος και την εφαρμογή των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας, στη διαμόρφωση των οποίων θα συμμετέχει με μια ψήφο. 

Από την άλλη πλευρά: 

Θετικά μπορεί να επηρεάσει την ελληνική οικονομία η προβλεπόμενη από τη 

Συνθήκη Ανεξαρτησία του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος από την εκάστοτε 

κυβέρνηση, που θα της επιτρέπει να αντιστέκεται πιο αποτελεσματικά στις πιέσεις 

για χαλαρότερη δημοσιονομική πολιτική. Η τουλάχιστον πενταετής θητεία και ο 

διορισμός από τη Βουλή θα υποχρεώνουν μια κυβέρνηση να επιλέγει τους 

καλύτερους ποιοτικά υποψηφίους, ιδιαίτερα αν απαιτείται ενισχυμένη πλειοψηφία 

(π.χ. 6 5 % ) . 

Μπορούν να δημιουργηθούν νέες εργασίες, ανάλογες προς αυτές που ασκούν οι 

κεντρικές τράπεζες άλλων ευρωπαϊκών χωρών, για να απορροφήσουν το πλεονάζον 

προσωπικό. 

Αξίζει να αναφερθούν οι ακόλουθες εργασίες 1, 2: 

α. η συλλογή στατιστικών στοιχείων, 

β. η μελέτη της συγκυρίας σε τοπικό επίπεδο, 

γ η ανάλυση ισολογισμών και αποτελεσμάτων χρήσης για μεσαίες και μεγάλες 

επιχειρήσεις, 

δ. η συγκέντρωση στοιχείων για μεγάλες επιχειρήσεις, σχετικά με τις 

δραστηριότητες τους, το δανεισμό, τις καθυστερήσεις πληρωμών, την 

οικονομική τους θέση γενικότερα, 

\ Βλ. Delarosiere (1992). 

2 . Βλ. Κασκαρέλη (1992). 
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ε. η καταγραφή σε ηλεκτρονικό υπολογιστή ακάλυπτων επιταγών, τραπεζικής 

και δικαστικής απαγόρευσης έκδοσης επιταγών, παραβιάσεων, απαγορεύ

σεων κλπ., 

στ. η καταγραφή σε ηλεκτρονικό υπολογιστή ληξιπρόθεσμων συναλλαγματικών, 

γραμματίων, 

ζ. η δημιουργία ιδρύματος ασφάλισης πιστώσεων, που να καλύπτει τους 

εμπορικούς και πολιτικούς κινδύνους του διεθνούς εμπορίου κλπ. 

Η εφαρμογή των οδηγιών της ΕΟΚ θα αναβαθμίσει τον εποπτικό ρόλο της 

Τράπεζας1. Οι οδηγίες αυτές είναι οι εξής: 

α. Η Πρώτη Συντονιστική ή Τραπεζική Οδηγία {77/780/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 

12.12.1987), που επιχείρησε μια πρώτη εναρμόνιση των διατάξεων της 

τραπεζικής νομοθεσίας των κρατών-μελών. 

β. Η Δεύτερη Συντονιστική ή Τραπεζική Οδηγία (89/646/ΕΟΚ του Συμβουλίου 

της 1 5.1 2.1 989), η οποία επιτρέπει σε κάθε πιστωτικό ίδρυμα που έχει λάβει 

άδεια λειτουργίας στο κράτος-μέλος καταγωγής του να ασκεί τις 

δραστηριότητες του και στα άλλα κράτη της Κοινότητας υπό την εποπτεία 

των αρχών του κράτους καταγωγής του. 

γ. Η Οδηγία για τον ορισμό των ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων 

και επιχειρήσεων επενδύσεων (89/299/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17.4.1 989), 

ώστε αυτά να καλύπτουν ενδεχόμενες ζημίες (η οδηγία αυτή χρησιμεύει για 

ενίσχυση της φερεγγυότητας). 

δ. Η Οδηγία για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων 

και επιχειρήσεων επενδύσεων (93/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15.3.1993). 

ε. Η Οδηγία για το συντελεστή φερεγγυότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων 

(89/647/ΕΟΚ της 18.12.1989), που ορίζει ότι ο λόγος μεταξύ των ιδίων 

κεφαλαίων και των σταθμισμένων στοιχείων του ενεργητικού, εντός και 

εκτός του ισολογισμού, ανάλογα με τον πιστωτικό κίνδυνο, πρέπει να είναι 

τουλάχιστον ίσος με το 8 % , 

στ. Η Οδηγία για τον έλεγχο των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων 

(92/121 /ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21.12.1992), που ορίζει ότι η 

χρηματοδότηση ενός πελάτη ή ομάδας συνδεδεμένων πελατών δεν είναι 

δυνατό να υπερβεί το 2 5 % των ιδίων κεφαλαίων και, σωρευτικά, το σύνολο 

\ Βλ. Τσούτσουβα (1991) και (1992). 
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των μεγάλων ανοιγμάτων δεν είναι δυνατό να υπερβεί το 8 0 0 % των ιδίων 

κεφαλαίων, 

ζ. Η Οδηγία για την εποπτεία των τραπεζικών ομίλων σε ενοποιημένη βάση 

(83/350/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 1 3.6.1 983), που ενισχύει τις δυνατότητες 

ελέγχου των διακρατικών δραστηριοτήτων των πιστωτικών ιδρυμάτων και 

των τραπεζικών ομίλων, 

η. Η Οδηγία για την καθιέρωση συστήματος εγγύησης των καταθέσεων 

(94/1 9/ΕΚ της 30.5.1 994), που αποβλέπει στην προστασία των καταθετών 

σε περίπτωση που ένα πιστωτικό ίδρυμα αδυνατεί να εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του απέναντι τους (το σύστημα εγγύησης θα καλύπτει τους 

καταθέτες μέχρι ορισμένο ποσό: 20.000 ECUs), 

θ. Η Οδηγία για τη μη χρησιμοποίηση των τραπεζών ως "πλυντηρίων" 

βρώμικου χρήματος (91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10.6.1991). 

ι. Ο Κανονισμός 4064/1989 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων ΑΕ. 

ια. Η Οδηγία για τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς των τραπεζών 

(86/635/ΕΟΚ της 8.12.1986). 

ιβ. Η Οδηγία για την καταναλωτική πίστη (87/102/ΕΟΚ της 2 2 . 1 2 . 1 9 8 6 ) . 

ιγ. Η Σύσταση για ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας σε θέματα ηλεκτρονικών 

πληρωμών (87/598/ΕΟΚ της 8.12.1987). 

ιδ. Η Πρόταση Οδηγίας για την ενυπόθηκη πίστη κλπ. 

Οπως επισημαίνει συγγραφέας1, η παραπάνω κοινοτική χρηματοπιστωτική νομο

θεσία αντανακλάται στον Ελληνικό Τραπεζικό Νόμο 2076/1 992 που θωρακίζει θεσμικά τη 

χρηματοπιστωτική αγορά. Συγκεκριμένα ο Νόμος 2 0 7 6 : απαγορεύει σε πρόσωπα ή 

επιχειρήσεις που δεν είναι πιστωτικά ιδρύματα να δέχονται καταθέσεις χρημάτων ή άλλων 

αξιών από το κοινό, ορίζει ότι τα πιστωτικά ιδρύματα μπορούν να συσταθούν και να 

λειτουργήσουν μόνον ως ανώνυμες τραπεζικές εταιρείες ή συνεταιριστικές τράπεζες, 

επιτρέπει πρόστιμα μέχρι 500 εκατ. δρχ., προβλέπει την ανάκληση της άδειας λειτουργίας 

ενός πιστωτικού ιδρύματος λόγω έλλειψης επαρκών ιδίων κεφαλαίων, εισάγει την έννοια 
τΠζ "ΧΡίστής και συνετής διαχείρισης", προβλέπει τον έλεγχο από την Τράπεζα της 

Ελλάδος της φερεγγυότητας, ρευστότητας, κεφαλαιακής επάρκειας και τη συγκέντρωση 

των κινδύνων, απαιτεί από τις τράπεζες διοικητική και λογιστική οργάνωση και εσωτερικό 

έλεγχο, υποχρεώνει τους ιδρυτές τραπεζών να γνωστοποιούν στην Τράπεζα της Ελλάδος 

την ταυτότητα των μετόχων (φυσικών και νομικών προσώπων) που θα κατέχουν άνω του 

\ Βλ. Τραγάκη (1994), σσ. 163-166. 

54 



1 0 % συμμετοχή στο κεφάλαιο και να υποβάλλουν δήλωση για την προέλευση των χρημα

τικών μέσων των μετόχων, υποχρεώνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που επιθυμεί να 

αποκτήσει ειδική συμμετοχή (άνω του 10%) σε πιστωτικό ίδρυμα, να το γνωστοποιεί στην 

Τράπεζα της Ελλάδος. Η αντιμετώπιση του προβλήματος της παράνομης χρήσης εμπιστευ

τικών πληροφοριών γίνεται με το Προεδρικό Διάταγμα 53/1992 και η ποινικοποίηση της 

πρακτικής ξεπλύματος χρημάτων με το άρθρο 5 του Ν. 2145/1993, για το οποίο μάλιστα 

καθιερώθηκε επιβολή αυστηρότερων ποινών με πρόσφατο νομοσχέδιο το 1995. 

Η ενίσχυση της φερεγγυότητας του θεσμικού πλαισίου μειώνει τον κίνδυνο 

καταχρήσεων τύπου Κοσκωτά και συνεπάγεται μείωση των εξόδων, τόσο για το Δημόσιο 

όσο και για τις δημόσιες και ιδιωτικές εμπορικές τράπεζες. 

Επωφελούμενες και από τον περιορισμό των δεσμεύσεων καταθέσεων και τη 

βαθμιαία μείωση του πληθωρισμού που επιτρέπει τη βαθμιαία μείωση των ονομαστικών 

επιτοκίων, οι εμπορικές τράπεζες, συμπεριλαμβανομένων των κρατικών, επεξέτειναν τις 

εργασίες τους και είχαν σημαντικά κέρδη το 1 9 9 4 (παρά την επιβάρυνση των τελευταίων 

από ληξιπρόθεσμες οφειλές). Σημαντικά κέρδη φαίνεται ότι είχαν οι τράπεζες και το 1995, 

παρά το λεγόμενο πόλεμο των επιτοκίων. Αυτά τα κέρδη σημαίνουν ότι υπάρχει 

δυνατότητα για περαιτέρω μείωση της διαφοράς μεταξύ επιτοκίου χορηγήσεων και 

καταθέσεων. Οι εμπορικές τράπεζες, ιδιαίτερα οι κρατικές, έχουν επιπλέον το καθήκον να 

ενθαρρύνουν τη σωστή επενδυτική δραστηριότητα και τις εξαγωγές. Είναι ορθή η 

πρωτοβουλία της Εμπορικής Τράπεζας να ιδρύσει εταιρεία ενίσχυσης των εξαγωγών 

ετοίμων προϊόντων, ιδίως προς τα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή, παράλληλα με άλλες 

διεθνείς δραστηριότητες, όπως το venture capital (παροχή επιχειρηματικού κεφαλαίου), το 

factoring, οι ασφαλίσεις και αντασφαλίσεις κλπ.1 Η αναπτυξιακή διαδικασία στην Ελλάδα 

θα διευκολυνθεί σοβαρά αν οι τράπεζες εφοδιαστούν με νέα χρηματοοικονομικά εργαλεία 

όπως2 οι ομολογίες δύο νομισμάτων, οι ανταλλαγές νομισμάτων ή επιτοκίων (swaps) τα 

γραμμάτια κυμαινόμενου επιτοκίου, τα κοινοπρακτικά δάνεια, τα NIPS, τα εμπορικά 

ομόλογα, τα προθεσμιακά συμβόλαια (συναλλάγματος, επιτοκίων, χρηματιστηριακών 

δεικτών), τα χρηματοοικονομικά δικαιώματα, η χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) κλπ. 

Πάντως ο Πρόεδρος της Επιτροπής για την αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου3 προτείνει 

επίσπευση του διατραπεζικού συστήματος πληρωμών (Δίας), ενσωμάτωση των νέων 

τεχνολογιών, εξυγίανση χαρτοφυλακίου, μείωση του λειτουργικού κόστους των τραπεζών, 

1 . Βλ. Πουλή (1995), σ. 105. 

2 . Βλ. Θωμαδάκη και Ξανθάκη (1990), σσ. 173-275. 

3. Βλ. Καρατζά (1995). 
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ενιαίο σύστημα εσωτερικού ελέγχου, έμφαση στη μετεκπαίδευση του προσωπικού κ.ά. 

Ειδικά για το Χρηματιστήριο, οι προτάσεις της Επιτροπής για συναλλαγές μέσω τερματικών 

και η εφαρμογή αυστηρότερων προϋποθέσεων για τις νεοεισερχόμενες εταιρείες, με 

"επιμελή και νομικό" έλεγχο τους, θα οδηγήσουν σε αναβάθμιση του και θα διευκολύνουν 

την υγιά χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, είτε με έκδοση νεών μετοχών είτε με 

ομολογίες. 

Β. Σημειώνεται ότι η Κοινότητα θα ακολουθεί μια μάλλον περιοριστική πολιτική, αφού 

δεν θα επιτρέπονται δημόσια ελλείμματα μεγαλύτερα του 3 % (ως ποσοστού του ΑΕΠ), τη 

στιγμή που η ελληνική οικονομία θα περνά σκληρή δοκιμασία στα πλαίσια της ΟΝΕ, για 

λόγους που δεν αφορούν αποκλειστικά την τελευταία. Προβλήματα θα δημιουργήσουν 

στην οικονομία : 

Η μεταβίβαση του δικαιώματος άσκησης νομισματικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα, τουλάχιστον στο τρίτο στάδιο. 

Η σχετικά περιοριστική δημοσιονομική πολιτική, που δεν επιτρέπει δημόσια 

ελλείμματα μεγαλύτερα του 3 % . 

Η υπερβολικά σύντομη περίοδος προσαρμογής ιδιαίτερα για την Ελλάδα. 

Η ένταξη της δραχμής στο Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών (ΜΣΙ), αν αυτός 

λύσει τα προβλήματα του, που εκμηδενίζει τη δυνατότητα ουσιαστικής υποτίμησης. 

Η απαγόρευση νομισματικής χρηματοδότησης του δημόσιου ελλείμματος. 

Ο περιορισμός των επιδοτήσεων του ελληνικού κράτους. 

Το είδος του εμπορίου ανάμεσα στην Ελλάδα και τις πιο ανεπτυγμένες χώρες της 

ΕΚ. 

Η μικρότερη κινητικότητα (γεωγραφικά, κλαδικά) της εργασίας στην Ελλάδα. 

Η τάση του κεφαλαίου να μετακινείται από την περιφέρεια προς το κέντρο. 

Το υψηλότερο κόστος μεταφοράς. 

Οι μικρότερες οικονομίες κλίμακας που χαρακτηρίζουν μια μικρή και λιγότερο 

αναπτυγμένη οικονομία. 

Η δραστική περικοπή των κοινοτικών επιδοτήσεων προς τους αγρότες κλπ. (όπως 

αναφέρθηκε και στα τμήματα 4 και 5). 

Δεν πρέπει βέβαια να παραβλέπεται το γεγονός, ότι ακόμη και αν η Ελλάδα δεν 

συμμετείχε στην ΟΝΕ, η νομισματική πολιτική θα ήταν και πάλι περιοριστική, λόγω του 

μεγάλου δημόσιου ελλείμματος. Τα υψηλά επιτόκια είναι απαραίτητα για να χρηματο

δοτήσουν οι ιδιώτες το δημόσιο έλλειμμα με αγορά κρατικών ομολόγων, για την 
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ενθάρρυνση της αποταμίευσης και αποθάρρυνση της ζήτησης χρήματος από δημόσιο και 

ιδιωτικό τομέα. Η περιοριστική πολιτική, όμως, θα είναι πιο έντονη στα πλαίσια της ΟΝΕ, 

αφού τα επιτόκια θα επηρεαστούν θετικά, όχι μόνον από το δημόσιο έλλειμμα αλλά και από 

την απαγόρευση της νομισματικής χρηματοδότησης του και την ανάγκη να αποτραπεί μια 

μαζική φυγή κεφαλαίου με βάση το Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών. Το μεγάλο 

δημόσιο χρέος και έλλειμμα συνεπάγεται, επίσης, ότι ακόμη και εκτός ΟΝΕ, η 

δημοσιονομική πολιτική θα έπρεπε να είναι περιοριστική για μια σειρά ετών, μέχρι να πάρει 

το δημόσιο έλλειμμα πιο λογικές διαστάσεις, να μετατραπεί σε πλεόνασμα και να μειώσει 

βαθμιαία το δημόσιο χρέος. Η εξυγίανση πάντως θα μπορούσε να γίνει με ηπιότερους 

ρυθμούς και το δημόσιο έλλειμμα δεν θα χρειαζόταν να περιοριστεί στο 3 % μετά την 

εξυγίανση, όπως επιβάλλει η ΟΝΕ. 

Ενα από τα πιο σοβαρά προβλήματα που δημιουργεί η συνθήκη του Μάαστριχτ είναι 

η υπερβολικά μεγάλη ταχύτητα προσαρμογής που απαιτεί, ιδιαίτερα από χώρες όπως η 

Ελλάδα, εφόσον επιθυμούν να συμμετάσχουν στην τρίτη φάση της ΟΝΕ από την αρχή. Για 

να αναφερθούμε σε μια μόνον από τις παραπάνω πέντε προϋποθέσεις, το δημόσιο 

έλλειμμα, ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), πρέπει να πέσει στο 

3 % στο τέλος του 1998 (σύμφωνα με το πιθανότερο σενάριο) και ουσιαστικά στο τέλος 

του 1997. Ορθώς λοιπόν η παρούσα κυβέρνηση αποφάσισε να συμμετάσχει η Ελλάδα στην 

ΟΝΕ (σταθερές ισοτιμίες) το 2 0 0 0 με τη δεύτερη ταχύτητα, κερδίζοντας πολύτιμο χρόνο. 

Η συμφωνία μεταξύ της προηγούμενης κυβέρνησης και της ΕΚ για τη χορήγηση 

κοινοτικού δανείου προβλέπει πρόσθετες υποχρεώσεις. Το κείμενο μάλιστα της αρχικής 

συμφωνίας περιείχε επαχθείς όρους, που δεν έπρεπε να είχαν επιβληθεί από την ΕΚ. Είναι 

εύκολο να φανταστεί κανείς πόσο θα διογκωνόταν η ανεργία και θα μειωνόταν το 

πραγματικό εισόδημα από την υποχρέωση της προηγούμενης κυβέρνησης να μειώσει το 

δημόσιο έλλειμμα στο 3 % μέσα σε 3 χρόνια, μέχρι το τέλος του 1993 (μείωση του 

δημόσιου ελλείμματος στο 1 3 % του ΑΕΠ το 1 9 9 1 , σε 6,5% το 1992 και 3 % το 1993) 1 . 

Το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος σύγκλισης της προηγούμενης κυβέρνησης 

που τελικά ενέκρινε η ΕΚ ήταν βέβαια βελτιωμένο σε σχέση με το αρχικό, δεν έπαυε όμως 

να δημιουργεί προβλήματα, αφού αναπόφευκτα συνεπαγόταν μη αμελητέα αύξηση της 

ανεργίας. Το χρονοδιάγραμμα προέβλεπε συγκεκριμένα μείωση του δημόσιου ελλείμματος, 

κατά 5 0 0 δισ. περίπου το 1 9 9 2 , κατά 4 0 0 δισ. το 1 995 και κατά 6 0 0 δισ. το 1 9 9 6 , ώστε 

να πέσει ο λόγος δημόσιου ελλείμματος προς ΑΕΠ στο 1,7% το έτος εκείνο, παράλληλα 

με τη σημαντική μείωση του ρυθμού πληθωρισμού που είναι αναγκαία για το τρίτο στάδιο 

\ Βλ. Παρόμοια άποψη Σπράου (1993), σ. 8 7 . 
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της ΟΝΕ1,2. Οι όροι αυτοί συνδέονται με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, όπως ήδη 

αναφέρθηκε, όπου η συμμετοχή στο στενό περιθώριο διακύμανσης του ΜΣΙ ( + 2,25%) (αν 

αυτό πραγματοποιηθεί τελικά - βλ. επόμενα σχετικά τμήματα), επί δύο έ τ η , είναι αναγκαία 

προϋπόθεση για να επιτραπεί σε μια χώρα η μετάβαση στο τρίτο στάδιο της ΟΝΕ, ενώ 

κάποιος πρόσθετος χρόνος είναι απαραίτητος για να συμμετάσχει η δραχμή στο ευρύτερο 

περιθώριο του ΜΣΙ προηγουμένως3,4. 

Αν όντως υλοποιείτο το τελικό χρονοδιάγραμμα σύγκλισης της προηγούμενης 

κυβέρνησης, το κόστος της επιδιωκόμενης μείωσης του δημόσιου ελλείμματος κατά 1.000 

δισ. την περίοδο 1 995-1996 θα ήταν σημαντικό σε όρους απασχόλησης και προϊόντος. Το 

πρόγραμμα είχε ξεκινήσει με μια ουσιαστική μείωση του δημόσιου ελλείμματος το 1 9 9 2 , 

που οφειλόταν σε μεγάλη (άνω του 30%) αύξηση της τιμής βενζίνης, πετρελαίου και 

συντελεστών ΦΠΑ, αλλά και σε χρονική μετάθεση των δημόσιων δαπανών για τόκους στο 

1993 και 1 9 9 4 . Το γεγονός ότι το συνολικό έλλειμμα είχε περιοριστεί στα 1.363 δισ. στο 

τέλος του 1992 επέτρεπε, κατά τη γνώμη μας, μετριοπαθή μείωση του δημόσιου ελλείμ

ματος, κατά 250 δισ. το χρόνο στην περίοδο 1993-1996 και ακόμη πιό ήπια μείωση στη 

συνέχεια, ώστε να μετατραπεί σε πλεόνασμα και να περιορίσει βαθμιαία και το δημόσιο 

χρέος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα επιμείνει, έτσι και αλλιώς, στην τήρηση του ορίου 

6 0 % για το δημόσιο χρέος, εφόσον αυτό έχει καθοδική τάση. Δυστυχώς ο κ. Μάνος δεν 

αξιοποίησε αυτή την ευκαιρία. 

Το 1993 παρατηρήθηκε δραματική διόγκωση του δημόσιου ελλείμματος 5 , που 

έφτασε τα 2.408 δισ. τελικά για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα ή τα 2.768 δισ. μαζί με τους 

κεφαλαιοποιηθέντες τόκους (ταμειακά στοιχεία). Η αρνητική εξέλιξη οφειλόταν στη 

συρρίκνωση ή στασιμότητα των φορολογικών εσόδων, που συνδεόταν με την αδυναμία 

είσπραξης του ΦΠΑ, τον περιορισμό του ΦΑΓΊ σε ασήμαντο επίπεδο, τη μείωση του 

φορολογικού συντελεστή των κερδών των επιχειρήσεων και των υψηλών κλιμακίων του 

\ Βλ. Εξπρές "Το Πρόγραμμα Σύγκλισης 1993-1998", 17 Μαίου 1993. 

2. Βλ. Παπαλεξάνδρου (1992). 

3. Βλ. Γκαργκάνα (1992). 

4. Βλ. Λεβεντάκη (1992). 

5. Βλ. Τράπεζα της Ελλάδος - Εκθεση Διοικητή, 1995, και Οικονουικό Ταχυδρόυο, 8 
Δεκεμβρίου 1994, σ. 118. 
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ΦΕΦΠ, τη γενικότερη αδυναμία πάταξης της φοροδιαφυγής, τη μετάθεση των δαπανών 

τόκων από το 1992 στο 1993 1 , 2 . 

Η νέα κυβέρνηση για το 1994 προσπάθησε να μη βασιστεί παρά ελάχιστα στην 

αύξηση των συντελεστών έμμεσης φορολογίας (καπνού, προείσπραξη τελών κυκλοφορίας, 

κλπ.) και έδωσε έμφαση στην πάταξη της τεράστιας φοροδιαφυγής. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα, οι εισπράξεις από το ΦΠΑ, που το 1993 π.χ. είχαν αυξηθεί μόνο κατά 6 % , 

λόγω της κατάργησης των τελωνειακών διατυπώσεων για τα κοινοτικά προϊόντα, να 

αυξηθούν κατά 1 2% περίπου το 1 9 9 4 , λόγω της εντατικοποίησης των ελέγχων. Σημαντική 

ήταν η αύξηση των εσόδων από τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο 

και το "κλείσιμο" όλων των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Πολύ πιο θετική ήταν 

όμως η καθιέρωση του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού του εισοδήματος 

8 0 0 . 0 0 0 αυτοαπασχολούμενων (ελεύθεροι επαγγελματίες, μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις) 

με το Νόμο 2214/1 9 9 4 (καθώς και η φορολόγηση των τόκων των συμφωνιών επαναγοράς 

REPOS με τον ίδιο νόμο). Παρά την ικανοποιητική, σε σχέση με το 1993, αύξηση των 

εσόδων, το έλλειμμα του ευρύτερου δημόσιου τομέα έφτασε τα 2.451 δισ. δρχ. το 1 9 9 4 

και 2.710 δισ., μαζί με τους κεφαλαιοποιηθέντες τόκους (ταμειακά στοιχεία), έναντι 2.408 

δισ. και 2.768 δισ. αντίστοιχα το 1993 3 . Σημειώνεται ότι 4 6 0 δισ. από αυτό το έλλειμμα 

αφορούν τον Ιανουάριο του 1995 4 και άρα ουσιαστικά το δημόσιο έλλειμμα δεν χειροτέ

ρευσε το 1994. Αλλωστε δεν είναι δυνατό να συγκρίνει κανείς το 1993, που ο 

εισπρακτικός μηχανισμός του Δημοσίου κατέρρεε, με το 1994 που, παρά την υπέρβαση του 

1 τρισ. από το 1993, επιτεύχθηκε σταθεροποίηση και διεύρυνση της φορολογικής βάσης. 

Μια δυσμενής εξέλιξη στο 1994 είναι η μη υλοποίηση τμήματος του προγράμματος 

δημόσιων επενδύσεων. 

Το 1 995 αναμενόταν, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, μη αμελητέα βελτίωση του 

ελλείμματος του (δημοσιονομικά στοιχεία), από 2.887 το 1 9 9 4 σε 2.500 δισ. (ή 9,8% ΑΕΠ) 

το 1995, με παράλληλη αύξηση των απαραίτητων δημόσιων επενδύσεων. (Η βελτίωση 

πρέπει να συνεχιστεί και κατά τα έτη 1 996 και 1 9 9 7 , ώστε να φτάσει τότε το έλλειμμα στο 

4 , 2 % του ΑΕΠ.) Η πρόβλεψη αυτή σοβαρής δημοσιονομικής βελτίωσης το 1995 θεωρήθηκε 

ρεαλιστική, δεδομένου ότι, όπως τονίστηκε προηγουμένως, το 1995 τέθηκε σε εφαρμογή 

1. Βλ. Παπαντωνίου (1993). 

2 . Βλ. και Λιανό (1992). 

3. Βλ. Τράπεζα της Ελλάδος, Εκθεση Διοικητή, 1 9 9 5 , 1 9 9 6 . 

4. Βλ. Στουρνάρα (1994). 
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ο Νόμος 2 2 1 4 / 1 9 9 4 για το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού του εισοδήματος (που 

ελπιζόταν ότι θα αυξήσει τα έσοδα κατά 200 δισ.), ενώ άρχισε ουσιαστικά να υλοποιείται 

η ρύθμιση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, το "κλείσιμο" των εκκρεμών φορολογικών 

υποθέσεων, ενώ ταυτόχρονα έγιναν πιο αυστηροί οι έλεγχοι, καθιερώθηκε το "πόθεν 

έσχες" κλπ., παράλληλα δε υπάρχει και το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων ή μετοχοποιήσεων. 

Τελικά η βελτίωση το 1995 είναι μικρότερη από την αναμενόμενη, με βάση τον 

προϋπολογισμό (από 2.887 δισ. το 1 9 9 4 σε 2.733 δισ. το 1 995 - δημοσιονομικά στοιχεία). 

Υπήρξαν αποκλίσεις τόσο από την πλευρά των φόρων (ΦΙΊΑ, αντικειμενική φορολόγηση 

κλπ.) όσο και από την πλευρά των δαπανών1 (αύξηση των επιτοκίων λόγω της ασθένειας 

του τέως πρωθυπουργού στο τέλος του έτους κλπ.). Η μέτρια βελτίωση του δημόσιου 

ελλείμματος επιβεβαιώνεται και από τις άλλες δύο διαθέσιμες στατιστικές σειρές. Έτσι, από 

τα ταμειακά στοιχεία - που είναι πολύ χρήσιμα γιατί δείχνουν τις καθαρές δανειακές ανάγκες 

του Δημοσίου - προκύπτει μείωση του δημόσιου ελλείμματος για τον ευρύτερο δημόσιο 

τομέα (μαζί με τις ΔΕΚΟ και τους κεφαλαιοποιηθέντες τόκους) από 2.710 δισ. (ή 1 1 , 4 % 

του ΑΕΠ) το 1 9 9 4 σε 2.584 δισ. (ή 9,8% του ΑΕΠ) το 1 995. Τα εθνικολογιστικά στοιχεία 

(που δεν περιλαμβάνουν τις ΔΕΚΟ και καταρτίζονται σε όλες τις χώρες-μέλη της ΕΕ με τον 

ίδιο τρόπο, για τη διαπίστωση της δημοσιονομικής προσαρμογής σύμφωνα με τα κριτήρια 

της Συνθήκης του Μάαστριχτ) δείχνουν μείωση του δημόσιου ελλείμματος, ως ποσοστού 

του ΑΕΠ, από 1 2,1 % το 1 9 9 4 σε 9 , 2 % το 1 995. Κατά τη γνώμη μας, μια αποτελεσματική 

μείωση του δημόσιου ελλείμματος πρέπει να κυμαίνεται γύρω στα 300-400 δισ. το έτος, 

επί 7 έ τ η , με παράλληλη αύξηση των πολύτιμων δημόσιων επενδύσεων. Αυτός ο αναπτυ

ξιακός συνδυασμός πολιτικών προϋποθέτει την εξεύρεση πρόσθετων πόρων. Είναι γνωστό 

ότι η Ελλάδα έχει έναν από τους μικρότερους λόγους άμεσης φορολογίας προς εισόδημα 

και φόρους ακίνητης περιουσίας μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ, ενώ ακριβώς το αντίθετο 

ισχύει για τους έμμεσους φόρους, που επιπλέον ασκούν περισσότερο πληθωριστική 

επίδραση. Πρέπει λοιπόν να αυξηθεί σημαντικά ο φόρος ακίνητης περιουσίας, ιδιαίτερα στις 

μεγάλες ακίνητες περιουσίες, λιγότερο στις μεσαίες και ακόμη λιγότερο στις μικρές, με 

κατώτατο όριο τα 20 εκατομμύρια (προοδευτικότητα φόρου). Τα αντλούμενα έσοδα 

σήμερα από το ΤΑΠ είναι μικρά (λιγότερα από 100 δισ. δρχ.). Ο νέος φόρος (ΦΑΠ) 

προτείνεται να εισπράττεται από το κράτος ανεξάρτητα από τον ΤΑΠ και να φτάνει 

τουλάχιστον τα 200 δισ., να καταργηθούν διάφοροι ασήμαντοι φόροι που επιβάρυναν την 

οικοδομή και να μειωθεί ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων (που αποφέρει 70 δισ. περίπου). 

Προτείνεται, επίσης, να αυξηθούν οι φορολογικοί συντελεστές των υψηλών κλιμακίων του 

ΦΕΦΠ, να ολοκληρωθεί επειγόντως η μηχανοργάνωση της εφορίας και των τελωνείων και 

1· Βλ. Εξπρές, 19 Οκτωβρίου 1995, σ. 1. 
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το κτηματολόγιο, να ενισχυθεί με μεγαλύτερη ποικιλία τεκμηρίων η αντικειμενική 

φορολόγηση των αυτοαπασχολουμένων, ώστε να φορολογούνται περισσότερο οι πλέον 

εύποροι κλπ. 

Υπάρχει άλλωστε και η δυνατότητα αξιοποίησης των ελληνικών απαιτήσεων για 

γερμανικές αποζημιώσεις για την κατοχική περίοδο. Ειδικά δε για το αναγκαστικό κατοχικό 

δάνειο, οι πιθανότητες θετικής κατάληξης είναι πολλές, αφού είναι ένα από τα ελάχιστα 

εκείνης της περιόδου και δεν δημιουργείται προηγούμενο. Ο Αγγελόπουλος προσδιόρισε 

τη σημερινή αξία του δανείου στα 3,5 δισ. δολ. και ο τότε Γερμανός πρεσβευτής στα 600 

εκατ. μάρκα1. Είναι θετική συνεπώς η κυβερνητική δήλωση, ότι ζητά την επιστροφή του 

δανείου και πολεμικές αποζημιώσεις. 

Στο θέμα της ιδιωτικοποίησης τονίζεται ότι είναι απαράδεκτη η ολική (από 51 % και 

πάνω) ιδιωτικοποίηση μονοπωλιακών επιχειρήσεων σαν αυτή που επιχείρησε να κάνει ο κ. 

Μάνος με τον ΟΤΕ. Ενα ιδιωτικό μονοπώλιο είναι πάντα χειρότερο από ένα κρατικό. Εκείνο 

που επείγει είναι η άνοδος της αποτελεσματικότητας των δημόσιων επιχειρήσεων και αυτό 

μπορεί να επιτευχθεί με την αυτονόμηση τους από τον όντως ασφυκτικό κρατικό 

εναγκαλισμό, την επιλογή των διοικήσεων αξιοκρατικά από τη Βουλή, με ενισχυμένη 

πλειοψηφία, και την ενίσχυση της τεχνολογικής τους αναβάθμισης. Οπως τονίζει και έγκυρη 

εμπειρική μελέτη του ΟΟΣΑ (1990), ο εκσυγχρονισμός και η αυτονόμηση των δημόσιων 

επιχειρήσεων είναι σπουδαίοι παράγοντες στη δημιουργία δυναμικών επιχειρήσεων και όχι 

κατανάγκην η ιδιωτικοποίηση, αν αφορά μονοπωλιακές επιχειρήσεις (σ. 16). Το τεράστιο 

ύψος του δημόσιου χρέους και ελλείμματος καθιστά αναγκαία την ιδιωτικοποίηση κάποιων 

μη στρατηγικής σημασίας επιχειρήσεων σε κλάδους με εμφανή ανταγωνισμό, όπως κάνει 

π.χ. η κυβέρνηση με την Πειραϊκή-Πατραϊκή. Δεν έπρεπε όμως να πωληθεί η χρυσοφόρος 

ΑΓΕΤ από την προηγούμενη κυβέρνηση. Σχετικά με τη μερική ιδιωτικοποίηση, είναι 

ασφαλώς προτιμότερη από την ολική. Παρουσιάζει όμως και αυτή το μειονέκτημα ότι 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εφαλτήριο για την ολική. Η καλύτερη λύση σ'αυτή την 

περίπτωση είναι η συνταγματική κατοχύρωση του δημόσιου χαρακτήρα μιας επιχείρησης 

(όπως ισχύει στη Γαλλία). Πρέπει λοιπόν να υπάρξει κομματική συναίνεση για μια σχετική 

αναθεώρηση του Συντάγματος, που να εγγυάται το δημόσιο χαρακτήρα μιας επιχείρησης 

και να καθησυχάζει έτσι τους φόβους των εργαζομένων, προωθώντας με αυτό τον τρόπο 

τη μερική ιδιωτικοποίηση. Θετικά είδε ευτυχώς η ΕΕ το πρόγραμμα εξυγίανσης της 

Ολυμπιακής Αεροπορίας, ενώ δέχεται ότι η μεταβίβαση του 4 9 % των μετοχών στους 

εργαζομένους των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά συνιστά γνήσια μορφή ιδιωτικοποίησης. 

Σημειώνεται ότι , αν επιτύχει το "πείραμα Σκαραμαγκά", θα πρόκειται για ιστορικό όντως 

\ Βλ. Αυνη, 27 Αυγούστου 1995, σ. 2. 
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εγχείρημα1, αφού θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη διάσωση πολλών "προβλημα

τικών" επιχειρήσεων στην Ελλάδα (και άρα τη διάσωση πολλών θέσεων εργασίας που 

διαφορετικά θα χάνονταν). Στην Ελλάδα η εξαγορά μεγάλου τμήματος των μετοχών από 

τους ίδιους τους εργαζομένους είναι σπάνιο γεγονός, με μόνο ίσως επιτυχημένο το 

παράδειγμα της μικρομεσαίας επιχείρησης ΑΜΙΑΝΤΙΤ-ΙΝΟΤΣΙΜΕΝΤ2. Ενα πολύ επιτυχημένο 

παράδειγμα συνεταιρικά κατεχόμενων και διοικούμενων εργοστασίων είναι στο 

Μοντραγκόν των Βάσκων στην Ισπανία. Θετική ήταν η εξέλιξη του θεσμού στις ΗΠΑ, όπου 

το 1986 ο αριθμός των επιχειρήσεων που ανήκαν είτε ολικώς είτε μερικώς στους 

εργαζομένους έφτασε τις 8.100 με 8 εκατ. απασχολουμένους, ενώ ήταν μόλις 1.600 

επιχειρήσεις με 2 5 0 . 0 0 0 απασχολουμένους το 1974. Πρόσφατη μάλιστα μελέτη του 

Ιδρύματος Brookings κατέληξε στο συμπέρασμα, ότι η διεύρυνση της δημοκρατίας στο 

εργοστάσιο δεν μείωσε αλλά αύξησε τα κέρδη των επιχειρήσεων ικανοποιητικά. Με 

σοβαρότητα χρησιμοποιήθηκε ο θεσμός και σε Ρωσία, Ουκρανία, Πολωνία, Ρουμανία κλπ., 

για να διευκολυνθεί η ιδιωτικοποίηση. 

Ο χαμηλής παραγωγικότητας, υπερσυγκεντρωτικός και γραφειοκρατικός κρατικός 

μηχανισμός είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας. Η διαφθορά 

ή ανικανότητα είναι ένας σοβαρός παράγοντας διεύρυνσης του δημόσιου ελλείμματος, που 

είτε μειώνει τους εισπραττόμενους φόρους είτε αυξάνει τις δημόσιες δαπάνες (π.χ. 

προμήθειες). Η κρατική γραφειοκρατία ευθύνεται και για τη σχετικά μέτρια απορροφη

τικότητα των κοινοτικών πλαισίων στήριξης. Η αναγκαιότητα λειτουργικής αυτονόμησης 

δεν αφορά μόνο τις προαναφερθείσες δημόσιες επιχειρήσεις, αλλά και τους διάφορους 

φορείς του Δημοσίου (με τη στενή έννοια). Οι διάφοροι σχεδιαζόμενοι νέοι οργανισμοί 

λειτουργίας των φορέων του Δημοσίου είναι βασική προϋπόθεση για την αυτονόμηση τους. 

Χρήσιμη είναι η εξαγγελθείσα από την κυβέρνηση Εθνική Διακομματική Επιτροπή Δημόσιας 

Διοίκησης, που μπορεί να ενισχύσει το κλίμα συναίνεσης, ο θεσμός του Διοικητικού 

Επιτρόπου (Obusman), είτε για να ελέγχει τη σκοπιμότητα της κυβερνητικής πολιτικής για 

τη δημόσια διοίκηση είτε για να απαντά σε διαμαρτυρίες πολιτών σχετικά με δυσλειτουργίες 

της δημόσιας διοίκησης3. Αναπόφευκτες είναι, κάτω από ορισμένες συνθήκες, κάποιες 

μετατάξεις και κάποια "εθελούσια έξοδος" από το Δημόσιο. Σχετικά με τη μεταρρύθμιση στο 

Υπουργείο Οικονομικών, πολύ χρήσιμο έργο μπορεί να επιτελέσει η παντοδύναμη 

Οικονομική Αστυνομία, τα Ελεγκτικά Κέντρα και η Οικονομική Επιθεώρηση (Νόμος 

\ Βλ. Νικολάου Ν., Οικονομικό Ταγυδοόυο, 21 Σεπτεμβρίου 1995, σ. 13. 

2 . Βλ. Τζώρτζη και Μουτούση, Αυγή, 15 Οκτωβρίου 1995, σσ.12-13. 

3. Βλ. Μαντέλη (1994), σ. Α 1 4 . 
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2343/1995), που θα μπορούν να ελέγξουν ακόμη και το "πόθεν έσχες" των υπαλλήλων 

του Υπουργείου Οικονομικών1. Στην αναβάθμιση της ελεγκτικής διαδικασίας θα συμβάλει 

και η μηχανοργάνωση των εφοριών και τελωνείων και το κτηματολόγιο. Για το Κοινοτικό 

Πλαίσιο Στήριξης, τέλος, επαναλαμβάνεται ότι η απορροφητικότητα ανέβηκε στο 8 0 % το 

1995, ενώ παράλληλα ιδρύθηκαν η Μονάδα Οργάνωσης και Διαχείρισης (ΜΟΔ) του ΚΠΣ, 

το Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων (ΕΛΚΕ) και η Επιτροπή Επενδύσεων. 

Η μείωση του δημόσιου ελλείμματος πρέπει πάντως να κυμαίνεται γύρω στα 300-

4 0 0 δισ. δρχ. το έτος, αφού αυτό το ποσό είναι αρκετό για να εκμηδενίσει το έλλειμμα 

μέσα σε 7 έτη. Στη συνέχεια θα πρέπει να επιδιωχθεί βαθμιαία δημιουργία πλεονάσματος 

που θα επιτρέψει τη βαθμιαία μείωση του δημόσιου χρέους. Η μείωση του δημόσιου 

ελλείμματος δεν πρέπει να υπερβεί τα 4 0 0 δισ. δρχ. το έτος, αφού αυτό μπορεί να οξύνει 

περαιτέρω το πρόβλημα της ανεργίας, αυξάνοντας τη μακροχρόνια ανεργία που είναι 

μερικώς μη αναστρέψιμη, δηλαδή πιο δύσκολο να ξαναμειωθεί στο μέλλον. Ακόμη και αυτή 

η μείωση των 4 0 0 δισ. το έτος μειώνει σοβαρά τη συνολική ζήτηση, αφού πρέπει να 

συνεχιστεί επί 6 τουλάχιστον έτη και είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα αυξήσει την ανεργία. Για 

να μη λάβει η ανεργία ανησυχητικές διαστάσεις, κρίνεται αναγκαία μια αύξηση των 

δημόσιων επενδύσεων και παροχή λογικών κινήτρων για περισσότερες βιομηχανικές, 

βιοτεχνικές και συνεταιριστικές επενδύσεις. Ο αναπτυξιακός Νόμος 2 2 3 4 / 1 9 9 4 μπορεί να 

βοηθήσει σοβαρά την επενδυτική προσπάθεια. Εξίσου αναγκαία είναι όμως μια μείωση των 

επιτοκίων που εξαρτάται βέβαια από τη μείωση των ελλειμμάτων και του πληθωρισμού, 

θεωρούνται απαραίτητα, επίσης, η επιδότηση των νέων θέσεων εργασίας, η αναβάθμιση 

της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, η έγκαιρη ενημέρωση των ενδιαφε

ρομένων για τη σχέση προσφοράς-ζήτησης σε κάθε κλάδο, η μερική και σταδιακή 

νομιμοποίηση των παράνομα απασχολούμενων αλλοδαπών κλπ. (βλ. και τμήμα για τη 

"Λευκή Βίβλο"). 

Ο πληθωρισμός (δείκτης τιμών καταναλωτή) έπεσε στο 1 0 , 8 % το Δεκέμβριο του 

1994 (έναντι του Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους), στο 8 , 1 % στο τέλος του 1995 

και η αρμόδια υπηρεσία της Τράπεζας της Ελλάδος εκτιμά ότι θα πέσει στο 7 , 5 % στο τέλος 

του 1996, στο 6 % το 1997, στο 4 , 5 % το 1998, στο 3,5% στο τέλος του 1999 κλπ. 

(κυβερνητικοί στόχοι, σύμφωνα με το αναθεωρημένο πρόγραμμα σύγκλισης για αύξηση του 

αποπληθωριστή τελικής κατανάλωσης, μέσα επίπεδα ποσοστών 7,9 το 1 9 9 5 , 6,1 το 1 9 9 6 , 

3,9 το 1 9 9 7 , 3,5 το 1 998 και 3,3 το 1999, ενώ για τις χώρες της ΕΟΚ προβλέπεται μέση 

αύξηση τιμών 2,7 το 1996 και 2,6 τα έτη 1997, 1998, 1999). 

\ Βλ. Το Βήυα, 3 Σεπτεμβρίου 1995, και Ναυτευπορική, 9 Νοεμβρίου 1995. 
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Γ. Η δέσμευση του προγράμματος σύγκλισης για μέση διολίσθηση δραχμής 3 % το 

1995 και 1 % το 1996 συνεπάγεται ότι η Ελλάδα εγκαταλείπει οριστικά το όπλο της 

ουσιαστικής υποτίμησης, που ασκεί έτσι κι αλλιώς μέτρια επίδραση στα εξαγωγικά και 

εισαγωγικά προϊόντα της Ελλάδας (που χαρακτηρίζονται από ζήτηση μέτριας ελαστι

κότητας, όπως εξηγείται στη συνέχεια), πρώτον, για να κερδίσει τη μάχη κατά του 

πληθωρισμού, δεύτερον, για να μειώσει με αυτόν τον τρόπο τους κινδύνους από τη 

μάστιγα της κερδοσκοπίας που ελλοχεύει. Τα αποτελέσματα δεν είναι και τόσο άσχημα. Με 

μέση διολίσθηση λίγο πιο πάνω από το 3 % το 1 995 (που αντιστοιχεί σε 4,1 % διολίσθηση 

της δραχμής απέναντι στο ECU, 7 , 5 % υποτίμηση απέναντι στο μάρκο, 4 , 7 % ανατίμηση 

απέναντι στο υποτιμημένο δολάριο κλπ.), οι εξαγωγές αγαθών (σύμφωνα με στοιχεία της 

Τράπεζας της Ελλάδος) αυξήθηκαν κατά 1 0 , 8 % σε δολ. και οι εισαγωγές κατά 2 2 , 3 % . 

Σημειώνεται ότι τα συναλλαγματικά στοιχεία υπεκτιμούν τις εξαγωγές, επειδή οι εξαγωγείς 

συχνά δεν δραχμοποιούν το τίμημα αλλά το καταθέτουν σε λογαριασμούς συναλλάγματος. 

Αυτό επιβεβαιώνεται από τα τελωνειακά στοιχεία της ΕΣΥΕ, που δείχνουν σοβαρή αύξηση 

των εξαγωγών κατά 2 0 , 7 % σε δρχ. το 1995. Εξάλλου, η αύξηση των εισαγωγών δεν 

εμπνέει ανησυχίες, επειδή οφείλεται και σε μεγάλη αύξηση κεφαλαιουχικού εξοπλισμού για 

επενδύσεις. Οι προοπτικές των επενδύσεων και εξαγωγών στο άμεσο μέλλον φαίνονται 

ευοίωνες, δεδομένου ότι υπάρχουν οι πόροι του Δευτέρου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 

μέχρι το 2 0 0 0 , υπάρχει ο αποτελεσματικός κατά τα φαινόμενα, αναπτυξιακός Νόμος 

2234/1 9 9 4 , αν κρίνουμε από την αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων στη μεταποίηση και 

τη δήλωση εκπροσώπων των εξαγωγέων ότι η κυβέρνηση ικανοποίησε τα περισσότερα 

αιτήματα τους (μόνα σοβαρά αρνητικά στοιχεία φαίνεται να είναι τα προβλήματα των 

αγροτών και των μικρομεσαίων και αποβιομηχανισμένων περιοχών). Υπάρχει επίσης 

ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας στην ΕΚ και λοιπό κόσμο, η εδραίωση της 

ελληνικής παρουσίας σε Βουλγαρία, Ρουμανία, η ενδιάμεση συμφωνία με τα Σκόπια, η 

ειρήνευση στη Μέση Ανατολή και ο τερματισμός της εμφύλιας σύρραξης στη Γιουγκο

σλαβία. Η κυβέρνηση λοιπόν μοιάζει να μπορεί να κερδίσει τη μάχη των εξαγωγών-

επενδύσεων ακόμη και με 1 % διολίσθηση το 1996. Το θέμα είναι όμως ότι πρέπει να 

κερδίσει και τη μάχη του πληθωρισμού (όπως εξηγείται στη συνέχεια) και τη δημοσιονομική 

μάχη (όπως τονίστηκε προηγουμένως). Το γεγονός ότι η συμμετοχή στην γ' φάση της ΟΝΕ, 

σύμφωνα με την "Πράσινη Βίβλο", από τις αρχές του 1999, προϋποθέτει τήρηση των 

κριτηρίων μέχρι το τέλος του 1997, σωστά ώθησε την κυβέρνηση να μεταθέσει στο 2 0 0 0 

την ημερομηνία συμμετοχής της Ελλάδας στις σταθερές ισοτιμίες της ΟΝΕ με την προοπτική 

του Ενιαίου Νομίσματος περί το 2003. Αν και η "Πράσινη Βίβλος" ρητά τονίζει, για πρώτη 

φορά, ότι οι χώρες- μέλη που δεν συμμετέχουν αμέσως διατηρούν τα δικαιώματα τους και 

64 



μπορούν να το πράξουν αργότερα, όποτε το επιθυμούν, εφόσον πληρούν τα κριτήρια σ.6), 

η Ελλάδα πρέπει να επαγρυπνεί για να προστατεύει τα συμφέροντα της. 

Δ. Το κόστος της προσαρμογής θα μετριαστεί, επίσης, αν αλλάξει η σχετικά 

περιοριστική πολιτική που θα εφαρμόσει η Ευρωπαϊκή Ενωση ώστε να επιτρέπονται δημόσια 

ελλείμματα ως ποσοστό του ΑΕΠ όχι απλώς μέχρι 3 % αλλά μέχρι 4 % , κατά μέσον όρο, με 

δυνατότητα του ελλείμματος να φθάνει το 5% σε περίοδο ανεπάρκειας ζήτησης και το 3 % 

σε περίοδο επαρκούς ζήτησης, κάτι που θα μπορούσε να διευκολύνει τον εκσυγχρονισμό 

μας μέσω δημόσιων επενδύσεων (ιδιαίτερα αν η χρηματοδότηση τους είναι, κατά ενα 

δέκατο, έστω, ελλειμματική}1. Τα όρια στα δημοσιονομικά ελλείμματα, δηλαδή, δεν πρέπει 

να είναι άκαμπτα, αλλά να προσαρμόζονται στις ανάγκες της αντικυκλικής πολιτικής. 

Δημοσιονομική και νομισματική πολιτική θα πρέπει να καθίστανται χαλαρότερες σε 

περιόδους διόγκωσης της ανεργίας. Διατυπώθηκε η άποψη ότι στην αναθεωρημένη 

Συνθήκη του Μάαστριχτ πρέπει παραπέρα να αναφέρεται ρητά το ανώτατο επιτρεπτό όριο 

αύξησης του ποσοστού ανεργίας για μια χώρα και για όλη την Κοινότητα. Είναι αμφίβολο 

το κατά πόσο μια τέτοια δέσμευση μειώνει την ανεργία, αφού είναι δυνατό πολλές 

κυβερνήσεις να επωφελούνται και να την αυξάνουν. 

Αυτή η πρόταση μας αποκτά δραματική επικαιρότητα από την πρόσφατη δημοσίευση 

σχετικής έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (εισηγητής Ken Coates) για το τεράστιο 

αντιπληθωριστικό κόστος της επίτευξης των κριτηρίων σύγκλισης της Συνθήκης του 

Μάαστριχτ 2 . Συγκεκριμένα η έκθεση επικαλείται μερικές ανεξάρτητες μελέτες, μια γαλλική, 

μια αγγλική και μια δανική. Η γαλλική μελέτη, του Γαλλικού Παρατηρητήριου Οικονομικής 

Συγκυρίας (OFCE) βρήκε ότι η επίτευξη των δημοσιονομικών κριτηρίων του Μάαστριχτ και 

από τις 1 2 χώρες-μέλη θα συνεπαγόταν μέση ετήσια μείωση του ΑΕΠ κατά 2,6% για κάθε 

χώρα. Η δανική μελέτη βρήκε ότι ο περιορισμός του δημόσιου ελλείμματος στο 3 % και του 

δημόσιου χρέους στο 6 0 % και για τις 12 χώρες συνεπάγεται απώλεια 10 εκατ. θέσεων 

εργασίας. Η γαλλική μελέτη προτείνει να "λησμονηθούν τα δημοσιονομικά κριτήρια της 

Συνθήκης". Δεν είναι τυχαίο ότι 6 γερμανικά ινστιτούτα προτείνουν κάποια χαλάρωση στο 

αυστηρό χρονοδιάγραμμα της ΟΝΕ. Οπως τονίζει ένας συγγραφέας, "πρόκειται για 

αόριστους και απλουστευμένους όρους ... αντικείμενα πολιτικών ελιγμών "καμιά αναφορά 

σε ελλείμματα κυκλικά ή πληθωριστικά αναπροσαρμοσμένα"3. Η πρόταση μας για 4 % 

\ Βλ. Παπαντωνίου (1995). 

2. Βλ. OIKOVOUIKÓ Ταχυδρόμο, 3 και 31 Αυγούστου 1995. 

3. Βλ. Σπράο (1993), σ. 8 9 . 
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δημοσιονομικά ελλείμματα είναι επομένως αρκετά μετριοπαθής. Το γεγονός ότι το κόστος 

της σύγκλισης θα είναι πολύ μεγαλύτερο για την Ελλάδα και άλλες λιγότερο αναπτυγμένες 

χώρες, τις δικαιολογεί να ζητήσουν μεγαλύτερη ενίσχυση, ιδιαίτερα επειδή παραμένει η 

μεγάλη διαφορά σε πραγματικό προϊόν σε βάρος της Ελλάδας, όπως τονίζει άλλος 

συγγραφέας 1 . 

Δεν πρέπει να λησμονούμε, ότι οι δυνατότητες για αυτόνομη δημοσιονομική 

πολιτική ελαττώνονται και από την τάση για θέσπιση ενιαίων συντελεστών έμμεσης 

φορολογίας, το φορολογικό ανταγωνισμό που συνεπάγεται η ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων 

και την επιδιωκόμενη από την ΕΚ κατάργηση των επιδοτήσεων του εθνικού κράτους (όπως 

εξηγήθηκε)2. Τα μεγάλα ελλείμματα δεν χωρεί αμφιβολία ότι είναι μια παθολογική 

κατάσταση, αφού αποσταθεροποιούν την οικονομία με τον υψηλό ρυθμό πληθωρισμού, που 

συνεπάγονται, και διαβρώνουν την ανταγωνιστικότητα. Ομως τα μικρά ελλείμματα είναι 

αποδεκτά διεθνώς, ιδιαίτερα όταν δεν χρηματοδοτούνται με νέο χρήμα και δεν αυξάνεται 

το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ. Αναγκαία συνθήκη για τη σταθεροποίηση του 

δημόσιου χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ, αν δεν επιτρέπεται "πληθωριστικό" νέο χρήμα, 

είναι, το πρωτογενές πλεόνασμα, ως ποσοστό του ΑΕΠ, να είναι ίσο με το δημόσιο χρέος 

της προηγούμενης περιόδου (ως ποσοστό του ΑΕΠ) πολλαπλασιασμένο επί τη διαφορά του 

πραγματικού μέσου επιτοκίου από το ρυθμό ανάπτυξης του πραγματικού προϊόντος3. Οταν 

όλες οι χώρες έχουν το ίδιο μικρό έλλειμμα και τον ίδιο ρυθμό πληθωρισμού, δεν υπάρχει 

διάβρωση της ανταγωνιστικότητας. 

Σημειώνεται ότι η έμφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον πάση θυσία περιορισμό 

του δημόσιου ελλείμματος, ως μέσου αντιπληθωριστικής πολιτικής, συνεπάγεται ότι ο 

πληθωρισμός αποδίδεται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο στην υπερβολική αύξηση της 

προσφοράς χρήματος που αποβλέπει στη χρηματοδότηση του δημόσιου ελλείμματος. 

Πρόκειται για τη γνωστή άποψη της γερμανικής κυβέρνησης που αρνήθηκε να δεχθεί το 

λογικό επιχείρημα των Γάλλων, ότι ακόμη και η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ, η Federal 

Reserve, μετριάζει την αντιπληθωριστική της πολιτική ανάλογα με την οικονομική 

συγκυρία4. Αυτή η άποψη όμως είναι λανθασμένη, μονεταριστική. Στην πραγματικότητα, 

το δημόσιο έλλειμμα, ο παράγοντας "ζήτηση", δεν είναι παρά μία από τις πολλές αιτίες 

\ Βλ. Δρεττάκη (1996). 

2. Βλ. Μανεσιώτη (1993). 

3. Βλ. Στουρνάρα (1991). 

4. Βλ. Ρουμελιώτη (1992). 
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πληθωρισμού και αυτό επιβεβαιώνεται εμπειρικά από αρκετές μελέτες. Αναφέρεται 

ενδεικτικά ότι, σε όύο μελέτες του, ο συγγραφέας βρήκε ότι το δημόσιο έλλειμμα ερμηνεύει 

μόνο το ένα τρίτο περίπου του ελληνικού ρυθμού πληθωρισμού1. Αυτό συνιστά ένδειξη 

ότι η ανεπάρκεια ζήτησης είναι συχνό φαινόμενο στην ελληνική οικονομία και δημιουργεί 

μη χρησιμοποιούμενο παραγωγικό δυναμικό. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, μια διεύρυνση 

του δημόσιου ελλείμματος, ακόμη κι αν χρηματοδοτείται με νέο χρήμα, επηρεάζει 

περισσότερο το προϊόν και λιγότερο τις τιμές, ιδιαίτερα όταν συνδέεται με αύξηση των 

δημόσιων επενδύσεων που αυξάνουν την παραγωγικότητα και μειώνουν το κόστος παρα

γωγής. Είναι γνωστό άλλωστε, ότι το ίδιο δημόσιο έλλειμμα συνεπάγεται μικρότερο ρυθμό 

πληθωρισμού στην Ελλάδα από ό,τι στις ΗΠΑ που έχουν μικρότερη τάση προς αποτα

μίευση. Κατά τη γνώμη μας, ο ρόλος του χρήματος δεν είναι διεθνώς ενεργητικός μόνο, 

αλλά εξίσου ή κυρίως παθητικός2. Σημαντικό ρόλο στην ερμηνεία του πληθωρισμού 

θεωρείται ότι παίζουν τα διάφορα στοιχεία κόστους και η μονοπωλιακή δύναμη των 

επιχειρήσεων. Τη χρεωκοπία της μονεταριστικής θεωρίας υπογραμμίζει άλλωστε η πολιτική 

ήττα του μονεταρισμού σε Ανατολή και Δύση και η "αποστασιοποίηση" από τις απόψεις 

τους ακόμη και των συντηρητικών κομμάτων, πριν προλάβει να πανηγυρίσει για την 

κατάρρευση των καθεστώτων διευθυνόμενης οικονομίας με τον υπερβολικά έντονο 

κρατισμό και την (απαράδεκτη) απουσία δημοκρατίας. 

Τα παραπάνω ευρήματα ενισχύουν την άποψη μας ότι στις χώρες οι οποίες 

συμμετέχουν στην ΟΝΕ, θα πρέπει να επιτρέπονται δημόσια ελλείμματα μέχρι 4 % , κατά 

μέσον όρο, και 5 % σε περίοδο κρίσης, αφού ακόμη και 5% έλλειμμα είναι ίσως υπεύθυνο 

για αρκετά μικρότερο ρυθμό πληθωρισμού, γύρω στο 2%. Στην Ελλάδα, βέβαια, με το 

υψηλό σημερινό έλλειμμα και την ανάγκη μείωσης του χρέους, αυτό το μέτρο θα μπορέσει 

να επηρεάσει θετικά την παραγωγή μόνο μετά από πολλά έτη. 

Ε. Αναφέρθηκε προηγουμένως ότι η υπερεκτίμηση του ρόλου των αυξήσεων της 

προσφοράς χρήματος, που συνδέονται με τη χρηματοδότηση του δημόσιου ελλείμματος, 

στην πληθωριστική διαδικασία, οδήγησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε υπεκτίμηση του ρόλου 

των λοιπών παραγόντων και της ολιγοπωλιακής δύναμης, παρά το ότι η τελευταία είναι 

\ Βλ. Ντόγκα (1986) και Dogas (1992). 

2. Για την Ελλάδα βλ. Ντόγκα (1986) και Αλογοσκούφη (1986), σ. 127. 
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σημαντική σε αρκετούς κλάδους των δώδεκα χωρών της ΕΚ1,2. Ισως αυτό εξηγεί το 

γεγονός ότι η Επιτροπή αγνοεί τον έλεγχο τιμών και την εισοδηματική πολιτική και 

βασίζεται στην απελευθέρωση των εισαγωγών και την αντιμονοπωλιακή πολιτική ως μέσων 

αντιπληθωριστικής πολιτικής. Δεν αμφισβητείται το γεγονός ότι η απελευθέρωση των 

εισαγωγών μειώνει προσωρινά το βαθμό μονοπωλίου στην οικονομία, όπως έγινε και στην 

Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, αργά ή γρήγορα όμως τα υπάρχοντα κυκλώματα, οι εξαγορές 

και συγχωνεύσεις και οι οικονομίες κλίμακας οδηγούν σε νέα αύξηση του βαθμού 

συγκέντρωσης του κεφαλαίου στη βιομηχανία και τις εισαγωγές, με ισχυροποίηση των 

μεγαλοεισαγωγέων που έχουν κάποια μορφή συνεργασίας με τις μεγάλες βιομηχανικές 

επιχειρήσεις. 

Σχετικά τώρα με την αντιμονοπωλιακή πολιτική. Πρόκειται αναντίρρητα για μια 

πολύ χρήσιμη και αναγκαία πολιτική, που δεν μπορεί πάντως να υποκαταστήσει τον έλεγχο 

τιμών, αφού μπορεί μεν να αντιμετωπίσει 5-10 κραυγαλέα μονοπωλιακές καταστάσεις, όχι 

όμως τη συστηματική αύξηση τιμών των 100-200 μεγάλων ολιγοπωλιακών επιχειρήσεων. 

Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι η κατάργηση του αγορανομικού ελέγχου στην Ελλάδα από 

τον κ. Ανδριανόπουλο είναι δυνατό να αύξησε τις τιμές κατά 7 % , σύμφωνα με εκτιμήσεις 

υπηρεσιακών παραγόντων που μνημονεύει ο κ. Χριστοδούλου3. Ορθώς λοιπόν ενισχύεται 

η αποτελεσματικότητα της ακολουθούμενης στην Ελλάδα αντιμονοπωλιακής πολιτικής, με 

ενεργοποίηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού του Υπουργείου Εμπορίου για τον έλεγχο των 

ολιγοπωλιακών καταστάσεων. Πρέπει όμως να διευρυνθεί η Επιτροπή με τη συμμετοχή της 

ΓΣΕΕ και εκπροσώπων των καταναλωτών. Ορθή είναι και η προσπάθεια καθιέρωσης 

επαγγελματικού και εμπορικού μητρώου, τήρηση των κανόνων τυποποίησης-πιστοποίησης 

των προϊόντων για την καταπολέμηση της αισχροκέρδειας κλπ. Σοβαρό ρόλο στην 

αντιμονοπωλιακή πολιτική μπορεί να παίξει και η Τράπεζα της Ελλάδος4, μιμούμενη την 

Τράπεζα Αγγλίας, εφόσον γίνει η κατάλληλη νομική ρύθμιση. Θα αποτραπεί έτσι η 

προσπάθεια του τραπεζικού ολιγοπωλίου να διατηρήσει υψηλά περιθώρια κέρδους, κάτι που 

θα επηρεάσει αρνητικά τα επιτόκια χορηγήσεων. Το ότι τα περιθώρια κέρδους μπορούν να 

μειωθούν, προκύπτει και από υψηλά κέρδη όλων των τραπεζών, συμπεριλαμβανομένων 

1. Βλ. Aaronovitch and Sawyer (1975). 

2. Βλ. Bessis (1988). 

3. Βλ. Χριστοδούλου (1992). 

4. Βλ. Β. Παπανδρέου (1993). 
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των μεγάλων κρατικών, το 1994 και το 1995. Η όξυνση του ανταγωνισμού πάντως 

φαίνεται ότι μείωσε κάπως τα περιθώρια κέρδους και τα επιτόκια το 1995. 

Οπωσδήποτε αξίζει να τονιστεί πάλι, ότι η αποτελεσματικότητα της αντιμο

νοπωλιακής πολιτικής είναι μάλλον περιορισμένη, όταν δεν συνδυαστεί με (μερικό) 

κοστολογικό έλεγχο τιμών, π.χ. με τη μορφή "συμφωνίας κυρίων". Στο βαθμό που 

περιορίζει το μονοπωλιακό κέρδος, ο έλεγχος τιμών μειώνει τις στρεβλώσεις και δεν τις 

διευρύνει 1 . Τα δραματικά γεγονότα στις κεντρικά διευθυνόμενες οικονομίες δεν θα έπρεπε 

να μας εμποδίσουν να χρησιμοποιήσουμε το μερικό έλεγχο τιμών, επειδή η κατάσταση ήταν 

εντελώς διαφορετική εκεί. Οι τιμές δεν είχαν μεταβληθεί τα τελευταία 4 0 χρόνια, παρά τις 

σημαντικές αυξήσεις του κόστους. Μερικός "έλεγχος τιμών", όχι "πάγωμα", χρειάζεται στην 

Ελλάδα. Από την άλλη πλευρά, ο έλεγχος τιμών δεν είναι πανάκεια, όταν υπάρχει 

συστηματική και υπερβολική αύξηση της προσφοράς χρήματος. Η άριστη αντιπληθωριστική 

πολιτική πρέπει να βασίζεται σε συνδυασμό μερικού ελέγχου τιμών, αντιμονοπωλιακής 

πολιτικής και συγκρατημένης αύξησης της προσφοράς χρήματος. (Πρέπει επίσης να μην 

υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα σε ανώτατη τιμή πώλησης και τιμή ισορροπίας, ενώ 

θα μπορούσαν να ενθαρρυνθούν οι μειώσεις κόστους, αν κάποια αύξηση του περιθωρίου 

κέρδους επιτρέπεται σε επιχειρήσεις που έχουν γνήσια μείωση του κόστους και είναι 

προετοιμασμένες να μειώσουν τις τιμές ανάλογα.) 

Αναγνωρίζεται ότι ένα από τα κύρια μειονεκτήματα του ελέγχου τιμών είναι η 

κάποια αδιαφορία για μειώσεις κόστους που συνεπάγεται. Θα έπρεπε λοιπόν να περιοριστεί 

αυτή η πολιτική σε κλάδους με σοβαρή ολιγοπωλιακή δύναμη (μερικός έλεγχος τιμών). 

Ηπιότερα υποκατάστατα αυτής της πολιτικής θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, με τη 

μορφή "συμφωνιών κυρίων" μεταξύ κυβέρνησης και ολιγοπωλίων που αποφασίζουν για τις 

τιμές σε κάθε κλάδο, με στόχο τη συγκράτηση των περιθωρίων κέρδους. Και μόνον απειλή 

επαναφοράς του ελέγχου τιμών ή υψηλής φορολόγησης είναι μερικές φορές αρκετή για να 

αποτρέψει την κερδοσκοπία. "Συμφωνίες κυρίων" χρησιμοποιούνται και από την παρούσα 

κυβέρνηση στην Ελλάδα. Ο βαθμός επιτυχίας αυτής της πολιτικής θα εξαρτηθεί από την 

ποιότητα πληροφόρησης που διαθέτει το Υπουργείο για το βαθμό μονοπωλίου των ολιγο-

πωλιακών κλάδων και τα στοιχεία κόστους που τους αφορούν. Η μηχανοργάνωση θα 

διευκόλυνε πολύ τον κοστολογικό έλεγχο, όπως και η αύξηση της συχνότητας των 

ελέγχων. Η επαγρύπνηση είναι αναγκαία, αν θέλουμε να πατάξουμε τον πληθωρισμό που 

συνεχίζει να απειλεί την οικονομία. 

Την αποτελεσματικότητα της αντιπληθωριστικής πολιτικής ενισχύει διεθνώς και η 

εκούσια εισοδηματική πολιτική, με τη μορφή συμφωνιών μεταξύ εργοδοτών και μισθωτών. 

\ Βλ. Galbraith (1952). 
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Στην Ελλάδα υπήρχε σχετική διετής συμφωνία, μεταξύ ΓΣΕΕ και ΣΕΒ, για την περίοδο 

1 994-1 995,που θεωρείτο ότι εγκαινίαζε ένα πνεύμα κοινωνικής συναίνεσης. Είναι θετικό 

λοιπόν το γεγονός ότι πρόσφατα υπογράφηκε νέα συμφωνία για την περίοδο 1 996-1 9 9 7 . 

Οι κοινωνικοί εταίροι προφανώς κατανοούν ότι η κρισιμότητα των περιστάσεων, όπως 

προκύπτει από τα τεράστια ελλείμματα και τον πληθωρισμό, επιβάλλει μια στάση αμοιβαίων 

υποχωρήσεων. 

Προβλήματα δημιουργεί και η απαγόρευση της νομισματικής χρηματοδότησης του 

δημόσιου ελλείμματος από το τραπεζικό σύστημα και την Κεντρική Τράπεζα (πληθωριστικός 

φόρος) από 1.1.1994, αφού αυξάνει το κόστος χρηματοδότησης του ελλείμματος. 

Εκτιμάται ότι η απώλεια εσόδων για το ελληνικό Δημόσιο από την πηγή αυτή θα ανέλθει 

σε 2,5% του ΑΕΠ1. 

Προβλήματα δημιουργεί στην ελληνική οικονομία και η υποχρεωτική απελευθέρωση 

της βραχυπρόθεσμης κίνησης κεφαλαίων που έγινε το Μάιο του 1 9 9 4 στα πλαίσια της 

Ενιαίας Αγοράς. Το κυριότερο πρόβλημα είναι η αύξηση του επιτοκίου, τουλάχιστον 

προσωρινά, μέχρι να μειωθούν τα ελλείμματα και ο πληθωρισμός (βλ. σχετικό τμήμα). 

\ Βλ. Καραμούζη (1992), ιδιαίτερα σ. 13. 
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8. Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΕΝΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ 

ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΣΙ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 1993 

Στις 31 Ιουλίου 1993 η Κοινότητα αποφάσισε την προσωρινή διακοπή της 

λειτουργίας του Μηχανισμού Συναλλαγματικών Ισοτιμιών και την αντικατάσταση του 

στενού περιθωρίου διακύμανσης συναλλαγματικής ισοτιμίας ( + 2,25%) από ένα μεγάλο 

περιθώριο διακύμανσης ( + 15%). Είχε προηγηθεί τεράστια κερδοσκοπική πίεση πάνω στο 

φράγκο και άλλα λιγότερο εύρωστα νομίσματα. Η Γαλλία και άλλες χώρες απώλεσαν 

μεγάλο μέρος του συναλλαγματικού τους αποθέματος στην προσπάθεια τους να κρατήσουν 

σταθερή τη συναλλαγματική τους ισοτιμία. Σημειώνεται ότι η γαλλική οικονομία είναι 

σχετικά υγιής. Πληθωρισμός (2,7%) και δημόσιο έλλειμμα (3,2%) ήταν το 1993 χαμη

λότερα από τα αντίστοιχα μεγέθη της Γερμανίας (4,2% και 3,5%), αλλά βέβαια 

παρατηρήθηκε επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης (1 % ) , ενώ το ποσοστό ανεργίας ήταν 

σημαντικό και αυξανόμενο (10,7%). Συνειδητοποιήθηκε λοιπόν ότι οι χώρες της ΕΚ είναι 

ανίσχυρες απέναντι στη διεθνή κερδοσκοπία, όπως άλλωστε είχε δείξει και η προηγούμενη 

μεγάλη κρίση του ΜΣΙ το Σεπτέμβριο του 1992 που έπληξε λιγότερο δυναμικές χώρες από 

τη Γαλλία, δηλαδή την Αγγλία και την Ιταλία, και οδήγησε σε προσωρινή απομάκρυνση 

αυτών των χωρών από το στενό περιθώριο διακύμανσης του ΜΣΙ. 

Στις διεθνείς χρηματαγορές διακινούνται καθημερινά 1 τρισ. δολ., ενώ τα συνολικά 

αποθέματα των χωρών της ΕΚ φθάνουν μόνο τα 250 δισ. δολ. 1 , 2 . Τι πρέπει να γίνει; Η 

νομισματική ένωση με ενιαίο νόμισμα πρέπει να θεωρηθεί ως αναγκαίο βήμα στην πορεία 

για την ενοποίηση της Ευρώπης. Αναγκαία είναι επίσης και η συμμετοχή όλων των χωρών 

στο στενό περιθώριο διακύμανσης του ΜΣΙ, επί δύο έ τ η , αφού αυτό είναι ασφαλές κριτήριο 

ότι μια χώρα δεν υστερεί σε ανταγωνιστικότητα σε σχέση με τις άλλες και μπορεί να 

συμμετάσχει ακίνδυνα στη γ1 φάση της ΟΝΕ. 

Δυστυχώς η κερδοσκοπία δεν επιτρέπει την ομαλή λειτουργία του ΜΣΙ στο στενό 

περιθώριο, με την παλιά του μορφή. Αν κανένας αποκλείσει την άμεση απαγόρευση (ο 

Ντελόρ πρότεινε συναλλαγματικούς περιορισμούς3), η βαριά φορολόγηση των κερδών, που 

συνδέονται με τις βραχυπρόθεσμες (ολίγων ημερών) κερδοσκοπικές μετακινήσεις 

κεφαλαίου, αποτελεί την πλέον αποτελεσματική ίσως αντιμετώπιση της κερδοσκοπίας. 

1. Βλ. Προβόπουλο (1993). 

2 . Βλ. Παπαδήμο (1993). 

3. Βλ. Οικονομικό Ταχυδρόμο, 23 Σεπτεμβρίου 1993, σ. 8 1 . 

71 



Σημαντική βοήθεια πιστεύεται ότι θα μπορούσε να προσφέρει "...ένα σύστημα έγκαιρης 

προειδοποίησης, σε συνδυασμό με επαρκή έλεγχο της διεθνούς κερδοσκοπίας και 

μηχανισμούς ομαλής και ελαστικής επανευθυγράμμισης των συναλλαγματικών ισοτιμιών"1. 

Φαίνεται πάντως ότι το παρόν σύστημα (συν-πλην 15%) λειτουργεί πιο ομαλά, αφού 

αποθαρρύνει την κερδοσκοπία η δυνατότητα μεταβολής προς δύο κατευθύνσεις (κίνδυνος 

δύο κατευθύνσεων), ενώ βοηθείται και από την ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας 

και τον καλύτερο συντονισμό της νομισματικής πολιτικής2. Το γεγονός ότι το 1 9 9 4 η μέση 

μεταβολή των συναλλαγματικών ισοτιμιών ήταν 5,2% στις 9 χώρες του ΜΣΙ (εκτός 

Ελλάδας, Ιταλίας, Αγγλίας), παρά τη δυνατότητα του περιθωρίου σε 1 5 % , δείχνει ότι οι 

χώρες αυτές, και ιδιαίτερα οι χώρες του σκληρού πυρήνα (Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία, 

Βέλγιο, Λουξεμβούργο κλπ.), επιθυμούν βαθμιαία σταθερότητα των συναλλαγματικών 

ισοτιμιών στα πλαίσια ενός "de facto" στενού περιθωρίου του ΜΣΙ (παρά την κατά 2,6% 

ανατίμηση του μάρκου το πρώτο πεντάμηνο του 1995 έναντι του ECU, που οφειλόταν 

κυρίως στην κρίση του δολαρίου και λιγότερο στα προβλήματα σταθεροποίησης μερικών 

χωρών της ΟΝΕ). 

Η έντονη πίεση επί του φράγκου to 1993 θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί, αν 

μειώνονταν έγκαιρα και όχι εκ των υστέρων τα γερμανικά επιτόκια που επηρεάζουν τα 

επιτόκια των υπόλοιπων χωρών στο στενό περιθώριο του ΜΣΙ. Η Γερμανία αρνήθηκε να 

μειώσει τα επιτόκια της, με τον αστήρικτο ισχυρισμό ότι πληθωρισμός και δημόσιο έλλειμμα 

ως ποσοστό του ΑΕΠ ήταν σε υπερβολικά υψηλά επίπεδα ( 4 , 2 % και 3 , 5 % αντίστοιχα). 

Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι τα γερμανικά επιτόκια ήταν τότε διπλάσια από τα επιτόκια 

των ΗΠΑ, μιας χώρας με αρκετά μεγαλύτερο δημόσιο έλλειμμα που ξεπέρασε ίσως το 5% 

το 1993. Ο γερμανικός πληθωρισμός, εξάλλου, δεν ήταν μεν αμελητέος (4,2%), δεν ήταν 

όμως και σημαντικός και οφειλόταν σε μη μονεταριστικούς παράγοντες, στο γεγονός 

δηλαδή ότι οι εργοδότες μετέφεραν στις τιμές το κόστος των σοβαρών μισθολογικών 

αυξήσεων. Η μονεταριστική "ψύχωση" της γερμανικής κυβέρνησης είναι λοιπόν υπεύθυνη 

για την τότε κρίση στην ΕΚ. 

Την απόφαση για γενική μείωση επιτοκίων έπρεπε να πάρει η Επιτροπή Διοικητών 

Κεντρικών Τραπεζών, που όμως δεν είχε την απαραίτητη εξουσιοδότηση. Η κρίση του ΜΣΙ 

του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος αντανακλούσε τη γενικότερη κρίση της κοινο

τικής και παγκόσμιας οικονομίας τα τελευταία έτη. (Βλ. και επόμενο τμήμα για αιτίες 

κρίσης.) Το πραγματικό προϊόν στις χώρες της ΕΚ αυξήθηκε κατά 2,9% το 1 9 9 0 , 1,5% το 

\ Βλ. Πιέρρο και Παπαγιαννάκη (1993). 

2 . Βλ. European Economy, Annual Economic Report, 1995, p. 176. 
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1 9 9 1 , 1,3% το 1992 και - 0 , 4 % το 1993. (Τα αντίστοιχα μεγέθη για το σύνολο του ΟΟΣΑ 

είναι 2,4% το 1 9 9 0 , 0 , 7 % το 1 9 9 1 , 1,5% το 1992 και 1,5% το 1993.) Σε κάθε περί

πτωση, μέχρις ότου αντιμετωπισθεί σωστά η κερδοσκοπία, δεν έχει νόημα η επαναλει

τουργία του στενού περιθωρίου του ΜΣΙ, στην παλιά του μορφή. Οι χώρες μπορούν να 

επωφεληθούν από το μεγάλο περιθώριο διακυμάνσεων (μέχρι 15%) και να επιλέξουν το 

σωστό συνδυασμό υποτίμησης, επιτοκίου και δημόσιου ελλείμματος, χωρίς να πιέζονται από 

τα υψηλά επιτόκια της Γερμανίας. 

Υπάρχει άλλωστε το παράδειγμα της Αγγλίας, που εγκατέλειψε (προσωρινά) το ΜΣΙ 

το Σεπτέμβριο του 1992 και όπου παρατηρήθηκε πραγματική ανάκαμψη (αύξηση ΑΕΠ κατά 

2% το 1993 και 3 , 8 % το 1994) για πρώτη φορά τα τελευταία έ τ η , χάρη σε ένα καθαρά 

"Κεϋνσιανό" τριπλασιασμό του δημόσιου ελλείμματος ως ποσοστού του ΑΕΠ από 2,8% το 

1991 σε 8 , 2 % το 1993, σε συνδυασμό με μη αμελητέα υποτίμηση της στερλίνας και 

σημαντική μείωση των επιτοκίων. 

Η Γαλλία όμως δεν ακολούθησε το παράδειγμα της Αγγλίας. Κρίθηκε ότι το φράγκο 

δεν έχει ανάγκη από υποτίμηση απέναντι στο μάρκο, αφού πληθωρισμός και δημόσιο 

έλλειμμα ήταν το 1993 χαμηλότερα από τα γερμανικά μεγέθη, όπως ήδη αναφέρθηκε. 

Ούτε εξάλλου τα επιτόκια Γαλλίας και Γερμανίας μπορούν να διαφέρουν σημαντικά χωρίς 

μεταβολή της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Τελικά η Γαλλία έπεισε τη Γερμανία να μειώσει 

τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια και παρατηρήθηκε γενική μείωση των επιτοκίων όλων των 

χωρών της ΕΚ. Η γενική μείωση των επιτοκίων, σε συνδυασμό με το Δεύτερο Πακέτο 

Ντελόρ και τη γενικότερη ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας, έβγαλαν όντως την κοινο

τική οικονομία από την κρίση του 1 993 (αύξηση ΑΕΠ κατά 2,6% το 1 9 9 4 , 2,9% το 1 995, 

3 , 2 % το 1996). Υπάρχουν όμως αρκετά προβλήματα, ιδιαίτερα για τις χώρες της 

"συνοχής", αφού οι συνολικές δαπάνες του κοινοτικού προϋπολογισμού δε θα ξεπεράσουν 

το 1,3% του κοινοτικού ΑΕΠ και οι συνολικές δαπάνες για ενίσχυση-επιδότηση Ευρωπαίων 

αγροτών και μικρομεσαίων μέσω των διαφόρων κοινοτικών προγραμμάτων δεν φαίνονται 

ικανές να καλύψουν τις μεγάλες ανάγκες τους (όπως εξηγείται και στο τμήμα για τη "Λευκή 

Βίβλο"). Σοβαρά ποσά (400 δισ. ECUs) αποφασίστηκε να διατεθούν στα διευρωπαϊκά δίκτυα 

υποδομών, σύμφωνα με τη "Λευκή Βίβλο" (βλ. επόμενο τμήμα για λεπτομέρειες), αλλά 

υπάρχει πρόβλημα χρηματοδότησης, ενώ ασκείται πίεση για να επεκταθούν χρονικά μέχρι 

το 2 0 1 0 . 

Την αναπτυξιακή προσπάθεια θα διευκολύνει η δημιουργία της Οικονομικής 

Νομισματικής Ενωσης (ΟΝΕ), όπως εξηγήθηκε στην εισαγωγή. Δυστυχώς, όμως, η 

κερδοσκοπία παρεμποδίζει τη λειτουργία του στενού περιθωρίου του ΜΣΙ, στην παλιά του 

μορφή, από το οποίο είναι αναγκαίο όλες οι χώρες να περάσουν, αφού συνιστά αξιόπιστη 

ένδειξη για την ανταγωνιστικότητα τους. Το παρόν σύστημα του περιθωρίου σε 1 5 % 
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εμφανίζεται ως μια λογική λύση του προβλήματος, αφού δεν ενθαρρύνει την κερδοσκοπία 

όσο το παλιό σύστημα, ενώ επιχειρείται να λειτουργήσει ως de facto "στενό" περιθώριο. 

Αν υπάρξει πρόβλημα με την κερδοσκοπία, πρέπει αυτή να αντιμετωπισθεί με περιορισμούς, 

όπως συνιστά ο Ντελόρ, ή βαριά φορολόγηση, σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, έλεγχο 

της διεθνούς κερδοσκοπίας. Η απόφαση της ΕΕ να επιτρέψει να συμμετάσχουν στις 

σταθερές ισοτιμίες από 1.1.1999 μόνον οι χώρες που θα τηρούν τα κριτήρια σύγκλισης 

μέχρι το τέλος του 1 9 9 7 , συνεπάγεται ότι μόνο χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η 

Ολλανδία, το Βέλγιο (παρά το μεγάλο χρέος), το Λουξεμβούργο και η Ιρλανδία μπορούν 

να είναι σίγουρες. Το πιο πιθανό είναι ότι θα υπάρχουν και άλλες χώρες εκτός από την 

Ελλάδα που δεν θα τηρούν τα κριτήρια σύγκλισης στο τέλος του 1997. Είναι σαφές, ότι 

οι πολλαπλές ταχύτητες έχουν κάποιο νόημα, αν και οι υπόλοιπες χώρες-μέλη έχουν 

δικαίωμα να προσχωρήσουν στην ΟΝΕ, όταν αυτές το κρίνουν εφικτό, ενώ η κοινοτική 

αλληλεγγύη προς τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες δεν πρέπει να μειωθεί καθόλου. Είναι 

συνεπώς καθησυχαστικό το γεγονός ότι η "Πράσινη Βίβλος" ρητά αναγνωρίζει (σ.6) ότι οι 

χώρες-μέλη της δεύτερης ταχύτητας διατηρούν τα δικαιώματα τους και μπορούν να 

εισέλθουν στην ΟΝΕ όποτε το επιθυμούν και εφόσον τηρούν τα κριτήρια σύγκλισης. 
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9. Η "ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ 

Α. Το "Λευκό Βιβλίο"1 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιχειρεί να βγάλει την ευρωπαϊκή 

οικονομία από την κρίση. Την τελευταία εικοσαετία ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης στην 

Κοινότητα μειώθηκε σημαντικά (από 4 % σε 2,5% περίπου), η ανεργία αυξάνεται συνεχώς 

και σε κύκλους, το ποσοστό επενδύσεων μειώθηκε κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες. Η θέση της 

Κοινότητας έναντι των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας χειροτέρευσε αναφορικά με την απασχόληση, 

τα μερίδια εξωτερικής αγοράς, την έρευνα ανάπτυξης και την καινοτομία και την άμεση 

επίδραση τους πάνω στο προϊόν και την ανάπτυξη νέων προϊόντων ("Λευκό Βιβλίο", σ.9). 

Το κόστος εργασίας είναι υψηλότερο από ό,τι στις περισσότερες χώρες του κόσμου, αν και 

το μέσο ωριαίο κόστος εργασίας είναι τώρα χαμηλότερο από το ιαπωνικό. Εξάλλου το 

ευρωπαϊκό κόστος εργασίας αυξήθηκε κατά 4 % κατ' έτος τη δεκαετία του 1 980 έναντι 

μηδενικής στις ΗΠΑ και πολύ λίγο στην Ιαπωνία. Οι πραγματικοί μισθοί αυξήθηκαν την 

τελευταία δεκαετία στην Ευρώπη ακόμη και για τους χαμηλόμισθους, ενώ στις ΗΠΑ οι 

μισθοί των πτωχότερων στρωμάτων μειώθηκαν έντονα την ίδια περίοδο. Ενμέρει στη 

μείωση αυτή του πραγματικού μισθού αποδίδεται η σοβαρή επέκταση της απασχόλησης στις 

ΗΠΑ κατά 4 5 % έναντι 7 % για την Κοινότητα, την ίδια περίοδο2. Μια τέτοια μείωση του 

πραγματικού μισθού των ανειδίκευτων δύσκολα θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στην 

Κοινότητα που εκτιμά περισσότερο την κοινωνική συνοχή. 

Η "Λευκή Βίβλος" αναφέρεται σε τρεις μορφές ανεργίας, τη διαρθρωτική, τη 

συγκυριακή και την τεχνολογική (σ. 11). 

Η διαρθρωτική ανεργία θεωρείται ότι οφείλεται στην κυβερνητική παρέμβαση στην 

αγορά εργασίας, που παίρνει τη μορφή του ελάχιστου μισθού, της εργοδοτικής εισφοράς, 

των επιδομάτων ανεργίας κλπ. και συνεπάγεται υψηλό άμεσο και έμμεσο κόστος εργασίας. 

Στη διαρθρωτική ανεργία περιλαμβάνεται και η αναντιστοιχία προσφοράς και ζήτησης 

μεταξύ επαγγελμάτων, κλάδων ή περιοχών (mismatch), αφού αποδίδεται και αυτή σε 

ακαμψία των σχετικών μισθών. Η "Λευκή Βίβλος" υποστηρίζει ότι η διαρθρωτική ανεργία 

είναι πολύ σημαντική και οφείλεται στο υψηλό κόστος της ανειδίκευτης εργασίας, την 

υπερβολική εμμονή στους παραδοσιακούς τομείς, τη δυσκαμψία στην αγορά εργασίας και 

τον ανταγωνισμό από τα νεοεκβιομηχανισμένα κράτη με χαμηλούς μισθούς. Προτείνει 

λοιπόν αρκετές μορφές μείωσης του κόστους εργασίας, με κυριότερη ίσως αυτή που 

συνεπάγεται η εφαρμογή του νέου θεσμού του τετραημέρου ακόμη και σε όλη την 

\ Βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, "Λευκό Βιβλίο" (1993). 

2. Βλ. Balls and Goodhart (1994). 
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οικονομία (αν το επιθυμεί μια χώρα-μέλος -βλ. ανάλυση που ακολουθεί). Παρατηρείται ότι 

η κατάσταση δεν είναι ίσως τόσο απελπιστική ώστε να δικαιολογούνται τόσο σκληρά μέτρα: 

Πρώτον, η Ευρωπαϊκή παραγωγικότητα εργασίας αυξήθηκε κατά 2%, δηλαδή με αργότερο 

ρυθμό από όσο της Ιαπωνίας αλλά ταχύτερα από τις ΗΠΑ γενικά και εξίσου γρήγορα στη 

μεταποίηση. Δεύτερον, το κόστος εργασίας είναι πολύ μικρό στα είδη προηγμένης 

τεχνολογίας (στη βιομηχανία ηλεκτρονικών υπολογιστών το κόστος εργασίας συνιστά το 

1 5% του κόστους παραγωγής). Τρίτον, υπάρχει πρόσφατα συγκράτηση των μισθολογικών 

αυξήσεων στην Ευρώπη. Τέταρτον, οι περισσότερες κοινοτικές εταιρείες που ανοίγουν 

εργοστάσια στην Ασία το κάνουν για να βρίσκονται κοντά στην αγορά και όχι για να 

εγκαταλείψουν την Ευρώπη. Πέμπτον, η μείωση της απασχόλησης στην Κοινότητα 

οφείλεται κυρίως στην τεχνολογική πρόοδο και οργανωτικές αλλαγές (τεχνολογική ανεργία) 

και όχι στον ανταγωνισμό χωρών με χαμηλό κόστος, σύμφωνα με τα ευρήματα έρευνας 

αμερικανικών πολυεθνικών για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής1. Εκτον, κατά τη 

γνώμη μας, στη διόγκωση της ανεργίας στην Ευρώπη τα τελευταία έτη πρέπει να συνέβαλε 

και η υπερβολικά περιοριστική πολιτική στην Κοινότητα (συγκυριακή ανεργία). Αναφέρθηκε 

ήδη στο προηγούμενο τμήμα πόσο αποθαρρύνουν την παραγωγική δραστηριότητα σε όλη 

την Κοινότητα τα υψηλά βραχυπρόθεσμα επιτόκια της Γερμανίας, που από το 1991 ήταν 

διπλάσια από τα αντίστοιχα αμερικανικά, αντανακλώντας τη μονεταριστική νοοτροπία της 

γερμανικής κυβέρνησης. Στην αύξηση της συγκυριακής ανεργίας συνέβαλε και η ουσιαστική 

μείωση του μέσου δημόσιου ελλείμματος στην Κοινότητα κατά 5 0 % στην περίοδο 

1985-1989 που πάντως, λόγω της κρίσης, δεν πέτυχαν να μειώσουν το έλλειμμα στην 

περίοδο 1990-1993. Ό λ α αυτά βέβαια δεν έχουν καμιά σχέση με τον ανταγωνισμό των 

χωρών που καταβάλλουν χαμηλούς μισθούς. Εβδομον, αρνητικά επηρέασε την απασχόληση 

και η ύφεση στις σχέσεις Ανατολής-Δύσης, μειώνοντας τη ζήτηση για τη στρατιωτική 

βιομηχανία. Γι'αυτό ο Ντελόρ πρότεινε επιδότηση των βιομηχάνων που επιθυμούν ειρηνικό 

αναπροσανατολισμό παραγωγής. Προφανώς ο ανταγωνισμός των χαμηλόμισθων χωρών 

συνιστά μόνο μιαν από τις πολλές σοβαρές αιτίες της αύξησης της ανεργίας και της κρίσης, 

που δεν περιορίζεται μόνο στην Ευρώπη. 

Β. Η "Λευκή Βίβλος" τονίζει ότι αποβλέπει στη μείωση της υψηλής ανεργίας στην ΕΟΚ 

με περισσότερο ευέλικτες εργασιακές σχέσεις, μείωση του κόστους εργασίας, μεγαλύτερη 

έμφαση στην εκπαίδευση-κατάρτιση, δημιουργία διευρωπαϊκών δικτύων υποδομών κλπ. 

Συγκεκριμένα, η "Λευκή Βίβλος" προτείνει (προαιρετικός χαρακτήρας): 

\ Βλ. Balls and Goodhart (1994). 
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α. Μείωση των μέσων εβδομαδιαίων ωρών εργασίας με ανάλογη μείωση των 

αποδοχών, το γνωστό τετραήμερο (σ. 19). 

β. Μείωση εργοδοτικής εισφοράς, ως κινήτρου για την αύξηση των προσλήψεων, και 

εξεύρεση εναλλακτικής πηγής εσόδων με ένα νέο φόρο πάνω στην ενέργεια για την 

προστασία του περιβάλλοντος, φόρο στους τόκους κλπ. (σσ. 19,153). 

γ. Αυξήσεις ονομαστικών μισθών ίσες με την αύξηση των τιμών βραχυχρόνια, με την 

προοπτική μεγαλύτερης αύξησης μισθών μακροχρόνια που θα καλύπτει το ρυθμό 

της παραγωγικότητας μείον μια ποσοστιαία μονάδα (σσ. 57-58). 

δ. Χαλάρωση των νόμων που προστατεύουν τους μισθωτούς από απολύσεις (σ. 18). 

ε. Νομοθετική κατοχύρωση και κοινωνική προστασία όσων απασχολούνται λιγότερες 

ώρες (σ.1 9). 

στ. Μεταβλητό ωράριο σε ετήσια βάση. 

ζ. Δημιουργία διευρωπαϊκών δικτύων υποδομών στους τομείς μεταφορών, τηλεπικοι

νωνιών, μεταφοράς ενέργειας και τηλεπληροφορικής (σσ. 14-15, 24-38, 83-94). 

η. Αναβάθμιση της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (σσ. 95-116). 

θ. Ενθάρρυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με τη δημιουργία πιο ευνοϊκού γι'αυτές 

φορολογικού, οικονομικού και διοικητικού περιβάλλοντος, που περιλαμβάνει σύστη

μα επιδότησης επιτοκίων, επίλυση του προβλήματος των εγγυήσεων για ανετότερη 

χρηματοδότηση κλπ.(σσ. 78-82, 136 κλπ.) 

ι. Σημαντική αύξηση των δαπανών για κατάρτιση και εξειδίκευση (σσ. 17, 131), ώστε 

να διευκολυνθεί η συνεχής εκπαίδευση τόσο του απασχολούμενου εργατικού 

δυναμικού όσο και των ανέργων. 

ια. Πιο αποτελεσματική πολιτική πληροφόρησης, παρότρυνσης και προσανατολισμού 

των ανέργων και ιδιαίτερα των μακροχρόνια ανέργων (σ.20) και των γυναικών. 

Γ. Η έμφαση της "Λευκής Βίβλου" στην ανάγκη για πιο επεκτατική πολιτική με τις 

σημαντικές επενδύσεις των διευρωπαϊκών δικτύων υποδομής, πιο ενεργητική βιομηχανική 

πολιτική, μεγαλύτερη ενίσχυση της εκπαίδευσης-κατάρτισης απασχολουμένων και ανέργων 

και πιο ουσιαστικό ρόλο για τους μικρομεσαίους φαίνεται ότι τυγχάνει γενικής επιδοκι

μασίας. Μια σημαντική (κεϋνσιανή) αύξηση των δαπανών σε κοινοτικό επίπεδο είναι 

πραγματικά αναγκαία, για να αντισταθμίσει τις αρνητικές συνέπειες που ασκεί πάνω στο 

κοινοτικό προϊόν η περιοριστική δημοσιονομική πολιτική λόγω ΟΝΕ. Το ερώτημα είναι κατά 

πόσον τα ποσά που θα διατεθούν για τους ανωτέρω σκοπούς θα είναι επαρκή και αν θα 

προέλθουν από τον κοινοτικό προϋπολογισμό ή από δανεισμό. Από την άλλη πλευρά, 

όμως, μερικές κυβερνήσεις εξέφρασαν σοβαρούς ενδοιασμούς ή αντιρρήσεις για την 

προτεινόμενη μεγαλύτερη ευελιξία των εργασιακών σχέσεων. Η ελληνική κυβέρνηση, π.χ., 
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τόνισε ότι διαφωνεί με οποιαδήποτε μείωση του πραγματικού μισθού και θα εξασφαλίσει 

σταθερό πραγματικό μισθό βραχυχρόνια και αύξηση του μετά την ανάκαμψη1. Σχετικά με 

το "τετραήμερο", η κυβέρνηση διαφωνεί με γενικευμένη εφαρμογή του στην Ελλάδα, αλλά 

δεν θα παρέμβει αν συνδικάτα και εργοδότες το αποφασίσουν σε ένα προβληματικό κλάδο 

ή επιχείρηση. Διαφωνίες εξέφρασε η κυβέρνηση για την πρόταση της "Βίβλου" να μειωθεί 

η εργοδοτική εισφορά. Πρόβλημα υπάρχει, κατά τη γνώμη μας, και για το ανώτατο όριο 

του 3 % που θέτει η "Λευκή Βίβλος" για το ρυθμό ανάπτυξης. Το όριο αυτό θεωρείται 

συντηρητικό, αφού υπονοεί ότι ένας ρυθμός ανάπτυξης ίσος με 4 % θα αναζωπύρωνε 

επικίνδυνα τον πληθωρισμό. 

Σημειώνεται ότι, όντως, μια σοβαρή μείωση των πραγματικών μισθών είναι 

απαράδεκτη στην Κοινότητα. Οπως αναγνωρίζει η ίδια η "Βίβλος": "Ειδικά η μείωση του 

μισθολογικού κόστους δεν μπορεί να είναι η μόνη αντίδραση στον ανταγωνισμό που 

προέρχεται από χαμηλόμισθες χώρες, διότι αυτό μπορεί να θέσει σε κίνηση τη διαδικασία 

απότομης μείωσης του βιοτικού επιπέδου και να απειλήσει την ίδια τη δομή της ευρωπαϊκής 

κοινωνίας". Μια αύξηση της ανταγωνιστικότητας μπορεί κάλλιστα να συνδέεται με μια 

βελτίωση της υποδομής στις μεταφορές, τις επικοινωνίες, την ενέργεια, την εκπαίδευση του 

εργατικού δυναμικού, την αποτελεσματικότητα της διοίκησης σε δημόσιο, ιδιωτικό και 

συνεταιριστικό τομέα και μειωμένο επιτόκιο (όπως επισημαίνει και η τ. Επίτροπος Β. 

Παπανδρέου). Οτιδήποτε μειώνει τον εγχώριο ρυθμό πληθωρισμού αυξάνει παράλληλα την 

ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων, π.χ. μια μείωση του ολιγοπωλιακού κέρδους. 

Μια μείωση του πραγματικού μισθού μπορεί ακόμη και να μειώσει την απασχόληση, αν 

υπάρχει ανεπάρκεια ενεργού ζήτησης στην οικονομία, με υποαπασχολούμενο μηχανολογικό 

εξοπλισμό (κεϋνσιανή περίπτωση), ή αν συνεπάγεται πτώση της παραγωγικότητας του 

εργάτη λόγω απογοήτευσης. Μια γενική αύξηση του ονομαστικού και πραγματικού μισθού 

μέσω εθνικών συλλογικών διαπραγματεύσεων αυξάνει το προϊόν και την απασχόληση στην 

κεϋνσιανή περίπτωση και δεν τα μειώνει τόσο πολύ, όταν υπάρχει πλήρης απασχόληση 

στην οικονομία, δεδομένου ότι στις συλλογικές διαπραγματεύσεις συμμετέχουν και 

εκπρόσωποι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν περιορισμένες δυνατότητες 

γενναιόδωρων αυξήσεων. Αυξημένη ανεργία εμφανίζεται, λοιπόν, κυρίως σε κλαδικό 

επίπεδο, όταν σε μερικούς κλάδους παρατηρούνται σοβαρές αυξήσεις μισθών. Κάποιες 

ενδείξεις, ότι η σχέση μεταξύ πραγματικού μισθού και ανεργίας δεν είναι τόσο στενή, 

προσφέρει και πρόσφατη μελέτη 2 του ΟΟΣΑ, που διαπίστωσε ότι μια αύξηση του νομοθε-

\ Βλ. εφημερίδες, 8 Δεκεμβρίου 1993. 

2. Βλ. Elmeskov (1993). 
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τικά κατοχυρωμένου ελάχιστου μισθού ασκεί μετριοπαθή επίδραση στην ανεργία σε πολλές 

χώρες της Κοινότητας. Αυτά τα επιχειρήματα συνεπάγονται ότι μια μείωση του πραγματικού 

μισθού πρέπει να αποτελεί εξαίρεση και όχι κανόνα, ιδιαίτερα επειδή σε αρκετούς κλάδους 

υπάρχει κάποια αύξηση της παραγωγικότητας. Η ανταγωνιστικότητα των χωρών της ΕΟΚ 

θα βελτιωθεί σημαντικά περαιτέρω, αν χώρες όπως η Νότια Κορέα, με χαμηλό κόστος 

εργασίας, εξαναγκασθούν (από τον OHE) να αυξήσουν τις κοινωνικές δαπάνες και τον 

πραγματικό μισθό, συμβάλλοντας σε παγκοσμιοποίηση του κράτους πρόνοιας. 

Δ. Σχετικά, περαιτέρω, με το νέο θεσμό του "τετραημέρου", για τη γενικευμένη 

εφαρμογή του οποίου η κυβέρνηση δηλώνει ότι διαφωνεί, όπως αναφέρθηκε προηγου

μένως, παρατηρείται ότι η γνωστή συμφωνία μεταξύ συνδικαλιστικής ηγεσίας και εργοδότη 

στη γερμανική βιομηχανία αυτοκινήτων VOLKSWAGEN προβλέπει μείωση των ωρών εργα

σίας κατά 2 0 % και μείωση των μισθών κατά 1 0 % και ότι αφορά ένα κλάδο σε κρίση και όχι 

όλη τη γερμανική οικονομία. Τέτοιες συμφωνίες μπορούν πραγματικά να διασώσουν 

ορισμένες προβληματικές επιχειρήσεις και στην Ελλάδα. Πρέπει όμως να υπάρχει χρονικός 

ορίζοντας και κοινωνική συναίνεση στα πλαίσια του θεσμού των συλλογικών διαπραγ

ματεύσεων, να μην μπορεί δηλαδή η κυβέρνηση ή η δικαστική εξουσία να αποφασίζει 

αυθαίρετα για μια μείωση μισθών, χωρίς τη συγκατάθεση των μισθωτών και των 

συνδικάτων. Δεν πρέπει εξάλλου να γενικευθούν οι ρυθμίσεις αυτές, αλλά να περιοριστούν 

στις απολύτως αναγκαίες περιπτώσεις, δεδομένου ότι κάθε επιχείρηση μπορεί να επικαλείται 

δυσχέρειες για να μην καταβάλλει αυξήσεις μισθών, ενώ δεν υπάρχει έλλειψη αδίστακτων 

επιχειρηματιών στην Ελλάδα. Τμήμα περαιτέρω της μείωσης των αποδοχών πρέπει να 

επιβαρύνει τον εργοδότη και το Δημόσιο. Ο νέος θεσμός άρχισε να εφαρμόζεται και στην 

Ελλάδα δοκιμαστικά το πρώτο εξάμηνο του 1 994 σε μικρή θυγατρική της ΑΓΕΤ-Ηρακλής 

και θεωρείται ως ηπιότερος από τον ήδη ισχύοντα θεσμό της "διαθεσιμότητας", που 

επιτρέπει σε μια επιχείρηση να μειώσει αυθαίρετα τις συνολικές ετήσιες δαπάνες για μισθούς 

κατά 1 2,5% και το συνολικό χρόνο εργασίας κατά 2 5 % , επικαλούμενη σοβαρούς λόγους. 

(Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, μια επιχείρηση μπορεί να θέσει αυθαίρετα σε "διαθεσι

μότητα" το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό της και αυτό της επιτρέπει να μην το απασχο

λήσει επί 3 μήνες, περιορίζοντας τους μισθούς κατά 5 0 % κατά τη διάρκεια του τριμήνου.) 

Ορθώς δε η ΓΣΕΕ, αν και αντιτίθεται στο θεσμό του τετραημέρου, δεν αντέδρασε 

ουσιαστικά σ'αυτή την περίπτωση. Θυσίες για τους εργαζομένους συνεπάγεται και η 

ρεαλιστική συμφωνία μεταξύ συνδικάτων και εργοδοσίας στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ, που αυξάνει 

πολύ τις πιθανότητες διάσωσης της ευρισκόμενης σε κατάσταση συναγερμού επιχείρησης. 
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Ε. Η πρόταση της Επιτροπής για μείωση της εργοδοτικής εισφοράς προς ενθάρρυνση 

των προσλήψεων και ισόποση αύξηση των εσόδων από ένα νέο φόρο επί της ενέργειας, 

για την προστασία του περιβάλλοντος, αντιμετωπίστηκε με πολλές επιφυλάξεις από την 

ελληνική κυβέρνηση. Είναι γνωστό πράγματι ότι στην Ελλάδα η κοινωνικά άδικη έμμεση 

φορολογία είναι υπερβολικά υψηλή ως ποσοστό του εθνικού εισοδήματος. Η ελληνική 

κυβέρνηση θα επιδιώξει ευνοϊκότερη μεταχείριση της εγχώριας μεταποίησης, της ΔΕΗ κλπ. 

στο θέμα του "πράσινου φόρου" 1 . 

ΣΤ. Η πρόταση της Επιτροπής για βραχυχρόνιες αυξήσεις ονομαστικών μισθών, που θα 

καλύπτουν το ρυθμό πληθωρισμού αλλά όχι και την αύξηση της παραγωγικότητας, έχει 

σχέση με την εκτίμηση ότι σε μερικούς κλάδους, σήμερα, η αύξηση της παραγωγικότητας 

είναι καθαρά βραχυχρόνιο φαινόμενο, αφού οφείλεται σε μείωση της απασχόλησης. 

Προφανώς αυτή η πρόταση αφορά μόνο τους λιγότερο δυναμικούς κλάδους, όπου παρατη

ρείται μείωση της απασχόλησης και ίσως του προϊόντος. Δεν πρέπει λοιπόν να ισχύσει και 

για τους δυναμικούς κλάδους, όπου οι μισθωτοί μπορούν να παίρνουν την αύξηση της 

παραγωγικότητας {βλ. και ανάλυση που ακολουθεί). Πάντως η "Λευκή Βίβλος" προβλέπει 

αυξήσεις μισθών που θα καλύπτουν το ρυθμό αύξησης της παραγωγικότητας μείον μια 

ποσοστιαία μονάδα, όταν η κοινοτική οικονομία εισέλθει μόνιμα σε ανοδική πορεία (σσ. 

57-58). 

Ζ. Η "Λευκή Βίβλος" εκτιμά ότι η ευρωπαϊκή αγορά εργασίας (συμπεριλαμβανομένης 

της ελληνικής) χαρακτηρίζεται από ορισμένες σοβαρές "δυσκαμψίες", που μειώνουν την 

παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας: πρώτον, τα υπερβολικά 

εμπόδια που θεωρείται ότι υπάρχουν στις απολύσεις, δεύτερον, ο μικρός ρόλος που παίζει 

η μερική απασχόληση, τρίτον, το υπερβολικά συγκεντρωτικό σύστημα συλλογικών διαπραγ

ματεύσεων που δεν επιτρέπει μια στενότερη σχέση μεταξύ αυξήσεων μισθών και αυξήσεων 

παραγωγικότητας. 

Το θέμα των εμποδίων στις απολύσεις συζητείται διεξοδικότερα σε επόμενη 

παράγραφο. Μπορεί να λεχθεί συνοπτικά ότι ο αριθμός των απολύσεων στην Ελλάδα είναι 

ήδη πολύ σημαντικός και δεν φαίνεται να υπάρχει σοβαρή "δυσκαμψία". Θα πρέπει λοιπόν 

ο Ελληνας Υπουργός Εργασίας να διατηρήσει το δικαίωμα αρνησικυρίας (βέτο) για ομαδικές 

απολύσεις και να το ασκεί σε σοβαρές περιπτώσεις. 

1 . Βλ. Κέρδος, 2 Μαρτίου 1994, σ . 1 . 
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Η. Όσον αφορά τη μερική απασχόληση, πρέπει να γίνει δεκτό, ότι παίζει ακόμη 

περιορισμένο ρόλο που πρέπει να ενισχυθεί. Η ενίσχυση αυτή είναι αναγκαίο να βασιστεί 

στη σύμφωνη γνώμη των συνδικαλιστικών οργάνων των μισθωτών, των οποίων πρέπει να 

διασκεδαστούν οι φόβοι ότι οι μερικά απασχολούμενοι θα χρησιμοποιούνται ως απεργο-

σπαστικός μηχανισμός κατά της πλήρους απασχόλησης. Από το 1992 υπάρχει μια σταθερή 

αύξηση της μερικής απασχόλησης, μετά την ψήφιση του σχετικού Νόμου 1892/1990, που 

κατοχυρώνει τη μερική απασχόληση, πρόσθετες ομάδες εργασίας (τέταρτη βάρδια) και 

ευλύγιστα ωράρια. 

Ο θεσμός της μερικής απασχόλησης είναι δυνατό, αναμφίβολα, να εξυπηρετήσει 

ορισμένες κοινωνικές ομάδες, όπως οι μητέρες, οι σπουδαστές κ.ά., είναι όμως δύσκολο να 

εκτιμηθεί η επίδραση του στη συνολική απασχόληση. Θα υπήρχε πάντα ο κίνδυνος, αρκετοί 

εργοδότες με υποαπασχολούμενο εργατικό δυναμικό να επιδιώξουν την αντικατάσταση 

μέρους της πλήρους απασχόλησης με μερική, μειώνοντας έτσι το συνολικό χρόνο εργασίας, 

αν δεν υπήρχε η πρόβλεψη του νόμου ότι οι ήδη πλήρως απασχολούμενοι δεν θα αναγκα

στούν να εργαστούν με μειωμένο ωράριο. Μια άλλη θετική διάταξη του νόμου προβλέπει, 

ότι οι μερικώς απασχολούμενοι έχουν προτεραιότητα στην κάλυψη νέων θέσεων πλήρους 

απασχόλησης. Η μερική απασχόληση δύσκολα πάντως θα μπορούσε να υποκαταστήσει 

υπερωριακή απασχόληση, τουλάχιστον στη μεταποίηση. Σύμφωνα με επιστολή του Συνδέ

σμου Ελληνικών Βιομηχανιών προς τον τότε αρμόδιο υπουργό, η κυβέρνηση καλείτο να μη 

μειώσει τα ανώτατα όρια υπερωριακής απασχόλησης, με το σκεπτικό ότι οι υπερωρίες 

καλύπτουν καλύτερα από τη μερική απασχόληση έκτακτες, απρόβλεπτες και περιορισμένες 

χρονικά ανάγκες1. Η μερική απασχόληση έχει μικρή εφαρμογή στη γεωργία, αφού οι 

γεωργικοί εργάτες απασχολούνται εκεί συνήθως πλήρως ή και υπερωριακώς ορισμένες 

εποχές του έτους. Δύσκολη θα ήταν η εφαρμογή της και στον κλάδο του έτοιμου 

ενδύματος, αφού μεγάλο μέρος των μισθωτών αυτού του κλάδου εργάζεται στο σπίτι με 

το "κομμάτι" (φασόν). Η χρησιμοποίηση της μερικής απασχόλησης θα σήμαινε σημαντική 

αύξηση του κόστους εργασίας για τον εργοδότη και παραμέληση των καθηκόντων του 

νοικοκυριού για τις ειδικευμένες εργάτριες 2 . Ο τριτογενής τομέας και ειδικότερα το 

εμπόριο, ο τουρισμός, οι λοιπές υπηρεσίες και οι οικιακές εργασίες θεωρούνται ως οι κλάδοι 

όπου ο θεσμός της μερικής απασχόλησης γνωρίζει τη μεγαλύτερη ανάπτυξη. Θετικά θα 

επηρεάσει την παραγωγική δραστηριότητα η μείωση του κόστους που συνεπάγεται η μερική 

απασχόληση. Οι επιχειρήσεις δεν θα είναι πλέον υποχρεωμένες να υποαπασχολούν το νέο 

\ Βλ. Σμαϊλη (1991). 

2. Βλ. Τζεκίνη και Κουτρούκη (1992). 
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προσωπικό και αυτό θα μειώσει το κόστος εργασίας και θα επιτρέψει μιαν αύξηση της 

παραγωγής. Η αναβάθμιση του θεσμού επιβάλλεται να συνδεθεί με σημαντικές τροπο

ποιήσεις του σχετικού Νόμου 1892, σε συνεργασία με τη ΓΣΕΕ. Η μερική απασχόληση 

πρέπει να έχει συμπληρωματικό χαρακτήρα, η λειτουργία της τέταρτης βάρδιας με το ήδη 

υπάρχον προσωπικό να μη συνεπάγεται μετατροπή του 8ώρου σε 6ωρο, να καθοριστεί 

κατώτατο ωράριο (π.χ. 4ωρο τη μέρα και 20ωρο εβδομαδιαίως) για τη μερική απασχόληση 

και ανώτατο όριο (π.χ. 15%) επί του συνολικού αριθμού των απασχολουμένων στην 

επιχείρηση, να κατοχυρωθεί η κοινωνική προστασία για μερική και πλήρη απασχόληση1 

κλπ. Συνεννόηση μεταξύ κυβέρνησης και ΓΣΕΕ απαιτείται και για το θέμα των ευλύγιστων 

ωραρίων, που περιλαμβάνονται και αυτά στο Νόμο 1892, όπως αναφέρθηκε. 

Θ. Σοβαρό πρόβλημα θεωρείται ότι δημιουργεί και το υπερβολικά συγκεντρωτικό 

σύστημα συλλογικών διαπραγματεύσεων στην Ελλάδα και τις άλλες χώρες της ΕΟΚ, που 

εξασθενίζει σημαντικά τη σχέση μεταξύ μισθολογικών αυξήσεων και αυξήσεων παραγωγι

κότητας. Οι μισθολογικές αυξήσεις που χορηγεί μια επιχείρηση στη χώρα μας και τον 

ευρύτερο χώρο της ΕΟΚ δεν αντανακλούν τις διαπραγματεύσεις μεταξύ συνδικάτων και 

εργοδοσίας σε επίπεδο επιχείρησης μόνο, αλλά και σε εθνικό ή τοπικό ή ομοιοεπαγ-

γελματικό. Προκύπτει μια υπερβολικά "ομοιόμορφη" αύξηση μισθών για όλους τους 

κλάδους και αυτό επιβαρύνει σοβαρά τους λιγότερο δυναμικούς κλάδους, με τη μικρότερη 

ή μηδενική αύξηση παραγωγικότητας, και οδηγεί μακροχρόνια σε συρρίκνωση της 

απασχόλησης. Προτείνεται λοιπόν η πλήρης αποκέντρωση της διαδικασίας συλλογικών 

διαπραγματεύσεων σε επίπεδο ατομικής επιχείρησης, με το σκεπτικό ότι αυτό συνεπάγεται 

χαμηλότερους μισθούς για τους λιγότερο δυναμικούς κλάδους2, ιδιαίτερα αν υπάρξει μια 

εξωγενής μείωση της ζήτησης. Προτείνεται επίσης να τίθεται ανώτατο όριο στην αύξηση 

του πραγματικού μισθού ενός κλάδου, ίσο με την αύξηση της παραγωγικότητας, ώστε να 

μη δημιουργούνται πληθωριστικές πιέσεις. Κατά τη γνώμη μας, η πρόταση για πλήρη 

αποκέντρωση των συλλογικών διαπραγματεύσεων ορθώς επισημαίνει το πρόβλημα που 

αντιμετωπίζουν οι λιγότερο δυναμικοί κλάδοι της οικονομίας από το παρόν μάλλον 

συγκεντρωτικό σύστημα συλλογικών διαπραγματεύσεων. Πρέπει όντως να αυξηθεί η 

αποκέντρωση των συλλογικών διαπραγματεύσεων με σοβαρότερο ρόλο για τις διαπραγ

ματεύσεις σε επίπεδο επιχείρησης, χωρίς όμως να παραμεριστούν οι διαπραγματεύσεις σε 

εθνικό, κλαδικό ή ομοιεπαγγελματικό επίπεδο. Υπάρχουν οι εξής ενστάσεις: Πρώτον, τα 

\ Βλ. Κουζή (1994), σ. 50. 

2. Βλ. Τσαμουργκέλη (1993). 
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συνδικάτα σε επίπεδο επιχείρησης είναι προς το παρόν αδύναμα στον ελληνικό ιδιωτικό 

τομέα. Δεύτερον, ο μεγάλος αριθμός μικρών επιχειρήσεων στην Ελλάδα καθιστά αναγκαία 

τη διαπραγμάτευση σε κλαδικό επίπεδο. Τρίτον, δεν είναι δυνατό να δεχθεί κανένας την 

πρόταση των οπαδών της πλήρους αποκέντρωσης για μείωση του πραγματικού μισθού 

στους λιγότερο δυναμικούς κλάδους, αφού αυτό θα αποθάρρυνε τους μισθωτούς και θα 

υπέσκαπτε την παραγωγικότητα της εργασίας μακροχρόνια. Για την πλειοψηφία των μη 

δυναμικών κλάδων, συνεπώς, χωρίς αύξηση παραγωγικότητας, θα πρέπει να υπάρχει 

πλήρης κάλυψη για τον πληθωρισμό, με εθνική, κλαδική ή ομοιοεπαγγελματική συλλογική 

σύμβαση, αντίθετα με την πρόταση των υποστηρικτών της πλήρους αποκέντρωσης1. Από 

την άλλη πλευρά, οι μισθωτοί σ'αυτές τις μη δυναμικές επιχειρήσεις επωμίζονται 

περισσότερα καθήκοντα: να συμβάλλουν στη βελτίωση των προοπτικών των επιχειρήσεων 

αυτών. Αναπόφευκτη φαίνεται να είναι κάποια μείωση μισθών μόνο σε "προβληματικές" 

επιχειρήσεις, που βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Μόνο κατ'εξαίρεση για τέτοιες 

επιχειρήσεις μπορεί να έχει νόημα μια μείωση του πραγματικού μισθού στα πλαίσια του 

θεσμού του τετραημέρου, όπως αναφέρθηκε στη σχετική παράγραφο, εφόσον αποφασιστεί 

από το συνδικάτο της επιχείρησης και για όσο χρόνο η κατάσταση παραμείνει κρίσιμη. 

Η σύνδεση μισθού και παραγωγικότητας θεωρείται ως εξαιρετικά χρήσιμη για την 

οικονομία, δεδομένου ότι ενθαρρύνει τους μισθωτούς να αυξάνουν σημαντικά την απόδοση 

τους. Η επιτυχία του θεσμού εξαρτάται από τη στήριξη του από τους εργοδότες και τους 

μισθωτούς. Για τους μισθωτούς αυτό σημαίνει ότι μόνον αυξήσεις της παραγωγικότητας 

πρέπει να επηρεάζουν τον ονομαστικό μισθό, και όχι μειώσεις, ώστε να μη διαβρώνεται ο 

πραγματικός μισθός, όπως εξηγήθηκε προηγουμένως. Η σύνδεση μισθών και παραγωγι

κότητας προϋποθέτει κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης, διαφανή κριτήρια, κάποια συμμετοχή 

των μισθωτών στη λήψη αποφάσεων, συμφωνία πάνω στα θέματα της παραγωγικότητας, 

των επενδύσεων, της αξιοκρατίας2 κλπ. 

Ι. Σχετικά με τις απολύσεις, ενώ η "Λευκή Βίβλος" ζητά να χαλαρώσει η νομοθεσία (σ. 

18), η εργοδοσία επιδιώκει πλήρη απελευθέρωση. Υποστηρίζεται από τον ευρωπαϊκό 

εργοδοτικό σύνδεσμο (UNICE) ότι, μεταξύ άλλων, η ευρωπαϊκή οικονομία πρέπει να 

απελευθερώσει πλήρως τις απολύσεις, υιοθετώντας το αμερικανικό πρότυπο3. Πρέπει να 

τονιστεί ότι το πρότυπο αυτό έχει επικριθεί, επειδή συνεπάγεται πολλές και χρονοβόρες 

\ Βλ. Τσαμουργκέλη (1993). 

2. Βλ. Γεωργακοπούλου και Κουζή (1993). 

3. Βλ. Κέρδος, 5 Μαρτίου 1994, σσ. 1 και 4. 
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δικαστικές εμπλοκές και είναι αντίθετο με την ευρωπαϊκή αντίληψη για κοινωνική συνοχή. 

Ενδεχόμενη πλήρης απελευθέρωση των απολύσεων θα είχε πολλές δυσάρεστες συνέπειες 

για τους μισθωτούς και την οικονομία: Πρώτον, μια απελευθέρωση των απολύσεων θα 

επέτρεπε σε αρκετούς εργοδότες να προβούν σε περισσότερες απολύσεις ήδη 

απασχολουμένων, αυξάνοντας σημαντικά την ανεργία. Δεύτερον, οι απολύσεις είναι 

δυνατό να διογκωθούν περαιτέρω στο βαθμό που θα ενισχυθεί η ανασφάλεια των 

μισθωτών και μειωθεί η παραγωγικότητα τους, αυξάνοντας το κόστος εργασίας. Τρίτον, η 

απελευθέρωση των απολύσεων μειώνει το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων για σοβαρή 

εκπαίδευση-κατάρτιση του προσωπικού μέσα στην επιχείρηση1, κάτι που μειώνει την 

παραγωγικότητα της εργασίας. 

Αυτό που χρειάζεται είναι μια ευκαμψία χωρίς ή με λίγες απολύσεις, η λεγόμενη 

ευκαμψία "δευτέρου βαθμού", επειδή προϋποθέτει ευρύτερες κοινωνικές ρυθμίσεις με τη 

μορφή νόμου και συλλογικής σύμβασης2. Πηγές της ευκαμψίας δευτέρου βαθμού είναι η 

προστασία της απασχόλησης, οι καλά αναπτυγμένοι ανθρώπινοι πόροι, το πνεύμα συνερ

γασίας, η αποτελεσματική επίλυση διαφορών, η κοινωνική υποδομή και η ετοιμότητα των 

επιχειρήσεων, περιοχών και οικονομιών να παράγουν νέα προϊόντα προσαρμοζόμενα στις 

μεταβολές της ζήτησης. Ως χαρακτηριστικά επιτυχή παραδείγματα ευκαμψίας δευτέρου 

βαθμού το Διεθνές Γραφείο Εργασίας αναφέρει τις περιπτώσεις της γερμανικής χαλυβουρ

γίας, των ναυπηγείων της Σουηδίας και της Ιαπωνίας με την επιλογή της δια βίου 

απασχόλησης. Δεν παραβλέπεται ότι η αύξηση των απολύσεων μειώνει το κόστος εργασίας 

μιας επιχείρησης αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα της, αν η παραγωγικότητα εργασίας 

δεν μειωθεί για τους παραπάνω λόγους. Ούτε ότι η δυνατότητα περισσότερων απολύσεων 

παρακινεί άλλες επιχειρήσεις σε πρόσληψη των ανέργων και κάποια υποκατάσταση των 

υπερωριών. Θα πρέπει όμως να τονιστεί ότι, αντίθετα με τα προσδοκώμενα από τον 

μονεταρισμό, η συνολική και η "φυσική" ανεργία - δηλαδή η μη επιταχύνουσα τον 

πληθωρισμό ανεργία - αυξήθηκαν σε πολλές χώρες του ΟΟΣΑ που επιχείρησαν να απελευ

θερώσουν δραστικά την αγορά εργασίας3. Αυτό συνδέεται με τις τρεις δυσμενείς 

επιπτώσεις της απελευθέρωσης, που αναφέρθηκαν προηγουμένως, αλλά και με το γεγονός 

ότι η μακροχρόνια ανεργία είναι μερικώς μη αναστρέψιμη, όταν διογκώνεται μαζί με τη 

συνολική. 

\ Βλ. ΟΟΣΑ (1993) και Κέρδος, 23 Ιουλίου 1993, σ. 23. 

2. Βλ. Sengenberger (1992). 

3. Βλ. ΟΟΣΑ (1987), σ. 30. 
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Εκφράζεται συχνά από το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ) η άποψη, ότι 

πρέπει να απελευθερωθεί η διαδικασία των απολύσεων στην Ελλάδα, όπου θεωρείται ότι 

ο Υπουργός Εργασίας ουσιαστικά δεν επιτρέπει ομαδικές απολύσεις στην Ελλάδα. Ο ΣΕΒ 

προτείνει την εφαρμογή στην Ελλάδα της Κοινοτικής Οδηγίας (75/1 29) για τις απολύσεις. 

Είναι γεγονός ότι η ανωτέρω οδηγία διευκολύνει περισσότερο τις απολύσεις, αφού δεν 

προβλέπει δικαίωμα αρνησικυρίας (βέτο) για τον Υπουργό Εργασίας, όπως ο ισχύων Νόμος 

1387/1983, ενώ επιτρέπει περισσότερες απολύσεις σε μικρού και μεσαίου επιπέδου 

επιχειρήσεις με λιγότερους από 1.500 μισθωτούς. Συγκεκριμένα η κοινοτική οδηγία θεωρεί 

ως "ομαδικές" τις απολύσεις 10 ατόμων το μήνα για επιχειρήσεις με 20-99 απασχο

λουμένους, του 1 0 % του προσωπικού για επιχειρήσεις με 100-300 απασχολουμένους και 

30 ατόμων για επιχειρήσεις με πάνω από 3 0 0 απασχολουμένους. Από την άλλη πλευρά, 

ο Νόμος 1387/1983 επιτρέπει να απολυθούν χωρίς τη διαδικασία των ομαδικών απολύ

σεων 5 άτομα το μήνα σε επιχειρήσεις με 20-50 εργαζομένους και το 2%-3% του 

προσωπικού μηνιαίως σε επιχειρήσεις με περισσότερους από 50 απασχολουμένους, αλλά 

με ανώτατο όριο τα 30 άτομα το μήνα (δηλαδή 360 άτομα ετησίως). Τόσο η Οδηγία 

(75/1 29) όσο και ο Νόμος 1 387/1 9 8 3 , για τον έλεγχο των ομαδικών απολύσεων προβλέ

πουν ότι , για να προβεί σε ομαδικές απολύσεις μια επιχείρηση πρέπει να ακολουθήσει μια 

διαδικασία διαβουλεύσεων με τους εκπροσώπους των μισθωτών και το Υπουργείο Εργασίας, 

με στόχο την αποτροπή ή τον περιορισμό των απολύσεων ή την άμβλυνση των συνεπειών 

τους. Παρατηρείται ότι ο αριθμός των απολύσεων είναι πολύ σημαντικός στην Ελλάδα: 

υπερέβη τα 2 5 4 . 0 0 0 άτομα το 1994, ενώ η συνολική απασχόληση μισθωτών στον ιδιωτικό 

τομέα εκτιμάται μεταξύ 1.200-1.400 χιλιάδων ατόμων. Οι Ελληνες μισθωτοί του ιδιωτικού 

τομέα, συνεπώς, δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα "εργατικής πειθαρχίας"! Μια 

επιχείρηση με λιγότερα από 1.500 άτομα προσωπικό δικαιούται να μειώσει το προσωπικό 

της στην Ελλάδα κατά 2 1 , 5 % το έτος,αν το όριο είναι 2% μηνιαίως, και κατά 3 0 , 6 % το 

έτος, αν το όριο είναι 3 % μηνιαίως. Τα 30 άτομα το μήνα που έχουν δικαίωμα να 

απολύουν στην Ελλάδα οι επιχειρήσεις με περισσότερα από 1.500 άτομα προσωπικό είναι 

πολύ πιο σημαντικά για τη χώρα μας, αφού αυτές οι επιχειρήσεις έχουν πολύ μεγαλύτερο 

προσωπικό στις λοιπές χώρες της ΕΟΚ. Ισχύει άλλωστε στην Ελλάδα ο θεσμός της 

"διαθεσιμότητας", όπως αναφέρθηκε, που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να μειώσουν τις 

συνολικές ετήσιες μισθολογικές δαπάνες τους κατά 1 2,5% και το συνολικό χρόνο εργασίας 

κατά 2 5 % , επικαλούμενες σοβαρούς λόγους. Υπάρχει πάντως μια ανακολουθία στο εξής 

σημείο του Νόμου 1 387/1 9 8 3 : οι μικρές επιχειρήσεις με 20-50 υπαλλήλους δικαιούνται να 

απολύουν μέχρι 5 άτομα, ενώ επιχειρήσεις με προσωπικό από 51-200 άτομα έχουν 
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δικαίωμα να απολύουν μόνο 1-4 άτομα (αν το όριο είναι 2%). Πρέπει συνεπώς το όριο των 

5 απολύσεων να ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις με προσωπικό από 20 έως 250 άτομα 1 . 

Σημειώνεται ότι η σχετική κοινοτική Οδηγία (75/129) επιτρέπει την υιοθέτηση από 

μία χώρα-μέλος ευμενέστερου νομικού πλαισίου για τους απολυόμενους μισθωτούς. 

Προτείνουμε λοιπόν τη διατήρηση του υπουργικού δικαιώματος αρνησικυρίας (βέτο) στην 

Ελλάδα, παρά την αντίθετη άποψη της εργοδοτικής πλευράς (ΣΕΒ), αφού ενδεχόμενη 

κατάργηση της θα αύξανε πολύ την ανεργία, ενώ το παρόν επίπεδο απολύσεων κάθε άλλο 

παρά αμελητέο είναι, όπως ήδη αναφέρθηκε. Είναι κατανοητό, ότι η απάντηση του 

Υπουργού Εργασίας στις αιτούμενες απολύσεις από τους εργοδότες δεν μπορεί να είναι 

μόνιμα αρνητική, δεδομένου ότι αυτό έχει καταστροφικές συνέπειες για ορισμένες 

επιχειρήσεις και άρα για την ελληνική οικονομία. Το υπουργείο πρέπει όμως να εγκρίνει 

ομαδικές απολύσεις μόνο μετά από προσεκτική μελέτη των συνθηκών λειτουργίας μιας 

επιχείρησης και εφόσον ο εργοδότης δείξει ότι οι απολύσεις είναι αναπόφευκτες, ιδιαίτερα 

αν είναι πολλές, και ότι ενημέρωσε έγκαιρα τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των μισθωτών. 

Πρέπει επίσης να υποβάλει ο εργοδότης "κοινωνικό σχέδιο" αντιμετώπισης των συνεπειών 

των απολύσεων (ένταξη σε προγράμματα επανακατάρτισης, προοπτικές πρόσληψης σε 

άλλες επιχειρήσεις ή στην ίδια επιχείρηση στο μέλλον, αυξημένες αποζημιώσεις απολύσεων 

κλπ.) και δικαστήρια να αποφαίνονται για την επάρκεια του σχεδίου, όπως στη Γαλλία και 

τη Γερμανία2,3. 

Η προστασία της απασχόλησης στον ελληνικό ιδιωτικό τομέα, μέσω της νομοθεσίας 

περί ομαδικών απολύσεων, ενισχύεται και από το σημαντικό μέγεθος των αποζημιώσεων 

προς απολυόμενους, ιδιαίτερα για υπαλλήλους. Η αποζημίωση προς έναν απολυόμενο 

υπάλληλο κυμαίνεται από 1 έως 24 μισθούς, ενώ η αποζημίωση προς ένα απολυόμενο 

εργάτη είναι σημαντικά χαμηλότερη4 (από 5 έως 78 ημερομίσθια). Πολλές επιχειρήσεις θα 

επεδίωκαν την αντικατάσταση του αρχαιότερου από νεώτερο προσωπικό, αν δεν υπήρχαν, 

ευτυχώς, οι προστατευτικές διατάξεις του Νόμου 1 387/1 983 για τις ομαδικές απολύσεις και 

η πίεση των συνδικάτων των μισθωτών. Οι ανειδίκευτοι μισθωτοί, οι γραμματείς κλπ. θα 

πλήττονταν περισσότερο από ό,τι η επιστημονική εργασία, αφού η παραγωγικότητα της 

τελευταίας αυξάνεται ταχύτερα με την αρχαιότητα. Υπάρχει άλλωστε και η αποζημίωση 

\ Βλ. Σαμπεθάϊ (1992). 

2. Βλ. Σαμπεθάί (1992). 

3. Βλ. COM (87/229) και COM (89/360). 

4. Βλ. Καρασαββόγλου και Τερζίδη (1993). 
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απόλυσης, που είναι μεγαλύτερη για τους υπαλλήλους, αλλά δεν θα μπορούσε μόνη της 

να αποτρέψει την απόλυση. 

ΙΑ. Η κατασκευή διευρωπαϊκών δικτύων υποδομών στους τομείς των μεταφορών, 

τηλεπικοινωνιών, ενέργειας και τηλεπληροφορικής θα επηρεάσει θετικά την παραγωγική 

δραστηριότητα στην Κοινότητα όχι μόνο ενισχύοντας την ενεργό ζήτηση βραχυχρόνια, 

αλλά και μειώνοντας το κόστος των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και βασικής υποδομής 

μακροχρόνια, άρα και το γενικότερο κόστος των προϊόντων. Οι συνολικές άμεσες 

επενδύσεις θα φθάσουν τα 4 0 0 δισ. ECUs μέχρι το 1 999, σύμφωνα με τη "Λευκή Βίβλο". 

Από αυτά, 220 δισ. ECUs θα διατεθούν στον τομέα των μεταφορών, 1 50 δισ. στον τομέα 

των τηλεπικοινωνιών και 1 3 δισ. ECUs στον τομέα μεταφοράς-ενέργειας (σ. 83). Πρόβλημα 

όμως αντιμετωπίζει η χρηματοδότηση των έργων, αφού η Κοινότητα διαθέτει μόνο τα 90 

δισ. ECUs (μαζί με τις συμμετοχές των μελών) από τα αναγκαία 220 δισ. για τις υποδομές 

των μεταφορών (σ. 86) και τμήμα μόνο των αναγκαίων 1 50 δισ. για τα δίκτυα τηλεπι

κοινωνιών (σ. 90), και ζητά τη συνεργασία του ιδιωτικού τομέα ή την έκδοση ευρω-

ομολόγων. Ο υπουργός ΥΠΕΘΟ κ. Παπαντωνίου αναφέρει ότι η Κοινότητα διαθέτει περίπου 

24 δισ. το έτος ή 144 δισ. ECUs για ολόκληρη την περίοδο μέχρι το 1999 1 . Πρόσφατη 

εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ατυχώς μεταθέτει την περάτωση των διευρωπαϊκών 

δικτύων στο 2 0 1 0 περίπου2 (σε 16 έτη και όχι σε 6), κάτι που συρρικνώνει τα οφέλη των 

κρατών-μελών στο 1/3 κατά μέσον όρο κατά την κρίσιμη περίοδο 1994-1999 και πρέπει 

να ληφθεί υπόψη στις μελλοντικές διαπραγματεύσεις. Μείωση του κόστους των υπηρεσιών 

του τομέα μεταφορών, τηλεπικοινωνιών και ενέργειας αναμένεται και από την ενοποίηση 

των εθνικών αγορών, που θα οξύνει τον ανταγωνισμό. Η κρίσιμη ερώτηση είναι όμως για 

την Ελλάδα κατά πόσον οι δημόσιες επιχειρήσεις θα αντέξουν στον ανταγωνισμό, όπως 

εξηγήθηκε στο προηγούμενο τμήμα. Αν δεν το επιτύχουν, οι απώλειες σε προϊόν και 

απασχόληση θα είναι εξαιρετικά μεγάλες. Πρέπει λοιπόν να υποβάλει η Ελλάδα αμέσως 

αίτηση για παράταση της προθεσμίας εισόδου στην ενοποιούμενη αγορά μέχρι το 2 0 0 3 3 

για τον ΟΤΕ και τις άλλες δημόσιες επιχειρήσεις. Εξίσου επείγον είναι όμως να επωφεληθεί 

η Ελλάδα από την κοινοτική οδηγία που της επιτρέπει να εξαιρέσει τους τομείς των 

\ Βλ. Αυγά, 13 Φεβρουαρίου 1994, σ. 15. 

2. Βλ. Ναυτευποοική, 2 Ιουνίου 1994, σ.99. 

3. Βλ. Μούση (1993). 
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μεταφορών, τηλεπικοινωνιών, ενέργειας και υδάτων1 από την υποχρέωση να πραγμα

τοποιούν τις δημόσιες προμήθειες μέσω διεθνών διαγωνισμών μέχρι το 1998 με την έκδοση 

προεδρικού διατάγματος. 

IB. Τα οξέα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην Κοινότητα οι μικρομεσαίες (MME) 

επιχειρήσεις, δηλ. οι επιχειρήσεις με προσωπικό μέχρι 500 άτομα, άρα και πάρα πολλές 

ελληνικές, ώθησαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποσχεθεί σοβαρή συνδρομή. Τα μειονε

κτήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων συνίστανται: πρώτον, στη δυσχέρεια αντιμε

τώπισης του πολύπλοκου διοικητικού και νομικού περιβάλλοντος (π.χ. διατυπώσεις για 

ΦΠΑ, παρακρατούμενους στην πηγή φόρους και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, νέο 

σύστημα τυποποίησης κλπ.), δεύτερον, στις δυσκολίες χρηματοδότησης, που οφείλονται 

στην απροθυμία των τραπεζών να τις δανείζει, λόγω μικρής πιστοληπτικής ικανότητας 

(ιδιαίτερα μετά την κατάργηση στην Ελλάδα των τραπεζικών επιδοτήσεων προς τους 

μικρομεσαίους), τρίτον, στην πολυπλοκότητα της διαχείρισης για τον ιδιοκτήτη που είναι 

συνήθως και διαχειριστής κλπ. (σ.79). Η "Λευκή Βίβλος" προτείνει τις ακόλουθες μορφές 

ενίσχυσης: (α) Απλούστευση της νομικής και διοικητικής γραφειοκρατίας, εναρμόνιση των 

νομοθεσιών κλπ. (β) Αύξηση της χρηματοδότησης προς τους μικρομεσαίους τόσο από τις 

τράπεζες όσο και από την Κοινότητα. Είναι γνωστό, ότι οι τράπεζες αποφεύγουν τη 

χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων ζητώντας κάποιαν εγγύηση. Η Κοινότητα 

μελετά τη διευκόλυνση της δανειοδότησης από τις τράπεζες με τη δημιουργία ενός 

μηχανισμού εγγυήσεων 2 . Σχετικά με την άμεση κοινοτική χρηματοδότηση μικρομεσαίων, 

1 δισ. ECUs για την περίοδο 1995-1999 αντιστοιχεί στην κοινοτική πρωτοβουλία για τις 

MME και αποβλέπει στη βελτίωση της ανταγωγιστικότητας, 1,4 δισ. ECUs στην 

πρωτοβουλία Adapt για βελτίωση της προσαρμογής (που δεν αφορά μόνο MME), 7 0 0 εκατ. 

ECUs από το πρόγραμμα Ερευνας-Τεχνολογικής Ανάπτυξης για τις MME, αξιοποίηση και 

από MME του προγράμματος Leonardo, προϋπολογισμού ύψους 6 2 0 εκατ. ECUs την 

περίοδο 1 995-1 999 για την επαγγελματική κατάρτιση κλπ.3 Η επιδότηση επιτοκίου φθάνει 

τις 3 εκατοστιαίες μονάδες για μέγιστο διάστημα 5 ετών, εφόσον δημιουργεί νέες θέσεις 

εργασίας στους μικρομεσαίους. Ας σημειωθεί, ότι δεν είναι καθόλου βέβαιο πως αυτά τα 

ποσά επαρκούν για να καλύψουν τις τεράστιες ανάγκες των Ελλήνων μικρομεσαίων. Είναι 

αναγκαία συνεπώς η κυβερνητική επαγρύπνηση, (γ) Προώθηση της συνεργασίας μεταξύ 

'. Βλ. Ναυτευπορική, 17 Ιουνίου 1994, σ . 1 . 

2. Βλ. Καρούζο (1993). 

3. Βλ. Οικονομικό Ταχυδρόμο, 14 Δεκεμβρίου 1995, σ.125. 
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επιχειρήσεων με τη χρηματοδότηση μετά την πρώτη φάση αναζήτησης εταίρων. Επίσης, 

στήριξη των προσπαθειών των μικρομεσαίων να συμμετάσχουν σε δίκτυα επιχειρήσεων, 

ιδιαίτερα αν το δίκτυο αφορά επιχειρήσεις υπεργολαβίας, οι οποίες αποβλέπουν στην 

αντιμετώπιση των απειλών που προέρχονται από τη χειροτέρευση των σχέσεων τους με 

τους κυριότερους εντολοδότες, (δ) Παροχή πληροφοριών, κατάρτισης και συμβουλών από 

την Κοινότητα προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, (ε) Εντοπισμό και ενίσχυση των 

επιχειρήσεων που έχουν τις μεγαλύτερες δυνατότητες αύξησης των μόνιμων θέσεων 

εργασίας είτε επειδή οι αγορές τους δεν έχουν κορεστεί είτε επειδή δεν έχουν διερευνηθεί. 

Ο εντοπισμός τους διευκολύνεται αν οι μικρομεσαίες αυτές επιχειρήσεις συμμετέχουν σε 

λέσχες επιχειρήσεων ή μια μορφή ελέγχου ποιότητας, (στ) Στήριξη και διάδοση δυναμικών 

προτύπων στον τομέα παροχής υπηρεσιών από την Κοινότητα. 

ΙΓ. Η ανεργία, κατά συνέπεια, διακρίνεται σε τρεις κατηγορίες: τη συγκυριακή, που 

συνδέεται με την ανεπάρκεια της συνολικής ενεργού ζήτησης, την τεχνολογική, που 

προκαλείται από την τεχνολογική πρόοδο, και τη διαρθρωτική, που αποδίδεται στο υψηλό 

άμεσο και έμμεσο κόστος εργασίας, το οποίο αντανακλά ένα νομοθετικά κατοχυρωμένο 

ελάχιστο μισθό και την εργοδοτική εισφορά, και ως ένα βαθμό και τα επιδόματα ανεργίας. 

Οπως επισημάνθηκε στην αρχή του παρόντος τμήματος, η συγκυριακή ανεργία δεν 

πρέπει να ήταν καθόλου αμελητέα, αν ληφθεί υπόψη η υπερβολικά περιοριστική πολιτική 

της Κοινότητας, την τελευταία δεκαετία, ενώ η τεχνολογική ανεργία βρέθηκε εμπειρικά 

πολύ σημαντική. Η διαρθρωτική ανεργία - στην οποία περιλαμβάνεται και η αναντιστοιχία 

μεταξύ προσφοράς και ζήτησης ως ειδική περίπτωση, αφού οφείλεται σε δυσκαμψία του 

σχετικού μισθού - θεωρείται επικίνδυνη μορφή ανεργίας, όπως άλλωστε και η τεχνολογική, 

επειδή τα άτομα παραμένουν άνεργα επί μακρόν και παθητικοποιούνται, με απαξίωση των 

προσόντων τους. Για τη μακροχρόνια ανεργία αναφέρθηκε προηγουμένως ότι η "Λευκή 

Βίβλος" προβλέπει πολλά σοβαρά μέτρα, όπως την ενθάρρυνση της μόνιμης ενδοεπιχει-

ρησιακής κατάρτισης, την πλήρη ενημέρωση για τον αριθμό των κενών θέσεων εργασίας 

σε κάθε κλάδο κλπ., αλλά και απελευθέρωση της ενδοκοινοτικής μετανάστευσης στους 

σχετικούς κλάδους. Επειδή θεωρεί το υψηλό κόστος εργασίας ως την κύρια αιτία διόγκωσης 

της διαρθρωτικής ανεργίας, η "Λευκή Βίβλος" προτείνει επίσης αρκετούς τρόπους μείωσης 

του άμεσου και έμμεσου κόστους εργασίας, με πιο επώδυνο ίσως την εφαρμογή του 

τετραημέρου ακόμη και για ολόκληρη την οικονομία ενός κράτους-μέλους. Η ελληνική 

κυβέρνηση τόνισε ότι δεν είναι δυνατή μια τέτοια πολιτική στην Ελλάδα, επειδή το εθνικό 

εισόδημα είναι χαμηλότερο και ο μέσος πραγματικός μισθός μειώθηκε τα τελευταία πέντε 

έ τ η . Επαναλαμβάνεται, ότι η εφαρμογή του θεσμού του τετραημέρου σε μια ολόκληρη 

οικονομία είναι, κατά τη γνώμη μας, απαράδεκτη για όλες τις κοινοτικές χώρες και όχι μόνο 
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για την Ελλάόα. Η εφαρμογή του θεσμού έχει νόημα μόνο σε επίπεδο επιχείρησης σε ώρα 

μεγάλης κρίσης (ιδιαίτερα επειδή φαίνεται ηπιότερος από τον ισχύοντα θεσμό της 

διαθεσιμότητας, στον οποίο ένας εργοδότης μπορεί να καταφύγει κατά το δοκούν). Οπως 

αναφέρθηκε, όμως, πρέπει να συμφωνείται κατ'εξαίρεση για ορισμένο χρονικό διάστημα, 

στα πλαίσια συλλογικών διαπραγματεύσεων, να μη μπορεί δηλαδή η κυβέρνηση ή η 

εργοδοσία ή η δικαστική εξουσία να αποφασίζει αυθαίρετα για μια μείωση μισθών χωρίς τη 

συγκατάθεση των συνδικάτων. Ούτε πρέπει να γενικευτούν οι ρυθμίσεις αυτές, αλλά να 

περιοριστούν στις απόλυτα αναγκαίες περιπτώσεις, δεδομένου ότι κάθε επιχείρηση μπορεί 

να επικαλείται δυσχέρειες για να μην καταβάλλει αύξηση μισθών. Τμήμα δε της μείωσης να 

επιβαρύνει και τον εργοδότη και το Δημόσιο. Μπορεί εν κατακλείδει να λεχθεί, ότι η 

"Λευκή Βίβλος" έχει αρκετά θετικά σημεία (τις σημαντικές επενδύσεις των διευρωπαϊκών 

δικτύων υποδομής, την πιο ενεργητική βιομηχανική πολιτική, την έμφαση στην εκπαίδευση 

-κατάρτιση, την ενίσχυση των μικρομεσαίων κλπ.) και μερικά αρνητικά, που σχετίζονται με 

την απελευθέρωση της αγοράς εργασίας. Ορισμένα από αυτά πρέπει να αναθεωρηθούν και 

άλλα, τα πιο ακραία (όπως π.χ. η πρόταση για την εφαρμογή του τετραημέρου σε επίπεδο 

εθνικής οικονομίας), να αποσυρθούν ίσως εντελώς. Είναι πάντως ευχάριστο το γεγονός ότι 

δεν εφαρμόζεται σε καμιά κοινοτική χώρα το γενικευμένο τετραήμερο (που είναι όντως 

αναγκαίο και χρήσιμο μόνο για ελληνικές επιχειρήσεις στα όρια του συναγερμού). 

Η ΓΣΕΕ και τα άλλα ευρωπαϊκά συνδικάτα, άλλωστε, αν και αντιτίθενται στο θεσμό 

του τετραημέρου, ορθά δεν αντιδρούν ουσιαστικά στην εφαρμογή του σε μεμονωμένες 

επιχειρήσεις σε κατάσταση συναγερμού1. Σχετικά με το θεσμό της μερικής απασχόλησης, 

η κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει σε μια μικρή αναθεώρηση του Νόμου 1892/1990 σε 

συνεργασία με τη ΓΣΕΕ, ώστε και η μερική απασχόληση να αναπτυχθεί αλλά και να μη γίνει 

αυτό σε βάρος της πλήρους απασχόλησης. Προβληματίζει εντούτοις η καχεκτική ανάπτυξη 

της μερικής απασχόλησης και το ότι οι εργοδότες προτιμούν συμβάσεις ορισμένου χρόνου2. 

Αναφορικά, τέλος, με την πίεση του ΣΕΒ για χαλάρωση των περιορισμών στις 

απολύσεις, δεδομένου ότι σωστά η κυβέρνηση δεν ανεβάζει τα όρια των ήδη πολλών 

νόμιμων απολύσεων (254.000 το 1994), πρέπει, ως ένα σημείο, να επιτρέπει κάποιες 

κατεξαίρεση απολύσεις, εφόσον υποβάλλονται προσηκόντως οι αιτήσεις των εργοδοτών 

και αποδεδειγμένα οι επιχειρήσεις κινδυνεύουν να κλείσουν. Με άλλα λόγια, το δικαίωμα 

του βέτο που έχει η κυβέρνηση δεν πρέπει να είναι ούτε ένα μόνιμο "ναι" ούτε ένα μόνιμο 

"όχι". 

\ Βλ. Κουζή (1994). 

2. Βλ. Λινάρδο Ρυλμόν (1995). 
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Το ελληνικό Υπουργείο Εργασίας επεδίωξε το 1994 τη δημιουργία νέων θέσεων 

εργασίας με την επιδότηση των εργοδοτών, ενίσχυση ανέρ-γων για αυτοαπασχόληση, 

κατάρτιση και επιδότηση από τον ΟΑΕΔ νέων θέσεων εργασίας επί 6 μήνες για νέους 

ανέργους. Αυξήθηκαν επίσης τα επιδόματα ανεργίας κατά 3 0 % (Νόμος 2224/1994). Αυτή 

η απόφαση δεν υπάρχει φόβος να ενθαρρύνει σημαντικά την εγγραφή νέων ανέργων στα 

γραφεία του ΟΑΕΔ, αφού η σχέση ανάμεσα στις δύο μεταβλητές είναι μάλλον μέτρια 

οικονομετρικά1. 

Ο ΟΑΕΔ θα επιδιώξει τη δημιουργία 33.000 νέων θέσεων εργασίας και 12.600 

θέσεων αυτοαπασχόλησης την περίοδο 1 995-1 9 9 6 , ενώ 25.000 εργαζόμενοι θα συμμετά

σχουν στα προγράμματα ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης. Υπάρχουν εξάλλου τα προγράμ

ματα του Υπουργείου Βιομηχανίας και του ΟΑΕΔ για την ανασυγκρότηση των αποβιομηχα

νισμένων περιοχών2. Εγκρίθηκαν, τέλος, από την Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής δαπάνες 

ύψους 2 0 0 δισ. δρχ. για την καταπολέμηση της ανεργίας το 1 996 με διαρθρωτικά μέτρα, 

όπως: η χαρτογράφηση της αγοράς εργασίας, η κατάρτιση και απασχόληση με τη μέθοδο 

του "κουπονιού εργασίας", η καθιέρωση κάρτας εργασίας για Ελληνες και αλλοδαπούς, η 

κατάρτιση και επανακατάρτιση, η διευκόλυνση της γεωγραφικής κινητικότητας της 

εργασίας, η πρόωρη συνταξιοδότηση, τα κίνητρα για ευαίσθητες περιοχές3 κλπ. 

Σημειώνεται, ότι η επιδότηση και επιμόρφωση πρέπει να είναι μεγαλύτερη για τους 

μακροχρόνια ανέργους, δεδομένου ότι αυτοί συναντούν τις περισσότερες δυσκολίες στην 

εξεύρεση εργασίας. Επίδομα μετεγκατάστασης πρέπει εξάλλου να παρέχεται στους 

μετακινούμενους γεωγραφικά ανέργους. Πρέπει επίσης να μηχανοργανωθεί και στην 

Ελλάδα, όπως στην ΕΚ, η κλαδική και γεωγραφική κατανομή των κενών θέσεων εργασίας 

και των ανέργων. Ενδιαφέρουσα είναι η προσπάθεια που γίνεται στην Ισπανία για 

μετατροπή των επιδομάτων ανεργίας σε επιδόματα απασχόλησης. Ο ισπανικός ΟΑΕΔ 

προκαταβάλλει το επίδομα ανεργίας δύο ετών, εφόσον ο άνεργος αγοράζει ένα μερίδιο 

(μετοχές) συμμετοχής στις αποκαλούμενες ανώνυμες εταιρείες εργασίας στη χώρα των 

Βάσκων, εξασφαλίζοντας παράλληλα μια θέση εργασίας στην εταιρεία που κατά 5 1 % 

ανήκει στο κράτος4. 

1. Βλ. δύο πρόσφατες μελέτες των Elmeskov (1993) και Rijckeghem (1993). 

2. Βλ. Τράπεζα της Ελλάδος, Εκθεση Διοικητή (1995). 

3. Βλ. Ναυτευπορική, 19 Οκτωβρίου 1995, σ. 5. 

4 . Βλ. Καρασαββόγλου και Τερζίδη (1993). 
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10. Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Α. Η αναπόφευκτη (λόγω ενιαίας αγοράς) απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων στην 

Ελλάδα το Μάιο του 1994 δημιούργησε αρκετά προβλήματα στην εθνική οικονομία, με 

κυριότερο την άνοδο των επιτοκίων, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα1. 

Η αντιμετώπιση της κερδοσκοπίας, που προέβλεπε σοβαρή υποτίμηση της δραχμής 

και προέβη σε μαζικές πωλήσεις δραχμών στην αρχή, έγινε με λογικές απώλειες στο 

συναλλαγματικό απόθεμα. Αυτό οφειλόταν στην αποφασιστικότητα της κυβέρνησης και της 

Τράπεζας της Ελλάδος που έπεισαν σύντομα την αγορά ότι δεν σκόπευαν να υποτιμήσουν 

σοβαρά τη δραχμή, πέρα από τη συνηθισμένη διολίσθηση. Σαφές δείγμα των προθέσεων 

κυβέρνησης και Τράπεζας της Ελλάδος, να υπερασπιστούν τη δραχμή, ήταν τα υψηλά 

επιτόκια που έφτασαν το 1 8 6 % ετησίως για τοποθετήσεις 7 ημερών στις 27 Μαΐου. Εξίσου 

πειστικοί ήταν και οι λόγοι που επικαλέστηκαν, την ανάγκη να πέσει ουσιαστικά ο φθίνων 

αλλά επίμονος πληθωρισμός και να μπορέσει η Ελλάδα να γίνει δεκτή στην ΟΝΕ. 

Μια άλλη αρνητική ιδιομορφία της ελληνικής οικονομίας, που αποθαρρύνει την 

υποτίμηση, είναι η σχετικά μέτρια ελαστικότητα ζήτησης εισαγωγών-εξαγωγών, αφού 

αφορούν αγροτικά προϊόντα ή βιομηχανικά καταναλωτικά αγαθά που καλύπτουν βασικές 

ανάγκες. Πρόσφατες μελέτες2 κατέληξαν στο συμπέρασμα, ότι μια υποτίμηση (10%) 

βελτιώνει μετρίως το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου (6%) επιβεβαιώνοντας τον 

σκεπτικισμό παλαιότερων μελετών για συχνή χρήση αυτής της πολιτικής3. 

Τώρα πλέον, η πορεία των επιτοκίων έχει πλήρως εξομαλυνθεί και παρακολουθεί 

την (ούτε αργή ούτε γρήγορη) μείωση του πληθωρισμού. Το πρόβλημα είναι βέβαια ότι 

αυτή η "εξομάλυνση" έχει επιτευχθεί με υψηλό κόστος, τις υψηλές πραγματικές αποδόσεις 

στην Ελλάδα των κεφαλαίων από το εξωτερικό. Το κόστος αυτό θα μειωθεί, μόνον αν ή 

χώρα μπει αποφασιστικά στο δρόμο μιας ταχύρρυθμης ανάπτυξης. Ενα σταθερό αναπτυ

ξιακό πλαίσιο θα επέτρεπε την επιστροφή στη χώρα σημαντικού τμήματος του ελληνικού 

κεφαλαίου που βρίσκεται στο εξωτερικό, κάτι που θα μείωνε το πραγματικό επιτόκιο, κατά 

τη γνώμη του κ. Πουλή! 4 Προς αυτή την κατεύθυνση η κυβέρνηση μπορεί να βοηθήσει 

\ Βλ. Παπαδήμο κ.ά. (1992). 

2. Βλ. Αθανάσογλου (1992), Athanasoglou and Zombanakis (1992), Zombanakis 
(1994). 

3. Βλ. Brissimis and Leventakis (1989), Λεβεντάκη (1986), Παναγιωτόπουλο (1986), 
Ευδωρίδη (1987). 

4. Βλ. Πουλή (1994). 
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με ενεργοποίηση του παραγωγικού δυναμικού της χώρας με βάση το νέο αναπτυξιακό Νόμο 

2234/1994 και το Δεύτερο Πακέτο Delors. 

Το σταθερό αναπτυξιακό πλαίσιο είναι αναγκαίο και για έναν άλλο πολύ σοβαρό 

λόγο. Η δραματική διόγκωση του δημόσιου ελλείμματος στην Ελλάδα το 1 9 9 3 , που έφτασε 

τα 2.408 δισ.,δυστυχώς δεν επιτρέπει ηπιότερη πολιτική : το δημόσιο έλλειμμα πρέπει να 

μειώνεται κατά 300-400 δισ. περίπου το έτος επί 7 έτη, ενώ στη συνέχεια η μείωση του 

ελλείμματος μπορεί να είναι μικρότερη μέχρι να μετατραπεί σε πλεόνασμα και να περιορίσει 

βαθμιαία το δημόσιο χρέος. (Η ΕΕ δεν είναι άκαμπτη στο όριο του 60%.) Αυτή η έντονα 

περιοριστική πολιτική αναπόφευκτα θα αυξήσει ουσιαστικά την ανεργία, αν δεν αυξηθούν 

σημαντικά οι δημόσιες επενδύσεις και δεν παρασχεθούν κίνητρα για περισσότερες επεν

δύσεις στο συνεταιριστικό και ιδιωτικό τομέα. Αναγκαία είναι επίσης η επιδότηση νέων 

θέσεων εργασίας, η αναβάθμιση της επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης, η πλήρης 

ενημέρωση για τη σχέση προσφοράς-ζήτησης σε κάθε κλάδο κλπ. (όπως εξηγήθηκε στο 

τμήμα για τη "Λευκή Βίβλο"). Νομιμοποιείται, λοιπόν, η Ελλάδα να απαιτήσει από την ΕΕ 

ακόμη μεγαλύτερη άμεση ενίσχυση, ιδιαίτερα επειδή, όπως εξηγήθηκε, η διαφαινόμενη 

ανάκαμψη των εξαγωγών συνοδεύεται με ανάκαμψη των εισαγωγών και δεν μειώνει το 

έλλειμμα. 

Β. Σχετικά με τη σχέση της Ελλάδας με την ΟΝΕ, τονίζεται ότι δεν ταυτίζεται ασφαλώς 

με αυτή των προηγμένων χωρών-μελών όπως η Αγγλία ή η Γαλλία. Ξεκινώντας από το 

σημερινό καθεστώς 1 5 % περιθωρίου διακυμάνσεων της συναλλαγματικής ισοτιμίας, η 

Ελλάδα δεν είναι δυνατό να υποτιμήσει σοβαρά τη δραχμή, όπως εξηγήθηκε. Τα ελληνικά 

επιτόκια πρέπει βαθμιαία να μειωθούν αρκετά, επωφελούμενα από τη γενική μείωση των 

επιτοκίων στην Ευρώπη και την υποχώρηση του εγχώριου πληθωρισμού, ενώ η διαφορά 

μεταξύ επιτοκίων χορηγήσεων και καταθέσεων των εμπορικών τραπεζών φαίνεται 

υπερβολικά μεγάλη και πρέπει να περιοριστεί. 

Η δέσμευση του προγράμματος σύγκλισης για μέση διολίσθηση της δραχμής κατά 

3 % το 1995 και 1 % το 1996 συνεπάγεται ότι η Ελλάδα εγκαταλείπει οριστικά την 

ουσιαστική υποτίμηση που ασκεί μέτρια επίδραση στις εξαγωγές και εισαγωγές της, για να 

μειώσει πιο γρήγορα τον πληθωρισμό και να περιορίσει την επίθεση της κερδοσκοπίας που 

δεν σεβάστηκε ούτε την ανθηρή γαλλική οικονομία. Η αύξηση των ελληνικών εξαγωγών 

αγαθών (σύμφωνα με τις συναλλαγματικές και τελωνειακές στατιστικές) το 1 9 9 5 , παρά την 

περιορισμένη διολίσθηση κατά 3 % περίπου, είναι ένδειξη ότι οι ελληνικές εξαγωγές 

μπορούν να τα καταφέρουν ακόμη και με την κατά 1 % διολίσθηση του 1 9 9 6 , ιδιαίτερα αν 

συνεχιστεί με την ίδια αποφασιστικότητα η αντιπληθωριστική πολιτική και δημοσιονομική 

εξυγίανση (όπως τονίσθηκε). 
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Η κρίση του 1 993 μπορεί να θεωρηθεί ως "ευτυχής συγκυρία", αφού μας απάλλαξε 

από την υποχρέωση να εισέλθουμε στο ΜΣΙ το 1 9 9 4 . Η επαναλειτουργία του στενού 

περιθωρίου του ΜΣΙ εξαρτάται από το κατά πόσο θα αντιμετωπισθεί το θέμα της 

κερδοσκοπίας ή όχι. Το παρόν περιθώριο 1 5 % κρίνεται "λογικό", όεόομένου ότι και την 

κερδοσκοπία φαίνεται να αποθαρρύνει, αλλά και επιχειρείται να λειτουργήσει ως "de facto" 

στενό περιθώριο. 

Αναφορικά με την αποκαλούμενη "μικρή ΟΝΕ", ανάμεσα στους προηγμένους 

εταίρους, τονίσθηκε σε προηγούμενη παράγραφο ότι δεν μπορεί να το βλέπουν με 

ενθουσιασμό χώρες όπως η Ελλάδα, και ότι ελάχιστη προϋπόθεση για να γίνει αποδεκτή, 

είναι να διατηρήσουν οι υπόλοιπες χώρες το δικαίωμα προσχώρησης στην ΟΝΕ, όποτε 

αυτές το κρίνουν δυνατό, και να μη μειωθεί η κοινοτική αλληλεγγύη προς τους 

πτωχότερους εταίρους. 

Είναι θετικό λοιπόν το γεγονός ότι το "Πράσινο Βιβλίο" της Επιτροπής (σσ.6-7), 

όπως είδαμε, προβλέπει ότι για την πρώτη προθεσμία, το τέλος του 1996, πρέπει να 

υπάρχει πλειοψηφία κρατών-μελών που να επιθυμεί την ΟΝΕ και να πληροί τους όρους της 

(πράγμα απίθανο, οπότε κερδίζει η Ελλάδα πολύτιμο χρόνο). Το θέμα είναι ότι δεν είναι 

δυνατό να συμμετάσχει η Ελλάδα στην ΟΝΕ με την πρώτη ομάδα κρατών στις αρχές του 

1999, δεδομένου ότι πρέπει να τηρεί τα κριτήρια μέχρι το τέλος του 1997. Μπορεί όμως 

να συμμετάσχει με τη δεύτερη ομάδα κρατών το 2000 και το "Πράσινο Βιβλίο" (σ. 6) 

προνοεί ότι τα κράτη που εισέρχονται στην ΟΝΕ με κάποια καθυστέρηση θα διατηρήσουν 

πλήρως τα δικαιώματα τους. θ α πρέπει πάντως η κυβέρνηση να συνεχίσει τη δημοσιονομική 

και αντιπληθωριστική πολιτική με την ίδια αποφασιστικότητα, ώστε η Ελλάδα να είναι 

έτοιμη για την ΟΝΕ το 2 0 0 0 . Υπάρχουν άλλωστε και οι χώρες της Κεντρικής και Ανατο

λικής Ευρώπης, που, λόγω υπερβολικών υποτιμήσεων του νομίσματος τους, θεωρούνται 

πολύ πτωχότερες από τη χώρα μας και διεκδικούν επίσης το μελλοντικό Πακέτο Ντελόρ. 
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1 1 . ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Α. Αξίζει να ξανατονιστεί ότι ο πληθωρισμός και το δημόσιο χρέος και έλλειμμα είναι 

σε απαράδεκτα υψηλό επίπεδο και πρέπει να περιοριστούν άμεσα στην Ελλάδα, ανεξάρτητα 

από το αν η χώρα μας θα συμμετάσχει στην ΟΝΕ ή όχι. Η διαφορά βρίσκεται στο ότι η 

τυχόν συμμετοχή μας στην πρώτη ταχύτητα της ΟΝΕ θα απαιτούσε υπερβολικά γρήγορη 

προσαρμογή, που θα αύξανε σημαντικά την ανεργία, όπως ήδη εξηγήθηκε. Η πρόσφατη 

ορθή απόφαση της κυβέρνησης να συμμετάσχει στη δεύτερη ταχύτητα της ΟΝΕ, γύρω στο 

2 0 0 0 , βελτιώνει αρκετά τα πράγματα. Δεν πρέπει να λησμονείται ότι, εντελώς ανεξάρτητα 

από την ΟΝΕ, το τεράστιο δημόσιο χρέος, που αντιπροσωπεύει το 1 1 1 , 7 % του ΑΕΠ, το 

1995 δεν απαιτεί απλώς 3 % δημόσιο έλλειμμα, όπως απαιτεί η ΟΝΕ, αλλά μηδενισμό του 

και δημιουργία στη συνέχεια πλεονάσματος και μάλιστα επί πολλά ετη. Υψηλός πληθω

ρισμός και μεγάλο δημόσιο έλλειμμα διευρύνουν το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου και 

αποσταθεροποιούν την οικονομία. Σημαντικά συνέβαλε στη διεύρυνση του ελλείμματος του 

εμπορικού ισοζυγίου με τις χώρες της ΕΟΚ η κατάργηση της υψηλής δασμολογικής και μη 

δασμολογικής προστασίας. Στον φαύλο κύκλο του πληθωρισμού και των ελλειμμάτων, μια 

αύξηση των τιμών οδηγεί σε αύξηση του επιτοκίου. Κάθε αύξηση του επιτοκίου κατά 1 % 

διευρύνει το δημόσιο έλλειμμα κατά 160 δισ. δρχ., αυξάνοντας τις χρηματοδοτικές 

δαπάνες. Κάθε αύξηση του ελλείμματος, με τη σειρά της, αυξάνει τον πληθωρισμό. 

Στην προσπάθεια της να περιορίσει δραστικά το δημόσιο έλλειμμα και τον 

πληθωρισμό, τον Αύγουστο του 1992 η προηγούμενη κυβέρνηση αύξησε τους έμμεσους 

φόρους κατά 6 0 0 δισ. δρχ., με σημαντική αύξηση της τιμής της βενζίνης (πάνω από 30%) 

και του πετρελαίου και εκτεταμένη αναπροσαρμογή, κυρίως προς τα πάνω, συντελεστών 

ΦΠΑ. Είναι γνωστό ότι, η αύξηση έμμεσων φόρων δεν είναι πολύ αποτελεσματικός τρόπος 

μείωσης του δημόσιου ελλείμματος, αφού πυροδοτεί κερδοσκοπικές και μη ανατιμήσεις (που 

έφτασαν το 4 , 5 % συνολικά στη συγκεκριμένη περίπτωση) και επιβαρύνει κυρίως τις 

λιγότερο εύπορες τάξεις. Δυσχεραίνεται έτσι η προσπάθεια για εθνικό διάλογο και 

κοινωνική συναίνεση, ιδιαίτερα επειδή είναι γνωστό ότι η ΕΕ συνιστά χαμηλότερα κατώτερα 

όρια φόρων βενζίνης και πετρελαίου. 

Η νέα κυβέρνηση έδωσε έμφαση στην πάταξη της τεράστιας φοροδιαφυγής. Ετσι, 

οι εισπράξεις από το ΦΠΑ αυξήθηκαν κατά 1 2 % το 1994 έναντι 6 % του 1993, ενώ 

σημαντική αύξηση εσόδων παρατηρήθηκε και από το "κλείσιμο" των εκκρεμών υποθέσεων 

κλπ., με αποτέλεσμα τη σταθεροποίηση του κλονισμένου το 1 993 εισπρακτικού μηχανισμού 

του κράτους, ιδιαίτερα επειδή καθιερώθηκε και το αντικειμενικό σύστημα φορολόγησης 

8 0 0 . 0 0 0 αυτοαπασχολουμένων, που ίσως αποφέρει στο Δημόσιο 200 δισ. δρχ. από το 

1995. Το έλλειμμα όντως δεν χειροτέρευσε το 1994 (2.710 δισ. δρχ. μαζί με τους 
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κεφαλαιοττοιηθέντες τόκους το 1994, από τα οποία 4 6 0 όισ. ανήκουν στο 1995, έναντι 

2.768 όισ. το 1993). Μια δυσμενής εξέλιξη κατά το 1994 είναι πάντως η μη υλοποίηση 

τμήματος του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, που αποκτά στρατηγική σημασία, 

αφού επηρεάζει και την απορροφητικότητα του Δευτέρου Πακέτου Delors. 

Κατά τη γνώμη μας, δεδομένου ότι η κυβέρνηση έχει το φιλόδοξο στόχο να μειώσει 

το δημόσιο έλλειμμα κατά 800 δισ. δρχ. την περίοδο 1995-1996, με ταυτόχρονη αύξηση 

των δημοσίων επενδύσεων, θα πρέπει να αυξήσει σημαντικά τα έσοδα από το Φόρο 

Ακίνητης Περιουσίας. Σήμερα ο ΤΑΠ είναι περιορισμένος (λιγότερα από 100 δισ. δρχ. και 

εισπράττονται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση). Μπορεί να επιβληθεί πρόσθετος προοδευ

τικός ΦΑΠ τουλάχιστον 200 δισ. δρχ. το 1 996 που να θίγει κυρίως τις μεγάλες περιουσίες, 

αρχίζοντας π.χ. από περιουσίες 20 εκατ., και να εισπράττεται από το κράτος (με κατάργηση 

των πολλών άλλων ασήμαντων σχετικών φόρων και μείωση του φόρου μεταβίβασης 

ακινήτων). 

Πρέπει παράλληλα να φορολογούνται περιοσσότερο οι εύποροι αυτοαπασχολού

μενοι (με μεγαλύτερη ποικιλία τεκμηρίων αντικειμενικής φορολόγησης) και τα υψηλά 

κλιμάκια του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και να προωθηθεί το κτηματολόγιο 

και η πολύτιμη μηχανοργάνωση εφοριών, τελωνείων (που μπορεί να αποδώσει καρπούς 

μέσα σε 3 χρόνια σχετικά με φόρους και εισόδημα). Μόνον έτσι είναι εφικτός ο 

εκμηδενισμός του σημερινού δημόσιου ελλείμματος (2.584 δισ. δρχ. μαζί με κεφαλαιο-

ποιηθέντες τόκους το 1995) τα επόμενα 7 έτη, ώστε να μετατραπεί σε πλεόνασμα και να 

μειώσει βαθμιαία το δημόσιο χρέος. Η ΕΕ, έτσι κι αλλιώς, θα αρκεσθεί στην πτωτική πορεία 

του δημόσιου χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ και δεν είναι άκαμπτη στο όριο του 6 0 % . Είναι 

σαφές ότι ο στόχος της περιορισμένης ανεργίας εξυπηρετείται καλύτερα όταν η 

αντιπληθωριστική πολιτική δεν βασίζεται μόνο σε περιορισμό της ζήτησης αλλά και σε 

κάποια συνεργασία κυβέρνησης, συνδικάτων και εργοδοσίας, καθώς και μερικό έλεγχο 

τιμών ή κάποιο υποκατάστατο με τη μορφή "συμφωνιών κυρίων" για κλάδους με αξιόλογη 

ολιγοπωλιακή δύναμη. Είναι λοιπόν ευχάριστο το ότι υπεγράφη νέα διετής συλλογική 

σύμβαση για την περίοδο 1996-1997 μεταξύ ΓΣΕΕ και ΣΕΒ. Η αποτελεσματικότητα των 

χρησιμοποιούμενων στην Ελλάδα "συμφωνιών κυρίων" εξαρτάται από την ακρίβεια της 

πληροφόρησης που διαθέτει το Υπουργείο για τον κλαδικό βαθμό συγκέντρωσης και τα 

στοιχεία κόστους. Η μηχανογράφηση είναι αναγκαία για τον αποτελεσματικό κοστολογικό 

έλεγχο, καθώς και οι συχνοί έλεγχοι, που μπορεί να αναλάβει το υποαπασχολούμενο 

σήμερα Υπουργείο Εμπορίου-Βιομηχανίας. 

Β. Πρέπει, ταυτόχρονα, να επιδιωχθεί ο εκδημοκρατισμός των οργάνων της Κοινό

τητας, με διεύρυνση του ελεγκτικού ρόλου του Ευρωκοινοβουλίου, και η θέσπιση ενός 
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γενναιόδωρου κοινοτικού προϋπολογισμού που να στηρίζει ένα κοινοτικό κράτος πρόνοιας 

και μια ποικιλόμορφη - κάθετη αλλά και οριζόντια - ενίσχυση, της παραγωγικής δραστη

ριότητας και των επενδύσεων, ιδίως στην Ελλάδα και άλλες λιγότερο αναπτυγμένες χώρες 

της ΕΕ, με πιο σπουδαίο ρόλο για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Η κοινοτική 

ενίσχυση πρέπει να αυξηθεί, όπως εξηγήθηκε, λόγω των μεγάλων προβλημάτων των 

αποβιομηχανισμένων περιοχών, των μικρομεσαίων και των αγροτών, και να αποκτήσει 

μόνιμο χαρακτήρα, π.χ. στα πλαίσια μιας Ομοσπονδιακής Ευρώπης, δεδομένου ότι μόνιμη 

είναι και η χειροτέρευση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου της Ελλάδας σε σχέση 

με την ΕΕ μετά την ένταξη (ακόμη και το 1995 η ανάκαμψη των εξαγωγών συνοδεύτηκε 

από ανάκαμψη εισαγωγών). 

Ά λ λ α σπουδαία θέματα που θα απασχολήσουν τη Διακυβερνητική Διάσκεψη του 

1 996 είναι η κοινή εξωτερική πολιτική, η αλλαγή του τρόπου ψηφοφορίας στο Συμβούλιο 

Υπουργών (στα μικρά κράτη όπως η Ελλάδα συμφέρει η αρχή της διπλής πλειοψηφίας, 

κρατών και πολιτών, αντί της ενισχυμένης πλειοψηφίας που χρησιμοποιείται τώρα) και η 

ενίσχυση της "διαφάνειας" των εργασιών του Συμβουλίου, η διεύρυνση της ΕΚ με τις χώρες 

της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και Κύπρο, Μάλτα κλπ. 

Πρέπει επίσης να επιδιωχθεί ομοιόμορφη φορολόγηση των κερδών του κεφαλαίου 

στην Κοινότητα ή και παγκόσμια, αφού αυτός είναι ο μόνος τρόπος να υποχρεώσεις το 

κεφάλαιο να φορολογηθεί, όταν έχει απελευθερωθεί η κίνηση του. 

Είναι ανάγκη ακόμη να επωφεληθεί ο αρμόδιος υπουργός από τη χορηγούμενη 

παράταση σε Ελλάδα και Πορτογαλία μέχρι το 1 998 για την απελευθέρωση των δημόσιων 

προμηθειών σε ενέργεια, μεταφορές, τηλεπικοινωνίες, ύδρευση, αφού, στην αντίθετη 

περίπτωση, η Ελλάδα μπορεί να χάσει περίπου 7.000 θέσεις εργασίας, όπως επισημαίνεται 

και από τον ΣΕΒ (Οδηγία 531/1990). Θετικές είναι πάντως οι προσπάθειες κυβέρνησης, 

ΣΕΒ, μικρομεσαίων, να αυξηθεί η ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα δημόσιων προμη

θειών. Πρέπει να επιτρέπεται και στην ελληνική βιομηχανία-βιοτεχνία να συμμετέχει στα 

δημόσια έργα που εκτελούνται στην Ελλάδα από ξένες επιχειρήσεις (π.χ. μετρό). Για το 

μεγαλύτερο τμήμα των δημόσιων προμηθειών, έτσι κι αλλιώς, η κοινοτική απελευθέρωση 

δεν μοιάζει να θίγει τα συμφέροντα της βιομηχανίας και βιοτεχνίας, αφού η συμμετοχή 

ξένων προμηθευτών είναι υποχρεωτική για την Ελλάδα μόνο αν η προμήθεια υπερβαίνει 

τα 200 χιλ. ECUs (δολ. για το 2 0 % των προμηθειών μόνο). Είναι ορθή η προσπάθεια να 

λάβει η κλωστοϋφαντουργία κοινοτική ενίσχυση παρόμοια με εκείνη της Πορτογαλίας και 

απαράδεκτη η άρνηση της Κοινότητας. Πρέπει τουλάχιστον να επιτραπεί στην κυβέρνηση 

η αναδιάταξη κονδυλίων του Επιχειρησιακού Προγράμματος για τη Βιομηχανία (προς την 

κλωστοϋφαντουργία από κρατικές πρωτοβουλίες που δεν θα πραγματοποιηθούν). 
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Η δημοσιονομική πολιτική κάθε χώρας της Κοινότητας πρέπει να μπορεί να είναι πιο 

χαλαρή, ώστε τα δημόσια ελλείμματα να φθάνουν όχι απλώς το 3 % του ΑΕΠ, αλλά το 4 % 

κατά μέσον όρο, και το 5% σε περίοδο κρίσης, και να επιτρέπεται ένα μικρό έλλειμμα (κατά 

το ενα δέκατο, π.χ.) στο Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων. Δημοσιονομική και νομισμα

τική πολιτική να είναι χαλαρότερες σε περίοδο διόγκωσης της ανεργίας. (Είναι αμφίβολο 

πάντως το κατά πόσο μια ρητή αναφορά στη Συνθήκη του Μάαστριχτ του ανώτατου 

επιτρεπτού ορίου αύξησης ανεργίας θα μείωνε την ανεργία. Μπορεί και να την αύξανε, αν 

οι κυβερνήσεις επωφελούνταν από τη ρητή αναφορά.) Οι προτάσεις μας αποκτούν δραμα

τική επικαιρότητα από τη δημοσίευση έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (του Coates)1 

για το τεράστιο αντιπληθωριστικό κόστος της επίτευξης των κριτηρίων σύγκλισης και 

μπορούν να μειώσουν αυτό το κόστος. 

Η σημασία της αντικυκλικής πολιτικής καταδείχνεται από το γεγονός ότι η 

προσωρινή κατάργηση του στενού περιθωρίου διακυμάνσεων του ΜΣΙ οφειλόταν στην 

άρνηση της Γερμανικής Κεντρικής Τράπεζας να μειώσει έγκαιρα τα βραχυπρόθεσμα 

επιτόκια, παρά τη στασιμότητα της παραγωγικής δραστηριότητας στις χώρες της ΕΕ. Εκ 

των υστέρων η Γερμανία υποχρεώθηκε να μειώσει τα επιτόκια, δίνοντας το έναυσμα για 

γενική μείωση τους, που σε συνδυασμό με το Δεύτερο Πακέτο Ντελόρ οδήγησε σε 

ανάκαμψη της κοινοτικής παραγωγής. Τα ονομαστικά επιτόκια στην Ελλάδα μπορούν να 

μειωθούν ανάλογα με τη μείωση των διεθνών επιτοκίων και την υποχώρηση του πληθωρι

σμού. Θα πρέπει επίσης να διερευνηθεί η δυνατότητα συμπίεσης του περιθωρίου μεταξύ 

επιτοκίου καταθέσεων και χορηγήσεων. 

Γ. Σε αυτό το πλαίσιο, ξεχωριστή σημασία πρέπει να δοθεί από την Ελλάδα στις 

δημόσιες επενδύσεις, ιδιαίτερα σε έργα υποδομής, που θα ενθαρρύνουν την επενδυτική 

δραστηριότητα των επιχειρήσεων, των συνεταιρισμών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Από 

τις δημόσιες επενδύσεις εξαρτάται άλλωστε η απορροφητικότητα των πόρων του Δευτέρου 

Πακέτου Delors. Η αύξηση των δημόσιων επενδύσεων κατά 7 , 4 % το 1995 είναι θετική, 

χωρίς να είναι και ικανοποιητική, και μπορεί να λεχθεί το ίδιο για την εκτιμώμενη υλοποίηση 

του Δευτέρου ΚΠΣ κατά 8 0 % το 1995, που ανέβασε το ποσοστό υλοποίησης στο 5 5 % 

κατά την περίοδο 1994-1995. Στην προσπάθεια της να επιταχύνει περαιτέρω τη 

διαδικασία, η κυβέρνηση κατέθεσε στη Βουλή προς ψήφιση νομοσχέδιο για την ίδρυση και 

λειτουργία της Μονάδας Οργάνωσης και Διαχείρισης (ΜΟΔ) του ΚΠΣ, ανταποκρινόμενη σε 

κοινοτικό αίτημα. (Σε συνεδρίαση της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης του ΚΠΣ 8 και 

9 Νοεμβρίου 1995 οι κοινοτικοί παράγοντες επέμειναν στην ανάγκη βελτίωσης περιβαλ-

\ Βλ. Οικονομικό Ταγυδρόυο, 3 και 31 Αυγούστου 1995. 
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λοντολογικών μελετών, ενώ το ΥΠΕΧΩΔΕ προσπαθεί να επιταχύνει τις διαδικασίες.) 

Σοβαρά αναμένεται να ενθαρρυνθεί η επενδυτική δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα από 

το νέο αναπτυξιακό Νόμο 2234/1994 (αν κρίνουμε και από την αύξηση των επενδύσεων 

κατά τα έτη 1994 και 1995). Η μελετώμενη γενναία επιδότηση (κατά 45%) των επενδύ

σεων σε αποβιομηχανισμένες περιοχές θα μπορούσε ίσως να τις αναζωογονήσει, σε 

συνδυασμό με τα διάφορα κοινοτικά προγράμματα. Η κυβερνητική συνδρομή είναι αναγκαία 

και για τους σκληρά πληττόμενους Ελληνες μικρομεσαίους, ιδιαίτερα επειδή η κοινοτική 

ενίσχυση-επιδότηση, ειδικά για τους μικρομεσαίους, μέσα από διάφορα κοινοτικά 

προγράμματα, είναι αμφίβολο κατά πόσον επαρκεί για να καλύψει τις μεγάλες ανάγκες τους 

(όπως εξηγήθηκε και στο τμήμα για τη "Λευκή Βίβλο") και πρέπει να αυξηθεί. Είναι συνεπώς 

θετική η κυβερνητική υπόσχεση για επιδότηση του επιτοκίου, για φορολογικές ελαφρύνσεις 

προς μικρομεσαίους (βιοτέχνες και εμπόρους), για συγχωνεύσεις κλπ. Υπάρχει επίσης το 

υποπρόγραμμα 4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος για τη βιομηχανία, ειδικά για τους 

μικρομεσαίους, στα πλαίσια του Δευτέρου ΚΠΣ, ενώ είναι πολύ ενδιαφέρουσα και πρέπει 

να μελετηθεί σοβαρά από την κυβέρνηση η πρόταση για ενθάρρυνση της δημιουργίας και 

στην Ελλάδα συνεταιριστικών consortia (ομίλων μικρομεσαίων επιχειρήσεων), που τόση 

επιτυχία έχουν στην Ιταλία. Ενα άλλο σκληρά δοκιμαζόμενο κοινωνικό στρώμα είναι οι 

αγρότες. Μια σοβαρή, στα όρια του εφικτού, κυβερνητική ενίσχυση είναι αναγκαία και εδώ, 

με μέτρα όπως η ενθάρρυνση βελτίωσης της ποιότητας, συσκευασίας και εμφάνισης των 

προϊόντων, η αύξηση των έργων υποδομής για τη γεωργία, η ενθάρρυνση των διαρ

θρωτικών αλλαγών στην παραγωγή κλπ. Υπάρχουν, τέλος, τα μέτρα που αφορούν ειδικά 

την αγορά εργασίας (τα προτείναμε στο τμήμα για τη "Λευκή Βίβλο") με τη βοήθεια και 

διαφόρων κοινοτικών προγραμμάτων. Π.χ. η επιδότηση της απασχόλησης, η ενίσχυση της 

κατάρτισης/εκπαίδευσης, η διαρκής κατάρτιση κλπ. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να 

αποφύγουμε τη μαζική ανεργία σε μια περίοδο με τόσο περιοριστική δημοσιονομική 

πολιτική. 

Δ. Είναι θετική η έμφαση που έδωσε στην επεκτατική πολιτική το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

τον Ιούνιο του 1993 (22 Ιουνίου) και η "Λευκή Βίβλος" το Δεκέμβριο του 1993, με την 

προτροπή για περισσότερες δημόσιες επενδύσεις σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο, σε 

συνδυασμό με την επιχειρούμενη γενική μείωση του επιτοκίου, αφού συνέβαλε στην 

ανάκαμψη της δραστηριότητας στην Κοινότητα το 1994. Υπάρχουν όμως αρκετές επιφυ

λάξεις για την αποτελεσματικότητα του μέτρου, αφού δεν αυξάνονται σημαντικά οι πόροι 

του κοινοτικού προϋπολογισμού, ενώ οι ενισχύσεις-επιδοτήσεις προς τις ευρωπαϊκές 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ίσως ανεπαρκείς και πρέπει να αυξηθούν. Σημαντικά, σε 

κάθε περίπτωση, είναι τα 4 0 0 δισ. ECUs που θα διατεθούν σε μεγάλα έργα. Υπάρχουν και 
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εδώ αμφιβολίες για τον τρόπο χρηματοδότησης και το χρονικό ορίζοντα, που ασκείται πίεση 

να επεκταθεί μέχρι το 2 0 1 0 ! 

Ε. Οπωσδήποτε στη "Λευκή Βίβλο" υπάρχουν μερικά αρνητικά σημεία που σχετίζονται 

με την απελευθέρωση της αγοράς εργασίας. Ορισμένα από αυτά πρέπει να αναθεωρηθούν 

και άλλα, τα πιο ακραία (όπως π.χ. η πρόταση για την εφαρμογή του τετραημέρου σε 

επίπεδο εθνικής οικονομίας), να αποσυρθούν ίσως εντελώς. Είναι πάντως ευχάριστο το 

γεγονός ότι δεν εφαρμόζεται σε καμιά κοινοτική χώρα το γενικευμένο τετραήμερο (που 

είναι όντως αναγκαίο και χρήσιμο μόνο για ελληνικές επιχειρήσεις στα όρια του συνα

γερμού). 

Σχετικά με το θέμα της "απελευθέρωσης" της αγοράς εργασίας, οι αρμόδιοι 

υπουργοί (κ.κ. Παπαντωνίου και Γιαννόπουλος) δήλωσαν ότι δεν αφορά την Ελλάδα (βλ. 

και τμήμα για τη "Λευκή Βίβλο"), που έχει χαμηλότερο κατά κεφαλήν προϊόν και σοβαρή 

μείωση κατά 9 % του πραγματικού μισθού την τελευταία πενταετία. 

Ο χρήσιμος θεσμός της μερικής απασχόλησης πρέπει να προωθηθεί και γι'αυτό είναι 

αναγκαία η συμπαράσταση της ΓΣΕΕ, την οποία θα έχει η κυβέρνηση με μια μικρή αλλαγή 

του Νόμου 1892/1990 που να καθησυχάζει τις ανησυχίες των μισθωτών. Η πρόταση του 

ΣΕΒ για χαλάρωση των περιορισμών επί των απολύσεων σωστά δεν έγινε δεκτή από την 

κυβέρνηση, μα και οι νόμιμες απολύσεις είναι ήδη πολλές (254.724 το 1994, όπως 

αναφέρθηκε). Πρέπει όμως ο Υπουργός Εργασίας να επιτρέπει κατεξαίρεση πρόσθετες 

απολύσεις, όταν οι επιχειρήσεις κινδυνεύουν αποδεδειγμένα να κλείσουν. 

Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στις ευρωπαϊκές χώρες δεν μπορεί να βασίζεται 

στο χαμηλό κόστος εργασίας, όπως στην Ταϊβάν ή τη Νότια Κορέα. Ας επαναληφθεί ότι 

η ανταγωνιστικότητα επηρεάζεται αποφασιστικά διεθνώς από τη βελτίωση της υποδομής 

στις μεταφορές, τηλεπικοινωνίες και ενέργεια, την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, 

την αποτελεσματικότητα της διοίκησης σε δημόσιο, ιδιωτικό και συνεταιριστικό τομέα, το 

χαμηλό επιτόκιο και οτιδήποτε συμβάλλει στη μείωση του εγχώριου ρυθμού πληθωρισμού, 

π.χ. μια μείωση του ολιγοπωλιακού κέρδους (όπως τονίζει και η τ. Επίτροπος Β. 

Παπανδρέου). Μια μείωση του πραγματικού μισθού μειώνει την απασχόληση στην Κεϋν-

σιανή περίπτωση ανεπαρκούς ενεργού ζήτησης, ενώ μπορεί να μειώσει και την παραγωγικό

τητα της εργασίας λόγω απογοήτευσης των μισθωτών. Μια μείωση του πραγματικού μισθού 

πρέπει να αποτελεί συνεπώς την εξαίρεση και όχι τον κανόνα, ιδιαίτερα όταν υπάρχει 

κάποια αύξηση της παραγωγικότητας. Η ανταγωνιστικότητα των χωρών της ΕΕ θα αυξηθεί 

σημαντικά, αν οι χώρες με απαράδεκτα χαμηλό κόστος εργασίας υποχρεωθούν από τον 

OHE να βελτιώσουν τις κοινωνικές δαπάνες και τον πραγματικό μισθό των μισθωτών που 

απασχολούν, στα πλαίσια μιας παγκοσμιοποίησης του κράτους πρόνοιας. 
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ΣΤ. Η προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του στενού περιθωρίου διακυμάνσεων του 

ΜΣ! στις 31 Ιουλίου 1993 και η αντικατάσταση του από ένα μεγάλο (15%) περιθώριο 

διακυμάνσεων οφειλόταν στην καταστρεπτική δράση της διεθνούς κερδοσκοπίας, που 

υποχρέωσε τη Γαλλία να διαθέσει σημαντικό τμήμα του συναλλαγματικού της αποθέματος 

στην προσπάθεια της να σώσει το φράγκο. Πρέπει να βρεθούν αποτελεσματικοί τρόποι 

αντιμετώπισης της κερδοσκοπίας, αφού το τόσο ευάλωτο σε αυτήν στενό περιθώριο του 

ΜΣΙ είναι χρήσιμο μεταβατικό στάδιο της νομισματικής ενοποίησης πριν το ενιαίο νόμισμα: 

σηματοδοτεί την ανάγκη για ενδεχόμενη υποτίμηση λίγο πριν από το ενιαίο νόμισμα που 

καταργεί την ενδοκοινοτική υποτίμηση. Οι συναλλαγματικοί περιορισμοί, η βαριά φορολό

γηση, ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και επαρκής έλεγχος της διεθνούς κερδο

σκοπίας είναι μερικά από τα μέσα που έχουν υποδειχθεί για την εξουδετέρωση της. Το 

παρόν περιθώριο 1 5 % θεωρείται ως λογικό "υποκατάστατο", αφού και την κερδοσκοπία 

φαίνεται ότι αποθαρρύνει, αλλά και μπορεί να λειτουργήσει ως "de facto" στενό περιθώριο. 

Η κρίση του 1993 ήταν ο "από μηχανής θεός", που έσωσε την Ελλάδα από την 

τρομακτική απειλή που αντιπροσώπευε η πρόωρη συμμετοχή της στο ΜΣΙ το 1994, 

σύμφωνα με τη σχετική συμφωνία Ελλάδας και ΕΕ. 

Ζ. Η απόφαση του προγράμματος σύγκλισης για 3 % μέση διολίσθηση δραχμής το 1 995 

και 1 % το 1 996 θα έχει ως συνέπεια, η Ελλάδα να εγκαταλείψει τη σοβαρή υποτίμηση στο 

πλαίσιο μιας συνεχούς αντιπληθωριστικής πολιτικής για να μειώσει παράλληλα τον κίνδυνο 

να χάσει (η Ελλάδα) μεγάλο τμήμα του συναλλαγματικού της αποθέματος. 

Η ανάκαμψη των εξαγωγών το 1995 είναι όντως ευοίωνη, όπως αναφέρθηκε, παρά 

το ότι συνοδεύτηκε από ανάλογη αύξηση των εισαγωγών (που είχε πάντως παραγωγικό 

χαρακτήρα, αφού οφειλόταν σε μεγάλη αύξηση των εισαγωγών κεφαλαιουχικού εξοπλι

σμού). Θα πρέπει όμως να συνδυαστεί με της ίδιας αποφασιστικότητας με τη σημερινή 

αντιπληθωριστική και δημοσιονομική πολιτική, αφού τέσσερα έτη μας χωρίζουν από το 

2 0 0 0 και τις αμετάβλητες συναλλαγματικές ισοτιμίες. Αναφέρθηκε προηγουμένως ότι η 

Ελλάδα δεν είναι δυνατό να συμμετάσχει στις αμετάβλητες ισοτιμίες της ΟΝΕ με την πρώτη 

ομάδα κρατών από 1.1.1999, αφού πρέπει να τηρεί τα κριτήρια σύγκλισης μέχρι το τέλος 

του 1997. Μπορεί όμως να λάβει μέρος στη δεύτερη ομάδα κρατών, το 2 0 0 0 π.χ., 

ιδιαίτερα επειδή το "Πράσινο Βιβλίο" προβλέπει (σ.6) ότι οι χώρες με κάποια καθυστέρηση 

στην πορεία τους διατηρούν πλήρως τα δικαιώματα τους. Πρέπει λοιπόν η κυβέρνηση να 

συνεχίσει με την ίδια αποφασιστικότητα την αντιπληθωριστική και δημοσιονομική πολιτική 

της, ώστε να είναι έτοιμη το 2 0 0 0 (ιδιαίτερα επειδή το μελλοντικό Πακέτο Ντελόρ το 

διεκδικούν και πτωχότερες από την Ελλάδα χώρες της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης). 

101 



Το τεράστιο δημόσιο χρέος επιβάλλει να συνεχίσει η Ελλάδα και μετά το 2 0 0 0 την 

περιοριστική πολιτική της και τη δημιουργία πλεονάσματος επί πολλά έτη. 

Η. Η Ελλάδα πρέπει να συντονίσει τις ενέργειες της με αυτές των άλλων χωρών,που 

επιδιώκουν θετική αναθεώρηση της συνθήκης το 1996 στις παραπάνω κατευθύνσεις. 

Θ. Στην Τράπεζα της Ελλάδος, ειδικότερα: Πρώτον, μπορεί να αναβαθμιστεί ο 

εποπτικός ρόλος της με βάση τις προαναφερθείσες οδηγίες της ΕΕ για ένα φερέγγυο και 

αποτελεσματικό πιστωτικό σύστημα. Η Τράπεζα μπορεί να ασκεί αντιμονοπωλιακή πολιτική, 

όπως η Τράπεζα της Αγγλίας, με κάποια νομική ρύθμιση. Θα υποχρεώσει έτσι το τραπεζικό 

ολιγοπώλιο να μειώσει περαιτέρω τα περιθώρια κέρδους και τα επιτόκια, που πάντως έχουν 

αρχίσει να μειώνονται κάπως και λόγω όξυνσης του ανταγωνισμού. Δεύτερον, θετικά θα 

επηρεάσει την οικονομία η προβλεπόμενη από τη Συνθήκη ανεξαρτησία του Διοικητή της 

Τράπεζας της Ελλάδος, από την εκάστοτε κυβέρνηση, αφού θα μπορεί να αντιστέκεται πιο 

αποτελεσματικά στις πιέσεις για χαλαρότερη δημοσιονομική πολιτική (ιδιαίτερα αν διορίζεται 

από τη Βουλή με ενισχυμένη πλειοψηφία). Τρίτον, υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας νέων 

εργασιών για την απορρόφηση του πλεονάζοντος προσωπικού, με κάποια μετεκπαίδευση. 
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