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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. 
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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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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η πλήρης συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία 

σήμερα βρίσκεται στα πρόθυρα της εισόδου της στην 3η φάση της 

Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, είχε ως συνέπεια τη δραστική 

μεταβολή του πλαισίου λειτουργίας της ελληνικής οικονομίας, καθώς και 

του πλαισίου άσκησης της οικονομικής πολιτικής. Ταυτόχρονα, το άνοιγμα 

των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και της πρώην 

Σοβιετικής Ένωσης στο διεθνή ανταγωνισμό δημιούργησε νέες προοπτικές 

ανάπτυξης για την Ελλάδα, που βρίσκεται πολύ κοντά σε αυτές τις χώρες 

όσον αφορά τη χωροταξική θέση της αλλά και τις ιστορικές καταβολές της 

και το επίπεδο ανάπτυξης της οικονομίας και της κοινωνίας της. 

Η συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση οδήγησε αναγκαστικά την 

ελληνική οικονομία σε ένα πλαίσιο λειτουργίας, το οποίο χαρακτηρίζεται 

από την απελευθέρωση των εμπορικών της ανταλλαγών (σε αγαθά και 

υπηρεσίες) με το εξωτερικό και την αποδέσμευση του εγχώριου 

χρηματοπιστωτικού συστήματος και της κίνησης κεφαλαίων από τον 

κρατικό παρεμβατισμό. Ταυτόχρονα εφαρμόζεται ένα μακροχρόνιο 

πρόγραμμα σταθεροποίησης και εξυγίανσης της οικονομίας, που θέτει 

πρόσθετους περιορισμούς στην άσκηση της πολιτικής επιτοκίων και της 

συναλλαγματικής πολιτικής. 

Αναγκαία προϋπόθεση για την επιβίωση και ανάπτυξη μιας μικρής-

ανοικτής οικονομίας σε ένα τόσο ανταγωνιστικό και περιοριστικό 

οικονομικό περιβάλλον είναι η σημαντική ενίσχυση του εξαγωγικού της 

προσανατολισμού. Αυτό είναι απαραίτητο, αφού η εσωτερική ζήτηση για 

εγχωρίως παραγόμενα αγαθά και υπηρεσίες είναι μειωμένη, λόγω της 

μεγάλης εισαγωγικής διείσδυσης και της περιοριστικής μακροοικονομικής 

πολιτικής. Η αύξηση των εξαγωγών αποτελεί την αναγκαία συνθήκη για 

τη διατήρηση ενός ικανοποιητικού επιπέδου εγχώριας οικονομικής 

δραστηριότητας (αποφυγή της ανεργίας) και την οικονομική ανάπτυξη της 

χώρας. 

Μετά την κατάργηση των εξαγωγικών επιδοτήσεων και των άλλων 

πολιτικών προνομιακής στήριξης των εξαγωγών, και με δεδομένη την 

περιορισμένη δυνατότητα άσκησης "επιθετικής" συναλλαγματικής 

πολιτικής, τα μόνα διαθέσιμα μέσα σήμερα για την ενίσχυση του 

9 



εξαγωγικού προσανατολισμού της χώρας μας είναι: α) η αύξηση της 

παραγωγικότητας μέσω των επενδύσεων και της προώθησης οργανωτικών 

μεταβολών και βελτιώσεων στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, β) η 

προσαρμογή της εισοδηματικής πολιτικής στην ακολουθούμενη συναλ

λαγματική πολιτική, και γ) η βελτίωση και ανάπτυξη του θεσμικού και 

οργανωτικού πλαισίου, μέσω του οποίου πραγματοποιείται, προωθείται 

ή/και παρεμποδίζεται η εξαγωγική προσπάθεια της χώρας μας. 

Βασικός στόχος της παρούσας μελέτης είναι η ανάλυση σε βάθος 

του εξαγωγικού αυτού πλαισίου και η εξαγωγή συμπερασμάτων και 

προτάσεων για την αναγκαία βελτίωση και ανάπτυξη του. Ο βαθμός 

ανάπτυξης της ελληνικής επιχείρησης, ο τρόπος επέκτασης των 

δραστηριοτήτων της στο εξωτερικό, η οργανωτική δομή και οι 

δυνατότητες συμβολής των κρατικών υπηρεσιών και οργανισμών που ως 

στόχο έχουν την εξασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής και προώθησης του 

εξαγωγικού εμπορίου, ο βαθμός ανάπτυξης της οικονομικής υποδομής 

(μεταφορές, επικοινωνίες, χρηματοδότηση, ασφάλιση κλπ.), που είναι 

απαραίτητη για τη διενέργεια και ανάπτυξη των εξαγωγών, αποτελούν 

προφανώς σπουδαίους παράγοντες, οι οποίοι προσδιόρισαν στο παρελθόν 

και θα προσδιορίσουν και στο μέλλον το βαθμό του εξαγωγικού 

προσανατολισμού της ελληνικής οικονομίας. 

Πιστεύουμε ότι η μελέτη θα αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο τόσο για 

τους ασκούντες την οικονομική πολιτική όσο και για τους επιχειρηματίες-

εξαγωγείς και τους σπουδαστές του εξωτερικού τομέα της ελληνικής 

οικονομίας. 

Καθηγητής ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ 

Επιστημονικός Διευθυντής 

Κέντρο Προγραμματισμού 

και Οικονομικών Ερευνών 

Ιούλιος 1996 
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Η παρούσα έκθεση αποτελεί μια σημαντικά επαυξημένη, 

εκσυγχρονισμένη και αναθεωρημένη έκδοση προηγούμενης έκθεσης του 

ΚΕΠΕ, που είχαν συντάξει οι ίδιοι συγγραφείς στις αρχές του 1992, για 

χρήση από το ΥΠΕΘΟ. Η προηγούμενη έκθεση είχε κριθεί από εσωτερι

κούς κριτές και είχε εγκριθεί από την Επιτροπή Μελετών του ΚΕΠΕ για 

δημοσίευση, με περιορισμένης έκτασης βελτιώσεις και διορθώσεις 

σύμφωνα με τα σχόλια των κριτών. Δεν δημοσιεύτηκε λόγω της απόσπα

σης των συγγραφέων από το ΚΕΠΕ και λόγω της απασχόλησης τους με 

άλλα θέματα. Χρησιμοποιήθηκε όμως ευρύτατα από ενδιαφερομένους 

στον τομέα της προώθησης των εξαγωγών. 

Η αρχική έκθεση είχε βασιστεί κατά κύριο λόγο στην εμπειρία της 

δεκαετίας του 1980. Στην παρούσα έκθεση κύρια έμφαση δίνεται στην 

ανάλυση των σημαντικών μεταβολών που έχουν προκύψει στο θεσμικό και 

οργανωτικό πλαίσιο των εξαγωγών και της οικονομίας γενικότερα στις 

αρχές της δεκαετίας του 1 9 9 0 . Μια από τις πιο βασικές μεταβολές είναι 

ότι έχουν ήδη αλλάξει πολλά από τα βασικά διαρθρωτικά χαρακτηριστικά 

της ελληνικής παραγωγικής ή/και εξαγωγικής επιχείρησης, καθώς και των 

βασικών παραγωγικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας. Ά λ λ α χαρακτη

ριστικά βρίσκονται σε μια διαδικασία σχετικά γρήγορης προσαρμογής στα 

νέα δεδομένα, όπως αυτά προκύπτουν από την πλήρη συμμετοχή της 

χώρας στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά και στη μέχρι σήμερα συντελεσθείσα 

πρόοδο στην πορεία για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ). 

Στην παρούσα έκθεση έπρεπε πρωταρχικά να σημειωθούν με έμφαση 

αυτές οι μεταβολές και αυτό έγινε στο μέτρο του δυνατού. Επίσης, δίνεται 

έμφαση στις προσπάθειες που γίνονται για τη διαμόρφωση μιας ολοκλη

ρωμένης στρατηγικής ενίσχυσης του εξαγωγικού προσανατολισμού της 

ελληνικής οικονομίας στα πλαίσια της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς και της 

εφαρμογής του Προγράμματος Σύγκλισης 1994-1 999. Βασικό στοιχείο στη 

νέα εξαγωγική πολιτική αποτελεί το άνοιγμα των χωρών της Βαλκανικής, 

της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και των χωρών της πρώην 

Σοβιετικής Ένωσης στο διεθνή ανταγωνισμό και ο προσανατολισμός ενός 

μεγάλου μέρους των ελληνικών επιχειρήσεων για εκτεταμένη διείσδυση 

στις αγορές αυτές. Στην παρούσα έκθεση εξετάζονται τα θέματα που 

προκύπτουν και οι νέες προοπτικές που δημιουργούνται για την ελληνική 
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οικονομία και τις ελληνικές εξαγωγές μετά από αυτές τις δραματικές 

εξελίξεις. 

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους 

συναδέλφους του ΚΕΠΕ, οι οποίοι με την εποικοδομητική κριτική τους 

συνέβαλαν αποφασιστικά στη βελτίωση της ανάλυσης και παρουσίασης 

της μελέτης. 

Ευχαριστίες επίσης οφείλονται στον κ. Κων/νο Πάδη (ΟΑΕΠ), ο 

οποίος επιμελήθηκε την παρουσίαση των σχεδιαγραμμάτων του 

Παραρτήματος, καθώς και στο προσωπικό της Βιβλιοθήκης του ΚΕΠΕ, το 

οποίο συνέβαλε στην έγκαιρη εξασφάλιση της αναγκαίας για την 

εκπόνηση της μελέτης βιβλιογραφίας. 

Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την κα Ελένη Σουλτανάκη, 

η οποία επιμελήθηκε γλωσσικά και τεχνικά τη μελέτη, καθώς και το Τμήμα 

Εκδόσεων του ΚΕΠΕ, για τη γενική παρακολούθηση της έκδοσης. 

Φυσικά, για τα λάθη και τις παραλείψεις που ενδέχεται να 

υπάρχουν στην εργασία, την ευθύνη φέρουν αποκλειστικά οι συγγραφείς. 

Δ.Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ 

ΚΛ.Β. ΕΥΣΤΡΑΤΟΓΛΟΥ 

Ιούλιος 1996 
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3.2.4. Παροχή πιστωτικών διευκολύνσεων και υπηρεσιών 

συντήρησης και επιδιόρθωσης 86 
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διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων 87 
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3.3.6. Η έλλειψη δυναμισμού στις ελληνικές επιχειρήσεις: 
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3.4. Παράγοντες που συνέβαλαν στη σχετική καθυστέρηση της 

διαδικασίας ανάπτυξης της ελληνικής επιχείρησης 97 
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3.5. Συνέπειες του μικρού μεγέθους και της αντιοικονομικής 

οργανωτικής δομής 99 

3.6. Εξελίξεις στο μέγεθος και την οργανωτική δομή της 

ελληνικής επιχείρησης κατά κλάδο παραγωγής 101 

3 . 6 . 1 . Ο κλάδος των τσιμέντων 101 

3.6.2. Η βιομηχανία καπνού 102 

3.6.3. Ο κλάδος των τροφίμων 103 

3.6.4. Ο κλάδος των ποτών 105 

3.6.5. Ο κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας 107 

3.6.6. Ο κλάδος ετοίμων ενδυμάτων 111 

3.6.7. Βιομηχανία υποδημάτων 113 
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3.6.10. Ο κλάδος της φαρμακοβιομηχανίας 115 
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προϊόντων 116 
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3.7. Διαρθρωτικές μεταβολές προς την κατεύθυνση της αύξησης 

του μεγέθους και της οργανωτικής δομής των 

επιχειρήσεων 119 
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4.2.8. Εταιρείες καλλυντικών 135 
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4 . 4 . 1 . Υποκλάδος αλλαντικών 148 
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4.6. Βασικές εταιρείες στον κλάδο των ιχθυοτροφείων 157 
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προϊόντων 1 63 
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5 . 1 . Γενικά 171 
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συναλλαγματικής πολιτικής 173 
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δανείων 182 
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εμπορευμάτων σε τελωνειακούς χώρους 185 
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προϊόντων 187 
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5.3.13. ΦΠΑ επί εξαγωγών προς τρίτες χώρες με χρέωση 

πελάτη με έδρα χώρα-μέλος 1 93 

5.3.14. Ποσοστά έκπτωσης επί των ακαθάριστων εσόδων 

επιχειρήσεων για ειδικές δαπάνες εξαγωγών 194 

5.3.15. Τμηματικές φορτώσεις 195 

5.3.16.Έγκριση της ΤτΕ για επανεξαγωγή αλλοδαπών 

προϊόντων με συναλλαγματικό όφελος 196 
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5.3.18. Διαδικασία έκδοσης αδειών εξαγωγής ελεγχόμενων 

υλικών και εγκρίσεων cocom για εξαγωγή ειδών 

υψηλής τεχνολογίας 197 

5.3.19. Ελλιπής κωδικοποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας 

και των ρυθμιστικών κανόνων που διέπουν τις 
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προϊόντων 200 

5.5. Προβλήματα στις εξαγωγές κυρίως αγροτικών προϊόντων με 
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Εξωτερικό (ΥΟΕΥ: Γραφεία Συμβούλων-Ακολούθων) . . . . 219 

6 . 3 . 1 . Διάρθρωση του συστήματος 2 1 9 

6.3.2. Προτάσεις για ίδρυση νέων Γραφείων 228 

6.3.3. Ειδικότερα προβλήματα και αδυναμίες των 

λειτουργούντων Γραφείων ΟΕΥ 2 3 4 
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6 . 4 . 1 . Γενικά 239 
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6.4.3. Προγραμματισμός νέων δραστηριοτήτων του ΟΠΕ 
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6.4.5. Συνθήκες λειτουργίας αντίστοιχων με τον ΟΠΕ 

οργανισμών σε ανταγωνίστριες χώρες 245 

6.4.6. Αναπτυξιακές επιχορηγήσεις και άλλες μορφές 
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εξαγωγών 265 
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7.3. Βασικές κατηγορίες εξαγωγικών χρηματοδοτήσεων 267 

7 . 3 . 1 . Γενικά 267 

7.3.2. Πιστώσεις προμηθευτών: Βασικές κατηγορίες 
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χρηματοδότηση 270 
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7.5.3. Χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing) 281 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1. Δυσμενείς εξελίξεις στο εμπορικό ισοζύγιο: Αίτια - Προοπτικές 

Το εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας είναι παραδοσιακά σημαντικά 

ελλειμματικό (της τάξεως του 1 4 % του ΑΕΠ) και αυτό αποτελεί ίσως το 

πιο βασικό χαρακτηριστικό της ελληνικής οικονομίας. Αποτελεί την 

εκδήλωση του γεγονότος ότι η ελληνική οικονομία αφενός διαθέτει 

συγκριτικά πλεονεκτήματα στους τομείς υπηρεσιών, όπως ο τουρισμός και 

η διεθνής εμπορική ναυτιλία, και αφετέρου διαθέτει σημαντικές πηγές 

εισοδηματικών μεταβιβάσεων, όπως οι Έλληνες μετανάστες που ζουν και 

εργάζονται στο εξωτερικό και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, το εμπορικό 

ισοζύγιο είναι ελλειμματικό εξαιτίας της ύπαρξης των μεγάλων πλεονα

σμάτων στο ισοζύγιο των άδηλων συναλλαγών και στο λογαριασμό κεφα

λαίων1. Αν τα πλεονάσματα αυτά αυξηθούν σε ακόμα υψηλότερο επίπεδο 

από το σημερινό, είναι αναπόφευκτο ότι θα αυξηθεί και το έλλειμμα του 

εμπορικού ισοζυγίου ακόμα περισσότερο2. 

\ Η πλήρης ανάλυση αυτών των θεμάτων, δηλαδή της διαδικασίας με 
την οποία τα (συνεχώς αυξανόμενα) πλεονάσματα του ισοζυγίου των 
αδήλων και του λογαριασμού κεφαλαίων μετατρέπονται σε ελλείμματα 
στο εμπορικό ισοζύγιο (η οποία ακόμα και σήμερα δεν φαίνεται να έχει 
γίνει κατανοητή από πολλούς Έλληνες αναλυτές), περιλαμβάνεται στις 
ακόλουθες μελέτες: D.K. Maroulis (1986),Δ.Κ. Μαρούλης (1992) και 
ΚΕΠΕ (Οκτώβριος 1991). 

2. Αυτού του απλού γεγονότος γινόμαστε μάρτυρες στη διετία 1 994-
1 9 9 5 . Σε περίοδο λιτότητας, χαμηλών αναπτυξιακών ρυθμών και σχετικά 
υψηλών ρυθμών αύξησης των εξαγωγών, έχουμε αύξηση του ελλείμματος 
του εμπορικού ισοζυγίου. Οι εισαγωγές αγαθών αυξάνονται κατά 
υψηλότερο ρυθμό από τις εξαγωγές, γιατί η αγοραστική δύναμη στην 
οικονομία έχει αυξηθεί από τις πολύ υψηλές εισροές κεφαλαίων από το 
εξωτερικό. Οι παρεμβάσεις της ΤτΕ στις αγορές χρήματος και 
συναλλάγματος και η αύξηση των συναλλαγματικών αποθεμάτων μόνο 
μερικά και πρόσκαιρα είναι δυνατό να περιορίσουν την αύξηση του 
ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου. 
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Εκείνο που μας ενδιαφέρει περισσότερο στην παρούσα έκθεση 

είναι: 

α. Η διαπίστωση της επιδεινούμενης ελλειμματικότητας του 

εμπορικού ισοζυγίου, από όπου και αν προέρχεται. 

β. Ο προσδιορισμός των δυσμενών επιπτώσεων αυτής της επιδεί

νωσης στην ελληνική οικονομία. 

γ. Ο προσδιορισμός της συμβολής της οικονομικής πολιτικής στην 

επιδείνωση του εμπορικού ελλείμματος και στη στασιμότητα της ελληνικής 

οικονομίας τα τελευταία έξι χρόνια. 

δ. Ο προσδιορισμός της συμβολής του θεσμικού και οργανωτικού 

πλαισίου για τη διενέργεια και προώθηση των ελληνικών εξαγωγών στην 

προσπάθεια για ενίσχυση του αναγκαίου εξαγωγικού προσανατολισμού της 

οικονομίας. 

Η επιδεινούμενη ελλειμματικότητα του ελληνικού εμπορικού 

ισοζυγίου αποτελεί στην ουσία μία "εναλλακτική όψη" του γενικότερου και 

πολύ σοβαρού προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα, ιδιαίτερα την 

τελευταία δεκαετία, το οποίο συνίσταται στις "φτωχές επιδόσεις στον 

τομέα των εξαγωγών αγαθών" και "στη ραγδαία αυξανόμενη εισαγωγική 

διείσδυση" στους περισσότερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας1. 

Δεδομένου ότι στην ίδια περίοδο ακολουθούνται μακροοικονομικές 

πολιτικές περιορισμού της εγχώριας ζήτησης, αποτέλεσμα αυτών των 

εξελίξεων είναι η αποβιομηχάνιση που παρατηρείται σε ορισμένους 

κλάδους και οι βαθιές διαρθρωτικές μεταβολές και οι μειωμένοι ρυθμοί 

αύξησης της παραγωγής και των επενδύσεων σε άλλους κλάδους. Ορισμέ

να χαρακτηριστικά στοιχεία για την εξέλιξη των εξαγωγών και των 

εισαγωγών αγαθών στα τελευταία είκοσι πέντε χρόνια είναι τα ακόλουθα: 

Οι εξαγωγές αγαθών σε σταθερές τιμές (ΕΣΥΕ, 1982 = 100), 

αυξήθηκαν στη δεκαετία 1980-1990 με μέσο ετήσιο ρυθμό 3 , 8 % , έναντι 

ενός μέσου ρυθμού αύξησης των εισαγωγών αγαθών στην ίδια περίοδο 

κατά 7 , 2 % . Επίσης, στην περίοδο 1991-1994 σημειώθηκε μέση ετήσια 

αύξηση των εξαγωγών αγαθών κατά 4,1 % περίπου, έναντι μέσης ετήσιας 

αύξησης των εισαγωγών αγαθών στην ίδια περίοδο κατά 6 , 2 % . 

\ Για μια σε βάθος ανάλυση αυτών των εξελίξεων, βλέπε ΚΕΠΕ 
(Οκτώβριος 1 991 ), ΚΕΠΕ (Νοέμβριος 1 992), και V. Droukopoulos and S.Β. 
Thomadakis (March 1994). 
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Οι επιδόσεις αυτές της Ελλάδας στον εξαγωγικό τομέα (οι οποίες 

αναλύονται εκτενέστερα στο Κεφάλαιο 2) κρίνονται "φτωχές", συγκρι

νόμενες αφενός με τις αντίστοιχες επιδόσεις των ανταγωνιστριών χωρών 

και αφετέρου με τους ταχύτατους ρυθμούς εισαγωγικής διείσδυσης που 

αντιμετώπισε η χώρα στις ίδιες πιο πάνω περιόδους. Θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι η γρήγορη εισαγωγική διείσδυση αφορά ένα ευρύτατο 

φάσμα προϊόντων, ιδιαίτερα δε εκείνων που θεωρούνται ως "παραδο

σιακά" εξαγωγικά προϊόντα, στα οποία η Ελλάδα κατέχει κατά τεκμήριο 

κάποιο συγκριτικό πλεονέκτημα. 

Οι πιο πάνω εξελίξεις τεκμηριώνονται αναμφισβήτητα στις μελέτες 

που προαναφέρθηκαν, καθώς και σε άλλες μελέτες που δεν αναφέρονται 

εδώ. Το ερώτημα είναι ποιοι παράγοντες οδήγησαν ή οδηγούν σε αυτή τη 

μη επιθυμητή κατεύθυνση. 

Σε μεγάλο βαθμό αυτές οι μη ικανοποιητικές εξελίξεις στο εμπορικό 

ισοζύγιο θα πρέπει να αποδοθούν στο γεγονός της πλήρους απελευθέ

ρωσης των εμπορικών ανταλλαγών της Ελλάδας με τις χώρες-μέλη της ΕΕ 

και της εφαρμογής της Κοινής Εμπορικής Πολιτικής της ΕΕ, μετά την 

οριστική λήξη της μεταβατικής περιόδου από την πλήρη ένταξη της χώρας 

στις ΕΚ1. 

Εκτός αυτού όμως, σημαντική επίδραση είχε και η γενικότερη 

οικονομική πολιτική. Ειδικότερα, σημαντικά αρνητική επίδραση είχε 

αναμφισβήτητα η μακροοικονομική πολιτική που ακολουθήθηκε, ιδιαίτερα 

στην περίοδο 1988-1990, κύριο χαρακτηριστικό της οποίας ήταν η πολύ 

περιορισμένη διολίσθηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας της δραχμής, σε 

μια περίοδο κατά την οποία σημειώθηκε πολύ μεγάλη αύξηση του κατά 

μονάδα κόστους παραγωγής και ιδιαίτερα του κατά μονάδα κόστους εργα

σίας στη βιομηχανία. Αυτό οδήγησε στην επώδυνη (όπως αποδείχθηκε) 

χειροτέρευση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων που 

είναι εκτεθειμένα στο διεθνή ανταγωνισμό, όπως απεικονίζεται στον 

\ Η ανάλυση των επιπτώσεων στις εξαγωγές και στο εμπορικό 
ισοζύγιο από την κατάργηση της προστασίας και των επιδοτήσεων 
περιέχεται στη μελέτη Δ.Κ. Μαρούλης (1992). Βλέπε επίσης Τ. Γιαννίτσης 
(1988). 
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Πίνακα 1 και στο Διάγραμμα 1 1 . Επίσης, αρνητική επίδραση είχε η 

ραγδαία αύξηση των ελλειμμάτων του δημόσιου τομέα και του δημόσιου 

χρέους που οδήγησαν στη μεγάλη αύξηση των δανειακών αναγκών αυτού 

του τομέα και του κόστους χρηματοδότησης. Αντίθετα με τα πιο πιο 

πάνω, η αξιόλογη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας με βάση το σχετικό 

κατά μονάδα κόστος εργασίας στη βιομηχανία, που σημειώθηκε στην 

περίοδο 1 991-1 9 9 4 , αποτέλεσε μια πολύ ευνοϊκή εξέλιξη για την ελληνική 

οικονομία. Αυτή όμως η μεταβολή πολιτικής δεν ήταν αρκετή για να 

αντισταθμίσει τη μεγάλη χειροτέρευση της ανταγωνιστικότητας που 

σημειώθηκε στπν περίοδο «1988-1990. 

Οι εξελίξεις στον τομέα της οικονομικής πολιτικής στην περίοδο 

1988-1995, κατά την οποία ήταν σε ισχύ η διαδικασία για την πλήρη 

απελευθέρωση των εμπορικών ανταλλαγών της χώρας με το εξωτερικό, 

της κίνησης κεφαλαίων και του χρηματοπιστωτικού συστήματος αποτε

λούν τον βασικό παράγοντα που προσδιόρισε την ανταγωνιστικότητα και 

την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας μέχρι σήμερα. Για το 

λόγο αυτό, στην επόμενη υποδιαίρεση παρουσιάζεται μια περιληπτική 

ανάλυση των βασικών κατευθύνσεων της οικονομικής πολιτικής στην 

περίοδο αυτή. 

1.2. Οικονομική πολιτική στην περίοδο 1 9 8 8 - 1 9 9 5 : Επιπτώσεις στις 

διεθνείς εμπορικές ανταλλαγές και στην ανάπτυξη 

1.2.1. Περίοδος 1 9 8 8 - 1 9 9 0 : Πλήρης ανατροπή των πολύ ευνοϊκών 

αποτελεσμάτων του σταθεροποιητικού προγράμματος του 1985 

Στα μέσα του 1988 η ελληνική οικονομία βρισκόταν σε κατάσταση 

προχωρημένης σταθεροποίησης και εξυγίανσης και στα αρχικά στάδια μιας 

πορείας δυναμικής και βιώσιμης ανάπτυξης2. Το σπουδαιότερο ήταν ότι 

είχαν ήδη τεθεί σε σταδιακή εφαρμογή θεσμικές και διαρθρωτικές μεταβο-

\ Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε ΚΕΠΕ (Οκτώβριος 1991), 
Κεφάλαιο 2. 

2. Βλέπε Δ.Κ. Μαρούλης (1991), Δ.Κ. Μαρούλης (Μάιος 1991), Δ.Κ. 
Μαρούλης (1992). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Πραγματική σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία της δραχμής βάσει 
του σχετικού κατά μονάδα κόστους εργασίας στη βιομηχανία 

Περίοδος 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

NEER1 

1,0000 
1,0776 
1,3115 
1,5369 
1,8377 
2,3054 
2,5475 
2,7521 
2,9806 
3,2208 
3,6470 
3,9713 
4,4755 
4,8298 
4,9750 

7,76 
21,71 
17,19 
19,57 
25,45 
10,50 
8,03 
8,30 
8,06 
13,23 
8,89 
12,70 
7,92 
3,00 

ULC Gre. 

1,000 
1,333 
1,593 
1,977 
2,346 
2,659 
2,938 
3,505 
4,143 
5,008 
5,534 
6,054 
6,496 
7,016 
7,507 

33,30 
19,50 
24,10 
18,70 
13,30 
10,50 
19,30 
18,20 
20,90 
10,50 
9,40 
7,30 
8,00 
7,00 

ULCW 

1,000 
1,075 
1,113 
1,146 
1,193 
1,238 
1,272 
1,283 
1,332 
1,393 
1,469 
1,524 
1,554 
1,523 
1,546 

7,51 
3,56 
2,96 
4,06 
3,74 
2,78 
0,83 
3,87 
4,57 
5,48 
3,74 
1,96 
-2,00 
1,50 

RULC 

1,000 
1,240 
1,431 
1,724 
1,967 
2,148 
2,309 
2,733 
3,110 
3,595 
3,766 
3,972 
4,180 
4,606 
4,856 

23,98 
15,39 
20,53 
14,06 
9,21 
7,51 
18,32 
13,80 
15,62 
4,76 
5,46 
5,23 
10,20 
5,42 

REERULC 

1,000 
1,151 
1,091 
1,122 
1,070 
0,932 
0,907 
0,993 
1,043 
1,116 
1,033 
1,000 
0,934 
0,954 
0,976 

15,06 
-5,19 
2,85 
-4,60 
-12,95 
-2,70 
9,52 
5,08 
6,99 
-7,49 
-3,16 
-6,62 
2,12 
2,35 

Σημείωση: Οι συντομογραφίες των μεταβλητών που παρουσιάζονται στις 

στήλες 2,3,4,5 και 6 του πιο πάνω πίνακα ερμηνεύονται στον κατάλογο 

συντομογραφιών που παρατίθεται στις σελ. 13-14. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 

Πραγματική σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία της δραχμής 
βάσει του σχετικού κατά μονάδα κόστους εργασίας στη βιομηχανία 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 19911992 1993 1994 1995 1996 

_^_REER/ULC-M 
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λές, όπως η πλήρης απελευθέρωση των εμπορικών ανταλλαγών, η 

πλήρης απελευθέρωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, το νέο 

θεσμικό πλαίσιο του Χρηματιστηρίου, η σταδιακή απελευθέρωση της 

κίνησης κεφαλαίων κλπ., οι οποίες άλλαξαν, όπως προαναφέρθηκε, 

δραστικά το πλαίσιο λειτουργίας της οικονομίας και δημιούργησαν νέες 

προοπτικές για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Για τη σταθεροποίηση 

αυτής της δυναμικής πορείας και για την τοποθέτηση της οικονομίας σε 

τροχιά αυτοδύναμης ανάπτυξης δύο βασικά μέτρα πολιτικής ήταν απόλυτα 

αναγκαία στην περίοδο 1988-1990: 

α. Η συνέχιση της προσπάθειας για δημοσιονομική προσαρμογή με 

πιο έντονο τρόπο από ό,τι τα προηγούμενα τρία χρόνια, γιατί η απελευ

θέρωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος και της κίνησης κεφαλαίων 

δεν ήταν δυνατό να συμβιβαστούν με τα τεράστια ελλείμματα που 

υπήρχαν ακόμα τότε στο δημόσιο τομέα. 

β. Η διατήρηση ή και βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης της 

οικονομίας, με βάση το σχετικό κατά μονάδα κόστος εργασίας στη 

βιομηχανία, από τα επίπεδα που είχαν διαμορφωθεί στο τέλος του 1987. 

Η μεγάλη σημασία της πρότασης πολιτικής (β) γινόταν εμφανής, αν 

λαμβανόταν υπόψη το γεγονός ότι η κατάργηση των εξαγωγικών επιδο

τήσεων και της προστασίας, που ελάμβανε χώρα εκείνη την περίοδο, 

αποτελούσε πολιτική που μείωνε αποφασιστικά την ανταγωνιστικότητα 

των προϊόντων στους περισσότερους παραγωγικούς ή/και εξαγωγικούς 

κλάδους της ελληνικής οικονομίας1. 

Η πολιτική που εφαρμόστηκε στην περίοδο 1988-1990 δεν 

ακολούθησε τις πιο πάνω κατευθύνσεις. 

Αντί της εντατικοποίησης της προσπάθειας για δημοσιονομική 

προσαρμογή, είχαμε τη δραματική χειροτέρευση της δημοσιονομικής 

κατάστασης της χώρας σε τέτοιο βαθμό, ώστε στις αρχές της δεκαετίας 

του 1990 αυτή η κατάσταση να έχει ουσιαστικά καταστεί μη βιώσιμη και 

εξαιρετικά δύσκολα αντιστρέψιμη. Η προσπάθεια για χρηματοδότηση των 

τεράστιων δανειακών αναγκών του δημόσιου τομέα συνέβαλε στην 

απότομη αύξηση των ονομαστικών και των πραγματικών επιτοκίων σε 

επίπεδα απαγορευτικά για την ομαλή χρηματοδότηση της παραγωγικής 

1. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε Δ.Κ. Μαρούλης (1992). 
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δραστηριότητας ή για την ανάληψη ουσιώδους επενδυτικής δραστηριό

τητας στον ιδιωτικό τομέα. 

Αντί της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας, όπως μετριέται με το 

σχετικό κατά μονάδα κόστος εργασίας στη βιομηχανία (REERULC), είχαμε 

πολύ μεγάλη χειροτέρευση κατά 3 0 % περίπου, όπως φαίνεται στον 

Πίνακα 1 και στο Διάγραμμα 1. 

Θα μπορούσε να πει κανείς ότι στην περίοδο αυτή η μακροοικο

νομική πολιτική της χώρας ήταν ουσιαστικά σε αντίθετη κατεύθυνση από 

εκείνη που επέβαλε η αποδοχή εκ μέρους της της Ενιαίας Ευρωπαϊκής 

Πράξης και η πλήρης συμμετοχή της στις διαδικασίες υλοποίησης της 

ενιαίας εσωτερικής αγοράς των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η πολιτική αυτή 

συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στη ραγδαία εισαγωγική διείσδυση και στην 

ουσιαστική στασιμότητα των εξαγωγών που παρατηρήθηκαν στην περίοδο 

1988-1995. 

1.2.2. Περίοδος 1 9 9 0 - 1 9 9 5 : Διαδοχικές χαμένες ευκαιρίες για 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και για δημοσιονομική 

προσαρμογή 

Από όσα αναφέρθηκαν στην προηγούμενη υποδιαίρεση, μπορούμε 

να συμπεράνουμε ότι βασική διαπίστωση της ανάλυσης της οικονομικής 

πολιτικής της περιόδου 1988-1990 ήταν ότι η πολιτική αυτή είχε δύο 

πολύ δυσμενείς συνέπειες για την ελληνική οικονομία: 

α. τη πολύ μεγάλη χειροτέρευση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας 

της οικονομίας, αντί της αναγκαίας βελτίωσης και 

β. τη ραγδαία συσσώρευση του δημοσίου χρέους σε μη βιώσιμα 

επίπεδα. 

Το πλαίσιο πολιτικής για έξοδο από αυτή την κρίση θα έπρεπε 

προφανώς να είχε ως βασικό στόχο την αναδιάρθρωση και την ενίσχυση 

της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας μέσω της αποφασιστικής ενίσχυ

σης του εξαγωγικού της προσανατολισμού. Τα τρία βασικά στοιχεία αυτής 

της πολιτικής ήταν τα ακόλουθα1: 

\ Βλέπε Δ.Κ. Μαρούλης (1992). 
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i. Η προσπάθεια για σημαντική μείωση των δημοσιονομικών 

ελλειμμάτων και για σταθεροποίηση και μετά μείωση του δημόσιου χρέους 

ως ποσοστού του ΑΕΠ. 

ii. Η πολιτική μείωσης του κρατικού παρεμβατισμού και ενίσχυσης 

της οικονομικής υποδομής της χώρας και η παραγωγική αναδιάρθρωση και 

εξυγίανση τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα της οικονομίας. 

iii.Η πολιτική άμεσης αποκατάστασης της διαταραχθείσας, κατά την 

περίοδο 1988-1990, ισορροπίας στον τομέα της ανταγωνιστικότητας. 

Το πλαίσιο της οικονομικής πολιτικής που εφαρμόστηκε στην 

περίοδο 1990-1994 στηρίχθηκε σωστά στη διαπίστωση της ραγδαίας 

συσσώρευσης του δημόσιου χρέους σε μη βιώσιμα επίπεδα, αλλά δεν 

έδωσε την πρέπουσα σημασία στη χειροτέρευση της ανταγωνιστικότητας 

που, όπως τονίστηκε προηγουμένως, είχε επίσης συντελεστεί στην 

περίοδο 1988-1990. Ως συνέπεια, η πολιτική της δημοσιονομικής 

προσαρμογής και της μείωσης της συνολικής δαπάνης της οικονομίας 

(expenditure reducing policy), δεν συνοδεύτηκε, όπως θα έπρεπε, με μια 

πολιτική στροφής της δαπάνης (ζήτησης) προς τα εγχώρια προϊόντα 

(expenditure switching policy)1. Η αναπροσαρμογή της ονομαστικής 

ισοτιμίας της δραχμής (με στόχο την αποκατάσταση της ανταγωνιστι

κότητας της οικονομίας στα επίπεδα του 1988) δεν συμπεριελήφθη ως 

μέτρο πολιτικής ούτε στο πακέτο μέτρων του Μαΐου - Ιουνίου 1990, ούτε 

στο πακέτο μέτρων του Αυγούστου 1 9 9 2 . Από τα δύο πακέτα μέτρων για 

τη σταθεροποίηση της οικονομίας έλειπε το πιο βασικό μέτρο: "Η πολιτική 

άμεσης αποκατάστασης της διαταραχθείσας κατά την περίοδο 1 988-1 9 9 0 

ισορροπίας στον τομέα της ανταγωνιστικότητας". 

Η παράλειψη αυτού του σημαντικού και αναγκαίου μέτρου 

πολιτικής περιόρισε αποφασιστικά τη δυνατότητα επίτευξης των στόχων 

των δύο βασικών σταθεροποιητικών προγραμμάτων που προαναφέρθηκαν 

και οδήγησε αναπόφευκτα στην ουσιαστική αποτυχία τους. 

Το πακέτο μέτρων του Αυγούστου 1992 ήταν ίσως η τελευταία 

ευκαιρία που είχε η χώρα μας για άμεση αποκατάσταση της μεγάλης 

απώλειας ανταγωνιστικότητας, την οποία είχε στην περίοδο 1 988-1 9 9 0 . 

\ Βλέπε Δ.Κ. Μαρούλης (1992), Κεφάλαιο 5. 
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Από εκεί και πέρα, οι δυνατότητες άσκησης αυτόνομης συναλλαγματικής 

πολιτικής περιορίστηκαν σημαντικά για τους ακόλουθους λόγους: 

Πρώτο, από τις αρχές του 1 9 9 3 , η εφαρμογή των πολύ αυστηρών 

σταθεροποιητικών προγραμμάτων είχε αρχίσει να αποδίδει καρπούς, 

κυρίως στους τομείς της μείωσης του πληθωρισμού και του ρυθμού 

αύξησης του κατά μονάδα κόστους εργασίας και επίσης στους τομείς του 

ισοζυγίου πληρωμών και της (ανεπαρκούς) μείωσης των δημοσιονομικών 

ελλειμμάτων. Βασικός στόχος της πολιτικής από εκεί και πέρα ήταν η 

σημαντική μείωση των επιτοκίων και η διατήρηση της ευνοϊκής εξέλιξης 

στον τομέα του προσδιορισμού των εργατικών μισθών. Για να επιτευχθεί 

ο στόχος αυτός, θα έπρεπε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των 

επενδυτών και των εργαζομένων στην ακολουθούμενη συναλλαγματική 

πολιτική. Αν στην περίοδο αυτή, αντί της πολιτικής της σταδιακής μείωσης 

της διολίσθησης που προπαγάνδιζε με όλους τους τόνους η κυβέρνηση, 

προσέφευγε σε μια απότομη υποτίμηση, τότε τόσο η εισοδηματική 

πολιτική, όσο και η πολιτική επιτοκίων, θα επέστρεφαν πολλά χρόνια 

πίσω. Σε κάθε περίπτωση, η δυνατότητα της υποτίμησης (ή της αυξημένης 

διολίσθησης) για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας ήταν πολύ 

περιορισμένη στην υπό συζήτηση περίοδο, αφού θα σημειωνόταν άμεση 

προσαρμογή τόσο στα ονομαστικά επιτόκια, όσο και στην εισοδηματική 

πολιτική και στα άλλα στοιχεία του κόστους παραγωγής. 

Δεύτερο, τον Μάρτιο του 1 993 έγινε το πιο μεγάλο βήμα στην 

πορεία προς την πλήρη απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων (Π.Δ. 

96/1 993) και του χρηματοπιστωτικού συστήματος, η οποία ολοκληρώθηκε 

τελικά τον Μάιο του 1994 (Π.Δ. 104/1994). Το γεγονός αυτό περιόρισε 

ακόμα περισσότερο τις δυνατότητες άσκησης αυτόνομης συναλλαγματικής 

πολιτικής από την πλευρά της κυβέρνησης, αφού ακόμα και μικρές 

μεταβολές στη συναλλαγματική ισοτιμία θα μπορούσαν να προκαλέσουν 

κύματα κερδοσκοπίας και αποσταθεροποίηση της οικονομίας, χωρίς από 

την άλλη μεριά να είναι βεβαία και η επίτευξη κάποιων ευνοϊκών 

αποτελεσμάτων από την οποιαδήποτε αναπροσαρμογή της ισοτιμίας. 

Σε επιβεβαίωση των πιο πάνω (τα οποία στηρίζονται στην υπόθεση 

ότι η προσπάθεια για την επίτευξη της αναγκαίας δημοσιονομικής 

προσαρμογής συνεχίζεται με αμείωτη ένταση και με σχετική επιτυχία) τα 

ευνοϊκά αποτελέσματα της ακολουθούμενης μακροοικονομικής πολιτικής, 

και ειδικότερα της συναλλαγματικής πολιτικής της σταδιακά μειούμενης 
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διολίσθησης της συναλλαγματικής ισοτιμίας της δραχμής, έγιναν εμφανή 

από το καλοκαίρι του 1994 και κατά το πρώτο εξάμηνο του 1995. Είχαμε 

τη μεγάλη μείωση του πληθωρισμού (στο 9,3% τον Ιούλιο του 1995), τη 

μεγάλη αύξηση των εισροών κεφαλαίων από το εξωτερικό, την αύξηση 

των συναλλαγματικών αποθεμάτων, τα οποία έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ 

(16 δισ. δολάρια τον Απρίλιο του 1995), τη σημαντική μείωση των 

επιτοκίων τους τελευταίους μήνες του 1 9 9 4 και ιδιαίτερα κατά το πρώτο 

εξάμηνο του 1995 (ετήσια έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου 15,5%) κλπ. 

Είχαμε επίσης την ανάκαμψη της οικονομίας και της βιομηχανικής 

παραγωγής και των επενδύσεων. 

Παρά τις ευνοϊκές εξελίξεις όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα 

στην περίοδο 1991-1994 και τη μείωση των μακροοικονομικών ανισορ

ροπιών κατά το 1994, υπάρχει ακόμα και σήμερα κάποια σημαντική 

καθυστέρηση στον τομέα της αναπτυξιακής διαδικασίας σε πολλούς 

κλάδους της οικονομίας. Οι χαμηλοί ρυθμοί αύξησης των επενδύσεων, των 

εξαγωγών και του ΑΕΠ αποτελούσαν, στις αρχές του 1995, το μεγαλύ

τερο πρόβλημα που είχαν να αντιμετωπίσουν οι σχεδιαστές της οικονο

μικής πολιτικής στην Ελλάδα. Η χειροτέρευση της ανταγωνιστικότητας 

στην περίοδο 1 988-1 990 και η μη συμπερίληψη του μέτρου της αναπρο

σαρμογής της συναλλαγματικής ισοτιμίας στα πακέτα μέτρων σταθερο

ποίησης της οικονομίας του Ιουνίου 1990 και του Αυγούστου 1 9 9 2 , 

αποτελούν μέχρι σήμερα ουσιαστικό εμπόδιο στην ανάπτυξη της 

ελληνικής οικονομίας. 

Παρ' όλα αυτά η ανάκαμψη της οικονομίας βρίσκεται προ των 

πυλών έστω και καθυστερημένα. Θα είναι βιώσιμη και θα έχει ευνοϊκές 

ενδογενείς επιπτώσεις στην προσπάθεια για ολοκλήρωση του προγράμ

ματος δημοσιονομικής προσαρμογής, εάν η οικονομική πολιτική 

εξακολουθήσει να βαδίζει με μεγάλη ακρίβεια στα αχνάρια που έχουν 

προσδιοριστεί από το Πρόγραμμα Σύγκλισης 1994-1999. 

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο θέμα της ραγδαίας 

αύξησης των εισροών κεφαλαίων από το εξωτερικό, μετά την πλήρη 

απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων και την αποκατάσταση συνθηκών 
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νομισματικής σταθερότητας1. Ο παράγων αυτός συνέβαλε στη δυνατό

τητα εφαρμογής μιας συναλλαγματικής πολιτικής μειωμένης διολίσθησης, 

η οποία βοήθησε στη μείωση του πληθωρισμού στο τέλος του 1 9 9 4 κατά 

1 ποσοστιαία μονάδα περίπου. Από την άλλη μεριά όμως, η μειωμένη 

διολίσθηση δεν επέτρεψε την επίτευξη περαιτέρω βελτίωσης της 

ανταγωνιστικότητας (μετρούμενης με βάση το σχετικό κατά μονάδα 

κόστος εργασίας στη βιομηχανία), αφού η σχετική πραγματική 

σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία της δραχμής με βάση το σχετικό 

κατά μονάδα κόστος εργασίας στη βιομηχανία (REERULC) παρέμεινε 

ουσιαστικά αμετάβλητη (βλέπε τον Πίνακα 1 και το Διάγραμμα 1). Το 

γεγονός αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί ευνοϊκή εξέλιξη, αφού η περαιτέρω 

σταδιακή βελτίωση της ανταγωνιστικότητας είναι αναγκαία για να 

αντισταθμιστεί σε κάποιο βαθμό η μεγάλη χειροτέρευση της περιόδου 

1988-1990. 

Η συνεχιζόμενη αυξημένη εισροή ξένων (κερδοσκοπικών) 

κεφαλαίων και κατά τους πρώτους μήνες του 1995, σε συνδυασμό με την 

αυξημένη εισροή πόρων από την ΕΕ (στα πλαίσια υλοποίησης των 

επενδυτικών προγραμμάτων που συνχρηματοδοτούνται από το ΚΠΣ II), 

και η συνεπαγόμενη αυξημένη ρευστότητα που παρατηρείται στο 

τραπεζικό σύστημα, ενδέχεται να οδηγήσουν σε αυξημένες πληθωριστικές 

πιέσεις στους τομείς των μη εμπορεύσιμων προϊόντων και περαιτέρω 

χειροτέρευση της ανταγωνιστικότητας (σημαντική μείωση της σχετικής 

τιμής των διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών σε σχέση με τα μη εμπορεύ

σιμα)2. Επίσης, από ένα σημείο και πέρα θα λειτουργήσει απαγορευτικά 

\ Οι συνθήκες οι οποίες θα οδηγούσαν σε μεγάλες εισροές κεφαλαίων 
στην ελληνική οικονομία, μετά την πλήρη απελευθέρωση της κίνησης 
κεφαλαίων, είχαν αναλυθεί στο Δ.Κ. Μαρούλης (17-18 Απριλίου 1993). 

2. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε D.K. Maroulis (1986) και Δ.Κ. 
Μαρούλης (1992). Στη σημερινή συγκυρία, οι πληθωριστικές πιέσεις από 
τη μεγάλη εισροή κεφαλαίων δεν είναι ακόμα εμφανείς από την εξέλιξη 
του γενικού ΔΤΚ μέχρι τον Ιούλιο του 1995. Αυτό εξηγείται από τα 
ακόλουθα: α) Ο ΔΤΚ επηρεάζεται μέχρι σήμερα πτωτικά από την ουσια
στική σταθερότητα των τιμών στον τομέα των διεθνώς εμπορεύσιμων 
προϊόντων λόγω της περιορισμένης διολίσθησης της συναλλαγματικής 
ισοτιμίας την δραχμής, β) Από το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει 
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για την ΤτΕ και το Υπουργείο Οικονομικών να προβούν σε περαιτέρω 

μειώσεις των επιτοκίων, όπως είναι αναγκαίο, με το φόβο ότι θα 

προκληθεί σημαντική εκκροή κεφαλαίων και διατάραξη της νομισματικής 

ισορροπίας1. Η διατήρηση των επιτοκίων σε σχετικά υψηλά επίπεδα, σε 

συνδυασμό με τη μειωμένη ανταγωνιστικότητα, ενδέχεται να συνεχίσουν 

να εμποδίζουν την αναγκαία δυναμική ανάκαμψη της ελληνικής οικονο

μίας, περιορίζοντας σε χαμηλά επίπεδα τις επενδύσεις και τις εξαγωγές, 

ενώ από την άλλη μεριά η εισαγωγική διείσδυση θα διατηρείται αμείωτη. 

Επομένως, η περαιτέρω αύξηση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου 

θα είναι αναπόφευκτη. 

Τα πιο πάνω συνεπάγονται ότι η σημερινή μακροοικονομική 

πολιτική θα πρέπει να εφαρμόζεται με μεγάλη αποφασιστικότητα και 

ακρίβεια όσον αφορά τους στόχους, προκειμένου να μπορέσει να οδηγήσει 

την ελληνική οικονομία σε μια βιώσιμη αναπτυξιακή πορεία. Αυτό σημαίνει 

ότ ι , για να οδηγηθεί η οικονομία στην αναγκαία ανάκαμψη των επενδύ

σεων, των εξαγωγών και της παραγωγικής δραστηριότητας, θα πρέπει να 

συμβούν τα ακόλουθα πολύ σημαντικά επιτεύγματα: 

α. Η πορεία υλοποίησης του Προϋπολογισμού, η οποία ήταν αρκετά 

επιτυχής το 1 994 και το 1 995, θα πρέπει να συνεχίσει να εφαρμόζεται με 

απόλυτη ακρίβεια και κατά το 1996, έτσι ώστε να μην αφήσει καμιά 

αμφιβολία στις αγορές ότι η δημοσιονομική προσαρμογή που θα επιτευχθεί 

το 1996 θα είναι σημαντική και ότι η (βιώσιμη) μείωση των επιτοκίων θα 

συνεχιστεί χωρίς προβλήματα. 

πραγματοποιηθεί η αναγκαία αύξηση των τιμών των υπηρεσιών πολλών 
δημόσιων επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση των ελλειμ
μάτων αυτών των επιχειρήσεων (Αστικές συγκοινωνίες, ΕΛΤΑ κλπ.), γ) Οι 
πληθωριστικές πιέσεις περιορίζονται μέχρι σήμερα από την πολιτική 
απορρόφησης της πρόσθετης ρευστότητας (που δημιουργείται από την 
αυξημένη εισροή κεφαλαίων) από την ΤτΕ και, επίσης, από το γεγονός ότι 
το κύριο μέρος των εισαγόμενων κεφαλαίων τοποθετείται σε τίτλους του 
Δημοσίου και <*εν δημιουργεί πρόσθετη ζήτηση στην αγορά. Βλέπε 
Τράπεζα της Ελλάδος (Μάρτιος 1995). 

1. Αυτό θα συμβαίνει ιδιαίτερα σε περιόδους σημαντικών εγχώριων και 
διεθνών νομισματικών κρίσεων, όπως αυτές του Μαίου - Ιουνίου 1994 
(εγχώρια) και του Μαρτίου 1995 (διεθνής). 
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β. Να εφαρμοστούν με μεγάλη ακρίβεια η νομισματική και συναλ

λαγματική πολιτική που προβλέπονται από το Πρόγραμμα Σύγκλισης 

1994-1999 για το έτος 1996 και τα επόμενα. Βασικός στόχος είναι η 

σημαντική ενίσχυση της αξιοπιστίας της συναλλαγματικής πολιτικής, ώστε 

να μειωθούν τα περιθώρια συναλλαγματικών κινδύνων που επιβαρύνουν 

σήμερα τα δραχμικά επιτόκια (Αυτό επετεύχθη ήδη σε μεγάλο βαθμό το 

1995). Προς αυτή την κατεύθυνση συμβάλλουν το εξαιρετικά σημαντικό 

ύψος των συναλλαγματικών αποθεμάτων της χώρας και η καλή πορεία 

των εσόδων του προϋπολογισμού, καθώς και η σαφώς πτωτική τάση των 

πληθωριστικών πιέσεων μέχρι το τέλος του 1995. 

γ. Η οικονομική ανάπτυξη να ενισχυθεί από επιτυχείς εξωγενείς 

παρεμβάσεις της οικονομικής πολιτικής με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα 

των ιδιωτικοποιήσεων (αποτελεί σημαντικό αρνητικό παράγοντα το 

γεγονός ότι το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων έχει ουσιαστικά περιέλθει σε 

στασιμότητα), της έγκαιρης υλοποίησης των επενδυτικών έργων που 

περιλαμβάνονται στο ΚΠΣ II (αποτελεί επίσης σημαντικό αρνητικό 

παράγοντα η μεγάλη καθυστέρηση που σημειώνεται στην τελική 

υπογραφή των συμβάσεων για την έναρξη της κατασκευής των μεγάλων 

έργων) και της αποτελεσματικής εφαρμογής του νέου αναθεωρημένου 

αναπτυξιακού νόμου, του 2234/ 1 994 (αποτελεί πολύ θετικό στοιχείο ο 

μεγάλος αριθμός αιτήσεων για ένταξη σημαντικών επενδυτικών σχεδίων 

στο νέο νόμο). 

δ. Να προσαρμοστεί η εισοδηματική πολιτική, τόσο στον ιδιωτικό 

όσο και στον δημόσιο τομέα, στη συναλλαγματική πολιτική. Οι αποκλίσεις 

που σημειώθηκαν στον τομέα αυτό τόσο κατά το 1 9 9 4 όσο και κατά το 

1 9 9 5 α π ο τ ε λ ο ύ ν β α σ ι κ ό π α ρ ά γ ο ν τ α χ ε ι ρ ο τ έ ρ ε υ σ η ς τ η ς 

ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. 

1.3. Οικονομική πολιτική στην πορεία για την 3η Φάση της ΟΝΕ: Ο 

ρόλος του θεσμικού και οργανωτικού πλαισίου των εξαγωγών 

1.3.1. Διδάγματα από την εμπειρία των αποτελεσμάτων της 

οικονομικής πολιτικής μέχρι σήμερα 

Η κατάργηση της προστασίας και των επιδοτήσεων και η εφαρμογή 

για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα μιας οικονομικής πολιτικής αντίθετης με 
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τα συμφέροντα των κλάδων της οικονομίας που παράγουν διεθνώς εμπο

ρεύσιμα προϊόντα, οδήγησαν στις ανησυχητικές εξελίξεις που προανα

φέρθηκαν, οι οποίες έχουν ήδη επηρεάσει αρνητικά την πορεία της 

οικονομικής ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Είναι επομένως 

αναγκαίο να αντιμετωπιστούν με αποφασιστικότητα οι παράγοντες που 

οδήγησαν σε αυτές τις αρνητικές εξελίξεις, με κύριο στόχο τη δημιουργία 

ενός οικονομικού, θεσμικού και οργανωτικού πλαισίου ευνοϊκού για την 

ανάπτυξη των εξαγωγών και γενικότερα για την ανάπτυξη των κλάδων 

που παράγουν διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα. Δεν θα πρέπει να παρα

γνωρίζεται το γεγονός ότι οι κλάδοι αυτοί είναι εκείνοι στους οποίους η 

τεχνολογική πρόοδος και η παραγωγικότητα αυξάνονται πολύ πιο γρήγορα 

από όλους τους άλλους κλάδους και επομένως συμβάλλουν κατά το μεγα

λύτερο ποσοστό στην οικονομική ανάπτυξη της κάθε χώρας1. 

Στο νέο οικονομικό περιβάλλον που καλείται να λειτουργήσει και 

να αναπτυχθεί η ελληνική οικονομία, n δυναυική προώθηση των ελλην

ικών εζανωνών ιιέσα στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Ανορά αποτελεί επιτακτική 

ανάνκη. Η ελληνική παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων θα 

πρέπει να αποκτήσει μεγαλύτερο βαθμό εξειδίκευσης στα προϊόντα στα 

οποία η χώρα κατέχει συγκριτικά πλεονεκτήματα. Επομένως, θα καταστεί 

αναγκαία η σημαντική ανάπτυξη των εξαγωγών και επιπλέον η ενίσχυση 

του βαθμού διεθνοποίησης των ελληνικών παραγωγικών μονάδων, έτσι 

ώστε να είναι σε θέση να ανταγωνιστούν επί ίσοις όροις τις αντίστοιχες 

μονάδες των ανταγωνιστριών χωρών. Τα πιο πάνω αποτελούν αναμφι

σβήτητα τα σοβαρότερα (και τα μόνα διαθέσιμα) όπλα "αντεπίθεσης" που 

μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να αντισταθμιστούν οι δυσμενείς 

επιπτώσεις της εντεινόμενης εισαγωγικής διείσδυσης στην οικονομική 

ανάπτυξη της χώρας και ιδιαίτερα στην ανάπτυξη των κλάδων της 

οικονομίας οι οποίοι είναι εκτεθειμένοι στο διεθνή ανταγωνισμό. 

Οι δυνατότητες άσκησης πολιτικής προώθησης των εξαγωγών και 

βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων 

της χώρας, μέσα στο νέο οικονομικό πλαίσιο το οποίο έχει ήδη 

\ Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε D.K. Maroulis (1986). 
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δημιουργηθεί, αναλύονται σε βάθος σε προηγούμενες μελέτες του ΚΕΠΕ1. 

Στο θεωρητικό υπόβαθρο αυτών των μελετών στηρίζεται και η παρούσα 

έκθεση. 

Όσον αφορά τους βασικούς προσδιοριστικούς παράγοντες των 

ελληνικών εξαγωγών, βασικό συμπέρασμα των παραπάνω μελετών είναι 

το ακόλουθο:ο βασικός περιοριστικός παράγρντας (the binding constraint) 

που προσδιορίζει το ύψος και την εξέλιξη των ελληνικών εξαγωγών, 

καθώς και τη διάρθρωση τους κατά περιοχές προορισμού, είναι το μέγεθος 

και η διάρθρωση της διεθνώς ανταγωνιστικής ενγώριας παρανωνής νια 

εξαγωγές, που προσδιορίζεται από το επίπεδο ανταγωνιστικότητας της 

ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής επιχείρησης. Το επίπεδο 

ανταγωνιστικότητας της οικονομίας προσδιορίζεται από την ακολουθού-

υενη μακροοικονομική πολιτική και από το ισχύον θεσυικό και οργανωτικό 

πλαίσιο λειτουργίας της οικονουίας και ειδικότερα των εζανωνών. Το 

επίπεδο ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης προσδιορίζεται από το 

μέγεθος της, την οργανωτική και τη διοικητική της δομή, το επίπεδο του 

στελεχιακού της (διοικητικού και επιχειρηματικού) προσωπικού, το 

τεχνολογικό επίπεδο του υηχανολογικού της εξοπλισμού, το είδος των 

προϊόντων που παράγει κλπ.).Οι βασικοί προσδιοριστικοί παράγοντες των 

ελληνικών εξαγωγών βρίσκονται στην πλευρά της προσφοράς εξαγωγών 

και όχι στην πλευρά της ζήτησης εξαγωγών. 

Όσον αφορά τους παράγοντες ζήτησης, υποστηρίζεται ότι στην 

περίπτωση μιας μικρής ανοικτής οικονομίας όπως η ελληνική, μόνο σε 

πολύ λίγες περιπτώσεις (ορισμένων χαρακτηριστικών προϊόντων) μπορεί 

να υπάρξει βραχυχρόνια πρόβλημα εξωτερικής ζήτησης2. "Εκείνο που 

ισχύει σήμερα είναι μια αέναη προσπάθεια των επιχειρηματικών μονάδων, 

διεθνώς, να αυξήσουν τα μερίδια τους στις αγορές στις οποίες ήδη 

λειτουργούν, να εισαγάγουν τα προϊόντα τους σε νέες αγορές, ή να 

αλλάξουν προϊόντα, όταν οι δυνατότητες περαιτέρω επέκτασης των 

παλαιών έχουν εξαντληθεί. Το πόσο μεγάλη, επομένως, είναι η αγορά 

μιας επιχείρησης εξαρτάται και από τις παραγωγικές, επιχειρηματικές και 

\ D.K. Maroulis (1986), ΚΕΠΕ (Οκτώβριος 1991), Κεφάλαια 1 και 2, 
Δ.Κ. Μαρούλης (1991), και Δ.Κ.Μαρούλης (1992). 

2. Βλέπε επίσης Ε. Voloudakis and P. Fylaktos (1982). 
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διοικητικές ικανότητες των στελεχών της. Σε καμιά περίπτωση δεν είναι 

κάτι στατικό". 

Εκείνες οι επιχειρήσεις που συνήθως βρίσκουν κάποιον ξένο 

αγοραστή (μια μεγάλη ευρωπαϊκή εμπορική επιχείρηση ή super market), 

που πολλές φορές επισκέπτεται ο ίδιος την Ελλάδα για να βρει 

προμηθευτές συγκεκριμένων προϊόντων, και από εκεί και πέρα προσπα

θούν να πουλήσουν όσα μπορούν από το συγκεκριμένο και αμετάβλητο 

(κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες) προϊόν που παράγουν, είναι φανερό 

ότι δεν θα καταφέρουν να επιβιώσουν στη σημερινή άκρως ανταγωνιστική 

διεθνή αγορά. 

Όπως ήδη γίνεται φανερό από την ανάλυση που προηγήθηκε, 

μεταξύ των βασικών παραγόντων που προσδιορίζουν την προσφορά 

ελληνικών προϊόντων για εξαγωγές σε κάθε δεδομένη στιγμή, εξέχουσα 

θέση κατέχουν η εγχώρια μακροοικονομική πολιτική και ιδιαίτερα ο 

συνδυασμός συναλλαγματικής-εισοδηματικής πολιτικής, και οι συγκε

κριμένες διεθνείς εμπορικές πολιτικές (άμεσες εξαγωγικές επιδοτήσεις και 

πολιτικές προστασίας από εισαγωγές) που ακολουθούνται από τη συγκε

κριμένη χώρα. Οι πολιτικές αυτές μπορεί να είναι είτε ευνοϊκές για την 

προώθηση των εξαγωγών (pro-export), είτε δυσμενείς (anti-export). 

Επιπλέον, βασικός παράγοντας που προσδιορίζει την ανταγωνιστικότητα 

της προσφοράς εξαγωγών σε μια συγκεκριμένη χώρα είναι και ο βαθμός 

ανάπτυξης του ισχύοντος θεσμικού και οργανωτικού πλαισίου για τη 

διενέργεια και προώθηση των εξαγωγών και για τη λειτουργία και 

ανάπτυξη της οικονομίας γενικότερα. 

Οι επιπτώσεις της μακροοικονομικής πολιτικής και της γενικότερης 

μακροοικονομικής κατάστασης της χώρας, καθώς και οι επιπτώσεις των 

μεταβολών της διεθνούς εμπορικής πολιτικής της Ελλάδας στην ανάπτυξη 

των εξαγωγών, εξετάζονται αναλυτικά στη μελέτη Δ. Μαρούλης (1 992) 1 . 

Από την άλλη μεριά, όπως ήδη τονίστηκε, η Ελλάδα ως πλήρες . 

μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) έχει χάσει κάθε δικαίωμα να ασκεί 

αυτόνομη εμπορική πολιτική (δηλαδή πολιτική προστασίας από εισαγωγές 

και προώθησης - μέσω άμεσων επιδοτήσεων - των εξαγωγών). Επίσης, 

σημειώνεται ο σταδιακός περιορισμός της δυνατότητας χρησιμοποίησης 

\ Βλέπε επίσης Τ. Γιαννίτσης (1988). 
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των κρατικών προμηθειών ως μέσου προώθησης της εγχώριας παραγωγής 

(έναντι των εισαγωγών) και των εξαγωγών (αντισταθμιστικό εμπόριο). 

Επιπλέον των πιο πάνω, όπως αναλύθηκε στην προηγούμενη 

υποδιαίρεση, η πλήρης απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων και του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος (που ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 1994) 

συνεπάγεται επίσης σημαντικούς περιορισμούς στην άσκηση της μακρο

οικονομικής πολιτικής για μια μικρή αναπτυσσόμενη χώρα όπως είναι η 

Ελλάδα. Ειδικότερα θα πρέπει να επισημανθούν τα ακόλουθα: 

- Η προνομιακή χρηματοδότηση των εξαγωγών και των 

επενδύσεων καθώς και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ή/και η πολιτική 

των χαμηλών (αρνητικών σε πραγματικές τιμές) επιτοκίων, δεν μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν από εδώ και πέρα για την ενίσχυση των επιχειρημα

τικών δραστηριοτήτων με σαφή εξαγωγικό προσανατολισμό,όπως γινόταν 

στο παρελθόν1. Αντίθετα μάλιστα, τα μεγάλα ελλείμματα του δημόσιου 

τομέα και ιδιαίτερα οι ανάγκες αναχρηματοδότησης και εξυπηρέτησης του 

τεράστιου δημόσιου χρέους, συμβάλλουν στη διατήρηση των πραγματικών 

επιτοκίων χρηματοδότησης των εξαγωγών και των επενδύσεων σε εξαιρε

τικά υψηλά επίπεδα, επιβαρύνοντας δυσανάλογα αυτούς τους τομείς που 

είναι εξαιρετικά κρίσιμοι για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας μέσα 

στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά2. 

- Επιπλέον, σε ένα καθεστώς πλήρους ελευθερίας της κίνησης 

κεφαλαίων και του χρηματοπιστωτικού συστήματος σε μια μικρή οικονομία 

όπως η ελληνική, η εφαρμογή αυτόνομης επεκτατικής νομισματικής και 

συναλλαγματικής πολιτικής είναι με μεγάλη πιθανότητα καταδικασμένη σε 

αποτυχία. Όπως τονίστηκε, η οποιαδήποτε προσπάθεια χρησιμοποίησης 

της συναλλαγματικής πολιτικής ως μέσου για την ενίσχυση της ανταγωνι

στικότητας των κλάδων που παράγουν διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα θα 

είχε, κατά πάσα πιθανότητα, από τη μια μεριά πενιχρά θετικά αποτελέ

σματα στην ανταγωνιστικότητα και από την άλλη σοβαρά αρνητικά 

αποτελέσματα αποσταθεροποίησης της οικονομίας. 

\ Βλέπε Δ.Κ. Μαρούλης (Μάιος 1991). 

2. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε τα Κεφάλαια 6 και 8 της 
παρούσας έκθεσης. 
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Στις προαναφερθείσες μελέτες του ΚΕΠΕ, οι mo πάνω επερχόμενες 

εξελίξεις και τα προβλήματα που θα συνεπάγονταν για την ελληνική 

οικονομία είχαν προσδιοριστεί με σαφήνεια από την περίοδο 1987-1988 

και είχαν επίσης προταθεί τα αναγκαία μέτρα πολιτικής για την αντιμε

τώπιση των δυσμενών εξελίξεων στις εξαγωγές και στην οικονομία 

γενικότερα. Η κατεύθυνση όμως της οικονομικής πολιτικής στην περίοδο 

1 988-1 993 και ιδιαίτερα στην περίοδο 1 988-1 9 9 0 , όπως ήδη τονίστηκε, 

δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ήταν συμβατή με το νέο πλαίσιο λειτουργίας 

της οικονομίας που προαναφέρθηκε. 

1.3.2. Η πολιτική ενίσχυσης του εξαγωγικού προσανατολισμού της 

οικονομίας μέσα στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά (ΕΕΑ) 

Βασικό χαρακτηριστικό της ελληνικής οικονομίας στη σημερινή 

πραγματικότητα, όπως προκύπτει από την ανάλυση που προηγήθηκε, είναι 

ο δραστικός περιορισμός των δυνατοτήτων του κράτους για αυτόνομη 

άσκηση εξωτερικής εμπορικής πολιτικής (εξαγωγικές επιδοτήσεις, 

εισαγωγικοί περιορισμοί, προτίμηση της εγχώριας παραγωγής στις κρατικές 

προμήθειες, αντισταθμιστικό εμπόριο κλπ.) και η σχετική αδυναμία 

άσκησης αυτόνομης μακροοικονομικής (συναλλαγματικής, νομισματικής, 

εισοδηματικής) πολιτικής στα πλαίσια της ενοποιημένης εσωτερικής 

αγοράς της ΕΕ. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τα σημαντικά 

αναπτυξιακά προβλήματα (υψηλά πραγματικά και ονομαστικά επιτόκια, 

περιορισμένη επενδυτική δραστηριότητα στον ιδιωτικό τομέα της 

οικονομίας) ή και τα πολλά αναπτυξιακά πλεονεκτήματα (αυξημένη εισροή 

επενδυτικών πόρων μέσω του ΚΠΣ II, επιτυχίες στην προσπάθεια για 

σταθεροποίηση της οικονομίας, πτωτική τάση του πληθωρισμού και των 

επιτοκίων, δυνατότητες διεύρυνσης του οικονομικού ορίζοντα προς την 

ΕΕΑ και προς τις αγορές των βαλκανικών χωρών και των χωρών του 

Εύξεινου Πόντου, προωθημένη αναδιάρθρωση των κλάδων της οικονομίας 

που παράγουν διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα κλπ.), αποτελούν το νέο 

πλαίσιο λειτουργίας και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. 

Στο πλαίσιο αυτό, η ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισμού 

και της ανάπτυξης της οικονομίας μέσα στην ΕΕΑ μπορεί να επιτευχθεί με 

την εφαρμογή του ακόλουθου πακέτου μέτρων πολιτικής: 
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i. Με την απρόσκοπτη συνέχιση της προσπάθειας νια επίτευξη της 

ανανκαίας δημοσιονουικής προσαουονής, όπως προβλέπεται από το 

Πρόνραυυα Σύνκλισης 1 994-1999. Ο βαθμός επίτευξης αυτού του στόχου 

θα προσδιορίσει το ρυθμό μείωσης των ονομαστικών και των πραγματικών 

επιτοκίων, με δεδομένη τη συναλλαγματική πολιτική της πολύ περιορι

σμένης διολίσθησης και την πολιτική εξυγίανσης των δημόσιων οργανι

σμών και επιχειρήσεων. Η αναζωπύρωση των ιδιωτικών επενδύσεων, η 

οποία θα προκύψει από την αποκατάσταση της νομισματικής σταθερό

τητας και τη σημαντική μείωση των επιτοκίων, θα συμβάλει αποφασιστικά 

στην αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των 

κλάδων της οικονομίας που είναι εκτεθειμένοι στο διεθνή ανταγωνισμό. 

ii. Με τη σημαντική ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής 

υποδομής της χώρας μέσω των επενδυτικών προγραμμάτων του Δημοσίου 

και των δημόσιων οργανισμών και επιχειρήσεων και με την αποτελεσμα

τική και αποδοτική αξιοποίηση των σημαντικών πόρων που θα εισρεύσουν 

στη χώρα μας μέσω του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 1994-1999, του 

Ταμείου Συνοχής και των άλλων ειδικών προγραμμάτων, ιδιαίτερα εκείνων 

που αποσκοπούν στην αναβάθμιση και ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφα

λαίου της χώρας. 

iii. Με τη συνέχιση της προσπάθειας εζυνίανσης των θεσμών και 

των μηχανισμών λειτουρνίας της οικονομίας μέσω του σημαντικού περιο

ρισμού του κρατικού περεμβατισμού, της προώθησης της ιδιωτικοποίησης 

και της διοικητικής αναδιάρθρωσης των δημόσιων οργανισμών και επιχει

ρήσεων και της περαιτέρω ενίσχυσης της αποτελεσματικής λειτουργίας 

των επιμέρους αγορών. Ειδικότερα, μεγάλη έμφαση θα πρέπει να δοθεί: 

- Στη δημιουργία ευνοϊκότερων προϋποθέσεων για την προώθηση 

των παραγωγικών επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα και την προσέλκυση 

ξένων επενδύσεων σε τομείς υψηλότερης τεχνολογικής στάθμης, στους 

οποίους η χώρα κατέχει αξιόλογα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Η πρόσφατη 

αναθεώρηση του Νόμου 1 892/1 990 για τα επενδυτικά κίνητρα συμβάλλει 

στη βελτίωση της οργανωτικής δομής ελέγχου και παροχής των κινήτρων 

και στην ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων. Επιπλέον, απαιτείται η βελτίωση της οργανωτικής δομής 

υποδοχής, διευκόλυνσης και προσέλκυσης ξένων επενδύσεων. 

- Στη θέσπιση κινήτρων και τη λήψη άλλων μέτρων που θα έχουν 

βασικό σκοπό τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και την αποτελεσματι-
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κότερη οργάνωση των επιχειρήσεων (συγκεντρώσεις, συγχωνεύσεις -

εξαγορές, ιδιοκτησιακό καθεστώς, διοικητικός εκσυγχρονισμός κλπ.) και 

γενικότερα την ανύψωση του τεχνολογικού επιπέδου του παραγωγικού 

δυναμικού της χώρας, ώστε να μικρύνει η απόσταση που μας χωρίζει από 

τις περισσότερο ανεπτυγμένες οικονομικά χώρες της Κοινότητας (έρευνα -

τεχνολογία). 

- Στη σημαντική βελτίωση και ενίσχυση του θεσμικού και 

οργανωτικού πλαισίου για τη διενέργεια και προώθηση των ελληνικών 

εξαγωγών, καθώς και των γενικότερων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

των ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό. 

Θεωρώντας αυτό το συνολικό πλαίσιο της οικονομικής πολιτικής 

για την ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισμού και την ανάπτυξη της 

οικονομίας στο μέλλον, μπορούμε να προσδιορίσουμε και να αξιολογή

σουμε τη θέση και την σπουδαιότητα της πολιτικής για το θεσμικό και 

οργανωτικό πλαίσιο των εξαγωγών, που, όπως αναλύεται στη συνέχεια, 

αποτελεί βασικό στοιχείο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 

ελληνικών εξαγώγιμων προϊόντων. 

Τα προβλήματα και η πολιτική βελτίωσης, αναβάθμισης και ανά

πτυξης του θεσμικού και οργανωτικού πλαισίου των ελληνικών εξαγωγών 

αποτελούν το βασικό αντικείμενο ανάλυσης της παρούσας έκθεσης. Όπως 

θα γίνει φανερό από την επόμενη υποδιαίρεση και από την ανάλυση των 

θεμάτων των επιμέρους κεφαλαίων της έκθεσης, υπάρχει πράγματι κάποια 

αρκετά σαφής οριοθέτηση αυτού του πλαισίου. Από την άλλη μεριά, οι 

διασυνδέσεις του με τους υπόλοιπους τομείς της οικονομικής πολιτικής που 

προαναφέρθηκαν είναι επίσης σαφείς και αυτονόητες. 

1.4. Θεσμικό και οργανωτικό πλαίσιο για τη διενέργεια και 

προώθηση των ελληνικών εξαγωγών 

Για την επιτυχή διενέργεια και προώθηση των εξαγωγών μιας 

χώρας απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ενός συγκεκριμένου 

θεσμικού και οργανωτικού πλαισίου, το οποίο θα πρέπει1: 

\ Βλέπε επίσης Δ.Κ. Μαρούλης (1991α) και ΕΤΒΑ (1991). 
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i. Να ευνοεί την ύπαρξη, τη δημιουργία και την ανάπτυξη ισχυρών 

παραγωγικών και εξαγωγικών επιχειρηματικών μονάδων, ικανοποιητικού 

μεγέθους και με κατάλληλη οργανωτική δομή και στελέχωση. 

ϋ. Να καθορίζει ευδιάκριτες και απλές διαδικασίες διενέργειας 

εξαγωγών μόνο όπου αυτό είναι αναγκαίο, να ελαχιστοποιεί τα γραφειο

κρατικά εμπόδια και να μην δημιουργεί παράλογα αντικίνητρα. 

iii. Να διευκολύνει την αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών όλων 

των ειδών που είναι απαραίτητες για την πραγματοποίηση και την 

προώθηση των εξαγωγών. 

iv. Να διευκολύνει την παροχή κινήτρων για την προώθηση των 

εξαγωγών (όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο) με το μικρότερο δυνατό 

κόστος διαχείρησης αυτών των κινήτρων. 

Ο βαθμός ανάπτυξης του θεσμικού και οργανωτικού πλαισίου του 

εξαγωγικού τομέα αποτελεί βασικό παράγοντα προσδιορισμού της αντα

γωνιστικότητας των εξαγώγιμων προϊόντων μιας χώρας. Η ανταγωνιστι

κότητα μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά, όταν το πλαίσιο δημιουργεί 

παράλογα αντικίνητρα και γραφειοκρατικά έξοδα, ή θετικά, όταν το 

εξαγωγικό πλαίσιο εξασφαλίζει την αποτελεσματική παροχή αναγκαίων 

υπηρεσιών (π.χ. χρηματοδότηση, ασφάλιση, μεταφορές, πιστοποίηση 

ποιότητας, προώθηση κλπ.) με ανταγωνιστικό κόστος σε σχέση με τις 

ανταγωνίστριες χώρες. 

Το θεσμικό-οργανωτικό πλαίσιο για τη διενέργεια και προώθηση 

των ελληνικών εξαγωγών παραμελήθηκε σε μεγάλο βαθμό κατά τη 

διάρκεια ολόκληρης της μεταπολεμικής περιόδου και μέχρι πρόσφατα, έτσι 

ώστε να μπορεί να λεχθεί ότι η σχετική υποανάπτυξή του και οι περί

πλοκες ρυθμίσεις και διαδικασίες που προέβλεπε, αποτέλεσαν σοβαρό 

περιοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη των ελληνικών εξαγωγών. Οι 

προσπάθειες που έγιναν για βελτίωση και αναβάθμιση αυτού του πλαισίου, 

ιδιαίτερα στη δεκαετία του 1 980, δεν έφεραν τις επαναστατικές αλλαγές 

που ήταν αναγκαίες προκειμένου να συμβάλλουν στην αποτελεσματική 

προώθηση των ελληνικών εξαγωγών και στην αποκόλληση τους από το 

τέλμα στο οποίο είχαν περιέλθει. 

Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τα ισχύοντα στις άλλες χώρες-μέλη 

της ΕΕ, αλλά και σε χώρες εκτός ΕΕ, οι οποίες βασίζονται για την 

προώθηση των εξαγωγών τους, κατά κύριο λόγο, σε πολύ καλά οργανω

μένα και αποτελεσματικά συστήματα "τεχνικής στήριξης" με την παροχή 
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σύγχρονων υπηρεσιών χρηματοδότησης, ασφάλισης, εμπορίας, μετα

φορών, διαμετακόμισης κλπ. Σε πολλές περιπτώσεις αυτά τα συστήματα 

είναι ασφαλώς αποτέλεσμα του υψηλού βαθμού ανάπτυξης των συγκεκρι

μένων οικονομιών και όχι αποτέλεσμα κυβερνητικών παρεμβάσεων υπέρ 

των εξαγωγών. Σε ορισμένες όμως περιπτώσεις, όπως στην Ιταλία, οι 

κυβερνητικές παρεμβάσεις είναι σημαντικές και λαμβάνουν χώρα τόσο σε 

εθνικό όσο και σε περιφερειακό (τοπικό) επίπεδο. 

Μετά την ένταξη στις ΕΚ, παρουσιάστηκε και στην Ελλάδα η 

ανάγκη να εναρμονίσει σύντομα την πολιτική ενίσχυσης των εξαγωγών 

της με τα κοινοτικά δεδομένα. Η ανάγκη αυτή σήμαινε τη μετάβαση 

σταδιακά από το καθεστώς των άμεσων εξαγωγικών ενισχύσεων και των 

επιδοτήσεων των επιτοκίων δανεισμού σε ένα άλλο σύστημα ενίσχυσης, 

ανάλογο με αυτά που ισχύουν από πολύ καιρό στις άλλες χώρες-μέλη1. 

Ένα καλά οργανωμένο και σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο για τη διενέργεια 

και προώθηση των εξαγωγών θα μπορούσε να συμβάλλει ουσιαστικά στη 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εξαγόμενων προϊόντων και να 

αντισταθμίσει ένα σημαντικό μέρος της μείωσης της ανταγωνιστικότητας 

εξαιτίας της κατάργησης των επιδοτήσεων2. Οι εξελίξεις όμως στον τομέα 

αυτό, στην περίοδο 1989-1994, χαρακτηρίζονται μάλλον από στασιμό

τητα ή στην καλύτερη περίπτωση από οριακές βελτιώσεις σε ορισμένους 

τομείς. 

1. Θα πρέπει να τονιστεί εδώ ότι το 1987 η ενίσχυση των εξαγωγών 
από τον κρατικό προϋπολογισμό και από το τραπεζικό σύστημα (μέσω της 
1 574/1 9 7 0 ANE και της 212/1 982 ANE) έφτανε τα 90 δισ. δρχ. περίπου 
(1 70 δισ. δρχ. περίπου σε τιμές 1 991). Σήμερα όλη αυτή η επιδότηση έχει 
χαθεί για τις εξαγωγές χωρίς κάποιο εμφανές αντιστάθμισμα, εκτός από τα 
ευνοϊκά αποτελέσματα από την εφαρμογή του ΦΠΑ. Αντίθετα, η πολιτική 
της περιόδου 1 988-1990, της μεγάλης ανατίμησης της συναλλαγματικής 
ισοτιμίας της δραχμής σε σχέση με το σχετικό κατά μονάδα κόστος 
εργασίας στη βιομηχανία, επιβάρυνε επιπρόσθετα τις εξαγωγές και 
επηρέασε αρνητικά την πορεία σε ολόκληρη την περίοδο 1990-1994. 
Αυτό συνέβη παρά το γεγονός ότι στην περίοδο 1991-1994 σημειώθηκε 
σταδιακά μια βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τάξεως του 9 % 
περίπου. 

2. Βλέπε επίσης Δ.Κ. Μαρούλης (1992). 
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Στα επόμενα χρόνια η προώθηση και ενίσχυση των εξαγωγών, 

μέσω της ανάπτυξης των οργανισμών και θεσμών που είναι επιφορτι

σμένοι με τη διευκόλυνση της εξαγωγικής προσπάθειας και την παροχή 

σημαντικών υπηρεσιών στις εξαγωγικές επιχειρήσεις για την αποτελε

σματική ανάπτυξη της δραστηριότητας τους στην εγχώρια και στις ξένες 

αγορές, αποκτούν εξαιρετικά μεγάλη σπουδαιότητα. 

Ειδικότερα, μεγάλη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην προσπάθεια 

για σημαντική βελτίωση, ενίσχυση και αναβάθμιση του θεσμικού και 

οργανωτικού πλαισίου για τη διενέργεια και προώθηση των εξαγωγών και 

για δυναμική ανάπτυξη των διεθνών οικονομικών σχέσεων της χώρας με 

τις χώρες των Βαλκανίων και του Εύξεινου Πόντου και γενικότερα με τις 

χώρες της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης (χώρες ΚΑΕ), τις χώρες 

της Μέσης Ανατολής και πολλές άλλες νέες αναπτυσσόμενες χώρες. 

Μεγάλη έμφαση θα πρέπει να δοθεί επίσης στην προσέλκυση των 

αναγκαίων ξένων άμεσων επενδύσεων στην ελληνική οικονομία, οι οποίες 

μπορεί να αποτελέσουν αποτελεσματικό μηχανισμό αναβάθμισης του 

τεχνολογικού επιπέδου των ελληνικών παραγωγικών επιχειρήσεων και 

βελτίωσης της ανταγωνιστικής τους θέσης στις διεθνείς αγορές. 

Η σημασία και ο βαθμός ανάπτυξης των συγκεκριμένων τομέων του 

θεσμικού και οργανωτικού πλαισίου για τη διενέργεια και προώθηση των 

ελληνικών εξαγωγών, οι εξελίξεις που σημειώθηκαν στο πλαίσιο αυτό τα 

τελευταία χρόνια και οι ανάγκες που υπάρχουν για μεταρρύθμιση, 

αναβάθμιση και αποτελεσματική λειτουργία των επιμέρους οργανισμών και 

θεσμών, αναλύονται στα Κεφάλαια 3-12 της παρούσας έκθεσης. 

Προηγουμένως, στο Κεφάλαιο 2, παρουσιάζονται ορισμένα συγκεντρωτικά 

στοιχεία όσον αφορά την εξέλιξη των ελληνικών εξαγωγών τα τελευταία 

είκοσι χρόνια. 

1.5. Περιληπτική παρουσίαση των βασικών επιδιώξεων και των 

βασικών συμπερασμάτων της παρούσας έκθεσης (Executive 

Summary) 

Στο Κεφάλαιο 2, παρουσιάζονται ορισμένα συγκεντρωτικά στοιχεία 

όσον αφορά την εξέλιξη των ελληνικών εξαγωγών τα τελευταία είκοσι 

χρόνια. Συγκρίνοντας την εξέλιξη αυτή με την αντίστοιχη εξέλιξη των 

εξαγωγών άλλων χωρών, προκύπτει αναμφισβήτητα η μη ευνοϊκή θέση 
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της ελληνικής οικονομίας όσον αφορά αυτό το σημαντικό τομέα για την 

οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Όσον αφορά την κατά περιοχή και κατά 

χώρα διάρθρωση των ελληνικών εξαγωγών, είναι εξαιρετικά σημαντική η 

ραγδαία μεταβολή της εικόνας που είχε διαμορφωθεί στο τέλος της 

δεκαετίας του 1 9 8 0 και της διάρθρωσης των εξαγωγών, όπως παρουσιά

ζεται σήμερα (στοιχεία 1993). Στη δεκαετία του 1980 υπήρξε μια σαφής 

τάση συγκέντρωσης των ελληνικών εξαγωγών προς τις χώρες μέλη της 

ΕΕ. Τα μερίδια των εκτός ΕΕ χωρών μειώνονταν συνεχώς, ιδιαίτερα όσον 

αφορά τις εξαγωγές προς τις πρώην σοσιαλιστικές ευρωπαϊκές χώρες και 

τις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής. 

Αντίθετα, στη δεκαετία του 1990, η κατάσταση φαίνεται να 

αλλάζει ριζικά. Το μερίδιο των ελληνικών εξαγωγών προς τις χώρες-μέλη 

της ΕΕ μειώθηκε σημαντικά το 1993 από 6 5 % σε 5 5 % , ενώ ταυτόχρονα 

αυξάνονται ραγδαία τα μερίδια των εξαγωγών προς τις χώρες της 

Βαλκανικής και τις χώρες της πρώην ΕΣΣΔ, καθώς και τα μερίδια των 

εξαγωγών προς τις χώρες του Περσικού Κόλπου. Αυξάνεται επίσης το 

μερίδιο των εξαγωγών προς μια ομάδα αναπτυσσόμενων οικονομιών, στις 

οποίες οι ελληνικές εξαγωγές στη δεκαετία του 1980 ήταν σχεδόν 

ανύπαρκτες. 

Στη δεκαετία του 1990 αυξάνεται σημαντικά η διασπορά των 

ελληνικών εξαγωγών κατά χώρα προορισμού, κατά τον ίδιο τρόπο που 

αυξανόταν η συγκεντρωτικότητα των ελληνικών εξαγωγών στη δεκαετία 

του 1 9 8 0 . Το γεγονός αυτό θα πρέπει να αξιολογηθεί και να ερμηνευτεί 

με πολύ προσοχή προκειμένου να σχεδιαστεί πάνω σε στέρεες βάσεις η 

κατεύθυνση της εξαγωγικής πολιτικής της χώρας μας μέχρι το 2 0 0 0 . Θα 

πρέπει,για παράδειγμα, να ληφθεί σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι το 

άνοιγμα των αγορών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και η 

σημαντική αύξηση των ελληνικών εξαγωγών προς τις χώρες αυτές 

(αύξηση των εξαγωγών κατά 350 εκατ. δολ. το 1993), δεν συνδυάστηκε 

με αύξηση της ελληνικής εξαγώγιμης παραγωγής, αλλά με σημαντική 

απόλυτη μείωση των εξαγωγών προς τις χώρες της ΕΕ και τις χώρες ΕΖΕΣ 

(κατά 1,7 δισ. δολ. περίπου το 1993). 

Τα παραπάνω αποτελούν αναμφισβήτητα πολύ σημαντικές εξελίξεις 

για την ελληνική οικονομία και αποτελεί σημαντικό πρόβλημα το γεγονός 

ότι από τη μια μεριά η εμπιστοσύνη που μπορούμε να δώσουμε στα 

στοιχεία που προαναφέρθηκαν είναι μάλλον περιορισμένη και από την 
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άλλη, τα στοιχεία που έχουμε σήμερα {Ιούλιος 1995) για την εξέλιξη των 

εξωτερικών εμπορικών ανταλλαγών της χώρας κατά το 1994 είναι 

μηδαμινά και δεν μας επιτρέπουν να καταλήξουμε σε κάποιο ασφαλές 

συμπέρασμα για την πορεία της εξαγωγικής δραστηριότητας κατά το έτος 

αυτό. Δεν ξέρουμε, επομένως, αν οι εξελίξεις του 1993 επιβεβαιώνονται 

και από τα στοιχεία του 1994 ή αν οι νέες τάσεις στη διάρθρωση των 

εξαγωγών και των εισαγωγών που σημειώθηκαν κατά το 1993 επεκτεί

νονται και κατά το 1994. 

Το Κεφάλαιο 3 αναφέρεται στα βασικά χαρακτηριστικά και στο 

βαθμό ανάπτυξης της ελληνικής παραγωγικής ή/και εξαγωγικής επιχεί

ρησης. Τα παραδοσιακά προβλήματα του σχετικά μικρού μεγέθους των 

επιχειρηματικών μονάδων και της μη ικανοποιητικής οργανωτικής δομής 

εξετάζονται υπό το φως των εξελίξεων που σημειώθηκαν τα τελευταία έξι 

χρόνια και των δραστικών μεταβολών που λαμβάνουν χώρα σε πολλούς 

κλάδους της ελληνικής οικονομίας σε καθημερινή βάση. Οι διαρθρωτικές 

μεταβολές, που σημειώθηκαν στην ελληνική βιομηχανία στο διάστημα 

1987-1995, ήταν πράγματι πολύ σημαντικές και είχαν ήδη ως συνέπεια 

ένα μεγάλο κόστος προσαρμογής (εισαγωγική διείσδυση, συνεχής μείωση 

της βιομηχανικής παραγωγής, χαμηλές εξαγωγικές επιδόσεις, κλείσιμο 

προβληματικών επιχειρήσεων, αύξηση της ανεργίας, αποβιομηχάνιση 

κλπ.). Είχαν όμως και ορισμένες πολύ ευνοϊκές συνέπειες, όπως φαίνεται 

από την αύξηση του μεγέθους και τη βελτίωση της οργανωτικής δομής 

πολλών επιχειρήσεων στους περισσότερους κλάδους της οικονομίας, από 

τη συνεχή είσοδο νέων επιχειρήσεων στο Χρηματιστήριο και από την 

άντληση σημαντικών κεφαλαίων από αυτή την πηγή, από την εντατικο

ποίηση του φαινομένου των συγχωνεύσεων και εξαγορών επιχειρήσεων, 

από τις προσπάθειες διεθνοποίησης και επέκτασης των παραγωγικών 

δραστηριοτήτων πολλών επιχειρήσεων σε ξένες αγορές (κυρίως στις 

βαλκανικές χώρες και στις χώρες του Εύξεινου Πόντου) κλπ. Παρά το 

γεγονός ότι οι πιο πάνω μεταβολές στην παραγωγική διάρθρωση των 

βασικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας είναι σημαντικές, δεν θα πρέπει 

να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι αυτές οδήγησαν αναγκαστικά στην από

κτηση κάποιου αξιόλογου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για την ελλη

νική βιομηχανία και γεωργία. Η αλήθεια είναι ότι όλες οι χώρες της ΕΕ 

προχώρησαν σε δραστική αναδιάρθρωση των παραγωγικών τους δομών 

με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας τους. Η προσαρμογή των 
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ελληνικών κλάδων βοήθησε στη προσπάθεια για διατήρηση της ανταγωνι

στικής θέσης των ελληνικών επιχειρήσεων μάλλον, παρά για βελτίωση 

αυτής της σχέσης. 

Στο Κεφάλαιο 4, παρουσιάζονται πολλά παραδείγματα επιχει

ρήσεων ιδιαίτερα όσον αφορά την επέκταση της επιχειρηματικής τους 

δραστηριότητας σε ξένες αγορές, την αύξηση του μεγέθους τους και τη 

βελτίωση της οργανωτικής τους δομής, τις προσπάθειες άντλησης κεφα

λαίων από την κεφαλαιαγορά και ανάληψης σημαντικών επενδυτικών 

προσπαθειών για την παραγωγή νέων προϊόντων, τις προσπάθειες συγχώ

νευσης και εξαγορών επιχειρήσεων κλπ. Το συμπέρασμα που προκύπτει 

είναι ότι η τυπική ελληνική επιχείρηση του 1995 δεν είναι η ίδια με την 

τυπική ελληνική επιχείρηση του 1986. Πολλά πράγματα έχουν αλλάξει 

τόσο όσον αφορά το μέγεθος, όσο και όσον αφορά την οργανωτική και 

την κεφαλαιακή δομή των επιχειρήσεων. 

Το μέγεθος της επιχείρησης αυξάνει τόσο μέσω της ανάληψης 

σημαντικών επενδύσεων αύξησης της παραγωγικής δυναμικότητας και 

εκσυγχρονισμού του παραγωγικού εξοπλισμού, όσο και μέσω των συγχω

νεύσεων και εξαγορών επιχειρήσεων που έχουν γίνει πια βασικό χαρακτη

ριστικό των παραγωγικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας. 

Η οργανωτική και η κεφαλαιακή δομή των επιχειρήσεων αλλάζουν 

επίσης με ταχύτατους ρυθμούς, όπως αποδεικνύεται και με την είσοδο 

ενός μεγάλου αριθμού παραγωγικών επιχειρήσεων στο ελληνικό 

Χρηματιστήριο. 

Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι η διαδικασία των δραστικών 

διαρθρωτικών μεταβολών συνεχίζεται με γρήγορους ρυθμούς, πράγμα που 

σημαίνει ότι και η σημερινή διάρθρωση των κλάδων της οικονομίας που 

παράγουν διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα είναι μεταβατική και ότι μετά 

από μερικά χρόνια η κατάσταση θα είναι ακόμα πιο διαφορετική. Γενικά η 

τάση είναι προς περαιτέρω σημαντική αύξηση του μεγέθους και προς 

βελτίωση της οργανωτικής δομής των επιχειρήσεων και επίσης προς 

ραγδαία διεθνοποίηση των παραγωγικών δραστηριοτήτων των επιχει

ρήσεων. Ό λ α αυτά αναμένεται να διευκολύνουν και να αυξήσουν σε 

σημαντικό βαθμό την εξαγωγική δυναμικότητα της ελληνικής οικονομίας. 

Το Κεφάλαιο 5 αναφέρεται στην κατάσταση που επικρατεί στην 

Ελλάδα όσον αφορά τις διαδικασίες που είναι ακόμα σε ισχύ κατά τη 

διενέργεια των εξαγωγών και τα αντικίνητρα που ακόμα υπάρχουν και 
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επιβαρύνουν το κόστος και την αποτελεσματική διεξαγωγή της εξαγωγικής 

δραστηριότητας πολλών επιχειρήσεων. Βασικό συμπέρασμα είναι ότι 

σήμερα έχει πραγματικά σημειωθεί μεγάλη πρόοδος στον τομέα της 

απλοποίησης των εξαγωγικών διαδικασιών και της εξάλειψης των 

υπαρχόντων αντικινήτρων, ιδιαίτερα όσον αφορά το νομοθετικό πλαίσιο 

που διέπει τις διαδικασίες διενέργειας και προώθησης των εξαγωγών. Η 

πρόοδος αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη φιλελευθεροποίηση της 

οικονομίας και στη σημαντική μείωση του κρατικού παρεμβατισμού σε 

κρίσιμους τομείς, που έλαβε χώρα τα τελευταία δέκα χρόνια. Βέβαια, τα 

προβλήματα που εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται στην πράξη από 

πολλούς εξαγωγείς δεν είναι ακόμα και σήμερα ευκαταφρόνητα. Πολλά 

από αυτά όμως μάλλον οφείλονται σε υπαιτιότητα ή άγνοια του ίδιου του 

εξαγωγέα. Ά λ λ α οφείλονται σε υπαιτιότητα ή άγνοια των αρμόδιων κατά 

περίπτωση κρατικών οργάνων. Η λύση των προβλημάτων αυτών θα 

πρέπει να προωθηθεί με συνεχή επικοινωνία και συνεργασία των αρμό

διων κρατικών υπηρεσιών με τους βασικούς αντιπροσωπευτικούς φορείς 

των παραγωγικών τάξεων και ιδιαίτερα των εξαγωγέων. 

Στο Κεφάλαιο 6 εξετάζονται τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται 

στους βασικούς κλάδους προσφοράς κρίσιμων υπηρεσιών προώθησης των 

εξαγωγών, όπως οι Κεντρικές Υπηρεσίες Εξωτερικού Εμπορίου, το 

σύστημα των Εμπορικών Συμβούλων και Ακολούθων της χώρας στο 

εξωτερικό, ο Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών (ΟΠΕ), η εκθεσιακή 

πολιτική της χώρας, ο ΕΟΜΜΕΧ, τα εμποροβιομηχανικά επιμελητήρια κλπ. 

Το συμπέρασμα που προκύπτει από την ανάλυση της Κεφαλαίου 

6 είναι ότι μετά την κατάργηση των εξαγωγικών επιδοτήσεων και της 

προστασίας της ελληνικής παραγωγής από τον διεθνή ανταγωνισμό, η 

οποία ολοκληρώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1 9 9 0 , δεν είναι ακόμα 

φανερή κάποια αξιοσημείωτη αύξηση της έμφασης προς την κατεύθυνση 

της αναδιοργάνωσης, ενίσχυσης και σημαντικής αναβάθμισης του θεσμικού 

και οργανωτικού πλαισίου προώθησης των εξαγωγών. Πιο συγκεκριμένα: 

Στην περίοδο 1990-1993, υπήρξαν πολλές ενδείξεις ότι σε 

ορισμένες περιπτώσεις το πλαίσιο αυτό μάλλον υποβαθμίστηκε και 

αποδυναμώθηκε παρά αναπτύχθηκε. Αυτό έγινε, είτε μέσω της πολύ 

περιορισμένης αύξησης των προϋπολογισμών των βασικών οργανισμών 

σε περιόδους κατά τις οποίες υπήρχαν πολύ μεγαλύτερες ανάγκες, είτε 

μέσω της ουσιαστικής αποδυνάμωσης αυτών των κρατικών οργανισμών 
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με την περιθωριοποίηση τους από το γενικότερο σύστημα σχεδιασμού και 

άσκησης της οικονομικής πολιτικής και με τις συνεχείς συζητήσεις για 

κατάργηση τους ή για συνένωση τους με άλλους οργανισμούς, είτε, τέλος, 

μέσω της ακόμη μεγαλύτερης μείωσης της έμφασης όσον αφορά την 

εξυγίανση και την ανάπτυξη του σημαντικού αυτού τομέα της ελληνικής 

οικονομίας. 

Στην περίοδο 1994-1995, σημειώθηκε κάποια σημαντική αλλαγή 

της έμφασης της οικονομικής πολιτικής υπέρ της στήριξης και αξιοποίησης 

ορισμένων τουλάχιστον από αυτούς τους οργανισμούς, ιδιαίτερα του ΟΠΕ 

και των Γραφείων ΟΕΥ της χώρας στο εξωτερικό. Όσον αφορά τον ΟΠΕ, 

διπλασιάστηκε ο προϋπολογισμός του για το 1994 και ορισμένα 

προγράμματα του οργανισμού αυτού εντάχθηκαν στο ΚΠΣ II, 1 994-1 9 9 9 . 

Διαμορφώθηκαν από τον ΟΠΕ, σε συνεργασία με το ΥΠΕΘΟ και τον 

ιδιωτικό τομέα, προγράμματα προώθησης συγκεκριμένων προϊόντων στις 

ξένες αγορές και στηρίχθηκε, μέσω του εν λόγω οργανισμού, η προσπά

θεια ανάπτυξης των σχέσεων μας με τα Βαλκάνια, τη Ρωσία και τις χώρες 

του Εύξεινου Πόντου και γενικά όλες τις ανεξάρτητες δημοκρατίες της 

πρώην ΕΣΣΔ. Όσον αφορά τα Γραφεία ΟΕΥ προωθήθηκε με νόμο η 

ενίσχυση και η αναβάθμιση τους και δημιουργήθηκαν νέα Γραφεία σε 

χώρες ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την Ελλάδα. Επίσης, ενισχύθηκαν οι 

Κεντρικές Υπηρεσίες εξωτερικού εμπορίου του ΥΠΕΘΟ και προβλέπεται η 

στενότερη διασύνδεση και ο συντονισμός δράσης των Γραφείων ΟΕΥ με 

τις Κεντρικές Υπηρεσίες. 

Παρά τις αξιοσημείωτες προσπάθειες που έγιναν τον τελευταίο 

χρόνο για την αναδιοργάνωση και αναβάθμιση των βασικών οργανισμών 

και θεσμών προώθησης εξαγωγών, τα βασικά προβλήματα που αντιμετω

πίζονται στον τομέα δεν έχουν ακόμα λυθεί. Ορισμένα χαρακτηριστικά 

παραδείγματα είναι τα ακόλουθα: 

Το σύστηυα των Ευπορικών Συυβούλων και Ακολούθων: α) Παρά 

τις αξιόλογες προσπάθειες που έγιναν τους τελευταίους μήνες, τα βασικά 

λειτουργικά προβλήματα δεν έχουν ακόμα λυθεί, β) Δεν προχώρησε με 

τους αναγκαίους ρυθμούς η αναδιάρθρωση των Γραφείων σύμφωνα με τις 

νέες συνθήκες και τις νέες ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί (διάσπαση 

παλαιών χωρών και δημιουργία νέων, άνοιγμα των χωρών της Κεντρικής 

και της Ανατολικής Ευρώπης στο διεθνή ανταγωνισμό, ανοίγματα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ομάδες αναπτυσσόμενων οικονομιών, αραβικές 
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χώρες κλπ.), γ) Δεν σημειώθηκε ουσιαστική πρόοδος στην προσπάθεια για 

καλύτερη στελέχωση των Γραφείων, παρά το γεγονός ότι η ενίσχυση των 

Γραφείων τα τελευταία χρόνια με τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής 

Δημόσιας Διοίκησης έχει βελτιώσει κάπως την κατάσταση και έχει καλύψει 

ορισμένα κενά. δ) Δεν έχει εφαρμοστεί ένας ενιαίος και συστηματικός 

τρόπος ενημέρωσης των φακέλων που υπάρχουν κατά χώρα στις Υπηρε

σίες Εξωτερικού Εμπορίου του ΥΠΕΘΟ, έτσι ώστε η ενημέρωση των 

παραγωγικών τάξεων, και ιδιαίτερα των εξαγωγικών επιχειρήσεων, να 

είναι εύκολη και ολοκληρωμένη. Δεν έχει εφαρμοστεί η θεσμοθέτηση της 

σύνταξης μιας τυποποιημένης ολοκληρωμένης έκθεσης κατά χώρα από τον 

αρμόδιο Εμπορικό Σύμβουλο/Ακόλουθο τουλάχιστον μια φορά κάθε χρόνο. 

Οι ορνανισυοί προώθησης των εζανωνών. Ορισμένοι (όπως η HEC 

Α.Ε.) καταργήθηκαν στην περίοδο 1990-1993. Ο ΟΠΕ και ο ΕΟΜΜΕΧ, 

παρά την ενίσχυση τους με αυξημένους πόρους, χαρακτηρίζονται ακόμη 

και σήμερα από μια σχετικά χαλαρή οργανωτική δομή, δεν έχουν ακόμα 

ενισχυθεί με νέο εξειδικευμένο προσωπικό για την κάλυψη της ανάγκης για 

σημαντική διεύρυνση των δραστηριοτήτων τους και γενικά βρίσκονται 

μάλλον σε κατάσταση αβεβαιότητας σχετικά με τη δραστηριοποίηση τους 

στο άμεσο και στο απώτερο μέλλον. Η προσπάθεια του ΟΠΕ να ενισχύσει 

την παρουσία του στις περιφέρειες της χώρας σε συνεργασία με τα τοπικά 

EBE και το άνοιγμα δύο νέων Γραφείων του στα Ιωάννινα και την 

Κομοτηνή είναι ενέργειες προς τη σωστή κατεύθυνση. Αξιοσημείωτη είναι 

επίσης η παρουσία του ΟΠΕ στα Εμπορικά Κέντρα της χώρας στο Παρίσι, 

την Αλεξάνδρεια και την Οδησσό, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί η διακοπή 

της λειτουργίας του Εμπορικού Κέντρου της χώρας στην Αμβέρσα λόγω 

ελλείψεως προσωπικού. Οι εξελίξεις αυτές είναι ενθαρρυντικές, αλλά θα 

πρέπει να παρακολουθηθεί και να ελεγχθεί συστηματικά η αποτελεσματι

κότητα, όσον αφορά την προώθηση των ελληνικών εξαγωγών, αυτών των 

νέων δραστηριοτήτων του ΟΠΕ για να βγουν τα αναγκαία συμπεράσματα 

για τη δυνατότητα περαιτέρω επέκτασης τους και σε άλλες χώρες και 

περιοχές. 

Ακόμα και αν αξιολογηθούν όσο πιο ευνοϊκά γίνεται οι πιο πάνω 

εξελίξεις, δεν μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι ο ΟΠΕ πλησιάζει στο 

επίπεδο ανάπτυξης των αντίστοιχων οργανισμών που λειτουργούν σε 

χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Ν. Κορέα, το Χονγκ Κονγκ, η Ιαπωνία 

κλπ. Οι χώρες αυτές αναπτύσσουν όλο και περισσότερο τους ήδη πολύ 
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αναπτυγμένους εξαγωγικούς τους οργανισμούς [πριν απο λίγες μέρες έγινε 

κάποια εκδήλωση του Hong - Kong Trade Development Council (HKTDC) 

στην Αθήνα όπου αναφέρθηκε ότι ο οργανισμός αυτός διαθέτει 32 Γρα

φεία στο εξωτερικό και προσωπικό 7 0 0 ατόμων)], με στόχο να διευρύνουν 

ακόμα περοσσότερο τα ήδη υψηλά μερίδια τους στις παγκόσμιες αγορές 

των εξαγώγιμων προϊόντων τους. Στην Ελλάδα οι αντίστοιχοι οργανισμοί 

είτε υποβαθμίζονται, είτε οι ενέργειες που γίνονται για την αναδιοργά

νωση και περαιτέρω ανάπτυξη τους είναι ελλιπείς, με συνέπεια να μην 

έχουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα στην προσπάθεια ανάπτυξης των 

ελληνικών εξαγωγών. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι η βαθιά αναδιάρθρωση της ελληνικής 

βιομηχανίας και γεωργίας, η οποία λαμβάνει χώρα τα τελευταία χρόνια 

μετά την πλήρη απελευθέρωση των εμπορικών ανταλλαγών της χώρας με 

το εξωτερικό και την πλήρη εφαρμογή των κανόνων της ενιαίας αγοράς, 

πραγματοποιείται χωρίς ουσιαστικά το ελληνικό κράτος να είναι σε θέση 

να δώσει κάποια βοήθεια, ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 

προκειμένου να συμβάλει στην διαδικασία προσαρμογής αυτών των επιχει

ρήσεων στις νέες εξαιρετικά δύσκολες ανταγωνιστικές συνθήκες. Αυτή η 

παρατήρηση αφορά ιδιαίτερα τον ΕΟΜΜΕΧ και το Υπ. Βιομηχανίας, όπου 

μόνο τους τελευταίους μήνες, στα πλαίσια του Επιχειρηματικού Προγράμ

ματος Βιομηχανίας του ΚΠΣ II, φαίνεται ότι προωθείται μια ολοκληρωμένη 

βιομηχανική πολιτική και ιδιαίτερα ορισμένα σημαντικά μέτρα για τη 

στήριξη της προσπάθειας προσαρμογής και ανάπτυξης των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων. 

Οι Κεντρικές Υπηρεσίες Εξωτερικού Ευπορίου. Μετά από μια 

δεκαετία αλλεπάλληλων μεταβολών, σύγχυσης αρμοδιοτήτων και προβλη

ματικής οργανωτικής δομής στον νευραλγικό αυτό τομέα της ελληνικής 

οικονομίας, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ακόμα δεν είναι εμφανή κάποια 

σημάδια ουσιαστικής αλλαγής πορείας. Φαίνεται ότι υπάρχει πραγματική 

δυσκολία για την εξεύρεση μιας ικανοποιητικής οργανωτικής φόρμουλας 

και, το πιο σημαντικό, ότι υπάρχει πρόβλημα στελέχωσης των υπηρεσιών 

με κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό. Είναι αξιοσημείωτο ότι ο 

συντονισμός των συναρμόδιων υπηρεσιών μεταξύ τους και με τα Γραφεία 

συμβούλων και ακολούθων της χώρας στο εξωτερικό, εξακολουθεί να μην 

είναι ικανοποιητικός. Είναι δε εμφανές ότι τα στελέχη των κεντρικών 

υπηρεσιών αντιμετωπίζουν πραγματική δυσκολία να παρακολουθήσουν 
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τους ρυθμούς με τους οποίους κινείται σήμερα ο ιδιωτικός τομέας, 

ιδιαίτερα στο χώρο των εξαγωγών και των επενδύσεων των ελληνικών 

επιχειρήσεων στο εξωτερικό. Στον τομέα αυτό θα πρέπει να επισημανθούν 

οι ακόλουθες σημαντικές ελλείψεις: 

ι. Δεν υπάρχει ένα ολοκληρωμένο γραπτό κείμενο το οποίο να 

παρουσιάζει με σαφή τρόπο τη Στρατηγική Προώθησης των Ελληνικών 

Εξαγωγών και των Οικονομικών Συμφερόντων της χώρας στις διάφορες 

περιοχές του κόσμου. Το κείμενο αυτό θα έπρεπε να στηρίζεται σε 

αναλυτικές εκθέσεις κατά χώρα και περιοχή του κόσμου και να είναι 

γνωστό τόσο στις αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες θα προωθούσαν την 

εφαρμογή του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όσο και στις παραγωγικές 

τάξεις, οι οποίες θα μπορούσαν να βασίσουν πάνω σε αυτό τη δική τους 

επιχειρηματική δραστηριότητα. 

ϋ. Το πιο οδυνηρό είναι ότι αντιμετωπίζονται σημαντικές ελλείψεις 

ακόμα και στη στατιστική παρακολούθηση των ροών εξωτερικού εμπορίου 

της χώρας, ιδιαίτερα μετά τις αναγκαστικές μεταβολές που σημειώθηκαν 

στις διαδικασίες συλλογής των στοιχείων της τελωνειακής στατιστικής, 

μετά την κατάργηση των τελωνειακών ελέγχων στις συναλλαγές με τις 

χώρες-μέλη της ΕΕ. 

Στο Κεφάλαιο 7, αναλύονται τα βασικά θέματα που αφορούν τη 

χρηματοδότηση των εξαγωγών. Στους τομείς αυτούς έχει σημειωθεί 

κάποια αξιόλογη πρόοδος, όσον αφορά τη δυνατότητα παροχής μεσομα-

κροχρόνιας χρηματοδότησης, την ίδρυση τριών εταιρειών factoring -

forfait ing, την ίδρυση και την αποτελεσματική λειτουργία εταιρειών 

leasing, την ίδρυση εταιρειών venture capital, την πλήρη κατάργηση των 

απαιτήσεων για δραχμοποίηση του εξαγωγικού συναλλάγματος και την 

παροχή δυνατότητας στους εξαγωγείς να διατηρούν ελεύθερα λογαρια

σμούς σε συνάλλαγμα στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, την πλήρη 

απελευθέρωση του δανεισμού σε συνάλλαγμα και τη μετατροπή της 

εξυπηρέτησης δραχμικών δανείων σε εξυπηρέτηση σε συνάλλαγμα, την 

επέκταση των ελληνικών εμπορικών τραπεζών με υποκαταστήματα στις 

βαλκανικές χώρες και σε άλλες χώρες του Εύξεινου Πόντου, την ανάπτυξη 

της προσφοράς νέων χρηματοπιστωτικών προϊόντων όπως η προθεσμιακή 

αγορά συναλλάγματος κλπ. Εξακολουθούν όμως να υπάρχουν ορισμένα 

προβλήματα, όπως η σχετικά μικρή εμπειρία των ελληνικών τραπεζών 

στον τομέα της χρηματοδότησης του εξαγωγικού εμπορίου και η αδυναμία 
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κάλυψης των χρηματοδοτικών αναγκών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

μετά την ουσιαστική κατάργηση του συστήματος των βιοτεχνικών 

δανείων. Η ανάπτυξη των θεσμών του venture capital, του leasing και του 

factoring, αναμένεται να βοηθήσει αποφασιστικά στη χρηματοδότηση και 

ασφάλιση των εξαγωγικών δραστηριοτήτων των μικρομεσαίων επιχειρή

σεων. Από την άλλη μεριά, οι ελληνικές εμπορικές τράπεζες βρίσκονται 

στο στάδιο της αναδιοργάνωσης και της ενίσχυσης του στελεχιακού τους 

δυναμικού,για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις προσφο

ράς των νέων χρηματοπιστωτικών προϊόντων, πολλά από τα οποία θα 

δώσουν λύση σε προβλήματα που απασχολούν παραδοσιακά τους Έλλη

νες εξαγωγείς. 

Η πιο ευνοϊκή εξέλιξη θα είναι η σημαντική αύξηση της έμφασης 

που δίνουν οι ελληνικές τράπεζες στον τομέα της χρηματοδότησης του 

εξαγωγικού εμπορίου. Αυτό θα γίνει όταν αυτή η δραστηριότητα καταστεί 

το ίδιο αποδοτική για τις τράπεζες, όπως είναι σήμερα άλλες δραστηριό

τητες, π.χ. η καταναλωτική πίστη. 

Στο Κεφάλαιο 8 αναλύονται τα βασικά θέματα που αφορούν την 

ασφάλιση των εξαγωγικών πιστώσεων. Ο τομέας αυτός είναι κεφαλαιώ

δους σημασίας για την ανάπτυξη των εξαγωγών μιας χώρας, ιδιαίτερα 

όταν επιδιώκεται η προώθηση των εξαγωγών σε χώρες χαμηλού επιπέδου 

ανάπτυξης ή σε χώρες οι οποίες διανύουν κρίσιμες μεταβατικές περιόδους 

κατά τη μετατροπή τους από κεντρικά διευθυνόμενες οικονομίες σε 

οικονομίες της αγοράς (όπως, π.χ., οι χώρες της Κεντρικής και της 

Ανατολικής Ευρώπης). Στην Ελλάδα, μετά την ίδρυση και την δραστη

ριοποίηση του ΟΑΕΠ, φαίνεται ότι έχει σημειωθεί κάποια αξιοσημείωτη 

πρόοδος, ιδιαίτερα όσον αφορά τη βραχυπρόθεσμη ασφαλιστική κάλυψη 

των εξαγωγών (ασφάλιση εμπορικού κινδύνου, σημαντική αύξηση του 

εγγυητικού κεφαλαίου και μεγαλύτερη δραστηριοποίηση του ΟΑΕΠ στον 

τομέα των εξαγωγών προς τις χώρες της Βαλκανικής και τις χώρες του 

Εύξεινου Πόντου κλπ.). 

Στο Κεφάλαιο 9, αναλύεται το θεσμικό και οργανωτικό πλαίσιο και 

ο βαθμός ανάπτυξης των οργανισμών και θεσμών προσφοράς υπηρεσιών 

εμπορίας στις ξένες αγορές των εξαγώγιμων προϊόντων των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων, ιδιαίτερα στους παραδοσιακούς κλάδους της οικονομίας. 

Βασική διαπίστωση είναι ότι ο θεσμός των Γενικών Εμπορικών Εταιρειών 

(General Trading Companies), που τόσο έχει βοηθήσει στην ανάπτυξη των 
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εξαγωγών πολλών χωρών, είναι ουσιαστικά ανύπαρκτος στην Ελλάδα. 

Αυτό συμβαίνει, παρά το γεγονός ότι οι παραδοσιακοί κλάδοι της 

ελληνικής οικονομίας χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη ενός πολύ μεγάλου 

αριθμού μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες αδυνατούν να πραγματο

ποιήσουν από μόνες τους άμεσες εξαγωγές. Ποια είναι τα αίτια της μη 

ικανοποιητικής ανάπτυξης τέτοιων εταιρειών στην ελληνική οικονομία; Τι 

πρέπει να γίνει για να προωθηθεί η ανάπτυξη τους στο μέλλον; Ποιος 

μπορεί να είναι ο ρόλος τους στην ανάπτυξη των ελληνικών εξαγωγών τα 

επόμενα χρόνια. Πώς μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη τέτοιων 

εταιρειών οι Οργανισμοί Προώθησης των Εξαγωγών της χώρας; Πόσο 

χρήσιμη και πόσο πραγματοποιήσιμη είναι η ανάπτυξη τέτοιων εταιρειών 

σε κλαδικό επίπεδο με πιθανή συμμετοχή στη δημιουργία τους και 

ορισμένων κρατικών φορέων; Είναι μερικά μόνο από τα ερωτήματα που 

επιδιώκεται να απαντηθούν στο Κεφάλαιο 9. 

Στο Κεφάλαιο 10 αναλύονται τα βασικά προβλήματα που αντιμε

τωπίζονται στον τομέα των μεταφορών των ελληνικών εξαγωγών. Ο 

βαθμός ανάπτυξης της υποδομής μεταφορών και της προσφοράς μετα

φορικών υπηρεσιών διαδραματίζει σημαντικότατο ρόλο στην απρόσκοπτη 

διεξαγωγή αλλά και προώθηση των εξαγωγών οποιασδήποτε χώρας. Αυτό 

ισχύει κυρίως για τη χώρα μας, δεδομένου ότι αυτή βρίσκεται σε μεγάλη 

σχετικά απόσταση από τις βασικότερες αγορές της ΕΕ και των χωρών 

ΕΖΕΣ, όπου και κατευθύνεται (εξάγεται) το 6 0 % - 7 0 % περίπου των 

συνολικών εξαγωγών, ενώ από την άλλη μεριά, ένα αρκετά μεγάλο 

ποσοστό του συνολικού όγκου των ελληνικών εξαγωγών απαρτίζεται από 

νωπά φρούτα και λαχανικά, τα οποία, λόγω της ευαισθησίας τους, 

χρειάζονται ταχύτητα και ειδική μεταχείριση κατά τη μεταφορά. 

Αυτά τα προβλήματα μεταφορών των ελληνικών εξαγωγών 

επιδεινώθηκαν τα τελευταία χρόνια μετά το ξέσπασμα του εμφυλίου 

πολέμου και τον διαχωρισμό της πρώην Γιουγκοσλαβίας, την επιβολή του 

εμπάργκο του OHE στη Νέα Γιουγκοσλαβία και τέλος την επιβολή του 

ελληνικού εμπάργκο στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 

Μακεδονίας. Μετά από αυτές τις δραματικές εξελίξεις, αποκλείστηκε η 

κύρια και πιο συμφέρουσα διαδρομή των ελληνικών εξαγώγιμων 

προϊόντων προς τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Στη συνέχεια, είχαμε τα 

διάφορα επεισόδια σημαντικών αυξήσεων των διοδίων και επομένως του 

συνολικού κόστους μεταφοράς που επέβαλαν άλλες χώρες της Ανατολικής 
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Ευρώπης, όπως η Ουγγαρία και η Τσεχοσλοβακία και πρόσφατα (Μάρτιος 

1995) η Βουλγαρία. 

Σημαντική συμβολή προς την κατεύθυνση της αποτελεσματικής 

επίλυσης των προβλημάτων μεταφοράς των ελληνικών εξαγωγών αναμέ

νεται να έχει η προώθηση και ολοκλήρωση των έργων του τομέα 

μεταφορών που συμπεριλαμβάνονται στο ΚΠΣ II, τα πιο βασικά από τα 

οποία (η Εγνατία, ο αυτοκινητόδρομος Πάτρας - Αθήνας - Θεσσαλονίκης -

Προμαχώνα, η ζεύξη Piou-Αντίρριου) έχουν ενταχθεί με υψηλή 

προτεραιότητα στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα. Επίσης, η ανάπτυξη των λιμένων 

της Δυτικής Ελλάδας και η σημαντική ενίσχυση των θαλάσσιων γραμμών 

από Πάτρα προς τα λιμάνια της Ιταλίας, αναμένεται να δώσουν νέες 

διεξόδους πρόσβασης και προώθησης των ελληνικών εξαγωγών στις 

αγορές της ΕΕ. Τέλος, είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι διαμορφώνονται 

σιγά σιγά οι συνθήκες για την ανάπτυξη των αεροπορικών εμπορευμα

τικών μεταφορών από την Ελλάδα, ιδιαίτερα προς τις χώρες της 

Βαλκανικής και τις χώρες της πρώην ΕΣΣΔ. 

Γενικά, παρά το γεγονός ότι πολλά προβλήματα και αδυναμίες που 

συνδέονται με τις υπηρεσίες μεταφορών των εξαγόμενων ελληνικών 

προϊόντων είχαν σε ορισμένες περιπτώσεις λάβει εκρηκτικές διαστάσεις, 

θα μπορούσε να πει κανείς ότι μόνο τα τελευταία δύο ή τρία χρόνια 

γίνονται σοβαρές προσπάθειες και σχεδιάζονται ή είναι σε εξέλιξη 

σημαντικά μέτρα και έργα, όπως προαναφέρθηκε, για την αποτελεσματική 

αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. Υπάρχουν όμως ακόμα πολλά 

προβλήματα στον τομέα αυτό, τα οποία παραμένουν, άλυτα και των 

οποίων οι προοπτικές τελικής επίλυσης τους τα επόμενα χρόνια είναι 

αντικειμενικά όχι πολύ ευνοϊκές. 

Στο Κεφάλαιο 11 αναλύονται τα βασικά θέματα διακρατικών 

σχέσεων και του αντισταθμιστικού εμπορίου, λαμβάνοντας υπόψη τη θέση 

της Ελλάδας ως κράτους-μέλους της ΕΕ. Πώς είναι δυνατό να αναπτυχ

θούν αυτά τα είδη του διεθνούς εμπορίου από τη χώρα μας, αν ληφθούν 

υπόψη οι περιορισμοί που επιβάλλονται από το κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο; 

Ειδικότερα, πώς μπορεί η Ελλάδα και οι ελληνικές επιχειρήσεις να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις για αντισταθμιστικά οφέλη που προβάλ

λονται στη σημερινή εποχή από τις χώρες της Κεντρικής και της Ανατο

λικής Ευρώπης και τις χώρες της πρώην ΕΣΣΔ, καθώς και από άλλες 

αναπτυσσόμενες οικονομίες; Πώς μπορεί η Ελλάδα να χρησιμοποιήσει τις 
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μεγάλες κρατικές παραγγελίες και τα μεγάλα έργα, για να εξασφαλίσει 

αξιόλογα αντισταθμιστικά οφέλη για τις ελληνικές εξαγωγές και 

γενικότερα για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας; Είναι τα βασικά 

ερωτήματα που αναλύονται στο Κεφάλαιο 1 1 . 

Στο Κεφάλαιο 1 2 παρουσιάζονται τα βασικά συμπεράσματα της 

παρούσας έκθεσης, καθώς και ένα ολοκληρωμένο πακέτο μέτρων οικονο

μικής πολιτικής για την ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισμού της 

ελληνικής οικονομίας μέσα στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά. Η εξυγίανση και 

ενίσχυση του θεσμικού και οργανωτικού πλαισίου για τη διενέργεια και 

προώθηση των ελληνικών εξαγωγών αποτελεί βασικό στοιχείο του 

πακέτου, αλλά θα πρέπει να προωθείται σε συνδυασμό με τα άλλα μέτρα. 

Όπως προκύπτει σαφώς από την ανάλυση της παρούσας έκθεσης, η 

αναγκαία ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισμού της οικονομίας 

μπορεί να επιδιωχθεί μόνο με την κατάλληλη προσαρμογή της γενικότερης 

μακρο-μικροοικονομικής πολιτικής. Η εφαρμογή μιας οποιασδήποτε 

εξαγωγικής πολιτικής δεν μπορεί να αντισταθμίσει τα ενδεχόμενα 

αρνητικά αποτελέσματα στις εξαγωγές μιας γενικότερης οικονομικής 

πολιτικής, που έχει άλλους στόχους και δεν είναι ευνοϊκή για τις εξαγωγές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ1 

2 . 1 . Η εξέλιξη των εξαγωγών ως συνόλου: Τελωνειακή και 

συναλλαγματική στατιστική 

Ως χρυσή δεκαετία των ελληνικών εξαγωγών μπορεί να θεωρηθεί 

n περίοδος 1965-1976, κατά την οποία η μέση ετήσια αύξηση της αξίας 

τους σε σταθερές τιμές ήταν 1 4 , 3 % 2 . Η αύξηση των εξαγωγών στη 

δεκαετία αυτή σχετίζεται με την έναρξη λειτουργίας στο βιομηχανικό 

τομέα πολλών μεγάλων επιχειρήσεων (ελληνικών και ξένων), κάτω από 

ένα καθεστώς εξαιρετικά υψηλής προστασίας, εξαγωγικών επιδοτήσεων 

και άλλων προνομίων, καθώς και μιας πολύ περιοριστικής (μέχρι το 1973) 

εισοδηματικής πολιτικής. Επίσης, η παραγωγική δραστηριότητα και οι 

επενδύσεις τόσο στο βιομηχανικό όσο και στον αγροτικό τομέα υποστη

ρίζονταν, μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1980, με μια εξαιρετικά 

προνομιακή χρηματοδοτική πολιτική με την οποία μεταφέρθηκαν σημα

ντικά εισοδήματα από τον αποταμιευτικό τομέα προς τον δημόσιο τομέα 

και τις μεγάλες επιχειρήσεις. Ειδικότερα, η χρηματοδότηση των εξαγωγών 

απολάμβανε προνομιακού επιτοκίου χρηματοδότησης, το οποίο ήταν πολύ 

χαμηλότερο από το κοινό επιτόκιο χρηματοδότησης για κεφάλαιο κίνησης. 

[Βλέπε Ε. Voloudakis and P. Fylaktos (1992).] 

Η μη ικανοποιητική εξέλιξη των ελληνικών εξαγωγών είχε αρχίσει 

ήδη από το 1976, αφού η μέση ετήσια αύξηση της αξίας τους σε σταθερές 

τιμές (1 970) στην περίοδο 1976-1982, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και 

η 2η πετρελαιακή κρίση, δεν ξεπέρασε το 1,9%. Η περίοδος αυτή μπορεί 

να χαρακτηριστεί από τη ραγδαία χειροτέρευση της ανταγωνιστικότητας 

της ελληνικής οικονομίας μετρούμενης με βάση το σχετικό κατά μονάδα 

κόστος εργασίας στη βιομηχανία. Ειδικότερα στην περίοδο 1975-1982, η 

\ Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε Δ.Κ. Μαρούλης (1991). 

2 . Βλέπε Π. Φυλακτός (1986). 
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ανατίμηση του όείκτη της πραγματικής σταθμισμένης συναλλαγματικής 

ισοτιμίας της δραχμής, με βάση το σχετικό κατά μονάδα κόστος εργασίας 

στη βιομηχανία ανάμεσα στην Ελλάδα και στους κυριότερους εμπορικούς 

της εταίρους, έφτασε το 6 2 , 5 % . [Βλέπε Δ.Κ. Μαρούλης (1992), σελ. 

115.] 

Στην περίοδο 1982-1987, ο δείκτης όγκου του συνόλου των 

εξαγωγών αγαθών αυξήθηκε κατά μέσο ετήσιο ποσοστό 1 0 , 0 % . Το αντί

στοιχο ποσοστό των εξαγωγών χωρίς καύσιμα ήταν επίσης 1 0 , 0 % . Η 

περίοδος αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί ως περίοδος των δύο υποτι

μήσεων της ονομαστικής ισοτιμίας της δραχμής (1983 και 1985) καθώς 

και ως περίοδος σχετικά μεγάλης διολίσθησης. Μπορεί επίσης να 

χαρακτηριστεί ως η περίοδος εφαρμογής του σταθεροποιητικού 

προγράμματος 1985-1987. Ως αποτέλεσμα αυτής της συναλλαγματικής 

πολιτικής, ο δείκτης της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας της 

δραχμής με βάση το σχετικό κατά μονάδα κόστος εργασίας στη βιομηχανία 

υποτιμήθηκε, σημειώθηκε βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, κατά 18,1 % 

περίπου. 

Στη συνέχεια, η μέση ετήσια αύξηση στην περίοδο 1987-1993 

ήταν μόνο 0 , 2 % περίπου. Είχαμε μια τεράστια πτώση του δείκτη όγκου 

των εξαγωγών το 1988 (από 132,1 το 1987 σε 88,8 το 1988), λόγω 

κυρίως της αλλαγής στον τρόπο συλλογής των στοιχείων από την Εθνική 

Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος. Το 1989 ο δείκτης επανήλθε στις 

1 22,2 μονάδες, για να μειωθεί και πάλι το 1990 στις 11 5,8 μονάδες. Το 

1991 έφτασε τις 132,6 μονάδες (αύξηση 1 4 , 5 % έναντι του 1990) και το 

1992 τις 137,2 μονάδες (αύξηση 3 , 5 % έναντι του 1991). Τέλος, το 1993 

διαμορφώθηκε στις 1 33,6 μονάδες (μείωση κατά 2,6% έναντι του 1992). 

Σημειώνεται ότι η αύξηση των εξαγωγών σε δραχμές το 1993 ήταν μόνο 

2,8%. Σε δολάρια, η αξία των συνολικών εξαγωγών αγαθών το 1993 

ήταν 8.433,7 έναντι 9.862,05 το 1992, δηλαδή σημειώθηκε μείωση της 

τάξεως του 1 4 , 4 8 % . Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η μείωση των εξαγωγών 

προς τις χώρες-μέλη της ΕΕ, όπου από 6447,7 εκατ. δολ. το 1992 έπεσαν 

στα 4 7 1 7 , 4 εκατ. δολ. το 1993 (-26,8%)1. 

\ Θα πρέπει να εξεταστεί με προσοχή κατά πόσο αυτή η σημαντική 
μείωση των εξαγωγών οφείλεται στο σύστημα συλλογής στοιχείων μετά 
την κατάργηση των τελωνειακών ελέγχων στην εσωτερική αγορά της ΕΕ. 
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Συμπερασματικά, η εξέλιξη των ελληνικών εξαγωγών σε 

πραγματικές τιμές τα τελευταία τριάντα χρόνια φαίνεται στον Πίνακα 2 

πιο κάτω. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

Εξέλιξη των ελληνικών εξαγωγών τα τελευταία τριάντα χρόνια 

Περίοδος 

1965-1976 

1976-1982 

1982-1987 

1987-1993 

Μέση ετήσια 
αύξηση 

% 

14,3 

1,9 

10,0 

0,2 

Χαρακτηρισμός περιόόου 

Χρυσή δεκαετία των ελληνικών 
εξαγωγών 
Ραγδαία χειροτέρευση της 

ανταγωνιστικότητας 
Περίοδος των δύο υποτιμήσεων 

Κατάργηση των επιδοτήσεων -
Υψηλά επιτόκια 

Ππνή: ΕΣΥΕ. 

Για να καταδειχθεί περαιτέρω το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η 

Ελλάδα στον τομέα του διεθνούς εμπορίου αγαθών, το οποίο ενδέχεται 

να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, αν δεν ληφθούν το ταχύτερο δυνατό 

τα αναγκαία μέτρα, αρκεί να αναφερθούν οι ακόλουθες εξελίξεις σε δύο 

βασικούς τομείς της οικονομίας και στο συνολικό εμπορικό ισοζύγιο της 

χώρας: 

Πρώτο, το εμπορικό ισοζύγιο στα αγροτικά προϊόντα που ήταν 

ανέκαθεν θετικό υπέρ της Ελλάδας, από + 4 3 3 , 5 εκατ. δολ. το 1980 

έφτασε τα -557,8 εκατ. δολ. το 1 9 9 0 , τα - 403,1 εκατ. δολ. το 1 992 και 

τα -700,7 εκατ. δολ. το 1993. Χαρακτηριστικό είναι επίσης ότι το 

έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο αγροτικών προϊόντων της Ελλάδας με τις 

άλλες χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) υπερδιπλασιάστηκε το 

1993 σε σχέση με το 1992, ενώ το πλεόνασμα του εμπορικού ισοζυγίου 

αγροτικών προϊόντων με τις τρίτες χώρες, το οποίο ήταν ελλειμματικό 
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στην περίοδο 1990-1 9 9 1 , σημείωσε πλεόνασμα 30,85 όισ. δρχ. το 1 992 

και 76,03 δισ. δρχ. το 1993. Είναι φανερό ότι τα ελληνικά αγροτικά 

προϊόντα σημειώνουν σημαντική υποχώρηση στην ενιαία αγορά της ΕΕ, 

ενώ η διατήρηση των εξαγωγών αυτών των προϊόντων σε ικανοποιητικά 

επίπεδα βασίζεται πλέον σε μεγάλο βαθμό στη διείσδυση της χώρας μας 

στις αγορές των χωρών των Βαλκανίων και γενικά της Κεντρικής και της 

Ανατολικής Ευρώπης, καθώς και στις αγορές της Μέσης Ανατολής και της 

Ασίας1. 

Δεύτερο, το εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας στα υποδήματα, που 

ήταν και αυτό πάντα θετικό υπέρ της χώρας μας, από + 6 2 , 8 εκατ. δολ. 

το 1980 έφτασε τα -62,5 εκατ. δολ. το 1990 και τα -110,3 εκατ. δολ. το 

1992 2 . 

Τρίτο, όπως έχει αναλυθεί εκτενώς σε άλλες πρόσφατες μελέτες 

του ΚΕΠΕ, το έλλειμμα του συνολικού εμπορικού ισοζυγίου της Ελλάδας 

αυξήθηκε σημαντικά στη δεκαετία του 1980, από 5,4 δισ. δολ. το 1983 

σε 12,3 δισ. δολ. το 1990. Το 1991 παρέμεινε στα ίδια πολύ υψηλά 

επίπεδα του 1 9 9 0 , παρά το γεγονός ότι το ισοζύγιο πληρωμών ως σύνολο 

σημείωνε αξιόλογη βελτίωση. Στη συνέχεια αυξήθηκε σημαντικά το 1 9 9 2 , 

\ Η κατά προϊόν ανάλυση των εξαγωγών και των εισαγωγών της 
Ελλάδας σε αγροτικά προϊόντα δείχνει ότι οι εξαγωγές εξακολουθούν να 
βασίζονται σε προϊόντα νωπά, άρα φθαρτά και ευαίσθητα, χαμηλής 
διαπραγματευτικής δυνατότητας και σχετικάχαμηλής προστιθέμενης αξίας. 
Αντίθετα, οι εισαγωγές είναι κυρίως προϊόντα επεξεργασμένα και υψηλού 
βαθμού τυποποίησης, με συνέπεια την αύξηση της αξίας τους και τη 
συναλλαγματ ική αιμορραγία της χώρας στους τομείς των 
βιομηχανοποιημένων αγροτικών προϊόντων και των τροφίμων στους 
οποίους, όπως τονίστηκε, υποτίθεται ότι η Ελλάδα κατέχει σημαντικά 
συγκριτικά πλεονεκτήματα. 

2. Ας σημειωθεί ότι ο κλάδος της υποδηματοποιίας ήταν ένας από τους 
κλάδους που υπέστησαν τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση από την 
κατάργηση των εξαγωγικών επιδοτήσεων και της προστασίας από 
εισαγωγές (κατάργηση του ρυθμιστικού φόρου). Στον κλάδο αυτό 
συντελέστηκαν τα τελευταία χρόνια σοβαρές διαρθρωτικές μεταβολές με 
κύρια χαρακτηριστικά την έξοδο πολλών μικρών επιχειρήσεων από τον 
κλάδο και τη μετατροπή πολλών παραγωγικών και εξαγωγικών 
επιχειρήσεων σε εισαγωγικές. 
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οπότε έφτασε τα 13,9 δισ. όολ., και μειώθηκε για πρώτη φορά μετά από 

πολλά χρόνια το 1993 σε 12,6 δισ. όολ. Ως ποσοστό του ΑΕΠ, το 

έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της Ελλάόας κυμαίνεται τα τελευταία 

χρόνια στα επίπεδα του 1 4 % - 1 6 % 1 . 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

Η εξέλιξη των εξαγωγών FOB σε διάφορες χώρες 

(Σε εκατ. δολάρια) 

Έτος 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

Μέση ετήσια 

αύξηση 

1987-1993 

Ελλάδα 

5.616 

5.933 

5.994 

6.365 

6.797 

6.009 

5.035 

-1,8% 

Ισπανία 

33.561 

39.652 

43.301 

53.888 

58.901 

63.921 

60.232 

72.468 

11,6% 

Πορτογαλία 

9.266 

10.874 

12.720 

16.311 

16.231 

18.195 

15.444 

8,9% 

Ιταλία 

116.178 

127.416 

140.118 

170.304 

169.465 

178.155 

169.153 

189.805 

7,3% 

Τουρκία 

10.322 

11.929 

11.780 

13.026 

13.672 

14.891 

15.610 

7 , 1 % 

Πηγή: IMF, International Financial Statistics. 

Τέταρτο, στον Πίνακα 3 παρουσιάζεται μια πραγματικά καταθλι

πτική εικόνα για την εξέλιξη των ελληνικών εξαγωγών αγαθών τα 

τελευταία χρόνια, η οποία, παρά το γεγονός ότι (όπως θα εξηγηθεί πιο 

1. Για μια σε βάθος ανάλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζονται 
στο εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας βλέπε τις ακόλουθες εκθέσεις του 
ΚΕΠΕ: α) ΚΕΠΕ (Οκτώβριος 1991), Κεφάλαιο 1 και β) ΚΕΠΕ (Νοέμβριος 
1992), Κεφάλαιο 2. Στη δεύτερη έκθεση υπάρχει ανάλυση του εμπορικού 
ισοζυγίου κατά κλάδο βιομηχανικής παραγωγής, καθώς και πίνακες που 
δείχνουν τη μεγάλη εισαγωγική διείσδυση και την εξέλιξη του ποσοστού 
των εξαγωγών στις συνολικές πωλήσεις κατά κλάδο βιομηχανίας. 
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κάτω) οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στα προβλήματα αναξιοπιστίας όσον 

αφορά τα στατιστικά στοιχεία για την εξέλιξη των ελληνικών εξαγωγών 

αγαθών τα τελευταία χρόνια, δεν αφήνει καμιά αμφιβολία για τη μη 

ικανοποιητική εξέλιξη των ελληνικών εξαγωγών σε σχέση με όλες τις 

ανταγωνίστριες χώρες. 

Από τα πιο πάνω είναι εμφανής η μη ικανοποιητική εξέλιξη των 

εξαγωγών αγαθών, ιδιαίτερα στην περίοδο 1987-1993. Αυτό δεν μπορεί 

να συσκοτιστεί από το γεγονός ότι τα στοιχεία της ΕΣΥΕ για τον δείκτη 

όγκου και για τον δείκτη μέσης αξίας των εξαγωγών μετά το 1988 δεν 

είναι σε ικανοποιητικό βαθμό συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα στοιχεία πριν 

από το 1988. 

Πιο ανησυχητική, όμως, είναι η πορεία των εισπράξεων από 

εξαγωγές αγαθών σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της συναλλαγματικής στατιστικής 

(Τράπεζα της Ελλάδος), η αξία του συνόλου των εξαγωγών αυξήθηκε από 

4 . 1 3 1 , 4 ε κ α τ . δολ. (3.742,2 εκατ. SDRs) το 1982, σε 5 . 6 1 3 , 4 ε κ α τ . δολ. 

(4.341,3 εκατ. SDRs) το 1 987 ή κατά μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 6 , 3 % 

(3,0%). Το 1991 έφτασε τα 6.797,1 εκατ. δολ. (4.972 εκατ. SDRs), 

αυξανόμενη στην περίοδο 1987-1991 κατά μέσο ετήσιο ρυθμό 4 , 9 % . 

(3,4%). Μετά το 1991 σημειώθηκε μια σημαντική μείωση στο κονδύλι των 

συναλλαγματικών εισπράξεων από εξαγωγές αγαθών που δημοσιεύεται 

από την ΤτΕ, όπου από 6,8 δισ. δολ. το 1991 έπεσε στα 5 δισ. δολ. το 

1993. Κατά το 1994 αναμένεται να σημειωθεί κάποια μικρή ανάκαμψη, 

αφού σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία στην περίοδο Ιανουαρίου-

Οκτωβρίου 1994 οι εξαγωγές αγαθών έφτασαν τα 4,22 δισ. δολ. έναντι 

4,17 δισ. δολ. το 1993. 

Χωρίς καύσιμα τα αντίστοιχα ποσά ήταν 3.582,9 εκατ. δολ. 

(3.245,4 εκατ. SDRs) το 1 982 και 5.069 εκατ. δολ. (3.920,3 εκατ. SDRs) 

το 1987 ή μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης 7 , 2 % (3,8%). Το 1991 οι 

εξαγωγές χωρίς καύσιμα έφτασαν τα 5.938,6 εκατ. δολ. (4.344 εκατ. 

SDRs), αυξανόμενες στην περίοδο 1 987-1 991 με μέσο ετήσιο ρυθμό 4 % 

(3,2%). Στη συνέχεια υπήρξε σημαντική μείωση των εισπράξεων από 

εξαγωγές χωρίς καύσιμα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, στα 4,5 δισ. 

δολ. το 1993. Το 1994 αναμένεται να υπάρξει μικρή ανάκαμψη στα 4,7 

δισ. δολ., λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία για την περίοδο Ιανουαρίου -

Οκτωβρίου. 
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Στην περίοδο 1991-1994, τα στοιχεία για τις εξαγωγές αγαθών 

που προκύπτουν από τη συναλλαγματική στατιστική υποεκτιμούν σε 

μεγάλο βαθμό τις συναλλαγματικές εισπράξεις από αυτή την πηγή. Αυτό 

συμβαίνει, γιατί η προωθημένη απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων 

έόωσε νέες δυνατότητες για την πραγματοποίηση των πληρωμών για 

εξαγωγές, χωρίς ταυτόχρονα να εξασφαλιστεί και η σωστή καταχώρηση 

των στοιχείων εκ μέρους των εμπορικών τραπεζών. Είναι βέβαιο ότι οι 

εμπορικές τράπεζες παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια ένα μέρος των 

εισπράξεων από εξαγωγές αγαθών είτε ως εισπράξεις από εισροές 

κεφαλαίων {καταθέσεις σε δραχμές μετατρέψιμες) είτε ως εισπράξεις από 

άδηλους πόρους (αναλήψεις από καταθέσεις σε δραχμές μετατρέψιμες)1. 

Αυτό όμως δεν μπορεί να αλλάξει την εικόνα της μη ικανοποιητικής 

πορείας των ελληνικών εξαγωγών κατά τα τελευταία επτά χρόνια. 

Από πρόσφατες μελέτες του ΚΕΠΕ προκύπτει το συμπέρασμα ότι 

η εξαγωγική επίδοση της ελληνικής οικονομίας θα πρέπει να θεωρηθεί μη 

1. Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί η σημαντική διαφορά που υπάρχει, 
όσον αφορά τις εξελίξεις στις εξαγωγές αγαθών, ανάμεσα στα στοιχεία της 
συναλλαγματικής στατιστικής (Τράπεζα Ελλάδος) και στα στοιχεία της 
τελωνειακής στατιστικής (ΕΣΥΕ). Ιδιαίτερα στην περίοδο 1991-1994, τα 
στοιχεία της ΤτΕ δείχνουν συνεχή μείωση των εισπράξεων από εξαγωγές 
αγαθών, ενώ τα στοιχεία της ΕΣΥΕ δείχνουν αξιόλογη αύξηση του όγκου 
και της αξίας σε δολάρια των εξαγωγών αγαθών. Σύμφωνα με τον 
Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων (ΠΣΕ), η σημαντική αύξηση των 
εξαγωγών σε όγκο κατά το 1 9 9 1 , η οποία ήταν κατά πολύ ταχύτερη" από 
την αύξηση της αξίας, εκτός των άλλων υποκρύπτει και κάποια μείωση 
των τιμών των εξαγόμενων προϊόντων κατά 5% περίπου κατά μέσο όρο. 
"Για να σταθούν στην αγορά οι εξαγωγείς μείωσαν τις τιμές". 

Εκτός των παραπάνω, στη συρρίκνωση του κονδυλίου των 
εξαγωγών αγαθών χωρίς καύσιμα στα στοιχεία της ΤτΕ θα πρέπει να έχει 
συμβάλει το γεγονός της ελαστικοποίησης των υποχρεώσεων των 
εξαγωγέων σχετικά με τη δραχμοποίηση του συναλλάγματος και με τη 
δυνατότητα διακράτησης ενός ποσού, ίσου με το 1 0 % στην αρχή και 2 0 % 
από τα μέσα του 1993, σε δικό τους λογαριασμό σε συνάλλαγμα. Έτσι, 
είναι ενδεχόμενο ένα μέρος των εισπράξεων από εξαγωγές αγαθών να 
έχει καταχωρηθεί είτε στο λογαριασμό κεφαλαίων (καταθέσεις σε δραχμές 
μετατρέψιμες) ή στο ισοζύγιο των αδήλων συναλλαγών (αναλήψεις από 
καταθέσεις σε δραχμές μετατρέψιμες). 
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ικανοποιητική, όχι μόνο τα τελευταία επτά χρόνια, αλλά ακόμη και στις 

περιόδους εκείνες στις οποίες οι εξαγωγές σημείωσαν σημαντική αύξηση 

σε σύγκριση με την ιστορική τους εξέλιξη 1 . Αυτό φαίνεται πιο καθαρά εάν 

η εξαγωγική επίδοση της ελληνικής οικονομίας συγκριθεί, στις ίδιες 

περιόδους, με την αντίστοιχη επίδοση των περισσότερων ανταγωνιστριών 

χωρών. Αποδεικνύεται επίσης από την αδυναμία αύξησης του μεριδίου 

των ελληνικών εξαγωγών στις κύριες εξαγωγικές αγορές ακόμα και στην 

περίοδο κατά την οποία η ελληνική οικονομία θα έπρεπε να σημειώνει 

υψηλούς αναπτυξιακούς ρυθμούς, σε σχέση με χώρες οι οποίες ήταν ήδη 

σε υψηλό επίπεδο ανάπτυξης. Τέλος, η μη ικανοποιητική εξέλιξη των 

ελληνικών εξαγωγών σε όλη την μεταπολεμική περίοδο αποδεικνύεται 

από το πολύ χαμηλό ποσοστό των εξαγωγών σε σχέση με το ΑΕΠ, παρά 

το πολύ μικρό μέγεθος της ελληνικής οικονομίας και παρά την ένταξη της 

εδώ και δέκα χρόνια στην μεγάλη αγορά των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

Το ποσοστό αυτό από 7,4% στη διετία 1957-1 958 έφτασε το 1 0 % 

στη διετία 1971-1972, το 11,5% στην τριετία 1979-1981 και το 14,1 % 

στη διετία 1986-1987. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τις ανταγωνίστριες 

χώρες ήταν: Για την Πορτογαλία 1 3,5%, 1 4 , 9 % , 1 7 , 5 % , και 2 7 , 3 % στην 

περίοδο 1984-1985. Για την Ισπανία (μεγάλη χώρα) 3 , 7 % , 7,1 %, 10,1 % 

και 1 5% στην περίοδο 1984-1 985. Τέλος για τη Νότια Κορέα ήταν 0 , 5 % , 

1 3 , 2 % , 2 7 , 4 % και 3 7 , 2 % 2 . 

2.2. Η εξέλιξη των ελληνικών εξαγωγών κατά περιοχή και χώρα 

προορισμού 

Από τα αναλυτικά στοιχεία που παρουσιάζονται στον Πίνακα 4, 

προκύπτει το συμπέρασμα ότι, στη δεκαετία του 1 980, ιδιαίτερα αρνητική 

ήταν η εξέλιξη των ελληνικών εξαγωγών προς τις χώρες εκτός ΕΟΚ. Έτσι 

στις αρχές της δεκαετίας του 1 990, οι εξαγωγές προς αυτές τις περιοχές 

ήταν σε ορισμένες περιπτώσεις μη ικανοποιητικές (Β. Αφρική, Μέση 

1. Βλέπε επίσης Βαλντέν, Σ. και Γ. Καζάκος (1989), σελ. 18. 

2. Βλέπε Δ.Κ. Μαρούλης (1992), Πίνακας 2Α. Βλέπε επίσης 
International Financial Statistics (1988). Supplement of Trade Statistics, 
σελ. 50. 
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Ανατολή, Ιαπωνία, Ανατολική Ευρώπη), ενώ σε άλλες περιπτώσεις 

(Κεντρική και Νότια Αμερική, Αυστραλία, Άπω Ανατολή κλπ.) ήταν και 

είναι σχεδόν ανύπαρκτες. Στην περίοόο της δεκαετίας του 1980 

διαμορφώθηκε μια κατάσταση στην οποία οι ελληνικές εξαγωγές 

κατευθύνονταν όλο και περισσότερο προς τις χώρες της ΕΟΚ ή ευρύτερα 

του ΟΟΣΑ, ενώ κάποιες παραδοσιακά σημαντικές εξαγωγικές αγορές (Β. 

Αφρική, Μέση Ανατολή, Ανατ. Ευρώπη), είχαν μέχρι το έτος 1990 

υποβαθμιστεί σημαντικά. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι εξαγωγές της 

Ελλάδας προς τις χώρες της Μέσης Ανατολής έπεσαν από το 2 4 % των 

συνολικών εξαγωγών το 1 980, στο 6,6% το 1 989. (Βλέπε τον Πίνακα 4). 

Αντίθετα με τα πιο πάνω στην περίοδο 1990-1994 παρατηρείται 

μια εντυπωσιακή ανάκαμψη των ελληνικών εξαγωγών προς τις αραβικές 

χώρες και προς τις χώρες των Βαλκανίων και της Κεντρικής και Ανατ. 

Ευρώπης, η οποία έχει λάβει τέτοιες διαστάσεις, ώστε να τείνει να 

αντιστρέψει την εικόνα της δεκαετίας του 1 9 8 0 , δίνοντας την εντύπωση 

ότι τώρα πια το δυναμικό κομμάτι των ελληνικών εξαγωγών είναι εκείνο 

που απευθύνεται προς τις εκτός ΕΕ χώρες. 

Η πιο αξιοσημείωτη εξέλιξη σημειώθηκε το 1993, οπότε οι 

εξαγωγές προς την ΕΕ, μετρούμενες σε δολάρια, σημείωσαν μεγάλη 

πτώση, κατά 2 6 , 8 % , και ως συνέπεια το μερίδιο των χωρών αυτών στις 

συνολικές ελληνικές εξαγωγές μειώθηκε από 6 5 , 3 7 % το 1 992 σε 5 5 , 9 3 % 

το 1993. Η εξέλιξη αυτή είναι πολύ ανησυχητική και θα πρέπει να 

προβληματίσει τόσο την κυβέρνηση όσο και τους εξαγωγικούς φορείς. Αν 

δεν ανατραπεί το 1994, θα πρέπει να ερμηνευτεί προσεκτικά για να 

εξαχθούν τα αναγκαία συμπεράσματα. 

Οι ελληνικές εξαγωγές προς τις χώρες Αλβανία, Βουλγαρία, 

Ρουμανία και πρώην Γιουγκοσλαβία, αυξήθηκαν από το επίπεδο των 

239,1 εκατ. δολ. το 1989 (3,16% των συνολικών εξαγωγών), σε 4 0 6 , 3 

εκατ. δολ. το 1 992 (4,1 2% των συνολικών εξαγωγών) και σε 692,5 εκατ. 

δολ. το 1993 ( 8 , 2 1 % των συνολικών εξαγωγών). Δεδομένου ότι η 

εξέλιξη των εισαγωγών της Ελλάδος από τις χώρες αυτές ήταν πολύ αργή, 

το εμπορικό ισοζύγιο είχε μια πολύ θετική εξέλιξη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζει η ελληνική εξαγωγική δραστηριότητα προς τη Βουλγαρία και 

την Αλβανία (μέση ετήσια αύξηση στην περίοδο 1 989-1 993 4 5 % και 61 % 

αντίστοιχα), ενώ οι εξαγωγές προς τη Ρουμανία σημείωσαν κάποια κάμψη 

το 1 993 (89,3 εκατ. δολ. έναντι 107,4 εκατ. δολ. το 1992 και 42,3 εκατ. 

71 



F - 6 
2 -e- ώ. 
5 ι- ο 

•̂5 

en 

σι 

( Ν 

en 

^5 

CD 

ν Ρ 

Ο 
CD 
CD 

^5 

CD 
0 0 
CD 

σ 
α 

•3 > < 
•α
χ 
ο 
α. 
ω 

C 

Γ·» 

CN 

Ο 
Ο 

Ο 
Ο 

Γ» 

co 

0 0 

0 0 

ο 
ο 
ο 
ο 

CN 
CD 
0 0 
CD 

Ο 
Ο 

ο 
ο 

m 

0 0 
CO 
CO 
0 0 

ο ο 
ο 
ο 

( Ο 
CD 
CD 

ο ο 
ο ο 

0 0 

0 0 

m 

> 
•3 > 3 > 
ο 

vxr 
ω 
Ο -< 
Ο > 

ο 
IN 

-il

eo 
CD 

m 
LO 

<* 

r» 
0 0 

m 
co 

Γ » 
< * < * 
co 

CD 

CO 
CO 

co 

0 0 
ο 
m 
I O 

co 
oo 
co 

•3-

CD 
Ο 
m 

m 
co 

CN 

CD 
0 0 
CD 
• < * 

Ο 
LU 

L O 
U 
Q . 

•3 
X 

< * 
io 
-il

eo 

CD 

00 

00 

oo 
0 0 

CD 

io 

LO 

0 0 

I O 

CO 
CD 

LO 

CN 

CN 
LO 
<3-

CN 

LO 

CD 

CD 

00 

w 
LU 
Ν 
t u 

LO 
( 0 
α 

•3 
X 

I O 

ro 
CN 

O O r ^ O O C O l O O O C N 

r ) M J ) O O l O i - N 
« - « - CN CN * * CO < -

C N O O L O O C O C O O O C O 

C O r o C O C O ' Ì O C O l O O 

C N C N O O O ^ - O O r - C N 

r ^ o o o o t n o o o o o o c o 

' t O m o c o c D o o c o o o 
e c i i o i n n t o o M N 
Ο CN OO r- i -

O C O C N O O C O C n O C N C N 

« - c N r ~ c o o o o r - < t f - c « 

r - . r - ο ο θ ' - , - ο ο 

<— r ^ C N ^ f C O ' Ì C N O O t O 

0 ^ t « - C N L O r > . r ^ ^ - 0 
O C N r - C O C O O C O » * C 7 ) 

c o o o o i n ^ m o r t o 

C O r - O O O O ' - O ' -

O O O O ì r - C O O O O O C N O T 

o o o ' t c o c o ' i f r r - v c N c n 
C D O O r ^ ^ - 0 0 0 0 0 0 « - l f ) 
LO r -

O O O O C D O O O t C O C N l O 
u O L O O o ^ o ^ r ^ c o c N C N 

C O « - O O O O O O C N 

L O C O l O C O r > - 0 0 0 0 0 0 

C N C O ' - ' - C N C D O O r ^ O 
C N C N 0 0 0 0 C N L O l O « - 0 0 
LO t— «— 

C N O O O C O O O C O O l O T l -
O O O C O ^ C N L O O Ì C N ^ 

C D < - O O 0 O O O < -

C O r » . C O C D C N 0 0 C O 0 0 i n 

c o c D o o ^ t r - » c N o o o o c n 
m n c N O f ^ t O ' - o 
* t * - Γ-

Γ 
e 

-3 
Q 
3 

LU 

-e 
li 

•< 
ο 
σ > 
< 

1 -2 
e co. 

< * | 
WM ο _ „ ο ο 
uj α ·- .2 .2 ο. α L. 

•3 -< ·3 > §• ^ «L -3 
Q - O C l D o O ^ C l 

C C C O D _ C O < C : 

LO 

ο 
0 0 

CN 

0 0 

co 

CN 
CD 
CD 

CN 

oo 

co 
ο 

00 

CD 

oo 

* t 
00 

ω 
oo 

00 

ο 
00 

co 

0 0 

0 0 
CN 

a 
" 2 
α 

ο 

l·-
•o 

σ 
> 

-σ * 
•< 
α 
ω 

CD 

CD 

0 0 

*t 

LO 
co 

0 0 

oo 
0 0 

CN 

oo 

LO 

ο 

0 0 

•il

eo 

00 
LO 

00 

σ 
"2 
α 
3 
Ο 

( -

CN 

OO 

•<* 

CN 

0 0 

0 0 
0 0 

oo 

CD 

CN 
0 0 
OO 

r-. 

m 

Ο 

LO 

CN 
CD 

LO 

CD 

0 0 
CO 

LO 

oo 

ο 
0 0 
-il-

< 
c 
X 

CN 

ο 
LO 

00 
-il
eo 

CN 

Ο 
-et 

CN 
LO 

Ο 

LO 

0 0 

•ϋ-

ο 

CD 

5 

LO 

Ο 

LO 
CO 

ο 

- i t 

LO 
-a 
>o 
σ > 
σ 

CN 
0 0 

CN 
Ο 

Ο 

«t 

CN 

Ο 
Ο 

0 0 

0 0 

ο 
ο 

CD 

CM 

OO 

ο 
ο 

ΟΜ 

σ> 
ο 
ο 

co 

α -< 
-ω 
3 
Ο 

ω > 
( 0 

m 

72 



co 
00 
00 

IO 

m 
Ο 

Ο 
co 

CN 

Ο 

,-
CN 

Ο 
Ο 

η·" 

co 
ο 
ο 

δ 
ο 

ο 

σ 
'-< 
σ 
α. 

CQ 

σ> 
σι 

ο 

ο 

CM 

00 

Ο 
Ο 

CM 

r-> 

LO 
Ο 

d 

LT) 

<* 

δ 
d 

en 
d 

ο ο 
ο 

ίΝ 

d 

•er > 
> 
(0 >-
Q. 
< 

Ο 

δ 
ο 

en 
ο 

δ 
ο 

en 

ο 

-cr 

>< 

^ 
σ> 

m 
co 
ο 

00 

en 
CM 

-=t 

ο 

co 
co* 

υ· 
ω 
a. 

•ο 
χ 
α 
e 

Γ» 

•τ 

LO 

Ο 

co 

CM 
CO 

Ο 

CO 

CO 

co 
ο 

Ρ* 

IO 
m 

1-Λ 

•σ 
α > 
α 

C 

co 
Q o o r v O t o c n r ^ i v i j - o o c o c o o c n L O c o 
c o c o c n r ^ c M c o T t P v r ^ t - c D i o m c n ^ c o c M 

O 0 0 C M C M O « - C M 0 0 0 1 C 0 C 0 t - l O O l O * t C 0 l O 
τ- ' ' ' ' ' ^ t C O ' r - C M ^ J - i - C M ' S t 

c o c M O o o T t o o r ^ c n o r ^ t n C M C M O O 

0 0 « - C M 0 0 r - » 0 0 O < - O O — «- Ο Ο CO 
C O O O O O O O O O O O o o o o 

r ^ * - L n c o ^ c r > r v c o c M r ^ o CD co co co 
O O C D C M C M C O L O C M O I O C O O I <- ο m 
CO . - r- CO CO Γ-» · - τ- CM 
CM 

o c o L O P ^ c o c M o o i o n r ^ T t c M c o o c o o r ^ 
C O « - « - C O C O C M O - - O O C O O O O Ο Ο «-
C 0 0 0 0 0 « - 0 0 0 0 0 0 0 0 o o o 

c M o o c o r - c N ' - c M c o c n T - . - a i c n c M co CM <-
L O C M ^ - C 0 C M O 0 0 r J - C M r ^ C 0 < — C M O ι Ω Ο Γ · -
ω ^ r- CO CO (Ν r- CO «-
CO r-

r N ( N f i - - ( j ) ' i c o o o c N r - r M ^ i - r - 0 < -
r ^ t - ^ t ^ - r ^ P ^ O C M O O C O O · - ' - o o o 
C O O O O O O O O O O O O O O o o 

c o c M c n o r ^ ^ j - c o o o O f - ' i c M r ^ c o CM r~ 
o M O C D c o c o ^ i - i r > 0 ' - ' - r ^ < - c n c n O c n 
C M > - C 0 C 0 C O C O C M CM CM 
CO 

Μ - ( ΰ 4 * Ο ( 0 ' - ο η ΐ ί ) Ν ' ί ρ - LO en 
l ^ - ^ - C O ^ t C O C O O C M r - O C O O r - O Ο CM 

C O O O O O O O O O O O O O O ο ο 

C M C n i ^ C D 0 0 O O ^ r < - r - N 0 0 C M O T « f r Γν CO 

C M C O C O ^ C O ^ t L O C O C O C M I ^ ^ - O O CO CM 
O C M C O C O C D T - C M » — CM 
co 

c o c o s j - o o i o o o a o c n ' i c M t c M c n ' - r » r^ 
c o O c M ' i c o c n o — O O C M O O O O CM 
C 0 O O O O O O O O O O O O O O ο 

. - 0 ' - L O T - c o o O L o r > c o c O i r o c n m co 
f ^ C D C O C O T f O C O ^ t C M r - O O r - r ^ O L O ο 
r - r - C O C O r ^ t - r- CM 
CM 

•ci 

Q 
β 
< 

ο 
ο 
ι-
Ο 
ο 

> 
σ u α 
θ- -er = -·5 

g .2 .2 " > ο ί α -2 5. Ι 5 £ 
-ο 2- g . er £ g ä ^ σ a g σ θ- α ·§· -ω 

σ - < ; ? < 3 · > § β α £ · σ > : 5 ^ - « σ α δ 
5 < H < < L - J < < l Z Z N I < ^ 2 Z l M < 

73 



00 Γ ·̂ LO C N C O C N C N O CD T l - C n r O » - C N — C N L O r » « 

ο co co » - c n i - c o m co C D L O O O O O » - ^ - C O O O O 
θ " r- CO CO* CO Ο LO ι—* IO (*»" CN pC ^ ' f ' ^ · ' ι ί ί r r 
T - T - C N C N « - « - < ^ r » . r - M r · ' ' C O C N 

n N r - c i M i f f l f f l ' i o o o o o i f l m m c N O N O i o c o o 
0 ) r - ( N ^ O N f f l r - n O O O O O " i » - ^ - r - L O C N O O C N C N ' i 
« - C O T - O ' - O ' - O O O O O O O O O O O O O O O O O 

o o m c N ' t f O c o c o i ^ r » CN o o > - o o o o L o c n o o o o o 
m c o c M i o o ^ o n c o co L o r o c n c N C N i - r ^ c o c o 
O C D O 0 0 C n C M 0 0 * - C N CO τ - r- r f CN Ν r- CN Π 
Ο CN t - «-

o o o c D O o o c o c o L o c N co s c N œ t o c D O i O ' - r f c o œ 
O C N C Q O O r - C N C M C N » - Ο C O O O < - O r - ( N O ) C M r - C M 
C D C O O O O O T - O O Ο O O O O O O O O O O O 

« - T - r i c N c n c o ' t c x i o o m o o « * c o c n c j > r ^ o c j i o c N · -
C Û C O r v C n c O C N C O t t - CN C O C N O O L O L O O O O C n ' i i C O O O 
r ^ C N C O C N P - C N C N C N t - CO «- r- CN CO (N r- CN 
σι co «-

ΙΏ r- η CM ο en CM <- CN c n c o o o r ^ i o c D T - c n L n c N L O 
00 O l r - I D Ν < - CM r - Ο C O O O C N O C N r - O Ì T - « - C r > 
roCNr- O O r - O O ο o o o o o o o o o o o 

co co io CO * t CO <3- CO ι- OTLOT-r-^cNLOCOr^cNOOLO 

r j - c N r ^ co r- co en en CN o o c M r - » c o s } - L n o ) L o o o o c N 
i n m e » m <- ο r- co C N C N O O r - ' - o o 
00 CN ι -

Ρ) CM CN co co en c o o o c N r - < - i - - ' - a o L o r - > < - 0 ) r - c o ' < t ' 3 -
o m co m r- τ - ο ο ο ο ο ο ο ο ο < - θ τ ί · ο σ ) < - τ - ο ο 

c n C N O Ο Ο -- o o o o o o o o o o o o o o o < -

01 m m co η cN c o r - c n c o c o c o o c o c N c o c n c o a o c n c o o o 

τ - - — cn τ ί ο i f l c N c o T - L O O c n < - t o c N L O C N P ~ r - « c N « - c o 
Ν O * ^ > - Ο) CN «- CO Γ- >— «- Ο 
Γ^ CN r -

CO CO I s - CN Ν IT) * t < O C N O < - ' - C 0 ' Î C M 0 0 0 0 C 0 ' - O 
O C N L O l O r - C N O O O ' t O ' - ' - O n C N r - N r - i M 

O C N O O O ' - o o o o o o o o o o « - o o < -

• ^J -COTI · C N O C D * - CN P- co co * t «— CM oo P- oo m P«· <— <— r-

co * - co o n c o s t c o ^ - ' - ^ - r - O ' - c o r - c N ' ï ' - c n ^ - o o o 
co s < t π - - ο co « - c N C N C O c N c n 
CO «-

a 
Ι 

Ό 
α 9-

co. _ 3. 

ο. -ω > ·σ _ σ 5. ω 
< a -ω * er -w c α 

Ο ο S- s g. α g -σ σ π α a -ο -ο > σ <> >- *ο > -ο £ · σ 0 ο 

< U < w 5 5 w ^ i - 2 ^ 0 c ü Z l c > w > s i Z 5 r - X < 

en 
ρ» 

CO 

«t 
ο 

co 

co 

co 

d 

CN 

co 

00 

d 

co 

5 

CN 
00 

Ο 

"tf 
LO 

co 

<* 
d 

Oì 

LO 

co 

α 
"-< 
σ 
a 

ο 

< 

00 

q 
LO 

CO 

ο 
Ο 

en 

CN 

CO 

ο 
d 

co 

CN 

CN 

Ο 

d 

σ> 

ρ«. 

O 

O 

Γ

ιο" 

ρ» 
o 
d 

co 
LO 

σ 

> 
ο -< 
er 

M 
α 

-to 

Ζ 

en 
CN 

en 

ο 
ο 

-

δ 
d 

CM 

δ 
ο 

en 

ο 

co 

ο 
d 

CM 

CO 

a 
•3 
χ 
L/< 

-to 
C 

ο 

< 

ο 
CN 

co

co q 

00 

d 
en 

CO 
00 

ο

ίο 

00 

en 
Ρ» 

d 

co 
co 
CO 

00 

ο 

<t 

co 

co 
CO 

Ο 

00 

cn 

L/> 
CO 
r-
o 
a 

•o 
CD 
α * 
α 
Ly< 
CO 

α 
-3 
X 

74 



δολ. το 1989). Από τα υπάρχοντα στοιχεία, φαίνεται ότι η κάμψη των 

εξαγωγών προς τη Ρουμανία συνεχίστηκε και το πρώτο εξάμηνο του 

1 9 9 4 , οπότε η αξία των εξαγωγών μειώθηκε στα 34,6 εκατ. δολ., έναντι 

43,9 εκατ. δολ. το αντίστοιχο διάστημα του 1993. Αντίθετα, σύμφωνα 

με τις υπάρχουσες εκτιμήσεις οι εξαγωγές προς τη Βουλγαρία αυξήθηκαν 

από 3 0 3 , 4 εκατ. δολ. το 1993 σε 4 0 0 εκατ. δολ. το 1994 (αύξηση 3 0 % 

περίπου), ενώ οι εξαγωγές προς την Αλβανία αυξήθηκαν από 1 26,3 εκατ. 

δολ. το 1993 σε 170 εκατ. δολ. περίπου το 1994 {αύξηση κατά 3 4 , 6 % 

περίπου). Οι πιο πάνω αυξήσεις συνδυάστηκαν με σοβαρή μείωση των 

εξαγωγών προς τις χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας. 

Εξαιρετικά ικανοποιητική είναι η πορεία των ελληνικών εξαγωγών 

προς το σύνολο των πρώην σοσιαλιστικών χωρών, δηλαδή προς τις χώρες 

της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης και την πρώην ΕΣΣΔ. Η μέση 

ετήσια αύξηση των εξαγωγών προς τις χώρες αυτές στην περίοδο 1989-

1993 ήταν 2 3 , 5 7 % . Θα πρέπει δε να σημειωθεί ότι η σημαντική αύξηση 

των εξαγωγών προς τις χώρες της πρώην ΕΣΣΔ σημειώθηκε το 1993 (230 

εκατ. δολ. έναντι 124,7 εκατ. δολ. το 1992) και συνεχίζεται το 1994. 

Ικανοποιητική ήταν επίσης η εξέλιξη των ελληνικών εξαγωγών προς τις 

χώρες Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία και Ουγγαρία, αν και τελευταία 

παρουσιάστηκε κάποια στασιμότητα ή πτώση των εξαγωγών. 

Βασικό στοιχείο της περιόδου 1990-1994 είναι ότι η οικονομική 

διείσδυση της Ελλάδας στις βαλκανικές χώρες και στις χώρες του Εύξεινου 

Πόντου δεν αφορά μόνο τις εμπορικές ανταλλαγές (εισαγωγές-εξαγωγές), 

αλλά σε μεγάλο βαθμό και την ανάληψη άμεσων επενδύσεων και επίσης 

τη συμμετοχή σε Joint Ventures με εγχώριες επιχειρήσεις των γειτονικών 

χωρών. Πάνω από 2000 ελληνικές επιχειρήσεις με εξειδίκευση σε όλους 

τους τομείς της οικονομίας, ιδιαίτερα τους παραδοσιακούς, έχουν ήδη 

προχωρήσει αποφασιστικά σε κάποιου είδους δραστηριοποίηση σε πολλές 

από τις πιο πάνω χώρες1. Η αρχική διείσδυση από μικρομεσαίες και 

μεγάλες επιχειρήσεις με στόχο την εκμετάλλευση ευκαιριακών κατα

στάσεων που υπήρχαν στους τομείς των καταναλωτικών προϊόντων 

(τρόφιμα, υπηρεσίες κλπ.) έχει ήδη επεκταθεί σε πολύ πιο φιλόδοξες 

επιχειρηματικές δραστηριότητες, όπως οι άμεσες επενδύσεις με δημιουργία 

\ Βλέπε την υποδιαίρεση 3.2. του επόμενου κεφαλαίου. 
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νέων εγκαταστάσεων ή εξαγορά επιχειρήσεων, η ανάληψη τεχνικών 

έργων και η συμμετοχή στις κρατικές προμήθειες των χωρών αυτών, η 

εγκατάσταση τραπεζικών υποκαταστημάτων και η παροχή τραπεζικών 

υπηρεσιών, η ανάπτυξη δικτύων διανομής κλπ. Η επιχειρηματική διείσδυση 

της Ελλάδας στη Βαλκανική και τις άλλες χώρες του Εύξεινου Πόντου, 

είναι σήμερα πολύ πιο ολοκληρωμένη από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη 

εποχή στο παρελθόν. Αποτελεί δε έναν από τους κύριους παράγοντες που 

συμβάλλουν στην προσπάθεια για αναδιάρθρωση και ανάπτυξη της ελλη

νικής βιομηχανίας και της ελληνικής οικονομίας γενικότερα. Η διεθνο

ποίηση της ελληνικής επιχείρησης άρχισε με τη διείσδυση της στις 

γειτονικές βαλκανικές χώρες. Για πρώτη φορά δόθηκε η ευκαιρία στις 

ελληνικές επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε διεθνοποίηση της παραγωγικής 

τους δραστηριότητας, όχι μόνο μέσω των εξαγωγών αλλά και των άμεσων 

επενδύσεων και των κοινών επειχειρηματικών προσπαθειών. 

Μετά τη λήξη του πολέμου στον Περσικό Κόλπο το 1 9 9 1 , δημιουρ

γήθηκαν εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες για την εξέλιξη των εμπορικών 

συναλλαγών της Ελλάδας με τις χώρες της Μέσης Ανατολής. Ιδιαίτερα οι 

εξαγωγές προς τις χώρες αυτές (Λίβανο, Συρία, Ισραήλ, Ιορδανία, 

Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) αυξήθηκαν από 

392,1 εκατ. δολ. το 1992 σε 446,75 εκατ. δολ. το 1993 (αύξηση κατά 

13,94%). Μετά δε την υπογραφή της συνθήκης ειρήνης ανάμεσα στο 

Ισραήλ και τους Παλαιστινίους, αναμένεται να υπάρξει μια ακόμα πιο 

σημαντική αύξηση της εξαγωγικής και της γενικότερης επιχειρηματικής 

δραστηριότητας των ελληνικών επιχειρήσεων στις πιο πάνω χώρες. Για 

την επίτευξη αυτού του στόχου, θα πρέπει ασφαλώς να υπάρξει αποφασι

στική δραστηριοποίηση τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα 

της χώρας μας, για να γίνει δυνατή η εκμετάλλευση κατά τον καλύτερο 

τρόπο των ευκαιριών που υπάρχουν. 

Αντίθετα, η πορεία των ελληνικών εξαγωγών προς τις χώρες της 

Βόρειας Αφρικής (Αλγερία, Τυνησία, Λιβύη, Αίγυπτο, Σουδάν, Λιβερία) 

σημείωσαν αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης στην περίοδο 1989-1993, με 

ιδιαίτερα αρνητικές επιδόσεις το τελευταίο έτος της περιόδου, το 1 9 9 3 . 

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται προφανώς στην ταραχώδη πολιτική κατάσταση 

και στα μεγάλα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι περισ

σότερες από αυτές τις χώρες. 
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Η πορεία της γενικότερης ανάκαμψης της ελληνικής επιχειρηματικής 

δραστηριότητας προς τις χώρες της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης 

Ανατολής φαίνεται ότι συνεχίστηκε και κατά το πρώτο εξάμηνο του 1 9 9 4 , 

αφού η αξία των ελληνικών εξαγωγών σε δολάρια προς τις χώρες αυτές 

σημείωσε αύξηση κατά 1 6 % περίπου, από 293,7 εκατ. δολ. το 1993 σε 

3 4 0 εκατ. δολ. το 1994. Με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία, ιδιαίτερα 

αξιόλογη αναδεικνύεται η ανάκαμψη των εξαγωγών στην αγορά της 

Αιγύπτου, όπου το πρώτο εξάμηνο του 1994 η αξία των εξαγωγών 

ανήλθε σε 43,6 εκατ. δολ. (έναντι 38,5 εκατ. δολ. το 1993), και η 

συνέχιση της δυναμικής πορείας των εξαγωγών στις αγορές του Λιβάνου 

όπου εξήχθησαν αγαθά αξίας 57,1 εκατ. δολ. (έναντι 46,3 εκατ. δολ. το 

1993) και του Ισραήλ με εξαγωγές 47,5 εκατ. δολ. το 1994 (έναντι 38 

εκατ. δολ. το 1993). 

Σημαντική εξέλιξη αποτελεί η δυναμική πορεία των ελληνικών 

εξαγωγών προς μια ομάδα αναπτυσσόμενων οικονομιών όπως η Τουρκία, 

η Βραζιλία, η Αργεντινή, το Μαρόκο, η Ινδία, η Σιγκαπούρη, η Ινδονησία, 

η Κίνα, η Νότια Κορέα, το Χονγκ Κονγκ κλπ. (Βλέπε τον Πίνακα 5). Η 

πορεία αυτή, αν συνεχιστεί και αν επεκταθεί και σε άλλες αναπτυσσόμενες 

χώρες, αναμένεται να αποτελέσει έναν πρόσθετο ευνοϊκό παράγοντα για 

αύξηση των ελληνικών εξαγωγών στα επόμενα χρόνια. Αποφασιστικό 

ρόλο στην αύξηση των εξαγωγών στις χώρες αυτές θα παίξει ο βαθμός 

ανάπτυξης του θεσμικού και οργανωτικού πλαισίου για την προώθηση των 

εξαγωγών που είναι το κύριο αντικείμενο ανάλυσης της παρούσας 

έκθεσης. 

Τέλος, ως μη ικανοποιητική θα πρέπει να χαρακτηριστεί η εξέλιξη 

των ελληνικών εξαγωγών στην περίοδο 1989-1993 προς τις αναπτυγ

μένες εκτός ΕΕ χώρες του ΟΟΣΑ, δηλαδή προς τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία και 

τον Καναδά. Το μερίδιο των εξαγωγών προς τις ΗΠΑ έπεσε από 5 , 6 8 % 

το 1989 σε 4 , 4 7 % το 1993. Το αντίστοιχο μερίδιο της Ιαπωνίας έπεσε 

από 1,18% το 1989 σε 0 , 8 9 % το 1993, ενώ τό μερίδιο του Καναδά 

μειώθηκε από 0 , 6 5 % το 1 989 σε 0 , 4 8 % το 1 9 9 3 . Τα αίτια της μη ικανο

ποιητικής εξέλιξης των ελληνικών εξαγωγών προς αυτές τις μεγάλες 

αγορές θα πρέπει επίσης να εξεταστούν με πολύ προσοχή και, αν είναι 

δυνατό, να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα πολιτικής για την άρση των τυχόν 

εμποδίων που ενδεχομένως υπάρχουν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Ο ΒΑΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

3 . 1 . Βαθμός ανάπτυξης της επιχείρησης και εξαγωγική 

δραστηριότητα 

Η πραγματοποίηση εξαγωγών είναι μια πολύ πιο περίπλοκη και 

δύσκολη δραστηριότητα για μια επιχείρηση από ό,τι είναι η πώληση των 

προϊόντων της στην εγχώρια αγορά 1 . Προϋποθέτει την ύπαρξη επιχει

ρήσεων ικανοποιητικού μεγέθους οι οποίες πρέπει: 

- Να είναι στελεχωμένες με εξειδικευμένο προσωπικό, υψηλών 

ουσιαστικών και τυπικών προσόντων. 

- Να διαθέτουν σημαντικούς υλικούς πόρους και μια υψηλού 

επιπέδου οργάνωση, κατάλληλη για την ολοκληρωμένη και επιτυχή 

δραστηριοποίηση τους στις διεθνείς αγορές. 

- Να είναι σε θέση να δημιουργήσουν τις κατάλληλες διασυνδέσεις 

και συνεργασίες με ξένες επιχειρήσεις στις χώρες εξαγωγής των 

προϊόντων τους καθώς και τα αναγκαία δίκτυα διανομής στις περιπτώσεις 

που οι εξαγωγές δεν έχουν ευκαιριακό αλλά μόνιμο και δυναμικό 

χαρακτήρα. 

- Να βρίσκονται σε μια συνεχή προσπάθεια για βελτίωση των 

χρησιμοποιούμενων μεθόδων προώθησης των προϊόντων τους στις ξένες 

αγορές και για προσαρμογή τους στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται 

με την πάροδο του χρόνου, την αλλαγή των θεσμών, της νοοτροπίας και 

του τρόπου διενέργειας επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ιδιαίτερα στις 

ξένες αγορές. 

\ Η ανάλυση των ιδιαίτερων προβλημάτων που αντιμετωπίζονται στο 
διεθνές εμπόριο (εισαγωγές - εξαγωγές) αγαθών και υπηρεσιών, 
παρουσιάστηκε στην υποδιαίρεση 1.1. της έκθεσης Δ.Κ. Μαρούλης 
(1991α). Βλέπε επίσης Κ. Morton and P. Tulloch (1977), σελ. 192. 

79 



- Να διαθέτουν δυνατότητες πληροφόρησης και συνεχούς προσαρ

μογής στις μεταβολές που σημειώνονται στις συνθήκες ανταγωνισμού 

διεθνώς, στο βαθμό που αυτές αφορούν τα δικά τους προϊόντα. 

Η επαφή με την ξένη αγορά για την πραγματοποίηση της εξαγω

γικής δραστηριότητας μιας επιχείρησης μπορεί να γίνει με έναν, ή και με 

συνδυασμό περισσότερων από τους πιο κάτω τρόπους: 

Ποώτο, ο εγχώριος παραγωγός μπορεί να επιδιώκει, σε περιόδους 

που η παραγωγή του δεν μπορεί να απορροφηθεί πλήρως από την 

εγχώρια αγορά, την εξεύρεση αγοραστών και την υπογραφή συμβολαίων 

πώλησης του πλεονάζοντος προϊόντος του σε μία ξένη αγορά. Στην 

περίπτωση αυτή η επιχείρηση δεν διατηρεί συστηματικά κάποιο αντι

πρόσωπο της στο εξωτερικό, ο οποίος να διενεργεί πωλήσεις για 

λογαριασμό της σε μόνιμη βάση. Γι1 αυτήν η πραγματοποίηση εξαγωγών 

είναι μια δευτερεύουσα δραστηριότητα και γίνεται μόνο όταν η εγχώρια 

αγορά δεν μπορεί να απορροφήσει τα προϊόντα της. Σε αυτή την 

περίπτωση για την εξεύρεση των ξένων πελατών, για την εξασφάλιση των 

παραγγελιών και για την ενγένει πραγματοποίηση των διαδικασιών της 

εξαγωγής, η επιχείρηση υποβοηθείται από ειδικευμένους οργανισμούς ή 

από ειδικευμένες επιχειρήσεις που έχουν αντιπροσώπους ή υποκαταστή

ματα στο εξωτερικό και έχουν τη δυνατότητα με διάφορους τρόπους να 

φέρουν σε επαφή τον ξένο αγοραστή με τον εγχώριο παραγωγό. Η 

μεγάλη πλειοψηφία των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων ανήκει σε 

αυτή την κατηγορία και γι' αυτό η ανάγκη ύπαρξης ειδικευμένων 

οργανισμών όπως ο ΟΠΕ για τη συστηματική προώθηση των ελληνικών 

εξαγωγών είναι επιτακτική. 

Δεύτερο, η εγχώρια επιχείρηση μπορεί να διατηρεί ένα μόνιμο 

τμήμα πωλήσεων (ή μόνιμους αντιπροσώπους) στις χώρες του εξωτερικού 

που την ενδιαφέρουν, το οποίο ειδικευμένο προσωπικό εργάζεται για την 

όσο το δυνατό πιο επιτυχή προώθηση των προϊόντων της. Στην περί

πτωση αυτή, που ισχύει κυρίως για επιχειρήσεις κατά κανόνα μεγάλες και 

οργανωτικά αναπτυγμένες, το εξαγωγικό εμπόριο έχει πρωτεύουσα 

σημασία για την επιχείρηση. Τόσο το μέγεθος της όσο και η σπουδαιό

τητα των εξαγωγικών της δραστηριοτήτων απαιτούν μόνιμη και ισχυρή 

αντιπροσώπευση της στις ξένες αγορές. Αυτή η δεύτερη περίπτωση 

αποτελεί τον κανόνα στις περισσότερες από τις αναπτυγμένες χώρες 

ιδιαίτερα στους παραγωγικούς κλάδους που παράγουν διαρκή καταναλω-
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τικά αγαθά, μηχανολογικό εξοπλισμό, προϊόντα προηγμένης τεχνολογίας 

κλπ. 

Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1 9 9 0 , η τυπική ελληνική 

επιχείρηση δεν θα μπορούσε να ενταχθεί κατά κανόνα στη δεύτερη 

κατηγορία, με εξαίρεση τις 100-200 μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις και τα 

υποκαταστήματα των μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών που λειτουργούν 

στην Ελλάδα, οι οποίες, ιδιαίτερα στα τελευταία χρόνια της δεκαετίας του 

1980, είχαν πραγματοποιήσει αξιόλογα βήματα επέκτασης των επιχειρη

ματικών τους δραστηριοτήτων στο εξωτερικό. Η κατάσταση αυτή έχει 

αρχίσει να αλλάζει δραστικά από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, μετά 

το άνοιγμα των βαλκανικών χωρών στον διεθνή ανταγωνισμό και μετά 

την απελευθέρωση των άμεσων επενδύσεων στο εξωτερικό από Έλληνες 

κατοίκους και τελικά την πλήρη απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων. 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, ο αριθμός των ελληνικών 

επιχειρήσεων που έχουν αναπτύξει δίκτυα διανομής των προϊόντων τους 

σε πολλές χώρες του εξωτερικού έχουν αυξηθεί σημαντικά1. 

Τρίτο, η επέκταση των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης στο 

εξωτερικό μπορεί να γίνει είτε με την πραγματοποίηση εξαγωγών των 

προϊόντων που παράγονται στην έδρα της επιχείρησης, είτε με άμεση 

εγκατάσταση της επιχείρησης στην ξένη αγορά, όπως συμβαίνει τελευταία 

με την επέκταση πολλών ελληνικών επιχειρήσεων στις γειτονικές βαλκα

νικές χώρες και στις χώρες του Εύξεινου Πόντου. Ασφαλώς, η άμεση 

εγκατάσταση στη χώρα εξαγωγής προϋποθέτει ότι η παραγωγή στην ξένη 

χώρα μπορεί να γίνει με πιο οικονομικό τρόπο από ο,τι η παραγωγή στην 

εγχώρια οικονομία και η εξαγωγή της υπερβάλλουσας προσφοράς των 

παραγόμενων προϊόντων. 

Τέλος, στη σημερινή εποχή το διεθνές εμπόριο κυριαρχείται από 

την ύπαρξη των πολυεθνικών επιχειρήσεων, οι οποίες σε πολλές περι

πτώσεις ελέγχουν την τεχνολογία, την παραγωγή και τα βασικά κανάλια 

διανομής των περισσότερων προϊόντων και έχουν τη δυνατότητα να 

ασκήσουν αποφασιστική διαπραγματευτική (μονοπωλιακή ή/και μονοψω-

νιακή) δύναμη. Με αυτό τον τρόπο είναι σε θέση να εξασφαλίσουν για 

\ Ορισμένα εντυπωσιακά παραδείγματα επιχειρηματικής επέκτασης 
ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό αναπτύσσονται στο επόμενο 
κεφάλαιο της παρούσας έκθεσης. 
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τους εαυτούς τους το κύριο μέρος των κερδών που συνεπάγεται για τους 

συναλλασσομένους το διεθνές εμπόριο. Η τυπική ελληνική επιχείρηση 

είναι πολλές φορές αναγκασμένη από τη μια μεριά να αντιμετωπίζει τον 

ανταγωνισμό αυτών των επιχειρήσεων στην εγχώρια αγορά και από την 

άλλη να χρησιμοποιεί τα κανάλια διανομής αυτών των επιχειρήσεων για 

την πώληση του προϊόντος της σε ξένες αγορές. 

3.2. Επιχειρηματική επέκταση σε ξένες αγορές: Προβλήματα -

Προϋποθέσεις 

Αναλυτικότερα, μια ελληνική επιχείρηση που εξετάζει την επέκταση 

των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων σε ξένες αγορές θα πρέπει να 

είναι σε θέση να γνωρίζει και να αντιμετωπίζει καταστάσεις όπως οι 

ακόλουθες: 

3 . 2 . 1 . Εξαγωγική δραστηριότητα σε χώρες χαμηλού επιπέδου 

ανάπτυξης 

Η πραγματοποίηση εξαγωγών σε χώρες χαμηλού επιπέδου ανάπτυ

ξης ή σε χώρες υπό μετασχηματισμό από κεντρικά διευθυνόμενες οικονο

μίες σε οικονομίες αγοράς, παρουσιάζει συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες και 

δυσκολίες, οι οποίες θα πρέπει πάντοτε να λαμβάνονται υπόψη. Κύριο 

χαρακτηριστικό των χωρών αυτών είναι ότι, σε γενικές γραμμές, είναι 

χώρες με μη αξιόπιστα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά συστήματα και 

με αγορές οι οποίες δεν είναι ακόμα σαφώς διαμορφωμένες. Για την 

πραγματοποίηση εξαγωγών στις χώρες αυτές αντιμετωπίζονται πολύ 

υψηλές απαιτήσεις, όσον αφορά το μέγεθος και την ποιότητα της οργανω

τικής δομής της εξαγωγικής επιχείρησης. Ο όγκος των πληροφοριών που 

θα πρέπει να είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή είναι πολύ μεγάλος. 

Επίσης, υπάρχει ανάγκη για εγκαθίδρυση και ανάπτυξη σημαντικών 

διασυνδέσεων και σχέσεων με τοπικούς παράγοντες, οι οποίες απαιτούν 

μια υψηλού επιπέδου στελέχωση και οργανωτική δομή, για να προω

θούνται με ικανοποιητικό τρόπο. Τέλος, το μέγεθος των παραγγελιών, οι 

απαιτήσεις για παροχή πιστωτικών διευκολύνσεων, αντισταθμιστικών 

οφελών κλπ., δεν ευνοούν την προώθηση της εξαγωγικής δραστηριότητας 

μικρών και ανοργάνωτων επιχειρήσεων. 
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Ειδικότερα, στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες και σε πολλές 

αναπτυσσόμενες οικονομίες, η προώθηση των ελληνικών εξαγωγών 

φαίνεται ότι θα εξακολουθήσει να επιδιώκεται σε μεγάλο βαθμό και μέσω 

της προώθησης των διακρατικών σχέσεων και των σχετικών συμφωνιών 

που συνάπτονται κατά καιρούς ανάμεσα στην Ελλάδα και στις συγκε

κριμένες χώρες. Δυνατότητες υπάρχουν επίσης να επωφεληθούν οι 

ελληνικές επιχειρήσεις από τα προγράμματα βοήθειας που προωθούνται 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς αυτές τις χώρες, για να εξάγουν μεγάλες 

ποσότητες ελληνικών προϊόντων1. Το βασικό χαρακτηριστικό αυτών των 

συμφωνιών και των προγραμμάτων είναι οι μεγάλες παραγγελίες που 

προσφέρονται για εξαγωγές συγκεκριμένων προϊόντων. Και το κύριο 

πρόβλημα που παρουσιάζεται κατά την υλοποίηση τους είναι η αδυναμία 

της ελληνικής πλευράς να οργανώσει κατάλληλα και έγκαιρα την 

κατακερματισμένη σε πολλές επιχειρήσεις ελληνική παραγωγή (ιδιαίτερα 

στους παραδοσιακούς κλάδους), έτσι ώστε να εξυπηρετήσει σωστά αυτές 

τις παραγγελίες. 

Επίσης, θα πρέπει να τονιστεί ότι, για την πραγματοποίηση 

εξαγωγών στις λιγότερο αναπτυγμένες οικονομίες και στις πρώην 

σοσιαλιστικές χώρες, απαιτείται έντονη και αυτόνομη δραστηριοποίηση 

της ίδιας της εξαγωγικής επιχείρησης, αφού δεν υπάρχουν συνήθως στις 

χώρες αυτές ενδιάμεσοι οργανισμοί (κρατικές ή ιδιωτικές εμπορικές 

εξαγωγικές εταιρείες) ή αξιόπιστοι επιχειρηματικοί εταίροι με την 

κατάλληλη εξειδίκευση και με ικανοποιητική οργανωτική δομή, όπως οι 

μεγάλες εμπορικές επιχειρήσεις και τα δίκτυα διανομής που υπάρχουν στις 

αναπτυγμένες οικονομίες και αγορές. Αυτό υποχρεώνει τις εξαγωγικές/ 

παραγωγικές επιχειρήσεις να προσπαθούν να διεισδύσουν μόνες τους στις 

1. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το πρόγραμμα PHARE, το οποίο 
αποσκοπεί στην υποστήριξη των οικονομικών και πολιτικών 
μεταρρυθμίσεων στα κράτη της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης. 
Μια σημαντική πτυχή αυτού του προγράμματος είναι η παροχή 
ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας στις χώρες αυτές, πράγμα που 
συνεπάγεται την απορρόφηση σημαντικών ποσοτήτων προϊόντων από τις 
ευρωπαϊκές χώρες. Τη διαχείριση του προγράμματος PHARE για την 
Ελλάδα έχει αναλάβει η ΕΤΒΑ. 
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υπό συζήτηση περιοχές, πράγμα που είναι εξαιρετικά δύσκολο για την 

περίπτωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

3.2.2. Απαιτητικά συστήματα διάθεσης των προϊόντων σε 

ανεπτυγμένες οικονομίες 

Η πραγματοποίηση εξαγωγών σε ορισμένες πλούσιες χώρες με 

εξαιρετικά περίπλοκα και απαιτητικά συστήματα διάθεσης των προϊόντων 

στην κατά κανόνα μεγάλη εσωτερική τους αγορά, είναι επίσης ένα πολύ 

δύσκολο εγχείρημα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ιαπωνική 

αγορά, στην οποία για την πραγματοποίηση εξαγωγών απαιτείται μια 

επιθετική εξαγωγική πολιτική με την προσφορά κατάλληλων προϊόντων, 

δυνατότητες ανάληψης των μεγάλων εξόδων εισόδου στην αγορά, γνώση 

των ιδιαίτερα περίπλοκων συνθηκών λειτουργίας της συγκεκριμένης 

αγοράς, συνέπεια και συνέχεια ως προς την ποιότητα, τις ημερομηνίες 

παράδοσης και γενικά τη σωστή τήρηση των όρων του συμβολαίου κλπ.1 

Σε πολλές περιπτώσεις η είσοδος στην ιαπωνική αγορά δεν είναι καθόλου 

δυνατή, γιατί οι Ιάπωνες καταναλωτές δύσκολα εμπιστεύονται τα 

προϊόντα μη-ιαπωνικών επιχειρήσεων. Στην περίπτωση αυτή, η ξένη 

επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να ζητήσει τη συνεργασία μιας αμιγούς 

ιαπωνικής επιχείρησης προκειμένου να επιχειρήσουν την από κοινού 

είσοδο των προϊόντων της πρώτης επιχείρησης στην ιαπωνική αγορά. 

Αλλά τότε η ξένη επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να αποκαλύψει την 

τεχνολογία της στην ιαπωνική επιχείρηση, πράγμα που είναι το μεγαλύ

τερο κέρδος για την ιαπωνική οικονομία. 

Από την άλλη μεριά, οι Ιάπωνες για αντιπερισπασμό υποστηρίζουν 

ότι σημαντικά εμπόδια υπάρχουν και για την είσοδο των δικών τους 

προϊόντων στις αγορές των αναπτυγμένων χωρών της Δύσης. Είναι 

χαρακτηριστικός ο τρόπος με τον οποίο ο Α. Morita (1 988) περιγράφει τις 

δυσκολίες που παρουσίαζε η είσοδος των προϊόντων μιας νέας επιχείρησης 

στην αμερικάνικη αγορά. "Εκείνες τις μέρες, ο πιο συνηθισμένος τρόπος 

για να εισάγει κανείς εμπορεύματα στις ΗΠΑ ήταν να τα δώσει σε μια από 

τις έμπειρες ιαπωνικές εμπορικές επιχειρήσεις που είχαν γραφεία εκεί. Η 

\ Βλέπε, για παράδειγμα, την ειδική έκδοση της εφημερίδας Η 
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ για την Ιαπωνία, της 22ας Δεκεμβρίου 1994. 
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εμπορική εταιρεία μετέφερε τα προϊόντα σε ένα αμερικάνικο λιμάνι, όπου 

οι πράκτορες της τα περνούσαν από το τελωνείο και τα παρέδιδαν σε 

κάποια εταιρεία διανομής, για να καταλήξουν σε κάποιο χονδρέμπορο και 

στη συνέχεια στον τελικό καταναλωτή. Ο χρόνος που σπαταλιόταν στη 

μεταφορά των προϊόντων και οι απαιτήσεις για σέρβις σε μια τόσο μεγάλη 

χώρα σαν τις ΗΠΑ, με φόβιζαν". "Καταλαβαίνω τις δυσκολίες που αντιμε

τωπίζουν οι Αμερικάνοι και οι άλλοι ξένοι επιχειρηματίες όταν έρχονται 

αντιμέτωποι με το ιαπωνικό σύστημα διανομής και την πολυπλοκότητα της 

ιαπωνικής γλώσσας, γιατί θα πρέπει να τους φαίνεται το ίδιο δύσκολο όσο 

μου φάνηκαν και μένα το αμερικάνικο σύστημα και η γλώσσα αρκετές 

δεκαετίες πριν"1. ( 

3.2.3. Ανάγκη δημιουργίας εκτεταμένων δικτύων διανομής σε πολλές 

χώρες 

Αναγκαίος μηχανισμός για την επέκταση των εξαγωγών πολλών 

ελληνικών επιχειρήσεων στις αναπτυγμένες αγορές του Δυτικού Κόσμου 

είναι η ύπαρξη ενός εκτεταμένου δικτύου διανομών-πωλήσεων σε κάθε 

μια από τις χώρες εισαγωγής των προϊόντων. Τα δίκτυα αυτά εξασφαλί

ζονται είτε με έμμεσες επενδύσεις της εξαγωγικής επιχείρησης σε κάθε 

χώρα στην οποία έχει εισαγάγει τα προϊόντα της, είτε με συνεργασίες με 

ντόπιες επιχειρήσεις στη χώρα εισαγωγής, είτε τέλος με συνεργασίες με 

μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ήδη αναπτύξει δίκτυα 

διανομής ομοειδών προϊόντων σε πολλές χώρες2. Τέτοιου είδους συνερ-

1. Βλέπε Α. Morita (1988), σελ. 122. 

2. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ελληνική οινοβιομηχανία 
"Αχάια Κλάους", η οποία, το φθινόπωρο του 1994, υπέγραψε συμφωνίες 
συνεργασίας με τη γερμανική εταιρεία "Rewe" και με την "Coca-Cola" της 
Βρετανίας, ενισχύοντας έτσι περισσότερο την παρουσία της στις δύο 
αυτές δύσκολες και απαιτητικές αγορές. Ανάλογες συμφωνίες επιδιώκει να 
συνάψει και με εταιρείες άλλων ευρωπαϊκών χωρών που εισάγουν 
σημαντικές ποσότητες κρασιών από την Ελλάδα. Επιπλέον, η "Αχάια" 
σχεδιάζει να αξιοποιήσει το δίκτυο πωλήσεων εξωτερικού που ήδη 
διαθέτει, για την εξαγωγή και άλλων ελληνικών προϊόντων, κυρίως 
τροφίμων. Βλέπε το prospectus της εταιρείας με την ευκαιρία της αύξησης 
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γασίες και ολοκληρωμένα δίκτυα διανομής είναι δύσκολο να αναπτυχθούν 

από μικρομεσαίες επιχειρήσεις με μικρή εμπειρία στο εξαγωγικό εμπόριο. 

Για τους πιο πάνω λόγους η ύπαρξη ή η δημιουργία ισχυρών 

παραγωγικών ή/και εξαγωγικών μονάδων είναι μια βασική προϋπόθεση για 

την πραγματοποίηση και ανάπτυξη των εξαγωγών μιας χώρας, ιδιαίτερα 

αν οι τελευταίες απευθύνονται σε χώρες χαμηλού επιπέδου ανάπτυξης. 

3.2.4. Παροχή πιστωτικών διευκολύνσεων και υπηρεσιών συντήρησης 

και επιδιόρθωσης 

Τα παραπάνω ισχύουν για τις εξαγωγές οποιουδήποτε προϊόντος, 

αλλά πολύ περισσότερο στην περίπτωση των εξαγωγών μηχανολογικού 

εξοπλισμού, προϊόντων προηγμένης τεχνολογίας, διαρκών καταναλωτικών 

αγαθών κλπ. Στις περιπτώσεις αυτές βασικοί προσδιοριστικοί παράγοντες 

των πωλήσεων στην εγχώρια ή σε ξένες αγορές είναι η ποιότητα των 

προϊόντων, η επιτυχής προώθηση και τοποθέτηση τους σε κάθε μια από 

τις ξένες αγορές (marketing), οι όροι πληρωμής (δυνατότητα παροχής 

πιστωτικών διευκολύνσεων), η παροχή ανταλλακτικών και συστηματικών 

υπηρεσιών επιδιόρθωσης βλαβών και η ενγένει εξυπηρέτηση των πελατών 

μετά την πώληση του προϊόντος. Για τα συγκεκριμένα είδη προϊόντων, οι 

παράγοντες αυτοί έχουν πολύ μεγαλύτερη σημασία για τον επηρεασμό 

των προτιμήσεων των ξένων εισαγωγέων και των καταναλωτών, από ό,τι 

η τιμή τους1. 

Βέβαια η Ελλάδα δεν παράγει ούτε εξάγει σε μεγάλη έκταση τις πιο 

πάνω κατηγορίες προϊόντων, όπως αποδεικνύεται από τα στοιχεία που 

του μετοχικού της κεφαλαίου μέσω του Χρηματιστηρίου κατά 3 δισ. 
δραχμές (Ιανουάριος 1995). 

1. Η σημασία της ανταγωνιστικότητας του προϊόντος ως προς την τιμή 
του ή ως προς το κόστος παραγωγής και διανομής του, αυξάνεται 
σημαντικά στην περίπτωση εξαγωγών τυποποιημένων προϊόντων ή 
προϊόντων χαμηλού βαθμού διαφοροποίησης, όπως τα τρόφιμα και άλλα 
καταναλωτικά προϊόντα της ελαφράς βιομηχανίας. Στην περίπτωση αυτή 
η ελκυστική παρουσίαση των προϊόντων στα καταστήματα πωλήσεων και 
η κατάλληλη τιμολογιακή πολιτική παραμένουν οι κύριοι προσδιοριστικοί 
παράγοντες για την επέκταση των πωλήσεων τους. 
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αναλύονται στις μελέτες του ΚΕΠΕ που προαναφέρθηκαν. Αυτό όμως όεν 

σημαίνει ότι η κατάσταση αυτή θα συνεχιστεί, ή ότι θα πρέπει να 

συνεχιστεί, και στο μέλλον. Πολλές από τις πρώην σοσιαλιστικές χώρες 

και τις αναπτυσσόμενες οικονομίες της Αφρικής, της Μέσης Ανατολής, της 

Ασίας και της Λατινικής Αμερικής, θα μπορούσαν πράγματι να αποτε

λέσουν κατάλληλες εξαγωγικές αγορές για τους κλάδους που παράγουν, 

ή που θα παράγουν στο άμεσο μέλλον ενδιάμεσα προϊόντα ή διαρκή 

καταναλωτικά αγαθά μεσαίας τεχνολογίας. Η Ελλάδα δεν θα πρέπει να 

μείνει εντελώς έξω από αυτές τις δραστηριότητες. Στους κλάδους αυτούς 

οι αντίστοιχες αγορές των αναπτυγμένων χωρών είναι εξαιρετικά δύσκολο 

να προσεγγιστούν ή είναι ήδη σε σημαντικό βαθμό κορεσμένες. 

3.3. Διαρθρωτικάχαρακτηριστικάτης ελληνικής παραγωγής διεθνώς 

εμπορεύσιμων προϊόντων 

3 . 3 . 1 . Γενικά 

Η Ελλάδα, όπως οι περισσότερες άλλες αναπτυσσόμενες χώρες, 

αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα στον τομέα του εξαγωγικού της 

εμπορίου, κυρίως εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις 

που προαναφέρθηκαν για συστηματική και δυναμική επέκταση των εξαγω

γών της στις πιό πάνω κατηγορίες χωρών. Τα προβλήματα αυτά οφεί

λονται κατά κύριο λόγο στα ακόλουθα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά των 

κλάδων παραγωγής διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων: 

- Το σχετικά μικρό μέγεθος και τη μη ικανοποιητική οργανωτική 

δομή της ελληνικής επιχείρησης. 

- Την έλλειψη στελεχών εξειδικευμένων στον τομέα της διεθνούς 

εμπορίας (marketing specialists). 

- Τη σχετικά αργή διαδικασία προσαρμογής στις νέες συνθήκες 

ανταγωνισμού. 

- Την παραγωγή προϊόντων με δυσμενείς συνθήκες ζήτησης στη 

διεθνή και στην εγχώρια αγορά. 

- Την έλλειψη δυναμισμού στις ελληνικές επιχειρήσεις: Αδυναμία 

εισόδου των παλαιών ή νέων προϊόντων τους σε νέες, λιγότερο γνωστές, 

αγορές. 
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3.3.2. Το μέγεθος και η οργανωτική δομή της ελληνικής επιχείρησης 

Η πιο βασική αδυναμία του παραγωγικού και εξαγωγικού τομέα της 

ελληνικής οικονομίας, από την οποία απορρέουν οι περισσότερες άλλες, 

είναι το σχετικά μικρό μέγεθος και η αναχρονιστική και μη ορθολογική 

οργάνωση της μεγάλης πλειοψηφίας των παραγωγικών επιχειρήσεων και 

εκμεταλλεύσεων, τόσο του γεωργικού όσο και του βιομηχανικού τομέα. 

Το μικρό μέγεθος και η μη ικανοποιητική οργανωτική δομή δημιουργούν 

προβλήματα στους τομείς της χρηματοδότησης και της ανάπτυξης της 

επιχείρησης και πολύ περισσότερο στην προσπάθεια της επιχείρησης για 

επέκταση των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων στις αγορές του 

εξωτερικού. 

Η πλειοψηφία των βασικών παραγωγικών κλάδων της ελληνικής 

οικονομίας χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη ενός υψηλού ποσοστού MME 

(που απασχολούν λιγότερα από 50 άτομα). Στη μεταποιητική βιομηχανία 

οι επιχειρήσεις που απασχολούσαν, στη δεκαετία του 1 9 8 0 , λιγότερα από 

50 άτομα κάλυπταν το 9 9 % του συνόλου, απασχολούσαν το 6 3 , 6 % των 

εργαζομένων στη μεταποίηση και παρήγαγαν το 3 7 , 7 % του ακαθάριστου 

προϊόντος της μεταποίησης1. Η μέση απασχόληση ανά κατάστημα στο 

σύνολο της βιομηχανίας το 1984 δεν ξεπερνούσε τα πέντε άτομα 2 . 

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι όλες οι μελέτες, που 

επεξεργάστηκαν και ανέλυσαν τα υπάρχοντα στατιστικά στοιχεία, 

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι, στη δεκαετία του 1980, η σχετική θέση 

των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (αυτών που απασχολούν λιγότερα από 

50 άτομα), τόσο όσον αφορά τον αριθμό των καταστημάτων, όσο και την 

απασχόληση και τις εξαγωγές, ισχυροποιήθηκε μάλλον παρά υποχώρησε 

υπέρ των μεγάλων επιχειρήσεων. [Βλέπε V. Droucopoulos and St.Β. 

Thomadakis (March 1 994).] Αυτό θα έπρεπε να αναμένεται, αν ληφθούν 

υπόψη τα ακόλουθα γεγονότα: 

\ Βλέπε ΚΕΠΕ (1989). Βλέπε επίσης, ΚΕΠΕ (Νοέμβριος 1992) και V. 
Droucopoulos and St.Β. Thomadakis (March 1994). 

2. Βλέπε Ιωσ. Χασσίδ και Γ. Κάτσος (1992), σελ. 1 6 0 - 1 6 1 . 
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α. Στη δεκαετία του 1 9 8 0 , ένας μεγάλος αριθμός μεγάλων επιχει

ρήσεων στους παραδοσιακούς κλάδους της οικονομίας κατέστησαν 

προβληματικές και ουσιαστικά βγήκαν από την αγορά. 

β. Στις αρχές της δεκαετίας του 1 980, η εξαγωγική επιδότηση με 

βάση την 1 574/1 9 7 0 ANE διπλασιάστηκε για τις μικρομεσαίες εξαγωγικές 

επιχειρήσεις (350/1982 ANE)1. 

Μετά την πλήρη κατάργηση των εξαγωγικών επιδοτήσεων και της 

προστασίας έναντι των εισαγωγών και της εφαρμογής του κοινού 

εξωτερικού δασμολογίου της ΕΕ, η οποία είχε ολοκληρωθεί στις αρχές της 

δεκαετίας του 1 9 9 0 , στους βασικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, 

οι οποίοι παράγουν διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα (ιδιαίτερα στους 

παραδοσιακούς κλάδους της βιομηχανίας), σημειώνονται σημαντικές 

διαρθρωτικές μεταβολές. Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία, ως βασικά 

χαρακτηριστικά αυτών των μεταβολών θα πρέπει να θεωρηθούν τα 

ακόλουθα: 

- Η εντατικοποίηση της προσπάθειας για εκσυγχρονισμό της 

παραγωγικής δομής των επιχειρήσεων με τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού 

νέας τεχνολογίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι επενδύσεις σε εξοπλισμό 

έχουν αυξητική τροχιά από το 1986 μέχρι σήμερα (1995). 

- Η τάση για αύξηση του μέσου μεγέθους των επιχειρήσεων στους 

περισσότερους κλάδους, ή για σημαντική αύξηση του μεριδίου των σχετικά 

μεγάλων επιχειρήσεων στη συνολική παραγωγή και στο συνολοκό κύκλο 

εργασιών των περισσότερων κλάδων. Χαρακτηριστικό είναι το φαινόμενο 

των συγχωνεύσεων και εξαγορών επιχειρήσεων, σε πολλές περιπτώσεις 

με τη συμμετοχή του ξένου επιχειρηματικού κεφαλαίου, που έχει λάβει 

σημαντικές διαστάσεις στην ελληνική βιομηχανία τα τελευταία χρόνια. 

Η ενίσχυση της θέσης των μεγάλων βιομηχανικών μονάδων φαίνε

ται από σχετική έρευνα του ICAP, που δημοσιεύτηκε στον ελληνικό Τύπο 

τον Ιανουάριο του 1995. Σύμφωνα με την έρευνα αυτή, οι μεγάλες 

βιομηχανικές μονάδες, δηλαδή αυτές που απασχολούν περισσότερα από 

5 0 0 άτομα προσωπικό, είναι αυτές που ενίσχυσαν περισσότερο τη θέση 

τους στην περίοδο 1991-1993, έναντι των επιχειρήσεων που κατατάσ

σονται σε άλλες κλίμακες μεγέθους. Τόσο η απασχόληση όσο και τα κέρδη 

1. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε Δ.Κ. Μαρούλης (1992). 
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ανά εργαζόμενο στις επιχειρήσεις αυτές αυξήθηκαν περισσότερο από ό,τι 

στις άλλες κατηγορίες του δείγματος στο εν λόγω χρονικό διάστημα. Πιο 

αναλυτικά: 

Στο σύνολο της βιομηχανίας τα κέρδη ανά εργαζόμενο αυξήθηκαν 

από 1 29 χιλ. δρχ. το 1 991 σε 750 χιλ. δρχ. το 1 993. 

Στις υικρου υενέθους βιομηχανικές επιχειρήσεις, δηλαδή αυτές που 

απασχολούν από 10-99 άτομα, τα κέρδη ανά εργαζόμενο έφτασαν το 

1993 τις 6 4 2 χιλ. δρχ., έναντι 471 χιλ. το 1992 και 286 χιλ. δρχ. το 

1 991 (αύξηση 1 24,4%). Η ομάδα αυτή των επιχειρήσεων είχε ωστόσο τις 

μεγαλύτερες απώλειες σε θέσεις εργασίας, από 93.387 άτομα το 1 991 σε 

8 1 . 6 7 2 το 1993 (μείωση κατά 13%). Τα συνολικά κέρδη της ομάδας 

αυτής των μικρών βιομηχανιών έφτασαν το 1993 τα 52,4 δισ. δρχ., 

έναντι 26,4 δισ. δρχ. το 1991 (αύξηση κατά 9 8 % ) . 

Στην ομάδα των υεσαίων επιχειρήσεων, στην οποία ανήκουν 

επιχειρήσεις με απασχόληση 100-499 ατόμων, τα κέρδη ανά εργαζόμενο 

αυξήθηκαν από 465 χιλ. δρχ. το 1 991 σε 7 2 4 χιλ. δρχ. το 1 993 (αύξηση 

5 5 , 6 % ) . Στην κατηγορία αυτή υπήρξε επίσης μείωση της απασχόλησης 

της τάξεως του 7 % , δεδομένου ότι από 104.210 άτομα που απασχο

λούνταν το 1 991 μειώθηκε σε 97.383 άτομα το 1 993. Τα συνολικά κέρδη 

της ομάδας αυτής έφτασαν το 1993 τα 70,5 δισ. δρχ. έναντι 4 8 , 4 δισ. 

δρχ. το 1 9 9 1 . Η συγκεκριμένη ομάδα, αν και δεν είναι η πολυπληθέστερη 

σε αριθμό επιχειρήσεων, συνεισφέρει κατά το μεγαλύτερο ποσοστό στη 

διαμόρφωση των κερδών του βιομηχανικού τομέα. 

Η ουάδα των υενάλων επιχειρήσεων είναι αυτή που βελτίωσε 

περισσότερο δραστικά την παραγωγικότητα της, όπως αυτή εκφράζεται 

με το δείκτη των κερδών ανά εργαζόμενο. Από 168 χιλ. δρχ., που ήταν 

τα κέρδη ανά εργαζόμενο της ομάδας αυτής το 1 9 9 1 , αυξήθηκαν σε 91 3 

χιλ. δρχ. το 1993. Αντί της μείωσης που σημειώθηκε στις προηγούμενες 

ομάδες, η απασχόληση στην ομάδα των μεγάλων επιχειρήσεων σημείωσε 

αύξηση μεταξύ των ετών 1991-1993 κατά 2%, από 71.920 άτομα σε 

73.232 άτομα. Τα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων έφτασαν το 1 993 τα 

66,8 δισ. δρχ. έναντι 12 δισ. δρχ. το 1 9 9 1 . 

Παρά τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά το μέγεθος και την 

οργανωτική δομή των επιχειρήσεων, οι οποίες θα μπορεί να διαπιστωθούν 

και να προσδιοριστούν με μεγαλύτερη ακρίβεια όταν θα υπάρχουν επίσημα 

στοιχεία, το σχετικά μικρό μέγεθος των εξαγωγικών ή/και παραγωγικών 
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επιχειρήσεων εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα σημαντικά χαρακτηρι

στικά της ελληνικής οικονομίας. 

Το πολύ μικρό μέγεθος της ελληνικής επιχείρησης μπορεί εκτός από 

τα πιο πάνω να διαγνωσθεί και από τη μεγάλη απόκλιση που υπάρχει ανά

μεσα στο μερίδιο της Ελλάδας στη συνολική αξία των ξένων επενδύσεων 

στη γειτονική Βουλγαρία στην περίοδο 1 990-πρώτο εξάμηνο 1 9 9 4 , το 

οποίο δεν ξεπέρασε το 3,8% και στην κατάταξη της Ελλάδας όσον αφορά 

τον αριθμό των επενδύσεων στην ίδια χώρα, στην ίδια περίοδο. Η Ελλάδα 

είχε τον μεγαλύτερο αριθμό επενδύσεων (421 ή 1 9 , 3 % του συνόλου) 

έναντι 2 0 0 επενδύσεων της δεύτερης Τουρκίας ( 9 , 2 % του συνόλου)1. 

Εξαιρέσεις στο γενικό κανόνα υπάρχουν στους κλάδους της τσι

μεντοβιομηχανίας, ο οποίος είναι ένας από τους βασικούς εξαγωγικούς 

κλάδους της χώρας και επίσης στη βιομηχανία καπνού και σε πολλούς 

άλλους κλάδους, όπως των τροφίμων (20) και των ποτών (21), της 

χαλυβουργίας κλπ. 

3.3.3. Η έλλειψη στελεχών εξειδικευμένων στον τομέα της διεθνούς 

εμπορίας (international marketing specialists) 

Η έλλειψη στελεχών εξειδικευμένων στον τομέα της εμπορίας 

προϊόντων στις διεθνείς αγορές αποτελεί επίσης βασικό διαρθρωτικό 

χαρακτηριστικό της ελληνικής οικονομίας. Υπάρχει έλλειψη προσωπικού 

με κατάλληλη πείρα και εκπαίδευση στον τομέα των διεθνών 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, όπως π.χ., έρευνα της αγοράς σε ξένες 

χώρες, σχεδιασμός νέων προϊόντων (ή προσαρμογή των υπαρχόντων 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις των διεθνών αγορών) για εξαγωγές, 

συσκευασία προϊόντων για εξαγωγή, διαδικασίες διενέργειας εξαγωγών 

(τόσο στην Ελλάδα όσο και στη χώρα υποδοχής), διαδικασίες 

\ Τα στοιχεία αυτά προέκυψαν από τη. μελέτη του Β. Πάσε 
( Δ ε κ έ μ β ρ ι ο ς 1 9 9 4 ) που δ η μ ο σ ι ε ύ τ η κ ε σ τ η ν ε φ η μ ε ρ ί δ α 
WIRTSCHAFTSBLATT και στη ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (30-12-1994). Ο 
συγγραφέας είναι μέλος της επιτροπής για τις ξένες επενδύσεις της 
Βουλγαρίας. 

91 



χρηματοδότησης και ασφάλισης των εξαγωγών κλπ.1. Το γεγονός αυτό 

οφείλεται κυρίως σε όύο παράγοντες: 

-Στον πολύ χαμηλό βαθμό διεθνοποίησης της ελληνικής επι

χείρησης. 

-Στην ουσιαστική ανυπαρξία προγραμμάτων δημιουργίας στελεχών 

εξαγωγικών επιχειρήσεων στα ελληνικά πανεπιστήμια. 

Οι προσπάθειες επιμόρφωσης στελεχών μέσω των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων του ΕΛΚΕΠΑ, της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης 

(ΕΣΔΔ) και του ΟΠΕ, είναι αξιόλογες, αλλά δεν διαθέτουν την αναγκαία 

οργάνωση και δεν είναι σε θέση να καλύψουν τις ανάγκες που υπάρχουν 

σε εξειδικευμένο προσωπικό στον εξαγωγικό τομέα, τόσο από τον ιδιωτικό 

όσο και από τον δημόσιο τομέα. 

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η έλλειψη εξειδικευμένων στελεχών, τα 

οποία να γνωρίζουν καλά τις αγορές και τους τρόπους διείσδυσης στις 

αγορές των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών ή των χωρών που διανύουν 

κρίσιμες και δύσκολες μεταβατικές περιόδους κατά τη μετατροπή τους σε 

οικονομίες αγοράς, ή να έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις 

κατάλληλες διασυνδέσεις με τα ουσιαστικά κέντρα αποφάσεων στις χώρες 

αυτές. 

Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι από τις ίδιες βασικές διαρθρωτικές 

αδυναμίες (μικρό μέγεθος, έλλειψη ικανών εξειδικευμένων στελεχών, 

αντιοικονομική οργανωτική δομή κλπ.) πάσχουν και οι κρατικές 

επιχειρήσεις και οργανισμοί της χώρας που παράγουν και προσφέρουν 

αγαθά και υπηρεσίες χρήσιμα και απαραίτητα για την παραγωγή και 

εμπορία των εξαγώγιμων προϊόντων, όπως θα αναλυθεί εκτενώς στο 

Κεφάλαιο 7 πιο κάτω. 

3.3.4. Η αργή διαδικασία προσαρμογής στις νέες συνθήκες 

ανταγωνισμού 

Στο Κεφάλαιο 4 πιο κάτω αναφέρονται πολλά παραδείγματα επιχει

ρήσεων, οι οποίες (τουλάχιστον οι περισσότερες από αυτές) φαίνεται ότι 

κάνουν μεγάλες προσπάθειες να προσαρμόσουν την παραγωγική και οργα-

\ Βλέπε για παράδειγμα, Α. Καλλατζίδης, Γ. Μοσχούρης και Γ. 
Σακουλίδης (1984). 
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νωτική τους δομή στις νέες συνθήκες ανταγωνισμού που διαμορφώνονται 

τόσο στην εγχώρια όσο και στις ευρωπαϊκές και τις διεθνείς αγορές. Παρ1 

όλα αυτά, μια γενικότερη θεώρηση του θέματος και συγκριτική ανάλυση 

με τα συμβαίνοντα σε άλλες χώρες θα μπορούσε να αποκαλύψει ότι 

υπάρχει μάλλον μεγάλη αργοπορία, όσον αφορά την αναγνώριση της σκο

πιμότητας για προώθηση παραγωγικών και οργανωτικών προσαρμογών 

στην ελληνική βιομηχανία. Ανεξάρτητα από την πραγματική ανάγκη, 

απουσιάζει από τις ελληνικές βιομηχανικές επιχειρήσεις, σε σχετικά υψηλό 

βαθμό, η συνειδητοποίηση της σκοπιμότητας των προσαρμογών. Αργοπο

ρία υπάρχει επίσης και στην πορεία υλοποίησης των προσαρμογών που 

έχει αποφασιστεί ότι είναι αναγκαίες και εφικτές. Επιπλέον, υπάρχουν 

σημαντικά εξωτερικά και εσωτερικά (στην επιχείρηση) εμπόδια στην πορεία 

υιοθέτησης και πραγματοποίησης της αναγκαίας προσαρμογής1. 

Οι βασικοί τύποι παραγωγικών προσαρμογών, που αναμένεται να 

παρατηρηθούν στις σύγχρονες παραγωγικές μονάδες του βιομηχανικού 

τομέα, παρατίθενται από τον Ιωσ. Χασσίδ (1994), ως ακολούθως: 

Αύξηση ή μείωση δυναμικότητας. 

Περιορισμός παραγωγής και ανάθεση υπεργολαβιών σε άλλες 

ελληνικές επιχειρήσεις. 

Περιορισμός παραγωγής και ανάθεση υπεργολαβιών σε 

επιχειρήσεις χωρών χαμηλού κόστους. 

Παραγωγικές επενδύσεις σε χώρες ΕΟΚ χαμηλού κόστους. 

Παραγωγικές επενδύσεις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 

Παραγωγικές επενδύσεις στην Ανατολική Ευρώπη. 

Εγκατάσταση νέας τεχνολογίας παραγωγής - Εκσυγχρονισμός 

(χωρίς μεταβολή δυναμικότητας). 

Νέες πρώτες ύλες. 

Αύξηση ή μείωση εργατικού δυναμικού. 

Εκπαίδευση τεχνικού προσωπικού. 

Προσαρμογή υπαρχόντων προϊόντων. 

Νέα προϊόντα/αναβάθμιση (upgrading) υπαρχόντων. 

Νέα προϊόντα/Downgrading υπαρχόντων. 

R & D για νέα προϊόντα. 

1. Βλέπε Ιωσ. Χασσίδ (1994). 
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παράγωγης με 

παραγωγής με 

παραγωγής με 

άλλες 

άλλες 

άλλες 

R & D για νέες μεθόδους παραγωγής. 

R & D προσαρμογής προϊόντων. 

R & D προσαρμογής μεθόόων παραγωγής. 

Εξειδίκευση (περιορισμός φάσματος προϊόντων). 

Καθετοποίηση προς άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες. 

Καθετοποίηση προς εμπόριο ή/ και άλλες υπηρεσίες. 

Ανάληψη υπεργολαβιών. 

Μετεγκατάσταση παραγωγικής μονάδας. 

Συμφωνίες για συντονισμό/συνδυασμό 

ελληνικές επιχειρήσεις. 

Συμφωνίες για συντονισμό/συνδυασμό 

επιχειρήσεις από ΕΟΚ. 

Συμφωνίες για συντονισμό/συνδυασμό 

επιχειρήσεις από άλλες χώρες. 

Συνεργασία με ελληνικά ερευνητικά Ιδρύματα και Πανεπιστήμια για 

θέματα τεχνολογίας και παραγωγής. 

Ά λ λ ε ς παραγωγικές προσαρμογές. 

Γενικά "η διάρθρωση της ελληνικής παραγωγής είναι προσδιο

ριστική του τύπου καινοτομιών που εμφανίζονται στη χώρα και που από 

τη φύση τους δεν είναι τόσο δυναμικές ώστε να έχουν τη δυνατότητα να 

μεταβάλλουν σημαντικά την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχα

νίας". "Διαπιστώνεται ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις προωθούν συχνά 

μεμονωμένες καινοτομίες προϊόντος ή διαδικασίες παραγωγής, από τις 

οποίες αναμένουν δυσανάλογα οφέλη, ενώ συγχρόνως δεν έχουν προω

θήσει οργανωτικές καινοτομίες, που θα διευκόλυναν την προσαρμογή τους 

στην τεχνολογική αλλαγή" 1 . 

3.3.5. Παραγωγή προϊόντων με δυσμενείς συνθήκες ζήτησης στη 

διεθνή και στην εγχώρια αγορά 

Όσον αφορά τη συνολική διάρθρωση της ελληνικής παραγωγής 

διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων, είναι εμφανής η εξάρτηση της χώρας 

Βλέπε Λ. Τσιπούρη (1995] 
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μας από την παραγωγή και εξαγωγή ορισμένων παραδοσιακών βιομη

χανικών προϊόντων (κλωστοϋφαντουργικά, υποδήματα, τρόφιμα, ποτά, 

τσιμέντο κλπ.) και ορισμένων γεωργικών προϊόντων και πρώτων υλών, τα 

οποία σε πολλές περιπτώσεις αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα 

διάθεσης. Για την Ελλάδα, βασικό στοιχείο ανταγωνιστικότητας στους 

τομείς αυτούς (εκτός από τις ευνοϊκές κλιματολογικές συνθήκες, την 

παράδοση και τον ορυκτό πλούτο), αποτελούσαν, μέχρι τα τέλη της 

δεκαετίας του 1 9 8 0 , το χαμηλό κόστος εργασίας και τα αρνητικά (σε 

πραγματικές τιμές) επιτόκια δανεισμού. Αυτά τα τελευταία, όταν 

χρειάστηκε να προχωρήσει η διαδικασία απορρύθμισης του χρηματοπι

στωτικού τομέα, εκτοξεύθηκαν ξαφνικά σε τόσο υψηλά επίπεδα που 

αποτέλεσαν, όπως είναι γνωστό, σημαντικό παράγοντα στη δημιουργία 

των προβληματικών επιχειρήσεων. Παραγωγή προϊόντων με δυναμικές 

συνθήκες ζήτησης στο εξωτερικό, αλλά και με σημαντικές απαιτήσεις 

υψηλού επιπέδου οργανωτικής δομής των επιχειρήσεων που τα παράγουν, 

πραγματοποιείται σε πολύ περιορισμένη έκταση στην Ελλάδα. 

Το πιο ανησυχητικό όμως είναι το γεγονός ότι σχετικά μικρή 

φαίνεται να είναι και η παραγωγή προϊόντων, τα οποία θα ήταν 

κατάλληλα για να ικανοποιήσουν τις καταναλωτικές και επενδυτικές 

ανάγκες των αναπτυσσόμενων οικονομιών και των χωρών της Ανατολικής 

Ευρώπης. Οι χώρες αυτές, ευρισκόμενες οι περισσότερες στο πρώτο 

στάδιο της οικονομικής τους ανάπτυξης, έχουν ανάγκη από προϊόντα που 

θα βοηθήσουν την ανοικοδόμηση της οικονομικής και κοινωνικής τους 

υποδομής, από κεφαλαιουχικά και καταναλωτικά προϊόντα και προϊόντα 

υψηλής και μεσαίας τεχνολογίας. Αλλά αυτά είναι προϊόντα που 

συμμετέχουν με σχετικά μικρά ποσοστά στην ελληνική παραγωγή και στις 

ελληνικές εξαγωγές. 

3.3.6. Η έλλειψη δυναμισμού στις ελληνικές επιχειρήσεις: Αδυναμία 

εισόδου των παλαιών ή νέων προϊόντων τους σε νέες, λιγότερο 

γνωστές, αγορές 

Ένα από τα πιο σημαντικά μειονεκτήματα των ελληνικών 

παραγωγικών και εξαγωγικών επιχειρήσεων είναι ότι οι Έλληνες εξαγωγείς 

συχνά ανταποκρίνονται παθητικά στην όποια ζήτηση ή ενδιαφέρον 

εκδηλώνεται από την πλευρά των αγοραστών. Δεν έχουν συνηθίσει σε 
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μια επιθετική πολιτική εξαγωγών και εισόδου με συγκεκριμένα προϊόντα 

σε συγκεκριμένες αγορές. [Βλέπε Ph. Kotler et al. (1 985).] Η μέχρι σήμερα 

πολιτική τους βρίσκει ευνοϊκό έδαφος στην ευρωπαϊκή αγορά, όπου οι 

μεγάλοι εισαγωγικοί οίκοι, εμπορικές εταιρείες, super markets κλπ., 

φροντίζουν μόνοι τους να βρουν κατάλληλους και φτηνούς προμηθευτές 

για τα προϊόντα που χρειάζονται και στις περισσότερες περιπτώσεις 

επιβάλλουν και τις δικές τους ποιοτικές προδιαγραφές και το δικό τους 

εμπορικό σήμα. Γι' αυτό και ο κύριος όγκος των ελληνικών εξαγωγών 

κατευθύνεται στην ευρωπαϊκή αγορά. Τέτοιες δυνατότητες όμως δεν 

υπάρχουν στην περίπτωση πολλών από τις εκτός ΕΟΚ χώρες, οι οποίες θα 

έπρεπε να είχαν προσεχθεί περισσότερο από τους Έλληνες εξαγωγείς. 

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Ιαπωνίας όπου, για να μπει 

μια επιχείρηση στην αγορά της, θα πρέπει να είναι σε θέση: ϊ) να παράγει 

προϊόντα εξαιρετικά υψηλής ποιότητας σε ανταγωνιστική τιμή και να 

μπορέσει να δημιουργήσει το σωστό "image" για τα προϊόντα της, ώστε 

να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τον πολύ έντονο ανταγωνισμό που 

επικρατεί σε αυτή την αγορά1, και Π) να αναλάβει το εξαιρετικά σημαντικό 

κόστος εισόδου στην αγορά2. Ό λ α αυτά απαιτούν μακροπρόθεσμο προ

γραμματισμό και τη διάθεση σημαντικών οικονομικών πόρων, υψηλού 

επιπέδου οργάνωσης και κατάλληλου εξειδικευμένου προσωπικού, 

πράγματα που λείπουν από τη μικρομεσαία ελληνική επιχείρηση. (Εκτός 

βέβαια από ορισμένες πολύ σημαντικές εξαιρέσεις.) Από την άλλη μεριά, 

υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν στενότερες οι σχέσεις των ενδιαφερό

μενων ελληνικών επιχειρήσεων με τις ιαπωνικές trading companies, οι 

περισσότερες από τις οποίες έχουν γραφεία σε όλες τις χώρες του κόσμου 

1. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση της ελληνικής βιομηχανίας 
υποδημάτων, η οποία δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι η 
Ιαπωνία μείωσε τους δασμούς που επέβαλλε στις εισαγωγές παπουτσιών, 
εξαιτίας κυρίως του σκληρού ανταγωνισμού που αντιμετώπισε από το 
υψηλής ποιότητας και με το κατάλληλο image ιταλικό παπούτσι. 

2. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της βιομηχανίας παιδικών τροφών 
Bebelac, η οποία χρειάστηκε να πληρώσει 3 εκατ. δραχ. μόνο και μόνο για 
τον έλεγχο των δειγμάτων των προϊόντων που ήθελε να εξάγει και στη 
συνέχεια να εξασφαλίσει 5-6 ειδικές άδειες, προκειμένου να βγάλει τα 
προϊόντα της στην αγορά. 
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και στην Ελλάόα. Αυτές οι εταιρείες είναι σε θέση να προωθήσουν 

ελληνικά προϊόντα τόσο στην ιαπωνική όσο και σε άλλες αγορές. 

Απαραίτητη όμως προϋπόθεση για καλή συνεργασία με αυτές τις επιχει

ρήσεις εξακολουθεί να παραμένει η παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιό

τητας (με προδιαγραφές οι οποίες να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της 

ιαπωνικής αγοράς) και η συνέπεια στις παραδόσεις και στους άλλους όρους 

των συμβολαίων. Αυτές οι προϋποθέσεις δεν τηρούνται πάντοτε από τις 

ελληνικές επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα αδυναμία προώθησης των ελλη

νικών εξαγωγών σε αγορές όπως η ιαπωνική. 

Η συνεργασία της μικρομεσαίας, στατικής (μη δυναμικής), 

ελληνικής επιχείρησης με τις κολοσσιαίες ιαπωνικές ή άλλες trading 

companies, έχει κριθεί ότι θα ήταν πραγματικά πολύ δύσκολη ή ανέφικτη 

κάτω από αντικειμενικές συνθήκες. Γι' αυτούς τους λόγους η ιαπωνική 

αγορά δεν είναι στις άμεσες προτεραιότητες των ελληνικών εξαγωγικών 

οργανώσεων και συνδέσμων για προώθηση σε αυτές των ελληνικών 

εξαγωγών. [Βλέπε Π.Κ. Δρακόπουλος (Φεβρουάριος 1991).] 

3.4. Παράγοντες που συνέβαλαν στη σχετική καθυστέρηση της 

διαδικασίας ανάπτυξης της ελληνικής επιχείρησης 

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι ο πολύ μικρός αριθμός των 

σχετικά μεγάλων και καλά οργανωμένων παραγωγικών και εξαγωγικών 

επιχειρήσεων στην ελληνική οικονομία, καθώς και το μικρό μέγεθος και η 

μη ικανοποιητική διάρθρωση της εξαγώγιμης ελληνικής παραγωγής, 

αποτελούν ίσως τους κύριους παράγοντες οι οποίοι συνέβαλλαν στη 

σχετικά χαμηλή επίδοση των ελληνικών εξαγωγών σε όλη τη διάρκεια της 

δεκαετίας του 1980, ιδιαίτερα σε χώρες εκτός ΟΟΣΑ. 

Στην καθυστέρηση της διαδικασίας ανάπτυξης της ελληνικής 

επιχείρησης και κατά συνέπεια στη μη ικανοποιητική επίδοση της 

ελληνικής οικονομίας στον τομέα των εξαγωγών (αλλά και στον τομέα 

υποκατάστασης εισαγωγών), έχουν συμβάλει σε σημαντικό βαθμό τα 

ακόλουθα: 

i. Το γεγονός της σχετικά περιορισμένης επενδυτικής δραστη

ριότητας στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας, τα τελευταία είκοσι χρόνια. 

ii. Το γεγονός ότι μετά το 1974 και μέχρι σήμερα η εισροή στη 

χώρα ξένου επιχειρηματικού κεφαλαίου και ιδιαίτερα αξιόλογων άμεσων 
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επενδύσεων σε κρίσιμους τομείς της ελληνικής οικονομίας, ήταν 

πραγματικά πολύ περιορισμένη σε μέγεθος και μη ικανοποιητική σε 

διάρθρωση και ποιότητα. 

iii.Το γεγονός ότι μέχρι το 1 986 (πρώτο χρόνο εφαρμογής του 1 ου 

σταθεροποιητικού προγράμματος και του προγράμματος φιλελευθερο

ποίησης της οικονομίας) ήταν ουσιαστικά άγνωστο στην Ελλάδα το 

φαινόμενο των συγκεντρώσεων (συνενώσεων και εξαγορών) επιχει

ρήσεων,το οποίο στις αναπτυγμένες χώρες της Δύσης είχε πάρει σε 

πολλές περιόδους μεγάλες διαστάσεις. 

iv.Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα είναι ουσιαστικά άγνωστος στην 

Ελλάδα ο θεσμός των μεγάλων επιχειρήσεων διεθνούς εμπορίου 

(international trading companies) που σε πολλές χώρες αποτέλεσε τον 

καταλύτη για τη δυναμική προώθηση του εξαγωγικού τους προσανατο

λισμού. 

ν. Η γεωγραφική κατανομή της βιομηχανικής δραστηριότητας: 

Υπερσυγκέντρωση στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη) 

και διασπορά των υπόλοιπων παραγωγικών μονάδων σε ολόκληρη την 

επικράτεια, με δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας και ανάπτυξης λόγω της 

ελλιπούς οικονομικής υποδομής. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι διάφοροι 

νόμοι για τα επενδυτικά κίνητρα δεν ευνοούσαν τον εκσυγχρονισμό των 

παραγωγικών επιχειρήσεων που ήταν εγκατεστημένες στα δύο μεγάλα 

αστικά κέντρα (ΠΔ 84/1984). [Βλέπε Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας 

(Δεκέμβριος 1993).] 

Ακόμα και τα τελευταία χρόνια, η εισροή επιχειρηματικού 

κεφαλαίου κατευθύνεται κυρίως σε κλάδους παροχής υπηρεσιών (π.χ., 

μεγάλα super-markets). Μόνο σε ορισμένους κλάδους παραγωγής διεθνώς 

εμπορεύσιμων προϊόντων (τρόφιμα, τσιμέντα) έχει παρατηρηθεί αξιόλογο 

ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές, το οποίο όμως είναι ανεπαρκές για να 

δώσει την αναγκαία ώθηση για την αναδιάρθρωση και ανάκαμψη της 

ελληνικής βιομηχανίας. Η ανεπαρκής εισροή ξένου επιχειρηματικού 

κεφαλαίου συμβάλλει στη διατήρηση του μεγέθους και της οργανωτικής 

δομής των επιχειρήσεων σε χαμηλά επίπεδα, ενώ δεν διευκολύνει την 

εισροή νέας τεχνολογίας και την αύξηση της παραγωγικότητας της 

ελληνικής οικονομίας. 

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1980, έχει αρχίσει η πορεία 

προσαρμογής της ελληνικής επιχείρησης στα νέα ανταγωνιστικά δεδομένα 
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που δημιουργήθηκαν στα πλαίσια της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς (ΕΕΑ). 

Ειδικότερα, το φαινόμενο των συγχωνεύσεων και εξαγορών επιχειρήσεων 

που παρατηρείται από το 1986 και μέχρι σήμερα (1995), αποτελεί σαφή 

ένδειξη ότι τόσο το μέγεθος όσο και η οργανωτική δομή της ελληνικής 

επιχείρησης προσαρμόζονται στις απαιτήσεις της σημερινής πραγματι

κότητας. Το άνοιγμα πολλών ελληνικών βιομηχανικών επιχειρήσεων προς 

τις αγορές των βαλκανικών χωρών και των χωρών του Εύξεινου Πόντου, 

έχει αποτελέσει τόσο την αφορμή όσο και το αποτέλεσμα της αναδιάρ

θρωσης και της αύξησης του μεγέθους αυτών των επιχειρήσεων. Στις 

αρχές της δεκαετίας του 1 990 για πρώτη φορά μπορούμε να μιλάμε για 

την ύπαρξη πολλών διεθνοποιημένων ελληνικών επιχειρήσεων. 

3.5. Συνέπειες του μικρού μεγέθους και της αντιοικονομικής 

οργανωτικής δομής 

Η διενέργεια εξαγωγών από ένα πλήθος μικρών, χαμηλού επιπέδου 

οργάνωσης και κατά κανόνα ασυντόνιστων εξαγωγικών επιχειρήσεων, 

συνεπάγεται1: 

- Κατακερματισμό της παραγωγής, έλλειψη τυποποίησης, πλημμελή 

ποιοτικό έλεγχο και παραγωγή προϊόντων που δεν ανταποκρίνονται στις 

απαιτήσεις της ξένης αγοράς. 

- Ακατάλληλη, ή ανύπαρκτη πολλές φορές, συσκευασία, ιδιαίτερα 

όσον αφορά τις εξαγωγές νωπών γεωργικών προϊόντων. 

- Αδυναμία επιλογής και διαβάθμισης του προϊόντος κατά κατη

γορίες ποιοτήτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ξένων αγοραστών. 

- Αδυναμία οργάνωσης της εξαγωγικής προσπάθειας (επιλογής και 

επιβολής σε όλους τους εξαγωγείς των κατάλληλων εξαγωγικών περιό

δων, εφαρμογής μιας κατάλληλης και συντονισμένης τιμολογιακής 

πολιτικής, συντονισμένης μεταφοράς) κλπ. 

Επίσης εξαιτίας του μικρού μεγέθους, της κακής οργάνωσης των 

παραγωγικών και εξαγωγικών μονάδων και της έλλειψης εξειδικευμένων 

στελεχών, μια αναπτυσσόμενη οικονομία όπως η ελληνική αντιμετωπίζει 

προβλήματα όπως τα πιο κάτω: 

\ Βλέπε επίσης Δ.Κ. Μαρούλης (1991α) και ΕΤΒΑ (1991). 
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- Μεγάλες ελλείψεις στον τομέα της έρευνας της ξένης αγοράς και 

της κατάλληλης πληροφόρησης σχετικά με τις προτιμήσεις των ξένων 

αγοραστών, τις πιο αποδοτικές μεθόδους προώθησης και τοποθέτησης 

των προϊόντων στην ξένη αγορά κλπ. Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν δικά 

τους εξειδικευμένα τμήματα Marketing είναι ελάχιστες. 

- Αδυναμία παραγωγής προϊόντων που να είναι αρκετά υψηλής 

ποιότητας και με κόστος παραγωγής τέτοιο, ώστε να μπορούν να 

ανταγωνιστούν επιχειρήσεις άλλων χωρών στην εξαιρετικά ανταγωνιστική 

διεθνή αγορά. Η χρησιμοποίηση αναχρονιστικών μεθόδων παραγωγής και 

μηχανημάτων απηρχαιωμένης τεχνολογίας θέτει τη σφραγίδα της τόσο 

στο κόστος όσο και στην ποιοτική στάθμη των προϊόντων. 

- Ελλείψεις και αδυναμίες στην εξεύρεση των κατάλληλων 

χρηματοδοτικών μέσων για τη χρηματοδότηση σημαντικών επενδύσεων 

μεσομακροχρόνιας απόδοσης. Τα προβλήματα χρηματοδότησης και 

ασφαλιστικής κάλυψης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αναλύονται 

εκτενέστερα στα Κεφάλαια 8 και 9 πιο κάτω. 

- Αδυναμία ανάληψης μεγάλων παραγγελιών που δίνονται 

συνήθως από τις μεγάλες εισαγωγικές επιχειρήσεις των αναπτυγμένων 

χωρών ή από τους κρατικούς ή ημικρατικούς οργανισμούς των 

αναπτυσσόμενων οικονομιών και των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης. 

- Αδυναμία να επεκτείνουν τις εξαγωγές και γενικότερα τις 

δραστηριότητες τους σε μεγάλο αριθμό χωρών του εξωτερικού και να 

εκμεταλλευτούν τις υπάρχουσες οικονομίες κλίμακος στην παραγωγή και 

στη διάθεση πολλών προϊόντων1. 

\ Οι σύγχρονες επιχειρήσεις προσαρμόζουν μεν τα προϊόντα τους στις 
απαιτήσεις ορισμένων αγορών με ιδιαίτερα τοπικά, εθνικά και θεσμικά 
χαρακτηριστικά, γνωρίζουν, όμως, επίσης ότι επιτυχία σε ένα κόσμο με 
αρκετά εξομοιωμένη ζήτηση απαιτεί την αναζήτηση ευκαιριών πώλησης 
σε αγορές με παρόμοια χαρακτηριστικά στην παγκόσμια οικονομία, 
προκειμένου να επιτύχουν τις οικονομίες κλίμακος που απαιτούνται για να 
παραμείνουν ανταγωνιστικές. 

Αντίθετα, οι επιχειρήσεις εκείνες που συγκεντρώνουν την προσοχή 
τους στην "εύκολη" εγχώρια ή και ορισμένες ξένες αγορές και αγνοούν 
την ανάγκη για εκμετάλλευση των οικονομιών κλίμακος που υπάρχουν με 
την επέκταση των δραστηριοτήτων τους στην παγκόσμια αγορά, θα είναι 
εκείνες που θα αντιμετωπίσουν σοβαρότατες δυσκολίες από τον 
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Αδυναμία να προγραμματίσουν συστηματικά τις μακροχρόνιες 

δραστηριότητες τους, ούτως ώστε να πάψουν κάποτε να στηρίζουν την 

ανάπτυξη τους σε τυχαία γεγονότα ή ευκαιριακές ενέργειες κλπ. 

Ό λ α τα πιο πάνω ερμηνεύουν τη μη ικανοποιητική ανάπτυξη των 

ελληνικών εξαγωγών στις χώρες εκτός ΟΟΣΑ, στις οποίες τα κανάλια 

προώθησης των εισαγόμενων προϊόντων δεν είναι πάντοτε σαφώς 

προκαθορισμένα, όπως είναι στις αναπτυγμένες οικονομίες. 

3.6. Εξελίξεις στο μέγεθος και την οργανωτική δομή της ελληνικής 

επιχείρησης κατά κλάδο παραγωγής 

Οι κυριότερες εξελίξεις που σημειώθηκαν, όσον αφορά το μέγεθος, 

την οργάνωση και τον εξαγωγικό προσανατολισμό των επιχειρήσεων 

στους επιμέρους κλάδους, είναι οι ακόλουθες: 

3 . 6 . 1 . Ο κλάδος των τσιμέντων 

Αποτελείται από τέσσερις μόνο εταιρείες με οκτώ εργοστασιακές 

μονάδες1. Εξάγει στο εξωτερικό το 4 7 % των συνολικών πωλήσεων σε 

τόνους 2 . Σημειώνεται ότι η Ελλάδα από πλευράς εξαγωγών τσιμέντου 

κατέχει τη δεύτερη θέση στον κόσμο. Όμως, παρά το σχετικά μεγάλο τους 

μέγεθος οι ελληνικές εταιρείες (ΑΓΕΤ "Ηρακλής", Α.Ε. Τσιμέντων TITAN, 

ανταγωνισμό επιχειρήσεων που πράγματι επωφελούνται από τις 
οικονομίες τυποποίησης και από την απλοποίηση των προϊόντων τους και 
των μεθόδων παραγωγής τους. Με το κόστος μεταφοράς συνεχώς 
μειούμενο κάποιοι μακρινοί ανταγωνιστές θα κατακτήσουν και την εγχώρια 
αγορά με τις εξαγωγές τους, εκμεταλλευόμενοι ακριβώς τις οικονομίες 
κλίμακος τις οποίες απολαμβάνουν λόγω της λειτουργίας τους σε 
παγκόσμια κλίμακα, σε αντίθεση με την εγχώρια επιχείρηση. 

\ Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε ΚΕΠΕ (1990). 

2. Συγκεκριμένα το σύνολο των πωλήσεων τσιμέντου το 1 994 έφτασε 
τους 12,5 εκατ. τόνους (εξαγωγές 5,9 εκατ. τόνοι), έναντι 12,7 εκατ. 
τόνων το 1993 (εξαγωγές 5,6 εκατ. τόνοι). 
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Τσιμέντα Χαλκίδος Α.Ε. και Χάλυψ) είναι σχετικά μικρές μπροστά στους 

ευρωπαϊκούς κολοσσούς (Italcementi, Cements Francais, LafargeCoppee, 

Holderbank, Blue Circle κ.ά). Βασικό στοιχείο της αγοράς τσιμέντου σε 

ευρωπαϊκό επίπεόο είναι τα χαρακτηριστικά Cartel που εμφανίζει. 

Αδιαφανείς συμφωνίες μεταξύ των μεγάλων εταιρειών τσιμέντου κάνουν 

ουσιαστικά απαγορευτικό το ενδοκοινοτικό εμπόριο τσιμέντου. Βασικός 

κανόνας είναι ότι "ο καθένας οφείλει να παραμένει εντός των συνόρων 

του", όπως αναφέρει μια από τις άγραφες συμφωνίες που έπεσαν στα 

χέρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η τελευταία επέβαλε τον Δεκέμβριο του 

1994 πρόστιμο 4 % επί του κύκλου εργασιών των μεγάλων εταιρειών 

τσιμέντου, ως ποινή για τις προαναφερθείσες περιοριστικές εμπορικές 

πρακτικές. [Βλέπε Χρ. Κορφιάτης (4-12-1994), σελ. Δ12.] 

3.6.2. Η βιομηχανία καπνού 

Ήταν ο κλάδος με τη μεγαλύτερη αύξηση της παραγωγής κατά το 

1 9 9 4 . Κυρίαρχη θέση στον κλάδο κατέχουν οι τρεις μεγάλες βιομηχανίες 

καπνού που είναι εισηγμένες στο ΧΑΑ, η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Ε., η 

ΚΑΡΕΛΙΑς Α.Ε., και η ΚΕΡΑΝΗς Α.Ε. 

Ο κλάδος χαρακτηρίζεται τα τελευταία χρόνια από την έντονη 

εισαγωγική διείσδυση, όπου τα διεθνή σήματα και ιδιαίτερα τα εισαγόμενα 

αποκτούν συνεχώς μεγαλύτερο μερίδιο της ελληνικής αγοράς. "Ο 

παράγων ξενομανία και η τιμολογιακή πολιτική των εισαγωγικών 

επιχειρήσεων συνετέλεσαν στην αλματώδη αύξηση των εισαγόμενων 

τσιγάρων στην Ελλάδα". "Οι Έλληνες παραγωγοί τσιγάρων αδυνατούν να 

παρακολουθήσουν την ξέφρενη διαφημιστική υποστήριξη που συνοδεύει 

την εισαγωγή των ξένων τσιγάρων στην Ελλάδα. Αν και δαπανούν και οι 

ίδιοι τεράστια ποσά για διαφήμιση, οι μεγάλες διεθνείς εταιρείες καπνού 

παντού και πάντοτε καταβάλλουν επίμονες και δαπανηρές προσπάθειες 

για να πλήξουν τα τοπικά προϊόντα". 

Από την άλλη μεριά, παρατηρείται το φαινόμενο της σημαντικής 

αύξησης των εξαγωγών αυτής της βιομηχανίας, τόσο προς τις χώρες της 

Ευρώπης, όσο και προς τις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής. 

Τελευταία οι μεγάλες ελληνικές βιομηχανίες σιγαρέτων έχουν κάνει 

δυναμικά την είσοδο τους στις αγορές των Βαλκανίων και των άλλων 

χωρών της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης και της πρώην 
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Σοβιετικής Ένωσης. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Παπαστράτος 

Α.Β.Ε. Σιγαρέτων που είχε πολύ υψηλές εξαγωγικές επιδόσεις κατά το 

1994. [Βλέπε Χρ. Κορφιάτης (Ιούνιος 1995), Τόμος 1ος, σελ. 52.] 

Όπως σημειώνεται στο 2ο Τόμο της πιο πάνω μελέτης, (σελ. 146) 

"η Ελληνική Καπνοβιομηχανία βελτίωσε τη θέση της στη όιεθνή αγορά, 

αναπτύσσοντας επιθετική εμπορική πολιτική και κατακτώντας πολύ 

προνομιακή θέση στις αγορές της Ανατολικής, κυρίως, Ευρώπης. Η 

ελληνική παραγωγή τσιγάρων όεν έχει να ζηλέψει τίποτα όσον αφορά την 

ποιότητα και τη γεύση την αντίστοιχη παραγωγή των μεγάλων διεθνών 

καπνοβιομηχανιών". [Βλέπε Χρ. Κορφιάτης (Ιούνιος 1995), Τόμος 2ος, 

σελ. 146.] 

Σήμερα, οι ενδιαφερόμενοι φορείς της χώρας μας έχουν θέσει σε 

εφαρμογή μια κατά τα φαινόμενα επιτυχημένη "διεθνή προσπάθεια 

προβολής" για την εξασφάλιση της διεθνούς σταδιοδρομίας του ελληνικού 

τσιγάρου. Υπάρχει επίσης στροφή της εγχώριας παραγωγής προς τα 

αμερικανικού τύπου τσιγάρα. "Οι ελληνικές καπνοβιομηχανίες συνεχίζουν 

να καταβάλλουν απεγνωσμένες προσπάθειες για την ενίσχυση της 

αντοχής των παραδοσιακών σημάτων τους. Αποθαρρυνόμενες όμως από 

την σαφέστατη πλέον προτίμηση των καπνιστών προς τα τσιγάρα 

αμερικανικού τύπου, εμφανίζουν συνεχώς νέα σήματα στην κατηγορία 

αυτή". Η στροφή της παραγωγής, πέρα από τη βιομηχανία καπνού αφορά 

επίσης στον ίδιο ή και σε μεγαλύτερο βαθμό τους Έλληνες αγρότες και 

παραγωγούς καπνικών προϊόντων. Η προσαρμογή στις συνθήκες της 

ζήτησης όχι μόνο του εσωτερικού αλλά και - πολύ περισσότερο - του 

εξωτερικού μοιάζει επίσης με μονόδρομο. "Στα αλματωδώς ανερχόμενα 

διεθνώς και στην Ελλάδα σιγαρέττα τύπου American Blend συνεχίζουν να 

χρησιμοποιούνται, με επιτυχία, ορισμένα ελληνικά καπνά. Η ζήτηση όμως 

αφορά ορισμένες κατηγορίες και χρειάζεται να γίνουν πολλά ώστε να 

δημιουργηθούν καλύτερες προοπτικές για τα ελληνικά καπνά". 

3.6.3. Ο κλάδος των τροφίμων 

Η συμβολή της μικρής βιομηχανίας εξακολουθεί να είναι σημαντική, 

αλλά τα τελευταία χρόνια σημειώνεται σαφής αναδιάρθρωση υπέρ των 

μεγάλων επιχειρήσεων. Σαφή ένδειξη σχετικά με αυτή την εξέλιξη 

αποτελεί η αύξηση των πωλήσεων των 217 επιχειρήσεων τροφίμων, που 
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είχαν το 1993 πωλήσεις πάνω από 1 δισ. δρχ., κατά 1 8 , 9 % το 1993 και 

κατά 14,3% το 1994 1 . Οι αυξήσεις αυτές ήταν κατά πολύ υψηλότερες 

από την ποσοστιαία αύξηση του ΔΤΚ στα δύο αυτά έτη. 

Η γρήγορη άνοδος των πωλήσεων σε περίοδο ύφεσης της οικονο

μίας και πολύ συγκρατημένης ζήτησης από το εξωτερικό αποδίδεται σε 

μεγάλο βαθμό στις ανακατανομές μεριδίων στην αγορά σε όφελος των 

"μεγάλων" επιχειρήσεων. 

Στους διάφορους υποκλάδους της βιομηχανίας τροφίμων επικρα

τούν οι μεγάλες επιχειρήσεις και εκείνες που έγκαιρα προχώρησαν σε 

επενδύσεις εκσυγχρονισμού και σε παραγωγή και διάθεση νέων 

προϊόντων2. 

Πρόσθετα στοιχεία που ενισχύουν την άποψη περί συγκεντρω-

ποίησης της παραγωγής του κλάδου στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις είναι 

τα ακόλουθα: 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί επίσης ο υποκλάδος της 

αλευροβιομηγανίας, ο οποίος χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη ορισμένων 

σύγχρονων βιομηχανικών μονάδων μεγάλου μεγέθους και ενός μεγάλου 

αριθμού μικρών επιχειρήσεων με χαμηλή δυναμικότητα και παλαιό 

μηχανολογικό εξοπλισμό. Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν σαφείς ενδείξεις 

ότι οι διαδικασίες συγκεντρωποίησης στον κλάδο αυτό έχουν ενταθεί 

σημαντικά3. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του ΙΟΒΕ, μόνον οι επιχει

ρήσεις του κλάδου που θα είναι κατάλληλα εξοπλισμένες για την 

παραγωγή νέων ποικιλιών αλεύρων υψηλότερης ποιότητας θα επιβιώσουν 

στο νέο πλαίσιο λειτουργίας που διαμορφώνεται για τον κλάδο αλεύρων 

και δημητριακών. 

Ο υποκλάδος των αλλαντικών είναι επίσης ένας σημαντικός τομέας 

της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων. Ο υποκλάδος αυτός είναι μεταξύ 

των λίγων της ελληνικής οικονομίας που απαρτίζεται μόνο από καθαρά 

ελληνικά κεφάλαια. Οι περισσότερες από τις μεσαίου και μεγάλου 

1. Βλέπε Χρ. Κορφιάτης (Ιούνιος 1995). 

2. Βλέπε επίσης Β. Νικολακάκης (Μάιος 1995). 

3. Βλέπε Π. Ροσόμυλος (Δεκέμβριος 1994). Για περισσότερες 
λεπτομέρειες βλέπε την υποδιαίρεση 4.4. του Κεφαλαίου 4. 
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μεγέθους επιχειρήσεις του κλάδου είναι σε θέση να εμπλουτίζουν και να 

ανανεώνουν τη γκάμα των προϊόντων τους. 0 ετήσιος κύκλος εργασιών 

του κλάδου έφτασε το 1 993 τα 70 δισ. δρχ. Είναι δε μεταξύ των λίγων 

κλάδων που αυξάνει τα τελευταία χρόνια το μερίδιο της εγχώριας 

παραγωγής στην εγχώρια αγορά. Ειδικότερα οι επενδύσεις της 

μεγαλύτερης εταιρείας του κλάδου ΝΙΚΑΣ Π.Γ. Α.Ε., που οδήγησαν στη 

δημιουργία υπερσύγχρονης νέας μονάδας, συνέβαλαν αποφασιστικά στο 

να τεθεί υπό έλεγχο η εισαγωγική διείσδυση. [Βλέπε Χρ. Κορφιάτης (4-1 2-

1994), σελ. Δ16.] 

Υποκλάδος βιομηχανοποίησης αγροτικών προϊόντων: Κατά την 

εμπορική περίοδο του έτους 1994, λειτούργησαν στη χώρα 43 

μεταποιητικές επιχειρήσεις βιομηχανικής ντομάτας, οι οποίες 

επεξεργάστηκαν 1,11 εκατ. τόνους προϊόντος, εκ των οποίων οι 1,004 

εκατ. τόνοι ήταν επιδοτούμενοι από την ΕΕ. Παρήχθησαν 1 94,6 χιλ. τόνοι 

τοματοπολτού, 10,4 χιλ. τόνοι αποφλοιωμένης ντομάτας και 23,0 χιλ. 

τόνοι λοιπών προϊόντων ντομάτας. Όσον αφορά τις βιομηχανίες 

μεταποίησης ροδάκινων το 1994 λειτούργησαν 30 επιχειρήσεις. 

3.6.4. Ο κλάδος των ποτών 

Γενικά η συμβολή της μικρής βιομηχανίας στον κλάδο αυτό ήταν 

και παραμένει πολύ περιορισμένη. Χαρακτηριστικό είναι τα παραδείγματα 

των ακόλουθων υποκλάδων: 

Στον υποκλάδο της οινοβιομηγανίας, πέντε μεγάλες επιχειρήσεις 

(ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ, ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ, ΑΧΑΙΑ-ΚΛΑΟΥΣ, ΚΑΜΠΑΣκαι ΚΑΙΡ) καλύ

πτουν το κύριο μέρος της εγχώριας παραγωγής εμφιαλωμένων κρασιών. 

Οι πωλήσεις των πέντε αυτών εταιρειών διαμορφώθηκαν σε 27,9 δισ. 

δρχ. το 1993, έναντι 28,2 δισ. δρχ. το 1992 (πτώση 1,3%). Μικρά 

μερίδια διατηρούν επίσης οι συνεταιριστικές οργανώσεις, πολλές από τις 

οποίες κάνουν μεγάλες προσπάθειες να βελτιώσουν την ποιότητα του 

προϊόντος και την οργανωτική τους δομή, για να αντιμετωπίσουν τον 

έντονο ανταγωνισμό και να διατηρήσουν τη θέση τους στην αγορά. Από 

πλευράς εισαγόμενων εμφιαλωμένων κρασιών δεν φαίνεται να 

αντιμετωπίζονται μεγάλα προβλήματα, αφού το "παραδοσιακό κρασί" 

αποδείχθηκε τελικά πιο ισχυρό από τα εισαγόμενα, ορισμένα από τα οποία 

προσφέρονται σε πολύ υψηλές τιμές και επιπλέον αντιμετωπίζουν 
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προβλήματα συστηματικής διανομής σε ολόκληρη την ελληνική 

επικράτεια. Στο εξωτερικό, η διάθεση των ελληνικών εμφιαλωμένων 

κρασιών γίνεται με αρκετές δυσκολίες και έχει επιτυχία κυρίως στη 

Γερμανία και σε πόλεις που κατοικούν Έλληνες μετανάστες. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι το 1 989 σημειώθηκαν εξαγωγές 118.820 τόνων, ενώ 

το 1993 οι εξαγωγές κρασιού περιορίστηκαν στους 58.078 τόνους. Το 

σύνολο των αμπελώνων έχει περιοριστεί σε 7 2 8 . 6 9 0 στρέμματα, έναντι 

9 4 9 . 0 0 0 στρεμμάτων που ήταν το 1982. Ιδια πτωτική τάση παρουσιάζει 

και η ελληνική παραγωγή κρασιών η οποία ήταν το 1992 4,5 εκατ. 

εκατόλιτρα και το 1993 μόνο 3,37 εκατ. εκατόλιτρα 1 . 

Στον υποκλάδο της ζυθοποιίας, υπάρχει επίσης μεγάλη 

συγκέντρωση της αγοράς σε τρεις μόνο εταιρείες. Ο κλάδος αυτός 

στηρίχθηκε και αναπτύχθηκε σε μια διεθνή διάσταση, λόγω της 

συνεργασίας με πολυεθνικούς ομίλους. Χαρακτηριστικό του κλάδου αυτού 

είναι το πολύ χαμηλό επίπεδο των εισαγωγών ( 7 % της εγχώριας 

κατανάλωσης) και εξαγωγών ( 2 % της εγχώριας παραγωγής) μπύρας. Η 

επέκταση του κλάδου στις βαλκανικές χώρες έγινε με τη μορφή της 

άμεσης επένδυσης και των εξαγορών εγχώριων επιχειρήσεων στις χώρες 

αυτές. [Βλέπε ΙΟΒΕ (Δεκέμβριος 1994).] 

Στον υποκλάδο των οινοπνευματωδών ποτών έχει ήδη 

ολοκληρωθεί η διαδικασία της συγκεντρωποίησης στους τομείς της 

παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων. Παρατηρείται τώρα και 

συγκέντρωση στη διάθεση των προϊόντων στα κανάλια διανομής. Η 

εταιρεία ΜΕΤΑΞΑ Σ.&Η.&Α. ABE κατέχει κυρίαρχη θέση στην ελληνική 

αγορά. Στην εσωτερική αγορά τα περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης είναι 

λίγα. Υπάρχουν όμως σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης σε αγορές του 

εξωτερικού για εξαγωγές (κυρίως Ανατ. Ευρώπη, Άπω Ανατολή, Λατινική 

Αμερική, αλλά όχι Δυτ. Ευρώπη και ΗΠΑ). 

Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι οι κλάδοι των τροφίμων και των 

ποτών διαθέτουν, εκτός από το πλήθος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

στα τρόφιμα, και αρκετές μεγάλες σύγχρονες και ραγδαία αναπτυσσόμενες 

παραγωγικές και εξαγωγικές μονάδες. Στους κλάδους αυτούς παρατηρείται 

ο μεγαλύτερος αριθμός διεθνοποιημένων εταιρειών, όπως φαίνεται στην 

1. Τα στοιχεία αυτά ανακοινώθηκαν από εκπροσώπους συνεταιριστικών 
οργανώσεων και ιδιωτικών οινοποιητικών μονάδων (3-10-1994). 
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υποδιαίρεση 4.2. του Κεφαλαίου 4. [Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε 

ΚΕΠΕ (1989) και Ι. Καζάκος και Ι. Ιωάννου (1990).] 

3.6.5. Ο κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας 

Ανήκει στους κατεξοχήν παραδοσιακούς κλάδους της ελληνικής 

οικονομίας, από τον οποίο προέρχονται τα 3 5 % περίπου των ελληνικών 

εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων. Τα τελευταία χρόνια η παραγωγική 

δυναμικότητα του κλάδου έχει μειωθεί κατά 5 0 % περίπου1. Ειδικότερα 

στον υποκλάδο των ετοίμων ενδυμάτων, παρά το γεγονός ότι υπάρχει 

ένας αριθμός αξιόλογων και καλά οργανωμένων επιχειρήσεων, το 

κυρίαρχο στοιχείο εξακολουθεί να είναι η ύπαρξη ενός μεγάλου πλήθους 

επιχειρήσεων μικρομεσαίου μεγέθους με τα χαρακτηριστικά που 

προαναφέρθηκαν. Πιο αναλυτικά: 

Ο κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης αποτελείτο το 

1984 (απογραφή ΕΣΥΕ) από 19.000 επιχειρήσεις περίπου. Ειδικότερα, ο 

κλάδος παραγωγής ετοίυων και πλεκτών ενδυμάτων αποτελείτο από 

1 6.000 περίπου βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες (1.800 πλεκτήρια), 

εκ των οποίων οι 1.300 περίπου απασχολούσαν 20-50 άτομα και μόνο 

3 5 0 μονάδες απασχολούσαν από 50 άτομα και άνω. Ο υποκλάδος της 

εριοβιουηχανίας (κλωστήρια και υφαντήρια φυσικού και τεχνητού ερίου) 

αποτελείτο από 9 5 0 μονάδες. Ο κλάδος της βαμβακουργίας (νήματα, 

υφάσματα, εκκοκιστήρια για φυσικό και τεχνητό βαμβάκι) αποτελείτο από 

8 0 8 μονάδες. Υπήρχαν επίσης 250 νηματουργεία, 3 2 0 βαφεία -

φινιριστήρια - τυπογραφεία, 1 80 κλωστοβιομηχανίες - δανδελοποιίες και 

3 0 0 λοιπές υφαντικές βιομηχανίες (ταπητουργεία κλπ.). Στην περίοδο 

1978-1984, ο αριθμός των μονάδων κλωστοϋφαντουργίας παρουσίασε 

πτώση της τάξεως του 7 , 9 % , ενώ ειδικότερα στους κλάδους ετοίμων 

ενδυμάτων η μείωση του αριθμού των παραγωγικών μονάδων ήταν μόνο 

1,2%. [Βλέπε Α. Ευμοιρίδης (1990), σελ. 21.] 

\ Σήμερα η Ελλάδα διαθέτει περί τις 8 7 0 χιλ. αδράχτια έναντι 
διπλάσιοΐι αριθμού πριν από δέκα χρόνια. Οι προοπτικές είναι για 
περαιτέρω μείωση. Βλέπε Ι. Δοντάς, Πρόεδρος της εταιρείας 
"ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ", συνέντευξη στην εφημερίδα ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ (4-5/2/1995). 

107 



Από τις υπάρχουσες ενδείξεις θα πρέπει να εξαχθεί το συμπέρασμα 

ότι η διαδικασία συγκεντρωποίησης της παραγωγής στον κλάδο της 

κλωστοϋφαντουργίας θα πρέπει να εντατικοποιήθηκε ιδιαίτερα στη 

δεκαετία του 1 9 9 0 , όπως φαίνεται από τα παραδείγματα επιχειρηματικών 

προσπαθειών που αναφέρονται στο επόμενο κεφάλαιο. 

Το γεγονός ότι ένας σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων στον κλάδο 

των ετοίμων ενδυμάτων παρήγαγε μέχρι πρόσφατα facon για λογαριασμό 

ξένων επιχειρήσεων αποτέλεσε ένα σημαντικό διαρθρωτικό 

χαρακτηριστικό αυτών των κλάδων και της ελληνικής οικονομίας 

γενικότερα στη δεκαετία του 1980. Αντίθετα, στον υποκλάδο των 

νημάτων υπάρχουν μεγάλες επιχειρήσεις, ορισμένες από τις οποίες είναι 

εξαιρετικά σύγχρονης τεχνολογίας και η παραγωγή τους εξάγεται σε 

μεγάλο βαθμό στο εξωτερικό. 

Ο κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας τα τελευταία χρόνια στην 

Ευρώπη μεταβάλλεται σταδιακά από κλάδο εντάσεως εργασίας σε κλάδο 

εντάσεως κεφαλαίου. Ο σύγχρονος εξοπλισμός είναι απαραίτητος για την 

παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας και αποτελεί το μοναδικό αντα

γωνιστικό πλεονέκτημα των ευρωπαϊκών κλωστοϋφαντουργικών επιχει

ρήσεων έναντι των αντίστοιχων επιχειρήσεων που λειτουργούν στην 

Ανατολική Ευρώπη και στις χώρες του Τρίτου Κόσμου. Οι τεράστιες 

επενδύσεις, που πρέπει να πραγματοποιήσουν οι ελληνικές επιχειρήσεις 

τα επόμενα χρόνια για την ανανέωση του μηχανολογικού τους εξοπλισμού 

και για την εισαγωγή μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας, απαιτούν 

μεγάλες ποσότητες κεφαλαίων τις οποίες μόνο μεγάλες επιχειρήσεις που 

έχουν πρόσβαση στο Χρηματιστήριο κατάφεραν να προσελκύσουν σε 

ανταγωνιστικό κόστος. Οι μικρομεσαίες και οι λιγότερο καλά οργανωμένες 

και δικτυωμένες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα στον 

τομέα αυτό, εξαιτίας του πολύ υψηλού κόστους χρήματος στον τραπεζικό 

δανεισμό. Σε μια τέτοια κατάσταση δημιουργούνται φαινόμενα βιομη

χανίας δύο ταχυτήτων, όπου υπάρχει από τη μια μεριά ένας σημαντικός 

αριθμός επιχειρήσεων που αναπτύσσονται δυναμικά και έχουν ικανο

ποιητική κερδοφορία και από την άλλη υπάρχει ένα πλήθος παραγωγικών 

μονάδων που αγωνίζονται να αντιμετωπίσουν τις δύσκολες καταστάσεις 

χωρίς αξιόλογες προοπτικές επιτυχίας. Αποτέλεσμα είναι αναπόφευκτα η 

αύξηση της συγκεντρωτικότητας της παραγωγής και των εξαγωγών σε ένα 

πολύ μικρότερο αριθμό επιχειρήσεων, η σημαντική βελτίωση της 
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ποιότητας των παραγόμενων και εξαγόμενων προϊόντων, η έξοδος 

πολλών επιχειρήσεων από τον κλάόο, η αύξηση της ανεργίας και η 

βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικής θέσης των 

επιχειρήσεων που καταφέρνουν να επιβιώσουν και να προχωρήσουν με 

γοργά βήματα στον εκσυγχρονισμό τους1. 

Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία του ΥΒΕΤ2, τα ποσά που 

δαπανώνται από τον κλάδο για τον τομέα της έρευνας είναι πολύ χαμηλά, 

της τάξεως του 1-2% του κύκλου εργασιών. Επίσης από τα εγκριθέντα 

σχέδια επενδύσεων σε νέα τεχνολογία, που εντάσσονται στο νόμο 

1892/1990, το 1 0 % περίπου αφορούν την κλωστοϋφαντουργία. Ο 

εκσυγχρονισμός και η αναπτυξιακή πορεία της κλωστοϋφαντουργίας τα 

επόμενα χρόνια, μέσα στην ΕΕΑ και μετά την αναμόρφωση της GATT, 

απαιτεί επενδύσεις της τάξεως των 4 0 0 δισ. δρχ. Συγκεκριμένα απαιτείται 

η αντικατάσταση του απηρχαιωμένου τεχνολογικού εξοπλισμού των 

εργοστασίων καθώς και μια συντονισμένη πολιτική ανασυγκρότησης του 

κλάδου. Η εισαγωγή της νέας τεχνολογίας και η διοικητική και 

διαχειριστική αναβάθμιση των επιχειρήσεων θα συμβάλουν σημαντικά στη 

βελτίωση της ποιότητας και στην ανάπτυξη των εξαγωγών και της 

διεθνοποίησης των επιχειρήσεων του κλάδου. Δεδομένου ότι στις καλές 

χρονιές οι επενδύσεις του κλάδου δεν ξεπερνούν τα 30 δισ. δρχ., με τους 

παλαιούς ρυθμούς θα απαιτούνταν 14 χρόνια για να πραγματοποιηθεί ο 

εκσυγχρονισμός του παραγωγικού δυναμικού αυτού του πολύ σημαντικού 

κλάδου για την ελληνική οικονομία. Προκύπτει επομένως σαφέστατα η 

ανάγκη για εντατικοποίηση των ρυθμών στον τομέα των επενδύσεων και 

του εκσυγχρονισμού, γιατί σε διαφορετική περίπτωση το τραίνο της 

ανταγωνιστικότητας θα έχει χαθεί οριστικά για τον κλάδο. 

\ Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε το ειδικό αφιέρωμα της 
εφημερίδας ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ για την "Ελληνική Κλωστοϋφαντουργία", 4-5 
Φεβρουαρίου 1995. 

2. Εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας Τεχνολογίας σε συζή
τηση που διοργάνωσε η Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κλωστο
ϋφαντουργίας - Ένδυσης και Ινών (ΕΤΑΚΕΙ). Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (16-1 2-
1994), σελ. 3. 
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Σε ευρωπαϊκό επίπεδο ο κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας 

πλήττεται τα τελευταία χρόνια από τη σημειωθείσα πτώση της ζήτησης και 

από τον σκληρό ανταγωνισμό από προϊόντα τρίτων χωρών {Ανατολική 

Ασία, Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη). Σημαντικό ρόλο παίζουν επίσης 

τα υπάρχοντα δίκτυα διανομής, στα οποία οι επιχειρήσεις που έχουν τον 

έλεγχο έχουν τη δυνατότητα να ασκούν σημαντική διαπραγματευτική 

δύναμη εις βάρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι στην περίοδο 1988-1992 ο κλάδος έχασε περίπου 500 

χιλ. θέσεις εργασίας. Στόχος των ευρωπαϊκών αρχών είναι το άνοιγμα 

νέων αγορών, η διαφάνεια στις κρατικές προμήθειες και η εντατικοποίηση 

των ελέγχων για την αντιμετώπιση εμπορικών πρακτικών που 

διαταράσσουν τον διεθνή ανταγωνισμό1. 

Στην Ελλάδα, κατά την περασμένη πενταετία (1990-1995), σημα

ντικές κλωστοϋφαντουργικές μονάδες (που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 

5 0 % της συνολικής δυναμικότητας των κλωστηρίων βάμβακος σε 

λειτουργία) ανέστειλαν ολοσχερώς, λόγω πτώχευσης ή θέσης τους σε 

εκκαθάριση, τη δραστηριότητα τους (Κλωστοϋφαντήρια Αιγαίον Α.Ε., 

Πειραϊκή-Πατραϊκή Α.Ε., Γιουνικότ Α.Ε., Βόμβυξ Α.Ε., Λοτρέξ Α.Ε., 

Κλωστοϋφαντήρια Λέκα Α.Ε.). Επιπλέον, Οι Α.Ε. Κλωστήρια ΒΕΛΚΑ και 

Μακεδόνικα Κλωστήρια, λόγω σημαντικών οικονομικών δυσχερειών, 

ανέστειλαν τη λειτουργία δύο κλωστικών μονάδων που λειτουργούσαν 

αντίστοιχα στο Νέο Φάληρο και το Περιστέρι συνολικής δυναμικότητας 

6 0 . 0 0 0 περίπου ατράκτων. Η Α.Ε. Βαμβακουργία Βόλου, δυναμικότητας 

100.000 ατράκτων ανέστειλε τη λειτουργία της στις αρχές του 1995, 

λόγω οικονομικών δυσκολιών. Τέλος, τα "Κλωστήρια Αττικής" είναι μια 

επίσης μεγάλη κλωστοϋφαντουργική επιχείρηση που έκλεισε στις αρχές 

του 1995, πραγματοποιώντας ομαδική απόλυση 150 εργαζομένων, σε 

συνθήκες μάλιστα ανάκαμψης των επιχειρήσεων του κλάδου2. 

Μια άλλη σημαντική εξέλιξη είναι η αύξηση των μικρού μεγέθους 

επιχειρήσεων ιματισμού, που το τελευταίο διάστημα διακόπτουν τη 

λειτουργία τους και προβαίνουν σε ομαδικές απολύσεις για να 

1. Εισήγηση του Κ. Λίβα, εκπροσώπου της ΓΔ III, στη συζήτηση που 
διοργάνωσε η ΕΤΑΚΕ1. Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (16-12-1994), σελ. 3. 

2. Βλέπε Κ.Γ. Καλλωνιάτης (Μάιος 1995), σελ. 7 5 . 
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μετεγκατασταθούν από τη Βόρεια Ελλάόα και τη Λάρισα στην Αλβανία, 

τη Βουλγαρία και την Τσεχία. Σε χώρες δηλαδή, που προσφέρουν 

ασυγκρίτως φθηνότερο εργατικό δυναμικό. 

Ορισμένα σημαντικά παραδείγματα που δείχνουν το μέγεθος, τον 

τρόπο ανάπτυξης, επέκτασης στο εξωτερικό και προσαρμογής στις νέες 

συνθήκες ανταγωνισμού στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας παρουσιά

ζονται στην υποδιαίρεση 5.3. του Κεφαλαίου 5. 

3.6.6. Ο κλάδος ετοίμων ενδυμάτων 

Η εγχώρια αγορά του ετοίμου και επώνυμου ενδύματος διανύει τα 

τελευταία χρόνια μια περίοδο παρατεταμένης ύφεσης με κύριο 

χαρακτηριστικό τη μεγάλη πτώση των λιανικών πωλήσεων. Παράλληλα, 

παρατηρείται σημαντική διείσδυση μεγάλων πολυεθνικών οίκων και 

ραγδαία εισαγωγική διείσδυση από χώρες χαμηλού κόστους (κυρίως της 

Ασίας και πρόσφατα της Ανατ. Ευρώπης), πράγμα που επιτείνει ακόμα 

περισσότερο τον ανταγωνισμό μεταξύ των πολυάριθμων παραγωγικών 

μονάδων ετοίμου ενδύματος. 

Ειδικότερα μετά το 1 9 9 3 , η κατάργηση των ποσοστώσεων και η 

συμφωνία της ΕΕ με χώρες της Ανατ. Ευρώπης, είχαν ως αποτέλεσμα τον 

υπερδιπλασιασμό της προσφοράς στην ευρωπαϊκή αγορά, με συνέπεια την 

επιδείνωση της κύριας εξωτερικής αγοράς του κλάδου, σε μια περίοδο που 

ήδη χαρακτηριζόταν ως στάσιμη λόγω της οικονομικής ύφεσης. Οι 

ελληνικές εξαγωγές του κλάδου αυτού σημείωσαν το 1993 κάμψη σε 

δραχμική αξία κατά 1 5,7%, πράγμα που συνέβη για πρώτη φορά μετά από 

πολλά χρόνια, ενώ οι εισαγωγές στην ελληνική αγορά αυξήθηκαν κατά 

1 3 , 6 % . Αυτό αποτελεί ένδειξη ότι η εγχώρια παραγωγή του κλάδου 

αυτού απώλεσε κατά το 1 993 ένα σημαντικό μέρος της εγχώριας και της 

διεθνούς αγοράς. Έγινε δε εκτός των άλλων και λόγω της μεταφοράς 

μεγάλου μέρους της παραγωγής του κλάδου υπό μορφή υπεργολαβίας στις 

χώρες της Βαλκανικής και τις άλλες χώρες της Ανατ. Ευρώπης. 

Γενικά οι πιο πάνω δυσμενείς εξελίξεις συνέβησαν σε μια περίοδο 

που σημειώθηκαν ταχύτατες μεταβολές στις καταναλωτικές τάσεις, οι 

οποίες σηματοδοτούνται από την ανάπτυξη της εξατομικευμένης 

παραγωγής (customised production) και την ταχεία άνοδο της παραγωγής 

επώνυμων προϊόντων. Η συνεπαγόμενη εφαρμογή των διαδικασιών ολικής 
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ποιότητας, για να μπορέσει ο κλάδος να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες 

της αγοράς, απαιτεί μεγάλες επενδύσεις σε υψηλού τεχνολογικού επιπέδου 

μηχανολογικό εξοπλισμό. [Βλέπε επίσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Ιανουάριος 1995), 

σελ. 77.] 

Σταδιακά ο ανταγωνισμός θα δημιουργήσει ολιγοπωλιακές 

συνθήκες, καθώς διευρύνεται το χάσμα μεταξύ των λίγων μεγάλων και 

των υπόλοιπων πολυάριθμων μικρών επιχειρήσεων. Οι πρώτες επενδύουν 

συνεχώς σε νέο εξοπλισμό και επεκτείνουν σημαντικά τα δίκτυα 

πωλήσεων τους τόσο στην εγχώρια όσο και σε πολλές ξένες αγορές. 

Επίσης προωθούν τα προϊόντα τους μέσω ισχυρών διαφημιστικών 

εκστρατειών. Οι δεύτερες έχουν σημαντική αδυναμία να ακολουθήσουν 

και να ανταποκριθούν με ικανοποιητικό τρόπο στις ανταγωνιστικές πιέσεις. 

Έχουμε δηλαδή και στον κλάδο των ετοίμων ενδυμάτων μια σαφή τάση 

υπέρ της δημιουργίας μεγάλων επιχειρηματικών μονάδων και ομίλων 

επιχειρήσεων, οι οποίοι με γρήγορους ρυθμούς κατακτούν το πιο 

σημαντικό μέρος τόσο της εγχώριας αγοράς όσο και των ελληνικών 

εξαγωγών αυτού του προϊόντος. 

Όσον αφορά τις νέες ρυθμίσεις στα πλαίσια της GATT, σύμφωνα 

με ορισμένες απόψεις, μπορεί τελικά να έχουν θετικά αποτελέσματα για 

την ελληνική κλωστοϋφαντουργία και ειδικότερα τον κλάδο των ετοίμων 

ενδυμάτων, αν λειτουργήσουν οι μηχανισμοί ελέγχου που προβλέπονται 

από τη Γενική Συμφωνία. Για το λόγο αυτό και η ελληνική πολιτεία θα 

πρέπει να δραστηριοποιηθεί στον τομέα δημιουργώντας τους κατάλληλους 

μηχανισμούς και κανόνες ελέγχου που θα συμπληρώνουν τους ήδη 

υφιστάμενους μηχανισμούς στα πλαίσια της ΕΕ1. 

Για τον κλάδο της γουνοποιίας, που είναι ένας κατεξοχήν 

εξαγωγικός κλάδος όπου χρησιμοποιείται η μέθοδος παραγωγής ίθοοη, θα 

πρέπει να αναφερθεί ότι βρίσκεται σε δυσχερή θέση λόγω του 

ανταγωνισμού τρίτων χωρών στην ευρωπαϊκή αγορά. Για το λόγο αυτό 

ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η λήψη μέτρων με τη δημιουργία 

οροφής εισαγωγών ομοειδών προϊόντων τρίτων χωρών. Το αίτημα 

απορρίφθηκε από την Επιτροπή. Έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη των 

εξαγωγών προς τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Ειδικότερα, η 

\ Εισήγηση του Δ. Χατζή στη συζήτηση που διοργάνωσε η ΕΤΑΚΕΙ. 
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ανάπτυξη των εμπορικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας - Ρωσίας, καθώς και 

η εξομάλυνση όλων των δυσκολιών για την εμπορία της γούνας στη 

Ρωσία και τις άλλες χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης προωθείται από 

τον Σύνδεσμο Γουνοποιών Καστοριάς με τη διοργάνωση εξειδικευμένου 

Ελληνορωσικού Συμποσίου Γούνας. Επιδιώκεται η προώθηση της ελληνο-

ρωσικής συνεργασίας στον κλάδο αυτό και της οικονομικής συνεργασίας 

των επιχειρηματιών της Καστοριάς με τις Παραευξείνιες χώρες όπου ζει και 

δραστηριοποιείται ελληνικής καταγωγής πληθυσμός. Θα πρέπει να 

επιλυθούν θέματα που έχουν σχέση με δασμούς, διπλή φορολόγηση, 

ίδρυση φορολογικών αποθηκών, ανάλυση χρηματοπιστωτικών συστη

μάτων κλπ. 

3.6.7. Βιομηχανία υποδημάτων 

Ο κλάδος παραγωγής υποδημάτων γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη στη 

δεκαετία του 1970, η οποία κορυφώθηκε το 1981 που παρατηρήθηκε το 

υψηλότερο επίπεδο παραγωγής και εξαγωγών. Μετά το 1 9 8 1 , παρατη

ρείται σταθερή μείωση της παραγωγής του κλάδου, μείωση των εξαγωγών 

καθώς επίσης και σταθερή αυξητική τάση των εισαγωγών. Από τις 

απογραφές της ΕΣΥΕ υπολογίζεται ότι ο αριθμός των παραγωγικών 

μονάδων που λειτουργούσαν στην Ελλάδα στη δεκαετία του 1980 ήταν 

περίπου 2 0 0 0 . Η συγκροτημένη βιοτεχνία και βιομηχανία του κλάδου 

περιλαμβάνει πολύ λιγότερες μονάδες, ενώ υπολογίζεται ότι οι 30-40 

μεγαλύτερες μονάδες πραγματοποιούν το 9 0 % - 9 5 % των εξαγωγών. 

Ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 1 980 είχε παρατηρηθεί μια τάση 

μείωσης των παραγωγικών μονάδων. [Βλέπε Δ. Καραμπίνης (1 990), σελ. 

25.] Η τάση αυτή συνεχίστηκε με εντονότερους ρυθμούς στη δεκαετία 

του 1990. 

3.6.8. Η βιομηχανία ξύλου 

Οι δύο μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου είναι η Shelman Α.Ε. 

και η Balkan Export Α.Ε., οι οποίες μαζί με την Ξυλεμπορία Α.Ε. είναι 

εισηγμένες στο ελληνικό Χρηματιστήριο. Συνολικά 1 2 εμποροβιομηχανικές 

επιχειρήσεις του κλάδου έχουν πωλήσεις πάνω από 1 δισ. δρχ. η κάθε μία. 

Οι δύο πρώτες εταιρείες κατέχουν συνολικά το 6 2 % της αγοράς στον 
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κλάδο αυτό. Η βιομηχανία ξύλου υπήρξε ένας από τους πιο δυναμικούς 

κλάδους της εγχώριας βιομηχανικής παραγωγής κατά την περίοδο 1985-

1 9 9 0 , οπότε γνώρισε θεαματική ανάπτυξη. Όμως, η πραγματοποίηση 

μεγάλων επενδύσεων και η αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας από 

τις δύο μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου, στις αρχές της δεκαετίας 

του 1990, δεν οδήγησε στα επιθυμητά αποτελέσματα. Αιτία ήταν η 

δραματική καθίζηση της οικοδομικής - κατασκευαστικής δραστηριότητας 

που σημειώθηκε στην περίοδο 1990-1994, από την οποία εξαρτάται ο 

κλάδος κατά ποσοστό 6 0 % περίπου, και επίσης η τεράστια εισαγωγική 

διείσδυση (διοχέτευση στην ελληνική αγορά πλεονασμάτων άλλων ευρω

παϊκών βιομηχανιών). Σημαντική επίδραση είχε επίσης η κρίση και το 

εμπάργκο στην πρώην Γιουγκοσλαβία. Οι προοπτικές για το 1995 δια

γράφονταν πιο ενθαρρυντικές καθώς "άνοιξαν" νέες αγορές στο εξωτε

ρικό και ο κλάδος αναμενόταν ότι θα επωφεληθεί από τη δρομολόγηση 

σειράς μεγάλων κατασκευαστικών έργων και από την αναζωπύρωση της 

οικοδομικής δραστηριότητας. [Βλέπε Χρ. Κορφιάτης (15-1-1995).] 

3.6.9. Ο κλάδος των μαρμάρων 

Είναι ένας κατεξοχήν εξαγωγικός κλάδος (η Ελλάδα συγκαταλέγεται 

μεταξύ των κυριότερων μαρμαροπαραγωγών χωρών του κόσμου),ο οποίος 

χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη πολλών σχετικά μικρών επιχειρήσεων και 

ορισμένων μεγάλων (βλέπε την υποδιαίρεση 4.8. στο επόμενο κεφάλαιο). 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετική μελέτη του ΙΟΒΕ, ο αριθμός των 

επιχειρήσεων του κλάδου υπολογίζεται σε 4.000 περίπου, οι οποίες 

απασχολούν συνολικά σε όλες τις δραστηριότητες τους περισσότερους 

από 60.000 εργαζομένους. 

Οι εισαγωγές προϊόντων του κλάδου αυτού είναι ουσιαστικά 

ασήμαντες, αφού δεν προσεγγίζουν ούτε το 1 % της εγχώριας αγοράς. 

Τον τελευταίο καιρό, όμως, παρατηρείται αυξημένη εισαγωγική διείσδυση 

από την Τουρκία. 

Οι εξαγωγές του κλάδου παρουσιάζουν συνεχή αυξητική πορεία και 

για το 1994 προσδοκάται ότι θα προσεγγίσουν τις 3 0 0 χιλ. κυβικά μέτρα, 

παρουσιάζοντας αύξηση 3 2 0 % σε σχέση με το 1980. 

Η καθετοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας και οι υψηλές 

επενδύσεις εκσυγχρονισμού, που αναλήφθηκαν τα τελευταία χρόνια, 
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έχουν δημιουργήσει ικανοποιητικές συνθήκες όσον αφορά την 

ανταγωνιστική θέση του κλάδου στην εγχώρια και στη διεθνή αγορά. 

Όμως, η αναπτυξιακή πορεία του κλάδου αντιμετωπίζει ακόμα και 

σήμερα σημαντικά θεσμικά προβλήματα. Οι επιχειρήσεις διαμαρτύρονται 

ότι υπάρχει καθυστέρηση στην έκδοση αδειών έρευνας και εκμετάλλευσης, 

η οποία έχει οδηγήσει σε στενότητα πρώτης ύλης που μειώνει την αντα

γωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων. Πρόβλημα επίσης υπάρχει από 

την υποχρέωση κατάθεσης εγγυητικής επιστολής ύψους 2 5 0 . 0 0 0 δρχ. ανά 

στρέμμα για την εκμετάλλευση λατομείων. Η Μακεδονία και η Θράκη 

διαθέτουν το 8 0 % της πρώτης ύλης και των επιχειρήσεων μαρμάρου της 

χώρας. Όσες επιχειρήσεις βρίσκονται στην Ανατ. Μακεδονία τελούν εν 

αναμονή για την οριστικοποίηση των κινήτρων του Ν. 2 2 3 4 / 1 9 9 4 , μετά 

τη διοικητική ενοποίηση των νομών Καβάλας, Δράμας, Ξάνθης και 

Ροδόπης. Ο ρυθμός προώθησης των προϊόντων του κλάδου στην εγχώρια 

αγορά είναι αργός, καθώς οι μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου έχουν 

στραμμένο το ενδιαφέρον τους στην αύξηση της εξαγωγικής τους 

δραστηριότητας. 

3.6.10. Ο κλάδος της φαρμακοβιομηχανίας1 

"Σοβαρές ανακατατάξεις στον κλάδο παράγωγής/εμπορίας φαρμά

κων και παραφαρμακευτικών προϊόντων προκαλεί η συνεχής ισχυροποίηση 

των μεγάλων επιχειρήσεων του κλάδου, οι οποίες επεκτείνονται με ταχείς 

ρυθμούς, επιδιώκοντας να καταστούν κυρίαρχοι της αγοράς. Με συνεχείς 

επενδύσεις εκσυγχρονισμού, συστηματική προσπάθεια διεύρυνσης των 

δικτύων, πωλήσεων και παροχή πιστωτικών διευκολύνσεων, οι ισχυρές 

επιχειρήσεις ωθούν σταδιακά στο περιθώριο τις μικρότερες - εμπορικές 

κυρίως - εταιρείες, οι οποίες αντιμετωπίζουν πλέον σοβαρές δυσχέρειες." 

Οι δύο μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου "Lavipharm" και "ΒΙΑΝΕΞ" 

αναπτύσσονται ταχύτατα, επεκτείνοντας συνεχώς τις παραγωγικές και 

εμπορικές τους δραστηριότητες. Τα κεφάλαια για τη συνεχή επέκταση και 

ανάπτυξη σχεδιάζεται από τις δύο εταιρείες να αντληθούν με την είσοδο 

τους στο ΧΑΑ. Στον κλάδο αυτό ο έντονος ανταγωνισμός δεν αναφέρεται 

\ Βλέπε Β. Νιάκας (15-3-1995), σελ 10. 
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στα φάρμακα, όπου η κάθε επιχείρηση παράγει και διακινεί συγκεκριμένα 

προϊόντα, αλλά στα παραφαρμακευτικά και τα είδη προσωπικής περι

ποίησης, στα οποία τα περιθώρια κέρδους είναι υψηλά και οι περισσότερες 

επιχειρήσεις του κλάδου σχετικά μικρές. Υπάρχει επομένως ανοικτό πεδίο 

επέκτασης για τις μεγάλες εταιρείες. 

3 . 6 . 1 1 . Ο κλάδος των επιδοτούμενων νωπών αγροτικών προϊόντων 

Από την 1-7-1995 ο κλάδος αυτός αντιμετωπίζει μια νέα 

κατάσταση στο καθεστώς λειτουργίας του, λόγω της υποχρέωσης που 

ανέλαβε η Κοινότητα βάσει της συμφωνίας της GATT να μειώσει, μέσα σε 

έξι χρόνια, κατά 21 % τον όγκο (τονάζ) των εξαγόμενων νωπών γεωργι

κών προϊόντων που επιδοτούνταν τη στιγμή σύναψης της συμφωνίας και 

κατά 3 6 % το ύψος των εξαγωγικών επιδοτήσεων. Με τον κανονισμό του 

Συμβουλίου Υπουργών 3290/ 22-12-1994 καθορίστηκαν οι κανόνες 

εφαρμογής της συμφωνίας εκ μέρους της ΕΕ. Στις 29 Ιουνίου 1995 

δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων οι εφαρμο-

στικοί κανονισμοί του Συμβουλίου Υπουργών που καθιερώνουν τη 

λειτουργία του μηχανισμού ελέγχου και παρακολούθησης της εφαρμογής 

του συστήματος περιορισμού των εξαγωγών αυτών των προϊόντων (Αριθ. 

πρωτ. 1488/1995, L 145/29-6-1995). Βασικά προϊόντα που υπάγονται 

στην κατηγορία αυτή είναι τομάτες, αμύγδαλα χωρίς κέλυφος, 

φουντούκια, κοινά καρύδια με κέλυφος, πορτοκάλια, μανταρίνια, 

κλημεντίνες, λεμόνια, μήλα, ροδάκινα και νεκταρίνια κλπ. 

Α. Εσπεριδοειδή (Πορτοκάλια, λεμόνια, μανταρίνια) 

Βασικό στοιχείο των τελευταίων χρόνων είναι το κλείσιμο των 

αγορών της Δυτικής Ευρώπης για τα ελληνικά εσπεριδοειδή. Βασικοί λόγοι 

είναι οι ακόλουθοι: 

- Η κατάργηση από το 1993 του πριμ διείσδυσης στη γερμανική 

αγορά. 

- Η αύξηση των μεταφορικών εξόδων εξαιτίας της εμπόλεμης 

κατάστασης στην πρώην Γιουγκοσλαβία. 

- Το πολύ χαμηλό επίπεδο οργάνωσης της ελληνικής εξαγώγιμης 

παραγωγής εσπεριδοειδών. 
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Η συνολική παραγωγή φτάνει τους 1,2 εκατ. τόνους, εκ των 

οποίων το 1 εκατ. τόνοι είναι πορτοκάλια, 160 χιλ. τόνοι λεμόνια και 85 

χιλ. τόνοι μανταρίνια. 

Οι εξαγωγές τα τρία τελευταία χρόνια, που απευθύνονται κατά 

κύριο λόγο στις αγορές των ανατολικών χωρών, ήταν οι ακόλουθες: 

Πορτοκάλια (τόνοι) 

Λεμόνια (τόνοι) 

Μανταρίνια (τόνοι) 

1991/92 

2 7 3 . 7 6 4 

13.046 

10.971 

1992/93 

365.951 

56.791 

14.500 

1993/94 

3 9 3 . 0 0 0 

4 1 . 5 0 0 

8.600 

Το Υπ. Γεωργίας σχεδιάζει τη συγκρότηση Επιτροπής η οποία θα 

παρακολουθεί τις αγορές του εξωτερικού και θα συντονίζει τις εξαγωγές, 

διασφαλίζοντας την ποιότητα των φορτίων που εξάγονται. Αυτό 

θεωρήθηκε απαραίτητο, αφού το 2 5 % των εξαγωγών στη Ρωσία το 1 993 

κρίθηκε ακατάλληλο. 

Μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει ουσιαστικές βελτιώσεις στον τομέα 

της αναδιάρθρωσης της παραγωγής. Η μόνη προσπάθεια που γίνεται είναι 

η ενίσχυση των "Ομάδων Παραγωγών", οι περισσότερες όμως από τις 

οποίες είναι ομάδες "σφραγίδες" και όχι αξιόλογα οργανωτικά σχήματα 

ικανά να συμβάλουν στην αποτελεσματική αναβάθμιση της παραγωγής και 

στην ενίσχυση των ελληνικών εξαγωγών. Όσον αφορά την εμπορία του 

προϊόντος στην εσωτερική αγορά, εξακολουθούν να ισχύουν οι παραδο

σιακές δυσμενείς συνθήκες όπου ο παραγωγός αμείβεται με ένα ελάχιστο 

ποσοστό της τελικής τιμής του προϊόντος που διαμορφώνεται στην εσωτε

ρική αγορά (η συνήθης σχέση είναι 1/3). Το ίδιο προβληματική είναι και η 

λειτουργία των χωματερών, στις οποίες τίθενται τελευταία αυστηροί 

περιορισμοί από την ΕΕ. 

Β. Βαμβάκι 

Η Ελλάδα παράγει πάνω από 1 εκατ. τόνους βαμβάκι ετησίως. Στην 

ΕΕ οι μόνες βαμβακοπαραγωγές χώρες είναι η Ελλάδα και η Ισπανία. 

Σήμερα η ανώτατη εγγυημένη ποσόστωση παραγωγής για το βαμβάκι στα 
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πλαίσια της ΕΕ ανέρχεται στους 7 0 1 . 0 0 0 τόνους. Στην περίπτωση που σε 

μια εμπορική περίοδο η κοινοτική παραγωγή βαμβακιού υπερβεί τους 

7 0 1 . 0 0 0 τόνους, τότε την επόμενη περίοδο υποβάλλεται εισφορά 

συνυπευθυνότητας στους βαμβακοπαραγωγούς, επί της δικαιούμενης 

κοινοτικής ενίσχυσης, ίση με 1 % επί της τιμής στόχου για κάθε 1 % 

υπέρβαση του πλαφόν. Το ποσοστό της εισφοράς συνυπευθυνότητας έχει 

κάποιο όριο, το οποίο στην τρέχουσα περίοδο έχει καθοριστεί στο 2 3 , 5 % , 

ενώ στην επόμενη περίοδο έχει καθοριστεί στο 2 7 % . 

3.6.12.Άλλοι κλάδοι 

Εκτός από τα πιο πάνω, οι ελληνικές εξαγωγές περιλαμβάνουν 

επίσης προϊόντα πετρελαίου, σίδηρο και χάλυβα, μάρμαρο, μη σιδηρούχα 

μέταλλα, καπνό, δημητριακά, φρούτα και λαχανικά κλπ., όπου κυριαρχούν 

σε ορισμένες περιπτώσεις μεγάλες επιχειρήσεις, σε άλλες κρατικοί ή 

ημικρατικοί οργανισμοί (καπνός, δημητριακά), ενώ στο μάρμαρο και στα 

φρούτα και λαχανικά -υπάρχει επίσης και ένα πλήθος μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων. 

Σε ορισμένους κλάδους, όπως στον υποκλάδο των ηλεκτρικών 

υικροσυσκευών οικιακής χρήσεως, που κυριαρχείται από εισαγόμενα 

προϊόντα, τα οποία εισάγονται στην Ελλάδα από μεγάλες εισαγωγικές 

επιχειρήσεις, η ελληνική παραγωγή κυμαίνεται σε ανύπαρκτα έως 

μηδαμινά επίπεδα και αφορά κυρίως τοστιέρες, φουρνάκια και πολύ 

λιγότερο ηλεκτρικές συσκευές κουζίνας (μίξερ, μπλέντερ, λεμονοστίφτες). 

Στον κλάδο αυτό οι ελληνικές παραγωγικές επιχειρήσεις λειτουργούν με 

βασικό στόχο την εξαγωγή των προϊόντων τους. Οι εξαγωγές πραγματο

ποιούνται κατόπιν συμφωνιών με ευρωπαϊκές, παραγωγικές και εμπορικές, 

επιχειρήσεις του κλάδου, και τα προϊόντα διατίθενται με το εμπορικό σήμα 

των ξένων επιχειρήσεων1. Ελληνική παραγωγή υπάρχει επίσης σε 

θερμαντικά σώματα και αερόθερμα. 

1. Οι ελληνικές παραγωγικές μονάδες που δημοσιεύουν οικονομικά 
στοιχεία στον κλάδο αυτό είναι μόνο δύο: Η ΜΑΒΗΛΕΚ ΑΒΕΕ και η 
ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΛΩΛΟΣ Α.Ε. Βλέπε τη σχετική μελέτη του ICAP (Σεπτέμβριος 
1994). 
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Θα πρέπει εόώ να σημειωθεί ότι οι έξι μεγάλες επιχειρήσεις του 

κλάδου των ηλεκτρικών συσκευών (ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ, ΦΟΥΡΛΗΣ, ΡΑΔΙΟ 

ΑΘΗΝΑΙ, ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ, ΒΙΟΜΕΤΑΛ, και ΖΑΜΠΑ) είναι εισηγμένες στο 

ΧΑΑ και είναι κατεξοχήν εισαγωγικές. Στο πρώτο εξάμηνο του 1994 ο 

κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων αυτών έφτασε τα 20,1 όισ. δρχ., 

έναντι 1 7,1 δισ. δρχ. το αντίστοιχο διάστημα του 1993 {αύξηση 17,65%). 

Το καθαρό αποτέλεσμα στο πρώτο εξάμηνο του 1994 διαμορφώθηκε στα 

3 δισ. δρχ., έναντι 2,277 δισ. δρχ. το 1993. 

Σημαντική αύξηση των πωλήσεων παρουσίασε το 1993 ο κλάδος 

του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού υλικού. 

3.7. Διαρθρωτικές μεταβολές προς την κατεύθυνση της αύξησης του 

μεγέθους και της οργανωτικής δομής των επιχειρήσεων 

3 . 7 . 1 . Συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων 

Όπως τονίστηκε προηγουμένως, από το 1 986 έχει αρχίσει σταδιακά 

μια διαδικασία αύξησης του μεγέθους και αναδιάρθρωσης της οργανωτικής 

δομής και του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των επιχειρήσεων σε πολλούς 

κλάδους, η οποία εκδηλώνεται με εξαγορές και συγχωνεύσεις 

επιχειρήσεων και με την ανάπτυξη του Χρηματιστηρίου και την αναδιάρ

θρωση της κεφαλαιακής δομής των επιχειρήσεων1. 

Από το 1 9 8 7 άρχισε και στην Ελλάδα η διαδικασία συνένωσης των 

επιχειρήσεων μέσω των εξαγορών και συγχωνεύσεων (Ε&Σ) επιχειρήσεων, 

η οποία κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις θα μπορούσε να αποτελέσει 

βασικό παράγοντα αύξησης του μεγέθους και βελτίωσης της οργανωτικής 

δομής της ελληνικής επιχείρησης. Θα πρέπει να τονιστεί εδώ ότι οι Ε&Σ 

επιχειρήσεων ήταν ουσιαστικά άγνωστες στην Ελλάδα, παρά το γεγονός 

ότι η ελληνική αντιμονοπωλιακή νομοθεσία ποτέ δεν αποτέλεσε σοβαρό 

εμπόδιο σε αυτή τη διαδικασία2. Αντίθετα, υπήρχαν κίνητρα για την 

προώθηση της από το 1954. Με τον Ν. 2166/1993, άρθρα 1-5 εισά-

\ Βλέπε Ν.Γ. Τραυλός (Β' Εξαμηνία 1993). 

2. Βλέπε Ι. Χασσίδ και Γ. Κάτσος (1992), σελ 507 και G. Katsos and 
J. Lekakis (1991). 
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γονται φορολογικές απαλλαγές στις περιπτώσεις συγχωνευόμενων και 

μετατρεπόμενων επιχειρήσεων, με στόχο την προώθηση της δημιουργίας 

μεγάλων και καλά οργανωμένων επιχειρηματικών μονάδων. [Βλέπε επίσης 

την υπ' αριθμ. 1039799/10359/Β001 2/Πολ 1080/5-4-1994 εγκύκλιο του 

Υφυπουργού Οικονομικών.] 

Μέχρι το 1992, οι εξαγορές στη μεταποίηση κάλυψαν το 6 2 % του 

συνόλου περίπου. Συγκεντρώθηκαν δε στον κλάδο των τροφίμων και των 

ποτών και ιδιαίτερα σε προϊόντα ή επιχειρήσεις με ήδη αναπτυγμένο 

εσωτερικό δίκτυο διανομής, καθώς αυτό θεωρείται ως μια από τις 

κυριότερες προϋποθέσεις που δελεάζουν τους εγχώριους και ξένους 

επενδυτές για την εξαγορά ελληνικών επιχειρήσεων. (Βλέπε το Σχέδιο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης 1994-1999, Δεκέμβριος 1993, σελ. 199.) 

Το φαινόμενο των επιχειρηματικών εξαγορών και συγχωνεύσεων 

επιχειρήσεων συνεχίστηκε στην ελληνική αγορά και κατά το 1994, αλλά 

σε μικρότερη έκταση από ό,τι το 1 993, οπότε η δραστηριότητα στον 

τομέα αυτό είχε ανέλθει σε πολύ υψηλά επίπεδα. Ο απόλυτος αριθμός των 

συμφωνιών Ε&Σ που σημειώθηκαν το 1994 ανήλθε σε 33, έναντι 55 

περίπου το 1993. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες εκτιμήσεις, η εξασθένιση 

του φαινομένου των Ε&Σ κατά το τελευταίο έτος δεν μπορεί να συνδεθεί 

αποκλειστικά με τα φαινόμενα ύφεσης που επικράτησαν στην ελληνική 

οικονομία κατά το έτος αυτό, αφού και το 1993 υπήρχαν ανάλογα 

φαινόμενα. Η αποκλιμάκωση συνδέεται κατά πρώτο λόγο με την 

εξάντληση των εταιρειών-στόχων και κατά δεύτερο λόγο με τη διαδικασία 

της αποτελεσματικής ενσωμάτωσης (χώνεψης) των εξαγορασθεισών 

επιχειρήσεων από τους μεγάλους του κάθε κλάδου. [Βλέπε επίσης Ι. 

Καζάκος και Ι. Ιωάννου (1990), σελ. 130.] 

Από την άποψη κλαδικής κατανομής, οι Ε&Σ επιχειρήσεων κατά το 

1 9 9 4 συγκεντρώθηκαν περισσότερο στους τομείς των υπηρεσιών και της 

ελαφράς βιομηχανίας. 

Στον τομέα των τροφίμων και ποτών σημειώθηκαν 14 συμφωνίες 

Ε&Σ επιχειρήσεων κατά το 1 992, 10 συμφωνίες κατά το 1 993 και 6 κατά 

το 1994. Στον τομέα της κλωστοϋφαντουονίας σημειώθηκαν 5 

περιπτώσεις συμφωνιών Ε&Σ επιχειρήσεων κατά το 1 993 και μόνο μία 

κατά το 1994. 

Αξιοσημείωτη δραστηριότητα στον τομέα των Ε&Σ επιχειρήσεων 

σημειώθηκε στους τομείς των προϊόντων μετάλλου και αλουμινίου (5 
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συμφωνίες) και των πλαστικών (4 συμφωνίες) κατά το 1 993 και στον 

κλάόο των ιχθυοκαλλιεργειών (2 συμφωνίες) κατά το 1994 1 . 

Ειδικότερα για τον κατεξοχήν εξαγωγικό κλάόο των ιχθυοκαλ

λιεργειών μπορεί να λεχθεί ότι, μετά την πρώτη φάση της ανάπτυξης του, 

όπου χαρακτηρίστηκε από τη δημιουργία δεκάδων μικρών μονάδων μικρής 

δυναμικότητας, περνά στο στάδιο της "ωριμότητας", όπου καθίστανται 

σαφείς οι τάσεις συγκέντρωσης, καθώς καταγράφονται κινήσεις εξαγορών 

και δημιουργίας ισχυρών ομίλων (Ιχθ. ΣΕΛΟΝΤΑ, Ιχθ. ΝΗΡΕΥΣ), οι οποίοι 

θα πρωταγωνιστήσουν στις εξελίξεις τα επόμενα χρόνια. 

3.7.2. Η ανάπτυξη του Χρηματιστηρίου και η αναδιάρθρωση της 

κεφαλαιακής δομής των επιχειρήσεων 

Τα στοιχεία δείχνουν σημαντική μείωση του λόγου ξένα προς ίδια 

κεφάλαια των βιομηχανικών επιχειρήσεων τα τελευταία χρόνια {ιδιαίτερα 

μετά το 1990). [Βλέπε Χρ. Κορφιάτης (Ιούνιος 1995).] Η σημαντική 

ανάπτυξη του Χρηματιστηρίου (αθρόα είσοδος νέων βιομηχανικών επιχει

ρήσεων, επανειλημμένες αυξήσεις του κεφαλαίου των ήδη εισηγμένων 

επιχειρήσεων), δημιουργεί νέες προοπτικές χρηματοδότησης των 

επενδύσεων και μεταβολής (προς πιο υγιή πρότυπα) της κεφαλαιακής 

δομής των επιχειρήσεων2. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα αντληθέντα 

κεφάλαια μέσω του ΧΑΑ ανήλθαν σε 151,6 δισ. δρχ. το 1 9 9 1 , 29,8 δισ. 

δρχ. το 1992, 100,4 δισ. δρχ. το 1993 και 251,6 δισ. δρχ. το 1994 3 . Η 

αλλαγή της χρηματοοικονομικής δομής προϋποθέτει επίσης σημαντικές 

αλλαγές στον τρόπο διοίκησης των επιχειρήσεων. 

\ Βλέπε εφημερίδα ΕΞΠΡΕΣ (1-5-1 995), όπου δημοσιεύονται στοιχεία 
επεξεργασμένα από την TOP invest. 

2. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε Γ.Α. Προβόπουλος και Π.Δ. 
Παπαδημητρίου (1995). 

3. Βλέπε την Έκθεση του Διοικητή της ΤτΕ για το έτος 1994. Βλέπε 
επίσης Ν. Απ. Νιάρχος (1995). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ 

ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

4 . 1 . Εισαγωγή 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο αναφέρθηκαν σε γενικές γραμμές τα 

βασικά διαρθρωτικά χαρακτηριστικά και εκτιμήσεις για το βαθμό ανάπτυξης 

της ελληνικής επιχείρησης, ιδιαίτερα όσον αφορά τη δυνατότητα άσκησης 

εξαγωγικής δραστηριότητας ή επέκτασης των επιχειρηματικών δραστη

ριοτήτων των επιχειρήσεων στο διεθνή χώρο. Επειδή τα γενικά στατιστικά 

στοιχεία δεν είναι πάντοτε ικανά να δώσουν μια πλήρη εικόνα των 

σημαντικών διεργασιών και αναπτυξιακών πρωτοβουλιών, οι οποίες 

λαμβάνουν χώρα στις περισσότερες επιχειρήσεις των κλάδων που είναι 

εκτεθειμένοι στο διεθνή ανταγωνισμό, στο παρόν κεφάλαιο παρατίθεται 

μια περιληπτική παρουσίαση των βασικών εξελίξεων που έλαβαν χώρα τα 

τελευταία τρία ή τέσσερα χρόνια σε ορισμένες βασικές επιχειρήσεις κάθε 

κλάδου, δίνοντας έμφαση στις αναπτυξιακές και τις εξαγωγικές προσπά

θειες, στις προσπάθειες συγχωνεύσεων και εξαγορών και στις πάρα πολλές 

περιπτώσεις εισόδου στο ΧΑΑ και άντλησης σημαντικών κεφαλαίων από 

αυτή την πηγή. Θα πρέπει να τονιστεί ότι το δείγμα των επιχειρήσεων που 

αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο είναι ενδεικτικό (πληροφοριακό) 

μάλλον, παρά αντιπροσωπευτικό. Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι περισσότερες 

από τις σημαντικές επιχειρήσεις στους επιμέρους κλάδους που δεν 

αναφέρονται στην παρούσα έκθεση, ακολουθούν ανάλογη αναπτυξιακή 

πορεία με αυτές που αναφέρονται. Η μελέτη όμως του θέματος θα πρέπει 

να προχωρήσει με μεγαλύτερο βάθος για να εξαχθούν πιο αξιόπιστα 

συμπεράσματα. Η εικόνα που προκύπτει από την παρουσίαση των επιχει

ρήσεων που συμπεριλαμβάνονται στην ανάλυση που ακολουθεί μπορεί να 

μην είναι πραγματικά αντιπροσωπευτική, όσον αφορά το επίπεδο 

ανάπτυξης και τον τρόπο λειτουργίας της τυπικής ελληνικής επιχείρησης. 

Οι επιχειρήσεις που συμπεριλαμβάνονται στο δείγμα μας είναι κατά πάσα 

πιθανότητα μεταξύ των καλύτερων, των πιο αναπτυγμένων και των πιο 
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δυναμικών επιχειρήσεων του κάθε κλάδου. Σε κάθε κλάδο, εκτός από τις 

επιχειρήσεις που παρουσιάζονται εδώ, υπάρχουν πιθανότατα και άλλες 

πολύ καλές και δυναμικές επιχειρήσεις, αλλά υπάρχει και ένα πλήθος 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων με μάλλον χαμηλό επίπεδο οργανωτικής 

δομής και τεχνολογικής στάθμης, πολλές από τις οποίες μπορεί να 

βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση και να αντιμετωπίζουν δυσκολία 

προσαρμογής στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον. 

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, στους 

περισσότερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας και ιδιαίτερα στους 

παραδοσιακούς, σημειώνονται τα τελευταία χρόνια σημαντικές διαρθρω

τικές μεταβολές, οι οποίες αφορούν τόσο τις μεγάλες, καλά οργανωμένες 

και δυναμικές επιχειρήσεις, όσο και τις μικρομεσαίες και τις λιγότερο καλά 

οργανωμένες. Η ανάλυση αυτών των σημαντικών διαρθρωτικών μεταβο

λών, που επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την εξαγωγική δραστηριότητα της 

χώρας, απαιτεί περισσότερα στοιχεία και πολύ πιο εμπεριστατωμένη 

ανάλυση από αυτήν που επιχειρείται εδώ. Από το δείγμα όμως που 

συμπεριλαμβάνεται στο παρόν κεφάλαιο μπορούν κάλλιστα να εξαχθούν 

τα ακόλουθα συμπεράσματα: 

α. Ο αριθμός των ελληνικών επιχειρήσεων που έχουν τα τελευταία 

χρόνια επεκτείνει τις δραστηριότητες τους στις χώρες των Βαλκανίων και 

στις χώρες του Εύξεινου Πόντου, αλλά και σε άλλες χώρες του κόσμου, 

έχει αυξηθεί σημαντικά. Είναι χαρακτηριστικό ότι, όπως υπολογίζεται από 

τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΘΟ, το 1995 ενεργή δραστηριότητα στη 

Ρουμανία είχαν 200 ελληνικές επιχειρήσεις. Ανάλογοι αριθμοί αναφέ

ρονται και για την περίπτωση της Βουλγαρίας και της Αλβανίας1. Σε κάθε 

περίπτωση, όμως, θα πρέπει να πούμε ότι βρισκόμαστε μάλλον στα πρώτα 

στάδια της διαδικασίας διεθνοποίησης της ελληνικής επιχείρησης. Ό λ ε ς οι 

ενδείξεις είναι ότι η διαδικασία αυτή έχει δυναμικό χαρακτήρα και ότι θα 

1. Βέβαια από πολλούς υποστηρίζεται ότι σε πολλές περιπτώσεις 
πρόκειται για σχετικά μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες βρήκαν κάποιες 
πρόσκαιρες ευκαιρίες κέρδους στις γειτονικές χώρες και προσπαθούν να 
τις εκμεταλλευτούν, χωρίς στην πραγματικότητα να διαθέτουν 
μακροχρόνια σχέδια συστηματικής διείσδυσης. "Υπάρχει ένας μύθος περί 
'Ελντοράντο', περί γρήγορου κέρδους που βέβαια συνήθως δεν 
επιτυγχάνεται". Βλέπε για παράδειγμα Ι. Χασσίδ (Σεπτέμβριος 1994). 
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εντατικοποιηθεί τα επόμενα χρόνια. Είναι ένα φαινόμενο που μπορεί 

πρόσκαιρα να έχει και αρνητικές συνέπειες για την εγχώρια παραγωγή και 

τις ελληνικές εξαγωγές, αλλά μεσομακροχρόνια τα αποτελέσματα του θα 

είναι ευνοϊκά. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη το φαινόμενο αυτό να αναλυθεί και 

να παρακολουθείται συστηματικά από τους σχεδιαστές της οικονομικής 

πολιτικής, ώστε κάθε φορά να είναι δυνατό να λαμβάνονται τα κατάλληλα 

μέτρα προς όφελος της ελληνικής οικονομίας1. Όπως φαίνεται από το 

δείγμα των επιχειρήσεων της υποδιαίρεσης 4.2., η διείσδυση των σχετικά 

μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων στις γειτονικές κυρίως χώρες παίρνει τη 

μορφή της εξαγοράς επιχειρήσεων των χωρών αυτών, της ανάληψης 

κοινών επιχειρηματικών προσπαθειών με αντίστοιχες επιχειρήσεις αυτών 

των χωρών, της ανάπτυξης εκτεταμένων δικτύων διανομής σε πολλές 

χώρες (ΔΕΛΤΑ, TITAN κλπ.), της ανάληψης άμεσων επενδύσεων κλπ. 

β. Στην υποδιαίρεση 4.3. παρουσιάζεται η δυναμική αναπτυξιακή 

πορεία και η προσπάθεια ενίσχυσης του εξαγωγικού προσανατολισμού 

ορισμένων επιχειρήσεων στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας, που είναι 

ένας από τους κατεξοχήν παραδοσιακούς κλάδους της ελληνικής οικονο

μίας. Είναι γνωστό ότι στον κλάδο αυτό υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις, 

μικρές και μεγάλες, που όχι μόνο δεν έχουν καταφέρει να ακολουθήσουν 

αναπτυξιακή πορεία, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν καταστεί 

προβληματικές και έχουν βγει από την αγορά, είτε έχουν συγχωνευθεί με 

άλλες. Το παράδειγμα της Πειραϊκής-Πατραϊκής είναι χαρακτηριστικό. 

Όμως, για τις επιχειρήσεις που συμπεριλαμβάνονται στο δείγμα μας η 

αξιόλογη αναπτυξιακή πορεία, η εξαγορά άλλων επιχειρήσεων του κλάδου 

με στόχο κυρίως την καθετοποίηση της παραγωγής, οι επενδύσεις σε νέα 

τεχνολογία για την παραγωγή υψηλότερης ποιότητας προϊόντων και η 

ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισμού αποτελούν τα βασικά 

χαρακτηριστικά. 

γ. Στην υποδιαίρεση 4.4. παρουσιάζονται οι κυριότερες εξελίξεις σε 

ένα μικρό δείγμα επιχειρήσεων τροφίμων, το οποίο όμως δεν συμπερι

λαμβάνει τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις (ΔΕΛΤΑ, ΦΑΓΕ κλπ.). Κύριο 

στοιχείο και στην περίπτωση αυτή είναι η προσπάθεια ανάληψης επενδυ

τικής δραστηριότητας για εισαγωγή εξοπλισμού σύγχρονης τεχνολογίας, 

\ Βλέπε για παράδειγμα Ι. Χασσίδ (Σεπτέμβριος 1994). 
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η προσπάθεια αντιμετώπισης του αυξημένου ανταγωνισμού (σε ορισμένες 

περιπτώσεις όχι επιτυχώς) και η προσπάθεια ενίσχυσης του εξαγωγικού 

προσανατολισμού για να αντισταθμιστεί η έντονη σε ορισμένους υποκλά-

δους (ζυμαρικά, αλλαντικά κλπ.) εισαγωγική διείσδυση. Η ανάληψη 

επιχειρηματικής δραστηριότητας στις χώρες των Βαλκανίων και του 

Ευξείνου Πόντου αποτελεί επίσης βασικό χαρακτηριστικό πολλών επιχει

ρήσεων του κλάδου αυτού, που αποτελεί ίσως τον πιο σημαντικό βιομηχα

νικό κλάδο στην Ελλάδα. 

δ. Στον κλάδο των ποτών, (υποδιαίρεση 4.5.) στην παρούσα 

έκθεση αναφέρονται μόνο δύο επιχειρήσεις. Το δείγμα, επομένως, δεν 

είναι καθόλου αντιπροσωπευτικό. Τα βασικά στοιχεία του κλάδου είναι η 

μετεξέλιξη των μεγάλων ελληνικών οινοποιιτικών επιχειρήσεων σε επιχει

ρήσεις εισαγωγικές με την ανάληψη αντιπροσωπειών ξένων επιχειρήσεων. 

Ορισμένες από τις μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου εξαγοράστηκαν από 

ξένους. Οι εξαγωγές εμφιαλωμένων κρασιών, ούζου και κονιάκ συνεχί

ζονται, αλλά ο ανταγωνισμός στις ξένες αγορές είναι πολύ έντονος. Για 

το λόγο αυτό πολλές επιχειρήσεις του κλάδου εισέρχονται δυναμικά σε 

άλλους κλάδους όπως, π.χ., στον κλάδο των τροφίμων. Ορισμένες μεγά

λες επιχειρήσεις του κλάδου αντιμετωπίζουν σήμερα (1995) προβλήματα 

υπερχρέωσης και επιβίωσης. 

ε. Ο κλάδος των ιχθυοτροφείων αποτελεί έναν από τους πιο 

δυναμικούς εξαγωγικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Στην 

υποδιαίρεση 4.6. αναφέρονται μόνον οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις του 

κλάδου, οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν αποδυθεί σε μια έντονη 

δραστηριότητα αυξήσεων κεφαλαίου μέσω του Χρηματιστηρίου και 

εξαγορών ενός πλήθους μικρότερων επιχειρήσεων του κλάδου. 

4 . 2 . Παραδείγματα επιχειρηματικής επέκτασης ελληνικών εταιρειών 

στο εξωτερικό 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα επιχειρηματικής διείσδυσης ελλη

νικών επιχειρήσεων στις αγορές των Βαλκανίων και γενικότερα πρώην 

Σοσιαλιστικών Χωρών, αλλά και σε άλλες χώρες και περιοχές του κόσμου, 

είναι τα ακόλουθα: 
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4 . 2 . 1 . Βιομηχανίες τροφίμων 

Α. Η ελληνική εταιρεία γάλακτος "ΔΕΛΤΑ": Τα 5.500 έφτασαν το 

1994 τα σημεία πώλησης της "ΔΕΛΤΑ" στη βουλγαρική αγορά παγωτού 

και ήδη η εταιρεία ελέγχει περισσότερο από το 5 0 % των πωλήσεων στην 

αγορά αυτή. Η ΔΕΛΤΑ δραστηριοποιείται στη Βουλγαρία μέσω δύο 

επειχειρήσεων. Της Delvi-P (βιομηχανική παραγωγή παγωτού) και της 

Delvi-T (εμπορική - διανεμητική). Η αρχική επένδυση της ΔΕΛΤΑ στη 

βουλγαρική αγορά ήταν 8 εκατ. δολάρια, ενώ προγραμματίζονται νέες 

επενδύσεις 3,5 εκατ. δολαρίων. Στις δύο επιχειρήσεις απασχολούνται 

πάνω από 4 0 0 άτομα και ο ετήσιος κύκλος εργασιών είναι 2 δισ. δρχ. 

περίπου. Αφετηρία για τις νέες επενδύσεις ήταν το 1994, με την 

προώθηση ενός τριετούς προγράμματος με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής 

Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD). Στόχος του επενδυ

τικού προγράμματος είναι η ανάπτυξη ολοκληρωμένων δικτύων διανομής. 

Η εμπορική δραστηριότητα της ΔΕΛΤΑ στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία 

είναι ο προάγγελος για την πραγματοποίηση μεγαλύτερων επενδύσεων 

στις χώρες αυτές. Συγκεκριμένα, η Βουλγαρία προορίζεται να χρησι

μοποιηθεί και ως κέντρο εξαγωγικής δραστηριότητας. Το επόμενο βήμα 

της ΔΕΛΤΑ είναι η είσοδος της στην Ουκρανία. Η αρχή έγινε με τη 

διανομή παγωτού στη χώρα αυτή μέσω του εργοστασίου της εταιρείας στη 

Βουλγαρία. Στη Ρουμανία προβλέπεται επιτάχυνση της διείσδυσης με 

αύξηση των σημείων πώλησης από 500 το 1994 σε 2 0 0 0 . 

Το 1992 η ΔΕΛΤΑ υλοποίησε μια άλλη στρατηγική απόφαση της 

να επενδύσει σε δίκτυα διανομής στη Δυτική Ευρώπη, στις χώρες εκείνες 

που τα προϊόντα της ήταν διαφοροποιημένα έναντι του ανταγωνισμού. 

Στη Γαλλία ίδρυσε τη θυγατρική εταιρεία Delios Specialities Alimentaires 

SA (η οποία στελεχώθηκε με Γάλλους) για την πώληση των χυμών Life. 

Ήδη τα προϊόντα της ΔΕΛΤΑ με την επωνυμία Delios βρίσκονται στα 

ράφια των μεγαλύτερων γαλλικών υπεραγορών. Παράλληλα η ΔΕΛΤΑ 

εξαγόρασε τη εταιρεία ΠΙΠΕΛ που παράγει φρουτοσαλάτες. Επιπλέον, σε 

συνεργασία με την ελβετική εταιρεία MILKO, δημιούργησε θυγατρική 

εταιρεία στην Ελβετία για την προώθηση των προϊόντων Delios στην 

Ελβετία και στις αγορές της Αγγλίας, της Ισπανίας, και της Βόρειας 

Ιρλανδίας. 
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Πολύ μεγάλης σημασίας για τη διεθνοποίηση της ΔΕΛΤΑ είναι η 

συνεργασία της με την BSN που είναι μια κολοσσιαία γαλλική επιχείρηση 

στον τομέα των τροφίμων. Η επιχείρηση αυτή συμμετέχει πλέον κατά 

2 0 % στο μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΛΤΑ, στηρίζοντας έτσι χρηματοδοτικά 

τα επεκτατικά σχέδια της ελληνικής εταιρείας. Εξετάζεται η στενή 

συνεργασία των δύο εταιρειών για διείσδυση σε νέες αγορές. 

Β. Η βιομηχανία νάλακτος ΕΒΓΑ: Το 1 9 9 4 αγόρασε μια μονάδα 

παραγωγής παγωτού στη Βουλγαρία, ενώ έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες 

για παρόμοια επέκταση και στη Ρουμανία. 

Γ. Η αλευροβιου,ηγανία Μύλοι Ανίου Γεωρνίου Α.Ε.: Έχει 

προχωρήσει σε επαφές για την εξαγορά μύλου στη Βουλγαρία, με κύριο 

στόχο την επέκταση των εξαγωγών στις βαλκανικέ-, χώρες. Παράλληλα, 

προσανατολίζεται και στην έναρξη εξαγωγών στην αγορά της Ρουμανίας 

προς το τέλος του 1995. 

Δ. Η "Ελληνική Εταιρεία Ζάχαρης Α.Ε." σχεδιάζει να αναπτύξει 

εμπορικό άνοιγμα στη Μέση Ανατολή, στα πλαίσια του γενικότερου 

πλέγματος οικονομικών σχέσεων που προβλέπεται να αναπτύξει η ΕΒΖ με 

χώρες της Μεσογείου. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και το επενδυτικό 

πρόγραμμα της εταιρείας στο βαλκανικό και τον ευρύτερο ανατολικο

ευρωπαϊκό χώρο με τη δημιουργία μεικτών εμπορικών και παραγωγικών 

επιχειρήσεων όχι μόνο στο εμπόριο της ζάχαρης αλλά και άλλων 

προϊόντων. Συγκεκριμένα αναπτύσσονται επαφές και μελετάται η 

κατάσταση στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Ουκρανία, ενώ εξετά

ζονται με προσοχή οι εξελίξεις στο θέμα των Σκοπίων και ιδιαίτερα στη 

Σερβία. Ειδικότερα όσον αφορά τη Βουλγαρία, πρόσφατα η εταιρεία 

δέχθηκε πρόταση από αγγλικό οίκο για την από κοινού ανάπτυξη 

δραστηριοτήτων στη συγκεκριμένη αγορά, η οποία και μελετάται. Από τη 

διοίκηση της εταιρείας έχει επισημανθεί ότι "η στρατηγική θέση της 

Ελλάδος στη Βαλκανική και της ΕΒΖ στη Βόρεια Ελλάδα δίνουν στην 

εταιρεία σημαντικά πλεονεκτήματα, τα οποία αποτελούν κίνητρα σε 

μεγάλες εταιρείες εμπορίας να επιδιώκουν τη συνεργασία με την ΕΒΖ με 

στόχο το εμπόριο ζάχαρης και άλλων προϊόντων στη Βαλκανική"1. Τα 

καθαρά κέρδη της εταιρείας το 1 9 9 4 ανήλθαν στα 10,9 δισ. δρχ. περίπου, 

\ Βλέπε εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ (30-12-1994), σελ. 13. 
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έναντι 9,3 δισ. δρχ. το 1993 (αύξηση 16,43%). Ο μεγαλύτερος μέτοχος 

της εταιρείας είναι η Αγροτική Τράπεζα. 

Ε. Η εταιρεία αλλαντικών "Θράκη" μετά την ιδιωτικοποίηση της 

έγινε κερδοφόρα και έχει αυξήσει σημαντικά τις πωλήσεις της τόσο στην 

ελληνική αγορά όσο και στην αγορά των Βαλκανίων (Αλβανία, Βουλγαρία, 

Ρουμανία) και σύντομα θα προχωρήσει σε συνεργασίες για εξαγωγές στη 

Ρωσία, Ουκρανία, Γερμανία. 

ΣΤ. Η αλλαντοποιία Π.Γ. Νίκας ΑΒΕΕ: Στο τέλος του 1994 

ολοκληρώθηκε επένδυση ύψους 2,5 εκατ. μάρκων στη Γερμανία, η οποία 

αφορά μονάδα διανομής των προϊόντων της εταιρείας. Στόχος είναι η 

κάλυψη της ζήτησης για τα προϊόντα της εταιρείας από τους Έλληνες 

ομογενείς. Επίσης, η εταιρεία σχεδιάζει να δημιουργήσει μέσω εξαγοράς 

σύγχρονη μονάδα παραγωγής και διανομής αλλαντικών στη Βουλγαρία και 

στη Ρουμανία. 

Ζ. Η εταιρεία ΣΕΚΑΠ προωθεί την ίδρυση επιχείρησης Joint 

Venture με αντίστοιχη ρωσική εταιρεία προκειμένου να αναλάβει σε πρώτη 

φάση την προώθηση των προϊόντων της ΣΕΚΑΠ στη ρωσική αγορά. Αντι

κειμενικός στόχος είναι η εξασφάλιση ενός σημαντικού μεριδίου στην 

αγορά της συγκεκριμένης χώρας. Σε δεύτερη φάση ο ίδιος φορέας θα 

αναλάβει την προώθηση των προϊόντων που θα παράγει η βιομηχανική 

μονάδα που σκοπεύει να κατασκευάσει στη Ρωσία η ΣΕΚΑΠ. 

Η. Η εταιρεία BINGO (Π. Τόττης) ετοιμάζεται να θέσει σε 

λειτουργία εργοστάσιο παραγωγής γκοφρετών και προϊόντων σοκολατο-

ποιίας στην πόλη Λοτ της Πολωνίας. 

4.2.2. Εταιρείες ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

Α. Ο όυιλος εταιρειών "ΙΝΤΡΑΚΟΜ", σε συνεργασία με τον όμιλο 

"Multigroup Bulgaria S.A." προχώρησε πρόσφατα στη ίδρυση της 

εταιρείας "Multicommunication", η οποία σχεδιάζει να επενδύσει το ποσό 

των 20 εκατ. δολ. στον τομέα των τηλεπικοινωνιών στη Βουλγαρία και 

σε τρίτες χώρες. Η σύσταση της νέας εταιρείας αποτελεί το πρώτο βήμα 

στα πλαίσια της αξιοποίησης των δυνατοτήτων της χώρας αυτής στους 

τομείς της υψηλής τεχνολογίας. Η νέα εταιρεία θα δημιουργήσει στη 

Βουλγαρία πάνω από 1000 θέσεις εργασίας. Επίσης, η εταιρεία 

"ΙΝΤΡΑΚΟΜ" έχει συνάψει δύο συμβάσεις παροχής ψηφιακής τεχνολογίας 
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στη Μολδαβία. Τον Αύγουστο του 1994, μετά από διεθνή διαγωνισμό, η 

ΙΝΤΡΑΚΟΜ υπέγραψε σύμβαση προμήθειας τηλεπικοινωνιακού υλικού με 

τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών της Ουγγαρίας (HTC). Τον Φεβρουάριο 

του 1995 υπεγράφη στη Βουδαπέστη νέα σύμβαση προμήθειας τηλεπι

κοινωνιακού υλικού μεταξύ της ΙΝΤΡΑΚΟΜ και του HTC. Η σύμβαση αυτή 

είναι ύψους 2 εκατ. δολ. (460 εκατ. δρχ.) και αφορά την προμήθεια 

ψηφιακών συνδρομητικών συστημάτων πολυπλεξίας, που αναβαθμίζουν 

τις παρεχόμενες υπηρεσίες στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο της χώρας. Η νέα 

αυτή σύμβαση εδραιώνει τη θέση της ΙΝΤΡΑΚΟΜ, ως εταιρείας υψηλής 

τεχνολογίας, στην αγορά της Ουγγαρίας και της Κεντρικής Ευρώπης 

γενικότερα. (Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε την υποδιαίρεση 4 . 1 2 . 

πιο κάτω.) 

Β. Ο όμιλος εταιρειών "ΓΕΡΜΑΝΟΣ", που ειδικεύεται στην 

κατασκευή-εμπορία μπαταριών, προωθεί συστηματική διείσδυση στην 

αγορά των βαλκανικών χωρών. Το πρώτο βήμα είναι η εξασφάλιση της 

θέσης της εταιρείας σε μια αγορά όπου προβλέπεται εντυπωσιακή άνοδος 

των πωλήσεων μπαταριών τα επόμενα χρόνια. Στη Βουλγαρία μέσω της 

"GERMANOS BULGARIA" οι πωλήσεις έφτασαν να καλύπτουν το 5 0 % 

των αναγκών της αγοράς μέσω των καταστημάτων που έχουν δημιουργη

θεί. Στη Ρουμανία γίνονται διαπραγματεύσεις για αγορά από τη 

"ΓΕΡΜΑΝΟΣ" βιομηχανικής μονάδας, προκειμένου να γίνεται εγχωρίως η 

παραγωγή μπαταριών για να καλυφθούν οι πολύ μεγάλες ανάγκες μιας 

αγοράς 22 εκατ. καταναλωτών. Στη Μόσχα η εταιρεία έχει δικό της 

γραφείο μέσω του οποίου γίνονται προσπάθειες για να γίνουν γνωστοί οι 

κανόνες που διέπουν τη ρωσική αγορά. 

Γ. Ο όμιλος της νεοεισηγμένης στο Χρηματιστήριο εταιρείας 

"Ελληνικά Καλώδια" (ΕΚ) εξασφάλισε πρόσφατα από τον κρατικό 

οργανισμό τηλεπικοινωνιών της Ουγγαρίας μια σημαντική παραγγελία 

προμήθειας 4 5 4 χιλ. χάλκινου καλωδίου, συνολικής αξίας 550 εκατ. δρχ., 

που άρχισε ήδη να παραδίδεται τμηματικά. Το συμβόλαιο εκτελείται από 

την εταιρεία "Τηλεκαλώδια", στην οποία η ΕΚ συμμετέχει κατά 50,1 % και 

η Siemens κατά 4 9 , 9 % . Η παραγγελία αυτή ενδέχεται να αποτελέσει 

αφετηρία ευρύτερης μελλοντικής συνεργασίας με την Ουγγαρία1. 

1. Βλέπε εφημερίδα ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ (4-1-1995), σελ. 9. 
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4.2.3. Κλωστοϋφαντουργικές εταιρείες 

Α. Η εταιρεία "Διεθνής Βιοιιηνανία Ενδυυάτων Α.Ε." κατέχει το 

5 5 % και το 5 0 % των ιταλικών εταιρειών Amer Italia SRL και Amer Europe 

SRL που έχουν σκοπό την εκμετάλλευση του σήματος Americanino στην 

Ιταλία και σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες. Από τον Οκτώβριο του 1 9 9 4 

συμμετέχει κατά 4 0 % στην νεοσύστατη ATECA, η οποία συνεργάζεται με 

την αμερικανική Avirex S.A., με σκοπό την αποκλειστική παραγωγή και 

διάθεση των προϊόντων της Avirex S.A. στην Ιταλία. Τέλος, σε συνεργα

σία με τις ρωσικές εταιρείες ΕΜΖ και Moscow και την αμερικανική 

Production Consultants International Inc., έχει συστήσει την Suncity 

Enterprises S.A., με σκοπό την παραγωγή και διάθεση στη Ρωσία 

προϊόντων Americano και Fiorucci, με δρομολογημένη ήδη την άμεση 

λειτουργία τριών καταστημάτων λιανικής πώλησης στη Μόσχα. Τον Ιούνιο 

του 1994 σε συνεργασία με την Edwin International Inc., η εταιρεία 

αγόρασε από την ιταλική Rinomate Jeanserie Spa, το σήμα Americanino. 

Η εταιρεία παράγει ένα ευρύ φάσμα σπορ ενδυμάτων (παντελόνια, 

μπουφάν, πουκάμισα, φανέλες), τα οποία διακρίνονται σε δύο μεγάλες 

κατηγορίες: α) Προϊόντα, τα οποία κατασκευάζονται και εμπορεύονται από 

την ίδια την εταιρεία (οι εγκαταστάσεις της Καλαμάτας έχουν ετήσια 

παραγωγική δυναμικότητα της τάξης των 1,4 εκατ. τεμαχίων), β) Προϊ

όντα τα οποία κατασκευάζονται από την εταιρεία για λογαριασμό άλλων 

επιχειρήσεων και εξάγονται απευθείας σε αυτές (GAP, Banana Republic, 

Americanino, Armani, Replay και άλλα). Η διάθεση των προϊόντων επι

τυγχάνεται μέσω εκτενούς δικτύου 7 9 0 ανεξάρτητων καταστημάτων 

λιανικής, μέσω της θυγατρικής ATCO (Αθηναϊκή Εμπορική Α.Ε.). Ιδιαίτερη 

σημασία δίνεται στις εξαγωγές, που αποτελούν το 4 0 % των συνολικών 

πωλήσεων και αφορούν κυρίως ευρωπαϊκές χώρες1. 

Β. Η εταιρεία Ελληνική Υφαντουονία Α.Ε. προχωρεί στην ίδρυση 

υφαντουργικής μονάδας στην Πολωνία. 

Γ. Η εταιρεία "Otra S.A." ολοκλήρωσε το Δεκέμβριο 1994 την 

επένδυση της για τη δημιουργία βιομηχανίας παραγωγής βαμβακερών 

ενδυμάτων στους Άγιους Σαράντα της Αλβανίας. Το συνολικό ενισχυό-

1. Βλέπε Γ. Ηλιόπουλος (Δεκέμβριος 1994). 
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μενο μέρος της επένδυσης καθορίστηκε από το ΥΠΕΘΟ σε 91,9 εκατ. δρχ. 

Το ύψος της επιχορήγησης από τον 1892/1990 καθορίστηκε σε 32 εκατ. 

δρχ., δηλαδή σε ποσοστό 3 5 % . Τα υπόλοιπα 60 εκατ. δρχ. αποτελούν 

ίδια συμμετοχή της επιχείρησης. 

Δ. Η εταιρεία Prodeco (Παναγιώτης Μίτας) διαθέτει τρία εργο

στάσια παραγωγής εσωρούχων πολυτελείας στη Νότια Βουλγαρία 

(επένδυση 3,5 εκατ. δολ.). Ένα μεγάλο μέρος της παραγωγής εξάγεται 

από τη Βουλγαρία στις χώρες της Ευρώπης, της Αμερικής και της Ά π ω 

Ανατολής. Η υπόλοιπη παραγωγή διατίθεται επιτοπίως μέσω δέκα 

ιδιόκτητων καταστημάτων σε όλες τις μεγάλες βουλγαρικές πόλεις. 

Ε. Η εταιρεία Fanco Α.Ε.-Βιουηνανία Ειδών Ενδύσεως: 

Εκμεταλλευόμενη το φτηνό εργατικό κόστος και την παροχή επιδοτήσεων 

(35 εκατ. δρχ.) από τον ελληνικό αναπτυξιακό νόμο 1892/1990, έχει 

εγκαταστήσει μονάδα παραγωγής ενδυμάτων φασόν στην Αλβανία. Συνο

λική επένδυση 130 εκατ. δρχ. Απασχόληση 100 ατόμων. Ανήκει στην 

Atlan ΑΕ, μεικτή ελληνοαλβανική εταιρεία που ιδρύθηκε το 1993 και στην 

οποία η FANCO συμμετέχει με ποσοστό 9 5 % . Το κόστος εργασίας στην 

περιοχή της Κορυτσάς είναι το 1/6 του ελληνικού. 

4.2.4. Εταιρείες εμφιαλώσεως 

Α. Η εταιρεία "Hellas Can", η οποία ελέγχεται από τον γαλλοβρε-

τανικό πολυεθνικό όμιλο "Garnaud-Metal box", σχεδιάζει την εγκατάσταση 

μονάδας παραγωγής κουτιών στη Βουλγαρία, καλύπτοντας σε πρώτη φάση 

τις ανάγκες των ελληνικών βιομηχανιών μπύρας και αναψυκτικών που 

έχουν δραστηριοποιηθεί στην αγορά της γειτονικής χώρας1. 

Συγκεκριμένα, σχεδιάζεται η εγκατάσταση ταχύτερης γραμμής παραγωγής 

στο εργοστάσιο της Κορίνθου, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξανόμενες 

ανάγκες της ελληνικής αγοράς και η μεταφορά της παλαιάς γραμμής στη 

Βουλγαρία2. 

\ Η εταιρεία "3Ε" αγόρασε το καλύτερο εργοστάσιο μπύρας στη 
Βουλγαρία, αξίας 22 εκατ. δολ. 

2 . Βλέπε εφημερίδα ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ (4-1-1995), σελ. 9. 
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Β. Η Ελληνική Εταιρεία ΕυΦιάλωσης (3Ε): Συνεργασία με την Coca-

Cola. Έχει «πραγματοποιήσει σημαντική διείσδυση στη Βουλγαρία με 

επενδύσεις 10 εκατ. δολ. και με απασχόληση 1.400 ατόμων. Μέχρι 

πρόσφατα (σύμφωνα με το Υπ. Οικονομικών της Βουλγαρίας) η 3Ε ήταν 

ο μεγαλύτερος ξένος επενδυτής στη χώρα. Το 1993, οι πωλήσεις στη 

βουλγαρική αγορά έφτασαν τα 4,5 εκατ. δολ. Το 1994 υπήρξε αύξηση 

των πωλήσεων κατά 5 0 % περίπου. Σε πρώτη φάση η 3Ε δραστηριοποιή

θηκε μέσω πέντε μεικτών (Joint Ventures) επιχειρήσεων από κοινού με 

βουλγαρικές εταιρείες. Σε όλες αυτές τις μονάδες η 3Ε είχε την 

πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου και τον συντονισμό του 

management. Οι επιμέρους μονάδες διοικούνται από Βούλγαρους 

managers. Η 3Ε βρίσκεται στο τελικό στάδιο διαπραγματεύσεων με τον 

κρατικό φορέα αποκρατικοποιήσεων προκειμένου να εξαγοράσει τη 

μεγαλύτερη βουλγαρική μονάδα ζυθοποιίας. Για το σκοπό αυτό η 3Ε έχει 

συστήσει κοινοπραξία με την Αθηναϊκή Ζυθοποιία με την επωνυμία 

Brewinvest SA. Σύντομα αρχίζει η παραγωγή και διάθεση στη Ρουμανία 

μεταλλικών πωμάτων, τα οποία κατασκευάζονται από την εταιρεία Crown 

International SA στην οποία η 3Ε συμμετέχει με 6 0 % . Το διεθνές προφίλ 

της 3Ε ολοκληρώνεται με την παρουσία της στην Βόρεια Ιρλανδία όπου 

διαθέτει το 5 5 % των μετοχών της εταιρείας Dunlogan Ltd (με έδρα το 

Λονδίνο), η οποία έχει στην ιδιοκτησία της (100%) την Coca-Cola Bottlers 

Ulster Ltd-CCBU. 

4.2.5. Χαλυβουργικές εταιρείες 

Α. Η εταιρεία "Μ.Ι. Μαϊλλης", η οποία δραστηριοποιείται στην 

παραγωγή χαλυβδοταινίας συσκευασίας (τσέρκι) που εξυπηρετεί το 

κλείσιμο, την ασφάλιση και ενίσχυση της συσκευασίας των βαρελιών 

βιομηχανικών προϊόντων, διαθέτει θυγατρική επιχείρηση στη Σόφια της 

Βουλγαρίας με την επωνυμία "Balkan Pac", η οποία λειτουργεί από το 

καλοκαίρι του 1994 με πάγιες εγκαταστάσεις και προσωπικό και 

δραστηριοποιείται σε ολόκληρο τον τομέα των συσκευασιών. Η οργάνωση 

και η δομή της "Balkan Pac" επιδιώκεται να αποτελέσει το μοντέλο από 

το οποίο θα προκύψουν αντίστοιχες συνεργασίες και σε άλλες βαλκανικές 

χώρες, κυρίως στη Ρουμανία, και αργότερα στην Τουρκία. Παράλληλα, η 

εταιρεία έχει ξεκινήσει από τις αρχές του 1994 να πραγματοποιεί 
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εξαγωγές στην Ιαπωνία. Το μερίδιο αγοράς της εταιρείας στην Ευρώπη για 

την κατηγορία standard ανήλθε το 1994 στο 4 0 % . Η εταιρεία διαθέτει 

ενεργό δίκτυο πωλήσεων σε όλα τα δυτικοευρωπαϊκά κράτη, στις Η ΠΑ, 

τη Μέση και Άπω Ανατολή. Το μέλλον της εταιρείας στηρίζεται στην 

υπάρχουσα υποδομή, αλλά και σε ένα πρωτοεμφανιζόμενο ακόμα και για 

τη διεθνή αγορά προϊόν, το Ultradyn. Με την νέα επένδυση της εταιρείας 

στα Οινόφυτα, ύψους 1,5 δισ. δρχ., οι πωλήσεις του Ultradyn αναμένεται 

να αυξηθούν θεαματικά. Τον Φεβρουάριο του 1 9 9 5 , η εταιρεία αποφάσισε 

την ίδρυση θυγατρικών εταιρειών στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, όπου 

ήδη ιδρύεται εταιρεία με αντικείμενο την παραγωγή ειδικών αυτόματων 

μηχανών συσκευασίας. Η εταιρεία αποσκοπεί σε περαιτέρω διεθνοποίηση 

της εμπορικής της δραστηριότητας, η οποία σε πρώτη φάση περιλαμβάνει 

την ίδρυση νέων θυγατρικών εταιρειών στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, 

ισχυροποιώντας τη θέση της στα Βαλκάνια. 

4.2.6. Τσιμεντοβιομηχανίες 

Α. Τσιυεντοβιοιιηχανία TITAN: Βασική εκδήλωση της διεθνοποίησης 

της εταιρείας TITAN αφορά τη διείσδυση της στην αγορά των ΗΠΑ, όπου 

ο Όμιλος έχει συγκεντρώσει τις δραστηριότητες του σε ένα ενιαίο φορέα, 

την εταιρεία TITAN Τσιμέντα Ατλαντικού Α.Ε. Κεντρικό στοιχείο αποτελεί 

η εξαγορά του εργοστασίου παραγωγής τσιμέντου στο Ροανόκε της πολι

τείας Βιρτζίνια, που στόχο είχε την ικανοποίηση της σταθερά αυξανόμενης 

ζήτησης τσιμέντου στις νοτιοανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ. Παράλληλα 

με τον εκσυγχρονισμό του εργοστασίου αυτού, εγκαταστάθηκε και εκτετα

μένο δίκτυο διανομής της εταιρείας στις πιο πάνω περιοχές (επενδύσεις 4 

εκατ. δολ.). Εκτός από τα παραπάνω, το 1993 η TITAN εγκαινίασε νέο 

σταθμό διανομής τσιμέντου στη Μασσαλία, ενώ το 1994 λειτούργησαν 

δύο άλλοι σταθμοί στην ισπανική πόλη Βαλέντσια και στη γαλλική Ρουέν. 

Με τις κινήσεις της αυτές η ελληνική εταιρεία σταθεροποιεί την παρουσία 

της στο έδαφος των κυριότερων ανταγωνιστών της, απαντώντας με το 

ίδιο όπλο στις δικές τους απόπειρες να διεισδύσουν στην ελληνική αγορά 

με δικά τους κέντρα διανομής τσιμέντου. (ΕΠΙΛΟΓΗ, Σεπτέμβριος 1994.) 
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4.2.7. Εταιρείες πλαστικών 

Α. Η εταιρεία Α.Γ. Πετζετάκις: Είναι ίσως η μόνη ελληνική εταιρεία 

που μπορεί να θεωρηθεί "πολυεθνική", αφού αναπτύσσει πολυσχιδή δρα

στηριότητα στο εξωτερικό. Διαθέτει εργοστάσια παραγωγής στην 

Πορτογαλία (που ελέγχονται από την κοινοπραξία HeliflexPortugesa LDA) 

και στο Ιράν (κοινοπραξία Heliflex Iran SA). Διαθέτει επίσης δύο εμπορικές 

εταιρείες, μία στη Γερμανία (Α. Petzetakis Gmbh Deutschland) και μία 

στην Ιταλία (A.G. Petzetakis Italia SRL). Τα προϊόντα της εταιρείας αυτής 

εξάγονται σε 80 χώρες σε όλο τον κόσμο, ενώ 26 εργοστάσια παραγωγής 

σωλήνων σε 18 χώρες χρησιμοποιούν την τεχνολογία της Πετζετάκις 

πληρώνοντας τα σχετικά δικαιώματα. Στα τέλη του 1993, η Πετζετάκις 

ξεκίνησε την παραγωγή σωλήνων μεγάλων διαμέτρων Helidur-Spiral στις 

βιομηχανικές εγκαταστάσεις της εταιρείας Contech των ΗΠΑ. Πρόκειται 

για ένα Joint Venture στο οποίο κάθε εταιρεία συμμετέχει με 5 0 % . Η 

σχετική επένδυση έφτασε τα 2,5 εκατ. δολ. Η στρατηγική της συνεχούς 

διείσδυσης σε νέες αγορές οδήγησε την Α.Γ. Πετζετάκις στην ίδρυση 

κοινοπραξίας στην Κίνα με την εταιρεία Shandong Linyi Dongfang Plastic 

Building Material, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των πλαστικών 

σωλήνων. Συμμετοχή κάθε εταιρείας 5 0 % . Η επένδυση της ελληνικής 

εταιρείας στην κατασκευή νέου εργοστασίου ανήλθε σε 1,13 εκατ. δολ. 

Με την επένδυση αυτή η εταιρεία θέτει τα θεμέλια για μια εντονότερη 

παρουσία στο προσεχές μέλλον στην αγορά της Κίνας. 

Β. Η εταιρεία "Παπουτσάνης ΑΕΒΕ" δραστηριοποιείται σταδιακά 

στον τομέα των εξαγωγών προς την Ουγγαρία, όχι μόνο με δικά της 

προϊόντα αλλά και άλλων ελληνικών επιχειρήσεων, μέσω της θυγατρικής 

της "ΜΑΗ Trading" στη Βουδαπέστη. Η θυγατρική αυτή εταιρεία οργα

νώθηκε ήδη σε σύγχρονα πρότυπα, διαθέτει νέα διοίκηση και ικανό 

management και παράγει, εισάγει και διακινεί μεγάλη "γκάμα" προϊόντων 

στην Ουγγαρία αλλά και στις γειτονικές χώρες, Τσεχία, Σλοβακία και 

Πολωνία, οι οποίες συνδέονται με ειδικό καθεστώς στις εμπορικές τους 

σχέσεις. Ήδη, η ελληνική εταιρεία "ΒΙΟΛΕΞ" διαθέτει μέσω της θυγα.ρικής 

του Παπουτσάνη (της "ΜΑΗ Trading" τα προϊόντα της στην Ουγγαρία, 

ενώ αναμένεται σύντομα να κλείσουν και άλλες παρόμοιες συμφωνίες με 

βασικό άξονα την εταιρεία "Παπουτσάνης". 
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Γ. Η εταιρεία "Πλαστικά Κρήτης Α.Ε." βρίσκεται στο τελικό στάδιο 

των διαπραγματεύσεων με Ρουμάνους επιχειρηματίες για τη δημιουργία 

παραγωγικής μονάδας στη Ρουμανία. Η συνεργασία θα πραγματοποιηθεί 

με τη μορφή του Joint Venture και αναμενόταν να υλοποιηθεί στο β' 

εξάμηνο του 1 9 9 5 . Το ύψος της επένδυσης αναμενόταν να ξεπεράσει το 

1 εκατ. δολ. [Βλέπε ΗΜΕΡΗΣΙΑ (16-1-1995), σελ. 16.] 

Δ. Η εταιρεία "Lamaplast Α.Ε. πλαστικών", η οποία εδρεύει στη 

Θεσσαλονίκη και απασχολεί 140 άτομα μόνιμο προσωπικό, βρίσκεται 

(Ιανουάριος 1995) σε διαπραγματεύσεις με πολυεθνική εταιρεία για τη 

δημιουργία παραγωγικής μονάδας, με τη μορφή Joint Venture, στη 

Βουλγαρία. Η εταιρεία εξάγει περίπου το 3 0 % της συνολικής παραγωγής 

της κυρίως σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης1. 

4.2.8. Εταιρείες καλλυντικών 

Α. Η βιομηχανία καλλυντικών "Rilken Α.Ε.": πραγματοποιεί 

σημαντικά ανοίγματα στο εξωτερικό, κυρίως στη βαλκανική και στον 

αραβικό κόσμο, αυξάνοντας με έντονους ρυθμούς τις εξαγωγές της. Στις 

αρχές του 1 995 ξεκινάει η παραγωγή των προϊόντων της εταιρείας στην 

Αίγυπτο, στο πλαίσιο της συνεργασίας της με την MISR Cosmetics. Την 

παραγωγή και διάθεση στην εκεί αγορά έχει αναλάβει η αιγυπτιακή 

εταιρεία καταβάλλοντος royalties στη Rilken. Επόμενος στόχος θα είναι η 

είσοδος των προϊόντων στις αγορές των αραβικών κρατών. Παράλληλα, 

από τα τέλη του 1 9 9 4 έχει δρομολογηθεί η επέκταση της Rilken στις 

αγορές των βαλκανικών χωρών, με την ίδρυση δικών της γραφείων στη 

Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Στόχος είναι σε επόμενο στάδιο να δημιουρ

γηθούν θυγατρικές εταιρείες στις εκεί αγορές. Επιπλέον, βρίσκεται σε 

διαπραγματεύσεις για πραγματοποίηση εξαγωγών στην Τσεχία, την 

Ουγγαρία καθώς και την αγορά των σκανδιναβικών χωρών και στην 

Ισπανία. 

Η πρώτη θυγατρική της εταιρείας στη Ρωσία είχε πωλήσεις το 1994 

9 0 0 χιλ. δολάρια, ενώ το 1995 αναμενόταν να ξεπεράσουν τα 2 εκατ. 

δολάρια. Διπλασιασμός των πωλήσεων της Rilken αναμενόταν και στις 

1. Βλέπε εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ (5-1-1995), σελ. 12. 
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αγορές των ΗΠΑ και της Μ. Βρετανίας, όπου προωθούνται μέσω των 

καταστημάτων Sally's. 

Λόγω των πιο πάνω επεκτατικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, 

οι εξαγωγές της Rilken αναμενόταν να ξεπεράσουν το 1 995 τα 5 εκατ. 

όολ., έναντι 3 εκατ. δολ. το 1994. Στόχος της εταιρείας είναι τα επόμενα 

δύο έτη να καλύψουν οι εξαγωγές το 5 0 % της παραγωγής, έναντι 3 0 % 

που είναι σήμερα. Οι πωλήσεις της εταιρείας το 1994 έφτασαν τα 2,65 

δισ. δρχ. και αναμενόταν να αυξηθούν κατά 2 7 , 5 % το 1995. Τα καθαρά 

κέρδη έφτασαν το 1994 570 εκατ. δρχ., έναντι 3 6 0 εκατ. δρχ. το 

1993 1 . 

4.2.9. Διάφορες εταιρείες 

Α. Η ελληνική εταιρεία συμβούλων Planet έχει προς εκτέλεση 

μελέτες για την πλήρη μηχανοργάνωση των τελωνείων της Ρουμανίας 

(προϋπολογισμού 200 εκατ. δρχ.) και τη μηχανοργάνωση των υπηρεσιών 

εργασίας της Μολδαβίας (προϋπολογισμού 270 εκατ. δρχ). 

Β. Ήδη πολλές ελληνικές τεχνικές εταιρείες, οι περισσότερες από 

τις οποίες είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, δραστηριοποιούνται στη 

Βουλγαρία, την Ουκρανία, τη Ρουμανία αλλά και το Λίβανο. Ενδιαφέρον 

για συνεργασίες, ιδιαίτερα σε έργα προστασίας του περιβάλλοντος, με 

ελληνικές τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες έχει και η Λιθουανία2. 

Γ. Η εταιρεία Μελετών και Επιβλέψεων Α. Ρονκάν και Συνεονάτες 

ΕΕ (Μέλος της Ellconsult ΕΠΕ - Ομάδας Γραφείων Μελετών) κέρδισε την 

ανάθεση της εκτέλεσης του προγράμματος "Τεχνική Υποστήριξη του 

Λιμένα Οδησσού" στην Ουκρανία. Η εταιρεία αποτελεί μέλος Consortium 

στο οποίο συμμετέχουν η γαλλική εταιρεία Bull S.A. και η θυγατρική 

εταιρεία του Λιμένα της Γένοβας "Servizi Ecologici-Porto di Genova 

S.P.A.". Την ηγεσία του Consortium έχει η ελληνική εταιρεία. 

Δ. Ο όυιλος ΕΚΟ (διυλιστήρια, χημικό εργοστάσιο) προετοιμάζεται 

συστηματικά για την επέκταση των δραστηριοτήτων του στη Βαλκανική 

και τις νέες αγορές της Ανατολικής Ευρώπης. Ενδεικτικό στοιχείο του 

1. Εφημερίδα ΕΞΠΡΕΣ (4-11-1994). 

2. Βλέπε εφημερίδα ΕΞΠΡΕΣ (8-1 2-1 994). 
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ενδιαφέροντος αυτού αποτελεί το άνοιγμα που επιχειρεί ο Όμιλος ΕΚΟ στη 

Γεωργία, όπου, σε συνεργασία με μια τοπική ιδιωτική εταιρεία και με τη 

συμμετοχή του αρμόδιου κρατικού οργανισμού, επιδιώκει καταρχήν να 

προχωρήσει στην εγκατάσταση δικτύου πρατηρίων υγρών καυσίμων. Ήδη 

οι σχετικές επαφές έχουν αρχίσει και βρίσκονται σε εξέλιξη 1 . 

Ε. Η εταιρεία "Χαρτοποιία Θράκης Α.E." (DIANA) προχώρησε εντός 

του 1 9 9 4 στην εξαγορά δύο επιχειρήσεων στην Ουγγαρία με παρεμφερή 

παραγωγική δραστηριότητα με τη δική της. Ήδη έχει αναλάβει τη διοίκηση 

των δύο αυτών επιχειρήσεων, έχει θέσει σε λειτουργία το σύνολο των 

παραγωγικών τους μονάδων και τα αποτελέσματα της πρώτης χρονιάς λει

τουργίας τους ήταν κερδοφόρα. Υπό το προηγούμενο καθεστώς οι επιχει

ρήσεις αυτές ακολουθούσαν φθίνουσα πορεία. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται 

σε εξέλιξη προγράμματα εκσυγχρονισμού των δύο επιχειρήσεων, όπως 

επίσης και προγράμματα που προβλέπουν την περαιτέρω επέκταση τους. 

Επισημαίνεται από την ελληνική εταιρεία ότι ανάλογες επιχειρήσεις 

υπάρχουν και σε άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης (Βουλγαρία, 

Ρουμανία, Σλοβακία), οι οποίες όμως δεν παρέχουν προς το παρόν ίδιες 

δυνατότητες, όπως οι επιχειρήσεις που αγοράστηκαν στην Ουγγαρία. Οι 

εξαγωγές της ΧΘ αντιπροσωπεύουν το 2 5 % των ελληνικών εξαγωγών 

tissue (1,5 δισ. δρχ. περίπου) και συγκεντρώνονται κυρίως στη Μέση 

Ανατολή, τη Β.Α. Αφρική και τη Δυτική Ευρώπη, ενώ είναι σε εξέλιξη το 

άνοιγμα προς την Α. Ευρώπη2. 

ΣΤ. Η εταιρεία επίπλων νραΦει'ου SATO: Προς το παρόν δεν έχει 

μεταφέρει την παραγωγή της εκτός ελληνικών συνόρων. Επιχείρησε όμως 

διείσδυση στη γερμανική αγορά με μεθόδους πολύ αναβαθμισμένες σε 

σχέση με τις κλασικές εξαγωγές. Το 1991 ίδρυσε τη θυγατρική της SATO 

Gmbh στη βιομηχανική ζώνη της πόλης Muelheim κοντά στο 

Ντύσελντορφ. Δημιούργησε σύγχρονο εκθετήριο σε έκταση 3.000 τ.μ. Η 

εταιρεία αυτή παρουσίασε ζημιές το 1991 και το 1992, ελπίζει όμως να 

ισορροπήσει τον ισολογισμό της από το 1995. 

Στην επόμενη υποδιαίρεση θα αναλυθούν εκτενέστερα τα βασικά 

χαρακτηριστικά και οι προσπάθειες επέκτασης των παραγωγικών 

1. Βλέπε εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ (9-1-1995), σελ 15. 

2. Βλέπε εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ (3-1-1995), σελ. 17. 
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δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων στους κυριότερους παραγωγικούς 

κλάδους της χώρας, τόσο όσον αφορά το μέγεθος και τη διάρθρωση των 

επιχειρήσεων και της εξαγώγιμης παραγωγής, όσο και σχετικά με τη διεθνή 

ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων. 

4.3. Ανάπτυξη και εξαγωγικός προσανατολισμός ορισμένων 

επιχειρήσεων στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας 

Είναι χαρακτηριστικά τα ακόλουθα παραδείγματα: 

Α. Η κλωστοϋφαντουργική εταιρεία "Ελ. Μουζάκης Α.Ε.": Στο 

εννεάμηνο του 1994 σημειώθηκαν οι ακόλουθες εξελίξεις: Πωλήσεις 6,4 

δισ. δρχ. (αύξηση 2 1 % ) . Κέρδη 1,3 δισ. δρχ. (αύξηση 3 4 % ) . Εξαγωγές 

1,2 δισ. δρχ. (αύξηση 7 5 , 8 % ) . Τα πιο πάνω αποτελέσματα σημειώθηκαν 

παρά την ύφεση που επικρατεί στη διεθνή κλωστοβιομηχανία. Στον όμιλο 

"Ελ. Μουζάκης" ανήκει και η εταιρεία "Πεταλούδα", η οποία πρόσφατα 

προέβη σε αύξηση κεφαλαίου κατά 750 εκατ. δρχ. με ιδιωτική τοποθέ

τηση. Με την αύξηση αυτή η εταιρεία βελτίωσε τη ρευστότητα της 

σημαντικά και είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό χωρίς 

χρηματοοικονομικά βάρη. Επίσης, η "Ελ. Μουζάκης" έκλεισε πρόσφατα 

συμφωνία με το διεθνή οίκο "Stachel" για την προώθηση της παραγωγής 

του εκκοκιστηρίου που κατασκευάζει η εταιρεία στη Βόρεια Ελλάδα. Το 

εκκοκιστήριο αυτό είναι επένδυση ύψους 1,5 δισ. δρχ. και θα καλύψει τις 

ανάγκες των νομών Σερρών και Δράμας. Με τη λειτουργία του που αρχίζει 

την επόμενη σεζόν, η Ελ. Μουζάκης καθετοποιεί την παραγωγική της 

διαδικασία και αποκτά το πλεονέκτημα της πρώτης διαλογής στα βαμβάκια 

που χρησιμοποιεί. Σημειώνεται ότι μέχρι το τέλος του έτους ολοκλη

ρώνεται η εξαγορά της εταιρείας " Κλωστοβιομηχανίες Ελλάδος Α.Ε.". Έτσι 

η "Ελ. Μουζάκης" θα καταστεί η τρίτη σε μέγεθος εταιρεία του κλάδου 

στην Ευρώπη. 

Β. Η Διεθνής Βιομηχανία Ενδυμάτων Α.Ε.: Έχει κύκλο εργασιών 

περίπου 7 δισ. δρχ., εκ των οποίων το 4 0 % είναι εξαγωγές. Η εταιρεία 

είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο και πρόσφατα (Δεκέμβριος 1994) 

προέβη σε αύξηση του κεφαλαίου της κατά 806,1 εκατ. δρχ. Ορισμένα 

βασικά στοιχεία από τη δραστηριότητα της εταιρείας στις διεθνείς αγορές 

αναπτύχθηκαν στην υποδιαίρεση 4.2. πιο πάνω. 
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Γ. Επίλεκτος Κλωστοϋφαντουργία Α.Ε.Β.Ε.: Η εταιρεία ακολουθεί 

εδώ και μερικά χρόνια μια στρατηγική επενδύσεων με στόχο την άμεση 

επέκταση των κλωστικών εγκαταστάσεων, ώστε να επιταχυνθεί η στροφή 

της εταιρείας προς τα υψηλών προδιαγραφών προϊόντα. Οι επενδύσεις 

αυτές θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το 1998, και αναμένεται να 

ενισχύσουν την ανταγωνιστική θέση της εταιρείας στον ευρωπαϊκό χώρο. 

Στη χρήση που έκλεισε την 30-6-1 9 9 4 , ο κύκλος εργασιών της εταιρείας 

έφτασε τα 13,3 δισ. δρχ. και τα κέρδη προ φόρων τα 2,2 δισ. δρχ., 

έναντι 10,3 δισ. δρχ. και 1,4 δισ. δρχ. στη χρήση που έκλεισε την 30-6-

1993. Οι εξαγωγές της εταιρείας υπερβαίνουν το 6 5 % των συνολικών 

πωλήσεων. Στη χρήση που έληγε τον Ιούνιο του 1995, τα κέρδη της 

εταιρείας αναμενόταν να φτάσουν τα 4 δισ. δρχ., ενώ οι πωλήσεις 

υπολογιζόταν να αυξηθούν κατά 2 0 % περίπου έναντι της προηγούμενης 

περιόδου. Χαρακτηριστική είναι η ακόλουθη δήλωση του Προέδρου της 

εταιρείας "Επίλεκτος": "Στην ελληνική κλωστοϋφαντουργία, ο παλαιός 

μηχανολογικός εξοπλισμός (πρό του 1982) καταλαμβάνει τα 2/3 του 

συνόλου. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και τα σύγχρονα μηχανήματα 

δεν ξεπερνούν το 5 0 % , τότε επιχειρήσεις σαν την "Επίλεκτο" θα βγάζουν 

κέρδος το οποίο δεν τους ανήκει". 

Δ. Κλωστήρια Ναούσης Α.Ε.: Ιδρύθηκε στις αρχές της δεκαετίας 

του 1960 με σκοπό την παραγωγή και εμπορία ειδών κλωστοϋφαντουρ

γίας. Στα τέλη της δεκαετίας του 1960 ίδρυσε την "ΕΠΕ Λανακότ 

Πρακτορεύσεις" με σκοπό την πρακτόρευση ασφαλιστικών εργασιών. Το 

1 973 εισήχθη στο ΧΑΑ και ταυτόχρονα μπήκε στο χώρο των πλεκτών 

ενδυμάτων με την εταιρεία "Α.Ε. Τρικολάν Γαλλοελληνική". Το 1976 

επεκτάθηκε και στα νήματα Open-end, με την ίδρυση της "Α.Ε. Ολυμπιακή 

Κλωστοϋφαντουργία". Δύο χρόνια αργότερα ίδρυσε την "Α.Ε. Βαρλάν 

Βαμβακοϋφαντουργική". Το 1985, άρχισε το πρόγραμμα επέκτασης και 

εκσυγχρονισμού της εταιρείας. Το 1988 άλλαξε την επωνυμία της σε 

"Κλωστήρια Ναούσης ΑΒΕΝΤΤΕ" και επέκτεινε τις δραστηριότητες της σε 

άλλους χώρους. Το 1990 σε συνεργασία με τη γερμανική εταιρεία "Kolb 

& Schule" δημιούργησε την "Α.Ε. Κλωστοϋφαντουργία Κολβλάν", με 

σκοπό την παραγωγή νημάτων υψηλής ποιότητας. Τον ίδιο χρόνο η 

εταιρεία μετονομάστηκε σε "Κλωνατέξ ΑΒΕΝΤΤΕ" και διαχωρίστηκε από 

τον βιομηχανικό τομέα που διατήρησε την ονομασία "Κλωστήρια Ναούσης 

Α.Ε.". Το 1993 η ελληνική εταιρεία εξαγόρασε το υπόλοιπο 5 0 % της 
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"Κολβλάν" από τη γερμανική εταιρεία, ενώ τον Φεβρουάριο του 1994 η 

εταιρεία "Κλωστήρια Ναούσης Α.Ε." αποφάσισε την αυτόνομη εισαγωγή 

των μεΤοχών της στο ΧΑΑ. 

Η εταιρεία διαθέτει σήμερα τέσσερα ιδιόκτητα εργοστάσια στην 

περιοχή Ναούσης και η συνολική παραγωγή τους φτάνει περίπου τα 18,8 

εκατ. κιλά νήμα. Το 7 0 % των εγκαταστάσεων λειτουργεί με τέσσερις 

βάρδιες, ενώ το υπόλοιπο με τρεις. 

Η διάθεση των προϊόντων της εταιρείας πραγματοποιείται στο 

εσωτερικό και το εξωτερικό μέσω αντιπροσώπων πωλήσεων και μέσω 

οργανωμένης υπηρεσίας πωλήσεων. Ένα μέρος των πωλήσεων, περίπου 

2 0 % , γίνεται κατευθείαν σε αδελφές εταιρείες. 

Οι πωλήσεις της "Κλωστήρια Ναούσης Α.Ε." έφτασαν το 1 993 τα 

16,7 δισ. δρχ., έναντι 12,4 δισ. δρχ. το 1992. Τα κέρδη προ φόρων 

έφτασαν το 1993 τα 1,4 δισ. δρχ., έναντι 960 εκατ. δρχ. το 1 9 9 2 . Η 

εταιρεία αυτή στο άμεσο μέλλον επιδιώκει την περαιτέρω μείωση του 

κόστους βιομηχανοποίησης, τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, 

τον προσανατολισμό σε εξειδικευμένα προϊόντα και την επέκταση των 

διεθνών συνεργασιών. Επιδιώκει επίσης τον καλύτερο έλεγχο των προμη

θειών και της ροής πρώτων υλών με την επέκταση της δραστηριότητας 

και στην εκκόκιση βάμβακος1. 

Ε. Ελληνική Υφαντουονία Α.Ε.: Παράγει αποκλειστικά το 1 0 0 % 

βαμβακερό ύφασμα Indigo denim και είναι ο μοναδικός παραγωγός στην 

Ελλάδα κατέχοντας το 7 0 % της ελληνικής αγοράς. Συγκαταλέγεται 

μεταξύ των τριών μεγαλυτέρων παραγωγών του συγκεκριμένου προϊόντος 

στην Ευρώπη. Η παραγωγή του συγκεκριμένου τύπου υφάσματος απαιτεί 

εξειδικευμένη τεχνογνωσία, ενώ οι προοπτικές της αγοράς είναι ευνοϊκές. 

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας έφτασε τα 9,2 δισ. δρχ. το 1 9 9 4 , έναντι 

6,7 δισ. δρχ. το 1 993 (αύξηση 3 7 , 3 3 % ) . Οι πωλήσεις της εταιρείας κατευ

θύνονται κατά 3 5 % στην ελληνική αγορά και κατά 6 5 % σε αγορές του 

εξωτερικού. Η εταιρεία εισήγαγε τις μετοχές της στο ΧΑΑ τον Οκτώβριο 

του 1994. Τα ίδια κεφάλαια στο τέλος του 1994 ανέρχονται σε 9,4 δισ. 

δρχ., έναντι 8,7 δισ. δρχ. το 1993. Τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας 

\ Βλέπε την ειδική έκδοση της εφημερίδας ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ για την 
"Ελληνική Κλωστοϋφαντουργία", της 4-5 Φεβρουαρίου 1995. 
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ανήλθαν σε 8,16 όισ. δρχ. το 1994 έναντι 5,41 δισ. δρχ. το 1993 

(αύξηση 5 0 , 7 % ) Ί . 

ΣΤ. Εριουονία Τρία ΑΛΦΑ Α.Ε.: Οι δυσκολίες που παρουσιάζει ο 

κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας τα τελευταία χρόνια έχει επηρεάσει 

αρνητικά και τα αποτελέσματα της εταιρείας που κατά τις χρήσεις 1992 

και 1993 παρουσίασαν κάμψη. Οι πωλήσεις της εταιρείας έφτασαν τα 8 6 6 

εκατ. δρχ. το 1 9 9 3 , έναντι 657 εκατ. δρχ. το 1992 και 678 εκατ. δρχ. το 

1 9 9 1 . Οι ζημιές της εταιρείας έφτασαν τα 11 5 εκατ. δρχ. το 1 9 9 3 , έναντι 

78 εκατ. δρχ. το 1992 και 47 εκατ. δρχ. το 1 9 9 1 . Κατά το 1ο εξάμηνο 

του 1994 τα βασικά χρηματοοικονομικά μεγέθη της εταιρείας παρουσία

σαν στασιμότητα έναντι του 1ου εξαμήνου του 1993. Το συνολικό 

ενεργητικό διαμορφώθηκε στα 1,1 δισ. δρχ. (μείωση κατά 2,71 % ) . Τα ίδια 

κεφάλαια παρέμειναν στο επίπεδο των 711 εκατ. δρχ. Ο κύκλος εργασιών 

έφτασε τα 594,5 δισ. δρχ. έναντι 571,9 δισ. δρχ. το 1ο εξάμηνο του 

1 9 9 3 . Τα μεικτά κέρδη έφτασαν τα 20 εκατ. δρχ., έναντι 24,5 εκατ. δρχ. 

το 1993. Είναι γεγονός ότι η αγορά των υφασμάτων θεωρείται ιδιαίτερα 

ελαστική σε περιόδους ύφεσης. Βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της 

εταιρείας μπορεί να συντελεστεί, πέραν των άλλων, με την επέκταση των 

δραστηριοτήτων της εταιρείας στα υφάσματα με μοντέρνα σχεδίαση και 

την είσοδο της στην αγορά των χιλιάδων βιοτεχνιών που λειτουργούν 

στην Ελλάδα. Από το 1 9 9 4 ξεκίνησαν και οι προσπάθειες της εταιρείας για 

διείσδυση στην αγορά της ΕΕ και της Μέσης Ανατολής. Το μερίδιο των 

εξαγωγών για το 1994 αναμενόταν να καλύψει το 4 % - 5 % του κύκλου 

εργασιών. Μετά από μια πενταετία προγραμματίζεται το ποσοστό αυτό να 

έχει αυξηθεί στο 3 0 % . 

Ζ. Όυιλος Globe: Έχει εντάξει στο ενεργητικό του μια ναυτιλιακή 

εταιρεία, τρεις επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής, τέσσερις 

κλωστοϋφαντουργικές μονάδες, και τρεις εταιρείες εμπορίας/διανομής, 

από τις οποίες οι δύο ασχολούνται με τα τρόφιμα και η μία με τα 

κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα. Στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας ο 

όμιλος αυτός εξαγόρασε μέσα στο 1 993 και προχώρησε στην εξυγίανση 

των εταιρειών πρώην ΒΕΛΚΑ (νυν Cosmos) και το κλωστήριο της 

Πειραϊκής-Πατραϊκής Σάμου. Οι δύο αυτές εταιρείες μαζί με τις 

\ Βλέπε Alpha Trust (10-12-1994). 
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βιομηχανικές εγκαταστάσεις (κλωστήριο, βαφεία κλπ.) της εταιρείας 

"Εριοϋφαντουργική" θα αποτελέσουν τη νέα εταιρεία "Εριοϋφαντουρ-

γική". Οι διαδικασίες εξυγίανσης και συνένωσης των εταιρειών αυτών και 

η δημιουργία της νέας εταιρείας προβλεπόταν να έχει τελειώσει στα μέσα 

του 1995, οπότε προβλεπόταν να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την 

εισαγωγή της νέας εταιρείας "Εριοϋφαντουργική" στο Χρηματιστήριο, 

κατά πάσα πιθανότητα στην παράλληλη αγορά. Έτσι η παραγωγική 

δυναμικότητα του ομίλου στον τομέα αυτό ανήλθε σε 6 8 . 7 0 0 αδράχτια 

και παρουσίασε αύξηση κατά 1 4 0 % σε σύγκριση με το 1992. Στόχος είναι 

η "Εριοϋφαντουργική" να εξελιχθεί σε μια δυναμική εταιρεία με πολυσχι

δείς δραστηριότητει, στον κλωστοϋφαντουργικό κλάδο, με παραγωγή 

προσανατολισμένη σε νήματα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η πρόσφατη 

εξαγορά της επιχείρησης διανομών "ΔΡΟΜΕΑΣ" από την Globe αποτελεί 

σπουδαία αναπτυξιακή κίνηση για τους ακόλουθους λόγους: Η συμμετοχή 

σε μια εταιρεία με το εύρος του δικτύου της "ΔΡΟΜΕΑΣ" δημιουργεί ένα 

ισχυρό πλεονέκτημα για τα άλλα προϊόντα που παράγει και διακινεί. 

Η. Όυιλος "ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ": Το 1994 οι πωλήσεις του ομίλου 

ανήλθαν σε 1 5 δισ. δρχ. έναντι 11 δισ. δρχ. το 1 993 (αύξηση κατά 3 6 % ) . 

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1,2 δισ. δρχ. έναντι 5 5 0 εκατ. δρχ. το 

1 9 9 3 (αύξηση 118%). Σύμφωνα με τα στελέχη της εταιρείας, οι πωλήσεις 

του ομίλου το 1995 θα ανέλθουν στα 20 δισ. δρχ. και τα κέρδη στα 2,2 

δισ. δρχ. Είναι εισηγμένη στην παράλληλη αγορά του ΧΑΑ και στις αρχές 

του 1995 σχεδίαζε να κάνει αύξηση του κεφαλαίου και να εισαχθεί στην 

κύρια αγορά. Η εταιρεία θα αποπεράτωνε εντός του 1 995 τη νέα μονάδα 

παραγωγής αλουμινίου, όπου επενδύει 1,7 δισ. δρχ. Η νέα μονάδα θα έχει 

κυρίως εξαγωγικό προσανατολισμό. Η εταιρεία εκτιμά ότι σύντομα θα έχει 

κατακτήσει ηγετική θέση όχι μόνο στην ταπητουργία, αλλά και στην 

παραγωγή ελαφρών μετάλλων, καλύπτοντας το 4 0 % της ελληνικής 

μεταποιητικής παραγωγής αλουμινίου. 

Θ. Η Εοιοϋφαντουονία "Λάνακαμ" (πρώην Καμσίζονλου): Το 1993 

πραγματοποίησε πωλήσεις 1,57 δισ. δρχ. και κέρδη 2 2 4 εκατ. δρχ. Στο 

πρώτο εξάμηνο του 1994 οι πωλήσεις ήταν 895 εκατ. δρχ. και τα κέρδη 

118,6 εκατ. δρχ. Οι εξαγωγές της εταιρείας το 1994 θα ήταν αυξημένες 

και θα έφταναν το 3 0 % των πωλήσεων της, έναντι 2 0 % το 1 9 9 3 . Η εται

ρεία διοχετεύει τα προϊόντα της κυρίως στη Γερμανία και την Ιταλία αλλά 

και σε άλλες χώρες της ΕΕ. Η αύξηση των εξαγωγών οφείλεται στην ποιό-
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τητα των προϊόντων της εταιρείας και στα εριονήματα υψηλής προστιθέ

μενης αξίας που παράγει τα τελευταία χρόνια, προσαρμόζοντας την 

παραγωγή της στις αυξημένες απαιτήσεις του ανταγωνισμού. Η σημαντική 

ρευστότητα που διαθέτει η εταιρεία με μηδενικές υποχρεώσεις προς 

τρίτους, της επιτρέπουν να εξαπλωθεί και σε άλλους κλάδους1. 

Ι. Η κλωστοϋφαντουργική εταιρεία "ΚΟΡΟΝΗΜ Α.Ε." λειτουργεί 

από το 1992 διαθέτοντας ένα υπερσύγχρονο κλωστήριο τελευταίας 

τεχνολογίας, το οποίο παράγει βαμβακερά νήματα (τύπου open-end για 

φούτερ) τα οποία εξάγονται. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας το 1994 

ανήλθε σε 3,7 δισ. δρχ., ενώ τα καθαρά κέρδη προ φόρων υπερέβησαν 

το 1 δισ. δρχ. Η εταιρεία αυτή ολοκληρώνει επενδυτικό πρόγραμμα της 

τάξεως των 4 δισ. δρχ. το οποίο αφορά επέκταση διπλασιασμού της 

παραγωγικής της δυναμικότητας σε 8.400 τόνους νημάτων το χρόνο και 

έχει ήδη ενταχθεί στον αναπτυξιακό νόμο 1892/1990. 

Κ. Η κλωστοϋφαντουργία "Κώστας Δούδος ΑΕ" είχε κύκλο 

εργασιών κατά το 1994 4,01 δισ. δρχ., έναντι 3,19 δισ. δρχ. το 1993 

(αύξηση 2 5 % ) . Τα κέρδη της εταιρείας αναμενόταν να φτάσουν τα 9 0 0 

εκατ. δρχ. το 1994, έναντι 673 εκατ. δρχ. κατά το 1993 (αύξηση 

3 3 , 7 3 % ) . Η εταιρεία εισήχθη στο ΧΑΑ κατά το 1994 και ολοκλήρωσε 

πρόγραμμα επενδύσεων προϋπολογισμού 1,05 δισ. δρχ., με στόχο τον 

εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων παραγωγικών εγκαταστάσεων και τη 

δημιουργία νέας παραγωγικής μονάδας που θα ήταν έτοιμη το 1995. Οι 

εξαγωγές της εταιρείας έφτασαν το 4 0 % του κύκλου εργασιών της και 

αφορούν πωλήσεις στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης (Ιταλία, Γερμανία, 

Ολλανδία, Βρετανία). Η εταιρεία δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην 

παραγωγή και εμπορία νημάτων fancy yarns, που χρησιμοποιούνται από 

τις εταιρείες κατασκευής αθλητικών ρούχων και σπορ ενδύσεως. 

Λ. Η εριοβιουηχανία "Μπριτάννια" είχε κύκλο εργασιών το 1994 

3 δισ. δρχ. περίπου και κέρδη 3 0 0 εκατ. δρχ. περίπου. Η εταιρεία είναι 

εισηγμένη στο ΧΑΑ και στο τέλος Ιανουαρίου 1 995 προέβη σε αύξηση 

του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 618 εκατ. δρχ. Τα κεφάλαια της 

αύξησης θα διατεθούν για την συμμετοχή της "Μπριτάννια" στην αύξηση 

του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας "Νήματα Χειροπλεκτικής 

1. Βλέπε εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ (20-12-1994), σελ. 15. 
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Μολόκοτος" αποκτώντας της πλειοψηφία των μετοχών (75%) της 

δεύτερης εταιρείας. Έτσι θα μπορεί να χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις της 

"Μολόκοτος" βαφείο-φινιριστήριο και θα διευρύνει τον όγκο των 

πωλήσεων της και των εξαγωγών της. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών 

των δύο εταιρειών αναμένεται να φτάσει τα 4,85 δισ. δρχ., και τα κέρδη 

τα 550 εκατ. δρχ. Οι εξαγωγές για το 1995 αναμενόταν να φτάσουν σε 

ποσοστό το 2 5 % των πωλήσεων, έναντι 7 % το 1 9 9 4 . [ΗΜΕΡΗΣΙΑ (16-1-

1 995), σελ. 1 6.] Η εταιρεία "Μπριτάννια Α.Ε." προχώρησε στα μέσα του 

Φεβρουαρίου 1 995 σε υπογραφή σημαντικής συμφωνίας συνεργασίας με 

τη μεγαλύτερη βιομηχανία παραγωγής μάλλινων υφασμάτων της 

Γερμανίας την ΟΤΤΕΝ Gmbh. Στη συμφωνία προβλέπεται η συμμετοχή της 

ΟΤΤΕΝ κατά 1 0 % στο κεφάλαιο της Μπριτάννια με την απορρόφηση 

3 3 5 . 0 0 0 μετοχών από την προαναφερθείσα αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου της δεύτερης. Η ΟΤΤΕΝ απορροφά ήδη σημαντικό μέρος της 

παραγωγής της Μπριτάννια. Στόχος της εταιρείας είναι η σταδιακή μείωση 

της παραγωγής της στη Γερμανία και η μεταφορά της παραγωγής σε 

άλλες χώρες. Σημειώνεται επίσης ότι η "Μολόκοτος Α.Ε." αποτελεί τη 

μοναδική βιομηχανία παραγωγής νημάτων χειροπλεκτικής, με εξαγωγές σε 

Γερμανία, Δανία, Γαλλία, και αλλού. Η εταιρεία αυτή θα εγκαινιάσει 

σύντομα κατάστημα της στη Σόφια. 

Μ. Ο όυιλος εταιρειών ΕΤΜΑ Α.Ε.: Η εταιρεία τεχνητής μετάξης 

ΕΤΜΑ Α.Ε. είχε κύκλο εργασιών το 1994 10,5 δισ. δρχ. περίπου, έναντι 

8,4 δισ. δρχ. το 1993. Τα κέρδη προ φόρων ήταν 3 1 0 εκατ. δρχ. το 

1 9 9 4 , έναντι 110 εκατ. δρχ. το 1993. Η εταιρεία είναι εισηγμένη στο 

ΧΑΑ και σκοπεύει να προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού της 

κεφαλαίου. Η ΕΤΜΑ ελέγχει το 5 1 % του μετοχικού κεφαλαίου της 

εταιρείας "ΝΗΜΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ" (καθαρά εμπορική εταιρεία), η οποία είναι 

προς πώληση. Επίσης, η ΕΤΜΑ κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού 

κεφαλαίου (67%) της εταιρείας "Α.Ε. ΕΛΛΑΤΕΞ - Συνθετικές ίνες", η 

οποία πρόκειται να καταθέσει αίτηση εισαγωγής στην κύρια αγορά του 

ΧΑΑ (Ιανουάριος 1995). Τέλος, θυγατρική εταιρεία της ΕΤΜΑ Α.Ε. 

(ποσοστό συμμετοχής 87,5%) είναι επίσης η εταιρεία "Α.Ε. ΠΟΛΥΕΤΜΑ -

Πολυεστερικά Νήματα". Οι εξαγωγικές δραστηριότητες της ΕΤΜΑ 

καλύπτουν έως και το 7 0 % του κύκλου εργασιών της. Η ελληνική αγορά 

παρουσιάζει στασιμότητα στον τομέα των συνθετικών ινών, στον οποίο 

δραστηριοποιείται η εταιρεία. Το γεγονός αυτό προσανατολίζει την ΕΤΜΑ 
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στην παραγωγή νέων εξειδικευμένων προϊόντων του κλάδου, τα οποία 

έχουν απήχηση στις αγορές της Δυτικής Ευρώπης1. 

Ν. Στον κλάδο των εσωρούχων μπορεί να αναφερθούν δύο 

σημαντικές εταιρείες με εξαγωγική δραστηριότητα: α) Η "Λαδένης-

Μινέρβα" η οποία σχεδιάζει να αντλήσει 812 εκατ. δρχ. με την είσοδο της 

στην παράλληλη αγορά του Χρηματιστηρίου. Η εταιρεία αυτή κατέχει το 

2 5 % της εγχώριας αγοράς. Ο κύκλος εργασιών της ήταν 4,33 δισ. δρχ. 

το 1993, ενώ το 1994 αναμενόταν να φτάσει τα 4,5 δισ. δρχ. Διαθέτει 

ιδιόκτητο και σύγχρονο εργοστάσιο στη Θεσσαλονίκη και σκοπεύει να 

προχωρήσει στη δημιουργία νέων γραμμών παραγωγής προκειμένου να 

αυξήσει την παραγωγική της δυναμικότητα και να διαθέσει μεγαλύτερο 

μέρος των παραγόμενων ειδών ένδυσης στις ξένες αγορές, β) Η εταιρεία 

εσωρούχων ΝΟΤΑ παρουσιάζει έντονη δραστηριοποίηση στον τομέα των 

εξαγωγών και ιδιαίτερα στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας (Ιαπωνία, 

Χονγκ Κονγκ, Ταϊβάν και Σιγκαπούρη), όπου κατευθύνεται το 5 0 % των 

εξαγωγών της, και την Κεντρική Ευρώπη. Παράλληλα ενισχύει τη θέση της 

στην ελληνική αγορά μέσω της δημιουργίας αλυσίδας καταστημάτων. 

Επίσης η εταιρεία ενισχύει τη θέση της στην Ουγγαρία, όπου λειτουργεί 

την τελευταία διετία θυγατρική μονάδα παραγωγής εσωρούχων. Τα 

προϊόντα αυτής της μονάδας κατευθύνονται ως επί το πλείστον στην 

εγχώρια αγορά της Ουγγαρίας και στις γειτονικές χώρες. Στην ελληνική 

αγορά η ΝΟΤΑ δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εισαγωγή γυναι

κείων εσωρούχων. Ο κύκλος εργασιών της στην Ελλάδα φτάνει τα 1,2 

δισ. δρχ.2. 

Ξ. Η βιομηχανία πλεκτών υφασμάτων ΗΛΤΕΞ ΑΒΕΕ εξαγόρασε 

(Δεκέμβριος 1994) το 5 0 % του μετοχικού κεφαλαίου του βαφείου -

φινιστηρίου της ΠΡΟΤΕΞ, ισχυροποιώντας έτσι τη θέση της στην αγορά. 

Ο κύκλος εργασιών της ΗΛΤΕΞ το 1 9 9 4 αναμένεται να ξεπεράσει τα 10 

δισ. δρχ., έναντι 8 δισ. δρχ. το 1993. Ο κύκλος εργασιών της ΠΡΩΤΕΞ 

αναμενόταν να φτάσει το 1994 τα 1,6 δισ. δρχ. και τα κέρδη τα 2 0 0 

\ Βλέπε την ειδική έκδοση της εφημερίδας ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ για την 
"Ελληνική Κλωστοϋφαντουργία", της 4-5 Φεβρουαρίου 1995. 

2. Βλέπε εφημερίδα ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ (28-12-1994), σελ. 12. 
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εκατ. δρχ1. Η ΗΛΤΕΞ ΑΒΕΕ θεωρείται ένα από τα ανερχόμενα "ονόματα" 

της ελληνικής βιομηχανίας τα τελευταία χρόνια. Μέχρι το 1991 

λειτουργούσε ως ομόρρυθμη εταιρεία. Σήμερα είναι η μεγαλύτερη 

βιομηχανία πλεκτών υφασμάτων στην Ελλάδα. Ήδη εξετάζει την είσοδο 

της στο ΧΑΑ. 

Ο. Η Βιομηχανία Κουρτινών "Γ. Πουλιτσίδης Α.Ε.": Μοναδικός 

πόρος χρηματοδότησης της επιχείρησης είναι τα ίδια κεφάλαια, των 

οποίων οι αποδόσεις το 1994 έφτασαν το 10-21 %. Το 7 0 % του ετήσιου 

κύκλου πωλήσεων της εταιρείας εξάγεται στο εξωτερικό, ενώ το 3 0 % 

πωλείται στην ελληνική αγορά σε 350 σημεία πώλησης. Περίπου το 9 0 % 

των εξαγωγών κατευθύνεται στις χώρες της Δυτ. Ευρώπης, οι οποίες 

κατέχουν υψηλή αγοραστική δύναμη, ενώ το υπόλοιπο εξάγεται στις 

Ανατολικές Χώρες, την Κύπρο, την Ασία (Ισραήλ, Σιγκαπούρη), την 

Αμερική και την Αυστραλία. Ιδιαίτερη βαρύτητα προγραμματίζεται από την 

εταιρεία να δοθεί στο μέλλον σε τέσσερις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης 

(Πολωνία, Ουγγαρία, Τσεχία, Σλοβακία). Το εργοστάσιο που διατηρεί η 

βιομηχανία στη Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης καλύπτει 10.000 τ.μ. 

με μηχανολογικό εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας και καθετοποιημένη 

(αυτοματοποιημένη) παραγωγή. Για το 1995 προγραμματιζόταν νέα 

επένδυση 250 εκατ. δρχ., η οποία προβλεπόταν να αυξήσει τις πωλήσεις 

κατά 20-25%. Επίσης το 1995 εξεταζόταν η είσοδος της εταιρείας στο 

Χρηματιστήριο. 

Π. Στην εσωτερική αγορά δραστηριοποιείται μια δεύτερη εισαγω

γική εταιρεία η "SPARITEX - Γ. Πουλιτσίδης ΑΕΒΕ", που ιδρύθηκε πριν 

από 6 χρόνια και διατηρεί ένα μικρό μέρος της εγχώριας κατανάλωσης. 

Ρ. Η εταιρεία "MAXIM - Πιρτσινίδης" είναι ένα από τα μεγαλύτερα 

βαφεία-φινιστήρια της χώρας, αλλά δραστηριοποιείται επίσης και στην 

παραγωγή πλεκτών ενδυμάτων. Ένας βασικός μέτοχος ο κ. Πιρτσινίδης 

κατέχει το 8 2 % των μετοχών ενώ το άλλο 1 8 % βρίσκεται στα χέρια 

θεσμικών επενδυτών. Το 1993, οι πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν σε 

3,96 δισ. δρχ., ενώ το 1 9 9 4 αναμενόταν να φτάσουν τα 4,2 δισ. δρχ. Τα 

κέρδη ήταν 383 εκατ. δρχ. το 1993 και αναμενόταν να προσεγγίσουν τα 

4 0 0 εκατ. δρχ. το 1994. Οι εξαγωγές της εταιρείας αντιπροσωπεύουν 

\ Βλέπε εφημερίδα ΚΕΡΔΟΣ (16-12-1994), σελ. 19. 
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περίπου το 3 0 % των συνολικών πωλήσεων και διοχετεύονται κυρίως στις 

χώρες Αγγλία, Σουηδία, Γαλλία. Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει 

επενδυτική δραστηριότητα, ύψους 2 δισ. δρχ.. Πρόσφατα εγκρίθηκε το 

ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου 

με δημόσια εγγραφή. 

Σ. Η εταιρεία Elmec Sport AEBETE κατά τη χρήση που έληξε στις 

31-6-1994 πραγματοποίησε πωλήσεις 6,7 δισ. δρχ. (αύξηση 13,3%) και 

κέρδη 1,22 δισ. δρχ. (αύξηση 7,5%). Η εταιρεία αυτή αύξησε στη χρήση 

1993-1994 τα μερίδια της στην αγορά αθλητικών ειδών και ενίσχυσε 

περαιτέρω τη δραστηριότητα της στο χώρο των οργάνων γυμναστικής. 

Πρόσφατα, η γενική συνέλευση της εταιρείας ενέκρινε της εξαγορά έναντι 

7 5 0 εκατ. δρχ. της εταιρείας ΣΜΑΣ Α.Ε., η οποία κατέχει την αντιπρο

σωπεία των μοτοσυκλετών της Harley Davinson για την Ελλάδα. Η τελευ

ταία, στη χρήση που έληξε την 30-6-1 9 9 4 , πραγματοποίησε πωλήσεις 1,3 

δισ. δρχ. και κέρδη 164 εκατ. δρχ. 

T. Η εταιρεία ενδυμάτων Rossi Α.Ε. είχε πωλήσεις 2,2 δισ. δρχ. 

στη χρήση που έκλεισε την 30-6-1994, έναντι 1,8 δισ. δρχ. τις 

αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου. Τα κέρδη της αυξήθηκαν κατά 5 3 % 

στα 92 εκατ. δρχ., έναντι 60 εκατ. δρχ. της προηγούμενης χρήσεως. Η 

εταιρεία αυτή είναι εμπορική και διαθέτει αλυσίδα καταστημάτων λιανικής 

πώλησης ενδυμάτων. Πρόσφατα πέρασε στην παραγωγή, σε συνεργασία 

με μεγάλη κατασκευαστική εταιρεία του κλάδου. 

Υ. Η βιομηχανία ετοίμων ενδυμάτων ΕΛΒΕ Α.Ε. είχε πωλήσεις το 

1994 2,1 δισ. δρχ., έναντι 1,9 δισ. δρχ. κατά το 1993. Προωθεί 

συνεργασία με Οίκο του εξωτερικού στον τομέα του σχεδιασμού 

συλλογών, με σκοπό τη διεύρυνση της γκάμας των προϊόντων της. Η 

σχετική συμφωνία, που πρόκειται να υπογραφεί σύντομα, αναφέρεται 

στην ανάληψη από την ΕΛΒΕ της παραγωγής και διάθεσης στην Ελλάδα 

των επώνυμων συλλογών γυναικείων ενδυμάτων του Οίκου. Τις νέες 

συνεργασίες θα υλοποιήσει η εταιρεία μετά την ολοκλήρωση του 

επενδυτικού της προγράμματος 512 εκατ. δρχ. για αύξηση της 

παραγωγικής της δυναμικότητας με νέες εγκαταστάσεις στην Καβάλα και 

τη Βουλγαρία. Τα αναγκαία κεφάλαια σκοπεύει να αντλήσει η εταιρεία με 

την είσοδο της στην παράλληλη αγορά του ΧΑΑ. 
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4.4. Βασικές βιομηχανίες στον κλάδο των τροφίμων 

Παραλείποντας πολλές γνωστές πολύ μεγάλες εξαγωγικές και 

διεθνοποιημένες εταιρείες, όπως η ΔΕΛΤΑ και η ΦΑΓΕ, στην παρούσα 

υποδιαίρεση γίνεται προσπάθεια να παρουσιαστεί, όσο πιο περιληπτικά 

γίνεται, η παραγωγική δραστηριότητα, ο εξαγωγικός προσανατολισμός και 

τα τυχόν προβλήματα ορισμένων χαρακτηριστικών επιχειρήσεων του 

κλάδου των τροφίμων, ο οποίος, όπως τονίστηκε στο Κεφάλαιο 4, τα 

τελευταία χρόνια αποτελεί τον πιο δυναμικό ίσως κλάδο της ελληνικής 

οικονομίας. 

4 . 4 . 1 . Υποκλάδος αλλαντικών 

Α. ΝΙΚΑΣ Α.Ε.: Κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο της 

αλλαντοβιομηχανίας στον οποίο οι μικρότερες και λιγότερο καλά 

οργανωμένες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν το φάσμα διακοπής της 

λειτουργίας τους. Η ΝΙΚΑΣ τα τελευταία χρόνια πραγματοποίησε 

συνολικές επενδύσεις ύψους 6,5 δισ. δρχ., με κύρια επένδυση το 

υπερσύγχρονο εργοστάσιο στον Ά γ ι ο Στέφανο. Η νέα μονάδα έδωσε την 

ευκαιρία στην εταιρεία να παράγει είδη αλλαντικών ευρείας κατανάλωσης 

που μέχρι σήμερα παρήγαγε facon σε ξένες αλλαντοβιομηχανίες. Με αυτό 

τον τρόπο κατάφερε να αυξήσει σημαντικά το μερίδιο της στην εγχώρια 

αγορά περιορίζοντας την εισαγωγική διείσδυση στον κλάδο αυτό. 

Β. "ΚΑΡΝΑ - Αφοί Κολοβιστέα": Βιομηχανία αλλαντικών που στα 

τέλη Ιανουαρίου 1 995 βρισκόταν σε κατάσταση πτώχευσης, αφού δεν είχε 

δυνατότητα να εξυπηρετήσει τα χρέη της προς τις τράπεζες, τους 

προμηθευτές της και προς διαφημιστικές εταιρείες. Στην κατάσταση αυτή 

περιήλθε η εταιρεία λόγω κακής διαχείρισης των οικονομικών της. Έχει 

συνολικό τραπεζικό χρέος 4 δισ. δρχ. περίπου (2,5 προς Αγροτική 

Τράπεζα). Αναμένεται να βγει σύντομα σε πλειστηριασμό, όπου θα 

πωληθούν όλα τα περιουσιακά της στοιχεία. 

Γ. "ΚΡΕΚΑ Α.Ε.": Δραστηριοποιείται στην εκτροφή ζώων και στην 

εμπορία κρέατος και αποτελεί την πρώτη επιχείρηση του Νομού Καβάλας 

που εισήχθη το 1994 στην παράλληλη αγορά του ΧΑΑ. Ο κύκλος 

εργασιών το 1994 έφτασε τα 2 δισ. δρχ., έναντι 1,59 δισ. δρχ. το 1 993 

(αύξηση 2 5 , 7 % ) . Τα καθαρά κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 
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επίπεδα των 2 4 0 εκατ. δρχ. έναντι 176 εκατ. όρχ. το 1993 (αύξηση 

3 6 , 3 % ) . Μέσα στο 1995 είχε σχεδιαστεί να τεθεί σε λειτουργία η νέα 

μονάδα τυποποίησης και επεξεργασίας προϊόντων και υποπροϊόντων 

κρεάτων στην Πέρνη Καβάλας συνολικού προϋπολογισμού 249 εκατ. δρχ. 

(μηχ. εξοπλισμός 1 50 εκατ. δρχ.). Διερευνώνται τρόποι για την ανάπτυξη 

του δικτύου λιανικής πώλησης. Ετήσια δυναμικότητα εκτροφής 7.000 

ζώων που αντιστοιχούν σε παραγωγή 2.200 τόνων φρέσκου κρέατος. 

4.4.2. Υποκλάδος κατεψυγμένων λαχανικών 

Α. "ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε." και "Froza 

Α.Ε.": Στα τέλη Ιανουαρίου 1995 ολοκληρώθηκε η διαδικασία 

συγχώνευσης των δύο εταιρειών (απορρόφηση της Froza Α.Ε. από την 

ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ). Συγκεκριμένα αποφασίστηκε η αύξηση του 

μετοχικού κεφαλαίου της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ κατά 1.373,5 εκατ. δρχ. 

με την έκδοση 1,53 εκατ. κοινών ανώνυμων μετοχών που θα δοθούν 

στους μετόχους της απορροφούμενης εταιρείας σε αντικατάσταση των 

1.999 χιλ. μετοχών τους. Μετά την παραπάνω αύξηση το μετοχικό 

κεφάλαιο της "ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ" θα ανέλθει σε 4,5 δισ. δρχ. περίπου. 

Ήδη από την 1η Ιανουαρίου 1995, τα δίκτυα διανομών των δύο 

εταιρειών έχουν ενοποιηθεί και ήδη τα πρώτα αποτελέσματα από αυτή τη 

διαδικασία είναι ενθαρρυντικά. 

4.4.3. Υποκλάδος αλευροβιομηχανίας1 

Οι περισσότερες μονάδες παραγωγής βρίσκονται στην περιοχή της 

Μακεδονίας. Βάσει της δυναμικότητας τους χωρίζονται στις εξής 

κατηγορίες: 

- Μονάδες με δυναμικότητα πάνω από 500 τόνους άλεσης το 

24ωρο είναι οι τρεις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι εισηγμένες 

και στο Χρηματιστήριο: ΟΓ'ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ", οι "ΚΥΛΙΝΔΡΟ

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ" και η "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ 

(ΑΛΛΑΤΙΝΗ)". 

1. Βλέπε Π. Ροσόμυλος (Δεκέμβριος 1 994) και εφημερίδα ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ 
(17-12-1994), σελ. 3 2 . 
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- Μονάδες με δυναμικότητα από 200 έως 5 0 0 τόνους/24ωρο: 

Συγκαταλέγονται εννέα επιχειρήσεις. 

- Μονάδες με δυναμικότητα από 100 έως 200 τόνους/24ωρο: 

Συγκαταλέγονται 4 επιχειρήσεις. 

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1 9 8 0 , ο κλάδος αντιμετωπίζει 

έντονα οικονομικά προβλήματα, με αποτέλεσμα τη σταδιακή μείωση του 

αριθμού των επιχειρήσεων. Επιπλέον, η απελευθέρωση των τιμών από το 

1991 αύξησε ιδιαίτερα τον ανταγωνισμό μεταξύ επιχειρήσεων, οδηγώντας 

σε σκληρό "πόλεμο τιμών" που διαρκεί μέχρι σήμερα. Πέραν των τιμών, 

το παιχνίδι του ανταγωνισμού παίζεται επίσης σε επίπεδο δικτύων 

διανομής και στην ποιότητα/ποικιλία των προσφερόμενων προϊόντων. 

Για να καλύψουν τη ζήτηση για νέα προϊόντα, οι μεγάλες 

αλευροβιομηχανίες δημιουργούν νέες γραμμές παραγωγής και επενδύουν 

σε υπερσύγχρονο εξοπλισμό, συμβάλλοντας ταυτόχρονα και στη μείωση 

του κατά μονάδα βιομηχανικού κόστους. 

Πέραν του ανταγωνισμού για την αναδιανομή των μεριδίων στην 

εγχώρια αγορά, αποφασιστικές προσπάθειες γίνονται και στον τομέα των 

εξαγωγών, ο οποίος αποτελεί διέξοδο για τις μεγάλες αλευροβιομηχανίες 

που διαθέτουν αναξιοποίητο παραγωγικό δυναμικό. Υπολογίζεται ότι οι 

παραγωγικές δυνατότητες του κλάδου είναι περίπου τετραπλάσιες από τη 

συνολική εγχώρια κατανάλωση αλεύρων, ενώ πολλές επιχειρήσεις 

χρησιμοποιούν μόνο το 20-30% του εγκατεστημένου παραγωγικού 

δυναμικού τους. 

Παραδοσιακή αγορά για τις ελληνικές αλευροβιομηχανίες ήταν οι 

χώρες της Βορείου Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, όπου οι εξαγωγές 

είχαν διακοπεί από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, μετά την κατάργηση 

των εξαγωγικών επιδοτήσεων. Την τελευταία διετία, ορισμένες 

αλευροβιομηχανίες προσπαθούν να διεισδύσουν πάλι στις αγορές αυτές 

πραγματοποιώντας αυξανόμενο όγκο εξαγωγών. Επιπλέον, σημαντικό 

ενδιαφέρον εκδηλώνεται και στην αγορά των γειτονικών βαλκανικών 

χωρών, όπου επίσης υπάρχει πρόσφορο έδαφος για σημαντικές εξαγωγές, 

κυρίως από τις αλευροβιομηχανίες της Βορείου Ελλάδος που έχουν 

χαμηλότερο κόστος μεταφοράς. 

Από την άλλη μεριά, οι περισσότερες μονάδες του κλάδου που 

βρίσκονται υπό την απειλή της συρρίκνωσης (και όχι της εξαγοράς αφού 

η κατανάλωση αλεύρων είναι σταθερή με πτωτική τάση), είναι εκείνες που 
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δεν διαθέτουν σύγχρονες εγκαταστάσεις, εξειδικευμένο προσωπικό, χημείο 

ελέγχου και εγκαταστάσεις αποθήκευσης προϊόντων και, το κυριότερο, 

δυνατότητες εξαγωγών. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ, ο αριθμός των παραγωγικών 

μονάδων άλεσης δημητριακών παρουσίασε μείωση από 1369 μον. το 

1978, σε 7 9 9 μον. το 1988. Συμφωνά με τα στοιχεία του Υπ. Εμπορίου, 

το 1985 κατεγράφησαν σε λειτουργία περίπου 215 μύλοι με αντικείμενο 

την παραγωγή και εμπορία αλεύρων, ενώ σήμερα δεν ξεπερνούν τις 1 50 

μονάδες. Σύμφωνα δε με τις εκτιμήσεις της αγοράς, η συρρίκνωση του 

κλάδου συνεχίζεται. 

Μύλοι Ανίου Γεωονίου Α.Ε.: Ο κύκλος εργασιών το 1 9 9 4 έφτασε 

τα 1 6 δισ. δρχ., έναντι 14,8 δισ. δρχ. το 1993. Τα καθαρά προ φόρων 

κέρδη υπολογίζονται το 1 9 9 4 στα 6 0 0 εκατ. δρχ., έναντι 4 1 3 εκατ. δρχ. 

το 1993 (αύξηση 4 5 , 2 % ) . 

4 .4.4. Υποκλάδος ζυμαρικών 

Σε παράγοντα αποφασιστικής σημασίας για το μέλλον της εγχώριας 

βιομηχανίας ζυμαρικών έχει καταστεί η εισαγωγική διείσδυση από την 

Ιταλία, η οποία από το 7,5% της εγχώριας αγοράς το 1 990 έχει φτάσει το 

1 9 9 4 να κατέχει το 1 1 , 2 % της αγοράς, παρά την πολύ επιθετική πολιτική 

τιμών που ακολουθούν οι εγχώριες βιομηχανίες με σημαντικές προσφορές 

που έχουν μειώσει τα κέρδη τους σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Το ενδεχόμενο 

συρρίκνωσης του κλάδου είναι άμεσο, αφού η θέση των μικρότερων 

μονάδων, οι οποίες επιπλέον έχουν και τη μεγαλύτερη εξάρτηση από 

τραπεζικά δάνεια, είναι επισφαλής1. Η αναδιάρθρωση του κόστους 

παραγωγής σε συνδυασμό με ανάληψη σημαντικών επενδύσεων για 

αναβάθμιση του τεχνολογικού επιπέδου και επίσης ένας μονιμότερος και 

πιο εκτεταμένος εξαγωγικός προσανατολισμός είναι στοιχεία που θα 

προσδιορίσουν τους κανόνες επιβίωσης στον κλάδο τα επόμενα χρόνια. 

Είναι αναπόφευκτο ότι πολλές μικρές επιχειρήσεις είτε θα συγχωνευτούν 

με άλλες μεγαλύτερες είτε θα βγουν από την αγορά. 

\ Βλέπε εφημερίδα ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ (17-12-1994), σελ. 32. 
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Στο επίπεδο των 7.000 τόνων αναμενόταν να ανέλθουν οι 

εξαγωγές της "Κορόνα ΑΕΒΕ" το 1 9 9 4 . Οι εξαγωγές αυτής της εταιρείας 

κατευθύνονται σε σημαντικό ποσοστό στη ρωσική αγορά. 

Η εταιρεία "ΜΙΣΚΟ" κατέχει μερίδιο της αγοράς ζυμαρικών της 

τάξεως του 3 0 % . Το 1 993, ο κύκλος εργασιών της ανήλθε στα 10,28 δισ. 

δρχ., ενώ τα καθαρά κέρδη έφτασαν τα 1,03 δισ. δρχ. Διατηρεί το 

εργοστάσιο της στην Πάτρα και πέντε θυγατρικές σε ολόκληρη την 

Ελλάδα. Απασχολεί 4 0 0 εργαζομένους. 

4.4.5. Αγροτικές βιομηχανίες 

Α. Η Συνεταιριστική Εταιρεία Βιομηχανικής Ανάπτυξης Θράκης 

(ΣΕΒΑΘ): Ιδρύθηκε το 1977 με πρωτοβουλία της Ένωσης Γεωργικών 

Συνεταιρισμών Ξάνθης και με τη συμμετοχή των οργανώσεων ΣΕΚΕ, 

ΚΥΔΕΠ, ΣΕΚΟΒΕ κλπ. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, οι 

δραστηριότητες της εταιρείας αναπτύσσονται στις ακόλουθες πέντε 

παραγωγικές μονάδες στις οποίες επενδύθηκαν συνολικά κεφάλαια ύψους 

1,6 δισ. δρχ.: 

Εργοστάσιο επεξεργασίας ντομάτας (180 τόνοι/24ωρο). 

Εργοστάσιο επεξεργασίας κηπευτικών (24 τόνοι/24ωρο). 

Εργοστάσιο επεξεργασίας πατάτας (100 τόνοι/24ωρο). 

Εργοστάσιο γραφικών τεχνών για εκτύπωση ετικετών και 

κατασκευή κουτιών. 

Εργοστάσιο επεξεργασίας μετάλλων για κατασκευή ανταλλακτικών. 

Η ΣΕΒΑΘ απασχολεί 290 άτομα και κλείνει ετησίως συμφωνίες με 

3.500 αγρότες. 

Ο ετήσιος κύκλος εργασιών της ανήλθε το 1 991 σε 4,1 δισ. δρχ., 

εκ των οποίων τα 1,3 δισ. δρχ. στην εσωτερική αγορά και τα 2,7 δισ. δρχ. 

( 6 5 % του κύκλου εργασιών) σε ξένες αγορές (Αγγλία, Γερμανία, 

Ολλανδία, Γαλλία, Βέλγιο, Ιταλία, Μ. Ανατολή, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 

κλπ.). 

Β. Αγροτική Βιουηγανία Γάλακτος Ηπείρου Α.Ε. "ΔΩΔΩΝΗ": 

Παράγει και εξάγει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες (εκτός της 

Ισπανίας και της Πορτογαλίας), στη Β. Αμερική και στην Αυστραλία το 

παραδοσιακό ελληνικό προϊόν, το τυρί φέτα. Συμμετείχε στην έκθεση 

τροφίμων και ποτών SIAL 94, όπου της δόθηκε η ευκαιρία να συναντηθεί 
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στο Παρίσι με τους ήδη υπάρχοντες και με νέους πελάτες. Υποστηρίζει την 

ανάγκη για ανάληψη μιας πιο συστηματικής προσπάθειας από τον ΟΠΕ για 

προβολή της ελληνικής φέτας στο εξωτερικό. 

Γ. ΑΤΤΙΚΗ Μελισσοκομική Εταιρεία Πίττας Αλέξανδρος ΑΕΒΕ: Ο 

κύκλος εργασιών της εταιρείας έφτασε το 1994 τα 2,3 δισ. δρχ. έναντι 

2 δισ. δρχ. το 1 9 9 3 . Πιθανή είναι επίσης η αύξηση των καθαρών κερδών 

της εταιρείας, τα οποία το 1 993 έφτασαν τα 70 εκατ. δρχ. Η εταιρεία 

κατέχει το 6 9 % της ελληνικής αγοράς συσκευασμένου μελιού, ενώ οι 

εξαγωγές της φτάνουν το 6,5% των συνολικών της πωλήσεων. 

Το ελληνικό μέλι γίνεται τελευταία όλο και περισσότερο γνωστό 

διεθνώς ως ένα από τα καλύτερα στον κόσμο. Όμως, το κόστος παρα

γωγής του είναι πολύ υψηλό, πράγμα που αναγκάζει τις εξαγωγικές 

επιχειρήσεις να το διαθέτουν σε πολύ υψηλές τιμές σε σχέση με τις 

αντίστοιχες τιμές του προϊόντος άλλων χωρών. Η προώθηση του προϊ

όντος αυτού στο εξωτερικό γίνεται κυρίως μέσω της συμμετοχής των 

εξαγωγικών επιχειρήσεων στις εξειδικευμένες διεθνείς εκθέσεις, όπου 

κεντρίζεται το ενδιαφέρον των πελατών-αγοραστών να εισάγουν το 

προϊόν σε μάλλον μικρές ποσότητες, απλώς και μόνο για να το 

προσφέρουν στα Delicatessen της χώρας τους ως ένα χαρακτηριστικό 

ελληνικό προϊόν. Μέχρι σήμερα αυτά είναι τα χαρακτηριστικά της αγοράς 

που έχει κατακτήσει το ελληνικό μέλι στο εξωτερικό. Αν υπήρχε η 

δυνατότητα χαμηλότερης τιμής πώλησης, που σημαίνει χαμηλότερο 

κόστος παραγωγής στην Ελλάδα, θα υπήρχε η δυνατότητα για θεαματική 

αύξηση των εξαγωγών του προϊόντος. Στην καλύτερη προώθηση των 

εξαγωγών του προϊόντος αυτού σημαντικό ρόλο κατέχει το σωστό δίκτυο 

διανομής, και η εξεύρεση κατάλληλων ξένων αντιπροσώπων, οι οποίοι να 

θέλουν και να μπορούν να ασχοληθούν με την προώθηση του ελληνικού 

προϊόντος στις επιμέρους αγορές1. 

Δ. Η εταιρεία "Ανροτικη Κολινδρού Α.Ε." ασχολείται με την 

μεταποίηση φρούτων. Άρχισε με τα κεράσια και βερύκοκα, επεκτάθηκε στα 

ροδάκινα και αχλάδια αργότερα και ολοκληρώθηκε με την παραγωγή 

ποικιλίας φρούτων (fruit coctail). Η εξαγωγική προσπάθεια της εταιρείας 

σημείωσε μεγάλη επιτυχία και αυτό οφείλεται στο όνομα που κατάφερε 

\ Βλέπε το περιοδικό Τρόφιυα και Ποτά (Δεκέμβριος 1994), σελ. 96. 
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να αποκτήσει η εταιρεία στη διεθνή αγορά και επίσης στο κύρος, τη 

συνέπεια και το service των διοικούντων και των στελεχών της. Η εταιρεία 

έχει επιτύχει να κλείνει συμφωνίες για εξαγωγές με προπληρωμή μέχρι και 

του 2 5 % της αξίας των εξαγόμενων προϊόντων. Με τα χρήματα αυτά 

αντιμετωπίζονται τα άμεσα έξοδα παραγωγής (ζάχαρη, ενέργεια, υλικά 

συσκευασίας κλπ.). Τα προϊόντα της εταιρείας πωλούνται πριν την έναρξη 

της παραγωγής και υπάρχει πρόβλημα κάλυψης των αναγκών των 

πελατών της εταιρείας. Για τη νέα περίοδο αναμένεται νέα αύξηση της 

παραγωγής τουλάχιστον κατά 5 0 % σε σχέση με το 1994 1 . 

Ε. Η συνεταιριστική βιομηχανία ΑΓΝΟ είχε κύκλο εργασιών το 

1993 19,8 δισ. δρχ., έναντι 17,5 δισ. δρχ. το 1992 (αύξηση 13,1%). Τα 

καθαρά κέρδη της εταιρείας ανήλθαν σε 6 εκατ. δρχ. το 1993, έναντι 

6,25 εκατ. δρχ. το 1992. 

4.4.6. Υποκλάδος ελαιών και λιπών 

Παρά το μεγάλο μέγεθος της εσωτερικής κατανάλωσης, ο κλάδος 

αυτός είναι καθαρά εξαγωγικός. Στην περίοδο 1981-1992, οι εισαγωγές 

του κλάδου αυξήθηκαν σε αξία κατά 2 5 % ετησίως, ενώ οι εξαγωγές του 

κλάδου αυξήθηκαν κατά 4 4 % ετησίως. Αύξηση του εμπορικού πλεονά

σματος του κλάδου κατά 5 7 , 5 % ετησίως. Κύριο προϊόν του κλάδου είναι 

το ελαιόλαδο το οποίο είναι ένα από τα βασικότερα εξαγωγικά προϊόντα 

της Ελλάδας. Οι κυριότερες εταιρείες του κλάδου είναι οι ακόλουθες: Η 

Ελαϊς Ελαιουονικαί Επιχειρήσεις Α.Ε., η οποία το 1992 συγκέντρωνε το 

4 0 % του ενεργητικού των επιχειρήσεων του κλάδου και το 41 % των 

πωλήσεων. Η εταιρεία αυτή κατατασσόταν το 1993 μεταξύ των 20 

μεγαλύτερων ελληνικών επιχειρήσεων της ελληνικής μεταποίησης. Ά λ λ ε ς 

σημαντικές εταιρείες είναι: η Σόγια Ελλάς ΑΒΕΕ, η Μινέρβα Α.Ε., η 

Ανατολή ΕΒΕΑ ABE, κλπ.2. 

1. Βλέπε το περιοδικό Τρόφιυα και Ποτά (Δεκέμβριος 1 994), σελ. 1 64. 

2. Βλέπε Κ.Γ. Καλλωνιάτης (Φεβρουάριος 1995). 
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4.4.7. Διάφορες βιομηχανίες τροφίμων 

Α. Κατσέλης Α.Ε.: Στη χρήση που έληξε την 30-6-1994, είχε 

ενεργητικό 4,7 όισ. δρχ. και ίδια κεφάλαια 3,4 δισ. δρχ.. Οι πωλήσεις της 

έφτασαν τα 2,5 δισ. δρχ. (αύξηση 2 5 , 2 % έναντι του 1993). Η εταιρεία 

προχώρησε σε επενδύσεις 8 2 0 εκατ. δρχ. το 1 9 9 4 , έναντι μόνο 110 εκατ. 

δρχ. το 1993. Το επενδυτικό της πρόγραμμα θα ολοκληρωνόταν μέσα 

στο 1994. 

Β. Η βιουηχανία "Νεονάλ Α.Ε.": Ο κύκλος εργασιών αναμενόταν 

να φτάσει το 1 9 9 4 τα 2,5 δισ. δρχ., έναντι 2,2 δισ. δρχ. το 1993 (αύξηση 

13,6%). Τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας κατά την ίδια περίοδο 

αναμενόταν να φτάσουν το 1994 τα 100 εκατ. δρχ. Μέχρι σήμερα η 

εταιρεία αυτή έχει μόνο δύο μετόχους, της ΑΤΕ και την Ένωση 

Γαλακτοκομικών Συνεταιρισμών Δράμας. 

Γ. Η εταιρεία "Chipita" ολοκληρώνει σύντομα μεγάλη επένδυση για 

επέκταση των βιομηχανικών της εγκαταστάσεων και την παραγωγή νέων 

προϊόντων. Η επένδυση θα γίνει στο εργοστάσιο της εταιρείας στη ΒΙΠΕ 

Λαμίας. Η συνολική δαπάνη της επένδυσης θα είναι 1,45 δισ. δρχ. Η 

κρατική επιχορήγηση 4 0 % . Ίδια κεφάλαια 3 0 % . Δάνειο με επιδοτούμενο 

επιτόκιο 3 0 % . Το 1994 η εταιρεία πραγματοποίησε επενδύσεις 2,7 δισ. 

δρχ. έναντι των 2 δισ. δρχ., τα οποία άντλησε από το Χρηματιστήριο. Ο 

κύκλος εργασιών της εταιρείας αναμενόταν να υπερβεί τα 1 6 δισ. δρχ. το 

1 9 9 4 έναντι 12,3 δισ. δρχ. το 1993. Τα καθαρά προ φόρων κέρδη 

αναμενόταν να φτάσουν τα 1,2 δισ. δρχ. το 1 994, έναντι 856 εκατ. δρχ. 

το 1993. 

Με τη λειτουργία των νέων τμημάτων η εταιρεία θα έχει ηγετική 

θέση στον κλάδο. Με επιταχυνόμενους ρυθμούς αναμένεται ότι θα 

κινηθούν και οι εξαγωγές της, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ήδη ένα 

σημαντικό ποσοστό ( 1 0 % περίπου) του κύκλου εργασιών της εταιρείας. 

Για την ενίσχυση της εξαγωγικής της προσπάθειας η "Chipita" υπέγραψε 

συμφωνία με την πολυεθνική Pepsico για τη διανομή των προϊόντων της 

στην Πορτογαλία, με στόχο ολόκληρη την Ιβηρική χερσόνησο. Ά λ λ ε ς 

μεγάλες αγορές στις οποίες η εταιρεία έχει εισαγάγει τα προϊόντα της είναι 

η ιταλική (όπου επίσης υπάρχει συνεργασία με την Pepsico), οι αγορές των 

χωρών της Δυτικής Ευρώπης, η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Αλβανία. Το 

1995 η εταιρεία θα ξεκινούσε δυναμικά εξαγωγές στις χώρες της Ανατ. 
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Ευρώπης και στην Κύπρο. Με αυτά τα δεδομένα η αξία των εξαγωγών της 

εταιρείας το 1 995 αναμενόταν να φτάσει τα 4,5 δισ. δρχ. έναντι 3,5 δισ. 

δρχ. το 1994 και 1,2 δισ. δρχ. το 1993. 

Η εταιρεία σχεδιάζει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της στον 

κλάδο των τροφίμων, όπου θα κινηθεί μέσω θυγατρικών και εταιρειών 

συμμετοχής. Το πρώτο βήμα είναι η είσοδος στην αγορά χωριάτικου 

φρέσκου ψωμιού, μέσω της νεοσύστατης "Panem" στην οποία θα 

συμμετέχει επίσης με μικρό ποσοστό (10%) ο όμιλος "ΔΕΛΤΑ". 

4.5. Βασικές εταιρείες στον κλάδο των ποτών 

Α. Ο όμιλος εταιρειών ΜΠΟΥΤΑΡΗ αποτελεί εξέλιξη της 

οινοπαραγωγικής εταιρείας Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ που ιδρύθηκε το 1 879 

στη Νάουσα. Η παραγωγή κρασιού αποτελεί και σήμερα τη βασική 

δραστηριότητα του Ομίλου, αλλά έχει επεκταθεί και σε πολλούς άλλους 

τομείς. Η εταιρεία αυτή εξάγει τα προϊόντα της σε περισσότερες από 30 

χώρες στον κόσμο. Στόχος της είναι να προωθήσει τα κρασιά Ονομασίας 

Προέλευσης Ανώτερης Ποιότητας (ΟΠΑΠ), που πρώτη δημιούργησε. Οι 

εξαγωγές της εταιρείας σε τέτοια προϊόντα αποτελούν το 5 0 % των 

συνολικών ελληνικών εξαγωγών. Το 1 994 οι συνολικές εισπράξεις της 

επιχείρησης από εξαγωγές έφτασε τα 10 εκατ. δολ. και ο όγκος των 

πωλήσεων της τα 500.000 λίτρα, παρά τον έντονο ανταγωνισμό στην 

ελληνική και την ξένη αγορά. Η εταιρεία κατέχει ηγετική θέση στις αγορές 

των ΗΠΑ, του Καναδά, των σκανδιναβικών χωρών, του Ηνωμένου 

Βασιλείου, της Γερμανίας και στις Κάτω Χώρες. 

Το 1 9 8 4 η εταιρεία επεκτείνεται στη βιομηχανία τροφίμων με την 

εξαγορά της δεύτερης σε μέγεθος επιχείρησης παραγωγής φρυγανιάς 

Βοσινάκης ΑΒΕΕ. Το 1 987 μπαίνει στο ΧΑΑ. 

Το 1988 αρχίζει τη συνεργασία της με την United Distillers και 

δημιουργεί την United Distillers Butari (UDB). Από το 1 990 προχωρά στην 

αποκλειστική διανομή στην Ελλάδα των προϊόντων Bacardi. 

Το 1 9 9 1 , η εταιρεία εισάγεται στην παράλληλη αγορά του 

Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης και εξαγοράζει το 7 0 % των μετοχών 

της εταιρείας ΚΑΜΠΑΣ Α.Ε. 

Το 1 992 εξαγοράζει το 6 7 % της HENNIGER HELLAS Α.Ε. από την 

BSN, επεκτείνοντας τις δραστηριότητες της στο χώρο του μεταλλικού 
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νερού με την αντιπροσώπευση του EVIAN. Την ίδια χρονιά ιδρύει την 

εταιρεία ΜΙΔΑΣ Α.Ε., εταιρεία διακίνησης, αποθήκευσης, διανομής 

προϊόντων πληροφορικής. 

Το 1993 υπογράφει αποκλειστικό συμβόλαιο με την TUBORG 

INTERNATIONAL για την παραγωγή, προώθηση και διανομή της 

ομώνυμης μπύρας στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια. 

Το 1 9 9 4 υπέγραψε συμφωνία παροχής αδείας από την PEPSICO 

INTERNATIONAL, για την προώθηση αρχικά και την παραγωγή αργότερα 

των προϊόντων της PEPSICO στην Αλβανία. Την ίδια χρονιά υπέγραψε και 

αποκλειστικό συμβόλαιο παροχής άδειας από την SCHWEPPES EUROPE. 

Β. Οινοποιία - αποστανυατοποιία Ε. Τσάνταλης Α.Ε.: Οι εξαγωγές 

της (εμφιαλωμένα κρασιά και ούζο) το 1994 ανήλθαν σε 4 δισ. δρχ. 

περίπου, έναντι 3,5 δισ. δρχ. το 1993 (αύξηση 1 5 % το 1994, έναντι 

αύξησης κατά 1 8 % το 1993). Η εταιρεία διαθέτει εμπορικούς 

αντιπροσώπους σε ολόκληρο τον κόσμο, με τους οποίους συνεργάζεται 

πολύ στενά για την προώθηση των προϊόντων της στις διεθνείς αγορές. 

Οι υπεύθυνοι του τμήματος Marketing της εταιρείας υπολογίζουν ότι οι 

εξαγωγές του ούζου μπορεί να φτάσουν σε πολύ υψηλότερα επίπεδα από 

ό,τι μέχρι σήμερα. 

4.6. Βασικές εταιρείες στον κλάδο των ιχθυοτροφείων 

Επιθετική εξαγωγική πολιτική, ραγδαία αύξηση και εκσυγχρονισμός 

της παραγωγής, αλλά και τάσεις για ολιγοπωλιακή δομή της εγχώριας 

αγοράς μέσω της εξαγοράς των μικρότερων επιχειρήσεων από τις μεγάλες 

επιχειρήσεις του κλάδου, Ιχθυοτροφεία Σελόντα ΑΕΓΕ, Riopesca Α.Ε.', 

Νηρεύς Α.Ε., Ιχθυοτροφεία Κεφαλλονιάς ΑΒΕΕ, κλπ.1. 

Ιχθυοτροφεία ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ: Προχώρησε σε αύξηση του 

μετοχικού κεφαλαίου κατά 1,3 δισ. δρχ. με στόχο την ολοκλήρωση του 

επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου. Συγκεκριμένα τα νέα κεφάλαια 

διετέθησαν: α) για την εξαγορά του 7 0 % της εταιρείας RIOPESCA που 

ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 1 9 9 4 . β) Για την αποπληρωμή της εξαγοράς 

του 51 % της εταιρείας ιχθυοτροφών AQUALIM ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ, θυγατρικής 

\ Βλέπε Ε. Σακελλάρη (Νοέμβριος 1994). 
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που ανήκει στο διεθνή Όμιλο BIOMAR, γ) Ποσοστό 1 2% των εσόδων της 

αύξησης του κεφαλαίου θα διατεθεί στην ολοκλήρωση της κατασκευής του 

Συσκευαστηρίου του Ομίλου στην περιοχή Εξαμιλίων Κορινθίας. Η 

τελευταία επένδυση θα βάλει τον Όμιλο σε μεγαλύτερες αγορές και θα 

τον καταστήσει ανταγωνιστικότερο των άλλων εταιρειών του κλάδου. 

Βασικός στόχος του Ομίλου είναι η συνεχής προσπάθεια διεύρυνσης των 

πωλήσεων τόσο στην εσωτερική όσο και στην εξωτερική αγορά μέσω 

συμμετοχών στα δίκτυα πωλήσεων άλλων χωρών. Μέσα στο 1995 ολο

κληρώνεται η πρώτη φάση επένδυσης, ύψους 570 εκατ. δρχ. για τη 

δημιουργία μονάδας εκτροφής γλώσσας στην περιοχή της Θράκης με τη 

συμμετοχή της αναπτυξιακής εταιρείας AMRKTYONIA '92. Η επένδυση 

αυτή σε τελικό στάδιο υλοποίησης θα ξεπεράσει το 1 δισ. δρχ. Έχει ήδη 

υποβληθεί η σχετική μελέτη για έγκριση και ένταξη στον Αναπτυξιακό 

Νόμο. Τέλος, όσον αφορά τα ενοποιημένα (ΣΕΛΟΝΤΑ, RIOPESCA, 

BIOMAR), αποτελέσματα της χρήσης 1994, οι πωλήσεις θα ξεπεράσουν 

τα 4,5 δισ. δρχ. και τα καθαρά κέρδη προ φόρων θα ανέλθουν στα 1,2 

δισ. δρχ. περίπου. [Βλέπε Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (9-12-1994), σελ. 46.] 

"Νποεύς Ιγθυοκαλλιέρνειες Χίου Α.Ε.Π.": Τον Αύγουστο του 1 9 9 4 

απορρόφησε την εγκατεστημένη στη Χίο εταιρεία "Πρωτεύς Ιχθυοκαλ

λιέργειες Α.Ε.". Είναι κατά κύριο λόγο προσανατολισμένη στις εξαγωγές, 

οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 8 0 % των συνολικών της πωλήσεων. Οι 

εξαγωγές στρέφονται στην Ιταλία (90%), τη Γερμανία (5%) και τη Μ. 

Βρετανία (5%). Σε όγκο οι πωλήσεις της εταιρείας έχουν σχεδόν 

τριπλασιαστεί, από 1 57 τόνους το 1 991 σε 4 5 2 τόνους το 1 9 9 3 . Σε αξία, 

οι πωλήσεις έφτασαν τα 1,84 δισ. δρχ. το 1993, έναντι 584 εκατ. δρχ. 

το 1 9 9 1 . Η κατακόρυφη άνοδος οφείλεται στις σοβαρές επενδύσεις της 

εταιρείας, οι οποίες αύξησαν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστι

κότητα της. Στην τριετία 1995-1997 έχουν προγραμματιστεί επενδύσεις 

ύψους 1,25 δισ. δρχ., οι οποίες αποσκοπούν στην πλήρη καθετοποίηση 

της παραγωγής αλλά και τη διείσδυση σε νέες δραστηριότητες των 

παραγωγικών διαδικασιών με στόχο την επίτευξη οικονομιών κλίμακος. Για 

τη διετία 1995-1996 η εταιρεία προσδοκά σωρρευτική αύξηση των 

πωλήσεων κατά 6 0 % τουλάχιστον. Τα κέρδη χρήσεως προ φόρων 

ανήλθαν σε 401 εκατ. δρχ. το 1993, έναντι 162 εκατ. δρχ. το 1 9 9 2 . 

[ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Ιανουάριος 1995), σελ. 74-75.] 
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4.7. Βασικές εταιρείες στον κλάδο των χημικών βιομηχανιών 

4 . 7 . 1 . Υποκλάδος πλαστικών 

Η εταιρεία "Πλαστικά Κρήτης Α.Ε.": Παράγει πλαστικά φύλλων για 

αγροτικά προϊόντα, σωλήνων άρδευσης και τηλεπικοινωνιών, και 

ασχολείται με την ανακύκλωση πλαστικών. 0 κύκλος εργασιών της 

ανήλθε το 1994 στα 6,9 δισ. δρχ., έναντι 5,6 δισ. δρχ. το 1993 (αύξηση 

21,1 % ) . Υπάρχουν εκτιμήσεις ότι ο κύκλος εργασιών το 1995 θα φτάσει 

τα 8,5 δισ. δρχ. Τα κέρδη προ φόρων έφτασαν τα 600 εκατ. δρχ. το 

1 9 9 4 , έναντι 245 εκατ. δρχ. το 1993 και 123 εκατ. δρχ. το 1992. Η 

εξαγωγική δραστηριότητα της εταιρείας καλύπτει το 3 0 % περίπου του 

κύκλου εργασιών (2,1 δισ. δρχ.) και πραγματοποιείται σε χώρες της Μ. 

Ανατολής, της Δ. και Α. Ευρώπης, καθώς και στις ΗΠΑ. Η εταιρεία 

σχεδίαζε να πραγματοποιήσει μέσα στο 1995 επενδύσεις ύψους 200 εκατ. 

δρχ. για τον εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού, οι οποίες θα 

είναι σε μεγάλο βαθμό αυτοτροφοδοτούμενες. [ΗΜΕΡΗΣΙΑ (16-1-1995), 

σελ. 16.] 

Η βιομηχανία πλαστικών και ελαστικών Α.Γ. Πετζετάκις Α.Ε. 

αναμενόταν να έχει κύκλο εργασιών 12 δισ. δρχ. το 1994, έναντι 11,1 

δισ. δρχ. το 1993. Τα καθαρά κέρδη αναμενόταν να είναι μηδενικά το 

1 9 9 4 , έναντι κερδών 290 εκατ. δρχ. το 1993. Η πτώση της κερδοφορίας 

κατά το 1994 οφείλεται σε συγκυριακούς παράγοντες όπως η μεγάλη 

αύξηση της τιμής των πρώτων υλών. Στις αρχές Δεκεμβρίου εγκρίθηκε η 

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 344,9 δισ. δρχ., 

λόγω αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της εταιρείας. Μεταξύ των 

παραγόντων που έχουν συντελέσει στην ισχυροποίηση της θέσης της 

εταιρείας περιλαμβάνεται η γενικότερη αξιοποίηση της έρευνας, όσον 

αφορά τη δημιουργία νέων προϊόντων και τη βελτίωση των μεθόδων 

παραγωγικής διαδικασίας. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η Διεύθυνση 

Μελετών, Ερευνών και Ανάπτυξης (ΔΜΕΑ) της εταιρείας απασχολεί 

σήμερα πάνω από 4 0 επιστήμονες και τεχνικούς σε διάφορα ερευνητικά 

προγράμματα. 

Η βιομηχανία πλαστικών "Lamaplast Α.Ε." έχει έδρα το 

Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης και δραστηριοποιείται σε τρεις τομείς: α) Στα 

αξεσουάρ μπάνιου (σιφόν, ντουλαπάκια, καθρέπτες κ.ά.) στα οποία 
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οφείλεται το 4 6 % του κύκλου εργασιών της. β) Στα έπιπλα κήπου ( 3 7 % 

του κύκλου εργασιών) και γ) στην κατασκευή πλαστικών βιομηχανικών 

εξαρτημάτων από υπεργολαβία. Σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας ICAP, 

η "Lamaplast" κατέχει μερίδιο 8 5 % στην ελληνική αγορά αξεσουάρ 

μπάνιου και μερίόιο 1 5 % στην αγορά επίπλων κήπου. Ο κύκλος εργασιών 

της εταιρείας το 1994 ανήλθε στα 1,995 όισ. δρχ. έναντι 1,7 δισ. δρχ. 

το 1993 (αύξηση 17%). Τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας έφτασαν τα 

255 εκατ. δρχ. έναντι 238 εκατ. δρχ. το 1 993. Από το 1 995 προστέθηκε 

στις παραγωγικές δυνατότητες της εταιρείας και η κατασκευή καλουπιών, 

απόρροια επένδυσης 80 εκατ. δρχ. που ολοκληρώθηκε πρόσφατα. Το 

1995 η "Lamaplast" σχεδίαζε να εισέλθει στον τομέα του πλαστικού 

εξοπλισμού των μεγάλων χώρων εστιάσεως και κυρίως των ξενοδοχείων. 

Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με αυστριακό οίκο τα προϊόντα του 

οποίου κατασκευάζει και προωθεί στην ελληνική αγορά. Ακόμα το 1995, 

η εταιρεία προχώρησε σε επενδύσεις ύψους 1 50 εκατ. δρχ. για επέκταση 

κτιριακών εγκαταστάσεων και αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού. Με αυτά 

τα δεδομένα, το 1995 αναμενόταν αύξηση του κύκλου εργασιών της 

εταιρείας κατά 2 5 % με ανάλογη αύξηση των κερδών. Περίπου το 4 0 % -

5 0 % της αύξησης του κύκλου εργασιών θα προέλθει από αντίστοιχη 

αύξηση των εζανωνών. Σήμερα η "Lamaplast" εξάγει προϊόντα στη 

Βουλγαρία, Ρουμανία, Πολωνία, Τσεχία, Κύπρο και Μέση Ανατολή. Για το 

1 9 9 5 , η σημαντικότερη αύξηση των εξαγωγών της εταιρείας θα προέλθει 

από τη Ρουμανία, ενώ χαρακτηρίζεται ελπιδοφόρα η αγορά της 

Ουκρανίας. Μέσα στο 1995 η εταιρεία προχώρησε στην ανάπτυξη 

μηχανισμών διασφάλισης της ποιότητας των προϊόντων της, με στόχο την 

απόκτηση διεθνούς πιστοποιητικού ποιότητας ISO 2002 - που αφορά το 

σύνολο της λειτουργίας της επιχείρησης1. 

Η βιομηχανία "Αφοί Παλατιανά ΑΕΒΕ" (μέχρι πρότινος Palaplast), 

παράγει πλαστικούς σωλήνες και εξαρτήματα άρδευσης (μερίδιο 4 0 % της 

εγχώριας αγοράς). Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας το 1994 έφτασε τ α 

720 εκατ. δρχ. έναντι 620 εκατ. δρχ. το 1993. Αναμενόταν να αυξηθεί 

κατά 20-25% το 1995. Τα κέρδη το 1994 ανήλθαν σε 48 εκατ. δρχ. Οι 

εξαγωγές της εταιρείας το 1 9 9 4 αντιπροσώπευαν το 1 4 % του συνολικού 

\ ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ (3 Φεβρουαρίου 1995), σελ. 19. 
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κύκλου εργασιών της. Στόχος της εταιρείας ήταν ο διπλασιασμός των 

εξαγωγών κατά το 1995, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μειώνεται η έμφαση 

στην εγχώρια αγορά. Ο ανταγωνισμός στον κλάόο είναι πολύ έντονος, 

τόσο στην παραγωγή όσο και στην εμπορία. Ανάμεσα στις επενδύσεις που 

υλοποίησε η εταιρεία το 1 994 συμπεριλαμβάνεται η αγορά ενός ακόμη 

μηχανήματος για την παραγωγή σωλήνων PVC, καθώς και η εξαγορά του 

2 5 % της εταιρείας παραγωγής πλαστικών εξαρτημάτων για άρόευση -

ύδρευση και πισίνες από σκληρό PVC, στην οποία συμμετείχε ήδη κατά 

5 0 % . Στο πλαίσιο της αναπτυξιακής της πορείας και του εκσυγχρονισμού 

της, η εταιρεία προγραμμάτιζε εντός του 1995 να τελειοποιήσει το 

σύστημα ελέγχου των προϊόντων της, ολοκληρώνοντας την ένταξη της 

στο πρόγραμμα πιστοποίησης ISO 9000 1 . 

4.7.2. Υποκλάδος σαπουνιών, καλλυντικών κλπ. 

Η εταιρεία "Παπουτσάνης ΑΕΒΕ" είχε κύκλο εργασιών το 1 9 9 4 7 

δισ. δρχ., έναντι 5,2 δισ. δρχ. το 1993 (αύξηση 3 4 % ) . Τα κέρδη της 

εταιρείας διαμορφώθηκαν το 1994 γύρω στα 150 εκατ. δρχ., έναντι 1,3 

εκατ. δρχ. το 1993 (χρονιά κατά την οποία τα κέρδη επιβαρύνθηκαν από 

την οριστική διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων). Για τις εξαγωγικές 

δραστηριότητες της εταιρείας στην Ουγγαρία αναφέρθηκαν αρκετά στην 

υποδιαίρεση 4.2.7. πιο πάνω. Στην τρέχουσα χρήση αναμένεται να 

"ωριμάσουν" προηγούμενα ανοίγματα και επιθετικές κινήσεις της εταιρείας 

και να βελτιωθεί το μεικτό κέρδος σε ορισμένα προϊόντα αιχμής για την 

επιχείρηση. Ειδικότερα, στις αρχές του Φεβρουαρίου 1995 άρχισε η 

παραγωγή του προϊόντος της επιχείρησης "Lucozade", το οποίο μέχρι 

σήμερα εισάγεται από το εξωτερικό, σε εργοστάσιο της επιχείρησης στην 

Κομοτηνή. Αρχικά η παραγωγή θα είναι facon με στόχο να εξαγοραστεί 

αργότερα το προϊόν. Περί τα τέλη του 1995, η εταιρεία Π.Δ. Παπου-

τσάνης αναμενόταν να υλοποιήσει μια νέα συνεργασία στον τομέα της 

αντιπροσώπευσης στην Ελλάδα μιας μεγάλης γκάμας ποτών και αναψυ

κτικών γνωστού ξένου πολυεθνικού οίκου. Με την υπογραφή της 

\ ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ (3 Φεβρουαρίου 1995), σελ. 19. 
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συμφωνίας αυτής η ελληνική εταιρεία επιδιώκει να διευρύνει σημαντικά 

την αξιοποίηση του άρτιου εμπορικού δικτύου που διαθέτει. 

Η βιομηχανία καλλυντικών "Σαράντης ΑΒΕΕ" ει'γε κύκλο εργασιών 

το 1994 5,15 δισ. δρχ., έναντι 3,849 δισ. δρχ. το 1993 (αύξηση 3 4 % ) . 

Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας έφτασαν το 1994 τα 630,7 εκατ. δρχ., 

έναντι 450,6 εκατ. δρχ. το 1993 (αύξηση 4 0 % ) . 

4.8. Βασικές εταιρείες στον κλάδο των μαρμάρων 

Η εταιρεία "Λαζαρίδης Γ. Μάρμαρα Δοάυας Α.Ε." δραστηριο

ποιείται στην εξόρυξη και στην επεξεργασία μαρμάρου. Κατά τη χρήση του 

1993 ήταν η ηγετική επιχείρηση του κλάδου όσον αφορά τις πωλήσεις. 

Εξάγει το 6 0 - 6 5 % του συνολικού κύκλου εργασιών της στο εξωτερικό. Οι 

κυριότερες αγορές είναι η Μέση Ανατολή και κυρίως η Σαουδική Αραβία, 

η Γερμανία και επίσης άλλες χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης. 

Διαθέτει θυγατρικές εταιρείες εξόρυξης και επεξεργασίας μαρμάρου στην 

Ιαπωνία, τη Γερμανία και τη Σαουδική Αραβία. Ο κύκλος εργασιών της 

εταιρείας ανήλθε σε 5,6 δισ. δρχ. το 1993, έναντι 4,5 δισ. δρχ. το 1992 

(αύξηση 2 4 , 2 % ) . Τα καθαρά προ φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν στο επί

πεδο των 543 εκατ δρχ. το 1 993, έναντι 213 εκατ. δρχ. το 1 992 (αύξηση 

154,9%). 

Η εταιρεία "Μακεδόνικα Μάουαρα" έχει έδρα την Καβάλα και είναι 

κυρίως εξαγωγική, αφού το 8 0 % της παραγωγής της εξάγεται σε αραβικά 

κράτη, στην Ασία και σε μικρότερες ποσότητες στις ΗΠΑ και στην 

Ιαπωνία. Το 1 9 9 4 προστέθηκαν ως νέες αγορές, η Χιλή, το Καμερούν και 

η Ινδονησία. Στη χρήση του 1994, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας 

αναμενόταν να φτάσει τα 4 2 0 εκατ. δρχ., έναντι 570 εκατ. δρχ. το 1 9 9 3 . 

Τα κέρδη προ φόρων αναμενόταν να είναι 30 εκατ. δρχ. το 1 9 9 4 , έναντι 

70 εκατ. δρχ. το 1993. Οι μειωμένοι οικονομικοί δείκτες το 1 9 9 4 

οφείλονται στο γεγονός ότι εξαγωγή προϊόντων 180 εκατ. δρχ. δεν 

εξήχθη το 1994, αλλά επρόκειτο να φορτωθεί στο πρώτο δεκαήμερο του 

Φεβρουαρίου 1995. ΓΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (20-1-1995), σελ. 25.] 
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4.9. Βασικές εταιρείες στον κλάδο των χαλυβουργικών προϊόντων 

Η εταιρεία Λεβεντέρης Α.Ε.Β.Ε.: 0 τομέας των χαλυβουργικών 

προϊόντων εμφανίζει συνθήκες σοβαρής ύφεσης επί σειράν ετών. Παρ1 

όλα αυτά η εταιρεία Λεβεντέρης παρουσίασε στη χρήση που έληξε στις 

30-6-1994 ουσιαστική βελτίωση και διεύρυνση των δραστηριοτήτων της. 

Το συνολικό της ενεργητικό έφτασε τα 2,7 δισ. δρχ. (αύξηση 14,7%), ενώ 

οι πωλήσεις της έφτασαν τα 1 δισ. δρχ. (αύξηση 7 1 , 5 % ) . Τα καθαρά 

κέρδη έφτασαν τα 70 εκατ. δρχ. (αύξηση 2 2 , 8 % ) . 

4 . 1 0 . Βασικές εταιρείες στον κλάδο των μεταλλικών προϊόντων 

Η εταιρεία "Μ. Ι . Μαϊλης Α.Ε.Β.Ε." εισήχθη κατά το 1994 στην 

παράλληλη αγορά του ΧΑΑ. Ο κύκλος εργασιών της ανήλθε το 1 9 9 4 στα 

5,6 δισ. δρχ. έναντι 4,14 δισ. δρχ. το 1993, ενώ τα καθαρά κέρδη προ 

φόρων έφτασαν τα 507 εκατ. δρχ., έναντι 302 εκατ. δρχ. το 1993. Οι 

πωλήσεις για το 1 995 και το 1 996 αναμένεται να προσεγγίσουν τα 8 δισ. 

δρχ. και 8,9 δισ. δρχ. αντίστοιχα. Το 1995 προβλεπόταν διπλασιασμός 

της κερδοφορίας σε σχέση με το 1 9 9 4 . Παράλληλα σημειώνεται αύξηση 

των εξαγωγών της εταιρείας, οι οποίες το 1 9 9 4 έφθασαν στο 9 5 , 2 3 % της 

παραγωγής της, έναντι 9 3 % που ήταν το 1993. Οι μελλοντικές προο

πτικές της Μ.Ι. Μαϊλης, η οποία είναι η τρίτη μεγαλύτερη εταιρεία ειδών 

συσκευασίας στην Ευρώπη, διαγράφονται αρκετά ευοίωνες. Παρά το κλίμα 

επενδυτικής στασιμότητας που χαρακτηρίζει την ελληνική οικονομία τα 

τελευταία χρόνια, η εταιρεία ξεκινά ένα νέο τριετές επενδυτικό 

πρόγραμμα ύψους 5 δισ. δρχ., το οποίο θα αντιμετωπιστεί μέσω αύξησης 

του μετοχικού κεφαλαίου. (Βλέπε επίσης την υποδ. 4.2.5. πιο πάνω.) 

4 . 1 1 . Βασικές εταιρείες στον κλάδο των ελαφρών μετάλλων 

Η εταιρεία ΕΤΕΜ, η οποία κατέχει το 2 1 % της αγοράς profil 

αλουμινίου στην Ελλάδα, εισήχθη στο ΧΑΑ τον Ιούνιο του 1 9 9 4 . Κατά 

την πρώτη της χρηματιστηριακή χρήση πραγματοποίησε κύκλο εργασιών 

7,48 δισ. δρχ., έναντι 5,26 δισ. δρχ. το 1 993 (αύξηση 4 2 % ) . Οι εξαγωγές 

της εταιρείας, οι οποίες καλύπτουν το 4 0 % περίπου της συνολοκής της 

παραγωγής, το 1 9 9 4 ξεπέρασαν τα 9,3 εκατ. δολ. (αύξηση 6 5 , 4 % έναντι 
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του 1993. Το πρώτο πεντάμηνο του 1995 οι εξαγωγές της εταιρείας 

έφτασαν τα 6,7 εκατ. δολ., σημειώνοντας αύξηση κατά 1 9 5 % έναντι της 

αντίστοιχης περιόδου του 1994. Τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας κατά 

το 1994 έφτασαν τα 1.316 εκατ. δρχ., έναντι 6 6 3 εκατ. δρχ. το 1993 

(αύξηση 9 9 % ) . Στην εγχώρια αγορά η εταιρεία σημείωσε το 1994 αύξηση 

του όγκου των πωλήσεων της κατά 3 4 % . 

4.12. Βασικές εταιρείες στον κλάδο του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 

υλικού 

Η εταιρεία Ελληνικά Καλώδια Α.Ε.: Δραστηριοποιείται στην 

παραγωγή καλωδίων, εναέριων αγωγών χαλκού, αλουμινίου και κραμάτων 

αλουμινίου καθώς και συρμάτων περιελίξεων. Εισήχθη στο Χρηματιστήριο 

τον Νοέμβριο του 1 994 και άντλησε κεφάλαια με δημόσια εγγραφή ύψους 

2,4 δισ. δρχ. Ο κύκλος εργασιών το 1993 ήταν 10,4 δισ. δρχ., έναντι 

11,2 δισ. δρχ. το 1 9 9 2 . Το ενεργητικό της εταιρείας ήταν 9 δισ. δρχ. το 

1993, έναντι 6,5 δισ. δρχ. το 1992. Τα κέρδη της εταιρείας ήταν 529 

εκατ. δρχ. το 1993 έναντι 462 εκατ. δρχ. το 1992. Το 71 % του κύκλου 

εργασιών της πωλείται στην εγχώρια αγορά και το 2 9 % σε αγορές του 

εξωτερικού1. 

Η εταιρεία "ΙΝΤΡΑΚΟΜ" (Ελληνική Βιομηχανία Τηλεπικοινωνιών και 

συστημάτων Πληροφορικής Ε.Ε.): Σκοπός της είναι η ίδρυση, 

εκμετάλλευση, και εμπορία βιομηχανικών μονάδων παραγωγής 

ηλεκτρονικού και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, όπως και η εμπορία 

του. Επίσης η εταιρεία αντιπροσωπεύει οίκους του εσωτερικού και του 

εξωτερικού ομοειδών δραστηριοτήτων. Η εταιρεία συμμετέχει: 

- Στην ΙΝΤΡΑΜΕΤ (Μεταλ. και Ηλεκτρομηχανικές Κατασκευές Α.Ε.) 

κατά 9 6 , 7 5 % . 

- Στην ΙΝΤΡΑΚΟΜ Κατασκευές Τεχνικών Έργων Α.Ε., κατά 9 5 % . 

Δραστηριοποιείται στην υποδομή έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

και τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων. 

\ Βλέπε ALPHA TRUST (6-1-1995). 
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-Στην "Ελληνική Τράπεζα Συγκέντρωσης, Επεξεργασίας και 

Διάθεσης Στοιχείων και Πληροφοριών Α.Ε." κατά 7 5 % . Η εταιρεία αυτή 

εκκαθαρίστηκε την 31-12-1993. 

-Στην ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε. (κινητή τηλεφωνία) κατά 1 0 % . 

-Στην ΠΑΝΑΒΟΞ Α.Ε. (προώθηση των πωλήσεων και των 

υπηρεσιών της ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.) κατά 1 0 % . 

-Στην "Τράπεζα Πληροφοριών Α.Ε." κατά 3 9 , 4 % . 

-Στην Intracom Cyprus LTD, κατά 9 9 , 9 9 % . 

Στο εξωτερικό η εταιρεία συμμετέχει: 

-Στην ελληνορωσική Softcom κατά 2 0 % . Δραστηριοποιείται στον 

ηλεκτρονικό και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό με έδρα τη Μόσχα. Η 

Olympic Lottery και η Intralot, όύο άλλες επιχειρήσεις του ομίλου, 

κατέχουν επίσης από 1 5 % εκάστη. Τέλος, η Intrasoft κατέχει το 1 0 % . 

-Στην Olympic Lottery κατέχει εταιρικό μερίδιο αξίας 1,4 δισ. δρχ. 

-Στην Moldovan Lottery κατέχει εταιρικό μερίδιο αξ'\ας 240 εκατ. 

δρχ. περίπου. 

-Στην Intrarom (ελληνορουμανική επιχείρηση με έδρα το 

Βουκουρέστι) κατά 3 0 % . Στην ίδια επιχείρηση η Intrasoft συμμετέχει κατά 

2 0 % , η Intralot κατά 1 0 % και η Intracat κατά 5 % . Η εταιρεία αυτή 

ασχολείται με ηλεκτρονικό και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, ανάπτυξη 

λογισμικού και προώθηση του Lotto στη Ρουμανία. 

- Στην Intralot (αυτοματοποιημένα συστήματα τυχερών παιγνίων). 

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας το 1993 έφτασε τα 68,2 δισ. 

δρχ., έναντι 33,7 δισ. δρχ. το 1992. Τα κέρδη προ φόρων έφτασαν το 

1994 τα 13,4 δισ. δρχ., έναντι 6,5 δισ. δρχ. το 1992. Οι εξαγωγές της 

εταιρείας από 2 0 % του κύκλου εργασιών της το 1993, προσδοκάται, με 

τη σοβαρή διείσδυση της εταιρείας στις αγορές των Βαλκανίων και της 

Ανατολικής Ευρώπης, να ανέλθουν μεσοπρόθεσμα στο 4 0 % του κύκλου 

εργασιών της εταιρείας. [Βλέπε ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Ιανουάριος 1995), σελ. 72-

73.] 

4 . 1 3 . Βασικές εταιρείες στη βιομηχανία ξύλου 

Η Shelman Α.Ε.: Οι πωλήσεις της το 1993 έφτασαν τα 26,4 δισ. 

δρχ. και διατηρεί ηγετική θέση στην αγορά με μερίδιο που υπολογίζεται 

μεταξύ 3 8 % και 4 0 % . Η παραγωγή της δεν μειώθηκε το 1 9 9 4 , παρά την 
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ένταση της εισαγωγικής διείσδυσης. Το 1993 είχε σημειώσει ζημιές. 

Πιέζεται έντονα από πολύ υψηλές χρηματοοικονομικές δαπάνες. 

Η Balkan Export Α.Ε.: Οι πωλήσεις της μειώθηκαν στα 10,5 δισ. 

δρχ. το 1994, έναντι 14.6 δισ. δρχ. το 1993. Το μερίδιο της στην 

εγχώρια αγορά το 1994 ήταν περίπου 2 2 % . Η εταιρεία αντιμετώπισε 

μεγάλα προβλήματα πληρωμών το 1994 εξαιτίας της υπερχρέωσης της 

κατά τα προηγούμενα χρόνια. Για την επιβίωση της εταιρείας υιοθετήθηκε 

το Δεκέμβριο του 1994 σχέδιο εξυγίανσης το οποίο καθιστά τους πιστωτές 

της εταιρείας (23 τράπεζες) βασικούς μετόχους και την απαλλάσσει από 

ένα σημαντικό μέρος του συνόλου των υποχρεώσεων της που την 30-6-

1994 έφθαναν τα 16 δισ. δρχ. για την ίδια την Balkan Export και τα 3,5 

δισ. δρχ. για τη θυγατρική της εταιρεία Eldor Α.Ε. Αποφασίστηκε επίσης 

η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 6,06 δισ. δρχ. (το 

οποίο θα καλυφθεί με συμψηφισμό των απαιτήσεων εμπορικών τραπεζών, 

με καταβολή μετρητών 750 εκατ. δρχ. από άλλη εταιρεία, με ποσό 5 0 0 

εκατ. δρχ. από underwriting των τραπεζών και με ποσό 560 εκατ. δρχ. 

από τη συμμετοχή των λοιπών μετόχων της εταιρείας) και η έκδοση 

ομολογιακού δανείου 2,6 δισ. δρχ. 

Μουρίκης Φ. Α.Ε.: Οι πωλήσεις της το 1 993 ήταν 3,2 δισ. δρχ. και 

αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 3 0 % το 1994. 

Ά λ λ ε ς εταιρείες του κλάδου είναι: η Ακρίτας Α.Ε., η ΑΒΕΞ Α.Ε., 

η Πίνδος Α.Ε., η Α.Ε. Ξυλεμπορική Ένωση κλπ.1. 

4.14. Βασικές εταιρείες στον κλάδο των υλικών συσκευασίας 

Η εταιρεία ΑΙΓΙΣ Α.Ε. είναι θυγατρική της εταιρείας τσιμέντων 

"ΗΡΑΚΛΗΣ Α.Ε."και παράγει βιομηχανικά είδη συσκευασίας. Ο όμιλος 

"ΗΡΑΚΛΗΣ", παράλληλα με το επενδυτικό πρόγραμμα των 3,8 δισ. δρχ. 

στον κλάδο των τσιμέντων, συνεχίζει το επενδυτικό πρόγραμμα με τις 

θυγατρικές του εταιρείες. Η ΑΙΓΙΣ Α.Ε. υλοποιεί νέο επενδυτικό 

πρόγραμμα για το 1994-1995 ύψους 750 εκατ. δρχ. που αφορά τον 

εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού, την αριστοποίηση των 

\ Βλέπε Χρ. Κορφιάτης (15-1-1995), σελ. Δ 8 . 
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διαδικασιών παραγωγής και την παραγωγή νέων προϊόντων. Η ΑΙΓΙΣ Α.Ε. 

είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία στον τομέα της συσκευασίας και μια από 

τις σημαντικότερες της Ευρώπης στο χώρο κατασκευής χαρτοσάκων όλων 

των τύπων. Τα προϊόντα της χρησιμοποιούνται στις βιομηχανίες ζάχαρης, 

τσιμέντου, αλεύρων, ζωοτροφών, γύψου, ασβέστη, ορυκτών, χημικών 

κλπ. Τα κέρδη της εταιρείας το 1 9 9 4 θα υπερέβαιναν τα 650 εκατ. δρχ. 

Τα κέρδη αυτά θα της επιτρέψουν να συνεχίσει την υλοποίηση του 

προγράμματος επενδύσεων που άρχισε το Β' εξάμηνο του 1994. Η εξαγω

γική δραστηριότητα της εταιρείας σε χώρες όπως η Ολλανδία, το Βέλγιο, 

η Γερμανία, η Ιταλία, το Ισραήλ, η Βραζιλία κλπ., είναι σημαντική. Το 

1995 προβλεπόταν διπλασιασμός των εξαγωγών με άνοιγμα σε νέες 

αγορές. [Βλέπε ΚΕΡΔΟΣ (6-1 2-1994), σελ. 19.] 

Η εταιρεία HELLAS CAN: Κύριο αντικείμενο έχει τη βιομηχανική 

παραγωγή, εμπορία και εισαγωγή ειδών συσκευασίας (παραγωγή 

λευκοσιδηρών δοχείων αλουμινίου). Το επενδυτικό της πρόγραμμα τα 

τελευταία τρία χρόνια απορρόφησε κονδύλια ύψους 1,8 δισ. δρχ. Στο 

πρώτο εξάμηνο του 1994 οι πωλήσεις της έφτασαν τα 10 δισ. δρχ. 

περίπου (αύξηση 16,7%). Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας φτάνουν το 

7 2 , 8 % των συνολικών κεφαλαίων. (Βλέπε επίσης την υποδιαίρεση 4.2.4. 

πιο πάνω.) 

4.15. Βασικές εταιρείες στον κλάδο των ειδών υγιεινής 

Η εταιρεία "Ideal Standard" είναι θυγατρική της "American 

Standard" (ο μεγαλύτερος κατασκευαστής του κόσμου στον χώρο των 

ειδών υγιεινής) που εδρεύει στις ΗΠΑ και το 1 993 είχε πωλήσεις 930 δισ. 

δρχ. Κύριο αντικείμενο της ελληνικής εταιρείας είναι η παραγωγή ειδών 

υγιεινής από πορσελάνη. Οι πωλήσεις της έφτασαν τα 5,613 δισ. δρχ. το 

1 9 9 4 , έναντι 4,605 δισ. δρχ. το 1993. Τα κέρδη προ φόρων έφτασαν τα 

86 εκατ. δρχ. το 1994, έναντι 36 εκατ. δρχ. το 1993. Το 1991 και το 

1992 η εταιρεία παρουσίασε ζημιές ύψους 151 και 3 2 9 εκατ. δρχ. 

αντίστοιχα. Η δραστηριότητα και η κερδοφορία της εταιρείας επηρεάστηκε 

αρνητικά από την τεράστια πτώση της οικοδομικής δραστηριότητας στην 

Ελλάδα (κατά 3 6 % στην περίοδο 1990-1994) και από τη σημαντική 

εισαγωγική διείσδυση που οδήγησε στην αύξηση του μεριδίου των 

εισαγωγών στην ελληνική αγορά από 8,5% το 1985 σε 32,1 % το 1993. 
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Τα εισαγόμενα προϊόντα στον κλάδο αυτό είναι κατά κανόνα φτηνότερα 

από τα ελληνικά και έχουν μεγαλύτερο περιθώριο κέρόους. Στην 

κατεύθυνση της αύξησης των πωλήσεων της η εταιρεία διευρύνει συνεχώς 

τη γκάμα των προϊόντων της, ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσει και εισαγωγική 

δραστηριότητα (μπαταρίες μπάνιου). Η εταιρεία πραγματοποιεί εξαγωγές 

που το 1994 καλύπτουν γύρω στο 1 5% του κύκλου εργασιών της, έναντι 

5% το 1990. Οι εξαγωγές κατευθύνονται κυρίως στη Μέση Ανατολή. 

Σχεδιάζεται επέκταση και στην Ανατολική Ευρώπη, αλλά θεωρείται 

δύσκολη, γιατί "οι αγορές αυτές ζητούν φτηνά προϊόντα, που η εταιρεία 

δεν διαθέτει 1 . 

4.16. Βασικές εταιρείες στον κλάδο των ηλεκτρικών συσκευών 

Ο όυιλος εταιρειών Φουολής Α.Ε. συμπεριλαμβάνει τις εταιρείες 

Αφοι Φουρλή, Κωτσόβολος, Ηλεκτρονική Κηφισιάς Α. Ε. και Electro Status. 

Είναι κατεξοχήν εισαγωγικές εταιρείες ηλεκτρικών συσκευών, ενώ η 

εγχώρια προστιθέμενη αξία συμπεριλαμβάνει ενδεχομένως κάποια συναρ

μολόγηση και παροχή υπηρεσιών service και αποθήκευσης. Ο κύκλος 

εργασιών της μητρικής εταιρείας το 1994 υπολογίζεται στα 11 δισ. δρχ. 

περίπου, ενώ τα κέρδη της υπολογίζονται σε 1,4 δισ. δρχ. Όσον αφορά 

τα αποτελέσματα του ομίλου ΦΟΥΡΛΗΣ, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών 

θα ανέλθει σε 24 δισ. δρχ. και τα κέρδη σε 1,7 δισ. δρχ. Η αύξηση του 

κύκλου εργασιών της εταιρείας το 1 9 9 4 οφείλεται, εκτός των άλλων, και 

στην αύξηση των εξαγωγών της στις χώρες Βουλγαρία, Αλβανία, 

Ρουμανία, και Κύπρο, όπου το 1993-1994 θεμελιώθηκε το εξαγωγικό 

δίκτυο της εταιρείας, το οποίο αναμένεται να αποδώσει κατά πολύ περισ

σότερο τα επόμενα χρόνια. Καθώς ολοκληρώθηκε η εσωτερική 

αναδιοργάνωση της εταιρείας στο marketing και στο service, μέσα στο 

1995 άρχισαν οι εργασίες για το στήσιμο εγκαταστάσεων στη 

Θεσσαλονίκη (αποθήκες, service, marketing), ώστε να οργανωθεί το 

κέντρο διανομής της εταιρείας στο οποίο θα βασιστεί η εξαγωγική 

δραστηριότητα στα Βαλκάνια2. 

\ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (7-2-1995), σελ. 25. 

2. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (7-2-1995), σελ. 25. 
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4 . 1 7 . Βασικές εταιρείες στον κλάδο του καπνού 

Η ABE Σιναρέτων ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ σπυείωσε ρεκόρ εξαγωγών κατά 

το 1994. Με όυναμικό 1200 εργαζομένους, η εταιρεία αυτή ήταν ο 

μεγαλύτερος Έλληνας εξαγωγέας καταναλωτικών προϊόντων το έτος αυτό 

και διεκδικεί με αξιώσεις τον χαρακτηρισμό της κορυφαίας βιομηχανικής 

ελληνικής επιχείρησης. Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές της εταιρείας έφτασαν 

το 1 9 9 4 τα 1 7 δισ. δρχ., όπου ο όγκος των εξαγωγών αυξήθηκε το έτος 

αυτό κατά 1 5 0 % . 

Ο όυιλος επιχειρήσεων ΚΕΡΑΝΗ έχει τελευταία περιέλθει σε 

δύσκολη οικονομική θέση, αφού πέραν των σημαντικών ζημιών έχει να 

αντιμετωπίσει και σοβαρά προβλήματα ρευστότητας. Ήδη δύο θυγατρικές 

εταιρείες της "ΚΕΡΑΝΗΣ" άλλαξαν ιδιοκτησία το τελευταίο διάστημα. 

Πρόκειται για την εταρεία διανομών "ΔΡΟΜΕΑΣ" που εξαγοράστηκε από 

τον όμιλο Globe και τη μονάδα ιχθυοκαλλιεργειών "Γαλαξείδι", η οποία 

περιήλθε στο σύνολο της στη νορβηγική εταιρεία Marine Farm, η οποία 

κατείχε μέχρι τώρα το 5 0 % του μετοχικού κεφαλαίου της ιχθυοτροφικής 

μονάδας. Επίσης, φαίνεται ότι η "ΚΕΡΑΝΗΣ" αναζητεί υποψήφιο 

αγοραστή για την κατασκευαστική εταιρεία ΑΕΜΕΤ. Το Φεβρουάριο του 

1995 μεταβιβάστηκε ήδη πακέτο 3 5 5 . 9 2 0 μετοχών της Γ. ΚΕΡΑΝΗΣ 

ABENE. 

4 . 1 8 . Συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων 

- Η βιομηχανία παραγωγής τοματοπολτού ΣΕΚΟΒΕ Δράμας 

πουλήθηκε από την ΑΤΕ σε εταιρεία που αποφάσισαν να συγκροτήσουν 

τοματοπαραγωγοί και η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Δράμας (ΕΑΣΔ). 

Η εταιρεία, που πλειοδότησε στο σχετικό διαγωνισμό, αποτελείται κατά 

8 0 % από τοματοπαραγωγούς της Δράμας, της Καβάλας και του Παγγαίου 

και κατά 2 0 % από την ΕΑΣΔ. Θα καταβάλει αρχικά στην ΑΤΕ 105 εκατ. 

δρχ., ενώ τα υπόλοιπα 240 εκατ. δρχ. της εξαγοράς θα καταβληθούν 

εντόκως μέσα σε χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών. Η ΣΕΚΟΒΕ ήταν 

εταιρεία υπό εκκαθάριση και την τελευταία τριετία λειτουργούσε 

ενοικιαζόμενη από την ΕΑΣΔ. Απορροφά το μεγαλύτερο μέρος της 

βιομηχανικής ντομάτας της Ανατολικής Μακεδονίας. Η εταιρεία ξεκίνησε 

στο τέλος του 1 9 9 4 την εκπόνηση επενδυτικού προγράμματος, με το 
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οποίο θα αντικατασταθεί ο πεπαλαιωμένος εξοπλισμός της βιομηχανίας. 

Τα κονδύλια των επενδύσεων θα επιδιωχθεί να αντληθούν από κοινοτικά 

προγράμματα ή μέσω του αναπτυξιακού νόμου. Θα χρειαστεί δραστική 

δραστηριοποίηση των μετόχων, της Διοίκησης και των στελεχών της 

εταιρείας για να καταστεί βιώσιμη το ταχύτερο δυνατό. 

- Η βιομηχανία καλλυντικών "Σαοάντης ΑΒΕΕ" εξαγόρασε το 

σύνολο των μετοχών της εταιρείας Interfil Α.Ε., η οποία δραστηριοποιείται 

στο χώρο των προϊόντων οικιακής φροντίδας. Οι πωλήσεις της Interfil 

ανήλθαν το 1994 στα 1,2 δισ. δρχ., ενώ τα κέρδη της κινήθηκαν σε 

οριακά επίπεδα. Στόχος της "Σαράντης ΑΒΕΕ" είναι οι πωλήσεις των 

προϊόντων αυτών να φτάσουν τα 1,4 δισ. δρχ. το 1995 και 1,7 δισ. δρχ. 

το 1 996, με αντίστοιχα κέρδη 250 εκατ. δρχ. και 3 5 0 εκατ. δρχ. Στους 

στόχους της "Σαράντης ΑΒΕΕ" είναι η ενδυνάμωση των δικτύων διανομής 

της, κατεύθυνση που πρόκειται να ενισχυθεί και από άλλες σχεδιαζόμενες 

συνεργασίες στο χώρο των γενικών καταναλωτικών αγαθών. 

- Η εταιρεία ECON κατέληξε σε συμφωνία για την αγορά της 

βιομηχανίας εκρηκτικών ELBIEMEK, έναντι 4,5 δισ. δρχ. Η ΕΛΒΙΕΜΕΚ 

κατέχει το 7 5 % του κλάδου εμπορικών εκρηκτικών και αποτελεί βασικό 

προμηθευτή των Ενόπλων Δυνάμεων. Ο κύκλος εργασιών της το 1 993 

ανήρχετο περίπου σε 6 δισ. δρχ. και τα κέρδη πλησίασαν το 1 δισ. δρχ. 

Μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της ΕΛΒΙΕΜΕΚ από την ECON, 

αναμένεται να προωθηθεί και η αυτόνομη εισαγωγή της ΕΛΒΙΕΜΕΚ στο 

Χρηματιστήριο, η οποία αναμένεται να αναδείξει την ύπαρξη σημαντικής 

υπεραξίας του χαρτοφυλακίου της ECON. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΙΝΗΤΡΑ 

5 . 1 . Γενικά 

Σχετικά με το θέμα των εξαγωγικών διαδικασιών και των 

αντικινήτρων, θα μπορούσε να τονιστεί ότι είναι πράγματι ένας πολύ 

σημαντικός παράγοντας για την προώθηση ή την παρεμπόδιση των 

εξαγωγών, ιδιαίτερα όταν αυτές απευθύνονται σε χώρες εκτός ΟΟΣΑ. Ο 

παράγοντας αυτός έχει στο παρελθόν ταλαιπωρήσει πολύ τους Έλληνες 

εξαγωγείς. Όμως, τα τελευταία δέκα χρόνια έχει καταβληθεί μια πολύ 

έντονη προσπάθεια από το κράτος για την αντιμετώπιση των πιο σοβαρών 

αντικινήτρων στις εξαγωγές, και έχει σημειωθεί αξιόλογη βελτίωση σε 

πολλούς τομείς. Σε μεγάλο βαθμό η βελτίωση αυτή ήταν αποτέλεσμα της 

απελευθέρωσης της αγοράς και της κατάργησης του κρατικού παρεμβα

τισμού σε κρίσιμους τομείς της ελληνικής οικονομίας {χρηματοπιστωτικό 

σύστημα, διεθνείς εμπορικές ανταλλαγές, κίνηση κεφαλαίων κλπ.) 

Τα πιο πάνω συνεπάγονται ότι σήμερα στην πράξη δεν έχουν 

εξομαλυνθεί πλήρως όλα τα σοβαρά διαδικαστικά προβλήματα κατά τη 

διενέργεια των ελληνικών εξαγωγών, αλλά ότι αυτά τα προβλήματα δεν 

είναι τόσο σημαντικά, ώστε να επηρεάσουν ουσιαστικά την εξαγωγική 

προσπάθεια και την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων. 

Είναι προφανές ότι οι κύριοι περιοριστικοί παράγοντες των 

ελληνικών εξαγωγών στη σημερινή εποχή έχουν σχέση με το γενικότερο 

πλαίσιο άσκησης της οικονομικής πολιτικής (το οποίο, όπως αναλύθηκε 

στην Εισαγωγή, για πολλά χρόνια ήταν σαφώς αρνητικό για τις εξαγωγές) 

και με την ανεπάρκεια των οργανισμών και θεσμών που είναι επιφορτι

σμένοι με το έργο της παροχής υπηρεσιών αναγκαίων για τη διενέργεια 

και προώθηση των ελληνικών εξαγωγών (που θα αναλυθούν στα επόμενα 

κεφάλαια). Θα πρέπει επομένως να ξεκαθαριστεί από την αρχή ότι τα 

διαδικαστικά αντικίνητρα και προβλήματα, τα οποία εξακολουθούν να 

υπάρχουν και σήμερα, αλλά σε πολύ μικρότερο βαθμό από ό,τι στο 

παρελθόν, δεν αποτελούν πια σοβαρό περιοριστικό παράγοντα για τις 

ελληνικές εξαγωγές. 
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Το πιο πάνω συμπέρασμα προκύπτει και από το γεγονός ότι στην 

πρόσφατη συζήτηση που έγινε μεταξύ των εκπροσώπων του ΠΣΕ και του 

ΣΕΒ και των αρμόδιων κρατικών παραγόντων στα πλαίσια της Υποεπι

τροπής Αντικινήτρων του Συμβουλίου Εξαγωγών, διαπιστώθηκε ότι, 

τουλάχιστον όσον αφορά το αναγκαίο νομοθετικό πλαίσιο, τα 

περισσότερα προβλήματα έχουν αντιμετωπιστεί επιτυχώς. Όπου 

εμφανίζονται ακόμα κάποια προβλήματα, αυτά οφείλονται στην πρακτική 

εφαρμογή των σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων ή άλλων κυβερνητικών 

αποφάσεων. 

Σε πρόσφατο Υπόμνημα του ΠΣΕ, ως βασικότερα εξαγωγικά 

αντικίνητρα που ισχύουν σήμερα θεωρούνται: 

1. Τα επιτόκια χορηγήσεων για κεφάλαια κίνησης (που αφορούν 

προετοιμασία εξαγωγικών παραγγελιών κλπ.), τα οποία είναι υπερβολικά 

υψηλά. 

2. Το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας (τιμολόγιο ΔΕΗ), που 

θεωρείται υπερβολικά υψηλό για τη βιομηχανία, σε σύγκριση με άλλες 

χώρες της ΕΕ. 

3. Η διολίσθηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας της δραχμής, η 

οποία δεν θεωρείται επαρκής για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας 

των ελληνικών προϊόντων, ιδίως σε σχέση με ορισμένα νομίσματα χωρών 

μελών της ΕΕ με τις οποίες έχουμε μεγάλο όγκο εμπορικών συναλλαγών1. 

Ό λ α αυτά τα θέματα, τα οποία κατά τη γνώμη μας πολύ σωστά 

προβάλλονται από τους αντιπροσωπευτικούς φορείς των εξαγωγικών 

επιχειρήσεων, εξαρτώνται ή αποτελούν, όπως τονίστηκε στην Εισαγωγή, 

το γενικότερο πλαίσιο της σημερινής οικονομικής πολιτικής. Το πλαίσιο 

αυτό σε ορισμένες περιόδους (π.χ. 1988-1990) είχε αρνητικές συνέπειες 

στις εξαγωγές, ενώ σε άλλες (π.χ. 1 991-1 995) δεν ευνοούσε πλήρως τους 

εξαγωγικούς κλάδους, γιατί, εξανάγκης, επιδιώκει την επίτευξη άλλων 

στόχων, οι οποίοι όμως δεν είναι απόλυτα συμβατοί με τον στόχο για την 

ανάπτυξη των ελληνικών εξαγωγών, ιδιαίτερα στη βραχυχρόνια περίοδο. 

\ Τα ίδια όπως πιο πάνω "γενικά αντικίνητρα", καθώς και μερικά άλλα 
(π.χ., προβλήματα χρηματοδότησης της εξαγωγικής προσπάθειας μικρομε
σαίων επιχειρήσεων), θεωρούνται ως τα πιο σημαντικά από δείγμα 116 
επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις απαντήσεις σε ερωτηματολόγιο που περι
λαμβάνεται στην Έκθεση ΚΕΠΕ (Νοέμβριος 1992). 
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Τέλος, υπάρχουν και περίοδοι, όπως η 1985-1987, στις οποίες η 

οικονομική πολιτική ήταν σαφώς ευνοϊκή για τις εξαγωγές. 

Παρά το γεγονός ότι τα παραπάνω όεν μπορούν να θεωρηθούν ως 

διαδικαστικά αντικίνητρα υπό την έννοια του παρόντος κεφαλαίου, λόγω 

της πραγματικά μεγάλης σπουδαιότητας τους για τις εξαγωγές, στην 

επόμενη υποδιαίρεση επιχειρείται μια περιληπτική ανάλυση της 

κατάστασης όσον αφορά αυτούς τους περιοριστικούς, για την εξαγωγική 

προσπάθεια, παράγοντες. 

5.2. Γενικοί περιοριστικοί παράγοντες των ελληνικών εξαγωγών 

5 . 2 . 1 . Υψηλό κόστος χρηματοδότησης και οι αρνητικές επιπτώσεις της 

ακολουθούμενης αντιπληθωριστικής συναλλαγματικής πολιτικής 

Η αδυναμία των κυβερνήσεων στην περίοδο 1988-1991 να λάβουν 

δραστικά μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του δημοσιονομικού 

προβλήματος της χώρας οδήγησε στη διαμόρφωση, μετά το 1990, των 

δανειακών αναγκών του δημόσιου τομέα σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα και 

στη ραγδαία αύξηση των επιτοκίων τόσο σε ονομαστι-κές όσο και σε 

πραγματικές τιμές. Το πρόβλημα για αρκετά χρόνια (1990-1994) είχε 

καταστεί ουσιαστικά αυτοτροφοδοτούμενο και αποτελούσε τον πιο 

σημαντικό περιοριστικό παράγοντα στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας 

και στην προσπάθεια ένταξης και δραστηριοποίησης της μέσα στην ενιαία 

εσωτερική αγορά της ΕΕ. Κύρια συνέπεια αυτού του προβλήματος ήταν η 

ύπαρξη δύο δυσμενών αυτοτροφοδοτούμενων κύκλων, οι οποίοι σε 

κάποιο βαθμό εξακολουθούν να επηρεάζουν και σήμερα την ελληνική 

οικονομία, οδηγώντας τη στη στασιμότητα και στη χαμηλή ανταγωνιστι

κότητα. 

Ο πρώτος κύκλος ξεκινούσε από το γεγονός ότι το τεράστιο ύψος 

του δημοσίου χρέους και η διάρθρωση του (βραχυχρόνιο, σε συνάλλαγμα 

κλπ.), σε συνδυασμό με τα πολύ υψηλά επιτόκια (σε ονομαστικές και σε 

πραγματικές τιμές) που επικράτησαν στην περίοδο 1990-1994), συνεπά

γονταν (και εξακολουθούν να συνεπάγονται) τεράστιες δαπάνες εξυπηρέ

τησης αυτού του χρέους, μεγάλα ελλείμματα και εξαιρετικά υψηλές 

δανειακές ανάγκες, πίεση για διατήρηση των επιτοκίων σε υψηλά επίπεδα, 

χαμηλούς ρυθμούς αύξησης των επενδύσεων και χαμηλή ανταγωνιστι-
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κότητα, χαμηλούς ρυθμούς αύξησης των εξαγωγών και του ΑΕΠ και 

επομένως χαμηλούς ρυθμούς αύξησης των φορολογικών εσόδων. Τα 

μειωμένα φορολογικά έσοδα και οι αυξημένες δαπάνες εξυπηρέτησης του 

χρέους, οδηγούσαν σε ακόμα πιο υψηλά ελλείμματα και σε επανάληψη 

του κύκλου με πολύ πιο έντονο ρυθμό. Έτσι φτάσαμε στα ταμιακά 

προβλήματα που αντιμετώπισε ο δημόσιος τομέας στο τέλος του 1 993 και 

στη νομισματική και συναλλαγματική κρίση του Μαϊου-Ιουνίου 1 9 9 4 . Ο 

κύκλος αυτός έσπασε με την αποτελεσματική εφαρμογή των νέων 

φορολογικών μέτρων που θεσπίστηκαν στην αρχή του 1 994 και άρχισαν 

να αποδίδουν από τον Μάιο του ίδιου έτους. Ως αποτέλεσμα, ο πιο πάνω 

φαύλος κύκλος έχει ήδη αρχίσει να μετατρέπεται σήμερα (Αύγουστος 

1 995) σε ευνοϊκό κύκλο. Η πολύ μεγάλη πτώση των επιτοκίων το πρώτο 

εξάμηνο του 1995, εκτός του ότι διευκολύνει σημαντικά τη δημοσιονομική 

προσαρμογή, αποτελεί σαφή απάντηση στο αίτημα των Ελλήνων εξαγω

γέων για πιο ευνοϊκή πολιτική στο χρηματοπιστωτικό τομέα. 

Ο δεύτερος κύκλος ξεκινούσε από το γεγονός ότι οι πληθωριστικές 

πιέσεις, οι οποίες επίσης οφείλονταν κατά κύριο λόγο στα πολύ υψηλά 

ελλείμματα του Δημοσίου, δεν ήταν δυνατό να αντισταθμιστούν από 

ανάλογη διολίσθηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας της δραχμής έναντι 

των ξένων νομισμάτων (γιατί τότε θα φτάναμε σε καταστάσεις υπερπλη-

θωρισμού) και επομένως οδηγούσαν σε χειροτέρευση της ανταγωνιστικό

τητας των εγχώριων προϊόντων. Αυτό, σε συνδυασμό με τα πολύ υψηλά 

επιτόκια, είχε αρνητική επίδραση στις παραγωγικές επενδύσεις πράγμα που 

επιβάρυνε εκ νέου την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, αφού 

ο αναγκαίος εκσυγχρονισμός της παραγωγής και η εισαγωγή της νέας 

τεχνολογίας δεν ήταν δυνατό να πραγματοποιηθούν χωρίς επενδύσεις. Το 

τελικό αποτέλεσμα ήταν η διατήρηση της στασιμότητας στην παραγωγή 

και η περαιτέρω ενίσχυση της ουσιαστικής αδυναμίας αντιμετώπισης του 

δημοσιονομικού προβλήματος. Σήμερα (Αύγουστος 1 995) θα μπορούσαμε 

να πούμε ότι και ο δεύτερος αυτός φαύλος κύκλος έχει σπάσει μετά από 

τη σημαντική μείωση του πληθωρισμού και του ρυθμού αύξησης του κατά 

μονάδα κόστους εργασίας στη βιομηχανία, παρά το γεγονός ότι το 1 9 9 5 , 

λόγω της πολύ χαμηλής διολίσθησης της συναλλαγματικής ισοτιμίας της 

δραχμής, θα έχουμε πιθανότατα μια μικρή χειροτέρευση της ανταγωνιστι

κότητας. Παρ1 όλα αυτά, η σημαντική μείωση των επιτοκίων και η 

εντατικοποίηση των ρυθμών εκτέλεσης των δημοσίων έργων μπορεί να 
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οδηγήσουν σε μια αξιόλογη ανάκαμψη των επενδύσεων και, επομένως, σε 

μια έμμεση ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών διεθνώς 

εμπορεύσιμων προϊόντων. 

Βασικός στόχος της κυβέρνησης στα πλαίσια της εφαρμογής του 

Αναθεωρημένου Προγράμματος Σύγκλισης 1994-1999 είναι η εντατικο

ποίηση της προσπάθειας για προώθηση της δημοσιονομικής προσαρμογής 

και η σταδιακή περαιτέρω σημαντική μείωση των δανειακών αναγκών του 

δημόσιου τομέα και η σταθεροποίηση της πολιτικής της περιορισμένης 

διολίσθησης της δραχμής. Η επιτυχία στην προσπάθεια αυτή θα έχει ως 

συνέπεια την περαιτέρω σημαντική μείωση του πληθωρισμού και την 

πλήρη εξάλειψη των υποτιμητικών προσδοκιών, με συνέπεια τη γρήγορη 

αποκλιμάκωση των επιτοκίων δανεισμού του Δημοσίου. Η εξέλιξη αυτή, 

σε συνδυασμό με την εντατικοποίηση του ανταγωνισμού στο ελληνικό 

χρηματοπιστωτικό σύστημα, θα οδηγήσουν σε περαιτέρω σημαντική 

μείωση των τραπεζικών επιτοκίων καταθέσεων και χορηγήσεων και επίσης 

στη μείωση του ανοίγματος μεταξύ των επιτοκίων καταθέσεων και 

χορηγήσεων. 

5.2.2. Συναλλαγματική πολιτική και ανταγωνιστικότητα 

Σε μια μικρή ανοικτή οικονομία όπως η ελληνική, ο πιο σωστός 

δείκτης μέτρησης των μεταβολών στην ανταγωνιστικότητα είναι η 

πραγματική (και όχι η ονομαστική) συναλλαγματική ισοτιμία του 

νομίσματος, η οποία υπολογίζεται με βάση το σχετικό κατά μονάδα κόστος 

εργασίας στη βιομηχανία1. Με βάση αυτό τον δείκτη τα τελευταία 

τέσσερα χρόνια έχει σημειωθεί βελτίωση (και όχι χειροτέρευση) της 

ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιομηχανίας κατά ένα ποσοστό της 

τάξεως του 1 0 % περίπου2. Η βελτίωση αυτή οφείλεται κυρίως στη 

σημαντική μείωση του ρυθμού αύξησης του κατά μονάδα κόστους 

εργασίας στην ελληνική βιομηχανία (από 2 0 % ετησίως σε 8% ετησίως), 

η οποία με τη σειρά της οφείλεται: 

\ Βλέπε Δ.Κ. Μαρούλης (1992). 

2. Βλέπε τον Πίνακα 1 και το Διάγραμμα 1, στο Κεφάλαιο 1. 
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- Στις περιορισμένες αυξήσεις των εργατικών μισθών τα τελευταία 

τέσσερα χρόνια, που βασίστηκαν εκτός των άλλων και στην πολιτική της 

περιορισμένης διολίσθησης. 

- Στη σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας στη βιομηχανία, 

εξαιτίας των μεγάλων διαρθρωτικών μεταβολών που λαμβάνουν χώρα 

μετά την κατάργηση της προστασίας, την πώληση στον ιδιωτικό τομέα ή 

τη ρευστοποίηση των προβληματικών επιχειρήσεων, τη σταδιακή εξάλειψη 

της υπερβάλλουσας ή μη παραγωγικής απασχόλησης σε πολλές 

επιχειρηματικές μονάδες κλπ. 

Εκτός των παραπάνω, η ανταγωνιστικότητα των κλάδων της ελλη

νικής οικονομίας που είναι εκτεθειμένοι στο διεθνή ανταγωνισμό έχει 

βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια από την κατάργηση των αγορανομικών 

ρυθμίσεων και των κρατικών παρεμβάσεων στις αγορές χρήματος, 

εργασίας και προϊόντος. Επίσης, η οικονομική υποδομή της χώρας 

ενισχύεται με γρήγορους ρυθμούς και θα ενισχυθεί και θα βελτιωθεί ακόμα 

περισσότερο στα επόμενα χρόνια. Τέλος, οι σημαντικές βελτιώσεις στο 

νόμο για τα επενδυτικά κίνητρα αποτελούν πρόσθετο στοιχείο βελτίωσης 

του οικονομικού περιβάλλοντος για τις παραγωγικές επιχειρήσεις. 

Επομένως, ο ισχυρισμός ότι στην περίοδο 1991-1994 υπήρξε 

πολιτική "σκληρής δραχμής" και ως εκ τούτου συνεχής διάβρωση της 

ανταγωνιστικότητας δεν είναι σωστός. Μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι 

ο ρυθμός βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας δεν είναι ικανοποιητικός, 

δεδομένης της μεγάλης χειροτέρευσης που σημειώθηκε στην περίοδο 

1 988-1 9 9 0 . Όμως, η αύξηση του ρυθμού βελτίωσης της ανταγωνιστικό

τητας, με τα σημερινά δεδομένα, μπορεί να επιτευχθεί κατά κύριο λόγο 

με τη σημαντική αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων, όπως προβλέ

πεται στο Πρόγραμμα Σύγκλισης, την εισαγωγή της νέας τεχνολογίας, και 

τη διατήρηση της αυστηρής εισοδηματικής πολιτικής σε συνδυασμό με την 

υπάρχουσα εργασιακή ειρήνη. Δεν μπορεί να επιτευχθεί με ταχύτερη 

διολίσθηση της δραχμής. Οι παραγωγικές τάξεις θα πρέπει να προσαρ

μόσουν την εισοδηματική τους πολιτική σύμφωνα με τη συναλλαγματική 

πολιτική, όπως η τελευταία ανακοινώνεται και εφαρμόζεται. Για 

παράδειγμα, όταν το 1 995 ανακοινώνεται έγκαιρα ότι η διολίσθηση της 

δραχμής έναντι του ECU δεν θα ξεπεράσει το 3 % , η απόφαση για 

αυξήσεις στον ιδιωτικό τομέα της τάξεως του 4 % + 4 % δεν είναι 

δικαιολογημένες. Η χειροτέρευση της ανταγωνιστικότητας που θα 
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προκύψει αναπόφευκτα θα οφείλεται προφανώς στην επεκτατική 

εισοδηματική πολιτική και όχι στην πολιτική της σκληρής όραχμής1. 

5.2.3. Κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών από τις κρατικές 

επιχειρήσεις 

Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών από τις κρατικές επιχει

ρήσεις {ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, νερό κλπ.), αναφέρεται από το 

Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ), ως παράγοντας που επιβαρύνει 

επιπρόσθετα το κόστος παραγωγής και την ανταγωνιστικότητα των 

εγχώριων προϊόντων (εξαγώγιμα και υποκατάστατα εισαγομένων). 

Από τις αρμόδιες Διευθύνσεις της ΔΕΗ, παρατηρούνται τα 

ακόλουθα: 

Α. Σύμφωνα με στοιχεία της βρετανικής εταιρείας Electricity 

Association Services Ltd, οι τιμές του βιομηχανικού ρεύματος που 

προσφέρει η ΔΕΗ είναι από τις χαμηλότερες μεταξύ όλων των χωρών της 

ΕΕ. 

Β. Η τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΗ κινείται μέσα στα πλαίσια της 

γενικότερης οικονομικής πολιτικής. Συνεκτιμάται το συνολικό κόστος 

παραγωγής μεταφοράς και διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και 

η ανάγκη δημιουργίας εύλογου πλεονάσματος που θα διατεθεί για τη 

μερική αυτοχρηματοδότηση της ανάπτυξης της ΔΕΗ. Για τους λόγους 

αυτούς οι τιμές πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνονται πολύ 

λιγότερο από την αναμενόμενη αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή. 

Γ. Ειδικότερα, με στόχο την ενίσχυση της βιομηχανικής ανάπτυξης 

και τη μείωση του κόστους παραγωγής, η ΔΕΗ τα τελευταία χρόνια 

εφάρμοσε για τα βιομηχανικά τιμολόγια αυξήσεις μικρότερες από τη μέση 

αύξηση των τιμών πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο αναλυτικά: 

- Όσον αφορά τη μέση τιμή αύξησης για το σύνολο των 

καταναλωτών, είχαμε τις ακόλουθες αυξήσεις: 

Το 1991 με μέσο ετήσιο πληθωρισμό 1 9 , 5 % , η μέση αύξηση των 

τιμών πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας σε ετήσια βάση ήταν 1 1 , 2 5 % . 

\ Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε Δ.Κ. Μαρούλης (Ιούλιος 
1995). 
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To 1 992 με μέσο ετήσιο πληθωρισμό 1 5,8%, η μέση αύξηση των 

τιμών πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας σε ετήσια βάση ήταν 7 % . 

Το 1 993 με μέσο ετήσιο πληθωρισμό 1 4 , 4 % , η μέση αύξηση των 

τιμών πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας σε ετήσια βάση ήταν 0 % . 

Την 1-7-1994 η μέση αύξηση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας 

έφθασε το 6,2%. 

- Όσον αφορά τη μέση τιμή του βιομηχανικού ρεύματος, είχαμε τις 

ακόλουθες εξελίξεις: 

Το 1992 με μέση αύξηση τιμών ηλεκτρικής ενέργειας 7 % , στα 

βιομηχανικά τιμολόγια αυξήθηκαν μόνο 5,75%. 

Την 1 -7-1994 που η μέση αύξηση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας 

έφθασε το 6 , 2 % , τα βιομηχανικά προϊόντα υψηλής τάσης δεν αυξήθηκαν, 

τα όε τιμολόγια μέσης και χαμηλής τάσης αυξήθηκαν κατά 3 % . 

Εξάλλου, όπως προκύπτει από τη σύγκριση των τιμών χρέωσης 

ηλεκτρικής ενέργειας των βιομηχανικών καταναλωτών, με αναφορά την 

1-1-1994, η Ελλάόα κατατάσσεται στις 4 πιο φθηνές χώρες για τους 

τυπικούς καταναλωτές με 500 και 2 5 0 0 KW μέγιστη ετήσια ζήτηση. 

Παρομοίως τα αγροτικά τιμολόγια είναι αρκετά υποτιμολογημένα, 

με μέση τιμή ίση με το 4 5 % περίπου της μέσης τιμής χρέωσης ηλεκτρικής 

ενέργειας, γεγονός που επίσης συνεπάγεται μείωση του κόστους 

παραγωγής των προϊόντων. 

5.3. Ειδικά αντικίνητρα εξαγωγών 

Σχετικά τώρα με τα αντικίνητρα που προκύπτουν από τους 

ισχύοντες κανόνες και διαδικασίες διενέργειας των εξαγωγών, θα 

μπορούσαν να αναφερθούν οι ακόλουθες αλλαγές που σημειώθηκαν τα 

τελευταία χρόνια προς την κατεύθυνση της απλούστευσης των 

εξαγωγικών διαδικασιών και της άρσης των αντικινήτρων. 

Με μία σειρά Αποφάσεων των Υπουργείων Εμπορίου (ΥΠΕΜ) και 

Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ), καθώς και με ΠΔ/ΤΕ, απλουστεύθηκαν σε μεγάλο 

βαθμό οι διαδικασίες εξαγωγής, ενώ παράλληλα, αποκεντρώθηκαν οι 

απομένουσες διαδικασίες εποπτείας του εξωτερικού εμπορίου από το 

ΥΠΕΜ, την ΤτΕ και τα Επιμελητήρια προς τις μεσολαβούσες εμπορικές 

τράπεζες. (Βλέπε σελ. 421-438 του Παραρτήματος). 
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Παρ' όλη όμως την πρόοόο που σημειώθηκε μέχρι σήμερα, σε 

πολλές περιπτώσεις υπάρχουν ακόμα ορισμένα, ή παρουσιάζονται ξαφνικά 

νέα, "αντικίνητρα" εξαγωγών, η επίλυση των οποίων ζητείται με έμφαση 

από τους εξαγωγικούς φορείς και από τις επιχειρήσεις που εμπλέκονται 

στην εξαγωγική διαδικασία. 

Η πλήρης εξάλειψη ορισμένων από αυτά τα αντικίνητρα είναι 

αντικειμενικά δύσκολη, τουλάχιστον στη βραχυχρόνια περίοδο. Αυτό 

οφείλεται στο γεγονός ότι αυτά τα εξαγωγικά αντικίνητρα είναι ακριβώς 

παρεπόμενο αποτέλεσμα μέτρων πολιτικής που λαμβάνονται για την 

επίτευξη άλλων στόχων. Για παράδειγμα, μια πολιτική περιορισμένης 

διολίσθησης με στόχο τη μείωση του πληθωρισμού μπορεί να έχει 

αρνητικά αποτελέσματα στις εξαγωγές. Οι ανάγκες μείωσης των 

δημοσιονομικών ελλειμμάτων δεν επιτρέπουν την πλήρη εξάλειψη του 

ΕΦΤΕ (Ειδικού Φόρου Τραπεζικών Εργασιών) επί των ακαθάριστων 

εσόδων των τραπεζών, ενώ από την άλλη μεριά επέβαλαν πρόσφατα τη 

μείωση του ποσοστού έκπτωσης χωρίς δικαιολογητικά από τα 

φορολογητέα εισοδήματα των εξαγωγικών επιχειρήσεων. Ά λ λ α ειδικά 

αντικίνητρα "χρονίζουν", επειδή αφορούν ταυτόχρονα περισσότερους του 

ενός εμπλεκόμενους φορείς (ΥΠΟΙΚ, ΤτΕ, Εμπορικές Τράπεζες κλπ.), των 

οποίων οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες "αντιδρούν" ή 

"κωλυσιεργούν", είτε από άγνοια του δυνατού τρόπου επίλυσης των 

συγκεκριμένων αντικινήτρων, είτε γιατί ο καθένας προσπαθεί να 

"περιφρουρήσει" το νομικό καθεστώς που διέπει τις αρμοδιότητες του. 

Τέλος, ορισμένα αντικίνητρα οφείλονται αποκλειστικά στο γεγονός ότι 

κάποια συγκεκριμένη γραφειοκρατία είναι απαραίτητη (και ενδεχομένως 

χρονοβόρα) σε πολλές περιπτώσεις. 

Η πολιτική που έχει ακολουθηθεί τελευταία στα πλαίσια του 

Συμβουλίου Εξαγωγών είναι τα θέματα, τα οποία συμπεριλαμβάνονται 

στους καταλόγους αντικινήτρων που έχουν υποβάλει οι φορείς, να 

συζητούνται σε εξειδικευμένη επιτροπή του Συμβουλίου Εξαγωγών 

συντονισμένα με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Θα 

πρέπει επίσης ορισμένες κρίσιμες αποφάσεις που αφορούν τις εξαγωγές να 

λαμβάνονται έγκαιρα σε υψηλότερο κυβερνητικό επίπεδο. 

Στη συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου παραθέτουμε: 

- Τα βασικά θέματα (αντικίνητρα) που προτάθηκαν με τις εισηγήσεις 

των εξαγωγικών φορέων της χώρας και ιδιαίτερα του ΠΣΕ και του ΣΕΒ. 
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-Τα βασικά σημεία της συζήτησης που διεξήχθη μέχρι σήμερα στα 

πλαίσια της "Επιτροπής Αντικινήτρων" του Συμβουλίου Εξαγωγών για την 

επίλυση των προβλημάτων και τις λύσεις που δόθηκαν σε πολλές 

περιπτώσεις. 

-Τα κυριότερα εναπομένοντα σήμερα ειδικά αντικίνητρα 

εξαγωγών1: 

5 . 3 . 1 . Ο ανά τρίμηνο ανατοκισμός των χορηγούμενων εξαγωγικών 

δανείων 

ΠΣΕ: Ο ανά τρίμηνο ανατοκισμός των χορηγούμενων από τις 

τράπεζες δανείων, παρά το γεγονός ότι αυτά αναφέρονται σε συγκε

κριμένη χρονική περίοδο (εξάμηνο, εννεάμηνο, δωδεκάμηνο κλπ.), πέρα 

από το γεγονός ότι είναι αδικαιολόγητος και παράνομος, επιβαρύνει 

σημαντικά το κόστος του χρήματος και κατ1 επέκταση την ανταγωνι

στικότητα των εξαγόμενων προϊόντων. 

Ένωση Ελληνικών Τραπεζών (ΕΕΤ): Τα αίτια των υψηλών 

επιτοκίων των δραχμικών χορηγήσεων είναι γνωστά. Το ύψος αυτών των 

επιτοκίων καθορίζεται και από τον τρόπο υπολογισμού τους, στον οποίο 

περιλαμβάνεται και ο ανά τρίμηνο ανατοκισμός. Καταβάλλεται προσπάθεια 

για μείωση του κόστους χρηματοδότησης. Υπάρχει όμως και η δυνατότητα 

δανεισμού σε συνάλλαγμα με χαμηλό επιτόκιο. 

Σε απάντηση των πιο πάνω, από τον ΠΣΕ και το ΣΕΒ 

υποστηρίχθηκε ότι υπάρχει στην πράξη εναρμονισμένη πρακτική εκ μέρους 

των τραπεζών, βάσει σιωπηλών συμφωνιών μεταξύ τους, η οποία είναι 

παράνομη. Ωστόσο, μόνο μία τράπεζα, ως θιγόμενη, μπορεί να αντιδράσει 

στα πλαίσια της υπάρχουσας νομοθεσίας κατά των εναρμονισμένων 

πρακτικών και του αθέμιτου ανταγωνισμού, και όχι μια επιχείρηση. 

Σηυείωση: Σχετικά με τη δυνατότητα δανεισμού σε συνάλλαγμα, 

θα πρέπει να παρατηρηθεί ότι δεν αποτελεί πάντοτε τη λύση στο 

\ Σημαντική συμβολή στην επεξεργασία των προτάσεων που είχαν 
υποβληθεί από τις παραγωγικές τάξεις και των απαντήσεων που δόθηκαν 
από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, είχαν οι κυρίες Χ. Σεβδαλή και Α. 
Οικονόμου που εργάζονται στην αρμόδια υπηρεσία Εξωτερικών Οικονο
μικών Σχέσεων του ΥΠΕΘΟ. 
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πρόβλημα. Τη δυνατότητα αυτή έχουν ουσιαστικά μόνο οι σχετικά μεγάλες 

επιχειρήσεις. Από την άλλη μεριά, η κατανομή του δανεισμού της 

επιχείρησης κατά νόμισμα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το νόμισμα με 

το οποίο χρηματοδοτούνται οι βασικές δραστηριότητες της και, επιπλέον, 

το κόστος δανεισμού σε συνάλλαγμα από ελληνικές τράπεζες είναι το ίδιο 

ακριβό, όταν η επιχείρηση θελήσει να καλυφθεί από τον συναλλαγματικό 

κίνδυνο. 

Συμπερασματικά, θα μπορούσε να λεχθεί ότι το θέμα αυτό 

αποτελεί μια από τις περισσότερο αρνητικές επιπτώσεις του 

ολιγοπωλιακού τρόπου λειτουργίας του ελληνικού χρηματοπιστωτικού 

συστήματος. 

5.3.2. Δραχμοποίηση συναλλάγματος εξαγωγών 

ΠΣΕ: Η άρνηση των τραπεζών να δραχμοποιούν το συνάλλαγμα 

εξαγωγών κάτω των 25.000 δολαρίων στην τιμή fixing και παρά τις 

αντίθετες οδηγίες της Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς και η μη τήρηση των 

συγκεκριμένων ημερομηνιών valeur που ορίζονται στις εντολές του 

εξωτερικού και η είσπραξη κερδών συναλλάγματος, επιβαρύνουν 

σημαντικά το κόστος των προϊόντων που εξάγονται κυρίως από τις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

ΕΕΤ: Το θέμα της δραχμοποίησης σε τιμή fixing είναι 

διαπραγματεύσιμο μεταξύ του πελάτη και της τράπεζας. Η μη τήρηση των 

valeurs οφείλεται στην καθυστέρηση της πίστωσης των ελληνικών 

τραπεζών από τις τράπεζες του εξωτερικού. 

Υπενθυμίζεται ότι η Τράπεζα της Ελλάδος είχε καθορίσει τα ποσό 

των 2 5 . 0 0 0 δολ. ως όριο, κάτω από το οποίο δεν επιτρεπόταν η 

μετατροπή του συναλλάγματος στην τιμή fixing. Το 1992, η Διεύθυνση 

Συναλλάγματος της ΤτΕ, με το από 23-1-1992 έγγραφο της προς τις 

εμπορικές τράπεζες, ενημέρωσε τις τελευταίες ότι έχουν τη δυνατότητα 

να προσφέρουν στους πελάτες τους τιμή τρέχουσα (αγοράς) ή επίσημη 

(fixing) και για ποσά μικρότερα των 25.000 δολ. 

Ο ΠΣΕ είχε θεωρήσει τη ρύθμιση ικανοποιητική, αλλά υποστηρίζει 

σήμερα ότι οι τράπεζες δεν την εφαρμόζουν, με αποτέλεσμα να μη 

λειτουργεί η ελεύθερη αγορά και να μην υπάρχει ουσιαστικά 

ανταγωνισμός. 
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Σηυείωση: Εκτιμάται ότι οι τράπεζες γνωρίζουν καλά τη δυνατό

τητα που έχουν να μετατρέψουν το συνάλλαγμα που τους προσφέρεται 

σε τιμή f ixing. Η πρακτική που ακολουθούν αποτελεί καθαρή επιχειρη

ματική συμπεριφορά, σύμφωνα με την οποία οι πελάτες υφίστανται 

διαφορετική μεταχείριση ανάλογα με το ύψος και τη συνολική απόδοση 

των εργασιών που προσφέρουν στην τράπεζα. Δεν θα πρέπει να παρα

γνωρίζεται το γεγονός ότι οι συναλλαγές σε μικροποσά έχουν μεγα

λύτερο κόστος. Και στο σημείο αυτό σημαντικές βελτιώσεις για τους 

εξαγωγείς μπορεί να φέρει η εντατικοποίηση του ανταγωνισμού μεταξύ 

των τραπεζών. 

5.3.3. Οι πάσης φύσεως αμοιβές και προμήθειες των τραπεζών 

ΠΣΕ: Οι πάσης φύσεως αμοιβές και προμήθειες που εισπράττουν οι 

τράπεζες από τους Έλληνες εξαγωγείς είναι αδικαιολόγητα υψηλές, παρά 

το γεγονός ότι οι εξαγωγικές διαδικασίες έχουν απλοποιηθεί και ο κίνδυνος 

των τραπεζών έχει ελαχιστοποιηθεί. Ιδιαίτερα αδικαιολόγητη είναι η 

είσπραξη προμηθειών στις περιπτώσεις κατά τις οποίες και το συνάλλαγμα 

έχει εισαχθεί και δραχμοποιηθεί εκ των προτέρων με πληρωμή του 

σχετικού écart, αλλά και τα φορτωτικά έγγραφα στέλνονται απευθείας 

από τον φορτωτή στον παραλήπτη. 

ΕΕΤ: Τα ποσά, με τα οποία επιβαρύνονται οι πελάτες των 

ελληνικών τραπεζών στα οποία υπάρχει πλήρης διαφάνεια, εκτός του ότι 

είναι διαπραγματεύσιμα, είναι ενγένει πολύ μικρότερα από αυτά που 

ισχύουν στο εξωτερικό. 

Σηυείωση: Το θέμα των προμηθειών και γενικότερα του κόστους 

των συναλλαγών μέσω των ελληνικών τραπεζών απαιτεί μια πιο ολοκλη

ρωμένη μελέτη. Είναι προφανές ότι ο χαμηλός βαθμός ανταγωνισμού που 

επικρατεί ακόμα και σήμερα στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα επη

ρεάζει αρνητικά και τις επιβαρύνσεις που επιβάλλονται στις εξαγωγές για 

την πραγματοποίηση των συναλλαγών μέσω των ελληνικών τραπεζών. 

5.3.4. Η διάρκεια των χορηγούμενων εξαγωγικών δανείων 

ΠΣΕ: Οι τράπεζες ορίζουν συνήθως κατά την κρίση τους το χρόνο 

λήξης κάθε χρηματοδότησης. Επειδή όμως ορισμένες εξαγωγικές επιχει-
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ρήσεις έχουν ως αντικείμενο εποχιακά μόνο εμπορεύματα, όπως οι οίνοι 

και τα οινικά προϊόντα γενικά ή οι κομπόστες κλπ., των οποίων οι πρώτες 

ύλες είναι αγροτικά προϊόντα μιας εσοδείας, είναι ευνόητο ότι χορηγήσεις 

διάρκειας βραχύτερης των 1 2 μηνών δεν είναι επαρκείς. Παρά ταύτα, οι 

τράπεζες επιμένουν να χορηγούν προς εξαγωγικές επιχειρήσεις της κατη

γορίας αυτής εξαγωγικά δάνεια διάρκειας όχι μεγαλύτερης των 6 μηνών, 

δεχόμενες μόνο μια τρίμηνη παράταση. Θα πρέπει κατά συνέπεια να 

υποχρεωθούν οι τράπεζες να χορηγούν στους εξαγωγείς της κατηγορίας 

αυτής δάνεια, δραχμικά ή συναλλάγματος, διάρκειας άνω του ενός έτους, 

τα οποία οι δανειοδοτούμενοι να μπορούν να εξοφλούν πριν τη λήξη 

τους, εφόσον το επιθυμούν. 

ΕΕΤ: Η πρακτική των τραπεζών είναι ο υπολογισμός της διάρκειας 

της χρηματοδότησης να είναι ανάλογος με το παραγωγικό και συναλ

λακτικό κύκλωμα, ώστε να μη δημιουργούνται δυσκολίες στους εξαγωγείς. 

Δεν πρέπει, ωστόσο, να δημιουργείται σύγχυση μεταξύ δανείου για την 

πραγματοποίηση της εξαγωγής και δανείου κίνησης. 

Σημείωση: Το Δημόσιο δεν έχει σήμερα καμιά δυνατότητα 

παρέμβασης στις εμπορικές τράπεζες προκειμένου να τις υποχρεώσει να 

αυξήσουν ή να μειώσουν τη διάρκεια των εξαγωγικών δανείων που 

προσφέρουν στους πελάτες τους. Οι διαπραγματεύσεις για τον προσδιο

ρισμό του ύψους, της διάρκειας και των άλλων όρων των τραπεζικών 

δανείων γίνονται μεταξύ του πελάτη και της τράπεζας. Η παροχή δανείων 

είναι το κύριο μέσο με το οποίο η τράπεζα αποκομίζει τα έσοδα της. 

Επομένως, για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση η τράπεζα θα πρέπει να είναι 

σε θέση να προσφέρει το ανάλογο προϊόν, λαμβάνοντας υπόψη την πιστο

ληπτική ικανότητα της επιχείρησης και την ανάγκη για εξασφάλιση της 

επιστροφής των χρημάτων που δανείζει. Το θέμα, πάντως, είναι ιδιαίτερα 

σοβαρό και απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση του από την ΕΕΤ όσον 

αφορά στις πρακτικές των μελών της. 

Σε κάθε περίπτωση, από τα πιο πάνω προκύπτει ότι οι τράπεζες δεν 

είναι διατεθειμένες να δώσουν κάποια ιδιαίτερη προσοχή στην προώθηση 

της εξαγωγικής δραστηριότητας, αν αυτό δεν συνεπάγεται ανάλογη 

απόδοση. 
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5.3.5. Διάχυτες επιβαρύνσεις στα διακινούμενα μέσω λιμένων προϊόντα 

ΠΣΕ: Υψηλές αυξήσεις επιβάλλονται σχεδόν κάθε χρόνο στις 

επιβαρύνσεις στα διακινούμενα μέσω ΟΛΠ και των άλλων λιμένων της 

χώρας προϊόντα. 

Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ):1 Για την προώθηση και 

ανάπτυξη των εξαγωγών και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 

εξαγόμενων ελληνικών προϊόντων, ισχύουν οι ακόλουθες ευνοϊκές 

ρυθμίσεις: 

Παρέχεται έκπτωση 3 5 % επί των ισχυόντων τιμολογίων για 

εργασίες φόρτωσης. 

Παρέχεται έκπτωση 5 0 % επί των ισχυόντων αποθηκευτικών 

δικαιωμάτων συμβατικού φορτίου. 

Έχει θεσπιστεί ειδικό τιμολόγιο αποθήκευσης containers που 

περιέχουν εγχώρια προϊόντα που προορίζονται για εξαγωγή, 

μειωμένο κατά 5 0 % περίπου σε σχέση με το τιμολόγιο στα 

containers εισαγωγής και παρέχεται απαλλαγή από την καταβολή 

δικαιωμάτων τις 5 πρώτες ημέρες. 

Πάντως, με τη νέα τιμολογιακή πολιτική που αποφασίστηκε 

πρόσφατα από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΠ, ο Οργανισμός εισηγείται 

στην κυβέρνηση γενική αύξηση, η οποία ανέρχεται σε 1 4 % και αφορά στο 

έργο της φορτοεκφόρτωσης και μια σειρά άλλων υπηρεσιών. Το θέμα 

τελεί υπό εξέταση από την Επιτροπή Τιμών και Εισοδημάτων του ΥΠΕΘΟ. 

Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΟ): Καταβάλλονται 

συνεχώς προσπάθειες για τη βελτίωση της λειτουργίας του, στο μέτρο 

βέβαια, του εφικτού, λόγω περιορισμένων διαθέσιμων κονδυλίων. Προς 

το παρόν δεν προβλέπεται κάποια τιμολογιακή αύξηση. 

. Διεύθυνση Φορτοεκφόρτωσης, Τμήμα Κανονισμών και Τιμολογίων. 
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5.3.6. Δικαιώματα υπερημερίας και αποταμίευσης εμπορευμάτων σε 

τελωνειακούς χώρους 

ΠΣΕ: Τα δικαιώματα υπερημερίας και αποταμίευσης των 

εμπορευμάτων που εναποτίθενται στους τελωνειακούς χώρους έχουν 

αυξηθεί υπερβολικά με την αύξηση της μεταλλικής δραχμής. 

Υπουργείο Οικονομικών1: Οι τελωνειακοί χώροι και οι αποθήκες 

προσωρινής εναπόθεσης των εισαγόμενων εμπορευμάτων αποτελούν για 

το τελωνείο το κύριο μέσο για την ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των 

τελωνειακών εργασιών και την εξυπηρέτηση της εμπορευματικής κίνησης 

της περιοχής. 

Τα εμπορεύματα που εναποτίθενται στους τελωνειακούς χώρους 

παραμένουν υπό προσωρινή εναπόθεση μόνο για 1 5 ημέρες, εντός των 

οποίων ο παραλήπτης οφείλει να τα θέσει υπό οποιοδήποτε τελωνειακό 

καθεστώς. Ειδάλλως, εκποιούνται ως αζήτητα από το τελωνείο. 

Για 8 ημέρες από την εναπόθεση τους δεν επιβαρύνονται με 

δικαιώματα υπερημερίας. Στη συνέχεια οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

ζητήσουν την αποταμίευση αυτών των εμπορευμάτων στους 

προσφερόμενους από τους ίδιους κατάλληλους χώρους, έτσι ώστε να μην 

επιβαρύνονται με δικαιώματα υπερημερίας. 

Τα πιο πάνω δεν αφορούν τα εξαγόμενα προϊόντα, τα οποία 

επιβαρύνονται με δικαιώματα υπερημερίας μετά την παρέλευση 3 μηνών 

παραμονής τους σε αποθηκευτικούς χώρους. 

Σηυείωση: Από τα παραπάνω αποδεικνύεται ότι η περίπτωση αυτή 

δεν συνιοτά ουσιαστικό εξαγωγικό αντικίνητρο. 

5.3.7. Δικαιώματα εκτέλεσης τελωνειακών εργασιών (ΔΕΤΕ) 

ΠΣΕ: Η καταβολή στους τελωνειακούς υπαλλήλους δικαιωμάτων 

εκτέλεσης τελωνειακών εργασιών (ΔΕΤΕ) είναι αδικαιολόγητη σήμερα, 

όπου, εκτός των άλλων, έχουν περιοριστεί σημαντικά οι τελωνειακές 

εργασίες. 

. Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και ΕΦΚ, 19η Διεύθυνση Τελω
νειακών Διαδικασιών, Τμήμα Α'. 
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Υπουργείο Οικονομικών1: Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 

(εθνικές και κοινοτικές) η κατάθεση της διασάφησης στο τελωνείο 

πραγματοποιείται εντός των εργάσιμων ημερών και ωρών. Από τις ίδιες 

διατάξεις, προς διευκόλυνση του εξαγωγέα, επιτρέπεται, ύστερα από 

αίτηση του, η κατάθεση της διασάφησης και πέραν των εργάσιμων 

ημερών και ωρών. Όμως, η εκτός των εργάσιμων ημερών και ωρών ή/και 

εκτός τόπου εργασίας παροχή τελωνειακών εργασιών ενεργείται δαπάναις 

του εξαγωγέα. Το δε ύψος των ΔΕΤΕ στην Ελλάδα, το οποίο είναι σαφώς 

μικρότερο των αντίστοιχων στις άλλες κοινοτικές χώρες, καθορίζεται σε 

συνάρτηση με το προσωπικό που θα απασχοληθεί για την κάθε εξαγωγή 

με βάση το ημερομίσθιο. 

Στην περίπτωση που οι εξαγωγείς ακολουθούν τις απλοποιημένες 

διαδικασίες, επιβαρύνονται με ΔΕΤΕ μόνο μία φορά τον μήνα. Τα αίτια της 

απροθυμίας όμως των εξαγωγέων να χρησιμοποιήσουν τις εν λόγω διαδι

κασίες ίσως θα πρέπει να αναζητηθούν στην έλλειψη οργάνωσης τους και 

στην αποφυγή ανάληψης ευθυνών - που σήμερα φέρουν οι τελωνειακές 

υπηρεσίες - όσον αφορά στον έλεγχο του εμπορεύματος. 

Σημείωση: Το θέμα αυτό θα πρέπει να χαρακτηριστεί ως αρκετά 

σοβαρό στο βαθμό που οι εξαγωγές επιβαρύνονται αναίτια, προς όφελος 

των αρμόδιων υπαλλήλων, χωρίς να παρέχεται ανάλογη επιπλέον υπηρε

σία εκ μέρους τους. Το σημαντικότερο είναι ότι στην πράξη έχει 

αποδειχθεί ότι το σύνολο σχεδόν των εξαγωγών {ανεξάρτητα από τον 

τόπο και τον χρόνο στον οποίο πραγματοποιούνται) επιβαρύνεται με 

ΔΕΤΕ. Αυτό τεκμηριώνεται με συγκεκριμένα αποδεικτικά εκκαθαριστικών 

που προσκόμισε ο ΠΣΕ στην αρμόδια Επιτροπή του Συμβουλίου Εξα

γωγών. Επομένως, θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι στην περίπτωση αυτή 

έχουμε την επιβολή μιας συντεχνιακής καθαρά επιβάρυνσης στα εξαγό

μενα προϊόντα, τα οποία ως θέμα αρχής θα πρέπει να βγαίνουν από τη 

χώρα χωρίς καμιά (φορολογική ή άλλη) επιβάρυνση. Παρά το γεγονός ότι 

αυτή η επιβάρυνση δεν φαίνεται να είναι σημαντική σε σχέση με τη 

συνολική αξία των εξαγώγιμων προϊόντων, θα πρέπει να καταργηθεί το 

ταχύτερο δυνατό γιατί επιβάλλεται χωρίς να πρέπει. 

\ Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και ΕΦΚ, 1 9η Διεύθυνση Τελωνειακών 
Διαδικασιών Τμήμα Α'. 
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5.3.8. Κρατικό σήμα επί των εξαγόμενων αγροτικών προϊόντων 

ΠΣΕ: Το Κρατικό Σήμα (ΚΣ) επί των εξαγόμενων αγροτικών 

προϊόντων, που έχει καθοριστεί με την αριθμ. 95477/7952/24-5-1960 

κοινή Υπ. Απόφαση, απαιτεί πολύπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες και 

η δαπάνη του επιβαρύνει το κόστος των προϊόντων αυτών. 

Υπουργείο Γεωργίας1 : Η διαδικασία δεν είναι ούτε πολύπλοκη ούτε 

χρονοβόρα. Ο εξαγωγέας καταβάλλει στο Δημόσιο Ταμείο το τίμημα που 

προσδιορίζει η Διεύθυνση Γεωργίας και καταθέτει την απόδειξη στον 

αρμόδιο υπάλληλο της Διεύθυνσης Γεωργίας. Αυτό μπορεί να γίνει για 

άθροισμα ποσοτήτων, όπως συμβαίνει στην πράξη με τους περισσότερους 

εξαγωγείς. Η όλη διαδικασία δεν υπερβαίνει την 1/2 ώρα. Η δε οικονομική 

επιβάρυνση γιά τον εξαγωγέα είναι της τάξης του 2 τοις χιλίοις επί της 

αξίας FOB των εξαγόμενων προϊόντων, την οποία δηλώνει ο ίδιος. Στην 

πράξη για φορτίο 20 τόνων το ποσό αυτό ανέρχεται: 

Αξία Φορτίου Επιβάρυνση 

Πορτοκάλια 2 εκατ. δρχ. 4 .000 δρχ. 

Σταφύλια VICTORIA 3 εκατ. δρχ. 6.000 δρχ. 

Σταφύλια Σουλτανίνα 6 εκατ. δρχ. 12.000 δρχ. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι η επιβάρυνση των μεταφορικών μέσων για 

τα πιο πάνω φορτία κυμαίνεται σήμερα σε 8 0 0 . 0 0 0 έως 1.000.000 

δρχ./φορτίο. Σε σύγκριση με αυτό το κόστος, το μέγεθος της επιβάρυνσης 

του ΚΣ είναι μηδαμινό. Η επιβάρυνση αυτή θα έπρεπε να είχε τουλάχιστον 

διπλασιαστεί δεδομένου ότι προβλέπεται για την ενίσχυση της υπηρεσίας 

ΠΕ (Ποιοτικού Ελέγχου) του Υπουργείου Γεωργίας, η οποία έχει συμβάλει 

τις τελευταίες δεκαετίες σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας των 

ελληνικών εξαγόμενων προϊόντων. 

Σημείωση: Το γεγονός ότι η επιβάρυνση είναι μικρή δεν δικαιολογεί 

την επιβολή της αν είναι αναίτια. Θα πρέπει επομένως να εξεταστεί 

προσεκτικά ο τρόπος λειτουργίας της Υπηρεσίας αυτής και να γίνουν οι 

απαραίτητες προσαρμογές, ώστε το έργο που παράγει να συμβάλλει 

πραγματικά στην προώθηση των εξαγωγών και όχι να τις επιβαρύνει. Η 

\ Διεύθυνση Μεταποίησης, Τυποποίησης και ΠΕ. 
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καθιέρωση ενός αξιόπιστου εθνικού σήματος ποιότητας στα εξαγόμενα 

γεωργικά προϊόντα μπορεί πράγματι να βοηθήσει στην τοποθέτηση αυτών 

των προϊόντων στις ξένες αγορές. 

5.3.9. Εισφορά 1 % του Ν.128/1975 

ΠΣΕ: Η συνεχιζόμενη επιβολή της πρόσθετης εισφοράς 1 % του Ν. 

1 28/1 975 (παρ. 3 του άρθρου 1} στα χορηγούμενα πάσης φύσεως δάνεια 

ή πιστώσεις, μεταξύ των οποίων και τα εξαγωγικά, εξακολουθεί να 

επιβαρύνει το κόστος των εξαγόμενων ελληνικών προϊόντων. 

Σηυείωση: Τα ποσά από την εισφορά αυτή συγκεντρώνονται σε 

ειδικό λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος και διατί

θενται, κατόπιν αποφάσεων των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και 

Οικονομικών, για την κάλυψη διαφόρων έκτακτων αναγκών, κυρίως 

επιδοτήσεων επιτοκίου δανείων, π.χ. σεισμοδάνεια, στεγαστικά δάνεια, 

δάνεια κεφαλαίου κίνησης για βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες της 

περιοχής Λαυρίου κ.ά. Δεδομένου ότι η πιο πάνω εισφορά επιβάλλεται σε 

κάθε είδους δάνεια και πιστώσεις και όχι μόνο στα εξαγωγικά, δεν τηρείται 

στην ΤτΕ χωριστός λογαριασμός, στον οποίο να καταχωρούνται τα ποσά 

που προέρχονται από δάνεια σε εξαγωγικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα δε με 

στοιχεία της ΤτΕ, η διαμόρφωση του λογαριασμού κατά τα έτη 1989, 

1990 και 1991 παρουσίασε έλλειμμα. Για παράδειγμα, το 1991 το 

έλλειμμα ανήλθε σε 3,8 δισ. δρχ. (εισπράξεις από την εισφορά 41,5 δισ. 

δρχ. και πραγματοποιηθείσες πληρωμές 45,3 δισ. δρχ.). Το 1992, το 

έλλειμμα του λογαριασμού ήταν περίπου 7,3 δισ. δρχ. (εισπράξεις 43 δισ. 

δρχ. και πληρωμές 50,3 δισ. δρχ.). 

Επομένως, η επιβάρυνση του Προϋπολογισμού από την πλήρη 

κατάργηση της εν λόγω εισφοράς θα είναι της τάξεως των 50-60 δισ. 

δρχ., σε τιμές 1 9 9 4 . 

Η κατάργηση της εισφοράς μόνο για τα δάνεια προς τις εξαγωγικές 

επιχειρήσεις θα αυξήσει το διαχειριστικό κόστος στο τραπεζικό σύστημα 

(αφού θα πρέπει και πάλι να ελέγχεται ποια δάνεια είναι για εξαγωγές και 

ποια δεν είναι), είναι αντίθετη με τους κανόνες της ΕΕ και γενικά αντίκει

ται στη διαδικασία απελευθέρωσης του ελληνικού χρηματοπιστωτικού 

συστήματος από τον κρατικό παρεμβατισμό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι 

η σχετική ισχύουσα επιβάρυνση του κόστους χρηματοδότησης των εξαγω-
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γών μπορεί να γίνει αποδεκτή στις σημερινές εξαιρετικά ανταγωνιστικές 

συνθήκες που επικρατούν στην εγχώρια και στη διεθνή αγορά. 

Νομίζουμε ότι οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί σήμερα 

(Αύγουστος 1995) είναι οι πιο κατάλληλες για την κατάργηση αυτής της 

εισφοράς, η οποία ήδη επιβαρύνει τα δραχμικά δάνεια δυσανάλογα σε 

σχέση με τα δάνεια που αναλαμβάνονται σε συνάλλαγμα από ξένα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η κατάργηση της εισφοράς θα έστρεφε 

πολλούς δανειζόμενους σε δανεισμό σε δραχμές, με αποτέλεσμα τη 

συμβολή στην επίλυση των προβλημάτων υπερβάλλουσας ρευστότητας 

που αντιμετωπίζει σήμερα η ελληνική οικονομία1. 

5.3.10. Έκδοση Δελτίου Χημικής Ανάλυσης 

ΠΣΕ: Στην έκδοση των Πιστοποιητικών Χημικής Ανάλυσης από το 

Γενικό Χημείο του Κράτους παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση. 

Γενικό Χημείο του Κράτους2: Τα αναφερόμενα για μεγάλη 

καθυστέρηση είναι ανακριβή. Οι Περιφερειακές Χημικές Υπηρεσίες του 

Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ) εκδίδουν το Δελτίο (όχι Πιστο

ποιητικό) Χημικής Ανάλυσης (ΔΧΑ) στο δείγμα που προσκομίζεται από το 

Τελωνείο τη στιγμή της εξαγωγής. Στο εκδιδόμενο ΔΧΑ αναγράφεται ότι 

το προϊόν εξεταζόμενο μακροσκοπικώς και οργανοληπτικώς είναι 

κατάλληλο γιά εξαγωγή, αφού ληφθεί υπόψη και η προσκομιζόμενη από 

τον εξαγωγέα υπεύθυνη δήλωση του Ν.1 599/1 986 για την καταλληλό

τητα του προϊόντος. Έτσι, η τελωνειακή διαδικασία της εξαγωγής δεν 

καθυστερεί εξαιτίας του ΓΧΚ. 

Το λεπτομερειακό Δελτίο Χημικής Ανάλυσης που ακολουθεί, λόγω 

των χρονοβόρων απαιτούμενων χημικών αναλύσεων, δεν εκδίδεται αυθη

μερόν. Αυτό όμως είναι απαραίτητο μόνο για τη διαδικασία απο; αβής 

επιστροφών από τον εξαγωγέα και δεν παρεμποδίζει την έγκαιρη 

πραγματοποίηση της εξαγωγής. 

Η μόνη περίπτωση καθυστέρησης έκδοσης του Δελτίου που απαι

τείται για την εξαγωγή αφορά στο τυρί " φ έ τ α " , όπου θα πρέπει να 

1. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε Δ.Κ. Μαρούλης (1995). 

2 Διεύθυνση Χημικοτεχνική-Δασμολογίου. 
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διαπιστωθεί το είδος του γάλακτος που έχει χρησιμοποιηθεί, εάν δηλαδή 

πρόκειται για αιγοπρόβειο γάλα ή υπάρχει νοθεία με αγελαδινό. Στην 

περίπτωση αυτή, η ακολουθούμενη μέθοδος απαιτεί τουλάχιστον 3 ημέρες 

για την ολοκλήρωση της. Εάν βέβαια, σε προγραμματισμένη εξαγωγή, έχει 

ληφθεί εκ των προτέρων δείγμα τυρού από την αρμόδια Κτηνιατρική 

Υπηρεσία (ΚΥ) και έχει σταλεί έγκαιρα στο ΓΧΚ, τότε μπορεί κατά την 

ημέρα της εξαγωγής να έχει ολοκληρωθεί η χημική ανάλυση. Στην 

περίπτωση αυτή όμως θα πρέπει να έχει διασφαλιστεί η ταυτότητα του 

δείγματος που λαμβάνεται από την ΚΥ και εκείνου που λαμβάνεται από το 

Τελωνείο τη στιγμή της εξαγωγής. 

Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι το Πιστοποιητικό Χημικής Ανάλυσης, 

που αναφέρεται στο Υπόμνημα του ΠΣΕ, δεν αποτελεί παραστατικό 

έγγραφο της τελωνειακής διαδικασίας, αλλά εκδίδεται γιά λογαριασμό και 

κατόπιν αιτήσεως του εξαγωγέα. Η από το ΓΧΚ τυχόν καθυστέρηση του, 

η οποία δεν επηρεάζει την εξαγωγή, εξαρτάται από τα αιτούμενα 

αναλυτικά στοιχεία. 

Τόσο οι Κεντρικές όσο και οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΓΧΚ 

δηλώνουν ότι είναι πρόθυμες να συνεργαστούν με τους εξαγωγείς, όχι 

μόνο σε εξαιρετικές αλλά και σε οποιαδήποτε περίπτωση, προκειμένου να 

διευκολυνθεί το ελληνικό εξαγωγικό εμπόριο. 

Θα είναι και ιδιαίτερα χρήσιμο, βέβαια, να δίνεται προτεραιότητα 

στις αναλύσεις σε εξαγόμενα προϊόντα. 

Από τον ΠΣΕ αναγνωρίστηκε ότι τον τελευταίο καιρό έχει μειωθεί 

σημαντικά ο χρόνος έκδοσης του εν λόγω Δελτίου. 

Στο θέμα αυτό απαραίτητη είναι και η συνεργασία των 

επιχειρήσεων στο βαθμό που θα πρέπει να μεριμνούν έγκαιρα για την 

έκδοση του Δελτίου, το οποίο είναι απαραίτητο για την πραγματοποίηση 

της εξαγωγής. Επιπλέον, επειδή, όπως επισημάνθηκε από το ΓΧΚ, 

δημιουργούνται προβλήματα κατά τους ελέγχους που διενεργούνται από 

το Ελεγκτικό Συνέδριο προκειμένου για επιστροφές, είναι σκόπιμο οι 

εξαγωγείς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί ως προς την ταυτοποίηση των 

δηλούμενων προϊόντων. 

Σηυείωση: Στην περίπτωση αυτή έχουμε μια απαραίτητη διαδικασία 

ελέγχου της καταλληλότητας των εξαγόμενων προϊόντων, η οποία μπορεί 

να προκαλέσει σε ορισμένες περιπτώσεις κάποιες καθυστερήσεις. Η 

αποφυγή των οποιωνδήποτε προβλημάτων μπορεί να βασιστεί μόνο στη 
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στενή συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών και των εξαγωγέων. 

Αντικειμενικός σκοπός είναι να αποφευχθεί η δυσφήμηση των ελληνικών 

προϊόντων στο εξωτερικό από ευκαιριακούς και ασυνείδητους εξαγωγείς. 

5 . 3 . 1 1 . Ανανέωση της εξαγωγικής επωνυμίας 

ΠΣΕ: Οι διαδικασίες που προβλέπονται για την ανανέωση της 

εξαγωγικής επωνυμίας είναι γραφειοκρατικές και χρονοβόρες και θα πρέπει 

να αναμορφωθούν και να απλοποιηθούν οι σχετικές ισχύουσες διατάξεις. 

Ιδιαίτερα αυστηρές και αντιεξαγωγικές είναι οι διατάξεις εκείνες που δεν 

επιτρέπουν την ανανέωση της εξαγωγικής επωνυμίας σε περιπτώσεις 

διαμαρτυρημένων επιταγών χωρίς να υπάρχει δόλος εκ μέρους των 

επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα τη διακοπή της εξαγωγικής δραστηριότητας 

και την απώλεια ξένων αγορών. 

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών: Οι διαδικασίες 

που προβλέπονται για την ανανέωση της εξαγωγικής επωνυμίας είναι 

πραγματικά γραφειοκρατικές και χρονοβόρες. Ως εκ τούτου έχει προταθεί 

η αντικατάσταση του εδαφίου ε' της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.Δ. 

3 9 9 9 / 1 9 5 9 "περί ελέγχου του εξαγωγικού εμπορίου κλπ." όπως τούτο 

έχει αντικασταθεί με το άρθρο 9 του Ν.936/1979. Με την προτεινόμενη 

αυτή τροπολογία απλουστεύεται η διαδικασία ελέγχου των ασχολουμένων 

με την εξαγωγική διαδικασία και επιταχύνεται ο έλεγχος που προβλέπεται 

από τις παραπάνω διατάξεις χωρίς την τήρηση ακραίων καταστάσεων. 

Επίσης ο χαρακτήρας της διάταξης που απαγορεύει την ανανέωση 

της εξαγωγικής επωνυμίας θεωρείται υπερβολικά αυστηρός, εφόσον έχουν 

προκύψει θέματα καταδίκης του εξαγωγέα για παλαιά αδικήματα. Για το 

λόγο αυτό έχει προταθεί η αντικατάσταση της διάταξης του εδαφίου δ' της 

παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.Δ. 3999/1 959 "περί ελέγχου του εξαγωγικού 

εμπορίου κλπ.", όπως τούτο έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 9 του 

Ν.936/1 9 7 9 . Με την τροπολογία αυτή μειώνεται σημαντικά το εξαγωγικό 

αυτό αντικίνητρο, χωρίς να παραβλάπτεται και ο σκοπός του νομοθέτη 

που επέβαλε τον έλεγχο του εξαγωγέα κατά την πιο πάνω διάταξη. 
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Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας1: Στα πλαίσια της προσπάθειας για 

την απλοποίηση του υφιστάμενου εξαγωγικού καθεστώτος αντιμετωπίζει 

θετικά και την τροποποίηση των σχετικών διατάξεων που αφορούν στο 

Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων με στόχο την όσο το δυνατόν καλύτερη 

εξυπηρέτηση των εξαγωγέων καθώς και την εύρυθμη λειτουργία της 

εξαγωγικής προσπάθειας της χώρας μας. 

5.3.12. Διαδικασία επιστροφής του ΦΠΑ 

ΠΣΕ: Στη διαδικασία επιστροφής του ΦΠΑ παρατηρούνται 

σημαντικές καθυστερήσεις. 

Σημείωση: Με την υπ' αριθμ. 1103551/8478/Α. 0014/ΠΟΛ. 

1262/2-8-1993 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, καθορίζεται ότι 

η συνολική αξία της αγοράς ή εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για 

εξαγωγή και απαλλάσσονται από το ΦΠΑ δεν μπορεί να υπερβαίνει τη 

συνολική αξία των εξαγωγών ή ενδοκοινοτικών παραδόσεων που 

πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της προηγούμενης δωδεκάμηνης 

χρονικής περιόδου. Κατά συνέπεια για αγορές ή εισαγωγές αγαθών που 

προορίζονται για εξαγωγές, αλλά πραγματοποιούνται πέραν του πιο πάνω 

ορίου, οι επιχειρήσεις καταβάλλουν τον αναλογούντα ΦΠΑ και περιμένουν 

την επιστροφή του με τη διαδικασία που προβλέπει η υπ' αριθμ. 

1031790/2051/575/ΠΟΛ. 1078/1991 Απ. ΥΠΟΙΚ. 

Σύμφωνα με την πιο πάνω απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, 

προβλέπεται πράγματι η εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης και 

χωρίς έλεγχο επιστροφή στους δικαιούχους του αιτούμενου ποσού ΦΠΑ, 

ως εξής: α) Εφόσον αφορά φορολογική ή φορολογικές περιόδους επιστρέ

φεται το 9 0 % με την υποβολή της αίτησης και το υπόλοιπο 1 0 % με την 

υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης, β) Εφόσον αφορά διαχειριστική 

περίοδο επιστρέφεται αμέσως το 1 0 0 % του ΦΠΑ. 

Το ΥΠΟΙΚ θεωρεί ότι η προβλεπόμενη από την πιο πάνω απόφαση 

διαδικασία λύνει οριστικά το θέμα. Η εν λόγω ρύθμιση είχε κριθεί από τον 

ΠΣΕ ικανοποιητική, θ α πρέπει να τονιστεί ότι η προθεσμία του ενός μηνός 

είναι δεσμευτική για τις ΔΟΥ. Στην πράξη σημειώνονται ακόμη κάποιες 

\ Διεύθυνση Διαδικασιών Εξωτερικού Εμπορίου. 
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περιπτώσεις καθυστερήσεων λόγω έλλειψης προσωπικού και ρευστότητας 

των ΔΟΥ. Όμως, οι εξαγωγείς αποφεύγουν να καταγγείλουν, ακόμα και 

μέσω των συλλογικών τους οργάνων, τέτοιες περιπτώσεις συγκεκριμένων 

ΔΟΥ όπου παρουσιάζονται σχετικά προβλήματα στην αρμόδια Διεύθυνση 

του Υπουργείου Οικονομικών, ώστε να επιληφθούν του θέματος οι 

Επιθεωρήσεις. Πάντως, δεν υπάρχει ανάγκη νέας νομοθετικής ρύθμισης, 

αλλά απαιτείται καλύτερη εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων, θ α ήταν 

χρήσιμη και η αποστολή μίας σχετικής υπενθυμιστικής εγκυκλίου στις ΔΟΥ 

με μέριμνα του Υπ. Οικονομικών. 

Βέβαια, το ΥΠΟΙΚ το απασχολεί έντονα τελευταία το θέμα της 

μεγάλης αύξησης των επιστροφών ΦΠΑ προς δικαιούχους, ενώ από την 

άλλη μεριά οι εισπράξεις ΦΠΑ δεν βαδίζουν σύμφωνα με ό,τι θα 

αναμενόταν με βάση τον ρυθμό αύξησης του ονομαστικού εισοδήματος 

της οικονομίας. Έτσι τον Ιανουάριο του 1995 εκδόθηκε η 

100761 /382/90/0014/26-1 -1995 απόφαση με την οποία καθιερώνονταν 

και πάλι περίπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες επιστροφής ΦΠΑ, οι 

οποίες σε κάθε περίπτωση δεν ήταν σύμφωνες με ό,τι είχε συμφωνηθεί με 

τους εξαγωγικούς φορείς προηγουμένως. Μετά από υπομνήματα του ΠΣΕ 

και σε βάθος συζήτηση του θέματος με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΘΟ 

και του ΥΠΟΙΚ, εκδόθηκε τον Απρίλιο του 1995 η 1045781/2138/607/ 

0014/ΠΟΛ 1112 εγκύκλιος του αρμόδιου Υφυπουργού Οικονομικών, με 

την οποία καθορίζονται και πάλι σύντομες και τακτές προθεσμίες 

επιστροφής του ΦΠΑ στους δικαιούχους εξαγωγείς. Ο ΠΣΕ εξέφρασε την 

ικανοποίηση του για τη ρύθμιση του θέματος1. 

5.3.13. ΦΠΑ επί εξαγωγών προς τρίτες χώρες με χρέωση πελάτη 

με έδρα χώρα-μέλος 

ΠΣΕ: Ρύθμιση θέματος ΦΠΑ επί των εξαγωγών προς τρίτες χώρες 

όπου η χρέωση γίνεται προς πελάτη με έδρα την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Σηυείωση: Το θέμα αφορά στις λεγόμενες τριγωνικές πωλήσεις με 

τρίτο συμβαλλόμενο (πελάτη) τρίτη χώρα. Από το Υπουργείο Οικονομικών 

διευκρινίστηκε ότι από τον κοινοτικό Τελωνειακό Κώδικα προβλέπεται μεν 

1. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε Εζανωνικό ΒΗΜΑ (Απρίλιος 
1995). 
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η κατάθεση διασάφησης από κοινοτικό πελάτη, αλλά σύμφωνα με την 

1281 Πολ. απόφαση του 1993 απαιτείται ορισμός φορολογικού 

αντιπροσώπου του κοινοτικού πελάτη και αναγραφή στη διασάφηση 

Αριθμού Μητρώου Εξαγωγέων, δεδομένου ότι πραγματοποιεί μια πράξη 

παράδοσης (εξαγωγή) από την Ελλάδα σε τρίτη χώρα. Δεδομένου ότι 

στην πράξη η ρύθμιση αυτή κάθε άλλο παρά διευκόλυνε τις ελληνικές 

εξαγωγές, καταβλήθηκε προσπάθεια για την έκδοση μιας τροποποιητικής 

υπουργικής απόφασης στα περί ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου, η 

οποία προσπάθεια, όμως, για υπηρεσιακούς λόγους, δεν ευοδώθηκε. Παρ' 

όλα αυτά, με βάση τον κοινοτικό Τελωνειακό Κώδικα, προωθήθηκαν 

διοικητικές λύσεις και έχει ήδη γίνει σαφές σε συγκεκριμένες εξαγωγικές 

επιχειρήσεις ότι μπορούν να πραγματοποιούν εξαγωγές για λογαριασμό 

κοινοτικού πελάτη προς τρίτη χώρα χωρίς να χρεώνουν ΦΠΑ. Απλά στα 

συνοδευτικά έγγραφα (δελτίο αποστολής και τιμολόγιο) θα πρέπει να 

αναφέρεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του κοινοτικού πελάτη και 

να αναγράφεται ότι η παράδοση γίνεται σε τρίτη χώρα. Τα στοιχεία αυτά 

ενδιαφέρουν τις τελωνειακές υπηρεσίες, ο δε πελάτης της τρίτης χώρας 

δε λαμβάνει γνώση αυτών, οπότε δεν τίθεται και θέμα κοινοτικού 

απορρήτου. Προκειμένου να λυθεί και τυπικά το πρόβλημα, έχει υποβληθεί 

και σχέδιο σχετικής απόφασης στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου 

Οικονομικών. 

Από τον ΠΣΕ υπογραμμίστηκε ότι θα ήταν σκόπιμο, μέχρις ότου 

επιλυθεί και τυπικά το πρόβλημα, η προαναφερθείσα πρακτική του 

Υπουργείου Οικονομικών να γενικευθεί προς όλες τις ενδιαφερόμενες 

εξαγωγικές επιχειρήσεις. 

5.3.14. Ποσοστά έκπτωσης επί των ακαθάριστων εσόδων 

επιχειρήσεων για ειδικές δαπάνες εξαγωγών 

ΠΣΕ: Η μείωση των ποσοστών έκπτωσης που αναγνωρίζεται στα 

ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση ειδικών 

δαπανών εξαγωγών, με βάση τον τελευταίο φορολογικό νόμο 2 2 1 4 / 1 9 9 4 

(άρθρο 17 παρ. 3), προσθέτει νέα επιβάρυνση στις εξαγωγικές 

επιχειρήσεις και κατ' επέκταση στα εξαγόμενα ελληνικά προϊόντα. 

Σηυείωση: Υπενθυμίζεται ότι με τον Ν. 2065/1992 (φορολογικός 

νόμος) είχε επεκταθεί μέχρι την 31-12-1996 η έκπτωση χωρίς 
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δικαιολογητικά ενός^ποσοστού από τα ακαθάριστα έξοδα των εξαγωγικών 

επιχειρήσεων ως ακολούθως: 

Σε ακαθάριστα έσοδα μέχρι 2 δισ. δρχ. ποσοστό έκπτωσης 3 % . 

Σε ακαθάριστα έσοδα από 2 μέχρι 5 δισ. δρχ. ποσοστό έκπτωσης 

2%. 

Σε ακαθάριστα έσοδα πάνω από 5 δισ. δρχ. ποσοστό έκπτωσης 

1 % . 

Όμως, με το άρθρο 17 του 2 2 1 4 / 1 9 9 4 ορίζονται τα ακόλουθα: 

"Σε ακαθάριστα έσοδα μέχρι τρία (3) δισ. δρχ., ποσοστό έκπτωσης 2 % και 

σε ακαθάριστα έσοδα από 3 δισ. δρχ. και άνω, ποσοστό έκπτωσης 1 %". 

Σύμφωνα με την Εισηγητική Έκθεση, "η μεταβολή των ποσοστών αυτών 

κρίθηκε αναγκαία, καθόσον ο υπολογισμός των εκπιπτόμενων δαπανών 

με τα υφιστάμενα ποσοστά ήταν υπερβολικός, με συνέπεια οι επιχειρήσεις 

να μειώνουν δυσαναλόγως τα κέρδη τους με τις δαπάνες αυτές, για τις 

οποίες δεν υπάρχουν δικαιολογητικά". 

Η επιλογή της περιόδου για αποδυνάμωση αυτού του (από τα λίγα 

εναπομένοντα) εξαγωγικού κινήτρου, όταν η προσπάθεια για διείσδυση 

στη Βαλκανική και στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη έχει πάρει 

μεγάλες διαστάσεις, ίσως δεν ήταν η καλύτερη δυνατή. 

5.3.15. Τμηματικές φορτώσεις 

ΠΣΕ: Η κατάργηση των τμηματικών φορτώσεων στις εξαγωγές 

μεγάλου αριθμού containers σε πλοίο και η απαίτηση προσκόμισης 

ολόκληρης της αναγραφόμενης στο τιμολόγιο ποσότητας συγκεντρωμένης 

για να πραγματοποιηθεί ο εκτελωνισμός, έχει προκαλέσει δυσεπίλυτα 

προβλήματα, καθ1 ότι συνεπάγεται: 

την ομαδική και ταυτόχρονη προσέλευση μεγάλου αριθμού 

νταλικών με containers, 

την προσκόμιση περισσότερων του ενός τιμολογίων και 

διασαφήσεων για κάθε φόρτωση και 

μεγάλες καθυστερήσεις στις φορτώσεις. 
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Υπουργείο Οικονομικών1: Οι διατυπώσεις εξαγωγής δεν 

επιτρέπεται να τηρηθούν σε Τελωνείο άλλο από εκείνο το οποίο είναι 

αρμόδιο για την εποπτεία του χώρου όπου είναι εγκατεστημένος ο 

εξαγωγέας, ή εκείνο όπου τα εμπορεύματα συσκευάζονται για μεταφορά 

εξαγωγής (παρ. 5 αρ. 1 6 1 , Καν. 2913/1992). 

Για την αποδοχή της διασάφησης εξαγωγής εμπορευμάτων είναι 

απαραίτητο να προσκομίζονται αυτά στους χώρους του αρμόδιου 

Τελωνείου ή στους χώρους που αυτό εγκρίνει, προκειμένου να 

πραγματοποιηθεί η φυσική τους εξέταση. Εφόσον η διασάφηση γίνει 

αποδεκτή, είναι δυνατή η τμηματική έξοδος των εμπορευμάτων (αρ. 793 

Καν. 2454/1993 και Εγκύκλιος Τ 8567/2392/1992). 

Πέραν τούτου, οι εξαγωγείς δύνανται, εφόσον συντρέχουν οι 

απαιτούμενες προϋποθέσεις και χορηγηθεί η σχετική έγκριση, να 

ακολουθούν τις απλοποιημένες διαδικασίες εξαγωγής απευθείας από τις 

εγκαταστάσεις τους και χωρίς προσκόμιση των εμπορευμάτων (που πρέπει 

να αναγράφονται στα λογιστικά τους βιβλία) στο Τελωνείο με κατάθεση 

συμπληρωματικής διασάφησης στο τέλος κάθε μήνα. 

5.3.16. Έγκριση της ΤτΕ για επανεξαγωγή αλλοδαπών προϊόντων με 

συναλλαγματικό όφελος 

ΣΕΒ: Η έγκριση της ΤτΕ για επανεξαγωγή αλλοδαπών προϊόντων 

με συναλλαγματικό όφελος (18/15-1-1990 εγκ. Διοικ. Τραπ.) θα πρέπει 

να καταργηθεί, αφού κάθε εξαγωγή βασίζεται σε συναλλαγματικό όφελος. 

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας2: Ήδη με την έκδοση των ΠΔ/ΤΕ 

2 3 4 4 και 2345/19-12-1994, με τις οποίες αποδεσμεύεται η εξαγωγική 

διαδικασία από τη συναλλαγματική τακτοποίηση της εξαγωγής, έχει 

καταρτισθεί και προωθείται σχετική κανονιστική απόφαση προσαρμοσμένη 

στα νέα δεδομένα, με τα οποία, εκτός των άλλων, καταργούνται οι πάσης 

φύσεως συναλλαγματικοί και τιμολογιακοί περιορισμοί. 

\ Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και ΕΦΚ, 1 9η Διεύθυνση Τελωνειακών 
Διαδικασιών, Τμήμα Α'. 

2. Διεύθυνση Διαδικασιών Εξωτερικού Εμπορίου. 
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Σπυείωση: Μετά τις τελευταίες ρυθμίσεις το παρόν αντικίνητρο δεν 

υφίσταται. 

5.3.17. Διαδικασία έγκρισης εξαγωγών λιπαντικών 

ΣΕΒ: Η διαδικασία έγκρισης εξαγωγής λιπαντικών είναι πολύ 

χρονοβόρα (περίπου 1 5 ημέρες), έστω και εάν η εξαγωγή πρόκειται να 

γίνει στην Κύπρο. 

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας1: Οι σχετικές άδειες σήμερα 

χορηγούνται σε μικρότερο από τον χρόνο που αναφέρει ο ΣΕΒ, γεγονός 

στο οποίο συνετέλεσε και η νέα απόφαση εκχώρησης δικαιώματος 

υπογραφής, με την οποία έγινε μεγαλύτερη αποκέντρωση υπογραφών. 

5.3.18. Διαδικασία έκδοσης αδειών εξαγωγής ελεγχόμενων υλικών 

και εγκρίσεων cocom για εξαγωγή ειδών υψηλής τεχνολογίας 

ΣΕΒ: Οι εν λόγω διαδικασίες είναι εξαιρετικά χρονοβόρες. 

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας2: Από 31-3-1994 καταργήθηκε η 

προϋπόθεση ύπαρξης σύμφωνης γνώμης για την πραγματοποίηση της 

εξαγωγής των εν λόγω ειδών από την Κεντρική Επιτροπή των Παρισίων, 

γεγονός που σημαίνει τη δραστική μείωση του χρόνου ικανοποίησης του 

αιτήματος. Πέραν δε τούτου, η ΕΕ με την ψήφιση σχετικού Κανονισμού με 

αριθμ. 3 3 8 1 / 1 9 9 4 , που τέθηκε σε ισχύ από 1-3-1995, μειώνει τόσο τον 

κατάλογο των ελεγχόμενων υλικών, όσο και το χρόνο ικανοποίησης των 

σχετικών αιτημάτων δια της θεσπίσεως δύο νέων μορφών αδειών, 

ανοικτών γενικών αδειών και αδειών διανομής. Επισημαίνεται ότι η 

Υπηρεσία έχει προγραμματίσει τη χρησιμοποίηση ειδικών εντύπων για τη 

χορήγηση αδειών, πράγμα που θα εξυπηρετεί τους συναλλασσομένους και 

θα μειώσει ακόμη περισσότερο τον απαιτούμενο χρόνο χορήγησης άδειας. 

Σημειώνεται ότι ήδη οι σχετικές άδειες χορηγούνται εντός χρονικού 

διαστήματος που κυμαίνεται από μια (1) ημέρα έως δέκα (10) εργάσιμες 

ημέρες το αργότερο. 

\ Διεύθυνση Διαδικασιών Εξωτερικού Εμπορίου. 

2. Διεύθυνση Διαδικασιών Εξωτερικού Εμπορίου. 
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5.3.19. Ελλιπής κωδικοποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας και των 

ρυθμιστικών κανόνων που διέπουν τις εξαγωγές 

ΣΕΒ: Η ελλιπής κωδικοποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας και των 

ρυθμιστικών κανόνων που διέπουν τις εξαγωγές οδηγεί σε πολύπλοκες 

γραφειοκρατικές διαδικασίες λόγω ελλιπούς ενημέρωσης των αρμοδίων. 

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας1: Όσον αφορά τους γενικούς 

κανόνες υλοποίησης των εξαγωγών, αυτοί περιέχονται σε μια και μόνο 

απόφαση, την υπ' αριθμ. Ε3/5362/7-8-1990, όπως τροποποιήθηκε και 

συμπληρώθηκε με την υπ' αριθμ. 6234/Ε3/9429/6-10-1994 ομοία. Η 

απόφαση αυτή πέραν του ότι έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, έχει διανεμηθεί και σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. 

Όσον δε αφορά στα ειδικά καθεστώτα εξαγωγής, όπως διττής 

χρήσεως, όπλων κ.ά., λόγω της ιδιαιτερότητας κάθε μίας περιπτώσεως, 

ρυθμίζονται με 4 ξεχωριστές αποφάσεις, οι οποίες είναι επίσης γνωστές. 

Σημειώνεται ότι η Υπηρεσία έχει προγραμματίσει την τροποποίηση 

όλων των πιο πάνω αποφάσεων και προτίθεται να ενσωματώσει τα νέα 

κείμενα σε ενιαίο εγχειρίδιο, το οποίο θα κυκλοφορήσει ευρέως. 

5.4. Κοινοτικές επιδοτήσεις και επιστροφές: Αναγκαίες διαδικασίες 

5 . 4 . 1 . Στήριξη εισοδήματος των παραγωγών και δικαίωμα έκπτωσης 

από το Φ Π Α 

ΠΣΕ: Η ερμηνεία του Υπουργείου Οικονομικών και των ΔΟΥ ότι οι 

κοινοτικές επιδοτήσεις, που χορηγούνται για τη στήριξη του εισοδήματος 

των παραγωγών, αποτελούν για τις επιχειρήσεις εκροές χωρίς δικαίωμα 

έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών (PRORATA) θεωρείται άδικη και 

αδικαιολόγητη. 

Υπουργείο Οικονομικών: Στο εν λόγω θέμα υπάρχει εναρμόνιση με 

τις κοινοτικές διατάξεις. 

Η έκτη οδηγία ΦΠΑ (οδηγία 77/388/ΕΟΚ, L 145 της 13-6-1977) 

αναφέρεται στην έννοια των "επιδοτήσεων" στο άρθρο 1 1 , ενώ στο 

\ Διεύθυνση Διαδικασιών Εξωτερικού Εμπορίου. 
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άρθρο 1 9 γίνεται λόγος για τις επιδοτήσεις που δεν καλύπτονται από το 

άρθρο 1 1 . 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 -Α-1 -α, στη βάση επιβολής 

του φόρου για τις παραδόσεις αγαθών συμπεριλαμβάνεται "οτιδήποτε 

αποτελεί την αντιπαροχή, την οποία έλαβε ή πρόκειται να λάβει για τις 

πράξεις αυτές ο προμηθευτής από τον αγοραστή, το λήπτη ή τρίτο 

πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των επιδοτήσεων που συνδέονται 

αμέσως με την τιμή των πράξεων αυτών". 

Οι διατάξεις του άρθρου 1 9 παρ.1, δεύτερη παύλα, προβλέπουν ότι 

τα κράτη-μέλη έχουν τη δυνατότητα να συμπεριλάβουν στον 

παρονομαστή του κλάσματος, που χρησιμεύει για τον υπολογισμό της 

αναλογίας έκπτωσης, τα ποσά των λοιπών επιδοτήσεων, πλην εκείνων 

του άρθρου 1 1 . Είναι ευνόητο ότι η συμπερίληψη του ποσού στον 

παρονομαστή - και μόνο - του κλάσματος και όχι και στον αριθμητή έχει 

ως αποτέλεσμα την αντίστοιχη μείωση της έκτασης του δικαιώματος 

έκπτωσης. 

Θα πρέπει λοιπόν να γίνεται διάκριση μεταξύ των ποσών που έχουν 

τον χαρακτήρα επιδότησης υπό την έννοια του άρθρου 11 άμεσα 

συνδεόμενης με την τιμή ή όχι, ή αν δεν έχουν καν το χαρακτήρα 

επιδότησης. 

Στην περίπτωση των επιδοτήσεων που συνδέονται άμεσα με την 

τιμή, το ζήτημα της δυνατότητας έκπτωσης δεν δημιουργεί προβλήματα: 

θα αποτελέσουν μέρος της βάσης επιβολής του φόρου σύμφωνα με τις 

προαναφερόμενες διατάξεις του άρθρου 11 της έκτης οδηγίας. Κατά 

συνέπεια φορολογούνται και στη συνέχεια γίνεται έκπτωση. 

Τα κριτήρια που επιβάλλουν οι διατάξεις του άρθρου 11 για να 

υπαχθούν αυτές οι επιδοτήσεις στην πρώτη κατηγορία είναι τα ακόλουθα: 

να αποτελεί η επιδότηση την αντιπαροχή ή μέρος αυτής, 

να έχει καταβληθεί από ένα τρίτο, δηλαδή από πρόσωπο ή 

οργανισμό διάφορο του αγοραστή και 

να καταβάλλεται στον προμηθευτή ή στον παρέχοντα υπηρεσίες-

επομένως όχι στον αγοραστή ή λήπτη υπηρεσιών. 

Όσον αφορά στις επιδοτήσεις που δεν συνδέονται άμεσα με την 

τιμή, αυτή η έννοια πρέπει να ερμηνευθεί ευρέως, δηλαδή ως κάθε είδους 

οικονομική ενίσχυση παρεχόμενη προς μια επιχείρηση από το κράτος ή 

έναν οργανισμό ή ιδιώτη, με σκοπό να της δοθεί η δυνατότητα να 
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αναλάβει ή να συνεχίσει μια δραστηριότητα προς το γενικό συμφέρον. 

Όλες αυτές οι επιδοτήσεις είναι εκτός πεδίου εφαρμογής του ΦΠΑ, 

δεδομένου ότι δεν συνδέονται άμεσα με μία φορολογητέα πράξη. Για το 

λόγο αυτό, στον υπολογισμό της αναλογίας έκπτωσης, δεν εμφαίνονται 

ούτε στον αριθμητή ούτε στον παρονομαστή, ώστε ο υπολογισμός αυτός 

να μην επηρεάζεται. Εντούτοις, για να αποφεύγεται μια αδικαιολόγητα 

υπερβολική αναλογία έκπτωσης, η έκτη οδηγία παρέχει στα κράτη-μέλη τη 

δυνατότητα να συμπεριλάβουν στον παρονομαστή το ποσό των 

επιδοτήσεων, πλην των προβλεπομένων στο άρθρο 1 1 , όπως τονίστηκε. 

5.4.2. Καθεστώς επιστροφών κατά την εξαγωγή γεωργικών 

προϊόντων1 

Επιστροφές δικαιούνται τα ακόλουθα γεωργικά προϊόντα που 

υπάγονται στο Παράρτημα II της Συνθήκης της Ρώμης: λιπαρές ουσίες, 

γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα, βόειο και χοίρειο κρέας, ακατέργαστος 

καπνός, οπωροκηπευτικά, ζάχαρη και ισογλυκόζη, σιτηρά, αυγά και πουλε

ρικά, ρύζι, μεταποιημένα οπωροκηπευτικά και κρασιά. Επίσης, επιστροφές 

δικαιούνται και τα ακόλουθα προϊόντα, που δεν υπάγονται στο Παράρτημα 

II, αλλά τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 1 του Καν. 3 0 3 5 / 1 9 8 0 : μπι

σκότα, σοκολάτες, καραμέλες, τσίχλες, παγωτά, χαλβάδες, ζυμαρικά, 

μπύρες, παιδικές τροφές, είδη αρτοποιίας, είδη ζαχαροπλαστικής, 

αναψυκτικά και λικέρ. 

Οι εξαγωγικές επιστροφές χορηγούνται με σκοπό την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας των πιο πάνω κοινοτικών προϊόντων στις διεθνείς 

αγορές. Το ύψος της εξαγωγικής επιστροφής καθορίζεται από την 

ημερομηνία αποδοχής της διασάφησης εξαγωγής και από τη φύση και την 

ποιότητα του εξαγόμενου προϊόντος. 

Προϋπόθεση για τη χορήγηση των επιστροφών είναι η τήρηση των 

πιο κάτω προθεσυιών: 

α. Τα προϊόντα θα πρέπει να έχουν βγει από το κοινοτικό έδαφος 

60 ημέρες από την ημερομηνία αποδοχής της διασάφησης. 

1. Η παρούσα υποδιαίρεση στηρίζεται σε Έκθεση της αρμόδιας 
υπηρεσίας του ΥΠΟΙΚ. 
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β. Σε περίπτωση μεταφόρτωσης σε άλλη κοινοτική χώρα, οι 

εργασίες μεταφόρτωσης δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 28 ημέρες. Δεν 

ισχύει εάν οι εργασίες είναι εντός των 60 ημερών. 

γ. Το εξαγόμενο προϊόν θα πρέπει να εισαχθεί εντός 1 2 μηνών 

στην τρίτη χώρα. 

Στις περιπτώσεις εξάγωνων μέσω άλλης κοινοτικής χώρας θα 

πρέπει απαραίτητα να εκδίδεται αντίτυπο ελέγχου Τ5, το οποίο και 

σφραγίζεται στο τελευταίο τελωνείο της Κοινότητος. Με τον τρόπο αυτό 

αποδεικνύεται η έξοδος από το κοινοτικό έδαφος. Το αντίτυπο Τ5 δεν 

είναι απαραίτητο όταν η εξαγωγή πραγματοποιείται υπό το απλοποιημένο 

καθεστώς κοινοτικής διαμετακόμισης με σιδηρόδρομο ή μεγάλα 

εμπορευματοκιβώτια. 

Στις περιπτώσεις εζανωνών σύνθετων προϊόντων χορηγείται 

επιστροφή βάσει ενός ή περισσότερων συστατικών τους, ως ακολούθως: 

Α. Προϊόντα με κύρια συστατικά τα σιτηρά, αυγά, ρύζι, ζάχαρη, 

γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα, τα οποία εξάγονται υπό τη μορφή των 

εμπορευμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του Καν. 3 0 3 5 / 1 9 8 0 . 

Β. Προϊόντα με κύρια συστατικά τη ζάχαρη, τη γλυκόζη και το 

σιρόπι γλυκόζης, την ισογλυκόζη, τα οποία εξάγονται με τη μορφή των 

προϊόντων του άρθρου 1 του Καν. 4 2 6 / 1 9 8 6 . (Μεταποιημένα οπωροκη

πευτικά). 

Γ. Ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα που περιέχουν ζάχαρη. 

Δ. Προϊόντα σιτηρών και γάλακτος που εξάγονται υπό μορφή 

ζωοτροφών του Κ.Σ.Ο. 2309. 

Κατά τις εξαγωγές μειγμάτων που υπάγονται στα Κεφάλαια 2, 10, 

1 1 της συνδ. ονοματολογίας, οι επιστροφές χορηγούνται βάσει του 

συστατικού που αντιπροσωπεύει το 9 0 % του βάρους τους ή βάσει εκείνου 

για το οποίο εφαρμόζεται χαμηλότερο ύψος επιστροφής. Εάν κάποιο από 

τα συστατικά τους δεν δικαιούνται επιστροφής, τότε δεν χορηγείται 

επιστροφή και στα μείγματα εκτός από αυτά για τα οποία υπάρχουν ειδικοί 

κανόνες υπολογισμού. 

Διαφοροποιημένη επιστροφή: Στις περιπτώσεις που διαφοροποιείται 

το ύψος της επιστροφής ανάλογα με τον προορισμό, τότε η πληρωμή της 

εξαγωγικής επιστροφής εξαρτάται από την προσκόμιση αποδείξεων ότι το 

προϊόν εισήχθη στην συγκεκριμένη τρίτη χώρα. Οι αποδείξεις αυτές είναι: 

- Η διασάφηση εισαγωγής της τρίτης χώρας. 
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- Η βεβαίωση εκφόρτωσης και διάθεσης στην κατανάλωση που 

συντάσσεται από εταιρείες ειδικευμένες επί θεμάτων ελέγχου και 

εποπτείας σε διεθνές επίπεδο και αναγνωρισμένες από την Κοινότητα, οι 

οποίες να επιστατούν κατά την εκφόρτωση του προϊόντος στην τρίτη 

χώρα. 

Δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση των προαναφερόμενων 

αποδείξεων άφιξης, όταν η επιστροφή είναι μικρότερη των 1000 ECU για 

εξαγωγές σε τρίτες ευρωπαϊκές χώρες και μικρότερη των 5 0 0 0 ECU για 

εξαγωγές σε τρίτες μη ευρωπαϊκές χώρες. 

Πιστοποιητικά εζανωνής: Για ορισμένα προϊόντα είναι απαραίτητο 

πριν την εξαγωγή, ο εξαγωγέας να εκδώσει πιστοποιητικό εξαγωγής. Τα 

προϊόντα αυτά είναι: τα σιτηρά, το ρύζι, η ζάχαρη, το ελαιόλαδο, το βόειο 

κρέας, το κρασί κλπ. Με το πιστοποιητικό εξαγωγής ο εξαγωγέας έχει τη 

δυνατότητα να προκαθορίσει την εξαγωγική επιστροφή την ημέρα της 

αίτησης του πιστοποιητικού. Η προκαθορισμένη εξαγωγική επιστροφή 

ισχύει για τις εξαγωγές που πραγματοποιούνται με το πιστοποιητικό 

προκαθορισμού, ανεξάρτητα από την επιστροφή που ισχύει την ημερο

μηνία αποδοχής της διασάφησης εξαγωγής. Για την έκδοση του 

πιστοποιητικού εξαγωγής, ο εξαγωγέας υποχρεούται να προσκομίσει 

εγγύηση. 

Ποοθεσυίες υποβολής δικαιολονητικών πληρωυής: Ο εξαγωγέας 

έχει δικαίωμα, εντός 12 μηνών από την ημερομηνία αποδοχής της 

διασάφησης εξαγωγής, να καταθέσει πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στην 

ΔΙΔΑΓΕΠ (Διεύθυνση Διαχείρισης Αγορών Γεωργικών Προϊόντων), ώστε 

να δικαιούται το 1 0 0 % της εξαγωγικής επιστροφής. Αν τα δικαιολογητικά 

πληρωμής κατατεθούν πέραν του 1 2μηνου αλλά εντός των 1 8 μηνών που 

έπονται της ημερομηνίας αποδοχής της διασάφησης εξαγωγής, ο εξαγω

γέας εισπράττει το 8 5 % της δικαιούμενης επιστροφής. 

Εάν ο εξαγωγέας δεν μπόρεσε να προσκομίσει τις αποδείξεις άφιξης 

στην τρίτη χώρα εντός της προθεσμίας των 1 2 μηνών, αν και αποδε

δειγμένα προσπάθησε, τότε έχει το δικαίωμα να ζητήσει επιπλέον 

προθεσμία για την προσκόμιση των αποδείξεων αυτών. 

Σε περίπτωση που το αντίτυπο ελέγχου Τ5 δεν έχει επιστραφεί 

εντός τριών μηνών, τότε ο εξαγωγέας έχει το δικαίωμα να κάνει αίτηση 

ισοδυναμίας υποβάλλοντας το έγγραφο μεταφοράς και αποδείξεις 
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εισαγωγής στην τρίτη χώρα. Σε περιπτώσεις εξαγωγών σε χώρες ΕΖΕΣ 

μπορεί να προσκομίσει το Τ 2 αντίτυπο 5. 

Κυρώσεις λόνω υπερβάσεων εξανωνής: Σε περίπτωση υπέρβασης 

της προθεσμίας εξαγωγής των 60 ημερών από την ημερομηνία αποδοχής, 

καθώς και της προθεσμίας των 29 ημερών κατά τις εργασίες της 

μεταφόρτωσης, η επιστροφή μειώνεται εφάπαξ κατά 1 5 % και επιπλέον 

5% για κάθε ημέρα υπέρβασης. Σε περίπτωση υπερβάσεων και των δύο 

προθεσμιών η επιστροφή μειώνεται κατά τη μεγαλύτερη εκ των δύο 

υπέρβαση. 

Καθεστώς προκαταβολών και προχρηιιατοδοτήσεων: 

α. Προκαταβολή: 

Για να διευκολυνθούν οι εξαγωγείς στη χρηματοδότηση των 

εξαγωγών τους, η Κοινότητα έχει θεσπίσει το καθεστώς της προκαταβολής 

της εξαγωγικής επιστροφής. Η επιστροφή προκαταβάλλεται μετά την 

αποδοχή της διασάφησης εξαγωγής και υπό την προϋπόθεση σύστασης 

εγγύησης ύψους 1 1 5 % της εξαγωγικής επιστροφής. Στην περίπτωση που 

το προκαταβαλλόμενο ποσό είναι ανώτερο από το ποσό που οφείλεται 

πραγματικά για την εξαγωγή, ο εξαγωγέας αποδίδει τη διαφορά 

προσαυξημένη κατά 1 5 % . Η προσαύξηση του 1 5 % δεν εισπράττεται 

μόνο στις περιπτώσεις που ισχύουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

β. Προγρηυατοδότηση -Καν. 565/1980: 

Σε περίπτωση που ο εξαγωγέας δηλώνει την πρόθεση του να 

εξαγάγει τα προϊόντα ή εμπορεύματα μετά από μεταποίηση ή αποθεματο

ποίηση, αφού θέσει τα προϊόντα βάσης ή τα εμπορεύματα υπό τελωνειακό 

έλεγχο, η Κοινότητα σύμφωνα με τον Καν. 565/1980 τού παρέχει το 

δικαίωμα να προεισπράξει την εξαγωγική επιστροφή που ισχύει την ημερο

μηνία που τα προϊόντα τέθηκαν υπό τελωνειακό έλεγχο. Το αντίστοιχο 

έντυπο του ΕΔΕ θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία 

για τον υπολογισμό της εξαγωγικής επιστροφής (ποσότητα του προϊόντος 

που πρόκειται να εξαχθεί, Κ.Σ.Ο., τριψήφιο κωδικό επιστροφής και στην 

περίπτωση μεταποιημένου προϊόντος την περιγραφή και την ποσότητα 

των προϊόντων βάσης καθώς και το ποσοστό απόδοσης). 

Τα προϊόντα που τίθενται σε καθεστώς αποταμίευσης με σκοπό την 

εξαγωγή ύστερα από μεταποίηση, σύμφωνα με τον Καν. 565/1980, θα 

πρέπει να μεταποιηθούν το πολύ σε προθεσμία 6 μηνών από την 
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ημερομηνία αποδοχής του ΕΔΕ με το οποίο τέθηκαν υπό τελωνειακό 

έλεγχο. 

Τα προϊόντα που έπαυσαν να υπόκεινται στο καθεστώς της 

αποταμίευσης σύμφωνα με τον Καν. 565/1980 θα πρέπει να 

εγκαταλείψουν το κοινοτικό έδαφος σε προθεσμία 60 ημερών από την 

ημερομηνία που εξήλθαν από το καθεστώς αυτό. 

Η εξαγωγική επιστροφή καταβάλλεται στον εξαγωγέα πριν από την 

εξαγωγή μετά από την υποβολή φακέλου για προχρηματοδότηση και υπό 

την προϋπόθεση σύστασης εγγύησης ύψους 1 2 0 % της εξαγωγικής 

επιστροφής. Η σύσταση της εγγυητικής επιστολής πραγματοποιείται πριν 

την αποδοχή του ΕΔΕ με το οποίο τίθεται υπό τελωνειακό καθεστώς. 

Στην περίπτωση που το οφειλόμενο ποσό είναι μικρότερο από 

εκείνο που προκαταβλήθηκε, η διαφορά θα επιστραφεί προσαυξημένη 

κατά 2 0 % εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας. 

Καθεστώς εφοδιασμών: Οι παραδόσεις στην Κοινότητα για τον 

εφοδιασμό σκαφών που προορίζονται για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα, 

αεροσκαφών που εξυπηρετούν διεθνείς αερογραμμές, στους διεθνείς 

οργανισμούς που είναι εγκατεστημένοι στην Κοινότητα και στις ένοπλες 

δυνάμεις που σταθμεύουν στο έδαφος ενός κράτους-μέλους αλλά δεν 

υπάγονται στη σημαία του, εξομοιώνονται με εξαγωγές και δικαιούνται 

εξαγωγικών επιστροφών. 

Το καθεστώς των εφοδιασμών μπορεί να λειτουργήσει με τρεις 

διαφορετικές διαδικασίες: 

Τη συνήθη διαδικασία του άμεσου εφοδιασμού. 

Τη διαδικασία των μηνιαίων φορτώσεων, ύστερα από ειδική 

έγκριση που παίρνει από τη ΔΙΔΑΓΕΠ. 

Τη διαδικασία εφοδιασμού μέσω αποθήκης βάσει του άρθρου 38 

του Καν. 3665/1987. 

Άυεσος εΦοδιασυός: Στην περίπτωση άμεσου εφοδιασμού, ο 

εφοδιαστής - εξαγωγέας καταθέτει διασάφηση εξαγωγής για τα προϊόντα 

που πρόκειται να εφοδιάσει άμεσα. Για τον υπολογισμό της εξαγωγικής 

επιστροφής χρησιμοποιείται η ημερομηνία αποδοχής της διασάφησης 

εξαγωγής. 

Μηνιαίες Φορτώσεις: Οι εφοδιαστές που θα πάρουν έγκριση να 

χρησιμοποιούν συγχρόνως και τη συνήθη διαδικασία. Απαραίτητη 

προϋπόθεση της απλουστευμένης διαδικασίας από την αρμόδια 
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Τελωνειακή Αρχή. Ως ημερομηνία αποδοχής χρησιμοποιείται η τελευταία 

ημέρα του μήνα. 

Εφοδιασιιοί υέσω αποθήκης: Η εξαγωγική επιστροφή μπορεί να 

προκαταβληθεί, όταν ο εφοδιαστής -εξαγωγέας προσκομίζει την απόδειξη 

ότι τα προϊόντα έχουν τεθεί σε προθεσμία 30 ημερών από την αποδοχή 

της διασάφησης εξαγωγής υπό τελωνειακό έλεγχο σε αποθήκες, με σκοπό 

τον ανεφοδιασμό στην Κοινότητα πλοίων, αεροσκαφών και εξέδρων 

γεωτρήσεων. Οι αποθήκες αυτές θα πρέπει να έχουν εγκριθεί σύμφωνα με 

το άρθρο 38 του Καν. 3 6 6 5 / 1 9 8 7 . Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι 

ένα προϊόν δεν ακολούθησε τον προορισμό του, ο εφοδιαστής πληρώνει 

ένα κατ' αποκοπήν ποσό που ισούται με το ύψος των δασμών κατά την 

εισαγωγή ταυτόσημου προϊόντος που ισχύει την ημέρα που έπρεπε να 

ακολουθήσει τον προορισμό που έπρεπε προασαυξημένο κατά 2 0 % . 

Δικαιολογητικά πληρωυής της εξαγωγικής επιστροφής: 

-Αίτηση σε ειδικό έντυπο. 

-Κατάσταση υποβαλλόμενων δικαιολογητικών σε ειδικό έντυπο. 

-Κατάσταση πληρωμής δικαιούχου σε 3 αντίγραφα σε ειδικό 

έντυπο. 

- Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1 599/1 988 στην οποία να αναφέρεται 

ότι τα υποβαλλόμενα έγγραφα είναι έγκυρα, τα παρεχόμενα στοιχεία 

ακριβή και τα προϊόντα πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 13 του 

Καν. 3665/1 9 8 7 . Επίσης, ενέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης ότι έχει γίνει 

μεταφόρτωση του προϊόντος σε άλλο κοινοτικό λιμένα, όταν πρόκειται για 

θαλάσσιες μεταφορές. 

- Βεβαίωση εξαγωγής στην οποία αναγράφονται οι ημερομηνίες 

φόρτωσης για όλα τα προϊόντα και τα προϊόντα βάσης των μεταποιημένων 

και των εκτός Παραρτήματος II της Συνθήκης προϊόντων. 

- To No 1 του ΕΔΕ, το ΔΧΑ και το αντίτυπο Ε (άδεια φόρτωσης) ή 

άδεια εξαγωγής των εμπορευμάτων ή TIR ή ΑΤΑ. 

- Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο από την 

αρμόδια ΔΟΥ με την ένδειξη "για την είσπραξη χρημάτων από το 

Δημόσιο". 

Επίσης στις περιπτώσεις διαφοροποιημένης επιστροφής το έγγραφο 

μεταφοράς και η απόδειξη άφιξης στην τρίτη χώρα. 
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Δικαιολογητικά πληοωυής προχοηυατοδότησης: 

- Στο φάκελο ττροχρηματοδότησης υποβάλλονται τα βασικά 

δικαιολογητικά και συμπληρώνεται με το ΕΔΕ και το ΔΧΑ, τα οποία 

έρχονται υπηρεσιακά από το Τελωνείο. 

- Για την αποδέσμευση της εγγύησης χρειάζεται υποβολή 

εξοφλητικού φακέλου με όλα τα δικαιολογητικά που στοιχειοθετούν το 

δικαίωμα της εξαγωγικής επιστροφής. Ο εξαγωγέας έχει το δικαίωμα 

υποβολής και περισσότερων του ενός εξοφλητικών φακέλων. 

Δικαιολογητικά προκαταβολής: 

Στο φάκελο προκαταβολής θα πρέπει να υποβάλλονται τα βασικά 

δικαιολογητικά και να συμπληρώνεται από το ΕΔΕ που αποστέλλεται από 

το Τελωνείο. 

Στον εξοφλητικό φάκελο ο εξαγωγέας θα πρέπει να υποβάλλει όλα 

τα δικαιολογητικά που στοιχειοθετούν το δικαίωμα της επιστροφής. 

Ό λ α τα δικαιολογητικά αποστέλλονται υπηρεσιακά από το Τελωνείο 

ύστερα από αίτηση του εξαγωγέα. 

Απαραίτητη προϋπόθεση είσπραξης επιστροφών από τον εξαγωγέα 

είναι η εγγραφή του στο Μητρώο Συναλλασσομένων της ΔΙΔΑΓΕΠ. Αυτό 

γίνεται ύστερα από αίτηση του εξαγωγέα θεωρημένη ως προς το γνήσιο 

της υπογραφής καθώς και με την προσκόμιση του καταστατικού της 

εταιρείας. 

Σηυεοινή κατάσταση: 

Οι εξαγωγικές επιστροφές ύστερα από τη Συμφωνία της GATT μετά 

τον κύκλο συνομιλιών της Ουρουγουάης θα πρέπει να μειωθούν κατά 

3 6 % μέσα σε 6 χρόνια με αρχή την 1-1-1995. Πιθανόν η Κοινότητα να 

προσπαθήσει να βρει άλλους τρόπους ενίσχυσης στην παραγωγή. 

Σήμερα πάντως έχουμε μείωση των εξαγωγικών επιστροφών λόγω 

της ανόδου των διεθνών τιμών. Σε ορισμένα μάλιστα προϊόντα έχουμε 

έως μηδενισμό, όπως στα ζυμαρικά, το σιμιγδάλι ή επιβολή εισφορών 

κατά την εξαγωγή όπως στο σκληρό σιτάρι. Αυτό σημαίνει ότι οι 

κοινοτικές τιμές είναι χαμηλότερες από τις διεθνείς τιμές. Η μείωση λοιπόν 

των εξαγωγικών επιστροφών οφείλεται σε συγκυριακούς λόγους. 

ΕΚΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ II 

Οι εταιρείες που έχουν τυποποιημένα προϊόντα μπορούν αν θέλουν 

να κάνουν αναγνώριση της μόνιμης πρότυπης συνταγής. Για τους τρόπους 
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και τις αναγκαίες διαδικασίες οι επιχειρήσεις μπορούν να ενημερωθούν 

από τον εκπρόσωπο του Γενικού Χημείου του Κράτους. 

Οι συνταγές αυτές θα ελέγχονται ανά εξάμηνο ή ανά έτος και θα 

είναι αποθηκευμένες στη ΔΙΔΑΓΕΠ με μηχανογραφικό σύστημα, ώστε να 

χρησιμοποιούνται κατά τον υπολογισμό της εξαγωγικής επιστροφής. 

5.5. Προβλήματα στις εξαγωγές κυρίως αγροτικών προϊόντων με τις 

χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης 

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας1: Σχεδόν από την έναρξη 

εφαρμογής των Συμφωνιών Σύνδεσης της ΕΕ με ορισμένες χώρες της 

Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης άρχισαν να αναφύονται συγκεκριμένα 

προβλήματα από καταστρατηγήσεις ορισμένων άρθρων αυτών των συμ

φωνιών, τα οποία έχουν άμεσο αντίκτυπο στις ελληνικές εξαγωγές των 

αγροτικών κατά κύριο λόγο προϊόντων. Τούτο συνέβη διότι ορισμένες 

χώρες, παρά τις συνεχείς παραχωρήσεις για την πρόσβαση των προϊόντων 

τους στην αγορά της ΕΕ, μεταχειρίζονται τις συμφωνίες για όσο το δυνατό 

μεγαλύτερο προστατευτισμό των αγορών τους. Εκτός αυτού επικαλούνται 

λόγους εφαρμογής νέου δασμολογίου, έναρξης ισχύος ΦΠΑ αλλά και 

προσαρμογής στους κανόνες της GATT. Χαρακτηριστικά παραδείγματα 

αποτελούν αυτά της Πολωνίας καταρχήν και της Ουγγαρίας πιο πρόσφα

τα. Γενικά, παρά τις διαμαρτυρίες τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και μέσω 

της ΕΕ, σε ιδιαίτερα αυστηρό τόνο μάλιστα, οι εν λόγω χώρες δεν 

ανέστειλαν την εφαρμογή των μέτρων καταστρατήγησης, έτσι ώστε να 

μην απομένει παρά η σε διμερή βάση λήψη, κατά το δυνατόν, πρακτικών 

αντίμετρων εκ μέρους της Ελλάδας. Τα ακόλουθα προβλήματα παρουσιά

ζονται κατά χώρα: 

Πολωνία: Η φορολογική επιβάρυνση στα εισαγόμενα προϊόντα που 

περιέχουν ζάχαρη έπληξε άμεσα τις ελληνικές εξαγωγές κονσερβών 

ροδάκινων. Η αύξηση του ΦΠΑ από 7 % σε 2 2 % στις εισαγωγές 

γεωργικών προϊόντων πλήττει τα εσπεριδοειδή, τη σταφίδα και τα 

ακτινίδια. Η επιβολή εξισωτικών ποσών στα εισαγόμενα γεωργικά 

προϊόντα, όταν η τιμή τους είναι χαμηλότερη των εγχωρίως 

\ Διεύθυνση ΚΑΕ, Τμήματα Β1 και Γ'. 
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παραγομένων, με επέκταση και στα επεξεργασμένα, θίγει τις εξαγωγές 

πατάτας, αγγουριών κλπ. Ενώ, τέλος, ο περιορισμός των εξαγωγών scrap 

σιδήρου από τη χώρα αυτή βλάπτει τον ομαλό εφοδιασμό των ελληνικών 

βιομηχανιών. Αποτέλεσμα των πιο πάνω μέτρων είναι ότι οι εξαγωγές μας 

μειώθηκαν από 71 εκατ. δολ. το 1992 σε 55 εκατ. δολ. το 1993. Κυρίως 

μειώθηκαν κατά 6,5 εκατ. δολ. στα προϊόντα που περιέχουν ζάχαρη και 

κατά 13,4 εκατ. δολ. στα εσπεριδοειδή. 

Ουνναρία: Η αύξηση από 4 , 8 % σε 3 5 % , από 1-1-1 995 και για δύο 

μήνες, των δασμών στις εισαγωγές πορτοκαλιών, με εξαίρεση αυτών της 

ποικιλίας Jaffa, επέφερε ισχυρό πλήγμα στην αιχμή της εξαγωγικής 

περιόδου των εξαγωγών του προϊόντος αυτού. 

Ρωσία: Επιβλήθηκαν ειδικοί δασμοί στις εισαγωγές ορισμένων 

προϊόντων, από τα οποία τη χώρα μας κυρίως ενδιαφέρουν τα αλκοο

λούχα ποτά, τα τσιγάρα και οι γούνες. Σύμφωνα με σχετικό άρθρο της 

Μεταβατικής Συμφωνίας ΕΕ - Ρωσίας, το μέτρο αυτό επρόκειτο να 

καταργηθεί την 1-1-1996. 

Βουλναρία: Η χώρα αυτή έχει απαγορεύσει, από 30 Μαρτίου 1993, 

τις εξαγωγές scrap στις χώρες της Κοινότητας, γεγονός που θίγει σοβαρά 

την ελληνική χαλυβουργία. Για το λόγο αυτό, έχουν γίνει επανειλημμένες 

προσπάθειες από τη χώρα μας σε διμερές και κοινοτικό επίπεδο για την 

επίλυση του θέματος. Ειδικότερα, σε διμερές επίπεδο, έχει ζητηθεί από την 

ελληνική πλευρά το άνοιγμα ποσόστωσης εξαγωγής της τάξης των 110 

τόν. ετησίως με καταβολή 90-100 δολ. ανά τόν. παλαιοσιδήρου Α' ποιό

τητας. Επίσης, έχει προταθεί στη βουλγαρική πλευρά η εγκατάσταση στη 

Βουλγαρία joint venture κατεργασίας παλαιοσιδήρου, με σκοπό την 

εξαγωγή του 5 0 % της παραγωγής στην Ελλάδα και τη διάθεση του 

υπόλοιπου στη βουλγαρική αγορά. Η απάντηση στην πιο πάνω πρόταση 

από τον αρμόδιο στο θέμα Βούλγαρο Υπουργό Βιομηχανίας ήταν η 

γνωστοποίηση της έλλειψης πρώτης ύλης στη παρούσα φάση και ως εκ 

τούτου η αδυναμία έναρξης διαπραγματεύσεων για τη δημιουργία joint 

venture. Η παγωτοβιομηχανία της χώρας μας θίγεται, επίσης, άμεσα από 

την επιβολή ποσόστωσης 1 200 τόν. (όπως ίσχυε το 1 994) στις εξαγωγές 

παγωτών στη Βουλγαρία. Οι Βούλγαροι πρότειναν με επιστολή του 

Υπουργού κ. Velev την πλήρη απελευθέρωση εξαγωγών προς τη χώρα 

τους υπό τον όρο της αύξησης της ποσόστωσης εισαγωγών αιγοπροβάτων 

από την ΕΕ σε 1000 τόνους. 
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5.6. Συμπεράσματα από τη λειτουργία της προθεσμιακής αγοράς 

συναλλάγματος μέχρι σήμερα 

Η απελευθέρωση της προθεσμιακής αγοράς συναλλάγματος για 

τρέχουσες συναλλαγές έχει πραγματοποιηθεί από την 1-1-1 9 9 2 . Από τον 

Μάρτιο του 1993, απελευθερώθηκαν επίσης και οι προθεσμιακές πράξεις 

που αφορούν κεφαλαιακές συναλλαγές. 

Σύμφωνα όμως με τις υπάρχουσες πληροφορίες, ο βαθμός 

χρησιμοποίησης της προθεσμιακής αγοράς από τους'Ελληνες εξαγωγείς και 

από άλλους που διενεργούν δραστηριότητες τρεχουσών συναλλαγών με 

το εξωτερικό, ήταν μέχρι πρόσφατα πολύ μικρός. 

Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι οι περισσότεροι Έλληνες 

εξαγωγείς δεν φαίνεται να κατάφεραν να αποφύγουν τις σημαντικές 

ζημιές που προέκυψαν από την πρόσφατη υποτίμηση του δολαρίου έναντι 

της δραχμής με τη χρησιμοποίηση της προθεσμιακής αγοράς. 

Η μειωμένη σχετικά χρησιμοποίηση της προθεσμιακής αγοράς 

μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι οι περισσότεροι εξαγωγείς-εισα-

γωγείς δεν φαίνεται να ενδιαφέρονται για την κάλυψη των συναλλαγμα

τικών κινδύνων στις συγκεκριμένες προσφερόμενες/ζητούμενες από τις 

τράπεζες προθεσμιακές συναλλαγματικές ισοτιμίες, γιατί οι προβλέψεις 

τους για την εξέλιξη των συναλλαγματικών ισοτιμιών έδειχναν ότι οι πιο 

πάνω ισοτιμίες ήταν μάλλον ασύμφορες. Όμως, κατά τη διάρκεια του 

1992, η πράξη έδειξε ότι τουλάχιστον οι προθεσμιακές ισοτιμίες του 

δολαρίου έξι μήνες πριν κάθε άλλο παρά ασύμφορες ήταν. Οι ισοτιμίες 

αυτές κυμαίνονταν γύρω στις 205-210 δραχμές/δολ. στις αρχές του 1992, 

ενώ τον Σεπτέμβριο του 1 992 η ισοτιμία spot ήταν περίπου 1 75 δραχμές/ 

δολάρια. Επομένως, όποιος εξαγωγέας είχε προχωρήσει τον Μάρτιο του 

1 992 στην προθεσμιακή πώληση των εισπράξεων του σε δολάρια, τις 

οποίες ανέμενε να προκύψουν το Σεπτέμβριο 1992, θα είχε πετύχει μια 

ισοτιμία πάνω από τις 205 δραχμές /δολ., ενώ οι εξαγωγείς, οι οποίοι δεν 

είχαν χρησιμοποιήσει τη δυνατότητα προπώλησης δολαρίων στην προθε

σμιακή αγορά, ήταν υποχρεωμένοι να πωλούν τον Σεπτέμβριο του 1992 

τα δολάρια τους στην τιμή spot των 175 δραχμών/δολ., δηλαδή 3 0 

δραχμές (περίπου 1 5%) χαμηλότερα. Είναι προφανές ότι τόσο οι τράπεζες 

όσο και οι εξαγωγείς είχαν κάνει λάθος προβλέψεις. Διαφορετικά, είτε οι 

προσφερόμενες προθεσμιακές τιμές για αγορά από τις τράπεζες δολαρίων 
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θα ήταν μικρότερες (τα δραχμικά επιτόκια θα ήταν επίσης χαμηλότερα), 

είτε η ζήτηση για προθεσμιακή κάλυψη στις συγκεκριμένες τιμές θα ήταν 

πολύ μεγαλύτερη. 

Αντίθετα με την προθεσμιακή αγορά δολαρίου, στην περίπτωση 

του γερμανικού μάρκου τα ιστορικά στοιχεία δείχνουν ότι η προθεσμιακή 

ισοτιμία του μάρκου έξι μήνες πριν (Μάρτιος 1992) ήταν σχεδόν στα ίδια 

επίπεδα με την ισοτιμία spot έξι μήνες μετά (Σεπτέμβριος 1992). Στην 

περίπτωση αυτή οι εξαγωγείς ενδεχομένως ούτε κέρδισαν ούτε έχασαν 

περισσότερα με το να μη ζητήσουν προθεσμιακή κάλυψη. Είχαν όμως το 

πλεονέκτημα της βεβαιότητας για τις τιμές στις οποίες θα δραχμοποιούσαν 

το συνάλλαγμα τους έξι μήνες μετά. 

Τα πιο πάνω δεν δικαιολογούν τον ισχυρισμό των εξαγωγικών 

φορέων ότι η λειτουργία της προθεσμιακής αγοράς στην Ελλάδα δεν είναι 

συμφέρουσα για τους εξαγωγείς. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 

6 . 1 . Εισαγωγή 

Στο παρόν και τα επόμενα κεφάλαια αναλύονται εκτενώς τα 

θέματα που προκύπτουν σχετικά με τη δυνατότητα της ελληνικής 

οικονομίας να παρέχει, σε ανταγωνιστικό κόστος και σε ικανοποιητικό 

βαθμό, τις υπηρεσίες όλων των ειόών που είναι απαραίτητες για την 

πραγματοποίηση και προώθηση των εξαγωγών1. Τέτοιες υπηρεσίες είναι: 

οι κρατικές υπηρεσίες προώθησης εξαγωγών (Κεντρικές Υπηρεσίες 

Εξωτερικού Εμπορίου του ΥΠΕΘΟ (Γεν. Γραμματεία, ΔΟΣ), εμπορικοί 

Σύμβουλοι και Ακόλουθοι της χώρας στο εξωτερικό, Οργανισμοί 

Προώθησης Εξαγωγών κλπ.), οι ιδιωτικές υπηρεσίες εμπορίας (Εξαγωγικές 

Εμπορικές Εταιρείες ή Export Trading Companies, Εξαγωγικές Κοινο

πραξίες κλπ.), οι υπηρεσίες χρηματοδότησης και ασφάλισης (risk bearing), 

οι υπηρεσίες μεταφορών και επικοινωνιών (διαμετακομιστικό εμπόριο) κ.ά. 

Στη συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου θα αναλυθούν οι κρατικές υπηρε

σίες και φορείς προώθησης των ελληνικών εξαγωγών. Στο Κεφάλαιο 7, θα 

αναλυθούν οι υπηρεσίες χρηματοδότησης εξαγωγών, στο Κεφάλαιο 8 οι 

υπηρεσίες ασφάλισης εξαγωγών, στο Κεφάλαιο 9 οι υπηρεσίες εμπορίας 

εξαγωγών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στο Κεφάλαιο 10 οι υπηρεσίες 

μεταφορών και επικοινωνιών και στο Κεφάλαιο 11 τα θέματα που 

αφορούν τις διακρατικές σχέσεις και το αντισταθμιστικό εμπόριο. 

6.2. Κεντρικές Υπηρεσίες Εξωτερικού Εμπορίου 

Ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζονται στο 

χώρο των Κεντρικών Υπηρεσιών σχετικά με τη ρύθμιση των διαδικασιών, 

το σχεδιασμό της πολιτικής και την προώθηση γενικά του εξαγωγικού 

\ Βλέπε το Κεφάλαιο 1, υποδιαίρεση 1.4., σημείο iii. 
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εμπορίου της Ελλάδας προς όλες τις περιοχές του κόσμου, είναι η μη 

ικανοποιητική οργανωτική δομή και στελέχωση πολλών υπηρεσιών και η 

σημαντική έλλειψη αποτελεσματικού συντονισμού μεταξύ των διαφόρων 

φορέων. Αποτέλεσμα είναι η σχετική αδυναμία ουσιαστικής στήριξης της 

εξαγωγικής προσπάθειας, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η 

αδυναμία έγκαιρης λήψης των αναγκαίων αποφάσεων ή η λήψη πολλές 

φορές αντιφατικών μέτρων με ζημιογόνες συνέπειες για την αξιοπιστία 

του συστήματος και ιδιαίτερα για τις ελληνικές εξαγωγές. 

Ιδιαίτερα, όσον αφορά την προώθηση των εξαγωγών στις εκτός 

ΟΟΣΑ χώρες, όπου οι διακρατικές σχέσεις παίζουν στις περισσότερες 

περιπτώσεις σημαντικό ρόλο, προβληματικός ήταν μέχρι πρόσφατα ο 

συντονισμός ανάμεσα στα υπουργεία Εμπορίου, Εθνικής Οικονομίας, 

Οικονομικών, Εξωτερικών και Γεωργίας. 

Επίσης, προβλήματα συντονισμού εμφανίζονται μεταξύ των 

πολιτικών που προσπαθούν να θέσουν σε εφαρμογή τα πιο πάνω 

υπουργεία και των πολιτικών της Τράπεζας της Ελλάδος, ιδιαίτερα όσον 

αφορά την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών εξαγωγών. 

Τα προβλήματα αυτά έχουν ως συνέπεια τη δημιουργία σημαντικής 

σύγχυσης ως προς την κατανομή των αρμοδιοτήτων στους διάφορους 

τομείς του εξαγωγικού εμπορίου και την εμφάνιση αναπόφευκτων 

δυσκολιών ιδιαίτερα κατά τη φάση της υλοποίησης των διαφόρων 

συμφωνιών που υπογράφονται. 

Οι Έλληνες εξαγωγείς, ιδιαίτερα προς τις εκτός ΟΟΣΑ χώρες, 

βρίσκονται πολλές φορές σε μια κατάσταση στην οποία δεν ξέρουν πού 

να απευθυνθούν για την επίλυση των καθημερινών γραφειοκρατικών και 

άλλων προβλημάτων τους (τόσο στην Ελλάδα όσο και στη χώρα προορι

σμού των εμπορευμάτων). Ως συνέπεια, παρεμβάλλονται μεγάλες 

καθυστερήσεις τόσο όσον αφορά τις προσπάθειες για ανάληψη μιας 

παραγγελίας όσο και κατά το στάδιο της εκτέλεσης αυτής της παραγ

γελίας. Οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται από διάφορα υπουργεία 

(επισκέψεις υπουργών και εμπορικές αποστολές) για διευκόλυνση των 

εξαγωγέων έχουν πολλές φορές αποσπασματικό χαρακτήρα και δεν 

οδηγούν στην ολοκλήρωση της προσπάθειας για τη σύναψη στενών 

εμπορικών σχέσεων με ενδιαφερόμενες χώρες και για την ανάπτυξη των 

ελληνικών εξαγωγών. 
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Είναι χαρακτηριστικό ότι , στη δεκαετία 1 9 8 1 - 1 9 9 1 , η οποία υπήρξε 

πολύ κρίσιμη για την προσπάθεια προσαρμογής της χώρας μας στα 

ισχύοντα στις ΕΚ όσον αφορά τον ευαίσθητο και νευραλγικό τομέα του 

εξωτερικού εμπορίου, συνέβησαν αλλεπάλληλες μεταβολές και στη 

διοικητική οργάνωση των αρμόδιων υπηρεσιών, αλλά και στα πρόσωπα 

που ασκούσαν τη σχετική εποπτεία. Από το 1981 μέχρι σήμερα άλλαξε 

πάνω από 10 φορές ο Υπουργός αρμόδιος για θέματα εξωτερικού εμπο

ρίου, ενώ κάθε φορά που άλλαζε ο Υπουργός υπήρχαν σημαντικές 

μεταβολές τόσο στην οργάνωση του τομέα όσο και στη στελέχωση του με 

τα επιτελικά στελέχη που συνέβαλλαν στο σχεδιασμό της πολιτικής. Έτσι, 

η πολιτική άλλαζε πολύ συχνά και σε ορισμένες περιπτώσεις άρχιζαν να 

συζητούνται από την αρχή πράγματα, τα οποία είχαν ήδη απασχολήσει 

την προηγούμενη ηγεσία του υπουργείου επί μακρόν και ευρίσκοντο στο 

στάδιο της υλοποίησης. Είναι αυτονόητο ότι η κατάσταση αυτή μόνο 

αρνητικές συνέπειες είχε στην προσπάθεια για μια δυναμική προώθηση 

των ελληνικών εξαγωγών. 

Στην περίοδο 1 990-1993, μετά την εκ νέου μεταφορά των αρμο

διοτήτων του τομέα εξωτερικού εμπορίου στο ΥΠΕΘΟ, η κατάσταση δεν 

φαίνεται να έχει βελτιωθεί σημαντικά. Καταρχήν ο Υφυπουργός αρμόδιος 

για θέματα εξωτερικού εμπορίου είχε επίσης την αρμοδιότητα πολλών 

άλλων σημαντικών θεμάτων, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αφιερώσει 

τον αναγκαίο χρόνο που απαιτείται για την εξέταση των θεμάτων που 

απασχολούν τις εξαγωγές1. Η κατάσταση άλλαξε ριζικά μετά το 1 9 9 4 , 

οπότε οι αρμόδιοι Υφυπουργοί απέκτησαν αποφασιστική αρμοδιότητα και 

ανέπτυξαν έντονη δραστηριότητα στον τομέα του εξωτερικού εμπορίου. 

Οι συχνές και εποικοδομητικές επισκέψεις σε χώρες άμεσου ενδιαφέροντος 

για την Ελλάδα, με τη συνοδεία πολυπληθών ομάδων υψηλού επιπέδου 

επιχειρηματικών στελεχών, έδωσαν νέα πνοή στην προσπάθεια ενίσχυσης 

των διακρατικών σχέσεων με τις χώρες εισαγωγής των ελληνικών 

εξαγώγιμων προϊόντων. 

Από την άλλη μεριά, η οργάνωση και η στελέχωση των αρμόδιων 

υπηρεσιών εξωτερικού εμπορίου δεν φαίνεται να βελτιώθηκε σημαντικά 

'. Για παράδειγμα, σε μια περίοδο ο αρμόδιος υφυπουργός για το 
εξωτερικό εμπόριο είχε επίσης αρμοδιότητα για τις δημόσιες επενδύσεις 
και ειδικότερα για την απορρόφηση των πόρων του ΚΠΣ Ι. 
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μέχρι σήμερα. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η συζήτηση για τα 

θέματα που απασχολούν τις εξαγωγές είχε περιοριστεί σημαντικά στην 

περίοδο 1989-1994. Η συζήτηση αυτή άρχισε και πάλι το 1994, με την 

επανασύσταση του Συμβουλίου Εξαγωγών (Απόφαση του Υφυπ. Εθνικής 

Οικονομίας 5-2-1 995/5230 ΔΙΟΕ/3) και τη δημιουργία ειδικών επιτροπών 

για τα εξαγωγικά αντικίνητρα, για τα προβλήματα μεταφορών και για τα 

προβλήματα επέκτασης των δραστηριοτήτων των ελληνικών τεχνικών 

εταιρειών στο εξωτερικό. Παρ' όλα αυτά η συζήτηση πολλών κρίσιμων 

θεμάτων που αφορούν τις εξαγωγές δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, με 

συνέπεια να μην προχωρεί με ικανοποιητικό ρυθμό η λήψη μέτρων για την 

αντιμετώπιση τους. 

Τα πιο πάνω συμβαίνουν μετά την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς 

της ΕΕ, την πλήρη κατάργηση των εξαγωγικών επιδοτήσεων και της 

προστασίας, τις δραματικές εξελίξεις στην Κεντρική και την Ανατολική 

Ευρώπη και τη νέα κατάσταση που δημιουργήθηκε στις χώρες της Μέσης 

Ανατολής. Συμβαίνουν παρά το γεγονός ότι, με δεδομένες τις νέες 

ανταγωνιστικές συνθήκες, η δυναμική προώθηση των ελληνικών εξα

γωγών θα έπρεπε να αποτελεί το κέντρο βάρους της σημερινής αναπτυ

ξιακής πολιτικής. Ό λ α τα πολιτικά κόμματα και οι κυβερνήσεις αποδέχονται 

σήμερα το γεγονός ότι ο έντονος εξαγωγικός προσανατολισμός θα πρέπει 

αναπόφευκτα να αποτελεί βασικό στοιχείο της οικονομικής πολιτικής, όπως 

συμβαίνει και με τις άλλες χώρες της ΕΕ και γενικότερα του ΟΟΣΑ. Για το 

λόγο αυτό, σε ορισμένες από τις χώρες αυτές, η εποπτεία του εξωτερικού 

εμπορίου, η χάραξη της εξαγωγικής πολιτικής, καθώς και η στήριξη της 

εξαγωγικής δραστηριότητας ασκούνται από αυτοδύναμα Υπουργεία ή 

Υφυπουργεία Εξωτερικού Εμπορίου. 

Στην Ελλάδα, μέχρι το Σεπτέμβριο 1991 την αρμοδιότητα της 

εποπτείας του εξωτερικού εμπορίου και της χάραξης της εξαγωγικής 

πολιτικής μοιράζονταν το ΥΠΕΜ και το ΥΠΕΘΟ, με αρκετά προβλήματα 

επικαλύψεων και έλλειψης συντονισμού των ενεργειών, όπως 

προαναφέρθηκε. 

Επίσης, όσον αφορά τα διαδικαστικά θέματα εξωτερικού εμπορίου, 

μέχρι και το 1987 υπήρχαν οι γνωστές και αλληλοσυμπληρούμενες 

αρμοδιότητες μεταξύ του ΥΠΕΜ, της Τράπεζας Ελλάδος, των EBE της 

χώρας, άλλων υπουργείων καθώς και των μεσολαβουσών εμπορικών 

τραπεζών. Η κατάσταση αυτή υπάρχει ακόμα και σήμερα, αλλά σε πολύ 
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μικρή έκταση, μετά την έκόοση σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων από το 

1 987 μέχρι σήμερα, με στόχο την αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων από 

όλους τους παραπάνω φορείς προς τις μεσολαβούσες εμπορικές τράπεζες. 

Στο ΥΠΕΜ λειτουργούσε μέχρι και το 1981 η Γενική Διεύθυνση 

Εξωτερικού Εμπορίου με 6-7 Διευθύνσεις. Στις αρχές του 1982 καταργή

θηκαν οι Γενικοί Διευθυντές, ενώ στα τέλη του 1982 οι Διευθύνσεις αυτές 

μεταφέρθηκαν στο ΥΠΕΘΟ. Στη συνέχεια, περί τα τέλη του 1 9 8 5 , οι 

παραπάνω Διευθύνσεις Εξωτερικού Εμπορίου επανήλθαν στο ΥΠΕΜ με 

ταυτόχρονη θέσπιση της Ειδικής Γραμματείας Εξωτερικού Εμπορίου. 

Τέλος, στην περίοδο 1988-1989 έγινε κάποια αναβάθμιση του τομέα, 

αφού θεσπίστηκε ο νέος Οργανισμός του ΥΠΕΜ με Γενική Γραμματεία 

Εξωτερικού Εμπορίου που είχε μόνο 3 Διευθύνσεις, αλλά με διαχωρισμό 

των επιτελικών από τις διαχειριστικές αρμοδιότητες και με λειτουργικότερο 

σχήμα. 

Πιο πρόσφατα, δηλαδή με το Π.Δ.405/1 9 9 1 , η Γενική Γραμματεία 

Εξωτερικού Εμπορίου μετατράπηκε και πάλι σε Γενική Διεύθυνση 

Εξωτερικού Εμπορίου και μεταφέρθηκε στο ΥΠΕΘΟ, όπου συγχωνεύτηκε 

με την εκεί Διεύθυνση ΔΟΣ, και αποτέλεσαν τη Γενική Γραμματεία ΔΟΣ 

(Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων). 

Με δεδομένο το γεγονός των επικαλύψεων αρμοδιοτήτων και της 

έλλειψης συντονισμού των ενεργειών μεταξύ ΥΠΕΜ και ΥΠΕΘΟ, που 

υπήρχε στην προηγούμενη κατάσταση, είναι προφανές ότι η μεταφορά 

των υπηρεσιών εξωτερικού εμπορίου από το ΥΠΕΜ στο ΥΠΕΘΟ και η 

σύσταση της ενιαίας πλέον Γενικής Γραμματείας ΔΟΣ, αποτελεί ένα θετικό 

βήμα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων 

συντονισμού. Δεν επιλύει όμως τα προβλήματα στους τομείς της 

οργάνωσης και της κατάλληλης στελέχωσης των Κεντρικών Υπηρεσιών 

για την αποτελεσματική στήριξη της εξαγωγικής προσπάθειας της χώρας. 

Ούτε επιλύει το πρόβλημα του συντονισμού ενεργειών ανάμεσα στο 

ΥΠΕΘΟ και τους άλλους δημόσιους οργανισμούς για την προώθηση των 

εξαγωγών (ΥΟΕΥ στο εξωτερικό, ΟΠΕ, καθώς και τα άλλα υπουργεία που 

προαναφέρθηκαν). 

Εξετάζοντας το σημερινό σχήμα της Γενικής Γραμματείας ΔΟΣ, 

δηλαδή τη διάρθρωση των υπηρεσιών που την απαρτίζουν και τις 

αντίστοιχες αρμοδιότητες τους, όπως αυτά αποτυπώνονται στο 

Π.Δ. 1 38/1 993 (ΦΕΚ Α 55/14-4-1 993), καθώς και στη διαγραμματική του 
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παρουσίαση (βλέπε το Σχεδιάγραμμα 1 του Παραρτήματος), καταλήγουμε 

στις παρακάτω παρατηρήσεις: 

α. Η Γενική Γραμματεία ΔΟΣ απαρτίζεται από όύο Γενικές 

Διευθύνσεις, δηλαδή τη Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Οικονομικών και 

Εμπορικών Σχέσεων (με 6 Διευθύνσεις), και τη Γενική Διεύθυνση 

Συντονισμού και Επιθεώρησης Υπηρεσιών Εξωτερικού (με 3 Διευθύνσεις). 

β. Στο προηγούμενο σχέδιο της παρούσας Έκθεσης μας είχαμε 

διατυπώσει πέντε παρατηρήσεις (και αντίστοιχες προτάσεις) για αναγκαίες 

βελτιώσεις του οργανωτικού σχήματος της τότε Γενικής Γραμματείας ΔΟΣ 

(Π.Δ 405/1991). Φαίνεται ότι οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες του 

ΥΠΕΘΟ έλαβαν υπόψη τις παραπάνω παρατηρήσεις και προτάσεις μας, 

αφού το σημερινό σχήμα της Γενικής Γραμματείας ΔΟΣ (Π.Δ 138/1993) 

είναι σαφώς βελτιωμένο σε σύγκριση με το προηγούμενο σχήμα (Π.Δ 

405/1991). 

γ. Μια από τις παραπάνω παματηρήσεις-προτάσεις μας αφορούσε 

την αναβάθμιση του τότε Αυτοτελούς Γραφείου Αντισταθμιστικών 

Οφελών. Όπως διαπιστώσαμε όμως, το παραπάνω Αυτοτελές Γραφείο όχι 

μόνο δεν αναβαθμίστηκε, αλλά καταργήθηκε τελείως, ενώ εξ όσων 

γνωρίζουμε, οι αντίστοιχες αρμοδιότητες μεταφέρθηκαν στον Οργανισμό 

Προώθησης Εξαγωγών (ΟΠΕ). 

Διατηρούμε κάποιες επιφυλάξεις για την ορθότητα και 

αποτελεσματικότητα της παραπάνω ενέργειας, δεδομένου ότι το 

Αντισταθμιστικό Εμπόριο αποτελεί ζωτικής σημασίας παράγοντα για την 

προώθηση των ελληνικών εξαγωγών και, επομένως, θα έπρεπε η 

αντίστοιχη αρμοδιότητα να παραμείνει στο ΥΠΕΟΟ που είναι και το 

κατεξοχήν επιτελικό όργανο του σχεδιασμού της στρατηγικής για την 

προώθηση των ελληνικών εξαγωγών μέσω της ανάπτυξης των διμερών 

εμπορικών σχέσεων της Ελλάδας. 

θ α πρέπει να τονίσουμε, τέλος, ότι ο σημαντικός τομέας του 

Αντισταθμιστικού Εμπορίου όχι μόνο δεν προσέχθηκε ιδιαίτερα στην χώρα 

μας, αλλά μάλλον "ταλαιπωρήθηκε", αφού η σχετική αρμοδιότητα ανήκε 

παλιότερα στην Εταιρεία Διεθνούς Εμπορίου ITCO, μετά μεταφέρθηκε στο 

ΥΠΕΟΟ (Π.Δ 405/1991) και στη συνέχεια στον ΟΠΕ. 

δ. Ως γενικότερη παρατήρηση - πρόταση, θα μπορούσαμε να πούμε 

ότι με τις δεδομένες σοβαρές ελλείψεις σε ειδικευμένο προσωπικό και 

μηχανογράφηση, η Γενική Γραμματεία ΔΟΣ δεν είναι σε θέση να 
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συμβάλλει αποφασιστικά στη χάραξη της εξαγωγικής πολιτικής, ούτε 

φυσικά να παρακολουθεί το follow-up της πολιτικής αυτής. Το μόνο που 

αποκλειστικά σχεδόν κάνουν οι υπηρεσίες της Γεν. Γραμματείας ΔΟΣ, και 

αυτό μάλλον πλημμελώς, είναι η διαχείριση τρεχόντων θεμάτων 

εξωτερικού εμπορίου και σχέσεων με διάφορες χώρες και περιοχές του 

κόσμου. 

ε. Τέλος, με τα σημερινά δεδομένα εκτός από τη Γενική 

Γραμματεία ΔΟΣ υπάρχουν και αρκετοί άλλοι φορείς που εμπλέκονται στη 

χάραξη και υλοποίηση της όποιας εξαγωγικής πολιτικής, με αποτέλεσμα να 

δημιουργούνται επικαλύψεις, να γίνονται αντιφατικές ενέργειες. Για το 

λόγο αυτό θα πρέπει να εξεταστεί σοβαρά ο τρόπος συντονισμού των 

αντίστοιχων ενεργειών των διαφόρων εμπλεκόμενων φορέων (ΥΠΕΘΟ, 

ΥΠΟΙΚ, ΥΠΕΞ, ΟΠΕ, ΤτΕ, ΕΟΜΜΕΧ κλπ.), με στόχο το σχεδιασμό και την 

υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής προώθησης των ελληνικών 

εξαγωγών. 

Αυτό θα μπορούσε να γίνει στα πλαίσια ενός "Συμβουλίου Προώ

θησης Εξαγωγών" του οποίου βασικό έργο θα έπρεπε να είναι η χάραξη 

μιας δυναμικής εξαγωγικής πολιτικής, η παρακολούθηση της υλοποίησης 

της πολιτικής αυτής, ο συντονισμός ενεργειών των διαφόρων εμπλεκό

μενων φορέων, η άρση των διαφόρων εξαγωγικών αντικινήτρων, καθώς 

και η άμεση λήψη αποφάσεων και ο συντονισμός ενεργειών για την 

αντιμετώπιση σοβαρών έκτακτων προβλημάτων που παρεμποδίζουν την 

ομαλή διενέργεια και προώθηση των ελληνικών εξαγωγών1. Παρα

δείγματα τέτοιων προβλημάτων είναι τα προβλήματα μεταφορών που 

παρουσιάστηκαν μετά την έναρξη του εμφυλίου πολέμου στη 

Γιουγκοσλαβία (βλέπε το Κεφάλαιο 10 πιο κάτω), οι περιοριστικές 

πολιτικές που επιβάλλονται ξαφνικά από διάφορες χώρες (βλέπε το 

Κεφάλαιο 5, υποδιαίρεση 5.5.) κλπ. 

Το προτεινόμενο Συμβούλιο Προώθησης Εξαγωγών θα πρέπει να 

συνέρχεται τουλάχιστον κάθε 3μηνο, καθώς και εκτάκτως όταν κρίνεται 

αναγκαίο. Επίσης, θα πρέπει να έχει αρκετή ευελιξία και, κυρίως, να 

λειτουργεί σε τεχνοκρατικό επίπεδο. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, θα 

πρέπει το Συμβούλιο να είναι αφενός μεν ολιγομελές (με 1 5 περίπου 

\ Βλέπε επίσης ΚΕΠΕ (Νοέμβριος 1992). 
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μέλη), αφετέρου όε τα μέλη του να είναι Γενικοί Διευθυντές ή Διευθυντές 

των φορέων που θα επιλεγούν να συμμετέχουν σε αυτό. 

Το Συμβούλιο Προώθησης Εξαγωγών θα πρέπει να προεδρεύεται 

από τον εκάστοτε Υπουργό ή Υφυπουργό αρμόδιο για θέματα εξωτερικού 

εμπορίου, ενώ ως μέλη θα πρέπει να συμμετέχουν σε αυτό από πλευράς 

ΥΠΕΘΟ ο Γενικός Γραμματέας ΔΟΣ, ο Γενικός Διευθυντής Εξωτερικού 

Εμπορίου, καθώς και όλοι οι Διευθυντές και Προϊστάμενοι Γραφείων της 

Γενικής Γραμματείας ΔΟΣ. Επίσης, θα πρέπει να συμμετέχουν αρμόδιοι 

Γενικοί Διευθυντές ή Διευθυντές των Υπουργείων Οικονομικών, 

Εξωτερικών, Βιομηχανίας, Γεωργίας, Μεταφορών, καθώς επίσης και 

αρμόδιοι Γενικοί Διευθυντές ή Διευθυντές της ΤτΕ, του ΟΠΕ, του ΟΑΕΠ, 

του ΕΛΟΤ, του ΕΟΜΜΕΧ κλπ. 

Εννοείται ότι το Συμβούλιο Προώθησης Εξαγωγών θα μπορεί, 

όποτε κρίνει σκόπιμο, να καλεί στις συνεδριάσεις του και εκπροσώπους 

διαφόρων φορέων που δεν συμμετέχουν επίσημα σε αυτό, όπως π.χ. 

εκπροσώπους κλαδικών εξαγωγικών φορέων κλπ. 

Αντί του πιο πάνω προτεινόμενου Συμβουλίου Προώθησης 

Εξαγωγών από το 1994 συστάθηκε, όπως ήδη τονίστηκε, το νέο 

Συμβούλιο Εξαγωγών στο οποίο, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση 

συμμετέχουν: 

- 18 στελέχη από φορείς της κεντρικής διοίκησης, 

- 9 εκπρόσωποι ΔΕΚΟ, 

- 30 εκπρόσωποι φορέων των παραγωγικών τάξεων. 

Υπάρχει επίσης μόνιμη Γραμματεία και Επιτροπή Διοικητικής 

Υποστήριξης. 

Πρόεδρος του Συμβουλίου Εξαγωγών έχει οριστεί ο αρμόδιος 

Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας. 

Η ολοκληρωμένη και σε βάθος συζήτηση και ανάλυση των 

επιμέρους θεμάτων που αφορούν άμεσα τις εξαγωγές (αντικίνητρα, 

μεταφορές, επέκταση τεχνικών εταιρειών στο εξωτερικό κλπ.) 

πραγματοποιείται από εξειδικευμένες υποεπιτροπές. 

Παρά την αναμφισβήτητη χρησιμότητα του όσον αφορά στην 

αλληλοενημέρωση και την επικοινωνία του αρμόδιου για θέματα 

εξωτερικού εμπορίου Υπουργού και των εκπροσώπων των δημόσιων και 

ιδιωτικών φορέων που εμπλέκονται στην εξαγωγική διαδικασία, το 

Συμβούλιο Εξαγωγών δεν κατέστη δυνατό, τουλάχιστον στη διάρκεια της 
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λειτουργίας του μέχρι σήμερα, να συμβάλει αποτελεσματικά στη 

διαμόρφωση μιας δυναμικής εξαγωγικής πολιτικής και στη λήψη των 

κατάλληλων μέτρων για την ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισμού 

της ελληνικής οικονομίας. Θα μπορούσε να λεχθεί ότι το υφιστάμενο 

Συμβούλιο Εξαγωγών αποτελεί ένα Forum αλληλοενημέρωσης και 

"δημοσίων σχέσεων" και όχι ένα τεχνοκρατικό όργανο με αποτελεσματική 

λειτουργία. 

6.3. Υπηρεσίες Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο 

Εξωτερικό (ΥΟΕΥ: Γραφεία Συμβούλων-Ακολούθων) 

6 . 3 . 1 . Διάρθρωση του συστήματος 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 6, το 1993 λειτουργούσαν σε 

Ελληνικές Πρεσβείες σε όλο τον κόσμο 47 Γραφεία Συμβούλων -

Ακολούθων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων. Εκτός από αυτά, 

υπήρχαν επίσης 5 Γραφεία που είναι εκτός λειτουργίας: Αλγερίου, Λος 

Ά ν τ ζ ε λ ε ς (ιδρύθηκε πρόσφατα αλλά δεν λειτουργεί), Τρίπολης, 

Βαγδάτης, Πεκίνου. Τα Γραφεία μας στο Ρίο/Σάο Πάολο και στην Κινσάσα 

έκλεισαν με νομοθετική ρύθμιση στις αρχές της δεκαετίας του 1 9 9 0 . 

Με τον Ν. 2297/1995, ιδρύεται Γραφείο Συμβούλων Οικονομικών 

και Εμπορικών Υποθέσεων, στο Νέο Δελχί της Ινδίας. Ιδρύονται επίσης τα 

ακόλουθα Γραφεία Ακολούθων ΟΕΥ: 

- Φρανκφούρτη (Γερμανία): Αρμοδιότητα στις περιοχές Έσσης-

Ρηνανίας, Παλατιανάτο, Θουρηγκίας. 

- Λιουμπλιάνα (Σλοβενία). 

- Ζάγκρεμπ (Κροατία). 

- Κίεβο (Ουκρανία). 

- Τυφλίδα (Γεωργία). 

- Ερεβαν (Αρμενία). 

- Μπακού (Αζερμπαϊτζάν). 

- Ά λ μ α Ά τ α (Καζακστάν). 

- Τασκένδη (Ουζμπεκιστάν). Πρεσβεία Μόσχας. 

- Κρασνοντάρ (Νότια Ρωσία). Πρεσβεία Μόσχας. 

- Σιγκαπούρη (Σιγκαπούρη). 

- Σάο Πάολο (Βραζιλία). 
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Όσον αφορά τη στελέχωση των 60 Γραφείων (47 παλαιά και 13 

νέα) που είναι σε λειτουργία, ο αριθμός των υπαλλήλων που υπηρετούν 

σε αυτά ανέρχεται σε 1 22 άτομα (εκ των οποίων 115 μόνιμοι του Κλάδου 

Εξωτερικού, 4 Γραφείς με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου και 3 αποσπασμένοι 

από την Κεντρική Υπηρεσία). Αν υπολογίσουμε και τους αποσπασμένους 

στην Κεντρική Υπηρεσία, που ανέρχονται (1993) σε 33 άτομα, τότε το 

σύνολο των υπαλλήλων ανέρχεται σε 155 άτομα. 

Από τα στοιχεία που παρουσιάζονται στον Πίνακα 6, θα μπορούσε 

να υποστηριχτεί ότι n σηυεοινή νεωνοαφική κατανομή των Γραφείων ΟΕΥ 

αλλά και των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτά, υε βάση τη νεωνοαΦική 

κατανομή των ελληνικών εζανωνών, είναι ορθολονική. Μετά την ίδρυση 

των νέων Γραφείων ΟΕΥ στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής 

Ευρώπης, στην Ινδία, τη Σιγκαπούρη και το Σάο Πάολο, διαμορφώνεται 

μία κατάσταση όπου το 5 0 % περίπου των Γραφείων και το 7 0 % περίπου 

του προσωπικού βρίσκονται σε χώρες του ΟΟΣΑ προς τις οποίες 

κατευθύνεται και το 6 7 % περίπου των συνολικών ελληνικών εξαγωγών. 

Παρ' όλα αυτά όμως, ολόκληρες περιοχές όπως η Κεντρική 

Αμερική, η Λατινική Αμερική (εκτός της Βραζιλίας), η Αφρική (εκτός της 

Αιγύπτου της Συρίας και της Νότιας Αφρικής), η Άπω Ανατολή (εκτός της 

Σιγκαπούρης και της Ν. Κορέας) κλπ., είναι ακόμη σήμερα ουσιαστικά 

χωρίς ελληνική εμπορική αντιπροσώπευση. Επομένως και οι δυνατότητες, 

που ενδεχομένως υπάρχουν για ανάπτυξη των οικονομικών σχέσεων της 

Ελλάδας με αυτές τις περιοχές και για την εξαγωγή σε αυτές ελληνικών 

προϊόντων, είναι συνήθως άγνωστες στην Ελλάδα και ειδικότερα στις 

ελληνικές παραγωγικές και εξαγωγικές επιχειρήσεις. 

Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι στο χώρο του ΟΟΣΑ, στις νέες 

δημοκρατίες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, στην Ινδία και στην Κίνα η 

ελληνική αντιπροσώπευση είναι επαρκής και καλά οργανωμένη και 

στελεχωμένη. Αντίθετα, υπάρχει ακόμα σήμερα ανάγκη για αναβάθμιση 

και βελτίωση της λειτουργικότητας των Γραφείων και στις περιοχές αυτές, 

αφού οι δυνατότητες για παραπέρα διείσδυση των ελληνικών προϊόντων 

στις αντίστοιχες ξένες αγορές είναι σημαντικές. Αρκεί να αναφερθεί ότι το 

1 9 9 0 κατευθύνθηκε μεν το 8 0 % των ελληνικών εξαγωγών προς τις χώρες 

ΟΟΣΑ, αλλά, από την άλλη μεριά, οι ελληνικές εξαγωγές ως ποσοστό των 

συνολικών εισαγωγών των χωρών του ΟΟΣΑ (δηλαδή το ελληνικό 

μερίδιο) ήταν μόνο 0 , 3 % . Περιθώρια για αύξηση αυτού του μεριδίου 
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υπάρχουν πολλά, αλλά αυτό εξαρτάται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από 

άλλους παράγοντες προσφοράς στην εγχώρια οικονομία (παραγωγή 

προϊόντων με δυναμικές συνθήκες ζήτησης, ανταγωνιστικότητα, 

οργάνωση της εγχώριας παραγωγής για εξαγωγές κλπ.) παρά από τη 

συμβολή της επίσημης ελληνικής εμπορικής αντιπροσωπείας στις χώρες 

αυτές. 

Τα τελευταία χρόνια, για την αντιμετώπιση των νέων αναγκών για 

εμπορική αντιπροσώπευση στις χώρες που προήλθαν από τη διάσπαση της 

Σοβιετικής Ένωσης και της πρώην Γιουγκοσλαβίας και για την 

αντιμετώπιση της μη ικανοποιητικής κατανομής των ΥΟΕΥ στο εξωτερικό, 

προωθήθηκε η ίδρυση των νέων Γραφείων που προαναφέρθηκαν καθώς 

επίσης και η αναβάθμιση του γραφείου της Τεχεράνης, η επαναλειτουργία 

των γραφείων της Βαγδάτης και του Κουβέιτ και η ίδρυση γραφείων στη 

Σεούλ (Νότια Κορέα), στο Γιοχάνεσμπουργκ (Νότια Αφρική), στη 

Λισσαβώνα και στο Δουβλίνο. 

Σε ελάχιστο βαθμό γίνεται επίσης προσπάθεια να αξιοποιηθεί το 

ελληνικό στοιχείο που υπάρχει σε ορισμένες περιοχές (π.χ., στη Ν. Αφρική 

και σε πολλές νέες Δημοκρατίες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης) με τη 

μορφή των ελληνικών κοινοτήτων, επιχειρήσεων που ελέγχονται από 

Έλληνες, ιδιαίτερα στα Βαλκάνια κλπ. Στόχος είναι να χρησιμοποιηθεί 

αυτό το στοιχείο για να δημιουργηθούν οι κατάλληλες διασυνδέσεις, για 

την προώθηση των ελληνικών εξαγωγών σε αυτές τις περιοχές. 

Η ουσιαστική ανυπαρξία ελληνικής εμπορικής αντιπροσώπευσης σε 

πολλές περιοχές και χώρες εκτός ΟΟΣΑ δικαιολογείται συνήθως από το 

γεγονός ότι και οι ελληνικές εξαγωγές προς αυτές τις περιοχές είναι πολύ 

λίγες. Και αυτό σε πολλές περιπτώσεις οφείλεται σε αντικειμενικούς 

παράγοντες (όπως π.χ. η μεγάλη απόσταση, η ανυπαρξία μέσων 

μεταφοράς, ή η ύπαρξη άλλων εμποδίων). 

Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν σε κάποιες περιπτώσεις το 

χαμηλό επίπεδο των ελληνικών εξαγωγών οφείλεται και στην ανυπαρξία 

εμπορικής αντιπροσώπευσης. Είναι δυνατό μια αξιόλογη εμπορική 

αντιπροσώπευση να ανοίξει τα κανάλια για την εισαγωγή σημαντικών 

ποσοτήτων ελληνικών προϊόντων σε πολλές από τις αγορές, στις οποίες 

μέχρι σήμερα η ελληνική παρουσία είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη; Σε ποιες 

χώρες η προοπτική για ανάπτυξη των ελληνικών εξαγωγών δεν 

υλοποιείται εξαιτίας κυρίως της έλλειψης μιας αξιοπρεπούς εθνικής 
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εμπορικής αντιπροσώπευσης; Ποιο είναι το κόστος ίδρυσης και λειτουργίας 

των Γραφείων σε συγκεκριμένες πόλεις των αναπτυσσόμενων χωρών και 

των χωρών της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης; Δικαιολογεί η 

προβλεπόμενη αύξηση των εξαγωγών ή η προώθηση άλλων οικονομικών 

συμφερόντων αυτό το κόστος; 

Στα ερωτήματα αυτά την απάντηση μπορεί να δώσει μια 

εμπεριστατωμένη έρευνα αγοράς, η οποία θα μπορούσε να αναλύσει τις 

προοπτικές για πραγματοποίηση ελληνικών εξαγωγών σε αυτές τις χώρες, 

λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα (μέγεθος και διάρθρωση της 

ελληνικής παραγωγής, μέγεθος και διάρθρωση της παραγωγής της υπό 

έρευνα χώρας, προστατευτικά μέτρα σε ισχύ, απόσταση - δυνατότητες και 

κόστος μεταφοράς κλπ.)1. 

Στην παρούσα εργασία αυτό που μπορεί να λεχθεί είναι ότι το 

οποιοδήποτε κόστος ίδρυσης Γραφείων σε ορισμένες συγκεκριμένες, 

ενδιαφέρουσες για την Ελλάδα και δυναμικές αγορές, δεν μπορεί να είναι 

απαγορευτικό, εάν συντρέχουν ορισμένες βασικές προϋποθέσεις, ιδιαίτερα 

όσον αφορά τα ακόλουθα θέματα: ι) Εάν το Γραφείο που θα δημιουργηθεί 

θα έχει πράγματι σωστούς προσανατολισμούς. Εάν δηλαδή θα έχει ως 

κύριο στόχο την προώθηση των ελληνικών εξαγωγών και όχι άλλες 

γραφειοκρατικές αρμοδιότητες2, ιι) Εάν θα έχει τις αναγκαίες δυνατό

τητες, δηλαδή επαρκές, κατάλληλα εξειδικευμένο και αποτελεσματικό 

προσωπικό, σύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό (fax, computers κλπ.), και σωστή 

οργανωτική δομή και διασύνδεση με τις κεντρικές υπηρεσίες και με τις 

ενδιαφερόμενες ελληνικές επιχειρήσεις. 

Σχετικά με αυτές τις προϋποθέσεις, σημειώνεται ότι τα υπάρχοντα 

προβλήματα από ελλείψεις στελεχιακού δυναμικού και μηχανογραφικού 

εξοπλισμού των ήδη υπαρχόντων Γραφείων ΟΕΥ εξωτερικού είναι, σε 

\ Η πρόταση για ανάληψη μιας τέτοιας μελέτης είχε γίνει από την 
προηγούμενη έκδοση της παρούσας έκθεσης, δηλαδή το 1991-1992. Η 
προσπάθεια όμως για να μελετηθεί σε βάθος το πολύ σημαντικό αυτό 
θέμα δεν έχει ακόμα αρχίσει (Απρίλιος 1995). 

2. Ένα ανάλογο ερώτημα που πρέπει να εξεταστεί είναι κατά πόσο τα 
υπάρχοντα γραφεία, ιδιαίτερα στις χώρες του ΟΟΣΑ, πληρούν αυτή τη 
συνθήκη. 
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πολλές περιπτώσεις, τόσο έντονα, ώστε να καθιστούν τη λειτουργία 

αυτών των Γραφείων υποτυπώδη. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, το έργο 

που προσφέρουν πολλά από τα Γραφεία είναι μηόαμηνό. Μπορεί να μην 

δικαιολογεί ούτε το σημερινό κόστος λειτουργίας τους. Αυτό δεν σημαίνει 

ότι αυτά τα Γραφεία θα πρέπει να καταργηθούν. Εκείνο που απαιτείται 

είναι η αναβάθμιση τους και η οργάνωση τους κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 

προσφέρουν πολλαπλάσιο έργο με μικρό πρόσθετο κόστος. 

Με βάση τα πιο πάνω, οι ακόλουθες προτάσεις πολιτικής είναι 

αναγκαίο να εξεταστούν: 

α. Στο χώρο του ΟΟΣΑ χρειάζεται άμεση επανεξέταση της 

δραστηριότητας όλων των Γραφείων με στόχο είτε την ενίσχυση εκείνων 

που αντιμετωπίζουν ελλείψεις προσωπικού ή και μηχανογραφικού 

εξοπλισμού, ή τη μείωση του προσωπικού των Γραφείων εκείνων των 

οποίων η συμβολή στην προώθηση των ελληνικών εμπορικών συμφε

ρόντων δεν δικαιολογεί την ύπαρξη μεγάλου αριθμού εξειδικευμένου ή μη 

εξειδικευμένου προσωπικού. Για παράδειγμα, με βάση μια πρώτη εξέταση 

του θέματος, θα μπορούσε να προταθεί η ενίσχυση με νέο εξειδικευμένο 

προσωπικό (αύξηση τουλάχιστον κατά 1 ή δύο υπαλλήλους), των 

Γραφείων του Σίδνεϋ και του Τόκιο. 

Από την άλλη μεριά, θα πρέπει να εξεταστεί με προσοχή η 

αναγκαιότητα ύπαρξης 4 ατόμων σε εμπορικά Γραφεία όπως εκείνο των 

Βρυξελλών, τη στιγμή που στην ίδια πόλη υπάρχει η πολυπληθής Μόνιμη 

Ελληνική Αντιπροσωπεία στην ΕΕ, η οποία είναι στελεχωμένη με προσω

πικό διαφόρων ειδικοτήτων από όλα τα Υπουργεία. Επίσης, θα πρέπει να 

επανεξεταστεί η αναγκαιότητα ύπαρξης 7 ατόμων στη Βόννη (συν 6 

ατόμων στο Μόναχο, συν 3 ατόμων στο Αμβούργο, συν 3 ατόμων στο 

Βερολίνο) ή 8 ατόμων στο Παρίσι, την ίδια στιγμή που υπάρχουν μεγάλες 

περιοχές του κόσμου στις οποίες ο Έλληνας επιχειρηματίας δεν είναι σε 

θέση να έχει την παραμικρή πληροφόρηση ακόμη και για τα πιο απλά 

πράγματα. 

β. Η έναρξη της λειτουργίας πρόσφατα των Γραφείων ΟΕΥ του 

Δουβλίνου και της Λισσαβώνας αποτελεί αξιόλογη πρόοδο. Παρ1 όλο που 

οι εξαγωγές μας προς Ιρλανδία και Πορτογαλία δεν είναι σημαντικές, οι 

δύο αυτές χώρες είναι μέλη της ΕΕ και δεν δικαιολογείτο να μην έχουμε 

εκεί κάποια εμπορική αντιπροσώπευση. Με την ίδρυση των 2 αυτών 

Γραφείων, θα πρέπει να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες για την όσο το 
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δυνατό μεγαλύτερη αύξηση των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ Ελλάδας 

και των δύο αυτών χωρών με τις οποίες, σημειωτέον, το εμπορικό 

ισοζύγιο είναι αρνητικό για την Ελλάδα. 

γ. Υπάρχει άμεση ανάγκη για αναβάθμιση και εμπλουτισμό σε 

στελέχη και υλικό εξοπλισμό των υπαρχόντων Γραφείων μας στην Ανατ. 

Ευρώπη. Με δεδομένες τις ραγδαίες πολιτικοοικονομικές μεταβολές που 

λαμβάνουν χώρα στις χώρες αυτές, με κύριο χαρακτηριστικό το άνοιγμα 

των οικονομιών τους στο διεθνή ανταγωνισμό, τη σημαντική αύξηση της 

απορροφητικότητας καταναλωτικών προϊόντων για τη βελτίωση του βιο

τικού επιπέδου των λαών τους και την τεράστια σύγχυση και τα μεγάλα 

προβλήματα που επικρατούν στη μεταβατική περίοδο (η οποία προβλέ

πεται να είναι μακρά), ο ρόλος της εμπορικής αντιπροσωπείας μιας χώρας 

μπορεί να αποδειχθεί καταλυτικός, όσον αφορά την προώθηση των 

οικονομικών της συμφερόντων στις χώρες που για πρώτη φορά υιοθετούν 

τους κανόνες της ελεύθερης αγοράς. 

Η ήδη σημειωθείσα μεγάλη αύξηση των εξαγωγών προς τις 

περισσότερες από τις χώρες της Βαλκανικής και του Εύξεινου Πόντου στην 

περίοδο 1989-1 993 1 , καθώς και οι αξιόλογες προσπάθειες που γίνονται 

από πολλές ελληνικές επιχειρήσεις για μια ουσιαστική διείσδυση στις 

αγορές αυτών των χωρών (με την προώθηση της δημιουργίας δικτύων 

διανομής, κοινών επιχειρήσεων, συνεργασιών κλπ.), αποδεικνύουν ότι 

υπάρχει έδαφος για περαιτέρω ενίσχυση της εμπορικής αντιπροσώπευσης 

της χώρας στις συγκεκριμένες αγορές. 

6.3.2. Προτάσεις για ίδρυση νέων Γραφείων 

Στην προηγούμενη έκδοση της παρούσας έκθεσης είχαμε προτείνει 

ότι θα έπρεπε να εξεταστεί ως θέμα άμεσης προτεραιότητας η ίδρυση, 

καταρχήν, Γραφείων στις κυριότερες (από πλευράς απορροφητικότητας 

των εξαγωγών μας) Δημοκρατίες της πρώην ΕΣΣΔ, αφού το μοναδικό 

Γραφείο που είχαμε μέχρι πρόσφατα στη Μόσχα εξυπηρετούσε μόνο τη 

\ Αυτή η αύξηση είχε ως αποτέλεσμα την επαναφορά του ύψους των 
εξαγωγών σε απόλυτα μεγέθη, περίπου στα επίπεδα που είχαν φτάσει το 
1980 (βλέπε τον Πίνακα 2 στο Κεφάλαιο 2). 
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σημερινή Ρωσία. Η εισήγηση αυτή πραγματοποιείται σε μεγάλο βαθμό με 

το Ν. 2 2 9 7 / 1 9 9 5 . 

Είχαμε επίσης εισηγηθεί να εξεταστεί ως θέμα άμεσης 

προτεραιότητας η αναβάθμιση και ο εμπλουτισμός σε προσωπικό και 

υλικοτεχνικό εξοπλισμό των Γραφείων μας στη Βουδαπέστη, Βαρσοβία, 

Βουκουρέστι και την Πράγα. Είχε σημειωθεί επίσης το γεγονός ότι τα 

Γραφεία μας στα Τίρανα, τη Βαρσοβία και το Βουκουρέστι, λειτουργούσαν 

με ένα μόνο υπάλληλο, ενώ στα 8 Γραφεία μας που λειτουργούσαν στις 

χώρες της Ανατ. Ευρώπης δεν υπήρχε Η/Υ και fax. 

δ. Στις αραβικές χώρες, στη διάρκεια της ανασυγκρότησης μετά τον 

Πόλεμο του Περσικού, αλλά και σε μια προσπάθεια για ανάκτηση των 

απωλειών που είχαμε στη δεκαετία του 1 980 στις εκεί αγορές, θα πρέπει 

να εμπλουτισθούν σε προσωπικό τα περισσότερα Γραφεία μας που 

λειτουργούν εκεί, τα οποία, ας σημειωθεί, λειτουργούν μέχρι σήμερα με 

ένα μόνο υπάλληλο. 

Η τελευταία προσπάθεια αναδιάρθρωσης των εμπορικών Γραφείων 

της Ελλάδας στο εξωτερικό, στηρίχθηκε στην απόφαση ότι "το βάρος της 

εμπορικής μας αντιπροσώπευσης θα πρέπει να στραφεί στις αγορές της 

ΕΟΚ, των ΗΠΑ, των ανατολικών χωρών και των χωρών του Περσικού 

Κόλπου" (Βλέπε τις σχετικές ανακοινώσεις του ΥΠΕΜ στην περίοδο 1 990-

1991). Όπως τονίστηκε, οι μεταβολές που έχουν προγραμματιστεί μέχρι 

σήμερα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν φαίνεται ακόμα να 

μπορούν να μεταβάλουν ριζικά το συμπέρασμα ότι η εμπορική αντιπρο

σώπευση της χώρας στις αναπτυσσόμενες οικονομίες και στις πρώην 

χώρες της ΕΣΣΔ είναι υποτυπώδης. Η σωστή στελέχωση και οργάνωση 

των νέων Γραφείων ΟΕΥ έπεται να αποδειχθεί στην πράξη, σε μια περίοδο 

στην οποία οι ανάγκες που υπάρχουν για αποτελεσματική παροχή 

υπηρεσιών στον τομέα αυτό είναι πάρα πολλές. 

Εκτός των πιο πάνω, στην προηγούμενη έκδοση της έκθεσης είχαν 

προταθεί οι ακόλουθες επιπλέον μεταβολές στο σύστημα της εμπορικής 

αντιπροσώπευσης της Ελλάδας στο εξωτερικό: 

1. Η άμεση στελέχωση και επαναδραστηριοποίηση των εμπορικών 

Γραφείων στην Τρίπολη (Λιβύη), στο Αλγέρι (Αλγερία - Μαρόκο -

Τυνησία), στο Ρίο ντε Τζανέιρο (Βραζιλία) και στο Πεκίνο (Κίνα). 

- Η Λιβύη αποτέλεσε παλαιότερα και αποτελεί ακόμα και σήμερα 

μια αξιόλογη αγορά για πολλά ελληνικά προϊόντα (συνολική αξία 
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εξαγωγών το 1993 62,4 εκατ. όολ., έναντι 66,8 εκατ. δολ. το 1990, και 

84,3 εκατ. όολ. το 1984). Οι εισαγωγές (κυρίως πετρέλαιο) από τη Λυβύη 

το 1993 έφτασαν τα 349,32 εκατ. δολ. έναντι 4 9 4 , 6 3 εκατ. δολ. το 

1 992 και 544,0 εκατ. δολ. το 1984. Τα διάφορα προβλήματα πληρωμών 

που αντιμετωπίστηκαν στις δοσοληψίες με αυτή τη χώρα δεν αποκλείουν 

τη συνέχιση και την ανάπτυξη των ελληνικών εξαγωγών στο μέλλον, 

δοθέντος μάλιστα και του μεγάλου εμπορικού ελλείμματος που 

εξακολουθεί να ισχύει εις βάρος της Ελλάδας (286,82 εκατ. δολ. το 

1993). Αντίθετα, τα δεδομένα αυτά κάνουν ακόμα πιο απαραίτητη την 

παρουσία του Έλληνα εμπορικού αντιπροσώπου στη χώρα αυτή, για να 

συμβάλει στην επίλυση των διαφόρων θεμάτων που παρουσιάζονται, προς 

όφελος των ελληνικών εξαγωγών1. 

- Η Αλγερία, το Μαρόκο και η Τυνησία απορρόφησαν το 1993 

εξαγωγές ύψους 58,9 εκατ. δολ., έναντι 83,1 εκατ. δολ. το 1991 και 

84,3 εκατ. δολ. το 1984. Ιδιαίτερα σημαντική αύξηση έχουν σημειώσει οι 

εξαγωγές προς την Τυνησία και το Μαρόκο, ενώ οι εξαγωγές προς την 

Αλγερία έχουν μειωθεί σημαντικά, λόγω των εμφύλιων διενέξεων στο 

εσωτερικό της χώρας αυτής. Η εμπορική αντιπροσώπευση της Ελλάδας 

στις τρεις αυτές χώρες είναι απαραίτητη και, εάν είναι αποτελεσματική, 

μπορεί να συμβάλει στη σημαντική αύξηση των ελληνικών εξαγωγών. 

- Οι ελληνικές εξαγωγές προς τις χώρες της Λατινικής και της 

Κεντρικής Αμερικής είναι ουσιαστικά ανύπαρκτες. Αντίθετα, οι εξαγωγές 

της Βραζιλίας προς την Ελλάδα έφτασαν το το 1991 τα 200,26 εκατ. 

δολ., έναντι 71,9 εκατ. δρχ. το 1984 2 . Αξιόλογες είναι επίσης οι 

εξαγωγές της Αργεντινής προς την Ελλάδα (68,58 εκατ. δολ. δρχ. το 

1 9 9 1 , έναντι 47,3 εκατ. δολ. το 1990, και 24,8 εκατ. δολ. 1984). Το 

ερώτημα είναι, γιατί αυτές οι χώρες, οι οποίες είναι σε χαμηλότερο 

επίπεδο ανάπτυξης από την Ελλάδα, μπορούν να βρουν ανοίγματα στην 

ελληνική αγορά και δεν μπορεί να κάνει το ίδιο και η Ελλάδα, δηλαδή να 

\ Βέβαια τίποτα από όλα αυτά δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί όσο 
ισχύει το γνωστό εμπάργκο των Ηνωμένων Εθνών εναντίον της Λυβύης, 
το οποίο αποφασίστηκε τον Απρίλιο του 1992. 

2. Θα πρέπει βέβαια να σημειωθεί ότι το κύριο μέρος αυτών των 
εξαγωγών είναι καφές. 
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αναπτύξει τις εξαγωγές της στις αχανείς αγορές αυτών των χωρών. Ένα, 

ή περισσότερα, καλά οργανωμένα εμπορικά Γραφεία στις χώρες αυτές, 

εάν οργανωθούν και στελεχωθούν σωστά, θα μπορέσουν ασφαλώς να 

ανοίξουν σημαντικά κανάλια για προώθηση ελληνικών προϊόντων στις 

αγορές τους1. 

- Οι ελληνικές εξαγωγές προς την Κίνα έφτασαν το 1993 τα 42,3 

εκατ. δολ., έναντι 32,9 εκατ. δολ. το 1990 και 47 εκατ. δολ. το 1985. 

Υπάρχει επομένως κάποια στασιμότητα ή πτωτική τάση στις εξαγωγές 

προς την Κίνα, η οποία όμως δεν παρατηρείται στις εισαγωγές της 

Ελλάδας από την Κίνα. Αυτές οι τελευταίες έφτασαν το 1 993 τα 2 9 0 

εκατ. δολ., έναντι 117,3 εκατ. δολ. το 1990 και 22,1 εκατ. δολ. το 

1 9 8 4 . Το τεράστιο εμπορικό έλλειμμα (247,7 εκατ. δολ. το 1993) θα 

μπορούσε να μειωθεί με μια συστηματική προσπάθεια για προώθηση των 

εμπορικών συμφερόντων της Ελλάδας στην κινέζικη αγορά, λαμβανο

μένων υπόψη και των σημαντικών μεταβολών που σημειώνονται στο 

θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της οικονομίας στη χώρα αυτή. Η σωστή 

στελέχωση και ανάπτυξη του ελληνικού εμπορικού Γραφείου στο Πεκίνο 

θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά σε αυτή την προσπάθεια. 

2. Ίδρυση εμπορικών Γραφείων σε ορισμένες χώρες στις οποίες, 

παρά το μεγάλο τους μέγεθος και τις δυνατότητες που υπάρχουν για 

αποτελεσματική ανάπτυξη των ελληνικών εξαγωγών προς αυτές, δεν έχει 

υπάρξει μέχρι σήμερα ελληνική εμπορική αντιπροσώπευση. Τέτοιες χώρες 

είναι η Νιγηρία, η Ινδία, η Σιγκαπούρη, η Νότια Κορέα, η Ταϊβάν, το Χονγκ 

- Κονγκ, και ορισμένες άλλες. Ήδη λειτουργούν τα Γραφεία ΟΕΥ στο Νέο 

Δελχί (Ινδία) και στη Σεούλ (Νότια Κορέα), ενώ είναι υπό ίδρυση το 

Γραφείο στη Σιγκαπούρη. Επομένως, οι εισηγήσεις της προηγούμενης 

έκδοσης της παρούσας έκθεσης έχουν ήδη πραγματοποιηθεί μερικώς. 

- Η Νιγηρία είναι μια από τις λίγες χώρες στον κόσμο προς την 

οποία οι ελληνικές εξαγωγές είναι πολύ μεγαλύτερες από τις εισαγωγές. 

\ Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι το κόστος ενός εμπορικού Γραφείου 
2 εξειδικευμένων στελεχών σε οποιαδήποτε χώρα δεν ξεπερνάει τα 50 
εκατ. δραχ. ετησίως. Εάν αυτό το Γραφείο συμβάλει στη δημιουργία 
πρόσθετων εξαγωγών ύψους 10 εκατ. δολ. (2 δισ. δρχ.) ετησίως, τότε 
αυτό ισοδυναμεί με μια επιδότηση αυτών των εξαγωγών από το κράτος 
κατά ένα ποσοστό της τάξεως του 2,5%, περίπου. 
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Οι εξαγωγές το 1993 έφτασαν τα 13 εκατ. δολ., έναντι 33,1 εκατ. δολ. 

το 1992, 27,8 εκατ. δολ. το 1990 και 18,3 εκατ. δολ. το 1989. Οι 

εισαγωγές από τη Νιγηρία ήταν 1,4 εκατ. δολ. το 1993, έναντι 2,1 εκατ. 

δολ. το 1992 και 1,8 εκατ. δολ. το 1990. Είναι μια αναπτυσσόμενη 

πετρελαιοεξαγωγός χώρα, με πολλά προβλήματα εξωτερικών πληρωμών, 

η οποία όμως αποτελεί μια πολύ σημαντική αγορά για τα προϊόντα όλων 

των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Θα μπορούσε επίσης να αποτελέσει μια 

πολύ αξιόλογη αγορά για τα ελληνικά εξαγόμενα προϊόντα, εάν κατεβάλ-

λετο εκ μέρους της χώρας μας μια πολύ πιο συστηματική προσπάθεια για 

περαιτέρω ανάπτυξη των οικονομικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. 

Βασικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια θα μπορούσε να παίξει ένα καλά 

οργανωμένο εμπορικό Γραφείο της χώρας μας στη χώρα αυτή και γι' αυτό 

προτείνεται η ίδρυση του. 

- Η Ινδία είναι μια τεράστια αναπτυσσόμενη χώρα ενός δισεκα

τομμυρίου κατοίκων, με την οποία όμως οι εμπορικές ανταλλαγές της 

χώρας μας δεν ήταν ποτέ σημαντικές. Οι ελληνικές εξαγωγές προς τη 

χώρα αυτή ήταν 1 5,8 εκατ. δολ. το 1 9 9 3 , έναντι 8,3 εκατ. δολ. το 1992, 

6,3 εκατ. δολ. το 1990 και 21,7 εκατ. δολ. το 1985. Αντίθετα, οι 

εισαγωγές από την Ινδία ήταν 49,8 εκατ. δολ. το 1 993, έναντι 45,8 εκατ. 

δολ. το 1992, 29,6 εκατ. δολ. 1 990 και 7,9 εκατ. δολ. το 1 984. Παρατη

ρείται επομένως και σε αυτή την περίπτωση το φαινόμενο η σημαντική 

αύξηση των ελληνικών εισαγωγών από μια χώρα να συμβαδίζει με μια 

μεγάλη μείωση ή στασιμότητα των εξαγωγών μας προς αυτή τη χώρα. Και 

στη χώρα αυτή απαιτείται μια συστηματική και σε βάθος έρευνα αγοράς, 

για να διαπιστωθούν οι δυνατότητες που υπάρχουν για τοποθέτηση 

ελληνικών προϊόντων και ανάπτυξη των ελληνικών εξαγωγών. Κύριο 

εργαλείο για την προώθηση αυτής της προσπάθειας θα πρέπει να είναι η 

ίδρυση ενός καλά οργανωμένου εμπορικού Γραφείου. 

- Η πραγματοποιηθείσα ίδρυση εμπορικών Γραφείων στη Σεούλ, 

στο Γιοχάνεσμπουργκ, στο Νέο Δελχί και στη Σιγκαπούρη καλύπτει 

ορισμένες μόνο από τις χώρες που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Θα πρέπει 

επομένως να εξεταστεί η ίδρυση Γραφείων και στις υπόλοιπες χώρες που 

προαναφέρθηκαν, στις οποίες οι ελληνικές εξαγωγές και εισαγωγές είναι 

ήδη αξιόλογες και αυξάνονται με δυναμικούς ρυθμούς. 

3. Σε πιο μακροχρόνια περίοδο θα πρέπει να εξεταστεί σοβαρά η 

περίπτωση για δημιουργία τμημάτων marketing στα εμπορικά Γραφεία που 
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λειτουργούν σε επιλεγμένες αγορές του εξωτερικού, και ιδιαίτερα στις 

αναπτυσσόμενες και τις πρώην σοσιαλιστικές χώρες. Τα τμήματα 

marketing είναι σκόπιμο να κατευθύνονται από τον αναβαθμισμένο ΟΠΕ 

(όπως θα αναλυθεί πιο κάτω). Στο ξεκίνημα τους θα πρέπει να στελε

χωθούν από 1-4 τεχνικούς συμβούλους εξειδικευμένους στο export 

marketing και με ικανοποιητική γνώση της συγκεκριμένης αγοράς και από 

μια διοικητική γραμματέα. Σκοπός τους θα είναι η δημιουργία μιας ολοκλη

ρωμένης υποδομής (συλλογή στοιχείων, ανάληψη μελετών, σύναψη δια

συνδέσεων με επιτόπια ερευνητικά κέντρα και άλλους οργανισμούς κλπ.) 

για την υποβοήθηση της αποτελεσματικής έρευνας της αγοράς της 

συγκεκριμένης χώρας με στόχο την εισαγωγή νέων ελληνικών προϊόντων 

σε αυτή την αγορά. Τα τμήματα αυτά μπορεί να αναλαμβάνουν έρευνα 

της αγοράς για συγκεκριμένα προϊόντα για λογαριασμό επιχειρήσεων του 

ιδιωτικού τομέα. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι με τέτοια γραφεία υποστηρίζονται οι 

Οργανισμοί Προώθησης των Εξαγωγών πολλών χωρών, όπως το ICE της 

Ιταλίας το οποίο έχει 75 Γραφεία σε διάφορες χώρες, ενώ το Γραφείο του 

στην Αθήνα είναι στελεχωμένο με 1 5 άτομα. 

Τα όσα προτείναμε στα παραπάνω, σε σχέση με την ίδρυση, ανα

βάθμιση και εμπλουτισμό σε προσωπικό συγκεκριμένων Γραφείων μας, 

είναι γνωστό ότι απαιτούν σημαντικά οικονομικά μέσα που ενδεχομένως 

είναι δύσκολο να διατεθούν, ιδιαίτερα στη σημερινή συγκυρία στην οποία 

τα τεράστια δημοσιονομικά ελλείμματα έχουν δημιουργήσει σημαντικά 

αναπτυξιακά προβλήματα στη χώρα μας. Θα πρέπει όμως να λαμβάνονται 

πάντοτε υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία: 

i. Το κατά μονάδα προσφερόμενης υπηρεσίας κόστος ενός οργα

νισμού που υπολειτουργεί, εξαιτίας ελλείψεων σε υλικοτεχνική υποδομή 

και προσωπικό, είναι πολύ μεγαλύτερο από το κατά μονάδα κόστος ενός 

οργανισμού σε πλήρη και δυναμική λειτουργία. 

ii. Η ενίσχυση με στελεχιακό δυναμικό (ιδιαίτερα εξειδικευμένο 

προσωπικό) και υλικοτεχνική υποδομή των Υπηρεσιών Εμπορικών και 

Οικονομικών Υποθέσεων της χώρας μας στο εξωτερικό και η επέκταση 

αυτού του συστήματος σε νέες χώρες (σύμφωνα με ένα καλά σχεδιασμένο 

πρόγραμμα και μετά από εμπεριστατωμένη έρευνα της παγκόσμιας 

αγοράς), αποτελεί μια πρώτης τάξεως επένδυση, η οποία μπορεί να δώσει 
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μια αποφασιστική ώθηση στις εξαγωγές της χώρας μας και επομένως στην 

οικονομική της ανάπτυξη. 

iii. Όπως σημειώθηκε ήόη, η κατάργηση των εξαγωγικών επιδο

τήσεων έχει στερήσει τις ελληνικές εξαγωγές από ένα ποσό της τάξεως 

άνω των 160 δισεκ. δρχ. (σε τιμές του 1991 ). Σε αντιστάθμισμα, ελάχιστα 

έχουν αποδοθεί πίσω στις εξαγωγές (εφαρμογή του ΦΠΑ, κατάργηση του 

ΕΦΤΕ, λογαριασμοί σε συνάλλαγμα), και αυτά που έχουν αποδοθεί θα 

πρέπει ήδη να έχουν αντισταθμιστεί από την πολιτική της υπερτίμησης. 

Ένα ουσιαστικό άνοιγμα επομένως της Κυβέρνησης υπέρ των εξαγωγών, 

μέσω της αποφασιστικής ενίσχυσης του συστήματος της οικονομικής και 

εμπορικής αντιπροσώπευσης της χώρας στο εξωτερικό, θα μπορούσε να 

έχει πολύ ευνοϊκά αποτελέσματα. 

iv. Ενδεικτικά μπορεί να αναφερθεί ότι η ίδρυση ενός νέου 

Γραφείου ΟΕΥ με δύο εξειδικευμένα στελέχη, σε μια από τις χώρες στις 

οποίες η ελληνική παρουσία είναι σήμερα ανύπαρκτη, κοστίζει λιγότερο 

από 50 εκατ. δρχ. το χρόνο. Αν η ίδρυση αυτού του Γραφείου έχει ως 

συνέπεια την αύξηση των ελληνικών εξαγωγών στη συγκεκριμένη χώρα 

κατά 20 εκατ. δολ., τότε η όλη προσπάθεια θα ισοδυναμεί με επιδότηση 

αυτών των εξαγωγών κατά 1,2% ετησίως. 

6.3.3. Ειδικότερα προβλήματα και αδυναμίες των λειτουργούντων 

Γραφείων ΟΕΥ 

Σχετικά με τα ειδικότερα προβλήματα και αδυναμίες των ΥΟΕΥ, 

που έχουν αρνητικές επιπτώσεις στη λειτουργικότητα και την 

αποδοτικότητα τους, καθώς και αντίστοιχες προτάσεις για βελτίωση της 

κατάστασης, θα πρέπει να αναφερθούν τα ακόλουθα: 

α. Το κονδύλι που διατίθεται σήμερα για την κάλυψη των λειτουρ

γικών δαπανών των 47 Γραφείων, σε ετήσια βάση, ανέρχεται μόλις στα 

4 0 εκατ. δρχ. Αυτό έχει αποδειχθεί ανεπαρκές για την αποδοτική 

δραστηριοποίηση των Γραφείων. Για το λόγο αυτό υπολογίζεται ότι, παρ1 

όλες τις οικονομικές δυσκολίες που υπάρχουν, το κονδύλι αυτό θα πρέπει 

να αυξηθεί κατά περίπτωση μέχρι και κατά 1 0 0 % , για να γίνει δυνατή η 

κάλυψη συγκεκριμένων δαπανών σύμφωνα με τον προϋπολογισμό που 

υποβάλλει το κάθε Γραφείο. 
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β. Υπάρχει άμεση ανάγκη για εξοπλισμό όλων των Γραφείων σε 

Η/Υ και fax, και κυρίως αυτών που λειτουργούν στην Ανατ. Ευρώπη, 

πολλά από τα οποία στερούνται ακόμα και σήμερα τέτοιου εξοπλισμού. 

Μερικά από τα Γραφεία που διαθέτουν σήμερα Η/Υ το οφείλουν σε 

προσωπικές πρωτοβουλίες των Προϊσταμένων τους, οι οποίοι αγόρασαν 

PC's με δικά τους χρήματα. Μια ευνοϊκή εξέλιξη ήταν η παρέμβαση του 

ΟΠΕ τα τελευταία χρόνια που προμήθευσε με PC's πολλά Γραφεία. Θα 

πρέπει επίσης να δοθεί έμφαση στη συμβατότητα ή/και στη διασύνδεση 

των Η/Υ των Γραφείων μεταξύ τους και με τις Κεντρικές Υπηρεσίες 

(ΥΠΕΘΟ, ΟΠΕ κλπ.). 

γ. Πάγιο παράπονο των Προϊσταμένων των Γραφείων είναι ότι δεν 

τους στέλνουν οι Κεντρικές Υπηρεσίες την απαραίτητη πληροφόρηση που 

χρειάζονται εκεί, αλλά και ούτε κάποιες κατευθύνσεις (Πρόγραμμα 

Δράσης) με βάση τη στρατηγική της προώθησης των εξαγωγών που 

εφαρμόζουμε κατά χώρα. Επομένως, η δραστηριοποίηση κάθε Γραφείου 

επαφίεται στις πρωτοβουλίες και τον "πατριωτισμό" των εκεί 

υπηρετούντων υπαλλήλων. 

Υποτίθεται ότι η Γενική Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης 

Υπηρεσιών Εξωτερικού, που ιδρύθηκε πριν από μερικά χρόνια, η οποία 

υπάγεται στη Γεν. Γραμματεία ΔΟΣ, θα κάλυπτε σε κάποιο βαθμό την 

ανάγκη τακτικής ενημέρωσης των Γραφείων ΟΕΥ. Επιπλέον του υλικού 

που ήδη αποστέλλεται στα Γραφεία Εξωτερικού, θα μπορούσε η Γενική 

Δ/νση Συντονισμού να στέλνει π.χ. την τριμηνιαία έκθεση του ΥΠΕΘΟ για 

τις βραχυχρόνιες εξελίξεις της ελληνικής οικονομίας, καθώς και διάφορες 

εκθέσεις ή μελέτες σχετικά με τις ελληνικές εξαγωγές που καταρτίζονται 

από το ΚΕΠΕ,το ΚΕΕΜ του Πανελλήνιου Σύνδ. Εξαγωγέων, το ΙΟΒΕ κλπ. 

Επίσης, θα μπορούσε η ίδια Διεύθυνση να στέλνει στα Γραφεία 

Εξωτερικού που βρίσκονται σε σημαντικές αγορές από πλευράς 

απορρόφησης των νωπών εξαγωγικών μας προϊόντων, ή σε δυνητικές 

τέτοιες αγορές, προβλέψεις του Υπουργείου Γεωργίας για την 

αναμενόμενη παραγωγή των βασικών εξαγώγιμων αγροτικών μας 

προϊόντων, όπως π.χ. εσπεριδοειδή, ροδάκινα κλπ., με κάποιες εντολές 

για καταβολή ιδιαίτερων προσπαθειών από τα Γραφεία, σε περίπτωση που 

προβλέπεται σημαντική αύξηση της παραγωγής και επομένως χρειάζεται 

να καταβληθούν προσπάθειες για μεγαλύτερη απορρόφηση αυτών των 

προϊόντων από τις ξένες αγορές. 
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Μέχρι σήμερα η Γενική Διεύθυνση Συντονισμού δεν έχει καταφέρει 

να οργανώσει συστηματικά την αποστολή στα Γραφεία Εξωτερικού 

"Προγραμμάτων Δράσης" για την προώθηση των εξαγωγών κατά χώρα, 

τα οποία Προγράμματα θα έπρεπε να καταστρώνονται από τη Διεύθυνση 

Εξωτερικής Εμπορικής Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Εξωτερικού 

Εμπορίου, που υπάγεται και αυτή στη Γενική Γραμματεία ΔΟΣ. Η 

αποτελεσματική οργάνωση όλων αυτών των κεντρικών υπηρεσιών 

βρίσκεται ακόμα σε πολύ χαμηλά επίπεδα, λόγω κυρίως ελλείψεως 

εξειδικευμένου προσωπικού. 

δ. Μία από τις σοβαρότερες αδυναμίες των Γραφείων ΟΕΥ, που 

είναι σε λειτουργία, είναι η έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού σε θέματα 

έρευνας εξαγωγικών αγορών, εξαγωγικού marketing κλπ. Οι όποιες 

έρευνες αγοράς γίνονται σήμερα από τα Γραφεία αποτελούν κυρίως μικρές 

μελέτες τύπου "desk research", αφού γίνονται από τους υπαλλήλους μας 

που δεν είναι ειδικοί στα θέματα αυτά. Για τη βελτίωση της κατάστασης 

σχετικά με το πρόβλημα αυτό θα πρέπει, στις χώρες εκείνες που υπάρχουν 

ακόμα μεγάλες δυνατότητες για μεγαλύτερη απορρόφηση συγκεκριμένων 

ελληνικών προϊόντων, να προσληφθούν ειδικευμένα άτομα (marketeers) 

από την επιτόπια αγορά με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου. Τα ειδικευμένα 

αυτά άτομα, γνωρίζοντας καλά την επιτόπια αγορά, θα μπορούσαν να 

συμβάλουν θετικά στην έρευνα αυτής της αγοράς και στην προώθηση των 

ελληνικών εξαγωγών. 

ε. Την τελευταία δεκαετία δεν πληρούται η προβλεπόμενη θέση 

του Γεωργικού Ακολούθου στις Ελληνικές Πρεσβείες που βρίσκονται σε 

χώρες της Δ. Ευρώπης (π.χ. Ολλανδία, Αυστρία κλπ.), όπου εξάγουμε 

κυρίως αγροτικά προϊόντα. Δεδομένου ότι ο Εμπορικός Σύμβουλος ή 

Ακόλουθος δεν μπορεί πάντα να λύνει επιτόπου συγκεκριμένα 

προβλήματα που αφορούν τις εξαγωγές μας, όταν μάλιστα απαιτείται η 

εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία ενός Γεωργικού Ακολούθου που να είναι 

γεωπόνος, θα πρέπει να εξεταστεί σοβαρά η πλήρωση των κενών θέσεων. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η συνηθισμένη περίπτωση 

διένεξης μεταξύ Ελλήνων εξαγωγέων νωπών προϊόντων και των αντί

στοιχων εισαγωγέων, οι οποίοι, με το πρόσχημα ότι τα προϊόντα είναι 

κακής ποιότητας ή έχουν υποστεί αλλοιώσεις, προσπαθούν να πιέσουν 

προς τα κάτω τις τιμές, αφού μάλιστα και το ισχύον σύστημα των εξαγω-
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γών νωπών αγροτικών προϊόντων "επί παρακαταθήκη" (en consignation) 

τους δίνει την ευχέρεια να προβαίνουν σε τέτοιες ενέργειες. 

στ. Ένα άλλο πάγιο παράπονο των Προϊσταμένων των Γραφείων 

Εξωτερικού, και κυρίως εκείνων που βρίσκονται σε χώρες εκτός ΟΟΣΑ, 

είναι ότι οι Κεντρικές Υπηρεσίες δεν τους ζητούν σχεδόν τίποτα. Πιο πολύ 

δουλεύουν για αιτήματα εξαγωγικών φορέων ή ιδιωτών εξαγωγέων 

(πράγμα που είναι βέβαια θετικό και καλώς γίνεται), παρά για τις Κεντρικές 

Υπηρεσίες. 

Επίσης, πολλές φορές τα Γραφεία στέλνουν κάποιες προτάσεις 

ξένων Οίκων που ενδιαφέρονται για συγκεκριμένη εμπορική ή 

υπεργολαβική συνεργασία με ορισμένους ελληνικούς κλάδους, αλλά η 

Κεντρική Υπηρεσία συνήθως δεν απαντά, οπότε το Γραφείο δεν γνωρίζει 

αν έγινε καν η σχετική έρευνα εδώ, ή αν έγινε αλλά με αρνητικά 

αποτελέσματα. 

ζ. Αυτό που γίνεται σήμερα είναι ότι οι Διευθύνσεις Εξωτερικής 

Εμπορικής Πολιτικής και Εξωτερικών Εμπορικών Σχέσεων έχουν τακτική 

επικοινωνία με τα Γραφεία, αλλά κυρίως για τη διαχείριση τρεχόντων 

θεμάτων ή κάποιων προβλημάτων που ανακύπτουν μεταξύ Ελλήνων και 

ξένων εισαγωγέων. Με άλλα λόγια, αυτό που λέμε "Όροι Εντολής" για 

συγκεκριμένο "Πρόγραμμα Δράσης" καθώς και αντίστοιχο "Follow-Up", 

είναι ανύπαρκτο ακόμα και σήμερα. 

Επίσης, κάτι άλλο πολύ σημαντικό όσον αφορά τα καθήκοντα των 

Διευθυντών των παραπάνω δύο Διευθύνσεων, και το οποίο από ό,τι 

γνωρίζουμε εφαρμόζεται σήμερα σε πολύ μικρό βαθμό ή καθόλου, είναι 

ότι θα πρέπει να καλούν στο ΥΠΕΘΟ, όποτε θεωρούν αναγκαίο ή ακόμα 

και σε τακτά χρονικά διαστήματα, τους Εμπορικούς Συμβούλους ή 

Ακολούθους (που υπηρετούν σε Πρεσβείες στην Αθήνα) εκείνων των 

χωρών με τις οποίες παρουσιάζονται ανησυχητικές αυξήσεις του εμπορικού 

ελλείμματος σε βάρος της Ελλάδας, ώστε να ασκούνται κάποιες "πιέσεις", 

ή και να γίνεται όποια άλλη απαραίτητη συνεργασία χρειάζεται. 

η. Χρειάζεται να γίνει επανεξέταση των περιοδικών εισηγήσεων και 

εκθέσεων των Γραφείων προς την Κεντρική Υπηρεσία, ώστε να καταργη

θούν οι μη αναγκαίες, ενώ οι βασικές, όπως π.χ. οι Ετήσιες Εκθέσεις για 

την οικονομική πολιτική των ξένων χωρών καθώς και τις εμπορικές τους 

σχέσεις με την Ελλάδα, θα πρέπει να συντάσσονται με κατάλληλο τρόπο, 
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ώστε να είναι ευχερής η μηχανογράφηση των χρήσιμων και βασικών 

πληροφοριών που περιέχουν. 

θ. Επειδή είναι πολύ σημαντικό να ενημερώνονται οι υπάλληλοι 

των Γραφείων Εξωτερικού για τις εξελίξεις του εξαγωγικού τομέα της 

ελληνικής οικονομίας, αλλά και γενικότερα, να αποκτούν ιδία αντίληψη για 

το τι συμβαίνει εδώ και ποιες ανάγκες υπάρχουν όσον αφορά την 

προσπάθεια για δυναμική προώθηση των ελληνικών εξαγωγών, θα πρέπει 

να εξαντλούνται τα περιθώρια που παρέχονται από τη σχετική νομοθεσία 

όσον αφορά την απόσπαση στις Κεντρικές Υπηρεσίες (για 2 χρόνια) 

υπαλλήλων των Γραφείων, φυσικά με κάποιο δίκαιο σύστημα (rotation). 

ι. Οι τοποθετήσεις και μεταθέσεις υπαλλήλων των Γραφείων 

Εξωτερικού θα πρέπει να γίνονται με αξιοκρατικά κριτήρια, καθώς και 

ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, και όχι με γνώμονα τις προσωπικές 

ανάγκες των υπαλλήλων. Θα πρέπει να υπάρχει ορθολογική "rotat ion", 

ώστε να μην παρατηρείται το φαινόμενο να υπηρετούν συνεχώς οι ίδιοι 

υπάλληλοι στις βασικές αγορές του ΟΟΣΑ. 

Επίσης, θα πρέπει επιτέλους να εφαρμοστεί το σύστημα που ισχύει 

σε όλες σχεδόν τις χώρες της ΕΟΚ, όσον αφορά τις τοποθετήσεις και 

μεταθέσεις των υπαλλήλων. Δηλαδή, ο κάθε υπάλληλος θα πρέπει να 

γνωρίζει πριν από 2-3 χρόνια ποιο θα είναι το επόμενο πόστο του, ώστε 

στο διάστημα που μεσολαβεί να του δίνεται η ευκαιρία να ενημερώνεται 

για τη χώρα που θα τοποθετηθεί καθώς και να μάθει την ξένη γλώσσα (αν 

δεν τη γνωρίζει ήδη), κλπ. 

κ. Οι υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης Συντονισμού και 

Επιθεώρησης Υπηρεσιών Εξωτερικού, καθώς και οι αποσπασμένοι στην 

Κεντρική Υπηρεσία υπάλληλοι του Κλάδου Εξωτερικού, θα πρέπει να 

συμμετέχουν σε Σεμινάρια ή Ημερίδες των εξαγωγικών φορέων (ΟΠΕ, 

ΠΣΕ, Κλαδικοί Εξαγωγικοί Φορείς κλπ.), στις Συνεδριάσεις της Ολομέλειας 

του Συμβουλίου Εξαγωγών, καθώς και σε οποιεσδήποτε άλλες σχετικές 

εκδηλώσεις, ώστε να αποκομίζουν γνώσεις και εμπειρίες χρήσιμες για το 

έργο τους. 
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6.4. Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών (ΟΠΕ) 

6 . 4 . 1 . Γενικά 

Ο ΟΠΕ λειτουργεί περίπου 22 χρόνια χωρίς όμως να έχει καταφέρει 

μέχρι στιγμής να έχει κάποια αξιόλογη συμμετοχή στην προσπάθεια της 

χώρας για μια δυναμική προώθηση των ελληνικών εξαγωγών. Με τη σημε

ρινή του δομή και τρόπο λειτουργίας, ως κύριο αντικείμενο έχει τη 

διοργάνωση της ελληνικής συμμετοχής στις διεθνείς εμπορικές εκθέσεις, 

την προβολή και διαφήμιση των ελληνικών προϊόντων στις αγορές του 

εξωτερικού, την έρευνα για τη δυνατότητα τοποθέτησης συγκεκριμένων 

ελληνικών προϊόντων σε συγκεκριμένες αγορές και την πληροφόρηση των 

εξαγωγέων για τις δυνατότητες που υπάρχουν για εξαγωγή των προϊ

όντων τους σε διάφορες χώρες. Ασκεί επίσης αξιόλογη εκπαιδευτική 

δραστηριότητα σε εξαγωγικά θέματα. Δεν καλύπτει όμως επαρκώς τις 

ανάγκες που υπάρχουν για μια ουσιαστική και δυναμική συμβολή τόσο 

στην οργάνωση της εγχώριας παραγωγής για εξαγωγές όσο και στην 

προώθηση των ελληνικών εξαγωγών ιδιαίτερα προς τις χώρες εκτός 

ΟΟΣΑ. Είναι αναμφισβήτητο ότι βρίσκεται πολύ πίσω σε σχέση με το έργο 

που επιτελούν οι αντίστοιχοι οργανισμοί των ανταγωνιστριών χωρών της 

ΕΟΚ, αλλά και άλλων χωρών εκτός ΕΟΚ, όπως π.χ. το CFCE Γαλλίας, ICE 

Ιταλίας, INFE Ισπανίας, CMA Γερμανίας, JETRO Ιαπωνίας, το HKTDC του 

Χονγκ Κονγκ κλπ. 

Η σχετικά μικρή παρουσία του ΟΠΕ, ιδιαίτερα στις λιγότερο 

αναπτυγμένες και στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες, συμπληρώνει την 

ανάλογη ανεπάρκεια της επίσημης ελληνικής οικονομικής και εμπορικής 

αντιπροσώπευσης, μέσω των ΥΟΕΥ, που αναλύθηκε στο προηγούμενο 

κεφάλαιο, και αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα που συντελεί στην 

εξαιρετικά μικρή παρουσία των ελληνικών εξαγωγών στις χώρες αυτές. 

Μέχρι το 1986, ο ετήσιος προϋπολογισμός του ΟΠΕ δεν ξεπερ

νούσε τα 400-500 εκατ. δρχ., δηλαδή κονδύλι που μόλις κάλυπτε τις 

δαπάνες συμμετοχής μας σε Διεθνείς Γενικές και Κλαδικές Εκθέσεις, 

κάποιες δραστηριότητες προβολής-διαφήμισης των ελληνικών προϊόντων 

σε αγορές του εξωτερικού (ελληνικές εβδομάδες σε αλυσίδες σούπερ 

μάρκετ κλπ.) και, φυσικά, τη μισθοδοσία του προσωπικού του. 
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Στην περίοδο 1987-1989 σημειώθηκε κάποια προσπάθεια για 

δραστηριοποίηση του Οργανισμού και διεύρυνση της γκάμας των δραστη

ριοτήτων του μέσω κυρίως της σημαντικής ενίσχυσης του προϋπολογισμού 

του. Ο προϋπολογισμός (οι διαθέσιμοι χρηματοδοτικοί πόροι) του ΟΠΕ 

αυξήθηκε στα 2,3 δισ. δρχ. το 1988 και το 1989, οπότε και του δόθηκε 

η δυνατότητα να διευρύνει τη γκάμα των δραστηριοτήτων του καθώς και 

τις παρεχόμενες δωρεάν (ή με μειωμένο κόστος) υπηρεσίες στους Έλληνες 

εξαγωγείς. Επίσης, στο ίδιο διάστημα ο ΟΠΕ απόκτησε και τις σύγχρονες 

ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του στην Ηλιούπολη. 

Η προσπάθεια για έντονη δραστηριοποίηση του ΟΠΕ συνάντησε 

σοβαρά προβλήματα, τα οποία συνδέονται κυρίως με την ανεπάρκεια της 

οργανωτικής του δομής και την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού 

υψηλής στάθμης. Τα κυριότερα από τα προγράμματα χάριν των οποίων 

είχε αποφασιστεί η αύξηση του προϋπολογισμού του οργανισμού δεν 

υλοποιήθηκαν. Οι συχνές αλλαγές στη διοίκηση του Οργανισμού έπαιξαν 

και εδώ αρνητικό ρόλο. 

Οι περικοπές στις δημόσιες δαπάνες το 1 990 είχαν επίπτωση και 

στον ΟΠΕ. Ο προϋπολογισμός του μειώθηκε στο 1,8 δισ. δρχ. το 1990, 

για να αυξηθεί και πάλι στα 2,5 δισ. δρχ. το 1 9 9 1 . Από το 1 9 9 2 , αρχίζει 

μια έντονα αυξητική πορεία των χρηματοδοτικών πόρων του ΟΠΕ (επιχο

ρηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, το ΠΔΕ, το ΕΤΠΑ κλπ.), 3,3 

δισ. δρχ. το 1992, 5,1 δισ. δρχ. το 1993, 7,3 δισ. δρχ. το 1994 και 12 

δισ. δρχ. το 1995. Παρά τη σημαντική αύξηση του προϋπολογισμού του, 

η σχεδιαζόμενη αύξηση της γκάμας των δραστηριοτήτων του ΟΠΕ δεν 

επετεύχθη στην έκταση που ήταν αναγκαίο, με αποτέλεσμα να υποχω

ρήσουν και πάλι οι ελπίδες για μια πιο ουσιαστική συμβολή του 

Οργανισμού στη δυναμική προώθηση των ελληνικών εξαγωγών. 

6.4.2. Η δραστηριοποίηση του ΟΠΕ κατά το 1 9 9 4 

Οι βασικοί τομείς δραστηριότητας του ΟΠΕ κατά το 1994 ήταν οι 

ακόλουθοι 1 : 

\ Βλέπε την ομιλία του Προέδρου του ΟΠΕ στο Συμβούλιο Εξαγωγών 
της 27-2-1995. 
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α. Συνέβαλε στην οργάνωση της ελληνικής συμμετοχής σε 60 

περίπου εκθέσεις και εκθεσιακές εκδηλώσεις στο εξωτερικό, τόσο γενικού 

ενδιαφέροντος όσο και εξειδικευμένου χαρακτήρα. Πρόκειται για την 

ελληνική συμμετοχή σε μεγάλες Διεθνείς Εκθέσεις και επίσης για τη 

διοργάνωση καθαρά Ελληνικών Εκθέσεων ή Ελληνικών Εβδομάδων. 

β. Συνέχισε τη διαφημιστική "καμπάνια" στο εξωτερικό για μια 

σειρά προϊόντων, όπως το ελαιόλαδο, το έτοιμο ένδυμα, τα κρασιά και τα 

ποτά κ.ά. Στο σχεδιασμό της νέας "καμπάνιας" ελήφθησαν υπόψη τα 

απολογιστικά στοιχεία των διαφημιστικών εκστρατειών για τα ίδια ή άλλα 

προϊόντα σε παρελθούσες χρήσεις1. 

γ. Επανεργοποιήθηκαν τα Εμπορικά Κέντρα της χώρας στο Παρίσι 

και στην Αλεξάνδρεια με τη διοργάνωση εκδηλώσεων προς όφελος των 

Ελλήνων επιχειρηματιών και για την παροχή πληροφοριών σε ξένους 

ενδιαφερομένους για οικονομική συνεργασία με ελληνικές επιχειρήσεις. 

δ. Συστάθηκε και άρχισε να λειτουργεί το Εμπορικό Κέντρο της 

χώρας στην Οδησσό, το οποίο αναπτύσσει ήδη έντονη δραστηριότητα. 

ε. Ολοκληρώθηκε, στα πλαίσια χρηματοδότησης από το πρόγραμμα 

Τηλεματικής, η διασύνδεση του ΟΠΕ με τα Γραφεία ΟΕΥ των Πρεσβειών 

της χώρας στο εξωτερικό, ώστε να είναι δυνατή η καθημερινή αλληλο

ενημέρωση - πληροφόρηση των Εμπορικών Συμβούλων και Ακολούθων 

και των υπηρεσιών του ΟΠΕ. 

στ. Πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία 

και στην Ελλάδα, από τον ΟΠΕ σε 60 στελέχη μελλοντικών οικονομικών 

και εμπορικών αντιπροσώπων των χωρών αυτών. Επίσης, πραγματοποιή-

1. Από την εταιρεία "ΔΩΔΩΝΗ" έχει υποστηριχθεί ότι θα έπρεπε να 
γίνει μια καλύτερη προσπάθεια προβολής την ελληνικής φέτας από τον 
ΟΠΕ, όπως ακριβώς γίνεται με το ούζο σΤην Αμερική. Στόχος θα πρέπει 
να είναι η προβολή των ειδικών χαρακτηριστικών του ελληνικού προϊόντος 
{παράγεται από γάλα πρόβειο και όχι αγελαδινό). Επιπλέον ο ΟΠΕ θα 
πρέπει να συμβάλει στην εκπαίδευση και ενημέρωση των Ελλήνων παρα
γωγών, που παράγουν διαφόρων ειδών τυριά και τα ονομάζουν φ έ τ α , και 
των Ελλήνων καταναλωτών. Βέβαια, ευθύνη για την ενημέρωση και την 
προστασία του Έλληνα καταναλωτή έχουν οι ίδιες οι εταιρείες και άλλες 
αρμόδιες υπηρεσίες. Αλλά στην εθνική προβολή της φέτας στο εξωτερικό 
θα πρέπει να συμβάλει αποφασιστικά ο ΟΠΕ. 
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θηκε σεμινάριο στην Οόησσό (στο Εμπορικό Κέντρο του ΟΠΕ) σε 50 

στελέχη της Ουκρανίας σε θέματα εξωτερικού εμπορίου. 

ζ. Έγινε προσπάθεια για επέκταση των δραστηριοτήτων του ΟΠΕ 

και στην ελληνική περιφέρεια με τη σύσταση γραφείων αντιπροσωπείας 

του ΟΠΕ στα EBE των πρωτευουσών των περιφερειών της χώρας. Σε 

ειδικό Σεμινάριο επιμόρφωσε στελέχη των Επιμελητηρίων, τα οποία στη 

συνέχεια ανέλαβαν να εκπροσωπούν τον ΟΠΕ στην περιφέρεια τους. 

η. Συστάθηκαν και τέθηκαν σε λειτουργία δύο αυτόνομα γραφεία 

του ΟΠΕ στην Ήπειρο (Ιωάννινα) και τη Θράκη (Κομοτηνή), με στόχο την 

παροχή υπηρεσιών στις επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας. Συντονιστής 

των γραφείων αυτών είναι το αναβαθμισμένο Γραφείο του ΟΠΕ στη 

θεσσαλονίκη. 

θ. Προωθήθηκε η συμμετοχή του ΟΠΕ στους διεθνείς Οργανισμούς 

Εξωτερικού Εμπορίου "GEPCI" και "ΕΤΡΟ". 

ι. Διοργανώθηκαν ειδικές ημερίδες, τόσο για κλάδους προϊόντων 

και υπηρεσιών όσο και για αναδυόμενες αγορές (Ανατ. Ευρώπη, Ασία) και 

για καθιερωμένες αγορές (ΕΕ) και για θέματα συσκευασίας με την πρόσ

κληση ξένων προσωπικοτήτων-ομιλητών. Επίσης, διοργανώθηκαν 

ημερίδες για λογαριασμό του Υπ. Γεωργίας, του Γαλλικού Επιμελητηρίου, 

του ΣΕΚΠΥ, και άλλων φορέων. 

κ. Υπεγράφη σύμφωνο συνεργασίας με το ITC, με την UNIDO, το 

Μαρόκο, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Ταϊβάν κ.ά. 

λ. Είχε ουσιαστική συμμετοχή στη δημιουργία και λειτουργία του 

ΔΙΠΕΚ (Διαβαλκανικό και Παραευξείνιο Επιχειρηματικό Κέντρο). 

Αντίθετα με τα πιο πάνω, ο ΟΠΕ δεν προχώρησε στην προώθηση 

των παρακάτω δραστηριοτήτων: 

ί. Το ύψος των οικονομικών ενισχύσεων επιχειρήσεων μειώθηκε 

σημαντικά, προκειμένου να επανεξεταστεί όλο το πλαίσιο λειτουργίας και 

έγκρισης αυτών των ενισχύσεων. 

ϋ. Δεν προωθήθηκαν με τον επιθυμητό ρυθμό οι εξειδικευμένες 

μελέτες που είχε προγραμματίσει να πραγματοποιήσει ο Οργανισμός. 

iii. Δεν άρχισε ακόμα η λειτουργία του Ινστιτούτου Συσκευασίας, 

λόγω της μη ανάληψης υπηρεσίας από τα αναγκαία εξειδικευμένα 

στελέχη. 

ίν. Δεν λειτούργησε το Εμπορικό Κέντρο της Αμβέρσας, λόγω 

ελλείψεως προσωπικού. Το κέντρο αυτό αναμένεται να λειτουργήσει 
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σύντομα. Δημιουργείται εκεί Κέντρο Ερευνών και Μελετών σε συνεργασία 

ΟΠΕ - Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιώς - Πανεπιστημίου Αμβέρσας. 

6.4.3. Προγραμματισμός νέων δραστηριοτήτων του ΟΠΕ για το 1 9 9 5 

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Προέδρου του ΟΠΕ στο 

Συμβούλιο Εξαγωγών της 27-2-1 9 9 5 , οι βασικές νέες δραστηριότητες του 

ΟΠΕ, το 1995, θα ήταν οι ακόλουθες: 

α. Συνέχιση των σεμιναρίων σε χώρες της Βαλκανικής, χώρες της 

ΚΑΕ και της Μαύρης Θάλασσας. 

β. Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο Εταιρειών Διεθνούς Εμπορίου, 

μετά από σχετική τροποποίηση του Οργανισμού του ΟΠΕ. 

γ. Οργάνωση και λειτουργία της Διεύθυνσης Αντισταθμιστικού 

Εμπορίου, με στόχο την παροχή βοήθειας σε ελληνικές εταιρείες που 

θέλουν να εμπλακούν σε αντισταθμιστικές και τριγωνικές συναλλαγές. 

δ. Συνέχιση των εργασιών του ΟΠΕ για την υποβοήθηση ελληνικών 

επιχειρήσεων για απόκτηση σήματος ποιότητας. 

ε. Ορισμός Επιτροπής σύνταξης του Business Plan του ΟΠΕ. 

στ. Πραγματοποίηση Συμποσίου στη Γαλλία, για την προώθηση 

επενδυτικών προγραμμάτων για κοινές ελληνογαλλικές δραστηριότητες 

στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. 

ζ. Προώθηση των πρωτοβουλιών του ΟΠΕ για σύσταση -

λειτουργία και οργάνωση των Οργανισμών Εξωτερικού Εμπορίου της 

Λιθουανίας, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. 

η. Συνέχιση διαφημιστικών προγραμμάτων για επώνυμα ελληνικά 

προϊόντα στο εξωτερικό. 

θ. Προώθηση πρωτοβουλιών για πραγματοποίηση εξειδικευμένων 

οικονομικών και εμπορικών μελετών και ερευνών. 

ι. Βελτίωση των συστημάτων πληροφόρησης του ΟΠΕ σε 

συνεργασία με διεθνή δίκτυα. 

6.4.4. Η χρησιμότητα του ΟΠΕ 

Η χρησιμότητα ενός Οργανισμού Προώθησης των Εξαγωγών για 

την Ελλάδα και ειδικότερα του ΟΠΕ δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, αν 

ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι το 4 0 % περίπου των ελληνικών βιομηχα-
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νικών εξαγωγών διενεργείται από 5.000 περίπου MME εξαγωγικές επιχει

ρήσεις. Αυτές οι πολυάριθμες μικρές εξαγωγικές επιχειρήσεις είναι εκείνες 

που χρειάζονται τη βοήθεια του ΟΠΕ (και όχι οι 200 πρώτες που εξάγουν 

το 6 0 % των βιομηχανικών μας εξαγωγών). Όπως τονίστηκε σε προηγού

μενα κεφάλαια αυτής της έκθεσης, οι MME δεν έχουν ούτε οργανωμένα 

Τμήματα Εξαγωγών, ούτε εξειδικευμένο προσωπικό σε export marketing. 

Επίσης, δεν έχουν τη δυνατότητα να εκτελούν μαζικές εξαγωγικές 

παραγγελίες κλπ. Θα πρέπει δε εδώ να σημειωθεί ότι η συμβολή του 

Οργανισμού στον τομέα της προώθησης των εξαγωγών των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων θα έπρεπε να φτάνει μέχρι του σημείου της υποβοήθησης 

αυτών των επιχειρήσεων στην προσπάθεια τους να οργανώσουν κατάλ

ληλα την παραγωγική τους δομή και την εξαγωγική τους δραστηριότητα, 

να παράγουν προϊόντα με σωστές ποιοτικές προδιαγραφές και σωστή 

συσκευασία, και επίσης στον τομέα της εγκαθίδρυσης στις διεθνείς αγορές 

επώνυμων ελληνικών προϊόντων με ευνοϊκές συνθήκες ζήτησης. 

Για να είναι όμως χρήσιμος ο Οργανισμός και να αποδίδει αξιόλογο 

έργο, θα πρέπει να έχει τη σωστή οργάνωση και στελέχωση, καθώς και 

τους απαιτούμενους οικονομικούς πόρους. Με τα σημερινά δεδομένα, ο 

ΟΠΕ (παρά το γεγονός ότι διαθέτει σημαντικούς πόρους) δεν φαίνεται να 

πληροί τις παραπάνω βασικές προϋποθέσεις, με αποτέλεσμα το χαμηλό 

επίπεδο αποδοτικότητας και μικρή (σχετικά με τις ανάγκες που υπάρχουν) 

συμβολή του Οργανισμού στην προσπάθεια για προώθηση των ελληνικών 

εξαγωγών. Αυτό έχει οδηγήσει για μια ακόμη φορά στην εξαρχής επανεξέ

ταση των συνθηκών και της σκοπιμότητας λειτουργίας του Οργανισμού. 

Αντί της υλοποίησης συγκεκριμένων υπαρχόντων προγραμμάτων ενίσχυ

σης και δραστηριοποίησης του Οργανισμού, καταστρώνονται νέα 

προγράμματα και σχέδια εξαρχής. 

Η χρησιμότητα του ΟΠΕ έγινε περισσότερο εμφανής μετά την 

πλήρη κατάργηση των εξαγωγικών επιδοτήσεων και της προστασίας της 

ελληνικής βιομηχανίας και γεωργίας από το διεθνή ανταγωνισμό. Μαζί με 

την επίσημη ελληνική οικονομική και εμπορική αντιπροσώπευση μέσω των 

ΥΟΕΥ, που αναλύθηκε στην προηγούμενη υποδιαίρεση του παρόντος 

κεφαλαίου, θα μπορούσαν να αποτελέσουν τους μηχανισμούς μέσω των 

οποίων θα διοχετευόταν κάποια βοήθεια στις ελληνικές εξαγωγές με τη 

χρησιμοποίηση μεθόδων οι οποίες όχι μόνο επιτρέπονται, αλλά και 

ενισχύονται από την ΕΕ. Αυτό όμως δεν έγινε παρά σε ελάχιστο βαθμό. 
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Έτσι έχουμε φτάσει σήμερα σε μια κατάσταση, στην οποία η συμβολή 

του κράτους στην ενίσχυση της διεθνούς προβολής και της ανάπτυξης του 

τουρισμού είναι πολλαπλάσια από τη συμβολή του κράτους στην προσπά

θεια για προώθηση των ελληνικών εξαγωγών αγαθών. Αυτό σημειώνεται, 

όχι για να υποστηριχθεί ότι κακώς ενισχύεται ο τουρισμός, αλλά για να 

καταδειχθεί η ουσιαστική ανυπαρξία της κρατικής συμβολής στην ενίσχυση 

των εξαγωγών αγαθών. 

Παρ' όλα τα παραπάνω, θα πρέπει να τονιστεί ότι διαμορφώνονται 

ήδη πολύ ευοίωνες προοπτικές για τη σημαντική συμβολή του ΟΠΕ στην 

προώθηση των ελληνικών εξαγωγών στο άμεσο μέλλον, εξαιτίας του 

Επιχειρησιακού Σχεδίου 1995-1999, που υλοποιείται ήδη. 

Με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας του ΟΠΕ, την 

αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών του, και γενικότερα, την 

ουσιαστική συμβολή του στην αύξηση της "εξωστρέφειας" της ελληνικής 

οικονομίας, εγκρίθηκε ήδη και υλοποιείται σχετικό Επιχειρησιακό Σχέδιο 

Δράσης 1 995-1999 (ΕΣΔ), με προϋπολογισμό δαπανών 50,3 δισ. δρχ. για 

την παραπάνω 5ετία. 

Σύμφωνα με το παραπάνω Επιχειρησιακό Σχέδιο, n δράση του ΟΠΕ 

οονανώνεται νύρω από το τρίπτυχο "προϊόντα-ανορές-επιγειρήσεις"και 

εκφράζεται με προσφορά συγκεκριμένων υπηρεσιών, οι οποίες 

διακρίνονται στις εξής τέσσερις κατηγορίες: 

α. Υπηρεσίες Προώθησης Πωλήσεων 

β. Υπηρεσίες Διερεύνησης Αγορών και Επικοινωνίας 

γ. Υπηρεσίες Στήριξης Επιχειρήσεων 

δ. Υπηρεσίες Κατάρτισης. 

6.4.5. Συνθήκες λειτουργίας αντίστοιχων με τον ΟΠΕ οργανισμών σε 

ανταγωνίστριες χώρες 

Στο σημείο αυτό είναι χρήσιμο να εξετάσει κανείς το θέμα λίγο 

ευρύτερα. Θα πρέπει να αναλυθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες 

υπάρχουν σήμερα και λειτουργούν αποδοτικά, όπως προαναφέρθηκε, οι 

αντίστοιχοι με τον ΟΠΕ Οργανισμοί της Γαλλίας, της Ιταλίας, της 

Γερμανίας, της Ιρλανδίας, της Φιλανδίας, της Ν. Κορέας κλπ., και να 

συγκριθεί η δραστηριότητα αυτών των οργανισμών με τα όσα συμβαίνουν 

στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα: 
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Όπως αναφέραμε παραπάνω,ο αντίστοιχος με τον ΟΠΕ Οργανισμός 

της Ιταλίας είναι το ICE (Instituto Nazionale per il Commercio Estero = 

Εθνικό Ινστιτούτο Εξωτερικού Εμπορίου). Ο Οργανισμός αυτός λειτουργεί 

από το 1926 και αποτελεί το συμβουλευτικό όργανο του Υπουργείου 

Εξωτερικού Εμπορίου σε θέματα τεχνοοικονομικής στήριξης και δυναμικής 

προώθησης των ιταλικών εξαγωγών. 

Το ICE1 είναι οργανωμένο σε 4 Διευθύνσεις και 7 Τμήματα 

ανάλογα με το αντικείμενο (βλέπε Σχεδιάγραμμα 2 στο Παράρτημα), έχει 

έδρα στη Ρώμη και διαθέτει 38 Τοπικά Γραφεία στην Ιταλία που στηρίζουν 

τις παραγωγικές κατευθύνσεις και εξαγωγικές δραστηριότητες κάθε 

περιοχής, καθώς και 75 Γραφεία Εξωτερικού, όπου και διατηρεί 7 

Εμπορικά Κέντρα. 

Ό λ α τα Γραφεία είναι εφοδιασμένα με computers που μέσω 

συστήματος "On Line" συνδέονται με την Κεντρική Τράπεζα Πληροφοριών 

(SICE) στη Ρώμη και μπορούν ανά πάσα στιγμή να προσφέρουν όλες τις 

διαθέσιμες πληροφορίες. 

Τα Γραφεία Εξωτερικού του ICE (το αντίστοιχο των Αθηνών είναι 

στελεχωμένο με 15 υπαλλήλους, Έλληνες και Ιταλούς) έχουν βασικό 

σκοπό την όσο το δυνατό ταχύτερη και αποδοτικότερη πληροφόρηση των 

ενδιαφερόμενων Ελλήνων εισαγωγέων ιταλικών προϊόντων. Εξάλλου, 

προωθούν τα ιταλικά προϊόντα με συμμετοχή σε διεθνείς γενικές και 

κλαδικές εκθέσεις, με δημοσιεύματα στον ειδικό και καταναλωτικό τύπο, 

με διενέργειες προβολών, συμποσίων, σεμιναρίων, καθώς και με την 

αποστολή και επιτόπου ενημέρωση στελεχών εισαγωγικών επιχειρήσεων 

στην Ιταλία. Διοργανώνουν επίσης διαφημιστικές καμπάνιες σε επίπεδο 

καταναλωτή (περίπου 2 0 % των δραστηριοτήτων τους), κυρίως όμως, 

παρακολουθούν την αντίστοιχη αγορά και διενεργούν εξειδικευμένες 

έρευνες, τα θέματα των οποίων καθορίζονται από το κέντρο σε ετήσια 

βάση. 

1. Οι πληροφορίες για το ICE αντλήθηκαν από σημείωμα του Π. 
Αλεξανδράκη, Εμπορικού Γραφέα εξωτερικού, που συντάχθηκε για 
λογαριασμό του ΥΠΕΜ τον Φεβρουάριο του 1986. Στο ίδιο σημείωμα 
υπάρχει ανάλυση και ορισμένων άλλων από τους Οργανισμούς 
Προώθησης των Εξαγωγών που προαναφέρθηκαν. 
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Τα Γραφεία Εξωτερικού του ICE διαθέτουν ειδικό Τμήμα Αγροτικών 

Προϊόντων και Τροφίμων, του οποίου προΐσταται ένας γεωπόνος. Αξίζει 

να σημειωθεί, ότι ο έλεγχος ποιότητας και καταλληλότητας των ιταλικών 

εξαγωγικών προϊόντων διεκπεραιούται και πιστοποιείται από γεωπόνους 

του εκάστοτε Τοπικού Παραρτήματος του ICE. 

Τα Γραφεία Εξωτερικού συνεργάζονται στενά με τα Εμπορικά 

Τμήματα των Ιταλικών Πρεσβειών στην εκάστοτε χώρα, χωρίς όμως να 

υπάρχει άμεση σχέση αλληλεξάρτησης. Δρουν αυτόνομα, ανάλογα με τις 

κατευθυντήριες οδηγίες της Κεντρικής Υπηρεσίας στη Ρώμη και με 

προτεραιότητα στην παροχή πρακτικών πληροφοριών και υπηρεσιών. Σε 

περίπτωση εμπορικών διαφωνιών, παρεμβαίνουν για να πετύχουν ένα 

συναινετικό συμβιβασμό, χωρίς όμως να έχουν επίσημες διαιτητικές 

δικαιοδοσίες. Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα Γραφεία Εξωτερικού 

του ICE παρέχουν και πληροφορίες σχετικές με την εξαγωγή ξένων 

προϊόντων στην Ιταλία. 

Τα Εμπορικά Κέντρα του ICE, όπου υπάρχουν, εκθέτουν διαδοχικά 

προϊόντα εξαγωγικού ενδιαφέροντος, τα οποία προβάλλουν και προωθούν 

με συντονισμένες διαφημιστικές ενέργειες. Τα έξοδα προβολής κατα

βάλλονται από τον εκάστοτε προβαλλόμενο σύνδεσμο, εξαγωγέα ή 

εκθέτη. 

Αντίθετα με τα πιο πάνω, ο ελληνικός ΟΠΕ, παρά το γεγονός ότι 

θα μπορούσε να συμβάλει αποφασιστικά στην κάλυψη του κενού που 

υπάρχει στους τομείς της οργάνωσης της εγχώριας παραγωγής για 

εξαγωγές, της έρευνας της ξένης αγοράς, της προβολής των ελληνικών 

προϊόντων στο εξωτερικό, και της ενημέρωσης των Ελλήνων εξαγωγέων, 

δεν έχει καταφέρει να ξεφύγει από την παραδοσιακή λειτουργία του ως 

διοργανωτή της ελληνικής συμμετοχής στις διεθνείς εκθέσεις και σε 

εβδομάδες ελληνικών προϊόντων. Οι δραστηριότητες αυτές όσο σημα

ντικές και αν είναι, δεν καλύπτουν παρά ένα μικρό μέρος από την γκάμα 

των δραστηριοτήτων τις οποίες καλύπτουν οι αντίστοιχοι οργανισμοί στις 

ανταγωνίστριες χώρες που προαναφέρθηκαν. 

Η αναβάθμιση του ΟΠΕ με "πρότυπο" το ICE, ίσως να ήταν ένα 

πολύ δύσκολο εγχείρημα για τη μεσοχρόνια περίοδο. Θα μπορούσε, όμως 

να αρχίσει μια συστηματική διαδικασία εκσυγχρονισμού του Οργανισμού 

αυτού ώστε να αποτελέσει, με βάση τα ελληνικά δεδομένα, ένα "mini" 

ICE με γραφεία και εξειδικευμένο προσωπικό τόσο στο εσωτερικό όσο και 
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στις κύριες αγορές του εξωτερικού και με προσφορά σημαντικών υπη

ρεσιών τόσο στον τομέα της οργάνωσης της εγχώριας παραγωγής για 

εξαγωγές, όσο και στον τομέα της προβολής των ελληνικών προϊόντων 

και της προώθησης των ελληνικών εξαγωγών στις κύριες αγορές των 

ελληνικών εξαγώγιμων προϊόντων, αλλά και σε νέες αγορές. 

Ο ΟΠΕ σήμερα έχει ελάχιστα Γραφεία στο εξωτερικό (Ελληνικά 

Εμπορικά Κέντρα), όπως προαναφέρθηκε, ενώ στο εσωτερικό διαθέτει ένα 

(αναβαθμισμένο) Γραφείο στη Θεσσαλονίκη, το οποίο συντονίζει δύο άλλα 

Γραφεία στη Βόρειο Ελλάδα, στα Ιωάννινα και την Κομοτηνή. Σημαντική 

εξέλιξη είναι επίσης και η αντιπροσώπευση του ΟΠΕ στα γραφεία των EBE 

στις διάφορες περιοχές της χώρας. 

6.4.6. Αναπτυξιακές επιχορηγήσεις και άλλες μορφές ενίσχυσης των 

εξαγωγών, οι οποίες δεν αντίκεινται στο καθεστώς της ΕΕ 

Ως παράδειγμα της κατεύθυνσης που θα μπορούσε να πάρει η 

δραστηριοποίηση του ΟΠΕ τα επόμενα χρόνια, μπορεί να αναφερθεί η 

περίπτωση των "Προγραμμάτων Αναπτυξιακών Επιχορηγήσεων" που 

χρηματοδοτούνται κατά μεγάλο μέρος από την ΕΕ, τα οποία όμως για να 

υλοποιηθούν προς όφελος των ελληνικών εξαγωγών, είναι αναγκαίο να 

δραστηριοποιηθεί προηγουμένως σε σημαντικό βαθμό ένας οργανισμός 

σαν τον ΟΠΕ, ή κάποιοι πιο εξειδικευμένοι οργανισμοί κατά κλάδο 

παραγωγής. 

Συγκεκριμένα, υπάρχουν ορισμένες μορφές επιδοτήσεων που 

εγκρίνει η ΕΕ για επιλεγμένες κατάλληλα εξαγωγικές επιχειρήσεις. Οι 

επιδοτήσεις αυτές αφορούν κάλυψη μέρους των δαπανών εξαγωγικών 

επιχειρήσεων για προβολή και διαφήμιση των προϊόντων τους σε ξένες 

αγορές, για εξαγωγικό marketing, για εκπαίδευση προσωπικού, για 

μηχανογραφικό εξοπλισμό κλπ. 

Σε παλαιότερη Ολομέλεια του Συμβουλίου Εξαγωγών, το 1987, η 

τότε Διοίκηση του ΟΠΕ είχε ευαισθητοποιηθεί γύρω από αυτό το θέμα και 

είχε παρουσιάσει εισηγητική πρόταση για την υλοποίηση συγκεκριμένου 

"Προγράμματος Αναπτυξιακών Επιχορηγήσεων", το οποίο προέβλεπε την 

κάλυψη μέρους των δαπανών εξαγωγικών επιχειρήσεων, επιλεγμένων με 

κατάλληλα κριτήρια, όσον αφορά την προβολή και διαφήμιση των 

προϊόντων τους σε ξένες αγορές, την κατασκευή τμημάτων ελέγχου 
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ποιότητας, τον μηχανογραφικό εξοπλισμό, την ίδρυση καταστημάτων σε 

βασικές αγορές του εξωτερικού με κάλυψη των εξόδων του πρώτου 

χρόνου λειτουργίας, την εισαγωγή στην αγορά νέων βελτιωμένης 

ποιότητας προϊόντων, την παραγωγή προϊόντων προηγμένης τεχνολογίας 

κλπ. 

Δυστυχώς όμως, λόγω ανεπάρκειας των σχετικών κονδυλίων και 

έλλειψης ειδικευμένου προσωπικού για την υλοποίηση ενός τέτοιου 

προγράμματος, το όλο θέμα "πάγωσε" για αρκετό καιρό. Τέτοιου είδους 

προγράμματα, όμως, αποτελούν δραστηριότητες "ρουτίνας" για άλλους 

αντίστοιχους με τον ΟΠΕ Οργανισμούς των χωρών-μελών της ΕΕ. 

Το πιο πάνω θέμα επανήλθε στις αρχές του 1995 με νέο 

εισηγητικό σημείωμα στο Δ.Σ. του ΟΠΕ και αποφασίστηκε η 

δραστηριοποίηση του Οργανισμού προς την κατεύθυνση αυτή. Ως 

αποτέλεσμα, σήμερα ο ΟΠΕ επιχορηγεί γύρω στις 6 αναπτυξιακές 

δραστηριότητες για προώθηση εξαγωγών. 

Το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει από όσα αναφέραμε μέχρι 

τώρα είναι ότι ο σημερινός ΟΠΕ εξακολουθεί να πάσχει από έλλειψη της 

κατάλληλης οργανωτικής δομής και εξειδικευμένου προσωπικού, που είναι 

και τα δύο απαραίτητα για την αναβάθμιση του Οργανισμού με στόχο την 

ουσιαστική συμβολή του στη δυναμική προώθηση των ελληνικών 

εξαγωγών. 

Είναι γνωστό ότι η ελληνική οικονομία περνά μια δύσκολη περίοδο 

και ότι είναι επιτακτική ανάγκη για σημαντικές περικοπές των δημόσιων 

δαπανών. Όμως, η αναβάθμιση του ΟΠΕ, όπως και εκείνη του συστήματος 

των ΥΟΕΥ στο εξωτερικό που προαναφέρθηκε, αποτελούν πρωταρχικής 

σημασίας "επένδυση", που, αν δεν πραγματοποιηθεί το ταχύτερο δυνατό, 

θα χαθεί μια ακόμα ευκαιρία για αποτελεσματική προώθηση των 

ελληνικών εξαγωγών στις αγορές του εξωτερικού. Είναι πολύ πιθανό τότε 

να συνεχιστεί η παρατηρούμενη τα τελευταία χρόνια συρρίκνωση των 

εξαγωγικών μας μεριδίων στις ξένες αγορές, και μάλιστα ενόψει του 

σκληρότατου ανταγωνισμού που υφίστανται ήδη τα ελληνικά προϊόντα 

τόσο στην εσωτερική όσο και στην εξωτερική αγορά, στα πλαίσια της 

ενοποιημένης εσωτερικής αγοράς της Κοινότητας. 

Ο αναγκαίος στόχος για διπλασιασμό, π.χ., του όγκου των 

εξαγωγών στην 5ετία 1994-1999, θα μπορούσε να υλοποιηθεί, όχι μόνο 

από σημαντική αύξηση της προσφοράς ανταγωνιστικών προϊόντων από 

249 



τις 200 πρώτες εξαγωγικές επιχειρήσεις, αλλά ίσως σε μεγαλύτερο βαθμό 

από την κατάλληλη κινητοποίηση των 5.000 περίπου ενεργών MME 

εξαγωγικών επιχειρήσεων, με ίδρυση εξαγωγικών κοινοπραξιών, export 

trading companies κλπ., σε σημαντικό βαθμό με τη βοήθεια και παρό

τρυνση του ΟΠΕ. Για τον σκοπό αυτό, ο ΟΠΕ θα μπορούσε να διαφωτίζει 

τους ενδιαφερόμενους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και τα στελέχη 

επιχειρήσεων με διεξαγωγή σεμιναρίων και ημερίδων, να παρέχει 

συμβουλευτικές υπηρεσίες κατά συγκεκριμένη περίπτωση χρησιμοποιώντας 

δικά του εξειδικευμένα στελέχη, να παροτρύνει μέσω του Τύπου, της 

Τηλεόρασης κλπ., τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες, καθώς και να 

παρέχει "αναπτυξιακές επιχορηγήσεις" που εγκρίνει η ΕΕ ως κίνητρο για 

οργάνωση, βελτίωση και συνένωση της εξαγώγιμης παραγωγής των MME. 

6.4.7. Η συμβολή του ΟΠΕ στον τομέα της επιτόπιας έρευνας της 

ξένης αγοράς 

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην παρούσα έκθεση σε ορισμένες 

προσπάθειες που έκανε στο παρελθόν ο ΟΠΕ στον τομέα της επιτόπιας 

έρευνας της ξένης αγοράς, σχετικά με τις προοπτικές προώθησης 

συγκεκριμένων ελληνικών προϊόντων σε συγκεκριμένες αγορές. Η 

αποτελεσματικότητα αυτού του είδους της έρευνας στον εντοπισμό 

εξαγωγικών ευκαιριών, σε περιοχές και σε προϊόντα όπου η ελληνική 

παρουσία μέχρι σήμερα είναι υποτονική, είναι αυτονόητη. Οι μεγάλες και 

καλά οργανωμένες επιχειρήσεις πραγματοποιούν αυτού του είδους τις 

έρευνες από μόνες τους. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όμως, έχουν 

ανάγκη σημαντικής βοήθειας στον τομέα αυτό και για το λόγο αυτό οι 

οργανισμοί σαν τον ΟΠΕ, σε συνεργασία με τους Εμπορικούς Συμβούλους 

και Ακολούθους της χώρας, όταν λειτουργούν σωστά, είναι δυνατό να 

παίξουν σημαντικό ρόλο στην προώθηση των εξαγωγών. 

Η πρώτη προσπάθεια επιτόπιας έρευνας του ΟΠΕ (το 1982) στρά

φηκε προς την αγορά των αραβικών χωρών (Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα 

Αραβικά Εμιράτα, Κατάρ, Ιράκ, Αλγερία, Λιβύη και Αίγυπτο), και αφορούσε 

δέκα προϊόντα (χυμοί-μαρμελάδες, κλινοσκεπάσματα, ενδύματα, παιχνίδια, 

φάρμακα, παπούτσια, τηλεφωνικές συσκευές, ηλεκτρικά καλώδια, σιδη

ρούς οπλισμός-ράβδοι-διατομές, καιεντομοκτόνα-απολυμαντικά). Υπήρχε 

τότε η εκτίμηση ότι οι προοπτικές προώθησης αυτών των προϊόντων στις 
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συγκεκριμένες αγορές ήταν πολύ ικανοποιητικές και αυτό ήταν επίσης ένα 

από τα συμπεράσματα της έρευνας. Το συμπέρασμα αυτό στηρίχθηκε στα 

ακόλουθα δεδομένα: Ενώ οι ελληνικές εξαγωγές στις εξεταζόμενες χώρες 

έφταναν το 1981 τα 806 εκατ. δολ. (25,7 % του συνόλου των εξαγω

γών), οι εξαγωγές των συγκεκριμένων προϊόντων προς τις ίδιες χώρες δεν 

υπερέβαιναν τα 108 εκατ. δολ. Το ποσό αυτό κρίνεται ασήμαντο, αν 

ληφθεί επίσης υπόψη το γεγονός ότι οι συνολικές εισαγωγές αυτών των 

προϊόντων στις υπό συζήτηση αραβικές χώρες ξεπερνούσαν τα 7,5 δισ. 

δολ. (δηλαδή το ελληνικό μερίδιο στη συγκεκριμένη αγορά δεν ξεπερ

νούσε το 1,5%) και επίσης το γεγονός της σημαντικής εξειδίκευσης της 

ελληνικής οικονομίας στην παραγωγή των πιο πάνω προϊόντων. 

Μετά από την πιο πάνω προσπάθεια, ο ΟΠΕ δεν κατάφερε να 

συνεχίσει με την ίδια ένταση αυτή τη δραστηριότητα στην ίδια ή σε άλλες 

αγορές. Η συχνή αλλαγή διοικήσεων έχει ως συνέπεια τη συνεχή αλλαγή 

στην έμφαση της πολιτικής του Οργανισμού για την προώθηση των 

ελληνικών εξαγωγών, με εξαιρετικά δυσμενείς επιπτώσεις για την 

αποτελεσματικότητα αυτής της πολιτικής. 

Στη σημερινή συγκυρία, είναι σωστό να αναφερθούν κάποιες 

αξιόλογες προσπάθειες της διοίκησης του ΟΠΕ να συμβάλλει με τα μέσα 

που διαθέτει στην υποβοήθηση της προβολής ορισμένων κατηγοριών, 

κυρίως παραδοσιακών ελληνικών προϊόντων, σε συγκεκριμένες αγορές 

του εξωτερικού. Είναι επίσης αξιοσημείωτο να αναφερθεί ότι η ελληνική 

παρουσία σε ορισμένες μεγάλες διεθνείς εκθέσεις, η οποία διοργανώθηκε 

από τον ΟΠΕ, ήταν πολύ αξιόλογη και είχε σημαντικά αποτελέσματα όσον 

αφορά την αύξηση των εξαγωγών ορισμένων παραδοσιακών ελληνικών 

προϊόντων. 

6.5. Εκθεσιακή πολιτική 

Παρά το γεγονός ότι η συμμετοχή της χώρας μας σε Διεθνείς 

Γενικές Εμπορικές Εκθέσεις δεν θεωρείται πλέον από τις πιο 

αποτελεσματικές μεθόδους προώθησης των εξαγωγών μας, ο ρόλος των 

Διεθνών Κλαδικών Εκθέσεων μπορεί και σήμερα να θεωρηθεί αρκετά 

σημαντικός. Έτσι, ο ΟΠΕ και η HELLEXPO ΔΕΘ δίνουν όλο και 

περισσότερο βάρος στις κλαδικές εκθέσεις, χωρίς βέβαια να παραβλέπουν 

251 



και τη σημασία και σκοπιμότητα συμμετοχής της χώρας μας σε 

συγκεκριμένες Διεθνείς Γενικές Εκθέσεις. 

Όσον αφορά γενικότερα την εκθεσιακή πολιτική της χώρας μας, 

μπορούμε να πούμε ότι αυτή χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένα προβλή

ματα, τα οποία υπάρχουν και παραμένουν σχεδόν αναλλοίωτα, εόώ και 

αρκετά χρόνια. Τα κυριότερα από τα προβλήματα αυτά είναι: 

α. Με τη διοργάνωση συμμετοχής της χώρας μας σε διεθνείς 

εκθέσεις ασχολούνται ο ΟΠΕ, η HELLEXPO ΔΕΘ και ο ΕΟΜΜΕΧ. Έτσι, έχει 

αρκετές φορές παρατηρηθεί το φαινόμενο να γίνονται ενέργειες από τους 

παραπάνω φορείς για συμμετοχή μας σε εκθέσεις, οι οποίες χαρακτη

ρίζονται από επικαλύψεις, έλλειψη συντονισμού κλπ. Εκτός αυτών όμως, 

έχει τεθεί εδώ και αρκετό καιρό το θέμα της αποκλειστικής αρμοδιότητας 

στη διοργάνωση των συμμετοχών μας σε διεθνείς εκθέσεις, είτε από τον 

ΟΠΕ είτε από την HELLEXPO ΔΕΘ. 

β. Ακόμα και σήμερα, η διοργάνωση της συμμετοχής μας σε 

διεθνείς εκθέσεις με Εθνικά Περίπτερα χαρακτηρίζεται, σε μεγάλο 

ποσοστό, ως μέτρια ή ανεπαρκής. Τα Ελληνικά Περίπτερα υστερούν σε 

μεγάλο βαθμό έναντι εκείνων της Ισπανίας, Πορτογαλίας, Τουρκίας κλπ., 

όσον αφορά την αρχιτεκτονική τους, την οργάνωση τους, τους διαθέ

σιμους χώρους, την ποικιλία και κυρίως εμφάνιση των προβαλλόμενων 

προϊόντων και την εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Είναι μία κατάσταση 

επιζήμια για τις ελληνικές εξαγωγές, η οποία όμως φαίνεται να 

διαιωνίζεται χρόνια τώρα, χωρίς να γίνεται ουσιαστική πρόοδος στην 

προσπάθεια για βελτίωση της. Αυτό οφείλεται, προφανώς, σε ανεπαρκή 

κονδύλια και έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού. Με αυτά τα δεδομένα, θα 

μπορούσε να εξεταστεί η περίπτωση, αν οι διαθέσιμοι πόροι και το 

εξειδικευμένο προσωπικό δεν είναι δυνατό να αυξηθούν, να μειωθεί ο 

αριθμός των επίσημων συμμετοχών μας σε διεθνείς εκθέσεις, ώστε να 

συμμετέχουμε μεν σε λιγότερες, αλλά με άρτια και καλά οργανωμένα 

περίπτερα. 

γ. Όσον αφορά τέλος τη διοργάνωση κάθε χρόνο της Διεθνούς 

Έκθεσης Θεσσαλονίκης, παρ1 όλο που δεν αμφισβητείται η σημασία της 

για την προβολή των ελληνικών προϊόντων, την παρουσίαση των επιτευγ

μάτων της ελληνικής οικονομίας και την προώθηση των εξαγωγών μας, 

υπάρχουν και εδώ βασικά προβλήματα που αφορούν την υποδομή της 
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Έκθεσης, καθώς και το μικρό σχετικά αριθμό των επίσημων ξένων 

συμμετοχών σε αυτή. 

Είναι χρήσιμο να αναφερθεί εδώ η συμμετοχή της Ελλάόας σε 

κάποιες σημαντικές διεθνείς εκθέσεις, με τελείως διαφορετικό χαρακτήρα 

η κάθε μία, όπου φαίνεται ότι τα αποτελέσματα, όσον αφορά την 

προώθηση των ελληνικών εξαγωγών, μπορεί να είναι πραγματικά 

αξιόλογα. 

ί. Εντυπωσιακή επιτυχία φαίνεται ότι σπυείωσε n έκθεση ελληνικών 

προϊόντων στη Σόφια (από 4 έως 10 Ιουνίου 1992), η οποία διοργα

νώθηκε από την HELLEXPO σε συνεργασία με τη βουλγαρική εταιρία 

ΙΝΙΜΕΧ και με τίτλο "Η Ελλάδα επισκέπτεται τη Σόφια". Το μεγαλύτερο 

μέρος των ελληνικών εμπορευμάτων που εξετέθησαν είχαν αγοραστεί από 

τις πρώτες μέρες της λειτουργίας της. Τις τρεις πρώτες μέρες είχαν 

επισκεφθεί την έκθεση 110.000 επισκέπτες, είχαν κλειστεί 80 εμπορικές 

συμφωνίες και είχαν υποβληθεί σε συζήτηση 40 προτάσεις για επενδύσεις 

ελληνικών επιχειρήσεων στη Βουλγαρία. 

ii. Η συμμετοχή της Ελλάδας στην πολύ μεγάλη έκθεση "Expo ' 9 2 " , 

που έγινε στη Σεβίλλη της Ισπανίας από 20 Απριλίου έως 1 2 Οκτωβρίου 

του 1992, διοργανώθηκε από τον ΟΠΕ. Το "ελληνικό περίπτερο" κατα

λάμβανε χώρο 3 8 0 τ.μ. και μέσα σε ενάμισυ μήνα από την έναρξη της 

έκθεσης έχει κατορθώσει να προσελκύσει 3 0 0 . 0 0 0 επισκέπτες. Η προβολή 

της Ελλάδας επιχειρήθηκε με ένα πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων που 

είχαν επίκεντρο το ελληνικό περίπτερο. 

iii. Η μεγαλύτερη και η πιο επιτυχημένη, στις 16 μέχρι σήμερα 

διοργανώσεις, ήταν η ελληνική συμμετοχή στη διεθνή έκθεση τροφίμων 

SIAL 94 που πραγματοποιήθηκε στο Parc D' Εχροεϊΐίοηε του Ρουασσύ στο 

Παρίσι, από 23-27 Οκτωβρίου 1 9 9 4 . Η ελληνική συμμετοχή διοργανώθηκε 

από τον ΟΠΕ. Τα ελληνικά προϊόντα προσέλκυσαν πολύ μεγάλο αριθμό 

εμπορικών επισκεπτών από όλο τον κόσμο και αποδείχθηκε ότι κατέχουν 

τα αναγκαία χαρακτηριστικά που τα καθιστούν εφάμιλλα και ανταγωνι

στικά με τα ομοειδή ξένα προϊόντα. Οι πρώτες παραγγελίες για εξαγωγές 

ελληνικών προϊόντων που εξασφαλίστηκαν στην έκθεση αυτή ανήλθαν σε 

5 δισ. δρχ. περίπου. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις 

απόψεις των περισσότερων παραγόντων που συμμετείχαν στην έκθεση, 

αυτή τη φορά η παρουσία του εθνικού περιπτέρου ήταν αισθητά 

βελτιωμένη. Παρ' όλα αυτά, τα 1023 τ.μ. του διώροφου ελληνικού 
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περιπτέρου δεν ήταν αρκετά για να στεγάσουν αποτελεσματικά τη 

συμμετοχή 76 εξαγωγικών επιχειρήσεων και συνεταιρισμών από όλη την 

Ελλάδα που συμμετείχαν στην έκθεση. Ως εκ τούτου τα σταντ των 

επιμέρους επιχειρήσεων ήταν μικρά και δυσλειτουργικά. Πολλές από τις 

συναφθείσες συμφωνίες και συνεργασίες πραγματοποιήθηκαν στον πρώτο 

όροφο του εθνικού περιπτέρου, όπου υπήρχε κατάλληλη αίθουσα 

συζητήσεων. 

iv. Στην προσπάθεια ενίσχυσης των εξαγωγικών πρωτοβουλιών για 

διείσδυση ελληνικών προϊόντων, κυρίως τροφίμων και ποτών, στην 

ιαπωνική αγορά, αποφασίστηκε η συμμετοχή της Ελλάδας στη διεθνή 

έκθεση Foodex του Τόκιο, που πραγματοποιήθηκε από τις 7 έως τις 10 

Μαρτίου 1 995. Την οργάνωση της ελληνικής συμμετοχής ανέλαβε ο ΟΠΕ 

και υπήρξε έντονο ενδιαφέρον για συμμετοχή από πολλές ελληνικές 

επιχειρήσεις. Πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες εκθέσεις του 

κλάδου τροφίμων, ποτών και κρασιών στο διεθνή χώρο και είναι η 

μεγαλύτερη έκθεση του κλάδου στην Ασία. Επισκέπτες της έκθεσης αυτής 

είναι κυρίως προμηθευτές εστιατορίων, εισαγωγείς, χονδρέμποροι, super 

markets, department stores, εκπρόσωποι βιομηχανιών τροφίμων, ξενοδο

χείων κλπ. Τα προϊόντα που προβάλλονται είναι αγροτικά, γαλακτοκομικά, 

κτηνοτροφικά, ψάρια, πουλερικά, ελαιόλαδο, κονσερβοποιημένα φρούτα 

και λαχανικά, προϊόντα delicatessen, κατεψυγμένα λαχανικά, προϊόντα 

ζαχαροπλαστικής, προϊόντα αρτοποιίας, κρασιά, ποτά, χυμοί φρούτων 

κλπ. Η πλειοψηφία των ελληνικών εκθεμάτων αποτελείται από κονσερβο

ποιημένα φρούτα, οι εξαγωγές των οποίων στην Ιαπωνία παρουσίασαν 

αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια. Τα κονσερβοποιημένα ροδάκινα, με 

εξαγωγές το 1993 ύψους 2.014 εκατ. γιεν κατέχουν την πρώτη θέση 

στην αγορά της Ιαπωνίας με μερίδιο 2 7 % . Θετικές προοπτικές στην 

Ιαπωνία εμφανίζουν και οι εξαγωγές ελληνικού κρασιού, που από 

μηδενικές μέχρι το 1 9 9 0 , έφτασαν τις 200 χιλ. φιάλες το 1993, αξίας 108 

εκατ. γιεν. 
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6.6. Εξειδικευμένοι κλαδικοί αναπτυξιακοί οργανισμοί 

6 . 6 . 1 . Το Ελληνικό Κέντρο Δέρματος (ΕΛΚΕΔΕ) 

Αποτελεί κλαδικό ινστιτούτο του ΕΟΜΜΕΧ και των ενώσεων παρα

γωγών του κλάδου δέρματος. Παρέχει τεχνική βοήθεια στις επιχειρήσεις 

με την προετοιμασία τους για εφαρμογή συστημάτων Ολικής Ποιότητας 

(ISO 9000) με την ένταξη τους σε κοινοτικά και εθνικά προγράμματα και 

με τη διεξαγωγή μελετών για την προστασία του περιβάλλοντος. Το Ινστι

τούτο διαθέτει ήδη εργαστήρια και σχολές στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 

Σάμο και από τις αρχές του 1995 δημιουργεί μόνιμη υποδομή και στην 

Κρήτη. 

Τον Φεβρουάριο του 1995 εγκαινιάστηκαν τα υποκαταστήματα του 

ΕΛΚΕΔΕ στη Θεσσαλονίκη και στα Χανιά Κρήτης. Στη Θεσσαλονίκη 

βρίσκεται το 3 0 % της δραστηριότητας του κλάόου δέρματος. Από την 

άλλη μεριά η επιλογή των Χανίων ως έδρας του παραρτήματος του 

ΕΛΚΕΔΕ έγινε με κριτήριο τη μεγαλύτερη δραστηριότητα που υπάρχει εκεί 

στη βυρσοδεψία και στα δερμάτινα είδη. Στόχος είναι να καλυφθεί από το 

υποκατάστημα η δραστηριότητα του κλάόου σε όλη την Κρήτη. Επιδίωξη 

είναι το παράρτημα αυτό να έχει ουσιαστική συμβολή στον εκσυγχρονισμό 

και την ανταγωνιστικότητα του κλάδου. 

6.7. Το Διαβαλκανικό Παραευξείνιο Επιχειρηματικό Κέντρο (ΔΙΠΕΚ) 

Δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία των ΟΠΕ, ΕΛΚΕΠΑ, ΔΕΘ, ΣΕΒΕ 

και ΣΒΒΕ. Στόχοι του είναι η συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών, η 

ίδρυση κέντρου εξυπηρέτησης επιχειρήσεων το οποίο θα παρέχει 

εξειδικευμένες υπηρεσίες και θα προβεί σε αναλυτική καταγραφή 

πρωτοβουλιών και έργων, τα οποία σχετίζονται με τα Βαλκάνια και τις 

χώρες του Εύξεινου Πόντου. Παράλληλα, το ΔΙΠΕΚ θα συστήσει δίκτυο 

παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών από φορείς οι οποίοι έχουν ήδη 

αναπτύξει σχετική δραστηριότητα, όπως το Ινστιτούτο Εξαγωγικών 

Ερευνών και Σπουδών, το Euro Info Center της Θεσσαλονίκης και της 

Σόφιας, ο ΕΟΜΜΕΧ κ.ά. Ιδιαίτερη σΓ\[ΐασ'\α θα δοθεί στους εξωτερικούς 

συνεργάτες, οι οποίοι θα αποτελέσουν ένα δίκτυο πληροφοριών για την 

προαναφερθείσα καταγραφή έργων και πρωτοβουλιών. 
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Το ΔΙΠΕΚ πρόκειται να αξιοποιήσει εθνικά και κοινοτικά 

προγράμματα, τα οποία θα συνδράμουν στην ανάπτυξη των σχέσεων 

μεταξύ Ελλάδας και χωρών της περιοχής ενδιαφέροντος. 

Τέλος, το επιχειρηματικό σχέδιο δράσης του ΔΙΠΕΚ προδιαγράφει 

και προτείνει παράλληλα τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσει. Η 

σκοπιμότητα του συνίσταται στη διαμόρφωση ενός κατευθυντήριου 

εγγράφου, το οπ'οίο θα αποτελεί κοινή συνισταμένη των εμπλεκόμενων 

φορέων ως προς την προοπτική ανάπτυξης του Κέντρου. 

Το ΔΙΠΕΚ άρχισε να λειτουργεί από τις αρχές του 1995. 

6.8. Πανελλήνιος Οδηγός εξαγωγέων 

Πρόκειται να εκδοθεί, έπειτα από συνεργασία εκδοτικών φορέων, 

με σκοπό την προώθηση των ελληνικών επιχειρήσεων που επιθυμούν να 

δραστηριοποιηθούν και να εξάγουν τα προϊόντα τους στις χώρες της 

Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης (Ρωσία, Ουκρανία, χώρες 

Βαλτικής, Τσεχία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Πολωνία, Βουλγαρία, Ρουμανία). 

Η έκδοση θα διανεμηθεί δωρεάν σε όλα τα επιμελητήρια, εμπορικές 

ενώσεις, πρεσβείες, υπουργεία και οργανισμούς, καθώς επίσης και σε ένα 

μεγάλο αριθμό ανατολικοευρωπαϊκών εισαγωγικών εταιρειών, χονδρε

μπόρων, supermarkets, σε αγοραστικούς ομίλους και εμπορικούς οίκους 

οι οποίοι ενδιαφέρονται να έρθουν σε απευθείας επαφή με ελληνικές 

εξαγωγικές επιχειρήσεις και τέλος στις μεγαλύτερες εκθέσεις των 

ανατολικών χωρών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 

7 . 1 . Εισαγωγή 

Η χρηματοδότηση των εξαγωγικών επιχειρήσεων και η δυνατότητα 

προσφοράς πιστωτικών ευκολιών στον ξένο αγοραστή είναι ένα ουσιώδες 

στοιχείο για την προώθηση και ανάπτυξη των εξαγωγών μιας χώρας, 

ειδικότερα όταν αυτές αφορούν διαρκή καταναλωτικά ή κεφαλαιουχικά 

αγαθά και προϊόντα προηγμένης τεχνολογίας ή κατευθύνονται προς 

αναπτυσσόμενες ή/και υπερχρεωμένες οικονομίες, οι οποίες αντιμετω

πίζουν πρόσκαιρα προβλήματα εξωτερικών πληρωμών. Γενικά, το εξωτε

ρικό εμπόριο είναι από τη φύση του μεγάλης κλίμακας και ως εκ τούτου, 

οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε αυτό δεν είναι δυνατό να αυτοχρημα-

τοδοτούνται. Από την άλλη μεριά, σε πολλές περιπτώσεις η παροχή 

πίστωσης στον ξένο αγοραστή και οι όροι με τους οποίους παρέχεται αυτή 

η πίστωση συνιστούν πιο σημαντικούς και καθοριστικούς παράγοντες για 

την πραγματοποίηση ή όχι της εξαγωγής από ό,τι η τιμή του προϊόντος. 

Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση των χωρών του Περσικού 

Κόλπου μετά την κατάπαυση των πολεμικών διενέξεων και τη μεγάλη 

πτώση στην τιμή του πετρελαίου και των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης 

μετά την έναρξη των πολύ σημαντικών θεσμικών και πολιτικών ανακατα

τάξεων το 1989. Οι πρώτες αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα 

εξωτερικών πληρωμών στην προσπάθεια τους να ανοικοδομήσουν και να 

θέσουν ξανά σε ομαλή λειτουργία τις κατεστραμμένες από τον πόλεμο 

οικονομίες τους. Οι δεύτερες αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της πλήρους 

οικονομικής κατάρρευσης στην προσπάθεια τους να μετατρέψουν τις 

οικονομίες τους από κεντρικά διευθυνόμενες οικονομίες σε οικονομίες 

αγοράς. Στις οικονομίες του Περσικού Κόλπου το ύψος των εισαγωγών 

αγαθών (καταναλωτικών και κεφαλαιουχικών) και υπηρεσιών που υπάρχει 

ανάγκη να πραγματοποιηθεί τα επόμενα χρόνια είναι τεράστιο. Αλλά στις 

περισσότερες περιπτώσεις δεν υπάρχει η δυνατότητα άμεσης πληρωμής 

του αντιτίμου, λόγω της μεγάλης συσσώρευσης χρεών κατά τη διάρκεια 
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του πολέμου. Για το λόγο αυτό, τις περισσότερες παραγγελίες και 

συμβάσεις κατασκευής έργων ανοικοδόμησης που κατανεμήθηκαν στην 

περίοδο 1991-1 995 ή που πρόκειται να διατεθούν τα επόμενα χρόνια, τις 

κέρδισαν, ή θα τις κερδίσουν, εκείνες οι χώρες και οι επιχειρήσεις, οι 

οποίες είναι σε θέση να παρέχουν σημαντικές πιστωτικές διευκολύνσεις, 

ή περίπλοκα χρηματοδοτικά προγράμματα, τα οποία είναι δύσκολο να 

αναληφθούν από επιχειρήσεις αναπτυσσόμενων οικονομιών. 

Στις οικονομίες της Ανατολικής Ευρώπης τα πράγματα είναι ακόμα 

χειρότερα. Η κατάρρευση των παλαιών δικτατορικών καθεστώτων οδή

γησε στην οικονομική κατάρρευση της συντριπτικής πλειοψηφίας των 

παραγωγικών επιχειρήσεων και δημιούργησε εκτός των άλλων και ένα 

σημαντικό κενό εξουσίας και κατανομής αρμοδιοτήτων, το οποίο ύστερα 

από τέσσερα χρόνια από την έναρξη των σημαντικών πολιτικών και 

κοινωνικών μεταρρυθμίσεων δεν έχει ακόμα κλείσει στις περισσότερες 

περιπτώσεις. Το άνοιγμα αυτών των χωρών στο διεθνή ανταγωνισμό και 

η απελευθέρωση των διεθνών εμπορευματικών τους ανταλλαγών έδωσαν 

μεν μια σημαντική ώθηση στις εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών, αλλά 

δημιούργησαν στις περισσότερες περιπτώσεις σημαντικά προβλήματα 

εξωτερικών πληρωμών. Η συνέχιση της εξαγωγικής προσπάθειας προς 

αυτές τις χώρες απαιτεί επομένως δυνατότητα παροχής μεσομακρο-

χρόνιων εξαγωγικών πιστώσεων, πολλές φορές με προνομιακούς όρους. 

Αυτό είναι δύσκολο να γίνει χωρίς τη συμβολή εξειδικευμένων 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με μεγάλη οικονομική επιφάνεια και 

διεθνείς διασυνδέσεις και χωρίς την παρέμβαση των κεντρικών 

κυβερνήσεων, οι οποίες παρέχουν τις αναγκαίες εγγυήσεις. Εξειδικευμένα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υπάρχουν στις αναπτυγμένες χώρες της 

Δύσης αλλά όχι στο βαθμό που είναι αναγκαίο σε αναπτυσσόμενες 

οικονομίες όπως η Ελλάδα. 

Κάποια προσπάθεια στον τομέα αυτό έγινε και από τη χώρα μας, 

με την παροχή πιστωτικών διευκολύνσεων από ελληνικές τράπεζες, με την 

εγγύηση του κράτους, προς διάφορες βαλκανικές χώρες (Βουλγαρία, 

Αλβανία, Ρουμανία κλπ.), αλλά και προς χώρες της πρώην Σοβιετικής 

Ένωσης, κυρίως για την εξόφληση παλαιών χρεών προς Έλληνες 

εξαγωγείς. Όμως, στην όλη επιχείρηση σημειώθηκαν σημαντικές 

καθυστερήσεις, εξαιτίας κυρίως της εισχώρησης στις διαπραγματεύσεις 

δύσκολων για τη χώρα μας πολιτικών παραγόντων. Πολύ πιο αξιόλογη 
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δραστηριότητα στον τομέα αυτό έχει αναπτύξει η Τουρκία, με αποτέλεσμα 

να κερδίσει αρχικά έδαφος στον αγώνα για αποτελεσματική διείσδυση στις 

αγορές πολλών ανατολικών χωρών, οι οποίες για πρώτη φορά ανοίγουν 

τις οικονομίες τους στον διεθνή ανταγωνισμό1. 

Σε πολλές χώρες, στην προσπάθεια για προώθηση των εξαγωγών 

τους στις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Ευρώπης, 

συμμετέχουν ενεργά οι ίδιες οι κεντρικές κυβερνήσεις. Μέσω των 

διακρατικών σχέσεων εξασφαλίζουν την παροχή εγγυοδοσιών είτε από τις 

κυβερνήσεις των χωρών εισαγωγής είτε από τα μεγάλα πιστωτικά τους 

ιδρύματα, διευκολύνοντας έτσι τις εξαγωγικές επιχειρήσεις να 

προωθήσουν τα προϊόντα τους ή να αναλάβουν την κατασκευή έργων σε 

αυτές τις χώρες. Σημαντικό ρόλο παίζουν επίσης οι οργανισμοί προώθησης 

των εξαγωγών των διαφόρων χωρών, οι εξειδικευμένες τράπεζες 

εξωτερικού εμπορίου (βλέπε την περίπτωση της Τουρκίας) και οι 

οργανισμοί ασφάλισης των εξαγωγικών πιστώσεων, η δραστηριότητα των 

οποίων θα αναλυθεί πιο κάτω. 

Στις αναπτυγμένες χώρες, όπως οι ΗΠΑ, η Γερμανία, η Ιταλία, η 

Αγγλία και η Ιαπωνία, η χρηματοδότηση των εξαγωγών πραγματοποιείται 

από το τραπεζικό σύστημα και σε μεγάλο βαθμό αποτελεί χρηματοδότηση 

του ξένου αγοραστή 2 . Ένα μεγάλο ποσοστό των πιστώσεων, που 

παρέχονται από αυτές τις χώρες στις αναπτυσσόμενες οικονομίες, 

επιδοτείται από τους μεγάλους εξειδικευμένους κρατικούς οργανισμούς 

που λειτουργούν στις χώρες αυτές, όπως ο COFACE στη Γαλλία, το 

Export Credit Guaranty Department (ECGD) στην Αγγλία, ο SACE στην 

\ Όπως επισημαίνεται σε έγγραφο προς το ΥΠΕΘΟ της προϊσταμένης 
του Γραφείου Εμπορικού Ακολούθου της ελληνικής πρεσβείας στη 
Βουδαπέστη, κας Ι. Σωτηράκου-Γιάνναρου, πίστωση ύψους 58 εκατ. 
δολαρίων έχει χορηγήσει η Τουρκία στην Ουγγαρία, με στόχο τη 
χρηματοδότηση των εξαγωγών τουρκικών προϊόντων στη χώρα αυτή και 
τον περιορισμό του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου της Τουρκίας με 
την Ουγγαρία. Την εν λόγω πίστωση διαχειρίζεται η Τουρκική Τράπεζα 
Εξωτερικού Εμπορίου, η δε συμφωνία υπεγράφη από την Εθνική Τράπεζα 
Ουγγαρίας και την Τουρκική ΕΧΙΜΒΑΝΚ τον Νοέμβριο του 1 9 9 1 . 

2. Βλέπε Σχεδιαγράμματα 3, 4 και 5 στο Παράρτημα. 
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Ιταλία4 η Eximbank στις ΗΠΑ, το MITI στην Ιαπωνία, ο HERMES στην 

Γερμανία, η Eximbank στην Τουρκία κλπ. Είναι χαρακτηριστικό ότι το ύψος 

των παρεχόμενων μεσομακροχρόνιων πιστώσεων ως ποσοστό των εκτός 

ΕΟΚ εξαγωγών της Γαλλίας φτάνει το 6 0 % . Ένα σημαντικό μέρος από 

αυτές τις πιστώσεις είναι επιδοτούμενες, και το μέγεθος της επιδότησης 

φτάνε« με ορισμένους υπολογισμούς τις 8 ποσοστιαίες μονάδες, πράγμα 

που θεωρείται εξαιρετικά σημαντικό. Ανάλογη δραστηριότητα στην 

παροχή σημαντικών επιδοτούμενων εξαγωγικών πιστώσεων, με στόχο την 

εξασφάλιση όσο το δυνατό μεγαλύτερου μεριδίου στις διάφορες αγορές, 

έχουν δείξει και οι άλλες χώρες που προαναφέρθηκαν1. 

Ο έντονος ανταγωνισμός, που προέκυψε στον τομέα της παροχής 

επιδοτούμενων εξαγωγικών πιστώσεων, οδήγησε στην ανάληψη 

προσπαθειών στα πλαίσια του ΟΟΣΑ να προωθηθεί η υπογραφή 

συμφωνιών για τον καθορισμό "λογικών" όρων στις συμβάσεις παροχής 

εξαγωγικών πιστώσεων προς τις αναπτυσσόμενες οικονομίες2. Επίσης, 

στα πλαίσια των ΕΚ προωθείται ήδη "Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου 

σχετικά με την εναρμόνιση των ουσιωδών διατάξεων σε θέματα 

ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων για πράξεις εγγυημένες μεσοπρόθεσμα 

και μακροπρόθεσμα". Επίσης, σύσταση της Επιτροπής (20-9-1994) στα 

κράτη-μέλη για "την εφαρμογή των άρθρων 92 και 93 της συνθήκης των 

ΕΚ όσον αφορά την ασφάλιση των βραχυπρόθεσμων εξαγωγικών 

πιστώσεων". 

7.2. Προβλήματα χρηματοδότησης των ελληνικών εξαγωγών 

Οι ελληνικές εξαγωγές αντιμετωπίζουν ακόμα σήμερα (Μάρτιος 

1 995) σημαντικά προβλήματα στον τομέα της χρηματοδότησης, τα οποία 

μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 

\ Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε i) Patrick Α. Messerlin 
(December 1986). ii) LCR. Byatt (June 1984). iii) Raynauld, Andre O.C. 
(1992). 

2. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε John Ε. Ray (September 
1986). 
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7 . 2 . 1 . Πολύ υψηλά επιτόκια χρηματοδότησης 

Ίσως το κύριο πρόβλημα που αντιμετώπιζαν μέχρι πρόσφατα οι 

ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις ήταν το εξαιρετικά υψηλό επίπεδο των 

επιτοκίων χρηματοδότησης τους από το τραπεζικό σύστημα1. Τα υψηλά 

επιτόκια οφείλονταν κατά κύριο λόγο στις εξαιρετικά υψηλές δανειακές 

ανάγκες του δημόσιου τομέα (ιδιαίτερα στην περίοδο 1989-1993) και 

στην προσπάθεια που έγινε τα τελευταία χρόνια για σταδιακή επίτευξη της 

πλήρους απελευθέρωσης του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος 

και της κίνησης κεφαλαίων. Το σημαντικότερο ήταν ότι μετά το 1 9 8 3 

έπαψε να υπάρχει η δυνατότητα για επιδότηση των εξαγωγικών επιτο

κίων. Επομένως, οι εξαγωγείς αντιμετωπίζουν τα ίδια υψηλά επιτόκια όπως 

και κάθε άλλη δραστηριότητα στη χώρα. Το γεγονός αυτό δημιουργεί 

σήμερα μεγάλα προβλήματα για τις εξαγωγές, ιδιαίτερα προς στις χώρες 

της Μ. Ανατολής και της Ανατολικής Ευρώπης, όπου η χρηματοδότηση 

των εξαγωγών είναι απόλυτα απαραίτητη και οι αναγκαίες προθεσμίες 

πληρωμής καθίστανται ολοένα και πιο μεγάλες. Με τα επιτόκια που ίσχυαν 

στην Ελλάδα μέχρι πρόσφατα, ο εξαγωγέας δεν ήταν σε θέση να 

παραχωρήσει ούτε βραχυχρόνιες πιστώσεις (μέχρι την ημερομηνία που 

ήταν υποχρεωμένος να δραχμοποιήσει το συνάλλαγμα, δηλαδή 6 μήνες 

μετά τη φόρτωση του εμπορεύματος). Κάτω απο αυτές τις συνθήκες ήταν 

προφανές ότι η δυνατότητα για δυναμική προώθηση των εξαγωγών στις 

χώρες εκτός ΟΟΣΑ ήταν πολύ μικρή. 

Από τα μέσα του 1 9 9 4 και ιδιαίτερα στο πρώτο εξάμηνο του 1 9 9 5 , 

πολλά πράγματα άλλαξαν σε σχέση με την κατάσταση που περιγράφηκε 

πιο πάνω. Τα πιο σημαντικά ήταν τα ακόλουθα: 

\ Η προσφυγή στο τραπεζικό σύστημα με κόστος που έφτασε σε 
ορισμένες περιόδους (π.χ. το 1991) μέχρι και το 3 5 % ήταν ουσιαστικά 
απαγορευτική για τις εξαγωγές. Η μικρή μείωση των επιτοκίων χορη
γήσεων κατά τους τελευταίους μήνες του 1 9 9 4 ακολούθησε απλώς (και 
μάλιστα με καθυστέρηση) την πτωτική πορεία του πληθωρισμού και δεν 
είχε σημαντική επίδραση στο πραγματικό επιτόκιο. Αυτό το γεγονός, που 
ήταν πραγματικά εξαιρετικά επιβαρυντικό για τις εξαγωγές είχε τονιστεί 
επανειλημμένα στα κατά καιρούς σημειώματα του ΠΣΕ. Για περισσότερες 
λεπτομέρειες βλέπε την υποδιαίρεση 5 . 2 . 1 . του Κεφαλαίου 5. 
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- Απελευθερώθηκε πλήρως ο βραχυχρόνιος δανεισμός των ελλη

νικών επιχειρήσεων σε συνάλλαγμα είτε από τις ελληνικές τράπεζες είτε 

από το εξωτερικό. Η σταθεροποίηση της οικονομίας και η αποκατάσταση 

της εμπιστοσύνης στη δραχμή οδήγησαν στη ραγδαία αύξηση αυτού του 

δανεισμού, που αποτέλεσε βασικό παράγοντα μείωσης του κόστους του 

χρήματος για τις ελληνικές επιχειρήσεις. 

- Απελευθερώθηκε πλήρως η δυνατότητα διαχείρισης του συναλ

λάγματος που κερδίζεται από Έλληνες εξαγωγείς, με την ελεύθερη 

διάθεση του στο εξωτερικό και τελικά με την πλήρη κατάργηση της 

υποχρεώσεως δραχμοποίησης του συναλλάγματος μέσα σε έξι μήνες. 

- Μειώθηκαν δραστικά τόσο τα ονομαστικά όσο και τα πραγματικά 

επιτόκια των δραχμικών δανείων, ιδιαίτερα στο πρώτο εξάμηνο του 1 9 9 5 . 

Μετά από αυτές τις εξελίξεις, οι δυνατότητες προώθησης των 

ελληνικών εξαγωγών μέσω της αποτελεσματικής χρηματοδοτικής τους 

κάλυψης έχουν αυξηθεί σημαντικά και αυτό αποτελεί έναν από τους πιο 

αποφασιστικούς παράγοντες που αναμένεται να σηματοδοτήσουν μια 

πολύ καλή πορεία των ελληνικών εξαγωγών τα επόμενα χρόνια. Στην 

επόμενη υποδιαίρεση θα αναφερθούμε πιο αναλυτικά στη διέξοδο (από το 

υψηλό κόστος χρηματοδότησης) μέσω του δανεισμού σε συνάλλαγμα. 

7.2.2. Η διέξοδος του δανεισμού σε συνάλλαγμα1 

Διέξοδο στο πιο πάνω πρόβλημα φαίνεται να έδωσε τα τελευταία 

χρόνια η σημαντική επέκταση της δυνατότητας των επιχειρήσεων για 

δανεισμό σε συνάλλαγμα. Δεδομένου ότι στην περίοδο 1988-1995 η 

μέση ετήσια διολίσθηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας της δραχμής 

έναντι των κυριότερων ξένων νομισμάτων δεν ξεπέρασε το 1 0 % , 

συνέβαλε στη διαμόρφωση του κόστους δανεισμού των ελληνικών 

επιχειρήσεων σε συνάλλαγμα (χωρίς κάλυψη του συναλλαγματικού 

κινδύνου) σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από το κόστος δανεισμού σε δρχ. 

Επιπλέον, η ανακοίνωση από την κυβέρνηση της συναλλαγματικής 

πολιτικής για το 1 995 (3% διολίσθηση έναντι του ECU) και το γεγονός ότι 

τα βασικά οικονομικά μεγέθη (πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, 

1. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε Δ.Κ. Μαρούλης (1 995). Βλέπε 
επίσης Π. Κορλίρας (Ιανουάριος 1995). 
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συναλλαγματικά αποθέματα, πορεία ισοζυγίου πληρωμών, πτωτική πορεία 

του πληθωρισμού κλπ.) ενισχύουν την εμπιστοσύνη της αγοράς ότι η 

ελληνική κυβέρνηση είναι πράγματι σε θέση να υλοποιήσει αυτή την 

πολιτική, αποτελούν ικανοποιητική βάση για την επιλογή της συνέχισης 

του δανεισμού σε συνάλλαγμα από τις εξαγωγικές επιχειρήσεις. Όμως, η 

αυξημένη δυνατότητα δανεισμού σε συνάλλαγμα δεν μπορεί να αποτε

λέσει ολοκληρωτική λύση στο πρόβλημα χρηματοδότησης των ελληνικών 

εξαγωγών. Καταρχήν, στη λύση αυτή μπορούν να καταφύγουν κυρίως 

μεγάλες επιχειρήσεις. Κατά δεύτερο λόγο, η κατανομή του δανεισμού της 

επιχείρησης κατά νόμισμα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το νόμισμα με 

το οποίο χρηματοδοτούνται οι βασικές δραστηριότητες της και επιπλέον, 

το κόστος δανεισμού σε συνάλλαγμα είναι το ίδιο ακριβό όταν η επιχεί

ρηση θελήσει να καλυφθεί από τον συναλλαγματικό κίνδυνο στην 

προθεσμιακή αγορά συναλλάγματος, ή με τη χρήση άλλων παράγωγων 

χρηματοπιστωτικών μέσων που προσφέρονται σήμερα και στην ελληνική 

αγορά. 

7.2.3. Αλλαγή του θεσμικού πλαισίου παροχής βιοτεχνικών δανείων 

Εκτός από τα πιο πάνω, υπάρχουν ακόμα τα παραδοσιακά 

προβλήματα που αντιμετωπίζονται κατά τη χρηματοδότηση κυρίως των 

μικρομεσαίων εξαγωγικών επιχειρήσεων (εμπράγματες ασφάλειες, 

διστακτικότητα των τραπεζών να προχωρήσουν σε ουσιώδεις 

χρηματοδοτήσεις προς MME κλπ.)1. Συγκεκριμένα, από το Βιοτεχνικό 

Επιμελητήριο Αθηνών (ΒΕΑ) και από άλλους φορείς των παραδοσιακών 

εξαγωγικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας υποστηρίζονται τα 

ακόλουθα: i) Η κατάσταση στη βιοτεχνική χρηματοδότηση επιδεινώνεται 

1. "Στην ήδη υπάρχουσα ολιγωρία των τραπεζών να μην εφαρμόσουν 
την απόφαση του Υπ. Οικ. για επιδότηση κατά 4 εκατοστιαίες μονάδες 
των επιτοκίων των δανείων για πάγιες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, 
προστίθεται η ασάφεια της οδηγίας της Τράπεζας της Ελλάδος προς τις 
μεσολαβούσες τράπεζες σχετικά με το θέμα αυτό. Με απορία μεγάλη 
διαπιστώνουμε ότι οι τράπεζες δεν χρηματοδοτούν μηχανήματα μέσω της 
197 ANE (υπάρχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις)". Βλέπε το περιοδικό 
Ελληνική Πλεκτική, No 50, Ιαν.- Φεβρ. 1992, σελ. 4 6 . 
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διαρκώς. Οι χορηγήσεις των τραπεζών με βάση την 197/1978 ANE 

μειώθηκαν δραματικά από 142 δισ. δρχ. το 1989 σε 95 δισ. δρχ. το 

1 9 9 1 . ϋ) Στην περίοδο 20-3-1990/11-10-1991 (18 μήνες) το επιτόκιο των 

βιοτεχνικών δανείων ανέβηκε 7,5 ποσοστιαίες μονάδες. Έτσι, ενώ στις 20-

3-1990 για ένα βιοτεχνικό δάνειο (για πάγιες εγκαταστάσεις και μηχα

νήματα) δινόταν επιτόκιο 1 6 % , στις 23-3-1990 το ίδιο δάνειο επιβαρυ

νόταν με με επιτόκιο 1 9 % (ΠΔ/ΤΕ 1715/22-3-1990) και στις 11-10-1991 

το επιτόκιο ανεβαίνει στο 2 3 , 5 % (ΠΔ/ΤΕ 1990/11-10-1991). Δεδομένου 

ότι η περίοδος εκείνη ήταν περίοδος πτώσης του πληθωρισμού, οι πιο 

πάνω αυξητικές τάσεις στα ονομαστικά επιτόκια της βιοτεχνίας συνεπά

γονταν και μεγαλύτερες ποσοστιαίες αυξήσεις στα πραγματικά επιτόκια. 

Με την 2067234/1 991 Απόφαση του Υπ. Οικ. προβλέπεται δυνα

τότητα επιδότησης των μεσομακροπρόθεσμων δανείων της 197/1978 

ANE, που θα συναφθούν μετά την 1-11-1991, κατά 4 ποσοστιαίες 

μονάδες. Εάν ληφθούν υπόψη οι πρόσθετες επιβαρύνσεις επί των 

δανείων, μέχρι τα μέσα του 1994 το κόστος του χρήματος για ένα 

βιοτεχνικό δάνειο για κεφάλαιο κίνησης ξεπερνούσε το 3 0 % και για πάγιες 

εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, μετά την επιδότηση του επιτοκίου κατά 4 % , 

ξεπερνούσε το 2 6 % \ 

Αλλά το κόστος του χρήματος δεν ήταν το μόνο εμπόδιο. "Η 

πρακτική των τραπεζών είναι να αρνούνται τη χορήγηση δανείων της 1 97 

ANE, με συνέπεια να διογκώνονται τα αδιάθετα που θα έχει ως τελικό 

αποτέλεσμα την πίεση για ανατροπή της απόφασης του Υπ. Οικ. να μην 

διατίθενται τα δεσμευμένα παρά μόνο για βιοτεχνικά δάνεια" 2 . 

Τα πιο πάνω αποδεικνύουν ότι υπάρχει πράγματι κάποιο σημαντικό 

πρόβλημα στον τομέα της βιοτεχνικής χρηματοδότησης, το οποίο έχει 

αρνητική επίδραση και στις εξαγωγές των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

Έστω και αν οι αιτιάσεις των παραγωγικών τάξεων είναι σε κάποιο βαθμό 

υπερβολικές και δεν λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη για προώθηση της 

απελευθέρωσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος της χώρας μας, το 

\ Βλέπε το περιοδικό Ελληνική Πλεκτική, No 50, Ιαν.- Φεβρ. 1992, 
σελ. 4 3 . 

2. Βλέπε το περιοδικό Ελληνική Πλεκτική, No 50, Ιαν.- Φεβρ. 1 9 9 2 , 
σελ. 4 3 . 
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πρόβλημα είναι πραγματικό και ασφαλώς θα γίνει ακόμα πιο σοβαρό για 

τις MME, εάν προχωρήσει η πλήρης κατάργηση της 197 ANE. 

7.2.4. Ανυπαρξία ειδικών χρηματοδοτικών μέσων 

Στα πιο πάνω, ως σοβαρή αδυναμία του πιστοδοτικού συστήματος 

της χώρας μας θα πρέπει να θεωρηθεί και το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι 

η μόνη χώρα στην Ευρώπη, όπου μέχρι πρόσφατα δεν λειτουργούσε ούτε 

μια εταιρεία factoring, ενώ ο θεσμός του venture capital, μόλις τώρα 

αρχίζει να αναπτύσσεται. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι ακόμα και 

στην Τουρκία έχουν αναπτυχθεί και λειτουργούν δυναμικά 4 0 εταιρείες 

factoring, ενώ στην Ιταλία λειτουργούν 75, στην Ισπανία 20 και στην 

Πορτογαλία 1 1 . Αυτό σημαίνει ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της 

Ελλάδας σε αντίθεση με τις ανταγωνίστριες επιχειρήσεις στις άλλες χώρες 

του ΟΟΣΑ, δεν είναι σε θέση να καρπωθούν τα σημαντικά πλεονεκτήματα 

αυτού του βασικού χρηματοπιστωτικού μέσου. Στη διαμόρφωση αυτής της 

κατάστασης έχουν συμβάλει οι ανεπιτυχείς μέχρι σήμερα νομοθετικές 

ρυθμίσεις (υπερβολικά μεγάλο ύψος του "ελάχιστου απαιτούμενου μετο

χικού κεφαλαίου" - 2 δισ. δρχ., ασθενή φορολογικά κίνητρα - χαμηλή 

αφορολόγητη κράτηση κλπ.), και η επικρατούσα αντίληψη ότι το factoring 

χρησιμοποιείται δήθεν ως σανίδα σωτηρίας από επιχειρήσεις που 

βρίσκονται στα πρόθυρα της χρεοκοπίας1. 

7.2.5. Ανυπαρξία μεσομακροχρόνιας χρηματοδότησης των εξαγωγών 

Όπως τονίστηκε, η μεσομακροχρόνια χρηματοδότηση των 

εξαγωγών είναι σχεδόν ανύπαρκτη στη χώρα μας, τη στιγμή που οι 

περισσότεροι ανταγωνιστές μας στο διεθνές εμπόριο (χώρες-μέλη της ΕΟΚ 

και άλλες αναπτυγμένες χώρες) επιδίδονται σε ένα σκληρό ανταγωνισμό 

όσον αφορά την παροχή μεσομακροχρόνιας χρηματοδότησης, είτε στον 

εγχώριο προμηθευτή, είτε στον ξένο αγοραστή (buyer credit). 

Αυτή η πραγματικότητα μπορεί να εξηγηθεί σε κάποιο βαθμό από 

το γεγονός ότι ο κύριος όγκος των ελληνικών εξαγωγών αγαθών (πάνω 

\ Π. Μαλακός (Ιούλιος 1994). 
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από το 80%) αποτελείται από καταναλωτικά αγαθά, πρώτες ύλες και άλλα 

προϊόντα για τα οποία δεν δικαιολογείται πίστωση πάνω από 180 ημέρες 

ή το πολύ ένα χρόνο. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ΟΑΕΠ τα τελευταία 

χρόνια δεν είχε ούτε ένα συμβόλαιο ασφάλισης για πίστωση πάνω από 

1 80 ημέρες. Είχε μόνο ένα συμβόλαιο για καπνά με μια κρατική εταιρεία 

της Αλγερίας που ήταν ένα έως δύο χρόνια. 

Σε κάθε περίπτωση, από το 1990, έγινε μια προσπάθεια θεσμικής 

μεταβολής στον τομέα αυτό, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στο 

μέλλον σε κάποια σταδιακή βελτίωση. Με την ΠΔ/ΤΕ 1774/27-7-1990, 

(βλέπε Παράρτημα, σελ. 433), επιτράπηκε ο προθεσμιακός διακανονισμός 

της αξίας των εξαγόμενων εμπορευμάτων ανεξαρτήτως της διάρκειας του, 

με την προϋπόθεση ότι ο αγοραστής επιβαρύνεται με τόκους λογιζόμενους 

βάσει επιτοκίου τουλάχιστον ίσου προς το ισχύον LIBOR εξαμηνιαίων 

καταθέσεων, για το μετά τους πρώτους έξι μήνες χρονικό διάστημα. Η 

διαπίστωση των τόκων θα γίνεται κατά την παρουσίαση των φορτωτικών 

εγγράφων στη μεσολαβούσα τράπεζα. (Προηγουμένως απαιτείτο έγκριση 

της ΕΝΠΘ της Τράπεζας της Ελλάδος). Η ρύθμιση αυτή δίνει τη 

δυνατότητα για τη σταδιακή αύξηση των πράξεων με μεσομακροχρόνια 

χρηματοδότηση προς όφελος των ελληνικών εξαγωγών. 

Επίσης, από τα μέσα του 1995 ο Οργανισμός Ασφάλισης 

Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) εφαρμόζει Προγράμματα Ασφάλισης 

μεσοπρόθεσμων πιστώσεων (2-5 έτη), οι οποίες συνδέονται με την 

κατασκευή τεχνικών έργων στο εξωτερικό από ελληνικές τεχνικές 

εταιρείες. Στις περιπτώσεις αυτές, οι τεχνικές εταιρείες μπορούν σχετικά 

εύκολα να χρηματοδοτηθούν από εμπορικές τράπεζες, αφού οι τελευταίες 

δέχονται σαν εγγύηση (collateral) την εκχώρηση των δικαιωμάτων για 

αποζημίωση από τον ΟΑΕΠ, όπως προκύπτουν από τα αντίστοιχα 

Ασφαλιστήρια Συμβόλαια που υπογράφονται μεταξύ ΟΑΕΠ και των 

ασφαλιζόμενων τεχνικών εταιρειών. 

Αλλά ο κύριος παράγοντας, που θα επιτρέψει την ικανοποιητική 

κάλυψη των αναγκών σε μεσομακροχρόνια χρηματοδότηση των ελληνι

κών εξαγωγικών επιχειρήσεων, είναι αυτή η ίδια η ανάπτυξη του 

ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος ή η δυνατότητα των ελληνικών 

επιχειρήσεων να καταφύγουν σε ξένες χρηματοπιστωτικές αγορές για το 

σκοπό αυτό. 
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7.2.6. Η σχετική καθυστέρηση στην προσπάθεια διεθνοποίησης των 

ελληνικών τραπεζών 

Η σχετική καθυστέρηση στην προσπάθεια διεθνοποίησης των 

ελληνικών εμπορικών τραπεζών έχει ως συνέπεια τη μη ικανοποιητική 

εξυπηρέτηση των Ελλήνων εξαγωγέων, τόσο στον τομέα της 

χρηματοδότησης και της μεταφοράς εμβασμάτων και κεφαλαίων, όσο και 

στους τομείς παροχής προς αυτούς των νέων χρηματοπιστωτικών 

προϊόντων1. 

7.3. Βασικές κατηγορίες εξαγωγικών χρηματοδοτήσεων 

» 

7 . 3 . 1 . Γενικά 

Στη διεθνή πρακτική διακρίνονται δύο ειδών εξαγωγικές πιστώσεις: 

- Πιστώσεις προμηθευτών, οι οποίες παραχωρούνται από τον 

εξαγωγέα στον ξένο αγοραστή (πώληση με προθεσμιακό διακανονισμό της 

αξίας των εμπορευμάτων), ενώ ο εξαγωγέας χρηματοδοτείται με τη σειρά 

του από το χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας εξαγωγής. 

- Πιστώσεις ανοραστών, οι οποίες παραχωρούνται από έναν 

τραπεζικό οργανισμό ή από μια κοινοπραξία τραπεζών της χώρας 

εξαγωγής απευθείας στον ξένο αγοραστή (ο οποίος μπορεί να είναι και 

ένας κρατικός οργανισμός), για να του δώσουν τη δυνατότητα να 

εξοφλήσει τον προμηθευτή εξαγωγέα τοις μετρητοίς. 

Αυτοί οι τύποι των εξαγωγικών πιστώσεων χρησιμοποιούνται 

κανονικά για συναλλαγές μεγάλης κλίμακας, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν 

μεγάλες πιστωτικές περιόδους. 

Σύμφωνα με τη διάρκεια τους, οι εξαγωγικές πιστώσεις διακρίνονται 

σε βραχυχρόνιες, μεσοχρόνιες και μακροχρόνιες. Σε ορισμένες χώρες, η 

διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στις βραχυχρόνιες και τις μεσοχρόνιες 

πιστώσεις είναι ένας χρόνος και ανάμεσα στις μεσοχρόνιες και τις 

μακροχρόνιες είναι τα πέντε χρόνια. Σε άλλες χώρες, βραχυχρόνιες 

\ Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε τη μελέτη Δ.Κ. Μαρούλης 
(1992α). Βλέπε επίσης την υποδιαίρεση 7.8. του παρόντος κεφαλαίου. 
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θεωρούνται οι πιστώσεις μέχρι 6 μήνες και μεσοχρόνιες από 6 μήνες μέχρι 

3 χρόνια. 

Γενικά, οι πρώτες ύλες και τα καταναλωτικά προϊόντα (όχι διαρκή) 

πωλούνται με βραχυχρόνιες πιστώσεις. Διαρκή καταναλωτικά προϊόντα και 

ελαφρά (light) κεφαλαιουχικά αγαθά πωλούνται με μεσοχρόνιες πιστώσεις. 

Μακροχρόνιες εμπορικές πιστώσεις χρησιμοποιούνται γενικά για τη 

χρηματοδότηση των εξαγωγών κεφαλαιουχικών προϊόντων βαριάς βιομη

χανίας, όπως επίσης για την κατασκευή μεγάλων τεχνικών έργων στο 

εξωτερικό από εγχώριες κατασκευαστικές εταιρείες. 

Γενική αρχή είναι ότι, αν τα εξαγόμενα προϊόντα μπορούν να 

πωληθούν από τον ξένο εισαγωγέα στους καταναλωτές ή στο λιανικό και 

το χονδρεμπορικό εμπόριο της χώρας εισαγωγής αμέσως και τοις μετρη

τοίς, τότε ανάγκη για μεσομακροχρόνια πίστωση, φυσιολογικά, δεν πρέπει 

να προκύψει. Από την άλλη μεριά, αν χρειάζεται κάποιο σημαντικό 

χρονικό διάστημα πριν το προϊόν μπορεί να πουληθεί από τον εισαγωγέα, 

ή να χρησιμοποιηθεί (αν είναι κεφαλαιουχικό αγαθό) για την παραγωγή 

προϊόντων και να δώσει πίσω τα λεφτά του, τότε η ανάγκη για μεσομα

κροχρόνια πίστωση προς τον ξένο αγοραστή είναι στις περισσότερες 

περιπτώσεις απαραίτητη. 

Στην πράξη, όμως, το αν ένα προϊόν μπορεί να πουληθεί μόνο με 

βραχυχρόνια πίστωση (ή τοις μετρητοίς), ή το αν μεσομακροχρόνιες 

πιστώσεις είναι απαραίτητες, εξαρτάται και από τη χώρα στην οποία 

εξάγεται. Αν, όπως προαναφέρθηκε, αυτή η χώρα αντιμετωπίζει μεγάλα 

προβλήματα ανισορροπίας στο ισοζύγιο πληρωμών της και επομένως 

μεγάλα προβλήματα εξωτερικών πληρωμών, τότε φυσικό είναι να ζητά 

πιστώσεις ακόμα και για τις πρώτες ύλες και τα καταναλωτικά προϊόντα 

που εισάγει. Επιπλέον, το είδος της απαιτούμενης πίστωσης εξαρτάται και 

από την οικονομική επιφάνεια του ίδιου του ξένου εισαγωγέα ή του 

τελικού αγοραστή του προϊόντος. Για παράδειγμα, αν αυτοί οι τελευταίοι 

έχουν τη δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν από εγχώριες τράπεζες στη 

χώρα εισαγωγής, τότε οι εμπορικές πιστώσεις από τη χώρα εξαγωγής 

μπορεί να μην είναι απαραίτητες. 
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7.3.2. Πιστώσεις προμηθευτών: Βασικές κατηγορίες χρηματοδότησης 

των εξαγωγικών δραστηριοτήτων των εγχώριων επιχειρήσεων 

Επειδή η δυνατότητα του εξαγωγέα να παρέχει πιστώσεις στους 

ξένους αγοραστές των προϊόντων του από δικές του πηγές είναι πολύ 

περιορισμένη, αυτός θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσει 

επαρκώς τον εαυτό του από το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η 

χρηματοδότηση που κατά κανόνα χρειάζεται η εξαγωγική επιχείρηση για 

την πραγματοποίηση της εξαγωγικής της δραστηριότητας διακρίνεται σε 

δύο βασικές κατηγορίες: Στην προχρηματοδότηση των εξαγωγών και στη 

χρηματοδότηση μετά τη φόρτωση των εμπορευμάτων. 

Η προχρηματοδότηση των εξαγωγών προμηθεύει την εξαγωγική 

επιχείρηση με κεφάλαια κινήσεως από την ημέρα που έκλεισε την 

παραγγελία για την πώληση μιας συγκεκριμένης ποσότητας προϊόντων σε 

ένα ξένο αγοραστή, μέχρι την ημέρα της φόρτωσης των εμπορευμάτων 

και της παράδοσης των φορτωτικών εγγράφων στη χρηματοδοτούσα 

τράπεζα. Η χρηματοδότηση αυτή είναι απαραίτητη, γιατί μόνο σε πολύ 

σπάνιες περιπτώσεις οι ξένοι αγοραστές πληρώνουν τοις μετρητοίς για τα 

προϊόντα που παραγγέλλουν την ημέρα που κλείνεται η παραγγελία. 

Ακόμα και στην περίπτωση που τα προϊόντα κατασκευάζονται με προδια

γραφές που έχουν δοθεί από τον ξένο αγοραστή, το περισσότερο που 

μπορεί να αναμένεται είναι η πληρωμή ενός μικρού μόνο μέρους της αξίας 

τους κατά την ημέρα κλεισίματος της παραγγελίας. Επομένως, ο εξαγω

γέας θα πρέπει να είναι σε θέση να χρηματοδοτήσει τις δαπάνες του που 

συνδέονται με την παραγωγή και προετοιμασία των αγαθών που περιλαμ

βάνονται στην παραγγελία. Μια εξαγωγική επιχείρηση, προκειμένου να 

δανειοδοτηθεί για το σκοπό αυτό, πρέπει να προσκομίσει στη χρηματο

δοτούσα τράπεζα τη σχετική σύμβαση του οριστικού κλεισίματος της 

παραγγελίας ή τα αποδεικτικά ανοίγματος ενέγγυου πίστωσης1. Η 

διάρκεια εξόφλησης είναι ανάλογη με τις συνθήκες παραγωγής και 

εμπορίας των προϊόντων που πρόκειται να εξαχθούν. 

Η γρηυατοδότηση των εξαγωγών υετά τη φόρτωση του ευπορεύ-

υατος. Από την ημέρα της παράδοσης των φορτωτικών εγγράφων στη 

1. Η προχρηματοδότηση δίνεται έναντι ανοιγμένων πιστώσεων 
εξωτερικού ή κλεισμένων πράξεων. 
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χρηματοδοτούσα τράπεζα, η προχρηματοόότηση των εξαγωγών μετατρέ

πεται σε χρηματοδότηση (προκαταβολή) έναντι φορτωτικών εγγράφων. 

Οι περισσότερες ανάγκες χρηματοδότησης των εξαγωγών προκύπτουν 

συνήθως μετά τη φόρτωση του εμπορεύματος. Η χρηματοδότηση αυτή 

χρειάζεται για να καλύψει την επιχείρηση κατά την περίοδο που συνήθως 

παρεμβάλλεται από την ημέρα που γίνεται η φόρτωση μέχρι την ημέρα 

που φτάνουν στη χώρα εξαγωγής (στη μεσολαβούσα τράπεζα) τα συναλ

λαγματικά έσοδα από την εξαγωγή του προϊόντος. Στην πραγματικότητα 

οι τράπεζες χρηματοδοτούν τον εξαγωγέα με ενέχυρο τα φορτωτικά 

έγγραφα (ή τα γραμμάτια εξαγωγής σε περιπτώσεις προθεσμιακού διακα

νονισμού) μέχρι την ημέρα που θα φθάσουν στην τράπεζα τα εμβάσματα 

από την πληρωμή των εξαγόμενων προϊόντων. Η διάρκεια εξόφλησης 

εξαρτάται από το χρόνο πληρωμής των φορτωτικών εγγράφων που έχει 

συμφωνηθεί. Το ποσό της πίστωσης που παρέχεται εξαρτάται από την 

πιστοληπτική ικανότητα του εγχώριου εξαγωγέα, όπως επίσης και του 

ξένου αγοραστή. Η τράπεζα έχει συνήθως ολόκληρη οικονομική απαίτηση 

έναντι του εξαγωγέα και κατά κανόνα παίρνει από αυτόν γραπτή εγγύηση 

ότι θα πληρώσει την τράπεζα, αν το γραμμάτιο εξαγωγής (bill of 

exchange) δεν πληρωθεί στις καθορισθείσες ημερομηνίες. 

Ο διακανονισμός της προχρηματοδότησης ενεργείται με την 

παράδοση στην τράπεζα των φορτωτικών εγγράφων (Φ/Ε). Η χρηματο

δότηση έναντι φορτωτικών εγγράφων εξοφλείται από τη δραχμοποίηση 

του συναλλάγματος, δηλαδή από το προϊόν της εξαγωγής. Το ποσοστό 

της χρηματοδότησης ρυθμίζεται κατά την κρίση της τράπεζας. Συνήθως, 

στην προχρηματοδότηση είναι 7 0 % - 8 0 % του ύψους των κλεισμένων 

πράξεων ή της ανοιγμένης πίστωσης. Στη χρηματοδότηση έναντι Φ/Ε το 

πιο πάνω ποσοστό ανέρχεται στο 8 5 % - 9 0 % της αξίας των Φ/Ε1. 

7.3.3. Πιστώσεις αγοραστών: Μεσοχρόνια και μακροχρόνια 

χρηματοδότηση 

Η βραχυχρόνια χρηματοδότηση των εξαγωγών είναι εκείνη που έχει 

μεγαλύτερη σημασία για τις αναπτυσσόμενες οικονομίες και για την 

\ Βλέπε Χ.Κλ. Δεμίρης (1993), σελ. 67. 
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Ελλάδα στην παρούσα κατάσταση, εξαιτίας κυρίως του είδους των 

προϊόντων που παράγουν και προσπαθούν να εξάγουν στις ξένες αγορές. 

Στο βαθμό όμως που αυτές οι χώρες επεκτείνονται στις εξαγωγές 

περισσότερο περίπλοκων και υψηλότερης τεχνολογίας προϊόντων, η 

μεσοχρόνια και η μακροχρόνια χρηματοδότηση των εξαγωγών καθίσταται 

αναγκαία σε αυξανόμενο βαθμό ως ένα σημαντικό εργαλείο στη γενι

κότερη εθνική προσπάθεια προώθησης των εξαγωγών. Μερικές από τις 

βασικές αρχές της βραχυχρόνιας χρηματοδότησης εφαρμόζονται και στην 

περίπτωση της μεσοχρόνιας και μακροχρόνιας χρηματοδότησης των 

εξαγωγών. Επιπλέον, όμως, η μεσομακροχρόνια χρηματοδότηση απαιτεί 

πιο περίπλοκες διαδικασίες και οργανωτική και οικονομική υποστήριξη που 

την καθιστούν περισσότερο δύσκολη να παρασχεθεί από λιγότερο 

αναπτυγμένα χρηματοπιστωτικά συστήματα. 

Τα μηχανήματα και ο μηχανολογικός εξοπλισμός είναι οι βασικές 

κατηγορίες προϊόντων στις εξαγωγές των οποίων υπεισέρχεται η ανάγκη 

για παροχή μεσοχρόνιας χρηματοδότησης (ένα έως πέντε έτη). Από την 

άλλη μεριά, τα μεγάλα κατασκευαστικά έργα τα οποία παραδίδονται "με 

το κλειδί στο χέρι" και επίσης οι εξαγωγές ολοκληρωμένων βιομηχανικών 

συγκροτημάτων, συνήθως απαιτούν δυνατότητες παροχής μακροχρόνιας 

χρηματοδότησης (πάνω από πέντε χρόνια). Επίσης, όταν η αξία του 

εξαγωγικού συμβολαίου είναι πολύ μεγάλη, ο ξένος εισαγωγέας μπορεί να 

ζητήσει μια μακροχρόνια πίστωση για ένα προϊόν το οποίο στη συνήθη 

περίπτωση εξάγεται με μεσοχρόνια πίστωση. 

Ένα ολοκληρωμένο και ικανοποιητικά αναπτυγμένο θεσμικό και 

οργανωτικό πλαίσιο είναι απαραίτητο για να είναι δυνατή η αποτελε

σματική παροχή μεσομακροχρόνιας χρηματοδότησης στις εξαγωγές. 

Απαραίτητα στοιχεία αυτού του πλαισίου είναι: 

- Η ύπαρξη εμπορικών τραπεζών εξειδικευμένων σε συναλλαγές 

διεθνούς εμπορίου ή η ύπαρξη εξειδικευμένης τράπεζας εισαγωγών-

εξαγωγών. 

- Η ύπαρξη ενός καλά οργανωμένου και στελεχωμένου οργανισμού 

ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων. 

- Η αποφασιστική συμβολή των κρατικών υπηρεσιών παροχής των 

αναγκαίων εγγυήσεων ή των υπηρεσιών διαχείρισης του συστήματος των 

υπαρχόντων συναλλαγματικών περιορισμών και ελέγχων. 
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7.4. Η χρηματοδότηση των εξαγωγικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα 

7 . 4 . 1 . Χρηματοδότηση των εξαγωγών σε δραχμές 

Όσον αφορά το υφιστάμενο καθεστώς χρηματοδότησης σε 

δραχμές των εξαγωγικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, εφαρμόζεται η 

ΠΔ/ΤΕ 21 2/1 983. Σύμφωνα με την πράξη αυτή η προχρηματοδότηση και 

χρηματοδότηση των εξαγωγών θα γίνονται υπό προϋποθέσεις και όρους 

που θα καθορίζουν οι χρηματοδοτούσες τράπεζες ανάλογα με τις κατά την 

κρίση τους πραγματικές ανάγκες της κάθε μιας περίπτωσης. Οι 

προχρηματοδοτήσεις και χρηματοδοτήσεις εξαγωγών (συμπεριλαμβανο

μένης και της συνολικής χρηματοδότησης του καπνεμπορίου όπως και του 

κεφαλαίου κίνησης των μεταλλευτικών επιχειρήσεων) εκτοκίζονται με το 

γενικό επιτόκιο κεφαλαίου κίνησης, εκτός αν για το συγκεκριμένο 

παραγωγικό κλάδο ή κατηγορία ισχύει χαμηλότερο επιτόκιο για κεφάλαιο 

κίνησης, οπότε θα εφαρμόζεται και για τις εξαγωγές το επιτόκιο αυτό 

(εξαγωγές βιοτεχνίας, γεωργικών βιομηχανιών, αγροτικών συνεταιρισμών 

κλπ.). 

Η μεσομακροχρόνια χρηματοδότηση των εξαγωγών ή η χρηματο

δότηση του ξένου αγοραστή από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι 

θεσμοί ουσιαστικά άγνωστοι στην Ελλάδα. Μέχρι πρόσφατα, για τη 

χρηματοδότηση των εξαγωγών με προθεσμιακό διακανονισμό εφαρμο

ζόταν η ΠΔ/ΤΕ 127/2-1 2-1 982 και η απόφαση της ΕΝΠΘ 371/26/13-1 Ο

Ι 987 (παρ. α(νι)). Για τις πράξεις αυτές ίσχυε ευνοϊκό επιτόκιο 1 0 , 5 % . Για 

να τύχει ο εξαγωγέας της χρηματοδότησης αυτής έπρεπε να πληρούνται 

αθροιστικά οι παρακάτω όροι: 

Ο διακανονισμός να έχει γίνει σε μετατρέψιμο νόμισμα και οι όροι 

να έχουν εγκριθεί από την Υποεπιτροπή Συναλλάγματος επί Εισαγωγών -

Εξαγωγών της ΤτΕ. 

Τα υπέρ του εξαγωγέα εμβάσματα σε συνάλλαγμα, που καλύπτουν 

την αξία της προθεσμιακά διακανονιζόμενης εξαγωγής, θα έπρεπε να 

αποστέλλονται πάντοτε στην τράπεζα που τον χρηματοδότησε έναντι 

φορτωτικών. Σε διαφορετική περίπτωση ο εξαγωγέας υποχρεούτο να 

καταβάλλει ως ποινική ρήτρα ποσό ίσο με το διπλάσιο της διαφοράς. 
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Να δίνεται ανέκκλητη εξουσιοδότηση του εξαγωγέα στην τράπεζα 

για την πώληση του συναλλάγματος της εξαγωγής στην ΤτΕ στην επίσημη 

ισοτιμία δρχ./δολ. που ίσχυε την ημέρα της φόρτωσης του εμπορεύματος. 

Η πιο πάνω εξουσιοδότηση θα παρείχε την εντολή μετατροπής σε 

δολ. των ποσών που θα εισπράττοντο, αν αυτά ήταν σε άλλο εκτός δολ. 

νόμισμα. 

Οι συναλλαγματικές αποδοχής του ξένου αγοραστή, σε κάθε 

περίπτωση εξαγωγών με προθεσμιακό διακανονισμό, θα πρέπει να 

κατατίθενται στη χρηματοδοτούσα τράπεζα. Σε περίπτωση προεξόφλησης 

των συναλλαγματικών αυτών, το σε συνάλλαγμα προϊόν τους θα διατί

θεται αμέσως για την εξόφληση της χρηματοδότησης. 

Πάντως οι εξαγωγείς είχαν την ευχέρεια αντί για τους πιο πάνω 

όρους να επιλέξουν τη χρηματοδότηση τους με το επιτόκιο για κεφάλαιο 

κίνησης. 

Στην πραγματικότητα, το επιτόκιο 10,5% και γενικότερα η 

μεσομακροχρόνια χρηματοδότηση των εξαγωγών δεν εφαρμόστηκε στην 

πράξη. Το χαμηλό επιτόκιο δεν συνέφερε τις τράπεζες δεδομένου ότι είχε 

καταργηθεί το σύστημα δεσμεύσεων-αποδεσμεύσεων, ενώ η ειδική άδεια 

της Επιτροπής Νομισματικών και Πιστωτικών Θεμάτων δινόταν μόνο όταν 

συνέτρεχαν ειδικές συνθήκες (εξαγωγή διαρκών και κεφαλαιουχικών 

προϊόντων, εξαγωγή σε χώρες που αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα 

πληρωμών κλπ.) και στην πράξη δινόταν μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις. 

Με την απόφαση της ΕΝΠΘ 371/13-10-1987, παρ. α (νι), παρέ

χεται, στα εξουσιοδοτημένα για πράξεις επί συναλλάγματος καταστήματα 

τωνεμπορικών τραπεζών, η αρμοδιότητα έγκρισης προθεσμιακού διακανο

νισμού της αξίας των εξαγόμενων εμπορευμάτων και μέχρι τη συμπλή

ρωση 1 2 μηνών από την ημερομηνία φόρτωσης, με την προϋπόθεση ότι 

ο αγοραστής επιβαρύνεται με τόκους τουλάχιστον ίσους με το ισχύον 

LIBOR εξαμηνιαίων καταθέσεων για το μετά τους πρώτους τρεις μήνες 

χρονικό διάστημα. 

Με την ΠΔ/ΤΕ 1774/27-7-1990, επιτράπηκε και στην Ελλάδα ο 

προθεσμιακός διακανονισμός της αξίας των εξαγόμενων εμπορευμάτων, 

ανεξαρτήτως της διάρκειας του, δηλαδή και πέραν του έτους από τη 

φόρτωση των εμπορευμάτων, με τροποποίηση της παρ. α (νι) της αποφ. 

ΕΝΠΘ 371/26/13-10-1987. 
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Με την παρ. Α. 2 (γ) της ΠΔ/ΤΕ 1955/2-7-1991, ορίζεται ότι 

διατηρούνται σε ισχύ οι ειδικές διατάξεις που διέπουν τη χρηματοδότηση 

εξαγωγών με προθεσμιακό διακανονισμό σύμφωνα με την ΠΔ/ΤΕ 127/2-

1 2-1982, όπως ισχύει. 

Για το δανεισμό των εξαγωγικών επιχειρήσεων σε συνάλλαγμα 

ισχύει η ΠΔ/ΤΕ 101 1/1987, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από 

τις ΠΔ/ΤΕ 1 1 20/1 9 8 7 , 11 53/1 9 8 7 , 1 9 7 6 / 1 9 9 1 , καθώς και τις Αποφάσεις 

της ΕΝΠΘ 408/1988, 427/1989, 429/1989, 436/1989, 4 3 8 / 1 9 9 0 και 

4 4 6 / 1 9 9 0 . 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια έγιναν και στην 

Ελλάδα κάποια θετικά βήματα στον τομέα της χρηματοδότησης των 

εξαγωγών, τα οποία είναι δυνατό να συνοψιστούν ως εξής: 

7.4.2. Χρηματοδότηση των ελληνικών εξαγωγών σε ξένο συνάλλαγμα 

Με την ΠΔ/ΤΕ 1343/1988 επιτράπηκε η χρηματοδότηση των 

εξαγωγέων σε συνάλλαγμα ή δραχμές (χωρίς προηγούμενη έγκριση της 

Τράπεζας της Ελλάδος) για την απόκτηση στο εξωτερικό πάγιων 

εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, καθώς και την κάλυψη συναφών δαπανών 

που συνδέονται με την προώθηση των ελληνικών προϊόντων σε ξένες 

αγορές. Η απόφαση αυτή, στο βαθμό που λειτουργεί στην πράξη χωρίς 

σημαντικά προβλήματα, ανατρέπει ένα σημαντικό αντικίνητρο για την 

προώθηση των ελληνικών εξαγωγών, ιδιαίτερα σε πολλές από τις χώρες 

εκτός ΟΟΣΑ, το οποίο ήταν σε ισχύ μέχρι σήμερα. 

Με την ΠΔ/ΤΕ 1 554/1 989 επιτράπηκε στους εξαγωγείς να τηρούν 

στις εμπορικές τράπεζες λογαριασμούς καταθέσεων σε συνάλλαγμα. Με 

αυτό τον τρόπο αποκαθίσταται σε κάποιο βαθμό η σημαντική ζημιά την 

οποία έχουν οι Έλληνες εξαγωγείς από το γεγονός ότι είναι υποχρεωμένοι 

να λειτουργούν, σχεδόν σε μόνιμη βάση, κάτω από ένα καθεστώς 

υπερτιμημένων συναλλαγματικών ισοτιμιών. 

Σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 1914/1990, απαλλάσσονται οι 

εξαγωγές από τον Ειδικό Φόρο Τραπεζικών Εργασιών (ΕΦΤΕ). Και αυτή 

η ρύθμιση αποτελεί άρση ενός σημαντικού αντικινήτρου, το οποίο είχε ως 

συνέπεια την "αναίτια" αύξηση του κόστους του χρήματος για τις 

εξαγωγές, με δυσμενείς συνέπειες στην εξαγωγική προσπάθεια. Διάφορες 

274 



γραφειοκρατικές διαδικασίες, όμως, τείνουν να αδρανοποιήσουν την 

ωφέλεια που προέκυψε από αυτή την πολιτική1. 

Με την 499/18-5-1 992 απόφαση της ΕΝΠΘ, παρέχεται η δυνατό

τητα να μετατραπούν ισχύοντα δραχμικά δάνεια σε δάνεια σε συνάλ

λαγμα, με στόχο τη μείωση του κόστους του χρήματος και τη βελτίωση 

των πιστωτικών συνθηκών κυρίως για επιχειρήσεις που έχουν συναλλαγές 

με το εξωτερικό (εξαγωγείς) και κατέχουν συνάλλαγμα μη υποχρεωτικώς 

εκχωρητέο. Είναι χαρακτηριστικό ότι η απόφαση αυτή λήφθηκε σε μια 

περίοδο (Ιούνιος 1992) κατά την οποία ο δανεισμός σε συνάλλαγμα των 

ελληνικών επιχειρήσεων είναι αυξημένος (σύμφωνα με στοιχεία των 

Τραπεζών) κατά 8 0 % τουλάχιστον σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο. 

Η πραγματοποίηση της μετατροπής ενός δραχμικού δανείου σε 

συνάλλαγμα προϋποθέτει πρώτα από όλα τη σύμφωνη γνώμη της τράπε

ζας της δανειζόμενης επιχείρησης. Επιπλέον προϋποθέτει ότι: 

L Το επιτόκιο του δανεισμού σε συνάλλαγμα συν την αναμενόμενη 

διολίσθηση (όπως την υπολογίζει ο δανειζόμενος) πρέπει να υπολείπονται 

του δραχμικού επιτοκίου. 

ϋ. Η επιχείρηση κατά κανόνα θα πρέπει να διαθέτει τη δυνατότητα 

εισροής συναλλάγματος από εμπορικές συναλλαγές με το εξωτερικό, το 

οποίο να μην είναι υποχρεωτικά εκχωρητέο, σαν ασφάλεια έναντι ενδε

χόμενης υποτίμησης ή διολίσθησης. 

Η απόφαση αυτή της ΤτΕ, η οποία ελήφθη μετά από αίτημα του 

επιχειρηματικού κόσμου, σε συνδυασμό με την επικείμενη μείωση των 

επιτοκίων χορηγήσεων, εκτιμάται ότι θα συμβάλει στη μείωση του κόστους 

δανεισμού των επιχειρήσεων. Θα πρέπει όμως πάντοτε να λαμβάνεται 

υπόψη από τις επιχειρήσεις το γεγονός ότι ο δανεισμός σε συνάλλαγμα 

έχει ένα πρόσθετο κίνδυνο που αναφέρεται στην πιθανότητα μεγαλύτερης 

από την αναμενόμενη διολίσθησης ή υποτίμησης. 

7.5. Ειδικές μορφές χρηματοδότησης εξαγωγικών επιχειρήσεων 

7 . 5 . 1 . Γενικά 

Μια διαζευκτική μορφή χρηματοδότησης των παραγωγικών ή/και 
εξαγωγικών επιχειρήσεων για κεφάλαιο κίνησης έναντι του τραπεζικού 

\ Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε το Κεφάλαιο 3 πιο πάνω. 
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δανεισμού είναι η χρησιμοποίηση των θεσμών factoring/forfaiting. Οι 

θεσμοί αυτοί συνδυάζουν σε ένα πακέτο την παροχή ταυτόχρονα υπηρε

σιών χρηματοδότησης, ασφάλισης και διαχείρισης απαιτήσεων και είναι 

δυνατό να δώσουν λύση στα αντίστοιχα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 

πολλές επιχειρήσεις. 

Σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες του κόσμου και σε πολλές 

αναπτυσσόμενες, η αναδιάρθρωση της παραγωγικής και διοικητικής δομής 

των επιχειρήσεων και η χρηματοδότηση και ενίσχυση της αναπτυξιακής 

τους πορείας, πραγματοποιείται με τη χρησιμοποίηση των θεσμών του 

venture capital και του leasing. 

Η ανάπτυξη των πιο πάνω, νέων για τη χώρα μας, χρηματοδοτικών 

θεσμών έχει καθοριστική σημασία για την αναζωπύρωση της αναπτυξιακής 

διαδικασίας και την αύξηση των επενδύσεων και των εξαγωγών, για τους 

ακόλουθους λόγους: i) Βασικό διαρθρωτικό χαρακτηριστικό της ελληνικής 

οικονομίας είναι το σχετικά μικρό μέγεθος και το χαμηλό επίπεδο της 

οργανωτικής δομής των ελληνικών παραγωγικών ή/και εξαγωγικών 

επιχειρήσεων, ϋ) Οι κύριοι παραγωγικοί κλάδοι της χώρας, που βΊ'ναι 

εκτεθειμένοι στο διεθνή ανταγωνισμό, βρίσκονται σε μια περίοδο κρίσιμης 

και επώδυνης προσαρμογής στα νέα δεδομένα που δημιούργησε η πλήρης 

απελευθέρωση τόσο των εμπορικών ανταλλαγών με το εξωτερικό, όσο και 

του χρηματοπιστωτικού συστήματος και της κίνησης κεφαλαίων. 

Στη συνέχεια της παρούσας υποδιαίρεσης, αναλύονται περιληπτικά 

οι πιο πάνω χρηματοδοτικοί θεσμοί, παρουσιάζονται οι προσπάθειες που 

έχουν γίνει μέχρι σήμερα για την ανάπτυξη τους στην Ελλάδα και δίνονται 

συγκεκριμένα παραδείγματα και εμπειρίες από τις πρώτες προσπάθειες που 

γίνονται τελευταία για τη σύσταση εταιρειών factoring, venture capital και 

leasing. 

7.5.2. Factoring/Forfaiting 

Ο θεσμός του factoring αποτελεί την εναλλακτική λύση στον 

τραπεζικό δανεισμό και επιπρόσθετα διευκολύνει τις επιχειρήσεις στην 

αντιμετώπιση των προβλημάτων στον τομέα διαχείρισης των απαιτήσεων 

τους. 
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Με τις ΠΔ/ΤΕ 959/1987 και 1117/1987, καθώς και την Αττόφ. 

ΕΝΠΘ 399/1988, υιοθετήθηκαν οι θεσμοί factoring/forfaiting για τη 

χρηματοδότηση του εξαγωγικού εμπορίου. Με την εισαγωγή των θεσμών 

αυτών επιδιώκεται να εισαχθούν και στην Ελλάδα δύο παραλλαγές του 

συστήματος εκχώρησης απαιτήσεων των Ελλήνων εξαγωγέων έναντι 

ξένων αγοραστών με την προεξόφληση τιμολογίων1. 

Οι θεσμοί αυτοί δεν εφαρμόστηκαν αρχικά από το τραπεζικό 

σύστημα, γιατί από την μια μεριά αφορούσαν μόνο τον τομέα των 

εξαγωγών, πράγμα που κρίθηκε αντιοικονομικό (το μέγεθος της αγοράς 

παίζει σπουδαίο ρόλο στην αποδοτικότητα του συστήματος), ενώ από την 

άλλη, δεν ήταν ευνοϊκή η φορολογική ρύθμιση του καθεστώτος {ΦΠΑ 

1 8%). Μόνον ορισμένες ξένες τράπεζες προσπάθησαν να προωθήσουν το 

θεσμό του factoring, στηριζόμενες στη σημαντική εμπειρία την οποία 

κατέχουν στην εφαρμογή αυτών των θεσμών στις χώρες καταγωγής 

τους2. 

Με τον πρόσφατο Ν. 1 905/1990, ο θεσμός factoring καθιερώθηκε 

και για την εγχώρια αγορά. Βασικό στοιχείο αυτού του νόμου ήταν ότι με 

το άρθρο 6, παρ. 2, ο συντελεστής ΦΠΑ στις εργασίες factoring καθορί

στηκε στο 8%, (από 18% που ήταν προηγουμένως). Μεταγενέστερα 

όμως, με το άρθρο 26, παρ. 1 του Ν. 2093/1992 αντικαταστάθηκε το 

άρθρο 17 του Ν. 1642/1986 και το Παράρτημα II αναφέρεται πλέον στο 

Παράρτημα III (δραστηριότητες υπαγόμενες σε συντελεστή 8%), όπου δεν 

αναφέρονται οι εργασίες factoring, οι οποίες ύστερα από αυτό 

επιβαρύνονται και πάλι με συντελεστή ΦΠΑ 1 8 % . Από την πλευρά της 

Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών η πιο πάνω εξέλιξη θεωρήθηκε ότι 

οφείλετο καθαρά σε αβλεψία των υπευθύνων και αναμένεται η ρύθμιση 

του θέματος σύμφωνα με τη βούληση της Πολιτείας, όπως αυτή είχε 

εκφραστεί με τον Ν. 1905/1990. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο πιο πάνω νόμος θεωρήθηκε πλήρης, 

από την άποψη των απαραίτητων για τη λειτουργία του θεσμού προβλέ

ψεων και ρυθμίσεων, ώστε δεν κρίθηκε μέχρι σήμερα αναγκαία η έκδοση 

\ Βλέπε Σχεδιάγραμμα 6 στο Παράρτημα. 

2. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε Ένωση Ελληνικών Τραπεζών 
(1988). 
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Υπουργικών Αποφάσεων (κατά το άρθρο 7 του νόμου) για τον καθορισμό 

των λεπτομερειών στην εφαρμογή του. Για τη χορήγηση όμως των προ

βλεπόμενων από το νόμο αόειών από την ΤτΕ για τη σύσταση των 

φορέων άσκησης της δραστηριότητας αυτής και την άσκηση επ' αυτών του 

κατά νόμο ελέγχου, δημοσιεύτηκε η ΠΔ/ΤΕ 2168/8-1-1993. 

Σε κάθε περίπτωση, οι ελληνικές εμπορικές τράπεζες ήταν μέχρι 

πρόσφατα διστακτικές και δεν προχώρησαν έγκαιρα στην εφαρμογή του 

θεσμού. Για να ξεπεραστούν οι δυσκολίες κατά την εφαρμογή του θεσμού, 

δόθηκε η δυνατότητα στις εξαγωγικές εταιρείες να αναθέτουν την 

είσπραξη των απαιτήσεων τους και σε πιστωτικά ιδρύματα και 

χρηματοδοτικούς οργανισμούς του εξωτερικού1. 

Το factoring έχει βασικά σχεδιαστεί για την ικανοποίηση των 

αναγκών των μικρομεσαίων εξαγωγικών ή/και παραγωγικών επιχειρήσεων 

που εμφανίζουν ταχείς ρυθμούς ανάπτυξης, και γενικά νέων παραγωγικών 

και εμπορικών μονάδων των οποίων η πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα 

είναι δύσκολη και ανεπαρκής. 

Το factoring στην πλήρη μορφή του (full service factoring) 

αποτελεί παροχή μιας δέσμης υπηρεσιών από την εταιρεία factoring προς 

την παραγωγική ή/και εξαγωγική επιχείρηση. Στις υπηρεσίες αυτές 

συμπεριλαμβάνονται: 

- Η παρογή προκαταβολών έναντι του συνόλου ή μέρους των απαι

τήσεων της επιχείρησης προς πελάτες της του εσωτερικού ή του εξωτε

ρικού. Η εταιρεία factoring ή κάποια εξειδικευμένη τράπεζα (factor) 

"αγοράζει" το σύνολο των απαιτήσεων του πελάτη της (της υπό συζήτηση 

επιχείρησης)2. Οι απαιτήσεις αυτές, που προέρχονται κυρίως από 

πωλήσεις της επιχείρησης επί πιστώσει, εκχωρούνται από την επιχείρηση 

στην εταιρεία factoring ή την εξειδικευμένη τράπεζα. 

- Η κάλυψη έναντι πιστωτικού κινδύνου, η οποία προέρχεται από 

το ενδεχόμενο αδυναμίας του αγοραστή (τρίτου οφειλέτη της επιχείρησης) 

να εξυπηρετήσει κανονικά την υποχρέωση του έναντι της επιχείρησης. 

1. Αποφ. ΕΝΠΘ 399/30-8-1988. 

2. Ο factor στην ελληνική νομική ορολογία ονομάζεται "εκδοχέας", 
ενώ η επιχείρηση που εκχωρεί τις απαιτήσεις της στον factor ονομάζεται 
"εκχωρητής". 
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- Η διαχείριση εκχωρούμενων απαιτήσεων, δηλαδή ο έλεγχος της 

φερεγγυότητας των αγοραστών (πελατών της επιχείρησης), η λογιστική 

παρακολούθηση των απαιτήσεων και η είσπραξη.των απαιτήσεων. 

Η χρηματοδότηση του κεφαλαίου κίνησης παραμένει στις περισ

σότερες χώρες της Ευρώπης ο κύριος λόγος αναζήτησης των υπηρεσιών 

των εταιρειών factoring. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η υπηρεσία που 

αναπτύσσεται με τους πιο γρήγορους ρυθμούς είναι η προεξόφληση 

τιμολογίων, δηλαδή η απλή χρηματοδότηση των επί πιστώσει πωλήσεων 

χωρίς λογιστική παρακολούθηση, αξιολόγηση φερεγγυότητας και είσπραξη 

των απαιτήσεων1. 

Οι εταιρείες factoring στην Ευρώπη προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 

σε οποιαδήποτε επιχείρηση, οποιουδήποτε κλάδου της οικονομίας με 

μοναδική προϋπόθεση η απαίτηση που εκχωρείται να είναι οριστική και 

βέβαιη (δηλ. το factoring δεν προσφέρεται σε κλάδους όπου η οριστική 

εξόφληση της απαίτησης εξαρτάται από την πρόοδο των εργασιών, όπως 

την ανέγερση κτιρίου, την κατασκευή μιας μηχανής κλπ.)2. 

Μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1 980, το factoring είχε μικρή 

μόνο συμμετοχή στο εισαγωγικό και το εξαγωγικό εμπόριο. Στην περίοδο 

1 984-1 9 8 6 , η συνολική αξία του διεθνούς factoring έφτασε τα 6 δισ. δολ. 

περίπου, που αποτελεί αμελητέο ποσοστό της αξίας του συνολικού 

διεθνούς εμπορίου3. 

Η κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου ("ασφάλιση απαιτήσεων") που 

παρέχουν οι εταιρείες factoring έχει ιδιαίτερη σημασία για τις εξαγωγικές 

κυρίως επιχειρήσεις, στις οποίες παρέχεται η δυνατότητα να προσφέρουν 

στην πελατεία τους τον συμφερότερο τρόπο διακανονισμού των οφειλών 

της, που είναι η "πίστωση με ανοικτό λογαριασμό" και δεν είναι 

αναγκασμένες να ζητούν το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, προκειμένου 

να εξασφαλίσουν την έγκαιρη πληρωμή των απαιτήσεων τους. Με αυτό 

τον τρόπο οι εξαγωγικές επιχειρήσεις είναι σε θέση να ακολουθήσουν μια 

\ Βλέπε Ένωση Ελληνικών Τραπεζών (1988). 

2. Βλέπε Ένωση Ελληνικών Τραπεζών (1988), σελ. 2 1 . 

3. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε Ένωση Ελληνικών Τραπεζών 
(1988), σελ. 23. 
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δυναμική πολιτική διείσδυσης στις ξένες αγορές, χωρίς όμως να εκτίθενται 

αλόγιστα σε πιστωτικούς κινδύνους. Χρησιμοποιούν το factoring ως μέσο 

marketing. 

Ριζική αλλαγή στον τρόπο αντιμετώπισης του θεσμού του factoring 

από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα σηματοδοτούν οι πρόσφατες αποφά

σεις των τραπεζών Πίστεως και Κύπρου, Εθνικής, Ιονικής (σε συνεργασία 

με τον ΟΑΕΠ και ιδιώτες) και Εμπορικής να δραστηριοποιηθούν δυναμικά 

στον τομέα αυτό. Συγκεκριμένα: 

Οι τράπεζες Πίστεως και Κύπρου δημιούργησαν και λειτουργούν με 

επιτυχία της εταιρεία "ABC-Factors". 

Στις αρχές του 1994 n Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε την απόφαση 

της να δραστηριοποιηθεί δυναμικά στον τομέα αυτό με την ίδρυση, σε 

συνεργασία με τις δύο ασφαλιστικές εταιρείες του συγκροτήματος της 

("Εθνική" και "Αστήρ") και την ΕΑΕΔΟ (Εθνοκάρτα), θυγατρικής εταιρείας 

factoring (την ETHNOFACT SA), η οποία επιδιώκεται να οργανωθεί 

σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και να εγκαταστήσει την πιο προηγμένη 

τεχνολογία στον τομέα αυτό 1 . Η σχετική άδεια για την ίδρυση της 

εταιρείας χορηγήθηκε από την ΤτΕ τον Νοέμβριο του 1994 και η νέα 

εταιρεία θα ξεκινήσει να προσφέρει τις υπηρεσίες της από τις αρχές του 

1995. 

Επίσης, η Ευπορική Τράπεζα έλαβε (στην ίδια ημερομηνία) την 

άδεια από την ΤτΕ να προχωρήσει στην ίδρυση εταιρείας factoring με 

αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 2 δισ. δρχ. Η εταιρεία αυτή προβλέπεται να 

δραστηριοποιηθεί στους τομείς της λογιστικής παρακολούθησης και 

είσπραξης των απαιτήσεων, της χρηματοδότησης και προεξόφλησης 

τιμολογίων, της κάλυψης του πιστωτικού κινδύνου των απαιτήσεων και 

τέλος, της παροχής πληροφοριών για τη φερεγγυότητα των αγοραστών. 

Το 9 9 % του μετοχικού κεφαλαίου της νέας εξειδικευμένης εταιρείας θα 

ανήκει στην Εμπορική Τράπεζα, ενώ το υπόλοιπο 1 % θα ανήκει στη 

θυγατρική Εμπορική Μελετών-Σχεδιασμού και Κεφαλαίου Α.Ε. Το μετοχικό 

κεφάλαιο της εταιρείας θα αυξηθεί περαιτέρω μετά τη δραστηριοποίηση 

της στην αγορά και δεν αποκλείεται στην αύξηση αυτή να συμμετέχουν 

και επενδυτές εκτός του ομίλου της Εμπορικής Τράπεζας. 

\ Π. Μαλακός (Ιούλιος 1994), σελ. 15. 
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Τέλος, στα τέλη Δεκεμβρίου 1994, δόθηκε η οριστική άόεια 

λειτουργίας στην εταιρεία factoring με την επωνυμία FACT HELLAS Α.E. 

στο Μετοχικό Κεφάλαιο της οποίας (1 δισ. δρχ.) συμμετέχουν η Ιονική 

Τράπεζα (24%), ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (24%), 

ιδιώτες-(32%) και η αυστριακή εταιρεία INTERMARKET FACTORING 

(20%). Η τελευταία είναι θυγατρική της GIRO CREDIT BANK και 

αναμένεται να συμβάλει αποφασιστικά ως σύμβουλος και μέτοχος της 

νεοσύστατης ελληνικής εταιρείας. Η Intermarket Factoring έχει πείρα 2 4 

ετών στο χώρο του factoring, ιδιαίτερα όσον αφορά τη χρησιμοποίηση 

αυτής της χρηματοδοτικής τεχνικής στις διεθνείς συναλλαγές. Η FACT 

HELLAS φιλοδοξεί να δραστηριοποιηθεί ιδιαίτερα στον τομέα του 

εξαγωγικού factoring και να συμβάλει πολλαπλώς στην προώθηση των 

ελληνικών εξαγωγών, εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση, ασφάλιση και 

γενικότερη υποστήριξη κυρίως στις αναδυόμενες αγορές, στις οποίες οι 

υπηρεσίες αυτές είναι περισσότερο απαραίτητες. 

7.5.3. Χρηματοδοτική μίσθωση {Leasing) 

Η αύξηση της εξαγωγικής δραστηριότητας μιας επιχείρησης απαιτεί 

τη δυνατότητα ανανέωσης, τεχνολογικής αναβάθμισης και αύξησης της 

παραγωγικής δυναμικότητας του μηχανολογικού της εξοπλισμού. Η 

απόκτηση, επέκταση ή/και ο εκσυγχρονισμός του παραγωγικού εξοπλι

σμού, απαιτεί χρηματοδοτική κάλυψη η οποία προσφέρεται συνήθως μέσω 

του τραπεζικού συστήματος ή μέσω της χρηματαγοράς και της κεφαλαια

γοράς. To leasing είναι μια σύγχρονη μορφή χρηματοδότησης για 

απόκτηση παραγωγικού εξοπλισμού εκτός του τραπεζικού δανεισμού και 

των ιδίων κεφαλαίων. Η παραγωγική επιχείρηση προγραμματίζει την 

επενδυτική της δραστηριότητα και προσδιορίζει τον απαιτούμενο 

μηχανολογικό εξοπλισμό. Εάν θεωρεί συμφέρουσα τη χρησιμοποίηση του 

leasing για την απόκτηση του συνόλου ή μέρους αυτού του εξοπλισμού, 

έρχεται σε επαφή με μια εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης (εταιρεία ΧΜ) 

ή εταιρεία leasing1 και συζητάει μαζί της το όλο πρόγραμμα και τη 

1. Για τη σύσταση εταιρειών ΧΜ απαιτείται ειδική άδεια από την ΤτΕ. 
Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο αυτών των εταιρειών δεν μπορεί να 
είναι μικρότερο από το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο που απαιτείται για τη 
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συγκεκριμένη χρηματοδοτική διάρθρωση την οποία έχει επιλέξει1 και 

ζητάει την υλοποίηση του μέρους του προγράμματος για το οποίο έχει 

αποφασιστεί να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος του leasing. Η εταιρεία leasing 

εξετάζει και εγκρίνει το αίτημα και στη συνέχεια αναλαμβάνει την 

προώθηση της αγοράς των συγκεκριμένων μηχανημάτων από προμηθευ

τές που στις περισσότερες περιπτώσεις επιλέγει η ίδια η επιχείρηση2. Στη 

συνέχεια η εταιρεία leasing (εκμισθωτής) εκμισθώνει αυτό τον μηχανο

λογικό εξοπλισμό στην παραγωγική επιχείρηση (μισθωτή) έναντι κάποιου 

μισθώματος για μια συγκεκριμένη περίοδο. 

Το μίσθωμα καταβάλλεται σε προσυμφωνημένες περιόδους, ενώ 

η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να κυμαίνεται από 3 έως 5 έτη, ανάλογα 

με τον τύπο του συγκεκριμένου εξοπλισμού και την περίοδο της αναμενό

μενης ωφέλιμης ζωής του. 

Κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης την κυριότητα του εξοπλι

σμού έχει η εταιρεία leasing, ενώ την κατοχή και το δικαίωμα χρήσης το 

έχει η παραγωγική επιχείρηση (ο μισθωτής). Μετά τη λήξη της σύμβασης, 

η επιχείρηση μπορεί: 

- Να επιστρέψει τον εξοπλισμό στην εταιρεία leasing. 

- Να συνεχίσει τη μίσθωση με νέους όρους (ανάλογα με τη νέα 

κατάσταση που θα έχει δημιουργηθεί). 

- Να αγοράσει τον εξοπλισμό πληρώνοντας ένα συμβατικό ποσό. 

Οι συμβαλλόμενοι σε μια σύμβαση leasing έχουν την ευχέρεια να ορίσουν 

ότι το δικαίωμα αγοράς μπορεί να ασκηθεί και πριν από τη λήξη του 

χρόνου της μίσθωσης. 

σύσταση ανώνυμων τραπεζικών εταιρειών. Αν η νεοϊδρυόμενη εταιρεία 
ΧΜ είναι θυγατρική τραπεζών, τότε το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο μπορεί 
να είναι το μισό από το πιο πάνω. 

\ Η εταιρεία leasing μπορεί ακόμα και να βοηθήσει στην εκπόνηση 
αυτού του προγράμματος. 

2. Σύμφωνα με την πρακτική που ακολουθούν οι εταιρείες leasing στην 
Ελλάδα, την επιλογή του μηχανήματος που θα αγοραστεί και του συγκε
κριμένου προμηθευτή κάνει η παραγωγική επιχείρηση ή ο επαγγελματίας 
που ζητάει τις υπηρεσίες της εταιρείας leasing. Η τελευταία το μόνο που 
κάνει είναι να παρέχει τα χρήματα για την αγορά των μηχανημάτων. 
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Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι αντικείμενο της χρηματοδοτικής 

μίσθωσης μπορεί να είναι και κινητό που αγόρασε προηγουμένως η 

εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης από τον μισθωτή (την παραγωγική 

επιχείρηση). Κατά τον τρόπο αυτό η κυριότητα του εξοπλισμού περι

έρχεται στον εκμισθωτή, ενώ ο μισθωτής κρατάει μόνο την εκμετάλλευση 

του εξοπλισμού και επανακτά αναγκαίο κεφάλαιο κίνησης αυξάνοντας τη 

ρευστότητα του. 

Η παραγωγική επιχείρηση υποχρεούται να ασφαλίσει τον εξοπλισμό 

έναντι συγκεκριμένων κινδύνων και επίσης να συντηρεί ικανοποιητικά τον 

εξοπλισμό με δικά της έξοδα. 

Τα μισθώματα που καταβάλλει η παραγωγική επιχείρηση στην εται

ρεία leasing, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της από τη σύμβαση 

Χ Μ , θεωρούνται λειτουργικές δαπάνες και εκπίπτονται από τα ακαθάριστα 

έσοδα της. 

Τα κίνητρα των αναπτυξιακών νόμων δεν θίγονται με τη 

συμμετοχή του leasing στην επένδυση με εξαίρεση την επιδότηση του 

επιτοκίου. Η ΧΜ μπορεί να υποκαταστήσει τον τραπεζικό δανεισμό σε 

επενδύσεις που υπάγονται σε αναπτυξιακούς νόμους με τις πιο κάτω 

προϋποθέσεις: 

- Η σύμβαση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 10 ετών, εκτός αν 

αναφέρεται ρητά ότι το κινητό μετά τη λήξη θα περιέρχεται στην 

κυριότητα της παραγωγικής επιχείρησης. 

- Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι καινούργιος. 

To leasing είναι ανταγωνιστικό του μακροπρόθεσμου δανεισμού 

που μπορεί να δοθεί από κάποια τράπεζα (στις περιπτώσεις βέβαια που 

τέτοιος δανεισμός είναι διαθέσιμος). Η σύγκριση ανάμεσα στις δύο μορφές 

χρηματοδότησης θα πρέπει να λάβει υπόψη τις φορολογικές απαλλαγές 

ή επιβαρύνσεις που έχει η κάθε μία από αυτές τις μορφές χρηματοδό

τησης. Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχουν χρηματικές εκροές-πληρωμές. 

Στην μια περίπτωση καταβάλλονται μισθώματα. Στην άλλη περίπτωση 

καταβάλλονται τοκοχρεωλύσια. Οι επιτρεπόμενες εκπτώσεις από τα 

ακαθάριστα έσοδα διαφέρουν. Στη ΧΜ εκπίπτει το σύνολο των μισθω

μάτων. Στο δανεισμό εκπίπτουν μόνο οι τόκοι και οι αποσβέσεις. Οι 

διαφορές αυτές μπορούν να προκαλέσουν διαφορετικό ρυθμό και όγκο 

εξοικονόμησης φόρων. 
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Ο θεσμός του leasing στην Ελλάδα έχει ζωή περίπου οκτώ ετών, 

λειτουργούν ήόη όέκα επιχειρήσεις θυγατρικές τραπεζών, και θα πρέπει 

να θεωρείται ότι βρίσκεται ακόμα στη νηπιακή του ηλικία σε σχέση με την 

ανάπτυξη αυτού του θεσμού στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και στις ΗΠΑ. 

Δύο εταιρείες του κλάδου που είναι εισηγμένες στο ΧΑΑ, η Alpha 

Leasing και η ΕΤΒΑ Leasing, κατέχουν μερίδιο μεγαλύτερο από το 3 0 % 

της αγοράς leasing στην Ελλάδα, με βάση τις εκταμιεύσεις των νέων 

συμβάσεων που υπεγράφησαν εντός του 1994. Το σύνολο των εκταμιεύ

σεων των δύο αυτών εταιρειών φτάνει τα 17 δισ. δρχ., ενώ το σύνολο 

, των εκταμιεύσεων των δέκα εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην 

ελληνική αγορά ανέρχεται στο ποσόν των 53 δισ. δρχ. Στο άμεσο μέλλον 

αναμένεται να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση που θα τροποποιήσει τον 

ισχύοντα νόμο 1 665/1 986 και θα επιτρέψει την επέκταση του leasing στα 

ακίνητα, καθώς και τις χρηματοδοτικές μισθώσεις σε ιδιώτες. Αυτό 

αναμένεται να αυξήσει δραματικά τον κύκλο εργασιών των εταιρειών ΧΜ 

και να βοηθήσει ακόμα περισσότερο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην 

προσπάθεια τους για εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και για αύξηση 

του παραγωγικού τους δυναμικού. 

7.5.4. Επιχειρηματικό κεφάλαιο υψηλού κινδύνου - υψηλής απόδοσης 

(Venture Capital) 

Σκοπός του VC είναι η χρηματοδότηση της αναπτυξιακής προσπά

θειας ήδη υπαρχουσών επιχειρήσεων ή η προώθηση νέων επιχειρηματικών 

σχημάτων και πρωτοβουλιών. Η χρηματοδότηση αυτή παρέχεται με τη 

μορφή συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης. Με τη 

συμμετοχή αυτή η εταιρεία VC αναλαμβάνει επιχειρηματικό κίνδυνο και 

προσδοκά ανάλογες αποδόσεις στην επένδυση της. Η χρηματοδότηση VC 

δεν αποτελεί δανεισμό ή παροχή εγγυήσεων, ώστε να προσδοκώνται 

τόκοι ή προμήθειες. Ούτε επιδιώκεται η μακροχρόνια διατήρηση της 

συμμετοχής με στόχο τη συμμετοχή στη διανομή μερισμάτων. Η εταιρεία 

VC επενδύει με μακροχρόνιο προσανατολισμό, αλλά με πεπερασμένο 

χρονικό ορίζοντα, στη διάρκεια του οποίου προσπαθεί να συμβάλει στη 

σημαντική αύξηση της αξίας της χρηματοδοτούμενης επιχείρησης. Στην 

κατάλληλη στιγμή η εταιρεία VC ρευστοποιεί τη συμμετοχή της (είτε στο 

Χρηματιστήριο, εάν η επιχείρηση έχει ήδη εισαχθεί, ή εκτός Χρηματι-
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στηρίου) αποκομίζοντας το κέρδος της που είναι η υπεραξία της 

συμμετοχής της. 

Ο θεσμός του venture capital είχε εισαχθεί στην Ελλάδα με τον Ν. 

1 775/1988 και αφορούσε μόνο συμμετοχές στο μετοχικό κεφάλαιο επιχει

ρήσεων "υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας". Για τις συμμετοχές αυτές 

οι επενδυτές απολάμβαναν ορισμένα σημαντικά κίνητρα που είχαν τη 

μορφή είτε των άμεσων επιχορηγήσεων είτε φορολογικών απαλλαγών. 

Για την ένταξη στο Νόμο 1775/1988, εφαρμοζόταν μια αρκετά γραφειο

κρατική διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης, ανάλογη με αυτή που είχε 

θεσπιστεί για τις επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας για ένταξη στο Ν. 

1262/1982. 

Στα πλαίσια του Ν. 1 775 ιδρύθηκαν μόνο τρεις εταιρείες. Σε όλη 

τη διάρκεια ισχύος του νόμου δεν υπεβλήθησαν πάνω από πέντε ή έξι 

αιτήσεις υπαγωγής, ενώ έχει πραγματοποιηθεί μόνο μία επένδυση. 

Σήμερα (Μάρτιος 1995) η ανάγκη ενεργοποίησης του θεσμού του 

venture capital στην Ελλάδα είναι πολύ πιεστική για τους ακόλουθους 

λόγους: 

- Η εφαρμογή του θεσμού θα συμβάλει στην ευκολότερη χρηματο

δότηση των MME, αλλά και στην ανετότερη επέκταση των επιχειρημα

τικών δραστηριοτήτων των ελληνικών επιχειρήσεων στα Βαλκάνια και στις 

χώρες του Εύξεινου Πόντου. 

- Επιβάλλεται λόγω της σχετικής αδυναμίας πρόσβασης των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο τραπεζικό σύστημα και στα σημερινά 

περίπλοκα νέα χρηματοπιστωτικά μέσα. 

- Το τεράστιο ύψος των πραγματικών επιτοκίων δανεισμού των 

επιχειρήσεων από το τραπεζικό σύστημα, το οποίο σε μεγάλο βαθμό 

οφείλεται στο μεγάλο άνοιγμα που υπάρχει στην Ελλάδα μεταξύ των 

επιτοκίων καταθέσεων και χορηγήσεων, συνηγορεί επίσης υπέρ της 

εφαρμογής θεσμών άμεσης χρηματοδότησης των επιχειρήσεων όπως 

αυτός του venture capital. 

- Η παροχή venture capital μπορεί να συνδυαστεί με την παροχή 

εξειδικευμένων υπηρεσιών management, που είναι απόλυτα αναγκαίες στη 

σημερινή φάση προσαρμογής που διανύουν οι μικρομεσαίες ελληνικές 

επιχειρήσεις. 

- Τέλος, ο θεσμός του venture capital μπορεί να συμβάλει στην 

επέκταση του φαινομένου των συγχωνεύσεων και εξαγορών επιχειρήσεων 
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(MBOs, Management buy-ins, LBOs κλπ.), που είναι απόλυτα αναγκαίο 

στην Ελλάδα για να συμβάλει στην αύξηση του μεγέθους και της οργανω

τικής δομής των επιχειρήσεων. 

Η κύρια διαφορά του venture capital από τους άλλους τρόπους 

χρηματοδότησης είναι η διαμόρφωση μιας στενής προσωπικής και ενεργού 

επαγγελματικής σχέσης ανάμεσα στον επενδυτή (την εταιρεία VC) και τη 

χρηματοδοτούμενη επιχείρηση και η έναρξη μιας κοινής πορείας έντονης 

προσπάθειας και συνεργασίας για την επίτευξη του ίδιου σκοπού, που δεν 

είναι άλλος παρά η ανάπτυξη της παραγωγικής επιχείρησης και η εδραίωση 

της στην αγορά. Εάν αυτό συμβεί, τότε η αξία της εταιρείας θα αυξηθεί και 

θα μπορεί να εισαχθεί αυτοδύναμα στο Χρηματιστήριο, έτσι ώστε η 

εταιρεία VC να βρει ευκαιρία να πουλήσει τη συμμετοχή της με ένα 

ικανοποιητικό κέρδος. 

Ως πρωτοπόρος εταιρεία venture capital στην Ελλάδα θα μπορούσε 

να θεωρηθεί η Εταιρεία Global Finance (GF). Από τα ιδρυτικά μέλη αυτής 

της εταιρείας είναι η Baring Venture Partners, μια από τις μεγαλύτερες 

εταιρείες VC στην Ευρώπη. Στη συνέχεια αυτής της υποδιαίρεσης 

αναφέρονται τα βασικά σημεία του ειδικού ενημερωτικού φυλλαδίου της 

εταιρείας αυτής, γιατί αποτελούν αξιοσημείωτη ένδειξη του τι μπορεί να 

προσφέρει αυτός ο θεσμός στην ελληνική οικονομία. 

Παρουσίαση μιας πραγματικής περίπτωσης venture capital στην 

Ελλάδα. Η GF εξειδικεύεται στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων που 

αναπτύσσονται με ταχείς ρυθμούς, με συμμετοχή στο κεφάλαιο αυτών 

των επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα, βοηθάει δυναμικές επιχειρήσεις να 

οργανωθούν σωστά και να αναπτυχθούν. Βασίζεται στην ουσιαστική 

κατανόηση των προβλημάτων της επιχείρησης και στη στενή συνεργασία 

με τη διοίκηση και τον επιχειρηματία, προϋποθέσεις απαραίτητες για τη 

συμμετοχή της στις επιχειρήσεις που χρηματοδοτεί. Στη συνέχεια, χάρη 

στη συνεχή επαφή της με τις δυναμικότερες επιχειρήσεις όλων των 

κλάδων και λόγω της σύνδεσης της με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, η GF 

έχει τις κατάλληλες διασυνδέσεις για παροχή ουσιαστικής υποστήριξης. 

Η χρηματοδότηση της GF παρέχεται από δύο εταιρείες επιχειρη

ματικού κεφαλαίου, τις οποίες διαχειρίζεται η GF: την Baring Hellenic 

Ventures (BHV) και τις Ελληνικές Συμμετοχές. Τα συνολικά κεφάλαια των 

δύο εταιρειών φτάνουν τα 3 δισ. δρχ. περίπου. Η εταιρεία Ελληνικές 

Συμμετοχές είναι ενταγμένη στο Ν. 1775/1988 και επενδύει σε επιχει-
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ρήσεις ή επιχειρηματικές προσπάθειες στο χώρο της υψηλής τεχνολογίας 

ή καινοτομίας. Για την BHV δεν υπάρχει περιορισμός όσον αφορά τον 

τομέα ή το αντικείμενο δραστηριότητας της επιχείρησης. 

Εκτός των δύο εταιρειών VC που διαχειρίζεται, η GF έχει τη 

δυνατότητα να συγκεντρώνει κεφάλαια και από τρίτους επενδυτές στην 

Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αναλαμβάνει, έτσι, επενδύσεις οιουδήποτε 

ύψους. 

Η GF χρηματοδοτεί υγιείς, κερδοφόρες και γρήγορα 

αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις. Κατά κανόνα, συμμετέχει με μειοψηφία, 

αφήνοντας στον επιχειρηματία τον κύριο έλεγχο της επιχείρησης. 

Προσβλέπει σε μακροχρόνια σχέση με τις επιχειρήσεις (3 έως 7 χρόνια). 

Το βασικό κριτήριο για την ελκυστικότητα της επένδυσης είναι η 

ύπαρξη ομάδας management, με επιτυχημένο ιστορικό στη διοίκηση 

επιχειρήσεων, με δυναμισμό, πίστη και αφοσίωση στην επιχείρηση. Το 

δεύτερο κριτήριο είναι οι προοπτικές για γρήγορη ανάπτυξη, οι οποίες 

είναι ευνοϊκές όταν ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

όταν υπάρχει δυνατότητα για προσφορά νέων ή καλύτερων 

προϊόντων, 

όταν είναι προσιτή κάποια αναπτυσσόμενη αγορά για τα προϊόντα 

της επιχείρησης, 

όταν επικρατούν συνθήκες όχι έντονου ανταγωνισμού, και 

όταν υπάρχουν δυνατότητες ανάπτυξης ή διατήρησης των 

υπαρχόντων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων. 

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για συνεργασία με την GF θα 

πρέπει να υποβάλουν ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό πλάνο (business 

plan), το οποίο να περιέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για την εταιρεία. 

Η GF εκτός από χρηματοδότηση παρέχει και χρηματοοικονομικές 

υπηρεσίες για την ανάπτυξη επιχειρήσεων. Εκτός από τις επιχειρήσεις στις 

οποίες συμμετέχει, βοηθά και άλλες επιχειρήσεις στις οποίες δεν 

συμμετέχει. Συγκεκριμένα η υποστήριξη αφορά: 

Τη διαμόρφωση στρατηγικής και προγραμματισμού ανάπτυξης. 

Τον εκσυγχρονισμό της οργανωτικής δομής της επιχείρησης. 

Τη χρηματοοικονομική διαχείριση των διαθεσίμων των απαιτήσεων 

και των υποχρεώσεων της επιχείρησης. 

Την άντληση νέων κεφαλαίων. 
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Τις διαπραγματεύσεις για εξαγορά άλλων επιχειρήσεων και για 

σύναψη στρατηγικών συμμαχιών. 

Τις επαφές με νέες αγορές και την επέκταση σε διεθνείς αγορές. 

Τη μεταφορά τεχνολογίας. 

Η G F αποβλέπει στην ανάπτυξη στενής συνεργασίας, με στόχο την 

εκμετάλλευση ευκαιριών και την οργάνωση σωστής υποδομής. 

Υποστηρίζει την επιχείρηση, ώστε να μπορέσει να αναπτυχθεί γρήγορα, 

να προσαρμοστεί στις αυξημένες απαιτήσεις, αλλά και να επωφεληθεί από 

νέες δυνατότητες που της παρουσιάζονται. Η υποστήριξη φτάνει τελικά 

ως την προετοιμασία για εισαγωγή στο Χρηματιστήριο. 

Η GF αναλαμβάνει την εξεύρεση πλήρους πακέτου 

χρηματοδότησης επενδύσεων. Συνεργάζεται με στελέχη της επιχείρησης 

για την κατάρτιση του επιχειρηματικού και επενδυτικού πλάνου. Προτείνει 

την κατάλληλη κεφαλαιακή διάρθρωση της χρηματοδότησης (ίδια κεφά

λαια, μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα δάνεια). 

Η GF διαχειρίζεται όλη τη διαδικασία άντλησης νέων κεφαλαίων 

ή μεταβίβασης πακέτου μετοχών της επιχείρησης. Αυτό επιτυγχάνεται με 

συμμετοχή νέων εταίρων (επιχειρήσεων, ιδιωτών ή θεσμικών επενδυτών) 

μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης. Εμβαθύνει στην επιχείρηση, στις ανάγκες και 

τις προοπτικές της και συντάσσει το σχετικό ενημερωτικό δελτίο. 

Συμβουλεύει σχετικά με την επιλογή της κατάλληλης χρονικής στιγμής, 

τον προσδιορισμό της τιμής και τους όρους της προσφοράς. 

Η GF υποστηρίζει αναπτυξιακές και διαρθρωτικές αλλαγές, που 

δίνουν νέα ώθηση στην επιχείρηση. Διευκολύνει την ανάληψη του 

ελέγχου της επιχείρησης είτε από το υπάρχον management (buY-outs), 

είτε από νέο management (buy-ins), ή από άλλους δυναμικούς επιχει

ρηματίες, και παρέχει υπηρεσίες διευκόλυνσης των εξαγορών και 

συγχωνεύσεων επιχειρήσεων (mergers and acquisitions). Παράλληλα 

λειτουργεί καταλυτικά στην ανάπτυξη ελληνικών ή και διεθνών 

επιχειρηματικών συνεργασιών (joint ventures), που βοηθούν την 

επιχείρηση να πραγματοποιήσει ανοίγματα σε νέες αγορές, μεταφορά 

τεχνογνωσίας κλπ. Στις προσπάθειες αυτές, η GF παρέχει ευρύ φάσμα 

υπηρεσιών: 

Βοηθά στη διερεύνηση εναλλακτικών λύσεων. 

Μελετά την επιχείρηση και προβαίνει σε διερεύνηση της αξίας της. 

Συμβουλεύει σχετικά με τη δομή και τους όρους της συμφωνίας. 
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Μπορεί να αναλάβει τις διαπραγματεύσεις για λογαριασμό του 

επιχειρηματία. 

Ταυτόχρονα, έχει τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσει το νέο 

σχήμα. 

7.6. Εξαγωγικές πιστώσεις προς τις χώρες της Βαλκανικής και του 

Εύξεινου Πόντου 

Σχέδιο για την ενίσχυση των επενδυτικών και επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων των ελληνικών επιχειρήσεων στα Βαλκάνια και κυρίως 

στις χώρες της πρώην ΕΣΣΔ προωθεί η κυβέρνηση με ένα πρόγραμμα 

σημαντικά αυξημένων εξαγωγικών πιστώσεων κατά το 1995. Το πρό

γραμμα αυτό προβλέπει, σε πρώτη φάση, τη χορήγηση εξαγωγικών 

πιστώσεων 1 20 εκατ. δολαρίων. 

Τις "ανακυκλούμενες πιστώσεις" θα παράσχουν οι τράπεζες Εθνική 

και Εμπορική, με τις οποίες ο ΟΑΕΠ θα συνάψει "Σύμβαση Εγγύησης", 

οπότε αν οι δανειζόμενοι (κρατικές ή άλλες τράπεζες των εν λόγω χωρών) 

δεν αποπληρώσουν τις σχετικές δόσεις των δανείων, τότε ο ΟΑΕΠ θα 

καταβάλει τις συμφωνηθείσες αποζημιώσεις στην Εθνική και την Εμπορική. 

Το ποσό των πιστώσεων καλύπτεται από το εγγυοδοτικό κεφάλαιο του 

ΟΑΕΠ, το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο. Πέραν του ποσού αυτού, το 

οποίο είναι πολύ πιθανό να διευρυνθεί σε περίπτωση που το πρόγραμμα 

εξελιχθεί ικανοποιητικά στην πρώτη του φάση, υπάρχει πρόβλεψη και για 

επιπλέον πιστώσεις άλλων 30 εκατ. δολ. για τη διείσδυση ελληνικών 

επιχειρήσεων στην αγορά της Αλβανίας. 

Τα αυξημένα κονδύλια, και ο προγραμματισμός ενεργειών, αντα

νακλούν σε μεγάλο βαθμό το ενδιαφέρον της ελληνικής κυβέρνησης να 

τονώσει την επιχειρηματική δραστηριότητα και τις επενδυτικές πρωτο

βουλίες προς τις νέες υπό ανάπτυξη αγορές των πρώην σοσιαλιστικών 

χωρών. Το ποσό των 120 εκατ. δολ. κατανέμεται ως εξής: 

Ουκρανία 

Ρουμανία 

Γεωργία 

Περιοχή Κρασνοντάρ 

Αρμενία 

40 εκατ. 

20 εκατ. 

20 εκατ. 

10 εκατ. 

10 εκατ. 

δολ. 

δολ. 

δολ. 

δολ. 

δολ. 
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Αζερμπαϊτζάν 10 εκατ. δολ. 

Μολδαβία 10 εκατ. δολ. 

Σχετικά με το πρόγραμμα των εξαγωγικών πιστώσεων του 1 9 9 4 , 

οι εκτιμήσεις του ΥΠΕΘΟ ήταν ότι δεν είχε ικανοποιητική εξέλιξη και ότι 

παρατηρήθηκαν σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση. Ειδικότερα 

δεν απέδωσαν οι πιστώσεις προς τη Ρουμανία, την Αλβανία και τη Ρωσία. 

7.7. Εξειδικευμένη τράπεζα χρηματοδότησης εξαγωγών 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο θεσμός του factoring έχει ως στόχο 

να εξυπηρετήσει ένα μέρος από τις ανάγκες για βραχυχρόνια 

χρηματοδότηση των ελληνικών εξαγωγών (προεξόφληση τιμολογίων). Οι 

ανάγκες που υπάρχουν για μεσομακροχρόνια χρηματοδότηση θα πρέπει 

να καλυφθούν με άλλους τρόπους. Μια σημαντική προσπάθεια θα 

μπορούσε να είχε γίνει με τη λειτουργία της εξειδικευμένης τράπεζας 

εξωτερικού εμπορίου, η ίδρυση της οποίας όμως δεν ολοκληρώθηκε παρά 

τη σημαντική προεργασία που είχε γίνει. Πιο συγκεκριμένα: 

Τον Οκτώβριο του 1988 υπεγράφη από το Διοικητή της Τραπέζης 

της Ελλάδος Πράξη με την οποία παρέχεται η άδεια για την ίδρυση 

ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία "Ελληνική Τράπεζα 

Εξαγωγών-Εισαγωγών". Οι διαδικασίες για την ίδρυση της εν λόγω 

τράπεζας και η συγκρότηση της (ίδρυση κεντρικού καταστήματος και 

υποκαταστημάτων) είχαν στις αρχές του 1988 προχωρήσει σημαντικά και 

όλα έδειχναν ότι το όλο εγχείρημα επρόκειτο να ολοκληρωθεί αρκετά 

γρήγορα 1 . 

Οι κυριότερες δραστηριότητες της τράπεζας, όπως προβλεπόταν 

από το Καταστατικό της, θα ήταν οι ακόλουθες: 

Η δυναμική προώθηση νέων μορφών εξαγωγικών 

χρηματοδοτήσεων, οι οποίες δεν έχουν ακόμα εφαρμοστεί στην Ελλάδα 

1. Το Καταστατικό της τράπεζας ολοκληρώθηκε και κατατέθηκε την 
1-2-1989 στη Διεύθυνση ΑΕ του ΥΠΕΜ. Το Δ.Σ. της τράπεζας αποτε
λείται από τον Υποδιοικητή της ΕΤΒΑ, έναν εκπρόσωπο του ΣΕΒ, έναν 
εκπρόσωπο του ΠΣΕ και 6 μέλη. 
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(όπως το factoring, το forfeiting, προθεσμιακά χρηματοπιστωτικά 

συμβόλαια κλπ.). 

- Προσφορά "εξαγωγικών πακέτων", όπου η χρηματοδότηση αυτή 

καθεαυτήν θα αποτελεί μέρος μόνο του πακέτου. Το πακέτο θα συμπλη

ρώνεται με παροχή υπηρεσιών και τεχνική βοήθεια που θα αφορά στην 

ανταγωνιστικότερη λειτουργία και την πραγματοποίηση εξαγωγικών 

στόχων των επιχειρήσεων. 

- Μεσομακροπρόθεσμη εξαγωγική χρηματοδότηση σε επιλεγμένες 

περιπτώσεις (επιχειρήσεις με μακροχρόνια εξαγωγικά προγράμματα, 

χρηματοδότηση εξαγωγών στα πλαίσια αντισταθμιστικών συμφωνιών, 

διακρατικών συμφωνιών κλπ.). 

Μετά την κυβερνητική μεταβολή του Ιουνίου 1989, οι διαδικασίες 

για την εγκαθίδρυση της Τράπεζας Εξαγωγών φαίνεται να έχουν σταμα

τήσει, χωρίς όμως να έχει ανακοινωθεί επίσημα η εγκατάλειψη της όλης 

ιδέας. 

Ίσως πραγματικά το όλο εγχείρημα να απαιτεί περισσότερη μελέτη. 

Θα πρέπει όμως να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι στη σημερινή συγκυρία 

υπάρχουν σημαντικές ανάγκες χρηματοδότησης των εξαγωγών (εκτός της 

παραδοσιακής βραχυχρόνιας χρηματοδότησης), που δεν ικανοποιούνται 

ή δεν είναι δυνατό να ικανοποιηθούν από τις εμπορικές τράπεζες, οι 

οποίες άλλωστε μικρή εξειδίκευση έχουν στον τομέα των εξαγωγικών 

χρηματοδοτήσεων. 

Ειδικότερα για την προώθηση των εξαγωγών στις ανατολικές και 

στις εξασθενημένες από τον πόλεμο χώρες της Μέσης Ανατολής, αλλά και 

σε άλλες αναπτυσσόμενες χώρες, απαιτούνται είδη χρηματοδότησης τα 

οποία μόνο ένας εξειδικευμένος οργανισμός, σε στενή συνεργασία με τις 

κρατικές υπηρεσίες, θα μπορούσε να παραχωρήσει1. Δεδομένου ότι με τα 

σημερινά δεδομένα οι ελληνικές αναπτυξιακές τράπεζες (π.χ. η ΕΤΒΑ) ή 

οποιαδήποτε άλλη τράπεζα δεν φαίνεται να μπορούν να καλύψουν αυτές 

τις ανάγκες, είναι αναμφισβήτητο ότι κάποια νέα ρύθμιση θα πρέπει να 

εξευρεθεί. Η υπό ίδρυση τράπεζα εξαγωγών - εισαγωγών, εάν αποκτούσε 

\ Η ευελιξία με την οποία η εξειδικευμένη τράπεζα εξωτερικού 
εμπορίου της Τουρκίας κατάφερε να εισχωρήσει σε πολλές ανατολικές 
χώρες, με την παροχή προνομιακών πιστώσεων προς όφελος των 
τουρκικών εξαγωγών, αποτελεί ένα σημαντικό παράδειγμα. 
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μια σοβαρή οργανωτική δομή και κατάλληλο στελεχιακό δυναμικό, θα 

μπορούσε να βοηθήσει σημαντικά. 

Αν όμως η ίδρυση αυτής της τράπεζας δεν κρίνεται συμφέρουσα, 

τότε θα πρέπει να προωθηθεί γρήγορα κάποιο διαφορετικό οργανωτικό 

σχήμα. Ίσως την αρμοδιότητα αυτή μπορεί να την αναπτύξει η ίδια η 

ΕΤΒΑ μέσα στη δική της οργανωτική δομή. Ίσως θα μπορούσε η ΕΤΒΑ να 

αναπτύξει σημαντικά τη δραστηριότητα της και την εξειδίκευση της στον 

τομέα του εξωτερικού εμπορίου. Εκείνο που πρέπει να τονιστεί είναι ότι 

η ανάγκη για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών χρηματοδότησης, 

όπως αυτές που προαναφέρθηκαν, είναι αναμφισβήτητη και ότι για την 

αποτελεσματική παροχή αυτών των υπηρεσιών είναι αναγκαία η ανάπτυξη 

ενός κατάλληλου οργανωτικού σχήματος με υψηλού επιπέδου 

εξειδικευμένο προσωπικό, με οικονομική αυτοδυναμία και με στενή 

διασύνδεση με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες ενός 

αναβαθμισμένου ΟΠΕ. 

7.8. Επέκταση των δραστηριοτήτων των ελληνικών εμπορικών 

τραπεζών στις χώρες της Βαλκανικής και του Εύξεινου Πόντου1 

Η Τράπεζα Μακεδονίας - Θράκης: Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην 

ανάπτυξη του δικτύου των υποκαταστημάτων της εκτός Ελλάδας. Πρόκει

ται σύντομα να λειτουργήσει ένα κατάστημα της στη Σόφια και ένα στο 

Βουκουρέστι. Η επέκταση των δραστηριοτήτων της στο χώρο των Βαλκα

νίων αποτελεί αυτή την περίοδο τον υπ' αριθμό ένα στόχο, καθώς οι 

προοπτικές που διανοίγονται στην περιοχή είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές 

και ελπιδοφόρες, με την είσοδο πολλών ελληνικών επιχειρήσεων στις 

αγορές αυτές. Στις αρχές του 1 995, η Διοίκηση της Τράπεζας συζητούσε 

με τη ρουμανική και τη βουλγαρική πλευρά το ενδεχόμενο δημιουργίας 

κοινοπρακτικών τραπεζών στις δύο χώρες, γεγονός που θα δώσει στη 

Μακεδονίας - Θράκης τη δυνατότητα για ακόμη μεγαλύτερη διείσδυση στα 

Βαλκάνια. Παράλληλα, η Τράπεζα αναμένει την έγκριση τριών προτάσεων 

της για ένταξη τους στα περιφερειακά κοινοτικά προγράμματα. Το πρώτο 

αφορά τη δημιουργία εταιρείας Venture Capital σε συνεργασία με διεθνή 

\ Βλέπε επίσης Γ. Πολιτάκης (Φεβρουάριος 1995). 
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εταιρεία και στόχο την αγορά των Βαλκανίων. Το VC θα έχει παρουσία 

στη Σόφια, το Βουκουρέστι και τα Τίρανα. Σε πρώτη φάση το μετοχικό 

κεφάλαιο θα είναι ύψους 2 όισ. δρχ. Η χρηματοδότηση του μέσω του ΚΠΣ 

II εγκρίθηκε και είναι ύψους 1 όισ. δρχ. 

Η Ιονική Τράπεζα: Το καλοκαίρι του 1995 άρχισε να λειτουργεί το 

κατάστημα της Ιονικής Τραπέζης στη Σόφια της Βουλγαρίας, μετά τ η 

σχετική άδεια που έλαβε από την Κεντρική Τράπεζα της γειτονικής χώρας. 

Μέχρι σήμερα, η Ιονική Τράπεζα διατηρούσε στη Σόφια γραφείο αντιπρο

σωπείας, το οποίο παρείχε διαμεσολαβητικές υπηρεσίες σε ελληνικές 

κυρίως επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη Βουλγαρία. Αντ ίθετα, το 

κατάστημα θα παρέχει όλες τις τραπεζικές εργασίες. Στόχος είναι να 

ενισχύσει τις επενδυτικές πρωτοβουλίες των Ελλήνων επιχειρηματιών στη 

βουλγαρική αγορά και επίσης να βοηθήσει στην ανάπτυξη της βουλγαρικής 

οικονομίας. Η Ιονική Τράπεζα επιδιώκει επίσης την αξιοποίηση των 

σχετικών κοινοτικών προγραμμάτων σε συνεργασία με ελληνικές και 

βουλγαρικές επιχειρήσεις. 

Η Εμπορική Τράπεζα δίνει ιδιαίτερο βάρος στην ανάπτυξη των 

οικονομικών σχέσεων με τις βαλκανικές χώρες και με τις χώρες του 

Εύξεινου Πόντου. Στο πλαίσιο αυτό βρίσκεται στο στάδιο της δημιουργίας 

δύο τραπεζικών υποκαταστημάτων στη Βουλγαρία. Έχουν ήδη εκδοθεί οι 

σχετικές άδειες από την Κεντρική Τράπεζα της χώρας αυτής. Επίσης, σε 

συνεργασία με την ιαπωνική τράπεζα MITSUBISHI και με την υποστήριξη 

της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) σχεδιά

ζουν τη δημιουργία εταιρείας Venture Capital με πολύ υψηλά κεφάλαια, 

με σκοπό την ενίσχυση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών στις περιοχές των 

Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης. Σύμφωνα με το πρώτο σχέδιο 

ίδρυσης της εταιρείας VC οι επιχειρήσεις των πιο πάνω χωρών, που θα 

είναι σε θέση να παρουσιάσουν αξιόλογα επενδυτικά σχέδια, θα χρηματο

δοτούνται από την εταιρεία. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται ένα 

πρόσθετο εργαλείο υποβοήθησης νέων οικονομικών δραστηριοτήτων στη 

Βαλκανική και στις άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, ιδιαίτερα αν 

αυτές προέρχονται από ελληνικές επιχειρήσεις. Τέλος, η Εμπορική 

Τράπεζα συμμετέχει με ποσοστό 3 0 % (2,1 εκατ. δολάρια) στο μετοχικό 

κεφάλαιο της Investment Bank of Kuban, που εδρεύει στο Krosnodar της 

Ρωσίας, κατά 4 0 % (1,2 εκατ. δολάρια) στο μετοχικό κεφάλαιο της 

International Commercial Black Sea Bank που εδρεύει στην Τυφλίδα της 
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Γεωργίας και κατά 3 5 % (1,05 εκατ. δολάρια) στο μετοχικό κεφάλαιο της 

International Commercial Black Sea Bank, που εδρεύει στο Kishinev της 

Μολδαβίας. Το συνολικό ποσό των πιο πάνω συμμετοχών φτάνει το 1 δισ. 

δρχ. περίπου. 

Η Εθνική Τράπεζα: Σε λειτουργία βρίσκεται, από τις αρχές του 

1995, το πλήρες τραπεζικό υποκατάστημα της τράπεζας στη Σόφια, μετά 

από τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης από τις βουλγαρικές νομισματικές 

αρχές. Η συνολική δαπάνη για την εγκατάσταση του υποκαταστήματος 

ανήλθε σε 1 50 εκατ. δρχ. Εκτός από όλες τις παραδοσιακές τραπεζικές 

εργασίες, στις προθέσεις της τράπεζας είναι το κατάστημα αυτό να 

προωθήσει ευρύτερες επενδυτικές δραστηριότητες από και προς τη 

Βουλγαρία. Σημαντική συμβολή στην προσπάθεια αυτή αναμένεται να έχει 

το εκτεταμένο δίκτυο των 70 υποκαταστημάτων της τράπεζας σε 

ολόκληρο τον κόσμο. 

Η εγκατάσταση υποκαταστημάτων ελληνικών τραπεζών στις 

βαλκανικές και τις παραευξείνιες χώρες αναμένεται να βοηθήσει αποφα

σιστικά την ελληνική οικονομική διείσδυση στις χώρες αυτές, γιατί η 

ελληνική επιχείρηση θα εξυπηρετείται αποτελεσματικά από την ίδια την 

τράπεζα της που εξυπηρετείται και στην Ελλάδα. Είναι γνωστό ότι η 

υποανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού συστήματος των χωρών της Βαλκα

νικής και του Εύξεινου Πόντου αποτελεί ένα από τα κυριότερα εμπόδια για 

την ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου αυτών των χωρών. Οι ελληνικές 

τράπεζες θα συμβάλλουν στην έγκαιρη πληρωμή των Ελλήνων εξαγωγέων 

και στην έγκαιρη και ασφαλή μεταφορά των χρημάτων τους στην Ελλάδα. 

Θα έχουν επίσης πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες για την πληροφόρηση 

των Ελλήνων επιχειρηματιών και εξαγωγέων για τις επενδυτικές και 

εξαγωγικές ευκαιρίες που υπάρχουν στις χώρες στις οποίες είναι 

εγκατεστημένες αλλά και ευρύτερα. 

7.9. Προοπτικές επίλυσης των προβλημάτων χρηματοδότησης των 

ελληνικών εξαγωγών 

Τα προβλήματα χρηματοδότησης που αντιμετωπίζουν σήμερα οι 

ελληνικές εξαγωγές, όπως αναλύθηκαν προηγουμένως, θα μπορούσαν να 

αμβλυνθούν σε κάποιο βαθμό με την προώθηση της εφαρμογής των 

θεσμών factoring-forfaiting, με τη δημιουργία και τη δραστηριοποίηση της 
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εξειδικευμένης Τράπεζας Εξαγωγών (Εξωτερικού Εμπορίου), και με τη 

διεύρυνση των ευκαιριών χρηματοδότησης των ελληνικών εξαγωγών 

μέσω της προώθησης των διαδικασιών για την ενοποίηση της εσωτερικής 

αγοράς της ΕΟΚ και για τη δημιουργία ενός ενιαίου χρηματοπιστωτικού 

χώρου μέσα στην Κοινότητα. 

Βασική προϋπόθεση όμως για την επίλυση των πιο πάνω προβλη

μάτων χρηματοδότησης των εξαγωγών και της οικονομίας γενικότερα, 

αποτελεί η επιτυχία της προσπάθειας που καταβάλλεται σήμερα για τη 

σταδιακή σταθεροποίηση και εξυγίανση της ελληνικής οικονομίας (ιδιαί

τερα την εξάλειψη των τεράστιων ελλειμμάτων του δημόσιου τομέα), η 

οποία μπορεί να οδηγήσει σε ουσιαστική μείωση των εγχώριων επιτοκίων 

δανεισμού για τις εξαγωγικές και τις παραγωγικές επιχειρήσεις. Οι 

δυσκολίες που αντιμετωπίζει αυτή η προσπάθεια μέχρι σήμερα (Δεκέμβριος 

1994) αποτελούν ίσως τον πιο βασικό περιοριστικό παράγοντα για την 

επιτυχή προώθηση των εξαγωγών. 

Η προώθηση των διαδικασιών για τη δημιουργία ενός ενιαίου 

χρηματοπιστωτικού χώρου στην Κοινότητα και η προσαρμογή του ελληνι

κού θεσμικού και οργανωτικού πλαισίου, όσον αφορά τον χρηματοπιστω

τικό τομέα, στους κανόνες και τις ρυθμίσεις που επιβάλλονται από το 

γεγονός της πλήρους συμμετοχής της χώρας μας στο 2ο στάδιο της ΟΝΕ, 

παρά τις βραχυχρόνιες δυσκολίες που ενδεχομένως δημιουργεί, αναμέ

νεται να βοηθήσει σημαντικά στην επίλυση πολλών χρηματοδοτικών 

προβλημάτων των ελληνικών εξαγωγών. Αυτό θα γίνει γιατί τα ελληνικά 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν ήδη εισέλθει σε μια διαδικασία 

δραστικής αναδιοργάνωσης και εκσυγχρονισμού και αποκτούν όλο και 

περισσότερο τη δυνατότητα να προσφέρουν περισσότερες και καλύτερες 

ποιοτικά υπηρεσίες στους πελάτες τους. Από την άλλη μεριά, οι υγιείς 

εξαγωγικές επιχειρήσεις είναι σήμερα σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό σε θέση 

να προσφεύγουν εύκολα σε ξένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για χρημα

τοδότηση ή για ανάθεση εργασιών, οι οποίες είναι δύσκολο ή αδύνατο να 

τους παρασχεθούν από τις ελληνικές τράπεζες, τουλάχιστον βραχυχρόνια. 

Σχετικά με τα μεγάλα χρηματοδοτικά προβλήματα, τα οποία αντιμε

τωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις στην προσπάθεια τους να επωφε

ληθούν από τις έκτακτες καταστάσεις που επικρατούν σήμερα στο χώρο 

της Μέσης Ανατολής (ραγδαία ανοικοδόμηση των οικονομιών μετά τον 

πόλεμο), θα πρέπει να σημειωθούν τα ακόλουθα: Η οικονομική κατάσταση 
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της χώρας γενικά και ιδιαίτερα του δημόσιου τομέα, δεν επιτρέπουν την 

αποτελεσματική παρέμβαση του κράτους στο άμεσο μέλλον για την ουσια

στική χρηματοδοτική στήριξη των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων. Αυτό 

αποτελεί κρίσιμο μειονέκτημα και θα κοστίσει στις ελληνικές επιχειρήσεις 

πολλές και σημαντικές παραγγελίες. Αυτές ο« παραγγελίες μπορεί να 

αφορούν τόσο τον τομέα των κατασκευών όσο και τις εξαγωγές σημαντι

κών ποσοτήτων γεωργικών και βιομηχανικών προϊόντων. 

Για να ξεπεραστεί το πρόβλημα, το οποίο φυσιολογικά προκύπτει 

εξαιτίας του χαμηλού βαθμού ανάπτυξης του ελληνικού χρηματοπιστωτι

κού συστήματος, θα πρέπει οι κρατικοί φορείς και οι τράπεζες, σε στενή 

συνεργασία με τον ΟΑΕΠ (που θα συζητηθεί πιο κάτω), να παρέχουν όσο 

το δυνατό πιο αποτελεσματικές διευκολύνσεις στις επιχειρήσεις εκείνες 

που θα τολμήσουν να εισέλθουν δυναμικά σε αυτές τις αγορές. Ευκαιρίες 

για επέκταση των εξαγωγών και για ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των 

ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών θα υπάρξουν οπωσδήποτε στους 

αμέσως επόμενους μήνες και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς θα πρέπει να 

συμβάλουν, ώστε να εξασφαλιστούν για τα ελληνικά συμφέροντα οι 

περισσότερες από αυτές. Αποφασιστικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια θα 

παίξουν και οι διακρατικές σχέσεις, οι οποίες θα πρέπει να προωθηθούν 

πιο συστηματικά και πιο οργανωμένα και να συνδυαστούν με κατάλληλη 

οργάνωση της εγχώριας παραγωγής, έτσι ώστε οποιεσδήποτε συμφωνίες 

υπογραφούν να γίνει δυνατό να υλοποιηθούν στο ακέραιο, με αποτέλεσμα 

την αύξηση των ελληνικών εξαγωγών. 

7.10. Χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα πλαίσια της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Οι δυνατότητες χρηματοδότησης της μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

και το κόστος των διασυνοριακών εμβασμάτων είναι σημαντικά ζητήματα, 

τα οποία απασχολούν την Επιτροπή της ΕΕ. Σε ό,τι αφορά στη χρηματο

δότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σημειώνεται ότι η Επιτροπή πήρε 

την πρωτοβουλία τον Ιούλιο του 1993 να συστήσει ένα "στρογγυλό 

τραπέζι" προκειμένου να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ πιστωτικών 

ιδρυμάτων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το 9 3 % των οποίων απασχο

λούν μέχρι 9 άτομα. 
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Σε αυτό το πλαίσιο, οι εκπρόσωποι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

θεωρούν ως σημαντικότερα προβλήματα σε επίπεόο Ευρωπαϊκής Ένωσης 

στον τομέα αυτό, τα ακόλουθα: 

το υψηλό κόστος χρηματοδότησης, 

την απαίτηση για την χορήγηση εγγυήσεων, 

την ανεπάρκεια της μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης, 

την αυξανόμενη τάση των τραπεζών να αποφεύγουν τη 

χρηματοδότηση μικρών επενδυτικών σχεδίων. 

Άποψη των τραπεζών είναι ότι η συνεργασία με τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις εμφανίζει αυξημένους κινδύνους, αυξημένο αναλογικά κόστος 

διεκπεραίωσης των εργασιών και μη υποβολή αξιόπιστων επενδυτικών 

σχεδίων. 

Γενικά υποστηρίζεται ότι η χρηματοοικονομική διαχείριση των 

επιχειρήσεων αυτών πρέπει να εκσυγχρονιστεί και να βελτιωθεί, 

προκειμένου να διευκολυνθεί η συνεργασία τους με τα πιστωτικά 

ιδρύματα. 

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) χορηγεί μέσω συμβεβλη

μένων με αυτή τραπεζών (Εργασίας, Πίστεως, ΕΤΕΒΑ, ATE, MIDLAND, 

Bank National de Paris (BNP), Société General), επιδοτούμενα δάνεια προς 

τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (MME) και κατά προτίμηση σε αυτές που δεν 

απασχολούν περισσότερα από 250 άτομα, με την προϋπόθεση ότι αυτές 

οι επιχειρήσεις θα επιτύχουν τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Η 

επιδότηση του επιτοκίου είναι 2% ετησίως επί μία πενταετία και για 

ανώτατο ποσό δανείου 30 εκατ. ECU ανά δημιουργούμενη θέση εργασίας. 

Για το 1995, οι αιτήσεις δανειοδότησης από τις MME έπρεπε να έχουν 

παραληφθεί από τις ενδιάμεσες τράπεζες μέχρι την 31η Ιουλίου 1 9 9 5 . Οι 

αιτούσες επιχειρήσεις έπρεπε με σχετικό υπόμνημα να αιτιολογούν τον 

αριθμό θέσεων εργασίας που θα δημιουργήσουν έως την 31η Δεκεμβρίου 

1996. 

7 . 1 1 . Διασυνοριακές πληρωμές και εμβάσματα 

Σε ό,τι αφορά στο θέμα των διασυνοριακών ευβασυάτων, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε στις 1 9 Οκτωβρίου 1 9 9 4 πρόταση για την 

έκδοση Οδηγίας που ρυθμίζει θέματα διασυνοριακών εμβασμάτων, η οποία 

θα πρέπει να ισχύσει το αργότερο μέχρι το τέλος του 1996. Επίσης, 
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αναγνώρισε ότι υπάρχει πρόβλημα διπλής χρέωσης, ως συνέπεια των 

διατραπεζικών συμφωνιών για το ύψος των εξόδων ανταποκρίσεως, το 

οποίο όμως εμπίπτει στα πλαίσια των κανόνων ανταγωνισμού, μέσα στην 

ΕΕ.Άποψη της Τραπεζικής Ομοσπονδίας της ΕΕ είναι ότι η έκδοση οδηγίας 

θα αποβεί σε βάρος των μικρών τραπεζών, ενώ και οι μεγάλες τράπεζες 

ίσως να μην βγουν κερδισμένες. Θα επιβαρυνθούν με τη διεξαγωγή 

συναλλαγών σε μικροποσά, οι οποίες από τη φύση τους είναι χρονοβόρες 

και πολυέξοδες, πέραν από τις δαπάνες για πρόσθετες επενδύσεις σε 

μηχανολογικό εξοπλισμό. 

Ακόμα, θα επικρέμεται η απειλή μεταγενέστερων κοινοτικών 

ρυθμίσεων που θα οριοθετούν τις προμήθειες. Η Επιτροπή εμμένει στην 

άποψη της ότι η καλύτερη λύση στο πρόβλημα είναι η υπογραφή Χάρτας, 

το κείμενο της οποίας έχει ήδη οριστικοποιηθεί1. 

Οι τράπεζες, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής σύστασης της 

Επιτροπής της ΕΕ, πρέπει να ενημερώνουν τους συναλλασσομένους για 

τους όρους της συνεργασίας και τις γενικές αρχές που διέπουν τις 

διασυνοριακές συναλλαγές. Επίσης, για τις επιβαρύνσεις των συναλλαγών 

αυτών με έξοδα και προμήθειες, ώστε να διασφαλίζεται ότι ο δικαιούχος 

μιας συναλλαγής θα λάβει το ποσόν που πράγματι επιθυμεί ο εντολέας 

της. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες για το θέμα αυτό βλέπε Ν. Μπέλλος 

(Ιανουάριος 1995). 

\ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (8-11-1994). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 

8 . 1 . Αναγκαιότητα της ασφαλιστικής κάλυψης των εξαγωγών: Η 

διεθνής εμπειρία 

Η πώληση των προϊόντων μιας επιχείρησης στο εξωτερικό με 

προθεσμιακό διακανονισμό της αξίας τους είναι μια δραστηριότητα που 

περικλείει πολύ μεγαλύτερους κινδύνους από ό,τι η πώληση των 

προϊόντων επί πιστώσει στην εγχώρια αγορά. Αυτό συμβαίνει ιδιαίτερα 

στην περίπτωση εξαγωγών σε αναπτυσσόμενες οικονομίες ή σε οικονομίες 

υπό μετάβαση στο σύστημα της ελεύθερης αγοράς. Στις περιπτώσεις αυτές 

είναι συνήθως πολύ δύσκολο για την εγχώρια εξαγωγική επιχείρηση ή/και 

την τράπεζα της να αποκτήσουν αξιόπιστες πληροφορίες για την οικονο

μική επιφάνεια και τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες κάτω από τις 

οποίες εργάζεται ο ξένος αγοραστής. Επομένως, είναι πολύ δύσκολο να 

εκτιμηθεί με αξιόπιστο και ακριβή τρόπο η πιστοληπτική του ικανότητα. 

Επιπρόσθετα, ο εγχώριος προμηθευτής φοβάται ότι, σε περίπτωση μη 

πληρωμής των γραμματίων εξαγωγής (drafts ή bills of exchange), η 

ρευστοποίηση της ληξιπρόθεσμης απαίτησης του σε μια ξένη χώρα μπορεί 

να αποδειχθεί περίπλοκη και πολύ δαπανηρή προσπάθεια. Εικάζεται ότι 

ένας ξένος προμηθευτής μπορεί να μην τύχει το ίδιο ευνοϊκής μεταχείρισης 

στη χώρα του αγοραστή, όσο οι εγχώριοι προμηθευτές που έχουν την ίδια 

εθνικότητα με τον αγοραστή (εισαγωγέα). Θα πρέπει να υπάρχει εκ των 

προτέρων πλήρης γνώση του νομικού καθεστώτος που εφαρμόζεται κάθε 

φορά και εκτίμηση της αξιοπιστίας και της αντικειμενικότητας αυτού του 

καθεστώτος. Αυτές οι γνώσεις δεν είναι δυνατό να είναι διαθέσιμες σε 

όλες τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, κάθε φορά που υπάρχει ζήτηση για 

πραγματοποίηση εξαγωγών με παραχώρηση πιστωτικών διευκολύνσεων 

στον ξένο αγοραστή. 

Εκτός των πιο πάνω εμπορικών κινδύνων (πτώχευση, υπερη

μερία),το εξωτερικό εμπόριο περιλαμβάνει και μεγάλους μη εμπορικούς 

κινδύνους, οι οποίοι οφείλονται σε γεγονότα που είναι έξω από τον 
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έλεγχο του προμηθευτή (εξαγωγέα) και του αγοραστή (εισαγωγέα). 

Αδυναμία πληρωμής και τελικά ζημιές μπορεί να προέλθουν από πολιτικά 

γεγονότα, όπως π.χ. πολεμικές συρράξεις, πραξικοπήματα για ανατροπή 

της επίσημης κυβέρνησης κλπ., από φυσικές καταστροφές όπως πλημ

μύρες, σεισμοί, κατακλυσμοί κλπ., ή από κρατική παρέμβαση με τη μορφή 

των συναλλαγματικών περιορισμών, των περιορισμών στις εισαγωγές ή 

τις εξαγωγές συναλλάγματος, οι οποίοι είναι δυνατό ανά πάσα στιγμή να 

επιβληθούν από την κυβέρνηση της χώρας του αγοραστή. Ό τ α ν τέτοια 

γεγονότα συμβαίνουν πριν από την παράδοση των εμπορευμάτων, μπορεί 

να εμποδίσουν τον ξένο αγοραστή να ολοκληρώσει την παραλαβή της 

παραγγελίας ή μπορεί να κάνουν αδύνατη τη μεταφορά των αγαθών στον 

προορισμό τους. Ό τ α ν συμβαίνουν μετά την παράδοση των εμπορευ

μάτων, μπορεί να εμποδίσουν τον αγοραστή να πραγματοποιήσει τις 

αντιστοιχούσες πληρωμές προς τον εγχώριο εξαγωγέα. 

Ένα ασφαλιστικό εξαγωγικό συμβόλαιο, το οποίο καλύπτει εμπορι

κούς και μη εμπορικούς κινδύνους, εξασφαλίζει τον εγχώριο προμηθευτή 

έναντι των πιθανών σημαντικών ζημιών ή έναντι μιας εκτεταμένης έλλει

ψης ρευστότητας που μπορεί να προκληθούν από οποιαδήποτε αδυναμία 

του αγοραστή να πληρώσει για τα προϊόντα στον προσδιορισμένο χρόνο. 

Επίσης, η ασφάλιση της εξαγωγής μπορεί να είναι απόλυτα απαραίτητη 

προκειμένου να μπορέσει ο εξαγωγέας να εξασφαλίσει την αναγκαία χρη

ματοδότηση μιας μεγάλης συναλλαγής από μια τράπεζα στη χώρα εξαγω

γής. Η αυτοχρηματοδότηση μεγάλων παραγγελιών, για μεγάλα χρονικά 

διαστήματα, είναι προφανώς αδύνατη. 

Η δυνατότητα και η επιθυμία των εμπορικών τραπεζών να χρημα

τοδοτήσουν ή να παρέχουν προεξοφλητικές ευκολίες στις εξαγωγικές 

επιχειρήσεις, αυξάνονται πάρα πολύ, όταν ξέρουν ότι ο εξαγωγέας είναι 

ασφαλισμένος έναντι ενδεχόμενης μη πληρωμής της αξίας των εμπορευ

μάτων του από τον ξένο αγοραστή. Μια ασφαλιστική κάλυψη βελτιώνει 

σημαντικά την ποιότητα των γραμματίων εξαγωγής και την πιστοληπτική 

ικανότητα του εξαγωγέα. Ό τ α ν δε οι κίνδυνοι που περικλείονται στις 

εξαγωγικές δραστηριότητες ασφαλίζονται ή αντασφαλίζονται από 

ασφαλιστικούς οργανισμούς που έχουν τη στήριξη της κυβέρνησης, όπως 

πράγματι συμβαίνει στις περισσότερες περιπτώσεις, αυξάνεται ακόμα 

περισσότερο η συμμετοχή των χρηματοδοτικών οργανισμών στη χρηματο

δότηση της εξαγωγικής δραστηριότητας. Αυτό έχει βοηθήσει στην 
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προσέλκυση κεφαλαίων που σε διαφορετική περίπτωση δεν θα ήταν 

διαθέσιμα για τον σκοπό αυτό. Η ασφάλιση των εξαγωγικών πιστώσεων 

είναι επομένως ένα αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας χρηματοδότησης 

των εξαγωγών και οι ασφαλιστικοί οργανισμοί που παρέχουν αυτού του 

είδους την ασφάλιση λειτουργούν συμπληρωματικά με τους ενγένει 

χρηματοδοτικούς οργανισμούς. 

Η διαθεσιμότητα ασφαλιστικής κάλυψης των εξαγωγικών 

πιστώσεων έπαιξε αναμφισβήτητα σπουδαίο ρόλο στην ανάπτυξη των 

εξαγωγών των αναπτυγμένων χωρών της Δύσης στις δεκαετίες του 1 9 6 0 , 

του 1970 και του 1980. Ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 1 9 6 0 , ένας 

πόλεμος εξαγωγικών πιστώσεων είναι σε πλήρη εξέλιξη, μεταξύ των 

κύριων αναπτυγμένων χωρών, ο οποίος συνεχίζεται αμείωτος μέχρι 

σήμερα. Η ασφάλιση των εξαγωγικών πιστώσεων κατέστη ένα πολύ 

σημαντικό εργαλείο εξωτερικής εμπορικής πολιτικής. 

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1 970, πολλές αναπτυσσόμενες 

χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, άρχισαν να εισαγάγουν με 

προσεκτικές διαδικασίες και διστακτικές ενέργειες το θεσμό της ασφάλισης 

των εξαγωγικών πιστώσεων, με κύριο στόχο την αντιμετώπιση των αντα

γωνιστικών πλεονεκτημάτων που είχαν στον τομέα αυτό οι αναπτυγμένες 

χώρες της Δύσης και τη δυναμική αύξηση των εξαγωγών τους, ιδιαίτερα 

σε μη παραδοσιακούς κλάδους. 

Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1 9 8 0 , τα βασικά προγράμματα 

ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων στις περισσότερες χώρες (Βέλγιο, 

Καναδάς, Δανία, Ιαπωνία, Νορβηγία, Σουηδία, Μεγάλη Βρετανία κ.ά.) 

ευρίσκοντο κάτω από τον έλεγχο κυβερνητικών οργανισμών. Σε άλλες, 

όμως, χώρες (Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Ελβετία) τα βασικά 

προγράμματα ασφαλιστικής κάλυψης των εξαγωγικών πιστώσεων 

ελέγχονταν είτε από τον ιδιωτικό είτε από τον δημόσιο τομέα 1 . 

Η δημιουργία κρατικών οργανισμών ασφάλισης των εξαγωγικών 

πιστώσεων συνοδεύτηκε στις προηγούμενες δεκαετίες με την προσπάθεια 

των κυβερνήσεων να παράσχουν ένα είδος έμμεσης κρατικής βοήθειας 

στις εξαγωγικές επιχειρήσεις της χώρας τους, μέσω της αυξημένης 

διαθεσιμότητας και του μειωμένου κόστους των περεχόμενων εγγυήσεων 

\ Βλέπε G. Reimann and Ε.F. Wigglesworth (1966), Κεφ. 4 2 . 
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και της ασφαλιστικής κάλυψης των εξαγωγικών προσπαθειών αυτών των 

επιχειρήσεων. Σε αυτή τη βάση είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του 

Βρετανικού Οργανισμού Ασφάλισης των Εξαγωγικών Πιστώσεων (The 

Export Credits Guarantee Department ή ECGD). To 1987 ο οργανισμός 

αυτός ανακοίνωσε επίσημα ότι είχε κέρδη 178 εκατ. λιρών Αγγλίας. Αλλά 

στο αποτέλεσμα αυτό δεν είχε ληφθεί υπόψη η μεταφορά σε ζημιές 

επισφαλών (μη δυνάμενων να εισπραχθούν) απαιτήσεων ύψους 540 εκατ. 

λιρών. Δεν είχε επίσης ληφθεί υπόψη η ύπαρξη πρόσθετων επισφαλών 

απαιτήσεων ύψους 8 0 0 εκατ. λιρών. Είναι ευνόητο ότι οι ζημιές του 

οργανισμού καλύπτονταν από τον κρατικό προϋπολογισμό1. 

Το ίδιο ή περισσότερο ελλειμματικοί ήταν στο τέλος της δεκαετίας 

του 1 980 και οι υπό κρατικό έλεγχο οργανισμοί COFACE Γαλλίας και 

HERMES Δυτικής Γερμανίας2. 

8.2. Βασικές αρχές και διαδικασίες που ακολουθούνται διεθνώς 

8 . 2 . 1 . Κατηγορίες Οργανισμών Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων 

Η κάλυψη των εμπορικών και πολιτικών κινδύνων έναντι μη 

πληρωμής της α^ϊας των εξαγόμενων προϊόντων πραγματοποιείται στις 

αναπτυγμένες οικονομίες από: 

τις ίδιες τις εμπορικές τράπεζες, 

από ιδιωτικές ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εταιρείες και 

από κρατικούς ή ημικρατικούς ασφαλιστικούς ή αντασφαλιστικούς 

οργανισμούς. 

Η πιο απλή εξασφάλιση της είσπραξης των σχετικά βραχυχρόνιων 

απαιτήσεων ενός εξαγωγέα έναντι ενός αγοραστή (εισαγωγέα) σε μια ξένη 

χώρα είναι η έκδοση μιας ανέκκλητης ενεννύου πιστώσεως (irrevocable 

letter of credit) εκ μέρους μιας τράπεζας στη χώρα του αγοραστή προς 

όφελος του εξαγωγέα. Η ισχύς αυτής της εξασφάλισης αυξάνεται 

σημαντικά αν η έκδοση της πιο πάνω πίστωσης επιβεβαιωθεί (is confirmed) 

από μια τράπεζα της χώρας του εξαγωγέα. Τότε έχουμε ένα irrevocable 

\ Βλέπε Financial Times Survey (April 20, 1988). 

2. Βλέπε Financial Times Survey (April 20, 1988). 
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and confirmed letter of credit (ILC). Ο τρόπος αυτός κάλυψης του 

κινδύνου μη πληρωμής δεν είναι δυνατό να εφαρμόζεται σε όλες τις 

περιπτώσεις. Προϋποθέτει ότι το τραπεζικό σύστημα της χώρας εισαγωγής 

είναι καλά αναπτυγμένο και ότι ο ξένος εισαγωγέας είναι διατεθειμένος να 

πληρώσει το αρκετά σημαντικό κόστος του ανοίγματος της πίστωσης προς 

όφελος του εξαγωγέα. Οι προϋποθέσεις αυτές δεν ισχύουν συνήθως στην 

περίπτωση εξαγωγών σε αναπτυσσόμενες χώρες ή χώρες που διανύουν 

μια περίοδο βαθιών διαρθρωτικών μεταβολών στην πορεία για τη μετά

βαση τους στην οικονομία της αγοράς1. Στις περιπτώσεις αυτές η 

ασφάλιση της εξαγωγικής πίστωσης θα πρέπει να γίνει στη χώρα του 

εξαγωγέα, όπου το τραπεζικό σύστημα είναι περισσότερο αναπτυγμένο. 

Η παλαιότερη και περισσότερο γνωστή στις αναπτυγμένες χώρες 

και ιδιαίτερα στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, μέθοδος μετάθεσης του κινδύνου 

μη πληρωμής από τον εξαγωγέα στην τράπεζα του στη χώρα εξαγωγής 

είναι η προεξόφληση γραμματίων εξαγωγής (bills of exchange ή drafts) με 

τη φράση "χωρίς αναγωγή" να αναγράφεται κάτω από την υπογραφή του 

εκδότη. Αυτή είναι η περίπτωση του factoring χωρίς ανάγωγη που αναλύ

θηκε εκτενέστερα στο προηγούμενο κεφάλαιο. Στην περίπτωση αυτή τον 

εμπορικό κίνδυνο αναλαμβάνει έναντι αμοιβής (προμήθειας) η εμπορική 

τράπεζα ή η εξειδικευμένη εταιρεία πρακτορείας επιχειρηματικών 

απαιτήσεων (εταιρεία factoring). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι εξειδι

κευμένες εταιρείες factoring που λειτουργούν στις αναπτυγμένες χώρες 

έχουν αναπτύξει τόσο πολύ το δίκτυο των ανταποκριτών τους και των 

υποκαταστημάτων τους, καθώς και τις γενικότερες διασυνδέσεις τους στις 

περισσότερες χώρες στον κόσμο, ώστε έχουν τη δυνατότητα να εισπράτ

τουν τα οφειλόμενα από τους ξένους αγοραστές ακόμα και σε χώρες που 

εφαρμόζουν συστήματα πολύ αυστηρών συναλλαγματικών περιορισμών. 

Η ανάληψη των κινδύνων έναντι μη πληρωμής της αξίας των 

εξαγόμενων προϊόντων μπορεί να γίνει με τη μεσολάβηση μιας ιδιωτικής 

ασφαλιστικής ή/και αντασφαλιστικης εταιρείας, η οποία αναλαμβάνει την 

κάλυψη του σχετικών κινδύνων έναντι προμήθειας. Για να αναπτύξει όμως 

μια ασφαλιστική εταιρεία αυτή τη δραστηριότητα, ιδιαίτερα στον τομέα 

της ασφάλισης των εξαγωγικών πιστώσεων, είναι αναγκαίο να έχει 

1. Βλέπε για παράδειγμα Jon Marks (May 5, 1994), σελ. 26. 
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αποκτήσει την κατάλληλη οργανωτική δομή (υποκαταστήματα σε χώρες 

εξαγωγής, διασυνδέσεις με ξένους τραπεζικούς και ασφαλιστικούς 

οργανισμούς, διασυνδέσεις με οργανισμούς που εξειδικεύονται στην 

εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου σε διάφορες χώρες, γνώση του 

εγχώριου τομέα παραγωγής εξαγώγιμων προϊόντων κλπ.). Στις μικρές 

χώρες όπως η Ελλάδα, όπου το μέγεθος και η οργανωτική δομή των 

ασφαλιστικών επιχειρήσεων δεν είναι υψηλού επιπέδου, δημιουργείται 

συνήθως μια κατάσταση όπου υπάρχει μεγάλη έλλειψη στην παροχή 

υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης των εξαγωγών και αυτό αποτελεί ένα 

από τα σοβαρότερα αντικίνητρα στην εξαγωγική προσπάθεια. 

Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που συνήθως δημιουργείται 

από την έλλειψη ικανών ιδιωτικών οργανισμών ασφάλισης των εξαγω

γικών πιστώσεων, δημιουργούνται, όπως προαναφέρθηκε, Ορνανισμοί 

Ασφάλισης των Εζανωνικών Πιστώσεων, οι οποίοι λειτουονούν υπό 

κρατικό έλενχο και προσπαθούν να καλύψουν το μεγάλο κενό που υπάρχει 

στον τομέα αυτό. Τέτοιοι οργανισμοί έχουν δημιουργηθεί σε όλες τις 

αναπτυγμένες χώρες, ακόμα και σε εκείνες στις οποίες το τραπεζικό και το 

ασφαλιστικό σύστημα βρίσκονται σε πολύ υψηλά επίπεδα ανάπτυξης. Οι 

πιο γνωστοί από αυτούς τους οργανισμούς που λειτουργούν στις χώρες 

του ΟΟΣΑ είναι οι ακόλουθοι1: 

- Βέλγιο: Office National du Ducroire (OND). Ασφαλίζει εμπορικούς 

και πολιτικούς κινδύνους είτε άμεσα (πρωτασφάλιση) είτε έμμεσα 

(αντασφάλιση κινδύνων που έχουν αναληφθεί από ιδιωτικές ασφαλιστικές 

εταιρείες). 

- Δανία: Eksportkreditradet (EKR), ή The Export Credit Council. 

Ασφαλίζε ι εμπορικούς και πολιτικούς κινδύνους είτε άμεσα 

(πρωτασφάλιση) είτε έμμεσα (αντασφάλιση κινδύνων που έχουν 

αναληφθεί από ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες). 

- Γαλλία: Compagnie Française d' Assurance pour le Commerce 

Exterieur (COFACE). Προσφέρει μια ευρεία κλίμακα ασφαλιστικών 

προγραμμάτων στους Γάλλους εξαγωγείς, τα οποία καλύπτουν εμπορικούς 

και πολιτικούς κινδύνους. Διατηρεί δύο τύπους λογαριασμών για τους δύο 

τύπους υπηρεσιών που προσφέρει. Οι βραχυχρόνιες συναλλαγές 

'. Βλέπε OECD (1990), 
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καλύπτονται από τον COFACE για δικό του λογαριασμό. Ο οργανισμός 

αναλαμβάνει τον βραχυχρόνιο εμπορικό κίνδυνο. Για τον σκοπό αυτό το 

γαλλικό Υπ. Οικονομικών καλύπτει μέρος των ζημιών το ύψος των οποίων 

ισούται με το 0 , 5 % της προμήθειας που έχει εισπραχθεί από τον οργα

νισμό. Για την ασφαλιστική κάλυψη οποιουδήποτε άλλου κινδύνου ο 

COFACE ενεργεί στο όνομα της κυβέρνησης. Καλύπτει κινδύνους μέχρι 

ενός συγκεκριμένου ορίου που τίθεται σε ετήσια βάση. Στους τελευταίους 

μήνες του 1 9 9 4 , ο COFACE (ο οποίος είναι ένας από τους τρεις μεγαλύ

τερους Οργανισμούς Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων στον κόσμο) 

ιδιωτικοποιήθηκε σταδιακά, μέσω της πώλησης της κρατικής συμμετοχής 

στους άλλους μετόχους του οργανισμού, όπως για παράδειγμα στην 

μεγάλη ασφαλιστική εταιρεία UAP. Η εναπομείνασα κρατική συμμετοχή 

είναι περίπου 3 3 % η οποία αναμενόταν να μηδενιστεί μέχρι το τέλος του 

1995 1 . 

- Γερμανία: Κοινοπραξία αποτελούμενη από την HERMES 

Kreditversicherungs - Aktiengesellschaft (πνετικό μέλος της κοινοπραξίας) 

και τις Treuarbeit Aktiengesellschaft-Wirtschaftsprufungsgesell-schaft-

Steuerberatungsgesellschaft. Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα 

ασφάλισης των εξαγωγικών πιστώσεων η ομοσπονδιακή κυβέρνηση 

αναλαμβάνει τόσο τον πολιτικό όσο και τον εμπορικό κίνδυνο. Η 

κοινοπραξία ενεργεί μόνο για λογαριασμό και στο όνομα του Δημοσίου. 

Διάκριση γίνεται μεταξύ της ασφαλιστικής κάλυψης που παρέχεται απλώς 

για την προώθηση των γερμανικών εξαγωγών και της ασφαλιστικής 

κάλυψης που παρέχεται για την κάλυψη εξαγωγών εθνικού 

ενδιαφέροντος. 

- Ιρλανδία: Insurance Corporation of Irland pic (ICI). Παρέχει 

ασφαλιστική κάλυψη εξαγωγικών πιστώσεων και εγγυήσεις για την παροχή 

χρηματοδότησης στις εξαγωγές. Ενεργεί ως πράκτορας στο όνομα του 

Υπουργείου Βιομηχανίας το οποίο είναι το όργανο που αναλαμβάνει τον 

τελικό κίνδυνο. Το πρόγραμμα θα πρέπει να λειτουργεί έτσι ώστε να μην 

προκύπτουν καθαρά ελλείμματα, τα οποία να πρέπει να χρηματοδοτηθούν 

από τον προϋπολογισμό. 

\ Βλέπε Financial Times (January 3 1 , 1995), "FT Exporter", σελ. 14. 
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- Ιταλία: Sezione Speciale per Γ Assicurazione del Credito all' 

Esportazione (SACE). Παρέχει ασφαλιστική και αντασφαλιστική κάλυψη 

τόσο για πολιτικούς κινδύνους και για κινδύνους φυσικών καταστροφών 

όσο και για εμπορικούς κινδύνους. Ασφαλίζει επίσης κινδύνους που 

προκύπτουν από τις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Οι 

υποχρεώσεις του SACE από ασφαλιστικές καλύψεις είναι εγγυημένες από 

την κυβέρνηση. Οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες έχουν τη δυνατότητα 

να ασφαλίσουν εξαγωγικές πιστώσεις χωρίς την παρεμβολή του SACE. Η 

μόνη ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία με την οποία το SACE έχει υπογράψει 

συμφωνία αντασφάλισης των εξαγωγικών πιστώσεων που ασφαλίζει η 

εταιρεία είναι η Società Italiana Assicurazione Crédita s.p.d. (SIAC). 

- Ολλανδία: Nederlandsche Creditverzekaring Maatschappii N.V. 

(NCM). Είναι ασφαλιστική εταιρεία ιδιωτικής ιδιοκτησίας, η οποία παρέχει 

ασφαλιστική κάλυψη εξαγωγικών πιστώσεων από το 1 925. Με μια συμφω

νία με την ολλανδική κυβέρνηση το 1932, η οποία διευρύνθηκε το 1946 

και ανανεώθηκε το 1961 και το 1983, η εταιρεία αυτή παρέχει αντασφα

λιστική κάλυψη για μη-εμπορικούς κινδύνους και ασφαλιστική κάλυψη 

εμπορικών κινδύνων που βρίσκονται έξω από τα ενδιαφέροντα των ιδιω

τικών ασφαλιστικών εταιρειών. Ασφαλίζει επίσης εμπορικούς κινδύνους 

για δικό της λογαριασμό. Συμβάλλει στη διεκπεραίωση των πληρωμών 

απαιτήσεων. Είναι αξιοσημείωτο ότι στα τέλη του 1 9 9 1 , η εταιρεία NCM 

insurance αγόρασε τον τομέα της ασφαλιστικής κάλυψης των βραχυ

χρόνιων εξαγωγικών πιστώσεων του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών 

Πιστώσεων (The Export Credit Guarantee Department ή ECGD) της 

Αγγλίας. 

- Πορτογαλία: Companhia de Seguro de Creditos EP. (COSEC) 

Ιδρύθηκε το 1965. Είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με κύριο μέτοχο 

την κυβέρνηση. Βασικός στόχος ήταν η υποβοήθηση της προχρηματοδότη-

σης των εξαγωγών και η υιοθέτηση νέων προγραμμάτων μεσοχρόνιας και 

μακροχρόνιας χρηματοδότησης των εξαγωγών. Παρέχει ασφαλιστική 

κάλυψη εμπορικών κινδύνων για δικό της λογαριασμό και ενεργεί ως 

διαχειριστής των κρατικών εγγυήσεων έναντι πολιτικών και άλλων 

περίπλοκων κινδύνων (για παράδειγμα κινδύνους μη πληρωμής από 

ξένους κρατικούς οργανισμούς). Έχει συνάψει συμφωνίες με ξένους 

αντασφαλιστικούς οργανισμούς και εταιρείες. 
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- Ισπανία: Compania Escanola de Seguros de Credito a la 

Exportacion. S.A. (CESCE). Ιδρύθηκε το 1970 ως μεικτή εταιρεία (joint 

stock company) στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας το κράτος συμμετέχει 

με ποσοστό 5 0 , 2 5 % . Το υπόλοιπο 4 9 , 7 5 % ελέγχεται από τον ιδιωτικό 

τομέα. Καλύπτει εμπορικούς και πολιτικούς κινδύνους. 

- Ηνωμένο Βασίλειο (UK): The Export Credits Guarantee 

Department (ECGD). Τα έσοδα του προέρχονται κατά κύριο λόγο από τις 

προμήθειες για τις ασφαλιστικές καλύψεις που παρέχει στους πελάτες του 

Βρετανούς εξαγωγείς. Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1990, το ECGD 

ήταν μια καθαρά κυβερνητική υπηρεσία υπό τον έλεγχο του Υπουργού 

Εμπορίου και Βιομηχανίας του Ηνωμένου Βασιλείου. Υπάρχουν ιδιωτικές 

ασφαλιστικές εταιρείες που παρέχουν ασφάλιση των εξαγωγικών 

πιστώσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες τα τελευταία χρόνια 

ανταγωνίζονται έντονα το ECGD, ιδιαίτερα στον τομέα των βραχυπρό

θεσμων καλύψεων. Από την άλλη μεριά, οι εταιρείες αυτές δεν έχουν 

προχωρήσει σε σχήματα συνεργασίας με το ECGD με στόχο το μοίρασμα 

του κινδύνου που προκύπτει από την ασφαλιστική κάλυψη των εξαγω

γικών πιστώσεων. Όπως τονίστηκε προηγουμένως, ο τομέας της 

ασφαλιστικής κάλυψης των βραχυχρόνιων εξαγωγικών πιστώσεων του 

ECGD ιδιωτικοποιήθηκε το 1991 με την πώληση του σε ομάδα ασφαλι

στικών εταιρειών, κυρίαρχο θέση μεταξύ των οποίων κατέχει η ολλανδική 

εταιρεία NCM insurance. To ECGD προσφέρει διάφορα προγράμματα 

ασφαλιστικής κάλυψης των εξαγωγών του Ηνωμένου Βασιλείου τόσο 

βραχυχρόνια (Comprehensive Short Term ή CST policies) όσο και 

μακροχρόνια (project financing). Καλύπτει εμπορικούς και πολιτικούς 

κινδύνους τόσο για πριν από την φόρτωση όσο και μετά την φόρτωση 

των εμπορευμάτων. 

8.2.2. Κατηγορίες κινδύνων που καλύπτονται 

Όπως προκύπτει από τα πιο πάνω, οι Οργανισμοί Ασφάλισης 

Εξαγωγικών Πιστώσεων καλύπτουν συνήθως τόσο τους εμπορικούς 

κινδύνους όσο και τους πολιτικούς κινδύνους και τους κινδύνους από 

φυσικές καταστροφές που αντιμετωπίζονται στις διεθνείς εμπορικές 

ανταλλαγές και μάλιστα με την ευρύτερη έννοια με την οποία είναι 

δυνατό να θεωρηθούν οι όροι αυτοί. Πιο αναλυτικά: 
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Η ασφαλιστική κάλυψη μπορεί να απευθύνεται σε έναν εξαγωγέα 

ο οποίος έχει παράσχει πίστωση στον ξένο αγοραστή (εισαγωγέα) για την 

πληρωμή των εμπορευμάτων με προθεσμιακό διακανονισμό ("πίστωση 

προμηθευτή"), ή μπορεί να απευθύνεται στην τράπεζα του εξαγωγέα, η 

οποία χρηματοδοτεί απευθείας τον ξένο αγοραστή ("πίστωση αγοραστή") 

με στόχο την άμεση πληρωμή της αξίας των εξαγόμενων προϊόντων στον 

εγχώριο εξαγωγέα, ή τέλος μπορεί να απευθύνεται στην τράπεζα του 

εξαγωγέα, η οποία έχει απλώς επιβεβαιώσει μια αμετάκλητη ενέγγυα 

πίστωση (a confirmed irrevocable letter of credit ή ILC) που έχει ανοιχθεί 

από τον εισαγωγέα στην τράπεζα του στη χώρα εισαγωγής προς όφελος 

του εξαγωγέα στη χώρα εξαγωγής. Η ασφαλιστική κάλυψη σε όλες τις 

περιπτώσεις δίνεται έναντι του κινδύνου της μη αποπληρωμής των 

πιστώσεων ή των δόσεων των δανείων αυτών κατά τη λήξη τους. Ο 

κίνδυνος μη πληρωμής μπορεί να προκύψει: 

- Με υπαιτιότητα του ίδιου τον ιδιώτη ανοοαστή στη γώοα 

εισανωνής (ευπορικός κίνδυνος). Αυτό συμβαίνει εάν ο αγοραστής 

(εισαγωγέας) δεν είναι σε θέση ή αρνείται να πραγματοποιήσει την 

αναγκαία πληρωμή σε εγχώριο νόμισμα στην τράπεζα του στη χώρα του, 

για την έγκαιρη εξυπηρέτηση του χρέους που έχει αναλάβει. Αρνείται ή 

αδυνατεί να εξοφλήσει τα γραμμάτια εξαγωγής που έχει υπογράψει 

σύμφωνα με τον προθεσμιακό διακανονισμό που έχει συμφωνηθεί. 

- Με υπαιτιότητα της χώρας εισανωνής (πολιτικός κίνδυνος). Ό τ α ν 

ο αγοραστής έχει πράγματι καταθέσει εγκαίρως την πληρωμή σε εγχώριο 

νόμισμα για την πληρωμή των δόσεων και των τόκων του χρέους του, 

αλλά η τράπεζα του δεν είναι σε θέση να μετατρέψει αυτό το ποσό σε 

συνάλλαγμα και να το μεταφέρει στο λογαριασμό του εξαγωγέα στη χώρα 

εξαγωγής, λόγω, π.χ., επιβολής συναλλαγματικών περιορισμών. 

- Λόνω Φυσικών καταστροφών. 

- Με υπαιτιότητα ενός Δηυόσιου Ορνανισυού η Υπηρεσίας σε υια 

ξένη χώρα (extraordinary risks), όταν ο οργανισμός αυτός είναι ο 

εισαγωγέας του προϊόντος. 

Όπως προκύπτει από την προηγούμενη υποδιαίρεση, η κάλυψη 

του εμπορικού κινδύνου, όταν η περίοδος κάλυψης δεν ξεπερνά το 1 έτος 

(βραχυχρόνια ασφαλιστική κάλυψη), είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί είτε 

από ιδιωτικούς είτε από κρατικούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αντίθετα, 

η κάλυψη των πολιτικών κινδύνων, ή των εμπορικών κινδύνων με περίοδο 

308 



κάλυψης πάνω από ένα έτος, αναλαμβάνεται συνήθως μόνο από 

κρατικούς ασφαλιστικούς οργανισμούς, εκτός εάν οι εξασφαλίσεις που 

παρέχονται για την κάλυψη της ανοικτής θέσης της ιδιωτικής ασφαλιστικής 

εταιρείας είναι πολύ ικανοποιητικές. 

Στη Σύσταση (Draft Communication) της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης που εκδόθηκε στα τέλη του 1994 για την ασφαλιστική κάλυψη 

βραχυχρόνιων πιστώσεων, γίνεται η διάκριση μεταξύ "εμπορεύσιμων" 

(marketable) και "μη-εμπορεύσιμων" (non-marketable) κινδύνων και 

προσδιορίζεται ότι οι πρώτοι αναλαμβάνονται από τις ιδιωτικές 

ασφαλιστικές εταιρείες και οι δεύτεροι από το κράτος. Σύμφωνα με τις 

προτάσεις της Επιτροπής ως "εμπορικοί" κίνδυνοι θεωρούνται όλες οι 

βραχυχρόνιες ασφαλιστικές καλύψεις εμπορικών κινδύνων στις 

συναλλαγές μεταξύ χωρών του ΟΟΣΑ, με την εξαίρεση του Μεξικού και 

της Τουρκίας. Από το 1998 οι κυβερνητικοί ασφαλιστικοί οργανισμοί των 

κρατών-μελών της ΕΕ θα έχουν δικαίωμα να ασφαλίζουν τους εμπορικούς 

κινδύνους, όπως ορίζονται παραπάνω, μόνο εφόσον έχουν προηγουμένως 

προχωρήσει σε θεσμικές μεταβολές, έτσι ώστε να ασκούν τη σχετική 

δραστηριότητα με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που την ασκούν οι 

ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες πιστώσεων. 

Τέλος, θα πρέπει να τονιστεί ότι όλοι οι κρατικοί οργανισμοί 

ασφάλισης πιστώσεων, που λειτουργούν στις χώρες-μέλη της ΕΕ και του 

ΟΟΣΑ γενικότερα, καλύπτουν ασφαλιστικά όχι μόνο τις εξαγωγικές, αλλά 

και τις εγχώριες πιστώσεις. Αντίθετα, με βάση τον ιδρυτικό νόμο 

(Ν.1796/1988) του δικού μας Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών 

Πιστώσεων (ΟΑΕΠ), ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται uòvo νια εζανωνικές 

πιστώσεις. 

8.2.3. Η διάρκεια της ασφαλιστικής κάλυψης 

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ οι εξαγωγικές πιστώσεις υποδιαιρούνται 

συνήθως σε βραχυχρόνιες (συνήθως λιγότερο των δύο ετών), σε 

μεσοπρόθεσμες (συνήθως δύο έως πέντε ετών) και μακροπρόθεσμες 

(συνήθως πάνω από πέντε έτη) 1 . Στην πράξη, ο κύριος όγκος των 

1. Βλέπε OECD (1990), Introduction. 
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βραχυπρόθεσμων πιστώσεων αφορά χρηματοδότηση μέχρι έξι μήνες (180 

ημέρες) μετά τη φόρτωση του εμπορεύματος, ενώ σε λιγότερες 

περιπτώσεις η βραχυχρόνια χρηματοδότηση φτάνει το ένα έτος. Ανάλογη 

είναι η διάρκεια της ασφαλιστικής κάλυψης. 

Τα εμπορεύματα και άλλα προϊόντα που πωλούνται με βραχυχρόνια 

συμβόλαια καλύπτονται συνήθως με ασφαλιστική κάλυψη μόνο από την 

ημέρα της φόρτωσης των εμπορευμάτων και μέχρι να πραγματοποιηθεί η 

πληρωμή. Αντίθετα, τα βαριά κεφαλαιουχικά προϊόντα, όπως μεγάλα και 

περίπλοκα μηχανήματα και εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένων των 

πλοίων και των αεροπλάνων, τα οποία παράγονται κατά κύριο λόγο στη 

βάση ειδικών παραγγελιών, καλύπτονται συνήθως με ασφαλιστική κάλυψη 

και κατά την περίοδο της κατασκευής τους. Η κάλυψη αρχίζει μόλις δοθεί 

η παραγγελία, και αφορά τον κίνδυνο ακύρωσης του συμβολαίου. Στη 

συνέχεια η ασφαλιστική κάλυψη συνεχίζεται και στην περίοδο μετά τη 

φόρτωση του εμπορεύματος. Η πριν τη φόρτωση ασφαλιστική κάλυψη 

αυξάνει προοδευτικά σε αξία καθώς το στάδιο παραγωγής ανέρχεται σε 

υψηλότερα επίπεδα. 

Ένα διαφορετικό είδος "ασφάλισης" της παραγωγικής φάσης είναι 

οι εγγυήσεις που δίνονται από τις τράπεζες και από δημόσιους 

οργανισμούς ότι η εξαγωγική επιχείρηση θα έχει εξασφαλισμένη την 

πρόσβαση για χρηματοδότηση της με κεφάλαιο κίνησης, στην περίοδο που 

απαιτείται για την κατασκευή των εξαγόμενων προϊόντων. Σε τέτοιες 

καταστάσεις ο κίνδυνος αφορά τον εξαγωγέα και όχι τον ξένο αγοραστή 

ή τη χώρα του ξένου αγοραστή. Με αυτή την έννοια η περίπτωση αυτή 

δεν περιλαμβάνεται στην ειδική κατηγορία ασφαλιστικής κάλυψης, δηλαδή 

στην ασφάλιση των εξαγωγικών πιστώσεων1. 

8.2.4. Το ύψος και ο τρόπος υπολογισμού της προμήθειας 

Το ύψος της προμήθειας (ασφαλίστρου) που απαιτείται για την 

ασφαλιστική κάλυψη εξαγωγικών πιστώσεων προσδιορίζεται από τους 

ακόλουθους παράγοντες: 

α. Από τη διάρκεια της πίστωσης. 

\ Βλέπε επίσης Axel Wallen (April-June 1988). 
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β. Από τον βαθμό της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας 

εισαγωγής, 

γ. Από το ποσοστό της απαίτησης που χρηματοδοτείται από την 

πίστωση, 

δ. Από τον βαθμό της πιστοληπτικής ικανότητας του αγοραστή (σε 

περίπτωση ασφάλισης και του εμπορικού κινδύνου). 

Ο τρόπος υπολογισμού της προμήθειας εξαρτάται από το συγκε

κριμένο πρόγραμμα ασφαλιστικής κάλυψης που επιλέγεται από τον 

εξαγωγέα: i) Το πρόγραμμα μπορεί να αφορά την ασφαλιστική κάλυψη 

μιας συγκεκριμένης εξαγωγής με προορισμό συγκεκριμένο πελάτη ή 

πελάτες σε συγκεκριμένη χώρα. Στην περίπτωση αυτή ο εξαγωγέας 

πιθανότατα επιλέγει την ασφάλιση μόνο εκείνων των εξαγωγών που 

απευθύνονται σε χώρες ή/και πελάτες υψηλού κινδύνου. Τότε το ποσοστό 

της προμήθειας επί της αξίας της συγκεκριμένης (ασφαλισμένης) εξαγωγής 

θα είναι ασφαλώς αρκετά υψηλό. Εάν υπολογιστεί όμως επί του συνόλου 

των εξαγωγών του συγκεκριμένου εξαγωγέα θα είναι πολύ χαμηλότερο, 

ii) Το πρόγραμμα μπορεί να αφορά την ασφαλιστική κάλυψη του συνόλου 

των εξαγωγών ενός συγκεκριμένου πελάτη προς οιονδήποτε προορισμό. 

Μπορεί για παράδειγμα να είναι ετήσιας διάρκειας και να αφορά όλες τις 

εξαγωγές που πραγματοποιεί ο εξαγωγέας μέσα στο χρόνο προς όλους 

τους πελάτες του στις αντίστοιχες χώρες. Το ποσοστό των ασφαλίστρων 

επί της συνολικής αξίας των ασφαλισμένων εξαγωγών στη δεύτερη 

περίπτωση θα είναι φυσικά πολύ χαμηλό. Θα πρέπει όμως να είναι 

συγκρίσιμο με το ποσοστό των ασφαλίστρων επί του συνόλου των 

εξαγωγών (ασφαλισμένων και ανασφάλιστων) στην περίπτωση (ί). 

8.2.5. Χρονική περίοδος για την καταβολή της αποζημίωσης 

Η ασφάλιση έναντι του εμπορικού κινδύνου καλύπτει συνήθως 

τόσο τις περιπτώσεις αφερεγγυότητας (πτώχευσης) του αγοραστή, όσο και 

τις περιπτώσεις παρατεταμένης καθυστέρησης πληρωμών (υπερημερίας). 

Ό τ α ν πρόκειται για πτώχευση του οφειλέτη-εισαγωγέα, στις 

περισσότερες περιπτώσεις ο εξαγωγέας αποζημιώνεται αμέσως. Αντίθετα, 

στις περιπτώσεις υπερημερίας, ο εξαγωγέας αποζημιώνεται μετά την 

πάροδο έξι μηνών από το ληξιπρόθεσμο της απαίτησης (due date). 
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Η ασφαλιστική κάλυψη του πολιτικού κινδύνου ή κινδύνου χώρας 

καλύπτει γενικά την οποιαδήποτε αδυναμία που θα παρουσιαστεί στη 

μεταφορά των πληρωμών εξαιτίας πολιτικών γεγονότων ή/και εξαιτίας 

οικονομικών και χρηματοπιστωτικών παραγόντων, οι οποίοι έχουν ως 

αποτέλεσμα τη μεγάλη έλλειψη ξένου συναλλάγματος και την αδυναμία 

εξυπηρέτησης των υποχρεώσεων έναντι ξένων πιστωτών. Στις περιπτώ

σεις αυτές οι εξειδικευμένοι ασφαλιστικοί οργανισμοί εφαρμόζουν 

συνήθως μια περίοδο αναμονής εννέα έως δώδεκα μηνών πριν καταβάλ-

λουν τις αναλογούσες αποζημιώσεις. 

8.3. Η ασφαλιστική κάλυψη των ελληνικών εξαγωγών 

8 . 3 . 1 . Βαθμός ασφαλιστικής κάλυψης 

Σύμφωνα με τα πιο πάνω και οι Έλληνες εξαγωγείς, στην προσπά

θεια τους να προωθήσουν τη διείσδυση των προϊόντων τους σε χώρες του 

εξωτερικού και ιδιαίτερα σε χώρες εκτός ΟΟΣΑ, αντιμετωπίζουν ένα διττό 

πρόβλημα: Πρώτο, να βρουν ξένους πελάτες και τα αναγκαία δίκτυα 

διανομής για την πώληση των προϊόντων τους και, δεύτερο, να εξασφα

λίσουν την πληρωμή της αξίας των εμπορευμάτων που πωλούν στο εξω

τερικό επί πιστώσει. 

Όσον αφορά το πρώτο πρόβλημα, οι Έλληνες εξαγωγείς, εκτός από 

τις δικές τους επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, μπορούν να ζητήσουν τη 

βοήθεια του ΟΠΕ, ή του ΠΣΕ, ή του ΣΕΒΕ, ή άλλων ιδιωτικών φορέων που 

συμβάλλουν στην παροχή πληροφοριών και στην υποβοήθηση και 

προώθηση των εξαγωγικών προσπαθειών. Για το δεύτερο πρόβλημα, που 

σε πολλές περιπτώσεις είναι και το σοβαρότερο, η μόνη ουσιαστικά δυνα

τότητα που έχουν είναι να βασιστούν στη συμπαράσταση του Οργανισμού 

Ασφάλισης των Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ). Ο τομέας των ιδιωτικών 

ασφαλιστικών εταιρειών που λειτουργούν στην Ελλάδα δεν έχει 

αναμειχθεί στην ασφάλιση των εξαγωγικών πιστώσεων1. Επιπλέον, μέχρι 

πρόσφατα, ούτε οι τράπεζες είχαν δείξει την επιθυμία να ασχοληθούν 

\ Εκτός των δύο περιπτώσεων, δηλαδή της ΑΕΕΓΑ Εθνικής και του 
Φοίνικα, οι οποίες καλύπτουν μόνο τους εμπορικούς κινδύνους για 
βραχυπρόθεσμες πιστώσεις εσωτερικού και εξωτερικού. 
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σοβαρά με την προεξόφληση των εξαγωγικών απαιτήσεων. Ό τ α ν το 

factoring θεσπίστηκε μόνο για εξαγωγές, όεν εφαρμόστηκε από καμία 

τράπεζα. Σήμερα, όπου ο θεσμός επεκτείνεται και στο εσωτερικό εμπόριο, 

φαίνεται ότι και αυτό το νέο (για την Ελλάόα) χρηματοπιστωτικό προϊόν 

αναπτύσσεται ικανοποιητικά και υπάρχουν ελπίδες ότι θα χρησιμοποιηθεί 

και στον τομέα των εξαγωγών. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η έλλειψη μεσομακροχρόνιας 

χρηματοδότησης στις ελληνικές εξαγωγές συνοδεύεται και από ουσιαστική 

έλλειψη ασφαλιστικής κάλυψης. Η απαλλαγή του Έλληνα εξαγωγέα από 

το άγχος και την αγωνία για την τύχη των απαιτήσεων του επαφίεται 

μόνο στις υπηρεσίες του ΟΑΕΠ. Όμως το ποσοστό των εξαγωγών που 

καλύπτεται ασφαλιστικά από τον ΟΑΕΠ είναι ακόμα και σήμερα ελάχιστο. 

Έτσι, οι εξαγωγείς δεν μπορούν να αφοσιωθούν απερίσπαστα στην 

παραγωγή καλής ποιότητας προϊόντων και στη χρησιμοποίηση των πιο 

κατάλληλων μεθόδων παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων στις ξένες 

αγορές (καλό marketing). 

Από την καθημερινή πρακτική προκύπτει η μεγάλη ανάγκη για 

παροχή εγγυήσεων και για ασφαλιστική κάλυψη των ελληνικών εξαγωγών, 

ιδιαίτερα όταν αυτές απευθύνονται σε εκτός ΟΟΣΑ χώρες. Αυτό ισχύει 

ιδιαίτερα στη σημερινή συγκυρία όπου η μεταπολεμική κατάσταση στις 

χώρες του Περσικού Κόλπου, οι πολιτικές αναταραχές και εμφύλιες 

διενέξεις στις χώρες της Βόρειας Αφρικής και στις χώρες της πρώην 

Γιουγκοσλαβίας, η δύσκολη πορεία μετάβασης στο καθεστώς της οικο

νομίας της αγοράς στις χώρες της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης 

και της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, καθιστούν αβέβαιη και προβληματική 

τη δυνατότητα αυτών των χωρών να εξυπηρετούν κανονικά τις υποχρεώ

σεις τους. Κάτω από τέτοιες συνθήκες η πραγματοποίηση εξαγωγών προς 

τις χώρες αυτές, χωρίς δυνατότητες ικανοποιητικής (μεσομακροχρόνιας) 

χρηματοδότησης και ασφαλιστικής κάλυψης έναντι πολιτικών και εμπο

ρικών κινδύνων, είναι ουσιαστικά αδύνατη. 

Με βάση τα πιο πάνω δεν εκπλήσσει το γεγονός ότι οι Έλληνες 

εξαγωγείς τηρούν μέχρι σήμερα σχετικά επιφυλακτική στάση, όσον αφορά 

την επέκταση της εξαγωγικής τους δραστηριότητας σε πολλές αραβικές 

χώρες, παρά το γεγονός ότι υπάρχει σε αυτές μεγάλη ζήτηση για ξένα 

προϊόντα. Αυτό συμβαίνει, προφανώς, εξαιτίας των σημαντικών προβλη

μάτων και αβεβαιοτήτων που χαρακτηρίζουν αυτές τις αγορές και της 
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αδυναμίας αυτών των χωρών να εξυπηρετήσουν απρόσκοπτα τις εξωτε

ρικές τους υποχρεώσεις. Από την άλλη μεριά, πολλές εξαγωγικές 

επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν προβλήματα μη έγκαιρης πληρωμής των 

απαιτήσεων τους έναντι επιχειρήσεων και οργανισμών ανατολικών 

χωρών, οι οποίες αρνούνται ή αδυνατούν να εξοφλήσουν αμέσως την 

αξία ελληνικών εξαγωγών προς αυτές, λόγω έλλειψης ξένου συναλ

λάγματος. Επομένως, για την περαιτέρω επέκταση της εξαγωγικής 

δραστηριότητας προς τις περιοχές αυτές, υπάρχει άμεση ανάγκη 

χρηματοδότησης (όχι μόνο βραχυχρόνιας) και ασφαλιστικής κάλυψης των 

ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων. Η αποτελεσματική παρέμβαση του 

ΟΑΕΠ στον τομέα αυτό, θα μπορούσε να συμβάλει στην προσπάθεια να 

μη χαθούν οι σημαντικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται σήμερα στις 

περιοχές αυτές 1 . 

Για να γίνει δυνατή αυτή η παρέμβαση, ήταν απαραίτητη η ύπαρξη 

των αναγκαίων πόρων, της κατάλληλης οργανωτικής δομής και της 

στελέχωσης του οργανισμού με εξειδικευμένο προσωπικό, για να 

αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που παρουσιάζονται χωρίς απαγορευτικό 

κόστος για την ελληνική οικονομία. 

8.3.2. Η εξέλιξη του τομέα της ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων 

στην Ελλάδα 

Μέχρι το καλοκαίρι του 1988 τα προβλήματα που αντιμετωπί

ζονταν στον τομέα της ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων στην Ελλάδα 

ήταν πολύ σημαντικά και οφείλονταν τόσο στις ανεπάρκειες του νομικού 

πλαισίου (Ν.225/1 975) που καθόριζε τον τρόπο διοίκησης και λειτουργίας, 

καθώς και τις αρμοδιότητες του οργανισμού Κεφάλαιο Ασφάλισης 

Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΚΑΠΕ), όσο και στην έλλειψη "ασφαλιστικής 

νοοτροπίας" των Ελλήνων εξαγωγέων (έτσι τουλάχιστον αποκαλείται η 

προσπάθεια των Ελλήνων εξαγωγέων να αποφύγουν το κόστος της 

\ Όπως τονίζει στα υπομνήματα του ο ΠΣΕ, "ο ΟΑΕΠ είναι δυνατό 
στο εξής να προσφέρει μεγάλες υπηρεσίες στην εξαγωγική προσπάθεια της 
χώρας, αίροντας ορισμένες αβεβαιότητες που χαρακτηρίζουν τη διεθνή 
αγορά και συμβάλλοντας έτσι στην ανάληψη εξαγωγικών πρωτοβουλιών 
που διαφορετικά δεν θα ήταν δυνατό να υλοποιηθούν". 
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ασφάλισης). Βασικός παράγοντας ήταν επίσης (και είναι) η εμπορευματική 

διάρθρωση των εξαγωγών της χώρας, αφού το μεγαλύτερο μέρος τους 

αποτελείται από καταναλωτικά και ενδιάμεσα αγαθά, που πληρώνονται 

τοις μετρητοίς. Τέλος, το πολύ μικρό μέγεθος της εγχώριας αγοράς, το 

οποίο αποτρέπει τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες να μπουν δυναμικά 

στον κλάδο και να καλύψουν το κενό που υπάρχει στον τομέα της 

πρωτασφάλισης, έπαιξε και παίζει το δικό του ρόλο. 

Πολλά από τα νομικά προβλήματα λύθηκαν με τη σύσταση του 

νέου "Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων" (ΟΑΕΠ) (Ν. 1 796/ 

1 988), ο οποίος καλύπτει μία πολύ ευρύτερη γκάμα κινδύνων (και κυρίως 

τον εμπορικό κίνδυνο που δεν κάλυπτε το ΚΑΠΕ), έχει επαρκές εγγυοδο-

τικό κεφάλαιο και, γενικότερα, έχει όλες τις δυνατότητες να αποτελέσει 

έναν σημαντικό παράγοντα προώθησης των ελληνικών εξαγωγών. 

Παρ' όλα αυτά, και παρά το γεγονός ότι ο ΟΑΕΠ καταρτίζει γύρω 

στα 7 0 0 συμβόλαια το χρόνο (ενώ το ΚΑΠΕ λιγότερα από 50), το βασικό 

πρόβλημα της υποασφάλισης των ελληνικών εξαγωγών παραμένει άθικτο, 

αφού και σήμερα το ποσοστό των εμπορευματικών εξαγωγών που απο

λαμβάνουν ασφαλιστικής κάλυψης έναντι πολιτικών και εμπορικών 

κινδύνων είναι κάτω του 2% του συνόλου. 

8.3.3. Καλυπτόμενοι κίνδυνοι από τον ΟΑΕΠ (άρθρο 3 του 

Ν.1796/1988) 

Εκείνο που προέχει είναι η περαιτέρω δραστηριοποίηση του ΟΑΕΠ, 

ο οποίος, όπως τονίστηκε, έχει διευρυμένες αρμοδιότητες (σε σχέση με το 

παρελθόν) και προβλέπεται να καλύψει ικανοποιητικά ένα μεγάλο μέρος 

των αναγκών των εξαγωγικών επιχειρήσεων στον τομέα αυτό. Συγκεκρι

μένα, οι κίνδυνοι οι οποίοι καλύπτονται από το νέο οργανισμό είναι οι 

ακόλουθοι: 

- Αφερεγγυότητα του αγοραστή ή εργοδότη, φυσικού ή νομικού 

προσώπου ή υπερημερία αυτών για την πληρωμή. 

- Άρνηση παραλαβής του εμπορεύματος ή μη εξόφληση της αξίας 

του από τον αγοραστή, εξαιτίας μερικής ή ολικής καταστροφής του έργου 

ή ελαττώματος που προκλήθηκε κατά την εκτέλεση του, εφόσον δεν 

υπάρχει υπαιτιότητα του εργολήπτη. 
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- Ακύρωση της άδειας εισαγωγής ή εξαγωγής από ενέργεια των 

κρατικών αρχών της χώρας εισαγωγής ή εξαγωγής. 

- Αυθαίρετη καταγγελία, τροποποίηση ή μη εκτέλεση της σύμβασης 

από τον αγοραστή ή τον εργοδότη. 

- Απαγόρευση μεταφοράς συναλλάγματος. 

- Επιβολή δικαιοστασίου στη χώρα προορισμού των αγαθών, παρο

χής των υπηρεσιών εκτέλεσης του έργου ή πραγματοποίησης των 

επενδύσεων. 

- Αναγκαία εκ των υστέρων αλλαγή συγκοινωνιακού μέσου ή της 

πορείας του κατά τη μεταφορά των εμπορευμάτων. 

- Πράξεις ή ενέργειες αλλοδαπού κράτους ή οργανισμού 

ελεγχόμενου από αλλοδαπό κράτος, που αποδεικνύονται με επίσημα 

έγγραφα και εμποδίζουν την εκτέλεση της σύμβασης ή την κανονική 

λειτουργία της επένδυσης ή διαφοροποιούν το αρχικό καθεστώς της 

επένδυσης, όπως εθνικοποιήσεις και απαλλοτριώσεις. 

- Γεγονότα ανωτέρας βίας, όπως πόλεμος, εσωτερικές ταραχές, 

τρομοκρατικές ενέργειες, θεομηνίες και απεργίες, που καθιστούν αδύνατη, 

ολικώς ή μερικώς, την εκτέλεση ή την εμπρόθεσμη εκτέλεση της 

σύμβασης ή την κανονική λειτουργία της επένδυσης. 

- Μείωση της τιμής πώλησης σε συνάλλαγμα ελληνικού προϊόντος 

ή υπηρεσίας που εξάγεται, σε σχέση με αυτήν που ίσχυε κατά τον χρόνο 

σύναψης της ασφαλιστικής σύμβασης. 

- Υποτίμηση έναντι της δραχμής του νομίσματος της συναλλαγής, 

σε σχέση με την ισοτιμία που ίσχυε κατά τον χρόνο σύναψης της 

ασφαλιστικής σύμβασης. 

- Δαπάνες προώθησης των πωλήσεων στο εξωτερικό, που δεν 

καλύπτονται από τα έσοδα των αντίστοιχων πωλήσεων αγαθών ή 

παροχής υπηρεσιών. 

Σύμφωνα με το νόμο, με Προεδρικά Διατάγματα που εκδίδονται με 

πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, ο ΟΑΕΠ μπορεί να επεκτείνει 

τις δραστηριότητες του στην κάλυψη και άλλων κινδύνων που συνδέονται 

με τον σκοπό του και δεν αναφέρονται αναλυτικά στο νόμο. 

Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι η ασφαλιστική κάλυψη που 

προσφέρει ο ΟΑΕΠ δεν περιορίζεται μόνο στις εξαγωγές αγαθών, αλλά 

επεκτείνεται και στην προσφορά ασφαλιστικών υπηρεσιών στις ελληνικές 

τεχνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται και αναλαμβάνουν έργα στο 
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εξωτερικό και ιδιαίτερα στα Βαλκάνια, στις χώρες του Εύξεινου Πόντου και 

στις χώρες της Μέσης Ανατολής,καθώς και την ασφάλιση επενδύσεων 

έναντι πολιτικών κινδύνων. 

8.4. Τα βασικά χαρακτηριστικά των προγραμμάτων ασφάλισης που 

προσφέρει ο ΟΑΕΠ 

8 . 4 . 1 . Τύποι προγραμμάτων 

Τα προγράμματα ασφάλισης που προσφέρει ο Οργανισμός είναι 

τύπου Α και τύπου Β. Το Πρόγραμμα τύπου Α αφορά ασφάλιση 

συγκεκριμένων εξαγωγών με προορισμό συγκεκριμένο πελάτη ή πελάτες 

σε συγκεκριμένη χώρα ή χώρες, ενώ το Πρόγραμμα τύπου Β (Global) είναι 

ετήσιας διάρκειας και αφορά όλες τις εξαγωγές που πραγματοποιεί ο 

εξαγωγέας μέσα στον χρόνο προς όλους τους πελάτες του στις 

αντίστοιχες χώρες. Εννοείται φυσικά, ότι τα ασφάλιστρα για το 

Πρόγραμμα τύπου Β καθορίζονται σε πολύ πιο χαμηλά επίπεδα (περίπου 

50%) από εκείνα του τύπου Α. 

8.4.2. Ποσοστό κάλυψης 

Το ποσοστό κάλυψης επί της φορτωθείσας τιμολογιακής αξίας 

ανέρχεται κατ' ανώτατο όριο μέχρι 9 0 % (Ν.1796/1988), ενώ τα 

ασφάλιστρα καθορίζονται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, αφενός μεν γιατί ο 

ΟΑΕΠ δεν αποβλέπει σε κέρδη, αφετέρου δε για να μην επιβαρύνονται 

υπέρμετρα οι Έλληνες εξαγωγείς. 

Ειδικότερα, το ποσοστό κάλυψης και το ασφάλιστρο καθορίζονται 

σύμφωνα με κανονιστικές διατάξεις ανάλογα με τη χρονική διάρκεια της 

ασφάλισης και τις ακόλουθες παραμέτρους: 

Τον αριθμό και το είδος των κινδύνων, έναντι των οποίων οι 

εξαγωγείς ζητούν να καλυφθούν. 

Τη χώρα προορισμού των εμπορευμάτων. 

Την πολιτικοοικονομική κατάσταση της χώρας αυτής. 

Την τιμολογιακή αξία των εξαγόμενων εμπορευμάτων. 

Το ευάλωτο ή μη των εμπορευμάτων. 

Τον τρόπο διακανονισμού (πληρωμής) των εμπορευμάτων. 
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Τις πληροφορίες για την οικονομική κατάσταση του αγοραστή. 

Ας σημειωθεί ότι τα ασφάλιστρα υπολογίζονται στο νόμισμα που 

ο εξαγωγέας έχει εκδώσει το τιμολόγιο του και καταβάλλονται σε δραχμές, 

το αργότερο σε 10 ημέρες από τη φόρτωση των εμπορευμάτων.Η 

δραχμοποίηση γίνεται με την τιμή του συναλλάγματος (μέση τιμή fixing 

της διατραπεζικής αγοράς της Αθήνας) της προηγουμένης ημέρας της 

υπογραφής του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου από τον ΟΑΕΠ. 

8.4.3. Διαδικασία ασφάλισης 

Η διαδικασία ασφάλισης είναι πολύ απλή και σύντομη. Ο 

ενδιαφερόμενος εξαγωγέας συμπληρώνει το ειδικό έντυπο της αίτησης, 

το οποίο μπορεί να υποβάλει στον ΟΑΕΠ, ή να το στείλει ταχυδρομικά, ή 

ακόμα και με fax. Στη συνέχεια, η αρμόδια Υπηρεσία ελέγχει τα στοιχεία 

της αίτησης (παράμετροι που αναφέραμε παραπάνω) και συντάσσει σχε

τικό εισηγητικό σημείωμα το οποίο εισάγεται για έγκριση στο Δ.Σ. ή απλώς 

εγκρίνεται από τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή και τον Πρόεδρο-Γενι-

κό Διευθυντή (εφόσον η αξία είναι κάτω των 100 εκατ. δρχ.). Σε κάθε 

περίπτωση, η απάντηση του Οργανισμού δεν ξεπερνά τις 10 ημέρες, ενώ 

μετά την αποδοχή των όρων ασφάλισης από τον εξαγωγέα συντάσσεται 

και υπογράφεται το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο. 

Θα πρέπει να τονίσουυε εδώ ότι ο εζανωνέας, υετά από σχετική 

ένκριση του ΟΑΕΠ, υπορεί να εκχωρήσει τα δικαιώυατά του που 

προκύπτουν από το Ασφαλιστήριο Συυβόλαιο στην ευπορική τράπεζα υε 

την οποία συνεονάζεται, ως εννύηση νια χρηυατοδότησή του. 

8.4.4. Διαδικασία αποζημίωσης 

Η διαδικασία αποζημίωσης σε περίπτωση επέλευσης ενός από τους 

ασφαλισθέντες κινδύνους, καθώς και κάθε λεπτομέρεια σχετικά με τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του εξαγωγέα, περιγράφονται στους 

Γενικούς και Ειδικούς Όρους των Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων, τους 

οποίους θα πρέπει να διαβάζουν πολύ προσεκτικά και να τηρούν στο 

ακέραιο οι ενδιαφερόμενοι εξαγωγείς. 

Ανάλογα με τη χώρα προορισμού, και επομένως τη σχετική 

ταχύτητα επιβεβαίωσης της υποχρέωσης του ΟΑΕΠ να καταβάλει 
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αποζημίωση, αλλά και ανάλογα με την ταχύτητα ανταπόκρισης του 

εξαγωγέα στις σχετικές υποχρεώσεις του έναντι του ΟΑΕΠ, η χρονική 

διάρκεια που μεσολαβεί από την αναγγελία επέλευσης του κινδύνου μέχρι 

την καταβολή αποζημίωσης μπορεί να κυμαίνεται από 3 μέχρι και 6 μήνες, 

υπό την προϋπόθεση, βέβαια, ότι θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία 

διαπίστωσης της επέλευσης του κινδύνου από τον ΟΑΕΠ. 

Με την επέλευση του κινδύνου, ο εξαγωγέας οφείλει να 

ενημερώσει εγγράφως τον Οργανισμό μέσα σε 20 ημέρες από την ημέρα 

που έλαβε γνώση του γεγονότος. Η επιστολή του αυτή θα πρέπει να 

συνοδεύεται με όσο το δυνατό πιο επίσημα έγγραφα, από τα οποία να 

αποδεικνύεται η επέλευση του κινδύνου. Π.χ. στην περίπτωση της 

αφερεγγυότητας (αν ο εισαγωγέας έχει πτωχεύσει), τη σχετική απόφαση 

του αρμόδιου για την πτώχευση δικαστηρίου, στην περίπτωση της 

υπερημερίας το σχετικό αποδεικτικό της δικαστικής ή εξώδικης όχλησης 

προς τον αγοραστή κλπ. 

Ό τ α ν ο Οργανισμός λάβει γνώση του γεγονότος, θα ξεκινήσει τις 

δικές του ενέργειες για να διασταυρώσει από την πλευρά του την 

επέλευση του κινδύνου. Αφού συγκεντρωθεί το απαραίτητο υλικό και 

πλέον δεν μείνει καμία αμφιβολία ως προς τον κίνδυνο, τότε καλείται ο 

εξαγωγέας να εισπράξει την αποζημίωση του. 

8.4.5. Εγγυοδοτικό κεφάλαιο 

Το κρατικό εγγυοδοτικό κεφάλαιο του Οργανισμού αυξήθηκε τον 

Μάρτιο του 1992 σε 150 δισ. δραχμές, από 4 0 δισ. δρχ. που ήταν κατά 

την ίδρυση του Οργανισμού. Η αύξηση αυτή ήταν αναγκαία και διευκό

λυνε την εντατικοποίηση του έργου του ΟΑΕΠ. Το εγγυοδοτικό κεφάλαιο 

του Οργανισμού αυξήθηκε περαιτέρω στις αρχές του 1994 και είναι 

σήμερα 300 δισ. δρχ. Στόχος της νέας αύξησης ήταν η κάλυψη των νέων 

δραστηριοτήτων του Οργανισμού, όπως θα αναλυθεί πιο κάτω. 
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8.5. Βελτίωση της λειτουργικότητας και αναβάθμιση των Υπηρεσιών 

του ΟΑΕΠ 

8 . 5 . 1 . Οργάνωση και στελέχωση 

Η βελτίωση της λειτουργικότητας των Υπηρεσιών του ΟΑΕΠ για 

την καλύτερη εξυπηρέτηση των Ελλήνων εξαγωγέων επιδιώκεται, τα 

τελευταία χρόνια, με πιο αποφασιστικό τρόπο από ό,τι προηγουμένως. Πιο 

συγκεκριμένα: 

Από τις αρχές του 1994 καταρτίστηκε νέος Κανονισμός 

Οργάνωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών του ΟΑΕΠ, ο οποίος 

προβλέπει τη βελτίωση της υπάρχουσας οργανωτικής δομής και τη 

δημιουργία νέων Τμημάτων. Επίσης, πρόσφατα καταρτίστηκε Κανονισμός 

Υπηρεσιακής Κατάστασης Προσωπικού του ΟΑΕΠ, που αποτελεί 

προϋπόθεση για την πραγματοποίηση του προγράμματος νέων 

προσλήψεων εξειδικευμένου προσωπικού που έχει ανάγκη ο Οργανισμός, 

αλλά και για την ένταξη των ήδη υπηρετούντων υπαλλήλων. 

Στα πλαίσια του στόχου αυτού επιδιώκονται επίσης τα ακόλουθα 1 : 

ΐ. Αποτελεσματική προβολή του ΟΑΕΠ και των υπηρεσιών που 

προσφέρει (με διαφημιστικές καταχωρήσεις στον ημερήσιο και περιοδικό 

οικονομικό τύπο, με διοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων σε EBE 

εξαγωγικών κέντρων της χώρας κλπ. 

ii. Πρόσληψη 12 υπαλλήλων με ειδικά προσόντα, οι οποίοι θα 

συμπληρώσουν τα σημερινά υφιστάμενα κενά στις Υπηρεσίες του 

Οργανισμού, αλλά κυρίως, θα στελεχώσουν τα νέα Τμήματα που 

δημιουργήθηκαν με το νέο Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας των 

Υπηρεσιών του ΟΑΕΠ. 

\ Τονίζεται ότι, όταν οι συγγραφείς έκαναν τις τελικές διορθώσεις του 
κειμένου (Ιούλιος 1996), οι παραπάνω έξι στόχοι (i-vi), είχαν ήδη 
υλοποιηθεί, άλλοι ολοκληρωτικά (i-ii-iv-vi) και άλλοι σε σημαντικό βαθμό 
(ϋί,ν). θ α πρέπει να σημειωθεί, επίσης, ότι πριν ένα χρόνο εγκρίθηκε 
Επιχειρησιακό Σχέδιο 1994-99 (Business Plan) ύψους 6 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 δρχ., 
του οποίου η υλοποίηση προχωρεί με ικανοποιητικούς ρυθμούς, ενώ 
πρόκειται να καλύψει κατά 6 4 % (με πόρους του ΕΤΠΑ) τη χρηματοδότηση 
που θα απαιτηθεί για τις δαπάνες των παραπάνω στόχων ΐ,ίϋ,ίν και ν. 
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iii. Εκπαίδευση του νέου και υφιστάμενου προσωπικού του ΟΑΕΠ 

από εμπειρογνώμονες που κατέχουν σημαντικές θέσεις σε άλλους ΟΑΕΠ 

χωρών-μελών της ΕΕ, καθώς και μεταβίβαση τεχνογνωσίας (know-how) 

σε θέματα ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων. 

iv. Ανάθεση συγκεκριμένου έργου σε 2-3 εμπειρογνώμονες που θα 

βοηθήσουν τον ΟΑΕΠ για τη δραστηριοποίηση του σε "νέα προϊόντα". 

Δηλαδή, θα βοηθήσουν για την εφαρμογή των δύο βασικών 

προγραμμάτων ασφάλισης επενδύσεων εξωτερικού και τεχνικών έργων. 

ν. Ουσιαστική βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής του 

οργανισμού, όπως ανάπτυξη τηλεφωνικού δικτύου, ανάπτυξη και 

αναβάθμιση του μηχανογραφικού συστήματος, εγκατάσταση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου {OLIS) για την άμεση σύνδεση και ανταλλαγή μηνυμάτων 

μεταξύ του Οργανισμού και των αρμόδιων Υπηρεσιών της ΕΕ, του ΟΟΣΑ, 

καθώς και των άλλων ΟΑΕΠ των χωρών-μελών της ΕΕ. 

vi. Αντασφάλιση (σε Διεθνείς Αντασφαλιστικούς Οργανισμούς) της 

δραστηριότητας του ΟΑΕΠ που αφορά την κάλυψη των εμπορικών 

κινδύνων που συνδέονται με βραχυπρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις. 

8.5.2. Δραστηριοποίηση του ΟΑΕΠ σε "νέα προϊόντα" 

Δεύτερος στόχος της σημερινής διοίκησης του ΟΑΕΠ είναι η 

δραστηριοποίηση του ΟΑΕΠ σε "νέα προϊόντα", γΓ αυτό και αυξήθηκε το 

εγγυοδοτικό του κεφάλαιο από 150 σε 300 δισ. δρχ. (Π.Δ. 3 0 9 / 1 9 9 4 , 

ΦΕΚ 165 Α76-10-1994). 

Ως "νέα προϊόντα" νοούνται κυρίως τα ακόλουθα: 

α.Η ασφάλιση επενδύσεων στο εξωτερικό έναντι πολιτικών 

κινδύνων. 

β.Η ασφάλιση των μεσομακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων 

(δηλαδή άνω των 2 ετών) που συνδέονται είτε με την εξαγωγή 

κεφαλαιουχικών αγαθών, είτε με την κατασκευή τεχνικών έργων στο 

εξωτερικό από ελληνικές εταιρείες, είτε τέλος, με την κατασκευή/επισκευή 

ξένων πλοίων σε ελληνικά ναυπηγεία. 

γ. Η παροχή εγγυήσεων από τον ΟΑΕΠ σε ελληνικές τράπεζες για 

την αποπληρωμή δανείων (υπό τη μορφή πιστώσεων στον αγοραστή) που 

θα παρέχουν σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς του εξωτερικού. 
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Εννοείται ότι οι παραπάνω φορείς θα χρησιμοποιούν το προϊόν των 

δανείων για πληρωμή των ελληνικών προϊόντων που αγοράζουν (Buyer 

Credit), ή για πληρωμή των τεχνικών έργων που κατασκευάζουν γι' 

αυτούς ελληνικές τεχνικές εταιρείες. 

Θα πρέπει να τονιστεί στο σημείο αυτό ότι ο υπάρχων ιδρυτικός 

νόμος του ΟΑΕΠ (Ν.1796/1988) προβλέπει τις παραπάνω 

δραστηριότητες, αλλά δεν υπήρξε μέχρι τώρα ανάλογη δραστηριοποίηση 

του Οργανισμού. Θα μπορούσε να λεχθεί ότι ο Ν. 1796/1 988 στην ουσία 

αποσκοπεί όχι μόνο στην προώθηση των εζανωνών μέσω ασφάλισης των 

εξανωνικών πιστώσεων, αλλά στην αποτελεσματική αύξηση της 

"εξωστρέφειας" της ελληνικής οικονομίας. 

Οι πρώτες ενέργειες για την υλοποίηση του παραπάνω δεύτερου 

στόχου έχουν ήδη ξεκινήσει μέσω επαφών της Διοίκησης του Οργανισμού 

με Διοικητές και ανώτατα στελέχη ελληνικών φορέων ενδιαφερόμενων για 

συνεργασία με τον ΟΑΕΠ, καθώς και Διεθνών Οργανισμών ασφάλισης και 

αντασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων, ασφάλισης επενδύσεων, 

χρηματοδότησης και ασφάλισης joint-ventures κλπ. (Γαλλία: COFACE, 

SCOR, SFAC, FACTOFRANCE, ΗΠΑ: MIGA, OPIC). 

Όσον αφορά την κάλυψη πολιτικών κινδύνων που συνδέονται με 

την ανάληψη επενδύσεων Ελλήνων επιχειρηματιών, κυρίως για το χώρο 

των Βαλκανίων όπου υπάρχει έντονο ενδιαφέρον, ο Οργανισμός έχει ήδη 

μελετήσει τα προγράμματα ασφάλισης που εφαρμόζουν αντίστοιχοι 

Οργανισμοί στις χώρες-μέλη της ΕΟΚ (COFACE, ECGD, HERMES κλπ.), 

καθώς και του Αμερικανικού OPIC (Overseas Private Investment 

Corporation), αλλά και της MIGA (Multilateral Investment Guarantee 

Agency) που είναι θυγατρική εταιρεία της Διεθνούς Τραπέζης. Θα πρέπει 

να διευκρινίσουμε εδώ ότι ο μεν OPIC χρηματοδοτεί και ασφαλίζει 

επενδύσεις, ενώ η MIGA μόνο ασφαλίζει. 

Με βάση την παραπάνω πληροφόρηση, ο ΟΑΕΠ εφαρμόζει ήδη 

από τα μέσα του 1 995 Πρόνοαμμα Ασφάλισης Επενδύσεων στο εξωτερικό 

για την κάλυψη των επιχειρηματιών έναντι πολιτικών κινδύνων, όπως π.χ. 

απαγόρευση μεταφοράς συναλλάγματος, πόλεμος, επαναστάσεις, 

τρομοκρατικές ενέργειες, απαλλοτριώσεις, εθνικοποιήσεις, δημεύσεις, 

μεταβολή του καθεστώτος προστασίας ξένων επενδύσεων κλπ. 

Παράλληλα, και με βάση τη μελέτη προγραμμάτων που 

εφαρμόζουν ήδη οι αντίστοιχοι Οργανισμοί των άλλων χωρών-μελών της 
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ΕΕ, εφαρμόζει επίσης ο ΟΑΕΠ Πρόνραυυα Ασφάλισης Εξαγωγικών 

Πιστώσεων που συνδέονται υε την εκτέλεση Τεχνικών Έργων στο 

εξωτερικό από ελληνικές εταιρείες (της μορφής Supplier Credit, ή και 

Buyer Credit). 

Στις 22-4-1994 υπεγράφη στην Ουάσιγκτον "Συμφωνία Πλαίσιο" 

μεταξύ του Αμερικανικού OPIC και του ΟΑΕΠ, με στόχο τη χρηματοδό

τηση και ασφάλιση ελληνοαμερικανικών joint-ventures, τα οποία 

αναμένεται να προκύψουν από πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν στα 

πλαίσια του Ελληνο-Αμερικανικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου. Οι 

επενδύσεις αυτές θα χρηματοδοτούνται από τον OPIC, ενώ θα συνασφα-

λίζονται έναντι πολιτικών κινδύνων από τον OPIC και τον ΟΑΕΠ, 

σύμφωνα με τα σχετικά ποσοστά της αμερικανικής και ελληνικής, 

συμμετοχής. Προϋπόθεση είναι η αμερικανική συμμετοχή να είναι 

τουλάχιστον 2 5 % . 

Σημειώνεται ότι το ενδιαφέρον των αμερικανικών επιχειρήσεων 

επικεντρώνεται στους τομείς του τουρισμού, των κατασκευών, της χημικής 

βιομηχανίας (φάρμακα), της βιομηχανίας τροφίμων, της βιομηχανίας 

υψηλής τεχνολογίας (computers) κλπ. 

Όσον αφορά τον θεσμό Buyer Credit (Πιστώσεις στον Αγοραστή), 

όλοι οι αντίστοιχοι με τον ΟΑΕΠ Οργανισμοί των χωρών-μελών της ΕΕ 

αλλά και του ΟΟΣΑ γενικότερα, τον εφαρμόζουν σε μεγάλη έκταση, σε 

συνδυασμό μάλιστα με επιδοτούμενα επιτόκια (FREF Scheme: Fixed Rate 

Export Finance). Αντίθετα, στη χώρα μας ο θεσμός άρχισε να εφαρμόζεται 

μόλις προ 2-3 ετών, και μάλιστα σε πολύ περιορισμένη κλίμακα, αφού 

μέχρι σήμερα είχαμε ελάχιστες περιπτώσεις, που αφορούσαν αποκλειστικά 

δημόσιους δανειολήπτες (Κεντρικές Τράπεζες Αλβανίας, Ρουμανίας). 

8.5.3. Δραστηριοποίηση του ΟΑΕΠ στον τομέα του factoring 

Εκτός των πιο πάνω, ο ΟΑΕΠ δραστηριοποιείται και στον τομέα 

του factoring, όπως ήδη τονίστηκε. 

Στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας FACT HELLAS Α.Ε., το οποίο 

ανέρχεται σε 1 δισ. δρχ. και έχει ήδη καταβληθεί ολοσχερώς από τους 

μετόχους, συμμετέχουν ο ΟΑΕΠ με 2 4 % , η Ιονική Τράπεζα με 2 4 % , η 

Αυστριακή Intermarket Factoring με 2 0 % , καθώς και ιδιώτες επενδυτές με 

3 2 % . Η πλειοψηφία των μετοχών (52%) ανήκει στον ιδιωτικό τομέα, ενώ 

323 



είναι ευτύχημα ότι η νέα εταιρεία θα έχει ουσιαστική βοήθεια στα πρώτα 

βήματα της από την έμπειρη Intermarket Factoring της Αυστρίας, ιδιαίτερα 

όσον αφορά την οργάνωση, το know-how, τη στελέχωση κλπ. 

Η FACT HELLAS λειτουργεί ήδη από τον Μάρτιο του 1995, και 

προσφέρει "ολοκληρωμένα πακέτα" υπηρεσιών στους εξαγωγείς μας, 

όπου συνυπάρχουν η χρηματοδότηση και η ασφάλιση, δηλαδή οι δύο 

υπηρεσίες "κλειδιά" της εξαγωγικής στήριξης και επιτυχίας, σε ένα φορέα 

(one stop shop). 

8.5.4. Ανάγκη για στελέχωση του ΟΑΕΠ με εξειδικευμένο προσωπικό 

Για την αναγκαία περαιτέρω δραστηριοποίηση του ΟΑΕΠ, έτσι 

ώστε να μπορέσει να καλύψει ένα μεγαλύτερο μέρος των ελληνικών 

εξαγωγών και να συμβάλει αποφασιστικά στην αύξηση των εξαγωγών 

προς τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και τις 

άλλες αναπτυσσόμενες οικονομίες, είναι αναγκαία η στελέχωση του με 

υψηλού επιπέδου εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο να έχει πλήρη γνώση 

του αντικειμένου της ασφάλισης των εξαγωγικών πιστώσεων και των 

ειδικών καταστάσεων που ισχύουν στις διάφορες χώρες και περιοχές για 

τις οποίες ζητείται η ασφαλιστική κάλυψη από τους Έλληνες εξαγωγείς. Ο 

οργανισμός θα πρέπει να λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό με ιδιωτικοοικο

νομικά κριτήρια, ως καλά οργανωμένη επιχείρηση, επιδιώκοντας τόσο την 

αύξηση του τζίρου του όσο και τη μη ζημιογόνο λειτουργία του. 

Η πιο αποφασιστική συμβολή του ΟΑΕΠ στην αύξηση των ελλη

νικών εξαγωγών μπορεί να επέλθει μόνο με τη μετατροπή του σε έναν 

δυναμικό επιχειρηματικό οργανισμό με ικανά επιχειρηματικά και διοικητικά 

στελέχη και με σωστή οργανωτική δομή και λειτουργία. 

8.6. Προβλήματα από την εφαρμογή των κανόνων της Ενιαίας 

Αγοράς της ΕΕ 

Στο σημείο α ; τ ό , κρίνουμε σκόπιμο να αναφερθούμε στην 

προβλεπόμενη μελλοντική εξέλιξη του ΟΑΕΠ, στα πλαίσια της ΕΕ. Το θέμα 

αυτό αναλύεται στον Κλ. Ευστρατόγλου (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος-

Νοέμβριος 1995). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ: ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ 

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

9 . 1 . Εξαγωγικές Εμπορικές Επιχειρήσεις (ΕΕΕ) - Export Trading 

Companies (ETC) 

9 . 1 . 1 . Γενικά 

Οι Εξαγωγικές Εμπορικές Επιχειρήσεις (ΕΕΕ) είναι ανώνυμες 

εταιρείες, οι οποίες αποβλέπουν στην οργανωμένη προώθηση των 

αγροτικών, βιομηχανικών και βιοτεχνικών προϊόντων μιας χώρας στις 

αγορές του εσωτερικού και του εξωτερικού, με ιδιαίτερη έμφαση στις 

εξαγωγές. Για την εκπλήρωση του σκοπού τους, οι ΕΕΕ έχουν σε πολλές 

χώρες τη δυνατότητα να παρεμβαίνουν αποφασιστικά, όταν το κρίνουν 

αναγκαίο, και στην οργάνωση της παραγωγής των προϊόντων τα οποία 

διακινούν. Αυτή ακριβώς η λειτουργία είναι η πιο αναγκαία στην 

περίπτωση της Ελλάδας, δεδομένων των σημαντικών διαρθρωτικών και 

οργανωτικών προβλημάτων της ελληνικής εξαγώγιμης παραγωγής1. 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ίδρυση και ανάπτυξη στη χώρα μας 

μεγάλων και κλαδικά εξειδικευμένων Εξαγωγικών Εμπορικών Εταιρειών θα 

μπορούσε να αμβλύνει σε σημαντικό βαθμό το σοβαρότατο πρόβλημα του 

κατακερματισμού της εξαγωγικής δραστηριότητας. 

Μέχρι πρόσφατα, οι 200 μεγαλύτερες βιομηχανικές επιχειρήσεις 

εξήγαγαν περίπου το 6 0 % του συνόλου των βιομηχανικών εξαγωγών της 

χώρας, ενώ το υπόλοιπο 4 0 % εξάγεται από 10.000 και πλέον μικρο

μεσαίες εξαγωγικές επιχειρήσεις (επιχειρήσεις με προσωπικό κάτω των 50 

ατόμων και στις περισσότερες περιπτώσεις κάτω των 10 ατόμων και 

εξαγωγές κατά μέσο όρο 10.000 δολ. το χρόνο). Το μέγεθος αυτό των 

ελληνικών μικρομεσαίων εξαγωγικών επιχειρήσεων είναι τόσο μικρό και 

η οργανωτική τους δομή τόσο υποανάπτυκτη, ώστε να μην είναι δυνατό 

\ Βλέπε επίσης την περίπτωση του ΟΠΕ που αναλύθηκε στο Κεφάλαιο 
6. 
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να τοποθετηθούν στην ίδια κατηγορία με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

που λειτουργούν, πολλές φορές πολύ αποδοτικά, στα άλλα κράτη-μελη 

της Κοινότητας1. 

Οι πολυάριθμες μικρές ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις 

παρουσιάζουν σοβαρά μειονεκτήματα, τα οποία αναλύθηκαν στο 

Κεφάλαιο 3, όπως, π.χ., αδυναμία διατήρησης εξειδικευμένου εξαγωγικού 

τμήματος, έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού στο εξαγωγικό marketing, 

αδυναμία μαζικών αγορών πρώτης ύλης, αδυναμία ελέγχου ποιότητας, 

αδυναμία εκτέλεσης μεγάλων εξαγωγικών παραγγελιών, αδυναμία 

εκτέλεσης συμβάσεων αντισταθμιστικού εμπορίου, τριγωνικών πράξεων 

κλπ. 

Σχετικά με τις τελευταίες δύο από τις παραπάνω αδυναμίες, θα 

πρέπει να τονίσουμε ότι σήμερα, μετά από τις εξελίξεις στην Ανατ. 

Ευρώπη, οι ΕΕΕ (Export Trading Companies) θα μπορούσαν να συμβάλουν 

στην προώθηση των ελληνικών εξαγωγών μέσω συμφωνιών αντισταθμι

στικού εμπορίου, τη στιγμή κατά την οποία οι χώρες αυτές δεν διαθέτουν 

τα απαιτούμενα συναλλαγματικά διαθέσιμα, αλλά μόνο προϊόντα προς 

εξαγωγή, τα οποία όμως δεν έχουν τη δυνατότητα να τα προωθήσουν 

αποτελεσματικά στις διεθνείς αγορές. Οι πολυπλοκότητες του τομέα του 

αντισταθμιστικού εμπορίου είναι τέτοιες που ακόμα και οι θεωρούμενες 

"μεγάλες" ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις δεν έχουν ουσιαστικά ούτε 

την απαραίτητη οργανωτική δομή ούτε τη γνώση του αντικειμένου, αλλά 

ούτε και το ειδικευμένο προσωπικό για την εκτέλεση τέτοιων συμφωνιών. 

Είναι προφανές ότι τα πράγματα στον τομέα αυτό θα είναι πολύ πιο 

δύσκολα για τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η σχετική αδυναμία 

αυτών των επιχειρήσεων στον τομέα του αντισταθμιστικού εμπορίου 

αποτελεί ένα πρόσθετο εμπόδιο για την ανάπτυξη των ελληνικών 

εξαγωγών προς τις ανατολικές χώρες. 

Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση του 

Νομού Μεσσηνίας, όπου, με βάση τα στοιχεία του Μητρώου Εξαγωγέων 

του οικείου Επιμελητηρίου, υπάρχουν 50 περίπου εξαγωγείς ελαιολάδου 

και ελαιών. Είναι προφανές ότι αυτός ο κατακερματισμός της εξαγωγικής 

δραστηριότητας είναι αντιοικονομικός. Θα ήταν ασφαλώς πολύ πιο 

\ Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε το Κεφάλαιο 3. Βλέπε επίσης, 
V. Droucopoulos and St. Β. Thomadakis (March 1994). 
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αποδοτικό, αν οι 50 αυτοί εξαγωγείς αποτελούσαν τα μέλη μιας ή το πολύ 

όύο μεγάλων Εξαγωγικών Εμπορικών Εταιρειών, οι οποίες θα 

εξειδικεύονταν στην εμπορία του ελαιολάδου, αναλαμβάνοντας για 

λογαριασμό των μελών τους όλα τα στάδια μετά την παραγωγή, δηλαδή 

την αποθήκευση του προϊόντος, την εμφιάλωση και έλεγχο ποιότητας, την 

απαραίτητη έρευνα αγοράς εξωτερικού για ανεύρεση ξένων πελατών, την 

προβολή και διαφήμιση στις αγορές εξωτερικού, καθώς και την εξαγωγή 

"επώνυμου" προϊόντος, το οποίο και θα επιδοτούνταν από την ΕΕ ως 

εμφιαλωμένο (ενώ το μεγαλύτερο μέρος τώρα εξάγεται χύμα). 

Από το παραπάνω παράδειγμα, προκύπτει περίπου και ο ορισμός 

της ΕΕΕ, όσον αφορά το είδος των δραστηριοτήτων της. Η ΕΕΕ δεν 

παράγει ούτε μεταποιεί προϊόντα, αλλά αναλαμβάνει όλα τα στάδια 

αμέσως μετά την παραγωγή και μέχρι την πώληση του προϊόντος στους 

ξένους ή και Έλληνες αγοραστές, επεμβαίνοντας ακόμα συμβουλευτικά και 

στο σχεδιασμό και την οργάνωση παραγωγής των μελών της, εφόσον έτσι 

υπαγορεύουν οι έρευνες αγοράς που διεξάγει στο εξωτερικό. 

Η χρησιμότητα του θεσμού των ΕΕΕ για τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις είναι εμφανής, αφού με τον τρόπο αυτό απαλλάσσονται από 

το βραχνά της εμπορίας του προϊόντος (στο εσωτερικό και στο εξωτερικό), 

με αποτέλεσμα να αφοσιώνονται απερίσπαστα μόνο στην παραγωγή του 

προϊόντος και να αξιοποιούν πλήρως τις "οικονομίες κλίμακος" που 

υπάρχουν στο στάδιο αυτό. 

Από τα πιο πάνω γίνεται φανερό ότι η εξεύρεση πελατών στους 

μικρομεσαίους παραγωγούς εξαγώγιμων προϊόντων δεν αποτελεί την 

αποκλειστική ή την κύρια αρμοδιότητα των ΕΕΕ. Δηλαδή, αυτές οι 

εταιρείες δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελούν μόνο τον επί προμήθεια 

"πλασιέ" ορισμένων εξαγωγικών επιχειρήσεων. Στην πραγματικότητα, οι 

αρμοδιότητες τους είναι πολύ πιο εκτεταμένες, όπως αναφέρθηκε, και 

απαιτούν σημαντικούς ανθρώπινους πόρους και υψηλά επίπεδα ιδίων 

κεφαλαίων. Αυτό δεν φαίνεται να έχει γίνει απόλυτα κατανοητό από τους 

εγχώριους παραγωγικούς ή/και εξαγωγικούς φορείς, οι οποίοι στις 

προτάσεις τους για την ίδρυση τέτοιων εταιριών δεν αποδέχονται τον 

περιορισμό ενός ελάχιστου κατώτατου ύψους ιδίων κεφαλαίων της τάξεως 

των 300-500 εκατ. δρχ. 
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9.1.2. Η διεθνής εμπειρία 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα στην περίπτωση αυτή αποτελεί η 

εταιρεία INTERCOOP S.A. της Ιταλίας, η οποία έχει τομέα εξαγωγών-

εισαγωγών εμπορευμάτων καθώς και τομέα κατασκευών, με μετοχικό 

κεφάλαιο 5 δισ.λιρέτες (περίπου 7 5 0 εκατ. δρχ.) και 56 μετόχους-μέλη 

στους οποίους συμπεριλαμβάνονται βιομηχανικές επιχειρήσεις διαφόρων 

κλάδων, γεωργικές επιχειρήσεις, τράπεζες, κατασκευαστικές επιχειρήσεις 

κλπ. 

Σήμερα υπάρχουν στην Ελλάδα περίπου 300-350 αμιγώςεμπορικές 

εξαγωγικές επιχειρήσεις, οι οποίες εξάγουν το 5% περίπου των συνολικών 

βιομηχανικών μας εξαγωγών. Αλλά οι επιχειρήσεις αυτές έχουν πολύ μι

κρή σχέση με αυτές που ονομάστηκαν διεθνώς Export Trading Companies. 

Το μέγεθος τους είναι εξαιρετικά μικρό και εξάγουν συνήθως ένα προϊόν 

(κυρίως βρώσιμες ελιές και νωπά φρούτα και λαχανικά). Ακόμα και η ITCO 

Α.Ε., η μετέπειτα HEC Α.Ε., όπως λειτούργησε στην περίοδο 1985-1989, 

δεν είχε μεγάλη σχέση με τις διεθνείς προδιαγραφές των αντίστοιχων 

ξένων εταιρειών, αλλά αποτελούσε στην ουσία έναν "μεσάζοντα πλασιέ" 

για διάφορους Έλληνες εξαγωγείς με προμήθεια 1 % . Σημαντική ήταν η 

συμβολή της HEC Α.Ε. μόνο στον τομέα του αντισταθμιστικού εμπορίου. 

Αντίστοιχη με την ITCO Α.Ε., αλλά λειτουργούσα σύμφωνα με τις 

διεθνείς προδιαγραφές και πιο αποδοτικά, είναι η ισπανική εταιρία 

FOMENTO DE COMERCIO EXTERIOR, S.A. (FOCOEX). Η εταιρεία αυτή 

ιδρύθηκε το 1950 με μοναδικό μέτοχο την Banco Exterior de Espana 

(Τράπεζα Εξωτερικού Εμπορίου της Ισπανίας), ενώ το 1976 το μετοχικό 

της κεφάλαιο αυξήθηκε στα 165 εκατ. πεσ. (με τη σημερινή ισοτιμία 

πεσ./δρχ. γύρω στα 308 εκατ.δρχ.) και με αύξηση των μετόχων από ένα 

σε τρεις. Οι νέοι σημερινοί μέτοχοι, με τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής 

τους στο κεφάλαιο της FOCOEX είναι το National Institute for Export 

Promotion (INFE, δηλαδή ο ΟΠΕ της Ισπανίας) με 6 0 % , η Banco Exterior 

de Espana (BEE) με 2 4 % και το National Institute of IndustrY (INI) με 1 6 % . 

Τα κέρδη της εταιρείας αυξήθηκαν από 41 εκατ. πεσ. το 1978 σε 4 4 6 , 4 

εκατ. πεσ. το 1 9 8 3 , ενώ έχει και μόνιμες αντιπροσωπείες σε χώρες της Λ. 

Αμερικής, της Αφρικής και της Άπω Ανατολής. 

Η μέχρι σήμερα διεθνής εμπειρία και πρακτική είναι ενδεικτική της 

μεγάλης συμβολής του θεσμού των ΕΕΕ στην ανάπτυξη των εξαγωγών 
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πολλών χωρών, ιδιαίτερα εκείνων των οποίων η διάρθρωση του μεγέθους 

των επιχειρήσεων του εξαγωγικού τους τομέα είναι λίγο-πολύ παρόμοια 

με τη δική μας. Πιο συγκεκριμένα: 

Η συμβολή των Trading Companies στη ραγδαία ανάπτυξη των 

εξαγωγών της Ιαπωνίας έχει αναγνωριστεί απο σχεδόν το σύνολο των 

οικονομικών αναλυτών. Δεν πρέπει να μας παραπλανά το γεγονός ότι 

σήμερα στην Ιαπωνία υπάρχουν αρκετές πραγματικά "γιγάντιες" επιχει

ρήσεις. Ο βασικός κορμός της ιαπωνικής βιομηχανίας απαρτίζεται από 

χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, των οποίων η ανάπτυξη των εξαγωγών 

τις τελευταίες δεκαετίες οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη συμβολή τών 

General Trading Companies. 

Πιο πρόσφατα (1 970), η Ν.Κορέα εφάρμοσε το ιαπωνικό μοντέλο 

των Export Trading Companies, με θεαματικά αποτελέσματα όσον αφορά 

την ανάπτυξη των εξαγωγών της. Έτσι, κατά τη δεκαετία 1970-1980 ο 

μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των εξαγωγών της Ν. Κορέας ήταν 2 6 % , 

ενώ οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι 

σήμερα πάνω από 3 0 % , όταν στις περισσότερες βιομηχανικά 

αναπτυγμένες χώρες το αντίστοιχο ποσοστό δεν ξεπερνά το 2 0 % . 

Με στόχο τη μεγιστοποίηση του κύκλου εργασιών του εξωτερικού 

εμπορίου της Ν. Κορέας, η σχετική νομοθεσία που θεσπίστηκε περιείχε μεν 

πολλές ευνοϊκές ρυθμίσεις για τις ETC, αλλά και πολύ αυστηρές 

προδιαγραφές για το χαρακτηρισμό εταιρειών ως ETC (μεγάλο ύψος 

εξαγωγών, μεγάλο μετοχικό κεφάλαιο κλπ.). Έτσι, το 1975 μόνο 5 

κορεατικές ETC πληρούσαν τις προδιαγραφές που τέθηκαν, ενώ το 1983 

λειτουργούσαν στη χώρα 9 ETC, οι οποίες κάλυψαν το 5 5 , 5 % των 

συνολικών εξαγωγών της χώρας. 

Ανάλογη με την παραπάνω πολιτική για την ίδρυση και ανάπτυξη 

ETC με στόχο την προώθηση των εξαγωγών εφάρμοσε το 1 971 (και συμ

πλήρωσε το 1976) η Βραζιλία. Έτσι, το 1983 λειτουργούσαν στη χώρα 

αυτή 150 ETC, οι οποίες πραγματοποίησαν στο έτος αυτό εξαγωγές 

ύψους 6.800 εκατ. δολ., οι οποίες αποτελούσαν το 3 1 , 5 % των συνολικών 

εξαγωγών της Βραζιλίας. 

Πολύ πιο πρόσφατα, η Κυβέρνηση των ΗΠΑ θέσπισε την "Export 

Trading Company Act of 1982", με στόχο την αύξηση της "εξωστρέφειας" 

της αμερικανικής βιομηχανίας και την αποτελεσματική προώθηση των 

εξαγωγών της χώρας αυτής. Τα βασικότερα σημεία στο σκεπτικό του 
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παραπάνω νομοθετήματος ήταν αφενός μεν η ανάγκη βελτίωσης του πολύ 

ελλειμματικού εμπορικού ισοζυγίου των ΗΠΑ, που συμβάλλει στην 

εξασθένιση του δολαρίου στις διεθνείς αγορές συναλλάγματος και 

ταυτόχρονα προκαλεί πληθωριστικές πιέσεις στην εγχώρια οικονομία, 

αφετέρου δε η εξαγωγική κινητοποίηση των δεκάδων χιλιάδων μικρο

μεσαίων βιομηχανικών επιχειρήσεων, οι οποίες, ενώ παράγουν διεθνώς 

εμπορεύσιμα προϊόντα, δεν ασχολούνται αυτόνομα με εξαγωγές. Το έτος 

1 9 7 0 υπήρχαν στις ΗΠΑ περίπου 3 0 0 . 0 0 0 βιομηχανικές επιχειρήσεις από 

τις οποίες μόνο το 1 0 % επιδίδονταν στο εξαγωγικό εμπόριο. Επίσης, οι 

300 πρώτες εξαγωγικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν το 85 % των συνο

λικών εξαγωγών, ενώ το υπόλοιπο 1 5 % πραγματοποιήθηκε από 2 4 . 2 5 0 

μικρομεσαίες εξαγωγικές επιχειρήσεις. 

Για την κινητοποίηση του πλήθους των μη εξαγωγικών επιχει

ρήσεων, με το παραπάνω νομοθέτημα, θεσπίστηκαν διάφορα χρηματο

δοτικά κίνητρα, ενώ με κατάλληλη τροπολογία της αντιμονοπωλιακής 

νομοθεσίας επιτράπηκε στις εμπορικές τράπεζες και άλλους χρηματο

δοτικούς οργανισμούς να ιδρύουν Export Trading Companies ή να 

συμμετέχουν ως μέτοχοι σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες τέτοιες εταιρίες. 

Επίσης, με το παραπάνω νομοθέτημα ανατέθηκε στον Υπουργό Εμπορίου 

η σύσταση μέσα στο Υπουργείο Εμπορίου ενός ειδικού Γραφείου, του 

οποίου αποστολή θα είναι η διάδοση του θεσμού των Export Trading 

Companies και Export Associations (Εξαγωγικών Κοινοπραξιών), με 

παροχή πληροφοριών προς τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες, με 

έκδοση ειδικών εντύπων, με διοργάνωση Σεμιναρίων κλπ. 

Με στόχο τη δυναμική προώθηση των εξαγωγών της, το 1980 η 

Τουρκία θέσπισε Διάταγμα (Decree) με το οποίο έδινε σημαντικά προνόμια 

για την ίδρυση και ανάπτυξη ΕΕΕ (πιστωτικές διευκολύνσεις, μειωμένα 

επιτόκια, μειωμένη φορολογία κλπ.). Ταυτόχρονα όμως έθεσε και πολύ 

αυστηρές προϋποθέσεις. Έτσι, για να υπαχθεί μία ΕΕΕ στο σχετικό ευνοϊκό 

καθεστώς, θα έπρεπε τουλάχιστον το 5 0 % των εξαγόμενων προϊόντων 

της να απαρτίζεται από βιομηχανικά προϊόντα και ημικατεργασμένες ύλες, 

ενώ η αξία των ετήσιων εξαγωγών της θα έπρεπε να ανέρχεται σε 

τουλάχιστον 1 5 εκατ. δολ. Θα πρέπει να τονίσουμε μάλιστα ότι το 1 9 8 4 

το παραπάνω ποσοστό αυξήθηκε σε 7 5 % , ενώ η αξία των εξαγωγών σε 

30 εκατ. δολάρια. 
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To 1981 υπήρχαν 24 EEE στην Τουρκία, οι οποίες πραγματο

ποίησαν εξαγωγές 423,8 εκατ. όολ. (δηλαδή το 9 % των συνολικών 

εξαγωγών της χώρας), ενώ το 1986 υπήρχαν 26 ΕΕΕ με εξαγωγές 3.1 67 

εκατ. δολ. (δηλαδή το 4 2 , 5 % των συνολικών εξαγωγών). Στον ίδιο 

χρόνο, οι 26 αυτές εταιρείες πραγματοποίησαν και εισαγωγές αξίας 4 4 8 , 7 

εκατ. δολ., δηλαδή το 4 % περίπου των συνολικών εισαγωγών της 

Τουρκίας. 

Από την ανάλυση που προηγήθηκε, ενισχύεται η άποψη ότι η 

ίδρυση και ανάπτυξη μεγάλων και κλαδικά εξειδικευμένων ΕΕΕ στη χώρα 

μας θα μπορούσε να συμβάλει ουσιαστικά στη δυναμική προώθηση των 

εξαγωγών μας, όπως συνέβη και στην περίπτωση τόσων άλλων χωρών 

που αναφέρθηκαν στην παρούσα υποδιαίρεση. 

9.1.3. Οι μέχρι σήμερα προσπάθειες για την ίδρυση ΕΕΕ στην Ελλάδα 

Στη συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου, θα αναφερθούμε συνοπτικά 

στο ιστορικό των μέχρι τώρα προσπαθειών στη χώρα μας για τη θέσπιση 

του απαραίτητου νομικού πλαισίου που θα διέπει τα της ίδρυσης και 

λειτουργίας των ΕΕΕ, ενώ, στο τέλος, θα προτείνουμε τις απαραίτητες 

κατά την άποψη μας ενέργειες που πρέπει να γίνουν το ταχύτερο δυνατό, 

αν θέλουμε πραγματικά να εφαρμοστεί ο χρήσιμος αυτός θεσμός και στην 

Ελλάδα. 

Το 1978 ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΠΣΕ), με μια 

τεκμηριωμένη έκθεση του, αφενός μεν έθεσε το θέμα της σκοπιμότητας 

εφαρμογής του θεσμού των ΕΕΕ στη χώρα μας, αφετέρου δε πρότεινε 

συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής για την υλοποίηση του θεσμού. Ως βασικές 

προϋποθέσεις υπαγωγής των εταιρειών στο προτεινόμενο καθεστώς, ο 

ΠΣΕ πρότεινε οι εταιρείες να έχουν τη μορφή Α.Ε. με ονομαστικές 

μετοχές, τουλάχιστον στα πρώτα έτη λειτουργίας τους, ενώ το μετοχικό 

κεφάλαιο να είναι τουλάχιστον 4 0 εκατ. δρχ. 

Το Νοέμβριο του 1980, με την υπ* αριθμ. Ε4/8293/1 9-11-1 9 8 0 

Απόφαση του Υπουργού Εμπορίου συστήθηκε Ομάδα Εργασίας, η οποία 

υπέβαλε την 31-3-1981 σ.ν. για την ίδρυση και λειτουργία ΕΕΕ στη χώρα 

μας. Πολλές από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις που προτάθηκαν στο παραπάνω 

νομοσχέδιο αποτελούσαν προτάσεις της εισηγητικής έκθεσης του ΠΣΕ. 

331 



Επειδή αρκετές από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις του παραπάνω 

νομοσχεδίου προσέκρουαν στις κοινοτικές διατάξεις περί ανταγωνισμού, 

αλλά και, εκτός αυτού, επειδή λίγους μήνες μετά την υποβολή του 

νομοσχεδίου είχαμε τις Βουλευτικές Εκλογές του 1 9 8 1 , το νομοσχέδιο 

εκείνο έμεινε ανενεργό. 

Στην Ολομέλεια του Συμβουλίου Εξαγωγών της 13-3-1987, παρου

σιάστηκε εισηγητική έκθεση για τη σκοπιμότητα και εφαρμογή του θεσμού 

των ΕΕΕ στη χώρα μας από τους ερευνητές του ΚΕΠΕ Κλ. Ευστρατόγλου 

και Δημ. Μαρούλη. Ως αποτέλεσμα της παραπάνω έκθεσης, και μετά από 

αντιπροτάσεις και διαβουλεύσεις μεταξύ των εκπροσώπων του ΠΣΕ και του 

Υπουργού Εμπορίου, με το Ν.1731/1987 πέρασε τροπολογία του αναπτυ

ξιακού νόμου 1 262/1982 με στόχο την παροχή των κινήτρων του νόμου 

και στην περίπτωση της ίδρυσης και ανάπτυξης ΕΕΕ. Βάσει της τροπολο

γίας αυτής, οι νεοϊδρυόμενες ή λειτουργούσες ΕΕΕ, εφόσον είχαν τη 

νομική μορφή Α.Ε. και ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο 50 εκατ. δρχ., 

υπήχθησαν στο ευνοϊκό καθεστώς του παραπάνω αναπτυξιακού νόμου 

(κίνητρα Περιοχής Γ ανεξαρτήτως τόπου εγκατάστασης), για επενδύσεις 

σε αποθήκες, ψυκτικούς χώρους, συσκευαστήρια, μεταφορικά μέσα, 

γραφεία διοίκησης, έπιπλα, Η/Υ κλπ. Σε εκτέλεση της παραπάνω 

τροπολογίας, εκδόθηκαν μέσα στο 1987 και 3 Κοινές Υπουργικές 

Αποφάσεις. 

Με το νέο αναπτυξιακό νόμο 1892/1990, το παραπάνω ευνοϊκό 

καθεστώς για την ίδρυση και ανάπτυξη ΕΕΕ καταργήθηκε τελείως, με το 

σκεπτικό ότι η εφαρμογή της τροπολογίας του Ν.1731/1987 ίσως 

δημιουργούσε προβλήματα εξαιτίας των διατάξεων της Συνθήκης της 

Ρώμης περί ανταγωνισμού. 

Αργότερα, με το Ν.1947/1991 πέρασε και πάλι η παραπάνω 

τροπολογία, αυτή τη φορά του Ν.1892/1990, πλην όμως, μέχρι και 

σήμερα δεν έχουν εκδοθεί οι προβλεπόμενες Κοινές Υπουργικές 

Αποφάσεις για την υλοποίηση του καθεστώτος των ΕΕΕ. 

Τέλος, από το 1 991 και μέχρι σήμερα (Ιούλιος 1 996) μεσολάβησαν 

και πάλι κάποιες σχετικές θεσμικές μεταβολές και ρυθμίσεις όσον αφορά 

τις ΕΕΕ, οι οποίες κρίθηκαν αναγκαίες κυρίως μετά από επαφές που είχαν 

υπηρεσιακοί παράγοντες του ΥΠΕΘΟ με εμπειρογνώμονες της Κοινότητας, 

ώστε να μη συμπεριληφθούν στο νέο θεσμικό πλαίσιο "αντικοινοτικές" 
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διατάξεις, όπως υπήρχαν στο προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο, όπως αυτό 

ορίζονταν από τον αναπτυξιακό Νόμο 1892/1990. 

Με βάση τα παραπάνω, καθορίστηκε το ισχύον σήμερα νέο θεσμικό 

πλαίσιο, όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 6 παράγραφοι 1-3 του 

Ν.2372/1996 (ΦΕΚ 29Α728-2-1996), με τον οποίο τροποποιήθηκε το 

προηγούμενο καθεστώς του αναπτυξιακού Νόμου 1892/1990. 

Έτσι σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του 

Ν.2372/1996, μεταξύ των επιχειρήσεων που δύνανται να υπαχθούν στις 

διατάξεις της αναπτυξιακής νομοθεσίας περιλαμβάνονται οι εταιρείες 

διεθνούς εμπορίου που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεκ: 

α. Έχουν τη μορφή ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.). 
β. Έχουν ως αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια οικονομικών-

εμπορικών δραστηριοτήτων διεθνούς εμπορίου. 
γ. Το μετοχικό τους κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων 

εκατομμυρίων (300.000.000) δραχμών τουλάχιστον, ολοσχερώς καταβε
βλημένο. 

Συγκρίνοντας τις παραπάνω τρεις προϋποθέσεις με τις αντίστοιχες 

του προηγούμενου καθεστώτος (Ν. 1 892/1990) παρατηρούμε τα εξής: 

Πρώτο, η προϋπόθεση (α) παρέμεινε αμετάβλητη. 

Δεύτερο, η προϋπόθεση (β) διαφέρει σημαντικά από την αντίστοιχη 

προηγούμενη, αφού σύμφωνα με το προηγούμενο καθεστώς, ο 

αποκλειστικός σκοπός των εταιρειών ήταν οι εξαγωγές. 

Τρίτο, η προϋπόθεση (γ) διαφέρει επίσης, αφού το ελάχιστο 

μετοχικό κεφάλαιο ήταν τότε 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 δραχμές και τώρα αυξήθηκε στα 

3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 δραχμές. 

Κάτι που θα πρέπει να τονίσουμε ιδιαίτερα, όσον αφορά το 

παραπάνω νέο καθεστώς, είναι ότι τώρα γίνεται λόγος για Εταιρείες 

Διεθνούς Εμπορίου (ΕΔΕ = TC = Trading Companies) και όχι Εξαγωγικές 

Εμπορικές Εταιρείες (ΕΕΕ = ETC = Export Trading Companies). Αυτό 

φαίνεται άλλωστε και από τον αποκλειστικό σκοπό των ΕΔΕ, όπως αυτός 

περιγράφεται στην παράγραφο 1 (εδάφιο ιγ) του άρθρου 6 του 

Ν.2372/1996. 

Με βάση την παράγραφο 2 (εδάφιο ιθ) του άρθρου 6 του 

Ν.2372/1996, οι επιλέζιυες δαπάνες των ΕΔΕ που θεωρούνται 

"παραγωγική επένδυση", και συνεπώς δύνανται να υπαχθούν στις 
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ευνοϊκές ρυθμίσεις της αναπτυξιακής νομοθεσίας, είναι οι εξής: αγορά, 

κατασκευή ή μετατροπή κτιριακών εγκαταστάσεων που θα χρησιμο

ποιηθούν ως χώροι αποθήκευσης, ψύξης ή ξήρανσης, συντήρησης, 

διαλογής, συσκευασίας, διανομής. Σημειώνεται ότι οι χώροι αυτοί 

μπορούν να βρίσκονται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, αλλά όχι σε άλλες 

γώρες-μέλη της ΕΕ. Η εξαίρεση των χωρών-μελών της ΕΕ γίνεται, ώστε 

να μην υπάρχει αντίθεση προς το Κοινοτικό Δίκαιο. Επίσης, 

περιλαμβάνεται η αγορά και εγκατάσταση μηχανολογικού και λοιπού 

εξοπλισμού για τους χώρους αυτούς, καθώς και η αγορά φορτηγών 

αυτοκινήτων ή/και αυτοκινήτων-ψυγείων, είτε καινούργιων είτε ηλικίας 

έως 5 ετών. 

Τέλος, στο β' μέρος του εδαφίου (ιγ) της παραγράφου 1 του άρθρου 

6 του Ν. 2372/1996, προβλέπεται η έκδοση Απόφασης του Υπουργού 

Εθνικής Οικονομίας, με την οποία θα καθορίζονται οι λεπτομέρειες 

πλήρωσης των πιο πάνω προϋποθέσεων, καθώς και οι λοιπές λεπτομέρειες 

για την υπαγωγή επενδύσεων των εταιρειών αυτών στα κίνητρα του Ν. 

2372/1996. 

9.2. Εξαγωγικές Κοινοπραξίες (Export Associations: Ε.Α.) 

Ένας άλλος θεσμός, ο οποίος θα μπορούσε να συμβάλει θετικά 

στην άμβλυνση του προβλήματος του κατακερματισμού της εξαγωγικής 

δραστηριότητας και, γενικότερα, στην προώθηση των ελληνικών 

εξαγωγών, είναι η ίδρυση και λειτουργία Εξαγωγικών Κοινοπραξιών. 

Επειδή ο θεσμός αυτός μπορεί να έχει πολύ μεγαλύτερη ευελιξία 

όσον αφορά το έργο που θα αναλαμβάνει η συγκεκριμένη Εξαγωγική 

Κοινοπραξία, αλλά κυρίως, επειδή το απαιτούμενο ιδρυτικό κεφάλαιο 

μπορεί να είναι πολύ μικρό, είναι σκόπιμο να προωθηθεί η εφαρμογή του 

το ταχύτερο δυνατό. 

Μία Εξαγωγική Κοινοπραξία μπορεί να αναλάβει μόνο το στάδιο 

της εξαγωγής, δηλαδή την ανεύρεση ξένων πελατών και την κατανομή 

της εξαγωγικής παραγγελίας στα μέλη της, τα οποία συνήθως διατηρούν 

την πλήρη αυτοτέλεια τους. Μπορεί όμως, εκτός αυτού, να αναλάβει και 

την εισαγωγή πρώτων υλών με συμφέροντες όρους για τα μέλη της, ή 

οτιδήποτε άλλο συμφωνηθεί κατά την ίδρυση της. 
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Υποτίθεται ότι το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο περί O.E., Ε.Ε., και 

Ε.Π.Ε. καλύπτει το θέμα ίδρυσης και λειτουργίας των Εξαγωγικών 

Κοινοπραξιών, αλλά σύμφωνα με απόψεις αρμοδίων υπηρεσιακών παρα

γόντων του ΕΟΜΜΕΧ αυτό δεν συμβαίνει. Ο λόγος είναι ότι το 

υφιστάμενο νομικό πλαίσιο δεν προβλέπει ούτε τη μεγάλη ποικιλία των 

μορφών συνεργασίας που απαιτείται, αλλά ούτε και τη δυνατότητα να 

σχηματιστεί Εξαγωγική Κοινοπραξία π.χ. μεταξύ μιας Α.Ε., μιας O.E. και 

μιας Ε.Ε. 

Στην περίοδο 1985-1988 συστάθηκε και λειτούργησε ειδική 

Επιτροπή με εκπροσώπους από το Υπ. Βιομηχανίας, τον ΕΟΜΜΕΧ κλπ., 

η οποία και κατάρτισε ειδικό νομοσχέδιο για την ίδρυση και λειτουργία 

των Κοινοπραξιών (βλ. Παράρτημα, σελ. 447-460). Το θέμα όμως δεν 

προχώρησε, αφενός μεν γιατί η Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή του Υπ. 

Δικαιοσύνης αποφάνθηκε ότι το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο καλύπτει το 

θέμα, αφετέρου δε, όταν επανήλθε εκ νέου το ίδιο θέμα, είχαν ήδη 

μεσολαβήσει αλλαγές Υπουργών, ενώ στη συνέχεια άρχισαν οι 

αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις κλπ. 

Και στο θέμα αυτό, προτείνουμε επανεξέταση το ταχύτερο δυνατό 

με τη σύσταση νέας Ομάδας Εργασίας, η οποία φυσικά θα λάβει υπόψη της 

το σχετικό ιστορικό που αναφέραμε πιο πάνω. 

Γενικά, από τα μέχρι τώρα στοιχεία που τηρούνται στο Ειδικό 

Μητρώο του ΥΠΕΜ, προκύπτει ότι η ανταπόκριση του ιδιωτικού τομέα για 

ίδρυση ETC υπήρξε πολύ περιορισμένη. Αυτό οφείλεται κατά πάσα 

πιθανότητα στο γεγονός ότι τα μέχρι σήμερα παρεχόμενα κίνητρα δεν 

είναι στην ουσία επαρκή, για να παρακινήσουν το ενδιαφέρον 

κατάλληλων επιχειρηματιών. Οφείλεται όμως και στις σημαντικές 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν αυτές οι επιχειρήσεις στην προσπάθεια τους 

να συνεργαστούν εποικοδομητικά με τους μικρομεσαίους Έλληνες 

παραγωγούς. Η οργάνωση της εγχώριας παραγωγής για εξαγωγές δεν 

φαίνεται να είναι εύκολη υπόθεση. Από την άλλη μεριά, η αναγκαία 

συνεννόηση και συνεργασία πολλών ανεξάρτητων παραγωγών για την 

ίδρυση Εξαγωγικών Κοινοπραξιών φαίνεται να είναι σχεδόν αδύνατη στην 

ελληνική πραγματικότητα. 

Τα πιο πάνω επιβεβαιώνουν την άποψη ότι η μη ύπαρξη 

κατάλληλων εξαγωγικών εμπορικών επιχειρήσεων αποτελεί σημαντικό 

διαρθρωτικό χαρακτηριστικό της ελληνικής οικονομίας και δεν ήταν απλώς 
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το αποτέλεσμα της μη ύπαρξης κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου. Το νέο 

πλαίσιο, εάν τεθεί πλήρως σε εφαρμογή, θα βοηθήσει αναμφισβήτητα 

στην ίδρυση ΕΕΕ αλλά αυτό δεν πρόκειται να γίνει από τη μια μέρα στην 

άλλη. Οι αναγκαίες προσαρμογές απαιτούν χρόνο, ξεκαθάρισμα των όρων 

του παιχνιδιού και αποφυγή των αλλεπάλληλων μεταβολών στην 

οικονομική πολιτική και στο θεσμικό πλαίσιο, που τείνουν να γίνουν 

καθεστώς τα τελευταία χρόνια1. 

\ Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε Δ.Κ. Μαρούλης (1992), 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ1 

1 0 . 1 . Εισαγωγή 

Ο βαθμός ανάπτυξης της υποδομής μεταφορών (δρόμοι, λιμάνια, 

αεροδρόμια) και της προσφοράς μεταφορικών υπηρεσιών, διαδραματίζει 

σημαντικότατο ρόλο στην απρόσκοπτη διεξαγωγή αλλά και προώθηση 

των εξαγωγών. Αυτό ισχύει κυρίως για τη χώρα μας, δεδομένου ότι αυτή 

βρίσκεται σε μεγάλη σχετικά απόσταση από τις βασικότερες αγορές της 

Κοινότητας όπου και εξάγεται το 6 0 % περίπου των συνολικών εξαγωγών, 

ενώ, από την άλλη μεριά, ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό του συνολικού 

όγκου των ελληνικών εξαγωγών απαρτίζεται από νωπά φρούτα και λαχα

νικά, τα οποία, λόγω της ευαισθησίας τους, χρειάζονται ταχύτητα και 

ειδική μεταχείριση κατά τη μεταφορά. 

Τα πιο πάνω προβλήματα μεταφορών των ελληνικών εξαγωγών 

επιδεινώθηκαν μετά το 1 989, μετά τον εμφύλιο πόλεμο που ξέσπασε στην 

πρώην Γιουγκοσλαβία, οπότε αποκλείστηκε η κύρια και πιο συμφέρουσα 

διαδρομή προς τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, και μετά τη σημαντική 

αύξηση των διοδίων και επομένως του συνολικού κόστους μεταφοράς που 

επέβαλαν άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, όπως η Ουγγαρία και η 

Τσεχοσλοβακία. 

Παρά την αναμφίβολη σοβαρότητα των θεμάτων που προκύπτουν 

από τις παραπάνω διαπιστώσεις, και παρά το γεγονός ότι υπάρχοντα 

\ Για μια εμπεριστατωμένη ανάλυση του θέματος "Προβλήματα 
μεταφορών κατά την εξαγωγή ελληνικών προϊόντων", βλέπε το κεφάλαιο 
7 της Έκθεσης ΚΕΠΕ (Νοέμβριος 1992) που έχει εκπονηθεί από τον κ. Θ. 
Τερροβίτη. Το παρόν κεφάλαιο μπορεί να θεωρηθεί ως συμπληρωματικό 
του Κεφαλαίου 7 στην πιο πάνω Έκθεση του ΚΕΠΕ και προσπαθεί απλώς 
να παρουσιάσει τα βασικά δεδομένα αυτού του σημαντικού τομέα του 
θεσμικού και οργανωτικού πλαισίου των εξαγωγών, όπως αυτά 
αντιμετωπίζονται σήμερα (1995), περίπου τρία χρόνια μετά τη συγγραφή 
της προαναφερθείσας Έκθεσης του ΚΕΠΕ. 
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προβλήματα και αδυναμίες που συνδέονται με τις υπηρεσίες μεταφορών 

των εξαγόμενων ελληνικών προϊόντων έχουν πράγματι πάρει εκρηκτικές 

διαστάσεις, θα μπορούσε να πει κανείς ότι τα τελευταία 20 χρόνια όλες 

οι κυβερνήσεις απλώς διαπίστωναν την ύπαρξη των προβλημάτων, αλλά 

στην ουσία δεν ασχολήθηκαν σοβαρά για τη μελέτη, τον σχεδιασμό και 

τη λήψη των αναγκαίων μέτρων. 

Μερικά από τα βασικότερα προβλήματα, τα οποία παραμένουν 

άλυτα τα τελευταία 20 χρόνια, είναι συνοπτικά τα παρακάτω: 

10.2. Η ανάγκη παράκαμψης της πρώην Γιουγκοσλαβίας: Προβλή

ματα διέλευσης μέσω Βουλγαρίας και Ρουμανίας 

Μέχρι το 1 9 9 1 , το κύριο πρόβλημα ήταν η μόνιμη ανεπάρκεια του 

αριθμού των αδειών διεύλευσης των ελληνικών φορτηγών αυτοκινήτων 

μέσω Γιουγκοσλαβίας προς τις αγορές της Δ. Ευρώπης. Η Γιουγκοσλαβία 

ανέκαθεν χρησιμοποιούσε ως μέσο πολιτικών ή οικονομικών "πιέσεων" 

προς τη χώρα μας την έκδοση των αδειών διέλευσης. Μετά όμως το 

ξέσπασμα του εμφυλίου πολέμου στο τέλος του 1 9 9 1 , την ουσιαστική 

διάλυση της Γουγκοσλαβίας ως ενιαίου κράτους και την επιβολή εμπορικού 

αποκλεισμού εναντίον της Σερβίας και τέλος την επιβολή εμπορικού 

αποκλεισμού από την Ελλάδα στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία 

της Μακεδονίας (FYROM), ο δρόμος αυτός διέλευσης των ελληνικών 

εξαγόμενων προϊόντων έκλεισε επ' αόριστον. 

Σύμφωνα με σχετικό υπόμνημα του ΠΣΕ προς τον Υπουργό Εθνικής 

Οικονομίας (Ιούλιος 1992), η επιβολή των οικονομικών κυρώσεων κατά 

της Σερβίας και του Μαυροβουνίου, από την 1 -6-1 992, έχει τις ακόλουθες 

σοβαρές επιπτώσεις για τις ελληνικές εξαγωγές: 

α. Αυξάνει ακόμα πιο πολύ τις ήδη μεγάλες δυσχέρειες 

προσπέλασης των κύριων αγορών της Ελλάδας. Και αν ακόμα παρείχετο 

στην Ελλάδα η δυνατότητα διέλευσης της Γιουγκοσλαβίας, δεν θα 

καθίστατο δυνατό να λειτουργήσει θετικά, πρώτο γιατί η διέλευση 

δυσχεραίνεται ιδιαιτέρως ή καθίσταται αδύνατη λόγω της γενικότερης 

αναταραχής και των εχθροπραξιών, και δεύτερο, γιατί οι γειτονικές προς 

τη Γιουγκοσλαβία χώρες επιβάλλουν απαγόρευση μεταφοράς 

εμπορευμάτων χωρίς εξαίρεση. Με αυτά τα δεδομένα, η παράκαμψη της 

πρώην Γιουγκοσλαβίας καθίσταται υποχρεωτική από τα πράγματα. 
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β. Η παράκαμψη όμως της Γιουγκοσλαβίας θα έχε1 τις ακόλουθες 

συνέπειες: 

- Είναι σημαντικά δαπανηρότερη 

- Είναι σημαντικά βραδύτερη. Η παράταση του ταξιδιού φτάνει ως 

το 1/3 του συνολικού χρόνου. 

- Η παράταση του χρόνου μεταφοράς αυξάνει την γκάμα των 

λεγόμενων "φθαρτών" προϊόντων. "Φθαρτά" προϊόντα θα πρέπει στο 

εξής να θεωρούνται και εκείνα τα οποία απαξιώνονται από τη σημαντική 

παράταση του χρόνου μεταφοράς. 

- Η νέα διαδρομή, μετά την παράκαμψη της Γιουγκοσλαβίας, είναι 

ιδιαίτερα κουραστική, επίπονη και επισφαλής. 

- Έχει ιδιαίτερες δισχέρειες στην αιχμή της τουριστικής περιόδου. 

Εκτός των παραπάνω σε πολλές περιπτώσεις σημειώνεται μεγάλος 

συνωστισμός και καθυστερήσεις στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, καθώς και 

στα σύνορα Βουλγαρίας - Ρουμανίας. Επίσης, υπάρχει πρόβλημα περιορι

σμένου αριθμού ατελών αδειών διέλευσης από τις πιο πάνω χώρες καθώς 

και πρόβλημα κατανομής αυτών των αδειών στους επιμέρους μεταφορείς. 

Ιδιαίτερα κατά το τέλος του χρόνου, οπότε πραγματοποιούνται οι 

μεγαλύτερες εξαγωγές εσπεριδοειδών, διαπιστώνεται ανεπάρκεια των πιο 

πάνω αδειών με συνέπεια να διατίθενται μόνο κάρτες διέλευσης επί 

πληρωμή. Αυτό επιβαρύνει σημαντικά το κόστος μεταφοράς των 

εξαγωγών των συγκεκριμένων προϊόντων. 

Αρμόδια για τη διαπραγμάτευση των θεμάτων των αδειών 

διέλευσης των ελληνικών φορτηγών από τις διάφορες χώρες είναι τα 

υπουργεία Εξωτερικών και Μεταφορών-Επικοινωνιών. Ο αριθμός των 

ατελών καρτών διέλευσης καθορίζεται κάθε χρόνο σε διμερές επίπεδο και 

μετά από επίπονες διαπραγματεύσεις, στις οποίες οι αρμόδιες αρχές 

κάνουν ότι είναι δυνατό για να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη ποσόστωση για 

την Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση εμφανίζεται στενότητα όσον αφορά τις 

άδειες διέλευσης από Ρουμανία, ενώ δεν υπάρχει ουσιαστικό πρόβλημα 

όσον αφορά τις άδειες διέλευσης μέσω Ιταλίας. 

Η κατανομή των ατελών καρτών διέλευσης πραγματοποιείται από 

το Υπ. Μεταφορών-Επικοινωνιών με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν για 

την εξαγόμενη ποσότητα κατά εταιρεία. Για διαπραγματευτικούς λόγους, 

δεν θεωρείται σκόπιμη η φύλαξη αδειών μέχρι το τέλος του έτους, για τον 
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λόγο αυτό παρουσιάζονται προβλήματα στην περίοδο αυτή, τα οποία 

γίνεται προσπάθεια να λυθούν με περαιτέρω διαπραγματεύσεις. 

Πολλά από τα πιο πάνω θέματα συζητούνται και επιδιώκεται να 

προωθηθεί η λύση τους σε κοινοτικό επίπεδο. Ειδικά για τη διέλευση μέσω 

Βουλγαρίας εξετάζεται το θέμα της δημιουργίας τελωνειακών διαδρόμων. 

Το ίδιο θέμα υπάρχει και για την περίπτωση της διέλευσης της 

Γιουγκοσλαβίας, όπου τόσο η Ελλάδα όσο και η Βουλγαρία ζητούν τη 

δημιουργία διαδρόμου transit, αλλά υπάρχει σοβαρή αντίρρηση εκ μέρους 

της νέας Γιουγκοσλαβίας, η οποία θεωρεί ότι κάτι τέτοιο θα μείωνε 

σημαντικά την πίεση στις χώρες της Δύσης για άρση του εμπάργκο. 

Από 1-1-1995, τα φορτηγά διεθνών μεταφορών της ΕΕ είναι 

εφοδιασμένα με τα λεγόμενα "Πράσινα Βιβλία" με τα οποία κινούνται 

χωρίς να καταβάλλουν τέλη στις χώρες εκτός της ΕΕ. Μέχρι τα τέλη 

Φεβρουαρίου 1995 τα ελληνικά φορτηγά δεν είχαν εφοδιαστεί με τα πιο 

πάνω βιβλία, με αποτέλεσμα να είναι αναγκασμένα να καταβάλλουν τα 

αναλογούντα τέλη. Η κατάσταση επιδεινώθηκε από την 1-2-1995, οπότε 

οι βουλγαρικές αρχές προχώρησαν σε τριπλασιασμό των διοδίων που 

πλήρωναν μέχρι τότε τα ελληνικά φορτηγά. Από τα αρμόδια Υπουργεία 

καταβάλλονται έντονες προσπάθειες σε διμερές επίπεδο για να βρεθεί 

λύση στο νέο πρόβλημα που παρουσιάστηκε. 

10.3. Ζημιές στις ελληνικές εξαγωγές από την επιβολή του εμπάργκο 

στη Νέα Γιουγκοσλαβία 

Η ΕΕ, όταν αποφάσισε την επιβολή του εμπάργκο στη μικρή 

Γιουγκοσλαβία, αποδέχθηκε και την καταβολή αποζημιώσεων για τις ζημιές 

που αναμένεται να υποστούν οι ελληνικές εξαγωγές, κυρίως νωπών προϊ

όντων. Η ζημιά αυτή συνίσταται σε άμεσες και έμμεσες απώλειες-ζημιές 

των ελληνικών επιχειρήσεων από αδυναμία εκτέλεσης παραγγελιών εξα

γώγιμων προϊόντων προς χώρες της ΕΟΚ και ΕΖΕΣ, των οποίων η μετα

φορά επραγματοποιείτο διαμέσου της Σερβίας με χερσαία μεταφορικά 

μέσα (φορτηγά αυτοκίνητα, Α/Ψ, βαγόνια, Β/Ψ). Σε πολλές επιχειρήσεις 

η συνεπαγόμενη υποαπασχόληση της παραγωγικής δυναμικότητας τους 

συνέβαλε στην αύξηση της ανεργίας και του κόστους παραγωγής και στην 

απώλεια σημαντικών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων. Οι διαζευκτικές 

οδοί διακίνησης των ελληνικών εξαγώγιμων προϊόντων δεν ήταν δυνατό 

3 4 0 



να αμβλύνουν το πρόβλημα που δημιουργήθηκε για τους ακόλουθους 

λόγους: 

- Η τεχνική και οικονομική υποδομή των δυτικών λιμένων της 

χώρας υπήρξε ανεπαρκής, ιδιαίτερα κατά τα πρώτα έτη μετά την επιβολή 

του εμπάργκο. 

- Τα δρομολογημένα F/B προς Ιταλία στα πρώτα στάδια υπήρξαν 

επίσης ανεπαρκή σε σχέση με τον όγκο του μεταφορικού έργου που 

μετακινήθηκε στη γραμμή Πάτρας - Ιταλίας. 

- Σημειώθηκε σημαντική επιβάρυνση του κόστους μεταφοράς των 

εξαγόμενων ελληνικών προϊόντων λόγω αλλαγής δρομολογίου. 

- Παρατηρούνται καθυστερήσεις στα λιμάνια εξαγωγής ιδιαίτερα 

κατά τους θερινούς μήνες λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης. 

Οι αρμόδιες ελληνικές υπηρεσίες προέβησαν σε προσεγγιστικές 

εκτιμήσεις των ζημιών, τις οποίες υπέβαλαν στην ΕΕ προκειμένου να 

προσδιοριστεί το ύψος της αποζημίωσης των ενδιαφερόμενων 

επιχειρήσεων. 

Η διαδικασία όμως της καταβολής των αποζημιώσεων στους 

δικαιούχους (για την οποία υπεύθυνο είναι το Υπ. Γεωργίας) κάθε άλλο 

παρά ικανοποιητική ήταν. Υπήρξαν μεγάλες καθυστερήσεις στην απόδοση 

των αποζημιώσεων στους δικαιούχους εξαγωγείς (όπως, π.χ. στους 

εξαγωγείς ροδάκινων, όπου είχε εγκριθεί αποζημίωση στο κόστος 

μεταφοράς). 

Σημαντικές ζημιές στις ελληνικές εξαγωγές προκαλεί αναπόφευκτα 

και το ελληνικό εμπάργκο κατά της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας 

της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ). Συγκεκριμένα, σε άρθρο του Β. Καραφωτάκη 

[Ναυτευποοική (22-1-1995), σελ. 19], τονίζονται τα ακόλουθα: Οι ζημιές 

αυτές, που δεν έχουν ακόμα υπολογιστεί με ακρίβεια, αφορούν τις 

εξαγωγές τροφίμων, πρώτων υλών, καυσίμων, ανταλλακτικών, 

μηχανημάτων, προϊόντων ευρείας κατανάλωσης κλπ. Οι εξαγωγές των 

προϊόντων αυτών κατευθύνονταν τόσο στην αγορά της ΠΓΔΜ όσο και 

στις γειτονικές αγορές. Ιδιαίτερη σημασία έχει η σημαντική κάμψη των 

εργασιών του που παρουσιάζει ο λιμένας της Θεσσαλονίκης με άμεσο 

αντίκτυπο στα επαγγέλματα που λειτουργούν γύρω από αυτόν. Το 

γεγονός ότι οι επιχειρήσεις των βαλκανικών (και όχι μόνο) χωρών έχουν 

αρχίσει να βρίσκουν τρόπους παράκαμψης αυτού του σημαντικού λιμένα 

της χώρας μας θα έχει προφανώς σοβαρές αρνητικές συνέπειες στην 
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προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης να εμφανίσει τη χώρα ως 

σημαντικό διαμετακομιστικό κέντρο στη διακίνηση των προϊόντων από 

Βορρά προς Νότο και από Δύση προς Ανατολή. 

Μεγάλη ζημιά προκαλείται επίσης από την απώλεια ελληνικών 

θέσεων στα ταχέως διαμορφούμενα κανάλια διανομής προϊόντων στις 

αγορές των βαλκανικών χωρών. Υπάρχουν αναφορές ότι οι Βούλγαροι 

έμποροι έχουν ήδη καταφέρει να ελέγξουν την πλειοψηφία των δικτύων, 

τα οποία διαρθρώνονται από την Αλβανία έως και τη Ρωσία. Η θέση των 

δικτύων που ελέγχονται από ελληνικά συμφέροντα υποχωρεί κάτω από το 

βάρος της αδυναμίας προσπέλασης σε συγκεκριμένες αγορές με επίσημο 

τρόπο. Τέλος, ο αποκλεισμός της ΠΓΔΜ θέτει σε περιθωριοποίηση τις 

ελληνικές χερσαίες μεταφορές μεσαίων αποστάσεων στη Βαλκανική και 

στερεί τα ελληνικά συμφέροντα από τη δυνατότητα άσκησης ελέγχου 

αυτών των μεταφορών. Αντίθετα, ευνοεί τις ομοειδείς βουλγαρικές και 

τουρκικές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν να αντιμετωπίσουν τον ανύπαρκτο 

ανταγωνισμό εκ μέρους των ελληνικών επιχειρήσεων. 

Ο σχετικός αποκλεισμός της Ελλάδας από τα διαβαλκανικά δίκτυα, 

κυρίως λόγω του εμπάργκο στην ΠΓΔΜ και δευτερευόντως λόγω των 

προβλημάτων στις διμερείς σχέσεις με την Αλβανία, ενδέχεται να έχει 

επίσης μακροπρόθεσμες αρνητικές συνέπειες για τα ελληνικά συμφέροντα 

στην αναπτυσσόμενη αγορά των χωρών του Εύξεινου Πόντου. 

10.4. Κοινοτική επιδότηση του κόστους μεταφοράς των ελληνικών 

εξαγόμενων φρούτων και λαχανικών 

Το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας των χωρών-μελών της ΕΕ 

αποφάσισε την παράταση της επιδότησης στη μεταφορά φρούτων και 

λαχανικών που εξάγονται από την Ελλάδα στις περισσότερες ευρωπαϊκές 

χώρες. Το ακριβές ύψος της επιδότησης και η σχετική διαδικασία θα 

καθοριστούν από τη διαχειριστική Επιτροπή. Αναμένεται η επιδότηση να 

είναι 5 ECU/100 Kg που αντιστοιχεί περίπου σε 15 δρχ. για κάθε κιλό 

μεταφερόμενων φρούτων και λαχανικών. 
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10.5. Συγκεντρωτικότητα των εξαγωγικών περιόδων 

Επειδή η παραγωγική-εξαγωγική περίοδος των βασικότερων νωπών 

φρούτων και λαχανικών χαρακτηρίζεται από μεγάλη συγκέντρωση, 

δημιουργούνται αντίστοιχα περίοδοι εξαγωγικής "αιχμής" κατά τις οποίες 

το κόστος μεταφοράς με φορτηγά-ψυγεία αυξάνεται σημαντικά. Για να 

δοθεί κάποια λύση στο πρόβλημα, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων 

Ελλάδος (ΚΕΕΕ) έχει προτείνει "κατά την εξαγωγική περίοδο των 

εσπεριδοειδών και γενικά των ευπαθών γεωργικών προϊόντων να 

χρησιμοποιούνται και φορτηγά αυτοκίνητα άλλων χωρών". 

Σχετικά με το θέμα αυτό από το Υπ. Μεταφορών-Επικοινωνιών 

διευκρινίζεται ότι οι χορηγούμενες άδειες διακρίνονται σε διάφορες 

κατηγορίες όπως: διμερείς, transit, διμερείς/transit, και από/προς τρίτες 

χώρες. 

Οι τελευταίες άδειες, που αφορούν το μεταφορικό έργο της χώρας 

μας, διατίθενται στους Έλληνες μεταφορείς. Παράλληλα, με βάση διμερείς 

συμφωνίες που κυρώνονται με νόμο, ένα μέρος αυτών των αδειών 

ανταλλάσσεται/παραχωρείται σε ξένους αυτοκινητιστές. 

Στα πλαίσια αυτά, η Ελλάδα έχει ήδη υπογράψει συμφωνία με τη 

Βουλγαρία για αμοιβαία χρήση αδειών από τρίτες χώρες. Επίσης έχει 

υπογράψει συμφωνίες με τη Λιθουανία, Λευκορωσία και Ουκρανία για 

άδειες διμερείς και transit. Ανάλογες συμφωνίες (για άδειες 

διμερείς/transit) πρόκειται να υπογραφούν και με τις υπόλοιπες 

Δημοκρατίες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, αλλά δεν υπάρχει, στην 

παρούσα φάση, σκέψη για παραχώρηση αδειών στους αυτοκινητιστές των 

συγκεκριμένων χωρών για τριγωνικές μεταφορές. 

10.6. Αεροπορικές μεταφορές 

Το κόστος μεταφοράς ευπαθών νωπών προϊόντων με cargo της 

O.A. θεωρείται από τους Έλληνες εξαγωγείς πολύ υψηλό σε σχέση με 

εκείνο ανταγωνιστριών χωρών, πράγμα που δεν δικαιολογείται μόνο από 

το γεγονός ότι οι διανυόμενες αποστάσεις από την Ελλάδα είναι 

μεγαλύτερες. Εξαιτίας αυτού του τελευταίου αρνητικού παράγοντα, 

δηλαδή της "απόμακρης" γεωγραφικής θέσης της Ελλάδας από τις άλλες 

χώρες της ΕΟΚ, η χώρα μας, και εξ όσων γνωρίζουμε και η Ιρλανδία που 
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έχει παρόμοιο πρόβλημα, είχαν από καιρό ζητήσει την έγκριση της 

Κοινότητας για επιδότηση του ναύλου μεταφοράς των εξαγόμενων 

προϊόντων, αλλά η απάντηση ήταν αρνητική. 

Από τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) και τον 

Σύνδεσμο INCOFRUIT HELLAS έχει επισημανθεί η ανάγκη της απελευ

θέρωσης των αεροπορικών μεταφορών εμπορευμάτων, της οργάνωσης 

συντονισμένων αποστολών στις χώρες του εξωτερικού με cargo, καθιέ

ρωσης νέων αεροπορικών γραμμών, αύξησης των υπαρχόντων δρομολο

γίων και αναβάθμισης του ρόλου των περιφερειακών αερολιμένων. 

Σχετικά με το πιο πάνω αίτημα, από την Υπηρεσία Πολιτικής 

Αεροπορίας διευκρινίστηκε ότι το μονοπώλιο της Ολυμπιακής Αεροπορίας 

έχει ήδη καταργηθεί. Σήμερα χορηγούνται ελεύθερα εγκρίσεις σε όσες 

εταιρείες υποβάλλουν αιτήσεις για τακτικές και έκτακτες εμπορευματικές 

πτήσεις. Ήδη πραγματοποιούνται εξαγωγές ελληνικών προϊόντων από τον 

αερολιμένα Αθηνών με αεροπορικές εταιρείες χωρών της Ανατολικής 

Ευρώπης και έχουν προταθεί αντίστοιχες πτήσεις από τα αεροδρόμια της 

Πρέβεζας, της Καλαμάτας, του Ηρακλείου και της Θεσσαλονίκης. 

Είναι σημαντικό ότι η Θεσσαλονίκη συνδέεται με τη Γεωργία, την 

Ουκρανία, το Αζερμπαϊτζάν και τη Μολδαβία με τακτικά δρομολόγια, στα 

οποία υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς προϊόντων συνολικού βάρους ΙΟ

Ι 5 τόνων, αναλόγως του αριθμού των επιβατών. Επίσης, υπάρχει 

προοπτική να συνδεθεί με άλλες πόλεις χωρών της Κεντρικής και της 

Ανατολικής Ευρώπης. 

Παρά το γεγονός όμως ότι η μεταφορά ελληνικών φορτίων με 

αεροπορικές εταιρείες άλλων χωρών έχει επιτραπεί προς οποιονδήποτε 

προορισμό, δεν είναι δυνατό να υποχρεωθούν και οι αρμόδιες αρχές 

ξένων κρατών να δεχθούν αυτές τις πτήσεις. Η αποδοχή ή μη πτήσεων 

αεροπορικών εταιρειών χαμηλού ναύλου αποτελεί κυρίαρχο δικαίωμα κάθε 

κράτους και η ελληνική ΥΠΑ δεν έχει δυνατότητα επηρεασμού της 

αντίστοιχης Υπηρεσίας άλλων χωρών1. 

Παρά τις πιο πάνω σημαντικές εξελίξεις, που θα πρέπει να 

θεωρούνται ως η αρχή για την ανάπτυξη των αεροπορικών εμπορευ-

\ Εισήγηση της ΥΠΑ στη Διαρκή Επιτροπή Μεταφορών του Συμβου
λίου Εξαγωγών (Οκτώβριος 1994). 

344 



ματικών μεταφορών και στην Ελλάδα, η αρμόδια Επιτροπή του 

Συμβουλίου Εξαγωγών προτείνει επιπλέον τις ακόλουθες ενέργειες: 

-Εξασφάλιση της σωστής λειτουργίας του Α ν α τ ο λ ι κ ο ύ 

Αεροσταθμού του Αερολιμένα Αθηνών καθώς και των αντίστοιχων 

υπηρεσιών των άλλων αερολιμένων. 

-Δημιουργία κατάλληλων εγκαταστάσεων στους αερολιμένες που 

θα διασφαλίζουν την αποθήκευση των εμπορευμάτων, ιδιαίτερα των 

φθαρτών, και τη σωστή λειτουργία των τελωνείων στους εμπορευμα

τικούς σταθμούς. 

-Οι Τελωνειακές Υπηρεσίες των αερολιμένων όλης της χώρας θα 

πρέπει να είναι ενήμερες για τις νέες τελωνειακές διατυπώσεις που 

ισχύουν για τα αγαθά κοινοτικής καταγωγής και τα εξομοιούμενα προς 

αυτά, ώστε να μην γίνονται πλέον αντικείμενο τελωνειακών ελέγχων. 

Στις 6-1 2-1 9 9 4 έγιναν τα εγκαίνια της νέας αεροπορικής γραμμής 

Θεσσαλονίκης - Βελιγραδίου με την αεροπορική εταιρεία "Air Greece". To 

ταξίδι διαρκεί 1.30 ώρα και θα γίνονται αρχικά δύο ταξίδια εβδομαδιαίως. 

Με τη γραμμή αυτή για πρώτη φορά συνδέεται η Νέα Γιουγκοσλαβία με 

την Ελλάδα μετά την άρση των σχετικών απαγορευτικών μέτρων. 

Στο 2ο Συνέδριο "Ελλάδα - Βαλκάνια: Επιχειρηματική Συνεργασία" 

που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη τον Φεβρουάριο του 1995 

επισημάνθηκε ότι "ο στόχος της ανάδειξης της Θεσσαλονίκης ως 

οικονομικού κέντρου των Βαλκανίων είναι ανέφικτος χωρίς ριζική 

αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του αεροδρομίου Θεσσαλονίκης, το οποίο 

πλέον αποκτά στρατηγική σημασία για ολόκληρη την Ελλάδα". 

10.7. Σιδηροδρομικές μεταφορές 

Οι σιδηροδρομικές μεταφορές αποτελούν βασικό μέσο μεταφοράς 

των ελληνικών εξαγωγών προς τις χώρες της ΕΕ και τις χώρες της 

Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (ΚΑΕ). Ειδικότερα, οι μεγάλες 

κοινωνικοπολιτικές αλλαγές που σημειώθηκαν στις χώρες ΚΑΕ και οι 

τάσεις που διαγράφονται διεθνώς για αναβάθμιση του ρόλου των 

σιδηροδρόμων στις διεθνείς μεταφορές, δημιουργούν νέες προοπτικές για 

δραστηριοποίηση του ΟΣΕ στον χώρο των διεθνών μεταφορών προς 

όφελος των ελληνικών εξαγωγών. 
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Μετά τις πιο πάνω ανακατατάξεις τα ελληνικά λιμάνια στο Αιγαίο 

αποτελούν την πλησιέστερη έξοδο όλων των χερσαίων διαδρομών προς 

τη Μεσόγειο και ιδιαίτερα προς τη Μέση Ανατολή. Για τους ελληνικούς 

σιδηροδρόμους αυτό έχει μεγάλη σημασία, δεδομένου ότι δύο σημαντικά 

λιμάνια του Β. Αιγαίου, η Θεσσαλονίκη και η Αλεξανδρούπολη, διαθέτουν 

ήδη σιδηροδρομική σύνδεση, ενώ στο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του 

ΟΣΕ προβλέπεται μέχρι το τέλος του αιώνα σιδηροδρομική σύνδεση και 

με το λιμάνι της Καβάλας. 

Τα παραπάνω συνεπάγονται ότι υπάρχουν οι βασικές προϋποθέσεις 

για την ανάπτυξη μεγάλης κλίμακας διεθνών σιδηροδρομικών μεταφορών 

μεταξύ Ελλάδας και των χωρών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και 

ιδιαίτερα με τη Ρωσία και την Ουκρανία. Είναι προφανές ότι ο ΟΣΕ θα 

πρέπει να πραγματοποιήσει όλες τις αναγκαίες ενέργειες, προκειμένου να 

αξιοποιήσει στο μέγιστο αυτές τις δυνατότητες. Για τον σκοπό αυτό ο ΟΣΕ 

έχει ήδη υποβάλει προτάσεις στη διεθνή Ένωση Σιδηροδρόμων, στην 

οποία μετέχει, για την αναγκαιότητα δημιουργίας σιδηροδρομικού άξονα 

Βορρά - Νότου μεταξύ Ελλάδας - Ρωσίας, που θα συμπεριληφθεί στο 

ευρωπαϊκό δίκτυο υψηλών ταχυτήτων 1 . 

Με δεδομένο το πιο πάνω πλαίσιο ένα άλλο σημαντικό ζήτημα που 

πρέπει να αντιμετωπιστεί είναι αυτό των συνδυασμένων μεταφορών, οι 

οποίες θα πρέπει το συντομότερο δυνατό να εφαρμοστούν και στη χώρα 

μας. Η εφαρμογή αυτού του συστήματος παρουσιάζει σήμερα προβλήματα 

εξαιτίας της ανυπαρξίας κατάλληλης σιδηροδρομικής υποδομής για την 

υποδοχή των φορτίων και της αδυναμίας διέλευσης των ιδιαίτερα 

ογκωδών φορτίων της συνδυασμένης μεταφοράς από διάφορα σημεία του 

δικτύου. Υπάρχει επιπλέον το θέμα της ανυπαρξίας του κατάλληλου 

τροχαίου υλικού. Με δεδομένο ότι οι μεταφορές αυτές είναι διεθνείς, 

σοβαρό πρόβλημα είναι και η απουσία σιδηροδρομικής γραμμής κανονικού 

πλάτους στα λιμάνια της Δυτικής Ελλάδος, όπου προσεγγίζουν κατά κύριο 

λόγο φορτηγά αυτοκίνητα με διεθνή φορτία. Τέτοια λιμάνια που 

παρουσιάζουν σπουδαίο ενδιαφέρον για συνδυασμένες μεταφορές είναι 

η Πάτρα, που δεν διαθέτει σήμερα σιδηροδρομική γραμμή κανονικού 

\ Το δίκτυο αυτό θα καλύπτει όλη την Ευρώπη και θα έχει ταχύτητα 
άνω των 200 χιλιομέτρων την ώρα. Βλέπε ΚΕΡΔΟΣ (1-2-1 995), σελ. 1 6. 
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πλάτους, και η Ηγουμενίτσα, που στερείται παντελώς σιδηροδρομικής 

γραμμής1. 

Ο ΟΣΕ έχει εντάξει, στο πλαίσιο των έργων εκσυγχρονισμού 1 995-

1999, μελέτη για την κατασκευή κανονικής γραμμής μεταξύ Πάτρας-

Αθήνας, όπου υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για εκτέλεση συνδυασμένων 

μεταφορών,καθώς και μελέτη σιδηροδρομικής σύνδεσης της Ηγουμενίτσας 

με το δίκτυο. Έχει επίσης ενταχθεί η μελέτη για τη σύνδεση του Αντιρρίου 

με το σιδηροδρομικό άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης, στο ύψος του σιδηρο

δρομικού σταθμού Τιθορέας. Το πλεονέκτημα αυτής της σύνδεσης είναι 

η έξοδος του σιδηροδρόμου στο Ιόνιο με πολύ μικρότερο κόστος από αυτό 

που απαιτεί η σύνδεση με την Ηγουμενίτσα ή την Πάτρα. Εξασφαλίζει δε 

δυνατότητα ταχύτατης προώθησης, τόσο των διεθνών φορτίων που 

προέρχονται από τη Δυτική Μεσόγειο, όσο και των εγχωρίων φορτίων της 

Δυτικής Στερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου, προς τα μεγαλύτερα 

εμπορικά κέντρα της χώρας, την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη, αλλά και τις 

χώρες της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης2. 

Γενικά, σήμερα υπάρχουν ακόμα μεγάλα και χρόνια προβλήματα 

που συνδέονται με τις σιδηροδρομικές μεταφορές. Το σιδηροδρομικό 

δίκτυο του ΟΣΕ και γενικά η τεχνική υποδομή του σε μεταφορικές 

υπηρεσίες είναι απηρχαιωμένα. Στην Πελοπόννησο εκκρεμεί ακόμα, όπως 

τονίστηκε, το τεχνικό εμπόδιο του διαφορετικού πλάτους των 

σιδηροδρομικών γραμμών, πράγμα που αποτελεί σοβαρότατο αρνητικό 

παράγοντα για τις μεταφορές των νωπών προϊόντων, εξαιτίας των 

απαιτούμενων αλλεπάλληλων μεταφορτώσεων. 

\ Το Συμβούλιο Μεταφορών των Ελληνικών Επιμελητηρίων 
αποφάσισε τον Οκτώβριο του 1994 την ίδρυση ελληνικού φορέα 
σχεδιασμού και οργάνωσης συνδυασμένων μεταφορών με την επωνυμία 
"Combi Hellas". Η οργάνωση του νέου φορέα θα βασιστεί στα σχήματα 
που έχουν οι ευρωπαϊκές εταιρείες Combi ειδικά σε ό,τι αφορά τα 
καταστατικά τους. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες συνδυασμένων μεταφορών 
έχουν ήδη εκφράσει το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν στο ελληνικό 
Combi. Στην Επιτροπή για την προώθηση της εταιρείας "Combi Hellas" 
μετέχουν εκπρόσωποι του ΟΣΕ, της ΟΦΑΕ, των Διεθνών Διαμεταφορέων, 
του ΕΒΕΠ και του ΕΒΕΘ. 

2. Βλέπε ΚΕΡΔΟΣ (1-2-1995), σελ. 16. 
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Ο Σύνδεσμος INCOFRUIT HELLAS σημείωσε, στα πλαίσια του 

Συμβουλίου Εξαγωγών, την ανάγκη για την οργάνωση υπερταχειών 

εμπορικών αμαξοστοιχιών TEEM μέσω Βουλγαρίας και Ρουμανίας. 

Υπάρχουν όμως προβλήματα στην υλοποίηση αυτού του μέσου, τα οποία 

είναι τα ακόλουθα: Οι αμαξοστοιχίες αυτές, οι οποίες προορίζονται 

αποκλειστικά για τη μεταφορά ευπαθών γεωργικών προϊόντων, για να 

συγκροτηθούν απαιτείται ένα ελάχιστο φορτίο που καλύπτει 1 5 βαγόνια. 

Σε πολλές περιπτώσεις, όμως, η συγκέντρωση του φορτίου αυτού δεν 

καθίσταται δυνατή, με συνέπεια την έντονη δυσφορία των 

μεσολαβούντων δικτύων, λόγω των δαπανηρών ρυθμίσεων που πρέπει να 

κάνουν στα δρομολόγια τους για το σχηματισμό TEEM. Επίσης, 

δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα λόγω αδυναμίας έκδοσης ομαδικών 

φορτωτικών. 

Επιπλέον των παραπάνω, όπως διευκρινίστηκε από τον ΟΣΕ, οι 

διαπραγματεύσεις με τους αρμόδιους οργανισμούς για την οργάνωση 

αμαξοστοιχιών TEEM γίνονται το Νοέμβριο κάθε έτους και ισχύουν για το 

επόμενο έτος. Ήδη έχει συναφθεί συμφωνία για τη λειτουργία από το 

Μάιο του 1995 αμαξοστοιχιών TEEM, αφενός μεν από Θεσσαλονίκη -

Βουλγαρία - Ρουμανία για Ουκρανία και αφετέρου από Θεσσαλονίκη -

Βουλγαρία - Ρουμανία - Ουγγαρία για Ουκρανία1. 

Το Υπ. Γεωργίας έχει επισημάνει τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζονται στις μεταφορές εξαγωγών εσπεριδοειδών προς τις χώρες 

της Ανατολικής Ευρώπης, μέσω της σιδηροδρομικής γραμμής Ελλάδας -

Βουλγαρίας - Ρουμανίας - Ουγγαρίας, όπου γίνεται η μεταφόρτωση, όταν 

ο τελικός προορισμός είναι η Ρωσία. Στη γραμμή αυτή σημειώνονται 

σοβαρές καθυστερήσεις τόσο στα σύνορα των χωρών αυτών μεταξύ τους, 

όπως και σε χώρες της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών (CIS) και 

κατά τις διελεύσεις transit των βαγονιών με νωπά οπωροκηπευτικά. 

Ιδιαίτερα σοβαρές είναι επίσης οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην 

επιστροφή των κενών Βαγονιών/Ψυγείων μέσω Βουλγαρίας και Ρουμανίας, 

όπως και στη μεταφόρτωση εμφόρτων Β/Ψ σε βαγόνια των ρωσικών 

σιδηροδρόμων στο Ungeni (σύνορα Μολδαβίας - Ρουμανίας) και στο Chop 

(σύνορα Ουγγαρίας - Ρωσίας). 

1. Βλέπε την Εισήγηση της Διαρκούς Επιτροπής Μεταφορών του 
Συμβουλίου Εξαγωγών (Οκτώβριος 1994). 
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Από το Υπ. Εξωτερικών της Ελλάδας και από το συναρμόδιο Υπ. 

Μεταφορών θα πρέπει να γίνουν τα απαραίτητα διαβήματα προς τις πιο 

πάνω χώρες για την επίλυση κατά το δυνατό των προβλημάτων που 

προαναφέρθησαν. Επίσης, ο ΟΣΕ θα πρέπει να προβεί στις αναγκαίες 

ενέργειες για την εξασφάλιση της παραχώρησης από τους σιδηροδρο

μικούς οργανισμούς των ανατολικοευρωπαϊκών χωρών της μεγαλύτερης 

δυνατής προτεραιότητας κατά τη μεταφορά ευπαθών γεωργικών 

προϊόντων και για τη διασφάλιση επίσης της ταχείας διακίνησης τους1. 

Ενοικίαση Βανονιών/Ψυνείων εκ υέρους του ΟΣΕ: Για την κάλυψη 

των μεταφορικών αναγκών σε περιόδους αιχμής, ο ΟΣΕ μέχρι πρόσφατα 

ενοικίαζε από την εταιρεία INTERFRIGO Β/Ψ με την εγγύηση του 

Δημοσίου, τα οποία έθετε στη συνέχεια στη διάθεση των εξαγωγέων. Το 

κόστος των εγγυήσεων αυτών το αναλάμβανε το Υπ. Γεωργίας, ή το Υπ. 

Μεταφορών και Επικοινωνιών. Σήμερα, όμως, δεν υπάρχει δυνατότητα εκ 

μέρους των δημόσιων αυτών υπηρεσιών να αναλάβουν το κόστος της 

εγγύησης, γιατί η ενέργεια αυτή θα ήταν αντίθετη με τους κοινοτικούς 

κανονισμούς. Η δε σχετική δαπάνη είναι αρκετά υψηλή (50-100 εκατ. 

δρχ.). Αδυναμία να αναλάβει το κόστος των εγγυήσεων από μόνος του 

έχει προφανώς και ο ΟΣΕ. Επομένως, οι ενοικιάσεις Β/Ψ θα πρέπει να 

γίνονται απευθείας από τους ενδιαφερομένους από την INTERFRIGO. 

Αυτό επιβαρύνει το κόστος μεταφοράς των εξαγωγών. 

Σε σχέση με το πιο πάνω, σημειώνεται ότι οι υπηρεσίες του ΟΣΕ 

καταβάλλουν προσπάθειες χρησιμοποίησης του μεγάλου σχολάζοντος 

δυναμικού ρωσικών βαγονιών-ψυγείων. Έχει ήδη υποβληθεί προς το 

ρωσικό δίκτυο αίτημα για δοκιμαστική αποστολή ομάδας βαγονιών2. 

Στις αρχές Δεκεμβρίου 1994, τέθηκε σε εφαρμογή πλαίσιο 

συμφωνίας για τη σιδηροδρομική μεταφορά των εξαγωγών ελληνικών 

εσπεριδοειδών στις ανατολικές χώρες. Η συμφωνία επετεύχθη κατά τη 

διάρκεια σύσκεψης στην οποία μετείχαν εκπρόσωποι των σιδηροδρομικών 

οργανισμών της Ελλάδας (ΟΣΕ), της Βουλγαρίας (BDZ), της Ρουμανίας 

\ Βλέπε την Εισήγηση της Διαρκούς Επιτροπής Μεταφορών του 
Συμβουλίου Εξαγωγών (Οκτώβριος 1994). 

2. Βλέπε την Εισήγηση της Διαρκούς Επιτροπής Μεταφορών του 
Συμβουλίου Εξαγωγών (Οκτώβριος 1994). 
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(SNCFR), της Ουκρανίας (UZ), της Μολδαβίας (CFM) και της Ρωσίας 

(RZD). Ειδικότερα συμφωνήθηκαν τα εξής: 

- Τα απαραίτητα, για τη μεταφορά αυτή, βαγόνια-ψυγεία θα 

παραγγέλλονται και θα ενοικιάζονται από τους διαμεταφορείς απευθείας 

από τα δίκτυα ιδιοκτησίας των βαγονιών, κατόπιν σχετικής συμφωνίας 

στην οποία θα προβλέπεται τόσο το ύψος του ενοικίου, όσο και το 

κόμιστρο της μεταφοράς. 

- Το νομικό καθεστώς που θα διέπει τις μεταφορές αυτές θα είναι 

για μεν το δίκτυο του ΟΣΕ η σύμβαση COTIF/CIM για δε τα λοιπά δίκτυα 

η σύμβαση SMGS. Σε εφαρμογή αυτού του καθεστώτος οι μεταφορές θα 

επαναποστέλλονται στο σταθμό Kulata (ΒΟΖ). Σε περίπτωση ζημιών των 

βαγονιών θα εφαρμόζονται οι ισχύοντες Διεθνείς Κανονισμοί (RIV - RIC). 

- Οι αποστολές θα πραγματοποιούνται σε ομάδες βαγονιών, που 

η καθεμία αποτελείται από 4 βαγόνια-ψυγεία συν ένα βαγόνι-συνεργείο 

παραγωγής ψύξης. Κάθε αμαξοστοιχία θα περιλαμβάνει, κατά το δυνατόν, 

δύο ομάδες βαγονιών καθώς και τα απαραίτητα συνοδευτικά βαγόνια για 

τη διακίνηση των φορτίων αυτών στα δίκτυα των CH, BDZ, SNCFR. 

- Η συνολική διάρκεια της μεταφοράς συμφωνείται σε 1 80 ώρες 

περιλαμβανομένου και του χρόνου τελωνειακών διατυπώσεων, εναλλαγής 

αξόνων και λοιπών διαδικασιών. 

Ο χρόνος αυτός κατανέμεται κατά δίκτυο ως εξής: 

Ελλάδα: Θεσσαλονίκη - Kulata: 10 ώρες (Κύκλωμα βαγονίου 

είσοδος - φόρτωση - έξοδος 48 ώρες). 

Βουλγαρία: Kulata - Russe: 1 2 - 1 6 ώρες. 

Ρουμανία: Risse - Vadul Siret: 24 ώρες. 

Ουκρανία: Vadul Siret (αλλαγή αξόνων): 7 ώρες, Vadul Siret -

σύνορα: 48 ώρες. 

Ρωσία: Σύνορα - Μόσχα: 48 ώρες. 

Τα δίκτυα δεσμεύονται για την τήρηση αυτών των προθεσμιών. 

Ίσος θα είναι και ο χρόνος διακίνησης των κενών βαγονιών κατά την 

αντίστροφη διαδρομή. Σε περίπτωση μη τήρησης των πιο πάνω προθε

σμιών, το υπεύθυνο δίκτυο καταβάλλει στο δίκτυο ιδιοκτησίας, για κάθε 

ημέρα καθυστέρησης, ποσό ίσο με το αντίστοιχο "τέλος" (τέλος χρήσεως 

ή τέλος ενοικίου) που καταβάλλει ο διαμεταφορέας στο δίκτυο ιδιοκτησίας 

του βαγονιού. 
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Για την καλύτερη διακίνηση των φορτίων αυτών θα υπάρξει 

σύστημα παρακολούθησης: 

Μετά την αναχώρηση της αμαξοστοιχίας, ο ΟΣΕ θα αποστέλλει με 

fax ή telex τα στοιχεία της σύνθεσης της (χαρακτηρισμός των ομάδων 

βαγονιών, π.χ. γειτονικό δίκτυο) σε όλα τα δίκτυα που συμμετέχουν στη 

μεταφορά. Παρόμοιο μήνυμα θα αποστέλλει κάθε δίκτυο κατά την 

παράδοση της αμαξοστοιχίας στο γειτονικό του, με κοινοποίηση και στο 

αρχικό και τελικό δίκτυο. 

Κατά την αντίστροφη φορά ανάλογα μηνύματα θα αποστέλλονται 

στους CH από τα δίκτυα αφετηρίας και τα ενδιάμεσα. Για την υλοποίηση 

του συστήματος παρακολούθησης τα δίκτυα θα ορίσουν υπευθύνους 

εκπροσώπους τους και θα γνωστοποιήσουν αμοιβαία τα ονόματα και τους 

αριθμούς τηλεφώνων fax, telex, των υπηρεσιών τους1. 

10.8. Θαλάσσιες μεταφορές 

10.8.1 .Τακτικές θαλάσσιες γραμμές και δυνατότητα μεταφοράς 

ελληνικών εξαγωγών σε διάφορες περιοχές του κόσμου 

Σοβαρό πρόβλημα αποτελεί επίσης το σχετικά χαμηλό επίπεδο 

ανάπτυξης των λιμενικών εγκαταστάσεων στα βασικά λιμάνια της χώρας, 

παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια. Προβληματίζει, 

επίσης, η έλλειψη τακτικών θαλάσσιων γραμμών που να εξυπηρετούν τη 

μεταφορά των εξαγόμενων προϊόντων μας προς τα λιμάνια της Αφρικής. 

Από τον Σύνδεσμο INCOFRUIT HELLAS και τον ΣΕΒΕ σημειώνεται, 

στα πλαίσια του Συμβουλίου Εξαγωγών, η αναγκαιότητα εκμετάλλευσης 

των δυνατοτήτων που παρέχονται στα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας για 

την εξαγωγή ελληνικών προϊόντων στις χώρες του Εύξεινου Πόντου και 

γενικότερα στις Δημοκρατίες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Εξετάζεται η 

δυνατότητα να γίνει διάβημα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπ. Εξωτε

ρικών προς τις χώρες αυτές, στο οποίο να ζητείται η παραχώρηση 

προτεραιότητας στην εκφόρτωση στα λιμάνια τους πλοίων που μετα

φέρουν ευπαθή προϊόντα ελληνικής προέλευσης. 

\ Βλέπε ΕΞΠΡΕΣ (2-12-1994), σελ. 5. 
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Από τους ίδιους πιο πάΦω φορείς σημειώνεται η ανάγκη για την 

εξασφάλιση ικανού αριθμού ferry boats για τη μεταφορά εμπορευμάτων 

από τα διάφορα ελληνικά λιμάνια, καθώς και η ανάγκη εκσυγχρονισμού 

αυτών των πλοίων, ιδιαίτερα με την παροχή των αναγκαίων ηλεκτρικών 

εγκαταστάσεων για ψυγεία. Παρουσιάζεται συχνά, ιδιαίτερα όταν δεν 

υπάρχει τουριστική κίνηση, το φαινόμενο της έλλειψης πλοίων, γεγονός 

που έχει ως συνέπεια την πρόκληση σημαντικών καθυστερήσεων στις 

μεταφορές εξαγόμενων προϊόντων. 

Όσον αφορά τις γραμμές Πάτρας - Ιταλίας σημειώνονται τα 

ακόλουθα: 

Η δρομολόγηση πλοίων στις γραμμές αυτές, με ελληνική ή ξένη 

σημαία, είναι ελεύθερη χωρίς περιορισμούς, δεδομένου ότι οι πλόες είναι 

διεθνείς και συνεπώς δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της εσωτερικής 

νομοθεσίας περί δρομολόγησης πλοίων, αδειών σκοπιμότητας κλπ. Ούτε 

υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπ. 

Εμπορικής Ναυτιλίας. Με αυτά τα δεδομένα, η δρομολόγηση πλοίων στις 

διεθνείς γραμμές εξαρτάται από την ύπαρξη σημαντικού μεταφορικού 

έργου τόσο προς την μία κατεύθυνση όσο και προς την άλλη. Για 

παράδειγμα, δεν είναι οικονομικά εφικτό να γίνουν μεταφορές από την 

Ελλάδα προς κάποιες συγκεκριμένες περιοχές, αν δεν έχει εξασφαλιστεί 

η ύπαρξη ικανού μεταφορικού έργου από την περιοχή αυτή προς την 

Ελλάδα. 

Με αυτή την έννοια οι προτάσεις που γίνονται για τη δρομολόγηση 

πλοίων RO-RO, από το Βόλο στην Οδησσό ή σε άλλες γραμμές, δεν 

γίνονται δεκτές από τις ενδιαφερόμενες ναυτιλιακές εταιρείες εφόσον δεν 

διασφαλίζεται η εξεύρεση φορτίων επιστροφής. Από την άλλη μεριά, οι 

Έλληνες εφοπλιστές σημειώνουν ότι είναι πάντοτε έτοιμοι να βοηθήσουν 

τη μεταφορά των ελληνικών προϊόντων, όταν υπάρξει πραγματική 

ανάγκη, νηολογώντας ακόμα και RO-RO (όπως για παράδειγμα έγινε με τα 

σταφύλια της Καβάλας στην εξαγωγική περίοδο 1993, παρά το γεγονός 

ότι, κατά τη γνώμη των φορέων των ναυτιλιακών εταιρειών, τα 

υπάρχοντα πλοία τελικά επαρκούσαν και τα νηολογηθέντα έμειναν 

ανεκμετάλλευτα) 1 . 

\ Βλέπε την Εισήγηση της Διαρκούς Επιτροπής Μεταφορών του 
Συμβουλίου Εξαγωγών (Οκτώβριος 1994). 
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Από την άλλη μεριά, από την Ένωση Εφοπλιστών Ακτοπλοΐας 

υπογραμμίζεται ότι οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη γραμμή 

Πάτρας-Ιταλίας διαθέτουν άριστο, από κάθε άποψη, στόλο, με τον οποίο 

εξυπηρετούνται όλες οι μεταφορικές ανάγκες προς την Ευρώπη. Η 

απαιτούμενη πυκνότητα των εκτελούμενων δρομολογίων για την απρό

σκοπτη εξυπηρέτηση των εξαγωγέων καθ1 όλη τη διάρκεια του έτους - και 

τους χειμερινούς μήνες - είναι εξασφαλισμένη. Επίσης, υπάρχει μέριμνα 

ώστε η διατειθέμενη χωρητικότητα, σε συνδυασμό με τη συχνότητα των 

δρομολογίων, να καλύπτουν τις επιπλέον ανάγκες της γραμμής σε 

περιόδους αιχμής. 

Ήδη, η ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα συνδέεται με πολλούς 

ιταλικούς λιμένες όπως το Μπάρι, το Μπρίντεζι, η Αγκόνα και η Τεργέστη. 

Πρόσφατα αποφασίστηκε και η διεύρυνση της γραμμής Πάτρας - Ηγουμε

νίτσας - Τεργέστης, ενώ από τις 6 Απριλίου 1995 υπάρχει καθημερινή 

σύνδεση με το λιμάνι της Τεργέστης. Επίσης μέσα στο 1995 δρομολογή

θηκαν τρία (3) νέα σκάφη αυξημένης ταχύτητας, με τα οποία ο χρόνος 

διαδρομής Πάτρα-Αγκόνα μειώνεται από 30 σε 23-24 ώρες. 

Με αυτές τις εξελίξεις φαίνεται ότι οι ανάγκες στις συγκεκριμένες 

γραμμές καλύπτονται ικανοποιητικά ακόμα και στη χειμερινή περίοδο, 

όπου η πληρότητα των πλοίων είναι κάτω του 5 0 % , πράγμα που κάνει τις 

γραμμές αυτές μη κερδοφόρες. 

Από το 1995, το tonnage των πλοίων επρόκειτο να διπλασιαστεί 

και να είναι δυνατή η μεταφορά 4.000 φορτηγών την εβδομάδα1. 

Εκτός από τα πιο πάνω φαίνεται ότι σε πολλές περιπτώσεις 

δημιουργούνται προβλήματα σχετικά με το ύψος των ναύλων και τις 

ετήσιες αυξήσεις τους. Συγκεκριμένα, καταγγέλλεται από τους φορείς των 

εξαγωγέων και των διεθνών μεταφορέων ότι οι εφοπλιστικές εταιρείες 

στην ουσία λειτουργούν ως καρτέλ και αυξάνουν τα κόμιστρα υπέρμετρα, 

αυξάνοντας αντίστοιχα το κόστος μεταφοράς των εξαγόμενων ελληνικών 

προϊόντων. Σημειώνεται ότι η αύξηση του ναύλου το 1 9 9 4 ήταν της τάξης 

του 4 2 % περίπου. Ο ΠΣΕ κατέθεσε στην Επιτροπή του Συμβουλίου 

Εξαγωγών υπόμνημα εξαγωγικής επιχείρησης, η οποία ανέφερε ενδεικτικά 

ότι ο ναύλος από Πειραιά προς Βεγγάζη για εμπορευματοκιβώτιο 20 

1. Βλέπε την Εισήγηση της Διαρκούς Επιτροπής Μεταφορών του 
Συμβουλίου Εξαγωγών (Οκτώβριος 1994). 
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ποδών ανέρχεται σε 1 500-1 550 δολάρια, ενώ ο αντίστοιχος ναύλος από 

ισπανικά και ιταλικά λιμάνια, παρ' ότι η απόσταση είναι διπλάσια, είναι 

ύψους 900-1000 δολαρίων. Αποτέλεσμα της μεγάλης αυτής διαφοράς του 

ναύλου είναι η προώθηση ισπανικών και ιταλικών προϊόντων. 

Από την Ένωση Εφοπλιστών Ακτοπλοΐας αντιτείνεται ότι η μέση 

ετήσια αναπροσαρμογή του ναύλου τα τελευταία χρόνια είναι της τάξης 

του 1 0 % - 1 5 % . 

Πέρα από τα πιο πάνω οι παραγωγικές τάξεις της χώρας (ΠΣΕ, ΣΕΒ 

κλπ.) δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη για ταχύτατη εφαρμογή και 

διαμόρφωση ενός προγράμματος ανάπτυξης κατά στάδια του δυτικού 

οδικού άξονα, καθώς και της Εγνατίας Οδού, που αναμένεται να λύσει 

κατά τρόπο οριστικό το πρόβλημα των οδικών μεταφορών προς τις χώρες 

της Δυτικής και της Ανατολικής Ευρώπης και να συμβάλει στον 

εμπλουτισμό και στην αποτελεσματικότητα των διεθνών διασυνδέσεων 

της χώρας1. 

10.8.2. Υποδομή σε λιμάνια και τελωνεία, ελεύθερες ζώνες και χώρους 

transit 

Ο επαναπροσδιορισμός των εμπορικών ροών σε διεθνές επίπεδο 

έγινε φανερός με την πτώση του υπαρκτού σοσιαλισμού και την έναρξη 

των ριζοσπαστικών οικονομικών και πολιτικών μεταρρυθμίσεων στις χώρες 

της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης. Η στρατηγική σημασία της 

σύνδεσης της εμπορευματικής ροής Βορρά - Νότου με εκείνη της Ανα

τολής - Δύσης καταδεικνύει την αδιαμφισβήτητη σημασία των λιμανιών 

της Θεσσαλονίκης και του Πειραιά και τον κυρίαρχο ρόλο που τα δύο αυτά 

λιμάνια θα μπορούσαν να διαδραματίσουν κάτω από ομαλές συνθήκες 

στην εξυπηρέτηση των διεθνών εμπορευματικών ροών. Ειδικότερα το 

λιμάνι της Θεσσαλονίκης θεωρείται το δεύτερο από στρατηγικής σημασίας 

λιμάνι της Μεσογείου, μετά από εκείνο της Μασσαλίας. 

Στο νευραλγικό αυτό χώρο, από τον οποίο εξαρτάται σε μεγάλο 

βαθμό η απρόσκοπτη διεξαγωγή και προώθηση των εξαγωγών, η χώρα 

μας φαίνεται ότι αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα. 

\ Βλέπε EC Commission (March 1993). 
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Όσον αφορά τα Τελωνεία, η πρόοδος που σημειώθηκε τα τελευ

ταία χρόνια δεν μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητική. Η μηχανογράφηση 

τους είναι ίσως το μόνο στοιχείο που προχώρησε αρκετά, και αυτό το 

οφείλουμε κυρίως στη διαδικασία εναρμόνισης μας προς τις κοινοτικές 

Διατάξεις και Οδηγίες ενόψει της ενοποίησης της εσωτερικής αγοράς της 

ΕΕ. Η μηχανογράφηση των λειτουργιών των βασικών λιμανιών αναμέ

νεται να ανακουφίσει σε μεγάλο βαθμό την οργάνωση, να επιλύσει 

σοβαρά προβλήματα δυσλειτουργίας και να βοηθήσει στη γρήγορη εξυπη

ρέτηση των χρηστών του λιμανιού. Και εδώ όμως παρατηρούνται μεγάλες 

καθυστερήσεις στην πλήρη εφαρμογή της μηχανογράφησης. 

Από πλευράς όμως κτιριακής υποδομής, λειτουργικότητας χώρων, 

ωραρίου εργασίας, επάρκειας προσωπικού κλπ., φαίνεται ότι υπάρχουν 

πολλά προβλήματα. 

Αναφέρουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από τα υπομνήματα 

των εξαγωγικών φορέων (ΠΣΕ, ΣΕΒΕ κλπ.). Οι τελωνειακοί χώροι στο 

μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας μας, στον Πειραιά, αποτελούνται από 

προκατασκευασμένα οικήματα λαμαρίνας, στα οποία τους θερινούς μήνες 

η ζέστη είναι αφόρητη. Ας σημειωθεί ότι η εξαγωγική διαδικασία απαιτεί 

τη μετάβαση από ένα οίκημα σε άλλο, που όμως απέχουν μεταξύ τους 

αρκετές εκατοντάδες μέτρα. Το αποτέλεσμα είναι μεγάλες καθυστερήσεις 

και ταλαιπωρία. 

Θα πρέπει εδώ να αναφερθεί ότι τα λιμάνια της Ελλάδας που έχουν 

οργανωμένα container terminals και κατά συνέπεια διακινούν αξιόλογο 

αριθμό εμπορευματοκιβωτίων, είναι μόνο δύο, του Πειραιά και της 

Θεσσαλονίκης. Συγκριτικά, τα αντίστοιχα λιμάνια της Ιταλίας είναι πάνω 

από δέκα, της Ισπανίας πάνω από οκτώ, της Γαλλίας επίσης πάνω από 

οκτώ και της Τουρκίας τουλάχιστον πέντε. Αυτό έχει ως συνέπεια να 

διοχετεύεται το φορτίο σε εμπορευματοκιβώτια στην Ελλάδα μόνο από 

δύο λιμάνια δημιουργώντας προβλήματα υπερσυγκέντρωσης. 

Όσον αφορά στη διακίνηση φορτίων in transit, τα τελευταία τρία 

χρόνια το μεταφορτωτικό έργο, ιδιαίτερα στον Πειραιά, συρρικνώθηκε 

σημαντικά. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εξέλιξη αυτής της κατηγορίας 

των φορτίων είναι εκείνη που εκφράζει την δυναμική ενός λιμένα και τον 

ρόλο του στην ευρύτερη περιοχή στην οποία ανήκει. 

Σημειώνεται ότι για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης έχει γίνει πρόταση 

για μετατροπή του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης σε ανώνυμη 

355 



εταιρεία και την υπενοικίαση δραστηριοτήτων του σε ιδιώτες. Ιδιαίτερη δε 

αναφορά ως προς αυτό το σημείο έγινε στην προβλήτα αριθμός 6 του 

λιμανιού, η οποία είναι η πλέον κερδοφόρα και μέσω αυτής διακινούνται 

εμπορευματοκιβώτια1. 

Για το θέμα της δημιουργίας Ελεύθερων Εμπορικών και Βιομηχανι

κών Ζωνών στη χώρα μας, είχε το 1 987 ανατεθεί από το ΥΠΕΘΟ σε 

Ολλανδικό Γραφείο Μελετών 2 η εκπόνηση σχετικής προκαταρκτικής μελέ

της σκοπιμότητας. Η μελέτη αυτή παραλήφθηκε από σχετική Επιτροπή του 

ΥΠΕΘΟ, αλλά εξ όσων γνωρίζουμε, δεν υπήρξε καμία συνέχεια ενεργειών 

από τότε. 

Επίσης, το 1988 ανατέθηκε από τον ΟΠΕ προς τους μελετητές κ.κ. 

Δ. Βατανίδη, Θ. Δίζελο και Γ. Νέζη η εκπόνηση μελέτης 3 σκοπιμότητας 

με θέμα την επί ενοικίω χρήση για ορισμένους μήνες, ή και σε ετήσια 

βάση, συγκεκριμένων χώρων (αποθηκών, ψυκτικών χώρων, κέντρων δια-

λογής-ανασυσκευασίας κλπ.) του διαμετακομιστικού κέντρου της 

Τεργέστης. 

Η μελέτη αφορούσε βασικά (αλλά όχι μόνο) τα νωπά μας προϊόντα, 

με στόχο την αποφυγή του γνωστού "Ελληνοελληνικού Πολέμου" στο 

Μόναχο, αφού έτσι θα ρυθμίζονταν οι αφίξεις μας εκεί, καθώς και την 

αποφυγή άφιξης υποβαθμισμένων ποιοτικά προϊόντων στο Μόναχο και τις 

άλλες βασικές αγορές της Δ. Ευρώπης, αφού στο διαμετακομιστικό κέντρο 

της Τεργέστης τα προϊόντα μας θα μπορούσαν να υποστούν διαλογή, 

ανασυσκευασία κλπ. 

1. Βλέπε εΦηυεοίδα ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ (1 5-16 Ιουλίου 1995). 

2. Ο τίτλος της προκαταρκτικής μελέτης σκοπιμότητας ήταν 
"Προοπτικές δημιουργίας εμπορικών και βιομηχανικών ζωνών στην 
Ελλάδα". Η τελική έκθεση υπεβλήθη στην αρμόδια Επιτροπή του ΥΠΕΘΟ 
τον Απρίλιο του 1988, ενώ η μελέτη εκπονήθηκε από το ολλανδικό 
Γραφείο Μελετών "Merc. Maritime Economic Research Center, 
Rotterdam", σε συνεργασία με: (α) Chamber of Commerce and Industry 
for Rotterdam and the Lower-Maas, Rotterdam και (β) Trademco, 
Σύμβουλοι Συγκοινωνιακών, Αναπτυξιακών Έργων και Οργάνωσης ΕΠΕ, 
Αθήνα. 

3. Δ. Βατανίδης, Θ. Δίζελος, Γ. Νέζης (1988). 
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Εξ όσων γνωρίζουμε, και αυτή η μελέτη δεν αξιοποιήθηκε. Οι 

αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Γεωργίας είχαν 

σοβαρές επιφυλάξεις για τα παραπάνω, δεδομένου ότι , κατ' αυτούς, τα 

ούτως ή άλλως μη ανταγωνιστικά από πλευράς κόστους νωπά αγροτικά 

προϊόντα μας δεν θα άντεχαν και τις πρόσθετες επιβαρύνσεις που θα 

προέκυπταν από τη χρήση της υποδομής του διαμετακομιστικού κέντρου 

της Τεργέστης. Στην παρατήρηση αυτή μπορεί να αντιπαρατεθεί το 

γεγονός ότι χρήση του διαμετακομιστικού κέντρου της Τεργέστης κάνουν 

οι Ισραηλινοί, οι Τούρκοι κ.ά. 

Η μη αξιοποίηση μελετών όπως οι παραπάνω οφείλεται κυρίως 

στην ανυπαρξία συνέχειας μετά από κάθε αλλαγή κυβερνήσεων στη χώρα 

μας. 

Στον τομέα του διαμετακομιστικού εμπορίου, το υπ' αριθμ. 1 λιμάνι 

της Ευρώπης είναι το Ρόττερνταμ. Η τέλεια υποδομή του σε υπερσύγχρο

να συστήματα ταχύτατης φόρτωσης-εκφόρτωσης, σε αποθήκες αεριζόμε

νες και αποθήκες-ψυγεία, σε χώρους για διαλογή, ανασυσκευασία κλπ. 

των αγροτικών προϊόντων, το καθιστούν πραγματικά το καλύτερο 

διαμετακομιστικό κέντρο της Δ. Ευρώπης. Σε αυτό βέβαια, σημαντικό ρόλο 

παίζει και η γεωγραφική θέση της Ολλανδίας. 

Για τον ίδιο όμως λόγο, θα μπορούσε να ισχύσει το ίδιο και για το 

λιμάνι του Πειραιά, εφόσον δημιουργούσαμε και εμείς την κατάλληλη 

υποδομή. Η γεωγραφική θέση της χώρας μας θα εξυπηρετούσε θαυμάσια 

τη διαμετακόμιση εμπορευμάτων όλης της Δ. Ευρώπης προς χώρες της Μ. 

Ανατολής, Αφρικής κλπ. 

Τέλος, όσον αφορά το θέμα του εμπορίου transit, θα μπορούσαμε 

να πούμε ότι τόσο η γεωγραφική θέση της χώρας μας, αλλά κυρίως το 

γεγονός ότι ολοένα και περισσότεροι Έλληνες εξαγωγείς επιδίδονται σε 

αυτό το είδος εμπορίου, αφού μάλιστα έχουν γίνει πρόσφατα και ευνοϊκές 

ρυθμίσεις όσον αφορά τη σχετική διαδικασία και το συναλλαγματικό 

όφελος που απαιτείται να υπάρχει, θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή 

προσπάθεια για δημιουργία της απαραίτητης υποδομής που σήμερα είναι 

ανεπαρκής έως ανύπαρκτη. 

Σημειώνεται ότι από την πλευρά των ΗΠΑ, μέσω του Αμερικανού 

Πρεσβευτή στην Ελλάδα, έχει εκφραστεί το ενδιαφέρον για δημιουργία 

μιας ζώνης ελεύθερου εμπορίου και συναλλαγών στη Νότια Βαλκανική. 
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10.9. Διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών 

Διαμορφώνεται τελευταία η εντύπωση ότι οι κύριες ελπίδες που 

μπορούμε να έχουμε, για κάτι θετικό στον τομέα των διεθνών δικτύων 

μεταφορών, έχουν βασιστεί στην υλοποίηση του ΚΠΣ II για την Ελλάδα 

και ιδιαίτερα στην υλοποίηση των διευρωπαϊκών δικτύων. 

Ειδικότερα, η δημιουργία των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών, 

τα οποία θα εκτείνονται από το βόρειο άκρο της Ευρώπης και θα 

καταλήγουν στην Ελλάδα, θα συμβάλλει στη σημαντική αναβάθμιση των 

μεταφορικών και αποθηκευτικών υπηρεσιών σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή 

ήπειρο και στον ελλαδικό χώρο. Για τις εταιρείες των μεταφορών και 

αποθήκευσης διανοίγονται καλύτερες προοπτικές για διεθνοποίηση των 

εργασιών τους μέσα σε συνθήκες ενός πολύ βελτιωμένου περιβάλλοντος 

από πλευράς ασφάλειας και μεταφορικού κόστους. 

Με την προώθηση των "συνδυασμένων μεταφορών" αναμένεται 

μακροχρόνια να μετακινηθεί η ζήτηση μεταφορικών υπηρεσιών από τους 

οδικούς άξονες προς τους σιδηροδρομικούς. Έτσι, θα μειωθούν τα 

"μποτιλιαρίσματα" στους οδικούς άξονες της Ευρώπης και της Ελλάδας, 

με πολύ θετικές επιπτώσεις στη μείωση του κόστους των μεταφορών. 

Για την Ελλάδα ειδικότερα, η επέκταση των διευρωπαϊκών δικτύων 

μεταφορών αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη χρησιμοποίηση τους από 

εταιρείες στους κατεξοχήν παραγωγικούς κλάδους της χώρας για την 

προώθηση (μεταφορά) των εξαγόμενων προϊόντων τους στις ευρωπαϊκές 

αγορές. Τα μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν στις υποδομές μεταφορών 

θα λυθούν σε πολύ σημαντικό βαθμό, αφού προβλέπεται η κατασκευή 

αυτοκινητοδρόμων αρκετών εκατοντάδων χιλιομέτρων, βελτίωση των 

σιδηροδρομικών αξόνων και εκτέλεση αρκετών λιμενικών έργων. 

Οι τέσσερις (4) βασικοί τομείς, δηλαδή οι μεταφορές, οι 

τηλεπικοινωνίες και τηλεφωνικές υπηρεσίες, τα διασυνδεδεμένα 

ενεργειακά δίκτυα και η επαγγελματική κατάρτιση, έχουν άμεση 

προτεραιότητα στα πλαίσια του Προγράμματος κοινοτικής δράσης για τη 

δημ ιουργ ία "διευρωπαϊκών δ ικτύων" (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

Στρασβούργου - Δεκ. 1989 - και Δουβλίνου - Ιαν. 1991). 

Ειδικότερα, για το θέμα των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών, 

στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Έσσεν της Γερμανίας (Δεκέμβριος 1994), 

υπήρξαν σημαντικές εξελίξεις και αποφάσεις. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε 

358 



η έναρξη της υλοποίησης εντός του 1 995 των 14 έργων μεταφορών πρώ

της προτεραιότητας, στα οποία περιλαμβάνονται και ο οόικός άξονας 

ί Ιάτρας Αθήνας - Θεσσαλονίκης - Προμαχώνα (ΠΑΘΕ), η γέφυρα στο Ρίο-

Αντίρριο και η Εγνατία Οδός. Επίσης, έγινε καταρχήν δεκτή η πρόταση να 

υπάρξει επιπλέον συμπληρωματική χρηματοδότηση από τον κοινοτικό 

προϋπολογισμό για τα δίκτυα, με την αύξηση του υπάρχοντος εγγεγραμ

μένου κονδυλίου των 2,4 δισ. ECU που προορίζεται για την επιδότηση 

επιτοκίου κατά 1,2 δισ. ECU (50%). Με τη νέα αυτή αύξηση της χρημα

τοδότησης θα επιδοτηθούν τα επιτόκια των δανείων, ώστε να προωθηθεί 

αποφασιστικά και η ιδιωτική χρηματοδότηση των έργων. Με τις αποφάσεις 

αυτές δίνεται ένα μήνυμα ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλύπτει την 

επάρκεια της χρηματοδότησης για την ολοκλήρωση αυτών των έργων. 

Θα πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι τα διευρωπαϊκά δίκτυα θα 

χρηματοδοτηθούν κατά το ένα τρίτο από τον κοινοτικό προϋπολογισμό, 

κατά το ένα τρίτο με δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και 

κατά το ένα τρίτο από ιδιωτική χρηματοδότηση. Πιο αναλυτικά: 

Οι συνολικές επενδύσεις ανέρχονται σε 4 0 0 δισ. ECU, από τα 

οποία 230 δισ. ECU θα πρέπει να διατεθούν μέχρι το έτος 2 0 0 0 . Από 

τους 11 οδικούς άξονες που περιλαμβάνονται στα διευρωπαϊκά δίκτυα, η 

κατασκευή της Εγνατίας και του ΠΑΘΕ παρουσιάζουν τον υψηλότερο 

βαθμό ωριμότητας σε σχέση με τα υπόλοιπα1. 

Υπάρχει συγκεκριμένη μελέτη για τη συγχρηματοδότηση των δύο 

αυτών οδικών αξόνων με τον ιδιωτικό τομέα. Συγκεκριμένα, το συνολικό 

κόστος κατασκευής του ΠΑΘΕ και της Εγνατίας υπολογίζεται σε 7 6 0 δισ. 

δρχ. και 847 δισ. δρχ. αντίστοιχα, σε τιμές 1 9 9 4 . Από την ΕΕ και από την 

εθνική συμμετοχή μπορεί να απορροφηθούν 3 0 9 δισ. δρχ. και 4 4 2 δισ. 

δρχ. αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα θα πρέπει να τα εισφέρει ο ιδιωτικός 

τομέας. Αλλά τα έσοδα από τα διόδια με τα σημερινά δεδομένα 

θεωρούνται πολύ χαμηλά τόσο όσον αφορά την κάλυψη της χρηματο

δότησης του ιδιωτικού τομέα όσο και σε σχέση με τις άλλες χώρες της ΕΕ. 

1. Εισήγηση του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Γκουτέ 
στην ημερίδα του ΥΠΕΘΟ. Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (Νοέμβριος 1994). 
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10.10. Πρόγραμμα κοινών δράσεων Ελλάδας-Κύπρου-Μέσης 

Ανατολής1 

Το Νοέμβριο του 1994, εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 

"Πρόγραμμα κοινών οράσεων Ελλάδας - Κύπρου - Μέσης Ανατολής" που 

είχε υποβληθεί από το ΥΠΕΘΟ στα πλαίσια της κοινοτικής Πρωτοβουλίας 

INTERREG II. Το πρόγραμμα αυτό είναι συνολικού ποϋπολογισμού 4,8 δισ. 

δρχ. περίπου και αποβλέπει στην τόνωση, την ενίσχυση και τη διευκό

λυνση των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων μεταξύ της Ελλάδας και 

της Κύπρου και μεταξύ της Ελλάδας και των χωρών της Μέσης Ανατολής. 

Το "Πρόγραμμα κοινών δράσεων" υποδιαιρείται σε οκτώ υποπρογράμ-

ματα, τα κυριότερα εκ των οποίων είναι: 

i. Η ενίσχυση της οικονομικής βάσης, 

ii. Οι βασικές υποδομές, και 

iii. Η ποιότητα γης-περιβάλλοντος και του ανθρώπινου 

δυναμικού. 

Το υποπρόνοαυυα ενίσχυσης της οικονουικης βάσης προβλέπει την 

προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων και των αντίστοιχων 

φορέων τους (π.χ επιμελητήρια) της Ελλάδας, της Κύπρου και της Μέσης 

Ανατολής. Οι επιχειρήσεις θα ενισχυθούν για κοινές ενέργειες στον 

τουρισμό, τη διευκόλυνση των επιχειρηματικών συνεργασιών και την 

ανταλλαγή τεχνογνωσίας, μεταξύ των αντιστοίχων ερευνητικών κέντρων. 

Στο πλαίσιο αυτό θα χρηματοδοτηθούν μέτρα αποκατάστασης ιστορικών 

μνημείων κοινών με τον πολιτισμό γειτονικών μεσογειακών χωρών, η 

αξιοποίηση και προβολή κοινών πολιτιστικών στοιχείων Ελλάδας και 

Κύπρου και η δημιουργία ευρύτερου τουριστικού πακέτου μεταξύ των δύο 

χωρών. 

Στις βασικές υποδουές περιλαμβάνονται μέτρα όπως η παροχή 

εξαγωγικών υπηρεσιών στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η υποστήριξη 

πρωτοβουλιών για διασυνοριακή συνεργασία με Κύπρο, Ισραήλ και 

Αίγυπτο και η ηλεκτρονική διασύνδεση των επιμελητηρίων Ρόδου, Κρήτης 

και Κύπρου. Επίσης, προβλέπεται η δημιουργία κοινών εμπορικών 

εκθέσεων μεταξύ των νησιών του Αιγαίου, της Κρήτης, της Κύπρου και 

\ ΤΟ ΒΗΜΑ (29-1-1995), σελ. Ε2 18. 
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του Ισραήλ και η συνεργασία των τεχνολογικών πάρκων της Κρήτης με 

ομοειδείς φορείς της Κύπρου, της Αιγύπτου και του Ισραήλ. 

Εκτός των πιο πάνω θα ενισχυθούν οι κοινές προσπάθειες Ελλάδας-

Κύπρου-Μέσης Ανατολής για την προστασία του περιβάλλοντος, της 

χλωρίδας και της πανίδας και η ανάπτυξη μηχανισμών βοήθειας για τη 

λήψη αποφάσεων που αφορούν την αξιοποίηση και ορθολογική διαχείρηση 

του φυσικού περιβάλλοντος. 

Με την έγκριση από την ΕΕ του Παραρτήματος Ελλάδος-Κύπρου-

Μέσης Ανατολής του προγράμματος INTERREG II δίνεται μεγάλη έμφαση 

στις δυνατότητες της Κύπρου να παίξει το ρόλο της "γέφυρας" μεταξύ 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (και ειδικότερα της Ελλάδας) και της Μέσης 

Ανατολής. Μπορεί να αποτελέσει πράγματι σημαντικό σταθμό στην 

προώθηση των επιχειρηματικών και εξαγωγικών επιδιώξεων των 

ελληνικών επιχειρήσεων στις αγορές των αραβικών χωρών και γενικότερα 

των χωρών της Μέσης Ανατολής. 

1 0 . 1 1 . Η Κύπρος ως ορμητήριο για τις διεθνείς αγορές 

Για να γίνει κατανοητή η έλλειψη ενεργειών και επιχειρηματικών 

προσπαθειών που θα μπορούσαν να καταστήσουν την Ελλάδα ένα 

σημαντικό διαμετακομιστικό κέντρο με στόχο τις αγορές της Ανατολικής 

Ευρώπης και εκείνες της Μέσης Ανατολής, παραθέτουμε πιο κάτω τις 

επιχειρηματικές προσπάθειες που γίνονται από Κύπριους επιχειρηματίες με 

στόχο να καταστήσουν την Κύπρο ορμητήριο ξένων επιχειρηματιών για 

διεθνείς αγορές. 

Πρόσφατα, ανακοινώθηκε η ίδρυση από ιδιώτες επιχειρηματίες του 

Διεθνούς Κέντρου Χονδρεμπορικού Εμπορίου της Κύπρου {το IMG), το 

οποίο βρίσκεται στην είσοδο της Λευκωσίας και μόλις 1 5 λεπτά από το 

αεροδρόμιο της Λάρνακας. Το κέντρο αυτό αναμένεται να ξεκινήσει τη 

λειτουργία του τον Σεπτέμβριο του 1996. Σκοπό έχει την παροχή διευκο

λύνσεων σε εταιρείες από διάφορα μέρη του κόσμου στην προσπάθεια 

διείσδυσης τους κυρίως στις αραβικές αγορές και στις αγορές των 

Δημοκρατιών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Στις εγκαταστάσεις του 

Κέντρου, οι κατασκευαστές θα μπορούν να εκθέτουν, επί μονίμου βάσεως, 

τα προϊόντα τους, τα οποία θα είναι ελεύθερα δασμών, εκτός από εκείνα 

που θα προορίζονται για την κυπριακή αγορά. 
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Ο συνδυασμός των αποθηκευτικών χώρων και του ολοκληρωμένου 

κυκλώματος υττοστηρικτικών υπηρεσιών, οι οποίες θα διευκολύνουν και θα 

απλουστεύσουν τις συναλλαγές, αναμένεται ότι θα καταστήσει το Κέντρο 

πόλο έλξης για την προσέλκυση εμπορευομένων και αγοραστών από τις 

προαναφερθείσες αγορές. Το επίσημο νόμισμα των συναλλαγών μεταξύ 

των ενδιαφερομένων θα είναι το δολάριο. Όμως, εξετάζεται επίσης και το 

ενδεχόμενο οι συναλλαγές με Έλληνες επιχειρηματίες να γίνονται σε 

δραχμές. 

Από την πλευρά των διευθυντικών στελεχών του Κέντρου, σε 

συνεργασία με ελληνικά εμποροβιομηχανικά επιμελητήρια και με τον ΟΠΕ, 

έχει ήδη αρχίσει η προσπάθεια ενημέρωσης των Ελλήνων επιχειρηματιών 

για τις δυνατότητες που δίνει το Κέντρο αυτό στις ελληνικές επιχειρήσεις 

για επέκταση των δραστηριοτήτων τους στη Μ. Ανατολή και για την 

ανάπτυξη συνεργασιών με κυπριακές επιχειρήσεις, με δεδομένο το 

σημαντικό ρόλο που παίζουν σήμερα πολλές ελληνοκυπριακές επιχειρήσεις 

για την ανάπτυξη των αγορών του αραβικού κόσμου και των Δημοκρατιών 

της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ - ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ -

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

1 1 . 1 . Ο ορισμός του αντισταθμιστικού εμπορίου και ο ρόλος του στις 

διεθνείς συναλλαγές 

Το Αντισταθμιστικό Εμπόριο (ΑΕ) αποτελεί παρέκκλιση του 

ελεύθερου διεθνούς εμπορίου, γιατί απαιτεί μια εισαγωγή αγαθών ή 

υπηρεσιών σε μια συγκεκριμένη χώρα να συνοδεύεται (να συνδέεται 

στενά ή να εξοφλείται) από μια εξαγωγή αγαθών ή υπηρεσιών από αυτή 

τη χώρα. 

Για να εξηγηθούν οι βασικοί λόγοι ύπαρξης του αντισταθμιστικού 

εμπορίου στις διεθνείς συναλλαγές, θα πρέπει να αναφερθούν οι βασικοί 

παράγοντες που προσδιορίζουν την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων 

μιας επιχείρησης ή μιας χώρας στις διεθνείς αλλά και στην εγχώρια αγορά. 

Οι παράγοντες αυτοί είναι: 

α. Το σχετικό κόστος παραγωγής του προϊόντος: Ο ρυθμός 

αύξησης του κατά μονάδα κόστους παραγωγής ενός προϊόντος είναι 

συνάρτηση του ρυθμού αύξησης των αμοιβών και της παραγωγικότητας 

των συντελεστών παραγωγής που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

αυτού του προϊόντος. Η παραγωγικότητα είναι συνάρτηση του βαθμού 

ανάπτυξης της παραγωγικής και οργανωτικής δομής και του τεχνολογικού 

επιπέδου της επιχείρησης. Βασικός συντελεστής για την αύξηση της 

παραγωγικότητας είναι η ανάληψη νέων επενδύσεων οι οποίες ενσωματώ

νουν τη νέα τεχνολογία. Ο ρυθμός αύξησης του σχετικού (ως προς το 

κόστος των ανταγωνιστών) κατά μονάδα κόστους παραγωγής του προϊ

όντος μιας επιχείρησης, προσαρμοσμένος με τον ρυθμό της διολίσθησης 

της συναλλαγματικής ισοτιμίας του εγχώριου νομίσματος, προσδιορίζει τον 

ρυθμό μεταβολής της ανταγωνιστικότητας (ως προς το κόστος παρα

γωγής) αυτού του προϊόντος. Σε πολλές αναπτυσσόμενες οικονομίες το 

σχετικό κατά μονάδα κόστος παραγωγής αυξάνεται με πολύ πιο γρήγο

ρους ρυθμούς από τη διολίσθηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας του 
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εγχώριου νομίσματος (πολύ υψηλές πληθωριστικές πιέσεις). Αυτό 

δημιουργεί προβλήματα ανταγωνιστικότητας και μεγάλη έλλειψη 

αποταμιεύσεων και ξένου συναλλάγματος. Στις περιπτώσεις αυτές 

προβάλλεται έντονα το αίτημα της διενέργειας αντισταθμιστικών 

συναλλαγών, δηλαδή της πληρωμής της αξίας των εισαγωγών με 

εξαγωγές αντίστοιχης α^ίας. 

β.Η ποιότητα και η δυνατότητα πιστοποίησης της εκ μέρους της 

επιχείρησης: Πολλές αναπτυσσόμενες οικονομίες χαρακτηρίζονται από 

χαμηλή ποιότητα προϊόντων και από αδυναμία πιστοποίησης με αξιόπιστο 

τρόπο της όποιας ποιότητας μπορεί να επιτευχθεί. 

γ.Η εμφάνιση, η συσκευασία και γενικά ο τρόπος προβολής του 

προϊόντος: Υπάρχει σημαντική καθυστέρηση των αναπτυσσόμενων 

οικονομιών στους κρίσιμους αυτούς τομείς. 

δ.Η φήμη της επιχείρησης. Η φήμη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

στις αναπτυσσόμενες χώρες είναι σχεδόν ανύπαρκτη, εκτός από την 

περίπτωση ορισμένων εξαιρετικών περιπτώσεων. 

ε.Η δυνατότητα αποτελεσματικής παροχής όλων των απαραίτητων 

βοηθητικών υπηρεσιών. 

- Υπηρεσίες προώθησης εξαγωγών (Εμπορικοί Σύμβουλοι και 

Ακόλουθοι, Οργανισμοί Προώθησης Εξαγωγών κλπ.). 

- Υπηρεσίες χρηματοδότησης και ασφάλισης εξαγωγών. 

- Υπηρεσίες επισκευών κλπ. 

Υπάρχει μεγάλη αδυναμία στον τομέα της αποτελεσματικής 

προσφοράς αυτών των υπηρεσιών στην περίπτωση των αναπτυσσόμενων 

οικονομιών. 

στ.Οι δυνατότητες και το κόστος μεταφοράς των εξαγώγιμων 

προϊόντων. 

ζ. Η ύπαρξη αποτελεσματικών καναλιών διανομής των προϊόντων 

στις κύριες αγορές. Σε πολλές περιπτώσεις τα κανάλια διανομής είναι κάτω 

από τον έλεγχο πολυεθνικών επιχειρήσεων με έδρα τις αναπτυγμένες 

οικονομίες. 

η. Η αξιοπιστία του πωλητή όσον αφορά την τήρηση των 

συμφωνιών παράδοσης. 

θ. Το στάδιο του κύκλου ζωής το οποίο διανύει το προϊόν. 

Η ανάγκη, την οποία αισθάνονται πολλές αναπτυσσόμενες χώρες 

και οι επιχειρηματικές τους μονάδες να καταφεύγουν στο αντισταθμιστικό 
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εμπόριο για την προώθηση των δικών τους προϊόντων στις αγορές του 

εξωτερικού, οφείλεται τόσο στην ύπαρξη θεσμικών και οργανωτικών 

προβλημάτων, τα οποία εμποδίζουν τις εξαγωγές αυτών των χωρών, αλλά 

κυρίως οφείλεται στο γεγονός ότι η γενικότερη οικονομική πολιτική αυτών 

των χωρών επηρεάζει αρνητικά την ανταγωνιστικότητα των κλάδων της 

οικονομίας που παράγουν διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα. 

Πιο συγκεκριμένα, οι αναπτυσσόμενες οικονομίες καταφεύγουν στο 

αντισταθμιστικό εμπόριο, γιατί οι περισσότεροι από τους παράγοντες που 

προαναφέρθηκαν επηρεάζουν αρνητικά την ανταγωνιστικότητα και τη 

δυνατότητα πώλησης των προϊόντων τους είτε στην εγχώρια είτε στη 

διεθνή αγορά. Ιδιαίτερα σε περιόδους μεγάλων θεσμικών, οικονομικών και 

πολιτικών αλλαγών, όπου οι βασικοί κλάδοι της οικονομίας που παράγουν 

διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα υφίστανται τεράστιες διαρθρωτικές 

μεταβολές, δημιουργούνται καταστάσεις υπερβάλλουσας παραγωγικής 

δυναμικότητας σε μη ανταγωνιστικά προϊόντα ή σε προϊόντα που δεν 

υφίστανται οι κατάλληλες προϋποθέσεις για πώληση τους στις διεθνείς ή 

στην εγχώρια αγορά. Αυτά τα προϊόντα γίνεται προσπάθεια να πωληθούν 

μέσω του αντισταθμιστικού εμπορίου και μέσω των διακρατικών 

συμφωνιών. Πιο αναλυτικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στους πιο 

πάνω τομείς οι αναπτυσσόμενες οικονομίες και οι χώρες που βρίσκονται 

στο μεταβατικό στάδιο της μετατροπής τους σε οικονομίες αγοράς, 

μπορούν να αναφερθούν περιληπτικά ως εξής: 

Το θεσμικό και οργανωτικό πλαίσιο για την προώθηση και ανάπτυ

ξη των εξαγωγών τους είναι σχετικά υποανάπτυκτο. Χαρακτηρίζεται: (ί) 

Από πολύ μικρές παραγωγικές και εξαγωγικές επιχειρήσεις με εξαιρετικά 

χαμηλού επιπέδου οργανωτική δομή και στελέχωση ή, όπως συμβαίνει 

σήμερα στις χώρες της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης, από σχετι

κά μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες όμως έχουν εξαιρετικά περιορισμένες 

δυνατότητες στον τομέα των πωλήσεων και ειδικότερα των εξαγωγών 

των προϊόντων που παράγουν, (ϋ) Από αδυναμία παροχής των βασικών 

υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για τη διενέργεια και προώθηση των 

εξαγωγών, (iii) Από περίπλοκες διαδικασίες διενέργειας των εξαγωγών 

(αντικίνητρα) και (ΐν) Από περίπλοκο σύστημα προστασίας της εγχώριας 

παραγωγής από εισαγωγές και επιδότησης των εξαγωγών. 

Σε ορισμένες βιομηχανίες, ιδιαίτερα εκείνες που εκμεταλλεύονται 

βασικές πλουτοπαραγωγικές πηγές αυτών των χωρών, τα κανάλια διανο-
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μής του προϊόντος στις ξένες αγορές είναι περιχαρακωμένα από τις 

υπάρχουσες επιχειρήσεις και υπάρχουν τεράστια εμπόδια στην προσπάθεια 

άλλων επιχειρήσεων να εισέλθουν στον κλάδο. (Περίπτωση αλουμίνας). 

Αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στην προσπάθεια τους για 

τεχνολογική αναβάθμιση των οικονομιών τους, δεδομένου ότι υπάρχουν 

σημαντικά εμπόδια στην απόκτηση των μηχανημάτων ή των παραγωγικών 

συστημάτων που ενσωματώνουν τη νέα τεχνολογία, καθώς και εμπόδια 

στην απόκτηση αδειών χρήσης της νέας τεχνολογίας. 

Η προσπάθεια πολλών αναπτυσσόμενων οικονομιών να επιτύχουν 

όσο το δυνατό πιο γρήγορους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης οδηγεί 

συνήθως σε υπερχρέωση, υπερτιμημένες συναλλαγματικές ισοτιμίες 

(χαμηλή ανταγωνιστικότητα), σε πολιτικές προστασίας των παραδοσιακών 

κλάδων τους είτε στο γεωργικό είτε στο βιομηχανικό τομέα κλπ. 

Η υπερχρέωση κάνει απόλυτα πιεστική την ανάγκη για εξεύρεση 

ξένου συναλλάγματος, αφού οι ξένοι δανειστές από ένα σημείο και πέρα 

σταματούν την παραχώρηση νέων δανείων με προσιτούς όρους. 

Οι υπερτιμημένες ισοτιμίες κάνουν τα προϊόντα της χώρας μη 

ανταγωνιστικά στη διεθνή και στην εσωτερική αγορά και επομένως 

υπάρχει πρόβλημα διάθεσης τους. Το πρόβλημα αυτό συναντάται σε 

μεγάλη έκταση ιδιαίτερα στην περίπτωση των πρώην σοσιαλιστικών 

χωρών της Ανατολικής Ευρώπης και αυτός είναι ένας από τους λόγους για 

τους οποίους το ΑΕ ήκμαζε και ακμάζει περισσότερο στις διεθνείς 

εμπορικές ανταλλαγές αυτών των χωρών. 

Οι πολιτικές προστασίας από εισαγωγές στις περισσότερες 

περιπτώσεις εφαρμόζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε από τη μια μεριά να 

προστατεύουν τους παραδοσιακούς τομείς και να διατηρούν μη 

παραγωγικές δομές και από την άλλη να παρέχεται αρνητική προστασία 

στους κατεξοχήν δυναμικούς τομείς της οικονομίας1. Αυτό πολλές φορές 

οδηγεί σε υπερπαραγωγή προϊόντων για τα οποία η ζήτηση στην 

εξωτερική και στην εγχώρια αγορά είναι είτε στάσιμη είτε φθίνουσα. Για 

τον λόγο αυτό κύριο χαρακτηριστικό της διάρθρωσης της παραγωγής 

αυτών των χωρών είναι ότι τα προϊόντα που παράγουν δεν 

αντιμετωπίζουν ευνοϊκές συνθήκες ζήτησης στις διεθνείς αγορές. 

\ Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε Δ.Κ. Μαρούλης (1992). 
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Στην περίπτωση των χωρών της Κεντρικής και της Ανατολικής 

Ευρώπης, η "απότομη" μετάβαση τους από το καθεστώς της κεντρικά 

όιευθυνόμενης οικονομίας σε εκείνο της οικονομίας της αγοράς 

δημιούργησε τεράστια προβλήματα διάθεσης των προϊόντων της συντρι

πτικής πλειοψηφίας των παραγωγικών επιχειρήσεων αυτών των χωρών. 

Οι πωλήσεις τους στις παραδοσιακές αγορές της πρώην Σοβιετικής Ένωσης 

έπεσαν κατακόρυφα τόσο εξαιτίας της δραματικής ύφεσης που χαρακτη

ρίζει αυτές τις αγορές τα τελευταία τέσσερα χρόνια, όσο και εξαιτίας του 

εντεινόμενου ανταγωνισμού από τα προϊόντα των χωρών του δυτικού 

κόσμου μετά το άνοιγμα στον διεθνή ανταγωνισμό. Από την άλλη μεριά, 

τα κανάλια διανομής για την πώληση της παραγωγής αυτών των χωρών 

στις ευρωπαϊκές αγορές και στις άλλες αγορές των αναπτυγμένων χωρών 

της Δύσης, ήταν ουσιαστικά ανύπαρκτα. Έτσι τα αιτήματα για μακρο

χρόνιες πιστώσεις και για αντισταθμιστικές εξαγωγές εκ μέρους αυτών των 

χωρών, σε κάθε προσπάθεια ανάληψης μεγάλων παραγγελειών από δυτι

κές εταιρείες, είναι μέχρι σήμερα πολύ έντονα. 

Ό λ α τα πιο πάνω επιβάλλουν και στις αναπτυσσόμενες οικονομίες 

και στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες την ανάγκη να καταφύγουν στο 

αντισταθμιστικό εμπόριο, προκειμένου να εξασφαλίσουν αγορές για τα 

πλεονασματικά παραδοσιακά τους προϊόντα, κάτω και από την πίεση των 

ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων, οι οποίες πιέζουν τις κυβερνήσεις τους να 

τις βοηθήσουν να βρουν αγορές για τα προϊόντα τους. 

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, το αντισταθμιστικό εμπόριο και οι 

συμψηφιστικές συναλλαγές (compensation trading), έχουν από πολύ καιρό 

αναγνωριστεί διεθνώς ως "νέες" πρακτικές διεθνούς εμπορίου, οι οποίες 

έχουν βοηθήσει στην αξιόλογη ανάπτυξη των εμπορικών συναλλαγών 

μεταξύ Ανατολής και Δύσης και μεταξύ Βορρά και Νότου. Ό τ α ν το ΑΕ 

εφαρμόζεται εκεί που δεν υπήρχε περίπτωση να υπάρξει ελεύθερο 

εμπόριο, τότε είναι ένα βήμα προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης και 

φιλελευθεροποίησης του διεθνούς εμπορίου. Ό τ α ν όμως εφαρμόζεται σε 

αντικατάσταση του προϋπάρχοντος ελεύθερου εμπορίου, τότε θα πρέπει 

να θεωρείται ως πρακτική προστατευτισμού. 

Πολλές αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες έχουν εμπλακεί στο 

φαύλο κύκλο της υπερχρέωσης, βλέπουν το ΑΕ όλο και περισσότερο ως 

τη λύση στα εμπορικά και τα γενικότερα οικονομικά τους προβλήματα. Σε 

ορισμένες δε περιπτώσεις, το ΑΕ αντιμετωπίζεται ως μια από τις λίγες 
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διεξόδους που έχουν στη διάθεση τους οι υπό συζήτηση χώρες για να 

εξακολουθήσουν να εξασφαλίζουν τις απαραίτητες εισαγωγές τους (π.χ. 

τις απαραίτητες πρώτες ύλες και τα αναγκαία κεφαλαιουχικά αγαθά για 

την απρόσκοπτη λειτουργία των παραγωγικών τους μονάδων). Την 

πραγματικότητα αυτή την βλέπουν και την εκμεταλλεύονται οι μεγάλες και 

δραστήριες πολυεθνικές επιχειρήσεις, οι οποίες, προκειμένου να αυξήσουν 

της πωλήσεις τους και τα μερίδια τους στις αγορές των αναπτυσσόμενων 

και των ανατολικών χωρών, συναγωνίζονται στην προσφορά αντισταθμι

στικών οφελών και δημιουργούν στην οργανωτική τους δομή την 

απαραίτητη εξειδίκευση για τη διενέργεια αυτών των σχετικά νέων 

δραστηριοτήτων. 

Το ΑΕ περικλείει μια ευρεία σειρά εμπορικών δραστηριοτήτων, οι 

οποίες ξεκινούν από τον απλό αντιπραγματισμό και φτάνουν μέχρι τις 

σύνθετες και περίπλοκες μορφές της χρηματοδότησης μεγάλων έργων, 

των Offsets και της βιομηχανικής Αντιστάθμισης. 

Ένας από τους κύριους στόχους των αναπτυσσόμενων οικονομιών, 

όταν υπογράφουν συμφωνίες Αντισταθμιστικών Οφελών (ΑΟ), είναι να 

αξιοποιηθούν οι δυνατότητες που συνήθως έχει ο προμηθευτής (μια 

μεγάλη πολυεθνική επιχείρηση) να βοηθήσει τον αγοραστή να εξασφα

λίσει συνάλλαγμα, για να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του έναντι του 

προμηθευτή. Αυτό μπορεί να γίνει π.χ. με τη βοήθεια που μπορεί να 

παρέχει ο προμηθευτής για αύξηση των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών 

του αγοραστή. 

Αλλά εκτός από την εξασφάλιση συναλλάγματος, οι επιδιώξεις των 

αγοραστών (αναπτυσσόμενων οικονομιών) στη σημερινή εποχή μπορεί να 

στοχεύουν ακόμα πιο μακριά. Πολλές φορές ζητείται από τον προμηθευτή 

να βοηθήσει στην προώθηση της βιομηχανικής και της γενικότερης οικονο

μικής ανάπτυξης των υπό συζήτηση αναπτυσσόμενων οικονομιών. Με 

αυτή την έννοια, η αντιστάθμιση μπορεί και πρέπει να εξυπηρετεί πιο 

σύνθετους στόχους, όπως: 

ί. Την ανάπτυξη βιώσιμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με την 

υποστήριξη ή τη συνεργασία του προμηθευτή. 

ϋ. Την εξασφάλιση όρων που ενισχύουν την ανάπτυξη εγχώριας 

τεχνολογίας και τη μεταφορά τεχνολογίας σε βασικούς παραγωγικούς 

τομείς (στους οποίους όπως τονίστηκε υπάρχουν σημαντικά εμπόδια στη 

μεταφορά της τεχνολογίας). 
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iii. Τη στήριξη συγκεκριμένων βιομηχανικών κλάδων ή οικονομικών 

δραστηριοτήτων (πολεμική βιομηχανία). 

Στο ΑΕ υπάρχει σημαντική ασυμμετρία ως προς τη διαπραγμα

τευτική δύναμη των δύο αντισυμβαλλόμενων μερών. Από τη μια μεριά 

υπάρχει στις περισσότερες περιπτώσεις ο "αδύναυος" εταίρος (που προ

έρχεται συνήθως από ανατολικές ή αναπτυσσόμενες χώρες), ο οποίος 

χρειάζεται να εισάγει "σκληρά" προϊόντα και τεχνολογία (προϊόντα για τα 

οποία οι συνθήκες ζήτησης διεθνώς είναι εξαιρετικά δυναμικές), αλλά 

αντιμετωπίζει δυσκολίες ως προς την πληρωμή αυτών των προϊόντων σε 

σκληρό συνάλλαγμα και γι1 αυτό ζητάει από την εταιρεία (δυτική) που τα 

πουλάει να δεχθεί να πληρωθεί με προϊόντα της χώρας εισαγωγής, που 

είναι συνήθως παραδοσιακά, όχι ικανοποιητικής ποιότητας, και με 

απογοητευτικές συνθήκες ζήτησης διεθνώς. Από την άλλη μεριά, υπάρχει 
0 "ισγυρός" εταίρος (η δυτική εταιρεία), ο οποίος προκειμένου να 

προωθήσει τα υψηλής τεχνολογίας προϊόντα του στις αγορές των ανα

πτυσσόμενων και των ανατολικών χωρών, υποχρεώνεται να δεχθεί την 

παροχή εκ μέρους του "αντισταθμιστικών οφελών". Αυτή η παροχή 

μπορεί να συνίσταται στην αποδοχή της εξόφλησης ενός σημαντικού 

μέρους της αξίας των προϊόντων του με την αγορά προϊόντων της χώρας 

εισαγωγής, τα οποία μπορεί είτε να χρησιμοποιήσει αυτός ο ίδιος ή να τα 

μεταπωλήσει στη διεθνή αγορά μέσα από τα κανάλια διανομής, τα οποία 

διαθέτει. Στις περιπτώσεις αυτές στις ανταγορές (counter purchase) 

προηγείται η εξαγωγή του "σκληρού" προϊόντος από τη δυτική εταιρεία 1 

έναντι "σκληρού συναλλάγματος", και ακολουθεί η παροχή των αντι

σταθμιστικών οφελών. 

Στην περίπτωση της Ελλάδας η ιεράρχηση αυτή της σχετικής 

διαπραγματευτικής δύναμης των εταίρων δεν είναι πάντα όμοια ή και 

σαφής αλλά, σε τελευταία ανάλυση, θα πρέπει να δεχθούμε ότι στις 

περισσότερες φορές είμαστε με τους "αδύνατους", ακόμα και όταν 

συναλλασσόμαστε με τις σοσιαλιστικές χώρες. Για παράδειγμα, 

παλαιότερα αγοράζαμε αεροπλάνα από την Πολωνία, βαγόνια τραίνων 

από την Ανατολική Γερμανία, λεωφορεία από τη Ρουμανία και προσπα

θούσαμε να πείσουμε αυτές τις χώρες να δεχθούν να τους ξεπληρώσουμε 

\ Βλέπε Σ. Βαλντέν (1985). 
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την αξία αυτών των προϊόντων με πορτοκάλια και λεμόνια ή άλλα αγρο

τικά προϊόντα. Βέβαια, υπάρχουν και πολλές ελληνικές εταιρείες που 

αντιμετωπίζουν αιτήματα αντιστάθμισης από αναπτυσσόμενες χώρες. 

Η διαφάνεια και η συστηματική παρακολούθηση των διεθνών 

συναλλαγών αντισταθμιστικού εμπορίου είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Οι 

περισσότερες συμφωνίες κλείνονται "κάτω από το τραπέζι" και αποτελούν 

ανταγωνιστικά μυστικά των αντισυμβαλλόμενων μερών. Γι1 αυτό το λόγο 

η ακριβής μέτρηση του όγκου του αντισταθμιστικού εμπορίου διεθνώς 

είναι ουσιαστικά αδύνατη. Παρ' όλα αυτά, έχουν γίνει κατά καιρούς 

διάφορες εκτιμήσεις για το μέγεθος και τη σημασία αυτού του είδους του 

εμπορίου, οι οποίες, ανάλογα με το ποιος τις κάνει, καταλήγουν σε πολύ 

διαφορετικά συμπεράσματα1. Ως μια μέση εκτίμηση μπορεί να λεχθεί ότι 

το ΑΕ αποτελεί σήυεοα το ένα τέταρτο περίπου του συνολικού διεθνούς 

ευπορίου. 

Σχετικά με την εξέλιξη του τα επόμενα χρόνια, υπάρχουν παρά

γοντες οι οποίοι συνηγορούν στην πρόβλεψη ότι το ΑΕ θα διατηρήσει τη 

θέση του στις διεθνείς εμπορικές ανταλλαγές ή και θα την αυξήσει. Οι 

κυριότεροι από αυτούς τους παράγοντες είναι οι ακόλουθοι: 

- Τα προβλήματα που αναγκάζουν διάφορα κράτη να προσφεύγουν 

στο ΑΕ όχι μόνο δεν έχουν μειωθεί, αλλά μάλλον φαίνεται ότι θα 

διατηρηθούν έντονα για αρκετό ακόμα διάστημα. 

- Το ΑΕ χρησιμοποιείται σήμερα σε αυξανόμενο βαθμό σαν μέσο 

ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων. 

- Οι διάφορες χώρες και οι επιχειρήσεις αποκτούν όσο περνάει ο 

καιρός μεγαλύτερη εξειδίκευση στην άσκηση του ΑΕ. Έτσι αυτού του 

είδους το εμπόριο γίνεται περισσότερο αποδεκτό και θεσμοθετείται μέσα 

στο παγκόσμιο εμπορικό σύστημα. 

Από την άλλη μεριά, υπάρχουν σημαντικοί παράγοντες οι οποίοι 

οδηγούν σε σημαντική μείωση της σημασίας του ΑΕ, όπως είναι οι 

σημαντικές πολιτειακές και θεσμικές μεταβολές που λαβαίνουν χώρα στις 

χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, οι σημαντικές προσπάθειες από πολλές 

χώρες για σταθεροποίηση των οικονομιών τους και για φιλελευθεροποίηση 

του διεθνούς τους εμπορίου κλπ. 

\ Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε Φ. Ζαγαρέλος (1990). 
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Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στις κυριότερες μορφές ΑΕ. 

11.2. Οι κυριότερες μορφές του ΑΕ 

Όπως είπαμε προηγουμένως, το ΑΕ είναι μια σύγχρονη μορφή 

αντιπραγματισμού, της οποίας οι διάφοροι τύποι έχουν προσαρμοστεί στις 

συνθήκες των εξειδικευμένων και διασυνδεδεμένων οικονομιών του σημε

ρινού κόσμου. Εμφανίζεται ως αμοιβαίο εμπόριο, δεσμευμένο εμπόριο, 

διασυνδεδεμένο εμπόριο, συμψηφιστικές συναλλαγές κλπ. Είναι εξ 

ορισμού μια μορφή διμερούς εμπορίου, έστω και αν σε ορισμένες περι

πτώσεις περισσότερα από δύο μέρη λαμβάνουν μέρος. Πολλές φορές οι 

πληρωμές γίνονται σε μετρητά. Το κρίσιμο σημείο είναι ότι οι εισαγωγές 

συνδέονται με συγκεκριμένες εξαγωγές. 

Τελευταία, το αντισταθμιστικό εμπόριο έχει αρχίσει να θεωρείται 

όλο και περισσότερο ως ένας τύπος περίπλοκης χρηματοδότησης. Η 

αναγνώριση αυτού του γεγονότος φέρνει στην επιφάνεια ένα πλήθος από 

πιθανές ρυθμίσεις. Για παράδειγμα, μία εταιρεία μπορεί να συμφωνήσει 

έναν αριθμό αντισταθμιστικών διακανονισμών μέσω της παραγωγής 

τμημάτων του τελικού προϊόντος, μπορεί να αντισταθμίσει την εξαγωγή 

ενός τελικού προϊόντος με εισαγωγή της πρώτης ύλης από την οποία 

φτιάχνεται το προϊόν, μπορεί να αντιπραγματευτεί διαφημιστικό χρόνο με 

μια εταιρεία αντιστάθμισης για τη διαφήμιση του τελικού προϊόντος, 

μπορεί να διαθέσει τα προϊόντα που προσφέρονται για αντιστάθμιση μέσω 

μιας εμπορικής εταιρείας κλπ. 

Στη διεθνή βιβλιογραφία διακρίνονται συνήθως δύο σημαντικές 

κατηγορίες αντιστάθμισης, η εμπορική αντιστάθμιση και η βιομηχανική 

αντιστάθμιση, οι οποίες αναλύονται περιληπτικά στη συνέχεια του 

παρόντος κεφαλαίου. 

1 1 . 2 . 1 . Εμπορική αντιστάθμιση 

α. Αντιπραγματισμός ή εμπράγματη ανταλλαγή (Barter) 

Αντιπραγματισμός είναι η άμεση ανταλλαγή προϊόντων έναντι 

άλλων προϊόντων (χωρίς τη μεσολάβηση χρημάτων) και θυμίζει το 

οικονομικό σύστημα των πρωτόγονων οικονομιών. Τέτοιες άμεσες 
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ανταλλαγές συνάπτονται ακόμα και σήμερα1. Κύρια χαρακτηριστικά του 

αντιπραγματισμού είναι τα ακόλουθα: 

Ανταλλαγή προϊόντων με προϊόντα. 

Ένα συμβόλαιο καλύπτει και τις δύο παραδόσεις των αγαθών. 

Οι συμβαλλόμενοι είναι μόνο δύο και αποκλείεται η μεσολάβηση 

τρίτου. 

Ο διακανονισμός είναι ακριβής, ως προς τον χρόνο, και η 

ανταλλαγή λαβαίνει χώρα λίγο πολύ ταυτόχρονα. 

Πολλές φορές οι συμφωνίες αντιπραγματισμού μπορεί να είναι 

πολύ μεγάλες. 

Μια υποδιαίρεση είναι ο "παράλληλος αντιπραγματισμός" όπου τα 

προϊόντα ανταλλάσσονται με μετρητά (το χρήμα όμως παίζει 

απλώς τον ρόλο της λογιστικής μονάδας). 

Αντιπραγματισμός σε εγχώριο (μη μετατρέψιμο) νόμισμα. 

Ο αντιπραγματισμός είναι πολύ σπάνια μορφή εμπορίου, αν και 

εμφανίζεται κάπου κάπου σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις. 

Η άμεση όμως χρηματοδότηση εισαγωγών με εξαγωγές συναντάται 

πιο συχνά. Για την Ελλάδα ιδιαίτερα αποτελεί κλασικό τρόπο διενέργειας 

εμπορίου με ανατολικές χώρες. 

\ Πρόσφατα το Πακιστάν έστειλε βαμβάκι στο Μπαγκλαντές και έλαβε 
για αντάλλαγμα γιούτα (νήμα από τον φλοιό τροπικών φυτών (δέντρων), 
το οποίο χρησιμοποιείται για την κατασκευή σάκων). Στη συναλλαγή αυτή 
δεν υπήρξε καμία παρεμβολή σκληρού νομίσματος.' Οπως είναι γνωστό, 
οι σχέσεις των δύο χωρών είναι ακόμη και σήμερα εχθρικές, με συνέπεια 
η αμοιβαία εμπιστοσύνη, η οποία είναι αναγκαία στις συνήθεις εμπορικές 
ανταλλαγές να είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Αυτό κάνει τη διενέργεια αυτών 
των ανταλλαγών ουσιαστικά αδύνατη. Γι' αυτό οι δύο χώρες κατέφυγαν 
στον αντιπραγματισμό, δεδομένης και της σύμπτωσης των αναγκών. Οι 
διαπραγματευτές τους συμφώνησαν στην ποσότητα των ανταλλασ-
σόμενων προϊόντων και στην ανάγκη η ανταλλαγή να γίνει ταυτόχρονα. 
Βλέπε L.S. Walsh (1 983), International Marketing, Μ&Ε Handbooks, σελ. 
110. 
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β. Η ανταγορά ή παράλληλες συναλλαγές (Counter-purchase) 

Στην περίπτωση αυτή ο εξαγωγέας δεσμεύεται με παράλληλο 

συμβόλαιο να αγοράσει προϊόντα από τη χώρα του εισαγωγέα αξίας μέχρι 

ενός ποσοστού της αξίας του εξαγωγικού συμβολαίου. Η υποχρέωση 

αντιστάθμισης που απορρέει από το παράλληλο συμβόλαιο ή πρωτόκολλο 

μπορεί να πραγματοποιηθεί από τον ίόιο τον εξαγωγέα ή να ανατεθεί σε 

τρίτους. Αυτό το τελευταίο θα πρέπει να προβλέπεται με σχετική "ρήτρα 

τρίτου συμβαλλομένου". Κύρια χαρακτηριστικά της ανταγοράς, η οποία 

είναι από τους πιο διαδεδομένους τύπους αντισταθμιστικού εμπορίου, είναι 

τα ακόλουθα: 

Δύο χωριστά συμβόλαια, το ένα για την εισαγωγή και το άλλο για 

την εξαγωγή. 

Υπογραφή πρωτοκόλλου που συνδέει τις δύο πράξεις. Αντί για 

πρωτόκολλο πολλές φορές χρησιμοποιείται μια απλή "συμφωνία 

κυρίων." 

Η αντιστάθμιση της μιας ροής με την άλλη μπορεί να κυμαίνεται 

από 1 0 % έως 1 0 0 % \ 

Συχνά το προϊόν που χρησιμεύει για αποπληρωμή διατίθεται σε 

τρίτες χώρες, 

Η ανταγορά λαβαίνει χώρα συνήθως σε μια χρονική περίοδο ενός 

έως πέντε χρόνων. 

\ Ειδικότερα από πηγές του OECD αναφέρεται ότι τα ποσοστά 
αντιστάθμισης που ζητούν οι διάφορες χώρες της Ανατ. Ευρώπης είναι 
περίπου τα ακόλουθα: Βουλγαρία 4 0 έως και 6 0 % , Ρουμανία 50 έως και 
1 0 0 % , Τσεχοσλοβακία 1 5 έως και 5 0 % , Ανατολική Γερμανία 20 έως και 
1 0 0 % Πολωνία 20 έως και 5 0 % , Σοβιετική Ένωση 5 έως και 1 5 % και 
Ουγγαρία 1 5 έως και 5 0 % . Στην Ελλάδα μέχρι πρόσφατα ήταν επιθυμητό 
τα αντισταθμιστικά να καλύπτουν μέχρι και το 1 0 0 % της αξίας της 
προμήθειας (βλέπε την ανάλυση στη συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου). 
Στην πράξη όμως τα ποσοστά που επιτεύχθηκαν ήταν πολύ χαμηλότερα. 
Σήμερα η κατάσταση είναι κάπως συγκεχυμένη, αφού δεν έχει ξεκαθα
ριστεί με σαφήνεια η πολιτική που θα ακολουθηθεί σχετικά με αυτό το 
θέμα στο μέλλον. 
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Πολλές φορές η εταιρεία που είναι υποχρεωμένη να κάνει αντι

σταθμιστικές εισαγωγές μπορεί να διαλέξει από έναν κατάλογο 

προϊόντων. 

Στις περιπτώσεις που η εταιρεία δεν τηρεί τα συμφωνημένα για 

αντιστάθμιση υπάρχει συγκεκριμένη ποινική ρήτρα, η οποία 

καθορίζει το ποσό που θα πρέπει να πληρώσει η εταιρεία. Αυτές οι 

ποινές κυμαίνονται συνήθως μεταξύ 5 και 2 5 % των υποχρεώσεων 

της εταιρείας για αντιστάθμιση. 

Πολλές φορές η χώρα καταγωγής περιορίζει τις χώρες προορισμού 

των προϊόντων που προσφέρονται για αντιστάθμιση, για να μην 

προκύψουν περιπτώσεις ανταγωνισμού με αντίστοιχα δικά της 

προϊόντα. Γίνεται δηλαδή προσπάθεια να εξασφαλιστεί η 

προσθετικότητα της αντισταθμιστικής εξαγωγής για την οποία θα 

μιλήσουμε πιο κάτω. 

Στο εμπόριο Ανατολής - Δύσης, διακανονισμοί ανταγοράς χρησιμο

ποιούνται πολύ συχνά σε ορισμένους τομείς, όπως οι κατασκευές 

μηχανών και μεταφορικών μέσων, ενδιάμεσα και καταναλωτικά 

προϊόντα κλπ. 

Διάφοροι νέοι τύποι ανταγοράς έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία 

χρόνια: 

Πρώτο, αντί του διακανονισμού ανταγοράς συμφωνείται ανάμεσα 

στα δύο μέρη μια συνεργασία για την εμπορία των προϊόντων τους στις 

διεθνείς αγορές. 

Δεύτερο, δημιουργείται μια κοινή εταιρεία στην οποία συμμετέχει 

διοικητικά και στελεχιακά η εταιρεία που προσφέρει τα σκληρά προϊόντα. 

Η κοινή αυτή επιχείρηση χρησιμοποιείται για να προωθήσει επιχειρηματικά 

συμφέροντα της αναπτυσσόμενης χώρας. Κάτι τέτοιο έγινε και στην 

Ελλάδα με τα αντισταθμιστικά του F.16, όπως θα δούμε πιο κάτω. 

γ. Ανταγορές μεγάλης κλίμακας (Offsets) 

Στον μηχανισμό τους δεν διαφέρουν από τις ανταγορές. Η διαφορά 

είναι ότι πρόκειται για εμπορικές πράξεις πολύ μεγάλης κλίμακας (αγορά 

του αιώνα, κατασκευή μεγάλων έργων όπως το Μετρό κλπ.) και η χρονική 

διάρκεια της πραγματοποίησης τους είναι επίσης πολύ μεγάλη. Εδώ το 
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καλύτερο που έχουμε να κάνουμε, για να καταλάβουμε περί τίνος πρόκει

ται , είναι να αναφερθούμε στην περίπτωση της Ελλάδας. 

Κάθε μεγάλη αγορά (π.χ. προμήθεια των Ενόπλων Δυνάμεων) 

συνοδεύεται τα τελευταία χρόνια από την απαίτηση του αγοραστή για 

αντισταθμιστικά οφέλη (ΑΟ). Όπως τονίστηκε, τα ΑΟ συμβάλλουν στην 

ελάφρυνση της συναλλαγματικής δαπάνης για τις αγοράστριες χώρες (η 

οποία στις περισσότερες περιπτώσεις είναι εξαιρετικά μεγάλη σε σχέση με 

τις οικονομικές τους δυνατότητες) και στην ταυτόχρονη πραγματοποίηση 

αξιόλογων παραγωγικών επενδύσεων προς όφελος της οικονομίας της 

αγοράστριας χώρας. 

Τα αντισταθμιστικά offsets μπορούν να διακριθούν σε δύο 

κατηγορίες: 

Τα άμεσα αντισταθμιστικά, όπου ο εξαγωγέας δέχεται να αγοράσει 

ή να βοηθήσει στη διάθεση προϊόντων που κατασκευάζονται στη χώρα 

του εισαγωγέα και στην κατασκευή των οποίων συμμετέχει είτε με 

συμπαραγωγή, είτε με παροχή άδειας παραγωγής, είτε υπογράφοντας 

συμφωνίες για παραγωγή με ανεξάρτητους παραγωγούς της χώρας του 

εισαγωγέα. Για παράδειγμα, άμεση ανταλλαγή offset είναι η παραγωγή 

στην Ελλάδα ορισμένων τμημάτων των μαχητικών αεροσκαφών F-1 6, τα 

οποία αγοράστηκαν πρόσφατα από την Ελλάδα. 

Τα έμμεσα αντισταθμιστικά, τα οποία αναφέρονται στις εξαγωγές 

άλλων προϊόντων μέσω της δημιουργίας "Εμπορικών Εταιρειών" από τον 

ξένο προμηθευτή, ή στη δημιουργία άλλων παραγωγικών επιχειρήσεων με 

στόχο, τις περισσότερες φορές, τις εξαγωγές ή την τεχνολογική 

ανάπτυξη. 

Σχετικά με τα άμεσα αντισταθμιστικά θα πρέπει να αναφερθεί το 

γεγονός ότι ορισμένες χώρες (με κορυφαίο παράδειγμα το Ισραήλ) έχουν 

καταφέρει να κτίσουν μια αξιόλογη αεροναυπηγική βιομηχανία μέσω των 

ΑΟ. Η βιομηχανία αυτή έχει φτάσει σήμερα στο σημείο να κατασκευάζει 

αεροσκάφη και στρατιωτικό υλικό δικής της σχεδίασης. 

Από την ελληνική πλευρά, όσον αφορά τα άμεσα ΑΟ ιδιαίτερη 

έμφαση δίνεται: 

Πρώτο, στην συμπαραγωγή μερών που σχετίζονται με υψηλές 

αναλώσεις κατά τη λειτουργία του οπλικού συστήματος. 

Δεύτερο, στην εξασφάλιση τεχνολογικών-τεχνογνωσιών, με βάση 

τις επιθυμητές επιλογές και τη στρατηγική ανάπτυξη των αμυντικών 
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βιομηχανιών και τις ανάγκες των Ε.Δ. Μια πρώτη αποτύπωση των 

αναγκών σε τεχνολογίες έχει ήδη γίνει στο Υπουργείο Εθνικής Αμυνας. 

Τρίτο, στην ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό των αμυντικών 

βιομηχανιών και των ερευνητικών κέντρων, με την εξασφάλιση 

μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, συστημάτων διοίκησης και 

οργάνωσης, software, εκπαίδευσης και εφαρμογών σε τομείς simulation 

κ.ά. 

Τέταρτο, η εξασφάλιση αγορών στο εξωτερικό, για απορρόφηση 

μέρους των παραγόμενων εγχώριων προϊόντων. 

Με τα πιο πάνω επιδιώκεται η σμίκρυνση της εξάρτησης από 

εισαγωγές πολεμικού υλικού και η προώθηση των εξαγωγών τέτοιου 

υλικού1. 

Περισσότερες λεπτομέρειες για την ελληνική αγορά του αιώνα θα 

αναπτύξουμε πιο κάτω. 

11.2.2. Βιομηχανική αντιστάθμιση - Ρυθμίσεις επαναγοράς (Industrial 

compensation, Buy-back) 

Στην περίπτωση αυτή η αποπληρωμή της εισαγωγής γίνεται με 

προϊόν που παρήχθη από τα εισαχθέντα μηχανήματα και τεχνολογία. 

Πολλές αναπτυσσόμενες χώρες χρησιμοποιούν τη βιομηχανική αντι

στάθμιση για να κτίσουν τη βάση της βιομηχανίας τους, η οποία 

αποτελείται από μεγάλες βιομηχανικές επιχειρήσεις στους τομείς της 

ενέργειας, των χημικών προϊόντων, των μετάλλων κλπ. Επίσης, χρησι

μοποιούν τη μέθοδο των αντισταθμιστικών διακανονισμών (compensation 

arrangements) για να κτίσουν σημαντικά έργα υποδομής, τα οποία όμως 

μπορεί να έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα, όπως τα μεγάλα έργα στην 

περίπτωση της Ελλάδας. Τέλος, σε πολλές περιπτώσεις οι αναπτυσ

σόμενες και οι πρώην σοσιαλιστικές χώρες χρησιμοποιούν τη βιομηχανική 

αντιστάθμιση για να μπορέσουν να προχωρήσουν στην εκμετάλλευση 

ενός σημαντικού παραγωγικού τους πόρου, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα 

τη χρηματοδότηση της επένδυσης, το ύψος της οποίας μπορεί να είναι 

τεράστιο, και τη διάθεση του προϊόντος στη διεθνή αγορά. Τέτοια 

\ Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε Π. Κοντοδιός (20-12-1987) 
"Αντισταθμιστικά οφέλη στο χώρο της άμυνης", ΕΞΠΡΕΣ. 
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περίπτωση είναι η εγκατάσταση του εργοστασίου της αλουμίνας από εται

ρείες της Σοβιετικής Ένωσης. Τα κανάλια διάθεσης του προϊόντος αυτού 

διεθνώς ελέγχονται από λίγα μονοπώλια και είναι πολύ δύσκολο στον 

οποιονδήποτε ανεξάρτητο να εισέλθει σε αυτό τον κλάδο από μόνος του. 

Κατά κανόνα οι ανταλλαγές στις οποίες συμφωνείται βιομηχανική 

αντιστάθμιση είναι μεγάλης αξίας και περιλαμβάνουν σύνθετα χρηματο

δοτικά σχήματα λόγω του μεγάλου ετεροχρονισμού ανάμεσα στην ολο

κλήρωση των δύο σκελών της συμφωνίας. Ειδικότερα για τα μεγάλα έργα 

είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι το πακέτο της αντιστάθμισης 

συμβάλλει και στην εξασφάλιση της απαραίτητης χρηματοδότησης. 

Για την εξόφληση της αξίας πολλών από τα μεγάλα έργα, 

προβλέπεται να διατεθεί η διαχείριση τους σε ειδική εταιρεία, η οποία 

εισπράττει τα έσοδα από τους χρήστες των υπηρεσιών που θα 

προσφέρουν αυτά τα έργα και θα φροντίζει για την εξόφληση των 

προμηθευτών. Πρόκειται δηλαδή εδώ μάλλον για χρηματοδότηση, η 

οποία προβλέπεται να εξοφληθεί από τα έσοδα των έργων στο μέλλον. 

Η Ελλάδα στην περίοδο 1 985-1 990 κατέβαλε πολλές προσπάθειες 

για να αξιοποιήσει όσο το δυνατό καλύτερα τις δυνατότητες που 

προσφέρονται για αύξηση των ελληνικών εξαγωγών, μέσω των διακρα

τικών συμφωνιών και του αντισταθμιστικού εμπορίου. Ιδιαίτερη έμφαση 

δόθηκε στην προσπάθεια για την αξιοποίηση των μεγάλων παραγγελιών 

του Δημοσίου για την αγορά των πολεμικών αεροσκαφών (αγορά του 

αιώνα) και των συμβάσεων για τα μεγάλα έργα, για την αποκόμιση 

αξιόλογων αντισταθμιστικών οφελών με τη μορφή της ενίσχυσης της 

αναπτυξιακής προσπάθειας στην εγχώρια οικονομία και ιδιαίτερα της 

σημαντικής αύξησης των ελληνικών εξαγωγών. 

Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι τα αποτελέσματα του όλου εγχειρή

ματος δεν ήταν αξιόλογα. Υπήρξαν μεγάλα προβλήματα υλοποίησης 

αυτών των συμφωνιών προς όφελος των ελληνικών συμφερόντων και 

αυτά τα προβλήματα θα πρέπει να αποδοθούν στις πολλές και σοβαρές 

διαρθρωτικές και οργανωτικές αδυναμίες της χώρας, πολλές από τις οποίες 

αναλύθηκαν στην παρούσα έκθεση. Πιο συγκεκριμένα, οι πιο σημαντικοί 

παράγοντες, οι οποίοι εμποδίζουν όχι μόνο τις εξαγωγές αλλά και την 

προσπάθεια των ελληνικών επιχειρήσεων να συμμετέχουν επί ίσοις όροις 

στην ανάληψη παραγγελιών στα πλαίσια των κρατικών προμηθειών, 
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καθώς και την αξιοποίηση των συμφωνιών αντισταθμιστικού εμπορίου, και 

των διακρατικών συμφωνιών είναι οι ακόλουθοι: 

i. Ο εκτεταμένος κατακερματισμός του παραγωγικού δυναμικού 

της χώρας και η σχετικά ανοργάνωτη μορφή με την οποία παρουσιάζεται 

στην αγορά η εγχώρια εξαγώγιμη παραγωγή. Αυτό κάνει δύσκολη την 

οργάνωση της εγχώριας παραγωγής για την αποτελεσματική εκτέλεση 

μεγάλων παραγγελιών που λαμβάνονται μέσω διακρατικών συμφωνιών 

και συμφωνιών αντισταθμιστικών οφελών. 

ϋ. Υπάρχει έλλειψη συντονισμού και αρκετές επικαλύψεις αρμο

διοτήτων μεταξύ των δημόσιων φορέων που ασχολούνται με τα δύο αυτά 

θέματα (ΥΠΕΜ, ΥΠΕΘΟ, ΥΕΘΑ, ITCO κλπ.). 

iii. Υπάρχει σοβαρή έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού. 

iv. Οι ελληνικές ιδιωτικές επιχειρήσεις δεν συμμετέχουν δυναμικά 

στην προσπάθεια για ανάληψη και για σωστή εκτέλεση αντίστοιχων 

παραγγελιών. 

Στην περίοδο μετά το 1990, στα πιο πάνω προβλήματα 

προσετέθησαν και άλλα πολύ σοβαρότερα, τα οποία έχουν πραγματικά 

σταματήσει κάθε προσπάθεια για ανάπτυξη των ελληνικών εξαγωγών 

μέσω της αξιοποίησης των συμφωνιών αντισταθμιστικού εμπορίου. 

Καταρχήν, η κυβέρνηση δεν έχει με κανένα τρόπο ξεκαθαρίσει την 

πολιτική της στον τομέα αυτό. Από τη μια μεριά υπάρχει το πραγματικό 

γεγονός ότι στις τελευταίες συμβάσεις που δόθηκαν για τα μεγάλα έργα 

(Μετρό κλπ.), δεν επιδιώχθηκε η υπογραφή συγκεκριμένων συμβάσεων 

αντισταθμιστικών οφελών. Η χρηματοδότηση ενός μεγάλου μέρους των 

έργων από την ΕΕ απέτρεψε κάθε σκέψη να μπουν συγκεκριμένοι όροι 

προς αυτή την κατεύθυνση. Από την άλλη μεριά, δεν είναι ξεκάθαρο αν 

η κυβέρνηση εγκαταλείπει πλήρως το αντισταθμιστικό εμπόριο και τις 

διακρατικές συμφωνίες. Δεύτερο, δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως το θέμα 

κατά πόσο θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην πράξη συμφωνίες 

αντισταθμιστικού εμπορίου από τον δημόσιο τομέα, μέσα στα πλαίσια της 

ΕΕ. Τρίτο, δεν είναι ξεκάθαρο το τι ρόλο μπορεί ή επιδιώκει να παίξει στον 

τομέα αυτό ο ελληνικός ιδιωτικός τομέας. 

Τέλος, μεγάλη αναστάτωση επήλθε αναμφισβήτητα μετά την 

κατάργηση της Ελληνικής Εταιρείας Αντισταθμιστικού Εμπορίου (HEC 

Α.Ε.), η οποία ουσιαστικά ανέστειλε σε μεγάλο βαθμό την υλοποίηση των 

παλαιών συμφωνιών αντισταθμιστικών οφελών. 
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11.3. Ειδικά θέματα διακρατικών σχέσεων 

1 1 . 3 . 1 . Εξαγωγές προς τη Ν. Αφρική 

Ο Σύνδεσμος Εμπορικών Αντιπροσώπων Πειραιά {ΣΕΑΠ) 

διοργάνωσε πρόσφατα μια εμπορική αποστολή στη Ν. Αφρική από την 

οποία διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες για ανάπτυξη των 

ελληνικών εξαγωγών προς αυτή την περιοχή. Επίσης διερευνήθηκαν οι 

δυνατότητες δημιουργίας μεικτών επιχειρήσεων. Βασικό στοιχείο που θα 

μπορούσε να βοηθήσει σε αυτή την προσπάθεια είναι η παρουσία στη Ν. 

Αφρική 100.000 ομογενών, πολλοί εκ των οποίων θεωρούνται 

επιτυχημένοι επιχειρηματίες. 

Η Ν. Αφρική παρουσιάζει σοβαρές προοπτικές για ανάπτυξη του 

διεθνούς ευπορίου και έχει προσελκύσει τελευταία το ενδιαφέρον χωρών 

όπως η Γαλλία, η Αγγλία, η Ιταλία και η Τουρκία. Η τελευταία 

ανταγωνίζεται σκληρά τα ελληνικά προϊόντα στις περισσότερες αγορές. 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του προέδρου του ΣΕΑΠ, ο οποίος 

συμμετείχε στην αποστολή, εκείνο που απαιτείται να γίνει είναι μια 

οργανωμένη εξαγωγική προσπάθεια με άμεσες αλλά και μακροπρόθεσμες 

ενέργειες. Υπάρχουν πολλοί τομείς των οποίων τα προϊόντα, τελικά ή 

ημιτελή, προσφέρονται για προώθηση στη συγκεκριμένη αγορά. Υπάρχουν 

επίσης προοπτικές για συνεργασία σε πολλά επίπεδα, όπως στον τομέα 

των επενδύσεων και των μεικτών επιχειρήσεων, στον τουρισμό κλπ. 

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις δυνατότητες που υπάρχουν για 

προώθηση των ελληνικών προϊόντων μέσω της έκθεσης Rand Show. 

[Βλέπε ΕΞΠΡΕΣ (25-4-1 991 ).] 

11.3.2. Εξαγωγές στην Αυστραλία 

Δώδεκα εισαγωγικές επιχειρήσεις της Αυστραλίας εξέφρασαν 

τελευταία ενδιαφέρον για την αγορά ελληνικών προϊόντων, μέσω των 

εμπορικών υπηρεσιών της χώρας μας στο Σίδνεϋ. Το προϊόντα αυτά είναι 

τα ακόλουθα: ηλεκτρικά καλώδια, εργαλεία αυτοκινήτων, αλουμινόχαρτο, 

μέρη ψυγείων, μονωτικά υλικά, ρητίνη, κατεψυγμένα φρούτα, λαχανικά, 

κονσέρβες φρούτων, καφές, ψάρια (abalone), κονσέρβες πολτών και 

χυμών φρούτων, ελαιόλαδο, κεντήματα, λευκά είδη, κεραμικά για κήπους, 
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καρέκλες ξύλινες τύπου Βιέννης, τσιμέντο κλπ. Επίσης εκδηλώθηκε από 

αυστραλιανής πλευράς ενδιαφέρον για επενδύσεις στο γεωργικό και το 

ναυτιλιακό τομέα. [ΕΞΠΡΕΣ (25-4-1991).] 

Τον Μάρτιο του 1995 διοργανώθηκε από το ΥΠΕΘΟ εμπορική 

αποστολή στην Αυστραλία με επικεφαλής τον αρμόδιο Υφ. ΕΘν. 

Οικονομίας και το ΕΒΕΑ, με σκοπό την ενίσχυση των οικονομικών δεσμών 

και συνεργασιών της Ελλάδας με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. 

Είναι αξιοσημείωτο ότι: 

- Μεταξύ της Ελλάδας και της Αυστραλίας δεν υπάρχει συμφωνία 

εμπορικής ή και οικονομικής συνεργασίας που να διέπει τις σχέσεις των 

δύο χωρών. 

- Με την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΕ, η Αυστραλία εξήρεσε την 

Ελλάδα από το ειδικό καθεστώς εισαγωγών του συστήματος των 

γενικευμένων προτιμήσεων (GSP), με αποτέλεσμα από το 1981 όλα τα 

εισαγόμενα ελληνικά προϊόντα στην Αυστραλία να υπόκεινται στην ίδια 

δασμολογική μεταχείριση με εκείνα των χωρών της Κοινότητας. 

- Το εμπορικό ισοζύγιο με την Αυστραλία είναι θετικό υπέρ της 

Ελλάδας και το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών της χώρας μας κατέχουν 

διαχρονικά τα αγροτικά προϊόντα. 

- Δεν υπάρχει τουριστική συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και 

Αυστραλίας και ο κύριος όγκος των τουριστών από Αυστραλία είναι 

Έλληνες μετανάστες. 

11.3.3. Πιστώσεις στην Ουγγαρία για χρηματοδότηση των εξαγωγών 

τουρκικών προϊόντων 

Πίστωση ύψους 58 εκατ. δολαρίων έχει χορηγήσει η Τουρκία στην 

Ουγγαρία, με στόχο τη χρηματοδότηση των εξαγωγών τουρκικών 

προϊόντων στη χώρα αυτή και τον περιορισμό του ελλείμματος του 

εμπορικού ισοζυγίου της Τουρκίας με την Ουγγαρία. Την εν λόγω πίστωση 

διαχειρίζεται η Τουρκική Τράπεζα Εξωτερικού Εμπορίου, η δε συμφωνία 

υπεγράφη από την Εθνική Τράπεζα Ουγγαρίας και την τουρκική 

ΕΧΙΜΒΑΝΚ τον Νοέμβριο του 1 9 9 1 . 

Όπως επισημαίνεται σε έγγραφο προς το ΥΠΕΘΟ της προϊστα

μένης του Γραφείου Εμπορικού Ακολούθου της Ελληνικής Πρεσβείας στη 

Βουδαπέστη, κας Ι. Σωτηράκου-Γιάνναρου, η Ουγγαρία σύντομα πρόκειται 
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να ανταποκριθεί στην πρωτοβουλία της Τουρκίας για σύναψη συμφωνίας 

ελεύθερου εμπορίου μεταξύ των δύο χωρών. 

11.3.4. Ευρωπαϊκή Ένωση: Η πρόκληση της Μεσογείου και το χάσμα 

της Ανατολής 

Τα κράτη - μέλη της ΕΕ που έχουν ακτές στη Μεσόγειο συχνά 

διαμαρτύρονται για το ότι το ενδιαφέρον της Ένωσης προς Ανατολάς, 

μετά το 1989, τείνει να τα κρατήσει στην περιφέρεια της ΕΕ και να μη 

λάβει υπόψη τα σοβαρά εξωτερικά προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή η 

περιφέρεια. 

Ο αραβικός κόσμος, και ιδιαίτερα η Βόρεια Αφρική, περνά τα 

τελευταία δύο χρόνια μια πολύ σοβαρή οικονομική και πολιτική κρίση1. Η 

Αλγερία, που είναι η μεγαλύτερη και πλουσιότερη χώρα του ομίλου 

Magreb, βρίσκεται στα πρόθυρα εμφυλίου πολέμου. Εθνικιστικά μίση και 

θρησκευτικός φανατισμός έχουν προκαλέσει συγκρούσεις, ενώ το μονο

κομματικό κράτος δεν μπορεί να βάλει κάποια τάξη στην οικονομία αυτής 

της χώρας. Γενικά στον αραβικό κόσμο υπάρχει μεγάλο και συνεχώς 

διογκούμενο πλεονάζον εργατικό δυναμικό, το μεγαλύτερο μέρος του 

οποίου επιθυμεί να μεταναστεύσει στη Δυτική Ευρώπη. Από την άλλη 

μεριά η αναβίωση των παραδοσιακών (θρησκευτικών) αξιών τείνει να 

διευρύνει το χάσμα με την Ευρώπη. 

Αντίθετα με τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, οι χώρες της Β. 

Αφρικής δεν είναι ούτε μακροπρόθεσμα υποψήφιες για ένταξη στην ΕΕ. 

Αντιμετωπίζονται ως τρίτες χώρες συνδεόμενες απλώς με την ΕΕ. 

Η βασική πρόταση της Επιτροπής για ενίσχυση της μεσογειακής 

συνεργασίας έχει ως κύριο στόχο τη δημιουργία μιας ζώνης ειρήνης, 

σταθερότητας και ευημερίας. Συγκεκριμένα το πρόγραμμα δράσης που 

προτείνεται περιλαμβάνει μεσοπρόθεσμα: 

α. Συνεργασία σε πολιτικό επίπεδο καθώς και σε θέματα άμυνας. 

\ Οι χώρες του Magreb (Αλγερία, Μαρόκο, Τυνησία) και οι χώρες του 
Masrek (Αίγυπτος, Ιορδανία, Λίβανος, Συρία). Οι συμφωνίες συνεργασίας 
της Κοινότητας με αυτές τις χώρες περιλαμβάνουν όχι μόνο προτιμησιακά 
καθεστώτα, αλλά και επίσης σημαντική χρηματοοικονομική ενίσχυση. 
Βλέπε Ν. Σ. Μούσης (1994), σελ. 6 1 1 . 
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β. Οικονομική συνεργασία με τη δημιουργία ζώνης ελεύθερου 

εμπορίου μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της Λεκάνης της Μεσογείου. Η 

ζώνη ελεύθερου εμπορίου θα περιλαμβάνει βιομηχανικά προϊόντα και 

υπηρεσίες και αργότερα θα προστεθούν σε αυτήν και τα αγροτικά 

προϊόντα. Σήμερα η ΕΕ έχει 11 χωριστές οικονομικές συμφωνίες με τις 

χώρες της Μεσογείου. 

γ. Οικονομική βοήθεια (μέσω ενός προγράμματος ανάλογου με το 

PHARE) για την παρακολούθηση των εξελίξεων στον χώρο της οικονο

μίας, της παραγωγής και της βιομηχανίας στις χώρες της Μεσογείου. 

Σε σχέση με το τελευταίο μέτρο, η Επιτροπή, σε υπόμνημα της 

προς το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ, εκτιμά ότι για την περίοδο 1995-

1999 είναι αναγκαίο να διατεθούν 5,5 δισ. ECU, που θα πρέπει να 

αποφασίσουν οι αρμόδιες αρχές κατά την κατάρτιση του κοινοτικού 

προϋπολογισμού. 

Όπως δήλωσε πρόσφατα (Μάρτιος 1995) ο αρμόδιος Επίτροπος για 

τη Μεσογειακή Πολιτική της Κοινότητας, η δημιουργία της ζώνης ελεύ

θερου εμπορίου θα είναι εφικτή σε 10 με 15 χρόνια. Η Τυνησία, το 

Ισραήλ, η Ιορδανία και η Αίγυπτος θα είναι έτοιμες να συμμετάσχουν σε 

1 2 χρόνια. 

Στο Συμβούλιο Κορυφής της Κέρκυρας (Ιούνιος 1994) παρουσιά

στηκε η άποψη ότι η έναρξη ενός ευρω-μεσογειακού διαλόγου είναι 

απόλυτα αναγκαία. Ειδικότερα η Ελλάδα ενδιαφέρεται για τη διεύρυνση 

της ΕΕ προς Ανατολάς, αλλά ως μεσογειακή χώρα τονίζει την ανάγκη 

ισορροπημένης ανάπτυξης σχέσεων και προς Νότο. Την ίδια άποψη 

προωθούν και οι άλλες μεσογειακές χώρες όπως η Ισπανία, η Ιταλία και η 

Γαλλία. 

Όμως, στη Διάσκεψη Κορυφής στο Έσσεν της Γερμανίας 

(Δεκέμβριος 1994) η μεσογειακή πολιτική της Κοινότητας φαίνεται να 

υποβαθμίστηκε σημαντικά. Στο κείμενο των συμπερασμάτων της 

προεδρίας δεν συμπεριελήφθη καμιά σημείωση για το ποσό των 5,5 δισ. 

ECU, το οποίο επρόκειτο να δοθεί ως οικονομική βοήθεια προς τις 

μεσογειακές χώρες για την περίοδο 1 995-1999. Ούτε υπήρξε αναφορά σε 

κάποιο συγκεκριμένο χρηματοδοτικό μέσο ενίσχυσης αυτών των χωρών 

αλλά ούτε στην αναγκαιότητα εξισορρόπησης της έμφασης της πολιτικής 

της ΕΕ ανάμεσα στον Βορρά και το Νότο. Αντίθετα, η Διάσκεψη Κορυφής 

απεδέχθη πλήρως την εισήγηση της Επιτροπής, η οποία δρομολογεί την 
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εξέλιξη των σχέσεων των έξι με την ΕΕ, που θα οδηγήσουν στην ένταξη 

αυτών των χωρών στην ΕΕ μέχρι το τέλος του αιώνα. Υπολογίζεται ότι η 

βοήθεια της ΕΕ προς τις χώρες ΚΑΕ στην περίοδο 1995-1999 θα φτάσει 

τα 7 δισ. ECU περίπου. 

Βασικό πρόβλημα είναι ότι, αν η οικονομική ανάπτυξη στις 

μεσογειακές χώρες δεν είναι ικανοποιητική τα επόμενα χρόνια, ώστε να 

γίνει δυνατή η απορρόφηση του πλεονάζοντος παραγωγικού δυναμικού, 

πολλοί από τους μη έχοντας απασχόληση θα προσπαθήσουν να μετακι

νηθούν προς βορράν είτε ως οικονομικοί μετανάστες είτε ως πρόσφυγες 

εξαιτίας πολιτικών διενέξεων. 

Μια πολιτική εκ μέρους της ΕΕ, η οποία να αποσκοπεί στη 

δημιουργία αγοράς για τα αφρικανικά προϊόντα στην εσωτερική αγορά της 

ΕΕ, θα μπορούσε να είναι μια λύση στο πρόβλημα. Όμως, οι νότιες χώρες 

μέλη της ΕΕ, που έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα από την πιθανή μετανά

στευση προς Βορρά, είναι παράλληλα οι χώρες εκείνες των οποίων το 

εργατικό δυναμικό θα αντιμετωπίσει άμεσο ανταγωνισμό, εάν οι αγορές 

της ΕΕ ανοίξουν πλήρως στα προϊόντα που οι βορειοαφρικανικές χώρες 

μπορούν ευκολότερα να παράγουν, κλωστοϋφαντουργικά και, κυρίως, 

μεσογειακά αγροτικά προϊόντα. Οι χώρες αυτές επίσης θα είναι οι χαμένες, 

σε περίπτωση που ένα συγκεκριμένο επίπεδο δαπανών της ΕΕ θα πρέπει 

να επιμερισθεί μεταξύ ενός μεγάλου αριθμού αποδεκτών, είτε προς Νότο 

είτε προς Ανατολάς. 

Το πρόβλημα της νέας μεσογειακής πολιτικής της Κοινότητας ήταν 

πολύ πιθανό να προωθηθεί το πρώτο εξάμηνο του 1995, επί Γαλλικής 

Προεδρίας και γι1 αυτό το λόγο ανακοινώθηκε και πάλι από τον αρμόδιο 

Επίτροπο, όπως προαναφέρθηκε. 

11.3.5. Εξαγωγές στις χώρες του Περσικού Κόλπου 

Δυσοίωνο προδιαγραφόταν το 1 995 για την οικονομική ανάπτυξη 

των χωρών του Περσικού Κόλπου. Το 1995 οι οικονομίες αυτών των 

χωρών είτε θα παρέμεναν στάσιμες, είτε θα εμφάνιζαν επιβράδυνση. 

Ειδικότερα στη Σ. Αραβία το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0 , 6 % το 1994, ενώ το 

1995 αναμενόταν να σημειώσει μείωση κατά 1,5%. Στο Κουβέιτ από 

αύξηση του ΑΕΠ κατά 1 2% το 1 9 9 4 , προβλεπόταν αύξηση μόνο κατά 2% 

το 1 9 9 5 . Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα από αύξηση του ΑΕΠ κατά 6 , 9 % 
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το 1994, η αναμενόμενη αύξηση για το 1995 ήταν μόνο 0 , 5 % . Επο

μένως, ύστερα από αρκετά χρόνια δυναμικής ανάπτυξης, η οικονομική 

δραστηριότητα στην περιοχή θα ανακόψει ταχύτητα. Βασικό χαρακτηρι

στικό για το 1995 είναι η στασιμότητα στις εισπράξεις εσόδων από το 

πετρέλαιο και η εφαρμογή προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής 

για τη μείωση των ελλειμμάτων. Στις χώρες αυτές το Δημόσιο και η 

πετρελαιοβιομηχανία καλύπτουν το 6 5 % του ΑΕΠ. Την 1η Ιανουαρίου 

1995 η Σ. Αραβία επέβαλε σημαντικές αυξήσεις στα τιμολόγια των 

καυσίμων, του νερού και της ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες είναι 

κοινωφελείς υπηρεσίες που μέχρι σήμερα απολάμβαναν υψηλό βαθμό 

επιδότησης. 

11.3.6. Ευρωπαϊκή Ένωση: Σχέσεις με τις χώρες Mercosur 

Όσον αφορά τις σχέσεις της ΕΕ με τις χώρες Mercosur 

(Αργεντινή, Βραζιλία, Παραγουάη, Ουρουγουάη), στόχος είναι να 

ενσωματωθούν οι χώρες αυτές στη διεθνή οικονομία μέσω της ελευ

θέρωσης της κίνησης κεφαλαίων, προσώπων και υπηρεσιών. Οι χώρες 

Mercosur τριπλασίασαν τις μεταξύ τους εμπορικές ανταλλαγές κατά τη 

διάρκεια των τελευταίων τριών ετών. Υπάρχει πρόταση της Επιτροπής, η 

οποία περιλαμβάνει τα μέσα για την επίτευξη τελωνειακής ένωσης με τις 

χώρες αυτές. Είναι αναγκαίο η ΕΕ να τοποθετηθεί στρατηγικά στη 

Λατινική Αμερική, καθόσον οι χώρες της Mercosur αντιπροσωπεύουν ένα 

σύνολο 200 εκατ. ανθρώπων και 6 0 0 δισ. δολ. ΑΕΠ. Η ΕΕ είναι ο πρώτος 

εταίρος, πάνω από τις ΗΠΑ, και επενδυτής στις χώρες Mercosur. Οι χώρες 

αυτές αποτελούν με τη σειρά τους μια δυναμική αγορά για τις ευρωπαϊκές 

εξαγωγές. Η νέα στρατηγική της Επιτροπής είναι να υλοποιηθεί μια 

διαπεριφερειακή εταιρική σχέση που να περιλαμβάνει την απελευθέρωση 

του εμπορίου, τον πολιτικό διάλογο και την τελωνειακή συνεργασία. 

11.3.7. Προβλήματα στην ανάπτυξη των τουρκικών εξαγωγών 

Α. Προβλήματα στις εξαγωγές τουρκικών εσπεριδοειδών προϊόντων 

Μειωμένες κατά 3 4 , 5 % εμφανίζονται οι τουρκικές εξαγωγές 

εσπεριδοειδών του 1994 σε σύγκριση με τις αντίστοιχες του 1993. Ο 
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Τούρκος πρόεδρος της Ένωσης Εξαγωγέων Νωπών Φρούτων και Λαχα

νικών του Αιγαίου αναφέρει ότι τα κυριότερα προβλήματα που 

επηρεάζουν ανασταλτικά τις εξαγωγές είναι: 

- το υψηλό κόστος των ναύλων, 

- οι μειωμένες επιδοτήσεις και 

- οι καθυστερήσεις των οφειλόμενων κινήτρων της κυβέρνησης. 

Πιο αναλυτικά: 

Το κόστος του ναύλου έχει αυξηθεί σημαντικά εξαιτίας των υψηλών 

επιβαρύνσεων των TIR στη Ρουμανία και την Ουγγαρία και του γεγονότος 

ότι τα φορτηγά επιστρέφουν στην Τουρκία άόεια εξαιτίας της μείωσης των 

εισαγωγών. Οι παραγωγοί ζητούν να τεθεί σε λειτουργία η πορθμιακή 

γραμμή Τσεσμέ-Τεργέστης, ώστε οι εξαγωγές προς Ιταλία να 

ολοκληρώνονται μέσα σε δύο ημέρες και όχι σε πέντε ή έξι, όπως 

συμβαίνει μέχρι τώρα. Υπάρχουν επίσης προβλήματα στην πολωνική 

αγορά, η οποία επιβάλλει δασμούς μόνο στα τουρκικά προϊόντα και όχι σε 

αυτά που προέρχονται από την ΕΕ. 

Οι μικρές επιδοτήσεις των εξαγωγών εσπεριδοειδών από την 

τουρκική κυβέρνηση αποτελούν ένα επιπλέον πρόβλημα για τον κλάδο, 

αφού, ενώ στην Ελλάδα, την Ισπανία και την Πορτογαλία το πριμ των 

εξαγωγών σε τρίτες χώρες ανέρχεται σε 250 δολ./τόνο, στην Τουρκία 

είναι μόνο 50 δολ./τόνο. Με αυτό τον τρόπο η Τουρκία έχει χάσει τις 

αγορές της Μέσης Ανατολής και κυρίως του Κουβέιτ, με αποτέλεσμα η 

μοναδική αγορά που απομένει να είναι η ευρωπαϊκή, στην οποία όμως ο 

ανταγωνισμός είναι ιδιαίτερα σκληρός. 

Σχετικά με τις καθυστερήσεις στην είσπραξη των επιδοτήσεων 

σημειώνεται ότι μέχρι το τέλος του 1994 οι Τούρκοι παραγωγοί είχαν 

εισπράξει το 1 2% των επιδοτήσεων του 1 994, ενώ το υπόλοιπο 8 8 % δεν 

είναι γνωστό πότε θα εισπραχθεί. Αυτό δημιουργεί μεγάλη δυσαρέσκεια 

και προβλήματα στο συγκεκριμένο κλάδο. [Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (17-1-1995), 

σελ. 26.] 
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Β. Προβλήματα στην ανάπτυξη τουρκικών κλωστοϋφαντουργικών 

προϊόντων 

Ορισμένα στοιχεία για την ανάπτυξη των κλωστοϋφαντουργικών 

εξαγωγών της Τουρκίας παρουσιάζονται σε δημοσίευμα της 

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ (28-1-1995) ως ακολούθως: 

Στα 6,5 όισ. δολάρια αναμένεται να φθάσουν οι εξαγωγές 

κλωστοϋφαντουργικών και ετοίμων ενδυμάτων της Τουρκίας το 1 9 9 4 . Αν 

και βρισκόμαστε στην αρχή του έτους αυτού, οι παραγγελίες της περιόδου 

Μαρτίου-Απριλίου-Μαϊου και η μείωση στις εξαγωγές της Ινδίας, εξαιτίας 

της πανώλης, ωφέλησαν τον τομέα. Επίσης, ευνοϊκά επηρέασε τις 

τουρκικές πωλήσεις και η απόφαση της ΕΕ, μετά από σχετικές συνομιλίες, 

να εισαγάγει τελικά τα κλωστοϋφαντουργικά και έτοιμα ενδύματα που 

παρέμεναν στα τελωνεία, εξαιτίας των υπερβάσεων των ποσοστώσεων 

της Τουρκίας. Έτσι, ξεπεράστηκαν τα προβλήματα που είχαν ανακύψει για 

τα τουρκικά πουλόβερ και τα μπλουζάκια. 

Οι προσδοκίες για το 1 995, αν δεν αυξηθούν οι τιμές του βάμβακος 

στην εσωτερική αγορά, είναι ευνοϊκές για τον κλάδο, γιατί η ένταξη στην 

ΕΕ της Αυστρίας, Σουηδίας και Φιλανδίας, θα αυξήσει τις τουρκικές ποσο

στώσεις κατά 1 5 % . Το ύψος των ποσοστώσεων για το 1995 θα καθορι

ζόταν τα τέλη του Ιανουαρίου, μετά από διαπραγματεύσεις. 

Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία ο κλάδος έχει δυναμικότητα 

4 . 1 0 0 . 0 0 0 ατράκτων και, αν λειτουργήσει με παραγωγικότητα 9 0 % , η 

ετήσια παραγωγή θα φθάσει τους 840.000 τόνους. Όσον αφορά τη 

διεθνή ανταγωνιστικότητα του κλάδου, σημειώνεται ότι "η ανανέωση του 

τεχνολογικού εξοπλισμού μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητική, αφού το 

5 0 % των μηχανών είναι κάτω των δέκα ετών". 

Κάποιες ανησυχίες προκαλεί η αλματώδης αύξηση των εισαγωγών 

βαμβακερών νημάτων στην Τουρκία, η ποσότητα των οποίων έφθασε το 

1993 τους 6 3 . 0 0 0 τόνους. Οι εν λόγω αγορές, που γίνονται κυρίως από 

Πακιστάν, Ινδία και Άπω Ανατολή, πραγματοποιούνται λόγω των πολύ 

χαμηλών τιμών και των υψηλών επιδοτήσεων που προσφέρουν στις 

εξαγωγές τους οι χώρες αυτές. 
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Γ. Η τελωνειακή ένωση Τουρκίας - ΕΕ: Επιπτώσεις στην ελληνική 

κλωστοϋφαντουργία 

Η τελωνειακή ένωση της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που 

αναμενόταν να εφαρμοστεί από 1-1-1996, προβλέπεται ότι θα 

δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στην ανταγωνιστική θέση της 

ελληνικής κλωστοϋφαντουργίας. Τα προβλήματα αυτά αναμένεται να είναι 

μεγαλύτερα για την Ελλάδα, αφού ο κλάδος δεν έχει μέχρι σήμερα 

επωφεληθεί από την παραχώρηση κοινοτικών ενισχύσεων ανάλογων με 

εκείνες που προσφέρθηκαν απλόχερα στην ανταγωνιστική κλωστο

ϋφαντουργία της Πορτογαλίας. 

Ο κλάδος της ελληνικής κλωστοϋφαντουργίας, και ειδικότερα της 

κλωστικής και υφαντικής βιομηχανίας βάμβακος, έχει εισέλθει από ετών σε 

φάση σημαντικών δυσχερειών, γεγονός που ενισχύει την ανάγκη βοήθειας 

προκειμένου να επιβιώσει. 

Για την επιβίωση του κλάδου η Ένωση Βιομηχάνων Βαμβακουργών 

Ελλάδος (EBBE) ζήτησε (Φεβρουάριος 1995), πριν από την τελωνειακή 

ένωση της Τουρκίας, συγκεκριμένες δεσμεύσεις από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας, Εξωτερικών και 

Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας να επαναφέρουν το θέμα στα 

αρμόδια κοινοτικά όργανα, στην Επιτροπή 11 3 της κλωστοϋφαντουργίας 

και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να υποστηρίξουν το αίτημα του κλάδου 

για τη χορήγηση κοινοτικής βοήθειας παρόμοιας με εκείνη που χορηγήθηκε 

πρόσφατα στην Πορτογαλία. 

Η τελωνειακή ένωση της Τουρκίας με χώρες της ΕΕ θα 

δημιουργήσει πρόσθετα προβλήματα στην ελληνική κλωστοϋφαντουργία 

για τους ακόλουθους λόγους: 

- Η Τουρκία παράγει μεγάλες ποσότητες άριστης ποιότητας 

βάμβακος, οι οποίες κατά ένα μέρος εξάγονται στο εξωτερικό σε πολλές 

χώρες και κατά το υπόλοιπο πωλούνται σε κλωστικές μονάδες που 

λειτουργούν στην Τουρκία, σε τιμές πολλές φορές συγκριτικά χαμηλότερες 

από τις αντίστοιχες διεθνείς τιμές. Αυτό γίνεται δυνατό, λόγω των 

σημαντικών επιδοτήσεων που παρέχονται στους παραγωγούς βάμβακος 

στη χώρα αυτή. 

- Επιπλέον, η Τουρκία εξάγει στις χώρες της ΕΕ μεγάλες ποσότητες 

βαμβακερών νημάτων και υφασμάτων. Οι τιμές, στις οποίες προσφέρονται 
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τα βαμβακερά νήματα και υφάσματα τουρκικής προέλευσης στις κοινοτικές 

αγορές, στοιχειοθετούν την περίπτωση της άσκησης πολιτικής damping. 

- Σημαντικότατος όμως παράγων είναι το κόστος παραγωγής 

κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων στην Τουρκία, το οποίο είναι χαμη

λότερο από το αντίστοιχο στη χώρα μας. 

Για να αποφευχθούν οι δυσμενείς επιπτώσεις στην ανταγωνιστι

κότητα της ελληνικής κλωστοϋφαντουργίας, η Ένωση τονίζει ότι, πριν από 

την εφαρμογή της τελωνειακής ένωσης με την ΕΕ, η Τουρκία θα πρέπει 

να καταργήσει τις παρεχόμενες ενισχύσεις και επιδοτήσεις στη βιομηχανία 

της και ειδικότερα στις κλωστοϋφαντουργικές μονάδες, τόσο κατά την 

πώληση τους στην εγχώρια αγορά όσο και κατά την πώληση των 

προϊόντων αυτών σε αγορές του εξωτερικού. 

Επιπλέον, η τουρκική κυβέρνηση, παράλληλα με τη μείωση των 

δασμών που θα προβλέπεται από τη σχετική συμφωνία, πρέπει να 

καταργήσει άμεσα τις διάφορες νομοθετικές ρυθμίσεις και κυβερνητικές 

αποφάσεις, με τις οποίες επιβάλλονται ποσοστώσεις και άλλης φύσεως 

περιορισμοί σε εισαγόμενα στην Τουρκία κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα. 

Για την ομαλή διακίνηση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 

ευρωπαϊκής προέλευσης προς την Τουρκία, θα πρέπει να εξασφαλιστεί, 

εκτός των άλλων, και η άσκηση αυστηρών ελέγχων και η επιβολή 

σοβαρών κυρώσεων σε περίπτωση που οι τουρκικές υπηρεσίες δεν 

εφαρμόζουν όλες τις προβλεπόμενες διατάξεις της συμφωνίας. 

Η κοινοτική βοήθεια προς την Ελλάδα θα δημιουργήσει θετικές 

προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του κλάδου της 

κλωστοϋφαντουργίας, που βάσιμα αναμένεται να οξυνθούν μετά τη 

Συμφωνία της GATT και τη φιλελευθεροποίηση του διεθνούς εμπορίου, και 

μετά την έναρξη της λειτουργίας της τελωνειακής ένωσης Τουρκίας - ΕΕ. 

Ειδικότερα, η βοήθεια για τον εκσυγχρονισμό των ελληνικών μονάδων 

επεξεργασίας βάμβακος θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα, αλλά, το 

σημαντικότερο, θα εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα των βιομηχανιών του 

κλάδου. 

Πιο αναλυτικά, για την κλωστοϋφαντουργία η αρμόδια ελληνική 

αντιπροσωπεία ζήτησε τη χορήγηση 4 0 0 εκατ. ECU για την αναδιάρ

θρωση του κλάδου, ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει τη μείωση των 

εξαγωγών που θα επιφέρει το άνοιγμα της κοινοτικής αγοράς στα 

αντίστοιχα τούρκικα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα. 
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Συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι η συνολική μείωση των ελληνικών 

εξαγωγών από τη σταδιακή εφαρμογή των αποφάσεων της GATT και την 

τελωνειακή ένωση με την Τουρκία, θα είναι της τάξεως του 2 5 % . Τα 

κράτη-μέλη δέχτηκαν σε πρώτη φάση να εξετάσουν το συντομότερο 

δυνατό το πρόβλημα, προκειμένου να βρεθεί μια λύση. Σε παλαιότερο 

στάδιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκφράσει την αδυναμία της να 

ικανοποιήσει το ελληνικό αίτημα επικαλούμενη στενότητα πόρων του 

κοινοτικού Προϋπολογισμού. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι τυχόν εφαρμογή 

του ελληνικού αιτήματος θα είχε ως αποτέλεσμα την υποβολή παρόμοιων 

αιτημάτων από την Ισπανία και την Ιταλία. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή 

της ΕΕ προτείνει την εξέταση του θέματος της χρηματοδότησης της 

ελληνικής κλωστοϋφαντουργίας, με τη χρησιμοποίηση πόρων οι οποίοι 

έχουν ήδη κατανεμηθεί στην Ελλάδα για τη χρηματοδότηση 

προγραμμάτων σε άλλους τομείς. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

1 2 . 1 . Γενικό συμπέρασμα 

Από την αναλυτική εξέταση των διαρθρωτικών προβλημάτων της 

ελληνικής παραγωγής και ειδικότερα των εξαγωγών και του υφιστάμενου 

θεσμικού-οργανωτικού πλαισίου για τη διενέργεια και προώθηση των 

ελληνικών εξαγωγών, και μετά από σύγκριση αυτού του τελευταίου με τα 

αντίστοιχα θεσμικά πλαίσια που ισχύουν στις άλλες χώρες - μέλη της ΕΕ, 

αλλά και σε χώρες εκτός ΕΕ, η παρούσα μελέτη καταλήγει στα εξής βασικά 

συμπεράσματα: 

Όσον αφορά στον αριθμό και στη μορφή των διάφορων Υπουρ

γείων, Οργανισμών και Υπηρεσιών που συνθέτουν το ελληνικό θεσμικό 

πλαίσιο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Ελλάδα δεν υστερεί και πολύ 

έναντι των άλλων χωρών της ΕΕ. Το πρόβλημα επικεντρώνεται στο ότι οι 

ελληνικοί Οργανισμοί δεν είναι σε θέση να προσφέρουν σε ανταγωνιστικό 

κόστος στους Έλληνες εξαγωγείς τη μεγάλη γκάμα και την υψηλή 

ποιότητα των υπηρεσιών που απολαμβάνουν οι εξαγωγείς των άλλων 

χωρών της ΕΕ, αφού δεν έχουν ούτε τη σύγχρονη οργάνωση, ούτε τους 

απαραίτητους οικονομικούς πόρους, ούτε και το αναγκαίο εξειδικευμένο 

προσωπικό, για να επιτελέσουν επιτυχώς το έργο τους. Αυτό δημιουργεί 

ένα σημαντικό ανταγωνιστικό μειονέκτημα στις ελληνικές εξαγωγές και 

στην ελληνική παραγωγή γενικότερα. 

Η ανάλυση των εξελίξεων τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια 

αποκαλύπτει ότι η πολιτική των ελληνικών κυβερνήσεων μέχρι σήμερα δεν 

ήταν η εξασφάλιση της αποτελεσματικής εκτέλεσης και η μεγιστοποίηση 

της απόδοσης του έργου που έχουν αναλάβει οι πιο πάνω οργανισμοί και 

οι κρατικές υπηρεσίες, αλλά η αντιπαραγωγική προσκόλληση στα δεδο

μένα που έχουν διαμορφωθεί και η εφαρμογή μιας πολιτικής η οποία: 

- Σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. στην περίοδο 1989-1992) 

εκδηλώνεται μια προσπάθεια επίτευξης οικονομιών με περικοπές των 

προϋπολογισμών των βασικών οργανισμών προώθησης των εξαγωγών 
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(ΟΠΕ), η οποία όμως οδηγεί σε ακόμα μεγαλύτερη υποβάθμιση του έργου 

που επιτελείται και, επομένως, σε ακόμα μεγαλύτερη σπατάλη πόρων κατά 

μονάδα προσφερόμενης υπηρεσίας. 

- Σέ άλλες περιπτώσεις (π.χ. στην περίοδο 1993-1995) δίνεται 

πραγματικά μεγάλη έμφαση στην ανάπτυξη των βασικών οργανισμών 

προώθησης των εξαγωγών (ΟΠΕ) και επίσης αυξάνεται σημαντικά η 

χρηματοδότηση τους από τον κρατικό προϋπολογισμό ή ακόμη και από 

εξειδικευμένα κοινοτικά προγράμματα. Αλλά και σε αυτές τις περιπτώσεις 

δεν αναλαμβάνεται μια ολοκληρωμένη προσπάθεια επίλυσης των 

προβλημάτων αυτών των οργανισμών (χαμηλού επιπέδου οργανωτική 

δομή, υπεραπασχόληση μη εξειδικευμένου προσωπικού και ταυτόχρονη 

έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού υψηλού επιπέδου, μη ικανοποιητική 

διοικητική δομή κλπ.). Είναι ευνόητο ότι και στην περίπτωση αυτή η όλη 

προσπάθεια καταλήγει ουσιαστικά σε σπατάλη χρηματοδοτικών πόρων και 

δεν βοηθάει αποφασιστικά την ανάπτυξη των ελληνικών εξαγωγών. 

Αντί της αναδιοργάνωσης και της αναβάθμισης μιας υπηρεσίας, 

σύμφωνα με τις νέες ανάγκες και τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί, 

χρησιμοποιείται πολλές φορές η τακτική της περαιτέρω υποβάθμισης της, 

για την επίτευξη κάποιων βραχυχρόνιων οικονομιών, ή η τακτική της 

"ξαφνικής ανάπτυξης", χωρίς να έχουν εξασφαλιστεί οι αναγκαίες 

προϋποθέσεις για τον σκοπό αυτό. Στην ουσία αποφεύγεται πάντοτε να 

θιγούν οι καταστάσεις εκείνες που συντελούσαν στη μειωμένη 

αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των οργανισμών αυτών μέχρι 

σήμερα. 

Η πολιτική αυτή θα πρέπει να αλλάξει, ιδιαίτερα στον τομέα των 

εξαγωγών. Η σηυαντική αναβάθυιση του θεσμικού και ορνανωτικού 

πλαισίου για τη διενέρνεια και προώθηση των ελληνικών εξάγωνων 

αποτελεί αναμφισβήτητα σήυερα μια από τις πιο αποδοτικές επενδυτικές 

δραστηριότητες που υπορούν να αναληφθούν στην ελληνική οικονουία. 

Βεβαίως κάθε επένδυση έχει κόστος και γι' αυτό θα πρέπει να είναι πολύ 

καλά σχεδιασμένη προκειμένου η απόδοση να είναι ικανοποιητική. Ο 

σχεδιασμός που απαιτείται στον τομέα των εξαγωγών έχει καθυστερήσει 

πολλά χρόνια τώρα, γι' αυτό και οι ενέργειες που έχουν γίνει για την 

επίλυση των υπαρχόντων προβλημάτων είναι πολύ διστακτικές και πολύ 

μικρής αποτελεσματικότητας. 
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Η ουσιαστική βελτίωση του παραπάνω "τρίπτυχου" (σύγχρονη 

οργάνωση, απαραίτητοι οικονομικοί πόροι, εξειδικευμένο προσωπικό), για 

τους οργανισμούς που είναι επιφορτισμένοι με την προώθηση των ελληνι

κών εξαγωγών, αποτελεί τη γενική μας πρόταση για την αναβάθμιση του 

θεσμικού-οργανωτικού πλαισίου των ελληνικών εξαγωγών. 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται ένα γενικό πλαίσιο πολιτικής ενίσχυσης 

του εξαγωγικού προσανατολισμού της ελληνικής οικονομίας, δίνοντας 

ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο του θεσμικού και οργανωτικού πλαισίου για 

τη διενέργεια και προώθηση των εξαγωγών που ήταν το κύριο αντικείμενο 

ανάλυσης της παρούσας μελέτης. 

12.2. Η ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισμού της οικονομίας 

ως βασική επιδίωξη της κυβερνητικής πολιτικής 

1 2 . 2 . 1 . Γενικά 

Η ελληνική οικονομία λειτουργεί τα τελευταία χρόνια σε ένα 

καθεστώς πλήρους ελευθερίας τόσο των εμπορικών ανταλλαγών της 

χώρας με το εξωτερικό, όσο και της κίνησης κεφαλαίων και του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος. Εφαρμόζεται η Κοινή Εξωτερική Εμπορική 

Πολιτική της Κοινότητας και αποκλείεται η ενίσχυση της ανταγωνιστικής 

θέσης κάποιων κλάδων ή επιχειρήσεων μέσω της παροχής άμεσων 

εξαγωγικών ενισχύσεων, προστασίας από εισαγωγές, ή προτίμησης της 

εγχώριας παραγωγής στις κρατικές προμήθειες. Στην ίδια περίοδο, 

εφαρμόζεται το Πρόγραμμα Σύγκλισης 1994-1999, βασικός στόχος του 

οποίου είναι η επίτευξη των στόχων του Μάαστριχτ για ονομαστική 

σύγκλιση, δηλαδή για δημοσιονομική εξυγίανση και σταθεροποίηση της 

ελληνικής οικονομίας. Αυτό το μακροοικονομικό πλαίσιο δημιουργεί 

συνθήκες περιορισμένης ζήτησης στο εσωτερικό της χώρας, αδυναμίας 

άσκησης συναλλαγματικής πολιτικής με στόχο την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας και υψηλά επιτόκια. 

Με δεδομένο αυτό το πλαίσιο, ο βαθμός ενίσχυσης του εζανωνικού 

προσανατολισμού των παρανωνικών επιχειρήσεων και της οικονομίας 

νενικότερα, αποτελεί τον βασικό παράνοντα που θα προσδιορίσει τον 

ρυθυό της οικονουικής ανάπτυξης της χώρας ιιας τα επόυενα χρόνια. Το 

γεγονός και μόνο της συμμετοχής στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά και ο 
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στόχος για πλήρη ένταξη στην 3η φάση της Οικονομικής και Νομισματικής 

Ένωσης, καθιστά αναπόφευκτη την προώθηση ενός υψηλότερου βαθμού 

εξειδίκευσης της ελληνικής οικονομίας στους τομείς στους οποίους κατέχει 

συγκριτικά πλεονεκτήματα. Η μεγάλη εισαγωγική διείσδυση, που εδώ και 

μερικά χρόνια παρατηρείται στους περισσότερους παραγωγικούς κλάδους, 

θα πρέπει να αντισταθμιστεί με μια δυναμική εξαγωγική προσπάθεια. 

Η ενίσχυση του εζανωνικού προσανατολισμού της οικονομίας θα 

πρέπει να αποτελεί βασική επιδίωξη της κυβερνητικής πολιτικής. Η 

υλοποίηση αυτού του στόχου απαιτεί αποφασιστικά βήματα σε όλους τους 

τομείς που επηρεάζουν την εξαγωγική προσπάθεια: Συγκεκριμένα, η 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων 

της χώρας θα πρέπει να αποτελεί βασικό στόχο της μακροοικονομικής 

πολιτικής, της πολιτικής για την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής 

υποδομής, της πολιτικής για την προώθηση των παραγωγικών επενδύ

σεων στον ιδιωτικό τομέα και, τέλος, της πολιτικής για σημαντική 

βελτίωση του θεσμικού και οργανωτικού πλαισίου και της προσπάθειας για 

άρση των κυριότερων αντικινήτρων στην οικονομική και ειδικότερα στην 

εξαγωγική δραστηριότητα. 

12.2.2. Μακροοικονομική πολιτική και ανταγωνιστικότητα 

Βασικός στόχος της κυβερνητικής πολιτικής, στα πλαίσια της 

εφαρμογής του Προγράμματος Σύγκλισης 1994-1999, είναι η άμεση 

προώθηση της δημοσιονομικής προσαρμογής, δηλαδή η σταδιακή δραστι

κή μείωση των δανειακών αναγκών του δημόσιου τομέα και η επιμονή 

στην πολιτική της περιορισμένης διολίσθησης της δραχμής με στόχο την 

τελική υιοθέτηση του κοινού ευρωπαϊκού νομίσματος. Ήδη για το 1 995 

προγραμματιζόταν η διολίσθηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας της 

δραχμής έναντι των ευρωπαϊκών νομισμάτων να μην ξεπεράσει το 3 % . 

Η επιτυχία στην προσπάθεια αυτή θα συνέβαλε στη μείωση του πληθω

ρισμού (με τα τότε δεδομένα ο στόχος του 7 % - 8 % για το τέλος του 1 995 

ήταν εφικτός) και στην εξάλειψη των υποτιμητικών προσδοκιών, με 

συνέπεια τη γρήγορη αποκλιμάκωση των επιτοκίων δανεισμού του 

Δημοσίου. Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό με την εντατικοποίηση του 

ανταγωνισμού στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, αναμένεται να 

οδηγήσουν στη σημαντική μείωση των τραπεζικών επιτοκίων καταθέσεων 
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και χορηγήσεων και επίσης στη μείωση του ανοίγματος μεταξύ των 

επιτοκίων καταθέσεων και χορηγήσεων. Η αποκατάσταση σταθερών 

μακροοικονομικών συνθηκών με προσιτά επιτόκια χρηματοδότησης μπορεί 

να αποτελέσει τον βασικό παράγοντα αναζωπύρωσης των παραγωγικών 

επενδύσεων, εισαγωγής της σύγχρονης τεχνολογίας και σημαντικής 

βελτίωσης της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. 

Όπως τονίστηκε στην εισαγωγή της παρούσας έκθεσης, η πολιτική 

της περιορισμένης διολίσθησης που ακολουθήθηκε από τις κυβερνήσεις 

κατά την τετραετία 1 991-1 994 συνδυάζεται με μια πορεία βελτίωσης (και 

όχι χειροτέρευσης) της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, 

όπως αυτή μετράται με τον δείκτη της πραγματικής συναλλαγματικής 

ισοτιμίας της δραχμής με βάση το σχετικό κατά μονάδα κόστος στη 

βιομηχανία. Η εξέλιξη αυτού του δείκτη στην περίοδο 1991-1994 δείχνει 

ότι έχει σημειωθεί βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής 

βιομηχανίας κατά ένα ποσοστό της τάξεως του 1 0 % περίπου. Η βελτίωση 

αυτή οφείλεται κυρίως στη σημαντική μείωση του ρυθμού αύξησης του 

κατά μονάδα κόστους εργασίας στην ελληνική βιομηχανία, από 2 0 % 

ετησίως στις αρχές της δεκαετίας του 1 990 σε 1 0 % ετησίως το 1 993 και 

σε 9 % ετησίως το 1994, η οποία οφείλεται: 

- Στις περιορισμένες αυξήσεις των εργατικών μισθών στην περίοδο 

1991-1994 που οφείλονται εκτός των άλλων και στην κατάσταση εργα

σιακής ειρήνης που έχει επικρατήσει και στην ενίσχυση της αξιοπιστίας της 

οικονομικής πολιτικής μέσω της συνεπούς πολιτικής της περιορισμένης 

διολίσθησης. 

- Στη σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας στη βιομηχανία, 

εξαιτίας των μεγάλων διαρθρωτικών μεταβολών που λαμβάνουν χώρα 

μετά την κατάργηση της προστασίας, την πώληση στον ιδιωτικό τομέα ή 

τη ρευστοποίηση των προβληματικών επιχειρήσεων, τη σταδιακή εξάλειψη 

της υπερβάλλουσας ή μη παραγωγικής απασχόλησης σε πολλές 

επιχειρηματικές μονάδες κλπ. 

Όμως, όπως τονίστηκε στην Εισαγωγή (Κεφάλαιο 1), η βελτίωση 

της ανταγωνιστικότητας στην περίοδο 1991-1994 δεν ήταν αρκετή για 

να αντισταθμίσει τη δραματική χειροτέρευση της ανταγωνιστικότητας 

στην προηγούμενη περίοδο 1988-1990. Επομένως, είναι απόλυτα 

αναγκαίο η πορεία βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας να μην σταματήσει 

στο 1 994, αλλά να συνεχιστεί απρόσκοπτα μέχρι το 1 999, δηλαδή μέχρι 
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τη στιγμή που η χώρα μας, αν το Πρόγραμμα Σύγκλισης εφαρμοστεί 

πιστά, θα καταστεί πλήρες μέλος της Οικονομικής και Νομισματικής 

Ένωσης της Ευρώπης. Με δεδομένο ότι η συναλλαγματική πολιτική δεν 

είναι δυνατό να συμβάλει προς αυτή την κατεύθυνση, είναι αναπόφευκτο 

ότι η αναγκαία περαιτέρω βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής 

οικονομίας μπορεί να επέλθει μόνο με την επίτευξη περαιτέρω αποκλιμά

κωσης του ρυθμού αύξησης του κόστους παραγωγής κατά μονάδα 

προϊόντος και ειδικότερα του κόστους εργασίας κατά μονάδα προϊόντος. 

Θα πρέπει, δηλαδή, να συνεχιστούν οι υψηλοί ρυθμοί αύξησης της 

παραγωγικότητας στους τομείς της οικονομίας που είναι εκτεθειμένοι στον 

διεθνή ανταγωνισμό και, επιπλέον, να συνεχιστούν οι σχετικά χαμηλοί 

ρυθμοί αύξησης των μισθών στους ίδιους κλάδους. 

Όσον αφορά την εισοδηματική πολιτική, τα όσα προβλέπονται από 

το Πρόγραμμα Σύγκλισης είναι συνεπή με την πιο πάνω συνθήκη για 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. 

Η αναγκαία συνέχιση της πορείας επίτευξης υψηλών ρυθμών 

αύξησης της παραγωγικότητας μπορεί να προέλθει από: 

α.Τη συνέχιση της προσπάθειας διοικητικής και οργανωτικής 

αναδιάρθρωσης της ελληνικής βιομηχανίας και γεωργίας. 

β.Τη σημαντική αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων στους υπό 

συζήτηση κλάδους, με στόχο την εισαγωγή της νέας τεχνολογίας τόσο 

όσον αφορά τον μηχανολογικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στην 

παραγωγική διαδικασία, όσο και σε σχέση με το παραγόμενο τελικό 

προϊόν. Αποφασιστική συμβολή προς αυτή την κατεύθυνση μπορεί να έχει 

η αποδέσμευση χρηματοοικονομικών πόρων από τον δημόσιο τομέα (με 

τη μείωση των δανειακών αναγκών αυτού του τομέα) και η μείωση των 

επιτοκίων, καθώς και η αποτελεσματική εφαρμογή του νέου αναπτυξιακού 

νόμου (2234/1995). 

γ. Την προώθηση σημαντικών θεσμικών μεταβολών, όπως η περαι

τέρω απελευθέρωση των αγορών εργασίας και προϊόντος. Ταυτόχρονα θα 

πρέπει να εκσυγχρονιστεί και να εφαρμοστεί αποτελεσματικά η νομοθεσία, 

η οποία από τη μια μεριά να ευνοεί τις συγχωνεύσεις και εξαγορές 

επιχειρήσεων, για τη δημιουργία υγιών επιχειρηματικών μονάδων 

ικανοποιητικού μεγέθους, και από την άλλη να θέτει τους κανόνες για την 

ανάπτυξη ενός υγιούς ανταγωνισμού σε όλους τους κλάδους της 

ελληνικής οικονομίας. 
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δ. Την έγκαιρη άρση των υπαρχόντων εμποδίων και την αποφασι

στική και προγραμματισμένη προώθηση και ολοκλήρωση της ιδιωτικο

ποίησης των επιχειρήσεων και οργανισμών που είναι σήμερα κάτω από 

κρατικό έλεγχο. 

ε. Την αποτελεσματική υλοποίηση του ΚΠΣ II για την ενίσχυση της 

οικονομικής υποδομής της χώρας. Ειδικότερα, μεγάλη έμφαση θα πρέπει 

να δοθεί στην υλοποίηση του εξαιρετικά φιλόδοξου Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Βιομηχανίας, σε συνδυασμό με την αποτελεσματική 

εφαρμογή του νέου αναπτυξιακού νόμου που προαναφέρθηκε. 

στ. Την εντατικοποίηση της προσπάθειας για προσέλκυση του 

ξένου κεφαλαίου και για την ανάληψη κοινών επιχειρηματικών δραστη

ριοτήτων με επιχειρήσεις άλλων αναπτυγμένων χωρών στις χώρες της 

Βαλκανικής και του Εύξεινου Πόντου αλλά και σε άλλες αναπτυσσόμενες 

οικονομίες. 

Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη των πιο πάνω επιδιώξεων 

είναι η συνέχιση με επιτυχία της προσπάθειας για δημοσιονομική 

εξυγίανση και προσαρμογή και για έγκαιρη μείωση των εγχώριων 

επιτοκίων. Στους παραπάνω τομείς, έχουν ήδη γίνει αποφασιστικά βήματα 

της κυβερνητικής οικονομικής πολιτικής προς τη σωστή κατεύθυνση και 

έχουν επιτευχθεί αξιόλογες βελτιώσεις. Αλλά πολλά από τα μεγάλα 

προβλήματα δεν έχουν ακόμη λυθεί. Στους τομείς αυτούς η οικονομική 

πολιτική τα επόμενα χρόνια θα πρέπει να προσαρμοστεί ως ακολούθως: 

12.2.3. Οικονομική υποδομή και ανταγωνιστικότητα 

Η οικονομική υποδομή της χώρας προβλέπεται να ενισχυθεί και να 

βελτιωθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια, με την εφαρμογή των επενδυ

τικών προγραμμάτων που έχουν ενταχθεί στο ΚΠΣ II. Από τις μέχρι 

σήμερα εξελίξεις, θα πρέπει εδώ να αναφερθούν: 

- Η απελευθέρωση και η εντυπωσιακή ανάπτυξη του ελληνικού 

χρηματοπιστωτικού συστήματος και ιδιαίτερα του ελληνικού Χρημα

τιστηρίου που δημιουργεί νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης και ανάπτυξης 

στις ελληνικές παραγωγικές και εξαγωγικές επιχειρήσεις. 

- Η επιχειρηματική επέκταση των ελληνικών χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων στις βαλκανικές χώρες και στις χώρες του Εύξεινου Πόντου, η 

οποία διευκολύνει αποφασιστικά την ανάπτυξη των ελληνικών εξαγωγών 
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και της επιχειρηματικής δραστηριότητας των ελληνικών επιχειρήσεων προς 

τις χώρες αυτές. 

-Η σταδιακή ανάπτυξη της υποδομής μεταφορών με τη σημαντική 

βελτίωση και επέκταση του οδικού και του σιδηροδρομικού δικτύου και 

των λιμενικών εγκαταστάσεων, η οποία θα πρέπει να προχωρήσει με 

γρηγορότερους ρυθμούς κατά την επόμενη πενταετία. 

-Η ουσιαστική επίλυση των προβλημάτων που είχαν προκύψει από 

τη διακοπή της διέλευσης μέσω της πρώην Γιουγκοσλαβίας. 

-Η ανάπτυξη της υποδομής των τηλεπικοινωνιών της χώρας, η 

παράλληλη, ανάπτυξη των διευρωπαϊκών δικτύων στους τομείς των 

μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας. 

-Η μηχανοργάνωση των λιμενικών υπηρεσιών, η σταδιακή 

ανάπτυξη των αεροπορικών μεταφορών εμπορευμάτων κλπ. 

Σε όλους τους πιο πάνω τομείς έχει υπάρξει πρόοδος τα τελευταία 

χρόνια, στην οποία έχει συμβάλει αποφασιστικά η υλοποίηση του ΚΠΣ Ι. 

Η πρόοδος αυτή, όμως, είναι σχετικά μικρή σε σχέση με τις υπάρχουσες 

ανάγκες. Πολύ πιο σημαντική θα είναι η πρόοδος που θα έχει επιτευχθεί, 

αν προχωρήσει χωρίς προβλήματα και μεγάλες καθυστερήσεις η υλοποίη

ση του ΚΠΣ II. Αν δηλαδή υλοποιηθούν έγκαιρα και με αποτελεσματικό 

τρόπο τα προγράμματα και τα έργα που έχουν ενταχθεί στο ΚΠΣ II, τα 

οποία προβλέπεται να διαμορφώσουν ένα εντελώς νέο οικονομικό περι

βάλλον λειτουργίας των παραγωγικών και εξαγωγικών επιχειρήσεων στην 

Ελλάδα, ήδη από τα αμέσως επόμενα χρόνια. 

Η ανάπτυξη της οικονομικής υποδομής της χώρας μπορεί να 

δημιουργήσει νέες προοπτικές για την πιο αποτελεσματική και αποδοτική 

άσκηση της ιδιωτικής παραγωγικής δραστηριότητας και για την αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας της ελληνικής παραγωγής και των εξαγωγών. Θα 

πρέπει εδώ να προστεθεί ότι η ίδια η ύπαρξη του εκτεταμένου Προγράμ

ματος Δημοσίων Επενδύσεων 1994-1999 αποτελεί πόλο έλξης για την 

πραγματοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων και κατά τη φάση υλοποίησης του. 

Αποτελεί έναν από τους παράγοντες, οι οποίοι ελπίζεται ότι θα 

συμβάλλουν στην αναζωπύρωση των ιδιωτικών επενδύσεων και κατά την 

περίοδο 1994-1999. 
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12.2.4. Πολιτική προώθησης των ιδιωτικών παραγωγικών επενδύσεων, 

βιομηχανική πολιτική και ανταγωνιστικότητα 

Οι σημαντικές βελτιώσεις του Νόμου 1892/1990 για τα επενδυτικά 

κίνητρα, οι οποίες προωθήθηκαν με τον Ν. 2234/1994, αποτελούν 

πρόσθετο στοιχείο βελτίωσης του οικονομικού περιβάλλοντος για την 

ανάληψη υγιών και αποδοτικών επενδυτικών πρωτοβουλιών από τις 

παραγωγικές επιχειρήσεις της χώρας, με κύριο στόχο τον εκσυγχρονισμό 

τους, την ενίσχυση της παραγωγικής και εξαγωγικής τους δυναμικότητας 

και γενικά την ενίσχυση της ανταγωνιστικής τους θέσης στην εγχώρια και 

τις διεθνείς αγορές. 

Οι επενδυτικές δυνατότητες που δημιουργούνται με τον νέο νόμο, 

σε συνδυασμό με την βελτίωση των μακροοικονομικών συνθηκών και την 

σαφώς πτωτική πορεία των εγχώριων επιτοκίων, συνέβαλαν ήδη στη 

βελτίωση του επενδυτικού κλίματος. Το 1994, η αύξηση των ιδιωτικών 

επενδύσεων θα φτάσει στο 6%. Όσον αφορά το 1 995, είναι ενδεικτικό ότι 

τους τελευταίους μήνες υποβλήθηκαν στο ΥΠΕΟΟ αιτήσεις επενδυτικών 

σχεδίων συνολικού προϋπολογισμού 526 δισ. δρχ., οι οποίες θα 

εξετάζονταν κατά το Α' εξάμηνο του 1995. Το δεδομένο αυτό δίνει ένα 

αισιόδοξο μήνυμα για την ανάκαμψη των επενδύσεων λαμβανομένου 

υπόψη ότι ολόκληρο το 1994 εγκρίθηκαν επενδύσεις προϋπολογισμού 

μόνο 87 δισ. δρχ., οι οποίες επιχορηγήθηκαν με 34 δισ. δρχ. Για την 

επιχορήγηση των ιδιωτικών επενδύσεων το 1995, αποφασίστηκε να 

διατεθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό 140 δισ. δρχ., έναντι μόνο 60 

δισ. δρχ. το 1994. Από αυτά τα 28 δισ. δρχ. θα διετίθεντο από το Υπ. 

Βιομηχανίας για την επιχορήγηση επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plan) 

και τα 1 2 δισ. δρχ. για ειδικές επενδύσεις βιομηχανικών μεταποιητικών 

επιχειρήσεων. Επίσης, για επενδύσεις που θα επραγματοποιούντο στην 

Αλβανία από Έλληνες επιχειρηματίες, επρόκειτο να διατεθούν το 1995 

επιχορηγήσεις ύψους 1,5 δισ. δρχ.. 

Από τα πιο πάνω φαίνεται η στροφή της ελληνικής αναπτυξιακής 

πολιτικής, που συντελείται από το 1995 1 , όπου οι άμεσες εξαγωγικές 

\ Με τον Ν. 1892/1990 έγιναν πιο αυστηρές οι προϋποθέσεις για 
επιχορήγηση των παραγωγικών επενδύσεων, αλλά αυτό είχε ως συνέπεια 
την αποδυνάμωση του κινήτρου. Ως αποτέλεσμα, μειώθηκαν (αντί να 
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επιδοτήσεις αντικαθίστανται σταδιακά με σημαντική αύξηση της 

επιχορήγησης της προσπάθειας για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 

επιχειρήσεων των κλάδων, που είναι εκτεθειμένοι στον διεθνή 

ανταγωνισμό, μέσω των επενδύσεων τόσο σε οικονομική υποδομή όσο και 

σε κατεξοχήν παραγωγικές και εξαγωγικές επιχειρήσεις. Το γεγονός ότι η 

στροφή αυτή δεν πραγματοποιήθηκε γρηγορότερα, π.χ. από το 1989, 

συνετέλεσε στην πορεία των πολύ χαμηλών ρυθμών ανάπτυξης που 

σημείωσε η ελληνική οικονομία στην περίοδο 1990-1994. 

Γενικά, μετά την κατάργηση των εξαγωγικών επιδοτήσεων και της 

προστασίας από εισαγωγές, το σύστημα των επενδυτικών κινήτρων σε 

συνδυασμό με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βιομηχανίας, που 

συγχρηματοδοτείται από το ΚΠΣII, αποτελούν τους βασικούς μηχανισμούς 

βιομηχανικής πολιτικής που διαθέτει σήμερα η χώρα μας. 

Αντί της προσπάθειας για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 

διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων της χώρας, μέσω της προστασίας από 

εισαγωγές και των εξαγωγικών επιδοτήσεων, η παραπάνω πολιτική 

αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των παραγωγικών 

επιχειρήσεων μέσω της ενίσχυσης των επενδυτικών τους προγραμμάτων 

για εκσυγχρονισμό των παραγωγικών μεθόδων, για εισαγωγή νέας 

τεχνολογίας και για αύξηση της παραγωγικής τους δυναμικότητας. 

Η ενίσχυση αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στη σημερινή περίοδο, 

όπου η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε κατάσταση προσαρμογής: 

-Προσαρμογής λόγω της αλλαγής της διεθνούς εμπορικής πολιτικής 

της χώρας. 

-Προσαρμογής λόγω της απελευθέρωσης της κίνησης κεφαλαίων 

και του χρηματοπιστωτικού συστήματος. 

-Προσαρμογής λόγω της εφαρμογής της πολιτικής της 

δημοσιονομικής προσαρμογής. 

-Προσαρμογής λόγω της αδυναμίας άσκησης αυτόνομης 

συναλλαγματικής πολιτικής. 

Η ενίσχυση μέσω των επενδυτικών κινήτρων είναι ιδιαίτερα 

χρήσιμη, γιατί η αύξηση των επενδύσεων, που αναμένεται να προκύψει, 

θα συμβάλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των κλάδων της 

αυξηθούν) τα ποσά που διατέθηκαν για επιχορήγηση αυτών των 
επενδύσεων. 
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οικονομίας που είναι εκτεθειμένοι στον διεθνή ανταγωνισμό και στην 

οικονομική ανάπτυξη της χώρας στην κρίσιμη περίοδο 1994-1999. 

Βέβαια, από τη μέχρι σήμερα εμπειρία, φαίνεται ότι υπάρχει 

πρόβλημα αποτελεσματικής εφαρμογής του συστήματος κινήτρων, τόσο 

όσον αφορά τις διαδικασίες έγκρισης και αξιολόγησης των προτεινόμενων 

επενδυτικών σχεδίων, όσο και σε σχέση με τον έλεγχο της καλής 

εκτέλεσης των αναλαμβανόμενων υποχρεώσεων εκ μέρους των επενδυ

τών και της εκτίμησης των πραγματικών επιπτώσεων στην ελληνική 

οικονομία. 

Ο νέος Νόμος 2234/1994 λύνει αναμφίβολα πολλά από τα πιο 

πάνω προβλήματα. Όμως, ο βαθμός στον οποίο θα λειτουργήσει ικανο

ποιητικά στο άμεσο και στο απώτερο μέλλον θα εξαρτηθεί και από την 

επιτυχία της προσπάθειας για πιο αποτελεσματική οργάνωση τόσο των 

αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών, όσο και του ίδιου του ιδιωτικού τομέα. 

Τέλος, έχει δημιουργηθεί τελευταία η εντύπωση ότι ο συντονισμός 

των επενδυτικών προγραμμάτων που επιχορηγούνται ή ενισχύονται από 

τον Ν. 2234/1994 (1892/1990) και των προγραμμάτων που συμπερι

λαμβάνονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βιομηχανίας, που συντονί

ζονται από το Υπ. Βιομηχανίας και συγχρηματοδοτούνται από το ΚΠΣ II, 

δεν είναι ο καλύτερος δυνατός. Το γεγονός αυτό μπορεί να αποδυναμώσει 

την αποτελεσματικότητα της συνολικής βιομηχανικής πολιτικής της χώρας 

στην κρίσιμη περίοδο εφαρμογής του Προγράμματος Σύγκλισης. Θα 

πρέπει, επομένως, να γίνουν όλες οι αναγκαίες ενέργειες για την 

εξασφάλιση της συντονισμένης και αποτελεσματικής εφαρμογής όλων των 

προαναφερθέντων προγραμμάτων. 

12.2.5. Θεσμικό και οργανωτικό πλαίσιο και ανταγωνιστικότητα 

Η ανταγωνιστικότητα των κλάδων της ελληνικής οικονομίας που 

είναι εκτεθειμένοι στον διεθνή ανταγωνισμό έχει βελτιωθεί τα τελευταία 

χρόνια από την κατάργηση των αγορανομικών ρυθμίσεων και των 

κρατικών παρεμβάσεων στις αγορές χρήματος, εργασίας και προϊόντος. 

Επίσης, η πλήρης απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων έχει συμβάλει 

στην προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων από το εξωτερικό, στην 

προώθηση της διεθνοποίησης και στη βελτίωση της οργανωτικής δομής και 

της τεχνολογικής στάθμης των ελληνικών επιχειρήσεων. 

4 0 0 



Ειδικότερα, όσον αφορά το θεσυικό και οργανωτικό πλαίσιο νια τη 

όιενέονεια και προώθηση των ελληνικών εζανωνών, θα πρέπει να 

σημειωθούν οι ακόλουθες εξελίξεις: 

α. Έχει σημειωθεί τελευταία μια δραστηριοποίηση της εξωτερικής 

οικονομικής και εμπορικής πολιτικής που εφαρμόζεται από το Υπουργείο 

Εθνικής Οικονομίας, η οποία επιδιώκει να διευρύνει προς κάθε κατεύθυνση 

τους ορίζοντες της ελληνικής επιχείρησης. Συγκεκριμένα, το 1995 

διοργανώθηκαν εμπορικές αποστολές, με επικεφαλής τον Υφυπουργό 

αρμόδιο για θέματα εξωτερικού εμπορίου, σε όλες τις χώρες της 

Βαλκανικής και του Εύξεινου Πόντου, με στόχο την ενίσχυση των 

οικονομικών δεσμών της Ελλάδας με τις χώρες αυτές, την υπογραφή 

διμερών συμφωνιών σε κρίσιμα θέματα και την επίλυση εκκρεμών 

προβλημάτων στην προσπάθεια επιχειρηματικής επέκτασης των ελληνικών 

επιχειρήσεων σε αυτές τις χώρες. Η προσπάθεια αυτή είναι απόλυτα 

αναγκαία στη σημερινή συγκυρία και αναμφισβήτητα προς τη σωστή 

κατεύθυνση. Θα πρέπει όμως να δοθεί πολύ μεγαλύτερη έμφαση: 

- Στην εγκαθίδρυση μονιμότερων δεσμών με τις υπό συζήτηση 

χώρες. 

- Στον πιο αποτελεσματικό συντονισμό των προσπαθειών των 

εξαγωγικών φορέων και των παραγωγικών επιχειρήσεων με τις 

κυβερνητικές πρωτοβουλίες, ώστε να επιτευχθούν χειροπιαστά 

αποτελέσματα. 

- Στην οργάνωση του follow-up των κυβερνητικών συμφωνιών, 

ώστε να εξασφαλιστεί η εκμετάλλευση των ανοιγμάτων που 

επιτυγχάνονται προς όφελος της ελληνικής παραγωγής και των εξαγωγών. 

β. Από τις κεντρικές υπηρεσίες έχουν ληφθεί τελευταία μια σειρά 

από μέτρα και αποφάσεις, με κύριο στόχο τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου 

διαδικασιών εισαγωγών-εξαγωγών και την άρση των εμποδίων που παρου

σιάζονται για τις ελληνικές εξαγωγές σε πολλές χώρες. Συγκεκριμένα, 

διαμορφώθηκαν απλουστευμένες διαδικασίες εξαγωγικού εμπορίου και 

προώθησης της προστασίας της εγχώριας παραγωγής από τον αθέμιτο 

ανταγωνισμό. Από τις αρμόδιες υπηρεσίες εξωτερικού εμπορίου καταβάλ

λονται συντονισμένες προσπάθειες, τόσο σε διμερές όσο και σε κοινοτικό 

επίπεδο, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από 

την εφαρμογή προστατευτικών μέτρων ενάντια στις ελληνικές εξαγωγές 

από χώρες της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης. Επειδή η ανάγκη 
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παρακολούθησης των εμπορικών πρακτικών των χωρών εξαγωγής των 

ελληνικών προϊόντων τα επόμενα χρόνια θα αυξηθεί σημαντικά, δοθεισών 

των νέων ρυθμίσεων που μπαίνουν σε εφαρμογή στα πλαίσια της GATT 

και της GATS, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα πρέπει να είναι σε θέση να 

δραστηριοποιηθούν σωστά και να είναι πάντοτε σε εγρήγορση για την 

αντιμετώπιση των προβλημάτων που θα προκύψουν. 

γ. Επανασυστάθηκε το Συμβούλιο Εξαγωγών και οι επιτροπές που 

συστάθηκαν αποτέλεσαν χρήσιμο πλαίσιο για τη συζήτηση όλων των 

υπαρχόντων προβλημάτων που απασχολούν σήμερα τις εξαγωγικές 

επιχειρήσεις στους τομείς των εξαγωγικών αντικινήτρων, των μεταφορών 

των ελληνικών εξαγωγών και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των 

τεχνικών εταιρειών στις χώρες της Ανατολικής και της Κεντρικής Ευρώπης 

και της Μέσης Ανατολής. Παραμένει όμως η ανάγκη για σύσταση ενός 

"Συμβουλίου Προώθησης Εξαγωγών", του οποίου βασικό έργο θα πρέπει 

να είναι η χάραξη μιας δυναμικής εξαγωγικής πολιτικής, η παρακολούθηση 

της υλοποίησης της πολιτικής αυτής, ο συντονισμός ενεργειών των 

διαφόρων εμπλεκόμενων φορέων, η άρση των διαφόρων εξαγωγικών 

αντικινήτρων, καθώς και η άμεση λήψη αποφάσεων και ο συντονισμός 

ενεργειών για την αντιμετώπιση σοβαρών έκτακτων προβλημάτων που 

παρεμποδίζουν την ομαλή διενέργεια και προώθηση των ελληνικών 

εξαγωγών. 

δ. Διπλασιάστηκε ο προϋπολογισμός του ΟΠΕ για το 1994, ενώ 

εξελίσσεται ήδη ικανοποιητικά η υλοποίηση του Business Plan 1 995-1 999) 

του Οργανισμού, ύψους 50,3 δισ. δρχ., με το οποίο αναμένεται να 

βελτιωθεί και να αναβαθμιστεί αποτελεσματικά η λειτουργία και απόδοση 

του ΟΠΕ, πράγμα που θα έχει ευνοϊκότατες επιπτώσεις στις ελληνικές 

εξαγωγές. 

Διαμορφώθηκαν προγράμματα προώθησης συγκεκριμένων 

προϊόντων (έτοιμο ένδυμα, ελαιόλαδο, ούζο και κρασιά, προϊόντα 

ιχθυοκαλλιέργειας, σπαράγγια κ.ά) και στηρίχθηκε, μέσω του ΟΠΕ, η 

ιδιαίτερη προσπάθεια ανάπτυξης των σχέσεων μας με τα Βαλκάνια, τη 

Ρωσία και τις χώρες του Εύξεινου Πόντου και όλες τις ανεξάρτητες 

Δημοκρατίες της πρώην ΕΣΣΔ. Ενεργοποιήθηκαν τα Εμπορικά Κέντρα στο 

Παρίσι και την Αλεξάνδρεια και συστάθηκε νέο στην Οδησσό. Φαίνεται ότι 

βελτιώθηκε σημαντικά η ελληνική παρουσία σε πολλές διεθνείς εκθέσεις. 

Έγινε προσπάθεια για επέκταση των δραστηριοτήτων του ΟΠΕ και στην 
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ελληνική περιφέρεια με τη σύσταση γραφείων αντιπροσωπείας του ΟΠΕ 

στα EBE των πρωτευουσών των περιφερειών της χώρας κλπ. Αντ ίθετα, 

ο ΟΠΕ δεν προχώρησε στην προώθηση άλλων δραστηριοτήτων, όπως: 

-Η παροχή οικονομικών ενισχύσεων σε εξαγωγικές επιχειρήσεις για 

την εισαγωγή νέων προϊόντων, για το άνοιγμα νέων αγορών κλπ. 

-Η ανάληψη εξειδικευμένων μελετών για την προώθηση της 

εξαγωγικής δραστηριότητας συγκεκριμένων φορέων, ή για την έρευνα 

συγκεκριμένων ξένων αγορών σχετικά με τις δυνατότητες προώθησης σε 

αυτές ελληνικών προϊόντων. 

-Η λειτουργία του Ινστιτούτου Συσκευασίας, λόγω της μη ανάληψης 

υπηρεσίας από τα αναγκαία εξειδικευμένα στελέχη. 

-Η ίδρυση και λειτουργία άλλων Εμπορικών Κέντρων, όπως εκείνο 

της Αμβέρσας, το οποίο υπάρχει αλλά δεν λειτουργεί λόγω ελλείψεως 

προσωπικού. 

Εκτός των παραπάνω, παραμένουν και σήμερα οι δυσκολίες ανα

διοργάνωσης του ΟΠΕ και στελέχωσης του με το αναγκαίο εξειδικευμένο 

προσωπικό, με συνέπεια να μην μπορεί να παίξει με επιτυχία τον 

καταλυτικό ρόλο που καλείται να παίξει στην προσπάθεια για προώθηση 

των ελληνικών εξαγωγών στη σημερινή εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο για την 

ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. 

ε. Διπλασιάστηκε (από 150 δισ. δρχ. σε 3 0 0 δισ. δρχ.) το 

εγγυοδοτικό κεφάλαιο του ΟΑΕΠ και καταβάλλεται προσπάθεια επέκτασης 

των δραστηριοτήτων του τόσο στους τομείς της ασφαλιστικής κάλυψης 

των εξαγωγών αγαθών (όπως μέχρι σήμερα), όσο και σε ασφάλιση 

επενδύσεων και τεχνικών έργων που αναλαμβάνουν Έλληνες επιχειρη

ματίες στο εξωτερικό. Παράλληλα, ο ΟΑΕΠ δραστηριοποιείται σε 

συνεργασία με την Ιονική Τράπεζα και μια εξειδικευμένη αυστριακή 

εταιρεία στον τομέα του factoring. Τέλος, ανέπτυξε διασυνδέσεις και 

συνεργασία με ομολόγους του οργανισμούς, καθώς και οργανισμούς 

προώθησης επενδύσεων (OPIC,MIGA), για την πιο αποτελεσματική 

εκτέλεση της αποστολής του. 

Με στόχο την ουσιαστική αναβάθμιση της λειτουργικότητας του 

ΟΑΕΠ, η Διοίκηση του Οργανισμού υπέγραψε την άνοιξη του 1995 

Συμβόλαιο Τεχνικής Συνεργασίας με την RAFINEX, η οποία είναι 

θυγατρική Εταιρεία Συμβούλων του NCM (Ολλανδικός ΟΑΕΠ). Στα πλαίσια 

υλοποίησης της παραπάνω συνεργασίας, η οποία έχει ήδη προχωρήσει 
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σημαντικά, πραγματοποιείται εκπαίδευση του προσωπικού του ΟΑΕΠ και 

γίνεται μεταβίβαση τεχνογνωσίας (know-how) σε θέματα ασφάλισης 

εξαγωγικών πιστώσεων, μέσω τακτικών επισκέψεων Ολλανδών 

εμπειρογνωμόνων στα Γραφεία του ΟΑΕΠ, αλλά και μεταβάσεων του 

προσωπικού του ΟΑΕΠ στα Γραφεία του NCM (Άμστερνταμ), όπου 

γίνεται επιτόπου εκπαίδευση (on the job training). 

Εκτός από την εκπαίδευση, ο ΟΑΕΠ έχει ήδη προχωρήσει σε 

αναβάθμιση του εξοπλισμού Η/Υ (hardware), ενώ με τη βοήθεια 

Ολλανδών εμπειρογνωμόνων, η ελληνική εταιρεία "01-Πληροφορική" 

προχωρεί ήδη στη ριζική αναβάθμιση του χρησιμοποιούμενου στον ΟΑΕΠ 

software, μέσω του οποίου θα επιτευχθεί η πλήρης μηχανογράφηση όλων 

των Τμημάτων του Οργανισμού, καθώς επίσης και η υιοθέτηση πιο 

σύγχρονων και πιο αποτελεσματικών μεθόδων εργασίας, διαδικασιών 

ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων κλπ. Επίσης, έχει ήδη γίνει η on line 

σύνδεση των Κεντρικών Γραφείων της Αθήνας με το Υποκατάστημα του 

ΟΑΕΠ στη Θεσσαλονίκη. 

Όλες οι παραπάνω ενέργειες της Διοίκησης του ΟΑΕΠ συνεπά

γονται φυσικά σημαντικές δαπάνες, οι οποίες όμως καλύπτονται κατά 6 4 % 

από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στα πλαίσια 

του "Επιχειρησιακού Σχεδίου 1994-1999" (Business Plan) ύψους 

6 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 δραχμών, το οποίο υλοποιείται ήδη με γοργούς ρυθμούς. 

Στα πλαίσια της υλοποίησης του στόχου για ουσιαστική συμβολή 

του ΟΑΕΠ στην αύξηση της "εξωστρέφειας" της ελληνικής οικονομίας, 

προτείνουμε τα εξής: 

i. Να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την απρόσκοπτη και ταχεία 

υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου 1994-1 999 (Business Plan), 

ϋ. Να ξεκινήσει η διαδικασία έκδοσης Προεδρικού Διατάγματος για 

την αύξηση του εγγυοδοτικού κεφαλαίου του ΟΑΕΠ, παρ' όλο που 

η τελευταία αύξηση κατά 1 0 0 % (από 1 50 σε 300 δισ. δρχ.) έγινε 

πριν από 2 χρόνια. Αυτό κρίνεται αναγκαίο για δύο λόγους: 

Πρώτο, ο ΟΑΕΠ από το 1995 καλύπτει ασφαλιστικά, εκτός από τις 

εξαγωγικές πιστώσεις, και τα τεχνικά έργα και τις επενδύσεις που 

αναλαμβάνουν Έλληνες επιχειρηματίες στο εξωτερικό, πράγμα 

που συνεπάγεται μεγάλη αύξηση των αναγκών του σεεγγυοδοτικά 

κεφάλαια, και δεύτερο, το ΥΠΕΘΟ ετοιμάζεται να εξαγγείλει 
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σύντομα και δεύτερο "πακέτο" χορήγησης πιστωτικών 

διευκολύνσεων (revolving credit facilities) προς χώρες της Ανατ. 

Ευρώπης, Μ.Ανατολής και Ασίας (προκειμένου να αγοράσουν 

ελληνικά προϊόντα), πράγμα που σημαίνει ότι ο ΟΑΕΠ θα κληθεί 

και πάλι να παράσχει αντίστοιχες εγγυήσεις προς τις ελληνικές 

Τράπεζες, που θα χορηγήσουν τις παραπάνω πιστώσεις. 

Σημειώνεται ότι ο ΟΑΕΠ έχει ήδη παράσχει εγγυήσεις προς την 

Εθνική και Εμπορική τράπεζα για χορήγηση "πιστωτικών 

διευκολύνσεων" προς τη Ρουμανία, Γεωργία, Μολδαβία, ενώ μόλις 

ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες που ξεκίνησαν το 1 9 9 5 , ο 

ΟΑΕΠ θα παράσχει και σχετικές εγγυήσεις για την Ουκρανία, 

Αρμενία, Κρασνοντάρ και Αζερμπαϊτζάν. 

iii. Ο αρμόδιος Υφυπουργός για θέματα εξωτερικού εμπορίου, ο 

οποίος εποπτεύει και τον ΟΑΕΠ, θα πρέπει να προτείνει σύντομα 

τη δημιουονία Διεύθυνσης Εξαγωγικών Πιστώσεων, η οποία θα 

ενταχθεί φυσικά στη Γενική Γραμματεία ΔΟΣ. Αυτό προτείνεται, 

γιατί από τη μέχρι τώρα εμπειρία, όσον αφορά τη συνεργασία 

μεταξύ ΟΑΕΠ και ΥΠΕΘΟ,προκύπτουν κάποια προβλήματα, αφού 

στο ΥΠΕΘΟ δεν υπάρχει αρμόδια Υπηρεσία (Δ/νση ή Τμήμα), ούτε 

αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες με κατάλληλες γνώσεις και 

εμπειρία, ώστε να μπορούν να εισηγούνται στον Υπουργό τρόπους 

καθοδήγησης του ΟΑΕΠ σε θέματα ασφάλισης πολιτικών 

κινδύνων, ή εγκρίσεις προτάσεων της Διοίκησης του ΟΑΕΠ για 

θέματα ασφαλιστικής πολιτικής κλπ. Τέτοιες Διευθύνσεις 

Εξαγωγικών Πιστώσεων, λειτουργούν στα ΥΠΕΘΟ όλων των 

χωρών-μελών της ΕΕ και, φυσικά, δίνουν εντολές και 

συνεργάζονται στενά με τους ΟΑΕΠ των χωρών αυτών. Εάν η 

δημιουργία της παραπάνω προτεινόμενης Διεύθυνσης Εξαγωγικών 

Πιστώσεων δεν είναι άμεσα εφικτή, σαν εναλλακτική πρόταση, η 

οποία θα αποτελούσε το πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, 

θα προτείναμε τη δημιουργία ενός Τμήματος Εξανωνικών 

Πιστώσεων μέσα στην ήδη υπάρχουσα και λειτουργούσα 

Διεύθυνση Εξωτερικής Εμπορικής Πολιτικής, η οποία έχει 3 

Τμήματα, και φυσικά υπάγεται στη Γενική Γραμματεία ΔΟΣ. 

iv. Τέλος, μέσα στο 1997 θα πρέπει ο αρμόδιος Υφυπουργός για 

θέματα εξωτερικού εμπορίου, ο οποίος εποπτεύει και τον ΟΑΕΠ, να 

405 



συγκροτήσει με Απόφαση του Ομάδα Εργασίας της οποίας έργο θα 

είναι η σύνταξη σχεδίου τροπολογίας του ιδρυτικού νόμου του 

ΟΑΕΠ (Ν.1796/1988). Η παραπάνω τροπολογία κρίνεται 

απαραίτητη για τυπικούς αλλά και για ουσιαστικούς λόγους. 

Όσον αφορά τους τυπικούς λόγους, θα πρέπει να διορθωθεί το 

υπάρχον κείμενο του Ν. 1796/1988 σε όλα τα σημεία όπου αναφέρεται 

ότι την εποπτεία του ΟΑΕΠ ασκούν οι Υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και 

Εμπορίου. Αυτό θα πρέπει να γίνει, αφού σύμφωνα με την παράγραφο 6 

του άρθρου 5 του Π.Δ 405/1 991 (ΦΕΚ Α Ί 45/26-9-1 991), ο ΟΑΕΠ τελεί 

υπό την εποπτεία του Κράτους που ασκείται από τον Υπουργό Εθνικής 

Οικονομίας. 

Όσον αφορά τους ουσιαστικούς λόνους, θα μπορούσαμε να πούμε 

ότι είναι οι εξής τρεις: 

Πρώτο, από το 1 988 μέχρι σήμερα μεσολάβησαν αρκετές θεσμικές 

μεταβολές σχετικά με τις εξαγωγικές διαδικασίες, τις συναλλαγματικές 

υποχρεώσεις των Ελλήνων Εξαγωγέων κλπ., πράγμα που σημαίνει ότι θα 

πρέπει να γίνουν και οι αντίστοιχες αναπροσαρμογές στο κείμενο του 

ιδρυτικού νόμου του ΟΑΕΠ. 

Δεύτερο, όπως αναφέρθηκε ήδη και στο υποκεφάλαιο 8.2.2., 

υπάρχει Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία, στα πλαίσια 

εφαρμογής των άρθρων 92-93 της Συνθήκης της Ρώμης, υπαγορεύει στα 

κράτη-μέλη της ΕΕ να προσαρμόσουν κατάλληλα τη νομοθεσία τους που 

διέπει τα της λειτουργίας των ΟΑΕΠ, ώστε από το τέλος του 1 997 και 

ύστερα, το τμήμα εκείνο των ΟΑΕΠ που ασχολείται με την ασφαλιστική 

κάλυψη των εμπορικών κινδύνων για βραχυπρόθεσμες εξαγωγικές 

πιστώσεις (κάτω του έτους), να λειτουργεί με τις ίδιες προϋποθέσεις και 

διαδικασίες που λειτουργούν οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες 

πιστώσεων. Για συμμόρφωση προς την παραπάνω Σύσταση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα πρέπει vu γίνουν συγκεκριμένες τροπολογίες 

στον υπάρχοντα νόμο του ΟΑΕΠ. 

Τρίτο, στα πλαίσια της Διεύθυνσης Εμπορίου του ΟΟΣΑ (Trade 

Directorate), λειτουργεί Ομάδα Εξανωνικών Πιστώσεων στην οποία 

συμμετέχουν αντιπροσωπείες όλων των χωρών-μελών του ΟΟΣΑ και η 

οποία συνέρχεται σε Συνεδριάσεις Ολομέλειας (Plenary Meetings) και 
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Συνεδριάσεις Ειόικών Διαβουλεύσεων (Specific Consultations Meetings) 

σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

Έργο της παραπάνω Ομάδας είναι η παρακολούθηση της 

εφαρμογής συγκεκριμένων κανόνων που αφορούν τους όρους ασφάλισης 

των μεσομακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων (οι οποίες συνδέονται 

κυρίως με εξαγωγή κεφαλαιουχικών αγαθών και εκτέλεση έργων υποδομής 

σε αναπτυσσόμενες χώρες), και που περιέχονται σε ένα κείμενο 

(Νομοθέτημα Συμφωνίας Κυρίων), το οποίο ψηφίστηκε το 1978 στο 

Ελσίνκι (και αναμορφώθηκε το 1992), με τ ίτλο: ARRANGEMENT ON 

GUIDLINES FOR OFFICIALLY SUPPORTED EXPORT CREDITS. Σημειώνεται 

ότι το κείμενο αυτό έχει ήδη υιοθετηθεί από την ΕΕ με σχετική Απόφαση 

του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. 

Για να μπορέσει ο ΟΑΕΠ να κάνει χρήση συγκεκριμένων διατάξεων 

του παραπάνω κειμένου, θα πρέπει να γίνουν ορισμένες τροποποιήσεις και 

προσθήκες στον υπάρχοντα ιδρυτικό νόμο του. 

στ. Τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει μια προσπάθεια 

εκσυγχρονισμού του πλαισίου λειτουργίας των Γραφείων Συμβούλων και 

Ακολούθων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της χώρας στο 

εξωτερικό. Ενισχύθηκαν σε κάποιο βαθμό οι λειτουργούσες στο εξωτερικό 

Υπηρεσίες, δημιουργούνται νέα Γραφεία σε χώρες ιδιαίτερου 

ενδιαφέροντος για την Ελλάδα (Ν. 2297/1 9 9 b , ΦΕΚ Α' 50/8-3-1 995) και 

ενισχύεται η διασύνδεση και ο συντονισμός δράσης των Γραφείων με 

αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες, θ α πρέπει εδώ να τονιστεί η συμβολή της 

Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης στη δημιουργία αξιόλογων στελεχών, 

τα οποία έχουν στελεχώσει τόσο τις κεντρικές υπηρεσίες του ΥΠΕΟΟ όσο 

και, κατά κύριο λόγο, τα Γραφεία ΟΕΥ προσφέροντας πολύ σημαντικό 

έργο στον τομέα της προώθησης των εξαγωγών και των γενικότερων 

οικονομικών συμφερόντων της χώρας στο εξωτερικό. Όμως και στον 

τομέα αυτό απομένει ακόμα να γίνουν πολλά πράγματα. 

- Η ολοκληρωμένη μελέτη για τη διαπίστωση της αποτελεσματι

κότητας του υπάρχοντος συστήματος και της ανάγκης για ριζικές αλλαγές, 

αν υπάρχει, δεν έχει ακόμα αναληφθεί. 

- Παραμένουν ακόμα σημαντικά προβλήματα οργάνωσης των 

Γραφείων και διασύνδεσης τους με τις κεντρικές υπηρεσίες. 
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- Δεν υπάρχει ουσιαστικός έλεγχος της συμβολής του κάθε 

Γραφείου στην προώθηση των ελληνικών εξαγωγών. 

- Τα Γραφεία δεν λειτουργούν αποτελεσματικά ως μονάδες 

προώθησης των ελληνικών προϊόντων στις ξένες αγορές, ούτε 

αναλαμβάνουν έρευνες αγοράς για την εισαγωγή ελληνικών προϊόντων 

στις χώρες αρμοδιότητας τους. 

- Τέλος, το κονδύλι που διατίθεται ετησίως για τις λειτουργικές 

δαπάνες των Γραφείων είναι ανεπαρκές και θα πρέπει να αυξηθεί 

τουλάχιστον κατά 1 0 0 % (από 50 σε 100 εκατ. δρχ.). 

- Οι φάκελοι των επιμέρους χωρών στις κεντρικές υπηρεσίες 

εξωτερικού εμπορίου του ΥΠΕΘΟ δεν είναι ενημερωμένοι με την 

αποστολή πρόσφατου ενημερωτικού υλικού από τα Γραφεία ΟΕΥ. Ακόμα 

και οι ετήσιες εκθέσεις αφορούν το 1992 ή το 1993. 

ζ. Στον τομέα της χρηματοδότησης των εξαγωγικών επιχειρήσεων, 

διαμορφώνεται ήδη ένα πιο ευνοϊκό περιβάλλον, μετά την πτώση των 

επιτοκίων χορηγήσεων. Θα πρέπει να επιταχυνθεί η διαδικασία για τη 

διαμόρφωση νέων μέσων πολιτικής, όπως η στήριξη των εταιρειών 

κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital), η στήριξη της 

λειτουργίας εταιρειών διεθνούς εμπορίου (trading companies), η παροχή 

εμπορικών πιστώσεων προς αναπτυσσόμενες χώρες και ειδικότερα προς 

ορισμένες βαλκανικές χώρες και προς χώρες του Εύξεινου Πόντου, η 

προώθηση ελληνικών επιχειρηματικών συμφερόντων και εξαγωγών μέσω 

των κοινοτικών προγραμμάτων Phare, Tacis κλπ., η ανάπτυξη των 

θεσμών της ανάληψης επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) και της 

χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing). 

Από τα πιο πάνω προκύπτει η προσπάθεια των ελληνικών κυβερνή

σεων, τα τελευταία χρόνια, να ελαχιστοποιήσουν κατά το δυνατό την 

επίπτωση στον εξαγωγικό τομέα της κατάργησης των εξαγωγικών 

επιδοτήσεων και της προστασίας και της εφαρμογής της πολιτικής της 

δημοσιονομικής εξυγίανσης. Γίνεται προσπάθεια για τη δημιουργία των 

προϋποθέσεων ενίσχυσης του εξαγωγικού προσανατολισμού της ελληνικής 

οικονομίας, με την πλήρη εκμετάλλευση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων 

που κατέχει η χώρα. Βρισκόμαστε ακόμη στη μεταβατική περίοδο, αφού 

η προσπάθεια για δημοσιονομική προσαρμογή και για εξυγίανση της 

οικονομίας, μετά την κατάργηση των επιδοτήσεων και της προστασίας, 

συνεπάγεται σημαντικό κόστος προσαρμογής και στον εξαγωγικό τομέα. 
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Σε κάθε περίπτωση, η οικονομική πολιτική της δεκαετίας του 1990, παρά 

το γεγονός ότι ήταν προσαρμοσμένη στην προσπάθεια επίτευξης άλλων 

στόχων, όεν είχε ως αποτέλεσμα την περαιτέρω διάβρωση της ανταγωνι

στικότητας των ελληνικών προϊόντων, τα οποία είναι εκτεθειμένα στον 

διεθνή ανταγωνισμό. Το αντίθετο μάλιστα, στην περίοδο 1990-1994 

υπήρξε μικρή βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Αλλά ο ρυθμός 

βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας δεν ήταν ικανοποιητικός, γιατί δεν 

ήταν αρκετός για να αντισταθμίσει τη σοβαρή χειροτέρευση της 

ανταγωνιστικότητας της περιόδου 1988-1990. Η αύξηση του ρυθμού 

βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας στο άμεσο μέλλον είναι απόλυτα 

αναγκαία. Όπως τονίστηκε, θα επιτευχθεί κατά κύριο λόγο με τη 

σημαντική αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων και των επενδύσεων 

υποδομής (όπως προβλέπεται στο Πρόγραμμα Σύγκλισης 1 994-1 999), την 

αναδιάρθρωση της παραγωγικής, οργανωτικής και διοικητικής δομής των 

επιχειρήσεων και την εισαγωγή της νέας τεχνολογίας, και, τέλος, με τη 

διατήρηση της αυστηρής εισοδηματικής πολιτικής, σε συνδυασμό με τη 

διαφύλαξη πάση θυσία της εργασιακής ειρήνης, που επικράτησε μέχρι τον 

Μάρτιο του 1995. 
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ΘΕΣΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 

Από τις αρχές της δεκαετίας του '80 οι Κυβερνήσεις άρχισαν να 

θεσπίζουν ουσιαστικά μέτρα με στόχο την αναβάθμιση του θεσμικού 

πλαισίου όιενέργειας-προώθησης των ελληνικών εξαγωγών. Τα μέτρα 

αυτά αποτυπώθηκαν σε Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις, Πράξεις Διοικητή 

Τράπεζας Ελλάδος κλπ. Στη συνέχεια παραθέτουμε τα κυριότερα από τα 

μέτρα αυτά ταξινομώντας τα στις 3 παραπάνω κατηγορίες και κατά 

χρονολογική σειρά. 

Ι. ΝΟΜΟΙ 

1. Ν.1731/1987 (ΦΕΚ Α' 161/19-9-1987) 

Με το άρθρο 4 4 παραγρ. 11 του νόμου αυτού, ψηφίστηκε 

τροπολογία βάσει της οποίας οι λειτουργούσες ή νεοϊδρυόμενες 

Εξαγωγικές «Εμπορικές Εταιρείες (Export Trading Companies), οι οποίες 

έχουν τη μορφή Α.Ε. και ελάχιστο ύψος μετοχικού κεφαλαίου 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 

δρχ., υπήχθησαν στο ευεργετικό καθεστώς του Ν. 1262 για επιχορήγηση 

επενδύσεων που αφορούν αποθήκες, ψυκτικούς χώρους, συσκευαστήρια, 

μεταφορικά μέσα, γραφεία κλπ. Για την υλοποίηση των παραπάνω 

ρυθμίσεων, εκδόθηκαν στη συνέχεια 3 Υπουργικές Αποφάσεις. 

Δυστυχώς όμως, ο Ν.1892/1990 (ΦΕΚ Α7101/31-7-1990), ο 

οποίος αντικατέστησε το Ν. 1 262/1 9 8 2 , κατήργησε τις παραπάνω ευνοϊκές 

ρυθμίσεις. 

2. Ν.1796/1988 (ΦΕΚ Α' 152/11-7-1988) 

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος της υποασφάλισης των 

εξαγωγικών πιστώσεων στην Ελλάδα, που, μεταξύ άλλων, οφειλόταν και 

στην ανεπάρκεια του προϋπάρχοντος συστήματος (ΚΑΠΕ: Ν.225/1 975), 

με το Ν. 1796/1988 συστάθηκε νέος φορέας με μορφή ΝΠΙΔ για 

περισσότερη ευελιξία και με την επωνυμία "Οργανισμός Ασφάλισης 

Εξαγωγικών Πιστώσεων" (ΟΑΕΠ). 
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Ο νέος αυτός Οργανισμός λειτουργεί από το Σεπτέμβριο του 1 988 

σύμφωνα με τα πρότυπα των γνωστών αντίστοιχων Οργανισμών των 

χωρών-μελών της ΕΟΚ και του ΟΟΣΑ γενικότερα. Το εγγυοδοτικό 

κεφάλαιο του ΟΑΕΠ μπορεί να θεωρηθεί επαρκές, αφού το Νοέμβριο 

1992 ανερχόταν σε 150 όισ. δρχ. Ο Οργανισμός έχει διευρυμένες 

αρμοδιότητες με κάλυψη μιας μεγάλης γκάμας πολιτικών, εμπορικών, 

συναλλαγματικών κλπ. κινδύνων και, φυσικά, αναμένεται να συμβάλει 

αποτελεσματικά στην προώθηση των ελληνικών εξαγωγών. 

3. Ν.1828/1989 (ΦΕΚ Α' 2/3-1-1989) 

Με το νόμο αυτό παρατάθηκε η ισχύς του Ν. 1731/1987 που 

καθόριζε την αύξηση από 1 % σε 3 % του αφορολόγητου ορίου των 

δικαιολογούμενων δαπανών χωρίς παραστατικά για τις εξαγωγικές 

επιχειρήσεις, σύμφωνα με συγκεκριμένη κλιμάκωση των παραπάνω 

ποσοστών (1%-3%) ανάλογα με τον εξαγωγικό τζίρο. Με το Ν. 1828/ 

1 989 το παραπάνω ευνοϊκό καθεστώς παρατάθηκε μέχρι την 31-1 2 - 1 9 9 1 . 

4. Ν.1905/1990 (ΦΕΚ Α' 147/15-11-1990) 

Με το νόμο αυτό "Για τη Σύμβαση Πρακτορείας Επιχειρηματικών 

Απαιτήσεων και Ά λ λ ε ς Διατάξεις", θεσπίστηκε το νομικό πλαίσιο για την 

εφαρμογή και στη χώρα μας του θεσμού factoring (εγχώριου και εξαγω

γικού) που διευκολύνει σημαντικά τη χρηματοδότηση των εξαγωγικών 

επιχειρήσεων και, κυρίως, των MME. 

Στα άρθρα 1-3 του παραπάνω νόμου καθορίζονται οι βασικές 

έννοιες και οι σχετικές διαδικασίες που αφορούν τις συμβάσεις 

πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων. 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου αυτού, η δραστηριότητα της 

πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων τρίτων μπορεί να ασκηθεί μόνο 

από τράπεζες που έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν νόμιμα στην 

Ελλάδα, ή από Α.Ε. με αποκλειστικό σκοπό την άσκηση της δραστηριό

τητας αυτής. Για τη σύσταση όμως των παραπάνω Α.Ε. απαιτείται ειδική 

άδεια της Τράπεζας της Ελλάδος, για την παροχή της οποίας θα οριστούν 

κριτήρια και προϋποθέσεις με την έκδοση Πράξεων του Διοικητή της 

Τράπεζας της Ελλάδος. Επίσης, σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, το καταβε-
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βλημένο μετοχικό κεφάλαιο των παραπάνω Α.Ε. όεν μπορεί να είναι 

μικρότερο από το μισό του ελάχιστου μετοχικού κεφαλαίου που απαιτείται 

για τη σύσταση Ανωνύμων Τραπεζικών Εταιρειών. 

Σύμφωνα με το άρθρο 5, η Τράπεζα Ελλάδος ασκεί εποπτεία και 

έλεγχο στις παραπάνω Α.Ε., ενώ με Π.Δ./Τ.Ε. καθορίζονται συντελεστές 

φερεγγυότητας, ρευστότητας, συγκέντρωσης κινδύνων κλπ. 

Σύμφωνα με το άρθρο 6, το αντικείμενο των συμβάσεων επι

χειρηματικών απαιτήσεων υπάγεται στις διατάξεις του Ν.1 642/1 986 για 

την επιβολή του ΦΠΑ, ο οποίος τον Φεβρουάριο του 1991 είχε συντε

λεστή 1 8 % για τις συμβάσεις factoring. 

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 7, οι λεπτομέρειες της εφαρμογής 

του παραπάνω νόμου θα καθορίζονται με Κοινές Αποφάσεις των 

Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορίου. 

5. Ν.1914/1990 (ΦΕΚ Α' 178/17-12-1990) 

Σύμφωνα με το άρθρο 48 του παραπάνω νόμου, από 1-2-1991 οι 

δανειακές συμβάσεις μεταξύ εξαγωγέων και τραπεζών για την ετοιμασία 

εξαγωγικών παραγγελιών απαλλάσσονται από τον Ειδικό Φόρο Τραπε

ζικών Εργασιών (ΕΦΤΕ). Όπως είναι γνωστό, ο καταργηθείς φόρος επί των 

παραπάνω συμβάσεων ανερχόταν σε 3 % επί του προϊόντος των δανείων 

και 8% επί των αντίστοιχων τόκων και προμηθειών. 

6. Ν.1947/1991 (ΦΕΚ Α' 70/14-5-1991) 

Με το άρθρο 35 παραγρ. 1 και 2 του νόμου αυτού περί "απλού

στευσης φορολογικών διαδικασιών και άλλων ρυθμίσεων", ψηφίστηκε 

τροπολογία του αναπτυξιακού νόμου 1892/1990, με βάση την οποία 

επαναφέρεται το καταργηθέν από τον τροποποιούμενο νόμο ευνοϊκό 

καθεστώς για την ίδρυση και ανάπτυξη των Εξαγωγικών Εμπορικών 

Εταιρειών (Export Trading Companies) στη χώρα μας (βλέπε παραπάνω το 

νόμο υπ' αριθμ.1, δηλαδή το Ν.1 731/1 987). 
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7. Ν.2372/1996 (ΦΕΚ Α' 29/28-2-1996) 

Με τον παραπάνω νόμο επήλθε τροπολογία του αναπτυξιακού 

Νόμου 1892/1990 σχετικά με τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούν 

οι λειτουργούσες ή νεοϊδρυόμενες Εταιρείες Διεθνούς Εμπορίου (Trading 

Companies), ώστε να μπορούν να επιχορηγούνται στα πλαίσια του 

αναπτυξιακού νόμου για επενδύσεις υποδομής τους (αποθήκες, ψυκτικοί 

χώροι, συσκευαστήρια κλπ.). 

Ειδικότερα, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του 

Ν.2372/1 996, οι Εταιρείες Διεθνούς Εμπορίου θα πρέπει να πληρούν τις 

παρακάτω 3 προϋποθέσεις, προκειμένου να υπαχθούν στο ευνοϊκό 

καθεστώς του αναπτυξιακού Νόμου 1892/1990: 

α. Να έχουν τη μορφή ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.). 

β. Να έχουν ως αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια οικονομικών-

εμπορικών δραστηριοτήτων διεθνούς εμπορίου. 

γ. Να έχουν ελάχιστο -καταβεβλημένο- μετοχικό κεφάλαιο 

3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 δραχμών. 

Στην παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου, αναφέρονται τα είδη των 

εγκαταστάσεων και εξοπλισμού που επιχορηγούνται, ενώ γίνεται ειδική 

μνεία ότι οι εγκαταστάσεις αυτές μπορούν να βρίσκονται εντός ή εκτός της 

Ελλάδας, αλλά όχι σε χώρες-μέλη της ΕΕ. 

Τέλος, στην παράγραφο 1 του ιδίου άρθρου, προβλέπεται η έκδοση 

Απόφασης του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, με την οποία θα 

καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την υπαγωγή των επενδύσεων των 

Εταιρειών Διεθνούς Εμπορίου στις διατάξεις του Νόμου 1892/1990. 

II. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

1. ΠΡ.4448/Γ 752/9-12-1982 Κοινή Απόφαση Υπουργών Εθνικής 

Οικονομίας και Οικονομικών. 

Με την απόφαση αυτή απλουστεύθηκαν σε σημαντικό βαθμό οι 

διαδικασίες επιστροφής των διαφορών τόκων στους εξαγωγείς σύμφωνα 

με την Απόφ.Ν.Ε. 1574/1970 και, κυρίως, συντομεύθηκε κατά πολύ ο 

χρόνος που μεσολαβούσε για την είσπραξη των παραπάνω επιστροφών. 
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2. ΠΡ.96/Γ 5/9-1-1987 Κοινή Απόφαση Υπουργών Εθνικής 

Οικονομίας και Οικονομικών. 

Με την απόφαση αυτή επικυρώθηκε η συμφωνία που έγινε μεταξύ 

Ελλάδας και ΕΟΚ το 1986 και ρυθμίστηκε ευνοϊκά για τη χώρα μας το 

θέμα της κατάργησης των εξαγωγικών επιδοτήσεων της Απόφ.Ν.Ε. 

1 574/1 9 7 0 . Αντί όηλαόή της άμεσης κατάργησης των επιδοτήσεων το 

1986, όπως μας ζητούσε η ΕΟΚ, πετύχαμε τη σταδιακή κατάργηση, η 

οποία άρχισε την 1-1-1 987 και για μεν τις εξαγωγές προς χώρες-μέλη της 

ΕΟΚ έληξε την 1-1-1990, ενώ για τις εξαγωγές προς τρίτες χώρες έληξε 

την 1-1-1992. 

3. Ε4/2414/2-4-1987 Απόφαση του Υπουργού Εμπορίου. 

Με την απόφαση αυτή: (α) Ανατέθηκε σε όλες τις μεσολαβούσες 

εμπορικές τράπεζες να θεωρούν Δηλώσεις-Τιμολόγια Εξαγωγής εφόσον 

υφίσταται συναλλαγματικό όφελος και, σε αντίθετη περίπτωση, ορίστηκε 

να απαιτείται μόνο η έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος χωρίς τη 

σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Εμπορίου και (β) Καταργήθηκε η 

πρόσθετη θεώρηση από την Τράπεζα της Ελλάδος για τις εξαγωγές προς 

χώρες Κρατικού Εμπορίου. 

4. Ε4/2415/2-4-1987 Απόφαση του Υπουργού Εμπορίου. 

Με την απόφαση αυτή απλοποιήθηκε το σύστημα εξαγωγής με τη 

διαδικασία των ταχυδρομικών δεμάτων και υπήρξε ουσιαστική 

διευκόλυνση στην άσκηση μιας δραστηριότητας που ήταν σχεδόν 

ανύπαρκτη στη χώρα μας (πώληση στο εξωτερικό με αντικαταβολή). 

5. Ε4/3280/6-5-1987 Απόφαση του Υπουργού Εμπορίου. 

Με την απόφαση αυτή, που αφορά τις συναλλαγματικές 

υποχρεώσεις τωνεφοδιαστών πλοίων και αεροσκαφών, αποκεντρώθηκαν 

αρμοδιότητες από την Τράπεζα της Ελλάδας στις μεσολαβούσες εμπορικές 

τράπεζες, εναρμονίστηκε ο χρόνος εναπόθεσης των εφοδίων σύμφωνα με 

τις Τελωνειακές Διατάξεις, καταργήθηκε η επιπλέον προσωπική εγγύηση 
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εφόσον ο εφοδιαστής είναι και εξαγωγέας, εναρμονίστηκε η εκχώρηση 

συναλλάγματος που προέρχεται από τα εισαγόμενα και τα εγχώρια 

προϊόντα, εξομοιώθηκαν οι εφοδιασμοί εγχώριων προϊόντων με εξαγωγές 

αμέσως με την εναπόθεση των εφοδίων στους τελωνειακούς χώρους, 

μειώθηκε ο αριθμός των δικαιολογητικών και δεν απαιτείται πλέον 

προέγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος για τον εφοδιασμό αλιευτικών από 

αναγνωρισμένους εφοδιαστές. 

6. Ε4/4358/15-6-1987 Απόφαση του Υπουργού Εμπορίου. 

Με την απόφαση αυτή: (α) Καθιερώθηκε ο έλεγχος καταλλη

λότητας και πληρότητας των δικαιολογητικών από τις τράπεζες των 

εξαγωγέων κατά τον χρόνο της προσκόμισης τους, (β) Αναπροσαρμό

στηκαν τα όρια έγκρισης της Τράπεζας της Ελλάδος προς τις μεσολα

βούσες εμπορικές τράπεζες για τη χορήγηση πιστοποίησης ναύλου και 

ταχυδρόμηση φορτωτικών εγγράφων, γιατην καταβολή εξόδων διαιτησίας 

και χημικών αναλύσεων, για την αποστολή εμβασμάτων διακανονισμού 

υποχρεώσεων, ποιοτικών και ποσοτικών ελέγχων και ποιοτικών και 

ποσοτικών διαφορών, (γ) Περιορίστηκε ο αριθμός των εκδιδομένων από 

τα EBE "ειδικών σημειωμάτων" και (δ) Αναπροσαρμόστηκε το όριο των 

5.000 δολ. σε 10.000 δολ. για τη θεώρηση κανονικότητας τιμής των 

εξαγόμενων προϊόντων. 

7. Ε4/4359/15-6-1987 Απόφαση του Υπουργού Εμπορίου. 

Με την απόφαση αυτή: (α) Αποκεντρώθηκαν αρμοδιότητες εξαγω

γής ειδών χωρίς συναλλαγματικές διατυπώσεις, (β) Αντιμετωπίστηκαν υπό 

το πρίσμα των ισχυόντων κοινοτικών Κανονισμών η "παθητική τελειο

ποίηση" και οι τροποποιήσεις αδειών εξαγωγής με κριτήριο τη χώρα 

προορισμού, (γ) Επεκτάθηκε η αποστολή δειγμάτων μέσω των Τελωνείων 

χωρίς συναλλαγματικές διατυπώσεις και σε όλες τις επιχειρήσεις που είναι 

μέλη των οικείων Επιμελητηρίων (μέχρι την έκδοση της απόφασης 

κάλυπτε τους εξαγωγείς και εμπορικούς αντιπροσώπους) και αυξήθηκε η 

αξία σε 200.000 δρχ. (από 20.000 δρχ. που ήταν πριν) και (δ) Για την 

εξαγωγή μηχανημάτων, ανταλλακτικών κλπ. για επισκευή προς χώρες-

4 2 6 



μέλη της ΕΟΚ όεν απαιτείται πλέον η σύμφωνη γνώμη του ΥΒΕΤ, όπως 

ίσχυε μέχρι την έκδοση της παραπάνω απόφασης. 

8. Π.5514/3610/14-8-1987 Απόφαση του Υπουργού Οικονο

μικών. 

Με την απόφαση αυτή τροποποιήθηκε η Απόφαση Π.3082/261 6/ 

23-5-1987, η οποία καθόριζε τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις για την 

επιστροφή του ΦΠΑ στους εξαγωγείς και τους επενδυτές. Με την 

παραπάνω τροποποιητική απόφαση, βελτιώθηκε σημαντικά το καθεστώς 

επιστροφής του ΦΠΑ στους εξαγωγείς, αφού, βάσει αυτής, επιστρέφεται 

το 9 0 % του ΦΠΑ σε 10 μέρες από την υποβολή των σχετικών δικαιολο

γητικών, ενώ το υπόλοιπο 1 0 % καταβάλλεται με την εκκαθάριση. 

9. ΙΕ/2951/9-10-1987 Κοινή Απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής 

Οικονομίας και του Υπουργού Εμπορίου. 

Με την κοινή αυτή απόφαση, οι επενδύσεις υποδομής που πραγμα

τοποιούνται από Εξαγωγικές Εμπορικές Εταιρείες {Export Trading 

Companies) υπήχθησαν στις διατάξεις κινήτρων της Περιοχής Γ' του 

Ν. 1 262/1 982, ανεξάρτητα από την περιοχή στην οποία πραγματοποιείται 

η επένδυση. Η απόφαση αυτή, η οποία εκδόθηκε σε εκτέλεση της τροπο

λογίας του Ν.1731/1987(άρθρο 4 4 , παρ. 11), καταργήθηκε με τον 

αναπτυξιακό Ν. 1892/1 990. 

10. Γ/4034/27-10-1987 Απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής 

Οικονομίας. 

Με την απόφαση αυτή, που αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης, 

καθορίστηκε ο τρόπος υπολογισμού των μορίων, βάσει των οποίων επιχο

ρηγείται η συγκεκριμένη επένδυση, με ποσοστά που για την Περιοχή Γ 

κυμαίνονται μεταξύ 1 5 % - 4 0 % . Και η απόφαση αυτή καταργήθηκε επίσης 

με το Ν.1892/1990. 
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1 1 . E4/7310/10-11-1987 Απόφαση του Υπουργού Εμπορίου. 

Με την απόφαση αυτή, που αποτελεί συνέχεια των δύο προη

γούμενων αποφάσεων, καθορίστηκαν οι όροι και οι διαδικασίες που 

αφορούν τη σύσταση, τη λειτουργία, την εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο, 

κλπ. των Εξαγωγικών Εμπορικών Επιχειρήσεων. Και η απόφαση αυτή 

καταργήθηκε με το Ν. 1892/1 9 9 0 . 

12. Ε4/2290/Φ.1/21-4-1988 Απόφαση του Υπουργού Εμπορίου. 

Με την απόφαση αυτή έγινε επέκταση του χρονικού ορίου από 3 

σε 6 μήνες (από τη φόρτωση), για την εξόφληση της αξίας των τιμολο

γίων εξαγωγής εγχώριων ή αλλοδαπής προέλευσης εμπορευμάτων και την 

αντίστοιχη δραχμοποίηση του εισαγόμενου συναλλάγματος. Αξίζει να 

σημειωθεί η σπουδαιότητα της παραπάνω απόφασης, με την οποία ικανο

ποιήθηκε ένα πάγιο αίτημα των Ελλήνων εξαγωγέων. 

13. Ε4/2681/10-5-1988 Απόφαση του Υπουργού Εμπορίου. 

Με την απόφαση αυτή αποκεντρώθηκαν και ανατέθηκαν στις 

μεσολαβούσες εμπορικές τράπεζες οι αρμοδιότητες που αφορούν την 

επανεξαγωγή προϊόντων που έχουν εισαχθεί στη χώρα. 

14. Ε4/6217/11-11-1988 Απόφαση του Υπουργού Εμπορίου. 

Με την απόφαση αυτή ανατέθηκε στις Τελωνειακές Αρχές να 

επιτρέπουν στους εμπόρους εξαγωγείς την εξαγωγή και αποστολή 

προϊόντων που αγοράστηκαν από αλλοδαπούς κατοίκους της ΕΟΚ κατά 

την επίσκεψη τους στην Ελλάδα. 

15. Ε4/2407/Φ.40α/31-3-1989 Απόφαση του Υπουργού 

Εμπορίου. 

Με την απόφαση αυτή, η οποία τροποποίησε την Απόφαση 

Ε4/10110/1 9 8 0 , ανατέθηκε στις μεσολαβούσες εμπορικές τράπεζες να 

θεωρούν Δηλώσεις-Τιμολόγια Εξαγωγής εγχώριων προϊόντων που 
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πραγματοποιούνται περιστασιακά από πρόσωπα που δεν είναι εγγε

γραμμένα στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων, εφόσον τα εξαγόμενα προϊόντα 

έχουν συνολική αξία μέχρι 10.000 δολ. αντί των 5.000 δολ. που είχαν 

οριστεί με την τροποποιηθείσα απόφαση. 

16. Ε3/2408/31-3-1989 Απόφαση του Υπουργού Εμπορίου. 

Με την απόφαση αυτή, η οποία τροποποίησε την Απόφαση 

Ε4/4359/1987, αποκεντρώθηκαν ακόμα περισσότερες αρμοδιότητες 

εξαγωγής ειδών χωρίς συναλλαγματικές διατυπώσεις στις περιφερειακές 

υπηρεσίες του ΥΠΕΜ, στις Τελωνειακές Αρχές και στις μεσολαβούσες 

εμπορικές τράπεζες. 

17. Ε3/1455/Φ.40/27-2-1990 Απόφαση του Υπουργού Εμπορίου. 

Με την απόφαση αυτή, η οποία τροποποίησε την Απόφαση 

Ε4/10110/1 9 8 0 (όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Απόφα

ση Ε4/4358/1987), δόθηκε εντολή στις μεσολαβούσες εμπορικές τράπεζες 

να θεωρούν Δηλώσεις-Τιμολόγια Εξαγωγωγής εγχώριων προϊόντων χωρίς 

να ενεργείται έλεγχος τιμών, εφόσον η σε συνάλλαγμα FOB αξία τους δεν 

υπερβαίνει τα 3 0 . 0 0 0 δολ. 

18. Ε3/5362/7-8-1990 Κοινή Απόφαση του Αναπληρωτή 

Υπουργού Εμπορίου και του Υφυπουργού Οικονομικών. 

Με την απόφαση αυτή, και στα πλαίσια εναρμόνισης μας με τα 

ισχύοντα στην ΕΟΚ ενόψει της ενοποίησης της εσωτερικής αγοράς της 

Κοινότητας, απλουστεύθηκαν ακόμα περισσότερο και, κυρίως, επιτα

χύνθηκαν οι εξαγωγικές διαδικασίες με την καθιέρωση του Ενιαίου 

Διοικητικού Εντύπου (ΕΔΕ). Η απόφαση αυτή μπορεί να θεωρηθεί ως 

"βασική", αφού κωδικοποιεί πλήθος προγενέστερων αποφάσεων και 

αναφέρεται σε πλήθος διαδικαστικών θεμάτων, όπως π.χ. στους όρους και 

προϋποθέσεις για τη διενέργεια εξαγωγών, στις περιπτώσεις εξαγωγών με 

και χωρίς συναλλαγματικές διατυπώσεις, στις περιπτώσεις επανεξαγωγής 

εμπορευμάτων, μεταφόρτωσης, επανεισαγωγής, εξαγωγών με επανεισα-

γωγή, εξαγωγών αγαθών ειδικών κατηγοριών, μεταπώλησης αλλοδαπών 
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προϊόντων (transit), εξαγωγών με το καθεστώς ενεργητικής και παθητικής 

τελειοποίησης, εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών κλπ. 

19. 6340/Ε3/8540/17-12-1992 Κοινή Απόφαση Υφυπουργών 

Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. 

Με την παραπάνω Κοινή Απόφαση, η οποία ισχύει από 1-1-1993, 

κωδικοποιούνται και ρυθμίζονται οι διαδικασίες για την αγορά και 

εισαγωγή αγαθών από την αλλοδαπή. 

2 0 . 50720/Ε3/2660/11-4-1994 Απόφαση Υπουργού Εθνικής 

Οικονομίας. 

Με την παραπάνω απόφαση, η οποία ισχύει αναδρομικά 2 μήνες 

από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται οι 

διαδικασίες αγοράς και εισαγωγής αγαθών από Χώρες της Ε.Ε., αλλά και 

από Τρίτες Χώρες. 

2 1 . 4692/Ε3/5546/26-8-1994 Κοινή Απόφαση Υφυπουργών 

Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. 

Με την παραπάνω Κοινή Απόφαση, η οποία ισχύει από 1-9-1994, 

τροποποιείται η Κοινή Απόφαση 6340/Ε3/8540/17-1 2-1 992. Ειδικότερα, 

καταργείται η παράγραφος IV του Κεφαλαίου Β, ενώ κατά τα λοιπά ισχύει 

η 6340/Ε3/8540/17-12-1 992 ΚΥΑ, όπωςτροποποιήθηκε με την 2441 /Ε3/ 

3201/28-4-1993 Απόφαση του ΥΠΕΘΟ. Σύμφωνα με την παραπάνω 

τροποποίηση, από 1-9-1994 η εισαγωγή ή αγορά-παραλαβή χρυσού θα 

πραγματοποιείται ελεύθερα, χωρίς προηγούμενη έγκριση του ΥΠΕΘΟ. 

2 2 . 6234/Ε3/9429/6-10-1994 Απόφαση Υπουργού Εθνικής 

Οικονομίας 

Με την παραπάνω Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας 

τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε η προηγούμενη αντίστοιχη Απόφαση 

Ε3/5362/7-8-1990 περί διαδικασιών εξαγωγικού εμπορίου, κλπ. 
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III. ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΠΔ/ΤΕ) 

ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (Αποφ.ΕΝΠΘ) 

1. Αττόφ.Ν.Ε. 350/8-2-1982 

Με την απόφαση αυτή αυξήθηκαν σημαντικά (κατά 70%) τα 

ποσοστά υπολογισμού της επιστρεφόμενης διαφοράς τόκων στις MME 

εξαγωγικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με την Απόφ.Ν.Ε. 1574/1970. 

2. Π.Δ./Τ.Ε. 212/18-4-1983 

Με την παραπάνω Π.Δ./Τ.Ε. ρυθμίστηκαν τα επιτόκια προχρημα-

τοόότησης και χρηματοδότησης των εξαγωγών και καθιερώθηκε η 

καταβολή της διαφοράς τόκων 6 % στους εξαγωγείς με τη δραχμοποίηση 

του συναλλάγματος. 

3. Π.Δ./Τ.Ε. 959/10-3-1987 

Με την παραπάνω Π.Δ./Τ.Ε. επιτράπηκε στις εμπορικές τράπεζες 

που λειτουργούν στην Ελλάδα, ή σε θυγατρικές τους Α.Ε., οι οποίες 

δημιουργούνται αποκλειστικά γι' αυτό το σκοπό, να διενεργούν πράξεις 

αναδόχου είσπραξης εμπορευματικών απαιτήσεων (factoring) ελληνικών 

εξαγωγικών επιχειρήσεων, αναλαμβάνοντας την υποχρέωση εξόφλησης 

του συνόλου των απαιτήσεων τους από συγκεκριμένες εξαγωγές που 

πραγματοποιούνται μέσω αυτών και με δυνατότητα προκαταβολής μέρους 

της αξίας των εξαγωγών κατά τον χρόνο της πραγματοποίησης τους. Στην 

παραπάνω Π.Δ./Τ.Ε. καθορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις διε

νέργειας των πράξεων factoring, των οποίων η λογιστική παρακολούθηση 

ανατέθηκε στις εμπορικές τράπεζες. 

4. Π.Δ./Τ.Ε. 1151/22-9-1987 

Με την παραπάνω Π.Δ./Τ.Ε. αυξήθηκε το χορηγούμενο εμπορικό 

συνάλλαγμα στους εξαγωγείς και άλλους επιχειρηματίες για ταξίδια στο 

εξωτερικό που συνδέονται με την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. 
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5. Π.Δ./Τ.Ε. 1117/30-7-1987 

Με την παραπάνω Π.Δ./Τ.Ε. επιτράπηκε στις εμπορικές τράπεζες 

που λειτουργούν στην Ελλάδα και στην ΑΤΕ, ή σε θυγατρικές τους Α.Ε., 

οι οποίες δημιουργούνται αποκλειστικά γΓ αυτό το σκοπό, να προσφέ

ρουν, εκτός από τις υπηρεσίες που αναφέρονται ρητά στην Π.Δ./Τ.Ε. 

959/10-3-1987 και άλλες συναφείς υπηρεσίες στα πλαίσια των θεσμών 

factoring/forfaiting. Κατά τα λοιπά, η Π.Δ./Τ.Ε. 959/10-3-1987 παραμένει 

αμετάβλητη. 

6. Π.Δ./Τ.Ε. 1343/4-8-1988 

Με την παραπάνω Π.Δ./Τ.Ε. επιτράπηκε η χρηματοδότηση 

εξαγωγέων σε συνάλλαγμα ή δραχμές, χωρίς την προηγούμενη έγκριση 

της Τράπεζας της Ελλάδος, για την απόκτηση στο εξωτερικό πάγιων 

εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, αναγκαίων για την προώθηση των 

εξαγωγών τους σε ξένες αγορές, καθώς και την κάλυψη συναφών με την 

εξαγωγική τους δραστηριότητα λειτουργικών δαπανών στο εξωτερικό. 

Σύμφωνα με την ίδια Π.Δ./Τ.Ε., τα δάνεια σε δραχμές χορηγούνται από 

τις εμπορικές τράπεζες και την ΑΤΕ, σύμφωνα με τα ισχύοντα για τη 

χρηματοδότηση της βιομηχανίας. 

7. Απόφ.ΕΝΠΘ 399/30-8-1988 

Με την παραπάνω απόφαση επιτράπηκε σε ελληνικές εξαγωγικές 

επιχειρήσεις να αναθέτουν τη διενέργεια πράξεων factoring /forfaiting σε 

πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοδοτικούς οργανισμούς του εξωτερικού, 

καθώς και να καταβάλλουν το απαραίτητο συνάλλαγμα για την κάλυψη 

αντίστοιχων υποχρεώσεων τους. Το ποσό του συναλλάγματος που κατα

βάλλεται μπορεί να συμψηφίζεται με την αξία FOB του προϊόντος των 

εξαγωγών. 

8. Π.Δ./Τ.Ε. 1554/5-6-1989 

Με την παραπάνω Π.Δ./Τ.Ε. επιτράπηκε στους εξαγωγείς να 

τηρούν στις εμπορικές τράπεζες και την ΑΤΕ επ' ονόματι τους λογα-
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ριασμούς καταθέσεων σε συνάλλαγμα, υπό τους εξής όρους και προϋπο

θέσεις: (α) Το επιτόκιο των λογαριασμών καθορίζεται ελεύθερα από τις 

τράπεζες, (β) Σε κάθε μεσολαβούσα τράπεζα επιτρέπεται η τήρηση επ' 

ονόματι του εξαγωγέα ενός μόνο λογαριασμού, (γ) Η αξία των εξαγωγών 

του δικαιούχου εξαγωγέα θα πρέπει κατά το προηγούμενο έτος να είναι 

τουλάχιστον 100.000 δολ. (δ) Το υπόλοιπο του λογαριασμού δεν 

επιτρέπεται να υπερβαίνει ποτέ το 1 0 % του εισαχθέντος συναλλάγματος 

από εξαγωγές του προηγούμενου έτους. 

9. Π.Δ./Τ.Ε. 1727/3-4-1990 

Με την παραπάνω Π.Δ./Τ.Ε. επιτράπηκε και στις επιχειρήσεις 

παροχής υπηρεσιών, οι οποίες έχουν έσοδα σε συνάλλαγμα υποχρεωτικά 

εκχωρητέο στην Τράπεζα της Ελλάδος, να τηρούν στις εμπορικές τράπεζες 

επ' ονόματι τους λογαριασμούς καταθέσεων σε συνάλλαγμα, με όρους 

ανάλογους με τους προβλεπόμενους από την Π.Δ./Τ.Ε. 1 554/5-6-1 989. 

10. Π.Δ./Τ.Ε. 1774/27-7-1990 

Με την παραπάνω Π.Δ./Τ.Ε. επεκτείνεται η αρμοδιότητα των 

εμπορικών τραπεζών και εξουσιοδοτούνται να χορηγούν συνάλλαγμα για 

την πληρωμή υποχρεώσεων στο εξωτερικό που συνδέονται με τις 

εισαγωγές και εξαγωγές, πέραν της αξίας του εμπορεύματος και χωρίς 

ειδική κατά περίπτωση έγκριση της Τράπεζας Ελλάδος, εφόσον από τα 

προσκομιζόμενα δικαιολογητικά διαπιστώνεται η αυθεντικότητα της 

συναλλαγής. 

Η χορήγηση συναλλάγματος για πληρωμές που συνδέονται με 

εξαγωγές αφορά: 

1 . Χορήγηση συναλλάγματος για ειδικές περιπτώσεις 

1.1. Προμήθεια αντιπροσώπου μόνιμου κάτοικου εξωτερικού. 

1.2. Ειδικές εκπτώσεις. 

1.3. Προθεσμιακό διακανονισμό της α^ίας εξαγόμενων εμπορευμάτων 

(εγκρίνεται χωρίς χρονικά όρια). 
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1.4. Προεμβάσματα για εξαγωγές ελληνικών αγαθών (αποτελούν 

συνάλλαγμα υποχρεωτικά εκχωρητέο στη χώρα). 

1.5. Επιστροφή συναλλάγματος εισαχθέντος επιπλέον της αξίας του 

τιμολογίου. 

1.6. Επιστροφή αξίας εξαχθέντος εγχώριου ή αλλοδαπού εμπορεύματος 

που έχει επιστραφεί στη χώρα μας από τον αγοραστή σαν 

ακατάλληλο ή μη σύμφωνο με την παραγγελία του. 

1.7. Συναλλαγματική τακτοποίηση εξαγωγής χωρίς δικαιολογητικά. 

2. Χορήγηση συναλλάγματος για ειδικές δαπάνες 

2 . 1 . Εκπρόθεσμη φόρτωση αγαθού. 

2.2. Ποιοτικοί και ποσοτικοί έλεγχοι, έξοδα διαιτησίας, έξοδα χημικών 

αναλύσεων, έξοδα αποθήκευσης στο εξωτερικό, έξοδα συσκευα

σίας ή ανασυσκευασίας στο εξωτερικό, ποιοτικές και ποσοτικές 

διαφορές, μεταφορές (ναύλοι, ασφάλιστρα, πιστοποίηση διακα

νονισμού ναύλου επιθαλάσσιων μεταφορών,επισταλίες, φόρτωση 

σε χρόνο μικρότερο του προβλεπομένου, αλλαγή του μεταφορικού 

μέσου), πληρωμή στο εξωτερικό δαπανών προώθησης ελληνικών 

προϊόντων, καταβολή bonus λόγω ύψους πραγματοποιηθεισών 

εξαγωγών, άνοιγμα ενέγγυου πιστώσεως από αγοραστές του 

εξωτερικού κλπ. 

3. Χορήγηση συναλλάγματος για γενικές δαπάνες εξαγωγών 

3 . 1 . Χημικές αναλύσεις, διαφημίσεις, συμμετοχή σε Διεθνείς Εκθέσεις, 

συμμετοχή σε διαγωνισμούς του εξωτερικού κλπ. 

1 1 . Απόφ. ΕΝΠΘ 514/17-12-1992 

Με την παραπάνω απόφαση, και για λόγους διευκόλυνσης του 

εξωτερικού εμπορίου της χώρας, καθορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις 

υπό τις οποίες επιτράπηκε στις μεσολαβούσες εμπορικές τράπεζες που 

είναι εξουσιοδοτημένες για τη διενέργεια πράξεων επί συναλλάγματος, η 
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χρησιμοποίηση των παρακάτω ειδικών ενέγγυων πιστώσεων που αφορούν 

εισαγωγές ή εξαγωγές αγαθών: 

α. Ανανεούμενη (ανακυκλούμενη) πίστωση (Revolving Credit), 

β. Πίστωση με ρήτρα προκαταβολής (Red Clause Credit), 

γ. Μεταφερόμενη πίστωση (Transferable Credit), 

δ. Πίστωση αντιστήριξης (Back to Back Credit). 

12. Π.Δ./Τ.Ε. 2168/8-1-1993 

Με την παραπάνω Π.Δ./Τ.Ε., η οποία εκδόθηκε στα πλαίσια 

εφαρμογής του Ν. 1 905/1 5-11-1 990, καθορίζονται τα εξής: 

(α) Οι προϋποθέσεις και διαδικασίες παροχής αδείας για τη λειτουργία 

ανωνύμων εταιρειών πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων στην 

Ελλάδα, (β) Οι διαδικασίες εποπτείας της λειτουργίας των παραπάνω 

εταιρειών, (γ) Οι συντελεστές φερεγγυότητας, (δ) Οι συντελεστές 

συγκέντρωσης κινδύνων, (ε) Οι επενδύσεις σε ακίνητα και εξοπλισμό, και 

(στ) Οι συντελεστές ρευστότητας. 

13. Π.Δ./Τ.Ε. 2200/7-5-1993 

Με την παραπάνω Π.Δ./Τ.Ε., η οποία εκδόθηκε στα πλαίσια 

εφαρμογής του Ν.1 266/1 9 8 2 , καθορίζονται τα εξής: 

Α. Τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα και έχουν 

εξουσιοδοτηθεί να διενεργούν πράξεις συναλλάγματος, μπορούν να 

διενεργούν ελεύθερα με πελάτες τους (κατοίκους Ελλάδος): 

(1) Προθεσμιακές πράξεις αγοράς και πώλησης συναλλάγματος 

έναντι δραχμών που αναφέρονται σε εισαγωγές και εξαγωγές αγαθών και 

υπηρεσιών, τόκους, μερίσματα και κέρδη. 

(2) Προθεσμιακές πράξεις αγοράς και πώλησης συναλλάγματος 

έναντι δραχμών που δεν συνδέονται με εμπορικές συναλλαγές ή παροχή 

υπηρεσιών, τόκους, μερίσματα και κέρδη με ελάχιστη διάρκεια τριών 

μηνών. 
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(3) Πράξεις συναλλάγματος έναντι δραχμής με ημερομηνία αξίας 

ιόίας ή επομένης ημέρας που αναφέρονται σε εισαγωγές ή εξαγωγές 

αγαθών και υπηρεσιών, τόκους, μερίσματα και κέρδη. 

(4) Πράξεις χρηματοοικονομικών δικαιωμάτων (Currency Option) 

συναλλάγματος έναντι δραχμών, με δικαίωμα ασκήσεως κατά τη λήξη 

(ευρωπαϊκού τύπου), που αναφέρονται σε εισαγωγές αγαθών και 

υπηρεσιών, τόκους, μερίσματα και κέρδη. 

(5) Πράξεις χρηματοοικονομικών δικαιωμάτων (Currency Option) 

συναλλάγματος έναντι δραχμών με δικαίωμα ασκήσεως κατά τη λήξη 

(ευρωπαϊκού τύπου), που δεν συνδέονται με εμπορικές συναλλαγές ή 

παροχή υπηρεσιών, τόκους, μερίσματα και κέρδη με ελάχιστη διάρκεια 

τριών μηνών. 

(6) Προθεσμιακές πράξεις, πράξεις ανταλλαγής νομισμάτων και 

πράξεις χρηματοοικονομικών δικαιωμάτων ευρωπαϊκού τύπου 

σ υ ν α λ λ ά γ μ α τ ο ς έ ν α ν τ ι σ υ ν α λ λ ά γ μ α τ ο ς που σ υ ν δ έ ο ν τ α ι με 

πραγματοποιηθείσες ελευθερωμένες συναλλαγές. 

Β. Τα πιο πάνω πιστωτικά ιδρύματα μπορούν, επίσης, να 

διενεργούν ελεύθερα μεταξύ τους: 

(1) Προθεσμιακές πράξεις αγοραπωλησίας συναλλάγματος. 

(2) Πράξεις συναλλάγματος έναντι συναλλάγματος ή δραχμών με 

ημερομηνία αξίας ιδίας ή επομένης ημέρας (pre-spot). 

(3) Πράξεις ανταλλαγής ξένων νομισμάτων έναντι συναλλάγματος 

ή δραχμών (Currency Swaps) και πράξεις δανεισμού και καταθέσεων σε 

συνάλλαγμα. 

(4) Πράξεις χρηματοοικονομικών δικαιωμάτων (Currency Options) 

συναλλάγματος έναντι συναλλάγματος ή δραχμών με δικαίωμα ασκήσεως 

κατά τη λήξη (ευρωπαϊκού τύπου). 

Γ. Οι τιμές συναλλάγματος για τις παραπάνω συναλλαγές 

καθορίζονται ελεύθερα από τα πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία οφείλουν να 

εφαρμόζουν τις διαδικασίες που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις 

και να τηρούν για μια πενταετία τα δικαιολογητικά τα οποία, κατά την 

κρίση τους, διασφαλίζουν ότι δεν υποκρύπτεται διενέργεια μη 

ελευθερωμένων κατά τα ανωτέρω συναλλαγών. 
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Δ. Τροποποίηση (ολική ή μερική) προθεσμιακών πράξεων έναντι 

δραχμών μπορεί να γίνεται ελεύθερα κατά τη διάρκεια της ισχύος τους με 

τη σύναψη αντίθετων προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος, 

τηρουμένου του ελαχίστου ορίου των τριών μηνών. Για τις περιπτώσεις 

που εμπίπτουν στην παράγραφο (Α1 ), η τροποποίηση των προθεσμιακών 

πράξεων μπορεί να γίνεται χωρίς χρονικό περιορισμό, αλλά προϋποθέτει 

την αποδεδειγμένη προηγούμενη τροποποίηση των όρων της 

καλυπτόμενης συναλλαγής. 

Ε. Τα οικονομικά αποτελέσματα των πιο πάνω πράξεων (θετικά ή 

αρνητικά) φέρονται από τους ίδιους τους συναλλασσομένους. 

ΣΤ. Εξουσιοδοτείται η Τράπεζα της Ελλάδος να διενεργεί με 

πιστωτικά ιδρύματα: 

(1) Προθεσμιακές πράξεις αγοραπωλησίας συναλλάγματος. 

(2) Πράξεις ανταλλαγής συναλλάγματος έναντι δραχμών ή 

συναλλάγματος (Swaps). 

(3) Πράξεις χρηματοοικονομικών δικαιωμάτων (Currency Option) 

συναλλάγματος έναντι δραχμής ή συναλλάγματος. 

Ζ. Εξουσιοδοτείται η Διεύθυνση Συναλλάγματος της Τράπεζας της 

Ελλάδος να καθορίζει τα όρια της ανοικτής συναλλαγματικής θέσης των 

πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα, τον τρόπο τήρησης 

της και τα στοιχεία που θα παρέχουν στην Τράπεζα της Ελλάδος. 

Ανατίθεται στη Διεύθυνση Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών και τη 

Διεύθυνση Συναλλάγματος της Τράπεζας της Ελλάδος ο κατασταλτικός 

έλεγχος για την τήρηση των διατάξεων της παρούσας Πράξης. 

Η. Καταργείται η Π.Δ./Τ.Ε. 1 986/8-10-1 9 9 1 , η Π.Δ./Τ.Ε. 2131 /30-

9-1992 και η Εγκύκλιος 530/20-12-1991. 

14. Π.Δ./Τ.Ε. 2 2 2 1 / 2 2 - 6 - 1 9 9 3 

Με την παραπάνω Π.Δ./Τ.Ε. τροποποιήθηκε η Π.Δ./Τ.Ε. 1 554/5-6-

1 989 που καθόριζε τους όρους και προϋποθέσεις για το δικαίωμα τήρησης 
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λογαριασμού σε συνάλλαγμα από τους Έλληνες εξαγωγείς. Συγκεκριμένα, 

το επιτρεπόμενο ύψος του υπολοίπου του λογαριασμού αυξήθηκε από 

1 0 % σε 2 0 % του εισαχθέντος συναλλάγματος από εξαγωγές του 

προηγούμενου έτους. 

15. Π.Δ./Τ.Ε. 2 3 4 4 / 1 9 - 1 2 - 1 9 9 4 

Με την παραπάνω Π.Δ./Τ.Ε. ρυθμίζονται οι πληρωμές για 

τρέχουσες συναλλαγές με το εξωτερικό, κυρίως σε εφαρμογή των Π.Δ. 

96/22-3-1993 και Π.Δ. 104/14-5-1994 περί ελευθερίας κινήσεως 

κεφαλαίων στα πλαίσια της Ενιαίας Αγοράς της Ε.Ε. 
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ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙ ΑΤΑ ΓΜ ΑΤΟ Σ 

"ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ" 

Ά ρ θ ρ ο 1 : Σκοπός 

Ά ρ θ ρ ο 2: Σύνθεση 

Ά ρ θ ρ ο 3: Αρμοδιότητες 

Ά ρ θ ρ ο 4: Τρόπος λειτουργίας 

Ά ρ θ ρ ο 5: Γραμματεία 

Άρθρο 6: Καταργούμενες διατάξεις 
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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 

ΠΕΡΙ "ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ" 

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του, το υφιστάμενο Συμβούλιο 

Εξαγωγών, όπως ορίζεται στην παρ. 2, του άρθρου 20 του Π.Δ. 

4 0 5 / 1 9 9 1 , και όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 63126/ΔΙΟΕ 

1214/12-10-1994 Απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας, δεν 

κατάφερε να συμβάλει αποτελεσματικά στην προώθηση των ελληνικών 

εξαγωγών. 

Τα δύο βασικά προβλήματα που παραμένουν ακόμα και επιδρούν 

αρνητικά στην προώθηση των εξαγωγών μας, και για την επίλυση των 

οποίων κυρίως συγκροτήθηκε το υφιστάμενο Συμβούλιο Εξαγωγών, είναι 

η επικάλυψη αρμοδιοτήτων και η έλλειψη συντονισμού ενεργειών μεταξύ 

των διαφόρων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που εμπλέκονται στις 

διαδικασίες τεχνικής στήριξης και προώθησης των εξαγωγών, καθώς και 

η ύπαρξη διαφόρων εξαγωγικών αντικινήτρων. 

Κατά τη γνώμη μας, η σύνθεση του Συμβουλίου και η αοριστία και 

ασάφεια όσον αφορά στις αρμοδιότητες και στον τρόπο λειτουργίας του, 

μπορούν να θεωρηθούν ως υπεύθυνα για τη συνεχιζόμενη έλλειψη συντο

νισμού ενεργειών των διαφόρων φορέων καθώς και για την ύπαρξη, 

ακόμα και σήμερα, πολλών εξαγωγικών αντικινήτρων. 

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η θετική συμβολή του Οργάνου 

αυτού μέχρι σήμερα ήταν η επαφή και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ του 

αρμόδιου για θέματα εξαγωγικού εμπορίου Υπουργού και των 

εκπροσώπων των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που εμπλέκονται στο 

εξαγωγικό εμπόριο. 

Με το προτεινόμενα σχέδιο Π.Δ. αποβλέπουμε στην κατάργηση 

του υφιστάμενου Συμβουλίου Εξαγωγών και στη συγκρότηση ενός νέου 

"Συμβουλίου Προώθησης Εξαγωγών", αλλά με πιο "τεχνοκρατική" 

σύνθεση και με καθορισμό συγκεκριμένου τρόπου λειτουργίας και 

αρμοδιοτήτων. 

Γενικά, θεωρούμε ότι το νέο πλαίσιο, που δίνουμε στο Συμβούλιο 

με το προτεινόμενο σχέδιο Π.Δ., θα συμβάλλει θετικά στην προώθηση 

των ελληνικών εξαγωγών, αρκεί βέβαια να υπάρξει όρεξη και προθυμία για 

δουλειά από όλους τους συμμετέχοντες σε αυτό. 
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ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 

"Συμβούλιο Προώθησης Εξαγωγών" 

Άρθρο 1 

Σκοπός 

Σκοπός του συγκροτουμένου Συμβουλίου είναι η δυναμική 

προώθηση των ελληνικών εξαγωγών, μέσω συντονισμού των ενεργειών 

των φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που εμπλέκονται στο 

σχεδιασμό και την υλοποίηση της πολιτικής προώθησης των εξαγωγών, 

καθώς και άρσης των πάσης φύσεως εξαγωγικών αντικινήτρων και 

αποφυγής επιβολής νέων. 

Άρθρο 2 

Σύνθεση 

Το Συμβούλιο Προώθησης Εξαγωγών συγκροτείται από: 

-Τον αρμόδιο για θέματα εξαγωγικού εμπορίου Υπουργό ως 

Πρόεδρο, με αναπληρωτή των Προϊστάμενο της Γενικής Γραμματείας 

Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (ΔΟΣ) του ΥΠΕΘΟ. 

-Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εξωτερικού Εμπορίου 

του ΥΠΕΘΟ. 

-Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής 

του ΥΠΕΘΟ. 

-Τους δύο Προϊσταμένους των Διευθύνσεων Φόρου Προστιθέμενης 

Αξίας και Τελωνειακών Διαδικασιών του Υπουργείου Οικονομικών. 

-Τους δύο Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων Φυτικής 

Παραγωγής και Ζωικής Παραγωγής του Υπουργείου Γεωργίας. 

-Τους δύο Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων Βιομηχανικής 

Πολιτικής και Στήριξης της Βιομηχανίας του Υπουργείου Βιομηχανίας, 

Ενέργειας και Τεχνολογίας. 

-Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εμπορευματικών Μεταφορών 

του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. 

-Τον Γραμματέα του Δ.Σ. της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών. 

-Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εμπορικών Συναλλαγών με την 

Αλλοδαπή της Τράπεζας Ελλάδος. 
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-Τον Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού Προώθησης Εξαγωγών 

(ΟΠΕ). 

-Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μάρκετινγκ του Ελληνικού 

Οργανισμού Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας 

(ΕΟΜΜΕΧ). 

-Τον Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών 

Πιστώσεων (ΟΑΕΠ). 

-Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τυποποίησης του Ελληνικού 

Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). 

-Τον Πρόεόρο της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων 

Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ). 

-Τον Πρόεδρο του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ). 

-Τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Εξαγωγέων Β. Ελλάδος (ΣΕΒΕ). 

-Τον Πρόεδρο της Ένωσης Εξαγωγέων Βιομηχανικών Προϊόντων. 

-Τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Ελλήνων Εξαγωγέων Νωπών 

Γεωργικών Προϊόντων. 

-Τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ). 

-Τον Πρόεδρο της Ένωσης Εμπορικών και Βιομηχανικών 

Επιμελητηρίων Ελλάδος. 

Με ευθύνη των παραπάνω μελών του Συμβουλίου ορίζονται τα 

αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη. 

Με πρωτοβουλία του Προέδρου, ή με πρόταση ενός ή και 

περισσοτέρων μελών, καλούνται εκτάκτως στις συνεδριάσεις του 

Συμβουλίου και εκπρόσωποι φορέων που δεν συμμετέχουν σε αυτό, όπως 

π.χ. εκπρόσωποι Κλαδικών Εξαγωγικών Φορέων κλπ. 

Ά ρ θ ρ ο 3 

Αρμοδιότητες 

Οι βασικές αρμοδιότητες του Συμβουλίου Προώθησης Εξαγωγών 

είναι οι εξής: 

Σχεδιασμός, σε ετήσια βάση, της πολιτικής προώθησης των 

ελληνικών εξαγωγών, καθώς και παρακολούθηση της υλοποίησης της 

πολιτικής αυτής. Ειδικότερα, κατάρτιση Ετήσιων Προγραμμάτων Πολιτικής 

Προώθησης των Εξαγωγών, με λεπτομερή αναφορά σε στόχους, δραστη

ριότητες και διατιθέμενα κονδύλια των Φορέων και Οργανισμών του 
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δημοσίου τομέα που εμπλέκονται άμεσα στην υλοποίηση της πολιτικής 

προώθησης των εξαγωγών (Γενική Γραμματεία ΔΟΣ, Υπηρεσίες 

Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Εξωτερικού, ΟΠΕ, ΕΟΜΜΕΧ 

κλπ.). 

-Αξιολόγηση του υφιστάμενου θεσμικού-οργανωτικού πλαισίου για 

τη διενέργεια και προώθηση των ελληνικών εξαγωγών και προτάσεις για 

τη βελτίωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών χρηματοδότησης των 

εξαγωγών, ασφάλισης των εξαγωγικών πιστώσεων, εμπορίας, μεταφορών, 

εκθέσεων εξωτερικού, αντισταθμιστικού εμπορίου κλπ. 

-Εντοπισμός των πάσης φύσεων εξαγωγικών αντικινήτρων και 

άμεσες ενέργειες για την επίλυση τους. 

-Γνωμοδότηση επί σχεδίων Νόμων, Προεδρικών Διαταγμάτων, 

Υπουργικών Αποφάσεων, Πράξεων Διοικητή Τραπέζης Ελλάδος κλπ., τα 

οποία προωθούνται κυρίως από παραγωγικά Υπουργεία και Οργανισμούς, 

ώστε να προλαμβάνονται οι τυχόν αρνητικές συνέπειες των παραπάνω 

νομοθετημάτων επί της εξέλιξης των ελληνικών εξαγωγών. 

-Συντονισμός ενεργειών και άμεση λήψη μέτρων για την 

αντιμετώπιση σοβαρών έκτακτων προβλημάτων που παρεμποδίζουν την 

ομαλή διενέργεια και προώθηση των ελληνικών εξαγωγών. 

Άρθρο 4 

Τρόπος λειτουργίας 

Το Συμβούλιο Προώθησης Εξαγωγών συνεδριάζει σε Ομομέλεια 

ανά 3μηνο και ασχολείται με τις αρμοδιότητες του άρθρου 3, ενώ 

συνέρχεται και εκτάκτως, σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη για άμεση 

αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν αιφνιδίως και παρεμποδίζουν 

την απρόσκοπτη διενέργεια των ελληνικών εξαγωγών. 

Ο τόπος συνεδριάσεων της Ολομέλειας του Συμβουλίου Προώ

θησης Εξαγωγών είναι το ΥΠΕΟΟ. 

Η κατάρτιση των Ετήσιων Προγραμμάτων Πολιτικής Προώθησης 

των Εξαγωγών γίνεται από τη Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών 

Σχέσεων (ΔΟΣ) σε συνεργασία με τον Οργανισμό Προώθησης Εξαγωγών 

(ΟΠΕ), και αφού λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές εισηγήσεις των 

εκπροσώπων όλων των φορέων που συμμετέχουν στο Συμβούλιο, καθώς 

και εκείνες των Υπηρεσιών Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 

Εξωτερικού (Εμπορικά Τμήματα Πρεσβειών μας). 
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Το Συμβούλιο παρακολουθεί την υλοποίηση των ενεργειών και 

στόχων, όπως αυτά καθορίζονται στα παραπάνω Ετήσια Προγράμματα. 

Η αξιολόγηση του υφιστάμενου θεσμικού-οργανωτικού πλαισίου για 

τη διενέργεια και προώθηση των ελληνικών εξαγωγών, καθώς και η 

υποβολή προτάσεων για βελτίωση και αναβάθμιση του πλαισίου αυτού, 

γίνονται από τους κατά περίπτωση εκπροσώπους των φορέων που 

συμμετέχουν στο Συμβούλιο. 

Ο εντοπισμός των πάσης φύσεως εξαγωγικών αντικινήτρων και οι 

προτάσεις για επίλυση τους γίνονται με σχετικές εισηγήσεις των 

εκπροσώπων των εξαγωγικών φορέων που συμμετέχουν στο Συμβούλιο, 

ή των κλαδικών εξαγωγικών φορέων που συμμετέχουν εκτάκτως σε αυτό. 

Τις ενέργειες και τη διεκπεραίωση των διαδικασιών που 

απαιτούνται για την άρση του κάθε αντικινήτρου που εντοπίζεται, 

αναλαμβάνει, κατά περίπτωση, το μέλος του Συμβουλίου που εκπροσωπεί 

τον φορέα στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται το σχετικό αντικίνητρο. 

Η γνωμοδότηση επί σχεδίων Νόμων, Προεδρικών διαταγμάτων, 

Υπουργικών Αποφάσεων κλπ., γίνεται από τους, κατά περίπτωση, 

αρμόδιους εκπροσώπους των φορέων που συμμετέχουν στο Συμβούλιο. 

Η συζήτηση και λήψη αποφάσεων για την αντιμετώπιση εκτάκτων 

προβλημάτων που παρεμποδίζουν την ομαλή διενέργεια των εξαγωγών, 

γίνεται σε έκτακτη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου. 

Άρθρο 5 

Γραμματεία 

Η Γραμματεία του Συμβουλίου Προώθησης Εξαγωγών αποτελείται 

από δύο υπαλλήλους κλάδου ΠΕ της Γενικής Γραμματείας Διεθνών 

Οικονομικών Σχέσεων (ΔΟΣ) και δύο υπαλλήλους του Οργανισμού 

Προώθησης Εξαγωγών (ΟΠΕ). 

Άρθρο 6 

Καταργούμενες διατάξεις 

Το Συμβούλιο Εξαγωγών, όπως ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 

20 του Π.Δ. 4 0 5 / 1 9 9 1 , και όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 

63126/ΔΙΟΕ 1214/12-10-1994 Απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής 

Οικονομίας, καταργείται. 

445 





EOMMEX 

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 

"ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ" 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: 

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρα 1 - 5) 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ (Άρθρα 6 - 1 0 ) 

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

(Άρθρα 11-12) 

(Άρθρα 1 3 - 1 5 ) 

(Άρθρα 1 6 - 1 7 ) 

(Άρθρα 1 8 - 1 9 ) 

Σημείωση: Το παρόν νομοσχέδιο καταρτίστηκε στις αρχές του 1 9 8 6 από 

Ομάδα Εργασίας του ΕΟΜΜΕΧ, αλλά δεν προωθήθηκε για ψήφιση στη 

Βουλή, επειδή η κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή έκρινε, κατά τη 

γνώμη μας λανθασμένα, ότι αρκούν οι υφιστάμενες νομικές μορφές 

(Ε.Π.Ε.). 

Επειδή από τη συνημμένη Εισηγητική Έκθεση προκύπτει ότι δεν 

αρκούν οι υφιστάμενες νομικές μορφές και, κυρίως, επειδή το θέμα των 

Κοινοπραξιών παραμένει πάντα επίκαιρο και αναμένεται να συμβάλει 

θετικά στην προώθηση των ελληνικών εξαγωγών, προτείνουμε το 

συνημμένο νομοσχέδιο να προχωρήσει για ψήφιση στη Βουλή το 

συντομότερο δυνατό. 
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ΣΧΕΔΙΟ 

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ! ΕΚΘΕΣΗΣ 

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της οικονομίας μας είναι ο πολύ μεγάλος 

αριθμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε όλους τους τομείς δραστηριότητας 

και κυρίως στον τομέα της μεταποίησης, του εμπορίου και των εξαγωγών. 

Χαρακτηριστικά σημειώνεται ότι στον τομέα της μεταποίησης οι 

επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 50 άτομα (απογραφή ΕΣΥΕ 1 978) 

καλύπτουν το 9 8 , 9 % του συνόλου των επιχειρήσεων, απασχολούν το 

6 2 % των εργαζομένων στη μεταποίηση και παράγουν περίπου το 4 0 % 

του προϊόντος της μεταποίησης. 

Οι παραπάνω αριθμοί προσδιορίζουν με σαφήνεια τη μεγάλη 

κοινωνικοοικονομική σημασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χώρα 

μας και αποκαλύπτουν ταυτόχρονα το οξύ πρόβλημα του κατακερμα

τισμού της παραγωγής σε ένα υπερβολικά μεγάλο αριθμό πολύ μικρών 

επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με τα συναφή μειονεκτήματα, όπως ο 

χαμηλός βαθμός επιχειρηματικότητας, το επίπεδο οργάνωσης, η 

δεκτικότητα αφομοίωσης νέων τεχνικών και μεθόδων, η υποαπασχόληση 

παραγωγικού δυναμικού, η έλλειψη επαρκών γνώσεων και μέσων για την 

προώθηση των προϊόντων στο εσωτερικό και εξωτερικό κλπ. 

Παράλληλα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις εμφανίζουν ουσιαστικά 

πλεονεκτήματα, όπως δυναμισμός και πνεύμα πρωτοβουλίας και κυρίως 

υψηλό βαθμό ευελιξίας και προσαρμοστικότητας στις μεταβαλλόμενες 

συνθήκες της αγοράς, που τις κάνει ικανές όχι μόνο να επιβιώνουν αλλά 

να παίξουν ουσιαστικό ρόλο στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της 

χώρας, προσφέροντας καλύτερες δυνατότητες δημιουργίας και διατήρησης 

θέσεων απασχόλησης από τις μεγάλες επιχειρήσεις και αποτελώντας 

αντισταθμιστικό παράγοντα στις δυνάμεις του ανταγωνισμού που 

υπάρχουν στη δομή των μεγάλων επιχειρήσεων και στην τάση που έχουν 

οι τελευταίες να ελέγχουν τη συμπεριφορά της αγοράς. 

Η Κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας τόσο τη σημασία και τη συμβολή 

των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην αυτοδύναμη οικονομική ανάπτυξη 

της χώρας, όσο και τις ιδιομορφίες και ιδιαιτερότητες του τομέα των MME, 

έχει καταρτίσει ειδικό πρόγραμμα ανάπτυξης των MME, με κύριο στόχο να 

δώσει στις επιχειρήσεις αυτές τη δυνατότητα να αναπτύξουν την 

ανταγωνιστική τους ικανότητα και να αυξήσουν την αποδοτικότητα τους. 
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Προς την κατεύθυνση αυτή η Κυβέρνηση, εκτός από τα άλλα μέτρα 

που έχει πάρει, έχει εξαγγείλει και ειδικά μέτρα για τη δημιουργία του 

κατάλληλου θεσμικού πλαισίου που θα διευκολύνει την προώθηση της 

κοινοπρακτικής οργάνωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

Πράγματι μεγάλος αριθμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων, κάτω από 

την πίεση ενός καθημερινά αυξανόμενου ανταγωνισμού σε εθνικό και 

διεθνές επίπεδο, αισθάνεται έντονα την ανάγκη της κοινοπρακτικής 

οργάνωσης και αναζητεί στην πράξη τρόπους και σχήματα συνεργασίας 

για την αντιμετώπιση οργανωτικών και λειτουργικών αδυναμιών, 

συνυφασμένων με το μικρό μέγεθος. 

Κοινό χαρακτηριστικό των αυθόρμητων αυτών προσπαθειών κοινο

πρακτικής οργάνωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι η αναζήτηση 

σχήματος συνεργασίας, το οποίο αφενός θα δίνει τα πλεονεκτήματα της 

μεγάλης μονάδας σε ορισμένους τομείς της δραστηριότητας και αφετέρου 

δεν θα καταργεί τα πλεονεκτήματα του μικρού μεγέθους (δυναμισμός, 

ευελιξία, πρωτοβουλία κλπ.) εξασφαλίζοντας την ανεξαρτησία και 

αυτονομία κάθε επιχείρησης. 

Βασικό αντικίνητρο και σοβαρό λόγο αποτυχίας πολλών προσπα

θειών κοινοπρακτικής οργάνωσης των MME αποτελεί η έλλειψη κατάλ

ληλης νομικής μορφής, προσαρμοσμένης στις ιδιορρυθμίες και ιδιομορφίες 

της συνεργασίας επιχειρήσεων. Οι υφιστάμενες νομικές μορφές δεν 

καλύπτουν επαρκώς και δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν με επιτυχία τις 

πολλαπλές και σύνθετες ανάγκες της κοινοπρακτικής οργάνωσης και 

δράσης. 

Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου δημιουργείται μια νέα νομική 

μορφή, της οποίας η όλη φιλοσοφία και οι διατάξεις ανταποκρίνονται στις 

ειδικές ανάγκες και τα προβλήματα που θέτει η συνεργασία των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε διάφορους τομείς της δραστηριότητας 

τους, χωρίς να χάνουν την αυτονομία και την ανεξαρτησία τους. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά της νέας νομικής μορφής 

προσδιορίζονται ως εξής: 

Αποτελεί ένωση τριών τουλάχιστον προσώπων (φυσικών ή 

νομικών) που διατηρούν επιχείρηση. Επομένως δεν καταργεί τη 

νομική προσωπικότητα, την ανεξαρτησία και την ελευθερία 

δράσης των επιχειρήσεων-μελών της. 
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Ο σκοπός της Κοινοπραξίας είναι η προώθηση και ανάπτυξη της 

οικονομικής δραστηριότητας των μελών της. Επομένως η Κοινο

πραξία δεν αποτελεί δημιουργία νέας επιχείρησης, αλλά προέκταση 

και συμπληρωματική δραστηριότητα τωνεπιχειρήσεων-μελών της, 

με την από κοινού μιας ή περισσότερων λειτουργιών της για την 

αντιμετώπιση διαρθρωτικών και λειτουργικών αδυναμιών και την 

αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της αποδοτικότητας τους. 

Η Κοινοπραξία αποκτά νομική προσωπικότητα με την καταχώρηση 

του Καταστατικού στο εμπορικό μητρώο, που ελπίζεται ότι θα 

λειτουργήσει σύντομα με την ψήφιση του σχεδίου εμπορικού 

κώδικα. 

Θεσπίζεται επικουρική ευθύνη των μελών της Κοινοπραξίας μέχρι 

του ποσού που ορίζεται στο Καταστατικό της. 

Παρέχεται ευρύτατη ελευθερία στα μέλη να ρυθμίζουν με το 

Καταστατικό τα θέματα των σχέσεων των μελών της διαχείρισης 

και της διάλυσης της Κοινοπραξίας. 

II. Οι ειδικότερες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου είναι οι εξής: 

1. Τα άρθρα 1 και 2 του νομοσχεδίου προσδιορίζουν την έννοια 

της Κοινοπραξίας, χαρακτηριστικό της οποίας είναι αφενός ότι δεν 

αποτελεί κεφαλαιουχική ένωση, δεν απαιτείται ως αναγκαίος όρος για τη 

σύσταση η ύπαρξη ορισμένου κεφαλαίου - και αφετέρου ότι επιδιώκει την 

ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας των μελών της. Έτσι τονίζεται 

ο προσωπικός χαρακτήρας της Κοινοπραξίας και ακόμη ότι η ίδια αποτελεί 

ένα μέσο για την προώθηση των συμφερόντων των μελών της. 

Αναγκαία προϋπόθεση για το μέλος της Κοινοπραξίας είναι να 

διατηρεί επιχείρηση, ενώ διευκολύνεται η σύσταση Κοινοπραξιών με 

νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα (άρθρο 1, παράγραφος 2). Σκόπιμη 

επίσης κρίθηκε η απαγόρευση χρησιμοποίησης της Κοινοπραξίας προς την 

κατεύθυνση της ανάθεσης σε αυτήν της διοίκησης των επιχειρήσεων των 

μελών της. 

2. Για τη σύσταση της Κοινοπραξίας απαιτείται έγγραφη συμφωνία 

τριών τουλάχιστον επιχειρήσεων που περιέχει το Καταστατικό και 

καταχώρηση του στο εμπορικό μητρώο της έδρας της Κοινοπραξίας. Το 

Καταστατικό πρέπει να περιέχει ορισμένα στοιχεία που προσδιορίζονται 
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στο άρθρο 3, παρ. 2. Στο άρθρο 4 περιέχονται διατάξεις σχετικές με την 

αντιμετώπιση της ελαττωματικής σύστασης της Κοινοπραξίας. Κεντρική 

ιδέα των σχετικών ρυθμίσεων είναι ότι η ακυρότητα απαγγέλλεται με 

δικαστική απόφαση και έχει ως αποτέλεσμα τη λύση της εταιρείας. Με το 

άρθρο 5 ρυθμίζεται το θέμα της ευθύνης των μελών που, όπως 

αναφέρθηκε, είναι επικουρική και περιορισμένη, δηλαδή μέχρι του ποσού 

που ορίζεται στο Καταστατικό. 

3. Οι διατάξεις των άρθρων 6 έως 10 ρυθμίζουν τη σχέση των 

μελών της Κοινοπραξίας. Προβλέπεται η δυνατότητα εισόδου και εξόδου 

των μελών της Κοινοπραξίας και ορίζεται {άρθρο 10) ότι το μέλος της 

Κοινοπραξίας απαγορεύεται να μετέχει σε δεύτερη Κοινοπραξία που 

επιδιώκει τον ίδιο σκοπό εκτός βέβαια αν το Καταστατικό προβλέπει 

διαφορετικά. 

4. Κατά τρόπο απλό ρυθμίζονται τα θέματα που ανάγονται στη 

διοίκηση της Κοινοπραξίας βασικά διαχειριστικά όργανα της οποίας είναι 

ο διαχειριστής και η συνέλευση των μελών (άρθρο 11 έως 15). 

5. Οι διατάξεις των άρθρων 16-17 αναφέρονται στη διάλυση και 

εκκαθάριση της Κοινοπραξίας. Η εκκαθάριση που ακολουθεί τη λύση της 

Κοινοπραξίας διαγράφεται ελεύθερη, δηλαδή χειραφετημένη από 

αυστηρούς τύπους σύμφωνα με τη γενικότερη άλλωστε αρχή που διέπει 

το νομοσχέδιο για την ελεύθερη από τους ενδιαφερόμενους διαμόρφωση 

των όρων της Κοινοπραξίας. 

6. Με τις διατάξεις του άρθρου 18 προβλέπονται φορολογικές 

απαλλαγές και ατέλειες σχετικά με τη σύσταση της Κοινοπραξίας και τις 

συναλλαγές μεταξύ της Κοινοπραξίας και των μελών της. 

III. Οι περιπτώσεις στις οποίες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν τη νέα νομική μορφή είναι πολυάριθμες και ποικίλες και 

εμφανίζονται κάθε φορά που οι επιχειρήσεις θέλουν, διατηρώντας την 

ανεξαρτησία τους, να δημιουργήσουν κοινές υπηρεσίες, όπως π.χ. στην 

προμήθεια των πρώτων υλών (κοινό γραφείο αγορών, αποθήκευση -

συντήρηση κλπ.), στον τομέα των πωλήσεων (έρευνες αγορών, κοινά 

δίκτυα διανομής, κοινό εκθετήριο κλπ.) στον τομέα παραγωγής (αγορά και 

χρήση μηχανών, αξιοποίηση υποπροϊόντων, συντήρηση κλπ.). 

Ιδιαίτερα όμως η νέα νομική μορφή θα διευκολύνει σημαντικά την 

είσοδο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην τεράστια αγορά των 

452 



κρατικών προμηθειών, την από κοινού οργάνωση εξαγωγικών 

προσπαθειών και την από κοινού εξασφάλιση πρώτων υλών σε επαρκείς 

ποσότητες, καλή ποιότητα και χαμηλή τιμή. 

Πιστεύουμε ότι η προτεινόμενη νομική μορφή της Κοινοπραξίας 

χωρίς περιττές διατυπώσεις, με την απαραίτητη για τις ανάγκες 

συνεργασίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ευελιξία, θα αποτελέσει το 

κύριο μέσο για την αναδιάρθρωση του τομέα των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων και την προσαρμογή τους στις σύγχρονες συνθήκες 

παραγωγής και αγοράς. 
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 

"ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ" 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ 

Άρθρο 1 

Έννοια 

1. Κοινοπραξία είναι ένωση προσώπων, που επιδιώκει την 

προώθηση και ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας των μελών της. 

2. Μέλος της Κοινοπραξίας μπορεί να γίνει φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο, που διατηρεί επιχείρηση, καθώς και νομικό πρόσωπο δημοσίου 

δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου που ελέγχεται από το κράτος. 

Άρθρο 2 

Δραστηριότητες 

1. Δραστηριότητες της Κοινοπραξίας είναι: 

α. Η παροχή υπηρεσιών στα μέλη της και ιδιαίτερα: 

- Προμήθεια πρώτων υλών για τις ανάγκες των μελών. 

- Παροχή στα μέλη τεχνικής και οργανωτικής βοήθειας για την 

αύξηση ή βελτίωση της παραγωγής και των πωλήσεων. 

- Προβολή, προώθηση ή διάθεση των προϊόντων των μελών. 

- Διοργάνωση κοινής εξαγωγικής υπηρεσίας. 

- Μεταφορά ή αποθήκευση πρώτων υλών ή ετοίμων προϊόντων. 

- Παραγωγή και συσκευασία προϊόντων των μελών, 

β. Η ανάληψη έργου και η εκτέλεση του από τα μέλη. 

2.Απαγορεύεται στα μέλη της Κοινοπραξίας να αναθέτουν τη 

διοίκηση των επιχειρήσεων τους σε αυτή. 

Άρθρο 3 

Όροι σύστασης 

1. Για τη σύσταση της Κοινοπραξίας απαιτούνται: 
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α. έγγραφη συμφωνία τριών τουλάχιστον επιχειρήσεων, που 

περιέχει το Καταστατικό και 

β. καταχώρηση του Καταστατικού στο εμπορικό μητρώο της έόρας 

της Κοινοπραξίας. 

Με την καταχώρηση στο εμπορικό μητρώο η Κοινοπραξία αποκτά 

νομική προσωπικότητα. 

2. Απαραίτητα στοιχεία του Καταστατικού είναι: 

α. Η επωνυμία, η έόρα και οι δραστηριότητες της Κοινοπραξίας. 

β. Η επωνυμία και η διεύθυνση των ιδρυτικών μελών. 

γ. Η διάρκεια για την οποία συσταίνεται η Κοινοπραξία. 

δ. Το ποσό για το οποίο ευθύνεται κάθε μέλος της Κοινοπραξίας. 

ε. Ο διορισμός διαχειριστή ή διαχειριστών. 

στ. Οι όροι σύγκλισης και λειτουργίας της συνέλευσης των μελών. 

ζ. Ο τρόπος διάθεσης των κερδών. 

Άρθρο 4 

Ελαττωματική σύσταση 

1. Προβολή ακυρότητας σχετικά με τη σύσταση της Κοινοπραξίας 

επιτρέπεται από καθένα που έχει έννομο συμφέρον μόνο με αγωγή, που 

απευθύνεται κατά της Κοινοπραξίας και ασκείται στο Μονομελές 

Πρωτοδικείο της έδρας της. 

Η αγωγή ασκείται μέσα σε ένα έτος από την καταχώρηση του 

Καταστατικού στο εμπορικό μητρώο. 

Το δικαστήριο που απαγγέλλει την ακυρότητα διορίζει με την 

απόφαση του εκκαθαριστές. 

2. Οι πράξεις που έγιναν από την Κοινοπραξία μέχρι την 

τελεσιδικία της παραπάνω δικαστικής απόφασης παραμένουν ισχυρές. 

Άρθρο 5 

Ευθύνες των μελών 

1. Τα μέλη της Κοινοπραξίας ευθύνονται μέχρι του ποσού, που 

ορίζεται στο Καταστατικό. 

2. Οι δανειστές της Κοινοπραξίας μπορούν να επιδιώξουν δικαστικά 

την ικανοποίηση των απαιτήσεων τους από τα μέλη μόνο αν 

αποδεικνύουν ότι δεν ικανοποιήθηκαν από την Κοινοπραξία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ 

Άρθρο 6 

Εισφορά μέλους 

1. Η εισφορά του μέλους της Κοινοπραξίας μπορεί να είναι 

χρηματική ή σε είόος. 

2. Αν το μέλος όεν εκπληρώνει την υποχρέωση της εισφοράς, τα 

λοιπά μέλη μπορούν με ομόφωνη απόφαση τους να καταγγείλουν την 

Κοινοπραξία. 

3. Ανάληψη νέων υποχρεώσεων έναντι της Κοινοπραξίας 

επιτρέπεται με απόφαση των δύο τρίτων (2/3) των μελών. 

Άρθρο 7 

Είσοδος μέλους 

Είσοδος μέλους στην Κοινοπραξία επιτρέπεται με απόφαση των 

δύο τρίτων (2/3) των μελών της. 

Το ίδιο ισχύει και για τη μεταβίβαση της μερίδας του μέλους. 

Άρθρο 8 

Έξοδος μέλους 

1. Έξοδος μέλους είναι δυνατή αν συμφωνήσουν τα υπόλοιπα 

μέλη. Στην περίπτωση αυτή το μέλος δικαιούται να λάβει την αξία της 

εισφοράς του κατά το χρόνο της εξόδου, εκτός αν υπάρξει διαφορετική 

συμφωνία. 

2. Εφόσον δεν συμφωνούν τα υπόλοιπα μέλη της Κοινοπραξίας, 

η έξοδος του μέλους είναι δυνατή μόνο για σπουδαίο λόγο και ύστερα από 

δικαστική απόφαση με την οποία καθορίζεται και η αξίας της εισφοράς, 

που θα πάρει το μέλος. 
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Άρθρο 9 

Θάνατος μέλους - Διάλυση νομικού προσώπου 

Ο θάνατος του μέλους δεν λύει την Κοινοπραξία, αλλά θεωρείται 

για τους κληρονόμους του ως έξοδος του κληρονομουμένων. Για την 

καταβολή της αξίας της εισφοράς εφαρμόζεται ανάλογα το άρθρο 8, 

παράγραφος 1 του νόμου αυτού. 

Το ίδιο ισχύει και για τη διάλυση του νομικού προσώπου, που είναι 

μέλος της Κοινοπραξίας. 

Άρθρο 10 

Συμμετοχή μέλους σε πολλές Κοινοπραξίες 

Το μέλος απαγορεύεται να μετέχει σε δεύτερη Κοινοπραξία που 

επιδιώκει τον ίδιο σκοπό, εκτός αν το Καταστατικό ορίζει διαφορετικά. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Άρθρο 11 

Διαχειριστής 

1. Η διαχείριση της Κοινοπραξίας ασκείται από ένα ή περισσότερα 

πρόσωπα, που ορίζονται από το Καταστατικό ή τη συνέλευση των μελών. 

Οι διαχειριστές ενεργούν κάθε πράξη, που ανάγεται στους σκοπούς της 

Κοινοπραξίας. Αν δεν ορίζει διαφορετικά το Καταστατικό, οι διαχειριστές 

ενεργούν από κοινού. 

2. Οι διαχειριστές ανακαλούνται με απόφαση της συνέλευσης μόνο 

για σπουδαίο λόγο. 

Άρθρο 12 

Συνέλευση μελών 

1. Η συνέλευση των μελών αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν 

ανάγεται στις αρμοδιότητες των διαχειριστών κατά τον παρόντα νόμο ή 

το Καταστατικό. 

2. Κάθε μέλος έχει μία ψήφο, εκτός αν το Καταστατικό ορίζει 

διαφορετικά. 
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3. Με επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 6, 7 και 8 του νόμου 

αυτού οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των μελών. Οι όροι 

σύγκλησης και απαρτίας ρυθμίζονται από το Καταστατικό. 

4. Απαιτείται ομόφωνη απόφαση όταν πρόκειται για: 

- μεταβολή του σκοπού της Κοινοπραξίας^ 

- τροποποίηση του αριθμού των ψήφων των μελών, 

- μετατροπή της Κοινοπραξίας σε άλλο εταιρικό τύπο ή συγχώ

νευση. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Άρθρο 13 

Βιβλία 

1. Η Κοινοπραξία τηρεί τα προβλεπόμενα από τον ΚΦΣ βιβλία για 

την Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης. 

2. Τα έγγραφα και παραστατικά, που εκδίδονται από την 

Κοινοπραξία αναγράφουν την επωνυμία της Κοινοπραξίας και την ένδειξη: 

"Κοινοπραξία Νόμου ...". 

Άρθρο 14 

Διαχειριστική χρήση - Απολογισμός 

1. Η διαχειριστική χρήση είναι ετήσια και λήγει την 31 Δεκεμβρίου 

κάθε έτους. Η πρώτη διαχειριστική χρήση λήγει την 31 Δεκεμβρίου του 

επόμενου έτους. 

2. Μέχρι την 31 Μαρτίου κάθε έτους οι διαχειριστές υποβάλλουν 

στη συνέλευση των μελών τον Ισολογισμό και αναλυτικό οικονομικό 

απολογισμό της διαχειριστικής χρήσης για έγκριση. 

Άρθρο 15 

Διάθεση κερδών 

Η διάθεση των κερδών κάθε διαχειριστικής χρήσης ορίζεται από το 

Καταστατικό. 

4 5 8 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ E 

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

Ά ρ θ ρ ο 16 

Διάλυση 

Η Κοινοπραξία διαλύεται: 

α. Αν εκπληρώθηκε ο σκοπός για τον οποίο συστάθηκε ή δεν 

μπορεί πλέον να επιδιωχθεί. 

β. Αν τα μέλη της Κοινοπραξίας αποφασίσουν τη διάλυση της με 

ομόφωνη απόφαση ή με καταγγελία κατά το άρθρο 6 του νόμου αυτού. 

γ. Αν κηρυχθεί σε πτώχευση. 

δ. Αν μείνει ένα μόνο μέλος της Κοινοπραξίας. 

Ά ρ θ ρ ο 17 

Εκκαθάριση 

1. Τη διάλυση της Κοινοπραξίας ακολουθεί η εκκαθάριση. Αν η 

Κοινοπραξία κηρυχθεί σε πτώχευση, ακολουθεί η διαδικασία του εμπορικού 

νόμου. 

2. Την εκκαθάριση διενεργούν οι κατά το χρόνο της διάλυσης 

διαχειριστές, εκτός αν το Καταστατικό προβλέπει τον ορισμό ειδικών 

εκκαθαριστών. 

3. Κατά την εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι εκκρεμείς υποθέσεις, 

εισπράττονται οι απαιτήσεις, ρευστοποιείται η περιουσία, πληρώνονται τα 

χρέη της Κοινοπραξίας και αποδίδονται αναλογικά οι εισφορές. 

Το υπόλοιπο διανέμεται στα μέλη ανάλογα με τη συμμετοχή τους 

στα κέρδη, εκτός αν το Καταστατικό ορίζει διαφορετικά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 18 

Απαλλαγές και ατέλειες 

1. Η ίδρυση Κοινοπραξίας και η τροποποίηση του Καταστατικού της 

δεν υπόκειται σε κανένα τέλος ή φόρο. 

2. Απαλλάσσονται από κάθε φόρο και τέλος υπέρ του Δημοσίου και 

τρίτων οι συναλλαγές μεταξύ της Κοινοπραξίας και των επιχειρήσεων-

μελών της. 

3. Οι διατάξεις για την ενίσχυση των εξαγωγών, που αφορούν στην 

αφορολόγητη έκπτωση του άρθρου 35, παράγραφος 3 του Ν.Δ. 

3323/1995, στην απαλλαγή ή επιστροφή δασμών, φόρου κύκλου 

εργασιών, λοιπών φόρων και τελών χαρτοσήμου, ειδικού εξαγωγικού 

επιτοκίου και κάθε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, 

εφαρμόζονται και για την Κοινοπραξία του νόμου αυτού. 

Άρθρο 19 

Διατηρούμενες διατάξεις 

Οι διατάξεις του άρθρου του Ν. 1418/1984, οι σχετικές με την 

εκτέλεση τεχνικών έργων στο δημόσιο τομέα από Κοινοπραξίες, 

διατηρούνται. 
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