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ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) ιδρύθηκε το 

1959 ως μία μικρή ερευνητική μονάδα 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 τον ονομασία και διάρθρωση και του ανατέ

θηκαν οι εξής πρόσθετες αρμοδιότητες: (α) Η κατάρτιση σχεδίων βραχυχρόνιων, με-

σοχρόνιων και μακροχρόνιων προγραμμάτων ανάπτυξης, η εκπόνηση σχεδίων προ

γραμμάτων περιφερειακής και χωροταξικής ανάπτυξης, καθώς και προγραμμάτων 

δημόσιων επενδύσεων, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που καθορίζει η κυ

βέρνηση. (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 θέ

ματα 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 ελληνι

κής οικονομίας, εκπονεί σχέδια προγραμμάτων ανάπτυξης, παρακολουθεί τις βραχυ

χρόνιες εξελίξεις, χορηγεί υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην οικονομική 

επιστήμη και τον προγραμματισμό και οργανώνει διαλέξεις και σεμινάρια. 

Στα πλαίσια αυτών των δραστηριοτήτων εντάσσεται και η δημοσίευση μελετών, 

που είναι αποτέλεσμα έρευνας μελετητών του ΚΕΠΕ, εκθέσεων, που είναι συνήθως 

αποτέλεσμα συλλογικής εργασίας ομάδων επιστημόνων, οι οποίες συνιστώνται για 

την εκπόνηση αναπτυξιακών προγραμμάτων, καθώς και διαλέξεων, που δίνονται 

από διακεκριμένους επιστήμονες οι οποίοι προσκαλούνται από το Κέντρο. 

Το ΚΕΠΕ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με αντίστοιχα επιστημονικά ιδρύμα

τα του εξωτερικού και ανταλλάσσει εκδόσεις, όπως και απόψεις και πληροφορίες πά

νω σε θέματα τρεχουσών οικονομικών εξελίξεων και μεθόδων οικονομικής έρευνας, 

σιψφάλλοντας και με αυτό τον τρόπο στην προαγωγή της οικονομικής επιστήμης στη 

χώρα. 
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ΠΡΟΑΟΓΟΣ 

Κατά τη διάρκεια της μεταπολεμικής περιόδου εκπονήθηκαν στην Ελλάδα 11 επί
σημα προγράμματα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης μεσοπρόθεσμης, 5ετούς 
κατά κανόνα, διάρκειας. Τα τελευταία 8 από αυτά, που αναφέρονται στη μετά το 
1960χρονική περίοδο, είχαν ως κύριο τεχνικό φορέα το ΚΕΠΕ. 

Παρά τον παραπάνω μεγάλο σχετικά αριθμό των εκπονηθέντων προγραμμά
των και τη σπουδαιότητα, που αποδόθηκε από τους φορείς της πολιτικής εξου
σίας αλλά και τους ακαδημαϊκούς κύκλους στον οικονομικό γενικά προγραμμα
τισμό ως όργανο προώθησης της αναπτυξιακής ενγένει διαδικασίας, δεν έχει μέ
χρι σήμερα επιχειρηθεί μια εμπεριστατωμένη αξιολόγηση του ρόλου και της τελι
κής του επίδρασης σε αυτή τη διαδικασία. 

Η μελέτη του κ. Σακκά αποτελεί μια πρώτη προσπάθεια προς την κατεύθυνση 
αυτή. Ειδικότερα επιδιώκεται η διερεύνηση και παρουσίαση της θεμελιακής, όπως 
τη χαρακτηρίζει, σχέσης μεταξύ του αναπτυξιακού προγραμματισμού που εφαρμό
στηκε στην Ελλάδα κατά τη μεταπολεμική περίοδο και της επικρατούσας, κατά την 
ίδια περίοδο, διάρθρωσης της εγχώριας παραγωγής. Κυρία θέση της μελέτης είναι 
ότι η διαρθρωτική δυσαναλογία που χαρακτήριζε και εξακολουθεί και σήμερα να 
χαρακτηρίζει την εγχώρια παραγωγή, η ουσιαστική δηλαδή έλλειψη κλάδων παρα
γωγής διεθνώς εμπορεύσιμων επενδυτικών αγαθών -ειδικότερα μηχανών- και η 
εξαιτίας αυτής της έλλειψης ουσιαστική ανυπαρξία αντίστοιχου μηχανισμού δημι
ουργίας και διάχυσης εγχώριας τεχνικής προόδου, επέδρασε καθοριστικά τόσο στη 
μορφή της μεταπολεμικής ανάπτυξης (μεγέθυνσης) της ελληνικής οικονομίας και 
κοινωνίας όσο και στην ασκηθείσα αντίστοιχα οικονομική πολιτική, συμπεριλαμ
βανομένης και της πολιτικής του οικονομικού προγραμματισμού. 

Παρά το γεγονός ότι κατά τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μετά την πλήρη 
ένταξη της Ελλάδας στην ΕΕ, το ενδιαφέρον για θέματα προγραμματισμού οικο
νομικής ανάπτυξης γενικά έχει αισθητά μειωθεί, πιστεύουμε ότι η παρούσα εργα
σία θα δώσει αφορμή για γόνιμες συζητήσεις γύρω από το αναπτυξιακό πρόβλη
μα της χώρας που ήταν και παραμένει επίκαιρο. 

Καθηγητής ΒΑΣΙΛΗΣΔΡΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ 

Επιστημονικός Διευθυντής 

Κέντρο Προγραμματισμού 

και Οικονομικών Ερευνών 

Ιούλιος 1996 
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Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η καταγραφή και αξιολόγηση των κύριων θε
ωρητικών πλευρών και των πρακτικών αποτελεσμάτων των οικονομικών προγραμ
μάτων που εκπονήθηκαν στην Ελλάδα κατά τη μεταπολεμική περίοδο. 

Η προσπάθεια αυτή κρίθηκε σκόπιμη, καθότι, παρά την παρέλευση 50ετίας περί
που από το τέλος του πολέμου και τη σύνταξη στο διάστημα αυτό αρκετών, 5ετών κυ
ρίως, οικονομικών προγραμμάτων, δεν έχει επιχειρηθεί μέχρι τώρα μια συστηματική 
αξιολόγηση της τελικής τους επίδρασης στην ενγένει διαδικασία οικονομικής και κοι
νωνικής ανάπτυξης της χώρας. 

Η παρούσα εργασία έχει ως αφετηρία την υπόθεση ότι τα διαρθρωτικά προβλήματα 
της ελληνικής οικονομίας, που είναι διαφορετικά από τα αντίστοιχα προβλήματα των 
τεχνολογικά ανεπτυγμένων χωρών, και συγκεκριμένα η καθαρά τεχνική της αδυναμία 
να παράγει διεθνώς εμπορεύσιμα επενδυτικά αγαθά, δεν αντιστοιχούν στις θεωρητικές 
υποθέσεις του γνωστού γαλλικού ή/και αγγλικού τύπον ενδεικτικού προγραμματισμού 
υπό την επίδραση των οποίων και εκπονήθηκαν τα μεταπολεμικά οικονομικά προ
γράμματα της χώρας. Αντίθετα, μάλιστα, η ευρείας έκτασης επικρατούσα και πάγιας 
πλέον μορφής διαρθρωτική δυσαναλογία της εγχώριας παραγωγής έθετε εκ των πραγ
μάτων τους υπεύθυνους φορείς της οικονομικής πολιτικής προ του διλήμματος είτε α) 
να επιδιώξουν, μέσω μιας εξειδικευμένης κρατικής παρέμβασης, αισθητή μείωση της 
διαρθρωτικής δυσαναλογίας και βαθμιαία αποκατάσταση της αναλογικής διάρθρωσης 
της εγχώριας παραγωγής ή β) να αναθέσουν ουσιαστικά στους μηχανισμούς της επιλε
κτικά επηρεαζόμενης αγοράς τη διαδικασία ένταξης αυτής της παραγωγής στο διεθνή 
καταμερισμό εργασίας, ανεξάρτητα από τα τελικά αποτελέσματα που θα είχε αντή η 
διαδικασία στη λειτουργικότητα του εγχώριου παραγωγικού μηχανισμού. 

Η επίτευξη θετικών ρυθμών μεγέθυνσης του εθνικού προϊόντος στο πλαίσιο του 
διεθνούς καταμερισμού εργασίας και υπό συνθήκες διατήρησης της διαρθρωτικής δυ
σαναλογίας της εγχώριας παραγωγής προϋπέθετε, όπως είναι επόμενο, την άσκηση 
μιας οικονομικής (αναπτυξιακής) πολιτικής που να είναι ευέλικτη και προσαρμοστι
κή στις βραχυχρόνιες μεταβολές της εσωτερικής και προπάντων της διεθνούς κοινω
νικοοικονομικής συγκυρίας. Τα προγράμματα, ως εκ τούτου, οικονομικής και κοι
νωνικής ανάπτυξης που εκπονήθηκαν κατά τη μεταπολεμική περίοδο στη χώρα, αν 
και διατυπωμένα σε μεσοπρόθεσμο (δετή) χρονικό ορίζοντα, ικανοποιούσαν ουσια
στικά μόνο τις τρέχουσες και όχι τις μέσο- και μακροπρόθεσμες ανάγκες και προϋ
ποθέσεις μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας. 

Η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη και 7 κεφάλαια. Στο Κεφάλαιο 1 παρουσιάζο
νται τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας στις αρχές της μεταπολεμικής περιόδου 
(ΙΟετία τον 1950), οι απόψεις που διατυπώθηκαν σχετικά με την κατάλληλη στρατη
γική οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και τα πρώτα οικονομικά προγράμματα 
που εκπονήθηκαν κατά την περίοδο αυτή. Το Κεφάλαιο 2, που θεωρείται βασικό για 
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τη θεωρητική θεμελίωση της μελέτης, επικεντρώνεται στην έννοια της διαρθρωτικής 
δυσαναλογίας ή ανισορροπίας της εγχώριας παραγωγής, τις πηγές και κύριες συνέπει
ες της, καθώς και την ποσοτική της έκταση στο τέλος της ΙΟετίας του 1950 (1958). Στο 
Κεφάλαιο 3 παρουσιάζονται οι κύριες κατευθύνσεις της στρατηγικής οικονομικής 
ανάπτυξης που εφαρμόστηκε de facto μεταπολεμικά στην Ελλάδα και αναφέρονται οι 
αδυναμίες της να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το διαρθρωτικό πρόβλημα και κατ' 
επέκταση τη μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή προοπτική της χώρας. Στο ίδιο κεφάλαιο 
εξετάζονται οι θεωρητικές βάσεις των δυο εκδοχών του ενδεικτικού προγραμματισμού 
(γαλλικού και αγγλικού) και επισημαίνεται η προφανής τους αναντιστοιχία προς την 
επικρατούσα παραγωγική διάρθρωση της χώρας. Το Κεφάλαιο 4, που μαζί με τα Κε
φάλαια 2 και 3 αποτελούν τον πυρήνα της εργασίας, ασχολείται με τα όρια του ελλη
νικού οικονομικού προγραμματισμού. Οι δυνατότητες εκτίμησης και επηρεασμού της 
ζήτησης και προσφοράς, η διεύρυνση και η κοινωνική κατανομή τον οικονομικού πλε
ονάσματος, ο ρόλος της εξωτερικής βοήθειας και οι πρακτικές δυνατότητες επιτόπιας 
παραγωγής επενδυτικών αγαθών αποτελούν το κύριο περιεχόμενο αυτού του κεφα
λαίου. Το Κεφάλαιο 5 αναφέρεται στους βασικούς στόχους των μεταπολεμικών προ
γραμμάτων σχετικά με τη συσσώρευση πάγιου κεφαλαίου (ύψος και σύνθεση των επεν
δύσεων), την αύξηση της απασχόλησης και την εξασφάλιση των υπόλοιπων στοιχείων 
της παραγωγικής διαδικασίας (ενδιάμεσες εισροές και τεχνογνωσία). Στο Κεφάλαιο 6 
παρουσιάζεται συνοπτικά η διαχρονική εξέλιξη της διαρθρωτικής ανισορροπίας, 
όπως ορίστηκε στο Κεφάλαιο 2, και εμφανίζεται η ποσοτική της έκταση για 5 διαφο
ρετικά έτη, που καλύπτουν χρονική περίοδο 22 ετών, δηλαδή τα έτη 1958, 1963, 1966, 
1970 και 1980. Το Κεφάλαιο 6 αποτελεί κατά κάποιον τρόπο την εμπειρική επαλή
θευση της βασικής θέσης της εργασίας, ότι δηλαδή το διαρθρωτικό πρόβλημα της εγ
χώριας παραγωγής και οι πολλαπλές συνέπειες του -κυρίως στον τομέα της τεχνικής 
προόδου και των εξωτερικών συναλλαγών- δεν αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά μό
νο με κρατικές ρυθμίσεις στην κυκλοφορία και διάθεση του εθνικού προϊόντος, αλλά 
πρωτίστως με παρεμβάσεις στη σφαίρα της παραγωγής στην οποία, ως γνωστό, δημι
ουργείται και αναπαράγεται. Τέλος, στο Κεφάλαιο 7 γίνεται συνοπτική παρουσίαση 
των κύριων αποτελεσμάτων της εργασίας και θίγονται μερικά σημεία πον η περαιτέρω 
διερεύνηση τονς θεωρείται σκόπιμη και αναγκαία. 

Επιθυμώ με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω την Επιτροπή Μελετών του 
ΚΕΠΕ και τονς τρεις εξωτερικούς κριτές που συνέβαλαν στην αισθητή βελτίωση του 
περιεχομένου και την αρτιότερη γενικά παρουσίαση της ανά χείρας εργασίας. Ευχα
ριστίες ανήκουν επίσης στην κα Ελένη Σουλτανάκη που ανέλαβε και έφερε σε πέρας 
το δύσκολο έργο της γλωσσικής και τυπογραφικής επιμέλειας. Ιδιαίτερες, τέλος, ευ
χαριστίες απευθύνω στις κυρίες Μ. Μερακλή, Ξ. Ααγανοπούλου και Στ. Τσουκαλί-
δου, του τμήματος Εκδόσεων του ΚΕΠΕ, για την υποδειγματική φροντίδα με την 
οποία περιέβαλαν την έκδοση της παρούσας μελέτης. 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α. ΣΑΚΚΑΣ 

Μάρτιος 1996 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα μελέτη έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση των κύριων πτυχών 

της υπάρχουσας σχέσης μεταξύ αφενός της επικρατούσας κλαδικής δυσανα

λογίας (διαρθρωτικής ανισορροπίας) της εγχώριας παραγωγής και αφετέρου 

του περιεχομένου και της μορφής του προγραμματισμού που προτάθηκε με

ταπολεμικά στην Ελλάδα και διακηρύχθηκε ως μέσο επίτευξης της αυτοτρο

φοδοτούμενης οικονομικής ανάπτυξης. 

Μετά τη συνοπτική παρουσίαση μερικών στατιστικών δεδομένων ενδει

κτικών του επιπέδου οικονομικής ανάπτυξης της χώρας και διάρθρωσης της 

εγχώριας παραγωγής κατά τις αρχές της ΙΟετίας του 1950, γίνεται εκτενέστε

ρη αναφορά στον πυρήνα και την έκταση του διαρθρωτικού προβλήματος. Το 

πρόβλημα αυτό συνίσταται, κατά τη μελέτη, στην ουσιαστική ανυπαρξία εγ

χώριας παραγωγής διεθνώς εμπορεύσιμων επενδυτικών αγαθών και τις αρνη

τικές της επιπτώσεις στις αναπτυξιακές δυνατότητες του εγχώριου παραγω

γικού μηχανισμού και ιδιαίτερα την αδυναμία του να δημιουργεί ο ίδιος νέα 

ή/και να αφομοιώνει παραγωγικά εισαγόμενη τεχνική πρόοδο. 

Από την αντιπαράθεση των συγκεκριμένων ποσοτικών και ποιοτικών χα

ρακτηριστικών της εγχώριας παραγωγικής διάρθρωσης από τη μια μεριά και 

της στρατηγικής αυτοτροφοδοτούμενης οικονομικής ανάπτυξης και αντί

στοιχου προγραμματισμού, που υιοθετήθηκαν επίσημα από τις μεταπολεμι

κές ελληνικές κυβερνήσεις, από την άλλη, προκύπτει η αναντιστοιχία μεταξύ 

των δύο αυτών οργανικών στοιχείων της αναπτυξιακής διαδικασίας. Τόσο η 

επίτευξη αυτοτροφοδοτούμενης (χωρίς δηλαδή την ανάγκη εξωτερικής οικο

νομικής βοήθειας) ανάπτυξης, όσο και η εφαρμογή ενδεικτικού προγραμματι

σμού, γαλλικής ή αγγλικής εκδοχής, αποτελούσαν επιδιώξεις που βρίσκονταν 

σε προφανή θεωρητική αντίθεση με τη συνεχιζόμενη διαρθρωτική δυσαναλο

γία της εγχώριας παραγωγής. 

Η παραπάνω διαπίστωση, που στοιχειοθετήθηκε καθ' όλη τη μεταπολεμι

κή περίοδο με την πάγια πλέον αδυναμία της ελληνικής οικονομίας να επιτύ

χει τους διαρθρωτικής υφής προγραμματικούς της στόχους, όπως π.χ. α) το 
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ύψος και την τομεακή σύνθεση των ετήσιων επενδύσεων, β) τη διάρθρωση του 
ισοζυγίου εξωτερικών πληρωμών και γ) τους ρυθμούς απορρόφησης του 
άνεργου ή/και υποαπασχολούμενου εργατικού δυναμικού, αποτελεί έμπρα
κτη επαλήθευση της βασικής υπόθεσης της μελέτης. Κατά την υπόθεση αυτή η 
διατήρηση της διαρθρωτικής δυσαναλογίας της εγχώριας παραγωγής (η μη 
δηλαδή ενσυνείδητη επιδίωξη βαθμιαίας εξάλειψης της), σε συνδυασμό με τις 
επικρατούσες συνθήκες λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και των διεθνών 
οικονομικών σχέσεων, αποτελούν όρους τελείως ασυμβίβαστους με την επί
τευξη αυτοτροφοδοτούμενης οικονομικής ανάπτυξης και τη συνεπή εφαρμο
γή ενδεικτικών προγραμμάτων. 

Είναι ως εκ τούτου προφανές -και αυτό αποτελεί το τελικό συμπέρασμα 
της μελέτης- ότι οι διακηρύξεις των αναπτυξιακών φορέων τόσο περί βαθμι
αίας μείωσης της οικονομικής εξάρτησης από το εξωτερικό, όσο και καταλ
ληλότητας του ενδεικτικού προγραμματισμού ως μέσου επίτευξης αυτού του 
σκοπού, ήταν, τουλάχιστον θεωρητικά, αυθαίρετες. Τα 5ετή κατά συνέπεια 
προγράμματα που εκπονήθηκαν μεταπολεμικά στην Ελλάδα εμφάνιζαν την 
οφθαλμοφανή αντίφαση να επιδιώκουν την επίλυση τυπικών, για τεχνολογι
κά οικονομικά εξαρτημένες χώρες, προβλημάτων (εκβιομηχάνιση, ισοζύγιο 
πληρωμών, υποαπασχόληση κτλ.) με βάση θεωρητικές υποθέσεις που ήταν τυ
πικές για τεχνολογικά και οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες (νεοκλασική θεω
ρία δυναμικής ισορροπίας τύπου Arrow - Debreu, κεϋνσιανή θεωρία περί 
προσδοκιών ζήτησης, θεωρία ενδεικτικού προγραμματισμού κτλ.). Η αποτυ
χία που γνώρισαν στην πράξη αυτά τα προγράμματα ήταν εξ αυτού του λόγου 
σχεδόν προδιαγεγραμμένη. 
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ΜΕΡΟΣ A 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 





ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ - ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

1.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις 

Η επικρατούσα γενικά άποψη σχετικά με τη μεταπολεμική εξέλιξη της ελ

ληνικής οικονομίας συνολικά είναι ότι αυτή έγινε κατά τρόπο αυθόρμητο και 

απρογραμμάτιστο. Το ίδιο ισχύει και για την εξέλιξη των επιμέρους οικονο

μικών τομέων ή κλάδων, ιδιαίτερα όταν αξιολογούνται οι αρνητικές πλευρές 

αυτής της εξέλιξης κατά τη μεταπολεμική περίοδο1. Παράλληλα με τη γενική 

αυτή άποψη, εκφράζεται περιπτωσιακά - κατά το τελευταίο κυρίως διάστημα 

- και η τελείως διαφορετική θέση περί υπέρμετρης δηλαδή έκτασης και αντια

ναπτυξιακών μορφών της κρατικής παρέμβασης2, κατά την ίδια χρονική πε

ρίοδο3. 

Οι διαμετρικά αντίθετες αυτές αντιλήψεις αποτελούν, όπως θα διαπιστω

θεί αργότερα, εκφράσεις μερικών πλευρών της υπάρχουσας γενικής αναντι-

1. Ένας από τους κύριους εκφραστές αυτής της άποψης είναι ο καθηγητής και ακαδημαϊ

κός Α. Αγγελόπουλος. Βλέπε τις σχετικές δημοσιεύσεις του στα Οικονομικά (2 τόμοι) καθώς 

και τα πολυάριθμα άρθρα του στο περιοδικό Νέα Οικονομία. 

2. Αντιπροσωπευτικές αυτών των αντιλήψεων είναι π.χ. οι εργασίες που περιλαμβάνονται 

στο Π. Κολλίντζα - Γ. Μπήτρο, Αναζητώντας την ελπίδα για την ελληνική οικονομία, Ινστι

τούτο Μελετών Οικονομικής Πολιτικής (ΙΜΟΠ), εκδόσεις Σταμούλη, 1992. 

3. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί μια ιδιομορφία που χαρακτηρίζει ακόμη και σήμε

ρα την ελληνική επιστημονική κοινότητα. Οι διάφορες επιστημονικές απόψεις επί του οικονο

μικού π.χ. προβλήματος της Ελλάδας ή άλλων παρεμφερών από άποψη σπουδαιότητας θεμά

των, διατυπώνονται συνήθως σε μεμονωμένες εργασίες που γίνονται αποδεκτές ή απορρίπτο

νται κατά τρόπο δημοσιογραφικό, χωρίς δηλαδή να προηγείται της αποδοχής ή απόρριψης 

τους σοβαρός επιστημονικός διάλογος. Η ενδεχόμενη επίκληση και ευρύτερη γνωστοποίηση 

των παραπάνω απόψεων γίνεται κατά κανόνα από πολιτικούς φορείς και δημοσιογραφικά 

έντυπα, εφόσον οι απόψεις αυτές προσφέρονται κατά περίπτωση για ιδεολογική και κυρίως 

κομματική χρησιμοποίηση και εκμετάλλευση. 
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στοιχίας μεταξύ αφενός των πραγματικών όρων αναπαραγωγής της υπάρ

χουσας παραγωγικής διαδικασίας (στην επικρατούσα κοινωνική και πολιτική 

της οργάνωση), που υπαγορεύει σε τελική ανάλυση και το περιεχόμενο της 

ασκούμενης γενικά οικονομικής πολιτικής και αφετέρου της θεωρητικά μετέ

ωρης φιλολογίας και επιχειρηματολογίας που χρησιμοποιείται κάθε φορά 

από τους υποστηρικτές αυτής της πολιτικής για την ιδεολογική και πολιτική 

της στήριξη. 

Είναι καταρχήν γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της 40ετίας περίπου, που 

ακολούθησε το τέλος του τελευταίου πολέμου, έχουν επίσημα καταρτιστεί 

έντεκα (11) τουλάχιστον μεσοχρόνια (κυρίως 5ετή) και ένα μακροχρόνιο 

(15ετές) πρόγραμμα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της χώρας (βλέ

πε Πίνακα 1.1). Είναι λοιπόν βέβαιο ότι η άποψη περί απρογραμμάτιστης με

ταπολεμικής εξέλιξης της ελληνικής οικονομίας δεν αναφέρεται στην προ

σπάθεια κατάρτισης αναπτυξιακών προγραμμάτων εκ μέρους των μεταπολε

μικών κυβερνήσεων, αλλά προφανώς στην κατά τους υποστηρικτές αυτής της 

άποψης μη ικανοποιητική επίδραση που άσκησαν αυτά τα προγράμματα - στο 

βαθμό που εφαρμόστηκαν - στους ρυθμούς και προπάντων στην κατεύθυνση 

της κοινωνικής και οικονομικής εξέλιξης της χώρας. Το ίδιο ισχύει και για 

τους πολέμιους του κρατικού γενικά παρεμβατισμού. Τα 5ετή προγράμματα 

δεν επεδίωξαν, όπως θα διαπιστωθεί αργότερα (βλέπε Κεφ. 5), να υποκατα

στήσουν την ιδιωτική πρωτοβουλία ως οικονομικό θεσμό στις παραδοσιακές 

της δραστηριότητες. Αντίθετα μάλιστα, μέσω διαφόρων φορολογικών, νομι

σματικών, ακόμη και διοικητικών, μέτρων και διευκολύνσεων προσπάθησαν 

να στηρίξουν και να προωθήσουν αυτή την πρωτοβουλία. 

Η διφορούμενη αυτή στάση απέναντι στο θεσμό του προγραμματισμού και 

του κρατικού παρεμβατισμού γενικότερα, που κυριαρχεί όχι μόνο στον πολι

τικό και δημοσιογραφικό αλλά και στον ακαδημαϊκό ακόμη χώρο, εξηγείται 

σε μεγάλο βαθμό από το γεγονός ότι δεν προέρχεται από την αποδοχή μιας 

συγκεκριμένης θεωρίας οικονομικής ανάπτυξης με εμπειρική εγκυρότητα, 

που να προσφέρει ικανοποιητική στήριξη στην αντίστοιχη αναπτυξιακή 

στρατηγική και τα μέσα (προγράμματα) που την εκφράζουν. Τα κύρια ερεί

σματα της προέρχονται ως επί το πλείστον από μερικές γενικές αντιλήψεις' 

1. Η πλειοψηφία αυτών των αντιλήψεων δεν έχει ως αφετηρία την κατά περίπτωση αναζή

τηση τρόπων αξιοποίησης των πραγματικών παραγωγικών δυνατοτήτων των υπό ανάπτυξη 

χωρών, αλλά κυρίως την αποδοχή εκείνων γενικά των δΐΐνατοτήτων ως εφικτών που η υλοποί

ηση τους δεν αντιβαίνει προς τις καθιερωμένες μορφές οργάνωσης των διεθνών οικονομικών 
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περί ενδεδειγμένης πολιτικής οικονομικής ανάπτυξης που έχουν διαμορφω

θεί στο εξωτερικό και στερούνται ως εκ τούτου κατά κανόνα ιδιαίτερης θεω

ρητικής θεμελίωσης και εμπειρικής επαλήθευσης1. 

Είναι γνωστό ότι ο προγραμματισμός ως έννοια της οικονομικής επιστή

μης προήλθε ιστορικά από την κριτική που άσκησαν με τα έργα τους στην πο

λιτική οικονομία του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής οι Κ. Μαρξ και Φ. 

Ένγκελς2. Συστατικό δε στοιχείο του περιεχομένου της έννοιας ή του θεσμού 

που προέκυπτε από την κριτική αυτή ήταν η αντικατάσταση της μέχρι τότε 

ατομικής με μια κοινωνική μορφή ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής. Η υπο

κατάσταση της αγοράς με το θεσμό του προγραμματισμού δεν προέκυπτε 

εξάλλου μόνο από την ανάγκη ταχύτερης ανάπτυξης των παραγωγικών δυ

νάμεων αλλά, κυρίως, την επιτακτική ανάγκη οργάνωσης και λειτουργίας 

της σοσιαλιστικής οικονομίας, της οποίας και αποτελούσε βασικό συστατικό 

στοιχείο3. Μέχρι το τέλος του πολέμου οι διάφορες σχολές της οικονομικής 

επιστήμης και η εφαρμοζόμενη οικονομική πολιτική θεωρούσαν κατά κύριο 

λόγο τη μορφή ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής ως την ειδοποιό διαφορά με-

σχέσεων. Είναι δε γνωστό ότι οι σχέσεις αυτές έχουν ιστορικά διαμορφωθεί από τις εκάστοτε 

ανάγκες αναπαραγωγής των ανεπτυγμένων πρωτίστως χωρών. 

Για μια συνοπτική και κριτική παρουσίαση αυτών των αντιλήψεων βλέπε Ε. W. Nafziger, 

"A Critique of Development Economics in the USA", Journal of Development Studies, 1976, 

σ. 18-34. 

1. Εκτός από τις θεωρίες του Schumpeter και Rostow που δεν σχετίζονται άμεσα με το θε

σμό του προγραμματισμού καθώς και τα θεωρητικά υποδείγματα της Δυαδικής ανάπτυξης 

(Dual Economies), όπως διαμορφώθηκαν από τους Lewis, Ranis-Fei, που μόνο υπό όρους 

μπορούν να αποτελέσουν το πλαίσιο εκπόνησης αναπτυξιακών προγραμμάτων, η υπόλοιπη 

φιλολογία γύρω από το πρόβλημα της οικονομικής ανάπτυξης περιορίζεται συνήθως στη δια

τύπωση τυποποιημένων προτάσε(υν αναπτυξιακής στρατηγικής. 

2. Βλέπε: Κ. Marx, "Kritik des Gothaer Programms", MEW, Band 19 και F. Engels, "Die 

Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft", MEW, Band 19 και του ιδί

ου, Herrn Eugen Dürings Umwälzung der Wissenschaft (Anti-Düring). 

3. Επειδή κατά την περίοδο της ζωής των Μαρξ -Ένγκελς δεν είχε ακόμη πραγματοποιη

θεί ο νέος (σοσιαλιστικός) τρόπος οικονομικής οργάνωσης, γι' αυτό και δεν είχε γίνει, μέχρι 

τουλάχιστον τη ΙΟετία του 1920, καμιά προσπάθεια για την επεξεργασία μιας νέας και ολο

κληρωμένης θεωρίας που να αντιμετωπίζει τα προβλήματα τόσο της διαδικασίας μετάβασης 

όσο και λειτουργίας και αναπαραγωγής του άγνωστου μέχρι τότε νέου (σοσιαλιστικού) τρόπου 

παραγωγής. Μια από επιστημονικής άποψης ενδιαφέρουσα παρουσίαση και ανάλυση αυτών 

των προβλημάτων επιχειρείται από τον E. Preobrazhensky στο βασικό του έργο: The New 

Economics, Oxford 1965. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 

Καταρτισθέντα προγράμματα οικονομικής ανάπτυξης της Ελλάδας 

κατά τη μεταπολεμική περίοδο 

1. Πρόγραμμα ανασυγκροτήσεως της χώρας-Σχέδιον ανασυγκροτήσεως των τεχνικών βάσε

ων της Ελληνικής Οικονομίας, 1947. 

2. Προσωρινόν μακροπρόθεσμον Πρόγραμμα οικονομικής ανορθώσεως της Ελλάδος 1948-

1952. 

3. Πρόγραμμα οικονομικής αναπτύξεως 1952-1956. 

4. Πρόγραμμα οικονομικής αναπτύξεως 1953 (3ετούς διάρκειας). 

5. Πενταετές Πρόγραμμα οικονομικής αναπτύξεως 1960-1964. 

6. Περίληψις Σχεδίου Προγράμματος οικονομικής αναπτύξεως της Ελλάδος 1966-1970 

(1965). 

7. Πρόγραμμα οικονομικής αναπτύξεως της Ελλάδος 1968-1972 (1968). 

8. Σχέδιον προτύπου μακροχρονίου αναπτύξεως της Ελλάδος (15ετούς διάρκειας) 1973-

1987(1972). 

9. Πρόγραμμα αναπτύξεως της Ελλάδος 1973-1977. 

10. Πρόγραμμα οικονομικής και κοινωνικής αναπτύξεως 1976-1980. Προκαταρκτικά (1977). 

11. Πρόγραμμα οικονομικής και κοινοτικής αναπτύξεως 1978-1982. Προκαταρκτικά (1979). 

12. Πρόγραμμα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης 1983-1987 (1985). 

13. Πρόγραμμα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης 1988-1992 (που όμως δεν περατώθηκε). 

ταξύ προγραμματιζόμενων οικονομιών και οικονομιών αγοράς1. 

Η αποδοχή μετά τον πόλεμο μιας μορφής προγραμματισμού ως οργάνου 

αφενός της μεταπολεμικής ανασυγκρότησης μερικών τεχνολογικά ανεπτυγμέ

νων δυτικών χωρών (π.χ. Γαλλίας) και αφετέρου της αναπτυξιακής πολιτικής 

των τεχνολογικά εξαρτημένων χωρών, που έγινε από τις Ηνωμένες Πολιτεί-

1. Χαρακτηριστική είναι η συζήτηση που άρχισε τη ΙΟετία του 1920 μεταξύ εκπροσώπων 

της νεοκλασικής (ν. Mises, ν. Hayek, Robbins) και μαρξιστικής σχολής (Ο. Lange, M. Dobb) 

σχετικά με τη δυνατότητα της νέας (σοσιαλιστικής) οικονομικής οργάνωσης να λειτουργήσει 

ορθολογικά μέσω του θεσμού του προγραμματισμού. Βλέπε σχετικά: L.v. Mises, "Die 

Wirtschaftsrechnung in sozialistischen Gemeinwesen", στο Archiv für Sozialwissenschaften, 

April 1920 και Ο. Lange - F. Taylor, Η οικονομική θεωρία τον σοσιαλισμού, εκδόσεις Κ. 

Σμπήλια, Αθήνα 1976. 
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ες υπό την πίεση προφανώς των πολιτικοοικονομικών συνεπειών του πολέ

μου, όχι μόνο δεν στηρίχτηκε στις αρνητικές νεοκλασικές θέσεις της ΙΟετίας 

του 1920, αλλά ουσιαστικά επικαλέστηκε τους περιορισμούς και τις ατέλειες 

της νεοκλασικής και κεϋνσιανής θεωρίας για να δικαιολογήσει την αναγκαιό

τητα και οικονομική του λειτουργία1. 

Η αποδοχή εκ μέρους των τεχνολογικά εξαρτημένων χωρών των φιλελεύ

θερων αντιλήψεων περί του ενδεδειγμένου τρόπου οικονομικής τους ανάπτυ

ξης εξασφαλίστηκε κυρίως από το γεγονός ότι τέθηκε ουσιαστικά ως προϋπό

θεση παροχής οικονομικής και τεχνικής βοήθειας από τις οικονομικά ανε

πτυγμένες χώρες του εξωτερικού και προπαντός τις ΗΠΑ. Η απαίτηση των 

αμερικανικών ή διεθνών, αλλά υπό αμερικανικό τότε έλεγχο, χρηματοπιστω

τικών Οργανισμών (π.χ. Τράπεζα Εισαγωγών-Εξαγωγών, Διεθνής Τράπεζα) 

προς τις δανειζόμενες χώρες να συντάσσουν οικονομικά προγράμματα2 απέ

βλεπε αφενός στην εξασφάλιση της, κατά τη γνώμη τους, ορθολογικής χρησι

μοποίησης των παρεχόμενων από αυτούς πιστώσεων και αφετέρου στην αντί

στοιχη εποπτεία της οικονομικής πολιτικής των δανειζόμενων χωρών συνο

λικά3. 

Οι θεωρητικά μετέωρες και ιδεολογικά φορτισμένες αντιλήψεις περί πολι

τικής οικονομικής ανάπτυξης που συνόδευσαν την οικονομική βοήθεια δεν 

επέτρεπαν, τουλάχιστον στις αρχές της μεταπολεμικής περιόδου, να διαμορ

φωθεί νηφάλια το περιεχόμενο και η μορφή του προγραμματισμού που αντι

στοιχούσε στα τρέχοντα διαρθρωτικά προβλήματα και τις αντίστοιχες ανά

γκες αυτών των χωρών. 

Στην παρούσα εργασία το πρόβλημα της μεταπολεμικής εξέλιξης και του 

προγραμματισμού της ελληνικής οικονομίας εξετάζεται στα γενικά πλαίσια 

της διαδικασίας οικονομικής μεγέθυνσης (διευρυμένης αναπαραγωγής) μιας 

ανοικτής εθνικής οικονομίας, με συγκεκριμένα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά. 

Ιδιαίτερη βαρύτητα για την κατανόηση τόσο της διαδικασίας οικονομικής με-

1. Το αναλυτικό πλαίσιο και τα συμπεράσματα της θεωρίας του ενδεικτικού προγραμματι

σμού τόσο στη νεοκλασική όσο και την κεύνσιανή της εκδοχή διαμορφώθηκε εκ των υστέρων, 

μετά δηλαδή την πρακτική εφαρμογή του θεσμού (κυρίως στη Γαλλία), βλέπε π.χ. R. Κ. Turner 

- C. Collis, The Economies of Planning, McMillan, London 1977. 

2. Η απαίτηση αυτή απευθυνόταν σε όλες τις χώρες ανεξαρτήτως επιπέδου ανάπτυξης τους 

(π.χ. και στη Γαλλία). 

3. Η επιδίωξη αυτή εκφράστηκε καθαρά στην αντίστοιχη ελληνοαμερικανική συμφωνία του 

έτους 1947. Βλέπε Α. Αγγελόπουλου, "Η αμερικανική συμφωνία", Νέα Οικονομία, No 9, Ιού

λιος 1947. 
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γέθυνσης που πραγματοποιήθηκε μεταπολεμικά στην Ελλάδα, όσο και της οι

κονομικής πολιτικής που ασκήθηκε κατά την ίδια χρονική περίοδο, αποδίδε

ται από την προκείμενη εργασία στην ύπαρξη και καταλυτική επίδραση της 

"διαρθρωτικής ανισορροπίας"1 της εγχώριας παραγωγής, της ουσιαστικής 

δηλαδή ανυπαρξίας στην Ελλάδα τομέα παραγωγής διεθνώς εμπορεύσιμων 

επενδυτικών αγαθών. Η αδυναμία αυτή καθώς και οι επιπτώσεις2 της στον 

τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της οικονομίας αποτελούν τη θεμελιώδη 

διαφορά μεταξύ αφενός των τεχνολογικά ανεπτυγμένων και αφετέρου των 

εξαρτημένων (όπως η Ελλάδα) χωρών. Και αν ακόμη αποσιωπάται ή υπο

βαθμίζεται η σημασία της θεμελιώδους αυτής διαφοράς, η πραγματική κοινω

νικοοικονομική εξέλιξη τη διατηρεί συνεχώς στην επικαιρότητα και καθιστά 

εκ των πραγμάτων επιτακτική την επίλυση της. 

Με βάση την παραπάνω υπόθεση περί ύπαρξης διαρθρωτικής δυσαναλο

γίας στις τεχνολογικά εξαρτημένες χώρες, επιχειρείται μια κριτική επισκόπη

ση της μεταπολεμικής οικονομικής (αναπτυξιακής) πολιτικής της Ελλάδας 

και συγκεκριμένα των δύο βασικών της πλευρών. Πρώτον του ρητά ή σιωπη

ρά αποδεκτού θεωρητικού της υπόβαθρου και δεύτερον του πλέγματος των 

αναπτυξιακών μέτρων (περιλαμβανομένων των 5ετών προγραμμάτων) και 

της σχέσης τους με το υπόβαθρο αυτό. 

Τα κύρια θεωρητικά στηρίγματα της μεταπολεμικής αναπτυξιακής πολιτι

κής είναι i) η κρατούσα (σιωπηρά) αντίληψη ότι μεταξύ της ελληνικής οικο

νομίας και των οικονομιών των τεχνολογικά ανεπτυγμένων χωρών δεν υπάρ

χουν τόσο ποιοτικές όσο κυρίως ποσοτικές διαφορές, όπως π.χ. διαφορές 

στο ύψος του κατά κεφαλήν εισοδήματος, στα ποσοστά συμμετοχής των το

μέων στο ΑΕΠ, στα ποσοστά κατανάλωσης και αποταμίευσης κτλ. και ii) η 

πεποίθηση ότι η εισροή κεφαλαίων από το εξωτερικό, σε συνδυασμό με την 

παροχή κινήτρων στην εγχώρια και ξένη ιδιωτική πρωτοβουλία, θα οδηγούσε 

τη χώρα αρχικά σε υψηλούς ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης και μέσω αυ

τών στη βαθμιαία δημιουργία όρων "αυτοτροφοδοτούμενης" - χωρίς δηλαδή 

την ανάγκη περαιτέρω εξωτερικής οικονομικής βοήθειας - ανάπτυξη της οι

κονομίας. Με αφετηρία τις δύο αυτές υποθέσεις διαμορφώθηκε το πλαίσιο 

της πολιτικής οικονομικής ανάπτυξης που προβλήθηκε επίσημα στη χώρα 

καθ' όλη τη μεταπολεμική περίοδο. 

1. Για το αναλυτικό και εμπειρικό περιεχόμενο αυτής της κεντρικής για την προκείμενη ερ

γασία έννοιας βλέπε το επόμενο Κεφ. 2. 

2. Οι επιπτώσεις αυτές εξετάζονται στην Ενότητα 2.2. 
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Η από θεωρητική άποψη ουσιαστική εξομοίωση της Ελλάδας με τις τεχνο
λογικά και οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες είχε ως λογικό επακόλουθο να 
θεωρείται από την πλειοψηφία των οικονομικών επιστημόνων ως φυσιολογι
κή η επίκληση και εφαρμογή και στη χώρα μας των βασικών πορισμάτων της 
κρατούσας οικονομικής θεωρίας, που δημιουργήθηκε και αναπτύχθηκε με βά
ση τα προβλήματα των τελευταίων αυτών χωρών. Η αρχική, π.χ., αποδοχή 
της υπόθεσης περί ύπαρξης της γνωστής (νεοκλασικής) κατάστασης γενικής 
ισορροπίας συνεπαγόταν αναγκαστικά και την υιοθέτηση της υπό συνθήκες 
ανταγωνισμού τυπικής (οικονομικά ορθολογικής) συμπεριφοράς των επιμέ
ρους αναπτυξιακών φορέων. Η εν συνεχεία αναγνώριση και του νεοκλασικής 
βασικά προέλευσης ενδεικτικού τύπου προγραμματισμού ως κατάλληλου ορ
γάνου της αναπτυξιακής πολιτικής αποτελεί απόρροια και συνέπεια της πα
ραπάνω αρχικής αποδοχής. Η υπόθεση επίσης περί ύπαρξης αποταμιευτικού 
και συναλλαγματικού κενού (χάσματος) στις τεχνολογικά εξαρτημένες χώρες 
- χωρίς ποτέ να αναζητηθούν και εξηγηθούν οι γενεσιουργοί λόγοι αυτών των 
(σύγχρονων) κενών - έχει λογικά ως δικαιολογητική βάση τις ποσοτικές κυ
ρίως διαφορές μεταξύ των δύο κατηγοριών χωρών που, σύμφωνα με τις πα
ραδοχές των αντίστοιχων υποδειγμάτων, μπορούν μέσω της οικονομικής 
βοήθειας να εξαλειφθούν τελείως σε εύλογο χρονικό διάστημα. 

Η αγνόηση ή υποτίμηση στη χώρα μας της από θεωρητικής τουλάχιστον 
πλευράς βαρύνουσας οικονομικής λειτουργίας του τομέα παραγωγής κεφα
λαιουχικών (επενδυτικών) αγαθών αφενός στη διαδικασία συσσώρευσης πα
γίου κεφαλαίου και αφετέρου στη δημιουργία ή/και αφομοίωση της τεχνικής 
γενικά προόδου, αποτελεί τη βάση για την κριτική αντιπαράθεση μεταξύ του 
υποτιθέμενου θεωρητικού υποβάθρου και της απορρέουσας από αυτό οικο
νομικής πολιτικής από το ένα μέρος και της αδιαμφισβήτητης πράγματι 
ύπαρξης διαρθρωτικής ανισορροπίας με τις συνέπειες της από το άλλο. 

Από την αναλυτική αξιολόγηση των επιμέρους συνεπειών του χρονίζο
ντος πλέον διαρθρωτικού προβλήματος για τη μορφή οργάνωσης και αναπα
ραγωγής του εγχώριου παραγωγικού συστήματος, προκύπτουν μερικά βασι
κά συμπεράσματα τα οποία συνήθως αποσιωπούνται ή συχνά παρερμηνεύο
νται και τα οποία συμβάλλουν, κατά τη γνώμη μας, στη γενική προσπάθεια 
πληρέστερης κατανόησης των όρων που καθόρισαν την κοινωνικοοικονομική 
εξέλιξη της χώρας κατά τη μεταπολεμική περίοδο. Τα συμπεράσματα αυτά 
αναφέρονται α) στη θετική σχέση μεταξύ της δυνατότητας παραγωγής σύγ
χρονων επενδυτικών αγαθών και των αντίστοιχων δυνατοτήτων συσσώρευ
σης παγίου κεφαλαίου, β) στη λειτουργική σχέση μεταξύ εγχώριας παραγωγής 
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επενδυτικών αγαθών και δημιουργίας ή ακόμη και διάχυσης αντίστοιχης τε

χνικής προόδου, γ) στη νευραλγικής σημασίας σχέση μεταξύ της ύπαρξης 

ισόρροπης διάρθρωσης της παραγωγής και του μηχανισμού ενδογενούς εμ

φάνισης και ικανοποίησης νέων (σύγχρονων) καταναλωτικών αναγκών, δ) 

της γνωστής αλλά αποσιωπούμενης συνήθως σχέσης μεταξύ της ικανότητας 

δημιουργίας τεχνικής προόδου και ανταγωνιστικής ικανότητας του δημιουρ

γού της. 

Από την επανατοποθέτηση των παραπάνω σχέσεων στα πλαίσια ανάλυσης 

των τεχνολογικά εξαρτημένων χωρών μπορεί να προκύψουν νέες προτάσεις 

ερμηνείας - και αυτό επιχειρείται μέσω της παρούσας εργασίας - στις μέχρι 

τώρα πράγματι μη απόλυτα ικανοποιητικές ερμηνείες της κοινωνικοοικονο

μικής ανάπτυξης της χώρας. Οι προτάσεις αυτές αναφέρονται κυρίως στο 

χρόνιο πρόβλημα της ποσοτικής και ποιοτικής διάρθρωσης των επενδύσεων, 

το πάγιο πρόβλημα του ελλείμματος του εμπορικού και κατ'επέκταση και του 

συνολικού ισοζυγίου εξωτερικών πληρωμών, το πρόβλημα της οιονεί διαρ

θρωτικής ανεργίας ή παραγωγικής απασχόλησης του εργατικού δυναμικού 

σύμφωνα με την αποκτηθείσα ειδίκευση του, το πρόβλημα των τεχνικών 

ασυμμετριών στις επιμέρους παραγωγικές δραστηριότητες κτλ. 

Από άποψη μεθοδολογική η διερεύνηση της μεταπολεμικής μορφής οικο

νομικής ανάπτυξης και προγραμματισμού εντάσσεται στο γενικό αναλυτικό 

πλαίσιο της διαδικασίας αναπαραγωγής της εγχώριας παραγωγικής διαδικα

σίας. Η ένταξη αυτή επιτρέπει, κατά τη γνώμη μας, τη χρησιμοποίηση του 

εμπειρικά έγκυρου μεγέθους της διαρθρωτικής ανισορροπίας, ενός δηλαδή 

αντικειμενικού και μη αμφισβητούμενου κριτηρίου, ως αφετηρίας για την κα

τά το δυνατό πιο θεμελιωμένη και ανεπηρέαστη αξιολόγηση της πολιτικής 

που εφαρμόστηκε σε αυτό τον τομέα μεταπολεμικά. Η πεποίθηση αυτή δικαι

ολογείται από το γεγονός ότι η αναπαραγωγή της εγχώριας παραγωγικής κα

ταρχήν διαδικασίας, σε απλή ή διευρυμένη βάση, προϋποθέτει την ασυζητητί 

τήρηση ορισμένων ποσοτικών (αξιακών) αναλογιών στις σχέσεις των βασι

κών της στοιχείων, όπως π.χ. μεταξύ ύψους και σύνθεσης των συνολικών 

ακαθάριστων επενδύσεων και αντίστοιχων αποσβέσεων, αναλογιών μεταξύ 

επενδύσεων στους κλάδους παραγωγής καταναλωτικών και κεφαλαιουχικών 

αγαθών, η σχέση αποταμίευσης - κατανάλωσης, εγχώριας αποταμίευσης -

επένδυσης, μισθών - κερδών κτλ. 

Το ερώτημα που τίθεται στην προκειμένη περίπτωση είναι αν η "απρο

γραμμάτιστη" οικονομική εξέλιξη των τεχνολογικά εξαρτημένων χωρών, 

όπως η Ελλάδα, είναι σε θέση να εξασφαλίσει αυτές τις αναλογίες μέσω της 
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στήριξης ενός "τυπικού", όπως λίγο ή πολύ ισχύει για τις (ανεπτυγμένες) οι
κονομίες αγοράς, μηχανισμού των τιμών ή για την επίτευξη αυτού του σκο
πού απαιτείται κρατική παρέμβαση, με αντικειμενικό σκοπό τη διαμόρφωση 
ενός άλλου ιδιαίτερου μηχανισμού "εθνικών τιμών", όπως π.χ. αυτού που 
διαμορφώθηκε στη χώρα μας, με αισθητές παραποιήσεις ή ακόμη και ακυρώ
σεις βασικών γνωρισμάτων της παραπάνω τυπικής περίπτωσης. Τέλος, ανα
κύπτει και το εύλογο ερώτημα κατά πόσο η κρατική παρέμβαση - εφόσον θε
ωρηθεί αναγκαία - πρέπει να περιοριστεί στο βραχυπρόθεσμο επηρεασμό 
ή/και ποδηγέτηση του μηχανισμού των τιμών ή πρέπει νά λάβει τη συγκεκρι
μένη μορφή των 5ετών οικονομικών προγραμμάτων. 

Οι απαντήσεις που δίνονται από την προκείμενη εργασία στα ερωτήματα 
αυτά διαφέρουν ουσιωδώς από τις επικρατούσες γενικά (ορθόδοξες) αντιλή
ψεις. Θεωρείται δηλαδή ότι, υπό το ισχύον καθεστώς των διεθνών οικονομι
κών σχέσεων, θα ήταν δύσκολη, αν όχι αδύνατη, η επίτευξη διευρυμένης ανα
παραγωγής μέσω ενός λίγο ή πολύ ελεύθερου εγχώριου μηχανισμού τιμών. Η 
κρατική δε παρέμβαση στη διαμόρφωση διαφορετικού (από τον ελεύθερο) μη
χανισμού δεν υπήρξε, όπως υποστηρίζεται συνήθως, αποτέλεσμα κομματικών 
σκοπιμοτήτων και αυθαιρεσιών, αν και σε κάποιο βαθμό δεν μπορεί και αυτό 
να αποκλεισθεί, αλλά των αδήριτων κατά κύριο λόγο αναγκαιοτητών της τρέ
χουσας διαδικασίας αναπαραγωγής. Το απόλυτο δε ύψος και οι αρνητικές 
συνέπειες της διαρθρωτικής ανισορροπίας αποτελούν τη γενεσιουργό αιτία 
αυτών των αναγκαιοτητών. 

Από την εξέταση των 5ετών οικονομικών προγραμμάτων και τη σύγκριση 
που επιχειρείται μεταξύ των επιδιωκόμενων προγραμματικών στόχων σε 
διαρθρωτικής υφής μεγέθη και της πραγματικής μεσοπρόθεσμης εξέλιξης αυ
τών των μεγεθών, προκύπτει η αδυναμία της μέχρι τώρα ασκηθείσας οικονο
μικής (αναπτυξιακής) πολιτικής και των θεωρητικών υποθέσεων που τη στη
ρίζουν αφενός να εκπληρώσει τους στόχους που η ίδια κατ' επανάληψη έθετε 
μέσω των 5ετών προγραμμάτων και αφετέρου να δώσει ικανοποιητικές λύ
σεις στα κρίσιμα για την αναπτυξιακή διαδικασία προβλήματα της χώρας ή 
τουλάχιστον μια αξιόπιστη και ευοίωνη προοπτική για τη μελλοντική επίλυ
ση τους. 

Ο ποσοτικός υπολογισμός του ύψους και η εκτίμηση των επιπτώσεων της 
διαρθρωτικής ανισορροπίας, που πραγματοποιείται στο επόμενο κεφάλαιο, 
στηρίζεται εμπειρικά σε στοιχεία αφενός πινάκων εισροών - εκροών, μητρών 
επενδύσεων και αδημοσίευτων στοιχείων του ΚΕΠΕ (Σκούντζος - Ματθαί
ου) για το διαθέσιμο απόθεμα παγίου κεφαλαίου της ελληνικής οικονομίας 
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και αφετέρου σε επίσημα στοιχεία των Εθνικών Λογαριασμών και της Τρά

πεζας Ελλάδος. 

Η παρούσα εργασία δεν θα υπεισέλθει παρά μόνο οριακά σε προβλήματα 

μεθόδων σύνταξης των οικονομικών προγραμμάτων. Επίσης, παρά την πρω

ταρχική σημασία που έχει για το μέλλον της χώρας η ένταξη της στην Ευρω

παϊκή Ένωση, δεν θα γίνει εδώ προσπάθεια εκτίμησης των επιπτώσεων, που 

προβλέπεται να έχει η διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στη γενική 

οικονομική εξέλιξη και τις αντίστοιχες δυνατότητες μεσοπρόθεσμου προ

γραμματισμού της ελληνικής οικονομίας1. Η τελευταία αυτή παρατήρηση ση

μαίνει ότι το αναλυτικό πλαίσιο και τα συμπεράσματα της μελέτης περιορί

ζονται κυρίως στη μέχρι και το τέλος περίπου της ΙΟετίας του 1980 χρονική 

περίοδο, όπου οι δεσμεύσεις από την ένταξη της χώρας στην Ε.Κ. άφηναν 

ακόμη αρκετά περιθώρια για την άσκηση ανεξάρτητης σε μεγάλο βαθμό οικο

νομικής πολιτικής. 

Δεν είναι εξάλλου δυνατόν να διερευνηθούν σοβαρά στα πλαίσια αυτής 

της εργασίας οι υπάρχουσες δυνατότητες εγχώριας παραγωγής επενδυτικών 

αγαθών. Προκειμένου να αποφανθεί κανείς κατά αξιόπιστο τρόπο τόσο για 

τη δυνατότητα όσο και την αντίστοιχη αδυναμία παραγωγής αυτών των αγα

θών στη χώρα μας - ιδίως στα πλαίσια της διαφαινόμενης Νομισματικής 

Ένωσης - απαιτείται κατά τη γνώμη μας η προηγούμενη διενέργεια ειδικής γι' 

αυτό το σκοπό διεπιστημονικής μελέτης. Τα πορίσματα όμως της προκείμε

νης εργασίας ισχύουν ανεξάρτητα από την παραπάνω δυνατότητα ή αδυναμία 

παραγωγής επενδυτικών αγαθών στον ελλαδικό χώρο. 

Προκειμένου να δημιουργηθεί ένα εμπειρικό πλαίσιο, που θα χρησιμεύσει 

ως βάση για τη συζήτηση πού θα ακολουθήσει στο επόμενο κεφάλαιο, γίνεται 

καταρχήν εδώ μια συνοπτική αναφορά σε μερικά στατιστικά δεδομένα που 

αντικατοπτρίζουν την οικονομική και κοινωνική κατάσταση που επικρατού

σε στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της ΙΟετίας του 1950. 

1.2. Η οικονομική κατάσταση στη ΙΟετία του 1950 

Η ΙΟετία του 1950 και ειδικότερα η χρονική περίοδος 1947-1957 μπο

ρεί να χωριστεί σε δύο μικρότερες υποπεριόδους με βάση οικονομικά αλλά 

1. Η πραγματοποίηση της Νομισματικής Ένωσης θα μεταβάλει, όπως είναι επόμενο, τις 

υποθέσεις της παρούσας εργασίας και πολλά από τα βασικά συμπεράσματα της. 
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και πολιτικά κριτήρια. Η πρώτη αναφέρεται στο διάστημα 1947-1952 και 

μπορεί να θεωρηθεί ως περίοδος Ανασυγκρότησης. Η δεύτερη αναφέρεται 

στα έτη 1953-1957 και μπορεί να αποκληθεί περίοδος Σταθεροποίησης. Η 

περίοδος Ανασυγκρότησης χαρακτηρίζεται από τις εμφύλιες συγκρούσεις 

και τις επικρατούσες γενικά ανώμαλες πολιτικές και οικονομικές συνθή

κες. 

- Ο πόλεμος και η Κατοχή είχαν καταστρέψει ένα μεγάλο μέρος των υπαρ-

χουσών τότε εγκαταστάσεων παγίου κεφαλαίου σε όλους τους τομείς και 

κλάδους της οικονομίας1. Οι ίδιοι λόγοι είχαν οδηγήσει σε αποδεκατισμό 

και το ζωικό κεφάλαιο. 

- Ο μηχανισμός της αγοράς είχε αποσυντονιστεί και δεν ήταν σε θέση να 

εξασφαλίσει ομαλές συνθήκες διακίνησης και ανταλλαγής των προϊόντων. 

Οι προσπάθειες επιβολής ελέγχων, με σκοπό την εξασφάλιση επάρκειας 

στα βασικά τουλάχιστον είδη, επέτειναν το πρόβλημα με αποτέλεσμα την 

επέκταση της μαύρης αγοράς και της κερδοσκοπίας. Το φαινόμενο της 

"Χρυσομανίας", της πάση θυσία δηλαδή απόκτησης χρυσών λιρών 

Αγγλίας, χαρακτηρίζει με φθίνουσα βέβαια οξύτητα ολόκληρη την περίο

δο αυτή μέχρι την υποτίμηση της δραχμής το 1953. 

- Η μείωση της εθνικής -ιδιαίτερα της αγροτικής- παραγωγής είχε οδηγήσει 

σε αντίστοιχη μείωση των εξαγωγών. Οι μειωμένες εισπράξεις από τις 

εξαγωγές, σε συνδυασμό με τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες για εισαγω

γές, είχε ως συνέπεια τη συνεχή διεύρυνση του ελλείμματος του εμπορικού 

ισοζυγίου και εξ αυτού του λόγου την ανάγκη συνεχούς αναζήτησης ξένων 

χρηματοδοτικών πόρων. 

- Το καθοριστικό όμως στοιχείο κατά την εξεταζόμενη περίοδο ήταν οι ανώ

μαλες πολιτικές συνθήκες με αποκορύφωμα τα Δεκεμβριανά (1944) και 

τον Εμφύλιο (1947-1949). Η έκρυθμη πολιτική κατάσταση εκφράστηκε 

από τη συνεχή εναλλαγή των κυβερνήσεων στην εξουσία2 και την πλήρη οι

κονομική εξάρτηση της χώρας αρχικά από την Αγγλία και στη συνέχεια 

από τις ΗΠΑ. 

1. Κατά υπολογισμούς του καθ. Α. Αγγελόπουλου το ύψος των καταστροφών αυτών ανερ

χόταν σε τρία (3) δισ. δολάρια περίπου. Βλέπε σχετικά Α. Αγγελόπουλου, Το οικονομικό πρό

βλημα της Ελλάδος, Αθήνα 1945, σ. 41-61. 

2. Από τις αρχές του 1945 (3/1/1945) έως το τέλος του 1952 (9/11/1952) 23 συνολικά κυ

βερνήσεις ανήλθαν διαδοχικά στην εξουσία. Βλέπε J. Meynaud, Πολιτικές δυνάμεις στην 

Ελλάδα, Μπάυρον, Αθήνα 1966. 
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Το έτος 1953 σηματοδοτεί την έναρξη της σταθεροποιητικής περιόδου της 

ΙΟετίας του 1950. Κατά το έτος αυτό πραγματοποιείται η (100%) υποτίμηση 

της δραχμής και η προοδευτική απελευθέρωση των εισαγωγών. Η εμπιστοσύ

νη στη δραχμή αποκαθίσταται προοδευτικά, με επακόλουθο τον περιορισμό 

της αποθησαύρισης και την αύξηση των ιδιωτικών καταθέσεων. Κατά το έτος 

της υποτίμησης είχε εντωμεταξύ αποκατασταθεί και σε πολλούς τομείς ξεπε

ραστεί το προπολεμικό επίπεδο παραγωγής και είχε αρχίσει η σταδιακή αύ

ξηση του εθνικού εισοδήματος και των εξαγωγών. 

Τα περισσότερα από τα στοιχεία που ακολουθούν αντικατοπτρίζουν δο

μικής υφής χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας στις αρχές της ΙΟετίας 

του 1950. Τα χαρακτηριστικά αυτά μπορούν, ως εκ τούτου, να θεωρηθούν σε 

μεγάλο βαθμό ως ανεξάρτητα από την επικρατούσα τότε πολιτικοοικονομική 

συγκυρία. 

Η κατάσταση των επιμέρους παραγωγικών τομέων και κλάδων καθώς και 

βασικών οικονομικών δεικτών ήταν η ακόλουθη : 

α) Αγροτικός τομέας 

Από τη συνολική επιφάνεια της χώρας μόνο το 29% περίπου αποτελούσε 

καλλιεργήσιμη γη, το δε 40% αυτής της έκτασης ανήκε σε ορεινές και ημιο

ρεινές εκτάσεις. Λιγότερο από 10% της γεωργικής γης ήταν ποτιστική, η δε 

χρησιμοποίηση μηχανών για τη διεξαγωγή της παραγωγικής διαδικασίας ήταν 

πολύ περιορισμένη αν όχι αμελητέα. 

Ο μικρός και κατατεμαχισμένος οικογενειακός κλήρος αποτελούσε την 

κυριαρχούσα μορφή οργάνωσης της παραγωγής στον αγροτικό χώρο και χα

ρακτηριζόταν από τη χαμηλή του παραγωγικότητα. 

Η διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων1 της ΙΟετίας του 1950 

(1951) είχε ως εξής: 

[. Τα ίδια γνο^ρίσματα χαρακτηρίζουν και την οργάνωση της ζωικής παραγωγής. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2 

Διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (1951) 

1-29 30-49 50 - 99 99 και Σύνολο 

στρέμματα στρέμματα στρέμματα άνω 

Γεωργικές εκμεταλλεύσεις 

σε% 72,7 14,8 9,6 2,9 100,0 

Καλλιεργήσιμη 

γησε% 29,5 20,3 22,0 28,9 100,0 

Πηγή: ΕΣΥΕ. 

β) Ο τομέας της μεταποιητικής βιομηχανίας 

Η μεταποιητική βιομηχανία, με εξαίρεση ένα μικρό αριθμό μονοπωλιακά 

ή ολιγοπωλιακά οργανωμένων μονάδων, αποτελείτο στη συντριπτική της 

πλειοψηφία από μικρές χειροτεχνίες και βιοτεχνίες με τεχνολογικά ξεπερα

σμένες εγκαταστάσεις και μεθόδους παραγωγής. Χαρακτηριστικό γνώρισμα 

της ήταν η υπερβολική της συγκέντρωση στο λεκανοπέδιο Αττικής και ενμέρει 

στη Θεσσαλονίκη και η αδυναμία της να παράγει, εκτός από μερικά παραδο

σιακά καταναλωτικά αγαθά, σύγχρονα κεφαλαιουχικά (επενδυτικά) προϊό

ντα φορείς νέας τεχνικής προόδου1. 

1. Κατά το έτος 1958 μόνο το 11,5% της ακαθάριστης αξίας παραγωγής ή το 14,9% της 

προστιθέμενης αξίας της μεγάλης βιομηχανίας (πάνω από 10 απασχολούμενοι) προερχόταν 

από τα κεφαλαιουχικά αγαθά. Βλέπε Γ. Κουτσουμάρη, Η μορφολογία της ελληνικής βιομηχα

νίας, ΚΕΠΕ, 1963,σ.61. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.3 

Ποσοστιαία κατανομή της απασχόλησης στη μεταποίηση ανά κατηγορία μεγέθους (1958) 

Μέγεθος μεταποιη

τικών καταστημάτων 

(απασχολούμενοι) 0-9 10-19 20-49 50-99 99+ 

% 94,7 3,2 1,4 0,4 0,3 

Πηγή: ΕΣΎΕ, Απογραφή βιομηχανίας 1958. 

γ) Οι άλλοι τομείς 

Η πληθώρα των παραγωγικών μονάδων και η χαμηλή παραγωγικότητα 
που επικρατούσε στον αγροτικό και μεταποιητικό τομέα αποτελούσαν χαρα
κτηριστικά γνωρίσματα και όλων των υπόλοιπων τομέων, ιδίως του λιανικού 
εμπορίου και των χερσαίων μεταφορών. Εξαίρεση αποτελούσε ο τομέας των 
εμπορικών τραπεζών που, μετά τις συγχωνεύσεις του 1953 και 1958, ήταν 
ολιγοπωλιακά οργανωμένος1. 

Συνέπειες των καταστροφών που προκάλεσε ο πόλεμος, του χαμηλού γε
νικά επιπέδου συσσώρευσης παραγωγικού κεφαλαίου και της τεχνολογικά 
και οργανωτικά καθυστερημένης διάρθρωσης της εγχώριας παραγωγής ήταν: 
α. Το χαμηλό γενικά προϊόν της παραγωγικής διαδικασίας - 150 περίπου 

δολ. κατά κεφαλήν - και η άνιση τομεακή κατανομή του όπως προκύπτει 
και από τον Πίνακα 1.4. 

Μεγάλες αποκλίσεις παρουσίαζε επίσης και το μέσο κατά κεφαλήν εισό
δημα ανάμεσα κυρίως στην περιοχή της πρωτεύουσας και τις υπόλοιπες 
περιοχές της χώρας, όπως προκύπτει από τον Πίνακα 1.5. 

3. Η μεγάλη εξάρτηση των εξαγωγών από μερικά αγροτικά προϊόντα και τε
λείως ακατέργαστα ή ελαφρώς κατεργασμένα ορυκτά. Το έτος 1952, π.χ., 
ο καπνός αποτελούσε το 46,1% και η σταφίδα το 17,7% των ελληνικών 
εξαγωγών2. 

1. Οι συγχωνεύσεις έλαβαν ως γνωστό χώρα μεταξύ της Εθνικής και της Τράπεζας Αθηνών 

1953) και της Εμπορικής με την Ιονική-Λα'ική (1958). 

2. Στοιχεία ΕΣΥΕ. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.4 

Ποσοστιαία σύνθεση της τομεακής κατανομής του εισοδήματος 

(Τρέχ. τιμές) 

Τομείς Απασχολούμενοι 

σε% 

Εισόδημα 

σε% 

Αγροτικός τομέας 

Βιομηχανία 

(Μεταποίηση) 

Υπηρεσίες 

60,4 

16,6 

(13,5) 

23,0 

30,7 

20,7 

(14,8) 

48,6 

Πηγή : Εθνικοί Λογαριασμοί της Ελλάδος, αρ. 21. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.5 

Περιφερειακή κατανομή του εισοδήματος (1954) 

Περιφέρειες Δολάρια Απόκλιση από εθνικό 

κατά κεφαλήν εισόδημα 

Ελλάδα (συνολικά) 

Στερεά Ελλάδα (με Αθήνα) 

Μακεδονία 

Νησιά Αιγαίου 

Πελοπόννησος 

Θεσσαλία 

Κρήτη 

Θράκη 

Νησιά Ιονίου 

Ήπειρος 

230 

330 

212 

195 

194 

184 

168 

144 

141 

134 

100,0 

143,0 

91,9 

84,7 

84,1 

79,9 

72,8 

62,5 

61,1 

58,3 

Πηγή: Σ.Γερωνυμάκης, "Περιφερειακή διανομή του εισοδήματος", Οικονομική Πορεία, Δε

κέμβριος 1961. 
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γ. Η αδυναμία του εγχώριου παραγωγικού μηχανισμού να εξασφαλίσει στα

θερή απασχόληση στον πληθυσμό των παραγωγικών ηλικιών και να εξα

λείψει την ανεργία και υποαπασχόληση1. 

δ. Το συνεχώς διευρυνόμενο έλλειμμα στο ισοζύγιο εμπορικών συναλλαγών 

με το εξωτερικό και η εξεύρεση πηγών κάλυψης του2. 

ε. Η περιορισμένη έκταση και ο άνισος βαθμός ικανοποίησης των στοιχειω

δών κοινωνικών αναγκών του πληθυσμού. 

Ανακεφαλαιώνοντας, μπορούμε να θεωρήσουμε ως το κύριο πρόβλημα 

της ελληνικής οικονομίας, στις αρχές της ΙΟετίας του 1950, την επιτακτική 

ανάγκη αισθητής αύξησης των ρυθμών συσσώρευσης παραγωγικού κεφαλαί

ου στους περισσότερους τομείς και κλάδους της ελληνικής οικονομίας και 

ιδιαίτερα τη μεταποιητική βιομηχανία. 

Η διεύρυνση της παραγωγικής βάσης στους εκτός γεωργίας τομείς και ο 

παράλληλος εκσυγχρονισμός του αγροτικού γενικά τομέα αποτελούσαν προ

ϋπόθεση αφενός για την παραγωγική απορρόφηση του ήδη άνεργου και υπο

απασχολούμενου στον αγροτικό κυρίως τομέα εργατικού δυναμικού και αφε

τέρου για την αύξηση της παραγωγικότητας εργασίας και του ενγένει βιοτικού 

επιπέδου του συνολικού πληθυσμού. 

1.3. Η συζήτηση για τη στρατηγική οικονομικής ανάπτυξης 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου Ανασυγκρότησης (1947-1952), έλαβε χώ

ρα μια εμπεριστατωμένη και αξιόλογη από επιστημονικής πλευράς συζήτηση 

με θέμα την επιλογή της κατάλληλης για την Ελλάδα στρατηγικής οικονομι

κής και κοινωνικής ανάπτυξης. 

Στα πλαίσια αυτής της συζήτησης εκφράστηκαν βασικά δύο (2) συγκροτη

μένες απόψεις, που αντανακλούσαν κατά κάποιο τρόπο και το φάσμα των 

οργανωμένων πολιτικών δυνάμεων εκείνης της χρονικής περιόδου. Οι από

ψεις αυτές ήταν: 

1. Οι στατιστικές ανεργίας εκείνης της περιόδου δεν μπορούν να θεωρηθούν ως αξιόπι

στες. Στο διάστημα πάντως 1950-1960 380.000 άτομα (πάνω από το 10% του οικονομικά 

ενεργού πληθυσμού της χώρας) εγκατέλειψαν την επαρχία για να εγκατασταθοίτν στην πρω

τεύουσα. Βλέπε Α. Πεπελάση - Π. Παναγιωτόπουλου, Η πλεονάζουσα εργατική δύναμις εις 

τηνελληνικήν γεωργίαν 1953-1960, ΚΕΠΕ, 1962, σ. 44. 

2. Βλέπε Πίνακα Π.1 του Παραρτήματος. 
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α. Οι θέσεις τον κινήματος της Εθνικής Αντίστασης. Οι θέσεις αυτές, που 
συγκεκριμενοποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό στα πλαίσια της επιστημονικής ορ
γάνωσης ΕΠ-ΑΝ (Επιστήμη - Ανοικοδόμηση), εκφράστηκαν κατά τρόπο 
ολοκληρωμένο από τον Δ. Μπάτση στο βιβλίο του Η βαρεία βιομηχανία στην 

Ελλάδα, 1947. 

Κατά το συγγραφέα η εκβιομηχάνιση της προπολεμικής περιόδου είχε 
προσανατολιστεί σε λίγους κλάδους παραγωγής καταναλωτικών κυρίως αγα
θών, για την κάλυψη της εσωτερικής αγοράς. Η συγκέντρωση της βιομηχανι
κής δραστηριότητας σε αυτούς τους κλάδους αποδίδεται στην έντονη δασμο
λογική τους προστασία και τα υψηλά κέρδη που εξασφάλιζαν στις λίγες και 
κατά κανόνα μεγάλες παραγωγικές μονάδες αυτών των κλάδων. Η εξασφάλι
ση υψηλών κερδών ώθησε μαζί με τις βιομηχανικές επιχειρήσεις και τις τρά
πεζες να στρέψουν το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών τους στους λίγους αυ
τούς κλάδους. 

Ο περιορισμός της βιομηχανίας και των τραπεζών στην παραπάνω στενή 
παραγωγική βάση προέκυψε κατά τον Μπάτση από το γεγονός ότι οι κλάδοι-
κλειδιά της ελληνικής οικονομίας είχαν ήδη προ πολλού τεθεί υπό τον έλεγχο 
του ξένου -κυρίως αγγλικού- κεφαλαίου". Η εκβιομηχάνιση, ως εκ τούτου, 
που έλαβε χώρα υπό τις παραπάνω συνθήκες είτε είχε την παραγωγική της βά
ση ( μηχανές, καύσιμα, ανταλλακτικά και συχνά πρώτες ύλες) στο εξωτερικό 
ή βρισκόταν υπό τον άμεσο έλεγχο των αλλοδαπών. Η κατανομή αυτή των 
παραγωγικών δραστηριοτήτων μεταξύ εγχώριου και ξένου κεφαλαίου εξηγεί 
κατά τον Μπάτση τόσο τη στενή παραγωγική βάση και περιορισμένη συσσώ
ρευση κεφαλαίου στην εγχώρια βιομηχανία, όσο και την εξάρτηση και οικο
νομική υπανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Ο Μπάτσης κατέληγε στο συ
μπέρασμα ότι η μόνη δυνατότητα εξόδου από την υπανάπτυξη και πολιτική 
εξάρτηση της Ελλάδας ήταν η δημιουργία βαριάς βιομηχανίας στη χώρα2. Η 
υλοποίηση αυτού του στόχου προϋπέθετε την κατάκτηση της πολιτικής εξου
σίας από τις δυνάμεις της Εθνικής Αντίστασης, την κοινωνικοποίηση του 
τραπεζικού συστήματος και την κατασκευή εκ μέρους του κράτους των αντί-

1. Ο έλεγχος αφορούσε στα ορυχεία, μεταλλεία, ενέργεια, ύδρευση, μεταφορές, δημόσια έρ

γα κτλ. Βλέπε Δ. Μπάτση, Ηβαρειά βιομηχανία στην Ελλάδα, β' έκδοση, Κέδρος, Αθήνα 1977, 

σ. 35. 

2. Επρόκειτο συγκεκριμένα για επενδύσεις στον τομέα ενέργειας (λιγνίτης, υδροηλεκτρι

κά), στα βασικά μέταλλα (σίδηρο, αλουμίνιο, νικέλιο, χρώμιο, μαγγάνιο) και στη χημική βιο

μηχανία (λιπάσματα, τσιμέντο, χαρτί). Μπάτσης, ό.π., σ. 545-552 και Πίνακες 44 και 45α. 
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στοίχων βιομηχανικών μονάδων που συγκροτούσαν τις βασικές μονάδες της 

βαριάς βιομηχανίας. 

Για το σκοπό αυτό ο Δ. Μπάτσης είχε επεξεργαστεί τρία επενδυτικά προ

γράμματα (εκ των οποίων τα δύο ήταν 5ετή) που περιλάμβαναν το έτος κα

τασκευής, την κλαδική σύνθεση και γεωγραφική κατανομή, την κατάλληλη μέ

θοδο παραγωγής και τέλος το άριστο μέγεθος των προτεινόμενων παραγωγι

κών μονάδων1. 

Η χρηματοδότηση των έργων μπορούσε κατά τον Μπάτση να στηριχθεί 

στο μεγαλύτερο μέρος της στο λεγόμενο "εγχώριο οικονομικό δυναμικό", ένα 

δηλαδή όρο της εγχώριας αποταμίευσης που με παραπλήσιο περιεχόμενο 

χρησιμοποιήθηκε αργότερα από τον P. Baran ως "δυνητικό πλεόνασμα" και 

διέφερε από την αντίστοιχη έννοια (του Residual = υπολοίπου) που χρησιμο

ποιούσαν και εξακολουθούν να χρησιμοποιούν οι Εθνικοί Λογαριασμοί2. 

β. Οι θέσεις της Φιλελεύθερης Σχολής. Οι φιλελεύθερες απόψεις προσαρ

μοσμένες στην ελληνική πραγματικότητα της εποχής εκείνης διατυπώθηκαν 

από τον καθηγητή Κ. Βαρβαρέσο στα πλαίσια της "Έκθεσης επί του οικονο

μικού προβλήματος της Ελλάδος" που συνέταξε και υπέβαλε στην κυβέρνηση 

Ν. Πλαστήρα (1952)3. 

Ο καθηγητής Βαρβαρέσος απέδιδε καταρχήν τη χαοτική κατάσταση που 

επικρατούσε στην ελληνική οικονομία κατά την αμέσως μεταπολεμική περίο

δο (ανεργία, πληθωρισμός, μεγάλα δημοσιονομικά και συναλλαγματικά ελ

λείμματα) στην πολιτική της κυβέρνησης και την ανεύθυνη - όπως την αποκα

λούσε - συμπεριφορά των Ελλήνων βιομηχάνων, μεγαλεμπόρων και κερδο

σκόπων. Η αποκατάσταση συνθηκών νομισματικής σταθερότητας θα οδηγού

σε, κατά τον Βαρβαρέσο, σε βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος και της 

αντίστοιχης συμπεριφοράς των Ελλήνων επιχειρηματιών. 

Η μεσοπρόθεσμη στρατηγική του καθηγητή Βαρβαρέσου απέβλεπε απο

κλειστικά στη σύντομη και αισθητή βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης της με

γάλης μάζας του πληθυσμού. Υπολογιζόταν ότι το εθνικό εισόδημα θα μπο

ρούσε να αυξηθεί κατά 50%, εάν εφαρμοζόταν ένα ρεαλιστικό οικονομικό 

1. Βλέπε Δ. Μπάτση, ό.π., σ. 311 -332. 

2. Ο Μπάτσης υπολόγιζε το μεγαλύτερο μέρος των κερδών (πριν αφαιρεθούν οι κατανα

λωτικές δαπάνες των επιχειρηματιών) στο "οικονομικό δυναμικό"" που μπορούσε να χρησι

μοποιηθεί για επενδυτικούς σκοπούς. 

3. Βλέπε Κ. Βαρβαρέσου, Έκθεσις επί τον οικονομικού προβλήματος της Ελλάδος, Αθήνα 

1952. 
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πρόγραμμα στην επόμενη 5ετία'. 
Η αναπτυξιακή στρατηγική του Βαρβαρέσου στηριζόταν : 

α. Στην προώθηση της αγροτικής παραγωγής για την εσωτερική αγορά και 
τις εξαγωγές. 

β. Στη στήριξη των μικρομεσαίων βιομηχανικών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα 

εκείνων που ήταν εγκατεστημένες στις αγροτικές περιοχές. 
γ. Στην ενίσχυση του τομέα των κατασκευών και κυρίως της κατασκευής 

λαϊκών κατοικιών. 
δ. Στη στήριξη των άλλων κλάδων (π.χ. ενέργειας, μεταφορών κτλ.) ανάλο

γα με τις ανάγκες που θα προέκυπταν από την ανάπτυξη των προηγούμε
νων 3 κλάδων (τομέων). 

Προκειμένου το πρόγραμμα να πετύχει εντός των αναμενόμενων χρονι
κών ορίων τους στόχους του, έπρεπε κατά τον Βαρβαρέσο να τηρηθούν οι πα
ρακάτω όροι : 
ΐ. Οι επενδύσεις να μη στραφούν στην υποκατάσταση εισαγωγών, αλλά στην 

προώθηση των εξαγωγών. 
ii. Η αύξηση της παραγωγής να προσανατολιστεί σε προϊόντα ευρείας λαϊ

κής κατανάλωσης και όχι πολυτελείας. 
iii. Οι επενδύσεις να είναι ταχείας και όχι μακροπρόθεσμης απόδοσης. Γι' αυ

τό θα έπρεπε να πραγματοποιηθούν σε μονάδες της ελαφριάς μάλλον πα
ρά της βαριάς βιομηχανίας. 

Παρά την οξεία κριτική που ασκούσε ο καθηγητής Βαρβαρέσος στη συ
μπεριφορά των Ελλήνων επιχειρηματιών εκείνης της περιόδου, η υλοποίηση 
της αναπτυξιακής του πρότασης στηριζόταν σχεδόν αποκλειστικά στην ιδιω
τική επιχειρηματική πρωτοβουλία. Η χρηματοδότηση δε του 5ετούς προγράμ
ματος θα εξασφαλιζόταν, κατά τον Βαρβαρέσο, από εσωτερικούς και κυρίως 
εξωτερικούς πόρους. 

γ. Οι απόψεις της αμερικανικής αποστολής. Στο σημείο αυτό πρέπει να 
αναφερθεί ότι κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου (1947-1957), αλ
λά κυρίως κατά την περίοδο της Ανασυγκρότησης (1947-1952), προσφέρθη
κε από τις ΗΠΑ εκτός από στρατιωτική και αρκετά υψηλή οικονομική βοή
θεια (βλέπε Πίνακα 1.5). Η παροχή της βοήθειας αυτής συνέτεινε μεν στην 
επίτευξη ικανοποιητικών ρυθμών αύξησης του εθνικού εισοδήματος, δεν επέ
φερε όμως εκείνες τις διαρθρωτικές μεταβολές που θα καθιστούσαν την εγ
χώρια αναπτυξιακή διαδικασία προοδευτικά ανεξάρτητη από την τεχνική και 

1. Βλέπε Κ. Βαρβαρέσος, ό.π., σ. 233-235. 
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οικονομική βοήθεια του εξωτερικού. 

Κύρια επιδίωξη της πολιτικής που ακολούθησε η αμερικανική αποστολή 

στον οικονομικό τομέα ήταν καταρχήν η μέσω της αισθητής δεύρυνσης της 

βασικής υποδομής (ενέργεια, εγγειοβελτιωτικά, συγκοινωνιακά έργα) αποκα

τάσταση του προπολεμικού επιπέδου της εγχώριας παραγωγής. Η μελλοντική 

αύξηση και διαρθρωτική μεταβολή αυτής της παραγωγής όφειλε κατά τους 

Αμερικανούς να αφεθεί στους υπάρχοντες μηχανισμούς της διεθνούς και 

εσωτερικής αγοράς και τον αντίστοιχο καταμερισμό εργασίας που αυτοί συ

νεπάγονται. 

Τις αντιλήψεις της για το είδος της οικονομικής ανάπτυξης που θεωρούσε 

ως ενδεδειγμένο για την Ελλάδα1 διατύπωνε δημόσια η αμερικανική αποστο

λή, παρενέβαινε δε ενεργά στις περιπτώσεις που τα οικονομικά μέτρα των ελ

ληνικών κυβερνήσεων προσέκρουαν στις αρχές και το φιλελεύθερο πλαίσιο 

των παραπάνω αντιλήψεων2. 

1.4. Τα πρώτα προγράμματα και η σύντομη αξιολόγηση τους 

Χαρακτηρίζουμε καταρχήν την περίοδο (1947-1957) ως απαρχή του ελ

ληνικού προγραμματισμού και την εξετάζουμε χωριστά από τη μετά το 1960 

περίοδο. Η διάκριση αυτή δικαιολογείται από το γεγονός ότι η κατάρτιση των 

"Προγραμμάτων" της πρώτης αυτής περιόδου πραγματοποιήθηκε εσπευσμέ

να και με ανύπαρκτη, όπως ήταν επόμενο, υποδομή, ύστερα από σχετική υπό-

1. Κατά το έτος 1955 ο αρχηγός της αποστολής R. Drake έγραφε στο "Βήμα" της 29ης 

Μαΐου. "Το μόνο βιομηχανικό σχέδιο εις το οποίο αντιτιθέμεθα είναι εκείνο που προβλέπει 

την εγκατάστασιν εις την Ελλάδα βαρειών βιομηχανιών σιδήρου και χάλυβος. Ανέκαθεν όμως 

επιστεύαμεν ότι η Ελλάς μόλις απόκτηση επαρκή ηλεκτρικήν κινητήριον δύναμιν... θα αποτε

λέσει χώραν ιδανικήν δια την εγκατάστασιν ελαφρών βιομηχανιών ελβετικού ή βαυαρικού τύ

που των οποίων τα προϊόντα θα διατίθενται εις την εσωτερικήν αγοράν και θα εξάγωνται εις 

τας χώρας της Μέσης Ανατολής Συρίαν, Ιράκ, Περσίαν κ.λπ.". Βλέπε Σ. Κ. Πουλόπουλος, Η 

νέα οικονομική πολιτική στην Ελλάδα, Παπαζήσης, 1958, σ. 202. 

2. "Και άλλο ένα ασυγχώρητο λάθος βαρύνει την αμερικανικήν αποστολήν η οποία δεν 

σΐ'μβούλευε μόνο να εγκαταλείψουμε τα όνειρα για εκβιομηχάνιση και να στραφούμε ακολου

θώντας "την κλίσιν και την παράδοσίν μας" στην γεωργία και τον τουρισμό αλλά αντέδρασε με 

επιμονή στη δημιουργία βασικών βιομηχανιών σιδήρου, αλουμινίου, διυλιστηρίου πετρελαίου 

κ.λπ. και εματαίωσεν τελικά την εγκατάστασιν της υψικαμίνου που επήραμε από τους Γερμα

νούς ως επανορθώσεις". Βλέπε Γ. Π. Δράκοι), Η βιομηχανία στην Ελλάδα όπως την έζησε ένας 

βιομήχανος, Αθήνα 1980, σ. 34. 

42 



ΠΙΝΑΚΑΣ 1.6 

Αμερικανική βοήθεια 1944-1962 

(Σε εκατ. δολ.) 

Έτη Δωρεές Δάνεια Οικονομική Στρατιωτική Σύνολο 

βοήθεια βοήθεια 

(Ο (2) (3)=(1+2) (4) (5)=(3+4) 

Οκτώβριος 

1944-1947 

1947-1948 

1948-1949 

1949-1950 

1950-1951 

1951-1952 

1952-1953 

1953-1954 

1954-1955 

1955-1956 

1956-1957 

1957-1958 

318,0 

163,6 

232,8 

288,5 

285,0 

179,9 

81,2 

21,9 

46,9 

120,8 

50,4 

41,4 

28,3 

29,0 

11,1 

-
-
-
-
-
-
-
-
-

346,3 

192,0 

243,9 

288,5 

285,0 

179,9 

81,2 

21,9 

46,9 

120,8 

50,4 

41,4 

-
189,4 

158,7 

22,5 

83,0 

59,3 

121,3 

95,2 

59,2 

95,6 

62,4 

143,4 

346,3 

382,0 

402,6 

311,0 

368,0 

239,2 

202,5 

117,1 

106,1 

216,4 

112,8 

184,8 

Πηγή: D.D. Psilos-R.M.Westebbe, Public International Development Financing in Greece, 

New York 1964, σ. 20. 

δειξη της κυβέρνησης των ΗΠΑ και των διεθνών χρηματοδοτικών ιδρυμά

των1. Απέβλεπε δε κατά πρώτο λόγο στην κατά το δυνατό επιστημονικότερη 

τεκμηρίωση των κυβερνητικών αιτημάτων για παροχή οικονομικής βοήθειας 

από το εξωτερικό, κυρίως τις ΗΠΑ. 

Κατά τη διάρκεια της πρώτης αυτής περιόδου συντάχθηκαν τέσσερα συνο

λικά οικονομικά προγράμματα και συγκεκριμένα: 

α. Το Πρόγραμμα ανασυγκροτήσεως της χώρας - Σχέδιον ανασυγκροτήσεως 

των τεχνικών βάσεων της Ελληνικής Οικονομίας, 1947. 

β. Το προσωρινόν μακροπρόθεσμον Πρόγραμμα οικονομικής ανορθώσεως 

της Ελλάδος 1948-1952. 

1. Παρόμοια προγράμματα εκλήθησαν να υποβάλουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες (όπως 

η Γαλλία) προς τον νεοϊδρυθέντα τότε ΟΟΣΑ στο Παρίσι. 
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γ. Το Πρόγραμμα οικονομικής αναπτύξεως 1952-1956 και τέλος 

δ. Το 3ετές Πρόγραμμα οικονομικής αναπτύξεως του 1953. 

Από μια σύντομη εξέταση των παραπάνω τεσσάρων (4) προγραμμάτων 

ανασυγκρότησης και οικονομικής ανάπτυξης, προκύπτει ότι η κύρια επιδίω

ξη των κυβερνήσεων αυτής της περιόδου ήταν, όπως ήδη αναφέρθηκε, η εξα

σφάλιση κατά το δυνατόν μεγαλύτερων ποσών οικονομικής βοήθειας από το 

εξωτερικό, κυρίως τις ΗΠΑ, για τη χρηματοδότηση μερικών σταθερά επανα

λαμβανόμενων σε κάθε πρόγραμμα επενδυτικών έργων που είχαν χαρακτηρι

στεί ως βασικά1. 

Η υλοποίηση των επίμαχων επενδύσεων θα επέφερε, κατά τους συντάκτες 

των προγραμμάτων, την επίλυση των διαρθρωτικών προβλημάτων της ελλη

νικής οικονομίας που, όπως υποστηριζόταν, συνίσταντο αφενός στην ύπαρ

ξη εκτεταμένης ανεργίας και προπάντων υποαπασχόλησης του υπάρχοντος 

εργατικού δυναμικού και αφετέρου στη διαιώνιση των ελλειμμάτων του ισο

ζυγίου το>ν εξωτερικών πληρωμών της χώρας. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι 

στις κύριες φροντίδες των προγραμμάτων εκείνης της περιόδου ανήκε ο υπο

λογισμός των συναλλαγματικών πρωτίστως επιπτώσεων των προτεινόμενων 

επενδυτικών έργων. Οι αρμόδιοι κυβερνητικοί φορείς ήταν εκ των πραγμά

των αναγκασμένοι να εγκαταλείπουν κάθε προσπάθεια εφαρμογής αυτών των 

προγραμμάτων, μόλις διαπίστωναν έμπρακτα την απροθυμία των Αμερικα

νών να εγκρίνουν τη χορήγηση των αιτούμενων συναλλαγματικών πόρων2. 

Εάν ληφθεί υπόψη το περιεχόμενο, οι φορείς και η διαδικασία κατάρτισης 

των παραπάνω προγραμμάτων, τότε αυτά μπορούν να χαρακτηριστούν πε

ρισσότερο ως κυβερνητικές προτάσεις επενδυτικών έργων παρά ως ολοκλη

ρωμένα προγράμματα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της χώρας. Η 

αποφυγή των συντακτών τους (κατά κανόνα ανώτερων διοικητικών υπαλλή

λων) να ασχοληθούν, εκτός από τις χρηματοδοτικές, και με τις τεχνικοοργα-

νωτικές, κοινωνικές και θεσμικές προϋποθέσεις πραγματοποίησης των προ

τεινόμενων επενδυτικών έργων, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το κυριαρχικό 

στοιχείο όλων αυτών των προγραμμάτων ήταν η κατά το δυνατόν πειστική 

1. Βλέπε σχετικά Δ. Σακκά, "Τα αναπτυξιακά προγράμματα της περιόδου 1947-1966 και 

η σχέση τους με τον ενδεικτικό προγραμματισμό", στον τόμο Η ελληνική κοινωνία κατά την 

πρώτη μεταπολεμική περίοδο 1945-1967, Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα, 4ο Επιστημονικό Συνέ

δριο 24-27 Νοεμβρίου 1993, Αθήνα 1994. 

2. Η πλήρης εγκατάλειψη του Σχεδίου Ανασυγκροτήσεως (1947) και του Προγράμματος 

1948-1952 οφείλεται σε αυτόν ακριβώς το λόγο. 
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παρουσίαση των επενδυτικών αναγκών και δυνατοτήτων της χώρας για την 
εξασφάλιση της προσφερόμενης τότε από το εξωτερικό (Ηνωμένες Πολιτείες) 
οικονομικής βοήθειας. 

Όπως αναφέρθηκε ήδη στην Ενότητα 1.2. της παρούσας εργασίας, οι κύ
ριες επιπτώσεις του πολέμου στην ελληνική οικονομία ήταν η μειωμένη εθνι
κή παραγωγή και η κατάρρευση του νομισματικού συστήματος και του μηχα
νισμού της αγοράς. Η μειωμένη παραγωγή και η αδυναμία, λόγω της πτώσης 
των εξαγωγών, εξεύρεσης συναλλαγματικών πόρων για την προμήθεια πρώ
των υλών, κεφαλαιουχικού εξοπλισμού και ορισμένων ειδών πρώτης ανά
γκης από το εξωτερικό, κατέστησαν την παροχή της εξωτερικής οικονομικής 
βοήθειας επιτακτική. Αν και το ύψος της συνολικής εξωτερικής βοήθειας που 
διατέθηκε για τους σκοπούς αυτούς ήταν πράγματι ικανοποιητικό, εντούτοις 
δεν φαίνεται να απέδωσε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, ιδίως όσον αφο
ρά το ρυθμό κινητοποίησης των παραγωγικών πόρων και αύξησης της εγχώ
ριας παραγωγής. 

Η αναποτελεσματικότητα αυτή μπορεί να αποδοθεί κατά πρώτο λόγο στην 
κερδοσκοπική νοοτροπία που χαρακτήριζε τη δραστηριότητα πολλών επιχει
ρηματιών εκείνη την εποχή και κατά δεύτερο στην επικρατούσα έκρυθμη πο
λιτική κατάσταση που επέτεινε την κερδοσκοπία και τον παρασιτισμό. Ένα 
μεγάλο μέρος των υλικών της εξωτερικής βοήθειας και των εγχώριων πρώτων 
υλών και καταναλωτικών αγαθών κατέληγε σε μεσάζοντες και κερδοσκόπους 
με τελικό προορισμό την αποθησαύριση. 

Τα ποσά αυτά του αποθησαυρισμένου πλουτισμού ούτε φυσικά υπό μορ
φή παραγωγικών επενδύσεων ούτε υπό μορφή τραπεζικών καταθέσεων αλλά, 
λόγω της κοινωνικής και πολιτικής δύναμης των κερδοσκόπων1, ούτε ακόμη 
και ως φορολογητέο εισόδημα μπορούσαν να συμβάλλουν στη διεύρυνση της 
εγχώριας παραγωγής. 

Η αδυναμία ή απροθυμία των κυβερνήσεων της περιόδου εκείνης να μειώ
σουν τις καταναλωτικές δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ή τουλάχι
στον να αυξήσουν τα έσοδα από την άμεση φορολογία δεν επέτρεπε να διατε
θεί μεγάλο μέρος της εξωτερικής οικονομικής βοήθειας για τη χρηματοδότηση 
επενδυτικών έργων. Οι συναλλαγματικοί πόροι που επιδίωκαν να εξασφα-

1. Τη δύναμη αυτή αισθάνθηκε ακόμη και ο καθηγητής Κ. Βαρβαρέσος, όταν, ως αντιπρόε

δρος και υπεύθυνος επί των οικονομικών θεμάτων της κυβέρνησης Βούλγαρη (1945), αναγκά

στηκε μετά από πίεση των κερδοσκόπων να παραιτηθεί, επειδή επιδίωξε να επιβάλει φόρους 

στα κερδοσκοπικά και παρασιτικά εισοδήματα. 
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λίσουν τα πρώτα μεταπολεμικά προγράμματα προορίζονταν εξ αυτού του λό
γου για την επίτευξη θετικών ρυθμών οικονομικής μεγέθυνσης, με ουσιαστικά 
αποφυγή φορολόγησης των μεγάλων κερδοσκοπικών εισοδημάτων ή παραπέ
ρα διεύρυνσης των ήδη δυσβάστακτων για τα χαμηλά εισοδήματα έμμεσων 
φόρων1. 

Αν και τα προγράμματα της περιόδου (1947-1957) είτε δεν εφαρμόστηκαν 
καθόλου είτε εγκαταλείφθηκαν στο αρχικό στάδιο της εφαρμογής τους, εντού
τοις η αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος κατά την περίοδο 
1947-1957 ήταν αρκετά ικανοποιητική (βλέπε Πίνακα 1.4). Και αυτό παρά 
το γεγονός ότι ούτε οι βασικές βιομηχανίες2 ιδρύθηκαν ούτε ως εκ τούτου και 
οι αναμενόμενες διαρθρωτικές μεταβολές στην οικονομία συντελέστηκαν. 

Χαρακτηριστικό πάντως γνώρισμα αυτής της περιόδου είναι οι ουσιώδεις 
παρεμβάσεις της επίσημης οικονομικής πολιτικής στο μηχανισμό αγοράς, χω
ρίς να αποτελούν αυτές οι παρεμβάσεις απόρροια ενός συστηματικά επεξερ
γασμένου προγράμματος οικονομικής ανάπτυξης. 

Οι περισσότερες από τις παρεμβάσεις αυτές αποφασίστηκαν και πραγμα
τοποιήθηκαν υπό την καθοδήγηση και τον έλεγχο των μελών της αμερικανικής 
αποστολής, στα πλαίσια της ελληνοαμερικανικής συμφωνίας του 19473. Σε 
πολλούς δε από τους νεοϊδρυθέντες κατά την αμέσως μεταπολεμική περίοδο 
θεσμούς, που έπαιζαν αποφασιστικό ρόλο στη διαδικασία της αναπαραγω
γής, οι Αμερικανοί διέθεταν και τυπικά ακόμη το δικαίωμα του βέτο στο μη
χανισμό λήψης αποφάσεων (π.χ. Νομισματική Επιτροπή, Κεντρική Επιτροπή 
Δανείων, Επιτροπή Εξωτερικού Εμπορίου κτλ.). 

1. Η αποφυγή φορολόγησης των κερδοσκοπικών και παρασιτικών εισοδημάτων, που δημι

ουργήθηκαν ήδη από την περίοδο της Κατοχής, επιβεβαιώνεται σε ένα βαθμό και από τον τρό

πο που εμφανίστηκε και αντιμετωπίστηκε το πρόβλημα TOJV λεγόμενων "παγωμένων πιστώσε

ων" και "παγωμένων οφειλών". 

2. Από τα έργα που είχαν κατ' επανάληψη προταθεί μόνο τα ενεργειακά και εγγειοβελτιω

τικά σημείωσαν σχετική επιτυχία. Από δε τις "βασικές βιομηχανίες" μόνο το διυλιστήριο πε

τρελαίου άρχισε να κατασκευάζεται στο τέλος του 1955. 

3. Αναφέρονται εδώ ενδεικτικά η δημιουργία της Κεντρικής Επιτροπής Δανείων (ΚΕΔ) 

και της Επιτροπής Εξωτερικού Εμπορίου, η συγχώνευση της Εθνικής με την Τράπεζα Αθηνών 

(1953), η ίδρυση των ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΟΧΟΑ, η ψήφιση του Νόμου 2687/1953 για την προσέλκυ

ση ξένων κεφαλαίων καθώς και μιας σειράς από νόμοιις και διατάγματα για την παροχή επεν

δυτικών κινήτρων (μεταβίβαση κοινωνικών πόρων στους επενδυτές), οι κρατικές παρεμβάσεις 

στο σ\>νδικαλιστικό κίνημα και την κατανομή και αναδιανομή του κοινοτικού προϊόντος. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.7 

Ετήσιοι ρυθμοί αύξησης του ΑΕΠ 

(Τιμές 1970) 

Έτη 

1948/1949 

1949/1950 

1950/1951 

1951/1952 

1952/1953 

1953/1954 

1954/1955 

1955/1956 

1956/1957 

1957/1958 

Σταθερές τιμές 1970 

12,0 

6,2 

10,8 

0,3 

13,0 

3,1 

6,8 

6,3 

6,0 

3,4 

Τρέχουσες τιμές 

31,5 

20,2 

19,1 

4,2 

30,8 

15,2 

14,7 

15,9 

6,9 

4,0 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Η Ελληνική Οικονομία, Ερευνητικά δοκίμια και στατιστικές 

σειρές, τόμος III, Αθήνα, 1984. 

Από τη συνοπτική διερεύνηση των πρώτων προγραμμάτων και γενικά της 
οικονομικής εξέλιξης της πρώτης μεταπολεμικής περιόδου, προκύπτει ότι η 
επίτευξη ικανοποιητικών ρυθμών αύξησης του εθνικού εισοδήματος συνοδεύ
τηκε από την παροχή οικονομικής βοήθειας από τις ΗΠΑ και τις παντοειδείς 
παρεμβάσεις του κράτους στο μηχανισμό αγοράς. Τόσο όμως οι παρεμβάσεις 
όσο και η παροχή της αμερικανικής βοήθειας δεν πραγματοποιήθηκαν ως 
απόρροια της κατάρτισης και εφαρμογής ενός τυπικού προγράμματος οικο
νομικής ανάπτυξης, με εξαίρεση ίσως τα προγράμματα εξηλεκτρισμού της 
χώρας, αλλά συντελέστηκαν στα πλαίσια της τρέχουσας οικονομικής πολιτι
κής, που οι βασικές κατευθύνσεις της είχαν χαραχθεί σε συνεργασία με την 
αμερικανική αποστολή και τελούσαν υπό την εποπτεία της. 

Η πολιτική αυτή επιδίωκε, μέσω της δημιουργίας και επέκτασης της βασι
κής υποδομής, να διευκολύνει τη διαδικασία ένταξης της εγχώριας παραγω
γής στο διεθνή καταμερισμό εργασίας, έτσι όπως αυτός διαμορφωνόταν από 
το μηχανισμό της εσωτερικής και κυρίως της εξωτερικής (διεθνούς) αγοράς 
που αποτελούσε - θεωρητικά τουλάχιστον - και την πεμπτουσία του εσωτερι
κού και διεθνούς καταμερισμού εργασίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΤΟ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

2.1. Ο πυρήνας της διαρθρωτικής ανισορροπίας 

Για το σχετικά χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων 

και προπάντων τις διαρθρωτικές αδυναμίες του εγχώριου παραγωγικού μη

χανισμού, έχουν αναπτυχθεί αρκετές "θεωρίες" και υποστηριχθεί πολλές 

απόψεις1. Η κυρίαρχη άποψη μεταξύ των οικονομολόγων αποδίδει τη σχετι

κή καθυστέρηση της χώρας σε διάφορα αντικειμενικά, όπως χαρακτηρίζο

νται, αίτια όπως π.χ. στη συγκριτικά μικρή έκταση και την άγονη σύσταση της 

καλλιεργήσιμης γης, στην έλλειψη αξιόλογων αποθεμάτων πρώτων υλών, στο 

μικρό σχετικά μέγεθος της εσωτερικής αγοράς, στη μεγάλη στενότητα διαθέ

σιμων κεφαλαίων κτλ. 

Συχνά όμως η υπανάπτυξη αποδίδεται και σε υποκειμενικές αδυναμίες 

των αναπτυξιακών φορέων, όπως στην υποστηριζόμενη έμφυτη ροπή των 

Ελλήνων επιχειρηματιών για ευκαιριακές κατά προτίμηση δραστηριότητες 

και στην εκ μέρους των εκάστοτε κυβερνήσεων άσκηση καιροσκοπικής πολι

τικής με κύρια επιδίωξη την εξασφάλιση της κομματικής αναπαραγωγής τους 

ως φορέων της κυβερνητικής εξουσίας2. 

Πρέπει στο σημείο αυτό να διευκρινιστεί ότι οι περισσότερες από τις πα

ραπάνω υποστηριζόμενες "θεωρητικές εξηγήσεις" της οικονομικής και διαρ

θρωτικής υπανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας δεν αποτελούν παρά απλές 

1. Πράγματι έχουν εκπονηθεί πολλές εργασίες (στην Ελλάδα και στο εξωτερικό) με ποικι

λία απόψεων επί του αναπτυξιακού προβλήματος της χώρας. Εκείνο που πράγματι όμως απαι

τείται είναι ένας με επιστημονικά κριτήρια συγκροτημένος διάλογος με αντικείμενο αυτές τις 

απόψεις. 

2. Το αποφασιστικό κριτήριο των κυβερνητικών ενεργειών είναι, κατά την άποψη αυτή, η 

αναπαραγωγή του πλέγματος των κοινωνικοοικονομικών σχέσεων υπό τους γνωστούς περιο

ρισμούς του λεγόμενου "πολιτικού κόστους" αυτών των ενεργειών. 
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εμπειρικές διαπιστώσεις μερικών συμπτωμάτων αυτής της υπανάπτυξης και 
έχουν ως εκ τούτου καθαρά ταυτολογικό χαρακτήρα. Οι "εξηγήσεις" αυτές 
στηρίζονται ρητά ή σιωπηρά στην άποψη ότι τα προβλήματα της σχετικής κα
θυστέρησης της ελληνικής οικονομίας είναι ποσοτικού κυρίως χαρακτήρα και 
εξομοιώνονται σε μεγάλο βαθμό με τα αντίστοιχα προβλήματα που αντιμετώ
πιζαν οι σήμερα τεχνολογικά και οικονομικά αναπτυγμένες χώρες στα προη
γούμενα στάδια της οικονομικής τους εξέλιξης. 

Στην εργασία αυτή γίνεται η υπόθεση ότι η αρχική και κύρια πηγή της τε
χνολογικής καθυστέρησης και οικονομικής υπανάπτυξης της Ελλάδας είναι 
η ιστορικά διαμορφωμένη αδυναμία του εγχώριου παραγωγικού μηχανισμού 
να παράγει ο ίδιος το ύψος και τη σύνθεση των κεφαλαιουχικών (επενδυτι
κών) καταρχήν αγαθών, που είναι αναγκαία για τη διατήρηση και περαιτέρω 
διεύρυνση της παραγωγικής του ικανότητας. 

Το στοιχείο αυτό της λειτουργικής αδυναμίας της εγχώριας παραγωγής 
αποτελεί τον πυρήνα της ειδοποιού διαφοράς μεταξύ της σημερινής διάρθρω
σης της ελληνικής οικονομίας και της αντίστοιχης διάρθρωσης των τεχνολο
γικά και οικονομικά ανεπτυγμένων χωρών στα προηγούμενα στάδια της οι
κονομικής τους εξέλιξης1. Στο εξής θα χαρακτηρίζεται η κατάσταση αυτή της 
ελληνικής οικονομίας, που εκφράζεται εμπειρικά ως διαφορά μεταξύ της 
ετήσιας ζήτησης επενδυτικών αγαθών και εγχώριας προσφοράς αυτών των 
αγαθών, ως διαρθρωτική ανισορροπία ή δυσαναλογία της εγχώριας παραγω
γής. 

Πριν προχωρήσουμε στην παρουσίαση μερικών ποσοτικών όψεων αυτής 
της δυσαναλογίας διευκρινίζουμε τα σύμβολα που πρόκειται να χρησιμοποι
ηθούν: 

Ι = επενδύσεις παγίου κεφαλαίου. 

PI = παραγωγή επενδυτικών αγαθών. 
XI = εξαγωγές επενδυτικών αγαθών. 

D = αποσβέσεις. 

α = ακαθάριστα μεγέθη. 
κ = καθαρά μεγέθη. 
ε = εγχώριας παραγωγής. 

1. Η έννοια της διάρθρωσης εξετάζεται εδώ από τη λειτουργική σκοπιά, της σχέσης δηλαδή 

αναλογικότητας μεταξύ των τριών βασικών στοιχείων της παραγωγικής διαδικασίας (δηλαδή 

τελικά καταναλωτικά αγαθά -αγαθά παγίου κεφαλαίου- ενδιάμεσα προϊόντα). 
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f = εισαγόμενα προϊόντα. 
i = i = 1,2,3,...., η - 1 κλάδοι παραγωγής επενδυτικών αγαθών (η=κλάδος 

κατασκευών/ n - 1 = m). 

j = j = 1,2,3, ,n κλάδοι υποδοχής επενδυτικών αγαθών. 

Από την ισότητα : 

n-l m n-l m n-1 m 

(2.1) Σ Σ ΐ\ = Σ Zlfj + Σ ZIjj 
i=l j = l i=i j=l i = l j = l 

προκύπτει 

(2.2) ΣΣΙ-j = Σ Σ ζ - Σ Σ ϋ ϋ 

i j i j i j 

και 

(2.3) Σ Σ Dij = Σ Σ D-j + Σ Σ Ό[ 

i j i j i j 

Προκειμένου από πλευράς εγχώριας κατασκευαστικής ικανότητας να πλη
ρούνται οι όροι μιας αναπτυσσόμενης ή τουλάχιστον στάσιμης οικονομίας -
η κατασκευαστική ικανότητα νοείται εδώ στα πλαίσια της κλειστής οικονο
μίας - πρέπει βέβαια να ισχύει : 

n-l n-l m . 
ε ε+f 

(2.4) Σ Pli ^ Σ Σ Djj 
i=l i=l j=l 

δηλαδή η αξία της εγχώριας παραγωγής (διεθνώς εμπορεύσιμων) επενδυτι
κών αγαθών μιας δεδομένης χρονικής περιόδου να είναι μεγαλύτερη ή τουλά
χιστον ίση με την αξία της ετήσιας φθοράς του αποθέματος των πάγιων πα
ραγωγικών εγκαταστάσεων (πλην κατασκευαστικών έργων) που χρησιμοποι
ήθηκαν κατά την παραγωγική διαδικασία της ίδιας χρονικής περιόδου (απο
σβέσεις) 
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ή 

(2.4α) Σ Σ Ι"· + Σ XI· > Σ Σ D * 

» J ι ι J 

Από τα διαθέσιμα όμως στοιχεία προκύπτει ότι 

(2.5) Σ Σ D-|f> Σ PI-

i j ί 

και 

ε+f α 

(2.6) Σ Σ Djj < Σ Σ Iy 
' J i J 

Από την (2.5) και (2.6) προκύπτει : 

ε+f 

»y 
» j i 

(2.7) Σ Σ Djf- Σ Pi' = S{ ( Si > 0 ) 

όπου S j = η διαφορά μεταξύ ετήσιων αποσβέσεων και εγχώριας παραγωγής 

επενδυτικών αγαθών και 

(2.8) Σ Σ Ι ^ - Σ Ρ Ι · ^ (S 2 >0) 

i j i 

όπου S 2 = το (καθαρό) εισαγόμενο τμήμα των ετήσιων επενδύσεων. Εάν διαι
ρέσουμε την (2.7) και (2.8) με τις ετήσιες ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κε
φαλαίου (πλην κατασκευών), τότε προκύπτει η ποσοστιαία σύνθεση των αντί
στοιχων μεγεθών δηλαδή: 
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(2.7α) dj - αϊ = sj (Ο < S! < d^ 

και 

(2.8α) l - a 1 = s2 (Ο < s2 < 1) 

Εάν αντικαταστήσουμε το α } της (2.8α) με το αντίστοιχο α } της (2.7α), δη-

λαδή (aj = dj—Sj), τότε προκύπτει : 

(2.9) s2 = l - ( d i - s * i ) 

ή 

(2.9α) s*2=l -(di -(d i - a i ) ) 

Τρεις περιπτώσεις είναι θεωρητικά δυνατές, δηλαδή: 

i. di — αϊ > 0 

Στην περίπτωση αυτή, που αντιστοιχεί πράγματι στη διάρθρωση της ελλη
νικής οικονομίας1, ισχύει : 

(2.10) s 2 = l - d 1 + s 1 

Η αξία δηλαδή του εισαγόμενου μέρους των ακαθάριστων επενδύσεων κα

λύπτει ολόκληρη την αξία των καθαρών επενδύσεων (1 - dj) και επιπλέον ένα 

μέρος των ετήσιων αποσβέσεων. Με βάση αυτή την εμπειρικά έγκυρη διαπί

στωση, η εγχώρια οικονομία μπορεί να χαρακτηριστεί με κριτήριο την κατα

σκευαστική της ικανότητα (ή άλλως στα υποθετικά πλαίσια μιας κλειστής οι

κονομίας) ως μία φθίνουσα οικονομία. 

1. Σύγκρινε τους Πίνακες 2.1 και 2.2 της επόμενης Ενότητας 2.2. της παροιισας εργασίας. 
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ii. di =αι 

Στην περίπτωση αυτή ισχύει : 

* 
(2.11) s 2 = 1-dj 

δηλαδή η αξία του εισαγόμενου τμήματος των ακαθάριστων επενδύσεων πα
γίου κεφαλαίου είναι ίση με τις αντίστοιχες καθαρές επενδύσεις (πλην κατα
σκευών). Στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση μπορεί κατ' αναλογία προς την 
περίπτωση i να υποστηριχθεί ότι πρόκειται για μια στάσιμη οικονομία και τέ
λος 

ili.di - α ϊ < 0 

όπου ισχύει αντίστοιχα : 

(2.12) s 2 = 1-d j-s i 

δηλαδή η αξία του εισαγόμενου τμήματος της ακαθάριστης επενδυτικής δα
πάνης για αγαθά παγίου κεφαλαίου (πλην κατασκευαστικών έργων) καλύπτει 
ένα μέρος των καθαρών επενδύσεων, ενώ το υπόλοιπο μέρος μαζί με τις απο
σβέσεις μπορεί (από αξιακή σκοπιά) να καλυφθεί από την εγχώρια παραγω
γή. Στην τελευταία αυτή περίπτωση υπάρχουν οι προϋποθέσεις, από την κα
τασκευαστική πάντα πλευρά, για το χαρακτηρισμό της οικονομίας αυτής ως 
(δυνητικά) αναπτυσσόμενης οικονομίας. 

Ισχύει δηλαδή τελικά : 

* 
S2 

> 

= 
< 

1 -di+si 
I - d i 

1-di-si 
αν ισχύει αντίστοιχα s ι 

< 

Η διαφορά ( έλλειμμα ) "S" της (2.8) σε συνδυασμό με την (2.7) εκφράζει 

και ποσοτικά τον πυρήνα της διαρθρωτικής ανισορροπίας, όπως ορίστηκε 

ήδη σε αυτό το κεφάλαιο. 
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2.2. Πηγές και κύριες συνέπειες της ανισορροπίας 

Η διαρθρωτική ανισορροπία της εγχώριας παραγωγής, που μόλις παρου
σιάστηκε και που συνιστά την ουσιώδη ποιοτική διαφορά μεταξύ της ελληνι
κής οικονομίας και των οικονομιών των τεχνολογικά ανεπτυγμένων χωρών 
στα προηγούμενα στάδια της ανάπτυξης τους, είναι σε τελική ανάλυση το 
αποτέλεσμα που προέκυψε ιστορικά από τον ανταγωνισμό μεταξύ των χειρο
τεχνικών βασικά προϊόντων της εγχώριας παραγωγής και των αντίστοιχων 
εργοστασιακών (βιομηχανικών) προϊόντων των τεχνολογικά ανεπτυγμένων 
χωρών της Δύσης. Ο ανταγωνισμός αυτός, που έλαβε χώρα στα πλαίσια μιας 
μορφής ελεύθερου εμπορίου προσαρμοσμένου στις ανάγκες αναπαραγωγής 
της παραγωγικής διαδικασίας των τεχνολογικά ανεπτυγμένων χωρών1, κατέ
ληξε προοδευτικά στην αρχική απώθηση και τελική εξαφάνιση των εγχώριων 
χειροτεχνικών προϊόντων μαζί με τον παραγωγικό εξοπλισμό και τις τεχνι-
κές-οργανωτικές ικανότητες που είχαν αναπτύξει μέχρι τότε οι αντίστοιχες 
χειροτεχνικές μονάδες2. 

Το γεγονός ότι η σταδιακή υποκατάσταση της εγχώριας χειροτεχνικής πα
ραγωγής από την αντίστοιχη εργοστασιακή (βιομηχανική) - στην έκταση που 
αυτή έλαβε χώρα - δεν προήλθε από τον τεχνολογικό μετασχηματισμό της 
ίδιας της εγχώριας παραγωγικής μηχανής, όπως συνέβη στις περισσότερες δυ
τικές χώρες και την Ιαπωνία, αλλά ήταν αποτέλεσμα εισαγωγής από το εξω
τερικό, είχε καταλυτικές συνέπειες για τον μετέπειτα τρόπο οργάνωσης και 
λειτουργίας της ελληνικής οικονομίας. Στην περίπτωση ειδικά των εγχώριων 
μονάδων παραγωγής επενδυτικών αγαθών δεν υποκαταστάθηκαν μόνο τα 
χειροτεχνικά αγαθά παγίου κεφαλαίου των μονάδων αυτών με αντίστοιχα ερ
γοστασιακής κατασκευής του εξωτερικού, αλλά εκτοπίστηκαν τελείως ή με
τατράπηκαν σε επισκευαστικές οι ίδιες οι εγχώριες κατασκευαστικές μονάδες 

1. Είναι προφανές ότι το περιεχόμενο και οι μορφές των διεθνών οικονομικών σχέσεων 

εκείνης της περιόδου καθορίστηκαν με πολιτικά κυρίως κριτήρια. "It would be a mistake to 

believe that Great Britain moved in the direction of free Trade for altruistic purposes. The 

British thought that fewer impediments to commerce would increase their economic power 

and regarded free trade as a national economic policy". S. B. Clough and C. W. Cole, 

Economic History of Europe, D. C. Heath and Co, Boston 1952, σ. 476. Βλέπε επίσης F. J. 

Hobsbawm, Industry and Empire, An Economic History of Britain since 1750, London 1968. 

2. Για μια εκτενέστερη περιγραφή της διαδικασίας αυτής βλέπε Α. Κ. Bagchi, "De-

industrialization in India in the nineteenth century. Some theoretical implications", The 

Journal of Development Studies, Vol. 12, Jan. 1976, σ. 135-164. 
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μαζί με το εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολούσαν και τα προϊόντα 
που παρήγαγαν μέχρι τότε1. Επήλθε δηλαδή μία βαθμιαία απαξίωση του έμ
ψυχου και άψυχου δυναμικού που συγκροτούσε μέχρι τότε έναν αυτοτροφο
δοτούμενο και τεχνικά αυτόνομο κατασκευαστικό τομέα, οργανικά συνδεδε
μένο με τους υπόλοιπους τομείς της ελληνικής οικονομίας2. 

Με τον προοδευτικό παραμερισμό των καταναλωτικών αρχικά προϊό
ντων της εγχώριας χειροτεχνικής παραγωγής και την υποκατάσταση τους με 
άλλα εργαστασιακά (εισαγόμενα), ολοκληρώθηκε προοδευτικά και η εξάλειψη 
του εγχώριου μηχανισμού δημιουργίας και ικανοποίησης νέων καταναλωτι
κών αναγκών και αντικαταστάθηκε φυσιολογικά από τους αντίστοιχους μη
χανισμούς του εξωτερικού. Κατ'αυτό τον τρόπο όλα τα νέα καταναλωτικά 
προϊόντα, τα οποία ως γνωστόν καθορίζουν κατά πρώτο λόγο τα ποσοτικά 
και ποιοτικά χαρακτηριστικά κάθε μελλοντικής παραγωγικής δραστηριότη
τας, εμφανίζονται αρχικά και πρωτοκαθιερώνονται στις τεχνολογικά ανε
πτυγμένες χώρες ως συνέπεια του επιπέδου ανάπτυξης και τρόπου οργάνω
σης της κλαδικά ισόρροπης παραγωγής τους. Τα νέα αυτά προϊόντα είτε ει
σάγονται εν συνεχεία αυτούσια ή, εάν εκπληρώνονται ορισμένες τεχνικές και 
οικονομικές προϋποθέσεις, αρχίζουν να παράγονται και στην Ελλάδα, ενόλω 
ή ενμέρει, μετά όμως την προηγούμενη εισαγωγή από το εξωτερικό του μηχα
νισμού (μέσων δηλαδή παραγωγής και τεχνογνωσίας) που απαιτείται για την 
εγχώρια κατασκευή τους3. 

Το καθοριστικό στοιχείο αυτής της εξέλιξης, που αποτελεί και αναγκαίο 
όρο για την επιβολή σχέσεων τεχνολογικής και οικονομικής εξάρτησης της 
χώρας από το εξωτερικό, είναι η έλλειψη προϋποθέσεων παραγωγής σύγχρο-

1. Για μια συνοπτική παρουσίαση της εξέλιξης της ελληνικής βιομηχανίας και των κλάδων 

που μας ενδιαφέρουν εδώ βλέπε μεταξύ άλλων Χ. Χατζηιωσήφ, Η γηραιά σελήνη, η βιομηχα

νία στην ελληνική οικονομία, 1830-1940, Κεφ. 3, σ. 119-174, εκδόσεις "Θεμέλιο", Αθήνα 

1993. 

2. Μια ποσοτική εκτίμηση της σύγχρονης κατασκε\>αστικής ικανότητας των εγχώριων μο-

νάδυτν παραγωγής επενδυτικών αγαθών είναι δυνατή από την περιοδική εκπόνηση μητρών 

επενδύσεων με ιδιαίτερη, κατά το δυνατό, ταξινόμηση των εισαγόμενων επενδυτικών αγαθών. 

Βλέπε σχετικά: Ν. Μυλωνά, Αναλυτικοί πίνακες εισροών - εκροών της ελληνικής οικονομίας, 

έτος 1970, ΚΕΠΕ 1980 και Χ. Οικονομίδη, Η δομή της ελληνικής βιομηχανίας και ο τομέας 

παραγωγής προϊόντων παγίου κεφαλαίου (Διδακτορική διατριβή, Πάντειο Πανεπιστήμιο) 

1991. 

3. Είναι γνωστό ότι τα καταναλωτικά αγαθά και υπηρεσίες, κατεξοχήν τα νέα, αποτελούν 

την κύρια πηγή ενεργοποίησης και ανατροφοδότησης της παραγωγικής μηχανής. 
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νων κεφαλαιουχικών (επενδυτικών) αγαθών από τον ελλιπή και κλαδικά 

αποδιαρθρωμένο εγχώριο παραγωγικό μηχανισμό. Η τεχνική αδυναμία του 

μηχανισμού αυτού να παράγει αυτοδύναμα σύγχρονα επενδυτικά αγαθά (μη

χανολογικό κυρίως εξοπλισμό) δεν έχει ως μόνη συνέπεια την ανικανότητα 

του να δημιουργεί ο ίδιος νέες καταναλωτικές ανάγκες και τα αντίστοιχα 

αγαθά για την ικανοποίηση τους, αλλά και την προφανή αδυναμία του να 

αφομοιώνει και διαχέει (διακλαδικά και διεπιχειρησιακά) τα βασικά επιτεύγ

ματα της δημιουργούμενης στο εξωτερικό τεχνικής προόδου. 

Στο σημείο αυτό θα μπορούσε κανείς να επιχειρήσει τον παρακάτω πα

ραλληλισμό: Όπως προϋπόθεση για τη γέννηση της μισθωτής (εξαρτημένης) 

εργασίας αποτέλεσε ο ουσιαστικός και τυπικός χωρισμός και αποξένωση των 

εργαζομένων από τα μέχρι τότε ιδιόκτητα μέσα παραγωγής, έτσι και για την 

εμφάνιση τεχνολογικά εξαρτημένων χωρών αποτέλεσε προϋπόθεση η, μέσω 

κυρίως της διαδικασίας του "ελευθέρου εμπορίου" και της αντίστοιχης οργά

νωσης των διεθνών οικονομικών σχέσεων, προοδευτική στέρηση ή αδυναμία 

ανάπτυξης της τεχνικής ικανότητας των χωρών αυτών να παράγουν με δικά 

τους μέσα τα αναγκαία για την αναπαραγωγή της παραγωγικής τους διαδικα

σίας κεφαλαιουχικά (επενδυτικά) αγαθά. Η όλη δε διαδικασία δημιουργίας 

και οριστικής παγίωσης της τεχνικής αυτής αδυναμίας του εγχώριου παρα

γωγικού μηχανισμού έχει ασκήσει καθοριστική επίδραση στη διαμόρφωση 

των κύριων ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών της εγχώριας οικο

νομικής διάρθρωσης. 

Σταχυολογούμε τα κυριότερα από αυτά τα χαρακτηριστικά : 

1. Η αδυναμία της εγχώριας παραγωγικής μηχανής τόσο από την πλευρά της 

υλικοτεχνικής βάσης όσο και της τεχνικής και οργανωτικής πείρας να δη

μιουργεί και διαχέει νέα τεχνική πρόοδο 

Η αδυναμία αυτή, η οποία οφείλεται στην οργανική σχέση που υπάρχει με

ταξύ τεχνικής ικανότητας για παραγωγή σύγχρονων επενδυτικών αγαθών και 

αντίστοιχης δημιουργίας και διασποράς νέας τεχνικής προόδου1, εκφράζεται 

παραστατικά από την προφανή αδυναμία του εγχώριου παραγωγικού μηχα

νισμού να συγκροτήσει και ενεργοποιήσει ένα αυτοτροφοδοτούμενο σύστημα 

1. Βλέπε σχετικά Ν. Rosenberg, "Technological Change in the Machine Tool Industry 

1840-1910", Journal of Economic History, 23, 1963, σ. 414-443 και του ιδίου: "Capital 

Goods, Technology and Economic Growth", Oxford Economic Papers, Vol. 15, 1963. 
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αξιόλογης καινοτομικής δραστηριότητας (προϊόντων ή/και διαδικασιών), 

που θα βελτίωνε μακροπρόθεσμα το βαθμό λειτουργικότητας και ποιοτικής 

στάθμης της εγχώριας παραγωγικής διάρθρωσης. Οι μέθοδοι και τεχνικές πα

ραγωγής, οι οποίες εφαρμόζονται στους διάφορους τομείς της εγχώριας πα

ραγωγικής διαδικασίας αντικατοπτρίζουν εξ αυτού του λόγου ένα είδος επι

λεγμένης προσαρμογής της "ετεροχρονισμένης τεχνολογίας", που δημιουρ

γείται και προσφέρεται από παραγωγικά συστήματα του εξωτερικού και επη

ρεάζει σε τελική ανάλυση τη μορφή της εγχώριας διαδικασίας αναπαραγω

γής1. 

Η συνέχιση κατά συνέπεια της αδυναμίας εγχώριας παραγωγής επενδυτι

κών αγαθών και βαθμιαίας δημιουργίας ενός λειτουργικά ολοκληρωμένου 

παραγωγικού μηχανισμού οδηγεί φυσιολογικά στην αναπαραγωγή της ανά

γκης συνέχισης της εισαγωγής προϊόντων της παραπάνω ετεροχρονισμένης 

τεχνολογίας. 

2. Η έλλειψη προϋποθέσεων ανταγωνιστικής ικανότητας των εγχώριων πα

ραγωγικών μονάδων 

Είναι γνωστό ότι οι κύριες εκφράσεις της καινοτομικής ενγένει διαδικα

σίας είναι α) η ανάπτυξη εντελώς νέων προϊόντων, β) η μείωση του μέσου κό

στους παραγωγής και γ) η βελτίωση της ποιότητας των παραδοσιακών αγα

θών. Επειδή και οι τρεις παραπάνω επιπτώσεις της καινοτομικής διαδικα

σίας αποτελούν τα κατεξοχήν στοιχεία του μακροπρόθεσμου ανταγωνισμού 

μεταξύ μονάδων που παράγουν ομοειδή προϊόντα, γι' αυτό, αν εξαιρέσει κα

νείς μερικές μεμονωμένες περιπτώσεις όπως η γνωστή επιχείρηση Πετζετάκη, 

είναι σε μεγάλο βαθμό αυθαίρετο να γίνεται λόγος για επίπεδο ανταγωνιστι

κής ικανότητας- έστω και στη στατική της μορφή- των εγχώριων γενικά πα

ραγωγικών μονάδων απέναντι στις αντίστοιχες μονάδες των τεχνολογικά 

1. Ως "ετεροχρονισμένη τεχνολογία" ορίζεται το σύνολο των τεχνικά νέων προϊόντων και 

διαδικασιών που προσφέρονται από το εξωτερικό τελείως αδιαμεσολάβητα, χωρίς δηλαδή να 

αποτελούν οργανική συνέχεια των εφαρμοζόμενων ήδη στη χώρα μεθόδων και τεχνικών παρα

γωγής. Η προσφερόμενη κατ' αυτό τον τρόπο νέα τεχνική προηγείται κατά κανόνα χρονικά τό

σο των άμεσων τεχνικών αναγκών και τεχνικοοργανωτικών δυνατοτήτων της εγχώριας παρα

γωγικής διαδικασίας, όσο και της ψυχολογικά αβίαστης αποδοχής της εκ μέρους των φορέων 

αυτής της διαδικασίας και του πληθυσμού γενικότερα. Οι συνέπειες του ιδιότυπου αυτού ετε

ροχρονισμού θα εξεταστούν διεξοδικότερα στο Κεφ 5. 

57 



ανεπτυγμένων χωρών του εξωτερικού'. 
Η προφανής έλλειψη μακροπρόθεσμων προϋποθέσεων ανταγωνιστικής 

ικανότητας των εγχώριων παραγωγικών μονάδων - στην προκειμένη περί
πτωση θα αντιστοιχούσε η έκφραση "προϋποθέσεις επιβίωσης αυτών των μο
νάδων" - συνεπάγεται αναγκαστικά και την παραδοχή (εκ μέρους της οικονο
μικής επιστήμης) της ύπαρξης ιδιομορφιών στον τρόπο οργάνωσης και λει
τουργίας τόσο της εσωτερικής αγοράς όσο και των διεθνών οικονομικών σχέ
σεων της χώρας2. Βασική π.χ. απόρροια αυτών των ιδιομορφιών θα ήταν και 
η συνακόλουθη ανάγκη αποδοχής μιας διαφορετικής επενδυτικής συμπερι
φοράς (συνάρτησης επενδύσεων) των Ελλήνων επιχειρηματιών από εκείνη 
των συναδέλφων τους των τεχνολογικά ανεπτυγμένων οικονομιών που περι
γράφεται σε όλα τα εγχειρίδια της νεοκλασικής μικροοικονομικής θεωρίας. 

3. Ο περιορισμός των ευκαιριών συσσώρευσης πάγιου παραγωγικού κεφαλαίου 

Η προοδευτική εκτόπιση της εγχώριας παραγωγής επενδυτικών αγαθών 

από την αντίστοιχη παραγωγή του εξωτερικού είχε ως επακόλουθο την απο

σύνδεση του εγχώριου τομέα παραγωγής αυτών των αγαθών από τους υπό

λοιπους τομείς και κλάδους της εθνικής οικονομίας με συνέπεια: 

- Τη βαθμιαία εξάλειψη της εγχώριας προσφοράς εκείνων των προϊόντων 

και υπηρεσιών που, ως ενδιάμεσες εισροές, ήταν ήδη ή επρόκειτο να κατα-

1. Λόγω ουσιαστικής ανυπαρξίας μηχανισμών ενεργοποίησης καινοτομικών διαδικασιών 

εκ μέρους των εγχώριων παραγωγικών μονάδων, ελλείπουν στην πραγματικότητα και εδώ οι 

βασικές προϋποθέσεις για την εκδήλωση αξιόλογου ανταγωνισμού μεταξύ αυτών των μονά

δων. Τα παραδοσιακά μέσα, όπως το ύψος των τιμών και η ποιότητα των προϊόντων, καθορί

ζονται κατά πρώτο λόγο από την τεχνική πρόοδο που συντελείται στο εξωτερικό και είναι ταυ

τόχρονα προσιτή σε όλους τους συμμετέχοντες στην εσωτερική αγορά. Η τυχόν χρησιμοποίη

ση το\;ς από τις εγχώριες μονάδες για σκοπούς ανταγωνισμού δεν θα επέφερε-ελλείψει χρονι

κού προβαδίσματος από κάποιον παραγωγό- ουσιαστικά πλεονεκτήματα σε κανέναν. Στο βαθ

μό που διαπιστώνεται κάποιος ανταγωνισμός μεταξύ των εγχώριων παραγ<ογικών μονάδων, 

αυτός περιορίζεται συνήθως στην εκμετάλλευση των εγγενών ατελειά>ν της εσωτερικής αγοράς 

και προπάντων την αξιοποίηση των καλλιεργούμενων από τους κατόχους των μονάδων σχέ

σεων με τους αποφασιστικούς φορείς της δημόσιας διοίκησης και του τραπεζικού συστήματος. 

2. Παρά το γεγονός ότι τα δύο αυτά στοιχεία συνιστοί;ν καθοριστικούς όρους της εξαρτη

μένης μορφής αναπαραγωγής, η λεπτομερής ανάλυση τους δεν μπορεί να ενταχθεί στα πλαίσια 

αυτής της εργασίας. 
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στούν στο μέλλον αναγκαίες για την κατασκευή των τελικών επενδυτικών 

αγαθών. 

- Την τεχνική αδυναμία ανάπτυξης νέων κλάδων παραγωγής ή μεμονωμέ

νων παραγωγικών δραστηριοτήτων, η εμφάνιση και καθιέρωση των οποί

ων συνδέεται τεχνικά με την εγχώρια παραγωγή σύγχρονων επενδυτικών 

αγαθών. 

- Τη βαθμιαία εξάλειψη των προϋποθέσεων συγκρότησης ενός ολοκληρωμέ

νου, όπως τονίστηκε, εθνικού συστήματος καινοτομιών, με συνέπεια τον 

περιορισμό του ανταγωνισμού μεταξύ των εγχώριων παραγωγικών μονά

δων και ως εκ τούτου και του ύψους των αντίστοιχων επενδύσεων. 

Κατ'αυτό τον τρόπο περιορίζονται de facto οι δυνατότητες συσσώρευσης 

παγίου κεφαλαίου σε όλη την οικονομία γενικά και στους τεχνολογικά δυνα

μικούς κάθε φορά κλάδους της μεταποιητικής βιομηχανίας ειδικότερα. Παύ

ει δε ουσιαστικά να υφίσταται, σε επίπεδο εθνικής οικονομίας, ο μηχανισμός 

διακλαδικής τεχνικής σύνδεσης και αλληλοπληροφόρησης αφενός μεταξύ των 

εν λειτουργία παραγωγικών μονάδων και αφετέρου μεταξύ αυτών των μονά

δων και του υπάρχοντος εκπαιδευτικού και ερευνητικού συστήματος της χώ

ρας1. 

4. Ο εξωγενής καθορισμός των διεθνώς ανταγωνιστικών στάνταρντς για τις 

παραγωγικές δυναμικότητες πολλών προϊόντων και δραστηριοτήτων 

Οι τεχνικές λύσεις, οι οποίες επιλέγονται και ενσωματώνονται στα επεν

δυτικά αγαθά και γενικά τον παραγωγικό εξοπλισμό που παράγεται στο εξω

τερικό, καθορίζονται τελικά αφενός από το μέγεθος της αγοράς που πρόκει

ται να καλύψουν οι μονάδες για τις οποίες κατασκευάστηκε αυτός ο εξοπλι

σμός και αφετέρου από τα αντίστοιχα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα της 

χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένες αυτές οι μονάδες. Είναι εξ αυτού του 

λόγου προφανές ότι μόνο σε περιορισμένη κλίμακα είναι δυνατό να αντι

στοιχούν οι τεχνικές αυτές προδιαγραφές στους όρους παραγωγής των μο

νάδων μιας χώρας, όπως η Ελλάδα, με τη συγκριτικά περιορισμένη εσωτερι-

1. Η ΐίποκατάσταση αυτής της σχέσης μέσω διασυνδέσεων των εγχώριων μονάδων με τις 

αντίστοιχες επιχειρήσεις και ιδρύματα του εξωτερικού, στο βαθμό που είναι δυνατή και αξιο

ποιήσιμη, μπορεί πράγματι να περιορίσει αισθητά τις τεχνικές ασυμμετρίες που χαρακτηρί

ζουν τον εγχώριο παραγωγικό μηχανισμό. 
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κή αγορά και την επικρατούσα τεχνικοοικονομική σχέση μεταξύ των συντελε
στών κεφαλαίου και εργασίας. 

Η χρησιμοποίηση από τις ελληνικές επιχειρήσεις εισαγόμενων παραγωγι
κών εγκαταστάσεων, οι οποίες, από τη σκοπιά της τεχνικής προόδου που 
έχουν ενσωματώσει, ούτε στα κοινωνικοοικονομικά της δεδομένα αλλά ούτε 
και στο μέγεθος της εσωτερικής της αγοράς αντιστοιχούν, είναι οικονομικά 
ασύμφορη και, χωρίς τις διορθωτικές παρεμβάσεις του κράτους στο μηχανι
σμό των τιμών, σχεδόν αδύνατη. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τους πε
ριορισμούς που συνοδεύουν συνήθως τη μεταφορά τεχνογνωσίας στις τεχνο
λογικά εξαρτημένες χώρες1, αφενός προσθέτει ένα ακόμη σοβαρό εμπόδιο στη 
διαδικασία συσσώρευσης κεφαλαίου και αφετέρου εξηγεί την προέλευση του 
μωσαϊκού των χρησιμοποιούμενων από τους διάφορους τομείς, κλάδους και 
μεμονωμένες επιχειρήσεις εισαγόμενων από το εξωτερικό τεχνικών λύσεων 
(τεχνικές ασυμμετρίες της παραγωγής). 

5. Η συνεχής μετατόπιση της εγχώριας παραγωγής σε συμπλ ηρωματικές ή μη 

ανταγωνιστικές δραστηριότητες 

Η ανάγκη χρηματοδότησης των εισαγωγών επενδυτικών αγαθών, καθώς 
και των νέων ή τεχνικά σύνθετων καταναλωτικών και ενδιάμεσων προϊό
ντων, που, υπό τις επικρατούσες μορφές των διεθνών οικονομικών σχέσεων, 
δεν είναι τεχνικά δυνατή ή οικονομικά ανταγωνιστική η παραγωγή τους στην 
Ελλάδα, ωθεί αναγκαστικά τους παραγωγικούς φορείς στην αναζήτηση λύσε
ων για δύο πάγιου σχεδόν χαρακτήρα προβλήματα. Πρώτον, την αναζήτηση 
παραγωγικών δραστηριοτήτων που προσπορίζουν το αναγκαίο κάθε φορά 
συνάλλαγμα για τη χρηματοδότηση των αυξανόμενων εισαγωγών και δεύτε
ρον, την εξασφάλιση κάποιας απασχόλησης στο τμήμα εκείνο του εργατικού 
δυναμικού που το συγκριτικά μεγάλο ποσοστό εξωστρεφούς ζήτησης και η ει
σαγόμενη τεχνική πρόοδος το μετατρέπει σε άνεργο ή υποαπασχολούμενο. 

Ο εγχώριος παραγωγικός μηχανισμός παρουσιάζεται κατ'αυτό τον τρόπο 
ως άθροισμα μεμονωμένων παραγωγικών δραστηριοτήτων, που η ποσοτική 

1. Ένας από τους όρους που συνήθως τίθεται προς τους αγοραστές της μεταφερόμενης τε

χνογνωσίας είναι να αποφεύγει να ανταγωνίζεται τα προϊόντα της προμηθεύτριας εταιρείας 

στη διεθνή αγορά. Για την περίπτωση της Ελλάδας βλέπε ειδικότερα: Δ. Κάζη - Χ. Περράκη, 

Licensing και βιομηχανική ανάπτυξη: Η περίπτωση της Ελλάδας, Επιστημονικές Μελέτες No 

4, ΚΕΠΕ, Αθήνα 1984. 
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και ποιοτική τους διάρθρωση δεν έχει μια ενιαία εσωτερική συνοχή, αλλά 

προέκυψε ως λογικό επακόλουθο α) της προσπάθειας των Ελλήνων επιχειρη

ματιών να εκμεταλλευθούν τις όποιες επιχειρηματικές δυνατότητες προσφέ

ρει στην εγχώρια αγορά η δημιουργούμενη κάθε φορά στο εξωτερικό τεχνική 

πρόοδος και β) της αντίστοιχης προσπάθειας του κράτους να αμβλύνει- μέσω 

παροχής προστασίας και χρηματικών μέσων - τις αρνητικές επιδράσεις του 

εγχώριου διαρθρωτικού προβλήματος στην ανάπτυξη της οικονομικής και 

επενδυτικής γενικά δραστηριότητας στη χώρα. 

Η συμμετοχή κατά συνέπεια των εγχώριων παραγωγικών μονάδων σε αυ

τό το μειωμένων τεχνικοοργανωτικών απαιτήσεων οικονομικό περιβάλλον 

υποδηλώνει μεν τις βραχυπρόθεσμες δυνατότητες τους να επιβιώσουν επιχει

ρηματικά στα πλαίσια των ατελειών της εσωτερικής αγοράς, δεν πιστοποιεί 

όμως κατ' ουδένα τρόπο την ικανότητα τους να αντεπεξέλθουν μελλοντικά 

χωρίς ενεργό ξένη στήριξη σε τεχνικά αναβαθμισμένες παραγωγικές δραστη

ριότητες και συνθήκες ανταγωνισμού περισσότερο απαιτητικές. Η θέση της 

χώρας στο διεθνή καταμερισμό εργασίας, υπό το συγκεκριμένο καθεστώς ορ

γάνωσης και λειτουργίας των διεθνών και εσωτερικών οικονομικών σχέσεων, 

δεν εμφανίζεται ως εκ τούτου ως αποτέλεσμα συνεχούς και συστηματικού 

ανταγωνισμού του εγχώριου παραγωγικού μηχανισμού (παραγωγικές μονά

δες και εκπαιδευτικό - ερευνητικό σύστημα) με τον αντίστοιχο μηχανισμό των 

χωρών του εξωτερικού, αλλά κυρίως ως απόρροια του συνδυασμού της εισα

γόμενης τεχνικής προόδου και των αντίστοιχων δυνατοτήτων (ευκαιριών), 

που αυτή, με τη βοήθεια και του κράτους, προσφέρει στους Έλληνες και ξέ

νους επιχειρηματίες για επικερδείς παραγωγικές δραστηριότητες στην ελληνι

κή αγορά. 

Από τη συνοπτική παρουσίαση των διαρθρωτικών χαρακτηριστικών 

της εγχώριας παραγωγής προκύπτει ότι η μορφή αναπαραγωγής της εγχώ

ριας παραγωγικής διαδικασίας διαφέρει διαμετρικά από εκείνη των τεχνο

λογικά ανεπτυγμένων χωρών. Η διερεύνηση των δυνατοτήτων αλλαγής αυ

τής της μορφής προϋποθέτει την ορθή εκτίμηση αφενός της ουσίας του 

διαρθρωτικού προβλήματος' και αφετέρου της "ελαστικότητας μετασχη-

1. Παρ' όλα αυτά οι περισσότερες μέχρι τώρα προσπάθειες ανάλυσης της ελληνικής οικο

νομίας έχουν ως αφετηρία θεωρητικές υποθέσεις που αντανακλούν κοινωνικοοικονομικές δο

μές των τεχνολογικά ανεπτυγμένων χωρών του εξωτερικού. Οι κατά κανόνα εμπειρικά μη 

έγκυρες αυτές υποθέσεις γίνονται αποδεκτές τις περισσότερες φορές κατά τρόπο άκριτο και 

αβασάνιστο στη χώρα μας. 
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ματισμού'" του πλέγματος των κοινωνικοπολιτικών σχέσεων που έχουν οι
κοδομηθεί πάνω σε αυτό. 

2.3. Έκταση και "εμφανή" συμπτώματα της ανισορροπίας στη ΙΟετία 
του 1950 

Προκειμένου τώρα να συγκεκριμενοποιηθεί η εικόνα της διάρθρωσης και 

των πραγματικών παραγωγικών δυνατοτήτων - από την πλευρά τουλάχιστον 

της προσφοράς εγχώριων επενδυτικών αγαθών - της ελληνικής οικονομίας κα

τά την ΙΟετία του 1950 συντάχθηκε ο Πίνακας 2.1 που ακολουθεί. Ο πίνακας 

αυτός παρουσιάζει την έκταση της διαρθωτικής δυσαναλογίας της εγχώριας 

παραγωγής, για την οποία έγινε λόγος στην Ενότητα 2.1., κατά το έτος 19582. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1 

Εγχώρια προσφορά και ζήτηση επενδυτικών αγαθών κατά το 1958 

(Εκατ. δρχ., τρέχ. τιμές) 

Είδος επενδυτικού Συνολική Εγχώρια Εισαγωγές 

αγαθού(εκτός κατασκευών) ζήτηση προσφορά 

1. Μηχανήματα 3.669 154 3.515 

2. Μεταφορικά μέσα 1.310 90 1.220 

σε % 

1. Μηχανήματα 100,0 4,2% 95,8% 

2. Μεταφορικά μέσα 100,0 6,9% 93,1% 

Πηγή : Υπολογισμοί από τον πρωτογενή πίνακα εισροών-εκροών του έτους 1958. 

1. Ο θεσμός του κράτους που δημιουργεί ή ανέχεται αυτό το πλέγμα και ειδικότερα οι πο

λιτικοοικονομικές του λειτουργίες στις τεχνολογικά εξαρτημένες χώρες δεν έχουν, από ό,τι 

γν<ορίζουμε, αποτελέσει μέχρι τώρα —με εξαίρεση τη μαρξιστική θεωρία του κρατικομονοπω-

λιακού καπιταλισμοί)- αντικείμενο ιδιαίτερης μελέτης. Βλέπε σχετικά: α) Ι. Wallerstein, The 

State and Social Transformation, Will and Possibility, Penguin Education, Middlessex 1973, 

σ. 277-283, β) Η. R. Sonntag, "Der Staat des unterentwickelten Kapitalismus", Kursbuch, No 

31, 1973, σ. 157-183, γ) S.I. Tjulpanow, Politische Ökonomie und ihre Anwendung in den 
Entwicklungsländern, marxistische Blätter, Frankfurt/M 1972 και δ) Ι. Σαμαρά, Κράτος και 

κεφάλαιο στην Ελλάδα, Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 1982. 

2. Για τη διαχρονική εξέλιξη αυτής της δυσαναλογίας κατά τη μεταπολεμική περίοδο (έτη 

1963, 1966, 1970 και 1980) βλέπε Κεφ. 6 και Πίνακες Π.3 και Π.4 του Παραρτήματος Ι. 
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Από τον Πίνακα 2.1 προκύπτει το απόλυτο ύψος και οι πηγές κάλυψης 
τιΊζ εγχώριας ζήτησης διεθνώς εμπορεύσιμων (εκτός κατασκευών) επενδυτι

κών αγαθών κατά το έτος 1958'. Σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα, περισ

σότερο από το 90% της ζήτησης αυτών των αγαθών καλυπτόταν κατά το έτος 

αυτό από εισαγόμενα προϊόντα του εξωτερικού. Το ποσοστό αυτό για τα μη

χανήματα ανερχόταν αντίστοιχα στο 96% περίπου2. 

Εάν δε συνδυαστεί το ύψος της εγχώριας παραγωγής επενδυτικών αγαθών 

του έτους 1958 με τις ετήσιες αποσβέσεις αυτών των αγαθών κατά το ίδιο 

έτος, τότε προκύπτουν τα ακόλουθα : 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2 

Αποσβέσεις παγίου κεφαλαίου έτους 1958 

(Εκατ. δρχ., τρέχ. τιμές) 

Είδος επενδυτικού 

αγαθού 

1. Μηχανήματα 

2. Μεταφορικά μέσα 

Σύνολο 

αποσβέσεων 

(Ι) 

2.138 

808 

Σύνολο εγχώριας 

παραγωγής 

(2) 

154 

90 

Ποσοστό 

κάλυψης 

(3)= (2:1) 

7,2% 

11,1% 

Πηγή : Πίνακας 2.1 και αδημοσίευτα στοιχεία TCDV Θ. Σκούντζου και Γ. Ματθαίου (ΚΕΠΕ). 

Είναι προφανές ότι, με βάση αυτά και μόνο τα στοιχεία, η ελληνική οι

κονομία μπορεί, στα πλαίσια ενός υποθετικού υποδείγματος κλειστής οι

κονομίας, να χαρακτηριστεί από καθαρά κατασκευαστική άποψη ως τυπι-

1. Το 1958 επελέγη διότι, κατά το έτος αυτό, υπάρχουν από τον πρωτογενή πίνακα εισρο-

ών-εκροά)ν για πρώτη φορά τα κατάλληλα για την περίπτωση που μας ενδιαφέρει εδώ στοιχεία. 

Το ίδιο ισχύει και για τα έτη 1963, 1966, 1970 και 1980 που παρουσιάζονται στο Παράρτημα 

Ι και το Κεφ. 6. 

2. Η εξάρτηση αυτή πιστοποιείται και από αλλοδαπούς ερευνητές. "In these sectors which 

manufacture highly technological products, Greek industry is almost completely dependent 

on other countries", W. Hummen, Greek Industry in the European Community - Prospects 

and Problems, German Development Institute (GDI), Berlin 1977, σ. 22. 
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κά φθίνουσα οικονομία1. 

Όπως θα αποδειχθεί και στη συνέχεια, οι δυσλειτουργίες που προέρχονται 

από την ύπαρξη του διαρθρωτικού προβλήματος και η τελική επίδραση που 

αυτό ασκεί στη διαδικασία οικονομικής μεγέθυνσης δεν μπορούν, χωρίς τη 

συνεπή παρέμβαση του ελληνικού κράτους, να αντιμετωπιστούν αποτελεσμα

τικά. 

Οι κύριες δυσλειτουργίες, που γίνονται άμεσα αισθητές και συχνά εκλαμ

βάνονται ως πρωτογενή και αυτόνομα προβλήματα της ελληνικής οικονο

μίας, είναι α) οι δυσκολίες εξασφάλισης των απαιτούμενων για την ετήσια 

αναπαραγωγή συναλλαγματικών πόρων, β) οι διαρθρωτικού (μη συγκυρια

κού) χαρακτήρα δυσκολίες εξασφάλισης παραγωγικής αποσχόλησης στους 

επιθυμούντες να εργαστούν και τέλος γ) οι δυσκολίες αφομοίωσης και ορθο

λογικής εκμετάλλευσης της διαθέσιμης στο εξωτερικό τεχνικής προόδου από 

τους φορείς της εγχώριας αναπτυξιακής διαδικασίας (ιδιώτες και Δημόσιο)2. 

Η περισσότερο κρίσιμη δυσλειτουργία που, υπό την επικρατούσα έκταση 

της διαρθρωτικής ανισορροπίας, μπορεί αντικειμενικά να ακυρώσει την όλη 

διαδικασία οικονομικής μεγέθυνσης είναι το πάγιο πρόβλημα της εξεύρεσης 

συναλλαγματικών πόρων. Όπως διαπιστώθηκε ήδη από τους Πίνακες 2.1 και 

2.2, η ετήσια αξία της εγχώριας παραγωγής διεθνώς εμπορεύσιμων επενδυτι

κών αγαθών υστερεί - τουλάχιστον το έτος 19583 - κατά πολύ των αντίστοι

χων ετήσιων φθορών (αποσβέσεων) αυτών των αγαθών, ισχύει δηλαδή για το 

έτος αυτό η γνωστή σχέση (2.4 ) της Ενότητας 2.1., δηλαδή4: 

n-l n-l m 

(2.4) Σ PI· < Σ Σ D*· 

i=l i=lj=l 

1. Στο ίδιο αποτέλεσμα καταλήγει κανείς, εάν στην εγχώρια παραγωγή προσθέσει και τις 

ετήσιες εξαγωγές και αποθέματα που το απόλυτο ύψος τους είναι ούτως ή άλλως αμελητέο. 

2. Παρά το γεγονός ότι η άνιση π.χ. κατανομή του εισοδήματος ή η ανορθολογική χωρο

ταξική κατανομή των παραγωγικών πόρων οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην ύπαρξη και τις 

επιδράσεις του διαρθρωτικού προβλήματος, εντούτοις περιοριζόμαστε εδώ σε εκείνες μόνο τις 

δυσλειτουργίες που ο συσχετισμός τους με τη διαρθρωτική ανισορροπία είναι περισσότερο εμ

φανής. 

3. Όπως θα διαπιστώσουμε στο Κεφ. 6, η κατάσταση αυτή συνεχίστηκε και κατά τα έτη 

1963, 1966, 1970 και 1980, όπου υπάρχουν κατάλληλα και αξιόπιστα στοιχεία. 

4. Για τη σημασία των συμβόλων βλέπε Ενότητα 2.1. 
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Από τους πίνακες εισροών - εκροών των ετών 1958,1963,1966 και 1970 
προκύπτει εξάλλου ότι : 

η η m 

(2.13) Σ Xj < Σ ZQij + ZNi 

i = l i = l j = l 

όπου Q = ενδιάμεσες εισροές και 

Ν = τελικά καταναλωτικά αγαθά, 

δηλαδή το σύνολο των συναλλαγματικών εισπράξεων από τις εξαγωγές αγα

θών και υπηρεσιών (περιλαμβανομένων και των εισπράξεων από την τουρι

στική δαπάνη των αλλοδαπών) υπολείπονται των αντίστοιχων πληρωμών για 

το σύνολο των εισαγωγών ενδιάμεσων εισροών και τελικών καταναλωτικών 

αγαθών1. Αυτό σημαίνει ότι οι μέσω των κανονικών οικονομικών ανταλλα

γών της χώρας με το εξωτερικό εξοικονομούμενοι συναλλαγματικοί πόροι 

αρκούν μόνο για τη χρηματοδότηση των εισαγόμενων ενδιάμεσων εισροών 

και ενός μικρού μόνο τμήματος των τελικών καταναλωτικών αγαθών. 

Ο πίνακας που ακολουθεί εμφανίζει τη συνολική αξία των ετήσιων εισα

γωγών και εξαγωγών καθώς και τη διάρθρωση των εισαγωγών με λειτουργι

κά κριτήρια, σε ενδιάμεσες δηλαδή εισροές,τελικά καταναλωτικά και τελικά 

επενδυτικά αγαθά. 

Θεωρούμε εδώ υποθετικά ότι, δεδομένης της ανάγκης εξασφάλισης καυσί

μων, πρώτων υλών, ανταλλακτικών κτλ., ενδιάμεσων δηλαδή εισροών για τη 

μη διακοπή (συνέχιση) της τρέχουσας παραγωγικής διαδικασίας, οι εισαγω

γές των προϊόντων αυτών αποκτούν, λόγω της αυξημένης αυτής επιτακτικό-

τητάς τους, προτεραιότητα στη διάθεση των συναλλαγματικών πόρων. Οι ει

σαγωγές καταναλωτικών αγαθών, ιδιαίτερα εκείνο το τμήμα που συνδέεται 

σχεδόν οργανικά με την καταναλωτική δαπάνη των αλλοδαπών τουριστών 

1. Τα στοιχεία για μεν τη συνολική αξία των εξαγωγών και εισαγωγών έχουν ληφθεί από 

τους Πίνακες εισροών - εκροών της ελληνικής οικονομίας 1958-1977των Θ. Σκούντζου - Γ. 

Ματθαίου, ΚΕΠΕ 1980, που συμπίπτουν απόλυτα με τα αντίστοιχα στοιχεία της Διεύθυνσης 

Εθνικών Λογαριασμών, για δε τη συγκεκριμένη (λειτουργική) σύνθεση των εισαγωγών από την 

αντίστοιχη ποσοστιαία σύνθεση που προκύπτει από τα στοιχεία του Ν. Μυλωνά, Σύγχρονα 

συστήματα εθνικών λογαριασμών και πίνακες εισροών - εκροών, Εκδόσεις Σμπίλια, Αθήνα 

1978. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3 

Εισαγωγές-Εξαγωγές της Ελλάδας 1958,1963,1966,1970 

(Τρέχ. τιμές) 

ίισαγωγές 

(1) 

17.354 

25.277 

37.500 

54.996 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

Ενδιάμεσες 

εισροές 

(Ια) 

8.486 

12.537 

18.900 

25.463 

48,9 

49,6 

50,4 

46,3 

Καταναλωτικά 

αγαθά 

Οβ) 

4.287 

5.763 

9.975 

13.914 

σε % 

24,7 

22,8 

26,6 

28,4 

Επενδυτικά 

αγαθά 

(ΐγ) 

4.581 

6.977 

8.625 

15.619 

26,4 

27,6 

23,0 

25,3 

Εξαγωγές 

(2) 

9.870 

14.109 

22.515 

29.988 

(2:1) 

(3) 

57,5% 

55,8% 

60,0% 

54,5% 

Πηγή : Υπολογισμοί από το συνδυασμό των πινάκων εισροών-εκροών της ελληνικής οικονο

μίας 1958-1977 των Θ. Σκούντζου - Γ. Ματθαίου ΚΕΠΕ 1980 και Ν. Μυλωνά , Σύγ

χρονα συστήματα εθνικών λογαριασμών και πίνακες εισροών-εκροών, εκδόσεις Σμπί-

λια, Αθήνα 1978. 

καθώς και τα καταναλωτικά αγαθά ευρείας κατανάλωσης (όπως π.χ. βενζίνη 

για τη διακίνηση των Ι.Χ. αυτοκινήτων και των μέσων μαζικής μεταφοράς, 

πετρέλαιο για τη θέρμανση κατοικιών, κρέατα και γαλακτοκομικά προϊόντα, 

φαρμακευτικά είδη κτλ.) μπορούν να καταταγούν στη δεύτερη (μετά τα ενδιά

μεσα) σειρά προτεραιότητας. Τέλος οι εισαγωγές επενδυτικών αγαθών, παρά 

τη σπουδαιότητα τους για την αναπτυξιακή γενικά διαδικασία, ακολουθούν 

στην πράξη τις ανάλογες δαπάνες για το μεγαλύτερο μέρος των καταναλωτι

κών αγαθών. 

Ο Πίνακας 2.4 που ακολουθεί συντάχθηκε με βάση τη χρηματοδοτική 

"προτεραιότητα" που υποθέσαμε πιο πάνω και έχει ως στόχο να δείξει τα 

όρια των χρηματοδοτικών (συναλλαγματικών) δυνατοτήτων των ελληνικών 

εξαγωγών και των ετήσιων εισπράξεων από τον τουρισμό αλλοδαπών. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.4 

Πηγή χρηματοδότησης (σε %) των 3 κατηγοριών εισαγωγών 

κατά τα έτη 1958,1963,1966 και 1970 

1958 

1963 

1966 

1970 

Από συναλλαγματικές εισπράξεις 

από 

Ια 

100 

100 

100 

100 

τις εξαγωγές+τουρισμό 

1β 

34,9 

27,4 

36,2 

32,7 

ΐγ 

-

-

-

-

Από δάνεια 

Ια 

-

-

-

-

και μεταβιβαστικές 

πληρωμές εξωτερικού 

iß 

65,1 
72,6 

63,8 

67,3 

17 

100 
100 

100 

100 

Ια = ενδιάμεσα. 

1β = καταναλωτικά. 

1γ = επενδυτικά. 

Πηγή : Υπολογισμοί από τον Πίνακα 2.3. 

Από τον Πίνακα 2.4 - παρά τον υποθετικό του χαρακτήρα - προκύπτει ότι 

το μεγαλύτερο μέρος των καταναλωτικών αγαθών (τα 2/3 περίπου) και το σύ

νολο των διεθνώς εμπορεύσιμων επενδυτικών αγαθών, που εισήγαγε ετησίως 

η χώρα, εχρηματοδοτούντο σε σταθερή πλέον βάση είτε μέσω της σύναψης δα

νείων από χρηματοδοτικά ιδρύματα του εξωτερικού ή από μεταβιβαστικές 

πληρωμές του εξωτερικού προς τους Έλληνες πολίτες και το ελληνικό Δημό

σιο. 

Η διαπίστωση αυτή αντικατοπτρίζει την πραγματική διάσταση αλλά και 

την οξύτητα με την οποία εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της 12ετίας τουλάχι

στον το κύριο σύμπτωμα - το συναλλαγματικό - της διαρθρωτικής ανισορρο

πίας της εγχώριας παραγωγής. Και αν ακόμη από μακροχρόνιο εθισμό προς 

τις σχετικά εύκολες και ανώδυνες γενικά επιλογές προτιμούσε κανείς να 

αγνοεί το κεντρικό πρόβλημα της σχέσης μεταξύ παραγωγής επενδυτικών 

αγαθών και δημιουργίας (διάχυσης) νέας τεχνικής, η χρηματοδοτική (συναλ

λαγματική) πλευρά της διαρθρωτικής ανισορροπίας θέτει συνεχώς και επιτα

κτικότερα προς τους επίσημους φορείς της οικονομικής πολιτικής την ανά

γκη βαθμιαίας μείωσης αυτής της ανισορροπίας. 
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Στο Κεφ.5 θα διερευνηθούν μέσω των 5ετών προγραμμάτων τα δύο άλλα, 

λιγότερο εμφανή, συμπτώματα του διαρθρωτικού προβλήματος, δηλαδή της 

σχέσης μεταξύ διαθέσιμου εργατικού δυναμικού και ευκαιριών απασχόλησης 

από το ένα μέρος και των προβλημάτων που επηρεάζουν την ορθολογική χρη

σιμοποίηση στην εγχώρια παραγωγική διαδικασία της οιονεί εισαγόμενης τε

χνικής προόδου από το άλλο. 

68 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΜΕΤΑ ΤΟ 1960) 

3.1. Η στρατηγική οικονομικής ανάπτυξης 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, η συζήτηση για την κατάλληλη στρατηγική οικονο

μικής ανάπτυξης της Ελλάδας είχε λήξει ουσιαστικά από το τέλος του εμφυ

λίου πολέμου. Σε αισθητά χαμηλότερους τόνους επαναλήφθηκε πάντως σε 

ένα βαθμό στις αρχές της ΙΟετίας του 1960, μέσω κυρίως των πρώτων εργα

σιών που εκπονήθηκαν στο ΚΕΠΕ με αντικείμενο την εμπειρική διερεύνηση 

των διαρθρωτικών προβλημάτων ή/και τη σύνδεση της χώρας με την Ευρω

παϊκή Οικονομική Κοινότητα (1962).' Οι εργασίες αυτές συνέβαλαν χωρίς 

αμφιβολία στην ποσοτική και ποιοτική διερεύνηση των κοινωνικοοικονομι

κών δεδομένων2 εκείνης της περιόδου, δεν επηρέασαν όμως εντυπωσιακά το 

περιεχόμενο και τη μορφή των προγραμμάτων που ακολούθησαν. 

Τα υπάρχοντα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα που οξύνθηκαν κατά τη 

διάρκεια της ΙΟετίας του 1950, δηλαδή η αδυναμία εξασφάλισης παραγωγι

κής απασχόλησης σε άνεργα και υποαπασχολούμενα τμήματα του πληθυ

σμού, ιδιαίτερα των αγροτικών περιοχών, και η πάγια ελλειμματικότητα του 

τομέα των εξωτερικών πληρωμών - έθεταν εκ νέου (ήδη από τα τέλη της 

ΙΟετίας του 1950) και επιτακτικότερα το παλαιό πρόβλημα της αναπτυξιακής 

δηλαδή κατεύθυνσης της χώρας. 

Το κύριο ερώτημα που εκ των πραγμάτων ετίθετο ήταν αν η παγίωση των 

1. Βλέπε π.χ. Α. Παπανδρέου, Στρατηγική οικονομικής αναπτύξεως της Ελλάδος, ΚΕΠΕ 

1962, Α. Πεπελάση - Π. Παναγιωτόπουλου, Η πλεονάζουσα εργατική δυναμις εις τηνελληνι-

κήν γεωργίαν 1953-1960, ΚΕΠΕ 1962, Σ. Τριάντη, Κοινή αγορά και οικονομική ανάπτυξις: 

Η Ελλάς και ηΕΟΚ, ΚΕΠΕ 1967 κτλ. 

2. J. Nugent, "Economic Thought, Investment Criteria and Development Strategies in 

Greece - A Postwar Survey", EDCC, No 3, 1967 και R. Bicanic, "A Grammar for Greek 

Planning", KYKLOS, 1963, σ. 662-666. 
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παραπάνω κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων, σε συνδυασμό με την εντω-

μεταξύ βαθμιαία εκμηδένιση της αμερικανικής βοήθειας, θα επέτρεπε στην πο

λιτική εξουσία να συνεχίσει την παλαιά οικονομική πολιτική, την επιδίωξη 

δηλαδή επίτευξης θετικών ρυθμών αύξησης του εθνικού εισοδήματος ανε

ξάρτητα από τους όρους εξασφάλισης αυτών των ρυθμών, ή θα έθετε ως κύ

ριο και μακροπρόθεσμο σκοπό τη βαθμιαία δημιουργία διαρθρωτικής αναλο

γικότητας της εγχώριας παραγωγής'. 

Η συνέχιση της παλαιάς βασικά οικονομικής πολιτικής προϋπέθετε κα

ταρχήν τη συνειδητή υποστήριξη από τις ανεπτυγμένες χώρες του εξωτερικού 

των προσπαθειών αντιμετώπισης, ή προσωρινής τουλάχιστον άμβλυνσης, 

των πολιτικά κρίσιμων προβημάτων της ανεργίας και του ελλείμματος των 

εξωτερικών πληρωμών. Η επιλογή αντίθετα της δεύτερης δυνατότητας,της 

σταδιακής δηλαδή αποκατάστασης της διαρθρωτικής ισορροπίας της εγχώ

ριας παραγωγής προϋπέθετε - εάν εμφανιζόταν έλλειψη έμπρακτου επενδυτι

κού ενδιαφέροντος εκ μέρους των ιδιωτών επιχειρηματιών - την ανάληψη εκ 

μέρους του κράτους ενεργότερου ρόλου στην προσπάθεια σταδιακής κατα

σκευής των απαιτούμενων γι' αυτό το σκοπό επενδυτικών έργων και παρα

γωγικών μονάδων είτε από το ίδιο το κράτος ή σε συνεργασία με τους ιδιώτες 

Έλληνες ή/και ξένους επιχειρηματίες. 

Η σιωπηρή επιλογή της πρώτης δυνατότητας διευκολύνθηκε σε μεγάλο 

βαθμό από την ικανοποιητική αντιμετώπιση αφενός του προβλήματος της 

ανεργίας και υποαπασχόλησης μέσω της μαζικής εξωτερικής κυρίως μετανά

στευσης κατά τη ΙΟετία του 1960 και αφετέρου της κάλυψης των ελλειμμάτων 

του ισοζυγίου εξωτερικών πληρωμών από τρέχουσες μεταβιβάσεις και μετα

βιβάσεις κεφαλαίων από το εξωτερικό. Η συνέχιση αυτής της πολιτικής αντι

στοιχούσε εξάλλου, κατά την κρατούσα πάντα αντίληψη, περισσότερο στις 

γενικές αρχές και τους σκοπούς του κοινωνικοοικονομικού συστήματος που 

οικοδομήθηκε στη διάρκεια της αμέσως μεταπολεμικής περιόδου στη χώρα. 

Η de facto συνέχιση της παλαιάς οικονομικής πολιτικής δεν οφείλεται 

μόνο στην προφανή αδυναμία να γίνει ορθή διάγνωση της ουσίας και των 

πραγματικών διαστάσεων του διαρθρωτικού προβλήματος - η πρόταση για 

αποκατατάσταση της διαρθρωτικής ισορροπίας ερμηνευόταν κατά χονδροει-

δή τρόπο ως προσπάθεια ανατροπής περίπου του ισχύοντος πολιτικού συ-

I. Το δίλημμα που διατυπώνεται εδώ δεν συνίσταται στη μείωση ή διεύρυνση των οικονο

μικών σχέσεων της χώρας με το εξωτερικό αλλά στη συνειδητή και βαθμιαία διαφοροποίηση 

του περιεχομένου αντών το)ν σχέσεων. 
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στήματος1 - αλλά κυρίως στα κατεξοχήν κοινωνικοοικονομικά συμφέροντα 

και τους ιδεολογικούς δογματισμούς που συνόδευαν την επιλογή αυτή2. 

Είναι καταρχήν αυτονόητο ότι η ενδεχόμενη απόφαση για μια σταδιακή 

επίλυση του διαρθρωτικού προβλήματος της χώρας θα ισοδυναμούσε στην 

πράξη με βαθμιαία μεταστροφή της μέχρι τότε διαδικασίας αναπαραγωγής 

και συνακόλουθα με οριακή αναδιάρθρωση του πλέγματος των κοινωνικών 

σχέσεων που είχαν ήδη οικοδομηθεί και σε μεγάλο βαθμό παγιωθεί πάνω σε 

αυτή. Η ιστορική όμως εμπειρία έχει προ πολλού καταδείξει ότι, για την ανά

ληψη και υλοποίηση αυτής της προσπάθειας, δεν ήταν αναγκαία η ανατροπή 

του ισχύοντος πολιτικού συστήματος διακυβέρνησης της χώρας3. 

Η υλοποίηση της ανάστροφης αυτής διαδικασίας προϋπέθετε συγκεκριμέ

να: 

α. Την εξασφάλιση καταρχήν εκ μέρους του κράτους των χρηματοδοτικών 

και τεχνικών (υλικών και έμψυχων) προϋποθέσεων για τη δημιουργία και 

εδραίωση των αναγκαίων για την έναρξη αποκατάστασης της διαρθρωτι

κής ισορροπίας μεμονωμένων μονάδων παραγωγής επενδυτικών αγαθών. 

Η προσπάθεια αυτή συνίστατο στην προώθηση της σταδιακής συμπλήρω-

1. Η ρητή ή σιωπηρή προπαγάνδιση αυτού του κινδύνου με δημοσιογραφικό κυρίως τρόπο 

εύρισκε πρόσφορο έδαφος, διότι μπορούσε εύκολα να ταυτιστεί με τις ριζικές διαρθρωτικές 

μεταβολές που συντελούνταν στις πρώην σοσιαλιστικές χά>ρες της ανατολικής κυρίως Ευρώ

πης με τις οικονομικές θυσίες και τις καταπιεστικές πολλές φορές μεθόδους που τις συνόδευ

αν. Για μια επιστημονική όμως αντιμετώπιση του ρόλου των κεφαλαιοι»χικών αγαθών στη δια

δικασία οικονομικής ανάπτυξης βλέπε π.χ. Μ. Fransman (ed.), Machinery and Development, 

Me Miliari Press, 1986. 

2. Αναφερόμαστε εδώ αφενός στα κυκλώματα προμήθειας της ελληνικής αγοράς με κεφα

λαιουχικά αγαθά και αφετέρου στα ιδεολογικά κατάλοιπα του εμφυλίου πολέμου που εξακο-

λοί'θησαν για μεγάλο χρονικό διάστημα -τουλάχιστον μέχρι το 1974- να επιδρούν αρνητικά 

σε κάθε προσπάθεια εκσυγχρονισμού ακόμη και αυτών των αστικών δομών της ελληνικής κοι

νωνίας. 

3. Από τα μέσα ήδη τον 19ου αιώνα ο Γερμανός οικονομολόγος και ακραιφνής εθνικιστής 

Friedrich List ανέλυσε πρώτος -και ενάντια στο ρεύμα της εποχής του- την από αναπτ\>ξιακής 

σκοπιάς ανάγκη δημιουργίας ισόρροπης διάρθρωσης "των παραγωγικών δυνάμεων" και επε

ξεργάστηκε ειδικά γι' αυτό το σκοπό όχι ένα γενικό, όπως συνηθιζόταν, αλλά το "εθνικό σύ

στημα πολιτικής Οικονομίας" δηλαδή: Das nationale System der politischen Ökonomie (G. 
Fischer Verlag, Jena 1910). Η διαδικασία εκβιομηχάνισης των σήμερα ανεπτυγμένων χωρών 

που ακολούθησαν την Αγγλία (Γερμανία, Ιαπωνία, σε μεγάλο βαθμό ΗΠΑ, Ιταλία κτλ.) καθώς 

και των νέων βιομηχανικών κρατών της Ασίας αποτελεί σε τελική ανάλυση έμπρακτη εφαρμο

γή της θεωρίας του F. List περί ισόρροπης διάρθρωσης των παραγωγικών δυνάμεων χωρίς ου

σιώδη μεταβολή των βασικών δομών του πολιτικού και κοινωνικού τους συστήματος. 
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σης των κενών κρίκων του παραγωγικού κυκλώματος (ενδιάμεσες εισρο
ές) και την ανασυγκρότηση και αναπροσανατολισμό των δορυφορικών 
δραστηριοτήτων που αναγκαστικά το συνοδεύουν όπως, π.χ., του εκπαι
δευτικού και επιστημονικού-ερευνητικού συστήματος της χώρας. 

β. Τη διαμόρφωση οικονομικών όρων επιχειρηματικής δραστηριότητας που 
αντιστοιχούσαν σε ανάγκες βιομηχανικών μονάδων νηπιακού τύπου 
(προθεσμιακή προστασία έναντι του εξωτερικού ανταγωνισμού, πιστωτι
κές διευκολύνσεις στους παραγωγούς και αγοραστές των προϊόντων, 
αποκλειστική αρχικά κάλυψη των αναγκών του Δημοσίου από την παρα
γωγή αυτών των μονάδων κτλ.). 

γ. Την, ελλείψει επενδυτικής πρωτοβουλίας εκ μέρους των εγχώριων επιχει
ρηματιών και κατά το πρότυπο άλλων χωρών, ανάληψη από δημόσιους 
φορείς της ευθύνης δημιουργίας και αρχικής τουλάχιστον διεύθυνσης των 
παραπάνω μονάδων με την τεχνικοοργανωτική βοήθεια αντίστοιχων επι
χειρήσεων του εξωτερικού. 

δ. Τη σθεναρή αντιμετώπιση των κοινωνικών και πολιτικών πιέσεων που 
αναμφίβολα θα ασκούσαν εκείνοι οι φορείς του εσωτερικού και εξωτερι
κού που είτε συνέθεταν το μέχρι τώρα κύκλωμα εφοδιασμού της εγχώριας 
αγοράς και των οποίων η σταδιακή επιχειρηματική υποκατάσταση ήταν 
αναπόφευκτη, είτε, συγχέοντες το ατομικό με το εθνικό συμφέρον, διέβλε
παν σε αυτή τη δραστηριοποίηση του κράτους την απαρχή αμφισβήτησης 
και ιδεολογικής υπονόμευσης βασικών για τις αστικές κοινωνίες θεσμών 
όπως του ελεύθερου εμπορίου και του κοινοβουλευτικού πολιτεύματος1. 
Από τις παραπάνω παρατηρήσεις προκύπτει ότι η ενδεχόμενη επιδίωξη 

διαρθρωτικής ανασυγκρότησης της εγχώριας παραγωγικής μηχανής προϋπέ
θετε τη συνειδητή αναθεώρηση της μέχρι τότε κρατούσας αντίληψης περί του 
ρόλου του κράτους και των ιδιωτών επιχειρηματιών στην αναπτυξιακή δια
δικασία και την παράλληλη βούληση της πολιτικής εξουσίας να αντιμετωπί
σει αποφασιστικά τις παντοειδείς πιέσεις και αντιστάσεις που αναπόφευκτα 
θα εκδήλωναν οι άμεσα και έμμεσα θιγόμενοι από την ανασυγκρότηση αυτή2. 

1. Το κλίμα του -ψυχρού πολέμου που επικρατούσε στις διεθνείς πολιτικές και οικονομικές 

σχέσεις, σε συνδυασμό με τη γεωγραφική θέση και την πρόσφατη ιστορία της Ελλάδας, δεν άφη

ναν προφανώς περιθώρια για νηφάλια αντιμετώπιση του οικονομικού προβλήματος της χώρας. 

2. Εκτός των διαφόρων "Αντιπροσώπων-Εισαγωγέων" των επενδυτικών αγαθών στην ελ

ληνική αγορά, γενικές αντιρρήσεις για επέκταση της κρατικής παρεμβατικής δραστηριότητας 

διατί>πωναν μερικές φορές και φορείς, όπως π.χ. αρκετοί βιομήχανοι, που όχι μόνο δεν εθίγο-

ντο οι ίδιοι, αλλά μακροπρόθεσμα θα αποκόμιζαν τελικά και οφέλη από αυτή τη δραστηριότητα. 
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Επειδή η στρατηγική - στην ουσία η "μη στρατηγική" - που επικράτησε τε
λικά απέβλεπε στην αυθόρμητη αύξηση του εθνικού εισοδήματος με απλές 
κρατικές παρεμβάσεις, συμπληρωματικές ή διορθωτικές, του υπάρχοντος μη
χανισμού αγοράς, γι' αυτό και το διαρθρωτικό πρόβλημα της χώρας - προϊόν 
κατά βάση αυτής της αγοράς - και οι άμεσες συνέπειες του, παρά την αξιόλο
γη αύξηση του εισοδήματος, οξύνθηκαν αντί να αμβλυνθούν στη διάρκεια της 
εξεταζόμενης περιόδου. Δεδομένου δε ότι πολλά συμπτώματα της διαρθρω
τικής ανισορροπίας, όπως η περιορισμένη συσσώρευση κεφαλαίου, η έλλειψη 
ευκαιριών απασχόλησης και τα συναλλαγματικά ελλείμματα εξακολουθού
σαν να αποτελούν τα κυριότερα ορατά εμπόδια της αναπτυξιακής διαδικα
σίας, γι' αυτό και οι φορείς του προγραμματισμού θεωρούσαν αναγκαίο να 
θέτουν κάθε φορά -φραστικά τουλάχιστον- την αύξηση της απασχόλησης, τη 
βελτίωση του ποσοστού των βιομηχανικών επενδύσεων και τη μείωση των συ
ναλλαγματικών ελλειμμάτων ως τους βασικούς στόχους των προγραμμάτων1. 

Η απόδοση από τους υπεύθυνους φορείς του προγραμματισμού της απο
τυχίας υλοποίησης των στόχων αυτών στην ανορθολογική συμπεριφορά των 
αναπτυξιακών φορέων (των εγχώριων κυρίως επιχειρηματιών) και αν ακόμη 
δεν εκφραζόταν ρητά στα κείμενα των προγραμμάτων, αποτελούσε τη λογική 
συνέπεια της στρατηγικής που αυτά εξέφραζαν. Παρά το γεγονός δε της ρη
τής ή σιωπηρής υποκειμενοποίησης των αιτίων των διαρθρωτικών αποτυ
χιών, όταν γινόταν εκ νέου λόγος για την καταλληλότητα των φορέων της 
αναπτυξιακής διαδικασίας, τα κείμενα των προγραμμάτων - με εξαίρεση πά
λι το Πρόγραμμα 1983-19872 - επαναλάμβαναν εκ νέου τις διαψευσθείσες 
ήδη στην πράξη μη ρεαλιστικές γι' αυτούς τους φορείς κρίσεις τους3. 

Η αρνητική αυτή στάση ακόμη και απέναντι σε συντηρητικές κατά βάση κυβερνήσεις (όπως οι 

γνωστές κατηγορίες περί Σοσιαλμανίας στην κυβέρνηση εθνικής ενότητας του Κ. Καραμανλή) 

μόνο ως μία βραχυπρόθεσμης εμβέλειας επιχειρηματική νοοτροπία μπορεί να γίνει κατανοητή. 

1. Είναι προφανές ότι η απλή και επαναλαμβανόμενη διακήρυξη αυτών των στόχων ως επι

θυμητών έστω και στα γενικά πλαίσια των παρεχόμενων κινήτρων δεν ήταν αρκετή να επιφέ

ρει αφ' εαυτής και την υλοποίηση τους. 

2. Στο πρόγραμμα αυτό προτείνονται για πρώτη φορά νέες μορφές επιχειρηματικής δρα

στηριότητας από κοινωνικά κυρίως οργανωμένους φορείς. 

3. Προς αποφυγή παρερμηνειών είναι αναγκαίο να τονιστεί εδώ ότι οι κρίσεις που διατυ

πώνονται συνήθως για τους εγχώριους επιχειρηματίες δεν στηρίζονται συνήθως σε κάποια οι

κονομική θεωρία από την οποία να προκύπτει ο ρόλος και η πραγματική τους λειτουργία στην 

παραγωγική διαδικασία, αλλά προέρχονται κατά κανόνα από υποκειμενικές δοξασίες περί της 

κοινωνικής τους αποστολής που έχουν καθαρά ηθικό και δεοντολογικό χαρακτήρα και συνή

θως αντιφάσκουν στα πορίσματα της οικονομικής επιστήμης. 
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Γινόταν δηλαδή αποδεκτό κατά τρόπο γενικά αξιωματικό ότι οι ιδιώτες 
επιχειρηματίες - λόγω προφανώς της συνεχούς αναζήτησης οικονομικά απο
δοτικών δραστηριοτήτων - αποτελούσαν τον καταλληλότερο φορέα προώθη
σης της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας1. Ο ρόλος του κράτους όφειλε να 
περιορίζεται στην δημιουργία βασικής κοινωνικοοικονομικής υποδομής και 
την τελική διαμόρφωση ενός τέτοιου εθνικού συστήματος τιμών - απεκαλείτο 
συνήθως ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον - που να είναι σε θέση, μέσω της 
σχετικής επιχειρηματικής βεβαιότητας που παρείχε, να προσελκύσει και ενερ
γοποιήσει την εγχώρια και ξένη επιχειρηματική πρωτοβουλία προς τις επιθυ
μητές κατευθύνσεις2. 

Κατά παρέκκλιση των γενικών αρχών του συστήματος αγοράς επιτρεπό
ταν, θεωρητικά τουλάχιστον, από πολλά προγράμματα στο κράτος ή άλλους 
δημόσιους φορείς να αναπτύξουν επιχειρηματικές δραστηριότητες όχι δε
σμευτικά και σε συγκεκριμένους κλάδους ή επενδυτικά έργα, αλλά γενικά και 
μόνο στις περιπτώσεις εκείνες που η ιδιωτική επιχειρηματική πρωτοβουλία 
(εγχώρια και ξένη) εμφανιζόταν για διάφορους λόγους διστακτική να προβεί 
στην ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών. 

Το άμεσα ή έμμεσα ελεγχόμενο από το κράτος τραπεζικό σύστημα (ΑΤΕ, 
ΕΤΒΑ, ETE, ΕΤΕΒΑ κτλ.) ανέλαβε πάντως σε κάποιο βαθμό επενδυτικές 
πρωτοβουλίες, ιδιαίτερα στους τομείς επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων 
και εκμετάλλευσης του ορυκτού πλούτου ή μονοπωλιακής συνήθως προσφο
ράς αγαθών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (ενέργεια, συγκοινωνίες-επικοι-
νωνίες κτλ.)3. 

Επειδή οι ιδιώτες επιχειρηματίες με κίνητρο το κέρδος ήταν, κατά τους 

Ι. Επειδή ως επιτυχείς και κοινωνικά καταξιωμένες δραστηριότητες των Ελλήνων επιχει

ρηματιών εθεωρούντο σιωπηρά και από τον ακαδημαϊκό ακόμη χώρο όχι εκείνες που απέφε

ραν το μέγιστο επιχειρηματικό κέρδος, αλλά α\ιτές που απέβλεπαν αποκλειστικά στην προώ

θηση της οικονομικής ανάπηρης της χώρας, γι' αυτό και κάθε απόκλιση από αυτό τον γενικό 

και απροσδιόριστο σκοπό -έστω και αν επιχειρηματικά ήταν επιτυχής- αποτελούσε ένδειξη 

ιδιοτέλειας ακόμη και ανικανότητας των επιχειρηματιών. 

2. Βλέπε Πρόγραμμα 1960-1964, σ. 10-11, Περίληψη Σχεδίου Προγράμματος 1966-1970, 

σ. 10-23, Πρόγραμμα 1968-1972, σ. 117, Πρόγραμμα 1973-1977, σ. IX, Προκαταρκτικά 

1976-1980, σ. 23-34, Προκαταρκτικά 1978-1982, σ. 25 (Βλ. Πίν. 1.1, σ. 26 παρόντος). 

3. Βλέπε π.χ. Γ.Α. Προβόπουλος, Ο δημόσιος τομέας στην ελληνική οικονομία, πρόσφα

τες τάσεις και οικονομικές επιπτώσεις, ΙΟΒΕ, Αθήνα 1985, σ. 96-123 και Σ. Μαγκλιβέρας, Ο 

κρατικός τομέας της οικονομίας στην Ελλάδα και η κρίση, Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 1987, 

Κεφ. 5, 6. 
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υπευθύνους του προγραμματισμού, καταλληλότεροι από τους δημόσιους φο

ρείς να εντοπίσουν τις επενδυτικές "ευκαιρίες" που πρόσφερε η εσωτερική 

και διεθνής αγορά, γι' αυτό και τα προγράμματα απέφευγαν να καθορίσουν 

συγκεκριμένους κλάδους, ή ακόμη λιγότερο, επενδυτικά έργα, πέραν εκείνων 

της βασικής υποδομής, όπου το κράτος θα έπρεπε να αναπληρώσει την ιδιω

τική επιχειρηματική πρωτοβουλία, σε περίπτωση που αυτή εμφανιζόταν ανί

κανη ή απρόθυμη να λάβει τις επιθυμητές επενδυτικές αποφάσεις1. 

Η αντίληψη για το ρόλο του κράτους, παρά την αποδεδειγμένη αδυναμία 

ή/και απροθυμία των ιδιωτών επιχειρηματιών να διευρύνουν τη στενή βάση 

συσσώρευσης βιομηχανικού κεφαλαίου, παρέμενε, ειδικά στην περίπτωση της 

εγχώριας παραγωγής επενδυτικών αγαθών, αμετάβλητη. Περιοριζόταν δηλα

δή μόνο στη μέσω παρεμβατικών ενεργειών συμπλήρωση ή διόρθωση του εγ

χώριου μηχανισμού αγοράς, με αντικειμενικό σκοπό τη δημιουργία ενός 

"εθνικού συστήματος τιμών" που να διευκολύνει τελικά τους Έλληνες και ξέ

νους επιχειρηματίες να αναλάβουν τις αντίστοιχες επενδυτικές και γενικό

τερα επιχειρηματικές πρωτοβουλίες2. 

Επειδή τα 5ετή οικονομικά προγράμματα δεν επεξεργάστηκαν ποτέ στρα

τηγικές μείωσης των εξαρτησιακών οικονομικών σχέσεων3 με τις τεχνολογικά 

ανεπτυγμένες χώρες, γι' αυτό και η αναπαραγωγή που πραγματοποιήθηκε κα

τά την εξεταζόμενη περίοδο είχε ως αποτέλεσμα τη διατήρηση - αν όχι διεύ

ρυνση - αυτών των σχέσεων4 και τη συνεχή μεταβίβαση μέσω του εθνικού συ-

1. Και στην περίπτωση ακόμη που τα προγράμματα ανέφεραν συγκεκριμένα επενδυτικά έρ

γα, η αναφορά αυτή δεν είχε κατά κανόνα δεσμευτικό.,χαρακτήρα ούτε για τον ιδιωτικό αλλά 

ούτε και για τον δημόσιο τομέα. 

2. Βασική επιδίωξη ήταν και παρέμενε η αποφυγή γενικά φορολόγησης των εισαγόμενων 

επενδυτικών αγαθών για την τόνωση της εγχώριας επενδυτικής δραστηριότητας. Επειδή τα 

επενδυτικά αγαθά αντιμετωπίζονταν γενικά ως οιονεί εισαγόμενα προϊόντα, γι' αυτό και δεν 

εξεταζόταν το ενδεχόμενο δημιουργίας εγχώριας παραγωγής μέσω μιας κατάλληλης γι' αυτό το 

σκοπό κρατικής παρέμβασης. Εξαίρεση και εδώ γίνεται στο Πρόγραμμα 1983-1987, όπου ανα

γνωρίζεται η ανάγκη προώθησης αυτών των κλάδων και προοδευτικής καθετοποίησης μερικών 

τουλάχιστον τμημάτων της παραγωγικής διαδικασίας. Βλέπε Πρόγραμμα 1983-1987, σ. 1 ΙΟ

Ι 24. 

3.0 περιορισμός των εξαρτησιακών αυτών σχέσεων καθεαυτός δεν αποτελούσε, κατά τους 

υπευθύνους του προγραμματισμού, αυτόνομο στόχο της οικονομικής πολιτικής γι' αυτό και 

δεν τέθηκε ποτέ ως τέτοιος. Η προοδευτική μείωση και τελική εξάλειψη αυτών των σχέσεων θα 

εξασφαλιζόταν, κατά τη λογική των παραπάνω υπευθύνων, από τα αποτελέσματα της ίδιας της 

διαδικασίας οικονομικής ανάπτυξης στα πλαίσια της ελεύθερης ανταγωνιστικής αγοράς. 

4. Οι σχέσεις αυτές εκφράζονται εθνικολογιστικά από την επικρατούσα καθ' όλη τη μετα-
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στήματος κινήτρων κοινωνικών πόρων προς την εγχώρια και ξένη ιδιωτική 
επιχειρηματική πρωτοβουλία1. 

Όπως θα δειχθεί και στη συνέχεια, η υλοποίηση των γενικών επιδιώξεων 
της στρατηγικής οικονομικής ανάπτυξης, όπως αυτή έχει διατυπωθεί στα κεί
μενα των περισσότερων οικονομικών προγραμμάτων (εξασφάλιση όρων δι
ευρυμένης αναπαραγωγής ανεξάρτητα από τη μορφή της), απαιτούσε μεν την 
πολύμορφη και προπάντων συντονισμένη κρατική παρέμβαση σε όλα τα στά
δια του οικονομικού κυκλώματος, δεν προϋπέθετε όμως αναγκαστικά τη συ
γκεκριμενοποίηση και έκφραση αυτής της παρέμβασης μέσω της μορφής των 
5ετών αναπτυξιακών προγραμμάτων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, ανε
ξάρτητα από την επικρατούσα συγκυρία, η εξασφάλιση μερικών βασικών 
όρων της αναπαραγωγής εξαρτιόταν, όπως τονίστηκε πιο πάνω, αφενός από 
εξωγενείς και αφετέρου από βραχυχρόνιας φύσης ευμετάβλητους παράγοντες 
που δεν προσφέρονταν εξ αυτού του λόγου για έναν δεσμευτικού χαρακτήρα 
μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό2. 

Από τις παραπάνω παρατηρήσεις προκύπτει εκ νέου ότι κατά τη διαμόρ
φωση της στρατηγικής οικονομικής ανάπτυξης, που εκφράστηκε από τα μετα
πολεμικά 5ετή προγράμματα, είτε δεν λήφθηκε καθόλου υπόψη είτε θεωρήθη
κε ως εξωγενές ζήτημα η σχέση που υπάρχει μεταξύ διαρθρωτικής ανισορρο
πίας της εγχώριας παραγωγής από το ένα μέρος και ποσοστού εγχώριας απο
ταμίευσης και αντίστοιχης συσσώρευσης παραγωγικού κεφαλαίου από το άλ
λο3. 

Η αντιμετώπιση του τελευταίου αυτού προβλήματος, που χαρακτηρίζει 
κάθε διαδικασία συσσώρευσης στα αρχικά στάδια της εκβιομηχάνισης, διαφέ-

πολεμική περίοδο ανισότητα μεταξύ ακαθάριστης δαπάνης της οικονομίας και ακαθάριστης 

εθνικής δαπάνης. Η ακαθάριστη δαπάνη της οικονομίας υπερτερούσε σταθερά της αντίστοιχης 

εθνικής κατά 5-10%. Βλέπε σχετικά τις δημοσιευμένες σειρές των Εθνικών Λογαριασμών. 

Ι.Για μια ποσοτική εκτίμηση των μεταβιβάσεων αυτών προς τους Έλληνες βιομηχάνους 

βλέπε Μ. Ξανθάκη, "Προσπάθεια ποσοτικής απεικόνισης των κινήτρων προς την ελληνική με

ταποίηση και εκτίμηση της αποτελεσματικότητας τους", Σπουδαί, 1985, σ. 32-56 και Σ. Μα-

γκλιβέρα, ό.π., ο. 136-144. 

2. Πράγματι, στα πλαίσια της εφαρμοζόμενης αναπτυξιακής "στρατηγικής", μόνο η ανάγκη 

ορθολογικότερης διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών μέσω π.χ. του προγραμματισμού των 

δημοσίων επενδύσεων θα μπορούσε να δικαιολογήσει την εκπόνηση ενός αντίστοιχου προ

γράμματος μεσοπρόθεσμης εμβέλειας. 

3. Θεωρητικά υπάρχει και η περίπτωση κατά την οποία οι φορείς της πολιτικής εξουσίας 

να θεώρησαν τη βαθμιαία αναδιοργάνωση και διαρθρωτική ισορρόπηση της εγχώριας παραγω

γής ως οικονομικά ασύμφορο ή/και πολιτικά μη ρεαλιστικό εγχείρημα. 
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ρει εκ των πραγμάτων ριζικά στην περίπτωση των σήμερα τεχνολογικά εξαρ

τημένων, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίπτωση των ανεπτυγμένων τεχνο

λογικά χωρών στα αρχικά στάδια της εκβιομηχάνισης τους. Ενώ δηλαδή στη 

διαδικασία εκβιομηχάνισης των σήμερα τεχνολογικά ανεπτυγμένων χωρών 

της Δύσης η ανισοκατανομή του εισοδήματος και η αυτόματη σχεδόν αύξηση 

του ποσοστού αποταμίευσης αντιστοιχούσε λίγο ή πολύ σε μια ανάλογη σύν

θεση της υλικής παραγωγής (σχετική δηλαδή αύξηση της παραγωγής και ζήτη

σης επενδυτικών αγαθών), στην περίπτωση των τεχνολογικά εξαρτημένων 

χωρών ένα μεγάλο μέρος των υψηλών και ευνοϊκά φορολογούμενων εισοδη

μάτων1 δεν αποταμιεύεται (επενδύεται), αλλά διατίθεται για την αγορά πο

λυτελών καταναλωτικών αγαθών, τα περισσότερα των οποίων εισάγονται 

από το εξωτερικό2. 

Από την παραπάνω διαπίστωση γίνεται φανερό ότι η ευνοϊκή φορολογική 

μεταχείριση των υψηλών εισοδημάτων συμβάλλει κατά τα φαινόμενα αναλο

γικά λιγότερο στην αύξηση της οριακής ροπής προς αποταμίευση (επένδυση) 

των κατόχων τους3 και περισσότερο στην αύξηση της ζήτησης τους για πολυ

τελή - κυρίως εισαγόμενα - καταναλωτικά προϊόντα. Επειδή η απλή διαμόρ

φωση και επίσημη στήριξη υψηλών γενικά εισοδημάτων δεν ανταποκρίθηκε, 

όπως θα διαπιστώσουμε και στη συνέχεια, στην αναμενόμενη αύξηση και κυ

ρίως αναδιάρθρωση των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου, γι' αυτό και η κρατι

κή παρέμβαση στην προσπάθεια διεύρυνσης των αποταμιεύσεων, που μέσω 

κινήτρων μετατρέπονται σε παραγωγικές επενδύσεις, εξακολούθησε, ελλείψει 

εναλλακτικής αναπτυξιακής πρότασης, να θεωρείται ως επιτακτική και ανα

πόφευκτη. 

Υπό συνθήκες διαρθρωτικής ανισορροπίας της παραγωγής το κρίσιμο κα

τά συνέπεια πρόβλημα δεν περιορίζεται μόνο στη διεύρυνση του οικονομικού 

1. Τα ποσοστά του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων που αντιστοιχούν στους εμπό

ρους και βιομηχάνους σε σύγκριση με τα αντίστοιχα ποσοστά των μισθωτών και συνταξιούχων 

είναι ενδεικτικά αφενός για τη φορολογική μεταχείριση των δύο αυτών κατηγοριών εισοδημα

τιών εκ μέρους του κράτους και αφετέρου για το γενικό επίπεδο ανάπτυξης της χώρας. 

2. Από ό,τι γνωρίζουμε δεν έχει μέχρι τώρα επιχειρηθεί η εμπειρική διερεύνηση αυτού του 

ισχυρισμού. Αποτελεί όμως κοινή διαπίστωση η τάση επίδειξης -το γνωστό demonstration 

effect- που διακατέχει ένα μεγάλο μέρος των Ελλήνων, κυρίως μικρομεσαίων, επιχειρημα

τιών. 

3. Για την προέλευση των ιδιωτικών αποταμιεύσεων από τις διάφορες κοινωνικές ομάδες 

και εισοδηματικές κατηγορίες βλέπε D. Psilos, The Volume and Pattern of Aggregate Saving, 

in Formation of Saving, OECD, Paris 1968, σ. 181-197. 
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πλεονάσματος στη χρηματική του μορφή, αλλά και στη δημιουργία όρων ταυ

τόχρονης μετατροπής του σε πάγιο παραγωγικό κεφάλαιο. Η βασική δυσκο

λία στην πραγματοποίηση αυτής της μετατροπής προέρχεται από το γεγονός 

ότι ο κύριος όγκος των σύγχρονων αγαθών παγίου κεφαλαίου, και ειδικά του 

μηχανολογικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων, δεν είναι δημιουρ

γήματα της εγχώριας κοινωνικοοικονομικής και τεχνικοοργανωτικής διάρ

θρωσης και των αντίστοιχων αναγκών αναπαραγωγής της, αλλά προϊόντα 

που προσφέρονται προς πώληση από τεχνολογικά ανεπτυγμένες χώρες με 

παραγωγική διάρθρωση τελείως διαφορετική από την ελληνική1. 

Είναι από αυτό το λόγο προφανές ότι η διαδικασία συσσώρευσης στην εγ

χώρια αγορά, εκτός από την αναντιστοιχία μεταξύ εισαγόμενων επενδυτικών 

αγαθών και κοινωνικοοικονομικών όρων κερδοφόρας χρησιμοποίησης τους, 

αντιμετώπιζε αναγκαστικά - ιδιαίτερα σε περιπτώσεις νέων για τη χώρα πα

ραγωγικών δραστηριοτήτων - και την έλλειψη των υπόλοιπων δύο στοιχείων 

της παραγωγικής διαδικασίας, των απαιτούμενων δηλαδή ενδιάμεσων εισρο

ών και του ειδικευμένου γενικά διευθυντικού και εργατοτεχνικού προσωπι

κού. 

Σε μακροπρόθεσμη βάση η άρση των παραπάνω περιορισμών καθώς και 

του βασικού περιορισμού της στενότητας συναλλαγματικών πόρων, εφόσον 

εξακολουθεί να μην θεωρείται αναγκαία η έναρξη προοδευτικής αποκατάστα

σης της διαρθρωτικής ισορροπίας της εγχώριας παραγωγής, δεν φαίνεται κα

τά τα φαινόμενα να μπορεί να επιτευχθεί με άλλο τρόπο από την πλήρη νομι

σματική ενσωμάτωση αυτής της παραγωγής σε έναν ευρύτερο και τεχνολογι

κά ανεπτυγμένο οικονομικό σχηματισμό. Ανεξάρτητα από τις γενικές οικο

νομικές και κοινωνικές επιπτώσεις που θα έχει αυτή η ενσωμάτωση στην ελ

ληνική κοινωνία, θα αντιμετωπίσει τουλάχιστον ριζικά το πάγιο πρόβλημα 

της συνεχούς αναζήτησης και εξεύρεσης συναλλαγματικών πόρων. 

3.2. Δικαιολόγηση της αναγκαιότητας του προγραμματισμού 

Η εκπόνηση των περισσότερων μεταπολεμικών προγραμμάτων αποδίδε

ται γενικά είτε στην προσπάθεια διατήρησης του ικανοποιητικού σχετικά ρυθ

μού αύξησης του εισοδήματος, που είχε επιτευχθεί κατά την προηγηθείσα (του 

1. Αποτελοί;ν δηλαδή χαρακτηριστικές περιπτώσεις του φαινομένου πον αποκαλέσαμε 

στην Ενότητα 2.2. "ετεροχρονισμένη τεχνολογία". 
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προγράμματος) χρονική περίοδο, είτε στην ανάγκη δημιουργίας προϋποθέσε
ων για τη μελλοντική επίτευξη μακροχρόνιων αναπτυξιακών στόχων1. Η δι
καιολόγηση δηλαδή του οικονομικού προγραμματισμού, όπως τουλάχιστον 
εκφράζεται στα κείμενα των 5ετών προγραμμάτων, στηρίζεται στην ανάγκη 
εξασφάλισης όρων απρόσκοπτης συνέχισης της γνωστής ήδη αναπτυξιακής 
πολιτικής (στρατηγικής) που, λόγω της μακροχρόνιας φύσης της, δεν είναι 
σκόπιμο να αφεθεί αποκλειστικά και μόνο στις βραχυχρόνιες και ανεξέλε
γκτες επιδράσεις της εγχώριας και διεθνούς αγοράς. 

Το επαναλαμβανόμενο γενικό αυτό επιχείρημα, της μακροπρόθεσμης δη
λαδή χρονικής διάστασης της αναπτυξιακής διαδικασίας, προήλθε προφανώς 
από τη γνωστή θέση περί αδυναμίας του συστήματος τιμών της νεοκλασικού 
τύπου στατικής ισορροπίας να χρησιμοποιηθεί ως ασφαλής βάση για τη λήψη 
μελλοντικών, κυρίως επενδυτικών, αποφάσεων. Από τη διαπίστωση όμως 
και μόνο αυτής της αδυναμίας δεν προκύπτει αναγκαστικά η ανάγκη εκπόνη
σης και εφαρμογής οικονομικών προγραμμάτων.2 Είναι εξάλλου σκόπιμο να 
τονιστεί ότι οι υποστηρικτές αυτής της άποψης δεν διευκρινίζουν συνήθως με 
ποιο συγκεκριμένο τρόπο θα μπορούσε ο θεσμός του προγραμματισμού να 
άρει από άποψη πληροφόρησης τα μειονεκτήματα της στατικότητας των 
ανταγωνιστικών τιμών σε σχέση ιδίως με τις επενδυτικές αποφάσεις. 

Ένας επιπλέον λόγος που καθιστά θεωρητικά μετέωρο και θέτει υπό αμφι
σβήτηση την πρακτική χρησιμότητα του επιχειρήματος αυτού είναι η έλλειψη 
διαφοροποίησης που εμπεριέχει σχετικά με τις ειδικές συνθήκες ανταγωνιστι
κής ισορροπίας, οι οποίες επικρατούν στις τεχνολογικά εξαρτημένες σε αντί
θεση με τις τεχνολογικά ανεπτυγμένες χώρες, και τις ανάλογες διαφοροποιή
σεις που αυτό συνεπάγεται για το περιεχόμενο των υπό κατάρτιση 5ετών 
προγραμμάτων. 

Πέραν όμως των παραπάνω θεωρητικών επιφυλάξεων, υπάρχει και το 
πραγματικό γεγονός της απουσίας δηλαδή των όρων ύπαρξης της νεοκλασι
κής ανταγωνιστικής ισορροπίας σε επίπεδο εθνικής οικονομίας, τόσο στις 

1. Οι απόψεις αυτές διατυπώνονται στα 5ετή Προγράμματα οικονομικής ανάπτυξης 1960-

1964, σ. 16, 1968-1972, σ. 7, το 15ετές 1973-1987, τόμος Α, σ. 21, 1973-1977, σ. 3-4, Προ

καταρκτικά 1976-1980, σ. 20, Προκαταρκτικά 1978-1982, σ. 15. 

2. Ακόμη και από εκπροσώπους της νεοκλασικής σχολής υποστηρίζεται ότι το πρόβλημα 

της στατικότητας των ανταγωνιστικοί τιμών αντιμετωπίζεται στην πράξη σχετικά ικανοποιη

τικά από τον ίδιο το μηχανισμό αγοράς με μικρές ενδεχομένως απώλειες κοινωνικής ευημε

ρίας. Βλέπε Α.Ε. Kahn, "The Tyranny of Small Decisions, Market Failure and the Limits of 

Economics", Kykios, Vol. XIX, 1966, σ. 23-47. 
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συνθήκες των τεχνολογικά εξαρτημένων όσο και των τεχνολογικά ανεξάρτη

των χωρών. Η κατ'εξακολούθηση παραδοχή των εντωμεταξύ ανύπαρκτων 

αυτών όρων, εφόσον δεν περιορίζεται μόνο στη σφαίρα της καθαρά θεωρητι

κής ενασχόλησης, αλλά χρησιμοποιείται στην πράξη ως θεωρητικό στήριγμα 

κατάστρωσης της μεσοπρόθεσμης οικονομικής πολιτικής, δεν μπορεί να προ

ωθήσει τη ρεαλιστική αντιμετώπιση του αναπτυξιακού προβλήματος. 

Στην ίδια βάση, το στατικό δηλαδή χαρακτήρα της ανταγωνιστικής ισορ

ροπίας και την αδυναμία της να χρησιμεύσει ως ασφαλές πλαίσιο για μελλο

ντικές επενδυτικές αποφάσεις, στηρίζεται και η καθαρή θεωρία του λεγόμε

νου ενδεικτικού προγραμματισμού. Κεντρική θέση στη θεωρία αυτή, που 

πρωτοεμφανίστηκε και εφαρμόστηκε στη μεταπολεμική Γαλλία, κατέχει η έν

νοια της "αβεβαιότητας". Η αβεβαιότητα "αγοράς" ή "περιβάλλοντος" προ

έρχεται από την αδυναμία του νεοκλασικού στατικού συστήματος να προ

σφέρει ασφαλή πληροφόρηση σχετικά με τις τιμές που πρόκειται να ισχύσουν 

στη μελλοντική ανταγωνιστική ισορρροπία. Άμεση συνέπεια της αβεβαιότη

τας αυτής είναι η μέσω της εμφάνισης ασυνεπών μελλοντικών προσδοκιών 

δημιουργία κοινωνικού κόστους και μέσω αυτού η απώλεια κοινωνικής ευη

μερίας1. 

Η αναγκαιότητα του προγραμματισμού, που προκύπτει από την παραπά

νω προβληματική, δεν στηρίζεται στην ύπαρξη μιας μορφής "εξωτερικών οι

κονομιών", όπως π.χ. στην περίπτωση της συμπληρωματικότητας των επεν

δυτικών έργων, η οποία προβάλλεται συχνά για να δικαιολογηθεί η κρατική 

παρέμβαση, αλλά στη δυνατότητα μείωσης της ex ante αβεβαιότητας και αντί

στοιχης βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του μηχανισμού κατανομής των 

συνολικών πόρων της οικονομίας. 

Για την επίτευξη των σκοπών αυτών απαιτείται η δημιουργία ενός είδους 

μηχανισμού έρευνας της εθνικής αγοράς2, που θα έχει ως τελική επιδίωξη να 

εξασφαλίσει μέσω της οργανωτικά κατάλληλης διαδικασίας - ανάλογης με 

εκείνη των "μελλοντικών αγορών" - την έκφραση (διατύπωση) και προπά

ντων εναρμόνιση των μελλοντικών - συνήθως ασυνεπών μεταξύ τους - προσ-

1. Βλέπε J.E. Meade, The Theory of Indicative Planning, Manchester Univ. Press, 1970 

και του ιδίου, The Growing Economy, London 1968. 

2. Βλέπε σχετικά P. Masse, "French Methods of Planning", στο Journal of Industrial 

Economics, 1962, R.K. Turner - C. Collis, The Economics of Planning, Mc Millan Press, 

1977 και S. Estrin - P. Holmes, French Planning in Theory and Practice, G. Allen, London 

1983. 
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δοκιών των μελών ή ομάδων μιας συγκεκριμένης κοινωνίας. Απώτερη επι

δίωξη της συναινετικής αυτής διαδικασίας είναι, αν όχι να εξαλειφθεί τελεί

ως, τουλάχιστον να περιοριστεί η επικρατούσα αβεβαιότητα και να αυξηθεί 

κατ' αυτό τον τρόπο δραστικά η αποτελεσματικότητα του μηχανισμού κατα

νομής των πόρων και συνακόλουθα η κοινωνική ευημερία1. 

Εάν επιχειρηθεί μια σύντομη σύγκριση των βασικών χαρακτηριστικών 

της ελληνικής οικονομίας, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί από τη διαδικα

σία εμφάνισης και σταθεροποίησης του διαρθρωτικού της προβλήματος 

(βλέπε Ενότητες 2.1. και 2.2.) και των κεντρικών υποθέσεων του ενδεικτι

κού προγραμματισμού τόσο της καθαρής θεωρίας, όσο και της θεωρίας των 

λεγόμενων "προσδοκιών ζήτησης", που είναι κεϋνσιανής ως γνωστόν επιρ

ροής και αποτελεί την αγγλική εκδοχή του ενδεικτικού προγραμματισμού2, 

τότε θα διαπιστωθεί ότι η άκριτη αποδοχή - χωρίς δηλαδή καν επισήμανση 

των θεωρητικών περιορισμών - του τύπου αυτού προγραμματισμού εκ μέ

ρους των αρμόδιων φορέων στην Ελλάδα3 είναι τουλάχιστον θεωρητικά αυ

θαίρετη4. 

Η άποψη αυτή επιβεβαιώνεται από την οφθαλμοφανή, όπως τονίστηκε, 

αναντιστοιχία που υπάρχει μεταξύ των θεωρητικών υποθέσεων του συγκε-

1. Ο ενδεικτικός προγραμματισμός στην καθαρή του μορφή βρίσκει τελικά θεωρητικό στή

ριγμα στο νεοκλασικής προέλευσης σύστημα της λεγόμενης δυναμικής ανταγωνιστικής ισορρο

πίας τύπου Arrow - Debreu. Βλέπε σχετικά R. Mikus, Die Theorie der indikativen Pranung, 

Berlin 1976. 

2. Βλέπε W. Beckerman and Associates, The British Economy in 1975, Cambridge Univ. 

Press, 1965 και R.F. Harrod, "Are Monetary and Fiscal Policies Enough?", Economic 

Journal, Bd 74, 1964. 

3. Η προτίμηση στον ενδεικτικό προγραμματισμό εκφράζεται ρητά σε ορισμένα προγράμ

ματα όπως π.χ. στο Πρόγραμμα 1968-1972, σ. 7, 15ετές, 1973-1987, σ. 22, 1973-1977, σ. IX, 

Προκαταρκτικά 1976-1980, σ. 23. Και στα υπόλοιπα όμως προγράμματα υποδηλώνεται με 

σαφήνεια η προτίμηση αυτή. Εξαίρεση αποτελεί το Πρόγραμμα 1983-1987 που δέχεται το λε

γόμενο "ενεργό προγραμματισμό", υποδηλώνοντας προφανώς την αυξημένη βαρύτητα του δη

μόσιου τομέα στην αναπτυξιακή ενγένει διαδικασία. 

4. Από ό,τι γνωρίζουμε σε κανένα από τα εγχειρίδια των "οικονομικών της ανάπτυξης" ή 

τοτ) "αναπτυξιακού προγραμματισμού" δεν αναφέρεται ρητά ο ενδεικτικός προγραμματισμός 

ως ο κατάλληλος για τις αναπτυξιακές ανάγκες των αναπτυσσόμενων χωρών τύπος προγραμ

ματισμού. Στην πράξη έχουν εφαρμοστεί κατά τη μεταπολεμική περίοδο πολλά είδη αναπτυ

ξιακών προγραμμάτων, ανάλογα με τον προβλεπόμενο κάθε φορά βαθμό παρέμβασης του κρά

τους στην αναπτυξιακή διαδικασία. Βλέπε σχετικά R. Agarwala, Planning in Developing 

Countries, Lessons of Experience, World Bank, Staff Working Papers No 576. 
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κριμένου αυτού τύπου προγραμματισμού και της επικρατούσας διάρθρωσης 
της ελληνικής οικονομίας.1 Το βασικό πρόβλημα που ανακύπτει από τη διάρ
θρωση αυτή δεν συνίσταται τόσο στην εναρμόνιση των μελλοντικών προσδο
κιών και μέσω αυτής στη μείωση της αβεβαιότητας - παρότι υπήρχε και εξα
κολουθεί να υπάρχει και τέτοιο πρόβλημα - αλλά στην προοδευτική εξάλειψη 
της χρόνιας διαρθρωτικής ανισορροπίας της, που και γνωστή είναι και μετά 
βεβαιότητας αναπαράγεται και διευρύνεται μέσω του μηχανισμού αγοράς.2 Η 
επιχειρούμενη προσπάθεια δικαιολόγησης του ενδεικτικού τύπου προγραμ
ματισμού στα κείμενα μερικών προγραμμάτων γίνεται εξ αυτού του λόγου 
πρόχειρα και χωρίς συγκεκριμένες αναφορές και αναλυτική συνέπεια απένα
ντι στα γνωστά και καθιερωμένα ήδη πλαίσια των επιμέρους σχολών της οι
κονομικής επιστήμης. Αυτός δε είναι και ο κύριος λόγος που δεν θεωρείται 
αναγκαία η ανάληψη - μετά την εκπνοή των προγραμμάτων - μιας εμπερι
στατωμένης και επιστημονικά θεμελιωμένης αξιολόγησης (όχι απλής κατα
γραφής) των αποτελεσμάτων τους3. 

Μια ρεαλιστική προσέγγιση της ουσίας του ελληνικού αναπτυξιακού προ
γραμματισμού μπορεί να επιτευχθεί, αν γίνει σύγκριση του περιεχομένου των 
5ετών οικονομικών προγραμμάτων της μεταπολεμικής περιόδου με την εφαρ-
μοσθείσα γενικά (ανεξάρτητα δηλαδή από την ύπαρξη και εφαρμογή προγραμ
μάτων) οικονομική πολιτική κατά την περίοδο αυτή. Όπως προέκυψε από τη 
συζήτηση της προηγούμενης παραγράφου, η οικονομική πολιτική που ακο-

1. Αντίθετα ο γενικός θεωρητικός προβληματισμός του P.C. Mahalanobis που αποτέλεσε 

την αφετηρία δημιουργίας του γνωστού ομώνυμου υποδείγματος θα αποτελούσε -ανεξάρτητα 

από την τελική αξιολόγηση του ινδικού παραδείγματος και των προφανών διαφορών μεταξύ 

Ελλάδας και Ινδίας- ρεαλιστικότερη βάση προσέγγισης του αναπτυξιακού προβλήματος της 

χώρας. Βλέπε σχετικά P. C. Mahalanobis, "The Approach of Operational Research to 

Planning in India", Sankhya, Vol. 16, 1955 και S. Chakravarty, Development Planning, The 

Indian Experience, Oxford Univ. Press, New York 1987. 

2. Ο ενδεικτικός προγραμματισμός ως θεωρητικό σύστημα μεσοπρόθεσμης οικονομικής 

πολιτικής στην καθαρή του μορφή δεν συνεπάγεται καμιά μορφή νέας κρατικής παρέμβασης 

στον οικονομικό τομέα -πέραν των παραδοσιακών δημοσιονομικών και νομισματικών λει

τουργιών- καθότι προϋποθέτει την κατά κάποιο τρόπο "αυτοεφαρμογή" του αντίστοιχου προ

γράμματος. Βλέπε σχετικά R. Lecomber, "Government Planning, with and without the 

Cooperation of Industry", Economics of Planning, 1970. 

3. Η φαινομενική τουλάχιστον (πολιτική και ιδεολογική) ουδετερότητα τοτν υποθέσεων της 

ποσοτικής θεωρίας της οικονομικής πολιτικής και των αντίστοιχων μεθόδων πο\> χρησιμοποι

εί εξηγεί ενδεχομένως σε κάποιο βαθμό την υπερεκτίμηση της ποσοτικής και την αντίστοιχη 

υποτίμηση της ποιοτικής διάστασης της αναπτυξιακής διαδικασίας. 
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λουθήθηκε καθ'όλη τη μεταπολεμική περίοδο συνίστατο στην, υπό καθεστώς 

διαρθρωτικής ανισορροπίας της εγχώριας παραγωγής, πραγματοποίηση διευ

ρυμένης αναπαραγωγής στη μορφή που υπαγόρευε ο επηρεαζόμενος από το 

κράτος μηχανισμός της διεθνούς και εσωτερικής αγοράς. Η κυβερνητική πο

λιτική επιδίωκε δηλαδή μέσω των πολύμορφων παρεμβάσεων της να αντιμε

τωπίσει τις αρνητικές επιπτώσεις της διαρθρωτικής ανισορροπίας, ιδιαίτερα 

στο ύψος και τη σύνθεση της συνολικής αποταμίευσης, των συναλλαγματικών 

εισπράξεων και των ρυθμών συσσώρευσης, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι 

προϋποθέσεις για τη συνεχή και απρόσκοπτη διεύρυνση της οικονομικής δρα

στηριότητας και αντίστοιχη αύξηση του εθνικού εισοδήματος. 

Δεδομένου ότι οι όροι αναπαραγωγής της διαρθρωτικής ανισορροπίας 

και οι αρνητικές επιπτώσεις της στην ενγένει αναπτυξιακή διαδικασία είχαν 

προσλάβει πάγιο πλέον χαρακτήρα, ο μόνος παράγοντας -εκτός των συγκυ

ριακών επιδράσεων- που ήταν, ακόμη και μεσοπρόθεσμα, ευμετάβλητος και 

ως εκ τούτου καθοριστικός για την εκπλήρωση των σκοπών της συγκεκριμέ

νης αυτής αναπτυξιακής πολιτικής, ήταν η στάση του εργατικού δυναμικού 

και η εξέλιξη των οικονομικών σχέσεων με τις τεχνολογικά ανεπτυγμένες χώ

ρες του εξωτερικού. Οι τελευταίες αυτές σχέσεις, παρά τον καθοριστικό τους 

ρόλο στη διαδικασία αναπαραγωγής, δεν μπορούσαν από τη φύση τους να 

προγραμματιστούν αυστηρά και σε όλη τους την έκταση εκ μέρους των εγχώ

ριων αναπτυξιακών φορέων. Μπορούσαν όμως να επηρεαστούν θετικά και 

να εξασφαλιστεί η αναμενόμενη συμβολή τους μέσω της σύνταξης αναπτυξια

κών προγραμμάτων, που να ήταν συνεπή προς τις καθιερωμένες κοινωνικο

οικονομικές αρχές που πρέσβευαν και εφάρμοζαν όλες γενικά οι ανεπτυγμέ

νες χώρες. 

Η σύνταξη τέτοιων προγραμμάτων διευκόλυνε χωρίς αμφιβολία την 

εξασφάλιση υποστήριξης των τεχνολογικά ανεπτυγμένων χωρών για την 

κάλυψη των μεσοπρόθεσμα προγραμματιζόμενων ή βραχυχρόνια εμφανι

ζόμενων οικονομικών και τεχνικών αναγκών της εγχώριας παραγωγικής 

διαδικασίας.1 Τα 5ετή αναπτυξιακά προγράμματα δεν παρείχαν μόνο πλη

ροφορίες σχετικά με τους τομείς και κλάδους χρησιμοποίησης της αιτού

μενης ξένης οικονομικής και τεχνικής βοήθειας, αλλά και σχετικά με όλο 

1. Η εξασφάλιση αυτής της υποστήριξης θεωρείται γενικά ωςανας από τους λόγους σύ

νταξης των 5ετών αναπτυξιακών προγραμμάτων. Βλέπε R. Vernon, "Comprehensive Model-

Building in the Planning Process: The Case of the Less Developed Countries", Economic 

Journal, March 1966. 
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το πολιτικοκοινωνικό πλαίσιο της μέλλουσας να ακολουθηθεί οικονομι

κής πολιτικής που ενδιέφερε ιδιαίτερα τις χώρες αυτές. 

Δεδομένου ότι οι αρνητικές επιπτώσεις της διαρθρωτικής ανισορροπίας 

στην ενγένει διαδικασία διευρυμένης αναπαραγωγής υπέκειντο κατ'ανάγκη 

στις αντίστοιχες επιδράσεις της γενικής οικονομικής συγκυρίας, γι' αυτό και 

τα μέσα αντιμετώπισης των αρχικών επιπτώσεων ήταν από τη φύση τους βρα

χυχρόνιου χαρακτήρα. Έτσι οι συχνά προτεινόμενες και πραγματοποιούμε

νες μεταβολές στην ποσοτική και ποιοτική σύνθεση των κατά βάση αμετάβλη

των μέσων οικονομικής πολιτικής (όπως π.χ. ύψος και σύνθεση των πιστωτι

κών και δημοσιονομικών κινήτρων) δεν αποτελούσαν ένδειξη αλλαγής των 

βασικών κατευθύνσεων της πολιτικής αυτής αλλά απόρροια των διαχρονικά 

αναπόφευκτων μεταβολών στη μορφή της εγχώριας διαρθρωτικής ανισορρο

πίας από τις αντίστοιχες κυρίως επιδράσεις της γενικής (εσωτερικής και διε

θνούς) οικονομικής συγκυρίας. 

Η απλή και με τη βοήθεια εξεζητημένων πολλές φορές ποσοτικών μεθόδων 

πρόγνωση της μεσοπρόθεσμης εξέλιξης των κυριότερων κοινωνικοοικονομι

κών μεγεθών της ελληνικής οικονομίας, σε συνδυασμό με την πρόταση λήψης 

γνωστών ήδη μέτρων πολιτικής, που απέβλεπαν στην εξασφάλιση ή διατήρη

ση συνθηκών διευρυμένης αναπαραγωγής χωρίς ενσυνείδητη προσπάθεια 

αποκατάστασης της διαρθρωτικής της ανισορροπίας, συνιστούσε στην πραγ

ματικότητα την ουσία των μεταπολεμικών 5ετών προγραμμάτων οικονομικής 

και κοινωνικής ανάπτυξης της χώρας. 

Η διατύπωση σε μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα της αναγκαστικά βρα

χυχρόνιας αυτής οικονομικής πολιτικής αντανακλούσε κατά τρόπο παραστα

τικό μία από τις βασικές αντιφάσεις - αυτή της χρονικής διάστασης - της πο

λιτικής προγραμματισμού που εφαρμόστηκε μεταπολεμικά στην Ελλάδα. Η 

συνολική πάντως, έστω και σε μεσοπρόθεσμη βάση, παρουσίαση των προβλη

μάτων που επηρέαζαν την παραπάνω βραχυχρόνια διαδικασία αναπαραγω

γής συνέβαλε χωρίς αμφιβολία στην ευρύτερη κατανόηση και εποπτεία της εγ

χώριας παραγωγικής διαδικασίας και μέσω αυτής στον αποτελεσματικότερο 

συντονισμό και εναρμόνιση της τρέχουσας οικονομικής πολιτικής. 

3.3. Η οργάνωση του ελληνικού μεταπολεμικού προγραμματισμού 

Ο τρόπος οργάνωσης και η ακολουθούμενη διαδικασία κατάρτισης και 

εφαρμογής των 5ετών οικονομικών προγραμμάτων αντικατοπτρίζουν, όπως 
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είναι επόμενο, τόσο τους σκοπούς όσο και το περιεχόμενο τους. Σε αντίθεση 
με τον "προγραμματισμό" της αμέσως μεταπολεμικής περιόδου, τα προγράμ
ματα που καταρτίστηκαν μετά το 1960 εμφανίζουν το κοινό χαρακτηριστικό 
ότι έχουν εκπονηθεί από έναν ειδικά για το σκοπό αυτό συγκροτημένο επι
στημονικό και διοικητικό μηχανισμό που έλειπε από τα πρώτα μετά τον πό
λεμο προγράμματα. 

Ήδη από το 1957 είχε συσταθεί από την κυβέρνηση Καραμανλή η "Επι
τροπή ερεύνης και οργανώσεως οικονομικού Προγραμματισμού" στο τότε 
Υπουργείο Συντονισμού.Σκοπός της επιτροπής ήταν η επιστημονική διερεύ
νηση της ελληνικής οικονομίας και η παρασκευή στοιχείων που ήταν απαραί
τητα για τη σύνταξη μακροχρονίου προγράμματος οικονομικής ανάπτυξης1. 
Η παραπάνω επιτροπή με διαφορετική κάθε φορά ονομασία και σύνθεση εξα
κολούθησε ως θεσμός πλέον και μετά το Πρόγραμμα 1960-1964 να κατέχει 
κυρίαρχη θέση στον τομέα του συντονισμού και της εποπτείας της όλης προ
γραμματικής διαδικασίας, από την αρχική διατύπωση των σκοπών και στό
χων μέχρι τη σύνταξη του τελικού κειμένου του προγράμματος. 

Κεντρική θέση στην όλη οργανωτική διάρθρωση του ελληνικού προγραμ
ματισμού κατέχει το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών 
(ΚΕΠΕ). Το ΚΕΠΕ που ιδρύθηκε το 1959, αρχικά ως Κέντρο Οικονομικών 
Ερευνών (ΚΟΕ) και στη συνέχεια ως ΚΕΠΕ (1964) έχει επιφορτιστεί, εκτός 
του καθαρά ερευνητικού του έργου, και με την επιστημονική - τεχνική επε: 

ξεργασία και τελική διατύπωση των 5ετών οικονομικών προγραμμάτων. 

Η κυβέρνηση, μέσω της εκάστοτε επιτροπής προγράμματος, διαβιβάζει στο 
ΚΕΠΕ τους βασικούς σκοπούς και τους κύριους στόχους του υπό κατάρτιση 
οικονομικού προγράμματος. Η μακροοικονομική επεξεργασία και αξιολόγη
ση εναλλακτικών προτάσεων (σεναρίων) εκ μέρους του ΚΕΠΕ σχετικά με τον 
εφικτό ρυθμό και τη μορφή της οικονομικής ανάπτυξης αποτελεί μία από τις 
κύριες επιστημονικές δραστηριότητες του ερευνητικού αυτού ιδρύματος. 

Παράλληλα με την επεξεργασία των μακροοικονομικών μεγεθών στα 
πλαίσια των εναλλακτικών σεναρίων, το ΚΕΠΕ αναλαμβάνει κατά κανόνα 
την επιστημονική διεύθυνση και το συντονισμό του έργου των ειδικά γι' αυτό 
το σκοπό συγκροτούμενων ομάδων εργασίας2. Οι ομάδες αυτές αποτελούν βα
σικό τμήμα της οργανωτικής δομής του ελληνικού συστήματος προγραμματι-

1. Βλέπε Πενταετές Πρόγραμμα 1960-1964, σ. 8. 

2. Οι ομάδες εργασίας αντιστοιχούν σε μεγάλο βαθμό στις Commissions de Modernisation 

του γαλλικού προγραμματισμού. 
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σμού και απαρτίζονται από αρμόδια καθ'ύλην στελέχη του κρατικού μηχανι

σμού, ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα, εκπροσώπους κοινωνικών τάξεων ή 

ομάδων και πρόσωπα με ειδική επιστημονική κατάρτιση και πρακτική εμπει

ρία στα υπό συζήτηση θέματα. 

Τα μέλη των ομάδων εργασίας διορίζονται με υπουργική απόφαση και 

συνέρχονται σε τακτικές συνεδριάσεις με αντικείμενο τα υπάρχοντα προβλή

ματα και τις προοπτικές που διανοίγονται για τους εξεταζόμενους κλάδους 

ή τομείς της ελληνικής οικονοιιίπς στην πενταετία του προγράμματος. Μετά 

το πέρας των συνεδριάσεων τους, οι ομάδες εργασίας υποχρεούνται να συ

ντάξουν και υποβάλουν λεπτομερειακές εκθέσεις με τα τελικά συμπεράσμα

τα και τις προτάσεις τους.Οι εκθέσεις αυτές αποτελούν το βασικό υλικό για 

την τελική διατύπωση των επιμέρους κεφαλαίων του κειμένου του προγράμ

ματος. 

Μέχρι το 1975 η εκάστοτε επιτροπή προγράμματος, το ΚΕΠΕ ως επιστη

μονικό ίδρυμα και οι ομάδες εργασίας, αποτελούσαν τα κύρια οργανωτικά 

στηρίγματα των ελληνικών προγραμμάτων στη διάρκεια της φάσης κατάρτι

σης τους. Από το 1975 καθιερώθηκε μέσω των άρθρων 106 και 79 παρ.8 του 

νέου Συντάγματος (1975) η υποχρεωτική υποβολή των προγραμμάτων προς 

συζήτηση και έγκριση στη Βουλή σε δύο διαδοχικές φάσεις, όπως προβλέπει ο 

σχετικός Νόμος 503/22-12-1976. 

Κατά την πρώτη φάση υποβάλλονται τα Προκαταρκτικά του προγράμμα

τος με τις κατευθυντήριες γραμμές,τις κύριες επιδιώξεις και το γενικό πλαί

σιο πολιτικής που προτείνει για την υλοποίηση του η κυβέρνηση. Μετά τη συ

ζήτηση και έγκριση τους από τη Βουλή, τα Προκαταρκτικά του προγράμμα

τος δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Το πλήρες κείμενο του 

προγράμματος οφείλει τέλος να υποβάλλει η κυβέρνηση προς έγκριση στη 

Βουλή σε διάστημα έξι (6) το αργότερο μηνών από την ημερομηνία δημοσίευ

σης των Προκαταρκτικών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η συνταγματική αυτή ρύθμιση συνέβαλε χωρίς αμφιβολία στη γενική ανα

βάθμιση και ενίσχυση του κύρους της όλης διαδικασίας προγραμματισμού. 

Εκτός από την τυπική ισχύ νόμου που περίβλήθηκε το κείμενο του προγράμ

ματος και την απορρέουσα εξ αυτού νομική τουλάχιστον υποχρέωση της κυ

βέρνησης να το εφαρμόσει, η υποχρεωτική υποβολή προς συζήτηση και έγκρι

ση του από την εθνική αντιπροσωπεία αποτελεί αναγνώριση της σπουδαιότη

τας του και ουσιαστική προώθηση του ρόλου του στη διαδικασία οικονομικής 

ανάπτυξης της χώρας. 

Με το Πρόγραμμα τέλος 1983-1987 διευρύνθηκε ακόμη περισσότερο η 

86 



οργανωτική διάρθρωση του ελληνικού προγραμματισμού με την εισαγωγή 
δύο νέων θεσμών, δηλαδή των Περιφερειακών Συμβουλίων (κυρίως νομαρ
χιακών) και του ΑΣΟΠ ( Ανώτατου Συμβουλίου Οικονομικού Προγράμμα
τος). Το ΑΣΟΠ αποτελεί ένα ειδικό όργανο εκπροσώπησης των κοινωνι
κών φορέων και συνδέεται άμεσα με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Κύ
ρια αποστολή του είναι η κατά το δυνατό εξισορρόπηση των αντικρουόμε
νων συμφερόντων μεταξύ των κοινωνικών τάξεων και ομάδων και η αναζή
τηση συναινετικών ρυθμίσεων εκ μέρους των εκπροσώπων τους στο Συμ
βούλιο. 

Σε περιφερειακό, κυρίως νομαρχιακό, επίπεδο βασικό όργανο του προ
γραμματισμού αποτελεί το Νομαρχιακό Συμβούλιο του Ν. 1235/1982. Πρό
κειται για ένα συλλογικό όργανο που συγκροτείται από εκλεγμένους εκπρο
σώπους των τοπικών αρχών και των οργανωμένων κοινωνικών ομάδων. Οι 
προτάσεις των Νομαρχιακών Συμβουλίων σχετικά με την οικονομική και 
κοινωνική εξέλιξη του νομού, στον οποίο αναφέρονται, αποτελούν ουσιώδη 
βελτίωση στην προσπάθεια εκδημοκρατισμού και αποκέντρωσης του μηχανι
σμού λήψης αποφάσεων και προσφέρουν τη βάση της πολιτικής περιφερεια
κής ανάπτυξης του προγράμματος. 

Τέλος, πρέπει να αναφερθούν οι ξένοι εμπειρογνώμονες που δεν ανήκουν 
μεν στα θεσμοθετημένα όργανα του ελληνικού προγραμματισμού, η παρουσία 
όμως και συμμετοχή τους στην όλη διαδικασία έχει επηρεάσει λίγο ή πολύ την 
τελική διαμόρφωση των περισσότερων μεταπολεμικών προγραμμάτων οικο
νομικής ανάπτυξης της χώρας. 

Αναφέρεται ενδεικτικά : 
- Το Πρόγραμμα 1960-1964 και η συμμετοχή σε αυτό μιας ομάδας Ιταλών 

εμπειρογνωμόνων με επικεφαλής τον καθηγητή Ρ. Saraceno. 
- Το Πρόγραμμα 1968-1972 και η ενεργός συμμετοχή του Άγγλου καθηγη

τή W. Beckerman που θεωρείται και ο θεμελιωτής του αγγλικού τύπου εν
δεικτικού προγραμματισμού. 

- Το Πρόγραμμα 1978-1982 και η επιστημονική συμβολή σε αυτό του ειδι
κού σε ζητήματα οικονομικής ολοκλήρωσης καθηγητή Β. Balassa και τέ
λος 

- Το Πρόγραμμα 1983-1987 και η αντίστοιχη συμμετοχή των οικονομικών 
εμπειρογνωμόνων του OHE T. Vietorisz και R. Lissak. 

Η ανάπτυξη του οργανωτικού πλαισίου του ελληνικού προγραμματι
σμού που σκιαγραφήθηκε πιο πάνω άρχισε, όπως έχει ήδη τονιστεί, να δια
μορφώνεται από το τέλος της ΙΟετίας του 1950, από την περίοδο δηλαδή 
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που η κατάρτιση 5ετών προγραμμάτων οικονομικής ανάπτυξης σταμάτησε 
να γίνεται εκ των ενόντων και άρχισε να στηρίζεται περισσότερο στην ερ
γασία ειδικευμένου γι' αυτό το σκοπό επιστημονικού προσωπικού. 

Χαρακτηριστικό πάντως γνώρισμα της μορφής προγραμματισμού που 
επιδιώχθηκε να καθιερωθεί κατά τη μεταπολεμική περίοδο στη χώρα είναι το 
γεγονός ότι, καθ'όλη τη διάρκεια αυτής της περιόδου, δεν έγινε καμιά ουσια
στική προσπάθεια να οικοδομηθεί παράλληλα με το μηχανισμό κατάρτισης 
και ένας αντίστοιχος μηχανισμός εποπτείας και εφαρμογής των 5ετών οικο
νομικών προγραμμάτων. Παρά τις κατά καιρούς διαβεβαιώσεις των αρμο
δίων φορέων της οικονομικής πολιτικής και ειδικότερα του προγραμματι
σμού, δεν δημιουργήθηκε παρόμοιος μηχανισμός1. Τα διοικητικά όργανα του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα, που είχαν ως σκοπό την υλοποίηση της τρέχου
σας οικονομικής πολιτικής - του τακτικού δηλαδή προϋπολογισμού, του προ
ϋπολογισμού επενδύσεων και των ετήσιων προϋπολογισμών των δημόσιων 
οργανισμών και επιχειρήσεων - δεν επηρεάστηκαν στον τρόπο οργάνωσης και 
λειτουργίας τους από την κατάρτιση και "εφαρμογή" των 5ετών οικονομικών 
προγραμμάτων. 

Επειδή οι στόχοι και τα μέσα των προγραμμάτων αυτών δεν διέφεραν ου
σιαστικά από τους στόχους και τα μέσα της τρέχουσας (βραχυχρόνιας) οικο
νομικής πολιτικής, γι' αυτό και δεν δημιουργήθηκε η ανάγκη θεσμοθέτησης νέ
ων εποπτικών οργάνων ειδικά για την παρακολούθηση της εκτέλεσης των 
διακηρυγμένων προγραμματικών επιδιώξεων. 

Οι συνήθεις δραστηριότητες του διοικητικού μηχανισμού, που είχε επι
φορτισθεί με την υλοποίηση της τρέχουσας οικονομικής πολιτικής, δεν μετα
βλήθηκαν ποσοτικά ή ποιοτικά εξαιτίας της κατά καιρούς μερικής ή ολικής 
"εφαρμογής"2 5ετών προγραμμάτων. Η διαφορά μεταξύ μεσοχρόνια προ
γραμματιζόμενης και τρέχουσας οικονομικής πολιτικής περιοριζόταν κυρίως 
στο διαδικαστικό στάδιο κατάρτισης των 5ετών προγραμμάτων και τις αντί
στοιχες συζητήσεις που κατά κανόνα τη συνόδευαν. Μετά το πέρας του στα
δίου αυτού και τη δημοσίευση του τελικού κειμένου δεν υπήρχε, και εξακο-

1. Σε μερικά προγράμματα είχε διατυπωθεί η πρόταση να ανατεθεί στις ομάδες εργασίας η 

παρακολούθηση εφαρμογής των προγραμμάτων. Η πρόταση όμως αυτή δεν εφαρμόστηκε ποτέ 

στην πράξη. 

2. Στην πραγματικότητα μόνο για τα Προγράμματα 1960-1964 (και αυτό μέχρι τα μέσα 

του 1963), 1968-1972 και 1983-1987 (μέχρι το 1985) μπορεί να γίνεται καταρχήν λόγος για 

προϋποθέσεις εφαρμογής τους. 
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λουθεί να μην υπάρχει, μια αρμόδια υπηρεσία που να ελέγχει ουσιαστικά την 

πορεία εφαρμογής του προγράμματος συνολικά και να παρεμ,βαίνει διορθω

τικά, αν αυτό απαιτείται. 

Το ελληνικό σύστημα προγραμματισμού έτεινε κατ' αυτό τον τρόπο να 

συρρικνωθεί τελικά σε μια μόνο φάση της προγραμματικής διαδικασίας, αυ

τή δηλαδή της κατάρτισης των 5ετών προγραμμάτων και της δημοσίευσης των 

σχετικών με αυτή κειμένων. Χαρακτηριστικό σε σχέση με αυτή τη διαπίστωση 

είναι το γεγονός ότι, παρά τις προσπάθειες1, δεν έχει επιχειρηθεί μέχρι τώρα 

μια κριτική και εμπεριστατωμένη αξιολόγηση - όχι απλή απογραφή - των 

αποτελεσμάτων του ελληνικού προγραμματισμού κατά τη μεταπολεμική πε

ρίοδο. 

1. Μόνο για τα Προγράμματα 1968-1972 και 1983-1987 έχει γίνει -στη δεύτερη περίπτω

ση πιο συστηματικά- από επίσημες πηγές μια απογραφή των αποτελεσμάτων τους. Βλέπε Πρό

γραμμα 1973-1977, σ. 9-30 και ΥΠΕΘΟ, Έκθεση πορείας δετούς προγράμματος οικονομικής 

και κοινωνικής ανάπτυξης για την περίοδο 1983-1987, Μάιος 1986. 
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ΜΕΡΟΣ Β 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΊ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 





ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

4.1. Οι δυνατότητες εκτίμησης και επηρεασμού της ζήτησης 

Δεδομένου ότι αντικειμενικός σκοπός της παραγωγικής διαδικασίας είναι 

η ικανοποίηση ατομικών και συλλογικών αναγκών, γι' αυτό κάθε ποσοτική 

αύξηση ή/και ποιοτική βελτίωση των τελικών προϊόντων που προορίζονται 

για την ικανοποίηση των παραπάνω αναγκών, όπως προέβλεπαν όλα τα με

ταπολεμικά προγράμματα, προϋποθέτει αναγκαστικά την αύξηση και ποιοτι

κή βελτίωση όλων ή μέρους τουλάχιστον των στοιχείων αυτής της διαδικα

σίας. Απαραίτητη εξάλλου προϋπόθεση για την τελική διαμόρφωση του 

ύψους και της σύνθεσης γενικά της παραγωγής αποτελεί όχι μόνο η ύπαρξη 

αλλά και η ενεργοποίηση της αντίστοιχης για τη συγκεκριμένη παραγωγή ζή

τησης. 

Ένα σημαντικό πρόβλημα που τίθεται εκ των πραγμάτων στους φορείς του 

προγραμματισμού είναι αν ο υπολογισμός της μελλοντικής δυνητικής ζήτη

σης θα έχει ως βάση την προοπτική επίτευξης απασχόλησης ολόκληρου του 

διαθέσιμου εργατικού δυναμικού ή θα προσανατολιστεί στην απασχόληση 

που προβλεπόταν να προκύψει από τον έστω κατευθυνόμενο μηχανισμό αγο

ράς. Πρέπει να τονιστεί εδώ ότι, παρά το γεγονός ότι τα περισσότερα μετα

πολεμικά προγράμματα προέβλεπαν κατά κανόνα αύξηση της απασχόλησης 

στους μη γεωργικούς γενικά τομείς, κανένα εντούτοις από αυτά δεν έθετε ως 

κύριο στόχο του την εξάλειψη της ανεργίας και υποαπασχόλησης, ακόμη και 

σε χρονικές περιόδους που το κοινωνικό αυτό πρόβλημα είχε προσλάβει οξεί

ες διαστάσεις και προσφερόταν για πολιτική αξιοποίηση ή εκμετάλλευση1. 

Η εκτίμηση καταρχήν του ύψους και της σύνθεσης της ζήτησης, που επρό

κειτο να εκδηλωθεί για τις διάφορες κατηγορίες καταναλωτικών αγαθών στη 

1 .Όπως π.χ. στη διάρκεια των ΙΟετιών του 1950-1960. 
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διάρκεια του προγράμματος, στηριζόταν γενικά σε υπολογισμούς των εισο

δηματικών ελαστικοτήτων. Είναι προφανές ότι σε δεδομένο ύψος και δια

νομή του εισοδήματος και σχετικές τιμές των προϊόντων αντιστοιχούσε λί

γο ή πολύ ένα ανάλογο ύψος και μία συγκεκριμένη σύνθεση της καταναλω

τικής ζήτησης. Και το απόλυτο ύψος και η σύνθεση της ζήτησης αυτής επη

ρεάζονταν κατά τη μεταπολεμική περίοδο από την παρεμβατική πολιτική 

του κράτους. Κύρια επιδίωξη αυτής της παρέμβασης - πέραν των κοινωνι

κοοικονομικών της επιδιώξεων - ήταν η διαμόρφωση ενός μέσου ποσοστού 

και μιας οριακής ροπής προς κατανάλωση (αποταμίευση) που να εγγυάται 

την επίτευξη ικανοποιητικού ρυθμού ετήσιας αύξησης του εθνικού εισοδή

ματος. 

Δεδομένης της σχέσης και αλληλεξάρτησης μεταξύ διάρθρωσης της εγχώ

ριας παραγωγής, της διανομής του εισοδήματος και της ιδιωτικής ζήτησης 

καταναλωτικών αγαθών, είναι φανερό πως το διαρθρωτικό πρόβλημα και η 

απορροφητική ικανότητα της ελληνικής οικονομίας έθεταν τα όρια της παρα-

πάνω παρεμβατικής πολιτικής. Πριν όμως ασχοληθούμε με τις δυνατότητες 

εκτίμησης και προπάντων επηρεασμού της ζήτησης εκ μέρους της επίσημης 

οικονομικής πολιτικής, είναι σκόπιμο να αναφερθούμε συνοπτικά στο πλέγ

μα των σχέσεων που διέπει τις διαδικασίες δημιουργίας ατομικών ή/και συλ

λογικών καταναλωτικών αναγκών με τις αντίστοιχες διαδικασίες ενεργού έκ

φρασης και υλικής ικανοποίησης αυτών των αναγκών. 

Σε οικονομίες με λειτουργικά ισόρροπη (αναλογική) διάρθρωση παραγω

γής, οι νεοεμφανιζόμενες ατομικές ή/και συλλογικές καταναλωτικές ανάγκες 

αποτελούν φυσιολογικό επακόλουθο του τεχνικού επιπέδου ανάπτυξης και 

τρόπου οργάνωσης της παραγωγής τους. Η δημιουργία των μέσων (προϊό

ντων) υλικής ικανοποίησης των νέων αυτών αναγκών προϋποθέτει, όπως εί

ναι ευνόητο, είτε την επινόηση και εισαγωγή τεχνικών βελτιώσεων στα στοι

χεία των ήδη υπαρχουσών παραγωγικών διαδικασιών ή τη δημιουργία εντε

λώς νέων τέτοιων διαδικασιών. Είναι προφανές ότι για την απρόσκοπτη λει

τουργία του κυκλώματος "γέννηση-υλική ικανοποίηση" των ατομικών ή συλ

λογικών καταναλωτικών αναγκών είναι απαραίτητη η ύπαρξη λειτουργικής 

ισορροπίας, ικανοποιητικού δηλαδή βαθμού αναλογικότητας των στοιχείων 

της παραγωγικής διαδικασίας. Η τελευταία αυτή προϋπόθεση εξασφαλίζει 

αυτόματα και την ικανοποίηση των τεχνικοοργανωτικών και κοινωνικοοικο

νομικών όρων που συνοδεύουν αναγκαστικά την αντίστοιχη επενδυτική από

φαση. Η γέννηση των αναγκών από τον παραγωγικό μηχανισμό των παραπά

νω οικονομιών συμπίπτει με τη σχεδόν ταυτόχρονη γέννηση από τον ίδιο μη-
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χανισμό των απαραίτητων προϋποθέσεων υλικής τους ικανοποίησης1. 
Ο ανταγωνισμός μεταξύ των παραγωγικών μονάδων αποτελεί εντωμετα-

ξύ τον αναγκαίο μοχλό κίνησης της διαδικασίας δημιουργίας και εφαρμογής 
νέας τεχνικής προόδου τόσο για τη μείωση του μέσου κόστους ή την ποιοτική 
βελτίωση των παραδοσιακών προϊόντων, όσο και την προσφορά εντελώς νέ
ων καταναλωτικών αγαθών. 

Η εγχώρια ζήτηση για καταναλωτικά αγαθά, που αποτελεί και το μεγαλύ
τερο μέρος της ακαθάριστης δαπάνης της οικονομίας, χαρακτηρίζεται από 
την παρακάτω διαρθρωτική ιδιομορφία. Ένα διαρκώς αυξανόμενο ποσοστό 
του εθνικού εισοδήματος δαπανάται για την ικανοποίηση καταναλωτικών 
αναγκών που δεν έχουν προέλθει από το επίπεδο ανάπτυξης και τρόπο οργά
νωσης της εγχώριας παραγωγής, αλλά από τις λειτουργικά ισόρροπες παρα
γωγικές διαδικασίες των τεχνικά ανεπτυγμένων χωρών του εξωτερικού. Τα 
προϊόντα που προορίζονται για την ικανοποίηση των εισαγόμενων αυτών 
αναγκών μπορεί να είναι: 
i. απλά βιομηχανικά προϊόντα που υπερτερούν ποιοτικά από τα αντίστοιχα 

προϊόντα της εγχώριας παραγωγής, 
ii. από τεχνικής πλευράς σύνθετα προϊόντα που υπό την πίεση του ανταγω

νισμού υπόκεινται σε συνεχή ποιοτική βελτίωση (αυτοκίνητα, στερεοφω
νικά συγκροτήματα, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα κτλ.), 

iii. εντελώς νέα βιομηχανικά προϊόντα. 

Δεδομένου ότι οι ανάγκες που πρόκειται να καλυφθούν από τα παραπάνω 
προϊόντα δεν προέκυψαν, όπως τονίστηκε, από το τεχνικό επίπεδο ανάπτυξης 
και τον τρόπο οργάνωσης της εγχώριας παραγωγής, είναι επόμενο να μην έχουν 
δημιουργηθεί ούτε και οι προϋποθέσεις2 υλικής ικανοποίησης τους από την πα
ραγωγή αυτή. Η ικανοποίηση των εισαγόμενων αυτών αναγκών γίνεται, στην 
αρχική τουλάχιστον περίοδο, αναγκαστικά από επίσης εισαγόμενα προϊόντα. 

Το διαρκώς διευρυνόμενο αυτό τμήμα της ζήτησης καταναλωτικών αγαθών*, 

1. Και στην περίπτωση ακόμη που για λόγους οικονομικού ορθολογισμού έχει επιλεγεί η 

διεθνική οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας, εξακολουθεί να ισχύει η διαπίστωση περί 

ενιαίου μηχανισμού δημιουργίας και ικανοποίησης νεοεμφανιζόμενων αναγκών. 

2. Τα μέσα δηλαδή παραγωγής και η ειδικευμένη (τεχνικά και οργανωτικά) εργασία που 

δχ'νητικά υπάρχοΐ'ν μόνο στον παραγωγικό μηχανισμό από τον οποίο προέρχονται και οι νέες 

ανάγκες. 

3. Μεταξύ 1958-1970 το ποσοστό των εισαγωγών στη συνολική εγχώρια κατανάλωση αυ

ξήθηκε από 12% σε 18%. Βλέπε D. Sakkas, Die Ursrünge des strukturellen Ungleichgewichts 
und seine Wirkung aut den Entwicklungsprozess Griechenlands, Frankfurt/M 1984, σ. 224. 

95 



που χαρακτηρίζεται από υψηλή κατά κανόνα εισοδηματική ελαστικότητα1, 

μπορεί να υπολογιστεί κατά προσέγγιση ακόμη και να επηρεαστεί - αυτό γί

νεται συνήθως μέσω της δασμολογικής, φορολογικής και πιστωτικής πολιτι

κής - δεν είναι όμως στις περισσότερες περιπτώσεις εφικτή η μερική ή ολική 

υποκατάσταση του σε μεσοπρόθεσμη τουλάχιστον χρονική βάση. 

Στο σημείο αυτό είναι σκόπιμο να διαπιστώσουμε εκ νέου ότι τόσο οι νέ

ες καταναλωτικές ανάγκες, όσο και τα αντίστοιχα προϊόντα ή ο παραγωγικός 

μηχανισμός που αποβλέπουν στην υλική τους ικανοποίηση, προέρχονται εξο

λοκλήρου από τις τεχνολογικά ανεπτυγμένες χώρες του εξωτερικού. Η διαπί

στωση ότι, υπό δυναμική θεώρηση, τα κύρια μέσα για την ενεργοποίηση και 

ανατροφοδότηση της διαδικασίας αναπαραγωγής έχουν εξωγενή προέλευση, 

έχει θεμελιακή αξία για την ανάλυση της εθνικής οικονομίας. Το κύριο πρό

βλημα στην περίπτωση των εισαγόμενων καταναλωτικών αγαθών δεν φαίνε

ται κατά συνέπεια να είναι τόσο ο υπολογισμός ή/και ο επηρεασμός της ζήτη

σης τους με γνώμονα π.χ. το συναλλαγματικό κόστος - η συναλλαγματική 

πλευρά εμφανίζεται συνήθως ως η καθοριστική -, όσο η λειτουργία τους στη 

διαμόρφωση και διαιώνιση της παραπάνω διαδικασίας. 

Η επόμενη κατηγορία, των παραδοσιακών δηλαδή καταναλωτικών αγα

θών εγχώριας παραγωγής απορροφούν πράγματι το μεγαλύτερο μέρος του 

διαθέσιμου εγχώριου προϊόντος. Η εκτίμηση των εισοδηματικών ελαστικοτή-

των ζήτησης αυτών των προϊόντων δεν παρουσιάζει μεγάλες δυσκολίες, οι δε 

κύριοι παράγοντες που σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες ελαστικότητες καθο

ρίζουν την εξέλιξη της ζήτησης, δηλαδή το απόλυτο ύψος και η διανομή του 

εισοδήματος καθώς και οι τιμές, μπορούν να επηρεαστούν μεσοπρόθεσμα -

ανάλογα και με τις αντίστοιχες ελαστικότητες προσφοράς- από τα μέτρα της 

επίσημης οικονομικής πολιτικής. 

Η εκτίμηση της ζήτησης εγχώριων καταναλωτικών αγαθών από πηγές του 

εξωτερικού ή από αλλοδαπούς πολίτες, που επισκέπτονται ως τουρίστες την 

Ελλάδα, παρουσίαζε ανέκαθεν και εξακολουθεί να παρουσιάζει πολλές δυ

σκολίες. Η κύρια αιτία αυτών των δυσκολιών προέρχεται από το γεγονός ότι 

οι παράγοντες που επηρεάζουν κατά πρώτο λόγο τη διαμόρφωση και διακύ

μανση αυτής της ζήτησης είναι εξωγενείς και ως εκ τούτου σε μεγάλο βαθμό 

ανεπηρέαστοι και ανεξέλεγκτοι2. 

1. Σύγκρινε Κ.Π. Προδρομίδη, Εξωτερικόν Εμπόρων της Ελλάδος: Κλαδική Λνάλυσις, 

Αθήνα, ΚΕΠΕ, 1976, σ. 131-143. 

2. Η απροθυμία που συνήθως παρατηρείται για τη σύναψη μακροχρόνιων συμφωνιών 
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Η κατανάλωση ειδικότερα (απόλυτο ύψος και σύνθεση της) των αλλοδα

πών τουριστών παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανεξακρίβωτη παρά το συνεχώς 

διευρυνόμενο μέγεθος της. Αυτό αποδίδεται πρωταρχικά στην επιστημονική 

ασάφεια ή/και αοριστία της οικονομικής έννοιας του τουρισμού που έχει επι

κρατήσει στον ακαδημαϊκό χώρο και εφαρμόζεται πρακτικά από τους Εθνι

κούς Λογαριασμούς. Το ποσό του "ταξιδιωτικού συναλλάγματος" που υπο

λογίζει η Τράπεζα της Ελλάδος ως συνολική δαπάνη των αλλοδαπών τουρι

στών απέχει κατά τα φαινόμενα πολύ από την πραγματικότητα.' Το ύψος και 

η διάρθρωση της ζήτησης για ενδιάμεσα προϊόντα (πρώτες και ημικατεργα-

σμένες ύλες) είναι δυνατό να υπολογιστεί μετά τον καθορισμό της στήλης της 

τελικής ζήτησης2 (Νε)από ένα π.χ. οικονομετρικό υπόδειγμα όπου 

(4.1) Νε = 

C 

α 

Vi Χι 

ν Γ 
Xm -

για μεν τα εγχώριας παράγωγης μέσω του τύπου 

(4.2) Ω = [ ( Ι - Α ε ) " - 1 ] Ν ε 

για δε τα εισαγόμενα (MP) με τη σχέση 

προμήθειας προϊόντων, σε συνδυασμό με τις συχνές και έντονες διακυμάνσεις της παραγωγής 

-ιδιαίτερα της αγροτικής- και των τιμών, δυσχεραίνει τον προγραμματισμό σε μεσοπρόθεσμη 

βάση. 

1. Για τον υπολογισμό του ύψους και της σύνθεσης της τοιιριστικής δαπάνης (κατανάλω

σης) και τις δι>νατότητες που ο υπολογισμός αυτός διανοίγει για την άσκηση της αντίστοιχης 

πολιτικής, βλέπε την πρωτοποριακή στο είδος της εργασία του Γ. Ζαχαράτου, Τουριστική κα

τανάλωση: Η μέθοδος υπολογισμού και η χρησιμότητα της για την έρευνα των επιδράσεων του 

τουρισμού στην εθνική οικονομία, ΚΕΠΕ, Επιστημονικές Μελέτες αριθ. 25, Αθήνα 1986. 

2. Ιδιαίτερες δυσκολίες παρουσιάζονται στην εκτίμηση της στήλης των εξαγωγών εκ του 

λόγου ότι η ζωτική για τη διαδικασία αναπαραγωγής ζήτηση από το εξωτερικό είναι, όπως ήδη 

αναφέρθηκε, βασικά ανεξέλεγκτη. 
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(4.3) ΜΡ = Μ(Ι-Αρ) V 

εάν δε αντικατασταθεί 

(4.4) Μ = Μ (Ι - Αε)
 ] 

τότε γίνεται 

(4.5) MP = Μ Ν 

οπού 

Q = μήτρα ζήτησης ενδιάμεσων εισροών. 

(Ι-Αε) = αντίστροφη μήτρα της εγχώριας παραγωγής. 

Μ = μήτρα των άμεσων συντελεστών εισαγωγών. 
* 

Μ = μήτρα συνολικών συντελεστών εισαγωγών. 

Νε = μήτρα των στοιχείων της τελικής ζήτησης εγχώριων προϊόντων. 

C = στήλη τελικής ζήτησης καταναλωτικών αγαθών. 

Ι = στήλη τελικής ζήτησης επενδυτικών αγαθών. 

V = στήλη μεταβολής αποθεμάτων. 

Χ = στήλη εξαγωγών. 

Η εκτίμηση της ζήτησης επενδυτικών αγαθών εγχώριας παραγωγής δεν 

παρουσιάζει μεγάλες δυσκολίες λόγω κυρίως της περιορισμένης έκτασης αυ

τής της παραγωγής και της αντίστοιχης ζήτησης. Εξαίρεση ως προς το μέγε

θος αλλά και την οικονομική τους βαρύτητα1 αποτελούν οι κατασκευές (εκτός 

κατοικιών), που στο μεγαλύτερο όμως ποσοστό τους είναι βασικής υποδομής 

και προγραμματίζονται εξ αυτού του λόγου κυρίως από το κράτος και τους 

άλλους φορείς του Δημοσίου. 

1. Οι πολλαπλές διακλαδικές συνδέσεις αυτού του κλάδου, που βάσει των συντελεστών 

Rasmussen ανήκει στους κατεξοχήν κλάδους-κλειδιά, εξηγούν τη σπουδαιότητα που αποκτά 

στην αναπτυξιακή διαδικασία των τεχνολογικά εξαρτημένων χωρών. 
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Η εκτίμηση τέλος της ζήτησης εισαγόμενων επενδυτικών αγαθών, όπως 

εξάλλου και της συνάρτησης επενδύσεων, παρουσιάζει πολλές δυσκολίες, οι 

οποίες προέρχονται από την επίδραση που ασκεί στις επενδυτικές αποφάσεις 

τόσο η εξέλιξη της εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικοοικονομικής συγκυ

ρίας, όσο και η ύπαρξη της διαρθρωτικής ανισορροπίας της εγχώριας παρα

γωγής. Και η μεν αντιμετώπιση της οικονομικής συγκυρίας απαιτεί μέτρα πε

ρισσότερο βραχυπρόθεσμης παρά μεσοπρόθεσμης χρονικής εμβέλειας, η δε 

διαρθρωτική ανισορροπία της εγχώριας παραγωγής καθεαυτή δεν θεωρήθηκε 

ποτέ ότι επηρεάζει αρνητικά τις επενδυτικές αποφάσεις ή ότι αποτελεί εμπό

διο στη διαδικασία συσσώρευσης και οικονομικής ανάπτυξης, γι' αυτό και δεν 

αποτέλεσε αντικείμενο ιδιαίτερης μελέτης1. 

4.2. Η διεύρυνση και ο προγραμματισμός της προσφοράς 

4.2.1. Το οικονομικό πλεόνασμα και η κοινωνική κατανομή του βάρους τον 

Όπως προέκυψε από τις διαπιστώσεις των Ενοτήτων 1.2. και 2.3. οι με

ταπολεμικές κυβερνήσεις ήταν αναγκασμένες, υπό τις επικρατούσες συνθήκες 

διαρθρωτικής δυσαναλογίας της εγχώριας παραγωγής, να εκπληρώνουν ορι

σμένες ειδικές λειτουργίες, προκειμένου να εξασφαλίζουν σε ετήσια βάση 

τους όρους επίτευξης διευρυμένης αναπαραγωγής της εγχώριας παραγωγικής 

διαδικασίας. Οι λειτουργίες αυτές στον οικονομικό τομέα συνίσταντο καταρ

χήν στη διεύρυνση του εγχώριου οικονομικού πλεονάσματος και την ενδεχό

μενη συμπλήρωση του με αντίστοιχο πλεόνασμα από πόρους του εξωτερικού. 

Σχετικά με το περιεχόμενο της έννοιας "οικονομικό πλεόνασμα" έχουν 

προταθεί και υποστηριχθεί δύο βασικά αντιλήψεις. Η μία αντιμετωπίζει το 

πλεόνασμα ως το μέρος του εθνικού εισοδήματος που απομένει ως υπόλοιπο 

(Residuum) μετά τις συνολικές δαπάνες για κατανάλωση2 και η άλλη θεωρεί 

ως πλεόνασμα εκείνο το μέρος του εισοδήματος (κυρίως από εισοδήματα κε^ 

δών και κατοχή περιουσίας) που δυνητικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί - μετά 

1. Εξαίρεση αποτελούν και εδώ οι γενικές αξιολογήσεις του Προγράμματος 1983-1987 

χωρίς όμως πρακτικές συνέπειες για τον ποσοτικό και ποιοτικό προγραμματισμό της ιδιωτι

κής και συνολικής επενδυτικής δαπάνης. 

2. Η έννοια αυτή του πλεονάσματος (αποταμίευσης) χρησιμοποιείται ως βάση των αντί

στοιχων υπολογισμών από τους Εθνικούς Λογαριασμούς της Ελλάδος. 
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ένα κοινωνικά αποδεκτό επίπεδο κατανάλωσης - για τη διεύρυνση του πάγι
ου παραγωγικού κεφαλαίου1. 

Στην πρώτη περίπτωση (Residuum) και στα πλαίσια της κλειστής οικονο
μίας το πλεόνασμα (S) είναι ίσο με: 

(4.6) S = Y X - C 

και 

(4.6α) S = Ικ 

(στο "S" δεν περιλαμβάνονται οι αποσβέσεις αλλά οι μεταβολές αποθεμάτων) 

στη δε ανοικτή : 

(4.7) S + T r ( g _ m ) = Ικ + (Χ - Μ) + T r ( m _ g ) 

ή 

(4.7α) S = I x + ( X - M ) + T r ( m _ g ) 

επειδή 

(4-7ß) Tr(m-g) - Tr(m-g) ~ Tr(g-m) 

και στην περίπτωση της Ελλάδας ίσχυε για όλη τη μεταπολεμική περίοδο : 

(4·7γ) Tr(m-g)>0 

1. Βλέπε σχετικά: α) Δ. Μπάτση, Η βαρεία βιομηχανία στην Ελλάδα, ο. 454-480, β) Ρ. 

Barari, Η πολιτική Οικονομία της ανάπτυξης, Κάλβος, Αθήνα 1977, σ. 75, γ) P. Baran - Ρ. 

Sweezy, Das Monopolkapital, Suhrkamp Verlag, 1967, σ. 58-82 και δ) V.D. Lippit, "The 

Concept of the Surplus", Review of Radical Political Economics, Vol. 17(1/2), 1985, σ. 1-19. 
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όπου 

Tr(g-m) : 

Tr(m-g) : 

Ιχ 
Χ 

Μ 

Υκ = 
C 

= μεταβιβαστικές πληρωμές 

= μεταβιβαστικές πληρωμές 
= καθαρές επενδύσεις. 

= εξαγωγές. 

= εισαγωγές. 
= ΑΕΠ (καθαρό). 

= κατανάλωση . 

προς το εξωτερικό. 

από το εξωτερικό. 

* 
Στη δεύτερη περίπτωση (δυνητικό πλεόνασμα) (S), μπορούν να διατυπω

θούν οι παρακάτω γενικές παρατηρήσεις : 
Υπό κανονικές συνθήκες οικονομικής συγκυρίας και σε χώρες με έντονη 

διαβρωτική ανισορροπία της εγχώριας παραγωγής, το ύψος και η κλαδική 
σύνθεση των επενδύσεων (Ι) επηρεάζεται κατά πρώτο λόγο από τις συνέπειες 
αυτής της ανισορροπίας (βλέπε Κεφ.2). Χαρακτηριστικό δε γνώρισμα της 
επενδυτικής συμπεριφοράς των εγχώριων επιχειρηματιών - στη συντριπτική 
τους πλειοψηφία ιδιοκτήτες μικρομεσαίων επιχειρήσεων - είναι η σχετικά 
υψηλή καταναλωτική τους ροπή1. 

Η τελική διαμόρφωση του πλεονάσματος στο επιθυμητό ύψος "S" μπορεί 
κατά προσέγγιση να επιτευχθεί, αν προσαρμοστούν μέσω της κατάλληλης οι
κονομικής πολιτικής τα όρια της συνολικής καταναλωτικής δαπάνης (C) των 
επιμέρους εισοδηματικών κλιμακίων και ειδικότερα της δαπάνης των εγχώ
ριων επιχειρηματικών φορέων προς αυτό το ύψος ή το ανάλογο ύψος των 
επιθυμητών ιδιωτικών επενδύσεων (ΓρΓ). 

Κατευθυντήρια γραμμή της οικονομικής πολιτικής θα είναι συγκεκριμένα 
η αύξηση του επιθυμητού, σε σχέση με το πραγματικό, ύψος του πλεονάσμα
τος και των επενδύσεων2, δηλαδή: 

Ι. Όπως έχει και σε άλλο σημείο αυτής της εργασίας τονιστεί, δεν υπάρχει συγκεκριμένη 

εμπειρική έρευνα που να επαληθεύει τον ισχυρισμό αυτό. Η καταναλωτική όμως συμπεριφορά 

μεγάλου μέρους των μικρομεσαίων κυρίως επιχειρήσεων αποτελεί κοινωνικό φαινόμενο και 

είναι τόσο εμφανής που δεν χρήζει ιδιαίτερης εμπειρικής έρευνας για να διαπιστωθεί η πράγ

ματι θετική σχέση της με τη ζήτηση πολυτελών και συνήθως εισαγόμενων καταναλωτικών αγα

θών. 

2. Για τη λεπτομερέστερη παρουσίαση των απλών αυτών σκέψεων βλέπε το Παράρτημα II, 

στο τέλος αυτής της εργασίας. 
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(4.8) Σ Se > Σ S e 

θ=1 θ=1 

και 

(4.9) Σ ί θ > Σ Ι θ 

θ=1 θ=1 

S,S = επιθυμητό, πραγματικό ύψος πλεονάσματος (αποταμίευσης). 

Ι,Ι = επιθυμητό, πραγματικό ύψος επενδύσεων. 

θ = 1,2 (1=ιδιωτικές, 2=δημόσιες). 

Είναι φανερό ότι η αποδοχή ως αρχής της παραπάνω δεύτερης αντίληψης -

το πλεόνασμα είναι κατά πολύ υψηλότερο σε αυτή την περίπτωση- ανταποκρί

νεται περισσότερο στις ανάγκες μιας συνειδητής και προγραμματισμένης οικο

νομικής ανάπτυξης. Ο ρυθμός αύξησης του εγχώριου οικονομικού πλεονάσμα

τος θα μπορούσε να βελτιωθεί στην περίπτωση αυτή προοδευτικά, εάν συνδυα

ζόταν ενσυνείδητα με την αντίστοιχη αύξηση της εγχώριας παραγωγής επενδυτι

κών αγαθών1. Ο προγραμματισμός μιας τέτοιας εξέλιξης θά μπορούσε εξάλλου 

να συνδυαστεί με την έναρξη μιας σταδιακής αποκατάστασης συνθηκών αναλο

γικότητας στην εγχώρια παραγωγή και θα απλοποιούσε, μεταξύ άλλων, και τη 

σχέση μεταξύ αποταμίευσης και επένδυσης. Δεδομένου ότι η στρατηγική οικονο

μικής ανάπτυξης της μεταπολεμικής περιόδου δεν επιδίωξε, όπως ήδη τονίστη

κε, ούτε μια επιλεκτική έστω αποκατάσταση αυτής της αναλογικότητας (καθε

τοποίηση μερικών δραστηριοτήτων), γι' αυτό και η διεύρυνση του εγχώριου οι

κονομικού πλεονάσματος δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί παρά μόνο στα 

πλαίσια που προδιέγραφε το γνωστό ήδη διαρθρωτικό πρόβλημα της χώρας2. 

1. Για τη θετική σχέση μεταξύ παραγωγής επενδυτικών αγαθών και εγχώριας αποταμίευ

σης βλέπε Κ.Ν. Raj, "The Role of the 'Machine Tools Sector' in Economic Growth", στο 

Feinstein C.H. (ed.), Socialism, Capitalism and Economic Growth, Cambridge 1967. 

2. Η δ\>νατότητα αύξησης του πλεονάσματος που σε αυτή την περίπτωση μπορεί να μετατρα

πεί σε πάγιο κεφάλαιο, τουλάχιστον ως προς τα διεθνώς εμπορεύσιμα στοιχεία του, εξαρτάται κα

ταρχήν από την αντίστοιχη δυνατότητα ζήτησης και εξαγωγής αυτού του πλεονάσματος στο εξω

τερικό. Στην παρούσα πάντως εργασία για πρακτικούς καθαρά λόγους χρησιμοποιείται η αντίλη

ψη που θεωρεί το πλεόνασμα ως υπόλοιπο (Residuum) του εισοδήματος μετά την κατανάλωση. 

102 



Η υποχρέωση του κράτους να διευρύνει το οικονομικό πλεόνασμα δικαι
ολογείται καταρχήν από τη γενική συνειδητοποίηση της ανάγκης βελτίωσης 
των όρων διαβίωσης του συνολικού πληθυσμού. Η αύξηση βέβαια του ποσο
στού του εθνικού εισοδήματος, το οποίο προορίζεται για τη χρηματοδότηση 
των επενδυτικών δαπανών, συνεπάγεται αναγκαστικά τη μείωση του αντί
στοιχου ποσοστού που πρόκειται να διατεθεί στην ίδια περίοδο για κατανα
λωτικούς σκοπούς.Τα ερωτήματα που η ίδια η αναπτυξιακή διαδικασία θέτει 
εκ των πραγμάτων στους υπεύθυνους φορείς της οικονομικής πολιτικής και 
που αναγκαστικά, ρητά ή σιωπηρά, πρέπει να απαντηθούν από αυτούς είναι : 
α. Ποιο είναι το επιθυμητό ύψος (ή ποσοστό) του συνολικού οικονομικού 

πλεονάσματος για την εξεταζόμενη χρονική περίοδο; 
β. Ποιες κοινωνικές τάξεις ή εισοδηματικές κατηγορίες του πληθυσμού και 

σε ποια αναλογία θα επωμισθούν το βάρος που συνεπάγεται το επιδιωκό
μενο ύψος του πλεονάσματος αυτού; 

γ. Ποιοι μηχανισμοί θα επιλεγούν ως πιο αποτελεσματικοί για την εξασφά
λιση του ποσού του πλεονάσματος που θα αποφασιστεί; 
Από τον καθορισμό του ετήσιου ρυθμού αύξησης του εθνικού εισοδήματος 

(g), που αποτελεί βασικό στόχο κάθε μεσοπρόθεσμου προγράμματος οικονο
μικής ανάπτυξης, δίνεται στην πράξη απάντηση στο πρώτο ερώτημα, ανεξάρ
τητα αν η απάντηση αυτή περιορίζεται κατά κανόνα σε μια απλή πρόβλεψη. 

Εάν παρασταθεί με (Ρ) η παραγωγική δυναμικότητα, με (Ι) οι καθαρές 
επενδύσεις παγίου κεφαλαίου και με (k) ο οριακός και μέσος συντελεστής κε
φαλαίου (Κ = απόθεμα παγίου κεφαλαίου), δηλαδή : 

(4.10) k = i = Κ τ + 1 - Κ τ = ΔΚ = Κ 
ΔΡ Ρ τ + ι - Ρ τ ΔΡ Ρ 

όπου 

(4.11) Kt+1 - Kt = AKt = It 

τότε η διεύρυνση της παραγωγικής δυναμικότητας (ΔΡ) από τη διενέργεια 

επενδύσεων θα είναι, σύμφωνα με τα γνωστά υποδείγματα μεγέθυνσης τύπου 

Harrod-Domar, αντίστοιχα: 

(4.12) ΔΡ = Ρ τ + 1 - Ρ τ 
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ή 

(4.13) ΔΡ = 1 = I t 

k 

η δε ετήσια (πολλαπλασιαστική) αύξηση του εισοδήματος (ΔΥ) : 

(4.14) Δ Υ = Yt+1 - Y t = l ( l t + i - I t ) 

όπου η μέση είναι ίση με την οριακή ροπή προς αποταμίευση, δηλαδή: 

(4.15) s = ^_ = S 
ΔΥ Υ 

Η επίτευξη ισόρροπης μεγέθυνσης εισοδήματος (ΔΥ) και παραγωγικής δυ
ναμικότητας (ΔΡ) προϋποθέτει όπως : 

(4.16) P t + i - P t = Yt+1-Yt 

(4.16α) ΔΡ = ΔΥ 

ή 

(4.17) M l t + i - I t ) = f i t 
s k 

και 

(4.18) Vu-It = ΔΙ. s. 
It It k 

H σχέση ( s : k = g) εκφράζει τον ετήσιο ρυθμό αύξησης του εισοδήματος 

σε κατάσταση ισορροπίας. Προκειμένου ο ρυθμός αυτός να αντιστοιχεί στην 

κατάσταση πλήρους απασχόλησης της οικονομίας, πρέπει ως γνωστό να 

ισούται με τον αντίστοιχο ετήσιο ρυθμό αύξησης (η) του προσφερόμενου για 

εργασία εργατικού δυναμικού (L). 
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L 

και 

(4.19) g = A
= r

7 

k 

ή σε κατά κεφαλήν όρους 

(4.20) g = Α = β 

k 

όπου β = ο ετήσιος ρυθμός αύξησης του πληθυσμού (ΔΒ/Β). 

Από τη σχέση (4.19 και 4.20) προκύπτει ότι με δεδομένα (βραχυχρόνια) το 

"k" και "β" ο ρυθμός αύξησης του εθνικού ή του κατά κεφαλήν εισοδήματος 

θα είναι, ceteris paribus, μεγαλύτερος όσο πιο μεγάλη είναι η οριακή (μέση) 

ροπή προς αποταμίευση (s). 

Η τελική κατανομή του "οικονομικού βάρους" στις διάφορες κοινωνικές 

τάξεις ή/και εισοδηματικές κατηγορίες του πληθυσμού για την εξασφάλιση 

του επιθυμητού "S" εξαρτάται από τον ισχύοντα ήδη αντίστοιχο μηχανισμό 

κατανομής του εισοδήματος και κυρίως τη βούληση της πολιτικής εξουσίας 

να παρέμβει αναδιανεμητικά στο μηχανισμό αυτό. 

Ως πεδία παρέμβασης προσφέρονται1: 

- ο τρόπος με τον οποίο δημιουργούνται πράγματι οι τιμές στις επιμέρους 

αγορές και κατηγορίες προϊόντων, 

- ο τρόπος διαμόρφωσης των μισθών και ημερομισθίων σε συνδυασμό με τα 

κέρδη και τα εισοδήματα γενικά από μη εξαρτημένη εργασία, 

- το ύψος και η σύνθεση των δημόσιων εσόδων (κοινωνική διάρθρωση άμε

σης και έμμεσης φορολογίας και των άλλων εσόδων) σε σύγκριση με το 

αντίστοιχο ύψος και σύνθεση των δημόσιων δαπανών. 

Εάν παραβλέψουμε τα δικαιώματα ιδιοκτησίας που ισχύουν για τις ήδη 

"παγιοποιημένες" μορφές του οικονομικού πλεονάσματος - όπως αυτές κα

ταγράφονται στους αντίστοιχους ισολογισμούς περιουσίας -, τότε οι μεταβο

λές του ύψους της κατά κεφαλήν κατανάλωσης μεταξύ των επιμέρους κοινω-

1. Μία απλοποιημένη μορφή κρατικής παρέμβασης με τελική επιδίωξη την προσαρμογή της 

καταναλωτικής ή/και επενδυτικής δαπάνης προς τους επιθυμητούς αναπτυξιακούς στόχους 

της οικονομίας παρουσιάζεται, ως γνωστό, στο Παράρτημα II στο τέλος της εργασίας. 
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νικών τάξεων και εισοδηματικών κατηγοριών μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

ένας ενδεικτικός δείκτης μεταβολής της ήδη επικρατούσας κοινωνικής κατα

νομής του οικονομικού βάρους, που de facto επιβάλλεται από την εκάστοτε 

υπεύθυνη κυβερνητική εξουσία για τη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης της 

χώρας1. 

Είναι σχεδόν αδιάφορο αν τα επιμέρους κείμενα των οικονομικών προ

γραμμάτων ή οι κατά καιρούς διακηρύξεις των επίσημων φορέων της οικο

νομικής πολιτικής αναφέρονται ρητά και διεξοδικά στο απόλυτο ύψος και 

προπάντων στην κοινωνική κατανομή του παραπάνω οικονομικού βάρους. 

Ανεξάρτητα από αυτές τις κατά κανόνα ανύπαρκτες αναφορές, η ίδια η πραγ

ματοποίηση αυξητικών ρυθμών στη συσσώρευση κεφαλαίου και γενικά στην 

παραγωγή καταδεικνύει και τη δημιουργία οικονομικού πλεονάσματος αλλά 

και την αναπόφευκτη κατανομή του στις συμμετέχουσες στην παραγωγική 

διαδικασία κοινωνικές τάξεις και εισοδηματικές κατηγορίες του πληθυσμού. 

Υπό τις επικρατούσες μορφές οργάνωσης της εγχώριας παραγωγής το 

πρόβλημα αυτό, της κοινωνικής δηλαδή κατανομής του οικονομικού βάρους, 

αφήνεται - επίσημα τουλάχιστον - να επιλυθεί από τον προβαλλόμενο ως 

"ουδέτερο", αλλά επηρεαζόμενο, μηχανισμό της αγοράς. Επειδή δε στη συνεί

δηση της πλειοψηφίας του πληθυσμού - παρά την παρεμβολή αυτού του μη

χανισμού - ο ρόλος των κυβερνήσεων είναι εκείνος που θεωρείται σε τελική 

ανάλυση καθοριστικός για τη διαμόρφωση των εισοδημάτων και της κοινωνι

κής κατανομής του βάρους που αντιστοιχεί στο οικονομικό πλεόνασμα, γι' 

αυτό και οι φορείς της πολιτικής εξουσίας είναι υποχρεωμένοι να σταθμίζουν 

κάθε φορά τις πολιτικές αντιδράσεις που προβλέπεται να δημιουργήσουν τα 

αποτελέσματα του παραπάνω υπό κρατική εποπτεία ευρισκόμενου μηχανι

σμού2. 

Η κύρια οικονομική, κοινωνική και προπάντων πολιτική διάσταση του κε-

1. Ο δείκτης αυτός -ανεξάρτητα από τις δυσκολίες συγκρότησης του- θα εξέφραζε πάντως 

μόνο τις διαχρονικές μεταβολές και όχι το συνολικό ύψος της σχετικής επιβάρυνσης των επι

μέρους κοινωνικών τάξεων ή/και εισοδηματικών κατηγοριών του πληθυσμού. 

2. Η αντικειμενική ανάγκη παρέμβασης του κράτους για την εξασφάλιση όρων αναπαρα

γωγής όχι μόνο της εγχώριας παραγωγικής διαδικασίας αλλά και των κοινωνικοοικονομικών 

σχέσεων που διαπλέκονται με αυτήν, σε συνδυασμό με την ουσιαστική έλλειψη προϋποθέσεων 

ανταγωνισμού ακόμη και μεταξύ των εγχώριων παραγωγικών μονάδων, στερούν σε μεγάλο 

βαθμό από τον υπάρχοντα μηχανισμό της εσωτερικής αγοράς τη βάση για την "κοινωνική νο

μιμοποίηση" του ως αρμόδιου και ουδέτερου μηχανισμού κατανομής του εισοδήματος και των 

πόρων. 
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ντρικού για την αναπτυξιακή διαδικασία αυτού προβλήματος συνίσταται τε
λικά στην αποκλειστική σχεδόν εκτίμηση α) των ορίων συμπίεσης της κατα
ναλωτικής δαπάνης των εργαζομένων σε σχέση εξαρτημένης εργασίας (εργα
τοϋπάλληλοι) και εισοδηματικά χαμηλών κατηγοριών του πληθυσμού (πλειο
ψηφία αγροτών και μεγάλο ποσοστό της κατηγορίας των αυτοαπασχολουμέ
νων) και β) των αντίστοιχων κοινωνικά ανεκτών ορίων πολυτελούς διαβίω
σης των εγχώριων επιχειρηματιών και ανώτερων γενικά εισοδηματικών κατη
γοριών όπως βιομήχανοι, έμποροι, τραπεζίτες, εφοπλιστές, μεγαλοεισοδημα-
τίες, μεγαλοαγρότες κτλ. 

4.2.2. Η οικονομική λειτουργία της εισροής κεφαλαίων από το εξωτερικό 

Όπως διαπιστώσαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, ένα μέρος των συνολι
κών αποταμιεύσεων προέρχεται, σύμφωνα με την ορολογία των Εθνικών Λο
γαριασμών, από τρέχουσες μεταβιβάσεις (προς ιδιώτες και Δημόσιο) και με
ταβιβάσεις κεφαλαίων από το εξωτερικό (βλέπε εξίσωση 4.7α). Σχετικά με 
την αναγκαιότητα και τις επιπτώσεις της κάθε μορφής εισροής κεφαλαίων 
από το εξωτερικό έχει αναπτυχθεί μία ευρεία φιλολογία με αντιτιθέμενες κα
τά κανόνα απόψεις. Το όλο πρόβλημα προέκυψε από την απόφαση των τε
χνολογικά και οικονομικά ανεπτυγμένων χωρών να προσφέρουν στις τεχνο
λογικά εξαρτημένες χώρες οικονομική βοήθεια και παράλληλα να υπολογί
σουν το αναγκαίο ύψος καθώς και τις επιπτώσεις της στην αναπτυξιακή εν-
γένει διαδικασία. 

Τα υποδείγματα των δύο κενών (χασμάτων)1, δηλαδή του κενού αποταμί
ευσης και συναλλάγματος, και η συζήτηση που αναπτύχθηκε πάνω σε αυτά, 
αποτελούν κατά κάποιο τρόπο τη θεωρητική απάντηση στο πρόβλημα της οι
κονομικής βοήθειας. Σύμφωνα με τα υποδείγματα αυτά, που είναι κεϋνσιανής 
προέλευσης και αποτελούν γενικεύσεις των αντίστοιχων υποδειγμάτων τύ
που Harrod - Domar, κάθε αύξηση της εισαγωγής κεφαλαίων από το εξωτερι
κό οδηγεί σε αύξηση του ποσοστού αποταμίευσης (επένδυσης) της οικονομίας 
(S=S/Y=I/Y), κάθε δε αύξηση αυτού του ποσοστού σε αντίστοιχη αύξηση του 

1. Βλέπε π.χ.: α) Η. Chenery - Α. Strout, "Foreign Assistance and Economic 

Development", AER, No 4, Sept. 1966, σ. 679-733, β) R. McKinnon, "Foreign Exchange 

Constraints in Economic Development and Efficient Aid Allocation", Economic Journal, 

June 1964, σ. 388-409 και γ) J. Tinbergen, "Spardefizit und Handelsdefizit", στο Weltwirts

chaftliches Archiv, 1965, σ. 89-99. 
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ρυθμού μεγέθυνσης του εισοδήματος (g). Τα υποδείγματα των δύο κενών (χα

σμάτων) στηρίζονται στην υπόθεση ότι α) ο συντελεστής κεφαλαίου (k) δεν 

μεταβάλλεται και β) οι ροπές προς αποταμίευση (s' =dS/dY) και εισαγωγών 

(m' = dM/dY) είναι σταθερές. 

Εάν, με δεδομένο ποσοστό εγχώριας αποταμίευσης (Sg) και συντελεστή 

κεφαλαίου (k), εξασφαλιστεί εισροή κεφαλαίου ύψους (D), ή ως ποσοστό του 

εισοδήματος S<j = D/Ύ, τότε, κατά το υπόδειγμα, ο μέχρι τώρα ρυθμός αύξη

σης του εισοδήματος (go) θα αυξηθεί σε (gj), δηλαδή: 

(4.21) g, = hlli 

οπού gj > go 

Εάν δε τεθεί ως επιθυμητός στόχος ο ρυθμός αύξησης (g), τότε, με σταθε

ρά τα Sg και k, το ύψος του " αποταμιευτικού κενού " (S<j) ως ποσοστό του 

εισοδήματος θα είναι : 

(4.22) Sd = ô - S g 

όπου 

(4.23) δ = g · k 

το ποσοστό δηλαδή συσσώρευσης που είναι αναγκαίο για την επίτευξη του 

επιθυμητού ρυθμού μεγέθυνσης του εισοδήματος. 

Εάν υποτεθεί τώρα ότι η οριακή ροπή προς αποταμίευση (s1) είναι μεγα

λύτερη από τη μέση ροπή (s), τότε η παροχή οικονομικής βοήθειας σε μια υπό 

ανάπτυξη χώρα οδηγεί, κατά το υπόδειγμα, προοδευτικά στην επιδιωκόμενη 

γενικά κατάσταση της "αυτοτροφοδοτούμενης ανάπτυξης", δηλαδή της ανά

πτυξης ή μεγέθυνσης που η υπαρξή της δεν εξαρτάται πλέον από την παροχή 

εξωτερικής οικονομικής βοήθειας. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει ως λογι

κό επακόλουθο των υποθέσεων του υποδείγματος. Μία αύξηση της εισροής 

κεφαλαίων θα οδηγήσει, όπως αναφέρθηκε, σε αύξηση του ποσοστού συσσώ

ρευσης (δ) και συνακόλουθα σε αντίστοιχη αύξηση του ρυθμού μεγέθυνσης 

(g) και ως εκ τούτου και του εισοδήματος. Δεδομένου ότι (s'>s), το ποσοστό 

της εγχώριας αποταμίευσης (Sg) αυξάνει -όσο διαρκεί η εισροή κεφαλαίων -

108 



το δε αποταμιευτικό κενό (S^) μειώνεται αντίστοιχα μέχρις ότου μηδενιστεί. 

Το ποσοστό της επιθυμητής συσσώρευσης (δ) της σχέσης (4.23) θα γίνει σε 

αυτή την περίπτωση ίσο με το ποσοστό της εγχώριας αποταμίευσης : 

(4.24) δ = Sg = g • k 

Για την επίτευξη πάντως συνθηκών "αυτοτροφοδοτούμενης" μεγέθυνσης 

είναι αναγκαίο να ισχύει1: 

(4.25) s' > g · k 

Από τη διερεύνηση της όλης διαδικασίας οικονομικής μεγέθυνσης διαπι

στώνεται όμως ότι, πέραν της ανάγκης κάλυψης του λεγόμενου "αποταμιευ

τικού κενού", υπάρχει κατά κανόνα πρόβλημα έλλειψης συναλλαγματικών 

πόρων που είναι, ούτως ή άλλως, αναγκαίοι για τη χρηματοδότηση όχι μόνο 

των εισαγωγών κεφαλαιουχικών αγαθών αλλά και πολλών ενδιάμεσων και 

τελικών καταναλωτικών προϊόντων. Το "συναλλαγματικό κενό", που διαπι

στώνεται εδώ, προκύπτει από την κατά κανόνα θετική διαφορά μεταξύ των 

πληρωμών οι οποίες απαιτούνται για τη χρηματοδότηση των εισαγωγών 

[εξαρτώνται από το ύψος του εισοδήματος (Υ) και την οριακή ροπή προς ει

σαγωγές (m')] και τις εισπράξεις από τις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 

που θεωρούνται αυτόνομες (Χ = Χ). Το συναλλαγματικό κενό ισούται : 

(4.26) m'Y-X = F 

Εάν το κενό αυτό καλυφθεί από την ισόποση εισροή κεφαλαίων, τότε το 

ποσοστό συσσώρευσης και ο ρυθμός μεγέθυνσης θα αυξηθούν ανάλογα με το 

απόλυτο ύψος του (F), η δε διαδικασία προς την "αυτοτροφοδοτούμενη μεγέ

θυνση" θα συνεχιστεί χωρίς τριβές. 

Σε αντίθεση με τις αισιόδοξες αυτές προβλέψεις των θεωρητικών των "δύο 

κενών", μερικοί άλλοι συγγραφείς θεωρούν ότι η εισροή κεφαλαίων με τη 

μορφή π.χ. της οικονομικής βοήθειας, αντί να συμβάλλει στην προοδευτική 

μείωση του ύψους των δύο κενών, οδηγεί τελικά σε αύξηση της κατανάλωσης. 

Σύμφωνα με την άποψη αυτή, το ύψος της εγχώριας κατανάλωσης δεν εξάρ

ι. Βλέπε Κ. Griffin, "Foreign Capital, Domestic Savings and Economic Development", 

Bulletin Oxford University Institute of Economics and Statistics, 1970, σ. 101. 
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τάται μόνο από τους εθνικούς αλλά από το σύνολο των διαθέσιμων πόρων 
της οικονομίας συμπεριλαμβανομένης και της εισροής κεφαλαίων από το 
εξωτερικό. 

Η συνάρτηση κατανάλωσης έχει σύμφωνα με αυτή την άποψη1 τη μορφή: 

(4.27) C = α + ß(Y + D) (ο=εισροή κεφαλαίων) 

και επειδή 

S = Υ - C 

γι' αυτό θα είναι 

(4.28) S = - α + (1-β)Υ - ßD 

ή 

(4.28α) S = - α + γΥ - ßD 

όπου γ = 1 - β 

Με δεδομένο το ύψος του εισοδήματος (Υ), το επίπεδο των αποταμιεύ
σεων είναι μεγαλύτερο όσο μικρότερο είναι το ποσό της εισροής κεφαλαίων 
και τανάπαλιν. Στο ίδιο περίπου αποτέλεσμα καταλήγουμε, εάν η (4.28α) 
γραφεί σε ποσοστιαία μορφή : 

(4·28β) 1 = γ _ β Π 
Υ Υ 

Παρά το γεγονός ότι το υπόδειγμα των δύο κενών εντοπίζει πράγματι τις 
βασικές πλευρές της αναπτυξιακής διαδικασίας και επιπλέον παρέχει θεωρη
τική στήριξη στην παροχή οικονομικής βοήθειας προς τις τεχνολογικά εξαρ
τημένες χώρες, εντούτοις τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει σχετικά με 
τις επιπτώσεις αυτής της βοήθειας στη διαμόρφωση των οριακών ροπών προς 

1. Βλέπε Κ. Griffin, "Reply" στο Bulletin Oxford Institute of Economics and Statistics, 

1971,σ. 156-159. 
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κατανάλωση (αποταμίευση) και μέσω αυτών στην επίτευξη της αυτοτροφοδο
τούμενης ανάπτυξης χωρών που στηρίζονται στην ελεύθερη αγορά δεν φαίνε
ται να επαληθεύονται στην πράξη. 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η εισροή κεφαλαίων από το εξωτερικό μπο
ρεί, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να αποτελέσει πολύ θετική προσφορά στη 
διαδικασία οικονομικής ανάπτυξης των τεχνολογικά εξαρτημένων χωρών. 
Το ίδιο ισχύει και για τη χρησιμοποίηση ποσοτικών μεθόδων ακριβούς κατά 
το δυνατό υπολογισμού του αναγκαίου κάθε φορά ύψους της και των μέτρων 
οικονομικής πολιτικής που θα το εξασφαλίσει. Η ουσιαστική όμως συμβολή 
του εισρέοντος από το εξωτερικό κεφαλαίου στην αναπτυξιακή διαδικασία 
αυτών των χωρών εξαρτάται σε τελική ανάλυση μόνο από τη βούληση και ικα
νότητα τους να πραγματοποιήσουν τις αναγκαίες διαρθρωτικές μεταβολές 
στη σφαίρα της εγχώριας παραγωγής, από την οποία και εκπορεύονται τα πα
ραπάνω δύο κενά1. Είναι δε πρόδηλο ότι για την πραγματοποίηση αυτών των 
μεταβολών δεν αρκεί μόνο ο ακριβής υπολογισμός και η απλή εισροή των 
αναγκαίων κεφαλαίων, ούτε οι απλές διακηρύξεις περί της αναγκαιότητας 
διαρθρωτικών γενικά μεταβολών. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην περίπτωση της Ελλάδας, για την οποία 
έχει εκπονηθεί ανάλογο υπόδειγμα2, διαπιστώνεται μεν η επιτακτικότητα του 
συναλλαγματικού έναντι του αποταμιευτικού κενού και διατυπώνεται η πρό
βλεψη για την προοπτική επίτευξης συνθηκών "αυτοτροφοδοτούμενης ανά
πτυξης", δεν εξειδικεύονται όμως λεπτομερέστερα τα μέτρα οικονομικής πο
λιτικής που θα επιφέρουν τις αναγκαίες για την επίτευξη και διατήρηση της 
επιδιωκόμενης αυτής κατάστασης διαρθρωτικές μεταβολές. Αντίθετα μάλι
στα, όταν γίνεται προσπάθεια ποσοτικού προσδιορισμού των παραγόντων 
που επηρεάζουν την επενδυτική π.χ συμπεριφορά των Ελλήνων επιχειρημα
τιών, εμφανίζεται αδυναμία ουσιαστικής εξακρίβωσης αυτών των παραγό
ντων3. 

Η οξύτητα που έχει προσλάβει το πρόβλημα της υπερχρέωσης της πλειο-

1. Την αναγκαιότητα αυτή αναγν(ορίζουν και οι κύριοι εκφραστές των υποδειγμάτων των 

όνο κενών, "The key elements in this process are the response of the country to the availability 

of additional resources and its ability to replace these resources over time by changes in the 

structure of its production and its use of income", I. Adelman - H. Chenery, "Foreign Aid and 

Economic Development: The Case of Greece", The Review of Economics and Statistics, 

Febr. 1966, N o i , σ. 1-19. 

2. Βλέπε σχετικά Ι. Adelmaïf- Η. Chenery, ό.π. 

3.1. Adelman - Η. Chenery, ό.π., σ. 3. 
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ψηφίας των τεχνολογικά εξαρτημένων χωρών γενικά, σε συνδυασμό με τη δι
εύρυνση του τεχνολογικού χάσματος που τις χωρίζει από τις τεχνολογικά 
ανεπτυγμένες χώρες, αποτελεί εξέλιξη που θέτει υπό αμφισβήτηση τις αισιό
δοξες μεν αλλά, όπως φαίνεται, μη ρεαλιστικές υποθέσεις του υποδείγματος 
των δύο κενών1. Σχετικά με την εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας, η αδιαμφι
σβήτητη απομάκρυνση της από την κατάσταση της αυτοτροφοδοτούμενης με
γέθυνσης, της σταδιακής δηλαδή παγίωσης ή και διεύρυνσης (αντί της αναμε
νόμενης μείωσης) των δύο κενών, δεν χρήζει πλέον ειδικής απόδειξης2. Η 
διαπίστωση δε αυτή αναφέρεται σε μια χώρα στην οποία η εισροή κεφαλαίων 
υπήρξε ανέκαθεν (από τις αρχές ήδη της μεταπολεμικής περιόδου) υψηλή, την 
δε τελευταία περίοδο έχει προσλάβει, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις. 

4.2.3. Δυνατότητες διεύρυνσης της εγχώριας παραγωγής επενδυτικών αγαθών 

Στο σημείο αυτό και μετά τις μέχρι τώρα διαπιστώσεις και αξιολογήσεις 
μας, θεωρείται σκόπιμο να τεθεί το ερώτημα, αν ήταν τεχνικά δυνατή και οι
κονομικά σκόπιμη η δημιουργία ολοκληρωμένου τομέα παραγωγής κεφαλαι
ουχικών αγαθών (μηχανών) στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της μεταπολεμι
κής περιόδου. Το ερώτημα αυτό δικαιολογείται σε ένα βαθμό και από την 
αναφορά που έχει ήδη γίνει στο γνωστό διτομεακό υπόδειγμα του 
Mahalanobis που έχει ως επίκεντρο του την κατά προτεραιότητα ανάπτυξη 
αυτού του τομέα3. 

Αν και το παραπάνω υπόδειγμα μαζί με το υπόδειγμα του Feldman4, που 
αποτελεί τον θεωρητικό πρόδρομο του, έχουν πράγματι το επίκεντρο τους 
στον τομέα παραγωγής κεφαλαιουχικών αγαθών, εντούτοις οι θεωρητικές 
υποθέσεις που είχαν, όπως θα δούμε στη συνέχεια, τεθεί από αυτά και οι ιστο-
ρικοπολιτικές συνθήκες, που επικρατούσαν κατά την περίοδο της επεξεργα-

1. Κατά τους συντάκτες των υποδειγμάτο3ν των δύο κενών η περίοδος που απαιτείται για 

την αυτοτροφοδοτούμενη οικονομική ανάπτυξη κυμαίνεται μεταξύ 10-30 ετών. 

2. Το ύψος του μεν πραγματικού (όχι υπολογισμένου) αποταμιευτικού κενού μπορεί (για 

τα αντίστοιχα έτη) να υπολογιστεί από τα στοιχεία της Ενότητας 2.3. και του Κεφ. 6 του δε συ

ναλλαγματικού από τον Πίνακα Π.1 (στήλη 3) του Παραρτήματος Ι. 

3. Βλέπε P.C. Mahalanobis, "Some Observations on the Process of Growth of National 

Income", Sankhya, Vol. 12, 1953, σ. 307-312. 

4. Βλέπε G.Α. Feldman, Zur Wachstumstheorie des Nationaleinkommens, Europäische 
Verlagsanstalt, Frankfurt 1969. 
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σίας τους1, δεν συναντώνται πλέον σε καμιά σχεδόν αναπτυσσόμενη χώρα και 

ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Η αναφορά κατά συνέπεια του υποδείγματος Maha-

lanobis ως πλαισίου γενικού θεωρητικού προβληματισμού για την ελληνική 

περίπτωση είχε ως μοναδικό σκοπό να τονίσει τη λειτουργική διάσταση της 

εγχώριας παραγωγικής διαδικασίας, που συνήθως παραβλέπεται ή υποβαθμί

ζεται. Θεωρήθηκε δηλαδή αναγκαίο να υπογραμμιστεί, μέσω αυτής της ανα

φοράς, η ανάγκη υπολογισμού κατά την επεξεργασία της αναπτυξιακής στρα

τηγικής και την εκπόνηση των 5ετών οικονομικών προγραμμάτων, της υπάρ

χουσας διαρθρωτικής δυσαναλογίας, που διέπει τη διαδικασία αυτή της εγ

χώριας παραγωγής και προσδιορίζει τη μορφή αναπαραγωγής της. 

Παρά το γεγονός ότι τελική επιδίωξη των υποδειγμάτων Feldman -

Mahalanobis είναι η πλήρης ανάπτυξη του τομέα παραγωγής κεφαλαιουχι

κών αγαθών (μηχανών), η δικαιολόγηση αυτής της επιδίωξης δεν προέρχεται 

από την ανάγκη αποκατάστασης της διαρθρωτικής ανισορροπίας και τη στα

διακή εξάλειψη των συνεπειών της, ούτε είχε ως βασικό στόχο την τεχνολογι

κή αναβάθμιση της εγχώριας παραγωγικής διάρθρωσης. Το ερώτημα το οποίο 

θέτει και προσπαθεί να απαντήσει το υπόδειγμα Mahalanobis είναι η κατα

νομή των επενδύσεων (σε μηχανές) μεταξύ των υποτιθέμενων δύο τομέων, δη

λαδή του τομέα Ι (παραγωγής κεφαλαιουχικών αγαθών) και του τομέα II (πα

ραγωγής καταναλωτικών αγαθών). Αντικειμενικός δε σκοπός αυτής της ζη

τούμενης κατανομής είναι η υπό συνθήκες κλειστής οικονομίας επίτευξη της 

μέγιστης δυνατής παραγωγής καταναλωτικών αγαθών στη διάρκεια μιας προ

γραμματικής (5ετούς) χρονικής περιόδου. 

Εάν υποθέσουμε ότι Κρ είναι η αρχική παραγωγική δυναμικότητα του το

μέα (Ι) παραγωγής μηχανών και Cg η αντίστοιχη δυναμικότητα παραγωγής 

καταναλωτικών αγαθών του τομέα (II), τότε προφανώς το εισόδημα είναι ίσο 

με (YQ = CQ + KQ), το δε ποσοστό αποταμίευσης με (SQ = KQ/YQ). Με δεδο

μένο και για τους δύο τομείς συντελεστή κεφαλαίου (ν) και ποσοστό επενδύ-

1. Στη Σοβιετική Ένωση (10 χρόνια μετά την επανάσταση) και με ουσιαστικά εχθρικές ή 

ανύπαρκτες εξωτερικές οικονομικές και πολιτικές σχέσεις, έπρεπε να αντιμετωπιστεί σε αυτο

δύναμη βάση και το συντομότερο δυνατό το πρόβλημα του επισιτισμού του σοβιετικού λαού 

και κυρίως του αστικού πληθυσμού. Στις Ινδίες υπήρξε επίσης έντονη η πίεση του προβλήμα

τος της πείνας σε μεγάλες μάζες του πληθυσμού με παράλληλη ανεπάρκεια συναλλαγματικών 

πόρων. Η ιδεολογία περί εθνικής ανεξαρτησίας του Nehru, η κομμουνιστική ιδεολογία περί 

κοινωνικής απελευθέρωσης στη Σοβιετική Ένωση και το γεωγραφικό και πληθυσμιακό μέγε

θος των παραπάνω δύο χωρών ανήκουν στις επικρατούσες ειδικές πολιτικοϊστορικές συνθή

κες των χωρών αυτών. 
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σεων για τον πρώτο τομέα (λ), η αύξηση της δυναμικότητας (παραγωγής) αυ
τού του τομέα θα είναι : 

(4-29) Κι = Si = Κο + ^.Κο 
ν 

ή 

(4.29α) KL = (ι + Μ 
Ko \ vi 

κατά τη n-οστή δε περίοδο: 

( 4 · 3°) Kn= Sn= K0.eWv)n 

η κατανάλωση εξαρτάται αντίστοιχα : 

(4.31) Ci = Co + ^ ^ - . K o 
ν 

και στη n-οστή αντίστοιχα περίοδο : 

(4.31α) c n = Co + K o { i ^ } . ( e ( W - l) 

Όπως προκύπτει από τις παραπάνω σχέσεις ο ρυθμός μεγέθυνσης των 
επενδύσεων στους δύο τομείς εξαρτάται από το (λ), το ποσοστό δηλαδή επέν
δυσης στον πρώτο τομέα. Από τη σχέση (4.31α) προκύπτει εξάλλου ότι, όσο 
μεγαλύτερο είναι το ποσοστό των επενδύσεων σε αυτό τον τομέα (τομέα πα
ραγωγής μηχανών), τόσο μεγαλύτερος είναι σε μακροχρόνια βάση ο ρυθμός 
αύξησης της κατανάλωσης και του εισοδήματος1. 

Όπως όμως αναφέρθηκε ήδη, ούτε οι πολιτικοϊστορικές συνθήκες ούτε οι 
θεωρητικές υποθέσεις του υποδείγματος Mahalanobis συνέπιπταν απόλυτα 
με το γενικότερο πλαίσιο εμφάνισης και επίδρασης του διαρθρωτικού προ
βλήματος της εγχώριας παραγωγής κατά τη μεταπολεμική περίοδο. 

1. Βλέπε σχετικά: F. Stewart, "Capital Goods in Developing Countries", στο I. 

Livingstone (ed.), Development Economics and Policy, G. Allen, London 1981, σ. 194-202. 
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Το κεντρικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας ήταν μεν και εξακολου
θεί να είναι διαρθρωτικής υφής, εκπορεύεται δηλαδή από την ουσιαστική ανυ
παρξία τομέα παραγωγής κεφαλαιουχικών αγαθών (μηχανών), οι επικρατού
σες όμως στην περίπτωση της Ελλάδας γενικές συνθήκες δεν συνηγορούσαν 
για την πρακτική εφαρμογή των παραπάνω υποδειγμάτων στη χώρα. 

Το πρόβλημα που εκ των πραγμάτων ετίθετο και εξακολουθεί, παρά την 
αισθητή μεταβολή των γενικών συνθηκών λειτουργίας της ελληνικής οικονο
μίας, να τίθεται επιτακτικά στους φορείς της εγχώριας αναπτυξιακής διαδι
κασίας, προσλαμβάνει τη μορφή της λεγόμενης "make - import decision"1. Η 
σχετική απόφαση - όπως γίνεται στην παρούσα εργασία κατανοητή - συνίστα
ται δηλαδή στην επιλογή της πολιτικοοικονομικά άριστης κατανομής μεταξύ 
α) σταδιακής παραγωγής νέων κεφαλαιουχικών αγαθών (μηχανών) σε προσε
κτικά επιλεγμένες παραγωγικές δραστηριότητες και ενδεχόμενη ποιοτική 
αναβάθμιση της υπάρχουσας ήδη πενιχρής παραγωγής τέτοιων αγαθών (μη
χανών) και β) αναλογικής αύξησης της παραγωγής εξαγώγιμων προϊόντων 
για τη χρηματοδότηση των αυξημένων εισαγωγών κεφαλαιουχικών αγαθών. 

Είναι προφανές ότι η τελική τοποθέτηση απέναντι στο πρόβλημα της δυ
νατότητας και των τρόπων ανάπτυξης εγχώριας παραγωγής κεφαλαιουχικών 
αγαθών στην Ελλάδα προϋποθέτει την προηγούμενη διενέργεια ειδικής γι' αυ
τό το σκοπό διεπιστημονικής μελέτης, που όμως υπερακοντίζει, όπως είναι 
επόμενο, τα όρια της παρούσας εργασίας2. 

Εκείνο που είναι πράγματι εφικτό και αναγκαίο να επιχειρηθεί εδώ είναι 
η ιδεολογική και πολιτική αποφόρτιση και η επιστημονική πλέον αντιμετώπι
ση του ρόλου του τομέα αυτού στη διαδικασία τεχνολογικής και οικονομικής 
ανάπτυξης της χώρας. Σε αυτό μπορεί να συμβάλλει α) η συνειδητοποίηση 
του εντωμεταξύ αυτονόητου γεγονότος ότι η βαθμιαία και επιλεκτική δημι
ουργία τομέα παραγωγής επενδυτικών αγαθών ισοδυναμεί ουσιαστικά με " a 
major way of institutionalizing internal pressures for the adoption of new 
technology"3 και β) η διαπίστωση ότι κάθε γενικά αξιόλογη καινοτομική δρα
στηριότητα (προϊόντος ή διαδικασίας) απαιτεί από τον τομέα κεφαλαιουχι
κών αγαθών την κατασκευή ενός νέου προϊόντος (μηχανής) με ειδικές για τη 

1. Βλέπε σχετικά: Μ. Fransman, "Machinery in Economic Development", στο M. 

Fransman (ed.), Machinery and Economic Development, σ. 6. 

2. Για μια στοιχειώδη προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση βλέπε Δ. Σακκά, Ο αναπτυ

ξιακός ρόλος και οι δυνατότητες παραγωγής εργαλειομηχανών στην Ελλάδα, ΚΕΠΕ, 1986. 

3. Ν. Rosenberg, Perspectives on Technology, Cambridge Univ. Press, 1976, σ. 164. 

115 



συγκεκριμένη κάθε φορά περίπτωση προδιαγραφές1. Η τελευταία αυτή διαπί

στωση σημαίνει ότι η έναρξη κάθε τεχνολογικά σημαντικής καινοτομικής δρα

στηριότητας δεν είναι δυνατή χωρίς την προηγούμενη ύπαρξη και λειτουργία 

τομέα κατασκευής κεφαλαιουχικών αγαθών. 

Από μία χωρίς ιδεολογικές προκαταλήψεις σπουδή των θετικών εμπει

ριών άλλων χωρών2, με παραπλήσιες ή δυσμενέστερες αρχικές συνθήκες πα

ραγωγής από την Ελλάδα, μπορεί να προκύψει το πλαίσιο γενικών κατευθύν

σεων σταδιακής ανάπτυξης αυτού του ουσιαστικά ανύπαρκτου στη χώρα μας 

τομέα. 

1. Ν. Rosenberg, ό.π., σ. 142. 

2. Βλέπε π.χ. τη διαδικασία που ακολούθησαν οι χώρες Ν. Κορέα, Ταϊβάν, Ιαπωνία, Βρα

ζιλία, Μεξικό, Ινδία, α) στον τόμο Μ. Fransman (ed.), Machinery and Economic 

Development, β) για το Χονγκ Κονγκ του ιδίου, "Learning and the Capital Goods Sector 

Under Free Trade: The Case of Hong Kong", World Development, Vol. 10, No 11, 1982, σ. 

991-1014, γ) για τη Σιγκαπούρη του ιδίου, "Promoting technological capability in the capital 

goods sector: The case of Singapore", Research Policy, Vol. 13, No 1, 1984, σ. 33-54. Για την 

όλη διαδικασία οικονομικής ανάπτυξης των χωρών της ανατολικής Ασίας βλέπε τέλος D. 

Nohlen - F. Nuscheier (Hrsg.), Handbuch der dritten Welt, Band 8, Verlag J.H.W. Dietz 

Nachf., Bonn 1994. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

5.1. Η αύξηση τον ΑΕΠ ως κύριος στόχος των προγραμμάτων 

Στα πλαίσια της στρατηγικής επιδίωξης για επίτευξη και διατήρηση υψη

λών ρυθμών αύξησης της εγχώριας παραγωγής όλα τα αναπτυξιακά προ

γράμματα της μεταπολεμικής περιόδου προέβλεπαν θετικούς ρυθμούς μεγέ

θυνσης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ). 

Γίνεται καταρχήν λόγος για μεγέθυνση του ΑΕΠ εάν ο ετήσιος ρυθμός αύ

ξησης του : 

(5.1) Γ - Υ ' - Υ ' - ' - ΔΥ, 
Yt-i Yt-i 

είναι θετικός 

(5.2) r > 0 

Ο υπολογισμός της συνολικής αύξησης του ΑΕΠ κατά το τέλος του προ

γράμματος θα είναι: 

(5.3) Yt = Y0(l+r)t 

όπου t = χρονική διάρκεια του προγράμματος. 
Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 5.1 ο προγραμματιζόμενος ρυθμός αύ

ξησης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) κυμαινόταν μεταξύ 
των ποσοστών 3,5% (Πρόγραμμα 1983 - 1987) και 8,0% (Προγράμματα 
1968- 1972 και 1973- 1977). 

Τσχυε δηλαδή : 
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(5.4) 3,5 I r 18,0 

ανάλογα με την επικρατούσα κατά τη διάρκεια κατάρτισης των προγραμμά
των οικονομική συγκυρία. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1 

Προβλεπόμενοι μέσοι ετήσιοι ρυθμοί αύξησης του ΑΕΠ 

στα μεταπολεμικά 5ετή προγράμματα 

Προγράμματα 

οικονομικής 
ανάπτυξης 

1960-1964 

1966-1970 

1968-1972 

1973-1977 

1976-1980 

1978-1982 

1983-1987 

ΑΕΠ 

(1) 

6,0 

7,5 

8,0 

8,0 

6,5 

6,0 

3-3,5 

Πρωτογενής 

τομέας 

(2) 

3,5 

5,1 

5,2 

3,5 

3,0 

3,5-4,5 

-

Δευτερογενής 

τομέας 

(3) 

8,1 

-
11,4 

11,1 

9,1 
7,0-7,4 

-

Μεταποίηση 

(3α) 

(8,0) 

(11,0) 

(11,4) 

(11,5) 

(10,2) 

6,5-7,5 

-

Τριτογενής 

τομέας 

(4) 

6,6 

-
7,4 

7,3 

5,9 

5,7-5,8 

-

Πηγή: Κείμενα 5ετών Προγραμμάτων οικονομικής ανάπτυξης. 

Το γεγονός ότι οι προγραμματιζόμενοι ρυθμοί ήταν παραπλήσιοι με εκεί

νους που είχαν πραγματοποιηθεί κατά την αμέσως προηγούμενη - χωρίς πρό

γραμμα περίοδο1 - υποδηλώνει τη βασική κατεύθυνση της αναπτυξιακής στρα

τηγικής, να διατηρηθούν δηλαδή απλώς ή να αυξηθούν ελαφρά οι ήδη μέσω του 

μηχανισμού της επεκτατικής ώθησης και της παροχής κινήτρων πραγματοποι

ούμενοι ετήσιοι ρυθμοί αύξησης του ΑΕΠ, χωρίς να είναι πράγματι αναγκαί

ες γι' αυτό εντυπωσιακές μεταβολές στην οικονομική διάρθρωση της χώρας.2 Η 

1. Σύγκρινε τα στοιχεία του Πίνακα 5.1 με τα αντίστοιχα στοιχεία του Πίνακα 5.2 για τους 

πραγματοποιηθέντες ρυθμούς αύξησης. 

2. Το ερώτημα που εύλογα τίθεται και είναι πράγματι δύσκολο να απαντηθεί εδώ είναι, 

ποια πράγματι σκοπιμότητα εξυπηρετούσε η εκπόνηση προγραμμάτων οικονομικής ανάπτυ

ξης, εφόσον οι επιδιωκόμενοι στόχοι τους δεν διέφεραν ουσιωδώς από τα αποτελέσματα που 

είχαν επιτευχθεί κατά την προηγούμενη (χωρίς πρόγραμμα) περίοδο. 
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προγραμματιζόμενη κάθε φορά αύξηση του ΑΕΠ προέκυπτε από τον υπολο
γισμό της αντίστοιχης αύξησης της παραγωγής των τριών κύριων τομέων της 
οικονομίας, που συνήθως αποτελούσαν για τα περισσότερα προγράμματα τη 
βάση των αυξητικών υπολογισμών. 

Η αύξηση της παραγωγής των επιμέρους τομέων μπορούσε να υπολογι
στεί απλά από το γινόμενο της ελαστικότητας μεγέθυνσης του τομέα (ni) με το 
ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ (r). Στις τεχνικής υφής εκτιμήσεις αυτές δεν υπολο
γίζεται, όπως είναι ευνόητο, το αργό ή υποαπασχολούμενο εργατικό και πα
ραγωγικό δυναμικό καθώς και ενδεχόμενη αύξηση της ζήτησης από μια δικαι
ότερη αναδιάρθρωση των εισοδημάτων και αντίστοιχη μείωση των επικρα
τούντων συντελεστών ανισοκατανομής (Gini). 

Το γινόμενο (n;r) είναι ίσο με 

ΔΥίΟ) 

Π ι Γ = ^ 0 . ΔΥΐ 

ΔΥΐ Yt-i 

Yt-i 

(5.6) = ^im 
Yi(t-i) 

Η προγραμματιζόμενη μέση ετήσια αύξηση της παραγωγής των τριών 

τομέων (πρωτογενούς, δευτερογενούς - ειδικά της μεταποίησης - και τριτογε

νούς) κυμαινόταν, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Πίνακα 5.3, μεταξύ 

3 - 5,2% για τον πρωτογενή (ri), 7 - 11,4% για το δευτερογενή (r2), (6,5 -

11,4) αντίστοιχα για τη μεταποίηση (r'2) και 5,7 - 7,4% για τον τριτογενή το

μέα (Γ3)1, δηλαδή: 

3,0 < Γ! < 5,2 

(5.7) 7,0 < r2 < 11,4 

6,5 < r'2 < 11,4 

5,7 < r3 < 7,4 

1. Οι πραγματοποιηθέντες ρυθμοί αύξησης της παραγωγής των τριών τομέων παρουσιάζονται 

στον Πίνακα 5.2. Οι ανά 2ετία μειωμένοι ρυθμοί του πρωτογενούς τομέα, ιδίως στις αρχές της εξε

ταζόμενης περιόδου, οφείλονται προφανώς στην εκ περιτροπής κυοφορία των ελαιοδέντρων. 
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Η πρόβλεψη και ενίσχυση μιας συγκεκριμένης για κάθε 5ετές πρόγραμμα 

ποσοτικής αύξησης και ποιοτικής διαφοροποίησης του ΑΕΠ στηριζόταν - θε

ωρητικά τουλάχιστον - στην ανάγκη εκπλήρωσης δύο κυρίως επιδιώξεων. 

Αφενός την προσαρμογή της εγχώριας προσφοράς προς την αναμενόμενη για 

τη χρονική περίοδο του προγράμματος σύνθεση της εγχώριας και διεθνούς 

ζήτησης και αφετέρου την κατά προτεραιότητα προώθηση εκείνου του τμήμα

τος της προσφοράς που αναμενόταν να συμβάλλει περισσότερο στην απόκτη

ση ή εξοικονόμηση συναλλαγματικών πόρων. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2 

Ετήσιοι ρυθμοί αύξησης του ΑΕΠ σε τρέχουσες και σταθερές τιμές (1970) 

Χρονική 

περίοδος 

1950/51 

1951/52 

1952/53 

1953/54 

1954/55 

1955/56 

1956/57 

1957/58 

1958/59 

1959/60 

1960/61 

1961/62 

1962/63 

1963/64 

1964/65 

1965/66 

1966/67 

1967/68 

1968/69 

1969/70 

Σταθερές 

τιμές 

(1970) 

9,0 

0,3 

13,0 

3,1 

6,8 

8,7 

6,0 

4,0 

4,0 

3,1 

11,9 

0,6 

10,0 

7,5 

9,2 

5,3 

4,6 

5,7 

9,3 

8,3 

Τρέχο\ισες 

τιμές 

19,1 

4,2 

30,8 

15,2 

14,7 

15,9 

6,9 

4,0 

4,1 

7,0 

12,5 

5,7 

11,3 

9,9 

13,9 

10,7 

7,8 

7,5 

13,0 

12,7 

Χρονική 

περίοδος 

1970/71 

1971/72 

1972/73 

1973/74 

1974/75 

1975/76 

1976/77 

1977/78 

1978/79 

1979/80 

1980/81 

1981/82 

1982/83 

1983/84 

1984/85 

1985/86 

1986/87 

1987/88 

1988/89 

Σταθερές 

τιμές 

(1970) 

8,0 

9,1 

8,3 

-1,8 

5,1 

6,0 

2,9 

6,4 

3,6 

2,1 

-0,02 

0,0 

0,06 

3,0 

3,4 

1,7 

-1,1 
4,4 

-

Τρέχουσες 

τιμές 

11,4 

14,8 

29,8 

18,5 

16,9 

22,8 

15,9 

20,5 

22,5 

22,4 

21,9 

23,2 

18,3 

23,0 

23,0 

17,8 

12,1 

20,4 

-

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3 

Ετήσιοι ρυθμοί αύξησης της παραγωγής των τομέων της οικονομίας 

(Σε σταθερές τιμές 1970) 

Χρονική 

περίοδος 

1950/51 
1951/52 
1952/53 
1953/54 
1954/55 
1955/56 
1956/57 
1957/58 
1958/59 
1959/60 
1960/61 
1961/62 
1962/63 
1963/64 
1964/65 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1981/82 
1982/83 
1983/84 
1984/85 
1985/86 
1986/87 
1987/88 

Πρωτογενής 

τομέας 

(Ο 

13,4 
-5,6 
12,6 
-2,6 

7,0 
2,6 

13,0 
-6,9 

4,9 
-9,4 
26,7 

-13,1 
20,0 
-0,4 
10,0 
0,7 
1,4 

-9,0 
6,4 
9,2 
3,4 
5,9 

-0,7 
4,8 
5,7 

-1,4 
-7,4 
10,4 
-6,3 
12,8 
-1,6 

2,4 
-8,9 

6,5 
-0,5 

2,5 
-5,3 

6,5 

Δευτερογενής 

τομέας 
(2) 

-1,3 
2,3 

17,8 
7,8 
9,8 

13,1 
4,8 

11,8 
5,6 

13,2 
7,3 
4,6 
7,7 

14,3 
10,6 
5,5 
5,5 

15,1 
14,5 
8,0 

12,1 
12,3 
12,2 

—11,] 
5,8 
9,3 
4,8 
6,3 
5,7 

-2,4 
-2,5 
-3,9 

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

-1,6 
5,8 

Μεταποίηση 

(2α) 

(6,3)· 
(-1,2) 
(15,3) 
(11,3) 

(9,5) 
(10,6) 

(6,7) 
(8,7) 
(1,3) 
(9,8) 
(7,9) 
(5,3) 
(8,2) 

(12,7) 
(10,2) 

(9,0) 
(8,7) 

(11,6) 
(14,6) 
(15,5) 
(10,8) 

(7,9) 
(17,5) 
(-2,8) 

(5,5) 
(10,0) 

(1,4) 
(6,6) 
(5,5) 
(0,1) 

(-1,2) 
Μ,2) 
(-1,3) 

(1,9) 
(1,3) 
(0,0) 

(-2,4) 
(4,5) 

Τριτογενής 

τομέας 
(3) 

9,1 
2,8 
4,8 
4,9 
5,3 

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

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος και Εθνικοί Λογαριασμοί. 
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Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημανθεί η εκ μέρους των περισσότερων 

προγραμμάτων έμπρακτη αμφισβήτηση της κατεξοχήν λειτουργίας του μη

χανισμού αγοράς, να δημιουργεί δηλαδή από μόνος του (αυτόματα) συνθήκες 

προσαρμογής της εγχώριας προσφοράς προς την επικρατούσα κάθε φορά εγ

χώρια και διεθνή ζήτηση. Όπως διαπιστώθηκε από τις μέχρι τώρα παρατηρή

σεις, οι δυσκολίες προσαρμογής της εγχώριας προσφοράς προς τη διττή προ

έλευση αυτής της ζήτησης δεν οφείλονται τόσο σε αδυναμίες ή ατέλειες του 

υπάρχοντος μηχανισμού αγοράς, όσο στην τεχνική αδυναμία της εγχώριας 

παραγωγής να ικανοποιήσει, ανεξάρτητα από την επικρατούσα μορφή αγο

ράς, μεγάλο μέρος αυτής της ζήτησης. 

Στην περίπτωση δηλαδή χωρών που χαρακτηρίζονται από διαρθρωτική ανι

σορροπία της παραγωγής τους, όπως η Ελλάδα, ο μηχανισμός της αγοράς κα-

θεαυτός δεν εγγυάται την εξασφάλιση όρων οικονομικής μεγέθυνσης. Αυτό οφεί

λεται στο γεγονός ότι τόσο η αύξηση της εσωτερικής ζήτησης για κυρίως νέα ή 

από τεχνικής πλευράς σύνθετα καταναλωτικά αγαθά, όσο και η δυνατότητα δι

εύρυνσης της εγχώριας προσφοράς, δεν πηγάζουν ούτε κατά κανόνα ικανοποι

ούνται από την εγχώρια παραγωγική διαδικασία και δεν προϋποθέτουν ως εκ 

τούτου την προηγούμενη μεσολάβηση της εγχώριας αγοράς. Η μεσολάβηση όμως 

αυτή είναι αναγκαία για την εισαγωγή, κυκλοφορία και διάθεση των εισαγόμε

νων αυτών προϊόντων και διαδικασιών, που αποτελούν με τη σειρά τους βασι

κή προϋπόθεση για την πραγματοποίηση της οικονομικής μεγέθυνσης. 

Οι παντοειδείς ακόμη και ακυρωτικές παρεμβάσεις του κράτους στη λει

τουργία του μηχανισμού της εσωτερικής αγοράς αποβλέπει στις περισσότε

ρες περιπτώσεις - όσο και αν αυτό ηχεί παράδοξα - στην τελική ενδυνάμωση 

του ρόλου αυτού του μηχανισμού στη διαδικασία κατανομής των πόρων και 

επίτευξης διευρυμένης αναπαραγωγής. 

Η μέσω της κρατικής παρέμβασης παρεμπόδιση έκφρασης της εξ ορισμού 

βασικής του λειτουργίας, της ελεύθερης δηλαδή διαμόρφωσης ενός συστήμα

τος τιμών που να αντικατοπτρίζει τη σχετική στενότητα των εγχώριων παρα

γωγικών πόρων, σε αυτό ακριβώς απέβλεπε. Η αποτροπή διαμόρφωσης αυ

τού του συστήματος ισοδυναμούσε στην πράξη με αποτροπή του κινδύνου, 

που περιέκλειε αυτό το σύστημα, για τη μορφή αναπαραγωγής που είχε κατά 

τη μεταπολεμική περίοδο de facto αναχθεί ως ο κύριος σκοπός τόσο της τρέ

χουσας οικονομικής πολιτικής, όσο και της πολιτικής προγραμματισμού1. 

1. Προϋπόθεση κατά συνέπεια για την επίτευξη διευρυμένης αναπαραγωγής δεν ήταν η 

αποχή του κράτους από παρεμβάσεις στο μηχανισμό αγοράς, που στρεβλώνουν τα αποτελέ

σματα του, αλλά η επίτευξη της στρέβλωσης καθεαυτής. 
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5.2. Η πολιτική συσσώρευσης παγίου κεφαλαίου 

5.2.1. Η ιδιόμορφη σχέση αποταμίευσης - επένδυσης 

Συγχρόνως με τη διεύρυνση του οικονομικού πλεονάσματος και την πολι

τικά ανεκτή κοινωνική κατανομή του βάρους που αυτό συνεπάγεται, οι φο

ρείς της πολιτικής εξουσίας ήταν εκ των πραγμάτων αναγκασμένοι να συνυ

πολογίζουν και ορισμένες εγγενείς κατά κάποιο τρόπο ιδιομορφίες της δια

δικασίας διαδοχικών μετασχηματισμών του παραπάνω πλεονάσματος, μέχρι 

αυτό να προσλάβει την τελική του μορφή, του παγίου δηλαδή παραγωγικού 

κεφαλαίου. 

Πέραν της γνωστής και σχεδόν αναπόφευκτης ex ante απόκλισης μεταξύ 

αποταμίευσης και επένδυσης παγίου κεφαλαίου, η βασική ιδιομορφία που χα

ρακτηρίζει τη διαδικασία πραγματοποίησης και ισορρόπησης των παραπάνω 

δύο βασικών μεγεθών σε συνθήκες διαρθρωτικής ανισορροπίας1 συνίσταται, 

όπως κατ' επανάληψη έχει αναφερθεί i) στην αδυναμία εγχώριας παραγωγής 

του "υλικού ισοδύναμου" των αποταμιεύσεων, των αγαθών δηλαδή παγίου 

κεφαλαίου και μάλιστα στην (ποσοτική και ποιοτική) σύνθεση που απαιτείται 

για τη διενέργεια ενός τεχνικά ολοκληρωμένου επενδυτικού έργου2 και ii) στο 

γεγονός ότι η καταναλωτική (επενδυτική) συμπεριφορά των εγχώριων επιχει

ρηματιών - κατά πλειοψηφία μικρομεσαίων επιχειρήσεων - επηρεάζεται σε 

μεγάλο βαθμό από τις καταναλωτικές δυνατότητες που προσφέρει όχι μόνο η 

εγχώρια παραγωγή, αλλά κυρίως η αντίστοιχη παραγωγή των τεχνολογικά 

ανεπτυγμένων χωρών3. 

Από την τελευταία αυτή παρατήρηση προκύπτει ότι, υπό συνθήκες διαρ

θρωτικής ανισορροπίας της εγχώριας παράγωγης, το ύψος των επενδύσεων 

παγίου κεφαλαίου - με εξαίρεση τα απλά έργα του κατασκευαστικού τομέα -

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό τόσο από το απόλυτο ύψος όσο και τον τρόπο 

διάθεσης των συναλλαγματικών εισπράξεων της χώρας, από παράγοντες δη

λαδή που στα πλαίσια του επικρατούντος συστήματος αγοράς, μόνο ενμέρει 

μπορούν να επηρεασθούν από την εκάστοτε πολιτική εξουσία. Είναι πρόδη-

1. Σύγκρινε Κεφ. 2 της παρούσας εργασίας. 

2. Εξαίρεση σε αυτή την αδυναμία αποτελεί η πλειοψηφία των αμιγών κατασκευαστικά™ 

έργων. 

3. Η τάση αυτή επεκτείνεται βαθμιαία και υπαγορεύει προοδευτικά και την καταναλωτική 

συμπεριφορά των ανώτερων και μεσαίων εισοδηματικών στρωμάτων του πληθυσμού. 
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λο ότι η αυθόρμητη λειτουργία και αυτής ακόμη της επιλεκτικά ελεγχόμενης 
εσωτερικής αγοράς, εξαιτίας της αποκλειστικής σχεδόν προέλευσης των νέων 
καταναλωτικών αναγκών και αντίστοιχων προϊόντων από το εξωτερικό, 
οδηγεί αναπόφευκτα σε διαρκή και προφανώς δυσανάλογη προς το ρυθμό με
ταβολής των συναλλαγματικών εισπράξεων (από εξαγωγές και τουρισμό) αύ
ξηση των εισαγωγών καταναλωτικών αγαθών. Η αύξηση βέβαια αυτή συνεπά
γεται αντίστοιχη μείωση των αποταμιευτικών (σε μορφή συναλλάγματος) δυ
νατοτήτων για μια αυτοδύναμη χρηματοδότηση των αναγκαίων εισαγωγών 
επενδυτικών αγαθών. 

Η διαρθρωτική δυσαναλογία της εγχώριας παραγωγής δεν επιτρέπει εξάλ
λου την αυτόνομη (στα πλαίσια δηλαδή αυτής της παραγωγής) πραγμάτωση 
της σχέσης αποταμίευσης- επένδυσης. Σε αντίθεση με τις τεχνολογικά ανε
πτυγμένες οικονομίες, η παραπάνω σχέση διαμεσολαβείται στην περίπτωση 
της Ελλάδας μόνο μέσω του εξωτερικού εμπορίου και της μορφής των δια
κρατικών οικονομικών σχέσεων που ιστορικά και συγκυριακά το εκφράζουν. 
Προκειμένου από την υπάρχουσα διάρθρωση της εγχώριας παραγωγής να 
επιτευχθεί τελικά αυξημένο οικονομικό πλεόνασμα, δεν επιχειρείται να αυξη
θεί - όπως αυτό θα συνέβαινε στις τεχνολογικά ανεπτυγμένες χώρες - η παρα
γωγή αγαθών παγίου κεφαλαίου αλλά αντίθετα η αντίστοιχη παραγωγή κατα
ναλωτικών αγαθών και πρώτων ή/και επεξεργασμένων υλών που προορίζο
νται για την εξωτερική και όχι την εγχώρια αγορά1. 

Η συναλλαγματική μορφή των εισπράξεων από το μέρος του εθνικού 
προϊόντος που κατάφερε να εξαχθεί αποτελεί ως εκ τούτου αναγκαία, όχι 
όμως και ικανή, συνθήκη για την πραγμάτωση της σχέσης αποταμίευσης-επέν-
δυσης. Η ικανή για την πραγμάτωση αυτής της σχέσης συνθήκη εκπληρώνεται, 
εάν αφενός εμφανιστούν υποψήφιοι επενδυτές με το αναγκαίο για τα εισαγό
μενα επενδυτικά αγαθά χρηματικό ποσό σε εγχώριο νόμισμα (δραχμές) και 
αφετέρου η εκδοτική τράπεζα, που διαχειρίζεται κατ' αποκλειστικότητα τα 
συναλλαγματικά αποθέματα, είναι σε θέση να διαθέσει πράγματι το παραπά
νω ποσό στην αναγκαία μορφή του συναλλάγματος2. 

1. Πέραν των δυσκολιών εξεύρεσης αγοραστών στις διεθνείς αγορές, η εξασφάλιση πλεο

νασμάτων αυτών των προϊόντων για εξαγωγικούς σκοπούς δεν είναι στα πλαίσια του εγχώρι

οι; μηχανισμού αγοράς αυτονόητη. Εξαρτάται κάθε φορά από τις επικρατούσες συνθήκες ζήτη

σης στις δύο (εσωτερική και διεθνή) αγορές και την παρεμβατική πολιτική του κράτους. 

2. Παραβλέπουμε εδώ τη δυνατότητα παροχής πιστώσεο^ν από τους αλλοδαπούς προμη

θευτές των επενδυτικών αγαθών. 
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Η κρατική πολιτική προσπάθησε να αυξήσει το ποσό του εγχώριου και 
"εισαγόμενου" πλεονάσματος και να διευκολύνει τη διαδικασία μετατροπής 
του σε πάγιο παραγωγικό κεφάλαιο, παρεμβαίνοντας συστηματικά και άμεσα 
στη σφαίρα της κυκλοφορίας και διάθεσης και έμμεσα στην παραγωγή του 
προϊόντος. Τα σχετικά κυβερνητικά μέτρα συνίσταντο: 

α. Στην προώθηση παραγωγικών δραστηριοτήτων που προσπορίζουν συνάλ

λαγμα (αύξηση παραγωγής εξαγώγιμων αγροτικών και βιομηχανικών 

προϊόντων, τουρισμός, ναυτιλία κτλ.). 

β. Στην εξασφάλιση επιπλέον συναλλαγματικών πόρων μέσω δωρεάν βοή
θειας από το εξωτερικό, εμβασμάτων Ελλήνων μεταναστών, κεφαλαίων 
παλιννοστούντων ομογενών και τέλος μέσω της προσέλκυσης ξένων επεν
δύσεων (Νόμος 2687/1953) και της σύναψης δανείων από το εξωτερικό. 

γ. Στην ίδρυση ειδικών πιστωτικών και επενδυτικών Οργανισμών όπως 
ΟΧΟΑ (1954), ΟΒΑ (1959), Τράπεζα Επενδύσεων (1962), ΕΤΕΒΑ 
(1963), ΕΤΒΑ (1964) για τη διευκόλυνση της απευθείας μετατροπής των 
αποταμιεύσεων σε επενδύσεις. 

δ. Στην πραγματοποίηση δημόσιων αποταμιεύσεων. 

ε. Στην ευνοϊκή φορολογική μεταχείρηση των υψηλών γενικά και των επεν
δυόμενων ειδικότερα εισοδημάτων. 

Παρά τη γενική αυξητική εξέλιξη και των εξαγωγών και των αδήλων πό
ρων κατά τη διάρκεια της μεταπολεμικής περιόδου, τόσο το εμπορικό ισοζύ
γιο όσο και το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασαν αυξανόμενα 
ελλείμματα.1 Αυτό σημαίνει ότι οι επί ετήσιας βάσης πραγματοποιούμενες 
συναλλαγματικές δαπάνες για ενδιάμεσες εισροές και τελικά καταναλωτικά 
και επενδυτικά αγαθά υπερέβαιναν και εξακολουθούν να υπερβαίνουν κατά 
πάγιο πλέον τρόπο τις αντίστοιχες εισπράξεις, με αποτέλεσμα να αναζητείται 
συνεχώς η εξασφάλιση συναλλάγματος μέσω διαφόρων δωρεών, δανείων και 
εμπορικών πιστώσεων, προκειμένου να καλυφθεί το σταθερά αυξανόμενο 
ετήσιο συναλλαγματικό έλλειμμα. Οι δημόσιες εξάλλου αποταμιεύσεις, που 
μετά το 1958 διαδραμάτιζαν κάποιο ρόλο στη χρηματοδότηση των αντίστοι
χων επενδύσεων, έχουν ήδη από το 1973 - με παρένθεση το 1976 - εκλείψει 
τελείως ως στοιχείο του οικονομικού πλεονάσματος (βλέπε Πίνακα 5.4). 

Από τις παρατηρήσεις αυτές προκύπτει ότι, εις πείσμα της συνεχώς εξαγ-

1. Σύγκρινε Πίνακα Π.1 του Παραρτήματος Ι. 
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γελλόμενης έλευσης της αυτοτροφοδοτούμενης ανάπτυξης, ο εξωτερικός δα

νεισμός (πέραν των δωρεάν μεταβιβάσεων) έχει ήδη από τις αρχές της ΙΟετίας 

του 1970 καταστεί η κύρια πηγή χρηματοδότησης των επενδύσεων του δημό

σιου τομέα. Το ύψος καθώς και η διαχρονική και κοινωνική κατανομή της οι

κονομικής επιβάρυνσης - η πληρωμή δηλαδή των τοκοχρεωλυσίων στους πι

στωτές - , που θα προκύψει τελικά από την εξόφληση αυτού του δανεισμού, 

θα εξαρτηθεί αφενός από τους όρους αποπληρωμής του και αφετέρου από το 

βαθμό και χρόνο της ενδεχόμενης οικονομικής απόδοσης των επενδυτικών 

έργων που χρηματοδοτήθηκαν από αυτόν. 

Σχετικά με τη χρησιμοποίηση της νομισματικής πολιτικής για την αύξηση 

των αποταμιεύσεων, αυτό επιδιώχθηκε περισσότερο μέσω της δημιουργίας 

συνθηκών νομισματικής σταθερότητας γενικά παρά μέσω της σύνδεσης μετα

ξύ επιτοκίων καταθέσεων και ρυθμών πληθωρισμού. Η πράγματι κατά και

ρούς αισθητή αύξηση αυτών των επιτοκίων1 δεν υπαγορεύθηκε από μακρο

χρόνιους αναπτυξιακούς υπολογισμούς αλλά από τρέχουσες ανάγκες της οι-

Π1ΝΑΚΑΣ 5.4 

Ποσοστιαία διάρθρωση των πηγών χρηματοδότησης των δημόσιων επενδύσεων 

Χρονική 

περίοδος 

(1) 

1955-59 

1960-64 

1965-67 

1968-72 

1973-77 

1978-82 

1983-87 

Πλεόνασμα 

το\) τακτικού 

προϋπ/σμού 

(2) 

17,9 

23,6 

19,0 

26,1 

6,3 

-
-

Εισοδήματα 

από δημόσιες 

επενδύσεις 

(3) 

11,6 

12,4 

20,3 

7,3 

2,7 

1,6 

1,6 

Δάνεια 

Ομόλογα 

κτλ. 

(4) 

26,8 

35,8 

44,9 

47,9 

69,8 

57,3 

11,0 

Πόροι 

εξωτερικού 

(5) 

43,7 

28,2 

15,8 

18,7 

21,2 

41,1 

87,4 

Σύνολο 

(6) 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

Πηγή : Επεξεργασία στοιχείων Τράπεζας της Ελλάδος, Αθήνα 1992. 

1. Οι σπουδαιότερες αυξήσεις πραγματοποιήθηκαν το Μάιο 1956, Ιούλιο 1973, Ιανουάριο 

1974, Ιούνιο 1978, Σεπτέμβριο 1979 και Φεβρουάριο 1984. 
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κονομικής συγκυρίας. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι το ύψος των επιτοκίων 
καταθέσεων, που ίσχυσε κατά το μεγαλύτερο διάστημα της μεταπολεμικής 
περιόδου στην Ελλάδα, όχι μόνο δέν απέδιδε κάποιο καθαρό εισόδημα στους 
τραπεζικούς καταθέτες - σε αυτούς πρέπει να υπολογιστούν και πολλά 
ΝΠΔΔ όπως π.χ. το ΙΚΑ - αλλά, επειδή υπολειπόταν των ετήσιων ρυθμών 
πληθωρισμού, επέφερε και πραγματική ακόμη μείωση των αρχικών κεφαλαί
ων αυτών των καταθετών.Ένα μέρος κατά συνέπεια του πλεονάσματος, που 
δημιουργήθηκε και παγιοποιήθηκε από ιδιώτες επιχειρηματίες κατά τη μετα
πολεμική περίοδο στην Ελλάδα, χρηματοδοτήθηκε με τον έμμεσο αυτό τρόπο 
από τις εισφορές των μελών διαφόρων ΝΠΔΔ και τους ιδιώτες μικροκατα-
θέτες1. 

Το γεγονός ότι, παρά την παραπάνω καθαρή απώλεια, η ροή των καταθέ
σεων στο τραπεζικό σύστημα υπήρξε αρκετά ικανοποιητική αποδίδεται αφε
νός στην υποχρεωτική και χαμηλότοκη κατάθεση των αποταμιεύσεων των 
ΝΠΔΔ στην Τράπεζα της Ελλάδος και αφετέρου στη μέχρι και πρόσφατα έλ
λειψη για τους ιδιώτες μικροκαταθέτες, που αποτελούσαν και την κύρια μά
ζα των τραπεζικών καταθετών, εναλλακτικών δυνατοτήτων τοποθέτησης των 
μικροοικονομιών τους (όπως π.χ. το Χρηματιστήριο αξιών ή η αγορά κρατι
κών ομολόγων). 

Το κράτος απέφυγε εξάλλου να μεταβάλλει, μέσω του φορολογικού συ
στήματος και της αντίστοιχης δημοσιονομικής πολιτικής2 του, την επικρα
τούσα ήδη έντονη ανισοκατανομή του εισοδήματος με το κοινής προφανώς 
λογικής επιχείρημα, ότι τελικά αυτή η ανισοκατανομή οδηγεί στην αύξηση 
των συνολικών αποταμιεύσεων και κατ'επέκταση και των επενδύσεων. Η δια
δεδομένη αυτή λογική θα αντιστοιχούσε ενδεχομένως, όπως ήδη αναφέρθηκε, 

1. Σύμφωνα με δηλώσεις του τότε πρωθυπουργού Α. Παπανδρέου (Σεπτ. 1987): "Το βά

ρος τιυν αρνητικών επιτοκίων το έφεραν οι καταθέσεις που στο μέγιστο μέρος τους ανήκουν 

σε μεσαίες και χαμηλές εισοδηματικές τάξεις. Στην περίοδο 1973-1986, οι καταθέτες έχασαν, 

λόγω των αρνητικών πραγματικών επιτοκίων, 1.929 δισ. δραχμές αγοραστικής αξίας 1986. 

Πρόκειται για ένα κολοσσιαίο ποσό που καρπώθηκαν οι δανειζόμενοι, δηλαδή οι επιχειρήσεις 

όλων των κατηγοριών και το Δημόσιο". Βλέπε Δ. Μαρούλη, Οικονομική ανάλυση της μακρο

οικονομικής πολιτικής στην Ελλάδα στην περίοδο 1960-1990. Εργασίες για συζήτηση, No 11, 

ΚΕΠΕ, 1992. 

2. Από τις υπάρχουσες εμπειρικές έρευνες προκύπτει ότι η ανισοκατανομή του εισοδήμα

τος δεν αμβλύνεται ουσιαστικά από την αναδιανεμητική λειτουργία της δημοσιονομικής πολι

τικής. Βλέπε π.χ. ΕΚΚΕ,Έρεννα για τη σύνθεση και την κατανομή τον εισοδήματος στην Ελλά

δα, Αθήνα 1988, σ. 114. 
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σε επενδυτικές συμπεριφορές επιχειρηματιών που εμφορούνται από προτε

σταντική ηθική και σουμπετεριανή νοοτροπία1, δεν φαίνεται όμως για προ

φανείς κυρίως λόγους (περιορισμένος ανταγωνισμός μεταξύ των μονάδων, 

κρατική προστασία της εγχώριας παραγωγής, ανυπαρξία εγχώριας τεχνικής 

προόδου) να αντιστοιχεί σε μεγάλο βαθμό στην επενδυτική συμπεριφορά των 

επιχειρηματιών των τεχνολογικά εξαρτημένων χωρών. 

Από τη διαχρονική εξέλιξη των συντελεστών Gini εικάζεται ότι η επικρα

τούσα ήδη στην αρχή της μεταπολεμικής περιόδου ανισοκατανομή του εισο

δήματος παρουσίασε κατά τη διάρκεια τουλάχιστον της περιόδου (1957-

1974) περαιτέρω επιδείνωση2. Από τις παραπάνω παρατηρήσεις προκύπτει 

ότι η πολιτική εξουσία δεν επιδίωξε να συνδέσει τη δημιουργία οικονομικού 

πλεονάσματος με την κοινωνικά δικαιότερη κατανομή του βάρους που αυτό 

συνεπάγεται. Αντίθετα ευνόησε ουσιαστικά μέσω του μηχανισμού αγοράς την 

πραγματοποίηση της κατανομής αυτού του βάρους, στα πλαίσια του υπάρ

χοντος ήδη αντίστοιχου μηχανισμού ανισοκατανομής του εθνικού εισοδήμα

τος. 

Η παρέμβαση της πολιτικής εξουσίας ήταν δραστικότερη στις περιπτώσεις 

διευκόλυνσης της διαδικασίας μεταλλαγής τών διαδοχικών μορφών του πλε

ονάσματος (εξαγώγιμο εμπόρευμα-ξένο νόμισμα-τραπεζική κατάθεση-εισα-

γόμενο επενδυτικό αγαθό), προτού αυτό μετασχηματιστεί τελικά σε πάγιο 

παραγωγικό κεφάλαιο. Αναφορικά με τους στόχους των μεταπολεμικών προ

γραμμάτων για το επιδιωκόμενο ύψος του ποσοστού κατανάλωσης (αποταμί

ευσης - επένδυσης) που παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.5, οι στόχοι αυτοί δεν 

αποτελούσαν δεσμευτικές αποφάσεις αλλά απλές προβλέψεις χωρίς μάλιστα 

ιδιαίτερη επιτυχία στην πράξη3. 

5.2.2. Το ύψος και η σύνθεση των "προτεινόμενων" επενδύσεων 

Όπως προέκυψε από τη συζήτηση της διαρθρωτικής ανισορροπίας της εγ

χώριας παραγωγής, μερικές από τις κύριες επιπτώσεις της δεν περιορίζονται 

Ι. Βλέπε: Μ. Weber, Η προτεσταντική ηθική και το πνεύμα τον Καπιταλισμού, Εκδόσεις 
Κάλβος, Αθήνα και J. Schumpeter, Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung, München und 
Leipzig 1911. 

2. Βλέπε σχετικά τις προσεκτικά διατυπωμένες παρατηρήσεις του Λ. Αθανασίου στη μελέ
τη: Η διανομή τον εισοδήματος στην Ελλάδα, ΚΕΠΕ, 1984, σ. 133-141. 

3. Σύγκρινε τα αντίστοιχα στοιχεία του Πίνακα Π.2 του Παραρτήματος Ι για την πραγμα
τοποιηθείσα σύνθεση της ακαθάριστης δαπάνης της οικονομίας. 
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μόνο στο χαμηλό ποσοστό αποταμίευσης της ελληνικής οικονομίας, αλλά 
επεκτείνονται και στην προϊούσα στενότητα των ευκαιριών μετασχηματισμού 
αυτής της αποταμίευσης σε πάγιο παραγωγικό κεφάλαιο. 

Η αποχή της εγχώριας και ξένης επιχειρηματικής πρωτοβουλίας από πα
ραγωγικές δραστηριότητες - κυρίως την παραγωγή σύγχρονων επενδυτικών 
και καταναλωτικών αγαθών με αυξημένες τεχνικές απαιτήσεις -, που στο μεν 
εξωτερικό αποδίδουν ικανοποιητικά ποσοστά κέρδους στο δε εσωτερικό εμ
φανίζουν εξασφαλισμένη ζήτηση, πιστοποιεί απλώς την εγγενή τεχνική αδυ
ναμία της εσωτερικής αγοράς να προσαρμόσει αποτελεσματικά την εγχώρια 
προσφορά προς την υπάρχουσα ζήτηση. Η αδυναμία ανάληψης των παραπά
νω δραστηριοτήτων στον ελλαδικό χώρο συνοδεύεται από την παράλληλη 
αδυναμία παρουσίασης μιας πειστικής θεωρητικής άποψης, σχετικά με τους 
μηχανισμούς που καθορίζουν σε τελική ανάλυση την κατεύθυνση της εγχώ
ριας αναπτυξιακής διαδικασίας. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.5 

"Προγραμματιζόμενο" ποσοστό κατανάλωσης στην ακαθάριστη δαπάνη της οικονομίας 

1. Πρόγραμμα 

2. Πρόγραμμα 

3. Πρόγραμμα 

4. Πρόγραμμα 

5. Πρόγραμμα 

6. Πρόγραμμα 

7. Πρόγραμμα 

1960-1964 

1966-1970 

1968-1972 

1973-1977 

1976-1980 

1978-1982 

1983-1987 

Ποσοστό στις 

αρχές του Προγράμματος 

1959 : 84,5 

1965 :77,7 

1967:76,8 

1972:73,8 

1976:78,8 

1977 : 78,9 

1982 :83,3 

Στόχος στο 

τέλος του Προγράμματος 

1964 : 80,9 

1970:75,0 

1972:75,1 

1977 : 69,7 

1980:74,6 

1982:78,3-75,5' 

1987:79,8-77,92 

1. Με ρυθμούς αύξησης του ΑΕΠ 5,0% και 6,0% αντίστοιχα. 

2. Με ρυθμούς αύξησης του ΑΕΠ 3,0% και 3,5% αντίστοιχα. 

Πηγή: Πρόγραμμα 1960-1964, σ. 90. 

Περίληψη Προγράμματος 1966-1970, σ. 20. 

Πρόγραμμα 1968-1972, σ. 172. 

Πρόγραμμα 1973-1977, σ. 566-569. 

Προκαταρκτικά 1976-1980, σ. 81. 

Προκαταρκτικά 1978-1982, σ. 120-121. 

Προκαταρκτικά 1983-1987, σ. 240-241. 
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Οι μεταπολεμικές κυβερνήσεις προσπάθησαν, όπως έχει ήδη επανειλημμέ
να τονιστεί, με παρεμβάσεις κυρίως στα στάδια κυκλοφορίας και τελικής διά
θεσης του κοινωνικού προϊόντος, να πετύχουν τη γενική αύξηση και το μετα
σχηματισμό των αποταμιεύσεων σε επενδύσεις παγίου παραγωγικού κεφα
λαίου, αποφεύγοντας να θίξουν την ουσία του διαρθρωτικού προβλήματος με 
επιλεκτικές έστω παρεμβάσεις στη σφαίρα της παραγωγής, όπου και εδράζε
ται. 

Ως κύριο μέσο για τη μετατροπή των ιδιωτικών αποταμιεύσεων σε επεν
δύσεις παγίου κεφαλαίου χρησιμοποιήθηκε, από όλες σχεδόν τις μεταπολε
μικές κυβερνήσεις, η ανάληψη από το κοινωνικό σύνολο ενός σημαντικού μέ
ρους του κόστους αγοράς και λειτουργίας των πάγιων παραγωγικών εγκατα
στάσεων, με την παράλληλη μεταβίβαση της κυριότητας αυτών των εγκατα
στάσεων, και του μέρους δηλαδή που αναλογούσε στους μεταβιβαζόμενους 
πόρους του κοινωνικού συνόλου, στους ιδιώτες επιχειρηματίες. Για το σκο
πό αυτό επιστρατεύθηκε κατά κύριο λόγο η νομισματική και δημοσιονομική 
πολιτική στα πλαίσια μιας ελεγχόμενης μορφής πληθωρισμού. Με την κεϋν-
σιανής έμπνευσης "ετήσια επεκτατική ώθηση"1 επεδιώκετο, μέσω της αυξημέ
νης νομισματικής κυκλοφορίας, η αξιοποίηση όλων των υπαρχουσών ανα
πτυξιακών δυνατοτήτων της εγχώριας παραγωγής, χωρίς να διακυβεύεται αι
σθητά η νομισματική σταθερότητα της οικονομίας2. 

Το ιδιαίτερο πάντως χαρακτηριστικό της ελληνικής αναπτυξιακής (νομι
σματικής) πολιτικής, που την διαφοροποιεί έντονα από την αντίστοιχη πολι
τική των τεχνολογικά ανεπτυγμένων χωρών, είναι ο απόλυτος διοικητικός 
έλεγχος που ασκούσαν τα αρμόδια κυβερνητικά όργανα - η Τράπεζα της 
Ελλάδος και η Νομισματική Επιτροπή - τόσο στη διαχείριση των συναλλαγ
ματικών αποθεμάτων όσο και τη διάθεση των τραπεζικών καταθέσεων των 
ιδιωτών και ΝΠΔΔ. 

Ο αποκλειστικός έλεγχος των ιδιωτικών καταθέσεων, που, ελλείψει ου
σιαστικά αγοράς κεφαλαίου, ισοδυναμούσε με έναν πρωτοφανή για οικονο
μίες αγοράς διοικητικό έλεγχο του συνόλου σχεδόν των εθνικών αποταμιεύ-

1. Ως "ετήσια επεκτατική ώθηση" ορίζεται το χρηματικό μέγεθος (ος προς το οποίο η ακα

θάριστη δαπάνη της οικονομίας του τρέχοντος έτους (t) υπερβαίνει το Ακαθάριστο Εθνικό 

Προϊόν (σε τιμές αγοράς) του προηγούμενου έτους (ι-1). 

2. Βλέπε ειδικότερα: Ξ. Ζολώτα, Νομισματική ισορροπία και οικονομική ανάπτνξη, εκ

δόσεις Τράπεζας της Ελλάδος, Αθήνα 1964 και Π. Ελευθεριάδου, Διανομή τον εισοδήματος, 

παραγωγικότητα, τιμαί, Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήνα 1964. 
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σεων, αποτελούσε τη βάση για την κατανομή των πιστώσεων σύμφωνα με τις 

θεσμοθετημένες πλέον αναπτυξιακές αντιλήψεις της εκάστοτε κυβέρνησης. 

Παράλληλα προς τον καθορισμό επιτοκίων καταθέσεων είτε συμβολικών 

(για τα αποθέματα των ΝΠΔΔ) είτε συνήθως χαμηλότερων των ετήσιων ρυθ

μών πληθωρισμού, οι κυβερνήσεις ασκούσαν μέσω της εκδοτικής τράπεζας 

και έλεγχο της διάθεσης του κύριου όγκου των παραπάνω καταθέσεων. Ο 

έλεγχος επραγματοποιείτο μέσω της επιβολής εκ μέρους των αρμόδιων κυ

βερνητικών οργάνων διαφορετικών ποσοστών και επιτοκίων χορηγήσεων, 

ανάλογα με τον τομέα παραγωγής και τον ειδικότερο σκοπό χρησιμοποίησης 

των παρεχομένων πιστώσεων. Ένα εξάλλου μεγάλο μέρος των τραπεζικών 

καταθέσεων - ανάλογα και με την τρέχουσα οικονομική συγκυρία - επεφύ

λασσε το κράτος για τον εαυτό του προκειμένου να χρηματοδοτήσει τις επεν

δύσεις βασικής κυρίως υποδομής1. 

Οι ρυθμίσεις αυτές των νομισματικών αρχών αντικατοπτρίζουν την επι

δίωξη τους αφενός να διατηρήσουν με διοικητικά μέτρα, με τον καθορισμό 

δηλαδή κατά το δυνατόν χαμηλών - σε σχέση με τον ετήσιο ρυθμό πληθωρι

σμού - επιτοκίων καταθέσεων, το κόστος του χρήματος εις βάρος των κατα

θετών (μικροαποταμιευτών και δημόσιων οργανισμών) σε χαμηλά επίπεδα 

και αφετέρου να μεταβιβάσουν επιπλέον οικονομικούς πόρους επιλεκτικά σε 

ιδιώτες επιχειρηματίες και συγκεκριμένα σε αυτούς που είχαν την πρόθεση να 

αναπτύξουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα σε ορισμένους γενικά 

τομείς παραγωγής, που χαρακτηρίστηκαν από τις περισσότερες μεταπολεμι

κές κυβερνήσεις ως βασικοί για την ενγένει αναπτυξιακή διαδικασία της χώ

ρας2. Οι χρηματικές ενισχύσεις απέβλεπαν να καταστήσουν γενικά ελκυστική 

και οικονομικά σχεδόν ακίνδυνη τη διενέργεια επενδύσεων από την ιδιωτική 

επιχειρηματική πρωτοβουλία3. 

1 .Ήδη από το 1958 το κράτος υποχρέωσε τις τράπεζες να διαθέτουν ένα αξιόλογο ποσο

στό των καταθέσεων χονς για την αγορά κρατικών εντόκων γραμματίων, μέσω των οποίων κά

λυπτε σημαντικό μέρος των ετήσιων επενδυτικών δαπανών του. 

2. Επίσημη επιδίωξη του κράτους ήταν να ευνοηθούν ο αγροτικός τομέας, η βιομηχανία, ο 

τουρισμός και το εξαγωγικό εμπόριο. Αντίθετα, δεν προωθοίιντο η κατασκευή οικοδομών και 

το εισαγωγικό εμπόριο. 

3. Η περιορισμένη επίδραση που άσκησαν αυτά τα κίνητρα στο απόλυτο ύψος και προπά

ντων τη σύνθεση των ιδιωτικών κυρίως επενδυτικών δαπανών (βλέπε Πίνακες 5.7-5.7β) υπο

δηλώνει για άλλη μια φορά την ανάγκη χρησιμοποίησης και άλλων (ποιοτικών) στοιχείων στην 

προσπάθεια εξήγησης της ανορθολογικής -κατά την κρατούσα τουλάχιστον αντίληψη- επεν

δυτικής σΐ'μπεριφοράς των εγχώριων επιχειρηματιών. 
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Τα παραπάνω πιστωτικά μέτρα συνοδεύτηκαν από αντίστοιχα δημοσιο

νομικά κίνητρα (όπως φορολογικές και δασμολογικές εκπτώσεις και απαλ

λαγές) καθώς και άλλες παροχές και διευκολύνσεις, όπως η ίδρυση βιομηχα

νικών ζωνών, η παροχή φθηνών ενδιάμεσων εισροών (ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, 

επικοινωνίες, συγκοινωνιακά μέσα, μειωμένες εισφορές στο ΙΚΑ κτλ.), που 

είχαν ως επιδίωξη τόσο την ανάληψη εκ μέρους του κοινωνικού συνόλου ενός 

τμήματος του κόστους της ίδιας της επένδυσης, όσο και της παραγωγής που 

επρόκειτο να ακολουθήσει1. 

Παράλληλα με την επιδότηση του κόστους των επενδυτικών έργων και της 

παραγωγής που ακολουθούσε, το κράτος φρόντιζε κατά κανόνα να προφυλά

ξει, επιλεκτικά και στο μέτρο του δυνατού, την εγχώρια παραγωγή από ενδε

χόμενο εξωτερικό ανταγωνισμό. Η προστατευτική αυτή πολιτική του κράτους 

στηριζόταν προφανώς στη βούληση των κυβερνήσεων να στηρίξουν, εκτός της 

υπάρχουσας αγροτικής παραγωγής, τη δημιουργία και στοιχειώδη ανάπτυξη 

όχι ενός διαρθρωτικά ολοκληρωμένου βιομηχανικού τομέα αλλά βιομηχανι

κών γενικά δραστηριοτήτων έντασης συνήθως εργασίας και εγχώριων πρώ

των υλών. Η προστασία είχε ως δικαιολογητική βάση την ανάγκη να εξισορ

ροπηθεί η λόγω διαρθρωτικών αδυναμιών (ανυπαρξία εγχώριας τεχνικής 

προόδου) εγγενής έλλειψη ανταγωνιστικής ικανότητας των εγχώριων γενικά 

προϊόντων, τόσο προς τα αντίστοιχα προϊόντα των τεχνολογικά ανεπτυγμέ

νων χωρών του εξωτερικού, όσο και τα προϊόντα χωρών με χαμηλότερο από 

της Ελλάδας επίπεδο μισθών2. 

Επειδή η επίδραση που ασκούσαν ο έλεγχος των τραπεζικών καταθέσεων 

(δραχμών και συναλλάγματος) και οι χρηματικές μεταβιβάσεις μέσω της δη

μοσιονομικής και νομισματοπιστωτικής πολιτικής προς τους ιδιώτες επιχει

ρηματίες περιοριζόταν στις σφαίρες της διανομής, κυκλοφορίας και τελικής 

διάθεσης του προϊόντος, γι' αυτό - ανεξάρτητα από το σκεπτικό παροχής 

τους - δεν αρκούσαν ούτε την υλική (παραγωγική) βάση του διαρθρωτικού 

προβλήματος να θίξουν, αλλά ούτε εξ αυτού του λόγου και την καταναλωτι-

1. Για μια πιο λεπτομερειακή παρουσίαση των θεσπισθέντων κατά τη μεταπολεμική περίο

δο κινήτρων βλέπε: ΕΤΒΑ, Οδηγός επενδύσεων στην Ελλάδα, Αθήνα 1983 και Ε. Λεμονιά, 

Αναπτνξιακά κίνητρα στην Ελλάδα και στην ΕΟΚ, 2η έκδοση, ΚΕΠΕ, 1991. 

2. Η προστασία της εγχώριας π.χ. βιομηχανικής παραγωγής από τις εισαγωγές της ΕΟΚ και 

των τρίτων χωρών ήταν και μετά το 1980, την πλήρη δηλαδή ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊ

κή Κοινότητα, πολύ υψηλή. Βλέπε σχετικά: Α. Μήτσος, Η ελληνική βιομηχανία στην ελληνική 

αγορά, κρατική προστασία και ανταγωνιστική θέση της εγχώριας παραγωγής πριν και μετά την 

ένταξη στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, θεμέλιο, Αθήνα 1989. 
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κή - επενδυτική συμπεριφορά των υψηλών εισοδηματικών κατηγοριών (ειδι

κότερα των επιχειρηματιών) να μεταβάλουν. Αντίθετα μάλιστα, οι πολλαπλές 

παροχές, στο βαθμό που αξιοποιήθηκαν, στράφηκαν σε μεγάλο ποσοστό σε 

παραγωγικές δραστηριότητες που αντιστοιχούσαν στις υπάρχουσες πραγμα

τικές ευκαιρίες της αγοράς, εφόσον διετηρείτο σε ισχύ και ήταν αδύνατο να 

παρακαμφθεί τελείως ο μηχανισμός της1. 

Είναι κατά συνέπεια προφανές ότι οι προβλέψεις των 5ετών προγραμμά

των σχετικά με το ύψος και προπάντων τη σύνθεση των επενδυτικών δαπα

νών (βλέπε Πίνακα 5.6) είτε εξέφραζαν τις ανάγκες της τρέχουσας οικονομι

κής συγκυρίας, χωρίς δηλαδή ουσιώδεις παρεκκλίσεις από την καθιερωμένη 

κλαδική σύνθεση τους, είτε διατύπωναν απλές διακηρύξεις (ευχές) των συ

ντακτών τους για διαρθρωτικής υφής μεταβολές (αύξηση π.χ. των βιομηχανι

κών επενδύσεων και μείωση των επενδύσεων σε κατοικίες) που, λόγω κυρίως 

της ύπαρξης της διαρθρωτικής ανισορροπίας, ήταν εκ των προτέρων προβλη

ματική, αν όχι τελείως ανέφικτη, η υλοποίηση τους. Χαρακτηριστικό δε είναι 

το γεγονός ότι σε κανένα από τα οικονομικά προγράμματα που εκπονήθηκαν 

μετά το 1960 δεν επιχειρείται μια, έστω και συμβολική,αναφορά στη σημασία 

που έχει για τη διαρθρωτική ανασυγκρότηση της εγχώριας παραγωγής η ανά

πτυξη των επιμέρους βιομηχανικών κλάδων2. 

Βασικές διαπιστώσεις από τη σύντομη διερεύνηση της μεταπολεμικής 

επενδυτικής δραστηριότητας στην Ελλάδα είναι α) η συνεχιζόμενη καθ'όλη 

την περίοδο - ανεξάρτητα από την ύπαρξη και εφαρμογή 5ετών προγραμμά

των - υπερβολική συγκέντρωση των ιδιωτικών επενδύσεων στις κατασκευές 

κατοικιών με εμπορευματικά κυρίως κίνητρα (διαμερίσματα πολυκατοικιών 

προς πώληση), β) ο περιορισμός των δημοσίων επενδύσεων σε έργα αποκλει

στικά σχεδόν βασικής υποδομής - με μικρή εξαίρεση τις επενδύσεις του άμεσα 

ή έμμεσα ελεγχόμενου από το κράτος τραπεζικού συστήματος (επεξεργασία 

αγροτικών προϊόντων ή στοιχειώδης επεξεργασία μερικών εγχώριων ορυ

κτών) και γ) το χαμηλό συνολικά ποσοστό των επενδύσεων στην ακαθάριστη 

δαπάνη της οικονομίας και ιδιαίτερα εκείνης της κατηγορίας που κατευθυνό

ταν στον τομέα της μεταποιητικής βιομηχανίας γενικά. 

1. Βλέπε σχετικά Ι. Χασσίδ, Κίνητρα επενδύσεων και επενδυτική συμπεριφορά, διαπιστώ

σεις για το βιομηχανικό τομέα, ΙΟΒΕ, Αθήνα 1983. 

2. Από διαφορετική φιλοσοφία εμφορείται ένα ανεπίσημο ΙΟετές πρόγραμμα για την πε

ρίοδο 1961-1970 που εκπόνησε η Εταιρεία Προγραμματισμού υπό τον καθ. Α. Αγγελόπουλο. 

Βλέπε Γενικαί κατενθύνσεις του πρώτον ΙΟετους οικονομικού προγράμματος της Ελλάδος 

1961-1970, Αθήνα 1959. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.6 

Προγραμματιζόμενη σύνθεση επενδύσεων παγίου κεφαλαίου 

(Εκατ. δρχ.) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Πρόγραμμα 

1960-1964 

Σύνολο 

Γεωργία 

Μεταποίηση 

Λοιπές 

Πρόγραμμα 

1966-19701 

Σύνολο 

Γεωργία 

Μεταποίηση 

Λοιπές 

Πρόγραμμα 

1968-19722 

Σύνολο 

Γεωργία 

Μεταποίηση 

Λοιπές 

Πρόγραμμα 

1973-1977' 

Σύνολο 

Γεωργία 

Μεταποίηση 

Λοιπές 

1959 

Απόλυτα 

ποσά 

13.800 

1.750 

1.930 

10.120 

1960-64 

Απόλυτα 

ποσά 

127.871 

18.648 

14.628 

94.595 

1962-66 

Απόλυτα 

ποσά 

183.315 

23.607 

23.455 

136.253 

1968-72 

Απόλυτα 

ποσά 

400.000 

43.013 

57.167 

299.820 

% 

100,0 

13 

14 

73 

% 

100,0 

14,6 

11,4 

74,0 

% 

100,0 

12,9 

12,8 

74,3 

% 

100,0 

10,8 

14,3 

74,9 

1964 

Απόλυτα 

ποσά 

23.500 

3.300 

• 5.000 

15.200 

1966-70 

Απόλυτα 

ποσά 

240.150 

32.450 

34.000 

173.700 

1968-72 

Απόλυτα 

ποσά 

317.000 

39.000 

40.000 

238.000 

1973-77 

Απόλυτα 

ποσά 

727.000 

70.500 

101.400 

555.100 

% 

100,0 

14 

21 

65 

% 

100,0 

13,5 

14,2 

72,3 

% 

100,0 

12,3 

12,6 

75,1 

% 

100,0 

9,7 

13,9 

76,4 

Μέση ετήσια 

αύξηση 

11,3 

13,5 

21,0 

8,5 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.6 (συνέχεια) 

(5) Πρόγραμμα 

1976-19804 

Σύνολο 

Γεωργία 

Μεταποίηση 

Λοιπές 

(6) Πρόγραμμα 

1978-19825 

Σύνολο 

Γεωργία 

Μεταποίηση 

Λοιπές 

(7) Πρόγραμμα 

1983-19876 

Σύνολο 

Γεωργία 

Μεταποίηση 

Λοιπές 

1. Τιμές 1965 

2. Τιμές 1967 

3. Τιμές 1972 

1975 

Απόλυτα 

ποσά 

79.500 

1977 

Απόλυτα 

ποσά 

86.600 

8.420 

12.538 

65.642 

1982 

Απόλυτα 

ποσά 

Μόνο δημόσιες 

149,8 

16,0 

4,1 

129,7 

4. Τιμές 1970 

5. Τιμές 1970 

6. Τιμές 1982 

% 

100,0 

-
17,6 

-

% 

100,0 

9,7 

14,5 

75,8 

% 

100,0 

10,7 

2,8 

86,5 

1980 

Απόλυτα 

ποσά 

130.000 

1982 

Απόλυτα 

ποσά 

131.400 

13.500 

16.800 

101.100 

1987 

Απόλυτα 

ποσά 

(Ρυθμός 3%) 

Μόνο δημόσιες 

230,0 

23,0 

8,0 

199,0 

% 

100,0 

-
23,3 

-

% 

100,0 

10,3 

15,3 

74,4 

% 

100,0 

10,0 

3,5 

86,5 

Μέση ετήσια 

αύξηση 

10,2 

Πηγή: - Πρόγραμμα 1960-1964, σ. 81. 

- Περίληψη προγράμματος, 1966-1970, σ. 22. 

-Πρόγραμμα 1968-1972, σ. 178-179. 

- Πρόγραμμα 1973-1977, σ. 590. 

- Προκαταρκτικά 1976-1980, σ. 78-81. 

- Πρόγραμμα 1978-1982, σ. 83. 

- Πρόγραμμα 1983-1987, σ. 246. 
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Όπως προκύπτει από τους Πίνακες (5.7 - 5.7β) οι διαχρονικές μεταβολές 

στη διάρθρωση των ιδιωτικών, των δημόσιων και των συνολικών επενδυτι

κών δαπανών δεν παρουσιάζουν τέτοιες διαφοροποιήσεις που θα επέτρεπαν 

να γίνει λόγος για περιόδους προγραμματισμένης και απρογραμμάτιστης οι

κονομικής ανάπτυξης. Τα στοιχεία των παραπάνω πινάκων αντικατοπτρί

ζουν ως εκ τούτου περισσότερο την εξέλιξη της πολιτικοοικονομικής συγκυ

ρίας, κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου, παρά τους παρεκκλίνο

ντες τυχόν από την καθιερωμένη σύνθεση επενδυτικούς στόχους των 5ετών 

αναπτυξιακών προγραμμάτων. 

Η πολιτική της "επεκτατικής ώθησης", σε συνδυασμό με το πλέγμα των δη

μοσιονομικών και πιστωτικών (ποσοτικών και ποιοτικών) ελέγχων και πα

ροχών, που αποτέλεσαν τη βάση της μεταπολεμικής αναπτυξιακής πολιτικής, 

δεν κατάφεραν να ανατρέψουν τη γνωστή και καθιερωμένη πλέον σύνθεση 

των ιδιωτικών επενδύσεων, η οποία ήταν ο αυτονόητος σχεδόν στόχος κάθε 

5ετούς προγράμματος (σύγκρινε Πίνακα 5.7β). Απεναντίας το πλέγμα αυτό 

των ελέγχων και παροχών οδήγησε, όπως ήδη αναφέρθηκε, τους ευνοούμε

νους επιχειρηματίες σε πολλές εικονικές αποφάσεις και ενέργειες1, προκειμέ

νου να επιτύχουν την τελική διοχέτευση των πιστώσεων προς δραστηριότη

τες, οι οποίες σύμφωνα με τις διακηρύξεις των νομισματικών αρχών ήταν μεν 

ανεπιθύμητες, απέφεραν όμως, υπό τις επικρατούσες συνθήκες της εγχώριας 

αγοράς, υψηλότερα και ασφαλέστερα κέρδη.2 

Στο σημείο αυτό θεωρείται σκόπιμο να τονιστεί ότι οι περιπτώσεις των 

επενδύσεων που διενεργούσε το ελεγχόμενο από το κράτος τραπεζικό σύστη

μα (όπως π.χ. ΕΤΒΑ, Εθνική, Εμπορική, Αγροτική κτλ.) πρέπει να εξετάζο

νται και υπό το πρίσμα των ενδεχόμενων επιχειρηματικών διασυνδέσεων του 

τραπεζικού διευθυντικού προσωπικού με το αντίστοιχο προσωπικό (τα μέλη 

π.χ. διοικητικών συμβουλίων) των χρηματοδοτούμενων απο αυτές τις τράπε

ζες παραγωγικών μονάδων. Δεδομένου ότι ένα μέρος του διευθυντικού αυτού 

προσωπικού είναι συχνά κοινό και για τις δύο επιχειρηματικές πλευρές (πα-

1. Στις παρενέργειες αυτές ανήκει η μέσω της βιομηχανίας υποκατάσταση ενός μεγάλου μέ

ρους των πιστίυτικών λειτουργιών του τραπεζικού συστήματος έναντι του εμπορίου (εσωτερι

κού και εισαγωγικού) και η σχεδόν εικονική ίδρυση μικρών βιομηχανικών (βιοτεχνικών) μο

νάδων από εμπόρους (ιδίως εισαγωγείς) με προφανή επιδίωξη να εξασφαλίσουν μέσω αυτών 

τις αναγκαίες για τις εμπορικές τονς δραστηριότητες πιστώσεις. 

2. Βλέπε σχετικά Δ. Χαλίκια, Δυνατότητες και προβλήματα πιστωτικής πολιτικής, εκδό

σεις Τράπεζας της Ελλάδος, 1976. 
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ραγωγικές μονάδες και τράπεζες), είναι πολύ πιθανό η εφαρμοζόμενη από τις 

κυβερνήσεις πολιτική παροχής κινήτρων προς τον ιδιωτικό τομέα - κυρίως τη 

μεταποιητική βιομηχανία και τον τουρισμό - να δημιουργεί εκ του τρόπου και 

μόνο υλοποίησης της από τις ίδιες τις τράπεζες, επιχειρηματικά και ιδιοκτη

σιακά πλεονεκτήματα στο κοινό αυτό διευθυντικό προσωπικό. 

Το πλέγμα των συχνά αναπροσαρμοζόμενων κρατικών ελέγχων και πα

ροχών, που κινείται κατά προτίμηση εκτός της σφαίρας της παραγωγής, δια

μορφώθηκε προοδευτικά κατά τη διάρκεια της μεταπολεμικής περιόδου ανά

λογα με την εξέλιξη της επικρατούσας κάθε φορά πολιτικοοικονομικής συ

γκυρίας. Εξαιτίας της προφανώς βραχυπρόθεσμης εμβέλειας του παραπάνω 

συστήματος οικονομικής πολιτικής, δεν ήταν δυνατόν τα επιμέρους μέτρα 

του να είναι μεσοπρόθεσμης προοπτικής και να προέρχονται από τη διαδικα

σία κατάρτισης των (5ετών) αναπτυξιακών προγραμμάτων. Το γεγονός ότι 

τα βραχυπρόθεσμα αυτά μέτρα αποτέλεσαν παρ' όλα αυτά και τη βάση των 

προτεινόμενων μέτρων για τα περισσότερα από τα 5ετή μεταπολεμικά προ

γράμματα επιβεβαιώνει εκ νέου τη διαπίστωση ότι η πλειοψηφία των ελληνι

κών προγραμμάτων οικονομικής ανάπτυξης δεν αποτελούν παρά επιστημο

νικά ντοκουμέντα της τρέχουσας οικονομικής πολιτικής, διατυπωμένης φρα

στικά σε μεσοπρόθεσμη (5ετή) βάση. 

Το σύστημα της πολιτικής αυτής, που μόλις σκιαγραφήθηκε, στηρίζεται 

θεωρητικά σε μια σειρά από γενικές αξιωματικές παραδοχές και σε μερικά 

συχνά αντικρουόμενα επιχειρήματα νεοκλασικής και κεϋνσιανής προέλευσης, 

τα οποία, λόγω της αναντιστοιχίας τους με την επικρατούσα διάρθρωση της 

εγχώριας παραγωγής, εμφανίζουν τέτοια έλλειψη εσωτερικής συνέπειας και 

συνοχής που δεν επιτρέπουν την ένταξη τους ούτε στα εφαρμοζόμενα στις τε

χνολογικά αναπτυγμένες χώρες συστήματα οικονομικής πολιτικής, ούτε 

όμως και στις γνωστές προτάσεις αναπτυξιακής στρατηγικής που απευθύνο

νται στις τεχνολογικά εξαρτημένες χώρες1. Επιπλέον χαρακτηρίζεται από μια 

οφθαλμοφανή αντίφαση. Από το ένα μέρος εξαίρει την αποτελεσματικότητα 

της ιδιωτικής επιχειρηματικής πρωτοβουλίας και τον αναντικατάστατο ρόλο 

της ελεύθερης αγοράς στη διαδικασία οικονομικής ανάπτυξης, από δε το άλ

λο αναγνωρίζει στην πράξη ότι οι μεν επενδυτικές αποφάσεις των ιδιωτών 

1. Η ασυνέπεια αυτή προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από την επικρατούσα αντίληψη που αντι

μετωπίζει την Ελλάδα -με κριτήριο μερικούς ποσοτικούς δείκτες- ως γενικά ανεπτυγμένη χώρα 

παρά την αδιαμφισβήτητη τεχνική και οικονομική της αδυναμία να εξασφαλίσει αυτοδύναμα, 

όπως κάθε τεχνολογικά ανεπτυγμένη οικονομία, την ετήσια οικονομική αναπαραγωγή της. 
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επιχειρηματιών - παρά τις παροχές και τους ελέγχους - δεν είναι από ανα

πτυξιακή σκοπιά ορθολογικές (π.χ. το ποσοστό των επενδύσεων στη μετα

ποιητική βιομηχανία σε σύγκριση με αυτό των κατοικιών), ο δε μηχανισμός 

της αγοράς δεν είναι ικανός - χωρίς κρατικές παρεμβάσεις και περιορισμούς 

- να εξασφαλίσει τα επιθυμητά για την οικονομική ανάπτυξη αποτελέσματα 

(όπως π.χ. στις αγορές κεφαλαίου, εργασίας, συναλλάγματος κτλ.) 

Γεγονός είναι πάντως ότι το ποσοστό της ακαθάριστης δαπάνης της οικο

νομίας που διατέθηκε κατά τη μεταπολεμική περίοδο για τη χρηματοδότηση 

επενδύσεων παγίου κεφαλαίου - στο ποσοστό αυτό περιέχονται και οι ξένες 

επενδύσεις - δεν μπορεί να θεωρηθεί για μια αναπτυσσόμενη οικονομία, όπως 

η ελληνική, ως ικανοποιητικό. 

Το μέσο ποσοστό των επενδύσεων αυτών στην ακαθάριστη δαπάνη της οι

κονομίας (χωρίς τις επενδύσεις ιδιωτικών κατοικιών) εμφανίζει σύμφωνα με 

στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος την παρακάτω εξέλιξη : 

1954-59 

8,9% 

1960-64 

12,7% 

1965-67 

13,7% 

1968-72 

16,2% 

1973-77 

12,3% 

1978-82 

12,9% 

1983-87 

12,5% 

Πηγή : Υπολογισμοί από στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. 

Εάν θεωρηθεί ότι κατά προσέγγιση το 30% του ποσοστού αυτού ανήκει σε 

ξένα επενδυτικά κεφάλαια, τότε η εγχώρια αποταμίευση (S„), ως ποσοστό της 

ακαθάριστης δαπάνης της οικονομίας (s+), δηλαδή : 

S g = Ικ + ( Χ - Μ ) 

C + I 

που διατέθηκε για τη χρηματοδότηση παραγωγικών επενδύσεων (εκτός κατοι

κιών) θα μειωθεί ακόμη περισσότερο1. 

1. Σύγκρινε σχετικά τα στοιχεία από την εργασία του Χ. Περράκη, "Το ξένο κεφάλαιο στην 

Ελλάδα, μορφές και τάσεις εξέλιξης", Επιστημονική Σκέψη, No 32, 1987, σ. 35-45. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.7 

Διάρθρωση των συνολικών ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου 

(Τρέχ. τιμές) 

Χρονική Γεωργία Μεταποίηση Ενέργεια Μεταφορές Κατοικίες Λοιπές Σύνολο 

περίοδος Ύδρευση Επικοινωνίες 

1955-59 

1959-64 

1965-67 

1968-72 

1973-77 

1978-82 

1983-87 

(1) 

12,7 

14,5 

11,6 

10,2 

9,9 

7,2 

8,2 

(2) 

12,2 

12,7 

13,5 

14,2 

17,4 

15,0 

15,5 

(3) 

9,0 

7,5 

8,8 

8,7 

8,1 

7,1 

10,8 

(4) 

13,6 

18,9 

19,9 

20,4 

18,2 

19,5 

19,5 

(5) 

37,0 

29,8 

30,0 

30,1 

28,1 

30,1 

23,9 

(6) 

15,5 

16,6 

16,2 

16,4 

18,3 

21,1 

22,1 

(7) 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Μακροχρόνιες στατιστικές της ελληνικής οικονομίας και Εθνι

κοί Λογαριασμοίτης Ελλάδος. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.7α 

Διάρθρωση των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου, Ιδιωτικές 

(Τρέχ. τιμές) 

Χρονική Γεωργία Μεταποίηση Ενέργεια Μεταφορές Κατοικίες Λοιπές Σύνολο 

περίοδος Ύδρευση Επικοινωνίες 

1955-59 

1960-64 

1965-67 

1968-72 

1973-77 

1978-82 

1983-87 

(1) 

12,0 

11,0 

10,5 

8,4 

8,6 

6,2 

7,6 

(2) 

14,9 

14,9 

18,4 

19,9 

23,3 

19,1 

21,3 

(3) 

2,8 

0,8 

0,5 

0,3 

0,5 

0,2 

-

(4) 

8,4 

11,5 

12,2 

12,4 

12,0 

14,3 

13,1 

(5) 

45,5 

42,4 

40,6 

41,7 

37,7 

40,5 

36,8 

(6) 

16,4 

19,4 

17,8 

17,3 

17,9 

19,7 

21,2 

(7) 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος και Εθνικοί Λογαριασμοί. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.7β 

Διάρθρωση των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου, Δημόσιες 

(Τρέχ. τιμές) 

Χρονική Γεωργία Μεταποίηση Ενέργεια Μεταφορές Κατοικίες Λοιπές Σύνολο 

περίοδος Ύδρευση Επικοινωνίες 

1955-59 

1960-64 

1965-67 

1968-72 

1973-77 

1978-82 

1983-87 

(1) 

14,3 

22,1 

14,4 

14,4 

13,4 

10,1 

9,1 

(2) 

5,4 

8,0 

0,7 

0,3 

0,9 

3,2 

5,6 

(3) 

24,6 

22,4 

30,7 

29,0 

29,3 

27,6 

29,1 

(4) 

26,8 

35,1 

40,2 

39,8 

35,4 

34,8 

30,2 

(5) 

15,4 

1,9 

2,3 

2,1 

1,3 

2,5 

2,2 

(6) 

13,5 

10,5 

11,7 

14,4 

19,7 

21,8 

23,8 

(7) 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος και Εθνικοί Λογαριασμοί. 

5.3. Η αύξηση της απασχόλησης στα μεταπολεμικά προγράμματα 

5.3.1. Οι προγραμματικοί στόχοι 

Οι ρυθμοί αύξησης της εγχώριας παραγωγής που επιδίωκαν (προέβλεπαν) 

όλα τα μεταπολεμικά προγράμματα προϋπέθετα ν, εκτός από το απόλυτο 

ύψος και τη σύνθεση των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου και των αντίστοιχων 

ενδιάμεσων εισροών, και μια συγκεκριμένη διάρθρωση της απασχόλησης, 

προκειμένου να καταστεί δυνατή η υλοποίηση τους. Εάν θεωρηθεί ότι κατά 

την περίοδο έναρξης των προγραμμάτων υπήρχε πλήρης αξιοποίηση της δια

θέσιμης δυναμικότητας των εγχώριων παραγωγικών εγκαταστάσεων, τότε η 

ποσοτική και ποιοτική διάρθρωση του απαραίτητου για την υλοποίηση των 

προγραμματικών στόχων εργατικού δυναμικού εξαρτιόταν, όπως ακριβώς 

και στην περίπτωση του παγίου κεφαλαίου και των ενδιάμεσων εισροών, από 

τη μορφή της τεχνικής προόδου που τελικά θα εχρησιμοποιείτο κατά τη διάρ

κεια της επόμενης 5ετίας στους επιμέρους τομείς και κλάδους της εθνικής οι

κονομίας. 

Η απόφαση κατά συνέπεια για την προβλεπόμενη εξέλιξη της ποσότητας 

και ποιότητας της απασχόλησης, κατά τη διάρκεια του προγράμματος, μετε-
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τίθετο de facto αφενός στην εξέλιξη του απόλυτου ύψους και της διάρθρωσης 

της παραγωγής και αφετέρου στη μορφή της τεχνικής προόδου που θα εφαρ

μοζόταν τελικά για την πραγματοποίηση αυτής της παραγωγής στην 5ετία του 

προγράμματος. 

Όπως διαπιστώσαμε ήδη, το κράτος υπό συνθήκες σχετικά ελεύθερης 

αγοράς και διαρθρωτικής ανισορροπίας της εγχώριας παραγωγής αδυνατού

σε, για λόγους αντικειμενικούς, να επηρεάσει ένα μεγάλο μέρος της ζήτησης 

και προσφοράς και ως εκ τούτου και την αντίστοιχη εξέλιξη του ανάλογου 

ποσοστού της εγχώριας παραγωγής. Δεδομένου όμως ότι, ανεξάρτητα από 

το ποσοστό και το βαθμό επηρεασμού της εγχώριας παραγωγής εκ μέρους 

του κράτους, η προβλεπόμενη αύξηση αυτής της παραγωγής κατά τη διάρ

κεια του προγράμματος θα επραγματοποιείτο μέσω της ενσωματωμένης στα 

εισαγόμενα κεφαλαιουχικά αγαθά ξένης τεχνικής προόδου, γι' αυτό ήταν 

επόμενο ότι και η επιπλέον απασχόληση που αντιστοιχούσε στην παραπάνω 

αύξηση θα καθοριζόταν από την εισαγόμενη αυτή τεχνική πρόοδο. Η ύπαρξη 

της διαρθρωτικής ανισορροπίας είχε κατά συνέπεια μεταξύ των άλλων και 

αρνητικές επιπτώσεις στην προσπάθεια προγραμματισμένης εκπαίδευσης 

και παραγωγικής αξιοποίησης του διαθέσιμου στη χώρα εργατικού δυναμι

κού. 

Αυτό προέρχεται από την αντικειμενική αδυναμία των ελληνικών φορέων 

προγραμματισμού να συντονίσουν και εναρμονίσουν -να προγραμματίσουν 

δηλαδή - τις παρακάτω τρεις αλληλένδετες μεταξύ τους διαδικασίες, δηλαδή: 

α. τη διαδικασία δημιουργίας τεχνικής γενικά προόδου, 

β. τη διαδικασία επιλογής και εισαγωγής από το εξωτερικό εκείνων των πα

ραγωγικών δραστηριοτήτων που πληρούν τις απαραίτητες τεχνικοοργα-

νωτικές και κοινωνικοοικονομικές προϋποθέσεις για μια κερδοφόρα 

εγκατάσταση τους στην εγχώρια αγορά και τέλος, 

γ. τη διαδικασία έγκαιρου προγραμματισμού του ύψους και της σύνθεσης 

του ειδικευμένου επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού, έτσι 

ώστε να ανταποκρίνεται στη ζήτηση που προβλέπεται να εκδηλωθεί κατά 

την 5ετία του προγράμματος. 

Είναι προφανές ότι η εκ των προτέρων επιλογή των παραγωγικών δρα

στηριοτήτων -(διαδικασία β)- που επρόκειτο να τεθούν σε λειτουργία κατά 

τη διάρκεια του προγράμματος, προϋπέθετε μεταξύ των άλλων και την εκ 

των προτέρων γνώση της μορφής της τεχνικής προόδου που προβλεπόταν 
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να δημιουργηθεί και εφαρμοστεί στην παραγωγή από τα παραγωγικά και 
επιστημονικά -ερευνητικά συστήματα των τεχνολογικά αναπτυγμένων χω
ρών του εξωτερικού. 

Επειδή όμως η εκ των προτέρων γνώση αυτών των διαδικασιών που συ
ντελούνται εξολοκλήρου στο εξωτερικό είναι αντικειμενικά αδύνατη, γι' αυτό 
είναι εξίσου αδύνατος και ο αντίστοιχος προγραμματισμός της προσφοράς 
του κατάλληλα (και έγκαιρα) ειδικευμένου επιστημονικού και εργατοτεχνι
κού προσωπικού για την περίοδο του προγράμματος1. 

Εξαιτίας των παραπάνω αυτών αντικειμενικών αδυναμιών οι φορείς του 
προγραμματισμού, με βάση τους ήδη γνωστούς από το παρελθόν τομεακούς ή 
κλαδικούς συντελεστές απασχόλησης, περιορίζονταν αναγκαστικά σε απλές 
προβλέψεις της πιθανής εξέλιξης του συνολικού αριθμού και συνήθως της το-
μεακής διάρθρωσης των απασχολουμένων κατά τη διάρκεια του προγράμμα
τος. Μετά τον υπολογισμό του ύψους και της σύνθεσης της αναμενόμενης 
(επιδιωκόμενης) τελικής ζήτησης (Νε) στο τέλος της 5ετίας ήταν δυνατό, υπό 
τους γνωστούς περιορισμούς του συστήματος εισροών- εκροών, να υπολογι
στεί η ποσοτική και ποιοτική διάρθρωση της απασχόλησης (L) που προβλε
πόταν να απαιτηθεί για την παραγωγή που θα εξασφάλιζε αυτή τη ζήτηση2. 

(5.2.1.) LP = L(I-A e )- i Νε 

1. Ο μακροοικονομικός προγραμματισμός της εκπαίδευσης με κριτήριο τις μελλοντικές 

ανάγκες της παραγωγής είναι σε τεχνολογικά εξαρτημένες χώρες αντικειμενικά δύσκολος, αν 

όχι αδύνατος. Τόσο η παραγωγή νέων (μελλοντικών) προϊόντων, όσο και η νέα τεχνική που τη 

σ\>νοδεύο\ιν, σ\>ντελούνται στο εξωτερικό εν αγνοία και χωρίς την παραγωγική ή ερευνητική 

συμμετοχή των εγχώριων παραγωγικών και αναπτυξιακών φορέων. Οι φορείς εξάλλου αυτοί 

δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν ποιες από τις παραγωγικές δραστηριότητες που εκκολάπτονται 

τώρα στο εξοπερικό θα πληρούν στο αμέσως προσεχές μέλλον τους όρους μεταφύτευσης τους 

στην Ελλάδα. 

Είναι εξ αυτού του λόγου πρόδηλο ότι προγραμματισμός της εκπαίδευσης -που καθεαυτός 

είναι μακροπρόθεσμης εμβέλειας- για την κάλυψη μελλοντικών αναγκών, χωρίς να είναι γνω

στές εκ των προτέρων αυτές οι ανάγκες, είναι τελείως ανέφικτος. Εφικτός αντίθετα σε αυτή 

την περίπτωση είναι μόνο ο προγραμματισμός μελλοντικής τουλάχιστον ικανοποίησης των ήδη 

γνωστών (σημερινών) αναγκών. 

2. Είναι προφανές ότι αυτός ο υπολογισμός θα στηρίζεται από λόγους καθαρά αντικειμε

νικούς (βλέπε προηγούμενη \>ποσημείωση) στη γνωστή \>πόθεση του συστήματος περί σταθερό

τητας των συντελεστών εισροών, την αδυναμία δηλαδή σε τελική ανάλυση να συνυπολογιστεί η 

επίδραση της εισαγόμενης (νέας) τεχνικής προόδου στη μελλοντική διαμόρφωση της αγοράς ερ

γασίας. 
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ή 

(5.2.1α) LP = LN £ 

όπου 

(5.2.Iß) L = L(I -A e ) - l Νε 

Ρ = το διάνυσμα στήλης της ακαθάριστης αξίας παραγωγής και 

(Ι - Α ε)
_ 1 = η αντίστροφη μήτρα της εγχώριας παραγωγής. 

Ο Πίνακας 5.8 που ακολουθεί παρουσιάζει τις εκτιμήσεις που είχαν γίνει 
στα διάφορα 5ετή μεταπολεμικά προγράμματα σχετικά με την απαιτούμενη 
για την υλοποίηση τους απασχόληση. Από τους αριθμούς που περιέχονται 
στον πίνακα αυτό, είναι έκδηλη η προσπάθεια των φορέων του προγραμμα
τισμού να εκτιμήσουν απλώς τη μελλοντική εξέλιξη του ύψους και της το-
μεακής διάρθρωσης της απασχόλησης και όχι να εξασφαλίσουν θέσεις εργα
σίας στο σύνολο, κατά το δυνατόν, του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της 
χώρας. 

5.3.2. Η de facto αντιμετώπιση του προβλήματος 

Εκτός από την κατά καιρούς εφαρμογή προγραμμάτων δημόσιων κοινω
φελών έργων σε ιδιαίτερα προβληματικές περιοχές, το κράτος, στα πλαίσια 
της αναπτυξιακής στρατηγικής που είχε επιλέξει, δεν ήταν αντικειμενικά σε 
θέση - γι' αυτό και δεν επιδίωξε - να αντιμετωπίσει μέσω των 5ετών προ
γραμμάτων το οξύ κοινωνικό πρόβλημα της ανεργίας και κυρίως της υποα
πασχόλησης. Η λύση και αυτού του κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά ζω
τικού προβλήματος αφέθηκε κατά πρώτο λόγο στον υπάρχοντα μηχανισμό 
της εσωτερικής και εξωτερικής αγοράς εργασίας (απρογραμμάτιστη εσωτερι
κή και εξωτερική μετανάστευση) και κατά δεύτερο στη μαζική και με εξωοι-
κονομικά σε μεγάλο βαθμό κριτήρια και κίνητρα πρόσληψη προσωπικού στον 
ευρύτερο δημόσιο τομέα. 

Μεταξύ 1954 και 1977 - μετά το 1977 σταμάτησε η συλλογή αντίστοιχων 
στοιχείων - μετανάστευσαν από την Ελλάδα 1.236.290 άτομα από τα οποία 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.8 

Προβλέψεις των προγραμμάτων για την αύξηση της απασχόλησης 

(Χιλ. άτομα) 

1. Πρόγραμμα 1959 1964 1959-1964 

1960-1964 Απόλυτα % Απόλυτα % Μεταβολή 

Γεωργία 1.620 48 1.620 41 

Βιομηχανία 700 20 930 23 +230 

Αοιποί κλάδοι 1.080 32 1.450 36 +370 

Σύνολο 3.400 100,0 4.000 100,0 +600 

2. Περίληψη Σχεδίου 1965 1970 1966-1970 

Προγράμματος Απόλυτα % Απόλυτα % Μεταβολή 

1966-1970 

Γεωργία - - -100 

Βιομηχανία - -

Αοιποί κλάδοι - - + 390 

Σύνολο 

3. Πρόγραμμα 

1968-1972 

1967 

Απόλυτα % 
1972 

Απόλυτα % 

+ 290 

1967-1972 

Μεταβολή 

Γεωργία 1.810 50,1 1.700 44,7 -110 

Βιομηχανία 766 21,1 915 24,1 +149 

Αοιποί κλάδοι 1.034 28,7 1.185 31,2 +151 

Σύνολο 

4. Πρόγραμμα 

1973-1977 

3.610 

1972 

Απόλυτα 

100,0 

% 

3.800 

1977 

Απόλυτα 

100,0 

% 

+ 190 

1973-1977 

Μεταβολή 

Γεωργία 1.350 40,3 1.200 34,1 -150 

Βιομηχανία 850 25,4 950 27,0 + 100 

Αοιποί κλάδοι 1.150 34,3 1.370 38,9 +220 

Σύνολο 3.350 100,0 3.520 100,0 + 170 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.8 (συνέχεια) 

5. Προκαταρκτικά 

Προγράμματος 

1976-1980 

Γεωργία 

Βιομηχανία 

Αοιποί τομείς 

Σίινολο 

6. Πρόγραμμα 

1978-1982 

Γεωργία 

Βιομηχανία 

Λοιποί κλάδοι 

Σύνολο 

7. Πρόγραμμα 

1983-1987 

Γεωργία 

Βιομηχανία 

Λοιποί κλάδοι 

Σύνολο 

1975 

Απόλυτα 

_ 

1977 

Απόλυτα 

_ 

3.370 

1982 

Απόλυτα 

-

-

% 

% 

% 

1980 

Απόλυτα 

— 

1982 

Απόλυτα 

_ 

3.420 -3.470 

1987 

Απόλυτα 

— 

-

% 

% 

% 

1975-1980 

Μεταβολή 

+ 210 

+ 210 

1977-1982 

Μεταβολή 

-100 

+150-200 

+ 50-100 

1982-1987 

Μεταβολή 

— 

-

Πηγή: - Πρόγραμμα 1960-1964, σ. 22. 

- Περίληψη Σχεδίου Προγράμματος, 1966-1970, σ. 15. 

- Πρόγραμμα 1968-1972, σ. 169. 

- Πρόγραμμα 1973-1977, σ. 82. 

- Προκαταρκτικά Προγράμματος 1976-1980, σ. 59. 

- Πρόγραμμα 1978-1982,0. 11. 

- Πρόγραμμα 1983-1987 . 
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επέστρεψαν 625.691 ή το 50% περίπου'. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο αριθμός 

των Ελλήνων που έμειναν τελικά στο εξωτερικό (610 χιλ. περίπου) δεν υπο

λείπεται και πολύ από τον συνολικό αριθμό των απασχολουμένων στην ελλη

νική μεταποιητική βιομηχανία στις αρχές της ΙΟετίας του 1980.2 

Η απασχόληση εξάλλου στο δημόσιο τομέα, όπως προκύπτει από τον πί

νακα που ακολουθεί, εμφανίζει αλματώδη αύξηση επιτείνοντας κατ'αυτό τον 

τρόπο το πρόβλημα του λειτουργικού κόστους και της γραφειοκρατίας πολ

λών κρατικών υπηρεσιών και δημόσιων οργανισμών και επιχειρήσεων, χωρίς 

η αυξημένη απασχόληση να είναι πάντα απαραίτητη για την ποσοτική επέ

κταση ή ποιοτική βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών ή της παραγωγικής δρα

στηριότητας των αντίστοιχων επιχειρήσεων και οργανισμών3. 

Σχετικά δε με την εξασφάλιση της σύνθεσης των επαγγελματικών ειδικεύ

σεων που υπολογιζόταν να καλύψει την αντίστοιχη ζήτηση του ιδιωτικού και 

δημόσιου τομέα, ο προγραμματισμός περιοριζόταν εκ των πραγμάτων στον 

επί ετήσιας βάσης απλό καθορισμό του αριθμού των εισακτέων προς εκπαί

δευση σπουδαστών στις διάφορες πολύ γενικές κατευθύνσεις ειδίκευσης της 

τεχνικής και επαγγελματικής ενγένει εκπαίδευσης. 

Αυτό γινόταν επειδή αφενός αντιστοιχούσε στον υπάρχοντα καταμερισμό 

εργασίας και τον περιορισμένο βαθμό εξειδίκευσης της αποδιαρθρωμένης εγ

χώριας παραγωγής και αφετέρου επειδή η γενικού μόνο επιπέδου κατάρτιση 

των επιστημόνων, και γενικά των εργαζομένων, αρκούσε κατά κανόνα για την 

απλή εποπτεία και διεκπεραίωση της παραγωγικής διαδικασίας καθώς και 

1. Βλέπε: Έμκε-Πουλοποΐ>λου, "Δημογραφικές εξελίξεις και προοπτικές" στον τόμο: Η 
Ελλάδα προς το 2000, Παπαζήσης και Friedrich-Ebert-Stiftung, Αθήνα 1988, σ. 357-386. 

2. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ κατά το έτος 1981 η απασχόληση στη μεταποιητική 
βιομηχανία ανερχόταν σε 664.000 περίπου άτομα. 

3. Η επιλογή και επιμονή του κράτους να αναθέτει στην ιδιοπική επιχειρηματική πρωτο
βουλία την κύρια ευθύνη επίτευξης της διευρυμένης αναπαραγωγής (οιασδήποτε μορφής), πα
ρά την αποδεδειγμένη αδυναμία της να ανταποκριθεί ικανοποιητικά στις κοινιονικές υποχρε
ώσεις που συνεπάγεται αυτή η ευθύνη, το οδηγεί αναγκαστικά σε νέες, ξένες προς τις γενικά 
παραδεδεγμένες λειτουργίες του, παρεμβάσεις. Η αδυναμία π.χ. το*> ιδιωτικού τομέα να αντι
μετωπίσει αποτελεσματικά το πρόβλημα της απασχόλησης, όπως αυτό γίνεται στις τεχνολογι
κά ανεπτυγμένες χώρες, αναγκάζει το ελληνικό κράτος, από κοινωνικοί^ και πολιτικούς λό
γους, υποκαθιστώντας τον να προβαίνει σε οικονομικά ανορθολογικές ως επί το πλείστον 
προσλήψεις στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Οι οικονομικές συνέπειες αυτών των προσλήψεων 
(αυξημένες δαπάνες, εξυπηρέτηση δημόσιοι) χρέους) γίνονται στη συνέχεια αισθητές -μέσω κυ
ρίως της συγκυριακά εμφανιζόμενης χρηματοδοτικής στενότητας- και από αυτόν ακόμη τον 
ιδιωτικό τομέα εν ονόματι και εξ υπαιτιότητας του οποίου και δημιουργήθηκαν. 
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την εξοικείωση τους με το χειρισμό και την ενδεχόμενη επισκευή των ούτως ή 
άλλως εισαγόμενων παραγωγικών εγκαταστάσεων. Η ουσιαστική εξάλλου έλ
λειψη αισθητού ανταγωνισμού μεταξύ των εγχώριων παραγωγικών μονάδων 
και η προστασία τους από τον αντίστοιχο ανταγωνισμό του εξωτερικού είχαν 
ως αποτέλεσμα να μην ασκείται αξιόλογη πίεση για τον εξορθολογισμό του 
εκπαιδευτικού συστήματος, αλλά να παρατείνεται η κατάσταση ανισορροπίας 
μεταξύ των πραγματικών αναγκών της οικονομίας σε επαγγελματικές ειδι
κεύσεις και της ετήσια προγραμματιζόμενης προσφοράς αυτών των ειδικεύ
σεων από το εκπαιδευτικό σύστημα. Και στην περίπτωση πάντως του γενικό
τερου "προγραμματισμού" της εκπαίδευσης - όχι μόνο σε ετήσια ή 5ετή χρο
νική περίοδο - ήταν και εξακολουθεί να παραμένει εμφανής η παραπάνω ανι
σορροπία σε πολλούς τομείς1. 

Χαρακτηριστικό σε αυτή την περίπτωση είναι π.χ και το πρόβλημα που 
δημιουργείται στους φορείς του προγραμματισμού από τη φυγή και επάνοδο 
των Ελλήνων που επισκέπτονται και περατώνουν τις σπουδές τους σε πανε
πιστήμια του εξωτερικού. Και ο απόλυτος αριθμός των παλιννοστούντων 
πτυχιούχων και η σύνθεση των ειδικεύσεων που αποκτούν στο εξωτερικό δια
μορφώνονται ερήμην ουσιαστικά των εγχώριων φορέων προγραμματισμού 
και, σε μεγάλο βαθμό, υπό την άγνοια των συνθηκών που επικρατούν ήδη ή 
πρόκειται να επικρατήσουν μελλοντικά (κατά το χρόνο απόκτησης του πτυ
χίου τους) στην εγχώρια αγορά εργασίας. Διαπιστώνεται κατ' αυτό τον τρό
πο εκ νέου ότι ο εγχώριος μηχανισμός αγοράς αδυνατεί σε σταθερή σχεδόν 
βάση να εκπληρώσει μία από τις βασικές του λειτουργίες, της ορθολογικής 
δηλαδή κατανομής των διαθέσιμων πόρων στους επιμέρους τομείς και κλά
δους της οικονομίας. 

5.4. Η εξασφάλιση των υπόλοιπων στοιχείων της παραγωγικής 
διαδικασίας 

Από τις μέχρι τώρα παρατηρήσεις προκύπτει ότι η επίσημη αναπτυξιακή 
πολιτική της μεταπολεμικής περιόδου είχε ως κύριο στόχο την εξασφάλιση 
συνθηκών διευρυμένης αναπαραγωγής μέσω καταρχήν της συσσώρευσης πά-

I. Βλέπε Μ. Παπαθεοδοσίου, "Το σύστημα της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης στην 

Ελλάδα, σημερινή κατάσταση και προοπτικές" και Σ. Σταύρου, "Η εκπαίδευση στην Ελλάδα το 

έτος 2000", εργασίες από τον τόμο Η Ελλάδα προς το 2000, Αθήνα 1988, σ. 184-200 και 406-

432. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.9 

Απασχόληση στο δημόσιο τομέα 

(Χιλ. άτομα) 

1961 1971 1981 1985 

1. Δημόσιοι υπάλληλοι 106 166 241 282 

2. Υπάλληλοι ΝΠΔΔ και ΟΤΑ - - 94 116 

3. Λοιποί (Δημόσιες επιχειρήσεις, 

τράπεζες) 47 . 193 212 

4. Σύνολο - 233 528 610 

5. Ποσοστό απασχόλησης του δημόσιου 

τομέα στο σύνολο της απασχόλησης 7,4% 15,6% 17,2% 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Στατιστικές δημοσίων οικονομικών και Σ. Μαγκλιβέρα, Ο κρατικός τομέας της 

οικονομίας στην Ελλάδα και η κρίση, "Σύγχρονη εποχή", Αθήνα 1987, σ. 212. 

γιου γενικά κεφαλαίου. Τα κύρια μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για την επί

τευξη αυτού του στόχου ήταν η επιδότηση του κόστους των επενδυτικών έρ

γων και η παροχή προστασίας προς την αναμενόμενη από αυτά παραγωγή 

έναντι της αντίστοιχης παραγωγής του εξωτερικού. 

Εκτός όμως από την επέκταση του πάγιου παραγωγικού κεφαλαίου, εξί

σου απαραίτητη για την επίτευξη διευρυμένης αναπαραγωγής ήταν και η εξα

σφάλιση των ενδιάμεσων εισροών καθώς και της εργασιακής δύναμης στην 

κατάλληλη ποσοτική και ποιοτική της σύνθεση. Δεδομένου ότι - εκτός από τα 

επενδυτικά αγαθά - τόσο οι νέες καταναλωτικές ανάγκες, όσο και τα αγαθά 

που είχαν ως προορισμό την ικανοποίηση τους, προέρχονταν από τα παρα

γωγικά συστήματα των τεχνολογικά ανεπτυγμένων χωρών του εξωτερικού, 

είναι επόμενο να μην διέθετε ο εγχώριος παραγωγικός μηχανισμός τα ανα

γκαία ενδιάμεσα και την απαραίτητη τεχνογνωσία (τεχνικές -οργανωτικές 

ικανότητες)' για την αυτοδύναμη ανάληψη μιας τέτοιας (νέας) παραγωγικής 

δραστηριότητας στη χώρα. 

1. Στην κατηγορία των ενδιάμεσων εισροών αγαθών και υπηρεσιών πρέπει να υπολογίζο

νται και οι υπηρεσίες έρευνας, εκπαίδευσης, η δημόσια διοίκηση κτλ., που το επίπεδο τους κα

θορίζεται κατά πρώτο λόγο από την έκταση της διαρθρωτικής ανισορροπίας. 
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Οι ελληνικές μεταπολεμικές κυβερνήσεις εναπόθεσαν αναγκαστικά τη λύ
ση και αυτών των προβλημάτων στους μηχανισμούς της εσωτερικής και διε
θνούς αγοράς και τις παντοειδείς κρατικές παρεμβάσεις στους μηχανισμούς 
αυτών των αγορών. Το κράτος περιορίστηκε και εδώ στη δημιουργία ευνοϊ
κών συνθηκών για την εισαγωγή από το εξωτερικό, μαζί με τις υλικές προϋ
ποθέσεις της παραγωγής, και των απαραίτητων τεχνικών και οργανωτικών 
γνώσεων μέσω προσέλκυσης ξένων επενδυτών, προώθησης του θεσμού του 
Licensing1 και εξασφάλισης τεχνικής βοήθειας από διεθνείς οργανισμούς 
όπως ΟΟΣΑ, OHE κτλ. Εξαιτίας του ενιαίου χαρακτήρα της διαδικασίας πα
ραγωγής και αναπαραγωγής ήταν φυσικό, και στην περίπτωση των υπόλοι
πων στοιχείων της παραγωγικής διαδικασίας, να μην είναι δυνατή - τουλάχι
στον μεσοπρόθεσμα - η μείωση της εξάρτησης της εγχώριας παραγωγής από 
την ξένη τεχνική και οικονομική βοήθεια. 

Στις προϋποθέσεις της διαδικασίας αναπαραγωγής, αν και όχι στην κατη
γορία των υλικών όρων, ανήκουν επίσης οι διοικητικές και οργανωτικές προ
σαρμογές του παραγωγικού μηχανισμού που, χωρίς την αποδοχή και θεσμο
θέτηση τους, θα ήταν προβληματική η απρόσκοπτη λειτουργία ολόκληρου του 
παραγωγικού συστήματος. Η ανάγκη για τις προσαρμογές αυτές πηγάζει γε
νικά από την αναντιστοιχία (ανισορροπία) που δημιουργεί αναπόφευκτα η 
διαδικασία οικονομικής ανάπτυξης μεταξύ του σχετικά ανελαστικού θεσμι-
κού-οργανωτικού πλαισίου που διέπει την κοινωνική παραγωγή από το ένα 
μέρος, και της εφαρμοζόμενης νέας τεχνικής προόδου, της αναγκαστικής δη
λαδή ποσοτικής και ποιοτικής μεταβολής του συνδυασμού των στοιχείων 
(συντελεστών) αυτής της παραγωγής από το άλλο2. 

Και στην περίπτωση αυτή είναι καταφανής η επίδραση που ασκεί η διαρ
θρωτική ανισορροπία στη διαδικασία αναπροσαρμογής του θεσμικού-οργα-
νωτικού πλαισίου στις εισαγόμενες από το εξωτερικό ποιοτικές και ποσοτι
κές μεταβολές των στοιχείων της παραγωγικής διαδικασίας. Δεδομένου ότι η 
δημιουργία των τεχνικά νέων στοιχείων της διαδικασίας αυτής και η θεσμική-

1. Ο θεσμός αυτός έχει πάντως χρησιμοποιηθεί μέχρι τώρα περισσότερο από τους ξένους 

επενδυτές (κατά κανόνα θυγατρικές πολυεθνικών) και λιγότερο από τους εγχώριους επιχειρη

ματίες. Βλέπε σχετικά Giannitsis T., "Licensing in a Newly Industrializing Country: The Case 

of Greece", στο World Development, Vol. 19, No 4, April 1991, σ. 349-362. 

2. Για τη μεταβολή της μορφής της συνάρτησης παραγωγής που προκαλείται από την εφαρ

μογή νέας τεχνικής προόδου βλέπε J. Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy, 

Unwin Univ. Books, London 1947, σ. 132. 
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οργανωτική στήριξη τους αποτελούν δύο όψεις μιας ενιαίας διαδικασίας, γι' 

αυτό και το θεσμικό-οργανωτικό πλαίσιο, που συνήθως εισάγεται αυτούσιο 

από το εξωτερικό, είναι σε μεγάλο βαθμό είτε ανεφάρμοστο ή αντιφατικό 

προς το σχετικά καθυστερημένο τεχνικοοργανωτικά περιβάλλον στο οποίο 

μεταφυτεύεται. 

Στην ίδια τέλος κατηγορία των προϋποθέσεων της αναπαραγωγής υπάγε

ται και η εξασφάλιση της ποιοτικά και ποσοτικά κατάλληλης σύνθεσης του 

απαραίτητου εργατοτεχνικού και επιστημονικού δυναμικού, καθώς και η ρη

τή ή σιωπηρή συναίνεση του στην απρόσκοπτη λειτουργία της παραγωγικής 

διαδικασίας. 

Στο σημείο όμως αυτό είναι αναγκαίο να εξαρθεί η σημασία που έχει για 

την αναπτυξιακή γενικά διαδικασία η ποιοτική - η μη μετρήσιμη δηλαδή -

πλευρά της ανθρώπινης δραστηριότητας που εκδηλώνεται τόσο στη διαδικα

σία παραγωγής καθεαυτής, όσο και στις παράλληλες και συμπληρωματικές 

προς αυτή δραστηριότητες (όπως διοίκηση, παιδεία, έρευνα, υγεία, πολιτι

σμός κτλ.). Η παρατήρηση αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα όταν αναφέρεται 

στους πολιτικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς θεσμούς και τις ιθύνουσες 

κατηγορίες του πληθυσμού (όπως πολιτικά κόμματα, επιχειρηματίες, εκπαι

δευτικά ιδρύματα, δημόσια διοίκηση κτλ. ), ισχύει όμως κατ' αναλογία και 

για τη μεγάλη μάζα του εργαζόμενου πληθυσμού. Η ποιοτική πλευρά της αν

θρώπινης δραστηριότητας - αυτό δηλαδή που μπορεί να αποκληθεί μονολε

κτικά "προσωπικότητα ή νοοτροπία του" καθώς και τα κύρια στοιχεία που τη 

συγκροτούν (ηθικές αξίες, πολιτιστικό και μορφωτικό επίπεδο, επαγγελματι

κή κατάρτιση και συνείδηση, κοινωνικές παραδόσεις κτλ.) αντικατοπτρίζουν 

τις εξελικτικές νομοτέλειες και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά της ιστορικά 

και γεωγραφικά προσδιορισμένης κοινωνίας στην οποία αναφέρεται. 

Είναι αυτονόητο ότι, σε αντίθεση με την περίπτωση των τεχνολογικά 

εξαρτημένων χωρών, η αδιάκοπη μεταβολή (εξέλιξη), στην οποία υπόκειται η 

ανθρώπινη προσωπικότητα σε μια διαρθρωτικά ισόρροπη και τεχνολογικά 

ανεπτυγμένη κοινωνία, πραγματοποιείται συγχρόνως και παράλληλα με την 

αντίστοιχη δημιουργία από την ίδια την κοινωνία των όρων και διαδικασιών 

εξέλιξης και μετεξέλιξης της. Είναι απαραίτητο να τονιστεί εδώ ότι πολλές 

από τις ανθρώπινες δραστηριότητες που συνοδεύουν την παραγωγική διαδι

κασία είναι ποσοτικά μη μετρήσιμες ή διεθνώς μη εμπορεύσιμες (οργάνωση 

π.χ. και λειτουργία του εθνικού δικτύου μεταφορών, συστήματος υγείας, παι

δείας, δικαιοσύνης κτλ.). Αυτό εξηγεί κατά κύριο λόγο και την έντονη από

κλιση που παρατηρείται μεταξύ της "ανορθολογικής" συμπεριφοράς (και 
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πρακτικής) που εκδηλώνει ο πληθυσμός - κατά πρώτο λόγο οι ιθύνουσες κα

τηγορίες του - μιας τεχνολογικά εξαρτημένης χώρας απέναντι στις γενικές 

κοινωνικές-οργανωτικές απαιτήσεις της εισαγόμενης (ετεροχρονισμένης) τε

χνικής προόδου (νέα προϊόντα και διαδικασίες παραγωγής) και της αντίστοι

χης (ορθολογικής) συμπεριφοράς (και πρακτικής) του πληθυσμού χωρών που 

οργάνωσαν, ερεύνησαν και τελικά παρήγαγαν τα νέα αυτά προϊόντα και δια

δικασίες. Η απλή δε διαπίστωση της παραπάνω ανορθολογικής συμπεριφο

ράς και, ιδίως, η ενδεχόμενη επίκληση της ως βασικού στοιχείου ερμηνείας 

(δικαιολόγησης) της μη ικανοποιητικής αναπτυξιακής πορείας δεν συμβάλλει 

λόγω του ταυτολογικού της χαρακτήρα ούτε στη εξήγηση ούτε πολύ περισσό

τερο στην καταπολέμηση των αρνητικών συνεπειών αυτού του πράγματι 

αντιαναπτυξιακού αλλά, υπό τις συνθήκες εμφάνισης του, σχεδόν νομοτελει

ακού φαινομένου. 

Ανακεφαλαιώνοντας τις παρατηρήσεις των Ενοτήτων 5.2. - 5.3., είναι 

απαραίτητο να εξαρθούν δύο πλευρές της εγχώριας διαδικασίας αναπαραγω

γής που η ύπαρξη και επίδραση τους καθιστούν πράγματι προβληματική τη 

χρησιμοποίηση - στην περίπτωση της Ελλάδας - του όρου "προγραμματι

σμός", εάν ο θεσμός αυτός νοείται ως όργανο μιας κάποιας στρατηγικής που 

επιδιώκει να επηρεάσει αποφασιστικά, και όχι απλώς να προβλέψει, τους 

ρυθμούς και την κατεύθυνση της οικονομικής εξέλιξης. Το κράτος, όπως δια

πιστώθηκε, αδυνατούσε καταρχήν για λόγους αντικειμενικούς να επηρεάσει 

το ύψος και τη σύνθεση της παραγωγής επενδυτικών αγαθών λόγω υποτυπώ

δους παραγωγής των αγαθών αυτών στην Ελλάδα, με εξαίρεση τα από τεχνι

κής πλευράς μη σύνθετα αγαθά που παράγουν οι κατασκευαστικές επιχειρή

σεις. Η εξασφάλιση των αναγκαίων σε ύψος και σύνθεση επενδυτικών προϊό

ντων για την υλοποίηση των προβλεπόμενων στόχων των προγραμμάτων 

αποτελεί ως εκ τούτου ένα συνεχώς αναπαραγόμενο πρόβλημα, που, όσο η 

λύση του επαφίεται στο μηχανισμό της αγοράς και την ευνοϊκή εξέλιξη των 

εξωγενών παραγόντων, θα θέτει συνεχώς υπό αίρεση όχι μόνο την επίτευξη 

των συγκεκριμένων προγραμματικών στόχων αλλά ακόμη και κάθε μορφή δι

ευρυμένης αναπαραγωγής της ελληνικής οικονομίας. 

Το δεύτερο σημείο αναφέρεται στον καθορισμό του ποσοστού αποταμίευ

σης. Το κράτος ήταν σε θέση, μέσα σε ορισμένα πάντα όρια, να επηρεάσει δια 

του φορολογικού συστήματος τη διανομή του εισοδήματος και μέσω αυτής 

την επίτευξη του επιθυμητού επιπέδου αποταμίευσης. Στο βαθμό όμως που η 

επιδιωκόμενη αυτή αποταμίευση δεν συνδεόταν οργανικά με εγχώρια παρα

γωγή επενδυτικών αγαθών, η δε επένδυση σε πάγιο κεφάλαιο αντιμετωπιξό-
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ταν και αυτή ως υπόλοιπο μέγεθος (του αντίστοιχου ποσοστού κατανάλω

σης) και αφηνόταν να ρυθμιστεί σε τελική ανάλυση από ψυχολογικούς παρά

γοντες - την οριακή δηλαδή ροπή προς κατανάλωση -, τότε αποτελούσε τελεί

ως τυχαίο γεγονός, όπως ακριβώς συμβαίνει σε μια "απρογραμμάτιστη" οι

κονομία, η σύμπτωση του προβλεπόμενου στα προγράμματα και του πράγμα

τι πραγματοποιούμενου ποσοστού αποταμίευσης και επένδυσης. 

Η τεχνολογική εξάρτηση της χώρας - καρπός του διαρθρωτικού της προ

βλήματος - οδηγούσε αναγκαστικά στην προμήθεια των απαραίτητων επενδυ

τικών και ενός μεγάλου μέρους ενδιάμεσων και τελικών καταναλωτικών αγα

θών από το εξωτερικό. Η εγχώρια αποταμίευση όφειλε καταρχήν να προσλά

βει, στο βαθμό που αντιστοιχούσε στα εισαγόμενα επενδυτικά αγαθά , την 

υλική μορφή των πρώτων και ημικατεργασμένων υλών και των τελικών κα

ταναλωτικών προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονταν περισσότερο για 

εξαγωγές. 

Οι συναλλαγματικές εισπράξεις από τις πραγματοποιούμενες εξαγωγές 

και τον τουρισμό, παρά την εντυπωσιακή τους αύξηση καθ' όλη τη μεταπολε

μική περίοδο, δεν κατάφεραν σε καμία χρονική περίοδο να πετύχουν εκείνο 

το ύψος που ήταν σε ετήσια βάση απαραίτητο για τη χρηματοδότηση όχι μόνο 

των εισαγόμενων επενδυτικών αλλά και των συνεχώς διευρυνόμενων εισαγω

γών ενδιάμεσων και τελικών καταναλωτικών προϊόντων. 

Πράγματι η χρηματοδότηση των αναγκαίων για τη διευρυμένη αναπαρα

γωγή εισαγωγών δεν προήλθε μόνο από τις συναλλαγματικές εισπράξεις των 

εξαγωγών και του τουρισμού, αλλά συμπληρωνόταν πάντοτε και με συναλ

λαγματικές μεταβιβάσεις από πηγές του εξωτερικού είτε υπό μορφή δωρεών 

και μεταβιβάσεων χωρίς άμεση οικονομική αντιπαροχή, είτε υπό μορφή δα

νείων που η σημασία τους για την αναπαραγωγή συνεχώς αυξάνει (βλέπε Πί

νακα 5.10). 

Το ουσιαστικό όμως πρόβλημα για τους φορείς του προγραμματισμού 

ήταν και εξακολουθεί να είναι η εκ των πραγμάτων αδυναμία των δημοσιο

νομικών και πιστωτικών παροχών, οι οποίες επιβάλλονται κυρίως στη 

σφαίρα της κυκλοφορίας, να παρακάμψουν ή τουλάχιστον να ουδετεροποι

ήσουν τις αρνητικές επιπτώσεις της διαρθρωτικής ανισορροπίας στη διαδι

κασία οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης που εστιάζονται στη σφαίρα 

της υλικής παραγωγής. Το κυριότερο εμπόδιο προέρχεται αφενός από την 

κατά κανόνα παρατηρούμενη αναντιστοιχία μεταξύ των τεχνικοοργανωτι-

κών και κοινωνικοοικονομικών όρων δημιουργίας και εφαρμογής τεχνικής 

προόδου στις χώρες που δημιουργούν αυτή την πρόοδο και τους αντίστοι-
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χους όρους που επικρατούν στην εγχώρια παραγωγή (ετεροχρονισμένη τε

χνολογία) και αφετέρου από την εξίσου αποφασιστική αναντιστοιχία που 

παρατηρείται μεταξύ της νοοτροπίας και γενικά προσαρμογής που συνεπά

γεται η εισαγόμενη τεχνική πρόοδος στους τομείς οργάνωσης, οικονομικής 

και κοινωνικής συμπεριφοράς κτλ. και της πράγματι επικρατούσας νοοτρο

πίας, ιδιαίτερα στα κοινωνικά και οικονομικά ανώτερα στρώματα της ελλη

νικής κοινωνίας. 

Είναι δε πασιφανές ότι η ανυπαρξία οργανωτικών και τεχνικών γνώσεων 

και εμπειριών, καθώς και των ανάλογων δεδομένων της αγοράς, για μια πα

ραγωγική διαδικασία που είναι ανύπαρκτη στη χώρα αλλά που βρίσκεται σε 

πλήρη λειτουργία στο εξωτερικό, δεν μπορεί να παρακαμφθεί μέσω π.χ. της 

επιδότησης των επιτοκίων χορηγήσεων ή της δραστικής σμίκρυνσης του χρό

νου απόσβεσης των πάγιων εγκαταστάσεων στη μεταποιητική γενικά βιομη

χανία. 

Η ανεπηρέαστη συνέχιση της ύπαρξης και επίδρασης της διαρθρωτικής 

ανισορροπίας της εγχώριας παραγωγής δεν στερεί μόνο τον εγχώριο πα

ραγωγικό μηχανισμό από τη δυνατότητα να παράγει τα αναγκαία επενδυ

τικά αγαθά και την αντίστοιχη τεχνική πρόοδο για μεμονωμένα έστω συ

μπλέγματα παραγωγικών δραστηριοτήτων στη χώρα, αλλά - και αυτό είναι 

καθοριστικό- καθιστά ανέφικτη την παραγωγική "οικειοποίηση", αναπα

ραγωγή και διασπορά από αυτό το μηχανισμό της εισαγόμενης έστω τεχνι

κής προόδου1. Η υλική αυτή βάση της εγχώριας παραγωγικής διάρθρωσης 

δημιουργούσε και εξακολουθεί να δημιουργεί, όπως είναι επόμενο, δυσμε

νείς για τη χώρα όρους στη διαδικασία του διεθνούς καταμερισμού εργα

σίας2. 

1. Η ύπαρξη μεγάλων κενών στη διάρθρωση της εγχώριας παραγωγής εμποδίζει ακόμη και 

την παραγωγική αντιγραφή και την αυτοδύναμη εξάπλωση της εισαγόμενης νέας τεχνικής προ

όδου. 

2. Οι όροι αυτοί δεν περιορίζονται συνήθως στη σφαίρα της οικονομίας, αλλά επεκτείνο

νται κατά κανόνα και στο χώρο της πολιτικής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΤΩΝ 5ΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ 

ΤΗς ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΉς ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΊΑς 

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της στρατηγικής οικονομικής ανάπτυ
ξης που εφαρμόστηκε de facto κατά τη μεταπολεμική περίοδο στην Ελλάδα 
ήταν, όπως έχει ήδη αναφερθεί, η αποφυγή των φορέων της οικονομικής πολι
τικής να διαμορφώσουν μια ειδικά για τους επιμέρους κλάδους επεξεργασμέ
νη αναπτυξιακή (κλαδική) πολιτική. Η παρατήρηση αυτή ισχύει κατά πρώτο 
λόγο για τους τομείς και κλάδους που άμεσα ή έμμεσα διαπλέκονται με όλα τα 
στάδια του κυκλώματος παραγωγής επενδυτικών αγαθών στη χώρα. 

Επειδή η κλαδική αυτή πολιτική εκφράστηκε κατά κάποιο τρόπο αρνητι
κά, δεν διατυπώθηκε δηλαδή καθόλου ως τέτοια1, γι' αυτό περιοριζόμαστε 
εδώ αναγκαστικά να παρουσιάσουμε τα απτά αποτελέσματα αυτής της ανυ
παρξίας και συγκεκριμένα την εξέλιξη της ποσοτικής διάστασης της διαρθρω
τικής ανισορροπίας που αποτελεί και άμεση απόρροια της. 

Μετά την εμπειρική καταγραφή της ευρείας έκτασης της παραπάνω ανι
σορροπίας στις αρχές της εξεταζόμενης περιόδου (βλέπε Πίνακες 2.1 και 2.2 
της Ενότητας 2.3.) τόσο η τεχνική αδυναμία του εγχώριου παραγωγικού μηχα
νισμού να παράγει σύγχρονα επενδυτικά αγαθά, όσο και οι αρνητικές συνέπει
ες αυτής της αδυναμίας - κυρίως στο ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών και τη 
σύνθεση των επενδύσεων -, δεν αποτέλεσαν αντικείμενο ειδικού προβληματι
σμού εκ μέρους των φορέων της εφαρμοζόμενης οικονομικής πολιτικής. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι η ελληνική πολιτεία δεν θεωρούσε μέχρι και 
πρόσφατα (1985) ως αναγκαία την έστω και υποτυπώδη συγκρότηση ενός συ-

I. Μία πρώτη προσπάθεια διαμόρφωσης κλαδικής πολιτικής έγινε στα πλαίσια του οικο

νομικού προγράμματος 1983-1987 χωρίς όμως ορατά μέχρι τώρα αποτελέσματα. Βλέπε σχε

τικό: Εκθέσεις προγράμματος για την βιομηχανική κλαδική πολιτική, Υπουργείο Εθνικής Οι

κονομίας, Τομέας κλαδικής πολιτικής, 1984. 
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στήματος επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας (ETE) στη χώρα. Το 

υπάρχον δε σήμερα σύστημα ETE με επίκεντρο τη Γενική Γραμματεία Έρευ

νας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) αποτελεί ουσιαστικά δημιούργημα της τελευ

ταίας ΙΟετίας και συγκεκριμένα του Ν. 1514/1985 "περί επιστημονικής και 

τεχνολογικής έρευνας"1. Το σύστημα αυτό θεωρείται εντούτοις ως προσπά

θεια συγκρότησης επιστημονικού και τεχνικοδιοικητικού μηχανισμού-με σκο

πό περισσότερο την αξιοποίηση των παρεχόμενων από την Ευρωπαϊκή Ένω

ση χρηματικών πόρων και λιγότερο την προσπάθεια διαμόρφωσης και προώ

θησης εθνικής τεχνολογικής στρατηγικής σε κλαδικό ή τομεακό επίπεδο. Απο

τέλεσμα της ουσιαστικά αμετάβλητης στάσης απέναντι στο πρόβλημα της 

διαρθρωτικής ανισορροπίας, της μη δηλαδή ουσιαστικής αντιμετώπισης της, 

κατά τη μεταπολεμική περίοδο ήταν, όπως είναι επόμενο, και η διατήρηση και 

συνέχιση της μεγάλης ποσοτικής της έκτασης κατά την ίδια αυτή περίοδο. 

Οι παρακάτω πίνακες εμφανίζουν την ποσοτική εξέλιξη των κύριων πτυ

χών της ανισορροπίας σύμφωνα με τα στοιχεία των ετών 1958, 1963, 1966, 

1970 και 1980. Τα στοιχεία αυτά προέρχονται α) από τους πρωτογενείς πί

νακες εισροών - εκροών (έτη 1958,1970), β) από υπολογισμένους με τη μέθο

δο RAS (έτη 1963,1966) πίνακες στην κατάλληλη για τον ποσοτικό προσδιο

ρισμό της διαρθρωτικής ανισορροπίας μορφή και γ) από υπολογισμένες μή

τρες επενδύσεων με ιδιαίτερη ταξινόμηση (κατά κλάδο προέλευσης και προο

ρισμού) και ξεχωριστή καταγραφή των εισαγόμενων επενδυτικών αγαθών2. 

Τα ποσοστά της εγχώριας παραγωγής στο σύνολο των ετήσιων αποσβέσε

ων των παραπάνω επενδυτικών αγαθών παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.1α. 

Από τους Πίνακες 6.1 και 6.1α προκύπτει ότι κατά το έτος 1980, καθώς 

και κατά τα ενδιάμεσα έτη (1963, 1966 και 1970), εξακολούθησε ουσιαστικά 

να διατηρείται η μεγάλη έκταση της διαρθρωτικής ανισορροπίας (Πίνακας 

6.1), η οποία είχε διαπιστωθεί και προ 22ετίας (1958) και μαζί με αυτήν και 

τα τυπικά χαρακτηριστικά μιας υποθετικά (στα πλαίσια της κλειστής οικο

νομίας) φθίνουσας εθνικής οικονομίας (Πίνακας 6.1α)3. 

1. Βλέπε Ν. Πατινιώτη, "Έρευνα και κοινωνική ανάπτυξη, προοπτικές του συστήματος 

επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας στο μεσοπρόθεσμο μέλλον", στο Η Ελλάδα προς το 

2000, εκδόσεις Παπαζήση και Friedrich-Ebert-Stiftung, Αθήνα 1988, σ. 160-183. 

2. Βλέπε Χ. Οικονομίδη, Η δομή της ελληνικής βιομηχανίας και ο τομέας παραγωγής 

προϊόντων παγίου κεφαλαίου (Διδακτορική Διατριβή, Πάντειο Πανεπιστήμιο), 1991. 

3. Μιας οικονομίας δηλαδή όπου η αξία της συνολικής της παραγωγής (διεθνώς εμπο

ρεύσιμων) επενδυτικών αγαθών δεν αρκεί ούτε για την αντικατάσταση των ετήσιων φθορών 

(αποσβέσειυν) αυτών των αγαθιόν. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.1 

Εγχώρια προσφορά και ζήτηση επενδυτικών αγαθών 1958,1963,1966,1970,1980 

(Εκατ. δρχ., τρέχ. τιμές) 

Ετος 

1958 

1963 

1966 

1970 

1980 

1958 

1963 

1966 

1970 

1980 

Εγχώρια προσφορά 

Απόλυτα 

(1) 

154 

1.400 

1.839 

3.483 

12.930 

90 

597 

897 

2.455 

10.935 

Σε% 

(2) 

4,2 

24,7 

20,2 

18,7 

13,0 

6,9 

23,9 

10,8 

37,5 

23,2 

Μηχανήματα 

Εισαγωγές 

Απόλυτα 

(3) 

3.515 

4.268 

7.263 

15.144 

86.570 

Μεταφοοικά 

1.220 

1.902 

7.441 

4.093 

36.200 

Σε% 

(4) 

95,8 

75,3 

79,8 

81,3 

87,0 

μέσα 

93,1 

76,1 

89,2 

62,5 

76,8 

Σύνολο 

Απόλυτα 

(5) 

3.669 

5.668 

9.102 

18.627 

99.500 

1.310 

2.499 

8.338 

6.548 

47.135 

Σε% 

(6) 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

Πηγή : Πίνακες Π.3 και Π.4 του Παραρτήματος Ι 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.1α 

Εγχώρια παραγωγή επενδυτικών αγαθών ως % των ετήσιων αποσβέσεων 

(Τρέχ. τιμές) 

Έτος Μηχανήματα 

Αποσβέσεις Εγχώρια παραγωγή 

Απόλυτα Απόλυτα Σε % 

(1) (2) (3) 

Μεταφορικά μέσα 

Αποσβέσεις Εγχώρια παραγωγή 

Απόλυτα Απόλυτα Σε % 

(4) (5) (6) 

1958 

1963 

1966 

1970 

1980 

2.138 

3.480 

4.655 

7.464 

59.593 

154 

1.400 

1.839 

3.483 

12.930 

7,2 

40,2 

39,5 

46,7 

21,7 

808 

1.305 

1.749 

2.805 

22.448 

90 

597 

897 

2.455 

10.935 

11,1 
45,7 

51,3 

87,5 

48,7 

Πηγή : Πίνακας 6.1 και αδημοσίευτα στοιχεία ΚΕΠΕ (από Θ. Σκούντζο - Γ. Ματθαίο) 
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Τα στοιχεία των παραπάνω πινάκων επιβεβαιώνουν κατά βάση τις υπο

θέσεις περί ύπαρξης και όρων αναπαραγωγής της διαρθρωτικής ανισορρο

πίας που έγιναν στο Κεφάλαιο 2 αυτής της εργασίας. 

Μια γενικότερη διάσταση της κατάστασης που επικρατεί σχετικά με τη 

λειτουργική σύνθεση (ενδιάμεσα, τελικά καταναλωτικά και επενδυτικά αγα

θά) της αξίας της εγχώριας παραγωγής και των αντίστοιχων εισαγωγών κα

τά την τελευταία 25ετία παρουσιάζει ο Πίνακας 6.21. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.2 

Ποσοστιαία σύνθεση της ζήτησης προϊόντων του "τομέα" επενδυτικών αγαθών 

και πηγές κάλυψης της, 1954-1980 

(Τρέχ. τιμές) 

Έτος ] 

1954 
1958 
1962 
1966 
1970 
1974 
1978 
1980 

Ενδιάμεσα 

(1) 

33,4 
32,9 
44,2 
37,8 
39,5 
38,1 
34,1 
39,7 

Κατανα-

λιυτικά 

(2) 

14,0 
14,1 
18,3 
18,8 
18,0 
16,2 
22,1 
23,4 

Επενδυ
τικά 

(3) 

50,7 
47,6 
38,3 
44,7 
47,0 
34,1 
38,6 
41,0 

Μεταβολή 
αποθεμάτων 

(4) 

_ 
5,0 

-1,7 
-2,8 
-5,5 

8,3 
1,9 
9,0 

Εξαγωγές 

(5) 

1,9 
0,4 
0,9 
1,5 
1,0 
3,3 
3,3 
4,9 

Πηγές ι 
Εγχώρια 
παραγωγή 

(6) 

66,0 
50,4 
63,1 
56,9 
58,0 
54,1 
48,5 
54,0 

ίάλυψης 
Εισαγιυγές 

(7) 

34,0 
49,6 
36,9 
43,1 
42,0 
45,9 
51,5 
46,0 

Πηγή : Πίνακας Π.4 του Παραρτήματος 

1. Η γενική έννοια της παραγωγής των κλάδων κατασκευής επενδυτικών αγαθών είναι, ως 

γν(οστόν, ευρύτερη από την αντίστοιχη έννοια της αξίας παραγιογής τελικών επενδυτικών αγα

θών. Θεωρητικά είναι δυνατό να υπάρξει ποσοτική αύξηση της παραγωγής αυτών των κλάδων 

(από αυξημένες π.χ. επισκευαστικές εργασίες), χωρίς να υπάρξει καν παραγωγή τελικών επεν

δυτικών αγαθών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕ! ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Από τις σκέψεις που διατυπώθηκαν μέχρι τώρα σχετικά με τις θεωρητικές 
βάσεις της μεσοπρόθεσμης αναπτυξιακής πολιτικής, όπως αυτή εκφράστηκε 
στα 5ετή μεταπολεμικά προγράμματα οικονομικής ανάπτυξης της Ελλάδας, 
προκύπτουν καταρχήν μερικές διαπιστώσεις σχετικά με την ύπαρξη αναντι-
στοιχιών: 

- Ανάμεσα στους παράγοντες που καθορίζουν πράγματι τη μορφή αναπα
ραγωγής της εγχώριας παραγωγικής διαδικασίας από το ένα μέρος και το 
εφαρμοζόμενο σύστημα αναπτυξιακής πολιτικής από το άλλο το οποίο, 
φραστικά τουλάχιστον, αγνοεί ή παραγνωρίζει αυτούς τους παράγοντες. 

- Ανάμεσα αφενός στους διακηρυσσόμενους από τα προγράμματα στόχους 
και αφετέρου τα προτεινόμενα για την υλοποίηση τους μέτρα πολιτικής, 
παρά την εντωμεταξύ αποδεδειγμένη ακαταλληλότητα των τελευταίων να 
επιφέρουν τα επισήμως ανακηρυσσόμενα και αναμενόμενα αποτελέσματα. 
Οι αναντιστοιχίες αυτές οφείλονται, κατά κύριο λόγο, στη συστηματική 

παραγνώριση του γεγονότος ότι καθοριστικό αίτιο της μορφής αναπαραγω
γής της εγχώριας παραγωγικής διαδικασίας αποτελεί η διαρθρωτική δυσανα
λογία της εγχώριας παραγωγής και οι συγκεκριμένες επιδράσεις που αυτή 
ασκεί στην ποιοτική και ποσοτική διάρθρωση των στοιχείων της. 

Η ουσιαστική ανυπαρξία ειδικότερα κλάδων παραγωγής κεφαλαιουχικών 
(επενδυτικών) αγαθών και, κυρίως, η όλη διαδικασία εμφάνισης και παγίω
σης αυτής της ανυπαρξίας έχει επιφέρει τέτοιας μεγάλης έκτασης ποιοτικές 
και ποσοτικές διαφοροποιήσεις στα στοιχεία της εγχώριας παραγωγικής δια
δικασίας που είναι αδύνατο νά αγνοηθούν ή, ακόμη σπουδαιότερο, να εξο
μοιωθούν εννοιολογικά και αναλυτικά με τα αντίστοιχα στοιχεία των τεχνο
λογικά ανεπτυγμένων χωρών. 

Η διαπίστωση αυτή αναφέρεται κυρίως : 
α. Στην κλαδική αποδιάρθρωση και τον κατατεμαχισμό των εγχώριων παρα

γωγικών δραστηριοτήτων αντί της τάσης συσπείρωσης και ολοκλήρωσης 
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τους σε ευρύτερα και συνθετότερα κυκλώματα παραγωγής, που αποτελεί 

τυπική διαδικασία για τις τεχνολογικά ανεπτυγμένες χώρες.Η εξέλιξη αυ

τή έχει ως αποτέλεσμα αφενός την αδυναμία συσσώρευσης παραγωγικού 

κεφαλαίου σε τεχνολογικά νευραλγικούς αλλά ουσιαστικά ανύπαρκτους 

στη χώρα κλάδους (όπως π.χ. οι κλάδοι μηχανολογικού εξοπλισμού, με

ταφορικών μέσων, τεχνικά σύνθετων καταναλωτικών αγαθών καθώς και 

οι παντοειδείς προμηθευτές τους) και αφετέρου την αναγκαστική παρεμ

βολή του εισαγωγικού εμπορίου για την εμπορική κάλυψη των κενών κρί

κων της εγχώριας παραγωγής και τη διόγκωση του κόστους που αυτό συ

νεπάγεται. 

β. Στην ανικανότητα του ήδη αποδιαρθρωμένου εγχώριου παραγωγικού μη

χανισμού να δημιουργήσει και διασπείρει νέα τεχνική πρόοδο και μέσω 

αυτής είτε να αναπτύξει νέα προϊόντα ή να μειώσει το μέσο κόστος παρα

γωγής και να βελτιώσει την ποιότητα των παραδοσιακών προϊόντων. 

Επειδή η δημιουργία και εφαρμογή νέας τεχνικής προόδου με τα αποτελέ

σματα που μόλις αναφέρθηκαν αποτελεί συστατικό στοιχείο και προϋπό

θεση του ανταγωνισμού, υπό τη δυναμική έννοια του όρου, γι' αυτό η πα

ραπάνω ανικανότητα των εγχώριων παραγωγικών μονάδων συνεπάγεται 

αναγκαστικά την αντικειμενική τους αδυναμία να ανταγωνίζονται τις 

αντίστοιχες μονάδες των τεχνολογικά ανεπτυγμένων χωρών του εξωτερι

κού σε μακροπρόθεσμη προοπτική. Η φιλολογία κατά συνέπεια που ανα

πτύσσεται συχνά περί της ανάγκης διαφύλαξης της ανταγωνιστικής ικανό

τητας των εγχώριων μονάδων αποβλέπει κατά κύριο λόγο στην καλλιέρ

γεια κλίματος συγκράτησης του ύψους των μισθών και ημερομισθίων σε 

χαμηλά κατά το δυνατόν επίπεδα. 

γ. Στις - λόγω έλλειψης των αναγκαίων κοινωνικοοικονομικών και τεχνικο-

οργανωτικών προϋποθέσεων - αντικειμενικές δυσκολίες εισαγωγής και 

προπάντων διακλαδικής και διατομεακής διάχυσης της εισαγόμενης τεχνι

κής προόδου. Άμεση συνέπεια αυτών των δυσκολιών είναι η γενική τε

χνολογική καθυστέρηση, το μωσαϊκό των τεχνικών ασυμμετριών το οποίο 

επικρατεί στην εγχώρια παραγωγή και η αδυναμία συσσώρευσης παραγω

γικού κεφαλαίου, ιδιαίτερα σε δραστηριότητες που χρησιμοποιούν σύνθε

τες τεχνικές μεθόδους παραγωγής ( τεχνολογίες αιχμής). 

δ. Στην αναγκαστική μετατόπιση της εγχώριας παραγωγής σε ευκαιριακού 

χαρακτήρα, συμπληρωματικές και κατά κανόνα μη ανταγωνιστικές προς 

τις τεχνολογικά αναπτυγμένες χώρες δραστηριότητες, που εξοικονομούν 

ή προσπορίζουν συνάλλαγμα. Η μετατόπιση αυτή υπαγορεύεται από την 
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ανάγκη πληρωμής των συνεχώς αυξανόμενων δαπανών για επενδυτικά, 

ενδιάμεσα και νέα ή από τεχνικής πλευράς σύνθετα καταναλωτικά αγαθά. 

Επιτείνεται κατ' αυτό τον τρόπο ακόμη περισσότερο η επικρατούσα ήδη 

τάση στο διεθνή καταμερισμό εργασίας, να ωθούνται δηλαδή οι τεχνολο

γικά εξαρτημένες χώρες, όπως η Ελλάδα, να παράγουν προϊόντα απλής 

προκειμένου να τα ανταλλάξουν με προϊόντα σύνθετης εργασίας. 

ε. Στη δυσλειτουργία των διατομεακών και διακλαδικών σχέσεων και την 

ανασχετική επίδραση που αυτή ασκεί στη διαδικασία οικονομικής και κοι

νωνικής ανάπτυξης. Η αδυναμία του εγχώριου παραγωγικού μηχανισμού 

και του αντίστοιχου μηχανισμού αγοράς να εξισορροπήσει τις διατομεα-

κές και διακλαδικές αποκλίσεις, που εμφανίζει διαχρονικά η παραγωγικό

τητα εργασίας, αντανακλάται στην ύπαρξη χρόνιων προβλημάτων όπως η 

αδυναμία παραγωγικής (όχι παρασιτικής) απορρόφησης του πλεονάζο

ντος εργατικού δυναμικού του αγροτικού κυρίως τομέα από τους άλλους 

τομείς (ιδίως της μεταποιητικής βιομηχανίας), το σταθερό έλλειμμα του 

ισοζυγίου εξωτερικών συναλλαγών, η απόκτηση εισοδημάτων από μεσο

λαβητικές και άλλες κατά βάση παρασιτικές και παραοικονομικές δραστη

ριότητες (άγνωστες στις τεχνολογικά ανεπτυγμένες χώρες) κτλ. Οι παρα

πάνω χρόνιες ανισορροπίες στις αγορές ιδίως εργασίας και συναλλάγμα

τος συνδέονται οργανικά και αποτελούν ουσιαστικά συμπτώματα της 

διαρθρωτικής ανισορροπίας της εγχώριας παραγωγής (βλέπε Κεφ. 2) από 

την οποία και εκπορεύονται. 

στ. Στην τάση "θεωρητικοποίησης" των εγγενών πλέον αδυναμιών της εγχώ

ριας παραγωγικής μηχανής και την εμφάνιση τους είτε ως προσωρινών 

και υποκειμενικών είτε ως ποσοτικών μόνο αποκλίσεων από τα αντίστοι

χα δεδομένα των τεχνολογικά ανεπτυγμένων χωρών. Δεν αποτελεί επίσης 

σπανιότητα ακόμη και η παρουσίαση αυτών των αδυναμιών - όσον αφορά 

τους έμψυχους φορείς - ως ιδιαίτερων τελικά προτερημάτων του εγχώρι

ου πληθυσμού. 

Η αδυναμία π.χ. σχεδιασμού, οργάνωσης και διεύθυνσης τεχνικά σύνθετων 

κυκλωμάτων παραγωγής και τα τυπικά συμπτώματα αυτής της αδυναμίας 

όπως π.χ. ΐ) η προχειρότητα αντί της συστηματικής οργάνωσης, ii) η εξι

δανίκευση της έμφυτης ικανότητας αντί της θεσμικά οργανωμένης γνώσης 

και πρακτικής εμπειρίας, iii) η συστηματική υποτίμηση της σχέσης που διέ

πει την αρμοδιότητα με την ειδίκευση κτλ. εμφανίζονται συχνά ως δείγμα

τα ευστροφίας και σπάνιας προσαρμοστικότητας του πληθυσμού προς τις 

προσφερόμενες από την αγορά ευκαιρίες (θεωρίες περί ελληνικού δαιμονί-
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ου). 

Η εγχώρια παραγωγική διαδικασία με τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτη

ριστικά, που μόλις σκιαγραφήθηκαν, δεν είναι καταρχήν σε θέση ούτε από υλι

κοτεχνική αλλά ούτε από χρηματοοικονομική (συναλλαγματική) άποψη να εξα

σφαλίσει, χωρίς εξωτερική βοήθεια, όρους αναπαραγωγής σε διευρυμένη βάση. 

Οι σχέσεις (7.1) και (7.2) που ακολουθούν και έχουν εμπειρικά διερευνη

θεί και επικυρωθεί εκφράζουν τα κύρια συμπτώματα αυτής της αδυναμίας. 

Για τα έτη 1958 , 1963 , 1966 και 1970, όπου υπάρχουν πίνακες εισροών 

εκροών πρωτογενείς (1958 και 1970) ή υπολογισμένοι με τη μέθοδο RAS 

(1963 και 1966), ίσχυε1: 

m ε m ε+f 

(7.1) Σ PI < 2D. 
i i 

i = 1,2....m αγαθά και υπηρεσίες. 
D = αποσβέσεις αγαθών παγίου κεφαλαίου εκτός οικοδομών. 
ε, f = ελληνικά,αλλοδαπά. 

PI = παραγωγή επενδυτικών αγαθών. 

και 

m n m f m f 
(7.2) Σ Xj < Σ Σ Qji + Σ Cj 

' j ' ' 

X = εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. 

Q = ενδιάμεσες εισροές. 

C = τελικά καταναλωτικά αγαθά. 

j = 1,2,...n κλάδοι παραγωγής. 

Από μεν τη σχέση (7.1) προκύπτει ότι η συνολική αξία της εγχώριας παρα
γωγής επενδυτικών - πλην κατοικιών - αγαθών (Σ PI) δεν αρκούσε ούτε από 
ποσοτική άποψη να αντικαταστήσει την ετήσια φθορά (απόσβεση) των πάγιων 
(μη κτιριακών) εγκαταστάσεων ελληνικής και ξένης προέλευσης (Σϋ;)2. Η σχέ-

1. Βλέπε D. Sakkas, Die Urspruenge den strukturellen Ungleichgewichts und seine 

Wirkung auf den Entwicklungsprozess Griechenlands, P. Lang, Frankfurt/M 1984. 

2. Βλέπε και σχέση (2.5) του Κεφ. 2. 
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ση εξάλλου (7.2) εκφράζει τ-η νομισματική (συναλλαγματική) πλευρά της 
(ετήσιας) διαδικασίας αναπαραγωγής. Σύμφωνα με αυτή, το σύνολο των ετή
σιων συναλλαγματικών εισπράξεων της χώρας από εξαγωγές αγαθών και 
υπηρεσιών δεν ήταν αρκετό για την πληρωμή των εισαγόμενων ετήσια ενδιά
μεσων εισροών (πρώτων υλών και ημικατεργασμένων ή ημιτελών προϊόντων) 
και τελικών καταναλωτικών αγαθών. 

Ο εγχώριος παραγωγικός μηχανισμός δεν είναι πράγματι - όπως έχει κα
τά κόρον τονιστεί - τελικά σε θέση ούτε από τεχνικής -κατασκευαστικής σκο
πιάς, αλλά ούτε ακόμη και από χρηματικής (συναλλαγματικής), να εξασφαλί
σει αυτοδύναμα όρους έστω και απλής αναπαραγωγής της εγχώριας παραγω
γικής διαδικασίας1. 

Τα συγκεκριμένα και αναμφισβήτητα προβλήματα που προέρχονται από 
την ύπαρξη και επίδραση των παραπάνω δύο βασικών ανισοτήτων (ανισορ
ροπιών) έχουν αναγκάσει το κράτος να αναλάβει μια σειρά από πρωτοβου
λίες παρέμβασης τόσο στον τομέα των εξωτερικών οικονομικών σχέσεων, όσο 
και στον τρόπο λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Οι παρεμβάσεις αυτές 
αποβλέπουν αφενός στην εξασφάλιση συναλλάγματος και τεχνικής βοήθειας 
από το εξωτερικό και αφετέρου στην ποικιλόμορφη μεταφορά κοινωνικών 
πόρων προς τους ιδιώτες επιχειρηματίες - εκτός της γενικά ευνοϊκής φορο
λογικής αντιμετώπισης των υψηλών εισοδημάτων - ώστε να πεισθούν να ανα
λάβουν αντίστοιχες επιχειρηματικές και επενδυτικές πρωτοβουλίες. Η συ
γκρότηση μέσω αυτών των μέτρων ενός συστήματος οικονομικής πολιτικής, 
βραχυπρόθεσμης έστω εμβέλειας και αποτελεσματικότητας, που να εξασφαλί
ζει συνθήκες διευρυμένης αναπαραγωγής θα ήταν - υπό τις επικρατούσες συν
θήκες διαρθρωτικής ανισορροπίας - χωρίς τις παραπάνω παρεμβάσεις, προ
βληματική αν όχι αδύνατη. 

Η αναπαραγωγή που τελικά πραγματοποιείται δεν ανταποκρίνεται - για 
λόγους που ήδη αναφέρθηκαν - στις προσδοκίες περί επίτευξης αυτοτροφο
δοτούμενης ανάπτυξης, οι οποίες έχουν συνδεθεί με την εισαγωγή κεφαλαίων 
και τη θέσπιση των πολλαπλών κινήτρων και παροχών προς την ιδιωτική επι
χειρηματική πρωτοβουλία, είναι αναγκαστικά εξαρτημένη, η δε μορφή της 
επηρεάζεται αποφασιστικά από το συσχετισμό των κοινωνικών και πολιτι
κών δυνάμεων που στηρίζουν κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο την 
κρατική εξουσία και την επικρατούσα γενικά πολιτικοοικονομική συγκυρία. 

Η άγνοια ή παραγνώριση πάντως της φύσης και των επιπτώσεων του 

1. Σύγκρινε με τα αντίστοιχα στοιχεία της Ενότητας 2.3. 
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διαρθρωτικού προβλήματος στη διαδικασία της συνολικής αναπαραγωγής 

(του παραγωγικού, κοινωνικού και πολιτικού συστήματος) εμποδίζει σε με

γάλο βαθμό τις προσπάθειες ορθολογικοποίησης και αυτής ακόμη της αναπα

ραγωγής στην επικρατούσα ήδη τεχνικά και οικονομικά εξαρτημένη μορφή. 

Από τις παραπάνω σύντομες παρατηρήσεις γίνεται φανερό ότι ο προ

γραμματισμός που επιδιώχθηκε να εισαχθεί και καθιερωθεί μεταπολεμικά 

στην Ελλάδα - στο βαθμό που είναι θεμιτή η χρησιμοποίηση αυτού του όρου 

- δεν αποτέλεσε οργανικό τμήμα και πρακτική εφαρμογή μιας θεωρητικά θε

μελιωμένης στρατηγικής αυτοδύναμης οικονομικής ανάπτυξης της χώρας αλ

λά, ως επί το πλείστον, όργανο έκφρασης των συγκυριακών αναγκών της τε

χνικά και οικονομικά εξαρτημένης αναπαραγωγής διατυπωμένης σε μεσο

πρόθεσμο - συνήθως 5ετή - χρονικό ορίζοντα. 

Ο συγκυριακός αυτός χαρακτήρας της πολιτικής, που εξέφραζε στην 

πραγματικότητα η πλειονότητα των μεταπολεμικών προγραμμάτων, κατα

φαίνεται και από το γεγονός ότι δεν θεωρήθηκε αναγκαία η δημιουργία μηχα

νισμού παρακολούθησης και ελέγχου της εφαρμογής τους πέραν του υπάρχο

ντος ήδη μηχανισμού υλοποίησης της τρέχουσας οικονομικής πολιτικής. Ο 

παραπάνω βραχυχρόνιος ουσιαστικά χαρακτήρας των μεταπολεμικών προ

γραμμάτων ήταν προφανώς και ο κύριος λόγος που δεν αντιμετωπίστηκαν 

ουσιαστικά τα μακροχρόνιας φύσης προβλήματα όπως της ανεργίας και κυ

ρίως της υποαπασχόλησης, του ισοζυγίου εξωτερικών πληρωμών, της περι

φερειακής ανάπτυξης κτλ. που εξακολουθούν με μικρές παραλλαγές να πα

ραμένουν και σήμερα, παρά την εκπόνηση τόσων 5ετών προγραμμάτων, ως 

κυρίαρχα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. 

Μια ρεαλιστική αντιμετώπιση των καίριων αυτών προβλημάτων δεν φαί

νεται - και στη σημερινή ακόμη μεταβατική περίοδο - δυνατή, χωρίς το σοβα

ρό υπολογισμό του διαρθρωτικού προβλήματος κατά την κατάρτιση των 

5ετών οικονομικών προγραμμάτων. Ο σκοπός αυτός μπορεί να εξυπηρετηθεί 

αποτελεσματικότερα, εάν επιδιωχθεί από τον επιστημονικό κόσμο η σταδια

κή διαμόρφωση ενός συστήματος πολιτικής οικονομίας που να αντιστοιχεί 

στα κοινωνικοοικονομικά και πολιτικά δεδομένα και τις μακροπρόθεσμες 

ανάγκες της χώρας. Η προσπάθεια αυτή είναι επιβεβλημένη, διότι ένα μεγάλο 

μέρος του εγχώριου επιστημονικού δυναμικού, που σημειωτέον αναπαράγε

ται και αυτό κατά κύριο λόγο (άμεσα ή έμμεσα) από το εξωτερικό, εξακολου

θεί νά καλλιεργεί ακόμη την αντιεπιστημονική και αντιερευνητική αντίληψη 

περί έλλειψης δηλαδή ουσιαστικών διαφορών - πλην ίσως μερικών ποσοτι

κών - της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας από τις οικονομίες και κοινω-
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νίες των τεχνολογικά ανεπτυγμένων χωρών. 

Και στις περιπτώσεις όμως που γίνεται αποδεκτή η ύπαρξη ποιοτικών 

διαφορών στα επιμέρους στοιχεία της παραγωγικής διαδικασίας, αντί, όπως 

θα ήταν φυσικό, να αποδίδονται αυτές οι διαφορές στη διαφορετική διάρ

θρωση και αντίστοιχο επίπεδο ανάπτυξης της εγχώριας παραγωγής, αποδί

δονται είτε σε ανορθολογικές - σε σχέση πάντα με τις τεχνολογικά και οικο

νομικά αναπτυγμένες χώρες - συμπεριφορές και υποκειμενικές αδυναμίες 

των κύριων φορέων της αναπτυξιακής διαδικασίας (κράτος-ιδιώτες επιχειρη

ματίες), είτε γενικά στις κοινωνικές σχέσεις παραγωγής, χωρίς κατά κανόνα 

να εξειδικεύονται περισσότερο οι συγκεκριμένες επιδράσεις αυτών των σχέ

σεων στη διαμόρφωση της επίμαχης ποιοτικής διάρθρωσης των εγχώριων πα

ραγωγικών στοιχείων. Είναι φανερό ότι, και στις δύο περιπτώσεις, δεν προ

σφέρονται σε ικανοποιητικό βαθμό οι θεωρητικές προϋποθέσεις για συγκρό

τηση και ενεργοποίηση ενός συστήματος αναπτυξιακής πολιτικής που να στη

ρίζεται στους καθοριστικούς παράγοντες κοινωνικοοικονομικής εξέλιξης της 

ελληνικής κοινωνίας και να έχει ως βασική του επιδίωξη τη μέσω του μεσο

πρόθεσμου προγραμματισμού σταδιακή μείωση της παρούσας τεχνικοοικο

νομικής εξάρτησης1. 

Παρά τις κριτικές παρατηρήσεις και επιφυλάξεις που διατυπώθηκαν σε 

αυτή την εργασία αναφορικά με το περιεχόμενο και τη μορφή του ελληνικού 

μεταπολεμικού προγραμματισμού, είναι αναγκαίο, παρά τα περιορισμένα 

του αποτελέσματα, να εξαρθεί και η πολύπλευρη κοινωνική χρησιμότητα του, 

ιδιαίτερα σε χώρες με σχετικά χαμηλό επίπεδο οργανωτικών ικανοτήτων 

όπως η Ελλάδα. Η κινητοποίηση και συμμετοχή πολλών επιστημονικών και 

διοικητικών στελεχών και εκπροσώπων κοινωνικών τάξεων και ομάδων του 

πληθυσμού στη διαδικασία κατάρτισης των προγραμμάτων, τη μεσοπρόθεσμη 

δηλαδή διερεύνηση και παρουσίαση της κοινωνικοοικονομικής εξέλιξης συ

νολικά, αποτελεί αναμφισβήτητα μεγάλη συμβολή στο γενικό προβληματισμό 

και την αναζήτηση συγκεκριμένων τρόπων και μεθόδων προώθησης της δια

δικασίας οικονομικής ανάπτυξης της χώρας, που ήταν και παραμένει πάντα 

επίκαιρη και επιτακτική. 

1. Θα ήταν υπερβολικό και ανακριβές να υποστηριχθεί ότι δεν έχει γίνει μέχρι τώρα προ

σπάθεια να καθορισθούν και προπαντός ιεραρχηθούν τα κύρια προβλήματα και οι τρόποι επί

δρασης τους στην οικονομική και κοινωνική εξέλιξη της χώρας. Παρά την ύπαρξη όμως πολ

λών αξιόλογων εργασιών, δεν έχει επιτευχθεί ακόμη ο βαθμός αυτός γενίκευσης και αποδοχής 

τους που απαιτείται στην προκειμένη περίπτωση. 
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 





ΠΙΝΑΚΑΣ Π. 1 

Εξέλιξη βασικών μεγεθών του ισοζυγίου εξωτερικών πληρωμών 

(Σε εκατ. δολ. ΗΠΑ) 

Εμπορικό Ισοζύγιο Ισοζύγιο τρεχου- Καθαρή εισροή 

ισοζύγιο αδήλων σων στη/αλλαγών κεφαλαίων 

(1) (2) (3) (4) 

1950 

1953 

1955 

1958 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1966 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1974 

1976 

1978 

1980 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

-312,6 

-160,4 

-157,7 

-266,5 

-296,1 

-330,6 

-397,7 

-434,3 

-559,4 

-743,0 

-779,5 

-898,8 

-992,7 

-1320,4 

-1605,9 

-2885,3 

-3333,0 

^342,8 

-6809,5 

-5926,9 

-5385,9 

-5350,8 

-6267,9 

-5685,8 

-6942,5 

-7631,1 

326,7 

179,0 

178,5 

193,0 

250,3 

281,1 

347,7 

398,2 

388,1 

484,0 

526,6 

550,6 

684,1 

976,2 

1204,4 

1740,1 

2401,0 

3383,9 

4593,4 

4041,8 

3510,0 

3220,7 

2992,2 

3913,7 

5723,3 

6674,0 

-14,1 

-18,6 

-20,8 

-73,5 

-45,8 

-49,5 

-50,0 

-36,1 

-171,3 

-259,0 

-252,9 

-348,2 

-408,6 

-344,2 

-401,5 

-1145,2 

-932,0 

-957,9 

-2216,1 

-1885,1 

-1879,5 

-2130,1 

-3275,7 

-1772,1 

-1219,2 

-957,1 

5,3 

6,8 

33,8 

67,0 

46,4 

87,7 

109,1 

103,0 

170,6 

260,1 

263,3 

313,2 

373,3 

478,1 

840,5 

924,3 

929,3 

1347,9 

2270,5 

1778,9 

2303,4 

2477,2 

3148,6 

2095,9 

1802,1 

2031,5 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π.2 

Ποσοστιαία σύνθεση της ακαθάριστης δαπάνης της οικονομίας 

(Τρέχ. τιμές) 

Έτος Κατανάλωση Επενδύσεις παγίου Αποθέματα + 
κεφαλαίου στατιστικές 

Ιδιωτική Δημόσια Σύνολο Ιδιωτικές Δημόσιες Σύνολο αποκλίσεις 

1950 

1953 

1955 

1958 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

78,0 

77,7 

77,9 

75,3 

74,6 

71,7 

71,3 

68,8 

67,0 

65,4 

67,2 

67,4 

66,0 

63,5 

63,8 

62,9 

60,6 

57,1 

61,5 

61,4 

60,7 

60,8 

60,9 

58,8 

60,8 

64,9 

60,2 

59,9 

59,5 

58,2 

62,1 

64,7 

10,6 

10,5 

10,9 

10,6 

10,9 

10,6 

10,8 

10,4 

10,6 

10,5 

11,0 

12,2 

11,9 

11,6 

11,7 

11,6 

11,3 

10,4 

12,6 

13,8 

14,0 

14,7 

14,7 

15,1 

15,4 

17,5 

16,7 

17,2 

17,7 

18,2 

17,8 

18,3 

88,6 

88,2 

88,8 

85,9 

85,5 

82,3 

82,1 

79,2 

77,6 

75,9 

78,2 

79,6 

77,9 

75,1 

75,5 

74,5 

71,9 

67,5 

74,1 

75,2 

74,7 

75,5 

75,8 

73,9 

76,2 

82,4 

76,9 

77,1 

77,2 

76,4 

79,9 

83,0 

8,4 
8,3 

9,4 

11,4 

12,0 

10,9 

12,6 

12,5 

13,9 

14,2 

14,9 

13,3 

15,6 

16,2 

15,7 

16,0 

17,8 

18,2 

14,1 

13,7 

14,3 

16,5 

17,4 

18,7 

17,6 

15,9 

12,8 

12,1 

10,1 

9,8 

10,6 

10,9 

6,1 
3,3 

3,4 

4,3 

5,7 

6,1 
6,1 
5,3 

5,2 

5,2 

5,2 

5,6 

5,7 

6,4 

6,1 
7,3 

7,8 

7,0 

6,1 
5,2 

5,3 

4,7 

5,0 

5,3 

5,4 

5,8 
5,4 

6,4 

7,0 

7,3 

6,4 

5,1 

14,5 

11,6 

12,8 

15,7 

17,7 

17,0 

18,7 

17,8 

19,1 

19,4 

20,1 

18,9 

21,3 

22,6 

21,8 

23,3 

25,6 

25,2 

20,2 

18,9 

19,6 

21,2 

22,4 

24,0 

23,0 

21,7 

18,2 

18,5 

17,1 

17,1 

17,0 

16,0 

-3,1 

0,2 

-1,6 

-1,6 

-3,2 

0,7 

-0,8 

3,0 

3,3 

-4,7 

1,7 

1,5 

0,8 

2,3 

2,7 
2,2 

2,5 

7,3 
5,7 

4,9 

5,7 

3,3 

1,8 
2,1 

0,8 

^,1 
4,9 

4,4 

5,7 

6,5 

3,1 

1,0 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Η Ελληνική Οικονομία, Ερευνητικά δοκίμια και στατιστικές 
σειρές, τόμος III, Αθήνα 1984 και Εθνικοί Λογαριασμοί. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π.3 

Εγχώρια ζήτηση επενδυτικών αγαθών και πηγές κάλυψης της 

(Εκατ. δρχ., τρέχ. τιμές) 

Έτος 

(0 

1958 

1963 

1966 

1970 

1980 

1958 

1963 

1966 

1970 

1980 

Εγχώρια 

προσφορά 
V (2) 

154 

1.400 

1.839 

3.483 

12.930 

90 

597 

897 

2.455 

10.935 

Μηγανήματα 

Εισαγωγές 

(3) 

3.515 

4.268 

7.263 

15.144 

86.570 

Μεταφοοικά μέσα 

1.220 

1.902 

7.441 

4.093 

36.200 

Σύνολο 

(4) 

3.515 

5.668 

9.102 

18.627 

99.500 

1.310 

2.499 

8.338 

6.548 

47.135 

Ετήσιες 

αποσβέσεις 

(5) 

2.138 

3.480 

4.655 

7.464 

59.593 

808 

1.305 

1.749 

2.805 

22.448 

Πηγή : α. Για το 1958 από τον πρωτογενή πίνακα εισροών-εκροών. 

β. Για τα έτη 1963,1966 από Ν. Mylonas, "Applications of input-output methods and 

techniques in analysing and predicting economic development in Greece 1958-

1978", Sussex, unpubl. Ph. D. Thesis, 1972. 

γ. Για τα έτη 1970,1980 Χ. Οικονομίδης,'Όι πίνακες επενδύσεων της ελληνικής Οικο

νομίας για τα έτη 1970 και 1980", Τεύχη της πολιτικής Οικονομίας, No. 9. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π.4 

Η ζήτηση προϊόντων του "τομέα"* παραγωγής επενδυτικών αγαθών 

και οι πήγες κάλυψης της 

(Εκατ. δρχ., τρέχ.τιμές) 

Έτος α Συνολική Ενδιάμεση Τελική ζήτηση Από αυτά 

ζήτηση ζήτηση Καταναλωτικά Επενδυτικά Εξαγωγές Εισαγωγές 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1954Ρ 

1958 

1960 

1962 

1964 

1966 

1968 

1970 

1972 

1974 

1976 

1978 

1980 

6.640 

11.161 

13.992 

17.476 

20.730 

28.238 

32.443 

45.542 

60.709 

102.248 

141.929 

191.009 

266.416 

2.216 

3.678 

6.364 

7.729 

6.842 

10.680 

10.495 

17.994 

22.873 

38.940 

49.144 

65.072 

105.839 

930 

1.572 

2.675 

3.201 

4.075 

5.304 

6.536 

8.188 

10.025 

16.579 

29.218 

42.229 

62.325 

3.368 

5.314 

4.873 

6.684 

9.401 

12.637 

14.812 

21.407 

30.703 

34.849 

48.810 

73.829 

109.379 

126 

38 

133 

166 

279 

398 

363 

451 

1.020 

3.375 

6.737 

6.342 

13.051 

2.256 

5.535 

5.005 

6.444 

9.277 

12.180 

15.323 

19.063 

26.934 

46.920 

70.977 

98.431 

122.457 

* Αντιστοιχεί στους κλάδους 35, 36, 37, 38, ΣΤΑΚΟΔ. 

Πηγή: α. Για τα έτη 1958-1980: Θ.Α. Σκούντζος, Πίνακες εισροών-εκροών της ελληνικής οι

κονομίας, 1960-1980, ΚΕΠΕ, Αθήνα 1986. 

β. Για το έτος 1954: Σ.Ι. Γερωνυμάκης, Συμβολή εις τα προβλήματα μετρήσεως των οι

κονομικών φαινομένων μακροοικονομικός, Αθήνα 1965. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 





Οι σκέψεις που ακολουθούν και είναι εκφρασμένες στην παρακάτω απλή 
μορφή θίγουν απλώς τις κύριες πλευρές του κεντρικού για κάθε αναπτυξιακή 
διαδικασία προβλήματος της διεύρυνσης του οικονομικού πλεονάσματος. 

Ακολουθεί η διευκρίνηση των συμβόλων που χρησιμοποιούνται στη συνέ
χεια του κειμένου. 

Υ§ = Διαθέσιμο εισόδημα. 

m, m = Εισόδημα από μισθούς προ (m) και μετά (m) τους άμεσους· φόρους 
και τις μεταβιβαστικές πληρωμές. 

Φα = Άμεσοι φόροι. 
μ = Μεταβιβαστικές πληρωμές. 

Β = Συνολικός πληθυσμός. 
λ = (λ= 1,2,...,5) κατηγορίες πληθυσμού Β\^απασχολούμενοι σε εξαρ

τημένη εργασία, Β2=συνταξιούχοι, Β3= άνεργοι, στρατιώτες κτλ., 
Β4=αγρότες και Β5=επιχειρηματίες. 

Α, Α = Καθαρό αγροτικό εισόδημα προ (Α) και μετά (Α) την άμεση φορο
λογία και τις επιδοτήσεις. 

Su = Επιδοτήσεις. 
Ρ = Τιμές αγαθών και υπηρεσιών (τιμές παραγωγού). 
Q = Ποσότητες αγαθών και υπηρεσιών. 

Π, Π = Κέρδος προ (Π) και μετά (Π) τη φορολογία και τις παροχές κινή

τρων. 

τ = Μεταφορικό κόστος. 

ε = Εμπορικό κέρδος. 

Φ ε = Έμμεσοι φόροι. 

i = (i = 1,2,...,n) επαγγελματικές κατηγορίες. 

j = (j = 1,2,...,m) κλιμάκια μισθών και ημερομισθίων. 

e = Καταναλωτικά αγαθά και υπηρεσίες. 

α, β = Αγροτικά προϊόντα, λοιπά προϊόντα . 

Ι = Επενδύσεις παγίου κεφαλαίου. 

S = Αποταμίευση (πλεόνασμα χωρίς αποσβέσεις). 

Κ = Συνολικό κόστος παραγωγής. 

pr = Ιδιωτικό. 

st = Δημόσιο. 
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Η σχέση (4.2.1) αποκτά τη μορφή : 

* _ 

(4.2.3) S = Υ - C 

και 

(4.2.4) Ι = Υ - C 

από όπου προκύπτει 

* — 

(4.2.5) S = Ι 

και συνακόλουθα : 

(4.2.5α) S - Sp r + S s t 

(4.2.5β) Γ = I p r + I s t 

και 

οπού 

και 

Σ CX

PI= C! + C 2 + C5 

λ=1 

Σ s[T= Sl + S 2 + S5 

λ=1 

* pr δ - pr 

(4.2.6) I S ^ Σ Υλ - Σ Cx 

λ=\ λ=1 λ=1 

^ - pr 5 δ 5 * pr 

(4.2.7) Σ Cx = Σ Υλ - Σ Sx 

λ=1 λ=1 λ=1 
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αναλυτικά : 

(4.2.8) 

η m _ p r η m 

Σ Σ C H j = Σ Σ B j i d i M j - S y ) 

i=lj=l i=lj=l 

(4.2.9) Σ m y = Σ ( m i j - O y + μ^) 

j j 

(4.2.9α) m l j = m l j + °l j 

και 

(4.2.9β) ôij = <&ij - μ^ 

οπού 

(4.2.10) 
α 

Φ ι ; -ij - Hlj 

κ α τ ' αναλογία ισχύει : 

(4.2.11) 
- Pr 

Σ Σ C 2 i j 

' j 

Σ Σ B 2 i ( m 2 j - S 2 j ) 

i j 

(4.2.12) 
-pr 

Σ Σ C 3 i j = Σ Σ B 3 i ( m 3 j - S 3 j ) 

ι J ι J 

(4.2.13) 
- pr 

Σ Σ C 4 i j = Σ Σ B 4 i ( A 4 j - S4j) 

i j i J 
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- pr 

όπου 

(4.2.14) 

(4.2.14α) 

(4.2.14β) 

(4.2.14γ) 

και τέλος 

(4.2.15) 

όπου 

(4.2.16) 

(4.2.16α) 

(4.2.16β) 

και 

(4.2.16γ) 

Είναι εξάλλου προφανές ότι: 

A 4 j = A 4 j + °a4 

A4j - Paj"Qaj ~~ Kaj 

a a 

°aj = Φ α] - Suj 

a a 

Φ α ] - S u j 

> 

< 
0 

Σ Z C 5 i j = Σ Z B 5 i ( n 5 j - S 5 j ) 

• J ι J 

n 5 j = n 5 j + oßj 

n5j = Pßj-Qßj - Kßj 

α β 
6ßj = % - Suj 

a 
φ β ] " 

ß 
- S 

uj 

> 

< 
= 0 

(4.2.17) 

5 - p r 5 η _ 

Σ Cx = Σ Σ P c V Q c , 
λ=1 λ=1 c=l 

180 



(4.2.18) 

Δηλαδή: 

(4.2.18α) 

και 

(4.2.18β) 

όπου επίσης 

(4.2.18γ) 

Τελικά ισχύει : 

ε c 
p c = Ρο + Φ ο - δ υ + τ + ε (P c = τιμή αγοράς) 

P c = P c + òc + (τ+ε) (P c = τιμή παραγωγού) 

ε c 
bc = <S>C-SU 

= 0 
ε 

Φο" 
c 

- S u 

> 

< 

5 * 
Pr 

(4.2.19) Σ S x = Σ Σ Σ λ ^ ( λ _ 2 ) ] + Α ( λ _ ^ + Π ( λ _ ^ - CX j) 

λ=1 λ i j 

και 

5 - p r 5 δ 5 n -

(4.2.20) Σ Ι λ = Σ Υλ - Σ Σ P c V Q c , 

λ=1 λ=1 λ=1 c=l 

επιδιώκεται δε ex ante 

(4.2.21) 

δεδομένου δε ότι: 

(4.2.22) 

5 _ ρΓ 5 * ρΓ 

Σ Ι λ = Σ Sj, 
λ=1 λ=1 

Σ Ι θ = !pr + ht 
θ=1 

(6=l,2xatl=pr,2=st) 
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και 

(4.2.23) Σ S e = S p r + S s t 

θ=1 

2 2 * 

(4.2.24) Σ Ι θ = Σ S 
θ=ΐ θ=ΐ 

έπεται : 

(4.2.25) Σ Ι ρ Γ + I s t = S p r + S s t 

Στο παραπάνω απλό σύστημα η διεύρυνση του πλεονάσματος (S) επιδιώ
κεται από την πλευρά της εισοδηματικής πολιτικής μέσω της άμεσης και έμ
μεσης φορολογίας των επιδοτήσεων και των μεταβιβαστικών πληρωμών.Εί-
ναι προφανές ότι το τελικό ύψος του (S) μπορεί να επηρεαστεί - και αυτό γί
νεται πράγματι - και από άλλα μέτρα της οικονομικής πολιτικής (νομισματι
κά, πιστωτικά, δημοσιονομικά κτλ.). 

Κατά κανόνα ισχύει : 

Σ 8 Θ > Σ 8 Θ 

θ θ 

και 

ΣΙ Θ > Σ Ι Θ 

θ θ 
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