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C o p y r i g h t 1965 
Κέντρον Προγραμματισμού καί Οικονομικών Ερευνών 

'Ρ 
Φ. Κωνσταντινίδης καί Κ. Μιχαλας 

Γνώμαι καί κρίσεις εκφραζόμενοι εν τω παρόντι βιβλίω είναι των συγγρα
φέων και δεν αντιπροσωπεύουν γνώμας ή κρίσεις τοϋ Κέντρου Προγραμ
ματισμού και ΟΙκονομικών 'Ερευνών. 



TO KENTPON ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

ερενναν τών διαρθρωτικών προβληματςοκ και 

ύξεως της 'Ελληνικής Οικονομίας, 2) διοΥ&ΐν 

ραμματισμον κατανομής των διαθεσίμων π ο ^yj/ 

Το Κέντρον Προγραμματισμού και Ο'ικονομικ&γλΕρευνών Ίδρύ-

θη αρχικώς το 1961 ώς Κέντρον Οικονομικών 'Egsêy^i. εν 'Ελ

λάδι: 1) δια την ίίρευναν τών διαρθρωτικών προβλημάτ&κ, και 

δυνατοτήτων άναπτύΐ 

συστηματικον προγραμματισμών 

ρων δια την οίκονομικήν άνάπτυξιν και 3) δια την τεχνικο-οικο-

νομικήν κατάρτισιν στελεχών προς επάνδρωσιν κρατικών υπηρε

σιών και τής Οικονομίας εν γένει. 

Οι πόροι του συνίστανται εξ επιχορηγήσεων τής 'Ελληνικής 

Κυβερνήσεως, της εν 'Ελλάδι 'Αμερικανικής 'Αποστολής και τών 

'Ιδρυμάτων Ford και Rockefeller. Το Πανεπιστήμιον τής Καλι

φόρνιας συμμετέχει εις το £ργον του δι αποστολής ξένων επιστη

μόνων, ol όποιοι ανήκουν εις το προσωπικον τοϋ Κέντρου επί εν 

'έτος. Μετέχει επίσης προγράμματος υποτροφιών 'Αμερικανών 

πτυχιούχων εν 'Ελλάδι προς οίκονομικήν ερευναν και 'Ελλήνων 

πτυχιούχων εις 'Αμερικανικά Πανεπιστήμια προς εύρυτέρας ο'ικο-

νομικάς σπουδάς. 

Ύποτροφίαι παρέχονται επίσης εις νέους αποφοίτους 'Ελληνι

κών Πανεπιστημίων, οι όποιοι προσλαμβάνονται εις το Κέντρον 

επϊ χρονικόν τι διάστημα, προς άσκησιν εις την οίκονομικήν ερευ

ναν. Ούτοι συμμετέχουν εις τάς διεξαγομένας έρευνας και τα διορ-

γανούμενα υπ' αύτοϋ σεμινάρια. 

Αι ερευναι τοϋ Κέντρου διεξάγονται υπό ομάδων επιστημόνων 

υπό τήν διεύθυνσσ πεπειραμένων ερευνητών. Τα πορίσματα τών 

μελετών δημοσιεύονται εις σειράν « Μονογραφιών Οικονομικής 

Έρεύνης». ΑΙ διαλέξεις και τα σεμινάρια δεν προορίζονται απο

κλειστικώς δια το προσωπικον τούτου. Καθηγηταί, πτυχιούχοι 

και φοιτηταϊ Οικονομικών 'Επιστημών προσκαλούνται, επίσης να 
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παρακολουθήσουν και va μετάσχουν εις την πνευματικής ταύτην 

δραστηριότητα, ή οποία διεξάγεται δια της συνεργασίας μετά 

'Ανωτάτων Πνευματικών 'Ιδρυμάτων της 'Ελλάδος κάί τον 'Εξω

τερικού. Το πρόγραμμα δημοσιεύσεων τοϋ Κέντρου συμπληροϋ-

ται δια της «Σειράς Διαλέξεων» και «Σειράς 'Επιμορφωτικών 

Μαθημάτων», τα όποια απετέλεσαν άντικείμενον τών σεμιναρίων. 

'Επί τή βάσει της ικανοποιητικής αυτής πείρας το Κέντρον 

άναδιωργανώθη τον Αϋγουστον τον 1964, υπό το νέον του όνομα, 

με σκοπον τήν διεξαγωγήν, δια λογαριασμον της 'Ελληνικής Κυ

βερνήσεως, κατά τον πλέον συστηματικον τρόπον, τοϋ επιστημο

νικού προγραμματισμού, επί εθνικού και περιφερειακού επιπέδου. 

Έπιδίωξιν τοϋ Κέντρου αποτελεί και ή δημιουργία βιβλιοθή

κης βασικών οικονομικών έργων, ή οποία θα άποβή επίσης ιδιαι

τέρως χρήσιμος είς τους "Ελληνας οικονομολόγους. 

'Αποσκοπειται επίσης ή ανταλλαγή πληροφοριών και πορισμά

των με ανάλογα Κέντρα άλλων χωρών και ή συμμετοχή εις κοι-

νήν προσπάθειαν ερεύνης με άλλους δημοσίους ή ιδιωτικούς οργα

νισμούς τής 'Ελλάδος ή τής αλλοδαπής. 

Πρέπει να τονισθή δτι το Κέντρον αποτελεί εν επί πλέον παρά

δειγμα ελληνοαμερικανικής συνεργασίας, τόσον από απόψεως συν

εισφοράς τοϋ ανθρωπίνου παράγοντος, δσον και από απόψεως πό

ρων και προσπαθειών, δια την προώθησιν τής εκπαιδεύσεως οικο

νομολόγων και ύποβοήθησιν τής χώρας προς άντιμετώπισιν τών 

αναγκών τής οικονομικής αναπτύξεως. 

Ό τελικός σκοπός τής δραστηριότητος τοϋ Κέντρου Προγραμ

ματισμού και ΟΊκονομικών 'Ερευνών είναι κατ' εξοχήν πρακτικός: 

να συμβάλη εις την δημιουργίαν μιας καλυτέρας ζωής τοϋ 'Ελλη

νικού λαού. 
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"Η παρούσα μελέτη αποτελεί κατά μέγα μέρος το αποτέλεσμα 

της κοινής προσπάθειας τεσσάρων συνεργατών, καίτοι ορισμένα 

κεφάλαια αυτής φέρουν την προσωπικήν σφραγίδα κυρίως ενός εξ 

αυτών, ήτοι του Δρ. Ψηλοϋ εις τα Κεφάλαια Ι, II και III, εμού 

τοΰ ιδίου εις την Είσαγωγήν και τα Κεφάλαια IV, V, VI και 

XII, της κ. Νικολάου εις τα Κεφάλαια VII και VIII και τοΰ 

Δρ. Westebbe εις τα Κεφάλαια IX, Χ και XI. Μολονότι ο υπο

φαινόμενος ήτο ό διευθυντής τοΰ προγράμματος ερεύνης κάί εκ

πονήσεως τής παρούσης μελέτης, άπαντα τα σχετικά θέματα απε

τέλεσαν άντικείμενον συζητήσεως και κριτικής υπό πάντων των 

συμμετασχόντων, οΐτινες κάί αναλαμβάνουν από κοινοΰ την εύ-

θύνην τών πορισμάτων αυτής. 

Κατά την περίοδον τής ερεύνης και συγγραφής τής ανά χείρας 

μελέτης εβοηθήθημεν σημαντικώς υπό τών συμβουλών και πλη

ροφοριών, αϊτινες μας εδόθησαν υπό καθηγητών 'Ανωτάτων Σχο

λών, επιχειρηματιών κάί δημοσίων λειτουργών. Έπιθυμοϋμεν να 

εκφράσωμεν την ύποχρέωσίν μας και τάς θερμάς ευχαριστίας μας 

προς τους κάτωθι : Καθηγ. κ. Γ. Χαλκιόπουλον, κ.κ. Χατζηδη-

μουλαν, Σ. Γερωννμάκην, Α. Κυρκιλίτσην, Κ. Ααμπαδάριον, Ν. 

Μαρματάκην, J. Β. Nugent, Καθηγ. κ. Ι. Παρασκευόπουλον, κ. 

Χ. Στράτον, κ. Ν. Τσαγκρίδην, κ. Ι. Τσαούσην και Καθηγ. κ. 

Ξ. Ζολώταν. 

Καίτοι αυτονόητον, δέον δπως τονισθή, δτι το Προσωπικον τοΰ 

Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών 'Ερευνών παρέσχεν 

εις ήμας την πλήρη συνεργασίαν του. Ευχαριστοΰμεν θερμώς τον 

κ. Γενικον Έπιστημονικον Διευθυντήν, τους διοικητικούς βοηθούς, 

την βιβλιοθηκάριον, τους ερευνητας και τας γραμματείς. Τέλος, 

έπιθυμοϋμεν να ευχαριστήσω μεν την κ. Helen Break, ήτις διεξηλθε 

το χειρόγραφον μετά προσοχής. 

HOWARD S. ELLIS 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Τό παρόν πόνημα τού Καθηγητού κ. Ellis και των συνεργατών 

τον, νπο τον τίτλον «ΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟ

ΜΙΑΣ», αποτελεί περιπτωσιολογικήν μελέτην περί της χρηματο

δοτήσεως της οικονομικής αναπτύξεως. Έν αύτη περιλαμβάνε

ται πλήρης άνάλνσις τον ρόλον της κεφαλαιαγοράς εις την οικονο-

μικήν άνάπτνξιν, ήτις πιστεύομεν δτι θα είναι μεγίστον ενδιαφέ

ροντος, τόσον δια τονς διαμορφώνοντας την οικονομικήν πολιτι-

κήν και τονς μελετητας τής ελληνικής οικονομίας, όσον κάί δια 

τον οίκονομολόγον, δστις απασχολείται εις τα θέματα τής οικονο

μικής αναπτύξεως. 

Κατά τα τελευταία ετη ή προώθησις τής βιομηχανικής αναπτύ

ξεως έχει καταστεί άντικείμενον μεγίστον ενδιαφέροντος, τόσον δια 

την Κνβέρνησιν, όσον κάί δια τον ελληνικον λαον γενικώτερον. 

Έξ άλλον, ή σύνδεσις τής Ελλάδος μετά τής Ευρωπαϊκής Οικο

νομικής Κοινότητος έχει περαιτέρω εντείνει την ανάγκην βελτιώ

σεως του θεσμολογικοϋ πλαισίου τής ελληνικής οικονομίας και 

τον μηχανισμού χρηματοδοτήσεως εις τον βιομηχανικον τομέα. Ή 

μελέτη τού Καθηγητού κ. Ellis κάί των σννεργατών τον ρίπτει 

σημαντικον φως επί των ελλείψεων τής κεφαλαιαγοράς και των 

παραγόντων, οϊτινες τάς προκαλούν. Άπο τής απόψεως ταύτης, το 

àvà χείρας πόνημα αποτελεί πολντιμον προσφορά» εις τονς νπεν-

θύνονς εκπονήσεως, οικονομικής πολιτικής, ήτις θα σνντελέση εις 

την πραγματοποίησιν των απαραιτήτων μεταρρνθμίσεων εις τον 

ζωτικον τούτον τομέα. 

Δια τον οίκονομολόγον τον άσχολονμενον με τα θέματα ανα

πτύξεως, ή εργασία τού Καθηγητού κ. Ellis και των σννεργατών 
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τον τονίζει τους σοβαρούς περιορισμούς, ους επιβάλω ο ελαττω

ματικός μηχανισμός των κεφαλαιουχικών επενδύσεων επί των δυ

νατοτήτων αναπτύξεως μιας χώρας. Ή επίδρασις των εν λόγω 

περιορισμών επί της ελληνικής οικονομίας καϊ ή μερική χαλάρω-

σίς των αποτελούν ενδιαφέρονσαν περιπτωσιολογικήν μελέτην, δο

θέντος τον σημαντικού ρυθμού αναπτύξεως και της επίσης σημαν

τικής νομισματικής σταθερότητος, ήτις επετεύχθη υπό της ελ

ληνικής οικονομίας κατά τα τελενταϊα ετη. 

Κατά την εκπόνησιν τού παρόντος οι σνγγραφεϊς άντεμετώπι-

σαν σοβαραν ελλειψιν στοιχείων. Παρά ταύτα δμως, ή μελέτη 

δίδει μίαν σαφή και εμπεριστατωμένην άνάλνσιν τών παραγόντων, 

οι όποιοι προσδιορίζουν την ϋπαρξιν και ζήτησιν κεφαλαίων εις 

τον βιομηχανικον τομέα, ως και τών χρηματοδοτικών, οικονομι

κών, τεχνολογικών και διοικητικών παραγόντων, οϊτινες επηρεά

ζουν τάς βιομηχανικας επενδύσεις. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Φ. ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΡΗΣ 
Γενικός 'Επιστημονικός Διευθυντής 
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ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

ΔΙΑ Τ Η Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΝ 

Ή έξ ανθρωπιστικών λόγων έκδήλωσις ενδιαφέροντος δια το 

γεγονός βτι το έπίπεδον διαβιώσεως έν Ελλάδι είναι το χαμηλό-

τερον ολοκλήρου της Ευρώπης συνεπάγεται και την ΰπαρξιν εν

διαφέροντος δια την ύφισταμένην χαμηλήν παραγωγικότητα εις 

την έλληνικήν οίκονομίαν. Ώ ς υποστηρίζεται, ή άπόδοσις της πα

ραγωγικής προσπάθειας εις τον τομέα της μεταποιήσεως ανέρχε

ται έν Ελλάδι εις το εν έκτον περίπου της έπιτυγχανομένης έν 

ΗΠΑ και εις το Ιν τρίτον της έν Μεγ. Βρεταννία τοιαύτης. Εις 

το χαμηλον τοΰτο έπίπεδον άποδοτικότητος συμβάλλουν διάφοροι 

παράγοντες, έν οίς το μικρόν μέγεθος των επιχειρήσεων, αί άτέ-

λειαι οργανώσεως και διοικήσεως αυτών, ή ακατάλληλος κρατική 

πολιτική και τα τοιαύτα. 'Ως σοβαρώτερον μειονέκτημα δμως θεω

ρείται γενικώς ή ανεπάρκεια τών επενδύσεων παγίου κεφαλαίου. 

Έ ν προκειμένω ερωτάται, διατί αί βιομηχανικαί επενδύσεις ενέ

χουν τόσον κρίσιμον σημασίαν δια τήν άνάπτυξιν της ελληνικής βιο

μηχανίας κατά τήν παρουσαν και τάς αμέσως έπομένας δεκαετίας. 

1. Ή Διαρθρωτική "Αποψις 

Ή δημιουργία «οικονομικών σταδίων», δι* ών υποτίθεται δτι 

διέρχονται αί υπό άνάπτυξιν οικονομίας αποτελεί ένδιαφέρουσαν 

μέν, άλλ' εξόχως θεωρητικής φύσεως ένασχόλησιν. Έ ν τούτοις, 

υφίστανται τάσεις τινές, αίτινες φαίνονται να στηρίζωνται έπί μάλ

λον ευρέων ιστορικών παρατηρήσεων, συμφώνως προς τάς οποίας ή 

οικονομική άνάπτυξις άρχεται ενίοτε εκ της εγχωρίου παραγωγής 

καταναλωτικών αγαθών, ιδία μή διαρκών τοιούτων, ώς τα προϊ

όντα υφαντουργίας. Ή ελληνική οικονομία διήλθε βεβαίως έκ του 
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σταδίου τούτου κατά την προπολεμικήν περίοδον. Μεταγενεστέρως 

κατόπιν της μακροχρονίου διακοπής, ην έπέβαλον άφ' ενός ό Β' 

παγκόσμιος πόλεμος καί άφ' ετέρου ό έπακολουθήσας εμφύλιος 

σπαραγμός, ό σχηματισμός κεφαλαίου άφεώρα κυρίως εις την λε-

γομένην «ύποδομήν» ή «κοινωνικόν» κεφάλαιον, ήτοι εις με

ταφοράς καί επικοινωνίας, ήλεκτρικήν ένέργειαν, κατασκευάς, κλπ. 

'Αναμφισβητήτως, το μεγαλύτερον μέρος των εν λόγω επενδύ

σεων έπεβάλλετο προς άποκατάστασιν της καταστραφεί ση ς εκ τών 

πολεμικών περιπετειών βασικής υποδομής τής ελληνικής οικονομίας. 

'Ακαθάριστοι επενδύσεις κατά κυριωτέρους τομείς1 

(ποσοστιαία κατανομή) 

Παραγωγή 'Αγαθών 

Κοινωνικόν Κεφάλαιον 

Ύπηρεσίαι, Έμπόριον κλπ. 

Σ ύ ν ο λ ο ν 

1948-52 

32,9 

57,8 

9,3 

100,0 

1953-57 

22,7 

65,4 

11,9 

100,0 

1958-61 

28,3 

63,3 

8,4 

100,0 

Χωρίς βεβαίως να ύπονοήται δτι δέν είναι επιθυμητή ή περαι

τέρω βελτίωσις τής υποδομής εν Ελλάδι, το γεγονός, δτι άπο του 

1948 καί εντεύθεν μέγα μέρος τών επενδύσεων αναλαμβάνεται κυ

ρίως δια τήν αίίξησιν του κοινωνικού κεφαλαίου, θα έδικαιολόγει 

ενδεχομένως τήν άποψιν, δτι είναι αναγκαία σχετική τις στροφή 

προς τήν «παραγωγήν αγαθών». Ή σύγκρισις τών στοιχείων τής 

περιόδου 1958 - 61 προς τα τοιαύτα τών ετών 1953 - 57 δεικνύει, 

δτι έξεδηλώθη ήδη τοιαύτη στροφή, περαιτέρω δέ συνέχισις τής 

διαρθρωτικής αυτής εξελίξεως μεταξύ επενδύσεων καί παραγωγής 

θα έφαίνετο τόσον φυσική, δσον καί επιθυμητή. 

2. Ή Χρονική Καθυστέρησις τής Μεταποιήσεως 

Είδικώτερον, εντός τής ευρείας κατηγορίας τής «παραγωγής 

αγαθών», ή μεταποίησις κατέχει λίαν περιωρισμένην θέσιν εν Έ λ -

1. Γ. Κοντσονμάρη: Ή μορφολογία τής Ελληνικής Βιομηχανίας ('Αθή
ναι, Κέντρον Οικονομικών 'Ερευνών, 1963), σελ. 259. 
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λάδι, άπο απόψεως τόσον παραγωγής, δσον καΐ επενδύσεων. Ούτω, 

ένφ το ποσοστον συμμετοχής τής μεταποιήσεως εις το άκαθάρι-

στον έγχώριον προϊόν ανήρχετο εις 30% - 35% εις τάς περιπτώ

σεις των Η ΠΑ, τής Μεγ. Βρεταννίας, τής Δανίας και τής Ι τ α 

λίας, εις τήν Ελλάδα τό ποσοστον τούτο ήτο 18%2, εις δε τάς 

έξαγωγάς το ποσοστον συμμετοχής τής μεταποιήσεως ήτο μόνον 

2%3. Το ΰψος τών επενδύσεων ήτο επίσης άπογοητευτικόν, λαμ

βανομένου υπ' δψιν του τί θα ήδύνατο να αναμένεται ως φυσική 

έξέλιξις. Ούτω, άπο 19% του συνόλου κατά μέσον δρον, δια τα 

έτη 1948 - 1952, αϊ ακαθάριστοι βιομηχανικαί επενδύσεις εμειώ

θησαν εις 11,1% κατά τήν περίοδον 1958 - 61 και εις 9% με

ταξύ 1960 και 19614. Κατά τα πρώτα δύο ετη του Πενταετούς 

Προγράμματος Οικονομικής 'Αναπτύξεως 1960 - 64, αϊ βιομηχα

νικαί επενδύσεις άνήλθον μόνον εις 20% του προγραμματισθέντος 

δια τήν πενταετίαν στόχου. Έ ν έτει 1961, αϊ ίδιωτικαί επενδύσεις 

ένεφάνισαν τήν άκόλουθον έντυπωσιακήν κατανομήν: στέγασις 

40,3%, οδοποιία και μεταφοραί 19,6%, γεωργία 13,6%, τομεύς 

μεταλλείων και βιομηχανίας 13,3%5. Έ κ τών ανωτέρω καταφαί

νεται ή σοβαρά καθυστέρησις του τομέως τής μεταποιήσεως και 

ή ανάγκη καταβολής έντατικωτέρας προσπάθειας προς κάλυψιν 

του υφισταμένου χάσματος. 

3. 'Απηρχαιωμένος Εξοπλισμός και Έλλειψις Μηχανοποιή-
σεως εις Συγκεκριμένους Βιομηχανικούς Κλάδους 

Αί παρουσιασθεΐσαι μέχρι τοΰδε αποδείξεις περί τής σπουδαιό

τατος τών επενδύσεων δια τήν βιομηχανίαν άφεώρων εις συνολικά 

μεγέθη και ήσαν γενικωτέρας ιστορικής σημασίας. Στρεφόμενοι 

ήδη προς συγκεκριμένους βιομηχανικούς κλάδους εύρίσκομεν έπαρ-

2. Τοϋ αύτοϋ συγγραφέως, ένθ' ανωτέρω, σελ. 55 
3. Του αύτοϋ συγγραφέως, ε*νθ' ανωτέρω, σελ. 92 
4. Τοΰ αύτοϋ συγγραφέως, ενθ' ανωτέρω, σελ. 248 
5. 'Υπόμνημα περί τοΰ 'Ελληνικού Προγράμματος ΟΙκονομικής 'Ανα

πτύξεως, 1960-64, πολυγραφημένον (18 'Ιουνίου 1962), σελ. 47. 
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κή έπιβεβαίωσιν των ανωτέρω γενικοτήτων6. Εις τον κλάδον υφαν

τουργίας, ή αΰξησις της παραγωγής παρημποδίζετο υπό των πε

παλαιωμένων μηχανημάτων το 1958 μόνον το ήμισυ του εξοπλι

σμού αυτής έχαρακτηρίζετο ως σύγχρονον. Εις την βυρσοδεψίαν, 

50% των επιχειρήσεων δέν ειχον χρησιμοποιήσει μηχανήματα μέ

χρι του 1958. Εις τον κλάδον της υποδηματοποιίας το ποσοστον 

τοΰτο ανέρχεται εις 94%, καθ' δν χρόνον υποτίθεται δτι υφίστα

ται ελλειψις μηχανοποιήτων υποδημάτων. Καθ' Οσον άφορ^ εις 

τον κλάδον «ξύλου, φελλού καί επίπλων», θεωρείται δτι cd κρίσι

μοι μεταβολαί είναι « ή εισαγωγή μηχανημάτων εις εργοστάσια 

δπου ή χρήσις αυτών υπήρξε μέχρι τοΰδε περιωρισμένη καί ό πε

ραιτέρω εκσυγχρονισμός των μηχανημάτων εις εργοστάσια δπου 

ήδη γίνεται χρήσις κεφαλαιουχικού εξοπλισμού». Εις την χημικήν 

βιομηχανίαν ή αυξησις τής παραγωγής εξαρτάται εκ τής πραγμα

τοποιήσεως επενδύσεων εις τους τομείς ερευνών καί αναπτύξεως. 

Έ ν ολίγοις, φαίνεται να ευσταθή το συμπέρασμα, εις το όποιον 

κατέληξεν ό κ. Κουτσουμάρης, δτι δηλαδή, μη αγνοουμένης τής 

επιδράσεως διαφόρων άλλων παραγόντων, οί δύο παράγοντες οΐ-

τινες κυρίως δικαιολογούν τάς έμφανιζομένας διακλαδικάς διαφο

ράς παραγωγικότητος είναι το μέγεθος λειτουργίας καί ό βαθμός 

κεφαλαιοποιήσεως7. 

4. Δευτερεύοντα Πλεονεκτήματα 
έκ των Βιομηχανικών Επενδύσεων 

Καίτοι βεβαίως ό κυριώτερος λόγος δια τήν πραγματοποίησιν 

επενδύσεων εις τον τομέα τής μεταποιήσεως είναι ή άμεσος καί 

αυτόνομος συμβολή των εις το άκαθάριστον έγχώριον προϊόν, υφί

στανται έν τούτοις καί έτερα θέματα, άτινα υπογραμμίζουν το έπι-

θυμητον ή άναγκαΐον τής κατηγορίας ταύτης επενδύσεων. 

6. Τα ανωτέρω αναφερόμενα στοιχεία ελήφθησαν έκ τών ακολούθων εκ
δόσεων τοϋ Υπουργείου Συντονισμού: Ό Βιομηχανικός Τομεύς τής 'Ελλη
νικής ΟΙκονομίας, 1960-1970. Ή Βιομηχανική Άνάπτνξις και ή Ζήτησις 
Εργατικού Δυναμικού κατά Κατηγορίαν Επαγγέλματος. ('Αθήναι, 1962), 
σελ. 51, 53, 68, 69, 74, 82, 114 καί 199. 

7. Γ. Κουτσουμάρη, ενθ' ανωτέρω, σελ. 267 
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Α. Άπασχόλησις 

Συμφώνως προς το Πρόγραμμα Οικονομικής 'Αναπτύξεως 1960-64, 

το πλεονάζον έργατικον δυναμικον εις την γεωργίαν ανέρχεται εις 

400.000 ατόμων ή εις 750.000, εφ' δσον ληφθή υπ όψιν το εξ εποχι

κών ή άλλων λόγων άργοΰν έργατικον δυναμικον. Τα μεγέθη ταύτα 

δεικνύουν, άνευ πολλών περιστροφών περί την ακριβή εννοιαν του δ-

ρου «πλεονάζον έργατικον δυναμικον», δτι το πρόβλημα είναι ση-

μαντικον σήμερον, καίτοι ενδέχεται να άπωλέση μέρος τής σημασίας 

του μελλοντικώς8. Έ ν τούτοις, ή πεποίθησις, δτι το πρόβλημα τής 

ανεργίας εις τον γεωργικον τομέα θα καταστη βαθμιαίως όλιγώτερον 

σοβαρόν, βασίζεται έν μέρει εις την ΰπαρξιν ετέρας απασχολήσεως 

άλλαχου, δι' ην ή μεταποίησις θα έδει να έπωμισθή μέρος τής 

ευθύνης. 'Επιπροσθέτως, αϊ επενδύσεις εις την μεταποίησιν θα 

πρέπει να συμβάλουν εις την έξάλειψιν τής έν αύτη ανεργίας, ήτις 

υπολογίζεται εις 100.000 ατόμων ή 13% του συνόλου τών απα

σχολουμένων εις τήν βιομηχανίαν9. Δια την παροΰσαν δεκαετίαν, 

το Πρόγραμμα 'Αναπτύξεως άπέβλεπεν εις τήν κατά 34,2% αυ-

ξησιν τής απασχολήσεως εις τον τομέα τών υπηρεσιών και εις τήν 

κατά 30% τοιαύτην τών απασχολουμένων εις τον τομέα τών με

ταλλείων και τήν μεταποίησιν, προϋποτιθεμένου δτι ή άπασχόλη-

σις εις τήν γεωργίαν θα παρέμενε σταθερά. 

Β. Συμπληρωματική Άνάπτυξις Έτερων Τομέων 

Ώ ς καταδεικνύεται υπό του Προγράμματος Οικονομικής 'Ανα

πτύξεως 1960-64, ό τομεύς τής μεταποιήσεως αναπτύσσεται ουχί μό

νον αύτονόμως ή συνεπεία τής αυξήσεως τών εισοδημάτων, άλλα καΐ 

ώς συμπλήρωμα τών άλλων τομέων10. Οΰτω, γεωργικαί τίνες πρώ-

ται δλαι χρησιμοποιούνται εις τήν μεταποίησιν (σάκχαρις, γαλα

κτοκομικά προϊόντα, χυμοί όπωρών, δέρματα, ύφαντουργικαί 

8. Α. Α. Πεπελάση καΐ Π. Παναγιωτοπούλου : Πλεονάζον Έργατικον 
Δυναμικον εις τήν 'Ελληνικών Γεωργίαν ('Αθήναι: Κέντρον Οικονομικών 
Ερευνών, 1962). 

9. Πρόγραμμα ΟΙκονομικής 'Αναπτύξεως 1960-64, σελ. 5 
10. Τοϋ αύτοϋ συγγραφέως, ένθ' ανωτέρω, σελ. 19-21 
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δλαι), αντιστρόφως δε ένια βιομηχανικά προϊόντα διοχετεύονται 

προς χρήσιν εις την γεωργίαν (λιπάσματα, υλικά συσκευασίας, 

γεωργικά εργαλεία καί μηχανήματα). Έ ξ άλλου, ό τομεύς τών 

κατασκευών απορροφά τεραστίας ποσότητας βιομηχανικών προϊ

όντων (χάλυψ, ύαλος, τσιμέντον, χρώματα κτλ.), τοΰτο δε δη

μιουργεί συμπληρωματικότητα προς την άντίθετον κατεύθυνσιν. 

Παρόμοιαι σχέσεις υφίστανται καί δια τον τομέα τών μεταλλείων, 

ώς καί δια πάντα άλλον τομέα της οικονομίας. Το φαινόμενον τοΰτο 

της αμοιβαίας συμπληρωματικότητος καθίστα έτι σημαντικωτέ-

ραν την χρονικήν καθυστέρησιν τών επενδύσεων εις την μεταποίη-

σιν, ήτις έξητάσθη (εις το τμήμα 2) ανωτέρω, καθ' δσον αΰτη 

τείνει να παρεμπόδιση την πρόοδον τών άλλων τομέων. 

Γ. Παραγωγικοί Τύποι Εντάσεως Κεφαλαίου είς το Μέλλον 

"Εχει παρατηρηθή, δτι σημαντική αΰξησις τής ελληνικής γεωρ

γικής παραγωγής κατά την δεκαετίαν 1950 — 60 έξησφαλίσθη δια 

τεχνολογικών βελτιώσεων (καλυτέρων σπόρων, ζώων αναπαραγω

γής, μεθόδων καλλιέργειας κ.λ.π. ), αίτινες δεν άπήτησαν σημαντι-

κας επενδύσεις. Έ ν τούτοις, αϊ συνεχείς έξελίξειςείς τον τομέα τής 

γεωργίας θα απαιτήσουν την χρήσιν χημικών λιπασμάτων, αρ

δεύσεων καί ετέρων επενδύσεων, αϊ όποΐαι είναι αρκούντως δαπα-

νηραί. Αι παρατηρούμεναι είς την γεωργίαν τάσεις ενέχουν ση-

μασίαν δια το θέμα τών βιομηχανικών επενδύσεων, καθ' δσον 

μελλοντικώς θα σημειωθή αυξανόμενος ανταγωνισμός τών δύο το

μέων έν σχέσει προς το υψος τής διαθεσίμου αποταμιεύσεως καί 

τών επενδύσεων. 

Καθ' δσον άφορδί είς την βιομηχανικήν παραγωγήν δεν είναι 

ϊσως δυνατόν να είπωμεν κατά πόσον ό συντελεστής κεφαλαίου 

θα τείνη να αύξηθή ή να μειωθή. Κατά πρώτον λόγον, ή «υποδομή» 

έν Ελλάδι πόρρω απέχει του να είναι πλήρης. Ή οδοποιία, οι 

σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής καί τα λοιπά δημόσια έ'ργα συνεπά

γονται ιδιαιτέρως υψηλούς συντελεστάς κεφαλαίου. Κατά δεύτε

ρον λόγον, βιομηχανίαι τινές, αίτινες απορροφούν σημαντικώτατα 

ποσά ιδιωτικών κεφαλαίων, πρόκειται να αναπτυχθούν, τόσον εις 
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τους κλάδους των κεφαλαιουχικών αγαθών (χημικήν βιομηχανίαν, 

υφαντουργίαν, βιομηχανίαν μή μεταλλικών ορυκτών προϊόν

των και επεξεργασίας μετάλλων), όσον και εις τους κλάδους των 

καταναλωτικών αγαθών (στέγασιν, διαρκή καταναλωτικά αγαθά, 

οίνους και οινοπνευματώδη ποτά καί γαλακτοκομικά προϊόντα). 

Έ ξ άλλου, αυξανομένης της παραγωγικότητος θα καθίσταται 

οίκονομικωτέρα ή χρήσις τών κεφαλαίων. 'Επί παραδείγματι, αϊ 

έλληνικαί επιχειρήσεις εμφανίζουν πολύ μεγαλυτέραν άναλογίαν 

κεφαλαίου κινήσεως προς έτησίαν παραγωγήν, παρ' δσον αί άμε-

ρικανικαί τοιαυται. Πιστεύεται εν προκειμένω, δτι ή βελτίωσις 

της εμπορίας τών προϊόντων καί της επιχειρησιακής οργανώσεως 

θα έπιφέρη μείωσιν τής έν λόγω αναλογίας, ήτις ωσαύτως αναμέ

νεται να μειωθή και συνεπεία τής βαθμιαίας αναπτύξεως τών ίρ-

γων υποδομής τόσον εις τον δημόσιον, δσον καί εις τον ίδιωτικον 

τομέα. 

Πάσα πρόβλεψις περί του συντελεστού κεφαλαίου, καθ' οιανδή

ποτε περίοδον βραχυτάτης διαρκείας, θα ήτο παρακεκινδυνευμένη. 

'Εντός μερικών δεκαετιών ούτος θα σημείωση πιθανώς κάμψιν, 

δοθέντος δτι αί πλέον άνεπτυγμέναι οίκονομίαι εμφανίζουν γενι

κώς μικρότερους συντελεστάς κεφαλαίου, παρ' δσον αί εύρισκόμε-

ναι εις τα αρχικά στάδια αναπτύξεως των. Πιθανώς το σπουδαιό-

τερον γεγονός, δπερ χρήζει έμφάσεως έν προκειμένω, είναι, βτι, 

ασχέτως τής αυξήσεως ή τής μειώσεως του συντελεστού κεφα

λαίου, το απόλυτον ΰψος του σχηματισμού κεφαλαίου, το όποιον 

απαιτείται προς ουσιώδη αΰξησιν του όλικοΰ εθνικού ή κατά κε

φαλήν εισοδήματος, είναι μέγιστον. 

Δεδομένου δτι αί μελλοντικαί άνάγκαι τής ελληνικής οικονο

μίας δια παντός είδους κεφάλαια θα είναι σημαντικώταται, ενέχει 

σημασίαν δια την παρουσαν μελέτην το γεγονός, δτι ή αοξησις του 

συντελεστού κεφαλαίου είς την μεταποίησιν είναι πιθανώτατα μι

κρά έν συγκρίσει προς ετέρους τύπους παραγωγής. Καίτοι ό επα

κριβής προσδιορισμός στατιστικών μεγεθών είναι δυσχερής ή αδύ

νατος, φαίνεται πιθανόν δτι εις τήν μεταποίησιν θα επικράτηση 

συντελεστής κεφαλαίου 2,0 έναντι 9,0 δια τάς μεταφοράς καί έπι-
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κοινωνίας και 11,0 δια τήν στέγασιν11. Οΰτω, εξ έπόψεως της οι

κονομικής αναπτύξεως ή προστιθεμένη υπό της μεταποιήσεως πα

ραγωγή είναι αξιόλογος. 

5. Βτομηχανικαί Επενδύσεις και Διεθνές Έμπόριον 

Τρεις είναι οι λόγοι δι' οος πιστεύεται δτι ή μελλοντική έξέ-

λιξις της ελληνικής οικονομίας θα απαίτηση ύψηλον ποσοστον επεν

δύσεων εις τάς έξαγωγικάς βιομηχανίας, ιδία δέ εις τον τομέα 

της μεταποιήσεως. Οί τρεις ούτοι λόγοι προκύπτουν εκ περιστά

σεων, αίτινες πιθανώτατα θα επιφέρουν αυξησιν του ΰψους των εξα

γωγών, τόσον απολύτως, δσον και σχετικώς, προς τα έτερα συστα

τικά στοιχεία του εγχωρίου προϊόντος. Ούτοι θεμελιοΰνται επί της 

παραδοχής, Οτι ή περιωρισμένη έλαστικότης ζητήσεως δι' έξαγω-

γάς γεωργικών πρώτων υλών θα σημάνη πιθανώς, ότι, μακρο

χρονίως, οί κατασκευασταί θα πρέπει να φέρουν το κύριον βάρος 

τής προς τα άνω αναπροσαρμογής, ιδία εφ' δσον ή επεξεργασία 

προϊόντων θεωρηθή ως αποτελούσα μέρος τής βιομηχανίας. 

Ό πρώτος λόγος σχετίζεται προς τήν καλουμένην «ροπήν προς 

πραγματοποίησιν εισαγωγών». "Οταν το πραγματικον κατά κε

φαλήν εισόδημα αυξάνεται, ώρισμένον τμήμα τής αυξήσεως, ανα

λόγως τών προσωπικών προτιμήσεων και τής κατανομής του ει

σοδήματος, διατίθεται διά τήν άγοράν προσθέτων εισαγωγών. Έ φ ' 

δσον ή χώρα επιθυμεί να μή £δη τα νομισματικά της αποθέματα 

μειούμενα, δέον δπως λάβη μέτρα προς κάλυψιν τών ηύξημένων 

εισαγωγών δι* αντιστοίχων εξαγωγών. Έ ν άλλοις λόγοις, απο

κλειόμενης οιασδήποτε εντόνου κρατικής παρεμβάσεως, το άνα-

πόφευκτον έπακόλουθον τής οικονομικής αναπτύξεως και τής ανό

δου τών εισοδημάτων είναι το γεγονός δτι θα αύξηθή το τμήμα 

του ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος, δπερ αντιπροσωπεύει το έξω-

τερικον έμπόριον, ήτοι τόσον αϊ έξαγωγαί, δσον και αί είσαγωγαί12. 

11. Α. Γ. Παπανδρέου, Στρατηγική 'Αναπτύξεως τής Ελληνικής Οι
κονομίας ('Αθήναι: Κέντρον Οικονομικών Ερευνών, 1962), σελ. 65. 

12. Ώς αναφέρεται παρά τοϋ W. Arthur Lewis, έν Economic Development 
and World Trade, πολυγραφημένον (International Economic Association, 
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Προς δημιουργίαν προσθέτων εξαγωγών παρίσταται ανάγκη, βε

βαίως, αυξήσεως του ρυθμού των επενδύσεων εις τάς έξαγωγικάς 

βιομηχανίας, εξαιρέσει των περιπτώσεων υπάρξεως άργούσης δ υ 

ναμικότητος παράγωγης. 

Ό δεύτερος λόγος, δστις συνδέεται στενώς προς τον πρώτον, 

άφορα εις την είδικήν θέσιν τών μικρών χωρών. 'Αποτελεί γ ε -

γονός,δπερ αντιλαμβάνεται δια της διαισθήσεως ό μη ειδήμων και 

δπερ έπεβεβαιώθη επαρκώς εις διάσκεψιν οικονομολόγων, άφιερω-

θεισαν αποκλειστικώς εις τάς οίκονομικάς συνεπείας του μεγέ

θους τών κρατών, δτι αϊ μικραί χώραι εξαρτώνται εκ του εξωτε

ρικού εμπορίου, έντονώτερον, παρ' δσον αϊ μεγάλαι 1 3. Κατά συνέ-

πειαν, είς την περίπτωσιν μικρας τίνος χώρας, ή αυξησις του κα

τά κεφαλήν εισοδήματος δοθέντος μεγέθους συνεπάγεται περισσο-

τέρας είσαγωγάς καί έξαγωγάς, ως και περισσοτέρας επενδύσεις 

δια τάς έξαγωγάς, παρ ' δσον εις την περίπτωσιν τών μεγάλων 

χωρών. 

Ό τρίτος λόγος, δστις ωσαύτως συνδέεται προς την λειτουργι-

κήν σχέσιν τών ηύξημένων εισαγωγών καί εξαγωγών προς τήν 

αΰξησιν του εισοδήματος, άφορα εις το άναμενόμενον αποτέλεσμα 

εκ της βαθμιαίας εισόδου της Ελλάδος εις τήν Εύρωπαϊκήν Κοι-

νήν Άγοράν. Είς τήν περίπτωσιν ταύτην ή σχέσις αιτίου καί α π ο 

τελέσματος αντιστρέφεται καί άγει εκ τών ηύξημένων εξαγωγών 

είς τα ηύξημένα εισοδήματα καί τάς μεγαλυτέρας είσαγωγάς. Τ ο 

θέμα τοΰτο εξετάζεται εν πάση λεπτομερείς είς έπόμενον τ μ ή μ α 

της παρούσης μελέτης, δπου δεικνύεται δτι αϊ επενδύσεις δι' έξα-

γωγάς — κυρίως βιομηχανικάς — θα εϊναι σημαντικώτεραι τ ώ ν 

επενδύσεων δια τήν ύποκατάστασιν εισαγωγών, έκτος εάν ληφθούν 

Vienna Congress, 1962), σελ. 5. «Ή βασιζόμενη έπί τών εξαγωγών 
άνάπτυξις παρέχει διέξοδον είς τάς κρίσεις του ισοζυγίου πληρωμών, ένω 
ή έπί της παραγωγής προς ίκανοποίησιν της εσωτερικής άγορας βασιζόμενη 
άνάπτυξις δημιουργεί τοιαύτας κρίσεις». 

13. International Economic Association, «The Economic Consequences 
of the Size of Nations». Πρακτικά Διασκέψεως λαβούσης χώραν είς Λισσα-
βώνα, Αΰγουστος-Σεπτέμβριος 1957 (Λονδΐνον, 1960). 
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τεχνητά μέτρα, άτινα θα έματαίωνον τους σκοπούς, δι' ους έδη-

μιουργήθη ή Κοινή Αγορά. 

Δι' όσους αισθάνονται άπογοήτευσιν περί του οικονομικού μέλ

λοντος της Ελλάδος συνεπεία του περιωρισμένου των φυσικών 

πόρων αυτής, παραθέτομεν κατωτέρω τους έξης σοφούς λόγους : 

«... ό διάφορος βαθμός αναπτύξεως των εθνικών οικονομιών 

ουδόλως πλέον εξαρτάται κυρίως εκ διαφορών εις τον φυσικον 

πλοΰτον...Εκείνο δπερ προσδιορίζει την οίκονομικήν οπισθοδρομι

κότατα των μη ανεπτυγμένων χωρών είναι κυρίως ή άνισότης των 

άπο απόψεως διαθεσίμων κεφαλαίων και τεχνικών και οργανωτι

κών δυνατοτήτων και γνώσεων»14. Καθ' δσον άφορα εις τα διαθέ

σιμα κεφάλαια, ό 'Οργανισμός Βιομηχανικής 'Αναπτύξεως, κατό

πιν έρεύνης τών στατιστικών στοιχείων περί ακαθαρίστων επεν

δύσεων εις ετέρας χώρας της Ε.Ο.Κ., συμπεραίνει, δτι ή Ελλάς 

κάμνει αρκούντως καλήν έμφάνισιν εξ έπόψεως συνολικού μεγέ

θους αυτών, πλην δμως κατέχει τήν τελευταίαν θέσιν καθ' δσον 

άφορα εις τήν άναλογίαν τών επενδύσεων εις μηχανήματα και 

έξοπλισμον προς τάς επενδύσεις εις κατασκευάς15. 

'Ανακεφαλαιουντες, όθεν, άνακαλύπτομεν ίσχυρον συνδυασμον δυ

νάμεων άπαιτουσών τεραστίαν αΰξησιν τών βιομηχανικών επενδύ

σεων έν Ελλάδι. Σκοπον της παρούσης μελέτης αποτελεί ή έξέ-

τασις τοΰ χαρακτήρος της Ελληνικής οικονομίας εξ απόψεως χρη

ματοδοτήσεως και πραγματικής διαρθρώσεως αυτής, τών παρα

γόντων οίτινες ευνοούν και εκείνων οίτινες παρεμποδίζουν τον 

συσχετισμών τής αποταμιεύσεως προς τάς επενδύσεις, ως και τών 

μέσων, άτινα υφίστανται ή δύνανται να δημιουργηθούν προς έπί-

σπευσιν τής έκβιομηχανίσεως τής χώρας δια τής βελτιώσεως τών 

πηγών και τής χρήσεως τών κεφαλαίων. 

14. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, «Problem der Griechischen Zahlungsbi
lanz», ('Αθήναι, Μάρτιος 1958), σελ. 36. 

15. 'Οργανισμός Βιομηχανικής 'Αναπτύξεως, Α.Ε., ((Situation Generale 
de VIndustrie en Grèce», πολυγραφημένον (Αθήναι, 1962) σελ. 18-19. 
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ΜΕΡΟΣ I 

Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 





Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν I 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

ΔΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ! ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

Εις το παρόν κεφάλαιον διερευνάται το θέμα κατά πόσον ή 

προσφορά κεφαλαίου σήμερον είναι επαρκής προς έπιτάχυνσιν της 

αναπτύξεως του τομέως της μεταποιήσεως εν Ελλάδι και εξετά

ζεται είδικώτερον ( 1 ) ή υπαρξις διαθεσίμων κεφαλαίων ως συνολι

κού μεγέθους και (2 ) ή κατανομή τών διαθεσίμων κεφαλαίων μεταξύ 

τών διαφόρων οικονομικών δραστηριοτήτων. Ή άνάλυσις αύτη 

έχει σκοπον άφ' ενός να ρίψη φως έπί του προβλήματος της επι

ταχύνσεως του ρυθμού πραγματοποιήσεως βιομηχανικών επενδύ

σεων και άφ' ετέρου να υπόδειξη τα μέτρα, άτινα θα έδει να λη

φθούν, τόσον εις τον δημόσιον, δσον και εις τον ίδιωτικον τομέα, 

προς έπίτευξιν του ανωτέρου στόχου. 

1. Το Τψος τής 'Αποταμιεύσεως 

Αϊ σήμερον διεξαγόμεναι συζητήσεις μεταξύ τών ασχολουμέ

νων μέ τα θέματα οικονομικής αναπτύξεως οικονομολόγων ανα

φέρονται εν πολλοίς εις τον ρόλον της προσφοράς κεφαλαίων εις 

τάς υπό άνάπτυξιν οικονομίας. «Έφ* δσον αί υπανάπτυκτοι χώ-

ραι επιδιώκουν την ταχυτέραν άνάπτυξίν των δια της αυξήσεως 

τών επενδύσεων, δεν δύναται να άγνοηθή το γεγονός, δτι απαιτεί

ται ή έξασφάλισις αναλόγου αυξήσεως της αποταμιεύσεως»1. Ταύ

τα τονίζονται υπό,παγκοσμίου οργανισμού ενδιαφερομένου κυρίως 

δια την οίκονομικήν και κοίνωνικήν πρόοδον. Ώρισμένοι θεωρη

τικοί της οικονομικής επιστήμης υποστηρίζουν, δτι μία μεγάλη 

και διακεκριμένη αΰξησις του ρυθμού αποταμιεύσεως αποτελεί 

1. Ήνωμ. "Εθνη, World Economic Survey, 1960 (Νέα 'Υόρκη, 1961 ) σελ. 16. 
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την πρωταρχικήν προϋπόθεσιν δια την «άπογείωσιν» των καθυ

στερημένων οικονομιών2. 

Το μέγεθος της αποταμιεύσεως εις τας άναπτυσσομένας οικο

νομίας εξαρτάται κυρίως εκ του ύψους του κατά κεφαλήν εισο

δήματος. 'Υπάρχουν δμως και έτεροι παράγοντες έπιδρώντες επί 

της ροπής προς άποταμίευσιν, ως π.χ. ή κατανομή του εθνικού 

εισοδήματος, ή θεσμολογική όργάνωσις της οικονομίας, ή απρο

θυμία μεταβολής τών καταναλωτικών συνηθειών, κοινωνικοπολι

τικά στοιχεία, ως και αυτό τοΰτο το στάδιον οικονομικής αναπτύ

ξεως. Το πρόβλημα αυξήσεως του ποσοστού αποταμιεύσεως εις 

τάς υπανάπτυκτους χώρας φαίνεται να είναι κρίσιμον, τείνει δε 

προς τήν δημιουργίαν φαύλου κύκλου3. 

Κατά το παρελθόν, ή Ε λ λ ά ς δεν άπετέλεσεν έξαίρεσιν ως προς 

το εν λόγω πρόβλημα. Το υψος τής εγχωρίου αποταμιεύσεως ήτο 

ανεπαρκές προς χρηματοδότησιν επενδύσεων δια τήν οίκονομικήν 

άνάπτυξιν. Κατά τήν προπολεμικήν καί τήν αμέσως μεταπολε-

μικήν περίοδον, σημαντικον ποσοστον τών επενδυόμενων κεφα

λαίων προήρχετο έκ του εξωτερικού. Μέχρι του 1952 τα ξένα 

κεφάλαια άντεπροσώπευον άνω του 5 0 % του συνόλου τής ex post 

αποταμιεύσεως. Μόνον μετά το 1953 εφθασεν ή εγχώριος άποτα-

μίευσις εις σημεϊον να καλύπτη πλέον του ήμίσεος τής χρηματο

δοτήσεως δια τον σχηματισμον κεφαλαίου. 

Εκφραζόμενη ως ποσοστον του ακαθαρίστου εγχωρίου προϊόν

τος εις τρέχουσας τιμάς, ή εγχώριος άποταμίευσις εμφανίζει τάς 

ακολούθους τάσεις : 

Έ κ του πίνακος 1 - 1 καταφαίνεται, δτι, άπο του 1950 μέχρι 

του 1962, το σύνολον τής εγχωρίου αποταμιεύσεως ως απόλυτον 

μέγεθος ηύξήθη εις το 14πλάσιον, ενώ ή αναλογία του συνόλου 

τής εγχωρίου αποταμιεύσεως προς το άκαθάριστον έγχώριον προϊόν 

άνήλθεν άπο 5,4% εις 21,1%. 

2. Δια άνάλυσιν τών θεωριών Big-Push ϊδε Η. S. Ellis, (Quarterly Journal 
of Economics, Σεπτέμβριος 1959, σελ. 485 - 495. 

3. "Ιδε Ragnar Nurkse, Problems of Capital Formation in Underdeveloped 
Countries (Νέα Υόρκη: Oxford Univ. Press, 1954). 
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Π Ι Ν Α Ξ 1-1 

Άποταμίευσις καί Άκαθάριστον Έγχώριον Προϊόν 

(Εις Τρέχουσας Τιμάς) 

Εις Εκατ. Δρχ. 

Εγχώριος Άποταμίευσις 

Άκαθάριστον Σ ύ ν ο λ ο ν Δημοσίου Ιδιωτική 

Βιτος 

1950 
1951 
1952 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962* 

Μέσος 
δρος 

ι ι γ χ ω ρ ^ 
Προϊόν 

25.937 
31.913 
33.583 
44.510 
51.611 
58.305 
67.627 
72.197 
75.911 
79.024 
83.819 
94.796 
99.766 

1950-52 

Ποσόν 

1.391 
2.526 
2.259 
6.021 
5.461 
9.037 

10.159 
12 .115 
12.577 
13.954 
14 .621 
19.398 
21.040 

% Ά κ α θ . 
Έ γ χ ω ρ . 
Προϊόντ. 

5,4 
7,9 
6,7 

13,5 
10,6 
15,5 
15,0 
16,8 
16,6 
17,6 
17,4 
20,5 
21,1 

15,9 

Ποσόν 

—930 
—303 
—416 

812 
739 

1.630 
1.296 
2.016 
2.192 
1.044 
1.924 
3.027 
3.409 

% Ά κ α θ 
Έ γ χ ω ρ . 

Προϊόντ. 

—3,6 
—1,0 
—1,2 

1,8 
1,5 
2,8 
1,9 
2,8 
2,9 
1,3 
2,2 
3,2 
3,4 

2,0 

Ποσόν 

2.221 
2.829 
2.775 
5.209 
4.722 
7.407 
8.863 

10.099 
10.385 
12.910 
12.697 
16.371 
17.631 

% Ά κ α θ . 
Έ γ χ ω ρ . 
Προϊόντ. 

8,6 
8,9 
8,3 

11,7 
9,1 

12,7 
13,1 
14,0 
13,6 
16,3 
15,1 
17,3 
17,7 

14,0 

Πηγή:'Εθνικοί Λογαριασμοί, 1948-1959 καί 1958-1962. 
*Προσωρινά στοιχεία. 

'Αξιοσημείωτος ωσαύτως είναι ή κατανομή της εγχωρίου απο

ταμιεύσεως μεταξύ του δημοσίου καί του ιδιωτικού τομέως. Ώ ς 

δεικνύεται εις τον ανωτέρω πίνακα, το πλείστον της αποταμιεύ

σεως πραγματοποιείται αυθορμήτως υπό ιδιωτών καί επιχειρή

σεων, ένφ μικρόν μόνον ποσοστον του συνόλου, 8 % κατά μέσον 

δρον δι' όλόκληρον την περίοδον, καθωρίσθη αυθαιρέτως υπό του 

κράτους. 'Από του 1950 καί εντεύθεν, ή συμβολή του Δημοσίου 

εις το σύνολον της αποταμιεύσεως άνήλθεν κατά μέσον δρον εις 
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2 % του ακαθαρίστου εγχωρίου προϊόντος, ενώ ή ιδιωτική έκου-

σία άποταμίευσις ηύξήθη άπο 8,6% του ακαθαρίστου εγχωρίου 

προϊόντος το 1950, εις 17,7% τό 1962, ήτοι κατά μέσον δ ρ ον 1 4 % 

δι' όλόκληρον τήν περίοδον. 'Αναμφιβόλως, εις εκ των λόγων δια 

τήν ηύξημένην συμβολήν της ιδιωτικής αποταμιεύσεως είναι το 

επικρατούν εν Ελλάδι σύστημα ελευθέρας οικονομίας. 

Το ήδη ύψηλον και συνεχώς αύξανόμενον ποσοστον αποταμιεύ

σεως ώς προς το άκαθάριστον έγχώριον προϊόν μετά το 1953, το 

όποιον άνηλθεν εις 2 1 , 1 % το 1962, δίδει λαβήν εις σοβαράν άμφι-

σβήτησιν κατά πόσον το ΰψος της αποταμιεύσεως αποτελεί εισέτι 

περιοριστικών παράγοντα δια τήν βιομηχανικήν άνάπτυξιν της Ε λ 

λάδος. Καίτοι αϊ διεθνείς συγκρίσεις ενέχουν το στοιχεΐον της αβε

βαιότητος, δίδονται ενταύθα στοιχεία περί του ποσοστού της απο

ταμιεύσεως εις ετέρας χώρας. Ούτως, ή αναλογία της εγχωρίου 

αποταμιεύσεως ώς προς το άκαθάριστον έγχώριον προϊόν κατά 

τήν περίοδον 1950 - 1959 άνήλθεν κατά μέσον δρον εις 19,5% εις 

Ίταλίαν, 18,4% εις Γαλλίαν, 18,6% εις Η.Π.Α., 17,6% εις Βέλ-

γιον, 12% εις Τουρκίαν, 1 1 % εις Πορτογαλίαν καί 1 5 % εις Ί σ π α -

νίαν4. Υπάρχουν βεβαίως και έτεραι χώραι με ακόμη υψηλότερα 

ποσοστά, ήτοι ή Νορβηγία, με μέσον ποσοστον 2 7 , 1 % μεταξύ 

1950 καί 1959, ή Φινλανδία μέ 26,7%, ή 'Ιαπωνία με 2 8 , 7 % καί 

ή Δ. Γερμανία μέ 26,7% 5 . Έ ν τούτοις, αϊ τέσσαρες αΰται χώραι 

παρουσιάζουν ώρισμένα ειδικά κοινωνικοπολιτικά καί οικονομικά 

χαρακτηριστικά, άτινα δεν επιτρέπουν σύγκρισιν αυτών προς τήν 

Ελλάδα άπο απόψεως αποταμιεύσεως. Ούτως, ή Νορβηγία καί ή 

Φινλανδία εφαρμόζουν μίαν κατά το μάλλον ή ήττον σοσιαλιστι-

κήν μορφήν διακυβερνήσεως, εις ην πολλαί σημαντικαί αποφάσεις 

περί αποταμιεύσεως λαμβάνονται υπό της κεντρικής διοικήσεως. 

Ή 'Ιαπωνία καί ή Δ. Γερμανία, έξαλλου, έ'χουν μακράν παράδοσιν 

πλήρως ώργανωμένων ελευθέρων κεφαλαιαγορών, καλήν διάρθρω-

σιν της βιομηχανίας καί έ'ντονον ροπήν προς άποταμίευσιν μεταξύ 

τών διαφόρων εισοδηματικών τάξεων. 

4. Ήνωμ. Έθνη, ενθ' ανωτέρω, σελ. 19, 61. 
5. Τοΰ αύτου συγγραφέως, ενθ' ανωτέρω, σελ. 19. 
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Πριν ή χωρήσωμεν περαιτέρω, δέον δπως εξετασθούν οι προσ

διοριστικοί παράγοντες της αποταμιεύσεως εν Ελλάδι. 

Ή άποταμίευσις ορίζεται ως ή διαφορά μεταξύ του κτώμενου 

εντός δοθείσης χρονικής περιόδου εισοδήματος και της δαπάνης 

καταναλώσεως αγαθών και υπηρεσιών παραγομένων κατά την αυ

τήν περίοδον, ήτοι S = Τ — G. "Οθεν, αϊ αυξομειώσεις τών κατα

ναλωτικών δαπανών, δεδομένου του εισοδήματος, προσδιορίζουν 

το απόλυτον μέγεθος της αποταμιεύσεως. 

Έν Ελλάδι, και κατά τήν περίοδον 1954-1961, ή ε'ις σταθε

ράς τιμάς ιδιωτική κατανάλωσις ηύξήθη απολύτως με ρυθμον 

5,8% ετησίως, ενώ ως ποσοστον τών ακαθαρίστων εθνικών δα

πανών έμειώθη άπο 74,9% το 1954 εις 66,6% το 1961. Αϊ κατα-

ναλωτικαί δαπάναι ηύξήθησαν με βραδύτερον ρυθμον (5,9°/0) έναντι 

του διαθεσίμου εισοδήματος τών Ιδιωτών, το όποιον αυξάνεται με 

ρυθμον 8,2% ετησίως άπο του 1954. "Οθεν, ή μέση ροπή προς 

κατανάλωσιν έσημείωσεν κάμψιν κατά τήν έν λόγω περίοδον. Πέ

ραν τούτου, μετά το 1950 το διαθέσιμον εισόδημα τών ιδιωτών 

εις σταθεράς τιμάς ηύξήθη κατά 84% ή με μέσον έτήσιον ρυθμον 

7%. Ώ ς απόλυτον μέγεθος, το κατά κεφαλήν διαθέσιμον εισό

δημα εις σταθεράς τιμάς ηύξήθη άπο 3.872 δραχμας το 1950 εις 

7.113 δρχ. το 1961. Ύπο τήν έπήρειαν της ανωτέρω αυξήσεως 

του κατά κεφαλήν εισοδήματος εις σταθεράς τιμάς, ή εις σταθε

ράς τιμάς άποταμίευσις κατά κεφαλήν ηύξήθη άπο 130 εις 840 

δραχμάς μεταξύ τών ετών 1950 και 1960, ήτοι με πολύ ταχύτε-

ρον έτήσιον ρυθμον. 

Έ κ γραμμικής παλινδρομήσεως τής αποταμιεύσεως τών ιδιω

τών καταφαίνεται, δτι ή αΰξησις τής κατά κεφαλήν αποταμιεύ

σεως εις σταθεράς τιμάς έσχετίζετο προς τήν αύξησιν του κατά 

κεφαλήν διαθεσίμου εισοδήματος εις σταθεράς τιμάς, μέ ρυ

θμον 20% περίπου. Έ ν άλλοις λόγοις, ή οριακή ροπή προς άποτα-

μίευσιν έν Ελλάδι κατά τήν περίοδον 1950 - 1961 ύπελογίσθη 

εις 0,20, ήτοι σημαντικώς υψηλότερα τής άπαντώσης εις τινας 

άνεπτυγμένας και υπανάπτυκτους χώρας λαμβανομένας όμοΰ, ήτις 

ύπελογίσθη υπό του Houthakker εις 0,081 δια τήν δεκαετίαν 

37 



1950 - I9606. Ή έξίσωσις παλινδρομήσεως δια τήν Ελλάδα είναι 

S = — 597,902 + 0,195 Τ, οπού το S συμβολίζει τήν κατά κεφα-

(0,0408) 

λήν άποταμίευσιν των ιδιωτών εις σταθεράς τιμάς και το Υ το 

διαθέσιμον κατά κεφαλήν εισόδημα, ομοίως εις σταθεράς τιμάς. 

R2 — 0,922 καί R = 0,960. Δέον δπως σημειωθή, δτι ή οριακή 

ροπή προς άποταμίευσιν είναι μεγαλύτερα της μέσης τοιαύτης, δπερ 

ευλόγως θα άνεμένετο εις μίαν χώραν χαμηλού εισοδήματος. 

Ή άποταμίευσις ενδέχεται να επηρεάζεται ωσαύτως υπό της 

ροπής των επιχειρήσεων προς άποταμίευσιν και της δημοσιονο

μικής πολιτικής. Έ π ί παραδείγματι, αϊ έταιρεϊαι αναλαμβάνουν 

μέρος της αποταμιευτικής λειτουργίας των ιδιωτών δια της μή δια

νομής δλων τών ετησίων κερδών των υπό μορφήν μερισμάτων ή 

δια της αυξήσεως του αποθεματικού δι' αποσβέσεις. Έ ν Ελ

λάδι, ή επιχειρηματική άποταμίευσις έν τω συνόλω της έμειώθη 

ως σχετικον μέγεθος άπο 72,4% του συνόλου τής ιδιωτικής απο

ταμιεύσεως το 1954 εις 35,8% το 1961. Έ κ τής συμβολής ταύ

της, ή συμμετοχή τών αποθεματικών δι' αποσβέσεις ηύξήθη, ενώ 

υπάρχουν ενδείξεις οτι ή συμμετοχή τών παρακρατουμένων κερ

δών έμειώθη εις όλόκληρον τον έπιχειρηματικον τομέα. 'Εάν ή 

πολιτική τών επιχειρήσεων κατά τήν περίοδον 1950 - 1961 ήτο 

περισσότερον ελευθέρα έν προκειμένω, οι ίδιώται θα ειχον αυξήσει 

τήν άποταμίευσιν των περισσότερον, αναλόγως τής οριακής των 

ροπής προς κατανάλωσιν βάσει του εισοδήματος των έκ μερι

σμάτων. 'Ομοίως, ή δημοσιονομική πολιτική έ'χει επηρεάσει τήν 

άποταμίευσιν τόσον τών ιδιωτών, δσον καί τών επιχειρήσεων. 

Έτερα λίαν σημαντική ιδιομορφία τής ελληνικής οικονομίας 

άφορα εις τήν σχέσιν μεταξύ αποταμιεύσεως καί κατανομής εισο

δήματος. Κατά τήν όρθόδοξον θεωρίαν, όσον περισσότερον άνισος 

είναι ή κατανομή του εισοδήματος μεταξύ τών διαφόρων κοινω

νικών τάξεων, τόσον αυξάνεται το σύνολον τής αποταμιεύσεως. Αι 

6. "Ιδε Hendrik S. Houthakker, On some Determinants οι Saving in 
Developed and Under-developed Countries, πολυγραφημένον (Research Cen
ter in Economic Growth, 1962). 
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άνώτεραι εισοδηματικού τάξεις του πληθυσμού θεωρούνται δτι 

έχουν πολύ χαμηλήν όριακήν ροπήν προς κατανάλωσιν και ύψη-

λήν τοιαύτην προς άποταμίευσιν. 

Έν Ελλάδι δμως αϊ άνώτεραι είσοδηματικαί τάξεις δεν απο

ταμιεύουν δσον αϊ αντίστοιχοι τάξεις εις ετέρας χώρας της Δυτι

κής Ευρώπης. 'Αντιθέτως φαίνεται δτι ρέπουν περισσότερον προς 

την κατανάλωσιν «επιδείξεως» (Conspicuous Consumption). Κατά 

τήν ύπ' όψιν περίοδον, τα χαμηλά καί μέσα εισοδήματα έν Ε λ 

λάδι, καίτοι βεβαίως άποταμιεύοντα μικρότερα απόλυτα ποσά, ηύ-

ξησαν έν τούτοις τήν ροπήν των προς άποταμίευσιν. 

2. Ή Αυξησις των Ρευστών Διαθεσίμων 

Ή ρευστότης μιας οικονομίας δύναται να μετρηθή βάσει του 

συνόλου των συσσωρευθέντων εντός χρονικής τίνος περιόδου ρευ

στών διαθεσίμων, περιλαμβανομένης τής συνολικής προσφοράς χρή

ματος καί των καταθέσεων προθεσμίας καί ταμιευτηρίου, τόσον 

του ιδιωτικού, όσον καί του δημοσίου τομέως. Τά σχετικά στατι

στικά στοιχεία εμφανίζονται εις τον κατωτέρω πίνακα 1-2. 

Εις τον πίνακα 1-2 δεικνύεται δτι ή συνολική προσφορά χρήμα

τος άνήλθεν άπο 2.360 εκατ. δρχ. το 1950 εις 18.188 εκατ. δρχ. 

το 1962, ήτοι δτι ηύξήθη αΰτη με ρυθμον 20% περίπου ετησίως. 

Το άκαθάριστον έθνικον προϊόν, εξ άλλου, ηύξήθη κατά τήν αυτήν 

περίοδον με έτήσιον ρυθμον 13,3%. Ούτως, ή εισοδηματική ταχύτης 

κυκλοφορίας έμειώθη άπο 14,35 το 1950 ε'ις 6,84 το 1962. 'Ωσαύ

τως, ή συμμετοχή τής συνολικής προσφοράς χρήματος εις το σύν

ολον τών ρευστών διαθεσίμων έμειώθη άπο 72,2% το 1950 εις 

40,8% το 1962. Ούτως, ή ρευστότης τής ελληνικής οικονομίας ηύ

ξήθη ταχέως κατά .τήν έν λόγω περίοδον, κυρίως υπό μορφήν ρευ

στών διαθεσίμων ετέρων πλην του χρήματος. Αι λοιπαί καταθέ

σεις ηύξήθησαν άπο 905 εκατ. δραχ. το 1950 εϊς 25.249 εκατ. δρχ. 

το 1962, ή δε αναλογία τών λοιπών καταθέσεων προς τήν συνολι-

κήν προσφοράν χρήματος ηύξήθη μεταξύ τών ετών 1950 καί 1962 

άπο 38,3% εις 138,8%. Το γεγονός δτι ή ρευστότης τής ελληνικής 

οικονομίας ήτο κυρίως υπό μορφάς ετέρας πλην του χρήματος εΐ-
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Π Ι Ν Α Ξ 1 - 2 

Ή Συσσώρευσις των Ρευστών Διαθεσίμων 

(Ετήσιοι Μέσοι "Οροι) 

Εις Ε κ α τ . Δρχ. 

Λοιπαί Συνολική 
Νομισ- Συνολική Καταθέσεις Προσφορά 
ματική Καταθέσεις Προσφορά Ί δ ι ω - Σύνολον Χρήματος 

"Ετος Κύκλο- "Οψεως Χρήμα- τικοϋ Ρευστών ώς %τοϋ 
φορία τος Τομέως Διαθεσίμων Συνόλου τών 

Ρευστών 
(1) (2) ( 3 ) = ( 1 + 2 ) (4) ( 5 ) = ( 3 + 4 ) Διαθεσίμων 

1950 

1951 

1952 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

1962 

1.662 

1.773 

2.000 

2.597 

3.306 

4.024 

5.237 

6.043 

7.003 

7.452 

8.901 

10.516 

12.483 

698 

1.027 

1.152 

1.506 

2.089 

2.373 

2.719 

2.870 

3.338 

3.811 

4.757 

5.395 

5.705 

2.360 

2.800 

3.152 

4.093 

5.395 

6.397 

7.956 

8.903 

10.341 

11.263 

13.658 

15.911 

18.188 

905 

1.056 

1.331 

1.370 

2.317 

3.226 

4.421 

7.319 

10.292 

13.273 

16.965 

19.850 

25.249 

3.265 

3.856 

4.483 

5.663 

7.712 

9.623 

12.377 

16.222 

,20.633 

24.536 

30.623 

35.761 

43.437 

72,2 

72,6 

70,3 

72,2 

69,9 

66,4 

64,3 

54,9 

50,1 

45,9 

44,6 

44,4 

40,8 

Π η γ ή : Τράπεζα της Ελλάδος, Μηνιαΐον Στατιστικον Δελτίον, διάφορα 

τεύχη· 

ναι συνεπές προς την άποψιν τών Gurley και Shaw βτι το είδος 

τούτο της ρευστότητος αναμένεται να αύξηθή ταχύτερον της νο

μισματικής κυκλοφορίας, τουλάχιστον κατά τα αρχικά στάδια 

της οικονομικής αναπτύξεως7. 

Εκ του πίνακος 1-2 καταφαίνεται ωσαύτως, δτι ή συμμετοχή 

τής νομισματικής κυκλοφορίας εις το σύνολον της προσφοράς χρή

ματος είναι αρκούντως σημαντική. Εις απολύτους αριθμούς, ή 

7. John G. Gurley και Edward S. Shaw, Money in a Theory of Fi
nance (Washington: The Brookings Institution, 1960). "Ιδε ωσαύτως, 
National Bureau of Economic Research, Occasional Paper 68, σελ. 1. 
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έκτος του νομισματικού συστήματος κυκλοφορία ηύξήθη άπο 1.662 

εκατ. δρχ. το 1950 εις 12.483 εκατ. δρχ. το 1962. Εκφραζόμενα 

ώς ποσοστον επί τοις εκατόν της συνολικής προσφοράς χρήματος, 

τα νομισματικά αποθέματα παρέμειναν σημαντικά καθ' δλην την 

περίοδον 1950 - 1962, έμφανίσαντα κάμψιν μόνον κατά 1,8% μετά 

το 1950, καθ' δσον εμειώθησαν άπο 70,4% το 1950 εις 68,6% το 

1962. Το έπιθυμητον δψος των κατά κεφαλήν νομισματικών απο

θεμάτων συσχετίζεται αρνητικώς μεν προς το άναμενόμενον πο

σοστών μεταβολής των τιμών, θετικώς δε προς το τοιούτον του 

κατά κεφαλήν εισοδήματος εις σταθεράς τιμάς. Αι αντίστοιχοι 

έλαστικότητες έχουν ώς εξής: — 0,0154 και 2,0776. Έ ξ άλλου 

τα επιθυμητά κατά κεφαλήν ταμειακά αποθέματα εις σταθεράς 

τιμάς (περιλαμβανομένης τής νομισματικής κυκλοφορίας και των 

καταθέσεων όψεως) ένεφάνιζον κατά κεφαλήν είσοδηματικήν ελα

στικότητα εις σταθεράς τιμάς 'ίσην προς 1,745 περίπου δια την 

περίοδον 1950 - 1962, μέγεθος δπερ φαίνεται σχεδόν ΐσον προς το 

παρατηρούμενον εις Η.Π.Α. Ταΰτα δεικνύουν δτι τα ταμειακά 

αποθέματα εις σταθεράς τιμάς θεωρούνται υπό τών ιδιωτών ώς 

αγαθά «ανωτέρας αξίας». "Ετερον σημαντικον γεγονός είναι δτι 

ή εκτιμώμενη έλαστικότης τής ζητήσεως δια τα κατά κεφαλήν 

ταμειακά αποθέματα εις σταθεράς τιμάς, συσχετιζόμενα προς το 

άναμενόμενον ποσοστον μεταβολής τών τιμών, ήτο — 0,01692 

κατά τήν περίοδον 1950 - 19628. 

Έ κ τής εξετάσεως τών πηγών ρευστότητος υπό τήν μορφήν 

καταθέσεων προθεσμίας και ταμιευτηρίου εις τήν έλληνικήν οίκο-

νομίαν προκύπτουν αί ακόλουθοι τάσεις: 

Μέχρι του 1956, αί δημόσιαι επιχειρήσεις και οι δημόσιοι ορ

γανισμοί άπετέλουν -τήν κυρίαν πηγήν μή νομισματικής ρευστότη

τος. "Εκτοτε, ή τάσις άντεστράφη και τήν θέσιν των κατέλαβεν ό 

ιδιωτικός τομεύς, περιλαμβανομένων τών ιδιωτών και τών ιδιω

τικών επιχειρήσεων. Μεταξύ 1950 και 1962 αί καταθέσεις προ-

8. "Ιδε Δ. Δ. Τηλοϋ, The Choice of Financial Assets in Greece, Σειρά 
Διαλέξεων, υπ' αριθ. 9 ('Αθήναι: Κέντρον Οικονομικών 'Ερευνών, 1963), 
σελ. 16-20. 
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θεσμίας και ταμιευτηρίου των δημοσίων επιχειρήσεων και οργα

νισμών έσημείωσαν κάμψιν (ως ποσοστον του συνόλου τών κατα

θέσεων) άπο 8 1 , 3 % εις 25,3%, ενώ κατά την αυτήν περίοδον τα 

ιδιωτικά διαθέσιμα υπό τήν μορφήν τοιούτων καταθέσεων (εκ

φραζόμενα εις απολύτους αριθμούς) ηύξήθησαν άπο 169 εκατ. εις 

18.862 εκατ. δραχμών. 

Π Ι Ν Α Ξ 1-3 

Έτεραν Καταθέσεις κατά Πηγήν 

Εις Εκατ. Δρχ. 

Έτος Σύνολον 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 

Ίδιώται και Ίδιωτικαί 
'Επιχειρήσεις 

Δημόσιος Τομεύς 

905 
1.056 
1.331 
1.570 
2.317 
3.226 
4.421 
7.319 

10.292 
13.273 
16.965 
19.850 
25.249 

Ποσόν % Συνόλου Ποσόν % Συνόλου 

81,3 
79,8 
74,7 
65,9 
66,7 
66,8 
54,5 
40,8 
34,3 
28,1 
24,7 
24,6 
25,3 

169 

213 

337 

534 

771 

1.068 

2.009 

4.330 

6.763 

9.537 

12.780 

14.975 

18.862 

18,7 

20,2 

25,3 

34,1 

33,3 

33,2 

45,5 

59,2 

65,7 

71,9 

75,3 

75,4 

74,7 

736 

843 

994 

1.036 

1.546 

2.158 

2.412 

2.989 

3.529 

3.736 

4.185 

4.893 

6.387 

Π η γ ή : Τράπεζα της Ελλάδος, Μηνιαϊον Στατιοτικον Δελτίον, διάφορα 
τεύχη. 

' Η ταχεία συσσώρευσις κεφαλαίων υπό μορφήν καταθέσεων ώδή-

γησεν εις πλεονάζουσαν ρευστότητα τών ελληνικών εμπορικών τραπε

ζών. Μετρούμενη ως ό λόγος τών συνολικών ταμειακών αποθεμάτων, 

συμπεριλαμβανομένων καί τών εις χείρας δλων τών εμπορικών τρα

πεζών εντόκων γραμματίων του Δημοσίου, προς δλα τα είδη καταθέ

σεων, ή ρευστότης τών εμπορικών τραπεζών ηύξήθη άπο 1 3 , 3 % το 
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1956 εις 28,7% το 1962. Ή σημαντική οώτη αναλογία ώφείλετο εις 

τον μη ίκανοποιητικον ρυθμον με τον όποιον αϊ έμπορικαί τράπεζαι 

έχρηματοδότουν την οϊκονομίαν. Ή αναλογία του συνόλου των κα

ταθέσεων προς το σύνολον των δανειακών χορηγήσεων ηύξήθη άπο 

1,07 το 1954 εις 1,25 το 1962, ενώ ή μέση αναλογία δι' όλόκλη-

ρον την περίοδον ήτο 1,214. 

Ή συσσώρευσις αυτή τών καταθέσεων οφείλεται εις ποικίλους 

λόγους, εν οις ή αυξησις του κατά κεφαλήν εισοδήματος, ή σταθε-

ρότης τών τιμών καί ή έντονος ροπή προς μετατροπήν τών δια

θεσίμων, π.χ. χρυσών λιρών, εις περισσότερον ρευστά, ενδεχομέ

νως δέ έ'ντοκα διαθέσιμα. Ό σπουδαιότερος δμως παράγων ήτο 

ή ελλειψις διαζευκτικών ευκαιριών επενδύσεων δια τήν τοποθέτη-

σιν τών διαθεσίμων καί ή ατελής οργάνωσις της χρηματαγοράς 

καί της κεφαλαιαγοράς. Το πρόβλημα τοΰτο ερευνάται εκτενώς 

ε'ις έτερον τμήμα της παρούσης μελέτης. Ενταύθα άρκούμεθα να 

είπωμεν, δτι αϊ επενδύσεις εις τίτλους τόσον ιδιωτικών, δσον καί 

δημοσίων επιχειρήσεων, είναι περιωρισμέναι, το δέ Δημόσιον προ

βαίνει εις όμολογιακάς εκδόσεις σπανίως μόνον καί κατ' ακανό

νιστα χρονικά διαστήματα9. 

3. Συμπέρασμα 

Μέχρι τοΰδε παρεσχέθησαν αποδείξεις προς ύποστήριξιν της από

ψεως δτι ή συνολική προσφορά κεφαλαίων εν Ελλάδι δέν υπήρξε πε

ριοριστικός παράγων δια τήν άνάπτυξιν της ελληνικής οικονομίας. ' Η 

κάμψις της εισοδηματικής ταχύτητος κυκλοφορίας του χρήματος, 

ως καί ή ταχεία συσσώρευσις πλούτου υπό μορφήν μή νομισματι

κών ρευστών διαθεσίμων, ύποδηλοΰν, δτι έσημειώθη άποπληθωρι-

στικον άνοιγμα εις 'τον ίδιωτικον τομέα καί δτι ή έπιθυμουμένη 

άποταμίευσις ήτο μεγαλύτερα τών έπιθυμουμένων επενδύσεων του 

εν λόγω τομέως εις δεδομένον ΰψος εισοδήματος. 

Το γεγονός, δτι αϊ άρμόδιαι άρχαί του ελληνικού κράτους είναι 

ενήμεροι του ανωτέρω προβλήματος, καθίσταται σαφές εκ τών δη-

9. "Ι8ε κατωτέρω, Κεφ. III. 
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Χώσεων τόσον του Διοικητού, δσον και του Ύποδιοικητοΰ της Τρα

πέζης της Ελλάδος, περί της κεφαλαιαγοράς καί της ελλείψεως 

επιχειρηματικής πρωτοβουλίας εν τή χώρα 1 0 . Εις έπίρρωσιν των 

ανωτέρω συμπερασμάτων, τα επίσημα στατιστικά στοιχεία δει

κνύουν, δτι, μεταξύ 1954 καί 1961, μόνον δύο εκ των οκτώ ετών 

ένεφάνισαν άναλογίαν ακαθαρίστου ιδιωτικής αποταμιεύσεως προς 

άκαθάριστον ίδιωτικον σχηματισμον κεφαλαίου μεγαλυτέραν τής 

μονάδος. Ή τάσις αποταμιεύσεως, όπως πλεονάζη των επενδύ

σεων, ύπήρξεν ανοδική, αύξηθεΐσα άπο 1,01 το 1955 εις 1,24 το 

1962. Έ ν άλλοις λόγοις, το έλλειμμα ύψους 1.161 εκατ. δρχ. κατά 

το 1954 μετετράπη εις πλεόνασμα ύψους 3.419 εκατ. δρχ. το 1962. 

Σχετική προς τα ανωτέρω είναι καί ή κατανομή τής ιδιωτικής 

αποταμιεύσεως εις τον τομέα τών επενδύσεων. Μετρούμενη ως è λό

γος τής ιδιωτικής αποταμιεύσεως προς τάς ίδιωτικάς επενδύσεις 

παγίου κεφαλαίου, μη περιλαμβανομένων τών πλοίων, ή κατανομή 

τής αποταμιεύσεως εμφανίζει την κάτωθι εικόνα : 

Π Ι Ν Α Ξ 1-4 
'Αναλογία 'Ακαθαρίστου 'Ιδιωτικής 'Αποταμιεύσεως προς 'Ακαθάριστους 

'Ιδιωτικός 'Επενδύσεις Παγίου Κεφαλαίου, κατά Τομείς 

Έ τ η 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

1956-61 

Μεταποίησις 

9,35 

8,60 

4,54 

7,09 

9,53 

8,64 

7,96 

Σύνολον 
Κατασκευών 

1,86 

2,27 

1,63 

2,23 

1,99 

2,39 

2,06 

Στέγασις 

2,40 

2,81 

2,01 

2,78 

2,52 

3,36 

2,65 

Σύνολον έτερων 
Τομέων 

4,81 

4,68 

3,55 

4,51 

3,67 

3,03 

3,94 

Σύνολον 
Τομέων 

1,17 

1,30 

0,90 

1,23 

1,14 

1,16 

1,15 

Έ κ του ανωτέρω πίνακος καταφαίνεται ουχί μόνον ή όρθότης 

του συμπεράσματος δτι ή ιδιωτική άποταμίευσις υπερβαίνει κατά 

10. "Ιδε Ξ. Ζολώτα, The Role of the Banks in a Developing Country, Τρά
πεζα της Ελλάδος, Άρχεϊον Μελετών καί 'Ομιλιών, ύπ' αριθ. 8, ('Αθή
ναι, 1962) καί Δ. Γαλάνη, Προοπτικοί καί Προβλήματα τής Κεφαλαιαγο
ράς, Τράπεζα της Ελλάδος, ('Αθήναι, 1962). 
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πολύ τάς ίδιωτικάς επενδύσεις, άλλα καΐ βτι ή άποταμίευσις αύτη 

διοχετεύεται προς τον τομέα των κατασκευών, είδικώτερον δέ την 

στέγασιν, εις βάρος του τομέως της μεταποιήσεως. 

Αί οίκονομικαί επιδράσεις της τοιαύτης κατανομής της αποτα

μιεύσεως και ή επιρροή αυτής έπί τής αναπτύξεως τής ελληνικής 

οικονομίας διερευνώνται εις επόμενα κεφάλαια τής παρούσης ερ

γασίας. 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν II 

Η ΖΗΤΗΣΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

ΔΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ! ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

Εις το Κεφάλαιον Ι κατεδείχθη, δτι ή συνολική προσφορά κεφα

λαίων δεν άπετέλεσεν περιοριστικον παράγοντα δια τήνάνάπτυξιντής 

ελληνικής οικονομίας. Εις το παρόν κεφάλαιον θα διερευνηθή ό ρόλος 

της ζητήσεως κεφαλαίων. Θα έπιχειρηθή, πρώτον, ή περιγραφή της 

διαρθρώσεως της συνολικής ex post ζητήσεως κεφαλαίων δια βιομη-

νικας επενδύσεις, δεύτερον δε ή έξέτασις των διαφόρων παραγόν

των, εις ούς οφείλεται ή περιορισμένη ζήτησις κεφαλαίων εις το 

μικροοικονομικον έπίπεδον, ίνα καταδειχθή δτι ή επάρκεια κεφα

λαίων ουδόλως δημιουργεί ipso facto άντίστοιχον ζήτησιν. 

Εις το Κεφάλαιον III θα έρευνηθή ό χρηματοδοτικός μηχανι

σμός της χώρας, δοθέντος δτι ή εν Ελλάδι επικρατούσα παράδο

ξος κατάστασις τής συσσωρεύσεως ιδιωτικής αποταμιεύσεως άφ' 

ενός και τής στενότητος διαθεσίμων κεφαλαίων δια βιομηχανικάς 

επενδύσεις άφ' έτερου ενδέχεται να οφείλεται εις τήν ελλειψιν 

επαρκούς και καταλλήλου μηχανισμού χρηματοδοτήσεως. 

1. Ή Πραγματοποιηθείσα Ιδιωτική Ζήτησις Κεφαλαίων 

Α'. Το Ύψος των Πραγματοποιηθεισών Επενδύσεων 

Ή πραγματοποιηθείσα ζήτησις κεφαλαίων κατοπτρίζεται εις τα 

ex post στοιχεία περί των επενδύσεων. Έν τούτοις, ή επακριβής 

ποσοτική άξιολόγησις των απαιτουμένων κεφαλαίων θα άπήτει 

τήν γνώσιν συντελεστών κεφαλαίου καί συγκεκριμένων στόχων 

οικονομικής αναπτύξεως, τών οποίων ό υπολογισμός έκφεύγει τών 

ορίων τής παρούσης εργασίας. Άντ ' αύτοΰ παρέχονται διεθνείς τί

νες συγκρίσεις καί ερευνώνται αϊ τάσεις καί ή μορφή τών έπενδύ-
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σεων κατά την υπ' δψιν περίοδον, προς διευκόλυνσιν του άναγνώ-

στου, δπως προβή εις ιδίαν άξιολόγησιν της μέχρι τοΰδε επενδυ

τικής δραστηριότητος εις το πλαίσιον της ελληνικής οικονομίας. 

Π IN Α Ξ I I - 1 

Σύνολον 'Ακαθαρίστων Επενδύσεων 

(Μή περιλαμβανομένων των Πλοίων) 

Εις Εκατ. Δρχ. είς Τιμάς 1954 

"Ετη 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962* 

Σ ' 

Ποσόν 

11.174 
12.345 
13.708 
13.731 
15.766 
17.938 
19.473 

ύ ν ο λ ο ν 

% Άκαθαρ. 
Έθν. Προϊόντ. 1 

15,3 
15,5 
16,3 
15,5 
16,2 
17,1 
18,2 

Δ η μ ό 

Ποσόν 

3.115 
3.507 
3.748 
4.516 
5.305 
6.156 
7.204 

9/ 
/C Έθν 

σ ι α ι 

, Ά κ α θ . 
. Προϊόντ. 

4,2 
4,4 
4,4 

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

Ί δ ι ω τ ι κ α ί 

Ποσόν °/ 
'Εθ\ 

8.059 
8.838 
9.960 
9.215 

10.461 
11.782 
12.269 

fo Άκαθ. 
κ Προϊόντ. 

11,0 
11,2 
11,8 
10,5 
10,7 
11,2 
11,5 

Π η γ ή : 'Εθνικοί Λογαριααμοί, διάφορα τεύχη. 
1. Το Άκαθάριστον Έθνικον Προϊόν άφορφ ένταΰθα εις το σύν
ολον τών διαθεσίμων πόρων. 
*Προσωρινα στοιχεία. 

Έ κ του πίνακος I I - 1 καταφαίνεται, Οτι το πραγματικον σύν

ολον τών ακαθαρίστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου εν Ε λ λ ά δ ι 

δεν ηύξήθη με επαρκώς ταχύν ρυθμον άπο του 1956 καί εντεύθεν. 

Ώ ς απόλυτον μέγεθος, ηύξήθησαν κατά 7 4 % περίπου εντός επτα

ετίας. Έκφραζόμεναι ώς ποσοστον του ακαθαρίστου εθνικού προϊ

όντος, άνήλθον άπο 1 5 , 3 % εις 18,2%. Κατά μέσον δρον, το ποσο

στον τούτο ήτο 1 6 , 3 % περίπου ετησίως, δπερ είναι σημαντικώς 

χαμηλότερον τών αντιστοίχων ποσοστών εις ετέρας χώρας. Έ π ί 

παραδείγματι, ή αναλογία τών ακαθαρίστων εγχωρίων επενδύ

σεων παγίου κεφαλαίου προς το άκαθάριστον έθνικον προϊόν είς τ ι 

μάς 1954 δια την μετά το 1956 περίοδον ήτο 22,6% ετησίως εις 
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Αύστρίαν, 2 1 , 8 % είς Ίταλίαν, 18,6% εις Γαλλίαν, 2 2 , 7 % εις Δ. 

Γερμανίαν, 2 0 % είς Άργεντινήν, 1 6 % είς Πορτογαλίαν, 1 8 % είς 

Ίσπανίαν και 2 6 % είς Ισραήλ 1 . 

Έ ν Ελλάδι , ή συμμετοχή του ιδιωτικού τομέως είς το σύνολον 

των ακαθαρίστων επενδύσεων έμειώθη άπο 72,1% το 1966 είς 

6 3 % το 1962, ενώ ή συμμετοχή των δημοσίων επενδύσεων ηύ-

ξήθη άπο 2 7 , 9 % είς 37%.Έκφραζόμεναι ως ποσοστον του ακαθα

ρίστου εθνικού προϊόντος, αϊ ίδιωτικαί ακαθάριστοι επενδύσεις 

εμειώθησαν άπο 1 1 % το 1956 είς 10,5% το 1959, αύξηθεΐσαι 

μετέπειτα ελαφρώς είς 11,5% μέχρι του 1962. Ωσαύτως, αϊ δη-

μόσιαι επενδύσεις καί αύθις ως ποσοστον του ακαθαρίστου εθνι

κού προϊόντος ηύξήθησαν κατά τήν αυτήν χρονικήν περίοδον άπο 

4,2% είς 6,7%. 

Άφαιροϋντες τάς μεταβολάς των αποθεμάτων εκ των ανωτέρω 

στοιχείων, παρατηροΰμεν, ότι αί ίδιωτικαί ακαθάριστοι επενδύ

σεις παγίου κεφαλαίου είς σταθεράς τιμάς ηύξήθησαν κατά 6 9 % 

περίπου άπο του 1956 ή με μέσον έτήσιον ρυθμον 9 , 1 % . Έ κ π ε -

φρασμέναι είς ποσοστον του ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος, αί 

ίδιωτικαί ακαθάριστοι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου ηύξήθησαν ελα

φρώς μόνον άπο 9,9% το 1956 είς 11,5% το 1962, ποσοστον ό

περ είναι πολύ μικρότερον του απαιτουμένου προς ίκανοποιητι-

κήν άνάπτυξιν της οικονομίας. 

Ουδεμία έρευνα περί της ζητήσεως κεφαλαίων είς οιοδήποτε 

οίκονομικον σύστημα δύναται να θεωρηθή πλήρης άνευ παραλλή

λου εξετάσεως της κατανομής των επενδύσεων μεταξύ των δια

φόρων βιομηχανικών τομέων, καθ' δτι ή κατανομή κεφαλαίου 

μεταξύ τομέων με διάφορον συντελεστήν κεφαλαίου ενδέχεται να 

επίδραση άνασταλτικώς επί της συνολικής ζητήσεως κεφαλαίων, 

ως και επί της «απορροφητικής ικανότητος» της οικονομίας. 

1. Πηγαί: 'Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας καί 'Αναπτύξεως, Ge
neral Statistics (Σεπτέμβριος 1962). Δια τήν Ίσπανίαν, Άργεντινήν καί 
'Ισραήλ: Ήνωμ. "Εθνη, World Economic Survey, 1960. 
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Ό ανωτέρω πίναξ II - 2 ουδόλως εμφανίζει γενικάς τάσεις. Συγ

κεκριμένως, δεν έσημειώθη οιαδήποτε συνεπής προς τα ανωτέρω 

αΰξησις της συμμετοχής του τομέως της μεταποιήσεως εις το 

σύνολον των επενδύσεων. Καίτοι ή αντίστοιχος συμμετοχή του 

τομέως της στεγάσεως έμειώθη κατά τι άπο 47% το 1956 είς 40,3% 

το 1962, αύτη παρέμεινεν ή μεγαλύτερα είς όλόκληρον τήν οίκο-

νομίαν, με μέσον δρον 42,5%. Είς τήν μεταποίησιν, το μέσον πο-

σοστον συμμετοχής άνήλθεν είς 14,8%, ήτοι μόνον είς το εν τρί

τον περίπου του ανωτέρω ποσοστού. Έν τούτοις, ώς κατεδείχθη 

προηγουμένως, ό τομεύς στεγάσεως εμφανίζει ύψηλον συντελεστήν 

κεφαλαίου. Έ π Ι σκοπώ συγκρίσεως δίδονται τα ποσοστά των 

επενδύσεων είς τήν μεταποίησιν ώς προς το σύνολον των επενδύ

σεων κατά το 1961 είς τάς έξης χώρας: Αυστρία 33,4%, Γερμα

νία 32,2%, Ήνωμ. Βασίλειον 30,4%, Όλλανδία 30,4%, Γαλλία 

27%, 'Ιταλία 26,9%, Πορτογαλία 23,8%. 'Αντιθέτως, έν Ελλάδι 

και είς τρέχουσας τιμάς, ή μεταποίησις άπερρόφησε μόνον 11,2% 

του συνόλου των επενδύσεων2. 

Β'. Ό Ρυθμός 'Αναπτύξεως των 'Ανωνύμων Εταιρειών 

Το χαμηλον ποσοστον επενδύσεων είς τον βιομηχανικον τομέα 

κατοπτρίζεται ωσαύτως είς τον ρυθμον αναπτύξεως των ανωνύ

μων εταιρειών. Καίτοι βεβαίως ή άνάπτυξις τών βιομηχανικών 

επιχειρήσεων αποτελεί πολύπλοκον φαινόμενον, αϊ τυχόν μεταβο-

λαί του ύψους τών ακαθαρίστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου ή 

τών συνολικών χρησιμοποιουμένων κεφαλαίων δυνατόν να αποτε

λούν ένδειξιν περί του ρυθμού αυξήσεως της ζητήσεως κεφαλαίων. 

Έ ξ άλλου, καίτοι ή έμφαινομένη είς τον ίσολογισμον αξία του 

παγίου ενεργητικού υπόκειται είς διαφόρους αδυναμίας, ώς αϊ με-

ταβολαί τών τιμών και αϊ συστηματικαί μεταβολαί είς τήν διάρ-

θρωσιν του ενεργητικού, έν τούτοις αΰτη καταδεικνύει τήν γενικήν 

ζήτησιν κεφαλαίων έπενδεδυμένων είς άντικαταστατον ένεργητι-

κον είς τον τομέα τών ανωνύμων εταιρειών. 

2. Τράπεζα της Ελλάδος, "Εκθεσις Διοικητού 1962 ('Αθήναι 1963), σελ. 

15, καί 'Εθνικοί Λογαριασμοί. 
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Καίτοι μεταξύ των ετών 1956 και 1960 το άκαθάριστον έθνι-

κον προϊόν εις τρέχουσας τιμάς ηύξήθη μέ έτήσιον ρυθμον 4,2% 

περίπου, ή δε μεταποιητική παραγωγή μέ ρυθμον 7,5%, το πο

σοστό ν μεταβολής της άξιας του ακαθαρίστου παγίου ενεργητικού 

85 μεγάλων βιομηχανικών επιχειρήσεων κατά τήν ιδίαν ως άνω 

περίοδον ήτο 5,9%3. 

Δοθέντος Οτι ή έπηυξημένη αξία του παγίου ενεργητικού τών 

εν λόγω επιχειρήσεων αντιπροσωπεύει ύψηλον ποσοστον του συν

όλου επενδύσεων εις τήν μεταποίησιν, ό ρυθμός αυξήσεως αυτής 

δύναται να θεωρηθή ως ικανοποιητική ενδειξις περί της συνολι

κής ζητήσεως κεφαλαίων προς έπένδυσιν. Συνεπεία της ελλείψεως 

στοιχείων, δεν δυνάμεθα να προβώμεν εις διεθνείς συγκρίσεις, καί

τοι εις τάς άνεπτυγμένας χώρας αϊ βιομηχανικαί επιχειρήσεις εν

δέχεται να άναπτύσσωνται μέ ρυθμον ταχύτερον του 10% ετησίως. 

Ό ρυθμός αναπτύξεως τών ελληνικών εταιρειών εμφανίζεται Ιτι 

ανεπαρκέστερος, εφ' όσον ληφθή ύπ' όψιν ή περιωρισμένη έ'κτασις 

του παγίου ενεργητικού των και το μέγεθος τών επιχειρήσεων εις 

απολύτους αριθμούς. 

Γ'. Χρηματοδότησις έξ Ιδίων Κεφαλαίων 

Ή περιωρισμένη ζήτησις κεφαλαίων δια βιομηχανικάς επενδύ

σεις κατοπτρίζεται ωσαύτως εις τήν έλληνικήν χρηματιστηριακήν 

άγοράν. Ούτως, εν αντιθέσει προς δ,τι συνέβη κατά τήν άρχικήν 

περίοδον βιομηχανικής αναπτύξεως εις τάς Η.Π.Α. και Μεγ. 

Βρεταννίαν, δπου ήτο σημαντική ή συμμετοχή τών νέων εκδόσεων 

χρεωγράφων εις το σύνολον τής πέραν τών ιδίων κεφαλαίων χρη

ματοδοτήσεως τών επιχειρήσεων, έν Ελλάδι ή συμμετοχή αύτη ήτο 

μάλλον μικρά. Πλέον του ήμίσεος του όλικοΰ αριθμού τών μεγά

λων επιχειρήσεων εμφανίζουν άναλογίαν ιδίων κεφαλαίων προς 

σύνολον κεφαλαίων κάτω του 50%, ένφ το 1/4 αυτών δανείζονται 

3. 'Ισολογισμοί άναλυθέντες εις τήν μελέτην τοϋ Δρ. Ψηλοϋ ύπο τον τί-
τλον Capital Market in Greece, Κέντρον Οικονομικών 'Ερευνών ('Αθήναι, 
1964). 
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μεταξύ 30% και 50% των κεφαλαίων των και 1/4 ολιγώτερον 

του 30%. 

Έν Ελλάδι ή αγορά νέων τίτλων είναι σχεδόν ανύπαρκτος. Κατά 

τήν περίοδον 1956-63, το καθαρον σύνολον τών εις δημοσίαν έγ-

γραφήν εκδοθέντων νέων τίτλων άνήλθεν μόνον εις 665 εκατ. δρα

χμών περίπου, ενώ αϊ διατεθεΐσαι εις παλαιούς μετόχους εκδόσεις 

άνήλθον εις 832 εκατ. δραχμών. Έ ξ άλλου, άπο του 1954 και εν

τεύθεν, αί όμολογιακαί εκδόσεις άνήλθον συνολικώς μόνον εις 176 

εκατ. δρχ. Τα στοιχεία ταύτα αντιπροσωπεύουν άμελητέον ποσο-

στον του συνόλου της αποταμιεύσεως κατά τήν υπ' όψιν περίοδον. 

Το ποσοστον τών παρακρατουμένων υπό τών ελληνικών βιομη

χανικών επιχειρήσεων κερδών δεν άντεστάθμισεν ουσιωδώς τήν 

περιωρισμένην ταύτην ζήτησιν χρηματοδοτήσεως έκ της κεφα

λαιαγοράς, δοθέντος δτι ή αύτοχρηματοδότησις έμειώθη γενι

κώς εις τήν μεταποίησιν (εξαιρέσει ένίων μεγάλων επιχειρήσεων, 

αίτινες ένεφάνισαν έλαφράν αΰξησιν κατά τα τελευταία ετη). Έ ν 

τούτοις, το μικρόν μέγεθος τών κερδών δεν επιτρέπει τήν έκφρασιν 

τελικής γνώμης περί της ακριβούς σημασίας της αυτοχρηματοδο

τήσεως έναντι τών μεγάλων αναγκών δι' επενδύσεις εις τον βιο-

μηχανικον τομέα. 

Τα αποθεματικά δι' αποσβέσεις εις τον έν λόγω τομέα εμφανί

ζουν παρόμοια χαρακτηριστικά. Κατά τήν περίοδον 1954 - 1960 

ή αναλογία αποσβέσεων προς ακαθάριστους επενδύσεις παγίου κε

φαλαίου έμειώθη έκ 0,32% εις 0,18%. Έ ν τούτοις, είναι αδύνα

τον να γνωρίζωμεν κατά πόσον τα ex post στοιχεία περί της χρη

σιμοποιήσεως κεφαλαίων, ως δίδονται εις τους 'Εθνικούς Λογα

ριασμούς, προέκυψαν έξ αποφάσεων τών επιχειρήσεων ή κατοπτρί-

ζουν ατέλειας εις τήν στατιστικήν έπεξεργασίαν των. 

Δ'. Χρηματοδότησις έκ Δανειακών Κεφαλαίων 

1 ) " Ε κ τ α σ ι ς Ζ η τ ή σ ε ω ς . Κατά τήν περίοδον 1956-1961 

ό τομεύς τών βιομηχανικών επιχειρήσεων έν τώ συνόλω του ηυξησε 

τήν δανειακήν του έπιβάρυνσιν, ως δεικνύεται εις τον πίνακα II - 3. 

Η μεταβολή του καθαρού παγίου ενεργητικού είναι σημαντική, 
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καθ' δσον αποτελεί ενδειξιν του ρυθμού μεταβολής του αντικατα

στατού ενεργητικού. Δοθέντος δτι τα αποθέματα, ώς εμφαίνε

ται εις τους Εθνικούς Λογαριασμούς, άντεπροσώπευον κατά μέ

σον δρον μόνον 8 , 3 % του συνόλου των ιδιωτικών επενδύσεων εις 

τρέχουσας τιμάς μεταξύ 1956 και 1961, το πραγματικον ποσο

στών επενδύσεων δεν ήτο ύψηλότερον του ρυθμού αυξήσεων, δστις 

κατοπτρίζει εις τήν έτησίαν μεταβολήν του παγίου ενεργητικού. 

Π IN Α Ξ I I - 3 

Ενοποιημένοι 'Ισολογισμοί Έπιλεγεισών Εταιρειών 
(Ποσοστιαία Κατανομή) 

Ένεργητικον Παθητικον 

"Ετος 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

'Αριθμός 
Έπιχειρ. 

435 

394 

391 

421 

447 

461 

Καθαρον 
Πάγιον Ένερ. 

43,7 

39,7 

39,0 

36,9 

36,0 

35,6 

Ρευστοποιήσ. 
Ένεργητ. 

56,3 

60,3 

61,0 

63,1 

64,0 

64,4 

"Ιδιον 
Κεφάλαιον 

37,6 

34,1 

31,4 

31,7 

30,5 

29,8 

Δανεωο 
Κεφάλα 

62,4 

65,9 

68,6 

68,3 

69,5 

70,2 

Π η γ ή : Σύνδεσμος 'Ελλήνων Βιομηχάνων, Έτήσιαι 'Εκθέσεις 
επί της 'Ελληνικής Βιομηχανίας, 1959, 1961 και 1962. 

Εις τήν μελέτην τοΰ κ. Κουτσουμάρη δεικνύεται, δτι δλαι αϊ 

βιομηχανικαί επιχειρήσεις εμφανίζουν σημαντικήν άναλογίαν κε

φαλαίων κινήσεως προς πάγιον ένεργητικόν, ενδεχομένως διότι 

εις τήν έλληνικήν βιομηχανίαν επικρατούν παραγωγικαί μέθοδοι 

εντάσεως εργασίας, ή δε χρήσις κεφαλαίων χαρακτηρίζεται υπό 

διαφόρων ατελειών4. Εις τήν πραγματικότητα, οι ίδιοκτήται επι

χειρήσεως δεν εισφέρουν ούτε το άναγκαΐον κεφάλαιον κινήσεως. 

Τα αυτά συμπεράσματα συνάγονται και εκ τών στοιχείων περί 

τοΰ παθητικού. 

2) Π η γ α ί Κ ε φ α λ α ί ω ν . Δια μίαν άκριβεστέραν έκτίμη-

4. "Ιδε Γ. Κουτσουμάρη, Ή Μορφολογία της 'Ελληνικής Βιομηχανίας 
(Αθήναι: Κέντρον Οικονομικών 'Ερευνών, 1963), σελ. 198. 
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σιν της αυξήσεως της ζητήσεως δανειακών κεφαλαίων, δέον όπως 

ληφθούν υπ* 6ψιν αί διάφοροι πηγαί δανειακών κεφαλαίων. 

Ή ζήτησις δανειακών κεφαλαίων καλύπτεται εν μέρει μεν εξ 

αμέσων πηγών, κατά το έτερον δε μέρος υπό πιστωτικών ιδρυ

μάτων, περιλαμβανομένων τών χρηματοδοτικών οργανισμών του 

Δημοσίου. Έ ν Ελλάδι δεν διατίθενται στοιχεία περί του πο

σού τών κεφαλαίων, άτινα μεταβιβάζονται εις τάς βιομηχανικάς 

επιχειρήσεις υπό ομάδων προβαινουσών εις άμεσον τοποθέτη-

σιν τών πλεονασμάτων των. Εις ην εκτασιν λαμβάνει χω

ράν τοιούτος δανεισμός, οι άμεσοι δανεισταί χρηματοδοτούν κυ

ρίως τάς καταναλωτικάς δαπανάς τών χαμηλών εισοδηματικών 

τάξεων καί τάς εγχώριους έμπορικας συναλλαγάς. Έν τούτοις, ή 

άπο του 1955 και εντεύθεν τεραστία αΰξησις της τραπεζικής ρευ-

στότητος υπό την μορφήν καταθέσεως ενδέχεται να ύποδηλοϊ κάμ-

ψιν της σημασίας τών αμέσων δανειστών, οίτινες δρουν εις την 

ίδιωτικήν άγοράν κεφαλαίου. Ούτω, ή αναλογία τών υφισταμένων 

υπολοίπων εκ πιστώσεων τών τραπεζών προς τάς υποχρεώσεις 

των εκ καταθέσεων δύναται να ληφθή ως έ'νδειξις, περί του μεγέ

θους της πραγματοποιηθείσης ζητήσεως κεφαλαίων, με την πα-

ραδοχήν, Οτι ή προσφορά χρήματος έκτος του τραπεζικού συστή

ματος είναι προσηρμοσμένη προς την ζήτησιν καί Οτι πάσα ηύξη-

μένη ζήτησις κεφαλαίων καλύπτεται τελικώς δια τραπεζικών χο

ρηγήσεων. Ό δείκτης συνολικής πιστοδοτήσεως της οικονομίας 

προς το σύνολον τών υποχρεώσεων έμειώθη σταθερώς έξ 100 το 

1955 εις 40,3 το 1962, ενώ ό δείκτης κεφαλαίων τών εμπορικών 

τραπεζών έμειώθη εις 74,1. Οι αντίστοιχοι δεΐκται έτερων χωρών 

κατά την αυτήν περίοδον ένεφάνισαν ει'τε αΰξησιν, είτε μικροτέραν 

κάμψιν, έ'ναντι της σημειωθείσης έν Ελλάδι. Έ π ί παραδείγματι, 

εις τάς Η.Π.Α. ό έν λόγω δείκτης ηύξήθη ελαφρώς έξ 100 το 1955 

εις 102,1 το 1962, είς τήν Ίσπανίαν άνήλθεν εις 106,1 το 1961, 
εις τήν Ίταλίαν έμειώθη εις 96,4 το 1961 καί εις τήν Τουρκίαν 

έμειώθη εις 64,8 το 19615. 

5. Τα στοιχεία δι'ετέρας χώρας ελήφθησαν έκτου δημοσιεύματος τοϋ 
Ο.Ο.Σ.Α. General Statistics, Σεπτέμβριος 1962. 
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Προσέτι, ή αναλογία νέων πιστώσεων εκ του νομισματικού συ

στήματος προς Άκαθάριστον Έγχώριον Προϊόν εις τρέχουσας 

τιμάς έκυμάνθη άπα του 1955 και εντεύθεν μεταξύ 1,6 και 4,8. 

Τοΰτο δεικνύει και αδθις, δτι, κατά την υπ' 6ψιν περίοδον, το ΰψος 

των τραπεζικών πιστώσεων έπέδρασεν επί λίαν περιωρισμένου 

τμήματος της οικονομίας. 

Εις τον κατωτέρω πίνακα II - 4 παρέχονται περαιτέρω αποδεί

ξεις, δτι ή πραγματοποιηθείσα ζήτησις πιστώσεων ύπήρξεν πε-

ριωρισμένη καί ένεφάνισεν ουχί ίκανοποιητικήν κατανομήν. Καί

τοι είναι αληθές, δτι ή μεταποίησις άπερρόφησεν μεγαλύτερον 

ποσοστον των χορηγηθέντων δανείων, παρ' δσον οιοσδήποτε έτερος 

ιδιωτικός τομεύς,το σημαντικον εν προκειμένω είναι, δτι αύτη δεν 

ηΰξησεν τήν συμμετοχήν της. Πράγματι, το ποσοστον 28,9% απο

τελεί ύπερβολικώς βραδύν έτήσιον ρυθμον αυξήσεως, δεδομένης της 

πραγματικής ανάγκης δια κεφάλαια προς ταχυτέραν άνάπτυξιν 

του τομέως της μεταποιήσεως καί του αμελητέου ύψους της χρη

ματοδοτήσεως εκ της κεφαλαιαγοράς. 

Εντός του βιομηχανικού τομέως, άνω του 26% της αυξήσεως 

του συνόλου των πιστώσεων διωχετεύθη εις τήν ύφαντουργίαν, 

21°/0 εις τους κλάδους ειδών διατροφής, ποτών καί καπνού, καί 

24% εις τους κλάδους επεξεργασίας μετάλλων καί κατασκευής 

μηχανημάτων. Ή υφαντουργία αποτελεί, εκ παραδόσεως, τήν πρώ-

την βιομηχανίαν της Ελλάδος, καίτοι χαρακτηρίζεται υπό απηρ

χαιωμένου εξοπλισμού καί χαμηλής παραγωγικότατος. 'Από του 

1950 καί εντεύθεν ό κλάδος της υφαντουργίας άνεπτύχθη με ρυ-

θμον 5,3% ετησίως, αϊ βιομηχανίαι τροφίμων, ποτών καί καπνού 

κατά 7,2% ετησίως καί αί βασικαί βιομηχανίαι μετάλλου κατά 

34% ετησίως6. 

Έ ξ άλλου, οι κλάδοι ειδών διατροφής καί επεξεργασίας μετάλ

λων είναι ώργανωμένοι «ολιγοπωλιακώς» καί γενικώτερον δέν άνα-

6. "Ιδε Σ. Γερωνυμάκη, Postwar Economic Growth in Greece, προκαταρ
κτική Μελέτη άναγνωσθεϊσα ενώπιον της 'Ογδόης Γενικής Συνελεύσεωςτης 
International Association for Research in Income and Wealth, (Κέρ
κυρα, 1963). 
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πτύσσονται ταχέως. Οΰτω, ό αξιόλογος ρυθμός αναπτύξεως της 

μεταλλουργίας ώφείλετο εις την έπέκτασιν και τον έκσυγχρονισμόν, 

δστις έ'λαβε χώραν κατά την δεκαετίαν 1950 - 1960, παρά εις την 

ίδρυσιν νέων επιχειρήσεων εις τον εν λόγω κλάδον. 

Π IN Α Ξ I I - 4 

'Υφιστάμενα Πιστωτικά Υπόλοιπα κατά Τομείς 

Εις 'Εκατ. Δρχ. 

Έ τ ο ς 

1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 

Μέσος 

Μέσος 

Γεωργία 

Ποσόν 

3.749 
4.495 
5.602 
6.557 
7.637 
8.194 
9.272 

10.086 

/ο 
Σύνολοι 

33,9 
32,0 
31,6 
31,7 
32,9 
31,0 
28,6 
26,6 

δρος 1955-62 31,3 

ρυθμός αυξήσεως 21,2 

Μεταποίησις 

Ποσόν 

4.358 
5.326 
7.128 
8.614 
9.209 

10.911 
12.146 
14.006 

/ο 
Συνόλου 

38,1 
38,0 
40,1 
42,5 
40,0 
41,0 
37,8 
37,0 

39,3 

28,9 

Έμπ> 

Ποσόν 

1.693 
2.690 
3.307 
3.617 
3.847 
4.283 
4.482 
6.136 

όριον 

0/ /ο 
Συνόλου 

15,0 
19,0 
18,6 
17,4 
16,4 
16,3 
13,8 
16,2 

16,5 

32,5 

Λοιπά 

0/ 

Συνόλου 

1.475 
1.529 
1.711 
2.002 
2.371 
3.057 
3.601 
4.142 

13,0 
11,0 

9,7 
8,4 

10,7 
11,7 
19,8 
20,2 

13,0 

21,2 

3. Π ε ρ ί ο δ ο ς ' Ε ξ ο φ λ ή σ ε ω ς Δ α ν ε ί ω ν . "Ετερος 

παράγων, δστις δέον δπως ληφθη υπ ' δψιν, είναι ή περίοδος εξο

φλήσεως των νέων πιστώσεων προς την μεταποίησιν. Τ ο πλέον 

ευρέως αύξομειούμενον είδος πιστώσεων συνίσταται εκ προεξοφλή

σεων της Τραπέζης τήςΈλλάδος, αίτινες έκυμάνθησαν από 2 6 εκατ. 

δρχ. το 1958 εις 676 εκατ. δρχ. το 1959. Ό μ ο ί ω ς , αί πιστώσεις 

δια κεφάλαια κινήσεως έκυμάνθησαν ευρέως κατά την αυτήν πε-

ρίοδον, άπο 349 εκατ. δρχ. το 1959 εις 1.759 εκατ. δρχ. το 1958. 
Το καθαρον ΰψος δανείων προς τήν βιομηχανίαν ένεφάνισεν ωσαύ

τως αύξομείωσιν άπο έτους εις έτος, από 61 εκατ. δρχ. το 1962 

εις 366 εκατ. δρχ. το 1960. Έ ν τούτοις, το ΰψος των μακροπρο

θέσμων, επταετούς ή δεκαετούς λήξεως, δανείων προς τήν μετα-
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ποίησαν ηύξήθη εις το τετραπλάσιον μεταξύ των ετών 1957 και 

1962. 

Π IN Α Ξ I I - 5 

Καθαρον Ύψος Πιστώσεων προς την Μεταποίησιν και την 
Μεταλλευτικήν Βιομηχανίαν 

('Ετήσιοι Μέσοι "Οροι) 

Εις Εκατ. Δρχ. 

"Ετη 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 

Γενικον 
Σύνολον 

1.181,8 
1.181,8 
1.952,3 

631,9 
1.203,6 
1.690,7 
1.331,5 

Προς Μεταποίησιν και Μεταλ
λευτικήν Βιομηχανίαν 

Σύνολον 

897,9 
897,9 

1.534,7 
319,9 
555,7 

1.047,9 
952,2 

Προεξοφλη-
θέντα 

Γραμμάτια 

118,9 
118,9 

—26,2 
676,7 
120,8 
206,5 

66,2 

Δάνεια δια 
Κεφάλαια 
Κινήσεως 

— 
876,7 

1.759,3 
—349,3 

434,9 
841,4 
885,9 

Δάνεια 
προς τήν 

Βιοτεχνίαν 

— 
30,6 

340,2 
131,7 
365,7 
257,8 
-61,0 

Δάνεια 
δια Πάγια 
Κεφάλαια 

— 
115,0 
215,7 
180,3 
282,3 
384,8 
420,5 

Π η γ ή : Τράπεζα της Ελλάδος, Μηνιαϊον Στατιστικον Δελτίον. 

Γενικώς, αϊ τραπεζικαί πιστώσεις ήσαν επαρκείς μόνον εις τον 

τομέα του εμπορίου, κατά τίνα δε ετη και ε'ις τήν γεωργίαν. 'Αν

τιθέτως, αί πιστώσεις προς τήν μεταποίησιν ήσαν εντελώς ανε

παρκείς, ιδία υπό τήν μορφήν μεσοπρόθεσμου καί μακροπροθέ

σμου χρηματοδοτήσεως. Τα ανωτέρω έπφεβαιοΰνται εις τάς ετη

σίας εκθέσεις της Τραπέζης της Ελλάδος, ως καί υπό του Συνδέ

σμου Ελλήνων Βιομηχάνων 7. 

2. Παράγοντες Έπιδρωντες επί της Ζητήσεως Κεφαλαίων 

Οί παράγοντες ο'ίτινες επηρέασαν τήν ζήτησιν τών ιδιωτικών 

7. Τράπεζα της Ελλάδος, Ή 'Ελληνική Οικονομία κατά το έτος 1961, 
('Αθήναι, 1962), σελ. 36. Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων, Ή 'Ελληνική 
Βιομηχανία κατά το 1962, ('Αθήναι, 1963), σελ. 50. 
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επιχειρήσεων δια κεφάλαια κατά τήν υπ' δψιν περίοδον είναι 

πολυπληθείς, ποικίλλοντες έξ οικονομικών εις ψυχολογικούς και 

θεσμολογικούς τοιούτους. Εις το παρόν τμήμα θα καταβληθή προσ

πάθεια αναλύσεως τών σπουδαιότερων έξ αυτών, ήτοι του κό

στους του κεφαλαίου, της άποδοτικότητος, της οικονομικής ανα

πτύξεως τής χώρας, τών κινήτρων εκείνων τών προσώπων τα όποια 

ελέγχουν τάς επιχειρήσεις, τής ποιότητος του διευθύνοντος προ

σωπικού, κ.λ.π. 

Α'. Το Κόστος των Δανειακών Κεφαλαίων 

Άπο θεωρητικής απόψεως, ή πλεονάζουσα ρευστότης τής ελλη

νικής οικονομίας θα Ιδεί να εχη προκαλέσει ουσιώδη μείωσιν τών 

επιτοκίων, ένισχύουσα ούτω περαιτέρω τάς επενδύσεις. Έν τούτοις, 

ή πραγματοποιηθείσα μείωσις τών ισχυόντων επιτοκίων δεν ύπήρξεν 

αρκούντως ταχεία, λαμβανομένης υπ' όψιν τής διαφοράς μεταξύ 

του έν Ελλάδι προεξοφλητικού επιτοκίου και τών επικρατούν

των εις τάς οικονομικώς άνεπτυγμένας χώρας. Τούτο έμειώθη 

άπό 11% το 1956 εις 10% το 1959, κατόπιν δέ εις 7% τον 'Απρί-

λιον 1960 καί 6% τον Νοέμβριον 1960. Τα τραπεζικά επιτόκια 

επί δανείων προς βιομηχανικάς επιχειρήσεις εμειώθησαν άπο 10% 

τον Μάϊον 1956 εις 8% τον Όκτώβριον 1959. Ό γενικός μέσος 

σταθμικός τών επιτοκίων επί δανείων χορηγουμένων υπό τών 

εμπορικών τραπεζών άπο του 1954 και εντεύθεν έκυμάνθη πέριξ 

του 10,5%, μή περιλαμβανομένων προμηθειών καί λοιπών επιβα

ρύνσεων. Προστιθεμένων τών προμηθειών καί λοιπών διοικητι

κών δαπανών, περιλαμβανομένων καί τών ασφαλίστρων, άτινα κα

ταβάλλονται υπό τών δανειζομένων προς άπόκτησιν τραπεζικών 

δανείων, τα ισχύοντα επιτόκια ανήρχοντο είς 14% - 15% ετησίως 

εις τήν ώργανωμένην χρηματαγοράν καί κεφαλαιαγοράν. Εις τήν 

άγοράν τών προσωπικών δανείων τα έν λόγω επιτόκια υπερέβη

σαν το έπίπεδον του 20% ετησίως. 

Τά επίπεδα καί ό διαφορισμος τών επιτοκίων καθορίζονται υπό 

τής Νομισματικής 'Επιτροπής, ήτις ελέγχει το ΰψος καί τήν κατα-

νομήν τών πιστώσεων εντός τής οικονομίας. Παρά ταύτα, άσχέ-
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τως της προθέσεως της Νομισματικής Ε π ι τ ρ ο π ή ς όπως διατηρή 

τα επιτόκια εις χαμηλον έπίπεδον, ή εξ αντικειμένου άξιολόγησις 

αγοράς δεικνύει, δτι το κόστος κεφαλαίου παραμένει εισέτι ύψηλον 

παρά την ικανοποιητική ν ρευστότητα των Τραπεζών. 

Π I N Α Ξ I I - 6 

Έπιβάρυνσις Βιομηχανικών Επιχειρήσεων έκ Δανειακών Κεφαλαίων 

Έ π ι τ 6 κ ι ο ν 

Μακροπρόθεσμα Κεφάλαια 1-5% 5-10% "Ανωτοϋ10% 'Απαντήσεις 
'Επιχειρήσεων 

Δημοσίου 

'Ιδιωτικά 

Βραχυπρόθεσμα Κεφάλαια 

Δημοσίου 

'Ιδιωτικά 

9 

3 

3 

5 

26 

24 

22 

21 

12 

14 

24 

44 

47 

41 

49 

70 

Π η γ ή : Κέντρον Οικονομικών 'Ερευνών. 

Μεταξύ των ετών 1958 καΐ 1961, ή πραγματική μείωσις τών 

επιτοκίων δανείων ήτο 3,42 μονάδες, ενώ τ α επιτόκια καταθέσεων 

εμειώθησαν μόνον κ α τ ά 2,00 μον., έμφανισθείσης οΰτω μικρας 

διαφοράς υπέρ τών εμπορικών τραπεζών. Τ α ονομαστικά επιτό

κια δανείων και καταθέσεων περιέχονται εις τον πίνακα II - 7. 

Π I N Α Ξ I I - 7 

Μέσα Επιτόκια Τραπεζικών Χορηγήσεων και Καταθέσεων 

(Ποσοστά επί τοις εκατόν) 

Μεταβολή 
1958 1959 1960 1961 1958-1961 

'Επιτόκια Δανείων 11,07 10,13 8,97 7,65 3,42 
'Επιτόκια Καταθέσεων 5,93 5,97 4,68 3,93 2,00 

Διαφορά 5,14 4,16 4,29 3,72 1,42 

'Ασχέτως τής αιτίας, εις ην οφείλεται ή περιωρισμένη ζήτησις 
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πιστώσεων, το θέμα της άποδοτικότητος εξαναγκάζει τάς τράπε

ζας, δπως προσθέτουν διαφόρους επιβαρύνσεις έπί των καθοριζο

μένων υπό της Νομισματικής Ε π ι τ ρ ο π ή ς ονομαστικών επιτοκίων. 

Κατά συνέπειαν, ή διεύρυνσις τών εργασιών τών τραπεζών ενδέ

χεται να όδηγήση εις περαιτέρω μείωσιν τών επιτοκίων. 

Β'. Ό Περιορισμός έκ τής Άποδοτικότητος 

Τα μόνα διαθέσιμα έν Ελλάδι στατιστικά στοιχεία περί τών 

κερδών εις την βιομηχανίαν είναι τα διδόμενα υπό τών επιχειρή

σεων εις τους ισολογισμούς των, ως ούτοι δημοσιεύονται υπό του 

Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων. 

Π IN Α Ξ II-8 

Άποδοτικότης, 1957-1961 

(Μέσος "Ορος Ποσοστού Κερδών) 

Έπί τοις εκατόν Ετησίως 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 

Τομείς 

Μεταλλουργία 
Κατασκευαί 

Υφαντουργία 
Τρόφιμα. Π ο τ ά 
Χημικά Προϊόντα 
Δέρματα 

1957 
(394 

Έ π ι χ . ) 

9,90 
8,95 
2,64 
5,94 
8,60 

— 
Χάρτης Εκτυπώσεως 5,41 
Ξυλεία 
Καπνός 

'Ηλεκτρ. 'Ενέργεια 

7,96 
3,08 
1,56 

Είδη Έφαρμ. 'Ηλεκτρ. — 
Μέση Άπόδοσις 5,34 

1958 
(391 

Έπιχ . ) 

6,57 
15,56 

0,82 
8,12 
3,02 
1,00 

12,00 
2,80 
9,33 
9.56 

— 
5,57 

1959 
(421 

Έ π ι χ . ) 

12,48 
11,38 

2,15 
8,74 
6,76 
8,66 

16,30 
6,02 

25,78 
0,41 

10,11 
7,50 

1960 
(477 

Έ π ι χ . ) 

20,48 
11,30 

7,65 
8,60 
7,85 
3,42 

24,38 
61,58 
41,88 

2,92 
22,49 
11,11 

1961 
(461 

Έπιχ.) 

17,55 
12,32 

5,90 
6,14 
8,84 
3,54 
9,55 

53,85 
5,00 
3,20 

11,00 
8,73 

1957-
1961 

13,36 
12,32 

3,83 
7,50 
7,01 
4,16 

13,53 
26,44 
27,01 

3,53 
14,53 

— 

Π η γ ή : Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων, Ή 'Ελληνική Βιομηχανία κατά 
το 1962, ('Αθήναι, 1963). 

Εις τον πίνακα II - 8 εμφανίζεται ό μέσος δρος τών κερδών 

(διαφόρου αριθμού επιχειρήσεων καθ' εκαστον έτος), έκπεφρασμέ-
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νος ώς ποσοστον αποδόσεως των ιδίων κεφαλαίων. Τα στοιχεία 

ταύτα δύνανται να θεωρηθούν ενδεικτικά, καίτοι αποτελούν μέ

σους δρους, οίτινες καλύπτουν μεγάλας διαφοράς από επιχειρή

σεως εις έπιχείρησιν. Συνεπεία της λογιστικής πρακτικής, ώς π.χ. 

τα υπερβολικά ποσοστά αποσβέσεων και γενικών εξόδων, άτινα ανα

φέρονται υπό των ελληνικών επιχειρήσεων, τα στοιχεία του πίνα-

κος II - 8 αποτελούν υποεκτιμήσεις μάλλον ή υπερεκτιμήσεις. 

Τουτέστι, τα κέρδη έχουν την σημασίαν, ήτις αποδίδεται εις αυτά 

υπό τών διευθυνόντων τάς οίκογενειακάς επιχειρήσεις. "Οθεν, αί 

εισπράξεις ουδόλως συμφωνούν προς οιονδήποτε έπιστημονικον 

όρισμον τής εννοίας των. 

Έ κ του πίνακος II - 8 καταφαίνεται, δτι ό μέσος δρος κερδών, 

ώς δίδεται υπό τών διαθεσίμων στατιστικών στοιχείων, έκυμάνθη 

εξ 1% είς 61,58% κατά την υπ' 6ψιν πενταετίαν. Οι άποδοτι-

τικώτεροι κλάδοι ήσαν αί βιομηχανίαι επεξεργασίας μετάλλου, ξυ

λείας, χάρτου εκτυπώσεως, καπνού, δομικών υλών και ειδών εφαρ

μογής ηλεκτρισμού. Εις το άλλον άκρον ευρίσκεται ό κλάδος υφαν

τουργίας και αί βιομηχανίαι δέρματος. 

Ή γενική τάσις τής άποδοτικότητος παρουσιάζει μεγαλυτέραν 

'ίσως σημασίαν, παρ' δσον ή διαφορά μεταξύ τών επί μέρους κλά

δων. 'Εξαιρέσει τής υφαντουργίας, άπαντες οι λοιποί κλάδοι εμ

φανίζουν αυξησιν του ρυθμού αποδόσεως ιδίων κεφαλαίων, το μέ

σον δε ποσοστον άποδοτικότητος όλων τών επιχειρήσεων ηύξήθη 

μεταξύ 1957 και 1960 και έμειώθη το 1961. 

Στατιστικά στοιχεία περί του μεγέθους τών επιχειρήσεων κατά 

κλάδους και αποδοτικότητα δεν διατίθενται. Παρά ταύτα, ό Σύν

δεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων παρέχει τα στοιχεία, άτινα εμφανί

ζονται εις τον πίνακα II - 9, δπου αί επιχειρήσεις κατατάσσονται 

βάσει τοΰ ύψους του συνολικού χρησιμοποιουμένου κεφαλαίου και 

τοΰ μέσου δρου τών κερδών εξ ιδίων κεφαλαίων και τοΰ συνόλου 

τών κεφαλαίων των. Έ κ τοΰ εν λόγω πίνακος καταφαίνεται σα

φώς, δτι το μέγεθος τής επιχειρήσεως αποτελεί στατιστικώς ση-

μαντικον παράγοντα κατά την άξιολόγησιν διαφορών είς τα κέρδη 

διαφόρων επιχειρήσεων. Αί μικρότεραι επιχειρήσεις, χρησιμο-
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ποιοΰσαι κεφάλαια μέχρις 1 εκατ. δρχ., υπέστησαν ζημίας κατ' 

αμφότερα τα υπ' βψιν ετη, ένφ αϊ επιχειρήσεις, α'ίτινες χρησιμο

ποιούν κεφάλαια ύψους 1-5 εκατ. δρχ., έπέτυχον αμελητέα κέρδη. 

Το ποσοστον άποδοτικότητος είναι ύψηλότερον δια τάς τεσσάρας 

μέσας κατηγορίας, ενώ αί μεγαλύτεραι επιχειρήσεις του δείγμα

τος εμφανίζουν και αύθις χαμηλότερον μέσον ποσοστόν. Ή δευ

τέρα αΰτη ομάς επιχειρήσεων ενδέχεται να υπόκειται είς τον νό-

μον της φθινούσης αποδόσεως ή να επέτυχε μεν υψηλότερα κέρδη, 

άλλα ή διεύθυνσίς των, εκ διαφόρων λόγων, να επέλεξε την παρου-

σίασιν μικρότερων ετησίων κερδών είς τους ισολογισμούς των. 

Π IN Α Ξ II-9 

Άποδοτικότης κατά Μέγεθος Επιχειρήσεων 

; ( Μέσον Ποσοστόν Κερδών 
Μέγεθος Επιχειρήσεων (Βά- •— 
σει Συνολικώς Χρησιμοποιου- 1960 1961 
μένων Κεφαλαίων, είς Έ κ α -
τομμ.Δρχ.Χαμηλότερον'Όριον) 'Kux Σύνολον "Ιδια Σύνολον 
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Π η γ ή : Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων, Ή 'Ελληνική Βιομηχανία 

κατά το 1962, (Αθήναι, 1963), σελίς 69. 

Ή πλειονότης τών επιχειρήσεων παρουσιάζει 'ίδια κεφάλαια κάτω 

των 10 εκατ. δρχ. Λαμβανομένων υπ' 6ψιν τών υψηλών επιτοκίων 

καΐ της χαμηλής άποδοτικότητός των, θεωρείται εΰλογον το γε

γονός, δτι αί μικραί αύται επιχειρήσεις αποφεύγουν συστηματικώς 
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την δαπανηράν εκ δανειακών κεφαλαίων χρηματοδότησιν της δρα

στηριότητος των. 

Γ'. Το Μέγεθος τής Εσωτερικής 'Αγοράς 

Ό ρυθμός της αναπτύξεως μιας επιχειρήσεως ή ομάδος επιχει

ρήσεων προσδιορίζεται έν μέρει εκ του επιπέδου του κατά κεφαλήν 

εισοδήματος εντός της οικονομίας καί εκ των προσδοκιών περί 

του μελλοντικού ποσοστού αυξήσεως αύτοΰ. Ώ διηυκρινίσθη υπό 

του Nurkse 8 , το περιωρισμένον μέγεθος της εσωτερικής άγορας 

είς τάς υπό άνάπτυξιν οικονομίας τείνει να μειώση τήν παραγωγήν. 

Ή ζήτησις έγχωρίως παραγομένων βιομηχανικών προϊόντων εί

ναι πολύ μικρά λόγω του χαμηλού κατά κεφαλήν εισοδήματος, 

ένω ή περιωρισμένη ανωτέρα εισοδηματική τάξις είναι προσανα

τολισμένη προς τάς είσαγωγάς, ή δε ζήτησις αυτής είναι συχνάκις 

τόσον μικρά, ώστε να μη δικαιολογή τήν ύπαρξιν εγχωρίου παρα

γωγής. 

Καίτοι βεβαίως το μέγεθος της ελληνικής αγοράς είναι περιω

ρισμένον, φαίνεται δτι τούτο ουδόλως αποτελεί τον κυριώτερον 

περιοριστικον παράγοντα έν Ελλάδι . Ώ ς έτονίσθη υπό τοΰ κ. 

Κουτσουμάρη, « Ό ρυθμός μελλοντικής αναπτύξεως, ceteris pari

bus, θα προσδιορίζεται είς μέγαν βαθμον υπό τοΰ ρυθμού αναπτύ

ξεως τών λοιπών τομέων της οικονομίας καί τών δυνατοτήτων 

διευρύνσεως τών εξαγωγών. Θα εξαρτάται ωσαύτως εκ της ικα

νότητος της βιομηχανίας δπως προβή εις μείωσιν τοΰ επιπέδου 

κόστους - τιμών εις τ α βασικά καταναλωτικά ε'ίδη χαμηλής ει

σοδηματικής έλαστικότητος, εις τοιαύτην δε έκτασιν, ώστε να έλευ-

θερωθή επαρκής αγοραστική δύναμις προς διεύρυνσιν της αγοράς 

καταναλωτικών αγαθών σχετικώς υψηλής εισοδηματικής ελαστι

κότατος9.» 

Δ'. Το Ύψος τών Επενδύσεων Παγίου Κεφαλαίου 

'Από θεωρητικής απόψεως, αναμένεται δτι αϊ επενδύσεις είς 

8. "Ιδε Ragnar Nurkse, Some Aspect of Capital Accumulation in Under
developed Countries (Κάϊρον, 1952), σελ. 4. 

9. Γ. Κουτσουμάρη, ενθ' ανωτέρω, σελ. 104. 
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εκαστον τομέα της οικονομίας θα είναι αντιστρόφως ανάλογοι, 

ceteris paribus, προς τον υπάρχοντα κεφαλαιουχικον έξοπλισμόν. 

Ούτως, εν σχέσει προς τους τομείς της ελληνικής οικονομίας, οί-

τινες ένεφάνισαν τάσιν κάμψεως τών επενδύσεων κατά την περίο-

δον 1950 - 1960, θα ύπετίθετο, φυσικω τω λόγω, δτι αί συσσω-

ρευθεΐσαι επενδύσεις ήσαν αρκούντως σημαντικαί, ώστε να απο

κλείεται εκτεταμένος σχηματισμός κεφαλαίου. Τοΰτο δμως ου

δόλως ήτο αληθές. Εις την υπ' αύτοΰ διενεργηθεΐσαν οίκονομε-

τρικήν διερεύνησιν της ελληνικής οικονομίας, ό Καθηγητής D. Β. 

Suits συνεπέρανεν, δτι δεν ύφίστατο στατιστικώς σημαντική σχέ-

σις μεταξύ νέων επενδύσεων και τών ήδη συσσωρευθεισών εις τήν 

μεταποίησιν. Εις απαντάς τους λοιπούς τομείς ευρέθη, δτι ό ρυ

θμός σχηματισμού κεφαλαίου ήτο ανάλογος του συσσωρευθέντος 

μέχρι τής προηγουμένης επενδυτικής περιόδου κεφαλαιουχικού εξο

πλισμού. Εις τρεις τομείς, ήτοι γεωργίας, μεταλλείων και μετα

ποιήσεως, ή παραγωγικότης άπετέλει τον κύριον παράγοντα εις 

τήν λήψιν αποφάσεων περί πραγματοποιήσεως νέων επενδύσεων10. 

Έ ν ολίγοις, ή χαλάρωσις τής ζητήσεως κεφαλαίων δια βιομη-

χανικας επενδύσεις του 'ιδιωτικού τομέως ουδόλως δικαιολογείται 

έκ τής υπάρξεως συσσωρευμένου κεφαλαιουχικού εξοπλισμού καί 

τής ελλείψεως περαιτέρω ευκαιριών δι' επενδύσεις. Καίτοι είναι 

αληθές, δτι ενιοι βιομηχανικοί κλάδοι δεν δύνανται να απορροφή

σουν περισσότερα κεφάλαια προς έπένδυσιν υπό το παρόν οίκονο-

μικον καί θεσμολογικον καθεστώς τής ελληνικής οικονομίας, γε

νικώς ειπείν υπάρχουν εισέτι περιθώρια δια περαιτέρω επενδύ

σεις με ίκανοποιητικήν άπόδοσιν, υπό τον δρον δτι θα υίοθετηθή 

υπό τής κυβερνήσεως κατάλληλος πολιτική δημιουργίας κινητήρων. 

Ε'. Τραπεζική Πολιτική 

Ή ζήτησις τραπεζικών κεφαλαίων περιορίζεται σοβαρώς έκ τής 

ακολουθούμενης υπό τών τραπεζών πολιτικής. Ή κυρία πηγή κε

φαλαίων δια τάς τράπεζας είναι αί νέαι καταθέσεις, ουχί δε το 

10. "Ιδε D. Β. Suits, An Econometric Model of the Greek Economy ('Α
θήναι, Κέντρον Οικονομικών Ερευνών, 1964). 
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'ίδιον κεφάλαιον αυτών. Ή κατακόρυφος πτώσις της αναλογίας 

ιδίου κεφαλαίου των τραπεζών προς τάς παρ' αύταΐς καταθέσεις 

άπο 23,2% το 1953 εις 4,1% το 1962 ύποδηλοΐ, δτι, πέραν των 

επιβαλλομένων υπό της Νομισματικής 'Επιτροπής περιορισμών, 

αύται αύται αί Έμπορικαί Τράπεζαι εφαρμόζουν εις όλους τους 

τομείς αύστηράν πιστωτικήν πολιτικήν. Ή ρευστότης τών'Εμπο

ρικών Τραπεζών και ή κατανομή τών υπ' αυτών χορηγουμέ

νων πιστώσεων επηρεάζονται ωσαύτως εκ τών υποχρεωτικών 

τοποθετήσεων εις έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου, αί'τινες απορ

ροφούν 18% του συνόλου τών νέων παρ' αύταΐς καταθέσεων. 

Ή μικρά άποδοτικότης και το ύψηλον ποσοστον θνησιμότητος 

τών μικρών επιχειρήσεων καθιστούν άκρως δυσχερή τον παρ' αυ

τών δανεισμον κεφαλαίων εκ τών Τραπεζών. Πράγματι, τόσον ή 

μακροπρόθεσμος, δσον και ή μεσοπρόθεσμος τραπεζική χρηματο-

δότησις είναι ανέφικτος δια τάς μικράς και μεσαίας επιχειρήσεις, 

έκτος εάν αύται δύνανται να παράσχουν ίκανοποιητικήν έμπράγμα-

τον άσφάλειαν. Τόσον εις τήν ώργανωμένην κεφαλαιαγοράν, δσον 

και εις τήν προσωπικήν τοιαύτην, μόνον αί μεγαλύτεραι επιχειρή

σεις υποστηρίζονται υπό τών χρηματοδοτικών κύκλων. Κατά τήν 

μεταπολεμικήν περίοδον αί επιχειρήσεις αύται ήδυνήθησαν να υπο

καταστήσουν τήν κρατικήν ή τραπεζικήν χρηματοδότησιν εις τήν 

θέσιν της χρηματοδοτήσεως εκ παρακρατουμένων κερδών, προς 

ίκανοποίησιν τόσον τών βραχυχρόνιων, δσον καί τών μακροχρο

νίων αναγκών των εις κεφάλαια. Ούτω πως, ολίγοι τινές μεγαλο

επιχειρηματίας με μακράν παράδοσιν φερεγγυότητος εις τον έμ-

πορικον ή βιομηχανικον τομέα καί με υγιές καί έμπορεύσιμον 

ένεργητικον ώς άσφάλειαν, λαμβάνουν το πλείστον τών τραπεζι

κών πιστώσεων. 

Το σύνολον σχεδόν τών παρά τών 'Εμπορικών Τραπεζών χο

ρηγουμένων δανείων προς τήν βιομηχανίαν δίδεται έναντι εμπρα

γμάτων ασφαλειών βάσει της παραγωγής, τών ακινήτων ή τών 

εγκαταστάσεων καί του μηχανολογικού εξοπλισμού του δανειζο

μένου. Έ ξ άλλου, τα βραχυπρόθεσμα δάνεια δέον δπως καλύπτων-

ται υπό κρατικών ή έτερων εγγυήσεων. Αί αύστηραί αύται άπαι-

5 
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τήσεις, όμοϋ μετά των χρονοβόρων διαδικασιών και τών προσθέ

των επιβαρύνσεων, α'ίτινες αυξάνουν το ήδη ύψηλον κόστος τών 

κεφαλαίων, μειώνουν εις μέγα βαθμον την ζήτησιν μακροπροθέ

σμων δανείων. Ό Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων υποστηρίζει 

εν προκειμένω, οτι οι ανωτέρω παράγοντες καθιστούν τον δανει-

σμον πολλάκις άνέφικτον1 1. 

ΣΤ'. Κεφαλαιακή Διάρθρωσις Επιχειρήσεων 

"Ετερον σπουδαΐον παράγοντα αποτελεί το γεγονός, δτι, κατά 

την άξιολόγησιν της φερεγγυότητος μιας επιχειρήσεως, αϊ έλλη-

νικαί Έμπορικαί Τράπεζαι αποδίδουν μεγίστην σημασίαν εις την 

κεφαλαιακήν διάρθρωσιν της επιχειρήσεως και εις την ικανότητα 

αυτής, όπως άνθίσταται εις σοβαρούς οικονομικούς κλονισμούς. Έ ν 

τούτοις, δλαι σχεδόν αϊ ευμεγέθεις επιχειρήσεις καί ομάδες βιο

μηχανιών εμφανίζουν ύψηλήν άναλογίαν δανειακών προς ϊδια κε

φάλαια. Ή δυσμενής αυτή διάρθρωσις οφείλεται έν μέρει εις το 

γεγονός, οτι οι διευθύνοντες τάς επιχειρήσεις έν Ελλάδι δεν είναι 

εις θέσιν να προγραμματίσουν τας χρηματοδοτικάς των άνάγκας 

βάσει τών μελλοντικών συνθηκών αγοράς άπο απόψεως προσφο

ράς καί ζητήσεως. 

Έ κ τών ανωτέρω καθίσταται σαφές, δτι ή επικρατούσα τραπε

ζική πολιτική αποτελεί σοβαρώτατον περιοριστικον παράγοντα επί 

της ζητήσεως κεφαλαίων. 

Ζ. Προσφορά Πρώτων 'Υλών 

Έ κ του ερωτηματολογίου, δπερ υπεβλήθη υπό του κ. Κουτσου-

μάρη εις αριθμόν τίνα επιχειρήσεων, προκύπτει, δτι, εις ένίους 

βιομηχανικούς κλάδους, ή υπάρχουσα αργούσα δυναμικότης καί 

κατά συνέπειαν ή ελλειψις ζητήσεων κεφαλαίων επηρεάζονται 

ωσαύτως υπό της περιωρισμένης προσφοράς πρώτων υλών. ' Ε π ί 

παραδείγματι, εις τάς βιομηχανίας τροφίμων καί ποτών, 1 0 % πε

ρίπου τών επιχειρήσεων ανεφέρθησαν εις τον ανωτέρω παράγοντα, 

11. Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων, Ή 'Ελληνική Βιομηχανία κατά το 
1962, ('Αθήναι, 1963), σελ. 50-51. 
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ένώ ενιαι χημικαί και μεταλλουργικαί επιχειρήσεις έδωκαν την 

αυτήν έξήγησιν. Ή στενότης εγχωρίων πόρων εν Ελλάδι ύποδη-

λοΐ, δτι ή προσφορά πρώτων υλών επηρεάζεται άποφασιστικώς 

υπό της κρατικής πολιτικής δασμών και ξένου συναλλάγματος. 

Η. Ψυχολογικοί Φραγμοί 

Αί έλληνικαί επιχειρήσεις δεν εμφανίζουν γενικωτέραν τάσιν 

προς διεύρυνσιν τών επενδύσεων. Ελεγχομένη συνήθως υπό μιας 

μικρας οικογενειακής ομάδος, ή έπιχείρησις παρέχει ένα τρόπον 

ζωής, τον όποιον τα μέλη τής οικογενείας δεν επιθυμούν να μετα

βάλουν. Έ κ πρώτης όψεως, ό ψυχολογικός ούτος περιορισμός εν

δέχεται να μή έ'χη έφαρμογήν προκειμένου περί τών ολίγων με

γάλων επιχειρήσεων. Έ ν τούτοις, ως εϊδομεν, αύται συνήθως προ

τιμούν τήν κρατικήν ή τραπεζικήν χρηματοδότησίν των έ'ναντι τών 

ιδίων κεφαλαίων ή τής εκδόσεως ομολογιών1 2. Ό κυριώτερος πα

ράγων έν προκειμένω είναι τό γεγονός, Οτι ή ιθύνουσα τάξις είναι 

μικρά, με στενόν σύνδεσμον μεταξύ τών πολιτικών, οικονομικών 

καί επιχειρηματικών κύκλων. Ούτω, καθ' όσον άφορα τόσον εις 

τάς οίκογενειακάς επιχειρήσεις, όσον καί εις τάς μεγάλας τοιαύ

τας, δεν επιζητείται χρηματοδότησις έκ πηγών έκτος τής ομάδος, 

εϊτε αύτη είναι ή οικογένεια, ήτις συνήθως ηγείται μικρας τίνος 

επιχειρήσεως, ε'ίτε είναι ή ιθύνουσα τάξις, ήτις ελέγχει τάς μεγά

λας επιχειρήσεις καί τας τράπεζας. 

0 . Κρατική Πολιτική 

Αί κρατικαί προσπάθειαι προς ένθάρρυνσιν τών επενδύσεων ελα-

βον νέαν ώθησιν τό 1953 δια τής ψηφίσεως του Ν. 2687/53, δι' 

οδ προβλέπεται ή παροχή προστασίας εις τό ξένον κεφάλαιον. Με

ταγενέστερα νομοθετήματα αποσκοπούν εις τήν ένίσχυσιν τών έγ-

12. Οί περιορισμοί επί τών επιχειρήσεων, αϊτινες επιδιώκουν τήν χρημα
τοδότησίν των έκ τής χρηματιστηριακής άγορας, θα ερευνηθούν είς το έπό-
μενον κεφάλαιον. Ένταΰθα αναφέρεται απλώς, δτι ό αριθμός τών επιχειρή
σεων, α'ίτινες πληρούν τήν άπαίτησιν ταύτην, είναι λίαν περιορισμένος, πιθα
νώς δέ δεν υπερβαίνει τάς 150 εις όλόκληρον τήν έλληνικήν οίκονομίαν. 
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χωρίων επενδύσεων δια της δημιουργίας κλίματος εύνοοΰντος τήν 

ίδιωτικήν πρωτοβουλίαν. 'Ατυχώς δμως, ή νομισματική και δημο

σιονομική πολιτική του Κράτους, ώς και ή άφορώσα εις το δημό

σιον χρέος τοιαύτη, δεν υπήρξαν απολύτως συνεπείς προς τήν 

έξαγγελθεΐσαν πρόθεσιν της κυβερνήσεως, δπως ένθαρρύνη τάς 

επενδύσεις. 

1) Ν ο μ ι σ μ α τ ι κ ή Π ο λ ι τ ι κ ή . 'Υφίστανται παντός είδους 

άντικειμενικαί αποδείξεις, αϊτινες δεικνύουν, δτι ή πιστωτική πολι

τική της Τραπέζης της Ελλάδος και της Νομισματικής 'Επιτρο

πής κατέτεινεν εντόνως και ενεργώς προς τήν δημιουργίαν νομι

σματικής σταθερότητος. Κατά τήν άπο τοΰ 1956 περίοδον, ή πο

λιτική επιτοκίων τής Κεντρικής Τραπέζης αποσκοπεί πρωτίστως 

είς τήν δραστηριοποίησιν τής ιδιωτικής εθελουσίας αποταμιεύσεως 

δια τοΰ προσδιορισμού τών επιτοκίων καταθέσεων είς ελκυστικά 

επίπεδα (10% το 1956). "Εκτοτε, τα επιτόκια δανείων εμειώθη

σαν βαθμηδόν άπο 11% είς 7 - 8%. Προσέτι, ή διάρθρωσις τών 

επιτοκίων μετεβλήθη κατά τοιούτον τρόπον, ώστε να εύνοήται ή 

ροή κεφαλαίων έκ τών πλέον ρευστών μορφών τοποθετήσεων, ήτοι 

καταθέσεων όψεως, μετρητών καί χρυσών λιρών προς τάς ολιγώ-

τερον ρευστάς, ήτοι καταθέσεις ταμιευτηρίου καί προθεσμίας. 

Αι αποφάσεις τής Νομισματικής Επιτροπής επηρέασαν τήν 

σύνθεσιν τών πιστώσεων κατά τήν υπ' δψιν χρονικήν περίοδον. 

Οΰτω, ή χαλάρωσις τών δρων καί προϋποθέσεων προς πιστοδότη-

σιν τής βιομηχανίας καί τής γεωργίας προεκάλεσεν αυξησιν τής 

ενεργού ζητήσεως δανειακών κεφαλαίων είς τους εν λόγω τομείς. 

'Επί παραδείγματι, άπο τοΰ 1956 καί έντεΰθεν επετράπη είς τάς 

Έμπορικάς Τράπεζας, δπως άναπροεξοφλοΰν τα γραμμάτια των 

εις τήν Τράπεζαν της Ελλάδος προς διεύρυνσιν της πιστοδοτικής 

των ικανότητος. 'Ομοίως, κατά το αυτό έτος, επετράπη εις τάς 

τράπεζας ό δανεισμός μέχρι 33% τών παρ' αύταΐς ιδιωτικών κα

ταθέσεων προς τάς επιχειρήσεις καπνού καί εξαγωγών, ώς καί 

προς βιομηχανικάς επιχειρήσεις, δια κεφάλαια κινήσεως, μέ προ-

θεσμίαν εξοφλήσεως πέραν τών 6 μηνών. Έ ν ετει 1957 έζητήθη 

άπο τάς Τράπεζας, δπως δανείζουν τουλάχιστον 10% τών κατα-

68 



θέσεων των υπό μορφήν μεσοπρόθεσμων δανείων. 'Από του 1959 

καί I960 ή Νομισματική Επιτροπή έπέτρεψεν εις τάς Τράπεζας, 

όπως χρηματοδοτούν δια τρεχούμενων ανοικτών λογαριασμών μέ

χρι 10% των ετησίων πωλήσεων εκάστης επιχειρήσεως. Δι' ετέ

ρων αποφάσεων της Νομισματικής 'Επιτροπής επετράπη ωσαύ

τως εις τάς Τράπεζας, δπως χρηματοδοτούν τάς εις κεφάλαια κι

νήσεως άνάγκας των επιχειρήσεων μέχρι ποσοστού 5% του ετη

σίου κύκλου εργασιών των. 'Επιπροσθέτως, το 1957 επετράπη 

εις τάς Τράπεζας, δπως διαθέτουν 10%, άπο δε του 1959 15% 

τών παρ' αύταΐς καταθέσεων δια μακροπρόθεσμα βιομηχανικά Ιργα. 

"Απαντα τα ανωτέρω μέτρα, όμου μετά πολλών άλλων, εύνοούν-

των τον τομέα τών πιστώσεων, άνεμένετο δτι θα ειχον θετικήν 

έπίδρασιν επί της ζητήσεως τραπεζικών δανείων. Έ ν τούτοις, 

ως ανεφέρθη προηγουμένως, αϊ Έμπορικαί Τράπεζαι παρέμει

ναν μέ πλεονάζουσαν ρευστότητα. Παρά τάς διαφόρους πιστω-

τικάς διευκολύνσεις, αίτινες εισήχθησαν κατά τήν υπό έξέτασιν 

περίοδον, ουδεμία έσημειώθη ουσιώδης αΰξησις της ζητήσεως κε

φαλαίων εκ μέρους του ιδιωτικού τομέως. Ωσαύτως, εν τρίτον 

περίπου τών πιστώσεων προς τήν βιομηχανίαν έχρησιμοποιήθη 

προς χρηματοδότησιν του εγχωρίου εμπορίου βιομηχανικών προϊ

όντων αντί της παραγωγής13. 

2) Δ η μ ο σ ι ο ν ο μ ι κ ή κ α ι Φ ο ρ ο λ ο γ ι κ ή Π ο λ ι τ ι κ ή . 

Το 1956 ετέθη εις έφαρμογήν πολιτική ίσοσκελίσεως του προϋ

πολογισμού προς διατήρησιν της νομισματικής σταθερότητος καί 

δημιουργίαν ψυχολογικού κλίματος ευνοϊκού δια τήν περαιτέρω 

άνάπτυξιν της οικονομίας. 'Ατυχώς, ή πολιτική αΰτη έφηρμόσθη 

δια της μειώσεως τών κρατικών παραγωγικών επενδύσεων14. 

"Ετερα μέτρα φορολογικής πολιτικής, άτινα ελήφθησαν το 1954, 

άφεώρων εις τα φορολογικά κίνητρα καί τήν διάρθρωσιν της φο

ρολογίας, άπεσκόπουν δε εις τον έπηρεασμον του ύψους της άποτα-

13. Τράπεζα της Ελλάδος, Ή 'Ελληνική Οικονομία 1955-56 ('Αθήναι, 
1957), σελ. 110. 

14. Τοΰ αύτοΰ συγγραφέως, ένθ' ανωτέρω, σελ. 95. 

69 



μιεύσεως και της χρήσεως αυτής. Κατά το 1954 το κράτος έδα-

νείσθη 300 εκατ. δρχ. δια τής πωλήσεως ομολογιών άπηλλαγμέ-

νων φόρου εισοδήματος, φόρου κληρονομιών και ετέρων επιβαρύν

σεων λόγω μεταβιβάσεως. Το 1955 έφηρμόσθησαν φορολογικαί 

άπαλλαγαί επί τών τόκων έκ καταθέσεων εις δραχμάς και ξένον 

συνάλλαγμα. Το 1957, εξ άλλου, εδόθησαν δια πρώτην φοράν εις 

τάς Έμπορικάς Τράπεζας έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου, φέ

ροντα ρήτραν απαλλαγής έκ τής φορολογίας. Κατά το αυτό έτος, 

έψηφίσθη ό Ν. 3746/1957, δστις προβλέπει τήν έκ του φόρου 

εισοδήματος και λοιπών επιβαρύνσεων άπαλλαγήν όλων τών 

ιδιωτικών δανείων και προνομιούχων μετοχών, εκδιδομένων 

αποκλειστικώς προς χρηματοδότησιν παραγωγικών επενδύ

σεων. 

Προσέτι, επιτρέπεται εις τάς βιομηχανικάς, μεταλλευτικάς και 

τουριστικάς επιχειρήσεις, δπως διαθέτουν άφορολόγητον ποσοστον 

25% τών καθαρών ετησίων κερδών των προς κάλυψιν μελλοντι

κών ζημιών (Ν.Δ. 3213/55). Εις τήν περίπτωσιν επιχειρήσεων 

λειτουργουσών εις τάς νήσους, το ποσοστον τοΰτο δύναται να άνέλ-

θη εις 40%. 'Ωσαύτως, αί ανώνυμοι έταιρεΐαι δύνανται νά παρα

κρατούν, άνευ υποχρεώσεως καταβολής φόρου, έτερα 40% τών 

καθαρών ετησίων κερδών των δια τήν άνανέωσιν τών εγκαταστά

σεων και μηχανημάτων των (80% εις τήν περίπτωσιν επιχειρή

σεων εγκατεστημένων εις τάς νήσους). 'Επιπροσθέτως, ό φόρος 

κύκλου εργασιών δύναται να μειωθή κατά 20% κατ' άνώτατον 

δριον εις τήν περίπτωσιν επιχειρήσεων εγκατεστημένων εις ώρι-

σμένας περιφερείας τής χώρας. 

Εις περίπτωσιν καθ' ην τα καθαρά ετήσια κέρδη υπερβαίνουν 

τάς 75.000 δρχ., αί έμπορικαί και βιομηχανικά! επιχειρήσεις δύ

νανται να παρακρατήσουν άφορολόγητον ποσοστον 10% του πέραν 

τών 75.000 δρχ. ποσοΰ προς έπένδυσιν (Ν.Δ. 2901/1954 και 

Ν.Δ. 3323/1955). 

Τα ανωτέρω φορολογικά κίνητρα έχουν αναμφιβόλως επηρεά

σει τήν ζήτησιν κεφαλαίων. Εις ένίας δμως περιπτώσεις ή έπί-

δρασις αύτη ύπήρξεν δυσμενής δια τήν άνάπτυξιν τής κεφαλαια-
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γορας, τουτέστι το πλείστον των εν λόγω φορολογικών μεταβο

λών ηύνόησε τήν αύτοχρηματοδότησιν15. 

3) Π ο λ ι τ ι κ ή Δ η μ ο σ ί ο υ Χ ρ έ ο υ ς . Μεταξύ τών ετών 

1954 καί 1962 το σύνολον τών νέων κρατικών εκδόσεων τίτλων υπερ

έβη τα 5 δισ. δραχμών. Περί τα 2 δισ. δρχ. ήσαν υπό μορφήν κρατι

κών ομολογιών, το ύπόλοιπον δε έκαλύφθη υπό εντόκων γραμμα

τίων του Δημοσίου. Προσέτι, άπο του 1958 καί εντεύθεν αϊ όμο-

λογιακαί εκδόσεις τών επιχειρήσεων κοινής ωφελείας άνήλθον εις 

2,1 δισ. δρχ. Έ ξ άλλου, το πενταετές πρόγραμμα οικονομικής 

αναπτύξεως εξαρτάται τα μέγιστα εκ του κρατικού δανεισμού προς 

χρηματοδότησιν μελλοντικών έργων αναπτύξεως. 

Ό κρατικός δανεισμός έχει διαδραματίσει τον ρόλον ανταγωνι

στικής πηγής ζητήσεως κεφαλαίων εις τήν έλληνικήν κεφαλαιαγο-

ράν, άσκήσας δυσμενή έπίδρασιν επί τής διαθέσεως κεφαλαίων 

προς τον ίδιωτικον τομέα. Ή άποψις αύτη έπεβεβαιώθη υπό πολ

λών Ελλήνων ανωτάτων στελεχών επιχειρήσεων. Αι φορολογικαί 

άπαλλαγαί, ως καί ή μεγαλύτερα ρευστότης καί έμπορευσιμότης, 

ήτις χαρακτηρίζει τάς εκδόσεις τίτλων του Δημοσίου, συνιστούν 

περιορισμον επί τών ιδιωτικών εκδόσεων εις τήν χρηματιστή ρ ιακήν 

άγοράν, κατά συνέπειαν δε καί επί τής ιδιωτικής ζητήσεως κεφα

λαίων προς έπένδυσιν. 

15. Περί της επιδράσεως τών φορολογικών κινήτρων επί τής ελληνικής κε
φαλαιαγοράς, Κδε Δ. Ψηλοΰ, Ή 'Αγορά Κεφαλαίου εν 'Ελλάδι. Κέντρον Οι
κονομικών 'Ερευνών, 'Αθήναι, 1964, (Κεφάλαιον Χ.). 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν III 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

1. Το Πρόβλημα της Ροής Κεφαλαίων 

Ή ένίσχυσις της ζητήσεως κεφαλαίων ερευνάται συχνάκις εις 

την διεθνή βιβλιογραφίαν επί των θεμάτων οικονομικής αναπτύ

ξεως. Οι σχετικοί οικονομικοί, θεσμολογικοί και ψυχολογικοί πα

ράγοντες, οίτινες ενέχουν σημασίαν δια την Ελλάδα, άνελύθησαν 

εις το προηγούμενον κεφάλαιον και άλλαχοΰ τής παρούσης εργα

σίας, ενώ δεν εδόθη εισέτι ή πρέπουσα θέσις εις τον ρόλον του μη

χανισμού τής αγοράς εις μίαν ύπανάπτυκτον χώραν. Εις την ύπάρ-

χουσαν βιβλιογραφίαν ουδεμία έγένετο εμπεριστατωμένη έξέτα-

σις τών κριτηρίων αξιολογήσεως τής αποδόσεως των μέσων, δι* 

ών θα ήδύνατο να πραγματοποιηθή ή δια τής ελληνικής κεφαλαια

γοράς κατανομή τής αποταμιεύσεως. Το φαινόμεν'ον τοΰτο δικαιο

λογείται 'ίσως έκ του γεγονότος, δτι ή προσοχή τών περισσοτέ

ρων οικονομολόγων στρέφεται προς τήν έπάρκειαν τής προσφοράς 

κεφαλαίων μάλλον ή προς τήν ζήτησιν αυτών ή τον παράγοντα 

τής αγοράς. Κατά το παρόν στάδιον όμως φαίνεται, δτι τα μέσα 

διοχετεύσεως τών κεφαλαίων αποτελούν τους κρίσιμους παράγον

τας δια τήν έπιτάχυνσιν του ρυθμού αναπτύξεως τής ελληνικής 

οικονομίας, δπου άπο πολλού χρόνου παρατηρείται πλεονάζουσα 

ρευστότης εις τον ίδιωτικον τομέα, ήτις, εφ' όσον συνεχισθη, θα 

παρεμπόδιση τήν οίκονομικήν άνάπτυξιν τής χώρας κατά πολλούς 

τρόπους. Ούτω, θα τείνη να εύνοήση τομείς, οίτινες εμφανίζουν 

υψηλούς συντελεστάς κεφαλαίου, π.χ. τήν στέγασιν, θα εύνοήση 

δέ και τήν αυξησιν τών εισαγωγών. Τοιαΰται εξελίξεις θα ώδή-

γουν εις άναπροσαρμογήν τών τιμών μεταξύ τών διαφόρων το

μέων και εις μεγαλυτέραν ανισότητα εις τήν κατανομήν τών εισο

δημάτων. Προσέτι, ή πλεονάζουσα ρευστότης αποθαρρύνει τήν 

έκουσίαν άποταμίευσιν δια τής μειώσεως τών επιτοκίων, ένδέχε-
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ται δέ να προκαλέση την έπέμβασιν του κράτους δι' αυθαιρέτου 

δημοσιονομικής πολιτικής άποσκοπούσης εις την άνακατανομήν 

των αχρησιμοποίητων οικονομικών πόρων. 

Έν τούτοις, ή κατανομή της αποταμιεύσεως αποτελεί λεπτον 

θέμα, ιδία προκειμένου περί καθεστώτος υστερούντος άπο απόψεως 

σαφώς διαμορφωμένης οικονομικής πολιτικής καί θεσμολογικών 

ρυθμίσεων. Εις τάς σοσιαλιστικάς χώρας, ή κατανομή τής απο

ταμιεύσεως λαμβάνει χώραν δι' αποφάσεων τής κεντρικής διοι

κήσεως. Αι βιομηχανικώς άνεπτυγμέναι οίκονομίαι εμφανίζουν γε

νικώς θεσμολογικον πλαίσιον, μέσω του οποίου οι διαθέσιμοι πό

ροι, τόσον χρηματοοικονομικοί, δσον καί πραγματικοί, κατανέμον

ται αυτομάτως δια του μηχανισμού τής κεφαλαιαγοράς. Αί χώραι 

αύται δεν αντιμετωπίζουν μακροχρόνια προβλήματα κακής κατα

νομής τών αποταμιεύσεων, τα δε βραχυχρόνια τοιαύτα επιλύονται 

δια τής προσωρινής κρατικής επεμβάσεως ή υπό τής ιδιωτικής 

πρωτοβουλίας. Αί άτέλειαι του μηχανισμού χρηματοδοτήσεως 

δύνανται να διορθωθούν δια τής δημιουργίας νέων ιδρυμάτων. 

Ούτως, ή άνάπτυξις τών έξωτραπεζικών πιστωτικών Ιδρυμάτων εις 

Η.Π.Α., άπο του 1930 καί εντεύθεν, ήλθεν ως μία κατά το μάλ

λον ή ήττον ελευθέρα άνταπόκρισις εις τάς άνάγκας του οικονο

μικού συστήματος προς κατανομήν τών αποταμιεύσεων. Ή 'Ια

πωνία αποτελεί έτερον παράδειγμα, δπου «ό συνεχής πλεονασμός 

τών επενδύσεων έναντι τής αποταμιεύσεως εις τον έπιχειρηματι-

κον τομέα καλύπτεται υπό του συνεχούς πλεονασμού τής αποτα

μιεύσεως έναντι τών επενδύσεων εις τον τομέα τών ιδιωτών, ήτοι 

τήν ούτω καλουμένην εμμεσον χρηματοδότησιν1. 

Το πρόβλημα τής ροής κεφαλαίων έν Ελλάδι εμφανίζεται έν-

τονώτερον εις τον βιομηχανικον τομέα, παρά εις τους τομείς τής 

γεωργίας, στεγάσεως καί υπηρεσιών. 'Οσάκις παρουσιάζεται στε-

νότης κεφαλαίων εις τους τελευταίους τρεις τομείς, ούτοι αντι

μετωπίζουν τας άνάγκας των άνευ υπερβολικής δυσκολίας. Έν 

1. The Bank of Japan, Econ. Research Dept., A Study of Flow of 
Funds in Japan, (Δεκέμβριος 1959), σελ. 19-22. 
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πρώτοις, αϊ επενδύσεις εις τήν γεωργίαν είναι εις μέγαν βαθμόν 

αύτοχρηματοδοτούμεναι, γενικώς δε τόσον ή άποταμίευσις, όσον 

και ή έπένδυσις πραγματοποιούνται υπό του αύτοϋ προσώπου. 

Προσέτι, ή ροή κεφαλαίων προς τήν γεωργίαν είτε λαμβάνει χω

ράν αυτομάτως, εϊτε καθορίζεται εξωγενώς υπό του κράτους ή 

τών ειδικών ιδρυμάτων αύτοΰ. Όμοίως, ό τομεύς τών υπηρεσιών 

χρηματοδοτείται εξωγενώς κυρίως υπό του κράτους, ενώ ό μηχα

νισμός χρηματοδοτήσεως εις τον τομέα κατοικίας είναι προσωπι

κός καί ουχί θεσμολογικός. 

Εις τον βιομηχανικον τομέα, έξ άλλου, ή προσφορά καί ζήτη-

σις κεφαλαίων περιορίζονται υπό ειδικών παραγόντων, ως π.χ. το 

στοιχεϊον του κινδύνου καί της αβεβαιότητος, αϊ δυσμενείς προσ-

δοκίαι καί αϊ διαρθρωτικαί άτέλειαι. Δοθέντος οτι ό τελευταίος 

ούτος παράγων υπόκειται εις ελεγχον καί άναπροσαρμογήν περισ-

σότερον τών άλλων, στρεφόμεθα ήδη εις τήν διερεύνησιν ένίων 

θεσμολογικών ρυθμίσεων εις τον έλληνικον έπιχειρηματικον το

μέα, αίτινες έχουν σχέσιν προς το πρόβλημα της ροής κεφαλαίων. 

2. Το Γενικον Νομικον Πλαίσιον 

Α'. 'Ομόρρυθμοι καί Ετερόρρυθμοι Έταιρεΐαι 

Ώ ς ή νομοθεσία τών περισσοτέρων άλλων χωρών, οΰτω καί ή 

ελληνική νομοθεσία παρέχει προστασίαν τοΰ κοινού εις τήν περί

πτωσιν τών ομορρύθμων εταιρειών, καθιστώσα απαντάς τους εταί

ρους προσωπικώς καί συλλογικώς υπευθύνους δι' δλας τάς οίκο-

νομικάς υποχρεώσεις της επιχειρήσεως καί απαιτούσα, δπως δη

μοσιεύονται τα ονόματα αυτών καί ή εις κεφάλαια συμμετοχή των. 

Παραλλήλως όμως επιτρέπει καί έτέραν μορφήν εταιρείας, παρέ-

χουσαν μικροτέρας εγγυήσεις δια το κοινόν. Ύπο τήν μορφήν 

ταύτην, μόνον εν μέλος της εταιρείας αναλαμβάνει άπεριόριστον 

εύθύνην δια τάς υποχρεώσεις της επιχειρήσεως, ενώ οι λοιποί 

εταίροι ευθύνονται μόνον κατά τήν συμμετοχήν των (ετερόρρυθμοι). 

Καίτοι οι κίνδυνοι της ετερορρύθμου εταιρείας είναι εμφανέστε

ροι, ακόμη καί ή ομόρρυθμος δεν παρέχει πλήρη έξασφάλισιν δια 
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το κοινόν, δπερ, κατά συνέπειαν, δεν τρέφει μεγάλην έμπιστοσύνην 

προς αυτήν. "Ενιοι των κινδύνων τούτων οφείλονται εις την σχε-

τικήν νομοθεσίαν, έτεροι δε εις την ίδιομορφίαν της δημοσίας διοι

κήσεως ή την ένυπάρχουσαν διάρθρωσιν του κοινωνικού συνόλου 

έν Ελλάδι. 

Οι κίνδυνοι της ομορρύθμου έγκεινται εις το σύστημα της αναγ

γελίας ιδρύσεως αυτής δια της τοιχοκολλήσεως περιλήψεως της 

σχετικής πράξεως εντός της αιθούσης του Πρωτοδικείου της περι

φερείας, καθ' δσον τα δικαστήρια ταΰτα ευρίσκονται μόνον εις τάς 

πρωτεύουσας των νομών, συνεπώς δε το κοινόν δεν πληροφορείται 

πλήρως το περιεχόμενον τοΰ καταστατικού ιδρύσεως της εται

ρείας. Ή δημοσίευσις τοΰ έν λόγω έγγραφου εις μίαν των τοπι

κών εφημερίδων θα άπετέλει άποτελεσματικώτερον τρόπον ενημε

ρώσεως τοΰ κοινού. 

Κατά δεύτερον λόγον, ή απουσία οιασδήποτε νομικής διατά

ξεως, απαιτούσης τήν κατάθεσιν ενός ελαχίστου ποσοΰ κεφαλαίου 

προς 'ίδρυσιν της εταιρείας, οδηγεί πολλάκις εις άπατηλας ενερ

γείας έκ μέρους των ιδρυτών, αϊτινες εξασθενούν τήν έμπιστοσύ

νην τοΰ κοινού προς το είδος τοΰτο της εταιρείας. Κατά συνέπειαν, 

παρεμποδίζεται ή ροή κεφαλαίων προς τάς έν λόγω επιχειρήσεις. 

Τρίτον, ή ελλειψις οιουδήποτε κρατικοΰ έλεγχου, περί τοΰ ποίος 

πράγματι διαχειρίζεται τάς υποθέσεις της ετερορρύθμου εταιρείας, 

περιορίζει τήν δυνατότητα αυτής, όπως έξασφαλίζη έκ της κεφα

λαιαγοράς κεφάλαια δι' έπέκτασιν. Εις το πλείστον τών περιπτώ

σεων έν Ελλάδι, οι πραγματικώς διαχειριζόμενοι τάς υποθέσεις 

της επιχειρήσεως είναι οί ετερόρρυθμοι εταίροι. Ακόμη και οι 

ομόρρυθμοι εταίροι αναλαμβάνουν μόνον κατ' έπίφασιν τήν άπε-

ριόριστον εύθύνην της εταιρείας, καθ' δσον εις πλείστας περιπτώ

σεις στερούνται περιουσιακών στοιχείων. Πολλάκις, ό ομόρρυθμος 

εταίρος είναι ή σύζυγος ή ή αδελφή ή ό πατήρ, δστις έχει ήδη 

διαθέσει τήν περιουσίαν του. Το Πρωτοδικεΐον ουδέποτε έρευνφ 

τήν οίκονομικήν κατάστασιν τών ομορρύθμων εταίρων. 

Εις τήν ανωτέρω περιγραφήν τών βασικών αδυναμιών τών ομορ

ρύθμων και ετερορρύθμων εταιρειών θα ήδύνατο να προστεθή, δτι 
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ή σχετική ευκολία ιδρύσεως, το χαμηλον κόστος οργανώσεως και 

ή σχετική ευκαμψία ελέγχου των ετερορρύθμων εταιρειών ενισχύει 

τήν άνάπτυξιν οικογενειακών επιχειρήσεων, αίτινες εν Ελλάδι 

προτιμούν γενικώς να παραμένουν μικραί, εις χείρας ολίγων, και 

άκάμπτως συντηρητικαί. 

Ώ ς αναφέρεται και άλλαχοΰ της παρούσης εργασίας, ή έπικρά-

τησις πολύ μικρών μονάδων είναι αντιοικονομική και τείνει να 

έπιβραδύνη τον σχηματισμον κεφαλαίου. Προσέτι, αϊ μικραί έπι-

χειρηματικαί μονάδες δυσχεραίνονται να προσφύγουν εις τήν κε-

φαλαιαγοραν προς χρηματοδότησιν της δραστηριότητος των, ενώ 

συγχρόνως ή τραπεζική χρηματοδότησίς των είναι ωσαύτως πε

ριορισμένη. Ή εφαρμογή κρατικής πολιτικής εύνοούσης τας με-

γαλυτέρας μονάδας παραγωγής θα διηυκόλυνε τήν διοχέτευσιν της 

αποταμιεύσεως προς τον τομέα τών επενδύσεων. Ή τροποποίησις 

καί συμπλήρωσις της σχετικής νομοθεσίας περί ομορρύθμου και 

ετερορρύθμου εταιρείας θα έτεινε να μειώση τον αριθμόν τών 

μικρών επιχειρήσεων δια της ενθαρρύνσεως της συγχωνεύσεως 

των είς μορφήν τίνα τών κατωτέρω εταιρειών. 

Β'. Μετοχικοί Έταιρεϊαι 

1 ) Έ τ α ι ρ ε ΐ α ι Π ε ρ ι ο ρ ι σ μ έ ν η ς Ε υ θ ύ ν η ς. Δύο ή πε

ρισσότερα άτομα διαθέτοντα κεφάλαια ύψους τουλάχιστον 200.000 

δραχμών δύνανται να ιδρύσουν έταιρείαν περιορισμένης ευθύνης, 

κύριον χαρακτηριστικον της οποίας αποτελεί το γεγονός, ότι έκα

στος έταΐρος ευθύνεται μόνον κατά τήν συμμετοχήν του είς το κε-

φάλαιον, ήτις δέον δπως μή είναι κατωτέρα τών 10.000 δραχμών. 

Ή μεταβίβασις τών εταιρικών μερίδων επιτυγχάνεται μόνον δια 

συμβολαιογραφικής πράξεως. Άντίγραφον του καταστατικού δέον 

όπως κατατεθη παρά τη Γραμματεία του Πρωτοδικείου εντός μηνός 

άπο της υπογραφής του. Περίληψις αύτοϋ δέον επί πλέον δπωςδη-

μοσιευθή εις το Δελτίον'Ανωνύμων Εταιρειών καίΕ.Π.Ε. της Ε 

φημερίδος της Κυβερνήσεως2. 

2.'Εθνική Τράπεζα της 'Ελλάδος, Investing in Greece, ('Αθήναι, 1961) 
σελ. 42. 
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Ή άπο του 1955 και εντεύθεν διαρρεύσασα βραχεία χρονική 

περίοδος δέν επιτρέπει πλήρη άξιολόγησιν της αποτελεσματικότη

τος της σχετικής νομοθεσίας. Μέχρι τέλους του 1961 είχον ίδρυθή 

ή μετατραπή εις Ε.Π.Ε. περί τας 300 έταιρειαι3. Έν τούτοις, ή 

ταχεία αυτή έξάπλωσις του θεσμού των Ε.Π.Ε. οφείλεται ενδε

χομένως εις το περιωρισμένον άρχικον κεφάλαιον, δπερ απαιτείται 

προς ίδρυσιν τοιαύτης εταιρείας, ως καί εις το άπλουν τής σχετι

κής διαδικασίας. Καίτοι το είδος τοΰτο τής επιχειρήσεως είναι 

έπιθυμητον δια τήν άνάπτυξιν τής ελληνικής οικονομίας, θα ήτο 

σκόπιμον να προαπαιτήται μεγαλύτερον ΰψος άρχικοΰ κεφαλαίου. 

2) ' Α ν ώ ν υ μ ο ι Έ τ α ι ρ ε ι α ι . Ή σχετική προς τήν όργά-

νωσιν καί λειτουργίαν τοιούτων επιχειρήσεων νομοθεσία έβασίσθη 

σχεδόν εξ ολοκλήρου έπί του Γαλλικού Εμπορικού Κωδικός, 

Οστις έφηρμόσθη έν Γαλλία το 1807. Το ίδρυτικον καταστατικον 

τής ανωνύμου εταιρείας απαιτείται δπως έγκριθή πρώτον υπό του 

Υπουργείου Εμπορίου καί δημοσιευθή κατόπιν εις το Δελτίον 

'Ανωνύμων Εταιρειών καί Ε.Π.Ε. τής 'Εφημερίδος τής Κυ

βερνήσεως. 

Σήμερον, το άπαιτούμενον ελάχιστον ΰψος μετοχικού κεφαλαίου 

δι' όλους τους μή πιστωτικούς οργανισμούς ανέρχεται εις πέντε 

εκατομμύρια δραχμών, αίτινες δέον δπως κατατεθούν άμα τη 

ιδρύσει τής ανωνύμου εταιρείας. 'Εν τούτοις, υφίστανται 1.000 

περίπου ανώνυμοι έταιρειαι με κατατεθειμένον κεφάλαιον κατώ-

τερον του απαιτουμένου ελαχίστου ορίου. "Απασαι αϊ έν λόγω 

έταιρειαι δέον ή να καταθέσουν το ύπόλοιπον εντός τών επομέ

νων 12 ετών ή να μετατραπούν εις ετέρας μορφάς εταιρειών. Έ φ ' 

όσον δέν πράξουν τούτο, το Ύπουργεΐον 'Εμπορίου θέλει προβή 

εις άνάκλησιν τής αποφάσεως ιδρύσεως τής ανωνύμου εταιρείας4. 

Ή διάταξις αυτή του νόμου αποσκοπεί εις τήν αυξησιν του με

γέθους τών ελληνικών επιχειρήσεων. 

Τα κυριώτερα μειονεκτήματα τής νομοθεσίας περί ανωνύμων 

3. Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων, Ή 'Ελληνική Βιομηχανία κατά το 
1962 ('Αθήναι, 1963), σελ. 54. 

4. Νόμος 2190/1920, κωδικοποιηθείς δια του Β.Δ. 124/1963, άρθρον 8. 
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εταιρειών απορρέουν εκ των διατάξεων, αίτινες προβλέπουν περί 

της σχέσεως μεταξύ των μετόχων καί της διοικήσεως. Δυνάμει 

της ισχυούσης νομοθεσίας, οι διευθύνοντες την άνώνυμον έταιρείαν 

εκλέγονται δι' απλής πλειονοψηφίας καί δύνανται να απομακρυν

θούν τής θέσεως των κατά την θέλησιν τής πλειονοψηφίας, άνευ 

δικαιολογήσεως τής τοιαύτης αποφάσεως. Οΰτω πως, το ίσχΰον 

σύστημα εκλογής τής διοικήσεως τείνει εις διαιώνισιν τής ολιγαρ

χίας εις τάς μεγάλας επιχειρήσεις καί περιορίζει την είσροήν απο

ταμιεύσεων εις τον τομέα των ανωνύμων εταιρειών. "Οθεν, απαι

τείται ή εφαρμογή Ικανοποιητικού εκλογικού συστήματος προς 

έδραίωσιν τής εμπιστοσύνης τών έπενδυόντων, ως π.χ. του αναλο

γικού συστήματος, δπερ εφαρμόζεται εις το πλείστον τών επιχει

ρήσεων εις Η . Π . Α . καί ετέρας οικονομικώςπροωδευμένας χώρας 5 . 

Το πρόβλημα τής προβλέψεως ικανοποιητικής σχέσεως μεταξύ 

τής μειονοψηφίας τών μετόχων καί τής διοικήσεως είναι λίαν όξύ, 

καίτοι, συμφώνως προς τήν ίσχύουσαν νομοθεσίαν, ή έ'χουσα εις 

χείρας της 1 / 2 0 του μετοχικού κεφαλαίου μειονοψηφία κέκτηται 

δικαιώματα τίνα εν σχέσει προς τάς υποθέσεις τής εταιρείας. Έ π ί 

παραδείγματι, ή μειονοψηφία δύναται να προκαλέση εκτακτον συν-

έλευσιν τών μετόχων εντός 30 ημερών άπο τής ημερομηνίας επι

δόσεως σχετικής αιτήσεως προς τον πρόεδρον του διοικητικού 

συμβουλίου. 'Ωσαύτως, τή αιτήσει 1 / 2 0 τών ψήφων, δύναται να 

άναβάλη τήν έφαρμογήν οιασδήποτε αποφάσεως τής γενικής συν

ελεύσεως έπί 30 ημέρας τουλάχιστον. Προσέτι, δια τής αυτής 

αναλογίας ψήφων δύναται να ζητήση παρά του Προέδρου τών 

Πρωτοδικών τον διορισμον ενός ή πλειόνων αρμοδίων επιθεω

ρητών προς έξέτασιν τών υποθέσεων τής εταιρείας6. 

Έ ν τούτοις, αϊ διατάξεις περί τών δικαιωμάτων τής μειονότη-

τος τών μετόχων δεν επαρκούν. Εις τάς περισσοτέρας τών ανεπτυ

γμένων χωρών, ό νόμος προβλέπει συγκεκριμένως καί λεπτομερώς 

περί τών δικαιωμάτων τής μειονοψηφίας δεδομένου μεγέθους δπως 

ζητήση, ως καί περί τής υποχρεώσεως τής διοικήσεως όπως π α -

5. "Ιδε Δ. Ψηλοϋ, ένθ' ανωτέρω δι' εύρυτέραν άνάλυσιν τοΰ θέματος. 
6. Νόμος 2190/1920, άρθρον 39. 
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ράσχη, πασαν πληροφορίαν σχετικήν προς την λειτουργίαν ή τά 

μελλοντικά σχέδια της εταιρείας. Τοιαΰται διατάξεις είναι απο

λύτως άναγκαΐαι εν Ε λ λ ά δ ι , δπου ή δυνατότης του συμβάλλοντος 

εις το 'ίδιον κεφάλαιον της εταιρείας δπως άποσυρθή ταύτης άνευ 

σημαντικής άπωλείας κεφαλαίων είναι σχεδόν ανύπαρκτος συνε

πεία τών περιωρισμένων συναλλαγών εις την χρηματιστηριακή ν 

άγοράν. Έ ν όψει τών ανωτέρω, ή οικονομική άνάπτυξις της Ε λ 

λάδος θα έπεταχύνετο δια τής αυξήσεως τής εμπιστοσύνης της 

μειονότητος τών μετόχων προς τήν άνώνυμον έταιρείαν. 

Γ. Ή "Εκδοσις Χρηματιστηριακών Τίτλων 

"Εχει ήδη ύποστηριχθή ή άποψις, δτι ή αποτελεσματική κατα

νομή κεφαλαίων εις τήν έλληνικήν κεφαλαιαγοράν θα άπήτει με-

γαλυτέραν ποικιλίαν προσφερομένων τίτλων. Ή κατωτέρω έπι-

σκόπησις τών διαφόρων ε'ιδών αξιόγραφων και τών όρων εκδό

σεως αυτών βάσει τής ισχυούσης νομοθεσίας αποβλέπει εις τήν 

παροχήν ενδείξεων τίνων περί τοΰ τρόπου επιτεύξεως του ανω

τέρω αντικειμενικού σκοπού. 

1) Κ ο ι ν ά ί μ έ τ ο χ α ί. Μία τών νομίμων προϋποθέσεων διά 

τήν εκδοσιν νέων μετοχών είναι, ότι το ελάχιστον ποσόν μετοχικού 

κεφαλαίου τής ανωνύμου εταιρείας, όπερ καλύπτεται εξ ολοκλή

ρου ή έν μέρει δια δημοσίας έγγραφης, δέον όπως ανέρχεται του

λάχιστον εις 10 εκατ. δρχ., ολοσχερώς καταβεβλημένον7. Εις πα-

σαν έταιρείαν, μή κεκτημένην τό ανωτέρω ελάχιστον ποσόν, απα

γορεύεται ή εκδοσις μετοχών εις δημοσίαν έγγραφήν, δύνανται 

δε αί έν λόγω έταιρεΐαι να διαθέσουν τάς μετοχάς των μόνον εις 

παλαιούς μετόχους. Ή εγγραφή τοΰ κοινού εις τό μετοχικόν κε

φάλαιον τής εταιρείας δέον όπως πραγματοποιηθή μέσω τραπέζης, 

εντός δε έτους άπό τής διαθέσεως τών μετοχών ή εκδότρια έπι-

χείρησις δύναται να αίτηση παρά τοΰ χρηματιστηρίου τήν χορή-

7. Προ του 1962 ή νομοθεσία προέβλεπεν, δτι μόνον αί έταιρεΐαι μέ ΐδιον 
κεφάλαιον 10 εκατ. δρχ. και ενα ετησίως δημοσιευόμενον ίσολογισμόν, ή 
έταιρεΐαι μέ 5 εκατ. δρχ. και τρεις ετησίως δημοσιευόμενους ισολογισμούς, 
ήδύναντο να εκδώσουν νέας μετοχάς μέσω του Χρηματιστηρίου. 
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γησιν αδείας δπως λαμβάνουν χώραν επίσημοι συναλλαγαΐ επί των 

υπ3 δψιν τίτλων8. 

Μετοχαί άνευ ονομαστικής αξίας δέν επιτρέπονται, ή αξία δε 

δλων των νέων μετοχών δέον δπως καταβληθή ολοσχερώς εντός 

δύο μηνών άπο της ημερομηνίας εκδόσεως. Το ελάχιστον δριον 

ονομαστικής αξίας μιας μετοχής είναι 100 δρχ., απαγορεύεται δέ 

ή διάθεσις μετοχών υπό το άρτιον. Έ φ ' όσον αϊ μετοχαί διατε

θούν με τιμήν άνωτέραν του αρτίου, το σχετικον ποσόν πέραν τής 

αναγραφομένης επί τής μετοχής αξίας δέον δπως τεθή εις το άπο-

θεματικον τής ανωνύμου εταιρείας, μη επιτρεπομένης τής διανομής 

αύτοΰ υπό μορφήν μερισμάτων. 

Αι κοιναί μετοχαί τών ελληνικών ανωνύμων εταιρειών ούδε-

μίαν σχεδόν εμφανίζουν διαφοραν ως προς το δικαίωμα φήφου, το 

μέρισμα, την μεταβίβασιν κ.τ.τ. "Απασαι αϊ εκδόσεις δέον δπως 

ακολουθούν τους αυτούς κανόνας και δρους. "Απασαι αϊ κοιναί 

μετοχαί δέον δπως έκδίδωνται εις τον κομιστήν, εΐτε άνωνύμως, 

εϊτε ονομαστικώς, εξαιρέσει μόνον τής περιπτώσεως τών πιστω

τικών ιδρυμάτων, τών οποίων αϊ μετοχαί εκδίδονται μόνον ώς 

όνομαστικαί. Μετοχαί παρέχουσαι δικαίωμα πολλαπλής ψήφου δέν 

επιτρέπονται, απασαι δέ αϊ κοιναί μετοχαί δέον δπως παρέχουν 

δικαίωμα ψήφου. 'Από του 1954 και εντεύθεν ή αγορά νέων εκ

δόσεων άπερρόφησεν μόνον 1.118 εκατ. δρχ. εις κοινάς μετοχάς, 

το ήμισυ περίπου τών όποιων εξεδόθη εντός του 1962 υπό δύο 

εμπορικών τραπεζών. 

2) Π ρ ο ν ο μ ι ο ύ χ ο ι Μ ε τ ο χ α ί . Αϊ μη πιστωτικαίέταιρεΐαι 

δύνανται να εκδίδουν ανωνύμους προνομιούχους μετοχας απολαύου

σας προνομίων ώς προς το μέρισμα, την ρευστοποίησιν του ενερ

γητικού τής εταιρείας, εις ένίας δέ περιπτώσεις και με πλήρες 

δικαίωμα ψήφου κατά τάς συνελεύσεις τών μετόχων. Παρά την 

ΰπαρξιν τών έν λόγω προνομίων, αϊ προνομιούχοι μετοχαί δέν απε

δείχθησαν πολύ έλκυστικαί έν Ελλάδι. Έν πρώτοις, δέν παρέχε

ται έξασφάλισις, δτι αύται θα λάβουν μέρισμα καθ' οιοδήποτε δε-

δομένον έτος. Δεύτερον, ουδεμία επιτρέπεται εκ του νόμου μετα-

8. Ο.Β.Α., Greek Corporate Ugistation ('Αθήναι, 1963, σελ. 20-21 
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τρεψιμότης των προνομιούχων μετοχών. Τέλος, δεν υφίσταται έγ-

γύησις, δτι οι προνομιούχοι μέτοχοι θα λάβουν τι εκ της ρευστο-

ποιήσεως του ενεργητικού της εταιρείας. 'Ακόμη και μετά την 

έ'κδοσιν τών προνομιούχων μετοχών δύνανται να δημιουργηθούν 

προνομιούχοι απαιτήσεις. "Οθεν, τα δικαιώματα εκ τών προνομιού

χων μετοχών είναι εντελώς αβέβαια. Αι άδυναμίαι αύται δεν κα

θιστούν το είδος τοΰτο τών τίτλων έλκυστικόν. Καίτοι δεν υφί

στανται στατιστικά στοιχεία περί του συνόλου τών εν κυκλοφο

ρία τοιούτων μετοχών, εϊναι εντελώς βέβαιον, δτι αύται αντιπρο

σωπεύουν άμελητέον ποσόν κεφαλαίων. 

3) Ό μ ο λ ο γ ί α ι Έ κ δ ι δ ό μ ε ν α ι υ π ό Ε τ α ι ρ ε ι ώ ν . Ή 

εκδοσις ομολογιών εις τον κομιστήν υπόκειται εις την εγκρισιν 

ειδικής επιτροπής του Υπουργείου Εμπορίου. Ή επιτροπή αυ

τή εγκρίνει τήν εκδοσιν ομολογιών υπό εταιρειών με καταβεβλη-

μένον κεφάλαιον άνω τών 10 εκατ. δρχ. και δια ποσόν μή υπερβαί

νον το υψος του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Το προϊόν του δανείου 

δέον δπως χρησιμοποιήται αποκλειστικώς και μόνον δια παραγω-

γικάς επενδύσεις, υπό συγκεκριμένους δρους και προϋποθέσεις. 

Οι περιορισμοί ούτοι ύποδηλοΰν τήν ΰπαρξιν αυστηρών ελέγ

χων επί τών ιδιωτικών επιχειρήσεων, ενώ συγχρόνως καθιστούν 

άκαμπτον το όμολογιακον χρέος. Έ π ί παραδείγματι, δεν είναι 

εύκολος ή έξασφάλισις εξουσιοδοτήσεως δια δάνεια ενοποιήσεως, 

έ'στω και αν, κατά το παρελθόν, τα κεφάλαια της εταιρείας είχον 

χρησιμοποιηθή δια παραγωγικας επενδύσεις. Ό περιορισμός ού

τος έπί της εκδόσεως ομολογιών έχει καταστή άντικείμενον σφο-

δράς κριτικής εν Ελλάδι, καθ' δσον τείνει εις περιορισμον του δι

καιώματος τών εταιρειών, όπως προσφύγουν εις τήν κεφαλαιαγο-

ράν δια πρόσθετον χρηματοδότησιν μέσω ομολογιακών εκδόσεων. 

Έ ν τούτοις, ή σχετική νομοθεσία προβλέπει ώρισμένα ελκυστικά 

χαρακτηριστικά δια τους ομολογιούχους, ποικίλλοντα εκ ρητρών 

συναλλάγματος μέχρι προνομίων συμμετοχής εις τα κέρδη τών 

επιχειρήσεων. Τα κρατικά ομολογιακά δάνεια προβλέπουν ωσαύτως 

κέρδη εκ λαχείων. Προσέτι, εις τους ομολογιούχους δύναται να δοθή 

το δικαίωμα μετατροπής τών ομολογιών των εις μετοχάς δια πο-

6 
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σον μή υπερβαίνον το ήμισυ του καταβεβλημένου κεφαλαίου της 

εταιρείας. Ή ονομαστική αξία των εν λόγω μετοχών δεν δύναται 

να είναι υψηλότερα της τιμής εκδόσεως τών μετατραπεισών ομο

λογιών. 

Έ ν ολίγοις, ή ανεπαρκής προσφορά τοιούτων χρεογράφων οφεί

λεται μερικώς εις τους νομικούς περιορισμούς, ο'ίτινες επιβάλλον

ται επί τών δικαιωμάτων τών εταιρειών, δπως εκδίδουν ομολογίας. 

Ά π ο του 1958 και εντεύθεν μόνον τέσσαρες έταιρεΐαι έξέδωκαν 

ομολογίας και δια συνολικον ποσόν μόνον 127,5 εκατ. δρχ. Θα 

ήτο έπιθυμητόν, δπως αϊ όμολογιακαί εκδόσεις καταστούν έλκυ-

στικώτεραι δια το κοινον δια ποικίλων κινήτρων, άφορώντων εις 

τήν πληρωμήν του κεφαλαίου, τήν λήξιν αυτών, το τοκοχρεολύ-

σιον,τήν έξαγοραν τών ομολογιών και τάς περιπτώσεις παραλείψεως. 

4) Ύ π ο θ η κ ι κ α ί ' Ο μ ο λ ο γ ί α ι . Δάνεια έπί υποθήκη έν 

Ελλάδι δύνανται να παρασχεθούν τόσον υπό πιστοδοτικών οργανι

σμών, δσον και υπό έτερων πιστωτών. Αί ύποθηκικαί όμολογίαι 

δεν εϊναι μεταβιβάσιμοι και δέον δπως έγγράφωνται εις το 'Ύπο-

θηκοφυλακεΐον. 

Ή ισχύουσα νομοθεσία ούδεμίαν παρέχει προστασίαν εις τον 

ένυπόθηκον δανειστήν. Εις περίπτωσιν κατασχέσεως καί εκποιή

σεως της ενυπόθηκου περιουσίας, ό ενυπόθηκος δανειστής έχει δι

καίωμα έπί του προϊόντος της πωλήσεως μόνον κατόπιν ικανο

ποιήσεως τών προνομιούχων, έναντι της ιδικής του, απαιτήσεων. 

Αί προνομιούχοι αύται απαιτήσεις δυνατόν να έδημιουργήθησαν 

δυνάμει έτερων νόμων, ψηφισθέντων προ της εκδόσεως της ύπο-

θηκικής ομολογίας. Έ π ί παραδείγματι, υφίστανται προνομιούχοι 

απαιτήσεις λόγω κοινωνικών ασφαλίσεων, φόρων, καταβολής αμοι

βών προσωπικού ή αποζημιώσεως λόγω εργατικών ατυχημάτων, 

ως καί έξοδα κατασχέσεως καί άμοιβαί δικηγόρων. Πάντα ταύτα 

εξηγούν τήν περιωρισμένην θέσιν, ην κατέχει ή ύποθηκική ομο

λογία εις τήν έλληνικήν άγοράν κεφαλαίου. Ή κατάργησις τοΰ 

πλείστου τών ως άνω προνομιούχων απαιτήσεων θα ετεινεν εις 

ένίσχυσιν της αγοράς ύποθηκικών ομολογιών, τούτο δε θα ήσκει 

εύνοϊκήν έπίδρασιν έπί της κεφαλαιαγοράς γενικώτερον. 
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3. Διάρθρωσις της Κεφαλαιαγοράς 

Α. Κρατικά Πιστωτικά 'Ιδρύματα 

Το έργον της κινητοποιήσεως και κατανομής των διαθεσίμων 

οικονομικών πόρων εντός του πλαισίου μιας «μικτής» οικονομίας, 

έμφανιζούσης τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα τόσον τής ελευθέ

ρας, όσον καί τής διευθυνομένης τοιαύτης, συνεπάγεται άναγκαίως 

την ΰπαρξιν κρατικών χρηματοδοτικών οργανισμών. Ή ελλειψις 

καλώς ώργανωμένης ιδιωτικής κεφαλαιαγοράς καί ή ανάγκη επι

βολής ελέγχου επί τής κατανομής τών κεφαλαίων μεταξύ τών 

παραγωγικωτέρων επενδύσεων απαιτούν την υπαρξιν τοιούτων 

ιδρυμάτων. Έν Ελλάδι, ώρισμένοι κρατικοί χρηματοδοτικοί ορ

γανισμοί έ'χουν αναλάβει την εύθύνην κινητοποιήσεως καί κατανο

μής τόσον τών κρατικών, δσον καί τών ιδιωτικών πόρων. "Εκα

στος εξ αυτών θα έξετασθή κατωτέρω. 

1 ) Τ α χ υ δ ρ ο μ ι κ ο ν Τ α μ ι ε υ τ ή ρ ι ο ν. Τούτο ίδρύθη το 1909 

προς κινητοποίησιν τών κεφαλαίων τών μικρών αποταμιευτών, άλλ' 

αί έργασίαι του ένεφάνισαν πραγματικήν άνοδον μόνον κατά την προ 

του Δευτέρου παγκοσμίου πολέμου τελευταίαν τετραετίαν, δτε ει-

χεν επικρατήσει οικονομική καί πολιτική σταθερότης. Κατά το 

1938 το σύνολον τών λογαριασμών καταθέσεων ανήρχετο εις 

719.000 (ή 1 δια κάθε 10 άτομα), το σύνολον δε τών αποταμιεύ

σεων ήτο 3.757 εκατ. δρχ. Μέχρι του 1941 αί καταθέσεις αύται 

άντεπροσώπευον 85,6% του συνόλου τών καταθέσεων εις δλας τας 

έλληνικάς τράπεζας9. Κατά την περίοδον του πολέμου καί μέχρι 

του 1954 ή ροπή του κοινού δπως καταθέτη το πλεονάζον εισό

δημα του εις τα Ταχυδρομικά Ταμιευτήρια έξηλείφθη εντελώς 

υπό τήν έπήρειαν του ύπερπληθωρισμοΰ. Μόνον μετά την ύποτί-

μησιν τής δραχμής το 1954 καί τήν έπιτευχθεΐσαν μετά ταύτα 

νομισματικήν σταθερότητα ήρχισεν καί αύθις το κοινον να στρέ

φεται προς τάς καταθέσεις ταμιευτηρίου, ιδία δε προς το Ταχυ

δρομικών Ταμιευτήριον. Αί ίδιωτικαί καταθέσεις εις το Ταχυδρο-

9. 'Αθανάσιος Βυζας, (.(.Ταχυδρομικά Ταμιευτήρια», Οικονομική και Λο
γιστική 'Εγκυκλοπαίδεια, Τόμος IX, σελ. 709-712. 
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μικον Ταμιευτήριον ηύξήθησαν άπο 29,4 εκατ. δρχ. το 1954 εις 

4.457,1 εκατ. τον Μάρτιον 1963, ποσά τα όποια άντεπροσώπευον 

1,3% περίπου του συνόλου των ιδιωτικών καταθέσεων το 1954 

και 17% αύτοΰ τον Μάρτιον 1963. 

Ό αριθμός τών Ταχυδρομικών Ταμιευτηρίων είς όλόκληρον την 

χώραν ανέρχεται εις 635, προσέτι δε εργάζονται δια λογαριασμον 

του ιδρύματος 1.200 αγροτικοί διανομείς. Τα συσσωρευόμενα 

κεφάλαια ε'ίτε επενδύονται αμέσως εις κρατικά έ'ργα, ε'ίτε χορη

γούνται υπό μορφήν δανείων εις δημοσίας επιχειρήσεις και ως 

δάνεια στεγάσεως εις ώρισμένας κατηγορίας δημοσίων υπαλλήλων, 

ως υπαλλήλων τών Ταχυδρομείων, του 'Υπουργείου Παιδείας και 

ετέρων υπηρεσιών. 

Κατά την περίοδον 1947 - 1955 ό συνολικός αριθμός δανείων 

χορηγηθέντων εις δημοσίους υπαλλήλους άνήλθεν εις 1.700, ολι

κού ΰψους 33 εκατ. δρχ. περίπου. Κατά την περίοδον 1956 - 1963, 

έξ άλλου, το Ταχυδρομικον Ταμιευτήριον έχορήγησεν ως στεγα

στικά δάνεια ποσόν 680 εκατ. δρχ. περίπου.10 

Πέραν της άπ' ευθείας χρησιμοποιήσεως τών καταθέσεων, το 

Ταχυδρομικον Ταμιευτήριον έπανακαταθέτει τα κεφάλαια του εις 

τας έμπορικάς τράπεζας υπό μορφήν καταθέσεων προθεσμίας, αί-

τινες αποφέρουν ύψηλότερον τόκον του καταβαλλομένου υπό του 

Ταμιευτηρίου εις τους ιδίους αύτοΰ καταθέτας. Ούτω πως, το 

Ταχυδρομικον Ταμιευτήριον συμβάλλει, εμμέσως, τόσον εις τα βιο

μηχανικά έργα, δσον και εις την γεωργίαν. Αί έπανακαταθέσεις 

εις τάς έμπορικάς τράπεζας ηύξήθησαν άπο 205 εκατ. δρχ. το 1956 

είς 1.541 εκατ. τον Σεπτέμβριον 1962. 

Γενικώς, το Ταχυδρομικον Ταμειυτήριον έπέτυχεν είς την 

δραστηριοποίησιν τών ιδιωτικών αποταμιεύσεων άπο του 1955 

και εντεύθεν. Έ ν τούτοις, ή άμεσος σημασία του εις τήν χρηματο-

δότησιν τών βιομηχανικών επιχειρήσεων υπήρξε λίαν περιωρισμένη, 

ή συμβολή του δέ εις τήν κατανομήν κεφαλαίων είς τήν άγοράν 

γενικώτερον δεν ήτο πολύ εμφανής. Μία τών απόψεων της κρα-

10. Στοιχεία χορηγηθέντα υπό τοϋ Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. 
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τικής πολιτικής, ήτις απαιτείται, όπως έξετασθή και άναμορφωθή, 

είναι ή σχέσις του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου προς την λειτουρ-

γίαν κατανομής κεφαλαίων τής κεφαλαιαγοράς. Τα κριτήρια και 

οι δροι χορηγήσεως των δανείων δέον δπως διαμορφωθούν συμ-

φώνως προς τήν φύσιν τής χρηματοδοτήσεως, ως μέσου προωθή

σεως τής οικονομικής αναπτύξεως. Ό διαφορισμος των καταθέ

σεων εις το Ταχυδρομικον Ταμιευτήριον άπο απόψεως λήξεως, 

ελαχίστου ποσοΰ, προϋποθέσεων αναλήψεως, επιτοκίων κλπ. θεω

ρείται απαραίτητος. Προσέτι, αϊ έπανακαταθέσεις του Ταχυδρο

μικού Ταμιευτηρίου εις τάς έμπορικάς τράπεζας θα έδει να με

ταφερθούν άπ' ευθείας εις δημοσίους χρηματοδοτικούς οργανισμούς 

ή να χρησιμοποιηθούν προς άγοράν ιδιωτικών ή κρατικών τίτλων, 

δι' ών χρηματοδοτούνται έργα αναπτύξεως. 

2) Τ α μ ε ΐ ο ν Π α ρ α κ α τ α θ η κ ώ ν κ α ι Δ α ν ε ί ω ν . "Ε

τερος κρατικός χρηματοδοτικός οργανισμός, Οστις συμβάλλει εις 

τήν κινητοποίησιν και κατανομήν των διαθεσίμων κεφαλαίων εν 

Ελλάδι, είναι το Ταμεΐον Παρακαταθηκών και Δανείων, δπερ 

ίδρύθη το 1918. Σκοπός του Ταμείου είναι, δπως δέχεται κατα

θέσεις και διαχειρίζεται κεφάλαια προερχόμενα εκ διαφόρων ιδιω

τικών πηγών και Ν.Π.Δ.Δ. 

Τα κεφάλαια ταύτα δύνανται να χρησιμοποιηθούν δια τήν χο-

ρήγησιν δανείων προς τοπικάς διοικήσεις και έτερα Ν.Π.Δ.Δ., 

ως καί προς μή κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Δάνεια εκ του Τα

μείου δύνανται ωσαύτως να λάβουν υπό ειδικούς δρους καί προϋ

ποθέσεις ανώνυμοι έταιρεΐαι, συμβεβλημέναι μετά του κράτους 

καί διαθέτουσαι καταβεβλημένον κεφάλαιον άνω τών 30 εκατ. 

δρχ. Επιπροσθέτως, το Ταμεΐον χορηγεί δάνεια εις δημοσίους 

υπαλλήλους προς άγοράν κατοικίας, ως καί εις τουριστικάς επι

χειρήσεις. 

Αι έργασίαι του Ταμείου διεκόπησαν παντελώς κατά τήν διάρ-

κειαν του Δευτέρου παγκοσμίου πολέμου καί έπανήρχισαν μόνον 

μετά το 1952. Έν έτει 1960, το σύνολον τών καταθέσεων παρά 

τω Ταμείω ανήρχετο ε'ις 1.740 εκατ. δρχ., ενώ το σύνολον τών 

χορηγήσεων αύτου είχε φθάσει εις το έπίπεδον τών 895 εκατ. δρχ., 
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έτερα δε 176 εκατ. δρχ. ήσαν έπενδεδυμένα εις χρεόγραφα και 

κτήρια 1 1. 

Τα δάνεια κατενέμοντο ώς έξης: 753 εκατ. δρχ. προς νομικά 

πρόσωπα ιδιωτικού καί δημοσίου δικαίου και 160 εκατ. δρχ. δια 

στεγαστικά δάνεια προς δημοσίους υπαλλήλους καί συνταξιού

χους. Τα δάνεια ταΰτα ήσαν μακροπρόθεσμα μέχρις 25 ετών καί 

σχετικώς χαμηλότοκα μεταξύ 3 % καί 7%, αναλόγως του σκοπού 

του δανείου. 

Πέραν της χορηγήσεως δανείων, το Ταμεΐον προβαίνει εις έ'μ-

μεσον χρηματοδότησιν νεοϊδρυόμενων δημοσίων επιχειρήσεων δια 

συμμέτοχης εις το άρχικον κεφάλαιον τοΰ Ο.Β.Α., δστις ίδρύθη 

το 1959. 

Έ ν ολίγοις, καίτοι αϊ έργασίαι του δέν υπήρξαν πολύ έκτετα-

μέναι ώς απόλυτον μέγεθος, το Ταμεΐον έχει συμβάλει θετικώς 

εις την χρηματοδότησιν της βιομηχανίας, τών δημοσίων επιχειρή

σεων καί της στεγάσεως τών χαμηλών εισοδηματικών τάξεων. 

3) ' Ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς Χ ρ η μ α τ ο δ ο τ ή σ ε ω ς Ο ι κ ο ν ο μ ι 

κ ή ς ' Α ν α π τ ύ ξ ε ω ς (Ο.Χ.Ο.Α. ). Ώ ς συνέβη καί εις άλλας 

άναπτυσσομένας οικονομίας κατά την δεκαετίαν 1950 - 60, ή Ε λ 

ληνική Κυβέρνησις προέβη έν έτει 1954 εις τήν 'ίδρυσιν του Ο.Χ. 

O.A., δστις διαδραματίζει τον ρόλον κρατικής τραπέζης οικονομι

κής αναπτύξεως. Συμφώνως προς τήν σχετικήν συμφωνίαν μετα

ξύ τής Ελληνικής Κυβερνήσεως, τής Τραπέζης τής Ελλάδος καί 

τής 'Αμερικανικής 'Αποστολής, ήτις έπεκυρώθη υπό τής Βουλής 

κατά την 26/8/1954, ό κύριος αντικειμενικός σκοπός τοΰ 'Οργα

νισμού ήτο ή χορήγησις δανείων μέσης καί μακράς προθεσμίας 

προς τήν βιομηχανίαν, τήν γεωργίαν, τον τουρισμον κ.λ.π. Το 

ίδρυτικον κεφάλαιον τοΰ Ο.Χ.Ο.Α. καθωρίσθη εις το ποσόν τών 

$ 78,5 εκατ., το σύνολον τοΰ οποίου άντεπροσώπευον απαιτήσεις 

προκύπτουσας εκ παγιοποιηθεισών πιστώσεων χορηγηθεισών υπό 

τής 'Αμερικανικής 'Αποστολής Βοηθείας προς τήν Ε λ λ ά δ α καί 

τής Κεντρικής 'Επιτροπής Δανείων κατά τήν περίοδον 1947 -

11. "Ιδε Σ. Α. Λιάκου, «Ταμεΐον Παρακαταθηκών καί Δανείων», Οικονο
μική καΙΛογιστική 'Εγκυκλοπαίδεια, Τόμος VIII, σελ. 673. 
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1954. Κατά την Εδρυσιν του 'Οργανισμού ουδεμία ύφίστατο ιδιω

τική ή κρατική συμμετοχή πέραν των ως άνω πιστώσεων. Το 

1957, τα κεφάλαια του Ο.Χ.Ο.Α. ηύξήθησαν κατά $ 10 εκατ. εξ 

αμερικανικών αντιστοίχων κεφαλαίων, το δε 1959 ή Ελληνική 

Κυβέρνησις έχορήγησε προς τον Όργανισμον δάνειον ύψους $ 3 

εκατ. 20ετους λήξεως προς έπιτόκιον 4% ετησίως και αδθις εξ 

αντιστοίχων κεφαλαίων. Το δάνειον τούτο έχορηγήθη δια τήν χρη-

ματοδότησιν της κατασκευής ξενοδοχείων, της αλιείας ανοικτής 

θαλάσσης και των ναυπηγείων. Κατά το 1962 το Α.I.D. έχορήγη-

σεν εις τον Ο.Χ.Ο.Α. δάνειον ΰψους $ 5 εκατ., Ιδετοΰς λήξεως 

προς 4,1/2% ετησίως, επί σκοπώ παροχής κεφαλαίων προς έπα-

ναδανεισμον δια περιόδους πέραν των εξ ετών εις ίδιωτικάς πα-

ραγωγικάς βιομηχανίας δια τήν άγοράν μηχανικού εξοπλισμού εξ 

Η.Π.Α. Το εν λόγω δάνειον ουδόλως έχρησιμοποιήθη μέχρι τού

δε, καίτοι οι "Ελληνες ίδιώται βιομήχανοι εισάγουν κεφαλαιουχι-

κον έξοπλισμον εξ Η.Π.Α., αξίας εκατομμυρίων δολλαρίων ετη

σίως. Έν ετει 1957 το καταστατικον του 'Οργανισμού έτροπο-

ποιήθη βάσει της κτηθείσης κατά τα τρία προηγούμενα ετη πεί

ρας και επετράπη εις αυτόν, όπως άναλάβη τήν έν Ελλάδι άντι-

προσώπευσιν αλλοδαπών διεθνών χρηματοδοτικών οργανισμών. 

Έ ν σχέσει προς τήν ε£σπραξιν παγιοποιηθεισών πιστώσεων, φαί

νεται δτι αϊ ένέργειαι του Ο.Χ.Ο.Α. έπέτυχον μερικώς. Ούτω, έν 

συγκρίσει προς το ποσοστόν τών 59,4% του εισπραχθέντος το 

1954 συνόλου ληξάντων δανείων, το 1961 είσεπράχθησαν 86,2%. 

'Ελήφθησαν έν τούτοις πλείστα οσα μέτρα προς διευκόλυνσιν της 

εισπράξεως τών ένλόγω δανείων, ποικίλλοντα έκ της πωλήσεως 

κατεσχημένων επιχειρήσεων εις άτομα κεκτημένα έπιχειρηματι-

κον τάλαντον μέχρι παρατάσεως της λήξεως τών δανείων κ.τ.τ. 

Μεταξύ 1954 καί τέλους 1961 το όλικον υψος τών χορηγηθέν

των υπό του Ο.Χ.Ο.Α. δανείων άνήλθεν εις $ 63,4 εκατ. Το με-

γαλύτερον τμήμα τών μακροπροθέσμων χορηγήσεων του 'Οργα

νισμού άπερροφήθη υπό του τομέως τών μεταλλείων, ήτοι $ 18 

εκατ. ή 28% του συνόλου χορηγηθέντων κεφαλαίων. "Ετερα 23% 

έχορηγήθησαν προς τον τουρισμόν, ενώ ή πρωτογενής παραγωγή 
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άπερρόφησεν άπό του 1954 περί τα 20,4% ή ελαφρώς ολιγώτερα 

τών $ 13 εκατ. Αϊ βιομηχανικαί επιχειρήσεις, ώς π.χ. ύφαντουρ-

γεια καί εργοστάσια τσιμέντου, ελαβον $ 7 , 4 εκατ. ή 11,4% του 

συνόλου12. 

Εξαιρέσει των δανείων προς άγροτικάς επιχειρήσεις, το πλεί

στον των χορηγήσεων του Ο.Χ.Ο.Α. διωχετεύθη προς σχετικώς 

μικρόν αριθμόν μεγάλων επιχειρήσεων. Ούτως, οκτώ τοιαυται 

επιχειρήσεις ελαβον ποσόν $ 32,9 εκατ., άντιπροσωπεϋον ποσο-

στον 51,3°/0 του συνόλου τών εγκριθέντων άπό του 1954 δα

νείων1 3. 

Κρινόμεναι εν τ ω συνόλω των, αί δραστηριότητες του Ο.Χ.Ο.Α. 

εις τον τομέα της χρηματοδοτήσεως έ'σχον δυσμενή άντίκτυπον 

επί της αναπτύξεως της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς. Π ρ ώ 

τον, ή χορήγησις δανείων προς μεγάλας βιομηχανικας επιχειρή

σεις υπό ευνοϊκούς όρους καί με χαμηλον έπιτόκιον άπεστέρησε 

τήν κεφαλαιαγοράν έκ τών καλυτέρων δυνητικών πηγών χρεο

γράφων. Δεύτερον, ό Ο.Χ.Ο.Α. ούδεμίαν έσχεν έπίδρασιν έπί της 

κινητοποιήσεως τών αποταμιεύσεων καί της προωθήσεως τών συν

αλλαγών έπί τίτλων εις τήν άνοικτήν άγοράν, καθ' δσον δεν έπρα-

γματοποιήθη ό σκοπός του οργανισμού, δπως λειτουργήση ώς πρα

γματική τράπεζα οικονομικής αναπτύξεως. Κρινόμενος άπό τών 

ανωτέρω δύο απόψεων, ό Ο.Χ.Ο.Α. θεωρείται αποτυχών εις τήν 

προαγωγήν της χρηματοδοτήσεως της ελληνικής βιομηχανίας1 4. 

4) ' Ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς Β ι ο μ η χ α ν ι κ ή ς ' Α ν α π τ ύ ξ ε ω ς (Ο.Β.Α.). 

Ό Ο.Β.Α. αποτελεί άνεξάρτητον όργανισμόν, υπό τήν μορφήν 'Α

νωνύμου Εταιρείας, ιδρυθείσης το 1959, προς τον σκοπον δπως συμ-

βάλη εις τήν ίδρυσιν υγιών βιομηχανικών καί μεταλλευτικών επι

χειρήσεων (ιδιωτικών ή δημοσίων) καί συμμετάσχη εις ύφιστα-

μένας τοιαύτας επιχειρήσεις προς έπέκτασιν καί άνάπτυξιν τών 

12. Ο.Χ.Ο.Α., "Εκθεσις πεπραγμένων μέχρι 31)12)61, ('Αθήναι 1962), 
σελ. 22-28. 

13. Του αύτοΰ συγγραφέως, ένθ' ανωτέρω, σελ. 28-29. 
14. "Ιδε Δ. Ψηλοΰ, Capital Marcet in Greece, Κέντρον Οικονομικών 'Ε

ρευνών, ('Αθήναι, 1964), Κεφ. XIII, δια συστάσεις σχετικώς προς τον δυ-
νητικον ρόλον του Ο.Χ.Ο.Α. 
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εργασιών των15. Διαθέτων ίδρυτικον κεφάλαιον ύψους $ 40 εκατ., 

προερχομένων εκ δημοσίων και ιδιωτικών κεφαλαίων, ό Ο.Β.Α. 

δύναται να προβή εις τήν άγοράν μέρους ή ολοκλήρου του ιδίου 

κεφαλαίου δοθείσης επιχειρήσεως. Έν τούτοις, δεν αναλαμβάνει 

πλήρη εύθύνην δημιουργίας βιομηχανικών μονάδων έκτος εάν ου

δεμία ιδιωτική έπιχείρησις είναι έτοιμος να άναλάβη τήν πραγμα-

τοποίησιν τών σχετικών επενδύσεων. 

Ό Ο.Β.Α. εκτελεί ωσαύτως μελετάς βιομηχανικών κλάδων, εκ

πονεί σχέδια καί προγράμματα καί παρέχει τεχνικήν και οίκονο-

μικήν ένίσχυσιν δια τήν ίδρυσιν καί οργάνωσιν εταιρειών, αϊτινες 

συμβάλλουν εις τήν βιομηχανικήν άνάπτυξιν της χώρας. Ό έν 

λόγω 'Οργανισμός έχει έξουσιοδοτηθή επίσης, δπως έκπαιδεύη εί-

δικευμένον έπιστημονικον καί τεχνικον προσωπικον έν σχέσει προς 

τήν δραστηριότητα αύτοΰ εις τον τομέα της βιομηχανικής ανα

πτύξεως. 

Με τήν πάροδον του χρόνου καί τήν επιτυχή έξέλιξιν τών χρη-

ματοδοτηθεισών υπό του Ο.Β.Α. επιχειρήσεων, ό 'Οργανισμός πω

λεί τάς μετοχάς του εις τήν χρηματιστή ρ ιακήν άγοράν, άνακτών 

οΰτω το κεφάλαιόν του καί συγχρόνως συμβάλλων εις τήν άνά

πτυξιν αγοράς βιομηχανικών τίτλων, σχεδόν κατά τήν μέθοδον 

ήτις ήκολουθήθη υπό της Credit Mobilier έν Γαλλία υπό τον Να

πολέοντα III. 

Τα κεφάλαια του Ο.Β.Α. ανέρχονται συνολικώς εις $ 40 εκατ., 

προερχόμενα κατά τα κατωτέρω ποσοστά έκ τών έξης πηγών: 

Κράτος 45%, Εθνική Τράπεζα Ελλάδος 24%, Ταμεΐον Παρακα

ταθηκών καί Δανείων 20%, 'Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος 

6,5%, 'Ιονική καί Λαϊκή Τράπεζα της Ελλάδος 3,5% καί διά

φορα 'ιδιωτικά διαθέσιμα 1%. Ό Ο.Β.Α. δύναται ωσαύτως να 

αύξηση τα κεφάλαια του δια της εκδόσεως ομολογιών, άλλα μέχρι 

τούδε δεν έπραξε τοιούτον τι. Είναι σαφές, δτι το κράτος, δια της 

επιρροής του έπί της 'Εθνικής Τραπέζης, του Ταμείου Παρακα

ταθηκών καί Δανείων καί της Τραπέζης της Ελλάδος, αποτελεί 

15. 'Οργανισμός Βιομηχανικής 'Αναπτύξεως Α.Ε., Καταατατικόν, ('Αθή
ναι, 1960), σελ. 3. 
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τον κυριώτερον μέτοχον του 'Οργανισμού.Παρά ταΰτα, είς τον 

Ο.Β.Α. έχει δοθή έκ προθέσεως χαρακτήρ ιδιωτικού οργανισμού. 

Ό πρόεδρος αύτοΰ, καίτοι διοριζόμενος υπό της Κυβερνήσεως, 

είναι ιδιώτης ανήκων ε'ις τους επιχειρηματικούς κύκλους της χώ

ρας και ουχί δημόσιος υπάλληλος. Ά π ο της Ιδρύσεως του, αϊ επεν

δύσεις του Ο.Β.Α. υπήρξαν μετρίου μεγέθους. Ούτως, έχει προβή 

είς έπένδυσιν μόνον εις 13 σχετικώς μικράς επιχειρήσεις, τρεις 

έκ τών οποίων ανήκουν έξ ολοκλήρου είς τον Ο.Β.Α. ($ 2,2 εκατ. ), 

ενώ είναι μειοψηφών εταίρος εις τάς ετέρας 10 επιχειρήσεις, δπου 

έχει επενδύσει μόνον $ 13 εκατ. Ό βραδύς ρυθμός αξιοποιήσεως 

τών κεφαλαίων του Ο.Β.Α. έχει δικαιολογηθή έκ της ανάγκης 

εκπονήσεως μελετών επί του βιομηχανικού τομέως πριν ή γίνη 

έναρξις τών επενδύσεων. 

Ούτως, ό Ο.Β.Α. έχει προβή είς την έκπόνησιν σειράς βασικών 

μελετών άφορωσών είς διαφόρους ύφισταμένας βιομηχανίας, ως 

και είς ετέρας ών ή ίδρυσις θεωρείται σκόπιμος. Έ ν τούτοις, ό 

βραδύς ρυθμός πραγματοποιήσεως επενδύσεων και δημιουργίας 

νέων επιχειρήσεων έπεσώρευσε σοβαρωτάτας επικρίσεις. Είς 

άρθρον της αναφερομένη είς άδημοσίευτον εκθεσιν συμβούλου του 

Ο.Ο.Σ.Α., ή έφημερίς «Ελευθερία» επεσήμανε την άποτυχίαν τών 

ιδιωτικών βιομηχανικών επενδύσεων όπως επιτύχουν τους στό

χους του Πενταετούς Σχεδίου και συνεπέρανεν, δτι, είς τον κρίσι-

μον τούτον τομέα, ό Ο.Β.Α. δεν ήδυνήθη να ύποκαταστήση την 

υστερούσαν ίδιωτικήν πρωτοβουλίαν16. 

Παρά ταΰτα, θα ήτο άδικον να κριθή εις οργανισμός επί τη 

βάσει περιόδου λειτουργίας δύο ή τριών ετών. Αϊ πιθαναί επιδρά

σεις του ενδέχεται να μη είναι εμφανείς σήμερον. Αι ίδρυθεϊσαι 

υπό του Ο.Β.Α. επιχειρήσεις θα απαιτήσουν 'ίσως άρκετον χρό-

νον δια να αποδώσουν και αποδείξουν δι' αύτοΰ την ορθότητα της 

δημιουργίας του έν λόγω οργανισμού. Καθ' όσον άφορο* είς την 

έπίδρασιν τοΰ Ο.Β.Α. επί της διαθεσιμότητος και ζητήσεως βιομη

χανικών πιστώσεων, δύναται τις να ε'ίπη, ότι, έν τω συνόλω, ούτος 

16. «Τεράστιον Έλλειμμα είς τας Ίδιωτικας Επενδύσεις», Έφημερίς 
'Ελευθερία, 13/7/62. 
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τείνει άφ' ενός να παρέχη μεγάλα ποσά κεφαλαίων, έκεΐ δπου ή 

ιδιωτική πρωτοβουλία εμφανίζει άπροθυμίαν ή άδυναμίαν προς 

τοΰτο, και άφ' ετέρου να δημιουργή ζήτησιν κεφαλαίων άπ' ευθείας 

έξ άλλων πηγών, εις τάς περιπτώσεις έκείνας, δπου ούτος παρέχει 

τήν ένίσχυσίν του δια την ίδρυσιν νέας επιχειρήσεως. 

5) Τ ρ ά π ε ζ α τ η ς Ε λ λ ά δ ο ς . Ή λεπτομερής έξέτασις του 

ρόλου της Κεντρικής Τραπέζης εις τήν μεταπολεμικήν οίκονομικήν 

άνάπτυξιν της χώρας έκφεύγει τών ορίων της παρούσης εργασίας, αϊ 

κυριώτεραι δε λειτουργίαι της Τραπέζης της Ελλάδος ερευνώνται 

μόνον καθ' δ μέτρον σχετίζονται προς τας βιομηχανικάς πιστώσεις. 

Ή Τράπεζα της Ελλάδος έ'χει το έκδοτικον προνόμιον και ελέγ

χει τήν κεφαλαιαγοράν μέσω τών γενικών και ποιοτικών πιστω

τικών μέτρων. Αΰτη δεν χορηγεί άπ' ευθείας δάνεια προς βιομη-

χανικας επιχειρήσεις. 

Μέχρι του 1954 - 55 ή Τράπεζα της Ελλάδος συνέβαλε μεγά-

λως εις τήν χρηματοδότησιν του βιομηχανικού τομέως. 'Επί τίνα 

χρόνον δλαι αί έμπορικαί τράπεζαι έξηρτώντο εκ χορηγήσεων της 

Κεντρικής τραπέζης, καθ' δσον αί τραπεζικαί καταθέσεις ειχον 

έξανεμισθή κατά τήν μεταπολεμικήν περίοδον. Ποσοστον 70% -

80% περίπου του συνόλου τών τραπεζικών δανείων κατέστη δυ

νατόν να χορηγηθούν χάρις εις τήν Τράπεζαν της Ελλάδος. Μό

νον μετά το 1954 ήδυνήθησαν αί έμπορικαί τράπεζαι να χορη

γήσουν πλέον τοΰ 50% τοΰ συνόλου τών πιστώσεων έξ ιδίων δια

θεσίμων, ποσοστον δπερ άνήλθεν εις 69,6% το 1962, ως έμφαίνε-

νηται εκ τοΰ Πίνακος III - 2. 

Ή συμμετοχή της Τραπέζης της Ελλάδος εις τήν μακροπρόθε-

σμον χρηματοδότησιν ολοκλήρου της οικονομίας καταφαίνεται εκ 

τοΰ πίνακος III - 2, δστις δεικνύει, δτι ή συμμετοχή της Κεντρι

κής τραπέζης εις το σύνολον τών μακροπροθέσμων πιστώσεων 

ανήλθε κατά μέσον δρον εις 30% κατά τήν περίοδον 1958 - 61, 

ένω το 1962 έμειώθη εις 9,6%. Δέον δπως σημειωθή, εν τούτοις, 

δτι το μεγαλύτερον τμήμα τών εν λόγω δανείων διωχετεύθη προς 

τον γεωργικον τομέα μέσω της 'Αγροτικής Τραπέζης, το ύπόλοι-

πον δέ προς τάς κατασκευάς, καθ' δσον ή Τράπεζα της Ελλάδος 
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δεν σ υ μ μ ε τ έ χ ε ι ε ις την μακροπρόθεσμον χρηματοδότησαν β ι ο μ η χ α 

νικών ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν . 

ΠΙΝΑΞ III - 1 

Σύνολον Πιστώσεων κατά Πηγήν Χρηματοδοτήσεως1 

Εις Ε κ α τ . Δρχ. 

Τέλος 

Περιόδου 

Κεφάλαια Τραπέ
ζης της Ελλάδος 

Διαθέσιμα Χρηματο
δοτικών 'Οργανισμών2 

Σύνολον 

Ποσόν % Συνόλου Ποσόν % Συνόλου 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

1962 

5.256 

5.332 

6.109 

7.224 

8.084 

8.330 

9.409 

11.028 

11.539 

50,0 

46,1 

41,7 

38,8 

36,8 

34,0 

32,8 

34,0 

30,4 

5.255 

6.243 

8.525 

11.406 

13.878 

16.136 

19.285 

21.358 

26.332 

50,0 

53,9 

58,3 

61,2 

63,2 

66,0 

67,2 

66,0 

69?6 

10.511 

11.575 

14.634 

18.630 

21.962 

24.466 

28.694 

32.386 

37.871 

Π η γ ή : Τράπεζα της Ελλάδος, Μψιαϊον Στατιοτικον Δελτίον, Μάιος 

1963, σελ. 33. 

1. Πλην πιστώσεων προς το Δημόσιον. 

2. Περιλαμβάνονται διαθέσιμα δλων των λοιπών οργανισμών σύν κρατι

κά κεφάλαια χορηγούμενα μέσω 'Αγροτικής Τραπέζης και Κτηματικτκ:. 

"Ετη 

ΠΙΝΑΞ III - 2 

Νέαι Μακροπρόθεσμοι Πιστώσεις κατά Πηγήν 

είς Ε κ α τ . Δρχ. 

Τράπεζα της Ελλάδος Λοιπαί 

Ποσόν % Συνόλου Ποσόν % Συνόλου 
Σύνολον 

1958 

1959 

1960 

1961 

1962 

533 

549 

372 

1.099 

272 

35,3 

27,7 

14,7 

41,4 

9,6 

977 

1.431 

2.166 

1.555 

2.550 

64,7 

72,3 

85,3 

58,6 

90,4 

1.510 

1.980 

2.538 

2.654 

2.822 

Π η γ ή : Τράπεζα της Ελλάδος, "Εκθεσις Διοικητού 1962, σελ. 66. 

92 



Ό ρόλος της Κεντρικής Τραπέζης εις την χρηματοδότησαν των 

βιομηχανικών επιχειρήσεων κατοπτρίζεται κυρίως εις την άσκη-

σιν νομισματικής πολιτικής βάσει των αποφάσεων τής Νομισμα

τικής 'Επιτροπής. Τόσον το κόστος του χρήματος, δσον καί ή 

διαθεσιμότης κεφαλαίων δια τον βιομηχανικον τομέα είναι αποτέ

λεσμα των εν λόγω αποφάσεων. 

Β'. Ιδιωτικά Πιστωτικά Ιδρύματα 

Ή λειτουργία τής χρηματοδοτήσεως εις μίαν έλευθέραν οίκονο-

μίαν εξαρτάται εν πολλοίς εκ τής διαρθρώσεως καί αποδοτικότα

τος τών ιδιωτικών πιστωτικών ιδρυμάτων, άτινα έχουν τήν βα-

ρεϊαν εύθύνην τής κινητοποιήσεως καί κατανομής ιδιωτικών κε

φαλαίων, καθοδηγούμενα εν προκειμένω υπό τής αρχής τής έπι-

κερδείας. Εις το παρόν τμήμα θα γίνη άνασκόπησις τών εργασιών 

τών υφισταμένων εν Ελλάδι ιδιωτικών χρηματοδοτικών οργανι

σμών κατά τήν διάρκειαν τών τελευταίων ολίγων ετών, ιδία καθ' 

όσον αφορούν αύται εις τήν χρηματοδότησιν τής βιομηχανίας. 

1) Ά σ φ α λ ι σ τ ι κ α ί Ε τ α ι ρ ε ί α ι. Έ ν Ελλάδι, ως εις το 

πλείστον τών υπό άνάπτυξιν χωρών, ό ρόλος τής ασφαλίσεως, ιδία 

τής ζωής, ως πηγής κεφαλαίων είναι περιωρισμένος. 'Ολόκληρος ό 

τομεύς αποτελείται έκ 42 περίπου ασφαλιστικών εταιρειών ελληνι

κής ιδιοκτησίας, πλέον 64 αντιπροσώπων ξένων εταιρειών καί ενός 

κλάδου ασφαλειών τής 'Αγροτικής Τραπέζης. 'Εκ τών 42 ελλη

νικών ασφαλιστικών εταιρειών, εξ ανήκουν εις τεσσάρας έμπορι-

κάς τράπεζας καί ετεραι τρεις ελέγχονται υπό τής 'Εθνικής 'Ασφα

λιστικής Εταιρείας. Ό βαθμός συγκεντρώσεως άπο απόψεως 

ενεργητικού είναι υψηλός. Ούτω, δύο έταιρεΐαι διαθέτουν 45% 

του συνόλου καί ετεραι τέσσαρες το 24% περίπου. 'Εν ολίγοις, 

επικρατεί ατελής ανταγωνισμός με άντίκτυπον επί του κόστους 

τής ασφαλίσεως καί του ύψους τών συσσωρευομένων αποταμιεύ

σεων. Αϊ κυριώτεραι πηγαί κεφαλαίων τών ασφαλιστικών έται-

τειών καταφαίνονται εις τον άκόλουθον πίνακα III - 3. 

Αϊ έλληνικαί άσφαλιστικαί έταιρεΐαι εξασφαλίζουν τα κεφάλαια 

των έκ τών αυτών περίπου πηγών, εξ ών καί αϊ αντίστοιχοι άλλο-
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ΙΠΝΑΞ III - 3 

Κατανομή 'Ασφαλιστικών 'Αποθεματικών κατ' Είδος Κινδύνου, 1960 

(εις Χιλιάδας Δρχ.) 

Έλλην. Έταιρεΐαι 'Αντιπρόσωποι Σύνολον 
Κλάδος 

Ποσόν % Συνόλου Ποσόν % Συνόλου Ποσόν % Συν. 

'Ατυχημάτων 260.054 46,9 29.400 30 289.454 44,3 
Πυρός 163.478 29,4 34.300 35 197.778 30,3 
Μεταφορών 53.388 9,6 34.300 35 87.688 13,4 
Ζωής 77.741 14,0 — — 77.741 11,9 

554.661 100,0 98.000 100,0 652.662 100,0 

Π η γ ή : Α. Φ. Ταμπουράς, Μία Ματιά είς τα "Αδυτα της 'Ελληνικής 'Α
σφαλιστικής 'Αγοράς, Νοέμβριος 1962, σελ. 27. 

δαπαί επιχειρήσεις, καίτοι είναι άξιοσημείωτον, ,δτι αϊ άσφάλειαι 

ζωής κατέλαβον τελευταίως την τρίτην θέσιν άπο απόψεως μεγέ

θους καλύψεως. Έ ν τω συνόλω των, τα ασφαλιστικά αποθεματικά 

τών εταιρειών είναι λίαν περιωρισμένα, ανερχόμενα εις ελάχιστον 

ποσοστον του συνόλου της ετησίας ιδιωτικής αποταμιεύσεως. Τού

το αληθεύει ιδία είς τον τομέα τών ασφαλειών ζωής, δστις καλύ

πτει μόνον 20.000 άτομα περίπου, κυρίως επιχειρηματίας, εκ συν

ολικού πληθυσμού 8,5 εκατ. 

Κατά το 1956 αί έταιρεΐαι ιδιοκτησίας τών εμπορικών καί μη 

τραπεζών έκάλυπτον το 54,76% του συνόλου τών ασφαλειών, πο-

σοστον όπερ άνήλθεν είς 61,29% το 1960. Ή μείωσις τής συμ

μετοχής τών μή τραπεζικών ασφαλιστικών εταιρειών ώφείλετο 

κυρίως είς την άπώλειαν εργασιών έκ μέρους τών αλλοδαπών εται

ρειών. Παρά ταΰτα, τα ανωτέρω στοιχεία επισημαίνουν σαφώς 

το γεγονός, δτι ή ασφαλιστική αγορά ελέγχεται υπό του εμπορι

κού τραπεζικού συστήματος. Τοΰτο άφ' ενός μειώνει τον άνταγω-

νισμον εντός του τομέως, άφ' ετέρου δε οδηγεί εις αΰξησιν τών 

επιτοκίων επί δανείων, καθ' δσον αϊ Τράπεζαι, ένεργοΰσαι ώς δα-
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νεισταί εις την κεφαλαιαγοράν, αναγκάζουν τους δανειζόμενους να 

ασφαλίζονται, εις τάς ιδίας των εταιρείας. Ή μέθοδος αΰτη αυ

ξάνει το καθαρον κόστος κεφαλαίου εις βάρος τών βιομηχανιών 

και λοιπών δανειζομένων. 

Στατιστικά στοιχεία, περί τών πραγματοποιούμενων επενδύσεων 

παρά τών ασφαλιστικών εταιρειών, δεν διατίθενται εν Ελλάδι. 

Έ ν τούτοις, εκ διαφόρων προσωπικών συνεντεύξεων, καταφαίνε

ται, οτι μικρόν μόνον ποσοστον τών κεφαλαίων των τοποθετείται 

εις ομολογίας εταιρειών κοινής ωφελείας και ιδιωτικά δάνεια, ενώ 

το μεγαλύτερον τμήμα αυτών επενδύεται εις ακίνητα. Ή ανωτέρω 

άποψις έπιβεβαιοΰται υπό τής εκθέσεως μεγάλης ασφαλιστικής 

εταιρείας ('Ασπίς - Πρόνοια). 

Έ κ τών ανωτέρω καταλήγει τις άναποφεύκτως εις το συμπέ

ρασμα, δτι αϊ ασφαλιστικά! έταιρεΐαι διαδραματίζουν περιωρισμέ-

νον σχετικώς ρόλον εις την χρηματοδότησιν τής βιομηχανίας και 

την δραστηριοποίησιν τών ιδιωτικών αποταμιεύσεων. Αϊ συσσω-

ρευθεΐσαι εις χείρας δλων τών ασφαλιστικών εταιρειών αποταμιεύ

σεις κατά την περίοδον 1956 -1960 ηύξήθησαν μόνον κατά 234 

εκατ. δρχ., το μετοχικον δε κεφάλαιον δλων τών έν λόγω εται

ρειών ηύξήθη κατά την αυτήν περίοδον μόνον κατά 22 εκατ. δρχ. 

Ούτως, ή ελληνική κεφαλαιαγορά στερείται ενός σπουδαίου χρημα

τοδοτικού οργανισμού, τής εταιρείας ασφαλίσεως ζωής, ήτις, όργα-

νουμένη εις το πλαίσιον ανταγωνιστικής αγοράς, θα ήδύνατο να 

διαδραματίση σημαντικον ρόλον εις την κινητοποίησιν καί κατα-

νομήν τών αποταμιεύσεων. Προς ένίσχυσιν τής θέσεως τής ελλη

νικής ασφαλιστικής άγορας απαιτείται ή λήψις σειράς νομοθετι

κών καί θεσμικών μέτρων. Αϊ σχετικαί προτάσεις δμως κείνται 

έκτος τών ορίων τής παρούσης έρεύνης. 

2) Κ τ η μ α τ ι κ α ί Τ ρ ά π ε ζ α ι. Υφίσταται μόνον μία μεγάλη 

Κτηματική τράπεζα, ήτις είναι ιδιωτική ανώνυμος εταιρεία. Τα 

κεφάλαια αυτής προέρχονται κυρίως έκ τής Τραπέζης τής Ελλά

δος καί χρησιμοποιούνται προς χρηματοδότησιν τής κατασκευής 

οικιών, γραφείων, ξενοδοχείων καί, εις τινας περιπτώσεις, βιομη

χανικών κτηρίων. Τα χορηγηθέντα εξ ιδίων διαθεσίμων δάνεια 
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αντιπροσωπεύουν ελάχιστον ποσόν κεφαλαίων (288 εκατ. δρχ. τον 

Σεπτέμβριον 1962 ) 1 7 . 

Ή σημασία της εν λόγω τραπέζης δια την έλληνικήν κεφαλαια

γορών και τον μηχανισμον χρηματοδοτήσεως του βιομηχανικού 

τομέως φαίνεται λίαν περιωρισμένη. Λαμβανομένου υπ' όψιν του 

ρόλου, δν ήδύναντο να διαδραματίσουν τοιαύτα ιδρύματα εις την 

διαδικασίαν της οικονομικής αναπτύξεως, θεωρείται σκόπιμον, ό

πως, εντός του πλαισίου της κρατικής πολιτικής, δοθή ιδιαιτέρα 

προσοχή ε'ις την σπουδαιότητα του κλάδου τούτου τής αγοράς κε

φαλαίων. 

3 ) Έ μ π ο ρ ι κ òv Τ ρ α π ε ζ ι κ ο ν Σ ύ σ τ η μ α . Έ ν Ελλάδι , αϊ 

έμπορικαί τράπεζαι είναι ώργανωμέναι «όλιγοπωλιακώς», καθ' δσον 

τρεις μεγάλαι τράπεζαι, επί συνόλου εξ, ελέγχουν το 97,8% του ολι

κού ενεργητικού τών εμπορικών τραπεζών. Αί τρεις αύται τρά

πεζαι διατηρούν υποκαταστήματα εις όλόκληρον τήν έπικράτειαν, 

εις το πλείστον δε τών περιπτώσεων εκμεταλλεύονται μονοπω

λιακούς τάς δανειακας συναλλαγας εις τας έπαρχιακάς πόλεις. 

Υπάρχουν 18 πόλεις με υποκαταστήματα τών τριών τραπεζών, 

28 πόλεις έξυπηρετούμεναι υπό δύο τραπεζών καί 8 πόλεις (με 

πληθυσμούς 5.000 - 10.000 ατόμων) με μόνον εν τραπεζικον κατά

στημα (ανήκον, ως επί το πλείστον, είς τήν Έθνικήν Τράπεζαν 

Ελλάδος) . 

Ά π ο του 1953 καί εντεύθεν αί έμπορικαί τράπεζαι συνεσώρευ-

σαν σχεδόν 10.000 εκατ. δρχ. εξ ιδιωτικών καταθέσεων ταμιευ

τηρίου, ήτοι το 7 0 % του συνόλου. Το πλείστον τών πιστώσεων προς 

τον ίδιωτικον τομέα χορηγείται μέσω τών έν λόγω ιδρυμάτων, 

εΐτε εξ ιδίων κεφαλαίων, εϊτε έκ κεφαλαίων του Δημοσίου καί τής 

Κεντρικής τραπέζης. Το γεγονός, δτι αί έμπορικαί τράπεζαι ανα

λαμβάνουν σήμερον τόσον μακροπρόθεσμον18, δσον καί βραχυπρό-

θεσμον χρηματοδότησιν, αντίκειται προς τήν φύσιν καί τους αντι

κειμενικούς σκοπούς τών εμπορικών τραπεζών. Έ ν τούτοις, το 

έν Ελλάδι έφαρμοζόμενον σύστημα £λκει τήν καταγωγήν του έκ 

17. Τράπεζα τής Ελλάδος, Μηνιαϊον Στατιστικον Δελτίον, διάφορα τεύχη. 
18. Ή μακροπρόθεσμος χρηματοδότησις επετράπη το 1957. 
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του γερμανικού συστήματος τραπεζικών εργασιών, συμφώνως προς 

το όποιον αϊ έμπορικαί τράπεζαι, πέραν των αύτορευστοποιουμέ-

νων δανείων, δύνανται, όπως προβαίνουν εις μακροπροθέσμον χρη-

ματοδότησιν βιομηχανικών επιχειρήσεων, διατηρούν μόνιμα συμ

φέροντα εις επιχειρήσεις και συμμετέχουν ενεργώς εις την δια-

χείρισιν και άνάπτυξιν αυτών. Ούτω πως, αϊ τράπεζαι επηρεάζουν 

όλόκληρον τον μηχανισμόν λήψεως αποφάσεων περί της πραγμα

τοποιήσεως επενδύσεων, περιλαμβανομένων και τών κρατικών 

τοιούτων. 

Δοθέντος ότι δεν υφίστανται εν Ελλάδι ιδιωτικοί πιστωτικοί 

οργανισμοί, ασχολούμενοι με την μακροπροθέσμον χρηματοδότη-

σιν, αϊ έμπορικαί τράπεζαι συνεκέντρωσαν την έπιρροήν των επί 

της οικονομικής αναπτύξεως κατά ποικίλους τρόπους. Έ ν πρώ

τοις, ή κρατική πολιτική έναντι νέων πιστωτικών οργανισμών ή 

εμπορικών επιχειρήσεων αποτελεί συνάρτησιν τών ενεργειών ή της 

θελήσεως τών τραπεζών. Ή δημιουργία του Ο.Χ.Ο.Α. τό 1954 

και του Ο.Β.Α. το 1959 έπραγματοποιήθη μόνον άφοΰ έξησφαλί-

σθη ή συγκατάθεσις τών μεγάλων εμπορικών τραπεζών. Δεύτε

ρον, αϊ κυβερνητικαί αποφάσεις ώς προς ώρισμένας δημοσίας επεν

δύσεις ή τήν χρηματοδότησιν βιομηχανικών επιχειρήσεων υπό

κεινται εις προηγουμένην εγκρισιν υπό τών εμπορικών τραπεζών. 

Προσέτι, ώς τονίζεται εις το Κεφ. Π, ή εφαρμοζόμενη υπό τών 

εμπορικών τραπεζών πολιτική διακριτικής μεταχειρίσεως τών δα

νειζομένων τείνει εις περιορισμον της ζητήσεως κεφαλαίων, ιδία 

μακροπροθέσμων τοιούτων, έν σχέσει προς τα όποια ή προεξό-

φλησις είναι ουσιώδους σημασίας, ή δε άβεβαιότης προκαλεί αΰ-

ξησιν τών επιτοκίων, συνεπαγομένην τήν άποθάρρυνσιν τών δα

νειζομένων. Καθ' δ μέτρον αϊ κεφαλαιουχικαί δαπάναι εξακολου

θούν να πραγματοποιούνται παρά τήν άνοδον τών επιτοκίων, δύ

ναται τις να ε'ίπη, ότι το ύψηλον κόστος κεφαλαίου αντιμετωπίζε

ται δια τών ηύξημένων τιμών αγαθών και υπηρεσιών. 

Ή διακριτική μεταχείρισις, ήτις εφαρμόζεται υπό τών εμπορι

κών τραπεζών υπέρ ώρισμένων βιομηχανικών επιχειρήσεων με

γάλης κλίμακος, έ'χει δημιουργήσει έντονον αίσθημα άβεβαιότη-

7 

97 



τος περί της υπάρξεως πιστώσεων δια τάς μικράς επιχειρήσεις, 

τούτο δε ώδήγησεν πλείστας εκ των εν λόγω επιχειρήσεων εις τον 

περιορισμον τών εργασιών των εντός ορίων δυναμένων να καλυ

φθούν δια της αυτοχρηματοδοτήσεως. 

Έ ν ολίγοις, ολόκληρος ό μηχανισμός χρηματοδοτήσεως, αποτε

λούμενος έκ τών ανωτέρω έξετασθέντων πιστωτικών οργανισμών, 

επηρεάζεται έκ της πολιτικής και τών αποφάσεων τών τραπεζών. 

Ό άμεσος και έμμεσος σύνδεσμος μεταξύ τών κυριωτέρων εμπο

ρικών τραπεζών άφ' ενός και τών εταιρειών ασφαλίσεως ζωής, 

τών Τραπεζών Επενδύσεων, του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου 

κ.τ.λ. άφ' ετέρου τείνει να έπηρεάση δυσμενώς την ψυχολογικήν 

κατάστασιν τόσον τών αποταμιευτών, δσον και έπενδυόντων. 

4) ' Ι δ ι ω τ ι κ ά ì Τ ρ ά π ε ζ α ι ' Ε π ε ν δ ύ σ ε ω ν . Δύο τοιαυ-

ται τράπεζαι ίδρύθησαν προσφάτως δια κεφαλαίων προερχομένων 

εξ αλλοδαπών και ελληνικών εμπορικών τραπεζών. Ή πρώτη ήτο 

ή Τράπεζα Επενδύσεων, ήτις ήρχισε τάς εργασίας της την 

23/4/1963 με κεφάλαια ύψους 50 εκατ. δρχ., έξ'ών 76% ανήκουν 

εις τήν Έμπορικήν και Ίονικήν Τράπεζαν. Το ύπόλοιπον ποσόν 

κεφαλαίου έχορηγήθη υπ' αλλοδαπών τραπεζών, εξ ών αϊ κυριώ-

τεραι είναι ή Bank of Amerika (5,97%), ή Comptoir National 

(Παρίσιοι) (4,18%), ή Banca Nationale del Lavoro (2,98%) 

και ή Société General (2,98%). Ή συμμετοχή εις το μετοχι-

κον κεφάλαιον της έν λόγω τραπέζης τών ξένων ομίλων ηύξήθη 

σημαντικώς. Αϊ κύριαι λειτουργίαι της νέας ταύτης τραπέζης 

έχουν ως έξης: 

1 ) Χορήγησις δανείων μέσης και μακράς προθεσμίας προς βιο-

μηχανικάς επιχειρήσεις. 2) Συμβολή εις τήν άνάπτυξιν της κεφα

λαιαγοράς δια της συμμετοχής αρχικώς είς ίδιωτικάς βιομηχανι-

κάς επιχειρήσεις και της μετέπειτα πωλήσεως τών ούτω κτηθει-

σών μετοχών. 3) Παροχή τεχνικής και διοικητικής βοηθείας εις 

τάς δανειζομένας έκ της Τραπέζης επιχειρήσεις. 4). "Ιδρυσις καί 

λειτουργία νέων επιχειρήσεων, οσάκις δικαιολογήται έκ τών περι

στάσεων. Προ της ιδρύσεως της είχε προηγηθή μακρά διένεξιςπερί 

του ποιος Ιδεί να ίδρυση τράπεζαν επενδύσεων, αϊ δε προσπάθειαι 
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της Κυβερνήσεως καί αλλοδαπών συμμετεχόντων προς συμβιβα-

σμον των δύο αντιμαχομένων οικονομικών ομίλων άπέτυχον. 

Ή δευτέρα εκ τών εν λόγω τραπεζών είναι ή 'Εθνική Τράπεζα 

'Επενδύσεων, ήτις θα κάμη έναρξιν τών εργασιών της εντός συν

τόμου χρονικού διαστήματος. Τα κεφάλαια αυτής ανέρχονται εις 

180 εκατ. δρχ., εξ ών 60% ανήκουν εις τήν Έθνικήν Τράπεζαν 

Ελλάδος, 8,34% εις τήν Chase International, 6,59% εις τήν 

Mediobanca, 6,59% εις τήν Deutsche Bank καί 5% εις τήν 

Manufacturers Trust Go. Τα άπομένοντα 13% ανήκουν ε'ις ετέ

ρας πέντε μικράς άλλοδαπάς τράπεζας. Σκοπον της έν λόγω τρα

πέζης αποτελεί ή ένίσχυσις της ελληνικής βιομηχανίας καί πάσης 

συναφούς δραστηριότητος δια της συμμετοχής εις το κεφάλαιον 

νεοϊδρυόμενων ή υφισταμένων βιομηχανικών επιχειρήσεων, δια 

της εκδόσεως ομολογιακών δανείων καί δια της παροχής τεχνι

κής βοηθείας προς βιομηχανικας επιχειρήσεις. Δια τήν διοίκησιν 

τής τραπέζης έχει έπιλεγή ίκανον άλλοδαπον έκπαιδευμένον προ-

σωπικόν. Αΰτη είναι καλώς ώργανωμένη καί ετυχεν ήδη τής υπο

στηρίξεως μεγάλων αμερικανικών τραπεζικών οργανισμών, οίτι-

νες συμμετέχουν εις τα κεφάλαια αυτής. 

Έν τούτοις, εις τήν οργάνωσιν αμφοτέρων τών ως άνω τραπε

ζών επενδύσεων ανευρίσκεται μία θεμελιώδης ατέλεια. Άμφότεραι 

ελέγχονται υπό εμπορικών τραπεζών, αίτινες δυσκόλως θα δυνηθούν 

να διαχωρίσουν τα αντικρουόμενα οικονομικά των συμφέροντα. Ή 

διαμάχη αΰτη ήτο τόσον εμφανής, ώστε οι αλλοδαποί οργανισμοί, 

οϊτινες συμμετέχουν εις τήν Έθνικήν Τράπεζαν Επενδύσεων, έζή-

τησαν αρχικώς καί ελαβον- δικαίωμα αρνησικυρίας επί πάσης σπου

δαίας αποφάσεως. Ωσαύτως, αϊ ξέναι τράπεζαι ήθελον να ίδρυθή 

μόνον μία τράπεζα επενδύσεων έν Ελλάδι, καθ' δσον ήσαν τής 

γνώμης δτι δεν υφίστανται περιθώρια δια δύο τοιαύτα ιδρύματα. 

Γ'. Το Χρηματιστήριον Αθηνών 

Πλην του Χρηματιστηρίου 'Αθηνών, ουδεμία ετέρα χρηματιστη

ριακή αγορά υφίσταται έν τή χώρα, δπου οί χρηματισταί να δύ

νανται να προβαίνουν εις συναλλαγάς επί τίτλων. 'Ανεπίσημοι άγο-
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ραί εΖχον δημιουργηθή προσωρινώς κατά την διάρκειαν ανωμάλων 

περιόδων, ήτοι κατά τα έ'τη 1922 - 23, 1941 και 1944, άλλα σή

μερον δεν υφίστανται πλέον. 

Το Χρηματιστήριον 'Αθηνών ίδρύθη το πρώτον το 1876, άλλ' 

αϊ έργασίαι του άνεπτύχθησαν κυρίως κατά την περίοδον 1936 -

1940. Σχεδόν άπασαι αί είσηγμέναι μετοχαί προέρχονται εξ 75 

ιδιωτικών εταιρειών, λειτουργουσών εντός της περιοχής της τέως 

Διοικήσεως Πρωτευούσης. Προσέτι, εις το Χρηματιστήριον 'Αθη

νών λαμβάνουν χώραν άγοραπωλησίαι και έπί ομολογιών του Δ η 

μοσίου και εταιρειών κοινής ωφελείας. Υπάρχουν 35 χρηματι-

σταί, εκλεγόμενοι καθ' ώρισμένον τρόπον και υποκείμενοι εις κρα-

τικον ελεγχον. 

Προφανώς, το Χρηματιστήριον 'Αθηνών δεν αποτελεί τελείαν 

άγοράν, ούτε από απόψεως του μηχανισμού τιμών, οΰτε άπο από

ψεως τής ποικιλίας και ποιότητος τών άγοραπωλουμένων αξιό

γραφων. Έ ν πρώτοις, ή αγοραπωλησία τών μετοχών εις λελογι-

σμένας τιμάς επηρεάζεται πολλάκις υπό παραγόντων ξένων προς 

την προσφοράν καί ζήτησιν εντός του Χρηματιστηρίου. Ή υπαρ-

ξις οικογενειακών επιχειρήσεων καί ή σύνδεσις τών βιομηχα

νιών προς τάς μεγάλας έμπορικάς τράπεζας οδηγεί πολλάκις εις 

εκτεταμένους χειρισμούς, οίτινες συνεπάγονται την προς τους 

χρηματιστηριακούς τίτλους ύπονόμευσιν τής εμπιστοσύνης τών 

έπενδυόντων. 

Δεύτερον, έλάχισται είς αριθμόν ίδιωτικαί εκδόσεις εμφανίζουν 

ίκανοποιητικον ΰψος αγοραπωλησιών. Αί εκδόσεις αύται ανήκουν είς 

δύο μεγάλας έμπορικας τράπεζας 1 9 καί είς 5-6 σοβαράς βιομηχανι-

κας επιχειρήσεις, ως είς τους 'Ηλεκτρικούς Σιδηροδρόμους, την Έ -

ταιρείαν Λιπασμάτων, τήν Πειραϊκήν - Πατραϊκήν, την Ζυθοποιΐαν 

Φιξ, τα Χρωματουργεΐα Πειραιώς καί τήν Έταιρείαν Τσιμέντων Τι-

τ ά ν / Η αΰξησις τών αγοραπωλησιών καί τής τιμής τών έν λόγω με-

19. Ό δείκτης αγοραπωλησιών τών εκδόσεων τής Εθνικής Τραπέζης 
ηύξήθη έκ 5,72 το 1957 είς 12,26 το 1960, ό δέ αντίστοιχος τής Εμπορικής 
Τραπέζης εξ 8,79 είς 11,81 κατά τήν αυτήν περίοδον. Αί άγοραπωλησίαι 
επί έτερων εκδόσεων τραπεζών καί βιομηχανιών ήσαν πολύ χαμηλότεραι. 
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τοχών άπο του 1957 και εντεύθεν υπήρξε πολύ μεγαλύτερα έναντι 

οιασδήποτε άλλης εταιρείας. Όμοίως, τα ομολογιακά δάνεια του 

Δημοσίου και των εταιρειών κοινής ωφελείας κατέλαβον προνο-

μιακήν έναντι τών μετοχών θέσιν εις την άγοράν, καθ' Ολην την 

μεταπολεμικήν περίοδον, άπο απόψεως τόσον φορολογικών απαλ

λαγών, δσον και ετέρων προστατευτικών ρητρών. Ή συμμετοχή 

τών μετοχών εις το σύνολον τών συναλλαγών επί χρεογράφων κατά 

την περίοδον 1954 - 1960 άνήλθεν εις 40% περίπου, ενώ αϊ όμο-

λογίαι έκάλυψαν το 60%. 

Συνεπεία τής νομισματικής σταθερότητος, ήτις έπεκράτησεν εν 

Ελλάδι άπο του 1956, ή μεγαλύτερα πραγματική άπόδοσις και 

ευρύτερα κυκλοφορία τών ομολογιών ενδέχεται να δικαιολογούν 

τήν προτίμησιν του κοινού δια τήν μορφήν ταύτην χρηματιστηρια

κών τίτλων έναντι τών μετοχών, αϊτινες υπέστησαν κάμψιν ως 

προς τα μερίσματα και υπόκεινται προσέτι εις τους λοιπούς κιν

δύνους εκ του οικογενειακού ελέγχου τών επιχειρήσεων. Ή ροπή 

του κοινού προς άγοράν αξιόγραφων ηύξήθη μεν άπο του 1956, 

πλην δμως ή αΰξησις αυτή θα ήδύνατο να είναι πολύ μεγαλύτερα, 

εάν αϊ έλληνικαί επιχειρήσεις προσέφευγον συχνότερον προς τήν 

ώργανωμένην κεφαλαιαγοράν δια τήν μακροπρόθεσμον χρηματο-

δότησίν των. 

Έν συμπεράσματι, δύναται να λεχθή, ότι αϊ έργασίαι τής Χρη

ματιστηριακής άγορας δεν υπήρξαν πολύ ίκανοποιητικαί κατά τα τε

λευταία ετη. Καίτοι ό αριθμός τών άγοραπωληθέντων τίτλων 

ηύξήθη άπο 710.068 το 1954 εις 1.680.656 το 1960, ό δέ δείκτης 
τιμών τών βιομηχανικών, τίτλων άνήλθεν άπο 100,0 το 1952 εις 

537,0 το 1961, ή χρηματιστηριακή αγορά παραμένει περιωρισμένη. 

Ή κατάστασις αύτη οφείλεται εις τρεις κυρίως αδυναμίας. Έκ 

τούτων: 1) Ή άφορώσα εις τα μερίσματα πολιτική τών ελληνικών 

ανωνύμων εταιρειών επηρεάζεται υπό οικογενειακών και φορολο

γικών παραγόντων μάλλον, παρά ύπο παραγόντων σχετικών προς 

τήν χρηματοδότησιν τών επιχειρήσεων. Αί πλεΐσται τών ανωνύ

μων εταιρειών ουδόλως διανέμουν μερίσματα, αί υπόλοιποι δέ 

καταβάλλουν ελάχιστα ποσά. 2) Ή φορολογία, ήτις ευνοεί τήν 
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ύπερβολικήν παρακράτησιν κερδών, ανταγωνίζεται, τήν άγοράν 

νέων τίτλων δια κεφάλαια. Προσέτι, δεν έχρησιμοποιήθησαν φο-

ρολογικαί άπαλλαγαί επί του εισοδήματος εκ μετοχών, ενώ τοΰτο 

συνέβη είς τήν περίπτωσιν τών τραπεζικών καταθέσεων και τών 

κρατικών ομολογιών. Ωσαύτως, κατά τα περισσότερα ετη της 

υπ' δψιν περιόδου, τα επιτόκια καταθέσεων ήσαν υψηλότερα του 

ποσοστού αποδόσεως τών μετοχών και ιδιωτικών ομολογιών. 

3) Αυτή καθ' έαυτήν ή χρηματιστηριακή αγορά εμφανίζει ώρισμένα 

μειονεκτήματα, ως τήν ατελή άνάπτυξιν τών δημοσίων σχέσεων, 

τήν έφαρμογήν διακρίσεων υπό της Κεντρικής τραπέζης έναντι της 

πλειονότητος τών χρηματιστών εις εργασίας «ανοικτής αγοράς» 

και τήν εύαισθησίαν του χρηματιστηρίου είς πολιτικάς και επιχει

ρηματικές επεμβάσεις. 

4. Συμπέρασμα 

Είς τήν ανωτέρω περιγραφήν της ελληνικής κεφαλαιαγοράς έπε-

σημάνθησαν αϊ άτέλειαι, α'ίτινες επικρατούν είς τον τομέα τούτον 

τής οικονομίας. Καίτοι ή αγορά αυτή επέτυχε μέχρι τινός είς τήν 

δραστηριοποίησιν τών εκουσίων αποταμιεύσεων, ενδεχομένως λόγω 

ελλείψεως εναλλακτικών λύσεων, ή λειτουργική ατέλεια τών υφι

σταμένων πιστωτικών ιδρυμάτων ώδήγησεν είς μή ίκανοποιη-

τικήν κατανομήν τών κεφαλαίων, ιδία καθ' δσον άφορα είς τον 

βιομηχανικον τομέα. 

Δοθέντος Οτι το πρόβλημα αξιοποιήσεως τών κεφαλαίων απο

τελεί κρίσιμον μεταβλητήν εν τω πλαισίω τής οικονομικής αναπτύ

ξεως, θα έδει δπως ή ελληνική Κυβέρνησις προαγάγη τήν έμπι-

στοσύνην του κοινού προς τους χρηματιστηριακούς τίτλους δια 

τής εισαγωγής φορολογικών κινήτρων καί τής εφαρμογής καταλ

λήλου πολιτικής, τόσον νομισματικής, δσον καί έπί του δημοσίου 

χρέους. Επιπροσθέτως, απαιτείται άναδιοργάνωσις καί περαιτέρω 

άνάπτυξις τής εγχωρίου κεφαλαιαγοράς. Ή άναδιοργάνωσις αύτη 

δέον δπως κατευθυνθή προς τήν δημιουργίαν άποτελεσματικωτέ-

ρων σχέσεων μεταξύ τών πιστωτικών οργανισμών, τών έπενδυ-

όντων καί τών αποταμιευτών. Έ ξ άλλου, ή άνάπτυξις τής κεφα-
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λαιαγορας απαιτεί την ϊδρυσιν νέων οργανισμών δια την μακρο-

πρόθεσμον χρηματοδότησαν, ώς π.χ. τραπεζών επενδύσεων, εται

ρειών αμοιβαίων κεφαλαίων κ.τ.τ. Έγένετο ήδη ή αρχή. Κατά το 

1963 ίδρύθησαν δύο τράπεζαι επενδύσεων υπό τών δύο μεγαλυ

τέρων εμπορικών τραπεζών της χώρας, καίτοι αύται δεν αναμέ

νεται να λειτουργήσουν ώς γ ν ή σ ι α ι τράπεζαι επενδύσεων, 

άλλ' απλώς ώς παραρτήματα τών ίδρυτριών ελληνικών και αλλο

δαπών τραπεζών είς τον τομέα της μακροπροθέσμου χρηματοδο

τήσεως. Άγοραπωλησίαι χρεογράφων προς ένίσχυσιν της κεφαλαι

αγοράς δέν ελαβον εισέτι χώραν. 

Καθ' δσον άφορα εις το Δημόσιον, οι δύο υπάρχοντες όργανι-

νισμοί, ήτοι ό Ο.Χ.Ο.Α. και ό Ο.Β.Α., δέον δπως αναδιαρθρω

θούν κατά τοιούτον τρόπον, ώστε αϊ έργασίαι των να ασκήσουν 

άμεσον έπίδρασιν επί της αναπτύξεως της ελληνικής χρηματι

στηριακής αγοράς. 
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ΜΕΡΟΣ II 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΊΖΟΝΤΕς 

ΤΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 





Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 

Εις το πρώτον μέρος της άνα χείρας μελέτης έγένετο άνάλυσις 

της φύσεως καί της λειτουργίας τών διαφόρων οργανισμών και 

ιδρυμάτων τών αποτελούντων την έλληνικήν κεφαλαιαγοράν, ιδία 

έν αναφορά προς την οίκονομικήν άνάπτυξιν της χώρας δια του 

σχηματισμού κεφαλαίου εις τον τομέα της βιομηχανίας. "Ηδη, εις 

το δεύτερον μέρος της παρούσης εργασίας θα άσχοληθώμεν σχε

τικώς με το θέμα της οικονομικής αναπτύξεως, εξετάζοντες τους 

καλουμένους «πραγματικούς παράγοντας», οϊτινες επιδρούν επί 

της προσφοράς καί ζητήσεως κεφαλαίων εις την βιομηχανίαν, 

άφιεμένου Ομως προς διερεύνησιν εις το τρίτον μέρος ολοκλήρου 

του θέματος τών ξένων επιχειρήσεων καί τών επενδύσεων. Δια 

του δρου «πραγματικοί» παράγοντες, οϊτινες θα διερευνηθούν εις 

το δεύτερον μέρος, υπονοείται παν δ,τι ενέχει σημασίαν δια τάς 

εγχώριους βιομηχανικάς επενδύσεις πέραν της εσωτερικής χρημα

τοδοτήσεως. Πλέον συγκεκριμένως, εις το παρόν μέρος της μελέ

της εξετάζεται ή έπίδρασις, ην άσκει έπί τών βιομηχανικών επεν

δύσεων το μέγεθος τών εργοστασίων καί επιχειρήσεων, ή τεχνο

λογία, ή διάρθρωσις του βιομηχανικού τομέως καί ή διαχείρισις 

τών επιχειρήσεων, ό ανταγωνισμός εκ του κλάδου τών κατασκευών 

δια την άπόκτησιν κεφαλαίων καί, τέλος, ή δραστηριότης του Δη

μοσίου. 

Οι παράγοντες ούτοι, οί'τινες λογίζονται «πραγματικοί» έν αν

τιθέσει προς τους χρηματοοικονομικούς, δεν εξετάζονται ενταύθα 

έν σχέσει προς την ά μ ε σ ο ν έπίδρασίν των έπί τής οικονομικής 

αναπτύξεως τής Ελλάδος, καθ' δσον τούτο θα Ιδεί να άποτελέση 

άντικείμενον ιδιαιτέρας μελέτης1. Ενταύθα περιοριζόμεθα εις έξέ-

τασιν τής επιδράσεως τών έν λόγω παραγόντων έπί τής οίκονομι-

1. Κατά μέγα μέρος, το &ργον τοϋτο έξετελέσθη ύπο του κ. Γ. Κουτσου-
μάρη έν τη μελέτη του υπό τον τίτλον «Ή Μορφολογία τής 'Ελληνικής Βιο
μηχανίας» ('Αθήναι, 1963). 
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κής αναπτύξεως μέσω του σχηματισμού κεφαλαίου. Παρά ταΰτα 

δμως, το θέμα είναι μέγα, ή δε σημασία του δια την άνάπτυξιν 

της ελληνικής οικονομίας άφορ$ κυρίως εις δύο τινά. Κατά πρώ

τον λόγον, θα επισημανθούν οι πολλαπλοί παράγοντες, οϊτινες πέ

ραν τών αυστηρώς νομισματικών, χρηματοοικονομικών παραγόν

των καί τών εχόντων σχέσιν προς την κεφαλαιαγοράν τοιούτων, 

άσκοΰν έ'ντονον έπίδρασιν επί της αποταμιεύσεως καί τών επενδύ

σεων. 'Ακόμη καί εις περίπτωσιν πραγματοποιήσεως δλων τών 

βελτιώσεων, αίτινες φαίνονται τόσον έπείγουσαι είς τους εν λόγω 

τομείς, θα παρέμενον εισέτι έ'νια σοβαρώτατα προβλήματα άφο-

ρώντα είς την παραγωγικήν διεύρυνσιν του παγίου κεφαλαίου εις 

τον τομέα της βιομηχανίας. Κατά δεύτερον λόγον, καίτοι ουχί μι-

κροτέρας σπουδαιότητος, υφίστανται οι διάφοροι τρόποι, καθ' ους 

έκαστος τών υπ' 6ψιν «πραγματικών» παραγόντων δρό£ εντός του 

πλαισίου της ελληνικής οικονομίας προς έπαύξησιν ή μείωσιν τής 

ροής αποταμιεύσεων καί τής ζητήσεως επενδύσεων είς τον βιομη-

χανικον τομέα. Αι δύο αύται απόψεις του προβλήματος δέν εξε

τάζονται κεχωρισμένως κατωτέρω, άλλα παραλλήλως καί καθ5 

δλην την εκτασιν του δευτέρου μέρους. 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν IV 

Η ΚΛΙΜΑΞ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΚΑΙ ΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

Το περιωρισμένον μέγεθος των μονάδων παραγωγής αποτελεί 

το κυριώτερον χαράκτη ρ ιστικον της ελληνικής οικονομίας, τούτο 

δε ισχύει ασχέτως τής έννοιας ην άποδίδομεν εις τον δρον «Μονάς 

Παραγωγής», ήτοι ασχέτως αν ύποδηλοΰται αυτό καθ' εαυτό το 

έργοστάσιον ή ολόκληρος ή έπιχείρησις. Εις ολίγους μόνον κλά

δους τής βιομηχανίας παρατηρείται επαρκής αριθμός επιχειρή

σεων, διαθετουσών πλείονα εργοστάσια, ώστε να δικαιολογήται 

ιδιαιτέρα άνάλυσις των δύο εννοιών του ορού «Μονάς Παραγωγής». 

Εις το πλείστον των περιπτώσεων αντιθέτως παρατηρείται σύμ-

πτωσις των δύο εννοιών, ήτις απλουστεύει το ζήτημα. "Οθεν, εις 

την άκόλουθον διερεύνησιν θα καταφαίνεται εκ των συμφραζομέ

νων κατά πόσον ή εκάστοτε άνάλυσις αναφέρεται εις το μέγεθος 

του εργοστασίου ή τής επιχειρήσεως. 

Το ζήτημα, περί του οποίου θα ασχοληθώ μεν κυρίως, είναι το κατά 

πόσον τα χαρακτηριστικά τής ελληνικής κεφαλαιαγοράς διαδρα

ματίζουν σημαντικον ή άσήμαντον ρόλον εις το θέμα του μεγέ

θους. Έ ν πρώτοις, ποια είναι τα βασικά δεδομένα ως προς το 

μέγεθος τών μονάδων παραγωγής έν τω συνόλω των και ε'ις τους 

διαφόρους βιομηχανικούς κλάδους; Ποΐαι αϊ οίκονομικαί συνέπειαι 

τών έν λόγω δεδομένων; Ποια τα αίτια, άτινα καθορίζουν το μέ

γεθος, και ποιος ό ρόλος, τόσον απολύτως, δσον και σχετικώς, 

του κόστους και τής προσφοράς κεφαλαίων; Τέλος, δύνανται να 

ευρεθούν ικανοποιητικοί τρόποι ενεργείας προς προώθησιν τής οι

κονομικής αναπτύξεως; 

1. Μέγεθος Εργοστασίου καί Επιχειρήσεως 

'Εξετάζεται πρώτον το μέγεθος άπο τής απόψεως τών απασχο

λουμένων άνα έργοστάσιον. 
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Έ κ των στοιχείων του πίνακος IV - 1 καταφαίνεται σαφέστατα 

ή έντονος κατάτμησις της ελληνικής βιομηχανίας, δπου 93,2% των 

ΠΙΝΑΞ IV -1 

Κατανομή Εργοστασίων κατά Μέγεθος, 1930 και 1958 

'Ομάς μεγέθους Ποσοστον % 
( Αριθμός Απασχο- επί Συνόλου 

λουμένων ) 
Α. ' Α π ο γ ρ α φ ή 

Μέχρι 5 
6-25 

"Ανω τών 26 

Β. ' Α π ο γ ρ α φ ή 

Μέχρι 5 
5 - 9 

10- 19 
20-49 
50- 99 

"Ανω τών 100 

1 9 3 0 

1 9 5 8 

93,2 

5,7 

1,1 

100,0 

, 

84,9 
9,8 
3,2 
1,4 
0,4 
0,3 

100,0 

Π η γ ή : Γ. Κουτσουμάρη, ενθ'ανωτέρω, σελ. 37. 

εργοστασίων άπησχόλουν 4 ή δλιγώτερα άτομα το 1930 και 

84,9% εύρίσκοντο εις την αυτήν κατηγορίαν το 1958. Καίτοι έση-

μειώθη ελαφρά αΰξησις μεγέθους κατά τήν διάρκειαν της τρια

κονταετίας, ή διατήρησις του αύτοΰ ρυθμού αυξήσεως και μελλον-

τικώς θα συνεπήγετο ματαίωσιν της οικονομικής αναπτύξεως τής 

Ελλάδος. 

Στρεφόμενοι ήδη έκ του αριθμού τών απασχολουμένων άνα έρ-

γοστάσιον προς τήν άξίαν του ενεργητικού τών επιχειρήσεων λαμ-

βάνομεν τα ακόλουθα δεδομένα: 
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ΠΙΝΑΞ IV - 2 

Κατανομή Ένεργητικοο Επιχειρήσεων 

('Ισολογισμοί Εταιρειών, 1959). 

Μέγεθος Ενεργητ. , Α 0 x π \ 0/ Σύνολον Ποσοστον % 
ν ι >>Γ\ Αριθμός Ποσοστον % >π ~ » } ν /•> 
Κατώτατον Οριον <™ ^ r ~ «π ~ / 0 ενεργητικού επί Συνόλου 

(Χιλ. Δρχ.) Εταιρειών Εταιρειών ( χ ^ Δ ρ χ . ) Ενεργητικού 
0 

750 

1.500 

3.000 

7.500 

15.000 

30.000 

75.000 

150.000 

300.000 

78 

88 

162 

259 

171 

127 

110 

37 

17 

9 

7,3 

8,3 

15,3 

24,5 

16,1 

12,1 

10,3 

3,5 

1,6 

0,9 

33.299 

103.074 

350.851 

1.309.558 

1.856.362 

2.633.364 

4.871.115 

3.774.149 

3.765.524 

5.368.978 

ο,ι 
0,4 

1,5 
5,4 

7,7 

11,0 

20,2 

15,6 

15,6 

22,3 

1,058 100,0 24.066.273 100,0 

Π η γ ή : Δ.Δ. Ψηλοΰ, ένθ' ανωτέρω, σελ. 93. 

Ή συχνότερα (μέση) ομάς περιλαμβάνει 259 εταιρείας ή 24,5% 

του συνόλου των 1.058 επιχειρήσεων, αί όποΐαι έχουν ένεργητικον 

κυμαινόμενον μεταξύ 3.000.000 δρχ. ($ 100.000 περίπου) και 

7.500.000 δρχ. ($250.000). Αί κατώτεραι τρεις ομάδες περι

λαμβάνουν 30,9% των εταιρειών, μέ ένεργητικον ύψους 3.000.000 

δρχ. ($ 100.000) ή όλιγώτερον. Οΰτω, και άπο της απόψεως 

ενεργητικού έχομεν την αυτήν εικόνα ενός τεραστίου αριθμού μι

κρών επιχειρήσεων. Έ ν τούτοις, υπάρχει το πρόσθετον δεδομένον, 

δπερ δεν εμφαίνεται εις την άνάλυσιν της απασχολήσεως, τουτέ

στιν ή έντονος συγκέντρωσις. Ούτως, ένφ 72% δλων τών επιχει

ρήσεων έκάλυπτον μόνον 18% του όλικοΰ ενεργητικού εις τον πί

νακα IV - 2, εις το έτερον άκρον του πίνακος, 6% τών επιχειρή

σεων εϊχον εις χείρας των 53,5% του συνολικού ενεργητικού. 

Τέλος, στρεφόμενοι εκ τών ανωτέρω συνολικών μεγεθών προς 

τους καθ' έκαστα κλάδους της βιομηχανίας, έχομεν τα ακόλουθα 

στοιχεία περί της απασχολήσεως άνα έπιχείρησιν κατά τα έτη 
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ΠΙΝΑΞ IV - 3 

Μέσον Μέγεθος Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων κατά Κυριότερους Βιομη

χανικούς Κλάδους, 1930-1954 

Κώδιξ 

ISIC 

Μέσον Μέγεθος ('Απασχολούμενοι 
άνα Έργοστάσιον ή Έπιχείρησιν ) 

Βιομ. Κλάδος 1930 1958 1958 

(άνα ' Εργο-
στασιον ) 

2,7 
3,2 

16,2 
20,3 

3,7 
3,7 

49,5 
15,9 

(άνα Έπιχεί
ρησιν) 

4,0 
4,1 

93,3 
18,2 

20. Βιομηχανίαι Τροφίμων, πλην Βιομη
χανιών Ποτών 

21. Βιομηχανίαι Ποτών 
22. Καπνοβιομηχανίαι 
23. 'Υφαντουργία 
24. Βιομηχανίαι Ειδών Υποδήσεως, ετέ

ρων Ειδών 'Ενδυμασίας καί. Ετοίμων 
'Αγαθών έξ 'Υφάσματος 2,2 2,3 2,3 

25. Εΐδη εκ Ξύλου και Φελλού, πλην ' Ε 
πίπλων 

26. Κατασκευή 'Επίπλων κ.λ.π. 
27. Παραγωγή Χάρτου και Προϊόντων εκ 

Χάρτου 
28. 'Εκτυπώσεις, 'Εκδόσεις και Συναφείς 

Βιομηχανίαι 
29. Παραγωγή Δέρματος καί Ειδών εκ 

Δέρματος καί Σισυροδέρματος, πλην 
Ειδών 'Υποδήσεως καί λοιπών Ειδών 
'Ενδυμασίας 

30. Παραγωγή Προϊόντων έξ 'Ελαστικού 
31. Παραγωγή Χημικών 'Υλών καί προϊ

όντων 
32. Παραγωγή Προϊόντων Άργοΰ Πετρε

λαίου καί "Ανθρακος 
33. Παραγωγή Μή Μεταλλικών 'Ορυκτών 

Προϊόντων, πλην Προϊόντων Άργοΰ Π ε 
τρελαίου καί Άνθρακος 

34. Βιομηχανίαι Βασικών Μετάλλων 
35. Παραγωγή Μεταλλικών Προϊόντων, πλην 

Μηχανημάτων καί υλικού Μεταφορών 
36. Κατασκευή Μηχανημάτων, πλην ' Η 

λεκτρικών 
3 7. Κατασκευή ' Ηλεκτρ ικών Μηχανή μάτων, 

Συσκευών, Ειδών 'Εφαρμογής κ.λ.π. 
38. Κατασκευή 'Υλικοΰ Μεταφορών 
39. ΛοιπαΙ Βιομηχανίαι 

Σ ύ ν ο λ ο ν 3,0 4,0 4,2 

Π η γ ή : Ε.Σ.Υ.Ε., Απογραφή Βιομηχανικών 'Επιχειρήσεων, 1930 καί 1958. 
α. Περιλαμβάνονται 4.565 βιοτεχνίαι μετάλλου. Άνευ αυτών, το μέσον 

μέγεθος άνα έργοστάσιον τοϋ εν λόγω κλάδου θα ήτο 4,8 άτομα. 

2,4 
3,2 

12,4 

4,6 

2,0 
16,3 

2,3 

— 

5,9 
1,7α 

4,4 

5,8 

7,3 
3,2 
3,2 

2,5 
3,5 

20,3 

7,2 

4,5 
12,9 

5,3 

26,6 

6,1 
52,2 

2,8 

6,8 

4,9 
4,9 
3,3 

2,6 
3,7 

23,7 

7,8 

4,7 
13,7 

5,6 

43,6 

6,5 
73,0 

2,9 

7,2 

5,1 
5,1 
3,4 



1930 και 1958, άτινα εμφαίνονται εις τον πίνακα IV - 3. Έ κ των 

19 βιομηχανικών κλάδων, εις ους αναφέρεται ή 'Απογραφή Βιο

μηχανικών 'Επιχειρήσεων, μόνον 6 άπησχόλουν κατά μέσον δρον 

άνω τών 7,2 ατόμων ανά έργοστάσιον. Όμοία κατανομή χαρακτη

ρίζει καί τήν άπασχόλησιν άνα έπιχείρησιν, εξαιρέσει του καπνού, 

του άργου πετρελαίου, τών παραγώγων άνθρακος καί τών βασικών 

μετάλλων, δπου αϊ επιχειρήσεις αϊ διαθέτουσαι πλείονα εργοστά

σια εμφανίζουν σημαντικώς ύψηλοτέραν μέσην άπασχόλησιν άνα 

έργοστάσιον. Έ ν τούτοις, εις ένίας περιπτώσεις, ή άθροισις κατά 

κλάδον αποκρύπτει, ώς εις τήν περίπτωσιν της υφαντουργίας, το 

μέγα μέγεθος μιας ή δύο επιχειρήσεων, άξιοσημείωτον παράδει

γμα του οποίου αποτελεί ή βαμβακουργία. 

2. Οίκονομικαί Συνέπειαι έκ του Μικρού Μεγέθους 

Ή ύπαρξις μικρών μονάδων παραγωγής δεν είναι δυσμενής εξ 

όλων τών επόψεων. Κατά πρώτον λόγον, εις μίαν οίκονομίαν δπου 

ή ανεργία αποτελεί όξύ πρόβλημα, αύται προσφέρουν έργασίαν 

τόσον εις τους εργαζομένους, δσον καί εις τους έργοδότας. Καίτοι 

τούτο αποβαίνει εις βάρος της άποδοτικότητος, το ύψηλότερον 

κόστος παραγωγής αποτελεί τουλάχιστον Ινα τρόπον επιδοτήσεως 

τών άνεργων. 'Ενδέχεται τα μικρά εργοστάσια καί αϊ μικραί επι

χειρήσεις να δίδουν εις τους υπαλλήλους των έντονώτερον το αί

σθημα της ικανοποιήσεως έκ της εργασίας των. "Ισως, εξ άλλου, 

αϊ προσωπικαί σχέσεις να είναι άνθρωπινώτεραι, οπωσδήποτε δέ 

περισσότερα άτομα γίνονται ανεξάρτητοι έπιχειρηματίαι καί 

«αφεντικά». Πάντα ταΰτα δέον δπως ληφθούν υπ' όψιν κατά τήν 

στάθμισιν τών τυχόν εναλλακτικών λύσεων. 

'Από της εποχής δμως του Adam Smith έχουν έπισημανθή τά 

οικονομικά μειονεκτήματα, άτινα συνδέονται προς τήν λειτουργίαν 

επιχειρήσεων μικρού μεγέθους, ήτοι ή περιωρισμένη έξειδίκευσις, 

ή έλλειψις τυποποιήσεως, ή περιωρισμένη χρήσις μηχανών, ό πει

ρασμός ή ή άναγκαιότης διατηρήσεως πεπαλαιωμένου εξοπλισμού, 

τέλος δέ ή δημιουργία εξωτερικών οικονομιών μικράς μόνον εκ

τάσεως. 

8 
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Αι γενικώτεραι θεωρητικαί άποδοχαί δια τήν περίπτωσιν της 

ελληνικής βιομηχανίας έπιβεβαιοΰνται μέχρι βαθμού τίνος υπό της 

μελέτης τοΰ κ. Γ. Κουτσουμάρη περί της άποδοτικότητος της πα

ραγωγής. Δια της χρησιμοποιήσεως στοιχείων, εξ ειδικής έρεύνης 

διεξαχθείσης το 1958 μεταξύ 760 βιομηχανικών επιχειρήσεων μέ

σης και μεγάλης κλίμακος, ό κ. Κουτσουμάρης κατέληξεν εις 

τα ακόλουθα συμπεράσματα, άτινα εμφαίνονται εις τον πίνακα 

I V - 4 . 

Έ κ τών συντελεστών λειτουργίας, ιδία των δύο μικρότερων ομά

δων, άπο απόψεως απασχολουμένων, κεφαλαίου και προστιθεμέ

νης αξίας, παρατηρείται, δτι ή μικρότερα ομάς επιτυγχάνει ύψη-

λον συντελεστήν παραγωγικότητος εργασίας, πλην δμως ή έντο

νος κεφαλαιοποίησις (αναλογία κεφαλαίου προς άπασχόλησιν) συν

επάγεται χαμηλον συντελεστήν παραγωγικότητος κεφαλαίου.Ωσ

αύτως, δια τήν αμέσως μεγαλυτέραν ομάδα τής κλίμακος, ή σχε

τικώς έντονος κεφαλαιοποίησις συνδυάζεται προς χαμηλήν απο

δοτικότητα χρήσεως κεφαλαίου, καίτοι ή άποδοτικότης χρήσεως 

τής εργασίας δεν εμφανίζει αξιόλογους διαφοράς έναντι τών με

γαλυτέρων ομάδων μεγέθους. Ούτως ή θεωρητικώς αναμενόμενη χα

μηλή άποδοτικότης τής παραγωγής μικρας κλίμακος έπιβεβαιοΰ-

ται, υπό δύο δμως δρους. Κατά πρώτον λόγον, ως εμφαίνεται έκ 

τής δευτέρας στήλης, ό αριθμός τών επιχειρήσεων του δείγματος 

εις τήν μικροτέραν, ακόμη δε και εις τήν αμέσως μεγαλυτέραν 

ομάδα, είναι απολύτως μικρότερος έναντι του αντιστοίχου τής με

σαίας ομάδος, ή δε σ χ ε τ ι κ ή κάλυψις είναι ακόμη μικρότερα 

συνεπεία τοϋ μεγάλου απολύτου αριθμού τών επιχειρήσεων τής 

μικροτέρας ομάδος εις τήν κλίμακα του πίνακος. Κατά δεύτερον 

λόγον, το μέγεθος δεν είναι εύνοϊκον εξ έπόψεως του συντελεστού 

παραγωγικότητος κεφαλαίου εις τήν μεγαλυτέραν ομάδα τής κλί

μακος. Καίτοι τούτο δικαιολογείται ενδεχομένως έκ τής ελλείψεως 

τών οικονομιών κλίμακος, τα λοιπά στοιχεία δια συγκεκριμένας 

βιομηχανίας φαίνεται δτι ουδόλως δικαιολογούν τοιαύτην λύσιν. 

Δια τους σκοπούς τοΰ παρόντος δμως, ιδιαιτέρας σημασίας τυγ

χάνει ή χαμηλή άποδοτικότης τών μικρότερων μονάδων παραγω-

114 



Ο M 

Μ J 

Q. 

(M CX> (M s# (M CO 00 

Γ 0 & ^ * 

κ ^ 
χ 

ι u> Q-

•asili* 

I 

5 > S-
ο "8 ω -—. 

e ο s i 

<x> X 

s. ë 

U> <J> 2, 

'« CD <D £, ς 

ο ο ο ο ο ο 

m ^ί ο σ> οο 

co cq co t o oo CD 

00 β Ο Ν [^ φ J , 
IM vn fq io r< co 

r t I N 1Λ τ 4 i n 

T-H Ο C7> CN t o f q i-^. 
Oi ^ 00 » » φ m 
CD s# TH CD TTI oo CN 

io w η ^ ο « 
ΤΗ CO CD CO CD 

00 β >J w 
iO CO * # ^ * 

TH <P <M 

Ο Ο Ο Ο 

~8 

a. 
Ο 

w 

'8 8 

„y J 
H 3 

. 6 

I s. 
x<§" 

m 
(M ? 

T-i 8 

S «a. 
ers a . 

^ ! 

CD -p· 

<j a 

oo 3 

! 3 «g 
<< Î2 
ο «ο 

μ Ο 
•β S 
s- -< 

χ CD 
Ο , 

Κ J 
«8 ; 

.2 a 
e χ 
ρ- ρ· 
Η a. 

-ω ο 

3 ^ 
•ω ·κ 

a. 
MO 

Q. 

!3 3 

5 Ü ρ· 
S -ω G 
Χ -Ο 
R- υ> ο 

Ι a. « 
,υ. *» «F 

CS t i Ο 

£» CD « 
2 δ -5 

-a ο- "8 

« * g 
t> .» t> 

« «Ρ-

I t 

8 ' 2 
<< «ο 
Θ — -
ω 8 
Χ t* 

e 
> ω 
Ο r < 
t> ω 
>~ μ 

CD Ρ, 

ο δ* 

-8 „S 

8 H 

S 3 1 - 1 

g 1-3 
a.ìS 

χ χ w 
_ F 

W ρ ρ 
'£ 3 Μ 
Η a.R 

Ρ" 

115 



γης, αιτινες αποτελούν τόσον ύψηλον ποσοστον του συνόλου των 

ελληνικών βιομηχανικών έποχειρήσεων. 

Ή ώς άνω θεώρησις συνολικών μεγεθών δύναται να συμπλη-

ρωθή, εάν ρίψωμεν εν βλέμμα εις τους καθ' έκαστα βιομηχανικούς 

κλάδους. Ούτως, το 1961 το άκαθόριστον έγχώριον προϊόν εκ με

ταποιήσεως ενεφάνισε την άκόλουθον κατανομήν κατά κυριωτέρους 

κλάδους: 

τ^τ,'* % Συνόλου Μεταποιήσεως προς 
Άκαθ. Έθνικον Προϊόν 

Τρόφιμα, Ποτά, Καπνός 20,3 

Είδη Ενδυμασίας 13,3 

Χημικαί και Συναφείς Τ λ α ι 13,2 

Προϊόντα 'Υφαντουργίας 13,1 

Παραγωγή Προϊόντων εκ Μετάλλου, Μηχα

νολογικά και Ηλεκτρικά Είδη 12,8 

Π η γ ή : Στατιστική Έπετηρίς, 1962, σελ. 206. 

Άξιοσημείωτον τυγχάνει το γεγονός οτι, δι' ενα εκαστον των ανω

τέρω πέντε κλάδων, έχουν έκφρασθή πλεΐσται δσαι επικρίσεις περί 

του υπερβολικού αριθμού μικρών μονάδων παραγωγής. Δύναται 

εν προκειμένω να λεχθή, δτι ή γενίκευσις άφορα μόνον εις το τμήμα 

«τρόφιμα και ποτά» τοΰ πρώτου κλάδου, ουχί δε εις τον καπνόν, 

ώς και δτι ή παραγωγή ελαιολάδου άφ' εαυτής καλύπτει 80% 

τοΰ αριθμού των εργοστασίων εις τον κλάδον τών «χημικών υλών». 

Καίτοι άπαντες οι ανωτέρω κλάδοι πρόκειται να εξετασθούν 

εις το παρόν κεφάλαιον, ιδιαιτέρα σημασία αποδίδεται εις τον 

κλάδον υφαντουργίας, δστις έκυμάνθη μεταξύ τής δευτέρας και 

τετάρτης θέσεως κατά τήν παρελθοΰσαν δεκαετίαν, καθ* δσον 

άφορα: εις τήν συμβολήν του εις το άκαθάριστον έθνικον προϊόν, 

καί δστις, το 1958 με ποσοστον 25,8%, ενεφάνισε τήν μεγαλυ-

τέραν άναλογίαν παγίου ενεργητικού (αφαιρούμενης τής αποσβέ

σεως) εις τον τομέα τής μεταποιήσεως1. "Εχει ήδη τονισθή το 

1. Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων, Ή 'Ελληνική Βιομηχανία το 1959 

('Αθήναι, 1960), Πίναξ 3. 
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γεγονός, δτι, εις τον κλάδον υφαντουργίας εν τω συνόλω της, το 

πλήθος των επιχειρήσεων ηύξήθη μεταξύ των ετών 1951 και 

1958 άπο 2.291 εις 3.530, κυρίως εις την κατηγορίαν τών μικρών 

επιχειρήσεων, δπερ κατά συνέπειαν «εμποδίζει την άνάπτυξιν τών 

μεσαίων επιχειρήσεων καί, κατ' άκολουθίαν, την δημιουργίαν ερ

γοστασίων μαζικής παραγωγής»2. 

Καθ' δσον άφορα εις την βαμβακουργίαν, επί συνόλου 66 κλω

στηρίων, μόνον 26 εΐχον άνω τών 5.000 ατράκτων το 1957, αρι

θμός όστις θεωρείται ως ό ελάχιστος αναγκαίος δι' επωφελή λει-

τουργίαν. Ωσαύτως, επί συνόλου 93 υφαντήριων, μόνον 11 ειχον 

τον ελάχιστον άπαιτούμενον έξοπλισμόν3. Προσέτι, εν αναφορά 

προς την έριουργίαν, 38% τής έν αύτη δυναμικότητος παραγωγής 

άνήκεν εις επιχειρήσεις διαθέτουσας κατά μέσον δρον 1.736 ατρά

κτους, ένω 5.000 θεωρούνται καί πάλιν το τεχνικώς άπαραίτη-

τον ελάχιστον δριον. Έ ξ άλλου, 50% τών υφαντήριων διέθετον 

κατά μέσον δρον 9 ιστούς, ενώ άπητουντο 40 - 50 δια την άποδο-

τικήν των λειτουργίαν4. 

3. Παράγοντες Δικαιολογοδντες το Μικρόν Μέγεθος 

Αύτη λοιπόν είναι ή γενική είκών του μεγέθους τών μονάδων 

παραγωγής εις την έλληνικήν οίκονομίαν, έν άναφοροί τόσον προς 

το σύνολον, δσον καί προς τους κυριωτέρους βιομηχανικούς κλά

δους. "Ηδη δμως τίθεται το ερώτημα: Διατί εξακολουθεί να υφί

σταται εις την σημερινήν της έκτασιν ή μικρά έπιχείρησις, ένω 

έχει διαπιστωθή ή σχετική ελλειψις άποδοτικότητός της; Προς 

άξιολόγησιν του ρόλου τής προσφοράς κεφαλαίων απαιτείται πρώ

τον μία σύντομος διερεύνησις τών σχετικών παραγόντων. Κατά 

την έρευναν ταύτην θα εξετασθούν εννέα παράγοντες, ένιοι τών 

2. Ύπουργείον Συντονισμού, Ό Βιομηχανικός Τομενς τής 'Ελληνικής 

Οικονομίας, 1960-1970 ('Αθήναι, 1962), σελ. 52. 

3. Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος. Προβλήματα 'Αναπτύξεως τής 'Ελ

ληνικής Βαμβακονργίας ('Αθήναι, 1957), σελ. 18. 

4. 'Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος, Προβλήματα 'Αναπτύξεως τής 'Ελ

ληνικής Βιομηχανίας, Η: Έριονργία ('Αθήναι, 1963). σελ. 15. 
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οποίων είναι γενικωτέρας φύσεως καί άφοροΰν σχεδόν εις όλόκλη-

ρον τον τομέα της μεταποιήσεως, ενώ ετεροί τίνες καθίστανται 

αισθητοί ιδία εις μίαν ή περισσοτέρας συγκεκριμένας περιπτώσεις. 

Α'. "Η Προέλευσις τής Βιομηχανίας έκ τής Οικοτεχνίας 

Ή παραγωγή περιωρισμένης κλίμακος παρατηρείται ιδία εις 

τήν περίπτωσιν αγαθών, τα όποια ήσαν αρχικώς προϊόντα χειρο

τεχνίας βασιζόμενης επί της κατ' οίκον εργασίας. 'Επικρατεί βε

βαίως ιδία εις τον τομέα τών μή διαρκών καταναλωτικών αγαθών, 

ως εις τάς βιομηχανίας ειδών ενδυμασίας καί υποδήσεως καί τα υ

φάσματα βάμβακος ή έρίου,άλλ' επεκτείνεται καί εις ώρισμένα διαρ

κή καί ήμιδιαρκή αγαθά, ως είς τα έπιπλα, τους ηλεκτρικούς λαμ

πτήρας κ.λ.π. Πράγματι, εις τινας τών ανωτέρω περιπτώσεων, το 

πλείστον τής παραγωγής καλύπτεται υπό τής οίκοτεχνικής μονά

δος. Είς τον κλάδον βαμβακουργίας δμως, παρά τήν πληθώραν 

τών πολύ μικρών μονάδων, τα υφαντήρια έκάλυπτον το 1957 πο-

σοστον 4 0 % τών βιομηχανικών ιστών. Τοΰτο αληθεύει καί περί 

τής έριουργίας, δπου, ασχέτως του μεγάλου άριθμοΰ τών οίκοτε-

χνικών μονάδων, εννέα εργοστάσια έκάλυπτον 6 2 % του συνόλου 

τών ατράκτων καί 5 εργοστάσια κατεΐχον 4 8 % του συνόλου 

τών ιστών5. 

Β'. Προτίμησις τοΰ KoivoC δια τα Προϊόντα Χειροτεχνίας 

Ή προτίμησις τοΰ κοινού κέκτηται βεβαίως δλως ίδιαιτέραν 

σημασίαν δια τήν περίπτωσιν τών ειδών κεραμεικής, «χωριάτι

κων» υφασμάτων κ.τ.λ., άτινα πολλάκις αναφέρονται συλλήβδην 

ως «προϊόντα ελληνικής τέχνης». Ταΰτα δμως δεν εμπίπτουν είς 

το πλαίσιον τής παρούσης μελέτης περί του τομέως τής μεταποιή

σεως, άλλωστε δε ενέχουν μηδαμινήν σημασίαν δια το άκαθάρι-

στον έθνικον προϊόν τής χώρας. Το ζήτημα δμως είναι εντελώς 

διάφορον εις τήν περίπτωσιν ανδρικών καί γυναικείων ειδών εν

δυμασίας καί ειδών υποδήσεως, καθ' δσον αϊ αντίστοιχοι βιομη-

χανίαι κατέχουν σημαντικήν θέσιν άπο απόψεως ύψους παραγω-

5. "Ορα τάς ανωτέρω αναφερθείσας πηγας δια τας εν λόγω βιομηχανίας. 
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γης. 'Αναμφιβόλως, ό ανωτέρω παράγων υπό το στοιχεΐον «Α» 

άσκεΐ εισέτι έπιρροήν, υφίσταται όμως ωσαύτως ή προτίμησις 

του ελληνικού κοινού δι' ε'ίδη ενδυμασίας «επί παραγγελία». 'Αντι

θέτως, εις τάς Η.Π.Α. αί βιομηχανίαι ρουχισμού και υποδημάτων 

αποτελούν επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακος, παράγουσαι εύρεΐαν 

ποικιλίαν ειδών, εκ τών εύθηνοτέρων και εύχρηστοτέρων μέχρι 

των πλέον δαπανηρών και υψηλής ποιότητος ειδών, ενώ αί έπι 

παραγγελία ένδυμασίαι και τα χειροποίητα υποδήματα αποτε

λούν σαφώς εΐδη πολυτελείας. 

Αί οίκονομικαί συνέπειαι τών συνηθειών ή προτιμήσεων του 

ελληνικού κοινού είναι εντελώς ασυνήθεις καθ' δσον άφορα εις τα 

εϊδη υποδήσεως. Κατά το 1958 μόνον 8% της παραγωγής υπο

δημάτων ελάμβανε χώραν εντός εργοστασίων, ύπελογίζετο δ' δτι 

ή άνα άπασχολούμενον άπόδοσις ανήρχετο εις το εν τέταρτον μό

νον της αντιστοίχου εις Ίταλίαν6. Ή μικρά ζήτησις δεν επιτρέ

πει εις τα εργοστάσια υποδηματοποιίας να παράγουν μέγαν αρι

θμόν υποδημάτων συγκεκριμένου είδους, ούτω δε το κόστος και 

αί τιμαί παραμένουν εις υψηλά επίπεδα και περιορίζεται ή ικανό

της πραγματοποιήσεως εξαγωγών. Συνεπώς, φαίνεται δτι τα ε'ίδη 

υποδήσεως εν Ελλάδι αποτελούν «κλασσικόν» παράδειγμα της 

υπό του Adam Smith αναφοράς της εξειδικεύσεως εις το μέγε

θος της αγοράς, ως και της υπό του Ragnar Nurkse επισημάν

σεως της τελευταίας ταύτης ως παράγοντος οικονομικής αναπτύ

ξεως. Τουλάχιστον δμως άπο της απόψεως τών τιμών δια τον 

καταναλωτήν, σημειουται ευτυχώς βαθμιαία στροφή έκ τών προϊ

όντων χειροτεχνίας, ήτις' χαρακτηρίζεται υπό της μικράς παρα

γωγής και του υψηλού κόστους, προς τα βιομηχανικά τοιαύτα. 

Γ'. Το Μέγεθος τής 'Εσωτερικής 'Αγοράς 

Γενικώς, είναι λίαν πιθανόν δτι το μέγεθος τών μονάδων παρα

γωγής επηρεάζεται έκ του μικρού μεγέθους της χώρας, εκφραζό

μενου εξ έπόψεως πληθυσμού, εκτάσεως, πλούτου ή αγοραστικής 

δυνάμεως. Προσέτι, καθ' δσον άφορ^ ε'ιδικώτερον εις τάς βιομη-

6. Ύπουργεΐον Συντονισμού, ένθ' ανωτέρω, σελ. 64-74. 
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χανικάς μονάδας, αναμένεται ευλόγως, οτι πάσα χώρα ευρισκο

μένη εις το άρχικον στάδιον βιομηχανικής αναπτύξεως θα χαρα

κτηρίζεται εΐτε υπό εργοστασίων περιορισμένου μεγέθους, οσά

κις τοΰτο είναι έφικτον τεχνικώς καί έπιθυμητον εξ έπόψεως κό

στους, είτε υπό ευάριθμων μεγάλων εργοστασίων, οσάκις υφίστα

ται ελάχιστον οριον μεγέθους άπό τεχνικής απόψεως. Εις την τε-

λευταίαν ταύτην περίπτωσιν, θα ήδύνατο ευκόλως να σημειωθή 

πλεονάζουσα δυναμικότης παραγωγής εις τα καθ' έκαστα εργο

στάσια. 

Ή Ελλάς εμφανίζει τω οντι την άναμενομένην πληθώραν μι

κρών εγκαταστάσεων, οσάκις επικρατούν αί άπαιτούμεναι τεχνικαί 

δυνατότητες. Παρουσιάζει ωσαύτως πλεονάζουσαν δυναμικότητα 

παραγωγής εις ένίας βιομηχανίας, δπου αί τεχνικαί απαιτήσεις 

δεν επιτρέπουν την υπαρξιν μικρότερων μονάδων, έκ τών εν λόγω 

δε κλάδων σημαντικον αριθμόν αποδίδοντα την πλεονάζουσαν πα-

ραγωγικήν δυναμικότητα εις το περιωρισμένον τής ζητήσεως. Εις 

την περίπτωσιν τής υφαντουργίας, τοΰτο παρετηρήθη εις 15 επι

χειρήσεις επί συνόλου 46 α'ίτινες απήντησαν εις σχετικον έρωτη-

ματολόγιον. Τ ο αυτό εις 19 επί 59 επιχειρήσεων του κλάδου πο

τών καί τροφίμων, εις 10 επί 27 τής χημικής βιομηχανίας καί εις 

16 έπί 40 τής μεταλλουργίας7. 

Βεβαίως, ή ανεπάρκεια τής ζητήσεως θα ήδύνατο να άποδοθή 

καί εις ετέρους παράγοντας πλην του μικρού μ ε γ έ θ ο υ ς τής 

εσωτερικής αγοράς, ήτοι εις τήν άνέγερσιν υπερβολικού αριθμού 

κτηρίων, τήν βιομηχανικήν ΰφεσιν, τήν κατωτέραν ποιότητα τών 

εγχωρίων προϊόντων έναντι τών έκ του εξωτερικού εισαγομένων, 

τον «μονοπωλιακον» καθορισμον τών τιμών, κλπ. Έ ν τούτοις, 

είναι πιθανόν δτι ή περιορισμένη εσωτερική αγορά ενίοτε μεν προ

καλεί το φαινόμενον τής πλεοναζούσης δυναμικότητος, άλλοτε δέ 

καθιστή αναγκαίας τάς μικράς μονάδας παραγωγής. 

Δ'. Προτίμησις προς το Έμπόριον 

Ά π α ιστορικής απόψεως, ή Ε λ λ ά ς υπήρξεν χώρα εμπόρων, 

7. Έρωτηματολόγιον διανεμηθέν καί άναλυθέν ύπο Γ. Κουτσουμάρη. 
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ουχί δέ βιομηχάνων. 'Αναμφιβόλως, τοΰτο — κατά την μέχρι πρό 

τίνος διδομένην έξήγησιν — αποδίδεται εις λόγους σχετικούς με 

τους πλουτοπαραγωγικούς πόρους αυτής, την γεωγραφικήν της 

θέσιν, την πολιτικήν της ίστορίαν κλπ. Ώ ς παρατηρείται δμως 

υπό τίνων επιχειρηματιών, τοΰτο οδηγεί εις την άποδιδομένην σή

μερον εις τάς έ μ π ο ρ ι κ α ς επιχειρήσεις ύπερβολικήν σημασίαν, 

λαμβανομένων ίδιο: υπ' όψιν των άμεσων αναγκών της οικονομι

κής αναπτύξεως. Το έμπόριον διενεργείται γενικώς επί τη βάσει 

βραχυχρόνιων προσδοκιών, μεγάλου κύκλου εργασιών, μικρας ανα

λογίας παγίου κεφαλαίου, ενίοτε δέ και περιορισμένης αναλογίας 

ιδίων προς δανειακά κεφάλαια. Πράγματι, ενδέχεται ή νοοτροπία 

του εμπόρου να μεταβιβάζεται και είς την μεταποίησιν, εξηγούσα 

οΰτως ενια τών χαρακτηριστικών τής ελληνικής βιομηχανίας, περι

λαμβανομένου και του μικρού μεγέθους τής μονάδος παραγωγής. 

Ε'. Έπικράτησις τής Οικογενειακής Επιχειρήσεως 

Το είδος τής οικογενειακής επιχειρήσεως είναι γνωστόν ακόμη 

και εις τάς πλέον άνεπτυγμένας βιομηχανικάς χώρας. Οίκογενεια-

καί επιχειρήσεις δμως παρατηρούνται συχνότερον είς τάς όλιγώ-

τερον άνεπτυγμένας οικονομίας, εν Ελλάδι δέ είναι ιδιαιτέρως δια-

δεδομέναι, ως εμφαίνεται εκ του πίνακος IV - 5. Πάσα προσπά

θεια αξιολογήσεως τών ανωτέρω δέον όπως βασισθή επί του γε

γονότος δτι ή επιχειρηματική πλευρά αποτελεί μόνον το εν σκέλος 

τοΰ δλου θέματος. Καίτοι βεβαίως το ούτως άποκαλούμενον σύστη

μα τής «εκτεταμένης οικογενείας», το ισχύον εν τη 'Ανατολή, δεν 

επικρατεί έν Ελλάδι, ή οικογένεια διαδραματίζει εξέχοντα ρόλον 

τόσον είς τον ίδιωτικόν, δσον και είς τον δημόσιον βίον. Το αίσθημα 

τής αλληλεγγύης και αμοιβαίας ευθύνης είναι βαθύτατον, ή δέ 

οικογένεια αποτελεί σχετικώς άποτελεσματικον ύποκατάστατον 

τόσον τής ασφαλείας ζωής (περιωρισμένης έν Ελλάδι είς τάς 

ανωτέρας είσοδηματικάς τάξεις), δσον και τής ασφαλίσεως κατά 

τής ανεργίας (λίαν περιωρισμένης καλύψεως έν Ελλάδι). Προσ

έτι, εις μίαν εύρυτέραν θεώρησιν τών οικονομικών συνεπειών εκ 

τής προσηλώσεως ταύτης προς την οίκογένειαν θα Ιδεί, δπως λη-
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φθουν υπ'6ψ tv τα εμβάσματα των Ελλήνων μεταναστών προς τα 

μέλη των οικογενειών των και προς διαφόρων ειδών ταμιευτήρια 

εν τη χώρα, γεγονός όπερ πολλάκις προδίδει την πρόθεσιν του 

μετανάστου, δπως έπιστρέψη εις τήν πατρίδα και επανασύνδεση 

τους οικογενειακούς του δεσμούς. Παρατηρείται ενίοτε, δτι το 

σύνολον τών μεταναστευτικών εμβασμάτων εμφανίζεται μεγαλύ-

τερον είς το έλληνικον ίσοζύγιον πληρωμών, παρ' δσον το σύνολον 

τών εσόδων έκ της ναυτιλίας και του τουρισμού, λαμβανομένων 

όμοΰ, υπερβαίνει δε σχεδόν πάντοτε τα επί μέρους έσοδα έκ τών 

εν λόγω δύο πηγών. 

ΠΙΝΑΞ IV - 5 

'Αριθμός Μετόχων εις τάς Έλληνικάς Βιομηχανικός Επιχειρήσεις 

'AoiOuòc , 'ΑΡ ι θμ0<; Μ ε τ ό Χ ω ν 

«η ~ 'Ιδιοκτητών Έκαστης 
Ε τ α 1 Ρ £ 1 ω ν Εταιρείας 

44 1 
89 2 

163 3 
191 4 
513 Μεταξύ 5 καΐ 9 
213 » 10 καΐ 25 
156 "Ανω τών 25 

Σύνολον 1.369 

Π η γ ή : "Εκθεσις Τεχνικού Συμβούλου Χρηματιστηρίου 'Αθηνών παρά τω 
Ύπονργείφ 'Εμπορίου, σελ. 10, 1957. 

Δέον δπως σημειωθή εν προκειμένω, δτι ή οικογενειακή έπι-

χείρησις, κρινομένη ακόμη και βάσει τών αυστηρότερων κριτη

ρίων οικονομικής άποδοτικότητος, δεν ευρίσκεται πάντοτε εις 

μ ε ι ο ν ε κ τ ι κ ή ν θ έ σ ι ν έναντι τών άλλων μορφών επιχει

ρήσεων. Τώ οντι, ή καπνοβιομηχανία, ήτις καλύπτει μεταξύ 40% 

και 5 0 % τήν άξίαν τών ελληνικών εξαγωγών, ευρίσκεται εις χεί

ρας μικρού αριθμού οικογενειακών επιχειρήσεων. Συγχρόνως δμως 
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αποτελεί β ι ο μ η χ α ν ι κ ο ν κ λ ά δ ο ν, όστις έχει προβή εις 

έκσυγχρονισμον του εξοπλισμού του, έχει βελτιώσει την ποιότητα 

των προϊόντων του και καταβάλλει προσπάθειας προς άνακοπήν 

της βαθμιαίας μακροχρονίου στροφής των ευρωπαίων καταναλω

τών προς ετέρους τύπους καπνού. 

'Ατυχώς δμως, ή κ α π ν ο β ι ο μ η χ α ν ί α δεν αποτελεί τυ-

πικον παράδειγμα των επιπτώσεων του οικογενειακού συστήματος 

επί της ελληνικής οικονομίας. Το σύστημα τοΰτο συνδέεται αναμ

φιβόλως προς τον ύπερβολικον αριθμόν των επιχειρήσεων και το 

μικρόν μέγεθος τών εγκαταστάσεων, ευθύνεται δε εν μέρει και δια 

το γεγονός δτι επί κεφαλής τών μικρών τούτων επιχειρήσεων ευ

ρίσκονται συνήθως αυτοαπασχολούμενοι ίδιοκτήται άνευ ουδεμιάς 

επιχειρηματικής ικανότητος8, ενώ δεν ελλείπει ε'ίς τινας περιπτώ

σεις ό «νεποτισμος» και ή διαφθορά. Έ ξ άλλου, ό οικογενειακός 

έλεγχος τών επιχειρήσεων παρεμποδίζει την τοποθέτησιν ιδιωτι

κών κεφαλαίων εις βιομηχανικούς τίτλους συνεπεία ελλείψεως εμ

πιστοσύνης προς τάς προθέσεις ή την ικανότητα τής διοικήσεως ή 

συνεπεία τής επικρατούσης αβεβαιότητος περί του μέλλοντος του 

οικογενειακού ελέγχου9. Τέλος, ή ακολουθούμενη μέθοδος εκλογής 

και απαλλαγής τών μελών του διοικητικού συμβουλίου τών ανω

νύμων εταιρειών τείνει εις την διαιώνισιν τών κλειστών οικογε

νειακών επιχειρήσεων ολιγαρχικού τύπου. 

Ώ ς ύπεστηρίχθη υπό γνωστού ελληνος βιομηχάνου, ή οικογε

νειακή έπιχείρησις με την πάροδον τοϋ χρόνου θα παύση επικρα

τούσα, συνεπεία οικογενειακών διαφοροποιήσεων και τής φυσικής 

διασποράς τών άπαρτιζόντων την οίκογένειαν μελών. Έ ν τούτοις, 

ή δυσμενής έπίδρασις αυτής επί τοϋ μεγέθους τών επιχειρήσεων, 

κατ' άκολουθίαν δε και επί τής κεφαλαιαγοράς και τής οικονο

μικής αναπτύξεως, θα έδικαιολόγει τήν λήψιν συγκεκριμένων μέ

τρων, ιδία εκείνων άτινα δικαιολογούνται οπωσδήποτε έξ έτερων 

λόγων. 

8. Ύπουργεΐον Συντονισμού, ένθ' ανωτέρω, σελ. 29. 
9. Ο.Β.Α., Situation Generale de l'Industrie en Grece, πολυγραφημένον 

('Αθήναι, 1962), σελ. 86. 
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Έν προκειμένω γίνεται μνεία της αντιμονοπωλιακής νομοθε

σίας, της επιβολής αύστηροτέρας φορολογίας κληρονομιών, των 

προοδευτικωτέρων φορολογικών συντελεστών, τής άποτελεσματι-

κωτέρας εφαρμογής τής φορολογίας εισοδημάτων, κ.λ.π. 

ΣΤ'. Τα Μονοπώλια καί το Μέγεθος των Επιχειρήσεων 

Το βιομηχανικον μονοπώλιον (ύπο την εύρυτέραν έννοιαν αύτοΰ, 

ήτις περιλαμβάνει ουχί μόνον ένα παραγωγόν, άλλα και το «δυο-

πώλιον» καί το «ολιγοπώλιον») ασκεί σημαντικωτάτην άμεσον 

έπίδρασιν επί τής προσφοράς καί ζητήσεως κεφαλαίων δια βιομη-

χανικάς επενδύσεις. Ή έπίδρασις αΰτη αναλύεται εις το Κεφ. VII 

κατωτέρω. Ένταΰθα θα περιορισθώμεν εις την άνάλυσιν τής επι

δράσεως των μονοπωλίων επί του μ ε γ έ θ ο υ ς τής μονάδος 

παραγωγής. 

'Αναμφιβόλως, δεν δύναται να άποκλεισθή ή πιθανότης, Οτι το 

μονοπώλιον, είτε υπό στενήν, είτε ύπο εύρεΐαν έννοιαν, θα ήδύ-

νατο να άγη την έπιχείρησιν ή την μονάδα παραγωγής έγγύτερον 

προς το οικονομικώς άριστον μέγεθος. Μόνον δμως εντατική 

έρευνα τής ελληνικής βιομηχανίας άπο τής απόψεως ταύτης θα 

έπεβεβαίωνε την υπαρξιν τοιούτων περιπτώσεων. Ατυχώς, τοΰτο 

κείται πέραν τών ορίων τής παρούσης μελέτης. Έν τούτοις, θα 

ήδύνατο να ύποστηριχθή γενικώς, δτι αϊ πλεισται τών βιομηχα

νιών μονοπωλιακού τύπου ανήκουν εις την κατηγορίαν τών επι

χειρήσεων δημοσίας ωφελείας καί δτι αύται είναι ήδη ιδιοκτησίας 

του Δημοσίου ή περιήλθον ύπο τον έλεγχον τοΰ κράτους, ώς π.χ. 

σιδηρόδρομοι, ΰδρευσις, παροχή ηλεκτρισμού, άρδευσις. 

Πέραν του κύκλου τών επιχειρήσεων δημοσίας ωφελείας καί 

με πιθανάς εξαιρέσεις, αίτινες μέλλουν να επισημανθούν καί μελε

τηθούν, φαίνεται πιθανόν, δτι αϊ μονοπωλιακαί επιχειρήσεις ένΈλ-

λαδι έχουν ώς αποτέλεσμα τήν συγκράτησιν τοΰ μεγέθους τών μο

νάδων παραγωγής εις επίπεδα κατώτερα τοΰ αρίστου. Το αποτέ

λεσμα τοΰτο καθίσταται πιθανόν συνεπεία τής έν τή χώρα έπι-

κρατήσεως τών μονοπωλιακών επιχειρήσεων ύπο οίκογενειακον 

έλεγχον, καί τοΰτο διότι άφ' ενός μεν οι οικονομικοί πόροι τής 
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οικογενείας υπολείπονται γενικώς των διατιθεμένων υπό εταιρειών 

με εύρεΐαν συμμετοχήν του κοινού, άφ' ετέρου δε το οίκογενεια-

κον μονοπώλιον θεμελιοΰται πολλάκις έπί της νοοτροπίας της «ανο

χής έναντι τών άλλων» μάλλον ή της κατοχής μοναδικών μεθό

δων παραγωγής, εννόμων προνομίων, υψηλής άποδοτικότητος, 

σπανίων φυσικών πόρων ή ετέρων διακεκριμένων πλουτοπαρα

γωγικών πηγών. Ωσαύτως, ή νοοτροπία αυτή παρεμποδίζει την 

έκδήλωσιν πιέσεων προς ένοποίησιν επιχειρήσεων και εγκαταστά

σεων εις μονάδας άριστου μεγέθους. Τα δεδομένα ταύτα, εν συν-

δυασμώ προς το φαινόμενον τών τοπικών μονοπωλίων, ύποδηλουν 

οτι εν τών μεγαλυτέρων μειονεκτημάτων του μονοπωλιακού συ

στήματος εν τή χώρα συνίσταται ακριβώς εις την ελλειψιν οικο

νομιών λόγω μικράς κλίμακος. Τουτέστιν, εν Ελλάδι υφίσταται 

ό χειρότερος δυνατός συνδυασμός, ήτοι σύστημα μονοπωλίου πα

ραλλήλως προς ύπερβολικον αριθμόν παραγωγών. 

Έν Ελλάδι επικρατεί ή πεποίθησις, ήτις ασφαλώς θα άπεδει-

κνύετο δια στοιχείων, έαν ήδύνατο να ευρεθούν, δτι πολλαί μικραί 

επιχειρήσεις επιτυγχάνουν χαμηλον κόστος εργασίας δια τής απο

φυγής της καταβολής εισφορών προς ταμεία υγείας, ασφαλίσεως 

κατά τής ανεργίας κλπ. δια λογαριασμον του προσωπικού των. 

Προσέτι, ή μικρά οικογενειακή μονάς δέχεται πολλάκις, δπως τα 

μέλη της άμείβωνται με μισθούς κατωτέρους τών επικρατούντων 

εις τήν άγοράν εργασίας. Τέλος, αϊ μικραί επιχειρήσεις του έν 

λόγω είδους δύνανται εύκολώτερον ν' αποφύγουν τήν πληρωμήν 

φόρων. Έ ν άλλοις λόγοις, ή συνεχιζόμενη υπαρξις μικρών επιχει

ρήσεων οφείλεται έν μέρει και εις έξωοικονομικά αίτια. 

Ζ\ Ή Προσφορά Κεφαλαίων καί το Μέγεθος Παραγωγής 

Εις τάς ανωτέρω παραγράφους έξητάσθησαν εξ «πραγματικοί» 

παράγοντες, σαφώς διακρινόμενοι τών οικονομικών ή θεσμολογι-

κών παραγόντων, ως προς τήν εύθύνην των δια τήν έπικράτησιν 

τής παραγωγής μικράς κλίμακος έν Ελλάδι. Πέραν τών £ξ τού

των παραγόντων θα ήδύνατό τις να άναφέρη άλλους, οίτινες είναι 

τόσον εμφανείς, ώστε σχεδόν δεν χρήζουν περιγραφής. Ούτω, θα 
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άνεμένετο ευλόγως, δτι το μέγεθος των βιομηχανικών επιχειρήσεων 

κατοπτρίζει αυτό τοΰτο το μικρόν μέγεθος της χώρας, έκφραζό-

μενον άπο απόψεως πληθυσμού, εκτάσεως, εθνικού πλούτου ή εσω

τερικών αγορών. Προσέτι, θα άνεμένετο ευλόγως και πάλιν, δτι μία 

χώρα ευρισκομένη εις τα αρχικά στάδια βιομηχανικής αναπτύ

ξεως θα χαρακτηρίζεται υπό μικρών εργοστασίων, ενδεχομένως δέ 

υπό μιας μόνον μονάδος παραγωγής. Τέλος, ως θα άναλυθή είς 

έπόμενον κεφάλαιον, αϊ έκ τής κρατικής πολιτικής επιδράσεις 

έχουν επιτείνει την έπικράτησιν και συνεχιζομένην υπαρξιν επι

χειρήσεων μικρού μεγέθους. 

"Ηδη δμως έπανερχόμεθα είς το κεντρικον θέμα τής παρούσης 

εργασίας, ήτοι την προσφοράν κεφαλαίων. Μήπως καί είς αυτήν 

οφείλεται ή μικρά έπιχείρησις καί κατ' άκολουθίαν καί ή μικρά μο

νάς παραγωγής; Είς το ερώτημα τοΰτο δίδεται ενταύθα θετική 

άπάντησις. 'Απαιτείται δμως εν προκειμένω διεξοδική άνάλυσις 

τής εννοίας καί του τρόπου κατά τον όποιον το κεφάλαιον ευρί

σκεται εν στενότητι. Βεβαίως, το κεφάλαιον είναι πάντοτε δυσεύ-

ρετον, διότι είναι άντικείμενον οικονομικής αξίας. Ωσαύτως, ή 

σπάνις κεφαλαίων είναι ιδιαιτέρως αισθητή είς τάς όλιγώτερον άνε-

πτυγμένας οικονομίας, υπό τήν εννοιαν του αποθέματος παραγω

γικού εξοπλισμού εν σχέσει προς τάς «άνάγκας», τα σχέδια, τάς 

προσδοκίας του κοινού, κλπ. Είς το πρώτον μέρος δμως τής άνα 

χείρας μελέτης κατεδείχθη, δτι το κεφάλαιον δέν είναι δυσεύρε-

τον εν Ελλάδι υπό μίαν εννοιαν, ήτοι ή ροή τρεχούσης αποταμιεύ

σεως (υπό μίαν εννοιαν επίσης, ή προσφορά κεφαλαίου) δέν υπήρ

ξε μέχρι τοΰδε ό κύριος περιοριστικός παράγων ε'ις τον σχημα-

τισμον κεφαλαίου. 'Αντιθέτως, περιοριστικον παράγοντα εν προ

κειμένω απετέλεσε μάλλον ή ζήτησις κεφαλαίων δι' επενδύσεις ή, 

άλλως πως, ό ατελής μηχανισμός διοχετεύσεως τών αποταμιεύ

σεων προς επενδύσεις μέσω τής κεφαλαιαγοράς. Ύπ' αυτήν τήν 

εννοιαν, ή σπάνις κεφαλαίων αποτελεί τω οντι γενεσιουργόν αί-

τίαν του μεγάλου αριθμού μικρών μονάδων παραγωγής είς τήν 

έλληνικήν βιομηχανίαν. Αϊ μικραί επιχειρήσεις πάσχουν έκ του 

υψηλού κόστους καί τής περιορισμένης διαθεσιμότητος κεφαλαίων, 
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δπερ παρεμποδίζει την άνάπτυξίν των μέχρι του οικονομικώς αρί

στου μεγέθους. 

'Ακόμη και εις τήν καλυτέραν δυνατήν περίπτωσιν, αϊ μικραί 

επιχειρήσεις αποτελούν γενικώς όλιγώτερον έλκυστικήν έπένδυσιν 

έναντι τών μεγαλυτέρων τοιούτων, ενώ και εις τάς πλέον έκβιομηχα-

νισμένας χώρας το κόστος και ή διάθεσις κεφαλαίων προς μικράς 

επιχειρήσεις κατοπτρίζουν τον εν λόγω παράγοντα του κινδύνου. 

Δύναται να λεχθη επομένως, δτι, εκ τών πραγμάτων, το μικρόν 

μέγεθος περιορίζει τάς δυνατότητας αποκτήσεως κεφαλαίων. 'Εν

ταύθα όμως ενέχει σημασίαν το άντίστροφον ερώτημα, ήτοι κατά 

πόσον τα όλιγώτερα διαθέσιμα κεφάλαια καθιστούν μικρότερον το 

μέγεθος της επιχειρήσεως, ή, άλλως πως, κατά πόσον το κόστος 

κεφαλαίου είναι ύψηλότερον και ή προσφορά κεφαλαίων μικρότερα 

δια τήν μικράν έπιχείρησιν, παρ' δσον θα έδικαιολογεΐτο εκ μόνου 

του διαφορισμοΰ τών κινδύνων. 

ΠΙΝΑΞ IV - 6 

Χρηματοοικονομική Διάρθρωσις καί Μέγεθος Ενεργητικοί), 1959 

Μέγεθος Ένεργ. 
(Κατωτ. "Οριον) 

(Χιλ. Δρχ.) 

'Αριθμός 
'Επιχειρήσεων 

% 'Ιδίων Κεφαλαίων επί 
Συνόλου 'Ενεργητικού 

(το 'Τπόλοιπον έκ Δανείων) 

0 

750 

1.500 

3.000 

7.500 

15.000 

30.000 

75.000 

Έταιρεϊαι μέ Είσηγ-

μένας Μετοχας 

78 

88 

138 

243 

158 

109 

82 

41 

66 

64,2 

65,1 

67,2 

44,0 

40,4 

31,6 

34,5 

22,5 

48,0 

Π η γ ή : Δ. Δ. Τήλου, ένθ' ανωτέρω, σελ. 95. 

'Ατυχώς, δέν υπάρχουν στοιχεία σχετικά προς τα πραγματικά 

(εν αντιθέσει προς τα ονομαστικά) επιτόκια χορηγήσεως προς τάς 

μικράς επιχειρήσεις, ουδέ δύναται να προσδιορισθη το υψος τών 
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διατιθεμένων δανείων, ακόμη και αν ai Τράπεζαι ήσαν πρόθυμοι 

να παράσχουν τα απαιτούμενα στοιχεία. Έ ν τούτοις, δύναται να 

συναχθούν χρήσιμα συμπεράσματα εκ της μελέτης του πίνακος 

I V - 6 . 

Έ κ του ανωτέρω πίνακος καταφαίνεται, δτι υφίσταται έντονος 

αρνητική συνάρτησις μεταξύ του μεγέθους της επιχειρήσεως (με

τρούμενη βάσει του ενεργητικού αυτής) και της αναλογίας τών 

δανειακών κεφαλαίων αυτής. Τούτο εξηγείται έκ τοΰ γεγονότος, 

δτι ai μικραί επιχειρήσεις ευρίσκουν τον δανεισμον τόσον περιω-

ρισμένον, όσον και δαπανηρόν, ως έκ τούτου δε δέον δπως βασίζον

ται έπί τών ιδίων οικονομικών πόρων εις μεγαλύτερον βαθμόν, 

παρ'δσον αϊ πλέον ευμεγέθεις επιχειρήσεις. ' Η ανάγκη αύτη καθί

σταται έτι έντονωτέρα έν όψει τοΰ γεγονότος, δτι, συνεπεία τοϋ 

μικρού μεγέθους της επιχειρήσεως, τα 'ίδια κεφάλαια αυτής είναι 

περιορισμένα. Κατά τήν διάρκειαν τής τελευταίας δεκαετίας, αϊ 

έλληνικαί επιχειρήσεις βασίζονται όλονέν περισσότερον έπί της 

εξωτερικής χρηματοδοτήσεως, ούτω δέ, θα υπέθετε τις δτι, και 

το μειονέκτημα τών μικρών επιχειρήσεων επιτείνεται. 

Φαίνεται δτι πάντα ταύτα απορρίπτονται υπό μιας τουλάχιστον 

πηγής, ήτις, έν αναφορά ειδικώς προς τήν έριουργίαν, υποστηρί

ζει, δτι το κεφάλαιον είναι πολύ εύθηνόν, ή δέ άπόκτησίς του ύπερ-

βολικώς εύκολος1 0. Το κύριον σφάλμα εις τον έν λόγφ συλλογι-

σμον είναι, δτι ό τραπεζικός δανεισμός είναι κατά το πλείστον 

βραχυπρόθεσμος — ως κατεδείχθη εις το πρώτον μέρος τοΰ πα

ρόντος — γεγονός δπερ συνεπάγεται ύψηλον κόστος και αβεβαιό

τητα περί τοΰ μέλλοντος. Τέλος, δέον δπως ληφθή υπ' δψιν έν 

προκειμένω και ή κρατική πολιτική, (άναλυομένη εις έπόμενον κε

φάλαιον), ήτις άλλοτε μεν ευνοεί τήν μικράν έπιχείρησιν, άλλοτε 

δέ ενεργεί εις βάρος αυτής. Καθ' δσον άφορα δμως εις τήν δυνα

τότητα εξευρέσεως κεφαλαίων, υφίστανται ώρισμένοι νομικοί κα

νόνες και μέτρα κρατικής πολιτικής, άτινα βαρύνουν ύπερβολικώς 

10. Werner Management Consultants, The Greek Wool Textile In
dustry Improvement Project, Μέρος Ι, πολυγραφημένον ('Αθήναι, 'Απρίλιος 
1962), σελ. 14-17. 
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επί των μικρότερων επιχειρηματιών. «Δεν δύναται να άμφισβη-

τηθή, δτι το κόστος των δανειακών κεφαλαίων μειοΰται αυξανομέ

νου του μεγέθους της επιχειρήσεως (ή του δανείου)1 1.» Πράγματι, 

πλείστοι δσοι παράγοντες επισημαίνουν το γεγονός, δτι ή διαφορά 

αύτη είναι τεχνητή. 

Έ ν κατακλείδι, δύναται να προστεθη, δτι ή έριουργία εμφανίζει 

εν χαρακτηριστικόν, το όποιον αντιτίθεται προς το άριστον μέγε

θος τών μονάδων παραγωγής. Οΰτω, κατά τήν διάρκειαν τών τε

λευταίων ολίγων ετών, αϊ ύφαντουργικαί επιχειρήσεις έχουν ανα

πτύξει έξοντωτικον άνταγωνισμόν μεταξύ των δια της παρατά

σεως της λήξεως και της αυξήσεως του ύψους τών εμπορικών 

πιστώσεων των προς τάς επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου. 'Απο

τέλεσμα τούτου είναι, δτι αί τελευταιαι αύται λαμβάνουν συγκε-

καλυμμένην έπιδότησιν υπό τήν μορφήν πλεοναζουσών πιστώσεων, 

οι δε παραγωγοί υπόκεινται εις συγκεκαλυμμένην έπιβάρυνσιν. 

Ωσαύτως, ένω αί επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου άναπτύσσωνται 

εις μέγεθος ή αριθμόν, αί παραγωγικαί επιχειρήσεις εμποδίζον

ται άπο της επιτεύξεως άριστου μεγέθους ή ποιότητος κεφαλαιου

χικού εξοπλισμού1 2. 

Η'. Κράτος καί Μέγεθος Παραγωγής 

Ώ ς πολλαί άλλαι χώραι, ούτω και ή Ε λ λ ά ς έχει προβή εις εί-

δικάς παραχωρήσεις προς ένθάρρυνσιν τών μικρών επιχειρήσεων, 

μεταξύ τών οποίων περιλαμβάνονται καί φορολογικαί μειώσεις 

καί άπαλλαγαί δι' επιχειρήσεις μικροτέρας ώρισμένου μεγέθους 

καθ' άπασαν τήν χώραν. 'Επιπροσθέτως, προς τον σκοπον περιο

ρισμού της συγκεντρώσεως πληθυσμού καί βιομηχανιών εις τήν 

περιοχήν 'Αθηνών, έχουν έφαρμοσθή διάφοροι είδικαί διατάξεις 

υπέρ επιχειρήσεων εγκατεστημένων εις τήν έπαρχίαν ή τάς νή

σους. Τα μέτρα ταύτα ευνοούν καί πάλιν τήν μικράν έπιχείρησιν. 

Έ ξ άλλου, μέτρα τινά της εφαρμοζόμενης κρατικής πολιτικής 

11. Δ. Δ. Ψηλοΰ, Ανθ* ανωτέρω, σελ. 96. 
12. Werner Management Consultants, ένθ' ανωτέρω, σελ. 31, καί άλ-

λαχοΰ. 
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είναι δυσμενή δια τάς μικράς μονάδας παράγωγης. Τοΰτο άφορα 

ιδία εις τους κανονισμούς, οίτινες διέπουν την εις το Χρηματιστή-

ριον είσαγωγήν των μετοχών νεοϊδρυόμενων μικρών εταιρειών. 

Οΰτω, αϊ ανώνυμοι έταιρεΐαι δέν δύνανται να προβούν εις εκδοσιν 

μετοχών, άν το ΐδιον αυτών κεφάλαιον είναι κατώτερον τών 5 

εκατ. δραχμών. Προ της εκδόσεως μετοχών ή νέα εταιρεία δέον 

δπως έ'χη δημοσιεύσει τρεις (ετησίους) ισολογισμούς. Εις πολλάς 

περιπτώσεις το καταστατικον της ανωνύμου εταιρείας περιλαμβά

νει διάταξιν προτιμήσεως τών παλαιών μετόχων κατά την πώλη-

σιν νέων μετοχικών εκδόσεων, τοΰτο δε ασφαλώς μειώνει την σχε-

τικήν ελκυστικότητα τών εκδόσεων τών νέων εταιρειών. 

Έν τελευταία αναλύσει, εϊναι δύσκολον να άποφανθη τις, εάν 

το κράτος ύποβοηθή ή παρεμποδίζη τας νέας ή μικράς έπιχειρή-

ρήσεις. Πιθανώτατα δμως, αϊ φορολογικαί άπαλλαγαί ενεργούν κυ

ρίως υπέρ τών επιχειρήσεων, α'ίτινες εϊναι μικρότεραι τών μειο-

νεκτουσών έν σχέσει προς το Χρηματιστήριον., Τοΰτο ενδέχεται να 

φαίνεται δημοκρατικον ή έμφορούμενον υπό πνεύματος ισοτιμίας, 

πλην δμως δέν αποτελεί κατ' ανάγκην και ορθόν χειρισμον του θέ

ματος άπο οικονομικής απόψεως. Τοΰτ' αυτό ισχύει και περί τών 

προνομίων, άτινα παρέχονται προς τάς επιχειρήσεις εις την έπαρ-

χίαν καί τας νήσους13. Γενικώς ειπείν, το οίκονομικον μέλλον τής 

χώρας εμφανίζεται συγκεχυμένον. Κατά συνέπειαν, δέον δπως κα

ταβληθούν ηύξημέναι προσπάθειαι υπό τών αρμοδίων επί τής οι

κονομικής πολιτικής προς προσδιορισμον τής επιδράσεως τών έν 

λόγω μέτρων έπί τών δυνατοτήτων αναπτύξεως τής ελληνικής οι

κονομίας. 

4. Μέγεθος Μονάδων Παραγωγής: Συμπεράσματα 

Ό μέγας αριθμός μικρών μονάδων παραγωγής αποτελεί ενα τών 

μεγαλυτέρων φραγμών εις την άνάπτυξιν υψηλής αποδόσεως καί 

αναπτύξεως τής ελληνικής οικονομίας. Τοΰτο φαίνεται δτι είναι 

ευρέως άποδεκτόν, δέν εϊναι δε τυχαϊον δτι καταλαμβάνει την πρώ-

13. Β. Ward, Greek Regional Development ('Αθήναι: Κέντρον Οικονομι
κών Ερευνών). 
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την θέσιν εις την σειράν των πραγματικών παραγόντων, ο'ίτινες 

εξετάζονται εν τη παρούση μελέτη ως ασκούντες έπίδρασιν επί 

του σχηματισμού κεφαλαίου εις τον βιομηχανικον τομέα. Ώ ς ελέ

χθη ήδη εν αρχή του παρόντος, ή διερεύνησις αυτή είχε διττον σκο-

πόν, ήτοι 1) έξέτασιν του ρόλου της χρηματοδοτήσεως εν σχέσει 

προς μη χρηματοδοτικούς παράγοντας και 2 ) δια της έρεύνης έκα

στου των κυρίων παραγόντων, προσδιορισμον ένίων ενδείξεων περί 

της καταλλήλου πολιτικής. 

Ή άπάντησις εις το πρώτον ζήτημα θα εχη ήδη καταστή αρ

κούντως εμφανής, δτι δηλαδή υπάρχουν πολλαί ίσχυραί δυνάμεις 

συντελοΰσαι εις την ύπαρξιν μικρών επιχειρήσεων εν Ελλάδι. Το 

μικρόν μέγεθος τών επιχειρήσεων θα έξηκολούθει να ύπάρχη, 

έστω και αν τα κεφάλαια παρείχοντο εύκολώτερον, τα δέ επιτό

κια δανεισμού ήσαν ουσιωδώς χαμηλότερα. Τούτο δμως δεν πρέ

πει να έκληφθή ώς άρνησις της σημασίας αυτού τούτου τοΰ χρη

ματοοικονομικού παράγοντος. Έγένετο εν προκειμένω προσπά

θεια παρουσιάσεως εμμέσων αποδείξεων περί τοΰ δτι αϊ μικρότε-

ραι επιχειρήσεις υπόκεινται εις ύψηλότερον κόστος και πλέον πε-

ριωρισμένην προσφοράν κεφαλαίων, παρ' δσον αϊ πλέον ευμεγέθεις 

επιχειρήσεις. Τουτέστιν, αϊ μικραί επιχειρήσεις περιορίζονται εις 

τους ιδικούς των μάλλον ασήμαντους οικονομικούς πόρους εις έν-

τονώτερον βαθμόν, παρ' δσον αϊ μεγάλαι έταιρεΐαι. 

Ούτω πως, φαίνεται δτι εμποδίζεται ή διεύρυνσις ενός τών δυνη

τικών «τομέων αναπτύξεως» της ελληνικής οικονομίας. Ή έξέ-

τασις δμως τοΰ θέματος της λήψεως μέτρων προς διεύρυνσιν τοΰ 

μεγέθους της βιομηχανικής παραγωγής μέσω της προσφοράς κε

φαλαίων δεν ανήκει εις το παρόν τμήμα της μελέτης, καθ' δσον 

έξητάσθη εις το πρώτον μέρος, δεδομένου δτι δύναται να θεωρηθή, 

δτι τα μέτρα τελειοποιήσεως της ελληνικής κεφαλαιαγοράς γ ε 

ν ι κ ώ ς θα ενεργήσουν ωσαύτως ε ί δ ι κ ώ τ ε ρ ο ν προς έπί-

τευξιν αρίστου μεγέθους τών εργοστασίων και επιχειρήσεων. 

Προσέτι, δεν ανήκει εις το παρόν ή πλήρης διερεύνησις τής πο

λιτικής, ήτις αντιστοιχεί εις τους «πραγματικούς» παράγοντας, οι 

όποιοι, ώς ελέχθη ανωτέρω, έπιδροΰν επί τοΰ μεγέθους τών μονά-
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δων παράγωγης πέραν της προσφοράς κεφαλαίων. Τοιούτον τι θα 

ήτο ίσοδύναμον προς άπόπειραν διενεργείας ευρύτατης διαγνώσεως 

της ελληνικής οικονομίας και εκπονήσεως πλήρους προγράμματος 

ή σχεδίου ενεργείας επί δλων των τομέων της οικονομίας, ένω 

αντιθέτως το άντικείμενον της παρούσης μελέτης είναι ό σχημα

τισμός κεφαλαίου εις την βιομηχανίαν. Παρά ταύτα, θα ήτο ϊσως 

ενδεδειγμένη ή παράθεσις σημειώσεων τίνων καί παρατηρήσεων 

περί των ανωτέρω γενικωτέρων θεμάτων. 

α) Τα ανωτέρω πλέον αποτελεσματικά μέτρα προς προώθησιν 

της δημιουργίας μεγαλυτέρων και άποδοτικωτέρων βιομηχανικών 

μονάδων θα ήσαν ενδεχομένως τα άφορώντα εις την οίκονομίαν έν 

τω συνόλω της. Ένταΰθα αναφερόμεθα κυρίως εις δύο τομείς, 

ήτοι τήν βελτίωσιν του ελληνικού φορολογικού συστήματος προς 

τήν κατεύθυνσιν καλυτέρας εφαρμογής τών ισχυόντων φόρων καί 

τήν τροποποίησιν της διαρθρώσεως της φορολογίας προς έπίτευξιν 

μεγαλυτέρας προοδευτικότητος. Ταύτα θά καθιστών δυσκολωτέ-

ραν τήν πραγματοποίησιν κερδών εκ τυχοδιωκτικών, διεφθαρμέ

νων καί μονοπωλιακών πηγών. 'Ωσαύτως, θα ήγον προς άποτελε-

σματικήν διαχείρισιν τών επιχειρήσεων καί θα εδιδον μεγαλυτέ

ρας ευκαιρίας είς τάς μικράς επιχειρήσεις. Κατά δεύτερον λόγον, 

θα ήτο ίσως σκόπιμον δια τήν έλληνικήν νομοθεσίαν να άσχοληθή 

περισσότερον με το θέμα τών μονοπωλίων. 

β) Ή οικονομική πολιτική θα έδει να έπιδεικνύη ποιάν τίνα 

άνοχήν έναντι κοινωνικών τίνων καί ψυχολογικών τάσεων του πλη

θυσμού, αίτινες θεωρούνται επισφαλείς δια τήν ύπόθεσιν της οι

κονομικής αναπτύξεως. Ούτω, ή προτίμησις τών καταναλωτών 

δια τα επί παραγγελία είδη ενδυμασίας, ή ροπή προς το αύτεξού-

σιον είς τον τομέα της απασχολήσεως (έκαστος θέλει να είναι 

«αφεντικό»), ωσαύτως δε ή προτίμησις δια τήν οίκογενειακήν 

επιχείρησιν, δια το έμπόριον έν αντιθέσει προς τήν μεταποίησιν, 

κ.τ.λ., δεν είναι βεβαίως άξιόμεμπτοι τάσεις, )ώς είναι π.χ. ή φο

ροδιαφυγή, δεν δύνανται όμως καί να αντιμετωπισθούν επιτυχώς. 

Η ελληνική οικονομία θεμελιοΰται επί τής ιδιωτικής έπιχειρη-

ματικότητος καί τών άρχων τής δημοκρατίας, πάσα δε κατά μέτω-
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πον έπίθεσις κατά των εν λόγω ροπών και προτιμήσεων θα άπή-

τει όλοκληρωτικάς μεθόδους επιβολής της θελήσεως του κράτους 

ή μίαν βραδεΐαν διαδικασίαν εκπαιδεύσεως του λαοΰ. 

Έ κ των ανωτέρω προκύπτουν και δύο δευτερεύοντα θέματα. Δύ

ναται να αναμένεται, οτι ενιαι των ανωτέρω τάσεων θα εκλείψουν 

εν τη παρόδω του χρόνου. 'Επί παραδείγματι, παρατηρείται ήδη 

στροφή του καταναλωτικού κοινού προς τα έτοιμα ενδύματα, τα 

ήθη δε και ό συρμός (μόδα) μεταβάλλονται. Ή ισχύς της οικο

γενειακής επιχειρήσεως αποτελεί εν μέρει συνέπειαν φόβων προ-

κληθέντων υπό προσφάτων πολεμικών περιπετειών, οικονομικών 

υφέσεων και πολιτικών αναταραχών. Έ ξ άλλου, ή ροπή τοϋ κοι

νού προς τάς τραπεζικάς καταθέσεις προέρχεται εν μέρει — καίτοι 

κάπως παραλόγως — έκ τοϋ πληθωρισμού. Ή σταθερότης της 

κυβερνήσεως και του νομίσματος θα μειώσουν τήν σημασίαν τών 

εν λόγω παραγόντων. Θα ήδύνατο να αναμένεται, οτι ώρισμένοι 

έκ τών παραγόντων θα καταστούν όλιγώτερον περιοριστικοί με 

τήν αυξησιν του κ α τ ά κ ε φ α λ ή ν εθνικού εισοδήματος, απο

τελούντες οΰτω παράδειγμα της επιδράσεως έκ της «ανατροφοδο

τήσεως» («feed - back» effect). eH επιτυχής βιομηχανική παρα

γωγή θα τείνη εις τήν άπόσπασιν εργατικών χειρών έκ τών μή 

αποδοτικών μικρών βιοτεχνικών επιχειρήσεων και θα εξάλειψη το 

κίνητρον να χρησιμοποιούνται ιστοί και έτερος μηχανικός εξοπλι

σμός, ών έχει απαλλαγή ή βιομηχανία μεγάλης κλίμακος. Ό με

γαλύτερος αριθμός κεφαλαιουχικών επιχειρήσεων (ήτοι Ε.Π.Ε. 

και ανωνύμων εταιρειών)'θα ηΰξανε τήν ελκυστικότητα τών κα

λώς αμειβομένων εμμίσθων θέσεων, έναντι τών όλιγώτερον αμει

βομένων τοιούτων, αίτινες είναι χαρακτηριστικαί τών μικρών, ανε

ξαρτήτων και μειωμένης άποδοτικότητος επιχειρήσεων. Ή ηύξη-

μένη προσφορά και το χαμηλότερον κόστος κεφαλαίων άφ' ενός 

συμβάλλουν ευθέως εις τήν διερεύνησιν της παραγωγής, άφ' ετέ

ρου δε μειοΰν τήν ίσχύν εκάστου τών πραγματικών παραγόντων, 

ο'ίτινες προκαλούν τήν αυξησιν του άριθμοΰ τών μικρών μονάδων 

παραγωγής. Τούτο βεβαίως ουδέν έτερον σημαίνει πλην του σω

ρευτικού χαρακτήρος της οικονομικής αναπτύξεως. Έ ν τούτοις, 
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επαναλαμβάνεται καί αδθις, δτι τα γενικά μέτρα προς την κατεύ-

θυνσιν της ηύξημένης άποδοτικότητος δύνανται να συμπληρώσουν 

τα ειδικά μέτρα. Πράγματι, ύφ' ώρισμένας συνθήκας, ή έμμεσος 

προσέγγισις του προβλήματος ενδέχεται να άποβή έλκυστικωτέρα. 

γ) Παρά ταύτα, απαιτούνται μέτρα ασκούντα άμεσον έπίδρα-

σιν. "Εν τοιούτον μέτρον, όπερ ελήφθη το 1957, άφεώρα εις την 

άπαλλαγήν εκ της φορολογίας της υπεραξίας κεφαλαίου συνεπεία 

συγχωνεύσεως επιχειρήσεως και δια το πρώτον έτος άφ' ότου έλαβε 

χώραν αΰτη. Ή προταθείσα εις το πρώτον μέρος της παρούσης με

λέτης βελτίωσις της λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς θα ήτο οπωσ

δήποτε επωφελής δια τάς νέας επιχειρήσεις, χωρίς να λαμβάνη 

χώραν άμεσος έπιχορήγησις τών μικρών μονάδων. Προσέτι, θα 

έ'δει να εξαλειφθούν τα υφιστάμενα σήμερον εις βάρος τών μικρών 

επιχειρήσεων μειονεκτήματα, μεταξύ τών οποίων και το κατώτα-

τον δριον τών 5 εκατ. δρχ. ιδίων κεφαλαίων, όπερ απαιτείται δια 

την έ'κδοσιν μετοχών, ως επίσης ή απαιτουμένη δια τον αυτόν 

σκοπον δημοσίευσις τριών τουλάχιστον ετησίων ισολογισμών, ωσ

αύτως δέ το δικαίωμα προτιμήσεως τών παλαιών μετόχων κατά 

την διάθεσιν νέων μετοχών. Νέαι επιχειρήσεις καί μικρότεραι 

τοιαΰται θα ήδύνατο να ιδρυθούν καί αναπτυχθούν μέσω της κε

φαλαιαγοράς, μειούμενης ούτω της εξαρτήσεως των εκ βραχυπρο

θέσμων τραπεζικών δανείων καί εκ τών ιδίων πόρων των. Ή Νο

μισματική 'Επιτροπή, θα ήδύνατο, να έκδώση οδηγίας προς διευ-

κόλυνσιν συγχωνεύσεων εις περιπτώσεις σαφούς ωφελείας της ελ

ληνικής οικονομίας. Τέλος, ή ισχύουσα ειδική φορολογία καί τα 

λοιπά πλεονεκτήματα, άτινα παρέχονται εις τας μικράς επιχειρή

σεις έκτος 'Αθηνών, θα έ'δει να εξετασθούν μετά της δεούσης προσ

οχής προς έπισήμανσιν της επιδράσεως των επί της έκβιομηχανί-

σεως εν τω πλαισίω ολοκλήρου της ελληνικής οικονομίας. 

δ) Ή ένοποίησις τών μικρών μονάδων θα άσκηση δυσμενή έπί-

δρασιν επί της απασχολήσεως κατά την μεταβατικήν περίοδον, 

καίτοι αΰτη δεν θα είναι τόσον δυσμενής, 6σον πιστεύεται υπό 

τών μή ειδικών. "Οταν ενοποιούνται δύο επιχειρήσεις, ή άπασχό-

λησις δεν μειοΰται κατά 50%, καθ' όσον ή ένοποίησις μειώνει κυ-
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ρίως τον αριθμόν των περιττών προϊσταμένων και γραφειοκρατών. 

Ή τυχόν προκύπτουσα εκ της ενοποιήσεως ανεργία θα άπήτει 

την έφαρμογήν καταλλήλου πολιτικής προς διατήρησιν ελέγχου 

επί της μεταβατικής περιόδου. 

Ά π ο της απόψεως τής κεφαλαιαγοράς, αί εν Ελλάδι έπικρα-

τοΰσαι συνθήκαι δέν είναι δυσμενείς δια τήν άπορρόφησιν σημαν

τικού αριθμού άνεργων υπό του τομέως τών δημοσίων έργων. Κατά 

πρώτον λόγον, υπάρχουν τομείς προσφερόμενοι δι' επενδύσεις υπο

δομής, ήτοι δια περαιτέρω έπέκτασιν του δικτύου ηλεκτρικής ενερ

γείας, όπερ είναι λίαν χρήσιμον δια τάς μικρας βιομηχανίας, ώς 

και δια περαιτέρω διεύρυνσιν του οδικού δικτύου, κυρίου και δευ

τερεύοντος. Κατά δεύτερον λόγον, υπάρχει και το τεράστιον από

θεμα καταθέσεων ε'ις τάς έμπορικάς τράπεζας, όπερ αναμένει τήν 

άξιοποίησίν του. 'Ασχέτως του είδους τών χρηματιστηριακών τί

τλων, οίτινες θα εκδοθούν προς άξιοποίησίν τών εν λόγω κεφα

λαίων είς τήν παραγωγικήν διαδικασίαν, το Οφελος θα είναι μέγα. 

Πάντα ταΰτα βεβαίως ουδόλως σημαίνουν, οτι ή έπίλυσις του 

προβλήματος είναι εύκολος' απλώς ύποδηλοΰν, δτι ή λύσις εινα 

δυνατή, το δε δυνατόν γενέσθαι αποτελεί πάντοτε πρόκλησιν. 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν V 

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ 

ΚΑΙ Ο ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Ό χαρακτήρ της διοικήσεως τών επιχειρήσεων καί της επι

χειρηματικότητας έν Ελλάδι αποτελεί παράγοντα υψίστης σπου

δαιότατος δια τον καθορισμον του ΰψους καί τών τομέων, εις ους 

λαμβάνει χώραν σχηματισμός κεφαλαίου. Πρίν ή προβώμεν εις 

έξέτασιν του ανωτέρω θέματος, θεωρείται σκόπιμον να άναφερθή, 

δτι εις το πρώτον μέρος της παρούσης εργασίας ειχον συναχθή 

ουσιώδη τινά συμπεράσματα, σχετικά προς τάς επιχειρήσεις καί 

τον σχηματισμον κεφαλαίου έν Ελλάδι, επί τη βάσει της χρημα

τοδοτικής διαρθρώσεως καί της τακτικής, ήτις ακολουθείται υπό 

τών επιχειρήσεων, τών τραπεζών καί τών λοιπών οργανισμών καί 

ιδρυμάτων, άτινα απαντώνται εις τήν έλληνικήν άγοραν κεφαλαίου. 

Τα ληφθέντα αποτελέσματα πηγάζουν εκ τής νομικής μορφής τών 

επιχειρήσεων, τής ιδιομορφίας τής σχετικής νομοθεσίας καί τής 

καθιερωμένης τακτικής καί του τρόπου λειτουργίας τών μονάδων 

παραγωγής εις το πλαίσιον τής ελληνικής οικονομίας. 

Ούτως, ευρέθη δτι αϊ έλληνικαί επιχειρήσεις εμφανίζουν χαμη-

λήν καί όλονέν μειουμένην άναλογίαν ιδίων κεφαλαίων προς το 

σύνολον. Ευρέθη ωσαύτως, δτι τα παρακρατούμενα κέρδη θεω

ρούνται σημαντικώτερα τών ιδίων κεφαλαίων ή τής δανειακής 

χρηματοδοτήσεως δι' ομολογιών. Τέλος, διεπιστώθη, δτι, εκ του 

συνόλου τών μετοχών καί ομολογιών, έλάχισται μόνον έξεδόθησαν 

εις δημοσίαν έγγραφήν καί δτι, άντ' αύτου, αϊ επιχειρήσεις προ

βαίνουν εις έκτεταμένον δανεισμον εκ τραπεζών, εκ του Δημοσίου 

καί εξ ιδιωτών. 

Ώ ς εξετέθη εις το πρώτον μέρος τής μελέτης, τα ανωτέρω 

άσκοΰν δυσμενή έπίδρασιν επί τής οικονομίας καί τής ικανότητος 

της προς περαιτέρω πρόοδον καί δή: 
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1) At μέθοδοι χρηματοδοτήσεως των επιχειρήσεων άγουν εις 

συγκέντρωσιν του ελέγχου αυτών εις ολίγας χείρας και εις μονο

πώλια, το κίνητρον δε του ανταγωνισμού αμβλύνεται. 

2) Ή παρακράτησις κερδών καί ή αυτοχρηματοδότηση μειώ

νουν την κινητικότητα τών κεφαλαίων καί ελαττώνουν τάς πιέσεις 

προς οικονομικώς άρίστας μορφάς επενδύσεων. Προσέτι, ή έξάρτησις 

έκ της αυτοχρηματοδοτήσεως προκαλεί ύπέρμετρον έπιβράδυνσιν 

του ρυθμού σχηματισμού κεφαλαίου, κατά συνέπειαν δε καί τής 

βιομηχανικής παραγωγής. 

3) Ή χρηματοδότησις τών τραπεζικών δανείων επιτρέπει τήν 

χρησιμοποίησιν τών κεφαλαίων του δανειζομένου ε'ις μη παραγω

γικούς σκοπούς, όποτε αϊ τράπεζαι ενδέχεται να επιχορηγούν εμ

μέσως τήν κατανάλωσιν. 

4) Ή συσσώρευσις τών αποταμιεύσεων εις τραπεζικάς κατα

θέσεις ενδέχεται να έ'χη ως αποτέλεσμα τήν παραμονήν των αχρη

σιμοποίητων. Τοΰτο δε συμβαίνει καθ' 6ν χρόνον ή οικονομική 

άνάπτυξις τής χώρας απαιτεί επειγόντως τον άποτελεσματικον 

σχηματισμον κεφαλαίου. 

5) Ή σήμερον υφισταμένη σημαντική ρευστότης υπό τήν μορ-

φήν τραπεζικών καταθέσεων απειλεί τήν χώραν μέ κΰμα δαπανών, 

αίτινες, εφ' δσον έπραγματοποιοΰντο, θα προεκάλουν πληθωρισμόν. 

6) Ή συσσώρευσις αποταμιεύσεων υπό μορφήν τραπεζικών 

καταθέσεων προδίδει άντίστοιχον συγκέντρωσιν τών αποφάσεων 

περί πραγματοποιήσεως επενδύσεων εις χείρας τών εμπορικών 

τραπεζών, αϊτινες μάλιστα είναι έλάχισται τον αριθμόν, μόνον δε 

δύο εξ αυτών είναι αξιόλογοι. 

7) Ώ ς άμεσον αποτέλεσμα του τρόπου λειτουργίας τών πιστω

τικών οργανισμών εις τήν έλληνικήν κεφαλαιαγοράν, το κόστος 

τών κεφαλαίων αυξάνεται, ενώ παραλλήλως περιορίζεται ή προσ

φορά χρήματος δια βιομηχανικάς επενδύσεις. 

Τα συμπεράσματα ταΰτα προδίδουν ενδεχομένως έντονον άπαι-

σιοδοξίαν περί τών δυνατοτήτων οικονομικής αναπτύξεως τής Ελ

λάδος, τοΰτο δμως δεν αποτελεί κατ' ανάγκην όρθήν έρμηνείαν 

τών ανωτέρω. 'Αντιθέτως, ή έπισκόπησις τής οικονομικής κατα-
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στάσεως επισημαίνει κατά τρόπον λίαν σαφή τάς σημαντικάς βελ

τιώσεις, α'ίτινες είναι έφικταί υπό τάς παρούσας συνθήκας. Έ ν 

αντιθέσει προς πολλάς όλιγώτερον άνεπτυγμένας χώρας, ή Ελλάς 

έχει επιτύχει νομισματικήν σταθερότητα και απολαύει σημαντικής 

ελευθερίας τόσον εις την έγχώριον, όσον και εις την διεθνή διακί-

νησιν αγαθών, κεφαλαίων και εργασίας. Μέγας όγκος συσσωρευ

μένων αποταμιεύσεων αναμένει την παραγωγικήν του άξιοποίη-

σιν, ευθύς ώς βελτιωθή δ υφιστάμενος μηχανισμός χρηματοδο

τήσεως. 

1. Ή Έπιχειρηματικότης έν Ελλάδι 

ΕΊς έπίσημον δημοσίευμα περί του βιομηχανικού τομέως απα

ριθμούνται τα κύρια προβλήματα της ελληνικής βιομηχανίας και 

αναφέρεται, ότι αί επιχειρήσεις δεν είναι ώργανωμέναι έπί συγ

χρόνων βάσεων1. Έ ξ άλλου, ό κ. Κουτσουμάρης εκφράζει τήν 

άποψιν, Οτι «ή εγχώριος έπιχειρηματικότης και ή άνάληψις του 

κινδύνου εις βιομηχανικάς επιχειρήσεις δεν είναι επαρκείς έν Ε λ 

λάδι2». Εις εκ των λόγων της ελλείψεως επιχειρηματικού ταλάν

του ιδία εις τήν βιομηχανίαν, ύπήρξεν ενδεχομένως ή εκ παραδό

σεως άπασχόλησις των Ελλήνων εις το έμπόριον, γεγονός Οπερ 

είναι εντελώς φυσικόν, δεδομένης της γεωγραφικής θέσεως της 

χώρας καί τών φυσικών πόρων αυτής. 

"Ετεροι τίνες παράγοντες συνδέονται προς ιδιομορφίας περί τήν 

όργάνωσιν τών επιχειρήσεων. Συμφώνως προς τήν Άπογραφήν 

τής Βιομηχανίας του 1958, μόνον το ήμισυ έπί τοις εκατόν ακόμη 

καί τών σχετικώς μεγάλων βιομηχανικών επιχειρήσεων (άνω τών 

10 υπαλλήλων) ήσαν ώργανωμέναι ώς ανώνυμοι έταιρεΐαι. Αί 

προσωπικαί έταιρεΐαι άπετέλουν το 9,8%, το ύπόλοιπον δε 85,7% 

έκαλύπτετο υπό ιδιοκτήτων επιχειρήσεων καί βιοτεχνικών μονά-

1. Ύπουργεΐον Συντονισμού, Ό Βιομηχανικός Τομενς τής Ελληνικής 

ΟΙκονομίας, 1960 - 1970: Ή Βιομηχανική Άνάπτνξις και ή Ζήτησις Ερ

γασίας κατ"Επαγγελματικούς Κλάδους ('Αθήναι, 'Οκτ. 1962), σελ. 9-10. 

2. Γ. Κουτσουμάρη, Ή Μορφολογία τής 'Ελληνικής Βιομηχανίας, σελ. 

25, ωσαύτως σελ. 107-8, 289, 315. 
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δων. Φαίνεται αρκούντως πιθανόν, Οτι το μέγα τούτο ποσοστον 

προσωπικών και οικογενειακών επιχειρήσεων τείνει μέχρι βαθμού 

τίνος εις ύποκατάστασιν τών οικονομικών και επιχειρηματικών κι

νήτρων δια προσωπικών, πολιτικών, οικογενειακών και λοιπών 

τοιούτων. Ή διάδοσις του θεσμού της ανωνύμου εταιρείας, ιδία 

εν συνδυασμώ με την εύρυτέραν χρήσιν και κατανομήν του μετο

χικού κεφαλαίου, θα επέφερε βελτίωσιν της ποιότητος της διοι

κήσεως τών επιχειρήσεων. ΜεταβολαΙ τοιαύτης φύσεως θα κατέ-

τεινον, δια μεταβολής τών συμφερόντων τών μετοχών, προς βρα-

χυχρονιωτέρας επιτεύξεις καί την καταβολήν μεγαλυτέρας προσο

χής δια την πραγματικήν άπόδοσιν τής διοικήσεως. 

Εις προηγούμενον κεφάλαιον άνεπτύχθη λεπτομερώς, πώς ή νο

μική θέσις καί ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου τής ανωνύμου 

εταιρείας ώδήγησεν εις οικονομικώς κακήν άπόδοσιν, έγένοντο δέ 

προτάσεις προς βελτίωσιν τής καταστάσεως3. Αι δυσμενείς αύται 

συνθήκαι επιτείνονται περαιτέρω εκ του γεγονότος, δτι ανατίθεν

ται καθήκοντα συμβούλων εις πρόσωπα γνωστά δια την πολιτι-

κήν, στρατιωτικήν ή άλλην τινά έπίδοσίν των, ουχί δμως δια 

πραγματικήν γνώσιν τών προβλημάτων τής βιομηχανίας4. 

Τέλος, σημαντικον στοιχεΐον εν προκειμένω θα πρέπει να είναι 

το έπίπεδον μορφώσεως τών Ελλήνων βιομηχάνων. Το θέμα τούτο 

έξητάσθη υπό του Δρ. Α. Alexander χρησιμοποιήσαντος έρωτη-

ματολόγιον εις το όποιον απήντησαν 500 περίπου βιομήχανοι, οί-

τινες γενικώς δύνανται να θεωρηθούν καί διευθυνταί επιχειρήσεων 

άπασχολουσών άνευ τών 25 ατόμων. 

Έ κ του πίνακος V - 1 καταφαίνεται, δτι 70% περίπου τών επι

χειρηματιών (διευθυντών) τών μεγαλυτέρων ελληνικών επιχειρή

σεων είναι μορφωμένοι μέχρι καί γυμνασιακού επιπέδου. Μόνον 

9% εξ αυτών έχουν έκπαιδευθή εις τάς σχολάς οικονομικών καί εμ

πορικών επιστημών εν Ελλάδι, αϊτινες ουδόλως προσφέρουν την 

καλυτέραν δυνατήν έκπαίδευσιν εις τα τής συγχρόνου επιχειρή

σεως. Οι εκπαιδευθέντες εις έμπορικάς σχολάς τής αλλοδαπής 

3. "Ορα Κεφ. III ανωτέρω, iSicf. σελ. 72-75. 
4. Δ. Δ. Ψηλοΰ, ένθ' ανωτέρω, σελ. 113. 

139 



είναι ελάχιστοι, το δέ έργον των παρακωλύεται αναμφιβόλως υπό 

της ελλείψεως εκπαιδευμένων συνεργατών εις το πλαίσιον της επι

χειρήσεως. 

ΓΠΝΑΞ V -1 

Μόρφωσις Ελλήνων Βιομηχάνων κατά το 1961 εις Επιχειρήσεις 
'Απασχολούσας "Ανω των 25 'Ατόμων 

Σπουδαί 

Μέχρις 6 Ε τ ώ ν 
"Ανω των 6 Ε τ ώ ν 
Γυμνάσιον 
Πανεπιστήμιον, ΤεχνικαΙ 
ΣχολαΙ Νομικής 

Έμπορικαί-Οίκονομ. Έ π 

Σχολαί 

ιστ. 

'Αριθμός Βιομηχάνων 

'Απόλυτος 
αριθμός 

22 
121 
222 

80 
31 
46 

522 

% επί 
Συνόλου 

4,21 
23,18 
42,53 
15,73 

5,94 
8,82 

100,00 

Π η γ ή : Α. Alexander, Κέντρον Οίκοέομικών 'Ερευνών, άδημοσίευτον χει-
ρόγραφον. 

Περί τα 1 6 % τών επιχειρηματιών του δείγματος εις τον ανω

τέρω πίνακα έχουν αποφοιτήσει εξ ανωτάτων τεχνικών σχολών, 

ήτοι είναι μηχανικοί, χημικοί, κ.τ.τ., ενώ 6 % είναι απόφοιτοι νο

μικών σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 

Το χαμηλον έπίπεδον μορφώσεως καί ειδικεύσεως τών Ε λ λ ή 

νων επιχειρηματιών οδηγεί εις την υπαρξιν μειονεκτημάτων εντός 

τών επιχειρήσεων και παρεμποδίζει την ο'ικονομικήν άνάπτυξιν. 

Επί παραδείγματι, ό περιωρισμένος αριθμός τών ανωνύμων εται

ρειών ενδέχεται να οφείλεται εν μέρει εις τήν χαμηλήν ποιότητα 

της έπιχειρηματικότητος καί εις τήν άγνοιαν τών πλεονεκτημάτων 

της ανωνύμου εταιρείας έναντι τών άλλων μορφών επιχειρήσεως. 

Η πλειονότης τών επιχειρηματιών με γυμνασιακήν μόρφωσιν φαί

νεται να σχετίζεται προς τάς προσωπικάς εταιρείας, ένω ή πλειο-

νοτης τών αποφοίτων πανεπιστημίου έχει ιδρύσει ή απασχολείται 
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εις κεφαλαιουχικά? εταιρείας. Ό κ. Alexander συμπεραίνει, δτι 

το χαμηλον έπίπεδον μορφώσεως των Ελλήνων επιχειρηματιών 

δύναται να θεωρηθή ώς εις εκ τών παραγόντων, εις τους οποίους 

δέον να άποδοθή ή έπικράτησις τών οικογενειακών και προσωπι

κών εταιρειών. 

Ή έ'λλειψις επιχειρηματικού καί διοικητικού ταλάντου εν Ε λ 

λάδι ώδήγησεν εις ύπερβολικήν συγκέντρωσιν της διαδικασίας λή

ψεως αποφάσεων εντός τών επιχειρήσεων, ώς καί εις μη άποτε-

λεσματικήν ίεράρχησιν τών υπηρεσιών καί μεγίστην σύγχυσιν κα

θηκόντων5. Ωσαύτως, ώδήγησεν εις άδυναμίαν τών επιχειρηματι

κών στελεχών, δπως αναγνωρίσουν την ανάγκην καλυτέρας επιτε

λικής εργασίας καί συντονισμού, συνετέλεσε δε εις την πρόσληψιν 

προσωπικού βάσει οικογενειακών ή πολιτικών κριτηρίων. Σωρευ-

τικόν αποτέλεσμα τών εν λόγω παραγόντων ύπήρξεν ή δημιουργία 

γραφειοκρατικοί} μηχανισμού εντός της επιχειρήσεως καί ό ανε

παρκής προγραμματισμός τών επενδύσεων εις την οίκονομίαν έν 

τ φ συνόλω της 6. 

2. Άνθρώπινον Κεφάλαιον καί Οικονομική Άνάπτυξις 

Α'. Γενική καί Τεχνική Έκπαίδευσις έν Ελλάδι 

Καίτοι ή οικονομική άνάπτυξις της Ελλάδος εξαρτάται τα μέ

γιστα εκ του σχηματισμού κεφαλαίου εις τον τομέα της βιομη

χανίας, ούτος δεν κέκτηται — ώς πιστεύουν ενιοι θεωρητικοί της 

οικονομικής αναπτύξεως — σχεδόν άποκλειστικήν σπουδαιότητα. 

Ούτως, ενώ εις το δεύτερον μέρος της παρούσης μελέτης πειρώ-

μεθα να άποκαλύψωμεν τάς επιδράσεις της προσφοράς κεφαλαίων 

επί του μεγέθους της μονάδος παραγωγής, τών μεθόδων παραγω

γής κλπ., έπισημαίνομεν ταυτοχρόνως καί τήν άνεξάρτητον αι

τιώδη σχέσιν τών έν λόγω μή κεφαλαιακών παραγόντων εντός τής 

5. Δ. Δ. Ψηλοΰ, «Labour and Managerial skills», Τραπεζική, Τόμος 
34 ('Αθήναι, Φεβρουάριος 1963), σελ. 46, καί Α. Ο. Hirschnian, «The 
Strategy of Economic Development» (New Haven, 1958), σελ. 136. 

6. Δ. Δ. Ψηλοΰ, ενθ5 ανωτέρω. 
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οικονομίας. 'Αμφότεροι οι σκοποί ούτοι εκπληρούνται εις το πα

ρόν τμήμα, εις το όποιον διερευνώνται, τα διάφορα ε'ίδη εκπαιδεύ

σεως και ή σχέσις των προς την οίκονομικήν αποδοτικότητα και 

άνάπτυξιν. Τ ο γεγονός δτι κατέστη τελευταίως του συρμού — δι-

καιολογουμένης της χρήσεως τοϋ ορού υπό ώρισμένην εννοιαν — 

να θεωρήται ή αύξησις της ανθρωπινής παραγωγικότητος ως κε-

φάλαιον, τοΰτο δέν πρέπει να επισκίαση το γεγονός δτι αύτη -δεν 

αποτελεί κεφάλαιον ως το αντιλαμβάνεται ό επιχειρηματίας ή ό 

θεωρητικός οικονομολόγος. Έ ν άλλοις λόγοις, παρά τον δρον «άν-

θρώπινον κεφάλαιον» πρόκειται περί παράγοντος, δστις θα άπο-

κληθή έν τοις εφεξής «πραγματικός», ήτοι μη χρηματοοικονο

μικός. 

Ή τεραστία σημασία του ανθρωπίνου παράγοντος εις το γενι-

κώτερον πλαίσιον της οικονομικής παραγωγικότητος κατεδείχθη 

μόνον κατά την τελευταίαν δεκαετίαν περίπου. Ούτως, ή εκπληκτική 

άνασυγκρότησις και πρόοδος τής γερμανικής οικονομίας άπο του 

Δευτέρου παγκοσμίου πολέμου και εντεύθεν κατέδειξεν πέραν πάσης 

αμφιβολίας, δτι ό κεφαλαιουχικός εξοπλισμός τής οικονομίας — όσ

τις εϊχε καταστραφή σχεδόν έξ ολοκλήρου μέχρι του 1945 — απο

τελεί μόνον την μίαν πλευραν του δλου θέματος. Έ ξ άλλου, ποσο-

τικαί μελέται εις Η.Π.Α. ώδήγησαν εις απροσδόκητα συμπερά

σματα. Ούτω, ό Καθηγ. κ. Schultz ευρίσκει, δτι 3/5 τής αυξή

σεως τής πάραγωγικότητος έν Η . Π . Α . μεταξύ 1929 και 1956 

δύνανται να αποδοθούν ουχί ε'ις τάς ηύξημένας είσροάς γης, ερ

γασίας και κεφαλαίου ύπο την συνήθη εννοιαν, άλλ' εις την αύ-

ξησιν των ανθρωπίνων ικανοτήτων7. Κατά την αυτήν περίπου 

έποχήν, αϊ έκτεταμέναι μελέται του Ε. F . Denison κατέδειξαν, 

δτι, κατά την περίοδον 1929 - 1957, ή έκπαίδευσις ύψωσε την μέ-

σην ποιότητα τής εργασίας κατά 29,6% και δτι ή αυξησις του 

7. Τ. W. Schultz, «Investment in Human Capital», American Eco
nomie Review, Μάρτιος 1961. Ωσαύτως, Γ. Κουτσουμάρη, άρθρον «In
vestment in Humans for Economic Development» καΐ βιβλιογραφία 
έν αύτφ, δημοσιευθέν ελληνιστί υπό τής Άνωτ. Βιομηχανικής Σχολής εις 
το περιοδικον «Σπονδαί» ('Αθήναι, 1962). 
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εθνικού προϊόντος ήδύνατο να άποδοθή κατά 42% εις π ρ ό σ -

θ ε τ ο ν μόρφωσιν8. 

Ό Καθηγ. κ. Ξ. Ζολώτας, Διοικητής της Τραπέζης της Ελ

λάδος, κατέστησε σαφές, δτι πρέπει να ισχύουν παρόμοιαι σχέσεις 

και εις την περίπτωσιν της Ελλάδος καί δτι ή τεχνική έκπαίδευ-

σις έν αύτη υστερεί εις μέγιστον βαθμον έναντι των άλλων χωρών9. 

Οΰτω, άνα χίλιους κατοίκους, ή Ελλάς ειχεν 5,2 φοιτητάς τε

χνικών σχολών, έναντι 44 της Δ. Γερμανίας, 22,2 της Δανίας καί 

20,7 της Πολωνίας άφ' ενός καί 5,1 της Τουρκίας καί 1,6 της 

'Αργεντινής άφ' ετέρου. Ωσαύτως, το ποσοστον συμμετοχής τής 

επαγγελματικής καί ειδικής εκπαιδεύσεως εις το σύνολον τών 

δαπανών δια την παιδείαν ήτο μόνον 4,5% εις την περίπτωσιν 

τής Ελλάδος, έναντι ποσοστών κυμαινόμενων μεταξύ 15,2% 

καί 17,6% εις Αύστραλίαν, Όλλανδίαν, Νορβηγίαν καί Έλ-

βετίαν. 

Τα εκπαιδευτικά συστήματα τής 'Ινδίας, τών περισσοτέρων 

χωρών τής Λατινικής 'Αμερικής καί τών κρατών τής 'Εγγύς 'Ανα

τολής εμφανίζουν όμοίαν τάσιν διοχετεύσεως δυσαναλόγου τμή

ματος τής προσπάθειας τών φοιτητών των προς τους αρχαίους 

κλασσικούς, την ίστορίαν τής χώρας, τάς θρησκείας καί τα φιλοσο

φικά συστήματα καί την κλασσικήν, ενίοτε καθαρώς φιλολογικήν, 

μορφήν τής γλώσσης. Εις την περίπτωσιν τής Ελλάδος, ή τάσις 

αΰτη είναι ιδιαιτέρως έντονος δι' εύρωπαϊκήν χώραν, ενδέχεται 

δε να πηγάζη εκ τής περίλαμπρου θέσεως τής αρχαίας Ελλάδος 

εις την πολιτιστικήν παράδοσιν του δυτικού κόσμου, άκολουθηθεΐ-

σαν υπό μακραίωνος πολιτικής άφανείας. Ό κ. Α. Πεπελάσης 

αποδίδει την παροϋσαν μορφήν τής ελληνικής παιδείας καί του δι

καίου εις την πολιτικήν άπολυτρώσεως του Ελληνισμού του 

8. Ε. F. Denison, «The Sources of Economic Growth in the United States 
and the Alternatives Before Us», Committee for Economic Development 
(Νέα 'Υόρκη, 1962), σελ. 73. 

9. Ξ. Ζολώτα, ΟΙκονομική Άνάπτνξις καί Τεχνική Έκπαίδευσις, Άρ-
χεϊον Μελετών καί 'Ομιλιών Τραπέζης τής 'Ελλάδος, υπ' αριθμ. 4 ('Αθήναι, 
1960), σελ. 36-37. Τα στοιχεία αφορούν είς την περίοδον 1950-55. 
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παρελθόντος αιώνος και εις τάς συνοδεύουσας αυτήν πολιτιστι-

κάς υποκρούσεις, αί όποΐαι έξακολουθυν υφιστάμενα!,10. 

Πλέον συγκεκριμένως, ό Καθηγ. κ. Πεπελάσης επισημαίνει την 

ανεπαρκή σημασίαν, ήτις αποδίδεται εις τήν έπαγγελματικήν και 

τεχνικήν έκπαίδευσιν, καθ' όσον άφορα εις τήν βιομηχανικήν και 

γεωργικήν παραγωγήν. Ώ ς εμφαίνεται εκ του πίνακος V - 2, κατά 

το σχολικον έτος 1960 - 61 ό συνολικός αριθμός των φοιτώντων 

εις μέσας έμπορικας σχολάς ύπερέβαινεν ελαφρώς μόνον το 3 % 

του συνόλου των φοιτώντων εις κλασσικά γυμνάσια. Στοιχεία δια 

τάς μέσας γεωργικάς και βιομηχανικάς σχολας δεν υφίστανται δια 

το έν λόγω έτος, κατά το 1957 - 58 δμως το ποσοστον των φοι

τητών εις τας σχολάς ταύτας ήτο μόνον 2,4% του συνόλου τών 

μαθητών γυμνασίου. 

ΠΙΝΑΞ V - 2 

Τύποι Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως έν Ελλάδι 

(Σχολ. 'έτος 1960-61) 

Τ , 'Αριθμός Αριθμός 
1 υ π ο ς Σχολείων Μαθητών 

1. 

2. 

Γυμνάσια 
α. Δημόσια 
β. 'Ιδιωτικά 
Έμπορικαί Σχολαί 
α. Δημόσιαι 
β. Ίδιωτικαί 

Σύνολον 

361 
286 

42 
2 

647 

44 

691 

219.273 
45.705 

7.873 
539 

264.978 

8.412 

273.390 

Π η γ ή : Ε.Σ.Τ.Β., Μέση Έκπαίδευσις, Σχολ."Ετος 1960-1961. 

Έ κ τών στατιστικών στοιχείων του πίνακος V - 3, άτινα ανα

φέρονται εις το σύνολον τών ωρών διδασκαλίας εκάστου μαθήμα-

10. Α. Α. Πεπελάση, «The Image of the Past and Economic Backward
ness», περιοδικον Human Organization, Τόμος 17, τεϋχος 4 (1957), σελ. 
19-27. Ό Καθηγ. κ. Πεπελάσης παρέσχεν ωσαύτως τα πλέον πρόσφατα στα
τιστικά στοιχεία, άτινα αναφέρονται ενταύθα. 

144 



ΠΙΝΑΞ V - 3 

Κατανομή Ωρών Διδασκαλίας 
Μεταξύ Μαθημάτων εις τα Κλασσικά Γυμνάσια 

Μάθημα 

Θεολογία 
'Αρχαία Ελληνικά 
Νέα Ελληνικά 
Λατινικά 
Γαλλικά 

'Ιστορία 
Μαθηματικά 
Φυσική 
Γεωγραφία 
Οίκοκυρικα 

Υγιεινή 
Τεχνικά 

Ωδική 
Φιλοσοφικά 
Γυμναστική 

Σύνολον 

(Θήλεις) 

Πρώτα 
3 ετη 

174 
696 
261 

87 
290 
261 
290 
261 
174 

87 

— 
145 
145 

— 
261 

3.132 

Τελευταία 
3 ετη 

174 
783 
261 
261 
203 
261 
348 
290 

58 
87 
29 
58 
29 

116 
261 

3.219 

Σύνολον 

348 
1.479 

522 
348 
493 
522 
638 
551 
232 
174 

29 
203 
174 
116 
522 

6.351 

Π η γ ή : Βασιλικον Έθνικον "Ιδρυμα Ερευνών, In Investigation into the 
Needs in Technical and Administrative Education in Greece and the Requirements 
for their Implementation ('Αθήναι, 15 Ιουνίου 1951), σελ. 11-12. 

τος κατά τάς 29 εβδομάδας του σχολικού έτους εις κλασσικά γυ

μνάσια, καταφαίνεται ό τρόπος διδαχής των φοιτώντων εις την 

Μέσην έκπαίδευσιν. Δέον όπως σημειωθή εν προκειμένω, οτι ου

δέν δικαίωμα επιλογής μαθημάτων παρέχεται εις τους μαθητάς, 

υποχρεουμένων τούτων να ακολουθήσουν καθ' ολην την διάρκειαν 

του εξαετούς γυμνασιακού κύκλου το έγκεκριμένον ύπο του Υπουρ

γείου Παιδείας άναλυτικον πρόγραμμα μαθημάτων. Βάσει τής 

ύπαρχούσης πείρας, έν σχέσει με τάς προτιμήσεις τών μαθητών, 

δύναται να ύποστηριχθή, δτι, εάν υπήρχε δυνατότης τοιαύτης επι

λογής, ή σημερινή κατανομή τών ωρών διδασκαλίας θα ύφίστατο 

τεραστίαν μεταβολήν. Ενδεχομένως, τ ά 2 / 3 του συνόλου τών ωρών 

10 
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διδασκαλίας Αρχαίων Ελληνικών, Λατινικών, Θρησκευτικών και 

Γυμναστικής θα κατενέμοντο μεταξύ έτερων μαθημάτων. Οΰτω 

εις τα εξ ετη του κλασσσικοΰ γυμνασίου θα έξοικονομουντό 1.660 

ώραι. Το Βασιλικον Έθνικον "Ιδρυμα 'Ερευνών ύπελόγισεν, δτι, 

εν συγκρίσει προς δ,τι συμβαίνει εις ετέρας άνεπτυγμένας χώρας, 

2.715 ώραι διδασκαλίας εις τα γυμνάσια είναι άχρηστοι είς το 

σύγχρονον μαθητήν, έκτος μόνον δια την «πνευματικήν του έξά-

σκησιν». "Εστω και αν μειωθή κατά 2/3 ό χρόνος, δστις άφιεροΰ-

ται εις την διδασκαλίαν τών κλασσικών γλωσσών, τών θρησκευτι

κών καί της γυμναστικής, θα ήδύνατο να διατηρηθή ίκανοποιητικον 

έπίπεδον μορφώσεως εις τον γυμνασιακον κύκλον δια της εισα

γωγής βελτιωμένων μεθόδων διδασκαλίας καί σχολικών βιβλίων. 

ΠΙΝΑΞ V - 4 

Κατηγορίαι Καθηγητών Μέσης 'Εκπαιδεύσεως έν Ελλάδι 

(Σχολ. 'έτος 1954-55) 

Κατηγορίαι Καθηγητών 

Φιλόλογοι 
Θεολόγοι 
Μαθηματικοί 
Φυσικοί 

Δημόσια 

2.354 
553 
762 
536 

'Ημερήσια Γυμνάσια 

Ιδιωτικά 

768 
180 
250 
255 

Σύνολον 

3.122 
733 

1.012 
791 

'Αριθμός Δημοσίων Γυμνασίων 319 
» 'Ιδιωτικών » 137 

Π η γ ή : Ε.Σ.Τ.Ε., Μέση Έκπαίδενσις (Σχολ. έτος 1954-55) 
Σημείωσις: 1 ) Κατά το σχολικον έτος 1954-55 εις εκαστον δ η μ ό σ ι ο ν 

γ υ μ ν ά σ ι ο ν ύπήρχον επτά φιλόλογοι, δύο θεολόγοι, δύο 
μαθηματικοί καί δύο φυσικοί. 

2 ) Κατά το σχολικον Ιτος 1954-55 εις εκαστον ί δ ι ω τ ι κ ò ν 
γ υ μ ν ά σ ι ο ν ύπήρχον §ξ φιλόλογοι, είς θεολόγος, δύο 
μαθηματικοί καί δύο φυσικοί. 

Ή χρησιμοποίησις του διδακτικού προσωπικού βάσει του υπάρ

χοντος προγράμματος καταφαίνεται εκ του πίνακος V - 4, δστις 
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εμφαίνει τον αριθμόν κατά κυρίαν κατηγορίαν των καθηγητών 

μέσης εκπαιδεύσεως το 1954 — 55. Ό αριθμός των φιλολόγων 

υπερέβαινε το σύνολον δλων των άλλων κατηγοριών καθηγητών 

τόσον εις τα δημόσια, δσον και εις τα ιδιωτικά γυμνάσια. Εις τα 

δημόσια ύπήρχον περισσότεροι θεολόγοι παρά φυσικοί και εις αμ

φότερα τα ε'ίδη γυμνασίου οι φυσικοί άπετέλουν μόνον το 1 / 4 ή 
1 / 3 τών φιλολόγων1 1. 

Εις το Πανεπιστήμιον 'Αθηνών το σύνολον τών εγγεγραμμένων 

φοιτητών εις τάς σχολάς μαθηματικών, ράδιο - ηλεκτρολογίας, 

φαρμακευτικής, φυσικής, φυσικών επιστημών και χημείας ήτο 

ελαφρώς μικρότερον του συνόλου τών φοιτητών ιατρικής και μό

νον ελαφρώς μεγαλύτερον του τριπλασίου τών εγγεγραμμένων εις 

τήν θεολογίαν. Το σύνολον τών εγγεγραμμένων εις τας πέντε σχο-

λάς του Πολυτεχνείου 'Αθηνών, εξ άλλου, ήτο μικρότερον έ'ναντι 

του συνόλου τών φοιτητών νομικής του Πανεπιστημίου 'Αθηνών 1 2. 

Β'. Έκπαίδευσις εις τάς 'Εμπορικός και Οικονομικός Έπιστήμας 

Ή διοικητική τών επιχειρήσεων συγκαταλέγεται μεταξύ τών 

ειδικοτήτων, αίτινες ενέχουν κρίσιμον σημασίαν δια τήν οίκονομι-

κήν άνάπτυξιν, πλην δμως καλλιεργείται ανεπαρκώς υπό τών εκ

παιδευτικών συστημάτων του πλείστου τών υπανάπτυκτων χ ω 

ρών, μεταξύ τών οποίων περιλαμβάνεται και ή Ελλάς. Εις πρόσ-

φατον Ιρευναν επί του θέματος, διεξαχθεΐσαν υπό του Διεθνούς 

Γραφείου 'Εργασίας (I .L.O. ) εις σημαντικον αριθμόν χωρών χα

μηλού εισοδήματος, συνάγεται το συμπέρασμα, Οτι ή εισροή ξέ

νων κεφαλαίων και ή εισαγωγή βελτιωμένων μεθόδων εκ του εξω

τερικού δεν θα δυνηθούν να συμβάλλουν εις τήν οίκονομικήν άνά

π τ υ ξ ι ν — εις τήν πρέπουσαν εκτασιν — αν δεν σημειωθή πρώτον 

σαφής βελτίωσις της διοικήσεως τών επιχειρήσεων1 3. 

11. Βασ. Έθνικον "Ιδρυμα Ερευνών, ένθ' ανωτέρω, σελ. 11-12. 
12. Ε.Σ.Τ.Ε., Στατιστική Έπετηρις 'Ελλάδος, 1962, σελ. 130-133. 
13. R. S. Roberts, Economic Development, Human Skills and Technical 

Assistance: A Study of I.L.O. Technical Assistance in the Field of Producti
vity and Management Development (Γενεύη 1962). 
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Έ ν Ελλάδι,, ή έκπαίδευσις εις τα θέματα της διοικητικής των 

επιχειρήσεων και της δημοσίας διοικήσεως ύπήρξεν «ή πλέον πα-

ρημελημένη, ώς προκύπτει εξ ερευνών περί των αναγκών της 

'Ανωτάτης εκπαιδεύσεως έν Ελλάδι 1 4 .» Ώ ς κατεδείχθη υπό πλεί

στων ερευνών, διεξαχθεισών υπό ιδιωτών και του κράτους, τα 

υπάρχοντα εκπαιδευτικά Ιδρύματα δεν παρέχουν εκσυγχρονισμένα 

προγράμματα διοικήσεως τών επιχειρήσεων1 5. Τ α ελάχιστα μα

θήματα, άτινα διδάσκονται εις τα ελληνικά πανεπιστήμια και ετέ

ρας σχολάς είδικευμένας ε'ις την διοικητικήν τών επιχειρήσεων καί 

την δημοσίαν διοίκησιν, υπολείπονται κατά πολύ τών συγχρόνων 

ειδικευμένων σειρών μαθημάτων εις Αμερικανικά ή 'Αγγλικά πα

νεπιστήμια, πολλά δε εκ τών μαθημάτων αυτών διδάσκονται υπό 

καθηγητών, οίτινες δεν είναι ειδικοί επί του θέματος καί έχουν 

έκπαιδευθή εις Γερμανίαν ή Γαλλίαν προ του Δευτέρου παγκοσμίου 

πολέμου. 

Αϊ δύο άνώταται σχολαί, ήτοι ή Α.Σ.Ο.Ε.Ε. καί ή Πάντειος 

Σχολή Πολιτικών 'Επιστημών, αίτινες ίδρύθησαν επί σκοπώ εκ

παιδεύσεως στελεχών επιχειρήσεων καί στελεχών της δημοσίας 

διοικήσεως αντιστοίχως, υστερούν εξ απόψεως οργανώσεως καί 

διαρθρώσεως καί αδυνατούν να εκπληρώσουν τον σκοπόν, δια τον 

όποιον ίδρύθησαν. Το σύνολον τών ετησίως αποφοιτησάντων έκ 

τών έν λόγω δύο σχολών κατά την περίοδον 1957 - 1961 εμφανί

ζει την κάτωθι εικόνα. 

Ό πίναξ V - 5 δεικνύει πρώτον, δτι ό αριθμός τών άποφοιτών-

των ετησίως εξ εκάστης σχολής, εκφραζόμενος ώς ποσοστον επί 

τοις εκατόν του συνόλου τών εγγεγραμμένων, σημειοΐ κάμψιν άπα 

του 1958. Τούτο είναι λυπηρόν, καθ' όσον ό αριθμός τών διαθεσί

μων επιχειρηματικών καί διοικητικών στελεχών υπολείπεται της 

ζητήσεως, ήτις δημιουργείται είτε λόγω αντικαταστάσεως, είτε λό-

14. Βασιλικον Έθνικον "Ιδρυμα Ερευνών, ένθ' ανωτέρω, σελ. 1. 
15. Του αύτοΰ συγγραφέως, evo' ανωτέρω, σελ. I .A. Γ. Παπανδρέου, 

Preliminary Recommendations for the Reconstruction of Higher Education, πο-
λυγραφημένον('Αθήναι, 1960). 'Ωσαύτως, Ξ. Ζολώτα, ένθ' ανωτέρω, σπο
ραδικώς. 

148 



ΠΙΝΑΞ V - 5 

'Ετήσιος 'Αριθμός 'Αποφοίτων έκ τών Δύο Κυριοτέρων 'Ανωτάτων Σχολών, 

1957 -1961 

1957 

Α.Σ.Ο. & Ε.Ε. 

'Εγγεγραμμένοι 1.872 
'Απόφοιτοι 482 
'Απόφοιτοι ώς%'Εγγεγραμμένων 25,7 
Διδακτικον Προσωπικον 17 

'Αναλογία Φοιτητών 
προς Καθηγητάς 110,12 

Π Α Ν Τ Ε Ι Ο Σ 

Εγγεγραμμένοι 2.842 
'Απόφοιτοι 466 
'Απόφοιτοι ώ ς % 'Εγγεγραμμένων 16,4 
Διδακτικον Προσωπικον 16 

'Αναλογία Φοιτητών 
προς Καθηγητάς 177,63 

1958 

1.674 
557 

33,3 
17 

98,47 

1.849 
422 

22,8 
16 

115,56 

1959 

1.952 
463 

23,7 
20 

97,60 

3.033 
523 

17,2 
16 

189,56 

1960 

2.076 
359 

17,3 
17 

122,12 

3.363 
470 

14,1 
14 

240,21 

1961 

2.120 
417 

19,7 
18 

117,78 

3.329 
551 

16,6 
15 

221,93 

Π η γ ή : Ε.Σ.Τ.Ε., Στατιστική της 'Εκπαιδεύσεως, 1936-1961. 

γω της αυξανομένης ζητήσεως ειδικοτήτων εις την βιομηχανίαν1 6. 

Τέλος, άπο του 1957 και εντεύθεν ή αναλογία φοιτητών προς 

διδακτικον προσωπικον αυξάνει εις άμφοτέρας τάς σχολάς, όπερ 

δεικνύει, ότι δ καθηγητής δέον δπως διδάσκη όλονέν αύξανόμενον 

αριθμόν φοιτητών άπο έτους εις έτος. 'Ωσαύτως, είναι άμφίβολον 

κατά πόσον τα ανώτατα, εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, εις 

τους τομείς της διοικητικής τών επιχειρήσεων και της δημοσίας 

διοικήσεως, προβαίνουν εις άρίστην άξιοποίησιν του χρόνου τών 

φοιτητών. Ή Α . Σ . Ο . Ε . Ε . (Τμήμα Διοικητικής Επιχειρήσεων) 

άφιεροι 20 ώρας εβδομαδιαίως εις καθαρώς οικονομολογικά μα

θήματα, 28 ώρας ε'ις τήν λογιστικήν, 29 ώρας εις το δίκαιον, 27 

εις τήν διοικητικήν τών επιχειρήσεων καθ* όσον άφορα εις τήν 

16. "Ορα Δ. Ψηλοϋ, ενθ' ανωτέρω, σελ. 46 και Βασ. Έθν. "Ιδρυμα 'Ερευ
νών, Ινθ' ανωτέρω, σελ. 12. 
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θεωρητικήν άποψιν της επιχειρήσεως καί 4 ώρας εις τήν στατι-

στικήν. Αϊ υπόλοιποι 20 ώραι εκ του συνόλου τών 128 άφιερουν-

ται εις την χημείαν, την Άγγλικήν γλώσσαν καί εις έτερα μαθή

ματα, μη σχετιζόμενα προς την διοίκησιν επιχειρήσεων. Ή Πάν-

τειος Σχολή Πολιτικών Επιστημών, ήτις υποτίθεται οτι εκπαι

δεύει διοικητικά στελέχη, εμφανίζει τήν άκόλουθον έβδομαδιαίαν 

κατανομήν ωρών διδασκαλίας: οικονομική 10, δίκαιον 37, λογι

στική 4, διοικητική τών επιχειρήσεων 2, λοιπά 12. 

Πέραν τών ανωτέρω σχολών υφίστανται ενια Ιδρύματα ερευνών, 

ως το Κέντρον Παραγωγικότατος, το Βασιλικον Έθνικον "Ιδρυμα 

Ερευνών κλπ., άτινα προσφέρουν σειράν σεμιναρίων ή ιδιωτικών 

διαλέξεων επί θεμάτων σχετικών προς τήν διοικητικήν τών επι

χειρήσεων. Έ ν τούτοις, οι συμμετέχοντες εις τα σεμινάρια — παρά 

τήν παρεχομένην εις αυτούς έπιμόρφωσιν — γενικώς δεν είναι 

επαρκώς εκπαιδευμένοι δια να αναλάβουν έργασίαν εις τήν βιομη-

χανίαν ή τήν δημοσίαν διοίκησιν. 

Τρίτος εκπαιδευτικός τομεύς, δστις συνδέεται στενώς προς τήν 

οίκονομικήν άνάπτυξιν καί πρόοδον, είναι αυτή αΰτη ή οικονο

μική επιστήμη. 'Αναμφιβόλως, υπάρχουν χώραι αϊ όποΐαι προ

οδεύουν οικονομικώς άνευ της βοηθείας τών οικονομολόγων, ακρι

βώς δπως υπάρχουν πολλοί υγιείς έπί της γης, ο'ίτινες δεν έχουν 

συμβουλευθή ίατρον ή συμπεριφέρονται αντιθέτως προς τάς ία-

τρικάς συμβουλάς. Ταΰτα δμως ουδόλως σημαίνουν, δτι αϊ σχολαί 

ιατρικής καί οικονομικών επιστημών περιττεύουν. 

Οι συγκεκριμένοι τομείς, εις ους ή οικονομική επιστήμη συμ

βάλλει εις τήν οίκονομικήν άνάπτυξιν, σχεδόν δεν απαιτούν άνά-

λυσιν. "Εχομεν, οΰτω, τα πορίσματα τών δημοσίων οικονομικών 

ως προς τάς καλυτέρας μορφάς φορολογίας καί αντίκτυπου τών 

δημοσίων δαπανών, τα διδάγματα, άτινα προκύπτουν έκ της εμ

πειρίας πλείστων δσων χωρών έπί τών εργατικών θεμάτων, τάς 

συμβουλάς, ας δύναται να παράσχη ό ειδικός έπί τών νομισματι

κών θεμάτων καί της τραπεζικής πολιτικής προκειμένου να έπι-

τευχθή νομισματική σταθερότης, τήν άποτελεσματικήν άξιο-

ποίησιν τών κεφαλαίων κλπ. Δέον δπως τονισθή, δτι, πέραν τών 
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\ 

επακριβών και σχετικών πληροφοριακών στοιχείων ε'ις τους ανω

τέρω, άλλα και εις έτερους τομείς της οικονομικής επιστήμης, το 

πολυτιμώτερον στοιχεΐον εξ έπόψεως κρατικής οικονομικής πολι

τικής είναι ή επιστημονική θεώρησις τών πραγμάτων, ήτοι ή άπό-

φανσις του ειδικού εφ' έκαστου προβλήματος βάσει τών πραγμα

τικών δεδομένων, άνευ μεροληψίας εκ πολιτικών ή έτερων λόγων. 

Εις πλείστας εκ τών όλιγώτερον ανεπτυγμένων χωρών, ή έντασις 

τών πολιτικών παθών σημαίνει, δτι ή επιστημονική άνάλυσις εί

ναι ιδιαιτέρως πολύτιμος. 

Έ ν Ελλάδι, ή οικονομική μόρφωσις ε'ις τα Ιδρύματα ανωτάτης 

εκπαιδεύσεως δεν δύναται να χαρακτηρισθή ώς ικανοποιητική. Ή 

πλέον πειστική Ινδειξις περί τούτου είναι 'ίσως ό μέγας αριθμός 

τών άναχωρούντων εις τήν άλλοδαπήν δια προκεχωρημένας οίκο-

νομικάς σπουδάς. Ώ ς εις τήν περίπτωσιν του πλείστου τών παν

επιστημίων τής Λατινικής 'Αμερικής 1 7, τα πανεπιστήμια 'Αθηνών 

και Θεσσαλονίκης δεν έχουν ιδιαίτερα τμήματα ή σχολάς θεωρητικής 

οικονομικής. Ή διδασκαλία τής οικονομικής επιστήμης λαμβάνει 

χώραν εις τήν νομικήν σχολήν, ήτις αναγκάζει τον ύποψήφιον ο'ι-

κονομολόγον να δαπάνα δυσανάλογον τμήμα του χρόνου του εις 

θέματα κατ' ελάχιστον μόνον απτό μένα τών πραγματικών δια

φερόντων και αναγκών αύτοΰ. Πλείστα σημαντικά οικονομολογικά 

θέματα ουδόλως διδάσκονται, αί δε μέθοδοι διδασκαλίας δεν προσ

φέρονται δι' επιτεύξεις υψηλού" επιπέδου. Έ ξ άλλου, το ισχύον 

σύστημα διορισμού ενός μόνον καθηγητού εις έκάστην εδραν συν

επάγεται δλους τους κινδύνους τής μονοπωλήσεως τών γνώσεων, 

το πρόβλημα δε έπιδεινοΰται συνεπεία τής κατά προτίμησιν επι

λογής τών πρεσβυτέρων, εις μίαν έπιστήμην, ήτις έχει προοδεύ

σει ταχέως κατά τήν τελευταίαν δεκαετίαν. Οι καθηγηταί αμεί

βονται γλίσχρως, αί δε βιβλιοθήκαι και τα εργαστήρια είναι αν

επαρκώς έξωπλισμένα. Τέλος, δια μίαν χώραν χαμηλού κατά κε

φαλήν εισοδήματος, ήτ ις καταβάλλει προσπάθειας βελτιώσεως τής 

οικονομίας της, το χειρότερον δλων είναι, δτι ή ακαδημαϊκή έκ-

17. Η. S. Ellis, Β. Carnejo and L. Escobar Cerda, «The Teaching of 
Economics in Latin America» (Pan-American Union, Ούάσιγκτων, 1961). 
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παίδευσις τών οικονομολόγων ουδόλως συσχετίζεται προς τον πραγ-

ματικον οίκονομικον βίον της χώρας 1 8 . 

Συναφώς προς την σχέσιν μεταξύ «ανθρωπίνου κεφαλαίου» και 

οικονομικής αναπτύξεως δέον δπως σημειωθή, οτι τα τρία ε'ίδη ει

δικεύσεως, ήτοι τεχνική ή επαγγελματική, διοίκησις τών επιχειρή

σεων και οικονομική, άλληλεξαρτώνται, ως εκ τούτου δέ ή πρό

οδος της μιας θα προώθηση και τάς άλλας δύο. « Ή δημιουργία 

ενός εντοπίου σώματος ειδικευμένων εργατών ενέχει ωσαύτως ση-

μασίαν δια την δημιουργίαν ομάδος ρωμαλέων επιχειρηματιών. 

Έ ν αντιθέσει προς τους ανειδίκευτους, είναι πιθανώτερον ότι αϊ 

ειδικευμένοι έργάται θα εΰρουν επωφελείς ευκαιρίας, διαθέτουν δε 

τα οικονομικά και τεχνικά μέσα προς έκμετάλλευσιν τών ευκαι

ριών αυτών 1 9». Καθ' ην εκτασιν αναδεικνύονται ικανοί νέοι έπι-

χειρηματίαι εκ τών τάξεων τών ειδικευμένων βιοτεχνών καί ε π α γ 

γελματιών, ιδία δια την μικράν έπιχείρησιν, μειουται καί ή έπι-

βάρυνσις τών ύπαρχουσών δυνατοτήτων ακαδημαϊκής εκπαιδεύ

σεως διοικητικών στελεχών επιχειρήσεων. 'Αντιστρόφως, τα κα

ταλλήλως εκπαιδευμένα επιχειρηματικά στελέχη γνωρίζουν πώς 

να εξοικονομούν τον χρόνον τών ειδικευμένων υπαλλήλων, ασχέ

τως του αν ούτοι είναι λογισταί, γράφεις, επιβλέποντες ή έργάται 

εργοστασίων. "Ισης σημασίας είναι καί αϊ λοιπαί ύπάρχουσαι αλ

ληλεξαρτήσεις. Ή έκπαίδευσις εις την διοίκησιν επιχειρήσεων 

προϋποθέτει οίκονομικήν μόρφωσιν, ή δέ οικονομική επιστήμη — 

ώς εις τάς περιπτώσεις της Σουηδίας, της 'Ολλανδίας, του ' Η ν ω 

μένου Βασιλείου καί τών 'Ηνωμένων Πολιτειών — ωφελείται πολ

λά εκ της επαφής της μετά της επιχειρησιακής πλευράς. Ή αμοι

βαία βελτίωσις της άποδοτικότητος τών τεχνικών, διοικητικών καί 

οικονομικών ειδικοτήτων ενέχει μεγίστην σημασίαν δια την οίκο

νομικήν πολιτικήν, προς ην ήδη στρεφόμεθα. 

18. Α. Γ. Παπανδρέου, ένθ' ανωτέρω. 
19. R. Ε. Baldwin, «Expert Technology and Development from a 

Subsistence Level», εις περιοδικον Economic Journal, Μάρτιος 1963, 
σελ. 91-92. 
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Γ'. Συμπεράσματα περί τής Εκπαιδεύσεως και τοδ Σχηματισμού" Κεφαλαίου 

'Ερωτάται, πρώτον, ποΐαι αί επιπτώσεις τών ανωτέρω σκέψεων 

περί του αποθέματος ειδικοτήτων ή του «ανθρωπίνου κεφαλαίου» 

επί του σχηματισμού κεφαλαίου εις τον τομέα της βιομηχανίας. 

Δια της θεωρήσεως τών ειδικοτήτων ως κεφαλαίου καθίσταται 

δυνατόν να τονισθη, δτι αύται αποτελούν οικονομικά υποκατάστα

τα του φυσικού κεφαλαίου. Ούτω, κατά το άμεσον παρόν του

λάχιστον, ή άφιέρωσις περισσοτέρων πόρων εις την μίαν συνεπά

γεται την διοχέτευσιν όλιγωτέρων πόρων ε'ις την άλλην. Ό υπο

λογισμός του κ ό σ τ ο υ ς θα πρέπει να όδηγήση εις άντικατά-

στασιν τών επαίνων προς την «μεγαλυτέραν και καλυτέραν» έκ-

παίδευσιν δια της σοβαράς διερευνήσεως εναλλακτικών λύσεων. 

Πέραν της αισθητικής και πολιτιστικής αξίας της παιδείας, ήτις 

δεν άφορα ευθέως εις το παρόν, έκαστη χώρα προβαίνει εις επεν

δύσεις ε'ις διαφόρους μορφάς οικονομικώς παραγωγικής εκπαιδεύ

σεως μέχρι του σημείου δπου αί μορφαί αΰται δεν υπερβαίνουν 

πλέον την αΰξησιν της παραγωγικότατος τών διαφόρων ανταγωνι

στικών μορφών φυσικού κεφαλαίου, άφοΰ βεβαίως αί τελευταΐαι 

αύται υποστούν άναπροσαρμογήν βάσει λελογισμένου τινός συντε

λεστού κοινωνικής διαχρονικής προτιμήσεως. Ή οικονομική επι

στήμη ευρίσκει έφαρμογήν εις τους οικονομικούς τύπους εκπαιδεύ

σεως. Μέχρι βαθμού τίνος, το άνθρώπινον κεφάλαιον παράγει πε

ρισσότερα τών δσων καταναλίσκει υπό το παρόν καθεστώς παρα

γωγικότατος, ήτις αποτελεί πηγήν προσθέτων κεφαλαίων. 'Υπάρ

χει όμως οριόν τι πέραν 'του οποίου ή συμβολή της αποτελεί αρ

νητικό ν μέγεθος. 

Έ κ τής οικονομικής πλευράς τής παιδείας δύνανται να συναχ

θούν θετικά, όσον και αρνητικά, συμπεράσματα. 'Από τής θετικής 

απόψεως, οι υπολογισμοί τών μελλοντικών εκπαιδευτικών αναγ

κών εν Ελλάδι δέον δπως λάβουν υπ' όψιν των το γεγονός, δτι αί 

δαπάναι προς μίαν κατεύθυνσιν αυξάνουν την άπόδοσιν άλλης. Ώ ς 

κατεδείχθη ήδη, ή τεχνική και επαγγελματική έκαπαίδευσις συμ

βάλλει, φερ' ειπείν, εις τήν προσφοραν διοικητικών στελεχών και 
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είς την αποδοτικότητα αυτών. *Η καλύτερα οικονομική έκπαίδευ-

σις θα σημάνη βελτίωσιν της εκπαιδεύσεως εις τα θέματα των 

επιχειρήσεων, κλπ. 

Υπάρχει δμως καί ή αρνητική πλευρά ή τουλάχιστον προνοη

τική. Ύπο τήν παραδοχήν δτι θα άπαιτηθή ποια τις απόλυτος αΰ-

ξησις τών κρατικών δαπανών δια τήν παιδείαν, ιδία δια τήν χορή-

γησιν ηύξημένων μισθών εις τους εκπαιδευτικούς καί βελτίωσιν 

του εξοπλισμού, θα πρέπει πρώτον να καταβληθή έντονος προσπά

θεια μεταβολής του προσανατολισμού της παιδείας καί βελτιώ

σεως της ποιότητος της εντός τών ορίων δεδομένου ΰψους δαπα

νών20. Υπέρ της τελευταίας ταύτης απόψεως συνηγορούν δύο τινά: 

πρώτον, αυτός ούτος ό υπολογισμός τοΰ κόστους, δεύτερον δε το 

γεγονός δτι ή διαρροή της νεότητος καί ή κατασπατάλησις τοΰ 

χρόνου των εις μή παραγωγικήν καί χαμηλής ποιότητος έκπαί-

δευσιν δύναται να ανακοπή μόνον δια τής μειώσεως τοΰ απολύτου 

μεγέθους τών δαπανών εις αυτούς τους τομείς. Μςχρι βαθμού τί

νος, ή τεχνική καί επαγγελματική έκπαίδευσις δέον δπως άνα-

πτυχθή ε ί ς β ά ρ ο ς ένίων ουμανιστικών καταλοίπων διακοσ

μητικού χαρακτήρος. Μέχρι ένας σημείου, ή εμπορική καί οικο

νομική έκπαίδευσις δέον δπως ύποκαταστήση εις τα ανώτατα εκ

παιδευτικά ιδρύματα άλλας μή παραγωγικας σπουδάς. 

Θα άπετέλει βεβαίως τραγικον σφάλμα να κατευθυνθή ή προσ

πάθεια εξοικονομήσεως τών διαθεσίμων πόρων κυρίως προς τήν 

παιδείαν καί εις βάρος άλλων τομέων. Έ ν τούτοις, ορθώς έρμη-

νευομένη, ή έξοικονόμησις πόρων αποτελεί τήν ούσίαν τής οικο

νομικής αναπτύξεως. Ούτω, καίτοι δεν δυνάμεθα να μεταβάλωμεν 

εκαστον γεωργον εις γεωπόνον, θα πρέπει να ύπάρχη διαθέσιμος 

μια μικρά ομάς γεωπόνων προς παροχήν βραχυπροθέσμου εκπαι

δεύσεως εις δλους τους γεωργούς τής Ελλάδος επί τών καλυτέρων 

20. Ό καθηγητής κ. Ζολώτας, καίτοι αναμφιβόλως ενήμερος της από

ψεως ταύτης, προτείνει έν τούτοις σημαντικωτάτας αυξήσεις είς τον προϋ-

πολογισμον δια τήν παιδείαν. Έ ν θ ' ανωτέρω, σελ. 56-60. Ό κ. Κουτσουμά-

ρης, ένθ' ανωτέρω, έξ άλλου, αποδίδει ίδιαιτέραν σημασίαν είς τήν άναμόρ-

φωσιν και τήν έξοικονόμησιν δαπανών. 
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μεθόδων καλλιέργειας των συγκεκριμένων προϊόντων των. Ό αρι

θμός των επαγγελματιών οικονομολόγων, των εκπαιδευομένων εις 

ελληνικά πανεπιστήμια, δεν είναι ανάγκη να ύπερβαίνη τους εξ 

ετησίως εις το έπίπεδον του διδάκτορος, εφ' δσον βεβαίως ή ποιό-

της των είναι εφάμιλλος της έπιτυγχανομένης εις το έξωτερικόν. 

Κατ' έναλλαγήν, ενδέχεται να θεωρηθή έπωφελέστερον προς το 

παρόν, και λαμβανομένων υπ' 6ψιν των περιορισμένων πόρων της 

ελληνικής οικονομίας, δπως εξακολουθήσουν οι ικανοί νέοι σπου-

δασταί να μεταβαίνουν εις το έξωτερικόν δια τάς επί διδακτορία 

σπουδάς των εις τάς οίκονομικάς έπιστήμας. Πιθανώς διάφορος 

είναι ή περίπτωσις της διοικητικής τών επιχειρήσεων. Εις αυτόν 

τον κλάδον θα άπαιτήται συνεχώς μέγας αριθμός καλώς εκπαι

δευμένων επιστημόνων δια τάς άνάγκας της αναπτυσσόμενης ελ

ληνικής οικονομίας. 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν VI 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

Εις πασαν οίκονομίαν υπάρχει μία έννοια υπό τήν οποίαν δη

μιουργείται αυστηρώς αμοιβαία αιτιώδης σχέσις μεταξύ μεθόδων 

παραγωγής και επενδύσεων. "Οταν τα κεφάλαια αφθονούν και ή 

χρήσις των είναι ή πρέπουσα, αϊ μέθοδοι παραγωγής είναι άρι-

σται. 'Αντιστρόφως δέ, δταν αϊ μέθοδοι είναι άρισται, ή ροή του 

εθνικού προϊόντος μεγιστοποιείται δια τήν συγκεκριμένην ταύτην 

μεταβολήν και, δοθείσης τής σχετικής ροπής καί τών θεσμών του 

κοινωνικού συνόλου, μεγιστοποιούνται καί αί επενδύσεις. Ή άλ-

ληλεξάρτησις αύτη αποτελεί σπουδαΐον καί άναπόφευκτον δεδομέ-

νον, όπερ τείνει — ως καί πολλαί άλλαι οϊκονομικαί αλληλεξαρ

τήσεις — να καθίστα τάς πτωχάς χώρας πτωχοτέρας καί τάς 

πλούσιας πλουσιωτέρας. Έάν ταύτα δμως άπετέλουν τήν συνολι-

κήν εικόνα τοΰ πράγματος, αί προσπάθειαι τών οικονομολόγων καί 

πολιτικών ηγετών θα άπέβαινον μάταιαι. Ευτυχώς, ή ιστορία δι

δάσκει, οτι οί πτωχοί λαοί δύνανται να καταστούν ολιγώτερον 

πτωχοί, ενδεχομένως δέ καί να ευημερήσουν. 

Ό καλύτερος τρόπος αναλύσεως τής αλληλεξαρτήσεως καί κυ-

κλικότητος τών οικονομικών φαινομένων προς άνεύρεσιν τών βα

σικών σημείων, άτινα θα ήσαν χρήσιμα εις τήν πολιτικήν οικο

νομικής αναπτύξεως, θα ήτο ϊσως ή θεώρησις τής αλληλουχίας 

αιτίου καί αιτιατού κατά μίαν μόνον διεύθυνσιν, αγνοουμένων προς 

το παρόν τών «αντιδράσεων» (feed - backs) κ.τ.τ. Δεδομένου δτι 

το έτήσιον ύψος τών επενδύσεων αποτελεί μόνον ελάχιστον πο-

σοστον τοΰ κεφαλαιουχικού εξοπλισμού, ό άπο βραχυχρόνιου από

ψεως σημαντικός συνδετικός κρίκος άγει έκ τών κεφαλαίων εις 

τάς μεθόδους. 
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1. Ή Έπίδρασις των Κεφαλαίων επί τών Μεθόδων Παραγωγής 

Ή σχέσις αΰτη λαμβάνει άλλην μορφήν, όταν θεωρήται άπο 

της απόψεως της μεμονωμένης επιχειρήσεως, και άλλην, διάφορον 

τοιαύτην, όταν θεωρήται άπο της απόψεως ολοκλήρου βιομηχανι

κού κλάδου ή ολοκλήρου της οικονομίας, ήτοι άφ' ενός έκ της 

μικροοικονομικής καί ά φ ' έτερου έκ της μακροοικονομικής απόψεως. 

Α. Ή Προσφορά Κεφαλαίων προς την Έπνχείρησιν καί αϊ Μέθοδοι 

Εις το πρώτον μέρος τής παρούσης μελέτης κατεδείχθη διατί, 

κατά την διαδικασίαν σχηματισμού κεφαλαίου εις την βιομηχα-

νίαν, οι συντελεσταί τής ζητήσεως καί ή λειτουργία τής κεφαλαι

αγοράς αποτελούν τους πραγματικούς περιοριστικούς παράγοντας 

έν Ελλάδι, εν αντιθέσει προς τήν άποταμίευσιν καί την προσφο-

ράν κεφαλαίων. Συγχρόνως, εις το πρώτον μέρος έπεσημάνθησαν 

σπουδαίοι τίνες θεσμικοί παράγοντες, οίτινες περιορίζουν τήν προσ-

φοραν κεφαλαίων προς τον μεμονωμένον παραγωγόν, ιδία τον μι

κρόν έπιχειρηματίαν. Εις δε το Κεφάλαιον IV το δεδομένον τοΰτο 

προεβλήθη ως εις τών παραγόντων, οϊτινες συντελούν εις το μι

κρόν μέγεθος τών ελληνικών επιχειρήσεων. 

Κατά τήν αυτήν ακριβώς εννοιαν, ή προσφορά κεφαλαίων προς 

τήν έπιχείρησιν επηρεάζει τάς μεθόδους, ιδία εις ένα δυναμικον 

κόσμον, δπου απαιτείται χρήμα δια να άντιμετωπισθή ή αλλαγή 

καί ό ανταγωνισμός. Έ ν Ελλάδι, τόσον ή βιομηχανία τσιμέντου, 

δσον καί ή καπνοβιομηχανία, έχουν προκαλέσει ευμενή σχόλια, 

διότι ήδυνήθησαν να ανανεώσουν τον μηχανικόν των έξοπλισμον 

δια τών πλέον συγχρόνων μηχανημάτων. Έ ξ άλλου δμως, υπάρ

χουν άπειροι περιπτώσεις πεπαλαιωμένου ύλικοϋ — ουχί βεβαίως 

εις ολόκληρους βιομηχανικούς κλάδους, άλλ' ιδία είς τας μικροτέ-

ρας επιχειρήσεις — χρήζοντος ανανεώσεως, ως π.χ. εις τήν βαμ-

βακουργίαν καί έριουργίαν, τήν ύποδηματοποιίαν, τήν χημικήν 

βιομηχανίαν, τάς βιομηχανίας ξύλου καί φελλού, τήν καλτσοβιο-

χανίαν, καί τάς βιομηχανίας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού καί προϊ

όντων έκ σύρματος.1 Στοιχε ία περί τής έριουργίας καί τής βαμ-

βακουργίας δίδονται εις τον πίνακα VI - 1. 

1. "Ορα.'Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Προβλήματα 'Αναπτύξεως τής 



ΠΙΝΑΞ VI - 1 

Κατάστασις Μηχανικού Εξοπλισμού είς την 

Έριουργίον και Βαμβακουργίαν 

0/ 0/ 

/ο /ο 

"Ατρακτοι 

Ιστοί : 

"Ατρακτοι: 

'Ιστοί: 

Α. Έ ρ ι ο υ ρ γ ί α, 1957 

: Έγκατασταθεϊσαι Προπολεμικώς 

Μή βελτιωθεϊσαι 
Βελτιωθεϊσαι 

Μεταπολεμικώς 

Παλαιοί, υπό Τεχνικήν Έννοιαν 

Μερικώς Σύγχρονοι 
Τελείως Νέοι 

Έπιδιωρθωμένοι 
Σύγχρονοι Μέθοδοι 

Τελείως Νέαι 
Έπιδιωρθωμέναι 

Β. Β α μ β α κ ο υ ρ γ ί α , 1961 

Έγκατασταθεϊσαι Προπολεμικώς 
Έγκατασταθεϊσαι Μετά το 1950 

Εγκατασταθέντες Προπολεμικώς 
Εγκατασταθέντες Μετά το 1950 

18,8 
22,7 

26,6 
26,5 

19,0 
10,9 

41,5 

58,5 

100,0 

17,0 

53,1 

29,9 

100,0 

59,0 
41,0 

100,0 

52,8 
47,2 

100,0 

Π η γ ή : Τα στοιχεία περί της έριουργίας ελήφθησαν εκ του δημοσιεύμα

τος της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, «Προβλήματα 'Ανα

πτύξεως της "Ελληνικής Βιομηχανίας». Τα στοιχεία περί της βαμ-

βακουργίας ελήφθησαν εκ του δημοσιεύματος του Ο.Χ.Ο.Α.. «"Εκ-

θεσις περί της Βαμβακουργίας», πολυγραφημένον, ύπ' αριθ. 1401/ 

38/3/12/1962. 

'Ελληνικής Βιομηχανίας: Βάμβαξ ('Αθήναι 1957), σελ. 20. Τοϋ αύτοϋ συγ

γραφέως, έ'νθ' ανωτέρω: "Εριον ('Αθήναι 1963). 'Τπουργεϊον Συντονισμού, 

Ό Βιομηχανικός Τομεύς τής 'Ελληνικής Οικονομίας, 1960-70, πολυγραφη

μένον ('Αθήναι 1962), σελ. 51-53, 67, 114. Werner Management Consul

tants , The Greek Wool Textile Improvement Project, Part Ι, πολυγραφημένον 

('Αθήναι, 1962), σελ. 10. Διάφοροι εκθέσεις του Ο.Χ.Ο.Α. 

158 



Tò γεγονός, ότι σχεδόν δλαι αί βιομηχανίαι χρησιμοποιούν πε-

παλαιωμένας μεθόδους, έχει προκαλέσει άνησυχίαν εις τους επι

χειρηματικούς κύκλους, ιδία εις εκείνους τους επιχειρηματίας, οϊ-

τινες θα επηρεασθούν αμέσως εκ της συνδέσεως της Ελλάδος μετά 

της Ε.Ο.Κ. Ώ ς ελέχθη υπό τίνος βιομηχάνου, «είναι άμφίβολον 

κατά πόσον θα δυνηθη να επιβίωση μελλοντικώς το πέραν του 

2 0 % τοΰ συνόλου των επιχειρήσεων, τούτο δε λόγω τοΰ πεπα

λαιωμένου μηχανολογικού των εξοπλισμού»2. Αι οίκονομικαί συνέ-

πειαι εκ της παλαιότητος τοΰ υλικού είναι το ύψηλον κόστος άνα 

μονάδα προϊόντος, ή πτώχεια τών εξαγωγών, το μέγα υψος των 

εισαγωγών, ή περιωρισμένη προσφορά κεφαλαίων καί ή μειωμένη 

συμπληρωματικότης. 

Εις τάς διεξαχθείσας υπό τοΰ Ο.Χ.Ο.Α. μελετάς βιομηχανικών 

κλάδων, άνω τών 150 εις αριθμόν, επισημαίνεται το πλήθος τών 

περιπτώσεων, εις ας ό πεπαλαιωμένος εξοπλισμός οδηγεί εις ύψη

λον κόστος έν συγκρίσει προς το επιτύγχαναμενον εις το έξωτερι-

κον καί, κατά συνέπειαν, εις ύψηλάς τιμάς εις το έσωτερικόν, α'ί-

τινες αποθαρρύνουν τόσον την έγχώριον, δσον καί την ξένην ζή-

τησιν ελληνικών προϊόντων. ' Ε π ί παραδείγματι, εκ 18 επιχειρή

σεων παραγουσών αμαξώματα αυτοκινήτων, μόνον μία (ή ΒΙΑ-

ΜΑΞ) χρησιμοποιεί σύγχρονα μηχανήματα. Ή έν λόγω έπιχείρη-

σις ευρίσκεται ήδη εις θέσιν να πραγματοποιή έξαγωγας προς την 

Μέσην Άνατολήν καί τας Άφρικανικάς χώρας 3 . "Ετεραι βιομη-

χανίαι, αϊτινες εισάγουν συγχρόνους μεθόδους προς άνάπτυξιν της 

δυναμικότητος των δι' έξαγωγάς, είναι, μεταξύ άλλων, οι κλάδοι 

τών συσσωρευτών μολύβδου, καλτσών, πλαστικών, προϊόντων βάμ

βακος, προϊόντων χάλυβος, βιομηχανιών σύρματος καί βυρσοδε

ψίας. 

Έ ξ άλλου, πλείστα δσα προϊόντα μεταποιήσεως εισάγονται εις 

μεγάλας ποσότητας, κ α θ ' δσον αϊ εγχώριοι επιχειρήσεις ε'ίτε δι-

2. Ι. Άμπατζης, Πρόεδρος Ενώσεως Βιομηχάνων Πλαστικών. Παρα
τίθενται εις ε"κθεσιν Ο.Χ.Ο.Α. υπ αριθ. 1954/17/62. 

3. Ο.Χ.Ο.Α., "Εκθεοις περί της Βιομηχανίας 'Αμαξωμάτων, Φάκελλος 
ύπ αριθ. 1179/1961, σελ. 10. 
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στάζουν (εκ μονοπωλιακών λόγων), εΐ'τε αδυνατούν (εξ οικονομι

κών τοιούτων ) να αναπτυχθούν δια της χρησιμοποιήσεως συγχρονι

σμένων μεθόδων παραγωγής. Υποκατάστατα εισαγωγών θα ήδύ-

ναντο να αναπτυχθούν εις τους κλάδους ανταλλακτικών ποδηλά

των, προϊόντων συρμάτινων ράβδων, καλτσών πλαστικών κλπ., ώς 

αναφέρονται εις σχετικάς εκθέσεις του Ο.Χ.Ο.Α. "Απασαιαί εν λό

γω βιομηχανίαι επωφελούνται της υπάρξεως εύθηνών πρώτων υλών 

εντός τής χώρας, πλην δμως, λόγω πεπαλαιωμένου μηχανικού 

εξοπλισμού, δεν δύνανται να εφαρμόσουν μεθόδους μαζικής παρα

γωγής προς έπίτευξιν καλής ποιότητος εις χαμηλας τιμάς, τόσον 

δια την έγχώριον κατανάλωσιν, όσον και προς έξαγωγήν. 

Ή ΰπαρξις πεπαλαιωμένων μηχανημάτων οδηγεί εις έσφαλμέ-

νην διάθεσιν κεφαλαίων, καθ' όσον αϊ τράπεζαι και ή Νομισμα

τική Επιτροπή παρέχουν κεφάλαια μόνον προς τάς μεγάλας επι

χειρήσεις με σύγχρονον έξοπλισμόν, διαιωνίζουσαι οΰτω τον βιο-

τεχνικον χαρακτήρα τής πλειονότητος τών επιχειρήσεων.4 

Τέλος, ή ελλειψις συγχρόνου μηχανικού εξοπλισμού εις τάς έλ-

ληνικάς μονάδας παραγωγής έσχεν ώς αποτέλεσμα τήν άνεπάρ-

κειαν «εξωτερικών οικονομιών», πράγμα το όποιον αποτελεί σο-

βαρον μειονέκτημα εις τήν οίκονομικήν άνάπτυξιν. Παράδειγμα 

τούτου είναι το έργοστάσιον το άνεγερθέν το 1962 εις Λάρισαν 

προς παραγωγήν χαρτοπολτού έξ άχυρου. Ή δυνητική δυναμικό-

της παραγωγής του υπολογίζεται εις 3,0 - 3,5 χιλιάδας τόννων 

ετησίως.5 Ή ποσότης όμως αΰτη δεν δύναται να άπορροφηθή υπό 

τών υφισταμένων χαρτοβιομηχανιών τής χώρας λόγω τής παλαιό-

τητος του εξοπλισμού των. Συνεπεία τούτου, το έργοστάσιον άχυ-

ροκυτταρίνης Λαρίσης λειτουργεί μέ πλεονάζουσαν δυναμικότητα 

ε'ις βάρος τής παραγωγικής αποδοτικότητας του. 

Ή κατάστασις τών ανωτέρω, ώς και ετέρων βιομηχανιών, πα-

σχουσών εκ τής παλαιότητος του μηχανικού των εξοπλισμού, άπο-

4. Παράδειγμα αύτοΰ παρέχεται εις τήν ε'κθεσιν του Ο.Χ.Ο.Α., περί της 
βυρσοδεψίας, σελ. 18. 

5. "Εκθεσις Ο.Χ.Ο.Α., περί Εργοστασίου Άχυροκυτταρίνης Λαρίσης, 
φάκελλος υπ'αριθ. 892/60, σελ. 2. 

160 



δίδεται γενικώς εις την έ'λλειψιν κεφαλαίων. Ωσαύτως, υποστη

ρίζεται, δτι ή ελλειψις ανταγωνισμού ενδέχεται ενίοτε να ευθύ

νεται διά τήν συνέχισιν της υπάρξεως μικρών μονάδων παραγω

γής και τών συναφών αντιοικονομικών μεθόδων και μηχανημάτων. 

Προσέτι, λόγω τών περιορισμένων εισοδημάτων καί πόρων αυ

τών, οί μικροί παράγωγοι είναι, γενικώς, ιδιαιτέρως ευαίσθητοι εις 

τους κινδύνους δλων τών ειδών, ήτοι κινδύνους προκύπτοντας εκ 

κυκλικών διακυμάνσεων, εκ του ξένου ανταγωνισμού, εκ τής συγ

κεκριμένης εσωτερικής των καταστάσεων, Ή ευαισθησία των αΰτη 

έναντι τών κινδύνων καθίστα αυτούς συντηρητικούς καί διστα

κτικούς ως προς τήν είσαγωγήν νέων μεθόδων. Οΰτω πως, είναι 

φανερόν, δτι, πέραν τής περιωρισμένης προσφοράς κεφαλαίων, 

υπάρχουν καί άλλοι παράγοντες, ο'ίτινες διαδραματίζουν σημαντι-

κον ρόλον εις τήν συνέχισιν τών πεπαλαιωμένων μεθόδων. Έ ν τού

τοις, φαίνεται να έπικρατή γενικώς ή έντύπωσις έν Ελλάδι, δτι 

ή προσφορά κεφαλαίων προς τήν έπιχείρησιν είναι σοβαράς ση

μασίας. 

Β. Συνολική Προσφορά Κεφαλαίων καί Μέθοδοι Παραγωγής 

Έ κ τής απόψεως τής οικονομίας έν τω συνόλω της, το αποτέλε

σμα τής επιδράσεως τής προσφοράς κεφαλαίων επί τών μεθόδων 

παραγωγής είναι, δτι αυτή προσδιορίζει τήν άναλογίαν κεφαλαίου 

προς έργασίαν εις τήν διαδικασίαν τής παραγωγής. Βεβαίως, με

ταξύ τών διαφόρων βιομηχανικών κλάδων υπάρχουν σημαντικαί 

διαφοραί αναλόγως τής τεχνικής των ιδιομορφίας. Εις τήν περί

πτωσιν τής Ελλάδος, ως προκύπτει έκ στοιχείων συλλεγέντων 

υπό Γ. Κουτσουμάρη δια το 1957, αί άναλογίαι κεφαλαίου/εργα

σίας ποικίλλουν έκ τών χαμηλών τιμών των 10,0, 18,6 καί 24,9 

χιλιάδων δραχμών «άποσβεσθέντος κεφαλαίου)) άνα άπασχολούμε-

νον είς τους κλάδους ελαστικού, καπνού, ξύλου καί φελλού μέχρι 

τών υψηλών τιμών τών 104,2 καί 133,9 χιλ. δρχ. δια τήν διό-

λισιν πετρελαίου καί τήν κατηγορίαν «ποτά, οινόπνευμα». Δεν 

πρέπει να έκπλήττη το γεγονός, δτι δύο έκ τών κυριωτέρων βιο

μηχανιών τής χώρας, ήτοι ή καπνοβιομηχανία καί ή υφαντουργία, 
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κείνται εις τήν χαμηλοτέραν κλίμακα των ποσών κεφαλαίου άνα 

άπασχολούμενον, ήτοι 18,6 και 35,4 χιλ. δρχ. αντιστοίχως.6 Εις 

μίαν οίκονομίαν με σπάνιν κεφαλαίων και άφθονίαν εργασίας τοΰτο 

αποτελεί απλώς έπιβεβαίωσιν του κανόνος περί κόστους συντελε

στών παραγωγής. 

Ή περιωρισμένη χρήσις μηχανικής ενεργείας αποτελεί σπου-

δαιον τεχνολογικον δεδομένον, προκύπτον εκ τής σχετικής σπά

νιος κεφαλαίων εν συγκρίσει προς τήν έργασίαν, ( πράγμα το όποιον 

βεβαίως εϊναι σχεδόν γενικον χαράκτη ρ ιστικον τών όλιγώτερον 

ανεπτυγμένων χωρών). Εις όλόκληρον τήν έλληνικήν οίκονομίαν, 

όλιγώτεραι του ενός τρίτου τών παραγωγικών εγκαταστάσεων άνέ-

φερον τήν χρησιμοποίησιν μηχανικής ενεργείας οιασδήποτε μορ

φής. Οι κλάδοι ειδών υποδήσεως και ιματισμού, ποτών, επίπλων 

και προϊόντων εκ μετάλλου εύρίσκοντο ακόμη χαμηλότερον ως 

προς τήν χρήσιν ενεργείας, παρ' δσον ό ήδη πολύ χαμηλός εθνι

κός μέσος ορός.7 

Έν αντιθέσει προς τα απογοητευτικά ταΰτα δεδομένα, φαίνεται 

6τι ή χρήσις ηλεκτρισμού αυξάνεται. Κατά το 1930 μόνον 28,1% 

τής συνολικώς παραγόμενης ηλεκτρικής ενεργείας έχρησιμοποιεΐτο 

εις τήν βιομηχανίαν, ενώ το 1958 το ποσοστον τούτο είχεν άνέλθη 

εις 68,7%. Έ ν τω μεταξύ, ως αναφέρεται εις έτερον κεφάλαιον 

κατωτέρω8, ή Δ.Ε.Η. έχει αναπτύξει εις μέγαν βαθμον τας εγκα

ταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής τής χώρας, ως και το δίκτυον δια

νομής. Έ έπέκτασις τής επιχειρήσεως ταύτης συντελεί τα μέγι

στα εις τήν άνάπτυξιν τής ελληνικής οικονομίας, ουχί μόνον δια 

τής γενικής αυξήσεως τής παραγωγικότητος εις τήν βιομηχανίαν, 

άλλα καί λόγω τής ιδιαιτέρας αξίας του ηλεκτρισμού δια τάς μι-

κρας βιομηχανικάς επιχειρήσεις. Ώ ς έτονίσθη υπό του Henry 

Aubrey έν σχέσει προς τήν Ίαπωνίαν, αί μικραί μονάδες παρα

γωγής βοηθούνται δλως ιδιαιτέρως εκ τής υπάρξεως διαθεσίμου 

6. Γ. Κουτσουμάρη, Ή Μορφολογία τής 'Ελληνικής Βιομηχανίας, Πίναξ 

5.6, σελ. 172-3. 

7. Τοϋ αύτοΰ συγγραφέως, ένθ' ανωτέρω, σελ. 49. 

8. "Ορα σελ. 169-170 κατωτέρω. 
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ηλεκτρικής ενεργείας.9 Τοΰτο δε διότι αύται δεν εξαρτώνται πλέον 

εκ της ανθρωπινής εργασίας και δυνάμεως, ενώ εξ άλλου, δεν 

αντιμετωπίζεται το ύπερβολικον κόστος της παραγωγής ενεργείας 

δι' ατμομηχανών και μεμονωμένων δηζελομηχανών ή βενζινομη

χανών. Εις ην έ'κτασιν καθίσταται εύθηνοτέρα και διαδίδεται εύ-

ρύτερον ή ηλεκτρική ενέργεια, ή ανάγκη συγχωνεύσεως των μι

κρών μονάδων εν Ε λ λ ά δ ι αμβλύνεται κατά τι και μειοΰται το 

άριστον μέγεθος τών εργοστασίων. 

2. Ή Έπίδρασις της Μεθόδου επί του Σχηματισμού Κεφαλαίου 

Ή προηγηθείσα άνάλυσις έβασίσθη επί της παραδοχής, δτι ή 

σχετική προσφορά κεφαλαίων και εργασίας εντός τής οικονομίας 

καθορίζει τάς μεθόδους παραγωγής, τουλάχιστον εις εύρεΐαν κλί

μακα. Πράγματι, εάν δεν θέλωμεν αί μέθοδοι παραγωγής να έλ

θουν εις σύγκρουσιν μετά του κόστους παραγωγής, δέον δπως αί 

άναλογίαι τών συντελεστών παραγωγής θεωρηθούν, υπό τίνα έ'ν-

νοιαν, ως βασικά οικονομικά δεδομένα του κοινωνικού συνόλου. 

Έ ν τούτοις, θα άπετέλει σφάλμα να συμπεράνωμεν, δτι το πρό

βλημα λύεται από τής απόψεως τής οικονομικής αναπτύξεως, αν 

γίνη ορθή επιλογή τών συναρτήσεων παραγωγής επί τή βάσει του 

σχετικού κόστους εργασίας και κεφαλαίου. 'Εάν ή προσαρμογή 

προς τα έν λόγω έξοδα άπετέλει το μόνον κριτήριον, τότε θα υπέ

θετε τις, έφ' δσον διάστημα παρετηρεΐτο τοιαύτη κατάστασις, δτι 

ή παραγωγή εις οιανδήποτε οίκονομίαν και εις σημαντικούς το

μείς ταύτης θα έξελίσσετο' κατά το μάλλον ή ήττον αυστηρώς 

έν αναλογία προς τάς επενδύσεις. "Εχει δμως παρατηρηθή εις 

την έλληνικήν οίκονομίαν, δτι μερικοί τών έντονώτερον ανε

πτυγμένων κλάδων τής μεταποιήσεως, ως π.χ. ό κλάδος μετάλ

λου, εμφανίζουν βραδύτερον ρυθμον αυξήσεως τής παραγωγικό

τατος. «Προφανώς, δια να έχουν άξιόλογον έπίδρασιν επί τής 

παραγωγικότατος, αί κεφαλαιουχικαί επενδύσεις δέον δπως συσχε-

9. Henry C. Aubrey, «Small Industry in Economic Development», 
περιοδικον Social Research, τόμος 18 (Σεπτέμβριος 1951), σελ. 282-286. 
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τισθοΰν προς τάς μεταβολάς εις την τεχνολογίαν1 0.» Πράγματι, 

ώρισμένοι ιστορικοί της οικονομίας και ειδικοί επί της οικονομε

τρικής εκφράζουν την άποψιν, δτι αί τεχνολογικαί πρόοδοι δια

δραματίζουν δυναμικώτερον ρόλον, π α ρ ' δσον ή απλή συσσώρευσις 

των επενδύσεων.1 1 Έ ν τούτοις, δια τον σκοπόν τής αναλύσεως τής 

ελληνικής οικονομίας, δεν είναι ίσως άναγκαΐον να είμεθα κατη

γορηματικοί έν προκειμένω, καθ' όσον δύνανται να γίνουν πάρα 

πολλά προς βελτίωσιν τής παραγωγικής άποδοτικότητος, τόσον 

δια του σχηματισμού κεφαλαίου, δσον και δι' εκείνης τής βελ

τιώσεως τών μεθόδων, ήτις δεν εξαρτάται έκ του υψηλότερου βα

θμού κεφαλαιοποιήσεως. 

Αί δυνατότητες βελτιώσεως τής τελευταίας ταύτης κατηγορίας 

εις την έλληνικήν βιομηχανίαν είναι τόσον πολλαί, ώστε μόνον αί 

πλέον χαράκτη ρ ιστικαί δύνανται να αναφερθούν ενταύθα. Ούτω, 

ως αναφέρεται εις την μελέτην Κουτσουμάρη, είναι λίαν χαρακτη-

ριστικόν, δτι πολλαί έλληνικαί βιομηχανίαι εμφανίζουν υψηλότε

ρους συντελεστας κεφαλαίου, παρ' δσον αί αντίστοιχοι βιομηχανίαι 

εις τας Η.Π.Α. Ή διαφορά αυτή εξηγείται πιθανώς έκ τής ολι-

γώτερον εντατικής εκμεταλλεύσεως τοΰ κεφαλαιουχικού εξοπλι

σμού έν Ελλάδι . Τοΰτο ενδεχομένως βασίζεται έν μέρει έπί τοΰ 

«κεχωρισμένου» τοΰ συστατικοΰ εκείνου μέρους τής συνολικής κε-

φαλαιοποιήσεως, δπερ αντιπροσωπεύει το πάγιον κεφάλαιον. Έ ν 

μέρει ωσαύτως, βασίζεται ενίοτε έπί τοΰ περιωρισμένου μεγέθους 

τής εσωτερικής αγοράς. Ταΰτα άποτελοΰν τεχνικά και οικονομικά 

δεδομένα, κείμενα πέραν τής ελευθέρας διαθέσεως τής έπί μέρους 

10. Γ. Κουτσουμάρη, ενθ' ανωτέρω, σελ. 275. 
11. "Ορα έπί παραδείγματι: R. Μ. Solow, «Technical Progress, Capi

tal Formation and Economic Growth,», περιοδικον American Economic 
Review, Papers and Proceedings, Μάϊος 1962, σελ. 76-86. Προς αυτήν 
τήν άποψιν φαίνεται να ρέπη και ό Kuznets. "Ορα Simon Kuznets, Six Le
ctures on Economic Growth (Glencoe, Illinois, 1959), σελ. 29. Κατά 
τίνα Ιννοιαν και ό Schumpeter, εις The Theory of Economic Development 
(Cambridge, Mass., 1934), θεωρεί τήν τεχνικήν πρόοδον ως κύριον δυνα-
μικον στοιχεϊον, καίτοι ή ιδική του έννοια τής προόδου είναι περισσότερον 
εκτεταμένη τής τεχνολογικής. 
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επιχειρήσεως. Υπάρχουν δμως τουλάχιστον δύο σοβαραί απόψεις, 

κατά τάς οποίας ή έ'λλειψις πλήρους αξιοποιήσεως του εξοπλισμού 

είναι θεραπεύσιμος. Κατά πρώτον λόγον, αϊ πολλαπλαί «βάρδειαι» 

θα ήδύναντο να υποκαταστήσουν τήν επικρατούσαν μοναδικήν τοιαύ-

την, οσάκις ή μεγαλύτερα παραγωγή θα ήδύνατο να διατεθή επω

φελώς τόσον εις το έσωτερικόν, όσον και εις τήν άλλοδαπήν. Κατά 

δεύτερον λόγον, ή υπό τών επιχειρήσεων έγκατάλειψις της περι-

ωρισμένης, καί οιονεί μονοπωλιακής, παραγωγής θα ήδύνατο εν

δεχομένως να έπιφέρη αΰξησιν τών συνολικών κερδών επί τη βά

σει μαζικής παραγωγής. Περιττόν να λεχθή, δτι τα τυχόν υπό του 

κράτους ληφθησόμενα μέτρα κατά τών μονοπωλίων θα ήδύναντο 

να επισπεύσουν τήν μεταβολήν της επικρατούσης νοοτροπίας. 

Έν σχέσει προς τήν ανωτέρω διερεύνησιν τών μεθόδων παρα

γωγής θεωρείται σκόπιμον να έπισημανθή το γεγονός, δτι κύριον 

θέμα της παρούσης αναλύσεως αποτελούν αί βιομηχανικαί επεν

δύσεις καί ή σχέσις των προς τήν τεχνολογίαν. Βεβαίως, πέραν 

του κεφαλαίου υπάρχουν καί πολλοί άλλοι παράγοντες, οίτινες 

υπεισέρχονται εις τον καθορισμον τών μεθόδων. Το έπίπεδον της 

εγκυκλίου παιδείας, ή είδίκευσις καί ή τεχνική κατάρτισις της ερ

γατικής δυνάμεως επιβάλλουν περιορισμούς τινας επί του είδους 

τών μεθόδων, αϊτινες δύνανται να χρησιμοποιηθούν ή τουλάχιστον 

θεωρούνται οικονομικώς σκόπιμοι. Οοτω, λέγεται, δτι, έν Ελλάδι, 

εις Ιν έκτεταμένον δείγμα μεγάλων βιομηχανικών επιχειρήσεων, 

86,5% της εργατικής δυνάμεως ειχεν ύποστή μόνον στοιχειώδη 

έκπαίδευσιν ή ήτο τελείως άγράμματον. Το δεδομένον τοΰτο θά 

πρέπει να έχη σοβαράς μακροχρονίους επιπτώσεις επί τών μεθό

δων καί τής παραγωγικότητος εις τήν βιομηχανίαν.12 

Μία πλήρης άνάλυσις τών μεθόδων, ήτις θα έξέφευγεν τών 

ορίων τής παρούσης μελέτης, θα έπεξετείνετο πέραν τών θεμά

των ενεργείας, μηχανημάτων καί λοιπών καθαρώς πραγματικών 

δεδομένων εις τάς μεθόδους πωλήσεως, διαφημίσεως, ακόμη δε 

καί διοικήσεως τών επιχειρήσεων γενικώτερον. 

Εις μίαν ίσόρροπον θεώρησιν μεθόδων παραγωγής καί σχημα-

12. Γ. Κουτσουμάρη, £νθ' ανωτέρω, σελ. 75. 

165 



τισμοϋ κεφαλαίου δέον δπως ληφθή υπ' βψιν ό έκ της γεωργίας αν

ταγωνισμός προς άπόκτησιν κεφαλαίων, ασχέτως του αν ή θεώρη-

σις αΰτη άφορα εις καθαρώς έγχώριον παραγωγήν, εις έξαγωγάς 

ή εις ύποκατάστασιν εισαγωγών. Καθ' δσον άφορα εις τήν πρώτην, 

ή αΰξησις του κατά κεφαλήν εισοδήματος αναμένεται να έχη ως 

αποτέλεσμα τήν μετατόπισιν της καταναλώσεως τροφίμων εκ τών 

όλιγώτερον προς τάς περισσότερον έπεξειργασμένας μορφάς αυ

τών. Τοΰτο συνέβη εις τάς Η.Π.Α. κατά τα τελευταία ετη, πι

στεύεται δε ότι θα συμβή και έν Ελλάδι, καθώς και εις τάς χώ

ρας προς τάς οποίας εξάγονται ελληνικά προϊόντα. Δια της εις 

τον καταναλωτήν προσφοράς όπωρών καί λαχανικών εις ένσφρά-

γιστα δοχεία (κονσέρβας), ούτος έλευθεροΰται εκ της εξαρτήσεως 

του εκ τών έποχικώς προσφερομένων νωπών προϊόντων. Έ ξ άλ

λου, ή προσφορά ετοίμων προς μαγείρευμα πουλερικών, κατεψυ

γμένων κρεάτων καί ιχθύων, ως καί λοιπών ειδών διατροφής εις 

ένσφράγιστα δοχεία, μειώνει τον χρόνον απασχολήσεως της οικο

κυράς, ένώ συγχρόνως παρέχεται ή ευχέρεια χρήσεως εκλεκτότε

ρων ποικιλιών τροφής, ως αρμόζει εις υψηλότερα επίπεδα διαβιώ

σεως. Ή προπαρασκευή δμως τών έν λόγω πλέον έπεξειργασμέ-

νων ειδών διατροφής προϋποθέτει τήν οπαρξιν μηχανημάτων, ή δε 

παραγωγή λαμβάνει τήν μορφήν πολυπλοκωτέρας διαδικασίας. 

Καθ' δσον άφορα εις τάς έξαγωγάς γεωργικών προϊόντων, οι 

λόγοι δια τους οποίους ή άνάπτυξίς των θα απορρόφηση σημαντι-

κώτατον τμήμα τών συνολικώς διαθεσίμων κεφαλαίων, εκ τών εξα

γωγικών επιχειρήσεων ή τής ελληνικής κεφαλαιαγοράς, αναλύον

ται εις έπόμενον τμήμα τής άνα χείρας μελέτης.13 Τα αυτά ισχύουν 

καί περί τής υποκαταστάσεως εισαγωγών, δια τής οποίας το πο-

σοστον συμμετοχής τών ειδών διατροφής εις το σύνολον τών εισ

αγωγών έμειώθη άπο 33,7% το 1938 εις 15,6% - 18,8% περίπου 

εντός τής περιόδου 1958-1961, 1 4 Έ κ σχετικών ενδείξεων πι

στεύεται, δτι ή ύποκατάστασις αυτή τών εισαγωγών προήλθεν έν 

μέρει μέν έκ βελτιωμένων μεθόδων παραγωγής, αιτινες συγχρό-

13. "Ορα Κεφ. IX, παραγρ. 4, κατωτέρω. 
14. Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος. 
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νως συνεπάγονται την ΰπαρξιν ηύξημένου παγίου κεφαλαίου, ώς 

π.χ. απαιτείται δια την άρδευσιν δια τεχνητής βροχής αντί της 

χρήσεως αρδευτικών αύλάκων, την χρήσιν εντομοκτόνων και αντι

βιοτικών εις την γεωργίαν και την κτηνοτροφίαν, κλπ., εν μέρει 

δέ προήλθεν εκ τής υποκαταστάσεως τών απαιτούντων πολυπλο-

κωτέραν παραγωγικήν διαδικασίαν προϊόντων, ώς π.χ. κρεάτων 

και γαλακτοκομικών προϊόντων, εις την θέσιν τών κυρίως αμυλού

χων τροφών. Έ φ ' δσον αϊ εξελίξεις αύται συνεχισθούν και μελ-

λοντικώς, ό τομεύς τής μεταποιήσεως θα πρέπει να άποδώση ηύ-

ξημένην προσοχήν εις το θέμα τοΰ εκ μέρους τής γεωργίας αντα

γωνισμού δια την προσέλκυσιν και άπορρόφησιν κεφαλαίων. 

3. Παραγωγή και 'Επενδύσεις 

Μέχρι τούδε ήσχολήθημεν μέ τον τ ρ ό π ο ν παραγωγής τών 

αγαθών και μέ τάς σχέσεις μεταξύ τών μεθόδων παραγωγής και 

τής προσφοράς και ζητήσεως κεφαλαίων προς έπένδυσιν εις την 

βιομηχανίαν. Σχετικον είναι και το θέμα τοΰ τ ί παράγεται. Είς 

περιπτώσεις τινάς, φαίνεται σχεδόν αδύνατος ό διαχωρισμός τής 

μεθόδου παραγωγής εκ τοΰ παραγομένου προϊόντος. Ούτως, εν

δέχεται να όμιλήσωμεν περί τών μεταφορών είς μονάδας «επιβά

της άνα χιλιόμετρον» (passenger- mile) ώς δοθέντος προϊόντος, 

θεωροΰντες την συρομένην υπό βοών άμαξαν και το άεριωθούμε-

νον ώς έναλλακτάς μεθόδους. Δια το πλείστον δμως τών ανθρώ

πων τα προϊόντα ταΰτα είναι εντελώς διάφορα. Παρά την ώς άνω 

άναφυομένην δυσχέρειαν,'θά έξετάσωμεν ποια προϊόντα παράγον

ται ώς κεχωρισμένον τι εκ τών μεθόδων, καθ' όσον ή οικονο

μική άνάπτυξις περιλαμβάνει αμφότερα, κατά διαφόρους, σαφώς 

διακρινόμενους, τρόπους. 

Ή σημαντικωτέρα ίσως μεταβολή είς τον προσανατολισμον τής 

ελληνικής βιομηχανικής παραγωγής καταφαίνεται εκ τών ακολού

θως στοιχείων. 

Ή κυριωτέρα μεταβολή έγκειται είς το γεγονός, 6τι, ένφ το 

σύνολον τής μεταποιητικής παραγωγής κατά την περίοδον 1948 -

1961 ηύξήθη κατά 7,3%, ή παραγωγή καταναλωτικών αγαθών 
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διηυρύνθη μόνον κατά 5,9% καί ή παραγωγή ενδιαμέσων και διαρ

κών αγαθών κατά 10,3% και 14,5% αντιστοίχως. Οΰτως, ή α

ναλογία καταναλωτικών προς κεφαλαιουχικά αγαθά έμειώθη ου

σιωδώς εντός της ως άνω περιόδου, άπο 2,9% εις 1,5%. e H οικο

νομική άνάπτυξις φαίνεται δτι άγει τήν χώραν εκ του χαρακτηρι

στικού αρχικού σταδίου, καθ' δ άρχεται ή παραγωγή καταναλω

τικών αγαθών έγχωρίως, εις έπόμενόν τι στάδιον, καθ' δ παράγε

ται έγχωρίως μέρος τουλάχιστον των απαιτουμένων κεφαλαιουχι-

ΠΙΝΑΞ VI - 2 

Αιεύρυνσις Μεταποιητικής Παραγωγής 'Εντός τής Περιόδου 

1948 - 1961, κατά Κυριότερους Βιομηχανικούς Κλάδους 

Κ λ ά δ ο ς 

Σύνολον Μεταποιήσεως 
Καταναλωτικά 'Αγαθά 
Τρόφιμα, Ποτά, Καπνός 

Υφάσματα 

Δείκτης 1961 
(1948-50=100) 

Εΐδη 'Τποδήσεως και 'Ιματισμού 
Προϊόντα εκ Ξύλου 
Λοιπά 

'Ενδιάμεσα 'Αγαθά 
Χάρτης 
Χημικά Προϊόντα 
Κεφαλαιουχικά 'Αγαθά 

'Υλικά Κατασκευών (Προϊόντα 
εκ Λίθου, Άργίλλου και 'Τάλου) 
Βασικά Μέταλλα 
Προϊόντα έκ Μετάλλου και 

Ηλεκτρολογικός 'Εξοπλισμός 
Ύλικον Μεταφορών 1 

245 
208 
190 
187 
184 
217 
259 
346 
485 
307 
529 

347 
720 

318 
.113 

Μέσος 'Ετήσιος 
Ρυθμός αυξήσεως 

1950-1961 
(%) 

7,3 
5,9 
5,5 
4,3 
4,9 
6,3 
5,8 

10,3 
12,8 

9,3 
14,5 

10,6 
15,8 

9,9 
22,2 

Π η γ ή : Γ. Κουτσουμάρη, ένθ' ανωτέρω, σελ. 251. 

κών αγαθών. Γενικώτερον, άπο τής απόψεως τής ζητήσεως κεφα

λαίου, ή βιομηχανία καταναλωτικών αγαθών είναι πιθανώτατα 

ελαφρά, ή δε τοιαύτη κεφαλαιουχικών αγαθών, βαρεία. Ά ν α μ έ -
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νεται συναφώς, δτι ή τάσις αΰτη θα καταστή έτι έντονωτέρα μελ-

λοντικώς. 

Έ ν τούτοις, υπάρχει ίσως τρόπος δια την μέχρι βαθμού τινός 

ίκανοποίησιν της έν λόγω ηύξημένης ζητήσεως δια της εκτροπής 

της ροής τών επενδύσεων εκ τών έργων υποδομής προς τάς μετα-

ποιητικάς βιομηχανίας. Οΰτω, αί επενδύσεις εις «κοινωνικον κε-

φάλαιον» υπήρξαν ιδιαιτέρως μεγάλαι έν Ελλάδι κατά την περί-

οδον 1948-61, καλύψασαι κατά τα ετη 1953-57 τα 2/3 του 

συνόλου τών επενδύσεων. Ή σημειούμενη έκτοτε κάμψις τών έν 

λόγω επενδύσεων αποτελεί Ινδειξιν περί σχετικής μειώσεως τών 

αναγκών, πιστεύεται δ' δτι ή τάσις αΰτη θα συνεχισθή. 

Βεβαίως, δοθέντος δτι το πλείστον τών επενδύσεων υποδομής 

καλύπτεται υπό του κόστους, ενώ αί βιομηχανικά! επενδύσεις εί

ναι ώς έπί το πλείστον ίδιωτικαί, ή κινητικότης τών κεφαλαίων 

ΠΙΝΑΞ VI - 3 

Ποσοστιαία Κατανομή 'Ακαθαρίστων Επενδύσεων 

1948-52 1953-57 1958-61 
(%) (%) (%) 

Παραγωγή 'Αγαθών (Γεωργία, Τομεύς 

Μετάλλων, Μεταποίησις) 32,9 22,7 28,3 

Κοινωνικον Κεφάλαιον (Μεταφοραί, 

Έπικοινωνίαι, 'Ηλεκτρισμός, Στέ-

γασις, Κρατικά Έ ρ γ α ) 57,8 65,4 63,3 

Έμπόριον, Ύπηρεσίαι, κλπ. 9,3 11,9 8,4 

Π η γ ή : Γ. Κουτσουμάρη, ενθ' ανωτέρω, σελ. 259. 

μεταξύ τών δύο τομέων πόρρω απέχει τής τελειότητος. Έ ν τού

τοις, εις τον κρατικον προϋπολογισμόν, ώς και εις τους προϋπο

λογισμούς τών κρατικών φορέων, σημειοΰται ουσιώδης ανταγω

νισμός έκ τών δύο τούτων κυρίων τομέων επενδυτικής δραστηριό

τητος. 'Υφίσταται ωσαύτως ανταγωνισμός και δια τα ιδιωτικά 

κεφάλαια έκ του αύτοΰ λόγου. Κατά συνέπειαν, θεωρείται ευλογον 

το συμπέρασμα, δτι ή εκτροπή τών κεφαλαίων δι' επενδύσεις, τού-

169 



λάχιστον σχετικώς, θα ικανοποίηση έστω και μερικώς την ζήτη-

σιν εκ μέρους της βιομηχανίας. 

Έτερα άποψις της ζητήσεως προϊόντων και βιομηχανικών επεν

δύσεων σχετίζεται προς το έξωτερικον έμπόριον. Συνεπεία έν μέ

ρει της λειτουργίας του ιδιωτικού κινήτρου του κέρδους καί έν 

μέρει της κρατικής πολιτικής, ήτις αποβλέπει εις τήν ενωσιν της 

Ελλάδος μετά τής Ευρωπαϊκής Κοινής 'Αγοράς, δέον δπως ανα

μένεται αΰξησις τής συμμετοχής του εξωτερικού εμπορίου εις το 

άκαθάριστον έθνικον προϊόν. Άντικειμενικον σκοπον ενός τοιού

του θεσμού αποτελεί πράγματι ακριβώς τοΰτο: αΰξησις τόσον τών 

εξαγωγών δσον καί τών εισαγωγών. "Ηδη τίθεται το ερώτημα: 

ποΐαι θα είναι αϊ επιπτώσεις εκ τής πιθανής εξελίξεως του εξω

τερικού εμπορίου επί του σχηματισμού κεφαλαίου εις την έλληνι-

κήν βιομηχανίαν; 

Αί απόψεις του ανωτέρω θέματος είναι πολυάριθμοι, πλην δμως 

πάσα πρόβλεψις είναι δυσχερής. 'Τπάρχει μόνον μία σημαντική 

συνέπεια, ήτις δύναται να προβλεφθή μετά βεβαιότητος. ΑΕ σχε-

τικαί αβεβαιότητες άφοροΰν εις το ζήτημα κατά πόσον ή εις το 

άμεσον μέλλον άνάπτυξις τών εξαγωγών θα άφορα κυρίως εις γεωρ

γικά ή βιομηχανικά προϊόντα. Οΰτως, υποστηρίζεται, δτι, δοθέν

τος δτι σχεδόν δλαι αί έξαγωγαί σήμερον πηγάζουν εκ τής γεωρ

γίας, το πλείστον τής διευρύνσεως τών εξαγωγών βραχυχρονίως 

θα πρέπει κατ' ανάγκην να προέλθη έκ τής αυτής πηγής. Εις 

τοΰτο αντιτίθενται έτεροι συγγραφείς, ύποστηρίζοντες δτι ή ζή-

τησις ειδών διατροφής είναι ανελαστική καί δτι σημειουται στροφή 

τής καταναλώσεως έκ τών ελληνικών προς έτερα ε'ίδη καπνού, 

δτι υπάρχουν νέαι βιομηχανίαι, αίτινες θα είναι εις θέσιν μελλον

τικούς να πραγματοποιούν έξαγωγάς, καί δτι, τέλος, ή βιομηχανία, 

καί ουχί ή γεωργία, θα άποτελέση πηγήν δυναμικών στοιχείων 

δια την οίκονομικήν άνάπτυξιν. 

Τα θέματα ταύτα είναι πολύ ευρέα δια να εξετασθούν εις το 

παρόν. Προσέτι, άμεσον σκοπον τής άνα χείρας μελέτης αποτελεί 

ή διερεύνησις τών επενδύσεων του εξωτερικού εμπορίου επί της 

ζητήσεως κεφαλαίων. 'Εάν αί έξαγωγαί εξακολουθήσουν καί εις 
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το μέλλον να είναι γεωργικού, ή ζήτησις κεφαλαίων θα είναι εν

τονότερα εν συγκρίσει προς τήν ζήτησιν εκ του βιομηχανικού το-

μέως, ιδία εάν, ώς πιστεύεται υπό του κ. Α. Παπανδρέου, δ ηύ-

ξημένος συντελεστής κεφαλαίου είναι 3,5 εις τήν πρωτογενή παρα-

γωγήν, έναντι 2,0 δια τήν μεταποίησιν1 5. 

Εις το πλαίσιον της παρούσης διερευνήσεως των παραγωγικών 

μεθόδων και της ζητήσεως κεφαλαίων θα πρέπει να ληφθη υπ' 

δψιν καί ή άποψις, δτι ή προσωρινή παραγωγή είναι δυσμενής δια 

τήν οίκονομικήν άνάπτυξιν. Εις σχετικήν μελέτην του Καθηγη

τού Hirschman, οι κλάδοι αλιείας, τών υπηρεσιών μεταφορών καί 

εμπορίου έχουν λάβει τας μικροτέρας τιμάς εις ένα κατάλογον 29 

ειδών παραγωγής. Αϊ τιμαί αύται προσδιωρίσθησαν βάσει της ώθή-

σεως, ήτις δίδεται εις τήν οίκονομικήν άνάπτυξιν υπό τών υπ' 

όψιν τομέων, τόσον δια τών α γ ο ρ ώ ν των εξ άλλων τομέων, 

δσον καί δια τών π ω λ ή σ ε ω ν των προς άλλους τομείς της 

οικονομίας. Εις τήν γεωργίαν καί τήν δασοπονίαν εδόθη ή 23η 

θέσις1 6. Δοθέντος δτι αϊ τέσσαρες αύται κατηγορίαι παραγωγικής 

δραστηριότητος, αϊτινες ελαβον τάς χαμηλάς καί χαμηλοτάτας ταύ

τας τιμάς, αποτελούν το 6 4 % της ακαθαρίστου εγχωρίου παραγω

γής καί ακόμη το ύψηλότερον ποσοστον τών εξαγωγών, ή παρούσα 

ευημερία της ελληνικής οικονομίας φαίνεται να άποτελή α'ίνιγμα, 

ή δε μελλοντική της άνάπτυξις σχεδόν ανέφικτος. 

"Εναντι αυτής της απόψεως υπάρχει μία πλέον εύλογος άποψις, 

ήτις έχει ώς κάτωθι: 

Ά π ο της πλευράς της ζητήσεως, ή εύνοϊκωτέρα μορφή εξαγω

γικής βιομηχανίας είναι ή απαιτούσα είσροάς εργασίας, κεφαλαίου 

καί υλικών, α'ίτινες προσαρμόζονται προς τάς υπάρχουσας σχετι-

κάς συνθήκας συντελεστών παραγωγής εις τάς υπανάπτυκτους χ ώ -

15. Α. Γ. Παπανδρέου, A Strategy for Greek Economic Development 
('Αθήναι, 1962), σελ. 65. 

16. Albert Ο. Hirschman, The Strategy of Economic Development 
(New Haven, Conn. 1958), σελ. 106-107. Τα δύο κίνητρα καλούνται αν
τιστοίχως «άνασταλτικον» καί «προωθητικόν», ή δέ κατάταξις προσδιορί
ζεται βάσει της συνδεδυασμένης σταθμίσεως των, ώς ύπελογίσθησαν ύπο 
Chenery καί Watanabe. 
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ρας... Κατά συνέπειαν, ύψηλον ποσοστον δαπανών, α'ίτινες σχετί

ζονται προς την παραγωγήν των, τείνει, να πραγματοποιήται εις 

το έσωτερικόν, αυξάνονται δέ αί δυνατότητες περαιτέρω διαδόσεως 

βελτιωμένων μεθόδων δια της αναπτύξεως της χρηματικής οικο

νομίας1 7. 

Ή έπικράτησις τών γεωργικών προϊόντων είς τάς έλληνικάς έξα-

γωγάς δεν αποτελεί τυχαΐον γεγονός, άλλ' εξαρτάται εκ σοβαρών 

συγκριτικών πλεονεκτημάτων, άτινα θα αυξηθούν μάλλον, παρά 

θα μειωθούν, συνεπεία πιθανών μελλοντικών εξελίξεων. Μεταξύ 

αυτών περιλαμβάνεται ή υψηλή εισοδηματική έλαστικότης της ζη

τήσεως εσπεριδοειδών και λοιπών οπωρολαχανικών, τα όποια 

προσφέρει ή Ε λ λ ά ς τόσον προς τήν Δυτικήν, δσον και τήν Ά ν α -

τολικήν Εύρώπην, καθώς αναπτύσσονται οικονομικώς αί αντίστοι

χοι χώραι. Ή ειδική έλαστικότης αύτου του τμήματος της ζητή

σεως τροφίμων είναι σπουδαιότερα της έλαστικότητος της ζητή

σεως τροφίμων γενικώς. Ή δέ ζήτησις ελληνικών προϊόντων είναι 

σπουδαιότερα της συνολικής ζητήσεως, καθ' όσον οι "Ελληνες π α 

ραγωγοί (περιλαμβανομένων τών εκ Κρήτης καί Ρόδου) κατέ

χουν πλεονεκτικήν θέσιν έναντι τών ανταγωνιστών των άπο επο

χικής απόψεως. 

Καίτοι δύναται να αναμένεται μετ' εμπιστοσύνης βαθμιαία μα

κροχρόνιος αΰξησις τών εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων, τό

σον απολύτως, δσον καί σχετικώς, ή γεωργία θα εξακολούθηση 

να έπικρατη κατά τήν έπομένην δεκαετίαν, λόγω του υψηλότερου 

συντελεστού κεφαλαίου αυτής. Έ ν τούτοις, ό συντελεστής κεφα

λαίου δεν αποτελεί βασικον παράγοντα έν προκειμένω. Βασικόν 

είναι το γεγονός, οτι, εϊτε τήν γεωργίαν, είτε τήν βιομηχανίαν 

θεωρήσωμεν, ή αυξησις τόσον τών εξαγωγών, δσον και τών υπο

κατάστατων εισαγωγών, θα προκαλέση έντονον ζήτησιν διαθεσί

μων κεφαλαίων. 

Φαίνεται σαφές, δτι καίτοι ή αΰξησις τών γεωργικών εξαγω

γών εξαρτάται εκ δυνητικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων, ή πρα-

17. Robert Β. Baldwin, «Export Technology and Development from 
a Subsistence Level», περιοδικον Economic Journal, Μάρτιος 1963, σελ. 91. 

172 



γματοποίησίς των θα απαίτηση σημαντικον ΰψος κεφαλαίων. Εις 

τον άναγκαΐον έξοπλισμον συγκαταλέγονται ψυκτικοί θάλαμοι απο

θηκεύσεως, σκάφη - ψυγεία, πολυπλοκώτεραι μέθοδοι καλλιέρ

γειας (ψεκασμοί χημικών ουσιών, κλπ.), βελτιωμέναι μέθοδοι συ

σκευασίας και ταξινομήσεως προς βελτίωσιν της εμπορίας τών 

προϊόντων, ως και δαπανηρότερα και πλέον εκτεταμένη όργάνωσις 

της διαθέσεως τών προϊόντων. Προσέτι, αναμένεται δτι ή γεωρ

γική παραγωγή θα στραφή βαθμηδόν εκ τών δημητριακών προς 

τάς οπώρας και τα λαχανικά, ως καί προς βιομηχανοποιήσιμα 

προϊόντα, ώς ό βάμβαξ καί τα σακχαρότευτλα, βραδύτερον δε εν

δεχομένως καί προς τήν κτηνοτροφίαν. Ή πλειονότης τών εν λόγω 

μεταβολών θα απορρόφηση ηύξημένα ποσά κεφαλαίων. 

Αϊ έξαγωγαί βιομηχανικών προϊόντων συνεπάγονται παρόμοια 

ζητήματα. Έ α ν εις τήν κτηνοτροφίαν ταύτην περιλάβωμεν καί τήν 

έπεξεργασίαν γεωργικών πρώτων υλών, θα ευρωμεν σημαντικά 

πλεονεκτήματα, ώς καταφαίνεται εκ σχετικών τεχνικών μελετών, 

εις τήν έξαγωγήν, επί παραδείγματι, χυμών εσπεριδοειδών, οπω-

ρολαχανικών εις ένσφράγιστα κυτία καί αφυδατωμένων λαχανι

κών 1 8 . Δια τα λοιπά βιομηχανικά προϊόντα, δια τα όποια φαίνεται 

να υπάρχουν δυνατότητες εξαγωγής, ή άξιοποίησις τών προσφερομέ

νων δυνατοτήτων εξαρτάται εκ της πραγματοποιήσεως σχετικώς 

εκτεταμένων κεφαλαιουχικών εγκαταστάσεων. Έ ν προκειμένω α

ναφερόμεθα είς τήν παραγωγήν μαγγανίου εις τον τομέα τών με

ταλλείων, τήν έξαγωγήν βαρέων ηλεκτρογεννητριών εις τον κλά-

δον τών μηχανολογικών προϊόντων καί τήν έξαγωγήν ώρισμένων 

νέων τύπων βαμβακερών υφασμάτων είς τον τομέα τών βιομηχα

νικών καταναλωτικών αγαθών. Ουδεμία ουσιώδης διαφορά θέλει 

υπάρξει είς τήν περίπτωσιν της υποκαταστάσεως εισαγωγών, είτε 

βιομηχανικών, είτε γεωργικών προϊόντων. Το γεγονός καί μόνον 

18. Arthur D. Little, Inc., Investment Opportunities in Citrus Juice Pro
cessing, πολυγραφημένον ('Απρίλιος 1962), Investment Opportunities in fruit 
and Vegetable Canning in Greece, πολυγραφημένον ('Ιούνιος 1962), Invest
ment Opportunities in Vegetable Dehydration in Greece, πολυγραφημένον ('Ιού
λιος 1962). 
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δτι πλείονα τούτων θα αποτελέσουν νέας μορφάς παραγωγής, θα 

δώση λαβήν εις πρόσθετον ζήτησιν κεφαλαίων. Ώρισμένα εξ αυ

τών, ίδία τα υποκατάστατα εισαγομένων βιομηχανικών προϊόντων, 

ως π.χ. ή παραγωγή άχυροκυτταρίνης καί μονίμου αζώτου δια 

λιπάσματα, είναι ιδιαιτέρως προϊόντα «εντάσεως κεφαλαίου».Ύφί-

φίστανται δμως καί έτεροι παράγοντες. Εις πολλάς περιπτώσεις 

ή ύποκατάστασις εισαγωγών εξαρτάται εκ της δυνατότητος ανα

πτύξεως συνηθειών μαζικής καταναλώσεως καί μεθόδων μαζικής 

παραγωγής. Ή μαζική παραγωγή δμως προϋποθέτει εξόχως πο

λύπλοκα καί μεγάλης κλίμακος εργοστάσια καί παραγωγικάς δια

δικασίας. Έ ν τούτοις, εξ έπόψεως τών κυριωτέρων κατηγοριών 

εξαγωγών καί εισαγωγών, υπάρχουν δύο ακόμη παράγοντες, οϊ-

τινες αναφέρονται εις τήν χρήσιν κεφαλαίων εις δλας τας φάσεις 

τής παραγωγής ύπο τήν έπίδρασιν τής διεθνούς ενοποιήσεως. Κατά 

πρώτον λόγον, ή Ευρωπαϊκή Κοινή 'Αγορά, ήτις αποβλέπει εις 

τήν αΰξησιν του ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος τών συμμετεχου-

σών χωρών δια τής διευρύνσεως του εξωτερικού εμπορίου, συνεπά

γεται μ ε τ α β ο λ ή ν του χαρακτήρος τών εγκαταστάσεων καί 

του μηχανικού εξοπλισμού δια τάς έξαγωγάς, τάς είσαγωγάς, τα 

υποκατάστατα εισαγωγών καί ακόμη — ώς άναπόφευκτον συν-

πειαν τών ανωτέρω — καί δια τα «καθαρώς εγχώρια» προϊόντα. 

Ή μεταβολή αυτή καθ5 έαυτήν, ώς έτονίσθη ύπο του Καθηγητού 

Fellner εις το πλαίσιον διερευνήσεων άφορωσών εις τήν «οίκονο-

μικήν στασιμότητα», συνεπάγεται νέαν ζήτησιν κεφαλαίων προς 

άντικατάστασιν εξοπλισμού εις ε'ίδη παραγωγής καί αγαθών, άτινα 

κατέστησαν απηρχαιωμένα. 1 9 

Τέλος, ή σύνδεσις τής Ελλάδος μετά τής Ε.Ο.Κ. θα προκα-

λέση αΰξησιν του ανταγωνισμού. Εις έπόμενον κεφάλαιον τής π α 

ρούσης εργασίας επισημαίνεται ή υπαρξις ολιγοπωλιακών ή μονο

πωλιακών στοιχείων εις πολλούς τομείς τής ελληνικής βιομηχα

νίας. Μία τών κυριωτέρων ωφελειών, αίτινες θα προκύψουν εκ 

τής ενοποιήσεως — ωφέλεια μάλιστα ήτις θεωρείται ή μεγίστη 

19. William Fellner, Monetary Policies and Full Employment (Berkeley, 
California, 1947), Κεφ. IV, σελ. 112-133. 
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όλων, υπερβαίνουσα εις σημασίαν και αυτά τα οφέλη εκ της ηύ-

ξημένης εξειδικεύσεως — είναι ή εντασις τοΰ ανταγωνισμού και 

ή μείωσις των περιθωρίων κέρδους ε ν τ ό ς των εθνικών συνό

ρων. 2 0 Σχεδόν άμεσον συνέπειαν τοΰ ηύξημένου ανταγωνισμού εις 

την βιομηχανικήν παραγωγήν αποτελεί ή άναγκαιότης διευρύν

σεως των κεφαλαιουχικών επενδύσεων προς βελτίωσιν τών προϊ

όντων και μείωσιν τοΰ κόστους παραγωγής. 

Λαμβανομένων υπ' όψιν τών πιέσεων τας οποίας θα έπιφέρη 

ή σύνδεσις της Ελλάδος μετά της Κοινής 'Αγοράς επί τής προσ

φοράς κεφαλαίων δια βιομηχανικάς επενδύσεις, θα έδικαιολογεΐτο 

ή έκ μέρους τών βιομηχάνων και τών φορέων προγραμματισμού 

έκδήλωσις ενδιαφέροντος διά τινας μορφάς παραγωγής, αίτινες 

έχουν άποκληθή "τελειοποιήσεις". 2 1 Έ ν αναφορά προς τας είσα-

γωγάς, τοΰτο σημαίνει, Οτι ή Ε λ λ ά ς θα ήδύνατο να εξακολούθηση 

είσάγουσα βασικας πρώτας υλας βιοτεχνίας και ήμιέτοιμα προϊ

όντα, ενώ συγχρόνως θα περιώριζε τάς κεφαλαιουχικάς της επεν

δύσεις καί την επιχειρηματικότητα της εις το τελευταΐον στάδιον 

τής μεταποιήσεως. 

Παραδείγματα τούτου άποτελοΰν τα διάφορα εργοστάσια με

τατροπής, συναρμολογήσεως καί αναμίξεως, τα φαρμακευτικά ερ

γαστήρια, αϊ βιομηχανίαι επεξεργασίας μετάλλων, κ.τ.τ. Ή τάσις 

αύτη περικλείει πλείστα πλεονεκτήματα. Συχνάκις παρέχεται 

διέξοδος δια την έπένδυσιν μικρών ποσών κεφαλαίου, άτινα άλλως 

π ω ς δεν θα καθίσταντο ευκόλως διαθέσιμα δι' επιχειρήσεις, απαι

τούσας τήν συσσώρευσιν τών κεφαλαίων μεγαλυτέρου άριθμοΰ έπεν-

δυόντων. 'Ωσαύτως, ή τάσις αΰτη καθιστή δυνατήν τήν ίδρυσιν βιο

μηχανικών επιχειρήσεων άνευ τοΰ ύπερβολικοΰ κινδύνου, όστις 

απαντάται εις τάς υπανάπτυκτους χώρας έκ τοΰ γεγονότος δτι 

αύται εξαρτώνται έκ τής παραγωγής αναξιόπιστων εγχωρίων πα-
~ 99 

ρ αγωγών. 

Ή έννοια τών ανωτέρω είναι, δτι, εις ένίας μορφας παραγωγής 

καί εις ώρισμένας χώρας, α'ίτινες εμφανίζουν ελλειψιν βασικών 
20. Tibor Scitovsky, Economic Theory and Western European Integration 

(London, 1958), σελ. 21, 68, 123-135. 
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πρώτων υλών, ή οικονομική άνάπτυξις δια της υποκαταστάσεως 

εισαγωγών δύναται ενδεχομένως να άρχίση έκ του σταδίου της 

«τελειοποιήσεως» και να εξελίχθη βαθμιαίως προς τα οπίσω, ήτοι 

προς τα προηγούμενα ή αρχικά στάδια της παραγωγής. Ή άντί-

ληψις αύτη φαίνεται να εχη ίδιάζουσαν σχέσιν προς τήν περίπτω

σιν της Ελλάδος, προσέτι δε δύναται να έπεκταθή και εις τας 

έξαγωγάς, προδίδουσα εξαρσιν της «τελειοποιήσεως», ήτοι της 

περαιτέρω ή τελικής επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων. 

"Ηδη, δια να περατώσωμεν τήν διερεύνησιν του θέματος τών 

μεθόδων καί του προσανατολισμού της παραγωγής, δέον όπως ση-

μειωθή, δτι έχουν έπισημανθή πλείστοι δσοι λόγοι, δι' ους δέον 

να αναμένεται αύξησις τής ζητήσεως κεφαλαίων δια βιομηχανικας 

επενδύσεις, ώς αναπόσπαστου μέρους τής μελλοντικής αναπτύ

ξεως τής ελληνικής οικονομίας. "Οθεν, εις το παρόν κεφάλαιον 

ένισχύθησαν συμπεράσματα συναχθέντα εις προηγούμενα κεφάλαια, 

εις τα όποια είχεν διαπιστωθή, δτι, τουλάχιστον εν μέρει, ή μή 

ικανοποιητική είκών του μεγέθους τών μονάδων παραγωγής είς 

τον τομέα τής μεταποιήσεως δύναται να άποδοθή είς τήν ανεπαρκή 

προσφοράν κεφαλαίων προς τάς επιχειρήσεις, ιδία τάς νέας καί 

άνταγωνιστικάς τοιαύτας. Δέον δμως να τονισθή, δτι ούδαμου 

ίσχυρίσθημεν, δτι το κεφάλαιον μόνον επιλύει άπαντα τα αντιμε

τωπιζόμενα προβλήματα, μεταξύ τών οποίων το πρόβλημα τής μι-

κρας κλίμακος καί τών πεπαλαιωμένων μεθόδων παραγωγής.Ή ση

μασία τής ειδικευμένης εργασίας δι' αμφότερα τα θέματα ταΰτα έτο-

νίσθη ήδη, είς έτερα δε κεφάλαια τής παρούσης μελέτης εκτίθενται 

οι ρόλοι τους οποίους διαδραματίζουν ό χαρακτήρ τής επιχειρή

σεως άφ' ενός καί ή κρατική πολιτική καί δραστηριότης άφ' 

ετέρου. 

21. Hirschman, ένθ' ανωτέρω, σελ. 111, 117-119, 158, ώς καί F. Α. 
Hayek, Prices and Production (London, 1931), σελ. 70. 

22. Hirschman, ένθ' ανωτέρω, σελ. 111. 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν V I I 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑ 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΝ 

Ένια των προβλημάτων, άτινα μας άπησχόλησαν εις τα προ

ηγηθέντα κεφάλαια της παρούσης μελέτης, ως π.χ. τα προβλήματα 

των επενδύσεων και της παραγωγικής άποδοτικότητος εις την έλ-

ληνικήν βιομηχανίαν,άποτελουν απλώς συμπτώματα της οικονο

μικής ύπαναπτύξεως. Προς έντόπισιν όμως τών θεμελιωδών αι

τίων απαιτείται περαιτέρω διερεύνησις τής διαρθρώσεως του οικο

νομικού περιβάλλοντος. Ή χαρακτηρίζουσα την έλληνικήν έπιχεί-

ρησιν ελλειψις ανταγωνιστικότητος αποτελεί εν προκειμένω ση-

μαντικώτατον παράγοντα. Ή μορφή του ανταγωνισμού έν Ε λ 

λάδι δεν είναι ή συνήθης εις τάς βιομηχανικάς χώρας, δπουοί 

δυναμικοί έπιχειρηματίαι του 19ου αιώνος διεμόρφωσαν την άγο-

ράν των καΐ έθεσαν τα θεμέλια τών γιγαντιαίων συγχωνεύσεων 

του 20οΰ αιώνος. 'Αντιθέτως, ή ελληνική αγορά βιομηχανικών 

προϊόντων αποτελεί μάλλον αποτέλεσμα κρατικών παρεμβάσεων 

άφ' ενός και άφ' έτερου εξόχως ατομιστικής, πλην όμως εντόνως 

προσανατολισμένης προς το ((Status quo», επιχειρηματικής νοοτρο

πίας. 

Εις το παρόν κεφάλαιον θα μας απασχολήσουν τρία ευρέα θέ

ματα, ήτοι: 1 ) το είδος του ανταγωνισμού μεταξύ τών ελληνικών 

επιχειρήσεων, 2) τα προσδιοριστικά αίτια τής εισόδου νέων επι

χειρήσεων και 3) ή έπίδρασις του δημοσίου και ιδιωτικού τομέως 

τής οικονομίας επί τής διαρθρώσεως τής αγοράς. 

Εις το πρώτον τμήμα του παρόντος κεφαλαίου, παρά τάς προ

φανείς δυσχέρειας μετρήσεως, καταβάλλεται προσπάθεια υπολογι

σμού τής εντάσεως του ανταγωνισμού εις διαφόρους βιομηχανικάς 

αγοράς. Τα διαθέσιμα στοιχεία περί τής αγοράς, καίτοι ελλιπή, 

12 
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προδίδουν τήν ΰπαρξιν πολυαρίθμων μονοπωλίων, σημαντικών τί

νων ολιγοπωλίων και ώρισμένων διαρθρωτικών ιδιομορφιών, αί-

τινες προκαλούν σοβαράν περιστολήν του ανταγωνισμού. Εις το 

δεύτερον τμήμα αναλύονται τα γενεσιουργά αϊτια της εν λόγω 

διαρθρώσεως, άτινα ανευρίσκονται εις τήν ίστορικήν παράδοσιν και 

εις βαθέως έρριζωμένας κοινωνικας αντιλήψεις, ως και εις τήν κρα-

τικήν πολιτικήν καί τα Ιδρύματα, άτινα άσκοϋν ελεγχον έφ* δλων 

τών απόψεων της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Εις το τρίτον 

τμήμα, τέλος, διερευνάται ή έπίδρασις τής εν λόγω διαρθρώσεως 

επί τής οικονομικής αναπτύξεως τής χώρας, ειδικώς εν αναφορά 

προς τήν έλληνικήν κεφαλαιαγοράν. 

1. Ή "Εντασις του 'Ανταγωνισμού 

*Η μόνη δυνατή μέθοδος υπολογισμού του βαθμού ανταγωνισμού 

εν Ελλάδι είναι ή δια τής μελέτης τών στοιχείων αγοράς, εν συσχε

τίσει προς τον αριθμόν καί τήν γεωγραφικήν θέσιν τών επιχειρή

σεων, τήν είδίκευσιν και τον περιορισμον τής παραγωγής, τήν 

προσφοραν κεφαλαίων καί τήν σημασίαν τών καθιερωμένων μονο

πωλίων καί ολιγοπωλίων. 

Α'. Πλήθος καί Γεωγραφική Θέσις Επιχειρήσεων 

Κατά τήν ερευναν τής διαρθρώσεως τών καθ' έκαστα αγορών 

έν Ελλάδι, το πρώτον δπερ υποπίπτει εις τήν άντίληψιν του με-

λετητοΰ είναι ό μέγας αριθμός τών μικρών επιχειρήσεων, δστις 

απαντάται εντός τών περισσοτέρων βιομηχανικών κλάδων. Μόνον 

αί βιομηχανίαι χημικών υλών, μεταλλουργίας, χάρτου καί τσιμέν

του κυριαρχούνται αποκλειστικώς υπό ελαχίστων μεγάλων επιχει

ρήσεων, ενώ εις όλους τους λοιπούς κλάδους ανευρίσκεται μία πε

ρίεργος παράθεσις πολλών μικρών μετ' ελαχίστων πολύ μεγάλων 

επιχειρήσεων. Εις δλως άπίθανον εκτασιν, αί επιχειρήσεις αύται 

συγκεντροΰνται γεωγραφικώς εις τήν περιοχήν τής τέως Διοική

σεως Πρωτευούσης. 'Αντί τής ενθαρρύνσεως του ανταγωνισμού 

δμως, ή συγκέντρωσις τής ελληνικής βιομηχανίας συμβάλλει εις 

178 



τον περιορισμον αύτοΰ, ώς θα άναπτυχθή κατωτέρω κατά την διε

ρεύνησαν του θέματος των ολιγοπωλίων. 

Β'. Έλλειψις Ειδικεύσεως καί Περιορισμός της Παράγωγης 

Έ κ των απαντήσεων αίτινες εδόθησαν εις έρωτηματολόγιον εκ

δοθέν το 1962 υπό του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών καταφαί

νεται, οτι, επί συνόλου 230 επιχειρήσεων, μόνον 26,5% παρήγον 

εν τελικον προϊόν, ενώ 17,4% παρήγον άνω τών 10 διαφόρων προϊ

όντων. Εις τους κλάδους μηχανών καί προϊόντων μετάλλου μόνον 

1 % τών επιχειρήσεων περιώριζον τήν παραγωγήν των εις εν είδος, 

ενώ 4 0 % παρήγον άνω τών δέκα διαφόρων ειδών. Ή ποικιλία 

αύτη αποτελεί ενδειξιν του χαμηλού βαθμού ειδικεύσεως, ιδία 

δταν ληφθή υπ' όψιν το μικρόν μέγεθος της μέσης επιχειρήσεως. 

Προσέτι, ή βιομηχανική παραγωγή είναι εντόνως προσανατολι

σμένη προς τάς προσωπικάς επιχειρήσεις, ενώ αποδίδεται μικρά 

μόνον σημασία είς τήν τυποποίησιν τών προϊόντων. Οΰτω πως, ή 

έπιχείρησις συνδέεται στενώς προς ώρισμένον κύκλον αγοραστών, 

προς τάς προτιμήσεις τών όποιων είναι προσηρμοσμένα τα προϊ

όντα. "Εν τών αποτελεσμάτων του ανωτέρω συστήματος είναι, 

δτι, είς το πλείστον τών βιομηχανιών (εξαιρέσει τών κλάδων τρο

φίμων, καπνού καί χημικών), ή παραγωγή περιορίζεται εν πολ

λοίς εις τήν ίκανοποίησιν τών λαμβανομένων παραγγελιών. Είς 

τήν χαρτοβιομηχανίαν, 6 0 % της ετησίας παραγωγής προορίζεται 

δια τήν ίκανοποίησιν τών παραγγελιών, 2 0 % διοχετεύεται είς τήν 

άγοράν καί το ύπόλοιπον 2 0 % διαμοιράζεται μεταξύ παραγγελιών 

καί αγοράς. Το τρίτον (μικτον) σύστημα είναι έπικρατέστερον είς 

τάς βιομηχανίας μετάλλου καί υφαντουργίας άπορροφών 5 4 % καί 

3 7 % της παραγωγής τ ω ν αντιστοίχως. 

Γ'. Μονοπωλιακοί Συνθήκαι εις τον Τομέα τής Πίστεως 

Αϊ επιχειρήσεις, αίτινες συνδέονται ώς ανωτέρω προς τους άγο-

ραστάς των, αντιμετωπίζουν καί το πρόσθετον οίκονομικον πρό

βλημα, το όποιον προκύπτει άφ' ενός έκ της ανάγκης δπως π ω 

λούν τα προϊόντα των επί πιστώσει είς τους ευνοουμένους πελά-
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τας των και ά φ ' έτερου εκ της δυσχέρειας εξασφαλίσεως πιστώ

σεων δι* έαυτάς εκ των τραπεζών , έστω και με ύψηλον έπιτόκιον. 

Είς τάς περιπτώσεις επιχειρήσεων έμφανιζουσών δυσμενή κεφα-

λαιακήν διάρθρωσιν ό παράγων ούτος ενέχει ίδιάζουσαν σημασίαν, 

ώ ς π . χ . ε'ιςτάς βιομηχανίας υφαντουργίας, μηχανών και χάρτου. Ή 

έντονος ζήτησις προϊόντων επί πιστώσει καταφαίνεται έκ τών 

απαντήσεων εις το προαναφερθέν έρωτηματολόγιον, αίτινες δει

κνύουν δτι 6 6 , 5 % τών επιχειρήσεων έπώλουν μεταξύ 6 0 % και 

100% της παραγωγής των επί πιστώσει. 1 

Δέον όπως σημειωθή ωσαύτως, δτι αϊ εντόνως ανταγωνιστικά! 

βιομηχανικά! επιχειρήσεις μικράς κλίμακος υπόκεινται εις συγκρι-

τικον μειονέκτημα καθ' δσον άφορα εις την έξασφάλισιν τραπεζι

κής χρηματοδοτήσεως. Κατά τήν χορήγησιν πιστώσεων, αί ελ

ληνικά! εμπορικά! τράπεζαι τοποθετούν είς προνομιοΰχον θέσιν 

τάς μεγάλας και ίσχυράς επιχειρήσεις. Το φαινόμενον τούτο, βε

βαίως, δέν απαντάται μόνον εν Ελλάδι, πλην δμως περιπλέκει πε

ραιτέρω το πρόβλημα της εισόδου είς τήν άγοράν λόγω της όλι-

γοπωλιακής φύσεως τών εμπορικών τραπεζών, της ελλείψεως ανε

πτυγμένης κεφαλαιαγοράς κα! τών περιορισμών, ο'ίτινες τίθενται 

επί της αυτοχρηματοδοτήσεως. ' Η τακτική αύτη, έκτος τοΰ δτι 

αποθαρρύνει τον άνταγωνισμόν, περιορίζει σοβαρώς κα! τήν παρα-

γωγικήν αποδοτικότητα, άφ' ενός μεν διότι αυξάνει το κόστος 

επεκτάσεως κ α ! εκσυγχρονισμού της επιχειρήσεως, άφ' ετέρου δε 

διότι καθίσταται συμφέρουσα είς τάς τράπεζας ή συνέχισις τών 

οριακών επιχειρήσεων, εν όψει μάλιστα της τραπεζικής τακτικής 

δπως χορηγούν βραχυπρόθεσμους ανανεώσιμους πιστώσεις. 

Δ'. Επικρατούντα Μονοπώλια 

Είς μίαν χώραν με περιωρισμένην έσωτερικήν άγοράν, ως ή 

Ελλάς, δέν είναι ασύνηθες να απαντώνται επί μέρους μονοπώλια 

κυριαρχοΰντα ολοκλήρου κλάδου παραγωγής. Συχνάκις παρατη

ρείται, δτι μόνον μία έπιχείρησις δύναται να προσέγγιση τα κ α τ ώ 

ι. Αί έπί πιστώσει πωλήσεις καθιστούν δυνατήν τήν έκτεταμένην προεξό-

φλησιν γραμματίων. 
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τερα σημεία της μακροχρονίου καμπύλης κόστους, εκείνη δε ήτις 

επιτυγχάνει, τούτο ένωρίτερον ευρίσκεται εις πλεονεκτικήν θέσιν, 

δυναμένη να έκβάλη εκ της αγοράς τους υπάρχοντας ή μέλλοντας 

άνταγωνιστάς της. "Απαξ όμως και έπιτευχθή το άριστον μέγε

θος εγκαταστάσεως, ή δε αγορά έξακολουθή να αναπτύσσεται, 

δημιουργούνται εύνοϊκαί συνθήκαι δια την εΐσοδον νέων επιχειρή

σεων εις την άγοράν. Πέραν των νομικών καί θεσμικών κωλυμά

των ως προς την ε'ίσοδον νέων επιχειρήσεων, αϊ δυνατότητες τού

των, όπως «καταπατούν τα οικόπεδα» καθιερωμένων μονοπωλίων, 

έχουν αύξηθή σημαντικώς κατά τα τελευταία ετη συνεπεία διευ

ρύνσεως της εσωτερικής αγοράς κατόπιν της σημειούμενης αυξή

σεως τών εισοδημάτων καί της μεταβολής των καθιερωμένων 

μορφών καταναλώσεως. Κατά την άρχικήν περίοδον έκβιομηχανί-

σεως τής Ελλάδος το χαμηλον έπίπεδον τής ζητήσεως καί ή ελ-

λειψις ποικιλίας εις τας προτιμήσεις του καταναλωτικού κοινού 

άπήτουν μικρότερον ΰψος παραγωγής, συνεπώς δε καί μικρότερον 

αριθμόν παραγωγών. Εις περιπτώσεις τινάς αϊ τεχνικαί άλλαγαί 

έπέφερον μείωσιν τοΰ οικονομικώς αρίστου μεγέθους τής εγκατα

στάσεως καί κατέστησαν εύκολώτερον το πρόβλημα ιδρύσεως 

νέων μονάδων. Κατωτέρω παρατίθεται βραχε~α περιγραφή ένίων 

μονοπωλίων, άτινα υπήρξαν σημαντικά εϊς τήν ίστορίαν τής ελλη

νικής βιομηχανίας. 

Προ τοΰ 1900 ή ζυθοποιία περιελάμβανε μικράς τινας επιχει

ρήσεις άνταγωνιζομένας άλλήλας. Κατόπιν, κατά τήν περίοδον τοΰ 

μεσοπολέμου, αϊ επιχειρήσεις Κλωναρίδη καί Φιξ κατέλαβον τήν 

πρώτην θέσιν καί ήρχισαν να άλληλοσπαράσσωνται με συνέπειαν 

τήν τελικήν καί πλήρη άπορρόφησιν τής επιχειρήσεως Κλωναρίδη 

υπό τής Φιξ καί τήν μονοπώλησιν τής αγοράς. Ή έπιχείρησις 

Φίξ, έν μέρει, συνεπεία τής οικονομικώς ϊσχυράς θέσεως της, ήτις 

προεκάλει τον φόβον τής αποτυχίας εις τους προτιθεμένους να 

ανταγωνισθούν αυτήν, έν μέρει δε λόγω τοΰ επικρατούντος συστή

ματος κρατικών άδειων εγκαταστάσεων, ήδυνήθη να διατήρηση 

το μονοπώλιόν της μέχρι τοΰ 1961. Κατά το έτος αυτό, εις τών 

αδελφών Φίξ, κατόπιν οικογενειακής διενέξεως, προέβη εις τήν 
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'ίδρυσιν της «Ελληνικής Ζυθοποιίας, Α.Ε.», ήτις ήρχισεν να αν

ταγωνίζεται εντόνως την Φίξ. Το 1962 το Ύπουργεΐον Βιομηχα

νίας έχορήγησεν άδειαν εις τον ξένον οίκον Amstelbrouwerei 

δπως έγκαταστήση νέαν ζυθοπο'ίαν, ήτις και έπραγματοποιήθη με 

ενθαρρυντικά μέχρι τοϋδε αποτελέσματα. 

Το ιστορικόν της βιομηχανίας λιπασμάτων είναι παρόμοιον. Ή 

«Α.Ε. Χημικών Προϊόντων και Λιπασμάτων» εξακολουθεί να εί

ναι ό μόνος παραγωγός φωσφορούχων λιπασμάτων έν Ελλάδι . 

Ή ιδιωτική πρωτοβουλία δεν επεχείρησε να Ίδρυση νέας μονάδας 

εις αυτόν τον τομέα λόγω της υπάρξεως μιας ήδη μεγάλης επιχει

ρήσεως καί λόγω του ύψους της απαιτουμένης επενδύσεως. Μετα-

πολεμικώς, ή διανομή τών λιπασμάτων άνελήφθη υπό της 'Αγρο

τικής Τραπέζης, της περιωρισμένης εγχωρίου παραγωγής συμ-

πληρουμένης δι' εισαγωγών. Ή πράξις αυτή του κράτους ενεθάρ

ρυνε τήν ίδιωτικήν πρωτοβουλίαν καί ήδη ενεκρίθη καί ήρχισεν ή 

άνέγερσις δύο νέων εργοστασίων, άτινα θα παράγουν μικτά λι

πάσματα. Δέον δπως σημειωθή, δτι κατά τήν μεταπολεμικήν πε-

ρίοδον επήλθε σοβαρά αΰξησις τής καταναλώσεως ανόργανων λι

πασμάτων, αναμένονται δε μελλοντικώς περαιτέρω αυξήσεις. 

Ό τομεύς τών ναυπηγήσεων κυριαρχείται υπό μιας μεγάλης επι

χειρήσεως, τής εταιρείας Νιάρχου, ήτις ίδρύθη το 1958. Έ σημε

ρινή μονοπωλιακή θέσις της βασίζεται επί τής απροθυμίας του 

κράτους δπως χορήγηση αδείας εγκαταστάσεως εις ετέρους άντα-

γωνιστάς, ως θα άναπτυχθή κατωτέρω. 

'Αξιοσημείωτα έν προκειμένω τυγχάνουν καί τα τοπικά μονο

πώλια. Ταΰτα απαντώνται κυρίως εις τους διαφόρους κλάδους τής 

βιομηχανίας ειδών διατροφής, ιδία άλευρομύλους καί ελαιοτριβεία. 

Ή βιομηχανία τροφίμων υπόκειται εις κρατικον ελεγχον, πολλά

κις δε χαρακτηρίζεται υπό μη αποδοτικών εργοστασίων με ύψη-

λον κόστος παραγωγής. 

Ε'. 'Ολιγοπώλια 

Εις ένίους βιομηχανικούς κλάδους, ώς π.χ. χάρτου και τσιμέν

του, υφίστανται όλιγοπωλιακαί άγοραί, εις άς επικρατούν έλάχι-
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σται τον αριθμόν μεγάλαι επιχειρήσεις. Εις την βιομηχανίαν τσι

μέντου έπεκράτει μέχρι του 1958 καρτέλ, ακόμη δε καί σήμερον 

ό κλάδος ούτος παραμένει εν πολλοίς υπό τον ελεγχον των παρα

γωγών (αγορά πωλητών). Εις τον κλάδον χάρτου το κράτος πα

ρεμποδίζει τον έντονον άνταγωνισμον δια του συστήματος τών 

άδειων. Έκαστη τών έπικρατουσών επιχειρήσεων παράγει ώρι-

σμένα είδη, άτινα ανταγωνίζονται άλληλα μέχρι βαθμού τίνος, κα

τόπιν όμως ειδικεύεται εις ένα ώρισμένον τύπον χάρτου, το όποιον 

ουδείς άλλος οίκος πειράται να άπομιμηθη. Φαίνεται, ως έκ τού

του, ότι υπάρχει συνεννόησις, πλην όμως δεν είναι γνωστόν, έάν 

πρόκειται περί ρητής ή σιωπηράς συμφωνίας. Καίτοι ό ανταγωνι

σμός μειοΰται δια τών προστατευτικών δασμών, ή έντονος ζήτη-

σις χάρτου επέτρεψε την ΐδρυσιν τουλάχιστον μιας νέας επιχειρή

σεως, χρηματοδοτηθείσης έν μέρει με κεφάλαια παραχθέντα υπό 

της International Development Corporation. 

Έ κ πρώτης Οψεως, ή εντός δεδομένης αγοράς ΰπαρξις ευάρι

θμων μεγάλων επιχειρήσεων παραλλήλως προς μέγαν αριθμόν μι

κρών τοιούτων είναι ακατανόητος. Το φαινόμενον τοΰτο παρατη

ρείται ιδία εις τους κλάδους υφαντουργίας καί έργαλειομηχανών. 

Οΰτω επί συνόλου 3.119 επιχειρήσεων υφαντουργίας, 2.145 άπη-

σχόλουν 1-4 άτομα, 895 άπησχόλουν 5 - 99, 77 ειχον 100 - 500 

υπαλλήλους, μία είχε 1.500, ή δε Πειραϊκή - Πατραϊκή 3.500. 

Έ ξ άλλου, επί συνόλου 13.063 επιχειρήσεων είς τον κλάδον μη

χανών καί προϊόντων μετάλλου, 11.142 άπησχόλουν 1-9 άτομα, 

1.632 είχον 1 0 - 9 9 υπαλλήλους, 17 άπησχόλουν 100 - 200 άτομα 

καί 2 εϊχον άνω τών 1.000 υπαλλήλων εκάστη2. 

Έ κ τών ανωτέρω καταφαίνεται σαφώς, ότι αϊ μεγάλαι επιχει

ρήσεις, προστατευόμεναι δια δασμών άπο του ξένου ανταγωνισμού, 

επιτρέπουν είς τάς μικράς εγχώριους ανταγωνίστριας των να λει

τουργούν, προσδιορίζουν δε τάς τιμάς τών προϊόντων των επί τη 

βάσει τών τιμών τών οριακών παραγωγών. Δυσχερής ωσαύτως 

είναι καί ή έκμηδένισις τών μικρών οικογενειακών επιχειρήσεων, 

δοθέντος Οτι αύται είναι πολλάκις πρόθυμοι να παραμείνουν είς 

2. 'Απογραφή Βιομηχανίας, 1958. 
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τήν άγοράν μέ πολύ μικρά κέρδη και δέν υπολογίζουν το κόστος 

παραγωγής των κατά τον πολύπλοκον τρόπον, τον όποιον χρησι

μοποιούν αί μεγάλαι βιομηχανίαι. 

Έ κ της τοιαύτης διαρθρώσεως της αγοράς είναι προφανές, Οτι 

προκύπτουν σημαντικώτατα διαφορικά κέρδη. Ή κατάστασις αυτή 

διευκολύνεται έκ του δτι αί μικραί επιχειρήσεις είναι αρκούντως 

πολυπληθείς, ώστε να ασκούν άποτελεσματικήν πίεσιν επί του 

κράτους δια τήν διατήρησιν τών κεκτημένων πλεονεκτημάτων των 

καί τήν έπίτευξιν νέων τοιούτων δια τήν βιομηχανίαν εν τω συν

όλω της. 

Εις τον κλάδον μετάλλου, ή παραγωγή είναι προσανατολισμένη 

εντόνως προς τάς καθ' έκαστα απαιτήσεις. "Εκαστον είδος μελε

τάται και παράγεται συμφώνως προς τάς απαιτήσεις του συγκε

κριμένου πελάτου, υφίσταται δε έντονος έξάρτησις της παραγωγής 

εξ ώρισμένου κύκλου πελατών. Ό ανταγωνισμός περιορίζεται προσ

έτι έκ του γεγονότος, δτι αί μεγάλαι επιχειρήσεις είναι πλήρως 

άπησχολημέναι μέ τήν έκτέλεσιν παραγγελιών διδομένων προ πολ

λών μηνών. Οΰτως, ό έλεγχος της αγοράς υπό τών πωλητών εξα

σφαλίζει τήν ΰπαρξιν τόσον τών μεγάλων, δσον καί τών μικρών 

επιχειρήσεων του κλάδου. 

ΣΤ'. Καρτέλ 

Ή βιομηχανική παραγωγή μικρας κλίμακος συνεπάγεται άνα-

ποφεύκτως το άναλλοίωτον τών συνθηκών της αγοράς, έστω καί 

άνευ μυστικών ή εμφανών συμφωνιών μεταξύ τών επιχειρηματιών. 

Έ ν Ελλάδι, ή ύπαρξις τοιούτων συμφωνιών είναι ευρέως γνωστή, 

πλην δμως είναι σχεδόν αδύνατος ή έκτίμησις της εκτάσεως των 

λόγω της ολοκληρωτικής σχεδόν ελλείψεως πληροφοριακών στοι

χείων περί τιμών, ποσοστώσεων καί περιοχών πωλήσεων. Έ π ί 

παραδείγματι, ή συμμετοχή δλων τών βιομηχανιών τσιμέντου εις 

το διεθνές καρτέλ της Ελβετίας είναι ευρέως γνωστή, ώς συμ

βαίνει καί περί του καρτέλ (καί τών ποσοστώσεων) τών παραγω

γών χαλυβδοσωλήνων. Παρά τάς διαφόρους γνώμας περί της ση

μασίας καί εκτάσεως τών έν λόγω συμφωνιών, δέν υπάρχει άμ-
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φιβολία 6τι αϊ περισσότεραι είναι σιωπηραί, άποσκοπουσαι ε'ις την 

διατήρησιν του status quo. 

2. Αίτια του Χαμηλού Βαθμού 'Ανταγωνιστικότητος 

Πολλοί παράγοντες ευθύνονται δια την γενικήν ταύτην εικόνα 

μιας κατ' ούσίαν μη ανταγωνιστικής βιομηχανικής οικονομίας. Ση-

μαντικον ρόλον εν προκειμένω διαδραματίζει ή βαθεΐα συντηρητι-

κότης του "Ελληνος έπιχειρηματίου, του οποίου ή ανεκτική έναντι 

των άλλων νοοτροπία αντιδρά εντόνως είς πασαν μεταβολήν τής 

τάξεως των πραγμάτων. Έ ν πάση περιπτώσει Ομως, ή καθ' έκα

στα έπιχείρησις οφείλει να λειτουργή εντός του πλαισίου τής κρα

τικής πολιτικής, ή δε ελληνική βιομηχανία άπο μακρού" ήδη πά

σχει εκ των επιπτώσεων τών κρατικών έλεγχων, οϊτινες τείνουν 

ουχί τόσον είς ένίσχυσιν, δσον ε'ις περιορισμον τής οικονομικής 

αναπτύξεως. 

Α'. Κοινωνικοί και 'Ιστορικοί Παράγοντες 

Μέχρι του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου ή βιομηχανική άνά-

πτυξις τής Ελλάδος ήτο ασήμαντος. Έκτος ελαχίστων εξαιρέ

σεων, ή οικοτεχνία παρέμενεν ή κυρία μορφή οικονομικής δρα

στηριότητος τής χώρας μέχρις δτου ήλθεν ό πόλεμος και έπετά-

χυνε τον ρυθμον έκβιομηχανίσεως. Ή παγκόσμιος οικονομική κρί-

σις του 1930 ύπεχρέωσε την κυβέρνησιν να έπέμβη δια μέτρων 

άποσκοπούντων εις την προστασίαν και ένίσχυσιν νεοϊδρυμένων 

επιχειρήσεων. Τα σπουδαιότερα εκ τών έν λόγω μέτρων ήσαν: 

1 ) ή εφαρμογή περιορισμών επί τών εισαγωγών επί σκοπώ προσ

τασίας τής εγχωρίου βιομηχανίας έκ του ξένου ανταγωνισμού (Νό

μος 5436/1932) και 2) ή εφαρμογή ελέγχων επί τής ιδρύσεως και 

επεκτάσεως υφισταμένων επιχειρήσεων (Νόμος τής 29 - 5/3/ 

1935 )3. Ούτω πως, το κράτος έ'σχε τήν εύκαιρίαν αποφασιστικού 

επηρεασμού τής βιιμηχανίας, πλην δμως, ως αναπτύσσεται έκτε-

3. Γ. 'Αναστασοπούλου, «'Ιστορία τής 'Ελληνικής Βιομηχανίας, 1840-

1941» Αθήναι: Ελληνική 'Εκδοτική Εταιρεία, 1947, σελ. 1307. 
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νέστερον εις το Κεφ. Χ της παρούσης μελέτης, το καθεστώς του 

προστατευτισμού δεν έφηρμόσθη με σαφείς και συνεπείς στόχους. 

Κατά την διάρκειαν της τελευταίας τεσσαρακονταετίας, ή προστα

τευτική πολιτική της χώρας έτροποποιήθη και συνεπληρώθη πλει-

στάκις αναλόγως των εκάστοτε οικονομικών συνθηκών, άλλ' έν 

πάση περιπτώσει δεν έλειτούργησεν ώς θα έδει προς ένίσχυσιν της 

έκβιομηχανίσεως και της οικονομικής αναπτύξεως. Έ π ί παραδεί

γματι, ή πολιτική της μή χορηγήσεως άδειων σκοπιμότητος δια 

νέας επιχειρήσεις εις κεκορεσμένους κλάδους έφηρμόσθη κατά κα

κόν τρόπον, υπό τήν πίεσιν τών ύπαρχουσών επιχειρήσεων, προς 

παρεμπόδισιν τών νέων ανταγωνιστών κατά τήν προσπάθειάν των 

να εισέλθουν εις τον εκάστοτε κλάδον. Τελικον αποτέλεσμα της 

έφαρμοσθείσης πολιτικής ήτο ή αΰξησις του κόστους καί ή μή 

αποδοτική διάρθρωσις της βιομηχανίας, ήτις παρέμεινεν ανίκα

νος καί απρόθυμος να αντιμετώπιση τάς δυσχέρειας του ανταγω

νισμού, τόσον εκ του εσωτερικού, όσον καί έκ του εξωτερικού. 

"Αμεσος συνέπεια της άτελοΰς ταύτης διαρθρώσεως της ελληνικής 

βιομηχανίας ύπήρξεν ή κακή κατανομή τών εθνικών πόρων καί ή 

γενικωτέρα παρακώλυσις της οικονομικής αναπτύξεως. 

Ώ ς έπεσημάνθη εις προηγούμενον κεφάλαιον, σημαντικον α π ο 

τέλεσμα της ελληνικής νομοθεσίας ύπήρξεν ή ένθάρρυνσις της μι

κρός κλειστής οικογενειακής επιχειρήσεως4. Ή μορφή αυτή ουχί 

μόνον παρεμποδίζει τήν δημιουργίαν υγιούς κεφαλαιαγοράς δια του 

περιορισμού τών κεφαλαίων της επιχειρήσεως εις το πλαίσιον τών 

διατιθεμένων πόρων τής οικογενείας, άλλ' ωσαύτως ενθαρρύνει το 

πνεύμα τής αυτοπροστασίας καί του « s t a t u s quo», δπερ, έν συν-

δυασμώ προς τήν παροχήν προστασίας άπο του ξένου ανταγωνισμού 

απολήγει εις τήν ύπαρξιν μικράς παραγωγής εις ύψηλάς τιμάς. 

Β'. Κρατική Πολιτική 

Αϊ παρεμβάσεις του κράτους έχουν λάβει τήν μορφήν άδειων 

σκοπιμότητος, παροχής κινήτρων δια συγχωνεύσεις καί γεωγρα-

4. "Ορα Κεφ. III. 
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φικήν άποκέντρωσιν, ελέγχου των τιμών και εφαρμογής συστή

ματος δασμών. 

1. Χ ο ρ ή γ η σ ι ς ' Α δ ε ι ώ ν « Σ κ ο π ι μ ό τ η τ ο ς». Ή πα

ρέμβασης του κράτους εις την άνάπτυξιν της ελληνικής βιομηχα

νίας έξεδηλώθη κυρίως μέσω εκτεταμένου συστήματος άδειων, α'ίτι-

νες απαιτούνται προκειμένου να πραγματοποιηθή οιουδήποτε σχε

δόν είδους μεταβολή εις τήν έπιχείρησιν, ήτοι ίδρυσις καί έγκατά-

στασις αυτής, άνάπτυξις ή έπέκτασις αυτής καθ' οιονδήποτε τρό

πον, μετακίνησις ή συγχώνευσις αυτής μετ' άλλων επιχειρήσεων. 

Βασικά στοιχεία του συστήματος είναι αϊ άδειαι ιδρύσεως καί επε

κτάσεως τής επιχειρήσεως, αίτινες καλούνται «άδειαι σκοπιμότη-

τος», καθ' δσον δια τήν εκδοσιν τής άδειας εκάστη τών ανωτέρω 

ενεργειών δέον δπως έξετασθή έξ απόψεως σκοπιμότητος αυτής. Το 

έν λόγω σύστημα έφηρμόσθη το πρώτον το 1935, δτε έψηφίσθη 6 

Νόμος περί «Ιδρύσεως καί επεκτάσεως βιομηχανικών επιχειρήσε

ων».Καίτοι έτροποποιήθη πλειστάκις, ό Νόμος ούτος, εις τα ουσιώδη 

αύτοΰ μέρη, παρέμεινεν έν ίσχύϊ μέχρι του 1962. Κατά το έτος 

αυτό έσημειώθη μεταβολή τής κρατικής πολιτικής έναντι τής βιο

μηχανίας, με αποτέλεσμα τήν εκδοσιν του Διατάγματος 4256/62. 

Οΰτως, ενώ βάσει τής παλαιοτέρας νομοθεσίας ή άδεια σκοπιμό

τητος απέβλεπε κυρίως εις τήν προστασίαν τών ύπαρχουσών βιο

μηχανιών, ή νέα νομοθετική ρύθμισις ήτο προσανατολισμένη προς 

τήν προώθησιν τής βιομηχανικής αναπτύξεως. 

Συμφώνως προς τήν ίσχύουσαν νομοθεσίαν, ή ίδρυσις ή έπέκ-

τασις επιχειρήσεως υπόκειται εις προηγουμένην εγκρισιν υπό τών 

αρμοδίων κρατικών άρχων. Κατά τα δύο τελευταία έτη έγένοντο 

εξαιρέσεις εις τήν περίπτωσιν ένίων λεπτομερώς άπαριθμουμένων 

βιομηχανικών καί βιοτεχνικών επιχειρήσεων5, πλην όμως δεν δυ

νάμεθα εισέτι να κρίνωμεν τήν σημασίαν του έν λόγω μέτρου. 

Δια τήν χορήγησιν τών άδειων είναι υπεύθυνα διάφορα Υπουρ

γεία καί Ιδρύματα. Το Ύπουργεΐον Συντονισμού ασχολείται μέ 

δλας τάς περιπτώσεις, α'ίτινες αφορούν εις τήν ϊδρυσιν ή έπέκτα-

5. Βασιλικά Διατάγματα ύ π ' αριθ. 482/62, 284/63 καί Βασ. Διάταγμα 

του Φεβρουαρίου 1964. 
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σιν βιομηχανικών επιχειρήσεων δια ξένων κεφαλαίων καί αί όποΐαι 

αποκτούν ώρισμένα ειδικά προνόμια6. Το Ύπουργεΐον Ε μ π ο ρ ί ο υ 

είναι άρμόδιον δια την χορήγησιν άδειων προς ϊδρυσιν άλευρομύ-

λων καί αρτοποιείων, το δέ Ύπουργεΐον Γεωργίας χορηγεί αδείας 

ιδρύσεως γεωργικών επιχειρήσεων. Έ ξ άλλου, το Γενικον Χη-

μεΐον τοΰ Κράτους εξετάζει τας αιτήσεις διαφόρων επιχειρήσεων 

δια την παραγωγήν ποτών, χυμών, αρωμάτων κλπ. Το Ύπουρ

γεΐον Βιομηχανίας ευθύνεται δια το πλείστον τών λοιπών περι

πτώσεων. 'Ωσαύτως, δι' είδικας περιπτώσεις απαιτούνται κοιναί 

ύπουργικαί αποφάσεις. 

"Εκαστος υπουργός έχει έκ τοΰ νόμου εύρεΐαν έλευθερίαν ενερ

γείας κατά την χορήγησιν ή μη τών αιτουμένων άδειων. 'Αρχι

κώς, ή σχετική νομοθεσία περιελάμβανεν ελάχιστα μόνον κριτήρια. 

Συμφώνως προς τον νόμον τοΰ 1935 ετέθη ως μέτρον κρίσεως ή 

παραγωγική δυναμικότης τών υφισταμένων επιχειρήσεων εν σχέ-

σει προς την ζήτησιν. Εις το Διάταγμα 4262/1962 το κριτήριον 

τοΰτο αντικατεστάθη δια τών κριτηρίων της διεθνούς ανταγωνι

στικότητος, τοΰ έθνικοΰ οίκονομικοΰ συμφέροντος, τοΰ μεγέθους 

της επιχειρήσεως καί της αξιοπιστίας τοΰ έπιχειρηματίου. 

Στρεφόμενοι ήδη προς τήν πρακτικήν έφαρμογήν της πολιτι

κής χορηγήσεως άδειων, δέον δπως δειρευνήσωμεν κυρίως δύο 

προβλήματα, ήτοι, πρώτον, ποία ήτο ή πολιτική της κυβερνήσεως 

κατά τήν περίοδον 1950 - 1962 καί, δεύτερον, μέχρι ποίου βαθμοΰ 

έπέδρασεν αυτή έπί της βιομηχανικής αναπτύξεως. 

Κατά τήν διερεύνησιν τών ανωτέρω προβλημάτων άντιμετωπί-

ζομεν τήν δυσχέρειαν, ήτις προκύπτει έκ τοΰ γεγονότος, δτι ή 

κρατική πολιτική δεν αποτελεί ένιαΐον σύνολον. Πράγματι, παρί

σταται ανάγκη μελέτης εκάστης συγκεκριμένης περιπτώσεως, καθ' 

δσον εκάστη περίπτωσις άντεμετωπίσθη κατ' ίδιαίτερον τρόπον. 

Έ ν τούτοις, δυνάμεθα να διακρίνωμεν γενικάς τινας κατευθυντη

ρίους γραμμάς, ήτοι 1 ) τήν προστασίαν τών ύπαρχουσών εις ενα 

κλάδον επιχειρήσεων έναντι τοΰ κινδύνου της καταρρεύσεως λόγω 

6. Ταύτα καθορίζονται εις το Διάταγμα 2687/53. "Ορα Κεφ. XI δια πλή
ρη περιγραφήν καί άνάλυσιν τών νόμων περί της εισαγωγής ξένων κεφαλαίων. 
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του ύπερκορεσμοΰ, 2) την γεωγραφικήν άποκέντρωσιν, 3) τον 

προσανατολισμών της παραγωγής προς τας έξαγωγάς και 4) την 

είσαγωγήν νέων προϊόντων εις την άγοράν. Συμφώνως προς την πο-

λιτικήν ταύτην, οι διάφοροι κλάδοι της βιομηχανίας καθωρίσθη-

σαν ως «κεκορεσμένοι)) και «μη κεκορεσμένοι», άπηγορεύθη δε 

ρητώς ή ΐδρυσις επιχειρήσεων εις τήν περιοχήν του Νομοΰ 'Ατ

τικής (περιοχήν Τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης). Σήμερον κατα

βάλλεται προσπάθεια δημιουργίας βιομηχανικών ζωνών καί πε

ριοχών. 

Κατά τα τελευταία έτη ελήφθησαν διάφορα μέτρα προσανατο

λισμού τής παραγωγής προς τα εξαγώγιμα προϊόντα. Τουτέστιν, 

ή ίδρυσις βιομηχανικών επιχειρήσεων έξηρτήθη εκ τής υποχρεώ

σεως αυτών δπως εξάγουν είς το έξωτερικον ώρισμένον ποσοστον 

τής δλης παραγωγής των. Το υψος του ποσοστού τούτου καθορί

ζεται μέσω διαπραγματεύσεων μετά του ενδιαφερομένου να ίδρυση 

τήν έπιχείρησιν κεφαλαιούχου. Βάσει του Νόμου 4256 προβλέ

πεται, δτι ό αρμόδιος υπουργός δέον δπως χορήγηση τήν άδειαν 

καί εντός ενός μηνός είς έκείνας τάς επιχειρήσεις, αίτινες παράγουν 

νέον τι προϊόν καί αιτινες θα εγκατασταθούν έκτος του Νομοΰ 

'Αττικής άναλαμβάνουσαι τήν ύποχρέωσιν να εξάγουν 20% τής 

παραγωγής των κατά το πρώτον έτος καί 25% κατά τα επόμενα 

ετη. 

Το μέγεθος του κωλύματος, δπερ επιβάλλεται εκ του συστήμα

τος τών άδειων, καταφαίνεται εξ ολιγάριθμων τινών ενδείξεων. 

Πληροφοριακά στοιχεία, ληφθέντα εκ του 'Υπουργείου Βιομηχα

νίας, εν σχέσει προς τάς αδείας αίτινες έχορηγήθησαν κατά τήν 

διάρκειαν τών τελευταίων τριών ετών, δεικνύουν, δτι άδειαι εγ

καταστάσεως καί επεκτάσεως εδόθησαν είς πλήθος πολύ μικρών 

επιχειρήσεων. Κατά το 1961, ενεκρίθησαν 4.088 άδειαι ιδρύσεως 

καί 2.536 τοιαΰται επεκτάσεως υφισταμένων επιχειρήσεων. Έ ξ 

αυτών, μόνον 29 καί 55 αντιστοίχως ήσαν ουσιώδους σημασίας, 

ήτοι άφεώρων είς επενδύσεις ενός ή πλέον εκατομμυρίου δραχμών. 

Κατά το 1962, έξεδόθησαν 3.241 άδειαι ιδρύσεως καί 1.819 άδειαι 

επεκτάσεως, με μέσην άξίαν επενδύσεων 200.000 δρχ. Κατά το 
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πρώτον ήμισυ του 1963, έξ άλλου, ενεκρίθησαν 330 άδειαι Ιδρύ

σεως καΐ 345 τοιαυται επεκτάσεως. Μεταξύ των νέων επιχειρή

σεων, μόνον 55 άντεπροσώπευον έπενδεδυμένην άξίαν άνω των 

800.000 δρχ.7. 

Έ π ί του ανωτέρω θέματος ρίπτεται πρόσθετον φώς ύπό τίνων 

διοικητικών αποφάσεων άλλης φύσεως. 'Αρχικώς, ώρισμέναι βιο-

μηχανίαι εθεωρούντο «κεκορεσμέναι», ήτοι οί κλάδοι υφαντήριων, 

κλωστηρίων, χάρτου, ηλεκτρικών λαμπτήρων, λεπίδων ξυρίσμα

τος και χαλυβονήματος. Εις τάς περιπτώσεις ταύτας, ή είσοδος 

εις την άγοράν παρημποδίζετο σαφώς, υπάρχουν δε και περαιτέρω 

ενδείξεις, δτι, δια της χορηγήσεως άδειων, έπηρεάζετο αρνητικώς 

ή είσοδος επιχειρήσεων και εις ετέρους τομείς. Δοθέντος δτι ή 

νομοθεσία επιτρέπει εις τον άρμόδιον ύπουργον την άσκησιν δια

κριτικής εξουσίας ως προς την χορήγησιν αδείας, υπεισέρχονται 

και έτεροι παράγοντες, πλην τών καθαρώς οικονομικών τοιούτων, 

ως π. χ. το συμφέρον του συγκεκριμένου έπιχειρηματίου, αί πολι-

τικαί πιέσεις, αί συγγένειαι, κ.τ.τ. Ώ ς προς τάς τελευταίας ταύτας 

επικρατεί ή ομόφωνος γνώμη, δτι αύται διαδραματίζουν τόσον μέγαν 

ρόλον, ώστε έχουν καταστή κανών. Φυσικώ τώ λόγω, τούτο θα 

ήδύνατο να όδηγήση είτε εις αΰξησιν, είτε εις μείωσιν τών σχετικών 

κωλυμάτων. Φαίνεται όμως πιθανόν, δτι τα ώς άνω κριτήρια έ'χουν 

λειτουργήσει προς προστασίαν της ύπαρχούσης βιομηχανίας8. 

7. 'Τπουργεΐον Βιομηχανίας, Γενική Διεύθυνσις, Διευθύνσεις Α, Β, Γ, 
Εκθέσεις Προόδου 'Εργασιών, 1961, 1962, 'Ιαν. - 'Ιούνιος 1963. 

8. Παρέχονται ενταύθα δύο τυπικά παραδείγματα. Μέχρι του 1961 μό
νον μία εταιρεία, ό οίκος Γιαννίδη, παρήγεν άσφαλτοχάρτην. Ό οίκος «Φώ
σκολος και Χίος» ύπέβαλεν αϊτησιν το 1956 δια τήν χορήγησιν αδείας επε
κτάσεως τοϋ εργοστασίου του πισσόχαρτου δια τήν παραγωγήν καί άσφαλ-
τοχάρτου. Ή 'Επιτροπή Βιομηχανίας ενέκρινε τήν αίτησιν, με τήν παρατή-
ρησιν, δτι θα ώδήγει είς άνταγωνισμον καί μείωσιν της τιμής. Τότε, ό οίκος 
Γιαννίδη έδημοσίευσεν εκθεσιν, δι' ής έπειράθη να άποδείξη, δτι ή παραγωγή 
του έκάλυπτε τήν έλληνικήν άγοραν καί δτι θα έδει, ένεκα τούτου, να μή έπι-
τραπη ή ίδρυσις καί νέας βιομηχανίας. Κατά Φεβρουάριον τοϋ 1957, παρά 
τήν άντίθετον γνώμην της 'Επιτροπής Βιομηχανίας, ό 'Τπουργος ήρνήθη τήν 
αίτηθεϊσαν άδειαν λόγω «κεκορεσμένου». Τότε, ή εταιρεία «Φώσκολος καί 
Υίος» ε"φερε το θέμα ενώπιον του 'Αρείου Πάγου, δστις ήκύρωσε τήν ύπουρ-
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Τοιαύτη κατάχρησις του συστήματος αδειών δεν ήδύνατο παρά 

να έμποδίση τήν άνάπτυξιν των βιομηχανιών και την είσροήν νέων 

κεφαλαίων προς έπένδυσιν. 

Ή πολιτική της γεωγραφικής αποκεντρώσεως φαίνεται, δτι εμ

ποδίζει τήν εις τήν άγοράν εϊσοδον νέων επιχειρήσεων, καθ' δσον 

ή έγκατάστασις αυτών έκτος του Νομοΰ 'Αττικής είναι λίαν 

μειονεκτική. Έ ν τούτοις, ή σχετική νομοθεσία εμφανίζει τόσας 

δυνατότητας καταστρατηγήσεως, ώστε πιθανώτατα δεν άσκεΐ ου

σιώδη έπίδρασιν. 

Έ ν συμπεράσματι, καίτοι μή δυναμένη να μετρηθή επακριβώς, 

ή έπίδρασις του συστήματος άδειων επί της διαδικασίας οικονομι

κής αναπτύξεως ύπήρξεν σαφώς αρνητική. Ούτως, ή σχετική πο

λιτική έ'σχεν ως αποτέλεσμα α) τον άποκλεισμον νέων επιχειρή

σεων, β) τήν ένίσχυσιν του αθεμίτου ανταγωνισμού, γ ) τήν περι-

στολήν της επιχειρηματικής δραστηριότητος καί, τέλος, δ) τήν 

εις ένίους τομείς δημιουργίαν τοπικών μονοπωλίων. 

2. Κ ί ν η τ ρ α π ρ ο ς Σ υ γ χ ώ ν ε υ σ ι ν κ α ί Γ ε ω γ ρ α φ ι -

κ ή ν ' Α π ο κ έ ν τ ρ ω σ ι ν . Το κράτος παρέχει κίνητρα εύνοοΰντα 

τήν άνάπτυξιν μεγάλων επιχειρήσεων καί τήν γεωγραφικήν άποκέν-

τρωσιν, κυρίως ύπο τήν μορφήν δασμολογικών καί πιστωτικών μέ

τρων. Έ κ τούτων τα σημαντικώτερα έχουν ως ακολούθως. 

"Ολαι αϊ επενδύσεις ύψους πέραν τών 60 εκατ. δραχμών δια 

γικήν άπόφασιν. Τον Φεβρουάριον 1958 υπεβλήθη νέα αϊτησις. Ή άπάντη-
σις ήτο καί αύθις αρνητική, έστηρίζετο δέ καί εις άπόφασιν της Επιτροπής 
Βιομηχανίας, δι' ής διετυποΰτο αντίθετος της προηγουμένης γνώμης αυτής 
καί άπεκλείετο ή πιθανότης μειώσεως της τιμής. Δια δευτέραν φοράν ό "Α-
ρειος Πάγος απεφάνθη, δτι ή άπόφασις ήτο λανθασμένη. Λύσις της διαφοράς 
επετεύχθη δια της άπ' ευθείας συνεννοήσεως τών οίκων Γιαννίδη καί Φώσκο
λου. Έν έτει 1962, δτε ό 'Τπουργος Βορείου Ελλάδος έχορήγησεν άδειαν 
δια την παραγωγήν πισσόχαρτου εις Άλεξανδρούπολιν, αί έταιρεϊαι Γιαννίδη 
καί Φώσκολου άπήτησαν, άπο κοινού πλέον, τήν άκύρωσιν της αδείας. 

Το 1963, εξ άλλου, ή έπιχείρησις Ελληνικών Ναυπηγείων της Εται
ρείας Νιάρχος επέτυχε να παρεμπόδιση τήν χορήγησιν αδείας ιδρύσεως αν
ταγωνίστριας επιχειρήσεως, άπειλήσασα να μεταφέρη ολόκληρους τάς εγκα
ταστάσεις της είς Ταγγέρην, αν δέν έδίδετο έξασφάλισις τοπικού μονοπωλίου 
αυτής. 
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νέας εγκαταστάσεις και πέραν των 20 εκατ. δρχ. δια την έπέκτα-

σιν υφισταμένων επιχειρήσεων απολαύουν δασμολογικής απαλλα

γής δια τα εισαγόμενα μηχανήματα 9. Καίτοι ό σχετικός δασμός 

ανέρχεται μόνον εις 5 % επί τής άξιας, ή διδομένη απαλλαγή δεν 

είναι ασήμαντος. Προσέτι, εις τήν περίπτωσιν ανωνύμων εταιρειών, 

ιδρυομένων με κεφάλαια άνω των 15 εκατ. δρχ., αϊ μετοχικαί εκ

δόσεις δια το πέραν τών πρώτων 5 εκατ. δρχ. ποσόν απαλλάσσον

ται τής υποχρεώσεως δπως καταβάλλουν τέλη καί εισφοράς προς 

το Δημόσιον10. 'Οσάκις έταιρεΐαί τίνες συγχωνεύονται καί επιθυ

μούν να εκσυγχρονίσουν τον μηχανικον έξοπλισμόν των, ή εγκρι-

σις τής επεκτάσεως δίδεται αυτομάτως μέχρι 5 0 % τής αξίας του 

κεφαλαίου των, αν αύται εύρίσκωνται εις τον Νομον 'Αττικής, 

καί μέχρι 100%, αν είναι έγκατεστημέναι άλλαχοΰ τής χώρας 1 1 . 

Εις τάς επιχειρήσεις, αίτινες ευρίσκονται έκτος του Νομοΰ 'Ατ

τικής, δίδονται είδικαί φορολογικαί άπαλλαγαί 1 2. Κατά τήν περί-

οδον 1959 - 1964, αί έταιρεΐαί αύται ετυχον φορολογικών απαλ

λαγών μέχρι 6 0 % τών φορολογήσιμων κερδών των, έφ' δσον έχρη-

σιμοποίησαν ταΰτα προς χρηματοδότησιν νέων επενδύσεων (έναντι 

5 0 % δια τάς επιχειρήσεις εντός του Νομοΰ Α τ τ ι κ ή ς ) 1 3 , θα τύ

χουν δε περαιτέρω απαλλαγής μέχρι 2 5 % τών φορολογήσιμων κερ

δών των προς κάλυψιν ζημιών, αίτινες θα παρουσιασθούν ενδεχο

μένως μετά το 1964. Προσέτι, επετράπη εις αύτας, όπως διπλα

σιάσουν το ποσοστον αποσβέσεων1 4, απηλλάγησαν δ' εκ του φό

ρου 6% επί τών μισθών καί ημερομισθίων1 5. Τέλος, αύται κατα-

9. Νόμος 4171/1961: Κ. Χϋμος, Ή εν 'Ελλάδι Νομοθεσία περί Βιομηχα
νίας και Βιοτεχνίας, ('Αθήναι, 1962), σελ. 272. 

10. Νόμος 4171/1961, ενθ' ανωτέρω. 
11. Διάταγμα υπ' αριθ. 4256/1962. 
12. Λεπτομερής διερεύνησις τών κινήτρων προς γεωγραφικήν άποκέντρω-

σιν καί της αποτελεσματικότητος των γίνεται υπό Γ. Κουτσουμάρη εις «Το 
Πρόβλημα της Χωρονομικής Συγκεντρώσεως τής 'Ελληνικής Βιομηχανίας», 
Σειρά Διαλέξεων,υπ' αριθ. 4, ('Αθήναι: Κέντρον Οικονομικών'Ερευνών, 1962). 

13. Διάταγμα υπ' αριθ. 4002/1959: Χϋμος, ενθ' ανωτέρω, σελ. 149. 
14. Νόμος 3213/1955: έ"νθ' ανωτέρω, σελ. 163. 
15. Τοϋτο έφηρμόσθη υπό τοϋ Α. Ν. 843/1948. 
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βάλλουν φόρον κύκλου εργασιών προς 4,2%, ενώ αϊ επιχειρήσεις 

εντός του Νομοΰ 'Αττικής καταβάλλουν 6%16. 

Ώ ς ανεφέρθη εις προηγούμενα κεφάλαια, ή δημιουργία μεγάλων 

και γεωγραφικώς αποκεντρωμένων επιχειρήσεων αποτελεί άπα-

ραίτητον προϋπόθεσιν δια την αΰξησιν της παραγωγικής αποδο

τικότατος και τήν άνάπτυξιν άνταγωνιστικωτέρας βιομηχανικής 

οικονομίας. Προσέτι, ή προώθησις τών συγχωνεύσεων και ή δια 

τούτου δημιουργία μεγαλυτέρων και πλέον αποδοτικών μονάδων 

παραγωγής ενδέχεται να συμβάλη εις τήν άντικατάστασιν τής ση

μερινής αντιλήψεως του Έλληνος έπιχειρηματίου περί status quo 

δια πνεύματος ηύξημένης ανταγωνιστικότητος. Έ ν τούτοις, παρά 

τάς ευρείας άπαλλαγάς, αίτινες εδόθησαν, αμφότερα τα προβλή

ματα ταΰτα παραμένουν άλυτα. Τοΰτο δικαιολογείται εκ πλήθους 

παραγόντων. 

Έ ν πρώτοις εχομεν τήν σποραδικήν καί άσυστηματοποίητον 

μορφήν του συστήματος, ώς τοΰτο άνεπτύχθη καί έφηρμόσθη. Δια 

να έχη αποτέλεσμα, ή πολιτική κινήτρων δέον δπως έφαρμοσθή 

εντός πλαισίου έξασφαλίζοντος τάς προϋποθέσεις επιτυχίας της. 

Έ π ί παραδείγματι, τα φορολογικά κίνητρα έξουδετεροΰνται σχε

δόν τελείως σήμερον υπό τής ευρέως διαδεδομένης φοροδιαφυγής. 

Ώρισμέναι επιχειρήσεις δεν βασίζουν τήν άπόφασίν των περί εγ

καταστάσεως εις τοΰτον ή τον άλλον τόπον έπί τών φορολογικών 

κινήτρων, καθ' δσον ήδη έχουν κάθε λόγον να εγκατασταθούν έκτος 

του Νομοΰ 'Αττικής, ακόμη δε καί αν ήθελον τοΰτο, δεν θα ήδύ-

νατο να το κάμουν, δοθέντος δτι πρέπει να εύρίσκωνται εγγύς τής 

πηγής τών πρώτων υλών των'(π.χ. αί επιχειρήσεις χημικών προϊ

όντων καί επεξεργασίας τροφίμων). 

Προσέτι, ή σχετική διαδικασία είναι ύπερβολικώς γραφειοκρα

τική. Έ π ί παραδείγματι, δοθέντος δτι ή ελληνική νομοθεσία δεν 

θέτει ώρισμένα ποσοστά επιβαρύνσεως τών εξαγωγών, ή επιστρο

φή δασμών εις τάς επιχειρήσεις δια τάς εισαχθείσας πρώτας ΰλας 

απαιτεί μεμονωμένας ενεργείας εις έκάστην περίπτωσιν καί τήν 

άπο κοινοΰ λήψιν αποφάσεως υπό τών Υπουργών Βιομηχανίας, 

16. Διάταγμα ύπ' αριθ. 2176/1952: Χϋμος, ενθ' ανωτέρω, σελ. 149. 

13 
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'Εμπορίου και Οικονομικών. 'Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τάς 

όποιας ή επιστροφή αυτή άπήτησε όλόκληρον έτος δια να πρα

γματοποιηθώ, τούτο δε έχει το πρόσθετον μειονέκτημα, δτι περι

πλέκει τον υπό τών εξαγωγέων ύπολογισμον τών τιμών. 

"Ετερον πρόβλημα προκύπτει εκ του ατομικισμού τών Ελλήνων 

επιχειρηματιών και της εντόνου απέχθειας των προς τάς συγχω

νεύσεις. Μία γαλλική ομάς έρεύνης της Société Générale d ' E t u 

des et de Planification, S. Α., είς μελέτην της έπί της ελληνι

κής βιομηχανίας, συνεπέρανεν, δτι «εάν ποτέ έφθάναμεν είς τας 

συγχωνεύσεις έν Ελλάδι, τούτο θα έπήρχετο λόγω πιέσεων εκ 

του εξωτερικού»1 7. 

Τέλος, τα πλεονεκτήματα άτινα προέρχονται υπό του συστήμα

τος κινήτρων δεν έχουν τύχει της δεούσης διαφημίσεως και προ

ωθήσεως μεταξύ τών επιχειρηματιών. Δεν υπάρχει κατάλογος 

δλων τών συγκεκριμένων μέτρων μετά δηλώσεως περί του χρόνου 

ισχύος των και της ακολουθητέας διαδικασίας εφαρμογής των. 

Ούτως, ό επιχειρηματίας δυσχεραίνεται είς τήν κατανόησιν του πλή

θους τών τεχνικών λεπτομερειών, περαιτέρω δε επικρατεί πολλάκις 

άβεβαιότης περί της περιόδου ισχύος του παρεχομένου κινήτρου. 

3. Λ ο ι π ά Κ ρ α τ ι κ ά Μ έ τ ρ α . Κατά το τέλος του Δευτέρου π α γ 

κοσμίου πολέμου τα προβλήματα της προμηθείας τροφίμων ήσαν 

ιδιαιτέρως επιτακτικά. Προς άντιμετώπισιν τών δυσχερειών, α'ί-

τινες είχον δημιουργηθή υπό της «μαύρης αγοράς» και του «ύπερ-

πληθωρισμοΰ», και προς ένθάρρυνσιν της εγχωρίου παραγωγής, ή 

κυβέρνησις εθεσεν υπό τον έ'λεγχόν της τήν έμπορίαν τροφίμων καί 

ετέρων ειδών πρώτης ανάγκης 1 8. Ό έ'λεγχος ούτος διατηρείται 

εισέτι, καίτοι ή κατάστασις ανάγκης, ήτις τον έδημιούργησε, δέν 

υφίσταται πλέον, σπανίως δμως εφαρμοζόμενος σήμερον είς τήν 

πραξιν. 

Ή σπουδαιότερα μορφή κρατικού ελέγχου1 9 άφορα εις τ ά ς τι-

17. Ο.Β.Α., General Survey of Greek Industry ('Αθήναι, 1961) σελ. 89. 
18. Α. Ν. της 10/11 Μαΐου 1944. 
19. Τρίτη μορφή κρατικού ελέγχου αποσκοπεί είς τον ποιοτικον έ'λεγχόν. 

Το θέμα τοΰτο δμως έκφεύγει της παρούσης μελέτης. 
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μάς. Μέγας αριθμός βιομηχανικών προϊόντων καλύπτεται υπό αγο

ρανομικού ελέγχου. Τοιαύτα αγαθά είναι σχεδόν άπαντα τα είδη 

διατροφής και τα ποτά, ώς και διάφορα άλλα είδη, ώς σάπων, λι

πάσματα και φάρμακα. Τ ο Ύπουργεΐον Εμπορίου χειρίζεται άπαν

τα τα θέματα ταξινομήσεως εν συνεργασία μετά τής Ε π ι τ ρ ο π ή ς 

'Αγορανομικού ελέγχου, ήτις χαρακτηρίζει τα αγαθά ώς «βασικά», 

και «μη βασικά», τών «βασικών» αγαθών διακρινομένων περαιτέρω 

εις «εν έπαρκεία» και «εν ανεπάρκεια» ευρισκομένων20. Δια τα μη 

βασικά αγαθά δεν υπάρχει έ'λεγχος τών τιμών. Εις την περίπτωσιν 

αγαθών θεωρουμένων βασικών έν έπαρκεία, υπάρχουν περιορισμοί 

μόνον έπί του υπερβολικού κέρδους. Έ ξ άλλου, εις την περίπτωσιν 

βασικών αγαθών έν ανεπάρκεια, προσδιορίζονται άνώταται τιμαί 

ή ποσοστά κέρδους. 

Καίτοι τα σχετικά διατάγματα καθορίζουν άνωτάτας τιμάς, ό 

νόμος δεν προσδιορίζει ποιον κόστος θα ληφθή ώς βάσις. Εις την 

πράξιν, οι υπολογισμοί κόστους ένίων επιχειρήσεων του σχετικού 

τομέως διερευνώνται υπό αρμοδίας επιτροπής, έπ ' αυτής δέ τής 

βάσεως προσδιορίζεται μεγίστη τιμή, ήτις υποτίθεται, δτι αντι

στοιχεί προς μίαν μέσην τιμήν δι' όλόκληρον τον κλάδον. Το άνώ-

τατον έπιτρεπόμενον ποσοστον κέρδους ανέρχεται εις 6 % δια τα 

τρόφιμα και 8 % δια τα λοιπά προϊόντα. Οι παραβάται τιμωρού

νται υπό του νόμου. Τα δικαστήρια αποφαίνονται, βάσει νομίμως 

καθορισθέντων στοιχείων κόστους, κατά πόσον καί εις ποίαν εκ-

τασιν υφίσταται ύπερβολικον κέρδος. Έ κ τών στοιχείων του κό

στους αποκλείονται οί τόκοι επί του έπενδεδυμένου κεφαλαίου καί 

αϊ έπιχειρηματικαί άμοιβαί καί οί κίνδυνοι21. 

"Ηδη δμως τίθεται το ερώτημα, ποίαν έπίδρασιν έσχεν ό έ'λεγ

χος τών τιμών έπί τής βιομηχανικής αναπτύξεως τής χώρας καί 

επί τής αγοράς. Κατά πρώτον λόγον, είναι φανερον δτι ό νομοθέ-

20. Διάταγμα ύπ' αριθ. 782/1948. 
21. Λεπτομερής έρευνα του έν λόγω θέματος εύρεθήσεται είς Conclusion of 

the Special Industry Committee, δημοσιευθέν ύπο της Research and Organi
zation Committee for Economic Planning ('Αθήναι, 1959), τόμος III 
Β. 2, σελ. 86-101. 
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της δέν ήδυνήθη να προσάρμοση τον κρατικον ελεγχον προς τάς 

επικρατούσας συνθήκας. Ό υπερβολικός αριθμός των κανονισμών 

και ή συνεχής μεταβολή των κατηγοριών απετέλεσαν πηγήν συγχύ

σεως και αβεβαιότητος δια τους επιχειρηματίας. Έ ξ άλλου, ή 

ακανόνιστος εφαρμογή των σχετικών διατάξεων ύπήρξεν ωσαύτως 

ανασχετικός παράγων δια τήν άνάληψιν πρωτοβουλίας εκ μέρους 

του ιδιωτικού τομέως, ιδία υπό ξένων επιχειρηματιών. 

Πέραν τούτου δέν υπάρχει ενιαία άντίληψις περί του κόστους, 

έφ' ου δύνανται να βασισθούν αί άνώταται τιμαί καί ό προσδιορι

σμός του υπερβολικού κέρδους. Ό αποκλεισμός στοιχείων κόστους, 

άτινα αναγνωρίζονται ε'ις δλας τας χώρας, τόσον εις τήν πράξιν, 

δσον καί ε'ις τήν θεωρίαν, θα άσκή οπωσδήποτε δυσμενή έπίδρα-

σιν. Οι ανώτατοι συντελεσταί κέρδους ευνοούν τας όριακας επι

χειρήσεις καί είτε αφαιρούν άπο τον έπιχειρηματίαν το κίνητρον 

μειώσεως του κόστους πέραν ώρισμένου ορίου, είτε τον εξαναγ

κάζουν, δπως ύπερβάλη το κόστος. Αί άνώταται τιμαί, δοθέντος 

δτι σχεδόν δέν αντιπροσωπεύουν τάς ποιοτικας διαφοράς, οδη

γούν εις άθέμιτον άνταγωνισμον μεταξύ καλών καί κατωτέρων 

προϊόντων εις βάρος του καταναλωτού. Αί άνώταται τιμαί οδη

γούν ωσαύτως εις τήν καθήλωσιν τών τιμών επί μακροτέρας ή 

βραχυτέρας περιόδους μέ αποτέλεσμα τήν χαλάρωσιν του ανταγω

νισμού. Εις τους κλάδους τροφίμων καί ποτών, ή ανωτάτη τιμή 

επικρατεί πάντοτε ως πραγματική τιμή, ενώ ò ανταγωνισμός τεί

νει εις χειροτέρευσιν της ποιότητος. Λαμβανομένης υπ' δψιν της 

βάσεως, έφ' ής καθορίζονται αί άνώταται τιμαί, δέον δπως μή 

άμφισβητήται, δτι αύται πολλάκις συνεπάγονται ώφέλειαν του αγο

ραστού. 

Τέλος, εκ του δασμολογικού συστήματος καί της εισαγωγικής 

πολιτικής της Ελλάδος προκύπτει καί ετέρα μορφή επιδράσεως 

του κρατικού παρεμβατισμού έπί της διαρθρώσεως της αγοράς. 

Εις το Κεφ. Χ ερευνάται λεπτομερώς το δασμολογικον σύστημα 

καί ή γενικωτέρα προστατευτική πολιτική, ως καί ή έπίδρασίς 

των έπί της εσωτερικής αγοράς. 'Ενταύθα δμως άρκεΐ να έπιση-

μανθή, δτι ό βαθμός του ανταγωνισμού έμειώθη μεταξύ άλλων 
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και υπό της προστατευτικής εισαγωγικής πολιτικής. Ό μακρός 

αποκλεισμός τής βιομηχανίας εκ τής παγκοσμίου άγορας 'έσχε 

δυσμενή έπίδρασιν επί του ανταγωνισμού. Κατά την έφαρμογήν 

της, ή πολιτική αοτη περιώρισε την έγχώριον άγοράν και ενεθάρ

ρυνε τον ελεγχόν της υπό μεγάλου άριθμοϋ μικρών επιχειρήσεων, 

έχουσών ως μοναδικόν σκοπόν των την διατήρησιν τών μη απο

δοτικών μεθόδων παραγωγής των καί τής προστατευμένης θέ

σεως των. 

3. Αί Επιδράσεις τής Μονοπωλιακής Διαρθρώσεως τής Βιομη

χανίας έπί τής Οικονομικής 'Αναπτύξεως τής Ελλάδος 

Έ κ τής αναλύσεως τών συνθηκών άγορας εις την έλληνικήν 

βιομηχανίαν προκύπτει το ίδιόμορφον φαινόμενον, Οτι ή μονοπω

λιακή συμπεριφορά εις τήν άγοράν συνδυάζεται προς μέγαν αρι

θμόν προμηθευτών καί κατακερματισμένη ν συμμετοχήν εις τήν 

παραγωγήν. Ό Έλλην επιχειρηματίας τήν μονοπωλιακήν συμπε-

ριφοράν του εις τήν άγοράν βασίζει κυρίως έπί τών πλεονεκτημά

των, τα όποια παρέχονται άπό καιρού εις καιρόν καί κεχωρισμέ-

νως υπό του κράτους εις συγκεκριμένας επιχειρήσεις, έπί τής εκ

μεταλλεύσεως τής εσωτερικής άγορας, ήτις είναι άποκεκλεισμένη 

δια προστατευτικών δασμών καί απαιτήσεων πληρωμής, έπί τής 

εκμεταλλεύσεως αγορών, αποκλειομένων εις τους άνταγωνιστάς 

υπό τής κρατικής πολιτικής τής χορηγήσεως άδειων σκοπιμότη-

τος, τέλος δε έπί τών ολιγοπώλιακών συνθηκών, αίτινες χαρακτη

ρίζουν τήν προσφοράν κεφαλαίων. Υφίσταται ωσαύτως μικρός 

αριθμός περιπτώσεων, καθ' ας τα μονοπώλια βασίζονται έπί συμ

φωνιών καί αθέμιτων συνεταιρισμών μεταξύ επιχειρηματιών προς 

βλάβη ν τρίτων. 

'Αναμφισβητήτως, άπαντα τα χαρακτηριστικά ταΰτα άσκουν ά-

μεσον έπίδρασιν έπί του ρυθμού σχηματισμού κεφαλαίου καί τής 

κατανομής πόρων αντλούμενων έκ τής κεφαλαιαγοράς. 'Αμφότερα 

τα θέματα ταΰτα ερευνώνται κατωτέρω. 
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Α'. Επιδράσεις επί τοβ Σχηματισμού Κεφαλαίου 

*Η συμπεριφορά των μονοπωλιακών επιχειρήσεων, ευλόγως, δέν 

δύναται να χαρακτηρισθή απλώς ως αποσκοπούσα εις τον περιορι-

σμον της παραγωγής και τών επενδύσεων. Αί μονοπωλιακαί κατα

στάσεις, αϊτινες βασίζονται επί υγιών προβλέψεων τών μελλοντι

κών εξελίξεων ή επί της εφαρμογής βελτιωμένων μεθόδων, ως 

συμβαίνει συνήθως οσάκις έ'χει λάβει χώραν ταχεία οικονομική 

πρόοδος, δύνανται να συμβάλουν εις τήν οίκονομικήν άνάπτυξιν. 

'Αντιθέτως, καθ' δ μέτρον ή μονοπωλιακή συμπεριφορά τών επι

χειρηματιών βασίζεται επί προνομίων, ως έν Ελλάδι, επιφέρει 

αύτη προφανώς άποφασιστικήν έξασθένησιν της ροπής προς έπέν-

δυσιν, δοθέντος δτι αφαιρεί το ενδιαφέρον τών επιχειρηματιών δια 

περαιτέρω επενδύσεις. Προσέτι, αί κρατικαί άδειαι σκοπιμότητος, 

ή εξαγορά και άχρήστευσις ευρεσιτεχνιών ή ήδη χορηγηθεισών 

άδειων κλπ. παρεμποδίζουν τήν εις τήν άγοράν είσοδον νέων επι

χειρήσεων. Άξιοσημείωτον έν προκειμένω τυγχάνει το γεγονός, 

δτι το μέγεθος τής μονάδος παραγωγής έν Ελλάδι μετεβλήθη 

κατ' ελάχιστον μόνον, εντός τής περιόδου 1938 - 58 2 2 . Δια τήν 

περίοδον 1956 - 1960 ό μέσος ετήσιος ρυθμός αναπτύξεως του 

ακαθαρίστου παγίου ενεργητικού τών μεγάλων ελληνικών βιομη

χανικών επιχειρήσεων υπολογίζεται εις 6 % περίπου 2 3. Προσέτι, ό 

μέσος ετήσιος ρυθμός αυξήσεως του παγίου και μεταβαλλόμενου 

κεφαλαίου τών ελληνικών επιχειρήσεων κατά τήν περίοδον 1957 -

1961 υπολογίζεται εις 5% 2 4 . "Οταν ληφθή υπ' δψιν, δτι αμφότεροι 

οι έν λόγω υπολογισμοί βασίζονται επί περιωρισμένου δείγματος 

ανωνύμων εταιρειών, καθίσταται φανερόν, δτι ό ετήσιος ρυθμός 

αναπτύξεως του συνόλου τών επιχειρήσεων θα πρέπει να ύπολο-

γισθή εις σημαντικώς χαμηλότερον ποσοστόν. 

22. Γ. Κουτσουμάρη, Ή Μορφολογία τής 'Ελληνικής Βιομηχανίας. 
('Αθήναι: Κέντρον Οικονομικών Ερευνών, 1963). Κεφ. 3. 

23. "Ορα ανωτέρω, Κεφ. Π, σελ. 6. 
24. Α. Alexander, Greek Industrialists, An Economic and Sucial Analysis 

(Αθήναι: Κέντρον Οικονομικών Ερευνών, μή δημοσιευθέν χειρόγραφον, 
Κεφ. 4). 
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Το μονοπώλιον εϊναι δυνατόν να θεο>ρηθή ώς ένθαρρΰνον τάς 

επενδύσεις, καθ* 6σον μειώνει τον έπιχειρηματικον κίνδυνον και 

κατά συνέπειαν αυξάνει την δυνατότητα συγκεντρώσεως των επι

χειρηματικών προσπαθειών εις εν μακροχρόνιον πρόγραμμα επεν

δύσεων δια την πραγματοποίησιν υψηλών ποσοστών κέρδους. Έ ν 

τούτοις, καίτοι αϊ έπικρατουσαι έν Ελλάδι μονοπωλιακαί συνθή-

και μειώνουν πράγματι τους κινδύνους βραχυχρονίως, άπο μακρο

χρονίου απόψεως οι κίνδυνοι δια τον μεμονωμένον έπιχειρηματίαν 

αυξάνονται. Ή παρέμβασις του κράτους άσκεΐ διττήν έπίδρασιν 

έπί του έπιχειρηματίου. Ούτως, ενώ ή θέσις του έπιχειρηματίου 

εις την άγοράν δύναται βραχυχρονίως να ένισχυθή δια τών κρατι

κών μέτρων, αΰτη δύναται έξ ΐσου και να καταστραφή από 

της μιας στιγμής εις την άλλην. Εις το γεγονός τούτο δύναται 

να άποδοθή έν μέρει ή τάσις τών Ελλήνων επιχειρηματιών, 

δπως αποσύρουν κέρδη έκ τής επιχειρήσεως προς έπένδυσιν 

εις πολυτελή καταναλωτικά αγαθά διαρκούς χρήσεως ή εις 

ξένον νόμισμα. 

Κατά κανόνα το μονοπώλιον εξασφαλίζει ύψηλον κέρδος, το ο

ποίον δύναται να άποτελή είτε «πρωτοπορειακον» κέρδος, εΐτε 

καθαρώς μονοπωλιακον τοιούτον. Εις την περίπτωσιν τής αυτο

χρηματοδοτήσεως, δέν δύναται να γίνη διάκρισις μεταξύ τών δύο 

κατηγοριών κέρδους. Τα αποτελέσματα των δμως, καθ' δσον acpopqc 

εις τάς επενδύσεις, δύνανται να επισημανθούν ευχερώς. Ούτω, τα 

«πρωτοπορειακά» κέρδη εξαναγκάζουν τους λοιπούς επιχειρημα

τίας είτε εις μίμησιν, είτε εις άνάπτυξιν ιδίας αυτών τεχνικής προ

όδου. Άμφότεραι αί επιδράσεις αύται συντελούν εις την πρόοδον 

και αυξάνουν τάς επενδύσεις. 'Αντιθέτως, τα καθαρώς μονοπωλιακά 

κέρδη, άτινα πραγματοποιούνται μόνον χάρις εις τήν μονοπωλια-

κήν θέσιν τής επιχειρήσεως, παρεμποδίζουν πάσαν άλλαγήν, γε

νικώς δέν έπανεπενδύονται εις τήν βιομηχανίαν, μειώνουν τάς επεν

δύσεις και επιβραδύνουν τήν τεχνικήν πρόοδον. Έ ν Ελλάδι επι

κρατεί γενικώς το καθαρώς μονοπωλιακον κέρδος. Έ κ λεπτομε

ρούς σχετικής έρεύνης προέκυψεν, ότι μικρόν μόνον ποσοστον 

τών πραγματοποιούμενων κερδών παραμένει εντός τής έπιχειρή-
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σεως ή επιστρέφει εις αυτήν ώς ιδιοκτησία του έπιχειρηματίου 2 5. 

Προσέτι, το ποσοστον κέρδους επί του έπενδεδυμένου κεφαλαίου 

δεν είναι γενικώς ύψηλόν26. Τούτο εξηγείται έκ του γεγονότος δτι, 

συνεπεία του περιωρισμένου ανταγωνισμού, υφίσταται μέγας αρι

θμός οριακών και «ύπο - οριακών» επιχειρήσεων, α'ίτινες μειώ

νουν το γενικον μέσον ποσοστον κέρδους. Τούτο συνεπάγεται πε-

ριορισμον τών δυνατοτήτων αυτοχρηματοδοτήσεως. 'Ακόμη και 

αν το σύνολον τών πραγματοποιούμενων κερδών ήδύνατο να παρα-

κρατηθή υπό της επιχειρήσεως, ουδόλως θα έπήρκει δια την χρη

ματοδότησα της ταχυτέρας αναπτύξεως τών ελληνικών επιχειρή

σεων. Έ κ του συνόλου τών βιομηχανιών της χώρας έλάχισται 

μόνον πραγματοποιούν υψηλά κέρδη, ήτοι αί βιομηχανίαι χάρτου, 

αϊ μεγάλαι ύφαντουργίαι, αί κυριώτεραι επιχειρήσεις, α'ίτινες π α 

ράγουν μηχανάς και προϊόντα μετάλλου, ώς καί ενιαι τών επιχει

ρήσεων παραγωγής χημικών προϊόντων καί τσιμέντου2 7. Εις τους 

εν λόγω κλάδους αί επενδύσεις δια την ίδρυσιν επιχειρήσεων μειοΰν-

ται εις το μηδέν ή εις ελάχιστον τι έπίπεδον συνεπεία τεχνικών ή 

χρηματοοικονομικών δυσχερειών (ελλειψιν ειδικευμένου προσωπι

κού, μέγα ΰψος απαιτουμένου αρχικού κεφαλαίου, κ.τ.τ. ) ή λόγω 

25. Γ. Κουτσουμάρη, Ή Μορφολογία της 'Ελληνικής Βιομηχανίας^ σελ. 
269 καίΔ. Ψηλοΰ, ένθ' ανωτέρω, Κεφ. V. 

26. Δια λεπτομερή διερεύνησιν τοϋ θέματος δρα: Α. Alexander, ενθ' ανω
τέρω, Κεφ. IV καί VI. Συμφώνως προς στοιχεία τοϋ Συνδέσμου 'Ελλήνων 
Βιομηχάνων (Βλ. «Ή ελληνική Βιομηχανία κατά το 1961». 'Αθήναι 1962), 
το ποσοστον κέρδους επί τών έπενδεδυμένων κεφαλαίων ανωνύμων εταιρειών 
καί εταιρειών περιωρισμένης ευθύνης ανήρχετο εις 7,6% κατά την περίοδον 
1957-61. Ωσαύτως, δέον δπως ληφθούν υπ' όψιν τα άποκρυπτόμενα κέρδη. 
Γενικώς πιστεύεται, δτι ταΰτα δέν θα μετέβαλον τα αποτελέσματα ουσιω
δώς, καθ' Οσον πιθανώτατα ανέρχονται εις 20% - 50% τών δημοσιευομένων 
κερδών. Ή παραδοχή αυτή θεμελιοΰται έπί τοϋ γεγονότος, δτι αί δυνατότη
τες αποφυγής τοϋ φορολογικού ελέγχου δέν είναι απεριόριστοι, ώς καί έπί 
τοϋ γεγονότος, δτι το ύψος τών δημοσιευομένων κερδών καθορίζει την πιστω-
τικήν έπιφάνειαν εκάστης επιχειρήσεως. Συνεπεία τούτου μάλιστα, τα κέρδη 
πολλάκις εμφανίζονται σκοπίμως μεγαλύτερα τών πραγματοποιηθέντων. 

27. "Ορα ανωτέρω, Κεφ. Π, σελ. 16. 
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νομικών περιορισμών επί της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων2 8. 

Κατά το έτος 1962 έπραγματοποιήθησαν μεγάλαι επενδύσεις δι' 

επεκτάσεις, δέον δμως να σημειωθή, δτι εις εκαστον τών ανωτέρω 

κλάδων αϊ επενδύσεις αύται συνεκεντροϋντο εις μίαν μεγάλην έπι-

χείρησιν. Οΰτως, ή βιομηχανία τσιμέντου αΤιτάν» προέβη εις έπέν-

δυσιν 900 εκατ. δρχ. δι' έπέκτασιν τών εγκαταστάσεων της. ' Ο 

μοίως, ή «Γενική Ε τ α ι ρ ε ί α Τσιμέντων, Α.Ε.» ηΰξησε τάς επεν

δύσεις εντός τών ετών 1961 - 62 κατά 6 1 % 2 9 . Έ κ τών επενδύ

σεων δι' επεκτάσεις εις τήν ύφαντουργίαν, το 5 0 % έκαλύφθη υπό 

της Πειραϊκής - Πατραϊκής. Εις τήν χαρτοβιομηχανίαν 8 8 % έπραγ

ματοποιήθησαν υπό της εταιρείας Λαδοπούλου, εις δε τον κλά-

δον ηλεκτρικών συσκευών 8 7 % έκαλύφθησαν υπό της επιχειρή

σεως «ΙΖΟΛΑ, Α.Ε.»30. Έ ν τούτοις, αϊ σημαντικαί αύται επεκτά

σεις δεν μετέβαλον τήν σχετικήν θέσιν τών επιχειρήσεων εις τήν 

άγοράν. Ή έντονος προστασία έκ του ξένου ανταγωνισμού, οι πε

ριορισμοί επί της ιδρύσεως νέων επιχειρήσεων και ή συνεχώς αυ

ξανομένη ζήτησις συντελούν εις τήν διαιώνισιν της άγορας πωλη

τών, ήτις επιτρέπει άνάπτυξιν της παραγωγής άνευ προσφυγής εις 

ανταγωνιστική ν προσπάθειαν προς έξασφάλισιν αγοράς δια τα προϊ

όντα των. 

Β'. Επιδράσεις έπί της 'Αγοράς Κεφαλαίου 

Ή έπικράτησις μικρών μονάδων παραγωγής με πεπαλαιωμένον 

μηχανικον έξοπλισμον και ή πλήρης έ'λλειψις εργαστηρίων και πει

ραματικού εξοπλισμού έπιβεβαιοϋν το γεγονός, ότι τα μονοπώλια 

έν Ελλάδι έχουν παρεμποδίσει επιτυχώς τήν έπίτευξιν τεχνικής 

προόδου. 

Ή έπίδρασις τής μονοπωλιακής αγοράς βιομηχανικών προϊόν

των έπί τής ελληνικής κεφαλαιαγοράς κατοπτρίζεται κυρίως είς 

28. Ύπουργεϊον Βιομηχανίας, Γενική Διεύθυνσις, Α.Β.Γ. "Εκθεσις Προ
όδου 'Εργασιών, 1961, 1962. 

29. «Analysis of the Final Balances of Corporations» είς περιοδικον 
Οικονομική Πορεία, τεϋχος ύπ αριθ. 8 ('Αθήναι, Ιούνιος 1963), σελ. 321. 

30. Ύπουργεΐον Βιομηχανίας, Ινθ' ανωτέρω, σελ. 4-5. 
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τήν έπίδρασιν αυτής επί του τρόπου κατανομής και χρησιμοποιή

σεως των αποταμιεύσεων. Ώ ς ήδη ελέχθη εις προηγούμενα κεφά

λαια, ή ελληνική αγορά κεφαλαίου στερείται δύο αναγκαίων προϋ

ποθέσεων, ήτοι επαρκούς προσφοράς και ποικιλίας χρηματιστη

ριακών τίτλων και επαρκούς άριθμοΰ πιστωτικών Ιδρυμάτων. Ή 

πρώτη προϋπόθεσις αποτελεί συνάρτησιν, μεταξύ άλλων, του με

γέθους τών υφισταμένων βιομηχανικών επιχειρήσεων και τής εκ

τάσεως του υπ' αυτών ασκουμένου μονοπωλίου. Ή δευτέρα προϋ-

πόθεσις εξαρτάται έξ ιστορικών παραγόντων, ώς και εκ τής κρα

τικής πολιτικής. 

Ώ ς ανεφέρθη εις το Κεφ. IV, ή έξ έπόψεως μεγέθους κατανομή 

τών ελληνικών κεφαλαιουχικών εταιρειών είναι δυσμενής δια τήν 

άνάπτυξιν κεφαλαιαγοράς. Πέραν δμως τών επιδράσεων έκ τής 

παραμορφωμένης ταύτης συνθέσεως τής αγοράς κεφαλαίου, ή ατε

λής διάρθρωσις τής βιομηχανίας παρεμποδίζει και αυτή τήν λει-

τουργίαν τής αγοράς κεφαλαίου. Αι υπό οίκογενειακον ελεγχον 

ολιγοπωλιακαί ή μονοπωλιακαί επιχειρήσεις εν Ελλάδι είναι λίαν 

απρόθυμοι δσον άφοροι, εις τήν εκδοσιν αξιόγραφων. Ύποστηριζό-

μεναι υπό τής προστατευτικής πολιτικής του κράτους, ευρίσκουν 

πρόσφορον τήν παρακράτησιν κερδών και τήν προσφυγήν εις πι

στωτικά ιδρύματα προς άντλησιν δανειακών κεφαλαίων. Πολλάκις, 

οι έπιχειρηματίαι αισθάνονται, δτι ή χρησιμοποίησις τών κερδών 

των εντός τής επιχειρήσεως είναι άποδοτικωτέρα τής επενδύσεως 

αυτών εις τήν έλευθέραν άγοράν. Έ ξ άλλου, τοΰτο ενδέχεται να 

οφείλεται μερικώς και εις τήν εύκολίαν, μεθ' ής δύνανται να ανα

ληφθούν δανειακά κεφάλαια με χαμηλον έπιτόκιον. Αϊ επιχειρή

σεις μεγάλης κλίμακος, καίτοι νομικώς δικαιούμεναι δπως προσ

φύγουν είς τήν εκδοσιν νέων αξιόγραφων, βασίζονται ύπερμέτρως 

επί κεφαλαίων χορηγουμένων υπό του κράτους ή τών τραπεζών. 

Συνεπώς, ή ελλειψις ευρείας ποικιλίας τίτλων είσηγμένων εις το 

χρηματιστήριον εξηγείται κυρίως έκ τής απροθυμίας τών ολιγο-

πωλιακών βιομηχανικών επιχειρήσεων δπως εκδίδουν αξιόγραφα, 

ώς άνελύθη είς το Κεφ. III. 

Πέραν τούτου, ή όλιγοπωλιακή διάρθρωσις τών εμπορικών τρα-
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πεζών ώδήγησε πολλάκις εις τα αυτά αποτελέσματα, ώς ή αντί

στοιχος διάρθρωσις των μεγάλων κεφαλαιουχικών επιχειρήσεων. 

Μεταξύ της αγοράς κεφαλαίων και της αγοράς αγαθών φαίνεται, 

οτι υφίστανται διμερείς μονοπωλιακαί σχέσεις, αϊτινες προκαλούν 

την σύγχρονον εντονον συγκέντρωσιν οικονομικής ισχύος και βιο

μηχανικής παραγωγής. Τοιαΰται σιωπηραί συμφωνίαι μεταξύ τών 

μεγάλων οικονομικών ομίλων και τών μονοπωλίων καί ολιγοπω

λίων εν Ελλάδι δύνανται να αποδειχθούν μόνον εμμέσως. Ούτω, 

πρώτον, αϊ δύο μεγαλύτεραι έμπορικαί τράπεζαι μετέχουν εις το 

μετοχικον κεφάλαιον πολλών βιομηχανικών επιχειρήσεων, δεύτε

ρον δε ή έξάρτησις τών επιχειρήσεων εκ τών τραπεζών δια κεφά

λαια κινήσεως, ή άμεσος ή έμμεσος συμμετοχή τών τραπεζών εις 

τα διοικητικά συμβούλια τών μεγάλων ολιγοπωλίων καί ή εφαρ

μοζόμενη υπό τών τραπεζών προνομιακή μεταχείρησις ένίων επι

χειρήσεων καθ' δσον άφορα εις τήν χορήγησιν βραχυπροθέσμων 

δανείων, αποτελούν γνωστούς παράγοντας, ο'ίτινες ασφαλώς πα

ρακωλύουν τήν άνάπτυξιν τής κεφαλαιαγοράς. Προσέτι, υπάρχουν 

ενδείξεις, δτι μεταξύ τών κυριωτέρων τραπεζών καί τών υφιστα

μένων βιομηχανικών μονοπωλίων υφίστανται αθέμιτοι σιωπηραί 

συμφωνίαι δια τήν μή χορήγησιν πιστώσεων εις υποψηφίους άν-

ταγωνιστάς. Αϊ συμφωνίαι αύται τείνουν να επηρεάζουν τήν διάρ-

θρωσιν καί το έπίπεδον τών επιτοκίων καί να ασκούν δυσμενή 

έπίδρασιν έπί τοΰ ρυθμού βιομηχανικής αναπτύξεως. 

Έ ν συνόψει, ή περιωρισμένη προσφορά ιδιωτικών αξιόγραφων 

εις τήν έλληνικήν κεφαλαιαγοραν καί ή υπολειπόμενη τοΰ «αρί

στου» κατανομή τών κεφαλαίων δικαιολογούνται μερικώς εκ τοΰ 

ατελούς ανταγωνισμού, όστις επικρατεί εις τήν άγοράν βιομηχα

νικών προϊόντων. Πράγματι, ή αρίστη κατανομή τών κεφαλαίων 

απαιτεί τήν ύπαρξιν περισσοτέρων δανειστών, μεταξύ τών οποίων 

δύνανται να κάμουν επιλογήν οι δανειζόμενοι, καθώς επίσης καί 

τήν υπαρξιν περισσοτέρων δανειζομένων, μεταξύ τών οποίων δύ

νανται να επιλέξουν τον καταλληλότερον οι δανεισταί, εκάστης 

παρατάξεως αναζητούσης τους εύνοϊκωτέρους δι' έαυτήν δρους. 

Εις άμφοτέρας δμως τας αγοράς ενυπάρχουν σοβαραί άτέλειαι, αϊ-
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τίνες συνέβαλον κατά την τελευταίαν δεκαετίαν εις την μη ίκανο-

ποιητικήν κατανομήν των διαθεσίμων κεφαλαίων. 

Ή παρέμβασις του κράτους, έξ άλλου, διαδραματίζει σημαντι-

κον ρόλον, έξ έπόψεως τόσον αιτίου, δσον και αποτελέσματος. Το 

πρόβλημα της διασπάσεως του φαύλου κύκλου και της καθοδηγή-

σεως της διαδικασίας βιομηχανικής αναπτύξεως προς μίαν πλέον 

άνταγωνιστικήν μορφήν οικονομίας δέον όπως άντιμετωπισθή πρώ

τον υπό του κράτους. Ή άναγκαιότης υγιούς χειρισμού των δυ

νάμεων της αγοράς τυγχάνει ευρείας αναγνωρίσεως, γεγονός όπερ 

δημιουργεί δύο κυρίως προβλήματα. Πρώτον, το πρόβλημα του 

καθορισμού τών αντικειμενικών σκοπών, τους οποίους δέον όπως 

έξυπηρετή ό κρατικός παρεμβατισμός, και το όποιον, εις τελευ

ταίαν άνάλυσιν, αποτελεί πολιτικόν ζήτημα, συνεπαγόμενον πλη-

θώραν δυσκολιών. Το δεύτερον πρόβλημα άφορ^ εις την έπίτευ-

ξιν τών τεθέντων σκοπών. Έ ν Ελλάδι, ή πείρα εκ της παρεμβά

σεως του κράτους αποτελεί επαρκή άπόδειξιν, δτι ή παρέμβασις 

δύναται να βλάψη μάλλον ή να ώφελήση, έκτος, έαν διεξάγεται 

μέσω κρατικού μηχανισμού κινουμένου υπό αδιάφθορων λειτουρ

γών άφωσιωμένων ε'ις το έργον των. Το θέμα βεβαίως είναι, Οτι 

ή δημιουργία δημοσίων υπηρεσιών μέ ίκανά και αξιόλογα στελέχη 

θα απαίτηση μακρόν χρονικον διάστημα. 

Δοθείσης της παρούσης μορφής τής ελληνικής γραφειοκρατίας, 

θεωρείται καλύτερον να αποφεύγεται ή άμεσος παρέμβασις του 

κράτους εις την βιομηχανίαν. 'Εντός του πλαισίου γενικώς ανα

γνωριζομένων στόχων, διανοίγεται ενώπιον τών κρατικών άρχων 

ευρύ πεδίον επηρεασμού τής βιομηχανικής αναπτύξεως μέσω τής 

πολιτικής επενδύσεων. Ή εισροή ξένων κεφαλαίων ανταγωνιστι

κής φύσεως δύναται να άποτελέση σημαντικον και έπιθυμητον κί-

νητρον δια τους "Ελληνας επιχειρηματίας. 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Vili 

Ο ΤΟΜΕΥΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ 

ΑΥΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ 

Ή διάρθρωσες τών επενδύσεων εν Ελλάδι χαρακτηρίζεται υπό 

της εξαιρετικώς μεγάλης συμμετοχής του τομέως τών κατασκευών. 

Περί τα 40% τών ετησίως διαθεσίμων πόρων δι' επενδύσεις εισ

ρέουν εις τον εν λόγω τομέα. Πώς δμως εξηγείται ή έντονος δρα-

στηριότης, ήτις έσημειώθη εις τας οίκοδομας κατά το παρελθόν; 

Είναι δε αυτή επιθυμητή άπο οικονομικής απόψεως; 

Εις το πρώτον τμήμα του παρόντος κεφαλαίου δίδονται στοι

χεία περί τών κατασκευών και ώρισμέναι διεθνείς συγκρίσεις περί 

τών επενδύσεων εις την στέγασιν κατά την περίοδον 1950 - 1961. 

Έ ν συνεχεία ακολουθεί ιδιαιτέρα άνάλυσις της επενδυτικής δρα

στηριότητος εις τους τομείς κατοικίας, τουριστικών εγκαταστά

σεων, κτηρίων γραφείων και βιομηχανικών τοιούτων. Ή πρώτη 

κατηγορία επικρατεί και τυγχάνει αναλόγου έξάρσεως, αρχής γε

νομένης εκ τών επενδυτικών αναγκών, εις κατοικίας κατά την 

εναρξιν τής περιόδου, μεθ' δ επακολουθεί άνάλυσις τής ποικιλίας 

και τής επιρροής τών παραγόντων, ο'ίτινες συμβάλλουν εις το ύψη-

λον ποσοστον τών επενδύσεων, περατοΰται δε ή διερεύνησις δια 

τής εκτιμήσεως τών σημερινών αναγκών. Εις το δεύτερον τμήμα, 

εξ άλλου, αναλύονται αϊ πηγαί και αϊ μέθοδοι χρηματοδοτήσεως 

τών κατασκευών, έξαιρομένης και πάλιν τής ιδιαιτέρας θέσεως 

την οποίαν κατέχει ή στέγασις. Τέλος, εις το τρίτον τμήμα διε

ρευνάται το εκ τής τεραστίας αυξήσεως τών κατασκευών, εντός 

τής παρελθούσης δεκαετίας, οίκονομικον αποτέλεσμα, ιδία έν συν

αρτήσει προς την ο'ικονομικήν άνάπτυξιν, τήν συγκριτικώς διά-

φορον παραγωγικότητα τών επενδύσεων μεταξύ στεγάσεως και 

βιομηχανίας, ώς και τάς παρελθούσας και μελλοντικας δυνατότη-
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τας αναπροσανατολισμού των επενδύσεων. Δεδομένων των κινή

τρων, άτινα ώθουν το κοινον εις την πραγματοποίησαν αποταμιεύ

σεων, θα ήτο δυνατόν να είχωμεν σχετικώς περισσοτέρας επενδύ

σεις εις την βιομηχανίαν και σχετικώς όλιγωτέρας εις την στέγα-

σιν; Έ ξ άλλου, θα ήτο επιθυμητή καί δυνατή μία τοιαύτη ανα

προσαρμογή σήμερον; 

1. Ό Οικοδομικός 'Οργασμός από του 1950 καί 'Εντεύθεν: 
Ιστορικόν καί Αίτια 

"Ας έρευνήσωμεν πρώτον τήν διάρθρωσιν του συνόλου τών επεν

δύσεων εις κατασκευας εν Ελλάδι κατά τήν διάρκειαν τών τελευ

ταίων ένδεκα ετών. 

Έ κ του πίνακος VIII - 1 καταφαίνεται, ότι αί κατασκευαι τεί

νουν βασικώς να αυξηθούν με βραχυχρόνιους τινάς αυξομειώσεις. 

Ά π ο του 1957 καί εντεύθεν το μέγεθος του τομέως τών κατα

σκευών εν συγκρίσει προς το σύνολον τών επενδύσεων σημειοΐ 

βαθμιαίαν κάμψιν. Κατά μέσον δρον, αί επενδύσεις εις κατασκευας 

ανήρχοντο εις 46,3% του συνόλου, με ετήσια ποσοστά κυμαινό

μενα μεταξύ 35,8% δια το 1951 καί 58,7% δια το 1955. Τα ανω

τέρω χαρακτηρίζουν ωσαύτως τάς ίδιωτικάς επενδύσεις, ως κατα

δεικνύεται υπό του αύτοϋ πίνακος. Ή συμμετοχή τών επενδύσεων 

εις κατοικίας εις το σύνολον τών ιδιωτικών επενδύσεων ανήρχετο 

κατά μέσον δρον εις 45,2%, με κατώτατον καί άνώτατον ποσο-

στον 41% καί 5 3 % αντιστοίχως. 

Ή θέσις της Ελλάδος εν συγκρίσει προς ετέρας χώρας κατα

φαίνεται σαφώς έκ τών στοιχείων του πίνακος VIII - 2. Μεταξύ 

τών χωρών αϊτινες περιλαμβάνονται εις τον πίνακα, ή Ελλάς 

εμφανίζει το ύψηλότερον ποσοστον επενδύσεων εις τήν στέγασιν 

έναντι του συνόλου τών επενδύσεων, παρά το γεγονός δτι ώρισμέ-

ναι χώραι αφιερώνουν τμήμα του εθνικού των εισοδήματος εις 

τάς επενδύσεις. 

Τέλος, εις τον πίνακα VIII - 3 παρατηροΰμεν, δτι έκ του συν

όλου τών επενδύσεων εις τάς κατασκευας το μεγαλύτερον τμήμα 

απορροφάται υπό της στεγάσεως, ακολουθούμενης ε'ις μεγάλην 
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άπόστασιν υπό των κτηρίων γραφείων και ξενοδοχείων, ενώ τά 

βιομηχανικά κτήρια αποτελούν την μικροτέραν, καίτοι διευρυνο-

μένην, κατηγορίαν. 

ΠΙΝΑΞ VIII -1 

'Ακαθάριστοι Επενδύσεις Παγίου Κεφαλαίου και Κατασκευών, 

1948 - 1961 είς Σταθεράς Τιμάς. 

Εις Εκατ. Δρχ. 

"Ετη 
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46,9 
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Π η γ ή : Ύπονργεϊον Συντονισμού, 'Εθνικοί Λογ/σμοί, 1949-59 και ένθ' 

ανωτέρω 1958-61 ('Αθήναι, 1958 και 1960). 

1. "Ανευ Ναυτιλίας. 
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ΠΙΝΑΞ V i l i - 2 

'Αναλογία Άκαθ. Επενδύσεων Παγίου Κεφαλαίου καί 

Στεγάσεως προς Άκαθ. Έθνικον Προϊόν κατά το 1959 

Ά κ α θ . Εγχώριος Σχηματισμός 
ώ ρ α Κεφαλαίου ώς Ποσοστον Ά κ α θ . 

'Εθνικού Προϊόντος το 1959 

'Επενδύσεις εις Στέγασιν 
ώς Ποσοστον Άκαθαρ. 
Έ γ χ . Σχημ. Κεφ. το 1959 

Κορέα 
Τουρκία 
Κένυα 
Πορτογαλία 

Όνδοϋραι 
Γαλλία 
Γερμανία 
Πουέρτο Ρίκο 
Βέλγιον 
Ιταλία 
Η.Π.Α. 
Ελλάς 

14 
14 
20 
16 
14 
18 
23 
21 
17 
21 
17 
17 

16 

17 

17 

19(1958) 

25 

25 

23 

26 

28 

29 

30 

31 

Π η γ ή : 'Ελλάς: 'Εθνικοί Λογαριασμοί, 1948-59 και 1938-61. 

Λοιπαί χώραι: Group of Experts on Housing and Urban De

velopment, Ή ν ω μ . Έ θ ν η , The role of Housing and Urban De

velopment in National Development Programs (Νέα 'Τόρκη, 1962), 

Working Paper ύπ' αριθμ. 4S. 19, Financing of Housing in 

Europe (Γενεύη, 1958), E/ECE/HOU/76. 

ΠΙΝΑΞ VIII - 3 

Ai Κατασκευαί έν Ελλάδι κατά Κυρίαν Κατηγορίαν 

(Εις Σταθεράς Τιμάς), (Είς Έκατ.Δραχμών) 

Τομείς Οικονομικής 
Δραστηριότητος 

1. Γεωργία 
2. Τομεύς Μεταλλείων 
3. Βιομηχανία 
4. 'Ηλεκτρισμός, Άέριον κλπ. 
5. Μεταφοραι καί Έπικοινωνίαι 
6. Στεγασις 
7. Γραφεία, Ξενοδοχεία 
8. Δημόσια Κτήρια 
9. Αοιπαί Κατασκευαί 

1958 

114,0 
8,0 

103,0 
26,0 
14,0 

4.251,7 
962,5 

50,0 
115,0 

1959 

247,0 
48,3 

101,0 
277,0 

18,0 
4.074,6 

953,9 
138,0 
238,0 

1960 

403,5 
1,3 

122,6 
236,0 

54,7 
4.466,0 
1.148,0 

101,8 
333,0 

1961 

380,0 
10,0 

193,0 
132,0 

36,0 
5.090,0 
1.140,0 

158,0 
407,0 

Π η γ ή : Ύπουργεϊον Συντονισμού. 
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Α'. ΣυνΟήκαι Κατοικίας είς το Τέλος τοΰ Πολέμου καί Προσφάτως 

Εις το τέλος του Δευτέρου παγκοσμίου πολέμου 3 0 % περίπου 

τοΰ συνόλου των κατοικιών εν Ελλάδι ειχον καταστραφή, ενώ ή 

κατάστασις των υπολοίπων είχε χειροτερεύσει σημαντικώς. Ή 

έξέλιξις της καταστάσεως άπο απόψεως κατοικίας μεταξύ 1940 

καί 1962 καταφαίνεται εκ τοΰ πίνακος VIII - 4, δπου δεν λαμβά

νεται υπ' όψιν ή άπόσβεσις. Μέχρι τοΰ 1962 ή πυκνότης τοΰ πλη-

θυσμοΰ άνα κατοικίαν καί δωμάτιον είχεν μειωθή ουσιωδώς έναντι 

τοΰ κρισίμου σημείου, είς δ ειχεν φθάσει το 1947, προσήγγιζε δε 

τα προπολεμικά επίπεδα. Το γεγονός, δτι ή πυκνότης αύτη δεν 

είναι ικανοποιητική, δύναται να διαπιστωθή εκ διεθνών συγκρί

σεων: Ε λ λ ά ς 1,88 άτομα άνα δωμάτιον (1962), Σουηδία 0,97 

(1950), Ή ν ω μ . Βασίλειον 0,78 (1951), Γαλλία 1,01 (1954) 

καί Πορτογαλία 1,06 (1950 )Χ. Ή σοβαρότης τοΰ στεγαστικοΰ 

προβλήματος της Ελλάδος φαίνεται σαφέστερον εκ τοΰ γεγονό

τος, δτι, δια 2.780.000 κατοίκους τών ανωτέρω εισοδηματικών 

τάξεων, ή πυκνότης κατοικίας άνα δωμάτιον ήτο 1,02, ενώ δια 

5.565.800 κατοίκους τών χαμηλότερων εισοδηματικών τάξεων ό 

μέσος δρος ήτο 3,08 άνα δωμάτιον 2. Προσέτι, είς τάς αρχάς της 

τεραστίας αυξήσεως της οικοδομικής δραστηριότητος, συμφώνως 

προς την άπογραφήν πληθυσμοΰ τοΰ 1951, 1 1 , 3 % τοΰ συνόλου 

τών κατοικιών ειχον παροχήν ύδατος, 26,7% παροχήν ήλεκτρι-

σμοΰ καί 2 ,5% λουτρόν3. Συμφώνως προς στοιχεία ληφθέντα εκ 

σχετικοΰ δείγματος κατοικιών άνεγερθεισών μετά το 1951, 5 2 % 

τών κατοικιών εν 'Αθήναις καί 7 9 % είς ετέρας μεγάλας πόλεις 

δεν ειχον λουτρόν, ενώ 2 5 % καί 1 9 % αντιστοίχως δεν ειχον πα

ροχήν δδατος4. 

1. Economic Commission for Europe; Annual Bulletin of Housing and 
Building Statistics for Europe, 1959 (Γενεύη, 1960). 

2. Στοιχεία παρασχεθέντα ύπο του 'Τπουργείου Δημοσίων "Εργων. 
3. Στατιστική Έπετηρίς Ελλάδος 1958, ('Αθήναι, 1959), σελ. 127. 
4. Ε.Σ.Τ.Ε., ΚατασκευαΙ και Στέγασις είς Άστικάς Περιοχάς (Αθήναι, 

1959), σελ. 35-36. 
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ΓΠΝΑΞ Vni - 4 

'Αναλογία Πληθυσμοδ προς Κατοικίας 

»τ? π ι λ 'Αριθμός 'Αριθμός "Ατομα 'Ανά Κατοικίοα 'Ανά 
&τος Ιίληθυσμος Κατοικιών Δωματίων Δωμάτιον 1000 Κατοίκους 

1940 7.559.550 1.740.087 3.987.100 1,89 231 
1947 7.480.000 1.482.000 2.996.600 2,50 198 
1962 8.490.000 2.004.803 4.539.500 1,88 236 

Π η γ ή : 'Τπουργεϊον Δημοσίων Έργων. 

Β'. Στατιστικά Στοιχεία περί τον Επενδύσεων εις την Στέγασιν 

Αϊ επενδύσεις εις την στέγασιν αποτελούν το μέγιστον τ μ ή μ α 

του συνόλου των επενδύσεων εις κατασκευας εν Ελλάδι. Έ ν τού

τοις, ώς καταφαίνεται εκ του πίνακος VIII - 1, ή σχετική συμ

μετοχή των έμειώθη ελαφρώς άπο του 1959. Ή οικονομική δρα-

στηριότης εμφανίζει σημαντικώς διάφορον έξέλιξιν έν 'Αθήναις 

έναντι της υπολοίπου χώρας, καίτοι κατά τήν ένδεκαετίαν, ήτις 

καλύπτεται υπό του πίνακος VIII - 5, 4 7 % τών ανεγειρομένων κα

τοικιών κατά μέσον δρον εύρίσκοντο εις 'Αθήνας καί 5 3 % άλλα-

χοΰ. Το ύψηλον τούτο ποσοστον της αρχικής περιόδου ήτο άναγ-

καϊον άφ' ενός μεν λόγω τών εκ τοΰ ανταρτοπόλεμου ζημιών, αϊ-

τινες ήσαν πλέον έκτεταμέναι εις τήν έπαρχίαν καί έπεβάρυνον 

περισσότερον τας κατωτέρας είσοδηματικας τάξεις, άφ' ετέρου δε 

λόγω τών έκ τών σεισμών τοΰ 1953 καί 1954 εις τάς 'Ιονίους 

νήσους καί τήν Θεσσαλίαν τοιούτων. 

'Αξιοσημείωτα τυγχάνουν καί δύο έτερα δεδομένα σχετικά προς 

τάς επενδύσεις εις τον τομέα της στεγάσεως. Το πρώτον είναι 

το στατιστικον δεδομένον, δτι ή συμμετοχή τοΰ Δημοσίου εις το 

έτήσιον σύνολον τών επενδύσεων τοΰ έν λόγω τομέως — καίτοι 

μεγαλύτερα προ τοΰ 1965 — ήτο μικρότερα τοΰ 9 % κατά μέσον 

δρον εντός της περιόδου 1950 - 1961. 5 Λαμβανομένων υπ' 6ψιν 

5. Συμφώνως προς στοιχεία παρασχεθέντα υπό τοϋ Υπουργείου Συντο
νισμού. 
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ΠΙΝΑΞ Vi l i - 5 

Άνεγερθεϊσοι Μονάδες Κατοικίας: Σύνολον και κατά Περιοχήν 

"Ετη 
Γενικό ν Σύνολον 

Κατοικιών * 

Σύνολον Κατοικιών Σύνολον Κατοι-
είς Περιοχήν τέως Διοι- κιών είς Λοιπήν 
κήσεως Πρωτευούσης Χώραν 

1950 

1951 

1952 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

48.166 

47.744 

60.092 

47.329 

41.026 

48.109 

51.564 

49.506 

51.543 

44.136 

48.319 

57.073 

12.261 

13.857 

15.177 

20.145 

18.629 

16.617 

18.526 

17.771 

20.611 

19.551 

24.653 

31.028 

35.905 

30.887 

44.915 

27.184 

22.377 

31.492 

33.038 

31.735 

30.932 

24.585 

23.666 

26.045 

Π η γ ή : Στατιστική Έπετηρϊς της 'Ελλάδος, 1957, 1958 και 1962, ('Α

θήναι, 1959) 

1. Δημοσίου, Ίδιωτικαί, Έγκεκριμέναι και Ίδιωτικαί Έκτος Σχε

δίου. 

των παραγόντων, οϊτινες μέλλουν να αναλυθούν εν τοις εφεξής, 

το ποσοστον τοϋτο φαίνεται ύπερβολικώς χαμηλόν. Το δεύτερον 

δεδομένον είναι, δτι αϊ ίδιωτικαί κατασκευαί οικιών έχουν ωφε

λήσει κυρίως τάς ανωτέρας είσοδηματικάς τάξεις, καίτοι τοΰτο 

δεν δύναται να καταδειχθή επακριβώς βάσει των διαθεσίμων στα

τιστικών στοιχείων. 

Γ'. Παράγοντες Δικαιολογοΰντες τον Οίκοδομικον Όργασμον είς τον 
Τομέα της Στεγάσεως από τοδ 1950 και έντεΰθεν. 

Κατά την άπο του 1950 περίοδον αί εξελίξεις είς τον τομέα 

τών κατασκευών εν Ελλάδι εξαρτώνται εκ σημαντικού αριθμού 

φυσικών, οικονομικών, δημογραφικών, κοινωνιολογικών, ψυχολο

γικών και πολιτικών παραγόντων, ως και εκ της κρατικής πολι

τικής. 
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1. Ζημίαι έκ του Πολέμου και των Σεισμών. 'Ανεφέρθημεν 

ήδη εις την άπώλειαν 3 0 % του συνόλου τών κατοικιών λόγω του 

Δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, εις τάς απώλειας λόγω του αν

ταρτοπόλεμου μετέπειτα 6 και εν συνεχεία τας τοιαύτας έκ τών 

σεισμών, οϊτινες υπολογίζεται, δτι κατέστρεψαν 70.000 κατοικίας 

ή πρόσθετον ποσοστον 5 % περίπου7. 

2. Δημογραφικοί Παράγοντες. Κατά την δεκαετίαν 1951 - 1961 

ό πληθυσμός της χώρας ηύξήθη κατά 10% περίπου ή σχεδόν 

κατά 76.000 άτομα ετησίως. Περισσότερον σχετικός προς τήν ζή-

τησιν στέγης είναι ίσως 6 σχηματισμός οικογενειών. Ούτως, ό 

αριθμός τών γάμων ηύξήθη με έτήσιον ποσοστον 1,4%8. 

Ή σημασία τών παραγόντων, οιτινες άνελύθησαν ως προσδιο

ριστικοί της κατασκευής οικιών εντός της περιόδου 1951 - 6 1 , 

καταφαίνεται έκ τής συγκρίσεως τών αναγκών εις κατοικίας προς 

τον συνολικον δγκον κατασκευών. Ό υπολογισμός του μεγέθους 

τών αναγκών βασίζεται επί δύο παραγόντων, έξ ών ό πρώτος κα

λύπτει τας έκτακτους άνάγκας καί ό δεύτερος τάς τρέχουσας. Το 

πρώτον μέρος συνίσταται έκ του συσσωρευθέντος ελλείμματος οι

κιών εις τας αρχάς τής περιόδου (1951 ) λόγω τών έκ του πολέ

μου ζημιών, τής διακοπής τών επισκευών καί τών απωλειών έκ 

τών σεισμών. Το δεύτερον μέρος δέον όπως βασισθή έπί τής κα-

θαρας αυξήσεως του αριθμού τών οικογενειών. Δοθέντος όμως 

δτι ό αριθμός ούτος δεν διατίθεται, λαμβάνομεν ως πρώτην προσ

έγγισιν τήν καθαραν αΰξησιν του πληθυσμού (76.000 ετησίως), 

προσηυξημένην κατά 1 0 % προς κάλυψιν τής ταχυτέρας αυξήσεως 

τών οικογενειών έναντι του πληθυσμού. Αϊ τρέχουσαι άνάγκαι 

κατασκευής οικιών περιλαμβάνουν ωσαύτως τήν άνανέωσιν καί 

συντήρησιν, αίτινες λαμβάνονται ως ήμισυ έπί τοις εκατόν του 

συνολικού άριθμοϋ τών οικιών αντιστοίχως, ποσοστον δπερ καί 

6. Κ. Δοξιάδη, Αϊ θνσίαι τής Ελλάδος κατά τον Δεύτερον Παγκόσμιον 
ΠόL·μov, ('Αθήναι 1946). 

7. Συμφώνως προς στοιχεία παρασχεθέντα ύπο τοϋ Υπουργείου Δημο
σίων Έργων. 

8. Στατιστική Έπετηρίς 'Ελλάδος 1962 ('Αθήναι 1963), σελ. 12, 29. 
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αντιπροσωπεύει το χαμηλότατον δυνατόν ποσοστον αποσβέσεως. 

Εις την πραγματικότητα, το ποσοστον τούτο είναι πιθανώτατα 

διπλάσιον και δια τάς 'Αθήνας τριπλάσιον. Τα αποτελέσματα εκ 

των ανωτέρω υπολογισμών έχουν ως ακολούθως: 

1. " Ε κ τ α κ τ ο ι Ά ν ά γ κ α ι : 

Α. Συσσωρευθέν Έλλειμμα μέχρι 1951 

1. Ζημίαι εκ Πολέμου9 

2. Παραπήγματα (ύπολογ. μέχρι 1947 ) 1 0 

α. Άνθυγιειναί Κατοικίαι 

β. 'Επικίνδυνοι 

3. Διακοπή Επισκευών 1947-51 1 1 

(0,5% τοΰ Συνόλου των Οικιών) 

Β. Ζημίαι έκ Σεισμών 

Σύνολον 'Εκτάκτων 'Αναγκών 

2. Τ ρ έ χ ο υ σ α ι Ά ν ά γ κ α ι : 

Α. Ετησίως 'Απαιτούμεναι Κατασκευαί Οικιών προς 

'Αντιμετώπιση* της Αυξήσεως τοΰ Πληθυσμού1 2 17 .888 

Β. Προς Έγκατάστασιν Οικογενειών Άπαιτουσών Ί δ ι -

αιτέραν Στέγην 1.788 

Γ. Άνανέωσις 18.910 

Δ. Συντήρησις 9.455 

Σύνολον Τρεχουσών 'Αναγκών 'Ετησίως 48.041 

'Ετησίως Πραγματοποιούμενη Κατασκευή Οικιών 49.300 

'Ετήσιον Πλεόνασμα προς Κάλυψιν 'Εκτάκτων 'Αναγ

κών 1.259 

562.617 
200.000 

293.000 
44.000 

25.617 
70.000 

632.617 

Κατοικίαι 
» 

» 
» 

» 
» 
» 

9. Συμφώνως προς στοιχεία τοΰ 'Τπουργείου Δημοσίων Έ ρ γ ω ν . 

10. Β. P. Jenks, The Greek Housing Situation ('Αθήναι, 'Ιούνιος 1957), 

σελ. 9. 

11. Γίνεται ή παραδοχή, δτι, κατά τήν περίοδον 1947-51, έπραγματοποι-

ήθησαν μόνον 50% των ανανεώσεων, ούτως ώστε ηύξήθησαν αί περιοχαί πα

ραπηγμάτων. Ή παραδοχή αυτή βασίζεται επί τοΰ γεγονότος, δτι, κατά τα 

έτη ταΰτα, ή δυναμικότης τοΰ οίκοδομικοΰ τομέως ήτο περιωρισμένη, ό δέ 

πληθυσμός δέν ένδιαφέρετο δι' ανανεώσεις. 

12. Ό Α. Παπανδρέου, εν Strategy for Greek Economic Development, σελ. 

119, παραδέχεται ποσοστον αυξήσεως έκ 0,96%. 
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Έ κ των ανωτέρω υπολογισμών φαίνεται, ότι, κατά την περί-

οδον 1951 - 61, θα έδει να ειχον άνεγερθή 48.041 κατοικίαι προς 

κάλυψιν των τρεχουσών αναγκών, υπό την παραδοχήν δτι ή π υ -

κνότης πληθυσμού άνα δωμάτιον και ή ποιότης τών οικιών θα 

παρέμενον αμετάβλητοι. Εις την πραγματικότητα κατεσκευάσθη-

σαν 49.300 κατοικίαι. Κατά συνέπειαν, παρέμενεν πλεόνασμα άνω 

τών 1.259 νέων οικιών ετησίως ως συμβολή, περιωρισμένη βε

βαίως, εις την άντιμετώπισιν τών εκτάκτων αναγκών ή του ελ

λείμματος. 

'Εάν ετίθετο ώ ς στόχος ή μείωσις τοϋ στεγαστικού ελλείμματος 

κατά εν τρίτον εντός της περιόδου 1951 - 61, θα παρίστατο α

νάγκη ανεγέρσεως 69.982 κατοικιών ετησίως. Έ ν συγκρίσει προς 

τον μέτριον τούτον στόχον, έσημειώθη μέσον έτήσιον έλλειμμα κα

τασκευών εξ 20.782 κατοικιών. 

3. Έσωτερικαί Κινήσεις Πληθυσμού. Έ ξ Ι'σου σημαντικον εί

ναι το γεγονός, οτι ό πληθυσμός τών 'Αθηνών ηύξήθη κατά 3 5 % 

εντός της δεκαετίας, κυρίως λόγω της αστυφιλίας 1 3.Τούτο δικαιο

λογεί και την ίδιάζουσαν θέσιν, ην κατέχει ή περιοχή της Τέως 

Διοικήσεως Πρωτευούσης έξ έπόψεως αριθμού ανεγειρομένων οι

κιών. 'Ατυχώς, ή κίνησις αΰτη του πληθυσμού δεν συνωδεύετο 

καί υπό αντιστοίχου αναπτύξεως της οικονομικής δραστηριότητος 

και προγραμματισμού, μέ αποτέλεσμα δτι αϊ 'Αθήναι έχουν σχε

δόν περικυκλωθή υπό ζώνης παραπηγμάτων του ενός δωματίου, 

κάκιστης κατασκευής1 4. 

4. Κοινωνικον Γόητρον καί ό Θεσμός τής Προικός. Ή Ε λ λ ά ς 

έχει άποκληθή υπό διασήμου κοινωνιολόγου «κοινωνία επιτυχίας» 

συνεπεία του βαθμού κατά τον όποιον τα σύμβολα τής επιτυχίας 

προσδιορίζουν τον χαρακτήρα καί τήν διάρθρωσιν τής ελληνικής 

13. Έτερος παράγων αυξήσεως τοΰ πληθυσμού τών 'Αθηνών ήτο ό μέ
γας αριθμός προσφύγων έκ Τουρκίας, Αιγύπτου καί Κύπρου, οίτινες έν πολ
λοίς έγκατεστάθησαν είς τήν περιοχήν της Τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης. 

14. J. Papalekas, Zur Problematic der Griechischen Sozialstruktur: Studien 
an einem %oniinentaleuropaischen Entwicklungsland (Köln-Braunsfeld, 1962), 
σελ. 8. 
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κοινωνίας1 5. "Εν των πλέον επιθυμητών συμβόλων οικονομικής 

επιτυχίας είναι ή άπόκτησις πολυτελούς έπαύλεως εις άριστοκρα-

τικον προάστειον τών 'Αθηνών ή πλησίον τών ακτών. Έ ν Ελλάδι 

είναι άξιοσημείωτον το γεγονός, δτι ευρέα στρώματα του λαοϋ 

επιδιώκουν την προώθησίν των εις την κοινωνίαν δια της κτήσεως 

μονοκατοικίας ή, έφ' δσον τα οικονομικά των δεν επιτρέπουν, δια

μερίσματος. Λόγω δμως του χαμηλού εισοδήματος κατά κεφαλήν, 

της άνισότητος της κατανομής και του ύψηλοϋ κόστους τής κατοι

κίας, ή οδός ή άγουσα προς την έπιτυχίαν είναι ακανθώδης. Προσ

έτι, το φαινόμενον τούτο συνδέεται προς την έκτεταμένην χρήσιν 

τής οικίας ως καταλλήλου μορφής προικός. 

5. 'Ωφέλεια εκ τής 'Ιδιοκτησίας. 'Ασχέτως άλλων κινήτρων, 

ΠΙΝΑΞ VIII - 6 

Είδος Κατοικήσεως Οικιών 
(επί τοις εκατόν) 

Μίσθωσις Ίδιοκα-
τοίκησις 

Κατοικίαι 
Έλεύθεραι 

Μισθώματος 

Α. Κατά Ειδικότητα ή 'Επάγγελμα 

Έργοδόται 
'Υπάλληλοι 
Αυτοαπασχολούμενοι 
Συνταξιούχοι 
Λοιποί 

Σύνολον 

Β. Κατά Γεωγραφικήν Θέσιν 

'Αθήναι 
Θεσσαλονίκη 
Πόλεις 30.000 
Πόλεις 10.000 
Σύνολον 

80.000 κατ. 
30.000 κατ. 

26,4 
38,9 
27,5 
32,9 
31,2 
33,1 

39,1 
37,2 
30,0 
22,0 
33,1 

71,4 
52,3 
69,5 
64,9 
62,9 
61,4 

54,4 
55,7 
65,5 
14,2 
61,4 

2,1 
8,8 
3,0 
2,2 
5,9 
5,5 

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

Π η γ ή : Ε.Σ.Τ.Ε., Household Survey Carried out in the Urban Areas of 
Greece During 1957/1958 ('Αθήναι, 1961), σελ. 112, 139. 

15. Κ. Η. Pfeffer καΐ Ι. Schaafhausen, Griechenland - Grenzen Wirtschaf
tlicher Hilf e für den Entwicklungserfolg (Bamburg 1959), σελ. 133. 
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εκ της κτήσεως ακινήτου περιουσίας προκύπτει και άμεσος ικα

νοποίησες καταναλωτικών αναγκών. Ή συσσώρευσις προσωπικής 

περιουσίας παρέχει ίσχυρον κίνητρον δι' οίκονομικήν δραστηριό

τητα, τούτο δε έπιβεβαιούται εκ του γεγονότος, δτι ή κατασκευή 

οικιών εν Ελλάδι αποσκοπεί σχεδόν αποκλειστικώς εις ίδιοκατη-

τοίκησιν. Μεταξύ τών λοιπών ψυχολογικών παραγόντων, οίτινες 

συμβάλλουν εις την άντλησιν ωφελείας εκ της ιδιοκτησίας, σημαν-

τικον ρόλον θα πρέπει να διαδραματίζη το αίσθημα της ασφαλείας. 

Ή γενικότης αυτή ισχύει, συμφώνως προς σχετικήν άπογρα-

φήν διεξαχθεΐσαν υπό της Ε.Σ.Υ.Ε., ουχί μόνον δια τάς έπαγγελ-

ματικάς τάξεις, άλλα και δι' δλας τάς περιφερείας της χώρας. 

6. Περιωρισμέναι Διέξοδοι δι' 'Επενδύσεις. Εις το πρώτον μέ

ρος του παρόντος εξετέθησαν λεπτομερώς οι λόγοι δια τους όποιους 

οι ίδιώται έχουν περιωρισμένην επιλογήν λύσεων δια τήν τοπο-

θέτησιν τών κεφαλαίων των. Περιττον να λεχθή, δτι τοΰτο άφορα 

ιδιαιτέρως εις τον κάτοχον σχετικώς μικρού ποσοΰ αποταμιεύσεων. 

7. Εισόδημα και Ζήτησις Στέγης. Οι οικονομολόγοι είναι εν

ήμεροι της τάσεως της παραλλήλου αυξήσεως της ποσοτικής καί 

ποιοτικής ζητήσεως στέγης προς τήν αυξησιν του εισοδήματος. 

Πράγματι, εις λίαν εύρεΐαν κλίμακα, ή αυξησις είναι πλέον ή ανά

λογος. Ή σχετική έλαστικότης της ζητήσεως φαίνεται δτι είναι 

περίπου 1,216. 

8. Ή Ύποτίμησις του Νομίσματος το 1953 καί ή Ρευστοποίη-

σις 'Αποθησαυρισμένου Χρυσού. Ή πικρά εμπειρία έκ του εντό

νου πληθωρισμού της πολεμικής καί μεταπολεμικής περιόδου προ-

εκάλεσε τήν άποθησαύρισιν «σκληρών» νομισμάτων καί χρυσού. 

'Αντιθέτως, ή ύποτίμησις της δραχμής καί ό διπλασιασμός της 

αγοραστικής άξιας τών ξένων νομισμάτων καί του χρυσού έ'σχεν 

16. Ό υπολογισμός της έλαστικότητος της ζητήσεως δια κατοικίας, δια
κρινομένων τών ποσοτικών καί ποιοτικών απόψεων, δέν είναι εφικτός στατι
στικώς. 'Ακόμη καί δια τήν ποσοτικήν άποψιν δέν υπάρχουν στατιστικά στοι
χεία. Ώς ενδειξις περί της ζητήσεως κατοικίας ελήφθησαν αϊ ίδιωτικαί επεν
δύσεις εις τήν στέγασιν εις σταθεράς τιμάς, έγένετο δέ ή παραδοχή οτι υφί
σταται γραμμική σχέσις μεταξύ αυτών καί του διαθεσίμου εισοδήματος. 
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ώς αποτέλεσμα την δημιουργίαν ισχυρού κινήτρου προς ρευστο

ποίησαν των ούτω σχηματισθέντων αποθεμάτων. Έ ν προκειμένω, 

ή αγορά οικιών και οικοδομήσιμων οικοπέδων απετέλεσε το προσ-

φορώτερον είδος επενδύσεων. Το γεγονός, δτι το είδος τοΰτο επε

λέγη δια την τοποθέτησιν χρημάτων προερχομένων εκ της άπο-

θησαυρίσεως, δικαιολογείται εκ της συνυπάρξεως έτερων πηγών 

ζητήσεως στέγης μετά τών γενικώς περιωρισμένων ευκαιριών 

επενδύσεως. Ή ρευστοποίησις αΰτη ήτο λίαν σημαντική εις τας 

αρχάς της υπ' όψιν περιόδου, καθίσταται δμως όσημέραι πλέον 

ασήμαντος. 

9. Αϊ Νέαι 'Αποταμιεύσεις. 'Αντιμετωπίζουν αύται ελαχίστους 

κινδύνους καί δεν υπόκεινται εις τας δυσμενείς συνεπείας της οικο

νομικής αστάθειας. Αί επενδύσεις εις γήπεδα και κτήρια προϋπο

θέτουν μικράς μόνον «έξωτερικάς οικονομίας» καί απαιτούν πολύ 

όλίγην έπιχειρηματικήν ικανότητα. Προκειμένου περί επενδύσεων 

του έν λόγω είδους δεν είναι δυσχερής ή γνώσις της αγοράς, καθ' 

δσον τοιαύτας γνώσεις διαθέτει μέγα μέρος του πληθυσμού. Κατά 

τάς περιόδους πληθωρισμού ή άπόκτησις κτηματικής περιουσίας 

παρέχει συνδυασμον ασφαλείας καί γοήτρου μετά κερδών. Παρά 

το γεγονός δτι κατά τα τελευταία έ'τη επετεύχθη καί πάλιν νομι

σματική σταθερότης έν Ελλάδι, ό παράγων ούτος παραμένει έν 

ίσχύϊ λόγω της άναμνήσεως του πληθωρισμού, καίτοι βεβαίως εί

ναι μειωμένης ισχύος. 

10. Άποδοτικότης καί Αΰξησις της 'Αξίας τών Οικοδομικών 

Γηπέδων. Το ύψηλον ποσοστον κέρδους τών επενδύσεων εις κα

τοικίας, δπερ υπολογίζεται εις 8,5 - 9% ετησίως, ήσκησεν έ'ντο-

νον έπίδρασιν επί της οίκοδομήσεως οικιών, καίτοι παρατηρείται 

σήμερον τάσις μειώσεως τών κερδών. Ή έ'λλειψις οικιών καί ό 

μεταπολεμικώς επιβληθείς έλεγχος τών μισθωμάτων προεκάλε-

σεν αΰξησιν τών μισθωμάτων εις τήν έλευθέραν άγοράν καί έξησφά-

λισεν ύψηλον ποσοστον αποδόσεως. Ό ρόλος της άποδοτικότητος 

κατέστη σημαντικώτερος συνεπεία της αυξήσεως της αξίας της 

γης. Πράγματι, εις ώρισμένην κλίμακα, ή υψηλή άποδοτικότης 

καί ή μεγάλη αξία της γης ηύξήθησαν κατά αμοιβαίως ένισχυτι-
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κον τρόπον. Ή αλληλεξάρτησης δμως αΰτη προεκάλεσεν είσροήν 

επενδύσεων εις κατοικίας έπί τη προόψει συμμετοχής εις την αυ-

ξησιν της αξίας της γης. 'Ολίγον κατ' ολίγον δμως ή σωρευτική 

αΰτη έπίδρασις έμειώθη και ή άποδοτικότης των επενδύσεων εις 

κτηματικήν περιουσίαν υπέστη ποιάν τίνα κάμψιν17. 

Το ύψηλον ποσοστον άποδοτικότητος συνεδέθη προς τήν κατε

δάφισαν διωρόφων οικοδομών εις μεγάλα τμήματα τών 'Αθηνών. 

Ή αΰξησις της αξίας τών οικοδομήσιμων οικοπέδων επέβαλε σχε

δόν τήν καταστροφήν τών εν λόγω οικοδομών και τήν άνέγερσιν 

πολυωρόφων πολυκατοικιών. Τοϋτο διεδραμάτισε σημαντικώτατον 

άπο ποιοτικής απόψεως ρόλον εις τήν κατασκευήν οικιών εντός 

πρωτευούσης. 

11. Ή κατασκευή Οικιών και ή Μικρά Περιεκτικότης αυτών 

εξ Έπόψεως Εισαγομένων Προϊόντων. Εις τήν λοιπήν χώραν, 

έκτος τών 'Αθηνών και της Θεσσαλονίκης, αϊ κατοικίαι οικοδο

μούνται κυρίως έκ πλίνθων και κεράμων. Εις τας δύο ως άνω πό

λεις τα κύρια υλικά δομήσεως, πλην ξυλείας, ήτις'εισάγεται, εί

ναι το τσιμέντον, αί πλίνθοι, ή άσβεστος, ή ύαλος και ό χάλυψ, 

ήτοι δλαι παραγόμεναι εν Ελλάδι. Συνεπώς, ό οικοδομικός οργα

σμός δεν έπηρεάσθη ουσιωδώς υπό τών διαφόρων περιορισμών επί 

τών εισαγωγών. 

12. Κρατική Στεγαστική Πολιτική. Κατά τα άκολουθήσαντα 

τον Δεύτερον παγκόσμιον πόλεμον και τον άνταρτοπόλεμον ετη, 

έφάνη αναγκαία ή εφαρμογή πολιτικής ενθαρρύνσεως της κατα

σκευής οικιών λόγω: 1) της επικρατούσης στενότητος κατοικίας, 

2) της εις πολλούς τομείς ύπαρχούσης ανεργίας και 3) της ανάγ

κης δπως περισταλή ό άποθησαυρισμός. Βεβαίως, πέραν της στε

νότητος κατοικίας ή ανεργία διεδραμάτισε σημαντικον ρόλον. Ώ ς 

ελέχθη, «εάν ήτο δυνατόν να διπλασιάσωμεν τήν οίκοδομικήν 

17. Ή έξάρτησις τών επενδύσεων εις κατασκευας έκ τοϋ ποσοστού τοϋ 
κέρδους δεν δύναται να καταδειχθη στατιστικώς λόγω ελλείψεως αξιόπιστου 
χρονολογικής σειρας περί τών κερδών κατά τήν ύπ' δψιν περίοδον. 

218 



δραστηριότητα, θα έλύετο το πρόβλημα της ανεργίας»18. Λαμβα

νομένης υπ' όψιν της ψυχολογίας των ευρύτερων μαζών του πλη

θυσμού, (δι' ας ήτο σπουδαία ή ασφάλεια, ή άποδοτικότης καί ή 

ρευστοποιητική έπίδρασις εκ της κατασκευής οικιών), ή στέγασις 

έφάνη δτι ήτο λίαν έλκυστικον πεδίον δράσεως δια το κράτος. 

Τα κρατικά μέτρα εν σχέσει προς την στέγασιν περιελάμβανον 

άφ' ενός τάς δημοσίας κατασκευας καί άφ' ετέρου μέτρα προς 

ένίσχυσιν τών δυνάμεων της αγοράς. Ό δημόσιος τομεύς περι

ελάμβανε την στέγασιν προσφύγων, σεισμοπλήκτων, θυμάτων πο

λέμου, εργατών, αξιωματικών καί αγροτών. Αι κατασκευαί διά 

τους εν λόγω σκοπούς ήλέγχοντο υπό διαφόρων υπηρεσιών του 

Δημοσίου. Κατά την περίοδον 1954 - 61 ή συμμετοχή του κρά

τους εις τον τομέα της στεγάσεως δεν υπερέβη το 9% του συνόλου. 

Έ κ του ποσοστού τούτου, ή στέγασις τών θυμάτων πολέμου καί 

σεισμοπλήκτων άπερρόφησε το μεγαλύτερον τμήμα, ενώ ή κατα

σκευή οικιών δι' έργάτας δεν υπερέβη το 6% του συνόλου τών 

κρατικών κατασκευών εις τον υπ' όψιν τομέα. 

Προς προώθησιν τών ιδιωτικών κατασκευών οικιών έψηφίσθη 

το 1947 το ΚΗ' Ψήφισμα, το όποιον άπήλλασσε παντελώς έκ 

τής φορολογίας το εισόδημα εξ οικοδομών, άνεγερθεισών μεταξύ 

1/1/45 καί 31/12/52, ως καί εισοδήματα κτηθέντα μεταξύ 1947 

καί 1955. Το εν λόγω ψήφισμα άπήλλασσεν ωσαύτως μερικώς τα 

εισοδήματα εξ οικοδομών, τα κτηθέντα μεταξύ 1955 καί 1960. 

Μέχρι του 1954 το μέτρον τούτο έ'σχε ποιάν τίνα έπίδρασιν, ήτις 

όμως έ'παυσε μετά ταύτα συμφώνως προς τάς διατάξεις του νόμου. 

Ή άνάπτυξις του τομέως τών κατασκευών οικιών προωθήθη 

εμμέσως καί πιθανώς άνευ προθέσεως υπό του ελέγχου, δστις επε

βλήθη έπί τών μισθωμάτων. Μετά τον Δεύτερον παγκόσμιον πό-

λεμον, ακολουθούσα το παράδειγμα του πλείστου τών Ευρωπαϊ

κών χωρών, ή Ελλάς είσήγαγεν έκτεταμένον σύστημα ελέγχου 

τής στεγάσεως προς τον σκοπον περιορισμού τής κερδοσκοπίας. 

Το ένοικιοστάσιον τούτο άφεώρα εις δλας τάς κατοικίας, αίτινες 

18. Κ. Βαρβαρέσσου, "Εκθεσις επί τον Οικονομικού Προβλήματος ('Α
θήναι, 1952), σελ. 241. 
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είχον ήδη μισθωθή προ του 'Ιανουαρίου 1945. Οι ένοικιοστασια-

κοί μισθωταί δύνανται να έκβληθοΰν μόνον δια της εις αυτούς 

καταβολής αποζημιώσεως ή της κατεδαφίσεως της οικοδομής. Το 

ένοικιοστάσιον έ'σχε θετικήν έπίδρασιν επί τής ιδιωτικής οικονο

μικής δραστηριότητος, καθ' δσον, εν συνδυασμώ προς την στενό

τητα κατοικίας, είχεν αύξητικήν έπίδρασιν επί τών μισθωμάτων. Το 

ύψηλον ποσοστον κέρδους εξ οικοδομών ηύνόει την άπελευθέρωσιν 

τής κτηματικής περιουσίας εκ του ενοικιοστασίου δια τής καταβολής 

αποζημιώσεων, τής κατεδαφίσεως και τών νέων κατασκευών. 

Κατά τα τελευταία 4 - 5 έτη σημειοΰται μεταβολή τών αντι

κειμενικών σκοπών τής κρατικής στεγαστικής πολιτικής. Έπεκρά-

τησεν ήδη ή άποψις, δτι δεν είναι επιθυμητή ή διοχέτευσις 40% 

τών διαθεσίμων επενδυτικών κεφαλαίων προς την στέγασιν. "Οθεν 

έθεωρήθη σκόπιμος ό περιορισμός τής κατασκευής οικιών και έψη-

φίσθη Νόμος (4242/62), δστις εξέφραζε την πεποίθησιν ταύτην. 

Προ αυτού, ή αξία μιας κατοικίας άπο φορολογικής απόψεως κα-

θωρίζετο ώς 'ίση προς την τιμήν αυτής κατά τον χρόνον μεταβι

βάσεως, ό δε φορολογικός συντελεστής ανήρχετο εις 13%. Πλην 

δμως, ή καταβολή μέρους του φόρου αυτού ήδύνατο να άποφευχθή 

δια τής άγορας ημιτελούς κατοικίας, οπότε ο φόρος ύπελογίζετο 

έπί τής, φυσικώ τω λόγω, μικροτέρας άξιας. Συμφώνως προς τον 

νέον νόμον, ή φορολογική ύποχρέωσις Ιδεί να ύπολογισθή βάσει 

τής αξίας τής άποπερατωθείσης οικίας, ασχέτως του σταδίου κα

τασκευής εις δ αύτη εύρίσκετο κατά τον χρόνον τής μεταβιβάσεως. 

Οι έργολήπται οικοδομών έθεώρησαν το μέτρον τούτο ώς κύριον 

μέσον μετριασμού τοΰ οικοδομικού οργασμού. Έ ν τούτοις, ό εν 

λόγω νόμος φαίνεται δτι δεν Ισχε το αποτέλεσμα τούτο. 

Το ύψηλον κόστος κατασκευής αποτελεί το κύριον αίτιον τής 

ελλείψεως στέγης, μέχρι τούδε δε ουδέν μέτρον ελήφθη υπό τοΰ 

κράτους προς περιορισμόν του. 

Δ'. Ή Παρούσα "Έκτασις τοδ Στεγαστικοδ Ελλείμματος 

Οί υπολογισμοί περί τών συσσωρευμένων αναγκών άπο από

ψεως στεγάσεως έν Ελλάδι διαφέρουν σημαντικώς μεταξύ των, 
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πιθανώς λόγω της ανεπαρκείας τών σχετικών στατιστικών στοι

χείων. Θα δεχθώμεν, εν προκειμένω, τον ύπολογισμον του Υπουρ

γείου Δημοσίων "Εργων, συμφώνως προς τον όποιον ή πυκνότης 

πληθυσμού άνα δωμάτιον ανέρχεται εις 3,07 προκειμένου περί τών 

5,5 εκατ. Ελλήνων της κατωτέρας εισοδηματικής τάξεως. Θεω-

ροΰντες ως μεγίστην έπιθυμητήν πυκνότητα τα 2,00 άτομα άνα 

δωμάτιον, το σχετικον έλλειμμα ανέρχεται εις 350.000 μονάδας 

κατοικίας. Πολύ μεγαλύτερον έλλειμμα ύπελογίσθη υπό ετέρων 

κρατικών υπηρεσιών1 0. 

Παρά το γεγονός δτι άνω του 4 0 % τών διαθεσίμων επενδυ

τικών κεφαλαίων έχει διοχετευθή προς την στέγασιν, το στεγα-

στικον πρόβλημα παραμένει άλυτον. Τούτο οφείλεται έν μέρει εις 

την άντιοικονομικήν χρήσιν τών διαθεσίμων κεφαλαίων εντός του 

τομέως της κατασκευής οικιών. Έ π ί παραδείγματι, εις τον το

μέα τής δημοσίας στεγάσεως, ή ελλείψεις συντονισμού καί ή ΰπαρ-

ξις πολυαρίθμων ιδρυμάτων ευθύνονται δια την πολλάκις άλόγι-

στον σπατάλην του δημοσίου χρήματος. Ή επιλογή οικοπέδων 

καί σχεδίων, έξ άλλου, φαίνεται δτι υπήρξε συχνάκις αυθαίρετος. 

Ή ελλειψις συντονισμού παρετηρήθη κατά τρόπον δραματικόν, 

επί παραδείγματι, μετά τους τρομακτικούς σεισμούς εις Βόλον καί 

Θεσσαλίαν το 1955. Ουδεμία κρατική υπηρεσία ήδυνήθη τότε να 

παρουσίαση ώλοκληρωμένον σχέδιον αποκαταστάσεως τών έν λόγω 

περιοχών καί παρέστη ανάγκη, δπως το έργον τής αποκαταστά

σεως άναληφθή υπό του στρατού. 

Εις τον ίδιωτικον τομέα, το μέγα ποσοστον οικιών του ενός 

δωματίου καί ή πολυτελής σ'τέγασις αποδεικνύουν το δυσμενές 

αποτέλεσμα τών σχετικών επενδύσεων. 

Ή κατασκευή κατοικίας, πληρούσης έστω καί τάς πλέον στοι

χειώδεις απαιτήσεις, εϊναι δυνατή μόνον δια τάς μεσοαστικάς τά

ξεις. Ούτω, μία οικία τών δύο δωματίων δια τετραμελή οίκογέ-

νειαν κοστίζει το 14πλάσιον του μέσου ετησίου κατά κεφαλήν εισο

δήματος καί το έξαπλάσιον του μέσου εισοδήματος του εργάτου 

19. Το 'Τπουργεϊον Συντονισμού υπολογίζει το στεγαστικον έλλειμμα εις 
450.000 μονάδας. 
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βιομηχανίας2 0. Tò ύψηλον κόστος, εν συνδυασμώ προς την σχε

δόν πλήρη ελλειψιν πιστωτικών ιδρυμάτων εις τον τομέα των κα

τασκευών, έχει οδηγήσει ε'ις την άνέγερσιν εϊτε εντελώς προχεί

ρων οικιών δι' οικογενείας χαμηλού εισοδήματος, εϊτε πολυτελών 

οικιών δια τάς ανωτέρας είσοδηματικάς τάξεις. "Εχει ύπολογισθή, 

οτι ε'ις τάς 'Αθήνας μόνον και την αμέσως συνεχομένην περιοχήν 

αυτών, σπαταλώνται περί τα 50 εκατ. δραχμών ετησίως εις την 

κατασκευήν προχείρων οικιών, ώστε αδται ευρίσκονται κάτω του 

επιπέδου της πλέον στοιχειώδους υγιεινής, ευθύς μόλις αποπερα

τωθούν2 1. Ένδειξ ις περί της μη ικανοποιητικής καταστάσεως εις 

τον τομέα τών οικιών εν Ελλάδι, παρά τον οίκοδομικον όργασμον 

της τελευταίας δεκαετίας, αποτελούν τα στοιχεία, άτινα εμφανί

ζονται εις τον κατωτέρω πίνακα. 

ΠΙΝΑΞ VIII - 7 

Οΐκίαι Κατοικούμεναι εις Άποπερατωθέντα Κτήρια, 
κατ' 'Αριθμόν Κατοικούντων και Δωματίων 

Περιοχή Τέως Σύνολον Κατοικοϋντες 'Ανά Οίχίαν 
Διοικήσεως Πρωτευούσης Οικιών 1-2 3-4 "Ανω τών 4 

'Αριθμός Κατοικιών 98.000 25.000 45.900 26.900 
Έξ ών τών: 
1 - 2 Δωματίων 37% 37% 38% 22% 
3 - 4 » 49 42 48 55 
4 Δωματίων και "Ανω 14 5 14 23 

Σύνολον 100 100 100 100 

Π η γ ή : Ε.Σ.Υ.Ε., Κατασκευαί και Στέγασις εις τάς Άστικάς Περιοχάς, 
Δειγματοληπτική Έρευνα, 1958 ('Αθήναι 1962), σελ. 31. 

Παρά τήν εντονον πίεσιν του πληθυσμού επί της διαθεσίμου 

στέγης είς τήν περιοχήν της Τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, 2 6 % 

20. Σ. Γερωνυμάκη, Κατανομή Εισοδημάτων και 'Απασχολήσεως εν 'Ελ
λάδι, ('Αθήναι, 1962), σελ. 12. 

21. J. Heuer, Wohnungsbau und Wohnungswirtschaft in Griechenland- Stru
ktur und Tendenzen: Studien an einem kontinental - europaischen Entwicklungland, 
(Köln-Braunsfeld, 1962), σελ. 49. 
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των 98.000 κατοικιών έν 'Αθήναις είχον μόνον 1 - 2 ενοίκους, 

εκ της κατηγορίας δέ ταύτης 4 7 % έ'ζων εις δύο ή περισσότερα 

δωμάτια κατά κεφαλήν. 

Ε'. Τουρισμός και Κτήρια Γραφείων 

Ή άνάπτυξις του τουρισμού δια της ανεγέρσεως ξενοδοχείων, 

«μπάνγκαλοουζ», ξενώνων κλπ., ως καί ή κατασκευή κτηρίων γρα

φείων, γίνεται αντιληπτή έκ της υπεροχής τών έν λόγω υπηρεσιών 

εις το πλαίσιον της ελληνικής οικονομίας. Αι διάφοροι τουριστι-

καί εγκαταστάσεις καί τ α κτήρια γραφείων, λαμβανόμενα όμου, 

αποτελούν τον δεύτερον μεγαλύτερον τομέα μετά τήν στέγασιν2 2. 

ΠΙΝΑΞ VIII - 8 

'Αριθμός Νεωστί 'Ανεγερθέντων Κτηρίων Γραφείων 

Έτος 1956 1957 1958 1959 1960 

'Αριθ. 'Επιχειρήσεων 12.797 10.676 12.102 12.432. 12.419 

Π η γ ή : Σύνδεσμος Ελλήνων 'Αρχιτεκτόνων, Data on Greek House Con
struction ('Αθήναι, 1962), σελ. 14. 

Ή έξέλιξις τής κατασκευής κτηρίων γραφείων είναι πιθανώς 

ανάλογος του αριθμού τών νεοϊδρυόμενων επιχειρήσεων, καθ' δσον 

εξαρτάται έκ τής γενικωτέρας εξελίξεως τής οικονομικής δραστη

ριότητος καί τών συναλλαγών. 

ΣΤ'. Κτήρια Εργοστασίων 

Ή εντός τών τελευταίων ετών έξέλιξις τών κατασκευών δια 

τήν βιομηχανίαν εμφανίζεται εις τον πίνακα V I I I - 3 Καίτοι έση-

μειώθη ταχεία άνάπτυξις τών έν λόγω κατασκευών, αύται ανέρ

χονται μόνον εις 2 % τής συνολικής οικοδομικής δραστηριότητος, 

παρά τήν εντός τής δεκαετίας 1950 - 60 ίδρυσιν 4.521 βιομηχα

νικών επιχειρήσεων2 3. 

22. "Ορα Πίνακα VIII-3. 
23. Σύνδεσμος Ελλήνων Αρχιτεκτόνων, Data on Greek House Constru

ction, σελ. 14. 
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Ό μεγαλύτερος 6γκος κατασκευών του εν λόγω είδους έση-

μειώθη το 1951, γεγονός δπερ δικαιολογείται έκ των ζημιών του 

πολέμου και της μετά ταΰτα επαναλήψεως της οικοδομικής δρα-

τηριότητος. 

2. Ή Χρηματοδότησις των Κατασκευών 

Α'. Στέγασις 

Ή έπικράτησις της ιδιωτικής επιχειρήσεως εις τάς κατασκευας 

οικιών, ή άνέγερσις οικιών δι' ίδιοκατοίκησιν καί ή ελλειψις ανε

πτυγμένης κεφαλαιαγοράς αποτελούν τα κυριώτερα χαρακτηρι

στικά του τομέως της στεγάσεως εν Ελλάδι, άτινα δικαιολογούν 

την ίδιομορφίαν του ώς προς τας πηγας και τάς μεθόδους χρημα

τοδοτήσεως. 

Ι. Π η γ α ί Χ ρ η μ α τ ο δ ο τ ή σ ε ω ς . Τα κατωτέρω στοιχεία 

επιτρέπουν σύγκρισιν τής Ελλάδος μετ' άλλων χωρών ώς προς τάς 

πηγάς κεφαλαίων δια την άνέγερσιν οικιών. Τα ιδιωτικά κεφάλαια, 

είτε 'ιδιωτών, είτε πιστωτικών Ιδρυμάτων, είναι πολύ περισσό

τερα τών δημοσίων κεφαλαίων εις έκείνας τας χώρας δπου επι

κρατεί το σύστημα τής ελευθέρας οικονομίας. Έ ν Ελλάδι τα κε

φάλαια ιδιωτών επικρατούν έναντι όλων. 

Τα ιδιωτικά κεφάλαια, άτινα διοχετεύονται προς την κατασκευήν 

οικιών, πηγάζουν εξ αποταμιεύσεων έκ του τρέχοντος χρηματικού 

εισοδήματος, έκ τής πωλήσεως περιουσιακών στοιχείων, έξ άμε

σων επενδύσεων «εις είδος» εις τα αγροκτήματα και έκ τής ρευ-

στοποιήσεως 'ιδιωτικών αποθεμάτων ξένων νομισμάτων καί χρυσού, 

καίτοι ή τελευταία αΰτη πηγή έχει άπωλέσει τήν προηγουμένην ση-

μασίαν της. Ό J . Grain, 'Αμερικανός ειδικός έπί τών θεμάτων στε

γάσεως, έμελέτησε τήν κατάστασιν δια λογαριασμον τής Εθνικής 

Κτηματικής Τραπέζης το 1955 καί συνεπέρανεν, οτι: «Φαίνεται 

ότι το μεγαλύτερον τμήμα τών ιδιωτικών κατασκευών οικιών χρη

ματοδοτείται έξ ολοκλήρου δι' αποταμιεύσεων τής έπί μέρους οι

κογενείας, ήτις διατηρεί ταύτας άποκεκρυμμένας προς χρησιμο-

ποίησιν μόνον εις τήν άνέγερσιν νέας ο'ικίας ή τήν άνανέωσιν τής 
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παλαιάς»24. Επακριβής υπολογισμός των αποθησαυρισμένων πο

σών δέν είναι βεβαίως εφικτός, πιστεύεται δμως γενικώς Οτι ταύτα 

ήσαν τεράστια''0. 

ΠΙΝΑΞ VIII - 9 

Πηγαι Χρηματοδοτήσεως Νέων Οικιών εις Ένίας Χώρας της 

Δυτικής Ευρώπης 

(ώς Ποσοστον τοις εκατόν του Συνόλου τών Δαπανών Κεφαλαίου) 

Δ α π ά ν α ι α π ό : 

ν ,, »τ» χ Ιδιωτικά Μη Διαφορισ-
ν / „π Κεφάλαια Ιοιωτικα π , ,' , r s J

 r 

Χωρά Κτος « Ύ , ν ,* ΙΙιστωτικα μένα Ιδιωτι-r Δημοσίου Κεφάλαια «TS. , \ π <·, 
'^ Τ Ιορυματα κα Κεφάλαια 

Δανία 

'Ολλανδία 

Ή ν . Βασίλειον 

Σουηδία 

'Ελβετία 

Δ. Γερμανία 

'Ελλάς 

Πορτογαλία 

Τουρκία 

1955 

1955 

1955 

1955 

1955 

1955 

1959 

1955 

1955 

55 

69 

56 

36 

1 

27 

9 

3 

2 

10 35 

10 54 

30 69 

24 49 

31 

44 

91 

97 

98 

Π η γ ή : Financing of Husing in Europe, E/ECE/HOU/76, (Γενεύη 1958), 

σελ. 25. 

Τα εκ του εξωτερικού κεφάλαια, άτινα εισρέουν εις τον τομέα 

της στεγάσεως εν Ελλάδι, ανήκουν κυρίως εις "Ελληνας μετανά-

στας εξ Αιγύπτου καί Κωνσταντινουπόλεως. Προσέτι, συνίσταν

ται εκ τών αποταμιεύσεων Ελλήνων κατοικούντων εις το εξωτε-

ρικόν, ιδία το Κογκο και τάς Η.Π.Α. Κατά τήν περίοδον 1957 - 59 

καί μόνον είς τήν περιοχήν τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, τα 

20 - 25% τών νέων οικιών ήγοράσθησαν υπό Ελλήνων του έξω-

24. J . Grain, The National Housing Policy of Greece, Εθνική Κτηματική 

Τράπεζα ('Αθήναι, 1955). 

25. Β. P. Jenks, The Greek Housing Situation ('Αθήναι, 1957), σελ. 41. 
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τερικοΰ2 6. Κατά τα τελευταία έτη, τα ξένα ιδιωτικά κεφάλαια 

επενδύονται κυρίως εις κτηματικήν περιουσίαν, ιδία είς οικόπεδα. 

Έ κ του πίνακος VIII - 10 καταφαίνεται το ποσοστον των ξένων 

κεφαλαίων, άτινα διωχετεύθησαν είς την κατασκευήν οικιών και 

την άγοράν οικοπέδων μεταξύ 1958 καί 1962. Καθ' δσον άφορα 

είς την χρηματοδότησιν του κρατικού στεγαστικού προγράμματος, 

τα άναγκαιοΰντα κεφάλαια προήλθον έκ διαφόρων πηγών τοΰ προϋ

πολογισμού. 

2. Μ έ θ ο δ ο ι Χ ρ η μ α τ ο δ ο τ ή σ ε ω ς.—'Εντός τοΰ γενικό

τερου πλαισίου της ιδιωτικής στεγάσεως, ή χρήσις ρευστών κεφα

λαίων μειοΰται είς το ελάχιστον δια δύο τρόπων. Πρώτον, ό επι

χειρηματίας, βστις προτίθεται να άνεγείρη οίκοδομήν, δίδει ή ύπό-

Πίναξ VIII -10 

Ποσοστά % Ξένων Κεφαλαίων Διοχετευθέντων εις την 
Κατασκευήν Οικιών καί την Άγοράν Οικοπέδων, 

1958-1962 

"Ετος 

1958 

1959 

1960 

1961 

1962 

Στέγασις 

40,8 

37,3 

49,5 

38,3 

43,7 

Οικόπεδα 

10,2 

10,2 

5,9 

9,5 

10,7 

Σύνολον 

51,0 

47,5 

55,4 

47,8 

54,4 

Π η γ ή : Τράπεζα της Ελλάδος, μη δημοσιευθέντα στοιχεία. 

σχεται είς τον ίδιοκτήτην τοΰ οικοπέδου εν ή πλείονα διαμερίσματα, 

αναλόγως της αξίας τοΰ γηπέδου. Μετά την έ'κδοσιν της σχετικής 

αδείας οίκοδομήσεως καί την έκπόνησιν τών σχεδίων, ό κατασκευα

στής προβαίνει είς τήν πώλησιν τών υπό άνέγερσιν κατοικιών έναντι 

συμπεφωνημένης προκαταβολής. Βάσει τών αρχικών τούτων π λ η 

ρωμών ό κατασκευαστής δύναται να προχώρηση είς τήν όλοκλή-

26. Τράπεζα της Ελλάδος, 'Ελληνική Οικονομία το "Ετος 1959 ('Αθή
ναι, 1960), σελ. 131. 
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ρωσιν της οικοδομής άνευ προσθέτου χρηματοδοτήσεως, δπερ εί

ναι λίαν εύπρόσδεκτον δι' αυτόν, καθ' δσον οΰτω παραμένει ανεξ

άρτητος έναντι του τραπεζικού συστήματος και τών έπ' αύτου 

επιβαλλομένων υπό της Νομισματικής Επιτροπής περιορισμών. 

Ή ανωτέρω μέθοδος χρηματοδοτήσεως ευνοεί και τον άγοραστήν, 

καθ' δσον ούτος δύναται να εξόφληση το τίμημα δια δόσεων, ένω 

του παρέχεται και ή δυνατότης προσδιορισμού τής μορφής τής κα

τοικίας του συμφώνως προς τάς προσωπικάς του προτιμήσεις. Προ

φανώς, ή ως άνω μέθοδος χρηματοδοτήσεως τής κατασκευής οι

κιών άνεπτύχθη άφ' ενός μεν συνεπεία τών υψηλών επιτοκίων, άτινα 

επικρατούν εις την έλευθέραν άγοραν κεφαλαίου, και άφ' ετέρου 

ένεκα του περιωρισμένου μεγέθους τής ελληνικής κεφαλαιαγοράς. 

Εις τήν έπαρχίαν απαντάται ετέρα τις μέθοδος χρηματοδοτή

σεως εξ ιδιωτικών κεφαλαίων, κατά τήν οποίαν ό ιδιοκτήτης ανα

λαμβάνει τήν εύθύνην τής οικοδομής, καλύπτων τάς ουσιώδεις ά-

νάγκας ε'ις υλικά καί έξοπλισμον και έκτελών το πλείστον τής 

κατασκευής τή βοήθεια φίλων καί συγγενών. Οβτως, αποφεύγε

ται καί πάλιν ή προσφυγή εις τήν κεφαλαιαγοράν. 

Έ ν Ελλάδι παρατηρείται σχεδόν πλήρης ελλειψις ιδρυμάτων 

ειδικευμένων εις τήν πιστοδότησιν τής αγοράς κτηματικής πε

ριουσίας. Κεφάλαια δια τήν άνέγερσιν οικοδομών χορηγούνται μό

νον υπό τής ελευθέρας αγοράς κεφαλαίων καί προς τόσον υψηλά 

επιτόκια, ώστε σπανίως λαμβάνει χώραν προσφυγή εις τον δα-

νεισμον καί δή μόνον δια βραχυπρόθεσμα κεφάλαια. Τα υπάρχοντα 

πιστωτικά ιδρύματα, ήτοι ή 'Εθνική Κτηματική Τράπεζα, το Τα-

μεΐον Παρακαταθηκών καί Δανείων, αϊ Έμπορικαί Τράπεζαι καί 

το Ταχυδρομικον Ταμιευτήριον, χορηγούν κατά τα τελευταία έτη 

περιωρισμένα ποσά κεφαλαίων δια κατασκευάς. e H 'Εθνική Κτη

ματική Τράπεζα αποτελεί τον σπουδαιότερον φορέα χρηματοδο

τήσεως του τομέως τών κατασκευών έν Ελλάδι. Αΰτη χορηγεί 

στεγαστικά δάνεια μέχρι ανωτάτου ποσοϋ $ 3.500, ώς ορίζεται 

ύπο τής Νομισματικής Επιτροπής. Ό δανειζόμενος, εξ άλλου, 

δέον δπως εχη εις τήν ίδιοκτησίαν του κτήρια τριπλάσιας τουλά

χιστον αξίας έν συγκρίσει προς το υψος του δανείου, επί τών 
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οποίων εγγράφεται υποθήκη προς έξασφάλισιν αύτοΰ. Το δάνειον 

χορηγείται δια 10 έτη κατ' άνώτατον δριον προς 8 % ετησίως 2 7. 

Ύ π ο τοιούτους δρους, βεβαίως, ό αριθμός των αιτούντων είναι 

ελάχιστος, κυρίως δε εκ των εύπορωτέρων τάξεων. Ούτω, κατά 

τα έτη 1954 - 1962 ή Κτηματική Τράπεζα έχορήγησε μόνον 

13.158 δάνεια εις ίδιώτας, άτινα αντιπροσωπεύουν 4,2% του συν

όλου των εντός της 'ιδίας περιόδου άνεγερθεισών 'ιδιωτικών κα

τοικιών. Ή σημασία της Κτηματικής Τραπέζης εξ έπόψεως της 

χρηματοδοτήσεως της ιδιωτικής στεγαστικής προσπάθειας κα

θίσταται έτι μικρότερα, εάν ληφθή υπ' δψιν το μέσον ΰψος των 

χορηγηθεισών πιστώσεων. Ούτω, το μέσον ΰψος τών ώς άνω 

13.158 δανείων ήτο μόνον $ 1.770, ποσόν δπερ έκάλυψε το 1 / 3 

περίπου τής αξίας τών χρηματοδοτηθεισών οικιών. 

Καθ' δσον άφορα εις το κρατικον στεγαστικον πρόγραμμα, ση-

μειοΰται δτι τούτο περιωρίσθη εις την άποκατάστασιν τών π λ η 

γέντων υπό του πολέμου και τών σεισμών. Μεγαλυτέρας σημασίας 

έναντι τών κρατικών κατασκευών, άπο ποσοτικής απόψεως, είναι 

ή χορήγησις μακροπροθέσμων (δεκαετούς εως εικοσαετούς λήξεως) 

δανείων υπό τών φορέων του Δημοσίου εις εξουσιοδοτημένους δα

νειζόμενους προς έπιτόκιον 4 - 7% ετησίως. Τα εν λόγω δάνεια 

έκάλυψαν 2 7 % του συνόλου τών νέων οικιών το 1957. 

Β'. Τουρισμός 

Καίτοι ό τουρισμός αποτελεί κατ' εξοχήν ίδιωτικήν έπιχείρη-

σιν, παρά ταΰτα, λόγω τής αυξανομένης σημασίας του δια τήν χ ω 

ράν, αποτελεί και τον τομέα, δστις ευνοείται δλως ιδιαιτέρως υπό 

του κρατικού προγράμματος κατασκευών. Ή άνέγερσις ξενοδο

χείων, «μπάνγκαλοουζ», ξενώνων κλπ. χρηματοδοτείται κυρίως 

υπό του Ο.Χ.Ο.Α. καί του Ταμείου Παρακαταθηκών καί Δανείων. 

Κατά τήν περίοδον άπο 13/8/54 μέχρι 31/12/62 ό Ο.Χ.Ο.Α. 

έχορήγησε πιστώσεις δια τήν κατασκευήν ξενοδοχείων συνολικού 

ύψους $ 20 εκατ., ποσόν δπερ αντιπροσωπεύει 2 0 % του συνόλου 

27. Το έπιτόκιον ανήρχετο εις 9% μέχρι τοϋ 1961 καί έμειώθη εις 8% το 
1962. 
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των χορηγηθεισών υπό του έν λόγω 'Οργανισμού πιστώσεων κατά 

την ως άνω περίοδον. Ποσοστον 60% των πιστώσεων, αίτινες 

έχορηγήθησαν δια την άνέγερσιν ξενοδοχείων, έδαπανήθησαν εις 

την περιοχήν της πρωτευούσης, το ύπόλοιπον δε διετέθη δια την 

κατασκευήν ξενοδοχείων εις την έπαρχίαν. Έ ν τούτοις, κατά το 

παρελθόν έτος μετεβλήθησαν οι πιστωτικοί περιορισμοί δια την 

περιοχήν 'Αθηνών, συνεπεία δε τούτου ηύξήθη το ποσοστόν τών 

πιστώσεων δια τήν άνέγερσιν ξενοδοχείων εις τήν λοιπήν χώραν. 

Καθ' όσον άφορα εις τους δρους, ύφ' ους χορηγούνται αϊ έν λόγω 

πιστώσεις, σημειοΰται 6τι, μέχρι του 1959, ό Ο.Χ.Ο.Α. έχορήγει 

δάνεια δια τήν άνέγερσιν ξενοδοχείων μόνον με τήν έγγύησιν και 

μέσω τών εμπορικών τραπεζών. 'Από του 1959 και εντεύθεν ό 

Ο.Χ.Ο.Α. χορηγεί πιστώσεις και προς ίδιώτας. Έ κ του ολικού 

ποσοΰ τών $ 12 εκατ., δπερ έχορηγήθη κατά τήν έν λόγω περί-

οδον δια τήν άνέγερσιν ξενοδοχείων εις τήν περιοχήν 'Αθηνών, 

$ 9 εκατ. έχορηγήθησαν μέσω τών εμπορικών τραπεζών καί $ 3 

εκατ. άπ' ευθείας προς ίδιωτικάς επιχειρήσεις. Εις τήν λοιπήν 

χώραν, $ 3 εκατ. έχορηγήθησαν μέσω τών τραπεζών καί $ 5 εκατ. 

άπ' ευθείας προς ίδιώτας επιχειρηματίας. Τα δάνεια ταΰτα είναι 

δεκαετούς εως δεκαπενταετοΰς λήξεως, τα δε επιτόκια κυμαίνον

ται μεταξύ 5,5% δια τήν περιοχήν πρωτευούσης καί 5% δια τήν 

λοιπήν χώραν. 

Το Ταμεΐον Παρακαταθηκών καί Δανείων ήρχισε να χορηγη 

δάνεια δια τήν άνέγερσιν ξενοδοχείων έν έτει 1959, έκτοτε δε ηΰ-

ξησε τήν δραστηριότητα του ταύτην σημαντικώς. 'Εντός της πε

ριόδου 1959 - 62 το έν λόγω Ταμεΐον έχορήγησε πιστώσεις συν

ολικού ΰψους $ 2.697.633 δια τήν κατασκευήν ξενοδοχείων, έξ ών 

20% διετέθησαν δια τήν άνέγερσιν ξενοδοχείων εις τήν περιοχήν 

πρωτευούσης καί 60% δια τον αυτόν σκοπον εις τήν λοιπήν χώραν. 

Τα δάνεια ταΰτα είναι εικοσαετούς λήξεως κατά μέγιστον δριον, 

τα δε επιτόκια κυμαίνονται μεταξύ 7% δια τήν περιοχήν 'Αθηνών 

καί 6,5% δια τήν έπαρχίαν. 
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3. Ai Κατασκευαί και ή Οικονομική Άνάπτυξις 

Ερωτάται ήδη, ποία ήτο ή συμβολή του οικοδομικού οργασμού 

εις την οίκονομικήν άνάπτυξιν της χώρας. Δεν δύναται να άμφι-

σβητηθή, δτι κατά τάς αρχάς της δεκαετίας 1950 - 60 ή Ελλάς 

ένεφάνιζεν στεγαστικον έλλειμμα δυνάμενον να μετρηθή βάσει 

οιουδήποτε σχεδόν ευρωπαϊκού προτύπου. Το έλλειμμα τοΰτο, ως 

εϊδομεν, εξακολουθεί να υφίσταται. Έ ν τούτοις, τα προτερήματα 

οιουδήποτε είδους επενδύσεων δέν δύνανται να εκτιμηθούν απολύ

τως. Τα πάντα είναι θέματα προτεραιότητος, εξ αυτής δε της έπό-

ψεως ό οικοδομικός οργασμός και αί κατασκευαί γενικώτερον δέν 

εμφανίζουν ίκανοποιητικήν εικόνα. 

Κατά πρώτον λόγον, ομολογείται γενικώς, δτι ή οικονομική 

άνάπτυξις δέν δύναται να έξαρτηθή απλώς και μόνον εκ του μέ

σου κατά κεφαλήν εισοδήματος, άλλα δέον όπως συνδεθή και προς 

τήν έ'ννοιαν της ηθικής. Έ ν προκειμένω, έ'στω και αν δέν έπέλθη 

μείωσις της άνισότητος, τουλάχιστον ή διαδικασία της αναπτύ

ξεως δέν θα πρέπει να προκαλέση έπιδείνωσιν της καταστάσεως. 

Έν Ελλάδι, καίτοι δέν υπάρχει τρόπος μετρήσεως της επιδρά

σεως τών επενδύσεων ε'ις τον τομέα της στεγάσεως, φαίνεται οτι 

αύται ουδόλως συνέβαλον εις τήν μεγαλυτέραν ισότητα, ενδεχομέ

νως δε έχειροτέρευσαν τα πράγματα. Ώρισμένοι «νεόπλουτοι» 

οφείλουν ασφαλώς τάς περιουσίας των εις το γεγονός, δτι το πο-

σοστον κέρδους τών εργοληπτικών επιχειρήσεων καί τών βιομη

χανιών δομικών υλικών ήτο 12% περίπου κατά τήν περίοδον 

1957 - 61, καθ' δν χρόνον το άντίστοιχον ποσοστον εις τους λοι

πούς βιομηχανικούς κλάδους ανήρχετο μόλις εις 7,6%28. "Ετερον 

συναφή παράγοντα αποτελεί ή αΰξησις του κόστους της στέγης 

άπο 46,9 εις 330,0 μεταξύ 1950 καί 1958, ενώ ό δείκτης κόστους 

διαβιώσεως ηύξήθη άπο 84,5 εις 142,529. Παρά το γεγονός, δτι, 

ως ελέχθη ήδη, επικρατεί ή ίδιοκατοίκησις μέχρις 70% του συν-

28. Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων, Ή 'Ελληνική Βιομηχανία κατά 
τα ετη 1959-61 ('Αθήναι 1960, 1961, 1962). 

29. Τράπεζα της Ελλάδος, Μηνιαϊον Στατιστικον Δελτίον, διάφορα τεύχη. 
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όλου των οικιών, το ύπόλοιπον καλύπτεται ενδεχομένως εις ση-

μαντικήν έκτασιν υπό των όλιγωτέρων εύπορων ενοίκων, οιτινες 

καταβάλλουν μίσθωμα εις τους πλέον εύπορους ίδιοκτήτας. Δι' αυ

τούς ή διαφορική αύτη κίνησις τών τιμών προεκάλεσεν αύξησιν 

της άνισότητος. Τέλος, άπο του 1955 μέχρι και του 1961, άνω 

του 42% του συνόλου τών νέων οικιών άνηγέρθησαν εν 'Αθήναις. 

Τούτο δεν είναι αποτέλεσμα μόνον της άνισου κατανομής τών 

εισοδημάτων από γεωγραφικής απόψεως, άλλ' ενδεχομένως συν

έβαλε και εις τήν αΰξησίν της. Τα ανωτέρω δεδομένα δεν δύ

νανται βεβαίως να θεωρηθούν ώς άπόδειξις, Οτι ό οικοδομικός ορ

γασμός ωφέλησε τους εύπορωτέρους, πλην δμως αποτελούν ενδει-

ξιν περί τής πιθανότητος ενός τοιούτου αποτελέσματος. 

Έ φ ' όσον τούτο αληθεύει, τότε δέον δπως λεχθή, δτι το κύμα 

τών κατασκευών νέων οικιών δέν ήδύνατο να συμβάλη ουσιωδώς 

εις τήν οίκονομικήν πρόοδον δια τής ευνοϊκής επιρροής του επί 

τής παραγωγικότητος του εργατικού δυναμικού. 

Προσέτι, τίθεται το ερώτημα κατά πόσον ό τομεύς τών κατα

σκευών έπέδρασεν ευμενώς επί τής απασχολήσεως. Εις τον πί

νακα VIII - 11 εμφαίνεται ή σπουδαιότης του εν λόγω τομέως 

και τών συναφών κλάδων καθ' δσον άφορα εις το πρόβλημα τής 

απασχολήσεως. 

Έ κ του κατωτέρω πίνακος καθίσταται σαφές, δτι, εκ του συν

ολικώς απασχολουμένου εργατικού δυναμικού κατά τα έτη 1951 

και 1961, ό τομεύς τών κατασκευών και οι έξηρτημένοι κλάδοι 

άπερρόφησαν το 3,7% και 4,9 αντιστοίχως. Ούτω, δέν είναι ασή

μαντοι αϊ προκύπτουσαι δια τον εν λόγω τομέα ώφέλειαι. Έ ν τού

τοις, συνεπεία τών προσωρινών επιδράσεων αυτού επί τής απα

σχολήσεως και τής σοβαρας αυξομειώσεως τών απασχολουμένων 

εις τάς κατασκευάς, ό τομεύς τών κατασκευών δέν δύναται να 

συμβάλη ουσιωδώς εις τήν έπίλυσιν τοΰ προβλήματος τής απασχο

λήσεως. Προσέτι, είναι προφανές δτι το πρόβλημα τούτο θα ευρη 

τήν λύσιν του μόνον δια τής αναπτύξεως ολοκλήρου τής βιομηχα

νίας, ουχί δέ μόνον ενός τομέως, δστις ήδη είναι ύπερβολικώς ανε

πτυγμένος. 
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Εις την αρχήν του παρόντος κεφαλαίου κατεδείχθη, Οτι μέγα 

ποσοστον του καθαρού εθνικού προϊόντος της χώρας έχει διοχε-

τευθή προς τον τομέα των κατασκευών, ιδία την στέγασιν. Ώ ς 

είδομεν ήδη, ή στέγασις κατέχει τήν πρώτην θέσιν εν Ελλάδι 

εν συγκρίσει προς δείγμα εκ δώδεκα ανεπτυγμένων και υπανά

πτυκτων χωρών. Κρινομένη ώς προς άλλας χώρας, ή Ελλάς εμ

φανίζει δυσανάλογον ποσοστον επενδύσεων εις τήν στέγασιν, ήτις 

θεωρείται γενικώς ώς καταναλωτικον αγαθόν, μή αποτελούν μέ

ρος του παραγωγικού μηχανισμού της χώρας. 

'Ωσαύτως, εις το παρόν κεφάλαιον άπεδόθη δλως ιδιάζουσα ση

μασία εις τα α ί τ ι α του οικοδομικού οργασμού. Τούτο έγέ-

νετο εκ προθέσεως, καθ' όσον δεικνύεται δι' αυτού πόσον πολυ

πληθείς και πόσον βαθέως έρριζωμένοι είναι οι παράγοντες, οί-

τινες, εν τώ πλαισίω της ελληνικής οικονομίας, τείνουν να διοχε-

χετεύσουν τόσον τεράστια ποσά κεφαλαίων προς ενα τομέα, δστις 

συμβάλλει εις μικράν μόνον εκτασιν εις τήν οίκονομικήν άνάπτυ-

ξιν της χώρας. Ή διερεύνησις τών παραγόντων, οίτινες προσδιο

ρίζουν το ύψος τών επενδύσεων εις τήν στέγασιν, φαίνεται να δει-

κνύη, δτι ώρισμένον ποσοστον τών σχετικών κεφαλαίων αντιπρο

σωπεύει αποταμιεύσεις γενομένας προς τον σκοπον αυτόν και μό

νον. Εις ην όμως εκτασιν ή άποδοτικότης, ό επιχειρηματικός κίν

δυνος και έτεροι σχετικοί παράγοντες διαδραματίζουν τον ρόλον 

των, παρέχεται ή δυνατότης στροφής τών επενδύσεων προς ετέ

ρας κατευθύνσεις. 

Έ ν τούτοις, το πρόβλημα της δυσαναλόγου διοχετεύσεως επεν

δύσεων προς τήν στέγασιν δεν δύναται να έπιλυθή δια νομισματι

κών, δημοσιονομικών και λοιπών μέτρων περιορισμού τών έν λόγω 

επενδύσεων, ασχέτως του βαθμού της άναγκαιότητος ένίων έξ αυ

τών προς άποτροπήν ακόμη μεγαλυτέρας εισροής κεφαλαίων εις 

τον οίκοδομικον τομέα. Ή θεραπεία του φαινομένου εύρηται εις 

τήν λήψιν θετικών μέτρων προς δύο κυρίως κατευθύνσεις: 1) Εις 

τήν αΰξησιν του αριθμού και της έλκυστικότητος έτερων, κυρίως 

βιομηχανικών επενδύσεων καί 2) τήν αΰξησιν της αποτελεσματι

κότητος τών ιδρυμάτων της κεφαλαιαγοράς, άτινα ευθύνονται δια 
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τήν διοχέτευσαν των αποταμιεύσεων προς παραγωγικάς επενδύ

σεις. Ούτω πως, ή ώς άνω διερεύνησις του τομέως τών κατασκευών 

άπεσκόπει εις ύπογράμμισιν της σημασίας τών ευνοϊκών συνθηκών 

ζητήσεως κεφαλαίων δια βιομηχανικάς επενδύσεις και της υγιούς 

λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς δια τήν έπίτευξιν ικανοποιητικού 

ρυθμού βιομηχανικής αναπτύξεως. 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν IX 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ ΕΜΠΟΡΙΟΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

1. Ή Ελληνική Οικονομία προ τής 'Υποτιμήσεως 

τοΰ Νομίσματος 

Εις πάσαν διερεύνησαν τής μεταπολεμικής εξαγωγικής προσπά

θειας τής χώρας δέον βπως γίνεται διάκρισις μεταξύ τής περιό

δου, κατά την οποίαν ή οικονομική πρόοδος άπετέλει απλώς άναγ-

καΐον συμπλήρωμα τής στρατιωτικής και αμυντικής δραστηριό

τητος του κράτους καί τής περιόδου, κατά την οποίαν οι οικονομι

κοί πόροι καί ή σχετική κρατική πολιτική άπεσκόπουν εις τήν έπίλυ-

σιν τών οικονομικών προβλημάτων. Εις το πλείστον τής Ευρώπης ό 

Δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος έληξε το 1945. Αντιθέτως εις 

τήν Ελλάδα έξηκολούθησε να υφίστανται αϊ συνέπειαι τής εμπο

λέμου καταστάσεως, δοθέντος δτι το 1946 εξερράγη ό ανταρτο

πόλεμος, δστις διήρκεσε μέχρι του τέλους σχεδόν του 1949. Ή 

άνασυγκρότησις μέχρι τοϋ 1950 έλαβε χώραν εν πολλοίς υπό 

τήν μορφήν εγκαταστάσεων προς ύποστήριξιν τής εθνικής πολεμι

κής προσπάθειας. Ή χορηγούμενη υπό τών Η.Π.Α. βοήθεια, ήτις 

ήτο σημαντικού ύψους, παρίστατο ανάγκη να χρησιμοποιήται κατά 

τήν έποχήν έκείνην προς παροχήν άμεσου περιθάλψεως μάλλον, 

παρά προς προώθησιν τής ανασυγκροτήσεως καί αναπτύξεως τής 

οικονομίας. Κατά το 1949, περίπου 700.000 άτομα ή σχεδόν 

10% τοΰ πληθυσμού τής χώρας άνέμενον τήν έπανεγκατάστασίν 

των εις τάς καταστραφείσας εστίας των, πράγμα το όποιον επε

τεύχθη μόνον μετά πάροδον δύο ετών, ήτοι εν ετει 1951. Έ ξ άλ

λου, το εν τρίτον περίπου τοΰ πληθυσμού έξηρτάτο εϊτε ολικώς, 

είτε μερικώς, έκ τής κρατικής βοηθείας. 

Οΰτω πως, εις τάς αρχάς τής παρελθούσης δεκαετίας (1950 -

60), ή Ελλάς ευρέθη με ανεπαρκή έγχώριον παραγωγήν βασικών 

ειδών διατροφής, χαώδη κατάστασιν εις τα δημόσια οικονομικά 

της, πλήρη παράλυσιν τοΰ χρηματοοικονομικού καί πιστωτικού 
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συστήματος και μέ έσωτερικάς τιμάς εις έπίπεδον πολύ άνώτερον 

του επικρατούντος εις τον ύπόλοιπον κόσμον. Ή νομισματική 

αστάθεια της χώρας ένεφανίζετο ανάγλυφος εις το ίσοζύγιον πλη

ρωμών της Ελλάδος, το όποιον παρουσίαζεν εντονον ελλειμματι

κότητα, και ήτις συνεκρατεΐτο δια συστήματος αυστηρότατων 

ελέγχων επί τών εισαγωγών και του ξένου συναλλάγματος. 

Ή πλήρης άποδιοργάνωσις και ό έντονος πληθωρισμός άπετέ-

λουν τα πλέον άμεσα προβλήματα, άτινα αϊ άρμόδιαι άρχαί έκα-

λοΰντο να επιλύσουν. Σημειοΰται εν προκειμένω, δτι ή ελληνική 

οικονομία έπασχεν εκ διαρθρωτικών ατελειών, αίτινες άπετέλουν 

κατάλοιπα της προπολεμικής περιόδου και εμφανίζουν ακόμη και 

σήμερον τήν Ελλάδα εχουσαν το χαμηλότερον κατά κεφαλήν εισό

δημα έναντι πάσης άλλης χώρας — μέλους της Ευρωπαϊκής Κοινής 

'Αγοράς. Έ ξ άλλου, τό χαμηλόν βιοτικον έπίπεδον του ελληνι

κού λαοΰ εΖχεν ώς συνέπειαν τήν άνεπάρκειαν εγχωρίων αποτα

μιεύσεων και σοβαράς ελλείψεις εις τάς δημοσίας υπηρεσίας, ιδία 

τήν έκπαίδευσιν. Το προπολεμικόν οίκονομικόν καθεστώς έχαρα-

κτηρίζετο εκ της έντονου ροπής προς είσαγωγήν αγαθών έκ του 

εξωτερικού, ιδία βασικών ειδών διατροφής, άτινα δεν ήδύναντο 

να παραχθούν κατά τρόπον οικονομικώς συμφέροντα εντός της 

χώρας. Αϊ έλληνικαί έξαγωγαί συνίσταντο κυρίως έκ πέντε γεωρ

γικών προϊόντων, άτινα ύπέκειντο εις σοβαράς αυξομειώσεις τών 

διεθνών τιμών των, ενώ οι μόνοι αξιόλογοι άδηλοι πόροι της χώρας 

προήρχοντο έκ τών μεταναστευτικών και ναυτιλιακών εμβασμά

των. Κατά το έτος 1938 το ήμισυ της αξίας τών ελληνικών εξα

γωγών έκαλύφθη υπό μόνου του καπνού. Έ ξ άλλου, ή εγχώριος 

βιομηχανία και ή γεωργία έτέλουν υπό καθεστώς έντονου προσ

τατευτισμού, ώς έκ τούτου δε ένεφάνιζον σχετικώς χαμηλήν παρα

γωγικότητα. Δοθέντος δτι ή Γερμανία άπετέλει τήν κυριωτέραν 

άγοράν ελληνικών προϊόντων επί διμερούς βάσεως, ή έκ τοΰ πολέμου 

απώλεια τής αγοράς ταύτης επέφερε σοβαρά έπιδείνωσιν τοΰ μετα

πολεμικού προβλήματος τοΰ ισοζυγίου πληρωμών τής Ελλάδος. 

Τα προβλήματα τοΰ πληθωρισμού και τής ελλειμματικότατος 

τοΰ ισοζυγίου πληρωμών είναι αλληλένδετα. Καίτοι υπό τάς συν-
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θήκας τοΰ πληθωρισμού επετεύχθη σημαντικός ρυθμός οικονομι

κής αναπτύξεως, δμως ούτος δεν ήδύνατο να διατηρηθή επί μα

κρόν, καθ' δσον αϊ αποφάσεις περί πραγματοποιήσεως επενδύσεων 

ύφίσταντο παραμορφωτικάς επιδράσεις, άπεθαρρύνετο δε ή άπο-

ταμίευσις. Μέχρι και τοΰ 1953 ή συνεχής απώλεια της άξιας της 

δραχμής συνεκαλύπτετο υπό συστήματος πριμοδοτήσεων και επι

δοτήσεων, συνδυαζόμενων προς αυστηρούς ελέγχους εις το έσω-

τερικόν. Υπολογίζεται, δτι, κατά την περίοδον ταύτην, ή τιμή 

των εισαγομένων βασικών αγαθών έπεδοτεΐτο άπ' ευθείας μέχρι 

ποσοστού 50%!. Το 1951 απεφασίσθη ή εφαρμογή άντιπληθωρι-

κής πολιτικής και τα δημοσιονομικά ελλείμματα ήλαττώθησαν ση-

μαντικώς δια τοΰ περιορισμού των δημοσίων δαπανών. Συγχρόνως, 

έμειώθη σοβαρώς ή 'Αμερικανική βοήθεια, περιορισθέντος ούτω 

τοΰ ύψους τών εις δραχμας αντιστοίχων κεφαλαίων, άτινα ήδύ-

ναντο να χρησιμοποιηθοΰν δι' επενδύσεις. Έφηρμόσθησαν ωσαύ

τως αυστηροί έλεγχοι επί τών πιστώσεων καί τών εισαγωγών. 

Σταθμον εις τάς οίκονομικάς εξελίξεις τής περιόδου άπετέλε-

σεν ή κατ' Άπρίλιον 1953 έφαρμοσθεΐσα ύποτίμησις τής δρα

χμής, δια τής οποίας ή τιμή τοΰ δολλαρίου Η.Π.Α. ηύξήθη εκ 

15.000 εις 30.000 δραχμάς. Συγχρόνως, άπεκόπησαν τρία μη

δενικά ούτως, ώστε τελικώς το δολλάριον απέκτησε τιμήν 30 δρχ., 

τιμήν ήτις ισχύει καί σήμερον. Δοθέντος δτι ή εσωτερική ζήτησις 

εύρίσκετο υπό ελεγχον, έχαλαρώθησαν οι συναλλαγματικοί περι

ορισμοί καί άπηλευθερώθησαν εν πολλοίς αϊ είσαγωγαί, διατηρη-

θέντων δμως τών εισαγωγικών/δασμών. Εις το ϊσοζύγιον πληρω

μών προ τής υποτιμήσεως τής δραχμής άντικατωπτρίζετο ή επι

τυχία δια τής οποίας έστέφθη ή εσωτερική πολιτική ελέγχου τοΰ 

πληθωρισμού. Οΰτω, το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών έμειώθη 

εκ $ 324 εκατ. το 1951 εις $ 102 εκατ. το 1953, κυρίως συνεπεία 

περιορισμοΰ τών εισαγωγών. Τοΰτο κατέστη δυνατόν δια τοΰ πε

ριορισμού τής εσωτερικής ζητήσεως καί τής αυξήσεως τής εγχω

ρίου παραγωγής βασικών ειδών διατροφής. 

Εις τον βιομηχανικον τομέα, ή παραγωγή έπανήλθεν εις τα 

1. C. Α. Munkman, American aid to Greece (Νέα 'Υόρκη, 1958), σελ. 77. 
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προπολεμικά επίπεδα μέχρι του 1950, δοθέντος δτι τα πλείστα 

των εργοστασίων ήσαν εγκατεστημένα εις την περιοχήν 'Αθηνών -

Πειραιώς, εις την οποίαν εΐχον σημειωθή σχετικώς έλάχισται ζη-

μίαι. Μέχρι του 1953 ή βιομηχανία έλειτούργει υπό την προστα-

σίαν ουχί μόνον υψηλών δασμών, άλλα και αυστηρών ελέγχων έπί 

της εισαγωγής ανταγωνιστικών προϊόντων. Έ ν συνδυασμώ προς 

τον μικρόν αριθμόν ανταγωνιστών εις το πλείστον τών βιομηχα

νικών κλάδων, αί συνθήκαι αύται παρεΐχον ελάχιστα κίνητρα προς 

βελτίωσιν τών μεθόδων παραγωγής και μείωσιν τών τιμών2. Κατά 

την υπ' όψιν περίοδον, ή περαιτέρω βιομηχανική άνάπτυξις παρημπο-

δίσθη κυρίως υπό τής ελλείψεως εύθηνής και άφθονου ηλεκτρι

κής ενεργείας. Κατά συνέπειαν, άπεδόθη ιδιαιτέρα σημασία εις το 

έκτεταμένον πρόγραμμα κατασκευής υδροηλεκτρικών σταθμών πα

ραγωγής. Καίτοι αποτελεί βασικήν προϋπόθεσιν τής έκβιομηχανί-

σεως, ή υπαρξις άφθονου ενεργείας δεν δύναται να εξασφάλιση 

άφ' εαυτής την δημιουργίαν τής πλέον επιθυμητής μορφής βιομη

χανίας. Το 1956, δτε ή άνοδος του εσωτερικού επιπέδου τών τι

μών ειχεν αντισταθμίσει εις σημαντικήν εκτασιν το αποτέλεσμα 

τής υποτιμήσεως, ή ελληνική υφαντουργία ήρχισε να άπολύη έρ-

γάτας. Ή εγχώριος βιομηχανία άπήτησε και έτυχεν ηύξημένης 

δασμολογικής προστασίας3. Έ ξ άλλου αί προσπάθειαι εξασφαλί

σεως κεφαλαίων δια βιομηχανικάς επενδύσεις μέσω τών προγραμ

μάτων βοηθείας έπέτυχον περιορισμένα αποτελέσματα. Το 1949 

ίδρύθη ή Κεντρική 'Επιτροπή Δανείων με άντικειμενικον σκοπον 

την άπάμβλυνσιν τής στενότητος κεφαλαίων. Αύτη έχρηματοδο-

τήθη δι' αμερικανικών κεφαλαίων είς δραχμάς και δολλάρια και 

ήδυνήθη να προσφέρη άξιόλογον συμβολήν είς την βιομηχανικήν 

άνάπτυξιν τής χώρας. Βραδύτερον δμως έπεκρίθη, ώς παρέχουσα 

τρόπον είς τους δανειζόμενους δπως αποσύρουν τα 'ίδια αυτών κε

φάλαια έκ τών επισφαλών βιομηχανικών επιχειρήσεων. Προσέτι, 

2. W. Η. McNeill, Greece: American aid in Action, 1947-56 (Νέα Υόρκη: 
Twentieth Century Fund, 1957), σελ. 54, 55. 

3. Ένθ' ανωτέρω, σελ. 79, 80. 'Ωσαύτως, Τράπεζα τής Ελλάδος, "Εκ-
θεσις Διοικητού επί 'Ισολογισμού 1956 (Αθήναι, 1957), σελ. 42, 53. 
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τα χρονικά δρια εξοφλήσεως των δανείων δεν έτηροΰντο, με απο

τέλεσμα τήν άπώλειαν του πλείστου των χορηγηθέντων κεφαλαίων. 

Τέλος, τα δάνεια έξεφράζοντο εις το εις δραχμάς ίσόποσον δολ-

λαρίων Η.Π.Α., του δανειζομένου άναλαμβάνοντος τον κίνδυνον 

μεταβολής τής τιμής συναλλάγματος. Ούτω πως, ή ύποτίμησις 

του νομίσματος κατέστησε τήν έξόφλησιν των ληφθέντων κεφα

λαίων αδύνατον δια πλείστους δανεισθέντας. Τήν Κεντρικήν Έ π ι -

τροπήν Δανείων διεδέχθη ό 'Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Οι

κονομικής 'Αναπτύξεως4. 

Έ ν τοις εφεξής θα προβώμεν εις περαιτέρω διερεύνησιν τής 

αναπτύξεως τής ελληνικής βιομηχανίας κατά τήν δεκαετίαν 1950 -

60, ιδία έν αναφορά προς τήν διάρθρωσιν των επενδύσεων και τήν 

έπίδρασιν αυτών επί τής εξαγωγικής προσπάθειας. Θα καταδει-

χθή συγχρόνως, δτι, καίτοι αί βιομηχανικαί επενδύσεις και ή έκ-

βιομηχάνισις ελαβον σημαντικάς διαστάσεις κατά τήν υπ' βψιν 

περίοδον, ό βιομηχανικός τομεύς ήτο προσανατολισμένος μάλλον 

προς τήν περιωρισμένην έσωτερικήν άγοράν με τα σχετικώς ευρέα 

περιθώρια κέρδους, παρά προς τήν πραγματοποίησιν εξαγωγών, 

αίτινες θα άπετέλουν πραγματικον κριτήριον τής διεθνούς αντα

γωνιστικότητος τών ελληνικών προϊόντων, εκ τής οποίας έξηρ-

τώντο έν πολλοίς οι άφορώντες εις τήν άπασχόλησιν, τα εισοδή

ματα καί το Ίσοζύγιον πληρωμών αντικειμενικοί σκοποί του εθνι

κού προγράμματος οικονομικής αναπτύξεως. 

2. Άποταμίευσις καί 'Επενδύσεις μετά τήν Σταθεροποίησιν 

του Νομίσματος 

Έ ξ έπόψεως συνολικών μεγεθών, ή ελληνική οικονομία κατά τήν 

άπο του τέλους του πολέμου χρονικήν περίοδον εμφανίζει στοι

χεία θεαματικής προόδου καί λίαν αξιόλογων επιτεύξεων. Ούτως, 

επετεύχθη μέσος ετήσιος ρυθμός αναπτύξεως 6 % εις σταθεράς 

τιμάς, άποκατεστάθη ή σταθερότης τής δραχμής, το δε ίσοζύγιον 

4. McNeill, ενθ' ανωτέρω, σελ. 53, Παράρτημα 5. 'Ωσαύτως, Munkman, 
ενθ' ανωτέρω, σελ. 144-151. 
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πληρωμών έπαυσε να άποτελή περιοριστικον παράγοντα επί της 

εφαρμογής ιδιωτικών και δημοσίων προγραμμάτων αναπτύξεως. 

Βασικήν προϋπόθεσιν της επιτεύξεως εντόνου ρυθμού" αυξήσεως 

του ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος αποτελεί το ποσοστον αυξή

σεως τών αποταμιεύσεων καί τών επενδύσεων, καίτοι, ως έτονί-

σθη εις το δεύτερον μέρος της παρούσης εργασίας, οι ούτω κα

λούμενοι «πραγματικοί» παράγοντες δύνανται να αποβούν αποφα

σιστικής σημασίας. 

Ή άποταμίευσις δημιουργείται τόσον εις τον δημόσιον, όσον 

καί ε'ις τον ίδιωτικον τομέα. Ωσαύτως, αποταμιεύσεις δύνανται να 

εισρεύσουν εκ του εξωτερικού ε'ίτε ως οικονομική βοήθεια, είτε 

υπό μορφήν ξένων επενδύσεων5. Το 1950, 8 0 % του συνόλου τών 

αποταμιεύσεων προήρχοντο έκ του εξωτερικού, κυρίως ύπό μορ

φήν βοηθείας έκ τών Η.Π.Α. Μέχρι του 1960 ή συμμετοχή κε

φαλαίων έκ τοΰ εξωτερικού εις το σύνολον τής εγχωρίου αποτα

μιεύσεως είχε κατέλθει εις 12%. Ή σημαντικωτέρα έξέλιξις εν 

προκειμένω ήτο το αύξανόμενον ποσοστον ιδιωτικών εγχωρίων 

αποταμιεύσεων, αίτινες ηύξήθησαν (τιμαί 1954) άπο 1,4 δισ. δρα

χμών το 1950 εις 10,4 δισ. δρχ. το 1961 η άπο 3,5% εις 12 ,2% 

τοΰ ακαθαρίστου εγχωρίου προϊόντος, (μή περιλαμβανομένης τής 

αξίας τών εισαγομένων πλοίων). 

Ή ΰπαρξις επαρκών αποταμιεύσεων αποτελεί σοβαραν προϋπό

θεσιν τής επιτεύξεως υψηλού ρυθμού οικονομικής αναπτύξεως. 

"Ισης σπουδαιότητος είναι καί ό τρόπος χρησιμοποιήσεως τών 

αποταμιεύσεων, καθ' όσον τα συνολικά μεγέθη συγκαλύπτουν τας 

ένυπαρχούσας εις τήν μορφήν τής αναπτύξεως θεμελιώδεις αδυ

ναμίας, αίτινες αφορούν εις τάς προγραμματιζομένας λύσεις τών 

διαρθρωτικών προβλημάτων, άτινα τίθενται ύπό τής ανεπαρκείας 

τών εισοδημάτων, τοΰ χαμηλοΰ επιπέδου απασχολήσεως καί τής 

επιδεινώσεως τοΰ κονδυλίου τών τρεχουσών συναλλαγών εις το 

ίσοζύγιον πληρωμών. Έ κ τής αναλύσεως τής μορφής τών επεν

δύσεων εν Ελλάδι προκύπτει, δτι αϊ άναλογίαι μεταξύ δημοσίων 

5. "Ορα Κεφ. Ι δια λεπτομερή άνάλυσιν τής αποταμιεύσεως καί τών επεν
δύσεων. 
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καί ιδιωτικών επενδύσεων υπέστησαν μικράν μεταβολήν άπο του 

1950, τών δημοσίων επενδύσεων καλυπτουσών 37% του συνόλου. 

Πλέον αποκαλυπτική εν προκειμένω είναι ή άνάλυσις της κατανο

μής τών επενδύσεων μεταξύ τών διαφόρων τομέων. Ούτως, οι 

τομείς μεταφορών, επικοινωνιών καί στεγάσεως έκάλυψαν 50% 

τών ακαθαρίστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου το 1950 καί 53% 

αυτών το 1961. Ό τομεύς τής μεταποιήσεως, όστις έκάλυπτε 

19% τών ακαθαρίστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου το 1950, 

έμειώθη εις 10% το 1961. Έ ξ έπόψεως αξίας εκφραζόμενης εις 

απολύτως αριθμούς, αί επενδύσεις ε'ις την μεταποίησιν ήσαν μι-

κρότεραι το 1961 έναντι του 1958. 

Έ ν ετει 1962 το σύνολον τών δημοσίων καί ιδιωτικών επενδύ

σεων εις την μεταποίησιν καί τον τομέα τών μεταλλείων ηύξήθη 

ουσιωδώς, δια πρώτην φοράν, κατά 65%. 'Ωσαύτως, αί ίδιωτικαί 

επενδύσεις εις τους έν λόγω δύο τομείς ηύξήθησαν κατά 44%. 

Καίτοι λεπτομερής άνάλυσις τής ανωτέρω εξελίξεως δεν έγένετο, 

αύτη πιθανώς σχετίζεται έν μέρει προς τήν σύνδεσιν τής Ελλάδος 

μετά τής Κοινής 'Αγοράς. Προσέτι, τα στοιχεία περί τών ιδιω

τικών επενδύσεων ενδέχεται να περιλαμβάνουν σημαντικάς τινας 

δαπανάς δι' ήμικρατικούς οργανισμούς. Έ κ προσωρινών εκτιμή

σεων δια το 1963 καταφαίνεται, δτι ό ρυθμός αυξήσεως τών ιδιω

τικών επενδύσεων παγίου κεφαλαίου δεν συνεχίσθη. 

Παρά τήν σημαντικήν ταύτην αύξησιν, το σύνολον τών επενδύ

σεων εις τήν μεταποίησιν κατά το 1962 έκάλυψε μόνον 14% του 

συνόλου τών επενδύσεων παγίου κεφαλαίου, τουτέστιν ύπελείφθη 

κατά πολύ του υπό του πενταετούς προγράμματος τεθέντος στό

χου δπως αί βιομηχανικαί επενδύσεις ανέλθουν μέχρι του 1964 

εις 2 1 % του συνόλου τών επενδύσεων εις όλους τους τομείς. 

Αί επενδύσεις εις τήν γεωργίαν, ιδία εις δαπανηρά έργα αρ

δεύσεως, αυξάνονται σταθερώς. Μέχρι του 1962, το ποσοστον τών 

ακαθαρίστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου, βπερ άπερροφατο υπό 

της γεωργίας, ειχεν ανέλθει εις 16%. 

Έ κ τών ως άνω στατιστικών στοιχείων αποκαλύπτεται, δτι ή 

σημειωθείσα κατά τα τελευταία έτη, έν συγκρίσει προς τήν προ-
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ηγηθεΐσαν περίοδον, κάμψης του ρυθμού αυξήσεως του εθνικού 

προϊόντος δύναται να άποδοθή εν μέρει εις την αύξανομένην άνα-

λογίαν των επενδύσεων εις έργα σχετικώς χαμηλής αποδόσεως. Έ ν 

άλλοις λόγοις, αϊ επενδύσεις συγκεντροΰνται εις ύπερβολικον βα-

θμον εις έργα με ύψηλον συντελεστήν κεφαλαίου. Εις τον τομέα 

της μεταποιήσεως, δπου χρησιμοποιούνται σχετικώς περιωρισμένα 

ποσά κεφαλαίων έν συγκρίσει προς το μέγεθος της παραγωγής, 

αϊ επενδύσεις υστερούν. Εις τον τομέα τής στεγάσεως, αντιθέτως, 

δπου απαιτούνται σημαντικαί επενδύσεις έν σχέσει προς την παρα-

γωγήν, το ποσοστον τών επενδύσεων είναι εισέτι λίαν ύψηλόν. Ή 

γεωργία αποτελεί έτερον τομέα, ό όποιος απαιτεί τεραστίας επεν

δύσεις έν σχέσει προς το μέγεθος τής παραγωγής. Ούτως, ή διεύ-

ρυνσις τής γεωργικής παραγωγής θα βραδύνη σχετικώς και τοΰτο 

βεβαίως πρέπει να ληφθή υπ' όψιν ασχέτως του βαθμού άναγκαιό-

τητος τών έργων αρδεύσεως, άτινα αποσκοπούν εις βελτίωσιν τής 

διαρθρώσεως τών καλλιεργειών και αυξησιν τών γεωργικών εισο

δημάτων. Τα ανωτέρω έρχονται εις αντίθεσιν προς τας συνθήκας 

τάς κρατούσας κατά τας αρχάς τής δεκαετίας 1950-1960, οτε σχε

τικώς μικραί επενδύσεις εις την γεωργίαν ειχον μεγάλην άπόδοσιν. 

Κατά την περίοδον ήτις διέρρευσεν, άφ' ής έσταθεροποιήθη το 

έλληνικον νόμισμα, επετεύχθησαν πλείστα οσα θετικά αποτελέ

σματα. Χάρις εις τα ευρέα προγράμματα δημοσίων επενδύσεων 

κατέστη δυνατή ή πραγματοποίησις πολλών βασικών έργων υπο

δομής, ένω έτερα τοιαύτα ευρίσκονται ήδη υπό έκτέλεσιν. Έν αν

τιθέσει προς ταΰτα δμως, σημειοΰται σοβαρά καθυστέρησις τών 

επενδύσεων εις τήν μεταποίησιν, τον τομέα δηλαδή εκείνον εκ 

του οποίου αναμένονται ή διεύρυνσις τής απασχολήσεως ή αΰξη-

σις τής παραγωγικότητος και τών εισοδημάτων καί ή προσφορά 

τών εξαγώγιμων προϊόντων, άτινα άναγκαιοϋν προς έπίτευξιν 

ισορροπίας εις το ίσοζύγιον πληρωμών τής χώρας. 

3. Παραγωγή καί Έξαγωγαί 

Αί διαρθρωτικαί άδυναμίαι τής ελληνικής βιομηχανίας καταφαί
νονται σαφέστερον εις τον τομέα τών εξαγωγών. Ή αδυναμία τών 
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ελληνικών βιομηχανικών προϊόντων, δπως εισδύουν εις τας αγο

ράς του εξωτερικού, είναι ενδεικτική της επικρατούσης εν τη χώρα 

έπιχειρηματικότητος και της υπάρξεως συνθηκών, αίτινες ουδό

λως ευνοούν την δημιουργίαν υγιούς και ανταγωνιστικής βιομηχα

νίας εν Ελλάδι. 

Δια τους σκοπούς τής παρούσης αναλύσεως δυνάμεθα να δια-

χωρίσωμεν τα έτη 1950 - 63 εις τεσσάρας περιόδους, εξ έπόψεως 

τόσον εξαγωγών, δσον και παραγωγής. 

Α'. Περίοδος Πρώτη: 1950-53 

Ή πρώτη περίοδος, μεταξύ 1950 και 1953, έχαρακτηρίσθη εκ 

τής επανόδου τής εγχωρίου παραγωγής καλλιεργειών τίνων εις τα 

προπολεμικά επίπεδα. Ούτως, ή παραγωγή σίτου, κτηνοτροφών, 

καπνού, ελαιολάδου, οίνου και σύκων το 1953 έφθασεν ή υπερέβη 

κατά τι τα προπολεμικά επίπεδα. 'Ωσαύτως, ή παραγωγή βάμ

βακος και εσπεριδοειδών ηύξήθη πολύ πέραν τών προπολεμικών 

επιπέδων, ή δε εξαγωγή τών προϊόντων αυτών ήρξατο προ του 

1953. Αντιθέτως, οΰτε ή παραγωγή, οΰτε αί έξαγωγαί σταφίδος 

έσημείωσαν οιανδήποτε βελτίωσιν. Έ ξ άλλου, εισήχθη ή καλλιέρ

γεια νέων τινών προϊόντων, ως τής ορύζης. Γενικώτερον, κατά 

τήν περίοδον ταύτην ήτο δυνατή ή έπαύξησις τής παραγωγής δια 

σχετικώς περιορισμένων δαπανών δια λιπάσματα, καλυτέρους σπό

ρους, μηχανικον έξοπλισμον και βελτιωμένην τεχνολογίαν. Ή δια

τιθεμένη προς καλλιέργειαν εδαφική έκτασις και αί ύπάρχουσαι 

έργατικαί χείρες ήδύναντο κατά τήν πρώτην ταύτην περίοδον να 

εμφανίζουν ηύξημένην παραγωγικότητα με μικρας μόνον επενδύ

σεις. Τα τρία τέταρτα τών πραγματοποιούμενων εξαγωγών συν-

ίσταντο εκ καπνού, σταφίδος, σουλτανίνας και ολίγων άλλων γεωρ

γικών προϊόντων, ενώ το ύπόλοιπον άπετελεΐτο κυρίως εκ πρώ

των υλών, ως τα ορυκτά. Έξαγωγαί βιομηχανικών αγαθών σχε

δόν δεν ύπήρχον. Γενικώς ειπείν, δεν επετεύχθη μεγάλη πρόοδος 

εις το έξαγωγικον έμπόριον, καθ' δσον ή «ύπερτίμησις» τής δρα

χμής καθίστα τήν πώλησιν τών εγχωρίων προϊόντων εις το έξω-

τερικον δυσχερή άνευ επιδοτήσεως τής τιμής των. 
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Β'. Ύποτίμησις το6 Νομίσματος 

Ή εν Ιτει 1953 λαβοΰσα χώραν ύποτίμησις της δραχμής δύ

ναται να θεωρηθή ώς σταθμός εις την μεταπολεμικήν έξέλιξιν της 

ελληνικής οικονομίας. Δια τής συνδεδυασμένης χρήσεως καταλ

λήλων μέτρων δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής κατέ

στη δυνατόν να περιορισθή ό πληθωρισμός καί το επισφαλές έλ

λειμμα του ισοζυγίου πληρωμών καί ετέθησαν τα θεμέλια δια την 

βαθυτέραν άναδιάρθρωσιν τής ελληνικής οικονομίας. Ή νομισμα

τική ύποτίμησις του 1953 καί τα μέτρα, άτινα ελήφθησαν προς 

άποκατάστασιν τής νομισματικής σταθερότητος, ειχον ώς αποτέ

λεσμα την σημαντικήν αυξησιν τής εμπιστοσύνης του κοινού προς 

την δραχμήν. 

Ή κατόπιν τής υποτιμήσεως τοΰ νομίσματος άπελευθέρωσις 

τών εισαγωγών έπέφερεν αυξησιν αυτών άπο $ 236 εκατ. εις $ 492 

εκατ. το 1958. Το 1959 επεβλήθησαν πιστωτικοί έλεγχοι, οίτινες 

προεκάλεσαν προσωρινήν κάμψιν τών εισαγωγών, αϊ' όποΐαι δμως 

έξηκολούθησαν να αύξάνωνται μετά ταύτα. 'Ωσαύτως, αϊ έξαγω-

γαί άνήλθον άπο το χαμηλον έπίπεδον τών $ 85 εκατ. τοΰ 1950 

εις $ 242 εκατ. το 1958 καί παρέμειναν σχετικώς στάσιμοι μέ

χρι τοΰ 1960. Ώ ς θα καταδειχθή κατωτέρω, αϊ έξαγωγαί αποτε

λούνται εισέτι εκ περιωρισμένου αριθμού κυρίως γεωργικών προϊ

όντων, ένω αϊ εϊσαγωγαί είναι ιδιαιτέρως ευαίσθητοι εις τάς με-

ταβολάς τοΰ ύψους τοΰ εγχωρίου εισοδήματος καί συνίστανται 

κατά 75% έκ μή γεωργικών πρώτων υλών καί ήμιετοίμων προϊ

όντων, ώς καί έκ βιομηχανικών αγαθών. Ή διεύρυνσις τοΰ εμπο

ρικού ελλείμματος τής χώρας συνεπεία τής αυξήσεως τών εισα

γωγών ήπείλησε νέαν κρίσιν εις το ίσοζύγιον πληρωμών, ήτις 

δμως απεφεύχθη χάρις εις ουσιώδη αυξησιν τών άδηλων πόρων 

έκ τών μεταναστευτικών καί ναυτιλιακών εμβασμάτων, ώς καί 

έκ τοΰ τουρισμού. Ούτως, αϊ καθαραί άδηλοι εισπράξεις ηύξή-

θησαν άπο $ 30 εκατ. το 1950 εις $ 208 εκατ. το 1960, κατά 

δε το 1961 ύποκατέστησαν τάς έξαγωγάς ώς κυριωτέρα πηγή 

συναλλαγματικών εσόδων. 
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Γ". Περίοδος Δευτέρα: 1953-57 

Ή δευτέρα περίοδος χαρακτηρίζεται υπό ταχείας αναπτύξεως 

τών εξαγωγών. Μεταξύ 1953 και 1957 ή τρέχουσα αξία του συν

όλου των εξαγωγών ηύξήθη κατά 3,2 δισ. δραχμών, το ήμισυ 

σχεδόν της οποίας, ήτοι 1,5 δισ. δρχ., έκαλύφθη υπό τών εξαγω

γών καπνού, ενώ έτερον 1 δισ. δρχ. άντεπροσώπευε την άξίαν 

τών λοιπών εξαγομένων προϊόντων, ως σταφίδος και ελαιολάδου. 

Έ ξ άλλου, αϊ έξαγωγαί εκκοκκισμένου βάμβακος ήσαν άξιας άνω 

τών 400 εκατ. δρχ., το ύπόλοιπον δε έκ 200 εκατ. δρχ. περίπου 

κατενέμετο σχεδόν έξ ίσου μεταξύ τών ηύξημένων εξαγωγών ορυ

κτών και βιομηχανικών προϊόντων, ως π.χ. χημικών υλών υφαν

τουργίας, χάρτου και προϊόντων έκ μετάλλου. Σημειοΰται ωσαύ

τως, δτι ή ύποτίμησις της δραχμής εσχεν ως αποτέλεσμα την δη-

μιουργίαν ευνοϊκών τιμών εξαγωγών, ενώ αί ε'ις δραχμάς τιμαί 

τών εισαγομένων αγαθών ήσαν ύψηλαί. Μετά ταύτα, ό εσωτερι

κός πληθωρισμός της μέχρι και τοΰ 1956 περιόδου επέφερε ση-

μαντικήν μείωσιν τών έκ της τιμής πλεονεκτημάτων, τών οποίων 

άπήλαυεν ή εγχώριος παραγωγή. 

Δ'. Περίοδος Τρίτη: 1957-6Ö 

Ή τρίτη περίοδος έχαρακτηρίσθη υπό στασιμότητος. Το σύν

ολον τών εξαγωγών έμειώθη κατά 500 εκατ. δραχμών περίπου 

εις 6,1 δισ. δρχ., κυρίως λόγω τής κατά 1 δισ. δρχ. περίπου κάμ

ψεως τής παραγωγής καπνού και τροφίμων. Ή ολική μείωσις 

τών εξαγωγών θα ήτο ακόμη μεγαλύτερα, εάν δέν έσημειοΰντο αυ-

ξησις τών εξαγωγών βάμβακος κατά πλέον τών 300 εκατ. δρχ. 

(έκ τοΰ χαμηλού επιπέδου τοΰ 1957) ως και μικρότεραι αυξή

σεις εις τάς έξαγωγάς χάρτου, προϊόντων μετάλλου, επίπλων καί 

χημικών υλών. 

Ε'. Άνακεφαλοίωσις τής Περιόδου 1950-61 

Παρά τήν τάσιν τών βιομηχανικών επενδύσεων να υστερούν 

έναντι τών άλλων τομέων, κατά τήν περίοδον 1950 - 60 έπραγμα-

τοποιήθησαν επενδύσεις εις τον τομέα τής μεταποιήσεως όλικοΰ 
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ΰψους άνω των 13 δισ. δρχ. (εις τιμάς 1954). "Ηδη κατά το 

1950 ή μεταποιητική παραγωγή ειχεν επανέλθει σχεδόν εις τά 

προπολεμικά επίπεδα, εντός δε της επομένης δεκαετίας έδιπλα-

σιάσθη, ενώ ή παραγωγή ηλεκτρικής ενεργείας, ειδικώς, έτριπλα-

σιάσθη. Ταΰτα εμφαίνονται εις τον πίνακα IX - 1 κατά κυρίους 

κλάδους μεταποιήσεως. Οί σχετικοί δεΐκται ύπελογίσθησαν βά

σει της αξίας της ακαθαρίστου παραγωγής τοΰ 1939, ως ύπελο-

γίσθη αυτή υπό τοΰ Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων. 

Έ κ τοΰ πίνακος I X - 1 καταφαίνεται, δτι οί ταχύτερον αναπτυσ

σόμενοι κλάδοι της μεταποιήσεως είναι οί τών ειδών εφαρμογής 

ήλεκτρισμοΰ, δομικών υλών, χάρτου και μηχανικοΰ έξοολισμοΰ. 

Περίοδος 

Γενικός 
Ηλεκτρική Ένέργε 
Σύνολον 
Μεταλλουργία 
Μηχανήματα 
Δομικαί Τ λ α ι 

Υφαντουργία 
Είδη Διατροφής 
Χημικαί ΤΤλαι 
Βυρσοδεψία 
Χάρτης 
Εΐδη 'Ενδυμασίας 

Έριον 

ΠΙΝΑΞ IX · 

Δείκτης Βιομηχανικής 

:ια 

Σιγαρεττοβιομηχανία 
Εϊδη 'Εφαρμογής 'Ηλεκτρ. 

1939 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

1 

Παραγωγής 

1950 

110 
210 
100 

79 
82 

100 
107 
102 

90 
92 

118 
44 
82 

168 
152 

1955 

183 
405 
160 
186 
185 
286 
137 
160 
175 
123 
171 

76 
118 
178 
302 

1960 

258 
733 
210 
241 
322 
393 
169 
198 
200 
157 
322 
101 
173 
207 
631 

Π η γ ή : Στατιστική ΈπετηρΙς 'Ελλάδος, 1958 (δια 1958). Τράπεζα της 
Ελλάδος, Μηνιαΐον Στατιστικον Δελτίον (Σεπτέμβριος 1961). 

Έ ν τούτοις, οί εν λόγω κλάδοι άντεπροσώπευον ελάχιστον μόνον 

ποσοστον τής ολικής προστιθεμένης αξίας εις τήν μεταποίησιν. 

Συμφώνως προς τ α στοιχεία έκ τής απογραφής τοΰ 1959, αϊ κά-
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τωθι τέσσαρες βιομηχανία*, συνέβαλον κατά 5 1 % της προσθέτου 

ακαθαρίστου παραγωγής, ήτοι ή υφαντουργία κατά 18,2%, ή βιο

μηχανία τροφίμων κατά 13,2%, ή καπνοβιομηχανία κατά 11,8% 

και τα μη μεταλλικά ορυκτά κατά 7,6%6. 

Προς πλήρη έκτίμησιν της σχέσεως μεταξύ βιομηχανικής ανα

πτύξεως καί βιομηχανικών εξαγωγών κατά την δεκαετίαν 1950-

60 καθίσταται αναγκαία ή λεπτομερεστέρα έξέτασις της διαρθώ-

σεως των εξαγωγών, (εκφραζόμενων εις σταθεράς τ ιμάς) 7 . 

Παρά το γεγονός, δτι, κατά την δεκαετίαν 1950 - 60, το σύν

ολον τών επενδύσεων εις τον τομέα τής μεταποιήσεως άνήλθεν 

εις 13 δισ. δραχμών, αϊ έξαγωγαί βιομηχανικών προϊόντων με

ταξύ 1953 καί 1961 ηύξήθησαν μόνον κατά 226 δισ. δρχ. περί

που (εις σταθεράς τιμάς 1954) 8 . Έ κ τής ανωτέρω αυξήσεως, σχε

δόν 7 0 % έκαλύφθη υπό τής υφαντουργίας. 'Ωσαύτως, ό έν λόγω 

κλάδος έκάλυψε 1 8 % τής ολικής προστιθεμένης αξίας ε'ις την μετα-

ποίησιν, ενώ ή παραγωγή αύτοΰ ηύξήθη μόνον κατά 6 7 % μεταξύ 

1950 καί 1960. 

Αί δυσχέρειαι, αϊτινες αντιμετωπίζονται κατά τήν προσπάθειαν 

διερευνήσεως τών εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων, οφείλονται 

κατά μέγα μέρος εις το περιβάλλον εντός του οποίου δρα ή ελλη

νική βιομηχανία καί το όποιον περιεγράφη εις προηγούμενα κε

φάλαια. Μέχρι του 1953, το ισχυρώς προστατευτικον δασμολογι-

κον καθεστώς καί ό αυστηρός έλεγχος τών εισαγωγών παρημπό-

διζον τον άνταγωνισμον έκ του εξωτερικού, ούτω δε ήσαν ελά

χιστα τα κίνητρα προς βελτίώσιν τών μεθόδων παραγωγής καί 

μείωσιν τών τιμών. "Εκτοτε, οι δασμοί παραμένουν υψηλοί, ενώ 

6. Τράπεζα τής Ελλάδος, Μψιαϊον Στατιατικον Δελτίον (Μάϊος 1963), 
σελ. 88. 

7. Είμαι υπόχρεος προς τον κ. J. Nugent τοΰ Κέντρου Οικονομικών Ε 
ρευνών δια τα στοιχεία επί τών εξαγωγών κατά κατηγορίαν εις σταθεράς τι
μάς, άτινα προέκυψαν έκ τής ερευνητικής του εργασίας. 

8. Τα ετη ταΰτα επελέγησαν προς αποφυγήν τής προ τής υποτιμήσεως πε
ριόδου καί προς παρεμβολήν χρονικού τίνος διαστήματος μεταξύ τής πραγμα
τοποιήσεως τών επενδύσεων καί τής αυξήσεως τής παραγωγής καί τών εξα
γωγών. 
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αϊ άπαιτούμεναι καταθέσεις περιθωρίου έναντι εισαγωγών και οί 

περιορισμοί επί της διαρκείας τών εμπορικών πιστώσεων ευνοούν 

τα εγχώρια παραγόμενα προϊόντα εν συγκρίσει προς τα εισαγό

μενα εκ του εξωτερικού τοιαύτα. Έ ξ άλλου, το κράτος πριμοδο

τεί τα εγχώρια βιομηχανικά προϊόντα κατά 30% - 35%. Οΰτως, 

είς το πλαίσιον της ελληνικής οικονομίας, ήτις χαρακτηρίζεται 

υπό διευρυνόμενων εισοδημάτων και εντόνου προστατευτισμού, ή 

εγχώριος βιομηχανία εύρε πρόσφορον έδαφος αναπτύξεως και πο

ρισμού κερδών εκ τής εσωτερικής άγορας. 

Ή διάρθρωσις τής βιομηχανίας αποτελεί έτέραν άποψιν του 

προβλήματος. Παρά την σημειωθεΐσαν κατά τήν δεκαετίαν 1950 -

60 άνάπτυξιν αυτής, ή ελληνική βιομηχανία αποτελείται εισέτι 

κυρίως έκ σχετικώς μικρών οικογενειακών επιχειρήσεων, με ελά

χιστον αριθμόν μεγάλων μονάδων, αίτινες επικρατούν εις τους 

ιδιαιτέρους τομείς δραστηριότητος των. Έκτος ελαχίστων εξαι

ρέσεων, αί έλληνικαί βιομηχανικαί επιχειρήσεις δεν έχουν έθισθή 

εις τάς δυσχέρειας έκ του ανταγωνισμού και στερούνται σχεδόν 

πείρας είς τον τομέα τών εξαγωγών. Αί έπιχειρηματικαί πρωτο-

βουλίαι σπανίζουν καΐ ή προσφορά ειδικευμένης εργασίας είναι 

περιωρισμένη. Το γεγονός, δτι έχει τεθή τακτή προθεσμία δια τήν 

κατάργησιν τών εισαγωγικών δασμών είς το πλαίσιον τής Κοινής 

'Αγοράς, θα πρέπει να άποτελέση κίνητρον δια τάς έλληνικάς βιο

μηχανίας, δοθέντος δτι ήδη επήλθε σημαντική άναδιάρθρωσις τών 

βιομηχανικών τομέων τών χωρών - μελών τής Ε.Ο.Κ. 

Σημαντικον φραγμον είς τήν άνάπτυξιν τής ελληνικής βιομη

χανίας αποτελεί ή δυσχέρεια εξευρέσεως κεφαλαίων υπό λογικούς 

δρους. Έ κ τών 5 δισ. δρχ., α'ίτινες έχορηγήθησαν υπό μορφήν βιο

μηχανικών πιστώσεων άπο του 1957 μέχρι καί του 1960 μόνον 

10% άντεπροσώπευον μακροπρόθεσμον χρηματοδότησιν επενδύ

σεων παγίου κεφαλαίου, παρά τήν ΰπαρξιν φορολογικών καί πι

στωτικών διευκολύνσεων δια τους δανειζόμενους προς αυτόν τον 

σκοπό ν. 

Πολλαί βιομηχανίαι εμφανίζουν επισφαλή χρηματοοικονομικήν 

διάρθρωσιν λόγω τής υπερβολικής εξαρτήσεως των έκ βραχυπρο-
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ΠΙΝΑΞ IX - 2 

Έξογωγαί 

(εις Ε κ α τ . Δρχ. εις Τιμάς 1954) 

Κατηγορίαι Βιομηχ. Προϊόντων 1953 1957 1961 „ . , 4953-61 

Υφαντουργία 

Εΐδη Ενδυμασίας 

'Εκτυπώσεις 

"Επιπλα, Ξυλουργικά Μηχανήματα 

και Προϊόντα Μετάλλου 

Χημικαί ΤΤλαι 

Μεταλλουργία 

'Τλικα Κατασκευών 

'Υλικον Μεταφορών 

Λοιπά (Ουχί Μόνον Βιομηχ. ) 

Σύνολον 

Τομεύς Μετάλλων 

Βάμβαξ 

Καπνός 

Λοιπά Γεωργικά Προϊόντα 

Γενικον Σύνολον 

1 

1 

4 

106,1 

2,9 

— 

32,1 

177,8 

10,3 

49,5 

47,8 

1,2 

427,7 

311,3 

178,6 

.713,6 

.458,7 

.089,9 

86,2 

4,4 

— 

55,2 

184,1 

6,7 

44,0 

0,3 

5,8 

368,7 

513,8 

412,9 

2.414,0 

1.998,4 

5.725,4 

267,3 

10,8 

— 

56,6 

212,4 

16,1 

30,9 

26,7 

32,5 

653,3 

632,0 

897,0 

2.306,8 

1.962,9 

6.452,0 

161,2 

7,9 

— 

24,5 

34,6 

5,8 

-18,6 

-21,1 

31,3 

225,6 

320,7 

718,4 

593,2 

504,2 

2.362,1 

Π η γ ή : J . Nugent, Κέντρον Οικονομικών 'Ερευνών, 'Αθήναι. Στοιχεία 

εκ τών 'Εθνικών Λογαριασμών. 

θέσμων ανανεώσιμων τραπεζικών χορηγήσεων. Ή κεφαλαιαγορά 

ευρίσκεται ε'ις νηπιακήν ήλικίαν, ή άνάπτυξίς της δε οφείλεται 

κυρίως εις τάς όμολογιακάς εκδόσεις της Δ.Ε.Η. εις τα ομολο

γιακά δάνεια του κράτους, δια τών οποίων προβλέπεται απαλλαγή 

τών τόκων έκ της φορολογίας, και (μέχρι προσφάτως) εις τάς εγγυ

ήσεις εις χρυσόν. Το 1962 έξεδόθησαν δύο μεγάλα ομολογιακά 

δάνεια ιδιωτικών βιομηχανιών, θα είναι δε δυνατή ή έκδοσις και 

άλλων μελλοντικώς. Θα άπετέλει όμως ύπερβολικήν αίσιοδοξίαν να 

αναμένεται κατά το άμεσον μέλλον έπίλυσις του προβλήματος της 

χρηματοδοτήσεως της βιομηχανίας μέσω της κεφαλαιαγοράς. Ση-

μειουται έν προκειμένω, δτι το κράτος έχει συμβάλει μερικώς εις 
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την προσπάθειαν επιλύσεως του εν λόγω προβλήματος δια της δη

μιουργίας του Ο.Χ.Ο.Α., δστις χορηγεί μακροπρόθεσμα δάνεια, 

ως καί του Ο.Β.Α. δστις συμμετέχει εις το μετοχικον κεφάλαιον 

εγχωρίων καί αλλοδαπών επιχειρήσεων, αϊ όποΐαι προβαίνουν εις 

επενδύσεις εν Ε λ λ ά δ ι . Αϊ δυνατότητες άπαμβλύνσεως της σοβα-

ρότητος τοΰ ανωτέρω προβλήματος δια της εις την άναγκαιοΰσαν 

Ικτασιν προσελκύσεως έκ τοΰ εξωτερικού ιδιωτικής έπιχειρηματι-

κότητος καί ειδικών τεχνικών μέλλουν να διερευνηθούν εις έπόμε-

νον κεφάλαιον της παρούσης μελέτης. 

ΣΤ'. Περίοδος Τετάρτη: 1960-64 

Ή προηγηθείσα άνάλυσις άφεώρα εις τάς τρεις περιόδους, εις 

ας διαιρείται ή δεκαετία 1950 - 60 έξ έπόψεως παραγωγής καί 

εξαγωγών. Έ κ των στατιστικών στοιχείων προκύπτει καί τετάρτη 

περίοδος, ήτοι άπα τοΰ 1960 μέχρι σήμερον. Αϊ έξαγωγαί, αϊτι-

νες είχον σημειώσει κάμψιν μεταξύ 1958 καί 1960, ηύξήθησαν 

κατά 12% μεταξύ 1960 - 61 καί κατά 4 % το 1962 (εις τρέχου

σας τιμάς). Έ ν τούτοις, ή αυξησις αυτή έσημειώθη κυρίως εις 

τρεις κατηγορίας. Ούτω, την πρώτην θέσιν κατέχουν αί έξαγωγαί 

καπνοΰ, α'ίτινες ηύξήθησαν άπο $ 72 εκατ. το 1960 εις $ 81 εκατ. 

το 1961, καίτοι εμειώθησαν το 1962 λόγω καθυστερήσεως των 

αποστολών. Δοθέντος δτι τα ελληνικά καπνά πωλούνται εις το 

έξωτερικον εις άσυνήθως ύψηλάς τιμάς, ή κυβέρνησις έπέτρεψεν 

αυξησιν της καλλιέργειας των. Δεύτερον, αί έξαγωγαί βάμβακος 

ηύξήθησαν κατά $ 8 εκατ. καί $ 12 εκατ. αντιστοίχως το 1961 

καί 1962, εις $ 39 εκατ. το 1962. Τέλος, αί έξαγωγαί νωπών 

δπωρών ηύξήθησαν άπο $ 11 εκατ. το 1960 εις $ 19 εκατ. το 1962. 

Ώ ς καί κατά το παρελθόν, αί έξαγωγαί βιομηχανικών προϊόν

των υστέρησαν σημαντικώς έ'ναντι τών εξαγωγών γεωργικών α γ α 

θών. Ούτως, αί έξαγωγαί βιομηχανικών καί βιοτεχνικών προϊόν

των ηύξήθησαν άπο $ 7,8 εκατ. το 1960 εις $ 11,0 εκατ. το 1962 9 . 

Το μεγαλύτερον τμήμα της ανωτέρω αυξήσεως έκαλύφθη ύπο τών 

9. Τράπεζα της Ελλάδος, Μψιαϊον Στατιστικον Δελτίον, (Μάϊος 1963), 
σελ. 68, 69. 
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εξαγωγών βαμβακονήματος, α'ίτινες διωχετεύθησαν εν μέρει προς 

τήν τελευταίως περιορισθεΐσαν άγοράν των Η.Π.Α. Παρεμπι

πτόντως αναφέρεται, δτι ή εντός του 1962 σημειωθείσα καθαρά 

αΰξησις της άξιας των εξαγωγών κατά $ 8 εκατ. ώφείλετο κυ

ρίως εις τήν κατά $ 10 εκατ. αυξησιν τών εξαγωγών προς τας 

χώρας της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, εξ ών το μεγα-

λύτερον μέρος συνίστατο εξ όπωρών καί βάμβακος, με σχετικώς 

μικράν αυξησιν τών εξαγωγών βαμβακονήματος. Έ ξ άλλου, το 

1962 έσημειώθη καί ελαφρά αΰξησις τών ελληνικών εξαγωγών 

προς τάς χώρας του 'Ανατολικού Συνασπισμού. Αϊ έξαγωγαί αύ

ται άφεώρων εις τα τρία κύρια ελληνικά προϊόντα (καπνόν, βάμ

βακα καί νωπάς όπώρας), ενώ αί προς τάς χώρας ταύτας έξαγω

γαί βιομηχανικών καί μεταλλευτικών προϊόντων έσημείωσαν 

κάμψιν. 
Έ ν τούτοις, εκ τών ώς ανω τριών κυρίων κατηγοριών εξαγω

γών, αί δύο, ήτοι ό καπνός καί ό βάμβαξ, απλώς έπανήλθον εις 

τα επίπεδα, εις τα όποια εΐχον ανέλθει προ ετών. Νέον άνώτατον 

υψος εξαγωγών διαπιστούται μόνον εις τήν περίπτωσιν τών νω

πών όπωρών. "Οθεν, δεν δυνάμεθα να όμιλήσωμεν περί σημαντι

κής προόδου του ελληνικού εξαγωγικού εμπορίου καί περί εξόδου 

αύτοΰ εκ τής στασιμότητος, παρά μόνον υπό λίαν περιωρισμένην 

εννοιαν. 

4. Προοπτικοί δια το Μέλλον 

"Ηδη τίθενται τα έξης τρία ερωτήματα: Πρώτον, διατί αποδί

δεται τόσον μεγάλη σημασία εις ταςέξαγωγάς βιομηχανικών προϊ

όντων; Δεύτερον, δεν θα ήδύνατο ή Ελλάς, διαθέτουσα συγκρι

τικά πλεονεκτήματα έναντι άλλων χωρών καθ' όσον άφορα εις τάς 

έξαγωγάς ένίων γεωργικών προϊόντων, να προβή εις περαιτέρω 

επενδύσεις εις τήν παραγωγήν αυτών, ώστε να δημιουργηθή ή 

αναγκαία βάσις προς ικανοποιητική ν διεύρυνσιν τών εξαγωγών; 

Τέλος, δεν θα ήδύνατο τούτο, έν συνδυασμώ προς τήν σαφή άνο-

δον τών μεταναστευτικών εμβασμάτων, τών τουριστικών εισπρά

ξεων, ενδεχομένως δε καί τών εσόδων εκ τής ναυτιλίας, να έπι-
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φέρη επαρκή εξισορρόπησαν του ελληνικού ισοζυγίου πληρωμών 

μετά τάς σημαντικωτάτας είσαγωγάς της περιόδου ταχείας οικο

νομικής αναπτύξεως; Έ κ της διερευνήσεως ένίων συγκεκριμένων 

παραδειγμάτων άγόμεθα εις το συμπέρασμα, δτι, ατυχώς, ή άπο-

ψις αΰτη δεν δύναται να στηριχθή μακροχρονίως οΰτε επί τής πι

θανής εξελίξεως τών εξωτερικών αγορών, οΰτε επί τών δεδομένων 

περί τής διαρθρώσεως τής ελληνικής οικονομίας. 

"Ας έξετάσωμεν πρώτον την περίπτωσιν του καπνού. Σήμερον, 

αϊ τιμαί είναι εύνοϊκαί. Έν τούτοις, μεταξύ 1957 και 1961 αί 

έξαγωγαί ελληνικών καπνών προς τάς χώρας τής Ευρωπαϊκής 

Κοινής 'Αγοράς εμειώθησαν άπο 36.300 τόννους εις 22.900, ενώ 

το σύνολον τών εισαγωγών καπνού υπό τής Ε.Ο.Κ. ηύξήθη άπο 

177.800 τόνν. το 1958 εις 198.900 τόνν. το 1961. Ί ο έν λόγω 

προϊόν υπόκειται εις μακροχρόνιον μετατόπισιν τής ζητήσεως έκ 

τών καπνών ανατολικού τύπου προς τα τοιαύτα τύπου Βιρτζίνια. 

Προσέτι, κατά την ως άνω περίοδον έσημειώθη αύξήσις τών εισ

αγωγών καπνού τής Ε.Ο.Κ. έκ τής Τουρκίας, τής Βουλγαρίας και 

τής Γιουγκοσλαβίας. Βεβαίως, ή Ελλάς απέκτησε σημαντικον 

πλεονέκτημα έκ τής άμεσου περικοπήςς κατά 50% τοΰ επιβαλλο

μένου υπό τής Ε.Ο.Κ. εισαγωγικού δασμού έπί τών ελληνικών 

καπνών, τα δε κρατικά μονοπώλια καπνού τής 'Ιταλίας και τής 

Γαλλίας συνεφώνησαν, όπως συνεχίσουν τάς προμηθείας των έξ 

Ελλάδος. Το σύνολον τών ελληνικών εξαγωγών καπνού το 1960 

ανήρχετο εις 60.000 τόνν., ήτοι είχεν αύξηθή μόνον κατά 11.000 

τόνν. έναντι τοΰ 1938. Παρά ταύτα, σημαντικον ποσοστον τής 

6λης παραγωγής έδει όπως διατίθεται μέσω διμερών συμφωνιών 

«κλήριγκ» μετά τών χωρών τοΰ 'Ανατολικού Συνασπισμού. 

Ή κορινθιακή σταφίς και ή σουλτανίνα αποτελούν τήν δευτέ-

ραν εις μέγεθος κατηγορίαν ελληνικών εξαγωγών, δοθέντος δτι ή 

Ελλάς καλύπτει 25% περίπου τής παγκοσμίου παραγωγής τών 

έν λόγω προϊόντων. Αί μακροχρόνιοι δμως προοπτικαί επωφελούς 

αναπτύξεως τών εξαγωγών κορινθιακής και σουλτανίνας είναι πε-

ριωρισμέναι. Αί έξαγωγαί σουλτανίνας έχουν αύξηθή βεβαίως έναντι 

τής προπολεμικής περιόδου. Έ ν τούτοις, ή Γερμανία, ήτις παλαιό-
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τερον ήγόραζε τάς μεγαλυτέρας ποσότητας ελληνικής σουλτανί

νας, έμείωσε τάς προμηθείας της κατά τα τελευταία έτη, ενώ 

το Ήνωμένον Βασίλειον προτίμα ήδη να προμηθεύεται τας αναγ

καίας ποσότητας σουλτανίνας εκ Τουρκίας και Αυστραλίας. Αί 

έξαγωγαί κορινθιακής σταφίδος, εξ άλλου, παραμένουν εισέτι κάτω 

του προπολεμικού επιπέδου. 

Ή καλλιέργεια του βάμβακος άνεπτύχθη μάλλον προσφάτως εν 

Ελλάδι, ήδη όμως ούτος αποτελεί σημαντικώτατον έξαγώγιμον 

προϊόν. Έν τούτοις, ή Ελλάς καλύπτει μικρόν μόνον ποσοστον 

τής παγκοσμίου παραγωγής. Το μεταξύ δε του ήμίσεος καί ενός 

τρίτου του συνόλου τής ελληνικής παραγωγής βάμβακος απορρο

φάται υπό του 'Ανατολικού Συνασπισμού. Τέλος, ως θα καταδει-

χθή, αί νωπαί όπώραι εμφανίζουν μεν καλήν προοπτικήν αναπτύ

ξεως, πλην δμως προς το παρόν τα προβλήματα ποιότητος καί 

τιμών εξαναγκάζουν την χώραν να έξάγη το εν τρίτον περίπου 

τής παραγωγής όπωρών προς τάς χώρας του 'Ανατολικού Συνα

σπισμού. 

Τα προβλήματα τής εξαγωγής νωπών όπωρών έξητάσθησαν 

τελευταίως εις δύο μελετάς έκπονηθείσας υπό τοΰ Κέντρου Οικο

νομικών Ερευνών καί τής Α. D. Little, Inc. Τα πορίσματα τών 

έν λόγω μελετών δύνανται να συνοψισθούν ως κάτωθι. Κατά την 

περίοδον 1954 - 61 αί έξαγωγαί νωπών όπωρών (ιδία μήλων, ρο

δάκινων, πορτοκαλλίων καί λεμονιών) ηύξήθησαν άπο 34.000 τόνν. 

εις 187.000 τόνν. 'Επί τη βάσει τών υφισταμένων σχεδίων εγγείου 

βελτιώσεως, ή παραγωγή οπωροκηπευτικών ενδέχεται να αύξηθή ει

σέτι κατά 70% μέχρι τοΰ 1970. Αί διευρυνόμεναι άγοραί τής Βορείου 

Ευρώπης, ιδία τής Γερμανίας, αναμένεται, δτι θα απορροφήσουν 

αύξανομένας ποσότητας νωπών όπωρών εξ Ελλάδος, εφ' δσον βε

βαίως υπάρξουν σημαντικαί βελτιώσεις τής ποιότητος καί τών 

μεθόδων εμπορίας τών προϊόντων. Γνωστόν, εξ άλλου, τυγχάνει, 

δτι οι άνταγωνισταί τής Ελλάδος, ως ή 'Ιταλία, προβαίνουν είς 

ταχεΐαν άνάπτυξιν τής αντιστοίχου παραγωγής των. 

Αί προοπτικαί δια τάς έξαγωγάς κηπευτικών εμφανίζονται 

μάλλον δυσμενείς, ή δε εισοδηματική έλαστικότης τής ζητήσεως 
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τοιούτων προϊόντων είναι περιωρισμένη ε'ις τάς υπό άνάπτυξιν 

χώρας, ως ή Ε λ λ ά ς 1 0 . Σήμερον, ή κατά κεφαλήν κατανάλωσις 

οπωροκηπευτικών έν Ελλάδι είναι ή υψηλότερα της Ευρώπης. Ή 

παραγωγή, εξ άλλου, των μεν όπωρών υπερβαίνει τήν άντίστοιχον 

ζήτησιν, ενώ των κηπευτικών ισούται σχεδόν προς ταύτην1 1. Δο

θείσης της περιωρισμένης αυξήσεως του πληθυσμού, ή αναμενό

μενη μελλοντική διεύρυνσις της παραγωγής δεν θα απορροφάται 

έγχωρ'ιως. 

Ή μείωσις της παραγωγής δημητριακών καί ή έπαύξησις τής 

τοιαύτης κτηνοτροφικών προϊόντων, σακχάρεως καί οπωροκηπευ

τικών, αποτελεί παγίαν έπιδίωξιν τής ελληνικής αγροτικής πολι

τικής. Ωσαύτως, αποδίδεται δλως ιδιαιτέρα σημασία εις τήν έφαρ-

μογήν καλλιεργητικών συστημάτων «εντάσεως εργασίας». Σημειω

τέον έν προκειμένω, δτι ή καλλιέργεια οπωροκηπευτικών άπαιτεΐ 

σχεδόν έξαπλασίαν ποσότητα εργασίας, παρ' δσην απαιτούν οι δη

μητριακοί καρποί, άλλ' έχει καί έξαπλασίαν περίπου στρεμματικήν 

άπόδοσιν12. Το σχετικον κρατικον πρόγραμμα προβλέπει μείωσιν 

τής γεωργικής απασχολήσεως καί έντατικωτέραν χρησιμοποίησιν 

τών ύπαπασχολουμένων σήμερον εργατών. Προς πληρεστέραν ά-

ξιοποίησιν τών παρεχομένων ευκαιριών εις τήν γεωργίαν, καθίστα

ται σαφές, δτι μέγα μέρος τής παραγωγής θα πρέπει να ύποστή 

έπεξεργασίαν, πριν ή έξαχθή 1 3 . 

Ή έκβιομηχάνισις τής χώρας κατέχει δλως έξέχουσαν θέσιν εις 

το πρόγραμμα αναδιαρθρώσεως τής ελληνικής οικονομίας. Τοΰτο 

ΐσχυε το 1950, δτε το Άνώτατον Συμβούλιον 'Ανασυγκροτήσεως 

(Α.Σ.Α. ) έδημοσίευσε το τετραετές οίκονομικον πρόγραμμα. Ε ξ α 

κολουθεί να ίσχύη καί σήμερον ε'ις το προσφάτως άναθεωρηθέν 

10. Chester me Gorkle, Jr., Fruit and Vegetable Marketing in the Eco
nomic Development of Greece ('Αθήναι, 1962), σελ. 51, 62-63. 

11. A. D. Little, Inc., Survey of Food Processing Industries in Greece ('Α
θήναι, 1962), σελ. 121. 

12. Του αύτοϋ συγγραφέως, ένθ' ανωτέρω, σελ. 19. 
13. Ο.Ο.Σ.Α., Menorandum on the Economic Development Programme, ('Ιού

νιος 1962), σελ. 87. 
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κρατικον πρόγραμμα αναπτύξεως, δπερ, προς έπίτευξιν των οικο

νομικών στόχων του μέχρι του 1966, βασίζεται κυρίως έπί της 

αυξήσεως της παραγωγής και των επενδύσεων εις τον τομέα της 

ιδιωτικής βιομηχανίας. Αί βιομηχανικαί επενδύσεις, (ίδιωτικαί εν 

πολλοίς), αναμένεται, δτι θα αυξηθούν κατά 25% ετησίως. 

Ώ ς εϊδομεν, αϊ σχετικαί ενδείξεις και τα σχετικά στοιχεία συν

ηγορούν υπέρ της απόψεως, δτι ή εγχώριος άποταμίευσις θα άρ-

κέση προς χρηματοδότησιν τής οικονομικής αναπτύξεως. Ή κυ-

ριωτέρα δυσκολία έγκειται εις την διοχέτευσιν των αποταμιεύσεων 

προς παραγωγικούς σκοπούς. Μέχρι του 1966 αναμένεται, δτι αί 

έξαγωγαί βιομηχανικών προϊόντων θα υπερδιπλασιασθούν, έπιτυγ-

χανομένου ετησίου ρυθμού αυξήσεως 17% έναντι αναμενόμενης 

ετησίας αυξήσεως του συνόλου τών εξαγωγών κατά 8%. Έ φ ' δσον 

δέν καταστή δυνατή ή έπίτευξις τών ανωτέρω στόχων εις τον 

βιομηχανικον τομέα, θα άπαιτηθή μείωσις τών προβλέψεων εν 

σχέσει προς τήν βελτίωσιν του εθνικού εισοδήματος, τής απασχο

λήσεως και του ισοζυγίου πληρωμών τής χώρας. 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Χ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΓΧΩΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

1. 'Ιστορικόν 

*Η εμπορική πολιτική του ελληνικού κράτους αποτελεί τήν συν-

ισταμένην δύο κυρίως προσπαθειών, άποβλεπουσών άφ' ενός εις 

τήν ένίσχυσιν του ισοζυγίου πληρωμών της χώρας και άφ' ετέρου 

εις τήν προστασίαν της εγχωρίου βιομηχανίας έναντι του εξωτε

ρικού ανταγωνισμού. Εις τήν άνα χείρας μελέτην θα έξετασθή εκά

στη εκ τών ανωτέρω προσπαθειών, ιδία δε ή δευτέρα, ήτις συνετέ-

λεσεν ουσιωδώς εις τήν διαμόρφωσιν του μεγέθους, της οργανώ

σεως και της διαρθρώσεως της ελληνικής βιομηχανίας, ως διη-

ρευνήθη εις τα προηγηθέντα κεφάλαια της παρούσης εργασίας. 

Δύναται να λεχθή, δτι ή άνάπτυξις της συγχρόνου ελληνικής 

βιομηχανίας ήρξατο κατά τήν περίοδον του μεσοπολέμου. Προ του 

1920 ή ελληνική οικονομία έθεμελιοΰτο εν πολλοίς επί της αγρο

τικής καί εμπορικής δραστηριότητος, σημαντικού ποσοστού του 

πληθυσμού μόλις έξασφαλίζοντος τα προς το ζην. Αϊ έξαγωγαί 

περιωρίζοντο εις ολίγα γεωργικά προϊόντα, ή δε βιομηχανία άνε-

πτύχθη εκ της βασικής επεξεργασίας ειδών διατροφής καί τής 

βιοτεχνικής παραγωγής1. Κατά τήν μεταξύ τών δύο παγκοσμίων 

πολέμων περίοδον ή ελληνική βιομηχανία ελαβεν μεγάλην ώθησιν 

εκ τών έξης παραγόντων: τής εισροής τεραστίου αριθμού προσφύ

γων, τών υψηλών ποσοστών αυξήσεως του πληθυσμού, του δι

πλασιασμού τής καλλιεργούμενης εκτάσεως γής καί τής προσαρ

τήσεως νέων εδαφών. Οι παράγοντες ούτοι συνετέλεσαν εις τήν 

άνάπτυξιν αστικών κέντρων, έκτέλεσιν δημοσίων έργων καί άνά-

πτυξιν του εμπορίου γενικώτερον. Το έφαρμοσθέν έκτεταμένον 

1. "Ορα Γ. Κουτσουμάρη, Ή Μορφολογία τής Ελληνικής Οικονομίας, 

κεφ. Ι. 'Ωσαύτως, Α. Πεπελάση κλπ., Economic Development (Νέα Υόρκη 

1961), κεφ. 16. 
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πρόγραμμα αναδασμού της γης ώδήγησεν είς αΰξησιν της παραγω

γής άποδοτικωτέρων καλλιεργειών και διεύρυνσιν της κτηνοτρο

φίας. Συνεπεία των ανωτέρω ηύξήθη και ή ζήτησις βιομηχανικών 

προϊόντων. Ή εισροή προσφύγων συνέβαλεν εις την δημιουργίαν 

νέας τάξεως επιχειρηματιών και διοικητικών στελεχών, μεταξύ 

δε τών ετών 1923 καί 1939 ή βιομηχανική παραγωγή ηύξήθη κατά 

μέσον δρον με ρυθμον 5,5% ετησίως. Κατά τήν περίοδον ταύτην 

ή κρατική πολιτική ήτο εντόνως προστατευτική λόγω της ανάγκης 

αφομοιώσεως του προσφυγικού πληθυσμού καί (κατά τήν δεκα-

ετίαν 1930 - 40) λόγω της προστασίας του ισοζυγίου πληρωμών 

είς Ινα αυτάρκη κόσμον. Ή άνάπτυξις της βιομηχανίας κατηυθύ-

νετο βεβαίως προς τήν ύποκατάστασιν εισαγωγών, ή δέ παραγωγή 

περιωρίζετο κυρίως είς ελαφρά καταναλωτικά αγαθά. Κατά τήν 

δεκαετίαν του 1930 - 40 ή εγχώριος παραγωγή ένισχύετο δια του 

περιορισμού τών εισαγωγών καί της επιβολής προστατευτικών δα

σμών. Μετά τον δεύτερον παγκόσμιον πόλεμον καί μέχρι του 1953 

το ύφιστάμενον δασμολογικον θερμοκήπιον ένισχύθη δια της εφαρ

μογής συστήματος εισαγωγικών ποσοστώσεων, αποβλέποντος εις 

τήν έξοικονόμησιν συναλλάγματος. Μετά τήν ύποτίμησιν τής δρα

χμής το 1953 οι ποσοτικοί περιορισμοί κατηργήθησαν ώς έπί το 

πλείστον καί επεκράτησε σχετική ελευθερία τών εισαγωγών. 

2. Το Σύστημα των Εισαγωγικών Περιορισμών έν Ελλάδι 

Το σύστημα δια του οποίου ελέγχονται ποσοτικώς καί ποιοτι

κώς αϊ είσαγωγαί αποτελεί σύνθεσιν κανονισμών, έφαρμοσθέντων 

προ του Δευτέρου παγκοσμίου πολέμου καί μετ' αυτόν, οίτινες 

αντανακλούν μεταβολάς τής εμπορικής πολιτικής. Το έν λόγω σύ

στημα περιλαμβάνει το δασμολόγιον, αδείας εισαγωγής καί πο

σοστώσεις, ελεγχον τών πληρωμών δι' είσαγωγάς καί προνομια-

κήν μεταχείρισιν τής εγχωρίου βιομηχανίας καθ' δσον άφορα είς 

τάς κρατικάς προμηθείας. Πάντα ταύτα οδηγούν είς περιορισμον 

του εμπορίου, έ'στω καί αν ουδέν τοιούτο σκοπεΐται. 

Οι δύο βασικοί νόμοι, οίτινες διέπουν το έν λόγω σύστημα, εί

ναι ό Ν. 5426/1932 καί το Ν.Δ. 480/1947. Δια τοΰ πρώτου άπα-
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γορεύεται ή εισαγωγή συγκεκριμένων τύπων μηχανημάτων και 

ανταλλακτικών, πλην εφ' δσον έκδοθή σχετική άδεια εισαγωγής. 

Το Ν.Δ. 480 είναι γενικώτερον και αποσκοπεί εις τον συντονι-

σμον των έχουσών σχέσιν προς το έξωτερικον έμπόριον κρατικών 

καί ιδιωτικοοικονομικών δραστηριοτήτων. Βάσει τούτου εφαρμό

ζεται έ'λεγχος τόσον έπί τών εισαγωγών, δσον καί έπί τών εξα

γωγών, προς έξασφάλισιν της προμηθείας ένίων αγαθών πρώτης 

ανάγκης, προς προώθησιν τών εξαγωγών καί προς άξιοποίησιν τών 

εθνικών πόρων κατά τον άποδοτικώτερον δυνατόν τρόπον. 

Ό έλεγχος τών εισαγωγών διενεργείται κυρίως υπό της 'Επι

τροπής Εξωτερικού Εμπορίου, ήτις συνέστη βάσει του Ν.Δ. 480 

καί αποτελείται έκ του 'Υπουργού Συντονισμού, τών λοιπών Οικο

νομικών Υπουργών, του Διοικητού τής Τραπέζης τής Ελλάδος 

καί του Γενικού Διευθυντού 'Εξωτερικού Εμπορίου. Πλην εξαι

ρέσεων τίνων αϊ είσαγωγαί συνήθως δέν υπόκεινται εις ποιοτικούς 

ή συναλλαγματικούς περιορισμούς. Κατά κύριον λόγον, ό περιορι

σμός τών εισαγωγών εις έπίπεδον άνάλογον τών συναλλαγματικών 

αποθεμάτων τής χώρας επιτυγχάνεται δια τής νομισματικής πο

λιτικής καί τών πιστωτικών ελέγχων, ιδία δε δια κανονισμών άφο-

ρώντων εις τήν μέθοδον διακανονισμού τής αξίας τών εισαγωγών. 

Το ύφιστάμενον προστατευτικον καθεστώς κατοπτρίζεται εις διά

φορα μέτρα, άτινα εξετάζονται κατωτέρω. 

Α'. "Αδειαι ΕΙσαγωγης 

Το έν Ελλάδι έφαρμοζόμενον σύστημα άδειων εισαγωγής δια

κρίνει τας είσαγωγάς εις τεσσάρας κατηγορίας, ήτοι: Πρώτον, 

τάς ελευθέρας παντός περιορισμού, αποτελούσας το μέγιστον τμήμα 

τοΰ συνόλου τών εισαγωγών. Δεύτερον, (Πίναξ Α) ώρισμένα εΐ'δη 

πολυτελείας, υφάσματα, αυτοκίνητα, ανταλλακτικά αυτών καί ώρι

σμένα είδη διατροφής2. Τρ.τον, βιομηχανικά προϊόντα, άτινα ει-

2. Εις τήν πραγματικότητα αϊ αδειαι εισαγωγής υφασμάτων καί αυτοκι

νήτων χορηγούνται ελευθέρως. Έ κ κινήτρων σχετικών προς το καθεστώς τοΰ 

προστατευτισμού, αϊ άρμόδιαι άρχαί προέβησαν εις προσθήκην ειδών τίνων 

είς τον έν λόγω πίνακα, ενώ έτερα είδη άφηρέθησαν εξ αΰτοϋ βραδύτερον. 
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vat τα αυτά ή παρόμοια προς έγχωρίως παραγόμενα είδη (γεωρ

γικά μηχανήματα, εΐδη τινά αντλιών, δηζελομηχαναί και ηλεκτρο

κινητήρες) 3. Τέταρτον, αγαθά ών ή εισαγωγή επιφυλάσσεται εις 

το κράτος εκ λόγων υγιεινής, δημοσίου συμφέροντος ή δημοσιονο

μικών απαιτήσεων. (Τα είδη του πίνακος αύτοΰ ποικίλλουν — εκ 

σπίρτων μέχρι σίτου,— ζωοτροφών καί προϊόντων πετρελαίου, πε

ριλαμβάνουν δέ προϊόντα τών κρατικών μονοπωλίων) 4. 

Ή σχετική αξία τών εισαγωγών κατά κατηγορίαν εντός του 

1961 εμφαίνεται εις τον κάτωθι πίνακα: 

Κατηγορία $ Εκατ. 

1. Ελευθέρας Εισαγωγής 571,6 (α) 
2. Είσαγωγαί Πίνακος Α' 69,1 (β) 
3. Είσαγωγαί Ένίων Μηχανημάτων 26,0 

4. Είσαγωγαί Δημοσίου 47,4 

α) εξ ών $ 136 εκατ. καλύπτονται υπό τών είσαγωγών πλοίων. 
β) εξ ών $ 30 εκατ. υπεβλήθησαν είς περιορισμον τών άδειων εισαγωγής. 

Τ α εϊδη άτινα ανήκουν εις τήν τετάρτην κατηγορίαν, περιλαμ

βανομένων καί τών είσαγωγών γεωργικών πλεονασμάτων εξ 

Η.Π.Α., υπόκεινται είς αύστηρον έλεγχον ως προς τάς τιμάς. 

Έ κ τών ανωτέρω καθίσταται προφανές, δτι μόνον ή τρίτη κα

τηγορία συνδέεται προς την προστασίαν τής εγχωρίου βιομηχα

νίας, είς περιπτώσεις δέ τινας ό πίναξ καλύπτει είσαγωγάς, αίτι-

νες ούδεμίαν σχεδόν σχέσιν εμφανίζουν προς τα εγχώρια προϊόντα. 

Ούτως, απαγορεύεται ή εισαγωγή βενζινομηχανών, καίτοι δεν πα

ράγονται εν Ελλάδι. Τούτο δικαιολογείται υπό το πρόσχημα, δτι 

παράγονται έγχωρίως ώρισμένοι τύποι δηζελομηχανών. Το γε-

3. Ή άδεια εισαγωγής αυτών εγκρίνεται ύπο του 'Τπουργοϋ Βιομηχανίας 
κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Βιομηχανίας, ήτις περιλαμβάνει έκ-
πρόσωπον τοΰ Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων. 

4. Δια πλήρη περιγραφήν τοΰ ελληνικού συστήματος άδειων εισαγωγής 
καί ελέγχου τοΰ διακανονισμού τής αξίας τών είσαγωγών δρα: Summary of 
Greek Foreign Trade Regulations (Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος, 'Ιού
νιος 1963). 
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γονός, δτι ή 'Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος έχει το άποκλει-

στικον δικαίωμα διαθέσεως λιπασμάτων και εντομοκτόνων εν Ε λ 

λάδι, αποτελεί πολλάκις φραγμον εις την άνάπτυξιν αποδοτικής 

γεωργικής και βιομηχανικής παραγωγής. Ούτω, λόγω των υψη

λότερων τιμών τάς όποιας ζητεί ή 'Αγροτική Τράπεζα δια τα ε'ίδη 

ταϋτα, έν συγκρίσει προς τας επικρατούσας διεθνώς, ή χρήσις λι

πασμάτων καί εντομοκτόνων παρεμποδίζεται, ενώ έπεδιώκετο α

κριβώς το άντίθετον αποτέλεσμα. Εις τον βιομηχανικον τομέα, ή 

μόνη εγχώριος βιομηχανία θειϊκοΰ χαλκού έξηναγκάσθη τελευταίως 

εις διακοπήν των εργασιών της, καθ' όσον ή 'Αγροτική Τράπεζα 

ήρνήθη να άγοράση το έν λόγω προϊόν εις επικερδείς τιμάς, προ-

τιμήσασα τήν έκ του εξωτερικού προμήθειαν θειϊκοΰ χαλκού εις 

τιμάς «ντάμπινγκ». Ή 'Αγροτική Τράπεζα απολαύει βεβαίως του 

μοναδικού προνομίου, δτι δεν απαιτείται να χορηγή οιοδήποτε 

προστατευτικον περιθώριον προς τους εγχώριους παραγωγούς, εις 

τήν περίπτωσιν όμως του θειϊκοΰ χαλκοΰ ή αντίστοιχος βιομηχα

νία ύπεχρεώθη να καταβάλη πολύ ύψηλοτέραν τής διεθνοΰς τιμής 

δια τήν πρώτην ΰλην (θειικον οξύ), ήτις υπόκειται εις προστατευ

τικον δασμόν. Ούτως, ή εγχώριος αΰτη έπιχείρησις υπέστη τάς δυσ

μενείς επιπτώσεις έκ τοΰ προστατευτισμοΰ, δταν ήγόρασε τήν 

πρώτην ΰλην, άλλα δεν έπροτιμήθη, δταν ηθέλησε να πωλήση το 

προϊόν της ε'ις τον μοναδικον άγοραστήν5. Έ κ τούτου καταφαίνε

ται ή ελλειψις συντονισμοΰ μεταξύ τής αγροτικής βιομηχανικής 

και εμπορικής πολιτικής καί ή ασυναρτησία, ήτις διέπει το δλον 

σύστημα, δπερ έδημιουργήθη προς άντιμετώπισιν διαφόρων οικο

νομικών συνθηκών. 

5. Είναι γνωστή ή ΰπαρξις μαύρης αγοράς θειϊκοΰ χαλκοΰ, εις ην οι πω-
ληταΐ προμηθεύονται το προϊόν έκ των αγροτών, οίτινες αγοράζουν επί πι
στώσει περισσότερον τοΰ άναγκαιοΰντος αύτοϊς έκ της Αγροτικής Τραπέ
ζης. Οι μεταπωληταί διαθέτουν το προϊόν τοΰτο εις σημαντικώς ύψηλοτέρας 
τιμάς προς έτερους άγρότας, ο'ίτινες έχουν χρέη προς τήν Άγροτικήν Τράπε-
ζαν καί δεν δύνανται να αγοράσουν το προϊόν ή να το εισάγουν άπ' ευθείας. 
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Β'. "Ελεγχοι έπί τοΰ Διακανονισμού τών Εισαγωγών 

Ό κυριώτερος έλεγχος, όστις έχρησιμοποιήθη κατά τα τελευ

ταία ετη προς προστασίαν ώρισμένων βιομηχανικών κλάδων καί 

περιορισμον τοΰ όγκου των εισαγωγών καί της κερδοσκοπικής 

συσσωρεύσεως άδειων εισαγωγής, ύπήρξεν ή επιβολή περιορισμών 

έπί του τρόπου διακανονισμού τής άξιας τών εισαγομένων αγαθών. 

Ούτως, ενώ αϊ άδειαι εισαγωγής ειδών, έκ τών περιλαμβανομένου 

εις τον Πίνακα Α', δύνανται να χορηγούνται ελευθέρως, δ ε'ισα-

γωγεύς υποχρεούται έπί τη λήψει τής άδειας να κατάθεση την έκ 

τοΰ νόμου άπαιτουμένην προκαταβολήν τής κατηγορίας εις ην εμ

πίπτει το είσαγόμενον είδος. 

Ό προστατευτικός χαράκτη ρ τών διατάξεων τών άφορωσών εις 

τον διακανονισμον τής άξιας τών εισαγωγών καταφαίνεται καί έκ 

τών δύο καταλόγων αγαθών, δι' α απαιτείται αντιστοίχως κατά-

θεσις 136% καί 63% τής αξίας αυτών G.I.F., έπί τη έκδόσει τής 

αδείας εισαγωγής. Εις τους έν λόγω πίνακας περιλαμβάνεται ευ

ρεία ποικιλία ειδών διατροφής, ήμιετοίμων αγαθών καί βιομηχα

νικών προϊόντων. Καίτοι εις την διάρθρωσιν τών πινάκων αυτών 

κατοπτρίζεται ή επιθυμία να καταστη δυσχερής ή εισαγωγή σχε

τικώς μη αναγκαίων ειδών, το κυριώτερον κίνητρον, δια να περι-

ληφθή είδος τι εις τους πίνακας, ιδία εις τον Πίνακα τον απαι

τούντα μεγαλύτερα περιθώρια, είναι ή παροχή προστασίας προς 

τάς έγχωρίας επιχειρήσεις. Έ π ί παραδείγματι, προ τής συνδέ

σεως τής Ελλάδος μετά τής Κοινής 'Αγοράς, δλαι αϊ είσαγωγαί 

υφασμάτων άπήτουν προκαταβολικήν κατάθεσιν 280% τής άξιας 

των C.I.F. Δυνάμει τών 6ρων τής συμφωνίας συνδέσεως ή άπαί-

τησις αδτη έμειώθη κατά 140% δι' δλα τα είδη τοΰ καταλόγου 

τών 280% καί κατά 10% δι' ολα τα είδη τοΰ πίνακος 140%. 

Βάσει τής ρήτρας τοΰ «πλέον ευνοουμένου κράτους» ή Ελλάς 

εφήρμοσε τάς μειώσεις ταύτας έπί τών έκ πάσης χώρας εισαγω

γών της καί ουχί έπί τών εισαγωγών τών προερχομένων έκ χωρών 

ανηκουσών απλώς εις την Ε.Ο.Κ. Το δλον σύστημα τών περιθω

ρίων τών εισαγωγών δέον δπως καταργηθή εντός 12ετοΰς ή 22ετοΰς 

χρονικής περιόδου, αναλόγως τοΰ αν το συγκεκριμένον αγαθόν 
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καλύπτεται υπό της 12ετοΰς προθεσμίας δασμολογικής έξισώσεως 

μετά της Κοινής 'Αγοράς (έξισώσεως άφορώσης εις αγαθά μή 

παραγόμενα εν Ελλάδι), ή τής 22ετοΰς προσθεμίας μειώσεως των 

δασμών, προκειμένου περί προϊόντων παραγομένων και έγχωρίως. 

Επιπροσθέτως προς τα απαιτούμενα περιθώρια εισαγωγών επι

τρέπεται ή επί πιστώσει εισαγωγή 285 ειδών περίπου, με προθε-

σμιακον διακανονισμον τής αξίας των κυμαινόμενον άπο 90 ημέ

ρας μέχρις 36 μηνών και πλέον. Ή εισαγωγή καταναλωτικών 

αγαθών με προθεσμιακον διακανονισμον απαγορεύεται. Δια τας 

βιομηχανικάς πρώτας υλας δμως τάσσεται αυτομάτως 12μηνος 

προθεσμία, δια δε τον βιομηχανικον έξοπλισμόν 36μηνος τοιαύτη, 

παρατεινομένης ταύτης καί πέραν τών 36 μηνών προκειμένου περί 

μηχανημάτων θεωρουμένων ως ζωτικής σημασίας δια την οίκο-

νομικήν άνάπτυξιν τής χώρας. 

Το έπιθυμητον τής χρησιμοποιήσεως του προθεσμιακού διακα

νονισμού και τών περιθωρίων εισαγωγών δια προστατευτικούς 

σκοπούς γίνεται ευρέως άντιληπτον υπό τής εγχωρίου βιομηχανίας. 

Ή μοναδική ελληνική βιομηχανία έπισώτρων, συναντήσασα άρνη-

σιν τών άρχων δπως αυξήσουν τους δασμούς επί τών έπισώτρων 

καί αεροθαλάμων, έζήτησεν, δπως τα εισαγόμενα έπίσωτρα φορ

τηγών μεταφερθούν εκ του πίνακος Φ εις τον πίνακα Φ - 50, καθ' 

δσον τούτο άφ' ενός μεν θα άπεστέρει τους εισαγωγείς εκ του ση

μαντικού δικαιώματος των, δπως προεξοφλούν τα γραμμάτια των 

έγχωρίως, άφ' έτερου δε θα ηυξανε τα απαιτούμενα περιθώρια. 

(Οί εγχώριοι παραγωγοί αγαθών τών πινάκων Φ - 50, Φ - 100 

καί Α' απολαύουν του δικαιώματος προεξοφλήσεως τών γραμμα

τίων των υπό τών ελληνικών εμπορικών τραπεζών). 

Γ'. Ή Προτίμησις τοΰ Κράτους δια τους Εγχώριους Παραγωγούς 

Εις τους διεθνείς διαγωνισμούς, τους οποίους διεξάγει το κρά

τος καί οί δημόσιοι οργανισμοί βάσει τοΰ Ν. 3215/1955, ή εγ

χώριος βιομηχανία καί βιοτεχνία προστατεύονται ώς ακολούθως: 

1. Τα εγχώρια βιομηχανικά καί βιοτεχνικά προϊόντα προτι

μώνται, έφ' δσον ή τιμή των είναι υψηλότερα κατά 8% κατά μέ-
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γιστον δριον της τιμής G.I.F. ομοίων εισαγομένων αγαθών. (Τιμή 

τιμολογίου G.I.F. πλέον δασμών και τελών, άλλα μή περιλαμβα

νομένου του Φ.Κ.Ε. ). 

2. 'Ασχέτως του ΰψους του εισαγομένου δασμού, ό διαφορισμος 

τιμής υπέρ του εγχωρίου προϊόντος δεν δύναται να ύπερβή το 30% 

τής τιμής C.I.F. του εισαγομένου άγαθοϋ, εξαιρέσει τής περιπτώ

σεως τών βιομηχανιών επεξεργασίας μετάλλου, αϊτινες απολαύουν 

προτιμήσεως 35%. 

3. Αϊ έπαρχιακαί βιομηχανίαι τυγχάνουν προσθέτου προστασίας 

κυμαινόμενης αναλόγως του είδους του προϊόντος μεταξύ 2% και 

8% επί πλέον τών ανωτέρω περιθωρίων, άτινα εφαρμόζονται εις 

την περιφέρειαν πρωτευούσης (Ν.Δ. 2176/52). Δια μεταγενεστέ

ρου Νόμου (3215/55) τα ποσοστά ταΰτα ηύξήθησαν κατά 50% 

δια τάς βιομηχανικάς επιχειρήσεις, αίτινες λειτουργούν εις δλας 

τάς νήσους, πλην Ευβοίας. 

4. Οί εγχώριοι παραγωγοί προϊόντων τών κρατικών μονοπω

λίων, ως σπίρτων, παιγνιόχαρτων, κλπ., άτινα εισάγονται αδα

σμολόγητα, τυγχάνουν διαφορισμοΰ τιμής κατά 10% έναντι του 

εισαγομένου προϊόντος. 

Δυνάμει ειδικού διατάγματος τα παιγνιόχαρτα απολαύουν σή

μερον διαφορισμοΰ τιμής κατά 15%. 

Παρά τάς νομικάς ταύτας διατάξεις υπέρ τής εγχωρίου παρα

γωγής καθ' όσον άφορα εις τάς κρατικάς προμηθείας, οί φορείς του 

Δημοσίου ασκούν σημαντικήν διακριτικήν έξουσίαν. Έ π ί παρα

δείγματι, προκειμένου περί πολύπλοκου εξοπλισμού, ως περί τών 

ραδιοφωνικών και ηλεκτρονικών συσκευών, καθίσταται πολλάκις 

δυσχερέστατον δια τα εγχώρια προϊόντα να ληφθούν υπ' δψιν, 

καθ' δσον ή εκάστοτε επιτροπή προμηθειών δύναται να ίσχυρι-

σθή, δτι ή εγχώριος έπιχείρησις κέκτηται περιωρισμένην πεΐραν 

εν συγκρίσει προς τους αντιστοίχους οίκους τής αλλοδαπής. Έ ξ 

άλλου, προκειμένου π.χ. περί τών κατασκευαστών σωλήνων άμιαν-

τοτσιμέντου ή βαννών ύδατος, ούτοι τυγχάνουν προστασίας, άνευ 

τής οποίας δεν θα ήδύναντο να συνεχίσουν τάς εργασίας των. 
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Δ'. Δασμοί 

Μέχρι του 1923 οι δασμοί έπεβάλλοντο κυρίως προς επαύξη

σαν τών δημοσίων εσόδων. Μετά το έτος τοΰτο επεβλήθη ενιαίος 

δασμός 2 5 % έπί της αξίας όλων τών εισαγωγών, εφ' δσον παρή-

γοντο και έγχωρίως 6 . Το σύστημα τούτο μετεβλήθη άρδην κατά τήν 

περίοδον του μεσοπολέμου συνεπεία πιέσεων εκ μέρους μεμονω

μένων παραγωγών, διμερών συμφωνιών μετά διαφόρων χωρών και 

της κατά τήν δεκαετίαν 1930 - 40 γενικής τάσεως προς παροχήν 

μεγαλυτέρας προστασίας. Εις τάς παραμονάς του Δευτέρου π α γ -

γοσμίου πολέμου ό δασμός επί της αξίας τών εισαγομένων ανήρ

χετο εις 6 0 % κατά μέσον δρον. 

ΠΙΝΑΞ Χ -1 
Δασμοί έπί Επιλεγέντων Βιομηχανικών Προϊόντων 

π ... Δασμολογική Ποσοστον % 
i l p 0 l ò v Κλάσις Έπί της 'Αξίας 

Βαμβακερά Υφάσματα 
'Τφάσματα έξ Έρίου 
Συνθετικά 'Υφάσματα 

Έπεξειργασμένον Δέρμα Μόσχου 
Έπεξειργασμένον Δέρμα Αιγός 
Χάρτης Γραφής 
Χάρτης Περιτυλίγματος 
Σιδηραϊ και Χαλύβδινοι Ράβδοι 
Σίδηροι και Χαλύβδινοι Αυλοί και Σωλήνες 

Ηλεκτρικά Ψυγεία 
Ήλεκτρικαί Μαγειρικαί Συσκευαί 
Ηλεκτρικοί Λαμπτήρες 
Τσιμέντον 
Ζϋθος 

Σιγαρέττα 

5509/Β Ε Ζ 
5311/AB 
5104/5607 
4102/1, 2α 
4104/Α, Β 
4801 
4803 /Β3 
7310/Α12 
7318/Β 
8415/ΑΙ2 
8512/Ε 
8520/ΑΙβ 
2523 
2203/Α2 
2402/Α3 

25-45 
40 
60-70 
40 
40 
36-68 
25 
21 
32 
56 
52-61 

125-176 
27 

315 
189 

Π η γ ή : Τράπεζα της Ελλάδος Ή 'Ελληνική ΟΙκονομία το 1960, σελ. 
144, ('Αθήναι, 1961). 

6. Plan for the Expolation of the Productive Resources of Greece, 'Επιτροπή 
UNRRA, Division, II, Studies of the Structure of the Greek Econo
my ('Αθήναι, 1947), Τόμος II, σελ. 23. 
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Παρά την απελευθέρωσαν των εισαγωγών το 1953, το δασμολο-

γικον θερμοκήπιον παρέμεινεν ώς αποτελεσματικός φραγμός έναντι 

της εισαγωγής ευρείας ποικιλίας προϊόντων. Το νέον δασμολόγιον, 

όπερ ετέθη εν ίσχύϊ τον Άπρίλιον 1960, καίτοι όλιγώτερον προσ-

τατευτικον του αντικατασταθέντος, παρέχει εισέτι σημαντικήν 

προστασίαν εις την έγχώριον βιομηχανίαν7. Τοΰτο καταφαίνεται 

εκ του πίνακος Χ - 1. 

Ε'. Ποσοστώσεις 

Κατά το πρόσφατον παρελθόν αί ποσοστώσεις διεδραμάτισαν 

σημαντικώτατον ρόλον είς το πλαίσιον της εμπορικής πολιτικής 

τής χώρας, τοΰτο δε θα ήδύνατο ενδεχομένως να συνεχισθή και είς 

το μέλλον. "Ας ϊδωμεν δμως πρώτον, πώς έχρησιμοποιήθη ήδη 

το εν λόγω μέτρον. 

Σημαντικον ποσοστον του συνολικού εξωτερικού εμπορίου τής 

Ελλάδος διεξάγεται βάσει διμερών συμφωνιών εμπορίου και πλη

ρωμών. Κατά το 1962 αί χώραι του 'Ανατολικού συνασπισμού 

έκάλυπτον 1 0 % τών ελληνικών εισαγωγών και 2 2 % τών εξαγω

γών. Οΰτως, ό 'Ανατολικός συνασπισμός άπετέλει τον κυριώτερον 

άγοραστήν ένίων ελληνικών προϊόντων, άπορροφών πλέον του ενός 

τρίτου κατ' άξίαν τών ελληνικών εξαγωγών εσπεριδοειδών καί 

νωπών όπωρών, ώς καί πλέον του ενός πέμπτου τών εξαγωγών 

καπνού. Συνήθως, οι "Ελληνες εισαγωγείς είναι ελεύθεροι να αγο

ράσουν οτιδήποτε προσφέρεται καί δ,τι νομίζουν δτι δύναται να 

διατεθή είς την άνταγωνιστικήν έλληνικήν άγοράν. Γενικώς, αί 

είσαγωγαί εκ του 'Ανατολικού συνασπισμού συνίστανται εκ πρώ

των υλών ώς π.χ. ξυλείας, καυσίμων υλών καί κεφαλαιουχικών α

γαθών. Μόνον το κράτος κατευθύνει τάς αγοράς του προς ώρισμένα 

είδη εκ του 'Ανατολικού συνασπισμού προς άντιστάθμισιν τών ελ

ληνικών εξαγωγών, καίτοι ώρισμένοι "Ελληνες εξαγωγείς εξαναγ

κάζονται υπό τών άρχων τής έξαγούσης χώρας να αγοράσουν 

7. Επιπροσθέτως προς τους δασμούς, ή επαρχιακή βιομηχανία απολαύει 
μειώσεως κατά 30% τοΰ Φ.Κ.Ε. 6% δστις καταβάλλεται επί των εισαγωγών. 
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ώρισμένα είδη, ώς π.χ. αυτοκίνητα, τα όποια άλλως θα παρέ-

μενον άπώλητα. 

Ά π ο του 1957 μέχρι και του 1959 αϊ διεθνείς τιμαί των κυριω-

τέρων γεωργικών εξαγωγών έσημείωσαν κάμψιν, ενώ συνεχίσθη 

ή αΰξησις τών εισαγωγών. Συνεπεία της εξελίξεως ταύτης έση-

μειώθη σοβαρά κρίσις εις το έλληνικον ίσοζύγιον πληρωμών. Έ ν ω 

τα ληφθέντα πιστωτικά μέτρα έπέτυχον εις την συγκράτησιν της 

ζητήσεως εισαγομένων προϊόντων, τό κράτος ευρέθη με τεράστια 

αποθέματα καπνών και σουλτανίνας, τα όποια δέν ήδύνατο να διά

θεση είς τάς διεθνείς τιμάς. Προς άντιμετώπισιν της ούτω δια

μορφωθείσης καταστάσεως, ή Κυβέρνησις προέβη τον Άπρίλιον 

1959 είς έφαρμογήν ποσοτικών περιορισμών επί της εισαγωγής 

εννέα ειδών (π.χ. σιδήρου, ξυλείας, άνθρακος, έπισώτρων και δ η 

μοσιογραφικού χάρτου) εκ τών χωρών του Ο.Ο.Σ.Α., τών Η . Π . Α . 

καί του Καναδά. Σκοπός του έν λόγω μέτρου ήτο ή μείωσις εισ

αγωγών τίνων έκ τών Δυτικών χωρών, έξαναγκασθέντων ούτω 

τών εισαγωγέων δπως καλύψουν τάς υπολοίπους άνάγκας των κυ

ρίως έκ τών χωρών του 'Ανατολικού συνασπισμού. Αϊ ποσοστώ

σεις κατά το 1959 καί το πρώτον έξάμηνον του 1960 ήσαν 2 2 % 

καί 3 0 % αντιστοίχως κάτω του επιπέδου τών εισαγωγών, αϊτινες 

είχον πραγματοποιηθή κατά τα προηγούμενα έτη. Γενικώς, το 

σύστημα τών ποσοστώσεων δέν έλειτούργησεν ικανοποιητικώς προ

κειμένου περί τών βιομηχανικών προϊόντων, καθ' δ σον οι "Ελληνες 

εισαγωγείς εύρίσκοντο έν αδυναμία να διαθέσουν τα βιομηχανικά 

προϊόντα έκ του 'Ανατολικού συνασπισμού, τα όποια ήσαν συνήθως 

ατελή εξ έπόψεως ποιότητος καί εξυπηρετήσεως. Ή έφαρμοσθεΐσα 

πολιτική ήτο επιτυχεστέρα εις τήν περίπτωσιν τών εισαγομένων 

πρώτων υλών, δι' ης έπεδιώκετο νά έξασφαλισθή ή ποιότης. Τ ο 

σύστημα τών ποσοστώσεων έγκατελείφθη τελικώς τον Νοέμβριον 

1961, άφοΰ κατέστη δυνατόν να μειωθούν τα κρατικά αποθέματα 

καπνού καί σουλτανίνας εις ίκανοποιητικώτερα επίπεδα. 

ΣΤ'. Ai Διεθνείς Συνθήκαι καί το Σύστημα Περιορισμού τών Εισαγωγών 

Είς τήν πραγματικότητα, το κράτος δέν δύναται να άποφασίση 
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ελευθέρως περί της διατηρήσεως ή εγκαταλείψεως του συστήμα
τος των ποσοτικών περιορισμών επί τών εισαγωγών. Βάσει της 
Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (G.A.T.T. ), μέτρα 
προς περιορισμον τών εισαγωγών δύνανται να ληφθούν μόνον, έφ' 
δσον υφίσταται κίνδυνος επιδεινώσεως του ισοζυγίου πληρωμών 
της χώρας8. 'Εν τούτοις, τα τοιαύτα μέτρα δέον όπως καταργη
θούν ως παρέλθη ή κρίσις, απαιτείται δε συνεχής επαφή μετά 
της G.A.T.T. έν προκειμένω. 

Δυνάμει τών δρων της συμφωνίας συνδέσεως μετά της Ε.Ο.Κ., 
ή Ελλάς δύναται να έφαρμόση ποσοτικούς περιορισμούς επί τών 
εισαγωγών, συμφωνούντος και του Συμβουλίου Συνδέσεως, υπό 
τον δρον δτι αϊ νέαι ποσοστώσεις δεν θα είναι μικρότεραι του 60% 
τών αντιστοίχων εισαγωγών εκ της Κοινής 'Αγοράς εντός του 
προηγουμένου έ'τους. Έν πάση περιπτώσει, αϊ τοιαΰται ποσοστώ
σεις δέον δπως καταργηθούν οπωσδήποτε εντός περιόδου 22 ετών9. 

Ώ ς ελέχθη ήδη, απαιτείται ωσαύτως βάσει τών δρων της συμ
φωνίας συνδέσεως ή εντός 12ετοΰς ή 22ετοΰς περιόδου κατάργη-
σις τών περιθωρίων τών εισαγωγών. Οι δασμοί υπόκεινται ωσαύ
τως εις τήν Συμφωνίαν τών 'Αθηνών. Δι' εκείνα τα προϊόντα, 
άτινα δέν παρήγοντο έν Ελλάδι το 1962, δτε ετέθη έν ϊσχύϊ ή 
συμφωνία, το έλληνικον δασμολόγιον δέον δπως προσαρμοσθή κατά 
τακτά διαστήματα προς τα επίπεδα τής Ε.Ο.Κ. εντός 12 ετών. 
Εϊδικώτερον, μέχρι τοΰ 1967 δέον δπως ëχoυv καταργηθή 50% 
τών δασμών, οίτινες ισχύον το 1962 δι' αγαθά μή παραγόμενα έγ-
χωρίως. Προκειμένου περί ειδών παραγομένων και έν Ελλάδι 
ετέθη 22ετής περίοδος δια τήν βαθμιαίαν προσαρμογήν τών δα
σμών προς τα επίπεδα της Κοινής 'Αγοράς. 'Εντός 14 ετών άπο 
τοΰ τέλους τοΰ 1962, ή ελληνική βιομηχανία θα άπωλέση 50% 
τής προηγουμένης δασμολογικής προστασίας της. 

Προς ένίσχυσιν τών νέων βιομηχανικών κλάδων ή Ελλάς δύ-

8. G.A.T.T., Basic Instruments and Selected Documents (Γενεύη, Νοέμβριος 
1958), Τόμος III, "Αρθρον XVIJI, Τμήμα Β'. 

9. Συμφωνία Συνδέσεως μεταξύ Ελλάδος και Εύοωπαΐκτ\ς ΟΙκονομιχης 
Κοινότητος ('Αθήναι, 1962). 
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ναται, εντός των πρώτων 12 ετών της ισχύος της συμφωνίας συν

δέσεως, να προβή εις έφαρμογήν νέων δασμών ή εις αΰξησιν τών 

ήδη υφισταμένων έναντι αγαθών προελεύσεως εκ τών χωρών της 

Ε.Ο.Κ. Οι νέοι οΰτοι δασμοί δέν δύνανται να υπερβαίνουν το 

25% της αξίας τών αγαθών και δέον δπως επαναφερθούν εις τα 

πρότερα επίπεδα των εντός πενταετίας, καταργούμενοι βεβαίως τε

λείως βάσει τών δρων της συμφωνίας. Ή ολική αξία τών αγαθών, 

άτινα υπόκεινται εις τοιούτους δασμούς, δέν δύναται να ύπερβή 

10% του συνόλου τών εισαγωγών της χώρας έκ της Ε.O.K. κατά 

το 1958. 

3. Ai έκ τοΰ Προστατευτικού Καθεστώτος Επιδράσεις 

Δια να καταλάβη ή Ελλάς τήν πρέπουσαν θέσιν της εις την 

Ε.Ο.Κ. καί εις τα πλαίσια τών εμπορικών συναλλαγών του ελευ

θέρου κόσμου, απαιτείται ριζική μεταβολή της εμπορικής της πο

λιτικής καί τοΰ τρόπου αξιοποιήσεως τών εθνικών της πόρων. Ή 

δημιουργία του ισχύοντος οικονομικού καθεστώτος, δπερ χαρα

κτηρίζεται υπό ύψηλοΰ κόστους παραγωγής καί ελλείψεως αντα

γωνιστικότητος, οφείλεται εις τήν άκολουθουμένην μυωπικήν πο-

λιτικήν προστατευτισμού. Ώ ς διεμορφώθη κατά τήν διάρκειαν του 

μεσοπολέμου, το εν λόγω σύστημα έσχεν εξ 'ίσου δυσμενείς συν

επείας, τόσον δια τον άγροτικόν, δσον καί δια τον βιομηχανικον 

τομέα. 

Προ του Δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, ή σημαντική έπέκτασις 

τών καλλιεργούμενων γαιών ύπεβοήθησε τήν άποκατάστασιν τόσον 

τών προσφύγων έκ Μικρας 'Ασίας, δσον καί τοΰ αυξανομένου γηγε

νούς πληθυσμού. Έ ν τούτοις, σημαντικον τμήμα τών νέων εδα

φών ήτο μειωμένης άποδοτικότητος, ένω τα εκτελεσθέντα εγγειο

βελτιωτικά έργα ήσαν έν πολλοίς αντιοικονομικά, προγραμματιζό

μενα έκ λόγων σχετικών προς τήν δημιουργίαν αυτάρκειας εις 

γεωργικά προϊόντα. 'Αποτέλεσμα τούτου ύπήρξεν το ύψηλον κό

στος της γεωργικής παραγωγής, δπερ έβάρυνε τους καταναλωτάς 

λόγω τής εφαρμοζόμενης αύστηρας πολιτικής προστατευτισμού, 
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ήτις, έκτεινομένη έφ' Ολης της κλίμακος των γεωργικών εισαγω

γών, (περιλαμβανομένων των λιπασμάτων και μηχανημάτων), εΐ-

χεν ετι άμεσωτέραν άνασταλτικήν έπίδρασιν έπί της αναπτύξεως 

αποδοτικής αγροτικής παραγωγής. Κατά συνέπειαν, έχάνοντο οια

δήποτε πλεονεκτήματα, τα όποια τυχόν προσέδιδεν εις την οίκο-

νομίαν ή προστασία του γεωργικού τομέως. 

Εις τον βιομηχανικον τομέα, εξ άλλου, έσημειώθη ουσιώδης 

αΰξησις τής παραγωγής, ένισχυθεΐσα έκ τής αποτόμου εισροής εύ-

θηνής εργασίας, τής αναπτύξεως τής αγοράς καταναλωτικών αγα

θών και τής «πολλαπλασιαστικής» επιδράσεως τών έκτελουμένων 

δημοσίων έργων. Έν συνδυασμό) προς τους ανωτέρω παράγοντας, 

οίτινες κατοπτρίζουν την άνοδικήν τάσιν τής ζητήσεως βιομηχα

νικών προϊόντων, αϊ έπανειλημμέναι υποτιμήσεις τής δραχμής προ-

εκάλεσαν αυξησιν τών τιμών τών εισαγομένων αγαθών. Τέλος, το 

σύστημα αύστηράς προστασίας τής βιομηχανίας κατέστη ετι αύ-

στηρότερον κατά την περίοδον του μεσοπολέμου. 'Αποτέλεσμα 

τούτου ήτο, ότι «μέγας αριθμός βιομηχανιών ίδρυθεισών κατά την 

περίοδον ταύτην δεν έξεπλήρου τάς προϋποθέσεις πραγματικής ή 

δυνητικής βιωσιμότητος. Έδημιουργήθησαν παντός είδους βιο-

μηχανίαι, χαρακτηριζόμεναι υπό υψηλού κόστους παραγωγής, ενώ 

τό κράτος εύρίσκετο έν αδυναμία εφαρμογής οιασδήποτε συνεπούς 

πολιτικής βιομηχανικής αναπτύξεως. Οι πάντες σχεδόν ήδύναντο 

να ιδρύσουν νέας βιομηχανίας δυνάμει διαφόρων διαταγμάτων, νό

μων και υπουργικών αποφάσεων, υπό την προϋπόθεσιν ότι άπέ-

βλεπον εις τήν προστασίαν του εθνικού νομίσματος. Ταΰτα βε

βαίως ουδέν έτερον αποτέλεσμα ειχον ειμή τήν σπατάλην τών δια

θεσίμων πόρων, ίδια δέ τών κεφαλαίων»10. 

Μετά τήν ίδρυσιν μιας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων εις τυ

χόντα βιομηχανικον κλάδον, ή εις αυτόν είσοδος ετέρων επιχειρή

σεων, (όπερ θα ώδήγει εις εντασιν του ανταγωνισμού), παρημπο-

δίσθη πολλάκις δια τής αρνήσεως του Υπουργείου Βιομηχανίας, 

Οπως χορήγηση άδειας σκοπιμότητος δια τήν ίδρυσιν νέων έργο-

10. Α. Πεπελάση, ένθ' ανωτέρω, σελ. 512. 
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στασίων ή την έπέκτασιν υφισταμένων εγκαταστάσεων1 1. ' Η μέθο

δος αυτή έφηρμόσθη το πρώτον προ του Δευτέρου παγκοσμίου πο

λέμου προς περιορισμον των καταστροφικών επιδράσεων εκ του 

έντονου ανταγωνισμού έκεΐ ένθα έσημειοϋτο υπερπαραγωγή, εις 

την πραγματικότητα όμως επιτρέπει εις τους βιομηχάνους να πιέ

ζουν το 'Τπουργεΐον, δπως μη χορηγή αδείας υπό το πρόσχημα 

κορεσμού του κλάδου, ώστε να διατηρούν τα πλεονεκτήματα του 

προστατευτισμού δι' εαυτούς. 

Αποτέλεσμα της εν λόγω πολιτικής, ή μάλλον της ελλείψεως 

πολιτικής, ύπήρξεν ή δημιουργία βιομηχανίας, χαρακτηριζόμενης 

υπό υψηλού κόστους παραγωγής. Προσέτι, μέγα μέρος του βιο

μηχανικού τομέως ευρίσκεται υπό μονοπωλιακον ελεγχον, με ελά

χιστα κίνητρα δια την έφαρμογήν συγχρόνων μεθόδων παραγω

γής και την άξιοποίησιν τών κεφαλαίων κατά οικονομικώς άρι

στον τρόπον. Οΰτως, αί τιμαί τών βιομηχανικών προϊόντων ηύξή-

θησαν κατά 4 0 % εντός τής περιόδου, τα δε κέρδη, καίτοι σημαντι-

κώτατα, δεν έπανεπενδύοντο προς βελτίωσιν τής άποδοτικότητος 

ή έπέκτασιν τής παραγωγής, άλλα διωχετεύοντο έν πολλοίς προς 

την άποθησαύρισιν και την άπόκτησιν πολυτελούς κτηματικής π ε 

ριουσίας. Καίτοι ό προστατευτισμός ηΰξησεν ενδεχομένως την 

όριακήν άπόδοσιν του κεφαλαίου είς τάς βιομηχανίας υποκαταστά

σεως εισαγωγών, εσχε το άντίθετον αποτέλεσμα προκειμένου περί 

τών βιομηχανιών, αιτινες παράγουν προϊόντα συμπληρωματικά 

τών παραγομένων υπό τών προστατευομένων κλάδων1 2. 

4. Τάσεις και Προοπτικοί 

Ώ ς κατεδείχθη εις το κεφάλαιον IX, ό σχεδόν αποκλειστικός 

προσανατολισμός τής εγχωρίου βιομηχανίας προς την έσωτερικήν 

άγοράν συνεχίζεται καθ' δλην την μεταπολεμικήν περίοδον. Ή 

κατανόησις τών προβλημάτων και προοπτικών τής ελληνικής βιο-

χανίας προϋποθέτει άναλυτικήν διερεύνησιν τής διαρθρώσεως καί 

11. Γ. Κουτσουμάρη, ενθ' ανωτέρω, σελ. 109. 
12. Α. Πεπελάση, ενθ' ανωτέρω, σελ. 513-514. 
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του ρυθμού αναπτύξεως αυτής. Οΰτω, μεταξύ 1950 και 1961 è 
μέσος ετήσιος ρυθμός αναπτύξεως της ελληνικής βιομηχανίας ά-

νήλθεν εις 7% έ'ναντι 5,3% κατά τα έτη 1958- 1961. Το τελευταΐον 

τοΰτο ποσοστον υστερεί έναντι του προπολεμικού, μη λαμβανομέ

νων υπ' όψιν των πρώτων ετών τής δεκαετίας 1930 - 4013. 

Ή άνάπτυξις τής βιομηχανίας ήτο πράγματι σημαντική κατά 

τήν δεκαετίαν 1950 - 60, πλην δμως άφεώρα κυρίως εις τους κα

θιερωμένους κλάδους υφαντουργίας, χημικών υλών, επεξεργασίας 

ειδών διατροφής και μή μεταλλικών ορυκτών14. Ή ελληνική βιο

μηχανία δέν ήδυνήθη να προσαρμοσθή προς τήν μεταβαλλομένην 

διάρθρωσιν τής ζητήσεως, ήτις έστρέφετο προς όλονέν πολυπλο-

κώτερα καταναλωτικά και κεφαλαιουχικά αγαθά, καθ* όσον ταύτα 

δυσκόλως παράγονται εις μίαν άγοραν με περιωρισμένον επιχειρη

ματικών τάλαντον και άνεπάρκειαν κεφαλαίων δια βιομηχανικάς 

επενδύσεις. 

Γενικώτερον, ή ελληνική βιομηχανία χαρακτηρίζεται έκ τής 

υπάρξεως ευάριθμων μεγάλων επιχειρήσεων και πολυαρίθμων μι

κρών οριακών τοιούτων. Έ ν όψει τής σχετικώς άκαμπτου διαρ

θρώσεως των υψηλών τιμών δια τα βιομηχανικά προϊόντα, τής 

ατελούς γνώσεως τών συνθηκών τής αγοράς, τών κρατικών ελέγ

χων και τής ανεπαρκούς υποδομής, ή ήκιστα αποδοτική μικρά 

έπιχείρησις δύναται να έπιβιοΐ παραλλήλως προς τάς μεγαλυτέρας 

μονάδας, αίτινες συγχρόνως δέν ευρίσκουν σχεδόν λόγον προς πε-

ρικοπήν του κόστους παραγωγής των. Αϊ έπιτυγχάνουσαι οικονο

μικώς άριστον μέγεθος επιχειρήσεις είναι σχετικώς έλάχισται, μά

λιστα δε τοΰτο συμβαίνει μόνον οσάκις έκ τεχνολογικών παρα

γόντων ή έκ του μεγέθους τής απαιτουμένης επενδύσεως καθίστα

ται επιβεβλημένη ή ίδρυσις επιχειρήσεως αρίστου μεγέθους15. 

Υπάρχουν βεβαίως πλείστα επιχειρήματα υπέρ προστατευτικών 

δασμών, ιδία προκειμένου περί υπανάπτυκτου χώρας, ή θεωρη

τική των δμως άνάπτυξις δέν αποτελεί άντικείμενον τής παρούσης 

13. Γ. Κουτσουμάρη, ένθ' ανωτέρω, σελ. 246. 

14. Τοΰ αύτοΰ συγγραφέως, ενθ' ανωτέρω, σελ. 178. 

15. Τοΰ αύτοΰ συγγραφέως. ε"νθ' ανωτέρω, σελ. 110. 
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μελέτης. Ύπο τάς συνθήκας αίτινες έπεκράτουν κατά την δεκα-

ετίαν 1930 - 40 ή επιθυμία επιτεύξεως αυτάρκειας και ενισχύσεως 

του ισοζυγίου πληρωμών της χώρας ήτο ευνόητος, ιδία έφ' όσον 

ακόμη και αϊ κυριώτεραι έμπορικαί χώραι έφήρμοζον άνάλογον 

πολιτικήν. Προσέτι, ή κοινωνική και πολιτική άναγκαιότης εξευ

ρέσεως εργασίας δια μέγαν αριθμόν προσφύγων θα έδικαιολόγει 

οπωσδήποτε τήν λήψιν μέτρων άποσκοπούντων εις την διεύρυνσιν 

τών εγχωρίων ευκαιριών απασχολήσεως εις βάρος τών αλλοδα

πών και ασχέτως τών παρεχομένων υπό του διεθνούς εμπορίου 

ωφελειών. 'Ενδεχομένως, δμως, το επιχείρημα της «νηπιακής βιο

μηχανίας» προσφέρει τήν καλυτέραν θεμελίωσιν δια τήν έφαρμο-

γήν προστατευτικού καθεστώτος εις τάς υπανάπτυκτους χώρας. 

Συμφώνως προς το επιχείρημα τοΰτο, ή παροχή προστασίας δι

καιολογείται μέχρι βαθμού τίνος δια να δυνηθούν να δημιουργη

θούν νέαι βιομηχανίαι εις κλάδους, εις τους οποίους ή χώρα ενδέ

χεται να έμφανίζη συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι τών άλλων 

χωρών, μεθ' ών συναλλάσσεται. Δύναται να ύποστηριχθή, δτι 

άνευ τοιαύτης προστασίας, ή νηπιακή βιομηχανία δεν θα ήδύνατο 

να άναπτυχθή μέχρι του μεγέθους εκείνου, όπερ απαιτείται προς 

άξιοποίησιν του συγκριτικού της πλεονεκτήματος εις τα πλαίσια 

του διεθνούς ανταγωνισμού. 

'Ατυχώς, ή έφαρμοσθεΐσα εν Ελλάδι προστατευτική πολιτική 

άπέτυχεν εν τω συνόλω της εις τήν παροχήν τών ωφελειών, άτινας 

θεωρητικώς θα ήδύνατο να προσφέρη, δοθέντος, οτι δεν έφηρμόσθη 

ως τμήμα ενός γενικωτέρου ορθολογικού και συντονισμένου προ

γράμματος. Οΰτως, έπί παραδείγματι, ενώ τα προστατευτικά μέ

τρα κατέστησαν βντως δυνατήν τήν παραγωγήν τσιμεντοσωλήνων 

εις σχετικώς άνταγωνιστικας τιμάς, ή αυτή πολιτική προστατευ

τισμού έπεβάρυνε τον νέον κλάδον πλαστικών υλών δι' ενός ερ

γοστασίου πολυστερίνης, δπερ πιθανώς δέν είναι αρίστου μεγέθους16. 

Γενικώτερον, ή βιομηχανική άνάπτυξις καί αϊ επενδύσεις ήγνοή-

θησαν, ή άπασχόλησις εις τήν βιομηχανίαν έπηρεάσθη δυσμενώς, 

οι καταναλωταί ήναγκάσθησαν να καταβάλλουν ύπερβολικώς ύψη-

16. "Ορα Κεφάλοαον Χ, σελ. 18. 
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λάς τιμάς, at δε αύξανόμεναι είσαγωγαΐ δεν άντεσταθμίσθησαν εκ 

της αυξήσεως τών εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων. Ή προσ

τατευτική πολιτική άπέτυχεν εν Ελλάδι ουχί λόγω της φύσεως 

της, άλλα διότι δεν έφηρμόσθη ως μέσον οικονομικής αναπτύξεως. 

'Ακόμη καί αί υπό του H i r s c h m a n άποκαλούμεναι «άφυπνιστι-

καί και προτρεπτικαί» επιδράσεις 1 7 τών εισαγωγών επί της έκ-

βιομηχανίσεως, αίτινες προκαλούνται εκ της παραγωγής υποκατά

στατων τών εισαγωγών άπαξ καί άναπτυχθή ή αγορά, δεν ήδυνή-

θησαν να εμφανισθούν κατά τρόπον ίκανοποιητικόν. 

Έ κ τής μελέτης τών τάσεων τής ελληνικής οικονομίας εντός 

τής υπ ' όψιν περιόδου προκύπτει το σημαντικον γεγονός, ότι ή 

ποσοστιαία συμμετοχή τών εισαγωγών εις τήν συνολικήν κατα-

νάλωσιν βιομηχανικών προϊόντων ηύξήθη εξ 9,9% το 1948 - 51 

εις 2 3 , 1 % το 1960. Προκειμένου περί τών καταναλωτικών αγαθών, 

το ποσοστον τούτο ηύξήθη εξ 6,2% εις 17,1%. Κατόπιν χαλα

ρώσεως τών ποσοτικών περιορισμών το 1953, αί είσαγωγαί ήρ-

χισαν αύξανόμεναι προς ίκανοποίησιν τής διευρυνόμενης εσωτερι

κής ζητήσεως, ιδία διαρκών καταναλωτικών αγαθών, χημικών καί 

φαρμακευτικών προϊόντων, ως καί υλικού μεταφορών. Ωσαύτως, 

έσημειώθη αξιόλογος άνάπτυξις τής εγχωρίου παραγωγής ένίων 

ειδών ενδιαμέσων αγαθών υπό τήν έπίδρασιν τής ηύξημένης ταύ

της ζητήσεως, πλην όμως προκειμένου περί καταναλωτικών καί 

κεφαλαιουχικών αγαθών ή αύξησις τών εισαγωγών υπερέβαινε 

κατά πολύ τήν αύξησιν τής εγχωρίου παραγωγής. Ούτως, «έν τω 

συνόλω, ουδεμία ουσιώδης ύποκατάστασις εισαγωγών δι' εγχω

ρίων προϊόντων έλαβε χώραν κατά τήν τελευταίαν δεκαετίαν»1 8. 

Ή αποτυχία αύτη σχετίζεται προς τον γενικώς βραδύν ρυθμον 

βιομηχανικής αναπτύξεως. 

Δια το μέλλον, αναμένεται, ότι αί καλύτεραι προοπτικαί προς 

άνάπτυξιν τής βιομηχανίας κείνται προς τήν κατεύθυνσιν του το-

μέως ενδιαμέσων καί κεφαλαιουχικών αγαθών μάλλον, παρά προς 

17. Α. Ο. Hirschman, The Strategy of Economic Development, (New 
Haven, Conn., 1958) σελ. 124. 

18. Γ. Κουτσουμάρη, Ινθ' ανωτέρω, σελ. 89, 91. 
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τον τομέα των ελαφρών καταναλωτικών αγαθών, ώς κατά το πα

ρελθόν19. Τούτο δμως θα απαίτηση πολύ μεγαλυτέραν χρηματο

δότησαν, πλέον προωδευμένην τεχνολογίαν, βελτιωμένην διοίκησιν 

επιχειρήσεων καί, υπεράνω δλων, βαρεΐαν μεταβολήν της στάσεως 

τόσον τών παραγωγών, όσον καί της Κυβερνήσεως. Προς έπίτευξιν 

του σκοπού τούτου θα απαιτηθούν διάφοροι μεταβολαί της δημο

σίας καί ιδιωτικής θεσμικής πολιτικής. Ό προστατευτισμός, έκτος 

δια μίαν περιωρισμένην μεταβατικήν περίοδον, αποτελεί νεκρον 

γράμμα20. Ή διάλυσις καί άναδιάρθρωσις του υφισταμένου πολύ

πλοκου συστήματος προστατευτικών μέτρων θα άποτελέση εν τών 

δυσχερέστερων προβλημάτων, δπερ θα κληθούν να αντιμετω

πίσουν κατά το προσεχές μέλλον οι αρμόδιοι προς διαμόρφωσιν 

της οικονομικής πολιτικής. 

19. Ή έντονος έπίδρασις της υποκαταστάσεως τών εισαγωγών, ήτις κα

τέστη δυνατή εκ τών υψηλών προστατευτικών δασμών, καταφαίνεται εκ της 

αναπτύξεως τών βρεταννικών εξαγωγών υφασμάτων προς τήν Ελλάδα. Έ ν ώ ό 

προστατευτισμός προ τοΰ Δευτέρου παγκοσμίου πολέμου προεκάλεσεν άπώλειαν 

σημαντικού ποσοστού τοΰ βρεταννικοϋ εμπορίου ειδών εκ βάμβακος καί έρίου, 

μέχρι το 1956 ή ελληνική αγορά εισαγομένων υφαντουργικών προϊόντων είχε 

περιορισθή εις το ήμισυ καί όλιγώτερον τοϋ προπολεμικού επιπέδου. "Ορα 

Board of Trade, Greece, Overseas Economic Surveys (Λονδϊνον, 'Ιού

νιος, 1956), σελ. 59. 

20. Ή σύνδεσις της Ελλάδος μετά της Ε.Ο.Κ., συνεπαγόμενη ύποχρεω-

τικήν μείωσιν τών δασμών εντός προκαθωρισμένης χρονικής περιόδου, 

προεκάλεσε κάμψιν τών επενδύσεων εις τους καθιερωμένους βιομηχανι

κούς κλάδους, καθ' δν χρόνον το μέλλον των εμφανίζεται άβέβαιον. "Ηδη, 

αποτελεί κύριον μέλημα να καθορισθή ποιον τμήμα τής ύπαρχούσης βιομη

χανίας δύναται να βοηθηθή, δπως επιβίωση, καί ποιοι κλάδοι παρέχουν τας 

καλυτέρας προοπτικας επιτεύξεως συγκριτικού πλεονεκτήματος μακροπρο

θέσμως. "Ορα Γ. Κουτσουμάρη, ενθ' ανωτέρω, Κεφάλαια 10 καί 11, δια 

πλήρη άνάλυσιν τών προοπτικών τής ελληνικής βιομηχανίας καί τών συμπε

ρασμάτων επί τής ακολουθητέας πολιτικής. 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν X I 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

1. Έπισκόπησις Περιόδου, 1949-1954 

Προ της υποτιμήσεως της δραχμής εν ετει 1953 και της μετά 

ταΰτα εφαρμογής του επιτυχούς προγράμματος οικονομικής και 

νομισματικής σταθεροποιήσεως, τα ιδιωτικά κεφάλαια εξωτερικού 

ένεφάνιζον περιωρισμένην σημασίαν δια την άνάπτυξιν του βιο

μηχανικού τομέως. Ή υπαρξις εμπολέμου καταστάσεως, πληθω

ριστικών συνθηκών και εκτεταμένων ελέγχων, ως και ή Ιλλειψις 

εμπιστοσύνης προς το έθνικον νόμισμα, θα άπήτουν ασυνήθη πί-

στιν — επί το μέλλον τής ελληνικής οικονομίας — εκ μέρους οιου

δήποτε προτιθεμένου όπως προβή εις έπένδυσιν τών κεφαλαίων 

του εν Ελλάδι κατά την έποχήν έκείνην. 'Ακόμη και οί ίδιώται 

"Ελληνες έπιχειρηματίαι προέβαινον εις την πώλησιν τών παγίων 

εγκαταστάσεων των και του εξοπλισμού τών επιχειρήσεων των και 

έπεδίωκον την έξαγωγήν τών κεφαλαίων των δια τής μαύρης αγο

ράς ή τήν μετατροπήν των κατά το δυνατόν εις καταναλωτικά 

αγαθά καί χρυσόν1. 

Ή διατιθεμένη προς τήν βιομηχανίαν βοήθεια ήτο εν πολλοίς 

υπό τήν μορφήν μακροπροθέσμων πιστώσεων, χορηγουμένων υπό 

τήν αιγίδα τών αμερικανικών άρχων, αίτινες διεχειρίζοντο τα προ

γράμματα οικονομικής βοηθείας2. Τα δάνεια ταΰτα έχορηγοΰντο 

1. Economic Cooperation Administration, Greece: Country Study (Ούά-
σιγκτων, 1949), σελ. 17. 

2. 'Ακόμη καί το κρατικον πρόγραμμα βιομηχανικής ανασυγκροτήσεως 
είχε περιωρισμένους αντικειμενικούς σκοπούς. «Δέν προτείνεται ή Εδρυσις 
νέων βιομηχανιών προς παραγωγήν εξαγώγιμων προϊόντων, ουδέ ή έπίτευ-
ξις αυτοτέλειας δια τής καταργήσεως δλων τών εισαγωγών ετοίμων αγαθών. 
Έκεϊναι μόνον αί βασικαί βιομηχανίαι θα Ιδρυθούν, αίτινες θά δύνανται να 
παράγουν αγαθά έξ εγχωρίων πρώτων υλών, εις κόστος ουχί ύψηλότερον τής 
καταβαλλομένης σήμερον τιμής δι' είσαγωγας παρομοίων αγαθών». Τα κε-
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έκ της άμεσου αμερικανικής βοηθείας καί εξ αντιστοίχων εις δρα-

χμάς κεφαλαίων συσσωρευομένων εν Ε λ λ ά δ ι έναντι εισαγωγών 

χρηματοδοτούμενων έκ της έν λόγω βοηθείας. 'Από του 1949 μέ

χρι καί του 1954, ή 'Αμερικανική 'Αποστολή Βοηθείας προς τήν 

Ελλάδα (A.M.A.G. ) καί ή Κεντρική 'Επιτροπή Δανείων (Κ.Ε.Δ.) 

έχορήγησεν έν συνόλω 778 τοιαύτα δάνεια, εξ ών 6 0 % έχορηγήθη-

σαν προς μεμονωμένους αλιείς, γεωργικούς συνεταιρισμούς καί 

μεμονωμένους άγρότας, κυρίως προς άντικατάστασιν άπωλεσθει-

σών αλιευτικών λέμβων καί άνέγερσιν ελαιοτριβείων. Το ήμισυ 

σχεδόν του όλικοΰ ποσοΰ τών έν λόγω δανείων κατηυθύνθη προς 

236 βιομηχανίας, κειμένας ως επί το πλείστον εις τήν περιοχήν 

'Αθηνών - Πειραιώς. 'Οκτώ δάνεια του 1 εκατ. δολλαρίων καί 

άνω έκάλυψαν πλέον του 5 0 % του συνόλου τών δανείων προς τήν 

βιομηχανίαν. Μόνον αϊ επιχειρήσεις Μποδοσάκη έ'λαβον 2 9 % τών 

εγκριθέντων δανείων προς τήν βιομηχανίαν, ήτοι 12 εκατ. δολλ. 

περίπου, δια τα εργοστάσια λιπασμάτων, δπλων καί πυρομαχικών. 

Τα δάνεια ταΰτα άπέβλεπον εις τήν παροχήν επειγούσης βοηθείας 

εις περίοδον οικονομικής καί κοινωνικής καταρρεύσεως, κατά συν-

έπειαν δε έδίδετο μικρά προσοχή εις τήν υπαρξιν υγιών κριτηρίων 

δανεισμού. Ώ ς ανεφέρθη εις το Κεφάλαιον IX, αί αλλεπάλληλοι 

υποτιμήσεις της δραχμής καθιστών δια το πλείστον τών δανειζο

μένων δυσχερή τήν άντιμετώπισιν τών προθεσμιών εξοφλήσεως 

τών δανείων των, καθ'δσον άπαντα εφερον ρήτραν δολλαρίου. Το 

πρόβλημα κατέστη οξύ δια τον Ο.Χ.Ο.Α., δστις το 1954 ανέλαβε 

τα δάνεια της A.M.A.G. καί της Κεντρικής 'Επιτροπής Δανείων. 

Κατά συνέπειαν, ό Ο.Χ.Ο.Α. ήναγκάσθη να συνέχιση τήν πολιτι-

κήν της Κ.Ε.Δ., της κεφαλαιοποιήσεως δηλονότι τών οφειλομέ

νων τοκοχρεωλυτικών δόσεων, της παρατάσεως της λήξεως τών 

δανείων καί τής εις περιπτώσεις τινάς παραιτήσεως του έκ τό-

φάλαια δι' επενδύσεις καί το ξένον συνάλλαγμα κατενέμοντο έπ' αύτης της 
βάσεως. Ε. CA. Mission to Greece, Comments on the Revised 1949/50 Pro
gram for Greece ('Αθήναι, 10 Ιουλίου 1949), σελ. 30 καί Ελληνικού Δη
μοσίου, General Memorandum on the Revised 1949/50 Program for Greece 
('Αθήναι, 'Ιούνιος 1949), σελ. 22. 
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κων υπερημερίας. Κατά το 1954, το σύνολον των εκκρεμούντων 

υπολοίπων εκ δανείων της A.M.A.G. και της Κ.Ε.Δ. ανήρχετο εις 

$ 78 εκατ., έναντι των οποίων $ 11,8 εκατ. έλογίζοντο ως καθυστε

ρούμενα τοκοχρεωλύσια. Δια της εφαρμογής πολιτικής αναβολής 

τών κατασχέσεων, οσάκις υπήρχε δυνατότης ετέρας λύσεως, και 

τής δια του τρόπου αύτου υποστηρίξεως τών δανειζομένων, οϊτι-

νες δεν ήσαν εις θέσιν να εξοφλήσουν τα δάνεια των, δ Ο.Χ.Ο.Α 

ήδυνήθη να βελτίωση τον ρυθμον πραγματοποιήσεως τών εισπρά

ξεων του. Παρά ταΰτα, υπολογίζεται δτι ή τελική ζημία του 'Ορ

γανισμού θα ύπερβή πιθανώς το ποσοστον τών 2 5 % δπερ θα κα-

λυφθή κατά μέγα μέρος εκ τών συσσωρευομένων πλεονασμάτων 

αύτου 3. 

Τ α χορηγηθέντα οπό τής A.M.A.G. και τής Κ.Ε.Δ. δάνεια τα

ξινομούνται εις τον άκόλουθον πίνακα κατά βιομηχανικον κλάδον: 

Αριθμός 
Έπιχε ιρ . 

25 
54 

2 
1 

40 
2 
1 
3 
9 

15 

56 
87 

4 
3 

48 
7 
1 
4 

10 
32 

'Αριθμός Δανείων και 
Βιομηχανικοί Κλάδοι 

Χημικών 'Τλών 
Επεξεργασίας Μετάλλου 
Έξελάσεως Χάλυβος 
Χαλυβδοφύλλων 
Δομικών 'Τλών 
Τσιμέντου 
Πυρομαχικών 

'Τφαντουργίας < 
Λοιπών Προϊόντων 

'Εγκαταστάσεις Τποστάσαι 
εκ τοϋ 'Ανταρτοπόλεμου 

Σύνολον 

Όλικον "Τψος 
(εις Ε κ α τ . Δολλ. ) 

8,3 
3,4 
2,1 
0,8 
0,25 
4,6 
2,6 
0,1 
0,4 

Ζημίας 
2,6 

25,15 

Π η γ ή : United States Operations Mission in Greece, «The American 
Aid Programs in Greece» ('Αθήναι, 1954), σελ. 16. 

3. Ή ανωτέρω άνάλυσις έβασίσθη εν πολλοίς επί της μελέτης υοϋ W. C. 
Ladd, «Report on the Cooperation and Organization of the Economic Deve
lopment Financing Organization», United States Operation Mission to 
Greece ('Αθήναι, Μάϊος 1960), Κεφ. 2. 
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Παρά τήν δυσμενή κατανομήν πολλών κεφαλαίων και την έ'λ-

λειψιν παραγωγικότητος πολλών εκ τών επενδύσεων, τα αρχικά 

δάνεια συνέβαλον εν μέρει εις τήν μέχρι τέλους του 1953 διεύρυν-

σιν της βιομηχανικής παραγωγής (περιλαμβανομένης της ηλεκ

τρικής ενεργείας) κατά 40% άνω του προπολεμικού επιπέδου. 

2. Ή προσέλκυσις Επενδύσεων έκ τοδ Εξωτερικού 

Α'. Σύνταγμα τοδ 1952, "Αρθρον 112 

Το "Αρθρον 112 του Συντάγματος του 1952 απετέλεσε το πρώ

τον βασικον νομοθετικον μέτρον, όπερ ελήφθη προς προσέλκυσιν 

ιδιωτικών επενδύσεων έκ του εξωτερικού, καίτοι δια διαφόρων δι

μερών συνθηκών φιλίας, εμπορίου και ναυτιλίας είχε δοθή ένθάρ-

ρυνσις προς τους ξένους τους προτιθεμένους να προβούν εις επεν

δύσεις. Δια του άρθρου τούτου προβλέπεται, δτι «Νόμος εφ' 

άπαξ εκδιδόμενος θέλει ρυθμίσει τήν προστασίαν τών έκ τής αλ

λοδαπής εισαγομένων προς τοποθέτησιν εις τήν χώραν κεφαλαίων». 

Κατ' έφαρμογήν τής διατάξεως ταύτης του Συντάγματος εξεδόθη 

το Ν.Δ. 2687/53. 

Κατά τήν κατάθεσιν του νομοσχεδίου, ό Υπουργός Συντονι

σμού κ. Θ. Καψάλης προέβη εις τήν δήλωσιν, δτι σκοπός του νο

μοσχεδίου ήτο «ή ένθάρρυνσις τών επενδύσεων ξένου κεφαλαίου 

καί ή προώθησις τών παραγωγικών επενδύσεων τής χώρας, ή 

αΰξησις τής απασχολήσεως καί γενικώτερον ή έπιτάχυνσις του 

ρυθμού οικονομικής αναπτύξεως τής χώρας». Ό κ. Υπουργός 

έ'λαβεν υπ' όψιν το γεγονός, δτι το εν λόγω νομοσχέδιον έκέκτητο 

ίδιαιτέραν σημασίαν εν δψει τής προσεχούς μειώσεως τής βάσει 

του Σχεδίου Μάρσαλ χορηγούμενης 'Αμερικανικής βοηθείας. 'Από 

νομικής πλευράς, ό ανωτέρω σκοπός θα ήδύνατο να έπιτευχθή κα* 

δια κοινού νομοθετήματος, δπερ δμως θα έστερεΐτο τής εξασφα

λίσεως, ην παρέχει το Σύνταγμα εις τον ξένον έπενδύοντα είδικώ-

τερον ως προς τους ορούς τής συμφωνίας του μετά του Ελληνικού 
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Δημοσίου και γενικώτερον ώς προς την άπαλλοτρίωσιν και εξυ

πηρέτησαν του έπενδεδυμένου κεφαλαίου4. 

Β'. Ή Συνταγματικότης τοϋ Ν.Δ. 2687)53 

Κατά την γνώμην των αρμοδίων νομικών, το γεγονός, δτι το 

Σύνταγμα της χώρας προβλέπει ρητώς περί της προστασίας τών 

εισαγομένων κεφαλαίων, προδίδει πρόθεσιν τών έκπονησάντων το 

νομοσχέδιον, δπως δοθή εις το ξένον κεφάλαιον ειδική θέσις «πέ

ραν της διδομένης προς την ίδιωτικήν περιουσίαν δι' άλλων κατά 

το μάλλον ή ήττον γενικωτέρων διατάξεων του Συντάγματος». 

Προσέτι, ή χρήσις της Συνταγματικής ταύτης διατάξεως εξασφα

λίζει τήν προστασίαν ταύτην, ήτις «δέν δύναται να άνακληθή 

βραδύτερον διά ρητής ή έξυπονοουμένης τροποποιήσεως του σχε

τικού νομοθετήματος, δοθέντος δτι το "Αρθρον 112 του Συντάγμα

τος προβλέπει μοναδικον νόμον, εφ' άπαξ έκδιδόμενον»5. 

Πράγματι, προς μεταβολήν τοϋ Ν.Δ. 2687/53 απαιτείται πρώ

τον τροποποίησις του "Αρθρου 112 του Συντάγματος. Τούτο όμως 

είναι έφικτον μόνον υπό αναθεωρητικής Βουλής επί τούτω εκλε

γόμενης, ουχί δέ υπό τής κοινής Βουλής, ήτις αρχικώς προτείνει 

τοιαύτας μεταβολάς. Ή εκ του Συντάγματος απορρέουσα προσ

τασία βεβαίως εκτείνεται μόνον μέχρι του Ν.Δ. 2687/53, ουχί δέ 

και εις τάς διατάξεις οιουδήποτε ετέρου νόμου. Ή παρεχομένη 

προστασία δέν πρέπει να θεωρηθή, δτι άφορα μόνον τήν νομικήν 

και πολιτικήν παρέμβασιν του κράτους, καθ' δσον τοΰτο έκαλύ-

πτετο υπό τών ήδη υφισταμένων διατάξεων του Συντάγματος. Ή 

προνομιούχος μεταχείρισις τών ξένων επενδύσεων έν Ελλάδι συν

ίσταται είς τήν έξαίρεσίν τ ω ν έκ τής γενικής Συνταγματικής δια

τάξεως, ήτις διέπει τήν άπαλλοτρίωσιν τής ιδιωτικής περιουσίας 

4. Θ. Καψάλη, «Introductory Statement on the Draft Legislative Decree re: 
Investment and Protection of Foreign Capital», υποβληθέν προς τήν Είδικήν 
Έπιτροπήν τοΰ "Αρθρου 35 τοΰ Συντάγματος ('Αθήναι, 9 'Οκτωβρίου 
1953). 

5. Δ. Ι. Εύρυγένη, Σ. Νέστορος και Κ. 'Ιωάννου, Some Aspects of the 
Legal Protection of Foreign Investments in Greece, ('Αθήναι, 1963). 
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εκ λόγων «δημοσίου συμφέροντος καί κατόπιν πλήρους αποζη

μιώσεως»6. Μόνην έξαίρεσιν εκ τούτου αποτελεί ή περίπτωσις 

του πολέμου, ένθα προβλέπεται δικαία άποζημίωσις7. Ή ειδική 

προστασία των ξένων επενδύσεων βάσει του Συντάγματος καλύ

πτει πάσας τας δημοσιονομικάς, διοικητικάς καί νομισματικάς ρυ

θμίσεις, αϊτινες προσδιορίζονται εις τήν έγκριτικήν πράξιν του 

κράτους δυνάμει των Ορων του Ν.Δ. 2687/53. 

Κ ύ ρ ι α ι Δ ι α τ ά ξ ε ι ς 8 . Το Ν.Δ. 2687 /53 περιλαμβάνει διατά

ξεις άφορώσας εις μακροπρόθεσμους επενδύσεις, πλοία, έξαγωγάς 

γεωργικών καί μεταλλευτικών προϊόντων καί βραχυπρόθεσμους 

επενδύσεις. Έν τοις εφεξής θα άσχοληθώμεν κυρίως μέτας διατά

ξεις περί μακροπροθέσμων επενδύσεων. Εις τήν έννοιαν τών ξένων 

κεφαλαίων περιλαμβάνονται το συνάλλαγμα, τα μηχανήματα καί τα 

υλικά, αϊ εύρεσιτεχνίαι καί τεχνικαί διαδικασίαι, ως καί τα εμ

πορικά καί βιομηχανικά σήματα. Το Διάταγμα έχει εφαρμογήν 

έφ' δλων τών ξένων κεφαλαίων τών προοριζομένων δια παραγω-

γικάς επενδύσεις, ήτοι «επενδύσεις αποβλέπουσας είς τήν άνάπτυ-

ξιν της εθνικής παραγωγής ή άλλως συμβάλλουσας είς τήν οίκονο-

μικήν πρόοδον της χώρας». Ύπ' αυτήν τήν εννοιαν, ακόμη καί ή 

στέγασις χαμηλού κόστους θεωρείται παραγωγική9. 

α) Έ ξ υ π η ρ έ τ η σ ι ς Κ ε φ α λ α ί ο υ κ α ί Κ ε ρ δ ώ ν . Το 

κεφάλαιον δύναται να εξάγεται μέ ρυθμον 10% ετησίως, αρχής 

6. Του αύτοΰ συγγραφέως, ένθ' ανωτέρω, σελ. 4. 

7. Ν. Δ. 2687/53, "Αρθρον XI. "Ορα ωσαύτως Κ. Λαμπαδαρίου, Legal 

Aspects of Foreign Investment, δημοσιευθέν ύπο W. G. Friedman, Κεφ. 15 

(Βοστώνη, 1959), σελ. 245-246. 

8. Ai διατάξεις αύται αναλύονται είς τα ακόλουθα δημοσιεύματα: Ο.Β Α . 

Guide to Investment in Greece ('Αθήναι, 1963). Εθνική Τράπεζα της Ελλά

δος, Investing in Greece ('Αθήναι, 1961). 'Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος, 

Investment Guide to Greece, ('Αθήναι, 1963). 

9. Είς περίπτωσιν χορηγήσεως εγκρίσεως μη έκπληρούσης τας περί πα

ραγωγικότατος απαιτήσεις τοϋ νόμου, εϊναι δυνατή ή δικαστική άκύρωσις 

ταύτης. Κ. Ε. Λαμπαδαρίου, Protection Accordée par le Décret 2687/53 aux 
Investissements a Longue Echéance de Capitaux Venant de l'Etranger, άνατύ-

πωσις έκ τής Revue Hellénique de Droit International, 1954, Τεύχη 2-4 

('Αθήναι, 1955). 
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γενομένης Ιν έτος μετά τήν εναρξιν της παραγωγής και πάντως 

ουχί ένωρίτερον του ένας έτους, άφ' ής εισήχθη το κεφάλαιον. Τα 

κέρδη δύνανται νά έξάγωνται με έτήσιον ρυθμόν μέχρι 12% του 

υπολοίπου ποσοΰ του εισαχθέντος κεφαλαίου. Ό τόκος επί δα

νείων εκ του εξωτερικού δύναται να ανέρχεται εις 10% ετησίως 

κατ' άνώτατον δριον. Το δικαίωμα εξαγωγής κεφαλαίων και κερ

δών δύναται να καταστή σωρευτικόν, αϊ δε έγκριθεΐσαι επανε

πενδύσεις κερδών τυγχάνουν τής αυτής μεταχειρίσεως, ως το αρ

χικώς έπενδυθέν κεφάλαιον. Προβλέπεται ωσαύτως ή καταβολή 

μισθώματος επί του μηχανολογικού εξοπλισμού. 

β) Φ ο ρ ο λ ο γ ί α . Εις τάς μεταλλευτικάς και λοιπάς επιχειρή

σεις, αΐτινες παράγουν προϊόντα κυρίως προς έξαγωγήν ή τών οποίων 

αϊ έργασίαι συνεπάγονται τήν έξοικονόμησιν ουσιωδών ποσών συν

αλλάγματος, χορηγούνται σοβαραί φορολογικά! διευκολύνσεις. Ή 

φορολογία καθαρας προσόδου δύναται να προσδιορίζεται ως πα

γία βάσει τών ισχυόντων κατά τήν έ'κδοσιν τής εγκριτικής πράξεως 

συντελεστών δια μίαν δεκαετίαν ή να είσπράττωνται οι φόροι ως 

σταθερον ποσοστον τών καθαρών ή ακαθαρίστων κερδών, με συν-

τελεστήν χαμηλότερον του ισχύοντος. Μείωσις ή απαλλαγή δύνα

ται να χορηγήται εκ τών δασμών και λοιπών φόρων και τελών 

επί εισαγομένων συστατικών μερών μηχανημάτων και εργαλείων, 

δια περίοδον δέκα ετών κατ' άνώτατον δριον. Μείωσις ή απαλλαγή 

δύναται ωσαύτως να χορηγήται εκ φόρων και τελών εισπραττο

μένων υπό τών τοπικών άρχων, ώς και εκ τών τελών και δικαιω

μάτων εγγραφής υποθηκών, συστάσεως ενεχύρων και καταρτίσεως 

τών σχετικών τούτοις συμβολαίων. Ή μή έκπλήρωσις τών δρων 

δια τήν έξαγωγήν συναλλάγματος, ώς προσδιορίζονται εις τήν 

έγκριτικήν πραξιν, δύναται νά έπιφέρη άνάκλησιν τών εν λόγω 

φορολογικών διευκολύνσεων. 

"Απασαι αϊ ομοειδείς επιχειρήσεις, αίτινες υφίστανται ήδη ή 

πρόκειται νά ιδρυθούν, δύνανται να τύχουν τών αυτών φορολογι

κών διευκολύνσεων. Έπί τών εξαγομένων υπό τών επιχειρήσεων 

του σχετικού άρθρου προϊόντων ουδείς περιορισμός επιβάλλεται 

και ουδείς φόρος εισπράττεται, υπό τον δρον δτι εκπληρούνται αϊ 
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απαιτήσεις εσωτερικής καί εθνικής ασφαλείας. Ουδείς αναδρομι

κός φόρος επιβάλλεται επί επιχειρήσεων ιδρυομένων δυνάμει του 

έν λόγω διατάγματος, ή επί «ομοειδών επιχειρήσεων ή επιχειρή

σεων ιδρυομένων δια κεφαλαίων άλλως παρεχομένων»1 0. Οΰτω, 

προστατεύεται τόσον ή εγχώριος, δσον και ή ξένη έπιχείρησις. 

γ ) " Ι σ η κ α ί π ρ ο ν ο μ ι α κ ή μ ε τ α χ ε ί ρ ι σ ι ς Ε θ ν ι κ ώ ν 

' Ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν . Εις το "Αρθρον 10 περιλαμβάνονται δύο 

περαιτέρω διατάξεις, αίτινες προβλέπουν γενικάς εγγυήσεις δια 

τάς ξένας επενδύσεις έναντι διαφορικής μεταχειρίσεως. Εις την 

πρώτην διάταξιν δηλοΰται, δτι «επιχειρήσεις ίδρυόμεναι δια κε

φαλαίων εξωτερικού τυγχάνουσι μεταχειρίσεως εξ 'ίσου ευνοϊ

κής τής ασκούμενης έναντι άλλων έν τή χώρα ομοειδών επι

χειρήσεων». Τοΰτο δίδει εις την ξένην έπιχείρησιν το δικαίωμα 

να απαίτηση την αυτήν εύνοϊκήν μεταχείρισιν, ήτις ενδέχεται 

μελλοντικώς να παρασχεθή εις οιανδήποτε έτέραν ξένήν ή έγχώ-

ριον έπιχείρησιν, ή ήτις ύφίστατο κατά τον χρόνον, δτε έψη-

φίσθη το Ν.Δ. 2687/53. Ουδείς περιορισμός υπάρχει έπί τής 

φύσεως τής παρασχεθησομένης προνομιακής μεταχειρίσεως, αϊ δε 

εξ αυτής άπορρέουσαι ώφέλειαι δέον όπως έπεκτείνωνται αυτο

μάτως εις τήν υπό του Ν.Δ. 2687 καλυπτομένην ξένην έπιχεί

ρησιν. Είναι αληθές, δτι ή χρησιμοποίησις του δρου «ομοειδής» 

δύναται να τεθή υπό άμφισβήτησιν. Δύο επιχειρήσεις δύνανται να 

θεωρηθούν «ομοειδείς», δταν ανήκουν εις τον αυτόν παραγωγικον 

κλάδον, ουχί δμως δταν εμφανίζουν τεραστίως διάφορον παρα-

γωγικήν ικανότητα. «Φαίνεται, δτι ό νόμος ικανοποιείται έκ τής 

υπάρξεως οριακής όμοιότητος, ήτοι όμοιότητος πέραν τής οποίας 

πάσα διάκρισις θα ήδύνατο να θεωρηθή ως θέτουσα τήν ξένην 

έπιχείρησιν εις μειονεκτικήν θέσιν»11. Προσέτι, άξιον σημειώσεως 

τυγχάνει το γεγονός, δτι ό δρος «μεταχείρισις», ως ερμηνεύεται 

βάσει τής έν λόγω διατάξεως, άφορα εις παντός είδους μέτρα, 

ασχέτως τής νομικής των προελεύσεως. Ό δρος ούτος άφορα 

εις τάς πράξεις τής διοικήσεως, αίτινες διέπονται υπό του Δημο-

10. Ν. Δ. 2687/53, "Αρθρον 8, παραγρ. 5. 
11. Δ. Εύρυγένη καί άλλων, ενθ' ανωτέρω, σελ. .7-8. 
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σίου Δικαίου και εκφράζονται δια διοικητικών νομοθετημάτων. 

Έ ν τούτοις, της διατάξεως ταύτης περί «εθνικής μεταχειρίσεως», 

ως αποκαλείται, δεν δύναται να γίνη έπίκλησις, προκειμένου να 

δοθή εις το ξένον κεφάλαιον ίσότης προς τάς επιχειρήσεις, αίτι-

νες απολαύουν των προνομίων και διευκολύνσεων του Ν.Δ.2716/52, 

το όποιον προβλέπει ειδικά πλεονεκτήματα δια τήν έγκατάστασιν 

επιχειρήσεων εις τάς επαρχίας. Εις τήν δευτέραν, εξ άλλου, διά-

ταξιν του ως άνω "Αρθρου 10 δηλοΰται, δτι «εις περίπτωσιν καθ' 

ην μία έπιχείρησις όργανωθεΐσα δια ξένων κεφαλαίων συμφώνως 

προς το παρόν Νομοθετικον Διάταγμα ήθελε τύχει εύνοϊκωτέρων 

ορών έναντι των παρασχεθέντων εις ό μ ο ί α ν έπιχείρησιν προ

ηγουμένως ίδρυθεΐσαν καθ' δμοιον τρόπον δια ξένων κεφαλαίων δυ

νάμει του παρόντος Νομοθετικού Διατάγματος, οι τοιούτοι εύνοϊ-

κώτεροι όροι θέλουν έπεκταθή και εις τήν προηγουμένως ίδρυθεΐ

σαν έπιχείρησιν δια τροποποιήσεως της σχετικής εγκριτικής πρά

ξεως, τη αιτήσει του δικαιούχου». Ή παρούσα μετάφρασις ελή

φθη εκ του προαναφερθέντος άρθρου του κ. Δ. Εύρυγένη και άλ

λων και διαφέρει κατά εν ουσιώδες σημεΐον εκ της επισήμου με

ταφράσεως του Υπουργείου Συντονισμού1 2. Εις τήν έν λόγω έπί-

σημον μετάφρασιν χρησιμοποιείται ή λέξις «ομοειδής» αντί της 

λέξεως «όμοία» (ήτις ύπεγραμμίσθη ανωτέρω). Οι συγγράφεις του 

αναφερθέντος δημοσιεύματος υποστηρίζουν, δτι ή χρήσις της λέ-

λέξεως «δμοιος» καθίστα τήν παρεχομένην προστασίαν άκριβε-

στέραν εις το πλαίσιον τών έπί μέρους εγκριτικών πράξεων. Ούτω, 

προκειμένου να έπικαλεσθή τήν έν λόγω διάταξιν, ή έπιχείρησις 

δέον δπως απόδειξη, δτι παρεσχέθη εύνοϊκωτέρα μεταχείρισις εις 

μεταγενεστέρως ίδρυθεΐσαν ξένην έπιχείρησιν δια της εγκριτικής 

πράξεως, δι' ής επετράπη εις τήν έν λόγω έπιχείρησιν ή εισα

γωγή κεφαλαίων έκ του εξωτερικού 1 3. 

Γ'. Ή Ρήτρα περί Διαιτησίας 

Πάσα διένεξις μεταξύ του κράτους και του ξένου έπενδύοντος, 

12. "Ορα Ν.Δ. 2687/53, ενθ' ανωτέρω, σελ. 8. 
13. Τοΰ αύτοϋ συγγραφέως, ε*νθ' ανωτέρω, σελ. 8. 
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προκύπτουσα έκ της εγκριτικής πράξεως, προβλέπεται δπως τί

θεται υπό διαιτησίαν. Κατά κανόνα, έκαστον μέρος διορίζει ϊδιον 

διαιτητήν και οι ούτω διοριζόμενοι διαιτηταί εκλέγουν ομοφώνως 

τρίτον ως έπιδιαιτητήν. Έ φ ' δσον τούτο καταστη άνέφικτον, ή 

εγκριτική πραξις ενδέχεται να όρίζη, ότι ό επιδιαιτητής διορίζεται 

υπό του Προέδρου του 'Αρείου Πάγου. 'Αντιθέτως προς τάς δια

τάξεις του Κωδικός Πολιτικής Δικονομίας, ό επιδιαιτητής, ακόμη 

δέ καί ό διαιτητής ό εκπροσωπών τα ξένα συμφέροντα, δύναται 

να είναι αλλοδαπός14. 

3. Πρόσφατος Νομοθέτησις Κινήτρων 

Κατά το 1961 καί το 1962 έγένοντο δύο σημαντικαί προσθήκαι 

εις τα παρασχεθέντα ύπο τοΰ Ν.Δ. 2687/53 κίνητρα δια τας ξέ-

νας επενδύσεις εν Ε λ λ ά δ ι . "Ηδη είχε παρέλθει ολόκληρος σχεδόν 

δεκαετία, άφ' ής ετέθη έν ίσχύϊ το βασικον τοΰτο Διάταγμα, καί 

τα αποτελέσματα έκ τής εφαρμογής του, ως θα καταδειχθή, δεν 

ήσαν εξ ολοκλήρου ικανοποιητικά. Έ ξ άλλου, το οίκονομικον πε

ριβάλλον είχε μεταβληθή ουσιωδώς. Ώ ς προκύπτει έκ τής ανα

λύσεως τοΰ προηγουμένου κεφαλαίου, είχε λάβει χώραν σημαντική 

οικονομική άνάπτυξις υπό συνθήκας νομισματικής σταθερότητος 

καί προοδευτικής «σκληρύνσεως» τής δραχμής ώς διεθνούς μέσου 

πληρωμής. Έ ν τούτοις, μικρόν μόνον μέρος τής τοιαύτης αναπτύ

ξεως άφεώρα εις την βιομηχανίαν, έξ αύτοΰ δέ ελάχιστον μόνον 

τμήμα προσανατολίζετο προς τας έξαγωγάς. Αϊ συνθήκαι αύται 

κατωπτρίζοντο εις τάς έντεινομένας διαρθρωτικάς αδυναμίας τοΰ 

ισοζυγίου πληρωμών, καθ' δ μέτρον έσημειούτο αΰξησις τών εισ

αγωγών, ενώ αϊ έξαγωγαί, ιδία βιομηχανικών προϊόντων, παρέμε-

νον σχετικώς στάσιμοι. Τέλος, έν έ'τει 1962 ή Ε λ λ ά ς συνεδέθη 

μετά τής Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος κατόπιν μακρο

χρονίων διαπραγματεύσεων. Καίτοι οι δροι συνδέσεως παρεΐχον 

ουσιώδη προνόμια έναντι ελαχίστων άμεσων υποχρεώσεων, έν τού

τοις ή Ε λ λ ά ς άντεμετώπισε το πρώτον καθωρισμένας προθεσμίας 

προσαρμογής της προς τήν τελωνειακήν ενωσιν μετά τών εταίρων 

14. Τοΰ αύτοϋ συγγραφέως, Ινθ' ανωτέρω, σελ. ΊΟ, 
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της της Κοινής ' Αγοράς, ως καΐ προς την τελικήν πλήρη οίκονο-

μικήν ενωσίν της μετ' αυτών. Το κρατικον πενταετές πρόγραμμα 

αναπτύξεως 1960 - 64, το όποιον έκτοτε άνεθεωρήθη, έθεσε τους 

αντικειμενικούς σκοπούς κατά τομέα και την πολιτικήν, ήτις άπη-

τεΐτο δια τήν έφαρμογήν της διαδικασίας προσαρμογής. ("Ορα 

Κεφ. IX και VI, Τμήμα III) . 

Ή άνανέωσις των προσπαθειών προς προσέλκυσιν ξένων επεν

δύσεων δεν απετέλεσε τήν μόνην άντίδρασιν τών αρμοδίων άρχων 

προς τας μεταβληθείσας οίκονομικας συνθήκας. Παραλλήλως ετέθη 

εις έφαρμογήν σειρά μέτρων άποσκοπούντων εις τήν διεύρυνσιν 

τών παραγωγικών επενδύσεων, τόν έκσυγχρονισμον τής βιομηχα

νίας και τήν προώθησιν τών εξαγωγών βιομηχανικών και μεταλ

λευτικών προϊόντων. 

Α'. Νόμος 4171)1961 

Ό ανωτέρω Νόμος, εν αντιθέσει προς το Ν.Δ. 2687/53, άφορα 

τόσον εις το ξένον, δσον και εις το έγχώριον κεφάλαιον, παρέχει 

δε πρόσθετα κίνητρα δια τήν 'ίδρυσιν νέων επιχειρήσεων με κε

φάλαια άνω τών $ 3 εκατ. (μειωθέν εις $ 2 εκατ. δια του Ν.Δ. 

4256/62) και διευρύνει τον όρισμον τών παραγωγικών επενδύ

σεων. Ό εν λόγω Νόμος, ώς έτροποποιήθη, άφορα ωσαύτως εις 

τήν έπέκτασιν τών υφισταμένων εγκαταστάσεων επί πλέον τών 

δύο τρίτων του $ 1 εκατ. (20 εκατ. δρχ. ), υπό τον δρον δτι ή 

ολική αξία του παγίου κεφαλαίου 'μετά τήν έπέκτασιν θα ύπερ-

βαίνη τα $ 2 εκατ. 

Δια του Ν.Δ. 2687/53, ώς παραγωγικά! επενδύσεις «νοούνται 

αϊ άποβλέπουσαι εις τήν άνάπτυξιν τής εθνικής παραγωγής ή άλ

λως συμβάλλουσαι εις τήν οίκονομικήν πρόοδον τής χώρας». Δια 

τοΰ Νόμου 4171/61 καθιεροΰνται πραγματικά κριτήρια δια τήν 

έ'γκρισιν ξένων επενδύσεων και ορίζονται αϊ παραγωγικαί επενδύ

σεις ώς έκεΐναι αίτινες θα προεκάλουν ουσιώδη αΰξησιν τής εθνι

κής παραγωγής και απασχολήσεως, ή σημαντικήν αυξησιν τών 

εξαγωγών, ή σημαντικήν έξοικονόμησιν ξένου συναλλάγματος, ή 

ουσιώδη είσροήν συναλλάγματος». 
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Προς ένθάρρυνσιν επενδύσεων του επιθυμητού ύψους και εί

δους, ό Νόμος 4171 προβλέπει σοβαράς φορολογικάς διευκολύνσεις 

πέραν των παρεχομένων δια του Ν.Δ. 2687/53 προς τάς έξαγω-

γικάς επιχειρήσεις και προς τάς έξοικονομούσας ξένον συνάλλαγ

μα τοιαύτας. Ούτω, πέραν της απαλλαγής ή μειώσεως τών φό

ρων και δασμών, δια του Ν. 4171 επετράπη ή επί 15ετίαν καθή-

λωσις τών φόρων καί τελών, ως και τών συντελεστών φόρου κα-

θαρας προσόδου, ωσαύτως δε απαλλαγή του κεφαλαίου έκ της φο

ρολογίας μέχρις εξοφλήσεως τών μακροπροθέσμων δανείων της 

επιχειρήσεως. Πέραν της κανονικής αποσβέσεως, αϊ καλυπτόμε-

ναι υπό του εν λόγω Νόμου επιχειρήσεις δύνανται να τύχουν του 

δικαιώματος σχηματισμού, δι' έλαχίστην περίοδον πέντε ετών, α

φορολογήτων αποθεμάτων μέχρι του ποσοϋ του αρχικώς έπενδυ-

θέντος κεφαλαίου. 

Επιπροσθέτως προς τας περί επαναπατρισμού κεφαλαίων προ

βλέψεις του Ν.Δ. 2687/53, δια του Νόμου 4171 επετράπη περαι

τέρω ή εξαγωγή κερδών με ρυθμον ουχί μεγαλύτερον του 6% επί 

του κεφαλαίου, το όποιον έπενεδύθη αρχικώς βάσει του Ν. Δ. 

2687 καί έπανεπατρίσθη ήδη. Ή εξαγωγή κερδών δεν δύναται να 

ύπερβή ποσοστον 8% ετησίως τών συναλλαγματικών εισπράξεων 

της επιχειρήσεως. 

Β\ Νόμος 4256)62 

Δια του Νόμου τούτου διηυρύνθησαν περαιτέρω αϊ προβλέψεις 

τών Νόμων 2687/53 καί 4171/61. Ώ ς ελέχθη ανωτέρω, πέραν 

της τροποποιήσεως τών περί του ύψους του κεφαλαίου απαιτή

σεων του Νόμου 4171, ό Νόμος 4256/62 κατέστησεν ουσιωδώς 

έλευθεριωτέρας τάς διατάξεις περί επαναπατρισμοί) κερδών καί 

κεφαλαίου. Δια του εν λόγω Νόμου, τα ξένα κεφάλαια, άτινα επεν

δύονται ή πρόκειται να επενδυθούν βάσει του Ν.Δ. 2687/53, ώς 

καί τα κέρδη εξ αυτών, δύνανται να επαναπατρισθούν με ρυθμον 

ύψηλότερον του καθορισθέντος δια του προηγουμένου νόμου ή τών 

εγκριτικών πράξεων, α'ίτινες έξεδόθησαν βάσει αύτοΰ. Περιορισμός 

υφίσταται μόνον ώς προς το δτι το σύνολον του συναλλάγματος, 
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δπερ απαιτείται, εν προκειμένω δεν δύναται να ύπερβή το 7 0 % 

του συναλλάγματος, δπερ εισήχθη έναντι εξαγωγών πραγματοποιη

θεισών παρά της επιχειρήσεως. 

Του ανωτέρω ευεργετήματος επαναπατρισμού δύνανται να τύ

χουν και τα δανειακά κεφάλαια. Κατά κανόνα, τα τοιαύτα κεφά

λαια, άτινα εισήχθησαν βάσει του Ν.Δ. 2687/53, δύνανται να 

έπανεξαχθουν μέχρι ποσοστού 2 0 % ετησίως, υπό τον δρον δτι τα 

δάνεια ταΰτα δεν υπερβαίνουν το διπλάσιον του μετοχικού κεφα

λαίου της δανειζόμενης επιχειρήσεως. 

Γ'. Λοιπά Νομοθετήματα 

Πλήθος έτερων φορολογικών και λοιπών κινήτρων έχει νομοθε-

τηθή προς προώθησιν της έκβιομηχανίσεως. Τών σχετικών νομο

θετικών μέτρων δύνανται να επωφεληθούν τόσον αι ξέναι, δσον και 

αϊ εγχώριοι επιχειρήσεις1 5. Σημαντικαί τίνες νομοθετικαί διατά

ξεις άφοροΰν μόνον εις έκείνας τάς επιχειρήσεις, τών οποίων αϊ 

χώραι προελεύσεως αναγνωρίζουν τας χορηγουμένας φορολογικας 

διευκολύνσεις. Ούτως, ό Νόμος 4002/59, δι' οδ επετράπη ή κατά 

5 0 % αυξησις του κανονικού ποσοστού αποσβέσεως εις την περιο-

χήν τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης και ό διπλασιασμός του εν 

λόγω ποσοστού δι' επιχειρήσεις έγκατεστημένας έκτος της πε

ριοχής ταύτης, δέν έχει έφαρμογήν προκειμένου περί αμερικανι

κών επιχειρήσεων, καθ' δσον ή φορολογική νομοθεσία τών Η.Π.Α. 

δέν προβλέπει τοιαύτα κίνητρα, τουτέστιν ή αμερικανική κυβέρ-

νησις θα προέβαινεν εις εϊσπραξιν οιουδήποτε ποσοΰ φόρου, εκ του 

οποίου ή Ε λ λ ά ς θα έδέχετο να παραιτηθή. 

Δ'. Διαδικασία Εγκρίσεως 

Οι προβαίνοντες εις επενδύσεις αλλοδαποί τυγχάνουν της δια 

του Ν.Δ. 2687/53 και τών λοιπών σχετικών νομοθετημάτων πα-

15. Δια πληρεστέραν άνάλυσιν ορα: Ο.Β.Α., Guide to Investment in Greece, 
ώς ανεφέρθη προηγουμένως, ώς και Greece: Basic Incentives to Industrial and 
Foreign Investment, εκπονηθέν υπό τοϋ O.B.A. και της 'Αμερικάνικης Πρε
σβείας ('Ιούλιος 1963). 
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ρεχομένης προστασίας δια της υποβολής αιτήσεως προς το Ύπουρ-

γεΐον Συντονισμού παρά το όποιον ειδική συμβουλευτική επιτροπή 

εξετάζει τάς αιτήσεις υπό το πρίσμα των ισχυόντων εκάστοτε κρι

τηρίων καί των κινήτρων τα όποια παρέχονται υπό της νομοθεσίας 

καί τα όποια ή επιτροπή είναι πρόθυμος να χορήγηση. Έκαστη 

εγκριθείσα αίτησις αποτελεί πιθανώτατα μοναδικον εγγραφον, καθ' 

δσον είναι άπίθανον δύο έγκριτικαί πράξεις να περιλαμβάνουν απο

λύτως ταυτόσημους διατάξεις16. Ούτω, παρέχεται ευρύ πεδίον δρά

σεως εις τήν έν λόγω συμβουλευτικήν έπιτροπήν17. *Η έγκρισις 

δύναται να λάβη τήν μορφήν κοινής αποφάσεως των Υπουργών 

16. Παράδειγμα περί των λεπτομερειών, α'ίτινες περιλαμβάνονται εις τάς 

έν λόγω συμφωνίας, αποτελεί ή έγκρισις ήτις έχορηγήθη προς τήν Kennecott 

Copper Co. το 1956 προς είσαγωγήν $ 8,4 εκατ. δια τήν άνεύρεσιν καί έξό-

ρυξιν αμιάντου προς έπεξεργασίαν καί πώλησιν. Το κεφάλαιον έπρεπε να 

ε'ισαχθή ύπο μορφήν μηχανημάτων καί συναλλάγματος κατ' ίσα μέρη εντός 

περιόδου τεσσάρων ετών. Εις το 'Τπουργεϊον Βιομηχανίας ανετέθη ή έξακρί-

βωσις της εφαρμογής τών συμφωνηθέντων, του έπενδύοντος έχοντος το δι

καίωμα όπως προσφυγή, δσον άφορα τα πορίσματα τοΰ 'Υπουργείου Βιομη

χανίας, προς έτερα δύο 'Τπουργεϊα. 'Ωσαύτως, εδόθη εις τον έπενδύοντα δι

καίωμα απεριορίστου μεταβιβάσεως εις το έξωτερικον τόσον τοϋ κεφαλαίου, 

δσον καί τών κερδών. Ούτος ήδύνατο να έξάγη τα προϊόντα του άνευ περιο

ρισμού, έκτος ποσοστού 10% της ετησίας παραγωγής του, ήτις έπρεπε να 

διατεθή εις τήν έσωτερικήν άγοράν. Ό έν λόγω οίκος ανέλαβε τήν ύποχρέω-

σιν να πωλη τα προϊόντα του εις τρέχουσας τιμάς εις το έξωτερικον καί να 

άφαιρή τ α έξοδα μεταφοράς προκειμένου περί πωλήσεων εντός της χώρας. 

Έ ξ άλλου ή Kennecott έτυχεν απαλλαγής έκ τών δασμών καί τελών εισα

γωγής μηχανημάτων εντός τής πρώτης δεκαετίας, ωσαύτως δε καί έξ όλων 

τών δημοτικών καί τοπικών φόρων καί τελών δια τήν αυτήν περίοδον. Διά

φοροι διατάξεις, έξ άλλου, έκάλυπτον τήν άπασχόλησιν άλλοδαποΰ προσωπι

κού καί τήν έξαγωγήν μέρους τών αμοιβών των. Πλήρεις λεπτομέρειαι πα

ρέχονται είς το δημοσίευμα τοϋ κ. A.A. Φατούρου, Government Guarantees to 

Foreign Investors (Νέα Υόρκη, 1962), σελ. 124, 125. 

17. Προφανώς, σκοπός τοΰ Νομοθέτου ήτο να δοθή είς τήν Κυβέρνησιν 

πλήρης ελευθερία κατά τήν χορήγησιν εγκρίσεων. Ούτως, ή Κυβέρνησις δέν 

υποχρεούται να έγκρίνη επενδύσεις, έστω καί αν αύται έκπληροΰν τάς περί 

παραγωγικότατος κλπ. απαιτήσεις τοϋ Νόμου, ουδέ ύποχρεοΰται είς δικαιο-

λόγησιν τών πράξεων της. Λαμπαδαρίου, Revue Hellénique, ένθ' ανωτέρω, 

σελ. 5. 
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Συντονισμού καί Οικονομικών και του άμεσώτερον ενδιαφερομέ

νου 'Υπουργού. Δια τα μεγάλα Ιργα ή εγκρισις παρέχεται υπό την 

μορφήν Βασιλικού Διατάγματος. 1 8 Δι ' επενδύσεις άνω των $ 6 

εκατ. ό Νόμος 4171 παρέχει εις την Κυβέρνησιν την έξουσιοδό-

τησιν υπογραφής συμφωνίας μετά του προβαίνοντος εις επενδύσεις 

εις το πλαίσιον των διατάξεων αύτοϋ και της άλλης συναφούς νο

μοθεσίας. Βάσει τοιούτων συμφωνιών ή Κυβέρνησις δύναται να 

άναλάβη υποχρεώσεις δι' άπροσδιόριστον χρονικήν περίοδον χ ω 

ρίς να λαμβάνη την εγκρισιν της Βουλής. 

4. Επενδύσεις βάσει των Νομοθετηθέντων Κινήτρων 

Μεταξύ του 1953 καί του τέλους 1963 το σύνολον τών έγκρι-

θεισών βάσει του Ν.Δ. 2687 επενδύσεων άνήλθεν εις $ 347 εκατ. 

(ϊδε πίνακα X I - 1). Έ ν τούτοις, αϊ πραγματοποιηθεΐσαι κατά την 

εν λόγω περίοδον επενδύσεις άνήλθον μόνον εις $ 70 εκατ. Ή 

διαφορά αυτή οφείλεται έν μέρει εις το γεγονός, οτι αί πλεΐσται 

τών έγκριθεισών αιτήσεων υπεβλήθησαν μετά το 1959 καί άφεώ-

ρων κυρίως εις ολίγα μεγάλα έργα, ών ή έκτέλεσις άπήτει μακρόν 

χρονικον διάστημα. Εις τον πίνακα ΧΙ-1 δεικνύεται, δτι εκ τών 

εγκριθέντων $ 347 εκατ., $ 290 εκατ. περίπου ενεκρίθησαν κατά 

τριετίαν 1960 - 62 1 9 . Τέσσαρα βιομηχανικά έ'ργα καλύπτουν σχε

δόν $ 200 εκατ. του συνόλου τών έγκριθεισών κατά τήν περίοδον 

18. 'Τπό τίνος συγγραφέως έξεφράσθη ή ύπόθεσις, δτι αί εγκρίσεις σοβα
ρών έργων, αίτινες παρέχονται δι' Υπουργικής Αποφάσεως μάλλον ή Βα
σιλικού Διατάγματος, ενδέχεται να ακυρωθούν βραδύτερον. Του αύτοΰ συγ
γραφέως, ενθ' ανωτέρω, σελ. 6. 'Επί συνόλου 341 επενδύσεων έγκριθεισών 
βάσει του Νόμου 2687 μεταξύ 1953 καί 1963, 13 σοβαραί επενδύσεις μέ 
ε'ιδικάς διευκολύνσεις ήσαν υπό μορφήν διμερών συμφωνιών κυρωθεισών ύπο 
της Βουλής. Αί είδικαί διευκολύνσεις αύτοΰ του είδους δεν τυγχάνουν της 
συνταγματικής προστασίας του Ν.Δ. 2687. Παραδείγματα επενδύσεων άπο-
λαυουσών ειδικών διευκολύνσεων είναι αί επιχειρήσεις Kennecott, Pirelli, 
Esso-Pappas, Ξενοδοχεϊον Χίλτον καί 'Ολυμπιακή 'Αεροπορία, (δρα Πί
νακα ΧΙ-3). 

19. Τα στατιστικά στοιχεία περί τών ξένων επενδύσεων έν Ελλάδι παρε-
σχέθησαν ύπο του 'Τπουργείου Συντονισμού. 
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ταύτην επενδύσεων. Ταύτα εϊναι το συγκρότημα διυλίσεως πετρε

λαίου της Esso - P a p p a s , αξίας $ 110 εκατ., το Έργοστάσιον 

'Αλουμινίου Πεσινέ, αξίας $ 56,8 εκατ., και δύο εργοστάσια λι

πασμάτων χρηματοδοτούμενα ύπο τών δύο κυριωτέρων εμπορι

κών τραπεζών και ξένων κεφαλαιούχων, άξιας $ 12 και $ 18 εκατ. 

αντιστοίχως. 

ΠΙΝΑΞ XI -1 

Έγκριθεϊσαι Αιτήσεις και Κεφάλαια Εισαχθέντα βάσει 
Ν.Δ. 2687)53 μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 1962 

"Ετη 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 

Σύνολον 

'Αριθμός Ύποβληθει-
σών Αιτήσεων 

— 
2 

10 
19 
16 
18 
35 
41 
44 
68 

253 

Εγκριθέντα Ποσά 
εις $ Η.Π.Α. 

— 
1.090.000 
2.864.370 

19.729.750 
, 4.685.400 

6.264.742 
21.217.140 
74.266.407 
30.795.550 

185.956.821 

346.870.180 

Κεφάλαια Εισαχθέν
τα εις $ Η.Π.Α. 

— 
— 

3.006.800 
1.913.113 
6.704.197 
8 .233.153 
8.313.670 

11.683.700 
13.509.809 
16.764.758 

70.129.200 

Π η γ ή : 'Τπουργεϊον Συντονισμού 

Έ κ της συγκρίσεως του πίνακος ΧΙ-2, όστις εμφαίνει τάς 

εγκρίσεις κατά τομέα και έτος, προς τον πίνακα ΧΙ-3, δστις 

περιλαμβάνει τάς κυριωτέρας επιχειρήσεις αιτινες ελαβον εγκρι-

σιν, προκύπτει δτι, εις έκαστον τομέα, ολίγαι μόνον επιχειρήσεις 

έκάλυψαν το πλείστον τών έγκριθεισών επενδύσεων. Ούτως, εις την 

βιομηχανίαν, πέντε επιχειρήσεις έκάλυψαν $ 204 εκατ. επί συν

όλου $ 269 εκατ. Εις την ναυπηγικήν βιομηχανίαν, εξ άλλου, επε

κράτησε μία έπιχείρησις, εις δε τον τομέα τών μεταλλείων τρεις. 

"Οσον άφορα τάς πραγματοποιηθείσας επενδύσεις, το πλείστον 

τών εισαχθέντων $ 70 εκατ. προήλθεν εξ εγκρίσεων χορηγηθει-

σών προ αρκετών ετών. Το μεγαλύτερον ποσόν εισαχθέντος κεφα-
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λούου έκαλύφθη υπό των Ελληνικών Ναυπηγείων Νιάρχου, ύψους 

$ 18 εκατ., της σχετικής εγκρίσεως χορηγηθείσης μεταξύ 1956 

και 1960. Τήν δευτέραν θέσιν κατέλαβεν ή εταιρεία ελαστι

κών Pirelli μέ σύνολον εγκρίσεως $ 7 εκατ., χορηγηθείσης το 

1959 και το 1961. Τέλος, ή Πεσινέ εισήγαγε $ 2,6 εκατ., έναντι 

τών εγκριθέντων το 1960 $ 58,8 εκατ. Εις τον πίνακα ΧΙ-3 

περιλαμβάνονται δλαι αϊ επενδύσεις ΰψους $ 1 εκατ. και άνω. Κα

θίσταται προφανές εκ του πίνακος, οτι το μεγαλύτερον τμήμα τών 

εγκριθέντων κεφαλαίων εισήχθη εις τήν χώραν μετά το 1958. 

Καίτοι το κυριαρχούν στοιχεΐον εις τήν βάσει του Ν.Δ. 2687/53 

παρεχομένην εικόνα τών επενδύσεων είναι αϊ έλάχισται επενδύσεις 

μεγάλου ύψους, εν τούτοις ή έπισκόπησις τών στατιστικών στοι

χείων περί του αριθμού τών αιτήσεων και εγκρίσεων είναι διδα

κτική, προκειμένου να καταδειχθή το ενδιαφέρον τών ξένων 

κεφαλαιούχων και ή επιλογή τήν οποίαν κάμνουν αϊ άρμόδιαι 

έλληνικαί άρχαί. Πλέον του ήμίσεος του αριθμού τών αιτήσεων 

ετυχεν εγκρίσεως, γεγονός όπερ προδίδει εν προκειμένω ενδελεχή 

μελέτην και έξέτασιν τών ύποβληθεισών αιτήσεων, δοθέντος, δτι 

πας βουλόμενος να ύποβάλη α'ίτησιν, θα ύπέβαλεν αυτήν μόνον εφ' 

δσον θα εϊχεν ευλογον πιθανότητα να έγκριθή. ("Ορα Πίνακα ΧΙ-2). 

Έν τούτοις, υπάρχουν άτομα, τα όποια δύνανται να αποκληθούν 

μεσάζοντες, και τα όποια υποβάλλουν αιτήσεις μέ τήν ελπίδα πω

λήσεως της τυχόν ληφθησομένης εγκρίσεως εις άτομα πραγματι-

κώς ενδιαφερόμενα και ικανά, όπως εκτελέσουν το εγκριθέν έ'ργον. 

Οι μεσάζοντες «προαγοράζουν» τρόπον τινά ώρισμένας εγκρίσεις 

έν τη προσδοκία, ότι αϊ άρχαί θα είναι απρόθυμοι να χορηγήσουν 

νέας εγκρίσεις, εφ' όσον αϊ ύπάρχουσαι ήδη έγκατελείφθησαν. 
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Έκ του πίνακος ΧΙ-4 κατωτέρω καταφαίνεται σαφώς, Οτι 

το ενδιαφέρον των ξένων κεφαλαιούχων δι' επενδύσεις έν Ελλάδι 

κατέστη άποτόμως έντονώτερον το 1959, ηύξήθη δε περαιτέρω 

το 1962. Έ κ της έπισκοπήσεως των έπί μέρους επενδύσεων προ

κύπτει, δτι, τουλάχιστον μέχρι προ τίνος, ή χώρα προσείλκυεν 

εκείνους οι όποιοι έπεθύμουν να προβούν εις επενδύσεις και οι 

όποιοι ένδιεφέροντο κυρίως δια τήν έκμετάλλευσιν τών ευρέων 

περιθωρίων κέρδους της εσωτερικής αγοράς. Οΰτως, οσάκις ήδύ-

ναντο να επιτύχουν εγκρίσεις, οι ξένοι κεφαλαιούχοι ύπεκινουντο 

προς έπένδυσιν υπό τών αυτών κινήτρων, ως οι "Ελληνες έπιχει-

ρηματίαι. Εις το Κεφάλαιον IX συνήχθη το συμπέρασμα, ότι ή 

αύξησις τών εισοδημάτων έν Ελλάδι και τό ισχύσαν κατά τήν 

παρελθουσαν δεκαετίαν καθεστώς εντόνου προστατευτισμού παρέ

σχον ίσχυράν ώθησιν προς άνάπτυξιν της βιομηχανίας εντός της 

εγχωρίου άγορας. Τοΰτο καταφαίνεται έκ του γεγονότος, ότι άπα-

σαι σχεδόν αί σοβαραί βιομηχανικαί επενδύσεις, αίτινες ενεκρίθη

σαν βάσει του Ν.Δ. 2687/53, άπέβλεπον εις τήν έξοικονόμησιν 

συναλλάγματος δια της υποκαταστάσεως εισαγωγών. 'Ατυχώς, ό 

"Ελλην καταναλωτής πολύ ολίγον ωφελείται έκ της υπάρξεως επι

χειρήσεων αύτοΰ του τύπου. Ούτως, έπί παραδείγματι, τό έργο-

στάσιον της Dow Chemical (έπένδυσις $ 1,6 εκατ., εγκριθείσα 

τό 1960) παράγει πολυστυρίνην, βασικήν πρώτην υλην της ση

μαντικής βιομηχανίας πλαστικών. Ή τιμή εις ην πωλείται εις 

τους "Ελληνας βιομηχάνους ή έν λόγω ΰλη υπερβαίνει τα $ 600 

κατά τόννον C.I.F. καί είναι πολύ υψηλότερα της διεθνούς τοιαύ

της τών $ 370 κατά τόννον C.I.F. Ή τιμή της ελληνικής πολυ-

στυρίνης υπολογίζεται ούτως, ώστενάπεριλαμβάνη 15,5% είσαγω-

γικόν δασμόν καί λοιπά δικαιώματα, καθώς καί τραπεζικά δι

καιώματα, ώστε να επιτυγχάνεται περιθώριον προστασίας 33%. 
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ΠΙΝΑΞ XI-4 

Αιτήσεις, Εγκρίσεις και Επενδύσεις 
βάσει Ν.Δ. 2687)53 

εις Εκατ. Δολλ. 

Έ τ η 

1953 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

Αιτήσεις 

'Αριθμός 

1 

30 

33 

43 

34 

39 

64 

64 

69 

97 

474 

'Αξία 

0,2 

13,1 

36,9 

15,9 

15,3 

29,8 

100,7 

82,0 

88,5 

179,8 

562,0 

Έγκρί 

'Αριθμός 

— 
2 

10 

19 

16 

18 

35 

41 

44 

68 

253 

σεις 

'Αξία 

— 
1,1 

2,9 

19,7 

4,7 

6,3 

21,2 

74,3 

30,8 

186,0 

346,9 

'Επενδύσεις 

'Αξία 

— 
— 
3,0 

1,9 

6,7 

8,2 

8,3 

11,7 

13,5 

16,8 

70,1 

Π η γ ή : 'Τπουργεΐον Συντονισμού. 

Πέραν της δημιουργίας προσθέτων ευκαιριών απασχολήσεως, 

αϊ έξοικονομοΰσαι ξένον συνάλλαγμα επενδύσεις συμβάλλουν εις 

την έξάλειψιν των διαρθρωτικών αδυναμιών του ισοζυγίου πλη

ρωμών της χώρας, αϊ όποιαι ενδέχεται να εξακολουθούν καθ' δλην 

την περίοδον αναπτύξεως. Δύναται ωσαύτως να αναμένεται, 6τι 

cd επιχειρήσεις αύτοΰ του είδους, ασχέτως κινήτρων άτινα ώθη

σαν εις την ιδρυσίν των, θα αυξήσουν το έπίπεδον τών τεχνικών 

γνώσεων εν Ε λ λ ά δ ι καί θα συμβάλουν οΰτως εις την μηχανοποίη-

σιν της παραγωγικής διαδικασίας της οικονομίας. 

Το κυριώτερον μειονέκτημα τών ξένων επιχειρήσεων, αίτινες 

προσανατολίζονται προς την έσωτερικήν άγοράν καί είναι σχετι

κώς μειωμένης άποδοτικότητος, είναι ή πιθανότης, δτι θα εγκατα

λειφθούν, δταν άρχίση να επιδρά ό ανταγωνισμός εκ της Κοινής 

'Αγοράς. Ή έγκατάλειψις αύτη θα ήδύνατο να προκαλέση σοβα-

ρας διαταραχάς εις τον βιομηχανικον τομέα καί θα έδημιούργει 

απαιτήσεις δια την παροχήν προστασίας προς διατήρησιν τών ά-
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πειλουμένων επιχειρήσεων. Τίθεται οΰτω θέμα, κατά πόσον έδι-

καιολογοΰντο αί παρασχεθεΐσαι βάσει του Ν.Δ. 2867/53 άδειαι 

εγκαταστάσεως επιχειρήσεων της κατηγορίας ταύτης. Υφίσταν

ται βεβαίως πλεΐσται άλλαι επιχειρήσεις ίδρυθεΐσαι με όλικήν ή 

μερικήν συμμετοχήν ξένων κεφαλαίων άνευ προστασίας εκ του 

Ν.Δ. 2687. Αί επιχειρήσεις αύται δεν θα δυνηθούν να επιβιώσουν 

υπό την παροϋσαν μορφήν των υπό τάς διεθνείς άνταγωνιστικάς 

συνθήκας. Έ π ί παραδείγματι, ώρισμέναι επιχειρήσεις παράγουν 

ηλεκτρικά ψυγεία οικιακής χρήσεως, χρησιμοποιοΰσαι συμπιεστάς 

και χαλυβδόφυλλα προελεύσεως εξωτερικού, διατηρούνται δε μό

νον χάρις εις την έπιβολήν δασμού 56% έπί της αξίας των εισα

γομένων ψυγείων. 

Σοβαραί εξαιρέσεις υπάρχουν πάντοτε βεβαίως. Αί επιχειρήσεις, 

ώς τα Ελληνικά Ναυπηγεία, εξοικονομούν, ακόμη δε και αυξά

νουν την είσροήν ξένου συναλλάγματος. Ή εν λόγω έπιχείρησις, 

ειδικώς, είναι ανταγωνιστική, καθ' δσον αί έπικρατοΰσαι εις την 

άντίστοιχον άγοράν συνθήκαι έπέβαλον την έπίτευξιν οικονομικώς 

άριστου μεγέθους ευθύς εξ αρχής. "Οσον άφορα τάς αποφάσεις 

περί τοποθεσίας, ανταγωνιστικών τιμών κλπ., ή εν λόγω έπιχεί-

ρησις ενδέχεται να εξαρτάται εν μέρει εκ παραγγελιών λαμβανο

μένων εκ του στόλου του ιδρυτού αυτής. Εις τα υπό έλληνικήν ση-

μαίαν πλοία δέν επιβάλλεται ή ύποχρέωσις προτιμήσεως της εγχω

ρίου βιομηχανίας ώς προς τάς έπισκευας και τον άνεφοδιασμον 

των, θα ήτο δε δυσχερής πράγματι εις την πραξιν ή επιβολή τοιαύ

της υποχρεώσεως. 

Κατά κανόνα, αί έγκριθεΐσαι βάσει του Ν.Δ. 2687 επενδύσεις 

ήσαν τοιαΰται, ώστε να μη άνταγωνίζωνται τάς υπάρχουσας έλ-

ληνικάς επιχειρήσεις. Τα αυτά κριτήρια προστατευτισμού έχρησι-

μοποιήθησαν και εις τήν δασμολογικήν πολιτικήν, τάς προκαταβο-

λάς έναντι εισαγωγών και τάς διαδικασίας προθεσμιακού διακα

νονισμού της αξίας τών εισαγωγών, ώς άνελύθη εις προηγούμε-

νον κεφάλαιον. 

Κατά τήν τελευταίαν διετίαν Ιλαβε χώραν ουσιώδης άναθεώ-

ρησις τών κριτηρίων, άτινα λαμβάνονται υπ' όψιν κατά τήν δια-
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δικασίαν εγκρίσεως των αιτήσεων δι' επενδύσεις. Τα νέα ταυ τα 

κριτήρια, ών προμήνυμα άπετέλεσεν ό προαναφερθείς Νόμος 4171, 

έχουν εν ολίγοις ως έξης: 

1. Δυνατότητες εξαγωγής των προϊόντων. 

2. Δυνατότητες εξοικονομήσεως συναλλάγματος. 

3. Επιπτώσεις επί της αγοράς εργασίας. 

4. Δυνατότητες χρησιμοποιήσεως εγχωρίων πρώτων υλών. 

Έ κ των τεσσάρων τούτων κριτηρίων, το πρώτον είναι ϊσως και 

το σπουδαιότερον, τοΰτο δε λόγω της μέχρι τοΰδε ήκιστα ικανο

ποιητικής διαρθρώσεως τών βιομηχανικών επενδύσεων εν Ελλάδι. 

Αι επιχειρήσεις, α'ίτινες αναλαμβάνουν την ύποχρέωσιν εξαγω

γής συγκεκριμένου ποσοστού της παραγωγής των θα τυγχάνουν 

εγκρίσεως έστω και αν ή ίδρυσίς των ενδέχεται να βλάψη τας 

ύφισταμένας όλιγώτερον άποδοτικάς εγχώριους επιχειρήσεις. Το 

αυτό κριτήριον έφηρμόσθη εις τήν παροχήν φορολογικών και πι

στωτικών κινήτρων προς επιχειρήσεις πραγματοποιούσας έξαγω-

γάς. Δια του Ν.Δ. 4231/62 αϊ έξαγωγικαί επιχειρήσεις έξουσιο-

δοτήθησαν, δπως αφαιρούν έκ του φορολογητέου εισοδήματος των 

1% - 4% (4% δια τας βιομηχανίας) τών ακαθαρίστων εσόδων των 

προς κάλυψιν τών μεγαλυτέρων δαπανών, τάς οποίας συνεπάγεται 

ή πραγματοποίησις εξαγωγών. Προσέτι, προβλέπεται ή απαλλαγή 

τών εν λόγω επιχειρήσεων έκ τελών χαρτοσήμου και εισφορών 

κοινωνικής ασφαλίσεως. 

Έ ξ άλλου, ή Νομισματική Επιτροπή προέβη εις μείωσιν τών 

επιτοκίων και της τραπεζικής προμηθείας επί τών πιστώσεων προς 

το έξαγωγικον έμπόριον έξ 7% εις 6%. Ωσαύτως, προς τάς έξα-

γωγικας επιχειρήσεις παρέχεται ειδική χρηματοδότησις μέσης και 

μακράς προθεσμίας, ως ακολούθως20. 

20. "Ορα Ο.Β.Α., Basic Incentives to Industrial Development, δι' άνάλυσιν 
τών ανωτέρω και ετέρων κινήτρων. Το 1951 καί το 1954 αϊ έξαγωγικαί επι
χειρήσεις ετυχον δασμολογικών μειώσεων επί τών εισαγομένων υλών αΐ-
τινες ένσωματοΰνται εις εξαγόμενα προϊόντα. 
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Δια τάς νεοϊδρυομένας επιχειρήσεις, α'ίτινες, εκ του συνόλου 

των πωλήσεων των, εξάγουν τουλάχιστον: 

α) 25%, έπιτόκιον 7% 

β) 40% » 5% 

γ) 60%, » 4% 

Δια τάς έκσυγχρονιζομένας και έπεκτεινομένας επιχειρήσεις, 

αϊτινες, εκ του συνόλου των πωλήσεων των, εξάγουν τουλάχιστον: 

α) 20%, έπιτόκιον 7% 

β) 25%, » 5% 

5 γ) 40%, f » 5 4% 

Τα ανωτέρω επιτόκια ευρίσκονται είς εντονον αντίθεσιν προς 

τα συνήθη ισχύοντα επιτόκια, άτινα, ως ελέχθη, υπερβαίνουν τα 

14% - 15%. 'Τπάρχουν ενδείξεις, δτι τα εξαιρετικώς χαμηλά ταύτα 

επιτόκια έστρεψαν τάς προτιμήσεις των ξένων έπενδυόντων προς το 

έγχώριον κεφάλαιον έναντι των πηγών εξωτερικού. Έ ν προκειμένω, 

φαίνεται δτι ουδόλως σχεδόν λαμβάνεται υπ' όψιν ή πραγματο

ποίηση ή μη κερδών υπό των τραπεζών, αΐτινες εξαναγκάζονται 

είς την χορήγησιν δανείων προς τάς έξαγωγικάς επιχειρήσεις υπό 

λίαν ασύμφορους δρους. Συναφώς προς τα ανωτέρω σημειοΰται, 

δτι ή νέα Εθνική Τράπεζα Επενδύσεων δεν ασχολείται με επεν

δύσεις συνεπαγομένας την χορήγησιν χαμηλότερων δανείων, ως 

τα καθορισθέντα προς προώθησιν τών εξαγωγών. 

Υπάρχουν ωσαύτως ενδείξεις, δτι, ατυχώς, ώρισμέναι χαμηλό-

τοκοι πιστώσεις χορηγούμεναι φαινομενικώς προς έξαγωγικάς επι

χειρήσεις, διαρρέουν προς εγχώρια δάνεια δια την καταβολήν 

δόσεων. 

Είς την βάσιν της υπό τών αρμοδίων άρχων εξαιρουμένης 

ανάγκης προσελκύσεως κεφαλαίων εκ του εξωτερικού και Ιδρύσεως 

επιχειρήσεων ικανών να αντεπεξέλθουν προς τα διεθνείς ανταγω

νιστικές συνθήκας ευρίσκεται ή Συμφωνία τών 'Αθηνών του 1962, 

δι' ής ή Ελλάς συνεδέθη μετά της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοι

νότητος. Ώ ς ελέχθη υπό του αρχηγού της ελληνικής αντιπροσω

πείας, ήτις διεπραγματεύθη την σύναψιν της έν λόγω Συμφωνίας 

Συνδέσεως, «κύριον σκοπον της ελληνικής οικονομικής πολιτικής 
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αποτελεί ή άνάπτυξις των εξαγωγών, καθ' δσον, πέραν τών θεμάτων 

των συνδεομένων προς το ίσοζύγιον πληρωμών της χώρας, τούτο 

ανταποκρίνεται και προς την ανάγκην προσαρμογής της ελληνικής 

παραγωγής προς την Εύρωπαϊκήν ζήτησιν»21. Εις την Συμφωνίαν 

τών 'Αθηνών προβλέπεται δτι οι ελληνικοί εισαγωγικοί δασμοί επί 

τών βιομηχανικών προϊόντων εκ τής Κοινής 'Αγοράς θα μειωθούν 

προοδευτικώς εις τα επικρατούντα εντός τής Ε.Ο.Κ. επίπεδα εν

τός περιόδου 12 ετών προκειμένου περί προϊόντων μη παραγομέ

νων έγχωρίως και εντός 22 ετών εις τήν περίπτωσιν αγαθών πα

ραγομένων και εν Ελλάδι. Έ ξ άλλου, ή Ελλάς επωφελείται δλων 

τών εντός τής Ε.O.K. μειώσεως τών δασμών έπί τών βιομηχα

νικών προϊόντων. Έ κ τούτου προκύπτει, δτι, εντός τεσσάρων ετών, 

ή παρεχομένη εις τήν νέαν παραγωγήν προστασία θα εχη μειωθή 

κατά 50%, ενώ έξ άλλου, εντός περιόδου 14 ετών, θα έ'χη μειωθή 

κατά 50% ή παρεχομένη εις τήν ύφισταμένην παραγωγήν προστα

σία. Έν όψει τών δυσχερειών τάς οποίας συνεπάγεται ή ίδρυσις 

ανταγωνιστικών βιομηχανικών επιχειρήσεων εις μίαν χώραν εύ-

ρισκομένην εις τα πρώτα στάδια βιομηχανικής αναπτύξεως, με 

σχετικώς άνειδίκευτον έργατικον δυναμικον και ατελή ύποδομήν, 

ή παρεχομένη προσθεσμία δεν είναι πολύ μακρά. Έ κ τούτου κα

θίσταται προφανές, δτι θα άπαιτηθή εύρύτερον πρόγραμμα προσ-

ελκύσεως ξένων ανταγωνιστικών επιχειρήσεων προς έγκατάστασιν 

έν τή χώρα. Εις μη δημοσιευθεϊσαν έκθεσίν του, άφορώσαν εις 

τήν προώθησιν τών ξένων ιδιωτικών επενδύσεων έν Ελλάδι, ό 

Δρ. Α. Winsenius, ύπο τήν ιδιότητα του οικονομικού συμβούλου 

του Κράτους, συνέστησεν, δπως ουδεμία αίτησις έκ τοϋ εξωτερι

κού, εις οιονδήποτε τομέα και αν αναφέρεται, απορρίπτεται, έκτος 

αν είναι βέβαιον δτι εγχώριος τις έπιχείρησις έ'χει ήδη αναλάβει 

σχετικήν πρωτοβουλίαν και θα καταστή ανταγωνιστική εντός 5-6 

ετών. Προσέτι, συνέστησεν, δπως μη χορηγήται κρατική βοήθεια 

προς τάς εγχώριους επιχειρήσεις, εφ' δσον τοϋτο θα ήτο ένδεχό-

μενον να παρατείνη τήν περίοδον προσαρμογής των προς τάς νέας 

21. Ι. Πεσμαζόγλου, The Meaning of the Athènes Agreement, άνάτυπον έκ 

τοΰ Δελτίου 9/10 της Ε.Ο.Κ. (Σεπτέμβριος-Όκτώβριος 1962), σελ. 5. 

303 



απαιτήσεις. Κατά την γνώμην του, ή ετησία μείωσις των εισα

γωγικών δασμών δεν θα εχη άντίκτυπον επί των κερδών προ της 

παρελεύσεως διετίας τουλάχιστον. Συνεπώς, αντί να άφεθή ή διε

τία αύτη να παρέλθη άπρακτος, είναι σκόπιμον δπως επιτρέπεται 

εις τάς ξένας επιχειρήσεις να εγκατασταθούν εν Ελλάδι δια την 

άσκησιν πιέσεως επί τών εγχωρίων επιχειρήσεων22. 

Ό Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων διαφωνεί προς την κρα-

τικήν πολιτικήν εφαρμογής μονομερών μέτρων δια της μειώσεως 

του κόστους μόνον τών εξαγώγιμων προϊόντων. Σημειοΐ εν προ

κειμένω, οτι ή εγχώριος παραγωγή δεν ανταποκρίνεται εισέτι 

προς τήν ζήτησιν του καταναλωτικού κοινού και οτι, δοθέντος του 

υψηλού κόστους διαθέσεως τών προϊόντων έν Ελλάδι, αϊ εκ τοϋ 

εξωτερικού είσαγωγαί με χαμηλοτέρας τιμάς θα τείνουν να επι

κρατήσουν εις τήν έλληνικήν άγοράν εις βάρος τών εγχωρίων προϊ

όντων. Εις τήν σχετικήν εκθεσιν του Συνδέσμου αναφέρονται αϊ 

διαρθρωτικαί δυσκολίαι, τας οποίας < αντιμετωπίζουν οι "Ελληνες 

εξαγωγείς, ως π.χ. το κόστος μεταφοράς και συσκευασίας, τα 

λιμενικά τέλη, ή γραφειοκρατία, κλπ.23. 

Ούτως, οι εγχώριοι παραγωγοί ανησυχούν ουχί μόνον δια τήν 

ανικανότητα των δπως πραγματοποιήσουν έξαγωγάς, άλλα και δια 

το ένδεχόμενον άπωλείας της εσωτερικής αγοράς λόγω τοϋ υψη

λού κόστους παραγωγής και διαθέσεως τών προϊόντων των. 

5. Κριτική της Νομοθεσίας 

Έ κ της έπισκοπήσεως της ελληνικής νομοθεσίας περί επενδύ

σεων δια κεφαλαίων εξωτερικού καθίσταται σαφές, οτι αϊ βασι-

καί άδυναμίαι και άτέλειαι αυτής είναι έλάχισται. Κατά κανόνα, 

ή σχετική νομοθεσία, ώς και οι νόμοι οι άφορώντες εις τήν προ-

22. Δρ. Α. Winsenius, Σύμβουλος Ο.Ο.Σ.Α., The Promotion of Foreign 

Private Investment in Greece (μή δημοσιευθέν πολυγραφημένον κείμενον, 

Νοέμβριος 1961), σελ. 10. 

23. Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων. Έκθεσις υποβληθείσα προς τήν 

Κυβέρνησιν, ώς άνεγράφη εις τήν άγγλόφωνον Ικδοσιν της εφημερίδος Ναυ-

τεμπορική, 17/7/1963. 
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ώθησιν της βιομηχανικής αναπτύξεως, μη εξαιρουμένων και των 

διαφόρων Συνθηκών Φιλίας, Ε μ π ο ρ ί ο υ καί Ναυτιλίας, προβλέ

πουν τοιαύτην τουλάχιστον ευμενή μεταχείρισιν του προτιθεμένου 

να προβή εις επενδύσεις ξένου — αν μη εύμενεστέραν εις ένίας 

περιπτώσεις — οϊαν προβλέπουν καί ετεραι νομοθεσίαι τής αλλο

δαπής 2 4 . "Αν μη τι άλλο, ή σχετική ελληνική νομοθεσία έ'χει ύπο-

στή σοβαράς επικρίσεις ως αδικούσα τήν έγχώριον βιομηχανίαν 

δια τής παροχής προνομιούχου μεταχειρίσεως προς τας επενδύσεις 

δια κεφαλαίων εξωτερικού. 'Αναφέρεται εν προκειμένω, δτι ή ει

δική αυτή μεταχείρισις δικαιολογείται μόνον καθ' δσον άφορα εις 

το είδος τής επενδύσεως, ουχί δε εν αναφορά προς τήν προέλευσιν 

των κεφαλαίων2 5. 

Ό Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων κ. Δράκος 

υποστηρίζει, δτι «δεν είναι σύμφωνος προς το πνεύμα τής Σ υ μ φ ω 

νίας τών 'Αθηνών ή άπόδοσις υπερβολικής σημασίας εις το ξέ

νον έπενδυτικον κεφάλαιον, το όποιον, βεβαίως, είναι εύπρόσδε-

κτον εν Ε λ λ ά δ ι , άλλ' επί ι'σοις δροις μετά τών εγχωρίων τοιού

των, ως συνεργάτης μάλλον ή ως παρείσακτος, ως ϊσως εταίρος 

μάλλον ή ώς προνομιούχος κυρίαρχος». Ό κ. Δράκος υποστηρίζει 

τήν ανάγκην αναθεωρήσεως τής πολιτικής «τών ανοικτών θυρών» 

ούτως, ώστε να μή αποθαρρύνεται ή εγχώριος πρωτοβουλία 2 6. 

Έ κ τής έπισκοπήσεως τής περί ξένων επενδύσεων νομοθεσίας 

έν Ελλάδι, ό Δρ. Winsenius συνεπέρανεν, δτι ή διάρθρωσις τής 

ελληνικής φορολογίας επί τών εισοδημάτων ιδιωτών καί επιχει

ρήσεων, ώς καί ή επιτρεπομένη εις τάς αρχάς διακριτική εξου

σία, είναι αρκούντως λογικαί. Καθ' ά υποστηρίζει, ή Ε λ λ ά ς δέν 

είναι ανάγκη να προσφέρη πλείονα πλεονεκτήματα εξ έπόψεως φο

ρολογικών διευκολύνσεων, καθ' δσον είναι επαρκείς αϊ προστα-

24. Φατοϋρος, ένθ' ανωτέρω. 
25. Λαμπαδάριος èv6' ανωτέρω, σελ. 8. 
26. Γ. Δράκου, δηλώσεις άναφερθεΐσοα εις τήν άγγλόφωνον έ'κδοσιν της 

εφημερίδος Ναντεμπορική, 6/5/1963. 
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τευτικαΐ διατάξεις των Ν.Δ. 2687 και 4171, πλεονεκτοΰσαι έναντι 

της αντιστοίχου νομοθεσίας έτερων χωρών27. 

Ή επιτυχία ή μή των προσπαθειών προσελκύσεως ξένων ιδιω

τικών κεφαλαίων δεν δύναται βεβαίως να άποδοθή εις βασικάς 

ατέλειας τών νομοθετηθέντων κινήτρων. 'Αντιθέτως, αί περιωρι-

σμέναι εν προκειμένω επιτεύξεις δέον να αποδοθούν εις τα χρη

σιμοποιηθέντα υπό τών ελληνικών αρχών κριτήρια κατά την 

έγκρισιν ή άπόρριψιν τών αιτήσεων εισαγωγής ξένων κεφαλαίων, 

εις τους λοιπούς διοικητικούς και θεσμικούς φραγμούς έναντι τών 

επενδύσεων, άπαξ και εδόθη ή Ιγκρισις28, τέλος δε, και σημαντι-

κώτερον, εις το οίκονομικον κλίμα, εις το όποιον ευρίσκονται ο[ 

έπενδύοντες ξένοι εν τη χώρα. Δέον ωσαύτως να άναγνωρισθή, ότι 

δ αριθμός τών αιτήσεων δι' επενδύσεις εκ του εξωτερικού, καθώς 

καθίστανται εύρύτερον γνωσταί αί εύκαιρίαι δι' έπένδυσιν κεφα

λαίων εν Ελλάδι, έχει αύξηθή εις σημαντικον βαθμον τελευταίως. 

Τέλος, εκ της παρούσης αναλύσεως δεικνύεται, δτι τα κίνητρα δια 

σημαντικον τμήμα τών εγκεκριμένων επενδύσεων, αίτινες πραγμα

τοποιούνται άπο του 1953 και εντεύθεν, ήσαν τα αυτά ως εκείνα 

τα όποια ώθησαν το πλείστον μέρος της εγχωρίου βιομηχανίας, 

ήτοι ή έλκυστικότης μιας προστατευόμενης και μονοπωλιστικής 

εσωτερικής αγοράς. 

27. Δρ. Α. Winsenius, ενθ' ανωτέρω. Ό Δρ. Winsenius συνέστησε μό

νον, δπως παραταθούν αί περίοδοι εφαρμογής φορολογικών τίνων διευκολύν

σεως καί δπως δοθούν είδικαι διευκολύνσεις εις άλλοδαπον προσωπικον δια-

μένον προσωρινώς έν Ελλάδι. 

28. Έ σ τ ω καί αν ή διαδικασία εγκρίσεως ξένων επενδύσεων εντός της 

κεντρικής διοικήσεως έλειτούργει άποδοτικώς, θα παρέμενον ακόμη οι ανα

σταλτικοί παράγοντες τοΰ προστατευτισμού καί ή άντίθεσις εκ τών καθιερω

μένων συμφερόντων, ή οποία ομολογουμένως μειοΰται. Αί επενδύσεις παρα

κωλύονται ωσαύτως πολλάκις καί καθυστερούνται υπό τών οργανισμών τοπι

κής αυτοδιοικήσεως καί κοινής ωφελείας, οίτινες δέον όπως βάσει τών άδειων 

οίκοδομήσεως ρυθμίσουν τα θέματα τών οδών προσπελάσεως, παροχής ηλεκ

τρικής ενεργείας καί λοιπών αναγκαίων διευκολύνσεων. 

306 



6. Πηγαί Χρηματοδοτήσεως Ξένων Έπενδυόντων 

Α'. Εισαγωγή 

Σημαντικής σπουδαιότητος δια πολλούς ξένους κεφαλαιούχους 

είναι και το θέμα της υπάρξεως διαθεσίμων κεφαλαίων υπό λο

γικούς ορούς προς συμπλήρωσιν των κεφαλαίων, άτινα οι Ι'διοι 

επιθυμούν να επενδύσουν εν τη χώρα. Το πλείστον των μεγάλων 

επιχειρήσεων, αίτινες έχρησιμοποίησαν κεφάλαια εξωτερικού άφ' 

ής εξεδόθη το Ν.Δ. 2687/53, ύπήρξεν είτε εξ ολοκλήρου, είτε 

κατά μέγιστον ποσοστόν, ξένης ιδιοκτησίας. Κατά το παρελθόν, 

το φαινόμενον τοΰτο ήδύνατο να άποδοθή εις την άπροθυμίαν των 

ξένων επιχειρηματιών δπως μοιράζωνται τάς διοικητικάς αποφά

σεις καί τα κέρδη της επιχειρήσεως μετά τών εγχωρίων συμφε

ρόντων. Εις τάς κυριωτέρας επιχειρήσεις, αίτινες έχουν ίδρυθή δια 

κεφαλαίων εξωτερικού, ως το έργοστάσιον 'Αλουμινίου, τα ναυ

πηγεία Νιάρχου, το έργοστάσιον πολυστυρίνης της Dow Chemi

cal καί ή πρόσφατος έπένδυσις υπό της Chrysler, οι κεφαλαιούχοι 

δεν επεδίωξαν την συμμετοχήν τών εγχωρίων κεφαλαίων ή την 

άπεδέχθησαν εκ μη οικονομικών λόγων, ως εις τήν περίπτωσιν 

της συμμετοχής του Ο.Β.Α. κατά 12% εις τήν δαπάνην κατασκευής 

του εργοστασίου αλουμινίου τής Πεσσινέ. Έ ξ άλλου, το συγκρό

τημα διυλιστηρίου, πετροχημικών καί χαλυβουργείου τής Esso-

Pappas θέτει ιδιαίτερα προβλήματα σχετιζόμενα προς τήν διεθνή 

βιομηχανίαν πετρελαίου καί τήν μή αναγκαιότητα εγχωρίου συν

εταίρου, είτε δια τεχνικούς, είτε δι' οικονομικούς σκοπούς. Κατά 

πασαν πιθανότητα, ή συμμετοχή εγχωρίων κεφαλαίων εις το εν 

λόγω συγκρότημα θα είναι μικρά ή ανύπαρκτος. Εις περιπτώσεις 

τινάς οί ξένοι έπιχειρηματίαι συνειργάσθησαν μετά τών Ελλήνων 

κεφαλαιούχων, αποκτήσαντες οΰτως ουχί μόνον πρόσθετα κεφά

λαια, άλλα και συνεταίρους πλήρως ενήμερους επί του πολύπλο

κου οικονομικού περιβάλλοντος τής χώρας, καίτοι εις πολλούς κλά

δους δέν υπάρχουν αντίστοιχοι έλληνικαί επιχειρήσεις. Γενικώ-

τερον, ή διάρθρωσις τής ελληνικής βιομηχανίας είναι περιωρισμένη 

καί είναι δύσκολον να ευρεθούν ικανοί έπιχειρηματίαι. Συνεπώς, 
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εάν ό ξένος κεφαλαιούχος έπιθυμή να τύχη οικονομικής υποστη

ρίξεως, δέον όπως άπευθυνθή προς τους υπάρχοντας πιστωτικούς 

οργανισμούς της χώρας. Εις τον τομέα της βιομηχανικής πίστεως 

λειτουργούν δύο τοιούτοι οργανισμοί υπό την αιγίδα τοΰ κράτους. 

Β\ Ο.Χ.Ο.Α. 

Εις την αρχήν τοΰ παρόντος κεφαλαίου παρετέθη άνάλυσις των 

σκοπών τοΰ 'Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Οικονομικής 'Ανα

πτύξεως και των προηγηθέντων αυτού οργανισμών, δι' ών μόνον 

διωχετεύοντο τα κεφάλαια εξωτερικού προς την έγχώριον βιομη-

χανίαν. Τα δάνεια τών έν λόγω οργανισμών προήρχοντο έκ κεφα

λαίων τής 'Αμερικανικής βοηθείας καί έχορηγοΰντο προς έλληνι-

κας ίδιωτικάς βιομηχανικας επιχειρήσεις. Ό Ο.Χ.Ο.Α. (περιγρα

φείς λεπτομερώς εις το Κεφάλαιον III) αποτελεί αύτόνομον κρα-

τικον όργανισμον υπό μορφήν νομικού προσώπου ιδιωτικού δι

καίου, άνευ μετοχικού κεφαλαίου, είναι δε ό μεγαλύτερος έν Ε λ 

λάδι 'Οργανισμός μακροπροθέσμου χρηματοδοτήσεως.Ό Ο.Χ.Ο.Α. 

δύναται να χορηγή δάνεια προς εύρεΐαν ποικιλίαν επιχειρήσεων 

συμβαλλουσών εις τήν οίκονομικήν άνάπτυξιν τής χώρας περιλαμ

βανομένης τής μεταποιήσεως, τών μεταλλείων ,τής αλιείας, τοΰ 

τουρισμοΰ καί τής γεωργίας. 'Εκ τοΰ συνόλου τών έκκρεμουσών 

κατά τον Σεπτέμβριον 1961 τραπεζικών χορηγήσεων ύψους 10 

εκατ. δρχ. καί άνω, ήτοι 2,7 δισ. δρχ., ό Ο.Χ.Ο.Α. έκάλυπτε 80 

δάνεια συνολικοΰ εκκρεμούντος υπολοίπου 2,2 δισ. δρχ. Ώ ς έτο-

νίσθη εις το Κεφάλαιον III, τα έν λόγω δάνεια είναι λίαν συγκεν

τρωμένα, με ποσοστον 24% αυτών πιστωμένων εις τα ορυχεία 

λιγνίτου Πτολεμαίδος (πρώην τμήμα τής Εταιρείας Χημικών 

Προϊόντων καί Λιπασμάτων, ιδιοκτησίας Μποδοσάκη). Ή μόνη 

σοβαρά ιδιωτική έπιχείρησις προστατευόμενη υπό τοΰ Ν.Δ. 2687 

(δρα πίνακα XI - 3), ήτις έτυχε χρηματοδοτήσεως υπό τοΰ 

Ο.Χ.Ο.Α., ήτο ή έπιχείρησις Ελληνικών Ναυπηγείων, ήτις το 

1959 ώφειλε προς τον Ο.Χ.Ο.Α. έκ προηγουμένων δανείων πο

σόν ελαφρώς μεγαλύτερον τών 2 εκατ. δολλαρίων. Συνεπεία αδυ

ναμιών εις τήν διάρθρωσιν αυτού καί τοΰ ύψηλοΰ ποσοστού έκ-
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κρεμούντων δανείων αμφιβόλου αξιοπιστίας, ό Ο.Χ.Ο.Α. εφαρμό

ζει ήδη εξόχως έπιφυλακτικήν πολιτικήν δανείων, απαιτουμένης 

της υπό του δανειοδοτουμένου παροχής σημαντικωτάτης εμπρα

γμάτου ασφαλείας ή πλήρους τραπεζικής εγγυήσεως. Κατά το 

1962, ή Agency for International Development (A.I.D.) έχο-

ρήγησε προς τον Ο.Χ.Ο.Α. δάνειον 5 εκατ. δολλαρίων, Ιδετοΰς 

λήξεως προς έπιτόκιον 4,1/2%, προς έπαναδανεισμον εις ίδιωτι-

κάς παραγωγικάς βιομηχανίας δια την άγοράν κεφαλαιουχικού 

εξοπλισμού έξ Η.Π.Α., με λήξεις άνω των εξ ετών. Ουδεμία χο-

ρήγησις εκ του εν λόγω δανείου έγένετο μέχρι τοΰδε, καίτοι α'ι 

έλληνικαί Ίδιωτικαί βιομηχανίαι εισάγουν εκατομμύρια δολλαρίων 

ετησίως υπό μορφήν κεφαλαιουχικού εξοπλισμού έξ Η.Π.Α. Τε

λευταίως, ό Ο.Χ.Ο.Α. έξήτασε διαφόρους αιτήσεις δια την χρη-

σιμοποίησιν του εν λόγω δανείου. Έ ν πάση περιπτώσει, ό Ο.Χ.Ο.Α. 

εμφανίζει εύρυτάτας δυνατότητας ως πηγή χρηματοδοτήσεως ξέ

νων ιδιωτών επιχειρηματιών, των οποίων ή έπένδυσις και ή αξιο

πιστία ανταποκρίνονται προς τα τεθέντα υπό του 'Οργανισμού κρι

τήρια δια την χορήγησιν δανείων. 

Γ.' Ο.Β.Α. 

Ό 'Οργανισμός Βιομηχανικής 'Αναπτύξεως ίδρύθη τον Φε-

βρουάριον 1960 με κεφάλαια ΰψους 40 εκατ. δολλαρίων (Κεφ. III) . 

Ώ ς σκοπός αύτου ετέθη ή ένίσχυσις τών προσπαθειών αναπτύ

ξεως νέων υγιών ιδιωτικών βιομηχανικών και μεταλλευτικών επι

χειρήσεων, αποκλειστικώς δια τής συμμετοχής του εις το ίδρυ-

τικον κεφάλαιον αυτών. Δύναται ωσαύτως να άναλάβη μέρος του 

μετοχικού κεφαλαίου ύπαρχούσης επιχειρήσεως, άλλα δεν ανα

λαμβάνει εύθύνην δια την δημιουργίαν νέων βιομηχανικών μονά

δων, έκτος εάν δέν έκδηλουται προς τούτο 'ιδιωτική πρωτοβουλία. 

Ό ς ελέχθη, (Κεφ. III), ή μέχρι τούδε δραστηριότης του Ο.Β.Α. 

υπήρξε περιωρισμένη. 'Ακόμη καί σήμερον αϊ επενδύσεις του 

περιορίζονται μόνον εις 13 σχετικώς μικράς επιχειρήσεις καί εις 

άλλας 4 υπό συζήτησιν (ορα πίνακα). TÒ 1963, ό Ο.Β.Α. ετέθη 

υπό νέαν διοίκησιν, ήτις εξήρε δημοσί$ τήν αναγκαιότητα ξένων 
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επενδύσεων προς άνάπτυξιν του βιομηχανικού τομέως της ελλη

νικής οικονομίας και δημιουργίαν ειδικευμένων τεχνικών και επι

χειρηματικών στελεχών. Προς τον σκοπον αυτόν έπροτάθη ή συν

εργασία του Ο.Β.Α. μετά σοβαρών ξένων επιχειρήσεων. Καίτοι 

ό Ο.Β.Α. λειτουργεί ως ιδιωτική έπιχείρησις, δεν ενδιαφέρεται 

άναγκαίως δια τήν μεγιστοποίησιν των κερδών του. Ή εφαρμο

ζόμενη ύπο του 'Οργανισμού πολιτική προβλέπει τήν πώλησιν τών 

μετοχών του εις τους υπολοίπους εταίρους, δταν ή παρουσία του 

Ο.Β.Α. παύει να είναι αναγκαία, ωσαύτως δε τήν εις αυτούς άνά-

θεσιν πλήρους διαχειριστικής και διοικητικής ευθύνης, έστω καί 

αν ό Ο.Β.Α. έ'χει εις χείρας του τήν πλειονότητα τών μετοχών. 

«Ούτω, ό Ο.Β.Α., συμμετέχει είς τους αρχικούς κινδύνους της 

επιχειρήσεως, άλλα είναι πρόθυμος να άφήνη τους λοιπούς εταί

ρους να απολαύσουν τους καρπούς, οϊτινες θα υπάρξουν είς μετα-

γενέστερον στάδιον»29. Έ ξ άλλου, ίδρύθη γραφεϊον του Ο.Β.Α. εν 

Νέα 'Υόρκη προς τον σκοπον, όπως προωθή τήν ροήν αμερικανι

κών κεφαλαίων προς έπένδυσιν είς έλληνικάς βιομηχανίας. "Εχει 

ωσαύτως άναγγελθή ή ίδρυσις καί ετέρων τοιούτων γραφείων άλ-

λαχοΰ. 

Έ κ τών μέχρι τούδε εργασιών του Ο.Β.Α. καταφαίνεται, δτι 

ούτος πάσχει έκ της ελλείψεως σαφούς πολιτικής έκβιομηχανί-

σεως, άποσκοπούσης είς τήν πλήρωσιν τών υφισταμένων κενών 

είς τήν διάρθρωσιν της ελληνικής βιομηχανίας. Πράγματι, ή δρα-

στηριότης του Ο.Β.Α. φαίνεται δτι κατευθύνεται κατά τρόπον εν

τελώς τυχαΐον. Μελλοντικώς, υπό τον δρον εφαρμογής ενεργού 

πολιτικής, έπιδιωκούσης τόσον τήν δημιουργίαν νέων βιομηχα

νιών, δσον καί τήν έξεύρεσιν επιχειρηματικών στελεχών προς έπάν-

29. 'Ομιλία Καθηγητού κ. Κ. Σπηλιοπούλου, Προέδρου τοϋ Διοικητικού 

Συμβουλίου τοϋ Ο.Β.Α. είς τήν Metropolitan Club της Νέας ' ΐόρκης, 11 

'Ιουνίου 1963. Αϊ μορφαί συμμετοχής τοϋ Ο.Β.Α. είς το μετοχικον κεφά-

λαιον τών επιχειρήσεων είναι αρκούντως εύκαμπτοι. Έ π ί παραδείγματι, 

άνέλαβεν 60% τοϋ μετοχικοΰ κεφαλαίου, ΰψους 50 εκατ. δρχ., τών Κλωστη

ρίων Ναούσης, άλλ' υπό ορούς, οΐτινες επιτρέπουν είς τον έτερον συμμέτοχον 

να καταστη κύριος της επιχειρήσεως εντός δεκαετίας είς πολύ χαμηλήν τιμήν. 
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δρωσίν των, ό Ο.Β.Α. θα ήδύνατο να εξελίχθη εις σημαντικώτατον 

παράγοντα δια την εκβιομηχάνισαν της χώρας. Συγκεκριμένως, ό 

ξένος επιχειρηματίας δύναται να βασίζεται έπί του Ο.Β.Α. δια 

την λήψιν τόσον πληροφοριών, δσον και κεφαλαίων, δύναται δέ 

νά θεωρη,Ι όπερ και σπουδαιότερον, τον εν λόγω οργανισμον ως 

εντιμον μεσάζοντα μεταξύ αύτοΰ καΐ τών διαφόρων κρατικών υπη

ρεσιών καί φορέων. 

Δ\ Δάνεια βάσει τής «Τροποποιήσεως Cooley» 

Δυνάμει τών ετησίων Νόμων περί του Εμπορίου Γεωργικών 

Προϊόντων καί 'Αναπτύξεως, οίτινες έξεδόθησαν το πρώτον εν 

ετει 1954 υπό του 'Αμερικάνικου Κογκρέσου, ή Ελλάς λαμβάνει 

φορτία αμερικάνικου σίτου καί λοιπών γεωργικών πλεονασμάτων, 

ών ή άξια καταβάλλεται εις δραχμάς. Μέρος τών εν λόγω κατα

βολών, (κυμαινόμενον συνήθως μεταξύ 1 3 % καί 1 5 % του ετησίου 

προϊόντος έκ της πωλήσεως αγαθών προς το έλληνικον κράτος), 

άποθεματοποιεΐται προς χορήγησιν «δανείων, αμοιβαίως αποδε

κτών υπό της A . I . D . καί της χώρας μεθ' ής συνάπτεται ή συμφω

νία, προς άμερικανικάς επιχειρήσεις, παραρτήματα καί θυγατέρας 

εταιρείας αυτών, δια την άνάπτυξιν τών εργασιών των καί έπέκ-

τασιν της εμπορικής των δραστηριότητος εις τάς υπ' 6ψιν χώρας, 

ώς καί δια την χορήγησιν δανείων προς εγχώριους καί άλλοδαπας 

επιχειρήσεις δια την ίδρυσιν ευκολιών προς ύποβοήθησιν τ η ς αξιο

ποιήσεως καί διανομής ή άλλως πως αυξήσεως της καταναλώσεως 

καί τών αγορών αμερικανικών γεωργικών προϊόντων»3 0. Εις την 

πραγματικότητα, ελάχιστον μόνον τμήμα τών 200 εκατ. δραχμών, 

αίτινες συνεσωρεύθησαν βάσει του εν λόγω προγράμματος μέχρι 

του Φεβρουαρίου 1964, διετέθη προς προώθησιν ύφ' οιανδήποτε 

έννοιαν τών αμερικανικών γεωργικών προϊόντων. Έ κ του πίνακος 

X I - 5 καταφαίνεται, δτι, κατά τα πρώτα έτη, τα περισσότερα δά

νεια άφεώρων εις την έπέκτασιν τών συστημάτων διανομής τών 

αμερικανικών εταιρειών πετρελαίου καί ομοειδών επιχειρήσεων. 

30. Άμερικανικον Κογκρέσον, PI 480 S. 2475, ώς έτροποποιήθη τήν 27ην 

Σεπτεμβρίου 1962, Τίτλος Ι, Τμήμα 104, παράγραφος «ε». 
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Πράγματι, ώρισμένα δάνεια όλικοΰ ΰψους 71 εκατ. δραχμών ου

δόλως συνέβαλον εις τήν διεύρυνσιν της παραγωγικής ικανότη

τος της ελληνικής οικονομίας, άλλα μάλλον διετέθησαν προς ένί-

σχυσιν των προσπαθειών πωλήσεως διαφόρων προϊόντων. Τοΰτο 

ενδέχεται να θεωρηθή έκπληκτικον εν δψει του γεγονότος, δτι 

άπασαι αϊ γενόμεναι χορηγήσεις είχον τύχει τής εγκρίσεως του 

Υπουργείου Συντονισμού. Ή δυσχέρεια έγκειται εις το γεγονός, 

δτι, κατά τα πρώτα έτη και άφ' ής έφηρμόσθη το εν λόγω πρό

γραμμα, ό αριθμός τών αιτηθέντων δανείων ήτο ελάχιστος. 'Α

κόμη και έκ τής εξετάσεως τών πλέον προσφάτων στοιχείων δυσ-

κόλως καταφαίνεται ό τρόπος, καθ' δν τα εν λόγω δάνεια θα δυ

νηθούν να συμβάλλουν εις την έπίτευξιν τών τιθεμένων υπό του 

προγράμματος βιομηχανικής αναπτύξεως στόχων. Πλην τής περι

πτώσεως μιας απολύτως αναγκαίας επιχειρήσεως παραγωγής προϊ

όντων όρνιθοτροφίας, αί πλεΐσται τών χρηματοδοτηθεισών επιχει

ρήσεων ήσαν επουσιώδους σημασίας, π.χ. ή έπέκτασις ενός εργο

στασίου ηλεκτρικών ψυγείων, εν άμερικανικον έργοστάσιον παρα

γωγής πρώτης ΰλης πλαστικών, μέ μέγεθος κάτω του οικονομι

κώς αρίστου (δρα Κεφάλαιον Χ), ως και εν έργοστάσιον ξυλείας, 

δια το όποιον άνελήφθη μόνον το εν τρίτον του χορηγηθέντος δα

νείου εντός ενός καί ήμίσεος έτους. 

Ύπο τον ορον βελτιώσεως τών σχετικών κριτηρίων, το πρό

γραμμα δανείων Cooley θα δυνηθή να άποβή χρήσιμος παράγων 

εις τήν ύποβοήθησιν τών αμερικανικών επιχειρήσεων δια τήν πρα

γματοποίησα επενδύσεων έν Ελλάδι. Έν όψει τών επικρατούν

των εν Ελλάδι, το έπιτόκιον τών 6% περίπου δεν είναι ύπερβο-

λικόν, ενώ εξ άλλου είναι δυσχερής ή έξεύρεσις δανείων λήξεως 

6 - 8 ετών. Τέλος, ή έξόφλησις αυτών λαμβάνει χώραν εις δρα-

χμάς, είναι δε σχετικώς εύκολος ή λήψις εγκρίσεων έκ τής ελ

ληνικής και τής αμερικανικής κυβερνήσεως. Έκ του μέχρι τοΰδε 

συσσωρευθέντος ποσοΰ τών 269 εκατ. δρχ. περίπου, σχεδόν 200 

εκατ. δρχ. έχουν ήδη διατεθή. Μελλοντικώς, υπό τήν προϋπόθε-

σιν δτι θα συνεχισθούν τα προγράμματα του P L 480, Τίτλος Ι, 
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είναι ευλογον να αναμένεται, δτι θα καταστούν διαθέσιμα περί τα 

70 - 80 εκατ. δρχ. ετησίως. 

Ε'. Συμπεράσματα 

Οί ανωτέρω έρευνηθέντες κρατικοί ή ήμικρατικοί φορείς εσχον 

περιωρισμένην μέχρι τοΰδε έπίδρασιν επί της εισροής ξένων κε

φαλαίων προς έπένδυσιν εν Ελλάδι, ουδόλως δέ δύναται να ύπο-

στηριχθή, ότι συνέβαλον καθ' οιονδήποτε άποφασιστικον τρόπον 

εις την ροήν των παραγωγικών επενδύσεων γενικώτερον. Έ ν τού

τοις, ή ΰπαρξις των έν λόγω οργανισμών και ιδρυμάτων, ως και 

τών αντιστοίχων κεφαλαίων αυτών, δύναται να άποβή σπουδαιό

τατης σημασίας παράγων δια τους ξένους κεφαλαιούχους, δι' ους 

ή παροχή μακροπροθέσμων δανειακών κεφαλαίων εις λογικον κό

στος ή μετοχικού κεφαλαίου υπό λογικούς δρους αποτελεί άναγ-

καίαν προϋπόθεσιν δια τήν έπένδυσιν τών ιδίων κεφαλαίων των 

έν τη χώρα. Αϊ ίδιωτικαί τράπεζαι επενδύσεων, αίτινες περιεγρά-

φησαν λεπτομερώς εις το Κεφάλαιον III, δέν ήδυνήθησαν εισέτι 

λόγω της προσφάτου ιδρύσεως των να έχουν οιανδήποτε έπίδρα

σιν έπί της καταστάσεως, καίτοι ή εις αύτας συμμετοχή σοβαρών 

ξένων τραπεζών προοιωνίζεται ευμενή έξέλιξιν αυτών ως προς τήν 

διοχέτευσιν κεφαλαίων εκ του εξωτερικού δι' επενδύσεις. Οί στε

νοί δεσμοί μεταξύ τών έν λόγω δύο τραπεζών επενδύσεων και τών 

ήδη υφισταμένων εμπορικών τραπεζών αποτελούν ένδειξιν, εξ άλ

λου, οτι ό κυρίαρχος ρόλος τών ελληνικών εμπορικών τραπεζών, 

ιδία δέ της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, δέν εληξεν εισέτι. 
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ΜΕΡΟΣ IV 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 





Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν XII 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΕ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

1. Ή χρηματοδότησις της Βιομηχανίας έν Ελλάδι 

Α'. Ή Ύπαρξις Κεφαλαίων δια Βιομηχανικός Επενδύσεις 

Αι πλεΐσται των χωρών σχετικώς χαμηλού εισοδήματος κατά 

κεφαλήν χαρακτηρίζονται ύπο στενότητος κεφαλαίων, αι πλεΐσται 

δέ τών θεωριών περί οικονομικής αναπτύξεως στρέφονται πέριξ 

τών παραγόντων, οίτινες δύνανται να κινητοποιηθούν προς διεύ-

ρυνσιν τής αποταμιεύσεως. Ή περίπτωσις δμως της Ελλάδος εί

ναι μοναδική άπο τής απόψεως ταύτης, διότι ενώ το μέσον κατά 

κεφαλήν εισόδημα εις τήν χώραν είναι μέτριον, ή ροπή προς άπο-

ταμίευσιν είναι έντονος. Μετά τήν ύπερνίκησιν τών εκ τής πολεμι

κής περιόδου και τοΰ ανταρτοπόλεμου πολιτικών και οικονομικών 

δυσχερειών και τήν έν έτει 1953 σταθεροποίησιν τοΰ εθνικού νομί

σματος, ή ροπή προς κατανάλωσιν έκάμφθη, ενώ ή οριακή ροπή 

προς άποταμίευσιν, άνελθοΰσα εις 0,20, εμφανίζεται έντονος, συγ

κρινόμενη προς οιοδήποτε πρότυπον. Καίτοι είναι αληθές δτι ή 

άποταμίευσις τών ανωτέρων εισοδηματικών τάξεων δέν είναι τό

σον υψηλή, δσον εις Δ. Εύρώπην και Β. Άμερικήν, το σχετικον 

επίτευγμα τής ελληνικής οικονομίας έν τω συνόλω της είναι πράγ

ματι άξιοσημείωτον. 

Ή σημαντικωτάτη αυτή άναζωογόνησις τής αποταμιεύσεως μετά 

το τέλος τών πολεμικών περιπετειών τής χώρας και τήν έπίτευξιν 

νομισματικής σταθερότητος αντανακλάται εις τήν ουσιώδη αοξη-

σιν τής ρευστότητος της ελληνικής οικονομίας. Ώ ς προεβλέφθη 

ύπο τών Shaw και Gurley, ή αυξησις τής ρευστότητος έλαβε χώ

ραν κυρίως ύπο μή χρηματικήν μορφήν. "Αξιον σημειώσεως τυγχά

νει το γεγονός, δτι, μέχρι τοΰ 1956, ή συσσώρευσις ρευστών 

πόρων ελάμβανε χώραν κυρίως εις τους δημοσίους οικονομικούς 
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οργανισμούς, έκτοτε δμως ή αυξησις της ρευστότητος άφορα ιδία 

εις τους ίδιώτας και τάς επιχειρήσεις. 

Ποια δμως ήσαν τα αϊτια της σημαντικωτάτης ταύτης συσσω

ρεύσεως ρευστών πόρων πέραν τών χρηματικών μέσων; 'Ασφαλώς 

ή εξέλιξις αΰτη οφείλεται κατά κύριον λόγον εις την σταθερότητα 

του έθνικοΰ νομίσματος, έπί τη βάσει της οποίας το άποταμιευ-

τικον κοινον εγκατέλειψε τον στεΐρον άποθησαυρισμον υπέρ της 

διοχετεύσεως τών αποταμιεύσεων του εις διάφορα εϊδη έντοκων 

τοποθετήσεων, μεταξύ τών οποίων αί καταθέσεις ταμιευτηρίου και 

αί λοιπαί έντοκοι καταθέσεις εις τας έμπορικάς τράπεζας. Τοΰτο 

βεβαίως ουδέν το μη φυσιολογικον εμφανίζει. 'Αντιθέτως, αί αύ-

ξανόμεναι καταθέσεις αποτελούν εν τών κυριωτέρων στηριγμάτων 

της ελληνικής οικονομίας. 

Έ ν τούτοις, εφ' δσον δέν καταστη δυνατή ή διοχέτευσις τών 

καταθέσεων προς παραγωγικας επενδύσεις, αί όποΐαι συμβάλλουν 

εις τήν οίκονομικήν άνάπτυξιν, θα έμφανισθή χάσμα μεταξύ του 

συνόλου τών αποταμιεύσεων καί του συνόλου τών επενδύσεων, το 

όποιον, υπό τους καλυτέρους δρους θα έπιβραδύνη τον ρυθμον 

αναπτύξεως της οικονομίας, εις τήν χειροτέραν δέ περίπτωσιν θα 

όδηγήση εις τήν άνεργίαν καί τήν οίκονομικήν στασιμότητα. Σκο-

πον της παρούσης μελέτης αποτελεί ή εύρεσις τρόπων, δια τών 

οποίων ή Ελλάς θα δυνηθή να έπωφεληθή τών εξαίρετων επιτεύ

ξεων της εις τον τομέα της αποταμιεύσεως. Ή άπάντησις εις το 

ανωτέρω τεθέν ερώτημα εξαρτάται εκ του συνόλου τών θεμάτων 

της αγοράς κεφαλαίου, ως καί εξ αύτοΰ τούτου του χαρακτήρος 

τών επιχειρήσεων καί της βιομηχανίας έν Ελλάδι. 

Β'. Ή Ζήτησις Κεφαλαίων δια Βιομηχανικός Επενδύσεις 

Μετά τον προσδιορισμον της σχετικώς άφθονου προσφοράς απο

ταμιευτικών κεφαλαίων έν Ελλάδι, διεπιστώθη έν συνεχεία ή 

σχετικώς περιορισμένη ζήτησις κεφαλαίων, ιδία εις τομείς ζω

τικούς δια τήν οίκονομικήν άνάπτυξιν της χώρας. Έ ξ έπόψεως 

συνολικών μεγεθών, έσημειώθη πράγματι αΰξησις τών επενδύ

σεων παγίου κεφαλαίου, πλην δπως με έτήσιον ρυθμον μικρότερον 
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του παρατηρουμένου εις το πλείστον των χωρών της Δ. Ευρώ

πης, περιλαμβανομένης και της 'Ισπανίας. Αϊ επενδύσεις εις τον 

τομέα της μεταποιήσεως, καίτοι αύται ήσαν αί μεγαλύτεραι εξ 

έπόψεως απολύτου μεγέθους, δεν ένεφάνισαν ένιαίαν αύξητικήν τά-

σιν ώς ποσοστον του συνόλου τών επενδύσεων. Ή ακαθάριστος 

αξία του παγίου ενεργητικού τών 85 μεγαλυτέρων επιχειρήσεων 

της χώρας ηύξήθη κατά 5,9% ετησίως, ποσοστον δπερ θα ήτο 

ίκανοποιητικώτερον, έάν ή ληφθείσα βάσις δέν ήτο τόσον χαμηλή. 

Έ ξ έπόψεως χρηματοδοτήσεως, άνω του ήμίσεος τών μεγάλων 

κεφαλαιουχικών εταιρειών ('Ανωνύμων καί Ε.Π.Ε. ) εμφανίζουν 

άναλογίαν ιδίων κεφαλαίων προς σύνολον κεφαλαίων μικροτέραν 

του 50%, ενώ ή αγορά νέων χρηματιστηριακών εκδόσεων είναι 

σχεδόν ανύπαρκτος. 'Αντιθέτως προς δ,τι θα άνεμένετο εκ τών εν 

λόγω δεδομένων, ή αυτοχρηματοδότηση εις τήν μεταποίησιν εμ

φανίζει κάμψιν, ή δε έξωεπιχειρησιακή χρηματοδότησις προέρχε

ται έκ βραχυπροθέσμων τραπεζικών χορηγήσεων. Παρά ταΰτα, 

ή αναλογία νέων πιστώσεων, χορηγηθεισών υπό τών πιστωτικών 

ιδρυμάτων, προς το άκαθάριστον έγχώριον προϊόν έκυμάνθη μόνον 

μεταξύ 1,6% καί 4,8%, ένφ έξ άλλου φαίνεται, δτι αί τραπεζι-

καί πιστώσεις προς τον τομέα της μεταποιήσεως υπήρξαν ανε

παρκείς. 

Ποιοι παράγοντες συνετέλεσαν εις τήν άπροθυμίαν διοχετεύ

σεως τών διαθεσίμων κεφαλαίων έκ τών τραπεζικών καταθέσεων 

προς τας παραγωγικάς επενδύσεις; Κατά πρώτον λόγον, καίτοι 

έσημειώθη ευπρόσδεκτος μείωσις τών επιτοκίων, υπολογίζεται, δτι 

ό μέσος σταθμικός τών επιτοκίων τραπεζικών χορηγήσεων έκυ

μάνθη πέριξ του 10,5% ή 14 - 15% εφ' δσον προστεθούν αί διά

φοροι επιβαρύνσεις λόγω ασφαλίσεως καί προμηθείας. Το ύψηλον 

τούτο κόστος τών τραπεζικών χορηγήσεων, ώς καταδεικνύεται υπό 

τών στατιστικών στοιχείων περί άποδοτικότητος, αποτελεί όν

τως περιοριστικον παράγοντα δια τάς μικροτέρας επιχειρήσεις, αϊ-

τινες οΰτω εξαναγκάζονται, δπως μή καταφεύγουν εις τήν έξωεπι-

χειρησιακήν χρηματοδότησιν. 

Ώ ς έχουν τα πράγματα, το κόστος τών βασικών καταναλωτι-
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κών αγαθών εν Ελλάδι φαίνεται να άποτελή σοβαρώτερον άνα-

σταλτικον παράγοντα της ζητήσεως, παρ' δσον το μέγεθος της 

εσωτερικής αγοράς. 'Ομοίως, ως απεκαλύφθη εις πρόσφατον έ'ρευ-

ναν τοΰ κ. D. Β. Suits, ο συσσωρευθείς κεφαλαιουχικός εξοπλι

σμός εις την βιομηχανίαν και ή Ιλλειψις ευκαιριών δι' επενδύσεις 

δεν φαίνεται να δικαιολογούν την χαλαρότητα της ζητήσεως κε

φαλαίων δια βιομηχανικάς επενδύσεις. Έ ξ άλλου, ως υποστηρί

ζεται υπό του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων, ή υπό τών εμ

πορικών τραπεζών εφαρμοζόμενη δανειακή πολιτική, ιδία έναντι 

τών μικρότερων επιχειρήσεων, περιορίζει την ζήτησιν, καθ' όσον 

συνεπάγεται αύστηράς απαιτήσεις εμπραγμάτου ασφαλείας, υψηλά 

επιτόκια και ετέρας επιβαρύνσεις, ως και χρονοβόρους διαδικασίας. 

Έ ν τούτοις, μέρος της ευθύνης ανήκει εις αύτας ταύτας τάς 

βιομηχανικάς επιχειρήσεις. Ή προτίμησίς των προς τον δανεισμον 

αντί της χρηματοδοτήσεως δια της εκδόσεως μετοχών άσκεΐ δυσ

μενή έπίδρασιν επί τών τραπεζών κατά την άξιολόγησιν τής κε

φαλαιακής διαρθρώσεως τών επιχειρήσεων. Έν στενή συναρτήσει 

προς τοΰτο ευρίσκεται και ή απροθυμία πολλών οικογενειακών επι

χειρήσεων προς έπέκτασίν των δια τής χρήσεως κεφαλαίων προ

ερχομένων εκ πηγών έκτος τής επιχειρήσεως, ώς και ή έξάρτησίς 

των εκ προστατευτικών μέτρων έναντι τοΰ ανταγωνισμού τόσον 

έκ του εξωτερικού, δσον και εκ τοΰ εσωτερικού. 

Ή κρατική πολιτική επί τοΰ θέματος τής χρηματοδοτήσεως τοΰ 

βιομηχανικοΰ τομέως δεν ύπήρξεν ιδεώδης, υπό πάσαν εποψιν. 

Έ π ί παραδείγματι, ή εκδοσις κρατικών ομολογιών προς χρηματο-

δότησιν έργων αναπτύξεως, (ώς σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής 

ενεργείας), ανταγωνίζεται τάς αντιστοίχους εκδόσεις τής ιδιωτι

κής βιομηχανίας. Ό ανταγωνισμός δέ ούτος είναι εν τινι μέτρω 

«αθέμιτος» λόγω τών φορολογικών απαλλαγών, αϊτινες δίδονται 

έπί τών κρατικών αξιόγραφων. Έ ξ άλλου δμως, το κράτος εφήρ

μοσε μέτρα τινά νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής ευ

νοούσα την άνάπτυξιν τής βιομηχανίας. Έν προκειμένω, ή Νομι

σματική Επιτροπή έλαβε πληθώραν μέτρων προς ύποκίνησιν τών 

τραπεζών εις την χορήγησιν ηύξημένων πιστώσεων προς τήν βιο-

322 



μηχανίαν και το έμπόριον. Προσέτι, υφίστανται πλείστα δσα κί

νητρα δημοσιονομικής φύσεως προς ένθάρρυνσιν τόσον της άπο-

μιεύσεως, δσον καί των παραγωγικών επενδύσεων. Έ ν τούτοις, 

παρά την υπαρξιν ευρείας ποικιλίας νομισματικών και δημοσιονο

μικών μέτρων, αϊ τράπεζαι εξακολουθούν να εμφανίζουν πλεονά-

ζουσαν ρευστότητα. 

Γ'. Ή Ελληνική Κεφαλαιαγορά καί ή Βιομηχανία 

Το μέγα υψος τών αχρησιμοποίητων ρευστών αποταμιεύσεων 

εις την κεφαλαιαγοράν τείνει εις ένθάρρυνσιν ύπερβολικώς κεφα

λαιουχικών μορφών επενδύσεων, ενδέχεται δε να προκαλέση την 

ύπο του κράτους έφαρμογήν αυθαιρέτων μέτρων, δι' ών θα επι

βάλλεται ή θα γίνεται πρόβλεψις περί της αξιοποιήσεως τών απο

ταμιεύσεων. Το χειρότερον πάντων δμως είναι ή οπαρξις άργούν-

των κεφαλαίων εις μίαν οίκονομίαν, ήτις έχει μεγίστην ανάγκην 

αναπτύξεως. Πώς δύνανται να υπερνικηθούν αί διαρθρωτικαί άτέ-

λειαι της αγοράς κεφαλαίου, ιδία έν αναφορά προς τάς βιομηχανι-

κας επενδύσεις; 

"Ας έ'λθωμεν πρώτον εις την νομικήν πλευραν του ζητήματος, 

δσον άφορα τάς μορφάς τών επιχειρήσεων και την έκδοσιν αξιό

γραφων. Ύπεδείξαμεν ήδη αδυναμίας τινάς εις το νομικον καθε

στώς της ομορρύθμου καί ετερορρύθμου εταιρείας, αίτινες ενθαρ

ρύνουν τάς μικράς οίκογενειακάς επιχειρήσεις, τών όποιων υπάρ

χει πληθώρα έν Ελλάδι. Δύνανται να προταθούν μέτρα αποβλέ

ποντα εις στροφήν τών επιχειρηματιών προς τάς κεφαλαιουχικάς 

επιχειρήσεις. Αί έταιρεΐαι περιωρισμένης ευθύνης είναι σχετικώς 

νέαι έν Ελλάδι, πλην δμως φαίνονται πρόσφοροι δια την προώ-

θησιν της οικονομικής αναπτύξεως. Αί ανώνυμοι έταιρεΐαι, εξ άλ

λου, ανάγονται εις τον Ναπολεόντιον κώδικα του 1807 καί χρή

ζουν ανανεώσεως, ίδί<£ προς την κατεύθυνσιν τής ενισχύσεως τών 

δικαιωμάτων τής μειοψηφίας τών μετόχων. 

"Οσον άφορφ εις την έ'κδοσιν καί διάθεσιν βιομηχανικών τίτλων 

θα ήδύναντο να έπενεχθοϋν πλεΐσται βελτιώσεις, αίτινες θα διηυ-

κόλυνον την ροήν τών αποταμιεύσεων προς τάς επενδύσεις. Ή 
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μεγαλύτερα διαφοροποίησες τών κοινών μετοχών ώς προς το δι

καίωμα ψήφου, τα μερίσματα, την δυνατότητα μεταβιβάσεως κλπ. 

θα τάς καθίστα πλέον έλκυστικας δια το άποταμιευτικον κοινόν. Ώ ς 

προς τάς προνομιούχους μετοχάς, αύται δέον δπως καταστούν πρά

γματι προνομιούχοι δια της καταργήσεως της υφισταμένης αβε

βαιότητος δσον άφορα ετέρας προηγουμένας απαιτήσεις έναντι τών 

εσόδων καί του ενεργητικού της εταιρείας. Ή χρηματοδότησις 

της βιομηχανίας δι' ομολογιών παρακωλύεται εκ τών υπερβολι

κών νομικών προϋποθέσεων προς εκδοσιν τοιούτων αξιόγραφων. 

Έ ξ αύτοΰ καθίσταται σαφές, δτι απαιτείται μεταρρύθμισις του 

ισχύοντος νομικού καθεστώτος καί εισαγωγή διαφόρων κινήτρων 

δια την προσέλκυσιν τών αποταμιευτών προς την μορφήν ταύ-

την της τοποθετήσεως. Τέλος, ή ύποθηκική ομολογία χρήζει βελ

τιώσεως προς έξάλειψιν της υφισταμένης αβεβαιότητος ώς προς 

προηγουμένας τυχόν απαιτήσεις. 

Δύναται ωσαύτως να παρατηρηθή, δτι ή ελλειψις ειδικού φό

ρου επί της υπεραξίας αστικών ακινήτων αναμφιβόλως συνετέλε-

σεν εις την προς τον εν λόγω τομέα διαρροήν επενδύσεων εκ της 

μεταποιήσεως καί άλλων παραγωγικών σκοπών. 

Έρχόμεθα ήδη εις τα κυριώτερα ιδρύματα της ελληνικής κεφα

λαιαγοράς. Μεταξύ τών κρατικών τοιούτων το παλαιότερον είναι 

το Ταχυδρομικον Ταμιευτήριον, το όποιον ύπήρξεν επιτυχές εις 

την δραστηριοποίησιν τών μικρών αποταμιεύσεων, ιδία μετά την 

σταθεροποίησιν του εθνικού νομίσματος. Μία εκ τών δυνατών βελ

τιώσεων όμως θα ήτο να χρησιμοποιούνται τα κεφάλαια του Τα

μιευτηρίου υπό τών κρατικών πιστωτικών οργανισμών, οίτινες 

ασχολούνται με τήν οίκονομικήν άνάπτυξιν της χώρας, αντί να 

εισρέουν εις τάς έμπορικάς τράπεζας. Ό Ο.Χ.Ο.Α., δστις ίδρύθη 

το 1954, έ'σχε μάλλον απογοητευτικά αποτελέσματα, εν σχέ-

σει προς τον σκοπόν, δι' δν έδημιουργήθη. Δια της συγκεντρώ

σεως τών χορηγήσεων του εις ολίγας μεγάλας επιχειρήσεις άπέ-

τυχεν ε'ις τήν ύποκίνησιν νέων επιχειρηματικών προσπαθειών, γε-

νικώτερον δε δεν ήδυνήθη να δραστηριοποίηση τας αποταμιεύσεις 

ή να ενίσχυση τήν χρηματιστηριακή ν άγοράν. Ό Ο.Β.Α., δστις 

324 



ίδρύθη το 1960, δεν είχεν άρκετον καιρόν δια να απόδειξη τάς 

ικανότητας του, μέχρι σήμερον δε ή χρηματοδοτική του ισχύς 

έχρησιμοποιήθη με πολύ βραδύν ρυθμόν. Έ ν τούτοις, ή μελλον

τική συγχώνευσις του Ο.Χ.Ο.Α. μετά του Ο.Β.Α. εις Τράπεζαν 

'Αναπτύξεως θα ήδύνατο να διαδραματίση σπουδαΐον ρόλον εις τον 

τομέα της προσφοράς κεφαλαίων δια βιομηχανικας επενδύσεις έκει 

δπου απαιτείται συμπλήρωσις της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. 

Έ ν Ελλάδι, αί έμπορικαί Τράπεζαι, (ιδία δε μία εξ αυτών), 

υπερτερούν πλήρως, εξ έπόψεως μεγέθους, παντός άλλου ιδιωτικού 

πιστωτικού οργανισμού. Εις τήν χρηματοδότησιν τοΰ εμπορίου 

καί της βιομηχανίας ό ρόλος των κτηματικών τραπεζών είναι λίαν 

περιορισμένος, αί δέ άσφαλιστικαί έταιρεΐαι ζωής ελάχιστα αξιο

ποιούνται. Υπάρχουν ώρισμένοι τρόποι προς ένθάρρυνσιν τών έν 

λόγω ιδρυμάτων, οίτινες θα έ'δει να ελκύσουν τήν προσοχήν τοΰ 

νομοθέτου καί τοΰ σχεδιάζοντος τήν οίκονομικήν πολιτικήν της 

χώρας. Τελευταίως ίδρύθησαν δύο ίδιωτικαί τράπεζαι επενδύσεων 

μέ συμμετοχήν ξένων τραπεζών. Αί έν λόγω νέαι τράπεζαι δέν 

κατέδειξαν εισέτι τήν ικανότητα των προς έπίλυσιν πιθανών δια

φορών, άπορρεουσών εκ τών αντιμαχομένων συμφερόντων τών 

συμμετεχουσών τραπεζών, είναι όμως σαφές, δτι ή συμμετοχή ξέ

νων τραπεζών εις τήν άνάπτυξιν της ελληνικής οικονομίας θα ήδύ

νατο, να προσφέρη σημαντικωτάτην συμβολήν προς λίαν έπιθυ-

μητας κατευθύνσεις. 

Τέλος, ολίγα τινά περί τοΰ Χρηματιστηρίου 'Αθηνών καί τών 

εμπορικών τραπεζών, αϊτινες θα ήδύναντο ενδεχομένως νά αποτε

λέσουν τους σπουδαιότερους ιδιωτικούς πιστωτικούς οργανισμούς 

της χώρας. Έ ν ω βεβαίως δύνανται να δοθούν υποδείξεις τινές προς 

βελτίωσιν της οργανώσεως καί λειτουργίας τοΰ Χρηματιστηρίου, 

ό μέχρι τούδε περιωρισμένος ρόλος αύτοΰ εις τήν άνάπτυξιν της 

ελληνικής βιομηχανίας δικαιολογείται μάλλον εκ τοΰ χαρακτήρος 

της εγχωρίου έπιχειρηματικότητος καί ετέρων μή χρηματοοικονο

μικών («πραγματικών») παραγόντων. Σχεδόν τα αυτά δύνανται 

να λεχθούν καί περί τών εμπορικών τραπεζών. Τα μεγάλα ταύτα 

κέντρα συγκεντρώσεως κεφαλαίων έχουν προσφέρει μεγίστας ύπη-
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ρεσίας εις την προώθησιν των αποταμιεύσεων εντός της ελληνικής 

οικονομίας. Έ ξ άλλου, ή εν αύταΐς συσσώρευσις καταθέσεων προ

δίδει την εις ύπέρμετρον βαθμον συγκέντρωσιν οικονομικής ισχύος 

καί ευθύνης. Δια τοΰτο αί τράπεζαι ευθύνονται εν μέρει, διότι δεν 

προώθησαν την δημιουργίαν ευρείας αγοράς βιομηχανικών τίτλων 

καί διότι άσκουν άμεσον ή έμμεσον ελεγχον επί φαινομενικώς 

δημοσίων πιστωτικών οργανισμών, ακόμη δε και επί βιομηχανι

κών επιχειρήσεων. Έν πολλοίς δμως αληθεύει καί ενταύθα, δτι 

βελτιώσεις τινές, ως αί ύποδεικνυόμεναι εις την παροΰσαν μελέτην, 

απαιτούνται εις τον έπιχειρησιακον τομέα καί τους μη χρηματο

οικονομικούς οργανισμούς προς έλάττωσιν τής εις τάς έμπορικας 

τράπεζας δυσαναλόγου συγκεντρώσεως κεφαλαίων, δυναμένων να 

επενδυθούν. 

2. Οικονομική Πολιτική καί Πραγματικοί Παράγοντες 

"Οταν στρεφώμεθα εκ τών χρηματοοικονομικών προς τους μη 

χρηματοοικονομικούς ή «πραγματικούς» παράγοντας, οίτινες επι

δρούν επί τής αναπτύξεως τής ελληνικής οικονομίας, μεταβαίνομεν 

εκ τής περιοχής εις την οποίαν αί μεταρρυθμίσεις είναι τουλάχι

στον έφικταί, αν μη ευχερείς, εις μίαν περιοχήν, Οπου ή βελτίω-

σις τής καταστάσεως ενδέχεται να άποβή λίαν δυσχερής. Τοΰτο 

είναι αληθές, διότι κατά κανόνα τα χρηματοοικονομικά θέματα 

εϊναι έν πολλοίς θεσμικού χαρακτήρος, καί ως εκ τούτου επιδε

κτικά μεταβολής, ενώ οι πραγματικοί παράγοντες είναι πολλάκις 

βαθέως έρριζωμένοι εις την πολιτιστικήν ίστορίαν, την ψυχολογίαν 

καί τα ήθη του έθνους. Έ ν τούτοις, θα άπετέλει σφάλμα να συμ-

περάνωμεν, δτι ουδεμία βελτίωσις είναι δυνατή εις τους πραγμα

τικούς παράγοντας.Ένταΰθα καί πάντοτε έν συναρτήσει προς την 

έπιτάχυνσιν του ρυθμού οικονομικής αναπτύξεως καταβάλλεται 

προσπάθεια διαχωρισμού εκείνων τών παραγόντων, οίτινες επιδέ

χονται μεταρρύθμισιν, έξ εκείνων οίτινες δέν είναι επιδεκτικοί με

ταβολής. 
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Α.'. Μέγεθος καί Πρόοδος 

Εις το Κεφάλαιον IV, εις το όποιον ερευνάται το μέγεθος των 

παραγωγικών μονάδων εν Ελλάδι, διεπιστώθη βεβαίως, δτι ή έν 

τη χώρα έπικράτησις μικρών επιχειρήσεων είναι αντιοικονομική 

καί, κατά συνέπειαν, επιβραδύνει τον σχηματισμον παγίου κεφα

λαίου, ενώ συγχρόνως αϊ περιωρισμέναι ποσότητες κεφαλαίων δια

θεσίμων προς χρηματοδότησιν τών επιχειρήσεων παρακωλύουν τήν 

έπίτευξιν αρίστου μεγέθους τών βιομηχανικών μονάδων. Ή διά-

σπασις του έν λόγω φαύλου κύκλου, αρχής γενομένης έκ του θέ

ματος της χρηματοδοτήσεως, απετέλεσαν άντικείμενον του πρώτου 

μέρους της παρούσης εργασίας. Εις το δεύτερον μέρος, ή έρευνα 

εκκινεί έκ τ ώ ν «πραγματικών» παραγόντων, εις ους οφείλεται το 

μικρόν μέγεθος τών επιχειρήσεων. Άμφότεραι αύται αϊ μέθοδοι 

έρεύνης είναι άναγκαΐαι προς άντιμετώπισιν του προβλήματος του 

ύπερμέτρως μικρού μεγέθους τών παραγωγικών μονάδων. Εις το 

σχετικον κεφάλαιον έτονίσθη, δτι απόψεις τινές του προβλήματος 

εμφανίζονται μάλλον δυσεπίλυτοι, εξ έπόψεως οικονομικής πολι

τικής, ενώ ετεραι παρέχουν ελπίδας ευρέσεως ικανοποιητικών λύ

σεων. 

Εις τάς πρώτας ανήκουν αϊ προτιμήσεις τών Ελλήνων δι' έμ-

πορικάς συναλλαγάς, δια τήν έπαγγελματικήν αύτοδυναμίαν (ώστε 

να είναι «αφεντικά»), δια τήν οίκογενειακήν έπιχείρησιν καί δια 

τα έπί παραγγελία ενδύματα καί τα χειροποίητα υποδήματα. Τ α 

θέματα ταύτα, ως εικός, δεν επιδέχονται ελεγχον. Με τήν πάροδον 

δμως του χρόνου καί τήν μεγαλυτέραν οίκονομικήν άνάπτυξιν της 

χώρας αναμένεται, δτι αϊ προτιμήσεις αύται θα άπωλέσουν τήν 

σημασίαν των. Ούτως, ή μικρά έπιχείρησις ενδέχεται να διαπί

στωση μελλοντικώς, δτι δύναται να κερδίση περισσότερα ώς τμήμα 

μιας μεγαλυτέρας επιχειρήσεως. Καθίσταται δμως σαφές, δτι, ή 

επιθυμία του ελληνικού λαού δπως αύξηση το εισόδημα του, δεν 

δύναται να ίκανοποιηθή απλώς δια της ελπίδος, δτι θα έπέλθη 

αυτόματος βελτίωσις ενός τομέως έκ της αναπτύξεως προόδου εις 

ετέρους τομείς. Ποια θετικά μέτρα πολιτικής δύνανται να ληφθούν 

έν αναφορά προς το μέγεθος τών επιχειρηματικών μονάδων; 
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Βεβαίως, ή άνευ διακρίσεων κατάργησις των μικρών επιχειρή

σεων και μονάδων παραγωγής θα άπετέλει λίαν άτυχη λύσιν, διότι 

θα έδημιούργει άνεργίαν, θα συνεπήγετο άπώλειαν παραγωγής και 

θα ενεθάρρυνε τα μονοπώλια. "Οθεν, απαιτείται διακριτική και 

συνετή διαδικασία. Τα ισχύοντα μέτρα περιορισμού τής συγκεν

τρώσεως τών επιχειρήσεων εις τήν περιοχήν τών 'Αθηνών, τα 

όποια, πιθανώτατα, ευνοούν τας μικράς επιχειρήσεις εις ετέρας πε-

ριοχάς τής χώρας, δέον όπως επανεξετασθούν ως προς τήν καθα-

ράν των οίκονομικήν έπίδρασιν, λαμβανομένης υπ' Οψιν τής παρα

γωγής τής κατωτέρας τής αρίστης κλίμακος. 'Ομοίως, σύνεσις απαι

τείται προκειμένου περί προτεινομένων συγχωνεύσεων βιομηχανι

κών επιχειρήσεων. *Η ρύθμισις του θέματος αύτοϋ υπό του Υπουρ

γείου Βιομηχανίας απαιτεί, να γίνη διάκρισις μεταξύ τών περι

πτώσεων, κατά τάς οποίας ή υποτιθεμένη μείωσις του κόστους 

δια τών συγχωνεύσεων θα άπετέλει καθαραν ώφέλειαν δια τήν έλ-

ληνικήν οίκονομίαν, και τών περιπτώσεων εκείνων, κατά τάς οποίας 

αϊ ώφέλειαι αύται δεν φαίνεται Οτι είναι τόσον σημαντικαί, ώστε 

να δύναται να άγνοηθή το ένδεχόμενον δημιουργίας μονοπωλίου, 

το όποιον βεβαίως πολλάκις αποτελεί το τελικόν έπακόλουθον τής 

συγχωνεύσεως. Φυσικώ τω λόγω, αί σχετικαί αποφάσεις δέον 

Οπως θεμελιοΰνται επί καθαρώς οικονομικών κριτηρίων, βασιζό-

μεναι εν ταύτω επί ενδελεχούς τεχνικής μελέτης έκαστης έπί μέ

ρους περιπτώσεως. 

Αί ανωτέρω αποφάσεις αφορούν α μ έ σ ω ς εις το μέγεθος 

τών μονάδων. Υφίστανται όμως καί έτερα μέτρα, τα όποια θα 

ήδύναντο να ασκήσουν ευμενή ε μ μ ε σ ο ν έπίδρασιν έπί του με

γέθους τής παραγωγής λαμβανόμενα προς ένίσχυσιν τής οικονομι

κής αναπτύξεως. Κυριώτερα μεταξύ αυτών είναι τα υποδειχθέντα 

εις το πρώτον μέρος τής παρούσης μελέτης προς διευκόλυνσιν τής 

διοχετεύσεως τών αποταμιεύσεων προς παραγωγικάς χρήσεις. Δύ

ναται να αναμένεται, ότι αί μικραί επιχειρήσεις θα καταστούν με-

γαλύτεραι καί άποδοτικώτεραι, εφ' όσον υπάρξουν τα απαραίτητα 

κεφάλαια δια την έπέκτασιν καί τον έκσυγχρονισμον τών εγκατα

στάσεων. Άναπόσπαστον τμήμα τής μεταρρυθμίσεως ταύτης άπο-
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τελεί ή ευρύτερα προσφυγή προς την κεφαλαιαγοράν μέσω του χρη

ματιστηρίου άξιων. 

Τέλος, είναι επιθυμητή ή λήψις μέτρων άποσκοπούντων άφ' 

ενός μεν εις τήν μεταρρύθμισιν του ισχύοντος φορολογικού συστή

ματος προς τήν κατεύθυνσιν της καλυτέρας επιβολής των φόρων 

και της μεγαλυτέρας προοδευτικότατος των συντελεστών, άφ' έτε

ρου δε εις τήν βελτίωσιν της ανταγωνιστικής Ικανότητος της ελ

ληνικής οικονομίας. Ώ ς ύπεστηρίχθη εις το Κεφάλαιον IV, τα 

μέτρα ταΰτα «θα καθιστών τήν άπόληψιν εσόδων εκ τυχοδιωκτι

κών, διεφθαρμένων και μονοπωλιακών πηγών ολιγώτερον ευχερή, 

ενώ έξ άλλου θα έπέβαλον πιέσεις δια τήν άποδοτικωτέραν διαχεί-

ρισιν τών μεγάλων επιχειρήσεων καί θα Ιδιδον εις τήν μικράν έπι-

χείρησιν περισσοτέρας ευκαιρίας». Έ ν άλλοις λόγοις, θα έπηκο-

λούθει διττή έξέλιξις, ήτοι α) ώρισμέναι επιχειρήσεις μικραί θά 

άπερροφώντο υπό τών μεγαλυτέρων μονάδων, καί β ) αί λοιπαί μι

κραί επιχειρήσεις θα καθίσταντο άποδοτικώτεραι. 

Β'. Μέτρα προς Προώθησιν τών Επιχειρήσεων 

Έν όψει του ασήμαντου ρόλου δν διαδραματίζει το Χρηματι-

στήριον 'Αθηνών εις το πλαίσιον της ελληνικής οικονομίας, 

δέον όπως ληφθούν μέτρα προς ένθάρρυνσιν της αναπτύξεως κεφα

λαιουχικών επιχειρήσεων ('Ανωνύμων εταιρειών καί Ε.Π.Ε. ). Δια 

τούτου θα έδίδετο περαιτέρω ώθησις εις τάς παραγωγικάς τοπο

θετήσεις εις τίτλους καί εις τάς επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, συγ

χρόνως δε αί επιχειρήσεις θα έτίθεντο επί πλέον απρόσωπου καί 

πραγματικής οικονομικής βάσεως, με άντίστοιχον μείωσιν της ση

μασίας τών πολιτικών καί οικογενειακών δεσμών. Έ ξ άλλου, αύ

ται αύται αί επιχειρήσεις θα ήδύνανατο να εξυγιανθούν δια τής 

επιλογής τών στελεχών των βάσει τών γνώσεων καί τής κρίσεως 

των επί επιχειρησιακών καί οικονομικών θεμάτων, ουχί δε βάσει 

του γοήτρου αυτών ώς πολιτικών, στρατιωτικών κλπ. προσωπικο

τήτων. Πέραν τών ανωτέρω κυρίων μεταβολών, υπάρχει ευρεία 

ποικιλία βελτιώσεων, αίτινες θα ήδύναντο να έπενεχθοϋν εις τήν 
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νομοθεσίαν περί εταιρειών (Κεφ. II και III) μέ ευνοϊκά αποτε

λέσματα δια την ποιότητα των επιχειρήσεων. 

Έ ν τελευταία αναλύσει δμως, ή νομική μορφή των επιχειρή

σεων και αί ύποδεικνυόμεναι βελτιώσεις ενέχουν μικροτέραν ση-

μασίαν του ανθρωπίνου παράγοντος. Τω οντι, ή ποιότης της επι

χειρήσεως εξαρτάται εκ της ποιότητος των ηγετικών της στελε

χών. Εις το Κεφάλαιον V ύπεστηρίχθη, δτι θα πρέπει να έπιτευ-

χθη στροφή της ελληνικής παιδείας προς τήν τεχνικήν, έμπορικήν 

και οίκονομικήν έκπαίδευσιν. Μέχρι βαθμού τίνος, βεβαίως, ή με

ταβολή αυτή θα συνεπήγετο αΰξησιν τών δαπανών δια κτήρια, έξο-

πλισμον και άμοιβάς του διδακτικού προσωπικού. 'Όμως ή εις 

ποιάν τίνα εκτασιν κατάρτισις νέων προγραμμάτων, ή κατάργησις 

ένίων απηρχαιωμένων εκπαιδευτικών μεθόδων και ό διορισμός 

νέων και δραστήριων καθηγητών θα ήδύνατο να άποφέρη θετικά 

αποτελέσματα άνευ αυξήσεως της συνολικής δαπάνης. Έ ν άλλοις 

λόγοις, ή βελτίωσις του επιπέδου διαβιώσεως του πληθυσμού δεν 

είναι άναγκαΐον να έπιτευχθή εις βάρος του πολιτιστικού επιπέδου 

της χώρας. 

Έ ν αντιθέσει προς ετέρας χώρας χαμηλού εισοδήματος, ή Ε λ 

λάς Ιχει τεραστίαν πολιτιστικήν παράδοσιν πεφωτισμένην και ξέ-

νην μοιρολατρικών αντιλήψεων, έποικοδομητικήν δια νέας επιτεύ

ξεις καί έπιδεκτικήν νεωτεριστικών ιδεών και αντιλήψεων. Εις το 

πεδίον του οικονομικού βίου, ή Ελλάς θα πρέπει να έπωφεληθή 

είς μεγαλύτερον βαθμον της έν λόγω κληρονομιάς της. Είδικώ-

τερον δύναται να έπιφέρη σημαντικάς βελτιώσεις είς το έθνικον 

έκπαιδευτικόν της πρόγραμμα. Υπεδείχθη ε'ις τήν παροΰσαν με-

λέτην, οτι πρέπει να δοθή ιδιαιτέρα σημασία εις τήν τεχνικήν έκ

παίδευσιν δσον άφορα τον τομέα της γεωργίας, δια της οργανώ

σεως βραχυχρόνιων σειρών μαθημάτων προς μόρφωσιν τών αγρο

τών καθ' άπασαν τήν χώραν. Εις τον επιχειρηματικών καί βιομη-

χανικον τομέα φαίνεται, δτι απαιτούνται βελτιωμένα προγράμματα 

εκπαιδεύσεως είς τήν διοικητικήν τών επιχειρήσεων, διότι ή Ε λ 

λάς αποβλέπει είς τήν άνάπτυξιν της οικονομίας της, πλην δμως 

αντιμετωπίζει εντονον άνταγωνισμον εκ του εξωτερικού. Ή έκ-

330 



παίδευσις επί των οικονομικών θεμάτων καθίσταται ωσαύτως επι

θυμητή δια την δημιουργίαν ικανού δημοσιοϋπαλληλικοί) σώμα

τος, καίτοι εις τα ανώτατα επίπεδα της υπαλληλικής ιεραρχίας εν

δέχεται να είναι σκόπιμος ή εν τω έξωτερικφ έκπαίδευσις στελε

χών δια μίαν μεταβατικήν περίοδον. 

Γ'. Μέθοδοι Παραγωγής και Σχηματισμός Παγίου Κεφαλαίου 

Συμφώνως προς την παρουσαν άνάλυσιν, πολλαί έλληνικαί βιο-

μηχανίαι υπόκεινται εις τάς δυσμενείς συνεπείας της χρησιμο

ποιήσεως πεπαλαιωμένου μηχανικού εξοπλισμού και απηρχαιωμέ

νων μεθόδων παραγωγής. Ποια μέτρα δύνανται να ληφθούν προς 

θεραπείαν της τοιαύτης καταστάσεως; Αϊ σχετικαί δυνατότητες 

κατατάσσονται εις τρεις κατηγορίας. Εις τήν πρώτην κατηγορίαν, 

ανήκουν αϊ άφορώσαι εις τήν προσφοραν κεφαλαίων, εις τήν δευ-

τέραν, αϊ συνδεόμεναι προς τον χαρακτήρα και τήν ποιότητα της 

διοικήσεως των επιχειρήσεων, και εις τήν τρίτην, αϊ άναφερόμεναι 

εις τήν συμβολήν του κράτους εις τήν οίκονομικήν ύποδομήν. 

Καθ' δσον άφοροι εις το κεφάλαιον, τα μέτρα άτινα ύπεδείχθη-

σαν προς μείωσιν του κόστους και αΰξησιν της προσφοράς αύτοΰ 

προς τήν έπιχείρησιν (ως ανεφέρθησαν εν αναφορά προς το μέ

γεθος τών επιχειρηματικών μονάδων) ισχύουν καί εις τήν περί

πτωσιν τών μεθόδων παραγωγής. Πράγματι, το μέγεθος είναι 

τόσον συνυφασμένον με τας μεθόδους, ώστε παρέλκει Ιδιαιτέρα διε

ρεύνησες του θέματος ενταύθα. Έ ν τούτοις, προς ύπογράμμισιν της 

σημασίας της προσφοράς κεφαλαίων έν συναρτήσει προς τάς με

θόδους άναφέρομεν τάς ενδείξεις περί της μελλοντικής παραγωγής 

έν Ελλάδι, αϊ όποΐαι άνεπτύχθησαν εις το Κεφάλαιον VI. Έ ν συν

τομία, αϊ ενδείξεις ως προς τήν μελλοντικήν άνάπτυξιν τών εξα

γωγών, τών ειδών υποκαταστάσεως εισαγωγών καί της παραγω

γής αποκλειστικώς δι' έγχώριον κατανάλωσιν, επισημαίνουν αΰ

ξησιν της ζητήσεως κεφαλαίων. Ώ ς ύπεστηρίχθη, ή εφαρμογή 

καταλλήλων μεθόδων καί εις τους τρεις ανωτέρω τομείς συνεπά

γεται πιθανώτατα υψηλότερους συντελεστάς κεφαλαίου τών σήμε-
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ρον ισχυόντων. Ή έπίτευξις ικανοποιητικής επιδόσεως εις τους 

εν λόγω τρεις τομείς προϋποθέτει ουσιώδη βελτίωσιν του μεγέ

θους και της άποδοτικότητος της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. 

Ή ποιότης και αϊ επιδόσεις τής επιχειρησιακής διοικήσεως, εν 

σχέσει προς τον έξοπλισμόν τον όποιον ανέχεται ή εισάγει και 

την βιομηχανικήν έπιχείρησιν ως επιχειρησιακών θέμα, άνεπτύ-

χθησαν εις τα Κεφάλαια V και VII. Τα σχετικά μέτρα πολιτικής 

αναφέρονται εις τήν βελτίωσιν τής εκπαιδεύσεως δσον άφορα τα 

θέματα τής διοικήσεως επιχειρήσεων, εις τήν διευκρίνισιν και τον 

έκσυγχρονισμον τής νομοθεσίας περί εμπορίου και ανωνύμων εται

ρειών, ως και εις τήν έπιβολήν ή ένθάρρυνσιν του ανταγωνισμού 

έν αντιθέσει προς το μονοπώλιον. Εις τήν παροΰσαν μελέτην κα

θίσταται άναγκαΐον να τονισθή ή σημασία τών έν λόγω μέτρων 

προς έξασφάλισιν τής εις τήν χώραν εφαρμογής τών πλέον συγ

χρόνων μεθόδων παραγωγής. Εις μίαν έλευθέραν οίκονομίαν, ως 

ή ελληνική, ή άποδοτικότης τής παραγωγικής διαδικασίας προϋ

ποθέτει τήν ίίπαρξιν δυναμικών και καλώς εκπαιδευμένων επι

χειρηματιών. Προσέτι, κατά κανόνα δεν πρέπει να είναι δυνατή 

ή έπίτευξις υψηλών εσόδων μέσω μονοπωλίων. 

Το κράτος συμβάλλει ποικιλοτρόπως εις τήν χρησιμοποίησιν 

τών αρίστων μεθόδων δια τής λεγομένης «υποδομής». Μέχρι προσ

φάτως, το πλείστον τών κρατικών δαπανών έστρέφετο προς τήν 

άνασυγκρότησιν τής χώρας κατόπιν τών εκ του πολέμου, του αν

ταρτοπόλεμου καί τών σεισμών ζημιών και καταστροφών. "Ηδη, 

δοθέντος δτι άντεμετωπίσθησαν αϊ πλέον έπείγουσαι άνάγκαι εις 

τους τομείς οδοποιίας, επικοινωνιών καί δημοσίων κτηρίων, αϊ 

δημόσιαι επενδύσεις δύνανται να στραφούν άμεσώτερον προς παρα-

γωγικωτέρους τομείς τής οικονομίας. Αι κυριώτεραι εξορμήσεις 

προς αυτήν τήν κατεύθυνσιν υπήρξαν ή άνάπτυξις του εθνικού 

δικτύου ηλεκτροδοτήσεως, ή άνέγερσις χαλυβουργείου καί ή βελ-

τίωσις τών γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Γενικώτερον, ή διεύρυν-

σις τών δημοσίων επενδύσεων καί αϊ κατευθύνσεις, προς ας στρέ

φονται αύται, είναι ίκανοποιητικαί, ή προγραμματισθεΐσα δε δια 

τήν περίοδον 1961 - 1971 άνάπτυξις τής οικονομίας φαίνεται, δτι 
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είναι, αποτέλεσμα ενδελεχούς μελέτης1. *Η παρούσα εργασία απο

δίδει, δλως ίδιάζουσαν σημασίαν εις την αυξησιν της επιδόσεως του 

ιδιωτικού τομέως της οικονομίας, πράγμα το όποιον καΐ οδηγεί 

ευθέως εις το αμέσως έπόμενον θέμα. 

Α\ 'Ανταγωνισμός, Μονοπώλια και Κρατική Πολιτική 

Έ κ της έπισκοπήσεως της ελληνικής βιομηχανίας καταφαίνεται 

ή εις εύρεϊαν κλίμακα έπικράτησις μονοπωλιακών στοιχείων. Εις 

περιπτώσεις τινάς υφίσταται μονοπώλιον μιας καί μόνης επιχει

ρήσεως. Εις ετέρας περιπτώσεις, υφίστανται «καρτέλ», ενίοτε διε

θνούς χαρακτήρος. Τέλος ε'ις πολλάς άλλας περιπτώσεις — καί 

τοΰτο αποτελεί χαράκτη ρ ιστικόν σχεδόν γνώρισμα της ελληνικής 

οικονομίας — υπάρχει ό άτυχης συνδυασμός ευάριθμων όλιγοπω-

λιακών επιχειρήσεων μετά πολυαρίθμων μικρών επιχειρήσεων. Αϊ 

μονοπωλιακαί αύται μορφαί επιχειρήσεως οφείλονται μερικώς εις 

τάς αύτας αιτίας, αίτινες προεκάλεσαν την δημιουργίαν όμοιας 

μορφής επιχειρήσεων καί ε'ις ετέρας χώρας. Έ ν μέρει δμως, οφεί

λονται καί εις τόν ίδιαίτερον ρόλον, τό όποιον διαδραματίζει ή 

οικογενειακή έπιχείρησις έν Ελλάδι, ενώ εξ άλλου ό περιορισμός 

του ανταγωνισμού προήλθεν έν μέρει καί έκ τής παρεμβάσεως τοΰ 

κράτους ε'ις τόν βιομηχανικόν τομέα. 

Ή κρατική παρέμβασις έξεδηλώθη κυρίως υπό την μορφήν τών 

«άδειων σκοπιμότητος», αίτινες απαιτούνται δια την ίδρυσιν, επι

λογήν θέσεως εγκαταστάσεως, έπέκτασιν, μετατόπισιν ή συγχώ-

νευσιν επιχειρήσεων. Φαινομενικώς, αϊ άδειαι αδται αποσκοπούν 

εις την πρόληψιν πτωχεύσεων λόγω ύπερκορεσμου κλάδου τινός 

τής βιομηχανίας, τόν περιορισμόν τής γεωγραφικής συγκεντρώ

σεως, τήν προώθησιν τών εξαγωγών καί τήν ένθάρρυνσιν τής δια

θέσεως νέων προϊόντων εις τήν άγοράν. Έ κ τής αναλύσεως όμως 

τοΰ έν λόγω θεσμού ώδηγήθημεν εις τήν πεποίθησιν, Οτι αϊ προσω-

πικαί σχέσεις, αϊ πολιτικαί έπιρροαί καί έτεροι έξωοικονομικοί 

1. Memorandum on the Greek Development Programme ('Αθήναι, 1962). 
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παράγοντες έχουν διαδραματίσει σημαντικον ρόλον μέ αποτέλεσμα 

τον άποκλεισμον νέων επιχειρήσεων, την ένίσχυσιν του αθεμίτου 

ανταγωνισμού, τον περιορισμον της επιχειρηματικής δραστηριότη

τος και την εις κλάδους τινάς δημιουργίαν τοπικών μονοπωλίων. 

Ή άνάπτυξις της ελληνικής οικονομίας θα ένισχύετο εκ της κα

ταργήσεως ή της δρθολογικωτέρας άναμορφώσεως του συστήμα

τος των άδειων σκοπιμότητος. 

"Ετεραι μορφαί κρατικής παρεμβάσεως εις τον τομέα τής βιο

μηχανίας είναι τα διάφορα δασμολογικά, φορολογικά και πιστω

τικά μέτρα, άτινα αποβλέπουν εις την ένθάρρυνσιν τής αναπτύ

ξεως βιομηχανικών μονάδων μεγαλυτέρου μεγέθους ή την προώθη-

σιν τής γεωγραφικής αποκεντρώσεως. 'Ενταύθα όμως αί κρατικαί 

παρεμβάσεις υπήρξαν σποραδικαί και άσυστηματοποίητοι, ύπερ-

μέτρως γραφειοκρατικαί, εξόχως πολύπλοκοι και ελάχιστα γνω-

σταί εις τον έπιχειρηματικον κόσμον, ούτω δε δεν ήδυνήθησαν να 

ασκήσουν αίσθητήν έπίδρασιν προς έπιθυμητάς κατευθύνσεις. Τα 

αυτά ισχύουν και ως προς το σύστημα επιβολής ελέγχου επί τών 

τιμών. 

Πέραν τών συνεπειών, τών προκυπτουσών εκ τής εφαρμογής προ

στατευτικών δασμών επί τών εισαγωγών, α'ίτινες ήρευνήθησαν εις το 

Κεφάλαιον Χ, αί κρατικαί παρεμβάσεις ηύξησαν, αντί να μειώσουν, 

τους περιορισμούς επί τής εισόδου νέων επιχειρήσεων εις τον βιομη-

χανικον τομέα και έδημιούργησαν μονοπωλιστικά κέρδη. Τα κέρδη 

ταΰτα δμως, κατά κανόνα, δεν έπανεπενδύονται εις την βιομηχανίαν 

δια την έπέκτασιν τών εγκαταστάσεων, διότι το όλον σύστημα αντι

στρατεύεται την άνάπτυξιν και την πρόοδον. Τα περιληφθέντα εις 

το Κεφάλαιον VII στοιχεία δεικνύουν πόσον μέτριοι ήσαν οι μέ

σοι ρυθμοί αυξήσεως του παγίου και μεταβαλλόμενου ενεργητικού 

τών ελληνικών επιχειρήσεων κατά τα τελευταία έτη. Έκεΐ δπου 

ή παραγωγή συγκεντρουται εν πολλοίς εις μίαν έπιχείρησιν, έ'χουν 

δντως σημειωθή έντονοι ρυθμοί αναπτύξεως. 'Ατυχώς δμως, ή 

αυξησις αΰτη τών επενδύσεων οφείλεται μάλλον εις την παρεχομέ-

νην προστασίαν έκ του εξωτερικού και εσωτερικού ανταγωνι

σμού και την υπαρξιν «αγοράς πωλητών» παρά εις τήν εντός του 
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πλαισίου έπίτευξιν ευμενών αποτελεσμάτων του ανταγωνισμού. 

Το πρώτον συμπέρασμα εκ της δλης έρεύνης του θέματος τών 

μονοπωλίων εν Ελλάδι είναι, δτι υπάρχει απόλυτος ανάγκη καταρ

γήσεως της τεχνητής υποστηρίξεως τών μονοπωλίων υπ' αυτής 

ταύτης τής κρατικής οικονομικής πολιτικής. 

Το δεύτερον συμπέρασμα αναφέρεται εις τον συσχετισμον τών 

συνθηκών τής κεφαλαιαγοράς και τών μονοπωλίων ή ολιγοπωλίων 

εις την βιομηχανίαν. Εις τα Κεφάλαια Ι, II και III άνεπτύχθη 

τίνι τρόπω ή εξ έπόψεως μεγέθους κατανομή τών ελληνικών κεφα

λαιουχικών επιχειρήσεων (Άνων. εταιρειών και Ε.Π.Ε. ) και ό 

παράγων του οικογενειακού ελέγχου περιορίζουν τήν κεφαλαιαγο-

ράν καί την ποικιλίαν τών τίτλων, οίτινες διατίθενται προς το 

αποταμιευτικών κοινόν. Ό φόβος απώλειας του ελέγχου εξαναγκά

ζει τας οίκογενειακάς επιχειρήσεις, δπως χρηματοδοτούν τάς 

εργασίας των εκ τών τραπεζών μάλλον ή εκ τής ανοικτής αγοράς, 

τοϋτο δε τείνει εις ένίσχυσιν τών ύπαρχουσών μεγάλων βιομηχα

νικών επιχειρήσεων καί εμπορικών τραπεζών. Ώ ς κατεδείχθη εις 

το πρώτον μέρος τής παρούσης μελέτης, ή κρατική πολιτική επί 

τών μονοπωλίων καί τής χρηματοδοτήσεως θα έδει, να κατευθυνθή 

προς τήν διεύρυνσιν τής ποικιλίας, τόσον τών βιομηχανικών τί

τλων, δσον καί τών πιστωτικών οργανισμών. 

Τέλος, εξάγεται το συμπέρασμα, δτι, ως τρίτον τμήμα τών μέ

τρων προς προώθησιν τής ανταγωνιστικότητος εις τήν έλληνικήν 

οίκονομίαν, έχομεν τήν νομοθεσίαν κατά τών «τραστ», ή μέχρι 

τοϋδε έλλειψις τής οποίας καθίσταται λίαν αισθητή. Τούτο βε

βαίως δέν σημαίνει, δτι πρέπει να έξαλειφθή πάσα περίπτωσις 

μονοπωλίου, καθ' δσον ώρισμένα εξ αυτών επιβάλλονται έκ τών 

περιστάσεων (φυσικά μονοπώλια), ενώ έτερα αντιπροσωπεύουν 

τήν (ύποτιθεμένως προσωρινήν) άνταμοιβήν νεωτερισμών καί έπι-

χειρηματικότητος. *Η ελληνική νομοθεσία δέον δπως λάβη σαφή 

θέσιν εις τήν περίπτωσιν τών μονοπωλίων, άτινα περιορίζουν τάς 

ελευθέρας έμπορικάς συναλλαγάς. Τοΰτο είναι άναγκαΐον ουχί μό

νον χάριν τής οικονομικής αναπτύξεως, άλλα καί τής οικονομικής 

δικαιοσύνης. 
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Ε'. Ό Τομεύς των Κατασκευών έν Ελλάδι καί ή Βιομηχανική Άνάπτοξις 

Ή εις το Κεφ. VIII εκτενής έξέτασις και άνάλυσις των σχε

τικών στοιχείων δικαιολογείται εκ του γεγονότος, δτι 40% περί

που του συνόλου τών επενδύσεων κατά τα τελευταία έτη διωχε-

τεύθη προς τάς κατασκευας, κυρίως δε την στέγασιν, πράγμα το 

όποιον σημαίνει, δτι έλαβε χώραν ουσιώδης διαρροή κεφαλαίων, 

τα όποια άλλως θα έχρησιμοποιοϋντο προς διεύρυνσιν του βιομη

χανικού δυναμικού της χώρας. Έ κ τών σχετικών στοιχείων κατα

φαίνεται, δτι, μετά το πέρας τών πολεμικών περιπετειών (1950), 

ή Ελλάς ευρέθη με τεραστίας άνάγκας εις τον τομέα της στεγά

σεως καί δτι, ακόμη καί μετά τον οικοδομικον όργασμον της τε

λευταίας δεκαετίας, ή αναλογία κατοίκων άνα δωμάτιον, ιδία προ

κειμένου περί τών χαμηλότερων εισοδηματικών τάξεων, κατα

λείπει ευρύτατα περιθώρια βελτιώσεως. Ερωτάται δθεν, κατά πό

σον ή άνέγερσις κατοικιών ύπήρξεν υπερβολική εξ έπόψεως οικο

νομικής αναπτύξεως της χώρας. Έάν όντως συμβαίνη τούτο, τί 

θα ήδύνατο να γίνη έν προκειμένω; 

'Αντικειμενική άπάντησις εις το πρώτον ερώτημα είναι δύσκο-

λον να δοθή, καθ' δσον ή «κατανάλωσις» στέγης έν συγκρίσει προς 

την λύσιν της επενδύσεως τών διαθεσίμων κεφαλαίων εις βιομη-

χανικάς εγκαταστάσεις είναι ζήτημα σταθμίσεως του παρόντος 

έναντι του μέλλοντος, ήτοι αποτελεί θέμα καθαρώς ύποκειμενικόν. 

Έ ν τούτοις, είναι προφανές, δτι ή ένθάρρυνσις της τρεχούσης κατα

ναλώσεως επιβραδύνει τον ρυθμόν οικονομικής αναπτύξεως. Καθί

σταται ωσαύτως σαφές, δτι,— τουλάχιστον ως προς τήν δεδηλω-

μένην πολιτικήν του κράτους — ή Ελλάς έχει ανάγκην επιταχύν

σεως του έν λόγω ρυθμού. 

'Αλλ' εάν ήθελε δοθή θετική τις άπάντησις επί του πρώτου 

ερωτήματος, γεννάται πάλιν το ερώτημα, πώς θα ήδύνατο να πε-

ριορισθή ή κατασκευή οικιών — τουλάχιστον μέχρι βαθμού τίνος — 

υπέρ της βιομηχανίας; Εις το σημεΐον τούτο άποκτα ίδιαιτέραν ση-

μασίαν ό κατάλογος τών δώδεκα παραγόντων (Κεφ. VIII), ο'ίτι-

νες συνετέλεσαν εις τον οικοδομικον όργασμον. Κατά πρώτον λό-

γον, ώρισμένοι έκ τών ένλόγω παραγόντων, οίτινες ήσαν ισχυροί 
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κατά την περίοδον σταθεροποιήσεως του εθνικού νομίσματος, απώ

λεσαν ήδη την σημασίαν των κατόπιν της αποκαταστάσεως της 

λαϊκής εμπιστοσύνης προς την σταθερότητα της δραχμής. Κατά 

δεύτερον λόγον, ή στενότης κατοικίας, ήτις έδημιουργήθη εκ τών 

πολεμικών περιπετειών καί τών σεισμών, κατέστη δυνατόν βα

θμιαίως να ύπερνικηθή. Ή εφαρμογή πολιτικής, άποβλεπούσης 

εις την έξοικονόμησιν κεφαλαίων εκ του τομέως τής στεγάσεως, 

δεν θα ήτο εΰλογον να στραφή εναντίον οιουδήποτε εκ τών ανω

τέρω δύο αποτελεσμάτων. 

Το πλείστον τών υπολοίπων παραγόντων του οικοδομικού ορ

γασμού εις τον τομέα τής στεγάσεως, ήτοι ή αΰξησις του πλη

θυσμού, ή αστυφιλία, ή ωφέλεια, ήτις προκύπτει δια τον μέσον 

πολίτην έκ τής αποκτήσεως κατοικίας, ή σημασία τής ιδιοκτήτου 

κατοικίας εις τήν περίπτωσιν τής προικός, ή εισοδηματική έλα-

στικότης τής ζητήσεως στέγης καί το μικρόν ποσοστον εισαγο

μένων υλών, δπερ απαιτείται εις τάς άνεγειρομένας κατοικίας, φαί

νεται, δτι συνηγορεί υπέρ τών επενδύσεων εις κατοικίας. Ή προσ

πάθεια μειώσεως τών έκ τών ανωτέρω παραγόντων υπαγορευό

μενων κατασκευών εις τον τομέα τής στεγάσεως θα έφαίνετο πα

ράλογος καί αυθαίρετος. 

Έ κ τών ανωτέρω καταφαίνεται ή άκαταλληλότης τών νομικών 

μέτρων. Ή μόνη εναπομένουσα διέξοδος είναι να καταστούν έλ-

κυστικώτεραι αϊ λοιπαί εύκαιρίαι επενδύσεως κεφαλαίων. Κατά 

συνέπειαν, κατά τήν άντιμετώπισιν του σοβαρού τούτου προβλή

ματος τής ελληνικής οικονομίας τής τελευταίας δεκαετίας, ήτοι 

του σημαντικωτάτου ποσοστού τών κεφαλαίων, άτινα επενδύονται 

εις οίκοδομάς, οδηγούμεθα καί αδθις εις τήν έπισημανθεΐσαν εις 

το πρώτον μέρος τής παρούσης μελέτης ανάγκην διευρύνσεως τής 

ελληνικής κεφαλαιαγοράς εξ έπόψεως τής ζητήσεως κεφαλαίου. 

Το άποτελεσματικώτερον μέσον εν προκειμένω, το όποιον συγ

χρόνως βλάπτει όλιγώτερον τα συνήθη ύγιά οικονομικά καί εμπο

ρικά κίνητρα, είναι να καταστούν od λοιπαί επενδύσεις εις δια

φόρους βιομηχανίας έφικταί καί επικερδείς δια τον μικρόν κεφα

λαιούχο ν. 
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Πέραν της ανωτέρω μονοπλεύρου λύσεως είς το πρόβλημα της 

υπέρμετρου επενδύσεως κεφαλαίων εις τον τομέα της στεγάσεως, 

θα έφαίνετο σκόπιμον, όπως καταβληθή συγχρόνως προσπάθεια 

δια να καταστη ή κατασκευή ιδιοκτήτου κατοικίας προσιτή εις 

εύρυτέρας ομάδας του πληθυσμού, ιδία των κατωτέρων εισοδημα

τικών τάξεων. Προς τοΰτο απαιτείται άναδιάρθρωσις μάλλον ή 

έπαύξησις του όγκου τών κατασκευών εις τον τομέα της στεγά

σεως. "Οθεν, θα ήτο σκόπιμος ή έπανεξέτασις του ύψους τών μέσω 

της Κτηματικής Τραπέζης και τών λοιπών πιστωτικών οργανι

σμών διατιθεμένων πιστώσεων δια τήν άνέγερσιν οικοδομών. 

3. Διεθνείς 'Απόψεις 

Α'. Έξωτερικον Έμπόριον και Βιομηχανία 

Προς καλυτέραν έκτίμησιν της διεθνούς θέσεως της ελληνικής 

βιομηχανίας θεωρείται ουσιώδες να άναφερθή, ότι, ενώ εις τήν 

λοιπήν Εύρώπην ό Δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος έληξε το 1945, 

ή Ελλάς υπέστη και τήν περιπέτειαν του ανταρτοπόλεμου, 6στις 

έξηκολούθησε μέχρι του 1949. 'Ακόμη, δτι καΐ κατά το 1951 το 

εν τρίτον σχεδόν του ελληνικού λαοΰ έξηρτατο εκ της κρατικής 

βοηθείας. Έ ξ άλλου, δέον να ληφθή υπ' όψιν, οτι μέχρι τής στα

θεροποιήσεως τής δραχμής το 1953, ή άνασυγκρότησις τής εθνι

κής οικονομίας δεν έδράζετο επί σταθεράς βάσεως και δτι μετά 

τήν λήψιν του μέτρου τής υποτιμήσεως του εθνικού νομίσματος, 

αί εγχώριοι αποταμιεύσεις έσημείωσαν τεραστίαν αυξησιν, έκ 

3,5% του ακαθαρίστου εγχωρίου προϊόντος εις 12,2% αύτοΰ το 

1961 και εις υψηλότερα ποσοστά μετά ταΰτα. 

Έ ν τούτοις, μέγα μέρος του συνόλου τών αποταμιευτικών κε

φαλαίων κατηυθύνετο προς τους τομείς τών μεταφορών, τών επι

κοινωνιών και τών κατασκευών, οίτινες άπερρόφησαν 50% τών 

ακαθαρίστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου το 1950 και 53% αυ

τών το 1961. 'Αντιθέτως, κατά τα αυτά ετη το άντίστοιχον πο-

σοστον ε'ις τον τομέα τής μεταποιήσεως έμειώθη από 19% εις 10%. 

Σημαντικαί ωσαύτως ήσαν αί επενδύσεις εις τήν γεωργίαν. "Εν 
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των μειονεκτημάτων της ως άνω διαρθρώσεως των επενδύσεων 

ήτο ή συγκέντρωσις αυτών εις τομείς, είς τους οποίους ό συντελε

στής κεφαλαίου είναι λίαν υψηλός, ενώ είς την μεταποίησιν, ήτις 

απαιτεί ολιγώτερα κεφάλαια εν συγκρίσει προς το μέγεθος της 

παραγωγής, αϊ επενδύσεις ένεφάνισαν ουσιώδη ύστέρησιν. Τοΰτο 

έχει σημασίαν δια την έλληνικήν οίκονομίαν εν συναρτήσει προς 

την κατά το παρελθόν σημειωθεΐσαν και τήν είς το μέλλον πιθανήν 

έξέλιξιν των εξαγωγών. 

'Ωσαύτως δέον να άναφερθή, δτι, μετά το τέλος του ανταρτοπόλε

μου, ή πρώτη σημαντική διεύρυνσις τών εξαγωγών έσημειώθη ως 

προς τα γεωργικά προϊόντα, τα όποια, είς τάς αρχάς τής δεκαετίας 

1950 - 60, έκάλυπτον τα 3/4 του συνόλου τών ελληνικών εξαγω

γών. Κατά την περίοδον μεταξύ 1953 και 1961, εξ άλλου, τα με

ταλλευτικά προϊόντα, è βάμβαξ, ό καπνός και τα λοιπά γεωργικά 

προϊόντα συνέβαλον κατά 2.363,1 εκατ. δραχμών είς τήν αΰξη-

σιν τών εξαγωγών, έναντι συμμετοχής τής μεταποιήσεως μόνον 

κατά 225,6 εκατ. δραχμών. 

Αί δυσχέρειαι, αιτινες αντιμετωπίζονται ως προς τήν έξαγωγήν 

βιομηχανικών προϊόντων, συνδέονται έν μέρει προς τήν κατά 30 -

35% προτίμησιν, ήτις δίδεται υπό του κράτους είς τα έγχωρίως 

παραγόμενα προϊόντα. Προσέτι, υπάρχουν καί τα μειονεκτήματα, 

τα όποια ανεφέρθησαν είς προηγούμενα κεφάλαια, ήτοι το περιωρι-

σμένον μέγεθος παραγωγής, αί οίκογενειακαί επιχειρήσεις, ή έξάρ-

τησις τών επιχειρήσεων εκ βραχυπροθέσμων τραπεζικών χορηγή

σεων, κλπ. 

Έ ν τούτοις, ή ανάγκη αυξήσεως τών ελληνικών εξαγωγών βιο

μηχανικών προϊόντων προκύπτει κυρίως εκ τής προβλεπομένης 

εξ αντικειμένου εξελίξεως τών εξαγωγών γεωργικών προϊόντων 

έν συναρτήσει προς τήν άπο μακροχρονίου απόψεως έξέλιξιν του 

ισοζυγίου πληρωμών τής χώρας. "Ας έξετάσωμεν έν προκειμένω 

τήν περίπτωσιν του καπνού. Ούτως, ενώ το σύνολον τών εισαγω

γών καπνού ύπο τής Ε.Ο.Κ. άνήλθεν εξ 177.800 τόνν. το 1958 

είς 198.900 τόνν. το 1961, αί έλληνικαί έξαγωγαί καπνού προς 

τήν Κοινότητα εντός τής αυτής περιόδου εμειώθησαν εκ 36.300 
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εις 22.900 τόνν. Το συμπέρασμα, δπερ προκύπτει εκ των ανω

τέρω στοιχείων και το όποιον δεν πρόκειται πιθανώτατα να μετα-

βληθη μελλοντικώς, είναι, ότι σημειοΰται στροφή των προτιμή

σεων του κοινού προς έτερα ε'ίδη καπνού μή παραγόμενα εν Ε λ 

λάδι. Ωσαύτως, τα λοιπά κύρια γεωργικά προϊόντα της χώρας, 

ως κορινθιακή σταφίς και σουλτανίνα, φαίνεται ότι δεν παρουσιά

ζουν προοπτικήν αυξήσεως της ζητήσεως των εκ του εξωτερικού. 

'Αντιθέτως, τα οπωροκηπευτικά εμφανίζουν καλυτέραν προοπτι

κήν, ιδίως εφ' δσον βελτιωθή ή ποιότης και αϊ μέθοδοι διαθέσεως 

αυτών καί εφ' δσον άναπτυχθή έγχωρίως ή επεξεργασία τοιού

των προϊόντων. 

Γενικώς δμως, εξ έπόψεως της μακροχρονίου εξελίξεως του 

ισοζυγίου πληρωμών, θα άπαιτηθή σημαντική διεύρυνσις τών εξα

γωγών βιομηχανικών προϊόντων. Έ κ του λόγου τούτου, κυρίως, 

το άναθεωρηθέν πεντατές οίκονομικον πρόγραμμα προβλέπει αυ-

ξησιν τών βιομηχανικών επενδύσεων κατά 25% ετησίως. Καίτοι 

το ποσοστον τοϋτο ενδέχεται να θεωρηθη ύπερβολικώς ύψηλον εν 

δψει τών υφισταμένων δυνατοτήτων της οικονομίας, δέν δύναται 

να άμφισβητηθή ή τεραστία σημασία, ήν ενέχει ή αΰξησις τών 

επενδύσεων εις τον τομέα της βιομηχανίας. 

Β'. Το Προστατευτικον Καθεστώς 

Ή οπαρξις δασμολογικού θερμοκηπίου δια την έλληνικήν βιο-

μηχανίαν ανάγεται εις τήν περίοδον του μεσοπολέμου, δτε το πρώ

τον έφηρμόσθησαν προστατευτικά μέτρα προς έξασφάλισιν απα

σχολήσεως δια τους πρόσφυγας καί τους λόγω της παγκοσμίου 

οικονομικής κρίσεως του 1930 άνεργους. "Εκτοτε, ή προστατευ

τική πολιτική συνεχίζεται ενεργώς, έκτος μόνον δτι, άπο της εν 

ετει 1953 υποτιμήσεως του εθνικού νομίσματος καί εντεύθεν, κα-

τηργήθη το πλείστον τών ποσοτικών περιορισμών. Τα προστατευ

τικά μέτρα, άτινα περιεγράφησαν εις το Κεφάλαιον Χ, περιλαμβά

νουν τάς αδείας εισαγωγής, τον Ιλεγχον της πληρωμής τών εισα

γομένων αγαθών, τήν υπό του κράτους προτίμησιν εγχωρίων προϊ

όντων, τους εισαγωγικούς δασμούς καί τάς ποσοστώσεις. 

340 



Τα αποτελέσματα εκ του πολύπλοκου τούτου συστήματος προσ

τατευτικών μέτρων δεν υπήρξαν ευνοϊκά δια την έλληνικήν οίκο-

νομίαν. Εις την περίπτωσιν μιας αναπτυσσόμενης οικονομίας είναι 

βεβαίως εύλογος ή προσπάθεια προστασίας της νηπιακής βιομηχα

νίας της. "Απαξ δμως και έδημιουργήθησαν δια του αποκλεισμού του 

εξωτερικού ανταγωνισμού, αϊ έλληνικαί επιχειρήσεις έπροστατεύθη-

σαν πολλάκις και εκ των εγχωρίων ανταγωνιστών των δια του μέ

τρου τών αάδειών σκοπιμότητος». Ώ ς εκ τούτου, τα μονοπώλια 

άνεπτύχθησαν εις σημαντικήν εκτασιν, τα δε υψηλά κέρδη, αντί νά 

χρησιμοποιούνται προς έπέκτασιν τών βιομηχανικών εγκαταστά

σεων, διοχετεύονται προς την άγοράν κτηματικής περιουσίας και 

τον άποθησαυρισμόν. Ή αποτυχία του προστατευτικού καθεστώ

τος ώς μέσου προωθήσεως τής οικονομικής αναπτύξεως καταφαί

νεται εκ του γεγονότος, δτι, κατά την παρελθουσαν δεκαετίαν, ου

δεμία έσημειώθη ύποκατάστασις εισαγωγών δι' εγχωρίων προϊ

όντων. 

Ή Συμφωνία Συνδέσεως μεταξύ Ελλάδος και Ε.Ο.Κ., ήτις 

υπεγράφη εν 'Αθήναις το 1962, προβλέπει την μέχρι του 1967 

κατάργησιν 50% τών δασμών επί αγαθών μη παραγομένων εν 

Ελλάδι. Προκειμένου περί ειδών παραγομένων και εν Ελλάδι 

ετέθη προθεσμία 22 έτώνν δια την προσαρμογήν του ελληνικού δα

σμολογίου προς το ισχύον εις τήν περιοχήν τής Ε.Ο.Κ. 'Εντός 14 

ετών δμως άπο του τέλους του 1962 δέον δπως καταργηθούν 50% 

τών υφισταμένων δασμών. Είναι προφανές εν προκειμένω, δτι θα 

άπαιτηθή βαθεΐα άναδιάρθρωσις τής ελληνικής βιομηχανίας, δια 

να δυνηθή αυτή να αντιμετώπιση τον εξόχως άναγκαϊον άνταγωνι-

σμον τής ξένης παραγωγής. 

Γ'. Ξένα Κεφάλαια καί Βιομηχανικοί Επιχειρήσεις 

Ευτυχώς δια τήν Ελλάδα, ετέθη προ δεκαετίας ήδη το άναγ

καϊον νομικον ύπόβαθρον προς ύποκίνησιν τής εισροής κεφαλαίων 

εξωτερικού, ιδία κεφαλαίων συνδυασμένων προς ξένην επιχειρη

ματικότητα. Το 1952, το νέον Σύνταγμα τής χώρας περιέλαβεν 

είδικον άρθρον προβλέπον την παροχήν εκτάκτου προστασίας προς 
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τα εισαγόμενα κεφάλαια. Οδτως, ένώ ή συνήθης ιδιωτική περιου

σία δύναται να άπαλλοτριωθή κατόπιν πλήρους αποζημιώσεως, τα 

κεφάλαια έξο)τερικοΰ είναι απαραβίαστα. Τα επιτρεπόμενα επιτό

κια και τα ποσοστά των δυναμένων να επαναπατρισθούν ετησίων 

κερδών και κεφαλαίων ετέθησαν εις υψηλά επίπεδα. 'Ωσαύτως, 

παρεσχέθησαν φορολογικαί διευκολύνσεις καί εδόθησαν εγγυήσεις 

κατά πάσης τυχόν δυσμενούς διακρίσεως εις βάρος των ξένων επι

χειρήσεων. Δια μεταγενεστέρων νομοθετημάτων, εξ άλλου, ηύξή-

θησαν αϊ φορολογικαί διευκολύνσεις προκειμένου περί νεοϊδρυόμε

νων επιχειρήσεων, αίτινες εξοικονομούν ή εισάγουν ξένον συνάλ

λαγμα, ένω κατέστη ετι έλευθεριώτερος ό επαναπατρισμός των ξέ

νων κεφαλαίων καί των εξ αυτών κερδών. 

Ή ελληνική νομοθεσία φαίνεται, δτι παρέχει πάσαν λογικήν 

διευκόλυνσιν προς το ξένον κεφάλαιον, μέχρι σημείου δέ, ώστε να 

προκαλή τάς διαμαρτυρίας τών Ελλήνων βιομηχάνων. 'Ασχέτως 

τούτου, ή εισροή κεφαλαίων εξωτερικού, καίτοι ένισχύθη σημαντι-

κώς υπό τών εν λόγω νομοθετημάτων, δεν ηύξήθη εις ύπέρμετρον 

βαθμόν. Προσέτι, αϊ πραγματοποιηθεϊσαι κατά τήν παρελθουσαν 

δεκαετίαν επενδύσεις άφεώρων εν πολλοίς εϊς τήν παραγωγήν υπο

κατάστατων εισαγωγών. Αϊ εν λόγω επενδύσεις, έκτος του δτι 

βοηθούν εις τήν ένίσχυσιν του ισοζυγίου πληρωμών της χώρας, 

εισάγουν τεχνικήν πεΐραν καί αυξάνουν το έπίπεδον τών τεχνικών 

γνώσεων. Έ ν τούτοις, ενέχουν δύο σοβαρά μειονεκτήματα δια τήν 

οίκονομίαν. Κατά πρώτον λόγον, ή ύποκατάστασις τών εισαγω

γών λαμβάνει χώραν εντός του πλαισίου προστατευτικού δασμολο

γικού καθεστώτος, ό δέ "Ελλην καταναλωτής κατά κανόνα δεν 

επωφελείται οιασδήποτε μειώσεως της τιμής τών αγαθών. Κατά 

δεύτερον λόγον, αϊ επενδύσεις αύται κινδυνεύουν να εγκαταλει

φθούν, δταν έφαρμοσθή πλήρως ή μείωσις τών δασμών βάσει της 

συμφωνίας συνδέσεως μετά της Ε.Ο.Κ. 

Δια τους ανωτέρω λόγους, τα κριτήρια δια τήν εγκρισιν ξένων 

επενδύσεων βάσει της σχετικής νομοθεσίας έτροποποιήθησαν κατά 

τήν τελευταίαν διετίαν υπέρ εκείνων τών επενδύσεων, α'ίτινες συμ

βάλλουν εις τήν διεύρυνσιν τών ελληνικών εξαγωγών. 
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Αϊ ξέναι επενδύσεις εις την έλληνικήν βιομηχανίαν θα ήδύναντο 

να ενθαρρυνθούν ουσιωδώς υπό των υφισταμένων κρατικών φορέων 

και τών ιδιωτικών τραπεζών επενδύσεων, α'ίτινες δύνανται να χο

ρηγούν συμπληρωματικά κεφάλαια και ετέρας ενισχύσεις προς τάς 

ξένας επιχειρήσεις εν Ελλάδι, ως επίσης να καταστούν αγωγοί 

δια την διοχέτευσιν ξένων κεφαλαίων προς έπένδυσιν εις την έλ-

ληνικήν βιομηχανίαν. 

Βασικώς όμως, αϊ κύριαι προϋποθέσεις δια να καταστη ή Ε λ 

λάς έλκυστικωτέρα δια το ξένον κεφάλαιον είναι έκεϊναι ακριβώς 

αϊ μεταρρυθμίσεις της χρηματοοικονομικής και βιομηχανικής 

διαρθρώσεως, α'ίτινες θα καταστήσουν την έλληνικήν οίκονομίαν 

έλκυστικωτέραν δια το έγχώριον κεφάλαιον. 
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