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ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) 
ιδρύθηκε το 1959 ως μια μικρή ερευνητική μονάδα με την επωνυμία 
"Κέντρον Οικονομικών Ερευνών", με/3ασικό σκοπό την επιστημονική 
μελέτη των οικονομικών προβλημάτων της Ελλάδας, την ενθάρρυνση 
των οικονομικών ερευνών και τη συνεργασία με άλλα επιστημονικά 
ιδρύματα. 

Το 1964 το ΚΕΠΕ πήρε τη σημερινή του ονομασία και διάρθρωση 
και του ανατέθηκαν οι εξής πρόσθετες αρμοδιότητες: (α) η κατάρτιση 
σχεδίων βραχυχρόνιων, μεσοχρόνιων και μακροχρόνιων προγραμμά
των ανάπτυξης, η εκπόνηση σχεδίων προγραμμάτων περιφερειακής και 
χωροταξικής ανάπτυξης, καθώς και προγραμμάτων δημόσιων επενδύ
σεων, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που καθορίζει η κυβέρ
νηση· (β) η παρακολούθηση και ανάλυση της βραχυπρόθεσμης και μεσο
πρόθεσμης εξέλιξης της ελληνικής οικονομίας, καθώς και η κατάρτιση 
προτάσεων, για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων (γ) η επιμόρφωση νέ
ων οικονομολόγων, ιδιαίτερα σε θέματα προγραμματισμού και οικονο
μικής ανάπτυξης. 

Το ΚΕΠΕ έχει αναπτύξει και αναπτύσσει έντονη δραστηριότητα σε 
όλους τους πιο πάνω τομείς. Διεξάγει συστηματικές έρευνες πάνω σε 
βασικά θέματα της ελληνικής οικονομίας, εκπονεί σχέδια προγραμμά
των ανάπτυξης, παρακολουθεί τις βραχυχρόνιες εξελίξεις, χορηγεί 
υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην οικονομική επιστήμη και 
τον προγραμματισμό και οργανώνει διαλέξεις και σεμινάρια. 

Στα πλαίσια αυτών των δραστηριοτήτων εντάσσεται και η δημοσί
ευση μελετών, που είναι αποτέλεσμα έρευνας μελετητών του ΚΕΠΕ, 
Εκθέσεων, που είναι συνήθως αποτέλεσμα συλλογικής εργασίας ομά
δων επιστημόνων, οι οποίες συνιστώνται yia την εκπόνηση αναπτυξια
κών προγραμμάτων, καθώς και διαλέξεων, οι οποίες δίνονται από δια
κεκριμένους επιστήμονες που προσκαλούνται από το Κέντρο. 

Το ΚΕΠΕ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με αντίστοιχα επιστημο
νικά ιδρύματα του εξωτερικού και ανταλλάσσει εκόοσει^, όπως και 
απόψεις και πληροφορίες πάνω σε θέματα τρεχουσών οικονομικών εξε
λίξεων και μεθόδων οικονομικής έρευνας, συμβάλλοντας, και με αυτό 
τον τρόπο, στην προαγωγή της οικονομικής επιστήμης στη χώρα. 

7 



Προκειμένου η μελέτη αυτή να δημοσιευτεί, υποβλήθηκε για κρίση στην Επιτροπή Με
λετών του ΚΕΠΕ, καθώς και σε τρεις εξωτερικούς κριτές, και το αρχικό κείμενο βελτιώ
θηκε από τον συγγραφέα με βάση τα σχόλια και τις υποδείξεις τους. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Μεταβολές στη διανομή εισοδήματος μεταξύ ατόμων και νοικοκυ
ριών ασκούν ουσιώδεις επιδράσεις όχι μόνο στη σφαίρα της κοινωνι
κής και οικονομικής δικαιοσύνης αλλά και σε ολόκληρο το φάσμα του 
οικονομικού γίγνεσθαι. Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η αξιοποί
ηση του διαθέσιμου στατιστικού υλικού για την εξέταση και μέτρηση 
της έκτασης των μεταβολών στο βαθμό ανισοκατανομής του εισοδήμα
τος και της κατανάλωσης, και διερευνάται ο χαρακτήρας και η σημασία 
των μεταβολών που έχουν συντελεστεί μεταπολεμικά στη χώρα μας, ει
δικά τις δύο τελευταίες δεκαετίες. Η εργασία μπορεί να χρησιμεύσει 
στη μελέτη των επιπτώσεων των παραπάνω μεταβολών στις οικονομι
κές εξελίξεις και στη χάραξη και άσκηση διανεμητικής πολιτικής. 

Καθηγήτρια ΜΑΡΙΑ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 
Επιστημονική Διευθύντρια 

Κέντρο Προγραμματισμού 
και Οικονομικών Ερευνών 
Νοέμβριος 1990 
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Η μελέτη αυτή αποτελεί συνέχεια προηγούμενης μου εργασίας γύ
ρω από το φαινόμενο της διανομής στην Ελλάδα και έχει κύριο στόχο 
τη μέτρηση του βαθμού ανισοκατανομής βασικών οικονομικών μεγε
θών και των σχετικών εξελίξεων στο πρόσφατο παρελθόν. Εκπονήθηκε, 
στο μεγαλύτερο της μέρος, με τη συνεργασία της Μάρης Πανοπούλου 
την οποία ευχαριστώ. Η ευθύνη όμως για το περιεχόμενο και για τυχόν 
αδυναμίες, λάθη και παραλείψεις, βαρύνει αποκλειστικά εμένα. 

ΛΟΥΚΗΣΑ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

Ιανουάριος 1990 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στα τρία πρώτα κεφάλαια της μελέτης επιχειρείται η διερεύνηση 
της διανομής του αγροτικού πλούτου και του αγροτικού εισοδήματος 
στη μεταπολεμική περίοδο, με βάση δειγματοληπακ* και απογραφικά 
δεδομένα. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται μια προσπάθεια συγκριτικής εξέτα
σης της διανομής της κατανάλωσης στην Ελλάδα και σε άλλες αναπτυγ
μένες χώρες, με στόχο τη συναγωγή συμπερασμάτων για το βαθμό ανι
σότητας του επιπέδου διαβίωσης στη χώρα σε σχέση με άλλες χώρες. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο εξετάζονται οι εξελίξεις στη διανομή μιας 
σειράς μεγεθών, όπως το δηλούμενο εισόδημα, η οικογενειακή κατανά
λωση και άλλα συναφή, στην Ελλάδα, στην περίοδο 1974-1982. 

Τέλος σε παράρτημα επιχειρείται η εξέταση, σε πρώτη προσέγγιση, 
των ενδεχόμενων επιδράσεων των εξελίξεων στις διανεμητικές συνθή
κες, στις αποταμιεύσεις και τις επενδύσεις, και γενικότερα στην οικο
νομική ανάπτυξη. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα εργασία εμφανίζεται, τουλάχιστον εκ πρώτης όψεως, 
να αποτελεί, μάλλον συλλογή κειμένων για επιμέρους θέματα που αφο
ρούν τη διανομή στην Ελλάδα παρά μία συγκροτημένη και ενιαία μελέ
τη. Μπορεί όμως βάσιμα να υποστηριχτεί ότι η μορφή του κειμένου δι
καιολογείται από τη φύση του αντικειμένου, το χαρακτήρα του προβλή
ματος που επιχειρείται να διερευνηθεί και από τα διαθέσιμα στοιχεία. 

Στο Παράρτημα Α αυτής της εργασίας καταβάλλεται μια προσπά
θεια να παρουσιαστούν στοιχεία και να διατυπωθούν σκέψεις για την 
ενδεχόμενη επίδραση των εξελίξεων στις διανεμητικές συνθήκες στις 
αποταμιεύσεις και τις επενδύσεις και επομένως στην οικονομική ανά
πτυξη. Σκοπός του Παραρτήματος Α δεν είναι η λεπτομερής και εμπε
ριστατωμένη ανάλυση του θέματος αυτού, πράγμα άλλωστε που θα 
απαιτούσε χωριστή μελέτη, αλλά μια πρώτη προσέγγιση με βάση συνο
λικά στοιχεία και στοιχειώδεις οικονομικές αναγκαιότητες, έτσι ώστε 
να καταστεί δυνατή η πιθανολόγηση των επιδράσεων των εξελίξεων 
στις διανεμητικές συνθήκες στην ανάπτυξη. Στο βαθμό που η επιχειρη
ματολογία που αναπτύσσεται εκεί είναι βάσιμη, ο αντίκτυπος των δια
νεμητικών συνθηκών και εξελίξεων στη χώρα μας κατά την περίοδο 
που εξετάζεται εδώ, δεν περιορίστηκε στη σφαίρα της κοινωνικής και 
οικονομικής δικαιοσύνης, αλλά εξαπλώθηκε σε ολόκληρο σχεδόν το 
φάσμα του οικονομικού γίγνεσθαι. 

Τα διαθέσιμα συνολικά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οι
κονομίας, κατά τη μεταπολεμική περίοδο, καθιστούν ιδιαίτερα εύλογη 
την εξής ερμηνευτική υπόθεση. Στην περίοδο μέχρι και το 1974 επικρά
τησαν διανεμητικές συνθήκες ιδιαίτερα ευνοϊκές για τη σώρευση κεφα
λαίου και την ανάπτυξη. Τα περισσότερο δραστήρια και επιχειρηματικά 
μέλη της κοινωνίας, καθώς και οι ευπορότεροι, εξασφάλιζαν αυξημένα 
μερίδια, με καταστολή, άλλοτε με τρόπο ανοικτό και άμεσο και άλλοτε 
με περισσότερο συγκεκαλυμμένες μεθόδους, των διεκδικήσεων των οι
κονομικά ασθενέστερων στρωμάτων, για μεταβολή στις συνθήκες δια
νομής του παραγόμενου προϊόντος μεταξύ των παραγωγικών συντελε-
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στων προς όφελος τους και των γενικότερων απαιτήσεων για αναδια
νομή του προϊόντος υπέρ των ασθενέστερων στρωμάτων του πληθυ
σμού, ανεξάρτητα από την παραγωγική τους συμβολή. Τα αυξημένα αυ
τά μερίδια αποτέλεσαν ταυτόχρονα κίνητρο για επενδύσεις αλλά και 
πηγή χρηματοδότησης τους. Οι διανεμητικές όμως αυτές συνθήκες, οι 
οποίες αναμφίβολα ευνόησαν την ανάπτυξη, δεν ήταν προϊόν συναίνε
σης αλλά επιβολής άλλοτε σε μεγαλύτερο και άλλοτε σε μικρότερο βαθ
μό. Μετά το 1974 κατέστη πολιτικά αδύνατο να εξακολουθήσουν να 
επιβάλλονται οι διανεμητικές συνθήκες που επικράτησαν μέχρι τότε 
και τα στρώματα του πληθυσμού, που προηγουμένως δεν είχαν την πο
λιτική δύναμη να επιβάλουν τις διεκδικήσεις τους, ήταν πλέον σε θέση 
να ασκήσουν πιέσεις με πιο αποτελεσματικό τρόπο για τη μεταβολή των 
διανεμητικών και αναδιανεμητικών συνθηκών προς όφελος τους. Η τά
ση αυτή ενισχύθηκε με την άνοδο στην εξουσία το 1981 πολιτικών δυνά
μεων ένας από τους βασικούς στόχους των οποίων ήταν ακριβώς η βα
θιά μεταβολή των διανεμητικών και αναδιανεμητικών συνθηκών. Οι 
εξελίξεις αυτές συνδέθηκαν με την επιβράδυνση της οικονομικής ανό
δου στην περίοδο 1975-1979 και στη συνέχεια με την οικονομική στασι
μότητα, αφού η μείωση των κερδών και των προσόδων από περιουσία 
εξασθένισε τα κίνητρα για επενδύσεις και περιόρισε τις πηγές χρηματο
δότησης τους. 

Αν πράγματι οι μεταβολές στις διανεμητικές και αναδιανεμητικές 
συνθήκες μετά το 1974 αποτέλεσαν έναν από τους βασικούς παράγο
ντες που οδήγησαν στην επιβράδυνση της ανόδου και στη συνέχεια στην 
οικονομική στασιμότητα, αν όχι την οικονομική παρακμή — και, με τα 
δεδομένα που υπάρχουν, μια τέτοια ερμηνεία δύσκολα μπορεί να αμφι
σβητηθεί — τότε γεννιέται ένα σοβαρό ερώτημα. Διανεμητική ένταση σε 
μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό παρατηρείται σε πολλές κοινωνίες και 
σχεδόν ποτέ δεν εκλείπει εντελώς. Σε αρκετές όμως περιπτώσεις, και 
ιδιαίτερα σε πολλές από τις αναπτυγμένες δυτικές χώρες, έχει καταστεί 
δυνατό η ένταση αυτή να συγκρατηθεί σε επίπεδα που να μην οδηγούν σε 
ανακοπή της οικονομικής ανόδου. Έχει δηλαδή στις κοινωνίες αυτές 
καταστεί δυνατό, με διαδικασίες συναινετικές, να βρεθεί ένας συμβιβα
σμός ανάμεσα στις αναδιανεμητικές διεκδικήσεις και στις υπόλοιπες 
προϋποθέσεις οικονομικής ανάπτυξης, έτσι ώστε η αναδιανομή να κα
θίσταται συμβατή με την ανάπτυξη. Το γεγονός ότι στην περίπτωση μας 
αυτό φαίνεται να μην κατέστη δυνατό μετά το 1974, επιδέχεται δύο μό-
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νο ερμηνείες. Είτε ότι, σε σύγκριση με τις χώρες που μόλις αναφέρθη
καν, η ανισότητα στη διανομή στην Ελλάδα ήταν τόσο μεγαλύτερη, ώστε 
να οδηγήσει σε ένταση διανεμητικών διεκδικήσεων τέτοιας έκτασης 
που, για μια περίοδο τουλάχιστον, να εκμηδενίσει τα κίνητρα επενδύσε
ων και ανάπτυξης είτε ότι, σε σύγκριση πάντα με τις χώρες αυτές, οι 
προτιμήσεις, η κουλτούρα, η ιδιοσυγκρασία και η νοοτροπία του ελλη
νικού κοινού διαφέρουν σε τέτοιο βαθμό, ώστε ο συμβιβασμός που ήταν 
δυνατός εκεί ανάμεσα στις αναδιανεμητικές διεκδικήσεις και στις λοι
πές προϋποθέσεις της ανάπτυξης να μην είναι δυνατός σε μας. Είτε δη
λαδή οι ανισότητες στην Ελλάδα είναι όντως αποφασιστικά μεγαλύτε
ρες σε σύγκριση με τις χώρες αυτές, είτε δεν είναι μεν αισθητά μεγαλύ
τερες από τις χώρες αυτές, ο βαθμός όμως ανισοτήτων που εκεί γίνεται 
ανεκτός, έτσι ώστε να διατηρηθούν αποτελεσματικά τα αναπτυξιακά 
κίνητρα, στη χώρα μας δεν γίνεται ανεκτός. 

Μια από τις αναγκαίες προϋποθέσεις, για να εξακριβώσει κανείς 
ποιο από τα δύο συμβαίνει, είναι η μέτρηση των ανισοτήτων στην Ελλά
δα και η σύγκριση τους με τις ανισότητες σε άλλες χώρες και ιδιαίτερα 
στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Δίχως αυτή τη διαπίστωση δεν θα εί
ναι δυνατό να εξακριβωθεί αν το βάρος του προβλήματος στην περί
πτωση μας έγκειται στις αποφασιστικά περισσότερο εκτεταμένες ανι
σότητες, οπότε η λύση του προβλήματος θα πρέπει να αναζητηθεί στον 
περιορισμό τους, ή αν βρίσκεται στη νοοτροπία και τη γενικότερη πολι
τικοοικονομική συμπεριφορά, οπότε και οι λύσεις θα πρέπει να αναζη
τηθούν προς άλλες κατευθύνσεις. 

Η συμβολή στην απάντηση στο αναμφίβολα κρίσιμο ερώτημα, που 
μόλις διατυπώθηκε, αποτελεί το βασικό συνδετικό κρίκο και την κοινή 
διάσταση των επιμέρους πλευρών του φαινομένου της διανομής που 
εξετάζονται στα επόμενα. Για να απαντηθεί αποστομωτικά το ερώτημα 
αυτό, είναι σαφές ότι θα χρειαζόταν μια συνολική απόπειρα μέτρησης 
και μελέτης όλων των πλευρών του φαινομένου της διανομής στην 
Ελλάδα. Κάτι τέτοιο όμως θα ξεπερνούσε τις δυνατότητες του μεμονω
μένου ερευνητή και καθίσταται εν πάση περιπτώσει ουσιαστικά ανέφι
κτο, λόγω της έλλειψης βάσιμων και επαρκών ποσοτικών δεδομένων. 
Έτσι είναι χρήσιμη η αποσπασματική εξέταση του φαινομένου ανάλογα 
και με τις δυνατότητες που παρέχουν κάθε φορά τα διαθέσιμα στοιχεία, 
πράγμα σίγουρα προτιμότερο από τη συνεχή αναβολή της μελέτης του 
θέματος, μέχρις ότου προκύψουν οι αναγκαίες συνθήκες για συνολική 

21 



αντιμετώπιση. Άλλωστε, σε πολύπλοκα θέματα, η ποσοτική ανάλυση 
των οποίων είναι ιδιαίτερα δυσχερής και τα οποία επηρεάζονται σε ση
μαντικό βαθμό από αστάθμητους παράγοντες, είναι ιδιαίτερα παρακιν
δυνευμένο να επιχειρείται συνολική και κατηγορηματική αντιμετώπιση 
και το μόνο που είναι εφικτό είναι ο πλουτισμός της ανάλυσης και της 
επιχειρηματολογίας με στόχο τη συμβολή στην ορθότερη κατανόηση 
και στην περισσότερο πληροφορημένη διαμόρφωση γνώμης. 

Στα τρία πρώτα κεφάλαια επιχειρείται μια διερεύνηση για τη δια
νομή του αγροτικού πλούτου και του αγροτικού εισοδήματος με βάση 
δειγματοληπτικά και απογραφικά δεδομένα, τα οποία κατά τεκμήριο 
χαρακτηρίζονται από συγκριτικά υψηλό βαθμό αξιοπιστίας και τα 
οποία, τουλάχιστον μέχρι τη στιγμή της συγγραφής, δεν είχαν χρησιμο
ποιηθεί από άλλους μελετητές για το σκοπό αυτό. Δεδομένης της ακόμη 
μεγάλης ποσοτικής σημασίας του αγροτικού τομέα στην Ελλάδα και 
της ιδιαίτερης θέσης του από την άποψη της διανομής, το θέμα παρου
σιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται μια προσπάθεια συγκριτικής εξέτα
σης της διανομής της κατανάλωσης στην Ελλάδα και σε άλλες αναπτυγ
μένες χώρες, με στόχο τη συναγωγή συμπερασμάτων για το βαθμό ανι
σότητας του επιπέδου διαβίωσης στη χώρα σε σχέση με άλλες χώρες. Η 
διανομή της κατανάλωσης αποτελεί μια πολύ σοβαρή διάσταση του φα-
νομένου της διανομής και ο βαθμός ανισοκατανομής της στην Ελλάδα, 
σε σύγκριση με άλλες χώρες, έχει ιδιαίτερη σημασία για την αναζήτηση 
απάντησης στο ερώτημα που διατυπώθηκε πιο πάνω. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο εξετάζονται οι εξελίξεις στη διανομή μιας 
σειράς οικονομικών μεγεθών, όπως το δηλούμενο εισόδημα για σκο
πούς φορολογίας εισοδήματος, η οικογενειακή κατανάλωση σύμφωνα 
με τα αποτελέσματα των Ερευνών Οικογενειακών Προϋπολογισμών 
και άλλα συναφή, στην Ελλάδα, στην περίοδο 1974-1982. Είναι φανερό 
ότι η διαπίστωση των εξελίξεων στην έκταση της ανισοκατανομής στην 
περίοδο αυτή αποτελεί βασικό στοιχείο για να κριθεί ο βαθμός προσέγ
γισης της ανισότητας στην Ελλάδα προς τα πρότυπα των περισσότερο 
αναπτυγμένων χωρών, πράγμα που αποτελεί προϋπόθεση για να απα
ντηθεί το ερώτημα που έχει τεθεί στην αρχή. 

Στις Συμπερασματικές Παρατηρήσεις που ακολουθούν, σταχυο
λογούνται συνοπτικά τα κυριότερα σημεία της ανάλυσης για διευκό
λυνση του αναγνώστη. 
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Τέλος, κρίθηκε χρήσιμη η προσθήκη ενός βιβλιογραφικού παραρ
τήματος για άλλες δημοσιευμένες εργασίες, στις οποίες έχουν επιχει
ρηθεί μετρήσεις του βαθμού οικονομικών ανισοτήτων στην Ελλάδα. 

Σε σχέση με τα κεντρικά ερωτήματα που τέθηκαν πιο πάνω, αξίζει 
να σημειωθούν τα εξής: Σε πολύ πρόσφατο δημοσίευμα τους, στο οποίο 
παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ειδικής δειγματοληπτικής έρευνας 
για την κατανομή του εισοδήματος στην περιοχή της Πρωτεύουσας, οι 
Καράγεωργας, Κασιμάτη, Πανταζίδης1 βρίσκουν ότι ο δείκτης ανισο-
κατανομής Gini, πριν και μετά τη φορολογία, για την περίοδο 1984-
1985, ήταν αντίστοιχα 0,355 και 0,3322 και συμπεραίνουν ότι "τοποθε-
τούμεθα σε μια μέση κατάσταση ως προς την ανισοκατανομή του εισο
δήματος ανάμεσα στις προηγμένες χώρες του ΟΟΣΑ"\ 

Εν αναμονή της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων της πιο πάνω 
δειγματοληπτικής έρευνας για ολόκληρη τη χώρα, όπως έχουν προα
ναγγείλει οι συγγραφείς, και λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα 
της εργασίας των Βολουδάκη, Πανουργία4 για την περιφερειακή κατα
νομή εισοδήματος, σύμφωνα με την οποία "τόσο στο εθνικό όσο και στο 
διαθέσιμο εισόδημα η μείωση της ανισοκατανομής μετά την αφαίρεση 
της Πρωτεύουσας ήταν πολύ περιορισμένη"5 αλλά και την ευρύτερα πια 
γνωστή και τεκμηριωμένη πολύ σημαντική απάμβλυνση των εισοδημα
τικών διαφορών μεταξύ Πρωτεύουσας και λοιπής χώρας6, μπορεί να 
διακινδυνεύσει κανείς την εκτίμηση ότι και τα αποτελέσματα από την 
προαναφερθείσα δειγματοληπτική έρευνα για το σύνολο της χώρας θα 
οδηγήσουν σε συντελεστή Gini για τη διανομή του εισοδήματος σε ολό
κληρη τη χώρα που δεν θα διαφέρει αισθητά από το μέσο όρο των χω
ρών του ΟΟΣΑ. 

Αν λάβουμε υπόψη μας ότι ένα τέτοιο αποτέλεσμα θα διασταυρώ-

1. Σ. Καράγεωργα, Κ. Κασιμάτη, Ν. Πανταζίδη, Έρευνα για τη σύνθεση και τηνκα-
τανομή του εισοδήματος στην Ελλάδα, Μέρος Πρώτο, Αποτελέσματα για την περιοχή 
Πρωτεύουσας, ΕΚΚΕ, Αθήνα 1988. 

2.Ό.π.,σελ.87 
3. Ό.π.,σελ. 112 
4. Ε. Α. Βολουδάκη, Ε. Α. Πανουργία, Η περιφερειακή κατανομή του εισοδήματος 

το 1981, Διαχρονικές μεταβολές και διεθνείς συγκρίσεις (1961-1981), Τράπεζα της Ελλά
δος, Αθήνα 1986. 

5. Ό.π.,σελ. 14 
6. Κεφ. 5 πιο κάτω. 
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νεται ικανοποιητικά με τα αποτελέσματα προηγούμενης προσπάθειας 
εκτίμησης του συντελεστή Gini για το σύνολο της χώρας, με βάση δια
θέσιμα στατιστικά στοιχεία για τις επιμέρους πηγές που συνθέτουν το 
συνολικό εισόδημα1, τότε θα έτεινε κανείς να θεωρήσει ως βάσιμο το συ
μπέρασμα ότι πηγή των προβλημάτων μας δεν είναι πλέον η μεγάλη ανι
σότητα στη διανομή του εισοδήματος αλλά κυρίως η αδυναμία μας να 
βρούμε συμβιβαστικές λύσεις της μορφής που άλλοι λαοί έχουν κατορ
θώσει να βρουν και να ευημερήσουν. 

Τα αποτελέσματα όμως, που δίνονται στο Κεφάλαιο 4 πιο κάτω, 
φαίνονται, ως ένα σημείο τουλάχιστο, να ανατρέπουν την εικόνα που 
διαμορφώνεται με βάση τα αποτελέσματα άλλων εργασιών που μόλις 
αναφέρθηκαν. Υποδεικνύουν ότι ως προς την κατανομή των κατανα
λωτικών αγαθών και το ύψος της κατανάλωσης, οι ανισότητες στη χώ
ρα μας είναι ακόμη πολύ μεγαλύτερες από ό,τι στις περισσότερες ανα
πτυγμένες χώρες. Όπως τονίζεται στο κείμενο, η αξιοπιστία των αποτε
λεσμάτων αυτών μπορεί να αμφισβητηθεί και δεν πρέπει να 
θεωρούνται ως ασφαλή. Με όλες όμως τις επιφυλάξεις, παραμένει γε
γονός ότι τα αποτελέσματα των Ερευνών Οικογενειακών Προϋπολογι
σμών θεωρούνται γενικά ως αρκετά αξιόπιστα, και πάντως περισσότε
ρο αξιόπιστα από τα αποτελέσματα ερωτημάτων ή ερευνών για το ατο
μικό ή το οικογενειακό εισόδημα. Έτσι το θέμα χρήζει παραπέρα 
έρευνας. 

1. Λ. Αθανασίου, Η διανομή του εισοδήματος στην Ελλάδα, ΚΕΠΕ, 1984, Κεφ. Δ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑ 
ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1950-1981 

1. Γενικά 

Η εξέλιξη στη διανομή των αγροτικών εκμεταλλεύσεων κατά μέγε
θος και στη διανομή της ιδιοκτησίας αγροτικής γης στην Ελλάδα πα
ρουσιάζει πολλαπλό ενδιαφέρον. Πρώτον, γιατί η αγροτική ιδιοκτησία 
αντιπροσωπεύει σχετικά μεγάλο τμήμα της αξίας του συνολικού παρα
γωγικού πλούτου της χώρας. Σε σύγκριση με άλλες περισσότερο ανα
πτυγμένες χώρες, ο όγκος ορισμένων τουλάχιστον άλλων βασικών κα
τηγοριών παραγωγικού πλούτου, όπως το βιομηχανικό κεφάλαιο και η 
υποδομή, είναι ακόμη περιορισμένος. Δεύτερον, γιατί η διανομή της 
αγροτικής ιδιοκτησίας επηρεάζει σε συγκριτικά μεγάλο βαθμό τη διανο
μή του εισοδήματος του αγροτικού πληθυσμού. Ο πλούτος γενικά απο
τελεί πηγή εισοδήματος και ως εκ τούτου η διανομή του πάντοτε επηρε
άζει και τη διανομή του εισοδήματος. Στην περίπτωση όμως της ιδιο
κτησίας αγροτικής γης, η διανομή της είναι σε μεγάλο βαθμό 
καθοριστική της διανομής του εισοδήματος του αγροτικού πληθυσμού, 
γιατί πέρα από την έγγειο πρόσοδο, η έκταση και η σύνθεση του αγροτι
κού κλήρου αποτελούν βασικό προσδιοριστικό παράγοντα της παρα
γωγικότητας της εργασίας και επομένως του εισοδήματος που αντλεί ο 
αγρότης από την αγροτική του απασχόληση, το οποίο αποτελεί στις πε
ρισσότερες περιπτώσεις και τη μεγαλύτερη συνιστώσα του συνολικού 
του εισοδήματος. Ο μεγαλύτερος κλήρος εξασφαλίζει χρονικά πληρέ
στερη και ποιοτικά αποδοτικότερη αυτοαπασχόληση του αγρότη και 
της οικογένειας του, με ανάλογα υψηλότερο αγροτικό εισόδημα. Αντί
θετα, ο μικρός και ιδιαίτερα ο συχνά ανεπαρκής κλήρος οδηγεί σε υπο
απασχόληση ή σε λιγότερο αποδοτική ενασχόληση, με αποτέλεσμα μει
ωμένο εργατικό εισόδημα. Είναι φανερό ότι πολλές άλλες μορφές 
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πλούτου, όπως π.χ. το οικιστικό κεφάλαιο και η αστική γη, που μαζί 
φαίνεται να αποτελούν την πιο σημαντική κατηγορία πλούτου στην 
Ελλάδα, δεν επηρεάζουν άμεσα την αποδοτικότητα και την πληρότητα 
απασχόλησης του ιδιοκτήτη. Η πιθανή σημασία της αγροτικής ιδιοκτη
σίας ως παράγοντα που προσδιορίζει και το εισόδημα, θα καταστεί σα
φής από τα στοιχεία και την ανάλυση που ακολουθεί σε επόμενα κεφά
λαια. 

Η αγροτική ιδιοκτησία είναι ακόμη σημαντική λόγω της μεγάλης 
αγοραίας αξίας της σε σύγκριση με την κεφαλαιοποιημένη απόδοση της 
ως συντελεστή παραγωγής. Για λόγους που αναλύονται πιο κάτω, συ
χνά η αγοραία τιμή της αγροτικής γης υπερβαίνει αισθητά την αξία της 
ως συντελεστή παραγωγής, αυξάνοντας έτσι την περιουσία των κατό
χων της και επηρεάζοντας ανάλογα την οικονομική συμπεριφορά τους. 

Στα επόμενα δίνονται και σχολιάζονται τα αποτελέσματα μετρή
σεων του βαθμού ανισότητας στη διανομή των αγροτικών εκμεταλλεύ
σεων κατά μέγεθος, που καλύπτουν την περίοδο 1950-1981. Βέβαια οι 
αγροτικές εκμεταλλεύσεις δεν απαρτίζονται αποκλειστικά από ιδιό
κτητη αγροτική έκταση. Σε αρκετές περιπτώσεις περιλαμβάνουν και 
ενοικιαζόμενη γη, η οποία αποτελεί πολύ μικρό τμήμα της αντίστοιχης 
συνολικής έκτασης στις μικρές και τις μεσαίες εκμεταλλεύσεις αλλά με
γάλο ή το μεγαλύτερο μέρος στις μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις (Πίνα
κας 1.1). 

Είναι σαφές ότι για τη μελέτη της διανομής του αγροτικού πλού
του η εκμετάλλευση δεν αποτελεί την ορθή βάση, ιδίως λόγω της άνισης 
διανομής των ενοικιαζόμενων εκτάσεων κατά μέγεθος εκμετάλλευσης. 
Από την άλλη μεριά, κύριος αντικειμενικός σκοπός της παρούσας εργα
σίας είναι η διανομή του αγροτικού εισοδήματος μάλλον παρά του 
αγροτικού πλούτου και είναι εξίσου σαφές ότι το μέγεθος της εκμετάλ
λευσης και τα χαρακτηριστικά της μάλλον, παρά το μέγεθος της ιδιο
κτησίας του αγρότη, είναι εκείνο που προσδιορίζει το εισόδημα του. 
Αυτό, γιατί, σε σύγκριση με το εισόδημα που αντλεί ο αγρότης από την 
ενοικιαζόμενη γη, αξιοποιώντας καλύτερα την εργασία του και το κε
φάλαιο του, το καταβαλλόμενο ενοίκιο είναι κατά κανόνα μικρό. 

Έτσι στη μελέτη της διανομής του αγροτικού πλούτου και στην 
έκταση που το επιτρέπουν τα διαθέσιμα στοιχεία για την ιδιοκτησία, τα 
οποία είναι περιορισμένα, η ανάλυση με βάση την εκμετάλλευση θα συ
μπληρώνεται από αντίστοιχη ανάλυση με βάση την ιδιοκτησία. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 

Ιδιόκτητη και ενοικιαζόμενη γη, 1977-1978 

Κλιμάκιο 
μεγέθους 

Ποσοστό % 

Ιδιόκτητης Ενοικιαζόμενης 

γης 

1-4 στρέμματα 96,7 

5-9 

10-19 

20-29 

30-49 

50-99 

100-199 ' 

200-299 ' 

300-499 ' 

500-999 ' 

1000-άνω 

Σύνολο 

95,0 

94,3 

93,1 

91,2 

86,4 

73,9 
60,7 

50,0 

40,1 

31,8 

82,2 

γης 

33 
5,0 

5,7 

6,9 

8,8 

13,6 

26,1 

39,3 

50,0 

59,9 

68,2 

17,8 

Ποσοστό % εκμεταλλεύσεων 

που χρησιμοποιούν και 

ενοικιαζόμενη γη 

3,5 

7,7 

11,9 
16,6 

22,4 

31,7 

50,9 

65,0 
76,8 

78,2 

81,0 

19,2 

Πηγή; ΕΣΥΕ, Δειγματοληπτική Έρευνα Διάρθρωσης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων 

1977/78, σελ. 2 

2. Οι εξελίξεις στην ανισότητα της διανομής των αγροτικών 
εκμεταλλεύσεων την περίοδο 1950-1981 

Οι πηγές των διαθέσιμων στοιχείων για τη διανομή των αγροτικών 
εκμεταλλεύσεων κατά μέγεθος στη μεταπολεμική περίοδο είναι οι Απο
γραφές Πληθυσμού και Γεωργίας των ετών 1961,1971 και 1981, η Γεωρ
γική Απογραφή του 1950 και η Δειγματοληπτική Έρευνα Διάρθρωσης 
Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων του 1977/78. 

Στον Πίνακα 1.2 δίνονται οι συντελεστές Gini για τη διανομή των 
αγροτικών εκμεταλλεύσεων κατά κλιμάκιο μεγέθους (έκτασης σε 
στρέμματα) κατά διάφορες εκτιμήσεις. Στην πρώτη στήλη του Πίνακα 
1.2 δίνονται οι τιμές του συντελεστή Gini, όπως προκύπτουν από τα 
πρωτογενή στοιχεία των πηγών που αναφέρθηκαν. Η συγκρισιμότητα 
όμως αυτών των στοιχείων πάσχει. Πρώτον γιατί, όπως φαίνεται από 
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τον Πίνακα 1.2, ο αριθμός των κλιμακίων ποικίλλει από 7 σε 24 ανάλο
γα με την πηγή. Με δεδομένο τον αληθή δείκτη ανισότητας, η αύξηση 
του αριθμού των κλιμακίων μεγέθους της αγροτικής εκμετάλλευσης και 
επομένως η κατάταξη των εκμεταλλεύσεων σε μεγαλύτερο αριθμό ολι-
γοπληθέστερων ομάδων, τείνει να αυξήσει το συντελεστή Gini που 
προκύπτει από τους υπολογισμούς. Η ομαδοποίηση συγκαλύπτει τε
χνητά την ανισότητα μέσα στην ομάδα και όσο λιγότερες οι ομάδες και 
ως εκ τούτου όσο μεγαλύτερος ο αριθμός των μονάδων ανά ομάδα, τό
σο η συγκάλυψη τείνει να είναι μεγαλύτερη1. Για την απαλοιφή του πα
ράγοντα αυτού στη δεύτερη στήλη του Πίνακα 1.2 δίνονται τα αποτελέ
σματα των υπολογισμών με βάση τα κλιμάκια, σύμφωνα με την Απο
γραφή του 1971, που ήταν τα λιγότερα. Η αύξηση του αριθμού των 
κλιμακίων κατά κανόνα βελτιώνει, όπως μόλις αναφέρθηκε, την αξιο
πιστία των μετρήσεων. Κάτι τέτοιο όμως δεν ήταν δυστυχώς δυνατό, 
αφού τα στοιχεία του 1971 δεν ήταν διαθέσιμα σε λεπτομερέστερη ανά
λυση κατά κλιμάκιο μεγέθους. Εν πάση περιπτώσει, η απόκλιση των συ
ντελεστών Gini της δεύτερης στήλης του Πίνακα 1.2 από τις αληθείς τι
μές δεν έχει τόση σημασία στη φάση αυτή, αφού αυτό που ενδιαφέρει πε
ρισσότερο δεν είναι το απόλυτο ύψος τους αλλά η μεταβολή τους από 
περίοδο σε περίοδο, που προσεγγίζεται καλύτερα όταν ο αριθμός των 
κλιμακίων και οι καταληκτικές τιμές του καθενός είναι ταυτόσημα για 
όλα τα χρονικά σημεία που εξετάζονται. 

Στα δημοσιευμένα στοιχεία για το 1950, περιλαμβάνονται και οι 
μη ορεινές δασικές εκτάσεις που ανήκουν σε γεωργικές εκμεταλ
λεύσεις2, οι οποίες δεν περιελήφθησαν σε καμιά από τις μεταγενέστερες 
πηγές που καλύπτουν μόνο τη γεωργική γη και τους βοσκότοπους3. Επί
σης στο πλήθος των εκμεταλλεύσεων του πρώτου κλιμακίου περιλαμ
βάνεται και ένας άδηλος αριθμός κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων χω
ρίς γη. Για να καταστούν τα στοιχεία για το 1950 περισσότερο συγκρί
σιμα με τα υπόλοιπα, πριν τον υπολογισμό του συντελεστή Gini που 

1. Δεν αποκλείεται βέβαια και το αντίθετο, αν η ομαδοποίηση έχει συμπέσει να γί
νει με τέτοιο τρόπο, ώστε να διογκώνει τις διαφορές από ομάδα σε ομάδα σε βαθμό μεγα
λύτερο από την ενδοομαδική συγκάλυψη ανισοτήτων. 

2. ΕΣΥΕ, Συνοπτική Στατιστική Επετηρίς, 1954, σελ. 30. 
3. Βλέπε, π.χ., ΕΣΥΕ, Αποτελέσματα της Απογραφής Γείοργίας-Κτηνοτροφίας, 

1961, Τόμος, Ι, Τεύχος 3, σελ. XII. 
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δίνεται στη δεύτερη στήλη του Πίνακα 1.2 αφαιρέθηκαν οι δασικές εκτά
σεις. Αφαιρέθηκε επίσης ένα εκτιμώμενο πλήθος κτηνοτροφικών εκμε
ταλλεύσεων χωρίς γη, ίσο με 31.000. Το μέγεθος αυτό υπολογίστηκε με 
βάση τα δεδομένα για το 1961,1971 και 1977/78 για το πλήθος των εκμε
ταλλεύσεων αυτής της κατηγορίας και την υπόθεση ότι ο ρυθμός μετα
βολής του που παρατηρήθηκε στην περίοδο 1961-1977/78 ίσχυσε και για 
την περίοδο 1950-1961. 

Στον Πίνακα 1.3 δίνονται στοιχεία για τις απαλλοτριώσεις αγρο
τικών εκτάσεων για διανομή τους σε ακτήμονες με το Ν.Δ. 2185/1952. 
Έτσι ένα μέρος της μείωσης στο συντελεστή ανισοκατανομής μεταξύ 
του 1950 (0,5361) και 1961 (0,4689) οφείλεται στις απαλλοτριώσεις αυ
τές, ενώ το υπόλοιπο σε όλους τους άλλους παράγοντες που προσδιο
ρίζουν το φαινόμενο. Για να προσεγγίσει κανείς την πιθανή εξέλιξη με
ταξύ 1950 και 1961 ως αποτέλεσμα όλων των άλλων παραγόντων με 
εξαίρεση τις απαλλοτριώσεις, δίνονται στην τρίτη στήλη του Πίνακα 
1.2 εκτιμήσεις για το 1950 ύστερα από αφαίρεση των εκτάσεων που 
απαλλοτριώθηκαν από τις εκτάσεις του τελευταίου κλιμακίου, που κα
λύπτει τις μεγάλες μονάδες, και ανάλογη προσαρμογή του πλήθους 
τους. Αν και δεν υπάρχουν στοιχεία για τη σύνθεση των μονάδων που 
απαλλοτριώθηκαν κατά μέγεθος, πρέπει εντούτοις να θεωρηθεί βέβαιο 
ότι θα επρόκειτο για μεγάλες μονάδες, όπως άλλωστε προβλέπεται και 
από το Ν.Δ. που προαναφέρθηκε. Δεν υπάρχουν επίσης στοιχεία για τη 
σύνθεση κατά μέγεθος των μονάδων που προέκυψαν ως αποτέλεσμα 
της διανομής των εκτάσεων που απαλλοτριώθηκαν. Είναι όμως και 
στην περίπτωση αυτή βέβαιο ότι οι μονάδες αυτές θα ήταν μικρές και με
σαίες. Έτσι μια γεύση για την επίδραση από τη δημιουργία των νέων 
αυτών μικρομεσαίων μονάδων στο συντελεστή Gini μπορεί να αποκτη
θεί από μια εκτίμηση για το 1961, στην οποία τα τρία πρώτα κλιμάκια 
μεγέθους υπολογίζονται με τα στοιχεία του 1950 αντί των πραγματικών 
στοιχείων του 1961, με την υπόθεση ότι οι μεταβολές στα κλιμάκια αυ
τά, στην περίοδο που εξετάζεται, ήταν αποτέλεσμα των απαλλοτριώσε
ων. Η εκτίμηση αυτή δίνεται σε παρένθεση στην τρίτη στήλη. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.3 

Αγροτεμάχια που απαλλοτριώθηκαν βάσει του Ν.Δ. 2185/52 για 

αποκατάσταση ακτημόνων καλλιεργητών, κτηνοτρόφων. 

(Σε στρέμματα) 

Νομός Καλλιεργούμενη Βοσκότοποι Σύνολο 

έκταση 

Αιτωλοακαρνανίας 

Αρκαδίας 

Αρτας 

Αττικής 

Αργολίδας 

Βοιωτίας 

Δράμας 

Δωδεκανήσου 

Έβρου 

Εύβοιας 

Ηλείας 

Ημαθίας 

θεσσαλονίκης 

Ιωαννίνων 

Καβάλας 

Καρδίτσας 

Κιλκίς 

Κοζάνης 

Κορινθίας 

Κυκλάδων 

Λακωνίας 

Λάρισας 

Λέσβου 

Λευκάδας 

Μαγνησίας 

Μεσσηνίας 

Ξάνθης 

Πέλλας 

Πιερίας 

Πρέβεζας 

Ροδόπης 

Σερρών 

37.049,255 

738,499 

— 

566,291 

673,740 

1.227,085 

3.200,426 

13.295,184 

8.805,270 

5.635,730 

10.067,782 

77.895,654 

10.874,563 

1.793,294 

332,000 

3.051,180 

9.397,079 

2.016,551 

5.910,020 

— 

2.499,434 

29.984,924 

1.735,333 

196,001 

23.584,166 

407,409 

413,641 

3.995,100 

23.648,688 

2.955,533 

13.372,712 

4.460,000 

19.849,687 

— 

998,500 

3.540,491 

7.825,461 

11.192,391 

— 

1.302,494 

— 

5.796,073 

3.180,138 

253.972,199 

4.208,496 

2.247,625 

321,000 

— 

7.809,158 

3.195,000 

8.884,397 

6.560,000 

8.928,375 

25.556,493 

10.672,125 

— 

85,310,153 

— 

— 

12.764,637 

6.324,894 

8.851,500 

135,125 

2.364,000 

56.898,942 

738,499 

998,500 

4.106,782 

8.499,201 

12.419,476 

3.200,426 

14.597,678 

8.805,270 

11.431,803 

13.247,920 

331.867,853 

15.083,059 

4.040,919 

653,000 

3.051,180 

17.206,237 

5.211,551 

14.794,417 

6.560,000 

11.427,809 

55.541,417 

12.407,458 

196,001 

108.894,319 

407,409 

413,641 

16.759,737 

29.973,582 

11.807,033 

13.507,837 

6.824,000 

31 



ΠΙΝΑΚΑΣ 1.3 (συνέχεια) 

Νομός Καλλιεργούμενη Βοσκότοποι Σύνολο 
έκταση 

Τρικάλων 
Φθιώτιδας 
Φλώρινας 
Φωκίδας 
Χανίων 

1.972,574 
20.038,801 
2.401,000 

— 
914,517 

39.740,874 
14.860,349 
10.131,674 
3.226,151 

— 

41.713,448 
34.899,150 
12.532,674 
3.226,151 

914,517 

Σύνολο νομών 325.109,436 569.749,460 894.858,896 

Πηγή: Υπουργείο Γεωργίας, Διεύθυνση Εγγείου Ιδιοκτησίας. 

Από μια επισκόπηση των εκτιμήσεων που δίνονται στον Πίνακα 
1.2, φαίνεται ότι ύστερα από μια σημαντική μείωση του συντελεστή ανι-
σοκατανομής μεταξύ 1950 και 1961, που σε ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό 
(της τάξης του 30%) είναι πιθανό να οφείλεται στις απαλλοτριώσεις 
που ήδη αναφέρθηκαν και κατά το υπόλοιπο (70%) στις άλλες δυνάμεις 
που προσδιορίζουν το φαινόμενο, η εικόνα μεταβάλλεται πολύ λιγότε
ρο στην 20ετία 1961-1981. Διαγράφεται μια ασθενής τάση για μικρή αύ
ξηση του συντελεστή ανισοκατανομής, χωρίς όμως να είναι σαφής και 
σταθερή. Στην πράξη, λόγω των αναπόφευκτων σφαλμάτων και των κε
νών και αδυναμιών στα στοιχεία, ίσως θα ήταν ασφαλέστερο για την πε
ρίοδο αυτή να μιλήσει κανείς για κάποια μικρή κύμανση του φαινομέ
νου, χωρίς σαφή τάση. 

Στους Πίνακες 1.4-1.6 δίνονται στοιχεία για τη συμβολή του κάθε 
κλιμακίου μεγέθους στο σχηματισμό του συντελεστή ανισοκατανομής1, 

1. Πρόκειται για το κλάσμα της τιμής του συντελεστή Gini, Ĝ  που παράγεται από 
κάθε κλιμάκιο μεγέθους εκμεταλλεύσεων 

£fifj/(xi-Xj) 

Gi = 
2·ΝΣίίΧ, 

όπου fi το πλήθος των εκμεταλλεύσεων του κλιμακίου i, f}το πλήθος των εκμεταλλεύσεων 
του κλιμακίου j , και Xi και xj τα μεγέθη της εκμετάλλευσης στα κλιμάκια i και j αντίστοιχα 
και NsXfjXj. 
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τα οποία επιτρέπουν μια πιο λεπτομερή ανάλυση των εξελίξεων στην 
περίοδο που εξετάζεται. Είναι φανερό, ιδίως από τα στοιχεία των Πι
νάκων 1.6 και 1.7, ότι μεγάλο ρόλο στη μεταβολή που παρατηρείται από 
το 1950 στο 1961 έπαιξε η πολύ σημαντική μείωση του αριθμού των εκ
μεταλλεύσεων με λιγότερα από 10 στρέμματα η καθεμία (Πίνακας 1.7), 
ο οποίος υποχώρησε από 452.461 το 1950 σε 261.772 το 1961, με αντί
στοιχη μείωση της συνολικής τους έκτασης από 2.298 χιλ. στρέμματα σε 
1.320 χιλ. στρέμματα (Πίνακας 1.8). Αν και πολύ σημαντικό μέρος της 
μείωσης αυτής συνδέεται κατά πάσα πιθανότητα με τις απαλλοτριώ
σεις που ενίσχυσαν τμήμα των πολύ μικρών κλήρων, είναι πολύ πιθανό 
ότι οι γενικότερες οικονομικές εξελίξεις, στην περίοδο 1950-1961, εί
χαν ως αποτέλεσμα την εξαφάνιση ενός σημαντικού αριθμού πολύ μι
κρών αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Η ταχεία οικονομική ανάπτυξη, 
ιδίως μετά το 1953, η γενικότερη άνοδος του βιοτικού επιπέδου και του 
επιπέδου μισθών και ημερομισθίων, η αύξηση της ζήτησης εργατικών 
χεριών στα μεγάλα αστικά κέντρα, η εξωτερική και περισσότερο η εσω
τερική μετανάστευση και άλλα συναφή, φαίνεται να οδήγησαν σημαντι
κό τμήμα των αγροτών με πολύ μικρή ιδιοκτησία και ιδίως των νεότε
ρων, να εγκαταλείψουν τη γεωργική απασχόληση και να στραφούν αλ
λού. Μετά το 1961 όμως, η κατάσταση σταθεροποιήθηκε από την άποψη 
αυτή, όπως φαίνεται από τους Πίνακες 1.6 και 1.7. 

Παρά τον μεγάλο τους αριθμό (261 χιλ. το 1961 και 247 το 1981) οι 
πολύ μικρές μονάδες επιβίωσαν έκτοτε χωρίς σημαντικές μεταβολές 
και διατήρησαν σε πολύ μεγάλο βαθμό τη συνολική τους έκταση (1.320 
χιλ. στρ. το 1961 και 1.204 χιλ. στρ. το 1981). 

Η συμβολή των εκμεταλλεύσεων με 10-100 στρ. στο σχηματισμό 
της ανισότητας στην 30ετία 1950-1981, δεν φαίνεται να άλλαξε σημα
ντικά και με σαφή κατεύθυνση. Έτσι, το μερίδιο των κλιμακίων 10-50 
δεν παρουσιάζει σαφή τάση και το ίδιο περίπου συμβαίνει με το κλιμά
κιο 50-100. 

Αντίθετα, βραδεία αλλά σταθερή αύξηση της συμβολής τους στο 
σχηματισμό του συντελεστή ανισοκατανομής παρουσιάζουν τα κλιμά
κια 100-200 και 200-500 στρεμμάτων. Έτσι η συμβολή του κλιμακίου 
100-200 στο σχηματισμό του συντελεστή Gini αυξήθηκε σταδιακά από 
8,54% το 1950 σε 13,37% το 1981 και του κλιμακίου 200-500 στρ. από 
4,19% σε 8,5% αντίστοιχα. Σημαντική ήταν η αύξηση και του πλήθους 
των εκμεταλλεύσεων των κατηγοριών αυτών, αλλά και της συνολικής 
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τους έκτασης η οποία από 5.135 στρ. το 1950και 6.833 χιλ. στρ. το 1961, 
έφθασε τις 9.487 χιλ. στρ. το 1981. Το κλιμάκιο με περισσότερα από 500 
στρέμματα, ύστερα από μια θεαματική κάμψη της σημασίας του μεταξύ 
1950 και 1961 (από 5,86% σε 1,57%), παρουσίασε μια περιορισμένη αύ
ξηση χωρίς όμως σαφή παραπέρα ανοδική τάση μετά το 1971 (βλέπε και 
Πίνακα 1.8). 

Πρέπει τέλος να σημειωθεί ότι η ανωμαλία που παρουσιάζεται στα 
κλιμάκια 10-30 στρεμμάτων το 1981, με κάθετη πτώση της σημασίας 
του πρώτου και σχεδόν ίση άνοδο της σημασίας του δεύτερου, είναι εν
δεχόμενο να οφείλεται σε αδυναμίες των στοιχείων του 1981, τα οποία 
κατά τη συγγραφή ήταν ακόμη προσωρινά. 

Συμπερασματικά μπορεί να παρατηρήσει κανείς τα εξής: 
Ο βαθμός αν ισοκατανομής μειώθηκε αισθητά μεταξύ 1950 και 

1961, κυρίως λόγω της εξαφάνισης πολλών νάνων και μη βιώσιμων μο
νάδων αλλά και λόγω των απαλλοτριώσεων. Κατά τα άλλα, η εικόνα 
παρουσίασε σε όλη την περίοδο που εξετάζεται εδώ μια αξιοσημείωτη 
ευστάθεια, με μια βραδεία τάση αύξησης της σημασίας των συγκριτικά 
μεγαλύτερων μονάδων με 100-200 και 200-500 στρέμματα, ενώ οι μι
κρομεσαίες μονάδες δεν παρουσίασαν σημαντική εξέλιξη. 

Είναι σημαντικό να παρατηρηθεί ότι, στην περίοδο 1950-1981, ση
μειώθηκαν πολλές και μεγάλες μεταβολές στον όγκο και τη σύνθεση της 
παραγωγής, στον όγκο και τη σύνθεση του γεωργικού κεφαλαίου, στην 
τεχνολογία και τις μεθόδους παραγωγής, στην απασχόληση, στο πλή
θος των εκμεταλλεύσεων και γενικά στη δομή του τομέα. Έτσι, για να 
αναφερθεί κανείς σε μερικούς χαρακτηριστικούς αριθμούς (Πίνακας 
1.9), ο όγκος της παραγωγής το 1981 ήταν σχεδόν τριπλάσιος σε σύγκρι
ση με το 1950 (κατά 188% μεγαλύτερος), οι αρδευόμενες εκτάσεις ήταν 
σχεδόν τετραπλάσιες, η μέση στρεμματική απόδοση στο στάρι ήταν τρι
πλάσια, ενώ στον αραβόσιτο υπερδεκαπλάσια, η έκταση των δενδρω-
δών καλλιεργειών ήταν σχεδόν τριπλάσια και ο αριθμός των γεωργι
κών ελκυστήρων υπερδεκαπλάσιος. Εξάλλου, ο αριθμός των εκμεταλ
λεύσεων μειώθηκε από 1.300 χιλιάδες περίπου σε 1.000 χιλιάδες και ο 
οικονομικά ενεργός πληθυσμός στη γεωργία από 1.367 χιλιάδες σε 972 
χιλιάδες. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.9 

Χαρακτηριστικά μεγέθη αγροτικού τομέα 1950-1981 

Όγκος παραγωγής 

Αρδευόμενες εκτάσεις (χιλ.στρ.) 

Μέση απόδοση καλλιέργειας: 

- σίτου (χλγρ. ανά εκτάριο) 

- αραβόσιτου (χλγρ. ανά εκτάριο) 

Δενδρώδεις καλλιέργειες 

(χιλ. στρ.) 

Γεωργικοί ελκυστήρες 

Αριθμός εκμεταλλεύσεων 

(σε χιλ.) 

Μέσο μέγεθος εκμετάλλευσης 

(στρ.) 

Οικονομικά ενεργοί 

στη γεωργία (χιλ.) 

1950 

100 

2.418 

980 

780 

2.938 

21.245 

1.312 

27,5 

1.367 

(1961:1.960) 

1961 

183 

5.202α 

1.300 

1.193 

5.350 

24.5 33α 

1.156 

31,8 

1.960 

1971 

236 

7.927 

1.991 

3.398 

6.988 

110.626 

1.012 

34,3 

1.312 

1981 

288 

8.832Ρ 

2.756 

8.561 

8.44 9Υ 

238.131 

999 

37,0 

972 

Πηγή: Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος, 1954,1959/60,1964,1965,1975,1976,1983. 

α. (1962) 

β. 1977/78 

γ. 1982. 

Φαίνεται, δηλαδή, ότι ο ελληνικός αγροτικός τομέας μπόρεσε να 
εκσυγχρονιστεί τεχνικά σε μεγάλο βαθμό, να απορροφήσει μεγάλες αυ
ξήσεις στον κεφαλαιουχικό εξοπλισμό και να πολλαπλασιάσει την πα
ραγωγή του μέσα στο ίδιο σχεδόν πλαίσιο της μικρής σε έκταση οικογε
νειακής κυρίως μονάδας, που κατά μέσο όρο απασχολεί ένα άτομο. Εί
ναι χαρακτηριστικό ότι η μόνη σταθερά ανάμεσα στις πολύ μεγάλες 
αλλαγές, που δειγματίζονται στον Πίνακα 1.9, είναι η σχέση ανάμεσα 
στον αριθμό των εκμεταλλεύσεων και το πλήθος του αγροτικού εργατι
κού δυναμικού, που στην 30ετία που εξετάζεται ήταν γύρω στη μονάδα. 

Η ευστάθεια του φαινομένου επιβεβαιώνεται και από την πιο ανα
λυτική εξέταση των δεδομένων της έρευνας του 1977/78. Στον Πίνακα 
1.10 δίνονται οι συντελεστές Gini για τη διανομή των αγροτικών εκμε
ταλλεύσεων κατά μέγεθος, ύστερα από στάθμιση των διαφόρων κατη-
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γοριών γης που απαρτίζουν τη συνολική έκταση της εκμετάλλευσης, κα
θώς και οι συντελεστές στάθμισης που χρησιμοποιήθηκαν για την ανα
γωγή των διαφόρων μορφών αγροτικής γης σε ισοδύναμες μονάδες. 

Οι συντελεστές στάθμισης διαμορφώθηκαν με βάση πληροφορίες 
για την τρέχουσα αγοραία τιμή ανά στρέμμα των διαφόρων κατηγοριών 
αγροτικής γης, που έχουν συλλέγει από τους νομούς της χώρας, οι οποί
ες εμφανίζονται συνοπτικά στον Πίνακα 1.11. Όπως είναι φανερό, στις 
περισσότερες περιπτώσεις, η πληροφόρηση αναφερόταν στο εύρος τι
μών ανά στρέμμα για κάθε κατηγορία και δεν είχε τη μορφή συγκεκρι
μένης τιμής, η οποία άλλωστε δεν θα ανταποκρινόταν στην πραγματι
κότητα. Η αγοραία τιμή ανά στρέμμα κάθε κατηγορίας ποικίλλει ανά
λογα με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του. Στο τέλος του Πίνακα 
1.11 δίνονται οι μέσοι όροι των ανώτατων και κατώτατων ορίων για 
όλους τους νομούς μαζί και έγινε δεκτό ότι σε κάθε περίπτωση τα κατώ
τατα όρια είναι αντιπροσωπευτικά της αγοραίας τιμής των ορεινών 
και ημιορεινών εκτάσεων, που είναι συνήθως λιγότερο γόνιμες και 
αποδοτικές, και ότι τα ανώτερα ανταποκρίνονται περισσότερο στην 
αγοραία αξία των πεδινών εκτάσεων, που είναι κατά κανόνα γονιμότε
ρες και πιο αποδοτικές. Η υπόθεση αυτή έχει δόση αυθαιρεσίας, οι συ
νέπειες όμως της οποίας στα αποτελέσματα της ανάλυσης μπορούν να 
θεραπευθούν, όπως θα αναφερθεί αμέσως πιο κάτω. 

Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα του Πίνακα 1.11 με τον τρόπο που 
μόλις αναφέρθηκε και ως μονάδα μέτρησης την αγοραία τιμή του μη πε
δινού στρέμματος ξηρικού εδάφους για ετήσια καλλιέργεια, που έχει τη 
χαμηλότερη τιμή, αφού είναι το συγκριτικά λιγότερο γόνιμο και στερεί
ται άρδευσης και φυτικού κεφαλαίου, παίρνουμε κατά προσέγγιση 
τους συντελεστές ισοδυναμίας που δίνονται στη στήλη 1 του Πίνακα 
1.10. 

Επειδή τα στοιχεία που έχουν συλλέγει για την αγοραία τιμή των 
διαφόρων κατηγοριών αγροτικής γης έχουν προσεγγιστικό χαρακτήρα 
και επειδή, όπως είναι φανερό από τον Πίνακα 1.11, οι σχέσεις ανάμεσα 
στην αγοραία τιμή της μονάδας αναφοράς (ξηρικό μη πεδινό στρέμμα 
για ετήσια καλλιέργεια) και την αγοραία τιμή των άλλων κατηγοριών 
αγροτικής γης, ποικίλλουν από νομό σε νομό, δοκιμάστηκε μια σειρά 
από εναλλακτικούς συντελεστές ισοδυναμίας που δίνονται στις στήλες 
2-10. Το εύρος των τιμών του συντελεστή για κάθε κατηγορία γης στον 
Πίνακα 1.10, σε σύγκριση με τα στοιχεία του Πίνακα 1.11, καλύπτει 

41 



Γ» 
0\ 

ρ· 

f 
I 
J 
Q/ 
Ο 

1= 

I 

$ 

-FT 

Ο 

w 

I Or 

4S χ 

I 

M 

δ © δ δ δ Ο δ ν\ © δ δ ν\ 
00 VO t " » Η » « Ν i-i Μ Ν Ή Ο 

8 8 8 8 8 8 g g 8 8 £ S 
ΙΛ « Ν ^ 2 2 Tf Ν Ν Ή Ο Ο 

8 8 8 8 8 8 g S 8 8 8 8 
οο* νο" ο ί ^ 2 2 ί ^ > " ^ «** e** ο ° 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
m* « ^" <ι 00 « ^ t Ν Ν ^ ^ ο" 

η , η , Ο Ο Ο q Ο ^ η , ιη, f ^ w 
β τ ί « Η » οο m i-î Ν Η ο Ο 

8 8 8 8 | 8 8 8 8 8 8 % 
»" « ^" Η 2 2 * Ν Λ Ν ^ Ο 

δ δ Ο δ δ δ δ in δ δ in Ν 
m" ( ί Ν " ΐ οο* « ρΐ Ή Ν Ή" Ο Ο 

Ο Ο i q Ο Ο Ο η Ο Ο in, jQ JÇ, 

_ _ ._ _ Λ Λ in m 
Ο Ο Ο Ο Ο ι η , ι η , ο , ι η , ι η , Γ * co 

,-> _ _ »n m 
u ^ i n u ^ O O O i n i n i n i n r ^ m 
w Ν *-< ^" in ^" Tt Ν " Ν ^ * ο ο 

in *-< ©ί r~ *-« ci ^ 

42 



όλες σχεδόν τις περιπτώσεις και κατά πάσα πιθανότητα περιλαμβάνει 
τις αληθείς τιμές. Στα πλαίσια αυτά, οι συγκεκριμένες τιμές για κάθε 
συντελεστή σε κάθε στήλη επιλέχτηκαν, έτσι ώστε κάθε φορά να δοκιμά
ζεται και ένα διαφορετικό ενδεχόμενο ως προς τις σχέσεις της αγοραί
ας τιμής ανά στρέμμα των διαφόρων κατηγοριών αγροτικής γης. 

Οι στήλες 2-4 του Πίνακα 1.10 χαρακτηρίζονται από συντελεστές 
ισοδυναμίας που σε διαφορετικό βαθμό ο καθένας ελαχιστοποιούν την 
υπεροχή των πιο αποδοτικών μορφών καλλιεργειών όπως είναι τα πο
τιστικά, σε σύγκριση με την κατηγορία αναφοράς που αναφέρθηκε πιο 
πάνω. Οι στήλες 5,6 και 8, αντίθετα, χαρακτηρίζονται από συντελεστές 
που σε διαφορετικό βαθμό μεγιστοποιούν την υπεροχή των πιο αποδο
τικών μορφών καλλιέργειας. Ειδικότερα η στήλη 7 χαρακτηρίζεται από 
μεγιστοποίηση της υπεροχής των ξηρικών καλλιεργειών, η στήλη 9 από 
μεγιστοποίηση της υπεροχής των πολυετών καλλιεργειών και η στήλη 
10 από μεγιστοποίηση των συντελεστών των μονοετών καλλιεργειών. 

Είναι χαρακτηριστικό του πράγματι υψηλού βαθμού ομοιογένειας 
της σύνθεσης των εκμεταλλεύσεων, από άποψη είδους καλλιέργειας, 
ότι οι διάφοροι συντελεστές Gini στον Πίνακα 1.10 διαφέρουν οριακά 
μόνο, παρά τις μεγάλες διαφορές στους συντελεστές που χρησιμοποι
ούνται στις διάφορες εναλλακτικές εκτιμήσεις. Από δε τις χαμηλότερες 
τιμές του συντελεστή Gini για τις στήλες 1,2,3 και 9 συνάγεται σαφώς 
ότι οι ποτιστικές καλλιέργειες και σε μεγαλύτερο βαθμό οι δενδρώνες, 
τα δυο πιο αποδοτικά είδη καλλιεργειών, αντιπροσώπευαν υψηλότερα 
ποσοστά της συνολικής γης στις μικρότερες εκμεταλλεύσεις, ενώ οι με
γαλύτερες εκμεταλλεύσεις υπερέχουν στις ξηρικές ετήσιες καλλιέργει
ες, που είναι εκτατικές και συγκριτικά μικρής απόδοσης (στήλη 7). 

Όπως είναι σαφές από τα αποτελέσματα, φαίνεται ότι τα διάφορα 
είδη αγροτικής γης είναι ευρέως κατανεμημένα και κατά τρόπο περίπου 
ισόμετρο, έτσι ώστε να μην παρατηρείται συγκέντρωση ενός ή περισσό
τερων ειδών σε κανένα κλιμάκιο. Έτσι, συγκυριακές ή ακόμη και μα-
κροχρονιότερες εξελίξεις που καθιστούν αποδοτικότερη μια κατηγο
ρία γης, σε σύγκριση με άλλες, δεν φαίνεται να μπορούν να επηρεάσουν 
δραστικά τη διανομή. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι, όπως σημει
ώθηκε, η ανισότητα είναι μεγαλύτερη όχι για τις αποδοτικότερες μορ
φές γης (ποτιστικά, δενδρώδεις, κτλ.) αλλά μάλλον για τις λιγότερο 
αποδοτικές. Η τάση επέκτασης των θερμοκηπίων σε ποτιστικές εκτά
σεις μπορεί, κάτω από τις συνθήκες που επικρατούν, να οδηγήσει σε πε-
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ραιτέρω κάμψη του συντελεστή ανισότητας της διανομής των αγροτι
κών εκμεταλλεύσεων. 

Ο σχετικά υψηλός βαθμός ομοιομορφίας στη σύνθεση των εκμε
ταλλεύσεων, από την άποψη του είδους της γης και των καλλιεργειών 
στα διάφορα κλιμάκια μεγέθους, δεν είναι ίσως τυχαίο γεγονός αλλά 
αποτέλεσμα των εμπειριών του αγροτικού πληθυσμού ως προς τη μετα
βλητότητα της οικονομικής απόδοσης των διαφόρων κατηγοριών γης 
και της προσπάθειας να αμυνθούν στην αποσταθεροποιητική επίδραση 
τέτοιων μεταβολών στο εισόδημα. Είναι πιθανόν η επίμονη τάση για 
πολύμορφη εκμετάλλευση, που να περιλαμβάνει ποικιλία ειδών γης και 
καλλιεργειών σε παραπλήσιες αναλογίες, η οποία εκδηλώνεται σε όλα 
τα κλιμάκια μεγέθους, να είναι συνειδητό αποτέλεσμα της προσπάθειας 
των αγροτών να μη στηρίξουν το εισόδημα και τις προοπτικές τους σε 
ένα μονάχα είδος γης ή καλλιέργειας, έτσι ώστε να μην κινδυνεύσει να 
μειωθεί απότομα το εισόδημα τους, σε περίπτωση δυσμενών εξελίξεων 
για το είδος αυτό. 

3. Παρατηρήσεις για το ιδιοκτησιακό 
πλαίσιο στον αγροτικό τομέα 

Η ευστάθεια της σύνθεσης των αγροτικών εκμεταλλεύσεων κατά 
κλιμάκιο μεγέθους, που συνάγεται από τα στοιχεία της περιόδου 1950-
1981, με περιορισμένες μόνο μεταβολές και χωρίς σαφή πια τάση ιδίως 
μετά το 1961, στις περισσότερες περιπτώσεις, και ο υψηλός βαθμός 
ομοιομορφίας στη σύνθεση των εκμεταλλεύσεων ανά είδος γης και καλ
λιέργειας μεταξύ κλιμακίων που μόλις αναφέρθηκε, ενώ ταυτόχρονα 
πολλά από τα άλλα δεδομένα της παραγωγικής διαδικασίας στον τομέα 
αυτό έχουν μεταβληθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, εκ πρώτης όψεως εκ
πλήσσει. Θα περίμενε κανείς οι πολύπλευρες μεταβολές στα δεδομένα 
να επηρεάσουν τις οικονομικές συνθήκες εκμετάλλευσης και να 
δημιουργήσουν ισχυρά κίνητρα για μεταβολή στη δομή των εκμεταλ
λεύσεων, όπως συνέβη σε πολλές άλλες χώρες1. 

1. Βλέπε, π.χ., OECD, Agricultural Policy Reports, Ολλανδίας, 1973, σελ. 17, όπου 
οι μικρές εκμεταλλεύσεις με λιγότερο από 5 εκτάρια η καθεμία μειώθηκαν από 36% του 
συνόλου το 1950 σε 13% μόνο το 1970, Ηνωμένου Βασιλείου, 1974, σελ. 30, όπου οι μι
κρές εκμεταλλεύσεις μειώθηκαν από 40,5 % του συνόλου το 1960σε26,6% το 1970, Ελβε
τίας, 1973, σελ. 8-9, Ιταλίας, 1973, σελ. 29 κ.ά. 
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Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι, συγκριτικά, ο βαθμός 
ανισοκατανομής των αγροτικών εκμεταλλεύσεων κατά μέγεθος είναι 
από τους χαμηλότερους1. 

Η σταθερότητα του ιδιοκτησιακού πλαισίου μπορεί να οφείλεται 
είτε στο γεγονός ότι στην περίοδο που εξετάζεται, και παρά τις μεγάλες 
μεταβολές στις συναφείς συνθήκες που αναφέρθηκαν, δεν δημιουργή
θηκαν οικονομικές αναγκαιότητες ή κίνητρα, τα οποία να οδηγούν σε 
μεταβολή του, είτε ότι τα κίνητρα αυτά αντισταθμίστηκαν από άλλους 
γενικότερους, όχι αυστηρά οικονομικούς παράγοντες, τουλάχιστον με 
τη στενή έννοια του όρου αυτού. 

Μπορεί κανείς να υποθέσει ότι ο κυριότερος παράγοντας που συ
γκράτησε τις δυνάμεις, οι οποίες στην περίοδο αυτή θα μπορούσαν να 
είχαν επηρεάσει τη δομή των εκμεταλλεύσεων κατά μέγεθος, είναι οι 
συνθήκες που διαμόρφωναν την αξία της γης. Φαίνεται ότι, στην περί
πτωση της Ελλάδας, η αγοραία αξία της αγροτικής γης απαρτίζεται από 
τρεις κυρίως συνιστώσες, δηλαδή την αξία της γης ως παραγωγικού συ
ντελεστή, την αξία της ως μέσου εξασφάλισης απασχόλησης2 και ως εκ 
τούτου εργατικού εισοδήματος και την αξία της ως μέσου διαφύλαξης 
περιουσίας. Στην περίπτωση που η ζήτηση γης για τους δύο τελευταίους 
λόγους, και ως εκ τούτου η αξία της για τους λόγους αυτούς, μηδενίζε
ται, η αγοραία αξία της γης προσδιορίζεται από την προσφορά και τη 
ζήτηση της ως παραγωγικού συντελεστή. Σε μια τέτοια περίπτωση, η 
σύνθεση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων από άποψη μεγέθους είναι 
κυρίως αποτέλεσμα των παραγόντων που διαμορφώνουν κάθε φορά 
και για κάθε περιοχή ή είδος καλλιέργειας, το άριστο μέγεθος αγροτι
κής εκμετάλλευσης, οπότε το μέγεθος της εκμετάλλευσης δεν είναι οικο
νομικά αδιάφορο. Η γη τείνει να συγκεντρώνεται κάθε φορά στα μεγέθη 
εκείνα εκμετάλλευσης που εξασφαλίζουν την υψηλότερη απόδοση. 
Επειδή η τιμή που επικρατεί στην αγορά προσδιορίζεται από τη μέση 

1. Βλέπε, π.χ., R. Albert Berry και William R. Cline, Agrarian Structure and 
Productivity in Developing Countries, John Hopkins, 1979, σελ. 38-39 και 41-42 και Λ. 
Αθανασίου, Η Διανομή του Εισοδήματος στην Ελλάδα, ΚΕΠΕ, 1984, σελ. 154. 

2. Ο παράγοντας αυτός φαίνεται ότι ασκεί ανάλογη επιρροή και σε άλλες περι
πτώσεις, βλέπε π.χ. OECD, Documentation in Food and Agriculture, Obstacles to Shifts 
in the Use of Land, 1965, σελ. 61-62 και 108 και R. Albert Berry και William R. Cline, 
Agrarian Structure and Productivity in Developing Countries, John Hopkins, 1979, σελ. 8-
10,20,29. 
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απόδοση της γης ως συντελεστή παραγωγής, ενώ η οριακή απόδοση από 
την αγορά γης για τη δημιουργία εκμεταλλεύσεων άριστου μεγέθους τεί
νει να είναι μεγαλύτερη λόγω οικονομιών κλίμακας, υπάρχει κίνητρο 
αγοράς με αποτέλεσμα την αντίστοιχη μεταβολή στα μεγέθη των εκμε
ταλλεύσεων και την κατανομή τους. 

Όταν όμως η ζήτηση γης ως εργαλείου εξασφάλισης απασχόλησης 
ή ως μέσου διαφύλαξης περιουσίας καθίσταται σημαντική, δημιουργώ
ντας αντίστοιχη αξία και ανεβάζοντας την αγοραία τιμή, τότε η οικονο
μική αριστοποίηση του μεγέθους των εκμεταλλεύσεων, ανάλογα με τις 
συνθήκες που επικρατούν κάθε φορά," κωλύεται είτε και καθίσταται 
αδύνατη. Στην περίπτωση που η διαφορά ανάμεσα στη μέση αξία της 
αγροτικής γης και στην αξία της για τις πιο αποδοτικές εκμεταλλεύσεις, 
που την χρειάζονται για να αριστοποιήσουν το μέγεθος τους, είναι με
γαλύτερη από τις συνιστώσες της αξίας της αγροτικής γης που προσδιο
ρίζονται από τη σημασία της ως μέσου εξασφάλισης απασχόλησης και 
ώς„μέσου διαφύλαξης περιουσίας, τότε η διαδικασία αριστοποίησης 
απλώς κωλύεται και επιβραδύνεται, γιατί απαμβλύνονται*τα σχετικά 
κίνητρα. Όταν όμως οι συνιστώσες αξίες της αγροτικής γης; που οφεί
λονται στους δύο τελευταίους αυτούς παράγοντες, υπερβαίνουν σημα
ντικά τη διαφορά που αναφέρθηκε, τότε η διαδικασία αριστοποίησης 
του μεγέθους αναστέλλεται εξ ολοκλήρου. Έτσι,λ.χ., αν η αγοραία αξία 
ενός στρέμματος γης δεδομένης ποιότητας καιχαρακτηριστικών ως συ
ντελεστή παραγωγής ισούται προς 100.000 δρχ. και αν η ανηγμένη αξία, 
με βάση την πιθανή οριακή πρόσοδο που το στρέμμα αυτό θα μπορούσε 
να αποδώσει, αν προσετίθετο σε μια υφιστάμενη εκμετάλλευση, έτσι 
ώστε αυτή να προσεγγίσει από άποψη κλίμακας το άριστο μέγεθος, εί
ναι 150.000 δρχ., ενώ η συνιστώσα της αξίας της γης που οφείλεται στη 
σημασία της ως μέσου διαφύλαξης περιουσίας και εξασφάλισης απα
σχόλησης είναι 80.000 δρχ. το στρέμμα, η τιμή της θα ισούται συνολικά 
προς 180.000 δρχ. και η απόκτηση της, για το σκοπό που μόλις αναφέρ
θηκε, θα είναι προφανώς ασύμφορη. 

Ερώτημα τίθεται αν πράγματι οι τρεις συνιστώσες της αξίας της 
αγροτικής γης είναι προσθετικές. Θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει 
ότι, όταν η αξία της γης για έναν από τους λόγους αυτούς είναι αρκετά 
υψηλή, τότε αυτόματα ικανοποιούνται και οι άλλοι, έτσι ώστε να μην 
προκύπτει κατανάγκην το πρόβλημα που εμφανίζεται στο παράδειγμα 
της προηγούμενης παραγράφου. Είναι όμως σαφές ότι κάτι τέτοιο δεν 
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συμβαίνει. Η συνιστώσα αξίας, που οφείλεται στην έγγειο πρόσοδο, εί
ναι το αποτέλεσμα της προσφοράς και της ζήτησης γης στην αγορά συ
ντελεστών και αποτελεί ένα αναγκαίο ελάχιστο. Αν οι γενικότερες οι
κονομικές συνθήκες είναι τέτοιες, ώστε η πώληση της γης να δημιουργεί 
στον αγρότη κίνδυνο να μην βρει απασχόληση ανάλογη από άποψη ποι
ότητας και όρων με αυτή που του εξασφαλίζει η ιδιοκτησία του κλήρου 
του, τότε χρειάζεται μια πρόσθετη αμοιβή για να υπερνικηθεί ο φόβος 
του κινδύνου αυτού. Πρέπει, δηλαδή, να καταβληθεί στον πωλητή η κε
φαλαιοποιημένη αξία της μελλοντικής ροής εγγείου προσόδου μαζί με 
την κεφαλαιοποιημένη αξία της θετικής διαφοράς μεταξύ του εργατι
κού μισθού που προσδοκά να αποκτά σαν αγρότης-ιδιοκτήτης και του 
μισθού που είναι πιθανό να εισπράττει εργαζόμενος αλλού. Και είναι 
μεν αληθές ότι, όσο μεγαλύτερη η αξία της γης ως συντελεστή παραγω
γής, τόσο πλουσιότερος γίνεται ο αγρότης πουλώντας τη γη του, και 
άρα τόσο η σημασία του κινδύνου απώλειας απασχόλησης γι* αυτόν μι
κραίνει. Δεν παύει όμως ο παράγοντας αυτός, αν υπάρχει, να είναι προ
σθετικός. 

Τα ανάλογα ισχύουν και για τη συνιστώσα αξίας της γης λόγω της 
προτίμησης της ως μέσου διαφύλαξης περιουσίας. Η ανταλλαγή της με 
άλλη μορφή περιουσιακών στοιχείων που θεωρούνται λιγότερο ασφα
λή ή τα οποία αντιμετωπίζονται από την Πολιτεία και το κοινωνικό σύ
νολο με λιγότερη εύνοια από ό,τι ο γεωργικός κλήρος, δεν αποφασίζεται 
παρά μόνο αν υπάρξει ανάλογο κίνητρο με τη μορφή υψηλότερης τιμής. 

Ως αποτέλεσμα των παραγόντων αυτών, η γη μπορεί να αποκτήσει 
υψηλή αγοραία τιμή που εμποδίζει την ανταλλαγή της ως απλού συντε
λεστή παραγωγής και προσδίνει στο ιδιοκτησιακό καθεστώς σχετική 
σταθερότητα, τουλάχιστον όσο συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ανα
φέρθηκαν πιο πάνω. 

Στοιχεία για τις αγοραπωλούμενες αγροτικές εκτάσεις, τα οποία 
να επιτρέπουν τον προσδιορισμό της προέλευσης και του προορισμού 
των ανταλλασσομένων δεν υπάρχουν. Είναι όμως χαρακτηριστικό ότι 
το ενδιαφέρον για δάνεια, τα οποία παρέχει η Αγροτική Τράπεζα με πο
λύ ευνοϊκούς όρους1 σε αγρότες για την αγορά γης, υπήρξε περιορισμέ
νο. Όπως φαίνεται από τον Π ίνακα 1.12, ο ετήσιος αριθμός των δανείων 

1. Τα δάνεια είναι διάρκειας 30 ετών με περίοδο χάριτος 5 ετών και πολύ σημα
ντική επιδότηση επιτοκίου. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.12 

Δάνεια για αγορά αγροτικής γης 

2.428 
2.593 
2.188 
Ì .462 

196 
3.104 
4.306 
3.479 

2.280.885 
1.850.000 
1.336.054 

788.762 
41.392 

1.026.341 
1.302.204 

966.279 

Έτος Αριθμός δανείων Χιλιάδες δρχ. (τρεχ. τιμές) 

1984 

1983 

1982 

1981 

1980 

1979 

1978 

1977 

Πηγή: Αγροτική Τράπεζα, Διεύθυνση Αγροτικής Πίστης, Τμήμα Δανείων Μέσης και 

Μακράς Προθεσμίας. 

είναι πολύ περιορισμένος σε σύγκριση με τον αριθμό των αγροτικών 
εκμεταλλεύσεων, αν κρίνει δε κανείς από το συνολικό ύψος των δανεί
ων και την πιθανή τάξη μεγέθους της τιμής κατά στρέμμα, οι ανταλλασ-
σόμενες εκτάσεις, σε ετήσια βάση, δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 20-25 
χιλ. στρέμματα και σε αρκετές περιπτώσεις ήταν πολύ μικρότερες. 

Πρόσθετος λόγος που αποθαρρύνει τις αγοραπωλησίες είναι και ο 
εξής: 

Η τάση διακράτησης της αγροτικής περιουσίας κατά προτίμηση 
άλλων μορφών περιουσίας, επειδή θεωρείται ασφαλέστερη και επειδή 
στην ανάγκη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξασφάλιση απασχόλη
σης στον ιδιοκτήτη, τείνει μεν να διαμορφώσει την αγοραία αξία της σε 
επίπεδα που υπερβαίνουν την αξία της ως συντελεστή παραγωγής, τεί
νει όμως παράλληλα να αυξήσει την προσφορά γης για ενοικίαση, αφού 
πολλοί από όσους δεν θέλουν να πουλήσουν γη, την οποία δεν ιδιοκαλ-
λιεργούν, την διαθέτουν για ενοικίαση. Έτσι η διέξοδος της ενοικίασης 
για όσους θέλουν να μεγαλώσουν την εκμετάλλευση τους, παρά τα πολ
λά της μειονεκτήματα, καθίσταται συγκριτικά συμφορότερη. 

Τα εμπόδια στις αγοραπωλησίες αγροτικών γαιών, που προανα
φέρθηκαν, φαίνεται να υποσκελίζονται μόνο στην περίπτωση αγροτι
κών εκτάσεων που αποκτούν ή αναμένεται να αποκτήσουν αξία για 
αστικές χρήσεις, γιατί στην περίπτωση αυτή η τιμή που προσφέρεται ως 
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αποτέλεσμα της υψηλής ζήτησης και της μικρής σχετικά προσφοράς, εί
ναι συχνά μεγαλύτερη ή και πολλαπλάσια του αθροίσματος των τριών 
συνιστωσών που προαναφέρθηκαν. 

Μια σύγχρονη αγροτική εκμετάλλευση απαιτεί εκτεταμένες γνώ
σεις και εμπειρία ανάλογη με τις γνώσεις και την εμπειρία που χρειάζο
νται για άλλες μορφές επιχειρήσεων. Δεν προσφέρεται ως επένδυση για 
άντληση προσόδων. Πέρα απ' αυτό, χρειάζεται σχετικά μεγάλα κεφά
λαια. Έτσι, για να αγοράσει κανείς 100 στρέμματα καλής ποτιστικής 
γης για τη δημιουργία μιας σύγχρονης βιώσιμης μονάδας, απαιτείται 
ποσό 25-30 εκατ. δρχ. ! Για τον εξοπλισμό και τα κτίρια που απαιτού
νται χρειάζονται άλλα 5-8 εκατ. δρχ. Είναι προφανές ότι πολύ λίγοι, 
ανάμεσα σε αυτούς που έχουν εμπειρία και γνώσεις για αγροτική εκμε
τάλλευση, διαθέτουν τέτοια ποσά, αλλά και εξίσου προφανές ότι όσοι 
πράγματι τα διαθέτουν, μπορούν να πραγματοποιήσουν άλλης μορφής 
επένδυση με πιο σταθερό και μεγαλύτερο εισόδημα. 

Οι συνθήκες που μόλις σκιαγραφήθηκαν, και τα δεδομένα, φαίνε
ται να οδηγούν σε μια σειρά από σημαντικές σκέψεις και συμπεράσματα. 

Η ευστάθεια της δομής και της σύνθεσης των εκμεταλλεύσεων, σε 
συνδυασμό με το γεγονός ότι αντιστοιχεί πλέον ένα περίπου άτομο ανά 
εκμετάλλευση, καθώς και με το γεγονός ότι, όπως συνάγεται από το Κε
φάλαιο 5, τα επίπεδα των εισοδημάτων και της κατανάλωσης στην 
ύπαιθρο υστερούν πια πολύ λιγότερο από τα αντίστοιχα επίπεδα στα 
μεγάλα αστικά κέντρα, σε σύγκριση με το παρελθόν, καθιστούν πλέον 
την έξοδο από τον αγροτικό τομέα μετανάστευση έλξης μάλλον παρά 
απώθησης. Ο αγρότης, ο οποίος τώρα πια είναι κατά κανόνα και αρχη
γός εκμετάλλευσης, δεν αισθάνεται πλέον ισχυρή πίεση να μεταναστεύ
σει και θα το έκανε μόνο αν οι όροι ήταν ελκυστικοί. Έτσι ο αγροτικός 
τομέας, με τη μορφή που έχει, παίζει ως ένα βαθμό το ρόλο ρυθμιστικού 
αποθέματος ανθρώπινου κεφαλαίου από το οποίο μπορεί εύκολα κα
νείς να αντλεί εργατικό δυναμικό, όταν οι λοιποί κλάδοι έχουν ανάγκες 
και ως εκ τούτου μπορούν να προσφέρουν ελκυστικούς όρους, ενώ 
μπορεί ακόμη και να επαναπορροφά μικρό αλλά σημαντικό μέρος των 
ανέργων, όταν οι λοιποί κλάδοι βρίσκονται σε ύφεση. 

Η λειτουργία αυτή θα εξασθένιζε ή θα ατονούσε, μόνο αν ο ρυθμός 

1. Τιμές 1986. 
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οικονομικής ανάπτυξης επιταχυνόταν για μακρά χρονική περίοδο, 
απορροφώντας έτσι μεγάλο μέρος του σημερινού αγροτικού εργατικού 
δυναμικού σε μονιμότερη βάση, έτσι ώστε να μειωθεί αποφασιστικά ο 
αριθμός των εκμεταλλεύσεων, χωρίς τη δυνατότητα εύκολης ανασύστα
σης των εκμεταλλεύσεων που παύουν να λειτουργούν λόγω ταυτόχρο
νης αλλαγής στη δομή και τη σύνδεση των υπολοίπων με μερική ή ολική 
απορρόφηση των αδρανούντων. Είναι φανερό, όμως, ότι με το σημα
ντικό σημερινό πλεόνασμα εργατικού δυναμικού στους λοιπούς τομείς, 
όπως μαρτυρείται από το επίπεδο της ανεργίας στα αστικά κυρίως κέ
ντρα, μια τέτοια διαδικασία και με ευνοϊκές ακόμη προϋποθέσεις θα 
απαιτούσε μακρά περίοδο. 

Τα πλεονεκτήματα, που μπορεί να θεωρηθεί ότι παρουσιάζει η ευ
στάθεια στη δομή και τη σύνθεση των εκμεταλλεύσεων από οικονομική 
και κοινωνική άποψη, συνεπάγονται υψηλό "κόστος συντήρησης" του 
αγροτικού τομέα, κυρίως γιατί η αποδοτικότητα της παραδοσιακής 
αγροτικής εκμετάλλευσης είναι συγκριτικά χαμηλή !. 

Στο βαθμό που είναι πρακτικά ανέφικτο ή και ανεπιθύμητο για 
τους λόγους που μόλις αναφέρθηκαν, να μεταβάλει κανείς μέσα σε σύ
ντομο χρόνο τη δομή και τη σύνθεση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, η 
αύξηση της παραγωγικότητας, η οποία αποτελεί ίσως το μόνο εφικτό 
τρόπο για να αντιμετωπιστεί η πράγματι μεγάλη ανάγκη μείωσης του 
"κόστους συντήρησης" του αγροτικού τομέα, πρέπει, αν είναι δυνατόν, 

1. Ο ακριβής υπολογισμός του "κόστους συντήρησης" του αγροτικού τομέα στη 
σημερινή του μορφή θα απαιτούσε ξεχωριστή πραγματεία με πολλά και δύσκολα προ
βλήματα ερμηνείας των επιμέρους κονδυλίων και μεταβιβάσεων. Το χρηματοοικονομι
κό κόστος, πάντως, ανέρχεται σε επίπεδο που σαφώς καλύπτει πολύ υψηλό ποσοστό 
της αξίας της αγροτικής παραγωγής: Έτσι για το 1985 έναντι τρέχουσας αξίας της 
αγροτικής παραγωγής, η οποία σύμφωνα με τα εθνικολογιστικά στοιχεία ανερχόταν σε 
700 δισ. δρχ., οι οικονομικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις προϋπολογισμού Υπ. Γεωρ
γίας ανήλθαν σε 55 περίπου δισ, δρχ., οι δαπάνες διαχείρισης λιπασμάτων και άλλων 
αγροτικών προϊόντων και εφοδίων σε 33 περίπου δισ. δρχ., και οι δαπάνες από τον ει
δικό λογαριασμό εγγυήσεων γεωργικών προϊόντων μαζί με τους κοινοτικούς πόρους 
σε 125 περίπου δισ. δρχ. Στο άθροισμα αυτών των τρεχουσών μεταβιβάσεων (213 δισ. 
δρχ.), που καλύπτει μόνο τα κυριότερα στοιχεία, πρέπει να προστεθούν και οι πάσης 
μορφής μεταβιβάσεις πόρων προς τον ΟΓΑ (επιχορηγήσεις, έσοδα ειδικής φορολογίας 
κτλ.) που το 1985 ανήλθαν σε 71 περίπου δισ. δρχ., (Προϋπολογισμός 1987, Εισηγητική 
Έκθεση και Τόμος Α, Μέρος Ι). 
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να αναζητηθεί προς κατευθύνσεις που να μπορούν να συμβιβαστούν με 
το υφιστάμενο ιδιοκτησιακό κέλυφος. Μέτρα πολιτικής και προσπά
θειες, που για να καρποφορήσουν προϋποθέτουν σημαντικές και γρή
γορες μεταβολές στο κέλυφος αυτό, είναι πολύ πιθανόν να μην επιτύ
χουν στην περίπτωση της Ελλάδας στην περίοδο αυτή. Έτσι οι δυνατό
τητες επιλογής περιορίζονται σε μεγάλο βαθμό και απαιτείται 
ιδιαίτερη προσοχή και ευρηματικότητα στην επινόηση λύσεων και τη 
χάραξη πολιτικής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ 
(ΓΗΣ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ) 

Πολύ σημαντικό τμήμα του αγροτικού πλούτου και προέλευση του 
ενός τρίτου περίπου του αγροτικού εισοδήματος,1 αποτελεί το ζωικό 
κεφάλαιο. Η δειγματοληπτική έρευνα του 1977/78 παρέχει διασταυρω
μένα στοιχεία για τη διανομή του ζωικού κεφαλαίου κατά μέγεθος εκμε
τάλλευσης σε στρέμματα. Αντικείμενο του κεφαλαίου αυτού είναι η μέ
τρηση της ανισότητας στη διανομή του ζωικού κεφαλαίου και η σύνθεση 
των δεδομένων για την έκταση των εκμεταλλεύσεων και το είδος των 
καλλιεργειών με τα αντίστοιχα δεδομένα για το ζωικό κεφάλαιο, με 
σκοπό μια πιο ικανοποιητική προσέγγιση της διανομής του φυσικού 
αγροτικού πλούτου (γης και φυτικού και ζωικού κεφαλαίου). 

Εκτός από το άμεσο ενδιαφέρον που παρουσιάζουν οι εκτιμήσεις 
αυτές, θα αποτελέσουν τη βάση και για τις εκτιμήσεις στη διανομή του 
αγροτικού εισοδήματος που επιχειρούνται στο επόμενο κεφάλαιο. 

Στον Πίνακα 2.1 δίνονται οι πληροφορίες που έχουν συλλεγεί για 
τις τιμές ζωικού κεφαλαίου κατά είδος και κεφαλή για το 1985 στους 
νομούς της χώρας καθώς και ο απλός αριθμητικός μέσος όρος σε κάθε 
περίπτωση για τη χώρα ως σύνολο. Είναι σαφές ότι η μεταβλητότητα 
των τιμών από νομό σε νομό είναι πολύ μικρότερη από ό,τι στην περί
πτωση της γης. Αυτό είναι εύλογο, δεδομένου ότι η διαφορά γονιμότη
τας και απόδοσης των εδαφών από περιοχή σε περιοχή είναι πολύ μεγα
λύτερη σε σύγκριση με το ζωικό κεφάλαιο. 

Με βάση τα μεγέθη του Πίνακα 2.1 και τον αριθμό κεφαλών κάθε 
είδους ζώου κατά μέσο όρο για κάθε κλιμάκιο μεγέθους εκμετάλλευσης 
σε στρέμματα, υπολογίστηκαν οι συντελεστές ανισοκατανομής Gini 

1. ΚΕΠΕ, Πρόγραμμα Ανάπτυξης 1983-1987, Πρωτογενής Τομέας, 1986, σελ. 24 
και Πρόγραμμα Ανάπτυξης 1976-1980, Πρωτογενής Παραγωγή, 1976, σελ. 16. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1 

Τιμές ζωικού κεφαλαίου κατά κεφαλή 

(σε χιλ. δρχ. - τιμές 1985) 

Αγελάδα γαλακτοπαραγωγής 

Νομός Πρόβατο Κατσίκα Ντόπια Βελτιωμένη Ξενική 

Ελάχιστη Μέγιστη Ελάχιστη Μέγιστη Ελάχιστη Μέγιστη Ελάχιστη Μέγιστη Ελάχιστη Μέγιστη 

Βοιωτίας 

Φθιώτιδας 

Φωκίδας 

Ευρυτανίας 

Εύβοιας 

Κυκλάδων 

Χαλκιδικής 

Κιλκίς 

Πιερίας 

Ημαθίας 

Καστοριάς 

Κοζάνης 

Κορινθίας 

Αχαΐας 

Ηλείας 

Μεσσηνίας 

Αρκαδίας 

Αιτωλ/νίας 

Ζακύνθου 

10 

8 

10 

10 

5 

7 

8 

10 

8 

9 

12 

10 

12 

10 

10 

Κεφαλλονιάς 6 

Λάρισας 

Μαγνησίας 

Καρδίτσας 

Δράμας 

Λασιθίου 

Χανίων 

Άρτας 

Πρέβεζας 

Κέρκυρας 

Ξάνθης 

Έβρου 

Λέσβου 

Χίου 

Μέση τιμή 

5 

10 

8 

7 

7 

6,6 

9 

10 

8 

9,7 

20 

13.Î 

20 

10 

10 

10 

10 

15 

15 

12 

15 

6 

14 

15 

15 

12 
13 

25 

13 

15 

15 

12 

13 

10 

15 

9 

12 

12,5 

13 

15 

15 

15 

13,6 

9 

8 

8 

13 

5 

7 

8 

10 

8 

8 

13 

10 

8 

10 

4 

5 

7,5 

8 

6 

14 

8 

9 

9,8 

15 

13 

12 

20 

8 

20 

9.5 

12 

7 

20 

15 

10 

18 

6 

14 

20 

15 

12 

11 

26 

13 

12 

12 

12 

12 

10 

8,5 

12 

15 

25 

25 

15 

142 

30 

50 

40 

70 

80 

70 

90 

60 

50 

60 

60 

80 

60 

60 

68,1 

70 

110 

80 

100 

85 

80 

60 

60 

70 

60 

40 

60 

70 

100 

100 

80 

100 

80 

60 

80 

70 

90 

70 

120 

79,0 

60 

90 

70 

100 

100 

100 

110 

120 

80 

120 

140 

100 

80 

90 

100 

100 

70 

90 

70 

140 

80 

100 

90 

80 

80 

95,2 

90 

120 

90 

100 

] 

70 

100 

90 

120 

130 

110 

120 

130 

120 

80 

120 

120 

150 

100 

120 

120 

150 

100 

109,7 

90 100 

140 150 

160 

130 

130 150 

120 

140 

130 140 

120 

150 170 

120 

110 

110 

100 120 

120 200 

100 150 

150 

150 

150 

90 152 

160 

100 160 

130 

126,1 141,0 

Πηγή.ΚΕΙΙΕ. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2 

Συντελεστές ισοδυναμίας των διαφόρων μορφών ζωικού κεφαλαίου 

και αντίστοιχοι συντελεστές Gini 1977/78, σε τιμές 1985 

Είδος ζώου 

Πρόβατο 

Κατσίκα 

Ίπποι και όνοι 

Βοοειδή 

Συντελεστής ισοδυναμίας 

Με βάση Πίνακα 2.1 

Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής 

και εργασίας 

Βελτιωμένες 

Εγχώριες 

Συντελεστής Gini 

1,0 

1,0 

3,0 

3,25 

11,25 

7,42 

0,236570 

Εναλλακτικές υποθέσεις 

Α 

1,0 

1,0 

3,5 

3,8 

12,0 

8,0 

0,234719 

Β 

1,0 

1,0 

2,5 

2,9 

10,5 

7,0 

0,232728 

που δίνονται στον Πίνακα 2.2. Τα στοιχεία είναι πιο ομοιογενή σε σύ
γκριση με τις τιμές γης και η ελάχιστη διαφορά των συντελεστών Gini 
για τις δύο εναλλακτικές λύσεις, που δίνονται στον Πίνακα 2.2, καθιστά 
την εξέταση και άλλων εναλλακτικών εκτιμήσεων για μια πιο ικανοποι
ητική προσέγγιση τιμών των μεγεθών που εξετάζονται εδώ περιττή. 

Όπως είναι φανερό από τις εκτιμήσεις που δίνονται (πον Πίνακα 
2.2, η ανισοκατανομή του ζωικού κεφαλαίου είναι κατά πολύ μικρότε
ρη σε σύγκριση με τη γη και το φυτικό κεφάλαιο. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις μέσες αγοραίες τιμές των διαφόρων κα
τηγοριών γης ανά στρέμμα, όπως δίνονται στον Πίνακα 1.1 του προη
γούμενου κεφαλαίου, και τα στοιχεία για τη μέση τιμή ανά είδος ζώου 
που δίνονται πιο πάνω, μπορεί να υπολογιστούν συντελεστές ισοδυνα
μίας μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών γης και ζωικού κεφαλαίου και 
να εκτιμηθεί ο βαθμός ανισοκατανομής του φυτικού και ζωικού κεφα
λαίου κατά κλιμάκιο εκμετάλλευσης σε στρέμματα. Στον Πίνακα 2.3 δί
νονται οι συντελεστές ισοδυναμίας που προκύπτουν από τα στοιχεία 
που έχουν συλλέγει και ο αντίστοιχος συντελεστής Gini. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3 

Συντελεστές ισοδυναμίας διαφόρων μορφών καλλιεργειών, 1985 

Είδος κεφαλαίου 

1. Γη και φυσικό κεφάλαιο 
Πεδινά ξηρικά 
Πεδινά ποτιστικά 
Μη πεδινά ξηρικά 
Μη πεδινά ποτιστικά 
Δενδρώνες ξηρικοί πεδινοί 
Δενδρώνες ξηρικοί μη πεδινοί 
Δενδρώνες ποτιστικοί 
Διάφορα πολυετή ποτιστικά 
Ποτιστικά πεδινά 
Ποτιστικά μη πεδινά 
Ξηρικά πεδινά 
Ξηρικά λοιπά 

2. Ζωικό κεφάλαιο 
Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής και εργασίας 

Βελτιωμένες 
Εγχώριες ' 

Βοοειδή 
Ιππικοί όνοι 
Κατσίκες 
Πρόβατα 

Συντελεστής Gini 

Συντελεστής ισοδυναμίας 

8,25 
19,25 
5,50 

13,75 
24,75 
13,75 
27,50 
22,00 
13,75 
8,25 
4,125 
1,925 

11,25 
7,42 
3,25 
3,00 
1,00 
1,00 

0,472227 

Επειδή η συνολική αξία του ζωικού κεφαλαίου αντιπροσωπεύει 
συγκριτικά μικρό τμήμα (5% περίπου) του συνολικού αγροτικού φυσι
κού πλούτου, ο μικρότερος βαθμός ανισοκατανομής του σε σύγκριση με 
τη γη και το φυτικό κεφάλαιο οδηγεί σε αισθητή αλλά μικρή μείωση του 
συντελεστή ανισοδιανομής. 

Με βάση τα στοιχεία που έχουν συλλεγεί, η συνολική αγοραία αξία 
του φυσικού πλούτου (γης, φυσικού και ζωικού κεφαλαίου) στον αγρο
τικό τομέα, σε τιμές 1985, ήταν της τάξης των 4.500 δισ. δρχ. 
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Είναι σαφές από τον Πίνακα 3.7 (στήλες 1,2 και 3) ότι η παράλληλη 
και περίπου ανάλογη μεταβολή τόσο των μισθών και των ημερομισθίων 
στη γεωργία, αλλά και στους άλλους κλάδους στις αγροτικές περιοχές, 
με την έγγειο πρόσοδο και την πρόσοδο από το ζωικό κεφάλαιο, δεν 
επηρεάζει ουσιωδώς το φαινόμενο. Αντίθετα, όπως θα περίμενε κανείς, 
το φαινόμενο παρουσιάζει ιδιαίτερη ευαισθησία στη μεταβολή της 
αμοιβής της μισθωτής εργασίας (στήλες 4 και 6) σε σύγκριση με τις λοι
πές πηγές εισοδήματος. Η συγκριτική αύξηση της αμοιβής της μισθωτής 
εργασίας οδηγεί σε πολύ σημαντική κάμψη του συντελεστή ανισοδιανο-
μής (Πίνακας 3.7, στήλη 6). Ενώ, αντίθετα, η συγκριτική αύξηση της εγ
γείου προσόδου συνεπάγεται μεγαλύτερο βαθμό ανισοδιανομής (στήλη 
7, Πίνακας 3.7). 

Αξίζει ίσως να παρατηρηθεί ότι με τη σημερινή συγκυρία, όπου 
από τη μια μεριά η Κοινή Αγροτική Πολιτική στηρίζει την έγγειο πρό
σοδο και την πρόσοδο από αυτοαπασχόληση και από την άλλη η ανερ
γία στη χώρα ως σύνολο και ειδικότερα στα αστικά κέντρα μεγαλώνει, 
η ανισότητα στη διανομή του εισοδήματος στις αγροτικές περιοχές εί
ναι ενδεχόμενο να τείνει να αυξηθεί. Αντίθετα, προοπτικές για μείωση 
της ανισότητας στη διανομή του εισοδήματος στις αγροτικές περιοχές 
είναι πιθανό να δημιουργηθούν σε περίοδο γρήγορης οικονομικής ανά
πτυξης, μειωμένης ανεργίας και ανόδου των πραγματικών ημερομι
σθίων. Τέτοιες εξελίξεις οδηγούν σε αύξηση του καταβαλλόμενου και 
του τεκμαρτού ημερομισθίου στη γεωργία, έτσι ώστε η επιρροή της άνι
σης κατανομής της αγροτικής ιδιοκτησίας στα εισοδήματα να απαμβλύ-
νεται. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 

Η Δειγματοληπτική Έρευνα Διαρθρώσεως Γεωργικών Εκμεταλ
λεύσεων του 1977/78 (ΔΕΔΓΕ), εκτός από τα δεδομένα που αναλύθηκαν 
στα προηγούμενα κεφάλαια, δίνει στοιχεία κατά τάξη μεγέθους εκμε
τάλλευσης, για την ετεροαπασχόληση των αρχηγών εκμεταλλεύσεων 
και των λοιπών εργαζόμενων μελών των αγροτικών νοικοκυριών τόσο 
στον αγροτικό τομέα όσο και στους άλλους τομείς, καθώς και στοιχεία 
για τα εποχικά ημερομίσθια που καταβάλλονται από τις αγροτικές εκ
μεταλλεύσεις. Δεδομένου ότι η έγγειος πρόσοδος, συμπεριλαμβανομέ
νης και της προσόδου του ζωικού κεφαλαίου, το εισόδημα από αυτοα-
πασχόληση στην αγροτική εκμετάλλευση και το εργατικό εισόδημα από 
ετεροαπασχόληση, αποτελούν τις κύριες πηγές εισοδήματος στα αγρο
τικά νοικοκυριά, τα στοιχεία της δειγματοληπτικής έρευνας μπορούν 
να αποτελέσουν τη βάση για μια ικανοποιητική προσέγγιση του φαινο
μένου της ανισότητας στη διανομή του εισοδήματος στις αγροτικές οι
κογένειες, οι οποίες αποτελούν περισσότερο από το 1/4 του συνόλου 
των νοικοκυριών στη χώρα. 

Στον Πίνακα 3.1 (στήλες 1-10) δίνονται στοιχεία εκμετάλλευσης 
που προκύπτουν από τη ΔΕΔΓΕ 1977/78 και διευκρινίζεται ο τρόπος 
συναγωγής τους. Σημαντικό αλλά, όπως έχει δείξει ο έλεγχος ευαισθη
σίας που έγινε, όχι αποφασιστικό στοιχείο, που όμως δεν παρέχεται 
από τη ΔΕΔΓΕ, είναι ο αριθμός και η κατανομή κατά εκμετάλλευση των 
μόνιμων αγρεργατών. 

Τα στοιχεία των απογραφών του 1951,1961, 1971 για το μέγεθος 
αυτό, καθώς και ανάλογα στοιχεία από την έρευνα εργατικού δυναμι
κού του 1983 για τους μισθωτούς, δίνονται στον Πίνακα 3.2. Τα στοι
χεία παρουσιάζουν εκτεταμένη κύμανση. Είναι πιθανό, λόγω των συν
θηκών που επικρατούν στον αγροτικό τομέα, η διάκριση ανάμεσα στην 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2 

Εργοδότες και μισθωτοί στη γεωργία 1951,1961,1971 και 1983 

Έτος 

1951 

1961 

1971 
1983 

Εργοδότες 

17.403 

34.111 

15.824 
33.500 

Μισθωτοί 

(Σύνολο) 

124.385 

161.461 

63.368 

— 

Μισθωτοί 

(Άρρενες) 

112.787 

123.176 

44.156 
83.700 

Σχέση αρρένων μισθωτών 

προς εργοδότες 

6,5 

2,7 

2,8 
2,5 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Στατιστική Επετηρίς, 1967, σελ. 130,1958, σελ. 27. 
Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών, 1971, Τόμος III, σελ. 225. 
Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, 1983, σελ. 55. 

εποχική ή περιστασιακή και την πλήρη απασχόληση με την ιδιότητα του 
μισθωτού, να μην είναι πάντα σαφής και εύκολη, έτσι ώστε οι απαντή
σεις στα απογραφικά και δειγματοληπτικά ερωτήματα να μην ανταπο
κρίνονται πάντα προς την πραγματικότητα. Εν πάση περιπτώσει, είναι 
σαφές ότι μισθωτούς με πλήρη απασχόληση έχουν μόνο οι μεγάλες μο
νάδες, όπως προκύπτει και από τη σύγκριση του πλήθους των εργοδο
τών που δίνεται στον Πίνακα 3.2, με τα δεδομένα της στήλης (2) του Πί
νακα 3.1. Επειδή δεν υπάρχουν ακριβέστερα στοιχεία και τα 
αποτελέσματα της Απογραφής του 1981 για το μέγεθος αυτό δεν είχαν 
δημοσιευθεί κατά το χρόνο της συγγραφής, δίνονται στις στήλες (11) 
και (12) του Πίνακα 3.1 προσεγγιστικές εκτιμήσεις για τους μισθωτούς 
ανά εκμετάλλευση, που συμβιβάζονται με τις τάξεις μεγέθους του Πίνα
κα 3.2 για το πιθανό πλήθος των εργοδοτών και των μισθωτών. 

Στον Πίνακα 3.3. δίνονται εκτιμήσεις του ετήσιου εισοδήματος 
του αρχηγού της εκμετάλλευσης από καθεμία από τις πηγές που αναφέ
ρονται, καθώς και το συνολικό εισόδημα κατά κλιμάκιο μεγέθους εκμε
τάλλευσης. Στη στήλη (1) του Πίνακα 3.3 δίνεται το ετήσιο εισόδημα 
του αρχηγού της εκμετάλλευσης από ιδιόκτητες αγροτικές καλλιέργειες 
κατά κλιμάκιο εκμετάλλευσης, περιλαμβανομένης και της αμοιβής από 
αυτοαπασχόληση και πριν από την αφαίρεση μισθών ή ημερομισθίων 
που καταβάλλει ή την πρόσθεση μισθών ή ημερομισθίων που εισπράτ
τει. Αυτό υπολογίστηκε με βάση τα δεδομένα της στήλης (6) του Πίνακα 
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3.1 σε συνδυασμό με τα δεδομένα της στήλης (7) του ίδιου πίνακα και το 
ακαθάριστο προϊόν από φυτικές καλλιέργειες, όπως δίνεται από τους 
Εθνικούς Λογαριασμούς, σε τρέχουσες τιμές για το 1984. Πρόκειται για 
το μέσο εισόδημα ανά στρέμμα, όπως ορίστηκε πιο πάνω και που εκτι
μήθηκε γύρω στις 12.000 δρχ. 

Στη στήλη (2) του Πίνακα 3.3 δίνεται το ετήσιο εισόδημα του αρχη
γού της εκμετάλλευσης από ενοικιασμένη γη σύμφωνα με τα πιο πάνω 
και ύστερα από αφαίρεση από το ποσό των 12.000 δρχ., που μόλις ανα
φέρθηκε, του πιθανού ετήσιου ενοικίου ανά στρέμμα, που εκτιμάται γύ
ρω στις 4.000 δρχ. Η εκτίμηση αυτή στηρίχτηκε σε πληροφορίες κατά 
νομό για το μέγεθος αυτό για το 1984 που δίνονται στον Πίνακα 3.4. 

Στη στήλη (3) του Πίνακα 3.3 δίνεται το ετήσιο εισόδημα ανά μονά
δα ζωικού κεφαλαίου εκφρασμένη σε πρόβατα, συμπεριλαμβανομένης 
και της αμοιβής από κτηνοτροφική αυτοαπασχόληση, που υπολογίστη
κε με βάση τα δεδομένα της στήλης (4) του Πίνακα 3.1 και τα αντίστοιχα 
εθνικολογιστικά δεδομένα για το 1984. Το μέγεθος αυτό υπολογίστηκε 
σε 10.500 δρχ. 

Στη στήλη (4) του Πίνακα 3.3 υπολογίστηκε το ετήσιο εισόδημα 
από κύρια απασχόληση εκτός γεωργίας με βάση τα δεδομένα της στήλης 
(8) του Πίνακα 3.1, που δίνουν το κλάσμα των αρχηγών εκμεταλλεύσε
ων για κάθε κλιμάκιο μεγέθους με κύρια απασχόληση εκτός γεωργίας, 
και την υπόθεση ότι ο μέσος ετήσιος καταβαλλόμενος ή τεκμαρτός μι
σθός εκτός γεωργίας ανέρχεται σε 500.000 δρχ. 

Ο μέσος μισθός προ φορολογίας, συμπεριλαμβανομένων και των 
ασφαλιστικών εισφορών, με βάση τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού 
Δυναμικού για το 1983 και τα αντίστοιχα εθνικολογιστικά δεδομένα 
για το 1984, ανέρχεται σε 927.000 δρχ. Μετά από αφαίρεση των ασφα
λιστικών εισφορών και των άμεσων φόρων, το μέγεθος αυτό δεν υπερ
βαίνει αισθητά τις 600.000 δρχ., σε τιμές 1984. 

Το τελευταίο αυτό μέγεθος για απολαβές από μισθωτή υπηρεσία εί
ναι καταλληλότερο για σύγκριση με το αγροτικό εισόδημα, δεδομένου 
ότι δεν υπόκειται σε ασφαλιστική εισφορά αλλά και σχεδόν καθόλου σε 
φόρο εισοδήματος. Το αγροτικό εισόδημα, δηλαδή, όπως δίνεται στους 
Εθνικούς Λογαριασμούς, είναι συγκρίσιμο όχι με το ονομαστικό εισό
δημα των μισθωτών προ φορολογίας αλλά με το διαθέσιμο τους εισόδη
μα από μισθωτή εργασία, όπως αυτό προκύπτει ύστερα από αφαίρεση 
των ασφαλιστικών εισφορών και της άμεσης φορολογίας. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.4 

Ε ν ο ί κ ι α α γ ρ ο τ ι κ ώ ν εκτάσεων και α 

ΕνοΙ 

αν 
Νομοί 

Ε 

Βοιωτίας 

Φθιώτιδας 

Φωκίδας 

Ευρυτανίας 

Εύβοιας 

Κυκλάδων 

Κιλκίς 

Πιερίας 

Ημαθίας 

Καστοριάς 

Κοζάνης 

Κορινθίας 

Αχαΐας 

Ηλείας 

Μεσσηνίας 

Αρκαδίας 

Αιτωλοακαρ

νανίας 

Ζακύνθου 

Κεφαλλονιάς 

Λάρισας 

Μαγνησίας 

Καρδίτσας 

Δράμας 

Λασιθίου 

Χανίων 

Αρτας 

Πρέβεζας 

Κέρκυρας 

Ξάνθης 

'Εβρου 

Λέσβου 

Δωδεκανήσου 

Χίου 

Ικιο για αγροτική χρήση 

ά στρέμμα σε χιλ. δρχ. 

Κατ' έτος 

λ,άχιστο Μέγιστο 

9,0 

2,0 

2,0 

3,0 

1,0 

2,0 

3,0 

1,0 

2,5 

1,25 

3,0 

0,6 

0,6 

4,0 

3,0 

2,0 

4,0 

2,0 

3,0 

4,5 

6,0 

1,6 

1,0 

2,0 

13 
5,0 

15 

12 

10 

5,0 

5,0 

4,0 

7,0 

2,0 

6,0 

3,0 

5,0 

1,2 

15 

5,0 

3,0 

12 

10 

10 

25 

7,0 

5,7 

9,0 

10 

5,0 

10 

νροτικά ημερομίσθια, 1984 

Ημερομίσθιο για αγροτική απασχόληση σε χιλ. δρχ. 

Μόνιμη απασχόληση Περιστασιακή απασχόληση 

Ελάχιστο 

2,5 

1,6 

1,5 

1,5 

1,5 

2,0 

2,0 

1,3 

1,5 

13 

1,5 

1.5 

1,8 

1,8 

2,0 

1,5 

1,8 

2,0 

2,0 

Μέγιστο 

3,0 

1,8 

1,8 

2,0 

1,8 

3,0 

2,5 

2,0 

1,6 

1,7 

Ελάχιστο ] 

1,6 

2,0 

1,8 

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

1,6 

1,8 

1.6 

2 3 

1,7 

2 3 

3,0 

2,0 

1,6 

1,7 

2,0 

13 

1,7 

2 3 

13 

1,6 

2,0 

2,0 

2,0 

2 3 

2,0 

13 

2 3 

2 3 

Μέγιστο 

2 3 
3,0 

3 3 

3 3 
3,0 

2 3 

2 3 

2 3 

22 

2,5 

6,0 

6,0 

5,0 

4 3 
3,0 

3,0 

2 3 

4,0 

10 

2 3 
4,0 

2 3 

3 3 
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Όπως προκύπτει από τους Πίνακες 3.5 και 3.6 οι αρχηγοί γεωργι
κών εκμεταλλεύσεων, που απασχολούνται κατά κύριο λόγο σε άλλους 
κλάδους, στην πλειονότητα τους δεν έχουν μόνιμη μισθωτή απασχόλη
ση. Έτσι, οι υπάλληλοι γραφείου αποτελούν μόνο 8,4% του συνόλου, σε 
σύγκριση με 13% για το συνολικό εργατικό δυναμικό, τα επιστημονικά 
και ελευθέρια επαγγέλματα 4,8% έναντι 14,4% για το συνολικό εργατι
κό δυναμικό και οι επενδυτές και τα ανώτερα διοικητικά στελέχη 0,6% 
έναντι 2,5% αντίστοιχα. Έτσι, το 85% περίπου των αρχηγών εκμεταλ
λεύσεων που απασχολούνται σε άλλους τομείς είτε αυτοαπασχολού-
νται, κυρίως στο εμπόριο, τις μεταφορές και τις υπηρεσίες, είτε εργάζο
νται με ημερομίσθιο δίχως όμως μόνιμη απασχόληση, κυρίως στις 
κατασκευές. Συχνά, μεγάλο μέρος των αρχηγών εκμεταλλεύσεων που 
απασχολούνται σε άλλους τομείς είναι ενμέρει συγκεκαλυμμένα άνερ
γοι, οι μεν αυτοαπασχολούμενοι στους αγροτικούς οικισμούς, γιατί δεν 
έχουν αρκετή πελατεία όπως συμβαίνει στο εμπόριο, τις μεταφορές και 
τις υπηρεσίες, οι δε μισθωτοί, κυρίως στις κατασκευές, γιατί δεν πραγ
ματοποιούν πλήρη αριθμό ημερομισθίων. Βέβαια, πολλοί από τους αρ
χηγούς αγροτικών εκμεταλλεύσεων που ετεροαπασχολούνται δεν βα
ρύνονται με ασφαλιστικές εισφορές και άμεση φορολογία, στο βαθμό 
που βαρύνονται οι μισθωτοί στα αστικά κέντρα. Δεν είναι όμως πιθανό 
ότι το μέσο διαθέσιμο εισόδημα τους από την ετεροαπασχόληση φθάνει 
τον αντίστοιχο μέσο όρο για τους μισθωτούς στη χώρα ως σύνολο λόγω 
της συγκεκαλυμμένης ανεργίας που παρατηρείται και επειδή γενικά οι 
υψηλόμισθοι αποτελούν πολύ μικρότερο ποσοστό ανάμεσα στους ετε-
ροαπασχολούμενους αρχηγούς εκμεταλλεύσεων, σε σύγκριση με τους 
μισθωτούς στη χώρα, ως σύνολο. Τα διαθέσιμα στοιχεία δεν επιτρέπουν 
καλύτερη προσέγγιση. Φαίνεται όμως εύλογο αν υποθέσει κανείς ότι, σε 
σύγκριση με το μέσο διαθέσιμο μισθό για τη χώρα ως σύνολο το 1984, 
που ανερχόταν περίπου σε 600.000 δρχ., το αντίστοιχο μέγεθος για τους 
ετεροαπασχολούμενους αρχηγούς εκμεταλλεύσεων κυμαίνεται μεταξύ 
400.000 και 500.000 δρχ. για το 1984. 

Σύμφωνα με στοιχεία για τους μισθούς των μόνιμων αγροτοεργα-
τών και για το ημερομίσθιο εντός ή εκτός περιόδου αιχμής για το 1985 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.5 

Σύνθεση κατά επάγγελμα των αρχηγών γεωργικών εκμεταλλεύσεων 

που απασχολούνται εκτός γεωργίας-κτηνοτροφίας, 1977/78 

Έρευνα 1977/78 Έρευνα Εργατικού 
Δυναμικού 1977/78 
(Σύνολο χώρας)* 

Επιστημονικά και ελευθέρια επαγγέλματα 
και βοηθοί τους 
Διευθυντές και ανώτερα διοικητικά στελέχη 
Υπάλληλοι γραφείου 
Έμποροι και πωλητές 
Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών 
Απασχολούμενοι στη δασοπονία, θήρα, αλιεία 
Τεχνίτες, εργάτες και χειριστές μεταφορικών 
μέσων 
Μη δυνάμενοι να καταταγούν 

Σύνολο 

4,8 
0,6 
8,4 

17,7 
13,8 
2,1 

51,4 

1,2 

100,0 

14,4 
2,5 

13,0 
14,0 
12,0 

— 

43,3 
0,8 

100,0 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Αποτελέσματα Έρευνας Διαρθρώσεως Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων 
1977/78, σελ. 53 και Έρευνα Εργατικού Δυναμικού 1983, σελ. 39. 

* Εκτός γεωργίας. 

(Πίνακας 3.4), τα μεγέθη αυτά κυμαίνονται, γύρω στις 1.700-2.000 δρχ. 
κατά μέσο όρο το χρόνο, για τους μόνιμους αγροτοεργάτες γύρω στις 
2.000 δρχ. για το ημερομίσθιο εκτός αιχμής και γύρω στις 3.300 δρχ. για 
το ημερομίσθιο σε περίοδο αιχμής. 

Με βάση τα στοιχεία αυτά και τα δεδομένα των στηλών (9) και (10) 
του Πίνακα 3.1 για τα εποχικά ημερομίσθια, υπολογίστηκαν τα μεγέθη 
των στηλών (5) και (6) του Πίνακα 3.3. 

Τα δεδομένα της στήλης (7) του Πίνακα 3.3 υπολογίστηκαν με βάση 
την υπόθεση ότι ο ετήσιος μισθός μόνιμου αγροτοεργάτη ήταν της τάξης 
των 500.000 δρχ. για το 1984 και τα στοιχεία της στήλης (11) του Πίνακα 3.1. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.6 

Σύνθεση απασχόλησης κατά κλάδο αρχηγών γεωργικών εκμεταλλεύσεων 
εκτός γεωργίας-κτηνοτροφίας, 1977/78 

Έρευνα 1977/78 Έρευνα Εργατικού 
Δυναμικού 1977/78 

(Σύνολο χώρας 
εκτός γεωργίας) 

Δασοπονία-Θήρα-Αλιεία 
Β ιομηχανία-Βιοτεχνία 
Ηλεκτρισμός, Ύδρευση κτλ. 
Οικοδόμηση και Δημόσια Έργα 
Μεταλλεία, Λατομεία, Αλυκές 
Εμπόριο, Εστιατόρια, Ξενοδοχεία 
Μεταφορές-Επικοινωνίες 
Τράπεζες-Ασφάλειες 
Λοιπές Υπηρεσίες 

Σύνολο 

2,2 
20,9 

1,4 
16,9 
3,0 

26,0 
11,5 
2,2 

15,9 

100,0 

1,2 
27,4 

U 
11,1 
— 

21,6 
10,1 
5,0 

22,4 

100,0 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Αποτελέσματα Έρευνας Διαρθρώσεως Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων 
1977/78, σελ. 52. 
Έρευνα Εργατικού Δυναμικού 1983, σελ. 53. 

Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα 3.3, όπως υπολογίστηκαν, είναι 
δυνατό να εκτιμήσει κανείς το εισόδημα των αρχηγών εκμεταλλεύσεων 
κατά κλιμάκιο μεγέθους εκμετάλλευσης από την πρόσοδο της γης και 
του ζωικού κεφαλαίου, την αυτοαπασχόληση στην εκμετάλλευση και 
την απασχόληση εκτός εκμετάλλευσης, ύστερα από αφαίρεση των μι
σθών και των ημερομισθίων που καταβάλλονται από τον αρχηγό εκμε
τάλλευσης εντός ή εκτός περιόδου αιχμής. 

Προκειμένου να εκτιμηθεί ο συντελεστής αν ισοκατανομής του ει
σοδήματος στα αγροτικά νοικοκυριά, είναι σκόπιμο να συμπεριλάβει 
κανείς σε αυτά και τα 55.000 περίπου νοικοκυριά σύμφωνα με τους πιο 
πάνω υπολογισμούς, οι αρχηγοί των οποίων είναι μόνιμοι αγροτοεργά-
τες. Με βάση τα δεδομένα του Πίνακα 3.3, φαίνεται εύλογο να υποθέσει 
κανείς ότι από άποψη ετήσιου εισοδήματος οι μόνιμοι αγροτοεργάτες 
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μπορούν να συγκριθούν με αρχηγούς εκμεταλλεύσεων των κλιμακίων 
20-29 και 30-49 στρεμμάτων και είναι δυνατό κατά την εκτίμηση να 
προσαυξηθεί εξίσου περίπου το πλήθος των εκμεταλλεύσεων στα κλι
μάκια αυτά κατά το πλήθος των μόνιμων αγροτοεργατών. 

Στον Πίνακα 3.7 δίνεται ο συντελεστής Gini με βάση τα μεγέθη και 
τις υποθέσεις του Πίνακα 3.3. Επειδή όμως τα μεγέθη αυτά υπόκεινται 
αναπόφευκτα σε σημαντικό περιθώριο σφάλματος, δίνονται εναλλα
κτικές εκτιμήσεις τόσο για να διαπιστωθεί η ευαισθησία του συντελεστή 
ανισοκατανομής στα διάφορα συνθετικά στοιχεία του εισοδήματος, 
όσο και για να προσδιοριστεί το πιθανό εύρος τιμών που κατά πάσα πι
θανότητα περιλαμβάνει τον αληθή δείκτη, ο οποίος όμως δεν μπορεί να 
εκτιμηθεί με ακρίβεια. 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις που υπάρχουν1 για το καθαρό ιδιωτικό πά
γιο κεφάλαιο στη γεωργία ως κλάδο οικονομικής δραστηριότητας για 
το 1981, ανηγμένες με τον αποπληθωριστή των ακαθάριστων επενδύσε
ων σε τιμές 1985, ήταν της τάξης των 1.000 δισ. δρχ. Δεδομένου ότι η έγ
γειος πρόσοδος μαζί με την απόδοση του επενδεδυμένου κεφαλαίου 
αποτελούν πολύ μικρό κλάσμα της αγοραίας αξίας της αγροτικής πα
ραγωγής (700 περίπου δισ. το 1985), αφού για τη μεγάλη πλειονότητα 
των αγροτικών εκμεταλλεύσεων το συνολικό αγροτικό εισόδημα μόλις 
και μετά βίας καλύπτει τον τεκμαιρόμενο μισθό, είναι φανερό ότι η οι
κονομική απόδοση, σε σχέση με την αγοραία αξία των συντελεστών πα
ραγωγής στη γεωργία, πρέπει να είναι πολύ χαμηλή. Το γεγονός ότι η 
χαμηλή απόδοση δεν επηρεάζει πτωτικά την τιμή της γης αποτελεί ισχυ
ρή ένδειξη ότι η διακράτηση αγροτικής γης οφείλεται σε άλλους παρά
γοντες, όπως αυτοί που αναφέρθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο. 

1. Θ. Σκούντζος, Καθαρό Πάγιο Κεφάλαιο, ΚΕΠΕ, 1982. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΝΙΣΟΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 
ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 

Συνήθη κριτήρια μέτρησης του βαθμού οικονομικής ανισότητας εί
ναι το ετήσιο οικογενειακό ή ατομικό εισόδημα πριν ή μετά τη φορολο
γία του και ο ατομικός ή οικογενειακός φυσικός πλούτος. Τόσο όμως 
για καθαρά θεωρητικούς λόγους που εκτίθενται πιο κάτω, όσο και εξαι
τίας των συνθηκών που επικρατούν και των τάσεων που έχουν διαμορ
φωθεί, η οικογενειακή ή ατομική κατανάλωση θα πρέπει ίσως να θεω
ρείται ως τρίτη σημαντική παράμετρος προσέγγισης του φαινομένου 
της οικονομικής ανισότητας και όχι απλώς ως ποσοτικό εργαλείο προ
σέγγισης των άλλων δύο μεγεθών που αναφέρθηκαν1. 

Οι συνέπειες του βαθμού οικονομικής ανισότητας μεταξύ των νοι
κοκυριών και των ατόμων και ο τρόπος με τον οποίο το φαινόμενο επη
ρεάζει την οικονομική και κοινωνικοπολιτική συμπεριφορά δεν προσ
διορίζονται αποκλειστικά από τις αντικειμενικά μετρήσιμες ποσότη
τες και τα μεγέθη τους, όπως αυτά διαμορφώνονται σε δεδομένη περίο
δο, αλλά και από τις εντυπώσεις που δημιουργούνται. Οι εντυπώσεις 
που δημιουργούνται από δεδομένο μέγεθος κοινωνικής ευημερίας ενός 

1. Σε προηγούμενη εργασία (Λ. Αθανασίου, Η Διανομή του Εισοδήματος στην 
Ελλάδα, ΚΕΠΕ, 1984) οι μετρήσεις για το βαθμό ανισότητας στην κατανομή της κατα
νάλωσης θεωρήθηκαν ως ενδεικτικές του αντίστοιχου βαθμού ανισοκατανομής του ει
σοδήματος, με βάση την άποψη ότι η αποταμίευση - αρνητική ή θετική - αποτελεί κατά 
βάση εργαλείο για την προσαρμογή της χρονικής κλιμάκωσης του δια βίου συνολικού 
εισοδήματος του ατόμου ή του νοικοκυριού στην αντίστοιχη κλιμάκωση των αναγκών 
χωρίς κατανάγκην, για τον κύκλο ζωής του ατόμου ή του νοικοκυριού ως σύνολο, να 
μένει καθαρό θετικό αποταμιευτικό υπόλοιπο. Τα δεδομένα για την κατανάλωση χρη
σιμοποιήθηκαν επίσης σε συνδυασμό με εκτιμήσεις της συνάρτησης κατανάλωσης για 
τον υπολογισμό των εισοδημάτων και στη συνέχεια του βαθμού ανισοκατανομής του ει
σοδήματος. 
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ατόμου ή νοικοκυριού μπορεί να είναι διαφορετικές ανάλογα με το 
βαθμό δημοσιότητας που αυτή παίρνει, καθώς και ανάλογα με το αν η 
ευημερία αυτή πηγάζει από άμεση κατανάλωση ή αν αποτελεί την πα
ρούσα αξία των μελλοντικών ροών κατανάλωσης που πηγάζει από μια 
παρούσα πράξη αποχής από κατανάλωση. 

Ιΐέρα από αυτό, οι βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες επιπτώσεις 
στο επίπεδο ευημερίας των ατόμων και των νοικοκυριών, καθώς και 
στη διανομή του, από δεδομένο τμήμα εισοδήματος που καταναλίσκε
ται για ικανοποίηση τρεχουσών αναγκών, μπορεί να είναι διαφορετι
κές από τις επιπτώσεις ίσου τμήματος που αποταμιεύεται. Το άτομο ή 
το νοικοκυριό τείνει να εξισώσει την οριακή χρησιμότητα από την κα
τανάλωση με την οριακή χρησιμότητα από αποταμίευση. Έτσι, αν η οι
κονομική ευημερία είναι συνεχής συνάρτηση της αποταμίευσης και της 
κατανάλωσης, ο συγκεκριμένος καταμερισμός δεδομένου εισοδήματος 
μεταξύ τους φαίνεται αδιάφορος. Συντρέχουν όμως συστηματικοί πα
ράγοντες για τους οποίους όχι μόνο το ύψος του εισοδήματος αλλά και 
η κατανομή του μεταξύ κατανάλωσης και αποταμίευσης έχει σημασία 
για την οικονομική ανισότητα. 

Αυτό πρώτον γιατί οι δυναμικές επιδράσεις της αποταμίευσης στη 
διανομή είναι ριζικά διάφορες από τις αντίστοιχες επιδράσεις της κα
τανάλωσης. Με δεδομένους τους άλλους παράγοντες, αυξημένη ροπή 
προς αποταμίευση δημιουργεί τις προϋποθέσεις για αυξημένο ρυθμό 
σώρευσης κεφαλαίου και οικονομικής ανάπτυξης, και μπορεί έτσι να 
ασκεί έμμεση αλλά ουσιώδη επιρροή στις σχετικές τιμές των συντελε
στών παραγωγής και άρα στη διανομή του εισοδήματος. Έτσι, ενώ ένας 
δεδομένος βαθμός ανισότητας στη διανομή του εισοδήματος σε δεδομέ
νη περίοδο μπορεί να διαιωνισθεί, αν το εισόδημα καταναλίσκεται στο 
σύνολο του, είναι αντίθετα πολύ πιθανό να μεταβάλλεται, αν τμήμα του 
εισοδήματος αποταμιεύεται, δημιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις για 
επενδύσεις και ανάπτυξη. Στο βαθμό δε που γενικά η οικονομική ανά
πτυξη συμβαδίζει με τάση μείωσης του βαθμού οικονομικών ανισοτή
των, η αποταμίευση δεν είναι σωστό να ταυτίζεται με την κατανάλωση 
από την άποψη που εξετάζεται εδώ, όπως γίνεται σιωπηρά, όταν ως μέ
τρο του βαθμού οικονομικής ανισότητας χρησιμοποιείται το εισόδημα. 

Υπάρχουν όμως, όπως μόλις αναφέρθηκε, και άλλοι λόγοι που κα
θιστούν το μερισμό του εισοδήματος μεταξύ κατανάλωσης και αποτα
μίευσης σημαντικό παράγοντα, ο οποίος μπορεί να επηρεάζει το φαινό-
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μενο της οικονομικής ανισότητας. Στο όριο η ωφελιμότητα της κατανά
λωσης και της αποταμίευσης δεδομένου ατόμου ή νοικοκυριού είναι 
καταρχήν ίση. Ο καταναλωτής συγκρίνει την παρούσα αξία της μελλο
ντικής κατανάλωσης που μπορεί να προκύψει από δεδομένη αποταμί
ευση με την αξία ίσης άμεσης καταναλωτικής δαπάνης και έχει συμφέ
ρον να επιδιώκει την εξίσωση των δύο αυτών μεγεθών στο όριο. Τα 
άτομα όμως δεν μπορούν να προβλέψουν ορθά τις μελλοντικές τους 
ανάγκες. Έτσι, τόσο υπό την επήρεια ψυχολογικών παραγόντων αλλά 
και με βάση την ψυχρή μόνο λογική, προνοούν συχνά για περιόδους 
που κατά μέσο όρο ξεπερνούν σημαντικά τις πραγματικές τους ανά
γκες, τουλάχιστον χρονικά. Ως αποτέλεσμα, σημαντικό μέρος της ωφε
λιμότητας που προεξοφλείται και εξισώνεται στο όριο με την ωφελιμό
τητα από άμεση κατανάλωση δεν πραγματοποιείται από το άτομο, αλλά 
μένει να πραγματοποιηθεί από άλλους, όπως οι κληρονόμοι ή το κοι
νωνικό σύνολο για το τμήμα της περιουσίας που περιέρχεται ως φόρος 
στο δημόσιο. Εκ των υστέρων λοιπόν, δεδομένη σχέση εισοδήματος με
ταξύ δύο ατόμων μπορεί να ισοδυναμεί με διαφορετική σχέση οικονο
μικής ευημερίας ή οικονομικής ανισότητας ανάλογα με τη σύνθεση του 
εισοδήματος του καθενός από άποψη κατανάλωσης και αποταμίευσης. 

Αν βέβαια η ροπή προς αποταμίευση στα διάφορα οικονομικά 
στρώματα του πληθυσμού ήταν ίση ή περίπου ίση, θα μπορούσε να υπο
θέσει κανείς ότι η τυχόν διάφορη σημασία ίσου μεγέθους κατανάλωσης 
και αποταμίευσης από άποψη οικονομικής ευημερίας, για το λόγο που 
μόλις αναφέρθηκε, δεν θα είχε πολλή σημασία. Επειδή όμως σε αρκετές 
περιπτώσεις η ροπή προς αποταμίευση διαφοροποιείται αισθητά ως 
συνάρτηση του ύψους τοχ. ατομικού ή οικογενειακού εισοδήματος, σε 
σύγκριση με τον αντίστοιχο μέσο όρο, η χρησιμοποίηση του συνολικού 
ατομικού ή οικογενειακού εισοδήματος ως μέτρου της οικονομικής 
ανισότητας, ανεξάρτητα από το μέγεθος του τμήματος του που αποτα
μιεύεται, μπορεί να οδηγεί σε αισθητά μεροληπτικές εκτιμήσεις. 

Επειδή λοιπόν, σύμφωνα με τα πιο πάνω, δεδομένος βαθμός ανι
σότητας στη διανομή του εισοδήματος μπορεί να υποκρύπτει διαφορε
τικό βαθμό ανισότητας της οικονομικής ευημερίας ανάλογα με τη δια
στρωμάτωση και το ύψος της ροπής προς αποταμίευση, αλλά και 
επειδή, όπως αναφέρθηκε, μεταξύ της αποταμίευσης και της κατανάλω
σης μπορεί να υπάρχει διαφορά από την άποψη των εντυπώσεων που 
δημιουργούν για το φαινόμενο, καθώς και από την άποψη των μελλο-
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ντικών τους επιδράσεων στην οικονομική ανισότητα, είναι χρήσιμο 
παράλληλα με τις μετρήσεις του βαθμού ανισότητας στη διανομή του ει
σοδήματος, να εκτιμάται και ο βαθμός ανισότητας στη διανομή της κα
τανάλωσης, όχι ως υποκατάστατο αλλά ως εναλλακτική προσέγγιση1. 

Η χρησιμότητα των εκτιμήσεων του βαθμού ανισότητας στη διανο
μή της κατανάλωσης ως εναλλακτικού μέτρου του βαθμού οικονομικών 
ανισοτήτων, ή τουλάχιστον του είδους εκείνου των οικονομικών ανισο
τήτων που έχουν οικονομικό και κοινωνικοπολιτικό αντίκτυπο, ενι
σχύεται και από το γεγονός ότι τα δεδομένα για το εισόδημα είναι συχνά 
αποσπασματικά και μικρότερης αξιοπιστίας από τα στοιχεία για την 
κατανάλωση. 

Με το σκεπτικό αυτό επιχειρήθηκαν μετρήσεις του βαθμού ανισό
τητας στη διανομή της κατανάλωσης με βάση τα αποτελέσματα ερευνών 
οικογενειακών προϋπολογισμών σε διάφορες χώρες, οι οποίες δίνο
νται στον πίνακα που ακολουθεί. 

Πρέπει αμέσως να σημειωθεί ότι τα δεδομένα που χρησιμοποιήθη
καν δεν είναι απόλυτα συγκρίσιμα ούτε χρονικά αλλά ούτε και από 
άποψη κάλυψης και στατιστικής μεθοδολογίας. 

Βασικός σκοπός διενέργειας των ερευνών οικογενειακών προϋπο
λογισμών, που αποτελούν πηγή των στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν, 
είναι η συλλογή πληροφοριών για τη στάθμιση των διαφόρων κατηγο
ριών δαπάνης στις εκτιμήσεις του δείκτη τιμών καταναλωτή. Παράλλη
λα όμως επιδιώκονται συχνά και άλλοι στόχοι, όπως η τεκμηρίωση του 
φαινομένου της φτώχειας, η συλλογή πληροφοριών για πλευρές του κα
ταναλωτικού προτύπου που θεωρούνται κάθε φορά επίκαιρες και ση
μαντικές, κ.ά., ενώ και οι ιδιομορφίες κάθε χώρας καθώς και διαφορές 
στην κάλυψη και στη μέθοδο συλλογής των στοιχείων περιορίζουν το 
βαθμό συγκρισιμότητας των στοιχείων. ' Ετσι η ερμηνεία των αποτελε
σμάτων πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή. Εδώ όμως δεν επιχει
ρείται μια γενικότερη συγκριτική μελέτη των αποτελεσμάτων των ερευ
νών οικογενειακών προϋπολογισμών, αλλά απλά μια χονδρική 
εκτίμηση της τάξης μεγέθους του συντελεστή ανισότητας στην κατανο
μή της συνολικής οικογενειακής ή ατομικής κατανάλωσης. Έτσι οι συ
νέπειες από την έλλειψη πλήρους συγκρισιμότητας των στοιχείων δεν 

1. Αυτό δεν φαίνεται να συνηθίζεται και δεν έχω μπορέσει να εντοπίσω παρόμοια 
ανάλυση στη διεθνή βιβλιογραφία. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1 

Βαθμός ανισοκατανομής της κατανάλωσης 

Συντελεστές Gini 

Χώρα Έτος Κατά νοικοκυριό Κατ'άτομο 

Γαλλία 

ΗΠΑ 

ΗΠΑ 

Αυστρία 

Καναδάς 

Πορτογαλία 

Πορτογαλία 

Φινλανδία 

Φινλανδία 

Σουηδία 

Σουηδία 

Ιρλανδία 

Δανία 

Νορβηγία 

Νορβηγία 

Νορβηγία 

Ιαπωνία 

Μεγ. Βρετανία 

Ισπανία 

Ελλάδα 

Ελλάδα 

Ελλάδα 

1963/64 

1972/73 

1980/81 

1974 

1975 

1973/74 

1973/74 

1976 

1976 

1978 

1978 

1979 

1981 

1982 

1982 

1982 

1965/83 

1983 

1983 

1974 

1982 

1982 

0,215 

0,203 

0,204 

0,394 

0,297 

0,356 

0,369* 

0,245 

0,247* 

0,186 

0,190* 

0,292 

0,220 

0,330 

0,345* 

0,361* 

0,173 

0,276 

0,263 

0,361 

0,325 

0,386** 

0,230 

0,073 

0,082 

0^70 

0,126 

0,385 

0,401 

0,051 

0,051* 

0,046 

0,046* 

0,156 

0,051 

' — 

— 

— 

0,118 

0,139 

— 

0,295 

0,241 

— 

Πηγή: Βλέπε Παράρτημα Κεφαλαίου 4. 

* Διαφορετική κάλυψη. 

** Εκτιμήσεις με βάση κατηγορίες δαπάνης σύμφωνα με τα δεδομένα για τις ΗΠΑ. 
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είναι πιθανό να είναι σοβαρές. 

Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι τα δεδομένα των ερευνών οικογενεια
κών προϋπολογισμών καλύπτουν μόνο το τμήμα εκείνο της κατανάλω
σης, το οποίο πληρώνεται από τον καταναλωτή, καθώς και την αυτοκα-
τανάλωση, δεν καλύπτουν όμως την κατανάλωση δωρεάν αγαθών και 
υπηρεσιών που προσφέρονται από το Δημόσιο. Η σχετική σημασία της 
δωρεάν κατανάλωσης εξαρτάται από το εύρος και την ποιότητα των 
υπηρεσιών που προσφέρονται δωρεάν καθώς και από το επίπεδο του 
κατά κεφαλήν εισοδήματος, μπορεί δε να εκφραστεί χονδρικά ως το πο
σοστό της δωρεάν κατανάλωσης σε σχέση με τη συνολική κατανάλωση 
συμπεριλαμβανομένης και της δωρεάν κατανάλωσης. 

Στοιχεία για τη διανομή της δωρεάν κατανάλωσης δεν υπάρχουν, 
μπορεί όμως εύκολα να υποτεθεί ότι καταρχήν ο συντελεστής ανισότη
τας είναι μηδέν, με την έννοια ότι το κάθε άτομο και το κάθε νοικοκυριό 
μπορεί να αναλώσει την ποσότητα δωρεάν υπηρεσίας της οποίας είχε 
ανάγκη, έτσι ώστε για όλους η οριακή χρησιμότητα της κατανάλωσης 
δωρεάν υπηρεσιών να είναι περίπου ίση. Άλλωστε η χρησιμοποίηση άλ
λων μεγεθών ως ενδεικτικών του βαθμού ανισότητας γίνεται ακριβώς 
γιατί δεν είναι δυνατό να μετρηθεί η χρησιμότητα. Η περίπτωση όμως 
της μηδενικής ή περίπου μηδενικής τιμής αποτελεί εξαίρεση στον κανό
να, αφού η κατανάλωση του δωρεάν περιεχομένου προχωρεί μέχρι του 
σημείου που η οριακή χρησιμότητα να είναι περίπου μηδέν ή ίση προς 
την ανωφέλεια που προκαλεί η καθαρά ατομική προσπάθεια να πάρει 
κανείς το δωρεάν παρεχόμενο. 

Έχει επισημανθεί ότι η διανομή δωρεάν παρεχόμενων υπηρεσιών 
κάθε άλλο παρά ίση είναι, αφού η διάθεση και η ικανότητα να αντλήσει 
κανείς από τα δωρεάν παρεχόμενα ποικίλλει σε συνάρτηση με το κοινω
νικοοικονομικό στρώμα και κατ' επέκταση με το εισόδημα. Στο βαθμό 
λ.χ. που τα παιδιά των μεσαίων και ανωμεσαίων κοινωνικοοικονομι
κών στρωμάτων τείνουν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της δωρεάν 
παιδείας για πολύ περισσότερα χρόνια από ό,τι τα παιδιά των οικονο
μικά ασθενέστερων στρωμάτων, η κατανάλωση των υπηρεσιών αυτών 
κατανέμεται μάλλον άνισα. Το ίδιο μπορεί ως ένα βαθμό να συμβαίνει 
και με τις υπηρεσίες υγείας, όπου ο βαθμός χρησιμοποίησης τους προ
ληπτικά αλλά και θεραπευτικά είναι και θέμα νοοτροπίας, η οποία ποι
κίλλει ανάλογα με το βαθμό εκπαίδευσης και την κοινωνικοεπαγγελμα-
τική ομάδα. 
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Πέρα από όλα αυτά, σε αρκετές περιπτώσεις η ποιότητα της δωρε
άν υπηρεσίας δεν είναι η ίδια για όλο τον πληθυσμό, αλλά παρουσιάζει 
εκτεταμένο διαφορισμό, ο βαθμός του οποίου συχνά συσχετίζεται θετι
κά με το ύψος του εισοδήματος. 

Το γεγονός πάντως ότι η τυχόν ανισότητα στην άντληση χρησιμό
τητας από τις δωρεάν υπηρεσίες δεν οφείλεται σε οικονομική αδυναμία, 
όπως στην περίπτωση της πληρωμένης κατανάλωσης, αλλά σε ένα ση
μαντικό βαθμό στη διάθεση, την επιμέλεια και τη νοοτροπία του κατα
ναλωτή, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι, στη σύγκριση δύο περιπτώσεων με 
ίσο δείκτη ανισοκατανομής της πληρωμένης κατανάλωσης, η συνολική 
κατανάλωση διανέμεται λιγότερο άνισα σε αυτήν όπου το ποσοστό της 
δωρεάν κατανάλωσης στη συνολική κατανάλωση είναι υψηλότερο. 

Το πρώτο συμπέρασμα που φαίνεται να συνάγεται από τα στοιχεία 
του πίνακα είναι ότι παρά την πολύ σημαντική μείωση του συντελεστή 
ανισοδιανομής της κατανάλωσης στην Ελλάδα στην περίοδο 1974-
1982, ο βαθμός ανισοδιανομής στη χώρα παραμένει υψηλός, σε σύγκρι
ση με τις περισσότερες από τις άλλες χώρες που αναφέρονται στον πί
νακα. Βέβαια οι υψηλοί συντελεστές για τη Νορβηγία και την Αυστρία 
δημιουργούν ερωτηματικά και αμφιβολίες για τη βασιμότητα ενός τέ
τοιου συμπεράσματος, αφού και στις δύο αυτές χώρες ακολουθείται 
αναδιανεμητική πολιτική. Πάντως, ο αριθμός των χωρών που έχουν 
αρκετά ή πολύ χαμηλότερο δείκτη από την Ελλάδα είναι μεγάλος και με 
την έννοια αυτή, τουλάχιστον κατά μέσο όρο, μπορεί να ειπωθεί ότι 
στατιστικά ο συντελεστής ανισότητας στη διανομή της κατανάλωσης 
στη χώρα μας είναι συγκριτικά υψηλός. 

Τα στοιχεία όμως του πίνακα δίνουν λαβή για σκέψεις για τη σημα
σία και τις επιπτώσεις του φαινομένου της ανισοκατανομής της κατα
νάλωσης στις διάφορες χώρες. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο συντελεστής ανισοδιανομής είναι χα
μηλός, ανάμεσα σε άλλες, και στις ΗΠΑ και την Ιαπωνία, όπου η ανα
διανεμητική πολιτική δεν είναι τόσο έντονη και όπου γενικά το κράτος 
πρόνοιας έχει λιγότερο έντονη παρουσία από ό,τι στις αναπτυγμένες 
ευρωπαϊκές χώρες. Τα δεδομένα αυτά στο βαθμό που μπορεί να τα 
εμπιστευθεί κανείς — θέμα που πάντα υποβόσκει σε κάθε ανάλυση που 
βασίζεται σε στατιστικά στοιχεία — αποτελούν σοβαρή ένδειξη για τη 
σημασία της διανομής της κατανάλωσης για το φαινόμενο των οικονο
μικών ανισοτήτων, σημασία που ίσως υπερβαίνει την αντίστοιχη σημα-
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σία του εισοδήματος. Θα μπορούσε δηλαδή να υποστηριχθεί ότι οι επι
πτώσεις από το βαθμό ανισοκατανομής δημιουργούνται κυρίως από 
την ανισοκατανομή της κατανάλωσης μάλλον παρά του εισοδήματος, 
έτσι ώστε, στις περιπτώσεις που με διαφορετικό κάθε φορά μηχανισμό, 
επιτυγχάνεται χαμηλός δείκτης ανισοκατανομής στην κατανάλωση, η 
κοινωνική συναίνεση να είναι πιο προχωρημένη και τα διαιρετικά φαι
νόμενα της αντιδικίας για το μερίδιο στο εθνικό εισόδημα να παίρνουν 
λιγότερο έντονη μορφή, παρά το συγκριτικά υψηλό βαθμό ανισοκατα-
νομής του εισοδήματος. 

Έτσι φαίνεται ότι στις ΗΠΑ οι συνέπειες του βαθμού ανισοδιανο-
μής του εισοδήματος, που είναι συγκριτικά υψηλός, μετριάζονται στην 
επιρροή τους στην ανισοδιανομή της κατανάλωσης λόγω του πολύ 
προηγμένου συστήματος καταναλωτικής πίστης, σε συνδυασμό και με 
τη διαστρωματική κατανομή της ροπής προς αποταμίευση. Οι κοινωνι
κοοικονομικές ομάδες με τα χαμηλά αλλά και τα μεσαία και σε μικρότε
ρο βαθμό τα ανωμεσαία εισοδήματα όχι μόνο δεν αποταμίευσαν, αλλά 
αντίθετα πραγματοποιούν κατανάλωση αρκετά μεγαλύτερη από το ει
σόδημα τους, αντλώντας τη διαφορά από δανεισμό. Βέβαια καταρχήν 
δεν μπορεί κανείς συνεχώς να δανείζεται χωρίς να εξοφλεί. 

Σε συνδυασμό όμως με την αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου 
προϊόντος κατά κεφαλήν, η διοχέτευση μέρους των οικονομικών πό
ρων στην καταναλωτική πίστη, διεύρυνε συνεχώς τις δυνατότητες πι
στοδότησης και ως εκ τούτου τις δυνατότητες αύξησης της κατανάλω
σης από δανεισμό. Το συνολικό ύψος ανεξάντλητων καταναλωτικών 
δανείων διευρύνεται συνεχώς, καθιστώντας έτσι δυνατή τη συνεχή αύ
ξηση του δανεισμού, αρκεί τα δάνεια να εξυπηρετούνται. Αυτό ισχύει 
ακόμα περισσότερο αν και το μερίδιο της καταναλωτικής πίστης στους 
εθνικούς πόρους αυξάνει1, διευρύνοντας έτσι περαιτέρω τα περιθώρια 
για στήριξη της κατανάλωσης στο δανεισμό. Με τον τρόπο αυτό τα νοι
κοκυριά που σε δεδομένη περίοδο έχουν συγκριτικά χαμηλό εισόδημα, 
και που δεν είναι πάντα τα ίδια, αφού στον κύκλο ζωής το κάθε νοικο-

1. Το πραγματικό μέγεθος του υπολοίπου των καταναλωτικών δανείων στις ΗΠΑ 
στην περίοδο 1950-1978 αυξανόταν με μέσο ετήσιο ρυθμό 5-8% και το υπόλοιπο αυτό 
ως ποσοστό του διαθέσιμου εισοδήματος στην ίδια περίοδο αυξήθηκε από 12,0% το 
1950 σε 22,4% το 1978 (Statistical Abstract of the United States, 1979, Πίνακες 717 και 
877). 
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κυριό περνά συνήθως από διάφορες φάσεις, μπορούν να ενισχύουν την 
κατανάλωση τους από δανεισμό και με τον τρόπο αυτό να ανεβάζουν το 
βιοτικό τους επίπεδο και να ξεφεύγουν από τυχόν στέρηση ή ανέχεια 
που επηρεάζει άμεσα τη συμπεριφορά, τη νοοτροπία και τις κοινωνι
κές και πολιτικές σχέσεις. 

Οι ενδεχόμενες συνέπειες της ανισοκατανομής του εισοδήματος 
στην κοινωνική συνοχή στην Ιαπωνία φαίνεται να μετριάζονται με μη
χανισμό εντελώς διαφορετικό από εκείνο που επικρατεί στις πλούσιες 
ευρωπαϊκές χώρες (μείωση ανισοδιανομής εισοδήματος) ή στις ΗΠΑ 
(αυξημένη καταναλωτική πίστη). Ο μηχανισμός αυτός είναι, όπως δεί
χνουν τα στοιχεία, η πολύ υψηλή ροπή προς αποταμίευση των νοικοκυ
ριών με το υψηλό εισόδημα1.0 αυτοπεριορισμός της κατανάλωσης από 
τα πιο εύπορα στρώματα απαμβλύνει τις εντυπώσεις για το βαθμό ανι
σότητας που προκαλείται από τα δαπανηρά καταναλωτικά πρότυπα, 
ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για γρήγορο ρυθμό οικο
νομικής ανάπτυξης που οδηγεί σε γρήγορη βελτίωση του επιπέδου ζωής 
γενικά και δίνει διέξοδο στις διεκδικήσεις των οικονομικά ασθενέστε
ρων. Έτσι απαμβλύνονται οι κοινωνικές αντιθέσεις. 

Τα στοιχεία οδηγούν στην σκέψη ότι η οξύτητα των κοινωνικοπο
λιτικών αντιθέσεων στην Ελλάδα και οι πολωτικές τάσεις συνδέονται 
και με τη συγκριτικά αυξημένη ανισότητα στη διανομή της κατανάλω
σης. Ενώ η ανισότητα στη διανομή του εισοδήματος δεν φαίνεται να εί
ναι συγκριτικά υψηλή, η διαστρωμάτωση της ροπής προς αποταμίευση 
μαζί με τη διαφοροποίηση στα καταναλωτικά πρότυπα και τις κατανα
λωτικές δυνατότητες ως αποτέλεσμα του γρήγορου ρυθμού αστικοποί
ησης αλλά και της διατήρησης ενός συγκριτικά μεγάλου αγροτικού το
μέα, οδηγεί σε συγκριτικά υψηλό βαθμό ανισοκατανομής στην 
κατανάλωση, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ανάλογων εντυπώσεων οι
κονομικής ανισότητας. 

Οι τάσεις μείωσης της ανισότητας στη διανομή της κατανάλωσης 
και η βαθμιαία απάμβλυνση των διαφορών στις καταναλωτικές δυνα
τότητες μεταξύ αστικών κέντρων και υπαίθρου είναι ενδεχόμενο να 

1. Η ροπή προς αποταμίευση του πεμπτημορίου των νοικοκυριών με τα υψηλότε
ρα εισοδήματα υπερβαίνει αισθητά το 50%, ενώ του πεμπτημορίου με τα αμέσως χαμη
λότερα εισοδήματα φθάνει το 44% περίπου (Statistical Yearbook of Japan, 1985, σελ. 
528-529). 
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οδηγήσει σταδιακά σε αποδυνάμωση του αισθήματος οικονομικής ανι
σότητας και της κοινωνικοπολιτικής οξύτητας που συνήθως το συνο
δεύει. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1974-1982 

1. Γενικά 

Σε προηγούμενη εργασία1 επιχειρήθηκαν μετρήσεις του βαθμού 
ανισότητας στη διανομή του εισοδήματος στην Ελλάδα στις αρχές της 
ΙΟετίας 1970-1980, με βάση επιμέρους πηγές στοιχείων . Οι μετρήσεις 
εκείνες, όπως σαφώς είχε αναφερθεί, ήταν προσεγγιστικές, αφού για 
ορισμένες πηγές εισοδήματος η πληροφόρηση ήταν ελλιπής, ενώ για τις 
λοιπές τα διαθέσιμα στοιχεία δεν ήταν ακριβή ούτε απόλυτα συγκρίσι
μα μεταξύ τους. Η επανάληψη ανάλογης άσκησης για τις αρχές της 
ΙΟετίας 1980-1990, με σκοπό τη συναγωγή συμπερασμάτων για τις πι
θανές μεταβολές στο φαινόμενο της διανομής του εισοδήματος στη 
ΙΟετία περίπου που μεσολάβησε, παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσχέρειες. 
Κύριες πηγές στοιχείων όπως ορισμένα αποτελέσματα της Απογραφής 
του 1981 δεν είναι ακόμη διαθέσιμα, άλλες δε, όπως τα αποτελέσματα 
δειγματοληπτικών ερευνών για τις αμοιβές στη βιομηχανία, δεν υπάρ
χουν. Έτσι, η μεθόδευση θα έπρεπε κατανάγκην να είναι διαφορετική, 
πράγμα το οποίο μαζί και με τον προσεγγιστικό χαρακτήρα των στοι
χείων και τα σημαντικά περιθώρια σφάλματος θα καθιστούσαν τη σύ
γκριση με τα αποτελέσματα για τις αρχές της ΙΟετίας 1970-1980 αμφί
βολης αξίας. Με τα πιθανά περιθώρια σφάλματος, θα έμενε ουσιαστικά 
ανοικτό το ερώτημα κατά πόσον οι τυχόν διαφορές στο δείκτη ανισοκα-
τανομής στις αρχές της περιόδου 1970-1980 και στις αρχές την περιό
δου 1980-1990 θα ήταν πραγματικές ή αποτέλεσμα της διαφορετικής 
προσέγγισης και των σφαλμάτων στα στοιχεία. 

1. Λ. Αθανασίου (1984). 
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Χρησιμότερη στη συγκεκριμένη περίπτωση και ίσως λιγότερο αβά
σιμη προσέγγισηι φαίνεται η συγκριτική μέτρηση του βαθμού ανισοκα-
τανομής επιμέρους μεγεθών στην αφετηρία και το τέλος της περιόδου 
που εξετάζεται εδώ και για τα οποία τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία 
παρουσιάζουν ικανοποιητικό βαθμό αξιοπιστίας. 

2. Η κατανάλωση 

2.1. Ανάλυση κατά επαγγελματικές κατηγορίες και κατά περιοχές 

Οι Έρευνες Οικογενειακών Προϋπολογισμών του 1957,1963 και 
1974 είχαν διαφορετική κάλυψη η καθεμία και, όπως αναφέρθηκε και 
αλλού,2 η χρησιμοποίηση αποτελεσμάτων τους για τη συναγωγή συμπε
ρασμάτων ως προς την εξέλιξη του φαινομένου της διανομής παρου
σιάζει αδυναμίες και προβλήματα. Οι Έρευνες όμως του 1974 και 1982 
είχαν την ίδια κάλυψη, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
τη συναγωγή βάσιμων συμπερασμάτων ως προς την εξέλιξη του βαθμού 
ανισοκατανομής της κατανάλωσης στην περίοδο 1974-1982. 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 5.1, ο βαθμός ανισότητας στη δια
νομή της ιδιωτικής κατανάλωσης στην περίοδο 1974-1982 παρουσιάζει 
μια γενική και πολύ αξιόλογη πτώση. Η μείωση του συντελεστή ανισο-
κατανομής της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά οικογένεια ήταν 10% πε
ρίπου και η αντίστοιχη μείωση κατ' άτομο 20%. Όπως αναφέρθηκε και 
αλλού,3 η αληθής τιμή ενδεχομένως βρίσκεται ανάμεσα στις δύο εκτιμή
σεις με άνω όριο τη μέτρηση κατά νοικοκυριό και κάτω όριο τη μέτρηση 
κατ' άτομο, αφού τα νοικοκυριά με αυξημένη κατανάλωση είναι κατά 
μεγαλύτερο ποσοστό πολυμελέστερα σε σύγκριση με τα νοικοκυριά με 
μικρότερη κατανάλωση. Έτσι είναι πιθανόν η μείωση του δείκτη ανισο-
κατανομής στην περίοδο που εξετάζεται εδώ, ως προς τις ποσότητες 
αγαθών και υπηρεσιών που αναλίσκονται κατ' άτομο και τον αντίστοι-

1. Για λόγους που αναφέρονται και στο προηγούμενο κεφάλαιο. 
2. Βλέπε Λ. Αθανασίου, ό.π. σελ. 134-139. 
3. Βλέπε Λ. Αθανασίου, ό.π., σελ. 76 και Παράρτημα Δ. και Μ.Η. David, Family 

Composition and Consumption, North Holland, 1962, και ειδικότερα σελ. ΙΟκ.επ. 
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χο βαθμό οικονομικής ευημερίας να ήταν αρκετά υψηλότερη του 10%. 
Η μείωση του δείκτη ανισοκατανομής της ιδιωτικής κατανάλωσης 

δεν ήταν μόνο ποσοτικά σημαντική αλλά και ποιοτικά ίσως κρίσιμη, δε
δομένου ότι, όπως μπορεί να συναχθεί, με βάση και τα συγκριτικά στοι
χεία του Κεφαλαίου 4, περιόρισε σε μεγάλο βαθμό τη διαφορά στο δεί
κτη ανισοκατανομής μεταξύ της χώρας μας και του επιπέδου που 
φαίνεται να επικρατεί κατά μέσο όρο στις αναπτυγμένες χώρες. 

Εξαίρεση στη γενική εικόνα σημαντικής μείωσης του συντελεστή 
ανισοκατανομής της ιδιωτικής κατανάλωσης μεταξύ 1974 και 1982 
αποτελεί, όπως φαίνεται από τον Πίνακα 5.1, μόνο η επαγγελματική 
κατηγορία των αγροτών-κτηνοτρόφων. Ο δείκτης ανισοκατανομής της 
ιδιωτικής κατανάλωσης στην επαγγελματική αυτή κατηγορία, ενώ υπο
λειπόταν του μέσου όρου για τη χώρα κατά 12,8% το 1974, τον υπερέ
βαινε κατά 4,3% το 1982. 

Η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να βρει την ερμηνεία της με βάση την 
ανάλυση των Κεφαλαίων 1,2 και 3. Ένα από τα βασικά συμπεράσματα 
της ποσοτικής ανάλυσης στο Κεφάλαιο 3 ήταν ότι κάθε παράγοντας 
που τείνει να αυξήσει την έγγειο γεωργική πρόσοδο και γενικότερα την 
πρόσοδο αγροτικής περιουσίας τείνει να οδηγήσει σε αύξηση του συντε
λεστή ανισοκατανομής του εισοδήματος —και άρα της κατανάλωσης 
—ενώ, αντίθετα, παράγοντες που συντελούν στην αύξηση του αγροτι
κού ημερομισθίου και του ημερομισθίου γενικά οδηγούν σε μείωση του 
συντελεστή ανισοκατανομής, στα νοικοκυριά με αρχηγό αγρότη. 

Ο αποπληθωριστής του αγροτικού προϊόντος στην περίοδο 1974-
1982 αυξήθηκε από 100 σε 372,4 ή με μέσο ετήσιο ρυθμό 17,9%. Στην 
ίδια περίοδο, ο αποπληθωριστής του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊό
ντος και της μεταποιητικής παραγωγής αυξήθηκε αντίστοιχα από 100 
σε 350 και 319,5 ή με μέσους ετήσιους ρυθμούς 16,9% και 15,6%. Η εξέ
λιξη αυτή που ενμέρει συνδέεται με την ένταξη στην ΕΟΚ και την ανα
γκαία σταδιακή εναρμόνιση των ελληνικών τιμών αγροτικών προϊό
ντων με τις κοινοτικές καθώς και με άλλους κοινωνικοπολιτικούς 
παράγοντες, φαίνεται ότι οδήγησε σε αύξηση της εγγείου προσόδου στη 
γεωργία και επομένως σε μια αύξηση του βαθμού ανισότητας στη διανο
μή του εισοδήματος και της κατανάλωσης, σε αντίθεση με τη γενικότερη 
τάση που επικράτησε στη χώρα. 

Σε αυτό συνετέλεσε και το γεγονός ότι ο όγκος της αγροτικής πα
ραγωγής αυξήθηκε με βραδύ ρυθμό στο πρώτο ήμισυ της περιόδου που 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1 

Συντελεστές ανισοκατανομής Gini για το σύνολο αγορών 
και απολαβών σε είδος 1974,1982 

Συντελεστής Gini 

Οικογένεια Μεταβολή % Άτομα Μεταβολή 9 

1974 1982 1974-82 1974 1982 1974-82 

Σύνολο χώρας 

Αστικές περιοχές 

Ημιαστικές και αγροτικές 

περιοχές 

Ημιαστικές περιοχές 

Αγροτικές περιοχές 

Περιφέρεια Πρωτεύουσας 

Λοιπές αστικές περιοχές 

Επιστήμονες και ελεύθεροι 

επαγγελματίες 

Υπάλληλοι γραφείου 

Έμποροι - πωλητές 

Γεωργοί - κτηνοτρόφοι κτλ. 

Τεχνίτες - εργάτες 

Ατομα που δεν εργάζονται ή 

ζητούν εργασία 

Εργοδότες ή αυτοαπασχο

λούμενοι 

Μισθωτοί ή ημερομίσθιοι 

0,361 

0,341 

0,364 

0,357 

0,362 

0,371 

0,337 

0,302 

0,284 

0,325 

0,315 

0,292 

0,325 

0,313 

0,332 

0,287 

0,280 

0^65 

0,266 

0,253 

0,255 

0,299 

0,339 

0,276 

10,0 0,301 0,241 -20,0 

-8,2 0,270 0,228 -15,6 

-8,8 0,287 0,223 -22,3 

-16,2 0,253 

-10,2 0,248 

-8,0 0,281 

+7,6 0,244 

-5,5 0,248 

0,417 0,390 -6,5 0,302 

0,360 0,255 -29,2 0,321 

0,309 0,280 -9,4 0,271 
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εξετάζεται και ήταν περίπου στάσιμος στο δεύτερο ήμισυ, με αποτέλε
σμα τη χαλαρότητα στη ζήτηση εργασίας στον αγροτικό τομέα, σε μια 
περίοδο που και η απορροφητικότητα εργατικού δυναμικού από τους 
άλλους τομείς δραστηριότητας και άρα η πίεση της ζήτησης εργασίας 
στο σύνολο της οικονομίας ήταν χαλαρή λόγω του φθίνοντος ρυθμού 
ανόδου. Έτσι το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης του αγροτικού εισοδή
ματος πήρε τη μορφή της προσόδου μάλλον παρά της αμοιβής της εργα
σίας, όπως θα μπορούσε να είχε συμβεί, αν η βελτίωση των όρων ανταλ
λαγής του αγροτικού τομέα είχε συμπέσει χρονικά με έντονα 
αυξανόμενη ζήτηση εργασίας και ιδιαίτερα στον αγροτικό τομέα. 

Η εξέλιξη αυτή, που ήταν εύλογο να αναμένεται, αφού γενικά η 
γρήγορη οικονομική άνοδος συνοδεύεται συχνά από τάσεις αύξησης 
της ανισότητας, είχε και τη θετική της πλευρά. Η συγκριτικά γρήγορη 
αύξηση των εισοδημάτων στις αγροτικές περιοχές μπορεί να οδήγησε σε 
μικρή αύξηση της ανισότητας στις περιοχές αυτές, οδήγησε όμως ταυ
τόχρονα σε σημαντική μείωση της ανισότητας ανάμεσα στην υπόλοιπη 
χώρα και στις περιοχές αυτές. Έτσι σύμφωνα με τα αποτελέσματα των 
σχετικών Ερευνών Οικογενειακών Προϋπολογισμών,1 ενώ ο μέσος 
όρος των αγορών και απολαβών εις είδος στις αγροτικές περιοχές υπο
λειπόταν του αντίστοιχου μέσου όρου για το σύνολο της χώρας κατά 
24% το 1974, η υστέρηση αυτή μειώθηκε σε 17% το 1982. 

2.2. Ανάλυση κατά προγραμματική περιφέρεια 

Αντίθετα με την Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών του 
1982, στοιχεία για το ύψος των συνολικών αγορών και απολαβών εις εί
δος κατά προγραμματική περιφέρεια από την Έρευνα Οικογενειακών 
Προϋπολογισμών του 1974 δεν είναι διαθέσιμα. Με βάση όμως τα στοι
χεία για τις αγορές και απολαβές εις είδος κατά κατηγορία μεγέθους οι
κισμού (αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές) για το 1974 και τη 
σύνθεση του πληθυσμού κάθε περιφέρειας κατά κατηγορία μεγέθους οι
κισμού, είναι δυνατόν να εκτιμηθούν τα μεγέθη των αγορών και απολα
βών εις είδος για κάθε μια από τις 9 προγραμματικές περιφέρειες. Η 
εκτίμηση που δίνεται στον Πίνακα 5.2 φαίνεται αρκετά αξιόπιστη, 

1. ΕΣΥΕ, Στατιστική Επετηρίδα 1978 και 1985, σελ. 432-33 και 448-49 αντίστοι

χα-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2 

Μέσος όρος μηνιαίων αγορών και απολαβών εις είδος 1974,1982 
κατά νοικοκυριό 

(δρχ.) 

Προγραμματική 

περιφέρεια 

Ι. Ανατολική Στερεά 

και Κυκλάδες 
II. Κεντρική και Δυτική 

Μακεδονία 
III. Πελοπόννησος και 

Δυτική Στερεά 
IV. Θεσσαλία 
V. Ανατολική Μακεδονία 

VI. Κρήτη 

VII. Ήπειρος 

VIII. Θράκη 
IX. Νησιά Ανατολικού 

Αιγαίου 

Σύνολο 

Συντελεστής Gini 

1974 

Μέγεθος 

13.066 

10.112 

9.538 
9.776 
9.667 

9.615 

8.449 

9.570 

9.715 

11.453 

0,0804 

Δείκτης 

114,1 

88,3 

83,3 
85,3 
84,4 

84,0 

73,8 

83,6 

84,8 

100,0 

1982 

Μέγεθος 

59.750 

50.731 

51.994 
51.415 

48.845 
49.496 

44.322 

51.832 

47.726 

54.440 

0,0490 

Δείκτης 

109,8 

93,2 

95,5 
94,4 
89,7 

90,9 

81,4 

95,2 

87,6 

100,0 

Πηγή: 1982, Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών. 
1974, Εκτιμήσεις με βάση Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών. 

αφού συνεπάγεται ύψος αγορών και απολαβών εις είδος για τη χώρα ως 
σύνολο που απέχει από το αντίστοιχο αποτέλεσμα της Έρευνας Οικο
γενειακών Προϋπολογισμών του 1974 μόνο κατά 2,4%. Η μείωση της 
ανισοκατανομής της κατανάλωσης μεταξύ των περιφερειών της χώρας 
στην περίοδο 1974-1982, όπως προκύπτει από τους συντελεστές Gini 
που δίνονται στο τέλος του πίνακα, ήταν εκτεταμένη και επιβεβαιώνει 
τα συμπεράσματα της προηγούμενης ανάλυσης κατά επαγγελματική 
κατηγορία. 

87 



Πρόσθετη επιβεβαίωση της σημαντικής πράγματι μείωσης του 
βαθμού ανισοκατανομής του εισοδήματος, στην περίοδο που εξετάζε
ται εδώ, μεταξύ προγραμματικών περιφερειών συνάγεται και από τις 
εκτιμήσεις του Ακαθάριστου Περιφερειακού Προϊόντος που δίνονται 
στον Πίνακα 5.3. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3 

Δείκτες κατά κεφαλήν Ακαθάριστου Περιφερειακού Προϊόντος σε 
τρέχουσες τιμές, 1974,1981 

Προγραμματική περιφέρεια 1974 1981 

Ι. Ανατολική Στερεά και Κυκλάδες 
Π. Κεντρική και Δυτική Μακεδονία 
III. Πελοπόννησος και Δυτική Στερεά 
IV. Θεσσαλία 
V. Ανατολική Μακεδονία 
VI. Κρήτη 
VII. Ήπειρος 
VIII. Θράκη 
IX. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 

Σύνολο χώρας 100 iOO 

Συντελεστής Gini 0,0971 C.0560 

Πηγή: Εθνικοί Λογαριασμοί και Απογραφή Πληθυσμού 1971,1981. 

3. Τα εισοδήματα 

Φαίνεται ότι, παρά τη σημαντική πρόοδο που επιτελέστηκε στην 
περίοδο 1974-1982 από την άποψη του βαθμού κάλυψης των εθνικολο-
γιστικών και απογραφικών δεδομένων από τα αντίστοιχα φορολογικά, 
οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οι οποίες, 
σε πολλές αναπτυγμένες χώρες αποτελούν μια από τις κυριότερες πη
γές στοιχείων για την εκτίμηση του βαθμού ανισότητας στη διανομή του 
εισοδήματος, εξακολουθούν να έχουν μάλλον περιορισμένη χρησιμό
τητα για την Ελλάδα. Τα μειονεκτήματα και οι αδυναμίες των στοιχεί-

114,1 

88,3 

83,3 

85,3 

84,4 

84,0 

73,8 

83,6 

84,8 

109,8 

93,2 

95,5 

94,4 

89,7 

90,9 

31,4 

95,2 

87,6 
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ων αυτών ως προς την πληρότητα και την αξιοπιστία, που είχαν επιση
μανθεί1 για την περίοδο πριν το 1974, εξακολουθούν σε μεγάλο βαθμό 
να χαρακτηρίζουν και τα πιο πρόσφατα δεδομένα. Από την εξέταση 
τους, όμως, μπορούν να συναχθούν σημαντικά συμπεράσματα. 

Στον Πίνακα 5.4 δίνονται εκτιμήσεις για το βαθμό κάλυψης των 
αντίστοιχων συνόλων από τα στοιχεία των δηλώσεων φόρου εισοδήμα
τος φυσικών προσώπων για τα έτη 1974,1982 και 1984. Είναι προφα
νής η αύξηση του αριθμού των δηλώσεων στην περίοδο αυτή σε σύγκρι
ση με το τεκμαιρόμενο σύνολο των υπόχρεων, όπως μπορεί να συναχθεί 
από το πλήθος των νοικοκυριών, και των οικονομικά ενεργών ατό
μων. Αν αφαιρέσει κανείς τους αγρότες, οι οποίοι στο σύνολο 
τους σχεδόν2 δεν υποβάλλουν δηλώσεις, ο αριθμός των δηλώσεων το 
1984 ως ποσοστό του οικονομικά ενεργού πληθυσμού ήταν 70%. Αν 
ληφθεί υπόψη ότι οι σύζυγοι έκαναν κοινή δήλωση, τότε το σύνολο των 
οικονομικά ενεργών και των δύο φύλων που υπέβαλαν δήλωση το 1984 
ως ποσοστό του οικονομικά ενεργού πληθυσμού πλην γεωργίας φθάνει 
το 83% περίπου. 

Πολύ σημαντική ήταν επίσης η αύξηση του κονδυλίου των μισθών 
και ημερομισθίων που δηλώθηκε, αν και η αύξηση αυτή ήταν πολύ μι
κρότερη από την αντίστοιχη αύξηση του πλήθους των δηλώσεων. Έτσι, 
ενώ το πλήθος των δηλώσεων ως ποσοστό του αντίστοιχου απογραφι
κού συνόλου των μισθωτών αυξήθηκε από 35% το 1974 σε 68% το 19843 

(+ 94%), το συνολικό κονδύλι των μισθών που δηλώθηκε ως ποσοστό 
του αντίστοιχου εθνικολογιστικού συνόλου αυξήθηκε από 33,0% το 
1974 σε 50% περίπου (+51%). 

Μεγάλη ήταν και η αύξηση του ποσοστού των αυτοαπασχολουμέ
νων και των εργοδοτών στους μη γεωργικούς τομείς που δήλωσαν εισο
δήματα. Παρά την αύξηση αυτή όμως, το συνολικό εισόδημα που δηλώ
θηκε από τις κατηγορίες αυτές ως ποσοστό του συνόλου των προσόδων 
περιουσίας και επιχειρηματικής δράσης σύμφωνα με τους Εθνικούς 

1. Λ. Αθανασίου, ό.π., σελ. 106 κ.επ. 
2. Το 1974 ο αριθμός των δηλώσεων από γεωργούς, κτηνοτρόφους, αλιείς και εκ

μεταλλευτές δασών ήταν μόνο 1.432 ή 0,13% του αντίστοιχου συνόλου των οικονομικά 
ενεργών. Για το 1984 ο αριθμός των δηλώσεων ήταν πολύ μεγαλύτερος (29.441), δεν 
υπερέβαινε όμως το 3% του αντίστοιχου συνόλου. 

3. Αν συνυπολογισθούν και οι μισθωτοί σύζυγοι, το ποσοστό φθάνει το 81%. 
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Λογαριασμούς παρέμεινε στάσιμο στη ΙΟετία που εξετάζεται εδώ. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι, ενώ ο μέσος μισθός σύμφωνα με τις δη

λώσεις το 1974 (103 χιλ. δρχ.) υπολειπόταν του αντίστοιχου μεγέθους 
που προκύπτει από τη διαίρεση του κονδυλίου των μισθών και ημερο
μισθίων σύμφωνα με τους Εθνικούς Λογαριασμούς με το υπολογιζόμε
νο πλήθος των μισθωτών με βάση τα στοιχεία των απογραφών (125 χιλ. 
δρχ.) κατά 17% περίπου, η υπόλειψη για το 1982 και 1984 ήταν 28% και 
27% (435 χιλ. δρχ. έναντι 603 χιλ. δρχ. και 623 χιλ. δρχ. έναντι 892 χιλ. 
δρχ.). Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι, ενώ για το 1974 το μέσο εισόδημα 
που δηλώθηκε από επιχειρηματική δράση ή ελεύθερο επάγγελμα ήταν 
ίσο περίπου με το αντίστοιχο μέγεθος μισθού (98 χιλ. δρχ. έναντι 103 
χιλ. δρχ.), το 1982 το πρώτο υπολειπόταν του δεύτερου κατά 46% (234 
χιλ. δρχ. έναντι 435 χιλ. δρχ.) και το 1984 κατά 51% (304 χιλ. δρχ. ένα
ντι 623 χιλ. δρχ.). 

Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι, τουλάχιστον όσον αφορά 
τους αυτοαπασχολουμένους και τους εργοδότες, πρέπει κατά πάσα πι
θανότητα να έχει αυξηθεί η έκταση της φοροδιαφυγής στην περίοδο που 
εξετάζεται εδώ. Τα απογραφικά στοιχεία ως προς το πλήθος των αυτο
απασχολούμενων και των εργοδοτών πρέπει να θεωρούνται ασφαλή, η 
δε Υπηρεσία Εθνικών Λογαριασμών δεν είναι πιθανό να έχει υπερεκτι
μήσει σε τέτοιο βαθμό το εισόδημα από προσόδους περιουσίας και επι
χειρηματικής δράσης το 1982 και 1984 σε σύγκριση με το 1974, ώστε να 
μπορεί να ερμηνευθεί αλλιώς η στασιμότητα του δηλωθέντος εισοδήμα
τος σε σύγκριση με το αντίστοιχο εθνικολογιστικό μέγεθος, ενώ ταυτό
χρονα το πλήθος των δηλώσεων σε σύγκριση με το συνολικό αριθμό 
των αυτοαπασχολουμένων αυξήθηκε κατά περισσότερο από 50%. Εί
ναι όμως εξίσου πιθανό ότι η υστέρηση της αύξησης του δηλούμενου ει
σοδήματος ως ποσοστού του τεκμαιρόμενου βάσει των Εθνικών Λογα
ριασμών, σε σύγκριση με την αύξηση του αριθμού των δηλώσεων ως 
ποσοστού του τεκμαιρόμενου πλήθους των υπόχρεων βάσει των απο
γραφικών στοιχείων, οφείλεται ενμέρει και στο γεγονός ότι κατά μέσο 
όρο το εισόδημα αυτών που κάτω από την πίεση των πραγμάτων ανα
γκάστηκαν να υποβάλουν δήλωση για πρώτη φορά μετά το 1974, ενώ 
προηγουμένως δεν υπέβαλλαν, ήταν χαμηλότερο από το εισόδημα αυ
τών που υπέβαλαν δήλωση το 1974. Η κατά καιρούς επιβολή του πιστο
ποιητικού φορολογικής ενημερότητας ως προϋπόθεσης για τη νομιμο
ποίηση πράξεων ή συναλλαγών στις οποίες προβαίνουν πιο συχνά οι 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.4 

Βαθμός κάλυψης των εθνικολογιστικών και απογραφικών μεγεθών από 
τα αντίστοιχα μεγέθη των φορολογικών δηλώσεων 

φυσικών προσώπων 1974,1982 

1974 1982 1984 

- Αριθμός φορολογικών δηλώσεων % αριθμού 
νοικοκυριών 34,4 56,9 60,0 

- Αριθμός φορολογικών δηλώσεων % οικονομικώς 
ενεργού πληθυσμού 27,2 48,2 51,7 

- Αριθμός φορολογικών δηλώσεων % οικονομικώς 
ενεργού πληθυσμού πλην γεωργίας 0,395 0,66 70,0 

- Δηλωθέντες μισθοί και ημερομίσθια % αντίστοιχου 
εθνικολογιστικού μεγέθους 33,2 46,3 49,7 

- Αριθμοί δηλώσεων μισθωτών % συνόλου μισθωτών 
βάσει απογραφής 35,0 64,15 67,9 

- Αριθμός φορολογικών δηλώσεων από εμπορικές 
και βιομηχανικές επιχειρήσεις και ελεύθερα 
επαγγέλματα % συνόλου αυτοαπασχολουμένων 
και εργοδοτών 36,4 50,4 56,4 

- Δηλωθείσες πρόσοδοι περιουσίας και επιχειρηματικής 
δράσης % αντίστοιχου εθνικολογιστικού μεγέθους 23,2 23,2 22,4 

- Δηλωθέν συνολικό εισόδημα % εθνικού εισοδήματος 24,3 33,3 36,0 

Πηγή: Απογραφή Πληθυσμού 1971 και 1981, Εθνικοί Λογαριασμοί, και Στατιστική του 
Δηλωθέντος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων και της Φορολογίας Αυτού. Οι 
εκτιμήσεις για το 1974,1982 και 1984 με βάση τα απογραφικά στοιχεία του 1971 
και 1981 έγιναν αντίστοιχα με λογαριθμική παρεμβολή και προεκβολή. 

ευπορότεροι, η νομική μορφή την οποία περιβάλλονται οι οικονομικές 
δραστηριότητες των πλουσιοτέρων αλλά και η νοοτροπία, είναι πιθα
νόν ότι οδήγησαν τους περισσότερους από αυτούς να αναζητήσουν 
τρόπους φοροδιαφυγής άλλους από την παντελή άρνηση υποβολής δή
λωσης. Η τελευταία πρέπει να ήταν και να εξακολουθεί να είναι συνη
θέστερη σε άτομα με λιγότερη μόρφωση και χαμηλότερα εισοδήματα, 
οφείλεται δε σε άγνοια, δυσπιστία ή ακόμη και στην έλλειψη της εμπει
ρίας και των νομικών και φοροτεχνικών μέσων αντιμετώπισης των φο
ρολογικών αρχών που διαθέτουν οι ευπορότεροι. 

Έτσι, το γεγονός ότι το ποσοστό των δηλώσεων φόρου εισοδήμα-
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τος που καλύπτουν ετήσιο εισόδημα χαμηλότερο από τον κατώτατο νό
μιμο μισθό ήταν 8% περίπου του συνόλου το 19741 και έφθασε το 30% 
το 1984, δεν πρέπει να οφείλεται μόνο στο ότι όσοι δήλωσαν για πρώτη 
φορά εισοδήματα μετά το 1974, ενώ είχαν κατά μέσο όρο εισόδημα ίσο 
με αυτούς που υπέβαλαν δήλωση το 1974, δήλωσαν λιγότερα επειδή εί
χαν ισχυρότερη τάση για φοροδιαφυγή. Θα πρέπει να οφείλεται και 
στο γεγονός ότι τα εισοδήματα τους ήταν κατά μέσο όρο χαμηλότερα. 
Αυτό άλλωστε επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι και στα εισοδή
ματα από μισθωτές υπηρεσίες, όπου κατά κανόνα γίνεται παρακράτη
ση του φόρου στην πηγή, και όπου επομένως, όταν το άτομο αποφασί
σει να υποβάλει δήλωση, δεν έχει σοβαρό κίνητρο να υποδηλώνει το 
μισθό του, το ποσοστό των δηλώσεων εισοδήματος που υπολείπονται 
του κατώτατου μισθού αυξήθηκε από 12,1% το 1974 σε 21,4% το 1984. 
Αυτό δεν μπορεί εύλογα να ερμηνευθεί παρά μόνο ως ένδειξη ότι πράγ
ματι αυτοί που υπέβαλαν δήλωση για πρώτη φορά μετά το 1974 είχαν 
κατά μέσο όρο μισθό χαμηλότερο από αυτούς που υπέβαλαν δήλωση το 
1974. 

Αν η ερμηνεία αυτή είναι σωστή, τότε η στασιμότητα όλων σχεδόν 
των δεικτών ανισοκατανομής που δίνονται στον Πίνακα 5.5 στην πε
ρίοδο 1974-1984 υποκρύπτει σημαντική μείωση του πραγματικού βαθ
μού ανισοκατανομής στο μεταξύ, εξαιτίας της σταδιακής εισόδου στο 
σχετικό πληθυσμό αυξημένου ποσοστού ατόμων με συγκριτικά χαμηλά 
εισοδήματα. Όπως φαίνεται από το Διάγραμμα 1, η καμπύλη Lorenz 
για το 1974 παρουσιάζει αυξημένη ανισότητα στα κατώτερα κλιμάκια 
εισοδήματος, σε σύγκριση με το 1984, η οποία αντισταθμίζεται από μει
ωμένη ανισότητα στα άνω μεσαία και ανώτερα κλιμάκια με αποτέλεσμα 
το εμβαδόν μεταξύ της διαγωνίου και της καμπύλης Lorenz για το 1974 
να είναι ίσο με το αντίστοιχο εμβαδόν για το 1984 και επομένως ο συ
ντελεστής Gini να μην διαφέρει. Η εικόνα επιβεβαιώνεται και από τα 
στοιχεία του Πίνακα 5.6, που υπολογίστηκαν με λογαριθμική παρεμβο
λή με βάση τα δεδομένα των δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών 
προσώπων. 

1. Ο κατώτατος μισθός στην περίοδο Μαΐου-Σεπτεμβρίου του 1973 ήταν 2.725 
δρχ., τον Ιούλιο του 1981 13.037 δρχ. και στην περίοδο Μαΐου-Σεπτεμβρίου 1983 
23.300 δρχ. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.5 

Δηλωθέντα εισοδήματα φυσικών προσώπων 
Συντελεστής Gini 

Κατηγορία 

Δηλωθέντα εισοδήματα από όλες τις πηγές 
Διαθέσιμο εισόδημα από όλες τις πηγές 
Εισοδήματα από οικοδομές 
Εισοδήματα από εμποροβιομηχανικές 
δραστηριότητες 
Εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες 
Εισοδήματα από ελεύθερα επαγγέλματα 
Εισοδήματα από κινητές αξίες 

1974 

0,410 
0,369 
0,614 

0,463 
0,325 
0,556 
0,691 

1982 

0,413 
0,375 
0,560 

0,470 
0,344 
0341 
0,681 

1983 

0,402 
0,370 
0,560 

0,478 
0,323 
0,526 
0,715 

1984 

0,401 
0,369 

0,483 
0,320 
0,524 
0,703 

Συμπερασματικά μπορεί να λεχθεί ότι,, αν ο πληθυσμός των δηλού
ντων δεν διπλασιαζόταν περίπου μεταξύ 1974 και 1984 με την είσοδο 
πολύ μεγάλου αριθμού ατόμων με συγκριτικά χαμηλότερα εισοδήματα, 
οι δείκτες ανισοκατανομής θα παρουσίαζαν αισθητή μείωση. 

Ανεξάρτητα όμως από τη βασιμότητα της ερμηνείας που μόλις δό
θηκε στα δεδομένα, προκύπτει ευθέως πολύ σημαντική μείωση του δεί
κτη ανισοκατανομής στην περίοδο 1974-1984, αν στα στοιχεία του δη
λωθέντος εισοδήματος φυσικών προσώπων, είτε πριν είτε μετά τη 
φορολογία, προστεθεί το μέσο κατά νοικοκυριό μέγεθος της δημόσιας 
δαπάνης για υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης και πρόνοιας. Οι δαπάνες 
αυτές αντιπροσωπεύουν δωρεάν παροχές σε είδος, το μέγεθος των 
οποίων κατά νοικοκυριό εξαρτάται από τις ανάγκες, ως προς τις οποίες 
δεν είναι εύλογο να υποτεθεί ότι οι ομάδες των νοικοκυριών διαφορίζο-
νται συστηματικά ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος. Έτσι ο συντελε
στής ανισοκατανομής που προκύπτει, αν στο διαθέσιμο εισόδημα κάθε 
κλιμακίου (δηλωθέν εισόδημα ύστερα από την αφαίρεση του φόρου) 
προστεθεί το μέσο ύψος δημόσιας δαπάνης ανά νοικοκυριό για τις τρεις 
υπηρεσίες που αναφέρθηκαν, υπολογίστηκε σε 0,354 για το 1974 και σε 
0,324 για το 1984. Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 5.5 οι αντίστοιχοι συ
ντελεστές για το διαθέσιμο εισόδημα πριν την πρόσθεση της αξίας των 
δωρεάν υπηρεσιών που αναφέρθηκαν για το 1974 και 1984 ήταν 0,369. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.6 

Αθροιστική κατανομή φορολογουμένων και 
δηλωθέντος εισοδήματος 

Αθροιστική κατανομή 
φορολογουμένων 

5 
10 
20 
25 

50 
75 

% 

Αθροιστική 

1974 

0,65 
1,80 
5,30 
7,6 

22,3 
47,0 

κατανομή δηλωθέντος 

% 

1982 

0,15 
0,94 
4,1 
6,2 

22,0 
48,0 

εισοδήματος 

1984 

0,10 
0,82 
3,40 
5,25 

22,0 
50,0 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 

Καμπύλη Lorenz δηλωθέντος εισοδήματος 

1974 
1984 

Αθροιστικό ποσοστό % δηλούντων 100% 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕ! ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Τα διαθέσιμα στοιχεία για τον αγροτικό τομέα φαίνεται να οδη
γούν σε δύο βασικά συμπεράσματα. Η θεωρητική ερμηνεία του ενός εί
ναι απλή και σαφής, ενώ του άλλου όχι τόσο. Το πρώτο είναι ότι η ανι
σότητα στη διανομή του εισοδήματος στα αγροτικά νοικοκυριά 
παρουσιάζει μεγάλη ευαισθησία σε μεταβολές του εργατικού μισθού σε 
σύγκριση με τις προσόδους και το εισόδημα από αυτοαπασχόληση και 
μικρή σε μεταβολές στους τελευταίους αυτούς παράγοντες μεταξύ τους. 
Αυτό είναι θεωρητικά εύλογο. Η κλιμάκωση του εργατικού μισθού στον 
αγροτικό τομέα είναι περιορισμένη λόγω των περιορισμένων διαφο
ρών στο βαθμό εξειδίκευσης του αγροτικού εργατικού δυναμικού. 
Αντίθετα, η έγγειος πρόσοδος κλιμακώνεται ευρύτερα, αφού είναι συ
νάρτηση του αγροτικού πλούτου, ο οποίος είναι κατανεμημένος πολύ 
πιο άνισα από το αγροτικό εισόδημα. Έτσι, ό,τι αυξάνει τον εργατικό 
μισθό σε σύγκριση με την έγγειο πρόσοδο οδηγεί ευθέως σε μείωση της 
ανισότητας στη διανομή του εισοδήματος και αντίστροφα. Από αυτό 
συνάγεται ότι η οικονομική άνοδος στους λοιπούς κλάδους οικονομι
κής δραστηριότητας και η αύξηση του πραγματικού μισθού, που κατά 
κανόνα την ακολουθεί, μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική κάμψη της 
ανισότητας στη διανομή του αγροτικού εισοδήματος. Αντίθετα, η στα
σιμότητα ή η κάμψη στην οικονομία γενικά με την αύξηση στην ανεργία 
και την τάση συμπίεσης του εργατικού μισθού μπορεί να οδηγήσει σε 
αύξηση της ανισότητας στη διανομή του αγροτικού εισοδήματος. 

Το δεύτερο συμπέρασμα είναι η έντονη δυσκαμψία του ιδιοκτησια
κού κελύφους στον αγροτικό τομέα στη μεταπολεμική περίοδο, παρά 
τις μεγάλες μεταβολές που μεσολάβησαν στο μεταξύ τόσο στις συνιστώ
σες της ίδιας της αγροτικής οικονομικής δραστηριότητας, όσο και στις 
σχέσεις τους με τους άλλους τομείς παραγωγής, και τα κίνητρα για αλ
λαγές στο κέλυφος αυτό, τα οποία μπορεί να είχαν δημιουργήσει. Η 
έντονη αυτή ανελαστικότητα του ιδιοκτησιακού κελύφους και των χα
ρακτηριστικών του στα ερεθίσματα των οικονομικών εξελίξεων — η 
οποία όπως σημειώθηκε δεν παρατηρείται σε αρκετές άλλες χώρες — 
συνδέεται πιθανώς με τις ιδιομορφίες της ελληνικής οικονομίας και 
κοινωνίας και τον πολλαπλό ρόλο που διαδραματίζει η αγροτική ιδιο-
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κτησία μέσα στο πλαίσιο αυτό. Η έντονη προτίμηση της ως τρόπου δια
φύλαξης περιουσίας, η μεγάλη σημασία της ως μέσου εξασφάλισης απα
σχόλησης, ίσως δε και κάποιοι αστάθμητοι συναισθηματικοί λόγοι από 
μέρους πολλών εσωτερικών μεταναστών, καθιστούν την αγροτική ιδιο
κτησία δύσκολα διαπραγματεύσιμο αγαθό. Οι παράγοντες αυτοί, αν 
όντως ερμηνεύουν το φαινόμενο, έχουν πολλαπλή σημασία τόσο για 
την εκτίμηση των πιθανών εξελίξεων όσο και τη χάραξη πολιτικής. Μέ
τρα και σχήματα πολιτικής, τα οποία στηρίζονται σε μια σωστή εκτίμη
ση των παραγόντων που διαμορφώνουν τη συμπεριφορά, μπορεί νά 
αποδειχθούν αναποτελεσματικά ή ακόμη και ζημιογόνα. 

Η οικονομική ανισότητα έχει πολλές διαστάσεις, η καθεμία από 
τις οποίες μπορεί να ασκεί σημαντική επιρροή στην οικονομική αλλά 
και την κοινωνική και πολιτική συμπεριφορά. Μια τέτοια διάσταση εί
ναι και η κατανάλωση. Η διανομή της κατανάλωσης στην Ελλάδα, σε 
σύγκριση με ευρωπαϊκές και άλλες χώρες, πάντοτε στο βαθμό που τα 
στοιχεία είναι αξιόπιστα, εμφανίζεται σημαντικά πιο άνιση από ό,τι το 
εισόδημα. Αυτό συνδέεται πιθανώς με την εισοδηματική διαστρωμάτω
ση της ροπής προς αποταμίευση σε σύγκριση με άλλες χώρες. Έτσι, π.χ., 
δεδομένος βαθμός ανισότητας στο εισόδημα μπορεί να οδηγήσει σε με
γαλύτερο ή μικρότερο βαθμό ανισότητας στην κατανάλωση, ανάλογα με 
το πρόσημο και την τιμή της ροπής προς αποταμίευση των νοικοκυριών 
και των ατόμων με τα χαμηλά εισοδήματα. Το γεγονός ότι αυτό αποτε
λεί επιλογή δεν παύει να οδηγεί στη δημιουργία εντυπώσεων. Επειδή δε 
η ανισότητα στη διανομή της κατανάλωσης είναι ίσως υπεύθυνη για την 
δημιουργία των άμεσων εντυπώσεων του κοινού για την έκταση της 
οικονομικής ανισότητας και για τις συνέπειες της στο επίπεδο της ατο
μικής ευημερίας, είναι ενδεχόμενο η αίσθηση ανισότητας και οι επιπτώ
σεις της στην κοινωνικοπολιτική αλλά και την οικονομική συμπεριφο
ρά στην Ελλάδα να προσδιορίζονται σε σημαντικό βαθμό από τη 
συγκριτικά υψηλή ανισότητα στην κατανάλωση. 

Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις τόσο από τα δεδομένα της κατανάλω
σης όσο και του περιφερειακού προϊόντος ότι από αυτές τουλάχιστον 
τις δύο πλευρές η περίοδος 1974-1982 χαρακτηρίστηκε από σημαντική 
απάμβλυνση του βαθμού οικονομικής ανισότητας. Οι μεταβολές είναι 
ουσιαστικές και σε ορισμένες περιπτώσεις έντονες. Αντένδειξη παρέ
χουν τα στοιχεία των δηλώσεων φόρου εισοδήματος, η πρώτη επεξερ
γασία των οποίων, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι μεταβολές στη σύν-
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θέση και τη δομή τους, δείχνουν στασιμότητα των δεικτών ανισοκατα-
νομής στην περίοδο που εξετάζεται εδώ, τουλάχιστον μέχρι και το 1984. 
Είναι όμως πολύ πιθανό ότι η συνεχής και έντονη αύξηση του πλήθους 
των δηλώσεων φόρου εισοδήματος στην περίοδο που εξετάζεται δεν 
πραγματοποιήθηκε με αναλογική αύξηση σε όλα τα κλιμάκια, οπότε, 
από μόνη της, δεν θα επηρέαζε τους δείκτες, αλλά με τη σχετική διόγκω
ση των κλιμακίων με τα χαμηλότερα εισοδήματα, αντισταθμίζοντας με 
τον τρόπο αυτό την τάση μείωσης του βαθμού ανισοκατανομής και οδη
γώντας σε στασιμότητα των σχετικών δεικτών. Εν πάση περιπτώσει, αν 
στα δηλούμενα εισοδήματα προστεθούν και οι δημόσιες δαπάνες για 
κοινωνικές υπηρεσίες με την εύλογη υπόθεση της ίσης κατανομής τους, 
τότε οι δείκτες ανισοκατανομής με βάση τις δηλώσεις φόρου εισοδήμα
τος παρουσιάζουν πολύ σημαντική μείωση στην περίοδο που εξετάζε
ται εδώ. Έτσι μπορεί κανείς να συμπεράνει με αρκετά υψηλό βαθμό 
εμπιστοσύνης ότι στην περίοδο 1974-1982 παρατηρήθηκε σημαντική 
κάμψη σε πολλές αν όχι σε όλες τις διαστάσεις της οικονομικής ανισό
τητας. Είναι δε πιθανό, με τη διανεμητική πολιτική που ακολούθησε η 
κυβέρνηση, τουλάχιστον μέχρι και το φθινόπωρο του 1985, η τάση αυτή 
να συνεχίστηκε. 

Η τάση μείωσης του βαθμού οικονομικής ανισότητας, που παρα
τηρήθηκε μετά το 1974, δεν φαίνεται να άσκησε σημαντική αρνητική επί
δραση στη ροπή προς αποταμίευση των ιδιωτών τουλάχιστον μέχρι και 
το 1981. Αυτό ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι στην Ελλάδα, σύμφω
να με όλες τις ενδείξεις, αποταμιεύουν σημαντικά όλες σχεδόν οι εισο
δηματικές κατηγορίες, έτσι ώστε η επιρροή της αναδιανομής στην απο
ταμίευση να είναι μικρή. Η πιθανή κάμψη της ροπής προς αποταμίευση 
μετά το 1982, η έκταση της οποίας είναι δύσκολο να τεκμηριωθεί, μπο
ρεί να συνδέεται με τη συνέχιση των αναδιανεμητικών τάσεων και τη 
συγκεκριμένη μορφή που πήραν θα μπορούσε όμως να οφείλεται στην 
ουσιαστική στασιμότητα του όγκου του εθνικού εισοδήματος και της 
παραγωγής ύστερα από μακρά περίοδο γρήγορης ανόδου και στο συχνό 
φαινόμενο, η κατανάλωση να προσαρμόζεται με σημαντικές υστερή
σεις χρόνου στις εξελίξεις στην παραγωγή. 

Αντίθετα με την ιδιωτική αποταμίευση, οι εξελίξεις στις διανεμη
τικές ρυθμίσεις στην περίοδο μετά το 1974 τόσο ως προς το ποσοτικό 
τους αποτέλεσμα, όσο και ως προς τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά, 
είναι ενδεχόμενο να έχουν διαδραματίσει σοβαρό ρόλο στην κάμψη των 
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ιδιωτικών επενδύσεων, ως ποσοστού του ΑΕΠ. Τόσο οι εξελίξεις στο 
διεθνές οικονομικό περιβάλλον, όσο και τα δεδομένα για τους βασι
κούς προσδιοριστικούς παράγοντες του ύψους των ιδιωτικών επενδύ
σεων, φαίνεται να συγκλίνουν προς αυτό το συμπέρασμα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A 

ΔΙΑΝΟΜΗ, ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

1. Γενικά 

Ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας πα
ρουσίασε επιβράδυνση μετά το 1973 και περιορίστηκε σε πολύ χαμηλά 
επίπεδα μετά το 1979.1 Δεδομένων των σημαντικών περιθωρίων σφάλ
ματος των εκτιμήσεων θα μπορούσε να υποστηριχθεί η άποψη ότι, ου
σιαστικά, μετά το 1979 η ανάπτυξη σταμάτησε. Είναι περιττό να τονίσει 
κανείς την ιδιαίτερη βαρύτητα των εξελίξεων αυτών, η συνέχιση των 
οποίων μπορεί να οδηγήσει σε διαδικασία αποανάπτυξης με όλα τα 
επακόλουθα. 

Επειδή θεωρείται ότι το φαινόμενο της διανομής του εισοδήματος 
συνδέεται τόσο με τη ροπή προς αποταμίευση, η οποία εξασφαλίζει 
τους πόρους για το σχηματισμό κεφαλαίου, όσο και με τα κίνητρα προς 
επένδυση και παραγωγική προσπάθεια γενικά, τίθεται το ερώτημα κατά 
πόσον οι εξελίξεις στη διανομή μετά το 1974 μπορεί να έχουν αποτελέ
σει σημαντικό προσδιοριστικό παράγοντα της επιβράδυνσης της ανα
πτυξιακής διαδικασίας, τουλάχιστον στην ποσοτική της διάσταση. 

2. Διανομή και αποταμίευση 

Πρέπει εξαρχής να τονιστεί ότι τα διαθέσιμα στοιχεία δεν επιτρέ-

1. Σύμφωνα με τα στοιχεία των Εθνικών Λογαριασμών, ο μέσος ετήσιος ρυθμός 
ανόδου του όγκου του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος για τη ΙΟετΙα 1963-1973 
ήταν 7,5% περίπου, για την περίοδο 1973-1979 3,8% περίπου και για την περίοδο 1979-
1985 1% περίπου. Τα έτη 1974 και 1979 μπορούν να θεωρηθούν ως σημεία καμπής, αφού 
το 1974 παρατηρήθηκε, ύστερα από δύο τουλάχιστον ΙΟετίες, κάμψη του όγκου του 
Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, ενώ οι δυσμενείς εξελίξεις στο ισοζύγιο πληρω
μών στο πρώτο ήμισυ του 1979, μαζί με τη δεύτερη ενεργειακή κρίση, οδήγησαν στη λή
ψη συσταλτικών μέτρων που αποτέλεσαν την απαρχή μιας νέας ουσιαστικής κάμψης 
του ρυθμού ανόδου. 
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πουν μια ικανοποιητικά τεκμηριωμένη ανάλυση του θέματος. Έτσι, 
π.χ., τα στοιχεία για την εξέλιξη των ιδιωτικών αποταμιεύσεων μετά το 
1975 δίνονται μαζί με τις αποταμιεύσεις των ιδιωτικών και δημόσιων 
ανώνυμων εταιρειών και συνεταιρισμών. Τα αποτελέσματα χρήσης των 
δημόσιων ανώνυμων εταιρειών και συνεταιρισμών, ιδίως σε έτη που σε 
συνδυασμό με τη σχετική τιμολογιακή πολιτική που επιβάλλει το κρά
τος παίρνουν έντονα αρνητικό χαρακτήρα, μπορεί να φθάσουν σε ύψος 
σχετικά μεγάλο σε σύγκριση με την ιδιωτική αποταμίευση. Έτσι στα 
εθνικολογιστικά μεγέθη μπορεί να νοθεύεται η εικόνα της ιδιωτικής 
αποταμιευτικής συμπεριφοράς. 

Σημαντικές μεταβολές στην τιμολογιακή πολιτική ή άλλα στοιχεία 
εκμετάλλευσης των δημόσιων ανώνυμων εταιρειών οδηγούν σε αντί
στοιχες μεταβολές στα αποτελέσματα χρήσεως τους και στο κονδύλι 
της ιδιωτικής αποταμίευσης, όπως δίνεται στους Εθνικούς Λογαρια-
μούς, ενώ η ιδιωτική αποταμίευση μπορεί να μην έχει αλλάξει ή και να 
έχει μεταβληθεί προς άλλη κατεύθυνση. 

Στοιχεία για το διαθέσιμο εισόδημα, που αποτελεί την ορθόδοξη 
βάση υπολογισμού της ιδιωτικής ροπής προς αποταμίευση, δεν υπάρ
χουν. Κώλυμα για τον υπολογισμό του στους Εθνικούς Λογαριασμούς 
είναι η αδυναμία της Υπηρεσίας Εθνικών Λογαριασμών να υπολογίσει 
το ύψος του μη διανεμηθέντος εισοδήματος ανώνυμων εταιρειών, συνε
ταιρισμών, κτλ., στο οποίο περιλαμβάνονται και τα αποτελέσματα χρή
σεως των δημόσιων ανώνυμων εταιρειών. 

Βέβαια, με βάση κάποιες εύλογες υποθέσεις και αποσπασματικά 
στοιχεία, είναι δυνατόν να υπολογίσει κανείς το διαθέσιμο εισόδημα 
και την αποταμίευση των δημόσιων ανώνυμων εταιρειών, έτσι ώστε να 
μπορεί να εκτιμηθεί η ορθή σχέση. Πρέπει όμως να θεωρηθεί βέβαιο ότι 
η αδυναμία εκτίμησης των μεγεθών αυτών από την Υπηρεσία Εθνικών 
Λογαριασμών υποδηλώνει ότι ελλείπουν ή ότι θεωρούνται ανακριβή 
σημαντικά κονδύλια του σχετικού συνόλου, έτσι ώστε η οποιαδήποτε 
πρόχειρη εκτίμηση, η οποία θα ήταν ίσως χρήσιμη για άλλους σκοπούς, 
να έχει περιορισμένο βαθμό αξιοπιστίας στην παρούσα περίπτωση. Το 
σφάλμα μπορεί να είναι εξίσου ευρύ με τις πιθανές πραγματικές μετα
βολές με αποτέλεσμα να οδηγηθεί κανείς σε παραπλανητικά συμπερά
σματα. 

Για τους λόγους αυτούς, η σχέση που δίνεται στη στήλη (2) του Πί
νακα Π.Α.1 παρουσιάζει αδυναμίες ως προς αμφότερα τα σκέλη της. 
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Εκείνο όμως που καθιστά ακόμη πιο αμφίβολη τη συναγωγή συμπερα
σμάτων είναι το σχετικά μεγάλο ύψος και η έντονη διαχρονική μετα
βλητότητα των στατιστικών διαφορών, όπως μπορεί να συναχθεί από 
μια σύγκριση των στηλών (1) και (2) του Πίνακα Π.Α. 1. 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα Π.Α.1 στήλη (2), η ιδιωτική απο
ταμίευση μαζί με την αποταμίευση των δημόσιων ανώνυμων εταιρειών 
και συνεταιρισμών ως ποσοστό % στο εθνικό εισόδημα, ύστερα από συ
νεχή άνοδο στην περίοδο 1975-1981, μειώθηκε απότομα το 1982 στα 2/3 
περίπου του ύψους της το 1981 και παρέμεινε στο επίπεδο αυτό μέχρι 
και το 1985. Αν όμως στο ύψος των αποταμιεύσεων αυτών συνυπολογι
σθούν και οι στατιστικές διαφορές, τότε προκύπτει τελείως διαφορετι
κή εικόνα. Η σχέση ιδιωτικών αποταμιεύσεων προς το εθνικό εισόδημα 
στην περίοδο 1975-1985 παρουσιάζει σχετικά περιορισμένη κύμανση 
και μια ελαφρά ανοδική τάση. 

Η υπόθεση ότι το σύνολο των στατιστικών διαφορών, οι οποίες 
ανακλούν σφάλματα εκτίμησης σε διάφορα εθνικολογιστικά μεγέθη, 
εντοπίζεται στην εκτίμηση της αποταμίευσης είναι μάλλον ακραία. Εξί
σου ίσως ακραία είναι και η αντίθετη υπόθεση (στήλη (2), Πίνακας Π.Α. 
1) ότι το σύνολο των στατιστικών διαφορών εντοπίζεται σε άλλα μεγέ
θη πλην της αποταμίευσης. Επειδή το τμήμα του σφάλματος που εντο
πίζεται στην αποταμίευση είναι άδηλο και επειδή, λόγω και του σχετικά 
μεγάλου ύψους των στατιστικών διαφορών, είναι δυνατό το αληθές μέ
γεθος του σφάλματος αυτού να λάβει τιμές κρίσιμες ως προς τα συμπε
ράσματα για την εξέλιξη της ροπής προς αποταμίευση, βάσιμο γενικό 
συμπέρασμα δεν είναι δυνατό να εξαχθεί. 

Πάντως το γεγονός ότι και με τους δύο υπολογισμούς του Πίνακα 
Π.Α. 1,—στο ενδιάμεσο των οποίων εύλογα μπορεί να υποτεθεί ότι βρί
σκεται η αληθής τιμή — η ιδιωτική ροπή προς αποταμίευση τείνει προς 
αύξηση μέχρι και το 1981, δύναται να θεωρηθεί ως ένδειξη ότι η αναδια
νομή του εισοδήματος που συντελέστηκε μέχρι τότε δεν επηρέασε αρνη
τικά τη ροπή αυτή. Η βασιμότητα της ένδειξης αυτής ενισχύεται και από 
την πιθανή τάση των αυτοαπασχολουμένων και των αγροτών, πολλοί 
από τους οποίους φαίνεται να ευνοήθηκαν από τις μεταβολές στη δια
νομή στην περίοδο που αναφέρεται εδώ, να αποταμιεύουν υψηλότερο 
ποσοστό του διαθέσιμου εισοδήματος τους σε σύγκριση με τους μι
σθωτούς ιδίως με τα μεσαία και άνω μεσαία εισοδήματα. 

Για την περίοδο 1981-1985 οι ενδείξεις από τα στοιχεία του Πίνακα 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π.Α.1 

Αποταμιευτική ροπή 1975-1985 

Αποταμίευση ιδιωτών, Αποταμίευση ιδιωτών, Εθνική αποταμίευση 
ιδιωτικών και δημόσιων ιδιωτικών και δημόσιων ως ποσοστό % του 

Έτος ΑΕ, συνεταιρισμών ΑΕ, συνεταιρισμών εθνικού εισοδήματος 
κτλ. και στατιστικές κτλ. (προ στατιστικών με τις προστατι-
διαφορές ως ποσοστό % διαφορών) ως ποσοστό % στατιστι- στικών 
του εθνικού εισοδήματος του εθνικού εισοδήματος κέςδιαφο- διαφο

ρές ρών 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

(1) 

19,0 

19,3 

19,2 

20,2 

21,2 

20,6 

22,8 

20,7 

19,6 

21,7 

22,4 

(2) 

17,9 

17,5 

18,7 

22,3 

23,7 

24,8 

26,9 

16,7 

14,9 

16,7 

15,0 

(3) 

19,8 

21,8 

20,2 

20,4 

21,1 

21,6 

14,8 

15,1 

13,9 

14,9 

11,6 

(4) 

18,7 

20,0 

19,7 

22,5 

23,9 

24,7 

18,9 

11,1 

9,2 

9,9 

4,2 

Πηγή: Εθνικοί Λογαριασμοί. 

Π.Α.1 είναι αντικρουόμενες. Πρέπει εδώ όμως να παρατηρηθεί ότι, για 
την αξιολόγηση των εξελίξεων στην ιδιωτική ροπή προς αποταμίευση, 
πρέπει να συνεξετάζεται και το ύψος των δημόσιων αποταμιεύσεων, 
στο βαθμό που οι τελευταίες συνδέονται με το ύψος των δωρεάν κοινω
νικών παροχών με διάφορες μορφές. Τέτοιες δωρεάν παροχές μπορεί να 
υποκαθιστούν υπηρεσίες ή και αγαθά, τα οποία αλλιώς ο καταναλωτής 
θα προμηθευόταν ενμέρει τουλάχιστον από την αγορά με αντίστοιχη δα
πάνη. Έτσι σε περίοδο έντονης αύξησης δωρεάν παροχών, η ιδιωτική 
αποταμίευση μπορεί να παρουσιάζει τιμές που δεν προσδιορίζονται μό
νο από την αποταμιευτική συμπεριφορά ως σχέση ανάμεσα στο εισόδη
μα και την κατανάλωση αλλά και από την υποκατάσταση καταναλωτι-
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κής δαπάνης με δωρεάν παρεχόμενα αγαθά και υπηρεσίες. 
Η διανεμητική πολιτική του κράτους με τη μορφή αύξησης των δη

μόσιων δαπανών για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, για την επι
δότηση αγαθών και υπηρεσιών και για μεταβιβάσεις στους ιδιώτες 
(κυρίως συντάξεις), επηρέασε δραστικά το ύψος της δημόσιας αποταμί
ευσης, όπως φαίνεται στον Πίνακα Π.Α.2 με κρίσιμο έτος το 1981. Η 
δημόσια αποταμίευση που είχε ήδη περιοριστεί σε πολύ χαμηλά επίπε
δα μετά το 1973, έγινε έντονα αρνητική μετά το 1980. Αντίστοιχα το 
τμήμα των δημόσιων δαπανών που χρηματοδοτεί κατά κύριο λόγο κοι
νωνικές παροχές (στήλες (2) και (3) Πίνακα Π.Α.2), σε σύγκριση με το 
Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν, αυξήθηκε με γρήγορο ρυθμό, με απότομο 
ανοδικό άλμα το 1981. Είναι χαρακτηριστικό ότι το άθροισμα του λό
γου της δημόσιας αποταμίευσης προς το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν 
και του λόγου των δαπανών για κοινωνικές παροχές, ύστερα από αφαί
ρεση των εισφορών στα ασφαλιστικά ταμεία από εργαζομένους και ερ
γοδότες (στήλη (4) Πίνακα Π.Α.2), έμεινε περίπου στάσιμο στην περίο
δο που εξετάζεται εδώ. Έτσι είναι φανερό ότι οι αυξημένες δημόσιες 
δαπάνες για κοινωνικές παροχές χρηματοδοτήθηκαν από τη δημόσια 
αποταμίευση με αντίστοιχη μεγάλη μείωση της. 

Η αύξηση των δαπανών για κοινωνικές παροχές είναι πιθανό να 
είναι ακόμη μεγαλύτερη από ό,τι φαίνεται στον Πίνακα Π.Α.2 για δύο 
λόγους. 

Ενμέρει τουλάχιστον και στο βαθμό που το κράτος ασκεί και με 
τον τρόπο αυτό κοινωνική πολιτική, μορφή κοινωνικής παροχής έχει 
και το μέρος των διαχειριστικών ελλειμμάτων των δημόσιων ανώνυ
μων εταιρειών που δεν επιδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό 
και ως εκ τούτου δεν περιλαμβάνεται στα στοιχεία του Πίνακα Π.Α.2. 
Η μέτρηση του κονδυλίου αυτού είναι ιδιαίτερα δυσχερής, διότι προϋ
ποθέτει εκτίμηση των αποσβέσεων στις δημόσιες επιχειρήσεις, προκει
μένου να υπολογιστεί κατά πόσον οι δανειακές τους ανάγκες απορρο
φώνται από τον αντίστοιχο καθαρό σχηματισμό κεφαλαίου. Σε αρκετές 
περιπτώσεις όμως, οι δανειακές ανάγκες υπερβαίνουν κατά πολύ όχι 
μόνο τις καθαρές επενδύσεις αλλά και τις ακαθάριστες. Από αυτό συνά
γεται ότι η δωρεάν κοινωνική παροχή από την πηγή αυτή μπορεί να εί
ναι σημαντική. 

Στο βαθμό που το Δημόσιο δανείζεται και σωρεύει χρέος για τη 
χρηματοδότηση παροχών (κοινωνικές υπηρεσίες, συντάξεις, επιδοτή-
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π.Α.2 

Δημόσια αποταμίευση και κοινωνικές παροχές 1974-1985 

Έτος 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

Αποταμίευση 

Δημοσίου 
ως % του 
εθνικού 
εισοδήματος 

(1) 

(+1,9) 
(+0,7) 
(+2,0) 
(+0,8) 
(+0,2) 
(+0,9) 

(-0,1) 
(-6,6) 
(-4,6) 
(-4,6) 
(-5,4) 
(-8,7) 

Δημόσιες 

δαπάνες 
κοινωνικών 
παροχών1 % 
Ακαθάριστου 
Εθνικού 
Προϊόντος 

(2) 

17,0 
17,6 
18,4 
19,6 
20,7 
20,2 
21,2 
25,0 
27,0 
27,5 
28,3 
— 

Δημόσιες δαπάνες 

κοινωνικών παροχών 
πλην εισφορών εργο
δοτών και εργαζο
μένων στην κοινωνική 
ασφάλιση % Ακαθάριστου 
Εθνικού Προϊόντος 

(3) 

11,4 
11,5 
11,7 
12,3 
13,2 
12,5 
13,0 
16,6 
17,6 
17,3 
182 
— 

Αθροισμα 

στηλών (1) 
και (3) 

(4) 

13,3 
12,2 
13,7 
13,1 
13,4 
13,4 
12,9 
10,0 
13,0 
12,7 
12,8 
— 

Πηγή: Εθνικοί Λογαριασμοί. 

1. Δημόσια πολιτική κατανάλωση μείον τέλη και δικαιώματα Δημοσίου συν επιδοτή
σεις συν καθαρό υπόλοιπο μεταβιβάσεων από το Δημόσιο προς τους ιδιώτες. 

σεις κ.ά.), η οποία δεν καθίσταται δυνατή από τα δημόσια έσοδα, οι τόκοι 
του αντίστοιχου χρέους είναι εύλογο να θεωρηθεί ότι αποτελούν πρό
σθετο κόστος των παροχών αυτών. Το τμήμα του δημόσιου χρέους που 
συνδέεται με τις κοινωνικές παροχές δεν είναι εύκολο να προσδιορι
στεί, αφού το δημοσιονομικό έλλειμμα προκύπτει από τη συνολική κρα
τική δραστηριότητα και οποιαδήποτε απόφαση συγκεκριμένης κατανο-
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μής του θα ήταν αυθαίρετη. Είναι όμως φανερό ότι για ένα σημαντικό 
τμήμα της αύξησης των τόκων του δημόσιου χρέους ως ποσοστού % του 
Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος από 1,2% το 1974 σε 1,7% το 1978, 
2,9% το 1981 και 5,5% το 1985 συνδέεται με τις κοινωνικές παροχές. 

Θα μπορούσε βέβαια κανείς να ισχυριστεί ότι η αύξηση των δαπα
νών για κοινωνικές υπηρεσίες και άλλες παροχές δεν οφείλεται μόνο 
στην πραγματική αύξηση της ποσότητας και της ποιότητας των παρο
χών, αλλά ενμέρει είναι αποτέλεσμα χειροτέρευσης της αποτελεσματι
κότητας στην παροχή διαφόρων κοινωνικών υπηρεσιών (διορισμός 
υπεράριθμων υπαλλήλων και άλλες μορφές σπατάλης ή μειωμένης πα
ραγωγικότητας). Δεν είναι καθόλου εύκολο να προσδιορίσει κανείς το 
τμήμα της αύξησης της δαπάνης που οφείλεται σε μείωση αποτελεσμα
τικότητας των σχετικών υπηρεσιών στην περίοδο που εξετάζεται εδώ 
και το τμήμα που πράγματι ανταποκρίνεται σε αύξηση του "όγκου" 
των παροχών. Πάντως η αύξηση των δαπανών ήταν τόσο γρήγορη και 
τα δείγματα προφανών βελτιώσεων στην ποσότητα αν όχι στην ποιό
τητα των παροχών τέτοια, ώστε να είναι σαφές ότι η αξία των δωρεάν 
παροχών στην περίοδο που εξετάζεται εδώ πρέπει να έχει αυξηθεί σε 
μεγάλο βαθμό. Πρέπει δε επίσης να σημειωθεί ότι στο βαθμό που το Δη
μόσιο δημιουργεί θέσεις εργασίας στον τομέα των κοινωνικών παρο
χών και ανάλογα εισοδήματα σε άτομα που αλλιώς θα έμεναν άνεργα, 
θυσιάζει δημόσια αποταμίευση, η οποία ανάλογα με τη ροπή προς απο
ταμίευση των ιδιωτών που τα εισπράττουν, αυξάνει την ιδιωτική απο
ταμίευση. 

Σοβαρή ένδειξη για την πιθανή επιρροή του ύψους της δημόσιας 
αποταμίευσης στην ιδιωτική είναι το γεγονός ότι η ιδιωτική ροπή προς 
αποταμίευση έφθασε το μέγιστο ύψος της το 1981 (Πίνακας Π.Α.1), το 
έτος ακριβώς που παρατηρήθηκε το απότομο άλμα στις δαπάνες για 
κοινωνικές παροχές (Πίνακας Π.Α.2) με αντίστοιχη καθίζηση της δημό
σιας αποταμίευσης. 

Έτσι παραμένει ανοικτό το ερώτημα ποια θα ήταν η εξέλιξη της 
ροπής προς αποταμίευση των ιδιωτών μετά το 1981, αν η δημόσια απο
ταμίευση δεν μειωνόταν τόσο όσο μειώθηκε και αν οι δαπάνες για κοι
νωνικές παροχές δεν αυξάνονταν με γρήγορο ρυθμό. Η συνεξέταση 
όλων των δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι δεν είναι 
το πιο πιθανόν το μείζον τμήμα των στατιστικών διαφορών να εντοπί
ζεται στην αποταμίευση, μάλλον συνηγορεί υπέρ της άποψης ότι μετά 
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το 1981 η ιδιωτική ροπή προς αποταμίευση παρουσίασε κάμψη,1 η 
οποία ως ένα βαθμό μπορεί να αντισταθμίστηκε από την υποκατάσταση 
ιδιωτικών δαπανών με δημόσιες. Το ερώτημα της πιθανής αρνητικής 
επιρροής των εξελίξεων στη διανομή του εισοδήματος μετά το 1981 στη 
ροπή προς αποταμίευση παραμένει επίσης ανοικτό. Στοιχεία για τη 
διανομή του εισοδήματος για την περίοδο 1981-1985 δεν υπάρχουν. 
Και αν όμως υπήρχαν, η τεκμαιρόμενη κάμψη στη ροπή προς αποταμί
ευση στην περίοδο αυτή μπορεί να οφείλεται και στο γεγονός ότι η προ
σαρμογή των εξελίξεων στην καταναλωτική συμπεριφορά, ύστερα από 
τρεις περίπου ΙΟετίες συνεχούς και γρήγορης πραγματικής ανόδου των 
εισοδημάτων, σε συνθήκες ουσιαστικής οικονομικής στασιμότητας, γί
νεται με σημαντική υστέρηση χρόνου. Είναι ενδεχόμενο η κατανάλωση 
να εξακολούθησε να αυξάνει και μετά το 1981 για μερικά χρόνια, παρά 
το γεγονός ότι ο πραγματικός όγκος του εθνικού εισοδήματος ήταν σχε
δόν στάσιμος, χωρίς αυτό να μπορεί να ερμηνευθεί ως μονιμότερη με
ταβολή στην αποταμιευτική συμπεριφορά. 

Συμπερασματικά μπορεί να παρατηρηθεί ότι οι όποιες μεταβολές 
στη διανομή στην τελευταία 15ετία άσκησαν μικρή ή επουσιώδη επιρ
ροή στην αποταμίευση, κυρίως γιατί στην Ελλάδα, αντίθετα με ότι συμ
βαίνει σε ορισμένες τουλάχιστον άλλες χώρες, αποταμιεύουν σε σημα
ντικό βαθμό όλες σχεδόν οι εισοδηματικές κατηγορίες. 

3. Διανομή και σχηματισμός κεφαλαίου 

3.1. Οι εξελίξεις στο σχηματισμό κεφαλαίου στην περίοδο 1980-1986 

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, όπως δίνονται συνοπτικά στον 
Πίνακα Π.Α.3 είναι σαφές ότι η διαδικασία σχηματισμού κεφαλαίου 
στην ελληνική οικονομία έχει υποστεί προοδευτική αποδυνάμωση στο 
διάστημα μετά την πρώτη και ακόμη περισσότερο μετά τη δεύτερη ενερ-

1. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ (OECD, Grèce, Ιαν. 1986, σελ. 8) η ιδιωτική 
ροπή προς αποταμίευση σε σχέση με το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε τιμές αγοράς 
μειώθηκε από 28% το 1981 σε 21,1% το 1985. Όπως όμως αναφέρεται, οι εκτιμήσεις 
αποτελούν προσεγγιστικές τάξεις μεγέθους και η αξιοπιστία τους είναι περιορισμένη. 
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γειακή κρίση. Η αποδυνάμωση αυτή ήταν πολύπλευρη. Παρατηρήθηκε 
πρώτα μια κάμψη των Ακαθάριστων Επενδύσεων Παγίου Κεφαλαίου 
(ΑΕΠΚ) ως ποσοστού % του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ). 
Ύστερα από μια αιχμή το 1972-1973 (27,0%) ο λόγος Ακαθάριστων 
Επενδύσεων Παγίου Κεφαλαίου προς το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν 
(ΑΕΠΚ/ΑΕΠ) μειώθηκε και διατηρήθηκε σε συγκριτικά χαμηλά επίπε
δα στην περίοδο 1974-1976 (20-21%), με σταδιακή αύξηση στη συνέχεια 
μέχρι και τη δεύτερη ενεργειακή κρίση (25% το 1979). Μετά την κρίση 
αυτή, ο λόγος ΑΕΠΚ/ΑΕΠ παρουσίασε ξανά κάμψη φθάνοντας στην 
περίοδο 1984-1986 σε επίπεδα ακόμη χαμηλότερα από την περίοδο 
1974-1976 (18-19%). Λόγω όμως του ύψους και της εξέλιξης των απο
σβέσεων στο μεταξύ, η έκταση αυτή της μείωσης των ΑΕΠΚ ως ποσο
στού % στο ΑΕΠ υποκρύπτει μια πολύ εντονότερη κάμψη του λόγου 
των Καθαρών Επενδύσεων Παγίου Κεφαλαίου (ΚΕΠΚ) προς ΑΕΠ, ο 
οποίος είναι πολύ πιο κρίσιμο μέγεθος για την ανάπτυξη από ό,τι η σχέ
ση ΑΕΠΚ/ΑΕΠ. Έτσι, όπως φαίνεται στον Πίνακα Π.Α.3, ενώ οι ελάχι
στες τιμές του λόγου ΑΕΠΚ/ΑΕΠ (1984 και 1986) στην περίοδο που εξε
τάζεται εδώ δεν υπολείπονταν των δύο τρίτων των μεγίστων (1972, 
1973,1979), οι ελάχιστες τιμές του λόγου ΚΕΠΚ/ΑΕΠ μόλις έφθασαν 
το ήμισυ των αντίστοιχων μέγιστων τιμών. 

Έχει διατυπωθεί η άποψη1 ότι, ιδίως μετά την ενεργειακή κρίση 
και εξαιτίας των σημαντικών μεταβολών στη σχετική τιμή της ενέργει
ας, ο ρυθμός απαξίωσης του παγίου κεφαλαίου επιταχύνθηκε με αποτέ
λεσμα τα κονδύλια των αποσβέσεων που εμφανίζονται στους Εθνικούς 
Λογαριασμούς, τα οποία δεν καλύπτουν την οικονομική απαξίωση, αλ
λά μόνο την φυσική φθορά λόγω χρήσης2, να αποτελούν υποεκτίμηση 
της πραγματικής μείωσης της αξίας του εθνικού κεφαλαίου. Αν λόγω 
ταχύτερου ρυθμού οικονομικής απαξίωσης και τα πληρέστερα στοιχεία 
για τις αποσβέσεις που χρησιμοποιήθηκαν στους υπολογισμούς που δί
νονται στον Πίνακα Π.Α.3, αποτελούν υποεκτίμηση, τότε είναι ενδεχό
μενο το επίπεδο των Καθαρών Επενδύσεων Παγίου Κεφαλαίου σε σύ
γκριση με το ΑΕΠ τα τελευταία χρόνια (1984-1986) να έχει κατέλθει σε 
πράγματι ανησυχητικά χαμηλά επίπεδα. 

1. OCDE, Grèce, 1986, σελ. 39. 
2. Εθνικοί Λογαριασμοί της Ελλάδος, 1958-75, αριθ. 23, Αθήνα 1976, σελ. 250. 
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Πολύ εντονότερη από την τάση κάμψης του λόγου ΑΕΠΚ/ΑΕΠ 
και την ακόμη μεγαλύτερη της σχέσης ΚΕΠΚ/ΑΕΠ ήταν η τάση κάμψης 
των δυνατοτήτων της ελληνικής οικονομίας να χρηματοδοτήσει το σχη
ματισμό κεφαλαίου από εθνικούς πόρους, σε αντιδιαστολή με τον εξω
τερικό δανεισμό και την εισροή κεφαλαίων. Ως αποτέλεσμα των ιδιαί
τερα δυσμενών εξελίξεων από την άποψη αυτή, ο σχηματισμός εθνικού 
κεφαλαίου, που προκύπτει ύστερα από αφαίρεση των κεφαλαίων που 
εισρέουν (καθαρή εισροή) χωρίς να αποτελούν μονομερή μεταβίβαση, 
προς την ελληνική οικονομία — τα οποία συνοδεύονται από δικαίωμα 
επανεξαγωγής και τα οποία ως εκ τούτου δεν μας ανήκουν — από το 
κονδύλι των Καθαρών Επενδύσεων Παγίου Κεφαλαίου, τείνει τα τε
λευταία χρόνια να μηδενιστεί, αν δεν έχει λάβει αρνητικές τιμές (Πίνα
κας Π.Α.3, στήλη (6)). 

Η αποδυνάμωση όμως της διαδικασίας σχηματισμού κεφαλαίου 
έχει μια ακόμα τουλάχιστον σημαντική πλευρά. Οι δημόσιες επενδύ
σεις καθώς και οι ιδιωτικές επενδύσεις στην κατοικία ικανοποιούν 
αναμφίβολα, στις περισσότερες περιπτώσεις, βασικές ανάγκες και δη
μιουργούν πολύτιμο κεφάλαιο. Από ένα σημείο και μετά όμως δεν απο
τελούν υποκατάστατο των άμεσα παραγωγικών επενδύσεων, η κάμψη 
των οποίων οδηγεί αναπόφευκτα σε ατονία της αναπτυξιακής διαδικα
σίας. Οι Ακαθάριστες Επενδύσεις Παγίου Κεφαλαίου στον ιδιωτικό 
τομέα, πλην κατοικίας, το εθνικολογιστικό μέγεθος των οποίων περι
λαμβάνει και τις παραγωγικές επενδύσεις δημοσίων επιχειρήσεων, μέ
χρι και το 1981 παρουσίασαν μια αξιοσημείωτη σταθερότητα ως ποσο
στό του ΑΕΠ, (περίπου 10 εκατοστιαίες μονάδες) παρά την κύμανση 
του λόγου ΑΕΚΠ/ΑΕΠ λόγω κυρίως μεταβολών στην οικοδομική δρα
στηριότητα αλλά και στις δημόσιες επενδύσεις. Μετά το 1981 όμως οι 
Ακαθάριστες Επενδύσεις Παγίου Κεφαλαίου στον ιδιωτικό τομέα 
πλην κατοικίας ως ποσοστό % στο ΑΕΠ παρουσιάζουν κάμψη, έτσι 
ώστε η σχέση αυτή να διαμορφωθεί στην 3ετία 1984-1986 σε ύψος 7-
7,5% και το αντίστοιχο ποσοστό των Καθαρών Επενδύσεων Παγίου 
Κεφαλαίου στον ιδιωτικό τομέα πλην κατοικίας να κατεβεί στην περίο
δο αυτή στο 2,3%. Αν ληφθεί υπόψη το πιθανό περιθώριο σφάλματος 
στην εκτίμηση των μεγεθών και ειδικότερα των αποσβέσεων, η οποία εί
ναι ιδιαίτερα δυσχερής για τις βιομηχανικές επενδύσεις, αφού γι' αυτές 
ο κίνδυνος οικονομικής απαξίωσης πολύ πριν τη φυσική φθορά είναι 
πολύ εντονότερος από ό,τι στην περίπτωση των κατοικιών και των δη-
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μόσιων έργων και κατασκευών, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμε
νο το πολύ χαμηλό ποσοστό που μόλις αναφέρθηκε να μη διαφέρει ση
μαντικά από το μηδέν. Εν πάση περιπτώσει διαπιστώνεται όχι μόνο μια 
αδυναμία της ελληνικής οικονομίας να σχηματίζει άμεσα παραγωγικό 
κεφάλαιο όχι μόνο με εθνικούς πόρους αλλά ακόμη και αδυναμία σχη
ματισμού κεφαλαίου με πόρους που εισρέουν κατά διάφορους τρόπους 
από την αλλοδαπή. 

3.2. Τα πιθανά αίτια της κάμψης του σχηματισμού κεφαλαίου 

Η απόφαση για μια συγκεκριμένη επένδυση στον ιδιωτικό τομέα, 
θεωρητικά δε τουλάχιστον και στο τμήμα εκείνο του Δημοσίου που λει
τουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, εξαρτάται από πάρα πολ
λούς παράγοντες, μερικοί από τους οποίους έχουν χαρακτήρα αστάθ
μητο. Σε γενικές όμως γραμμές, όταν εξετάζεται το σύνολο της 
επενδυτικής δραστηριότητας στον ιδιωτικό τομέα, μπορούμε να πούμε 
ότι αποφασιστική σημασία έχει η σύγκριση της προσδοκώμενης αποδο
τικότητας της επένδυσης με το κόστος του κεφαλαίου και οι διανεμητι
κές ρυθμίσεις που προσδιορίζουν το τμήμα της απόδοσης που μπορεί 
να οικειοποιηθεί ο επενδυτής και τους σχετικούς όρους οικειοποίησης. 
Λογικά λοιπόν η πολλαπλή κάμψη των ιδιωτικών επενδύσεων και η 
αποδυνάμωση της αναπτυξιακής διαδικασίας πρέπει να οφείλεται κατά 
κύριο λόγο σε μια ή περισσότερες από τις εξής τρεις κατηγορίες παρα
γόντων: (α) το κόστος και τις δυνατότητες χρηματοδότησης των επεν
δύσεων, (β) την προσδοκώμενη οικονομική αποδοτικότητα των επενδύ
σεων και (γ) τις διανεμητικές ρυθμίσεις. 

3.2.1. Το κόστος και οι δυνατότητες χρηματοδότησης 

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, μπορεί να θεωρηθεί βέβαιο ότι 
το κόστος χρηματοδότησης και οι δυνατότητες πρόσβασης σε χρηματο
δότηση δεν απετέλεσαν σημαντικό εμπόδιο στην πραγματοποίηση επεν
δύσεων στην περίοδο που εξετάζεται εδώ. 

Το πραγματικό κόστος δανεισμού για επενδύσεις σε όλη την περίο
δο που εξετάζεται εδώ ήταν αν όχι αρνητικό, λόγω του αρνητικού πραγ
ματικού επιτοκίου, πάντως σίγουρα χαμηλό ή όχι υπολογίσιμο λόγω 
των προνομιακών όρων μεταχείρισης των δανειζομένων για επενδύ
σεις (Πίνακας Π.Α.4). 
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Έτος 

1980 
1981 

1982 
1983 
1984 

1985 

1986 

ΠΙΝΑΚΑΣ Π.Α.4 

Επιτόκια χορηγήσεων και δείκτες 

Αύξηση % δείκτη τιμών 
καταναλωτή έναντι 

προηγούμενου έτους 

24,8 
24,5 

21,0 
20,2 

18,5 

19,3 
23,0 

Γενικό 

18 
18 

16 

18 
18 
18 

18 

τιμών κο ιταναλωτή 

Μακροπρόθεσμα 

επιτόκια χορηγήσεων 

Βιοτεχνίας Γεωργίας Σι 

13,5 
13,5 

13,5 
15,5 
13,5 

13,5 

15 

13,5-14 
13,5-14 

13,5-14 
13,5-14 
13,5-14 

13,5-14 

13,5-14 

;εγαστικά 

16-19 
17 

17 

17 
17 
17 

α 

Πηγή: Τράπεζα Ελλάδος, Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο, Ιούνιος 1986, Ιούνιος 1984 και 

Έκθεση του Διοικητή για το 1986. 

α. Ελεύθερα διαπραγματεύσιμο. 

Εξάλλου από τις ετήσιες Εκθέσεις του Διοικητή της Τράπεζας της 
Ελλάδος στην περίοδο 1979-1986, οπότε και η κάμψη των επενδύσεων 
ήταν εντονότερη, καθίσταται απόλυτα σαφές ότι δεν αντιμετωπίστηκε 
καμιά σοβαρή στενότητα ή δυσκολία στη χρηματοδότηση επενδύσεων. 
Αντίθετα γίνεται συνεχώς λόγος1 για "υπερκάλυψη της ζήτησης μακρο
πρόθεσμων κεφαλαίων για επενδύσεις στη βιομηχανία", για "άνετη κά
λυψη των αναγκών της οικονομίας σε μακροπρόθεσμα κεφάλαια", για 
"άνετη χρηματοδότηση επενδυτικών πρωτοβουλιών", για "χαλαρή ζή
τηση μακροπρόθεσμων δανείων", για " μειωμένη ζήτηση μακροπρόθε
σμων δανείων", για "υποτονικότητα επενδύσεων", για "προαιρετική 
επένδυση από μέρους των εμπορικών τραπεζών σε έντοκα γραμμάτια 
του δημοσίου από τα αδιάθετα κεφάλαια που δεσμεύονται για χρηματο
δότηση επενδύσεων", για "αδιάθετα κεφάλαια από τις αντίστοιχες δε
σμεύσεις επί των καταθέσεων στις εμπορικές τράπεζες για τη χρηματο-

1. Έκθεση Διοικητή Τράπεζας Ελλάδος 1980, σελ. 81,85 και 96,1981 (αγγλικό κεί

μενο) σελ. 63,64,75 και 77,1982 σελ. 82 και 85,1983 σελ. 68,70 και 74,1984 σελ. 79,84 

και 85,1985 σελ. 94 και 1986 σελ. 89 και 90. 
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δότηση μικρομεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων και για τη χρημα
τοδότηση παραγωγικών επενδύσεων" και άλλα παρόμοια. 

Θέμα ίσως θα προέκυπτε, αν παράλληλα με τις μεγάλες δανειακές 
ανάγκες του Δημοσίου υπήρχε πράγματι μεγαλύτερη διάθεση για επεν
δύσεις εκ μέρους των ιδιωτών. Θέμα ίσως υπήρχε πάντοτε για σχετικά 
μικρούς ή νέους επενδυτές δίχως επαρκή εχέγγυα περιουσιακά στοι
χεία. Λόγος όμως για γενική στενότητα δανειακών κεφαλαίων για επεν
δύσεις στη μεταποίηση στην περίοδο που εξετάζεται εδώ, η οποία να 
εμπόδισε την πραγματοποίηση επενδύσεων, που είχαν όλες τις άλλες 
προϋποθέσεις για να πραγματοποιηθούν, σαφώς δεν μπορεί να γίνει. 

3.2.2. Η πιθανή αποδοτικότητα των επενδύσεων 

Οι επενδυτικές ευκαιρίες στη χώρα συναρτώνται με τις εξελίξεις 
και τις προοπτικές στην εσωτερική ζήτηση σε συνδυασμό και με τις δυ
νατότητες υποκατάστασης εισαγομένων και με τις εξαγωγικές δυνατό
τητες. Δυσμενείς προοπτικές στο ένα από τα δύο αυτά μέτωπα δεν θα 
μπορούσαν να οδηγήσουν σε επενδυτική απραξία, εφόσον οι προοπτι
κές στο άλλο ήταν ικανοποιητικές. Στο βαθμό που οι εσωτερικές εξελί
ξεις και προοπτικές οδηγούσαν σε περιορισμό των κερδοφόρων επεν
δυτικών ευκαιριών, οι επιχειρηματίες ή τουλάχιστον ένα σημαντικό 
μέρος τους θα μπορούσε να στραφεί σε επενδύσεις και αύξηση της πα
ραγωγής για εξαγωγές, εφόσον η εξωτερική ζήτηση παρουσίαζε ικανο
ποιητικές προοπτικές. 

3.2.2.1. Οι επενδυτικές δυνατότητες για εξαγωγές 

Τα διαθέσιμα στοιχεία δεν φαίνεται να μπορούν να στηρίξουν την 
υπόθεση ότι οι διεθνείς οικονομικές εξελίξεις και η εξωτερική ζήτηση 
που διαμορφώνεται από αυτές αποτέλεσαν βασικό ελλείποντα παράγο
ντα που μπορεί να ερμηνεύσει την κάμψη των επενδύσεων και της οικο
νομικής ανόδου στην Ελλάδα, στην περίοδο που εξετάζουμε. 

Για πολλά χρόνια η ελληνική οικονομία ήταν σε θέση να διατηρεί 
μια σχέση ανάμεσα στο ρυθμό ανάπτυξης της και στο ρυθμό ανάπτυξης 
της παραγωγής και του όγκου του διεθνούς εμπορίου στις χώρες που 
αποτελούν τους κυριότερους εμπορικούς μας εταίρους και την παγκό
σμια οικονομία γενικότερα, σαφώς υψηλότερη της μονάδας. Έντονη 
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και διαρκής κάμψη στη σχέση αυτή και μάλιστα υποβιβασμός της αισθη
τά κάτω της μονάδας, σε μια περίοδο που οι μεταβολές στους ρυθμούς 
ανάπτυξης των διεθνών οικονομικών μεγεθών δεν ήταν τόσο δραστι
κές, έτσι ώστε να μπορεί εύλογα να υποστηριχθεί ότι η βάση για τη δια
τήρηση της σχέσης που εξετάζεται εδώ έχει εκλείψει, λογικά δεν μπορεί 
παρά να έχει τα κύρια αίτια της σε μεταβολή της ικανότητας της ελληνι
κής οικονομίας να ανταποκριθεί στο ερέθισμα της εξωτερικής ζήτησης 
και των οικονομικών δυνατοτήτων που συνδέονται με αυτή μάλλον πα
ρά στην έλλειψη ερεθίσματος. 

Στον Πίνακα Π.Α.5 δίνεται η σχέση μεταξύ του ρυθμού ανόδου της 
ελληνικής οικονομίας και του ρυθμού ανόδου των χωρών-μελών του 
ΟΟΣΑ και της ΕΟΚ, που αποτελούν τις κυριότερες αγορές ελληνικών 
προϊόντων. Όπως συνάγεται σαφώς από τις 3 τελευταίες στήλες, η πτώ
ση του ρυθμού ανόδου στην Ελλάδα ήταν αναλογικά πολύ εντονότερη 
από την αντίστοιχη πτώση του ρυθμού ανόδου των οικονομιών με τις 
οποίες πραγματοποιούμε το μεγαλύτερο τμήμα των οικονομικών μας 
συναλλαγών και με τις οποίες έχουμε ευρύτερο πλέγμα οικονομικών 
σχέσεων. Ενώ για πολλά χρόνια η ελληνική οικονομία είχε ρυθμούς ανό
δου σχετικά υψηλότερους από τις ομάδες χωρών του Πίνακα Π.Α.5, με
τά το 1980η σχέση αντιστράφηκε. Το ίδιο συμπέρασμα συνάγεται και από 
τα στοιχεία του Πίνακα Π.Α.6. Η σχέση του ρυθμού αύξησης του όγκου-' 
των εξαγωγών της Ελλάδος προς το ρυθμό αύξησης του όγκου των εισα
γωγών των χωρών του ΟΟΣΑ και της ΕΟΚ χειροτέρευε συνεχώς και 
έντονα στην περίοδο 1970-1985 με αποτέλεσμα να πέσει σαφώς κάτω από 
τη μονάδα μετά το 1980, ενώ άλλες χώρες, που έχουν αρκετά κοινά κοι
νωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά και συνθήκες με την Ελλάδα όπως η 
Ιταλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία, είτε διατήρησαν την πιο πάνω σχέ
ση σε επίπεδα σαφώς ανώτερα της μονάδας στην περίοδο 1970-1985 
(Ιταλία, Ισπανία) είτε υπεραναπλήρωσαν πρόσκαιρες απώλειες (Πορτο
γαλία). Είναι λοιπόν σαφές ότι η σταδιακή κάμψη των επενδύσεων και 
της ανόδου στην Ελλάδα, στην περίοδο μετά την πρώτη ενεργειακή κρίση 
και ιδίως μετά τη δεύτερη, δεν μπορεί να οφείλεται κυρίως σε εξωτερικά 
αίτια και ειδικότερα στην ανεπάρκεια ερεθισμού από την εξωτερική ζή
τηση, αλλά μάλλον στη φθίνουσα ικανότητα της ελληνικής οικονομίας να 
ανταποκριθεί στον ερεθισμό της εξωτερικής ζήτησης, ο οποίος αποδεί
χτηκε επαρκής για τη στήριξη έντονων ρυθμών αύξησης των εξαγωγών σε 
χώρες με επίπεδο ανάπτυξης παραπλήσιο με το ελληνικό. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π.Α.5 

Μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής του Ακαθάριστου 
Εγχώριου Προσόντος, 1972-1985 

Περίοδος 

1972-1975 
1972-1980 
1975-1980 
1980-1985 

ΟΟΣΑ 

2,1 
2,8 
3,3 
2,2 

Περιοχή 

ΟΟΣΑ 
(Ευρώπη) 

2,3 
2,7 
2,9 
1,4 

ΕΟΚ 

2,3 
2,7 
2,9 
1,3 

Ελλάδα 

3,1 
3,9 
4,4 
1,0 

Σχέση Ελλάδας π( 

ΟΟΣΑ ΟΟΣΑ 

1,47 
1,39 
1,33 
0,45 

(Ευρώπη) 

1,35 
1,44 
1,52 
0,71 

κ>ς: 

ΕΟΚ 

1,35 
1,44 
1,52 
0,77 

Πηγή: OECD, National Accounts, 1960-1985, Τόμος I. 

Αν βασικός και κρίσιμος ελλείπων παράγων ήταν η εξωτερική ζήτηση, 
τότε θα έπρεπε να είχε επηρεάσει δυσμενώς αν όχι στον ίδιο βαθμό, πά
ντως αποφασιστικά, και άλλες χώρες που έχουν πολιτικοοικονομικό 
σύστημα, σύνθεση παραγωγής, αγορές προϊόντων και ανταγωνιστές 
που παρουσιάζουν μεγάλες ομοιότητες με την Ελλάδα. 

Η αδυναμία του ελληνικού επιχειρηματικού δυναμικού να αξιο
ποιήσει τις ευκαιρίες που παρουσίασε η εξωτερική αγορά δεν μπορεί 
παρά να οφείλεται είτε σε εγγενείς δικές του αδυναμίες, που ανεφύησαν 
μάλλον απότομα τα τελευταία χρόνια, αφού στα προηγούμενα ο όγκος 
των ελληνικών εξαγωγών αυξανόταν με πράγματι γρήγορο ρυθμό, είτε 
στην επίδραση της οικονομικής πολιτικής, η οποία μπορεί να επηρεά
σει δραστικά την ιδιωτική οικονομική απόδοση των εξαγωγικών δρα
στηριοτήτων είτε με τη διανεμητική πολιτική που ακολουθεί, είτε με τη 
συναλλαγματική πολιτική. 

3.2.2.2. Η εσωτερική ζήτηση και οι προοπτικές της 

Οι επιχειρηματικές προοπτικές βέβαια μπορεί να πήραν αρνητική 
τροπή στην περίοδο που εξετάζεται και για λόγους που συνδέονται με 
τις εξελίξεις και τις προοπτικές της εσωτερικής αγοράς σε αντιδιαστο-
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π.Α.6 

Λόγος μέσου ετήσιου ρυθμού αύξησης εξαγωγών 
προς μέσο ετήσιο ρυθ,μό αύξησης εισαγωγών, 

1970-1985 

Ελληνικές εξαγωγές προς εισαγωγές: 

ΟΟΣΑ ΟΟΣΑ (Ευρώπη) ΕΟΚ 

1970-1975 3,2 3,0 3,0 

1975-1980 1,6 1,6 1,5 

1980-1985 0,56 0,84 0,91 

Ιταλιχές εξαγωγές προς εισαγωγές: 

ΟΟΣΑ ΟΟΣΑ (Ευρώπη) ΕΟΚ 

1970-1975 1,54 1,44 1,44 

1975-1980 1,18 1,20 1,29 

1980-1985 1,28 1,69 1,83 

Ισπανικές εξαγωγές προς εισαγωγές: 

ΟΟΣΑ ΟΟΣΑ (Ευρώπη) ΕΟΚ 

1970-1975 1,54 1,44 1,44 

1975-1980 1,22 1,24 1,16 

1980-1985 1,90 2,84 3,10 

Πορτογαλικές εξαγωγές προς εισαγωγές: 

ΟΟΣΑ ΟΟΣΑ (Ευρώπη) ΕΟΚ 

1970-1975 1,90 1,77 1,77 

1975-1980 0,45 0,46 0,43 

1980-1985 7,2 ' 10,7 11,7 

Πηγή: OECD, National Accounts, 1960-1985, τόμος I. 
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λή προς την εξωτερική. Η σταδιακή κάμψη του ρυθμού ανόδου και η 
επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης του όγκου της εσωτερικής ζήτησης, 
που παρατηρήθηκε στην περίοδο που εξετάζεται εδώ, και η αυξημένη 
αβεβαιότητα λόγω του υψηλού ρυθμού πληθωρισμού και του κλονι
σμού της μακροοικονομικής ισορροπίας γενικότερα, δεν μπορεί παρά 
να επηρέασε δυσμενώς, με κάποια υστέρηση χρόνου την προσδοκώμενη 
αποδοτικότητα των επενδύσεων με προορισμό την ικανοποίηση εσωτε
ρικής ζήτησης. Λογικά όμως ο παράγοντας αυτός δεν μπορεί να ήταν 
αποφασιστικός. Το γεγονός ότι οι Έλληνες επιχειρηματίες δεν μπόρε
σαν να ανταποκριθούν ικανοποιητικά στα ερεθίσματα της εξωτερικής 
ζήτησης, τα οποία μπόρεσαν να αξιοποιήσουν τόσο πολύ καλύτερα οι 
ομόλογοί τους σε άλλες οικονομίες με παραπλήσιο επίπεδο ανάπτυξης, 
δείχνει ότι ο βασικός ελλείπων παράγων δεν ήταν η συρρίκνωση επεν
δυτικών ευκαιριών, στο εσωτερικό. Αν όντως οι ιδιωτικές επενδύσεις 
ακολουθούσαν μια φθίνουσα πορεία, γιατί έλειψαν οι επενδυτικές ευ
καιρίες στο εσωτερικό, η τάση αξιοποίησης των επενδυτικών ευκαι
ριών για εξαγωγές θα είχε καταστεί πιο έντονη από ό,τι στο παρελθόν 
αντί να ατονήσει και αυτή. 

3.2.2.3. Η συναλλαγματική πολιτική και η αποδοτικότητα τωνεπεν
δύσεων για εξαγωγές και για υποκατάσταση εισαγωγών 

Στον Πίνακα Π.Α.7 δίνονται εκτιμήσεις για τις μεταβολές στην 
πραγματική σταθμισμένη ισοτιμία της δραχμής στην περίοδο 1970-
1986, με βάση το δείκτη τιμών καταναλωτή. Σε σχέση με την ονομαστική 
μεταβολή της αξίας της δραχμής προς το δολάριο ή άλλο νόμισμα, οι 
εκτιμήσεις αυτές θεωρείται ότι αποτελούν καλύτερη βάση για εκτίμηση 
της πιθανής απόκλισης της εξωτερικής αξίας του νομίσματος από την 
ισοτιμία των αγοραστικών δυνάμεων στην οποία θα μας οδηγούσε η 
υγιής λειτουργία των δυνάμεων της αγοράς και η οποία ούτε θα έβλαπτε 
την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής παραγωγής έναντι της ξένης αλ
λά ούτε και θα αποτελούσε τεχνητό της στήριγμα. Αυτό γιατί στους 
υπολογισμούς λαμβάνεται υπόψη, εκτός από την ονομαστική μεταβολή 
της ισοτιμίας της δραχμής σε σχέση με ένα ξένο νόμισμα, η έκταση των 
εμπορικών μας ανταλλαγών με την αντίστοιχη χώρα αλλά και ο ρυθμός 
πληθωρισμού στη χώρα αυτή σε σύγκριση με τη δική μας. Παρά τον προ
σεγγιστικό χαρακτήρα των εκτιμήσεων δύο τινά είναι απολύτως σαφή. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π.Α.7 

Μεταβολές στην πραγματική* σταθμισμένη** ισοτιμία της 
δραχμής 1971-1986 

Ποσοστιαία μεταβολή 

Με βάση το δείκτη Με βάση το ημερομίσθιο 
τιμών καταναλωτή στη μεταποίηση 

Έτος • 
Σε σχέση με το Σε σχέση με το 
προηγούμενο έτος Αθροιστικά προηγούμενο έτος Αθροιστικά 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

-8,6 

-5,4 

+2,4 

+12,8 

-7,2 

-9,8 

+0,8 

-2,4 

+3,4 

-4,2 

-1,8 

+0,7 

-9,1 

-7,7 

-9,4 

+0,3 

-6,6 

-12,3 

-9,6 

+4,5 

-2,4 

-12,5 

-11,6 

-14,2 

-10,4 

-15,0 

-17,1 

-16,3 

-26,9 

-36,6 

-49,5 

-49,0 

-0,8 

-0,6 

+2,8 

+12,8 

0,0 

+14,2 

+5,2 

+13,6 

-2,8 

0,0 

+1,0 

+15,8 

-7,3 

+0,9 

-4,0 

-8,5 

-0,8 

-1,4 

+1,4 

+14,4 

+14,4 

+30,6 

+37,4 

+56,1 

+51,7 

+51,7 

+53,2 

+77,4 

+64,5 

+66,0 

+59,4 

+45,8 

Πηγή: Για την περίοδο 1971-1981, Π. Φυλακτός, Ο Τομέας των Εξωτερικών Συναλλα
γών της Ελλάδος, ΚΕΠΕ (αδημοσίευτο), OECD, Greece, 1981-1982, σελ. 79 και 
για την περίοδο 1982-1986 Τμήμα Ισοζυγίου Πληρωμών, ΚΕΠΕ. 

* Για τον υπολογισμό της, η ονομαστική σταθμισμένη μεταβολή στην ισοτιμία διορθώ
νεται λαμβάνοντας υπόψη το σχετικό ρυθμό πληθωρισμού, όπως μπορεί να μετρηθεί 
με το δείκτη τιμών καταναλωτή ή άλλο μέτρο του σχετικού πληθωρισμού. 

** Για τη στάθμιση της μεταβολής της ονομαστικής αξίας της δραχμής ως προς το νό
μισμα λαμβάνεται ως συντελεστής το ποσοστό συμμετοχής της στο συνολικό εξωτε
ρικό μας εμπόριο. Η στάθμιση γίνεται για τους κυριότερους εμπορικούς μας εταί
ρους. 
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Με τη συναλλαγματική πολιτική που ασκήθηκε στην περίοδο 1980-
1986 η δραχμή αφέθηκε να υποτιμηθεί έναντι των κύριων ξένων νομι
σμάτων με ρυθμό που υπεραναπλήρωσε την απώλεια της γενικής της 
αγοραστικής δύναμης λόγω του πληθωρισμού. Σύμφωνα με τα στοιχεία 
του Πίνακα Π.Α.8, η πραγματική υποτίμηση, η οποία τονώνει την αντα
γωνιστικότητα και την προσδοκώμενη αποδοτικότητα από επενδύσεις 
για εξαγωγές και υποκατάσταση εισαγωγών, υπήρξε σαφής και αρκετά 
έντονη από το 1983 και μετά. Πριν το 1983 η έκταση της πραγματικής 
υποτίμησης φαίνεται μικρότερη, με εξαίρεση το 1974, οπότε σημειώθηκε 
μια μικρή υπερτίμηση. 

Στο συμπέρασμα αυτό μπορεί να αντιταχθεί ότι σε όλη αυτή την πε
ρίοδο ο ρυθμός πληθωρισμού ήταν σαφώς ανώτερος από το ρυθμό αύ
ξησης του επίσημου δείκτη τιμών καταναλωτή και ότι ως εκ τούτου, αν 
γινόταν υπολογισμός με βάση τον πραγματικό ρυθμό πληθωρισμού, τα 
συμπεράσματα μπορεί να ήταν διαφορετικά. Αντί της πραγματικής 
υποτίμησης, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, μπορεί στην πράξη να εί
χαμε υπερτίμηση. 

Η συμπίεση του δείκτη τιμών καταναλωτή σε επίπεδα αισθητά χα
μηλότερα των πραγματικών, είτε με διοικητικά μέτρα είτε με άλλους 
τρόπους, είναι ασφαλώς δυνατή για ένα διάστημα. Αυτοί όμως που κα-
τανάγκην φέρουν το κόστος τέτοιων ρυθμίσεων αντιδρούν, ενώ και τα 
φυσικά περιθώρια εξαντλούνται, με αποτέλεσμα η εκδήλωση της αύξη
σης των τιμών καταναλωτή να καθυστερεί μεν, αλλά να μην μπορεί να 
εξουδετερωθεί οριστικά. Με τις συνθήκες της ελληνικής οικονομίας δεν 
είναι πρακτικά εφικτό στο τέλος μιας 15ετίας ο δείκτης τιμών κατανα
λωτή να εμφανίζει άνοδο επιπέδου τιμών τόσο πολύ μικρότερη από την 
πραγματική, έτσι ώστε να αντισταθμίζεται πλήρως η πραγματική υπο
τίμηση που δίνεται στον Πίνακα Π.Α.8 με βάση τον επίσημο δείκτη τι
μών καταναλωτή. Εκείνοι, σε βάρος των οποίων θα είχε λάβει χώρα τέ
τοιας έκτασης συμπίεση του πληθωρισμού για τόσο μακρό χρόνο, θα 
ήταν αδύνατο να αντέξουν το κόστος της. Συμπερασματικά μπορεί να 
λεχθεί ότι στο βαθμό που οι εκτιμήσεις του Πίνακα Π.Α.8 με βάση το 
-δείκτη τιμών καταναλωτή στηρίζονται σε κάποια υποεκτίμηση της 
πραγματικής απώλειας της αγοραστικής αξίας της δραχμής έναντι των 
ξένων νομισμάτων, πάντως η υποεκτίμηση αυτή για τους λόγους που 
αναφέρθηκαν δεν μπορεί να ήταν τόσο μεγάλη για την περίοδο 1970-
1986 ως σύνολο, ώστε να μπορεί εύλογα να υποστηριχθεί ότι η συναλ-
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λαγματική πολιτική υπέσκαψε σοβαρά και σε μονιμότερη βάση την 
ανταγωνιστικότητα της εγχώριας παραγωγής. Μάλλον θα έλεγε κανείς 
το αντίθετο. Αυτό άλλωστε μαρτυρεί και το γεγονός ότι παρά την ενερ
γειακή κρίση του 1973, — αποτέλεσμα της οποίας ήταν η απότομη διό
γκωση του κονδυλίου πληρωμών για πετρέλαιο κατά 500 τουλάχιστον 
εκατ. δολάρια κατ' έτος — μέχρι και το 1979, οπότε έλαβε χώρα και δεύ
τερη μεγάλη αύξηση των τιμών του πετρελαίου, οι εξελίξεις στο ισοζύ
γιο πληρωμών ήταν γενικά ικανοποιητικές. Ο εξισορροπητικός δανει
σμός είχε σχεδόν μηδενιστεί για τα έτη 1977 και 1978. 

Η διόρθωση των ονομαστικών μεταβολών στη συναλλαγματική 
ισοτιμία με βάση όχι τις σχετικές μεταβολές του δείκτη τιμών κατανα
λωτή αλλά το μοναδιαίο κόστος εργασίας δίνει διαμετρικά αντίθετα 
αποτελέσματα. Όπως φαίνεται από τον Πίνακα Π.Α.8, το ονομαστικό 
κόστος εργασίας στη μεταποίηση αυξανόταν στην περίοδο 1974-1986 με 
πολύ γρηγορότερους ρυθμούς από τη σταθμισμένη ονομαστική υποτί
μηση με αποτέλεσμα τη μείωση της ανταγωνιστικότητας της μεταποιη
τικής παραγωγής. 

Βέβαια το συνολικό κόστος της μεταποιητικής παραγωγής περι
λαμβάνει και άλλα στοιχεία εκτός από τον εργατικό μισθό και αυτά κα
τά πάσα πιθανότητα αυξάνονταν με βραδύτερο ρυθμό από το μοναδι
αίο κόστος εργασίας. Αν δεν συνέβαινε κάτι τέτοιο, δεν θα ήταν δυνατή 
η συγκράτηση του δείκτη τιμών καταναλωτή σε τόσο χαμηλότερα επίπε
δα αύξησης σε σύγκριση με το μοναδιαίο κόστος εργασίας στη μεταποί
ηση. Από την άλλη μεριά όμως, το εργατικό κόστος καλύπτει, στις πε
ρισσότερες τουλάχιστον περιπτώσεις, μεγάλο ποσοστό του συνολικού 
κόστους και η πολύ πιο γρήγορη αύξηση του, σε σύγκριση με το δείκτη 
τιμών καταναλωτή, πρέπει να οδήγησε σε ρυθμούς αύξησης του μοναδι
αίου κόστους παραγωγής στη μεταποίηση αρκετά υψηλότερους από το 
δείκτη τιμών καταναλωτή. Έτσι η αύξηση του μοναδιαίου ονομαστικού 
κόστους παραγωγής στη μεταποίηση ήταν κατά πάσα πιθανότητα αρκε
τά υψηλότερη από την αντίστοιχη αύξηση της δραχμικής τιμής των εξα
γωγών βιομηχανικών προϊόντων λόγω της υποτίμησης της δραχμής, με 
αποτέλεσμα την κάμψη της ανταγωνιστικότητας και των κερδών από / 
τις βιομηχανικές εξαγωγές σε σύγκριση με το παρελθόν. Η έκταση του 
προβλήματος θα ήταν ασφαλώς διαφορετική από επιχείρηση σε επιχεί
ρηση και από κλάδο σε κλάδο, ανάλογα με τη βαρύτητα του μοναδιαίου 
κόστους εργασίας στο συνολικό κόστος και την έκταση της αύξησης του 
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και την εξέλιξη της τιμής του προϊόντος στη διεθνή αγορά με μια συνο
λική όμως υπερτίμηση της δραχμής στην περίοδο 1970-1986, με βάση το 
μοναδιαίο κόστος εργασίας, της τάξης του 45% (Πίνακας Π.Α.8) η 
οποία, ιδιαίτερα στην περίοδο 1982-1985, έφθασε και μέχρι 75% περί
που, το πρόβλημα πρέπει να ήταν γενικό και σοβαρό και θα μπορούσε 
να αποτελέσει ερμηνεία της κάμψης της ικανότητας της ελληνικής μετα
ποίησης να αξιοποιεί τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η διεθνής αγορά. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να διευκρινιστεί ότι η κάμψη της ανταγω
νιστικότητας της εγχώριας παραγωγής, και μάλιστα της βιομηχανίας, 
δεν ήταν απόρροια της συναλλαγματικής πολιτικής που ασκήθηκε αλλά 
της διανεμητικής. 

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή ή ο αποπληθωριστής του Ακαθάρι
στου Εγχώριου Προϊόντος μετρά τη γενική απώλεια αγοραστικής δύ
ναμης του νομίσματος και η συναλλαγματική πολιτική έχει βασικό στό
χο να αντισταθμίζει τέτοιες μεταβολές, έτσι ώστε να μην υποσκάπτεται 
η ανταγωνιστικότητα της εγχώριας παραγωγής και να διαφυλάσσεται η 
ισορροπία στο ισοζύγιο πληρωμών. Τυχόν αποκλίσεις από τον κεντρι
κό αυτό στόχο για την εξυπηρέτηση άλλων σκοπών, όπως η δημιουργία 
πλεονασμάτων στο ισοζύγιο για την αύξηση του συναλλαγματικού 
αποθέματος ή την αποπληρωμή χρεών, η ενίσχυση των εξαγωγών ή η 
μείωση των πληθωριστικών πιέσεων, δεν μπορούν να ξεπεράσουν ορι
σμένα στενά όρια χωρίς να τείνουν σε αναίρεση του βασικού στόχου της 
συναλλαγματικής πολιτικής ή να οδηγούν σε σοβαρές απώλειες στους 
όρους εμπορίου. Πιο συγκεκριμένα, η συναλλαγματική πολιτική δεν εί
ναι σκόπιμο να αποκλίνει από το στόχο της και να χρησιμοποιείται κα
τά κύριο λόγο ως εργαλείο αναδιανεμητικής πολιτικής είτε ευθέως είτε 
εμμέσως, διότι η αποτελεσματικότητα της σε σύγκριση με άλλα εργα
λεία αναδιανεμητικής πολιτικής, είναι αμφίβολη. Αν κριτήριο προσ
διορισμού της αξίας της δραχμής ήταν η προστασία των εξαγωγικών 
δραστηριοτήτων από τις συνέπειες της διανεμητικής πολιτικής, ανε
ξάρτητα από τη σχετική θέση των γενικών αγοραστικών δυνάμεων —σε 
αντιδιαστολή με την αγοραστική δύναμη της δραχμής εκφρασμένη σε 
ώρες εργασίας στη μεταποίηση—τότε θα είχαμε ως άμεσα αποτελέσμα
τα πολύ εντονότερο εισαγόμενο πληθωρισμό και έντονη χειροτέρευση 
των όρων εμπορίου, με απρόβλεπτες συνέπειες ως προς το επίπεδο 
ισορροπίας που θα διαμορφωνόταν ως αποτέλεσμα μιας τέτοιας πολι
τικής. 
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3.2.2.4 Η διανεμητική πολιτική και η αποδοτικότητα των tôiom-
κών επενδύσεων 

Με βάση τα πιο πάνω, φαίνεται ότι βασικό ρόλο στην κάμψη των 
ιδιωτικών επενδύσεων διαδραμάτισε η οικονομική πολιτική και η επί
δραση που άσκησε στην οριακή ιδιωτική αποδοτικότητα του κεφαλαί
ου. Οι εξελίξεις στην οικονομική πολιτική πρέπει να οδήγησαν σε έντο
νη κάμψη της οριακής ιδιωτικής αποδοτικότητας του κεφαλαίου, έτσι 
ώστε η παρούσα αξία των προσδοκώμενων από τον επενδυτή κερδών, 
σε αντιδιαστολή με την κοινωνική αποδοτικότητα, να μην καλύπτει το 
κόστος παρά το πολύ χαμηλό ή ακόμη και αρνητικό επιτόκιο αναγωγής. 

Η ουσιαστική στασιμότητα της ελληνικής οικονομίας στην περίο
δο μετά το 1979, σε αντίθεση με τους έντονους ρυθμούς ανόδου για πα
ρατεταμένη περίοδο πρις το έτος αυτό, μπορεί πράγματι να οδήγησε, 
τουλάχιστον από ένα σημείο και μετά, σε περιορισμό των ευκαιριών για 
επένδυση και άρα της οριακής αποδοτικότητας του κεφαλαίου τόσο της 
κοινωνικής όσο και της ιδιωτικής. 

Οι έντονες μακροοικονομικές ανισορροπίες, που είχαν εκδηλωθεί 
από νωρίτερα και παγιώθηκαν και εντάθηκαν στην περίοδο μετά το 
1979, με αιχμή τα ελλείμματα στο ισοζύγιο πληρωμών, την άνοδο του 
ήδη υψηλού ρυθμού πληθωρισμού, και τη διεύρυνση των ελλειμμάτων 
του Δημοσίου, είναι επίσης φυσικό να αύξησαν την αβεβαιότητα με την 
προσθήκη στο φάσμα των πιθανών εκβάσεων ιδιαίτερα δυσμενών σενα
ρίων, αποτέλεσμα των οποίων ήταν η δραστική μείωση του μαθηματικά 
ελπιζόμενου κέρδους. 

Όπως όμως αναφέρθηκε, αν το πρόβλημα εντοπιζόταν κυρίως στη 
διαμόρφωση προσδοκιών για πενιχρές ή έντονα αβέβαιες εσωτερικές 
οικονομικές εξελίξεις, με αντίστοιχο περιορισμό των κερδοφόρων ευ
καιριών για επένδυση, λογικά οι Έλληνες επενδυτές θα έπρεπε να εξα
κολουθήσουν να αξιοποιούν, και μάλιστα σε εντονότερο βαθμό από 
ό,τι παλαιότερα, τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρέχει η εξωτερική 
αγορά, η οποία όπως αναφέρθηκε πιο πάνω εξακολούθησε να αναπτύσ
σεται με κλασματικά μόνο χαμηλότερους ρυθμούς σε σύγκριση με το 
παρελθόν, οι οποίοι επέτρεψαν σε άλλες χώρες με γενικότερες οικονο
μικές συνθήκες παραπλήσιες με τις δικές μας αποφασιστικά καλύτερες 
επιδόσεις. Η δραστική μείωση της ανταπόκρισης των Ελλήνων επενδυ
τών στο ερέθισμα της εξωτερικής ζήτησης, στην περίοδο που εξετάζεται 
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εδώ, μείωση ξεκάθαρα τεκμηριωμένη, αποτελεί σαφή ένδειξη ότι, του
λάχιστον σε μεγάλο βαθμό, εκείνο που επηρέασε αρνητικά τις επενδύ
σεις και εκεί ακόμη όπου η κοινωνική αποδοτικότητα κατά πάσα πιθα
νότητα δεν υπέστη καθίζηση σε σύγκριση με προηγούμενες περιόδους, 
πρέπει να συνδέεται με τις διανεμητικές ρυθμίσεις, οι οποίες ενδεχομέ
νως περιόρισαν την ιδιωτική απόδοση και εκεί ακόμη όπου η κοινωνική 
αποδοτικότητα θα ήταν ικανοποιητική, σε επίπεδα αποθαρρυντικά για 
τους επενδυτές. 

Οι ρυθμίσεις αυτές περιόρισαν με διάφορους τρόπους το αναμε
νόμενο ύψος του προσωπικού οφέλους της επένδυσης, σε αντιδιαστολή 
με το κοινωνικό όφελος, έτσι ώστε να εξασθενίσει το κίνητρο για επέν
δυση ακόμη και στις περιπτώσεις όπου η επένδυση ήταν εφικτή από 
άποψη χρηματοδότησης και προσδοκώμενου κοινωνικού οφέλους. 
Φαίνεται, δηλαδή, ότι οι διανεμητικές ρυθμίσεις, που κατέστησαν δυνα
τή τη γρήγορη άνοδο της ελληνικής οικονομίας παρέχοντας επαρκές κί
νητρο για επένδυση στους ιδιώτες μέχρι και το 1974, άρχισαν να αλλά
ζουν μετά το έτος αυτό με τρόπο που αποδυνάμωνε συνεχώς το 
ιδιωτικοοικονομικό κίνητρο για επενδύσεις, παρά το γεγονός ότι οι 
διαθέσιμοι πόροι και η κοινωνική απόδοση θα μπορούσαν να στηρί
ζουν υψηλότερα επίπεδα επενδύσεων και οικονομικής ανόδου. Σε ποιο 
βαθμό οι διανεμητικές συνθήκες που επικράτησαν πριν το 1974 εξα
σφαλίστηκαν με την ανοικτή ή τη συγκεκαλυμμένη καταπίεση των κοι
νωνικοπολιτικών αιτημάτων για μεταβολή τους και σε ποιο βαθμό ήταν 
αποτέλεσμα ελεύθερης διαπραγμάτευσης στην αγορά είναι θέμα που θα 
απαιτούσε χωριστή μακροσκελή διερεύνηση. 

Βέβαια, όπως ήδη σημειώθηκε, με τη μαζική απορρόφηση αποταμι
ευτικών πόρων για τη χρηματοδότηση των ελλειμμάτων του δημόσιου 
τομέα είναι πιθανόν ότι, αν οι κατά τα λοιπά διανεμητικές ρυθμίσεις 
δεν είχαν αποδυναμώσει τα κίνητρα για επενδύσεις, η διάθεση για πε
ρισσότερες επενδύσεις θα προσέκρουε στην έλλειψη ή στη στενότητα 
πόρων. Μια τέτοια στενότητα θα είχε ίσως περιοριστικά αποτελέσματα 
στις επενδύσεις, ανάλογα με αυτά που παρατηρήθηκαν, αλλά τα αίτια 
και ως εκ τούτου και η μέθοδος αντιμετώπισης θα ήταν διαφορετικά. 

Πέρα από τις γενικότερες ενδείξεις για σημαντική μείωση του βαθ
μού ανισοκατανομής μετά το 1974, μια σειρά από ειδικές ρυθμίσεις 
αποδυνάμωσαν ειδικότερα τα ιδιωτικοοικονομικά κίνητρα για επενδύ
σεις. 
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Θα ήταν θεωρητικά δυνατό ποσοτικά ισοδύναμες μεταβολές στα 
εισοδήματα των επιμέρους κοινωνικών ομάδων να επραγματοποιού-
ντο κάτω από συνθήκες γρήγορης ανάπτυξης, που θα μπορούσε να 
αντισταθμίσει τα αντικίνητρα από την αναδιανομή. Στην πραγματικό
τητα όμως, η αναδιανομή πραγματοποιήθηκε κάτω από συνθήκες φθί
νοντος ρυθμού ανόδου και στη συνέχεια οικονομικής στασιμότητας και 
σε βάρος μερίδων του εισοδήματος που είναι ιδιαίτερα κρίσιμα κίνητρα 
για επενδύσεις. 

Επειδή το θέμα είναι πράγματι σοβαρό, είναι προτιμότερο να προ
σπαθήσει κανείς να συνάγει συμπεράσματα με βάση τα ποσοτικά εκείνα 
δεδομένα που μπορούν να θεωρηθούν αξιόπιστα, έστω και αν αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις πλευρές του φαινομένου, παρά να επεκταθεί σε 
πληρέστερη διερεύνηση η αξία των συμπερασμάτων της οποίας είναι 
αμφίβολη, αφού τα συμπεράσματα θα ήταν τελείως διαφορετικά, αν εί
χαν υιοθετηθεί άλλες ερμηνευτικές υποθέσεις εξίσου εύλογες ή εν πάση 
περιπτώσει όχι εξώφθαλμα παράλογες. 

Ατυχώς, αξιόπιστα στοιχεία για την εξέλιξη των κερδών που θα 
έδιναν μια συνοπτική εικόνα του αποτελέσματος των διανεμητικών 
ρυθμίσεων στα κίνητρα για επένδυση δεν υπάρχουν. Οι Εθνικοί Λογα
ριασμοί από το 1975 δίνουν τις προσόδους περιουσίας και επιχειρημα
τικής δράσης μαζί με την αποταμίευση των ιδιωτικών και δημόσιων 
ανώνυμων εταιρειών και συνεταιρισμών. 

Ο ελλιπής χαρακτήρας και η περιορισμένη αξιοπιστία της στατι
στικής πληροφόρησης για τα κέρδη είχαν ως αποτέλεσμα την υποστήρι
ξη κατά καιρούς διαμετρικά αντιθέτων απόψεων1 για το επίπεδο και 
την εξέλιξη τους, οι οποίες στηρίζονται σε διαφορετικές ερμηνευτικές 
υποθέσεις για το νόημα και το πιθανό σφάλμα των διαθέσιμων στοιχεί
ων. 

Βασικό δεδομένο, το οποίο δύσκολα μπορεί να αμφισβητηθεί, εί
ναι η συνεχής κάμψη του μεριδίου των κερδών και προσόδων στο εθνι
κό εισόδημα στην περίοδο 1971-1986 (Πίνακας Π.Α.8) με ιδιαίτερα 
έντονη κάμψη στην περίοδο 1976-1978 και στην περίοδο 1981-1982. 
Έντονη τάση αύξησης του μεριδίου των προσόδων και κερδών παρατη
ρήθηκε αντίθετα το 1973, έτος υπερθέρμανσης της οικονομίας, και το 

1. Βλέπε, π.χ., Π.Γ. Παυλόπουλου, Εισοδηματικά Μερίδια, ΙΟΒΕ, Αθήνα 1986 
σελ. 129κ.επ. 
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Έτος 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

Πρόσοδοι π 

ΠΙΝΑΚΑΣ Π.Α.8 

Εισοδηματικά μερίδια 

περιουσίας 

και επιχειρηματικής 
δράσης 

(1) 

39,3 
37,6 
40,7 
39,1 
38,4 
36,3 
36,6 
34,7 
35,4 
34,0 
34,4 
30,3 
31,1 
30,3 
30,3 
33,4 

Μισθοί και 

ημερομίσθια 
(πλην αγρο
τικού τομέα) 

(2) 

39,1 
39,5 
36,5 
37,9 
40,0 
41,3 
44,6 
46,4 
47,4 
46,6 
47,7 
50,2 
52,2 
52,8 
51,4 
52,0 

1973-1986 

Πρόσοδοι και 

μισθοί 

(D + (2) 

(3) 

78,4 
77,1 
77,2 
77,0 
78,4 
77,6 
81,2 
81,1 
82,8 
80,6 
82,1 
80,5 
83,3 
83,1 
81,7 
83,4 

Πρόσοδοι 

ως ποσοστό 
% μη αγροτικού 

εισοδήματος (1): (3) 

(4) 

50,1 
48,8 
52,7 
50,8 
49,0 
46,8 
45,1 
42,8 
42,7 
422 
41,9 
37,6 
37,3 
36,4 
37,1 
40,0 

Πηγή: Εθνικοί Λογαριασμοί. 

1986, σε συνδυασμό προφανώς με τα μέτρα σταθεροποιητικής πολιτικής. 
Είναι δε σαφές από τα δεδομένα του Πίνακα Π.Α.9 ότι οι μεταβο

λές αυτές δεν ήταν αποτέλεσμα αντίστοιχων μεταβολών στη δομή της 
απασχόλησης και ως εκ τούτου στη σύνθεση της εισροής συντελεστών 
στην παραγωγή. Οι μισθωτοί ως ποσοστό του μη αγροτικού εργατικού 
δυναμικού αυξήθηκαν μεταξύ 1971 και 1981 από 68,5% σε 69,7%. Έτσι, 
με δεδομένα τα σχετικά εισοδηματικά μερίδια ανά μονάδα συντελεστή 
παραγωγής, θα εδικαιολογείτο στη ΙΟετία 1971-1981 αύξηση του μερι
δίου των μισθών και ημερομισθίων μόνο κατά μία περίπου μονάδα σε 
σύγκριση με δέκα περίπου ή και περισσότερες σύμφωνα με τα δεδομένα 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π.Α.9 

Εργατικό δυναμικό κατά θέση στο επάγγελμα 
στους μη γεωργικούς τομείς, 1971,1981 

Θέση στο 
επάγγελμα 

1. Μισθωτοί 

1971 

1.306.516 

% 

68,5 

1981 

1.691.150 

% 

69,7 

Μέσος ετήσιος ρυθμός 
μεταβολής 1971-1981 

2,6 

2. Εργοδότες 116.312 6,1 97:528 4,0 1,8 
3. Αυτοαπασχο

λούμενοι 435.766 22,9 579.773 23,9 2,9 
4. Συμβοηθούντα 

μέλη οικογένειας 47.696 2,5 58.936 2,4 2,1 

5.Άθροισμα2-4 599.774 

6. Σύνολο 1.906.290 

31,5 

100,0 

736.237 

2.427.387 

30,3 

100,0 

2,1 

2,4 

Πηγή: Απογραφές Πληθυσμού 1971,1981. 

του Πίνακα Π.Α.8. 
Είναι σαφές ότι τα μεγέθη και οι μεταβολές τους είναι τέτοιας κλί

μακας, ώστε να μην μπορεί εύλογα να θεωρηθεί ότι είναι αποτέλεσμα 
των σημαντικών πράγματι περιθωρίων σφάλματος των εθνικολογιστι-
κών υπολογισμών. Το συμπέρασμα αυτό ενισχύεται και από τα δεδομέ
να για την εξέλιξη των κατώτατων μισθών και ημερομισθίων. Ενώ στην 
περίοδο 1973-1986 ο αποπληθωριστής του Ακαθάριστου Εγχώριου 
Προϊόντος, που δείχνει τις τιμές που απολάμβαναν οι παραγωγοί, αυ
ξήθηκε κατά 726%, οι αντίστοιχες αυξήσεις των κατώτατων μισθών και 
ημερομισθίων ήταν από 1300-1500% (Πίνακας Π.Α. 10). 

Χαρακτηριστική του βαθμού αποδυνάμωσης των επενδυτικών κι
νήτρων, σε σύγκριση πάντοτε με τις διανεμητικές ρυθμίσεις που επικρά
τησαν πριν το 1975, είναι και η εξέλιξη της φορολογικής κλίμακας του 
φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων. Έτσι ο ανώτατος φορολογι
κός συντελεστής, στον οποίον εμπίπτουν τα υψηλά εισοδήματα από 
επιτυχή επιχειρηματική δραστηριότητα, αυξήθηκε στην περίοδο που 
εξετάζεται από 50% σε 60%. Δραστική δε ήταν και η αύξηση των φο-
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π.Α. 10 

Ποσοστιαίες μεταβολές % του αποπληθωριστή του Ακαθάριστου 
Εγχώριου Προϊόντος και των κατώτατων μισθών και ημερομισθίων, 1973-1986 

Αποπληθωριστής Κατώτατα Κατώτατος 
Έτος Ακαθάριστου ημερομίσθια μισθός 

Εγχώριου Προϊόντος Ανδρών Γυναικών Ανδρών Γυναικών 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1973-86 

20,7 

11,2 

15,8 

12,6 

132 

18,2 

19,9 

22,1 

23,3 

17,8 

19,0 

18,7 

17,6 

726,2 

33,3 

20,7 

18,9 

15,9 

21,5 

19,7 

15,0 

23,2 

48,5 

15,1 

26,0 

18,2 

10,8 

1.291,5 

36,1 

20,5 

25,9 

20,4 

27,1 

1.516,0 

32,6 

21,4 

19,0 

16,0 

23,3 

16,1 

20,7 

24,4 

53,8 

15,2 

25,6 

18,1 

10,8 

1.396,8 1 

Πηγή: Εθνικοί Λογαριασμοί και Εθνικές Γενικές Συλλογικές Συμβάσεις. 

ρολογικών συντελεστών για δεδομένα πραγματικά εισοδήματα. 
Έτσι, όπως φαίνεται από τον Πίνακα Π.Α. 11, ενώ το 1974 ο ανώτατος 
φορολογικός συντελεστής που ήταν τότε 50% ίσχυε για κλιμάκια εισο
δήματος που ήταν τουλάχιστον 15πλάσια του τότε κατά κεφαλήν εισο
δήματος, ο συντελεστής 50% το 1982 και το 1984 έφτασε να ισχύει για 
κλιμάκια εισοδήματος που υπερέβαιναν το αντίστοιχο κατά κεφαλήν 
εισόδημα κατά 3,5% περίπου φορές μόνο. Αντίστοιχα δραστική στην 
περίοδο 1974-1984 ήταν και η μείωση του ορίου πέρα από το οποίο 
ίσχυε φορολογικός συντελεστής 25%. 

Η πραγματική έκταση της αύξησης της προοδευτικότητας του 
φόρου εισοδήματος ήταν ίσως ακόμη μεγαλύτερη από ό,τι φαίνεται 
στον Πίνακα Π.Α.11 λόγω της μείωσης στο μεταξύ του αφορολόγη
του ορίου και των απαλλαγών, σε σχέση πάντα με την εξέλιξη του κατά 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π.Α. 11 

Προοδευτικότητα της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος 
φυσικών προσώπων 

Έτος 

1974 1982 1984 

(1) Συνολικό φορολογητέο εισόδημα πέραν 
του οποίου Ισχυσε οριακός συντελεστής 
φορολογίας εισοδήματος φυσικών προ
σώπων 50% ή περισσότερο (σε δραχμές) 1.000.000 940.000 1.372.000 

(2) Συνολικό φορολογητέο εισόδημα πέραν 
του οποίου ίσχυσε οριακός φορολογικός 
συντελεστής εισοδήματος φυσικών προ
σώπων 25% ή περισσότερο (σε δραχμές) 250.000 320.000 450.000 

(3) Κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εθνικό 

Προϊόν σε τιμές αγοράς 66.700 266.000 380.000 

(4) Σχέση (1) προς (3) 15 3,5 3,6 

(5) Σχέση (2) προς (3) 3,75 0,83 0,84 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Στατιστική τον Δηλωθέντος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων και της 
Φορολογίας Αυτού κατά τα οικονομικά έτη 1974, 1982 και 1984 και 
Στατιστική Επετηρίδα της Ελλάδος. 

Εθνικοί Λογαριασμοί της Ελλάδος. 

κεφαλήν εισοδήματος. Αυτό συνάγεται από το γεγονός ότι, ενώ για 
την επαγγελματική κατηγορία των εμπόρων, βιομηχάνων, βιοτεχνών 
κτλ. που ενδιαφέρει περισσότερο εδώ, το φορολογητέο εισόδημα το 
1974 κάλυπτε το 62% περίπου του δηλούμενου, το ποσοστό αυτό ανέβη
κε σε 72% το 1984. 

Ανεξάρτητα από την έκταση στην οποία η φοροδιαφυγή αντιστάθ
μισε στην πράξη, την αύξηση της προοδευτικότητας του φόρου εισοδή
ματος, πάντως η διαμόρφωση των φορολογικών κλιμακίων και των 
αντίστοιχων συντελεστών δεν μπορεί να μην άσκησε αρνητική επιρροή 
στα κίνητρα για επενδύσεις, καθώς και η φοροδιαφυγή, και όταν είναι 
εφικτή, έχει ένα κόστος. 
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Από την άλλη πλευρά, οι ρυθμίσεις για τα μισθώματα κατοικιών 
έχουν αναμφίβολα ασκήσει αρνητική επίδραση στις ιδιωτικές επενδύ
σεις για κατοικία. Ενώ στην αρχή της περιόδου που εξετάζουμε η δια
μόρφωση των μισθωμάτων ήταν ελεύθερη και δεν υπήρχε απόκλιση με
ταξύ των πράγματι καταβαλλόμενων μισθωμάτων και των αγοραίων, 
μετά τις ρυθμίσεις του 1987 που ήταν συνέχεια της παρεμβατικής πολι
τικής που άρχισαν να ασκούν οι κυβερνήσεις στον τομέα μετά το 1977, 
το νόμιμο μίσθωμα έφτασε να υπολείπεται δραστικά του αγοραίου. Βά
σιμη πληροφόρηση για την έκταση στην οποία ιδιοκτήτες εισπράττουν 
ενοίκια υψηλότερα από αυτά που επιτρέπει ο νόμος δεν υπάρχει. Εξάλ
λου, το αγοραίο μίσθωμα κάτω από συνθήκες δέσμευσης ενός μεγαλύτε
ρου ή μικρότερου μέρους της προσφοράς δεν είναι αντιπροσωπευτικό 
της τιμής ισσοροπίας, η οποία θα διαμορφωνόταν σε μια ελεύθερη αγο
ρά. Πάντως δεν χωρεί αμφιβολία ότι και στον τομέα αυτόν, το κράτος 
ακολούθησε πολιτική έντονης αναδιανομής υπέρ των ενοικιαστών, η 
οποία δεν μπορεί παρά να άσκησε αρνητική επίδραση στον όγκο των 
ιδιωτικών επενδύσεων για κατοικία. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να διευκρινιστεί ότι δεν κρίνεται η αναδια
νεμητική πολιτική που ασκήθηκε μετά το 1974, ούτε και εξετάζονται τα 
αποτελέσματα που θα μπορούσε να έχει κάτω από άλλες συνθήκες. Δια
πιστώνεται απλά ότι τα βασικά δεδομένα και η εξέλιξη τους φαίνεται να 
οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η κάμψη της ανόδου και στη συνέχεια η οι
κονομική στασιμότητα στην περίοδο μετά το 1974 συνδέεται κυρίως με 
τις διανεμητικές ρυθμίσεις. Οι απόψεις που κατά καιρούς διατυπώνο
νται και σύμφωνα με τις οποίες η ελληνική οικονομία πάσχει από σοβα
ρά διαρθρωτικά προβλήματα και ελαττωματική δομή, που συνδέονται 
με την στρεβλή ανάπτυξη που πραγματοποιήθηκε στη μεταπολεμική πε
ρίοδο, και ότι η φτωχή και φθίνουσα επίδοση της ύστερα από την ενερ
γειακή κρίση είναι αναπόδραστη έκφανση αυτών των έμμονων προβλη
μάτων, η αντιμετώπιση των οποίων απαιτεί μακρό χρόνο, ίσως 
χρειάζεται να επανεξεταστούν. Η διάγνωση έχει πολύ μεγάλη σημασία 
για τη χάραξη αποτελεσματικής πολιτικής και αν η κύρια αιτία της απο
δυνάμωσης της αναπτυξιακής διαδικασίας βρίσκεται στην αναδιανεμη
τική πολιτική που ακολουθήθηκε, αφού είναι η μόνη βασική συνιστώσα 
που άλλαξε σε σχέση με την περίοδο 1950-1974, οπότε η ελληνική οικο
νομία είχε συγκριτικά πολύ υψηλές επιδόσεις, τότε η επιμονή σε βαθύτε
ρες και λίγο μεταφυσικές ερμηνείες δεν είναι εποικοδομητική. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Στην Εισαγωγή έγινε αναφορά στη σημασία των εξελίξεων στις 
διανεμητικές συνθήκες στην Ελλάδα, στην μεταπολεμική περίοδο και 
ιδιαίτερα στην τελευταία 20ετία, για την οικονομική ανάπτυξη, και επι
σημάνθηκε η ανάγκη βάσιμων μετρήσεων του βαθμού οικονομικών ανι
σοτήτων στη χώρα, οι οποίες θα καθιστούσαν δυνατή τη διάγνωση για 
τη σχετική θέση μας σε σύγκριση με άλλες αναπτυγμένες χώρες και επο
μένως για τη φύση των σχέσεων διανεμητικών συνθηκών και οικονομι
κής ανάπτυξης, καθώς και τη συναγωγή συμπερασμάτων ως προς την 
αναγκαία πολιτική σχετικά με το θέμα. Με την έννοια αυτή κρίθηκε χρή
σιμη η σύντομη αναφορά σε άλλες δημοσιευμένες εργασίες που περιέ
χουν μετρήσεις σχετικές με το βαθμό οικονομικών ανισοτήτων στην 
Ελλάδα στο σχετικά πρόσφατο παρελθόν. Η αναφορά γίνεται κατά 
χρονολογική σειρά δημοσίευσης. 

1. Δ. Καράγεωργα, "The Distribution of Tax Burden by Income 
Groups in Greece", Economic Journal, Ιούνιος 1973, σελ. 436-47. 

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπο
λογισμών της περιόδου Μαΐου 1963 - Απριλίου 1964 για την κατανά
λωση, υπολογίστηκε συντελεστής Gini πριν τη φορολογία 0,588, μετά τη 
φορολογία 0,605 και μετά τη φορολογία και τις μεταβιβαστικές πληρω
μές 0,544 (σελ. 447). Πρόκειται για πολύ υψηλούς συντελεστές και συ
νάγεται το συμπέρασμα ότι "Greece is a country with extremely unequal 
distribution of income among people" σελ. 447). 

2. Θ. Λιανού και Κ. Προδρομίδη, Aspects of Income Distribution in 
Greece, ΚΕΠΕ, Αθήνα 1984. 

Με βάση τα ετήσια δεδομένα των δηλώσεων φόρου εισοδήματος 
για την περίοδο 1959-1971, υπολογίστηκαν συντελεστές Gini που κυ-
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μάνθηκαν μεταξύ 0,410 (για το 1960) και 0,457 (για το 1966) (σελ. 50). 
Συγκρίνοντας το αποτέλεσμα αυτό με αντίστοιχες μετρήσεις σε ορισμέ
νες αναπτυγμένες χώρες για την ίδια περίπου περίοδο, συμπεραίνεται 
ότι "Greece... has a degree of income inequality comparable to that of 
other countries, as it appears from the percent of income received by the 
lowest 20% and the highest 10% of families in the income distribution as 
well as from the Gini coefficients" (σελ. 51). Σημειώνεται επίσης ότι "our 
estimated Gini coefficients for total income are rather low when 
compared with Karageorgas estimate for 1964 which was based on data 
from household survey of urban and rural population" (σελ. 51). 

3. Δ. Καράγεωργα, "The Distribution of Tax Burden by Income 
Groups in Greece", Σπονδαί, 1977, σελ. 390-401. 

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπο
λογισμών του 1974 για ολόκληρη τη χώρα, υπολογίστηκε συντελεστής 
Gini για το εισόδημα μετά τη φορολογία και τις μεταβιβαστικές πληρω
μές ίσος προς 0,45 και συμπεραίνεται ότι "even after transfer payments 
the degree of inequality of income distribution in Greece remains 
relatively high" (σελ. 401). 

4. Δ.Α. Γερμίδη και Μ. Νεγρεπόντη - Δελιβάνη, Industrialisation, 
Employment and Income Distribution in Greece, A Case Study, ΟΟΣΑ, 
Παρίσι 1975. 

Με βάση τα στοιχεία των δηλώσεων φόρου εισοδήματος, η αξιοπι
στία των οποίων ομολογείται ότι είναι μειωμένη (σελ. 166), και με αι
τιολογικό την έλλειψη άλλων στοιχείων, υπολογίστηκε συντελεστής 
Gini για τα έτη 1961, 1966 και 1971 αντίστοιχα: πριν τη φορολογία 
0,378,0,371 και 0,363 (σελ. 170), μετά την άμεση φορολογία 0,343,0,343 
και 0,340 (σελ. 183), μετά την άμεση και την έμμεση φορολογία 0,413, 
0,398 και 0,393 (σελ. 184) και μετά την άμεση και έμμεση φορολογία και 
τις φοροαπαλλαγές 0,317,0,324 και 0,302 (σελ. 185). Συμπεραίνεται ότι 
"the overall degree of income inequality in Greece... shows a relatively 
fair distribution, especielly when compared with the distribution in other 
countries of a comparable or even higher level of economic development" 
(σελ. 195). 

131 



5. Λ. Αθανασίου, Η διανομή τον εισοδήματος στην Ελλάδα, 
ΚΕΠΕ, Αθήνα, 1984. 

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπο
λογισμών για το 1974, τα δεδομένα των Εθνικών Λογαριασμών για το 
εισόδημα κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και κατά πηγή, τα 
αποτελέσματα της Γεωργικής Απογραφής του 1971 για τη σύνθεση των 
αγροτικών εκμεταλλεύσεων κατά μέγεθος, τα δεδομένα των δηλώσεων 
φόρου εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες το 1975, τα αποτελέσματα 
δειγματοληπτικών ερευνών για τις αμοιβές στα μεγαλύτερα μεταποιη
τικά καταστήματα το 1968 και το 1972, τα αποτελέσματα των ερευνών 
στη μεταποίηση για την κατανομή της προστιθέμενης αξίας κατά μέγε
θος καταστήματος το 1973 και άλλα συναφή στοιχεία για τις πηγές ει
σοδήματος και την κατανομή του, γίνεται μια εκτίμηση του βαθμού ανι
σότητας στη διανομή του εισοδήματος γύρω από το 1974. Υπολογίστηκε 
συντελεστής Gini που κυμαίνεται μεταξύ 0,356 και 0,390 μετά τη φορο
λογία και μεταξύ 0,374 και 0,385 πριν τη φορολογία. Παρατίθενται άλ
λες ανάλογες εκτιμήσεις για τις χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ και συμπεραίνε
ται ότι "οι συντελεστές Gini πριν από τη φορολογία στην Ελλάδα 
βρίσκονται πολύ κοντά στον αντίστοιχο μέσο όρο για τις άλλες χώρες. 
Εξίσου συγκρίσιμοι εμφανίζονται και οι συντελεστές μετά τη φορολο
γία" (σελ. 129). Για την αξιοπιστία των τελευταίων όμως εκφράζονται 
εντονότερες επιφυλάξεις. 

6. Κ.Ν. Κανελλόπουλου, Εισοδήματα και φτώχεια στην Ελλάδα, 
Προσδιοριστικοί παράγοντες, ΚΕΠΕ, Αθήνα, 1986. 

Με βάση τα αδημοσίευτα αποτελέσματα της Έρευνας Οικογενεια
κών Προϋπολογισμών για το εισόδημα για το 1974 —και όχι για την κα
τανάλωση, τα οποία δημοσιεύτηκαν και χρησιμοποιήθηκαν κατά διά
φορους τρόπους από άλλους μελετητές — υπολογίστηκε συντελεστής 
Gini ίσος με 0,376 (σελ. 42). 

7. Ε. Α. Βολουδάκη και Ε. Α. Πανουργία, Η περιφερειακή κατανο
μή τον εθνικού εισοδήματος το 1981, Διαχρονικές μεταβολές και διε
θνείς σνγκρίσεις (1961-81), Τράπεζα της Ελλάδος, Σειρά ανατύπων αρ. 
25, Αθήνα 1986. 
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Με βάση εθνικολογιστικά δεδομένα και τα αποτελέσματα των 
Απογραφών Πληθυσμού 1961, 1971 και 1981 εκτιμάται το εθνικό και 
διαθέσιμο εισόδημα κατά νομό και συντελεστές Gini για τη διανομή των 
δύο αυτών μεγεθών μεταξύ νομών το 1981, συμπεριλαμβανομένης και 
μη συμπεριλαμβανομένης της Περιφέρειας της Πρωτεύουσας. Συμπε
ραίνεται ότι "τόσο στο εθνικό όσο και στο διαθέσιμο εισόδημα, η μείω
ση της ανισοκατανομής μετά την αφαίρεση της Περιφέρειας της Πρω-
τεύσουσας, ήταν πολύ περιορισμένη. Ο συντελεστής Gini μειώθηκε κατά 
μισή περίπου εκατοστιαία μονάδα (από 0,08 και 0,06 για το εθνικό και 
το διαθέσιμο εισόδημα αντίστοιχα, σε 0,075 και 0,057) "(σελ. 14) και ότι 
"αν η εξισωτική τάση που παρατηρήθηκε στη δεκαετία 1971-81 εξακο
λουθεί να επικρατεί — και υπάρχουν ενδείξεις γι' αυτό, παρά τη μείω
ση της εισροής μεταναστευτικών εμβασμάτων που έχουν εξισωτική 
αναδιανεμητική επίδραση — οι διαφορές του κατά κεφαλήν εισοδήμα
τος θα έχουν ήδη καταστεί εξαιρετικά περιορισμένες, ίσως μικρότερες 
από όλες τις άλλες χώρες της ΕΟΚ, συμπεριλαμβανομένης και της Μεγ. 
Βρεταννίας" (σελ. 37). 

8. Σ. Καράγεωργα, Κ. Κασιμάτη και Ν. Πανταζίδη, Έρευνα για τη 
σύνθεση και την κατανομή τον εισοδήματος στην Ελλάδα, Μέρος Πρώ
το, Αποτελέσματα για την περιοχή Πρωτεύουσας, ΕΚΚΕ, Αθήνα 1988. 

Πρόκειται για την πρώτη προσπάθεια μέτρησης του βαθμού ανισο-
κατανομής του εισοδήματος με βάση πρωτογενή στοιχεία που συνελέ-
γησανγια το σκοπό αυτό με ειδική έρευνα το 1984. Υπολογίστηκε συντε
λεστής Gini ίσος προς 0,355 πριν τη φορολογία και προς 0,332 μετά τη 
φορολογία και παρατίθενται συγκριτικά στοιχεία για άλλες χώρες του 
ΟΟΣΑ (σελ. 87) από την πηγή που χρησιμοποιείται και στη μελέτη υπ. 
αριθμ. 5 πιο πάνω. Συμπεραίνεται ότι "αν συγκρίνουμε την εισοδηματι
κή δομή της περιοχής της Πρωτεύσουσας με άλλες αναπτυγμένες χώρες 
του ΟΟΣΑ, παρατηρούμε ότι τοποθετούμεθα σε μια μέση κατάσταση ως 
προς την ανισοκατανομή του εισοδήματος ανάμεσα στις προηγμένες 
αυτές χώρες" (σελ. 112). 
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